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جام  ايران،  واليبال  ملي  تيم 
پيروزي  يك  با  را  جهاني 
ارزشمند مقابل ميزبان رقابت ها 
آغاز كرد. تيم ملي واليبال ايران 
در نخستين ديدار خود در جام 
جهاني، ژاپن را پيش رو داشت 

و اين بار اين تيم قدرتمند آسيايي را در خاك خودش 3-1 شكست 
داد تا مشخص شود صحبت والسكو كه قهرماني در آسيا را به ميزباني 

مربوط ندانسته ...

تغيير در سنت ايراني امروزه حتي 
در وليمه هاي حاجيان هم رخنه 
كرده و سفره هاي وليمه كه پاي 
آن آشنا و غريبه و به خصوص 
به  را  جايش  مي نشستند،  فقرا 
و  تاالرها  مجلل،  سالن هاي 

باغ هاي پرزرق و برق داده است. اين روزها شهرهاي ايران حال و هواي 
عرفاني به خود گرفته چرا كه ...

با  قيصری  شده  حفاظت  منطقه 
هكتار  هزار  بر 1۰  بالغ  وسعتی 
ذخيرگاه های  از  يكی  عنوان  به 
گياهی  و  جانوری  زيستی 
چهارمحال  در  كشور  ارزشمند 
نابودی  تهديد  با  بختياری،  و 

مهم ترين منبع تأمين آب زيستمندانش روبه رو شده است. قيصری در 
منطقه كوهرنگ و اردل از ...

حج رفتن آسان است اما حاجي ماندن سخت است
 ريخت و پاش

از نوع عرفانـي

جام جهاني واليبال - ژاپن
ايران ژاپن را به زانو درآورد

ورزش  صفحه 7

شهریاری که در قيصری بر باد می رود؛
 تونل سوم کوهرنگ حیات

را از قیصری می ربايد!

فساد در بانکداری ربوی دور از انتظار نيست؛

رباخواری کمترین تخلف بانکهاست

صفحه  2

صفـحهصفـحه

نماینده مردم اصفهان انتقاد کرد:

 پرونده ۱۳۰ فساد
و تخلف اقتصادی راکد است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

 بسیج در انجام رسالت خود
موفق عمل کرده است

صفحه  3

بال تكلیفی میلیاردها 
تومان سرمايه ملي 

گروه  بين الملــل  وامور  عمومی  مديرروابــط 
زمان  از  ماه  شش  كه  وجودی  با  گفت:  انتخاب 
الكترونيك  دوو  شركت  خريد  قرارداد  لغو 
شركت  اين  مي گذرد،  انتخاب  گروه  توسط 
مبلغ  استرداد  قبال  در  خود  تعهدات  به  هنوز 
گردش  و  نكرده  عمل  قرارداد  پيش پرداخت 
با مشكالت فراوان مواجه  انتخاب را   مالي گروه 

كرده است.
مشكالت  از  پس  اظهاركرد:  غزنوی  حميدرضا 
ايجاد شده در خالل قرارداد و همچنين مشكالت 
ايجاد شد،  بين المللي  اثر تحريم هاي  مالي كه در 
گروه انتخاب لغو قرارداد را در قبال استرداد هفتاد 
با  اما  پذيرفت،  پيش پرداخت  مبلغ  دالر  ميليون 
توجه به اين كه بخش عمده سهام دوو الكترونيك 
ديپلماسي  فعال  حضور  به  نياز  است،  دولتي 
منافع و  از  دفاع  براي  اقتصادي كشور  و  سياسي 

سرمايه ملي محسوس است.
وی افزود: روند قانوني پيگيري اين موضوع مدتي 
در دادگاهي  در  انتخاب  گروه  شكايت  با   قبل 
كره جنوبی  به جريان گذاشته شد كه دادگاه راي به 
مصالحه در اين زمينه را صادر كرد ولي هم اكنون 
اعتراض  حكم  اين  به  الكترونيك  دوو  مالكان 
كرده اند و گروه انتخاب نيز براي بازگرداندن اين 
مبلغ به چرخه اقتصاد كشور با مشكالت فراواني 
مواجه شده و در صورتي كه ديپلماسي اقتصادي 
شغل  هزار   5۰ نرسد،  گروه  اين  ياري  به  كشور 
قرار  تهديد  معرض  در  غيرمستقيم  و  مستقيم 

مي گيرند.
گروه  بين الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدير 
واردات  حجم  هم اكنون  كرد:  تصريح  انتخاب  
كاالهاي لوازم خانگي ساخت كره جنوبي به ايران 
بالغ بر چهار ميليارد دالر در سال است كه حذف 
توليدكننده  بزرگ ترين  عنوان  به  انتخاب  گروه 
مي تواند  ايران  اسالمي  جمهوري  خانگي  لوازم 
منافع مالي بسيار بيشتري براي شركت هاي كره اي 
معرض  در  را  ايرانيان  ملي  منافع  و  كرده  فراهم 

خطر جدي قرار دهد.

هفت نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی در 
نامه ای به همكاران خود تاكيد كردند در صورتی 
قانون  از  بندی  كه مصوبه مجلس درباره تفسير 
مديريت خدمات كشوری به قانون تبديل شود، 

طرح لغو آن را تقديم مجلس خواهند كرد. 
اعالم  مهر، درپی  پارلمانی  به گزارش خبرنگار 
مخالفت ها در جامعه با مصوبه ای در مجلس 
مديريت  قانون  از  بندی  تفسير  آن  نتيجه  كه 
عليرضا  توكلی،  احمد  بود،  كشوری  خدمات 
الياس  فدايی،  حسين  سروری،  پرويز  زاكانی، 
نادران، حسين نجابت نمايندگان تهران و محمد 
همكاران  به  نامه ای  در  چناران  نماينده  دهقان 

خود نسبت به مصوبه مجلس انتقاد كردند.
اين هفت نماينده در نامه ای با عنوان »چرا مصوبه 
غيرقابل  سياسی  مقامات  حقوق  درباره  مجلس 
قبول است؟« به همكاران خود نوشته اند: چون 
هنوز مصوبه نهايی نشده است ساده ترين راه اين 
است كه پس از ايراد شورای نگهبان اصالحات 
همه  مصوبه  اين صورت  در  البته  شود.  اعمال 
دست  از  بود  توقع  آن  از  كه  را  خاصيت هايی 
می دهد و اساسًا عبث می شود. باالخره اگر اين 
هم نشد و مصوبه به قانون تبديل شد، ما جمعی 
مجلس  تقديم  را  آن  لغو  طرح  نمايندگان  از 

خواهيم كرد.
همچنين نمايندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی دوشنبه گذشته در طرح استفساريه ای 
آيا  بودند:  كرده  سئوال  رسيد  تصويب  به  كه 
حكم تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات 
كشوری در عبارت »به ميزان مابه التفاوت تا 8۰ 
درصد را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود« 
از  اعم   71 ماده  در  موصوف  مقامات  كليه  در 
شاغل يا بازنشسته ای كه تاريخ بازنشستگی آنها 
قانون  شدن  االجرا  الزم  تاريخ  از  بعد  يا  قبل 
های  صندوق  و  دولت  و  دارد  شمول  باشد، 

كليه  مكلفند  اجتماعی  تامين  و  بازنشستگی 
مطالبات موصوف ناشی از اجرای آن از تاريخ 
الزم االجرا شدن قانون بر مبنای حقوق و مزايای 

هر سال مقام نظير پرداخت نمايند؟
پرسيده شده حكم  همچنين در سئوال ديگری 
دستگاه های  كاركنان  شامل   71 ماده   3 تبصره 
مستثنی شده در ماده 117 قانون مرقوم می شود؟ 

يا خير.

استفساريه  اين  به  پاسخ  در  مجلس  نمايندگان 
آخرين  درصد   8۰ مبنای  بر  بايد  بلی،  آوردند: 
حقوق و فوق العاده موضع ماده 1۰6 مقام نظير، 
بازنشستگانی كه حداقل دو  به كليه شاغلين و 
همتراز  يا   71 ماده  موضوع  پست های  در  سال 
از  شاغلين  برای  بنمايند  يا  نموده  آنان خدمت 
آذرماه  چهاردهم  قانون  شدن  الزم االجرا  تاريخ 
هشتم  تصويب  تاريخ  از  بازنشستگان  و   1386

به  گردد  پرداخت  و  محاسبه   1386 مهرماه 
مزايای  طوری كه همواره 8۰ درصد حقوق و 

مقامات نظير و همتراز آنها كمتر نباشد.
مقرر  نيز  دوم  سئوال  به  پاسخ  در  نمايندگان 
بر  ناظر  قانون،   71 ماده  تبصره  حكم  كردند 
آنان  همترازان  و  قانون  اين  موضوع  مقامات 
است كه شامل كليه دستگاه های اجرايی موضوع 

ماده 5 همين قانون می شود.

گفتني است نمايندگان تنظيم كننده اين نامه در تن 
نامه خود يادآور شدند: دقت در اين مصوبه روشن 
می سازد كه اوالً  برخالف صراحت تبصره 3 ماده 
71 شمول قانون از شاغالن به بازنشستگان تسری 
داده شده است، ثانياً با گنجاندن كلمه »همواره« در 
نظر مجلس اين امتياز تا پايان عمر مقامات »حتی 
برای مستمری بگيران بعد از آنها«، امتداد داده شده 
است و ثانياً نه تنها برای كارمندان دولت بلكه برای 
تمامی همترازان مانند مديران حرفه ای و مشموالن 

تامين اجتماعی در نظر گرفته شده است.
در ادامه اين نامه آمده است: مثاًل اگر نماينده ای 
پس از اتمام دوره اش به مديريت دبيرستانی كه 
تا  گمارده شود  كرد،  می  آن خدمت  در  پيشتر 
درصد   8۰ از  دريافتی اش  »همواره«  عمر  آخر 
هر  آمد!  نخواهد  پايين تر  بعدی  نمايندگان 
مصوبه  در  شده  منعكس  ويژگی های  اين  سه 
منافع  تامين  درصدد  روشنی  به  اوالً  مجلس، 
به  ثانيًا  است.  آينده  و  فعلی  و  پيشين  مقامات 
روشنی مصداق تغيير قانون است نه تفسير آن؛ 
چرا كه شمول و كيفيت حكم را تغيير می دهد 
به همين دليل برخالف اصل 65 قانون اساسی 
است. عالوه بر اين برای دولت و همچنين برای 
كارگران  به  متعلق  كه  اجتماعی  تامين  سازمان 
 75 و   45 اصول  با  كه  می تراشد  خرج  است 

قانون اساسی تعارض دارد.
ضمن  خود  نامه  پايان  در  نماينده  هفت  اين 
همان  كه  موضوع  اين  به  نسبت  حل  راه  ذكر 
ارائه طرح لغو مصوبه است، يادآور شده اند: ما 
نبايد از اعتراض مردم برنجيم بلكه بايد خدا را 
رفتار  بر  ناظر  و  هوشيار  مردمی  كه  كنيم  شكر 
سياست مداران شان داريم كه ما را از سقوط به 
جهان الهی هشدار می دهند خوشا به حال نظامی 

كه مردمش اين چنين بيدار و مراقب باشند.

در نامه ای اعالم شد: 

تصمیم جمعی از نمايندگان برای لغو مصوبه حقوق مقامات سیاسی 
خبر

معاون پيگيری امور معيشتی کانون 
بازنشستگان فرهنگی اصفهان: 

حقوق بازنشستگان فرهنگی 
روز به روز کاهش می يابد 

بازنشستگان  كانون  معيشتی  امور  پيگيری  معاون 
حقوق  روز  به  روز  گفت:  اصفهان  استان  فرهنگی 
بازنشستگان فرهنگی كاهش می يابد و اين موضوع 

مشكالت آنها را در سطح جامعه افزايش می دهد.
 رضا باغبانی با اشاره به اهميت توجه به مشكالت 
اظهار داشت: در حال حاضر  بازنشستگان فرهنگی 
برآورده  اسالمی  نظام  يك  از  افراد  اين  انتظارات 
نمی شود و مجريان قانون به صورت كامل قانون را 

نسبت به اين قشر از جامعه اجرا نمی كنند.
وی به ضرورت اجرای قانون نسبت به بازنشستگان 
دوران  در  افراد  اين  افزود:  و  كرد  اشاره  فرهنگی 
مواجه  بسياری  مشكالت  با  خود  بازنشستگی 
شده اند و عدم اجرای كامل قانون نيز زندگی آنها را 

درد آور تر كرده است.
بازنشستگان  كانون  معيشتی  امور  پيگيری  معاون 
فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اين كه اين افراد 
خواستار عدالت هستند، تصريح كرد: عدالت بايد بر 
تمام  ميان  در  اسالمی  نظام  يك  ويژگی های  اساس 
اقشار مختلف جامعه اجرا شود و تحقق اين موضوع 
فرهنگی  بازنشستگان  خواسته های  مهم ترين  از 

است. 
به  نسبت  را  قانون  دولت  كه  اين  به  اشاره  با  وی 
مطالبات بازنشستگان فرهنگی زير پا گذاشته است، 
اضافه كرد: در حال حاضر بالغ بر يك هزار و 5۰۰ 
بازنشستگان  كانون  از سوی  شكايت و دادخواست 
ارسال شده  اداری  عدالت  ديوان  به  استان  فرهنگی 
است و دولت آرا صادر شده از ديوان عدالت اداری 

را به عنوان يك دادگاه اسالمی اجرا نمی كند.
باغبانی با اشاره به اين كه انصاف و عدالت در ميان 
اين قشر از جامعه حكم فرما نيست، تاكيد كرد: روز 
به روز حقوق بازنشستگان فرهنگی كاهش می يابد 
جامعه  سطح  در  را  آنها  مشكالت  موضوع  اين  و 

افزايش می دهد.
وی ادامه داد: مسئوالن بايد مدافع حقوق اين افراد 
باشند و با اجرای قانون و عدالت نسبت به آنها از 

آسيب پذيری اين قشر از جامعه جلوگيری كنند.
بازنشستگان  كانون  معيشتی  امور  پيگيری  معاون 
ديوان  آرای  كه  اين  بيان  با  اصفهان  استان  فرهنگی 
عدالت اداری نيز به نفع اين افراد صادر شده است، 
گفت: با توجه به اين موضوع و آرای ديوان عدالت 
اداری مطالبات بازنشستگان فرهنگی هنوز پرداخت 

نشده است.
حقوق  احقاق  برای  افراد  اين  پا فشاری های  به  وی 
خود اشاره كرد و بيان داشت: اين افراد همواره برای 
دست يابی به اين موضوع تالش می كنند و اين قشر 

از جامعه به حمايت های مسئوالن نيازمند هستند.

 كتاب خوانان برتر چهارمحال و بختياری با حضور معاون 
كشور  نوجوانان  و  كودكان  فكری  پرورش  كانون  فرهنگی 

معرفی و تجليل شدند.
مدير كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان چهارمحال 
و بختياری در همايش ياد ياران در شهركرد، اظهار داشت: 
مختلف  آحاد  بين  در  كتابخوانی  و  مطالعه  فرهنگ  توسعه 
اهداف  مهم ترين  از  نوجوانان  و  كودكان  ويژه  به  جامعه 

برگزاری اين همايش است.
توسعه  مطالعه در روند  نقش  به  اشاره  با  پرويز شاهوردی 
فرآيندهای  در  تأثيرگذار  مولفه ای  كتاب  گفت:  جوامع، 
آموزشی و پژوهشی، پايدارسازی همبستگی های اجتماعی، 
نفس  به  اعتماد  ايجاد  دينی،  تفكر  احيای  ارزش ها،  حفظ 
در  بهره وری  افزايش  و  اجتماعی،  و  فردی  استقالل  و 

فرآيندهای اقتصادی است.
به  عشق  ايجاد  آغازين  نقطه  را  خانواده  ادامه  در  وی 
كتابخوانی در كودكان دانست و گفت: برای ايجاد عالقه به 
كتاب و كتابخوانی، عوامل متعددی نقش دارند كه نخستين 

آنها »خانواده« است. 
مديركانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان چهارمحال و 
بختياری خاطرنشان كرد: در واقع نقطه آغازين ايجاد عشق 
می شود،  آغاز  خانواده  از  كتابخوانی  و  كتاب  به  عالقه  و 

هويت  و  روان شناسان، شخصيت  ديدگاه  اساس  بر  چراكه 
كودك در قدم نخست در خانواده شكل می گيرد. 

كتاب  به  عالقه مند  والدين  طبيعی  طور  به  كرد:  تصريح  وی 
فرزندانی دوستدار مطالعه خواهند داشت، تجربه نشان داده است 
كه فرزندانی كه در خانواده های اهل دانش بزرگ می شوند، ميزان 
مطالعه و گرايش به كتابخوانی در آنان نسبت به خانواده هايی كه 

تمايلی به كتاب و مطالعه ندارند بسيار بيشتر است. 
شاهوردی با تأكيد بر اينكه پدر و مادر نقش مهمی در ترويج 

فرهنگ كتاب خوانی در خانواده دارند، گفت: آنان برای اين 
كه حس كتاب خوانی را در فرزندانشان تقويت كنند، می توانند 

از كتاب به عنوان اهرمی برای تشويق استفاده كنند.
وی با اشاره به اسامی برگزيدگان اين همايش، گفت: كوثر 
امينی با خواندن 115 كتاب از شلمزار، فاطمه مرتضوی با 
خواندن 11۰ كتاب از باباحيدر و مرعضه عكاف با خواندن 

1۰7 كتاب به ترتيب عنوان اول تا سوم را بدست آوردند.
فرهنگی  معاون  با حضور  قاصدك  ياران  همايش  همچنين 
مدير  كشور،  نوجوانان  و  كودكان  فكری  پرورش  كانون 
و  بختياری  و  كودكان چهارمحال  و  فكری  پرورش  كانون 

جمعی از اعضای اين كانون در شهركرد برگزار شد.
در پايان اين همايش از 2۰ مركز برتر كتابخوان در چهارمحال 

و بختياری تجليل شد.

