
اما  باشد،  داشته  وجود  دلیل  هزاران  ازدواج  در  افراد  موفقیت  برای  شاید 
یکی از دالیل مهم و در واقع پیش نیاز موفقیت، خودشناسی یا خودآگاهی 
آن ها  از  برخی  که  است  قواعدی  و  رسوم  دارای  ایران  در  ازدواج  است. 

منحصر به فرهنگ ایرانی است. این رسوم در طول تاریخ به دفعات تغییر 
کرده اند و در میان اقوام، ادیان و مذاهب و حتی طبقات اجتماعی گوناگون 
ایرانی، فرایندی است که دارای  ازدواج سنتی  به فراخور متفاوت هستند. 

اندکی  ابتدا  از  ایران  نقاط  از  این مراحل در برخی  مراحل مختلفی است. 
تفاوت داشته و در برخی از نقاط دیگر، به تدریج تغییراتی در آن راه یافته 

است. ولی مراحل ازدواج سنتی ایرانی تا حدودي ...
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مدیر کل بیمه خدمات درمانی 
بختیاری گفت:  و  چهار محال 
کم  خانواده  پزشک  فلسفه 
کردن هزینه های درمان است. 

در  پور  داوود  اله  حشمت 
اصحاب  با  خبري  نشست 

رسانه و مطبوعات استان با بیان این که در کشورهای پیشرفته مردم 
به صورت بیمه همگانی تحت پوشش ...

واگذاری تنها سالن اختصاصی 
واقع  استان  کاران  دوومیدانی 
به  خوراسگان  ورزشگاه  در 
بخش خصوصی بیش از گذشته 
وضعیت بانوان دو و میدانی کار 

اصفهان را وخیم تر کرد.
این اقدام که در راستای عمل به ماده 88 قانون مقررات مالی دولت 
در سال 88 صورت گرفته است، باعث شده تا بانوان دو و میدانی کار 

اصفهانی از تنها سالن سرپوشیده استاندارد ...

 همزمان با افزایش نرخ دالر در 
سکه  قیمت  جهانی،  بازارهای 
ملی  بانک  شعب  در  بهار  تمام 
ایران در استان اصفهان به ۵۷۳ 
هزار و ۴۰ تومان رسید به نحوی 
اختالف با  سکه  این  نرخ   که 

می شود. عرضه  اصفهان  صرافی های  در  تومان   ۹۶۰ و  هزار   دو 
به دستور بانک مرکزی نرخ انواع سکه ...

با تغییر کاربری خانه دوومیدانی به پیست اسکیت؛     
مستأجر، صاحب خانه را بیرون کرد

مدیر کل بیمه خدمات درمانی چهارمحال و بختیاری:
 به زودي پرونده سالمت الکترونیکی

در استان صادر خواهد شد

جامعه  صفحه 4

در اصفهان نرخ گذاری شد :
سکه بانکی هم پای آزاد 

اقتصاد    صفحه3

ورزش  صفحه7  

به مناسبت روز ازدواج:

سنتي يا مدرن، مسأله اين است

صفحه 6

صفـحهصفـحه

مجتبی راعی:

 سینمای کودک
نیازمند جذابیت است

نائب رئیس مجلس شوراي اسالمي:

 سئوال از رئیس جمهور
تابو نیست

به مناسبت هفتم آبان، سالروز صدور منشور حقوق بشر کوروش؛

کوروش، مردي که تاريخ را به کرنش واداشت

صفحه  4
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فشار آمريکا و مقاومت 
مردمي در افغانستان

ایرنا: مقامات افغانستان زمان تصمیم گیري درباره 
همکاري استراتژیک با آمریکا را از بعد از کنفرانس 
اند.  داده  تغییر  کنفرانس  این  از  قبل  به  دوم  بن 
آگاه،  صاحبنظران  نظر  به  که  اي  شتابزده  تصمیم 

نتایج مثبتي براي کابل در پي نخواهد داشت.
آخر  هفته  در  است  قرار  خبري  منابع  گزارش  به 
هزار  دو  از  بیش  حضور  با  جاري  سال  ماه  آبان 
یا  سنتي  جرگه  لویه  افغانستان،  مردم  نماینده 
اجالس مشورتي عمومي، به منظور بررسي قرارداد 
همکاري استراتژیک با آمریکا در شهر کابل برگزار 
است  قرار  که  افرادي  لیست  مي شود  گفته  شود. 
در این جرگه حضور داشته باشند در حال تدوین 
است و پس از امضاي حامد کرزاي رئیس جمهور 
نماینده  عنوان  به  افراد  این  عضویت  افغانستان، 
جرگه تثبیت خواهد شد. در این جرگه که به گفته 
استراتژیک  پیمان  آن،  برگزاري  کمیسیون  اعضاي 
بررسي مي شود، دو هزار و ۳۰  کابل - واشنگتن 
افغان در قالب 1۶ کمیته به مدت چهار روز بحث 

و مذاکره خواهند کرد.
همکاري  به  مربوط  تصمیمات  در  چرخش 

استراتژیك کابل با واشنگتن
متحده  ایاالت  با  افغانستان  استراتژیک  معاهده 
گردد.  مي  محسوب  کشور  دو  براي  عطفي  نقطه 
به  تواند  مي  معاهده  این  ها  آمریکایي  دیدگاه  از 
و  دهد  سامان  را  افغانستان  جنگ  اوضاع  نوعي 
توجیهي مناسب براي هزینه هاي میلیاردي آمریکا 
با  تواند  مي  آمریکا  دولت  باشد.  کشور  این  در 
انتقادهاي بسیاري را که نسبت به ادامه  این اقدام 
جنگ در افغانستان وارد بود، کنار بزند. همانطور 
که جان مک کین سناتور جمهوري خواه آمریکا، 
نیروهاي  کامل  در خروج  اوباما  به تصمیم  نسبت 
نیروها  انتقاد کرد، خروج همه  از عراق  آمریکایي 
بدون یک پیمان استراتژیک و بدون ادامه نفوذ در 
افغانستان مي توانست موجي از اعتراضات دیگر را 
در آمریکا برانگیزد. شرایط فعلي قبل از انتخابات 
براي دموکرات ها ظرفیت پذیرش امواج این گونه 
از انتقادات را ندارد. فعال نساختن بحث همکاري 
استراتژیک مي توانست بیش از گذشته به جایگاه 

اوباما نزد افکار عمومي آسیب رساند.
افغانستان  خارجه  امور  وزارت  فعلي  تصمیم 
در  شود.  مي  محسوب  اي  18۰درجه  چرخشي 
چند ماه گذشته وزارت خارجه و دولت افغانستان 
مورد همکاري  در  گیري  تصمیم  که  کردند  اعالم 
دوم  بن  کنفرانس  از  بعد  به  آمریکا  با  استراتژیک 
دوم  بن  کنفرانس  است  قرار  شد.  خواهد  موکول 
تشکیل  آلمان  در  دسامبر(   ۵( ماه  آذر  اوایل  در 
افغان تصمیم گرفته بودند  شود. همچنین مقامات 
که در فرصت مناسب، لویي جرگه یا یک اجالس 
پیمان  این  تا درباره  مشورت عمومي برگزار کنند 
تصمیم مناسبي اتخاذ شود. اما یکباره مقامات افغان 
در تصمیم خود تجدید نظر کرده و عزم خود را 
معاهده  کردن  نهایي  و  جرگه  لویي  برگزاري  بر 
استراتژیک قبل از معاهده بن دوم جزم کرده اند. 
به نظر مي رسد که وزارت خارجه افغانستان نوعي 
بي اعتنایي به لویي جرگه داشته و بدون توجه به 
تصمیمات آن اعالم کرده است که معاهده همکاري 

استراتژیک قبل از کنفرانس بن امضا مي شود.
 ابعاد داخلي و منطقه اي همکاري استراتژیك 

کابل- واشنگتن
هر چند هر تصمیمي که در افغانستان اتخاذ شود 
باید توسط پارلمان و دولت افغانستان نهایي گردد 
کابل  حاکمیت  از  برآمده  که  تصمیمي  هر  در  اما 
باشد نباید نسبت به دو خواسته بي اعتنایي باشد. 
خواسته اول متعلق به ملت افغانستان است. دولت 
اراده ملت است به طور  از  برآمده  پارلماني که  و 
طبیعي باید انعکاسي از خواسته ها و اولویت هاي 
از  افغانستان  مردم  بارها  که  همانطور  باشد.  مردم 
راه های مختلف اعالم کرده اند، اراده بخش اعظم 
مردم افغانستان، پذیراي این معاهده نیست. جامعه 
رهبران  و  است  مدار  دین  جامعه  یک  افغانستان 
مذهبي نیز به شدت با این تصمیم مخالف بوده و 
آن را حرام اعالم کرده اند. در صورتي که دولت 
تردید  بي  نگیرد  نظر  در  را  مخالفین  نگرش  کابل 
مشروعیت و مقبولیت دولت کابل در خطر خواهد 

بود. 
است.  منطقه  کشورهاي  به  متعلق  دوم  خواسته 
ایران  اسالمي  و جمهوري  پاکستان  روسیه، چین، 
با ادامه حضور نظامي آمریکا در افغانستان مخالفند. 
نهایي شدن این تصمیم متعلق به دولت کابل است 
و دولت دیگري حق دخالت در آن را ندارد زیرا 
ممکن است دخالت در امور داخلي افغانستان تلقي 
را  موضوع  این  بهتر  چیني  المثل  اما ضرب  شود. 
خود  همسر  توانید  مي  شما  که  دهد  مي  توضیح 
را  خود  همسایه  توانید  نمي  اما  کنید  انتخاب  را 
روند  همسایگان  با  باید  عبارتي  به  کنید.   انتخاب 
ناخواسته  یا  خواسته  زیرا  داشت  آمیزي  مسالمت 
باقي  کشورها  کنار  در  همیشه  براي   همسایگان 
 مي مانند. بي تردید بي توجهي به سازگاري با همسایگان 
مي تواند عواقب دشواري را پدید آورده و سبب بروز 

مشکالت منطقه اي گردد.
هر چند بحث انعقاد قرارداد همکاري استراتژیک 
با آامریکا از سال 2۰۰۵ به بعد مطرح شده اما در 
سال جاري میالدي در دو برهه این موضوع بیش 
بروز  به  متعلق  اول  برهه  شد.  برجسته  گذشته  از 
نابساماني شدید در پارلمان افغانستان است. در این 
برهه صالحیت برخي از اعضاي پارلمان به چالش 
شرایط  از  افغانستان  پارلمان  روند  و  شد  کشیده 
عادي خارج شد. در این موقعیت آمریکا و حامیان 
معاهده استراتژیک در کابل، بحث نهایي کردن این 
قرارداد را مطرح کردند و تمایل به صید ماهي از 
آب گل آلود داشتند، اما علماي افغانستان با فتوایي 
اوضاع  به  معاهده  این  کردن  اعالم  حرام  و  قاطع 

پایان دادند.

ایمنا: مدیرکل سیاسي انتخابات استانداري اصفهان گفت: 
انتخابات پشتوانه امنیت ملي است و دشمنان درصدد هستند 

این پشتوانه را تبدیل به یک چالش امنیتي کنند.
محمد علي احمدي در آیین تودیع و معارفه بخشدار مرکزي 
شهرضا با اشاره به مسأله انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
اظهار داشت: مردم به طور شایسته ای مسأله انتخابات را 
مدیریت کنند و باید فضایي فراهم کرد که شرایط مساوي و 

عادالنه براي همه کاندیداها مهیا باشد.
نیاید که  باشیم فضایي به وجود  باید مواظب  افزود:  وی 

موجب ایجاد اختالف و تفرقه شود.
مدیرکل سیاسي انتخابات استانداري با اشاره به سخنان مقام 

معظم رهبري اظهارداشت: انتخابات پشتوانه امنیت ملي است 
و دشمنان درصدد هستند این پشتوانه را تبدیل به یک چالش 

امنیتي کنند.
وی تصریح کرد: سیستم برگزاري انتخابات در کشور به 
گونه اي است که مجریان، دست اندرکاران و دستگاه هاي 

نظارتي از بدنه مردم هستند.
احمدی با تقدیر از زحمات نوازاله رئیسی بخشدار مرکزي 

شهرضا تصریح کرد: پیشرفتی که به واسطه دولت خدمات 
محور در سطح کشور انجام گرفته است و بالطبع آن در این 

شهرستان انجام شده جای تقدیر و تشکر دارد.
جدید  بخشدار  یونسی  محسن  سوابق  به  اشاره  با  وی 
شهرستان گفت: وی از افراد با سابقه، با برنامه و تالشگر 
وزارت کشور بوده و در بخش هاي مختلف استانداري دارای 

سابقه درخشان هستند. 

مهر: نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید 
نیست  تابو  جمهور  رئیس  از  سئوال  که  این  بر 
سئوال  طرح  برای  امضا   ۷۴ دیگر  بار  اگر  گفت: 
از رئیس جمهور مطرح شود باید مسیر قانونی آن 

ادامه یابد.
سید شهاب الدین صدر در حاشیه همایش بیداری 
اسالمی که در مسجد صاحب الزمان)عج( پاکدشت 
برگزار شد گفت: سئوال از احمدی نژاد 1۰1 امضا 
داشت و در چند هفته گذشته حدود ۳۰ امضا پس 
گرفته شد که همگی به صورت مکتوب به هیأت 
رئیسه نامه نوشتند که براساس قانون و آیین نامه 
نفر(  باید یک چهارم مجلس)۷۴  مجلس حداقل 
تقاضا می کردند، بنابراین به زیر حد نصاب رسید 

و به همین دلیل از دستور کار خارج شد.
گرفتند  پس  را  امضاها  که  کسانی  داد:  ادامه  وی 
اعالم کردند که شرایط خاص در زمان امضا بود 
و آن زمان که مدتی رئیس جمهور خانه نشین شد 

مدنظر بوده و حاال تمام شده است.
هیأت رئیسه نمی توانست دخالت کند

صدر در پاسخ به این سئوال که چرا مجلس آن 
موقع اقدام نکرد؟ اظهار داشت: هیئت رئیسه نمی 
را  امضاها  نمایندگان  کند، خود  دخالت  توانست 
بود  پس گرفتند و چون امضاها پس گرفته شده 
رئیس مجلس طرح موضوع کردند و همگی موارد 

مطرح شد.
رئیس  از  سئوال  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 
جمهور را تابو می دانید؟ گفت: من وقتی سئوال 
طبق  باید  که  گفتم  شد  مطرح  جمهور  رئیس  از 

روال قانونی و در صورت به حد نصاب رسیدن 
امضاکنندگان مطرح شود و نباید این قضیه خیلی 

حاد شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: درست 
نداشته  سابقه  جمهور  رئیس  از  سئوال  که  است 
نسبت  نمایندگان  از  تعدادی  است  ممکن  ولی 

داشته  زیادی  انتقادات  رئیس جمهور  به عملکرد 
باشند؛ افرادی که می خواهند باید سئوال کنند تا 
بتواند  هم  جمهور  رئیس  که  شود  ایجاد  فرصتی 

اگر  بدهد؛  را  آنها  پاسخ  قانونی  و  مقرر  زمان  در 
قانع شدند که هیچ، ولی اگر قانع نشدند می توانند 

پیگیری های قانونی بعدی را انجام دهند.
استعفای مطهری رأی نمی آورد

نماینده  مطهری  علی  استعفای  در خصوص  وی 
تهران در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: قبول یا 
رد استعفای وی بسته به نظر نمایندگان است ولی 
بعید است که این استعفا در صحن علنی مجلس 

رأی بیاورد.
چرا  که  بود  گفته  مطهری  چون  داد:  ادامه  صدر 
جلوی سئوال گرفته شده و به همین دلیل استعفا 
داده ولی حاال وضع سئوال مشخص شده و این 

استعفا معنایی ندارد.
که  دارد  انتقادهایی  مطهری  کرد:  تصریح  صدر 
را  انتقاد  این  نیز  دیگر  های  نماینده  است  ممکن 
مجلس  عمر  از  ماه  چند  فقط  ولی  باشند  داشته 
فرد  فرزند  که  مطهری  به  و  مانده  باقی  هشتم 
عالقه  مورد  مطهری  شهید  و  است  شاخصی 
چند  هم  ایشان  که  کنیم  می  توصیه  است  مردم 
وظایف  به  و  کرده  پیشه  حوصله  و  صبر   ماهی 

قانونی اش عمل کند.
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
انتخابات مجلس نهم در 12 اسفند برگزار می شود 
باشد.  خودش  پیشرفت  روند  در  کشور  باید  و  
فضای انتخاباتی کشور به سمت رقابتی پرشور و 
گسترده می رود، پس هر چه بتوان وحدت را در 
میان اقشار مردم و نیروهای دلسوز انقالب ایجاد 

کرد به مصلحت کشور است. 

سراسری

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

سئوال از رئیس جمهور، تابو نیست

خبر

نصف النهار

نخست وزير رژيم قذافی آزاد شد
شورای  سوی  از  شده  مطرح  تقاضای  خالف  بر  مهر: 
انتقالی لیبی، یک منبع قضایی در تونس از آزادی البغدادی 
المحمودی نخست وزیر رژیم قذافی با حکم دادگاهی در 

این کشور خبر داد.
در  تونس  در  حقوقی  های  شخصیت  از  کرشید  مبروک 
گفتگو با رویترز اظهار داشت: دادگاهی که مسئول رسیدگی 
به پرونده البغدادی المحمودی بود حکم آزادی وی را صادر 

کرد. یک منبع آگاه در وزارت دادگستری تونس نیز با تأیید این خبر تأکید کرد: وی 
)نخست وزیر رژیم قذافی( هم اکنون آزاد است.

خاطرنشان می شود که البغدادی المحمودی پس از آغاز روند فروپاشی رژیم قذافی به 
تونس گریخت. دولت تونس پس از بازداشت وی اعالم کرده بود که تقاضای شورای 

انتقالی در زمینه باز پس دادن المحمودی را بررسی می کند.
المحمود که از مقامات ارشد رژیم سرنگون شده قذافی محسوب می شود، به تازگی 
گفته بود که از قذافی بیزار بودم و نقش من تأمین غذای مردم لیبی هنگام بحران بوده و 

نقش نظامی نداشته ام.
وی همچنین تأکید کرده بود که بر حسب شناختی که من از قذافی دارم تا آخرین رمق 

سالح بر زمین نمی گذارد و تا سر حد مرگ می جنگد.

انتقاد پوتین از پخش تصاوير قتل قذافی
قتل  درباره  گزارش ها  پخش  چگونگي  پوتین  والدیمیر 
نشان  و  از سوي رسانه هاي گروهي جهان  قذافي  معمر 
را  لیبي  سابق  دیکتاتور  کشته شدن  جزئیات  تمام  دادن 

مورد نکوهش قرار داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، والدیمیر پوتین، نخست وزیر 
سراسري  جبهه  هماهنگي  شوراي  نشست  در  روسیه 
اعضاي  تمام  تا حدودی  کرد:  اظهار  این کشور،  مردمي 

خانواده قذافي را کشتند و جنازه وي را در تمام شبکه هاي تلویزیوني جهان نشان 
دادند. بدون بیزاري نمي توان این چیزها را تماشا کرد! این چیست؟

نخست وزیر روسیه افزود: تصاویر نشان مي دهد که تمام پیکر قذافي آغشته به خون 
بوده و وي زخمي و هنوز زنده است که کارش را تمام مي کنند. رسانه ها تمام این 

صحنه ها را پخش کردند.
اکتبر در نزدیکي زادگاه خود، شهر سرت کشته شد. برخي  معمر قذافي روز 2۰ 
گزارش ها حاکي از آن است که وي هنگام تالش براي خروج از حلقه محاصره، بر 
اثر بمباران هوایي دچار جراحات خفیفي شده و مخفي گردیده اما انقالبیون وي را 
پیدا کرده، مورد شکنجه قرار داده و سپس کشتند. این در حالي است که مقامات 

شوراي ملي انتقالي لیبي و دولت موقت این کشور این روایت را رد مي کنند. 

جديدترين طرح ضد ايرانی کاخ سفید
 

مهر: در حالی که سناریوی آمریکا درباره ترور سفیر عربستان 
با برگزاری اولین جلسه دادگاه متهم پرونده از آب و تاب 
افتاد، اظهارات اخیر یکی از نمایندگان کنگره آمریکا به خوبی 
پوچی ادعاهای کاخ سفید در زمینه مبارزه با تروریسم را 

نمایان می کند.
خبرگزاری ها و رسانه های خارجی خبری را روی خروجی 
خود قرار داده اند که به خوبی از حمایت ویژه آمریکا از 

از  برمی دارد. مواضع جنجالی برخی  پرده  اهداف سیاسی اش  پیشبرد  تروریسم در 
نمایندگان کنگره آمریکا در حالی مطرح می شود که تنها چند هفته از طرح سناریوی 

هالیوودی ترور سفیر سعودی در واشنگتن توسط ایران می گذرد.
طرحی که در آن سردمداران کاخ سفید و حامیان اصلی تروریسم رژیم صهیونیستی 
هرگز نتوانستند به هدف های موردنظرشان دست پیدا کنند. اظهارات و مواضع صریح 
اکثر کارشناسان و مقامات بین المللی و حتی آمریکایی درباره عدم صحت ادعاهای اخیر 
علیه ایران چندان به مذاق کاخ سفید نشینان خوش نیامد. در ادامه این سناریوی هالیوودی 
که گفته می شود از روایتی مکتوب از سوی مشاور نتانیاهو کپی برداری شده، منصور 
ارباب سیار متهم ردیف اول نمایشنامه اخیر تمامی اتهامات وارد را رد کرد تا دیگر شک 

و تردیدی درباره دروغی بودن این ادعاها باقی نماند. 

