
رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: ما یکصد سند غیرقابل خدشه از 
نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریست ها در ایران و منطقه داریم که با 
ارائه این صد سند، آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم 

را در افکار عمومی جهان خواهیم برد.
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از نفر  پرشور هزاران  دیدار  انقالب اسالمی در  ای رهبر معظم   ا... خامنه 

دانش آموزان و دانشجویان، روز سیزدهم آبان را یکی از عبرت های قابل 
تأمل انقالب اسالمی و نشان دهنده معجزه توکل به قدرت الهی و ایستادگی 

همراه با بصیرت در راه رسیدن به هدف، دانستند و ...
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اعتبار  و  پول  شورای  عضو 
توقف تسهیالت دهی بانک ها 
در پی اختالس سه هزار میلیارد 
تومانی اخیر شبکه بانکی کشور 
را امری طبیعی دانست و گفت: 
در بانک های خصوصی به غیر 

دولتی ها گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی انجام می شود.
کوروش پرویزیان در مورد ...

رئیس هیأت شطرنج چهارمحال 
و بختیاری گفت: 10 شطرنج باز 
این استان موفق به دریافت درجه 
آقابابایی  فاطمه  شدند.  ریتینگ 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
بر دو هزار ورزشکار در  افزون 

رشته ورزشی شطرنج  در این استان مشغول به فعالیت هستند. وی افزود: 
ورزشکاران این استان از استعداد و ...

آرش معیریان را همواره با فیلم های 
تجاری و عامه پسندش در سینما 
می شناســـیم. کما، شارالتــان، 
شیر  احضارشدگان،  چپ دست، 
از  و...  خجالتی  داماد  عسل،  و 
جمله آثار سینمایی او محسوب 

می شوند که در این میان کما به شهرت و فروش باالیی هم دست یافته 
است. البته معیریان عالوه بر کارگردانی، تجربه هایی در ساخت آنونس 

سینمایی، تدوین، طراحی صحنه و ...

رئیس هیأت شطرنج چهارمحال و بختیاری:
10 شطرنج باز چهارمحال و بختیاری 

درجه ریتینگ گرفتند

ال سی بانک های دولتی بسته شد
 توقف تسهیالت دهی بانک ها

در پی اختالس

سراسري    صفحه 2

درباره سریال سایه روشن 
این 3 زن

فرهنگ و هنر    صفحه 5

ورزش  صفحه 7

رهبر معظم انقالب در دیدار پرشور جوانان در آستانه 13 آبان:

آبروی آمریکا را با ارائه 100سند غیرقابل خدشه خواهیم برد

صفحه  3

صفـحهصفـحه

سقائیان نژاد:

 رفع خشکی زاینده رود
 هفت سال طول می کشد

معاون سیاسي امنیتي استاندار:

 استاندارد نبودن شهربازی ها
باعث وقوع حادثه شده است

صفحه  2

با داشتن  هزار و 200 کارگاه سنتی در اصفهان؛

ردپای قاچاق و تقلب
در قطب طالسازی كشور دیده مي شود

مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل  فارس: 
نسل  بیداری  نشانه  آبان   13 گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 

جوان انقالب اسالمی ایران است.
جمشید علی بابایی اظهار داشت: روز 13 آبان یادآور حوادث 
مهمی است که در شکل گیری انقالب اسالمی و بیرون راندن 
آمریکا از ایران نقش اساسی داشته و توانسته شعار استقالل و 

آزادی ایران را در جهان طنین انداز کند.
وی با تأکید بر حضور پرشور جوانان و نوجوانان در راهپیمایی 
13 آبان تصریح کرد: حضور پرشور جوانان و نوجوانان در 
13 آبان بار دیگر سربلندی و عظمت انقالب را در معرض 

دید جهانیان قرار می دهد.
علی بابایی با اشاره به این که استکبار جهانی آخرین نفس های 
پیام  جهانی  استکبار  با  مبارزه  کرد:  بیان  می کشد،  را  خود 
حضور شکوهمند در راهپیمایی این روز است که با توجه 
 به بیداری اسالمی منطقه باید در این روز قوی وارد عرصه

شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: هوشیاری و ایستادگی دانش آموزان و 
جوانان پیرو خط امام  خمینی)ره( زمینه سربلندی و سرافرازی 
و  دانش آموزان  نیز  امروز  و  کرد  فراهم  را  اسالمی  ایران 
دانشجویان باید در صحنه جنگ نرم دشمن هوشیاری خود 
را حفظ کرده و اجازه دستیابی دشمنان به اهداف شوم خود 

را ندهند.
وی با بیان این که این دانشجویان در 13 آبان بیگانه ستیزی 
داشت:  ابراز  گذاشتند ،  نمایش  به  را  استکبار ستیزی خود  و 
دوران  تازگی  به  که  ایرانی  می کرد  تصور  ظاهر  به  دشمن 
انقالب را پشت سر گذاشته توانایی مقابله با آنها را نخواهد 
داشت و می تواند در مدت زمانی بسیار کوتاه به اهداف شوم 

دست پیدا کنند.
علی بابایی در ادامه وجه اشتراک سه رخداد مهم تاریخی در 

13 آبان 43 )تبعید امام به خمینی )ره( به ترکیه (، 13 آبان 57 
آبان 58  و 13  تهران(  دانشگاه  دانش آموزان جلوی  )کشتار 
)تسخیر النه جاسوسی( را حضور مردم در صحنه سیاسی ، 
والیت مداری و وفاق ملی در راستای مبارزه با استکبار جهانی 

دانست.
وی با اشاره به خیزش های اسالمی در منطقه و عدالت خواهی 
مظلومان سراسر جهان افزود: امسال مراسم راهپیمایی 13 آبان 
با توجه به این که حرکت های اسالمی کشورهای منطقه به 
اوج خود رسیده از حساسیت خاصی برخوردار است و باید 
این مراسم با شکوه خاص و حضور حماسی همه قشرهای 

مردم برگزار شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اهمیت این روز گفت: در هر حال باید 
این نکته مورد توجه قرار گیرد که 13 آبان ماه نقش مؤثری در 

شناساندن قدرت انقالب مردمی ایران داشته و دارد.

خبر
هدایت خواه:

 استعفای مطهری 
كناره گیری قهرمانانه است

نماینده مجلس شورای اسالمی در مخالفت با استعفای 
علی مطهری از نمایندگی مجلس شورای اسالمی گفت: 
مطهری برای کسب شهرت می خواهد یک کناره گیری 

قهرمانانه داشته باشد.
ستار هدایت خواه با اشاره این که بسیاری از وکالی 
مطهری که به اعتبار پدرش به او رأی داده بودند دیگر 
او را نمی پذیرند، گفت: مطهری برای این که مردم او 
را حذف نکنند با این استعفا راه حل ماندن در عرصه 

را می خواهد. 
وی افزود: مخالفت با استعفا از این بابت است که مردم 

او را حذف کنند.

وزیراموراقتصادي و دارایي:

 نتیجه جلسه استیضاح را
پیش بیني مي كردم

ایرنا: وزیر امور اقتصادي و دارایي گفت: با توجه به 
شناختي که از مجلس داشتم که با توجه به انصاف رفتار 
مي کنند و اطمینان خاطري که در خصوص صدق 
گفتار داشتم، پیش بیني مي کردم که استیضاح با چنین 

نتیجه اي تمام شود.
سید شمس الدین حسیني بعد از جلسه هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از نمایندگان مجلس 
شوراي اسالمي گفت: فکر مي کنم فضاي خوبي در 
این جلسه فراهم شد و معتقدم که نقطه قوت جلسه 
استیضاح این بود که تا حدودی هیچ پرده پوشي انجام 

نگرفت. 
وي ادامه داد: در این جلسه هر چه به عنوان مدرک، 
مستند و ضبط صوت وجود داشت ارائه و خوشبختانه 
مجلس با حوصله گوش داد و فرصت مناسبي براي 

دفاع به من داده شد. 

رئیس دانشگاه اصفهان:

ایران به عنوان مرجع علمی 
دنیا شناخته می شود

فارس: رئیس دانشگاه اصفهان گفت: با بنیان نهادن پایگاه 
استنادی جهان اسالم، ایران در آینده نزدیک به عنوان 

نخستین مرجع علمی دنیا شناخته می شود.
محمد حسین رامشت در همایش پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم اظهار داشت: دانشگاه های ایران پس از 
دو دهه بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که الزمه 

ماندگاری در جهان امروز بنیان گذاری تمدن است.
وی افزود: اگر جامعه ای نتواند مدنیت را در خود نهادینه 

کند پایداری خود را در طول زمان از دست می دهد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری:

13 آبان نشانه بیداری نسل جوان است

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  فارس: 
اصفهان در واکنش به انتقادات حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان به آلودگی 
ناشی از مصرف سوخت مازوت نیروگاه 
نیروگاه ها  گاز  گفت:  منتظری  محمد 
ترافیک  به حال  فکری  ندارد،  مشکلی 

شهری کنید.
مرتضی طغیانی با بیان این که برای تأمین 
گاز مردم در بخش خانگی و صنعتی در 
زمستان امسال با هیچ مشکلی روبه رو 

نیستیم، اظهار داشت: استان اصفهان حدود شش سال است 
که برای تأمین گاز مردم در بخش خانگی در زمستان ها با 

مسأله ای مواجه نبوده است.
وی ادامه داد: در بخش صنعتی نیز مانند بخش خانگی شرکت 
گاز آمادگی تأمین گاز مورد نیاز صنایع را دارد و در همین 
زمینه نیز دو سال است که گازرسانی به شهرک های صنعتی 
استان با وجود این که در قرارداد قید شده که در زمان پیک 
مصرف گاز از سوخت دوم خود استفاده کنند باز هم برای 

استفاده صنایع از گاز در فصول سرد مشکلی نداشتیم.
در  کرد:  تصریح  اصفهان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
همچنان  قرارداد  این  مفاد  که  این  با وجود  نیز  سال جاری 
صدق می کند، محدودیتی در تأمین گاز مورد نیاز صنایع و 
شهرک های صنعتی نداریم. وی با اشاره به این که تعرفه گاز 
مصرفی در بخش های خانگی و صنعتی مانند سال گذشته 
است، افزود: این تعرفه در بخش خانگی از 35 تومان به ازای 

هر مترمکعب تا 350 تومان تعریف شده 
است.

طغیانی در ادامه میزان مصرف را 250 
مصرف  میزان  حداکثر  در  مترمکعب 
اصفهان  شهر  در  گفت:  و  کرد  اعالم 
میزان مصرف تا 200 مترمکعب و در 
30 شهرستان دیگر استان که در نقاط 
مترمکعب   250 دارد  قرار  سردسیر 

است.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  طغیانی   
نیروگاه شهید  به  اقدامات شرکت گاز در زمینه گازرسانی 
محمد منتظری اصفهان در واکنش به اعتراضات مکرر حفاظت 
محیط زیست اصفهان مبنی بر استفاده مازوت این نیروگاه چه 
بوده است، اظهار داشت: شرکت گاز در حال حاضر حدود 
11 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه شهید محمد منتظری 
انتقال، این نیروگاه می تواند  منتقل می کند که با این میزان 
100درصد نیاز خود به خوراک را از طریق گاز تامین کند و 

دیگر به استفاده از مازوت نیازی نیست.
وی تصریح کرد: در زمانی که فصل سرما باشد گازرسانی به 
این نیروگاه در حدود سه میلیون می شود که این وضعیت برای 
تمامی نیروگاه ها طبیعی است و من این انتقادات را صحیح 
نمی دانم. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: 
اگر سازمان حفاظت از محیط زیست خیلی نگران آلودگی 
هوای شهر اصفهان است چرا فکری به حال ترافیک شهری 

نمی کند.

از  کشور  دیه  ستاد  معاون  فارس: 
در  مهریه  زندانیان  چشمگیر  افزایش 
سال جاری خبر داد و گفت: زندانیان 
از  بیشتر  نفر  هزار  یک   امسال  مهریه 

سال گذشته شده اند.
محمد علی ساری در سومین گردهمایی 
مدیران عامل ستادهای سراسر کشور که 
در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در 
سال جاری اقدامات و برنامه ریزی های 
قابل توجهی در ستاد دیه کشور انجام 

شده است که از محل اعتبارات دولتی در سال 90 بیش از 
یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام به بدهکاران  مالی و 

دیه در زندان ها اختصاص یافته است.
وی افزود: در صورتی که زندانیان جرایم غیر عمد توانایی 
از  می توانند  باشند،  نداشته  را  بانکی  تسهیالت  از  استفاده 

کمک های بالعوض  ستاد دیه استفاده کنند.
معاون ستاد دیه کشور با اشاره به این که در سال گذشته 
به طور متوسط بیش از 9 هزار زندانی جرایم غیر عمد در 
اقدام  این  آزاد شدند، تصریح کرد: چنانچه  سراسر کشور 
صورت نمی گرفت در سال جاری بیش از 20 هزار نفر در 

زندان های استان وجود داشتند.
وی به افزایش آمار زندانیان جرایم غیر عمد در زندان های 
کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از پنج هزار و 
300 نفر زندانی به دلیل صدور چک بی محل در زندان های 

کشور به سر می برند.

افزایش  به  اشاره  با  ادامه  در  ساری 
سال  در  مهریه  زندانیان  چشمگیر 
جاری، گفت: تعداد زندانیان مهریه  که 
در سال گذشته دو هزار و 300 نفر بوده 
در سال جاری به سه هزار و 300 نفر 

رسیده است.
وی در ادامه به برخی اقدامات ستاد دیه 
اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری پرداخت 
بدهکار  زندانیان  به  بانکی  تسهیالت 
چک یکی از اقدامات ستاد دیه کشور 

در سال گذشته است.
وی اضافه کرد: در گذشته بانک ها براساس اعالم نظر اداره 
کل اعتبارات بانک مرکزی، از پرداخت تسهیالت به زندانیان 
امتناع  بودند  برگشتی  چک های  دارای  که  مالی  بدهکار 
می کردند ولی در حال حاضر با پیگیری های ستاد دیه کشور 
دادگستری و  با حضور وزیر  و همچنین تشکیل جلسه ای 
مدیر کل حقوقی بانک مرکزی و تصویب طرحی در شورای 
عالی پول و اعتبار کشور، تسهیالت بانکی در اختیار زندانیان 
بدهکار چک قرار می گیرد. معاون ستاد دیه کشور در ادامه 
به تخصیص 100 میلیارد تومان از اعتبارات خزانه کشور به 
ستاد دیه خبر داد و گفت: این میزان اعتبار بر اساس ابالغ 
از محل  قانون بودجه سال 90 کل کشور  بند 94  شیوه نامه 
به  که  جریمه هایی  همچنین  و  رانندگی  و  راهنمایی  جرایم 
 حساب دادگستری واریز می شود، به ستاد دیه کشور اختصاص

یافته است.

طغیانی در واکنش به انتقادات محیط زیست به سوخت نیروگاه ها:

گاز نیروگاه ها مشکلی ندارد، فکری به حال ترافیک شهری كنید
معاون ستاد دیه کشور خبر داد:

افزایش چشمگیر زندانیان مهریه در سال جاری

خبر

تریبون



2Thursday 3 November 2011  پنج شنبه 12 آبان1390/ 6 ذی الحجه 1432/ شماره 654                     

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

افزایش تنش آمریکا و روسیه 
در مورد سپر دفاع موشکي

دفاع  سپر  استقرار  روسیه  که  حالي  در  ایرنا: 
 موشکي ناتو را خطري براي خود دانسته و بر ارائه 
تضمین هاي حقوقي از سوي آمریکا تأکید مي کند، 
مقام هاي آمریکایي ضمن رد هرگونه تضمین حقوقي با 
پیگیري اهداف خود در مرزهاي روسیه به چالش میان 

دو کشور دامن مي زنند.
در حالي که مقام هاي روسیه طي ماه هاي اخیر بر 
آمریکا در  اقدامات  به  انتقادهاي خود نسبت  شدت 
 خصوص استقرار سپر دفاع موشکي افزوده اند و بر ارائه 
تضمین هاي حقوقي از سوي ایاالت متحده اصرار 
مي ورزند، آمریکا و هم پیمانانش در ناتو ضمن رد 
ارائه هرگونه تضمین قضایي و بدون توجه به خواست 
دفاع  سپر  استقرار  زمینه  در  را  خود  اهداف  روسیه 
موشکي در نزدیکي مرزهاي این کشور دنبال مي کنند.

برقراري توافق میان آمریکا و کشورهایي چون روماني 
و لهستان که زماني جزئي از حیات خلوت روسیه 
محسوب مي شدند و کشورهاي دیگري چون ترکیه 
در منطقه، یکي از مهم ترین مواردي است که بر خشم 
روسیه از اقدامات آمریکا و هم پیمانانش افزوده است. 
به تازگي پیش نویس قانوني دولت روماني براي نصب 
رهگیرهاي ضد موشک بالستیک به عنوان بخشي از 
سپر پدافند موشکي آمریکا در آن کشور تصویب شد. 
با این حال پارلمان باید در اواخر سال جاري به آن 

راي بدهد.
پانزدهم ماه سپتامبر گذشته نیز توافقنامه سال 2005 
آمریکا و لهستان و پروتکل الحاقي سال 2010 میالدي 
درباره پدافند موشکي، اعتبار مجدد یافت که بر اساس 
آن پایگاه موشک هاي رهگیر آمریکایي )اس.ام.3( در 
این کشور اروپاي شرقي نیز مستقر مي شود. بررسي 
هاي  مقام  و  از یک سو  مقام هاي روسي  اظهارات 
اخیر نشان  از سوي دیگر طي هفته هاي   آمریکایي 
مي دهد که دو کشور همچنان در سردي و تیرگي روابط 
به سر مي برند. روند پیام هاي اخیر مقامات روسیه و 
آمریکا به یکدیگر در رابطه با سپر دفاع موشکي حاکي 
از آن است که عمق چالش میان دو کشور افزایش یافته 

است.
امور خارجه روسیه در یک  سرگئي الوروف، وزیر 
کنفرانس مطبوعاتي آمریکا را به بي صداقتي در موضوع 

سامانه موشکي اروپا متهم کرد.
الوروف در این کنفرانس مطبوعاتي گفت: عدم تمایل 
واشنگتن براي ارائه تضمین هاي حقوقي به مسکو 
مبني بر این که سامانه موشکي آمریکا در قاره اروپا 
علیه روسیه هدف گیري نشده است، حاکي از عدم 
قبیل این  افزود:  وي  باشد.  مي  ما  شرکاي   صداقت 
 اقدام ها با توافق هایي که در اجالس سران روسیه و 
آمریکا در چارچوب شوراي روسیه و ناتو در دیدار 
لیسبون مبني بر همکاري دو کشور در زمینه سپر دفاع 

موشکي صورت گرفت، هماهنگي ندارند.
الوروف با بیان این که وضعیت )درباره سامانه موشکي 
در اروپا( جدي است، اظهار داشت: در جریان تماس 
هاي آتي در سطح رؤساي جمهوري روسیه و آمریکا 
و دیدارهاي رئیس جمهوري ما با سران قدرت هاي 
به طور حتم مطرح  را  مسأله  این  در جهان،   پیشرو 
مي کنیم زیرا که باید درباره اقدام هاي بعدي تصمیم 

گیري شود.
تارنماي خبري ریانووستي هم در خبري به سخنان 
آندره گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه در 

رابطه با سپر دفاع موشکي پرداخت.
گروشکو در این سخنان در راستاي اظهارات الوروف 
گفت: وضع فعلي مذاکرات دلگرم کننده نیست. با این 
حال وي افزود باید براي دستیابي به توافقات تالش 

شود.
سخن پایاني

آمریکا و ناتو با وجود اعتراضات مسکو به استقرار 
دهند.  مي  ادامه  اروپا  در  موشکي  سپر  سامانه هاي 
روسیه در مقابل بر ضرورت تضمین حقوقي درباره 
امنیت  براي  تهدیدي  موشکي  دفاع  سپر  که  این 
مسکو ایجاد نکند، پافشاري مي کند. روسیه همچنان 
عدم  براي  تضمین حقوقي  آوردن  به دست  منتظر 
به  اروپایي  جهت گیري سامانه دفاع ضد موشکي 
سوي این کشور است. با این وجود دبیر کل ناتو 
اعالم  مسکو  نگراني  به  توجه  بدون  تازگي  به  نیز 
کرده است که جزئیات دقیق طرح سپر موشکي در 
نشست آتي سران این سازمان در ماه مه سال 2012 
در شیکاگو مورد تأیید قرار گیرد و این طرح تا سال 

2018 تکمیل خواهد شد.

مهر: عضو شورای پول و اعتبار توقف تسهیالت دهی بانک ها 
در پی اختالس سه هزار میلیارد تومانی اخیر شبکه بانکی کشور 
به  خصوصی  های  بانک  در  گفت:  و  دانست  طبیعی  امری   را 
غیر دولتی ها گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی انجام می شود.

کوروش پرویزیان در مورد توقف تسهیالت دهی بانک ها در 
پی اختالس سه هزار میلیارد تومانی اخیر بانکی کشور گفت: 
این امر طبیعی است، متغیرهایی مانند ثروت، سرمایه و سیستم 
بنابراین  هستند،  برخوردار  ای  ویژه  حساسیت  از  بانکی  های 

باید دقت شود که آرامش همواره در این فضا حاکم باشد.

عضو شورای پول و اعتبار با تأکید بر نقش رسانه ها در ایجاد 
آرامش برای نظام بانکی کشور عنوان کرد: باید کمک کرد که 
فضای آرامی برای حدود 300 هزار کارمند شبکه بانکی فراهم 

شود تا سرویس ها و خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
وی افزود: به صورت علمی ثابت شده است که هرچه میزان 
تخلف و سوء استفاده مالی باال باشد، بی شک بر روی اعتماد 
هم  دیگری  مشکالت  آن  پی  در  که  است  تاثیرگذار  عمومی 

ایجاد می شود.
حضور  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس   مشاورعالی 

اخیر و کسب  بانک های خصوصی در کشور طی سال های 
سهم قابل توجهی از بازار بانکی کشور توسط آنها، اظهار داشت: 
بانک های صادرات، تجارت و ملت و البته رفاه کارگران را هم 
اگر خصوصی فرض کنیم سهم بانک های خصوصی افزایش 
می یابد، براین اساس وقتی سهم خصوصی ها در بازار بیشتر 

می شود نظارت بر آنها هم باید بیشتر شود.
وی ذخایر قانونی یا اندوخته قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 
را باعث اطمینان بخشی مردم و سپرده گذاران به نظام بانکی 
دانست و گفت: بیمه سپرده ها یک تضمین برای سپرده های 

مردم ایجاد می کند تا آنها با خیال آسوده تر فعالیت های خود 
را با بانک ها انجام دهند.

اطمینان  به حفظ فضای  بر کمک  اعتبار  و  پول  عضو شورای 
بخش به نظام بانکی کشور در شرایط فعلی تأکید کرد و افزود: 
اقتصادی کشور  مراقب حوزه های مختلف  باید  اساس  براین 

برای جلوگیری از آسیب پذیری شد.
در  کرد:  خاطرنشان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در   وی 
بانک های خصوصی به غیر دولتی ها گشایش اعتبارات اسنادی 

ریالی و ارزی انجام می شود. 

رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: ما یکصد 
هدایت  در  آمریکا  نقش  از  خدشه  غیرقابل  سند 
داریم  منطقه  ایران و  ترورها و تروریست ها در 
که با ارائه این صد سند، آبروی آمریکا و مدعیان 
افکار  در  را  تروریسم  با  مبارزه  و  بشر  حقوق 

عمومی جهان خواهیم برد.
معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
معظم  ای رهبر  ا... خامنه  آیت  رهبری، حضرت 
از  نفر  هزاران  پرشور  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
آبان  سیزدهم  روز  دانشجویان،  و  آموزان  دانش 
را یکی از عبرت های قابل تأمل انقالب اسالمی 
و  الهی  قدرت  به  توکل  معجزه  دهنده  نشان  و 
به  رسیدن  راه  در  بصیرت  با  همراه  ایستادگی 
توکل،  برکت  به  کردند:  تأکید  و  دانستند  هدف، 
سال   32 در  ایران  ملت  بصیرت،  و  ایستادگی 
گذشته، از همه چالش ها پیروزمندانه بیرون آمده 
بی شک  نیز  آینده  در  و  است  کرده  پیشرفت  و 
ملت ایران در چالش های پیش روی خود پیروز 

و سربلند خواهد بود.
روز  آبان،  سیزدهم  آستانه  در  که  دیدار  این  در 
دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، 
برگزار شد، حضرت آیت ا... خامنه ای سیزدهم 
آبان را به معنای واقعی کلمه، از ایام ا... دانستند 
و  برجسته  های  مناسبت  چنین  افزودند:  و 
درخشان در تاریخ انقالب اسالمی، فرصتی برای 
و  مسیر صحیح حرکت  شناخت  منظور  به   تأمل 
واقع  تحلیل  براساس   آینده  برای  ریزی  برنامه 

بینانه از این عبرت های تاریخی است.
ایشان مهم ترین ویژگی سیزده آبان را نمود توکل 

با بصیرت در  الهی و ایستادگی همراه  بر قدرت 
راه مبارزه و اهداف واال برشمردند و افزودند: امام 
عزیز و بزرگوار در سیزدهم آبان سال 1343، به 
در  ها  آمریکایی  مصونیت  به حق  اعتراض  دلیل 
ایران و ایستادگی در مقابل آن، به وسیله مزدوران 
آمریکا، غریبانه  تبعید شدند اما پانزده سال بعد، 
در سیزدهم آبان سال 58، فرزندان امام که همان 
النه  تسخیر  با  بودند،  دانشجو  انقالبی  جوانان 
ایران  از  را  آمریکا  تهران،  در  آمریکا  جاسوسی 

تبعید کردند.
رهبر انقالب اسالمی، وقوع این رویداد به ظاهر 
محال و نشدنی را نتیجه توکل امام خمینی )ره( 
تبعید،  غربت  در  استقامت  و  خداوند  قدرت  به 
بزرگوار)ره(  امام  کردند:  خاطرنشان  و  دانستند 
کردن  بیدار  با  و  نشدند  خسته  و  ناامید  هیچگاه 
و  آرمانخواهی  استقالل،  احساس  ایجاد  و  مردم 
مجاهدت در آنان، مردم را به تدریج وارد صحنه 
کردند و زمینه ساز پیروزی انقالب اسالمی ایران 

شدند.
انقالب  پیروزی  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
ایران  از  شاه  رانده شدن  بیرون  عامل  را  اسالمی 
انقالب  پیروزی  از  بعد  افزودند:  و  دانستند 
اسالمی، در سیزدهم آبان سال 58 نیز، آمریکا از 
ایران رانده شد و به همین دلیل امام)ره( تسخیر 
النه جاسوسی آمریکا را انقالبی بزرگتر از انقالب 

اول توصیف کردند.
پشتوانه  به  خمینی)ره(  امام  کردند:  تأکید  ایشان 
از  ناشی  که  ایران  ملت  ایمانی  و  اسالمی  اراده 
اتکا به خداوند و ایستادگی در مسیر بود، پرچم 

تسلط ظالمانه و متکبرانه آمریکا را از بام ایران به 
پایین انداختند و این پرچم زیر پای جوانان مؤمن 

کشور، لگدمال شد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی تحلیل های 
مادی روشنفکر نماها که پیروزی ملت ایران را در 
به  محکوم  را  ایران  ملت  و  محال  آمریکا  مقابل 
شکست می دانستند، خاطرنشان کردند: برخالف 
آن نگاه ها و تحلیل های مادی، جمهوری اسالمی 

ایران پیروز و آمریکا مجبور به عقب نشینی شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به توطئه های 
صهیونیزم  و  آمریکا  رهبری  به  استکبار  مختلف 
قوه  حول  به  کردند:  تأکید  ایران،  ملت  ضد  بر 
جوانان  پیشروی  و  ایران  ملت  همت  به  و  الهی 
عزیز کشور، در هر دوره ای که توطئه ای شکل 
آمریکا  و  پیروز  ایران  اسالمی  جمهوری  گرفت، 
به همین  آینده هم  بود و  میدان  شکست خورده 

روال خواهد بود.
ریزی  برنامه  هرگونه  که  این  بر  تأکید  با  ایشان 
باشد،  نگاهی  و  تحلیل  چنین  با  باید  آینده  برای 
افزودند: اگر در هر عرصه ای با تشخیص مسیر 
صحیح، تصمیم قطعی گرفته و حرکت با اعتماد 
به قدرت خداوند و استقامت در مسیر آغاز شود، 
خواهد  نشینی  عقب  به  مجبور  دشمن  شک  بی 
دوران   ،58 آبان  سیزده  در  که  همانگونه  شد، 
دفاع مقدس و در قضیه اعمال تحریم ها، شاهد 

بودیم.
دست  که  این  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
نظام جمهوری اسالمی ایران در همه عرصه ها پر 
است، خاطرنشان کردند: یک نمونه از این دست 

اندیشه سیاسی  ارائه  ایران،  اسالمی  پر جمهوری 
نو، به دنیا، به نام مردم ساالری دینی است که از 
لحاظ مبانی فکری و اعتقادی، بسیار مستحکم و 

از لحاظ علمی، قابل اجرا و پیش رونده است.
نگرانی  به  اشاره  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
اندیشه  این  برداری  الگو  و  گسترش  از  دشمنان 
سیاسی مستحکم و قابل اجرا، افزودند: به همین 
بحبوحه  در  کرد،  تالش  آمریکا  دولت  دلیل، 
گرفتاری های روزافزون خود و در اوج حرکت 
سناریویی  با  استریت،  وال  جنبش  مردمی  وسیع 
مسخره، جمهوری اسالمی ایران را به یک حرکت 
تروریستی مهمل، بی منطق و غلط متهم کند اما 
هر فرد صاحب منطق و اهل فن در دنیا، با دیدن 

این سناریوی مضحک، آن را رد کرد.
ایشان تحت الشعاع قرار دادن جنبش وال استریت 
اهداف  از  را  ایران  اسالمی  به جمهوری  فشار  و 
برشمردند  سازی  سناریو  این  در  آمریکا  دولت 
عناصر  ترین  دارند شریف  آنها قصد  افزودند:  و 
مبارز جمهوری اسالمی ایران را متهم به تروریسم 
کنند در حالی که امروز، تروریست بزرگ در دنیا، 

آمریکا است.
اسالمی  جمهوری  دست  اسالمی،  انقالب  رهبر 
تأکید  و  پرخواندند  نیز  عرصه  این  در  را  ایران 
نقش  از  خدشه  غیرقابل  سند  یکصد  ما  کردند: 
آمریکا در هدایت ترورها و تروریست ها در ایران 
آبروی  این صد سند،  ارائه  با  که  داریم  منطقه  و 
آمریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم 

را در افکار عمومی جهان، خواهیم برد.
آبرو  بی  را  آمریکا  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 

و شکست خورده خواندند و خاطرنشان کردند: 
شکست  عراق  و  افغانستان  در  اکنون  آمریکا 
این دو کشور  از  ای جز خروج  خورده و چاره 
آفریقا هم شکست  در شمال  که  همانطور  ندارد 

خورده است.
حسنی  نتوانستند  ها  آمریکایی  افزودند:  ایشان 
مبارک و بن علی را در مصر و تونس حفظ کنند 
زیرا ملت ها بر آنها فائق آمدند و در لیبی نیز همین 
اتفاق روی داد و با وجود ارتباط های پنهانی با 
قذافی تا قبل از مرگ ذلیالنه اش، نتوانستند او را 

حفظ کنند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: ملت های 
منطقه و جهان، به وضوح نفاق و دو رویی آمریکا 
و غرب را در قضایای مصر، تونس و لیبی دیدند 
دیگر  بار  آنها  دورویی  نیز  دیگر  قضایای  در  و 

آشکار خواهد شد.
و  آمریکا  مردم  قیام  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
هشتاد کشور جهان بر ضد نظام لیبرال دموکراسی 
سرمایه  نظام  خوردگی  شکست  نشانه  را 
و  آمریکا  شاید  افزودند:  و  دانستند  غرب   داری 
غربی ها بتوانند قیام ها را سرکوب کنند اما این 

آتش خاموش شدنی نیست.
ایشان تأکید کردند: همه بدانند مبارزه جبهه حق 
با باطل و فرعون استکبار که با سردمداری ملت 
سرنگونی  تا  شد،  آغاز  اسالم  پرچم  با  و  ایران 

استکبار ادامه پیدا خواهد کرد.
اسالمی  جمهوری  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
ایران را نقطه کانونی حرکت آغاز شده در منطقه 
همین  به  کردند:  و خاطرنشان  و جهان خواندند 
دلیل دشمنان تالش دارند تا با نا امید کردن مردم 
به ویژه جوانان و همچنین مسئوالن، در حرکت 
ایجاد کنند  این نقطه کانونی، اختالل  رو به جلو 
اما جوانان و مسئوالن کشور با توکل بر خدا و با 

امید و قدرت فراوان، محکم ایستاده اند.
های  موفقیت  و  ها  پیروزی  اصلی  عامل  ایشان 
جدی  اراده  و  عزم  و  یکپارچگی  را  ایران  ملت 
مبارزه  افزودند:  و  برشمردند  مسئوالن  و  مردم 
بر  متکی  و  مقاوم  آگاه،  صبور،  بصیر،  ملت  با 
خداوند، به جایی نخواهد رسید و دشمن همچون 

گذشته شکست خورده میدان خواهد بود.
با تأکید بر لزوم هوشیاری  انقالب اسالمی  رهبر 
در مقابل تالش ها برای ایجاد اختالف میان مردم 
و مسئوالن و دروغ پردازی برای ایجاد نا امیدی 
گذشته  های  سال  در  ایران  ملت  کردند:  تأکید 
عالوه بر این که توانست بر هر توطئه ای پیروز 
شود، بعد از هر مرحله، خود را از لحاظ توانایی 

و پیشرفت یک درجه باالتر کشید.
های  پیشرفت  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
اعمال  وجود  با  ایران،  ملت   روزافزون 
موضوع  این  از  بارز  ای  نمونه  را  ها  تحریم 
درهای  خود  خیال  به  آنها  افزودند:  و  خواندند 
علم و فناوری را به روی جوانان ایرانی بستند اما 
جوانان ایرانی از درون جوشیدند و پیشرفت علمی 
 و فناوری امروز ملت ایران نسبت به گذشته ده ها 

برابر است.
بر  ایران  ملت  شک  بی  کردند:  تأکید   ایشان 
چالش های کنونی و آینده فائق خواهد آمد و بینی 

دشمن را به خاک خواهد مالید.

سراسری

رهبر معظم انقالب در دیدار پرشور جوانان در آستانه 13 آبان:

آبروی آمریکا را با ارائه 100سند غیرقابل خدشه خواهیم برد

خبر

ال سی بانک های دولتی بسته شدنصف النهار

توقف تسهیالت دهی بانک ها در پی اختالس

آگهی مناقصه عمومی 
شماره های 90-3-318

آگهی مناقصه عمومی 
شماره های 311 –3- 90 ، 312-3-90 و 90-3-313

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ برآورد )ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

143/000/000 جاری عملیات بهره برداری منطقه برخوار 90-3-311

54/000/000 1/075/763/600 جاری  مدیریت بهره برداری و خدمات
امور مشترکین منطقه جرقویه

90-3-312

94/000/000 2/397/502/800 جاری تخلیه و بارگیری کاال در انبار 90-3-313

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات بهره برداری منطقه برخوار، مدیریت 
بهره برداری و خدمات امور مشترکین منطقه جرقویه و تخلیه و بارگیری کاال در انبار را به شرح ذیل از 

محل اعتبارات جاری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/8/21
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یک شنبه مورخ 90/8/22

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی  www.abfaesfahan.ir تلفن: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

مبلغ تضمین )ریال( مبلغ برآورد )ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

170/000/000 جاری عملیات بهره برداری فوالدشهر 90-3-318

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات بهره برداری فوالدشهر 
را به شرح ذیل از محل اعتبارات جاری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/8/21
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/8/22

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

4/016/994/400

4/906/236/574
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و  آب  شرکت  همگاني  آموزش  و  عمومي  روابط 
فاضالب استان اصفهان با کسب دو مقام اول و یک 
مقام سوم در جشنواره روابط عمومي هاي برتر کشور 
 بیشترین جایزه را در بین کلیه روابط عمومي هاي

کشور به خود اختصاص داد.
 هفتمین کنفرانس بین المللي روابط عمومي ایران 
آبان  با موضوع مسیریابي روابط رسانه اي 8 و 9 
المللي  ماه سال جاري در مرکز همایش هاي بین 
صداوسیما برگزار شد. در این جشنواره 120 روابط 
 عمومي با ارسال بیش از هزار و 200 اثر در رشته هاي

ارتباط  اي،  رسانه  ارتباط  افکارسنجي،  و  پژوهش 
ارتباط  انتشارات،  سازماني،  درون  ارتباط  مردمي، 
ویژه،  بخش  بازاریابي،  و  تبلیغات  الکترونیکي، 

انتخاب بهترین مدیر و کارشناس برتر روابط عمومي 
به رقابت پرداختند.

 آثار ارسالي روابط عمومي ها پس از تفکیک آثار 
و ثبت مستندات ارائه شده از سوي هیأت داوران 
دانشکده  علمي  هیأت  عضو  بشیر  حسن  آقایان 
معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام 
صادق)ع(، سید وحید عقیلي رئیس دانشکده علوم 
انساني و اجتماعي واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
ارتباطات  مدیر گروه  علیرضا دهقان  اسالمي،  آزاد 
امیدعلي  تهران،  دانشگاه  اجتماعي  علوم  دانشگاه 
مسعودي مدیر گروه تبلیغات و ارتباطات دانشگاه 
ارتباطات  علوم  مدیرگروه  کیا  اصغر  علي  سوره، 
دانشگاه عالمه طباطبایي، داوود نعمتي عضو هیأت 

همچون  استاداني  و  سیما  و  صدا  دانشکده  علمي 
هوشنگ عباس زاده، سید محسني، متولي و رسولي 
که جزء برجسته ترین استادان کشور مي باشند مورد 
ارزیابي قرار گرفت. در حالي که جوایز این جشنواره 
توسط وزیر دادگستري، مدیرعامل بانک سپه کشور، 
استادان  از  جمعي  و  ایران  بانک  پست  مدیرعامل 
داخلي و خارجي اهداء مي شد، حمیدرضا بهرامي 
مدیر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با سه مرتبه حضور بر روي 
جایگاه بیشترین جایزه این جشنواره را در بین کلیه 
شرکت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي کشور 

به خود اختصاص داد.
 در این جشنواره روابط عمومي و آموزش همگاني 

شرکت آبفاي شهري استان اصفهان در بخش ارتباط 
درون سازماني موفق به کسب رتبه اول، در بخش 
ارتباط مردمي حائز رتبه سوم و حمیدرضا بهرامي 
مدیر روابط عمومي آبفاي استان اصفهان در بخش 
انتخاب برترین مدیر روابط عمومي به عنوان مدیر 

برتر روابط عمومي شناخته شد.
 الزم به ذکر است در این جشنواره از استان اصفهان 
روابط عمومي شهرداري اصفهان در بخش ارتباط 
مردمي و تبلیغات و بازاریابي رتبه اول و دوم، روابط 
و  کتاب  هاي  بخش  در  کاشان  شهرداري  عمومي 
بروشور هر دو رتبه دوم و سازمان میراث فرهنگي 
رتبه سوم  نیز  اصفهان  صنایع دستي و گردشگري 

بخش بروشور را کسب کردند.

در جشنواره روابط عمومي هاي برتر سازمان هاي دولتي و خصوصي کشور؛ 

روابط عمومي آبفاي شهري استان اصفهان سه مقام كسب كرد

اقتصاد

خبر
دالر، پس انداز جدید 

خانوارهای ایرانی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد شدید 
از وضعیت کنونی بازار ارز گفت: به دلیل عدم کنترل در 
این بازار در حال حاضر خانوارها برای خرید دالر به 

عنوان یک پس انداز و اقدام سودآور وارد بازار شده اند.
یحیی آل اسحاق در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن تهران از تشکیل شورای مشورتی خبر 
داد و گفت: این شورا به تناسب مسائل روز موضوعات را 
مطرح و جمع بندی کرده که در این راستا جلسات منظم 
و نتایج پرباری در خصوص موضوع نرخ ارز  برگزار 

شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در 
نظام اقتصادی امروز کشور با توجه به مجموعه اقتضائاتی 
که برآیند عملکرد تمامی بازیگران داخلی و خارجی است، 
ویژگی بخش اقتصادی کشور سبب شده که رهبر معظم 
انقالب امسال را به عنوان سال جهاد اقتصادی اعالم کند.

وی افزود: به دلیل مسائل داخلی و بین المللی اقتصاد ایران 
هم اکنون در شرایط حساس و نابسامانی به سر می برد 
که بر این اساس این ضرورت احساس می شود که باید 
حوزه اقتصاد ایران را مورد بازنگری قرار داد. البته این 
بازنگری به معنای نفی عملکردی که تاکنون در حوزه 

اقتصاد صورت گرفته نیست.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح 
کرد: یکی از مواردی که ضرورت دارد مورد بازنگری 
قرار گیرد موضوع نرخ ارز و چگونگی برخورد با آن در 
سیاستگذاری های کالن اقتصاد کشور است. البته باید 
توجه داشت که موضوع ارز از سال 1360 در اقتصاد ایران 
نقش پررنگ تری بازی کرده و هر گونه تغییر رنگ در آن 

تبعات و آثار مختلفی دارد.

 تردد شناورهای مرگ
در خلیج فارس

تردد شناورهای غیر ایمن که به سبب ناایمن بودنشان 
خطرات جانی را برای مسافران به وجود می آورند و 
همچنین شناورهای بدون مجوز در مسیرهای مسافری 
جزایر هرمزگان، معضلی است که باید با آن برخورد 

جدی شود.
آنها  بیشتر  با دارا بودن 14 جزیره که  استان هرمزگان 
مسکونی است و همجواری با بیشتر کشورهای حوزه 
خلیج فارس، موقعیت استراتژیکی خاصی را نسبت به 

سایر استان های جنوبی کشور دارد.
در سواحل  بسیاری  سنگین  نیمه  و  شناورهای سبک 
هرمزگان وجود دارند که به عناوین مختلف از جمله 
صیادی، مسافربری، باری و  تفریحی به صورت مجاز 
و غیرمجاز در حال فعالیت هستند و این امر موجب شده 

است تا معضالت مختلفی به وجود بیاید.
محسوب تشتک  یک  تنها  که  سبک  های  قایق   تردد 
می شدند در سال های نه چندان دور وظیفه حمل و نقل 
مسافران را بر عهده داشتند که متأسفانه ساالنه آمار کشته ها 
در این مسیر موجب نگرانی بود از این رو اداره کل بنادر 
 و دریانوردی هرمزگان با همکاری تعاونی های قایق داران
و لنجداران سعی کرده در سال های اخیر برای ایمن سازی 
 تردد مسافران از سرزمین اصلی به جزایر تمهیدات ویژه ای
ناوگان  به  پیشرفته  شناورهای  ورود  که  بیندیشد  را 
را  مسافرت  اخیر،  های  سال  در  دریایی   مسافربری 

خاطره انگیز و دلنشین کرده است.

وزیر اقتصاد:

كسي نخواست استعفا دهم
دوباره  رأی  با  اقتصاد  وزیر  استیضاح  جلسه  گرچه 
نمایندگان و ادامه فعالیت وی در این سمت ختم به خیر 
شد اما این فرصت را ایجاد کرد که پس از مدت ها وی از 
مردم و افکار عمومی برای تخلفی که زیر دست او انجام 
شده عذر خواهی کند. شمس الدین حسینی پس از رأی 
اعتماد نمایندگان و دفاع رئیس جمهوری و رئیس مجلس 
از وی گفت: یک بار دیگر در مجلس دریافتم که باید 

عزمم را براي خدمت به مردم جزم تر کنم.
 وي تصریح کرد: در کمیسیون اصل 90، حجت االسالم 
نکونام شاهد هستند که گفتم استعفاي من اگر قرار باشد 
پذیرفته شود آقاي احمدي نژاد رئیس من است و ایشان 

تصمیم مي گیرد و من هم استعفا مي دهم.
حسیني افزود: از سوي دیگر همه ما، حداقل من به عنوان 
وزیر عالوه بر این که تحت ریاست هستم تحت والیت 
نیز مي باشم؛  امروز من در کمیته سه نفره اي که به تأیید 
مقام معظم رهبري رسیده مسئولیت دارم که در این کمیته 
دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اصل 90 نیز عضو 
هستند و بنابراین بنده به مسئولیت خودم ادامه مي دهم 

ضمن این که به هیچوجه از من درخواست استعفا نشد.
حسیني گفت: در پشت این تریبون عرض مي کنم که 
من به عنوان وزیر نه رابطه فامیلي نه سیاسي با آقای 
احمدي نژاد داشته و همان طور که آقاي الریجاني گفتند 
وي را نمي شناختم بنابراین به همین راحتي و سادگي 

براساس یک اطالع ناصحیح اتهام نزنید.
بی اطالعی از تابعیت خاوری دروغ است

این در حالی است که نماینده مردم تهران در مجلس که 
یکی از موافقان استیضاح وزیر اقتصاد بود با تأکید بر این که 
وی از تابعیت دوگانه مدیرعامل بانک ملی آگاه بوده است، 
گفت: وی در جلسه علنی مجلس به دروغ عنوان کرد که 
از این تابعیت خبر نداشته است. احمد توکلی افزود: آقای 
حسینی در هنگام سخنان خود فرمودند من عذرخواهی 
می کنم البته بعد از سه ماه این سخن صورت گرفت 
بعد از این که این استیضاح صورت گرفت آقای حسینی 
در هنگام جلسه کمیسیون اصل 90 با وی که به مدت 
چهار ساعت طول کشید به هیچوجه زیر بار کنار رفتن از 
وزارت اقتصاد نرفت، حتی حاضر به معذرت خواهی از 
مردم هم نشده بود. با این وجود وی در جایی گفته رئیس 
جمهور به من گفته است که در جلسه استیضاح از مردم و 
نمایندگان عذرخواهی کنم اما این گونه عذرخواهی ها به 
هیچ دردی نمی خورد. توکلی افزود: معذرت خواهی در 

هنگام غرق شدن هیچ اثری ندارد.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري چهارمحال و بختیاري خبر داد:

8 هزار كشاورز، متقاضي سهمیه سوخت
ایرنا: معاون هماهنگي امور عمراني استانداري چهارمحال و 
بختیاري از کشاورزان نیازمند سوخت استان خواست براي 
استفاده از سهمیه هرچه سریع تر از طریق سایت تجارت آسان 

ثبت نام کنند.
محمود عیدي در کمیته حمل و نقل و سوخت چهارمحال 
و بختیاري افزود: با توجه به این که سایت تجارت آسان به 
زودي بسته مي شود و از اول دي ماه سوخت کشاورزي طبق 

ثبت نام در این سایت توزیع مي شود، کشاورزاني که سوخت نیاز دارند باید در این سامانه 
ثبت نام کنند. وي، با انتقاد از جهاد کشاورزي استان در زمینه ثبت نام کشاورزاني که به 
سوخت نیاز دارند، اظهار داشت: اقدام جهاد کشاورزي براي ثبت نام کشاورزان استان در 

سایت تجارت مطلوب نبوده است.
و  آسان  تجارت  در سایت  استان  و 612 کشاورز  هزار  نام هشت  ثبت  بیان  با  عیدي 
 سامانه سوخت، بیان داشت: اطالعات 82 درصد کشاورزان ثبت نام شده در این سامانه

راستي آزمایي شده است.
لیتر میلیون  را حدود 15/5  استان در فصل کشت  نیاز کشاورزي  مورد   وي، سوخت 

پیش بیني کرد و گفت: برآورد سوخت سه ماهه سوم سال 90 براي بخش کشاورزي 9/5 
میلیون لیتر بوده که تاکنون 7/5 میلیون لیتر آن جذب شده است.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هشدار داد:

پخت نان در كارگاه های خانگی غیر استاندارد
رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان گفت: 
سازندگان دستگاه های پخت نان در استان اصفهان باید هرچه 
سریع تر ایرادات و مشکالت دستگاه های خود را برطرف کنند.