با حضور معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛
کتاب خوانان برتر چهارمحال و بختیاری معرفی شدند

جامعه   صفحه 4

محیط زیست    صفحه 6
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نماينده ولی فقيه در چهارمحال و بختياری در آستانه هفته بسيج 
امام  دستور  به  كه  است  طيبه ای  شجره  بسيج  داشت:  اظهار 
خمينی)ره( شكل گرفت تا حافظ ارزش ها و دستاوردهای نظام 
باشد كه امروز در انجام اين رسالت مهم به خوبی عمل كرده 

است.
حجت االسالم محمدعلی نكونام ضمن سفارش نمازگزاران به 
تقوای الهی افزود: به موجب تقواست كه عمر مومنان بابركت 
می شود و به واسطه  آن افراد در طول عمر خود آثار ماندگاری به 

جای می گذارند.
وی افزود: انسان متقی و پرهيزكار به سبب گناه نكردن به بصيرت 
و بينشی بااليی دست پيدا می كند كه مسير صراط  المستقيم برايش 

هموار و از دام شيطان در امان می ماند.
نكونام در ادامه به آيات مبارك سوره حجرات و نكات اخالقی 

و تربيتی اين سوره اشاره كرد و گفت: يكی از نكات اخالقی اين 
سوره پرهيز از عهدشكنی و پايبندی به پيمان و قول است و برای 
آن اهميت بسياری قائل شده است. نماينده ولی فقيه در چهارمحال 
و بختياری افزود: در سوره حجرات آمده كه هركس به عهد و 
پيمان خود وفادار نباشد فاسق است چراكه عهدشكنی از مصاديق 

فسق است و تاثير بسيار بدی در زندگی افراد می گذارد.
نكونام در بخش ديگری با اشاره به سالروز درگذشت مرحوم 
حاج عباس قمی در 23 ذی الحجه تصريح كرد: اين عالم بزرگوار 

به بركت تقوا و پرهيزكاری توانست در طول عمر خود آثار و 
خدمات ماندگاری به ما شيعيان ارائه كند و باقيات و صالحات 

بسياری از خود به جای بگذارد.
وی بر ضرورت رعايت احكام الهی و دستورات دينی تاكيد كرد 
و گفت: بايد مراقب بود تا حرام وارد خانه های ما نشود چراكه 
بسيار ويرانگر بوده و جوانان مواظب باشند كه اسير وسوسه های 
شيطان نشوند و با اتكا به خداوند متعال و پيروی از دستوارت 

دين زندگی بابركتی برای خود بنيان كنند.

همچنين خانواده ها بايد تالش كنند تا با الگوگيری از زندگی ائمه 
اطهار )ع(، محبت را در كانون خود نهادينه كنند.

نكونام، در روايتی از امام صادق)ع( ويژگی های مرد خانواده را 
برشمرد و گفت: معاشرت زيبا، تنگ نظر نبودن در مسائل مالی 
خانواده و غيرتمندی، مهم ترين ويژگی هايی است كه يك مرد 
به فرموده امام صادق)ع( بايد داشته باشد و چنانچه ندارد مكلف 

است در پی كسب آن ها باشد.
نكونام همچنين با تسليت شهادت 17 نفر از اعضا سپاه پاسداران 
كشور در حادثه انفجار يك پادگان در حوالی كرج، خاطرنشان 
كرد: امروز به بركت تالش ها و خدمات سپاه پاسداران است كه 
كشور ما به دستاوردهای مهمی دست پيدا كرده كه يكی از اين 
افراد شهيد حسين تهرانی مقدم بود كه3۰ سال در ميادين نبرد 

جنگيد و سرانجام به درجه رفيع شهادت نائل شد.

اوباما تمايلی برای انجام 
عملیات نظامی در خاک 

ايران ندارد 
سطوح  و  منطقه  در  ايران  اخير  اقدامات  فارس: 
پيمانانش را  بين المللی نگرانی دولت آمريكا و هم 
دربرداشته است، تا جايی كه بسياری از اعضای كنگره 
معتقدند كه اوباما بايد در واكنش به طرح ترور سفير 
عربستان در واشنگتن، گامی اساسی بردارد و ايران را 

به تهاجم نظامی تهديد كند.
انديشكده »مؤسسه مطالعات امنيت داخلی« اسرائيل 
در مقاله ای به قلم »ياهل گزانسكی« و »زكی شالم« 
به بررسی روابط ايران و آمريكا پرداخت. طرح ترور 
سفير عربستان سعودی در واشنگتن، به تيرگی هرچه 
بيشتر روابط ايران و آمريكا دامن زده است. اگرچه 
چنين اتفاقاتی با هدفی از پيش تعيين شده صورت 
ايران  آميز  تحريك  اقدامات  تازگی  به  می پذيرند. 
عليه آمريكا افزايش يافته كه موجب واكنش هر چند 

محدود ميان دو كشور خواهد شد. 
اقدامات اخير ایران در منطقه نگران کننده 

است
در همين راستا و برای مقابله با ناوگان پنجم نيروی 
انقالبی  نيروهای  برتعداد  آمريكا،  هوايی  و  دريايی 
مستقر در خليج فارس افزوده شده است. همچنين، 
ايران،  امر  و  فرمان  تحت  عربستانی های  گفته  طبق 
نفت  )كه  سعودی  عربستان  شرقی  شمال  شيعيان 
خيزترين منطقه جهان محسوب می شود( برای اولين 
بار در اين ماه دست به اسلحه شدند. به تازگی و به 
دليل تحوالت اخير كشورهای دنيای عرب، مسائل 
هسته ای كمتر مورد توجه قرار گرفته است و يوكيا 
آمانو )رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی(  نگران 
اين موضوع است كه ايران، در واكنش به افشای اسناد 
و مداركی كه اين كشور را متهم می سازد، بازرسان اين 

آژانس را از خاك كشورش اخراج كند.
 آمریکا، ایران را تهدید می کند

 افرادی نظير بايدن، معاون رئيس جمهور، پانه تا، وزير 
دفاع آمريكا و ديگر مقامات دولت در واكنش به اين 
وضعيت، تهديدهای صريح و آشكاری را عليه ايران 
خارجه  امور  وزير  كلينتون،  هيالری  كردند.  مطرح 
مخالف  های  گروه  و  گذاشت  فراتر  را  پا  آمريكا، 
سياست های دولت ايران را به طور مستقيم و شفاف 
نيز همانند  آنها  پيشنهاد كرد كه  خطاب قرار داد و 
انقالبيون كشور ليبی، از جوامع بين المللی درخواست 
اين  آمريكا معتقدند كه  كنند. دولت و مردم  كمك 
اظهارات در تاريخ اين كشور بی سابقه و بی نظير 

بود.
تحوالت سوریه می تواند بر روی آینده ایران 

در منطقه و جهان تأثيرگذار باشد
 برآوردهای جوامع بين المللی حاكی از آن است كه 
ايران در پيشبرد برنامه هسته ای خود، با مشكالتی 
عمده و چالش هايی جدی مواجه شده است. عالوه 
بر اين، برآوردها نشان می دهند كه در ماه های اخير، 
تحوالت  نتيجه  در  ايران  اعتبار  و  قدرت  وضعيت، 
سوريه )كه ممكن است به يك جنگ داخلی خونين 
تبديل شود( تحليل رفته است. ايران )كه نگران متزلزل 
شدن ساختار حكومتی است كه برای شكل گيری آن 
تالش كرده است( تنها می تواند نظاره گر اين تحوالت 
باشد و نمی تواند به هم پيمان اصلی خود در منطقه 
كمك كند. در صورتی كه اقدامات بين المللی عليه 
دولت سوريه تشديد شود، سرپيچی دولت ايران از 
سياست های بازدارنده نمی تواند دور از ذهن باشد و 
اين احتمال وجود دارد كه با سرنگونی حكومت بشار 
االسد، دولت ايران ضريب امنيتی خود برای مقابله با 
تهديدهای احتمالی را افزايش دهد و بدين ترتيب، 
تالش برای دستيابی به بمب هسته ای با سرعت بيشتر 

دنبال شود.
 اوباما تمایلی برای انجام عمليات نظامی در 

خاک ایران ندارد
 ارزيابی های ايران از منطقه و جهان حاكی از آن 
آغاز  دستور  متعددی،  داليل  به  اوباما،  كه  است 
عمليات نظامی عليه ايران را صادر نخواهد كرد و 
احتمال دارد كه علت بی پروايی دولت ايران همين 

موضوع باشد:
الف- تصميم رئيس جمهور اوباما برای خارج كردن 
نيروهای نظامی آمريكا از خاك عراق، از عدم تمايل 
دولت برای درگيری و مقابله با گروه های مختلف در 

جبهه های جنگ در آينده حكايت می كند.
و  اروپا  و  آمريكا  در  اقتصادی  شديد  بحران   ب- 
آمريكا،  جمهوری  رياست  انتخابات  بودن  نزديك 
قدرت مانور رئيس جمهور اوباما را كاهش داده است 
و او نمی تواند به طور جدی گزينه های خود برای 

اقدام نظامی عليه ايران را بررسی كند.
 ج- به هيچ عنوان نمی توان موفقيت در عمليات نظامی 
را تضمين كرد. ممكن است در پايان اين عمليات 
نظامی، دولت ايران بر مسند قدرت باقی بماند و برنامه 

هسته ای اين كشور دچار اختالل نشده باشد.
 د- عمليات نظامی در ايران می تواند پيامدهای مهلك 
و  بين المللی  عرصه های  در  را  سازی  سرنوشت  و 
محدود  عمليات  اين  اگر  حتی  باشد،  داشته  منطقه 
و كوتاه مدت باشد. بنابراين بديهی است كه دولت 
در  را  ايران  عليه  مخفيانه و سری  آمريكا، عمليات 

دستور كار خود قرار دهد.
 دولت آمریکا به دنبال تشدید تحریم ها عليه 

ایران است
 واكنش به نسبت ضعيف آمريكا به تحركات و خشم 
ايران، برآوردها و ارزيابی ايران از تحوالت اخير را 
گستاخانه  اقداماتی  انجام  احتمال  و  می كند  بيشتر 
و جسورانه توسط اين كشور را تقويت می كند. تا 
اين لحظه، واكنش دولت آمريكا در خصوص سوء 
قصد نافرجام سفير عربستان در واشنگتن، به اعمال 
تحريم های سنگين تر محدود شده است، البته دولت 
با  آن  پااليش  و  نفت  در حوزه  كه  به شركت هايی 
كه  است  داده  هشدار  دارند  تجاری  مناسبات  ايران 
در صورت ادامه اين همكاری های اقتصادی، شرايط 

كاری دشواری را تجربه خواهند كرد. 

مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
گفت: با اعالم نظر دانشگاه صنعتی دستور توقف 
شركت  سازی  بهينه  پروژه  ساخت  عمليات  ادامه 

پااليش نفت اصفهان صادر می شود.
پااليش  شركت  اظهاركرد:  الهيجان زاده  احمدرضا 
نفت اصفهان برای انجام طرح بهينه سازی نياز به 
كه  دارد  پااليشگاهی  مشابه  ساخت يك مجموعه 
بتواند مازوت را به ساير فرآورده های استاندارد تبديل 
كند، اگرچه هدف از اجرای اين طرح يك فعاليت 
قانون های  به  توجه  با  اما  است،  محيطی  زيست 
موجود در زمينه عدم ساخت و توسعه صنايع در 
كل  اداره  مخالفت  با  شهرها  كيلومتری   5۰ شعاع 
حفاظت محيط زيست روبه رو شده و تاكنون هيچ 

گونه مجوزی برای اجرای آن صادر نشده است.
وی با اشاره به اين كه اين پرونده به مراجع قضايی 
ارجاع داده شده است، افزود: مراجع قضايی اعالم 
كرده اند عالوه بر اداره كل حفاظت محيط زيست، 
دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرداری اين شهر نيز 

بايد نظرات خود را در اين زمينه اعالم كنند.
اداره  با نظر  بيان اين كه شهرداری اصفهان  با  وی 
تصريح  است،  موافق  زيست  محيط  حفاظت  كل 
را  خود  نظر  هنوز  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  كرد: 
مراجع قضايی  و  است  نكرده  اعالم  زمينه  اين  در 
دانشگاه  اين  نظر  اعالم  خواستار  درخواستی،  طی 

شده اند.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
صنعتی  دانشگاه  نظر  اعالم  صورت  در  داد:  ادامه 
اصفهان اين اداره كل می تواند دستور توقف عمليات 
پروژه بهسازی شركت پااليش نفت اصفهان را از 
مراجع قضايی بگيرد و اين عمليات را تا انجام ساير 

مراحل قانونی متوقف كند.

اصفهان  پااليشگاه  عمومی  روابط  مدير  همچنين 
گفت: پروژه بهينه سازی در راستای كاهش آلودگی 
است و توسعه ای نيست چرا كه با بهينه سازی بيش 
از 15 هزار بشكه نفت خام در روز از ظرفيت آن 

كاسته می شود.

حاجيان در گفتگو با ايسنا، در اين خصوص اظهار 
كرد: با تشكيل جلسه ای ميان سازمان محيط زيست 
كشور و وزارت نفت مقرر شده كه تصميم گيری در 
خصوص ادامه فعاليت بهينه سازی پااليشگاه پس از 
حضور كارشناسان سازمان محيط زيست در اصفهان 

انجام شود.
حاجيان با بيان اين كه طرح بهينه سازی طرحی ملی 
است، گفت: بهينه سازی در راستای كاهش آلودگی 

است كه در تمام كشور كاربرد دارد.
حضور  منتظر  ما  حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  وی 

كارشناسان محيط زيست هستيم كه پس از بررسی 
تصميم نهايی در خصوص ادامه كار گرفته شود.

مدير روابط عمومی پااليشگاه اصفهان در خصوص 
اين كه آيا دانشگاه صنعتی بايد در خصوص اعالم 
اين  تازه  ما  و  هستيم  اطالع  بی  گفت:  كند،  نظر 
موضوع را شنيديم كه دانشگاه صنعتی بايد در اين 
خصوص اظهار نظر كند چرا كه بر اساس تصميماتی 
كه ميان وزارت نفت و سازمان محيط زيست گرفته 
شده قرار شد كارشناسان محيط زيست از تهران اين 

كار را انجام دهند.
حاجيان يادآور شد: اين طرح توسعه ای نيست بلكه 

بهينه سازی و بهبود فرآيند است.
وی همچنين با اشاره به پروژه بنزين سازی پااليشگاه 
خاطر نشان كرد: اميدواريم كه تا بهار سال آينده كار 
اجرايی ساخت و ساز مجتمع بنزين سازی به پايان 

برسد و آماده بهره برداری شود.
مدير روابط عمومی پااليشگاه اصفهان اضافه كرد: 
معاون وزير نفت در بازديد از مجتمع بنزين سازی 
پااليشگاه بر روند ساخت و اتمام اين مجتمع در  

اصفهان تاكيد كرد.
وی افزود: ساخت مجتمع بنزين سازی ارتباطی با 
پروژه بهينه سازی پااليشگاه ندارد، چرا كه مجتمع 
بنزين سازی در راستای افزايش بنزين با كيفيت باال 

و كاهش آلودگی است.
مدير روابط عمومی پااليشگاه اصفهان با بيان اين كه 
ساخت اين مجتمع رو به اتمام است، تصريح كرد: 
اين پروژه موافقت های خود را پيش از اين گرفته و 

تاكنون 8۰ درصد پيشرفت فيزيكی داشته است.
حاجيان ادامه داد: اميدواريم كه تا بهار سال آينده كار 
اجرايی ساخت و ساز مجتمع بنزين سازی به پايان 

برسد و آماده بهره برداری شود.

سراسری

خبر

نصف النهار

سنگین ترين رشوه جهان رد شد  
سيف االسالم مي خواست دو ميليارد دالر بدهد تا آزادش 

كنند. 
منابع آگاه در ميان انقالبيون شهر الزنتان از پيشنهاد رشوه دو 
ميليارد دالري سيف االسالم قذافي به فرمانده گرداني كه او 

را دستگير كرده بود، خبر دادند. 
كه  كردند  اعالم  الزنتان  شهر  در  ليبي  انقالبيون  منابع 
سيف االسالم قذافي، پسر معمر قذافي، رهبر سابق ليبي كه 

به تازگی دستگير شده است، به حاج العجمي العتيري، فرمانده گرداني كه او را دستگير 
كرده است، پيشنهاد داده بود تا با پرداخت رشوه دو ميليارد دالري او را رها كند. 

كرد:  اعالم  انقالبيون  ميان  در  آگاه  منابع  از  نقل  به  همچنين  ليبي  تلويزيون  شبكه 
سيف االسالم قذافي مانند پدرش كه به تمام ساكنان شهر الزنتان در آغاز انقالب ليبي 
پيشنهاد چندين ميليون دالر براي ارائه سالح هايشان و عدم مقاومت داده بود پيشنهاد 

رشوه دو ميليارد دالري را به فرمانده گرداني كه او را دستگير كرد، داد. 
شبكه تلويزيون ليبي همچنين اعالم كرد كه اين پيشنهاد بدان معني است كه سيف االسالم 

قذافي همچنان اموال مسروقه و غارت شده ليبي را در اختيار دارد. 
تلويزيون ليبي تصاوير سيف االسالم قذافي بعد از دستگيري اش را منتشر كرد و در اين 
تصاوير نشان داده شد كه سيف االسالم در سالمت كامل به سر مي برد اما دست راست 

وي به دنبال حمالت هوايي نيروهاي ناتو طي چند هفته گذشته زخمي شده است. 

تا آخرين نفس می جنگم
به  نظامی  حمله  كه  داد  هشدار  سوريه  جمهور  رئيس 
به دنبال خواهد داشت و  سوريه زلزله در خاورميانه را 

دمشق تسليم فشارهای غرب نخواهد شد.
روزنامه  با  گفتگو  در  سوريه  جمهور  رئيس  اسد  بشار 
ساندی تايمز تاكيد كرد كه مقابله با شورشيان در سوريه 
و  ادامه  ها  درگيری  كه  گفت  وی  داد،  خواهد  ادامه  را 
فشار برای تسليم كردن سوريه نيز ادامه خواهد داشت، 

اما سوريه تسليم نخواهد شد.
وی در اين گفتگو تاكيد كرد كه هر اقدام نظامی كه عليه سوريه انجام شود، زلزله ای 
در خاورميانه ايجاد خواهد كرد، آنها ]غربی ها[ اگر واقع گرا، منطقی و عاقل باشند، 
بود، دخالت  بسيار وخيم خواهد  اين حمله  نتايج  نكنند، چرا كه  را  كار  اين  بايد 

نظامی ثبات تمام منطقه و تمام كشورها را تحت تاثير قرار خواهد داد.
دخالت  با  مقابله  برای  نفس  آخرين  تا  كه  داد  وعده  گفتگو  اين  در  اسد  بشار 
نيروهای خارجی در كشور مبارزه كند، وی همچنين تعهد داد كه مانع از حمالت 
اعالم  مخالفان  منابع  برخی  شود،  سوريه  آزادی  ارتش  به  موسوم  ارتش  ديگر 
دمشق  نزديكی  در  هوايی  اطالعات  مقر  به  حمله ای  در  ارتش  اين  كه  اند  كرده 
 كه دو روز پيش روی داده است، بيست تن از عناصر اطالعاتی سوريه را به قتل 

رسانده است.

قدرت را به نظامیان واگذار مي کنم 
  

رئيس جمهوري يمن گفت: اگر از قدرت كناره گيري كنم، 
اداره اين كشور را به ارتش خواهم سپرد. 

