
جمله  از  شده،  واگذار  اصولی  غیر  اصفهان  استان  معادن  از  زیادی  بخش 
کان های ماسه و گچ اصفهان و کمشچه که با برداشت گچ از سطح خاک 
کل  اداره  فنی  معاون  شود.  می  منطقه  در  خاک  فرسایش  افزایش  باعث 

 منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در بازدید یک روزه خبرنگاران از 
 جنگل های طبیعی و دست کاشت سمیرم گفت: با این که روند فعلی بهره برداری
  از معادن غیر اصولی است اما متأسفانه انتقاد اداره کل منابع طبیعی از شیوه 

بهره برداری معادن به حساب مخالفت با اشتغال گذاشته می شود درحالی 
که ما معتقدیم باید از منابع طبیعی در مقابل افراد سودجویی که اشتغال را 

بهانه ای برای تخریب و نابودی ...
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شهرهای  از  یکی  اصفهان، 
ایران است  تاریخی  و  باستانی 
چند  فرهنگی  تاریخچه  که 
باب  در  و  دارد  ساله  هزار 
تاریخ و فرهنگ و معماری آن، 
تحقیقات زیادی صورت گرفته 

است. زبان رایج مردمان آن، فارسی است که در هر منطقه اي، آن را 
به شکل و حالت خاصی بیان می کنند...

استان  والیبال  هیأت  رئیس 
امکان  داشت:  اظهار  اصفهان 
در  استان  والیبال  ارتقای 
راستای استعدادیابی و تعامل 
وجود  پرورش  و  آموزش  با 
محل  ارگان  این  زیرا  دارد 

با  دیدار  در  عشایری  هوشنگ  است.  ناب  استعدادهای  کشف 
رئیس تربیت بدنی آموزش و پرورش و ...

مثبت  اندیشـي و شوخ  طبعــي 
پرمشغله  و  پرهیاهو  دنیاي  در 
امروزي، اصلي مهم در دستیابي 
به خوشبختـي اســت و کاربرد 
زندگي  در  شوخي  مهارت هاي 
و  روان  سالمت  تضمین کننده 

و  پرواز  سادگي  یعني  طبعي  شوخ  مي شود.  محسوب  افراد  جسم 
رهایي ساده از تعلق و وابستگي ها...

رئیس هیأت والیبال استان اصفهان :
آموزش و پرورش، محل کشف 

استعدادهای ناب است

سیر تحول و تطور لهجه  اصفهاني
 لهجه  اي که

رو به فراموشی مي رود

فرهنگ و هنر   صفحه 5

چقدر شوخ طبع هستیم؟
 شوخ طبعي، تضمين کننده سالمت

روان و جسم است
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معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعالم کرد:

برداشت غیر اصولی از معادن اصفهان ادامه دارد
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

همایش مفاخر قرآنی در اصفهان
برگزار شد

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

استیضاح وزیر اقتصاد، 
آب در هاون کوبیدن است

بر اساس توافق مسئوالن استان اصفهان؛

زاينده رود فقط 35 روز جاري مي شود
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امنيت قاره کهن به خطر افتاد
مهر: وزیر دفاع آمریکا در سفر به آسیا از تصمیم قطعی 
این  در  نظامی خود  افزایش حضور  برای  واشنگتن 

منطقه از جهان برای مقابله با قدرت چین خبر داد.
به نقل از لس آنجلس تایمز، لئون پانتا که برای اولین 
بار پس از رسیدن به پست وزارت دفاع آمریکا به آسیا 
سفر کرده در هنگام حضور در ژاپن با بیان این مطالب 
مشترک  های  رزمایش  تعداد  داریم  نظر  در  گفت: 
 خود با کشورهای آسیایی را افزایش داده و اقدامات 
جدی تری را نیز برای آموزش نظامیان این کشورها 

انجام دهیم.
به گفته پانتا، آمریکا در نظر دارد حضور نظامی خود را 
در اقیانوس آرام افزایش داده و کمک نظامی بیشتری 
را نیز به کشورهای آسیایی ارائه دهد و کاهش بودجه 

پنتاگون تأثیری در این برنامه نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش، بودجه پنتاگون قرار است ظرف 

10 سال آینده به میزان 450 میلیارد دالر کاهش یابد.
آمریکا هراس زیادی از برنامه های نظامی چین دارد، 
به طوری که اغلب مقامات نظامی ایاالت متحده درباره 
تحرکات نظامی پکن به طور مرتب هشدار می دهند 
و به همین علت پنتاگون درصدد توسعه میدان نبرد 
نیروی  تفنگداران  افزایش  شامل  آسیا  در  جدیدی 
دریایی به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر بین 
نیروهای هوایی و دریایی منطقه ای است که بنا به 
اعتقاد واشنگتن، چین در آنجا قدرت خود را افزایش 

و گسترش می دهد.  
در همین رابطه رابرت ویالرد فرمانده نیروی دریایی 
ایاالت متحده در اقیانوس آرام ضمن ابراز مطالب فوق 
از افزایش و گسترش ارتباط نیروهای نظامی آمریکا 
با هند خبر داد و افزود: این روابط یکی از مهم ترین 

روابط آمریکا در قرن بیست و یکم است.
وی درباره مفاهیم جدید حیله های جنگ هوا - دریا 
که پنتاگون هنوز در حال تکمیل طرح آن است، گفت: 
این یک تکامل طبیعی است. ما باید به دنبال بهبود،  
پیشبرد و پیشرفت توانمندی های نظامیان باشیم. من 
و  ها  توانایی  بردن  باال  باعث  امر  این  کنم  فکر می 
قابلیت های نظامی ما و فرماندهی آمریکا در اقیانوس 
آرام در منطقه آسیا اقیانوسیه خواهد شد. این طرح 
شامل بهبود ارتباطات مشترک و ادغام راهبرد حمله و 

دفاع خواهد شد.
 بنا به اظهار مقامات پنتاگون، این طرح در واکنش 
از  استفاده  بر  مبنی  چین  دسترسی  ضد  راهبرد   به 
و  زیردریایی  نیز  و  کروز  و  بالستیک  های  موشک 
هواپیماهای جنگنده برای بیرون راندن نیروهای ایاالت 
متحده از غرب اقیانوس آرام و محدود کردن کمک 

رسانی آنها به نیروهای متحد آمریکا است.
خود  ساالنه  گزارش  در  پنتاگون  دیگر  سوی  از   
چین  ارتش  که  کند  می  ادعا  آمریکا  کنگره   به 
سرمایه گذاری در بخش های سالح هسته ای، موشک 
ناوهای هواپیمابر و جنگ سایبری را  های دوربرد، 

افزایش داده است. 
 به گزارش وزارت دفاع آمریکا)پنتاگون(، توازن قوا 
در شرق آسیا هم اکنون در حال تغییر و بر اساس میل 

چین است.
 در این گزارش آمده است: افزایش توان نظامی چین 
در قبال تایوان با وجود بهبود روابط پکن با این کشور 
گر  نظاره  اکنون  هم  چین  و  نکرده   فروکش  هنوز 
پیشامدهایی به جز موضوع تایوان است که شواهد 
های  موشک  ساخت  قصد  آن  تأیید  برای  موجود 
دوربردی است که توانایی هدف قرار دادن ناوهای 

آمریکا در اقیانوس آرام را داشته باشد.

آيا ديپلماسی »همدردی« 
جواب خواهد داد؟

تابناک: روابط ایران با دو کشور مسلمان عربستان و 
ترکیه در ماه های اخیر، دچار تنش هایی شده است؛ 
تنش هایی که عامل آن در رابطه با این دو کشور، یک 
عامل خارجی بوده است. در رابطه با عربستان، اتهام 
دولتمردان آمریکا و در رابطه با ترکیه، تحوالت سوریه، 

این تنش ها را پدید آورده است.
اما فوت ولیعهد عربستان و همچنین زلزله در ترکیه، 
باعث شد که دستگاه سیاست خارجی ایران، به طور 
موقت تنش ها را فراموش کند و هیأت های بلند مرتبه ای 
بفرستد؛  کشور  دو  این  به  همدردی  اظهار  برای  را 
برنامه ای که می توان از آن به دیپلماسی همدردی تعبیر 
کرد. بنابراین، وزیر خارجه ایران و هیأت همراه در 

مراسم خاکسپاری ولیعهد عربستان شرکت کردند.
افزون بر این، قرار است هیأتی پارلمانی از ایران برای 
اظهار همدردی با مردم زلزله زده ترکیه به این کشور 
تنش ها  کوتاه مدت  در  دست کم  شاید  تا  کند  سفر 
حالی  در  ترکیه  که  است  حالی  در  این  کمتر شود. 
کشور  سه  که  کرده  رد  را  اسرائیل  رژیم  کمک های 
ایران، آذربایجان و بلغارستان، کمک های خود را به 

این کشور فرستاده اند.
بنا بر این گزارش، دیپلماسی همدردی ایران در حالی 
اجرا می شود که تحلیلگران دیگر کشور مسلمان منطقه 
نقشه  درباره  مقامات سعودی  به  هم  پاکستان  یعنی 
هشدار  عربستان  و  ایران  کردن  درگیر  برای  آمریکا 
داده و نوشته اند که هرچند این سناریو هم اکنون به 
دنبال تحت فشار گذاشتن ایران است، در مرحله بعد 
پاکستان را نشانه خواهد رفت و سرانجام نوبت به خود 

عربستان نیز خواهد رسید.
در همین باره، نشریه نیوز پاکستان نوشته است: ایجاد 
تنش و جنگ میان ایران و عربستان به عنوان دو کشور 
بزرگ اسالمی، همه مسلمانان را به جنگ خواهد کشاند 
و برای پاسخ به این پرسش که چه کسی از این وضع 
بهره خواهد برد، الزم نیست که انیشتین باشید، چرا که 
هر کسی می داند که رژیم اسرائیل، برنده بزرگ چنین 
تنش و جنگی خواهد بود. این نشریه می افزاید: آیا 
فراموش کرده ایم که نومحافظه کاران با ادعایی دروغین 
حمله  عراق  به  هسته ای  سالح های  وجود  درباره 
کردند؟ پس چرا دروغ جدید آنان را درباره ایران باور 
می کنیم؛ کسانی که از تاریخ درس نمی گیرند، محکوم 

هستند که تاریخ را تکرار کنند.

فارس: رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر 
رویانیان مبنی بر طراحی دوچرخه برای بانوان، این موضوع را مشکوک 
دانست و تاکید کرد: از رویانیان خواهش می کنیم از این خدمت به 

خانم ها چشم پوشی کنند و چالش فرهنگی جدید اضافه نکنند.
حجت االسالم محمدتقی رهبر نماینده مردم اصفهان و رئیس فراکسیون 
روحانیون مجلس شورای اسالمی، با انتقاد از اظهارات اخیر رویانیان 
مبنی بر طراحی دوچرخه برای بانوان، اظهار داشت: باید بگویم که 
موضوع حمل و نقل و ترافیک در تهران با طراحی دوچرخه برای 

بانوان حل نمی شود.
وی افزود: پیش از این نیز تجربه دوچرخه سواری بانوان را دیده ایم 
و شاهد بودیم که در برخی گذرگاه ها برای بانوان دوچرخه گذاشته 

بودند اما تبعات این موضوع را همه مشاهده کردند.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس در ادامه گفت:  اگر سازمان حمل و 
نقل ترافیک طرحی برای استفاده مردم از دوچرخه دارد، بهتر است این 
دوچرخه را برای آقایان که عمده رفت و آمدهای روزمره متعلق به آنان 
است و مشکلی هم ندارد، در نظر بگیرد و فرهنگ دوچرخه سواری 

برای آقایان که روزانه هزاران بار رفت و آمد می کنند، جا بیندازند.
حجت االسالم رهبر بر همین اساس طراحی دوچرخه برای بانوان را 

مشکوک دانست و تصریح کرد: جای سئوال اینجاست که آیا ما امروز 
همه مسائل جامعه و مشکالت حمل و نقل و ترافیک را حل کرده ایم 
و تنها دوچرخه سواری خانم ها باقی مانده است که سراغ این امر 
می رویم؟!   وی اضافه کرد:  امروز همه شاهدند که وضعیت حجاب 
در جامعه ما به صورت یک مشکل ضد فرهنگی درآمده  و کافی است 

برای خانم ها دوچرخه سواری را باب کنیم.
این نماینده مجلس به دوچرخه سواری خانم ها در برخی شهرهای 

به  اقدام  شهرها  برخی  در  خانم ها  گفت:  و  کرد  کشور  اشاره 
دوچرخه سواری می کنند که تبعات بسیار منفی داشته است، از این رو 
از آقای رویانیان خواهش می کنیم که از این خدمت به بانوان کشور 

چشم پوشی کنند.
وی یادآور شد: در صورتی که دوچرخه سواری برای بانوان باب شود 
این موضوع با برخورد همه مسئوالن کشور روبه رو خواهد شد و بهتر 
است آقای رویانیان برای حل مشکل ترافیک، به موضوعات دیگری 
بپردازند و به این موضوع دامن نزنند چرا که چالش های فرهنگی ما کم 

نیست و بهتر است چالش دیگری اضافه نکنند.
حجت االسالم رهبر در خاتمه گفت: هیچ توجیهی برای سخنان اخیر 

آقای رویانیان مبنی بر طراحی دوچرخه برای بانوان وجود ندارد.

فارس: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه کشور گفت: سیر رشد 13 درصدی 
است  کننده  نگران  کشور  در  قضایی  پرونده های 
از وقوع جرم در کشور توسط  پیشگیری  باید  و 

مسئوالن قضایی بیشتر مدیریت شود.
علمی  کارگاه  سومین  در  ذوالقدر  باقر  محمد 
و  جرم  وقوع  از  پیشگیری  مدیریت  کاربردی 
آسیب های اجتماعی با اشاره به این که مهم ترین 
و حساس ترین مسأله روز بحث وقوع جرم است، 
در  جرم  پیچیدگی  و  فزاینده  سیر  داشت:  اظهار 
جهان تنوع و در برگیری جرم عواملی است که 
آن را تبدیل به مهم ترین مسأله بشر امروز و فردا 
کرده به نحوی که به عنوان بحران و تحدید رو به 

رشد بشر امروز محسوب می شود.
بشر  ناهنجارها  و  انحراف  که  این  بیان  با  وی 
سمت  به  دنیا  ظرفیت  افزود:  می کند،  تهدید  را 
که  می رود  پیش  ناهنجاری  و  جرم  گسترش 
و  ایمان  ضعف  دنیا،  در  جرائم  رشد  سرمنشأ 

معنویت دینی است.
رشد  نرخ  ملل  سازمان  رسمی  آمار  طبق   
شده  گزارش  درصد   5 دنیا  در  جرائم 

است
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
و  انحرافی  اندیشه  که  این  بیان  با  کشور  قضائیه 
خالف فطرت در دهه اخیر توسط علم و فناوری 
و  گسترش  مرزها  سراسر  به  و  جهانی  نوین 
سال  کرد:  اضافه  شد،  جهانی  عارضه  به  تبدیل 
آمارهای  طبق  دنیا  جرائم  رشد  نرخ  گذشته 
که  شد  گزارش  درصد  پنج  ملل  سازمان  رسمی 
این رقم قابل توجهی است، چرا که آمار جرائم 
جهان  جمعیت  رشد  از  بیش  حداقل  این  و 
جهان در  اقتصادی  رشد  شاخص  از  بیش   و 

 است.
وی افزود: مقررات بسیار سختی برای پیشگیری 
که  است  شده  اعمال  جهان  در  جرم  وقع  از 
و  غرب  در  معنویت  از  دوری  آن  اصلی  ریشه 
زیرا  است  مطرح  بیشتر  دنیا  در  اجتناب ناپذیری 

پایگاه اصلی آن دست عناصر غربی قرار دارد.

اعتبار  و  حیثیت  به  جرم  وقع  افزایش 
کشور لطمه می زند

و  کرد  اشاره  ایران  کشور  الگویی  نقش  به  وی   
حجم  و  جرم  وقوع  ما  کشور  مورد  در  افزود: 
و  دارد  بر  در  باالیی  خسارت های  آن  فراوانی 
ما  کشور  جهانی  اعتبار  و  حیثیت  به  آن  افزایش 
لطمه می زند چرا که ما پرچم دار حرکت بیداری 

اسالمی در سایر ملت ها هستیم.

قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
بر  ما  انقالب  و  دینی  نظام  گفت:  کشور  قضائیه 
امروز  و  گرفته  شکل  اسالمی  جمهوری  اساس 
الگوی بسیاری از کشورهایی همچون لیبی، تونس 

و مصر است.
تهران  در  که  اسالمی  بیداری  همایش  به  وی 
برگزار شد، اشاره کرد و افزود: به گفته بسیاری از 
این کشورها آنها از انقالب ایران الهام و رهبری 

این حرکت را از ایران آموخته اند.
در  مهمی  نقش  ایران  وقتی  کرد:  تأکید  ذوالقدر 
بیداری اسالمی و الگو پذیری سایر کشورها دارد 
و بزرگ ترین حادثه تاریخی جهان را رقم می زند 
باید الگوی خوبی در مرحله عمل باشد زیرا وقوع 

جرم به حیثیت ملت ضررمی زند.
وی در ادامه صحبت های خود به وقوع جرم در 
کشور اشاره کرد و افزود: وقوع جرم در کشورها 

ورودی  درصدی   13 رشد  چنانکه  است  زیاد 
پرونده ها به دادگستری یکی از نشانه های افزایش 

جرم در کشور ایران است.
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
افزایش ورودی  شاید  داد: هر چند  ادامه  قضائیه 
نمی تواند  جرم  افزایش  اصلی  نشانه  پرونده ها، 
اشکال  یک  نشانه وجود  در صد  ولی صد  باشد 

بزرگ در کشور است.
وی افزایش جمعیت کیفری زندانیان را از دیگر 
و  دانست  کشور  سطح  در  جرم  افزایش  دالیل 
گفت: رشد 22 درصدی جمعیت زندانیان در دو 
افزایش جرم در کشور  اخیر نشانگر وجود  سال 

است.
 ذوالقدر همچنین به شاخص دیگر افزایش جرم 
با  افزود:  و  کرد  اشاره  انتظامی  نیروی  سوی  از 
قوه  در  فعال  نیروهای  تعداد  که  این  به  توجه 
قضائیه، سازمان زندان ها و نیروی انتظامی افزایش 
موجود  وضعیت  در  تغییری  هیچ  اما  است  یافته 
رخ نداده که این امر خود نشان دهنده یک اشکال 

دیگر است.
وجود  هشدار  ایران،  در  جرم  افزایش 

جنگ خاموش در کشور است
جنگ  را  ایران  جامعه  در  جرم  افزایش  وی 
متأسفانه  گفت:  و  کرد  عنوان  داخلی  خاموش 
به  که  نمی آید  درد  به  جامعه  در  بیداری  وجدان 

این مسأله رسیدگی کند.
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
قضائیه با اشاره به این که تهاجم فرهنگی، ناتوی  
فرهنگی و جنگ نرم در حال حاضر بزرگ ترین و 
مهم ترین دالیل بروز جرم در کشور ایران می باشد، 
اعتقادی  و  فرهنگی  هویت  تغییر  با  گفت: غرب 
و  ناهنجاری  انحراف  ترویج  انگیزه  با  و  کشور 

جرم قصد تخریب کشور را دارد.
وی با تأکید بر این که جامعه ای که گرفتار جرم 
مافیای   افزود:  بپردازد،  توسعه  به  نمی تواند  است 
توسعه  حال  در  کشورهای  و  ملت ها  برای  جرم 
هزینه های گزافی را در بر خواهد داشت و در واقع 

گسترش جرم اقتصاد کشورها را فلج می کند.

مهر: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم 
این که در راستای تقویت مهارت آموزی سازمان 
بیکاری  نرخ  شد،  خواهد  ایجاد  مهارت   ملی 
سایر  به  نسبت  را  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 

گروه ها 10 برابر اعالم کرد.
از  تقدیر  مراسم  در  االسالمی  شیخ  عبدالرضا 
برگزیدگان چهل و یکمین دوره مسابقات جهانی 
جمهوری  مسئولیت  که  این  اعالم  با  مهارت 
به  نسبت  شایستگی  کسب  در  ایران  اسالمی 
رتبه  کسب  گفت:  است،  بیشتر  کشورها  سایر 
باید  ششم کشورمان نشان می دهد که همگان 

به توانمندی های جوانان ما پی ببرند.
به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
زمینه  در  گذشته  سال  دو  طی  که   اقداماتی 
مهارت  ملی  سازمان  ایجاد  و  آموزی  مهارت 
صورت گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون نظام 
نظام صالحیت  ملی مهارت در کشور تدوین و 

حرفه ای نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
ملی  نظام  تدوین  به  همچنین  االسالمی  شیخ 

توسعه  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره   اشتغال 
تعاونی ها از جمله اموری است که باید در زمینه 

دستیابی به آن اقدامات مؤثری صورت گیرد.
وی با بیان این که کشور از لحاظ آموزش های 
امیدوارم  افزود:  دارد،  مناسبی  وضعیت  مهارتی 
بتوانیم در سالیان آینده به جایگاه بهتری دست 

پیدا کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پذیرش زنان 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  ها  رشته  برخی  در 
آن  به  زنان  که  است  مواردی  از  کولر  تعمیر 
بتوانند  باید  افراد  زمینه  این  در  اند.  شده   وارد 

مهارت های مختلف اجتماعی را فرا بگیرند.
ها  دانشگاه  در  که  این  بیان  با  االسالمی  شیخ 
ادامه  شود،  می  پیگیری  مهارت  بدون  آموزش 
داد: در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 

دانشگاهی 10 برابر افراد فاقد مدرک است.
وی از برنامه ریزی برای واگذاری مؤسسات فنی 
و حرفه ای به منظور ارتقای بهره وری خبر داد و 

گفت: مدیریت دولتی باید به مردم واگذار شود. 