جهان نما 

مدیرکل سیاسي انتخابات استانداري اصفهان:

انتخابات، پشتوانه امنیت ملي است

طرح  طراحان  از  مجلس  روحانیون  فراکسیون  رئیس 
سئوال از رئیس جمهور است که همچنان بر امضای 

خود باقی است.
با  گفتگو  در  اصفهان  نماینده  رهبر  محمدتقي 
به  راجع  گیري  تصمیم  که  این  بیان  با  آنالین،  خبر 
داخلي  امر  رئیس جمهور،  از  سرنوشت طرح سئوال 
مجلس است و رسانه ها نباید در آن دخالت کرده و 
این سئوال  باز پس گیرندگان  اسامي  افشاي  دنبال  به 
باشند، گفت: اگر این طرح در نهایت ۷۳ امضا داشته 
 باشد؛ طبق آیین نامه  داخلي مجلس باید اعالم وصول 

شود.
پس  جمهور  رئیس  از  سئوال  طراحان  وي،  گفته  به 
این که برخي  از ممانعت هاي هیأت رئیسه و اعالم 
امضاهایشان را پس گرفته اند، به دنبال این هستند که 
سئوال  این  انجام  به  مصر  همچنان  که  کساني  تمامي 
را  اسامي  و  کرده  شناسایي  دقیق  طور  به  را  هستند 

مشخص کنند.
رهبر با بیان این که سئواالت مندرج در این طرح از 
و  شده  نوشته  مطهري  علي  سوي  از  پیش  سال  یک 
عده اي از نمایندگان آن را امضا کرده اند، افزود: در 
این سئواالت به بي توجهي دولت به مسائل فرهنگي، 
اظهارات مسئول  به جا،  نا  برخي عزل و نصب هاي 
دفتر رئیس جمهور و دورکاري 11 روزه آقاي احمدي 

نژاد اشاره شده است.
وي با تأکید بر این که سئوال از رئیس جمهور به معني 
رئیس جمهور  به دولت و  توهین  و  تحقیر  تضعیف، 
را  مسائل  برخي  فقط  سئوال،  این  داد:  ادامه  نیست، 
تبیین مي کند و نشان دهنده آزادي گفتمان مجلس در 

مقابل دولت است.
عضو هیأت داوران فراکسیون اصولگرایان در واکنش 
به این که برخي به دلیل شرایط روز جهاني، امضایشان 
از سئوال از رئیس جمهور را پس گرفته اند، خاطرنشان 
مجلس  نداریم.  کاري  جهاني  شرایط  به  ما   کرد: 
مي تواند هر زمان که الزم دانست از رئیس جمهور یا 
وزرا سئوال کند و این به منزله تضعیف دولت نیست. 
مضاف بر این که این طرح، بحث امروز نیست که با 
شرایط امروز سنجیده شود و از یک سال پیش مطرح 

بوده است.
رهبر یادآور شد که در مقطعي هیأت داوران فراکسیون 
این طرح را  ارائه  تا  از مطهري خواست  اصولگرایان 
رئیس جمهور  دورکاري  از  بعد  اما  بیندازد  تأخیر  به 
هیأت  رو  این  از  نکرد.  مخالفتي  اجرایش  با  دیگر 
پیگیري را  سئوال  این  که  داد  اجازه  او  به   داوري 

 کند.
خارجي  مسائل  که  این  بر  اعتقاد  با  اصفهان  نماینده 
ما  داد:  ادامه  است،  قابل حل  ملت  سایه حضور  زیر 
نداریم.  نظري  اختالف  هم  با  که  بیگانگان  مقابل  در 
این  باشند.  پاسخگو  باید  داخلي  مسائل  برابر  در  اما 
ولي  است  خواستن  توضیح  و  بحث  نوعي  فقط   کار 
طرح  این  کنند.  مي  بزرگ  را  آن  برخي  جهت  بی 
سئوال از رئیس جمهور است، استیضاح و عدم کفایت 
تواند  مي  ایشان  توضیحات  بی شک  نیست.  سیاسي 

بسیاري از ابهامات را رفع کند.
با  شرایطي  هیچ  در  ها  خارجي  گفت:  پایان  در  وي 
معطل  را  کارهایمان  نباید  بنابراین  آیند،  نمي  راه   ما 

اظهار نظرها یا سوء استفاده هاي آنان بکنیم.

تقی رهبر:

 سئوال از رئیس جمهور
 که استیضاح و عدم کفايت نیست،

 برخی بی جهت آن را بزرگ می کنند

و  امنیتی  نیروهای  اهواز،  در  شده  ریزی  برنامه  عملیات  یک  طی 
حفاظتی کشور موفق به کشف یکی از بزرگ ترین باندهای غیرقانونی 

خرید و فروش قطعات و تجهیزات نفتی شدند.
براساس این گزارش، با همکاری صورت گرفته میان برخی از مدیران 
و کارکنان شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
با برخی عوامل بیرونی این سازمان، کاال و تجهیزات حفاری از انبار 
این شرکت ها به صورت قانونی و درخواست نیاز، ترخیص و به جای 
ارسال به مناطق عملیاتی در برخی از انبارهای این افراد در پنج نقطه 

اهواز انبار می شده است.
در  آوری  جمع  از  پس  کاالها  این  شود  می  گفته  اساس  برهمین 
انبارهایی در مناطقی چون ملی راه، پنج نخل، کوی ملت و حصیرآباد 
اهواز، بار دیگر به شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب فروخته می شده است.
در عین حال تأکید می شود برخی از این کاالها نیز که بیشتر در بخش 
حفاری مورد استفاده قرار می گیرند به بخش خصوصی فعال در این 

بخش نیز فروخته شده است.
البته  که  افراد  این  انبار  پنج  کشف  با  فعلی  شرایط  در  هرحال  به 

بازجویی  حال  در  و  دستگیر  حاضر  حال  در  آنان  از  تن  چند 
همه  که  شده  کشف  حفاری  تجهیزات  و  کاال  کانتینر  هستند،1۰ 
پلمب حفاری  ملی  شرکت  هشت  شماره  کارگاه  در  تجهیزات   این 

 شده اند.
در این بین بازجویی از عوامل دستگیر شده ادامه دارد و پیش بینی 
می شود طی روزهای آینده افراد زیادی به عنوان هم دستان این گروه 

دستگیر و بازجویی شوند.
از 1۰ سال  بیش  برآوردهای صورت گرفته، گفته می شود  براساس 
است که این گروه با ظاهری قانونی اجناس را ترخیص و بار دیگر 

به فروش می رسانند.
شرکت  به  متعلق  شده  کشف  تجهیزات  درصد   8۰ شود  می  گفته 
جنوب  خیز  نفت  مناطق  شرکت  به  مربوط  بقیه  و  حفاری  ملی 
خبرآنالین  خبرنگار  پیگیری  براساس  که  است  درحالی  این  است. 
تشریح  و  خبر  این  تأیید  با  ایران  حفاری  ملی  شرکت  مسئوالن 
نام  درج  و  بیشتر  توضیحات  ارائه  به  حاضر  آن  جزئیات  از  برخی 
منتشر  آتی  روزهای  در  کشف  این  بیشتر  جزئیات  نشدند.   خود 

خواهد شد.  

ایرنا: سند راهبرد خشکسالي استان اصفهان در 
همایش هم اندیشي خشکسالي، زاینده رود، 
سیناي  ابن  تاالر  در  راهکارها  و  ها  چالش 

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان رونمایي شد.
این سند روز پنجشنبه از سوي حمیدرضا 
صفوي عضو هیأت علمي دانشگاه صنعتي 

اصفهان به استاندار ارائه  شد.
حاصل  سند  این  گفت:  اصفهان  استاندار 
 تالش چندین ساله استادان و کارشناسان در 

دانشگاه هاي اصفهان و صنعتي اصفهان است.

سند  این  افزود:  اصفهاني  ذاکر  علیرضا 
ریزي  برنامه  شوراي  به  تصویب  براي 
مصوب  از  پس  و  شود  مي  ارائه  استان 
شدن قابل اجراست. وي خاطر نشان کرد: 
و  خشکسالي  به  مربوط  موضوعات  همه 
استان  در  توان  نمي  را  رود  زاینده  بحران 
 بررسي کرد و بخش عمده آن به حوزه ملي 
برمي گردد. به گفته وي،استان اصفهان در 
مورد مسایل مهم به ویژه درباره موضوعات 
رودخانه  آب  تخصیص  میزان  و   مالي 

تهران  در  تصمیمات  به  وابسته  رود  زاینده 
خشکسالي،  اندیشي  هم  همایش  است. 
با  راهکارها  و  و  ها  چالش  رود،  زاینده 
دانشگاه،  استادان  اصفهان،  استاندار  حضور 
و  اجرایي  مدیران  کشاورزي،  خبرگان 

متخصصان امر آب برگزار شد.
در این همایش، استادان دانشگاه اصفهان در 
تاکید  با  آن  پیامدهاي  و  خشکسالي  زمینه 
بر حوضه زاینده رود، توسعه پایدار و سند 

راهبرد خشکسالي سخنراني کردند.

دستگیری عوامل يک باند مافیايی در نفت

سند راهبرد خشکسالي استان اصفهان رونمايي شد
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نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای 
اسالمی گفت: مقرر شده که استان های اصفهان، یزد 
و کرمان که از آب رودخانه زاینده رود ذی نفع هستند 

در مباحث مالی طرح بهشت آباد مشارکت کنند.
حسین حسنی با اعالم این مطالب گفت: در همین 
بختیاری  و  چهارمحال  استان  با  نیرو  وزیر  راستا 
جلسه ای داشت تا سهم آنها را از پروژه بدهد. وی 
با اشاره به این که پروژه بهشت آباد پنج سال ردیف 
بودجه و دو سال هم در ردیف های اجرایی قرار دارد، 
افزود: این طرح سه سال مورد مطالعه قرار گرفته و 
در حال حاضر پیمانکار آن در قرارگاه خاتم االنبیاء 

تعیین شده است.
نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای 

اسالمی بیان داشت: برای بررسی موضوع آب رودخانه 
زاینده رود و طرح بهشت آباد جلسه ای با حضور وزیر 
نیرو با نمایندگان چهار استان کرمان، یزد، اصفهان و 
 چهارمحال و بختیاری و استانداران آنها برگزار شده

بود. 
استاندار  جلسه  این  برگزاری  طی  داد:  ادامه  وی 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد که حدود 2۰۰ تا 
۳۰۰ میلیون مترمکعب طرح آماده دارد که نیازمند 
آب کافی است و به عنوان استان باالدست سهم این 

استان از پروژه بهشت آباد چقدر می شود.
حسنی افزود: استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه 
بیان کرده بود که پروژه ای که قرار است زمین های 
این استان را از آن خودش کند در جدول تخصیص 

سهم آنها را مشخص کنند، که وزیر نیرو هم موافقت 
کردند اما گویا هنوز نیاوردند.

وی حجم پروژه بهشت آباد را یک میلیارد و چند 
مترمکعب عنوان کرد و گفت: از این میزان حدود 2۰۰ 
میلیون مترمکعب به کرمان، ۳۰۰ میلیون مترمکعب به 
اصفهان، 2۰۰ میلیون مترمکعب هم به یزد داده شده 
که استان چهار محال و بختیاری خواست که 2۰۰ 

میلیون مترمکعب آن را هم به آنها بدهند.
مجلس  در  خوروبیابانک  و  نایین  مردم  نماینده 
این که تخصیص 2۰۰  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
به  بهشت آباد  پروژه  حجم  از  مترمکعب  میلیون 
اظهار  نیست،  مشکلی  بختیاری  و  چهارمحال 
داشت: عده ای از همکاران و نمایندگان این استان 

می گویند که تونل را قبول نداریم و باید با لوله آب 
مباحث موضوعات  این  افزود:  کنیم. وی  برداشت 
قلب  متخصص  عنوان  به  بنده  و  است  کارشناسی 
حوزه ای  از  آن  انتقال  آب،  حوزه  در  نمی توانم 
به بخش دیگر و با لوله یا تونل احضار نظر کنم، 
 باید وزارت نیرو و دستگاه های تخصصی اظهارنظر

کنند.
حسنی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر همکاران 
و مدیران دولتی در استان چهارمحال و بختیاری و 
خوزستان این مسأله را به چالشی در بین مردم و 
نظام تبدیل کردند و در نظامی که تمامی آحاد جامعه 
از یک جنس هستند و برای کارآمدی آن باید تالش 

کنند اجرای این مسایل غلط است. 

نماینده مردم نایین و خوروبیابانك در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

سرمايه گذاری اصفهان،يزد و کرمان در پروژه بهشت آباد 

زاینده رود

در  مهارتی  های  آموزش  متقاضیان  درصد   ۴۰ از  بیش 
التحصیالن  فارغ  فنی و حرفه ای، دانشجویان و  مراکز 
دانشگاه های استان اصفهان هستند. رئیس آموزش اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نشست 
تخصصی  نمایشگاه  چهارمین  مناسبت  به  که  خبری 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، آموزشگاه های علمی 
این  بیان  با  شد  برگزار  آموزشی  تجهیزات  و  کاربردی 
مطلب گفت: تعامل، حلقه گمشده ارتباط بین دانشگاه 

و صنعت است.
عباس مهدیان که در جمع 1۰ نفر از رؤسای دانشگاه های 
مختلف آزاد، دولتی، پیام نور، علمی و کاربردی و فنی و 
 حرفه ای استان  اصفهان سخن می گفت ادامه داد: پارک های
علم و فناوری در زمینه علومی که باید تجاری سازی 
شود فعالیت می کنند، با این حال ۴۰ درصد متقاضیان 
 آموزش های فنی و حرفه ای فارغ التحصیالن دانشگاه ها

هستند.
وی از وجود نزدیک به دو هزار آموزشگاه و ۵۳ مرکز 
ثابت دولتی فنی و حرفه ای در استان خبر داد و گفت: 
ارتقاء  و  کار  افراد جویای  آموزش  با هدف  مراکز  این 
مهارت شاغالن، در کنار دانشگاه ها، صنایع، روستاها و 

حتی ندامتگاه ها فعالیت می کنند.
نو،  های  تکنولوژی  های  کارگاه  اندازی  راه  مهدیان 
متالوژی، ریخته گری، آموزش های رباتیک، اتوماسیون 
فنی و نساجی را در همین راستان بیان کرد و گفت: بر 
اساس تفاهم نامه جامع ملی و مهارتی، دنبال سر و سامان 

دادن به وضعیت اشتغال و مهارت هستیم.
رئیس آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان از راه اندازی سه مرکز آموزش علمی کاربردی 
و ایجاد رشته های پودمانی جدید خبر داد و گفت: در 
سراسر دنیا نسبت ۳۰ به ۷۰ بین سطوح عالی و پرورش 
تکنسین برقرار است اما توجه به تحصیالت تکمیلی در 
سال های اخیر، این نسبت را در استان ما بر هم زده و 

الزم است این خأل را فنی و حرفه ای پر کند.
روند کند کارآفریني و تجاري سازي 

رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان نیز با بیان این که نباید 
بین دانشگاه و صنعت دیوار آهنین کشیده شود، گفت: با 
حمایت از نخبگان در سطح دانشجویي و اساتید ارتباط 
دانشگاه با صنعت تقویت مي شود. محمد فضیلتي وظیفه 
دانشگاه ها را تولید علم، تجاري سازي و کارآفریني بیان 
کرد و گفت: این که تنها ۳۰ درصد ظرفیت دانشگاه ها 
در زمینه فناوري هاي نوین فعال است، نشان از روند 

آهسته کارآفریني و تجاري سازي است.
وي اظهار داشت: باید برنامه اي را تنظیم کرد که 8۰ 
تحقیقات  به سمت  دانشجویي  نامه هاي  پایان  درصد 
مقام  این  شود.  هدایت  نوین  هاي  فناوري  و  صنعتي 
دانشگاهي با این نحوه تفکر که علوم انساني با صنعت 
در جهان،  کرد و گفت:  تأسف  ابراز  است  ارتباط  بي 
هاي  بخش  در  خود  فني  نیروهاي  کنار  در  صنایع 
مدیریت، نظام بندي و آموزش و فارغ التحصیالن علوم 

انساني را به خدمت مي گیرند.
واردات ج��ای س��فارش به دانش��گاه را گرفته 

است
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  سلطانی  خلیفه  ادامه  در 

واحد خمینی شهر با اشاره به آموزش بیش از 1۰ هزار 
دانشجوی فنی در این واحد گفت: بسیاری از دانشجویان 
عالقه مند به اختراع و کشفیات تازه هستند اما صنعت از 
این ظرفیت استفاده نمی کند و همچنان ترجیح می دهد 

نیاز خود را از طریق واردات تأمین کند.
دانشجو  پرورش  و  علم  تولید  را  دانشگاه  رسالت  وی 
بیان کرد و گفت: اگر واحدهای تولیدی استان اصفهان 
از اختراعات و نوآوری های دانشجویان حمایت کنند 
ماشین  توانند مشابه  برسد می  انبوه  تولید  به مرحله  تا 
ها  دانشگاه  به  کنند  می  وارد  که  را  تجهیزاتی  و  آالت 

سفارش دهند.
صنایع، ارتباطی با دانشگاه ها ندارند

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  فروغی  همچنین 
های  سال  در  ها  دانشگاه  رسالت  تغییر  از  خوراسگان 
اخیر خبر داد و گفت: تا پیش از این قرار بود دانشگاه ها 

استخدام شونده وارد بازار کار کنند در حالی که اکنون 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها باید خود کارآفرین بوده و 

طرحی برای کسب و کار داشته باشند.
وی ایجاد مراکز رشد و پژوهشکده در واحدهای آموزش 
را  تحصیلی  های  رشته  کردن  کاربردی  هدف  با  عالی 
ضروری دانست و گفت: متأسفانه بزرگ ترین مشکل 
و  عرضه  آن  در  که  است  این  ما  کشور  عالی  آموزش 
هر  دانند  نمی  ها  دانشگاه  و  نیست  مشخص  تقاضا 
 سال برای پذیرش چه تعداد دانشجو باید برنامه ریزی

کنند.
فروغی، بازنگری در برنامه های درسی و تجهیز آزمایشگاه 
و کارگاه های عملی در دانشگاه ها را ضروری دانست و 
گفت: اگر آموزش عالی وارد این مسیر تازه نشود تربیت 
دانشجویانی که هیچ گونه آشنایی با بازار کار و مهارت 

های عملی ندارند ادامه خواهد یافت.

انتقاد  با  واحد خوراسگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
گفت:  ندارند  ها  دانشگا  با  ارتباطی  صنایع  که  این  از 
دانشگاه  و  صنعت  دوسویه  اعتماد  نیازمند  ارتباط  این 
است و در همین زمینه گروه هایی از دانشگاه به صنایع 
بررسی  برای  مذاکراتی  و  کنند  می  مراجعه  اصفهان 
 مشکالت این واحدها در پایان نامه های دانشجویی ارائه

می دهند. 
90 درصد تحقیقات کاربردی است

فناوری  تحقیقات  معاون  ادیبی  پیمان  دیگر  سوی  از 
آموزش  واحد  این  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کشور  مادر  و  برتر  دانشگاه  پنج  شمار  در  را  عالی 
با چاپ 12۰۰ مقاله  معرفی کرد و گفت: سال گذشته 
دست به  را  علمی  رشد  باالترین  پژوهشی  و   علمی 

آوردیم.
وی تمرکز این دانشگاه را بر تحصیالت تکمیلی و در 
دانست  بهداشت  و  پزشکی، سالمت  علوم  های  رشته 
اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  همچنین  گفت:  و 
سال  هر  و  است  کشور  دانشگاهی  ناشر  ترین  بزرگ 
منتشر را  شده  تالیف  و  ترجمه  کتاب   ۷۰ از   بیش 

می کند.
در  پژوهش  و  تحقیق  موضوعات  ترین  مهم  ادیبی 
دانشگاه علوم پزشکی را محیط زیست، خانواده، برنامه 
ریزی سیستم های شهری، اقتصاد سالمت و ... بیان کرد 
و گفت: هر سال نزدیک به چهار میلیارد تومان بودجه 
صرف تحقیق و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 می شود که یک میلیارد تومان آن سهم پایان نامه های
درصد   ۹۰ از  بیش  وجود  این  با  اســت  دانشــجویی 
کاربردی انجام می شود  دانشگاه  این  در  که   تحقیقاتی 

است.

اقتصاد

گزارش

نيم نگاه
فرماندار بروجن بیان کرد:

طرح هاي عمراني بروجن  
تکمیل مي شود

شهرستان  عمراني  هاي  پروژه  ساخت  براي  ایرنا: 
بروجن بیش از دو میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در 

سال جاري هزینه شده است.
فرماندار بروجن در کمیته برنامه ریزي این شهرستان 
و  دارایي  تملک  عمراني  هاي  پروژه  داشت:  اظهار 
سرمایه اي بروجن بیش از2۰ درصد پیشرفت فیزیکي 

دارند.
فتاح کرمي افزود: امسال بیش از 12۰ میلیارد ریال اعتبار 
از محل اعتبارات تملک دارایي و سرمایه اي چهارمحال 
و بختیاري براي ساخت و تکمیل 2۵۵ پروژه عمراني 
در شهرستان اختصاص یافته و بیش از دو میلیارد و۵۰۰ 
فرماندار  است.  هزینه شده  مبلغ  این  از  ریال  میلیون 
بروجن از مدیران دستگاه هاي اجرایي این شهرستان 
پیشرفت  گزارش  ارسال  و  نظارت  کرد  درخواست 
فیزیکي پروژه هاي عمراني را در اولویت کاري خود 
قرار دهند و پروژه اي را به خاطر مشکالت اجتماعي 

تعطیل نکنند.
کرمي ساخت اورژانس جدید سفید دشت، درمانگاه 
موسي بن جعفر)ع( بروجن، مرکز پزشک قانوني و تکمیل 
 فرهنگسراي شهرهاي گندمان وفرادنبه را از مهم ترین

پروژه هاي سال جاري این شهرستان عنوان کرد.
شهرستان بروجن 11۵ هزار نفر جمعیت دارد و مرکز 

این شهرستان در فاصله ۶۰ کیلومتري شهرکرد است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت:

صنعتگران واقعي اصفهان
بايد شناسايی شوند

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
آمایش صنعتي، در  باید همانند طرح  اصفهان گفت: 
شناسایي صنعتگران واقعي نیز آمایش صورت گیرد. به 
گزارش روابط عمومي خانه صنعت و معدن اصفهان، 
واقعي  باید صنعتگران  که  این  بیان  با  انصاري  مظفر 
به  معدنکاران  و  صنعتگران  افزود:  شوند،  شناسایي 
عنوان بخش خصوصي براي ساماندهي اشتغال بسیار 

تأثیرگذارند.
وي با اشاره به اهمیت اجراي طرح آمایش صنعتي و معدني 
 در کشور تصریح کرد: این طرح با اتکا به مزیت هاي

نسبي، طبیعي و منطقه اي و با هدف کاهش فاصله 
بیشتر و کمتر  استان هاي  بین  سرانه سرمایه گذاري 
برخوردار صنعتي، ایجاد توازن منطقه اي و بهره گیري 
بهینه از صنایع موجود و تکمیل زنجیره هاي تولید آغاز 
به کار کرد. به گفته وي، سامان دهي و آمایش اوضاع 
صنعتگران واقعي و حمایت از آنها نیز سبب توسعه 

صنعت و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مي شود.
انصاري با بیان این که این امر با حمایت تمامي مسئوالن 
دولتي تحقق مي پذیرد، گفت: باید از سرمایه گذاران در 

هر شاخه اي از حوزه صنعت حمایت شود.
وي خاطرنشان کرد: سرمایه داران در پي مال اندوزي 
هستند اما سرمایه گذاران به عمران و آباداني مملکت 

مي اندیشند.

