
آنچه طی روزهای اخیردر بدنه اقتصادی کشور رخ داد نهاد های بسیاری را به طور 
مستقیم درگیر کرد و بهانه ای شد تا بسیاری از افراد خاموش مجلس در سطوح خرد 
یا کالن مدیریتی دست به کار شوند و با ابراز عقیده یا اظهار نظری موافق یا مخالف 

خود را بر پیشخوان خبرها بنشانند. این ماجرا به حدی جدی شد که همه موارد 
دیگر موجود در جامعه را تحت الشعاع قرارداد و وزیر را تا لبه خروج از کابینه برد 
ولی به هر دلیل وزیردوباره وزیرشد. با تمام این احوال هنوز هم نمایندگان دست 

بردار نیستند و تازه در برخی اظهار نظرات جدید مواضع تندتری را اعالم می کنند؛ 
افرادی که حتی در آن زمان هم سکوت را ترجیح داده بودند.به همین دالیل در ادامه 

برخی دیدگاه های پس از استیضاح را مرور می کنیم... 
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تئاتر باران که بیاید با هم خیس 
پویان  کارگردانی  به  می شویم 
کشوری  جشنواره  به  عطایی 
مقاومت تهران که از 28 آبان تا 
سه آذر در تهران برگزار می شود، 
اظهار  عطایی  پویان  یافت.  راه 

داشت: داستان این تئاتر درام بوده و درباره پدر و پسری است که به 
طور ناخواسته یکدیگر را می کشند ...

این روزها که همه چیز فوتبال 
یا بهتر بگوییم همه چیز فرهنگ 
ورزشی کشورمان روی انگشتان 
دو قلقلک باز  فر می خورند و 
کانون توجهات قرار گرفته اند و 
همین قلقلک بازها در هفته گذشته 

برای ورزش کشور کاری کرده اند که به اندازه همه دهه های گذشته که 
کم تر از فرهنگ در ورزش بحث شده بود...

تاکنون تنها 23 هزار مورد بیمار 
ایران شناسایی  در  ایدز  به  مبتال 
شده است. اما یکی از کارشناسان 
این  گوید  می  بهداشت  وزارت 
رقم تا 100 هزار نفر پیش بینی 

شده است.
هنگامه نامداری تبار در حاشیه همایش برنامه کشوری استراتژیک ایدز 
گفت: 23 هزار نفر HIV مثبت در کشور شناسایی شده اند که پیش بینی 

می شود تعداد این افراد با توجه به ...

دالیل ترویج بی فرهنگی در ورزش؛
»قلقلک« نماد بی فرهنگی و بداخالقی 

ورزش کشور!

نماینده اصفهاني در جشنواره تئاتر دفاع مقدس:
 باران که بيايد

با هم خيس مي شويم

فرهنگ و هنر    صفحه 5

در حاشيه همایش استراتژیك اعالم شد:
ايران ۱۰۰ هزار بيمار مبتال به ايدز دارد

آيین تندرستي    صفحه 6

ورزش   صفحه 7

در پي اتفاقات اخير در مجلس ؛

استيضاح هنوز تمام نشده است

صفحه  3

صفـحهصفـحه

استاندار اعالم کرد:

واحدهاي تولیدی اصفهان
 مشکلي ندارند

بهمن اخوان:

 عامل اصلی اختالس اخیر
 در دولت است

ادامه در صفحه  2

انگشت اتهام به سوي آسمان بلند نكنيد!

برداشت بي رويه از منابع آب
زاينده رود را خشكانده بود!

فارس: مدیرکل بیمه خدمات درمانی چهارمحال 
و بختیاری گفت: از ابتدای سال  جاری تاکنون 
بیش از 100 هزار و 125 دفترچه شامل صدور 
اولیه، تمدید، المثنی، تعویض و بیمه ایرانیان در 

این استان صادر شده است.
اظهار کرد: در حال حاضر  داودپور  حشمت اله 
810 بیمار خاص در این استان زیر پوشش بیمه 
خدمات درمانی هستند که از این تعداد 23 نفر 
بیماری هموفیلی، 34 نفر بیماری تاالسمی، 183 
نفر بیماری دیالیزی، 195 نفر بیماری ام.اس و 75 

نفر بیماری کلیوی دارد.
وی افزود: از مجموع این بیماران 212 نفر زیر 
پوشش بیمه خاص، 427 نفر زیر پوشش بیمه 
خویش فرمایی ایرانیان و 71 نفر بیمه سایر اقشار 

هستند.
داودپور تعداد مراکز دولتی و خصوصی این استان 
را بیش از 545 مرکز اعالم کرد و گفت: از این 

تعداد بیش از 293 مطب پزشکی و دندانپزشکی، 
124 درمانگاه و مرکز بهداشت، 79 داروخانه و 

49 پاراکلینیک است.
و  چهارمحال  درمانی  خدمات  بیمه  مدیرکل 
بختیاری ادامه داد: 76 داروخانه خصوصی، دو 
داروخانه دولتی دانشگاهی، یک داروخانه دولتی 
یک  دانشگاهی،  بیمارستان  دو  دانشگاهی،  غیر 
بیمارستان غیردانشگاهی، دو درمانگاه خصوصی، 
مرکز   113 دانشگاهی،  غیر  دولتی  درمانگاه   9
مراکز  دیگر  از  روستایی  و  شهری  بهداشت 

درمانی این استان است.
 13 جراحی،  مرکز  دو  داد:  ادامه  داودپور 
مرکز   10 و  فیزیوتراپی  مرکز   17 آزمایشگاه، 
رادیولوژی از دیگر خدمات قابل ارائه از سوی 

مراکز بیمه خدمات درمانی این استان است.
دندانپزشک،   45 وجود  کرد:  اضافه  داودپور 
12پزشک فوق تخصص، 87 پزشک متخصص و 

149 پزشک عمومی در شهرستان های هفت گانه 
در  مرکز  این  خدمات  دیگر  از  نیز  استان  این 

راستای خدمات رسانی به مردم است.
وی با اشاره به تعداد مراکز زیر پوشش مؤسسات 
و مراکز درمانی در شهرستان های هفت گانه این 
استان گفت: در حال حاضر در شهرستان شهرکرد 
شهرستان  در  درمانی،  مرکز  و  مؤسسه   271
فارسان 47  در شهرستان  و  مرکز  بروجن 109 

مرکز مستقر است.
 61 لردگان  شهرستان  در  داد:  ادامه  داودپور 
مرکز، در شهرستان اردل 22 مرکز، در شهرستان 
کوهرنگ 11 مرکز و در شهرستان کیار نیز 25 

مرکز مستقر است.
هر  درمان  برای  ساالنه  که  این  بیان  با  داودپور 
میلیون  از 20  بیش  استان  این  در  بیمار خاص 
ریال هزینه می شود، افزود: در سال گذشته بیش 
از یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای بیماران 

خاص به طرف های قرارداد پرداخت شده است.
پزشک  طرح  اجرای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اجرای  به  منظور  استان، گفت:  این  در  خانواده 
پزشک  به 50  استان  این  پزشک خانواده  طرح 

خانواده نیاز دارد. داودپور عنوان کرد: هم اکنون 
فرخشهر،  شهرهای  در  خانواده  پزشک  طرح 
به  دلیل  فارسان  و  لردگان  بروجن،  هفشجان، 
وجود مشکالت، اجرایی و عملیاتی نشده است.

خبر
در دور چهارم سفرهاي دولت؛

سفر رئيس جمهور
 به چهارمحال و بختياری 

در  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار  ایرنا: 
رئیس  دولت،  هیأت  سفرهای  چهارم  دور  جریان 

جمهوری فردا میهمان مردم استان است.
در  نژاد  احمدی  افزود:  عنابستانی  اصغر  علی 
چهارمین سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری 
که به مدت دو روز به طول می انجامد، با حضور در 
تمامی شهرستان های استان از نزدیک روند اجرای 
مصوبات سفرهای قبل و مشکالت مردم را بررسی 

می کند.
و  شهدا  خانواده  ایثارگران،  نخبگان،  با  دیدار  وی، 
روزه  دو  سفر  های  برنامه  دیگر  از  را  روحانیون 

احمدی نژاد به چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.
عنابستانی همچنین تصریح کرد: رئیس جمهور در 
جریان این دور از سفرهای هیأت دولت با شرکت 
در شورای عالی اشتغال کشور در شهرکرد، چگونگی 
افزایش سرمایه گذاری و اشتغالزایی در چهارمحال 

و بختیاری و کشور را مورد بررسی قرار می دهد.
رئیس  سفر،  روز  آخرین  در  داشت:  اظهار  وی 
جمهور با حضور در جلسه هیأت دولت، مصوبات 
مورد  را  بختیاری  و  چهارمحال  در  قبل  سفر  سه 

بررسی قرار می دهد. 

در چهارمحال و بختياری راه اندازي شد؛

نخستين  مرکزتشخيص 
بيماری های ماهيان سردابی

رئیس اولین مرکز تخصصی تشخیص بیماری های 
ماهیان سردابی کشور از راه اندازی این مرکز تا پایان 

سال جاری در چهارمحال و بختیاری خبرداد.
مرکز  این  اجرایی  عملیات  افزود:  روحانی  مسعود 
تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که تا پایان 

سال آماده بهره برداری می شود. 
وی از میزان اعتبارات هزینه شده برای راه اندازی این 
مرکز اظهار بی اطالعی کرد و بیان داشت: تجهیزات 
این مرکز از محل اعتبارات متمرکز سازمان مرکزی 

دامپزشکی کشور تأمین شده است.
روحانی افزود: این مرکز در 300 مترمربع زیربنا در 
اداره کل دامپزشکی استان در حال ایجاد است و به 
سه آزمایشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه تشخیص 
مجهز  شناسی  ویروس  و   )PCR(ویروسی ژنوم 

است.
وی تصریح کرد: با آغاز به کار این مرکز، تشخیص 
چهارمحال  استان  سردابی  ماهیان  های  بیماری 
اصفهان،  شامل  همجوار  های  استان  و  بختیاری  و 
لرستان و کهگیلویه و بویراحمد توسط 10 دامپزشک 

انجام می شود.

مدیرکل بيمه خدمات درمانی چهارمحال و بختياری:

۱۰۰ هزار دفترچه بيمه در چهارمحال و بختياری صادر شد

ایرنا: شهردار لردگان با اشاره به قرار گرفتن این شهر در 
مسیر توسعه گفت: مصوبات سفرهای هیأت دولت برای 
را دوچندان  منطقه  این  در  توسعه  این شهرستان، شتاب 

کرده است.
مصوبات  برخی  تشریح  ضمن  بابامیری  اله  رحمت 
استخر  احداث  افزود:  لردگان،  شهر  برای  دولت  هیأت 
اعتباری  با  درصدی   100 فیزیکی  پیشرفت  با  شنا 
هیأت  دوم  سفر  مصوبات  از  تومان  میلیارد  یک  بر  بالغ 
شده اجرا  کامل  طور  به  که  است  لردگان  برای   دولت 

است.

ملت،  پارك  سه  اجرایی  عملیات  اتمام  از  همچنین  وی 
میلیون   320 با  لردگان  فارس  خلیج  بوستان  و  وحدت 
تومان اعتبار خبر داد و اظهار داشت: این سه طرح نیز از 
بوده  لردگان  برای  قبلی هیأت دولت  مصوبات سفرهای 

است.
با  لردگان  رزمی  های  ورزش  سالن  همچنین  بابامیری 
 60 با  تیراندازی  سالن  درصد،  صد  فیزیکی  پیشرفت 
نشانی  آتش  ایستگاه  احداث  و  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
با اعتباری بالغ بر 180 میلیون تومان و پیشرفت فیزیکی 
برای  دولت  سفر  دستاوردهای  دیگر  از  را  درصدی   50

لردگان اعالم کرد.
سبز  فضای  از  شرب  آب  درصدی   70 جداسازی  وی، 
مصوبات  دیگر  از  را  تومان  میلیون   35 بر  بالغ  اعتبار  با 
سفرهای قبلی هیأت دولت برای لردگان دانست. شهردار 
لردگان، تملک اراضی اطراف چشمه برم لردگان و توسعه 
میلیون   600 با  منطقه  این  گردشگری  های  زیرساخت 
تومان اعتبار و سکوسازی برای اسکان گردشگران با 70 
دولت  هیأت  مصوبات  دیگر  از  را  اعتبار  تومان  میلیون 

برای این شهر عنوان کرد.
بابامیری، حجم پروژه های حاصل از مصوبات سفرهای 
دولت برای لردگان را بی نظیر عنوان کرد و اظهار داشت: 
های  زیرساخت  مانده  باقی  پروژه  چند  از  برداری  بهره 

مناسبی را در لردگان ایجاد می کند. 

ایسنا: عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: متأسفانه 
با شرایط موجود، صادرات سنگ تبدیل به رویا خواهد شد و 
سرنوشت تولید سنگ در کشور به سرنوشت نساجی دچار 

می شود.
قاسم سرتیپی در همایش چشم انداز اقتصادی ایران با تأکید بر 
این که بیش از 27 درصد از کل ماده خام سنگ های طبیعی دنیا 
در ایران وجود دارد، اظهار کرد: حدود 65 درصد سنگبری های 
ایران نیز در استان اصفهان مستقر است  که بیش از3500 واحد 

سنگبری را شامل می شود.
وی تصریح کرد: طبق شواهد بیش از این منابع در ایران و 
استان موجود است اما تاکنون اکتشافات در کشور اصولی و به 

صورت علمی نبوده است.
به گفته وی ساالنه بیش از 187 میلیون متر مربع تولید سنگ در 

اصفهان انجام می شود.
سرتیپی خاطر نشان کرد: اگر 90 هزار شغل مستقیم، 270 هزار 
شغل غیرمستقیم و در وضعیت ایده آل 300 هزار شغل، در 
بخش معادن سنگ در استان در نظر بگیریم، باز هم ظرفیت 
برای ارتقا کار وجود دارد، زیرا که ما در حال حاضر فقط از 
40 درصد توانمان بهره می گیریم و 60 درصد از ظرفیت هایمان 

هنوز خالی است.
وی با اشاره بر صادرات 50 میلیون دالری سنگ در سال 89، 
گفت: متأسفانه در سال جاری صادرات سنگ از سیر نزولی 
وحشتناکی برخوردار بوده که آمارها حدود57 درصد کاهش 

را نشان می دهد.
نبودن  علمی  گاز،  و  نفت  عایدات  بر  تکیه  وی  گفته  به 
فناوری  و  فرهنگ  آموزش و  اولیه، عدم  سرمایه گذاری های 
 و شناخت تکنولوژی در کشور و معوق ماندن پتانسیل های

بی شمار از جمله دالیل کاهش تولید و صادرات است.
محور  تولید  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیأت  عضو 
 نبودن سیستم های تولید کننده کشور، تحریم ها و فشارهای
بین المللی و منطقه ای بر کشور و پس لرزه های هدفمند سازی 
یارانه ها را از دیگر دالیل عقب ماندگی تولید و صادرات به 
ویژه در زمینه سنگ اعالم کرد و گفت: سابق بر این تنها مزیت 
تولید در ایران استفاده از انرژی ارزان قیمت بود و این مزیت 

دیگر وجود ندارد.
سرتیپي با تأکید بر این که بهره های بانکی در ایران بین 300 
تا 400 درصد از کشورهای صنعتی و پیشرفته باالتر است، 
از صنعت  و  تولید  بخش  با  بانک ها  همکاری  عدم   افزود: 
مهم ترین موانعی است که با آن دست به گریبانیم. این فعال 
مشوق های  عنوان  به  درصد  سه  شد:  متذکر  اقتصاد  عرصه 
صادراتی قرار است به صنعتگران تعلق گیرد که با تأخیرهای 
که  تعرفه ای  به  نسبت  آن  میزان  و  می شود  پرداخت  بسیار 
از واردات می گیرند بسیار اندك است. سرتیپی یادآور شد: 
افزایش قیمت برق در توان این صنعت نیست و اگر وضع به 
همین منوال پیش برود ظرف سه ماه آینده سنگبری ها تعطیل 

می شوند و فاجعه ای در حال رخ دادن است. 

شهردار لردگان:

 مصوبات سفرهای دولت، لردگان را متحول کرده است

عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانی اصفهان:

سه ماه ديگر سنگبری ها تعطيل می شوند
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فارس: رئیس کمیته حقوق بشر مجلس گفت: پس از شکست وقایع 
انتخابات 88 که آمریکا از طریق سازمان جاسوسی به براندازی نظام 
اسالمی اقدام کرد، دولت آمریکا به ارتش این کشور ابالغ کرد که 

ارتش حق دارد در ایران دست به اقدامات خرابکارانه بزند.
زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به ارائه 100 سند متقن از سوی کشورمان به مجامع بین المللی در 
رابطه با نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا گفت: آن دوران گذشته 
که آمریکا خود را محور و مدعی حقوق بشر در جهان بداند؛ دولت 

آمریکا سال گذشته در دفاع از وضعیت حقوق بشر خود، کشورش 
را مدافع حقوق بشر عنوان و با لحنی متکبرانه درباره وضعیت حقوق 

بشر خود به سازمان ملل گزارش داد.
وی در ادامه افزود: امروز ابعاد پرونده های نقض حقوق بشر توسط 
دولت آمریکا یکی پس از دیگری گشوده می شود و با اسناد ارائه 
شده از سوی جمهوری اسالمی ایران، تروریسم دولتی آمریکا برای 

جهانیان آشکار شده است.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با بیان این که اسناد جمهوری اسالمی 

نشان می دهد که آمریکا در ترورهای سال های اخیر خاورمیانه و 
داخل ایران نقش اصلی را ایفا کرده است، تأکید کرد: ما اسنادی در 
اختیار داریم که سال گذشته و پس از شکست وقایع انتخابات 88 
که آمریکا از طریق سازمان جاسوسی به براندازی نظام اسالمی اقدام 
کرد، دولت آمریکا به ارتش این کشور ابالغ کرد که ارتش حق دارد 

در ایران دست به اقدامات خرابکارانه بزند.
الهیان اضافه کرد: این سند نشان می دهد که دولت تروریستی آمریکا 
اگر نتواند به اهداف خود برسد دست به اقدامات تروریستی می زند. 

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با بیان این که سازمان ملل باید 
جلوی تروریست پروری آمریکا را بگیرد، اظهار داشت: سازمان ملل 
متحد اسناد مهمی درباره نقض حقوق بشر در آمریکا دارد که سال 
گذشته آن را در قالب گزارش دوره ای به شورای حقوق بشر ارائه 

کرد.
الهیان در پایان گفت: طبق اسناد ارائه شده به شورای حقوق بشر، 
آمریکا رکوردار نقض حقوق بشر در جهان شناخته شده و بر اساس 
آن اسناد 218 مورد نقض حقوق بشر توسط آمریکا رخ داده است. 

سراسری

خبر

نصف النهار

دست رد مصر بر سينه انقالب های مخملی
منابع آگاه در مصر از مخالفت مقامات مصری با استفاده 
از تجربیات گرجستان پس از وقوع انقالب مخملی در 
گفتگو  در  دیپلماتیک  منابع  دهند.  می  خبر  کشور  این 
با روزنامه المصری الیوم اعالم کردند: دولت گرجستان 
چندین بار پیشنهاد استفاده از تجربیات پس از انقالب را 

به مصر ارائه کرد که با مخالفت قاهره روبه رو شد.
بدون  انقالب  نوعی  مخملی  انقالب  یا  رنگی  انقالب 

مخالفان  رهبر  هاول  واسالو  بار  نخستین  برای  را  واژه  این  است.  خونریزی 
چکسلواکی در انقالب 1989 این کشور بر سر زبان ها انداخت. انقالب های رنگی 
به یک رشته از تحرکات مرتبط با هم اطالق می شود که در جوامع پساکمونیستی در 
اروپای شرقی، مرکزی و آسیای مرکزی توسعه یافت و هیات حاکمه این کشورها 
جای خود را به حکومت های طرفدار غرب داده اند. برخی ناظرین از آن به عنوان 

موجی انقالبی یاد می کنند.
نخستین نمونه انقالب مخملی در دوره 6 هفته ای 17 نوامبر تا 29 دسامبر 1989 در 
چکسلواکی واقع شد و با وقوع تحوالت مشابهی به شکل زنجیره ای در صربستان 

)1997(، گرجستان )2003(، اوکراین )2004( و قرقیزستان )2005( ادامه یافت.

طرح سعودی برای خارج کردن دارايی  های مبارک
شبکه عنکبوتی که مقامات سعودی مرتبط با خاندان آل سعود 
و دستگاه اطالعات عربستان و سفارت این کشور در قاهره و 
برخی از مسئوالن فلسطینی و خانواده مبارك و یک شرکت 
ارتباطی بزرگ بین المللی از آن همسر یکی از شاهزاده های 
سعودی را در بر می گیرد، درصدد خروج دارایی ها و اموال 

مبارك و خانواده اش از مصر هستند.
از  پرده  قاهره  فرودگاه  در  شاهزاده سعودی  یک  بازداشت 

توطئه ای بزرگ بر داشت که نشان می دهد سرویس اطالعات و امنیت رژیم سعودی 
درصدد خروج مخفیانه دارایی های خانواده مبارك از مصر است.

به گزارش اشراف به نقل از پایگاه اطالع رسانی صوت االمه،  محمد عوض، نویسنده جهان 
عرب در مقاله ای پرده از توطئه و ترفند آل سعود و سرویس اطالعات آنها جهت خروج 
دارایی های حسنی مبارك، رئیس جمهور مخلوع مصر برمی دارد. سر نخ این توطئه زمانی 
برمال شد که شاهزاده لمیاء، دختر شاهزاده مقرن بن عبد العزیز آل سعود، رئیس سرویس 
اطالعات و جاسوسی عربستان، تالش داشت  محموله ای را از فرودگاه بین المللی قاهره 
و با استفاده از قوانین دیپلماتیک و تحت پوشش های دیپلماتیک مخفیانه و با کمک یک 

فلسطینی که طارق محمود ابو فول خوانده می شد، از مصر خارج کند. 

برلوسكني کشورت در آستانه ورشكستگي است  
در حالي که رهبران گروه  20 در کن فرانسه درباره نجات 
ایتالیا از ورشکستگي به عنوان قرباني بعدي منطقه یورو 
گفتگو مي کردند، متوجه شدند که نخست وزیر ایتالیا خواب 

است!
در زمان برگزاري این نشست مقام هاي سایر کشورها دو 
بار سیلویو برلوسکني، نخست وزیر  75 ساله ایتالیا را از 
خواب بیدار کردند! این اتفاق در شرایطي رخ داد که باراك 

اوباما، رئیس جمهوري آمریکا، آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، نیکوال سارکوزي، رئیس 
جمهوري فرانسه، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و سایر رهبران، برلوسکني را به 

انجام اقدامي براي نجات کشورش از ورشکستگي ترغیب مي کردند.
به نوشته روزنامه دیلي میل، یکي از دیپلمات ها پس از پایان نشست اظهار کرد: گمان 
نمي کنم برلوسکني براي نجات اقتصاد کشورش بتواند کاري انجام دهد، چرا که وي در 
مدت مذاکره خواب بود و همین اتفاق هشداري به سایر مقام ها بود، چرا که آن ها تمایلي 
نداشتند در زمان صحبت درباره وضعیت کشورشان در خواب باشند. ایتالیا  1/6 تریلیون 
پوند بدهي دارد که پنج برابر بدهي یونان مي باشد و کسري بودجه این کشور برابر  120 

درصد تولید ناخالص ملي آن است.