سراسری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کشور اعالم کرد: 

 رشد 22 درصدی جمعیت زندانیان

خبر

نصف النهار

برخورد با معترضان آمريکايی، تأسف بار است
شدن  مطرح  خواستار  مجلس  بشر  حقوق  کمیته  فارس: 
بشر  حقوق  شورای  در  وال استریت  معترضان  سرکوب 

سازمان ملل شد.
زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به سرکوب معترضان وال استریت توسط نیروهای امنیتی 
آمریکا، اظهار داشت: صحنه های برخورد با معترضان آمریکا 

تأسف بار است و نیاز به پیگیری حقوق بشری دارد.
وی با بیان این که مردم آمریکا خواهان حقوق اولیه خود هستند، تصریح کرد: دیگر 
دورانی که آمریکایی ها با ادعای دفاع از حقوق بشر علیه دیگر کشورها بیانیه  صادر 
می کردند، گذشته است چرا که برخورد سرکوب گرایانه با معترضان وال استریت آبرویی 

برای آمریکا نگذاشته است.
بشر مجلس خواستار مطرح شدن سرکوب  کمیته حقوق  که  الهیان همچنین گفت 
معترضان وال استریت در شورای حقوق بشر سازمان ملل است. وی در پایان گفت که 
الزم می دانیم مراتب نگرانی ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران را از وضعیت سرکوب 
معترضان وال استریت اعالم و از جهانیان بخواهیم با محکوم کردن سرکوب مردم آمریکا، 

به حقوق اولیه انسان ها احترام بگذارند. 

کشف شبکه عمليات خرابکارانه در عراق
وزیر کشور عراق در امور اطالعاتی از کشف یک شبکه 
بزرگ خرابکارانه در عراق خبر داد که در نظر داشتند در 
شهرهای بغداد، الناصریه، واسط، نینوا، دیاله، کرکوک و االنبار 

عملیات تروریستی انجام دهند.
سرلشکر حسین کمال در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار 
داشت: گروهی وابسته به حزب بعث را کشف و بازداشت 
کرده اند که در نظر داشتند دست به عملیات خرابکارانه در 

نقاط مختلف عراق بزنند. وی افزود: این گروه در نظر داشت عملیات های خود را پس 
از خروج نظامیان آمریکایی )پایان سال 2011( وارد فاز اجرایی کند.

حسین کمال تأکید کرد: گزارش هایی اطالعاتی نشان می دهد که بیش از 300 نیروی 
بعثی در استان های مختلف عراق درصدد انجام عملیات خرابکارانه بوده اند.

از جمله  االنبار  و  دیاله، کرکوک  نینوا،  واسط،  الناصریه،  بغداد،  افزود: شهرهای  وی 
شهرهایی بوده که بعثی ها در صدد انجام عملیات در آنها بوده اند. البته با وجود کشف 
و دستگیری برخی از اعضای این شبکه همچنان به پیگرد آنها در مناطق مختلف ادامه 
می دهیم. این مقام عراقی در پایان از ارائه جزئیات بیشتر درباره طرح های تروریستی 

این گروه بعثی خودداری کرد. 

بهار عربی، حرکت اسالمخواهی نيست!
 

وزیر امور خارجه سوئیس در سخنانی بهار عربی را نه یک 
محض  دموکراتیک  حرکت  بلکه  خواهی،  اسالم  حرکت 

توصیف کرد. 
به گزارش رسانه های سوئیس، میلشین کالمی ری  در پاسخ 
به این پرسش که آیا بهار عربی در راستای ایجاد یک سیستم 
ها،  انقالب  این  آیا  که  این  و  است  دموکراتیک  حکومتی 
خطراتی هم خواهد داشت، یا خیر مدعی شد که موضوع 

جدید در بهار عربی آن است که قیام ها در این کشورها برای آزادی، دموکراسی و تحول 
اقتصادی شروع شد و نه برای برقراری شریعت اسالمی. ولی انتقال از دیکتاتوری به 
سوی دموکراسی در این کشورها دشوار خواهد بود و به همین خاطر باید همه گروه ها 

را با این زمان گذار همراه کرد.
کالمی ری با خط و نشان کشیدن برای مردم و گروه های اسالمی در کشورهایی که 
انقالب در آنها به پیروزی رسیده است، افزود: احزاب اسالمی در این کشورها نیز باید 
بخشی از این فرآیند باشند مشروط به این که با اصول دموکراسی و جامعه مدنی موافق 
باشند و این امر زمانی می تواند این امکان را بدهد که آنها نیز در انتخابات شرکت کنند، 

همانگونه که در تونس چنین می شود.

جهان نما 

آگهی مناقصه شماره )90-402(

اداره مخابرات شهرستان برخوار

اداره مخابرات شهرستان برخوار در نظر دارد تامین نیروی انسانی خدمات نگهبانی، عمومی و اداری، پاسخگویی 
امور مشترکین تلفن همراه و ثابت، نظافت و پذیرایی ساختمان ها و خدمات تغذیه نیرو با برآورد 838/000/000 
ریال با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 33/500/000 ریال از طریق مناقصه به پیمانكار واگذار نماید 
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای تأییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در 
کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ 90/8/1 لغایت 90/8/10 جهت دریافت اسناد 
مناقصه با در دست داشتن مدارک ثبتی شرکت و فیش واریزی به مبلغ پنجاه هزار ریال نزد بانک ملت جاری 
شماره 1640740762 )شناسه واریز 13000801127192( به این اداره واقع در دولت آباد برخوار – بلوار 
طالقانی – ساختمان اداری مخابرات شهرستان برخوار – طبقه اول – واحد حسابداری و جهت کسب اطالعات 
تلفن با شماره  یا  و  مراجعه   WWW.TCI.IR و   WWW.TCE.IR اینترنتی شرکت  آدرس سایت  به   بیشتر 

5822121-0312 تماس حاصل نمایند. 
توضیح اینكه:

1 – آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانكی و یا چک بانكی تضمینی باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/8/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/8/5

م الف: 11105

نوبت دوم

واکنش حجت االسالم رهبر به اظهارات اخیر رویانیان: 

ترافيک تهران با  دوچرخه سواری  بانوان حل نمی شود 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

نرخ بيکاری دانشگاهيان
 10 برابر ساير گروه ها
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استان  درمانی  خدمات  بیمه  اداره  مدیرکل  ایسنا: 
اصفهان با اشاره به لزوم افزایش سرانه سالمت در 
افزایش سرانه سالمت و فعال کردن  کشور گفت: 
از  پیشگیری  بر  تأکید  بر  عالوه  تکمیلی  بیمه های 
بیماری ها در جامعه راهکارهایی است که پرداخت 

هزینه های درمان از جیب مردم را کاهش می دهد.
 احمدرضا ریاضیات به مناسبت فرا رسیدن تصویب 
جمع  در  درمانی  خدمات  همگانی  بیمه  قانون 
خبرنگاران با اشاره به این که برنامه پنجم توسعه بر 

تشکیل سازمان بیمه پایه سالمت با محوریت سازمان 
بیمه خدمات درمانی تأکید دارد، اظهارکرد: با اجرای 
این طرح تمام خدمات بیمه پایه یکسان می شود و 
سالمت  پایه  بیمه  در  بیمه ای  خدمات  هم پوشانی 

وجود ندارد.
وی با بیان این که 32 دفتر در استان به بیمه شدگان 
ارائه  خدمت  درمانی  خدمات  بیمه  پوشش  تحت 
می دهند، افزود: اداره کل بیمه خدمات درمانی استان 
اصفهان نخستین ارگانی است که برای ایجاد دفاتر 

پیشخوان با دولت همکاری کرده است.
اصفهان  استان  درمانی  خدمات  بیمه  اداره  مدیرکل 
با اشاره به این که یک میلیون و 400 هزار نفر در 
هستند،  درمانی  بیمه خدمات  پوشش  تحت  استان 
گفت: کارکنان دستگاه های دولتی، خانواده های شهدا، 
جانبازان، آزادگان و سایر گروه هایی مانند طالب و 
دانشجویان از بیمه شدگان این سازمان بیمه گر هستند. 
ریاضیات با بیان این که روستائیان و تمام جمعیت 
شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش بیمه خدمات 

بیمه  از  جمعیت  این  داد:  ادامه  دارند،  قرار  درمانی 
رایگان استفاده می کنند و خدمات آنها از طریق سیستم 

ارجاع و پزشک خانواده دریافت می شود.
وی اضافه کرد: به غیر از 50 درصد کمک دولت، در 
شش ماهه اول امسال به 24 هزار نفر بیمه شده در 
حدود یک میلیارد و 400 میلیون تومان تخفیف از 
محل بودجه سازمان و برخي کمک هاي دولتي داده 
شده است. مدیرکل اداره بیمه خدمات درمانی استان 

اصفهان با بیان این که استان اصفهان از چهار استانی 
است که میانگین حقوق پرداختی به پزشکان بخش 

دولتی در آن نصف سایر استان های کشور است 
پزشکی  علوم  دانشگاه  این چالش  کرد:  بیان 

برای تامین پزشک مورد نیاز استان است.

 ناهید شفیعی

اصولی  غیر  اصفهان  استان  معادن  از  زیادی  بخش 
واگذار شده، از جمله کان های ماسه و گچ اصفهان و 
کمشچه که با برداشت گچ از سطح خاک باعث افزایش 

فرسایش خاک در منطقه می شود.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  فنی  معاون 
از  خبرنگاران  روزه  یک  بازدید  در  اصفهان   استان 
با  گفت:  سمیرم  کاشت  دست  و  طبیعی  های  جنگل 
از معادن غیر اصولی  برداری  بهره  این که روند فعلی 
 است اما متأسفانه انتقاد اداره کل منابع طبیعی از شیوه 
اشتغال  با  مخالفت  حساب  به  معادن  برداری  بهره 
باید از منابع  گذاشته می شود درحالی که ما معتقدیم 
طبیعی در مقابل افراد سودجویی که اشتغال را بهانه ای 
برای تخریب و نابودی ثروت های ملی قرار می دهند 

حفاظت کنیم.
تأمین دو س��وم آب های شیرین از جنگل های 

زاگرس 
های  جنگل  اهمیت  به  اشاره  با  شاملی  حسین  محمد 
و  فریدونشهر  شهرستان  از  هایی  بخش  که  زاگرس 
گفت:  گیرند  می  بر  در  را  اصفهان  استان  در  سمیرم 
جنگل های زاگرس حدود دو سوم از آب های شیرین 
کشور را تأمین می کند. به این ترتیب می توان گفت 
گیاهی  پوشش  که  کاری  ارزشمندترین  و  ترین  مهم 

زاگرس انجام می دهد تولید آب شیرین است.
سطح  آمدن  پایین  اقلیم،  تغییر  زمین،  شدن  گرم   وی 
آب های زیر زمینی، تولید گازهای گلخانه ای و بسیاری 
مشکالت زیست محیطی دیگر را از پیامدهای تخریب 
جنگل ها برشمرد و افزود: نامگذاری امسال به عنوان 
آینده  تا ظرف چند سال  ای است  مقدمه  سال جنگل 
شرایط حفظ و توسعه جنگل ها بهبود یابد چرا که در 

غیر این صورت با ادامه روند فعلی جمعیت زیادی در 
دنیا دچار خشکسالی و قحطی خواهند شد.
سرانه هر اصفهانی 903 متر جنگل 

ها،  جنگل  وجود  بدون  که  این  بر  تأکید  با  شاملی 
انسانی دچار مشکل خواهد شد گفت: در دنیا  حیات 
حدود چهار میلیارد هکتار جنگل وجود دارد و سرانه 
جنگل در دنیا شش دهم هکتار به باالست اما در ایران 
و  دارد  وجود  جنگل  هکتار  هزار   300 و  میلیون   14
تا دو دهم هکتار   سرانه جنگل در کشور ما 17 صدم 

می باشد.
استان  آبخیزداری  منابع طبیعی و  اداره کل  فنی  معاون 
افزود: در استان اصفهان با 64 هزار هکتار جنگل طبیعی 
مجموع  در  کاشت،  دست  جنگل  هکتار  هزار   322 و 
387 هزار هکتار جنگل وجود دارد یعنی سرانه جنگل 
به ازای هر نفر 903 متر مربع می باشد که بدون وجود 
ششم  یک  به  سرانه  این  کاشت  دست  های  جنگل 

کاهش می یابد.
تمرکز جن��گل های اس��تان در فریدونش��هر و 

سمیرم
در  را  اصفهان  استان  طبیعی  های  جنگل  بیشتر  وی 
و گفت:  دانست  و سمیرم  فریدونشهر  های  شهرستان 
دست  جنگل  هکتار  22هزار  حدود  کاشت  بر  عالوه 
 300 سمیرم،  شهرستان  در  بادام  های  گونه  با  کاشت 
هزار هکتار جنگل نیز در کانون های بحران در مناطق 
بیابانی شهرستان های نایین، برخوار و خور و بیابانک 

ایجاد شده است.
های  جنگل  نظر  از  گرچه  اصفهان  شاملی،  گفته  به 
طبیعی جزو استان های ضعیف کشور است اما از نظر 
و  موفق  های  استان  جزو  کاشت  دست  های  جنگل 
پیشرو به شمار می آید. وی شعار سال جهانی جنگل 
برای مردم« عنوان و تصریح کرد: در سال  را »جنگل 

جهانی جنگل باید بیش از پیش اهمیت جنگل را برای 
توسعه  و  حفظ  برای  ها  آن  از  و  کرده  تشریح  مردم 

جنگل ها درخواست کمک کنیم.
چرای دام، جنگل ها را تهدید می کند

وی مهم ترین مشکل منطقه زاگرس را حضور زیاد دام 
در جنگل ها دانست و گفت: این کار هرگونه زادآوری 
طبیعی درختان را از بین می برد، به همین خاطر جلب 
ها  جنگل  از  حراست  و  حفظ  برای  مردم  مشارکت 

ضروری است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  فنی  معاون 
تخریب  عوامل  دیگر  درباره  اصفهان   استان  
پایین  در  کشاورزان  گفت:  منطقه  این  های  جنگل 
کنند،  می  کاری  دیم  اغلب  طبیعی  های  جنگل  دست 
را  منطقه  گیاهی  پوشش  زادآوری طبیعی و  امر  همین 
از بین می برد همچنین ریزگردهایی که از عراق وارد 
سوخت  تأمین  برای  درختان  قطع  و  شود  می  کشور 
 ساکنان منطقه، از عوامل بعدی تخریب این جنگل ها

می باشد.
توسعه بی رویه شهرها، صنایع و جاده ها

وی با انتقاد از این که ساکنان مناطق بیابانی و کویری 
اهمیت جنگل و گونه های گیاهی را فراموش کرده اند 
این شرایط توسعه بی رویه شهرها، صنایع،  گفت: در 
معادن و ایجاد جاده ها و مسیرهای دسترسی نیز عاملی 

برای تخریب پوشش گیاهی این مناطق شده است.
بخش  وری  بهره  افزایش  قانون  گوید:  می  شاملی 
کشاورزی و منابع طبیعی پیش بینی کرده در مدت ده 
به 25 صدم  از 17 صدم  سال سرانه جنگل در کشور 
افزایش یابد و از آنجا که در استان اصفهان ایجاد 322 
گذاشتیم،  سر  پشت  موفقیت  با  را  جنگل  هکتار  هزار 
در طول این مدت می توانیم به عدد 180 هزار هکتار 

جنگل برسیم.

سد سازی، پوشش گیاهی را از بین می برد
برای  سازی  سد  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
تأمین آب شرب را یک ضرورت دانست و افزود: با این 
وجود روند بی رویه سد سازی در کشور برای تأمین 
آب کشاورزی و انرژی به مرور پوشش گیاهی منطقه را 
 از بین می برد بر این اساس معتقدیم به جای پروژه های
 سد سازی بزرگ می توان با اجرای پروژه های آبخیزداری 
های فرسایش  از  آب،  از  نگهداری  ضمن   کوچک 

طبیعی جلوگیری کرد.
استان  آبخیزداری  منابع طبیعی و  اداره کل  فنی  معاون 
عنوان  به   2011 سال  نامگذاری  به  اشاره  با  اصفهان 
 سال جنگل از سوی سازمان ملل متحد گفت: تخریب 
جنگل ها یکی از مشکالتی است که کشورهای دنیا با 
آن مواجه اند و زندگی آینده بشر را به خطر انداخته، بر 
این اساس سازمان ملل متحد اعتقاد دارد برای مدیریت 
پایدار جنگل ها و حفاظت و توسعه آن ها به گونه ای 
که هم نسل فعلی و هم آینده از آن استفاده کنند باید 

همه مردم را فعال کرد.
محمد حسین شاملی اظهار داشت: بیشتر مردم با شنیدن 
افتند،  اسم جنگل به یاد جنگل های شمال کشور می 
و  بارندگی  میزان  به  توجه  با  منطقه  هر  که  حالی  در 
شرایط اقلیمی، نوع خاصی از جنگل را دارد که برای 
حتی  که  طوری  به  است،  ارزشمند  و  مهم  منطقه  آن 
 مناطق کویری هم جنگل با گونه های خاص خودش را 

دارد. 
استان  آبخیزداری  منابع طبیعی و  اداره کل  فنی  معاون 
اصفهان با اشاره به تفاوت جنگل های دست کاشت با 
فضای سبز شهرها بیان داشت: فضای سبز شهری نیاز 
و  است  دیم  کاری  که جنگل  درحالی  دارد  آبیاری  به 
با طبیعت  را  به مرور خود  ندارد چون  آبیاری  به  نیاز 

تطبیق می دهد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان:

ميانگين حقوق پزشکان دولتی اصفهان نصف کشور است

اقتصاد

گزارش

بازار روز
نماینده مردم شهرضا در مجلس:
استيضاح وزير اقتصاد، 

آب در هاون کوبيدن است
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اگر بخواهیم بر طبل استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی 

بکوبیم در حقیقت آب در هاون کوبیدیم.
عوض حیدرپور با انتقاد و مخالفت با استیضاح وزیر 
این  به  نظرم  ابتدا  از  داشت:  اظهار  دارایی،  و  اقتصاد 

استیضاح نبوده و به هیچوجه آن را قبول ندارم. 
وی تأکید کرد: اتفاقاتی که در سیستم پولی، بانکی و 
اعتباری کشور می افتد مبدأ تمام آنها بانک مرکزی است و 
این بانک به هیچوجه در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی 
نیست.  نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص اختالس اخیر در کشور، بیان داشت: فکر 
می کنم رخدادهایی که در مسائل مالی، پولی و اعتباری 
کشور اتفاق افتاده تنها همین موضوع سه هزار میلیارد 

تومان نیست و بیشتراز  اینها ست. 
وی با اشاره به این که اگر بخواهیم به مسأله فساد رسیدگی 
کنیم، چنین موضوعی گسترده و فراگیر می شود، گفت: 
در این راستا به طور حتم رئیس بانک مرکزی و مسئوالن 
آن باید جوابگو باشند اما چون دست ما به رئیس بانک 
مرکزی و مسئوالن آن نمی رسد وزیر اقتصاد را به مجلس 

فرا می خوانند که وی را مورد استیضاح قرار می دهند. 