علي عبداله صالح، رئيس جمهوري يمن در جمع سربازان گارد 
رياست جمهوري در صنعاء گفت: به عنوان رئيس جمهوري 
كشور آماده ام خود را براي وطن قرباني كنم ولي شماها باقي 
خواهيد ماند و شماها خواهيد ماند حتي اگر ما از قدرت 

كناره گيري كنيم. شما ضامن سالم ماندن انقالب هستيد. 
وي كه طي يك ديدار از لشكر چهارم وابسته به گارد رياست جمهوري يمن سخن 
مي گفت، عنوان داشت: در همه مناطق كشور شما وجود داريد و در مقابل تبليغات دروغين 
و دشمنانه گروهي مرتد كه از شما جدا شده اند، مصون باقي خواهيد ماند. اگر آنها برنامه اي 

براي تنظيم امور خود داشتند، به راهزني روي نمي آوردند. 
رئيس جمهوري يمن در ادامه افزود: در همين جا اعالم مي كنم كساني كه در حادثه انفجار 
مسجد كاخ رياست جمهوري شركت داشتند، به دستگاه قضايي سپرده مي شوند و آنها بايد 
بدانند كه به زودي تحويل دادستاني كل يمن خواهند شد. خون كشته  شده ها و مجروحان 

ما به هدر نخواهد رفت. 
وي با محكوم كردن نظاميان جدا شده از ارتش كه تحت فرماندهي علي محسن االحمر 
فرمانده لشكر يكم زرهي قرار دارند، عنوان داشت: اين افراد در انفجار مسجد كاخ رياست 

جمهوري دست داشتند و بايد عواقب كار خود را قبول كنند و بهاي آن را بپردازند. 

جهان نما 

در  آمريكا  جنجال برانگيز  كارگردان  اليوراستون، 
جشنواره  در  كه  خود  فيلم  مطبوعاتی  كنفرانس 
فيلم الجزيره به نمايش درآمد گفت: سياستمداران 
آمريكايی كه نسبت به هموطنانشان هيچ گونه رحم 
جهانيان  نجات  ادعای  چگونه  ندارند  عطوفتی  و 

را دارند؟
آخرين  نمايش  برای  هم اكنون  كه  استون  اليور 
مستند خود تحت عنوان »داستان ناگفته آمريكا« در 
جشنواره فيلم الجزيره به سر می برد در كنفرانس 
مطبوعاتی اين فيلم در جمع خبرنگاران بار ديگر 
از دروغگويی، بی عدالتی و جنگ محوری حاكم بر 

دولت كشورش به شدت انتقاد كرد.

و  جهان  اقتصادی  بحران  ديدن  از  گفت:  »استون« 
پول  عاشق  اندازه  چه  تا  آمريكايی  مقامات  اين كه 
هستند، مرا شگفت زده كرده است، متاسفانه در اين 

ميان بزرگ ترين قربانی، قشر متوسط جامعه هستند.
چنين  نمی تواند  چيز  هيچ  من  نظر  به  گفت:  وی 
سيستمی كه به طور كامل غير دموكرات است را 
قدرت  به  از  پس  حتی  كه  سيستمی  كند،  عوض 

رسيدن اوباما نيز هيچ تغييری نكرده است.
باشيد  مطمئن  افزود:  ساله   65 كارگردان  اين 
و  رحم  ذره ای  كه  آمريكايی  سياستمداران 
عطوفت نسبت به هموطنان خود ندارند، هيچگاه 
آنها  ندارند،  جهانيان  مشكالت  حل  به  عالقه 

بی رحم ترين اند. 
استون پس از انتقاد از حاكميت نظام پول دوستی 
تنها  بی عدالتی  پرستی و  پول  بر كشورش، گفت: 
مشخصه منفی سياستمداران آمريكايی نيست بلكه 
بقيه ربوده  از  را  آنها در دروغگويی گوی سبقت 
 3۰ از  بيش  ويتنام  جنگ  با  ارتباط  در  آنچنانكه 
سال به همه دروغ گفته اند، آمريكايی ها يك عمر 
با اين عقيده كه كمونيسم در حال سيطره بر تمام 
دنياست، زندگی كردند ولی خود من زمانی كه به 
كه  بود  اين  كردم  كشف  كه  حقيقتی  رفتم  جنگ 
سيستمی بر صنعت ارتش آمريكا حاكم است كه 

هدفش نابودی جهان است.

وی در ادامه در جواب به سئوال يكی از خبرنگاران 
از  آمريكا  بی چون و چرای  با حمايت  ارتباط  در 
اسرائيل، گفت: اين موضوعی است كه من تاكنون 
نتوانسته ام در مورد آن با آمريكا صحبت كنم، اين 
مختلف  البی های  و  رسانه  پول،  قدرت،  شامل  
است و از چنان قدرتی برخوردار است كه حقيقت 

در اين ميان مثله می شود.
تمام  اين كه  وجود  با  البته  گفت:  پايان  در  استون 
اين مشكالت در اين ميان كورسويی بسيار كوچك 
از اميد وجود دارد كه اگر خوش بين باشيم شايد 
به  تغييراتی  بتواند  آمريكا  مردم  اخير  اعتراضات 

وجود آورد.

رئيس جمهور تصريح كرد: پشتوانه فرهنگ و پيام ما براي دنيا، 
پيشرفت هاي علمي كشور است. 

مسابقات  مدال آوران  از  تجليل  آيين  در  احمدي نژاد  محمود 
نهاد  بهشتي  شهيد  سالن  در  كه  تهران  رياضي  خانه  جهاني 
حضور  از  خرسندي  ابراز  با  شد،  برگزار  جمهوري  رياست 
به  خطاب  مدال آوران  اين  از  تشكر  و  تقدير  و  جمع  اين  در 
مي كند  شكوفا  را  انسان  حقيقت  كه  دروازه اي  گفت:  آنها، 
است  علم  مي دهد  قرار  انسان  برابر  در  را  كمال  راه  و 

انسان زندگي  در  سازنده اي  حركت  هيچ  علم  بدون   و 
 رخ نمي دهد. 

وي با بيان اين كه علوم داراي طبقه بندي هستند و تاثير علوم در 
زندگي انسان يكسان نيست، ادامه داد: يكي از پايه هاي حركت 
گفت  بتوان  تعبير  يك  به  شايد  و  است  رياضي  انسان  علمي 
رياضيات علم انديشيدن است و انسان بدون انديشه نيز چيزي 
نيست. رياضيات يعني جهت دادن به فكر و هدفمند كردن فكر 

و شكوفا شدن قدرت خالقيت و نوآوري در انسان. 

هر كس  تاريخ  طول  در  اين كه  بيان  با  ادامه  در  رئيس جمهور 
اين  در  مي دانسته،  نيز  رياضي  ولي  رفته،  علمي  رشته   هر  در 
بوده و موفق تر عمل كرده است، گفت: رياضيات  رشته قوي 
پايه انديشيدن را تشكيل مي دهد و شكوفا مي كند و انسان نيز 

يعني انديشيدن. 
احمدي نژاد با تاكيد بر اين كه بايد به رياضيات بيش از گذشته 
به  كه  نيست  معنا  بدين  اين سخن  البته  افزود:  دهيم،  اهميت 
بايد  همه  كه  است  علمي  رياضيات  نشود،  توجه  علوم  ساير 

علم  با  بايد  مي آيد  دنيا  به  كشور  اين  در  كسي  هر  بدانند، 
مي گوييم  وقتي  اين كه  مثل  بداند  را  آن  و  باشد  آشنا  رياضي 
اگر افراد يك جامعه ورزش كنند، آن جامعه سالم تر مي شود، 
در مورد رياضي نيز مي توان گفت وقتي در جامعه اي همه به 
تر  متعالي  جامعه  آن  بدانند  را  آن  و  باشند  آشنا  رياضي  علم 
انسان  انسان هاي قوي تري خواهد داشت؛ چرا كه رياضي  و 
را  علوم  ساير  از  بهتر  استفاده  براي  راه  و  مي كند  قدرتمند   را 

باز مي نمايد. 

انتقاد کارگردان آمریکایی از دروغگویی، بی عدالتی و جنگ طلبی دولتش؛

آمريکا  به هم وطنانش رحم نمی کند چگونه مدعی نجات جهان است؟

با اعالم نظر دانشگاه صنعتی اصفهان؛

 پروژه بهینه سازی شرکت نفت متوقف می شود

ریيس جمهور: 

برخي از مسابقات علمي طرح فريب براي شناسايي نخبگان است 

نماینده ولی فقيه در چهارمحال و بختياری:

بسیج در انجام رسالت خود موفق عمل کرده است
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کارشناسان اقتصادی 
و پولی و بانکی بر 
این موضوع تاکيد 

دارند که نباید 
بانکداری ایران را 
نظامی با عمليات 

بدون ربا دانست. 
شاید در عنوان غير 
ربوی وجود داشته 
باشد ولی در عمل 
 شبهه غير ربوی 
)تا چند درصد( 

وجود دارد چرا که تا 
اندازه بسيار زیادی 
عمليات انجام شده با 
متن قانون همخوانی 

ندارد

زاینده رود
معاون بهره برداري شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: اگر سرانه مصرف فقط 1۰ ليتر به ازاي 
هر نفر در روز كاهش يابد، آب مورد نياز براي يك 

شهر يكصد هزار نفري تأمين خواهد شد.
مجتبي قباديان در خصوص تامين آب شرب مردم 
توسط شركت آب و فاضالب استان اظهار كرد: با 
توجه به محدوديت تأمين آب، بيشترين فعاليت هاي 
برنامه ريزي شده اين شركت جايگزين كردن مديريت 

مصرف به جاي مديريت تأمين مي باشد. يعنی در 
كنار پيگيري ايجاد منابع تأمين آب جديد نظير چاه ها، 
چشمه ها، قنات و ... تدابيري همچون اصالح ساختار 
شبكه و تأسيسات آبرساني و توزيع و تالش هاي 
گسترده اي نيز برای اصالح الگوي مصرف در دستور 

كار قرار گرفته است.
زمينه  مصرف  الگوي  اصالح  كه  اين  بيان  با  وی 
ساز ظرفيت هاي تأمين مجازي آب مي باشد، افزود: 
بخشي از بحران كنوني آب در استان و كشور ناشي 

از عدم يكپارچگي مديريت منابع آب مي باشد و كار 
در چند حوزه تعريف شده به عنوان مثال شركت 
آب منطقه اي، سازمان جهاد كشاورزي و شركت هاي 
آب و فاضالب كه عمده برداشت كنندگان از حوزه 
آبريز استان هستند اگر به صورت يكپارچه بحران 
آب استان را مديريت كنند مي توان به راهكارهاي 

غلبه بر كمبود آب استان اميدوار بود.
آب  كيفيت  بودن  يكسان  خصوص  در  قباديان 
شرب در تمام مناطق شهري استان تصريح كرد: 

طرح  پوشش  تحت  كه  روستاهايي  و  شهرها 
آب رساني اصفهان بزرگ قرار دارند آب مصرفي 
آنها از تصفيه خانه باباشيخ علي تأمين مي شود در 
از  آبرساني  انتقال  افزايش ظرفيت خط  كه  حالي 
تصفيه  ايجاد  شد  منجر  باباشيخ علي  خانه  تصفيه 
خانه گالب در دستور كار قرار گيرد و تالش هايي 
تله  نظير  جديد  فن آوري هاي  از  گيري  بهره  در 

متري لحاظ شود.
كنندگان  از مصرف  برخي  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
نمي كنند و  را رعايت  الگوي صحيح مصرف آب 
حتی روستاييان بيش از شهري ها آب مصرف مي كنند 
و اين مسأله به نوعي مزيد بر علت شده و بر موضوع 

كمي آب در استان دامن مي زند.

 ناهيد شفيعی

بانك های كشور برای اين كه پا را از شعار فراتر گذاشته 
و در عمل اسالمی شوند بايد از خير سود از پيش تعيين 
شده يه ربا بگذرند و در سود و زيان مشتری شريك 
شوند اين باعث می شود اختالس، سوءاستفاده و فساد 

در اين شبكه تاحد چشمگيری كاهش يابد.
نباید بانکداری ایران را بدون ربا دانست

اين موضوع  بر  بانكی  و  پولی  و  اقتصادی  كارشناسان 
تاكيد دارند كه نبايد بانكداری ايران را نظامی با عمليات 
بدون ربا دانست. شايد در عنوان غير ربوی وجود داشته 
درصد(  چند  )تا  ربوی  غير  شبهه  عمل  در  ولی  باشد 
وجود دارد چرا كه تا اندازه بسيار زيادی عمليات انجام 
شده با متن قانون همخوانی ندارد. در قانون اراده هايی 
وجود دارد كه در عمل ناديده گرفته می شوند در برخی 
موارد هم كه قانون در حال اجرا شدن می باشد، بيشتر 
عناوين  مثال  عنوان  به  تا محتوايی؛  دارد  جنبه  صوری 
عقودی كه به كار گرفته می شود به لحاظ عنوان مشابه 
بنابراين از لحاظ كاركرد كه بايد  با متن قانون بوده و 
در غالب عقود مشاركتی و مبادله ای باشند يا سپرده های 
بانكداری فعلی رعايت نشده  قرض الحسنه در سيستم 

و اجرا نمی شوند.
از همين روست كه گاه و بی گاه خبرهايی از فسادهای 
بزرگ و كوچك در سيستم بانكی كشور شنيده ايم و 
كارشناسان دليل اصلی آن عدم اجرای بانكداری اسالمی 
عنوان می كنند. برخی هم علت را نوع سيستم بانكداری 
اسالمی  بانكداری  به  شباهتی  نه  كه  می دانند  ايران  در 

داشته و نه شباهتی به بانكداری غربی می دانند.
ریسک مشارکت در سود و زیان مشتری

هماهنگی  كميسيون  سابق  دبير  آزادگان   عليرضا 
بانك های استان و مدرس موسسه علوم بانكی اصفهان 
در اين باره به زاينده رود گفت: نخستين مرحله اجرای 
بانكداری اسالمی اين است كه عمليات بانكداری بدون 
ربا انجام شود به عبارت ديگر در عمليات بانكی يعنی 
سپرده پذيری و اعطای تسهيالت به مشتريان مبتنی بر 

دريافت سود از پيش تعيين شده يا همان ربا نباشد.
وی مبنای پرداخت تسهيالت به مشتريان در بانكداری 
و  دانست  مبادله ای  غير  يا  ای  مبادله  عقود  را  اسالمی 
سود  در  نيز  بانك  مبادالت،  از  شكل  اين  در  گفت: 
از  قبل  كه  اين  نه  است  سهيم  خود  مشتريان  زيان  و 
از مشتری تعهد بگيرد در صورت  پرداخت تسهيالت 
سود يا زيان در تجارت خود، اصل و سود تسهيالت را 

به بانك برگرداند.
سود از پيش تعيين شده رباست

اين كارشناس پولی و بانكی ادامه داد: در عقود كوچكی 
ماند نسيه، فروش اقساطی و ... تعيين نرخ سود اشكال 
شرعی ندارد اما اصل عقود بايد بر مبنای مشاركت در 
سود و زيان وام گيرنده باشد تنها در اين صورت ربا 

حذف شده است.
اجرای  و ضروری  اصلی  را شرط  ربا  آزادگان حذف 
بانكداری اسالمی می داند و می گويد: مرحله بعدی و 
اين است كه رفتار، گفتار و اخالق متصديان  ايده آل 
و كارمندان بانك مبتنی بر رعايت حد حدود و موازين 
از  يك  هر  ترتيب  اين  به  باشد  اسالم  مقدس  شرع 
كارمندان خود را يك بازرس و ناظر می داند و كمتر 

شاهد اختالس و سوءاستفاده خواهيم بود.
اجرای  اصلی  مانع  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وی 
بانكداری بدون ربا و اسالمی چيست؟ گفت: برای اين 

باشد  مشتريان خود شريك  زيان  و  در سود  بانك  كه 
تعداد  بايد  بگذرد  تعيين شده  پيش  از  از خير سود  و 
برای  ويژه  به  پروژه  هر  در  ناظر  و  كارشناس  زيادی 
به  مرحله  تا  كند  استخدام  بزرگ  تسهيالت  متقاضيان 
توصيه های  با  و  باشند  همراه  گذار  سرمايه  با  مرحله 
را تضمين  واقعی  بازگشت سود و اصل سرمايه  خود 
كنند و واضح است كه اين كار در پروژه های كوچك 
بسيار هزينه بر و غير اقتصادی است عالوه بر اين برای 
همراهی با سرمايه گذاران بزرگ نيز بانك ها بايد بودجه 
تاكنون  آن  منابع  كه  كنند  صرف  نظارت  برای  زيادی 

تعريف نشده و مبهم است.
بانکداری بی برنامه فسادپرور است

سيستم بانكداری كنونی ايران ربوی بوده و اگر چنين 
فسادهايی در آن اتفاق نيفتد بايد تعجب كرد حتی در 
صورت عدم تغيير قانون و عدم نظارت می توان گفت 

در آينده شاهد فسادهای بزرگتر بايد باشيم.
رئيس كارگروه تحول بانكي شوراي هماهنگي بانك ها 
با  ايران  اقتصاد  می گويد:  نكته  اين  بر  تاكيد  با  نيز 
مشكالت كالن  سيستمي روبروست همين بی توجهی 
به ويژه ساختار نظام  تنظيم چارچوب ها  به طراحی و 
بانكی باعث شده با پديده هاي نامطلوبی مانند اختالس 

و فساد دست و پنجه نرم كنيم. 
بانكداري  فعلي  ساختار  است  معتقد  عيوضلو  حسين 
دقيق  طور  به  كه  نيست  ای  گونه  به  كشور،  اسالمي 
همخواني  اسالمي  اقتصاد  موازين  و  چارچوب  با 
در  انجام شده  ايران  در  تاكنون  آنچه  البته  باشد  داشته 
چارچوب بانكداري بدون ربا بوده؛ اما ساختارهاي آن 
بر اساس مباني اقتصاد ليبرال شكل گرفته چراكه بانك 
نهادي نيست كه از چارچوب اسالمي بيرون آمده باشد 
بلكه بانك از نظام اقتصاد غربي و ليبراليستي به داخل 

كشور آمده است.