جهان نما 

نماینده مردم در مجلس:

احمدی نژاد در برابر سئوال مجلس کم  نمی آورد
مهر: نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر این که اگر جای احمدی نژاد 
بودم در ابتدای موضوع که 45 امضا جمع شده بود در مجلس حضور پیدا 
می کردم و حرف های همه را می شنیدم، گفت: در حال حاضر هم معتقدم 
رئیس جمهور نباید معطل اعالم وصول طرح سئوال از رئیس جمهور باشد 

بلکه باید خودش به جلسه غیر علنی با نمایندگان بیاید.
اسداله بادامچیان با اشاره به اعالم وصول طرح سئوال از رئیس جمهور و 
ارجاع آن به کمیسیون های تخصصی مجلس گفت: من از ابتدا هم معتقد بودم 

سئوال از رئیس جمهور و پاسخ وی حق نمایندگان است.
وی افزود: نمایندگان مجلس و رئیس جمهور با یکدیگر دشمن نیستند اگر 
نماینده ای سئوال دارد رئیس جمهور باید از همان اول به مجلس می آمد و 

موضوع را تمام می کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: برخی موضوع سئوال از رئیس جمهور 

را به چالش تبدیل کردند و عنوان داشتند سئوال از رئیس جمهور مقام وی را 
تضعیف می کند در حالی که به هیچوجه اینگونه نیست.

قائم مقام حزب مؤتلفه با بیان این که رئیس جمهور زبانش کم نیست و بلد 
است از خود دفاع کند، گفت: اگر علی مطهری هم بخواهد در هنگام طرح 
سئوال از رئیس جمهور صحبت کند، زبان رئیس جمهور برنده تر خواهد بود 

و جواب سخنان را خواهد داد.
بادامچیان با تأکید بر این که اگر جای احمدی نژاد بودم در ابتدای موضوع که 
45 امضا جمع شده بود در مجلس حضور پیدا می کردم و حرف های همه را 
می شنیدم گفت: در حال حاضر هم معتقدم رئیس جمهور نباید معطل اعالم 
وصول طرح سئوال از خود باشد بلکه باید خودش به جلسه غیر علنی با 
نمایندگان بیاید. وی همچنین تصریح کرد: سئوال از رئیس جمهور ترس ندارد 

و احمدی نژاد هم در مقابل سئواالت کم نخواهد آورد. 

با  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
انتقاد از اولویت بندی و نحوه رسیدگی به برنامه های 
دریافت غرامت های ایران گفت: در حالی که مدت 
زمان زیادی از قطعی شدن دریافت غرامت ایران از 
عراق می گذرد اما متأسفانه دستگاه دیپلماسی ما امروز 
دنبال دریافت  به  از عراق  به جای دریافت غرامت 
غرامت از آمریکا و اروپا است و به تعبیری نقد مسلم 

را فراموش به دنبال نسیه رفته است.
ملت،گفت:  خانه  با  گفتگو  در  جهانگیر زاده  جواد 
موضوع دریافت غرامت از عراق با توجه به وضعیت 
کشور عراق در گیر پروسه خاصی شد که تأخیر آن تا 

اندازه ای قابل قبول بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی کمک 
و همراهی با دولت نوپای عراق را از مهم ترین دالیل 
سکوت مقطعی ایران برای دریافت غرامت توصیف 
عراق  دولت  که  این  به  توجه  با  کرد:  تصریح   و 
در  مقطعی  سکوت  دیپلماسی  دستگاه  بود،  پا  نو 
 پیش گرفت تا به روابط مناسب دو کشور صدمه ای 

وارد نشود.
حد  از  بیش  نباید  مقطعی  سکوت  این  افزود:  وی 
در  باید  عراق  از  غرامت  دریافت  و  شود  طوالنی 
باشد  دیپلماسی کشور  برنامه های دستگاه  اولویت 
و به جای پیگیری نسیه دریافت غرامت از اروپا و 

آمریکا،  به دنبال غرامت نقد از عراق باشیم. 

قطر و درک موقعيت
 حساس منطقه

شوراي  انتخابات  برگزاري  به  قطر  حکومت  وعده 
مشورتي در این کشور، نشانگر درك موقعیت حساس 
منطقه از سوي حاکمان آن و بیانگر تالش آنها براي 
کنار  در  خود  از  دموکراتیک  اي  چهره  دادن  نشان 

حمایت از جنبش هاي اعتراضي در منطقه است.
فرو  خیال  گویا  عرب  جهان  در  تغییرخواهي  موج 
نشستن ندارد و مي رود تا نظم کهنه را به کناري زند و 

طرحي نو در اندازد.
مصر  چون  کشورهایي  در  تغییرخواهي  امواج  اگر 
تحوالتي  به  منجر  و  بوده  تندتر  لیبي  و  تونس   و 
ریشه اي تر شده، اما در برخي دیگر از کشورها این 
امواج آرام تر بوده و حاکمان این کشورها را ناگزیر 
موجود  وضع  اصالح  و  کهنه  ساختار  نوسازي  به 

کرده است.
طول در  گرچه  که  کشورهاست  این  جمله  از   قطر 

 ماه هاي اخیر حتي یک راهپیمایي اعتراضي در آن 
برگزار نشده اما گویا حاکمان آن به این ضرورت رسیده 
اند تا دست به تغییراتي در سیستم سیاسي این کشور 

بزنند، اگرچه محدود و کنترل شده.
شیخ حمد بن خلیفه آل ثاني امیر قطر، سه شنبه گذشته 
)دهم آبان- اول نوامبر( اعالم کرد که در نیمه دوم سال 
2013 میالدي در این کشور انتخابات شوراي مشورتي 
برگزار خواهد شد. گرچه موضوع انتخابات شوراي 
مشورتي سال هاست که در قانون اساسي قطر تصریح 

شده اما تاکنون به دالیلي اجرا نشده است.
آن طور که در قانون اساسي قطر آمده، شوراي مشورتي 
متشکل از 45 عضو است که 30 نفر از آنان توسط 
مردم و از طریق انتخابات و 15 نفر دیگر توسط پادشاه 
انتخاب مي شوند. امیر قطر، انتخابات شوراي مشورتي 
را براي مدرن کردن این کشور ضروري و آن را فرصتي 
براي شهروندان قطري براي مقابله و تعامل با چالش هاي 

جدید دانست. 
در ساختار سیاسي قطر، شوراي مشورتي، حکم قوه 
مقننه را دارد؛ اما با اختیاراتي بسیار محدودتر. چرا که 
نباید فراموش کرد که قطر نظامي سلطنتي دارد و رأس 

هرم قدرت که امیر است، تصمیم گیرنده اصلي است.
شوراي مشورتي موضوعات و مباحث مطرح شده در 
حوزه هاي سیاسي، اداري، اقتصادي، حقوقي و قانوني، 
قوانین جدید و متمم ها و اصالحیه هاي قوانین گذشته 
را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. در صورتي که 
مسائل مطرح شده در شورا به تأیید و تصویب امیر 
برسد، به صورت قانون مصوب به اجرا در مي آید. 
این شورا اختیارات الزم را براي آگاهي از سیاست هاي 
هیأت وزیران و یا مورد سئوال قرار دادن هر یک از وزرا 
در اختیار دارد. اعضاي این شورا همچنین مي توانند 

آزادانه در جلسات هیأت وزیران حضور یابند.
به طور کلي مسئولیت هاي شوراي مشورتي عبارتند 
از: بحث درباره خط مشي عمومي کشور در زمینه هاي 
سیاسي، اقتصادي و اداري، بررسي لوایح پیشنهادي از 
سوي شوراي وزیران پیش از ارائه به امیر، پیش از تصویب، 
درخواست  بودجه،  الیحه  مورد  در  بررسي  و  بحث 
توضیح از وزرا و ابراز عقیده درباره موضوعاتي که در 

قالب پیشنهادها و سیاست ها مطرح مي شود.
موروثي  و  قطر سلطنتي، سنتي  نظام سیاسي  گرچه 
است و احزاب در این کشور اجازه فعالیت ندارند، 
اما به عقیده بسیاري از کارشناسان جمعیت کم و رفاه 
 بسیار باالي اقتصادي مهم ترین عوامل بازدارنده در 
شکل گیري حرکت هاي اعتراضي در این کشور بوده 
است. قطر با داشتن جمعیتي کمتر از یک میلیون نفر 
داراي بیشترین درآمد سرانه در میان کشورهاي جهان 
است. به طور متوسط هر شهروند قطري درآمدي معادل 
90 هزار دالر در سال دارد که بخش عمده اي از این 
درآمد چشمگیر مدیون منابع وسیع نفتي و گازي در این 
کشور است. سال گذشته قطر با 16/6 درصد، باالترین 

رشد تولید ناخالص ملي را در جهان داشت.
از زماني که شیخ حمد در سال 1995 در قطر به قدرت 
رسید، کوشید که این کشور کوچک عربي را به یکي 
از تأثیرگذارترین کشورهاي منطقه تبدیل کند. یکي از 
ابزارهاي مهمي که براي این هدف به کار برده شد، 
رسانه بود. قطري ها از حدود 13 سال پیش با تأسیس 
شبکه الجزیره تالش کردند تا نام کشورشان را در منطقه 
و دنیا مطرح کنند. افزون بر این، آنها تالش کردند در 
عرصه روابط خارجي خود با در پیش گرفتن رویکردي 
عملگرا با طرف هاي مختلف در منطقه و دنیا، روابط 
نزدیک و سازنده اي را برقرار کنند که نتیجه آن افزایش 

موقعیت این کشور در معادالت منطقه اي بوده است.
همانطور که پیشتر گفته شد، گرچه در قانون اساسي 
اصالح شده قطر، موضوع برگزاري انتخابات شوراي 
مشورتي مطرح شده، اما سال ها بود که این بخش از 
قانون اساسي قطر اجرا نشده است. بر این اساس این 
پرسش مطرح مي شود که چه ضرورت هایي موجب 
شده که حکومت قطر در برهه کنوني وعده برگزاري 
انتخابات و به عبارتي اجرا شدن بخش هاي معطل مانده 

در قانون اساسي این کشور را بدهد؟
بي تردید موج تغییرخواهي در جهان عرب که از سال 
گذشته با اعتراض مردم تونس علیه حکومت وقت این 
کشور آغاز شد و به کل کشورهاي منطقه سرایت کرد، 
بستر اصلي چنین تصمیمي بوده است. به عبارت دیگر 
گرچه موضوع انتخابات در قانون اساسي قطر پیش بیني 
شده بود، اما بي شک موج تحول خواهي اخیر شرایطي 
را پیش روي همه حکومت هاي منطقه از جمله قطر 
به وجود آورد که آنها را به این نتیجه رساند که دیر یا 
زود باید به فکر باز کردن فضاي سیاسي کشورهایشان 
برآیند. البته هوشمندي مقام هاي قطري در پیش قدم 

بودن در مسیر اصالحات را نمي توان نادیده گرفت.
یکي دیگر از زمینه هاي تصمیم اخیر حکومت قطر 
در الزاماتي بود که سیاست خارجي این کشور پیش 
روي آنها قرار مي داد. طي ماه هاي اخیر که بسیاري 
 از کشورهاي عربي شاهد اعتراض هاي مردمي علیه 
رژیم هاي استبدادي بوده، قطر خود را حامي این موج 
نشان داده است. بدیهي است حاکمان قطر براي موجه 
نشان دادن این سیاست، خود ناگزیر از تغییر ساختار 

سیاسي )دست کم تدریجي و محدود( بودند. 

جدیدترین سند  تروریست بودن  دولت  آمریكا                      

دستور کاخ سفيد به ارتش آمريكا برای انجام عمليات های خرابكارانه در ايران

کاتوزیان: 

جای حسينی بودم استعفا می دادم
نماینده تهران که معتقد است رأی مجلس به علی مطهری نشان دهنده میزان وزن حامیان 
دولت در مجلس است، تصریح کرد: اینها همان کسانی هستند که قصد داشتند مطهری را 

تنبیه کنند.
حمید رضا کاتوزیان عضو فراکسیون اصولگرایان در گفتگو با خبر آنالین در پاسخ به این که 
چه تحلیلي از رأي مجلس به ابقاي مطهري دارید، گفت: این رأي مشتي نمونه خربار بود 

و میزان رأي طیف هاي مختلف مجلس را نشان داد.
وي که معتقد است مردم با توجه به عملکرد دولت دیدگاهشان نسبت به دولت کنوني تغییر 
کرده و ضعیف شده است، اظهار داشت: این موضوع را شما در عملکرد هاي اقتصادي هم 
مي توانید ببینید. در حال حاضر فضاي کسب و کار کشور به شدت افت کرده است در حالي 

که دولت با تدبیر هاي خود مي توانست اجازه ندهد این مشکالت به وجود بیاید.
رئیس کمیسیون انرژي مجلس، رفتار هاي رئیس جمهور در قبال رهبري و عدم موضع گیري 
وي نسبت به جریان انحرافي و اختالس سه هزار میلیاردي را از دیگر عوامل دور شدن 
مردم از دولت دانست و گفت: سو ء استفاده مالي اخیر نشان داد دولت تنها در شعار معتقد 

به مبارزه با مفاسد اقتصادي است ولي در عمل بسیار ضعیف عمل مي کند.
وي افزود: در شرایطي که سه هزار میلیارد تومان در کشور سو ء استفاده مالي  شده است، 
این که وزیر پشت تریبون عذر خواهي کند، کار زیادي نیست. بنده اگر جاي حسیني بودم 

بی شک به احترام افکار عمومي استعفا مي داد.
وي درباره نظر مخالفان استیضاح که معتقد بودند استیضاح وزیر اقتصاد به تالطم بازار 
سرمایه مي انجامد، خاطرنشان کرد: سوء  استفاده مالي اخیر به اندازه کافي در کشور تالطم 
ایجاد کرده و فکر نمي کنم استیضاح وزیر تالطمي بیشتر  از این در کشور ایجاد مي کرد. 
در حال حاضر از اقتصاد کشور چیزي باقي نمانده است. کارخانه ها با 20 درصد فعالیت 
مي کنند، واحد هاي تولیدي تعطیل است، شهرك هاي صنعتي دچار مشکل است و کشاورزي 
با مشکالت عدیده اي مواجه است. عالوه بر اینها با حجم زیاد واردات در کشور مواجه 
هستیم. تنها در صورت استیضاح، این تجار بودند که ممکن بود ضربه ببینند! کاتوزیان با 
بیان این که تولید کشور با بحران هاي بزرگي دست  و پنجه نرم مي کند، اظهار داشت: بعد از 
سوء  استفاده مالي اخیر، بانک ها بیش از پنج میلیون تومان وام نمي دهند و ا ل سي ها داخلي 
»اعتبارات اسنادي داخلي« تعطیل شده است و فقط در صورتي باز مي شود که یک طرف آن 
دولت باشد. این همه نشان مي دهد که فعالیت هاي بخش خصوصي تعطیل شده است. حال 
سئوال اینجا است که در این شرایط جابه جایي وزیر موجب تالطم بازار سرمایه مي شود؟ 

یك نماینده مجلس گفت:

بايد منتظر افشاگری های دولت بود
دوباره احمدی نژاد و جریان موسوم به انحرافی در صدر اخبار قرار گرفت و این بار با انتشار 
اظهاراتی که احمدی نژاد در جمع ستادهای انتخاباتی کرده است و با دفاع تمام قد از مشایی. 
در این میان اگر چه یک فعال سیاسی اصولگرا چون پرونده اصولگریان را پاك می داند، باکی 
از این روش ندارد، دیگر نماینده اصولگرای مجلس معتقد است که با وجود خالی بودن این 

افشاگری ها از صدق، روش مطرح کردن این اتهامات می تواند شائبه هایی را ایجاد کند.
نور اله حیدری دستنایی در گفتگو با فرارو در خصوص جریان خاص، گفت: جریان 
انحرافی به طور کامل به یک گفتمان فراگیر در درون دولت تبدیل شده است. دولت این 
حرکت را تحت این عنوان قبول ندارند اما پذیرفته اند که گفتمانی وجود دارد که اگر چه از 

دید ما انحرافی است اما خود این افراد معتقدند اصولگرایی ناب است.
حیدری ادامه داد: همین که این ها قبول دارند که این حرکت در درون دولت، حاال به 
با اصولگرایان به  با مدیریت در سایه مشایی وجود دارد که  سردمداری احمدی نژاد و 
خصوص اصولگرایانی که حرکتشان با جامعتین همخوانی دارد، نشان می دهد که این ها 

چنین جریانی را پذیرفته اند هرچند شاخص های آن را به روشنی اعالم نمی کنند.
این نماینده اصولگرای مجلس افزود: این جدایی شاخصه هایی دارد که از سوی ایشان اشاره 
نمی شود اما با رصد کردن اخبار اطالعات و مواضعشان متوجه می شویم که این حرکت 

دارای مولفه هایی است که به طور کامل در تقابل با اصولگرایی و والیت مداری است.
وی گفت: اول این که این جریانی که در درون دولت است محرز است که با روحانیت 
و مراجع میانه خوبی ندارد و در برابر تحوالتی که در منطقه رخ داد و نظام و رهبری 
آن را بیداری اسالمی دانستند، موضعی متفاوت داشته است. بعد هم در حوزه عفاف و 
حجاب این ها به نوعی لیبرالسیم فرهنگی یا تسامح و تساهل رسیده اند. در بعد اقتصادی هم 
مشخص است که این جریان چگونه عملکردی داشته است و نهاد های نظارتی و مجلس 

گزارش از قصور و اطالع این جریان در فساد مالی داده است.
بیان این که این جریان تفاوت خود را با اصولگرایی پذیرفته است، گفت:  با  حیدری 
خودشان ادعا دارند که اصولگرایی ناب هستند اما با توجه به این شاخصه ها مشخص 
است که این افراد اصولگرا نیستند و ما این ها را در حال جدا شدن از آرمان های انقالب 
اسالمی می دانیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد که برخورد افشاگرانه ای که 
احمدی نژاد در انتخابات سال 88 با رقبای خود داشتند این بار با اصولگرایان داشته باشند، 
گفت: متأسفانه با توجه به این کد هایی که دارد می دهد، باید منتظر چنین افشاگری هایی از 

دولت بر علیه اصولگرایان باشیم. 

بهمن اخوان:

عامل اصلی اختالس اخير در دولت است
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس، با بیان این که عامل اصلی دست های پشت 
پرده اختالس اخیر در دولت است، گفت: درست نیست که چنین اختالس عظیمی 
را تنها مربوط به کوتاهی یک شعبه بانکی در خوزستان بدانیم، این امر قدرت بیشتر 
و حمایت افراد مرکزی تری را می طلبد. بر ملت ایران روشن است که چنین اختالسی 

بدون پشتوانه سیاسی نمی تواند صورت بگیرد.
بهمن اخوان در گفتگو با نشریه وقایع استان، با تأکید بر مجرم بودن مدیرعامل بانک 
ملی ایران، افزود: با خارج شدن خاوری از ایران، با وجود اعالم مجلس مبنی بر مقصر 
بودنش، مهر تأییدی بر اتهام وی زده شد، اگر این اتهام واقعیت نداشت، او در ایران 

می ماند و اجازه می داد که به اتهامش رسیدگی شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسالمی، گفت: چگونه کسی 
که گرین کارت دارد مدیر دسته اول بزرگ ترین بانک ایران می شود و در این سمت هم 
باقی می ماند و بعد از اختالس هم سریع و به راحتی از ایران خارج می شود، از این رو 

باید مشخص شود که او چگونه و با حمایت چه کسانی از ایران خارج شده است.
اخوان بیان کرد: ریشه اختالس سه هزار میلیاردی افراد فاسد و منحرفی است که در 
دولت و دستگاه های اجرایی بر سر کار آمده اند و زد و بند می کنند، این افراد تازه به 
دوران رسیده درون  دولت که می خواهند یک شبه ره یکصد ساله روند، باید شناسایی، 

معرفی و پاك سازی شوند.
 این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، با اعالم این که بیشتر تخلفات از 
سوی مدیرانی است که وزارت اطالعات یا سازمان بازرسی کل کشور به آن ها هشدار 
داده بود، افزود: با اعالم آقای مصلحی مبنی بر این که این گونه گزینش ها در زمان وی 
نبوده است، وزارت اطالعات هم شفاف سازی نمی کند که چگونه و از سوی چه 
کسانی این افراد تأیید شده اند، من به یاد دارم که دو سال پیش هم سازمان بازرسی 

تذکراتی به مسئوالن اجرایی داد ولی کسی توجهی نکرد.
وی با تأکید بر نشانه گرفتن انگشت اتهام رئیس جمهوری به سوی مجلس، این امر را 
فرافکنی خواند و یادآور شد: مجلس قانون گذار است و دستی به خزانه کشور ندارد، 
احمدی نژاد اگر ادعا دارد و می داند که چه کسی مقصر اصلی است چرا او را به ملت 

ایران معرفی نمی کند.
اخوان افزود: من صحبت های احمدی نژاد را رد می کنم و امیدوارم که او بیش از این 

واقعیت ها را کتمان نکند.

در پی اتفاقات اخير مجلس؛

استيضاح هنوز تمام نشده است

جهانگير زاده مطرح کرد:

بازی نقد و نسيه دستگاه ديپلماسی در دريافت غرامت
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زاینده رود
بنزین سازي  مجتمع  از  بهره برداري  اعالم  وجود  با 
پاالیشگاه اصفهان در نیمه اول سال 1391، علیرضا 
ضیغمي مدیر عامل شرکت ملي پاالیش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ایران، بر سرعت اجراي ساخت 
مجتمع بنزین سازي شرکت پاالیش نفت اصفهان 

تأکید کرد.
نفت  پاالیش  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان، معاون وزیر نفت از حمایت ویژه وزارت 
نفت از پروژه احداث مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه 
اصفهان خبر داد و بر اجرای هر چه سریع تر این 

پروژه با به کارگیری تمام توان شرکت های پیمانکار 
تأکید کرد.

 وی با اشاره به توجه خاص وزیر نفت بر شتاب بخشی
به پروژه های افزایش تولید بنزین در کشور گفت: 
پاالیش  شرکت  شدن  خصوصی  وجود  با  دولت 
نفت اصفهان، از شتاب بخشیدن به انجام این پروژه 
که  این  ضمن  کند،  می  حمایت  ویژه  صورت  به 
از پیمانکاران انتظار می رود تمام توان خود را در 
این زمینه به کار گیرند. لطفعلی چاوشی، مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز در این بازدید با ابراز 
خرسندی از همکاری جدی شرکت پاالیش نفت 

امیدواریم  افزود:  پروژه  این  پیمانکاران  با  اصفهان 
بتوانیم احداث این مجتمع را در نیمه اول سال 91 

به پایان برسانیم.
وی گفت: پس از راه اندازی واحدهای این مجتمع، 
پاالیشگاه اصفهان قادر به تولید روزانه سه میلیون 
این  تولیدی  بنزین  بود و  بنزین سوپر خواهد  لیتر 
پاالیشگاه از حدود 9 میلیون لیتر کنونی به 12 میلیون 
لیتر در روز افزایش می یابد و کیفیت بنزین تولیدی 
پاالیشگاه نیز از اکتان )درجه آرام سوزی( 87 کنونی 
الیاس طقیانی، مجری  یابد.  ارتقا می  به 90 و 95 
طرح بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان، نیز در این باره 

گفت: پاالیشگاه اصفهان به منظور کاهش نفت کوره، 
محصوالت  کیفیت  ارتقای  و  بنزین  تولید  افزایش 
پاالیشگاه به سطح استانداردهای جهانی و رعایت 
ضوابط زیست محیطی اقدام به اجرای طرح بهبود 
این  بیان  با  است. وی  کرده  بهینه سازی  و  فرآیند 
اجرای  منظور  به  سازی  بنزین  مجتمع  احداث  که 
بخشی از طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه 
اصفهان انجام می شود، گفت: در این پروژه احداث 
 سه واحد NHT،CCR و ISOMER به صورت

fast track از سوی امور مهندسی طرح های شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در حال اجرا و پیشرفت پروژه 

نیز تا پایان مهرماه 77 درصد بوده است.
طقیانی سرمایه مورد نیاز این پروژه را 455 میلیارد 
تومان اعالم کرد و افزود: تاکنون 325 میلیارد تومان 

از این رقم مورد استفاده قرار گرفته است.