در اصفهان نرخ گذاری شد:

سکه بانکی هم پای آزاد 
جهانی،  بازارهای  در  دالر  نرخ  افزایش  با  همزمان   
ایران در  بانک ملی  بهار در شعب  تمام  قیمت سکه 
استان اصفهان به ۵۷۳ هزار و ۴۰ تومان رسید به نحوی 
که نرخ این سکه با اختالف دو هزار و ۹۶۰ تومان در 

صرافی های اصفهان عرضه می شود.
به دستور بانک مرکزی نرخ انواع سکه در شعب منتخب 
بانک ملی ایران در استان اصفهان افزایش یافت. بانک 
بهار آزادی را ۵۵1 هزار  پایه سکه یک  مرکزی نرخ 
تومان تعیین کرد که با 21 هزار و ۴۰ تومان مالیات 
بر ارزش افزوده با نرخ نهایی ۵۷۳ هزار و ۴۰ تومان 
ایران در استان اصفهان  در شعب منتخب بانک ملی 

قیمت گذاری شده است.
همچنین نرخ پایه نیم سکه 2۵۶ هزار تومان تعیین شد 
و در نهایت برای خرید این سکه با پرداخت 1۰ هزار و 
2۴۰ تومان ارزش افزوده این سکه ها با نرخ نهایی 2۶۶ 

هزار و 2۴۰ تومان به فروش می رسد.
ربع سکه بهار آزادی نیز با نرخ پایه 1۴۰ هزار تومان و 
ارزش افزوده پنج هزار و ۶۰۰ تومانی با ارزش نهایی 

1۴۵هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رفته است.
که  شد  تعیین  تومان  هزار  گرمی ۷1  پایه سکه  نرخ 
با  نهایت  در  افزوده  ارزش  تومان  با دو هزار و 8۴۰ 
 قیمت ۷۳ هزار و 8۴۰ تومان در بانک ملی فروخته شده

است.
در  هفته گذشته  اواخر  آزادی  بهار  تمام سکه  قیمت 
مقایسه با قبل در شعب منتخب بانک ملی ایران در 
استان اصفهان 12 هزار و۴8۰، نیم سکه پنج هزار و 
۷2۰، ربع سکه سه هزار و 12۰ و سکه یک گرمی نیز 

۵2۰ تومان نرخ گذاری و عرضه شد.
در حالی که نرخ انواع سکه به دستور بانک مرکزی در 
شعب منتخب بانک ملی ایران در استان اصفهان افزایش 
داشته قیمت این فلز گران بها در صرافی ها و بازار آزاد 

اصفهان هم با رشد نرخ روبه رو شده است.
در بازار آزاد و صرافی  های اصفهان؛ هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم و جدید به ترتیب با قیمت های 

۵8۶ و ۵۷۶ هزار تومان عرضه شد.
و  صرافی  های  در  سکه  نیم  قطعه  هر  همچنین 
طالفروشی های اصفهان 2۶۶ هزار تعیین شد. قیمت 
و هزار   1۴۵ صرافی ها  و  آزاد  بازار  در  سکه   ربع 

۵۰۰ تومان عرضه شد.
همچنین سکه یک گرمی در بازار آزاد و صرافی های 
ماند و نرخ ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان  ثابت  به  اصفهان 
تعیین و معامله شد. هر گرم طالی 18 عیار خام نیز در 
بازار آزاد و صرافی   های اصفهان ۵2 هزار و 18۰ تومان 

نرخ گذاری شد.

در نشست خبری مراکز آموزش عالی مطرح شد:

صنايع، ارتباطی با دانشگاه ها ندارند

دانش  فارغ التحصیالن بايد کاربردی و عملی باشد
برخی ازکشورها بنا به نیاز و ساختار صنعتی و دانشگاهی خود این ارتباط را تا حد ممکن تبیین، 
طراحی و به اجرا درآورده اند اما به علت پیچیدگی موضوع، استقرار چنین ارتباطی در بسیاری از 
کشورها همچنان با مشکالت فراوانی مواجه است.  در حقیقت می توان گفت پیشرفت فناوری 
بدون توجه به آموزش امکانپذیر نیست و کشورهای پیشرفته از وابستگی حیاتی آموزش و 
فناوری، به ارتباط صنعت و دانشگاه رسیده اند. البته برای اجرای این مهم باید بسترسازی شود 
و دانشگاه موظف است نیروی انسانی خالق تربیت کند و صنعت نیز قدرت پذیرش به نیروهای 
متخصص دانشگاهی را افزایش دهد. پس به همین دلیل باید به رابطه صنعت و دانشگاه بیش 
از گذشته توجه شود چراکه صنعت  به  عنوان مصرف کننده علم و فناوری باید ارتباط نزدیکی با 

دانشگاه داشته باشد و از دانش تولید شده و تکنولوژی به وجود آمده، استفاده بهینه کند.

متأسفانه بزرگ ترین 
مشکل آموزش عالی 
کشور ما این است 
که در آن عرضه و 

تقاضا مشخص نیست 
 و دانشگاه ها

نمی دانند هر سال 
برای پذیرش چه 

تعداد دانشجو باید 
 برنامه ریزی

کنند

قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری شهرستان اعالم کرد:

 کمبود خودرو
برای جابه جايی آمارگیران اصفهان

مهر: قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری شهرستان اصفهان 
از کمبود خودرو برای سرشماری طی دو روز اول طرح 

خبر داد.
با  اصفهان  شهرستان  سرشماری  اجرایی  مدیر  مقام  قائم 
بیان این که تأمین خودرو برای سرشماری نفوس و مسکن 
سال ۹۰ از ضوابط دستگاه های اجرایی بوده گفت: برای 
ستادهای 11 گانه شهرستان اصفهان ۳۷۹ دستگاه خودرو 

پیش بینی شده و هم اکنون این خودروها در حال فعالیت هستند. اسفندیار تاجمیر 
با اشاره به این که در دو روز اول برای تأمین خودرو کمبودهایی وجود داشت و در 
بعضی موارد برخی رانندگان بخش خصوصی به هر دلیل از ادامه فعالیت با ستادها 
انصراف دادند افزود: هم اکنون در این زمینه مشکلی وجود ندارد و کمبود خودرو را 

در اولین فرصت رفع خواهیم کرد.
به گفته وی، مسئولیت تأمین خودرو ستادها بر عهده دفتر آمار و اطالعات استانداری 
است. قائم مقام مدیر اجرایی شهرستان اصفهان در ادامه مجموع افرادی که در انجام 
سرشماری شهرستان اصفهان فعالیت دارند را سه هزار و ۹۹ نفر متشکل از زن و مرد 
اعالم کرد و گفت: یک هزار و 88۳ نفر آنها مرد و بقیه زن هستند. تاجمیر افزود: 
از مجموع این افراد ۷۵۰ نفر در ستادهای 11 گانه و بقیه به صورت مأمور آمار گیر 

فعالیت می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

تنها سه درصد از زمین های اصفهان
کاربری کشاورزی دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با وجود 
این که تنها سه درصد از زمین های استان کاربری کشاورزی 
دارد، ولی بیش ازشش درصد تولید کشاورزی کشور در این 
استان انجام می شود. محمدرضا نریمانی در خصوص تغییر 
کاربری زمین های کشاورزی استان اظهار کرد: استان اصفهان 
در خصوص تغییر کاربری زمین های کشاورزی گذشته تلخی 
را دارد. وی با بیان این که برای تولید، ایجاد اشتغال و توسعه 

کشاورزی سازمان به افرادی که مایل به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی، 
خدماتی و کشاورزی هستند، زمین واگذار می کند، افزود: از زمان پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون بیش از ۷۰ هزار هکتار از زمین های مرغوب و رده یک کشاورزی استان از گرودنه 

تولید خارج شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: بخش های زیادی از پهنه 
توسعه شهرها و روستاها به دالیل مختلفی از کاربری زمین های کشاورزی خارج شده 

است.
نریمانی ادامه داد: از زمان پیروزی انقالب اسالمی هر دقیقه ۴۶ متر مربع زمین کشاورزی 

از گردونه تولید استان خارج شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر این روند به شدت در استان کاهش یافته است، گفت: 

تغییر کاربری زمین های کشاورزی در استان حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است.

در سال زراعي جاري صورت می گیرد:

 پرداخت 80 میلیارد ريال خسارت
به کشاورزان اصفهان

بانک  کشاورزي  محصوالت  بیمه  گروه  مدیر  ایرنا: 
ریال  میلیارد   8۰ پرداخت  از  اصفهان  استان  کشاورزي 
خسارت بیمه اي به کشاورزان این استان در سال جاري 

زراعي خبر داد.
محمد پزشکي اظهار داشت: در حال حاضر برخي از این 
خسارت ها به بیمه گزاران کشاورزي پرداخت شده است 
و مابقي تا نیمه آذرماه به حساب بیمه گزاران واریز خواهد 

شد. وي با اشاره به رشد ۷۰ درصدي پرداخت خسارت کشاورزي در سال جاري 
بیمه گزاران به  ریال  میلیارد  در سال گذشته ۴۹۹  افزود:  به سال گذشته،   نسبت 

پرداخت شد. وي، روال عادي رشد پرداخت خسارت کشاورزي را ۳۰ درصد در 
بیشترین خسارت را در بخش کشاورزي  هر سال ذکر کرد و گفت: خشکسالي 
وارد مي کند و کانون هاي آلوده نیز مهم ترین وارد کننده خسارت به مرغداران 
با اشاره به  و پرورش دهندگان طیور در استان اصفهان است. پزشکي، همچنین 
خسارات وارد شده به باغداران پسته در اثر نوسانات دمایي تأکیدکرد: این باغداران 
نیز مي توانند تا پایان آذر ماه با مراجعه به دفاتر بیمه گر محصوالت خود را تحت 

پوشش بیمه تکمیلي قرار دهند.
وي، تصریح کرد: درحال حاضر ۹۹ هزار بیمه گزار در استان اصفهان تحت پوشش 

بیمه محصوالت کشاورزي هستند.

خبر
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زاینده رود
شاید برای موفقیت افراد در ازدواج هزاران دلیل وجود 
داشته باشد، اما یکی از دالیل مهم و در واقع پیش نیاز 

موفقیت، خودشناسی یا خودآگاهی است.
ازدواج در ایران دارای رسوم و قواعدی است که برخی 
از آن ها منحصر به فرهنگ ایرانی است. این رسوم در 
اقوام،  میان  در  و  کرده اند  تغییر  دفعات  به  تاریخ  طول 
به  گوناگون  اجتماعی  طبقات  حتی  و  مذاهب  و  ادیان 

فراخور متفاوت هستند.
مراحل  دارای  که  است  فرایندی  ایرانی،  سنتی  ازدواج 
از  ایران  نقاط  از  برخی  در  مراحل  این  است.  مختلفی 
دیگر،  نقاط  از  برخی  در  و  داشته  تفاوت  اندکی  ابتدا 
مراحل  ولی  است.  یافته  راه  آن  در  تغییراتی  تدریج  به 
کشور  نقاط  اکثر  در  حدودي  تا  ایرانی  سنتی  ازدواج 

مرسوم و معمول بوده است. 
یک تحقیق آماری نشان می دهد که جوانان کالنشهرها  
هستند.  راغب  مدرن  ازدواج  از  بیش  سنتی  ازدواج  به 
استحکام  از  سنتی  ازدواج های  که  داده اند  نشان  آمارها 

به  برخوردارند.  مدرن  ازدواج های  به  نسبت  بیشتری 
عنوان مثال در استان تهران که نسبت ازدواج های مدرن 
از  درصد   22 از  بیش  است،  بیشتر  استان ها  دیگر  از 

ازدواج ها به جدایی و طالق منجر می شوند.
هر ازدواجي لحظات خوب و بد و شیرین و تلخي دارد؛ 
ازدواج  یا شکست یک  و  باعث خوشبختي  آنچه  ولي 
در طوالني مدت مي شود، چیست؟ در دو دهه اخیر، 
که  هستند  عواملي  بررسي  و  تحقیق  حال  در  محققان 
متقابل  تفاهم  و  خوبي  به  ازدواج  یک  شود  مي  باعث 
بخورد.  شکست  دیگر  ازدواج  مقابل،  در  و  بینجامد 
زوج هایي  روي  را  خود  تحقیق  محققان،  از  گروهي 
از  زوجین  البراتوارهاي  در  را  آنها  که  دادند  انجام 
نزدیک، مطالعه و بررسي کردند، به طوري که تمام عمل 
و عکس العمل هاي آنان مطالعه شد. )این شیوه تحقیق، 
از  نامیده مي شود.( یکي  یا شیوه دلیل خواني  بررسي 
محققان، گروهي از زوجین عادي را از جامعه انتخاب 
کرد و با این شیوه، راه مطمئني براي مطالعه درباره علل 
شکست یا موفقیت ازدواج ها یافت. این آزمایش ها به 

طور معمول به صورت اندازه گیري ضربان قلب همسر 
و یا چگونگي نشان دادن احساسات با تغییرات چهره 
اطرافیان صحبت  و  یکدیگر  با  زباني  چه  با  که  این   و 
مي کنند، صورت گرفته است. در حال حاضر محققان 
با تقریبي بیش از ۹۰ درصد مي توانند تخمین بزنند که 
کدام زندگي موفق و کدام ناموفق است. در متن زیر شما 
مي توانید تعدادي از پیشنهادهایي که براساس تحقیقات 

بسیار معتبر به دست آمده براي راهیابي به یک زندگي 
زناشویي موفق و محکم بخوانید:

یک زوج عادي به طور معمول در حالت عادي، شش سال 
پس از ازدواج به فکر کمک خواستن از دیگران مي افتند 
)این در حالتي است که بیشتر طالق ها در هفت سال اول 
ازدواج اتفاق مي افتد( بدین ترتیب در مدت شش سال اول 
ازدواج، بیشتر زوجین با ناراحتي ها و مشکالت مکرر، به 

زندگي زناشویي خود ادامه مي دهند.
خودتان را اصالح کنید

خود  احساسات  بتوانیم  باید  ما  محققان،  توصیه  به  بنا 
را بیان کنیم و بگوییم چه چیزي در درجه اول براي ما 
احساسات  خوشبخت  و  موفق  زوج هاي  دارد.  اهمیت 

خود را در مواقع حساس به راحتي بیان مي کنند.
مواظب لحن خود در مشاجرات باشید

بیشتر درگیري ها زماني آغاز مي شوند که یکي از زوجین 
با لحن منتقدانه از دیگري ایراد مي گیرد. ذهنیات خود 
را بیان کنید، ولي به صورتي که شنیدنش هم براي شما 

و هم براي طرف مقابلتان راحت باشد.
تأثیرپذیر باشید

از  بتواند  شوهر  که  است  موفق  زماني  ازدواج  یک 
همسرش  از  شوهر  تأثیرپذیري  بپذیرد.  تأثیر  همسرش 
تحقیقات  است.  مهم  بسیار  شوهرش(  از  زن  )برخالف 
آماده  عادي  حالت  در  زنان  که  است  داده   نشان 
ازدواجي موفق  از شوهرانشان هستند. پس  پذیري  تأثیر 
است که هر دو طرف به یک میزان از دیگري تأثیر بگیرند.

استانداردهاي خودتان را باال ببرید
زوج هاي  یا  و  کرده اند  ازدواج  تازه  که  زوج هایي 
دارند.  یکدیگر  از  باالیي  توقع  اغلب  خوشبخت 
خوشبخت ترین زوج ها توقع رفتارهاي زننده از یکدیگر 
را ندارند، هر چه میزان تحمل رفتارهاي زشت طرفین 
در اول ازدواج کمتر باشد، در طوالني مدت، زوجین در 

مسیر ازدواج خوشبخت ترند.
یاد بگیرید چگونه یك مشاجره را آرام کنید و 

یا آن را خاتمه دهید
زوج هاي موفق مي دانند یک مشاجره را چگونه خاتمه 
را  پیچیده  مسأله  مي توان یک  مي دانند چگونه  و  دهند 
از  کامل  طور  به  مشاجره  که  آن  از  پیش  کرد،  ترمیم 

کنترل خارج شود.

حريق در خیابان مصلي 
اصفهان

مایع  گاز  سیلندرهاي  محتوي  فروشي  ایزوگام  مغازه 
به موقع  با حضور   در خیابان مصلي آتش گرفت که 

آتش نشانان در 11 دقیقه مهار شد.
 به نقل از روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات 
روز  بامداد   2:1۶ ساعت  اصفهان،  شهرداري   ایمني 
پنج شنبه، وقوع یک حادثه حریق بزرگ در خیابان مصلي 
اصفهان نزدیک به چهارراه اوحدي به ستاد فرماندهی 
بالفاصله  و  شد  داده  گزارش  اصفهان  آتش نشانی 
آتش نشانان سه ایستگاه ۹، ۴ و ۷ اصفهان به محل حادثه 

اعزام شدند.
مأموران آتش نشاني بعد از چهار دقیقه به محل حادثه 
رسیدند؛ شعله های آتش از یک مغازه ایزوگام فروشي 
محتوي سیلندرهاي 11 کیلویي گاز مایع، زبانه می کشید. 
بنابراین آتش نشانان در اقدامي سریع، عملیات اطفای 
حریق را آغاز کردند و توانستند در 11 دقیقه این حریق 

بزرگ را مهار کنند.
گفتني است: با حضور به موقع آتش نشانان و شروع 
عملیات اطفا، آتش به مغازه هاي دیگر سرایت نکرد و 

این حادثه آسیب جاني به دنبال نداشت.

بالتکلیفي احداث ساختمان 
آموزش و پرورش کاشان

از  کاشان  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  ایرنا:    
بال تکلیفي ساختمان نیمه کاره آموزش و پرورش پس از 

1۰ سال از آغاز عملیات ساخت و ساز آن خبر داد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان کاشان اظهار داشت: 
به دلیل ضرورت ایجاد یک ساختمان جدید براي اداره 
 1۳8۰ سال  در  کاشان،  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
مدرسه راهنمایي محتشم کاشاني تخریب و عملیات 
احداث این ساختمان در آن محل با زیر بناي 2۵۰۰ متر 

مربع آغاز شد.
و  ها  سال  گذشت  از  پس  افزود:  حنطه اي  حسین 
صرف اعتبار ۹ میلیارد ریال، هم اکنون این ساختمان 
کمبود  دلیل  به  و  شده  رها  کاره  نیمه  صورت  به 
اعتبارات، در معرض تخریب حاصل از طوالني شدن 
طرح قرار دارد. وي تأکید کرد: مسئولیت احداث این 
ساختمان بر عهده سازمان مسکن و شهرسازي استان 
و  نشیب  و  فراز  دهه  یک  از  پس  که  است  اصفهان 
کم کردن دو هزار متر مربع از طرح و نقشه اصلي، 
 اکنون با زیر بناي دو هزار و ۵۰۰ متر مربع همچنان با 

وعده هاي عملي نشده روبه رو است.
زیربناي  کردن  کم  با  کرد:  بیان  ادامه  در  اي،  حنطه 
را  معاونت ها  تمام  توانست  نخواهیم  این ساختمان 
به آنجا منتقل کنیم اما همین ساختمان نیز به آموزش 
و  مسکن  سازمان  و  نشده  داده  تحویل  پرورش  و 
شهرسازي استان اصفهان به تعهدات خود عمل نکرده 

است.

کشف بیش از 41 هزار نخ 
سیگار قاچاق در سمیرم

زاینده رود
در  سمیرم  شهرستان  انتظامي  فرماندهي  مأموران 
از  بیش  سواري  خودروي  دستگاه  یک  از  بازرسي 
۴1 هزار نخ سیگار خارجي قاچاق را کشف و ضبط 
انتظامي  فرمانده  مختاري  رجبعلي  سرهنگ  کردند. 
داشت:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با  شهرستان سمیرم 
این  بازرسي  و  ایست  در  مستقر  انتظامي  مأموران 
یک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل  حین  فرماندهي 
متوقف  را  آن  و  مشکوک  سمند  خودروي  دستگاه 
کردند. وي افزود: مأموران در بازرسي از این خودرو 
نخ   ۶8۰ و  هزار   ۴1 حاوي  پاکت   8۴ و  هزار  دو 
سیگار خارجي قاچاق را کشف و ضبط کردند. این 
مقام مسئول تصریح کرد: در این رابطه راننده خودرو 
به نام »رضا- م« به اتهام حمل کاالي دخاني قاچاق 
پارکینگ  به  و  توقیف  نیز  وي  و خودروي  دستگیر 
بیان این که  با  پایان  منتقل شد. سرهنگ مختاري در 
کاالهاي کشف شده تحویل اداره دخانیات استان شده 
پرونده جهت  به همراه  متهم  است خاطرنشان کرد: 

سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شد.

1000 حلقه سي دي  و دي وي دي 
غیر مجاز کشف شد

زاینده رود
در  اصفهان  استان  عمومي  امنیت  پلیس  مأموران 
بازرسي از یک واحد صنفي خدمات رایانه اي، نزدیک 
به یک هزار حلقه سي دي و دي  وي دي غیرمجاز را 
کشف و ضبط کردند. سرهنگ میرعباس صوفي وند 
رئیس پلیس امنیت عمومي استان با اعالم این مطلب 
این که  بر  مبني  خبري  کسب  پي  در  داشت:  اظهار 
متصدي یک واحد صنفي خدمات رایانه اي در یکي 
از مناطق شهر اصفهان اقدام به تهیه و توزیع سي دي 
بین شهروندان مي کند،  در  و دي وي دي غیرمجاز 
موضوع در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن 
از  پس  افزود:  وي  گرفت.  قرار  پلیس  این  عمومي 
درستي  از  اطمینان  و کسب  میداني  تحقیقات  انجام 
موضوع،  با هماهنگي مقام قضایي، مأموران به محل 
مورد نظر اعزام شدند. این مقام مسئول تصریح کرد: 
در بازرسي از این واحد صنفي متخلف تعداد ۹۶۴ 
حلقه سي دي و دي وي دي غیرمجاز به همراه یک 
دستگاه کیس رایانه حاوي موارد غیرمجاز کشف و 
ضبط شد. سرهنگ صوفي وند در پایان با بیان این که 
متصدي این واحد صنفي متخلف به نام »نادر- م« به 
اتهام تهیه و توزیع محصوالت ضدفرهنگي دستگیر و 
واحد صنفي وي نیز پلمب شد خاطرنشان کرد: متهم 
تحویل  قانوني  مراحل  سیر  جهت  پرونده  همراه  به 

مراجع قضایي شد.