روح سرمایه داری در بانکداری و اقتصاد 
و  اسالمی  اقتصاد  كارشناس  سبحانی  حسن  همچنين 
در  كوچكی  و  بزرگ  فسادهای  اصلی  دليل  بانكداری 
اسالمی  بانكداری  نشدن  اجرا  را  بانكی كشور  سيستم 
می داند و بر اين باور است كه آنچه به عنوان بانكداری 
بدون ربا در كشور به اجرا گذاشته شده فقط پوسته ای 
مفاهيم  از  به هيچ  دارد و در محتوا  قوانين اسالمی  از 

اسالمی عمل نمی شود.
به گفته ايشان بانكداری در ايران از نظر تئوری با قانون 
بانكداری اسالمی و بانكداری بدون ربا اداره می شود 
تئوری  نظر  از  حدودی  تا  كه  دارد  وجود  ادعا  اين  و 
اين قانون پشتيبانی كننده بانكداری در ايران است اما 
ارزيابی از عملكرد بانك  ها نشان می دهد تا حدود بسيار 
عمليات  بر  مبتنی  ايران  بانكداری  كه  ادعا  اين  زيادی 

بانكداری بدون ربا است صحت ندارد.
سبحانی از روند بانكداری و اقتصادی و مشاهد پيامدها 
به اين نتيجه می رسد كه نبايد بانكداری ايران را يك 
نظام بانكی با عمليات بدون ربا دانست، شايد در عنوان 
باشد ولی در عمل شبهه غير  داشته  غير ربوی وجود 

ربوی )تا چند درصد(وجود دارد.
بانک اسالمی بدهکار ندارد

بانكداری  در  اسالمی،  اقتصاد  كارشناس  اين  گفته  به 
وجود  به  امكان  مبادله ای  و  مشاركتی  عقود  بر  مبتنی 
آمدن مفهومی به عنوان بدهی وجود نداشته و به طور 
كلی در بانكداری بدون ربا، سيستم بانكی قصد ندارد 
وام دهد تا فرد بدهكار شده و يا برخی بدهی خود به 
بانك را برنگردانند و برخی پول را در جای ديگری بر 
است خرج  آمده  عقد  متن  و  قرارداد  در  آنچه  خالف 

كنند.
اين گونه استدالل ها برای مشخص كردن عدم كاركرد 
بانكداری  در  مثل  عنوان  به  است  زياد  فعلی  قانون 

اسالمی مفهومی به نام وام وجود ندارد و اين در حالی 
است كه بانك با مشتری عقد مشاركت بسته و در اين 
سيتم با مشتری در سود و زيان شريك می شود و در 
اين كار ديگر بدهی وجود نخواهد داشت. اما مشاهده 

می شود كه در عين عقود مشاركتی بدهی وجود دارد.
نبود نظارت ریشه فساد در بانک ها 

وی با اشاره به اشكاالت فراوان قانون بانكداری گفت: 
با اين حال فساد موجود در بانكداری ايران از انحراف 
نظارت  عدم  آن  و  گيرد  می  نشات  موجود  سراسری 
دستگاه های ذی ربط در ُحسن اجرای قانون در سيستم 

بانكی يكی از اين داليل فساد در سيستم بانكی است.
عدم باور جدی مسئوالن سيستم بانكی از سال 62 به 
مفتخر  و  ربوی  بانكداری  قبال  در  بودن  منفعل  و  بعد 
نبودن به اجرای بانكداری بدون ربا و البته معتقد نبودن 
به كارآيی آموزه های دينی در فعاليت های اقتصادی هم 
منزوی شدن  و حتی  مهری  بی  نشانه های  از  می تواند 
قانون  بديهی است وقتی يك  باشد و  ربا  بدون  قانون 
بر  ولی  نشده  تعطيل  بانكی  فعاليت  می شود  منزوی 
شيوه های غير مبتنی بر آن قانون اجرا می شود. در يك 
بانكی  عمليات  حاضر  حال  در  گفت  توان  می  جمله 
از  تهی  محتوا  در  و  داشته  اسالمی  پوسته  ايران   در 

آموزه های اسالمی است.
 در حال حاضر محتوای تهی شده را بانكداری ربوی 
مثال برای  باشد.  ربوی  غير  پوسته  اگر  حتی  كرده   پر 
 می توان گفت پرداختی های مطمئن به سپرده گذاردن 
باشد  بانكی  سيستم  در  آنان  سپرده  روز  دو  اگر  حتی 
اين دو  در  پرسيد  بايد  پرداخت می شود.  آن سود  به 
روز چه كار اقتصادی صورت می گيرد كه به آن سود 
پرداخت می شود. اين موضوع يكی از اين مواردی است 
كه نشان می دهد ما در عمل در حال اجرای بانكداری 
ربوی هستيم و بانك ها بر اساس بهره فعاليت می كنند.

اقتصاد

گزارش

خبر
پرداخت قسطی حقوق 

بازنشستگان فوالد 
مدير عامل شركت سهامی ذوب آهن اصفهان گفت: 
هزينه حقوق ماهانه اين قشر تالشگر كشور ابتدای ماه 
واحدهای  ديگر  تاخير  دليل  به  اما  می شود،  پرداخت 
پرداخت  قسطی  فوالد  بازنشستگان  حقوق  فوالدی، 

می گردد.
عنوان  به  فوالد  بازنشستگان  از  براتی  صفرعلی    
زحمت كش ترين افراد ياد كرد و گفت: هزينه حقوق 
ماهانه اين قشر تالشگر كشور، 55 ميلياردتومان است 
كه 23 ميليارد تومان از آن سهم ذوب آهن بود. اما بر 
اساس مصوبه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
از سنگ  استفاده  ميزان  براساس  هزينه  اين  شد  مقرر 
سهم  كه  گردد  توزيع  فوالدی  های  واحد  بين  آهن 
ذوب آهن به 1۰ ميليارد تومان كاهش پيدا كرد. براتی 
افزود: ذوب آهن اصفهان با توجه به اهميتی كه برای 
بازنشستگان قائل است اين پول را ابتدای ماه پرداخت 
می كند اما به دليل تاخير ديگر واحدهای فوالدی، متاسفانه 
می گردد.  پرداخت  قسطی  فوالد  بازنشستگان  حقوق 

حق اعتراض را از کارگران 
گرفته اند

ادرقاضي پور نايب رئيس فراكسيون كارگري در تذكري 
با اشاره به حضور كارگران در گرداگرد مجلس و زير 
باران، از بي توجهي به حقوق كارگران از سوي دولت 
انتقاد كرد و گفت:  خانه ملت اميد مستضعفان است و به 
دولت هشدار مي دهد.  هرگونه عواقب اين موضوع بر 

عهده وزير كار است.
محمدرضا باهنر كه در غياب الريجاني رياست را بر 
عهده داشت، تذكر وي را وارد ندانست و تاكيد كرد كه 
اين مسأله به موضوع در دستور كار مجلس ربطي ندارد. 
اين موضوع با انتقاد عليرضا محجوب در نطق امروزش 
مواجه شد.  وی از حق اعتراض صنفي كارگران سخن 
گفت و با انتقاد به ناديده گرفتن موضوعاتي در قانون 
... كه مشروط  كار از جمله تعيين حداقل دستمزد و 
به شرايط مختلفي شده است، ادامه داد: متاسفانه حق 
اعتراض كارگران گرفته شده و صدايشان خاموش است.

بنزين آذرماه بدون تغییر 
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در اطالعيه ای 
خودروهای  آذرماه  بنزين  سهميه  ليتر  كرد: 6۰  اعالم 
كارت های  در  آبان(   3۰( امشب  ساعت 24  شخصی 

هوشمند سوخت واريز می شود.
نيز،  نقليه عمومی  ديگر وسايل  اين گزارش  پايه  بر   
سهميه ای مشابه سهميه آبان ماه دريافت خواهند كرد؛ از 
اين رو هيچ گونه تغييری در قيمت و سهميه سوخت آذر 

ماه وجود نخواهد داشت.
همچنين در آذرماه 5۰۰ ليتر سهميه بنزين با نرخ آزاد 
7۰۰ تومانی در كارت های سوخت خودروها واريز 
می شود كه در صورت اتمام سهميه 4۰۰ تومانی قابل 
استفاده خواهد بود. تا به حال هيچ برنامه ای از سوی 
برای  كشور  سوخت  و  نقل  و  حمل  مديريت  ستاد 
نشده  اعالم  خودروها  بنزين  سهميه  و  قيمت  تغيير 
است و سهميه بنزين خودروها در ماه های آينده نيز 
خودروها  سوخت  های  كارت  در  گذشته  همچون 

شارژ خواهد شد.

دالر ارزان شد مردم گله نکنند
نظر  كه  اين  بيان  با  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزير 
است،  )دالر(  ارز  برای  واحد  نرخ  تعيين  دولت 
گفت: در انتظار اقدامات رئيس كل بانك مركزی و 
ارز هستيم.  بازار  برای  مركزی  بانك  در  همكارانش 
سيد شمس الدين حسينی در مورد بازار ارز، با تاكيد 
بر اين كه نظر دولت تعيين نرخ واحد برای ارز است، 
گفت: در انتظار انجام اقدامات رئيس كل بانك مركزی 
و همكارانش در بانك مركزی برای بازار ارز هستيم.

وزير امور اقتصادی و دارايی ضمن توصيه به مردم 
نسبت به اين كه در خريد ارز دقت كنند و اگر قيمت 
كاهش يافت مردم از ما گله مند نشوند، افزود: قيمت 
فعلی دالر باال است. قيمت سكه هم از نرخ ارز متاثر 
است، اگر چه قيمت جهانی طال متغيری است كه در 
از  اين سئوال كه  به  پاسخ  نيست. وی در  ما  اختيار 
محمودرضا خاوری مديرعامل سابق بانك ملی خبری 

داريد؟ عنوان كرد كه از وی خبری ندارد.

فساد در بانکداری ربوی دور از انتظار نيست؛

رباخواری کمترین تخلف بانکهاست

معاون بهره برداري شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

نیمي از اصفهاني ها الگوي مصرف آب را رعايت مي کنند

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
بر  رهبری  معظم  مقام  تاكيد  وجود  با  گفت: 
از  بعد  توسعه كشور،  راستای  در  اقتصادی  جهاد 
حركت  شاهد  هنوز  سال  از  ماه  هشت  گذشت 

كشور اقتصاد  بخش  در  ممتاز  دستاورد   و 
 نبوده ايم.

حجت االسالم محمدتقی رهبر با اشاره به اين كه 
راستای  در  تالش  اقتصادی  جهاد  از  بخش  يك 
بهبود وضعيت توليد، اشتغال، جلوگيری از افزايش 
قيمت ها است، گفت: بر اساس آمارهايی كه ميزان 
صادرات كشور را در برخی از شاخص ها مطلوب 
عنوان كردند متاسفانه هنوز حجم واردات باالست 
تا جايی كه تخم مرغ از چين و تركيه وارد كشور 

می شود.
در  تالش  اقتصادی  جهاد  كرد:  تصريح  وی 
برای  واردات  از  جلوگيری  بيشتر،  توليد  راستای 
از  جلوگيری  و  داخلی  توليدات  از   حمايت 
گرانی ها بود كه هنوز شاهد افزايش موج گرانی 
اصفهان  استان  ديگر  سوی  از  هستيم  كشور  در 
صنعت،  های  بخش  در  اقتصادی  توسعه  نظر  از 
در  بايد  جويی  صرفه  و  توليد،  بازار  كشاورزی، 
ولی  كرد  می  حاصل  جديد  وضعيتی  سال   اين 
 می توان بيان كرد در بخش كشاورزی مطلوب عمل

 نكرده است.
رهبر همچنين به سخنان پورمحمد رئيس سازمان 

بازرسی كشور در مجلس اشاره كرد و بيان داشت: 
به گفته اين مقام مسئول تاكنون 13۰ پرونده فساد 
و تخلف اقتصادی به مقامات و دستگاه های ذيربط 
ارجاع داده شده كه در اين خصوص عكس العملی 
در  اصفهان  مردم  نماينده  است.  نگرفته  صورت 
مجلس شورای اسالمی با بيان اين كه در مبحث 
مسائل اقتصادی اقداماتی در راستای هدفمندسازی 
يارانه ها صورت گرفت، تصريح كرد: متاسفانه در 
اين طرح به مقصد مطلوب كه كمك به اقشار كم 
درآمد بود نرسيديم و در اين طرح 7۰۰ ميليون نفر 
زيرپوشش رفتند كه در نهايت شاهد افزايش موج 

گرانی ها شديم.
وی اضافه كرد: قرار بود 2۰ درصد از درآمد حاصل 
به  حمايت  برای  يارانه ها  هدفمندسازی  طرح  از 
عملی  نيز  اقدام  اين  كه  شود  داده  صنعت  بخش 

نشده است.
رهبر با تاكيد بر اين كه فشارهای اقتصادی برای 
تاكيد كرد:  آفرين شده است،  بيشتر مردم مشكل 
هدفمندسازی  طرح  نادرست  اجرای  دليل   به 
اقتصاد  روند،  اين  ادامه  صورت  در  و  ها  يارانه 

كشور با چالش روبرو می شود.

نماینده مردم اصفهان انتقاد کرد:

آگهی اصالحی پرونده ۱۳۰ فساد و تخلف اقتصادی راکد است
به شماره 90/8/28-33964

پيرو آگهی تشخيص منابع ملی به شماره 4451-65/4/14 منتشره در روزنامه 

رسالت و گنج کوهرنگ به شماره های 147 و 368-65/4/23 ردیف 1 موسوم به 

محمدآباد علی آباد کویر بخش 3 کاشان شهرستان آران و بيدگل پالک 14-اصلی 

مربوط به علی آباد کویر بوده و در آگهی مذکور از قلم افتاده که بدینوسيله اصالح 

و اعالم می گردد. 
فیض اله رهنما 

مديرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
13082/ م الف
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
 

تغيير در سنت ايراني امروزه حتي در وليمه هاي 
حاجيان هم رخنه كرده و سفره هاي وليمه كه پاي 
آن آشنا و غريبه و به خصوص فقرا مي نشستند، 
جايش را به سالن هاي مجلل، تاالرها و باغ هاي 

پرزرق و برق داده است.
اين روزها شهرهاي ايران حال و هواي عرفاني 
با  خدا  خانه  زائران  كه  چرا  گرفته  خود   به 
روحيه اي معنوي و دلي سرشار از سرور وصف 
ناشدني به وطن بازمي گردند. فرودگاه ها مملو از 
اقوام و آشنايان  زائراني  هستند كه به استقبال آمده 
اند. هر خانواده اي با آوردن دسته گلي رنگارنگ  
و كمي بزرگ شادي خود از ديدن حاجي را 
نشان مي دهد. اين بروز شادي حتي به در خانه 
زائر هم كشيده مي شود. پارچه نوشته هاي نصب 

شده با مضمون بازگشت عارفانه حاجي.... 
خاک  روز  چند  از  بعد  که  پول هایي 

مي خورند
پارچه نويسي مي گفت: ميانگين هزينه اي كه براي 
نوشتن متني بر روي پارچه كه در ايام بازگشت 
حاجيان دريافت مي شود 1۰ هزار تومان است كه 
البته اين رقم متغير است. حال اگر در خانه يكي 
 از حاجيان را كه تازه از سفر حج بازگشته اند
يا قرار است بازگردند ببينيم به طور معمول از 

شش يا هفت پارچه برايشان نصب شده كه با 
رقم اشاره شده تقريباً 6۰ يا7۰ هزار تومان و 
حتي باالتر بدين منظور هزينه شده است. جالب 
اينجاست كه حاجي موقع ورود به خانه حتي 
روي پارچه ها يك نگاه كوچك هم نمي اندازد 
چه برسد كه مطالب روي آنها را بخواند يعني 
در واقع حداقل 6۰ هزار تومان پول پس از چند 
روز به زير زمين انتقال مي يابد تا خاك بخورد. 
سالهاست سنت حسنه بدرقه و بازديد از زائران 
خانه خدا در فرهنگ ايراني، اسالمي نهادينه شده 
است. تغييرات مشهود در سنت مناسك حج 
موجب شده تا هزينه حجاج براي سفر به خانه 
خدا چند برابر شود و حاجي به جاي پرداختن به 
آداب و مناسك حج و اداي مستحبات، دغدغه 
خريد سوغاتي و سالن و تاالر غذاخوري براي 
پذيرايي از ميهمانان و نصب پارچه و پالكارد و 
هزار جور تشريفات، تجمالت و مسائل مادي و 

دنيوي را داشته باشد. 
وليمه هاي عرفاني ميهماني هاي نمایشي

از حال و هواي عرفاني كه بگذريم مگر اين 
تمامي  وليمه ها  و  بازديدها  و  ديد  ميهماني ها 
دارد. وليمه هايي كه اغلب باهزينه هاي گزاف در 
رستوران ها و تاالرهاي گرانقيمت همراه است. 
شبي رويايي، متفاوت با آنچه تاكنون ديده ايد، 
سفر حجتان را در سالن ما به ياد ماندني كنيد، 

1۰ نوع غذا، 1۰ نوع ساالد و دسر از نفري 45۰۰ 
تومان تا 2۰۰۰۰ تومان.

مجلل،  و  باشكوه  تاالري  در  وليمه حاجي   -
شيك ترين ظروف VIP، ديزاين متفاوت همراه 

با آالچيق و آبنما.

- مشكل پسندان با ما تماس بگيرند، مجري 
حرفه اي مراسم و ميهماني در زيباترين سالن با 

نورپردازي مناسب ويژه حجاج.
- سفر حجتان را در باغ ما با دو سالن مجزا 
و شيك با چايخانه سنتي و گل آرايي ميزها به 

يادماندني جاودانه كنيد.
اينها تبليغاتي است كه براي برگزاري ميهماني هاي 
حجاج صورت مي گيردو كم هم نيستند كساني 
استقبال  ميهماني ها   نوع  اين  ازبرگزاري  كه 

مي كنند.

جامعه
خبر

حج رفتن آسان است اما حاجي ماندن سخت است

 ریخت و پاش
از نوع عرفانـي

زاینده رود
چند صباحی است خبرهايی مبنی بر افزايش تردد 
اراذل و اوباش در كوچه پس كوچه های بخشی از 
شهر به گوش می رسد كه مويد اين موضوع، افزايش 

ميزان سرقت خودرو بوده است.
محورهای  و  شهر  اصلی  خيابان های  كه  حالی  در 
اطرافش به عنوان مركز تردد مردم شناخته می شود 

انجام  اصلی  پايگاه  به  خيابان ها  اين  از  برخی  و 
فعاليت های علمی ، فرهنگی و تجاری تبديل شده، 
در  سارقين  و  اوباش  و  اراذل  تردد  افزايش  شاهد 
كوچه پس كوچه های خود است به نحوی كه برخی 
از كارشناسان معتقدند ميزان ارتكاب جرم  در اين 

محدوده با روندی صعودی همراه بوده است.
سرقت ضبط و باند خودروها و در نهايت تبديل شدن 

اين گذرگاه های شهری به پناهگاهی امن برای سرقت 
قطعات خودروها بخشی از واقعيتی است كه از نبود 
امنيت در بخش های محدودی از شهر حكايت دارد. 
همچنين در محله هايی از اطراف زينبيه ديده شده 
است كه سارقان ماشين های دزدی را به آن نقطه آورده 
و اوراق می كنند و در برخی از موارد به سادگی تا 
قبل از رسيدن پليس فرار می كنند. مشاهدات حكايت 

از آن دارد كه به تازگی احساس ناامنی در ساكنين و 
شهروندان شاغل در اين محدوده جغرافيايی كوچك 
احساس می شود. انجام طرح امنيت محله محور هر 
چند با تاكيد ويژه پليس چند صباحی است در شهر 
آغاز شده و زمينه ساز حضور كمرنگ اراذل و اوباش 
آنها  قامت  از  را  در شهر گرديده و جرات حضور 
زدوده اما هنوز برخی از كوچه های شهر ردپای پنهان 

آنان را بر چهره دارند .
شايد مسئوالن تامين كننده امنيت شهر در اين حوزه 
می بايست با طرح و برنامه جديدی پا به ميدان بگذارند 
و از اين طريق قلب تپنده شهر را از تير رس اراذل و 

اوباش و سارقين دور نگه دارند.