واردات شش ميليون دالر 
گوشی موبايل

از مدت ها شاهد  بعد  در 19 مرداد ماه سال جاری 
بودیم،  همراه  تلفن  گوشی  واردات  تعرفه  کاهش 
تعرفه ای که با هدف تشویق تولید کنندگان داخلی 
در  ولی  بود  یافته  افزایش  این عرصه  به  ورود  برای 
عمل حاصلی جز داغ شدن بازار گوشی های قاچاق 

به همراه نداشت.
 فرآیند کاهش تعرفه واردات در مرداد سال جاری با 
افزایش حجم واردات گوشی قانونی به کشور همراه شد 
و نشان از تاثیر این سیاست در بازار پر مصرف موبایل 
تلفن  گوشی  ماهیانه  واردات  روند  به  نگاهی  داشت، 
همراه طی سال جاری نشان می دهد در حالی که متوسط 
واردات گوشی طی پنج ماهه نخست سال جاری معادل 
حدود سه میلیون دالر بوده است که ناگهان در شهریور 
ماه حجم واردات قانونی گوشی تلفن همراه به 6/1 میلیون 
دالر رسیده و به این ترتیب می توان گفت شاهد افزایش 
سهم واردات قانونی در مقابل قاچاق در بازار گوشی 

همراه در کشور هستیم.

توليد 124 هزارتن ورق خودرو 
در چهارمحال و بختياري 

ایرنا: مدیرعامل کارخانه تولید ورق خودروي سفید دشت 
چهارمحال و بختیاري گفت: از آغاز به کار رسمي این 
مجتمع در خردادماه امسال تاکنون 124 هزار تن ورق 

خودرو در این کارخانه تولید شده است.
فریدون حمیدي با اعالم این خبر افزود: توان تولید این 
کارخانه 400 هزار تن وروق خودرو در سال است که بر 
اساس برنامه ریزي هاي انجام شده، این میزان تولید تا سه 
سال آینده محقق مي شود. وي تأمین 85 درصدي ورق 
خودروي مورد نیاز شرکت بزرگ خودروسازي کشور را 

از مهم ترین اهداف راه اندازي این کارخانه عنوان کرد.
حمیدي تصریح کرد: عدم خوردگي و مقاومت باال در 
مقابل آب، آلودگي هوا، رطوبت ودیگر مواد خورنده از 

ویژگي هاي ورق تولیدي در این شرکت است.

بازگشايی  پرونده ورود 
هواپيماهای خارجی 

مهر: در حالی پرونده ورود هواپیماهای قطر به مسیرهای 
پروازی ایران روی میز دولت است که تجربه ثابت کرده 
شرکت های خارجی به دنبال این هستند که پروازهای 
پرتردد را انجام داده و شب ها به کشورشان بازگردند که 
این به معنای افزایش مسیر پروازی آنها و کاهش مسافر 

هواپیماهای داخلی است.
همزمان با اعالم تحریم های بین المللی علیه ایران و 
ممنوعیت فروش هواپیما به ایران، صنایع داخلی تمام 
تالش خود را کردند که با استفاده از تجربیات و دانش 
بومی، هواپیماهای موجود را تعمیر و نگهداری کنند. از 
سویی خرید هواپیماهای توپولف از کشور روسیه هم 
اقدام دیگری بود که از سوی مسئوالن برای تسهیل شرایط 
سفرهای هوایی انجام گرفت. کهنه بودن این هواپیماها 
و معایبی که هواپیماهای توپولف داشتند تاکنون موجب 
سوانح بزرگی در کشورمان شد و جان چند صد نفر از 
هموطنان را گرفت، بنابراین دولت سعی کرد ضمن تقویت 
دانش بومی، هواپیماهای روسی دیگری به نام آنتونوف را 
از کشور روسیه وارد کند که این هواپیما در حال حاضر 

در مراحل اولیه ساخت درکشور قرار دارد.

تلفن ثابت گران شد
رئیس شورای رقابت از نهایی شدن دستورالعمل تعیین 
تعرفه های مخابراتی خبر داد و اعالم کرد: بر اساس این 
دستورالعمل، تعرفه تلفن ثابت10تا 12 درصد افزایش 

خواهد یافت.
جمشید پژویان با بیان این که جزئیات دستورالعمل تعرفه 
های مخابراتی توسط شورای رقابت نهایی شده، اظهار 
داشت: دستورالعمل تعیین تعرفه های مخابراتی پس از 
ویرایش نهایی، امضاء اعضا و رئیس شورا، هفته آینده به 
مخابرات ابالغ می شود. وی با بیان این که تعرفه تلفن 
همراه تغییر نکرده است، افزود: برای تعرفه تلفن ثابت 
افزایش 10 الی 12 درصدی در نظر گرفته شده است. 
پژویان خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل تدوین شده، 
تعرفه سایر سرویس های ارتباطی نیز تغییر خواهد کرد. 

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعالم کرد:

برداشت غیر اصولی از معادن اصفهان ادامه دارد

ساکنان مناطق بیابانی 
و کویری اهمیت 

جنگل و گونه های 
گیاهی را فراموش 
کرده اند و در این 

 شرایط توسعه 
بی رویه شهرها، 
صنایع، معادن و 
ایجاد جاده ها و 

مسیرهای دسترسی 
نیز عاملی برای 
تخریب پوشش 

گیاهی این مناطق 
شده است

مدیر بانک تجارت استان:

اختالس در بانک تجارت اصفهان شايعه است
به شایعه  اشاره  با  استان اصفهان  بانک تجارت  ایرنا: مدیر 
بانک  این  از شعب  یکي  در  توماني  میلیارد  اختالس 180 
اعتبار  بانک تجارت  در  اختالس  اصفهان گفت: شایعه  در 

سیستم بانکي کشور را هدف قرار داده است. 
مجید عبد یزدان افزود: براي مردم بعد از ایمان و جانشان 
هاي  بانک  به  هنوز  چون  و  است  مالشان  چیز  ترین  مهم 
کشور اعتماد دارند و پولشان را در بانک ها مي سپارند، این 

شایعات براي از بین بردن اعتماد مردم منتشر مي شود.
وي تصریح کرد: بانک تجارت در یک سال و نیم گذشته کوچک ترین تخلف مالي 

یا پرسنلي نداشته است چه برسد به اختالس میلیاردي.
سه  اختالس  در  که  است  هایي  بانک  از  تجارت  بانک  کرد:  خاطرنشان  عبدیزدان 
هزار میلیارد توماني اخیر هیچ نقشي نداشته و این شایعه به صورت ناجوانمردانه 
علیه این بانک منتشر شده است. وي با سپاسگزاري از رسانه ها در شفاف سازي 
اختالس  اعالم  قصد  اگر  که  خواهیم  مي  ذیربط  مسئوالن  از  گفت:  موضوع  این 
و  کنند  رساني  اطالع  مسببین  و  بانک  نام  ذکر  با  و  شفاف  دارند،  را  تخلفاتي  یا 
فراهم  را  مردم  اذهان  در  شایعه سازي  زمینه  ها،  اندیشي  برخي مصلحت  دلیل  به 
 نکنند. وي افزود: شفاف سازي باعث مي شود هیچ مقام یا ارگاني اجازه تخلف را 

به خود ندهد.

استاندار چهارمحال و بختیاري:

کيفيت نان تا وضعيت مطلوب فاصله دارد
استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: وضع فعلي تولید نان 
در این استان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادي 

دارد.
تولیدي  نان  داشت:کیفیت  اظهار  عنابستاني  اصغر  علي 
چهارمحال و بختیاري مطلوب نیست و ارتقاء شاخص هاي 

کیفي نان در استان مستلزم آموزش و نظارت است.
وي عدم وجود ارقام مناسب گندم و پایین بودن کیفیت آرد را 

از مهم ترین مشکالت تولید نان در چهارمحال و بختیاري عنوان کرد. عنابستاني با تأکید 
بر لزوم هدفگذاري براي تولید و عرضه نان با کیفیت به مردم، تصریح کرد: با برنامه هاي 

در دست اجرا تالش مي کنیم تا دو سال آینده به جایگاه مطلوب تولید نان برسیم.
استاندار چهارمحال و بختیاري هدفمندي یارانه ها و آزاد شدن کامل قیمت گندم را 
از عناصر تأثیر گذار در ارتقاء کیفیت نان عنوان کرد و افزود: با ایجاد بازار رقابتي، 

تالش مي شود سطح کیفي تولید و عرضه نان افزایش یابد.
وي با اشاره به آموزش 250 نفر از خبازان شهرستان هاي هفتگانه استان افزود: تا 

پایان سال جاري 440 نفر دیگر آموزش هاي الزم را فراخواهند گرفت.
نان  تولید  کارخانه  یک  احداث  به  بختیاري  و  در چهارمحال  دولت  عالي  نماینده 
صنعتي در این استان اشاره کرد و افزود: این کارخانه با تولید ساالنه 35 هزار تن نان 

تا پایان سال جاري بهره برداري مي شود.

براساس توافق مسئوالن استان اصفهان؛

زاينده رود فقط 35 روز جاری می شود
استان اصفهان گفت:  مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی 
طی برگزاری جلساتی مقرر شد که از 17 آبان ماه  جاری 
آب رودخانه زاینده رود به مدت 35 روز برای کشت پاییزه 

به کشاورزان شرق اصفهان تحویل داده می شود.
اسفندیار امینی با اشاره به بازگشایی آب رودخانه زاینده رود 
در آبان ماه جاری، اظهار داشت: بر اساس توافق های صورت 
گرفته بازدهی این آب 40 مترمکعب در ثانیه و در محل سد 

آبشار برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان اختصاص داده می شود.
وی افزود: مجموع حجم آب توافق شده برای کشت پاییزه شرق اصفهان در آبان 
ماه جاری 120 میلیون مترمکعب است. مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان 
به پیگیری های مستمر کشاورزان اصفهان در دو ماهه نخست سال جاری  اصفهان 
این راستا سازمان آب منطقه ای  بیان داشت: در  بازگشایی آب اشاره کرد و  برای 
با جهاد کشاورزی اصفهان برای نحوه مدیریت آب در سال زراعی 91-90 چهار 

گزینه اصلی را تنظیم کردند.
وی تعیین و تولید نزدیک به 175 میلیون مترمکعب آب بهاره برای کشت پاییزه شرق 
از موارد بررسی سازمان آب منطقه ای و جهادکشاورزی  اصفهان را دومین گزینه 
تاریخ  که  شد  مقرر  گزینه  این  اساس  بر  کرد:  تصریح  و  دانست  اصفهان  استان 

بازگشایی آب رودخانه مشخص شود.

خبر
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زاینده رود

مثبت اندیشي و شوخ طبعي در دنیاي پرهیاهو و پرمشغله 
است  خوشبختي  به  دستیابي  در  مهم  اصلي  امروزي، 
تضمین کننده  زندگي  در  شوخي  مهارت هاي  کاربرد  و 

سالمت روان و جسم افراد محسوب مي شود.
شوخ طبعي یعني سادگي پرواز و رهایي ساده از تعلق 
یک  نیست.  یادگیري  قابل  طبعي  ها. شوخ  وابستگي  و 
کوشش بیهوده براي نمک ریزي و لودگي نیست، بلکه یک 

جوشش است. 
الزم نیست مزه بریزي و در دل نیتي بدمزه داشته باشید. 
الزم نیست همیشه بخندیم. شوخ طبعي خنده دار نیست 
بلکه خندیدن به خنده هاي گریه دار است. بیایید با هم 
بخندیم نه این که به هم بخندیم. روز به روز بر آگاهی ما 
نسبت به اثرات خنده و خندیدن مرتب در سالمت جسمی 
و روانی افزوده می شود. مطالعات بسیاری نشان داده اند که 
خنده شکمی یک ورزش مفرح عالی است و خنده باعث 
کاهش هورمون های استرس، رفع درد، آرامش )ریلکس 
شدن( و تولید اندورفین )هورمون سرخوشی( می گردد. 
خندیدن مرتب می تواند باعث رفع افسردگی شود و به 

خواب بهتر و لذت بردن از زندگی کمک کند.
شوخی به عنوان یک ابزار آموزشی

شوخی، انتظارات را نقش بر آب می کند و شوک خفیفی به 
وجود می آورد که مردم را به فکر کردن و بررسی فرضیات 
روان درمانگر  یک  می دارد.  وا  خود  محدود  تفکرات  و 
خوب می داند که چگونه، کي و به چه میزان از شوخی 
استفاده کند جدی بودن بیش از حد، میکروسکوپی است 
که تمرکز را باریک تر و محدودتر و جزئیات را بزرگ تر و 
گسترده می کند و به طور معمول فرصت به دست آوردن 
یک تصویر بزرگ تر و کلی تر را از بین می برد. البته یک 
شوخی واقعی هرگز نژاد یا مذهب تا حتی خود افراد را 
نهفته و  بلکه خودپسندی  نمی دهد،  قرار  مورد سرزنش 
دیدگاه های محدود را روشن و آشکار می سازد. شوخی 
واقعی، عمومیت دارد و حد و مرزی نمی شناسد. بیشتر 
عاشق شوخی های فی البداهه و نوآورانه هستند و به همین 
خاطر است که زیاد از جوک های از قبل بسته بندی شده و 
فکر شده توسط دیگران خوششان نمی آید. بهترین شوخی 
آن است که شنونده را همپای خندیدن به فکرکردن وادارد. 
نشان  می کنید  استفاده  خود  شوخ طبعی  از  شما  وقتی 
می دهید که به اندازه کافی آرامش دارید که فکر کنید و 
نشان می دهید که دارای عقیده ای از خود هستید و ذهنتان 

فعال است.
جوک گویي یا شوخ طبعي:

بعضی افراد سعی می کنند از طریق جوک گویی خود را 
زیرا  است  ای  کاهالنه  این روش  اما  دهند.  شوخ جلوه 
جوک ها قرضی هستند. چنین جوک هایی بیشتر با وضعیت 
قرار دارد  بافتی که جوک گوینده در آن زمان در آن  یا 
مغایرت دارد و ممکن است باعث ناراحت کردن بعضی 
»به  و  دارد  کلیت  واقعی،  اما شوخی  از حاضران شوند. 
شوخ  آدم  یک  است.  وضعیت  از  برآمده  طبیعی«  طور 
طبع خوب، با به میان انداختن شوخی در یک وضعیت 
یا مکالمه که شامل »همه« بشود، حسن تفاهم با دیگران 

را تقویت می کند. نه این که با بیان کردن مصنوعی »یک 
جوک« سر رشته سخن را به دست بگیرد و خود را به 
نوعی برتر از دیگران بنماید. اگر می خواهید شما نیز این 
چنین باشید مطمئن باشید که شوخی شما مرتبط با جریان 
مباحثاتی که دیگران نیز در آن قرار دارند باشد و بدین 
ترتیب حس دخالت داشتن آن ها را تقویت کنید. این کار 
این  با دیگران می شود. علت  ارتباط شما  تقویت  باعث 
که به چیزی می خندید این است که غیر منتظره است و 
همین غیرمنتظره بودن می تواند به طور کامل برداشت شما 

از یک چیز را از آن پس تغییر دهد. به همین دلیل است 
بیان  باشد.  داشته  درمانگری  اثرات  می تواند  شوخی  که 
یک شوخی در زمان مناسب و به شیوه درست می تواند 
باعث شود که بخشی از واقعیت به شیوه تازه ای در مقابل 

چشمان ما قرار گیرد. 
شوخ طبعي، تكنیک است

چیزی که می تواند شادی را از زندگی فردی و اجتماعی 
ما حذف کند، انتظارات نامعقول ما از زندگی است. وقتی 
انتظارات نامعقول داشته باشیم بضاعت مالی جای خود 
دنبال  به  بیشتر  هرچه  عبارتی  به  دهد،  می  ثروت  به  را 
انتظارات غیرواقع بینانه برویم، برای رسیدن به آن مجبور 

به انجام بایدها و نبایدها هستیم.
و  محبت  فقر  دوران  در  نویسنده  یک  عقیده  به 
حس  و  باشد  شادمانی  عامل  تواند  نمی  ثروت  عاطفه، 
محیطی  در  تواند  نمی  گویی  بذله  و  طبعی  شوخ 
گوید: مي  رهدار  اکبر  علي  کند.  رشد   غیرشادمانه 

خشم،  کنترل  در  که  است  تکنیک  نوعی  طبعی  شوخ 
استرس و هیجانات منفی به کار می رود. برای افزایش 
این حس باید سعی کرد از گذشته و آینده رها شویم و در 

زمان حال زندگی کنیم. 

بهارستان با شهرداران جديد 
کشور بهاری می شود 

بهارستان میزبان سومین نشست اعضاي شوراي اسالمي 
و شهرداران شهرهاي جدید کشور خواهد بود.

شهرداران  و  اسالمي  شوراي  اعضاي  نشست  سومین 
شهرهاي جدید کشور در نیمه  دوم آبان سال جاري به 
میزباني شوراي اسالمي و شهرداري بهارستان در استان 
اسالمی  رئیس شورای شهر  برگزار می گردد.  اصفهان 
شهرهاي  احداث  گفت:  خصوص  این  در  بهارستان 
جدید پس از انقالب و طي سه دهه در ایران مورد توجه 
مسئوالن نظام در جهت ایجاد شهرهایی جدید با رعایت 
نو و مدرن  اصول و ظوابط شهرسازی و روش های 
می باشد به طوري که در حال حاضر 18 شهر جدید 
در 9 استان کشور تأسیس شده و هشت شهر آن داراي 

شهرداري و شوراي اسالمي شهر مي باشد. 
همایون یزدان پناه اضافه کرد: با توجه به نوپا بودن شهرها 
بي شک  شهرها  به  وابسته  جدید  ارگان های  و  نهادها 
مشکالت و مسائلی وجود دارد که بررسی این مشکالت 
همچنین آسیب شناسی مدیریت شهری و برنامه ریزی 
در راستای رفع موانع از جمله اهداف این نشست است. 
یزدان پناه شهر بهارستان را به عنوان دبیرخانه مشورتی 
معرفی کرد و گفت: نیمه دوم سال جاری این نشست در 
شهر بهارستان با حضور شهرداری ها و اعضای شورای 

شهر این شهرهای جدید برگزار می گردد.

سن مصرف کننده مواد مخدر 
رو به کاهش است

 مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سن مصرف کننده
مواد مخدر در استان به شدت رو به کاهش است.

عنابستانی با اشاره به این که  208 میلیون نفر در سطح دنیا 
آلوده به مواد مخدر هستند، اظهار داشت: این استان از 
نظر مصرف مواد مخدر، دستگیری و کشف مواد مخدر 
جزو استان های ردیف باالست. استاندار چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به این که با آموزش دادن پیشگیری از 
مواد مخدر در بین جوانان می توان از اعتیاد پیشگیری 
کرد، عنوان کرد: تمامی دستگاه های دولتی باید پیشگیری 

از اعتیاد را آموزش ببینند.
وی افزود: شورای مواد مخدر این استان باید از اعتبارات 
مختلفی هزینه کنند تا بهتر بتوانند اعتیاد بین جوانان را 
نوآوری،  و  تحول  کرد:  تأکید  عنابستانی  دهد.  کاهش 
روش های نوین هزینه کردن و جدی گرفتن خطر باید 

خیلی مورد توجه قرار گیرد.

گشت پليس اصفهان، دست 
مأموران قالبي را رو کرد

مرکز  پلیس  مأموران  واحد گشت  زني  پي گشت  در 
 استان، دو مأمور که اقدام به توقیف موتورسیکلت ها
که  گرفتند  قرار  گشت  واحد  شک  مورد  کردند،  مي 

مشخص شد هر دوي آنها مأمور قالبي مي باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس، سرهنگ محمدعلي 
بختیاري با بیان این مطلب اظهار داشت: گشت موتوري 
یگان امداد این فرماندهي حین گشت زني در سطح شهر 
به یک دستگاه موتورسیکلت با دوسرنشین که در حال 
توقیف موتورسیکلت یک جوان 18 ساله بودند مشکوک 

شده و به طرف آنها مي روند.
وي افزود: مأموران براي برطرف شدن شک خود از آنان 
کارت شناسایي درخواست مي کنند اما آنها از این کار 
امتناع کرده و در نهایت معلوم مي شود هر دو، مأمور 

قالبي هستند.
این مقام انتظامي با بیان این که متهمان »امیر- م« 20 ساله 
طبق  کرد:  تصریح  دارند  نام  ساله  »رسول- ح« 22  و 
اعترافات متهمان این دو قصد توقیف موتورسیکلت هاي 
مردم با پوشش مأمور و سپس فروش آنها را داشتند که 
خوشبختانه با حضور به موقع و تیزهوشي مأموران واحد 

گشت این فرماندهي در انجام نقشه خود ناکام ماندند.
رئیس پلیس مرکز استان گفت: موتورسیکلت متهمان 
توقیف شد و در بازرسي بدني از آنان نیز یک دستگاه 
شوکر برقي که براي استفاده در انجام اعمال مجرمانه تهیه 
شده بود کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
خصوص  این  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اصفهان 
پرونده تشکیل گردید و هر دو متهم دستگیر شده به 
همراه شاکي پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل 

مراجع قضایي شدند.