با تأکيد ویژه معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش:

احداث مجتمع بنزين سازی در پااليشگاه اصفهان شتاب گرفت

اقتصاد

خبر

يادداشت

گران فروشی گزارش کنيد، 
خسارت بگيريد

ش��اید بارها برای ش��ما اتفاق افتاده باشد که جنسی با 
قیمت مشخص را از یک مغازه و یا بازاری خاص گرانتر 
خریده اید و وقتی علت گرانتر بودن آن را از فروش��نده 
جویا شده اید در نهایت وی با برخوردی نامناسب تأکید 
کرده اگر تمایل دارید بخرید وگرنه به همانجایی مراجعه 

کنید که ارزان تر می فروشد.
در اکثر این موارد نیز اگر ش��ما نیاز مبرمی به آن جنس 
داشته باش��ید ناچار به خرید آن جنس به همان قیمت 
مورد درخواست فروش��نده می شوید و یا با دلخوری 
مغ��ازه را ترك می کنید. بی ش��ک این اتفاق برای همه 
م��ا حتی یکب��ار هم افتاده ک��ه البته بای��د بگوییم تمام 
 ای��ن موارد ناش��ی از ع��دم اطالع ما و ش��ما از حقوق

مصرف کننده است.
براساس اظهارات حاجی پاشا رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی اس��تان ته��ران، مردم می توانن��د در صورت 
مشاهده گران فروشی یا ارائه کاالیی بی کیفیت در بازار 
جهت پیگیری این تخلف و حتی دریافت خسارت خود 
با س��ازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرند که در این 
صورت موضوع بررس��ی و متخل��ف ملزم به پرداخت 

خسارت به مصرف کننده خواهد شد.
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور پیگیری 
ش��کایت مردمی در این سازمان را به دو نحوه مختلف 
دانس��ت که مش��روح آن را در ادامه م��ی خوانید: آقای 
حاجی پاش��ا اگر م��ردم متوجه گرانفروش��ی و یا عدم 
کیفیت کاالیی در بازار شدند چگونه می توانند از حق 

خود دفاع کنند؟
طبق م��اده 18 آیین نامه س��ازمان تعزیرات حکومتی، 
س��ازمان ها، دس��تگاه های دولتی، اشخاص حقیقی و 
 حقوقی، سازمان بازرس��ی کل کشور و همچنین مردم
م��ی توانند در خصوص گران فروش��ی و عدم کیفیت 
مناس��ب کاالها در بازار در سازمان تعزیرات حکومتی 

اعالم جرم کنند.
بنابراین اگر مردم جنس��ی را گرانتر از نرخ مقرر خرید 
کنند و یا جنسی خریداری کنند که کیفیت الزم ندارد و 
تقلبی است می توانند عالوه بر شکایت به مجامع امور 
صنفی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به س��ازمان 
تعزیرات حکومتی هم ش��کایت خود را تسلیم کنند تا 

رسیدگی و حکم مربوطه صادر شود.
اگر فردی با گران فروشی مواجه می شود باید به عنوان 
شاکی خصوصی در پرونده نقش داشته باشد و یا در حد 

یک گزارش مردمی کفایت می کند؟
شاکی فقط گزارش می دهد که به فرض در یک مجتمع 
تجاری کاالی تقلبی یا گران فروشی صورت می گیرد. 
تعزیرات ورود پیدا می کند با هماهنگی با مجامع مربوطه 
موضوع را بررسی و تخلف مشاهده شده منجر به صدور 

رأی می شود و متخلف محکوم می شود.

جايگاه های CNG اصفهان 
همواره خراب و تعطيل هستند

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: با توجه با 
افزایش سردی هوا و کمبود جایگاه های عرضه سوخت 
CNG، ش��هرداری و اداره گاز فک��ری ب��ه ح��ال این 

جایگاه ها  بکنند.
کریم نصر در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با انتقاد از وضعیت جایگاه های عرضه گاز CNG اظهار 
داشت: روند ایجاد این جایگاه ها در شهرستان های استان 
مطل��وب بوده و در مواردی بیش از نیاز شهرس��تان نیز 
بوده است، اما در شهر اصفهان با وجود انبوه خودروهای 
 CNG گازس��وز تعداد کمی از جایگاه های عرضه گاز
وجود دارد و همواره نیز تعدادی از آنها به دلیل بدهی یا 

خرابی و تعمیرات تعطیل هستند.
وی افزود: تمامی این مش��کالت در شرایطی است که 
در زمانی که بحث احداث این جایگاه ها مطرح ش��د، 
 CNG شورای شهر 30 نقطه را برای ایجاد جایگاه های
تعیین کرده بود اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی متولیان 
امر صورت نگرفته اس��ت. عضو شورای اسالمی شهر 
اصفه��ان تأکید کرد: از اداره گاز اس��تان و ش��هرداری 
اصفه��ان تقاضا دارم با توجه به س��ردی هوا و افزایش 
مصرف گاز، فکری به حال این جایگاه های س��وخت 

CNG بکنند.

در چهارمحال و بختياري:
توليد مرغ ارگانيک به بن بست رسيد

مدیرکل دامپزشکي چهارمحال و بختیاري با بیان این که تولید 
گوشت مرغ ارگانیک در استان نیازمند حمایت و مشارکت بخش 
خصوصي اس��ت، گفت: ضعف مشارکت بخش خصوصي، 
 باع��ث تأخیر در تولید گوش��ت مرغ و دیگر ف��رآورده هاي

ارگانیک در استان شده است.
 حمید مهري افزود: در تولید گوش��ت م��رغ ارگانیک تالش
مي شود با ارتقاي سطح بهداشتي مرغداري ها ابتال به بیماري 

از زمان جوجه ریزي به حداقل ممکن برسد.
وي اظهار داش��ت: گوش��ت مرغ هاي ارگانیک به دلیل استفاده نکردن از داروهاي آنتي 

بیوتیک سالم تر از مرغ هاي معمولي است.
مهري درباره استفاده برخي مرغداري ها از داروهاي آنتي بیوتیک براي رشد بیشتر طیور 
گفت: استفاده از داروهاي آنتي بیوتیک در خوراك مرغ ها تفاوت چنداني در وزن طیور 
ایجاد نمي کند. وي تصریح کرد: تولید گوشت ارگانیک به دلیل فراهم سازي محیط سالم 
و عاري از میکروب مستلزم صرف هزینه باالیي است و گوشت مرغ هایي که به روش 
ارگانیک تولید شده اند، گران تر ازگوشت مرغ هاي غیر ارگانیک به بازار عرضه مي شود. 
مهري ادامه داد: در صورت تمایل واحدهاي مرغداري به تولید این نوع گوشت اداره کل 
دامپزشکي آماده ارائه خدمات و مشاوره هاي الزم در زمینه هاي فني و واکسیناسیون را به 

صورت رایگان براي این واحدها دارد.
به گفته مهري در حال حاضر تولید گوشت مرغ ارگانیک در استان هاي اصفهان، گیالن 

و قزوین صورت مي گیرد.

 استاندار اعالم کرد:
واحدهاي توليدی اصفهان مشكلي ندارند

کاهش  مردم،   زندگی  شرایط  ارتقا  گفت:  اصفهان  استاندار 
ایجاد  و  بهره وری  بردن  طبقاتی،  فقرزدایی،  باال  اختالفات 
اشتغال از اهداف تشکیل ستاد هماهنگی فرمان جهاد اقتصادی 

در استان اصفهان است.
مدیران  آموزشی  سمینار  سومین  در  اصفهانی  ذاکر  علیرضا 
دستگاه های اجرایی استان با بیان این که در بخش اشتغال و 
است،  گرفته  صورت  استان  در  مطلوبی  فعالیت های  تولید 

برای سرمایه گذاری در بخش های  تهمیدات الزم  تصریح کرد: طی یکسال گذشته 
مختلف این استان اجرایی شده است.

ذاکر اصفهانی بیان داشت: در حال حاضر هشت هزار واحد تولیدی در استان اصفهان 
وجود دارد که بدون کم ترین مشکلی به فعالیت خود مشغول هستند.

 در همین راستا استان اصفهان ستاد هماهنگی اجرای فرمان جهاد اقتصادی را راه اندازی 
کرده است. وی پیشرفت کمی و کیفی بخش اقتصاد را یکی از اقدامات راه اندازی ستاد 
هماهنگی اجرای فرمان جهاد اقتصادی در استان اصفهان عنوان کرد و افزود: بهبود 
مناسبات اقتصادی،  باال بردن بهره وری و ایجاد اشتغال از اهداف دیگر تشکیل این ستاد 
در استان است. استاندار اصفهان تأکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی در استان اصفهان 
موظف هستند در راستای فرمان جهاد اقتصادی اقدامات خود را به نحو مطلوبی عملیاتی 
اجرایی  آموزشی مدیران دستگاه های  برگزاری سومین سمینار  به  اشاره  با  کنند. وی 
استان، گفت: ارتقای سطح آموزشی مدیران اصفهانی از مهم ترین اهداف این سمینارها 

و نشست ها محسوب می شود.

آمادگي چهارمحال و بختياری برای استقبال از رئيس جمهور 
فصل چهارم سفرنامه دولت به بام ايران

چهارمحال و بختیاری خود را برای استقبال از رئیس جمهور و 
هیأت دولت در چهارمین سفر به این استان آماده می کند.

مس��ئوالن چهارمحال و بختیاری این روزها در دستگاه ها و 
نقاط مختلف این استان روزهای پرکاری را می گذرانند تا همه 

چیز برای استقبال از دولت در این سفر آماده و مهیا باشد.
مس��ئوالن همچنی��ن ای��ن روزه��ا پذی��رای نمایندگانی از 
وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد ریاست جمهوری هستند تا با 

ش��کل و شیوه حضور دولت در دور چهارم سفرها آشنا شده و برنامه ریزی و اقدامات 
الزم را در این راستا انجام دهند.

تش��کیل س��تادهای ارتباطات مردمی از جمله مهم ترین برنامه و مش��غله این روزهای 
مس��ئوالن در مرکز اس��تان و شهرستان هاست تا با اس��تقرار نمایندگان وزارتخانه ها و 

سازمان ها، پاسخگوی مراجعات مردمی در این سفر باشند.
اگرچه هنوز خبر حضور دولت در ادامه سفرهای استانی به چهارمحال و بختیاری در این 
هفته به صورت رسمی اعالم نشده اما همه برنامه ریزی ها برای استقبال از رئیس جمهور و 
هیأت دولت در روزهای پایانی همین هفته صورت گرفته و مسئوالن و مردم این استان 
امیدوارند تا این هفته داستان هفته قبل تکرار نشده و دولتمردانشان را در چهارمین فصل 

سفرهای استانی در بین خود ببینند.
بر اس��اس اعالم مسئوالن استانی و نمایندگان اعزامی دولت، بررسی مصوبات سه سفر 
قبلی و جایگزین کردن طرح های جدید برای طرح های اجرا نشده از برنامه های دولت 

در چهارمین سفر به استان است.

پيشخوان

 معصومه شهباز
 

و  فعاالن  حضور  با  بود«  زاینده  رود،  »زاینده  همایش 
همچنین  و  طبیعي  منابع  و  زیست  محیط  کارشناسان 
آب نماینده  و  اصفهان  شهر  شوراي   سخنگوي 
منطقه اي استان اصفهان در دانشگاه آزاد خمیني شهر 

اصفهان برگزار شد. 
در  طبیعي  منابع  محقق  و  کارشناس  درویش  محمد 
اصل  بودن  ویتریني  جنبه  به  اشاره  با  گردهمایي  این 
پنجاهم قانون اساسي کشور مبني بر منع هر فعالیتي که 
منجر به تخریب و آلودگي محیط زیست شود، ضمن 
اشاره به استفاده هاي نادرست از منابع طبیعي در استان 
تعمیم  فعلي زمین  به وضعیت  را  این شرایط  اصفهان، 
داد و گفت: اتفاقي که در اصفهان روي داده در مقیاس 
 بزرگ تر مصداق این است که آن چیزي که بشر استفاده
 مي کند در مقابل آن چیزي که کره زمین در اختیارش قرار

مي دهد، بیشتر است. 
اصفهان، بدهكار اکولوژیكی است

با  مراتع کشور  عضو هیأت علمي سازمان جنگل ها و 
گفت:  اصفهان  استان  در  طبیعي  منابع  اتالف  بر  تأکید 
متأسفانه  استان  این  در  توسعه  و طراحي  نوع چیدمان 
اکولوژیکي  یا  شناسي  بوم  توانمندي هاي  با  متناسب 
با معضلي روبه رو شده  اکنون اصفهان  نبوده است.  آن 
و  اکولوژیکي  بدهکاري  گذاریم  مي  را  اسمش  ما  که 
اصفهان مجبور شده است که از ذخایرش استفاده کند، 
 یعني حفر چاه هاي عمیق، استفاده از موتور پمپ هاي
قوي تر و برداشت بي رویه تراز منابع آبي محدودش که 

مهم ترینش زاینده رود است. 
 وي با بیان این که افزایش درآمد سرانه مردم و اشتغال زایي

کار ارزشمندي است و همه باید تالش کنند که ایراني 
به قیمت  نباید  اما رفاه  به رفاهي سزاوار برسد، گفت: 
مقابل  در  و  باشد  اکولوژیکي  پایداري  رفت  دست  از 
بلکه  آید  نمي  پدید  پایداري  رفاه  تنها  نه  اقدامات  این 
قرار بازخواست  مورد  را  ما  آیندگان  حتم  طور   به 
مي دهند و این وضعیتي است که به طور دقیق اصفهان 
سازمان  علمي  هیأت  عضو  است.  شده  واقع  آن  در 
جنگل ها و مراتع کشور تأکید کرد: اگر بیابان زایي در 
با  حتي  مطلوب  شرایط  به  برگشتن  بیفتد  اتفاق  ایران 
حذف عامل مخرب یا بسیار پر هزینه است و یا امکان 
یافته،  توسعه  کشورهاي  از  برخي  شاید  پذیرنیست. 
هزینه هاي الزم براي جبران خطاهاي استراتژیک خود 
در محیط زیست را داشته باشند ولي ایران قادر به جبران 

این هزینه ها نیست.
اصفهان، تاالب گاوخونی را باخت

وي درباره اهمیت تاالب گاوخوني در کشور یادآور شد: 
در ایران حدود یک و نیم میلیون هکتار تاالب ارزشمند 
داریم و یکي از آن تاالب هاي ارزشمند، گاوخوني در 
پایین دست زاینده رود است. متوسط ارزش هر هکتار از 
این تاالب 22 میلیون هزار دالر است. اهمیت گاوخوني 
به مراتب بیشتر از تاالب انزلي است به خاطر این که در 
اقلیمي قرار گرفته که ظرفیت گرمایي ویژه اش پایین و 
تفاوت دماي شب و روزش زیاد است. در نتیجه تاالب 
گاوخوني  تنها اهرمي است که مي تواند تعادل را در 

منطقه برقرار کند. 
این کارشناس  با بیان این که گاوخوني تنها تکیه گاه 
استواري است که مي تواند از بروز و تشدید توفان هاي 
گرد و غبار در منطقه جلوگیري کند، گفت: گاوخوني 
تنها و یگانه گرانیگاهي است که مي تواند زاینده رود را 

در انتهاي مسیرش پاالیش کند.
نفس زاینده رود بند آمده

درویش افزود: براساس ماده 59 و 69 برنامه پنج ساله 
توسعه، دولت موظف بوده که به ارزش گذاري اقتصادي 
تأکید کرده که  اقدام کند و حتي  نظیر  بي  این سرمایه 
در  فقط  و  فقط  اي  حوزه  بین  آب  انتقال  هاي  طرح 
شرایطي مجوز مي گیرد که با آموزه هاي توسعه پایدار 
نداشته  تناقض  منافع ملي و زیست محیطي  و رعایت 
باشد. اما این اتفاق تاکنون صورت نگرفته  و ماده 59 

برنامه چهارم عیناً به برنامه پنجم منتقل شده است.
ساالنه آورد  از  درصد   15 اگر  گفت:  ادامه  در   وي 
زاینده رود به گاوخوني اختصاص پیدا مي کرد، وضعیت 

گاوخوني این گونه نبود. 
درویش ادامه داد: 800 میلیون متر مکعب آورد سالیانه 
زاینده رود با دو تونل که ایجاد شده  به دو برابر رسیده 
پل خواجو هم  به  رود حتي  زاینده  نفس  باز هم   ولي 
در  اکولوژیکي  هاي  توانمندي  رسد! چرا؟! چون  نمي 
انگشت  لطفاً  پس  است.  نشده  رعایت  توسعه  طراحي 

اتهام به سوي آسمان بلند نکنید. 
  سهم محيط زیست از انتقال آب هيچ است

در این گردهمایي، نماینده آب منطقه اي اصفهان با بیان 
شرب،  زیست،  محیط  سهم  و  آب  منابع  ارقام  و  آمار 
 کشاورزي و صنعت در استان اصفهان به آورد زاینده رود
در دوره هاي قبل از عملي شدن طرح هاي انتقال آب 

تونل ها و بعد از عملي شدن آنها اشاره نمود. 
براساس آماري که وي ارائه نمود، طبق آمارهاي اعالم 
شده سهم محیط زیست و تاالب چغاخور از 640 در 
سال 49 به صفردر سال 90  رسیده است. همچنین  سهم 
شرب در همین بازه زماني  از50 به 450  میلیون متر 

مکعب رسیده است. در خصوص صنعت این رقم از 5 
به 120 رسیده که در دوره خشکسالي طوالني  89� 77 
حتي با اضافه شدن تونل چشمه لنگان آب زاینده رود 
نسبت به دهه قبل حدود 500 میلیون متر مکعب کاهش 

داشته است. 
دیگر آب به نعش گاوخونی هم نمی رسد

بر پایه آمار اعالم شده از سوي آب منطقه اي اصفهان، 
و  شرب  و  صنعت  سهم  مداوم،  آب  انتقال  وجود  با 
کشاورزي بیشتر و بیشتر شده و در مقابل سهم محیط 
به صفر رسیده  گاوخوني  تاالب  و  رود  زاینده  زیست 
است. برآوردها و پیش بیني هاي انتقال آب به اصفهان 
پي  در  نتیجه  در  و  نشده  محقق  خشکسالي  وقوع  با 
عملي شدن طرح هاي انتقال آب، صنایع پر مصرف آب 
ایجاد شده با مطالبه حجم زیاد آب، ناگزیر به استفاده از 
حقابه زاینده رود و تاالب گاوخوني شدند. چیزي که 
خواهش هاي اکولوژیکي و طبیعي  اصفهان را قرباني 

کرده است. 
را  پيكر  و  در  بی  توسعه  چوب  رود،   زاینده 

می خورد
گفت:  گردهمایي  این  حاشیه  در  نیز  خاکپور  هومان 
متر مکعب  میلیون  زاینده رود 800  از  اصفهان  حق آبه 
بوده که بعد با تونل هاي انتقال آب 1 و 2 و 3 ، دو برابر 
شده و به 1600 میلیون متر مکعب رسیده ولي به خاطر 
این که چیدمان توسعه و پیشرفت در حوزه کشاورزي 
خواهش  و  نبوده  استان  هاي  توانمندي  با  متناسب 
همچنان نگرفته،  قرار  نظر  مد  استان  اکولوژیکي   هاي 
زاینده رود وضعیتش بدتر شده و تاالب گاوخوني روز 

به روز رو به سوي خشکي بیشتر پیش رفته است. 
این کارشناس و فعال منابع طبیعي افزود: با پروژه انتقال 
آب  و تأمین آب از مناطق دیگر مشکل زاینده رود و 
گاوخوني حل نمي شود. چیدمان غلط مصرف کنندگان 
آب و صنایع پر مصرف آبي در استان اصفهان، به نوعي 
بخشیده  چشمگیر  شتاب  را  جمعیت  نرخ  رشد  روند 
است، صنایعي که نه تنها تهدید بزرگي بر اکولوژي آن 
منطقه بوده بلکه باعث شده تراکم جمعیت در این استان 

افزایش یابد. 
آب بهشت آباد می آید ولی درد زاینده رود دوا 

نمی شود
وي افزود: پروژه بهشت آباد به وسیله تونلي به طول 65 
کیلومتر در عمق 300 متري زمین، آب را از بهشت آباد 
به سمت اصفهان منتقل خواهد کرد. طرحي که بر اساس 
ارزیابي  اسالمي،  شوراي  مجلس  پژوهش  مرکز  اسناد 
سازمان محیط زیست و ارزیابي کمیته مطالعات شرکت 
منابع آب ایران به دالیل خسارت هاي زیست محیطي، 
غیر اقتصادي  بودن  پروژه، مخالفت مردم و غیر فني 
بودن مردود اعالم شده اما با نفوذ مدیران استان اصفهان 

بار دیگر مجوز اجراي این پروژه گرفته شده است. 
گفتني است در تمام کشورهاي توسعه یافته و کشورهایي 
که به پایداري سرزمین رسیده اند، اولویت اول مدیریت 
مناطق  و  تاالب ها  ها،  رودخانه  زیست،  محیط  با  آب 
در  صنعت  و  کشاورزي  شرب،  و  است  اکولوژیکي 
مرحله دوم قرار دارند. این روش در کشور ما برعکس 
شده است و اگر در آخر آبي بماند به محیط زیستمان 
یعني به زاینده رود یا تاالب گاوخوني مي رسد، نگاه 
غلطي که در مدیریت آب باعث شده، زاینده رود زاینده 

نماند. 

گزارش

انگشت اتهام به سوي آسمان بلند نكنيد!

برداشت بي رويه از منابع آب، زاينده رود را خشكانده بود!

800 ميلون متر 
مكعب آورد ساليانه 

زاینده رود با دو 
تونل که ایجاد شده  
به دو برابر رسيده 
ولي باز هم نفس 
زاینده رود حتي 
به پل خواجو هم 
نمي رسد! چرا؟! 