اصغر صالح زاده در جلسه بررسی مسایل و مشکالت دستگاه های 
پخت نان و لوازم جانبی آنها با اشاره به این که دستگاه های پخت 
نان از سال 85 مشمول استاندارد اجباری شده است، اظهار 
داشت: بر این اساس تمام تولید کنندگان اینگونه دستگاه ها باید 

شرایط و ضوابط استاندارد تدوین شده مربوطه را در تولید آنها رعایت و اجرا کنند.
وی افزود: هنوز هم تولیدکنندگان غیرمجاز و فاقد پروانه استاندارد یافت می شوند که به 
صورت مخفیانه و در کارگاه های خانگی، دستگاه های پخت نان را تولید و متأسفانه نانوایان 
نیز خریداری می کنند. رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان تصریح کرد: 
مقرر شده است ضمن تشکیل انجمنی متشکل از تولیدکنندگان دستگاه های پخت نان 

نماینده ای را به منظور شرکت در جلسات و ارتباط با این اداره کل معرفی کنند.
وی بیان داشت: تولیدکنندگان این دستگاه ها باید تالش مضاعف و حداکثری خود را در 
راستای اصالح عیوب و نواقص تولیدات خود به ویژه در خصوص بهینه سازی مصرف 
سوخت، افزایش راندمان و کاهش استهالک دستگاه های پخت نان و لوازم جانبی آن را 

اجرایی کنند.

معاون سیاسي و امنیتي استاندار خبر داد:

رشد70 درصدی سرمایه گذاري خارجي اصفهان
ایرنا: معاون سیاسي و امنیتي استاندار اصفهان گفت: در سال 
جهاد اقتصادي این استان توانست در حوزه هاي اقتصادي 
مانند صادرات و جذب سرمایه گذاري خارجي نسبت به سال 

قبل بیش از 70 درصد رشد کند.
محمدمهدي اسماعیلي اظهار داشت: در راستاي تحقق شعار 
جهاد اقتصادي،  ستاد هماهنگي اجراي فرمان جهاد اقتصادي 

از ابتداي امسال در اصفهان تشکیل شده است. 
وي افزود: این ستاد با توجه به ظرفیت هاي استان در زمینه هاي مختلف از امنیت 
اقتصادي گرفته تا مسایل کارگري و قاچاق کاال و ارز 11 کمیته تخصصي را طراحي کرده 
است. به گفته وي، ستاد جهاد اقتصادي دائمي نیست و فقط وظیفه ایجاد هماهنگي بین 
کمیته هاي تخصصي را دارد و اکنون پس از هفت ماه کار فشرده روند کار کمیته هاي 
مذکور به سمت و سوي درست هدایت شده است. وي با بیان این که استان اصفهان 
با واحدهاي صنعتي مادر و صنعت آهن، فوالد و پتروشیمي قطب اول صنعت کشور 
است، گفت: در نیمه اول سال روند کار ستاد جهاد اقتصادي با سرعت خوبي پیشرفت 

کرده است. 
به گفته وي، مجموعه اقدامات سلبي و ایجابي که باید در حوزه اقتصاد انجام شود در 

حوزه وظایف ستاد جهاد اقتصادي تعریف شده است. 

پیشخوان

 ناهید شفیعی

وجود هزار و 200 کارگاه سنتی و زیرپله ای طالسازی 
قطب صنعت طالی  جایگاه  تا  را  اصفهان  که  همانقدر 
کشور باال برده باعث می شود هر بار نوک پیکان انتقادات 
قاچاق و تقلب به سمت این واحدهای بی نام و نشان 

برگردد.
ایران یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرف مصنوعات طال 
در جهان به شمار می آید،گرچه آمار دقیقی در این زمینه 
وجود ندارد اما می توان گفت کشورمان دست کم ششمین 
بازار بزرگ مصرف مصنوعات طال و جواهر در جهان 
است. وجود چنین بازار بزرگی زمینه ساز ایجاد صنعت 

طالسازی به شکل گسترده شده است.
 این صنعت از قدمت بسیار باالیی برخوردار بوده و سابقه 
آن به بیش از پنج هزار سال می رسد. اصفهان شهری هنری 
است و هنر با زندگی مردمش آمیخته شده است. صنعت 
 ساخت زیورآالت طال و یا به عبارت دیگر زرگری، پیشه ای
است که از جایگاه و سابقه خاصی در اصفهان برخوردار 
بوده و  خانواده های زیادی مستقیم و یا غیرمستقیم از آن 
امرار معاش می کنند. اصفهان قطب صنعت طالسازی ایران 
محسوب می شود و بیش از 50 درصد تولید زیورآالت 

طالی ایران در این شهر صورت می گیرد.
اش��تغال 13 هزار اصفهان��ی در دو هزار و 300 

کارگاه طالسازی
 این صنعت روزانه 600 کیلوگرم و در سال حدود 180 
تن تولید دارد. البته آمار تولید با توجه به نوسان های قیمت 
طال و تقاضای بازار و همچنین میزان مصنوعات قاچاق 

وارداتی تغییر می کند. 
آمارهای غیر رسمی گواه آن است که بیش از 2300 واحد 
طالسازی در سطح شهر اصفهان فعالیت دارند و اشتغالی 
در  تنها  و  مستقیم  به صورت  را  نفر  در حدود 13000 
اند. سهم 95 درصدی اصفهان  بخش تولید ایجاد کرده 
تجربه  از  حاکی  جواهر  و  طال  مصنوعات  صادرات  از 
باالی تولیدکنندگان خوشه در زمینه صادرات و حضور در 

بازارهای خارجی است.
کم فروشی و تقلب با کد اصفهان

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با 
اشاره به شناسایي پالک هاي تقلبي و کم عیار که با عنوان 
پارسیان یا نام های دیگر به فروش می رسیدند گفت: در 
چند استان کشور این پالک هاي تقلبي شناسایي شده که 

مشکل کم فروشي و پایین بودن عیار داشته اند.
اصغر صالح زاده تأیید کرد: برخي از پالک هاي شناسایي 
شده کد واحد تولیدي در اصفهان را داشته که مسئول این 
واحد براي ارائه توضیحات به مراجع قضایي معرفي شده 
اما اسناد و مدارک ارائه شده نشان می دهد ادعای این فرد 
درباره سوء استفاده از کد و مشخصات واحدش درست 

است.
وي اصفهان را با داشتن یک هزار و 200 کارگاه طالسازی 
قطب بزرگ و مهم این صنعت دانست و گفت: حدود 
دو هزار و 200 واحد تولید طال در سطح کشور شناسایي 
شده است که حدود 55 درصد آنها در استان اصفهان قرار 

دارد.
صالح زاده افزود: تمام این واحدهاي تولید کننده داراي کد 
شناسایي هستند و به طور مرتب عیار طالهاي تولید شده 
آنها کنترل و بازرسي مي شود و تا به حال تخلفي مشاهده 

نشده است.
وي که معتقد است اصفهان همواره در صنعت طالسازی 
قرار شد طالهاي  استان  پیشنهاد  به  بوده گفت:  پیشگام 

قاچاق شده به کشور که تاکنون پس از تحویل به اداره 
اموال تملیکي به مزایده گذاشته مي شد و دوباره به چرخه 
بازار بر مي گشت، آب شود و یا به شکل غیر قابل فروش 

در بیاید و به عنوان مواد اولیه استفاده شود.
رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتي اصفهان همچنین 
به ممنوعیت تولید مصنوعات طالي سکه پارسیان یا تخت 
جمشید که به صورت گرد یا مدور است در سراسر کشور 
اشاره کرد و گفت: زمان ممنوع بودن خرید و فروش این 

نوع سکه ها بعد اعالم خواهد شد.
توانند  مي  دغدغه  بدون  مردم  داشت:  اظهار  زاده  طالح 
را  مذکور  هاي  پالک  و  کرده  مراجعه  فروش  مراکز  به 

بفروشند.
وي اضافه کرد: تا اعالم عمومي این کار در تمام مراکز 

عرضه و فروش سکه هاي پارسیان صورت مي گیرد.
 س��اخت 70 درصد ط��الی کش��ور در کارگاه های

بی نام و نشان
این در حالی است که هوشنگ شیشه بران دبیر اتحادیه 
سازندگان و فروشندگان طال و جواهرات اصفهان هرگونه 
 نقش و دخالت این صنف در پرونده تقلب سکه های
آنجا  تا  ادعا  این  می گوید:  و  می کند  رد  را  پارسیان 
 صحت دارد که اصفهان مبتکر سکه های سبک وزن و
مشتری پسند پارسیان بوده اما هیچ نقشی در کم فروشی و 

پایین آوردن عیار مسکوکات نداشته است.
وی با توجه به ممنوعیت ضرب سکه به صورت مدور در 
کارگاه های طال گفت: از این پس این مصنوعات ارزان 
با  برای هدیه دادن خریداری می شوند  بیشتر  قیمت که 
اشکال چهار، شش و هشت ضلعی ضرب خواهند شد 
تا شایبه دخالت در فعالیت های بانک مرکزی به وجود 

نیاید.
استانداردسازی نیمی از مصنوعات طالی اصفهان

بر اهمیت  تأکید  با  عضو خوشه طال و جواهر اصفهان 
به  گفت:  اهمیت  صنعت  این  در  عیارسنجي  موضوع 

 همین دلیل در یک سال گذشته نزدیک به دو هزار و 500
نمونه برداري از واحدهاي تولید طال و جواهر شده که 

نشان دهنده عزم راسخ براي کنترل بازار است.
شیشه بران همچنین از تولید 75 درصد طالي کشور در 
اصفهان خبر داد و گفت: این تولید ظرفیت هاي باالیي در 
اصفهان به وجود آورده و به همین دلیل سال گذشته با 
برگزاري همایش ملي استانداردسازي طال، نخستین گام 
را براي کنترل کیفي تولیدات کارگاه هاي طال و جواهر 
برداشتیم و نتیجه همکاري صنف با استاندارد این شد که 
هر مصنوعي در بازار عرضه مي شود باید داراي کد سازنده 
باشد. وي با تأکید بر لزوم توجه خریداران زیورآالت به 
کد استاندارد و نشان سازنده مصنوعات گفت: تاکنون بیش 
از هزار کارگاه تولید طال و جواهر در اصفهان این کد را 
دریافت کرده اند، در حالي که آمار پایتخت فاصله بسیار 

زیادی با این رقم دارد.
کل  اداره  در  نظارت  هیأت  تشکیل  از  نیز  ادامه  در  وي 
استاندارد و تحقیقات صنعتي استان خبر داد و گفت: این 
 هیأت بر استانداردسازي جواهر در سطح کشور نظارت

مي کند. عالوه بر این نخستین مؤسسه جواهر و گوهرشناسي 
در حال ارائه آموزش هاي گوناگون به زیر مجموعه هاي 

اتحادیه و عالقه مندان است.
صادرات رو به کاهش می رود

باور  این  بر  نیز  اصفهان  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
است که تا پیش از سال 83 ساالنه 10 تن طال از اصفهان 
صادر مي شد اما بعد از آن در پي بستن تعرفه سنگین 
نیز و  صادراتي  جوایز  حذف  طال،  شمش  واردات   به 
رشته،  این  روز  دانش  کسب  به  طالسازان  رغبتي  بي 
صادرات طالي این استان رو به کاهش رفت که این روند 
نزولي اکنون تا کاهش 90 درصدي رقم صادرات سال 83 

ادامه یافته است.
علي زمرد پوش با بیان این که واردات دستگاه هاي روز 
زمینه  این  در  تواند  مي  دولت  مساعدت  با  طالسازي 
راهگشا باشد گفت: بي توجهي دولت به صنف طالسازان 
در سال هاي اخیر مشکالت این گروه را چندین برابر کرده 
و این صنعت پنج هزار ساله کشور را در معرض تهدید 

قرار داده است.

گزارش

با داشتن  هزار و 200 کارگاه سنتی در اصفهان؛

ردپای قاچاق و تقلب در قطب طالسازی كشور دیده مي شود 

اصفهان قطب صنعت 
طالسازی ایران 

محسوب می شود این 
صنعت روزانه 600 
کیلوگرم و در سال 

حدود 180 تن تولید 
دارد آمارهای غیر 

رسمی گواه آن است 
که بیش از 2300 
واحد طالسازی در 
سطح شهر اصفهان 

فعالیت دارند و 
اشتغالی در حدود 
13000 نفر را به 
صورت مستقیم و 

تنها در بخش تولید 
ایجاد کرده اند

ردپای سکه های تقلبی پارسیان به اصفهان رسید
دو سه سال پیش بود که اعتراض زرگران اصفهان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث 
شد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور این استان را نه پایتخت طالسازی که قطب قاچاق این محصول 
بداند و ادعا کند هر روز صبح سامسونت به دست های ناشناس، شمش های طال را به کارگاه های زیر 
پله ای و بی نام و نشان تحویلمی دهند، مدتی طول کشید تا با رایزنی ها و پذیرش قانون سه درصد 
مالیات بر ارزش افزوده این اتهام بزرگ در پرونده صنعت طالی اصفهان کمرنگ شود اما خبر کشف 
سکه های تقلبی پارسیان، دوباره پرونده تخلفات اصفهان را به جریان انداخت و باعث شد رئیس 
اتحادیه طال و جواهر بر اساس ابالغیه بانک مرکزی ضرب سکه های 18 عیاری بانک پارسیان را که در 

اصفهان ضرب می شوند، غیرقانونی اعالم کند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حادثه در شهربازی های غیر استاندارد
ــتاندار اصفهان گفت: کسب رتبه  ــي امنیتي اس معاون سیاس
اول اقتصاد منطقه با استانداردسازي و ارتقا کیفیت کاالها و 

محصوالت حوزه هاي مختلف در کشور حاصل مي شود.
ــر بخواهیم به این  ــماعیلي اظهارکرد: اگ محمد مهدي اس
ــیم باید تمام ابزار و بسترهاي مورد نیاز  نقطه آرماني برس
آن را فراهم کنیم و تقویت جایگاه استاندارد که به تازگي 
ــاره به  ــت. وي با اش ــق گردید یکي از این ابزار اس محق

این که استاندارد داراي یک جایگاه نظارتي و تخصصي در حوزه تولیدات و خدمات 
ــور مانند  ــکالتي در حوزه تولیدات کاال در کش ــت، تصریح کرد: هم اینک مش اس
ــکالت  ــتاندارد براي رفع این مش خودرو وجود دارد که افزایش نظارت و دقت اس
ــت. وي با تاکید بر این که استاندارد در استان اصفهان حضور خوبي در  ضروري اس
بخش هاي مختلف دارد، افزود: سال گذشته گزارشي درباره استاندارد نبودن وسایل 

و تجهیزات شهربازي ها به دست ما رسید که قابل تأمل بود.
اسماعیلي با اشاره به این که به ذهن بسیاري از افراد خطور نمي کرد که استاندارد نیز 
ــان کرد: استاندارد نبودن همین وسایل  ــود، خاطرنش مي تواند در این حوزه وارد ش

باعث وقوع چندین حادثه در دو سال گذشته شد.

 الدن سلطانی
دانش آموز، کلمه اي است که ذهن ها با شنیدش به سمت 
مي شود.  معطوف  مدرسه  و  تخته سیاه  درس،  کالس 
ایران  فرداي  نسل  علم آموزي  جایگاه  مدرسه  سنگر 
است اما همین قشر در آبانماه 57 خود، معلم مدرسه و 
در کالم وسیع تر ایران بودند. دومین ماه  پاییز با حرکت 
را  وصف ناپذیري  گرمي  ایراني  دانش آموز  خودجوش 
لمس مي کرد. این بار دانش آموز نقش معلم را ایفا مي کرد 
اما نه در مدرسه بلکه در صحنه اي بزرگتر به نام   ایران. 
این آموزگاران درس رشادت، فداکاري،  و جوانمردي را 
چه استادانه به ملت آموختند. سیزده آبان تاریخي است 
که حوادث بزرگ و سرنوشت ساز ملت ایران بر پیشاني 
یادآور  آبان،  سیزده  اله  یوم  است.  شده  روز حک  این 
حماسه ها، ایثارها و فداکاری های دانش آموزان عزیزمان 
است. این روز با شکوه بدین سبب، روز »دانش آموز« 
برای همیشه  انقالب  تا خاطره فرزندان دلیر  نامیده شد، 
تمام  برای  ناشدنی  فراموش  درسی  و  بماند   جاودان 
ها  ابرقدرت  با  که  باشد  گیتی  سراسر  در  آموزان  دانش 
المللی به مبارزه بی امان بپردازند و  و چپاول گران بین 
عزت را بر زندگی ذلت بار ترجیح دهند. در یک کالم باید 
گفت: دانش آموز ایراني، امروز روز توست. در این روز چه 

گذشت  که این  افتخار به نام تو ثبت شده است.
مروري بر وقایع 13 آبان 1357:

و  زرین  برگی  اسالمی  انقالب  تاریخ  در  آبان  سیزده 
مقطعی حساس و مناسبتی پرخاطره است، به خصوص 
که چهارده سال بعد از تبعید حضرت امام )ره( در همین 
دانشگاه  مقابل  در  امام  فرزندان   )1357 آبان   13( روز 
خمینی،  بر  درود  شعار  با  اطراف  خیابان های  و  تهران 
مرگ بر شاه، پایه های حکومت را به لرزه در آورده و با 

گلوله های ماموران شاه به خاک و خون غلتیدند.
که  حالی  در  آموزان  دانش   1357 آبان   13 روز  صبح 
مدارس را تعطیل کرده بودند رو به سوی دانشگاه نهادند 
به  با رهبر بت شکن خویش  پیوندشان را  بار دیگر  تا 
گروه  گروه  پرشور،  این جوانان  نمایند.  اعالم  جهانیان 
وارد دانشگاه شده و در آنجا اجتماع نمودند. ماموران 
ساعت  درآوردند.  خود  محاصره  به  را  دانشگاه  شاه 
یازده صبح، ماموران، ابتدا چند گلوله گاز اشک آور در 
میان دانش آموزان و دانشجویان پرتاب کردند، اجتماع 
کنندگان در حالی که به سختی نفس می کشیدند، صدای 
خود را رساتر کرده با صدای بلندتر اله اکبر می گفتند. 
یکی  انقالب  های  الله  و  آغاز گشت  تیراندازی  سپس 

 56 فاجعه  این  در  غلتیدند.  درخون  دیگری  از  پس 
تن شهید و صدها نفر مجروح شدند و جنگ و گریز 
ماموران فرمانداری نظامی با دانشجویان و دانش آموزان 

تا پاسی از شب ادامه داشت.
امام خمینی )ره( به همین مناسبت پیامی را از پاریس، 

برای ملت قهرمان ایران فرستادند:
عزیزان من صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است 
آزادگان  جایگاه  امروز  ایران  است...  صابران  با  خدا  و 
است... من از این راه دور چشم امید به شما دوخته ام... 
و صدای آزادیخواهی و استقالل طلبی شما را به گوش 

جهانیان می رسانم.
فرازي از بیانات امام خمینی ره در مورد تسخیر 

النه جاسوسی آمریکا
- تسخیر النه جاسوسی آمریکا تنها فتح یک سفارتخانه 

یا   یک مرکز فرماندهی نبود، بلکه ثمره آن، کوتاه کردن 
دست آمریکا از انقالب اسالمی   ایران بود. این حادثه، 
مهر تاییدی بود بر پیروزی انقالب اسالمی و نمودی از 
باور که آمریکا بزرگ ترین قدرت جهان نیست.  این   
بزرگ ترین قدرت از آن خداست و در برابر   این قدرت 
نیست.  مقاومت  تاب  را  دیگری  قدرت  هیچ  الیزال، 
آنچه آمریکا را قدرتمند نشان  می دهد، خودکامگی و 
خودخواهی همیشگی و موج تبلیغات دروغین اوست. 
در روز سیزده  آبان، به روشنی، پوشالی بودن و تو خالی 

بودن قدرت آمریکای جنایتکار به تصویر کشیده شد.
- هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.

است...  خالی  تو  طبل  کارتر  بترسیم...  باید  ما  چرا   -
غلطی  هیچ  آمریکا  ندارد...  را  کاری  هیچ  عرضه  او 

نمی تواند بکند

- دشمن اصلی اسالم و قرآن و پیامبر عظیم الشان )ص( 
ابرقدرتها، به خصوص آمریکا و  ولیده فاسدش اسرائیل 

است
جلوه والیتمداری شهدای دانش آموز در بصیرت 

جوانان امروز
آبان   13 گرامیداشت  با  کاشان  سپاه  فرمانده  همچنین 
ماه روز دانش آموز گفت: اگر پیروی و عشق به والیت 
در وصیتنامه های شهدای دانش آموز وجود دارد همین 
بصیرت را امروز در نسل نوجوان و جوان نیز می توان به 
وضوح مشاهده کرد. سرهنگ جواد نائینی اظهار داشت: 
از همساالن  کمتر  ما  امروز جامعه  نوجوانان و جوانان 
خود در دوران دفاع مقدس نبوده و از این حیث هیچ 

نگرانی وجود ندارد.
و  دقیق تر  مراتب  به  امروز  دانش آموزان  وی  گفته  به 
کرده  رصد  را  انقالب  مسائل  گذشته  از  ظرافت تر  با 
فتنه ها مطیع والیت  را شناخته و در طوفان  و ریشه ها 
معظم  مقام  فرامین  و  رهنمودها  اساس  بر  و  هستند 

رهبری امام خامنه ای حرکت می کنند.
صحنه های  در  دانش آموزان  حضور  به  اشاره  با  وی 
به  من  گفت:  اسالمی  جمهوری  نظام  از  دفاع  مختلف 
این  دارم.  ایمان  امروز  دانش آموزان  درک  و  بصیرت 
مسئول در پایان 13 آبان، روز دانش آموز را برگ زرینی 
عینی  نماد  را  آن  و  اسالمی توصیف  انقالب  تاریخ  در 

مبارزه با استکبار جهانی قلمداد کرد.

جامعه
خبر

زاینده رود
محمدرضا که دوستش را به قتل رسانده بود، 
در پاسخ به علت کشتن دوستش گفت: به علت بي 
احتیاطیم، دوستم مسایل خانوادگیم را در لب تاپم دید 
و چون این مسایل را به دیگران بازگو کرد  غیرتم به 
جوش آمد و او را کشتم. به منظور  روشن تر شدن این 

حادثه مصاحبه اي با محمدرضا ترتیب دادیم:
چگونه دوستت به لب تاپ دسترسي پیدا 

کرد؟
هرگز لب تاپم را با خود بیرون نمي آوردم تا این که 

آن روز لب تاپم را با خود بیرون آورده و در داخل 
قهوه خانه اي براي شارژ گذاشتم که دوستم بدون 
اجازه من آن را نگاه کرد و به دوستان و آشنایان 
گفت که در لب تاپم چیزهایي مربوط به مسایل 
موجب  دوستم  رفتار  این  است.  دیده  خانوادگیم 
کدورت بین  ما شد و چندین بار با او مجادله کردم 
و انتقام از او را در سر مي پروراندم ولي با همه این 

اوصاف با هم قهر نبودیم.
از روز حادثه برایماي بگو؟

غروب روز حادثه با شاگردم به خانه مي رفتیم که 

او گفت مرا تا خانه برسانید وقتي که با این تقاضا 
مواجه شدم زمینه را براي اجراي نقشه ام مهیا دیدم. 
در حین حرکت به سوي خانه بودیم که به او گفتم 
برویم و در پاتوقمان تفریحي داشته باشیم و او نیز 

قبول نمود.
 در نزدیکي محل مورد نظر پیاده شدیم و او در حالي 
که از قصدم مطلع شده و در حال فرار بود، شاگردم 
او را به زمین انداخته و من نیز رسیده و با دست هایم 
او را خفه نمودم. چندین ساعت بعد دوباره به همراه 
دوست دیگرم به آنجا رفته و جسدش را به جاي 

دیگر منتقل نموده تا این که کارآگاهان از موضوع 
آگاه شده و اینک در زندان به سر مي برم.