سارقي که در محل سرقت 
خوابش برد

به علت جثه  مغازه  از یک  سارقي که در پي سرقت 
شدت  از  بود  شده  کولر  کانال  وارد  خود  کوچک 
بي خوابي، همانجا خوابش برد و صبح با آژیر پلیس بیدار 

شد .
به نقل از پایگاه اطالع رساني پلیس، سرهنگ محمدعلي 
بختیاري فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان با بیان این 
مطلب اظهار داشت: در پي تماس تلفني فردي با مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110، مبني بر این که فردي در کانال 
کولر مغازه وي خوابیده است، موضوع در دستور کار 
وي  قرارگرفت.  فرماندهي  این   22 کالنتري  مأموران 
تصریح کرد: مأموران بالفاصله به محل اعزام شده و در 
این خصوص فردي را به نام »محسن- ر« دستگیر کردند. 
رئیس پلیس مرکز استان در ادامه افزود: در بررسي هاي به 
عمل آمده توسط مأموران مشخص شد نامبرده از سارقان 
سابقه دار مي باشد و یکي از شگردها و شیوه هاي سرقت 
وي وارد شدن از کانال کولر و یا پنجره به علت جثه 

کوچک و الغر اندامش مي باشد.
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان در ادامه عنوان کرد: 
اولیه پلیسي مشخص شد متهم به مواد  در تحقیقات 
مخدر اعتیاد شدید دارد و براي تأمین هزینه مواد اقدام 
به سرقت مي کند و به تازگي نیز از زندان آزاد شده 
است. سرهنگ بختیاري در پایان خاطر نشان کرد: متهم 
 به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع

قضایي شد.

حوادث

جامعه
اخبار

زاینده رود
به  گفت:  اصفهان  استاندار  امنیتي  سیاسي  معاون 
له  انقالب در دیدار معظم  از رهبر معظم  پیروي 
با جانبازان قطع نخاعي، قرار است همایش تجلیل 
از این جانبازان، نخستین بار در این استان برگزار 

شود.
محمد مهدي اسماعیلي اظهار داشت: بي اعتنایي به 
 جانبازان، اهمیت ندادن به آرمان ها و دستاورد هاي
در  امسال  بنابراین  شود  مي  محسوب  انقالب 

اولویت هاي فرهنگي بحث ایثارگران و جانبازان 
پر رنگ دیده شده است. وي افزود: در سال جاري 
یک میلیارد تومان براي تکمیل این موزه از محل 
اعتبارات فرهنگي در نظر گرفته شده است. معاون 
این که  بیان  با  اصفهان  استاندار  امنیتي  سیاسي 
ایثارگري  بحث  اصفهان  ویژگي  شاخص ترین 
در  را  مقدس  دفاع  دهکده  ایجاد  گفت:  است، 
زمیني به مساحت 50 هکتار در سپاهان شهر در 
دستور کار داریم و 200 میلیون تومان نیز اعتبار 

به این بخش اختصاص داده ایم. وي با اشاره به 
ثبت روز 25 آبان ماه به عنوان روز حماسه ایثار 
بار  نخستین  براي  کار  این  داشت:  بیان  اصفهان 
مقام شهدا و جانبازان و  به  نهادن  ارج  به منظور 
ایثارگران اصفهان صورت گرفت و با رایزني که 
است،  شده  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  با 
شود.  ثبت  کشور  تقویم  در  روز  این  است  قرار 
اسماعیلي همچنین گفت: طي 10 روز آینده طرح 
شهید  جانبازان  آسایشگاه  سازي  بهینه  از  دقیقي 

تهیه  برآورد هزینه هاي دقیق  با  مطهري اصفهان 
از  پس  تا  شود  مي  داده  تحویل  استانداري  به  و 
انجام مراحل کارشناسي، بودجه الزم طي امسال و 
سال آینده به این مرکز اختصاص یابد و نواقص و 
مشکالت برطرف شود. وي در ارتباط با بحث هاي 
درماني پرسنل شاغل ایثارگر در بخش ها و ادارات 
که  موضوع  این  به  ادارات  بیشتر  گفت:  مختلف 
است،  آمده  کشور  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در 
توجیه نیستند و بسیاري از آنها تأمین هزینه هاي 
شهید بنیاد  عهده  بر  را  خود  ایثارگران   درماني 
 مي دانند. اسماعیلي افزود: رفع این مشکل در استان
نظر  اتفاق  در صورت  باید  و  نیست  پذیر  امکان 

اکثریت دستگاه ها، این قانون اصالح شود.

پيشگيری از وقوع جرم، نيازمند مديريت است
ــان گفت:  ــتان اصفه ــتری اس ــارس: رئیس کل دادگس ف
ــیب های اجتماعی به  ــرم و آس ــوع ج ــگیری از وق پیش
ــت های  ــاز دارد و با برگزاری نشس ــب نی مدیریت مناس
ــور تحقق  ــطح کش ــی تخصصی این موضوع در س علم

می یابد.
ــی کاربردی  ــومین کارگاه علم ــا انصاری در س غالمرض
ــگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی  مدیریت پیش

اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه است که 
این موضوع به مدت 30 سال در سطح کشور مورد غفلت قرار گرفته بود.

وی به اقدامات صورت گرفته در راستای این موضوع در سطح کشور اشاره کرد و 
ــتای پیشگیری از وقوع جرم  افزود: در حال حاضر چندین کارگاه تخصصی در راس
در سطح کشور برگزار شده و سومین کارگاه آن با حضور استان های مناطق مرکزی 
ــت. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به  در اصفهان در حال برگزاری اس
ــت ها بازخورد های مناسبی در سطح جامعه دارد، تصریح  این که برگزاری این نشس
کرد: مسئوالن باید به پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی به صورت ویژه 

نگاه کنند و با این نگاه میزان جرائم و آثار ناشی از آن را در جامعه کاهش بدهند.

وضعيت عفاف و حجاب رضايت بخش نيست
ــردارکارگر با بیان این که یکي از مأموریت هاي  ــنا: س ایس
بعدي معاونت اجتماعي نظارت بر رعایت ضوابط عفاف 
ــت، گفت: با  ــمعي و بصري اس و حجاب در تولیدات س
ــاد این  ــیما و وزارت فرهنگ و ارش ــکاري  صدا و س هم

وظیفه را انجام مي دهیم.
ــاون اجتماعي ناجا در توضیح ارزیابي نظارت بر روند  مع
ــنهاد مي کنم  ــراي مصوبه عفاف و حجاب گفت: پیش اج

شوراي عالي انقالب فرهنگي و سازمان بازرسي کشور روند اجراي مصوبه عفاف و 
ــبت به بند  بند مصوبه گزارشي کمي  حجاب را مورد پایش و رصد قرار دهند و نس
ــتگاه در کمیته اي توضیحات  و کیفي طلب کنند؛ به گونه اي که باالترین مقام هر دس
ــي از مالک هاي ارزیابي  ــرح ارائه کنند و یک ــد اجراي این ط ــورد رون الزم را در م

دولت ها باید موفقیت در زمینه اجراي این مصوبه باشد.
ــان این که وضعیت  ــوراي عالي انقالب فرهنگي با بی ــایت ش کارگر در گفتگو با س
ــي از گرفتاري هاي ما  ــت گفت: یک ــاف و حجاب در جامعه رضایت بخش نیس عف
گسترش ماهواره و تقلید جوانان از آن است و اگر قرارگاهي و جبهه اي عمل نکنیم 

شکست خواهیم خورد.

ورودی جاده محمود آباد حادثه خيز است
ایمنا: فرماندار اصفهان وضعیت ورودي جاده محمود آباد 
ــوب و حادثه خیز عنوان و بر  ــیار نامطل و امین آباد را بس

بهسازي و ساماندهي آن مناطق تأکید کرد.
ــه هاي محمود آباد  ــه کفیل طی بازدیدی از محل فضل ال
ــنا و  ــکالت این محالت آش ــاد اصفهان با مش ــن آب و امی
ــری را اتخاذ نمود.  ــتای حل معضالت آنها، تدابی در راس
ــجد جامع، درمانگاه بقیه ا... )عج( و  وی همچنین از مس

مدرسه مخروب شهید بیات بازدید و بر بهسازي و ساماندهي ورودي جاده محمود 
آباد و امین آباد تأکید کرد.

ــرار گرفتن در  ــل ق ــهر را به دلی ــه از ش ــن منطق ــي ای ــان آالیندگ ــدار اصفه فرمان
ــت:  ــکالت این منطقه یاد نمود و اظهار داش ــگاه نفت، از دیگر مش مجاورت پاالیش
ــهر تعلق ــه این منطقه از ش ــگاه ب ــهمي از عوارض پرداختي پاالیش ــت س  الزم اس

بگیرد.
کفیل، فعالیت کارگاه هاي سنگبري در این مناطق و حجم باالي ترافیک کامیون هاي 
ــنگین را از دیگر مشکالت عمده برشمرد و خواستار ارائه طرحي جامع از سوي  س

مسئوالن ذیربط در راستاي بهبود وضعیت این منطقه شد.

تلنگر

گزارش

زاینده رود

 والدیني که فرزندانشان با اینترنت و فضاي مجازي کار مي کنند
مي توانند با استفاده از راهکارهاي ارائه شده براي کنترل و 

نظارت بر فرزندان خود استفاده کنند.
فضای مجازی یک نوع اجتماع و همسایگی بزرگی است که 

میلیون ها کامپیوتر و استفاده کنندگان آن را در سراسر جهان 
به هم می پیوندد.

نظر  به  طبیعی  انسان ها،  روزانه  زندگی  بر  اینترنت  غلبه  با 
درون  به  سنتی  جامعه  مشخصه های  از  بسیاری  که  می رسد 
امور  امروزه  گیرند.  شکل  آنجا  در  و  شوند  کشیده  اینترنت 
زیادی از قبیل خرید و فروش، تحصیل، مشاوره خانوادگی، 
ازدواج و حتی مشاوره های پزشکی میان پزشکان و بیماران 
تعجبی  جای  هیچ  رو  این  از  می گیرد.  انجام  اینترنت  در 
مرتکب جرم مجازی  فضای  در  اینترنتی  مجرمان  که   نیست 

شوند.
به خصوص گمنامی این فضا بر گسترش این نوع جرایم دامن 
می زند، در این فضا کمتر هویت واقعی مشخص می شود و 
افراد با کتمان هویت خویش به راحتی مرتکب انواع جرائم 

می شوند، این مقاله دریچه ای است کوچک به معرفی جرم 
مجازی و عناصر آن و رابطه آن با گمنامی.

چند راه حل :
- همراه با فرزندانتان در اینترنت گشت بزنید. این ابزار خوب 
پژوهش نظارت بزرگساالن را الزم دارد. بنابراین باید کامپیوتر 

دراتاق نشیمن باشد نه در جاي دیگري.
و  کودک  سن  با  متناسب  اما  است.  الزم  والدین  کنترل   -
سادگي و کم اطالعي او میزان کنترل والدین قابل تغییر است. 

ولي باید وجود داشته باشد.
در  و  باشید  مراقب  بسیار  چت،  اتاق هاي  از  استفاده  در   -
فرزندانتان  طرف  از  را  فضا  این  در  حضور  حالت  بهترین 
اجازه  فکري  پختگي  سن  به  رسیدن  در صورت  و  نپذیرید 

چنین کاري را بدهید آن هم با کنترل.

از  گاه  هیچ  مجازي  فضاي  در  بیاموزید  فرزندانتان  به   -
مشخصات شخصي خود استفاده نکنند و بهتر است در فضاي 

اینترنت ناشناس باشند.
ها صحبت  غریبه  با  مي آموزید  فرزندانتان  به  که  - همچنان 
با  بسیار  مجازي  فضاي  در  بیاموزید  فرزندانتان  به  نکنند 
به شدت  اطالعات شخصي  ارائه  از  و  کرده  گفتگو  احتیاط 

پرهیز کنند.
- ایمیل هاي دریافتي فرزندان خود را کنترل کنید. این قانون 
باید تا رسیدن کودک به سن پختگي فکري ادامه داشته باشد 

حتي اگر ناخوشایند باشد.
- مقدار زماني را که فرزندتان در اینترنت مي گذراند را معین 
دوست،  براي  مناسبي  جایگزین  هیچوجه  به  اینترنت  کنید. 

خانواده، بازي و کتاب نیست.

نخستین بار در اصفهان برگزار مي شود:

همايش تجليل از جانبازان قطع نخاعي

بعضی افراد سعی 
می کنند از طریق 
جوک گویی خود را 

شوخ جلوه دهند. اما 
این روش کاهالنه ای 

است زیرا جوک ها 
قرضی هستند. چنین 

جوک هایی بیشتر 
با وضعیت یا بافتی 
که جوک گوینده در 
آن زمان در آن قرار 
دارد مغایرت دارد 
و ممكن است باعث 
ناراحت کردن بعضی 

از حاضران شوند.

چقدر شوخ طبع هستیم؟

شوخ طبعي، تضمین كننده سالمت روان و جسم است

شیوه اي  و  مهم  ویژگي هاي  از  یكي  را  شوخ طبعي  کودک،  روانپزشكان  کودکان،  خصوص  در 
ارزشمند در رشد و ارتقاي تعامالت مثبت اجتماعي آنها معرفي مي کنند و معتقدند: خندیدن به مسائل 
به ظاهر بي اهمیت و ساختن داستان هاي خنده دار، از موضوعات مختلف و مباحثي که اغلب افراد آنها 
را جدي مي گیرند، از خصایص بارز کودکان محسوب شده و کودکان از این طریق به کشف حقیقت و 
واقعیت هاي زندگي مي پردازند.تحقیقات بیانگر آن است که کودکان شوخ طبع در مقایسه با همساالن 
خود از زندگي شادتري برخوردار بوده، عزت نفس بیشتري دارند و به کنترل درآوردن اوضاع از 
از  مهارت شوخ طبعي  پرورش  که  خانواده هایي  در  افراد محسوب مي شود.  این  متداول  ویژگي هاي 
اصول تربیتي والدین محسوب مي شود، کودکان قادر به انتقال احساسات و عواطف خود به دیگران 
بوده و روابط اجتماعي قوي تري دارند. این کودکان سریع تر از افراد دیگر، مهارت ها را آموخته و خود 

را با شرایط جدید و غیرقابل پیش بیني سازگار مي کنند. 

براساس تحقیقات:

گمنامي فضاي مجازي، به جرايم اينترنتي دامن مي زند
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آنچه از تحقیقات 
محققان خارجی و 

ایرانی در باب لهجه 
اصفهانی تا به امروز 
دریافتیم، این است 
که اصفهان به دلیل 
پیشینه تاریخی اش 

و قرار گرفتن بر 
سر چهار راه های 
تمدن  های شرق و 

غرب جهان، از مراکز 
عمده فرهنگ و 

لغات عامیانه بوده 
است.

اصفهان، یکی از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است که 
تاریخچه فرهنگی چند هزار ساله دارد و در باب تاریخ و 
فرهنگ و معماری آن، تحقیقات زیادی صورت گرفته است. 
زبان رایج مردمان آن، فارسی است که در هر منطقه اي، آن 
را به شکل و حالت خاصی بیان می کنند که به آن لهجه 
لهجه  همان  لهجه،  مشهورترین  و  غالب ترین  می گویند. 
اصفهانی است که بدون آشنایی با لغات و اصطالحات آن، 
درک آن مشکل خواهد بود. بحث لهجه ها وگویش های 
محلی ایران، از مباحثی است که به تازگي مورد توجه محققان 

ایرانی و خارجی قرار گرفته است.
لهجه های محلی، اغلب ادبیاتی داشت که نوشته نمی شد و 
تنها در یاد و ذهن گویندگان لهجه ها باقی می ماند و به دیگران 
منتقل می شد و در بردارنده  کلمات نامفهومی و بی محتوایی 
بود که مورد پسند محققان قرار نمی گرفت و ناگزیر آنها 
نیز برای حفظ قداست کالم، از نوشتن به لهجه های محلی، 
خودداری می کردند، هر چند که در حوزه شعر و ادبیات، 
برخی از شاعران ایرانی، اشعاری را به لهجه محلی سروده اند 
که مورد پسند مردم عامه، نیز واقع شده است. بنابراین به 

این جهت بود که تحقیق در این باب هرگز در ایران مرسوم 
نبوده است.

امروزه مورخان بر آنند که با استفاده بهینه از تاریخ شفاهی، 
زوایای تاریک تاریخ ایران به خصوص دوره معاصر را که 
در هاله  اي از ابهام فرو رفته است روشن کنند. این تاریخ 
شفاهی، شیوه نوینی است در بازسازی وقایع گذشته، از 
طریق مصاحبه کردن با افراد مطلع زمان که به واسطه آن 
متوجه زبان و لهجه  های محلی مراکز مهم تمدن  های ایرانی 
به خصوص شهر اصفهان، شدند تا از طریق روایات مردم 
عامه به بررسی وقایع تاریخی آن بپردازند. بنابراین ضروری 
است که با این لهجه ها و گویش های محلی آشنا باشیم، زیرا 
که موظف هستیم، مفاهیم کلمات و اصطالحات آنها را به 
درستی انتقال دهیم، با توجه به این که می دانیم مفهوم هر 
کلمه و اصطالحی، در هر لهجه ای و در هر دوره تاریخی، 

متفاوت است.
برای  لهجه  ها  اصطالحـات  و  لغات  فهم  امروز  اگر  پس 
از ما مشکل تر خــواهد  ما مشکل باشد برای نسل بعد 
بود. اما آنچه از تحقیقات محققان خارجی و ایرانی در باب 

لهجه اصفهانی تا به امروز دریافتیم، این است که اصفهان به 
دلیل پیشینه تاریخی اش و قرار گرفتن بر سر چهار راه های 
تمدن  های شرق و غرب جهان، از مراکز عمده فرهنگ و 
لغات عامیانه بوده است. بنابراین اکثر کلمات و لغاتی که 
وارد این لهجه شده عالوه بر این که با لغات دیگر لهجه های 
محلی ایران مشابه است اصطالحات و لغات دیگری را هم از 
زبان های خارجی پذیرفته و دگرگون کرده و به شکل امروزی 

در آورده است.
اما در مورد منشأ پیدایش این لهجه ها آنچه که از شواهد 
تاریخی بر می آید در اوایل ظهور اسالم یعنی اواسط قرن 
سوم هجری ایرانیان به لهجه  های مخصوص به خودشان 
صحبت می کردند و اعرابی که در ایران زندگی می کردند، 

پیوسته از این وضع شکایت داشتند. 
بنابراین، با توجه به مطالب فوق می توان گفت که لهجه 
اصفهانی نشأت گرفته از لهجه  های زبان پهلوی باشد ولی 
واسطه  به  اصفهانی  لهجه  باب  در  تحقیق  حال،  هر  در 
وسعت زیاد و کثرت محالت از اقوام مختلف به جا مانده 
و تغییرات و دگرگونی  های آن در طی زمان های مختلف و 

تأثیر خاصی که با سواد شدن اکثر مردم داشته و نفوذ بیش 
از پیش لهجه های دیگر باعث شده که مردم اصفهان اصالت 
لهجه خود را به سرعت از دست بدهند و تنها در افراد 
مسن و عامی و بیسواد این اصالت حفظ شود و از این رو 
تحقیق و جمع آوری لغات و اصطالحات لهجه اصفهانی و 
سیر و تحول و تطور آن در طی دوره کنونی دشوار باشد. 
فارسی اصفهانی لهجه ای از فارسی استاندارد )معیار( است 
که با آن تفاوت های آوایی، واژگانی و گهگاه ساخت واژه ای 
دارد. تفاوت لهجه اصفهانی با دیگر لهجه های زبان پارسی، 
هم در زیر و زبر آوایش واژه ها می باشد و هم در آهنگ 
ادای جمله  ها است. در لهجه اصفهانی، واژه  هایی نیز به کار 
 می رود که در دیگر لهجه  ها کمتر به کار می روند و یا فراموش

شده  اند.
قدیمی ترین مأخذی که در آن به لهجه اصفهانی اشاره شده 
بهینه التقاسیم فی معرفه االقالیم تألیف ابوعبداله محمدبن 
اساس  بر  است.  هجری  چهارم  سده  در  احمدالمقدسی 
نوشته  های ابن مقفع در سده پنجم، مردم اصفهان هنوز با زبان 

پهلوی کما بیش آشنا بودند و به آن گفتگو می کردند.

زاینده رود
گفت:  اصفهان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
مرحوم  از  تجلیل  با  اصفهان  قرآنی  مفاخر  همایش 

مهدی شکوهنده و حسین وفایی برگزار شد.
مفاخر  انجمن  داشت:  اظهار  حسینی  علیرضا  سید 
انجام  بررسی های  و  مطالعات  به  توجه  با  استانی 
داده، طی مراسمی از دو تن از مفاخر قرآنی استان 

تجلیل کرد.
وی با اشاره به این که همایش با حضور مسئوالن و 

عالقه مندان به ساحت مقدس قرآن کریم برگزار شد، 
از برجسته ترین  بیان داشت: مهدی شکوهنده یکی 
استادان قرآن دهه های پیش از انقالب اسالمی و پس 
از آن در اصفهان بوده است که عمر خویش را در راه 

ترویج معارف قرآنی سپری کرد.
ویژگی  اصفهان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
خانگی  جلسات  تشکیل  را  شکوهنده  شاخص 
ادامــه داد: شکـوهنده که در سال  قرآن دانست و 
به  چشم  اصفهان  شهر  در  شمسی  هجری   1304

جهان گشود، پدر دو شهید و پدر خانم شهید ردانی 
است.