چون توانمندي هاي 
اکولوژیكي در طراحي 
توسعه رعایت نشده 

است. پس لطفاً 
انگشت اتهام به 
سوي آسمان بلند 

نكنيد 
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کشاورزان حقشان را گرفتند
زاینده رود

اصرار و گالیه های کش��اورزان اصفهان از قطع ش��دن 
سهمیه آبش��ان س��رانجام کار خود را کرد و باعث شد 
درس��ت در همان تاریخ س��ال گذش��ته، رودخانه برای 
س��یراب کردن کش��ت پاییزه جاری ش��ود. اما تفاوت 
 امس��ال با آبان 89 این است که مدیر عامل شرکت آب

منطقه ای اصفهان اعالم کرده زاینده رود به مدت 35 روز 
جاری خواهد بود و در صورتی که بارش های باالدست 
مناس��ب باشد و مردم صرفه جویی کنند به حیات خود 

ادامه خواهد داد.
شاید اگر مسئوالن و نمایندگان استان اصفهان نیز به همین 
جدیت بر حق حیات رودخانه و جاری بودن آن اصرار 
می کردند خبر خوش بازگش��ت زاینده رود به اصفهان 
 با تلخی ام��کان قطعی آن در صورت نامناس��ب بودن

بارش ها همراه نمی شد.
این تالش کش��اورزان که همه زندگی خود را در س��ه 
چهار سال خشکسالی پی در پی از دست داده اند برای 
مدیرانی مثال زدنی و الگوست که دلسوزانه و متعهدانه 
برای نجات نه تنها یک شهر و استان بلکه یک اکوسیستم 
ممتاز، تاریخی و سرنوش��ت ساز در مرکز کشور تالش 
نکرده و نمی کنند و ش��اید هم هشدارهای کارشناسان 
درباره نابودی یکی پس از دیگری محیط زیست منطقه، 
 کشاورزی آن و سپس شهرنشینی در پایین دست زاینده رود

 برایشان خبرهایی تکراری شده است.
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ارسال اسامی خبرنگاران به دفتر رياست جمهوری 
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: طبق اطالعات سامانه سمان، حدود 
ش��ش هزار خبرنگار در کش��ور داریم که شغل اصلی آنها 

خبرنگاری است.
پدرام پاك آیین اظهار داش��ت: در هفته جاری اس��امی شش 
هزار خبرنگاری که اطالعاتشان در سامانه سمان تکمیل شده 
برای دریافت هدیه رئیس جمهور به دفتر ریاست جمهوری 

ارسال می شود. وی در ادامه افزود: جشنواره ای که در آیین پایانی آن قرار داریم در وهله 
اول ایجاد فضای رقابت برای کیفی تر کردن رس��انه ها را هدف قرار داده است. مدیرکل 
مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به این که در 
کشور ما دو هزار و 500 نشریه در حال انتشار است، تصریح کرد: این نشریه ها نه تنها به 
لحاظ رشد کمی قابل توجه بوده بلکه نسبت به سایر حوزه ها از رشد خوبی برخوردار 
است. وی ادامه داد: نشریات ما خأل کیفی دارند و به تعداد آنها خبرنگار دانش آموخته و 

همچنین تولید اخبار کیفی و تحلیل های عمیق نداریم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود ذات رس��انه را روش��نگری دانس��ت و بیان 
داش��ت: اطالع رسانی یکی از کارکردهای رسانه به حس��اب می آید اما کارکرد عمده و 
اساسی آن روشنگری است. پاك آیین افزود: خبرنگاران نیازمند استقالل فکری هستند. 

جامعه
خبر

زاینده رود
مرتضي سقائیان نژاد گفت: برگزار نشدن اجالس 
سران کشورهاي غیرمتعهد در اصفهان شایعه است و 
به طور حتم این شهر در آبان ماه سال آینده میزبان 

کشورهاي غیرمتعهد خواهد بود.
وي به تجهیز کارگاه هاي پروژه ساخت سالن اجالس 
مراکز  هتل،  سالن،  ساخت  مختلف  بخش هاي  در 
خرید، مشاورین طرح و ناظرین مقیم اشاره و اظهار 
کرد: در سه شیفت کاري تاکنون این پروژه بیش از 30 

درصد پیشرفت فیزیکي داشته است.

شهردار اصفهان گفت: کالنشهر اصفهان با دارا بودن 
پتانسیل و ظرفیت هاي قابل توجه مي تواند هویت نظام 

مقدس جمهوري اسالمي را به نمایش بگذارد.
سقائیان نژاد در بخش دیگر سخنان خود بر جابجایي 
محل دائمي نمایشگاه هاي اصفهان تأکید و خاطرنشان 
کرد: این مهم جهت حفظ حریم پل تاریخي شهرستان 
بسیار داراي اهمیت است. وي ضمن اشاره به این که 
حجم جمعیت و وسایل نقلیه اي که به سوي نمایشگاه 
سرازیر مي شود بار ترافیکي زیادي را به منطقه تحمیل 
کرده و باعث ایجاد گره هاي ترافیکي در خیابان هاي 

مشتاق و آبشار شده است گفت: الزم است هر چه 
سریع تر و در آینده نزدیک این نمایشگاه به مکان 

دیگري منتقل شود.
سقائیان نژاد تصریح کرد: احداث بزرگراه و تقاطع 
غیرهمسطح شهید الوي و همت، میدان شهید قوچاني 
با مساحت 16 هکتار از بزرگ ترین میادین شهر از 
مسیرهاي دسترسي به سالن اجالس مي باشد که این 

پروژه ها در حال اجراست.
وي به بزرگراه شهید همت تا شهید کشوري اشاره و 
خاطرنشان کرد: پروژه شهید همت در چهار بخش 

تقاطع غیرهمسطح شهید الوي- شهید همت،  تونل 
زیر باند فرودگاه، بزرگراه حدفاصل بعد از تونل تا 
شهید کشوري و تقاطع غیرهمسطح شهید همت- 

کشوري در نظر گرفته که در حال احداث است.
جهت  اشکاوند  غیرهمسطح  تقاطع  افزود:  وي 
ساماندهي این مسیر در حال ساخت مي باشد و امید 

است که در سال آینده به بهره برداري برسد.
مجموعه  اطراف  در  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
ریال  میلیارد  بر 800  بالغ  سالن هاي اجالس سران 

پروژه کوچک و بزرگ در حال اجراست.

جرايم به دليل جدي نگرفتن هشدارها رخ مي دهد
رئیس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان ب��ا بیان این که تنها 10 
درصد از جرایم توسط مجرمان حرفه اي صورت مي گیرد 
گفت: 90درصد جرایم به دلیل جدي نگرفتن هش��دارهاي 

انتظامي و غفلت مردم رخ مي دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني پلیس، س��رهنگ حسین 
حسین زاده اظهار داشت: متاسفانه با وجود ارائه هشدارهاي 
انتظامي از س��وي پلیس اما هنوز این هشدارها توسط مردم 

جدي گرفته نمي شود به طوري که براساس آمارهاي به دست آمده در خصوص سرقت 
موتورسیکلت در استان 30 درصد از موتورسیکلت هاي سرقتي قبل از سرقت یا روشن 
بوده و یا سوئیچ رویش بوده است. وي افزود: در سایر جرایم نیز مجرمان حرفه اي نیستند 
و تنها از غفلت مالباختگان سوءاستفاده مي کنند و با کمترین هزینه دست به عمل مجرمانه 
خود مي زنند. این مقام مس��ئول به موضوع جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران اشاره کرد 
و بیان داش��ت: در بحث جنگ نرم هم دشمن از طریق رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي 
خشونت، بي عفتي، دین گریزي و دین ستیزي، شیطان پرستي، انحرافات مذهبي، ترویج 
مواد مخدر و ده ها آسیب دیگر را به جامعه ما تزریق مي  کند تا ملت ما را از پاي درآورد. 
اما هنوز بخشي از مردم و حتي برخي از نخبگان چیزي به نام جنگ نرم را نوعي توهم 

مي دانند.

 جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله
 بيشترين آمار تصادفات اند 

مس��ئول ام��ور پایگاه ه��ای اورژان��س پیش بیمارس��تانی 
شهرس��تان مبارکه، بیش��ترین تصادفات رخ داده در شش 
ماه ابتدای امس��ال در مبارکه را مرب��وط به جوانان 18 تا 
24 س��ال عنوان ک��رد و گفت: ح��وادث تصادفی در این 
م��دت جان هفت نفر را در صحن��ه حادثه گرفت که 35 
 درص��د از ای��ن حوادث مرب��وط به تصادف��ات موتوری 

 بوده است.
ای��رج ابوطالب��ي، با بی��ان این که در شهرس��تان مبارکه تعداد 55 نفر در ش��ش ماهه 
نخس��ت سال جاری بر اثر حوادث غیر تصادفی جان باختند و بیماری های داخلی و 
قلب و عروق بیش��ترین آمار این حوادث را به خود اختصاص داده اس��ت، تصریح 
کرد: تعداد حوادث ویژه شهرستان مبارکه در این مدت سه مورد شامل دو تصادف 
منج��ر به ف��وت و یک م��ورد تیراندازی بوده اس��ت. گفتني اس��ت: مأموریت های 
اورژانس پیش بیمارس��تانی شهرس��تان مبارکه در ش��ش ماه ابتدای سال جاری یک 
 ه��زار و 540 مورد ش��امل 999 مأموری��ت غیر تصادف��ی و 541 مأموریت تصادفی

 بوده است.

تلنگر

شهردار اصفهان:

برگزار نشدن اجالس سران در اصفهان شايعه است سهم اتوبوسراني را بدهيد
زیست  محیط  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
از  ما  داشت:  اظهار  اصفهان  شهر  اسالمي  شوراي 
سهم مترو گذشتیم اما دولت از ابتداي سال جاري 
نکرده  پرداخت  نیز  را  اتوبوسراني  سهم  تاکنون 

است.
فتح اله معین با بیان مطلب فوق گفت: اتوبوس هاي 
مورد  بیشتر  شهري  نقل  و  حمل  ناوگان  در  فعال 
جامعه  متوسط  و  مستضعف  اقشار  استفاده 
سهم  دولت  مي رود  انتظار  رو  این  از  مي باشد، 
خود از حمل و نقل عمومي را پرداخت کند. وي 
به  جدیدي  اتوبوس  هیچ  گذشته  سال  در  افزود: 
تصریح  معین  نیافت.  اختصاص  اصفهان  کالنشهر 
براي  دولت  سهم  جاري  سال  ابتداي  از  کرد: 
حداقل  است،  نشده  پرداخت  هنوز  اتوبوسراني 
را  مردم  جواب  بتوانیم  ما  تا  شود  روشن   تکلیف 

بدهیم. 

عدم توجه مغازه هاي تجاري 
به سد معبر 

سد  که  این  بر  تأکید  با  اصفهان   3 منطقه  شهردار 
معبر اصاًل مد نظر مغازه هاي تجاري نیست، گفت: 
اقدام  معبر  رفع سد  براي  روزانه  که  این  با وجود 
عالمه  خیابان  در  تجاري  مغازه هاي  ولي  مي شود 

مجلسي اهمیتي به این مهم نمي دهند.
منصور نجفي با بیان مطلب فوق افزود: پیاده رو ها 
معبر عمومي و محل عبور و مرور شهروندان است 
از این رو اشخاص و صنوف اجازه ندارند در آنها 
سد معبر کنند اما متاسفانه برخي از مغازه داران به 
ابن موضوع توجهي نمي کنند. وي با اشاره به اجراي 
پروژه احیاي میدان امام علي)ع( و وجود کارگاه هاي 
عمراني در این منطقه تصریح کرد: با توجه به وجود 
کارگاه هاي عمراني حدفاصل میدان امام علي)ع( و 
ابن سینا رسیدگي به سد معبر با مشکل مواجه شده 
سازي  رو  پیاده  پیش  ماه  یک  خوشبختانه  اما  بود 
قرار  شهروندان  اختیار  در  و  تکمیل  محور   این 

گرفت.

برای تكميل مصلی اصفهان، 
خيرين دست به جيب شوند

شهر  شاهین  و  میمه  برخوار،  مردم  نماینده  ایمنا: 
خواست  خیرین  از  اسالمی  شورای  مجلس  در 
میدان  به  اصفهان  مصلی  پروژه  تکمیل  برای   تا 

بیایند.
آبادی  دولت  حسینی  محمود  سید  حجت االسالم 
اظهار داشت: اگر چه بی توجهی ها به این پروژه 
نمایندگان  اما  دارد  ادامه  اصفهان همچنان  در  مهم 
مجلس  در  را  ای  بودجه  ردیف  اند  کرده  سعی 
هفتم برای آن باز و اعتباراتی را هم به این موضوع 

اختصاص دهند.
به  مهم  مشکالت  از  یکی  را  اعتبار  نبود  وی 
گفت:  و  کرد  اعالم  مصلی  ساخت  افتادن  تاخیر 
این  به  هم  آن  حواشی  و  حقوقی  مسائل  البته 
در  که  این  بیان  با  وی  است.  زده  دامن  موضوع 
در  تسریع  برای  اعتباراتی  نیز  عادل  حداد  سفر 
افزود:  گرفت،  تخصیص  مصلی  ساخت  روند 
بیشتری  اعتبارات  نیازمند  اوصاف  این  تمام  با 
دست  خیرین  است  این  من  پیشنهاد  و  هستیم 
تحریک  را  خیرین  نیز  ها  رسانه  و  شده  جیب   به 

کنند.

محدوده 3۲۰ مدرسه حاشيه 
راه ها ايمن شد

ایرنا: مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي استان چهار 
دستورالعمل  به  توجه  با  گفت:  بختیاري  و  محال 
از  راه ها  حاشیه  مدارس  ساماندهي  و  ایمن سازي 
سال 83 تاکنون 320 مدرسه حاشیه راه هاي استان 
توسط واحد ایمني و ترافیک این اداره ایمن سازي 

شده است.
فریبرز کرمي با اعالم این خبر اظهار داشت: عالوه 
تردد  سازي  ایمن  براي  الزم  اصالحات  انجام  بر 
دانش آموزان مدارس حاشیه راه ها ، 12 هزار پیک 
این مناطق  اختیار دانش آموزان مدارس  ایمني در 
قرار گرفته است. وي، هدف از تهیه و توزیع این 
آموزان  دانش  آگاهي  سطح  بردن  باال  را  کتاب ها 
ایمني  موارد  به  استان  راه هاي  حاشیه  مدارس 
و  صدمات  کاهش  و  ترافیک  عالئم  شناخت  و 
خطرات ناشي از عبور و مرور در این گونه مناطق 

عنوان کرد.
 کرمي گفت: این پیک ها که با مساعدت کارشناسان 
اداره کل آموزش و پرورش استان تهیه شده در باال 
بردن آگاهي دانش آموزان و ارتقاء فرهنگ ترافیک 
 به منظور جلوگیري از بروز حوادث احتمالي نقش

بسزایي دارد. 

گزارش

وقتي تأمين معاش 
و مایحتاج اوليه 

موضوعي است که 
ذهن زن سرپرست 

خانوار را به خود 
معطوف کرده آیا 

مي توان به درست 
طي کردن راه 

زندگي اميد داشت

ابالغ وقت رسيدگي
8/412 در خص��وص پرونده کالس��ه 90-1395 خواهان حس��ن احم��دي انالوجه 
دادخواس��تي مبني برمطالبه به طرفیت روح اله مهمدي فرزند غالمعلي تقدیم نموده 
است. وقت رس��یدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/9/17 ساعت 11 صبح تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب 
در جرای��د منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ 
ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي ش��ود. م الف/ 12411 مدیر دفتر ش��عبه 13 

حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/413 در خص��وص پرونده کالس��ه 90-1396 خواهان حس��ن احم��دي انالوجه 
دادخواس��تي مبني برمطالبه به طرفیت روح اله مهمدي فرزند غالمعلي تقدیم نموده 

اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز چهارش��نبه مورخ 90/9/17 ساعت 11:30 صبح 
تعیی��ن گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ 
ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي ش��ود. م الف/ 12411 مدیر دفتر ش��عبه 13 

حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/414 چون آقاي مس��عود عزیزیان فرزند حس��ن دادخواس��تي ب��ه طرفیت خانم 
ناهید رضائي فرزند غالمرضا به خواس��ته گواهي عدم امکان س��ازش به این دادگاه 
تقدی��م نموده اس��ت که ب��ه کالس��ه 9009980351600968 ح/ 16 و به ش��ماره 
ردی��ف بایگاني 901005 در ش��عبه 16 دادگاه حقوقي اصفهان ثبت ش��ده و وقت 
رس��یدگي مورخ 90/9/20 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده اس��ت از آنجا که خوانده 

مجهول المکان مي باش��د به دس��تور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي 
مدن��ي مراتب یک نوبت در یک��ي از روزنامه ها درج مي گردد ت��ا خوانده در وقت 
مقرر رس��یدگي ف��وق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه 
ثاني دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجع��ه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ 
 تصمیم قانوني خواهد بود. م الف/ 12398 شریعتي- مدیر شعبه 16 حقوقي عمومي 

دادگستري اصفهان
 

ابالغ
8/374 شماره ابالغیه: 9010103633502273، شماره پرونده: 9009983633500255، 
شماره بایگاني ش��عبه: 900267، خواهان ش��رکت پژوهش و فناوري کنترل مقاوم 
فرآیند دادخواس��تي به طرفیت خوانده شرکت مهندس��ي دانش افزار صنعت تقدیم 
دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- خمیني ش��هر نموده که جهت رسیدگي به 
ش��عبه چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگس��تري شهرستان خمیني شهر واقع در 
خمیني ش��هر- بلوار دانشجو- بلوار پاس��داران- روبروي بسیج خواهران- مجتمع 

قضایي ش��ماره یک ارجاع و ب��ه کالس��ه 9009983633500255 ثبت گردیده که 
وق��ت رس��یدگي آن 1390/11/15 و س��اعت 10/30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجه��ول الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون 
آیی��ن دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انق��الب در ام��ور مدني و دس��تور دادگاه 
مرات��ب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود ت��ا خوانده پس 
از نش��ر آگه��ي و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وق��ت مقرر فوق جهت 
 رس��یدگي حاضر گردد. عس��گري- منش��ي ش��عبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي

خمیني شهر
 

اعالم مفقودي )نوبت دوم(
7/384 کارت پای��ان خدم��ت اینجان��ب محمد پورن��گ بروجني فرزن��د مرتضي 
 قل��ي ب��ه ش��ماره مل��ي 6-988621-512 مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار 

ساقط است.

بدسرپرست يا 
بي سرپرست 
فرقي ندارد

بررسي 
وضعيت زنان 

سرپرست 
خانوار:

 الدن سلطانی
از دغدغه هاي زنان سرپرست خانوار تربیت درست فرزندان 
مي باش��د. که این مهم حمایت اجتماعي و اقتصادي از این 
قش��ر را مي طلبد. زنان سرپرس��ت خانوار واژه اي است که 
بیشتر ذهن ها به بانواني معطوف مي شود که همسرانشان را 
از دس��ت داده اند در حالي که زناني که از همسرانشان جدا 
ش��ده اند و سرپرس��تي فرزند یا فرزندان را برعهده دارند و 
همچنین زناني که همسرانشان معتاد هستند و تأمین معاش 
و در مجموع بار زندگي بر دوشش��ان است نیز سرپرست 
خانوار محس��وب مي ش��وند. در واقع زنان بدسرپرست یا 
بي سرپرست تقریباً هر دو در یک وضعیت اند و فرقي ندارند. 
با توجه به روند رو به رشد شمار این قشر در این سال ها، 

رفاه آنها مقوله اي است که باید مورد توجه واقع شود. طبق 
تحقیقي که در دانشگاه شهید بهشتي انجام شد نشان داد که 
تعداد خانوارها با سرپرستي زنان در کشور تقریباً معادل 10 
درصد کل خانوارهاي کش��ور است. براساس این پژوهش 
بیش از نصف زنان سرپرست خانوار فاقد شغل بوده و بقیه 

در مشاغل پاره وقت و کم درآمد اشتغال دارند.
وضعيت اقتصادي زنان قبل و بعد از سرپرس��تي 

خانوار متفاوت است
طب��ق تحقیق مذکور میزان پس انداز در جامعه آماري مورد 
مطالعه بسیار کم و در حد صفر بوده است. و برآوردي که 
از زندگیش��ان شده است نش��ان داده که این قشر در قبل و 
بعد از سرپرستي فقط از برخي کاالهاي اساسي مثل یخچال 

و فرش ماشیني برخوردار بوده اما از سایر کاالهاي زندگي 
مح��روم بوده اند. همچنین وضعیت اقتص��ادي زنان قبل و 
بعد از سرپرس��تي خانوار متفاوت اس��ت. وضعیت رفاهي 
زنان قبل از سرپرس��تي خانوار از نظر ابعاد و شاخص هاي 

اقتصادي بسیار بهتر از وضعیت کنوني بوده است.
نتایج بررسي وضعیت رفاهي این قشر از بعد فرهنگي شامل 
شاخص هایي چون اوقاع فراغت، پایبندي مذهبي، احساس 
توانمندي، میزان ارتباطات اجتماعي، مش��ارکت اجتماعي، 
انس��جام خانوادگي و میزان رضایت از زندگي نش��ان داده 
است که در این جامعه آماري قبل و بعد از سرپرستي از این 
بعد تفاوت هایي وج��ود دارد. بدین معني که 65 درصد از 
افراد از نظر ارتباطات اجتماعي و انسجام اجتماعي در حد 

پایین در دوره بعد از سرپرستي خانوار قرار دارند. اما از نظر 
احس��اس توانمندي در وضعیت بهتري قرار دارند. حدود 
60 درصد آنها اظهار داش��ته اند که بعد از سرپرستي خانوار 

احساس توانمندي آنها افزایش پیدا کرده است.
بررس��ي وضعي��ت جغرافيای��ي و مس��كن زن��ان 

سرپرست خانوار:
آمار و اطالعات به دست آمده بیانگر وجود تفاوت آماري 
معني داري بین دوره مختلف اس��ت به ط��وري که از نظر 
وضعیت جغرافیایي و مس��کن بعد از سرپرس��تي خانوار 
در موقعیت بدتري ق��رار گرفته اند. و به دلیل عدم توانایي 
مالي،  اکثریت افراد مورد مطالعه، مس��تأجر بوده و فقط 14 
درصد آنها داراي مس��کن ملکي هستند. همچنین بررسي 
وضعیت مس��کن گروه موردنظر نشان دهنده آن است که 
از نظر تعداد اتاق هاي نورگیر و وضعیت محیطي مس��کن 
پس از سرپرس��تي خانوار تغییر ک��رده و مي توان گفت که 

نامناسب شده است.
بحث زنان سرپرست خانوار باید از حوزه احساس 

فراتر رود
یک مقام مسئول خارج ش��دن خانواده ها از جایگاه اصلي 
خود را ی��ک تهدید مهم خواند و گفت: متأس��فانه بحث 
صیانت از خانواده به طور جدي در دستور کار قرار ندارد. 
وي که عضو شوراي مرکزي کمیته امداد امام خمیني )ره( 
است با تأکید بر این که بحث زنان سرپرست خانوار باید از 
حوزه احس��اس فراتر رفته و احساس را وارد حوزه تعقل 
کنیم افزود: امروزه زنان سرپرس��ت خانوار نیازمند حل دو 
مش��کل شامل حل گذش��ته دردناك خود و تضمین آینده 

هستند.
خانواده هاي زنداني ها نباید فراموش شوند

وقتي به زندان ها مي رس��ید و چهره گریان خانواده هایي را 
مي بینید که براي مالقات آمده اند ناگهان منقلب مي شوید. 
این گروه همان زنان بدسرپرس��تي هس��تند که اکنون زنان 
سرپرس��ت خانوار نام گرفته اند. گروه��ي از این ها بعد از 
مدتي از زنان بدسرپرست به بي سرپرست تبدیل مي شوند. 
اما چه باید کرد که این خانواده به انحراف کش��یده نشود و 
فرزندانشان به بیراهه نروند. وقتي تأمین معاش و مایحتاج 
اولیه موضوعي است که ذهن زن سرپرست خانوار را به خود 
معطوف کرده آیا مي توان به درس��ت طي کردن راه زندگي 
امید داش��ت. مسائل اجتماعي تنها از طریق وزارتخانه حل 
ش��دني نیست. باید مردم هم وارد صحنه شوند و پا به پاي 
دولت و نهادها قدم بردارند. تا به آمار خانواده هاي ناهنجار و 
کودکان کار اضافه نشود. البته مدتي است که همراهي مردم 
در طرح ه��اي کمیته امداد جهت حمای��ت از خانواده هاي 
زندانیان و نیز بحث آزادي برخي زندانیان مشاهده مي شود. 
و اقداماتي هم صورت پذیرفته اس��ت اما یک دست صدا 
ندارد باید همه این نهادها یاري رس��انند. ارائه تس��هیالت 
جهت مشاغل خانگي و راه اندازي بازارچه اي جهت عرضه 
تولیدات مددجویان کمیته ام��داد نیز از دیگر اقدامات این 
نهاد در کمک و یاري به افراد به ویژه زنان سرپرست خانوار 
و ایجاد شغل برایشان بوده که جاي تقدیر دارد و امید است 
که این راه ادامه یابد. ولي در یک کالم نگذاریم به گونه اي 

شود که همسایه از همسایه خبر نداشته باشد.