حوادث

جامعه
اخبار

مدیر دبیرخانه و دبیر شوراي اسالمي شهر اصفهان 
طراحی پالن ترافیکی کالنشهر اصفهان را خواستار 

شد.
شهر  اسالمي  شوراي  عمومي  روابط  گزارش  به 
اصفهان، محسن صادقي امیني با اشاره به نطق قبل 
از دستور سخنگوی این شورا مبنی بر لزوم نظارت 
بیشتر شورای اسالمی شهر بر کیفیت حمل و نقل 
عمومی و افزایش پیش از موعد نرخ کرایه بعضی 
از تاکسی های شهر گفت: کارشناسان دبیرخانه این 

شورا در پي گزارش هاي اخیر مردمي و بازدیدهاي 
وضعیت  بررسي  به  گذشته  از  جدي تر  میداني، 
به  گردشي  و  ویژه  تاکسي هاي  رساني  خدمات 
آن  گزارش هاي  و  پرداخته  اصفهاني  شهروندان 
 را به کمیسیون حمل و نقل شوراي اسالمي ارائه 

مي کنند.
وي بر لزوم طراحي پالن ترافیکي براي کالنشهر 
نشستن  بار  به  براي  افزود:  و  کرد  تأکید  اصفهان 
تالش ها و اقدامات قابل توجه صورت گرفته در 

حوزه حمل و نقل شهرداري و سایر دستگاه هاي 
نحوه  آموزش  و  اقدامات  این  تکمیل  اجرایي، 
استفاده از امکانات حمل و نقلي ضروري است و 
به عبارت دیگر یک شهروند باید بداند از مبدأ تا 
مقصد کدام قسمت را باید با اتوبوس و یا تاکسي و 

یا دوچرخه، ون، بي آرتي و یا پیاده طي کند.
دبیر ستاد ویژه حمل و نقل شهر اصفهان، اطمینان 
شهروندان اصفهاني از کامل بودن چرخه حمل و 
نقل عمومي از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري 

و زمانبندي را امري ضروري دانست و گفت: در 
حتم شهروندان  طور  به  مهم  این  تحقق  صورت 
ورود به این چرخه را بر استفاده از وسیله نقلیه 

شخصي ترجیح خواهند داد.
صادقي امیني به تصمیم اخیر هیأت رئیسه شوراي 
اسالمي شهر اصفهان مبني بر ارتقاي نظارت این شورا 
براي بهبود کیفیت سرویس دهي ناوگان حمل و نقل 
عمومي اشاره کرد و افزود: در جلسه هیأت رئیسه 
شوراي اسالمي شهر ارتقاء نظارت این شورا در قالب 
کمیته هاي نظارتي براي افزایش کیفیت سرویس دهي 
اتوبوس و تاکسي به مردم مورد بحث قرار گرفت و 
کمیسیون حمل و نقل شوراي اسالمي شهر مأمور 

بررسي و اعالم نظر در این خصوص شد.

مراقب کالهبردار نیجريه اي باشید
رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان 
ــه کاربران اینترنت  ــرداري نیجریه اي ب درباره رواج کالهب
ــروي در گفتگو با شبکه  ــرهنگ ستار خس ــدار داد. س هش
استاني سیما گفت: در این کالهبرداري فرد کالهبردار ایمیلي 
را مانند یک قالب ماهیگیري در دنیاي مجازي منتشر مي کند 
و اعالم مي دارد که به عنوان مثال یک شاهزاده خلع شده یا 
یک نفر در نیجریه وجود دارد که مي خواهد یک مبلغ کالني 

ــما بیاورد. این مقام مسئول عنوان داشت: شخص  ــور ش را از آفریقا خارج کند و به کش
کالهبردار از دریافت کننده ایمیل مي خواهد که در این کار سرمایه گذاري کرده و مبلغي 
ــارکت هم این وجوه را خارج کنند و با این حربه  ــاب او واریز نماید تا با مش را به حس
ــاب شخص کالهبردار واریز مي کنند. رئیس  افرادي فریب خورده و پول خود را به حس
پلیس فتاي اصفهان با بیان این که چندین فقره از این کالهبرداري در استان اصفهان هم 
کشف شده افزود: حتي در یکي از پرونده ها یک سرمایه دار ایمیلي را دریافت کرده بود 
که فرد ارسال کننده عنوان داشت: ۷۳۶ میلیون دالر وجه در حسابي در آفریقا وجود دارد 
و من مي خواهم آن را به ایران آورده و در آنجا سرمایه گذاري کنم و با این حربه توانسته 

بود مبلغ ۳۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کالهبرداري کند. 

خروج از انحصار ورود داروهاي بیماران کلیوي
 ایرنا: رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي کشور، 
ــتي از  ــور بایس گفت:  ورود داروهاي بیماران کلیوي به کش
ــرکت هاي  ــده و ش ــرکت خاص خارج ش انحصار چند ش

جدیدي نیز وارد این عرصه شوند.
 مصطفي قاسمي در سمینار مدیران انجمن هاي کلیوي کشور 
ــان اظهار داشت: ورود داروهاي وارداتي ویژه بیماران  در کاش
کلیوي به کشور 2۰ سال پیش تصویب شده است. وي افزود: 

این در حالي است که اگر یکي از بیماران کلیوي به علت مشکالتي نتواند داروهاي مورد 
نظر را مصرف کند، داروي جایگزیني وجود ندارد. رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوي کشور، کمبود دستگاه هاي دیالیز را نیز از دیگر مشکالت بیماران کلیوي کشور ذکر 
کرد و گفت: برطرف کردن مشکل کمبود یک هزار و 2۰۰ دستگاه دیالیز نیازمند اختصاص 

بودجه اي ویژه است.
ــان نیز از قطع فرانشیز داروهاي  مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي کاش
بیماران کلیوي انتقاد کرد  و افزود:  بیماري که به تازگي پیوند کلیه داشته است،  در صورت 
ــابق برگشته و این  عدم توانایي براي تهیه داروهاي مورد نیاز خود، دوباره به وضعیت س

مسأله چیزي جز تحمیل مشکالت بیشتر به دولت به همراه ندارد.

رسانه ها به پمپاژ خشونت نپردازند
ــانی نیروی انتظامی جمهوری  فارس: رئیس مرکز اطالع رس
ــالمی ایران با اشاره به این که صفحه حوادث جراید نقش  اس
مهمی در توزیع آرامش در جامعه دارند گفت: رسانه ها به جای 

تزریق آرامش، به پمپاژ خشونت نپردازند.
سرهنگ رضا غني لو در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
مطبوعات و خبرگزاری ها اظهار داشت: نرخ ارتکاب جرایم 
ــم و موارد ممنوعه از جمله  ــی به حاالت جرای میزان دسترس

موضوعاتی هستند که از طریق آنها می توان میزان امنیت را مورد بررسی قرار داد. 
ــود. اگر  ــاس امنیت توجه ویژه ای ش ــام انتظامی ادامه داد: باید به مقوله احس ــن مق ای
ــاس امنیت از خود امنیت باالتر باشد از سوی ما دارای مطلوبیت است و اگر از  احس
شاخص های الزم پایین تر باشد امنیت مردود و باعث افزایش هزینه های روانی فردی و 
اجتماعی خواهد شد. وی با اشاره به این که یکی از ارکان مهم در شکل گیری احساس 
ــت گفت: اگر خبرنگاران  ــای نقش خبرنگاران حوزه قضایی و انتظامی اس امنیت ایف
حوزه حوادث نتوانند خود را از تهدیدات، آسیب ها، غرض ورزی ها، ناآگاهی ها، عدم 
تسلط بر موضوع و در نهایت احساسات عاطفی جدا کنند بي شک نقش مؤثری در بار 

روانی جامعه نمی توانند بازی کنند. 

تلنگر

گزارش

و  محال  چهار  درمانی  خدمات  بیمه  کل  مدیر 
بختیاری گفت: فلسفه پزشک خانواده کم کردن 

هزینه های درمان است. 
با  خبري  نشست  در  پور  داوود  اله  حشمت 
اصحاب رسانه و مطبوعات استان با بیان این که در 
کشورهای پیشرفته مردم به صورت بیمه همگانی 

داشت: حدود ۶2۰  اظهار  هستند  پوشش  تحت 
بیمه  پوشش  تحت  استان  جمعیت  از  نفر  هزار 

خدمات درمانی هستند.
 وی پرداخت هزینه های درمان توسط مردم را 
در حال حاضر ۷۰ درصد اعالم و تصریح کرد: 
سهم پرداخت مردم برای سالمت قرار است به 

۳۰ درصد برسد.
حالت  در  درمانی  خدمات  بیمه  وي،  گفته  به   
عادی در بیمارستان های دولتی حدود ۹۰ درصد 
در بخش بستری و۷۰ درصد در بخش سرپایی 

هزینه ها را پرداخت  می کند.
از صدور پرونده سالمت به صورت   داوودپور 
الکترونیکی خبر داد و اظهار داشت: کلیه سوابق 

در  فرد  مراجعات  و  درمان  همچنین  و  ای  بیمه 
کارت الکترونیکی سالمت درج می شود.

 وی از برنامه های سوم آبان ماه سالروز تأسیس 
خانواده های  با  دیدار  را  درمانی  خدمات  بیمه 
شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با 
استاندار در اداره کل و دیدار از بیمارستان طرف 

قرارداد دانست.
مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان، در خصوص 
متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  ایرانیان  بیمه  صندوق 
مردم استقبال خوبی از این طرح نکردند زیرا این 
بیمه در سال گذشته به صورت خانوادگی بوده که 
به ازای هر نفر مبلغ ۵۶ هزار تومان در طول یک 

سال بوده اما امسال به صورت انفرادی است.

 داوودپور با اشاره به کمبود پزشک خانواده در 
پزشک  کمبود  با  استان  در  کرد:  تصریح  استان 
بخواهیم  اگر  حال  هستیم  روبه رو  خانواده 
شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر را پوشش دهیم به ازای 
هر 1۰ هزار نفر جمعیت یک تیم پزشکی 1۳ نفره 

می خواهد که ما نتوانستیم آن را مهیا کنیم.
هزینه  کردن  کم  را  خانواده  پزشک  فلسفه  وی 
کشورهای  در  داشت:  اظهار  و  دانست  درمان 
کامل  طور  به  خانواده  پزشک  طرح  پیشرفته 
این  از  ما  کشور  در  متأسفانه  ولی  می شود  اجرا 
به  نیاز  که  نشده  استقبال  مطلوب  نحو  به  طرح 

فرهنگ سازي دارد.
دید  استان  درمانی  خدمات  بیمه  مدیرکل   

آینده نگری پزشک خانوار را حفظ سالمتی و مالی 
مردم دانست و خاطرنشان کرد: بي شک پزشک 

خانواده در خدمت مردم است.
شهرهاي  در  خانواده  پزشک  برنامه  داوودپور   
زیر ۵۰ هزار نفر را از مهم ترین برنامه های آینده 
دانست و تصریح کرد: طرح کشوری سازمان ملی 
سالمت و واگذاری کلیه خدمات بیمه به بخش 

خصوصی از دیگر برنامه های آینده است.
 به گفته وي، راه اندازی تأیید نسخه پزشکی به 
پرداخت  داروخانه ها،  در  الکترونیکی  صورت 
هزینه ها به صورت الکترونیکی، سیستم مدیریت 
اجرا  ادارات  در  ارزیابی  خود  طرح  و  کیفیت 

می شود.
پنج  را  امسال  اول  ماهه  شش  درآمد  داوودپور 
میلیارد تومان دانست و ادامه داد: در شش ماهه 
نخست سال جاري 1۰1 هزار و 112 دفترچه در 
قالب کارمند دولت، ایرانیان و سایر اقشار صدور، 

تمدید و المثنی صادر شد.

یك تحقیق آماری 
نشان می دهد که 

جوانان کالنشهرها  
به ازدواج سنتی 
بیش از ازدواج 

مدرن راغب 
هستند. آمارها 
نشان داده اند 
که ازدواج های 

سنتی از استحکام 
بیشتری نسبت به 
ازدواج های مدرن 

برخوردارند

به مناسبت روز ملی ازدواج:

سنتی يا مدرن؛ مسأله اين است

در اصفهان ازدواج هفت برابر طالق است
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری در اصفهان میزان ازدواج 
ثبت ش��ده هفت برابر آمار طالق بوده اس��ت. وی با بیان این که در بهار س��ال 90، یك هزار و 915 
طالق در اس��تان اصفهان از س��وی اداره کل ثبت احوال اس��تان اصفهان به ثبت رسیده است، بیان 
داش��ت: آم��ار طالق در این مدت زمانی نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال 89، چه��ار درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان تصریح کرد: این میزان طالق در حالی است که 
آمار ازدواج های ثبت ش��ده در این مدت زمان بسیار بیشتر یعني حدود هفت برابر بیشتر از میزان 
طالق ها اس��ت. وی اضافه کرد: در س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری 14هزار و 182 ازدواج در سطح 

استان اصفهان به ثبت رسیده است.

دبیر شوراي اسالمي شهر اصفهان:

پالن ترافیکي کالنشهر اصفهان طراحي شود

مدیر کل بیمه خدمات درمانی چهارمحال و بختیاری:

به زودي پرونده سالمت الکترونیکی در استان صادر خواهد شد
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 مي توان گفت
نعمت اله در این 

سال ها نشان داده 
که به واقع یك 
فیلمساز خوب 
اجتماعي است.
فیلمسازي که 

در عین اجتماعي 
بودن، به شدت 

قصه گوست و این 
امر، امتیاز مثبتي در 

 سینما تلقي
مي شود

حمید نعمت اله جزو کارگردانان نسل جدید سینماست که 
همراه فرهادي، کاهاني و امثالهم رشد کرد و از کارگردانان 
 خوب سینماي ایران محسوب مي شود. دو کار قبلي نعمت اله
از ملودرام هاي خوب اجتماعي هستند. هرچند اولین ساخته 
او )بوتیک، که در زمان خود فیلم مهمي محسوب مي شده( 
نسبت به فیلم بي پولي؛ در حوزه اجتماعي رادیکال تر عمل 
مي کند، اما دومین اثر سینمایي او را هم نمي توان نادیده 

گرفت.
اگر تعریف ما از فیلم اجتماعي این باشد که فیلمي است 
که در آن یک عقیده و آرمان اجتماعي جریان داشته و آن 
آرمان و اندیشه در دل شخصیت هاي جامعه حرکت مي کند 
و فیلمساز اجتماعي را هم شخصي بدانیم که صاحب این 
اندیشه و آرمان است و آن را در درامي که تعریف مي کند 
قرار مي دهد، در آن صورت مي توان گفت نعمت اله در این 
سال ها نشان داده که به واقع یک فیلمساز خوب اجتماعي 
شدت  به  بودن،  اجتماعي  عین  در  که  فیلمسازي  است، 

قصه گوست و این امر، امتیاز مثبتي در سینما تلقي مي شود.
 نعمت اله در دو فیلم خود به زیبایي داستان هاي اجتماعي 
خوبي را تعریف کرده، که هر دو از آثار ماندگار این ژانر 
سینمایي در ایران محسوب مي شوند. اما هم اکنون سریالي از 
این کارگردان در شبکه سه سیما پخش مي شود، که از لحاظ 
سینمایي، بسیار پایین تر از دو اثر قبلي این کارگردان است. 
هرچند با این چند قسمت پخش شده، نمي توان نتیجه گیري 
قطعي را انجام داد، اما تا همین جاي کار هم سریال خالي از 

ایراد نیست.
مهم ترین مشکلي که سریال دارد این است که درامي در آن 

شکل نمي گیرد. براي درک این موضوع باید کمي در مورد 
مسائل تئوریک فیلمنامه صحبت کرد. همان طور که مي دانید، 
فیلمنامه در اثر یک ایده اولیه شکل مي گیرد. این ایده باید 
توسط نویسنده، به قول معروف چکش کاري شده، تا به 
یک مضمون تبدیل شود و این مضمون در نهایت به موضوع 

نهایي و غایي فیلمنامه تبدیل مي شود.
مجموعه این عوامل در ابتدا نوع ژانر و سبک نگارش فیلمنامه 
را مشخص مي کنند. حال نوبت به ساختن یک ساختمان 

اصلي داستان، در محیط مضمون فیلم مي رسد.
این قسمت اهمیت زیادي دارد و درام هم از همین جا شکل 

مي گیرد.
در این قسمت باید وسواس زیاد داستاني خلق و شخصیت ها 
با توجه به جمیع عوامل باال شکل بگیرند. وقتي که کار 
نویس  فیلمنامه  رسید،  پایان  به  داستان  اصلي  ساختمان 
مي تواند از داستان هاي فرعي، جهت جذاب شدن فیلمنامه 

خود استفاده کند.
 اما با توجه به این نکته که این داستان ها باید در جهت پیشبرد 
اهداف و نیاز دراماتیک داستان اصلي باشند و در ضمن 
حضور داستان فرعي پررنگ تر از داستان اصلي نشود. که همه 
این عوامل بستگي به سطح فیلمنامه نویس دارد. این پاراگراف 
را تا اینجا نوشتم تا برسم به این نکته که سریال وضعیت سفید 
نه داستاني دارد و نه درامي در آن شکل گرفته است. اگر از 

شما بپرسند داستان فیلم چیست چه مي گویید؟
اما نقطه قوت سریال که ضعف بزرگ اولیه را تا حدي 
مي پوشاند، طراحي صحنه، کارگرداني و بازي هاي بسیار 
خوب بازیگران است. تا کنون فیلم و سریال خوبي در مورد 

دهه ۶۰ تولید نشده و براي مخاطب جالب است که در 
هر سکانس، تعدادي از وسایل خاطره انگیز دوران کودکي 
ببیند. هر چند در برخي سکانس ها ضعف هایي  خود را 

در  اما  دارد،  لباس وجود  و  مورد طراحي صحنه  در  هم 
قبول قابل  و  بسیار خوب  ها هم  بازي  زیباست.   نهایت 

هستند.

فارس: کارگردان انیمیشن »ایران 1۴۰« با بیان این که 
کلید  مقدس  دفاع  زمینه  در  داستاني  انیمیشن  اولین 
اولین  مي کنیم  تالش  که  کرد  اعالم  است،  خورده 

نمایش این انیمیشن در جشنواره فیلم فجر باشد.
 1۴۰ ایران  انیمیشن  داشت:  اظهار  نهاوندي  احمد 
)کمان ۹۹( با فرمت »2k« در حال ساخت و مجوز 
ارشاد اسالمي  از طرف وزارت فرهنگ و  تولید آن 
صادر شده است. وي در ادامه افزود: تا به حال پنج 
سکانس از این انیمیشن در مرحله »رندرینگ« است.

نهاوندي در ادامه در مورد همکارانش در این پروژه 
نیز گفت: تهیه کننده: ناهید باراني، مدیر تولید: شاهرخ 
این  کارگرداني  و  نویسندگي  هم  بنده  و  فرجامي 

انیمیشن را بر عهده دارم.
این کارگردان در ادامه افزود: با تحقیقاتي که ما انجام 
بود صدام  قرار  ماه 1۳۵۹  مهر  اول  تاریخ  در  دادیم 
ظرف مدت سه روز بخش هاي بزرگي از ایران را به 
تصرف خود درآورد اما با انجام عملیات گسترده و 
سریع نیروي هوایي در صبح روز یکم مهر ماه تمامي 

فکر  که  بعثي  ارتش  و  بر آب شد  نقش  رویاهایش 
مي کرد از نیروي هوایي جمهوري اسالمي در جنگ 
محکم  مشت  با  آغاز  همان  از  نیست  ساخته  کاري 
زمین گیر مدت ها  براي  و  شد  روبه رو  کوبنده اي   و 

شد.
این کارگردان در ادامه در مورد این که این پروژه در 
چه مرحله اي است نیز توضیح داد: حدود شش ماه 
است که مشغول کار در این زمینه هستیم و ان شاءا... 
طبق برنامه ریزي اگر اشکالي به وجود نیاید قسمت 

اول این انیمیشن در جشنواره فجر امسال به نمایش 
گفتگو  این  پایان  در  نهاوندي  احمد  آمد.  درخواهد 
انیمیشن  یک  صورت  به  فیلم  این  کرد:  خاطرنشان 
8۰ دقیقه اي داستاني است که با استفاده از فن آوري 
روز دنیا ساخته مي شود عالوه بر این بازي ویدیویي 
تهیه  دست  در  غرورآفرین  عملیات  این  رایانه اي  و 
و تولید است و به جرأت مي توانم بگویم که اولین 
انیمیشن با فرمت سینمایي در زمینه دفاع مقدس کلید 

خورده است.

نقد فیلم

اخبار كوتاه

خیراندیش : 

جشنواره، تالشی برای اهمیت 
دادن به سینمای کودکان است

ایمنا: گوهر خیراندیش در مورد لزوم برگزاری جشنواره 
فیلم کودک گفت: فکر می کنم همانطورکه به بزرگساالن 
و سینمای آن ها اهمیت می دهیم باید به سینمای کودکان 
نیز توجه ویژه ای داشته باشیم و برگزاری جشنواره فیلم 

کودک تالشی در این راستاست.
این بازیگر سینما و تلویزیون با بیان این مطلب افزود: 
مؤلفه های  با  باید  می سازیم  کودکان  برای  که  اثری 
تربیتی و آموزشی همراه باشد چون کار برای کودکان 
حساسیت بیش تری می طلبد. خیراندیش افزود: امیدوارم 
دست اندرکاران سینمای کودک به این نکته توجه کنند 
که مهم ترین رکن خانواده کودکان هستند که به نوعی 
آینده جامعه را می سازند و باید به تمامی ابعاد زندگی 
آن ها از جمله سینمایشان توجهی خاص کرد.گفتنی 
است بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوان از 2۳ تا 2۷ آبان ماه سال جاری در اصفهان 

برگزار می شود.

مجتبی راعی:

 سینمای کودک
نیازمند جذابیت است

مجتبی راعی کارگردان سینما درباره سینماي کودک 
گفت: جذابیت، الزمه سینمای کودک است و بدون 
ساختن آثار جذاب و با کیفیت استاندارد، نمی توان با 

انیمیشن های جذاب خارجی رقابت کرد. 
وی در مورد پیروی از الگوهای موفق فیلم های کودک 
در دهه هفتاد، گفت: بچه های نسل امروز فیلم های مطابق 
با این دهه را نیاز دارند و فکر نمی کنم رجوع دوباره 
به الگوهای دهه هفتاد، رویکردی موفقیت آمیز باشد. 
بچه ها به علت گسترش تکنولوژی های روز نسبت به 
نسل های قبلی، باهوش تر و دارای دانش بیشتری هستند 
و دغدغه های دیگری هم دارند و باید آثاری متناسب با 
نیازهای آن ها ساخت. البته فراموش نکنیم برخی از آثار 
ماندگار مثل قصه های مجید هیچ وقت تاریخ مصرف 
ندارند و می توانند با کودکان هر نسلی ارتباط برقرار 
کنند.کارگردان »تولد یک پروانه« در مورد حضور بزرگان 
بزرگان  حضور  گفت:  جشنواره  در  کودک  سینمای 
سینمای کودک باعث رونق جشنواره می شود و این 
مسأله فرصتی برای هنرمندان جوان است تا از تجربیات 

آن ها استفاده کنند.