موجود  لب تاپت  در  چیزهایي  چنین  چرا 
بود ؟

بي احتیاطي کردم ولي باغیرتم.
چرا دوستت را کشتي؟

 نباید مي کشتم که کشتم.
 صحبت آخرت چیست؟

کنیم  سعي  است  بدبختي  هر  عامل  بي احتیاطي 
بي احتیاط نباشیم.

دستگیر ی 165 نفر از حجاج حامل موادمخدر
بر اساس گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر؛ محمد مسعود 
ــروع عملیات  زاهدیان با بیان این مطلب گفت: از بدو ش
اعزام حجاج با تالش کارکنان پلیس فرودگاه های کشور 
ــخصی  ــتعمال ش تاکنون 165 نفر از افرادی که برای اس
موادمخدر حمل می کردند دستگیر و از آنان مقدار 1926 

گرم انواع موادمخدر کشف شده است.
ــور با همکاری  ــس فرودگاه های کش ــه داد: پلی وی ادام

ــدید مبادی خروجی و کنترل بار مسافران  پلیس مبارزه با موادمخدر ضمن کنترل ش
با دستگاه های الکترونیکی و سگ های موادیاب، افراد متخلف را شناسایی و دستگیر 
ــده در مرزهای خروجی  ــتگیر ش می کند. زاهدیان افزود: گذرنامه و ویزای افراد دس

کشور ابطال و از اعزام آنان به حج جلوگیری به عمل می آید.
ــور  ــدار داد: حمل و مصرف موادمخدر در کش ــتاد هش مدیرکل مقابله با عرضه س
ــور  ــرایط زندان های این کش ــنگین بوده و ش ــای س ــتان دارای محکومیت ه عربس
ــرم حمل و  ــرادی که به ج ــرد: اف ــت. وی تاکید ک ــب نیس ــوان مناس ــچ عن ــه هی ب
ــف در زندان  ــرای مدت های طوالتی بالتکلی ــوند ب ــتگیر ش  مصرف موادمخدر دس

خواهند ماند.

رفع خشکی زاینده رود هفت سال طول می كشد
ــهردار اصفهان با بیان این که رفع خشکی زاینده رود با  ش
ــال به طول می انجامد  ــت آباد هفت س انجام پروژه بهش
ــی و چاه ها  ــود آب زیرزمین ــران کمب ــروز بح ــت: ام گف
ــعاع  ــتم 350 کیلومتری زاینده رود را تحت الش اکوسیس

قرار داده است.
ــم اکنون  ــت: ه ــقاییان نژاد اظهار داش ــید مرتضی س س
اقداماتی از جمله برنامه ریزی برای اجرای پروژه بهشت 

ــده است. متاسفانه اصل موضوع ناآگاهی از عمق فاجعه است. اگر این  آباد انجام ش
پروژه امروز آغاز شود پس از 84 ماه به نتیجه می رسد. وی ادامه داد: باید پیش بینی 
ــکی دائمی انجام شود و از برداشتهای غیرمجاز  کوتاه مدت برای جلوگیری از خش
ــقاییان نژاد تصریح کرد: مشکل زاینده رود یک معضل ملی است  جلوگیری کرد. س
ــهردار اصفهان با اشاره به موازی  ــریع تر برای رفع آن اقدام کرد. ش که باید هرچه س
ــران در اصفهان تاکید  ــالن اجالس س ــاخت س کاری های صورت گرفته در مورد س
کرد: هم اکنون به صورت سه شیفت در حال فعالیت در این پروژه هستیم اما شاهد 
برخی موازی کاری ها در تهران و کیش بودیم. طبق تعهد داده شده این سالن را در 

آبان ماه 91 آماده و تحویل می دهیم.

تلنگر

حوادث

مصاحبه با یک متهم:

بي احتیاطي عامل  قتل شد جابه جایي ۲ میلیون مسافر
 از پایانه هاي مسافربري

شهرداري  مسافربري  پایانه هاي  سازمان  سرپرست 
از  مهرماه  در  مسافر  میلیون  دو  کرد:  اعالم  اصفهان 
جا  جابه  اصفهان  شهر  چهارگانه  پایانه هاي  طریق 
شده اند که بر این اساس پایانه زاینده رود با داشتن 
به خود  را  تعداد  بیشترین  مسافر  هزار  حدود 690 

اختصاص داده است.
 به نقل از روابط عمومي شهرداري اصفهان، سیدرضا 
حکیم فعال با بیان مطلب فوق گفت: در مهرماه سال 
جاری  114 هزار و 462 سرویس به دو میلیون مسافر 

خدمت رساني کرده اند.
وي افزود: خروجي از کل پایانه ها 996 هزار و 84 
نفر در مهرماه بوده است، به همین میزان نیز مسافر 

وارد شهر اصفهان شده است. 
 

گردهمایي مدیران عامل ستاد 
دیه آغاز شد

دیه  ستاد  عامل  مدیران  گردهمایي  سومین  ایرنا: 
سراسر کشور به منظور آشنایي با وظایف و مقررات 
و جدیدترین اطالعات در زمینه دیه کار خود را در 

اصفهان آغاز کرد.
معاون مدیر عامل ستاد دیه کشور در این گردهمایي که 
در کمیته امداد امام )ره( برگزار شد، گفت: این همایش 
دو روزه با چهار کارگروه کار خود را انجام مي دهد. 
محمدعلي ساري افزود: نتیجه جمع بندي کارگروه ها 

و بحث ها به صورت مصوبه اعالم مي شود.
ساري اظهار داشت: ستاد دیه استان ها در سال گذشته 
حدود 9 هزار زنداني را آزاد کرد که شامل دیه، کمک هاي 

مردمي، مهریه، نفقه و جرایم غیر عمد مي باشد.

بازسازی بقاع متبركه 
در چهارمحال و بختیاري

و  چهارمحال  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  فارس: 
افزون  تاکنون  سال جاری  ابتدای  از  گفت:  بختیاری 
بر یک میلیارد و 118 میلیون تومان اعتبار در راستای 

بازسازی اماکن متبرکه در این استان هزینه شده است.
این  داشت:  اظهار  طباطبایی  محمد  حجت االسالم 
میزان از محل اعتبارات تملک دارایی ملی تخصیص 
یافته است. وی افزود: از این میزان اعتبار بیش از هفت 
میلیارد ریال به منظور احیا و بازسازی امامزادگان این 

استان اختصاص یافته است. 
طباطبایی میزبانی مطلوب از زائران را ضروری دانست و 
افزود: برخی ساختمان امامزادگان استان قدیمی و بسیار 
کوچک و فاقد تربت خانه مناسب برای زیارت زائران 
است که جوابگوی انبوه زائرانی که بعضاً چندین روز 

در جوار این امامزادگان اسکان می یابند، نیست.

مقاله

از بیانات رهبر معظم انقالب آیت ا... خامنه ای در مورد تسخیر النه جاسوسی آمریکا
یک اصلی بر تفکر ما مسلمان ها حاکم است و آن اصل عبارت است از نفرت از ظلم و ظالم و 
مقابله با ظلم و ظالم در هر جای دنیا. شما ببینید آمریکائی ها چقدر ظلم کردند. چقدر ظالم 
پروری کردند. چقدر ملت ها را مظلوم کردند. با مردم فلسطین چه کردند. اسرائیل را چگونه پر 
و بال دادند. با لبنانی ها چه کردند... با ملت های ضعیف چه کردند. البته آمریکائی ها که می گوئیم، 
مرادمان ملت آمریکا نیست مراد همان رژیم آمریکا و گردانندگان سیاست های آمریکاست. وقتی 
در سال 57 مبارزه پیروز شد و به ثمر رسید در حقیقت یک انقالب ضدامریکائی به ثمر رسیده بود. 

به سفارت آمریکا بحق گفته شده النه جاسوسی واقعاً هم مرکز جاسوسی بود.

ــایبری،  ــا تاکید بر تقویت پلیس س ــده نیروی انتظامی ب فرمان
ــت ، پلیس برای مقابله با تجهیزات و دفاع از  گفت: طبیعی اس
امنیت جامعه باید خود را بازسازی و متناسب با این تهدیدات؛ 

امکانات، نیروها، ساختار خود را متحول کند.
ــانی پلیس سردار اسماعیل احمدی  به نقل از پایگاه اطالع رس
ــایبری در دهه فجر سال  ــکیل پلیس س ــاره به تش مقدم با اش
ــادل اطالعات نیروی  ــته گفت: پلیس فضای تولید و تب گذش
ــتان های سراسر کشور  ــپس در اس انتظامی ابتدا در تهران و س
ــای جدید، تعامل  ــه تجهیزات، جذب و آموزش نیروه با تهی

ــم رایانه ای  ــا وزارتخانه ها در خصوص جرای ــکاری ب و هم
ــکیل شد که در این زمینه بستر سازی های خوبی صورت  تش

گرفته است.
ــتاوردهای بسیار  ــگیرانه و دس ــاره به اقدامات پیش وی ، با اش
ــف جرایم، تصریح کرد:  ــایبری در حوزه کش خوب پلیس س
ــت بلکه  ــتگیری مجرم نیس ــت های پلیس فتا الزامًا دس فعالی
ــامانه های بانک ها  ــتم های جامع ، س ــایی آسیب سیس شناس
ــدارهای الزم انتظامی  ــز ارائه هش ــز مالی و غیره و نی و مراک
ــتبرد ، هک و نفوذ در  ــت ارتقاء امنیت و جلوگیری از دس  جه

سیستم های آنها می باشد که تاکنون اقدامات آنها در این زمینه 
بسیار موثر بوده است.

فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات ناجا قبل از این که یکسال از فعالیت آنها سپری شود 
باید گزارشی از عملکرد خود را به مردم ارائه دهد. وی افزود: 
با توجه به اطالعاتی که در این ارتباط دارم، پلیس فتا اقدامات 
ــف کردند را به  ــیار خوبی انجام داده و جرم هایی که کش بس
ــتی در این خصوص  مردم اعالم خواهند کرد و به زودی نشس

خواهند داشت.

ــور، خیلی از کشورهای  ــد انتظامی کش به گفته این مقام ارش
ــتقل  ــا را به صورت مس ــتند که پلیس فت ــدد نیس ــا در ص دنی
ــکیل دهند و ما در این عرصه از پیشگامان هستیم. سردار  تش
ــوزه جرایم  ــًا جرایم جدید در ح ــان این که اساس ــدم با بی مق
ــایبری  ــر تقویت پلیس س ــت، ب ــد اس ــایبری در حال رش س
ــرای مقابله با  ــس ب ــت ، پلی ــرد و گفت: طبیعی اس ــد ک تاکی
ــازی و  ــاع از امنیت جامعه باید خود را بازس ــزات و دف تجهی
ــاختار خود را  ــب با این تهدیدات؛ امکانات، نیروها، س  متناس

متحول کند.

اهدای عضو جوان1۹ ساله 
به چهار نفر 

اعضای جوان 19 ساله اصفهانی که دچار مرگ مغزی 
شده بودند به چهار بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
اصفهان مرحوم حمیدرضا فیروز 19 ساله که در اثر 
از  سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود پس 
تایید مرگ مغزی وی توسط  طی مراحل قانونی و 
با اقدام خداپسندانه ای از سوی  تیم پیوند دانشگاه 
آموزشی  مرکز  در  ماه  آبان  یکشنبه 8  اش،  خانواده 
شهید چمران تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار 
مرکز  در  این جوان  قلب  گزارش  این  بنابر  گرفت. 
آموزشی شهید چمران به مردی 37 ساله، دو کلیه وی 
در مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( به آقا و خانم 
50 ساله پیوند گردید.الزم به ذکر است کبد آن مرحوم 
نیز جهت انجام عمل پیوند به بیمارستان شهید نمازی 

شیراز ارسال گردید. 

قتل به خاطر ارثیه پدري
زاینده رود

قتل  به  پدری  ارثیه  بر سر  برادر  درگیری دو 
آنها منجر شد. رئیس پلیس آگاهي استان  از  یکي 
کارآگاهان  بررسی  در  گفت:  اینباره  در  اصفهان 
جنایی در محل وقوع قتل مشخص شد مقتول که 35 
سال داشت با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح و 
در اثر شدت جراحات وارده فوت کرده است. وي 
متهم در  کننده   غافلگیر  افزود: در جریان عملیاتی 

یکی از روستاهای اطراف اصفهان دستگیر شد.
نام  بهنام- ش  حسین زاده خاطرنشان کرد: متهم که 
دارد 30 ساله و معتاد به مواد مخدر است. وي در 
بازجویی های اولیه انگیزه خود از قتل برادر بزرگترش 

را درگیری بر سر منزل موروثی پدر اعالم کرد.

انبار تجهیزات دریافت 
ماهواره كشف شد

بازرسي  در  اصفهان  امنیت عمومي  پلیس  ماموران 
از یک انبار در یکي از مناطق این شهر بیش از دو 
را  ماهواره  دریافت  تجهیزات  قطعه   369 و  هزار 

کشف و ضبط کردند.
پلیس  رئیس  پلیس،  رساني  اطالع  مرکز  از  نقل  به 
امنیت عمومي اصفهان گفت: با انجام عملیات پلیسي، 
انبار نگهداري این تجهیزات شناسایي و ماموران با 
هماهنگي مقام قضایي به محل مورد نظر اعزام شدند. 
سرهنگ صوفي وند تصریح کرد: در بازرسي از انبار یاد 
شده دو هزار و 369 قطعه انواع تجهیزات دریافت 
عدد   806 ریسیور،  دستگاه   121 شامل  ماهواره   از 
ال ان بي، یک هزار عدد سوییچ، 49 دستگاه فایننر و 

393 کارت ریسیور کشف و ضبط شد. 

اگر پیروی و 
عشق به والیت 

در وصیتنامه های 
شهدای دانش آموز 
وجود دارد همین 
بصیرت را امروز 

در نسل نوجوان و 
جوان نیز می توان 
به وضوح مشاهده 

کرد

به مناسبت گرامیداشت 13 آبان:

دانش آموز  ایراني، 
امروز روز توست

فرمانده ناجا:

پلیس فتا باید متناسب با تهدیدات؛ ساختار خود را متحول كند
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و  تجاری  فیلم های  با  همواره  را  معیریان  آرش 
شارالتان،  کما،  می شناسیم.  سینما  در  عامه پسندش 
چپ دست، احضارشدگان، شیر و عسل، داماد خجالتی 
و... از جمله آثار سینمایی او محسوب می شوند که در 
این میان کما به شهرت و فروش باالیی هم دست 

یافته است.
در  تجربه هایی  کارگردانی،  بر  عالوه  معیریان  البته 
و  تدوین، طراحی صحنه  سینمایی،  آنونس  ساخت 
لباس، نویسندگی و حتی بازیگری هم داشته و اینک 
با ساخت »سایه روشن« سریال سازی را نیز به کارنامه 
حرفه ای اش اضافه کرده است، اما سایه روشن نه فقط 
از حیث مدیوم که از لحاظ ساختار دراماتیکی و شیوه 

روایت نیز با کارهای قبلی او متفاوت است. 
سایه روشن روایتگر قصه سه زن به نام های نازنین، 
زندگی  مجتمع  یک  در  که  است  افسانه  و  آتوسا 
را  است شوهر خود  سالی  که یک  نازنین  می کنند. 
در سانحه از دست داده است، همراه دو فرزند خود 
سایه  مجموعه  که  کسانی  از  خیلی  می کند.  زندگی 
روشن را دیدند، معتقدند این مجموعه شباهت زیادی 
به مجموعه زنان خانه دار افسرده دارد که چند وقتی 
است از شبکه های آمریکایی پخش می شود، ولی باید 
اذعان کرد معیریان حتی اگر متاثر از این مجموعه هم 
ایرانی،  بوده باشد توانسته آن را در بستر یک قصه 

بومی و محلی کند. 
از جمله امتیازات این سریال در ساختار روایی خود 
به عنوان  بهره گیری از صدای خاطره انگیز ژاله علو 
راوی این مجموعه و در واقع استفاده از نریشن در 
را  سریال  قصه گویی  سویه  که  است  قصه  تعریف 
پررنگ تر می کند. در واقع راوی صدای پیرزنی است 
که بتازگی فوت کرده و ماجرای زندگی همسایه های 

خود را برای مخاطبان بازگو می کند.
 این تمهید به شکل نمادین به قصه گویی مادربزرگ ها 
در گذشته شباهت دارد که مخاطب ایرانی با آن غریبه 
نیست. روایت قصه توسط یک انسان مرده در سینمای 
کشورهای دیگر نیز تجربه شده و این شیوه به پررمز 
و راز کردن و تا حدودی معمایی شدن ماجرا دامن 
می زند. به این که روح پیرزن بعد از مرگ از قفس و 
کالبد تن رها شده و شاهد و ناظر بر ماجراهایی است 

که در محل زندگی اش در حال رخ دادن است. 

را  راوی  بودن  کل  دانای  سویه  انگار  قضیه  این 
صدای  تن  و  لحن  تاثیر  البته  و  می کند  برجسته تر 
به همین  به آن می بخشد.  بیشتری  ژاله علو، شکوه 
دلیل شاید این سریال به مجموعه های ماورایی هم 
سنخیت می یابد. از آنجا که معیریان همیشه به جذب 
مخاطبان و روان شناسی آنها توجه دارد و در سینما 
از بازیگران ستاره و مشهور بهره می گیرد، در ترکیب 
این رویکرد  به  نیز  بازیگران سایه روشن  و چینش 

وفادار می ماند. 
سایه روشن تالش کرده برخی معضالت اخالقی و 
اجتماعی را در کالنشهری مثل تهران به واسطه داستان 
این سه زن در کانون خانواده و مناسبات آن پیگیری 
مقتضیات  و  آدم ها  فردیت  بین  موقعیتی  در  و  کند 
جامعه به تصویر بکشد. به عبارت دیگر سایه روشن 
ـ اجتماعی دانست  را می توان یک ملودرام خانوادگی 
که اتفاقاً قصه خود را در همین ساحت بینامتنی پی 

می گیرد. 
نازنین، آتوسا و افسانه هر کدام زنانی هستند که به 
دلیلی سرپرستی و مدیریت خانه و زندگی را به عهده 
داشته و با مشکالت متعددی دست وپنجه نرم می کنند. 
معیریان تالش کرده در این سریال با محوریت این سه 
ـ اجتماعی شخصیت های  زن، به آسیب شناسی عاطفی 
قصه خود دست بزند و از طریق تحلیلی روان  شناسی 
و  جامعه شناختی این معضالت فردی ـ اجتماعی را 
واکاوی کند. معیریان به دلیل تجربه ساخت فیلم های 
عامه پسند در اینجا نیز به عناصر و مولفه های قصه و 
شخصیت پردازی توجه می کند تا جذابیت هایی برای 

مخاطب داشته باشد. 
هرچند به نظر می رسد ریتم سریال با توجه به رویکرد 
مضمونی و کارگردانی وی در جاهایی دچار گسست 
و نوسان شده و انسجام خود را از دست می دهد، اما 
وجوه سرگرم کننده بودن سریال راـ  که از ویژگی های 

انکار  نمی توان  است ـ  معیریان  آثار آرش  همیشگی 
کرد. به هرحال قصه و آدم هایش به واسطه ماجراهایی 
که تجربه می کنند قابلیت سرگرم کنندگی مخاطب را 

دارند.
قرمزهای  خط  از  کرده  تالش  البته  روشن  سایه 
سیاه نمایی عبور نکند و این دغدغه را حتی در عنوان 

سریال هم می توان درک کرد. 
دو نهاد خانواده و نظام اجتماعی بستر این آسیب شناسی 
دراماتیک قرار می گیرد که اتفاقاً با محوریت زنان به 
و  خانواده  منزلت  بر  قصه  اصلی  شخصیت  عنوان 
اهمیت آن تاکید می شود. به عنوان مثال می توان به 
صحنه ای از سریال اشاره کرد که فرزندان رویا نونهالی 
کار  و  می شوند  درگیر  مدرسه  در  و محمد صادقی 
این  به احضار والدین می کشد. دیالوگ هایی که در 
سکانس میان آنها درباره شیوه تربیت کودکان صورت 
می گیرد بازتابی از همین دغدغه مولف است که در 

کلیت سریال جاری و ساری است. 
شاید مهم ترین وجه این بازنمایی توجهی است که به 
روان شناسی این زنان می شود و موقعیت آسیب پذیر 
آنها در دو ساحت رفتاری و اجتماعی مورد توجه 
یا اضطراب  پرخاشگری  قرار می گیرد. عصبانیت و 
و  موقعیت  واسطه  به  این شخصیت ها  افسردگی  و 
شرایط زندگی شان، بستری برای تاویل روان شناختی 
از این موقعیت ها فراهم می آورد و البته در خود به 
معضالت اجتماعی کالنشهرهایی مثل تهران نیز توجه 

می شود. 
است«  تهران  »اینجا  هم  سریال  ابتدایی  نام  چنانچه 
بوده و نشان می دهد سازندگان سریال، دغدغه نمایش 
معضالت زندگی در این شهر بزرگ و پردردسر را 
داشته اند؛ زندگی در موقعیت سایه روشن که مرز حق 
و باطل و راه غلط و درست در آن مشخص نیست. 

این سایه روشنی البته در استفاده ار رنگ و نورپردازی 
بیرونی  ساختار  و  فرم  در  و  لحاظ شده  نیز  سریال 
مجموعه نیز ظهور و بروز دارد. اما آنچه سایه روشن 
را ازحیث دراماتیک دچار نقصان می کند بالتکلیفی 
اثر در ترکیب بین وجوه سرگرمی و انتقادی آن است 
مجموعه  انتقادی  سویه  روشنی  می رسد  نظر  به  که 
پنهان  آن  سرگرم کنندگی  کارکردهای  سایه   زیر 

شده است.

مراسم رونمایی از کتاب »صد سال اعالن و پوستر 
فیلم در ایران« اثر مسعود مهرابی در نهم آبان ماه در 

خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
 این کتاب شامل بیش از ششصد پوستر و اعالن 
از اولین نمونه  ایران  فیلم در طول تاریخ سینمای 
در سال 1286 تا آخرین پوسترهای فیلم در سال 
نفیس  با چاپ  بار  نخستین  برای  که  است   1390
و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود و 
می تواند مرجع مناسبی برای دانشجویان، محققان و 

عالقه مندان هنر گرافیک و سینمای ایران باشد.