تربیت  رویکرد  با  استاد شکوهنده  کرد:  اضافه  وی 
قرآن پژوهان  و  قاریان  مختلف  در سطوح  شاگردان 
برجسته ای را تربیت و به عنوان الگو برای شاگردان 
و بسیاری از استاداني که اکنون در استان و سراسر 

کشور مطرح هستند.
حسینی همچنین به تجلیل از استاد وفایی که در قید 
حیاتند اشاره و تصریح کرد: استاد وفایی نیز همانند 

قاریان  از  را  بسیاری  شاگردان  شکوهنده  استاد 
عنوان  به  اکنون  و  کرده  تربیت  قرآنی  حافظان  و 

چهره های برتر قرآنی در استان مطرح هستند.
تشکل های  از  جمعی  این که  به  اشاره  با   وی 
تشکیل  را  جلساتی  استان  مفاخر  انجمن  و  قرآنی 
با  استان  مفاخر  از  تجلیل  برنامه  افزود:  داده اند، 
توجه به این که از بزرگان معاصر باشند و یک نفر 
از درگذشتگان و یک نفر هم در قید حیات صورت 

گیرد.

گزارش

اخبار كوتاه

سري جديد قهوه تلخ
در راه است

کارگردانی  به  تلخ«  »قهوه  جدید  سری  فارس: 
»مهران مدیری« نیمه آبان به بازار می آید.

تلخ«  »قهوه  مجموعه  جدید  سری  تصویربرداری 
و  ساخت  پروانه  صدور  از  پس  مهر   16 روز  از 

آماده سازی لوکیشن جدید در نیاوران آغاز شد.
 26 سری  آماده سازی  از  پس  گزارش،  بنابراین 
)حاوی قسمت های 76، 77 و 78(، این قسمت ها 
با تیتراژی جدید به مرحله تکثیر رسیده  و تا اواسط 
حضور  با  جدید  سری  می آید.  بازار  به  ماه  آبان 
سپند  صیادی،  یوسف  مانند  جدیدی  بازیگران 
امیرسلیمانی، سعید امیرسلیمانی، رامین ناصرنصیر، 
به  سلیمانی  الدن  و  باقری  لقا  نوذری،  مه  آرش 
همراه حدود 18 بازیگر دیگر سریال که از دوران 

گذشته به امروز آمده اند انجام شد.
در خالصه قسمت های جدید نیما زند کریمی پس 
از این که متوجه می شود با خوردن قهوه به همراه 
نازخاتون و بولوتوس به زمان حال آمده، در می یابد 
که گروهی از درباریان با همین شیوه پای به دوران 
فعلی گذاشته اند. بولوتوس آن ها را قال گذاشته و 
می رود و نیما مجبور می شود سرپرستی و مراقبت 

از گروه را به تنهایی به عهده بگیرد.
اسکان  جایی  در  را  آنها  باید  قدم  اولین  در  نیما 
دهد. سراغ صاحبخانه سابقش می رود ولی متوجه 
می شود که تمام واحدهای آنجا در اجاره هستند. 
تا  می کند  راضی  را  صاحبخانه  ترفندی  با  نیما 
خانه  در  دهد.  قرار  آنها  اختیار  در  را  سرپناهی 
مدیر  وجود  دارد.  وجود  زیادی  مشکالت  جدید 
سرایداری  پرنیان،  اسم  به  سخت گیر  ساختمانی 
تحصیلکرده و مودب، جوانی پرشور و پرجنب و 
ناآشنایی جماعت  نام هوتن و همچنین  به  جوش 
درباری با مناسبات و تکنولوژی روز، حوادثی گاه 

کمیک به وجود می آورد.

»شکارچی شنبه«
فيلمی در ابعاد جهاني

و  مدیرمسئول سینما رسانه گفت: شکارچی شنبه 
فیلم هایی ضد صهیونیستی فیلم هایی تعیین کننده و 

تأثیرگذار برای جهان اسالم است.
علیرضا سربخش در هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
نظر  به  داشت:  اظهار  ها  خبرگزاری  و  مطبوعات 
صهیونیستی  ضد  فیلم  شنبه  شکارچی  می رسد 
حد  در  نصیریان  علی  خصوص  به  باشد  خوبی 
ایفاي نقش کرده است و به  این فیلم  شاهکار در 
دلیل این فیلم ویزای وی که برای دیدن فرزندش 

به آمریکا می رفت، لغو شد.
وی ادامه داد: این فیلم برد جهانی هم دارد چرا که 
در همان زمان در جشنواره، دو شبکه ماهواره ای از 
جمله العربی در مقابل آن موضع گرفتند و علیه آن 

صحبت کردند.
شکارچی  شد:  یادآور  رسانه  سینما  مدیرمسئول 
هست  که  طور  آن  را  دشمن  است  توانسته  شنبه 
نقشه های سردمداران رژیم  به  و  بکشد  به تصویر 
صهیونیستی علیه مسلمانان اشاره کند؛ اگر بتوانیم 
گرفته اند  نشانه  بشریت  علیه  که  آنها  خشونت 
خواهد  فرا  روزی  بکشیم  تصویب  به  خوب  را 
نقشه جهان حذف  از   رسید که رژیم صهیونیستی 

شود.
از  صهیونیستی  ضد  فیلم های  کرد:  بیان  وی 
اسالم  جهان  برای  می تواند  شنبه  شکارچی  جمله 
تعیین کننده و تأثیرگذار باشد، همان طور که دیروز 
در کشور تونس شاهد بودیم مردم به اسالم گرایان 
رأی دادند و دولت های غربی و اسرائیل به این امر 

واکنش نشان دادند.

حوزه هنري پیگیری می کند؛

پخش فيلم هاي کوتاه ديني
از تلويزيون 

ایرنا: رئیس حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي 
گفت: این نهاد پیگیر پخش فیلم هاي کوتاه دیني 
از شبکه هاي تلویزیوني به ویژه شبکه مستند سیما 

است.
بازاریابي  داشت:  اظهار  شریف  مومني  محسن 
که  است  مشکالتي  جمله  از  کوتاه  فیلم هاي 
فیلمسازان این حوزه با آن دست به گریبان هستند. 
جشنواره  دبیرخانه  خاطر  همین  به  افزود:  وي 
فیلمسازان  آثار  پخش  رویش  دیني  کوتاه  فیلم 
شرکت کننده در این جشنواره در شبکه هاي سیما 
شد:  یادآور  شریف  مومني  کند.  مي  پیگیري  را 
معاونت سیماي سازمان صدا و سیما براي پخش 

تلویزیوني این آثار قول مساعد داده است.
از  یکي  قوي،  فیلمنامه  نبود  داشت:  اظهار  وي 
مشکالت تولید در حوزه فیلم هاي کوتاه با مضمون 
از سال  به همین خاطر حوزه هنري  دین است و 
گذشته برگزاري دوره هاي آموزش فیلمنامه نویسي 

دیني را آغاز کرده است.
اسالمي  تبلیغات  سازمان  هنري  حوزه  رئیس 
یادآور شد: این دوره ها که در مرکز آموزش هنر 
حوزه  فعاالن  استقبال  با  شود  مي  برگزار   اسالمي 
فیلمسازي رو به رو شده است و انتظار مي رود در 
آینده نتایج این آموزش ها در تولید آثار بهتر دیني 
تولیدات  به  توجه ویژه  مومني شریف  دیده شود. 
پویانمایي را از دیگر رویکردهاي این نهاد فرهنگي 
برشمرد و گفت: حوزه هنري براي ارتقاي کیفیت 
آموزشي  دوره هاي  مداوم  پویانمایي  محصوالت 

برگزارمي کند. 

فرهنگ و هنر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:
همايش مفاخر قرآنی در اصفهان برگزار شد

ایسنا: طرح احداث مجتمع فرهنگی آیت ا... مدیسه ای اصفهانی، یکی 
از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان اصفهان در روستای 
مدیسه از توابع شهرستان لنجان است که تاکنون با گذشت بیش از 

چهار سال از این مصوبه، هنوز اجرا نشده است .
 برای احداث این مجتمع قطعه زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع
از طرف اهالی روستاي مدیسه اهدا و همان زمان نیز کلنگ این 

مجتمع توسط وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی به زمین زده شد، 
اما متأسفانه اکنون با گذشت بیش از چهارسال هنوز این طرح اجرایی 
نشده است. فرماندار شهرستان لنجان گفت: یکی از دالیل تأخیر در 
این پروژه، مربوط به اشتباهي بوده که در زمان تصویب این طرح 
صورت گرفته است. علي کریم زاده افزود: این طرح این طور مصوب 
 شد که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری زرین شهر

باید به طور مشترک این پروژه را اجرا کنند اما این در حالی بود که 
شهرداری زرین شهر به این موضوع ارتباطی نداشته و ندارد. وي 
افزود: بعد از مشخص شدن این اشتباه، مکاتباتی با مراکز مربوطه 
برای اصالح این اشتباه صورت گرفت که بعد در این اصالحیه دفتر 
فني استانداري اصفهان جایگزین شهرداری زرین شهر  شد. وی با 
اشاره به این که امسال برای شروع اجرای این طرح از محل اعتبارات 

شهرستان، اعتباری در نظر گرفته شده است، گفت: انتظار می رود با 
توافق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر فنی استانداری، این 
طرح در اواخر سال جاری آغاز شود. وی افزود: طبق پیش بینی های 
به عمل آمده بیش از یک میلیارد تومان برای اتمام و بهره برداری از این 
پروژه نیاز است که این اعتبار باید از طرف وزارت ارشاد و استانداری 

اصفهان تأمین شود.

منتقد و مدرس سینما:

اهالی مديسه در انتظار احداث مجتمع فرهنگی هستند

روي خط جشنواره

اصفهان ميزبان جوجه اردک زشت
انیمیشن سینمایی جوجه اردک زشت ساخته گاری باردین 
از کشور روسیه در بخش مسابقه بین الملل بیست و پنجمین 
 جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان به روی پرده می رود.
به گزارش روابط عمومی جشنواره، این فیلم بر اساس کهن 
الگوی تمایز فرد در میان هم نوعان )داستان جوجه اردک 
زشت( شکل گرفته و به نوعی با بیانی سمبولیک بر اتکای 
فرد به درونیات و توانایی های خود برای غلبه بر مشکالت 

تأکید دارد.
این انیمیشن اگر چه در ورای داستان خود به مفاهیم عمیق تری که مناسب نوجوانان 
جذاب  و  تأثیرگذار  ساده،  قالبی  در  را  اخالقی  مفاهیم  این  اما  کرده  اشاره  است 
ارتباط  آن  با  بتوانند  خود  ذهنی  های  داشته  اساس  بر  نیز  کودکان  تا  می دهد   ارائه 

برقرار کنند.
فیلم داستان  یک مرغدانی و ارتباط حیوانات آن را به تصویر می کشد، در این فضا 
همه جوجه اردکی را که به هیچ کس شباهت ندارد و به نظر وصله ناجور می آید، 
طرد می کنند. او  هر جا  که می رود با تهدید مواجه می شود اما سرنوشت چیز 
دیگری برای وی رقم زده است. چیزی که شاید زمانی باید از آن بگذرد تا به شرایط 
مطلوب دست پیدا کند. گاری باردین کارگردان این فیلم در روسیه به دنیا آمد و پس 
از فارغ التحصیلی به عنوان بازیگر تئاتر و سینما فعالیت خود را آغاز کرد. وی سپس 
در سال 1975 به عنوان کارگردان انیمیشن فعالیت خود را در استودیویش ادامه داد 
که در آنجا  15 فیلم ساخت که موفق به کسب جوایز زیادی از جمله جوایزی از 

جشنواره کن شد.
پنجمین  و  چهل  مسابقه  بخش  منتخب  آثار  جمله  از  زشت  اردک  انیمیشن جوجه 

جشنواره کارلوویواری کشور چک بوده است.

صداهاي کوچک را در اصفهان ببينيد
فیلم صداهای کوچک ساخته جانیو ادواردو کاریلو در بخش 
مسابقه بین الملل بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان به روی پرده می رود. این انیمیشن شکل 
اجتماعی است  نوعی مستندی  به  واقعیت  اساس  بر  گرفته 
که تصویری تأثیرگذار از کودکان آواره کلمبیا را به تصویر 
می کشد. کلمبیا کشوری است در آمریکای جنوبی که مناسبات 
خاص خود را دارد. اینجا اگر چه نشانی از احساسات گرم 

و شاعرانه انسان ها، همراهی با طبیعت و فوتبال دارد اما بیش از هر کشوری درگیر 
جنگ های داخلی و گروه های مافیایی قاچاق مواد مخدر، اسلحه و حتی انسان است.

فیلم صداهای کوچک به ما نشان می دهد سرزمینی سرشار از خشونت ها و پیچیدگی های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به نام کلمبیا که با مشخص نبودن جایگاه و قدرت دولت 
در اداره کشور و تعامل باندهای قاچاق با افراد سیاسی، ظرفیت های داستانی زیادی 
برای گفتن دارد. فیلمساز سعی دارد با بیانی بدون جهت گیری و یا ملهم از احساسات، 
آنچه می گذرد را به صورت واقعی ترسیم کند اما چون این اثر با مخاطبان کودک 

روبه رو است از نمایش صرف خشونت خودداری شده است.
از ظرفیت های انیمیشن نیز در تولید این اثر استفاده مطلوبی شده است. فیلم داستان 
خود را اگر چه تلخ و خشونت بار است اما با رویا و آرزو که اساس زندگی کودک 
است تلفیق می کند و به همین دلیل می توان این صدای کوچک را فیلمی تأثیرگذار و 

در عین حال جذاب برای مخاطبان دانست. 
جانیو ادواردو کاریلو فیلمساز اجتماعی سینمای کلمبیا تاکنون مستندهای تأثیرگذاری 
روند  ادامه  در  نیز  فیلم  این  و  ساخته  کشور  این  رسوم  و  آداب  ها،  ویژگی  درباره 
فیلمسازی این هنرمند تولید شده است. در فیلم صدای کوچک، صداپیشگانی چون 

آنتونی پاراک، نینا ملیتا و کریستیان بوناچیچ حضور دارند.

جشنواره فيلم کودک مملو از موفقيت بوده است
مفید  با  تلویزیون  کننده سینما و  تهیه   امیرحسین شریفی، 
نوجوانان  و  فیلم  های کودک  برگزاری جشنواره  خواندن 
گفت: جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان موفقیت های 
چشمگیری را برای سینمای کودک ایران و جهان به همراه 

داشته است.
مربوط  جشنواره  های  برگزاری  افزود:  شریفی  امیرحسین 
به کودکان در کشور آن هم در شهر فرهنگی و توریستی 

اصفهان  باعث می  شود که فرهنگ و ملیت ایرانیان هر چه بهتر به جهانیان معرفی شود. 
وی با اشاره به شرکت فیلم  های »بچه  های آسمان« و »آواز گنجشک  ها« در جشنواره 
بین  المللی فیلم  های کودکان و نوجوانان در رابطه با سطح کیفی این جشنواره، یادآور 
بوده  همین جشنواره  از  سایر جشنواره  های جهانی  به  فیلم  ها  این  راه  یابی  شد: 
است، بنابراین باید برای حفظ و ارتقا این موفقیت  های ارزشمند، سطح کمی و کیفی 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان بیش هر از زمان دیگر مورد توجه باشد. این 
تهیه کننده که »فیلم ضیافت«، »اشک سرما« و » پری « را در کارنامه فعالیتی خود دارد با 
تأکید بر این که فیلم  های تولید شده برای کودک و نوجوان باید حاوی مسائل و نکات 
آموزشی، تربیتی و فرهنگی باشد، پیشنهاد داد: برای بازگشت به دوران طالیی سینمای 
کودک در اوایل دهه 60 و 70 باید به فیلم نامه  نویسی، ساخت فیلم در سینمای کودک 

و حرفه ای نگاه کردن به سینمای کودک بیش از هر زمان دیگر توجه شود.
وی با بیان این که دست اندرکاران امور کودک و نوجوان مانند آموزش و پرورش، 
شهرداری و کانون پرورشی و فکری کودکان می توانند با ارائه هزینه و یا فیلم نامه از 
صنعت فیلم سازی کودک و نوجوان حمایت کنند، گفت: اگر به این موضوع توجه 
شود ایران نیز می تواند در موضوع ساخت فیلم  های کودک و نوجوان صاحب سبک 

و نام شود.

17 روز تا جشنوارهروي خط جشنواره

سیر تحول و تطور لهجه  اصفهاني

 لهجه  اي كه
رو به فراموشی مي رود



6Thursday 27 October 2011  پنج شنبه 5 آبان1390/ 29 ذی القعده 1432/ شماره 648                     

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

یک متخصص تغذیه معتقد است حذف شیر و تخم مرغ از 
سبد غذایي آن هم به دلیل گراني، بي شک مردم کشور را با 

سوء تغذیه روبه رو خواهد کرد.
مسعود کیمیاگر، متخصص تغذیه و رژیم درماني در گفتگو 
با سالمت با اشاره به گراني شیر و تخم مرغ در کشور به 
عوارض ناشي از این گراني اشاره کرد و گفت: بهتر است 
قبل از آنکه در مورد عوارض حذف شیر و تخم مرغ از 
سبد غذایي بگوییم، به ارزش غذایي این دو کاالي مصرفي 
بپردازیم. هرگاه به مفهوم ارزش  غذایي پي ببریم، متوجه 
مي شویم که حذف این مواد در برنامه غذایي چه معضالتي 

خواهد داشت.
باعث  شیر  روزانه  مصرف  کرد:  خاطرنشان  کیمیاگر 
رشد و استحکام استخوان، ساخت سلول هاي عضالني، 
پوست، رشد  و  نمو  بافت هاي عصبي، سالمت  سالمت 
طبیعي، فعالیت هاي هورمون تیرویید، انسولین، تیروکسین، 
هموگلوبین، انقباض عضالني و حفظ تعادل مایعات بدن، 
خواهد  فشارخون  تنظیم  و  قلب  عضله  تحریک پذیري 
شد. شیر در فعالیت آنزیم ها مؤثر است و در متابولیسم 
پروتئین ها و فعالیت قلب و مغز نقش مهمي دارد. اگر این 
کاالي مهم ارزشي )شیر( به علت گراني از سبد غذایي افراد 
نیازمند و کم بضاعت جامعه حذف شود بي شک لطمه هاي 
جبران ناپذیري به سالمت جسم و روان آنها وارد خواهد 
کرد. کیمیاگر تصریح کرد: از کودکي که تازه متولد شده است 
تا افراد کهنسال جامعه از شیر بهره کافي مي برند. هر چند 
ممکن است افرادي نتوانند آن را مصرف کنند اما موضوع 

سخن ما در حال حاضر افراد استثنا نیست.
گرم   30 معادل  تخم مرغ،  یک  غذایي  ارزش 

گوشت
این استاد دانشگاه با اشاره به ارزش غذایي تخم مرغ گفت: 
گوشت  انواع  گرم   30 معادل  تخم مرغ  عدد  یک  ارزش 
قرمز، مرغ و ماهي و دو تکه متوسط خورشي، نصف لیوان 
حبوبات پخته، یک چهارم لیوان حبوبات خام و یک چهارم 

لیوان انواع مغزها )بادام، پسته، فندق، گردو( است.
وی با اشاره به اسیدآمینه هاي موجود در تخم مرغ و ارزش 
غذایي آن، تصریح کرد: این ماده غذایي تمام اسیدآمینه هاي 

ضروري بدن را دارد و پروتئین آن یک پروتئین کامل، قابل 
جذب و داراي بیشترین اسیدآمینه هاي ضروري براي بدن 
پروتئین  افزود:  وي  دارد.  باالیي  درصد جذب  که  است 
تخم مرغ هم در سفیده و هم در زرده آن وجود دارد و نسبت 
آن 60 درصد به 40 درصد است. به دلیل کیفیت باالي 
تخم مرغ این ماده در ایجاد سیري به خصوص هنگامي که 
در وعده صبحانه مصرف شود، نقش مهمي دارد و به همین 
دلیل باعث کاهش وزن مي شود زیرا عالوه بر القاي احساس 
سیري، کالري بسیار کمي دارد.« کیمیاگر خاطرنشان کرد: 
گران کردن شیر و تخم مرغ آن هم به دلیل خودکفایي، بي شک 

روي قشر آسیب  پذیر و کم درآمد جامعه اثر خواهد گذاشت 
و اگر این دو کاالي مصرفي را از سبد غذایي این گروه 
حذف کنیم، متحمل صدمه هاي جبران ناپذیري خواهیم شد. 
استاد انستیتو تحقیقات تغذیه کشور معتقد است اجراي طرح 
هدفمندکردن یارانه ها و خودکفایي آرزویي بود که باالخره 
برآورده شد. متاسفانه کارشناسان به حاشیه هاي اجراي این 
طرح توجهي نداشتند و ما در حال حاضر با گران شدن 
نرخ لبنیات مواجه شده ایم. به گفته وی، اجراي طرح هاي 
کالن به برنامه ریزهاي کالن نیاز دارد و نباید تغذیه و سالمت 
جامعه را درگیر بازي هاي سیاسي کرد. سرانه مصرف شیر در 

ایران یک سوم کشورهاي اروپایي و آمار بیماري هاي ناشي 
از کمبود کلسیم در کشور ما بسیار باالتر از استانداردهاي 
جهاني است و مصرف نکردن شیر و فرآورده هاي لبني یک 
معضل براي نسل هاي آینده خواهد بود. مطالعات نشان داده 
است مصرف پروتئین هاي دامي با کیفیت باال که تخم مرغ 
سرآمد آنهاست، به طور موثر از تحلیل توده عضالني در 
سالخوردگي جلوگیري مي کند و آن را کاهش مي دهد و 
هنگام کاهش وزن نیز بافت عضالني را حفظ خواهد کرد. 
حال با گراني بي رویه قیمت شیر و تخم مرغ معلوم نیست 

چه اتفاق ناخوشایندي در انتظارمان باشد.