بحث افزايش زنان سرپرست خانوار به بحران تبديل شده است
براي  باید  این خطر  و  بحران تبدیل شده است  به  افزایش زنان سرپرست خانوار  امروز بحث  )ره( گفت:  امام خميني  امداد  سرپرست کميته 
مسئوالن زنگ خطر باشد چرا که تا چند سال آینده آمار زنان سرپرست خانوار با این سياست ها به بيش از پنج ميليون نفر مي رسد. انواري تصریح 
کرد: کميته امداد تنها متولي جلوگيري از آسيب ها نيست زیرا مسأله زنان یك مسأله فرابخشي است و باید از تمام موجودي نظام براي حل این 

مسأله استفاده کرد و متأسفانه تاکنون بيشتر مانور انجام شده تا عمل. 
وي خاطرنشان کرد: غربي ها تمام توان خود را براي متالشي کردن خانواده ها بسيج کرده اند به عنوان مثال خانواده براي تأمين معاش از روستا به حاشيه شهر 
مي آید و هيچ کس هم مسئول ساماندهي حاشيه نشين ها نيست و بعد از آن نوبت به توليد فساد و اعتياد و دیگر آسيب ها مي شود. بعد مي آیيم کلي بودجه 

فرهنگي خرج مي کنيم تا جلوي فساد گرفته شود در حالي که پيشگيري بهتر از درمان است ولي عادت شده که بيشتر معلول را درمان کنيم تا علت را. 
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یعنی  خوشبختی  گفت:  اصفهانی  عکاس 
کوچک  رازهای  و  رمز  احساس  و  رویت 
زندگی که با ثبت تصویر می توان بخشی از 
مهر هستی را که در دل تمام ذرات عالم نهفته 

است، دید و درك کرد.
با وجود این که سال ها است از ورود دوربین 
همچنان  ولی  می گذرد  ایران  به  عکاسی 
عالقه مندان بسیاری را به سمت خود جلب 
کرده، به ویژه موقعی که پیشرفت علم نیز در 
آن دخیل شده و به سمت و سوی دیجیتالی 

شدن پیش رفته است. 
با وجود تمام تغییراتی که در این اتاق تاریک 
و  کشش  آن  مهم  نکته  باز  آمده،  وجود  به 
جاذبه خود هنر عکاسی است، که هر کس 
که به سمتش رفت، جدا شدنش از این هنر 
کار را دشوار کرده و کم تر کسی می تواند از 

او دل بکند.
دوربین های  که  زمانی  از  اعصار  تمام  در 
عکاسی در بازار فراوان شد، هرکسی از ظن 
خویش یار این هنر  شد و چه بسا در بین آنان 
بوده و هستند، افرادی که تمام خلوت خویش 
لحظه ها  ثبت  لحظه  خوش  خاطرات  با  را 

می گذرانند.
کسانی که با عشق ورزیدن به هنر عکاسی و 
با نگاه از ویزور دوربین دیگر یک منظره را 
نمی بینند بلکه در پس آن به حقیقت های دیگر 

این عالم پی می برند.
بدون شک عکاسان نیز در کنار قاب عکاسی 
خویش گفته ها و نگفته های فراوانی دارند که 
شاید هیچ وقت نمی توانند به تصویر بکشند 
چرا که باید حس خوش و ناخوش لحظه ها 
رشته  به  و  خارج  عکاسی  چارچوبه  از  را 

تحریر نگاشت.
به دنبال نمایشگاه عکسی که افروز هوشنگ 
با عنوان مهر هستی در نگارخانه آرته اصفهان 
گفتگوی  تا  شدیم  آن  بر  بود،  کرده  برگزار 
مفصلی با وی در مورد عکس های به نمایش 
گذاشته در این نمایشگاه و همچنین دیدگاهش 

را نسبت به هنر عکاسی جویا شویم.
بيشترین عالقه شما به عكاسی در چه 

زمينه ایی است؟
در مدتی که آغاز به عکاسی کرده، بیشتر به 
عکاسی ماکروگرافی عالقه داشتم و موفق هم 
به جزئیات  با دقیق شدن  بوده ام و در واقع 
این  که  چرا  یابم،  دست  کلیات  به  توانستم 
جزئیات هستند که کلیات را ساخته و کمتر 

کسی قادر به دیدن آن است.
از  کوچک  چیزهای  این  دیدن  حقیقت  در 
آرامش  من  برای  قدری  به  دوربین  ویزور 
بخش و هیجان انگیزه بوده که قصد دارم تمام 

این زیبایی ها را به کسانی که قادر به دیدن آن 
نیستند نشان دهم.

چرا خواستار این هستيد که جزئيات 
از  که  عكاسانی  مگر  دهيد،  نشان  را 
طبيعت زیبایی، عكس می گيرند، این 

رسالت را انجام نمی دهند؟ 
نمایشگاه های بسیار زیبایی در این سالیان از 
طبیعت ایران برگزار شده و کتاب های نفیسی 
بسیار  آثار  که  شده  چاپ  مورد  این  در  نیز 
ارزنده ایی از عکاسان و هنرمندان ایرانی بوده 
ولی کمتر مشاهده شده آثاری که با نگاهی 
زیبایی  مفاهیم  و  اصول  رعایت  با  متفاوت 
شناسی به نمایش گذاشته شده باشد، گویی 
که طبیعت تنها اسکن شده با تمام جزییات، 

کاری که چشم نیز قادر به انجام آن هست.
 چه دیدگاهی افروز هوشنگ نسبت 
دست  به  این که  یا  دارد  عكاسی  به 

آورده است؟
من از این دید به عکاسی نگاه می کنم که اگر 
عاشق زندگی و زیبایی های زندگی باشی و با 
این دیدگاه که زندگی کوتاه و ناپایدار است 
می توانی زیبایي هایی این عالم را که در دل 
طبیعت موج می زند و شاید کمتر کسی قادر 
به دیدن آن باشد، را ببینی و خوشبختی یعنی 

دیدن همین رمز و رازهای کوچک زندگی که 
بیدار کننده عقل و ذهن آدمی است.

در دنیای پر از استرسی که ما آدم ها برای خود 
بزرگ  سوداهای  دنبال  به  و  کرده ایم  ایجاد 
فکریمان هستیم، زمانی که بفهمیم یک قطره 
آن  است،  ظرافتی  و  لطافت  چه  دارای  آب 
زمان پی به این پاکی برده و برای هر قطره 
آب ارزش قائل شده و دیگر در مصرف این 

نعمت اسراف نمی کنیم. 
اگر این طرز فکر به سراغ تمامی آدم ها بیاید 
و حس زیباشناسی را به دست آورند و مهر 
ورزیدن که اساس هستی است را درك کنند، 
خوشبختی به سراغشان آمده است و امیدوارم 
این حس  با عکس های خود  باشم  توانسته 
همگان  به  را  مهرورزی  پیام  و  زیباشناسی 

منتقل کنم.
به  را  خوشبختی  این  توانستيد  شما 

دست آورید؟ 
داشته ام  که  مطالعاتی  کتاب ها و  تاثیر  تحت 
مثل  بزرگی  شاعران  بدانم  تا  شده  کنجکاو 
موالنا و حافظ با این همه علم و حکمت و 
معرفت چه چیزی را در دل ذرات این هستی 
دیده و به دنبال چه چیزی بوده اند که حافظ 

گفته:

کمتر از ذره  نهی پست مشو مهر بورز 
 تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

امروز  به  تا  را  »آنچه  گفته  شکسپیر  که  یا 
کرده  ارزانی  من  به  طبیعت  در  خداوند 
نتوانستم در رویاهای خود ببینم و خدا فراتر 
از رویاهای من در طبیعت به من به ارمغان 

داده است«.
کتاب رمان زندگی در پیشرو اثر رومن گاری 
در  که  چرا  داشت  من  بر  بسیاری  تأثیر  نیز 
نیست  چیزی  زندگی  این که  به  کتاب  این 
که همیشه در البالی زندگی های شسته رفته 
یافت شود، گاهی هم زندگی در جایی است 
تا  زد  کناری  به  را  کثافت ها  و  گند  باید  که 
صورت زیبا و معصومش را دید، و زمانی که 
قلموهای نقاشی را در یک لیوان آب شسته و 
با دیدن بافت های به وجود آمده در این لیوان 
کثیف متوجه شدم در بطن آن چه زیبایی هایی 
نهفته و این که نباید لحظات را از دست داد، 
که منجر به ایجاد عکس هایی با این مضمون 

شد.
بيشتر تمایل دارید از چه صحنه هایی 

عكاسی کنيد؟
از طبیعت و در دل طبیعت و از رمز و رازها 
تنها  که  زیرا  آن  دل  در  نهفته  زیبایی های  و 

تنها  و  است  شناسی  زیبایی  مرگ،  حریف 
عالجش حیاتی که زیبا زیسته شده و زیبایی 

شناسی مالکش بوده است.
 به قول تاگور شاعر، فیلسوف، موسیقی دان و 
چهره پرداز اهل بنگال هند، من به قصد دیدن 
رودخانه ها و کوه ها به گرد جهان گردیده ام 
به  پرداخته ام،  زیادی  بهای  این سفرها  برای 
راه های دور رفته ام و بسیار چیزها دیده ام، اما 
بر  نشسته  شبنمی  قطره  کردم،  فراموش  من 
علفی خرد را که درست نزدیک خانه ام بود 
ببینم. قطره شبنمی که انعکاس تمامی جهان 

را در خود داشت.
سخن پایانی؟

پیرامونم می بینم، عکس  از هر آنچه در  من 
می گیرم، قصد دارم هر لحظه را چنان زندگی 
کنم که گویی آخرین لحظه است، لحظه هایی 
دنیا متوقف شده و آن  که احساس می کنی 
خاطرات  و  ذهن  در  همیشه  برای  لحظه ها 
جاودانگی  شبیه  است، چیزی  ماندگار شده 
در عین فنا، لحظه هایی که آدمی را به فضایی 
در  زندگی  برای  لحظه ای  می برند،  آرمانی 
و  آینده،  و  گذشته  از  رها  ماندگار،  اکنون 
خوشبختی یعنی رویت و احساس همین رمز 

و رازهای کوچک زندگی.

تئاتر باران که بیاید با هم خیس می شویم به کارگردانی 
پویان عطایی به جشنواره کشوری مقاومت تهران که از 
28 آبان تا سه آذر در تهران برگزار می شود، راه یافت.

پویان عطایی اظهار داشت: داستان این تئاتر درام بوده و 
درباره پدر و پسری است که به طور ناخواسته یکدیگر 

را می کشند بدون این که بدانند با هم نسبتی دارند.
وی افزود: این تئاتر در طول جشنواره تئاتر مقاومت در 

سالن تئاتر شهر و پس از جشنواره در تاالر هنر اصفهان 
به اجرا در می آید.

این کارگردان تئاتر در مورد عوامل این نمایش بیان 
داشت: بازیگران امیر مرادی و جواد نوریان، نویسنده 
عطایی،  پویان  کارگردان  و  طراح  منصوری،  آرش 
مدیر صحنه علی پیر نجم الدین، گریم سعید مصلحی، 
موسیقی امین پناهی از جمله عوامل اجرایی این تئاتر 

هستند.
از بین 40 اثر 16 نمایش توسط محمدرضا الوند، مریم 
معترف و محمد احمدی به سیزدهمین جشنواره تئاتر 

مقاومت معرفی شدند.
این آثار از شهرهای تهران، آذربایجان غربی، اصفهان، 
چهارمحال بختیاری، اراك، ایالم، کرمانشاه و مالیر 
به  »آخرش که چی«  نمایش  دو  و  انتخاب شده اند 

خیس  بیاید  که  »باران  و  یگانی  هادی  کارگردانی 
می شویم« از اصفهان به مرحله نهایی این جشنواره راه 
یافتند. گزارش ها حاکی از این است که سیزدهمین 
انقالب و دفاع مقدس در  تئاتر مقاومت،  جشنواره 
بخش های مسابقه صحنه ای، بین الملل، مسابقه آثار 
عروسکی و کودك و نوجوان، ویژه، خیابانی و تولید 
نمایشنامه و نمایشنامه خوانی به همت بنیاد فرهنگی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  معاونت  و  روایت 
اسالمی و با مشارکت انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس و مرکز هنرهای نمایشی از 28 آبان ماه تا سوم 

آذر هم  زمان با هفته بسیج در تهران برگزار می شود.

گفتگو

خبر

آغاز عمليات ساخت آستان 
پنج امامزاده در آران و بيدگل

ایرنا: رئیس هیات امنای آستان مقدس پنج امامراده)ع( 
از آغاز عملیات ساخت صحن صاحب الزمان)عج( این 

آستان مقدس خبر داد.
با  صحن  این  اظهارداشت:  آبادی  علی  احمد 
وسعت400متر مربع در ضلع شمالی این حرم مطهر 
ساخته می شود. وی افزود: برای ساخت این صحن 
تاکنون یک میلیارد ریال جهت خرید محوطه و آزاد 

سازی زمین اطراف حرم هزینه شده است. 
وی خاطرنشان کرد: حرم پنج امامزاده)ع( آران وبیدگل 
محل دفن فرزندان امام محمد باقر )ع( و چند تن از 

یاران ایشان است. 
علی آبادی، خاطرنشان کرد: طبق اسناد تاریخی موجود 
دوران  در  شریف  بقعه  این  در  مدفون  امامزادگان 
حکومت هشام بن عبدالملک در جنگ با معاندین اهل 
بیت )ع( در منطقه چهل حصاران ) آران و بیدگل و 

کاشان قدیم( به شهادت رسیدند. 
بقعه مطهر پنج امامزاده در مسجد تاریخی جامع قاضی 

آران و بیدگل مدفون هستند.

 از خادمان فرهنگ مكتوب
در اردستان تجليل می شود

ایسنا: مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
اردستان گفت: هم زمان با هفته کتاب و دهه والیت 
از خادمان فرهنگ مکتوب در اردستان تجلیل خواهد 

شد. 
فضل اله بصیرت در جلسه کمیته فرهنگ، هنر و رسانه 
شهرستان با بیان این که هم زمان با هفته کتاب و دهه 
والیت جشن کتاب و کتابخوانی و مراسم تجلیل از 
خادمان فرهنگ مکتوب در شهرستان برگزار خواهد 
شد، اظهار کرد: با توجه به وجود بیش از چهار هزار 
دانش آموز و پنج هزار دانشجو در شهرستان برگزاری 
نمایشگاه کتاب در بخش های مختلف و ایجاد نمایشگاه 

کتاب الکترونیک در این ایام در دستور کار قرار دارد.
بین  در  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  بصیرت خواستار 
افراد شد و افزود: برنامه ریزی درست جهت دسترسی 
آسان افراد به کتاب در باالبردن فرهنگ کتابخوانی مؤثر 

است.

 سازهای بيگانه را با هم 
آشتی داديم

ایسنا: سرپرست گروه موسیقی »صلح« گفت: سعي 
کردیم با ابزار موسیقی که نافذترین ابزارها است، به 

سهم خودمان کاری کنیم و پیام  صلح را منتقل کنیم.
علی اصغر رحیمی در رابطه با کنسرت اخیر این گروه 
در هنرسراي خورشید اظهار کرد: ابتدا واژه صلح را در 
بین سازها به کار بردیم و سازهایی را که با هم بیگانه 
هستند و ارتباط دادن آن ها باهم مشکل یا دور از ذهن 

است، در کنار هم قرار دادیم.
وي افزود:  گیتار یک ساز کالسیک غربی است و تنبور 
یک ساز مقامی مي باشد و این دو ساز از نظر پرده بندی 

با هم نزدیکی دارند و برابری می کنند.
رحیمي بیان کرد: کوك و صدادهی نی همراه با تنبور 
این که سازهای کوبه ای  کمي مشکل است ضمن 

ایرانی و غربی را نیز در سازبندی گنجاندیم.
وی ادامه داد: پایه قطعات بر مبنای مقام های تنبورنوازی 
بوده و به علت ظرفیت هایی که تنبور دارد، اگر به خوبی 
اجرا شود، نوعي آرامش بخشی به شنونده القا می شود 
ضمن این که یک حالت حزن و اندوه در مقام های 
تنبور وجود دارد و این ظرفیت ها برای توالی قطعات، 

بسیار مناسب بود.
این تنبورنواز خاطرنشان کرد: سعی کردیم با استفاده از 
صداهای مخصوص سازها، فضاهای بیگانه اي را که به 

درستی با هم تلفیق شده، ارائه دهیم.
وی اضافه کرد: تصمیم داریم در آینده از نوازندگان 
کشورهای دیگر استفاده کنیم تا بتوانیم منظورمان را بهتر 

به مخاطب برسانیم.
رحیمی گفت: هر قطعه  که در کنسرت به صورت تک 
نوازی یا گفتگوی سازی بوده، به صورت بداهه نوازی 
همراه با فضای تعریف شده  اجرا می شود، اما تک 
صداهایی که گاهی شنیده می  شود، بستگی به حال و 

هوای لحظه نواختن دارد.
وی افزود: تنبور، سازی است که با سبک های مختلف 
نواخته می شود و در فضای مقام ها با وجود اختالفات 
روایتی، تعریف های خاصي وجود دارد و نمی توانیم 
از این تعاریف خارج شویم، چرا که مقام خدشه دار 

می شود.
 سرپرست گروه موسیقی صلح در خصوص توالی 
قطعات اظهار کرد: در این کنسرت ابتدا از چهارنوازی 
شروع کردیم که فضاي حزن انگیزي داشت  و با به 
و  غیرموسیقی  صداهای  گاه  که  سازهایی  کارگیری 
نوعی افکت های ساده را در فضای موسیقی وار تولید 

مي کردند، به فضای آشفته دنیا اشاره کردیم.
وي بیان کرد: پس از این قطعه، آهنگ »باغ ملکوت« 
را که ملودی اصلی آن متعلق به استادم و باکالم بوده 
است، گسترش دادم و با یک تنظیم جدید اما بی کالم 
 آن را با نام »آن پیر تنبوری« وارد داستانی که روایت 
می کردیم، کردم. رحیمی ادامه داد: یکی از آهنگ های 
استاد فرامرز پایور هم توسط نی اجرا شد و این آهنگ 

برای دعوت به خیر بود.
وي خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بازتاب کارمان را 
در مخاطب دیدیم، چنین نتیجه گرفتیم که به هدفمان 
رسیده ایم و تشویق شده ایم کارمان را ادامه دهیم و آن 
را قوی تر کنیم. علی اصغر رحیمی از سال 70 نواختن 
تنبور را نزد استادانی چون استاد جابری،  مرحوم شاه 
ابراهیمی و استاد یارویسی آغاز کرد، در سال 76 اولین 
کالس تنبور را در هنرستان هنرهاي زیبا اصفهان بنا 
اصفهان همکاری  با صدا و سیماي  نهاد و هم زمان 
 داشت. وي در سال 77 گروه تنبورنوازان اصفهان با نام

 »روح افزا« را تشکیل داد.

فرهنگ و هنر

بدون شك عكاسان 
نيز در کنار قاب 
عكاسی خویش 

گفته ها و نگفته های 
فراوانی دارند که 
شاید هيچ وقت 

نمی توانند به تصویر 
بكشند چرا که 

باید حس خوش و 
ناخوش لحظه ها را 
از چارچوبه عكاسی 

خارج و به رشته 
تحریر نگاشت.

عكاس اصفهانی:

عكاسی رويت رمز و رازهای زندگی است

نماینده اصفهاني در جشنواره تئاتر دفاع مقدس:

باران که بيايد با هم خيس مي شويم

شاپور قريب ميهمان جشنواره شد
آثار  که  ایران  سینمای  پیشکسوت  هنرمند  قریب  شاپور 
کرده،  خلق  کودك  سینمای  حوزه  در  ویژه  به  ارزشمندی 
بین  پنجمین جشنواره  و  بیست  در  میهمان ویژه  عنوان  به 
خواهد حضور  نوجوانان  و  کودکان  های  فیلم   المللی 

داشت.
با  قریب  فیلم کودك،  روابط عمومی جشنواره  به گزارش 
فیلم هفت تیرهای چوبی که یکی از شاخص ترین فیلم های 

سینمای کودك و نوجوان به شمار می رود توانسته خاطرات خوبی برای مخاطبان این 
گروه سنی در نسل های مختلف رقم زند.

کارگردان پیشکسوت سینمای ایران که چندی است در بستر بیماری به سر می برد در 
آخرین فعالیت خود یک اپیزود از فیلم سینمایی مالقات را کارگردانی کرد که این اثر هم 

اکنون آماده نمایش است.
جشنواره بین المللی فیلم کودك و نوجوان به پاس یک عمر فعالیت ارزشمند قریب 
در سینمای کشور و جایگاه ویژه این هنرمند در سینمای کودك با دعوت رسمی زمینه 

حضور ایشان را به عنوان میهمان ویژه جشنواره فراهم می کند.

داوران بخش کودک معرفي شدند
هیأت داوری بخش مسابقه سینمای ایران بیست و پنجمین 
معرفی  نوجوانان  و  کودکان  های  فیلم  بین المللی  جشنواره 

شدند.
از  بخش  این  فیلم های  سینمایی  کارشناس  و  هنرمند  هفت 

جشنواره فیلم کودك را داوری می کنند.
سینمای  )کارشناس  خامنه  گیتی  خانم  گزارش،  این  پایه  بر 
کودك( و آقایان جمال شورجه )کارگردان و تهیه کننده سینما( 

رسول صدرعاملی )کارگردان و تهیه کننده سینما(، محمد داودی )مدیر فیلمبرداری(، اکبر 
نبوی )منتقد سینما(، غالمرضا رمضانی )نویسنده و کارگردان( و محمدرضا عرب )نویسنده 
 و کارگردان( وظیفه داوری فیلم های راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران را عهده

دارند.
بخش مسابقه سینمای ایران مهم ترین و جذاب ترین بخش جشنواره فیلم کودك است که 
در سال جاری با اقبال خوبی از سوی هنرمندان رو به رو شده و 16 فیلم سینمایی برای 
حضور در این رویداد اعالم آمادگی کرده اند. پروانه های زرین اصلی جشنواره اعم از پروانه 

زرین بهترین فیلم ، کارگردانی ، فیلمنامه در این بخش به برگزیدگان اهدا می شود.

هارون ميهمان اصفهان است
فیلم سینمایی هارون ساخته وینا گاناترا که از آثار شاخص 
سینمای کودك و نوجوان هند به شمار می رود، در جشنواره 

فیلم کودك به روی پرده می رود.
این فیلم تاکنون در جشنواره                               های معتبری حضور پیدا کرده 
و هشت جایزه کسب کرده، آخرین حضور موفق هارون 
کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره کودك اوزبرگ کشور 

آلمان بوده است.
این فیلم داستان هارون پسر خردسالی است که در پاکستان با پدر بزرگ خود زندگی 

می       کند.
پدر بزرگ تصمیم می                                              گیرد هارون را به آن سوی مرز در منطقه الکپات هندوستان ببرد، 

به امید آنکه زندگی بهتری برای او فراهم کند.
وینا کانترا کارگردان این فیلم از سال 1983 در حوزه سینما و تلویزیون فعالیت داشته 
و بیش از 400 اثر مستند و خبری را کارگردانی و تدوین و 250 برنامه تلویزیونی برای 
کودکان و جوانان تهیه کرده است. کارگردانی سه فیلم کودك از دیگر کارهای این 

کارگردان در حوزه سینما است.