این کتاب که در 498 صفحه توسط موسسه چاپ 
و نشر نظر وارد بازار کتاب می شود، شامل مقدمه ای 
در  سازی  پوستر  هنر  تحول  از  کامل  و  مبسوط 
سینمای ایران است و در ادامه به شکل تصویری این 
تحول را از نخستین سال های ورود سینما به ایران تا 

امروز در اختیار خوانندگان می گذارد.
در مراسم رونمایی از این کتاب که از ساعت 18 
روز نهم آبان در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان 
برگزار شد، عالوه بر مولف و ناشر که گزارشی از 
از  ارائه دادند، جمعی  این کتاب  آماده شدن  روند 

هنرمندان گرافیک و سینمای ایران درباره کتاب و 
اهمیت گرافیک در سینما سخنرانی کردند. آیدین 
آغداشلو، محمدعلی حدت، ابراهیم حقیقی، فرشید 
مثقالی و ساعد مشکی استادان گرافیک و نقاشی ایران 
در کنار سینماگران مطرحی مانند بهمن فرمان آرا و 

رضا کیانیان در مراسم رونمایی حاضر بودند.
مسعود مهرابی که از سال 1362 به عنوان صاحب 
امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه فیلم فعالیت می کند، 
همزمان تالیفاتی در حوزه تاریخ سینمای ایران داشته 
است. از جمله این آثار می توان به »تاریخ سینمای 

ایران« )که به چاپ دهم رسیده است(، کتاب شناسی 
سینمای ایران، فرهنگ فیلم های کودکان و نوجوانان، 
فرهنگ فیلم های کوتاه داستانی، فرهنگ فیلم های 
مستند سینمای ایران و پشت دیوار رویا: سیاحت نامه 

جشنواره های جهانی اشاره کرد.
هنرهای  دانشکده  از  سینما  دانش آموخته  که  او 
عنوان  به  فعالیت   1350 سال  از  است،  دراماتیک 
در  و  کرد  آغاز  را  کاریکاتوریست  و  روزنامه نگار 
متعدد  آثار  صاحب  هم  کاریکاتور  و  طرح  زمینه 

است. 

قاب کوچک

خبر

خامنه، راوی كتاب دا می شود
راوی  برنامه کودک  گیتی خامنه مجری سابق  مهر: 
یک  شبکه  در  دا  کتاب  مجموعه  جدید  قسمت 

می شود.
مجموعه کتاب دا دیروز پخش شد. در این قسمت از 
این مجموعه درگیری های خط مقدم جبهه و تقسیم 

اولین غذای گرم برای رزمندگان روایت گردید.
همچنین در این قسمت زهرا حسینی به خانه قدیمی 
خود سر می زند که حاال مخروبه ای شده و تصاویر و 

خاطراتی برایش زنده می شود.
مجموعه دا به تهیه کنندگی علی تقی پور و کارگردانی 
سینا عطائیان، در 120 قسمت 15 دقیقه ای با گویندگی 
55 نفر از زنان هنرمند کشور به سفارش گروه حماسه 
تعدادی  است.  تولید شده  سیما  یک  شبکه  دفاع  و 
از هنرمندان از جمله پریوش نظریه، بهناز جعفری، 
افسانه بایگان، شقایق فراهانی، نیوشا ضیعمی، شبنم 
قلی خانی، فریبا کامران، نگار فروزنده، گیتی خامنه 
و... روایت داستان این مجموعه را به عهده دارند. این 
برنامه بر اساس کتاب پرفروش دا مجموعه خاطرات 
سیده زهرا حسینی و به اهتمام سیده اعظم حسینی 

ساخته شده است.

جنون دو نفره 
به شمال رسید 

به  نفره  دو  جنون  تلویزیونی  فیلم  تصویربرداری 
تهیه کنندگی محمدرضا  کارگردانی صادق کرمیار و 

خجسته در رامسر ادامه دارد. 
فیلم تلویزیونی جنون دونفره دو قهرمان اصلی دارد. 
سحر دندانپزشک و آرش وکیل است. این زن و شوهر 
با وجود وضع مالی خوب امکانات مناسب و جایگاه 
با هم دچار مشکالتی می شوند،  اجتماعی در خور 
مشکالت و مشاجراتی که این زن و شوهر جوان را تا 
مرز جدایی پیش می برد ولی در نهایت اعتقاد و توسل 

آن ها را به آغوش خانواده باز می گرداند.
محمد رضا خجسته تهیه کنننده این فیلم تلویزیونی 
درباره دالیل تولید این کار گفت: در جامعه اسالمی 
خانواده محور و مبنای توسعه است. ما اعتقاد داریم که 
جامعه سالم در گرو خانواده سالم است و برای ایجاد 
و حفظ خانواده سالم تک تک افراد مسئول هستند و 
نقش دارند و البته در این نقش پذیری سهم رسانه ها 
بیشتر است. رسانه ها می توانند با ایجاد آگاهی و امید 
در میان مردم، جامعه را برای داشتن خانواده های سالم 
یاری دهند. این اثر کاری از گروه فیلم های تلویزیونی 
شبکه اول سیما است که برای پخش از این شبکه 
بیش  اکنون  آماده می شود و هم  در روز عید غدیر 
از 75 درصد از تصویربرداری آن در تهران و  رامسر 
انجام شده و کار تدوین نیز به صورت همزمان آغاز 

شده است.
مدیر  از:  عبارتند  نفره  دو  جنون  دیگرعوامل 
سعید  تولید:  مدیر  رحیمی،  مجتبی  تصویربرداری: 
طراح  فدایی،  فرخ  برداری:  صدا  مدیر  کیا،  شرفی 
برنامه ریز و  لباس: حسین منصور فالح،  صحنه و 
طراح  میرطالبی،  هاشم  سید  کارگردان:  اول  دستیار 
صحنه:  منشی  بخشی،  علی  حامد  پردازی:  چهره 
و  کیا  تدارکات: مسعود شرفی  مدیر  آذری،  مرضیه 

ناظر پروژه: ناصر فرضی زاده.

رشد میزبان مینی بوس شد
فیلم سینمایی »مینی بوس« محصول موسسه رسانه 
های تصویری در چهل ویکمین دوره جشنواره بین 
به  رشد  تربیتی  آموزشی،  علمی،  های  فیلم  المللی 

نمایش در می آید.
 موسسه رسانه های تصویری، فیلم سینمایی » مینی 
و  با موضوع کودک  زارعیان  بوس« ساخته محسن 
نوجوان در چهل و یکمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم رشد، در شش سانس به  نمایش در می آید. فیلم 
سینمایی »مینی بوس« محصول موسسه رسانه های 
تصویری، در بیست وچهارمین دوره جشنواره کودک 
و نوجوان همدان موفق به دریافت پروانه زرین برای 
بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و کسب دیپلم افتخار 

بهترین بازیگر نقش خردسال شده است.
داستان این فیلم که با نقش آفرینی بهنوش بختیاری، 
کیانوش گرامی، فرهاد بشارتی، افشین سنگ چاپ 
و ترگل طیبی ماجرای یک گروه فیلمبرداری است 
بازگشت  هنگام  اما  رفته اند  شهر  از  خارج  به  که 
می گذارند.  جا  را  فیلم،  خردسال  بازیگر  »نیکو« 
می شود  فیلمبرداری  گروه  مینی بوس  سوار  »نیکو« 
که عروسک ها در آن هستند. ناگهان عروسک ها به 

حرف در می آیند و ... 

یزدانی با ساعت فراموشی 
می آید

رضا یزدانی خواننده معروف و خوب موسیقی کشور، 
باالخره موفق شد پنجمین آلبوم موسیقی خود را روانه 

بازار کند
رضا یزدانی که آلبوم های شهر دل، پرنده بی پرنده، 
هیس و ساعت 25 را در کارنامه هنری خود دارد، 
به  را  فراموشی  ساعت  عنوان  با  آلبومی  تازگی  به 
عالقه مندان ارائه نموده است که شامل 14 قطعه از 
آدم یه  بانوی من،  تیمارستان، کارتن خواب،  جمله 
جاهایی رو مجبوره و... می باشد. بهروز پایگان، میالد 
عدل، آرش زمانیان و مازیار احمدپور ساخت موسیقی 

این اثر را بر عهده داشته اند.
رضا یزدانی در مورد ساعت فراموشی اظهار داشت: 
در این آلبوم تجریبات تازه ای در زمینه ترانه، تنظیم، 
ملودی و وکال ارائه داده ام و با این که همچنان می توانید 
شنوای استایل همیشگی من در زمینه موسیقی در این 
اثر باشید اما تفاوت را نسبت به آثار قبلی احساس 
کنید. در این آلبوم هر نوع سبک و ریتم که همراستا با 
صدای من بوده استفاده شده است تا تنوع باال رفته و 

به این طریق مخاطبین از پیش راضی تر شوند.

فرهنگ و هنر

یک نویسنده تئاتر گفت: پدیده ای به نام تئاتر در کشور نمی شناسم و 
جشنواره های تئاتر را نیز ضد تئاتر اصیل می دانم.

جمشید خانیان اظهار داشت: جشنواره ها به جای ایجاد عملکرد 
مثبت رویکرد منفی در تئاتر ایجاد کرده و در واقع ضد تئاتر عمل 
به  نسبت  اصالح گرایانه  نگاه  یک  است  الزم  بنابراین  می کنند، 
جشنواره های تئاتر داشته باشیم. وی درباره نظر داوران جشنواره 
درباره کارگردانی ضعیف آثار در بیست و سومین جشنواره تئاتر 
اصفهان نیز گفت: تئاتر شهرستان ها در واقع حلقه ای از زنجیره تئاتر 
کل کشور بوده و از آن جدایی ناپذیر است. نویسنده تئاتر ادامه داد: 
ضعف تئاتر پایتخت همانند یک اپیدمی بر تئاتر کل کشور اثرگذار 
است و به نظر من اطالعات داوران جشنواره درباره تئاتر اصفهان 

بسیار کم بوده است.
 وی تصریح کرد: جشنواره تئاتر اصفهان نمی تواند نماینده تئاتر یک 
استان تلقی شود و نظر کلی درباره تئاتر یک استان  با توجه به یک 
جشنواره  قضاوت صحیحی نیست. خانیان افزود: گرچه بسیاری از 

گروه های تئاتری اصفهان در جشنواره شرکت نداشتند اما بسیاری از 
شرکت کنندگان نیز جزو کارگردانان با تجربه و فهیم اصفهان بودند. 
وی تصریح کرد: البته به این نکته هم توجه داشته باشیم که ممکن 
است اشکالی وجود داشته باشد، ولی اگر این مشکل مختص تئاتر 

اصفهان نبوده و مربوط به جشنواره است.
 نویسنده تئاتر اضافه کرد: به نظر من  در برابر نظر داوران نباید 
محسوب  هشدار  یک  تنها  این  زیرا  کنیم  خاصی  موضع گیری 
می شود، بنابراین بهتر است در برابر آن موضع گیری نکرده و آن را به 

نفع خود تبدیل به نکات مثبت کنیم.
وی درباره تعامل نویسندگان تئاتر با کارگردانان نیز گفت: کتاب های 
من همگی مکتوب هستند و چندان با کارگردان های مختلف در 
این باره تعامل ندارم. خانیان افزود: این امر را منطقی نمی دانم که 
کارگردان برای انجام هر کاری از نویسنده مجوز دریافت کند بلکه 
اطالعات تئاتری و فهم فرهنگی یک کارگردان در پرداخت به اثر 
مهم است. وی با اشاره به این که ممکن است دیدگاه و برداشت 

کارگردان با نویسنده در مورد یک اثر متفاوت باشد، تصریح کرد: 
متن یک نمایشنامه  نویس پیشنهادی برای کارگردانان است و هر 
کارگردان بسته به برداشتی که از آن کرده آن را به مخاطبان پیشنهاد 

می کند. 
این نمایشنامه  نویس ادامه داد: البته این مطلب متفاوت از برداشت 
غلط یک کارگردان از اثر نویسنده و اشتباه اجرا کردن آن است. 
وی تاکید کرد: سال ها پیش چند اجرا از کارهایم را دیدم و از 
آن به بعد تصمیم گرفتم دیگر سر صحنه اجرای تئاترهایی که با 
برداشت از نمایش من ساخته می شود، نروم. خانیان افزود: البته در 
طول این سال ها زمانی که داور جشنواره ها بوده ام ناخواسته اجرای 
نمایش نامه هایم را توسط کارگردانان مختلف دیده ام و در مجموع 

راضی نبوده ام.
خانیان  با بیان این که نمایشنامه  نویسان متبحری در کشور وجود دارند 
تصریح کرد: بر عکس ادعای بعضی افراد از لحاظ نمایش خوب در 
کشور مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی کارگردانی ضعیف و بدون 

اندیشه آثار و درست درک نکردن متون نمایشی است. این نویسنده 
تئاتر درباره استقبال کارگردانان از نمایشنامه های خارجی نیز بیان 
داشت: من از اجرا شدن نمایشنامه های خارجی استقبال می کنم اما با 
این که فضای کار نمایشنامه نویس و شخصیت های آن خارجی باشد 
مخالفم. وی ادامه داد: از دیدگاه من نمایشنامه  نویسی که همواره از 
کاراکتر خارجی در نمایش هایش استفاده می کند مناسبات و روابط 
آدم ها و قصه های ایرانی را به خوبی درک نکرده و  قدرت انتقال 

صحیح آن را نیز ندارد.
 خانیان تاکید کرد: برای این نویسندگان نگارش متن و قصه با 
شخصیت های خارجی آسان تراست زیرا همواره آنها در سینما و 
تلویزیون دیده و در واقع به خوبی می تواند ادای آنها را درآورد. وی 
اضافه کرد: این که نمایشنامه  نویس ایرانی نمایشی با شخصیت های 
خارجی بنویسد صحیح نیست اما کارگردانی نمایش های خارجی 
و اقتباس ایرانی از نمایش های خارجی می تواند به پیشرفت تئاتر 

کشور کمک کند.

زیبا بروفه:
جشنواره كودک مهم ترین اتفاق حوزه فرهنگ

کودک  فیلم  جشنواره  درباره  سینما  بازیگر  بروفه  زیبا 
حوزه  های  اتفاق  مهم ترین  از  یکی  رویداد  این  گفت: 
درباره سینمای  اختصاصی  به صورت  که  است  فرهنگ 
کودک و مسائل و مشکالت آن برگزار می شود و فرصتی 
توسط  ها  فیلم  بررسی  و  نقد  و  ارزیابی  نمایش،  برای 

مخاطبان و اهالی به شمار می رود.
وی در مورد ویژگی های یک فیلم کودک گفت: مهم ترین 

ویژگی این است که فیلم حتمًا برای مخاطب کودک ساخته شده باشد. بارها پیش 
آمده که اثری به اسم فیلم کودک تولید شده اما مضمون اصلی آن ربطی به کودکان 

ندارد و مسائل بزرگساالن را مطرح می کند.
این بازیگر تأکید کرد: کودکان و نوجوانان نسل امروز با نسل های گذشته تفاوت 
دارند. در واقع مخاطبان فعلی این گروه سنی به سرعت با امکانات روز و پیشرفته 
نظیر رایانه ارتباط دارند و تولید اثری که بتواند با آن ها ارتباط برقرار کند سخت 
است. از سوی دیگر فیلم های کودکان باید یادآور دوران نوجوانی و کودکی برای 

آن ها باشد و هنرمند با مؤلفه هایی به کودکانه بودن اثرش تاکید کند.
های  فیلم  در  بازی  نوع  تفاوت  درباره  دلبندم  مجید  تلویزیونی  مجموعه  بازیگر 
و  است  متفاوت  ها  فیلم  این  در  بازی  گفت:  آثار  سایر  با  نوجوانان  و  کودکان 
عالقه مند  ها  آن  دنیای  و  ها  بچه  به  باید  دارد  آثار حضور  این  در  که  بازیگری 
باشد و ارتباط خوبی با آن ها برقرار کند. نوع بازی یک بازیگر در این آثار باید 
ساده، صمیمی و یا به عبارتی دیگر به زبان بچه ها باشد. نکته مهم این است که 
زمانی که با یک بازیگر کودک در فیلمی بازی می کنیم باید سر صحنه ها با او 
 دوست و رفیق باشیم در این صورت است که یک رابطه دو جانبه خوب کاری

 به وجود می آید. 

جهانبخش سلطانی:
جشنواره باعث افزایش انگیزه در نسل جوان است 

   
به  اشاره  با  کشور  سینمای  بازیگر  سلطانی  جهانبخش 
تاثیرات امیدبخش جشنواره فیلم کودک، تصریح کرد: این 
انگیزه فعالیت در بین  رویداد فرهنگ ساز باعث افزایش 

جوانان عالقه مند به سینما می شود.
این بازیگر شور و حال وصف ناپذیر کودکان و نوجوانان 
را بخشی از تاثیرات جشنواره فیلم کودک در زمان برگزاری 
دانست و افزود: جشنواره فرصت مناسبی برای تبادل نظر 

بین نسل جوان با هنرمندان سینمای کشور است . در واقع این رویداد باعث می شود تا 
بخشی از جوانان مستعد زمینه ای برای حضور در سینمای کشور فراهم کنند.

وی اضافه کرد: چنین رویدادهایي باعث می شود تا زمینه شناخت استعدادهای جدید 
در عرصه سینما فراهم شود. گاهی مواقع برخی از افراد مستعد به دلیل نبود شرایط 
مناسب، امکان ظهور نمی یابند و به نوعی هدر می روند و با عدم تحقق رویاهای خود 
دچار سرخوردگی و یاس و ناامیدی می شوند. اما جشنواره ها به ویژه جشنواره های 
معتبری چون کودک و فجر می تواند مفری برای رهایی جوانان از سرخوردگی و 
ارتباط با بدنه اصلی سینمای کشور باشد. سلطانی برگزاری جشنواره را فرصت مغتنمی 
 برای مخاطبان شهرستانی دانست و افزود: ما در این استان هنرمندان جوانی داریم که 
می توانند منشاء تولید آثاری ارزشمند در سینمای کشور شوند اما چند سال اخیر راهی 
برای نفوذ در معادالت و روابط سینمای کشور نداشتند و بازگشت جشنواره فیلم کودک 

به اصفهان می تواند زمینه ساز معرفی هنرمندان خوبی به سینمای کشور شود.
این هنرمند درباره برگزاری مراسم بزرگداشتش در جشنواره فیلم کودک، تصریح کرد: 
قدردانی از هر کسی که در حوزه هنر فعالیت می کند به نوعی ارج نهادن به هنر کشور و 
اهمیت دادن به جامعه هنری است. هنرمندان تمامی عرصه به ویژه سینما نیازمند حمایت 

و دیده شدن هستند تا انگیزه فعالیت در آن ها افزایش یابد.

از جشنواره فیلم کودک و نوجوان آغاز کنید؛
باورهای غلط كودكان را تغییر دهید

و جدی  نقش  به  اشاره  با  کودک  روانشناس   یک 
کودکان  تربیت  در  سریال  و  فیلم  تاثیر  انکار  قابل  غیر   
اظهار داشت: در جامعه شلوغ ما که خانواده برای تربیت 
صحیح، تفریح و دیگر امور مربوط با فرزندان خود وقت 
قرار  فرزندان  تربیت  وسیله  را  تلویزیون  می آورند،  کم 

داده اند.
را  کودکان  کردن  قصد ساکت  وقتی  والدین  افزود:  وی 

که  برنامه هایی  تماشای  به  را  آنان  یا  می کنند،  روشن  تلویزیون  آنان  برای  دارند 
خودشان هم نمی دانند چه هستند، دعوت می کنند.

سید جلیل آوین با بیان این که کودکان را نباید برای زمانی که در مقابل تلویزیون 
صرف می کنند، سرزنش کرد، گفت: کودکان تقصیری ندارند که از طریق تلویزیون، 

اطالعات دگرگون شده را دریافت می کنند.
وی ادامه داد: انگیزه کودکان از نشستن در پای تلویزیون با انگیزه بزرگترها متفاوت 
است، بزرگ ترها برای سرگرمی به تماشای تلویزیون می پردازند، ولی کودکان ضمن 

این که طالب سرگرمی هستند، برای فهمیدن دنیای اطراف به تلویزیون می نگرند.
را  کارتونی  فیلم های  تماشای  از دو سالگی  این که کودکان  بیان  با  این روانشناس 
آغاز و در شش سالگی به تماشای تلویزیون عادت می کنند، بیان داشت: کودکان 
قبل از این که به مدرسه بروند، با تلویزیون دوست می شوند و علت عالقه کودکان 
به تلویزیون این است که به آنان امکان می دهد تا در ماجراهای پشت پرده زندگی 

کودکانه خود رسوخ کنند و دنیا و مردم را بهتر بشناسند.
تاکید کرد:  فیلم کودک و نوجوان،  برگزاری جشنواره  بودن  مفید  به  اشاره  با  وی 
برگزاری جشنواره کودک و نوجوان فرصت خوب است تا فیلم سازان ما برای تغییر 

اندیشه ها و باورهای غلط کودکان فکری بکنند.

10 روز تا جشنوارهروي خط جشنواره

هنرمندان سینما و طراحان گرافیک در خانه هنرمندان 

رونمایی از كتاب »صد سال اعالن و پوستر فیلم در ایران« اثر مسعود مهرابی

یک نویسنده تئاتر؛

جشنواره های تئاتر ضدتئاتر اصیل است

درباره سریال سایه روشن 

3این     زن
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براي پي بردن به این موضوع یک راه حل ساده وجود دارد 
و آن این که شما از طریق یک ظرف میوه متوجه خصوصیت 
اخالقي میوه شخصیت خود مي شوید و به همین راحتي و 
ارتباط  در  او  با  که  متوجه شوید شخصي  مي توانید  سادگي 

هستید چقدر با شما هم سلیقه است.
نشان  که  است  ساده  روان شناسي  تست  یک  مطلب  این 
مي دهد شخصیت افراد مختلف نسبت به انتخاب میوه مورد 

عالقه شان چگونه است.
 سیب: نماد افراط

شما فردي افراطي هستید که خیلي از کارها را روي انگیزه 
لحظه اي انجام مي دهید. در عین حال خیلي رک گو و بي پرده 
هستید. از مسافرت لذت مي برید. شما رهبري یک گروه را 
به سرعت کارها را پیش  به عهده مي گیرید و  خیلي خوب 

مي برید. اشتیاق شما براي زندگي کردن زیاد است. 
 پرتقال: نماد صبر

با انتخاب این میوه نشان می دهید که فردي صبور و پرطاقت 
تان کارهاي  دارید  دوست  قوي.  بسیار  اراده  با   هستید 
جدي خیلي  کارها  انجام  در  اما  دهید  انجام  آرامي  به   را 

هستید.
اعتمادید. همسرتان  قابل  و  اطمینان  مورد  اطرافیان  نزد  شما 
هر  از  و  مي کنید  انتخاب  دقت  و  قلبي   احساس  تمام  با  را 
 مشاجره و ناسازگاري حذر مي کنید و اما شما خیلي خجالتي

هستید.
 هلو: نماد دوستي

ناپسند  دارند. رفتار  میوه رفتاري دوستانه  این  داران  دوست 
و  مي بخشید  راحت  و  سریع  خیلي  را  دیگران  ناشایست  و 
فراموش مي کنید. براي دوستي ارزش زیادي قائل هستید شما 
بسیار استقالل طلب و بلندپروازید و همین امر باعث شده که 
فردي زرنگ و فعال جلوه کنید. بسیار رک گو و پرحرفید که 

البته این ویژگی به شما جذابیت خاصی مي دهد.

اما  احساساتي  طلب،  کمال  شما  حال  عین  در 
صادق و باوفا هستید در هرصورت شما تمایل 

 ندارید که در مقابل دیگران خودتان را به رخ
بکشید.

 گالبي: نماد موفقیت
تمام  وقتي  هستید  گالبی  دار  دوست  اگر 

توجه تان به کاري معطوف شود مي توانید آن 
را با موفقیت انجام دهید. اما گاهي اوقات در 

انجام کارهاي تان بي ثبات و متغیر هستید و دوست 
مطلع  به سرعت  و تالش تان  نتایج سعي  از  دارید 

شوید. از این که در بحث هاي خوب و مفید شرکت کنید 
 لذت مي برید. شما بي طاقت هستید و خیلي زود هیجان زده

مي شوید.
 این ویژگی باعث می شود که به سرعت دوستي هاي خودتان 
خیلي  شما  براي  دوستان  نگهداري  بنابراین  بزنید  هم  به  را 

ساده به نظر نمي رسد.
گیالس: نماد خالقیت

زندگي براي عالقه مندان به گیالس همیشه شیرین نیست و 
اغلب اوقات با فراز و نشیب هاي زندگي مواجه مي شوند. به 
جاي این که به داشتن درآمد جزوی خود قانع باشید به راهي 

براي دریافت مقدار زیادي پول فکر مي کنید.
شما داراي ذهني خالق و به دنبال فعالیت هاي خالقانه هستید 
ولي ابراز احساسات براي شما کار ساده اي نیست. خانه براي 
شما حکم پناهگاه تان را دارد و در ضمن از این که در کنار 

فامیل هاي نزدیک و مورد عالقه تان باشید لذت نمي برید.
 موز: نماد ارتباط متعادل

از  اوقات  اغلب  اما  بامحبت، مالیم و دلسوز هستید،  فردي 
کمبود اعتماد به نفس در عذابید و این امر در شما احساس 
ترس به وجود مي آورد. در بعضي مواقع مردم از اخالق خوب 
ارتباط  در  شرایطي  هر  تحت  شما  مي کنند.  سواستفاده  شما 

دیگـران  بـــا 
وضعیــت  در 

ســـر به   متعــادل 
مي برید.