آیین تندرستي
خبر ويژه

کلینیک

کشف ژنی که موجب افزايش 
وزن دانه های برنج می شود

مهر: دانشمندان چینی اعالم کردند که توانسته اند ژنی را که 
 رشد دانه های برنج را کنترل می کند با موفقیت شبیه سازی

کنند و دانه های بزرگ تری به دست آورند.
ژنی  دنبال  به  دانشمندان  قبل  های  سال  از  همچنین 
بودند که اندازه و وزن دانه های برنج را تنظیم کند. 
 این دانشمندان در جریان تحقیقات خود، یک سری از
 Qsw5 و GW2 ،GS3 ژن های تنظیم کننده با عنوان
را شناسایی کردند که می توانند بر روی شکل دانه غله اثر 
بگذارند اما این تأثیرگذاری به شکل منفی است به طوری 

که این ژن ها رشد دانه را محدود می کنند.
اکنون محققان دانشگاه هواژونگ پس از 10 سال تحقیق 
به منظور بهبود ژنتیک برنج، ژنی با عنوان GS5 را کشف 
کردند که برای ابعاد دانه ها به عنوان یک تنظیم کننده 
مثبت شناخته می شود و افزایش بیان آن می تواند در 
توسعه چرخ سلولی تأثیر بگذارد و موجب افزایش وزن 

و ابعاد دانه شود. 

اوتيسم از روی تفاوت های 
چهره قابل تشخيص است

گروهی از پژوهشگران آمریکایی با انجام تحقیقاتی نشان 
دادند که مشخصه های چهره کودکان اوتیست با حاالت 
چهره افراد سالم متفاوت است. اوتیسم اختاللی است که 
می تواند در اثر تأخیر در توسعه مغزی حتی قبل از تولد 
ایجاد شود و به بعضی فضاهای مغز که مسئول زبان و 
تعامل هستند آسیب بزند. به گفته گروهی از دانشمندان 
دانشگاه میسوری، اولین عالئم اوتیسم می توانند خود 
را در حاالت چهره بیمار نمایش دهند. این دانشمندان 
بعدی چهره ویدیویی سه  از یک سیستم  استفاده   با 
64 کودک اوتیست و 41 کودک عقب مانده ذهنی در 
سنین 8 تا 12 سال را بررسی و ابعاد و حاالت چهره هر 
یک از آنها را مشاهده کردند. نتایج این بررسی ها نشان داد 
که کودکان اوتیست از نظر فیزیکی شباهت های بسیاری با 
هم دارند به طوری که بیشتر آنها دارای یک چهره پهن تر 
 هستند و چشم ها، دهان و حتی ناحیه میان بینی و لب ها 
مرکزی  بخش  که  حالی  در  دارد  بیستری  گستردگی 
صورت آنها فشرده تر و بینی کوتاه تر از حد طبیعی 
است. براساس گزارش cbs news، این محققان با وجود 
دستیابی به این نتایج قابل توجه، تأکید کردند که علم 
 پزشکی هنوز قادر نیست به روشنی دالیلی که می توانند
منجر به اوتیسم شوند را شرح دهد و به طور قطعی بیان 
کند که کدام یک از عوامل ژنتیکی یا محیطی در بروز این 
بیماری دخالت دارد اما بررسی تغییرات چهره می تواند 
به کشف اولین عالئم بیماری در زمانی که کودک هنوز 

در رحم مادر است کمک کند.

وقتی پای ویتامین و مکمل های غذایی وسط باشد، 
هیچ،  ندارد  که  ضرر  خوردنشان  در  زیاده روی 
خاصیتش چند برابر هم می شود! اما به نظر می رسد 
میزان مرگ ومیر مصرف کنندگان ویتامین ها در زنان 

میان سال بیشتر است. 
تحقیقات کارشناسان نشان داده است مکمل ها فقط برای 
افرادی مفید است که دچار کمبود مواد مغذی هستند 
و زیاده روی در مصرف این مواد می تواند حتی مضر 
باشد. اغلب مردان و زنان در سنین 50 تا 60 سالگی 

تغذیه خوبی دارند اما تعداد زیادی از آن ها تصمیم 
به مصرف مکمل ها می گیرند. به گزارش بی بی سی، 
 ،B6 مصرف مولتی ویتامین ها، فولیک اسید، ویتامین
منیزیم، روی، مس و آهن در برخی مصرف کنندگان به 
حد مرگ باری افزایش یافته و متاسفانه مصرف کنندگان 
مصرف  دهد  نشان  که  مدرکی  و  دلیل  هیچ  بدون 
مکمل ها می تواند برایشان مفید باشد، اقدام به تهیه 
این مواد می کنند. پژوهشگران با انتشار فراخوانی، از 
تمام زنانی که طی دو سال گذشته از ویتامین ها و مواد 

معدنی استفاده کرده بودند، دعوت به همکاری کردند 
و در نهایت این تحقیقات با شرکت 38 هزار زن آغاز 
بر اساس شواهد  شد. دانشمندان اعالم کرده اند که 
موجود، بیشتر افراد بدون مجوز متخصص یا به توصیه 

اطرافیان اقدام به مصرف این مکمل ها کرده اند.
در این مطالعه، مصرف قرص آهن تأثیری قوی در 
داشت،  درصد  مقدار 2/4  به  مرگ  احتمال  افزایش 
درست مثل سایر مکمل ها. اما ارتباط آهن با افزایش 
مرگ بستگی به میزان مصرف داشت؛ یعنی هر قدر فرد 

آهن بیشتری مصرف کند، در معرض خطر بیشتری 
قرار می گیرد. برعکس، مکمل های کلسیم باعث کاهش 
احتمال خطر مرگ می شوند؛ هرچند به گفته محققان 
این یافته ها به تحقیقات و پرس و جوی بیشتری نیاز دارد 
و افراد نباید بدون توصیه و تجویز پزشک برای بهبود 

کمبودهای تغذیه ای، اقدام به مصرف این مکمل کنند.
در نهایت محققان نتیجه این تحقیقات را در یک جمله 
خالصه کرده اند: »مکمل بیشتر، زندگی بهتر!« تصور 

اشتباهی است.

سرانه مصرف شیر 
در ایران یک سوم 
کشورهاي اروپایي 
و آمار بیماري هاي 
ناشي از کمبود 

کلسیم در کشور 
ما بسیار باالتر از 
استانداردهاي 
جهاني است و 

مصرف نكردن شیر 
و فرآورده هاي لبني 

یک معضل براي 
نسل هاي آینده 

خواهد بود

قرص های ويتامين را خودسرانه مصرف نکنيد، زيرا می توانند کشنده  باشند!

شیر و تخم مرغ را
حذف نكنیـد !

ابالغ
7/618 نظر به اینکه 1- امید 2- وحید 3- نجمه همگي شهابي مهرآبادي فرزندان محمدرضا 
ــي، تهدید، تخریب و اسیدپاشي و اتهام  ــنده فرزند براتعلي به اتهام فحاش و 4- هما بخش
هما بخشنده متضامناً مزاحمت تلفني حسب شکایت آقاي علي اکبر نبي اصفهاني از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 890780 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
ــي  ــیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرس نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
ــراي عمومي اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام  ــار آ گهي در شعبه 30 دادیاري دادس انتش
ــار آگهي اقدام  ــورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش ــود در ص خویش حاضر ش
ــماره دو  ــعبه 32 دادیاري مجتمع ش ــد. م الف/ 11039 دادیار ش قانوني معمول خواهد ش

دادسراي عمومي وانقالب اصفهان
 

ابالغ
ــماره پرونده: 9009980364600094.  ــماره دادنامه: 9009970354100915. ش 7/670 ش
ــید حامد میرمعصومی به نشانی خیابان  ــاکی: آقای س ــماره بایگاني شعبه: 900348. ش ش
ــقایق – پالک 53. متهم: آقای میالد  ــگاه – خیابان بهشت – محله گلستان – کوی ش آتش
عسگری به نشانی متواري. اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی. 2- توهین. گردشکار: دادگاه 
ــی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای  با بررس
می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای میالد قاضی عسکر فرزند کمال دایر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی با قمه و فحاشی موضوع شکایت آقای سید حامد میرمعصومی فرزند 
ــید رمضان دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به کیفرخواست صادره  س
ــکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی  ــرای عمومی و انقالب اصفهان، ش از ناحیه دادس
قانونی، اظهارات مأخوذه شهود در دادسرا عدم حضور متهم در جلسه و دادگاه جهت دفاع 
ــایر قرائن و شواهد موجود در  ــار آگهی در روزنامه و با توجه به س از خویش علیرغم انتش
پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم تشخیص مستنداً به مواد 367 و 480 و 481 و 484 
و تبصره ماده 614 و ماده 608 قانون مجازات اسالمی از لحاظ جنبه عمومی بزه با توجه به 
ــال حبس تعزیری و از  اینکه آلت جرح قمه بوده رای بر محکومیت متهم به تحمل یک س
لحاظ جنبه خصوصی به پرداخت 1/5 درصد دیه کامل بابت ارش تورم خلف آرنج چپ 
ــتر بابت یک فقره حارصه بازوی  ــت و نصف ش و حارصه کتف چپ و خلف پهلوی راس
ــدگی خلف ران چپ و پنج فقره  ــرخ ش ــت و پرداخت 8/25 دینار بابت یک فقره س راس
ــت شکم، خلف بازوی راست، خلف پهلوی راست، کتف  کبودی آرنج چپ، سمت راس
چپ در حق شاکیه صادر و اعالم و همچنین رای بر محکومیت متهم به تحمل 74 ضربه 
شالق تعزیری بابت بزه فحاشی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت ده 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.  م الف/ 11294 نوروزی – رئیس 

شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
ــماره پرونده: 9009983633100091.  ــماره دادنامه: 9009970350200713. ش 7/671 ش
ــفادرانی به  ــا وطنخواه ورنوس ــعبه: 900181. خواهان آقای غالمرض ــي ش ــماره بایگان ش
ــن 24 – بن بست شهید اشرفی  ــانی خمینی شهر – خیابان جبل عاملی – کوچه گلش نش
ــتی 8413614163. خواندگان: 1- آقای حمید رهبر نام. 2- آقای مسلم  اصفهانی – کدپس
مضلومی چماچانی همگی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: 
ــرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه.  ــیدگی را اعالم و بش دادگاه ختم رس
ــفادرانی بطرفیت خواندگان حمید  در خصوص دعوی خواهان غالمرضا وطنخواه ورنوس
رهبر نام و مسلم مضلومی چماچایی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک 
ــماره های 425731 و 425732 و 425739 عهده بانک ملی شعبه شهریار با احتساب  به ش
ــارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن  ــی و خس هزینه دادرس
ــاً داللت بر  و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه محال علیه که اساس
اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از 
دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاع 
ــت لذا دادگاه  ــند مدرکیه اقامه نکرده اس موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه س
ــتغال ذمه خوانده، دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 311  ــتصحاب اش با اس
ــی دادگاه های عمومی  و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرس
ــاریه آن  و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفس
ــاً به پرداخت مبلغ )یکصد  ــخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامن مصوب مجمع تش

ــزار ریال( بابت هزینه  ــته و نیز مبلغ )دو میلیون و پنج ه ــون( ریال بابت اصل خواس میلی
ــید چک لغایت اجرای حکم  ــارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رس ــی و پرداخت خس دادرس
ــاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف  ــاس ش براس
است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت 
نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی 
در محکمه صادر کننده رای و پس از بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف/ 11295 معقولی – دادرس شعبه 2 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
ــانی فعاًل مجهول المکان. کالسه:  ــید قباد مرتضوی فارس 7/672 آگهی ابالغ اجرائیه به س
1012/89ح/6. شماره دادنامه: 90/7/27/226. محکوم له: مجید فراهانی. محکوم علیه: سید 
قباد مرتضوی فارسانی. محکوم به: به موجب دادنامه شماره 226-90/7/27 صادره از شعبه 
6 حقوقی اصفهان محکوم علیه سید قباد مرتضوی محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/10/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت 
ــت )89/9/20( لغایت اجرای حکم در حق محکوم  ــر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس تاخی
له مجید فراهانی و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق 
دولتی، مفاد اجرائیه: در اجرای ماده 9 ق اجرای احکام مدنی یک نوتب در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی اصفهان درج و آگهی می شود تا محکوم علیه از تاریخ درج آگهی 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای آن بگذارد و 
در صورت توافق موافقت نامه را به این مرجع تسلیم نمایند. در این صورت اجرای احکام 
شعبه برابر مقررات ق. اجرای احکام مدنی اقدام خواهد کرد. م الف: 11296 فانی - مدیر 

دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان

ابالغ رأي
8/130 کالسه پرونده: 872/90 ش/ 13، شماره دادنامه: 1893-90/7/21، مرجع رسیدگي: 
ــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: رامین علي پور دورکي فرزند چراغعلي  ــعبه 13 ش ش
ــگاه جابري،  ــاژ مهدي فروش ــي- کوچه کازروني- پاس ــان، چهارباغ عباس ــاني: اصفه نش
ــه راه حکیم نظامي مقابل بانک  ــاني: اصفهان س ــدي فرزند محمد نش وکیل: آقاي البرز اس
ــاختمان 121 طبقه دوم، خوانده: آقاي حسین مفیدي مجهول المکان، خواسته:  صادرات س
ــفته به شرح متن به انضمام مطلق خسارت  مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه 6 فقره س
ــت حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه لغایت صدور و  ــي هزینه هاي واخواس دادرس
اجراي حکم، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم 
ــورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور  ش
ــدي به وکالت  ــت آقاي البرز اس ــورا: در خصوص دادخواس رأي مي نماید. رأي قاضي ش
ــته مطالبه مبلغ سي  ــین مفیدي بخواس از آقاي رامین علي پور دورکي به طرفیت آقاي حس
ــش فقره سفته به شماره هاي 1- 786795-89/12/4 و 2- 786796- میلیون ریال وجه ش

89/12/4 و 3- 786794-89/12/4 و 4- 823401-89/11/4 و 5- 786792-89/11/4 و 
6- 786793-89/11/30 به انضمام خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست 
تقدیمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ وقت از طریق نشر آگهي 
ــده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان  ــه شورا حاضر نش و انتظار کافي در جلس
ــتغال ذمه خوانده به  ــتندات ابرازي نیز حکایت از اش ایراد و تکذیبي به عمل نیاورده و مس
خواهان را حکایت مي کند. علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 
522 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 309، 307 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
ــته و پرداخت 34000 هزار  ــي میلیون ریال به عنوان اصل خواس به پرداخت مبلغ جمعاً س
ریال هزینه دادرسي و مبلغ پنجاه هزار ریال هزینه آگهي و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
ــارت دادرسي و پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ واخواست  تعرفه به عنوان خس
ــفته هاي ردیف 3-4-5-6 که ذیل آنها قید شده و تاریخ دادخواست نسبت به سفته هاي  س
ردیف 1 و2 که ذیل آنها قید شده لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
ــردد. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس  ــزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گ مرک
ــفته ها  ــعبه خواهد بود. توضیحاً اینکه مبالغ هر کدام از س از ابالغ قابل واخواهي در این ش
ــارت تأخیر تأدیه به شرح سفته هاي ردیف 1 و 2  ــت و پرداخت خس پنج میلیون ریال اس
از تاریخ دادخواست 90/5/23 و خسارت تأخیر تأدیه بقیه سفته ها از تاریخ واخواست هر 
کدام از آنها که ذیل آنها قید شده مي باشد. م الف/ 11551 موسوي- قاضي شعبه 13 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
ــماره: 1142/89 به موجب رأي شماره 1212 تاریخ 89/12/7 حوزه 27 شوراي  8/131 ش
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ملوک بوجاریان مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه هزار 
ــخ 88/4/24 لغایت اجراي حکم و  ــارت تأخیر تأدیه از تاری ــي و خس تومان هزینه دادرس
پرداخت نیم عشر اجرایي در حق دولت. مشخصات محکوم له: احمد صابریان به مدیریت 
صندوق قرض الحسنه حضرت محمد، نشاني محل اقامت: خ حکیم نظامي- جنب ک 33، 
ــنه حضرت محمد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به  صندوق قرض الحس
ــت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا  ــد محکوم علیه مکلف اس محکوم علیه ابالغ ش
ــي معرفي کند که اجراي حکم و  ــا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مال ــذارد ی بگ
ــد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه  ــتیفاء محکوم به از آن میسر باش اس
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
ــال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم  ــه س مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف س
شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن 
اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا 
قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش 

ماه محکوم خواهد شد. شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
8/135 شماره: 6314 آقاي مسعود حیدري فرزند مصطفي باستناد یکبرگ استشهاد محلي که 
هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است که سند مالکیت شش دانگ یکباب خانه 
پالک شماره 149/19 واقع در میمه- کوي 22 بهمن بخش ثبتي میمه که در صفحه 229 جلد 
126 امالک ذیل ثبت 18697 بنام آقاي حسینعلي حیدري فرزند میرزا ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب سند رسمي شماره 939-86/1/21 دفترخانه 166 میمه به او انتقال قطعي 
یافته و معامله دیگري هم انجام نشده بموجب سند 29313-86/1/25 دفتر چهارده میمه نزد 
بانک سپه شعبه میمه رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایي اثاثیه منزل است چون 
درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 
ــود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در  ــند مراتب آگهي مي ش آئین نامه قانون س
این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ــد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند  ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. نوروز- رئیس ثبت میمه

ابالغ وقت دادرسي
8/140 کالسه پرونده: 900637 ح/ 5، وقت رسیدگي: 1390/9/7 ساعت 11 صبح، خواهان: 
وحید کوهي اصفهاني فرزند مرتضي با وکالت آقاي سید مهدي حسیني، خوانده: محمدرضا 
چقاجردي فرزند غالمحسین، خواسته: مطالبه مبلغ 85/600/000 ریال بابت دو فقره چک 
به شماره هاي 58020 مورخ 89/9/30 و 58021 مورخ 89/10/30 عهده بانک تجارت شعبه 
خ آتشگاه اصفهان. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 5 حقوقي اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
ــار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ  مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ــیدگی حضور  ــت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس دوم دادخواس

بهمرساند. م الف/ 11603 مدیردفتر شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

حصر وراثت
ــماره 103 به شرح دادخواست به  ــدالهي دهقي داراي شناسنامه ش ــن اس 8/162 آقاي حس
ــت گواهي حصر وراثت نموده و چنین  ــورا درخواس ــه 90-2275 ح/ 10 از این ش کالس
ــدالهي دهقي بشناسنامه 94 در تاریخ 90/1/1 اقامتگاه  ــادروان فتح اله اس توضیح داده که ش
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو پسر یک 
ــدالهي دهقي ش ش 543 پسر متوفي،  عیال و پدر و مادر به نام هاي ذیل: 1- ابوالفضل اس
ــر متوفي، 3- ثریا توکلي دهقي ش ش 5568  ــدالهي دهقي ش ش 544 پس 2- مهدي اس
عیال متوفي، 4- حسن اسدالهي دهقي ش ش 103 پدر متوفي، 5- سلطان توکلي ش ش 