5 روز تا جشنوارهروي خط جشنواره

نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  مدیرکانون 
مناسبت  به   گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
همایش  والیت  و  امامت  دهه  گرامیداشت 
استانی در پرتو آفتاب والیت در شهرکرد برگزار 
عید  داشت:  اظهار  شاهوردی  پرویز  می شود. 
قربان و عید غدیر از بزرگ  ترین و پاك ترین اعیاد 
اسالمی مسلمانان است، که بر همین اساس ایام 
اعیاد قربان تا غدیر به نام دهه مبارك والیت نام 

گذاری شده است.
مسأله ای  اسالم،  در  غدیر  مسأله  داد:  ادامه  وی 

روز  این  در  که  چرا  است  ثمربخش  و  حیاتی 
حضرت علی)ع( نه به عنوان یک شخص بلکه 

به عنوان یک مکتب معرفی شد.
شاهوردی از امامت و والیت به  عنوان بزرگ ترین 
نعمت در اسالم نام برد و گفت: دشمنان اسالم 
و والیت همواره تالش می کنند با ایجاد تفرقه، 
مردم را از والیت جدا کنند تا به اهداف پوچ و 

خیالی خود برسند.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری با بیان این که دهه والیت 

این  تبیین  برای فرهنگ سازی و  بهترین فرصت 
جایگاه مهم است، بیان کرد: عید غدیر، عید اکبر 
است و باید جشن های دهه امامت و والیت با 

شکوه بیشتر برگزار شود.
وی با اشاره به نامگذاری عناوین دهه امامت و 
نام روز  به  آبان  والیت، گفت: روز دوشنبه 16 
اطاعت،  و  والیت  توحید،  قربان،  سعید  عید 
و  وحدت  والیت،  عید  روز  آبان   17 سه شنبه 
روز  ماه  آبان   18 چهارشنبه  اسالمی،  بیداری 
والیت، بصیرت و دشمن ستیزی و پنج شنبه 19 

آبان روز والیت، ایثار و شهادت نامگذاری شده 
آبان  داد: روز جمعه 20  ادامه  است. شاهوردی 
روز والیت و عدالت، انتظار، روز شنبه 21 آبان 
روز والدت حضرت امام هادی)ع( روز والیت، 
روز  آبان   22 یکشنبه  روز  هدایت،  و  امامت 

والیت، اخالق و سیاست نامگذاری شده است.
وی افزود: همچنین روز سه شنبه 24 آبان روز 
عید سعید غدیرخم و روز غدیر امات و والیت 
و در نهایت روز چهارشنبه 25 آبان روز والیت 
و حکومت اسالمی از دیگر عناوین دهه امات و 

والیت هست.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برنامه های  به  اشاره  با  بختیاری  و  چهارمحال 
کمیته کودك و نوجوان این استان در دهه امامت 
از  هنری  نمایشگاه  برپایی  گفت:  والیت،  و 
مجموعه آثار اعضای کانون، اجرای ویژه برنامه 
جشن والیت و امامت با همکاری سایر مراکز، 
والیت،  آفتاب  پرتو  در  ادبی  همایش  برگزاری 
مهم ترین  از  غدیر  جشن  برنامه  ویژه  اجرای 

برنامه های این کمیته است.

مدیر کانون پرورش فكري کودکان و نوجوان چهارمحال و بختياري:

شهرکرد ميزبان همايش در پرتو آفتاب واليت می شود
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مبتال  بیمار  مورد  هزار   23 تنها  تاکنون 
است.  شده  شناسایی  ایران  در  ایدز  به 
بهداشت  وزارت  کارشناسان  از  یکی   اما 
می گوید این رقم تا 
100 هزار نفر پیش 

بینی شده است.
نامداری تبار  هنگامه 
برنامه  همایش  حاشیه  در 
ایدز  استراتژیک  کشوری 
مثبت   HIV نفر  هزار  گفت: 23 
در کشور شناسایی شده اند که پیش بینی 
افراد  به  توجه  با  افراد  این  تعداد  می شود 
شناسایی نشده به 80 تا 100 هزار نفر افزایش 

یابد.
اعالم می شود که  آمار تخمینی در حالی  این 
در سال های گذشته، وزارت بهداشت آماری، 
غیر از آمار رسمی خود را نمی پذیرفت. هرچند 
که سازمان بهداشت جهانی در پیش بینی تعداد 
بیمار  تعداد  برابر  چهار  ایدز،  به  مبتال  ایرانیان 

شناخته شده را اعالم می کرد. 

ابتال به ایدز از خون، صفر شد
از  یکی  داشت:  بیان  تبار،  نامداری  همچنین 
کشور  در  ایدز  بیماری  کنترل  استراتژی های 
اساس  این  بر  که  است  خون  سالمت  تامین 
این حوزه صورت گرفته  اقداماتی که در  با  و 
است در حال حاضر آمار ابتال از خون در چند 
سال اخیر روند کاهشی داشته است و در حال 
حاضر این رقم در کشور به صفر رسیده است.
کارشناس مسئول برنامه پایش و ارزشیابی ایدز 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 
ارتباط با حمایت از بیماران HIV مثبت گفت: 
 HIV با توجه به نیازهای حمایتی که بیماران
مثبت دارند مقرر شده است که این بیماران در 
رفاه،  وزارت  با حمایت  بیمه  نداشتن  صورت 
سازمان های بیمه گر و کمیته امداد امام خمینی 

تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
اعتياد تزریقی، همچنان در صدر

از  که  آماری  آخرین  در  بهداشت  وزارت 
مبتالیان به ایدز اعالم کرده است، هشدار داده 
که ایران به زودی وارد فاز انتقال جنسی ایدز 

می شود. این درحالی است که هنوز هم اعتیاد 
تزریقی در ایران، مهم ترین دلیل انتقال بیماری 
ایدز است.به گفته نامداری تبار در حال حاضر 
انتقال از طریق معتادان تزریقی مهم ترین عامل 
در بروز بیماری HIV است به گونه ای که 69 
درصد مبتالیان به HIV در کشور را معتادان 

تزریقی به خود اختصاص داده اند.
در   ایدز  از  پيشگيری  لوازم  توزیع 
روزنامه   کيوسك های  و  سوپرمارکت ها 

فروشی
افزایش  به  توجه  با  صداقت  عباس  گفته  به 
موارد ابتالی جنسی به ویروس ایدز و همچنین 
بررسی های وزرات بهداشت معلوم شده است 
می تواند  پیشگیری  ابزار  به  دسترسی  عدم  که 
باشد،  تاثیرگذار  بیماری  این  افزایش شیوع  در 
بنابراین برای دسترسی آسان اجازه توزیع این 
ابزار پیشگیری در کیوسک های روزنامه فروشی 

و سوپرمارکت ها را داده است.
عفونی  بیماری های  متخصص  مردانی،  مسعود 
این خصوص  در  ایدز  کشوری  کمیته  عضو  و 

به  نسبت  آگاهی جوانان  که  زمانی  تا  می گوید: 
مقاربتي  بیماري هاي  پیشگیري  اقالم  از  استفاده 
به خصوص در روابط خارج از عرف باال نرود، 
در  اقالم  این  توزیع  نظیر  طرح هایی  از  استفاده 
کیوسک های روزنامه فروشی لزوماً راهگشا نخواهد 
بود. به گفته مردانی، مشکل ما درخصوص کنترل 
ایدز به توزیع وسایل پیشگیرانه برنمی گردد، چرا 
که در حال حاضر در اغلب درمانگاه های دولتی 
البته بیشتر به منظور  این اقالم به شکل رایگان 

کنترل جمعیت توزیع می شود.
باید  ایدز،  کشوری  کمیته  عضو  این  اعتقاد  به 
اساس کار بر آموزش و در کنار آن دسترسی 
دسترسی  صرف  و  باشد  داشته  وجود  آسان 
بدون  مقاربتي  بیماري هاي  پیشگیري  اقالم  به 
فرهنگ سازی راه پیشگیری محسوب نمی شود. 
کارشناسان دیگر نیز تاکید می کنند فروش این 
ابزار پیشگیری، در کیوسک های روزنامه فروشی 
و سوپرمارکت ها باید با تدابیری همراه شود و 
محدودیت ها و مسائل اخالقی در این خصوص 

در نظر گرفته شود. 

آيین تندرستي
يادداشت

گزارش

نگاهی بر پخش فيلم  و عكس خشونت 
بار در جامعه

اذهان عمومی زير تيغ 
خشونت می بُرد

برنا: علت این که مردم به سمت و سوی فیلم هایی 
که خشونت دارند می روند این است که به نوعی 

تخیله هیجانی نیاز دارند.
منصور بهرامی، روانشناس و عضو ارشد انجمن بین 
الملل تحلیل رفتار در این خصوص گفت: پخش 
اینگونه فیلم ها و ترویج تماشای آن به فرهنگ یک 
جامعه بر می گردد و باعث لطمه به جامعه می شود. 
وظیفه دست اندرکاران است که جلوی پخش این 

فیلم ها را بگیرند.
در  که  دالیلی  از  داشت:  بیان  روانشناس  این 
صورت  به  جرائم  به  رسیدگی  مراکز  و  دادگاه ها 
خاطر  به  می شود  انجام  محاکمه ها  علنی،  غیر 
نباید  می گذارد.  جامعه  در  که  است  منفی  اثرات 
 خیلی از اتفاقاتی که می افتد را در جامعه انعکاس

 داد.
تحلیل  الملل  بین  انجمن  ارشد  عضو 

این کار را  افزود: وقتی پدری  رفتار 
به  که  چیزی  اولین  می دهد  انجام 
ذهن می آید این است که چه عاملی 

را  حرکت  این  پدر  یک  شده  باعث 
بوده که در یک  آیا خشمی  بدهد.  انجام 

و  گرفته  فرا  را  فرد  آنی  جنون  با  و  لحظه 
روح  اتفاقات  این  است.  بوده  دیگری  چیز  یا 

شود  می  باعث  و  می کند  دار  جریحه  را  جامعه 
پیدا  به نوعی مجوز  نیز در شرایط مشابه،  دیگران 
کرده و به این حرکات روی بیاورند و الگویی برای 
کنند.  انتخاب  حوادث  این  از  خودشان  رفتارهای 
الگوهای مثبت را برداشت نمی کنند،  تنها  انسان ها 
الگوهای منفی را هم برداشت می کنند و از برداشت 
خواهیم را  چنینی  این  اثرات  منفی   الگوهای 

دید.
بچه ها  کنید  بررسی  اگر  کرد:  تصریح  بهرامی 
خود  هیجانی  تخلیه  دنبال  به  خاصی  سنین  در 
هیجان  بازی های  سوی  و  سمت  به  و  هستند 
است  این  گرایش  این  اشکال  و  روند  می  انگیز 
و  کنند  تخلیه  را  خود  هیجانات  نتوانند  وقتی  که 
منفی  می آورند  دست  به  برداشت هایی  و  الگوها 
جامعه  در  و  بزرگسالی  در  را  اثرات  این   باشد؛ 

خواهیم دید.
برای بچه ها بازی های رایانه ای ساخته شود که نه تنها 
مفید نیست بلکه پر از صحنه های جنگ و خونریزی 
است و متأسفانه خیلی ها هم این بازی ها را تأیید 
 مي کنند اما با این بازی های خشن باید منتظر اثرات 

منفی بود. 

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوي گفت: فروش 
کلیه با قیمت بیش از هفت میلیون تومان غیرقانوني 
است و افرادي که اقدام به این کار کنند در لیست 
سیاه  انجمن قرار مي گیرند و اجازه اهداي کلیه در 

هیچ یک از نقاط کشور را پیدا نمي کنند.

مصطفي قاسمي افزود: پیش از این انجمن حمایت 
از بیماران کلیوي پنج میلیون تومان و دولت یک 
پیوند  متقاضیان  به  کلیه  براي خرید  تومان  میلیون 
انجمن شش  اما در حال حاضر  پرداخت مي کرد، 
در  وي  مي پردازد.  کلیه  پیوند  براي  تومان  میلیون 

ادامه با اشاره به بیمه هاي نیروهاي مسلح اظهار کرد: 
پیش از این سربازان وظیفه از مزایاي ویژه پیوند کلیه 
مانند رایگان بودن داروهایشان حین پیوند بهره مند 
بین  گرفته  صورت  تعامالت  براساس  اما  نبودند 
انجمن و بیمه خدمات درماني نیروهاي مسلح تمامي 

نیروهاي  کارکنان  بازنشستگان،  وظیفه،  سربازان 
مسلح و افراد تحت تکفل آنان از مزایاي ویژه پیوند 
کلیه یا نارسایي هاي حاد کلیوي و همچنین کمک 
 هزینه درماني تا سقف پنج میلیون تومان بهره مند 

مي شوند.

وزارت  واگير  بيماري هاي  مدیریت  مرکز  معاون 
بهداشت ایران را یكي از کشورهاي موفق در کنترل 
ایدز در منطقه عنوا ن کرد و گفت: بروز HIV  در 

جمعيت ایراني زیر یك درصد است.
محمود نبوي با اشاره به اقدامات انجام شده براي 
پيشگيري از ایدز در زندان ها، گفت: به منظور کنترل 
ایدز در زندان ها، مراکز مراقبت فعال هستند و با 
شناسایي موردي مثبت، خدمات الزم به فرد مورد 

نظر ارائه مي شود.
ایدز  کنترل  بودجه هاي  از  مقداري  داد:  ادامه  وي 
بوسيله  هم  مقداري  و  بهداشت  وزارت  سوي  از 

کمك هاي سازمان بهداشت جهاني تامين مي شود. با 
اقداماتي که در زندان ها و مراکز گذري براي کنترل 
ایدز انجام مي شود، معتادان راهنما یي ها و امكانات 
الزم را دریافت مي کنند. در مجموع ایران یكي از 

کشورهاي موفق در کنترل ایدز در منطقه است.
نبوي با اشاره به فعاليت گسترده اداره ایدز وزارت 
بهداشت، ادامه داد: تصویب سند راهبرد ملي ایدز 

در کشور بيشتر به این منظور بود که همكاري دیگر 
سازمان ها به منظور آموزش و هشدارهاي الزم جلب 
شود. با توجه به خطرات ناشي از مصرف قرص هاي 
روان گردان و روابط جنسي حفاظت نشده الزم است 
پایين تر  در سنين  ایدز  از  پيشگيري  آموزش هاي 
ارائه شود. به این ترتيب ارائه آموزش هاي الزم به 
دانش آموزان با همكاري سایر سازمان ها الزم است.

وي در این باره ادامه داد: پيشگيري از ایدز تنها با 
آموزش و حفاظت امكانپذیر است و واکسني براي 
آن وجود ندارد. اگر پيشگيري از این موضوع انجام 
نشود حاصل آن کشوري مانند کشورهاي آفریقایي 
خواهد بود که40 درصد جوامع شان به ایدز مبتال 

مي شوند.
وزارت  واگير  بيماري هاي  مدیریت  مرکز  معاون 

بهداشت ميزان بروز ایدز در جمعيت ایراني را زیر 
باید این ميزان را  یك درصد عنوان کرد و گفت: 
حفظ و از افزایش آن جلوگيري کرد. به این منظور 

برنامه ریزي هاي الزم پيش بيني شده است.
منظور  به  شده  انجام  اقدامات  به  پایان  در  نبوي 
پيشگيري از ایدز در زندان ها را به نسبت مثبت 
تمام  در  بهداشتي  پایگاه هاي  گفت:  و  کرد  عنوان 
و  باالي کشور فعال است  به  نفر  زندان هاي 100 
اقدامات مراقبت ایدز در زندان ها انجام مي شود. 
همچنين بر حسب شرایط بيمار، حمایت هاي اجتماعي 

از بيماران مبتال به ایدز انجام مي شود. 

تحدید حدود اختصاصي
8/232 شماره: 6725 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه بمساحت 243/75 مترمربع به 
شماره پالك 8242 فرعي مفروز و مجزي شده از پالك 4443 فرعي از 159- اصلي واقع در 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي حسین دانش پژوه فرزند علي 
در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1390/09/09 
ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات 
تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطارمي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. م 

الف/ 76  تاریخ انتشار: 1390/8/17طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالك بادرود
 

مزایده مال غير منقول
8/303 بر اساس پرونده اجرائی کالسه 13/2183/ر/87 تمامیت ششدانگ یکبابخانه به شماره یازده 
هزار و دویست و شصت و هشت فرعی از دو اصلی )2/11268( واقع در فضل آباد بخش یک 
ثبتی شهرضا مجزی شده از پالك هشتصد و پنجاه 2/850 مورد ثبت صفحات 220، 503 دفاتر 
419، 129 به مساحت چهارصد و چهل و هفت )447( مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماالً به طول 
سی متر و سی سانتیمتر )30/30( دیوار به دیوارخانه هشتصد و چهل و نه) 849/(2 شرقاً بطول 
پانزده متر و ده سانتیمتر )15/10( دیوار به دیوار خانه هشتصد و پنجاه )850/(2 باقی مانده جنوبًا 
بطول بیست و نه متر و بیست سانتیمتر )29/20( دیوار به دیوار خانه هشتصد و پنجاه )850/(2 
باقی مانده غرباً به طول پانزده متر و ده سانتیمتر )15/10 ( درب و دیواریست به کوچه عمومی. 
حقوق ارتفاقی ندارد. به نام قدرت خاقان پورشاهرضا و نصرت انصاری پور بالسویه ثبت و سند 
صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 10551 مورخ 85/12/21 دفتر شماره 5 شهرضا 
از طرف نامبردگان در رهن بانک ملت شعبه مرکزی شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بستانکار باستناد 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون وحذف ماده 34 مکرر و آئین نامه اصالحی مربوطه پالك 
مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی 
کارشناسان رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید: ملک مذکوربه صورت یکباب 
منزل مسکونی یک طبقه به مساحت اعیانی همکف 254 مترمربع و زیرزمین انباری 64 مترمربع 
و اتاق سرپله به مساحت 9 مترمربع می باشد وعرصه آن نیز 447 مترمربع میباشد. منزل مذکوربا 
اسکلت دیوار باربر با آجر و مالت ماسه سیمان، سقف تیرآهن و آجر و درب های خارجی تعدادی 
آهنی وتعدادی آلومینیوم نمای خارجی و داخل حیاط آجر چهار سانتی و سنگ، آشپزخانه اوپن 
ونمای داخلی تا ارتفاع یک مترسنگ چینی ومابقی اندود گچ و سقف نیز ابزار گچ بری وکف 
سالن سرامیک 40×40 و کف اتاقها موزائیک میباشد. سیستم سرمایشی وگرمایش کولرآبی وبخاری 
گازی میباشد. ارتفاع ساختمان در قسمت شرقی )ساختمان اصلی( 30/30 متر و ارتفاع ساختمان 
قسمت غربی نیز2/90 متر میباشد. دارای انشعاب آب و برق و گاز و حیاط سازی کامل با کف 
فرش موزائیک وکف تراس سنگ گرانیت وقسمتی ازبدنه نیز سنگ گرانیت میباشد. به مبلغ یک 
میلیارد و چهارصد و چهل و شش میلیون و هفتصد هزار ریال )1,446,700,000( ریال ارزیابی 
گردیده است. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 90/9/23 در 
شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز 
مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.
مزایده از مبلغ کارشناسی یک میلیارد و چهارصد و چهل و شش میلیون و هفتصد هزار ریال 
)1,446,700,000( ریال کارشناسی شروع وبه باالتربن قیمت به هر کس که خریدار باشد فروخته 
میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا- خیابان حافظ غربی 
–کوچه شهید بهمنی-پالك81 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی 
اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات وعوارض شهرداری وبدهی های 
مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده 
میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 90/8/17 چاپ و منتشر میشود. میر 

محمدی - رئیس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

تحدید حدود اختصاصي
8/305 شماره: 6580 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور در کوي باال شماره 3930 
فرعي از شماره 35 اصلي واقع در ازان بخش ثبتي میمه که طبق پرونده ثبتي بنام حسن جباري و 
غیره فرزند رحمت اله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي یا متقاضیان ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده یا نامبردگان 

تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 90/9/9 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي  گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: سه شنبه 90/8/17 نوروز- رئیس ثبت اسناد و امالك میمه
 

ابالغ 
8/315 شماره: 900573. شاکی خانم سیده عاطفه علوی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
علیه حامد طاهری طرح شکایت پس از ارجاع به شماره 9009980359800560 ثبت شعبه 19 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان گردیده نظر به مجهول المکان بودن مشتکی عنه و در 
اجرای دستور بازپرس محترم شعبه 19 دادسرا و با تجویز از ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار چاپ و منتشر و به نامبرده باال ابالغ می گردد 
مورخه 90/9/20 ساعت 8:30 صبح به شعبه 19 بازپرسی واقع در اصفهان – خیابان جابرانصاری 
– مجتمع قضایی – شماره 3- طبقه چهارم مراجعه نماید. م الف: 12114 زارعان – مدیر دفتر شعبه 

19 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان 
 

مزایده  
8/321 اجرای احکام شعبه 16 دادگاه حقوقی - خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه 
اجرایی 900147 ح ج/16 له خانم لیال فرهنگ، علیه آقای سید مهرداد میراحمدی با خواسته الباقی 
مهریه 159 عدد سکه بهارآزادی و 971/000 ریال هزینه دادرسی و 500/000 ریال حق الوکاله و 
1/200/000 ریال اجرت کارشناسی و 160/000 اجرت نشر و مبلغ 2/623/550 ریال حق االجرا 
دولت جلسه مزایده ای به منظور فروش شش دانگ یک باب آپارتمان به آدرس خیابان آتشگاه، 
خیابان بهشت، خیابان نوبهار، پالك3، 3 طبقه با نمای رومی معروف به دیوار اسبی به شماره ثبتی 
587-7/583 بخش 14 که حسب نظر کارشناسی مجموعه دارای 3 طبقه 60- طبقه همکف و طبقه 
اول می باشد. موضوع مزایده در طبقه اول قرار دارد و به انضمام تراس دارای مساحت به میزان 
131/02 مترمربع با قدر الحصه و قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات به انضمام پارکینگ به 
شماره 583 فرعی به مساحت 13/19 مجزی شده از 569 فرعی از 7 اصلی و دارای انشعاب آب، 
برق، گاز و اسکلت بتون،  کف موزاییک و موکت دارای گچ بری و نقاشی مولتی کالر با قدمت 
10 ساله می باشد. دربهای بیرونی آلومینیوم و داخل چوب سرویس بهداشتی کاشی و سرامیک 
و کابینت فلزی و فاقد انباری می باشد و به مبلغ 877/834/000 ارزیابی گردیده و هم اکنون در 
تصرف محکوم علیه می باشد را برگزار نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل دیدن 
کرده و جهت شرکت در مزایده در تاریخ 90/9/5 ساعت 9:30 در دفتر این اجرا اتاق 204 طبقه 
دوم دادگستری کل استان اصفهان – واقع در خیابان شهید نیکبخت حاضر شوند. فروش از مبلغ 
ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد 
مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده واریز و هزینه های مربوط را متقبل شود. م الف: 