تمديد مهلت طرح تعويض 
موتورسیکلت ها

حداكثر  فرسوده  موتورسيكلت های  مالكان  فارس: 
با  برای جايگزينی  ماه سال جاری  آذر  تاريخ 2۰  تا 

موتورسيكلت های نو فرصت دارند.
در اين طرح موتور سيكلت های فرسوده دو زمانه و 
چهار زمانه با عمر 1۰ سال با تخصيص يارانه به مبلغ 
با  دستگاه  هر  ازای  به  ريال  هزار  و 7۰۰  ميليون  دو 
همكاری شركت ايران دوچرخ با موتور سيكلت های نو 
جايگزين می شوند. متقاضيان می توانند حداكثر تا تاريخ 
 2۰ آذر ماه سال جاری با مراجعه به نشانی اينترنتی

اطالعات  كسب  جهت   www.tehran-doe.ir  
بيشتر و تكميل مدارك اقدام كنند.

پرهیز مداحان از تبلیغ 
نامزدهای انتخاباتی 

 ايرنا: نماينده ولی فقيه و امام جمعه كاشان، گفت: 
مداحان نبايد از تريبون مساجد و هيات های مذهبی به 

نفع نامزدهای انتخاباتی تبليغ كنند.
آيت اله عبدالنبی نمازی  اظهار داشت: برخی نامزدهای 
انتخاباتی برای در مساجد و هيأت های مذهبی شركت 
مي كنند كه مداحان نبايد نامی از آنها ببرند. وی افزود: 
انتخابات  برای  شدن  آماده  آستانه  در  اسالمی  ايران 
نهمين دوره مجلس شورای اسالمی است و نامزدهای 
انتخاباتی براساس قانونی مي توانند تبليغ كنند اما مساجد 
كردن  هزينه  برای  مكانی  نبايد  مذهبی  هيأت های  و 
شخص بلكه بايد در خدمت به اسالم و قرآن باشند. 
عضو خبرگان رهبری از وعاظ، مداحان و هيأت های 
مذهبی خواست به مردم توصيه كنند از هزينه های غير 

ضروری در آيين های برگزاری محرم پرهيز كنند. 

میدان امام
میزبان بسیجیان مي شود

)عج(  الزمان  فرماندهی سپاه صاحب  ايمنا: جانشين 
را  بسيج  هفته  برنامه های  مهم ترين  از  يكی  اصفهان 
اجتماع بزرگ بسيجيان سراسر كشور در پنجم آذرماه 
اعالم كرد و گفت: در اين روز اصفهان نيز شاهد تجمع 
بيش از 14۰ هزار بسيجی در ميدان امام )ره( خواهد 

بود.
سردار مجتبی فداء در آستانه شروع هفته بسيج اظهار 
داشت: مناسبت هايی همچون آغاز بيداری اسالمی در 
كشورهای جهان، تهديدات غرب و گزارش ساختگی 
آژانس انرژی اتمی درباره فناوری صلح آميز هسته ای 
كشور و آغاز تغييرات ساختاری در بسيج امسال رنگ و 
بوی ديگری به برنامه هاي امسال هفته بسيج داده است.

گزارش

یک حاجي موقع ورود 
به خانه حتي روي 

پارچه  نوشته ها یک 
 نگاه کوچک هم 
نمي اندازد چه 

برسد که مطالب روي 
آنها را بخواند یعني 
در واقع حداقل 60 

هزار تومان پول 
پس از چند روز به 
زیر زمين انتقال 

مي یابد تا خاک بخورد

حاجي ها هم ریخت و پاش را فراموش نمي کنند
حال هزینه کرایه تاالر یا باغ و به نمایش گذاشتن  زرق و برق ها به یک طرف اما از ریخت و پاش و دور ریختن مقدار زیادي 
از غذاها نمي توان چشم پوشي کرد. برخي خانواده ها با آبروداري خيالي، مسافرت هایي از جنس خودنمایي و چشم و هم چشمي، 
برگزاري مهماني هاي پرهزینه و غيرضروري که بعضاً از هزینه سفر حج نيز بيشتر است، مصادیقي از اسراف را خلق مي کنند. در یک 
وليمه حج یا مهماني انواع غذاها با هزینه زیادي تهيه مي شود که اضافات آن به بهانه غيربهداشتي بودن دور ریخته مي شود، درحالي 
که مي شد به جاي آن انفاق کرد و با تجميع این هزینه ها و سرمایه گذاري هاي به ظاهر کم اهميت، به پيشرفت کشور کمک کرد. آن 
حالت روحاني کجا و این ولخرجي ها کجا، شاید باید بگویيم بيشتر حاجيان فقط در عربستان حاجي بوده اند و وقتي به وطن بازگشته اند 
یادشان رفته است آنجا با خدا عهد بسته اند که اسراف نکنند و بنده خالص او باشند. برخي مي گویند: اگر حاجي ها هم بخواهند حال 

و هواي خود را حفظ کنند مگر اقوام و خانواده مي گذارند؟ به قول بزرگي حج رفتن آسان است اما حاجي ماندن سخت است.

جوالن اراذل و اوباش در کوچه پس کوچه ها:

طرح امنیت محله محور کی رسمًا آغاز می شود؟

فقدان سند مالکيت
ــهاد محلي كه هويت و امضاء  ــتناد دو برگ استش 8/584 آقاي عليرضا آقائي فرزند خيراله باس
ــهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك  ش
ــميرم كه در صفحه 55۰ دفتر 52 امالك ذيل  ــميرم بخش ثبتي س ــماره 1/4۰41 واقع در س ش
ــادر گرديده و معامله ديگري  ــا آقائي فرزند خيراله ثبت و ص ــت 1۰3۰3 بنام آقاي عليرض ثب
ــنه  ــند 33685-88/1۰/13 دفتر 129 اصفهان نزد بانك قرض الحس ــده بموجب س انجام نش
ــت صدور سند مالكيت المثني نموده  ــت مي باشد. چون درخواس انصار المجاهدين رهن اس
ــود كه هر كس مدعي انجام  طبق ماده 12۰ اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش
ــار اين  ــد از تاريخ انتش ــند مالكيت نزد خود مي باش ــبت بملك مزبور يا وجود س معامله نس
ــليم نمايد  ــراض خود را كتباً با مدارك مثبت تس ــا 1۰ روز باين اداره مراجعه و اعت ــي ت آگه
ــول واخواهي بدون ارائه  ــاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وص ــورت انقض در ص
ــند مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد. ــند معامله در صدور المثني س ــند مالكيت يا س  س
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فقدان سند مالکيت
ــتناد دو برگ استشهاد محلي كه  ــميرمي فرزند قربانعلي باس ــهربانو نادري س 8/587 خانم ش
ــده مدعي مفقود شدن سند مالكيت خود از سه دانگ  ــهود رسماً گواهي ش هويت و امضاء ش
ــميرم بخش ثبتي كه در صفحه 55۰ دفتر 29  ــماره 1/4۰41 واقع در س ــدانگ پالك ش از شش
ــي فرزند عبدالمحمد ثبت و صادر گرديده و  ــالك ذيل ثبت 57۰5 بنام آقاي فضل اله آصف ام
بعداً بموجب سند رسمي شماره 8552-86/8/22  دفترخانه 178 سميرم باو انتقال قطعي يافته 
ــند 33685-88/4/1۰  دفتر 129 اصفهان نزد بانك  ــده بموجب رس و معامله ديگري انجام نش
ــت صدور سند مالكيت المثني  ــت. چون درخواس ــنه انصار المجاهدين رهن اس قرض الحس
ــود كه هر كس مدعي  نموده طبق ماده 12۰ اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش
ــد از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود مي باش ــبت بملك مزبور يا وجود س انجام معامله نس
ــليم نمايد  اين آگهي تا 1۰ روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تس
ــول واخواهي بدون ارائه  ــاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وص ــورت انقض در ص
ــند مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد.  ــند معامله در صدور المثني س ــند مالكيت يا س  س
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تحدید حدود اختصاصی
8/649 تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالك شماره 2/12488 واقع در فضل آباد بخش يك 
ــهرضا كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي غالمرضا برهان ولنداني فرزند عزيزاله و غيره در  ثبتی ش
جريان ثبت است بعمل نيامده اينك طبق تبصره 5 و 4 ماده 148 اصالحي قانون ثبت و برطبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 139۰/1۰/1۰ ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 2۰ 
قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 3۰ روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح 
قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
ــناد ــد. ميرمحمدي- رئيس ثبت اس  گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد ش

و امالك شهرضا - تاريخ انتشار : 3۰ / 8 / 9۰
 

ابالغ دادخواست وضمائم
8/65۰ بدينوسيله به آقاي سيداميرحسيني فرزند سيدجواد فعاًل مجهول المكان ابالغ مي گرددكه 
خانم سيده مرضيه حسيني به نشاني شهرضا خميني آباد كوچه قشقايي پالك 35 دادخواستي بخواستة 
تقاضاي ازدواج رسمي به اين دادگاه تسليم كه به كالسه 9۰1834 ح 1 ثبت و وقت رسيدگي براي 
روزشنبه مورخ 139۰/1۰/17 ساعت 11/5 صبح تعيين گرديده اينك حسب درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا از 
تاريخ انتشار ظرف يك ماه بامراجعه به دفترشعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضاواخذ نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم، آدرس كامل خود را اعالم و هر دفاعي داريد بيان نماييد و براي جلسه 
رسيدگي فوق نيز در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا حاضر شويد و اگر بعداً احتياج به نشر 
 آگهي باشد يك نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود. مدير دفتر شعبه اول دادگاه

عمومي حقوقي شهرضا 

مزایده مال غير منقول
8/648 بر اساس پرونده اجرائی كالسه 23/696/ف/89 الف: تمامت ششدانگ يك قطعه زمين به 
شماره ثبتی 2/2123 واقع درفضل آباد بخش يك ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحه 28۰ دفتر247 با 
حدود اربعه ذيل:شماالً درب وديواريست به كوچه شرقاً به ديواراختصاصی پالك 2/2124 جنوبًا 
به ديوارپالك 2/2118  غرباً ديواريست به جوی حقوق ارتفاقی ندارد ب: ششدانگ يكبابخانه به 
شماره ثبتی 2/2118 مجزی شده ازپالك 2/3۰8 واقع درفضل آباد بخش يك ثبتی شهرضا مورد 
ثبت صفحه 145 دفتر146 با حدود اربعه ذيل : شماالً ديواريست اختصاصی اول به خانه 2/2123 
ــرقاً اول به ديوارخانه 2/2117 دوم درسه قسمت ديواريست اشتراكی با  دوم به خانه 2/2124 ش
ــوم درب به مدخل است به كوچه جنوباً اول  ــمت دوم غرب مجاوراست س خانه 2117 كه قس
ــت به خانه 1633 غرباً درب وديواريست به  ــتراكی به خانه 1332دوم ديواريس ــت اش ديواريس
ــبت به چهاردانگ ونيم  ــيان )نس حريم جوی صحرائی حقوق ارتفاقی ندارد به نام علی فردوس
ــبت به يك دانگ ونيم مشاع( ثبت و سند صادر شده است  ــاع( وخانم زهرا فردوسيان )نس مش
ــماره 116379 مورخ 85/8/16 دفتراسناد رسمی شماره 12 اصفهان  ــند رهنی ش وبه موجب س
ــرار گرفته وبه علت عدم پرداخت  ــتان اصفهان ق ــرف نامبردگان در رهن بانك تجارت اس از ط
بدهی مديريت شعب بانك تجارت استان اصفهان تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ 
ــتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه  ــت بستانكار باس اجرائيه به درخواس
ــط  اصالحی مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توس
ــتری بدين شرح توصيف وارزيابی گرديد. ــناس رسمی دادگس مامور اجرا وبرگ ارزيابی كارش
مورد بازديد كه دوپالك درمحل به صورت يكبابخانه ميباشد ، با مساحت 534 مترمربع عرصه 
و453 مترمربع اعيانی شامل زيرزمين وانباری وطبق همكف ونيم طبقه مسكونی با سقف های 
آهنی وچوبی وخشتی وديوارهای خشتی وآجری ونمای خارجی آجرنما وسطوح داخلی رنگ 
ــتی  ــرويس بهداش آميزی ودرب های خارجی پروفيل آهن ودرب های داخلی چوبی ودارای س
وآشپزخانه كامل ودارای اشتراكات آب وبرق وگازمی باشد به مبلغ يك ميلياردودويست وپنجاه 
ــت ومورد رهن تا تاريخ 9۰/9/13 بيمه می  ميليون )1,25۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال ارزيابی گرديده اس
باشد.در جلسه مزايده كه ازساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 9۰/9/3۰ در شعبه اجرای 
ثبت اسناد شهرضا تشكيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد .چنانچه روز مزايده با تعطيل 
ــكيل ميگردد.مزايده از مبلغ  ــه مزايده تش ــده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس پيش بينی نش

كارشناسی يك ميلياردودويست وپنجاه ميليون ريال )1,25۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال شروع وبه باالترين 
قيمت پيشنهادی و هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه 
از مورد مزايده به آدرس: شهرضا خيابان حافظ غربی فرعی 22 بعد ازكوچه سمت چپ بازديد 
به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمی وماليات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان، 
آب و برق و گاز و ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در 

روزنامه زاينده رودچاپ اصفهان در تاريخ 9۰/8/3۰ درج ومنتشر ميشود. 
مير محمدی - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا  

 
مزایده

ــر دارد در خصوص  ــعبه 16 دادگاه حقوقي- خانواده اصفهان در نظ ــكام ش ــراي اح 8/656 اج
ــلماني با  ــي 88۰۰39 ح ج/ 16 له خانم اعظم حمامي، عليه آقاي عباس علي س ــه اجراي كالس
ــي و 1/4۰۰/۰۰۰ ريال  ــال هزينه دادرس ــار آزادي و 151/2۰۰ ري ــكه به ــته 168 عدد س خواس
 اجرت كارشناسي و 16۰/۰۰۰ هزينه نشر بابت اصل خواسته با كسر 14۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت
ــه مزايده اي جهت فروش يك  ــگ توقيفي و مبلغ 5۰7/61۰ ريال حق االجرا دولت جلس 1 دان
ــت گاوداري آقاي اكبريان  ــاكري، فرعي اول، پش قطعه زمين واقع در جاده دولت آباد، خيابان ش
ــاس مدارك و نقشه شهرداري ارائه  ــمي )قولنامه اي( و موقعيت و ابعاد آن براس ــند رس فاقد س
ــرق و غرب آن 4 متر و مساحت آن برابر  ــمال و جنوب هر كدام به طول 15 متر و ش ــده ش  ش
ــماعيلي )12 متر  ــماالً يك پالك مانده به 4 ديواري آقاي اس ــد. اين زمين ش 6۰ مترمربع مي باش
فاصله( شرقاً به كوچه 6 متري و جنوب به زمين اميني و غرب زمين باير و هم اكنون بدون استفاده 
ــتري به مبلغ 9/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابي گرديده را برگزار نمايد. لذا  ــط كارشناس دادگس و توس
طالبين مي توانند جهت شركت در مزايده در تاريخ 9۰/9/12 ساعت 9:3۰ در دفتر اين اجرا اتاق 
2۰4 طبقه دوم دادگستري كل استان اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت حاضر شوند. فروش 
از مبلغ ارزيابي شروع و برنده كسي خواهد بود كه پيشنهادكننده باالترين قيمت بوده و حداقل 
ــپرده واريز و هزينه هاي مربوط را متقبل ــاب س  1۰ درصد مبلغ تصويبي را في المجلس به حس

شود. 
 م الف/ 13111 شريعتي- مدير اجراي احكام شعبه 16 دادگاه حقوقي اصفهان

 برادران بزرگوار جناب آقايان يزدان آقاخانی شهردار محترم شهر بلداجی
 و علیرضا رحمانی بلداجی رئیس محترم شورای اسالمی شهر بلداجی

و اعضای محترم شورای اسالمی شهر بلداجی 

بدینوسيله کسب رتبه برتر جشنواره شهرداری های کشوري در دومين نمایشگاه جامع 

مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های کشور )آبانماه 90- تهران( را به شما و سایر 

همکارانتان صميمانه تبریک عرض نموده، موفقيت شما را از درگاه خداوند متعال خواهانيم.

سید رحمت اله سیادت امام جمعه بخش بلداجی 
 اسفنديار کريمی بخشدار بخش بلداجی 

آگهی مزایده
»سهامي خاص«

 
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد منزل مسکونی واقع در مرداویج اصفهان را از طریق مزایده عمومی

 به شرح ذیل به فروش رساند.

مبلغ تضمين)ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

منزل مسکونی دو طبقه سی سال ساخت 1
336310/600/000-3-90واقع در مرداویج اصفهان

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/9/12.

گشایش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 90/9/13 

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی

تلفن تماس: 0311-6680030
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اولين  فيلم مرگ كسب و كار من است كه 
ساخته سازنده اش امير ثقفی است، سال گذشته 
در بخش مسابقه فيلم های اول جشنواره فجر 
»آفريقا«  كنار  فيلم در  اين  نمايش درآمد.  به 
بهترين  نمی دانی«  كه  هست  »چيزهايی  و 
فيلم های اين بخش بودند و منتقدان بسياری از 
ارزش های اين سه فيلم گفتند و عقيده داشتند 
در سال های بعد نام اين سه كارگردان را بيشتر 
خواهيم شنيد. از اين ميان امير ثقفی به دليل 
سابقه پدرش علی اكبر ثقفی در فيلمسازی و 
تهيه كنندگی، بيشتر موضوع بحث بود و اين كه 
فيلمش به طور كامل با جنس فيلم های پدرش 

متفاوت است.
با  ضعيف  فيلم های  برخی  نقد  در  گاهی 
رويكردی كلی اساس فيلم زير سئوال است 
و اشكاالت و نارسايی های فيلم تا بدان حد 
است كه درباره شناخت سازنده اش از سينما 
و كارگردانی دچار ترديد می شويم. همچنين 
فيلم هايی هستند كه به قصد جذب تماشاگر 
اين گونه  در  شده اند.  ساخته  باال  فروش  و 
موارد هم مشكالت فيلم، آگاهانه يا ناآگاهانه 
برای رسيدن به مقصودی است كه گفتيم. اما 

صحبت از اشكاالت مرگ كسب و كار من 
است كمی تفاوت دارد.