 نارگیل: نماد تفکر
جدیت و تفکر از ویژگی های نارگیل دوستان است. شما از 
روابط اجتماعي تان لذت مي برید ولي در انتخاب های حساس 
زندگی تان بسیار سختگیر هستید. با آن که در کارهاي تان 
خیلي سرسخت و سمج نشان می دهید ولي بي پروا نیستید. 
از خصوصیات شخصیتي شما زیرکي، تیزهوشي و گوش به 

زنگ بودن است. 
انگور سیاه: نماد عصبانیت

عصباني  سرعت  به  اما  هستند،  مودبی  افراد  انگوردوستان 
آنها  مي گردند.  باز  شان  اولي  حالت  به  سریع  و  مي شوند 
لذت زیبایي  نوع  هر  از  کل  در  و  پسندي هستند  زیبا   افراد 

مي برند.

شما که به انگور سیاه عالقه دارید بسیار محبوب، خونگرم و 
سخاوتمند هستید. میل به زندگي در شما موج مي زند و از 

انجام هر کاري لذت مي برید. 
شریک زندگي تان باید در هیجانات شما شریک باشد و از 

پیشنهادهاي شما لذت ببرد.
 آناناس: نماد سرعت

تان سریع  کارهاي  انجام  در  و  مي گیرید  تصمیم  به سرعت 
از  یکي  خود  این  و  نمي ترسید  شغلي  تغییرات  از  هستید. 
برتري هاي شخصیتي شماست. در سازماندهي کارها توانایي 
و سعي  نمي ترسید  زیاد  کارهای  انجام  از  و  دارید  استثنایي 
مي کنید در ارتباط خود با دیگران صادق، درستکار و متکي 

به نفس باشید.

آيین تندرستي
خبر

تحلیل

نشانه هاي اختالالت رواني 
كودكان چیست؟

به  کمک  براي  اطفال  روانشناسي  متخصصان 
اغلب  آنها  در  رواني  اختالالت  که  کودکاني 
نشانه هاي  از  فهرستي  نمي شود،  داده  تشخیص 
هشداردهنده جدید را براي والدین و سایر افراد در 
آسان تر  تشخیص  امکان  که  کرده اند  منتشر  جامعه 

این اختالالت را فراهم مي سازد.
از بین این نشانه ها مي توان به احساس غمگیني و 
هفته  دو  مدت  به  شدن  حرف  کم  و  درون گرایي 
و  است  افسردگي  که عالمت  کرد  اشاره  بیشتر  یا 
همچنین احساس  ترس و نگراني که در فعالیت هاي 
اضطراب  عالمت  و  مي کند  ایجاد  اختالل  روزانه 

است.
فهرست،  این  داشتن  اختیار  در  با  ترتیب  این  به 
در  عالیم  این  از  یک  هر  متوجه  که  والدیني 
فرزندان خود مي شوند موظف هستند کودک خود 
ببرند  اطفال  روانپزشکي  متخصص  یک  نزد  را 
چون  نمایند  اقدام  درمان،  براي  زودتر  چه  هر  و 
هرگونه اهمال و بي توجهي عواقب شدید و جبران 
 ناپذیري را در پي خواهد داشت که عبارتند از این

نشانه ها:
و  درون گرایي  و  زیاد  خیلي  غمگیني  احساس  ـ 

کم حرفي به مدت دو هفته یا بیشتر.
ـ تالش جدي براي آسیب رساندن به خود یا اقدام 

به خودکشي و یا برنامه ریزي براي این اقدام.
تند  با  گاهي  که  دلیل  بدون  ترس  ناگهاني  بروز  ـ 
همراه  تنفس  شدن  سریع  یا  قلب  ضربان  شدن 

است.
ـ شرکت در درگیري ها و زد و خوردهاي متعدد با 
استفاده از اسلحه یا گرایش به زدن آسیب  جدي و 

خطرناک به دیگران .
ـ رفتارهاي شدید، تند و غیرقابل کنترل که به خود 

کودک یا دیگران آسیب برساند.
ـ نخوردن غذا یا پرت کردن آن و یا مصرف زیاد 

ملین ها با هدف کاهش وزن.
فعالیت هاي  که  شدید  ترس هاي  و  نگراني ها  ـ 

روزانه را مختل کند.
که  بي قراري  بروز  یا  تمرکز  در  شدید  دشواري  ـ 
یا روي  و  بیندازد  به خطر  را  است کودک  ممکن 

بازده تحصیلي او تأثیر منفي بگذارد.
ـ گرایش به مصرف دارو یا الکل.

ـ نوسانات خلقي شدید که موجب بروز مشکالت 
در روابط شود.

یا شخصیت  رفتار  در  و شدید  فاحش  تغییرات  ـ 
کودک.

باردار به  برنا: در آمریکا میزان مرگ و میر زنان 
اثر  دلیل خودکشی و قتل، بیشتر از دیگر عوامل 

گذار بر بارداری است.
می دهد  نشان  آمریکایی  پزشکان  تحقیقات 
خودکشی و قتل دلیل عمده مرگ زنان باردار در 
بیماری های  چون  دیگر  عوامل  به  نسبت  آمریکا 

اثرگذار بر بارداری است. 
باردار  زنان  از  نیمی  گزارش،  این  اساس  بر 
درگیری  در  اند  شده  کشته  خشونت  اثر  در  که 
دچار عاقبت  این  به  فرزند  قانونی  غیر  پدر   با 

مي گردند.
صد  هر  از  آمریکایی  دانشمندان  تحقیقات  طبق 

هزار زن باردار سه نفر کشته می شوند و از هر 
صد هزار نفر دو نفر خودکشی می کنند.

به  زن،  هزار   100 هر  از  که  است  حالی  در  این 
میانگین  طور  به  بهداشت،  سطح  بودن  باال  دلیل 
کمتر از دو نفر، در اثر بیماری های دوره بارداری 

فوت می کنند.

یا  و  شدن  کشته  در  مهم  عوامل  از  واقع  در 
 خودکشی زنان باردار در آمریکا، بارداری نامشروع 

است.
در  که  بارداری  زنان  اغلب  گزارش؛  اساس  بر 
آمریکا دست به خودکشی می زنند، مجرد، باالی 

40 سال و غیر سفید پوست هستند. 

میوه شخصیت شما چیست؟

پیامدهای بارداری نامشروع؛

خودكشی و قتل در آمریکا باالترین علت مرگ مادران باردار است

ابالغ وقت رسیدگي
ــنه یاوران  ــه 564/90 خواهان صندوق قرض الحس ــوص پرونده کالس 8/240 در خص
ــت. وقت  ــین احمدي تقدیم نموده اس مهدي )عج( مبني بر مطالبه به طرفیت امیرحس
رسیدگي براي روز شنبه مورخ 90/9/19 ساعت 18 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
ــیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع  وقت رس
ــم را اخذ نماید. در  ــت و ضمائ ــخه ثاني دادخواس ــماره یک اصفهان مراجعه و نس ش
ــیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.  صورت عدم حضور وقت رس

مدیر دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ اجرائیه کالسه 21/766 د 90
8/247 بدینوسیله به آقای فرشاد داوطلب سامانی فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 
ــمیرم مجتمع  ــهرضا کیلومتر5 جاده س ــهرکرد متولد 1355 به آدرس: ش 6 صادره از ش
ــکونی گروه 22 توپخانه که برابر اعالم فرماندهی گروه 22 توپخانه شهرضا مدیون  مس
ــند اجاره  ــاس س ــائی واقع نگردیده ابالغ میگردد؛ براس در آدرس مذکور مورد شناس
ــماره 147459 مورخ 78/7/4 دفتر اسناد رسمی شماره 56 اصفهان شما قطعه زمینی  ش
ــماره 5 فرعی از 76 اصلی واقع  ــاحت پنجهزار مترمربع از اراضی ملی پالک ش به مس
ــاورزی )مدیریت امور  ــه سال ازسازمان جهاد کش ــهرضا به مدت س در بخش ثبتی ش
ــت  ــت که با توجه به انقضاء مدت اجاره و بنا به درخواس اراضی( اجاره نموده اید اس
ــت که پرونده تحت  ــه و خلع ید مورد اجاره نموده اس ــتانکار اجرائیه جهت تخلی بس
ــمی اصفهان تشکیل و تحت کالسه  ــه 4170/113835 در اداره اجرای اسناد رس کالس
ــهرضا در جریان رسیدگی میباشد لذا  ــناد و امالک ش 21/766/د/90 در اجرای ثبت اس
ــتناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت  به اس
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما چاپ ومنتشر میگردد وظرف 
ــار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. میر محمدي  مدت ده روز پس از انتش

- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
 

ابالغ اجرائیه کالسه 3/728 غ 90
8/248 بدینوسیله به آقای بابک غالمی فرزند علی اکبربه شماره شناسنامه 506 صادره 
ازحوزه 9 اهوازبه آدرس: شهرضا روستای مهیارمنزل شخصی که برابر گزارش پاسگاه 
ــع نگردیده ابالغ میگردد؛  ــائی واق ــی مهیار مدیون در آدرس مذکور مورد شناس انتظام
براساس سند اجاره شماره 50586 مورخ 85/12/23 دفتر60 اصفهان شما قطعه زمینی 
ــک فرعی از295 اصلی واقع  ــماره ی ــاحت 4200مترمربع ازاراضی ملی پالک ش به مس
دربخش دوثبتی شهرضا از اراضی ناحیه صنعتی پاتله به مدت یک سال شمسی سالیانه 
مبلغ630,000 ریال ازوزارت جهاد کشاورزی اجاره نموده است که با توجه به انقضاء 
ــتانکاراجرائیه جهت تخلیه وخلع ید مورد اجاره و  ــت بس مدت اجاره و بنا به درخواس
ــت وپنجاه وپنج هزار ریال )3,255,000( ریال بابت  ــه میلیون ودویس وصول مبلغ س
ــت که پرونده  مال االجاره واجرت المثل ازتاریخ 86/12/23 الی 89/7/23 را نموده اس
ــمی اصفهان تشکیل و تحت  ــناد رس ــه 4142/113149 دراداره اجرای اس تحت کالس
ــه 3/728/غ/90 در اجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا در جریان رسیدگی میباشد  کالس
ــمی مصوب 1387 مراتب یک  ــناد رس ــتناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس لذا به اس
ــما چاپ ومنتشر میگردد  نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به ش
ــات اجرائی جریان خواهد یافت. میر  ــار آگهی عملی وظرف مدت ده روز پس از انتش

محمدي - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

اخطار اجرای
ــخ 90/5/25 حوزه 8  ــماره 930 تاری ــماره: 486/90ش8. به موجب رای ش 8/283 ش
ــت محکوم علیه سلطان  ــتان اصفهان که قطعیت یافته اس ــورای حل اختالف شهرس ش
مراد خدادادی کریموند به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه 
ــماره انتظامی 13-933 ن 52 مدل  ــند خودروی وانت پیکان به ش ــمی و انتقال س رس
ــید عظیمی به نشانی: اصفهان – خیابان کهندژ – ایستگاه  1388 به نام محکوم له جمش
ــی محمد – منزل شخصی به انضمام پرداخت مبلغ  امامزاده محله الدان – مقابل کفاش
ــاده34 قانون اجرای احکام.  ــی در حق خواهان. م ــال بابت هزینه دادرس 182/000 ری
ــت ظرف ده روز  ــد محکوم علیه مکلف اس همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

ــد و در صورتی که خود را  ــر باش ــتفاء محکوم به از آن میس کند که اجرای حکم و اس
ــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود  ــادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بای ق
ــلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه  ــمت اجرا تس را به قس
ــود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و  ــال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش س
ــت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت  پرداخ
ــر  ــمتی از مفاد اجرائیه متعس خالف واقع از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا قس
گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 

شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ
ــه 90/361/ ــماره: 121/90. احترامًا عطف به دعوتنامه موضوع پرونده کالس 8/285 ش
ش/1 له خانم فاطمه غفاری فرزند غالمحسین )خانه دار( علیه آقای جواد اعتدالی نژاد 
ــخ 89/1/1 تاکنون اینجانب  ــد داود در خصوص تعیین نفقه معوقه زوجه از تاری فرزن
ــه پرونده و مالحظه  ــعبه و مطالع ــه در وقت مقرر به دفتر محترم آن ش ــن مراجع ضم
صورت جلسه قرار کارشناسی مضبوط در پرونده با مذاکرات صورت گرفته با خواهان 
و خوانده به شرح ذیل می باشد: خواهان اظهار نمود در مورخ 84/8/18 به عقد ازدواج 
ــرم درآمدم و فاقد فرزند مشترک می باشیم. همسرم نسبت به اینجانبه سوء رفتار  همس
داشته و طی مشاجره ای که به وجود آمده از پرداخت نفقه من امتناع نموده است و از 
ــم و کلیه هزینه های مرا پدرم تامین می نمایند  ــان به بعد در منزل پدرم می باش آن زم
ــتماع گردید. خوانده اظهار نمود در حال حاضر بیکار می  ــایر اظهارات ایشان اس و س
ــاورز به عنوان کارگر مشغول به کار  ــابقًا در قنادی فرزین فرد در بلوار کش ــم و س باش
ــرم الزم به  ــم و در خصوص نفقه همس ــت که بیکار می باش بودم و مدت چهار ماه اس
ذکر است به سبب اینکه درآمدی نداشته ام قادر به پرداخت نفقه ایشان نبوده ام ضمن 
ــته و خودروی پراید من در حال حاضر در  ــان مهریه خود را به اجرا گذاش اینکه ایش
ــتان رشت توقیف می باشد. اینجانب کارشناس منتخب پس  پارکینگ هاتف در شهرس
از استماع اظهارات خواهان و خوانده با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در 
ــرح ذیل می باشد: 1- نفقه معوقه زوجه از تاریه 89/1/1  قضیه نفقه معوقه زوجه به ش
ــت 89/12/29 به مدت 12 ماه بماخذ روزانه 46/000 ریال و ماهیانه 1/380/000  لغای
ــه زوجه از تاریخ 90/1/1  ــد. 2- نفقه معوق ــال و جمعًا 16/560/000 ریال می باش ری
ــدت 152 روز بماخذ روزانه 54/000 ریال و ماهیانه 1/620/000  لغایت 90/6/2 به م
ــه زوجه از تاریخ 89/1/1  ــد. جمع نفقه معوق ــال و جمعًا 8/208/000 ریال می باش ری
ــد. ضمنًا در صورتی که در آینده  ــت 90/6/2 بالغ بر )24/768/000( ریال می باش لغای
ــود آید مبالغ پرداختي  ــتان برای خواهان به وج ــکی و بیمارس مبالغی بابت درمان پزش
ــایان ذکر است نفقه آتی زوجه )در صورت تمکین  ــد. ش به نفقه وی افزوده خواهد ش
ــمر خود( از تاریخ 90/6/3 لغایت پایان سال جاری روزانه 54/000 ریال و  وی از هس
ــعبه اول حقوقي شورای  ماهیانه 1/620/000 ریال برآورد می گردد. م الف: 12139 ش

حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ 
ــماره دادنامه: 927-90/6/2. مرجع رسیدگی:  ــه پرونده: 374/90ش1. ش 8/286 کالس
ــرین فرهادیانی به حضانت از  ــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: نس ــعبه اول ش ش
محمد و امیرحسین خسرویان به نشانی: حسین آباد – کوچه حمزه – بن بست حمزه. 
ــنگ خسرویان به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه نفقه.  پالک 20. خوانده: هوش
ــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم، شورا  گردش
ــیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای  ضمن ختم رس
ــرین فرهادیانی به  ــورا. در خصوص دعوی خواهان خانم نس می نماید. رای قاضی ش
ــین خسرویان به طرفیت خوانده آقای هوشنگ خسرویان  حضانت از محمد و امیرحس
چم پیری بخواسته تقاضای مطالبه نفقه معوقه از مورخ 1389/2/20 لغایت زمان تعیین 
ــین 12 و  ــتمر این جانب و فرزندان محمد و امیرحس تکلیف و تعیین نفقه آتیه و مس
ــارات دادرسی و بدواً صدور قرار تامین خواسته و به استناد مواد  ــاله و جمیع خس 8 س
108-117 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن بررسی اوراق پرونده و احراز رابطه زوجیت 
ــند نکاحیه به شماره 75/3/11-16016  ــتناد فتوکپی مصداق س فی مابین طرفین به اس
دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 178 اصفهان و با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان 
ــر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار  و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نش
ــت نفقه زوجه و فرزندان  ــه و الیحه دفاعیه ای مبنی بر پرداخ ــه حضور نیافت در جلس

مشترک در خصوص نشوز زوجه باشد به شعبه ارائه ننموده از طرفی طبق قانون مدنی 
ــه اوالد بر عهده پدر  ــه طبق همین قانون نیز نفق ــد ک ــوهر می باش نفقه زن بر عهده ش
ــورا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و با استناد به مواد 1107-1106- ــد لذا ش می باش
ــی مدنی وفق  ــون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرس 1111-1204-1206-1199 قان
نظریه کارشناسی که به طرفین ابالغ و در مهلت معینه مصون از اعتراض مانده خوانده 
ــت و چهل و شش هزار ریال بابت  را محکوم به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و دویس
نفقه معوقه زوجه از تاریخ 89/2/20 لغایت 89/12/29 و از تاریخ 90/1/1 لغایت زمان 
ــت هزار ریال و بابت نفقه  ــیصد و بیس صدور حکم )90/6/1( ماهیانه یک میلیون و س
ــترک به نام محمد از تاریخ تقدیم دادخواست )90/2/29( به صورت مستمر  فرزند مش
ــتصد و چهل هزار ریال و بابت نفقه فرزند دیگر امیرحسن از تاریخ تقدیم  ماهیانه هش
ــت )90/2/29( به صورت مستمر ماهیانه هفتصد و پنجاه هزار ریال بانضمام  دادخواس
ــی در  ــی و مبلغ 500/000 ریال هزینه کارشناس مبلغ 30/000 ریال هزینه تمبر دادرس
ــت روز  ــی نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس ــق خواهان صادر و اعالم م ح
ــت روز  ــعبه و پس از آن ظرف مدت بیس ــالغ قابل واخواهی در همین ش ــخ اب از تاری
ــعبه اول شورای   ــد. قاضی ش  قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش

حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ 
ــماره دادنامه: 724-90/5/2. مرجع رسیدگی: شعبه  8/287 کالسه پرونده: 375/90. ش
اول شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: نسرین فرهادیاني به نشانی: اصفهان – باغ 
ــده رود – پالک 322. خوانده:  ــتگاری – جنب امالک زن ــه – روبروی باغ رس دریاچ
ــته: مطالبه مهریه. گردشکار: پس  ــنگ خسرویان به نشانی مجهول المکان. خواس هوش
ــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ  از ارجاع پرونده به این ش
ــورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به  نظریه مش
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا. در خصوص دعوی خواهان نسرین فرهادیاني 
ــته مطالبه مهریه ضمن بررسی اوراق پرونده و  ــنگ خسرویان بخواس به طرفیت هوش
ــند نکاحیه شماره  ــتناد فتوکپی مصدق س احراز رابطه زوجیت فی ما بین طرفین به اس
ــماره 178 حوزه اصفهان و با توجه به  ــمی ثبت ازدواج ش 16016-75/3/11 دفتر رس
ــر آگهی  ــت تقدیمی خواهان و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و نش دادخواس
ــان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و ایراد و دفاع  و اینکه ایش
ــورا  ــاورده و موجبی که بری الذمه می گردد به ش ــوع بعمل نی ــری در قبال موض موث
ــد نکاح بر ذمه زوج  ــلم زوجه و به مجرد عق ــوده و از طرفی مهریه حق مس ــه ننم ارائ
ــتناد ماده 1082ق.م و 519 ق.آ.د.م خوانده را  ــورا به اس ــد لذا ش و عندالمطالبه می باش
محکوم به پرداخت هدیه کالم اله مجید و مهر السنه حضرت زهرا)س( و تعداد یکصد 
و بیست و پنج عدد سکه تمام بهارآزادی بابت مهریه و مبلغ سه هزار و ششصد تومان 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه 

اول شورای حل اختالف اصفهان 
 

آگهی دعوت و ابالغ وقت دادرسی 
ــه  ــهر در پرونده مطروحه کالس ــعبه اول دادگاه عمومی خمینی ش ــر ش 8/288 از دفت
ــده فوق الذکر که  ــد غالمعباس خوانده پرون ــای بهرام صامی فرزن ــه آق 890517ح1 ب
ــور وکیل بانک  ــان آن خانم آرزو حمید پ ــت و خواه ــده اس مجهول المکان اعالم ش
ــه  ــت – بطرف س ــمت راس ــاکن اصفهان – انتهای باغ غدیر . س صادرات اصفهان س
ــکونی مجتبی – واحد2. بخواسته:  ــهید کاویاني - پالک 3- مجتمع مس پله – کوچه ش
ــارت و در جریان رسیدگی می  مطالبه مبلغ 266/666/000 ریال به انضمام مطلق خس
ــنبه مورخ 90/9/27 ساعت 10:30 صبح در  ــد اخطار می نماید که برای روز یکش باش
ــعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی  دادگاه ش
دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر بدفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم 
ــخه ثانی و  ــاذ و دادگاه غیابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نس ــی اتخ مقتض
برگ دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 
ــور مدنی یک نوبت در  ــی دادگاه های عمومی و انقالب در ام ــون آیین دادرس 73 قان
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 11555 دفتر شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی خمینی شهر 

مزایده مال غیر منقول
ــماره پرونده: 8909980351200210.  8/290 شماره نامه: 9010110372200099. ش
ــماره بایگانی شعبه: 890750. بدنبال دستور فروش ملک مشاعی راجع به ششدانگ  ش
ــیم  ــماره 14330 ثبت بخش 14 ثبت اصفهان و به منظور تقس پالک ثبتی 31/1035 بش
وجوه حاصل از فروش بین مالکین مشاعی اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان در 
ــروش ملک موصوف که در آدرس اصفهان –  ــه دوم مزایده را جهت ف نظر دارد جلس
خیابان امام خمینی – شهرک قدس – بلوک 94- طبقه همکف – واحد شماره 2 واقع 
گردیده و حسب نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زیر بنای آپارتمان 68/73 مترمربع 
ــی، سقف های آهن و آجر، کف موزاییک،  ــکلت فلزی، نمای داخلی گچ و نقاش با اس
ــعابات آب و برق، فاضالب و گاز می باشد. ارزش  دربهای داخلی چوبی و دارای انش
آپارتمان مذکور از قرار هر مترمربع 4/500/000 ریال جمعًا مبلغ 309/285/000 ریال 
ــنبه 1390/9/13  ــد. در روز سه ش ــتاجر می باش ــده و ملک در تصرف مس ارزیابی ش
ــتری اصفهان  ــوم دادگس ــاعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا )اتاق 319 طبقه س س
ــد می توانند در مدت  ــهید نیکبخت( برگزار نماید لذا طالبین خری ــع در خیابان ش واق
ــانی ملک مراجعه و با بازدید از آن و تودیع نقدی  ــه مزایده به نش  5 روز قبل از جلس
ــرکت نماید ضمنًا پیشنهاد دهنده  ــی در جلسه مزایده ش ده درصد قیمت پایه کارشناس
ــعبه 12 حقوقی  باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود. م الف: 12136 مدیر دفتر ش

اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگي
ــان اکبر رحمانیان  ــه 1380/90 و 1381/90 خواه ــوص پرونده کالس 8/292 در خص
دادخواستي مبني بر مطالبه وجه چک ها به شماره هاي 766353 و 355957 و 355958 
جمعًا بمبلغ چهل و دو میلیون ریال و چک هاي شماره  323254 و 355969 و 355970 
ــت. وقت  ــلطاني تقدیم نموده اس جمعًا به مبلغ چهل میلیون ریال به طرفیت کمال س
رسیدگي براي روز پنج شنبه مورخ 90/9/24 ساعت 8/30 و 9 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر 
ــم کاشاني جنب  ــعبه واقع در خیابان محتش ــیدگي به این ش تا خوانده قبل از وقت رس
ــماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را  بیمه ایران- مجتمع ش
ــیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي  اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس
ــود. م الف/ 12188 مدیر دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي  اتخاذ مي ش

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
8/293 در خصوص پرونده کالسه 1367/90 خواهان اکبر رحمانیان دادخواستي مبني 
ــماره 372728-89/12/17 به مبلغ 42/000/000  ــر مطالبه وجه یک فقره چک به ش ب
ــپه رباط اصفهان به انضمام مطلق خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه  ریال عهده بانک س
ــت. وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه  به طرفیت رضا نصراصفهاني تقدیم نموده اس
مورخ 90/9/16 ساعت 10/30  تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
ــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به  ــب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش حس
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. م الف/ 12186 شعبه پنجم 

حقوقي مجتمع مرکزي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
8/294 در خصوص پرونده کالسه 90-1563 خواهان اکبر رحمانیان دادخواستي مبني 
بر مطالبه وجه چک فقره حواله قرض الحسنه مؤسسه مهر بشماره 90/4/28-766354 
به مبلغ بیست میلیون ریال بانضمام خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت کمال سلطاني مال 
ــت. وقت رسیدگي براي مورخ 90/12/1 ساعت 12 ظهر تعیین  خلیفه تقدیم نموده اس
ــب تقاضاي خواهان مراتب در  ــده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس گردی
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان اول آتشگاه 
نرسیده به پمپ بنزین دادسراي شماره 2 مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
ــیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي  اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس
ــود. م الف/ 12187 مدیر دفتر شعبه 12 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي  اتخاذ مي ش

حل اختالف اصفهان
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زاینده رود
دیدار تیم های ذوب آهن و شرکت ملی حفاری از هفته 
سوم مسابقات بسکتبال باشگاه های برتر کشور با برتری 
ذوب آهن در سالن چند منظوره خانه ملت به پایان رسید.
های  باشگاه  بسکتبال  برتر  لیگ  سوم  هفته  دیدار  اولین 
کشور از ساعت 15:30 روز گذشته در سالن ملت اصفهان 
بین تیم های ذوب آهن و ملی حفاری اهواز آغاز شد و در 
پایان تیم ذوب آهن با برتری 77 بر61 موفق به شکست 

تیم ملی حفاری شد. 
حفاری که با حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران به اصفهان 
آمد در کوارتر اول این دیدار برابر عملکرد خوب شاگردان 
کوهیان که هماهنگ تر از هفته های قبل به میدان آمدند 
نبرد. ذوبی ها در وقت اول 24 بر 11 بر  کاری از پیش 

حریف خود غلبه کردند.
دیدار دو تیم در کوارتر دوم پایاپای پیش رفت اما در پایان 
پیروز شود.  بر 16  نتیجه 18  با  توانست  که  بود  حفاری 
به  آهن  ذوب  بر 29  پیروزی 40  با  دیدار  این  اول  نیمه 

پایان رسید.
کوارتر سوم در حالی آغاز شد که ذوبی ها باز هم در حمالت 
های پرتاب  امتیازات  دادند.  نشان  خود  حریف  از   برتر 
اما  انداخت  پیش  را  ها  اهوازی  دقایقی  در  حفاری  آزاد 
در نهایت ذوب آهن به لطف کار خوب تیمی موفق به 

پیروزی 19 بر 18 شد.
ذوب آهن برتری خود را در کوارتر چهارم هم حفظ کرد 
و با نتیجه 18 بر 14 به پیروزی رسید تا در مجموع 77 بر 

61 پیروز این دیدار باشد.
سفیدپوشان ذوب آهن با توجه به میانگین قد پایین نسبت 
به حریف، بازی هجومی را در دستور کار خود قرار داده 

بودند.
 پرتاب های از راه دور آرن داوودی و نفوذهای بی نقص 
اوشین ساهاکیان و همچنین کارگروهی بازیکنان ذوب آهن 
در اکثر نفوذها و حمالت به سبد حفاری منجر به کسب 
امتیاز شد. تیم حفاری هم که بیشتر تمرکز و برنامه خود را 
بر روی حامد حدادی بازیکن آسمان خراش خود گذاشته 
در  حامدحدادی  به  توپ  رساندن  و  ریزی  برنامه  با  بود 
منطقه چشم به امتیاز دوخته بود که در اکثر مواقع با دفاع 
خوب ذوبی ها و دفع توپ در زیر حلقه توسط این تیم 

روبه رو شد.
تیم ملی حفاری همچون بازی های قبل در سه پست به جز 
پست های چهار و پنج با مشکل و ضعف هایی روبه رو بود 
و تنها به  حمالت حامدحدادی و امتیازاتی که می توانست 
با این بازیکن کسب کند امید داشت که این برنامه هم با 
دفاع بازیکنان ذوب آهن نقش بر آب شد. در این دیدار 
آرن داوودی یکی از بهترین بازی های خود را به نمایش 
گذاشت و از طرفی تیم ذوب آهن هم به نسبت دو بازی 
نمایش  به  را  زیباتری  تر و  بازی هماهنگ  گذشته خود، 
های  سال  جوانان، همچون  به  دادن  میدان  با  و  گذاشت 

گذشته در قامت یک مدعی تمام عیار ظاهر شد.
در پایان این دیدار آرن داوودی با 23 امتیاز بهترین بازیکن 
بازیکن  بهترین  امتیاز  با 25  حامد حدادی  و  آهن  ذوب 

حفاری لقب گرفت. 
پیگیری خواهد شد و  امروز  این مرحله  سایر دیدارهای 
در مهم ترین این دیدارها مهرام میهمان شهرداری زنجان 

است.  تهران  پویا  پذیرای  فوالدماهان  تیم  و  بود  خواهد 
دیدارهای امروز به صورت همزمان در ساعت 16 برگزار 

خواهد شد. 

عمادرضا مهاجم عراقي سپاهان در بازي با ملوان گل 
سوم تیمش را به ثمر رساند تا اصفهاني ها در دقیقه 91، 

سه امتیاز این بازي را بگیرند. 
عمادرضا در مورد گلي که در دقایق پایاني براي سپاهان 
به ثمر رساند مي گوید: ما در نیمه دوم خیلي روي 
دروازه ملوان فشار آوردیم و اگر بازي را نمي بردیم 
خیلي ناراحت مي شدم چون به واقع مستحق پیروزي 

بودیم. خدا را شکر مي کنم که مزد زحمات بازیکنان 
را امتیاز  سه  نهایت  در  و  داد  نتیجه  فني  کادر   و 

گرفتیم.
از عمادرضا در مورد جدایي لوکا بوناچیچ و حضور 
زالتکو کرانچار سئوال کردیم که اینگونه جواب داد: 
من بازیکن هستم و نباید در مورد این مسائل حرف 
بزنم. به هر حال این تصمیمي بود که باشگاه گرفت 

و من براي بوناچیچ آرزوي موفقیت مي کنم. حاال هم 
کرانچار مربي ما شده و امیدوارم با این مربي نتایج 

خوبي بگیریم.
گفت:  سپاهان  قهرماني  شانس  مورد  در  عمادرضا 
امسال یکي از مدعیان جدي قهرماني هستیم و اگر 
 این روند را ادامه دهیم تا چند هفته دیگر صدرنشین

مي شویم.

در سه بازي اخیر هفت امتیاز گرفتیم و اگر بازي با 
مس را هم برده بودیم االن شرایط بهتري داشتیم.

 او در پاسخ به این سئوال که آیا امسال می توان به 
قهرمانی سپاهان امیدوار بود تأکید می کند: سپاهان 
همیشه مدعی قهرمانی است و در این دو فصل هم 
قهرمان شد. تیم ما با این بازیکنان می تواند قهرمان 
شود، در ضمن یک مربی با تجربه هم به تیم ما آمده 

که حضورش تأثیرگذار است.
ما البته کار سختی داریم و باید بگویم که چند تیم دیگر 
هم به قهرمانی فکر می کنند. البته به نظر من استقالل 

رقیب اصلی سپاهان برای قهرمانی است.

ورزش
خبر

بازتاب یک اتفاق در  اسپانیا
انجام  دلیل  به  پرسپولیس  بازیکن  دو  محرومیت 
حرکات غیراخالقی در روزنامه  اسپانیایی زبان مارکا 

نیز بازتاب داشت.
این روزنامه می نویسد: مسئوالن کمیته انضباطی حرکت 
این دو بازیکن را خالف اخالق ورزشی خواندند، اما 
ارائه  این رأی  بیشتری از چگونگی صدور  جزئیات 
این  بررسی  به  نیز  آس  روزنامه  همچنین  نداده اند. 

موضوع پرداخته است. 

 سه انتصاب جدید
در وزارت ورزش و جوانان

با احکام وزیر ورزش و جوانان، مدیران کل دفتر طرح 
و برنامه، توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری و 

امور حقوقی و امالک منصوب شدند.
طی این احکام، غالمرضا شیثی به عنوان مدیر کل دفتر 
طرح و برنامه، منصور اردستانی به عنوان مدیر کل دفتر 
امور حقوقی و امالک و غالمرضا پارسا به عنوان مدیر 
کل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری 

منصوب گردیدند. 

 یکشنبه 6 آذر؛
ذوب آهن- پرسپولیس

فوتبال  هشتم  یک  مرحله  دیدارهای  برگزاری  زمان 
جام حذفی کشور اعالم شد و طی آن تیم ذوب آهن 
روز یکشنبه 6 آذر در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف 
دیدار14:30  این  برگزاری  زمان  رود.  پرسپولیس می 
ورزشگاه  در  دوشنبه  روز  هم  استقالل  بود.  خواهد 

آزادی و از ساعت 16:15 میزبان مهر کرج است. 

نظافت به بازی پویا می رسد
بابک نظافت بازیکن پست دوی تیم بسکتبال فوالد 
ماهان که با مصدومیت از ناحیه مچ پا روبه رو شده بود 
امروز در بازی برابر پویا به میدان می رود. بابک نظافت 
هفته پیش در بازی فوالد ماهان برابر شهرداری زنجان 
از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد و بعد از آن ادامه 

بازی را از دست داد. 

 فعالیت ورزشی جدید
 ستاره گاالكسی

فارس: ستاره اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس و عضو 
کنونی گاالکسی، ورزشکار رشته کاراته در آمریکا شد. 
دیوید بکام که از پنج سال قبل در تیم شهر لوس آنجلس 
بازی می کند، از دو ماه قبل در اوقات فراغت خویش 
به تمرین کاراته می پردازد. اطالعات موجود در این باره 
حکایت از آن دارد که ستاره 36 ساله اسبق تیم ملی 
میالن  آ.ث  و  رئال مادرید  منچستریونایتد،  انگلیس، 
به تشویق  همسرش در زمان های محدودی در یک 
باشگاه کاراته در نزدیکی هالیوود حضور یافته و به 
تمرین می پردازد. در این ارتباط برخی از رسانه های 
محلی نیز عنوان کردند علت حضور بازیکن قدیمی در 
باشگاه کاراته،  همکاری این ستاره در یک فیلم تبلیغاتی 

در همین قالب است. 

 ایران با انتقام از عربستان
بر سکوی سوم ایستاد

مسابقات  رده بندی  دیدار  در  ایران  هندبال  ملی  تیم 
انتخابی المپیک برابر عربستان به برتری دست یافت.

برابر  با شکست  نیمه نهایی  مرحله  در  که  ایران  تیم 
کره جنوبی حضور در المپیک لندن را از دست داده 
بود، در دیدار رده بندی فکر انتقام شکست در مرحله 
مقدماتی مقابل عربستان را در سر داشت که در پایان 
شاگردان ریمانیچ توانستند با نتیجه 21 بر 20 به برتری 
دست یابند و سکوی سوم این دوره از مسابقات را به 

خود اختصاص دهند. 

گم شدن پرونده شکایت 
استقالل از مایلي كهن 

مهدي محمدنبي دبیرکل فدراسیون فوتبال از صدور 
حکم پرونده مایلي کهن ابراز بي اطالعي و تأکید کرد: 

چنین حکمي در کارتابل من تا به حال نیامده است.
براساس ضوابط اداري حاکم بر فدراسیون، همیشه تمام 
آراي انضباطي بعد از این که توسط اعضاي کمیته امضا 
شد، به دفتر دبیرکل فدراسیون مي رود، این مقام اجرایي 
ضمن امضاي نهایي رأي، دستور اجرایي شدن حکم 
را صادر مي کند. اسماعیل حسن زاده چند روز پیش به 
طور رسمی اعالم کرد که حکم پرونده مایلي کهن را 
صادر کرده و این رأي فقط به خود این مربي ابالغ و 
رسانه اي نمي شود. به نظر مي رسد در شرایط کنوني یک 
نفر در فدراسیون حقیقت را کتمان مي کند، اتفاقي که در 

این فدراسیون به هیچوجه عجیب نیست. 

آغاز دور برگشت سوپرلیگ 
كاراته به میزبانی اصفهان

دور برگشت سوپرلیگ کاراته ایران، اواخر ماه جاری 
به میزبانی اصفهان آغاز به کار می کند. قرار بود این 
مسابقات به میزبانی تهران دور برگشت خود را شروع 
کند که بر اساس تصمیم جدید سازمان لیگ به اصفهان 
منتقل شد. این رقابت ها 27 آبان ماه به میزبانی تیم 
رفت صورت  دور  سپاهان صدرنشین  مبارکه  فوالد 

خواهد گرفت. 

بالک شات

عمادرضا: استقالل رقیب اصلی ما برای قهرمانی است

ماهان هنوز تمركز ندارد
ایمنا: سرمربی تیم بسکتبال فوالد ماهان گفت: هدف ما موفقیت 
در دیدارهای پیش رو است اما باید گفت هنوز تمرکز کامل 
نداریم. محسن صادق زاده در ارتباط با بازی هفته سوم تیمش 
برابر پویای تهران گفت: پویا تیم جوان و با انگیزه  ای است، این 
شناختی است که ما از آنها داریم اما در مجموع فکر نمی کنم 

کار سختی برابر آنها داشته باشیم.
وی ادامه داد: بنابراین مانند هفته گذشته به دنبال یک برد خانگی 

هستیم چرا که نگاه ما معطوف به موفقیت در اولین سال حضورمان در لیگ است. سرمربی 
تیم بسکتبال فوالد ماهان گفت: در بازی قبل برابر شهرداری زنجان در دفاع و حمله مشکل 
داشتیم اما توانستیم تا حدودی قدرت خود را پیاده کنیم اما نیاز به تمرکز بیشتری داریم. در 

حقیقت مهم تالشی است که بازیکنان انجام می دهند.
صادق زاده در مورد حضور اندرسون بازیکن خارجی این تیم گفت: اندرسون، بازیکن 
خارجی مان است که در تمرینات تیم شرکت می کند و در دو بازی دوستانه هم مقابل تیم 
جوانان حضور داشت، اما این بازیکن هنوز با تیم هماهنگ نشده است و نمی توانیم ارزیابی 

درستی از حضور وی داشته باشیم.

لیونل مسی از مرز ۲00 گل گذشت 
خالق  دیگر  بار  پالژن  ویکتوریا  با  دیدار  در  مسی  لیونل 
در  که  دیدار  این  در  بارسلونا  تیم  شد.  جدیدی  رکورد 
با  شد،  برگزار  چک  جمهوری  در  و  اروپا  قهرمانان  لیگ 
نتیجه چهار بر صفر رقیب خود را شکست داد و به مرحله 
بعدی این رقابت ها صعود کرد. در این بازی مسی با به ثمر 
رساندن ضربه پنالتی در نتیجه خطای ماریان چیسوفسکی 
گل  دویستمین  رکورد  بازی  این   24 دقیقه  در  وی،  روی 

البته این مهاجم تکنیکی گل های دوم و چهارم  خود در بارسا را به ثبت رساند. 
تا 202 گله شود. پپ گواردیوال هم در جمع  نام خود ثبت کرد  به  نیز  تیمش را 
خبرنگاران مسی را یک پدیده خواند و گفت: وی در سن 24 سالگی رکوردهای 
فراوانی خلق کرده است. در این بازی ویکتور والدز نیز موفق به رکوردشکنی شد. 
877 دقیقه از آخرین گلی که والدز دریافت کرده، می گذرد. رکورد قبلی در اختیار 
میگوئل رینا بود که 824 دقیقه هیچ گلی نخورده بود. سومین نفری که یک رکورد 
جدید از خود بر جا گذاشت، پپ گواردیوال بود. این مربی جوان و موفق تاکنون 

200 بار روی نیمکت سرمربیگری بارسا نشسته است. 

مشکالت مالی، ذوب آهنی ها را فراری داد
چهار بازیکن فصل پیش تیم والیبال ذوب آهن در حالی با 
گیتی پسند آماده حضور در رقابت های فصل جدید می شوند 
که با باشگاه ذوب آهن قرارداد دارند و رضایت نامه آنها صادر 

نشده است.
فصل جدید والیبال بانوان باشگاه های کشور از امروز استارت 
می خورد و اصفهان با دو نماینده یعنی ذوب آهن و گیتی 
پسند در این رقابت ها شرکت می کند. ذوب آهن که به دلیل 

مشکالت مالی تا پیش از شروع رقابت ها بارها بحث انحالل آن بر سر زبان ها افتاد در 
نهایت در لیگ شرکت می کند اما بدون چند مهره کلیدی فصل پیش خود. ذوبی ها به دلیل 
مشکالت مالی مبلغ قرارداد فصل پیش بازیکنان تیم والیبال بانوان را پرداخت نکردند. اعالم 
آمادگی گیتی پسند برای حضور در لیگ برتر والیبال بانوان و پیشنهاد خوب مالی آنها به 
چند بازیکن ذوب آهن همزمان با این مسأله شد تا ذوبی ها پس از سال ها حضور در این 
تیم قید ماندن را بزنند و بدون دریافت رضایت نامه راهی تیم رقیب شوند. سمیرا ایمانی، 
شبنم علیخانی، شکوفه صفری و سمیه شیرازی چهار بازیکنی هستند که در تمرینات تیم 

گیتی پسند حضور دارند. 

چارچوب

10 گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  شطرنج  هیأت   رئیس 
شطرنج باز این استان موفق به دریافت درجه ریتینگ شدند.

فاطمه آقابابایی اظهار داشت: در حال حاضر افزون بر دو هزار 
ورزشکار در رشته ورزشی شطرنج  در این استان مشغول به 

فعالیت هستند.
وی افزود: ورزشکاران این استان از استعداد و پتانسیل بسیار 
و امکانات  تأمین  صورت  در  که  هستند  برخوردار   باالیی 
این  قدرتمند  حضور  شاهد  الزم،  بسترهای  سازی  فراهم 

ورزشکاران در سطح ملی خواهیم بود.
آقابابایی علت عدم حضور شطرنج بازان این استان در تیم ملی 
با وجود برخورداری از استعدادهای بی شمار را رکود شطرنج 
این استان در چند سال گذشته عنوان کرد و گفت: در چند 
با  که  بود  شده  رکود  دچار  استان  این  شطرنج  گذشته  سال 

پیگیری مسئوالن هیأت در سال جاری برنامه های مختلفی ویژه 
شطرنج بازان این استان اجرا شد که در تقویت سطح شطرنج این 

استان بسیار موثر بود.
رئیس هیأت شطرنج چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: با اجرای 
برنامه  ریزی های مدون در سال جاری 10 شطرنج باز این استان 

موفق به دریافت درجه ریتینگ شدند.
وی با بیان این که قدرت هر شطرنج باز با امتیازی موسوم به 
ریتینگ به انگلیسی مشخص می شود، گفت: این عدد بر اساس 
بازی های رسمی انجام شده هر بازیکن تعیین و هر سه ماه یک 

بار توسط فیده منتشر می شود.
آقابابایی اضافه کرد: هر چه این عدد بیشتر باشد نشان دهنده آن 

است که شطرنج باز قویتر است.
این مسئول در ادامه با بیان این که در حال حاضر هیچ تیمی از 
این استان در مسابقات لیگ برتر حضور ندارد، گفت: در این 
استان در سطح لیگ یک و دو، دو تیم در بخش آقایان و خانم ها 
فعال است که به  صورت متمرکز مسابقات استانی این تیم ها 

برگزار می شود.
رئیس هیأت شطرنج چهارمحال و بختیاری با اشاره به مهم ترین 
مشکالت فراروی هیأت شطرنج این استان، گفت: کمبود داور 
و مربی و نداشتن سالن اختصاصی در شهرستان های استان از 

مهم ترین این مشکالت ورزشی است.
وی با اشاره به برنامه های اجرایی این هیأت به  منظور ارتقای 
سطح ورزش شطرنج در این استان، اذعان داشت: برگزاری سه 
دوره آموزشی ویژه داوران و مربی در سطح استان با حضور 
100 داور و مربی و اختصاص یک قطعه زمین برای احداث 
سالن اختصاصی شطرنج ویژه شطرنج بازان استان از جمله این 

برنامه ها به شمار می رود. 

ایمنا: محمد علیرضایی ملی پوش اصفهانی و اولین شناگر المپیکی 
ایران در هفته های اخیر بارها اعالم کرده است که فدراسیون 
امکانات  قراردادن  اختیار  در  برای  درخواست وی  به  پاسخی 
تمرینی نداده است. مدیر اجرایی فدراسیون شنا در واکنش به 
صحبت های علیرضایی می گوید: درخواست های علیرضایی 

خارج از عرف بوده است.
محسن سمیع زاده  با اشاره به وضعیت علیرضایی برای حضور 
دوباره در اردوی تیم ملی تأکید کرد: علیرضایی یکی از شناگران 
خوب ماست اما نظیر او در ایران فراوان داریم که می توانند در 

سطح اول شنای ایران مطرح شوند. 
وی افزود: علیرضایی برای بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی 
درخواست های خارج از عرف داشت و حتی برای حضور در 
تیم ملی شرط گذاشت که این کار صحیح نبود و به اعتقاد من یک 

ملی پوش باید سرباز تیم ملی باشد نه این که با مطرح کردن شرط 
و شروط بخواهد به کشورش خدمت کند. 