75 مادر متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
ــد از تاریخ  ــي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش آگهي مي نماید تا هر کس
نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 11720 

رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اصالحي
8/168 آگهي اصالحي بند )ز( ماده 133 شهرستان سمیرم. پیرو آگهي ابالغ مفاد آرا صادره از 
سوي هیئت موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه مستقر در ثبت سمیرم نظر به 
اینکه طبق آراء صادره و به استناد اسناد عادي تسلیمي تصرفات مالکانه مفروزي افراد متقاضي 
زیر واقع در ردیف الف روستاي قره قاچ وردشت پالک 79 اصلي و ردیف ب روستاي قنات 
ــطي پالک 315 اصلي و ردیف ج روستاي مانده جان پادنا سفلي پالک 404 اصلي  پادنا وس
در بخش ثبتي سمیرم افراز گردیده است لذا طبق بند )ز( ماده 9 آیین نامه اجرایي ماده 133 
فوق الذکر مراتب یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه کسي نسبت به آنها اعتراضي داشته باشد 
از تاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیئت مستقر در 
ثبت سمیرم تسلیم نماید تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهي است در صورت عدم وصول 

اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي رأي صادره مبادرت به صدور سند خواهد شد. 
الف- روستاي قره قاچ پالك 79 اصلي:

ــماره 3082 مورخه 1389/07/04 هیأت آقاي امیرحسین بگدلي فرزند باباجان  1- رأي ش
ششدانگ یکبابخانه به شماره پالک 196 فرعي به مساحت 175/50 مترمربع. که در آگهي 

قبلي اشتباهاً 150 مترمربع درج گردیده است.
ب- روستاي قنات پالك 315 اصلي:

1- رأي شماره 2975 مورخه 1389/06/17 هیأت خانم حشمت رسولي زاده پیرآلو فرزند 
آقاجان ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک 135 فرعي به مساحت 1015/30 مترمربع که 

در آگهي قبلي اشتباهاً آقادرج گردیدهاست.
ج- روستاي مانده جان پالك 404 اصلي:

ــماره 3428 مورخه 1389/12/17 هیأت آقاي علیرضا سبحاني فرزند جهانشاه  1- رأي ش
ششدانگ یکبابخانه به شماره پالک 87 فرعي به مساحت 475 مترمربع که در آگهي قبلي 

اشتباهاً 247 مترمربع درج گردیده است.
ــبحان عبدالهي فرزند ابوتراب  ــماره 3455 مورخه 1389/12/17 هیأت آقاي س 2- رأي ش
ــدانگ یکباب خانه به شماره پالک 147 فرعي به مساحت 364 مترمربع که در آگهي  شش

قبلي اشتباهاً 227 مترمربع درج گردیده است.
ــبحاني فرزند وفادار  ــه 1389/12/18 هیأت آقاي نگهدار س ــماره 3506 مورخ 3- رأي ش
ششدانگ یکبابخانه به شماره پالک 227 فرعي به مساحت 277 مترمربع که در آگهي قبلي 

اشتباهاً 175 مترمربع درج گردیده است.
م الف/ 2271                                      موسوي- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

مزایده
ــه مزایده اي در  ــعبه 23 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس 8/186 اجراي احکام ش
خصوص پرونده کالسه 900013 ج/ 23 له مریم رستمي علیه سعید فتحي مبني بر مطالبه 
ــته و مبلغ 2/010/000 ریال  ــه و اجرت المثل 233/427/000 ریال بابت اصل خواس مهری
بابت هزینه دادرسي و مبلغ 7/600/000 ریال بابت حق الوکاله و مبلغ 11/671/350 ریال 
حق االجراي دولتي و 1/280/000 ریال هزینه نشر آگهي و کارشناسي در روز 1390/8/19 
ساعت 8 در محل این اجرا دادگستري کل اصفهان، طبقه همکف، اتاق 054 جهت فروش 
7/036 حبه از 72 حبه یک باب منزل مسکوني به شماره پالک ثبتي 15190/15592 بخش 
5 ثبت اصفهان به نشاني خ جي، خ خواجه عمید، کوچه کوهي، پ 43 با وصف کارشناسي 
ــکوني ساختمان آن  220 مترمربع عرصه آن و 400 متر اعیاني در دو طبقه با زیرزمین، مس
دیوارهاي آجري و سقف تیرچه بلوک بنا شده نماي خارجي، آجر با پنجره هاي آلومینیومي 
و نماي داخل گچ و رنگ با درب چوبي و طبقه اول گچ کاري با کف سرامیک سرویس هاي 
ــي با کف سرامیک و کابینت ام دي اف و داراي انشعابات آب،  ــتي و آشپزخانه کاش بهداش
ــي و دو دانگي به ارزش مبلغ  ــند مالکیت چهاردانگ برق، گاز و تلفن همچنین دو جلد س
دویست و پنجاه میلیون تومان و چهار دانگ آن یک صد و هفتاد میلیون تومان که مصون 
ــد. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از  ــت برگزار نمای از تعرض طرفین واقع گردیده اس
ــاني اعالمي از محل ملک بازدید نموده و با تودیع ده درصد از قیمت پایه در  مزایده به نش
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف/ 

11717 مدیر اجراي احکام شعبه 23 دادگاه حقوقي اصفهان
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تیم اصفهانی دوئلین ایران در رقابت های ووشوی 
قهرمانی جهان در ترکیه در حالی به کسب عنوان نایب 
قهرمانی بسنده کرد که قهرمانی دوره قبل را در کارنامه 
داشت. محسن احمدی ملی پوش این تیم، دخالت 
فدراسیون جهانی در داوری را عامل اصلی از دست 

دادن نشان طال می داند.
احمدی در ارتباط با این مسابقات گفت: سطح فنی 

قبل  ادوار  به  نسبت  چشمگیری  تفاوت  مسابقات 
داشت، به طوری که تیمی مثل اوکراین که دوره گذشته 
نایب قهرمان شد امسال مقامی بهتر از پانزدهمی به 
دست نیاورد. وی ادامه داد: اختالف ما با تیم قهرمان 
فقط یک صدم امتیاز بود. وقتی این را می گوییم کسی 
باور نمی کند. 10 داور در مجموع به نمایش ما امتیاز 
دادند، آنقدر امتیازها به هم نزدیک بود که ما فقط با 

اختالف یک صدم نایب قهرمان شدیم. در حقیقت ما 
را نایب قهرمان کردند؛ ما قهرمان شده بودیم.

احمدی در این رابطه ادامه داد: می توانید از خبرنگاران 
و کسانی که با ما به ترکیه آمده بودند بپرسید. چند 
 تیم بودند که دو طال داشتند و فقط یک مدال دیگر 
فدراسیون  سیاست  شوند.  قهرمان  تا  خواستند  می 
جهانی بود که این طال را به ما ندادند و نقره دادند 

با نفوذ در داوری ها به هدف  تا قهرمان نشویم و 
 خود رسیدند. وی اضافه کرد: در تالو رأی را سرداور 
می تواند عوض کند و هیأت ژوری به طور کامل در 
تغییر نتایج تسلط دارد و این اتفاق در مورد ما رخ داد، 
هر چند همه حاضران در سالن به این رأی اعتراض 
 کردند اما فدراسیون جهانی کاری که می خواهد را انجام 

می دهد.

ورزش
خبر

ناهار مديران در رستوران 
ورزشگاه نقش جهان!

مسئوالن ورزش استان، روز جمعه همراه با معاون وزیر 
ورزش و جوانان راهي ورزشگاه مي شوند و جلسه اي 

براي حل مشکالت این ورزشگاه برگزار مي کنند.
معاون وزیر ورزش و جوانان روز جمعه و در حاشیه 
حضور در اصفهان راهي ورزشگاه نقش جهان مي شود و 
ناهار آخر خود را در ورزشگاه نقش جهان صرف مي کند 
و براي برطرف شدن مشکالت ورزشگاه نقش جهان 

تصمیم گیري مي کند.
مدیران استان اصفهان در جریان سفر دو روزه سید 
و  مجلس  امور  حقوقی،  معاون  نژاد،  احمدرسولی 
روز  وجوانان  ورزش  وزارت  های  استان  هماهنگی 
جمعه و در دومین روز سفر وي به اصفهان، راهي 
ورزشگاه نقش جهان مي شوند تا وضعیت نامناسب این 

ورزشگاه را به گوش وزیر ورزش برسانند.
قرار است مسئوالن ورزش استان در این جلسه بودجه 
مورد نظر ورزشگاه نقش جهان را از معاون وزیر ورزش 
و جوانان طلب کرده و نظر مساعد وي را براي دریافت 

این بودجه جلب کنند.
گفتني است رسولی نژاد معاون حقوقی امور مجلس و 
هماهنگی استان های وزارت ورزش و جوانان، صبح 
امروز در اولین برنامه دو روزه خود به اصفهان با حضور 
در گلستان شهدا به زیارت قبور مطهر شهدای هشت 

سال دفاع مقدس اصفهان می رود.
از آن از ساعت هشت صبح در نشست  وی پس 
صمیمانه ای با مسئوالن و کارکنان اداره کل ورزش 
و جوانان در محل این اداره کل به منظور آگاهی 
پیدا  حضور  استان  ورزش  وضعیت  آخرین  از 
ساحل،  استخر  از  نشست  این  از  پس  و  مي کند 
استخر همت آباد، استخر کوثر و خانه وزنه برداری 

اصفهان بازدید مي کند.
دیدار از بهمن البرزی و فرهاد سیستانی که به ترتیب 
سابقه مدیرکلی و معاونت در اداره کل تربیت بدنی 
استان اصفهان را در پرونده دوران خدمت خود به ثبت 
رسانده اند و اکنون در بستر بیماری هستند، برنامه بعدی 

سفر معاون وزارت ورزش و جوانان است.
وزارت  معاون  سفر  های  برنامه  ترین  مهم  از  یکی 
رئیس  نواب  رؤسا،  گردهمایی  جوانان  و   ورزش 
هیأت های ورزشی و همچنین رؤسای تربیت بدنی 
شهرستان های استان اصفهان که از ساعت 18 تا 20:30 

در تاالر باغ اردیبهشت برگزار می شود.
بعد از این گردهمایی، رسولی نژاد از ساعت 21 در 
زورخانه علی ابن ابی طالب حضور پیدا می کند و نظاره 

گر اجرای مراسم ورزش زورخانه ای خواهد بود. 
سفر معاون حقوقی و امور مجلس استان های وزارت 
ورزش و جوانان روز جمعه ادامه پیدا می کند به طوری 
که ابتدا در مراسم افتتاحیه سالن چند منظوره خمینی 
سالن  پروژه  برداری  بهره  مراسم  در  سپس  و  شهر 

ورزشی دولت آباد حضور پیدا می کند.

مشخص شدن وضعيت هيأت 
تنيس روی ميز در گروی 

برگزاری انتخابات 
ایمنا: معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان 
اصفهان از برگزاری انتخابات هیأت تنیس روی میز و 
در نهایت مشخص شدن وضعیت خانه تنیس روی میز 

استان در آینده ای نزدیک خبر داد.
روی  تنیس  هیأت  مدیریت  در  تغییرات  از  پس 
اداره  ورزش  توسعه  معاون  انتخاب  و  استان  میز 
هیأت،  این  سرپرست  عنوان  به  بدنی  تربیت  کل 
مدیریت خانه تنیس روی میز استان از دست هیات 
استان خارج و به هیأت شهرستان اصفهان واگذار 
شد به طوری که دبیر هیأت تنیس روی میز استان 
می گوید هیأت حتی یک سانس هم برای اجرای 

برنامه های خود ندارد.
افشین مالیی معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی 
استان و سرپرست هیأت تنیس روی میز در این ارتباط 
گفت: جابه جایی اماکن ورزشی بین هیأت های استان 
و هیأت شهرستان امری طبیعی است. اما واگذاری خانه 
تنیس روی میز استان به هیأت شهرستان بنا به شرایط 

خاصی انجام شد.
مالیی گفت: خانه تنیس روی میز قابلیت این را دارد که 
در اختیار هیأت استان باشد و یا مدیریت آن به هیأت 
شهرستان واگذار شود. به هر حال با این جا به جایی 

تغییری در برنامه ها ایجاد نشده است. 

حضور سپاهان در مسابقات 
باشگاه های جهان

قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل رقابت های سوپر لیگ 
کاراته باشگاه های ایران در مسابقات جام باشگاه های 

جهان شرکت می کنند.
رقابت های کاراته قهرمانی باشگاه های جهان 27 آبان 
ماه به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار می شود که دو 
تیم فوالد مبارکه سپاهان و مناطق نفت خیز جنوب به 
 نمایندگی از کشورمان در این مسابقات حضور پیدا 

می کنند.
دو تیم باشگاهی از هر کشور مجاز به حضور در این 
دوره از رقابت ها می باشند که فدراسیون کاراته نام 
قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل را به فدراسیون جهانی 

معرفی کرده است.
فوالد مبارکه سپاهان قهرمان نیم فصل اول سوپر لیگ 
کاراته باشگاه های کشور شرایط فنی مناسبی دارد. ولی 
مناطق نفت خیز که دور رفت را با چهار شکست پشت 
سرگذاشته از شرایط آمادگی الزم به دور است. دور 
برگشت رقابت های سوپر لیگ کاراته باشگاه های ایران 
25 آبان آغاز خواهد شد و دو تیم فوق بعد از حضور 
در هفته اول از دور برگشت این رقابت ها راهی ترکیه 

خواهند شد. 

امکان  داشت:  اظهار  اصفهان  استان  والیبال  هیأت  رئیس 
با  تعامل  و  استعدادیابی  راستای  در  استان  والیبال  ارتقای 
آموزش و پرورش وجود دارد زیرا این ارگان محل کشف 

استعدادهای ناب است.
هوشنگ عشایری در دیدار با رئیس تربیت بدنی آموزش و 
پرورش و مسئوالن هیأت والیبال با اشاره به این که آموزش 
توانند  می  والیبال  هیأت  و  بسیج  شهرداری،  پرورش،  و 
والیبال  که  کنند  می  عمل  قدرتمند  بازوی  چهار  عنوان  به 
اصفهان را به  اوج برسانند گفت: بستر سازی برای توسعه 

والیبال استان از اهداف اصلی این هیأت می باشد. 
وی افزود:  آموزش و پرورش سنگ زیربنای ساخت جامعه 
در  هاست؛  دولت  توجه  مورد  همواره  ها  حوزه  تمام  در 
این میان با توجه به گستردگی و پیچیدگی حوزه ای چون 
چون  ارگانی  پوشش  تحت  انسانی  نیروی  نیز  و  ورزش 
تواند  می  بخش  دو  این  میان  تعامل  پرورش،  و  آموزش 
شده  هدایت  و  مسیر صحیح  در  را  ای  جامعه  هر  ورزش 
قرار دهد. عشایری با اعالم این که در آموزش و پرورش 
استعدادها شناخته می شود و همواره افرادی که به تیم های 
استانی و ملی راه یافته اند از مدارس شروع کرده اند بیان 
داشت: سن ورود کودکان به مراکز آموزشی مقارن با آغاز 
با  از رشته های ورزشی است و  بسیاری  قهرمانی در  سن 
است؛  پرورش  و  آموزش  پوشش  زیر  که  قشری  به  توجه 

شناسایی برای  الزم  وامکانات  شرایط  رود  می   انتظار 
 استعداد ها و نخبه ها از همان اوان کودکی فراهم شود. 

و  تعریف  برای  مناسب  بسترسازی  لزوم  به  اشاره  با   وی 
عقد  با  بایست  می  افزود:  تعامل  این  های  ریزی  پی 
میان هیأت والیبال، آموزش و پرورش و نامه هایی   تفاهم 
 شهرداری ها که بخشی از بعد ورزش قهرمانی و به ویژه 
برگزاری مسابقات رده های پایه از طریق تفاهمنامه ای بین 
مناسب  های  زمان  در  والیبال  هیأت  و  پرورش  و  آموزش 

انجام گیرد تا شاهد ارتقای سطح کیفی مسابقات باشیم. 
الزم  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  استان  والیبال  هیأت  رئیس 
الگوبرداری از  اندازی کمیته های استعدادیابی  با راه  است 
الزم  های  و مالک  معیار  کشورها،  و حتی  ها  استان  سایر 
برای شناسایی نفرات مستعد و هدایت آنان به مراکز آموزش 

رشته های مدنظر مورد توجه قرار گیرد. 
وی افزود: الزم است در آموزش و پرورش به جایگاه مربی 
نقش  چون  شود  بیشتری  توجه  معنوی  و  مادی  لحاظ  از 
ای  اهمیت ویژه  از  اساسی و  آموزش و پرورش  مربی در 

برخوردار است. 
کار  آموزان،  دانش  سن  به  توجه  کرد:با  تصریح   عشایری 
و  ابتدایی  مقاطع  از  باید  استعدادیابی  اصول  و  ای  پایه 
راهنمایی شروع شود و این امر اهمیت و حساسیت تعامل 
چندان دو  را  پرورش  و  آموزش  و  والیبال  هیأت   میان 

می کند. 
وی افزود: با برگزاری جلسات هماهنگی به ویژه در بخش 
را  کارها  موازی  از  بسیاری  توانیم  می  مسابقات  برگزاری 
های  تیم  مستعد  آموزان  دانش  جذب  با  و  کنیم   حذف 

رده های پایه را تقویت کنیم.
اساس  و  اصل  گفت:  اصفهان  استان  والیبال  هیات   رئیس 
اگر  و  گیرد  می  نشأت  پرورش  و  آموزش  از   ورزش 
شود  ایجاد  واقعی  صورت  به  تعامل  این  خواهیم   می 
می بایست آیتم ها و معیارهای مشخصی براساس الگوبرداری 
و  کارشناسی  کار  یک  با  و  کنیم  تعریف  کشورها  سایر  از 
بتوانیم  موجود  تجهیزات  و  امکانات  با  آن  سازی  تطابق 
استعدادها و عالقه مندان را شناسایی کنیم و در پوشش یک 
برنامه دراز مدت در راستای توسعه ورزش در ابعاد همگانی 

و قهرمانی فعالیت داشته باشیم. 
آموزش  میان  موجود  تعامل  دانستن  مناسب  با  عشایری 
در  سویه  دو  ارتباط  گفت: این  والیبال  هیأت  و  پرورش  و 
پرورش  و  آموزش  نماینده  فعاالنه  حضور  چون  مواردی 
فضاها  از  بهینه  استفاده  والیبال  هیات  انتخاباتی  مجامع  در 
بخش  در  متخصص  نیروهای  حضور  و  ورزشی  اماکن   و 

کالس های آموزش مربیگری و داوری بسیار مشهود است. 
سال  در  بار  سه  والیبال  مسابقات  برگزاری  جلسه  این  در 
تقویت  نوجوانان،  و  نونهاالن  سنی  های  رده  در  استان  در 
پرورش  و  آموزش  مناطق  در  والیبال  های  کانون  ایجاد  و 
اصفهان و شهرستان ها و برگزاری اردوهای آموزشی ارتقا 
سطح مربیان و داوران آموزش و پرورش مورد بررسی قرار 

گرفت و مصوب شد. 

منهای فوتبال 

نایب قهرمان مسابقات ووشوی قهرمانی جهان:

ما قهرمان بوديم، ما را نايب قهرمان کردند 

رئیس هیأت والیبال استان اصفهان :

آموزش و پرورش، محل كشف 
استعدادهای ناب است 

مصاف ايران و ازبکستان در انتخابی المپيک
تیم ملی هندبال ایران در ادامه رقابت های انتخابی المپیک 

در قاره آسیا فردا برابر ازبکستان قرار می گیرد.
در ادامه رقابت های دور مقدماتی مسابقات انتخابی المپیک 
در قاره آسیا فردا و از ساعت 7:30 صبح به وقت ایران تیم 

ملی هندبال ایران به مصاف ازبکستان می رود.
و  برد  یک  قبل  دیدار  دو  در  که  ایران  های  هندبالیست 
ثبت  به  کارنامه  در  عربستان  و  کویت  برابر  باخت   یک 

رسانده اند، باید در دیدار فردا پیروز شوند تا با یک پیروزی دیگر برابر قطر حریف 
آخر خود، جواز صعود به مرحله حذفی این مسابقات را به دست آورند.

ازبکستان  تیم های عربستان، قطر، کویت و  با  این مسابقات  ایران در گروه نخست 
همگروه است.

رقابت  عمان  و  قزاقستان  چین،  جنوبی،  کره  ژاپن،  های  تیم  دوم  گروه   در 
 می کنند. طبق قوانین جدید به غیر از تیم نخست که به طور مستقیم راهی المپیک
می شود تیم دوم در یک مسابقه پلی اف با تیم های قاره ای دیگر مسابقه می دهد، به 

این ترتیب شانس دوباره ای به تیم های آسیایی داده شده است.