فرهنگ و هنر

اولین انیمیشن بلند سینمايي با موضوع دفاع مقدس کلید خورد

درباره مجموعه تلویزیوني حمید نعمت اله

تغییر وضعیت
از قرمز به سفید

15 روز تا جشنواره

مزایده
ــه مزایده اي در روز  ــعبه اول دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس ۷/۳۹1 اجراي احکام ش
دوشنبه تاریخ ۹۰/8/2۳ از ساعت ۹ تا 1۰ صبح در محل این اجرا اتاق ۳۳2 طبقه سوم دادگستري 
ــه ۴۹۷/88 ج/1 له آقاي حمیدرضا نویدنیا،   ــهید نیکبخت در خصوص پرونده اجرایي کالس ش
ــعید، نوید و خانم ها فرزانه، مرضیه، سهیال و سونیا نویدنیا مبني بر فروش  علیه آقایان مجید، س
ــتري ارزیابي و  ــرح زیر که توسط کارشناس رسمي دادگس ــواري به ش ــتگاه خودرو س دو دس
ــد. طالبین خرید مي توانند ۵  ــراض طرفین واقع گردیده،  برگزار نمای ــه وي مصون از اعت نظری
ــاداب، پالک  ــه آدرس اصفهان، چهارراه آپادانا، کوي ش ــه مزایده با مراجعه ب روز قبل از جلس
ــنهاد  ــرکت نمایند. پیش ــه مزایده ش ۴۹ از آن بازدید و با تودیع 1۰ درصد قیمت پایه در جلس
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد. 
ــدل 1۳۶2 کرم رنگ با اتاق،   ــماره انتظامي 2۶۶2۷ تهران 28 م ــواري به ش 1. خودرو پیکان س
ــوخته و غیرقابل بازسازي )بازسازي مقرون به صرفه نیست(  ــیل و گیربکس س موتور، دیفرانس
ــده و تعویض پالک نیاز به اخذ  ــتیک ها فاقد آجو کاماًل صاف مي باشد. تعویض پالک نش الس
ــد.  ــي مکانیزه دارد که با توجه به وضعیت موجود اخذ معاینه فني امکانپذیر نمي باش ــه فن معاین
ــه میلیون ریال ارزیابي مي گردد. 2. سواري رنو به شماره  ــرایط فوق به مبلغ س لذا با توجه به ش
ــاق و بدنه نیاز به  ــوه اي رنگ که در زمان بازدید ات ــواز 11، مدل 1۳۶۵ قه ــي ۹۷۷۹۴ اه انتظام
ــتیک ها کاماًل صاف و فاقد  ــي دارد. موتور و گیربکس نیاز به تعمیر دارد. الس صافکاري و نقاش
ــد. تعویض پالک نشده و تعویض  ــد. تودوزي خراب و فاقد بیمه نامه معتبر مي باش آج مي باش
ــه باال دارد که در  ــازي آن نیاز به هزین ــاز به اخذ معاینه فني دارد که تعمیرات و بازس ــالک نی پ
ــودرو فوق به  ــت. لذا خ ــرایط الزم جهت تعویض پالک را خواهد داش ــازي ش صورت بازس
ــعبه اول دادگاه  ــغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابي مي گردد. م الف/ 1۰۳۵۴ مدیر اجراي احکام ش  مبل

حقوقي اصفهان

احضار
ــه ۹۰1۰۷۷ شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان خانم  ۷/۶۷۷ در پرونده کالس
آرزو تاجیک فرزند عبداله شکایتی علیه آقای سید رضا موسوی دایر بر فحاشی مطرح نموده که 
در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید، نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، حسب 
ماده 11۵ آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، 
ــعبه 11 دادیاری  ــاذ خواهد نمود.  م الف: 11282 مدیر دفتر ش ــرا تصمیم مقتضي را اتخ دادس

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

تغییرات
ــماره: 1۶۷2/ت ۹۰/1۰۳ آگهي تغییرات شرکت آذرخش صنعت المان سهامي خاص  ۷/۶8۳ ش
به شماره ثبت ۴۰۴۷۴ و شناسه ملي 1۰2۶۰۵81۵۳۰. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
سالیانه مورخ 1۳۹۰/۰۴/۳1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقاي فرج اله یزداني نوگوراني به عنوان 
بازرس اصلي، خانم بي بي جان نفري نوگوراني به عنوان بازرس علي البدل براي یک سال مالي 
انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. 
ــاب هاي سود و زیان سال مالي منتهي به 1۳8۹/12/2۹ به تصویب رسید. در  ۳- ترازنامه و حس
تاریخ 1۳۹۰/۰۷/1۰ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء 

قرار گرفت. م الف/ 1121۷ آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ اجرائیه
۷/۶8۴ شماره: ۳۷۶8۹ کالسه: 11۳2۰8-۴1۴۵ بدینوسیله به: آقایان حمید عشاقي فرزند محمود 
به شماره شناسنامه 2۳۰ صادره از اصفهان و سعید عشاقي فرزند محمود به شماره شناسنامه 2۵۹ 
صادره از اصفهان ساکنین: اصفهان- فلکه دانشگاه صنعتي- منطقه صنعتي محمودآباد- خیابان 12 
فرعي چهارم آخر فرعي که برابر گزارش واحد ابالغ نیروي انتظامي اصفهان شناخته نگردیده اید 
ــماره 2۷۳2-8۵/12/1۵ تنظیمي در بانک سپه شعبه مشیرالدله  ابالغ مي گردد که برابر قرارداد ش
ــارت تأخیر تا  ــان مبلغ ۳۶/2۶2/۵۴2 ریال بابت اصل،  مبلغ 1۳/۵1۰/۶۴۹ ریال بابت خس اصفه
تاریخ 8۹/12/2۵ و ذمه روزانه به مبلغ 2۰/۳۶۶ ریال به مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان 
بدهکار مي باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از 
تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه 11۳2۰8-۴1۴۵ در این اداره مطرح مي باشد. لذا طبق 
ــناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي که  ماده 18 آئین نامه اجراي مفاد اس
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 

منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر اینصورت بدون 
انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 1121۶ 

اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تغییرات
۷/۶8۵ شماره: 1۷۹۶/ت ۹۰/1۰۳ آگهي تغییرات شرکت بوم و کاشانه پارس سهامي خاص به 
ــه ملي 1۰2۶۰۶28۴۶1. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ــماره ثبت ۴۴۹2۶ و شناس ش
ــه قرار ذیل تعیین  ــمت اعضاء هیئت مدیره ب ــد: 1- س ــات ذیل اتخاذ ش 1۳۹۰/۰۷/18 تصمیم
ــره و آقاي فضل اله محلوجي به  ــمت رئیس هیئت مدی ــد: آقاي مرتضي مختاري به س گردیدن
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي حامد شفیعي به سمت عضو هیئت مدیره و آقاي حامد 
شفیعي به سمت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل و 
یکي از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجري مصوبات هیئت 
مدیره مي باشد. در تاریخ 1۳۹۰/۰۷/21 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و 
مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 112۰۷ آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
ــرکت بهینه فوالد ایرانیان سهامي خاص.  ــیس ش ــماره: 2۹8۰/ث ۹۰/1۰۳ آگهي تأس ۷/۶8۶ ش
شرکت فوق در تاریخ 1۳۹۰/۰۷/21 تحت شماره ۴۵۶11 و شناسه ملی 1۰2۶۰۶۳۵8۷۷ در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1۳۹۰/۰۷/21 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: تولید و توزیع کلیه محصوالت فوالدي، فلنج آهني،  ساخت 
ــاخت سوله و انواع  ــاورزي، درب و پنجره، خم و برش،  پروفیل، س و تولید انواع تجهیزات کش
ــادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز  ــد و توزیع و خرید و فروش و ص ــیاالت، تولی مخازن س
ــي،  تحصیل وام و اعتبارات بانک هاي داخلي و خارجي صرفاً در جهت تحقق موضوع  بازرگان
ــخاص حقیقي و حقوقي، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي و  ــرکت، عقد قرارداد با اش ش
ــرکت  ــور و هر آنچه با موضوع ش خصوصي،  اخذ و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج از کش
ــرکت:  ــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳- مرکز اصلی ش ــد. 2- مدت ش مرتبط مي باش
1-۳- استان اصفهان- شهر اصفهان شاهپور جدید- خیابان عطاءالملک- جنب فاز 8، ۴- سرمایه 
ــرکت: مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم 1۰/۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با  ش
ــین طی گواهی بانکی شماره ۹21۵۵/۴۳2  ــد که مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال توسط موسس نام می باش
مورخ 1۳۹۰/۰۷/12  نزد بانک ملت شعبه جابر انصاري اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی 
سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵- اولین مدیران شرکت: 1-۵- آقاي حمیدرضا قاسمي 
فالورجاني به سمت رئیس هیئت مدیره 2-۵- خانم عزت صادقي برزاني به سمت نایب رئیس 
ــمت عضو هیئت مدیره ۴-۵- آقاي علي صادقي به  هیئت مدیره ۳-۵- آقاي علي صادقي به س
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
ــرکت  ــرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت هر یک به تنهایي و با مهر ش مالی تعهدآور ش
ــت. ۷- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره است. 8- بازرس اصلی و  معتبر اس
علی البدل: 1-8- خانم راضیه خلیفه سلطاني به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقاي محسن صالحي 
نژاد به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 112۳۰ آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتي اصفهان

فقدان سند مالکیت
ــتناد یکبرگ استشهاد محلي که  ــماره: ۳1۴2 آقاي میرزآقا رحیمي فرزند علي اکبر باس ۷/۶۹۴ ش
هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است که سندمالکیت چهل و هفت سهم از پنجاه 
سهم از شش دانگ یکدرب باغ مشجر موستان پالک شماره ۶2/2۳ واقع در مزرعه پاگدار سرخ 
بخش 12 کاشان که در صفحه ۴۷۴ جلد ۳۴ امالک ذیل ثبت ۶821 بنام میرزآقا رحیمي فرزند 
علي اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به علت آب گرفتگي از بین رفته است چون درخواست 
صدور المثني سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 12۰ آئین نامه قانون 
سند مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در 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 ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسلیم خواهد شد.  زرگري- رئیس ثبت جوشقان

تحدید حدود اختصاصي
ــدانگ یکدرب باغ مشجر به شماره  ــماره: ۳1۴1 چون تحدید حدود اختصاصي شش ۷/۶۹۵ ش
ــان به مساحت 18۶۶  ــت مالون کامو پالک 21- اصلي بخش 12 کاش 1۰۴۴ فرعي واقع در دش
ــه طبق پرونده ثبتي به نام آقایان نظام الدین و رضا آملي فرزندان علي اکبر و غیره. در  ــع ک مترمرب
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
1۵ قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۰/8/28 در ساعت ۹ 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار 
مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق 
ــره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از  تبص
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  تاریخ انتشار: 1۳۹۰/8/۷ زرگري- کفیل 

ثبت اسناد و امالک جوشقان

فقدان سند مالکیت
ــهاد محلي که هویت و  ــمعیل پور  باارائه دو برگ استش ۷/۶۹۶ نظر به اینکه آقاي جعفرعلي اس
امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 1۴۶ سهم مشاع از ۷۶۰/۴۰ سهم 
ــدانگ پالک شماره ۵۳۷ فرعي از یکصد اصلي شده است که سند مذکور در  ــه دانگ از شش س
صفحه 1۷2 دفتر۳۹۷ بنام وي ثبت و صادر شده است اینک نامبرده تقاضاي صدور سند مالکیت 
المثني نموده است لذا دراجراي ماده 12۰آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
ــبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده و یا  ــود که هر کس نس مي ش
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد.
در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. میر 

محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

مزایده 
ــه  ــعبه ۵ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالس 8/11۰ اجرای احکام ش
8۹۰۶۶8ج ح/۵ له محمد علی صفری و علیه باقر اسماعیلی به نشانی اصفهان – بابوکان – بعد از 
میدان حمزه – جنب مسجد امام رضا – امالک عدالت با خواسته ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و تاخیر تادیه از تاریخ 8۵/11/2۰ تا تاریخ تادیه و 1/1۵۰/۰۰۰ ریال خسارت دادرسی 
ــه مزایده ای در روز دوشنبه تاریخ 1۳۹۰/8/2۳ از  و ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرای دولتی جلس
ساعت ۹ تا 1۰ صبح در محل این اجرا ساختمان دادگستری کل اصفهان – طبقه اول – اتاق 1۰۳ 
مبنی بر فروش 2۵/۰81۷ حبه از ۷2 حبه از پالک ثبتی ۷۵/1۶۳۴ بخش 1۴ ثبت اصفهان به شرح 
نظریه ذیل که توسط شخص ثالث خانم رقیه میرزایی به نشانی خیابان امام خمینی – بابوکان – 
فلکه حمزه – کوچه فضیلت – کوچه شکوفه 2 – بلوک 18۳ معرفی شده است برگزار نماید. 
طالبین خرید ظرف ۵ روز می توانند به نشانی ملک از آن بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در 
مزایده را دارند که حداقل 1۰ درصد قیمت پایه را به حساب سپرده دادگستری اصفهان واریز و 
فیش مربوطه را در جلسه مزایده ارائه نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. ملک اکنون در تصرف شخص ثالث می 
باشد. مشخصات ملک براساس نظریه کارشناس. دارای 122/2۳ مترمربع عرصه و 1۰۴ مترمربع 
اعیانی می باشد. یک طبقه با دیوار باربر و سقف تیرچه بلوک با دو اتاق خواب، سالن آشپزخانه 
ــد. ارزش شش دانگ آن در نظریه کارشناس  ــرویس و یک اتاق به صورت انباری می باش و س
که مصون از اعتراض باقی مانده معادل مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. م الف: 

11۴۴۴ ناظمی - مدیر اجرای احکام شعبه ۵ دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگي
8/1۹۷ در خصوص پرونده کالسه ۷2۴/۹۰ خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفیت محمد کارگران تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ ۹۰/۹/28 
ــب تقاضاي  ــن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس ــاعت ۴/۳۰ عصر تعیی س
ــیدگي به این شعبه واقع در خیابان  ــر تا خوانده قبل از وقت رس خواهان مراتب در جراید منتش

محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي 

اتخاذ مي شود. مدیر دفتر شعبه 1۹ حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
8/1۹8 شماره: ۴۴۹/۹۰ به موجب رأي شماره 21۰ تاریخ ۹۰/۳/۹ حوزه 1۹ شوراي حل اختالف 
ــت محکوم علیهم 1- عباس بهارلو مجهول المکان 2-  ــتان اصفهان که قطعیت یافته اس شهرس
مرتضي سهرابي نشاني محل اقامت: خ کمال تزئیناتي سهرابي، محکوم اند متضامناً به: پرداخت 
ــي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین  ــته و س ــه میلیون ریال بابت اصل خواس مبلغ س
خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 8۰/۵/1۵ تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي 
از سوي بانک مرکزي اجراي احکام در حق محکوم له مجتبي هنري فرد نام پدر: مهدي نشاني 
محل اقامت: رباط اول روبه روي کوچه مسجد حجت موبایل سابق متین فرش فروشي اطهري 
مي باشد. ماده ۳۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
ــت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به  مکلف اس
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم 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 1۹ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــمس محمدي  ــه 1۴1۰/۹۰ ش ح/ 1۴ خواهان آقاي ایرج ش 8/1۹۹ در خصوص پرونده کالس
دادخواستي مبني بر الزام به انتقال امتیاز قرارداد شماره 1۰2/۰۴۵۵۰/ک 1 به طرفیت آقاي مسعود 
ــیدگي براي روز سه شنبه مورخ ۹۰/۹/22 ساعت 1۰ صبح  ــت. وقت رس پرواز تقدیم نموده اس
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه 
ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. مدیر دفتر 

شعبه 1۴ حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
ــیدگي: ۹۰/۹/8 ساعت 11 صبح، خواهان:  ــه پرونده: ۹۰۰۶۹۷ ب/ 2۶، وقت رس 8/2۰۰ کالس
ــعد ساماني فرزند خیراله، خوانده: علي اسعد ساماني فرزند اکبرعلي، خواسته: گواهي  ناهید اس
ــتی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی  ــازش. خواهان دادخواس عدم امکان س
ــعبه 2۶ ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به  به ش
ــتور دادگاه و بتجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک  ــت خواهان و دس درخواس
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. ارژندي- مدیر دفتر شعبه 

2۶ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ ارزیابي
8/2۰1 خطاب به محکوم علیه آقاي سیداصغر محبي نیا فرزند سیدغالمرضا فعاًل مجهول المکان 
بموجب پرونده اجرایي کالسه ۹۰۰2۵۹ اجرا ح 1 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا و در 
ادامه عملیات اجرایي یکدستگاه خودروي سواري سمند ایکس۷ به شماره انتظامي ۳۳-۳۶1 ل 
۹1 بشماره موتور ۳2۹۰82۴۰۹۷۶ و شماره شاسي 822۴۰2۹۰ مدل 1۳82 دوگانه سوزرنگ کرم 
بژ متعلق به شما توسط محکوم له آقاي محسن کوپائي فرزند ابراهیم به نشاني شهرضا – میدان 
میوه و تره بار توقیف و توسط کارشناس رسمي دادگستري بمبلغ پنجاه میلیون ریال ارزیابي شده 
است اینک مفاد ارزیابي بدینوسیله به شما ابالغ مي گردد تا چنانچه اعتراضي در خصوص ارزیابي 
دارید ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهي اعتراض خود را کتباً به این اجرا اعالم نمائید 
در غیر اینصورت خودرو طبق نظریه کارشناسي به مزایده گذاشته خواهد شد و با توجه به انتشار 
دادنامه و اجرائیه، براي عملیات اجرایي ابالغ یا اخطار دیگري انجام نخواهد شد. کریمي -  مدیر 

اجراي احکام حقوقي دادگستري شهرضا
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 پایبندی به بنیان فرهنگ ایران
کوروش بزرگ هخامنشی، نماینده ممتاز جامعه ای بود 
که به بلوغ فکری و سیاسی واالیی رسیده و از فرهنگی 

غنی برخوردار بود.
با  ای  جامعه  برومند  فرزند  کوروش  دیگر  سخن  به 
توانمندی فرهنگی باال بود و این محیط مستعد خانوادگی 
و اجتماعی در رشد و بالندگی استعدادهای کوروش نقش 
به سزایی داشت. از این روی برای شناخت درست تر او 
باید شرایط فرهنگی و اجتماعی دوران زندگی او و پیش 

از آن را مورد بررسی قرار داد.
جوانی  و  نوجوانی  کودکی،  دوران  در  کوروش  تربیت 
و  آگاهانه  دقیق،  آموزش های  و  تمرین ها  انجام  و 
او که مورد ستایش دوست و دشمن  برنامه ریزی شده 
دادگستر،  پادشاهی  الیق،  فرمانده ای  او  از  است  بوده 
پیشوایی آزاد منش و مردم دار و سیاست مداری کاردان، 
مداراگر و پایبند به موازین اخالقی پدید آورد. این فرایند 
نشانگر اهمیت و جایگاه  نخبگان در جامعه نخبه پرور 

هخامنشی بوده است.
در چنین محیطی، کسانی می توانستند به باالترین مقام 
اجرایی کشور دست یابند که روح فرهنگ ایرانی را در 
باشند و در عمل  دریافته  آموزش های مستمر و مداوم 
مصالح  و  ملی  فرهنگ  ارزش های  به  را  خود  پایبندی 

ملت نشان داده باشند.
آزادمنشی و مردمداری

کوروش بیش از آن که امور کشور را در دست گیرد، 
در بسیاری از عرصه های اجتماعی و نظامی توانمندی ها 
به  از  پس  و  بود  داده  نشان  را  خود  شایستگی های  و 
نیز بدون هر گونه تعصب دینی، قومی  قدرت رسیدن 

و همه سرزمین های  ایران  ملت  زبانی جز سربلندی  و 
ایرانی، اندیشه ای نداشت.

الگویی که شیوه کشورداری کوروش بزرگ پیش روی 
ما قرار می دهد به ما می آموزد که برای دست یابی به 
و  رشد  محیط  باید  کشور  پایدار  و  جانبه  همه  توسعه 
توسعه فکری و فرهنگی یکایک مردم فراهم باشد و از 
میان فرزندان برومند و فرهیخته ملت آنانی زمام امور را 
در دست گیرند که روح فرهنگ و هویت ملی ایران را 
به درستی دریافته باشند و نسبت به این کشور و مردم 
آن بی مهر نباشند. تنها در چنین صورتی است که مصالح 
منافع شخصی، جناحی، عقیدتی، حزبی و  پایمال  ملی 

سلیقه ای نخواهد شد.
 پایه گذاری همبستگی ملی

پایه و اساس شاهنشاهی هخامنشی در دوران کوروش 
و  ایرانی  تیره های  همه  همبستگی  و  بر وحدت  بزرگ 
گوناگون  شیوه های  به  کوروش  بود.  همبسته  ملت های 
مساعدی  زمینه  ایرانیان  ملی  وحدت  با  تا  نمود  تالش 
همه  از  متشکل  ایرانی  اتحادیه ای  برپایی  برای  را 
سرزمین های ایرانی و ملل تابعه فراهم کند و شاهنشاهی 
نماید.  پایه گذاری  را  بزرگ  ایران  یا  هخامنشی  بزرگ 
امروز نیز با بهره گیری از این الگوی کارآمد، پاسداشت 
همه  اتحاد  گرو  در  تنها  بزرگ  ایران  فرهنگی  مرزهای 
 باشندگان همچون آذری و کرد و بلوچ و عرب و فارس...

است.
قدر  همان  می دهد  ارائه  کوروش  که  الگویی  بنیان  بر 
انسانی  حقوق  همه  از  دارد  حق  آذری  ایرانی  یک  که 
خود به عنوان یک ایرانی برخوردار باشد یک شهروند 
خود حقوق  از  برابر  سهم  با  باید  نیز  زبان   فارس 

بهره مند شود.
بلوچ  یا  آذری  یا  خوزی  مردمان  به  متعلق  تنها  ایران 
های ساکن  ملیت  و  اقوام  دیگر  ایران سرزمین  نیست؛ 
در این کشور با هر دین و مرام مسلک نیز هست. حتي 
مهاجرین غیر ایرانی نیز که تابعیت ایرانی گرفته اند باید 
برخوردار  خود  حقوق  همه  از  شهروند  یک  عنوان  به 

شوند.
 صدور منشور حقوق بشر

بیانیه  عنــوان نخستیـن  به  بـرزگ  منشـور کــوروش 

حقوق بشر بیان گر شیوه کشورداری و نظامی کوروش 
بزرگ و نشان گر احترام به حقوق انسان ها در دوران 
ملل  با  کوروش  که  کند  می  اثبات  و  اوست  پادشاهی 
دیگر نیز با صلح و سازش برخورد می کرد و آزادی های 
باورهای  می کرد.  تامین  را  آن ها  اجتماعی  و  فردی 
دینی آن ها را محترم می شمرد و از هیچ کوششی برای 

پرداختن آزادانه آن ها به باورهای دینی فروگذار نبود.
پاسداشت کرامت انسان ها

هیچ گزارشی از شکنجه، اعدام، رشوه خواری، زورگیری، 
چپاول و تقسیم غنایم جنگی، تحمیل و تفتیش باورها، 
نمودن  پایمال  و  مذهبی  تعصب  و  دینی  انحصارطلبی 
آزادی های فردی و اجتماعی از دوران کوروش بزرگ 

هخامنشی در دست نیست. 
بود.  قائل  حرمت  انسان  کرامت  برای  بزرگ  کوروش 
روحیه ای آزادی خواه، حق طلب، صلح جو، مردم دوست، 
شجاع، فداکار، میهن دوست، قاطع و باگذشت داشت 
و  می اندیشید  دوستی  و  صلح  از  سرشار  جهانی  به  و 
این ها راز پیروزی و جاودانگی کوروش بزرگ پس از 

هزاره هاست.