سیمع زاده با اشاره به نشست کمیته مشورتی شنا اظهار داشت: در 
این نشست درخواست های علیرضایی برای حضور در تیم ملی 
بررسی و اعضای کمیته مشورتی درباره او تصمیم گیری خواهند 
کرد.  وی تأکید کرد: وظیفه ما در فدراسیون شنا و حتی سیستم 
ورزش این است که به علیرضایی و امثال او خدمت کنیم اما همه 
چیز باید در چهار چوب منطق و عرف پیش برود و فدراسیون 

شنا با هر گونه بازیکن ساالری مخالف است. 
مربی تیم ملی شنا در ارزیابی خود از وضعیت این تیم اظهار 
نتیجه  این  به  شنا  انتخابی  مسابقات  برگزاری  از  پس  داشت: 
رسیدیم که شناگران ما در دو سال اخیر هیچ پیشرفتی نداشتند که 
نشانه آن هم فاصله معنا دار رکورد های ملی پوشان با رکوردهای 

ملی بود. 
سمیع زاده ادامه داد: در اولین اقدام جدی پس از روی کار آمدن 
فدراسیون جدید از خشایار حضرتی که از مربیان خوب این 
رشته است خواستیم که به عنوان سرمربی تیم ملی شنا فعالیت 
کند. کتروویچ کروات که از قبل هم به عنوان مشاور با تیم ملی 
همکاری می کرد در سمت خود باقی ماند، عالوه بر این بهزاد 
مهدی خبازیان، سرمربی اسبق تیم ملی شنا که در آمریکا تیمداری 

می کند به عنوان مشاورعالی تیم ملی انتخاب شد. 
عضو کمیته فنی شنا در خصوص قطع همکاری مربیان اوکراینی 
اذعان داشت:  ما به دنبال هزینه کردن آن هم بدون مدیریت نیستیم. 
مربیان اوکراینی نمی توانستند به ما کمک کنند به همین دلیل با آنها 
قطع همکاری کردیم. آنها در مدت زمانی که در ایران بودند هیچ 
تأثیری در شنای ایران نداشتند و اعتقاد ما بر این است که دانش 

مربیان ایرانی می تواند تا90 درصد به تیم ملی کمک کند. 

منهاي فوتبال

رئیس هیأت شطرنج چهارمحال و بختیاری:

10 شطرنج باز چهارمحال و بختیاری درجه ریتینگ گرفتند
مدیر اجرایی فدراسیون شنا:

درخواست های علیرضایی خارج از عرف بود

 در این دیدار
آرن داوودی یکی از 

بهترین بازی های خود 
را به نمایش گذاشت 
و از طرفی تیم ذوب 

آهن هم به نسبت دو 
بازی گذشته خود، بازی 
هماهنگ تر و زیباتری 
را به نمایش گذاشت 
و با میدان دادن به 

 جوانان، همچون 
سال های گذشته در 

 قامت یک مدعی
 تمام عیار ظاهر شد

ذوب آهن- حفاری؛دیداری با جاذبه های متفاوت

داوودی یک تنه جلوی 
حــدادی ایستاد



مرسوم  قدیمی  سنت  یک  روستاها،  از  یکی  در 
است که تشخیص می دهد دو نفر برای زندگی 
با همدیگر ساخته شده اند یا نه؛ قبل از تشریفات 
درختی  تنه  که  جایی  در  را  مرد  و  زن  عروسی، 
ای  دسته  دو  اّره  آنها  به  و  برند  می  است،  افتاده 
)دو سر( را می دهند تا آن ها با تشریک مساعی 
یکدیگر آن را اّره کنند و از این کار مقدار همکاری 
قضاوت  و  داده  تشخیص  را  ها  آن  مشارکت   و 
سازش  و  مساعی  تشریک  هم  با  کنند.اگر  می 
نداشته باشند، کار پیش نمی رود و اگر هم یکی از 
آن ها با توافق دیگری بخواهد همه کار را شخصًا 
خوب  امتحانشان  نتیجه  هم  باز  بگیرد،  عهده  به 
همکاری  با  باید  آنها  بلکه  شود،  نمی  قضاوت 
شرط  باالترین  زیرا  کنند.  تمام  را  کار  یکدیگر 
و  همکاری  روح  داشتن  را  ازدواج  در  موفقیت 

مشارکت می دانند.
تعبیری  بر  متکی  زندگی،  در  مشارکت  مفهوم 
است که از حضور افراد در یک شرکت در ذهن 
چنین  در  است  مرسوم  که  گونه  آن  داریم.   خود 
سرمایه  با  منفعت  امید  به  اعضا  هایی،  شرکت 
آغاز می  اتفاق هم  به  را  مادی، کوششی  گذاری 
از زبان و حتی  اعم  احتمالی آن،  کنند و عواقب 
به  سودها  پذیرند.  می  پیش  از  را  ورشکستگی 
متوجه  ها  زبان  که  شود  می  توزیع  نسبتی  همان 
هر  با  ازدواج  عمده  تفاوت  آنهاست.  از  یک  هر 
نوع شرکت دیگری، در سرمایه ای است که زن و 
شوهر به مشارکت می گذارند؛ به عبارتی در این 
نوع مشارکت، سخن از مال و منال به طور طبیعی 
نیست، بلکه عالی ترین سرمایه های انسانی یعنی 
آرزوهای  و  احساسات  عواطف،  روح،  قلب، 
می  گذاشته  مشارکت  مورد  به  که  است  بشری 
خود  باید  پیوندی  چنین  در  شوهر  و  زن  شود. 
اعّم  احتمالی،  عواقب  گونه  هر  پذیرفتن  برای  را 
از موفقیت و شکست، مهیّا کنند و به نسبتی که 

مطلوب است، سهمی را بر عهده گیرند.
انواع مشارکت

یاری  به  براساس موقعیت هایی که زن و شوهر 
هم بر می خیزند، مشارکت، جلوه متناسب با آن 
نوع  دو  به طور عمده،  کند.  می  پیدا  را  موقعیت 

مشارکت قابل تبیین و توصیف است:
الف: مشارکت در زندگی عادی

ب:  مشارکت در شرایط ویژه
 زمانی که زندگی در بستر طبیعی خویش جریان 
می یابد، هر یک از زوجین مسئولیت هایی عادالنه 
در  آیند.  می  بر  آن  انجام  پی  در  و  نموده  تقبّل 
انجام  بر  عالوه  که  کنیم  می  یاد  مردی  از  مثال، 
و  میان خود  منزل، حصاری  از  در خارج   وظیفه 
نیازی  گاه  هر  و  بیند  نمی  زن  های  مسئولیت 
و  خیزد  می  بر  یاری  به  مشتاقانه  شود،  احساس 
بخشی از وظایفی را که به طور مرسوم بر عهده 
دهد. چنین  می  انجام  گرفته  بر دوش  است،  زن 
روشی، زن را بیش از پیش به ارزش کارش دلگرم 
می نماید. احساس همیاری، باالتر و عمیق تر از 
احساس مسئولیت بوده، جنبه عملی آن را تشکیل 
محسوب  گذشتگی  خود  از  نوعی  و  دهد   می 
می گردد. همیاری، فقط کمک کردن نیست، بلکه 

بیشتر عالقه و هم فکری است
مشارکت از دیدگاه معصومین

اسالم  که  واالیی  اهمیت  دادن  نشان  منظور  به 
 برای مشارکت قائل است، به ذکر دو حدیث اکتفا 

می کنیم:
کند،  یاری  امور خانه  به همسرش در  اگر مردی 
خداوند او را به یکی از طرق زیر پاداش خواهد 

داد: یا در زمره شهداء قرار می گیرد. یا در زمره 
قرار  کسانی  زمره  در  یا  گیرد.  می  قرار  صّدیقین 

 

می گیرد که خداوند، خیر دنیا و آخرت را برایشان 
اراده فرموده است. رسول اکرم )ص( 

همیاری در شرایط ویژه
احساس  از  تر  عمیق  و  باالتر  همیاری،  احساس 
تشکیل  را  آن  عملی  جنبه  بوده،   مسئولیت 
محسوب  گذشتگی  خود  از  نوعی  و  دهد   می 
می گردد. همیاری، فقط کمک کردن نیست، بلکه 
همیاری  مفهوم  است.  فکری  هم  و  عالقه  بیشتر 
که  شود  می  درک  بهتر  گاه  آن  ویژه  شرایط  در 
کند  می  بروز  مواقعی  در  اختالفات  بیشتر  بدانیم 
که شرایط زندگی از حالت عادی خارج می شود 

و حالت ویژه و بحرانی پیدا می کند.
توصیه های تربیتی به خانم ها

به  نتواند  که  ندارد  مشغله  آنقدر  خانمی  هیچ 
نیز  فکری  کمک  )منظور  کند  کمک   همسرش 
می باشد(. اگر فردی مایل باشد که در کار به همسرش 
مساعدت کند، باید کارهای خانه را طوری تنظیم 

نماید که احتیاجات همسرش را نیز مرتفع سازد.
و سطح  مقدار  تواند  می  به شوهر،  همیاری  نوع 
کارهای موثر و مهم او را باال ببرد و نیز امتیاز و 

محّسنات خاصی به کار شوهر می بخشد.
هر قدر خانم ها در کار همسرشان بیشتر مطالعه 
و فکر کنند، برای کمک و مساعدت او مجهزتر 
زن  همیاری  این  به  مرد  اگر  حتی  بود.  خواهند 
و  کار  به  زن  که  قدر  همین  باشد.  نداشته  نیازی 
تفاهم  و  صمیمیت  با  باشد،  آشنا  او  احتیاجات 

بیشتری با هم زندگی خواهند کرد.
حرفه  صرف  مرد،  عالقه  و  زندگی  اعظم  بخش 
امتیاز بزرگی است  برای زن  و شغلش می شود. 
تمام  که  باشد  داشته  آشنایی  و  علم  کاری  به  که 

ساعات بیداری همسرش را اشغال کرده است.
همیاری با اضافه کاری شوهر

انجام  زیادی  اضافه  و  سنگین  کار  همسرتان   اگر 
کارش  با  که  بدهید  او  به  را  غذایی  دهد،  می 
تا  که  هایی  شب  مثال  عنوان  به  باشد؛  سازگار 
صبح می خواهد بیدار باشد، هرگز خوراک های 
سنگین و ثقیل به او ندهید، بلکه غذاهای سبک و 

زودهضم و پر از ویتامین آماده کنید.
فرزندانتان  به  را  همسر  موقعیت  و  کار  وضع 

توضیح دهید.
از  آشنایان،  و  نزدیکان  و  بستگان  حضور  در 
تا  کنید  پشتیبانی  و  حمایت  کارش  و  همسرتان 

آنها نیز بدانند که شما با عالقه و اعتماد به او، بر 
مشکالت زندگی غلبه خواهید کرد.
توصیه های تربیتی به آقایان

کار  منزل  در  عظمتش  آن  با  اسالم )ص(،  پیامبر 
می کرد.

هرگز تصور نکنید که کار بیرون از منزل با ارزش 
و کار درون منزل بی ارزش است. ارزش کار را 
محیط آن تعیین نمی کند. بلکه انگیزه های انسانی 
و اخالقی، تالش و مجاهدت و نتیجه عملی آن 
است که بدان ارزش می دهد. بنابراین همیشه به 
همسرتان تلقین کنید که کار او برایتان فوق العاده 

با ارزش و مهم است.
گمان  غلط،  باور  یک  براساس  مردها  از   برخی 
می کنند که کار کردن مرد در خانه، او را سبک 
می کند. در حالی که این امر بر نفوذ و محبوبیت 

او در دل ها می افزاید.
دلیل  این  به  ها  مشارکت  و  تفاصیل  این  تمامی 
است که زن و شوهر در کنار یکدیگر به صمیمیت 
واقعی برسند. صمیمیت یعنی این که بتوانید بدون 
هیچ ترس و محدودیتی نظر و عقاید خود را به 
همسرتان بیان کنید و یک رابطه عمیق عاطفی را 

توأم با حس امنیت برقرارکنید.

کشورهایی  در  دهد  می  نشان  درباره خودروها  ای جدید  مطالعه 
انتخاب  افراد  که  است، خودروهایی  زیاد  آن  در  تنوع خودرو   که 
می کنند به خوبی بیانگر نوع شخصیت آنها است زیرا افراد در هنگام 

انتخاب بر اساس شخصیت خودروها آنها را انتخاب می کنند.
ناخودآگاه  صورت  به  انسانها  اند  دریافته  تازگی  به  محققان 
ساختارهای شخصیت انسانی را به خودروها ارتباط می دهند و 
چراغ های  و  بزرگ تر  مشبک  صفحات  با  خودروهایی  معتقدند 

باریک تر خودروهایی پرخاشگر و سلطه جو هستند در حالی که 
خودروهایی با شیشه های جلویی بزرگ صورت هایی کودکانه و 

شاد دارند.
این یافته که گزارش آن طی هفته های گذشته منتشر شده است 
می تواند واکنش متفاوت راننده ها را نسبت به خودروهایی که 
در اطرافشان می بینند توضیح داده و بیان کند چرا دیدن برخی از 

خودروها در رانندگان واکنش های شدید ایجاد می کند.

بر اساس نتایج این گزارش خودروهایی نیز از ویژگی های شخصیتی 
کرایسلر  مثال خودروهای  برای  هستند  برخوردار  خود  مختص 
کراسفایر، 645ci BMW و شاران VW در دسته خشمگین ترین 
خودروها قرار دارند. دیاهاتسو کوره خودروی کوچک ژاپنی نیز به 

عنوان غمگین ترین خودرو شناخته شده است.
 ،3 BMW خودروهای شرکت می باخ آلمان در کنار خودروهای
BMW 5 و ci BMW645 در دسته خودروهای سلطه گر قرار 

دارند و خودروهایی که از چهره های کودکانه برخوردارند، نیسان 
میکرا و تویوتای آیگو معرفی شده اند.

سوسکی  واگن  فولکس  خودروی  تلگراف،  گزارش  اساس  بر 
 E شادترین خودرو معرفی شده در حالی خودروی مرسدس سری
به عنوان یکی از عصبی ترین خودروهای جهان شناخته شده است. 
متعادل ترین خودرویی که در این مطالعه به آن اشاره شده خودروی 

وکسهال آسترا است. 

چند روز به عید نوروز مانده بود که به یک مغازه رفتم تا برای 
نوه کوچکم عروسک بخرم. همان جا بود که پسرکی را دیدم که 
یک عروسک در بغل گرفت و به خانمی که همراهش بود گفت: 
که  من  عزیزم،  داد:  بی حوصلگی جواب  با  زن  اما  عمه جان... 
گفتم پولمان نمی رسد! زن این را گفت و سپس به قسمت دیگر 
فروشگاه رفت. به آرامی از پسرک پرسیدم: عروسک را برای کی 
می خواهی بخری؟ با بغض گفت: برای خواهرم، ولی می خوام بدم 
به مادرم تا او این کادو را برای خواهرم ببرد. پرسیدم: مگر خواهرت 
کجاست؟ پسرک جواب داد خواهرم رفته پیش خدا، پدرم میگه 
مامان هم قراره بزودی بره پیش خدا پسر ادامه داد: من به پدرم گفتم 
که از مامان بخواهد که تا برگشتنم از فروشگاه منتظر بماند. بعد 

عکسی به من نشان داد و گفت: این عکسم را هم به مامان می دهم 
تا آنجا فراموشم نکند، من مامان را خیلی دوست دارم ولی پدرم 
می گوید که خواهرم آنجا تنهاست و غصه می خورد. پسر سرش 
را پایین انداخت و دوباره موهای عروسک را نوازش کرد. طوری 
که پسر متوجه نشود، دست به جیبم بردم و یک مشت اسکناس 
بیرون آوردم. از او پرسیدم: می خواهی یک بار دیگر پولهایت را 
بشماریم، شاید کافی باشد! او با بی میلی پولهایش را به من داد و 
گفت: فکر نمی کنم چند بار عمه آنها را شمرد ولی هنوز خیلی 

کم است من شروع به شمردن پولهایش کردم. بعد به او گفتم: این 
پولها که خیلی زیاد است، حتماً می توانی عروسک را بخری! پسر 
با شادی گفت: آه خدایا متشکرم که دعای مرا شنیدی! بعد رو به من 
کرد وگفت: من دلم می خواهد که برای مادرم هم یک گل رز سفید 
بخرم، چون مامان گل رز خیلی دوست دارد، آیا با این پول که خدا 
برایم فرستاده می توانم گل هم بخرم؟ اشک از چشمانم سرازیر 
شد، بدون این که به او نگاه کنم، گفتم: بله عزیزم، می توانی هر 
چقدر که دوست داری برای مادرت گل بخری. چند دقیقه بعد عمه 

اش بر گشت و من زود از پسر دور شدم و در شلوغی جمعیت 
 خودم را پنهان کردم. فکر آن پسر حتی یک لحظه هم از ذهنم دور 
نمی شد؛ ناگهان یاد خبری افتادم که هفته پیش در روزنامه خوانده 
جا  در  دختر  کرد  تصادف  دختر  و  مادر  یک  با  کامیونی  بودم: 
کشته شده و حال مادر او هم بسیار وخیم است. فردای آن روز 
به بیمارستان رفتم تا خبری به دست آورم. پرستار بخش، خبر 
ناگواری به من داد: زن جوان دیشب از دنیا رفت. اصاًل نمی دانستم 
آیا این حادثه به پسر مربوط می شود یا نه، حس عجیبی داشتم. بی 
هیچ دلیلی به مسجد محله رفتم. در مجلس ترحیمی که برپا بود، 
عکس مادر و دختری گذاشته بودند که روبه رویش یک عروسک 

و یک شاخه گل رز سفید بود...

با هم باشیم، همیشه و در همه امور

مشاركت در عالی ترین 
سرمایه های انسانی

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 14 °15 ° 2 °-2 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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حضرت زهرا)س(: 
کسی که عبادت های خالصانه خود 
را به سوی خدا فرستد، پروردگار 
بزرگ برترین مصلحت را به 
سویش فرو خواهد فرستاد.
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محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
119، واحد3

تولید خون از دانه های برنج
مهر: استخراج سرم آلبومین از برنج دست ورزی شده 
ژنتیکی به زودی می تواند مشکل کمبود منابع خونی و 

اهدا کننده های خون را در جهان برطرف سازد.
میان  در  چوب  و  سنگ  از  خون  چکیدن  شایعه 
بسیاری  که  دارد  رواج  همچنان  اقوام  از  بسیاری 
به  محققان  حال  این  با  دانند،  می  ممکن  غیر  را  آن 
کوچک  تغییرات  ایجاد  با  اند  کرده  اعالم  تازگی 
یا  خون،  چکیدن  شاهد  توان  می  زودی  به  ژنتیکی 
بود!  برنج  های  دانه  از  خون  از  پروتئینی  کم  دست 

طلوع دو خورشید در آسمان 
یک سیاره

نمونه واقعی صحنه ای از فیلم جنگ ستارگان که بیش 
از 30 سال پیش به نمایش در آمده بود، اکنون کشف 

شده است.
وجود  از  کپلر،  فضایی  تلسکوپ  جدید  داده های 
به دور دو ستاره می گردد.  سیاره ای خبر می دهد که 
وجود  خورشید  دو  سیاره،  این  آسمان  در  نتیجه  در 
دارد و می توانند با هم طلوع کنند و صحنه ای مانند 
صحنه فیلم جنگ ستارگان را ایجاد کنند. این صحنه 
در سیاره ای خیالی به نام تتوین اتفاق می افتد. اما سیاره 
جدید کشف شده که »کپلر 16 بی«  نام دارد، در فاصله 
200 سال نوری از زمین قرار داشته و به دور دو ستاره 

کوچک تر از خورشید می گردد. 

آسیا بازار خوبی برای
 ال ان جی ایران

گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  کل  دبیر  فارس: 
گفت: در حال حاضر بر اساس ارقام و اعداد موجود 
سهم ال ان جی در بازار 10 درصد است و بازار آسیا 
بازار مطلوبی برای ال ان جی ایران به شمار می رود. 

کشورهای  مجمع  کل  دبیر  بوخانوفسکی،  همچنین  
 صادرکننده گاز در پاسخ به این سئوال که آیا این مجمع
 می تواند همچون اوپک در بازارهای جهانی تأثیرگذار 
باشد، گفت: مجمع صادرکنندگان گاز یک مجمع جوان 
است که قدمت زیادی ندارد و قابل مقایسه با اوپک 
نیست، جی یی سی اف مانند اوپک برای کشورهای 
نکرده است و  تعیین  تولیدی  تولیدکننده گاز سهمیه 

کشورهای تولید کننده در امر تولید آزاد هستند.

یوگا عالج كمر درد است
پزشکان انگلیسی اعالم کردند تمرینات کششی یوگا 

کمک به بهبود کمر درد خفیف می کند. 
محققان انگلیسی دریافتند افرادی که از کمر درد مزمن 
و خفیف رنج می برند، در صورتی که تمرینات یوگا 
را برای سه مدت ماه انجام دهند، به دلیل تاثیر مثبت 
تمرینات کششی یوگا در بهبود کمر، می توانند از عهده 
پیش  تا  که  حالی  در  برآیند،  خود  مره  روز  کارهای 
نبودند.  فعالیت های روزانه خود  انجام  به  قادر  از آن 

تبعات رفتار مادر بر كودک
سالمت روانی مادر نقش عمده ای در تغذیه کودک 
یا رفتارهای وسواسی  افسردگی و  دارد و اضطراب، 
او می تواند باعث کم اشتهایی و بدغذایی کودک شود 
ای  تغذیه  و  خلقی  رفتاری،  مشکالت  از  بسیاری  و 

کودکان را ایجاد کند. 
انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر اعالم کرد: به دلیل این 
که مغز فعال کودک آماده دریافت همه پیام های محیط 
زندگی و اطرافیان است عادات خوب غذایی هم باید 
از سنین پایین به کودک آموزش داده شود و همه افراد 
بزرگتر خانواده باید بدانند رفتارهای غذایی آنان می 

تواند برای افراد کوچکتر خانواده الگو باشد.

كشف 51 اسکلت بدون سر 
افراد یک قبیله

بقایای اسکلت 51 وایکینگ بدون سر که احتماالً اسیر 
بوده اند، در انگلیس کشف شدند. 

هزار  محوطه ای  در  انجام شده  کاوش های  جریان  در 
بدون  وایکینگ  بقایای 51  انگلیس،  در جنوب  ساله 
سر، له شده و عریان کشف شدند. قرار است، در آینده 
نزدیک با استفاده از آزمایش کربن، قدمت دقیق آن ها 
اسکلت های  بررسی  با  باستان شناسان  شود.  تعیین 
کشف شده، آن ها را به مردانی درشت هیکل و بسیار 
قوی متعلق دانسته و تاریخ مرگ آن ها را بین سال های 

890 تا 1034 میالدی تخمین زده اند.

قلب زاگرس به پروژه بازگشت
سرانجام استان لرستان به عنوان قلب زیستگاه منحصر 
پروژه  اجرای  پایانی  سال های  در  زاگرس،  فرد  به 
حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس 
مرکزی به استان های تحت پوشش این پروژه پیوست 
و این پروژه به طور رسمي کار خود را در این استان 

آغاز کرد.
 همچنین این پروژه که با همکاری سازمان حفاظت 
محیط زیست جمهوری اسالمی ایران و سازمان های 
و  متحد  ملل  سازمان  عمران  برنامه   چون  بین المللی 
گرفت، سعی  زیست جهانی شکل  محیط  تسهیالت 
در ایجاد رویکردهای جدیدی در مدیریت منابع دارد 
که ضمن توجه به جوامع محلی، به توسعه اجتماعی و 
اقتصادی کمک کرده و منجر به احیاء و حفاظت موثر 

تنوع زیستی می شود.

رویداد

گزارش

داستانک

عـــــــــروسک

مفهوم مشارکت در زندگی، متکی بر تعبیری است که از حضور افراد
 در یک شرکت در ذهن خود داریم. آن گونه که مرسوم است 
در چنین شرکت هایی، اعضا به امید منفعت با سرمایه گذاری مادی، 
کوششی را به اتفاق هم آغاز می کنند و عواقب احتمالی آن، اعم از زبان 
و حتی ورشکستگی را از پیش می پذیرند

شادترین و غمگین ترین خودروها را ببینید

 BMW3 با شخصیت بالغ 

تویوتا آیگو با شخصیت کودکانهخودروی )می باخ( با شخصیت سلطه جو

کیاپیکانتو با شخصیت غمگین فولکس سوسکی با شخصیت شاد 

نیسان میکرا با شخصیت زنانه 

کرایسلر 300C  با شخصیت مردانه

کرایسلر کراسفایر با شخصیت خشمگین 