اولين ساخته ثقفی اثر اميدواركننده ای است و 
خيلی از تماشاگران فيلم با ديدنش، چشم انتظار 
آثار بعدی سازنده اش هستند. از اين رو، رويكرد 
كلی اين نوشته نسبت به اين كارگردان جوان 
و نخستين اثر حرفه ای اش مثبت است، اما بهتر 
است به جای تكرار برخی نكات مثبت فيلم، 
به ضعف هايی بپردازيم كه فيلم مرگ كسب و 
كار من است را در مرز يك اثر نسبتاً خوب 
)و نه قابل قبول( قرار می دهد. چيزی كه در 
نگاه اول ديده می شود و ارتباط تماشاگر را با 
اين اثر دچار اخالل می كند، رعايت كردن ريتم 
در اين اثر است. برای ورود به بحث ريتم، 
ابتدا بايد فيلمنامه را مدنظر داشته باشيم كه آيا 
بر اين اساس در زمان نگارش آن، نويسنده 
به فكر ريتم و ضرباهنگ بوده يا خير. پاسخ 
اين سئوال منفی است و بحث درباره داليل 
نارسايی قصه اين فيلم، مهم ترين موضوعی 
است كه در اين نوشته بدان خواهيم پرداخت. 
بايد  كنيم  باز  را  بخواهيم بحث  اگر  ابتدا  از 
بگوييم جانمايه قصه مرگ كسب و كار من 

است، بيشتر مناسب يك فيلم كوتاه حدود 2۰ 
دقيقه ای است، نه يك اثر بلند سينمايی. قصه 
فيلم درباره سرنوشت دو خرده بزهكاری است 
كه پس از مرگ وحشتناك دوست شان، ابتدا 
ناخواسته اقدام به قتل محافظ علمك های برق 
می كنند و سپس می گريزند تا از عواقب اين 
كار نجات پيدا كنند. تمركز ما بر شخصيتی 
است كه امير آقايی آن را بازی می كند و دقايق 
طوالنی فيلم اختصاص به او و داستانش دارد.
سئوال نخست اين است كه چرا جوان بزهكار 
اقدام می كند. چيزی كه  مامور  قتل  به  فيلم، 
تاكيد بر واژه قتل  در خالصه قصه آورديم، 
مهم  فيلم های  كليشه  طبق  بود.  ناخواسته 
تاريخ سينما، در صحنه های مشابه قهرمان يا 
ضدقهرمان فيلم در جريان يك حادثه عامل 
قتل می شود. در اينجا اما چنين چيزی صحت 

ندارد.
صحنه درگيری پژمان بازغی در سكانس های 
اوليه فيلم، با مامور )كه منجر به مرگ مامور 
كمتر  كه  است  طوالنی  آنقدر  می شود( 
تماشاگری امكان دارد بپذيرد اين قتل اتفاقی 
بوده است. اما باز ممكن است چنين سئوالی 

را  قتل  اين  بايد  حتماً  مگر  كه  شود  مطرح 
تصادفی و غيرعمد تلقی كرد و اگر آگاهانه 
و ارادی باشد چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ اين 
سئوال بازگشاينده بحثی مهم در فيلمنامه است؛ 
شخصيت پردازی اين جوانان به شكلی است 
كه آنها به هيچ عنوان آدم های بد و شروری 
معرفی نمی شوند. بنابراين از روی اجبار به كار 
خالف كشيده شده اند و مشخص است كه 

نمی توانند آدم های قاتلی باشند.
اشكال بعدی زمانی است كه امير آقايی برای 
گريز از اين روستای دورافتاده و نيز فرار از 
چنگ قانون، دست فرزند كوچكش را می گيرد 
و با او رهسپار می شود. با در نظر گرفتن اين 
نكته كه او می داند چه سفر دور و درازی را 

در چه مسير خطرناكی پيش رو دارد، چرا بايد 
حتی  او  اگر  كند؟  خود  همراه  را  دخترش 
است، چرا  فراری  و  تعقيب  فرد تحت  يك 
دختر خردسالش را نزد يكی از اهالی روستا 
نمی گذارد تا حداقل خيالش از زنده ماندن او 
راحت باشد؟ اين شخصيت ابتدا سعی می كند 
دخترش را به طور كامل بپوشاند و او را آماده 
سفر كند، اما بهتر از هر كسی می داند بچه را 
يارای اين سرما و مسافت طوالنی نيست. به 
اين ترتيب آگاهانه دارد دخترش را به سمت 
مرگ پيش می برد و اين نيز با روحيه عاطفی او 

و دلبستگی شديد به دخترش مغايرت دارد.
كل قصه فيلم همين است. بر خالف سكانس 
كوبنده افتتاحيه و شروع اميدواركننده، اما پس 
از آن فيلم دچار وقفه ای در روايت می شود 
كه بيش از هر چيز حوصله تماشاگر را سر 
می برد. كسانی كه مرگ كسب و كار من است 
را ديده اند خوب می دانند چقدر صحنه های 
النگ شات از برف و بيابانی كه امير آقايی و 
دخترش می پيمايند، تكراری و گاه مالل آور 
كارگردان  گويی  فيلم  از  دقايقی  در  است. 
چگونه  را  فيلمش  مسير  بايد  نمی دانسته 
هدايت كند و به همين دليل در جايی مشخص 
آنقدر مكث می كند و نسبت به  از قصه اش 
پيشبرد قصه بی تفاوت است كه عماًل همدلی 

تماشاگرش را از دست می دهد.
است  من  كار  و  كسب  مرگ  پايان بندی 
با  فيلم  است.  آن  بزرگ  اشكاالت  جزو  نيز 
پايان  می شود،  آغاز  كه  حرارتی  و  شور  آن 
نمی يابد و پايانش قابل حدس است. از آب 
و هوای غيرقابل تحمل در مسير سفر يكی از 
شخصيت ها با فرزندش مشخص است بچه 
را هيچ اميدی به زنده ماندن نيست. اما بهتر 
مثبت  نكته  ذكر چند  با  را  نوشته  اين  است 
درباره فيلم به پايان برسانيم. اول از همه بايد 
معصومی  نادر  خوب  بسيار  فيلمبرداری  به 
اشاره كنيم كه هركدام از پالن هايش به يك 
تابلوی نقاشی می ماند. موسيقی كارن همايونفر 
به طور كامل در خدمت فضا و موقعيت هاست 
در  آهنگساز  اين  تجربه های  بهترين  و جزو 
سينما است. بازيگران اصلی فيلم نيز حضور 
قدرتمندی دارند. با اين كه امير آقايی و پژمان 
فرصتی  چندان  كه  نيستند  بازيگرانی  بازغی 
سينمای  مهم  فيلم های  در  بازيگری  برای 
ايران را پيدا كنند، اما در همين فيلم بی ادعا 
و شريف، بازی خوبی دارند و مشخص است 
كه برای بازی در اين اثر متحمل مشكالت و 
فشار زيادی شده اند. اميدواريم امير ثقفی در 
ادامه مسير فيلمسازی اش دقت بيشتری روی 
قصه داشته باشد و به حفظ هيجان و ريتم و 

اتفاق در آثار بعدی اش بيشتر فكر كند.

زاینده رود
سيد مصطفی حسينی، مدير عامل امور سينمای حوزه 
هنری اصفهان در اين خصوص اظهار داشت: حوزه 
هنری استان اصفهان برای اولين بار، سينمای سوره 
را كه به عنوان سينمای كودك در اصفهان شناخته 

خواهد شد افتتاح خواهد كرد.
وی ادامه داد: اين سينما در مجموعه فرهنگی و هنری 
سوره در خيابان آمادگاه قرار دارد كه پس از اين به 

اكران فيلم های ويژه كودك اختصاص مي يابد.
حسينی خاطر نشان كرد: حوزه هنری اصفهان برای 
افتتاح اين سينما فيلم يه حبه قند به كارگردانی رضا 
نمايش  به  كارگردان  اين  حضور  با  را  ميركريمی 

مي گذارد.
وی بيان داشت: سينمای سوره پس از بازسازی به 
پرداخت  كودك خواهد  موضوعی  فيلم های  اكران 
و برای شروع اين سينما فيلم های بيست و پنجمين 

جشنواره فيلم كودك و نوجوان اصفهان را به نمايش 
گذاشت.

مدير عامل امور سينمای حوزه هنری اصفهان با اشاره 
به اين كه باز سازی اين مجموعه هشت ماه به طول 
انجاميده است، اظهار داشت: اين مركز با بودجه ای 

بالغ بر 9۰۰ ميليون تومان باز سازی شده است.
وی يادآور شد: اين مجموعه فرهنگی و هنری شامل 
سينمای سوره، گالری نقش خانه، استوديوی صدا و 

تصوير و كالس های آموزشی مي باشد.
گفتنی است، آئين افتتاح مجموعه فرهنگی و هنری 
بعدازظهر روز چهارشنبه دو  سوره در ساعت 15 
استاندار  با حضور عليرضا ذاكر اصفهانی،  آذرماه  
اصفهان، محسن مومنی رئيس حوزه هنری كشور، 
فرهنگ  وزارت  سينمايی  معاون  شمقدری  جواد 
برگزار  آمادگاه  خيابان  ابتدای  در  اسالمی  ارشاد  و 

خواهد شد.

نقد فيلم

خبر

رضويان کارگردان می شود
به  خنده«  جهت  »صرفًا  تلويزيونی  ُجنگ  فارس: 
ايام  در  پخش  برای  رضويان«  »جواد  كارگردانی 

نوروز 91 ساخته می شود.
جواد رضويان كار ساخت ُجنگ تلويزيونی »صرفًا 
جهت خنده« را از 2۰ آبان ماه كليد زده و تا به حال 

حدود دو قسمت از كار آماده شده است.
ساخته  دقيقه ای   4۰ قسمت   3۰ در  مجموعه  اين 
صبوری،  الله  توسط  آن  داستان های  و  می شود 
سيروس ميمنت، پيمان عباسی به سرپرستی پيمان 

جزينی نوشته شده است.
از   91 نوروز  در  است  قرار  كه  مجموعه  اين  در 
شبكه يك سيما پخش شود، بازيگرانی نظير جواد 
رضويان، فتحعلی اويسی، ارژنگ اميرفضلی، علی 
صادقی، يوسف صيادی، محمدرضا حق گو، وحيد 
مهين دوست، حميدرضا نيك نبرد، بيژن پيشدادی، 
نعيمه  بختياری،  بهنوش  حسينی،  سيدرضا 

نظام دوست و ... ايفای نقش می كنند. 
گلی  فرهاد  تهيه كنندگی  به  خنده«  جهت  »صرفًا 

ساخته می شود.

جاده جنگ ۱۱۰ سکه گرفت
جنگ«  »جاده  جلدی  پنج  رمان  با  انوری  منصور 
به عنوان برنده جايزه 11۰ سكه ای جالل آل احمد 
ايران در حوزه كتاب  تاريخ  كه گران ترين جايزه 

محسوب می شود، انتخاب شد.
آل احمد  ملی جالل  جايزه  چهارمين  علمی  كميته 
پس از چندين جلسه متمادی بر سر انتخاب اثری 
باشد،  جايزه  اين  در  برگزيده  عنوان  شايسته  كه 
انوری  سرانجام رمان »جاده جنگ« نوشته منصور 

را برگزيد.
جالل  جايزه  علمی  هيأت  تأييد  به  انتخاب  اين 
رسيده و جايزه 11۰ سكه ای آن در مراسم پايانی 
اين  زادروز  با  همزمان  آذر  دو  چهارشنبه  روز  كه 
نويسنده فقيد )جالل آل احمد( برگزار می شود، به 

منصور انوری اهدا خواهد شد.
رمان »جاده جنگ« توانست در رقابت با 1931 اثر 
ديگر و همراه با چهار كتاب ديگر به مرحله نهايی 
به  نهايی هم  پيدا كند و در رقابت  اين جايزه راه 

موفقيت دست يافت.
جالل  جايزه  كه  است  بار  نخستين  برای  اين 
آل احمد كه گران ترين جايزه تاريخ ايران در حوزه 
كتاب محسوب می شود، اثری را به عنوان برگزيده 

در بخش داستان معرفی می كند.
داستان رمان پنج جلدی »جاده جنگ« كه انتشارات 
سوم  روز  از  است،  كرده  چاپ  را  آن  مهر  سوره 
به  ها  روس  هجوم  ماجرای  و   132۰ شهريور 
اشغال  و  ايران  به  از شمال شرقی خراسان  كشور 
كشور توسط متفقين آغاز می شود و با پايان جنگ 

تحميلی عراق عليه ايران به اتمام می  رسد.
دريافت  به  موفق  جاری  سال  در  جنگ«  »جاده 
جايزه  و  چهاردهم(  )دوره  فصل«  »كتاب  جايزه 
بود.  شده  هم  دوره(  )هشتمين  زرين«  »قلم 
نيز  رمان  اين  ششم  جلد  كه  است  حالی  در  اين 
انتشارات سوره مهر زير چاپ است  هم اكنون در 
بعدی نگارش جلدهای  انوری سرگرم   و همزمان 

آن است.
داوران اين جايزه امسال در مجموع 4854 اثری را 
كه در سال 1389 منتشر شده اند، در چهار حوزه 
داستان كوتاه و بلند، تاريخ نگاری و مستندنگاری 
مرحله  به  اثر   34 آنها  ميان  از  كه  كردند  بررسی 
بخش های  در  انتخاب  نامزد  و  يافتند  راه  نهايی 

مختلف شدند.

برترين رمان های فارسی دهه 
۸۰ معرفی شدند

ايمنا: نامزدهای برترين رمان دهه هشتاد به انتخاب 
پايگاه اينترنتی »ادبيات امروز ايران« برای ترجمه و 

انتشار به زبان انگليسی معرفی شدند.
سهيال بسكی از اعضای هيأت انتخاب اين آثار و 
كانديداهای  مجازی  ادبی  پايگاه  اين  مؤسسان  از 
سوی  از  كه  را  هشتاد  دهه  رمان  برترين  انتخاب 
اين پايگاه معرفی شده اند را در پنج عنوان معرفی 
نوشته  فراموشی«  »پری  رمان های  گفت:  و  كرد 
نوشته  شده ام«  گم   من  »احتماالً  احمدی،  فرشته 
علی  نوشته  تاغ«  درختان  زير  »پرسه  ساالر،  سارا 
نوشته  نكن«  عوض  را  اسمت  »ديگر  چنگيزی، 
راه آهن  پله های  روی  »عقرب  و  قيصری  مجيد 
به  را  آبكنار  مرتضائيان  حسين  نوشته  انديمشك« 
 عنوان كانديداهای انتخاب برترين رمان دهه هشتاد 

معرفی كرد.
زير  نويسندگان  شامل  جايزه  اين  داد:  ادامه  وی 
45 سال خواهد بود و هزينه ترجمه و چاپ رمان 

برگزيده در خارج از كشور را در بر می گيرد.
به  آثار  داوری  و  انتخاب  هيأت  بسكی  گفته  به 
حسينی زاد،   محمود  امامی،  گلی  شامل  وی  جز 
شارف  كورت  و  خليلی  سارا  خاموش،  هادی 
دليل  به  شارف  و  خليلی  آنها  ميان  از  كه  هستند 
انتخاب شده اند  آلمانی  و  انگليسی  زبان  به  تسلط 
داوران  هيأت  عضو  جاری  سال  در  كه  خليلی  و 
رمان  هست،  نيز  پن  ادبی  جايزه  ترجمه  بخش 
برگزيده  رمان  كرد.  خواهد  ترجمه  را  برگزيده 
صورت  به  يا  و  ناشران  سوی  از  ترجمه  از  پس 
 انتشار شخصی در پايگاه اينترنتی آمازون به فروش 

خواهد رسيد.
برای  جايزه  اين  برگزاری  از  همچنين  بسكی 
دهه  نخست  سال  دو  در  شده  منتشر  رمان های 
9۰ خبر داد كه پس از آن نيز به داوری مجموعه 

داستان های كوتاه خواهد پرداخت.

فرهنگ و هنر

جانمایه قصه مرگ 
کسب و کار من 

است، بيشتر مناسب 
یک فيلم کوتاه حدود 
20 دقيقه ای است، 

نه یک اثر بلند 
سينمایی

افتتاح سينمای کودک در اصفهان

دو روز ديگر استان دارای سینمای کودک مي شود

به بهانه اکران فيلم مرگ کسب و کار من است

فیلمی بلنــد با قصه ای کوتاه

فیلمي که همه پسندیدند
مرگ کسب و کار من است در ميان سه فيلم مهمی که سال گذشته از فيلمسازان 
اول در جشنواره به نمایش درآمد، خوش اقبال ترین شان بوده که بدون حاشيه ای 
به نمایش عمومی درآمده است و اکنون برای ثقفی موقعيتی است که با تماشای 
بازتاب های اجتماعی فيلمش نزد مردم و رسانه ها در اثر بعدی  به رفع ضعف ها و 

مشکالت آن بپردازد.

ساخت فیلم های ارزشی و فرهنگی را ادامه می دهم
تهيه كننده و كارگردان فيلم پرواز بادبادك ها گفت: به ساخت 
در  اگر  حتی  می دهم،  ادامه  فرهنگی  و  ارزشی  فيلم های 

جشنواره ها جايزه نگيرم.
 علی قوی تن در حاشيه اختتاميه بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللی فيلم كودكان و نوجوانان اظهار داشت: اگر فيلمی 
در جشنواره ای جايزه بگيرد يا نه مهم نيست، بلكه تاثيرگذاری 

فيلم به ويژه بر كودكان اهميت دارد.
وی ادامه داد: به دليل اين كه ساليق و عاليق به سمت فيلم های گيشه پسند پيش رفته و 
سياست های تعيين بهترين فيلم ها نيز به همين سمت و سو است، به دنبال آن انتخاب ها 

نيز از همين دسته می شود.
چهار  سازمان ها  و  نهادها  طرف  از  كه  بادبادك ها  پرواز  فيلم  كارگردان  و  تهيه كننده 
جايزه را به خود اختصاص داد، بيان داشت: شايد در جشنواره جوايز زيادی را نگرفتم 
فرهنگی و  ارزشی  فيلم های  به ساخت  و همچنان  نيست  مهم  من  برای  جايزه   ولی 

ادامه می دهم.
 وی اضافه كرد: جايزه سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی )دبيرخانه جشنواره بين المللی
فيلم رشد(، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان، جايزه بنياد بين الملل غدير و جايزه 
موسسه آفرينش های هنری آستان قدس رضوی به »پرواز بادبادك ها« كه شايد فيلمی 

گيشه پسند نيست، تعلق گرفت.

سینمای کودک گروه سینمايی می خواهد
كارگردان فيلم سينمايی »باد و مه« از پيگيری ها برای اختصاص 
گروه سينمايی كودك و نوجوان ابراز خرسندی كرد و گفت: 

سينمای كودك نياز به داشتن گروه سينمايی دارد. 
محمدعلی طالبی كارگردان فيلم سينمايی »باد و مه« درباره 
اصفهان و  نوجوان  فيلم در جشنواره كودك و  اين  حضور 
جوايزی كه كسب كرده است گفت: فيلم سينمايی »باد و مه« 
توانست عنوان بهترين فيلم بخش بين الملل و همچنين جايزه 

ويژه هيأت داوران و پروانه زرين بهترين بازيگر كودك را از آن خود كند. خوشحالم كه 
اين فيلم توانست سه پروانه زرين و يك ديپلم افتخار كسب كند.

وی ادامه داد: خوشبختانه »باد و مه« توانسته بود در روز اول جشنواره دو ديپلم افتخار 
برای بهترين عكس فيلم نيزدريافت كند. اين فيلم سينمايی فيلم خاصی است كه برای 
گروه سنی نوجوانان در مقطع راهنمايی ساخته شده است. در واقع »باد و مه« هم برای 
كودكان و نوجوانان ساخته شده و هم مفاهيمی را دربر می گيرد كه بزرگترها می توانند 
از آن بهره ببرند. وی خاطرنشان كرد: برای 12 ميليون كودك و نوجوانی كه در ايران 
زندگی می كنند بايد فيلم هايی به نمايش درآيد. همچنين از نظر محتوايی نيز بايد برای 
اين نسل فكری انديشيد. نياز اكران فيلم های كودك و نوجوان در گروهی خاص بسيار 
احساس می شود. اين فيلم ها سرمايه های كشور هستند و بايد برنامه ريزی مناسبی برای 

نمايش آنها صورت بگيرد.