میراث فرهنگي

به مناسبت هفتم آبان سالروز صدور منشور حقوق بشر کوروش؛ 

 کوروش، مردي که تاريخ 
را به کرنش واداشت

بوم و بر

روزان

میراث در فصلی که گذشت
خبر  یک  روزانه  تقریبًا  گذشت،  که  تابستانی  در 
درباره تخریب یکی از بناهای تاریخی ثبت شده در 
فهرست آثار ملی در رسانه ها منتشر شده است. در 
زیر به این خبرها که خالصه  شده اند، نگاهی گذرا 

می اندازیم.

»قهقه«، آغل گوسفندان شد
کرمان  استان  در  راور  »قهقه«  دژ  امرداد:  تارنماي 
روزگاری  که  سال   ۴۵۰۰ تا   ۳۰۰۰ پیشینه  با 
شاهد تمدن ساسانی بوده، این روزها جایی برای 

نگهداری چارپایان و ریختن زباله شده است.

 خانه عامری های تهران
رو به نابودي

تعدادی از خانه های تاریخی متعلق به اواخر قاجار 
میدان  اطراف  در  عامری ها  خانه  مجاورت  در  که 
تجارت  مرکز  برای ساخت  داشت،  قرار  فردوسی 
جهانی در ایران تخریب شده است. خانه عامری ها 
شدت  به  انجام شده  گودبرداری های  به واسطه  نیز 

مورد تهدید قرار گرفته است.

تخريب میدان گنجعلی خان 
به بهانه بهسازی

از  بخشی  که  کرمان  گنجعلی خان  تاریخی  میدان 
جاذبه های  مهم ترین  از  و  کرمان  هزارساله  بازار 
وسیله  به  می آید،  شمار  به  شهر  این  گردشگری 
چندین لودر زیر و رو و صحن آن به تلی از خاک 

بدل شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیران  چند  هر 
گردشگران استان کرمان، دلیل این امر را بهسازی 
با درنگی  اما  عنوان می کنند،  میدان  این  کف پوش 
برخی  در  میدان  کف  که  دریافت  می توان  کوتاه 
آن  کهنسال  نیم متر گودبرداری و درختان  تا  جاها 

نیز آسیب جدی دیده است!
این باره  در  کرمان  بازاریان  از  صالحی  محمد 
می گوید: به نظر می رسد مسئوالن میراث فرهنگی 
اول باید برای این بناها که درحال تخریب است، 

چاره بکنند بعد به فکر کف بازار باشند.
رفت و آمد ماشین  آالت سنگین در بازار کرمان نیز 
اثر  بر  بازار  چارسوق  سقف  ترک خوردگی  سبب 
و  مردم  برای  مشکالتی  بروز  و  زمین  لرزش های 

بازاریان شده است.

توسعه شهری، کاروانسرای 
عباسی گز را تهديد می کند

کاروانسرای صفوی گز در شهر گز و برخوار در 
استان اصفهان یکی از معدود کاروانسراهای سالم 
باقی مانده از عهد صفوی است که به دلیل توسعه 
مواجه  تخریب  با خطر  کاربری  نداشتن  و  شهری 

است.
تاریخی  بناهای  از  گز  عباسی  شاه  کاروانسرای 
ارزشمندی است که در شهر تاریخی گز و برخوار 
در فاصله حدود 1۵ کیلومتری شمال اصفهان واقع 
کاروانسرای  این  موقعیت  حال  این  با  است.  شده 
در  گز  شهر  توسعه  روند  به  توجه  با  برون شهری 
صورت  در  می رود  آن  بیم  و  است  تهدید  حال 
توجه نکردن به حریم و ضوابط مربوط در آینده ای 
نه چندان دور این کاروانسرا در میان توسعه شهر 

پنهان شود.

 آتشکده و چارتاقی جره

احداث کارخانه در چند 
متری شهر ساسانی

در فاصله چند متری از یک شهر باستانی ساسانی 
در 1۵۰ کیلومتری کازرون که آتشکده و چارتاقی 
جره )یکی از بزرگ ترین و سالم ترین چارتاقی های 
دارد،  خود  در  را  ساسانیان(  دوران  از  جامانده  به 
و  شن  تولید  و  سنگ شکن  بزرگ  کارخانه  یک 
از  سنگ  برداشت  تردید  بدون  شد.  ساخته  ماسه 
رودخانه جره در ضلع شرقی این محوطه باستانی، 
در نهایت منجر به از بین رفتن آثار و بقایای کشف 
این محوطه  در  دوران ساسانیان  از  بازمانده  نشده 

خواهد شد.

گورستان ۳500 ساله لما

دومین سال بالتکلیفی در 
گورستان ۳۵00 ساله لما

کشف شده  لما،  ایالمی  گورستان  فرهنگي:  میراث 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دنای  شهرستان  در 
قابلیت های  داشتن  با وجود  ساله  قدمتی ۳۵۰۰  با 
دو  تاریخی،  موزه  سایت  به  تبدیل  برای  بسیاری 
سال پس از پایان یافتن سومین فصل کاوش، هنوز 
به صورت دائم مورد محافظت قرار نمی گیرد و در 
بودجه سال ۹۰ نیز مبلغی برای محافظت و کاوش 

به آن اختصاص داده نشده است. 
کاوش  هیأت  سرپرست  جعفری  محمدجواد 
در  را  کاوش ها  از  آخرین فصل  که  باستان شناسی 
وجود  با  است:  گفته  داده،  انجام  گورستان  این 
اهمیت تاریخی بسیار باالی این گورستان انتظارات 
این  است.  نشده  برآورده  آن  از  برای محافظت  ما 
از  بازمانده  گورستان های  مهم ترین  از  گورستان 

عصر مفرغ و آهن در جنوب غرب ایران است.

زاینده رود
همایش جشن های ایرانی که به کوشش انجمن 
فرهنگی ایران زمین برگزار شد با انتشار بیانیه ای به کار 

خود پایان داد.
در این بیانیه، حاضران همایش خواستار ثبت جشن های 
ملی در فهرست میراث معنوی کشور و فراهم آوردن 
زمینه برای برپایی گسترده آن ها شدند و تأکید کردند:  
گوشزد می کنیم که هر یک روز کوتاهی در برگزاری 
برای  گسترده جشن ها، در واقع گستراندن فرصت 
مناسبت های  و  جشن ها  وسیع تر  چه  هر  حضور 

دالیل  اگر  که  است  دیگرانی  دست  به  ساخته شده 
سیاسی پشِت آنها هم در نظر گرفته نشود دست کم با 
فرهنگ ما بیگانه اند و با درون مایه های سستی که دارند 
شایسته ملت بزرگ ایران، با چنین فرهنگی غنی و 
ریشه دار، نیستند؛ آن هم در حالی که تمامی جشن های 
باستانی ایران در دل خود معنایی عمیق را نهفته دارند... 
.  شرکت کنندگان در این همایش، در بخش دیگری از 
این بیانیه همچنین خواستار ثبت و رسمی شدن دوباره 
نشان ملی »شیر و خورشید سرخ« شدند و به مسئوالن 
یادآوری نمودند: »نشان ملی شیر و خورشید، نشانی 

فرهنگی و نه سیاسی و سلطنتی است و پاسداری از 
امدادرسانی  نهاد  برای  نشان شیر و خورشید سرخ 
کشور، باید جزو افتخارات ما باشد؛ از این رو، ضمن 
درخواست برای ثبت ملی این میراث معنوی از سوی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
خواهشمندیم نسبت به بازگرداندن و رسمی شدن 
آن اقدام فرمایند... حاضران در این همایش همچنین 
اتحادیه  برپایی  برای  مسئوالن  که  شدند  خواستار 
فرهنگی حوزه نوروز برنامه ریزی نمایند و به خواسِت 
دیرینه ایران زمینیان جامه  عمل بپوشانند و اتحادیه بزرگ 

اقوام ایرانی را شکل دهند.« در بخش پایانی این بیانیه، 
ضمن اشاره به وضعیت بحرانی محیط زیست ایران، 
از  شماری  نمایندگی  به  جشنواره  دست اندرکاران 
سازمان های مردم نهاد دوستدار میراث فرهنگی خواستار 
رسیدگی مسئوالن کشوری به وضعیت دریاچه ارومیه 
شدند و از آنان خواستند که پیگیر نجات این دریاچه  
اسطوره ای ایران باشند. همایش جشن های ایرانی )با 
تأکید بر جشن مهرگان(  به کوشش انجمن فرهنگی 
ایران زمین )افراز( عصر بیست و هفتم مهر ماه در تاالر 

مرکز مشارکت های مردمی ورشو برگزار شد.

فعاالن میراث فرهنگی خواستار شدند:

ثبت جشن های ملی در فهرست میراث معنوی کشور

بیانیه حقوق بشر 
اثبات می کند 
که کوروش با 

ملل دیگر نیز با 
با صلح و سازش 
برخورد می کرد و 
آزادی های فردی 
و اجتماعی آن ها 
را تامین می کرد.

 باورهای دینی
آن ها را محترم 
می شمرد و از 

هیچ کوششی برای 
پرداختن آزادانه 
آن ها به باور های 
دینی فرو گذار 

نبود

 اختفای فرهنگی مهم تر است
يا اختفای نجومی؟
ــتی و  ــش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس چندی پی
گردشگری استان خوزستان بدون این که اولویت هایی را 
برای خود تعین کرده باشد و به فکر نجات بناهای تاریخی 
و محوطه هایی باشد که در حال تخریب و تعرض هستند 
ــد که در نتیجه کج سلیقگی  و یا به فکر ثبت بناهایی باش
مالکانشان در حال تخریب هستند تصمیم گرفت که دومین 

کارگاه بین المللی اختفاهای نجومی را برگزار کند.
ــتادان  ــت از 2۴ تا 2۶ آبان ۹۰ در اهواز و با حضور اس این کارگاه پر هزینه که قرار اس
IOTA/ داخلی و خارجی برگزار شود هیأت داورانی همچون پاول میلی نایب رئیس
IOTA/ و آتیال پرو رئیس IOTA ــدی ــئول داده های رص USA، دیوید گالت مس

ME دارد.
حاال این کارگاه اختفا قرار است چه گلی بر سر میراث فرهنگی خوزستان که اولویت 
ــئوال دارد. اگر توجیه گردشگری دارد که  ــت بزند جای س اول آن میراث فرهنگی اس
ــانی ها از گردشگران علمی سراسر کشور دعوت نمی شود تا برای  چرا در اطالع رس

مشاهده چنین پدیده ای به اهواز بیایند.
اختفا پدیده ای است که در آن یک جسم آسمانی توسط جسم دیگر پوشانده می شود. 
در اختفا رصدگران برای ثبت آن به ابزار رصدی دقیق و سرعت عمل بسیار خوب نیاز 

دارند تا بتوانند قطر سیارک و زمان دقیق اختفا را محاسبه کنند.

 سه کمپ گردشگري
 در چهارمحال و بختیاري ساخته مي شود

ــگري  ــگري اداره کل میراث فرهنگي و گردش معاون گردش
چهارمحال و بختیاري از آغاز ساخت چند کمپینگ خبر داد.

ــاحت  ــاخت کمپ »هوره« به مس پیمان فاضلي بیان کرد:  س
ــامان شهرستان شهرکرد با اعتبار اولیه  1۰ هکتار در بخش س
11۰میلیون تومان از محل اعتبارات ملي و استاني آغاز شده و 

تاکنون 1۰ درصد پیشرفت فیزیکي داشته است.
ــرمایه گذار آن  ــه داد: همزمان با اجراي این پروژه ، س وي ادام

انتخاب شده و برنامه زمان بندي سه تا چهار ساله براي بهره برداري طرح معین شده است.
ــتاهاي هدف  ــتاي هور که یکي از روس ــه گفته فاضلي، کمپینگ هور در محدوده روس ب
گردشگري استان چهارمحال و بختیاري و یکي از روستاهاي پایلوت کشور است ، قرار دارد. 
وي همچنین ادامه داد: عالوه بر این، کمپ گردشگري »بروجن« در بخش مرکزي شهرستان 
بروجن با اعتبار اولیه ۳۰میلیون تومان و مشارکت شهرداري ساخته مي شود و مرحله نخست 
ــده است. این کمپ عالوه بر این که مانند کمپ هور امکانات متعددي خواهد  آن آغاز ش
داشت،  یک ویژگي بارز دیگر دارد که قرار گرفتن در کنار جاده اصفهانـ  بروجن است که 

به این ترتیب، ظرفیت ترانزیتي باالیي خواهد داشت.
معاون گردشگري چهارمحال و بختیاري همچنین به کمپ »تهلیجان« اشاره و بیان کرد: این 
ــتان شهرکرد با مشارکت شهرداري و اعتبار ۵۰ میلیون تومان  کمپ در پارک ملت شهرس

ساخته مي شود.

 کاهش میزان اشغال هتل هاي اصفهان
در شش ماه نخست سال

رئیس جامعه هتل داران استان اصفهان از کاهش میزان اشغال 
هتل ها در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه در 

سال گذشته خبر داد.
علي اصغر رضایت با اشاره به اشغال  22۶هزار و  ۶21 تخت در 
هتل هاي استان اصفهان در سال  1۳۹۰، بیان کرد:  سال گذشته، 
ــتان اصفهان توسط گردشگران   ۳۷۴هزار و  88۹ تخت در اس
داخلي اشغال شده بود. به همین دلیل، میزان اشغال هتل هاي 

استان در اصفهان با  ۵/۵ درصد کاهش روبه رو شده است.
وي همچنین با اشاره به کاهش شش درصدي اشغال هتل هاي اصفهان توسط گردشگران 
خارجي، گفت:  امسال  21هزار و  ۵1۹ تخت در استان اصفهان توسط گردشگران خارجي 
اشغال شدند، در حالي که سال گذشته،  ۳۹هزار و  ۵۴۴ تخت توسط گردشگران خارجي در 

استان اصفهان اشغال شدند.
رضایت درباره  دلیل کاهش اشغال هتل هاي اصفهان توسط گردشگران خارجي، اظهار کرد:  
تبلیغات سوء استکبار جهان علیه ایران از مهم ترین عوامل کاهش اشغال هتل هاي اصفهان 

در این ایام بود.
وي همچنین قطع شدن آب زاینده رود، تورم ، هدفمندي یارانه ها و باال رفتن قیمت بنزین 
ــفر از سبد خانواده ها را از دالیل کاهش میزان اشغال ها در اصفهان  و به دنبال آن، حذف س

ارزیابي کرد.

رویداد

شاهین سپنتا
پژوهشگر میراث فرهنگی

کوروش بزرگ فرزند برومند و فرهیخته فرهنگ ملی ایران بود و ظهور او نقطه عطفی در 
تاریخ ایران است. اگر چه او توانسته بود شیوه حکومتی یگانه و شایسته ای را در پیش گیرد و با 

اصطالحات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی در زمان خود تحوالت شگرفی را در 
این عرصه ها ایجاد کند  اما خود میراث دار پیشینه تاریخی چند هزار ساله و فرهنگ درخشان 
و پربار نیکان خود بود. از همین روی به باور این نگارنده، برای ملت ایران با چندین هزار سال 
 سابقه تاریخی و فرهنگی شایسته نخواهد بود که تاریخ خود را از میانه آغاز کند و نقطه عطف

تاریخ خود را که همانا پایه گذاری شاهنشاهی پهناور هخامنشی بود به عنوان آغازگر تاریخ 
ایران برگزینند. فراموش نکنیم که کوروش بزرگ هخامنشی یکی از هزاران ستاره درخشانی 

است که در میانه آسمان تاریخ و فرهنگ ایران می درخشند.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا 
شهری  تاسیسات  از  آب  نشت  گفت:  خوزستان 
تهدیدی همیشگی برای آثار تاریخی و منازل قدیمی 

در شوشتر است.
به گزارش آژانس خبری بختیاری مجتبی گهستونی 
اظهار داشت: نشت آب از تاسیسات شهری باعث 

می شود تا زیرزمین ها و شوادان های تاریخی در 
و  گیرد  قرار  خطر  معرض  در  شوشتر  شهرستان 
همین امر باعث تخریب منازل تاریخی در این شهر 

می شود.
در شهرستان  که  زمینی  زیر  به شهر  اشاره  با  وی 
همه  شوشتر  شهر  در  افزود:  دارد،  وجود  شوشتر 

منازل در زیر زمین به همدیگر متصل بوده اند و به 
این دلیل راه های ارتباطی زیادی بین منازل در زیر 
سطح زمین موجود است اما نشت آب در زیرزمین ها 
سبب شده که مردم اقدام به بستن راه آب از منازل 
مجاور به منزل خود کنند و همین امر باعث می شود 

تا تاریخ در این شهرستان تهدید شود.

اشاره  با  خوزستان  فرهنگی  میراث  دوستدار  این 
این  در  ماه های گذشته  و  ها  هفته  در  که  این  به 
شهرستان اتفاقاتي افتاده، خاطرنشان کرد: در ماه های 
گذشته در شهرستان شوشتر نشت های مکرر آب 
باعث شد تا زیر زمین های منازل مردم پر از آب 
شود به حدی که راهی برای ورود به زیر زمین های 
منازل وجود نداشته و اداره آب این شهرستان قادر 
به پیدا کردن سرنخ لوله نشت کرده در این ماجراها 

نبوده است.

گهستونی با اشاره به این که در این ماجراها همیشه 
صاحبان بنا خسارت می بینند، تأکید کرد: باید برای 
همیشه یکبار این مشکل را برطرف کرد ولی باید 
برای نحوه رفع این مشکل از کارشناسان و اهل فن 
کمک گرفت. وی تأکید کرد: آخرین بار که در این 
شهرستان آب به منازل مردم وارد شد یک هفته پیش 
در محله برابن مالک انصاری بود که آب سبب ایجاد 
شکاف عمیق در دیوار منزلی، نشست پایه برق و 

قطع اشتراک گاز و برق در منازل مجاور شد.

آب در کمین زيرزمین ها و آثار تاريخی شوشتر
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زاینده رود
واگذاری تنها سالن اختصاصی دوومیدانی کاران 
بخش  به  خوراسگان  ورزشگاه  در  واقع  استان 
بانوان دو و  خصوصی بیش از گذشته وضعیت 

میدانی کار اصفهان را وخیم تر کرد.
این اقدام که در راستای عمل به ماده 88 قانون 
مقررات مالی دولت در سال 88 صورت گرفته 
کار  میدانی  و  دو  بانوان  تا  شده  باعث  است، 

اصفهانی از تنها سالن سرپوشیده استاندارد برای 
انجام تمرینات خود محروم گردند.

واگذاری خانه دو و میدانی به بخش خصوصی و 
دراختیار قرار دادن این فضا به اسکیت بازان یعنی 
خط بطالن کشیدن به حق و حقوق مسلم بانوان 
فعال این رشته، رشته ای که سال های متمادی و 
در جریان رقابت های مختلف اعم از داخلی و یا 
از  رشته های  برون مرزی همواره  رقابت های 

مدال آور و پرافتخار بوده است. چند سالی است 
که این رشد در بخش بانوان نیز وجود داشته است 
و در شرایطی که دو و میدانی کاران بیش از گذشته 
حمایت و دلگرمی مسئوالن استانی را برای طی 
نیاز دارند  کردن مسیر پر و پیچ و خم قهرمانی 

احساس بی پناهی می کنند...
بالتکلیفی بانوان دو و میدانی کار استان 

اصفهان  استان  میدانی  و  دو  هیأت  رئیس  نایب 

با تأیید این موضوع می گوید: این سالن که به 
عنوان تتها سالن اختصاصی دو و میدانی استان  و 
 تنها مکان تمرینی بانوان دو و میدانی کار به شمار
می رفت در جریان این مزایده ها به شخصی نا 
آشنا به ورزش واگذار شده و هم اکنون در اختیار 

کالس های آموزش اسکیت قرار گرفته است. 
رضوان جنتی همچنین گفت: با واگذاری این مکان 
نه تنها روند تکمیل این مجموعه که مدت ها نیز 
از آغاز ساخت آن می گذرد با مشکل مواجه شده 
است بلکه بانوان فعال استان در این رشته نیز با از 
دست دادن تنها مکان تمرینی خود با مشکالت 

فراوان روبه رو شده اند. 
جنتی معتقد است: بانوان دو و میدانی کار استان 
همواره مورد بی مهری مسئوالن بوده اند امسال نیز 
بدون هیچگونه حمایتی از طرف باشگاه های استان 
تحت نام هیأت با کمترین امکانات و در بدترین 
شرایط خود را برای شرکت در مراحل بعدی لیگ 
باشگاه های کشور آماده می کنند، با این تفاوت که 
امسال حتی حق استفاده از تنها مکانی که مختص 

خودشان ساخته شده است را هم ندارند. 
در حال حاضر مسئوالن هیأت دو و میدانی استان 
اصفهان سخت پیگیر این موضوع هستند که هر 
و  دو  جامعه  به  دوباره  مجموعه  این  زودتر  چه 
میدانی استان برگردد، جنتی در این باره می گویید: 
انجام  زمینه  این  در  فراوانی  های  تالش  تاکنون 
ها این تالش  به زودی  امیدواریم  و  است   شده 
نتیجه بخش شود و بانوان دو و میدانی کار استان 
از بالتکلیفی رها شوند. واگذاری اماکن ورزشی به 
اشخاصی که هیچ سررشته ای در ورزش ندارند نه 
تنها تأثیری در بهبود مدیریت ورزش کشور ندارد 
بلکه با این شرایط به زودی شاهد نابودی ورزش 

نیز خواهیم بود.
خانه دو و میدانی دست اسکیت بازان چه 

می کند؟
نیز  اصفهان  استان  میدانی  و  دو  هیأت  رئیس 
روزهای شلوغ و پرکاری را پشت سر می گذارد 

از یک سو به دنبال نامه نگاری های اداری است تا 
بلکه خانه دو و میدانی را از اختیار اسکیت بازان 
خارج کند و از طرف دیگر به دنبال سانس تمرین 

برای بانوان دو و میدانی کار است. 
علیرضا امینی با اعالم این که این مشکل چندسالی 
است که گریبان دوومیدانی کاران را گرفته است 
چشم  به  تنها  واگذاری  این  دود  داشت:  اظهار 
بانوان این رشته می رود زیرا این سالن تنها سالن 
اختصاصی دو و میدانی سرپوشیده است از طرفی 
از آن می ترسیم که رفته رفته هیأت اسکیت خانه 
دو و میدانی را صاحب شود و تغییرکاربری دهد. 
هیأت از ابتدا به صورت موقتی، فعالیت خود را در 
سالن دو و میدانی خوراسگان آغاز کرد اما اکنون 
سالن را به طور کامل در اختیار خود گرفته است.
 طراحی سالن دو و میدانی خوراسگان به گونه ای
نیز  اسکیت  هایی همچون  برای رشته  که  است 
کاربری دارد و این هیأت از زمانی که سالن را در 
اختیار گرفته هزینه ها و سرمایه گذاری هایی را 

انجام داده است و کم مانده اعالم مالکیت کند.
وی ادامه داد: طبق طرح های ملی ورزشی، قرار 
است هشت سالن ویژه دوومیدانی در کشور به 
وسیله سازمان تربیت بدنی ساخته شود که غیر از 
سالن دو و میدانی خوراسگان، بقیه سالن ها ساخته 
شده و در اختیار سایر استان های کشور گذاشته شده 
است. از طرفی چون هیأت دو و میدانی استان چون 
برای تکمیل سالن دو و میدانی خوراسگان از نظر 
مالی با مشکالت زیادی روبه رو بود  عنوان متولی 
 ساخت این سالن را به اداره کل ورزش و جوانان

دادند.
سالن دو و میدانی خوراسگان به جهت سرپوشیده 
سالن  همچنین  و  زمستانی  تمرینات  برای  بودن 
زیادی  اهمیت  از  کار  میدانی  و  دو  بانوان  ویژه 
را  زیادی  مشکالت  آن  نبود  و  است  برخوردار 
برای ورزشکاران این رشته به وجود خواهد آورد، 
ولی به طور حتم برای پیشرفت دو و میدانی کاران 

استان اصفهان از هیچ کاری رویگردان نیستیم.  