لزوم بازنگری در ممنوعيت حجاب در فوتبال
ارائه  با  دارد  قصد  فیفا  اردني  رئیس  نایب  الحسین  علي 
پیشنهاداتي به نهاد حاکم بر فوتبال جهان موافقت این نهاد 

را با اصول کلي استفاده از حجاب اسالمي جلب کند.
دسامبر  ماه  جلسه  در  را  موضوع  این  دارد  قصد  الحسین 
کمیته اجرایي فیفا مطرح کند. فیفا پوشش اسالمي زنان را 
در سال 2007 به دلیل نگراني ایمني منع کرد. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در بیانیه اي اعالم کرد، این پیشنهادات استفاده 

ایمن از حجاب را در بازي ها تضمین مي کند، آداب و رسوم فرهنگي تیم هاي زنان 
کشورهاي اسالمي را برآورده نموده و با قوانین فیفا مطابقت دارد.

رهبران و مسئوالن ورزشي کشورهاي اسالمي با اعالم این که این اقدام فیفا باعث 
دلسردي زنان از بازي فوتبال مي شود از این اقدام انتقاد کرده اند. در ماه ژوئن تیم 
فوتبال زنان ایران به علت این که بدون حجاب حاضر به شرکت در مسابقه نشد، 
از دیدار انتخابي المپیک در مقابل اردن محروم شد. در کانادا نیز چندي قبل یک 
دختر داور مسلمان به استناد قوانین فیفا، به علت داشتن حجاب از داوري در مسابقه 

فوتبال محروم شد. 

رکورد سپاهان در حذف زود هنگام از جام حذفی
تیم فوتبال سپاهان برای اولین بار در 10 سال گذشته در 
مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ برتر حذف شد. تیم فوتبال 
جام  نهایی  شانزدهم  یک  مرحله  چارچوب  در  سپاهان 
حذفی برابر فوالد قرار گرفت و با ارائه یک بازی ضعیف 
با یک گل بازی را به فوالد واگذار کرد و از گردونه این 

مسابقات حذف شد.
سپاهان  که  است  اخیر  سال   10 در  بار  اولین  برای  این 

حذف نهایی  شانزدهم  یک  مرحله  در  اول  بازی  در  و  کار  ابتدای  همان   در 
می شود.

سپاهان از سال 80 تا کنون سه بار به مقام قهرمانی رسیده و یک بار نیز تا مرحله نیمه 
نهایی این مسابقات پیش رفته است و در سایر دوره ها یا در مرحله یک هشتم نهایی 

و یا در مرحله یک چهارم نهایی حذف شده است.
ملوان،  و  پرسپولیس  و  استقالل  از  پس  در جام حذفی،  قهرمانی  بار  سه  با  سپاهان 
چهارمین تیم پرافتخار در جام حذفی کشور است که 24 دوره از آن گذشته است.  

این تیم در هفته دوازدهم به مصاف ملوان بندر انزلی خواهد رفت. 

چارچوب

در حاشیه

ایمنا: با وجود این که بارها اعالم شده با خلع ید پیمانکار 
به  ورزشگاه  این  ساخت  کار  نقش جهان،  ورزشگاه  قبلي 
ساخت  اجرایي  روند  اما  است،  شده  واگذار  اصفهان 
دنبال  به  استان  مدیران  و  نشده  آغاز  هنوز  ورزشگاه  این 
در  خود  نظر  مورد  پیمانکار  انتخاب  براي  تشریفات  ترک 

ورزشگاه نقش جهان هستند.
بودجه  دریافت  دنبال  به  که  هاست  ماه  استان  مدیران 
و  هستند  کشور  مدیران  سوي  از  نقش جهان  ورزشگاه 
به  کشور  مدیران  کشاندن  و  جلسه  برگزاري  با  هفته  هر 
ورزشگاه نقش جهان، در صدد جذب بودجه مورد نظر براي 

این ورزشگاه هستند.
جالب این که این مدیران هر هفته اعالم مي کنند که جلسات 

خوبي برگزار شده و چیزي تا آغاز دوباره عملیات اجرایي 
ورزشگاه نقش جهان نمانده است.

مسئوالن  ورزشگاه،  این  براي  اقدامات  جدیدترین  در  اما 
به دنبال این هستند که با گرفتن ترک تشریفات براي این 
ورزشگاه، در زمان صرفه جویي کرده و پیمانکار خوش نام 
قرار  استان  مسئوالن  تأیید  مورد  این  از  پیش  که  اصفهاني 

گرفته است، کار ساخت این ورزشگاه را بر عهده بگیرد.
مدیران  آن  موجب  به  که  است  بندي  تشریفات  ترک 
مي توانند در پروژه هایي که سرعت کار از اهمیت بسیاري 
مناقصه،  از  فارغ  و  کرده  استفاده  آن  از  است،  برخوردار 

پیمانکار مورد نظر خود را انتخاب کنند.
فني  دفتر  مدیرکل  حجازي،  محمد  سید  حال،  این  با 
استانداري اصفهان در مورد مشکالت ورزشگاه نقش جهان 
گفت: پیمانکار قبلي ورزشگاه خلع ید شده و کار ساخت 
نقش جهان به اصفهان واگذار شده است اما زماني مي توانیم 
با قاطعیت از واگذاري پروژه به اصفهان سخن بگوییم که 

اعتبار مورد نظر آن اختصاص داده شود.
ورزشگاه  به  نظر  مورد  اعتبار  که  زماني  تا  داد:  ادامه  وي 
نرسد، نمي توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم؛ در روزهاي 
پیمانکار جدید  توسط  کارگاه ها  تجهیز  برآوردها و  گذشته 
انجام  کار ساخت ورزشگاه  به طور رسمي  اما  انجام شده 
نشده است زیرا ما بدون بودجه نمي توانیم قراردادي انعقاد 

کنیم.
مدیرکل دفتر فني استانداري اصفهان در پاسخ به این سئوال 
کار  قرارداد،  انعقاد  بدون  پیمانکار جدید  مي شود  گفته  که 
ممکن  کرد:  اضافه  است،  کرده  آغاز  را  ورزشگاه  ساخت 
است پیمانکار با دستور شفاهي مسئوالن کار خود را آغاز 
انعقاد  با  ورزشگاه  کار ساخت  به صورت رسمي،  اما  کند 

قرارداد آغاز مي شود. 

پروژه نقش جهان بدون بودجه به اصفهان واگذار شده است
تا ترک تشريفات نگيرند، ساخت رسمي نقش جهان شروع نمي شود

افضل: 
ما کهکشانی هستيم يا ماهان؟

سرمربي تیم فوتسال گیتي پسند اصفهان گفت: با وجود این 
که تنها دو روز به بازي تیم گیتي پسند مقابل ارژن فارس باقي 
مانده اما هنوز اطالعي از وضعیت مصطفي نظري، دروازه بان 

ملي پوش خود نداریم.
اظهار  گیتي پسند  فوتسال  تیم  وضعیت  پیرامون  افضل  علي 
داشت: باید بگویم گیتي پسند در وضعیت خوبي قرار ندارد 
و برخي بازیکنان ما در روزهاي گذشته سرما خورده اند. ما 
در بازي روز شنبه نظري و زحمتکش را به دلیل مصدومیت 

نداریم اما با همه توان به مصاف ارژن فارس مي رویم.
وي با بیان این که تعطیلي لیگ به ضرر گیتي پسند تمام شد، 
تصریح کرد: اگرچه تعداد ملي پوشان ما کمتر از ملي پوشان 
مسابقات  در  ما  تعداد مصدومان  اما  بود  منصوري  و  ماهان 
تیم ملي بیشتر از بقیه تیم ها بود و همین روي کار ما تأثیر 

مي گذارد.

ادامه داد:  ارژن فارس  تیم  تیم گیتي پسند در مورد  سرمربي 
مقابل  باخت سنگیني که  با وجود  تیم خوبي است و  ارژن 
انگیزه  شنبه  روز  خانگي  بازي  در  اما  داشت  ماهان  فوالد 
بسیاري براي پیروزي مقابل ما دارد اما امیدوارم روز شنبه، 

سه امتیاز ازآن گیتي پسند شود.
از  جاري  فصل  در  کهکشاني ها  لقب  که  این  مورد  در  وي 
بدم  لقب  این  از  من  کرد:  اضافه  است،  گیتي پسند شده  آن 
تعداد  که  این  وجود  با  زیرا  است  جالب  برایم  اما  نمي آید 
اما  از گیتي پسند است،  بیشتر  ملي پوشان ماهان و منصوري 

لقب کهکشاني ها را به ما داده اند.
بازیکن  این  افضل در مورد وضعیت مصطفي نظري گفت: 
هنوز به جمع بازیکنان ما اضافه نشده و با وجود این که تیم 
این  از وضعیت  بازي کند، هنوز  لیگ  باید روز شنبه در  ما 

بازیکن خبر نداریم. 



خالقیت  به  نسبت  که  می کنیم  تصور  ما  اغلب 
را  واقعًا چه قدر خالقیت  اما  پذیرا هستیم،   و  باز 
به خالقیت دست  ناهشیارانه  می پذیریم؟ چه قدر 
رد می زنیم؟ برای باال رفتن خالقیت در شرکت ها 

چه باید کرد؟
به طور معمول برای حل مسائل،  خالقیت بسیار 
شنیده  بارها  حال  به  تا  شاید  و  می شود  تشویق 
بزرگ،   شرکت  یک  موفقیت  کلید  که  باشید 
همان  به  خالقیت  واقعًا  اما  است.  آن  خالقیت 
چه  تا  می شود؟  پذیرفته  می شود،   ادعا  که  اندازه 
طاقت  و چه قدر  می دهیم  میدان  به خالقیت  حد 

خالقیت را داریم؟
از آن جا که ایده های خالقانه اغلب جدیدند،  برای 
آنهایی که بر روش های آزموده شده تکیه کرده اند،  
ایجاد  ناراحتی  حتی  و  اطمینان  عدم  احساس 
می کند. در نتیجه افراد برای کاهش این احساس 
را  خالقانه  ایده های  ناهشیارانه  اطمینان،  عدم 
از  ایده ای  چنین  کردن  رد  واقع،   در  می کنند.  رد 

پذیرفتن آن ساده تر است!
به گزارش دیسکاوری،  محققین در مطالعه جدید 
خود، طی دو آزمایش، پاسخ های 213 دانشجو را 

به ایده های خالقانه بررسی 
این  همچنین   کردند. 
طراحی  طوری  را  ها  ایده 
کرده بودند که هم جدید و 

هم مفید باشند.
به  افراد  اول  آزمایش  در 
آزمایشی  و  پایه  گروه  دو 
گروه  به  شدند.  تقیسم 
در  که  شد  گفته  آزمایشی 
هستند،  بخت آزمایی  یک 
عدم  احساس  نتیجه   در 
وجود  به  آن ها  در  اطمینان 
به آن ها  سپس  می آمد. 
مجموعه ای از واژگان داده 
برچسب های  با  تا  می شد 
یا  بد و خالقانه  یا   خوب 
طبقه بندی  را  آن ها  عملی 

کنند. مدت زمانی که طول می کشید افراد جواب 
دهند،  نشان دهنده واکنش ضمنی یا ناهشیار آن ها 
نگرشی  چه  که  شد  پرسیده  افراد  از  سپس  بود. 
روشی  این  واقع  در  دارند،   خالقیت  به  نسبت 

این  با  بود.  عکس العمل ها  بررسی  برای  ضمنی 
به خالقیت خیلی  را نسبت  اغلب خود  افراد  که 
باز معرفی کرده بودند،  اما در جواب هایشان نوعی 
سوگیری علیه خالقیت دیده می شد. در آزمایش 

در  را  گروه  یک  دوم، 
موقعیتی با اطمینان پایین و 
موقعیتی  در  را  دیگر  گروه 
قرار  کم تر  اطمینان  عدم  با 
گفتند  گروه  یک  به  دادند. 
و  تنها  مسأله ای  برای  باید 
درست  راه حل  یک  تنها 
گروه  به  و   دهند  ارائه 
دیگر گفتند هر تعداد پاسخ 
می رسد،  ذهنشان  به  که  را 
می توانند ارائه دهند. سپس 
ابداع  یک  گروه  دو  هر  به 
کفش  شد:  ارائه  خالقانه 
که  دویدن  به  مخصوص 
نانوفناوری،  از  استفاده  با 
عوض  رویه اش  ضخامت 
و  شود  خنک  پا  تا  می شد 
با گروهی که در موقعیت  مقایسه  نزند. در  تاول 
مطمئن تری قرار داشت،  گروهی که در موقعیتی با 
عدم اطمینان زیاد بود،  به این ایده خیلی کم تر به 

عنوان یک ایده خالقانه امتیاز داد.

باعث  اطمینان  عدم  احساس  می رسد  نظر  به 
تشخیص  برای  کم تری  توانایی  افراد  می شود 

خالقیت داشته باشند.
جک گونگالو،  استاد سازمان دهی رفتار در دانشگاه 
در  که  گروهی  که  آن جا  از  است  معتقد  کورنل 
را  نانوفناوری  ایده  بودند،   مطمئن تری  موقعیت 
روی  اطمینان  عدم  بنابراین،  دانستند،   خالقانه 
می گذارد.  تأثیر  ایده  خود  نه  و  افراد  سوگیری 
افرادی که در موقعیت عدم اطمینان قرار داشتند، 
پذیرای  دیگر،  گروه  در  همساالنشان  برخالف 
را  عملی تر  ایده های  و  نبودند  خالقانه  ایده های 
بنابراین،  شرکت ها و مؤسسه ها  ترجیح می دادند. 
باید  چیز  هر  از  قبل  مختلف،   مجموعه های  و 
مطمئن شوند که جوی ایجاد کرده اند که پذیرای 
خالقیت است. این نگرش حتی در بیرون از این 

مجموعه ها هم بازتاب خواهد داشت.
این باره می گوید:  مردم دوست دارند  کونگالو در 
بگویند که پذیرای خالقیت هستند،  اما درون خود 
سوگیری منفی نسبت بدان دارند که باعث می شود 
ایده های خالقانه را رد کنند. دانستن این موضوع 

برای افراد خالق می تواند مفید باشد!

کالبد شکافی شگفت انگيز گل ها 
فانگ گی وی، عکاس سنگاپوری، قسمت های مختلف 
 گل ها را با دست جدا می کند و آنها را روی کرباس 
می چیند و صحنه هنری منحصر به فردی خلق می کند. 
دارند  نام  منفجر شده«  های  »گل  که  هنری  این سری 
فانگ گی وی 33 ساله است که بخش های  به  متعلق 
سازنده گل های معمولی نظیر رز، نیلوفر و ارکیده را از 
هم جدا می کند و با دقت روی کرباس سیاه و سفید 

می چیند و از آن عکس می گیرد. این گل ها دیگر کوچک ترین شباهتی به شکل اولیه 
خود ندارند اما زیبایی و فریبندگی خاص خود را دارا می باشند. عکس ها تکرار نشدنی 
هستند چون گلبرگ ها خیلی زود پژمرده می شوند. اگر کار نیمه تمام بماند و به روز 
دیگری موکول شود بعضی از گلبرگ ها خشک خواهند شد. این هنرمند در مورد 
کارهای خود می گوید: از وقتی این کار را انجام می دهم متوجه شده ام در مورد هر گلی 

نکات ظریفی وجود دارد که نادیده گرفته می شوند.

15 قرن زندگی عاشقانه زيرخاک!
باستان شناسان ایتالیایی موفق به کشف اسکلت زوجی 
شدند که حدود 1500 سال پیش دفن شده اند اما هنوز 
هم دست های یکدیگر را در دست می فشارند. بقایای 
باقیمانده از اسکلت یک زوج از دوران روم باستان نشان 
می دهد این زن و مرد 1500 سال است که دست های 
معتقدند  ایتالیایی  شناسان  باستان  گرفته اند.  را  یکدیگر 
این زوج به طور همزمان بین قرن 5 و 6 پس از میالد در 

شمال مرکزی ایتالیا به خاک سپرده شده اند. یک حلقه برنزی در انگشتان زن دیده 
می شود و به نظر می رسد که این زن در حال نگاه کردن به مرد است. باستان شناسان 
این دو هنگام دفن شدن به صورت یکدیگر خیره شده بودند. وضعیت  معتقدند 
ستون مهره مرد نشان می دهد سر وی پس از مرگ به سمت دیگری چرخیده است. 
و  مطالعه  مورد  ایتالیا  در  بولونیا  دانشگاه  شناسان  باستان  توسط  اسکلت  دو  این 

بررسی قرار می گیرد تا سن، نسبت و همچنین علت مرگ آن ها مشخص شود.

دختری که به 10 زبان تسلط دارد
به 10  است  قادر  تایوانی  یانگ، دختر 10 ساله  سونیا 
زبان زنده دنیا سخن بگوید. سونیا یانگ دختر 10 ساله  
به همراه خانواده اش در شمال غرب  اکنون  تایوانی که 
انگلیس ساکن است برای نخستین بار معلمان مدرسه 
با توانایی عجیب در سخن گفتن به 10 زبان  خود را 
شگفت زده کرد. گفته شده که سونیا زمانی که به انگلیس 
رفته قادر بوده است به زبان های ژاپنی، چینی، انگلیسی 

و زبان مادری خود تایوانی سخن بگوید. وی پس از نقل مکان به انگلیس زبان 
قزاقی و پرتغالی را نیز آموخت و اکنون با تسلط کامل به این زبان ها سخن می گوید. 
است. وی  آموخته  نیز  را  اوگاندایی  زبان  کوتاهی  زمان  در مدت  سونیا همچنین 
همچنین به زبان های آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی نیز با درجه های مختلفی از تسلط 
سخن می گوید. این دختر نابغه در فراگیری زبان های مختلف درباره عالقه خود 

می گوید: انگلیسی زبان مورد عالقه من است چرا که همه زبان تو را می فهمند.

چقدر ریسک پذیر هستیم یا؛

چرا خیلی ها از خالقیت خوششان نمی آید؟
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راز ابرنو اختر دو هزار ساله
مهر: دو تلسکوپ فضایی ناسا توانستند اسرار اولین 
در  که  را  ابرنواختری  انفجار  از یک  مستند  گزارش 
ثبت  چینی  ستاره شناسان  توسط  قبل  سال  هزار  دو 

شد فاش کنند. 
در سال 185 پیش از میالد ستاره شناسان چینی سندی را 
به ثبت رساندند و نوشتند که یک ستاره مهمان اسرارآمیز 
در آسمان پدیدار شد و در حدود هشت ماه به حضور 
خود ادامه داد. اکنون تلسکوپ های فضایی اسپیتزر و 
وایز ناسا با رصد این ابرنواختر دو هزار ساله در طیف 
مادون قرمز نشان دادند که این انفجار ستاره در منطقه ای 
از فضا رخ داده است که تا حدودي خالی از گرد و غبار 
و گاز بوده و به همین دلیل نور حاصل از افنجار بسیار 

سریع تر از انتظار به زمین رسیده است.

بيمه نامه باقيات صالحات
به زودي بیمه نامه اي براي ارضاي نیازهاي معنوي افراد 

وارد بازار مي شود. 
عبدالرسول عطایي مدیر عامل شرکت بیمه کوثر طي 
نشستي خبري با خبرنگاران از عرضه بیمه نامه جدیدي 
باقیات صالحات« خبر داد  »بیمه  بازار تحت عنوان  به 
بیمه  را  افراد  نامه مسئولیت معنوي  بیمه  این  افزود:   و 
مي کند. وي ادامه داد: در فرم مخصوص این بیمه نامه، 
20 نوع خدمت تعریف شده است که شخص مي تواند 
از این طریق سرمایه بیمه عمر خود را پس از مرگ صرف 
امور خیریه و حتي خواندن نماز و روزه قضاي خود کند. 
مدیرعامل بیمه کوثر گفت: هم اکنون پیشنهاد این طرح در 

کمیته فني بیمه مرکزي در حال نهایي شدن است.

کشف اتاق های زير زمينی
باستان شناسان در منطقه قدیمی ونتارون در پرو موفق 
هزار  پنج  قدمتی  با  زمینی  زیر  اتاق هایی  کشف  به 

ساله شدند. 
نشان های  از  یکی  به  زیادی  شباهت  که  اتاق ها  این 
قدیمی ساکنان منطقه آند به نام چاکانا داشته، تا پیش از 
اکتشاف محل دپوی زباله های ساکنان محلی بوده است. 
این بنا که به گفته باستان شناسان نشانی اسطوره ای از 
اقوام اینکا نیز به شمار می رود، از نقاشی های دیواری 
رنگی سالم به ارتفاع دو متر برخوردار بوده و پیش 
 از این نیز در بین باستان شناسان از شهرت برخوردار

 بوده است.