12120 شریعتی - مدیر اجرای احکام شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/367 در خصوص پرونده کالسه 717/90 ش 31 خواهان داود سوادکوهي دادخواستي مبني بر 
الزام به انتقال سند رسمي موتورسیکلت شماره 136 اصفهان 925 به طرفیت 1- حسن قدرتي 2- 
بهرام نجف آبادي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/10/14 ساعت 
3/5 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه – مجتمع 
شماره دو اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 12255 مدیر دفتر شعبه 

31 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/368 در خصوص پرونده کالسه 90-901 ش ح/ 33 خواهان مسعود ربیع زاده دادخواستي مبني 
بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت 46-658-تهران 36 به انضمام مطلق خسارات قانوني به طرفیت 
نصراله رنجبر خالد ریگي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/9/30 
ساعت 8 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان چهار راه صارمیه اول 

خ آتشگاه مجتمع 2 دادسراي عمومي و انقالب 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/ 12295 مدیر دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
8/370 نظر به اینکه در پرونده کالسه 890859 ك 101 این دادگاه خانم فاطمه سادات موسوي 
فرزند شیرمحمد متهم به خیانت در امانت یک فقره چک مي باشد. وقت رسیدگي پرونده براي 
روز چهارشنبه مورخ 1390/9/26 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده، لذا با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهي به نامبرده ابالغ مي نماید در وقت مقرر جهت 
رسیدگي حاضر گردیده. بدیهي است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگي 
ابالغ شده محسوب و دادگاه غیاباً مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شکراني- مدیر دفتر شعبه 

101 دادگاه عمومي جزایي خمیني شهر
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/371 از دادگاه انقالب اسالمي شهرستان خمیني شهر به آقاي میرزا کیاني که در پرونده کالسه 
89-168 انقالب متهم به: نگهداري 31/80 گرم هروئین مي باشد اخطار و اعالم مي نماید که براي 
روز دوشنبه مورخه 90/9/21 ساعت 8/30 جهت رسیدگي به این دادگاه مراجعه نماید به علت 
مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر این آگهي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج 
و متذکر مي شود چنانچه متهم در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر نگردیده وقت فوق الذکر ابالغ 
شده محسوب، تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد و دادگاه غیاباً رأي صادر خواهد نمود. م الف/ 

11625 موسوي- دادرس دادگاه انقالب اسالمي خمیني شهر
 

ابالغ
8/372 نظر به اینکه در پرونده کالسه 900552ك102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر آقای 
ابوالفضل )سجاد( نصراصفهانی متهم می باشد به تمرد به مامورین – تخریب لباس سرباز – 
تخریب اموال دولتی موضوع شکایت گزارش مجید فخاری لذا وقت رسیدگی پرونده برای 
روز دوشنبه مورخ 90/9/21 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی، 
ابالغ شده محسوب و دادگاه غیاباً مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 11622 مدیر دفتر 

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر 
 

ابالغ رأي
8/378 کالسه پرونده: 441/90، شماره دادنامه: 588-90/7/13، مرجع رسیدگي: شعبه 19 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان:  قدرت اله امیرحاجلو نشاني: چادگان مشهد کاوه، خوانده: علیرضا 
رمضاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادي، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال 
به ش��رح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دعواي قدرت اله 
امیرحاجلو به طرفیت علیرضا رمضاني به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال طبق رسید عادي 
مورخه 89/12/9 به انضمام مطلق خسارات قانوني با عنایت به محتویات پرونده،  اظهارات خواهان 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگي و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، 
شورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و 
حق الوکاله وکیل برمبناي تعرفه قانوني و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
90/5/12 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران برعهده اجراي محترم احکام مي باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي 
صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعي به خوانده قابل واخواهي در این شورا و ظرف 
بیست روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه هاي عمومي حقوقي 

اصفهان مي باشد. م الف/ 12359 قاضي شعبه نوزدهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
8/407 شماره: 375/90 ش ح/ 14 به موجب رأي شماره 1119 تاریخ 90/6/23 حوزه 14 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقاي سیف اله سعیدي نام پدر : 
خان قلي مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون ریال )47/000/000 

ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد هزار ریال )700/000 ریال( بابت هزینه کارشناسي و 
مبلغ سي و هشت هزار ریال )38/000 ریال( بابت هزینه دادرسي و هزینه هاي نشر آگهي در 
حق محکوم له آقاي غالمحسین طهماسبي بلداجي نام پدر: امامقلي نشاني محل اقامت: اصفهان- 
امیرحمزه- خ پنجم فرعي 5- منزل سوم سمت راست. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر 
به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا 
صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده 
باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 14 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
8/408 شماره: 153/90 به موجب رأي شماره 471 تاریخ 90/6/5 حوزه 19 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهروز صابري علي آبادي نام پدر: اسداله 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سي هزار 
ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه ازت اریخ سررسید 
89/8/11 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي 
احکام مي باشد در حق محکوم له اصغر شعباني قهجاورستاني با وکالت فرهاد نیک نسب نشاني 
محل اقامت: شیخ صدوق شمالي- حدفاصل نیکبخت و سعادت آباد- دفتر وکالت صادر شد. نیم 
عشر. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن 
اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي 
از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم 

خواهد شد. شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
8/409 شماره: 90-436 ش/20 به موجب رأي شماره 537 تاریخ 90/6/20 حوزه 20 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه هوشنگ وزیري مجهول المکان 
محکوم است به: محکوم به شانزده میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار و پانصد و هیجده 
ریال معادل 16/285/518 ریال اصل خواسته سي هزار ریال هزینه دادرسي و خسارت تأخیر از 
89/6/30. در حق محکوم له محمود فروتن منش نشاني محل اقامت: خ قائمیه کوي آسیاب کوچه 
شهید حاج بابایي بن دوم پ 65. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف/ 12366 

شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/410 در خصوص پرونده کالسه 90-858 خواهان عزت اله ابوطالبي دادخواستي مبني بر مطالبه 
مبلغ 25/000/000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 89/9/15 لغایت صدور حکم به انضمام مطلق 
خسارات و هزینه دادرسي و قبوض آب و برق و گاز به طرفیت عبداله صالحي واناني تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/9/23 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 12373 مدیر دفتر شعبه 

45 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

در حاشيه همایش استراتژیك اعالم شد: 

ايران ۱۰۰ هزار بيمار مبتال به ايدز دارد

رئيس انجمن حمایت از بيماران کليوي: 

فروش کليه 7 ميليوني جرم است

معاون مرکز مدیریت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت: 

ايدز در جامعه ايرانی زير يک درصد است
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زاینده رود
 

این روزها که همه چیز فوتبال یا بهتر بگوییم 
روی  کشورمان  ورزشی  فرهنگ  چیز  همه 
انگشتان دو قلقلک باز  فر می خورند و کانون 
توجهات قرار گرفته اند و همین قلقلک بازها در 
هفته گذشته برای ورزش کشور کاری کرده اند 
که به اندازه همه دهه های گذشته که کم تر از 
فرهنگ در ورزش بحث شده بود، حرف زده 
سرلوحه  ورزش  در  محوری  اخالق  و  شد 
همه برنامه های رسانه ای  و در محوریت های 
قرار  مسئوالن  و  کارشناسان  همه  اظهارات 

گرفت.
به  توجه  و  محوری  اخالق  هیاهوی  این  در 
فرهنگ ورزشی، ما هم فرصت را مغتنم شمرده 
و برای بیان برخی نکات در چند پاراگراف وارد 

گود شدیم. 
خواسته یا ناخواسته رفتار زشت شیث رضایی 
و محمد نصرتی در دیدار با داماش انجام شده و 
همین اتفاق زشت کاری کرده که همه اصناف و 
گروه ها و مسئوالن صحبت از فرهنگ کرده و 
به شیوه های مختلف بداخالقی این دو بازیکن 

پرسپولیس را تقبیح کنند.
همان طوری که گفته شد رفتار زشت شیث و 
نصرتی جای هیچ گونه دفاعی ندارد و نمی توان 
به راحتی از کنار این زشتی ها عبور کرد و باید 
به لحاظ قانونی با این دو برخورد شود. احکام 
سنگین کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس در 
مورد مدافعان متخلف سرخ پوشان صادر شده 
و به زودی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
نیز حکم هایی را برای شیث و نصرتی صادر 

خواهد کرد.
قبل از تصمیم نهایی کمیته انضباطی بد نیست 
مسئوالن این کمیته و حتی مدیران فدراسیون و 
مسئوالن ورزشی مرور تاریخی به اتفاقات تلخ 

در حوزه ورزش به ویژه فوتبال بیندازند.

 در فوتبال ایران بارها تصمیم هایی احساسی 
گرفته شده و برای برخورد با یک تخلف آنقدر 
ورزشکار  یک  نابودی  باعث  که  شده  اغراق 
شده و در مقابل گاهی اوقات برای برخورد با 
یک متخلف فوتبالیست آنقدر اغماض شد که 
سرانجام بداخالقی ها و کج روی ها آن است 

که امروزه شاهدش هستیم.
سیبل  نصرتی  و  شیث  گذشته  روزهای  در 
همه بداخالقی ها بوده اند و هر کسی در هر 
زده و  فرهنگ  از  جایگاهی هست که سخن 
گاهي برای این دو بازیکن متخلف حکم هایی 
نیز صادر کرده است، اما چرا کسی نمی پرسد 
که علت این کج روی ها چیست؟ چرا هیچ 
مسئولی خودش را در این اتفاق های تلخ سهیم 
نمی داند و برای یک بار هم که شده چرا هیچ 
مدیری خود را مورد نکوهش قرار نمی دهد و 

همچنان توپ در میدان دیگران است!
را  مجاهدهایی  سرخ«  های  »قلقلک  با  چرا   
فراموش کرده ایم که قرار بود روزی در عرصه 
ورزش برای این سرزمین مجاهدت کرده و به 

نام ایران افتخار آفرینی کنند؟!
کنار  اکبریان  علی  تلخ  سرنوشت  با  زود  چه 
کنار  از  عادی  رهگذر  یک  مانند  و   آمدیم 

روماریوی ایران گذشتیم!
چه زود قلقلک شده نماد بی فرهنگی و بداخالقی 
بدتر  قلقلک  از  که  حالی  در  کشور،  ورزش 
دوبنده های دود گرفته ای است که روزگارانی 
المللی بین  های  تشک  روی  دور  چندان   نه 
برای این کشور افتخار آفرینی می کردند و پرچم 

ایران را به اهتزاز در می آوردند!
را مدیریتی  های  قلقلک  و  ها  ضعف   چرا 
نمی بینیم و احساس می کنیم »منیجرها« افرادی 

منزه هستند و عاری از هر گونه خطا!
بازتاب  برای  زود  ژورنالیستی چه  در حوزه   
زشتی ها دست به کار شدیم و بدی ها را از 
جهان  سرتاسر  در  دیگران  به  کشور  ورزش 

انعکاس دادیم و به دلیل تندروی ها رسالت 
خبری را فدای اشاعه فحشا کرده و چهره ای 
نه چندان واقعی از نام ایران به دیگران معرفی 

کردیم.
در این یک هفته آنقدر نوشتیم و آنقدر گفتیم که 
قبح زشتی ها حداقل در ورزش شکسته شد و 
خروجی آن به دست نوجوانان و جوانانی رسید 
که شاید پیش از این دوست نداشتند در جمع 

خانوادگی درباره اش صحبت کنند.
در برزخ فرهنگی و در کج روی های اخالقی 
در ورزش مدیران دیده نمی شوند، مدیرانی که 
آنهایی که  قیمتی می خواهند.  به هر  نتیجه را 

شاید انگشتانی کشیده تر از شیث و نصرتی 
انگشت شان، نبودن  نمایان  دلیل  به  اما   دارند، 

برای ورزشکار  فقط  و  متهم می شوند  تر  کم 
حکم صادر و راحت تر صحبت می کنند!

یکی از خطاهای فاحش مدیریتی برای برخورد با 
 بداخالقی ها و ناهنجاری ها در ورزش واژه ای

به نام »مدارا« بوده و شاید با همین واژه است 
که بازیکن ساالری در ورزش کشور رشد کرده 
و اکنون همین مداراها تیشه به ریشه فرهنگ 

ورزشی کشور زده است.
باید پذیرفت که بی فرهنگی ورزش کشور   
فقط در وجود دو بازیکن خالصه نمی شود 

بداخالقی ها همچنان در الیه های زیرین  و 
روز  به  روز  و  دوانده  ریشه  ورزشی  جامعه 
 نیز در حال افزایش است و برای اصالح این

کج روی ها باید واقع بین بود و از سر دادن شعار 
پرهیز کرد. مجری قانون باید تابع همه بندها و 
تبصره های قانونی باشد و بدون توجه به نام 
را صادر  عادالنه  رأی  ورزشکار  نشان یک  و 
کند. مدیر نباید در مورد فرد متخلف احساسی 
برخورد کند، چون یک مسئول نمی تواند برای 
گرفتن تصمیم در مورد فرد متخلف موج سوار 
باشد بلکه باید خودش همه جوانب را بسنجد 

و تصمیم گیری کند. 

بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند گفت: کسانی که بازی 
را مشاهده کردند می توانند در مورد این که پیروزی 
حق کدام تیم بود قضاوت کنند؛ تیم ما در همان نیمه 
اول می توانست با پیروزی و اختالف سه، چهار گل به 
رختکن برود اما درخشش ابراری نیا دروازه بان ماهان 

از این موضوع جلوگیری کرد.
و  گیتی پسند  دیدار  پیرامون  زحمتکش  محمدرضا 
و  بودیم  شاهد  را  بازی خوبی  گفت:  ماهان  فوالد 
خواست خدا بود که بازی با نتیجه تساوی به پایان 

برسد؛ موقعیت های زیادی را در این مسابقه از دست 
دادیم و هرچه زدیم به در بسته خورد. مطمئن باشید 
اگر شاپا در دقایق پایانی مسابقه اخراج نمی شد برنده 
بازی بودیم. شاپا هیچ حرفی به داور نزد و هیچ کاری 
هم انجام نداد و من به واقع نمی دانم داور او را به چه 

دلیل اخراج کرد.
اما  کردیم  بازی  عالی  دوم  نیمه  در  داد:  ادامه  وی 
موقعیت های زیادی را از دست دادیم و مطمئن هستم 
در ادامه بازی ها با نمایش مطلوبی که در این دیدار 

داشتیم اگر تیرك دروازه و صورت و شکم دروازه بان 
حریف اجازه دهد می توانیم عملکرد مناسبی داشته 

باشیم و برنده بازی های بعدی باشیم.
کرد:  نشان  خاطر  پسند  گیتي  فوتسال  تیم  بازیکن 
کسانی که بازی را مشاهده کردند می توانند در مورد 
این که پیروزی حق کدام تیم بود قضاوت کنند؛ تیم 
ما در همان نیمه اول می توانست با پیروزی و اختالف 
سه، چهار گل به رختکن برود اما درخشش ابراری نیا 

دروازه بان ماهان از این موضوع جلوگیری کرد.

وی افزود: با توجه به این که نظری مصدوم بود و 
به این بازی نمی رسید و دانشور هم به تازگی از بند 
مصدومیت رها شده است و همچنین من و افشین 
کاظمی با مصدومیت جزئی رو به رو بودیم؛ کار برای 
ما سخت شده بود هرچند باید از حسین حسینی 
دروازه بان تیممان در این بازی هم تشکر کنم زیرا 
او عملکرد عالی داشت و از درخشش او حیرت زده 
شدم. دیدار دو تیم گیتی پسند و فوالدماهان شنبه شب 

با تساوی دو بر دو پایان یافت.

ورزش
خبر

 حضور خانه شناگران
در ليگ  واترپلو

مدیرعامل خانه شناگران اصفهان گفت: اعالم آمادگی 
خود را برای شرکت در لیگ های شنا، شیرجه و واترپلو 

به فدراسیون شنا اعالم کرده ایم.

برگزاری مسابقات چهارجانبه 
موتور کراس 

مسابقات چهارجانبه موتور کراس با حضور استان های 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و لرستان در 
محل پیست موتورسواری دربند غالت شهرکرد برگزار 
شد که در نهایت تیم های مقاومت اصفهان، لرستان و 
نماینده استان به ترتیب مقام های اول تا سوم تیمی را 

کسب نمودند.

برگزاری مسابقات سوارکاری 
کورس پاييزه 

با  سامان  بخش  پاییزه  کورس  سوارکاری  مسابقات 
حضور چهار تیم شهرکرد، زرین شهر، سامان و شوراب 
صغیر در محل زمین ورزشی شوراب صغیر برگزار شد. 
این مسابقات با حضور 50 سوارکار در دو بخش کورس 
و نمایش برگزار شد که در بخش کورس مسافت یک 
هزار و 500 متر مجتبی نجات، مهدی مرادی و مرتضی 
نجات به ترتیب اول تا سوم شدند. همچنین در بخش 
امیر  نمایش وحید نوربخش، سجاد رحیمی و سید 

حسین نوربخش اول تا سوم شدند. 

 پيروزی تيم بسكتبال
شهيد همت 

تیم بسکتبال شهید همت شهرضا که به عنوان نماینده 
استان اصفهان در لیگ دسته اول بسکتبال کشور حاضر 
جمعه  شامگاه  مسابقات  این  چهارم  هفته  در  است 
پذیرای تیم رویای سبز خراسان رضوی بود. در این 
دیدار تیم شهید همت با ارائه یک بازی حساب شده و 

حرفه ای با نتیجه 78 بر 64 بر حریف خود غلبه کرد.

 آغاز مسابقات زيرگروه
ليگ بسكتبال 

دور رفت مرحله دوم مسابقات بسکتبال لیگ زیر گروه 
کشور به میزبانی شهرستان بروجن از توابع استان چهار 
محال و بختیاری آغاز شد. در مسابقات برگزار شده 
هیأت بسکتبال بروجن 78 بر 27 از سد هیأت ایالم 
گذشت و بازی تیم های نیاوران تهران و پتروشیمی 
بندر امام با نتیجه 72 بر 55 به سود نیاوران تهران خاتمه 

یافت. 

 جايگاه شمالی اولدترافورد
به نام فرگوسن

مسئوالن باشگاه فوتبال منچستریونایتد جایگاه شمالی 
ورزشگاه اولدترافورد را به جایگاه »سرآلکس فرگوسن« 

تغییر نام دادند.
سال  نوامبر  ششم  از  ساله   69 فرگوسن  سرآلکس 
1986 که هدایت تیم فوتبال منچستریونایتد را از »رون 
اتکینسون« تحویل گرفته تا به حال 37 جام کسب کرده 
تغییر  ضمن  منچستریونایتد  باشگاه  مسئوالن  است. 
جایگاه  به  اولدترافورد  ورزشگاه  شمالی  جایگاه  نام 
سرآلکس فرگوسن، همچنین در نظر دارند تندیس این 

مربی را در ورزشگاه نصب کنند. 
پیشتر، مجسمه مت باسبی و مجسمه سه گانه دنیس ال، 
جورج بست و بابی چارلتون در باشگاه منچستریونایتد 
نصب شده است. تماشاگران در دیدار با ساندرلند با 
یافته  ورزشگاه حضور  در  بزرگ  نوشته  پارچه  یک 
بودند. روی این پارچه، این عبارت به چشم می خورد: 
ممکن  را  غیرممکن  رویای  فرگوسن  سرآلکس 

می سازد. 

ليگ واليبال تعطيل شد 
 با پایان رقابت هاي هفته ششم لیگ برتر والیبال، این 
مسابقات به مدت یک ماه تعطیل شد. خولیو والسکو 
سرمربي آر ژانتیني تیم ملي والیبال ایران پس از حدود 
یک ماه، به ایران بازگشت تا تیم ملي والیبال ایران را 

براي حضور در جام جهاني ژاپن آماده کند.
لیگ برتر والیبال باشگاه هاي کشور نیز پس از انجام 
هفت دیدار هفته ششم یک ماه تعطیل شد تا تیم ملي 
ایران اردوي آمادگي خود براي شرکت در جام جهاني 
ژاپن را آغاز کند. مردان والیبال ایران از امروز تمرینات 
خود را آغاز مي کنند و در صورت به موقع رسیدن 
دعوتنامه چیني ها، به منظور برگزاري اردوي آمادگي 
و چند دیدار دوستانه 19 آبان به چین سفر خواهند 
کرد و در غیر این صورت 26 آبان به طور مستقیم به 

ژاپن مي روند.

دژاگاه می تواند به بحرين بيايد
چنانچه کادرفنی خواهان استفاده از این بازیکن باشد 

مقدمات حضور وی را در منامه فراهم خواهیم کرد
مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اگر 
ایرانی  بازیکن  دژاگاه  اشکان  بخواهد،  روش  کی 
وولفسبورگ در بحرین به تیم ملی خواهد پیوست. وی 
گفت: مشکل سربازی این بازیکن حل شده است و در 
صورت تصمیم کادرفنی، این بازیکن به ترکیب تیم ملی 

اضافه خواهد شد. 

تریبون

زحمتكش: هر چه زديم به در بسته خورد

همه چيز به پای مديريت قبلی نوشته می شود
سرمربی تیم هندبال ذوب آهن گفت: وضعیت فعلی ذوب آهن 
به دلیل قصور مدیریت گذشته است که قراردادها را تسویه 

نکردند.
در  فعلی ذوب آهن  مدیریت  داشت:  اظهار  مرتجی  شهداد 
وضعیت فعلی کوتاهی نداشته و طی یک ماه گذشته مدیرعامل 
باشگاه پیگیر حل مشکالت مالی باشگاه بوده که تاکنون به 

نتیجه نرسیده است.
وی با بیان این که مشکالت مالی گریبان گیر تیم ذوب آهن 

شده است، تأکید کرد: در جریان وضعیت اعزام تیم به مسابقات باشگاه های آسیا نیستم 
اما این قدر می دانم که بازیکنان هنوز 60 درصد قراردادهای فصل گذشته خود را دریافت 
نکرده اند. سرمربی تیم هندبال ذوب آهن با اشاره به این که تمرینات تیم ذوب آهن از سه ماه 
گذشته آغاز شده است، افزود: تمرینات تیم در این مدت منسجم دنبال شده و از وجود 
چند بازیکن خارجی نیز در تیم استفاده کرده ایم. وی ادامه داد: در صورتی که عملکرد این 
بازیکنان در مسابقات آسیایی مورد تأیید کادر فنی قرار بگیرد، در مسابقات لیگ نیز از وجود 
این بازیکنان استفاده می کنیم.  چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا از 
روز جمعه 20 آبان ماه با حضور 12 تیم از غرب آسیا و بدون حضور تیم های شرق این قاره 
در شهر دمام عربستان آغاز می شود. تیم های ذوب آهن و سپاهان اصفهان نمایندگان کشورمان 

در این رقابت ها هستند. 

بازي با نماد گل خشخاش ممنوع!
فدراسیون بین المللی فوتبال به تیم ملی انگلستان اجازه 
نداد که به منظور بزرگداشت قربانیان جنگ جهانی اول 
با پیراهن هایی که نماد گل خشخاش روی آنها حک شده 

به میدان بروند.
تیم ملی فوتبال انگلستان روز شنبه هفته آینده )11 نوامبر( 
لندن برگزار  در دیداری دوستانه که در ورزشگاه ومبلی 
می شود با اسپانیا دیدار خواهد کرد و این در حالی است 
که انگلیسی ها در نظر دارند در این روز که به روز یادبود 

با پیراهنی به میدان بروند که تصویر گل  قربانیان جنگ جهانی اول مشهور است 
خشخاش روی آن نقش بسته، هرچند که مقامات فیفا با این کار مخالفت کرده اند. 
آدریان بوینگتون، یکی از اعضای بلندپایه اتحادیه فوتبال انگلستان گفته که در تالش 
هستند تا فیفا را متقاعد کنند به آنها اجازه دهد تا در دیدار با اسپانیا با پیراهن های 

منقش به گل خشخاش به میدان بروند.
ندارند در  بازیکنان حق  فیفا،  فیفا طی اطالعیه ای اعالم کرده است: طبق مقررات 
خود  پیراهن های  روی  تجاری  و  مذهبی  سیاسی،  پیام  هرگونه  فوتبال  دیدارهای 

حک کنند.
به  می توانند  تنها  که  گفته اند  انگلیسی ها  به  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون  مقامات 

مناسبت کشته شدگان جنگ جهانی اول با یک دقیقه سکوت بازی را آغاز کنند. 