لوکا  کنار گذاشتن  از  بعد  باشگاه سپاهان  مسئوالن 
بوناچیچ، دنبال یک مربي خارجي سرشناس هستند ولي 

هنوز موفق به انتخاب سرمربي جدیدشان نشده اند.
در حال حاضر کریم قنبري هدایت زردپوشان اصفهاني 
را بر عهده دارد ولي رحیمي مدیرعامل سپاهان هفته 
مربي  یک  دنبال  باشگاه  این  که  کرد  اعالم  گذشته 
خارجي است. سپاهاني ها ابتدا مصطفي دنیزلي را به 
عنوان گزینه اصلي خود انتخاب کردند ولي این مربي 
ترکیه اي به اصفهاني ها پاسخ منفي داد و حاال بحث 

حضور او در پرسپولیس مطرح است.

اما سپاهان سراغ گزینه  دیگري رفته و به زالتکو کرانچار 
سرمربي سابق پرسپولیس پیشنهاد داده است. کرانچار 
در آخرین فعالیت خود هدایت تیم ملي مونته نگرو را 
برعهده داشت ولي در حال حاضر در تیمي فعالیت 

نمي کند.
این مربي کروات در شروع کارش در مونته نگرو نتایج 
اروپا  خوبي در رقابت هاي مقدماتي جام ملت هاي 
گرفت و حتي در انگلیس تیم ملي این کشور را متوقف 
کرد ولي در ادامه نتایج چندان خوبي نگرفت و از کار 
برکنار شد. مسئوالن باشگاه سپاهان چند روزي است 

که مذاکره با این مربي را آغاز کرده اند و اگر با کرانچار 
به توافق نرسند با چند گزینه اروپایي دیگر وارد مذاکره 
خواهند شد. آخرین اخبار حاکی از آن است که طرفین 
در مورد مسائل مالی اختالف دارند و رابط خارجی این 
مذاکره قیمت به نسبت سنگینی را به سپاهانی ها داده 
است. یک منبع آگاه در باشگاه سپاهان گفت: احتمال 

عقد قرار داد با این مربی بسیار زیاد است. 
زالتکو کرانچار به عنوان مربی در تیم هایی همچون 
کرواسیا زاگرب و الشباب امارات سابقه  مربیگری دارد.  
کرانچار در فاصله سال های 2۰۰۴ تا 2۰۰۶ در 18 بازی 

هدایت تیم ملی فوتبال کرواسی را نیز بر عهده داشت.
وی همچنین سرمربی تیم فوتبال کرواسی در جام 
جهانی 2۰۰۶ نیز بوده است. آخرین تیم او دوناسکا 
استردا 1۹۰۴ اسلواکی بود که در سوپر لیگ این کشور 
بازی می کند.  کرانچار به خاطر استفاده از دست هایش 
در کنار زمین برای انتقال تاکتیک های مورد نظر به 

کرانچار  نیکو  است.  شده  شناخته  بازیکنانش 
کرواسی  فوتبال  ملی  تیم  در  نیز  او  فرزند 

عضویت دارد.
این مربی کروات در سال 1۳88 در نهمین 
عقد  با  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  دوره 

قراردادی رسمی به مدت دو سال به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شد.

ورزش
خبر

يوونتوس در صدر ماند
 A تیم هاي التزیو و اودینزه با ناکامي در هفته نهم سري

از رسیدن به صدر جدول باز ماندند.
نتیجه پیکار مدعیان قهرماني به طور کامل به سود 
اودینزه  و  التزیو  تیم هاي  و  خورد  رقم  یونتوس 
دیدار  در  التزیو  برسند.  جدول  صدر  به  نتوانستند 
خانگي با تساوي یک بر یک مقابل کاتا نیا متوقف شد 
و اودینزه با قبول شکست دو بر صفر مقابل ناپولي از 
راهیابي به صدر بازماند. اما تیم هاي شهر میالن همانند 
هفته هاي گذشته به روند خود ادامه دادند. اینتر در ادامه 
نتایج ضعیف خود با تساوي یک بر یک مقابل آتالنتا 
متوقف شد، اما میالن احیا شده با نتیجه چهار بر یک 

پارما را شکست داد. 

فريبرز عسگري
جانشین مهماندوست 

فدراسیون تکواندو فریبرز عسگري را به جاي رضا 
مهماندوست به عنوان سرمربي تیم ملي تکواندو معرفي 

کرد.
وي که کسب مدال  طالي جهان و بازي هاي آسیایي 
و سابقه هدایت تیم هاي ملي نوجوانان و دانشجویان 
ایران را در کارنامه خود دارد، در رأس کادر فني تیم 
ملي بزرگساالن، جایگزین رضا مهماندوست شده است. 
مهماندوست، حدود دو هفته پیش از هدایت تیم ملي 
تکواندو استعفا کرده بود که مورد پذیرش فدراسیون 
تکواندو قرار گرفت. دستیاران عسگري در کادر فني تیم 

ملي هنوز انتخاب نشده اند. 

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام 
کشور تا سال 92

وزارت  هاي  استان  و  مجلس  امور  حقوقي،  معاون 
ورزش و جوانان گفت: این وزارتخانه مي کوشد تا سال 
۹2 پروژه هاي نیمه تمام ورزشي کشور را تکمیل کند. 
سید احمد رسولي نژاد اظهار داشت: از سال ۹2 هیچ 
پروژه نیمه تمام ورزشي در سطح کشور وجود نخواهد 
داشت. وي یکي از اهداف کوتاه مدت وزارت ورزش 
و جوانان را تکمیل پروژه هاي نیمه تمام ورزشي در 
سراسر کشور عنوان کرد و گفت: در تالشیم تا اعتبارات 

مورد نیاز را براي این کار تأمین کنیم.
معاون وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: به دلیل 
اهمیت و نقش مهم بانوان در نهاد خانواده، سالمت و 
ورزش این قشر مورد توجه جدي وزارت ورزش و 

جوانان است.

 رونمايی
از نماهنگ ورزش اصفهان 

از نماهنگ ورزش اصفهان در حضور معاون وزارت 
ورزش و جوانان رونمایی شد.

در بخشی از نشست صمیمانه رسولی نژاد با کارکنان 
اداره کل ورزش وجوانان از نماهنگ ورزش اصفهان که 
در وصف قهرمانی جوانان دیار نصف جهان سروده شده 
و سرودی حماسی، ورزشی قلمداد می شود رونمایی 
شد. خواننده این نماهنگ هادی خدابخش با آهنگ 
سازی و تنظیم مهدی خدابخش است. شعر این نماهنگ 

را محمد نویری سروده است. 

 گیتی پسند
و يک امتیاز تا صدر

هفته سوم لیگ برتر والیبال برای نمایندگان اصفهان 
شیرین بود. پیروزی سه امتیازی گیتی پسند آنها را تا رده 

دوم جدول باال کشید.
هفته سوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور چهارشنبه 
شب با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد. مهم ترین 
دیدار هفته مصاف پیکان و کاله بود که با برتری سه بر 

دو پیکانی ها به پایان رسید. 
پیروزی سه امتیازی گیتی پسند برابر نوین کشاورز و 
باریج اسانس برابر کرمان حکم به صعود دو تیم اصفهانی 

در جدول رقابت ها داد. 

ذوب آهن باالتر از مهرام
تیم های بسکتبال ذوب آهن و فوالد ماهان با پیروزی در 
هفته دوم لیگ برتر بسکتبال هر کدام با صعودی سه پله 

ای روبه رو شدند.
برگزاری  با  کشور  های  باشگاه  بسکتبال  برتر  لیگ 
دیدارهای هفته دوم پیگیری شد. از نتایج مهم دیدارهای 
این هفته می توان به پیروزی ذوب آهن، فوالد ماهان و 
مهرام اشاره کرد اما جالب این که شرکت ملی حفاری با 
وجود حامد حدادی برابر دانشگاه آزاد شکست خورد. 
ذوب آهن و فوالد ماهان با پیروزی در هفته دوم هر کدام 

سه پله در جدول رقابت ها صعود کردند. 

حضور جادوگر در تیم نفت!
باشگاه نفت تهران از سرمربی شاهین بوشهر به کمیته 

انضباطی شکایت کرد.
باشگاه نفت تهران از فیروز کریمی به دلیل اظهاراتش 
مبنی بر وجود جادوگر در این تیم لیگ برتری و ارتباط 
نتایج خوب نفت در لیگ برتر امسال با جادوگری، از 
 این مربی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت
کرد. منصور قنبرزاده، مدیرعامل باشگاه نفت تهران ضمن 
تأیید این خبر گفت: به همین منظور به خاطر اظهارات 
واهی، غیر فنی و بی مورد این مربی، امروز نامه ای را 
برای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر شکایت 

از فیروز کریمی ارسال خواهیم کرد.

منهای فوتبال 

کرانچار، گزينه احتمالی سرمربی گری سپاهان

تحلیل

رم به زودی به اوج می رسد
فرناندو گاگو معتقد است که رم به زودی به روزهای اوج 

خود باز می گردد.
بعد از یک شروع نا امید کننده در رقابت های سری آ، رم 
موفق شد در چند بازی خود نتایج قابل قبولی کسب کند و 
خود را تا رده هشتم سری آ باال بکشد. اما با وجود شکست 
دو بر یک چهارشنبه شب مقابل جنوا، فرناندو گاگو هافبک 
آرژانتینی معتقد است این تیم به زودی به روزهای خوب 

خود باز خواهد گشت. گاگو در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس ایتالیا گفت: در چند 
هفته اخیر رم پیشرفت قابل توجهی داشته است. برای رسیدن به اوج باید کمی صبور 
بود. من مطمئنم به زودی رم همان تیم قدرتمند سال های نه چندان دور خواهد شد 
احتیاج  به زمان  به هماهنگی الزم  برای رسیدن  بازیکنان جدید  و سرمربی جدید و 

دارند.
گاگو در این فصل تا به حال پنج بازی برای رم انجام داده است. آنها امروز در ادامه 

رقابت های سری آ در ورزشگاه المپیکو میزبان میالن هستند. 

استارت پسر طاليي کشتي  از لندن تا لندن
دارنده پنج مدال طالي کشتي فرنگي جهان اظهار داشت: 
پس از این که از اردوي تیم ملي جدا شدم، حدود دو ماه 
است که به سفارش محمد بنا هیچ تمریني نکرده ام اما با 
المپیک  براي  را  استارت خود  ملي  تیم  تمرین هاي  شروع 
لندن مي زنم چرا که این المپیک با المپیک پکن براي من 

خیلي فرق دارد.
المپیک  براي  خود  برنامه هاي  با  رابطه  در  سوریان  حمید 

لندن گفت: قرار است در اولین مسابقه ام در یک تورنمنت آزمایشي در لندن شرکت 
کنم که در آنجا در وزن ۶۰ کیلوگرم مسابقه خواهم داد.

از این لحاظ که مسابقه ها در همان سالني برگزار مي شود که المپیک لندن هم در آنجا 
خواهد بود، این موضوع بسیار به کشتي گیراني که در مسابقه هاي آزمایشي شرکت 
کنند، کمک خواهد کرد و خیلي از استرس ها و مسائل جانبي را از ورزشکار دور 
لندن عملکرد موفقیت آمیزي  بتوانم در  ملي پوش شدم،  اگر  امیدوارم که  و  مي کند 

داشته باشم.

رئال، قوی ترين تیم اللیگاست
برای مهاجم فرانسوی رئال پیروزی تیم از گلزنی خودش 

بسیار مهم تر است. 
صفر  بر  سه  پیروزی  از  مادرید،  رئال  مهاجم  بنزما،  کریم 
چهارشنبه شب تیمش مقابل ویارئال ابراز خوشحالی کرد 
و تیمش را بهترین تیم حال حاضر اللیگا دانست. در این 
دیدار بنزما در دقیقه شش گل اول تیمش را به ثمر رساند 
و کاکا و آنخل دی ماریا در همان ۳۰ دقیقه ابتدایی بازی، 

کار حریف را یکسره کردند. برای بنزما پیروزی تیمش از گلزنی خودش بسیار مهم تر 
بود. او در گفتگو با سایت اختصاصی باشگاه رئال گفت: دوست دارم رئال یک بازی 
تک ضرب انجام دهد و همچنین روی ضد حمالت کار کنیم. ما نمایش بسیار خوبی 
داشتیم، به ویژه در نیمه اول. به نظر من رئال قوی ترین تیم اللیگاست. این پیروزی 
برای ما بسیار مهم بود. فرقی ندارد من یا ایگواین گلزنی کنیم. مأموریت ما گلزنی 
 و کمک به تیم است. مهم ترین مسأله در فوتبال پیروزی است. با این پیروزی رئال

22 امتیازی شد و در رده دوم جدول باقی ماند. 

چارچوب

 پژمان سلطاني
هفته هشتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های برتر کشور 

امروز پس از بیست و یک روز تعطیلی آغاز خواهد شد.
 این رقابت ها که به دلیل حضور تیم ملی فوتسال ایران در رقابت های
گرند پریکس برزیل  به مدت سه هفته تعطیل شده بود امروز با 

دیدار تیم های ماهان و میثاق تهران آغاز خواهد شد.
تیم های گیتی پسند و فیروز صفه اصفهان نیز از ساعت 1۶ 
به ترتیب به مصاف تیم های لبنیات ارژن فارس و شهرداری 

ساوه می روند.
ماهان، نیم نگاهی به بازی شیراز دارد 

تیم فوالد ماهان در سالن پیروزی میزبان میثاقی است که در بازی 
آخر خود مقابل فیروز صفه با حساب چهار بر یک مغلوب دیگر 
نماینده اصفهان شده بود. تیم ماهان نیز در بازی قبلی خود موفق 

به شکست میزبان خود ارژن فارس شده بود.
 ماهان اکنون 1۹ امتیازی است و در رده دوم جدول رده بندی 
جای دارد و میثاق تهران نیز در رده دهم قرار گرفته است. حسین 
افضلی در این دیدار نیم نگاهی هم به بازی گیتی پسند و ارژن 

فارس دارد و منتظر لغزش شاگردان علیرضا افضل است.
گیتی پسند به دنبال همای خوشبختی

صدرنشین لیگ برتر، تیم گیتی پسند اصفهان در سالن شهید 
ابوالفتحی شیراز باید به مصاف لبنیات ارژن فارس برود. گیتی 
پسند که هفت برد متوالی را تا پایان هفته هفتم دارد، در غیاب 
مصطفی نظری دروازه بان ملی پوش خود )به علت مصدومیت( 
رو در روی ارژن فارسی قرار می گیرد که در بازی قبلی خود 
مغلوب تیم ماهان شده است. ارژن در مکان هفتم ایستاده و در 
تالش است که خود را در جمع پنج تیم اول ببیند اما تیم علیرضا 

افضل با شکست میانه خوبی ندارد و برای این که تیم های 
ماهان و شهید منصوری به گیتی پسند نرسند برای پیروزی گام 
به میدان می گذارد. نماینده اصفهان آمار خیره کننده ای دارد، 
بازیکنان گیتی پسند در طول هفت هفته ۴۰ گل به ثمر رسانده 
اند و فقط ۹ گل دریافت کرده اند و در مقابل ارژنی ها 1۹ گل 

زده و 1۳ گل دریافت نموده اند. 
بازی سخت فیروز صفه در ساوه

این تعطیالت سه هفته ای باعث شده احمد باغبانباشی روی 
کارهای تاکتیکی با بازیکنانش بیشتر کار کند، اما این تیم امروز 
در ساوه بازی آسانی نخواهد داشت، چرا که شهرداری ساوه 
 برای این که خود را به نیمه باالی جدول برساند حساب ویژه ای
روی این بازی باز کرده است. اگر فیروز صفه بتواند از این بازی 
سه امتیاز ممکن را کسب کند جایگاهش در جدول بهتر خواهد 
شد. در دیگر مسابقات قعرنشین لیگ، تیم دبیری تبریز میزبان 
شهید منصوری قرچک است. شرکت ملی حفاری تیم صبای قم 
را پیش رو دارد. گسترش فوالد تبریز مقابل پرسپولیس تهران 
صف آرایی می کند و علم و ادب مشهد در قلعه عقاب ها به 

میهمانی راه ساری خواهد رفت. 

حذفی  جام  فوتبال  مسابقات  نهایی  شانزدهم  یک  مرحله 
اصفهان،  سپاهان  تیم های  حذف  با  کشور  باشگاه های 
به  دایی  شاگردان  و  بندرانزلی  ملوان  تبریز،  تراکتورسازی 

پایان رسید.
حذفی  جام  فوتبال  رقابت های  نهایی  شانزدهم  یک  مرحله 
لغو یک دیدار  برگزاری 1۵ مسابقه و  با  باشگاه های کشور 
پیگیری شد که با حذف تیم های لیگ برتری سپاهان اصفهان، 
البرز،  سایپای  گذشته،  دوره  قهرمان  نایب  بندرانزلی  ملوان 
تراکتورسازی تبریز، نفت تهران، راه آهن شهرری که هدایت 
همراه تبریز  شهرداری  و  دارد  برعهده  دایی  علی  را   آن 

شد.
در این دیدارها، تیم های دسته دومی سیاه جامگان مشهد و 
ترین  بزرگ  برتری،  لیگ  تیم های  با حذف  مهر کرج  سایپا 
شگفتی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی را رقم زدند 
و شکست تیم های ملوان و تراکتورسازی در مشهد و یاسوج 
تیم  انصراف  بود.  مرحله  این  جذاب  اتفاقات  دیگر  از  هم 
استقالل صنعتی اهواز هم باعث صعود بدون دردسر تیم مس 

کرمان به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی شد.
این نتایج در حالی رقم خورد که تیم پرسپولیس به سختی 
با  و  کرد  عبور  اول  دسته  لیگ  الف  گروه  قعرنشین  سد  از 
دقایق  در  فوالد  گسترش  برابر  ذوب آهن  پیروزی  به  توجه 
نهایی  تیم اصفهانی در مرحله یک هشتم  این  پایانی حریف 
مرحله  این  مسابقه  ترین  مهم  دیدار،  این  شد.  حذفی  جام 
از مسابقات محسوب می شود که با انجام مراسم قرعه کشی 
میزبان بازی پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان مشخص خواهد 
برابر  ارزشمند  پیروزی  با  هم  جاللی  مجید  شاگردان  شد. 
سپاهان اصفهان در اهواز ضمن صعود به مرحله یک هشتم 

نهایی، بحران هفته های اخیر را پشت سرگذاشته و به آرامش 
صنعت  تیم  همچنین  چهارشنبه  عصر  یافتند.  دست  نسبی 
زاگرس  کهر  اولی  دسته  تیم  پایانی  دقایق  در  آبادان  نفت 
لرستان را از پیش رو برداشت تا در مرحله یک هشتم نهایی 
حریف فوالدخوزستان شود، این بازی را می توان شهرآورد 
جام حذفی خواهد دربی  دومین  که  نامید   استان خوزستان 

بود.
مرحله  در  برتری  لیگ  تیم های  ناکامی  و  پیروزی  دنبال  به 
یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های 
کشور شاگردان پرویز مظلومی در آخرین دیدار این مرحله 
برابر شیرین فراز کرمانشاه به پیروزی پرگل دست یافتند تا 
در مرحله بعدی به مصاف سایپا مهر کرج بروند، تیمی که 
توانست راه آهنی را شکست دهد که سرمربی آن علی دایی، 
در دو سال گذشته با تیم پرسپولیس قهرمان جام حذفی شده 
بود. نکته جالب توجه این که برنده دیدار تیم های پرسپولیس 
و ذوب آهن اصفهان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
برابر تیم پیروز مسابقه سایپا مهر کرج و استقالل تهران به 

میدان می رود.