جشنواره کودک تا ۳ سال آينده کادرسازی شود
مشاور اجرايی دبير جشنواره گفت: به طور خوش بينانه جشنواره 
فيلم كودك در اصفهان بايد تا سه سال آينده كادرسازی شود.

فيلم  بين المللی  جشنواره  داشت:  اظهار  احمديان  مسعود   
كودكان و نوجوانان يك كار حرفه ای  و بين المللی است و بايد 
كادر اجرايی حرفه ای  و آموزش ديده در رأس اين كار باشند.

وی ادامه داد: فرقی در اين كه اين نيروها از اصفهان يا تهران 
باشد، ندارد ولی مهم اين است كسانی كه دغدغه برگزاری 

جشنواره فيلم كودك را دارند، اين كار را هدايت كنند.  
مشاور اجرايی دبير جشنواره با اشاره به اين كه برگزاری يك جشنواره ظرايف بسياری 
به همراه دارد، بيان داشت: هر كاری از دور راحت به نظر می رسد و همه گمان می كنند 
از عهده اين كار بر می آيند، ولی در واقع از حلقه های متصل به هم و همكاری يكديگر 

تشكيل شده است. 
وی ادامه داد: تربيت نيرو برای كادر اجرای جشنواره الزم است و به طور خوش بينانه 
جشنواره فيلم كودك در اصفهان بايد تا سه سال آينده كادرسازی شود، تا بتوان بعد از آن 

به نتيجه رسيد. 
احمديان با اشاره به اين كه فضای جشنواره می طلبد كه هر ذائقه ای را تأمين كند، تصريح 
كرد: جشنواره كودك به توليد كنندگان اين اجازه را می دهد، تا كاالی خود را به اين بهانه 

عرضه كنند، حال ممكن است در سطح عالی هم قرار نداشته باشد. 

روي خط جشنواره

بيست و پنجمين جشنواره بين  المللی فيلم های كودكان 
و نوجوانان در چهار محال و بختياری در حالی به كار 
خود پايان داد كه با استقبال گسترده مردم اين استان 

روبرو شد.
دبير اجرايی جشنواره فيلم كودك و نوجوان در استان 
و كارشناس امور سينمايی اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی چهارمحال و بختياری گفت: در اين جشنواره 
9 فيلم در دو نوبت صبح و بعد ازظهر در مركز استان 
و شش فيلم در شهرستان ها به مدت پنج روز اكران كه 

با استقبال خوب مردم روبرو شد.
شهرام فرجی افزود: فيلم های مامان بهروز منو  زد، 
پرواز مرغابی ها، رويای سينما، تو آزادی، فيتيله و ماه 

پيشونی، شير تو شير، ترانه كوچك من و كودك و 
فرشته از فيلم های اين جشنواره بود كه توانستند جای 

خود را در بين كودكان باز كنند.
فرجی تصريح كرد: تله فيلم ماه تی تی از توليدات 
استان چهارمحال و بختياری يكی از فيلم های منتخب 
اين جشنواره بود در زمان برگزاری اين جشنواره اكران 

و پخش شد.
وی گفت: اين تله فيلم كه درباره ماه تی تی يكی از 
قديمی ترين و زيباترين افسانه های بختياری ها است كه 
نسل به نسل و سينه به سينه بين مردم استان چهارمحال 
و بختياری نقل شده است، به بخش ويدئويی بلند اين 
جشنواره راه يافت و در رديف 22 اثر منتخب اين 

بخش قرار گرفت.
ارشاد اسالمی شهرستان  اداره فرهنگ و  سرپرست 
لردگان نيز به استقبال پرشور كودكان اين شهرستان از 

اين جشنواره اشاره كرد و گفت: بيش از يك  هزار 
نفر از دانش آموزان و نوجوانان شهر لردگان فيلم های 
اداره  تئاتر  برگزيده اين جشنواره را در سالن آمفی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان لردگان به تماشا 

نشستند.
علی رحم شيخی افزود: توجه به باورهای دينی، آيينی 
و ملی در سينمای كودكان و نوجوانان به عنوان يك 
اصل اساسی است كه نقش موثر و اثربخشی دارد كه 

فيلم سازان بايد به آن بيش از پيش توجه داشته باشند.

کودکان چهارمحال و بختیاری از جشنواره فیلم استقبال کردند
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هومان خاکپور، فعال منابع طبيعی

منطقه حفاظت شده قيصری با وسعتی بالغ بر 1۰ هزار 
جانوری  زيستی  ذخيرگاه های  از  يكی  عنوان  به  هكتار 
با  و گياهی ارزشمند كشور در چهارمحال و بختياری، 
زيستمندانش  آب  تأمين  منبع  مهم ترين  نابودی  تهديد 

روبه رو شده است.
قيصری در منطقه كوهرنگ و اردل از حوضه آبخيز كارون 
بزرگ واقع شده كه در سال 138۰ به عنوان منطقه شكار 
ممنوع اعالم شده و پنج سال بعد به منطقه حفاظت شده 
ارتقاء پيدا كرد.  منبع اصلی تأمين آب اين منطقه رودخانه 
تقريبی طول  با  كه  است  كوهرنگ(  )آب   شهرياری 
15 كيلومتر، منطقه را به دو قسمت تقسيم می كند. وضعيت 
توپوگرافی و كوهستانی )ارتفاع 18۰۰ متر تا 355۰ متر از 

سطح دريا( منطقه، سبب ايجاد ميكروكليماهای متعددی 
را  ارزشمندی  جانوری  و  گياهی  زيستی  تنوع  كه  شده 
به ارمغان داشته و گله های كل و بز، پرندگان و آبزيان 
حفاظت  منطقه  است.  داده  جای  خود  در  را  زيادی 
كم  ظرفيت های  از  برخورداری  دليل  به  قيصری  شده 
واگذاری  برنامه های  راستای  در  گردی،  طبيعت  نظير 
تصدی های مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط 
كار  دستور  در  و  انتخاب  خصوصی،  بخش  به  زيست 
 محيط زيست استان برای سرمايه گذاری بخش خصوصی

قرار دارد.
گدار حيات وحش به دنبال تنش آبی

و  تعداد  از  ناشی  كه  منطقه  ويژه  شرايط  اين  لحاظ  به 
تنوع زيستی جانوری آن می باشد، هرگونه تغيير در حيات 
هيدرولوژيكی رودخانه كوهرنگ و ايجاد تنش آبی در 

منطقه، می تواند خطرات و تهديدهای بيشتری را نسبت 
به ساير مناطق حاشيه اين رودخانه، برای حيات وحش 
منطقه به دنبال داشته باشد و سبب گدار حيات وحش از 

اين منطقه تحت حفاظت شود.
رودخانه  ورودی  محل  در  سد  احداث  عمليات  شروع 

كوهرنگ به »منطقه حفاظت شده قيصری« برای ذخيره 
جهت  كوهرنگ  سوم  تونل  داخل  به  آب  هدايت  و 
به كارون  های  سرشاخه  از  آب  ای  بين حوضه   انتقال 
زاينده رود، وضعيت نگران كننده و تهديدآميزی را در اين 
زيستگاه طبيعی ايجاد كرده و حيات زيستمندان جانوری 
داده و در صورت  قرار  تأثير  به شدت تحت  را  منطقه 
حيات  نياز  مورد  آب  و  طبيعی  آبه  حق  رعايت  عدم 
هيدرولوژيكی اين رودخانه، شاهد خسارت های غيرقابل 
 جبران محيط زيستی در اين زيستگاه ارزشمند خواهيم

بود.
وزارت نيرو همچنان بر ميراث طبيعی می تازد

بيشتر  مانند  به  هم  عمرانی  پروژه  اين  در  كه  چند  هر 
كم ترين  با  اجرايی  دستگاه  اجرا،  دست  در  پروژه های 
مقاومتی همچنان جلوتر از سازمان حفاظت محيط زيست 
حركت می كند و قبل اخذ مجوز ارزيابی الزم، بی توجه 
به قوانين و مقررات زيست محيطی تجهيز كارگاه كرده و 
عمليات اجرائی احداث سد را آغاز نموده است، اما انتظار 
اقدامی  در  است سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
جامع بر بنياد مالحظات محيط زيستی، با اندوخته های 
آبی منطقه برخورد علمی داشته و با بهره گيری از تمامی 
و  ارزيابی  مجوز  قبل صدور  قانونی خود،  ظرفيت های 
اخذ تضمين های الزم برای رعايت حق آبه طبيعی اين 
رودخانه حياتی، هرگونه فعاليت مكانيكی در منطقه را 
متوقف سازد تا برای چندمين بار شاهد طبيعت ستيزی 
بختياری ديار  در  سدسازان  تعهدات  نشدن  عملی   و 

نباشيم.
مطالبات مردم بی پاسخ مانده

نگران  و  ناگوار  اتفاقات  اخير  سال های  در  شوربختانه 
كننده ناشی از عملی نشدن تعهدات مسئوالن پروژه های 
سدسازی كارون 3 و 4 را در منطقه شاهد بوده ايم كه 
منطقه،  مردم  و  مسئوالن  متعدد  های  پيگيری  رغم  به 
جبران خسارت  راستای  در  ای  توجه  قابل  اقدام  هنوز 
در حوزه منابع طبيعی و محيط زيست از سوی وزارت 
در  نيز  مردم  عادی  مطالبات  به  و  نگرفته  نيرو صورت 
زمينه تخريب زيرساخت های رفاهی و معيشتی، مثل قطع 
شدن جاده های دسترسی و دادن حق آبه در روستای بارز 
شدن  3، خشك  كارون  سد  اجرای  با  لردگان  توابع  از 
اثر  در  مردم  های  زمين  تملك  عدم  و  مرواريد  چشمه 
احداث تونل سوم كوهرنگ و يا قطع شدن جاده قديم 
داده  پاسخ   4 كارون  هنگام  زود  آبگيری  در  خوزستان 
نشده و نگرانی ها و مشكالت زيادی را برای مردم منطقه 

ايجاد كرده است.

محیط زیست
زيست بوم

روزان

تخريب رويشگاه های زاگرسی 
با احداث کارخانه فرآوری بلوط

در حالی كه جنگل های زاگرسی به ويژه بلوط زارها 
با پديده خشكيدگی دست و پنجه نرم می كنند و اين 
پديده يكی از عوامل مهم تهديد حيات اين رويشگاه ها 
محسوب می شود خبر احداث كارخانه فرآوری بلوط 
كارشناسان  است.   زده  دامن  موجود  برنگرانی های 
و  با صيانت  را در تضاد  كارخانه  اين  منابع طبيعی 
حفاظت از اين رويشگاه ها می دانند. مديركل دفتر امور 
منابع جنگلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری، 
در اين باره گفت: سازمان جنگل ها با احداث هرگونه 
چنين  با  و  است  مخالف  بلوط  فرآوری  كارخانه 

پروژه هايی برخورد قانونی می كند.
به  توجه  با  افزود:  مطلب  اين  بيان  با  غيبی  فريبرز 
وضعيت جنگل های كشور به ويژه جنگل های بلوط، 
سازمان جنگل ها به هيچ عنوان با چنين پروژه هايی 
كه به نابودی هرچه بيشتر اين جنگل ها منجر می شود 

موافقت نمی كند.
به گفته وی، ميوه بلوط هم از نقطه نظر زادآوری و 
تجديد نسل بلوط ها و هم به عنوان بخش مهمی از 
اكوسيستم جنگل های بلوط بسيار دارای اهميت است 
و تنها جنگلی را می توان پايا ناميد كه ميزان بذرها در 

آن فراوان بوده و دارای سنين مختلف باشد.
به  بلوط  كرد:  خاطرنشان  مهر  با  گفتگو  در  غيبی 
لحاظ اكولوژيكی جزو گونه هايی است كه هر سال 
زادآوری نمی كند و هرچند سال يك بار بذر توليد 
می كند بنابراين حتی اگر شرايط بد اكولوژيكی حاكم 
بر اين جنگل ها را در نظر نگيريم از نظر فيزيولوژيكی 

و ژنتيك زادآوری اين گونه آسيب پذير است.
اكولوژيكی  فشارهای  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
گسترده  حضور  مانند  بلوط  جنگل های  بر  حاكم 
بهره برداری های  اقليمی،  تغييرات  خشكسالی،  دام، 
بی رويه و پروژه های عمرانی، اين جنگل ها را در چنان 
شرايطی قرار داده كه ديگر توان فشار ديگری نظير 
احداث كارخانه ای كه مواد اوليه  اش ميوه اين درختان 

آسيب پذير باشد را ندارد.
تشدید تخریب ها با برداشت صنعتی

و  پرندگان  وجود  ديگر  سوی  از  غيبی،  گفته  به 
گونه های حيات وحش مانند گراز و تشی كه از ميوه 
اين درختان تغذيه می كنند جزئی از اكوسيستم جنگل 
هستند كه با برداشت صنعتی ميوه های بلوط در واقع 
تغذيه اين جانوران دچار تنش شده و زمينه تخريب 
فراهم  جانوران  اين  توسط  بلوط  درختان  پوست 

می شود. 
وی با بيان اين كه با احداث چنين كارخانه ای آسيبی كه 
ممكن است ظرف 5۰ سال به جنگل های بلوط برسد 
در عرض 15 سال به آنها وارد می شود، گفت: سازمان 
كارخانه  احداث  با  جنگل  شورای عالی  و  جنگل ها 
فرآوری محصوالت بلوط چه به صورتی كه مواد اوليه 
از خود جنگل های زاگرس تهيه شود و چه به صورتی 
مخالف  به شدت  شود  وارد  خارج  از  مواداوليه  كه 
 است و با هرگونه احداث غيرمجاز برخورد قانونی

می كند.
و  بذور  فرآوری  كارخانه  احداث  غيبی  اعتقاد  به 
محصوالت بلوط در دل جنگل های زاگرس درست 
مانند كارخانه های چوب و كاغذ در شمال كشور منجر 
به نابودی هرچه بيشتر اين جنگل ها شده و به جز 
اشتغال زايی هيچ گونه پشتوانه فنی و تفكر علمی ندارد 

و توسعه پايدار را به هيچوجه در نظر نمی گيرد.
وی افزود: مسئوالن بايد بدانند توسعه منابع طبيعی به 
معنی توسعه اقتصادی، اجتماعی است و پروژه های 
در  طبيعی  منابع  گرفتن  نظر  در  بدون  زايی  اشتغال 

نهايت شكست می خورد.
غيبی تأكيد كرد: مسئوالن اين پروژه با اين بهانه كه 
مواد اوليه اين كارخانه از خارج وارد می شود نتوانستند 
سازمان جنگل ها را متقاعد كنند زيرا حتی اين اقدام 
نيز منجر به قاچاق بذور بلوط های جنگل های زاگرس 
اين  احداث  بنابراين  می شود  بذور خارجی  اسم  به 

كارخانه هيچ توجيهی ندارد.
تصرف اراضی ملی به بهانه احداث کارخانه

به بهانه  كه  اقداماتی  درباره  جنگلبانی  جامعه  رئيس 
هرگونه  گفت:  می شود،  اقتصادی  فعاليت های 
برنامه ريزی برای فرآوری بذر و ميوه بلوط با توجه به 
وضعيت بلوط ها، غيراقتصادی و اتالف سرمايه است. 
ضمن آنكه اينگونه فعاليت های اقتصادی كه اغلب به 
بهانه اشتغال زايی صورت می گيرد در نهايت به دخل 

و تصرف اراضی ملی منجر شده و می شود.
كاظم نصرتی با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر 
وضعيت جنگل های زاگرس به قدری بحرانی است 
كه هرگونه دخل و تصرفی در آن از آستانه تحمل 
اين جنگل ها خارج است و منجر به نابودی هرچه 

بيشتر آنها می شود.
برای  قانون  اين كه  با وجود  به گفته وی، متأسفانه 
هرگونه فعاليت اقتصادی و صنعتی در منابع طبيعی 
توجهی  ضوابط  اين  به  ولی  كرده  تعيين  ضوابطی 

نمی شود.
وی با اشاره به اين كه جنگل های زاگرس در حال 
حاضر بيشترين مشكالت و معضالت را در عرصه های 
برای  برنامه ريزی  داشت:  اظهار  دارند  طبيعی  منابع 
جمع آوری بذر های بلوط كه عامل تجديد حيات نيم بند 
 بلوط های زاگرس هستند بسيار غيرعلمی و نابخردانه
بلوط  كند  به تجديد حيات  اشاره  با  است. نصرتی 
و عوامل متعددی كه اين جنگل ها را تهديد می كند، 
افزود: از آنجايی كه دستگاه های ديگر منابع طبيعی را 
ملك شخصی خود می پندارند بدون در نظر گرفتن 
فعاليت های  به  اقدام  منابع  اين  اكولوژيك  ارزش 

اقتصادی ناپايدار در آن می كنند.
وی با بيان اين كه مخالفت سازمان جنگل ها با احداث 
جنگل های  در  بلوط  محصوالت  فرآوری  كارخانه 
احداث چنين  كرد:  بجاست تصريح  بسيار  زاگرس 
تخريب  ضمن  و  است  غيراقتصادی  كارخانه ای 
بيشتر جنگل های زاگرس بخش عظيمی از سرمايه ها 
از  مانند بسياری  داده و  بانكی را هدر  و تسهيالت 
ديگر كارخانه ها در گوشه وكنار كشور سال ها بدون 

هيچ گونه اشتغال زايی معطل و تعطيل باقی می ماند.

در حالی كه چند روز قبل، پيشنهاد تشكيل كميته بی 
طرف برای بررسی موضوع آب مورد اختالف استان 
ها توسط امام جمعه شهركرد مطرح شده بود، يك 
فعال محيط زيست در اصفهان معتقد است تشكيل اين 
كميته بی موضوع بوده و دردی از دردهای بی شمار 

زنده رود دوا نمی كند.
گفتنی است مهندس مهدی بصيری در اين زمينه اظهار 
داشت: تشكيل كميته ای با مشخصات فرا منطقه ای 

و بی طرف برای مديريت آب استان چهارمحال و 
بختياری دور از انتظار است زيرا هم اكنون وزارت نيرو 
چنين شانی دارد ولی به دليل برخی فشارها نتوانسته 
بی طرفی خود را حفظ كند و به مسئوليت های قانونی 
خود جامه عمل بپوشاند. وی تاكيد كرد: بدون ترديد 
هيچ كميته نمی تواند حق كسی را بگيرد و به ديگری 
بدهد و اگر اين كميته به هر شكل تشكيل شده و 
راه منطق و حقيقت را در پيش بگيرد، نتيجه ای جز 

جاری شده آب در زاينده رود و احقاق حقوق حقه 
مردم حاصل نخواهد شد. اسفنديار امينی، مدير عامل 
كانون خبرگان كشاورزی استان اصفهان نيز با بيان اين 
كه مطالبات كشاورزان را همچنان در دادگاه عامالن 
خشك كنندگان زاينده رود دنبال می كنيم تصريح كرد: 
تاالب گاوخونی،  احيای مجدد حقابه كشاورزان و 
برگرداندن آب زاينده رود و ابطال قراردادهای فروش 
آب كه به صورت غير قانونی توسط وزارت نيرو انجام 

گرفته از موارد مطرح شده در اين پرونده است. امينی 
به روند پرونده خشك كنندگان زنده رود اشاره كرده و 
اظهار داشت: اين پرونده مرداد ماه امسال در دادگستری 
كل استان اصفهان گشايش يافت، ولی تنها يك جلسه 
قضايی آن برپا شده و با وجودی كه در نخستين جلسه 
دادگاه قرار شد تا ده روز بعد تكليف آب اصفهان 
مشخص شود، اما هنوز با گذشت چهار ماه از تشكيل 

پرونده به نتيجه ای نرسيده ايم.