ظفرمنش، سرمربی خانه شناگران شد
 

علی ظفر منش در فصل جدید لیگ واترپلو هدایت این 
تیم را بر عهده دارد.

با تصمیم مدیرعامل خانه شناگران علی ظفرمنش هدایت 
عهده  بر  جدید  فصل  برای  را  باشگاه  این  واترپلو  تیم 

گرفت.
در فصل گذشته این مسابقات، بابک بسیطی سرمربی این 
تیم بود، اما با به توافق نرسیدن وی با مدیران باشگاه، 

ظفرمنش سرمربی جدید این باشگاه شد.
عنوان  به  شناگران  خانه  و  ماهان  فوالد  تیم  دو  واترپلو،  لیگ  جدید  فصل  در 

نمایندگان واترپلو اصفهان حضور دارند.
مدیرعامل خانه شناگران اظهار داشت: ظفرمنش از بازیکنان ملی پوش است که در 

فصل جدید مسابقات هدایت تیم را بر عهده دارد.
مجید امینی ادامه داد: بسیطی به دلیل مشغله زیاد کاری امکان همکاری با باشگاه را 

نداشت و به همین دلیل تصمیم به تغییر کادر فنی گرفتیم.
وی با اشاره به انتصاب مدیر ورزشی خانه شناگران بیان داشت: بهمن کیانی واال که 
از ملی پوشان سابق شنای اصفهان است و سابقه زیادی در ورزش دارد، به عنوان 
مدیر ورزش این باشگاه انتخاب شده است. با این تفاسیر تیم خانه شناگران به عنوان 

دومین نماینده اصفهان در لیگ هاي شنا، شیرجه و واترپلو حضور خواهد داشت.

چارچوب

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با ابراز ناراحتی از تعطیلی 
نمی توانم  گفت:  مالی  مشکالت  دلیل  به  تیم  این  تمرینات 

بازیکنان را مجبور کنم که در تمرینات شرکت کنند.
تیم  این  تمرینات  شدن  تعطیل  مورد  در  ابراهیم زاده  منصور 
ضمن بیان مطلب فوق افزود: عصر روز شنبه بازیکنان در محل 
تمرینات تیم حاضر شدند اما به دلیل مشکالت مالی تمرین 

نکردند.
وی ادامه داد: ساعت 10:30 روز یک شنبه هم تمرین با وزنه 
بار دیگر حاضر  به دلیل مشکالت مالی  بازیکنان  داشتیم که 
به انجام تمرینات نشدند تا دومین جلسه از تمرینات تیم هم 

برگزار نشود. 
من  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  ذوب آهن  فوتبال  تیم  سرمربی 
نمی توانم بازیکنان را به تمرین کردن مجبور کنم زیرا اگر آنها 
بدون روحیه تمرین کنند، احتمال مصدومیتشان وجود دارد. من 

به آینده آنها فکر می کنم.
ابراهیم زاده همچنین گفت: امیدوارم مسئوالن فکری کلی برای 
باشگاه ذوب آهن بیاندیشند، زیرا تزریق منابع مالی برای کوتاه 
مدت، تنها یک مسکن است و شاید در آینده مشکالت را بیشتر 

کند.
برابر  تساوی  از  اصفهان پس  فوتبال ذوب آهن  تیم  تمرینات 
شهرداری در تبریز تعطیل شد و قرار بود از روز شنبه آغاز شود 
اما به دلیل مشکالت مالی، بازیکنان سر تمرین رفتند ولی به 

دلیل اعتراض از انجام تمرینات گروهی امتناع ورزیدند.

مربی هیأت تنیس  روی میز استان اصفهان گفت: در رقابت های 
آزاد و رده بندی تنیس روی میز دسته برتر جوانان دختر کشور 

قزوینی ها از ورزشکاران اصفهانی انتقام گرفتند.
سیده شیرین درخشنده اظهار داشت: رقابت های تنیس روی میز 
آزاد و رده بندی دسته برتر جوانان دختر کشور در سالن خانه 
اصفهان و با حضور 48 ورزشکار از استان های مختلف کشور 

آغاز شد.
وی با بیان این که در مرحله مقدماتی رقابت های تنیس روی 
میز آزاد و رده بندی دسته برتر دختران کشور، ورزشکاران در 
16 جدول سه تایی و به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت 
پرداختند، تصریح کرد: از هر جدول دو نفر به مرحله بعد راه 

یافتند.
دنبال  به  داد:  ادامه  اصفهان  استان  میز  تنیس روی  هیأت  مربی 
رقابت های تنیس روی میز آزاد و رده بندی دسته برتر دختران 
کشور 32 بازیکن به صورت حذفی به رقابت پرداختند که در 
انتها 9 نفر از این ورزشکاران به رقابت های دسته برتر تنیس روی 
میز راه یافتند. وی اضافه کرد: صبح روز پنجشنبه ) دوازدهم آبان 
ماه ( نیز رقابت های تنیس روی میز رده بندی دسته برتر با حضور 
16 ورزشکار در یک جدول 16تایی به صورت دوره ای آغاز شد 
و در ساعت 13 روز جمعه )سیزدهم آبان ماه( نیز این مسابقات 
به پایان رسید. درخشنده افزود: در رقابت های تنیس روی میز، 
برندگان نخست تا دهم، در دسته برتر تنیس روی میز باقی مانده 

و نفرات یازدهم تا شانزدهم از دسته برتر حذف شدند.

گفتگو

ورزشكاران قزوينی از اصفهانی ها انتقام گرفتندغيبت دست جمعی بازيكنان ذوب آهن در تمرين

آنهایی که شاید 
انگشتانی کشيده تر از 
شيث و نصرتی دارند، 

اما به دليل نمایان 
نبودن انگشت شان، 
کم تر متهم می شوند 
و فقط برای ورزشكار 
حكم صادر و راحت تر 

صحبت می کنند!

دالیل ترویج بی فرهنگی در ورزش؛

»قلقلـک« نماد بی فرهنگی و بداخالقی ورزش کشور!



بازی»میدان نبرد« )Battlefield( که شهر تهران را صحنه نبرد میان 
ایران و آمریکا ساخته بود با تحریم خودجوش ایرانیان مواجه شد.
 شرکت الکترونیک آرتس  در جدیدترین شماره از سری بازی های 
»میدان نبرد« )Battlefield( کشور ایران و شهر تهران را تبدیل 
به صحنه جنگ کرده است و مردم ایران که از ساخت این بازی 
روی  بازی  این  تحریم  به  خودجوش  اقدامی  در  خشمگینند، 

آورده اند.
در این بازی نیروهای آمریکایی که همیشه نقش حامیان صلح و 

ثبات و حقوق بشر را در فیلم ها و بازی ها دارند، این بار به خود 
جرات داده و به جنگ با مردم ایران روی آورده اند. این بازی یک 
بازی تیراندازی اول شخص است و اگر یک ایرانی این بازی را 
انجام دهد، معنی آن این است که در فضای مجازی اسلحه به 
دست گرفته و به همراه آمریکایی ها علیه میهن خود و برادران 

هموطنش مي جنگد!
نبرد Battlefield 3 در سایت های خارجی عرضه شده  میدان 
است و متعاقباً انتظار مي رفت این بازی در فروشگاه ها و سایت های 

که  است  این  ماجرا  جالب  نکته  اّما  شود.  عرضه  بازی  داخلی 
هیچکدام از این فروشگاه ها این بازی را عرضه نکرده است.

بازی  این  فروش  و  که خرید  فروشگاه ها شنیدیم  یکی  از  ابتدا 
مجازات 3 ماه زندان دارد)!( که بیشتر به شایعه است. فروشگاه 
دیگری که به فروش بازی مي پرداخت دلیل عرضه نکردن این 
بازی را ِعرق مّلی بیان کرده صحبت های متصدی آن فروشگاه 
به نوعی جالب بود. وی اینگونه بیان کرد: با حکومت و مسئوالن 

کاری ندارم، حمله به ایران غیر قابل قبول است.

بازی ها  اصلی  کننده  پخش  نوعی  به  که  هم  دیگری  سایت 
خود  سایِت  نخست  قسمت  در  می شود،  محسوب 

 

نوشت، B.A.T.T.L.E.F.I.E.L.D 3 را عرضه نخواهد کرد ، لطفًا 
سئوال نفرمایید و در ادامه لیست فروشگاه هایی که این بازی را 
عرضه نخواهند کرد به انضمام جمله شما هم به ما بپیوندید آورده 
است. این کار سایت ها و فروشگاه های عرضه بازی در تحریم این 
بازی قابل تقدیر است باشد که مجالت این حوزه هم از نقد این 

بازی خودداری کنند.

دور  جزیره  این  ساحل  به  اکنون  کشتی،  یافته  نجات  تنها 
افتاده، افتاده بود. دلخسته و افسرده بود. او هر روز را به امید 
کشتی نجات، ساحل و افق را به تماشا مي نشست اما دریغ از 

کوچکترین امیدی...
سرانجام خسته و نا امید، از تخته پاره ها کلبه اي ساخت تا خود 
را از خطرات مصون بدارد و در آن استراحت کند. اما هنگامی 

از دور دید  بود،  آرامش در جستجوی غذا  اولین شب  که در 
آسمان  به  آن  از  دودی  و  است  سوختن  حال  در  کلبه اش  که 
افتاده و همه چیز از دست رفته  اتفاق ممکن  مي رود. بدترین 

بود. از شدت خشم و اندوه در جا خشک اش زد. مستأصل و 
من  با  راضی شدی  »خدای��������ا! چطور  زد:  فریاد  درمانده 
چنین کاری بکنی؟« صبح روز بعد با صدای بوق کشتی اي که 

به ساحل نزدیک مي شد از خواب پرید. کشتی اي آمده بود تا 
نجاتش دهد. مرد خسته، و حیران از ساکنان کشتی می پرسید که 
چطور او را یافته بودند؟ و نجات دهندگان مي گفتند: دیروز که 
برای گرفتن ماهی به دریا آمده و مشغول کار خود بودیم از دور 
دودی دیدیم و با خود گفتیم که حتمًا کسی در این سو درمانده 

شده و به کمک نیاز دارد...

از  تماشایی  تصاویری  جغرافی  نشنال  مجله 
سرخ  شفق های  زیبای  و  نادر  بسیار  پدیده 
منتشر  را  آمریکا  جنوب  تا  شمال  از  آسمان 

کرد.
با  باردار خورشید  از ذرات  همچنین توده اي 
توفان  و یک  کرده  پیدا  تماس  زمین  اتمسفر 
که  مي کنند  ایجاد  را  ژئومغناطیسی  عظیم 
منجر به شکل گیری یک سری از شفق های 

تماشایی مي شود.
در  شفق ها(  رایج  )شکل  سبز  شفق های 
 100 فاصله  در  اتمسفر  پایینی  بخش های 
تشکیل  زمین  سطح  باالی  کیلومتری 

مي شوند.
مختلفی  رنگ های  از  حقیقت  در  نور  این 
بیشتر  انسان  چشم  اما  است  شده  تشکیل 
نوری  طیف  این  سبز  بخش  درك  به  عادت 

دارد.
نادر، توده  این درحالی است که در مواردی 
مي کنند  حرکت  کمتری  سرعت  با  ذرات 
دارند.  کمتری  بار  انرژیک  نظر  از  اغلب  و 
تر  باالیی  بخش هایی  در  را  شفق ها  بنابراین 
 500 تا   300 میان  ارتفاع  در  زمین  اتمسفر 
شفق های  ارتفاع،  این  در  مي سازند.  کیلومتر 

ساخته شده سرخ رنگ هستند.
از  زیبا  نشنال جغرافی گزیده اي  اکنون مجله 
ایالت   50 در  که  را  تماشایی  شفق های  این 

آمریکا ثبت شده اند منتشر کرده است. 

تحريم خودجوش بازی Battlefield 3  توسط ايرانيان!

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 12 °9 ° -4 °-4 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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تكنولوژی هایی برای
 تشخيص دروغ

 از ترک های چهره تا 
تصويربرداری حرارتی

محققان روانشناسی قضایی دانشگاه های مختلف طی 
از  پرداخته اند که مي توان  ارائه تکنولوژی  به  سال ها 
به  از راستگویی  آنها در تشخیص دقیق دروغگویی 

خوبی استفاده کرد.
راست  از  دروغ  تشخیص  انسان ها  همه  برای  شاید 
دشوار باشد، اما کارآگاهان و وکال از معدود افرادی 
نشانه هایی  همواره  دروغگوها  مي دانند  که  هستند 
را  آنها  دروغ های  آن  اساس  بر  مي توان  که  دارند 
آشکار کرد. در واقع شناسایی فردی که در حال دروغ 
گفتن است تکنیک ها و شیوه های جالب توجهی دارد 
این  دقت  افزایش  در  نیز  جدید  تکنولوژی های  که 

تکنیک ها تاثیر قابل توجهی داشته اند.
ترک هایی بر روی احساسات چهره

به گفته محققان البراتوار روانشناسی قضایی دانشگاه 
را  شیوه ها  بهترین  دروغگو  فرد  اگر  دالهوزی، حتی 
برای عادی نشان دادن چهره اش در حین گفتن دروغ 
به کار ببندد، ترکهایی احساسی و یا رگه های بسیار 
ریز احساسی بر روی چهره او به وجود مي آیند که 

مي توانند حالت ذهنی واقعی فرد را آشکار کنند.
در  ظریف  شکافهای  و  ترکها  بروز  این که  وجود  با 
توجه  قابل  نشانه هایی  مي تواند  فرد  صورت  حالت 
را برای تشخیص درغگویی او ارائه کند، دانشمندان 
ماهیچه های  ظریف  حرکات  دریافته اند  همچنان 
و  لب  گوشه های  و  باالیی  ماهیچه  قبیل  از  صورت 
ماهیچه های پلک نیز مي توانند به وضوح دروغگویی 

فرد را آشکار کنند.
مارك فرانک روانشناس اجتماعی از فناوری رایانه اي 
و  کرده  استفاده  افراد  چهره  حاالت  تحلیل  برای 
در  ریزی  و  بسیار کوچک  است حالت های  دریافته 
لبخند،  کوچک،  تیکهای  قبیل  از  داوطلبان  صورت 
مي توانند  صورت  انداختن  چین  یا  و  کردن  اخم 
احساسات  دادن  نمایش  در  دقیق  بسیار  نشانه هایی 
فرد باشند حتی اگر فرد مورد بازجویی به شدت در 

پنهان کردن احساسات خود تالش کند.
چشم ها دست دروغگو را رو مي کنند

شاید  که  هستند  بدن  اعضای  دیگر  از  نیز  ها  چشم 
دانشمندان  و  کنند  رو  را  دروغگوها  دست  بتوانند 
دانشگاه یوتا برای استفاده از این ویژگی تکنولوژی 
ویژه اي ارائه کرده اند: دوربین رایانه اي و یک نرم افزار 
ضبط  را  انسان  چشم  ظریف  حرکات  مي توانند  که 
کرده و واکنش های شناختی آن را محاسبه کنند. در 
واکنش های  ثبت  به  نیز  دروغ سنجی  دستگاه  مقابل 

احساسی فرد مي پردازد.
الگوی کالمی کليدی برای تشخيص دروغ

بسیاری از افراد تا کنون بارها و بارها با افراد دروغگو 
مواجه شده و مي دانند این افراد مي توانند حقیقت را 
پنهان کنند، اما با این همه بهترین دروغ پردازان نیز از 
الگوهای گفتاری خاصی استفاده مي کنند که مي تواند 

راز آنها را افشا کند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس موفق به ارائه 
مي توان  آن  از  استفاده  با  که  شده اند  کالمی  الگوی 
آنها  گفته  به  کرد.  افراد مشخص  در  را  گفتن  دروغ 
دروغگوها در سخنان خود جزئیات کمی ارائه کرده 
و تمایل شدیدی به تکرار سئواالت دارند و با دقت 
همچنین  مي گیرند  نظر  تحت  را  شنونده  واکنش 

سخنان خود را در جمالتی کوتاه بیان مي کنند.
شناسایی دروغ از فعاليت های مغزی

درصورتی که منبع اصلی هر دروغی مغز انسان باشد، 
این امکان به وجود خواهد آمد تا مناطقی از مغز که 
به  را  است  ارتباط  در  دادن  فریب  و  دروغگویی  با 
راحتی شناسایی کرد. از این رو دانشمندان در تالشند 
از دستگاه fMRI به عنوان یک دروغ سنج استفاده 

کنند.
دروغ  تکنیک  این  در  که  محدودیت هایی  وجود  با 
سیستم های  دو شرکت  کم  دست  دارد،  وجود  یابی 
دروغ سنج مبتنی بر این تکنیک را سفارش داده اند. 
در مطالعه اي دیگر محققان نشان داده اند افرادی که به 
دروغگویی عادت کرده اند دارای نابهنجاری هایی در 
مغز هستند. به گفته محققان میزان ماده سفید در مغز 
افراد دروغگو بیشتر و میزان ماده خاکستری در مغز 
آنها کمتر است؛ به این دلیل که ماده سفید مي تواند به 
دروغگویانی که به قدرت شناختی بیشتری نیاز دارند 

کمک کند تا اطالعات را بهتر جعل کنند.
تصویربرداری حرارتی از دروغگوها

محققان مي گویند الگوی حرارتی چهره افراد دروغگو 
پس از پنهان کردن واقعیت به وضوح تغییر مي کند و 
چهره آنها داغ مي شود. در بیش از 80 درصد از موارد 
مطالعه شده الگوی حرارتی چهره فرد در حین دروغ 
گفتن به شدت تغییر مي کند. با استفاده از دوربین های 
تغییرات  این  مي توانند  محققان  حرارتی،  وضوح  پر 
بودن  غلط  یا  درستی  و  کرده  شناسایی  را  حرارتی 

گفته های فرد را تعیین کنند.
دروغگو دروغ نویس است

با وجود این که تجزیه دست خط به عنوان یک شبه 
علم شناخته مي شود، شاید بتواند در کمک رسانی به 

ردیابی دروغگوها کاربرد داشته باشد.
ردیابی  برای  رایانه اي  ابزار  از  استفاده  با  محققان 
حرکات دست نویسنده موفق به یافتن نشانه هایی از 
قبیل مدت زمان روی کاغذ بودن خودکار نسبت به 
معلق بودن آن در هوا، طول، وسعت و ارتفاع حروف 
نوشته شده، و میزان فشاری که برای نوشتن بر روی 
دست  مي توانند  که  شده اند  مي شود،  وارد  خودکار 
فرد را در زمان نوشتن متنی غیر واقعی رو کند. این 
تکنولوژی باید به صورت همزمان با دروغ سنج های 

کالمی به کار گرفته شوند.

خواندنی

داستانك

حكمت خــــــدا

گزارش علمی تصویری

تصاوير تماشايی پديده نادر شفق های سرخ

کودکان در حال رشد، پسته بخورند
پسته در گروه های غذایی جزء گروه های غذایی گوشت 
و حبوب��ات قرار می گیرد و در هر 100 گرم پس��ته 600 

کیلو کالری انرژی وجود دارد.
کارشناس مس��ئول تغذیه مرکز بهداشت ضمن بیان این 
مطلب اظهار داش��ت: پس��ته جزء خش��کبار دسته بندی 
می ش��ود و ب��ه علت داش��تن خ��واص پروتئین��ی جزء 

گروه های غذایی گوشت و حبوبات قرار می گیرد.
یوس��ف نقیایی ادامه داد: در هر 100 گرم پسته حدود 600 کیلو کالری انرژی و 15 
گرم پروتئین موجود است که عمدتًا حاوی اسیدهای آمینه ضروری بوده و مصرف 

آن برای کودکان در حال رشد بسیار مناسب است.
وی افزود: همچنین پسته حاوی 52 گرم چربی است که بیشتر آن از انواع اسیدهای 
چرب غیراش��باع می باشد که این اس��یدهای چرب برای رشد و نمو کودکان داراي 

اهمیت بسیار هستند.
وی گفت: برای گروه سنی کودکان و نوجوانان که عالوه بر نیاز به انرژی، به فاکتورهای 

موثر در هوش نیاز دارند پسته می تواند میان وعده ای مناسب تلقی شود.

بررسی وضعيت دو بيماری باغات مرکبات 
مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی آخرین وضعیت دو بیماری 
جاروك لیموترش و بیماری میوه س��بز مرکبات به عنوان 

موانع تولید محصوالت ارگانیک را بررسی می کند.
گفتني اس��ت بیماری ج��اروك جادوگ��ر لیموترش یک 
بیم��اری مه��م و خطرناك اس��ت که در س��ال های اخیر 
خس��ارت زیادی به باغات لیموترش جنوب کشور وارد 

کرده است. این بیماری ناشی از یک فیتوپالسما است.
گرینینگ یا بیماری میوه سبز مرکبات نیز نوعی بیماری خطرناك باکتریایی است که 
تا س��ال های اخیر به عنوان یک بیماری قرنطینه اي برای کش��ور محسوب می شود و 
شیوع آن طی دو سال گذشته در جنوب کشور گزارش شده است. منشأ این بیماری 

ناشی از یک باکتری سخت است.
در این راس��تا مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با همکاری سازمان حفظ نباتات 
و مراکز تحقیقات اس��تان های آس��یب  دیده کارگاه آموزش��ی برای بررسی آخرین 
وضعیت بیماری جاروك لیموترش و گرینینگ به عنوان مهم ترین عوامل خس��ارت 

زای مرکبات و یکی از مشکالت پیش روی تولید مرکبات ارگانیک برگزار کرد.

دايناسورهای غول پيكر نيز مهاجرت می کرده اند
مهر: زمین شناس��ان آمریکایی با بررسی بقایای فسیلی با 
قدمت 145 میلیون س��ال دریافتند که دایناسورهای عظیم 

گیاهخوار نیز مهاجرت مي کرده اند.
دانش��مندان کالج کلورادو با بررس��ی بقایای فس��یلی 32 
دندان کاماراس��ائوروس که یک دایناسور گیاهخوار غول 
پیک��ر به طول 18 متر بوده اس��ت دریافتن��د که حتی این 
حیوانات عظیم نیز به صورت فصلی از دشتها تا ارتفاعات 
برای یافتن آب و غذا صدها کیلومتر مهاجرت مي کرده اند.

این دایناسور در پایان دوره ژوراسیک در حدود 145 میلیون سال قبل در آمریکای شمالی 
مي زیسته است. گردن این گونه نسبت به طول دم آن بسیار کوتاه تر بوده است.

کاماراسائوروس بزرگ ترین جانداری است که در طول تاریخ زمین بر روی خشکی 
زندگی کرده است.

این پژوهش��گران بقایای مینای دندان های فسیل ش��ده را برای یافتن ایزوتوپ های 
خاصی از اکس��یژن مورد بررسی قرار دادند. این ایزوتوپ ها مي توانند زیستگاه هایی 

که محل سکونت این دایناسورهای غول پیکر بوده است را نشان دهند.

یك، دو، سه