هفته هشتم لیگ برتر فوتسال
ماهان چشم انتظار سوغات شیراز

بعد از حذف مدعیان در مرحله یك شانزدهم؛
پرسپولیس- ذوب آهن، مهم ترين ديدارمرحله يک هشتم

با تغییر کاربری خانه دوومیدانی اصفهان به پیست اسکیت؛     

 مستأجر،صاحب خانه
را بیرون کرد



قبل  ساعت  سه  یا  دو  حتی  افراد  از  خیلی 
غذایی  چه  نمی دانند  هنوز  شام  یا  ناهار  از 
درست کنند. این مسأله کالفه تان می کند. در 
بیشتر مواقع فکر این که چه غذایی بخوریم 
دنیای  در  است.  سخت تر  کردن  آشپزی  از 
یا خانم های  برای خانم های شاغل و  امروز 
خانه داری که تمام روز مشغول کارهای خانه 
آشپزی  مواقع  اغلب  در  هستند  بچه داری  و 
و تهیه غذا، سخت و خسته کننده است. در 
تا 12 ساعت کار، خیلی ها  از 1۰  واقع بعد 
راه  ساده ترین  و  ندارند  را  آشپزی  حوصله 
را برای شام انتخاب می کنند: پیتزا یا غذای 
غذاهای  سراغ  یا  و  می دهند  سفارش  آماده 
یخ زده می روند. اما راه حل های بهتری هم 
غذاهای  خوردن  از  را  شما  که  دارد  وجود 
چرب  مواد  و  قند  نمک،  از  سرشار  آماده 
با  را  شما  مطلب  این  در  می دهد.  نجات 
ترفندهای ساده و عملی آشنا می کنیم که از 
آشپزی و تهیه غذای سالم در کنار خانواده، 

لذت ببرید.
آشپزخانه را مرتب نگه دارید

در  دارند  عادت  خانواده  اعضای  از  بعضی 
اغلب  و  می شوند  جمع  هم  دور  آشپزخانه 
و  بازی  اسباب  مدرسه،  کتاب های  روزنامه، 
خرت و پرت های دیگرشان را در آشپزخانه 
جا می گذارند. سعی کنید با هر ترفندی که 
دهید.  ترک  را  ها«  گذاشتن  »جا  این  شده 
آشپزی کردن لذت بخش است و افرادی که 
آشپزی نمی کنند نمی توانند این لذت را درک 

کنند. برای حفظ سالمت خود و خانواده تان 
با لذت آشپزی کنید

جای  اگر  و  غذاست  تهیه  جای  آشپزخانه 
نیز در آنجا میل  باشد می توان غذا را  کافی 
غیر  اشیای  از  پر  اطرافتان  که  این  اما  کرد. 
بین  از  غذا  تهیه  برای  را  انگیزه  باشد  الزم 
مشغول  باید  کاری  هر  از  قبل  چون  می برد 
مرتب کردن شلوغی ها باشید و این کار روی 
اخالقتان هم تأثیر می گذارد. برعکس داشتن 
آشپزخانه ای مرتب و تمیز حتی می تواند آن 
قدر آرام بخش باشد که خستگی روزانه را 

از تن شما به در کند.
آشپزخانه تان را دوست داشته باشید

آشپزخانه ای که چیدمان زیبایی دارد، نوری 
دلچسب بر آن می تابد، چاقوها تیز و مرتب 
هستند،  فراهم  تازه  سبزیجات   هستند، 
باال  کیفیت  و  خوب  جنس  با  تابه ها  ماهی 
وجود دارند، کاشی ها و کابینت ها از تمیزی 
برق می زنند، خانم خانه را تشویق به آشپزی 
که  است  آشپزخانه  در  چیزی  اگر  می کند. 
اذیتتان می کند و یا دوستش ندارید عوضش 
سلیقه  با  و  دلخواه  به  را  آشپزخانه  و  کنید 

خود بچینید.
برنامه غذایی داشته باشید

نوشتن برنامه غذایی چند دقیقه بیشتر وقت 
هفته  طول  در  می شود  باعث  اما  نمی گیرد 
درست  غذایی  چه  امشب  »برای  از  فکرتان 
کنم؟« راحت شود. ببینید در یخچال یا فریزر 
چه دارید و طبق آن برنامه ریزی کنید. در این 

آماده  غذای  به  را  شب  یک  می توانید  میان 
می توانید  دهید.  اختصاص  پیتزا  سفارش  یا 
لیست غذا یا همان برنامه غذایی تان را روی 
در کابینت یا یخچال بچسبانید تا به محض 
رسیدن به خانه جلوی چشمتان باشد. در این 
صورت با آرامش و آمادگی بیشتری شروع 

به آشپزی می کنید.
از آشپزی لذت ببرید

افرادی هستند که آشپزی کردن  بدون شک 
متنفر  آشپزی  از  اگر  اما  ندارند.  دوست  را 
کوچک،  تغییرات  انجام  با  بي شک  نباشید 
لذت  کردن  آشپزی  می شود.  نظرتان عوض 
نمی کنند  آشپزی  که  افرادی  و  است  بخش 
نمی توانند این لذت را درک کنند. برای حفظ 
آشپزی  لذت  با  خانواده تان  و  سالمت خود 
کنید. تنوع ایجاد کنید. وقت هایی را به این 
اعضای  یا  دوستان  با  که  دهید  اختصاص 
خانواده آشپزی کنید. این کار باعث می شود 
بگیرید.  یاد  تکنیک های جدیدی  روش ها و 
آشپزی  دارید در کالس  امکان  و  اگر وقت 
آشپزی  کتاب  یک  یا  و  کنید  نویسی  اسم 
سرآشپز  بگذارید.  کنار  را  ترس  بخرید. 
خوب شدن چندان هم سخت نیست. کافی 

است از مواد غذایی، درست استفاده کنید.
هم  باز  و  کار  تقسیم  کار،  تقسیم 

تقسیم کار
در بیشتر خانواده ها با این که اعضای دیگر 
خانواده در خانه هستند و یا این که زودتر از 
باز هم،  بر می گردند،  به خانه  مادر خانواده 

و  برسد  راه  از  مادر  تا  می مانند  منتظر  همه 
شروع به تهیه غذا کند. این رویه به هیچوجه 
درست نیست و فقط خانم خانه را خسته و 
فرزند  اگر  کنید.  کار  تقسیم  افسرده می کند. 
شما  از  قبل  که  دارید  بزرگ تر  یا  ساله   1۰
تهیه  مقدمات  که  بسپارید  می رسند  خانه  به 
غذا را فراهم کند. به عنوان مثال از همسرتان 
الزم  خریدهای  خود  راه  سر  تا  بخواهید 
برای غذا را انجام دهد. از همسر یا فرزندان 
بزرگ تر خود بخواهید ساالد را آماده کنند، 
کنند  گرم  را  فر  بگذارند،  گاز  روی  را  آب 
لوازم  بخواهید  کوچک تر  فرزندان  ...از  و 
شام را آماده کرده و میز را بچینند. خالصه 
این که تقسیم کار کنید. شاید بگویید آن ها 
اگر  باور کنید  اما  بیشتر خرابکاری می کنند. 
به آنها فرصت دهید به خوبی یاد می گیرند. 
خواهید دید که حتی ابتکار عمل هم به خرج 

می دهند که باعث غافلگیری تان می شود.
فریزر جادویی من

شلوغ  سرتان  می دانید  که  زمان هایی  برای 
غذاهایی  ندارید  آشپزی  وقت  یا  و  است 
تهیه کرده و در فریزر قرار دهید. این غذای 
آماده باید به اندازه  تمام اعضای خانواده تهیه 
 ... و  دلمه  قلقلی،  کوفته  خورشت ها،  شود. 
قابل  به راحتی هم  به راحتی یخ می زنند و 
مصرف هستند. آشپزی کردن با خیال راحت 
خیلی لذت بخش است. برای آخر هفته که 
وقتتان آزادتر است تنوع غذایی ایجاد کرده و 
با کمک خانواده غذاهای جدید و خوشمزه 
طبخ و میل کنید. می توانید این کار را آخر 
دیگر  از  می توانید  باز  و  دهید  انجام  هفته 
نگهداری  و  تهیه غذا  برای  اعضای خانواده 
که  غذاهایی  بگیرید.  کمک  فریزر  در  آن ها 
آماده کرده اید را در ظروف مناسب یا کیسه 

تا  بنویسید  را  آن  روی  و  داده  قرار  فریزر 
موقع خارج کردن از فریزر اشتباه نکنید.

همیشه آب مرغ یا آب گوشت داشته 
باشید

سوپ یک غذای فوق العاده است. غذایی سالم، 
مغذی، خوشمزه که در عین حال سریع آماده 
داشته  فریزر  در  آماده  مرغ  آب  اگر  می شود. 
باشید در عرض چند دقیقه می توانید یک سوپ 
سبزیجات خوشمزه و مغذی تهیه کنید. خواهید 
دید برای زمان هایی که وقت یا حوصله آشپزی 
ندارید معجزه می کند. به سیب زمینی و هویج 
بسنده نکنید. اسفناج، نخود فرنگی، ذرت، فلفل 
دلمه ای و اگر دوست داشته باشید حبوبات نیز 
غذایی  مواد  این  کنید.  اضافه  خود  سوپ  به 
سرشار از ریزمغذی هایی هستند که کالری و 
انرژی الزم بدن را فراهم می کنند. می توانید در 
کنار سوپتان ساالد و نان نیز قرار دهید که یک 

غذای کامل شود.
آرام پز را دریابید

خارج  خانه  از  که  این  از  قبل  کنید  تصور 
شوید، چند تکه مرغ، مقداری سبزیجات و 
بریزید  آرام پز خود  در  را  مرغ  مقداری آب 
بر  سرکار  از  وقتی  بروید.  کار  سر  به  و 
می گردید می بینید که غذا آماده است. خیلی 
آشپزخانه ای  لوازم  نه؟  است  بخش  لذت 
کارهای  می شوند  ارائه  بازار  به  روز  هر  که 
کمتر را  شما  خستگی  و  راحت تر  را   خانه 

 می کنند.
آخر هفته غذاهای جدید تهیه کنید

لذت  خیلی  راحت  خیال  با  کردن  آشپزی 
بخش است. برای آخر هفته که وقتتان آزادتر 
کمک  با  و  کرده  ایجاد  غذایی  تنوع  است 
و  طبخ  و خوشمزه  جدید  غذاهای  خانواده 

میل کنید.

و  فناوری  با  بیشتر  ما  امروزی،   زندگی  در  که  است  درست   
ساختمان های شهری سر و کار داریم،  اما مطالعات محققین نشان 
می دهد که مغز ما همچنان برای پاسخ دادن به حیوانات،  ساختاری 

ویژه دارد.
به گزارش وایرد،  وقتی به افراد تصاویری از حیوانات نشان داده 
می شود، بخش های خاصی از آمیگداالی مغز آن ها به سرعت واکنش 
نشان می دهد. آمیگداال ساختاری درون مغز است که مسئول احساس 

رضایت، درد، ترس و پاداش در افراد است.
محققین می گویند چه به پرنده ای که جلوی خانه تان در حال غذا 
خوردن است نگاه کنید و چه تصویر کوسه ای را از تلویزیون ببینید،  
قسمت های خاصی در مغز شما فعال می شوند. به نظر می رسد ما این 
فعالیت مغزی را از اجداد خود به ارث برده باشیم. در واقع این تاثیر 
به قدری ثابت و زیاد هست که بتواند انعکاسی از اهمیت حیوانات 

در طول دوره تکامل ما باشد.

زیست- عصب شناس مؤسسه فناوری کالیفرنیا و گروهش در مطالعه 
جدید خود به گروهی خاص و استثنایی  از افراد دسترسی داشتند: 
 ۴1 نفر که به دلیل صرع مقاوم به دارو، نیاز به جراحی داشتند. قبل 
از چنین جراحی هایی،  پزشکان باشد نقشه ای از مغز بیمار تهیه کنند. 
نقشه مغزی از طریق وارد کردن الکترودها به قسمت های مختلف 
مغز و اندازه گیری نورون به نورون واکنش ها نسبت به تحریک ها، 
تهیه می شود. احتمال )ردیف باال(  و میزان )ردیف پایین( واکنش 
قسمت های مختلف مغز در زمان دیدن موارد مختلف مورمان و 
همکارانش در طول مراحل تهیه نقشه مغزی، به این افراد تصاویری از 
حیوانات،  مردم، ساختمان های معروف و اشیا نشان دادند. وقتی افراد 
به تصویر حیوانات نگاه می کردند،  فعالیت در آمیگداالی راست در 
نیمکره راست مغزشان افزایش می یافت. نقشه نهایی مغز نشان داد که 
این قسمت های مربوط به حیوانات، در صرع افراد درگیر نمی شود. 
بنابراین،  فعالیت این قسمت مغز در این افراد را نمی توان به بیماری 

آ ن ها نسبت داد.
از آن جا که همه افراد همین الگوی فعالیت مغزی را با دیدن تصویر 
حیوانات نشان دادند،  می توان نتیجه را به سایر افراد هم تعمیم داد. 
کریستوف کخ،  از همکاران مطالعه در این باره می گوید: این نتیجه را 
به همان اندازه می توان به همه افراد تعمیم داد که نتایج مرکز خواندن 
متن در مغز و یا محل درک و پردازش زبان در مغز را به همه افراد 
تعمیم داده ایم. در واقع همان طور که امروزه برای خواندن و زبان، 
محل مشخصی از مغز را مسئول می دانیم و این محل مشخص در 
همه افراد یکسان است،  تشخیص حیوانات هم در مغز همه، محل 

مشخص و به خصوصی دارد.
به اعتقاد محققین، در تاریخ تکامل انسان، حیوانات آن قدر نقش مهمی 
داشته اند که بخشی از مغز به آن ها اختصاص یافته است. البته این 

موضوع تنها مخصوص انسان یا حتی نخستی ها نیست.
در حیوانات مختلف،  از ماهی ها گرفته تا پستانداران، گرایش به 

استفاده از یک چشم و در نتیجه یک سمت از مغز برای جستجوی 
غذا یا مراقب شکارچی ها بودن، این یافته را تایید می کند.

برای گروه جالب است بدانند قبل از این که اطالعات بصری از 
به  مربوط  اطالعات  است  ممکن  آیا  برسد،   آمیگداال  به  چشم ها 
حیوانات در الیه های جلوتری از مغز بررسی و پردازش شوند؟ 

مطالعات آینده این موضوع را روشن خواهد کرد. 

چه غذایی بخوریم؟

از آشپزی در کنار 
خانواده لذت ببريد

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 21 °17 ° 6 °5 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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کانال مايکروسافت يوتیوب 
هک شد

بر اساس گزارش cnet.com  تمام ویدئوهای موجود بر 
روی کانال  ویدئویی شرکت مایکروسافت بر روی سایت 
یوتیوب از سوی یک فرد ناشناس حذف و با تعدادی 
معدود ویدئو جایگزین شد که تا حدودي بی معنی به 
نظر می رسند. در یکی از این ویدئوها بخش هایی از 
یک بازی کامپیوتری نشان داده می شود که فرد در حال 
بازی، در یک جعبه گیر افتاده است و امکان خروج از 
آن را ندارد. بیش از 2۴ هزار کاربر یوتیوب عضو کانال 
مایکروسافت در این وب سایت هستند. تاریخ ایجاد این 

کانال به 12 فوریه 2۰۰۶ باز می گردد

نگاهی به ستاره ای غول پیکر
بزرگ  بسیار  تلسکوپ  از  استفاده  با  اخترشناسان 
)VLT( رصدخانه جنوبی اروپا )ESO( موفق شدند 
تصویری نادر از یک ستاره غول پیکر که به گونه ای 
تهیه  دارد  تعلق  زرد(  های  )ابرغول  ستارگان  از  نادر 
کنند. این تصویر جدید بهترین تصویری است که تا به 
حال از این دسته از ستارگان تهیه شده است و برای 
نخستین بار پوسته ای دو الیه از غبار را نشان می دهد که 
مرکز این ستاره غول پیکر را احاطه کرده است. ستاره 
و پوسته های آن شکلی شبیه به یک سفیده تخم مرغ 
که زرده  مرکزی را در برگرفته است تداعی می کنند 
و از همین رو اختر شناسان نام مصطلح »سحابِی سرخ 

شده با تخم مرغ« را روی آن گذاشته اند. 

ورزش های کششی و کاهش 
درد کمر

سالمت نیوز: بر اساس یک مطالعه جدید افرادی که از 
درد مزمن کمر رنج می برند می توانند با انجام یوگا و 
ورزش های کششی این درد را کاهش دهند. حدود 8۰ 
درصد از بزرگساالن در دوره ای از زندگی شان درد کمر 
را تجربه می کنند. پزشکان به این بیماران به صورت منظم 
مسکن و شل کننده های عضالنی تجویز می کنند. برخی 
انجام ورزش و حرکات  به  بیمارانشان را  نیز  پزشکان 
روی  که  مطالعاتی  تعداد  اما  می کنند.  تشویق  کششی 
فعالیت های خاص کاهش دهنده درد کمر تمرکز کرده 
بسیار کم هستند. پژوهشگران تصور می کنند که علت این 
برتری جنبه مثبت روانی است که انجام حرکات یوگا 
باعث می شود. انجام حرکات یوگا باعث درمان بی خوابی، 

استرس و درد می شود.

تنبیه بدنی کودکان را 
دروغگو می کند

برای  را  کودکان  انگیزه  سخت،  تنبیه  محیطی  شرایط 
ایجاد شرایطی که به آنها کمک می کند از تنبیه بیشتر فرار 
کنند، افزایش می دهد. محققان می گویند تنبیه بدنی سبب 
می شود کودکان رفتارهای بد خود را بیش از پیش پنهان 
کنند و دروغگو شوند. محققان کانادایی می گویند همچنین 
شرایط محیطی تنبیه سخت، انگیزه کودکان را برای ایجاد 
شرایطی که به آنها کمک می کند از تنبیه بیشتر فرار کنند، 

افزایش می دهد.

 حیات 1600  آهوي کاله قاضي
در خطر است

محیط زیست ایران: بر اساس تازه ترین سرشماري انجام 
شده در زیستگاه کاله قاضي، حدود 1۶۰۰ آهو در این 
زیستگاه زیست مي کنند. هم اکنون حیات این تعداد آهو 
در کنار قوچ و میش و کل و بز این زیستگاه در معرض 
خطر است. تالش ها براي جلوگیري از توسعه شهر جدید 
بهارستان به جایي نرسیده و به زودي حریم سکونتگاه 
انساني و جانوري در این منطقه از بین خواهد رفت. تنها 
در یک سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ آهو در این زیستگاه 
افزایش یافته اند که نشان از شرایط خوب زیستگاهي کاله 
قاضي دارد اما اکنون حیات جمعیت 1۶۰۰ رأسي آهوانش 

در خطر است.

ناگفته های باستان شناسی
فلس های  بررسی  با  دانشمندان درصددند  آریا:  میراث 
سنگ های آتشفشانی به جای مانده از ابزار آالت انسان های 
نخستین، اطالعات جدیدی از نحوه زندگی آنها به دست 
آورند. بررسی طیف سنجی از 1۳1 شیشه آتشفشانی به 
دست آمده از جزایر مختلف روسیه و ژاپن به همراه آثار 
باستانی مکشوفه دیگر نشان داد که استفاده ابزاری از این 
نوع مواد آتشفشانی از 2۵۰۰ تا ۷۵۰ سال پیش در بین 
مردم رایج بوده است. اگر چه شیشه های آتشفشانی تنها 
هشت درصد از کل ابزارآالت سنگی ساکنان این منطقه را 
تشکیل می دادند اما این نوع ابزارآالت در تمام مناطق و در 

تمام دوران ها مورد استفاده قرار می گرفتند.

هزينه کالهبرداری در جهان
پول نیوز: بانک جهانی و سازمان ملل در گزارشی مشترک 
اعالم کرده اند که فساد و کالهبرداری، سالیانه هزینه ای 
در حدود ۴۰ میلیارد دالر را برای شرکت ها و دولت های 
مختلف به همراه داشته و این روند در حال افزایش است. 
بانک جهانی در این گزارش 81۷ مورد شیوه کالهبرداری 
که در 1۵۰ پرونده فساد در سراسر جهان ذکر شده و 
مبلغی ۵۶/۴ میلیارد دالری را شامل می شود مورد توجه 
قرار داده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته بیشتر 
پرونده های بزرگ فساد شامل استفاده از شخصیت ها و 
بنیادهای حقوقی برای پنهان کردن مالکیت و کنترل روند 

فساد است.

بخشی از مغز ما مخصوص واکنش به حیوانات است

روزنه

آشپزی کردن 
لذت بخش است 

و افرادی که 
آشپزی نمی کنند 
نمی توانند این 

لذت را درک کنند. 
برای حفظ سالمت 
خود و خانواده تان 

با لذت آشپزی 
کنید. تنوع ایجاد 

کنید. وقت هایی را 
به این اختصاص 

دهید که با 
دوستان یا اعضای 

خانواده آشپزی 
کنید

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص(

به شماره ثبت 675

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص( و یا 
نمایندگان قانونی آن دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 10 
روز پنجشنبه مورخ 1۳90/8/26 در محل مرکزی شرکت واقع در کیلومتر 65 جاده اصفهان اردستان 

جنب کارخانه سیمان اردستان دفتر شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان حضور بهمرسانند.
دستور جلسه مجمع عبارتست از:

1 – استماع گزارش های هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه 
شرکت.

2- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت و اصالح ماد 5 اساسنامه در رابطه با سرمایه.
۳- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت سیمان ساز اردستان )سهامی خاص(

نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشگاه شهرکرد نشان مي دهد:

درخت هاي سوزنی  برگ 
نسبت به گونه های پهن  برگ 

کربن بیشتری از اتمسفر جذب مي کنند
  

روش هاي برآورد زیتوده درختان سوزني برگ و پهن برگ در جنگل  کاري هاي اطراف 
کارخانه فوالد مبارکه اصفهان در دانشگاه شهرکرد ارزیابي و اعالم شد که درخت هاي 

سوزنی  برگ نسبت به گونه های پهن برگ کربن بیشتری از اتمسفر جذب مي کنند.
 به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهرکرد، در راستاي بررسي نقش جنگل  کاري مناطق 
خشک ایران در کاهش اثرات فرآیندهاي تغییر اقلیم و گرمایش زمین، روش هاي برآورد 
زیتوده درختان سوزني برگ و پهن برگ در جنگل کاري هاي اطراف شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در دانشکده منابع طبیعي و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ارزیابي شد. نتایح این 
بختیاروند  سیاوش  توسط  ارشد  کارشناسي  پایان نامه  عنوان  به  که  تحقیقاتي  پروژه  این 
بختیاري دانشجوي کارشناسي ارشد رشته جنگل داري این دانشکده به راهنمایي هرمز 
ارائه شد،  بابایي در دانشگاه شهرکرد،  سهرابي و مشاوره کوروش کبیري و محمدرضا 
نشان مي دهد که از دیدگاه ترسیب کربن و جذب Co2 گونه های سوزنی  برگ نسبت 
گونه های  در خاک  کربن  ترسیب  میزان  هرچند  هستند،  مرجح  پهن  برگ  گونه های  به 
پهن برگ بیشتر بوده ولی درمجموع گونه های سوزنی برگ کربن بیشتری از اتمسفر جذب 

نموده اند.
پتانسیل چهار گونه درختي  مقایسه  و  بررسي  با هدف  که  مطالعه  این  در  است  گفتني 
از نظر ترسیب   نقره اي و کاج تهران  اقاقیا، سرو  پهن برگ و سوزني برگ، شامل: توت، 
کربن در اندام های این درخت ها و نیز خاک منطقه انجام شده، میزان جذب Co2 اتمسفر 
در جنگل  کاری های 1۷ ساله این منطقه نیز محاسبه گردیده و بر اساس آن کل فضاي سبز 
1۵۰۰ هکتاري فوالد مبارکه در طي مدت 1۷ سال، ۳۰۰ الي۳۷۰ تن دي اکسیدکربن از 

اتمسفر جذب نموده است.
شایان ذکر است، تغییرات آب و هوایي و گرمایش زمین از چالش هاي بزرگي است که 
انسان امروزي با آن روبه رو است و مهم ترین دلیل این تغییر اقلیم باال رفتن غلظت گازهاي 
گلخانه اي و در رأس آنها Co2 عنوان شده است. در سال هاي اخیر نقش جنگل کاري در 
 کاهش دي اکسید کربن اتمسفر مورد توجه زیادي قرار گرفته، زیرا درخت ها با جذب 
Co2 اتمسفر و تبدیل آن به ماده آلي و ذخیره کربن در اندام هاي خود، توانایي باالیي در 
کاهش غلظت این گاز و متعاقب آن تأثیر بسزایي در جلوگیري از فرآیند گرمایش زمین 

دارند. این توانایي با توجه به شرایط خاص هر منطقه و گونه درختي متفاوت است.
انجام این پایان نامه از مصادیق بارز همکاري دانشگاه و صنعت مي باشد که مي تواند با 

انتفاع دو طرف در ارتقاي سطوح علمي و صنعتي کشور مؤثر واقع گردد.