تشکيل کميته بی طرف درد زاینده رود را دوا نمی کند

پرونده خشک کنندگان زاينده رود بی نتیجه مانده است

کاهش 5۰ درصدی در9۳ درصد از جنگل های 
چهارمحال و بختیاری

از مجموع 319 هزار هكتار مساحت جنگل های زاگرسی 
ــاری، فقط هفت درصد اين  ــتان چهارمحال و بختي در اس
ــاالی 5۰ درصد برخوردارند و  ــش ب جنگل ها از تاج پوش
ــدود 93 درصد اين جنگل ها انبوهی كمتر از 5۰ درصد  ح

دارند.
به گزارش سبزپرس، جنگل های منطقه رويشی زاگرس و 
از جمله جنگل های زاگرس مركزی در شرايط طبيعی و در 

ــگاه های فاقد برونزدهای سنگی وسيع قادر به ايجاد توده های انبوهی با پوشش  رويش
تاجی بيش از 75 درصد هستند. 

ــرايط موجود به دليل اثرات ناشی از تخريب طرح های توسعه ای ناهماهنگ  اما در ش
ــتاييان از جنگل، چرای دام  ــكوب، تامين سوخت روس درمنطقه، زراعت ديم زير اش
ــف معدن كای، ميزان  ــوالت فرعی جنگل و طرح های مختل ــرداری از محص و بهره ب
ــش تاجی توده های جنگلی نسبت به پتانسيل توليدی رويشگاه به شدت  انبوهی پوش
ــت به طوری كه بخش اعظم جنگل های زاگرس مركزی كه در استان  كاهش يافته اس
چهارمحال و بختياری واقع شده است از تاج پوشش زير 5۰ درصد برخوردار است. 
براساس مطالعات صورت گرفته بيش از 5۰ درصد اين جنگل ها از پوشش تاجی يك 
ــطح بسيار پايينی است برخوردارند و ميزان انبوهی جنگل در  43  تا 1۰ درصد كه س

درصد جنگل ها هم بين 1۰ تا 5۰ درصد گزارش شده است.

 با خطر نابودي آبسنگ هاي مرجاني
زخم خلیج فارس عمیق تر می شود

ــينی در سواحل هرمزگان و خشك  توسعه صنايع و شهرنش
ــواحل مرجانی در جزاير عوامل تاثيرگذار در نابودی  كردن س
ــئوالن استانی بايد توجه  آبسنگ های مرجانی هستند كه مس
ــتری در حفاظت از اين گنجينه طبيعی در خليح فارس و  بيش

دريای عمان داشته باشند.
ــت و گاز و موقعيت  ــار از نف همچنين با وجود ذخاير سرش
استراتژيك نظامی و منابع غنی آبزيان و گوناگونی زيستگاه  های 

مهم و با ارزش مورد تهديدات مختلفی قراردارد. يكی از اين زيستگاه های مهم و حساس 
آبسنگ های مرجانی بوده كه با توجه به اهميت و آسيب پذيريی باالی آن بيش از هر زمان 

ديگر نيازمند توجه و حفاظت است.
عالوه بر تنوع زيستی باال، جوامع مرجانی يكی از پرتوليدترين و غنی ترين اكوسيستم های 
دريايی بوده كه نقش مهمی در پايداری حيات درياها و در حفاظت از فرسايش و تخريب 
سواحل دارد، استفاده های توريستی و تفرجی و تامين غذا و دارو به جوامع انسانی خدمات 
می رسانند. علت مرگ و مير و عوامل تهديدكننده مرجان ها فقدان دانش كافی ساحل نشينان 
و بهره برداران نوار ساحلی از اهميت و ارزش باالی زيستی آبسنگ های مرجانی، برداشت 
بی رويه از مرجان ها برای مصارف تجاری و زينتی، لنگر اندازی قايق های صيادی و غيره 
در مناطق مرجانی و آلودگی آب های ساحلی و ورود فاضالب های انسانی از خشكی به 

محيط دريايی است.

 اختصاص اعتبار ويژه
برای ذخیره گاه جنگلی فندقلو

 مديركل جنگل كاری و پارك های جنگلی سازمان جنگل ها
ــتان اردبيل از  و مراتع گفت: مناطق جنگلی نوار مرزی اس
ــی فندقلو تا آخرين نقطه مرزی خلخال جزو  منطقه جنگل

ناحيه رويشی هيركانی قرار گرفت.
ــه گونه های موجود  ــتار بابايی افزود: با توجه به اين ك س
در جنگل های فندقلو واندبيل خلخال جزو ناحيه رويشی 
ــودن اين نواحی با  ــا توجه به هم مرزب ــی بوده و ب هيركان

ــمال، با پيگيری های اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اردبيل  جنگل های ش
از محل طرح صيانت شمال و در طول برنامه پنجم، مناطق جنگلی نوار مرزی استان 
اردبيل از منطقه جنگلی فندقلو تا آخرين نقطه مرزی خلخال جزو اين ناحيه رويشی 
ــاماندهی اين مناطق اختصاص ــتقل برای احياء و س  قرار گرفت و رديف اعتباری مس

می يابد.
ــتان و توليد  ــاص 2/5 ميليارد ريال بودجه برای تجهيز نهالس ــن از اختص وی همچني
نهال در فندقلو خبر داد و گفت: اين بودجه نهال های موردنياز اجرای طرح های اين 
ــازی و توسعه منطقه جنگلی فندقلو تامين  منطقه را به منظور حفاظت، احياء، غنی س
می كند. بابايی منطقه جنگلی فندقلو را جزو ذخاير ژنتيكی برشمرد و بيان كرد: مناطق 
جنگلی فندقلو و اندبيل خلخال در توسعه اكوتوريسم استان اردبيل نقش حياتی دارند 

و بايستی به حفاظت و توسعه اين مناطق توجه ويژه ای شود.

رویداد

هرگونه تغيير در 
حيات هيدرولوژیکی 
رودخانه کوهرنگ 

و ایجاد تنش 
آبی در منطقه، 

می تواند خطرات و 
تهدیدهای بيشتری 
را نسبت به سایر 
مناطق حاشيه این 

رودخانه، برای حيات 
وحش منطقه به 

دنبال داشته باشد 
و سبب گدار حيات 
وحش از این منطقه 

تحت حفاظت شود

توسعه امان محیط زیست ایران را ربوده
سدسازی سليقه ای در ایران عالوه بر تحميل هزینه های گزاف بر اقتصاد این کشور، حيات 

رودخانه ها و جنگل ها را با بحران روبه رو ساخته است.
توانمندی  از  ایران  زیست  محيط  حفاظت  که سازمان  است  این  تلخ  واقعيت  گذشته  این  از 
نرم افزاری و سخت افزاری الزم  برای  مقاومت و مخالفت در برابر پروژه های عمرانی برخوردار 

نيست  تا توسعه در کشور بر مبنای مالحظات زیست محيطی پيش رود.

شهریاری که در قيصری بر باد می رود

تونل سوم کوهرنگ حیات را از قیصری می رباید!

از  بسياری  و  تهرانی  شهروندان  كه  حالی  در 
شهرهای ديگر كشور روزهای بارانی و باطراوتی 
را تجربه می كنند، نماينده مردم اهواز در مجلس 
شورای اسالمی بار ديگر از مشكل ريزگرد سخن 
گفت و از بی توجهی مسئوالن به اين معضل انتقاد 
كرد. اين نماينده معتقد است برخی مسئوالن هنوز 

وجود مشكل گرد و غبار را نپذيرفته اند.
2۰۰هزار  بود  قرار  گفت:  مجلس  نماينده  اين 
ريزگردها  كاهش  منظور  به  شن  تثبيت  هكتار 
چندان  اين طرح  اجرايی  عمليات  اما  اجرا شود 

پيشرفتی نداشته است. سيدشريف حسينی با بيان 
اين مطلب كه ميزان ذرات معلق در هوای اهواز 
بسيار  گذشته  سال  در  هوا  آلودگی  12۰روز  در 
بيشتر از حد استاندارد بود، تصريح كرد: در حال 
حاضر برای مقابله با پديده ريزگردها چند راه حل 
مصوب  بودجه9۰  در  اعتباری  اوالً  دارد؛  وجود 
شده است كه بايد پيگيری و هزينه شود. همچنين 
شوند؛  پرآب  بايد  كشور  در  موجود  تاالب های 
آب هايی  خروجی  و  بگذارند  اعتبار  بايد  يعنی 
تاالب ها  اين  به  ندارد  استفاده  مورد  ديگر  كه 

از  حالی  در  مجلس  نماينده  اين  شود.  هدايت 
كندی عمليات اجرايی تثبيت شن در اهواز سخن 
می گويد كه معاون مناطق خشك و نيمه خشك 
ديگری  نظر  كشور  مراتع  و  جنگل ها  سازمان 
دارد. وی در اين باره اظهار داشت: سال گذشته 
با  خوزستان  در  شن  كانون های  از  56۰۰هكتار 
اعتبارات تأمين شده از سوی وزارت نفت تثبيت 
در  اولويت  يك  به عنوان  عمليات  اين  و  شده 

دستور كار سازمان جنگل ها و مراتع قرار دارد.
سازمان  برنامه های  به  ادامه  در  گرشاسبی  پرويز 

متبوع خود برای مقابله با پديده گرد وغبار اشاره 
از  هكتار  2۰۰هزار  است  قرار  افزود:  و  كرد 
كانون های گردوغبار در خوزستان، طی پنج سال، 
با عمليات مالچ پاشی و ايجاد فضای سبز تثبيت 

شود.
اين عمليات در سال جاری تا سطح 2۰هزار متر 
اجرا می شود كه تشريفات قانونی مرتبط با اجرا 
هم مراحل خود را طی كرده و طی قراردادی با 
قرارگاه خاتم االنبيا، مقدمات كار هم فراهم شده 
است منتها ما در انتظار فرارسيدن فصل اجرايی 

اسفند عماًل  بهمن و  يعنی  آن زمان  تا  هستيم و 
حال،  عين  در  نيست.  عملی  اقدامی  گونه  هيچ 
و  كرده  پيش بينی  را  نياز  مورد  نهال  پيمانكار، 
عمليات  ندارد.  وجود  اجرا  برای  مشكلی  هيچ 
كاری  نهال  كنار  در  مقرر  درزمان  هم  مالچ پاشی 
برای  تاخيری  اساس،  براين  درمی آيد.  اجرا  به 
عمليات تثبيت شن وجود ندارد و به شرط تأمين 
اعتبار، طی زمان مقرر اين عمليات در 2۰۰هزار 

هكتار از كانون های مورد نظر اجرا خواهد شد.
تأكيد  ادامه  در  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  معاون 
كرد: طبق ماده19 كارگروه ملی گردوغبار، ايجاد 
برای  كه  است  تمهيداتی  از  يكی  سبز  كمربند 
مقابله با گردوغبار بايد به اجرا در  آيد كه طرح 
تأمين  اعتبار آن  اما هنوز  تهيه شده  با آن  مرتبط 

نشده است.

ریزگرد در روزهاي باراني فراموش شده است

مقابله با گردوغبار معطل تخصیص اعتبار
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با يك  ايران، جام جهاني را  تيم ملي واليبال 
پيروزي ارزشمند مقابل ميزبان رقابت ها آغاز 

كرد.
تيم ملي واليبال ايران در نخستين ديدار خود در 
جام جهاني، ژاپن را پيش رو داشت و اين بار 
اين تيم قدرتمند آسيايي را در خاك خودش 
تا مشخص شود صحبت  داد  3-1 شكست 
والسكو كه قهرماني در آسيا را به ميزباني مربوط 
ندانسته بود، تا چه اندازه درست است. ايران در 
اين بازي ست هاي دوم، سوم و چهارم را به 
ترتيب با امتيازهاي 25- 2۰، 25-23 و 15-25 
پيروز شد و ست نخست را 25-17 واگذار 

كرد.
گيم اول؛ ایران تحت تاثير جو سالن

جام  رقابت هاي  در  كه  والسكو  شاگردان 
ملت هاي آسيا هم دو بار مقابل چين و كره 
جنوبي گيم از دست داده بودند، در ابتداي ديدار 
مقابل ژاپن تا اندازه اي تحت تاثير جو سالن قرار 
گرفته بودند. هرچند بازي تا امتيازهاي ابتدايي 
گيم مساوي پيش مي رفت، اما ژاپني ها كه بر 
خالف جام ملت هاي آسيا شيميزو را در اختيار 
داشتند، رفته رفته اختالف ايجاد كردند و تايم 
استراحت فني اول را با امتياز 8-6 به دست 
آوردند. پس از اين وقت استراحت اختالف باز 
هم بيشتر شد و البته لبه  تور هم به سود ميزبان 

كار مي كرد!
حتي استفاده  مداوم از شيميزوي چپ دست در 
خط حمله باعث نشد كه مدافعان روي تور ايران 

بتوانند او را مهار كنند. دريافت هاي اول ايران در 
ست نخست چندان به خوبي انجام نمي گرفت 
و امير حسيني نمي توانست به خوبي بازيكنان 

را تغذيه كند.
در حالي كه والسكو هميشه تاكيد كرده بود 
گرفتن  فكر  به  نبايد  ايراني  آبشارزن هاي  كه 
امتياز مستقيم باشند، مشكل هميشگي ايراني ها 
و  آمد  چشم  به  هم  باز  نخست  ست  در 
آبشارزن هاي ايران به ندرت به فكر بازي كردن 

با دست مدافعان حريف بودند.
هنر  لطف  به  ایران  برتري  دوم؛  گيم 

تاکتيکي والسکو
مهدي بازارگرد در اين ست از ابتدا به جاي امير 
غفور وارد ميدان شد و نخستين امتياز بازي را 
نادي به دست آورد و امتياز دوم هم براي ايران 
رقم خورد اما ژاپني ها كه براي اولين بار از ايران 
عقب افتاده بودند بالفاصله به جبران امتيازها 

پرداختند و 4 – 2 پيش افتادند.
دو آبشار اوت از سوي ژاپني ها بازي را در امتياز 
6 به تساوي كشاند، اما سرويس ها به راحتي 
براي ايران از دست مي رفتند تا خشم و ناراحتي 
در چهره  والسكو نمايان شود. آرش كشاورزي 
سومين سرويس پياپي را از دست داد تا ژاپن با 
رسيدن به امتياز 8 نخستين وقت استراحت را 
به دست آورد. برتري ژاپني ها با سرويس هاي 
سرويس هاي  داشت.  ادامه  همچنان  عالي 
خوب كمالوند سرانجام بازي را در ست دوم 
بار به تساوي كشاند. رفته رفته  براي دومين 

دريافت هاي خوب بازارگرد و زريني و زدن 
سرويس هاي بهتر ايران را پيش انداخت. برتري 
ايران اين بار هم ديري نپاييد و بازي در امتياز 15 
مساوي شد. البته اين بار ايران زودتر به امتياز 16 

رسيد و تايم استراحت فني دوم را گرفت.
گيم  یک  در  ایران  برتری  سوم؛  گيم 

نفس گير
والسكو در اين ست باز هم از بازارگرد استفاده 
كرد و آرش كشاورزي هم از ابتدا در تركيب 
اشتباه  سرويس  دو  گرفت.  قرار  ايران  ثابت 
از سوي ژاپني ها ايران را در حالي به امتياز 4 
رساند كه تيم ميزبان تنها دو امتياز گرفته بود. 
سرويس هاي اشتباه از سوي چشم بادامي ها 
همچنان ادامه داشت و ايران وقت استراحت 

فني نخست را در امتياز 8 – 5 به دست آورد.
عملكرد عالي مدافعان روي تور حتي شيميزو را 

هم ناتوان كرده بود تا فاصله  امتياز به 5 برسد و 
سرمربي ژاپن را مجبور به گرفتن وقت استراحت 
كند. اين وقت استراحت براي ژاپن مفيد بود و 
سه امتياز پياپي اين تيم والسكو را مجبور كرد 
كه اين بار او درخواست وقت استراحت كند، اما 
ژاپن باز هم در امتيازآوري موفق بود تا اختالف 

به حداقل برسد.
 رالي هاي پياپي و چند اشتباه از سوي ژاپني ها

مي توانست با ايجاد اختالف زياد شود، اما ايران 
در توپ هاي برگشتي ضعيف عمل مي كرد. 
اشتباه در دريافت سرويس برتري ايران را از بين 
برد و بازي در امتياز 13 به تساوي كشيده شد. 
اما سرويس هاي خوب غفور ايران را به امتياز 

16 رساند و اختالف به سه امتياز رسيد. 
گيم چهارم و تير خالص

ايران اين گيم را با قدرت آغاز كرد و همان ابتدا 

4 بر يك پيش افتاد. توپ گيري هاي عالي در 
دفاع عقب زمين مي توانست اختالف را حتي 
بيشتر كند، اما توپ هاي مرده براي ايران به امتياز 
تبديل نمي شد. خوش شانسي ژاپني ها و چند 
اشتباه پياپي از سوي ايران باعث شد كه ژاپن 

زودتر از ايران به امتياز 8 برسد. 
زود  تيم خيلي  ايتاليايي  توصيه هاي سرمربي 
نتيجه داد و ايران با چند دفاع روي تور عالي و 
گرفتن چهار امياز پياپي بار ديگر پيش افتاد. چند 
دفاع پياپي از نادي و زيركي كمالوند امتيازهاي 
پياپي را براي ايران به ارمغان آورد تا ژاپن بين دو 
وقت استراحت فني تنها يك امتياز گرفته باشد.

ايران در پايان ست چهارم را با نتيجه  25- 15 به 
سود خود به پايان برد تا ايران انتقام گيم اول را 
گرفته باشد. ايران در دومين ديدار خود امروز به 

مصاف كوبا مي رود.

هافبك تيم ذوب آهن در مورد بيانيه سعيد آذری 
از  كه  شناختی  با  گفت:  ذوب آهن  بازيكنان  عليه 
در  آذری  شنيدم  وقتی  بگويم  بايد  داشتم  آذری 

مورد بازيكنان ذوب آهن چه گفته شوكه شدم.
ذوب آهن  جمعه  روز  بازی  پيرامون  حقی  داوود 
مقابل نفت آبادان می گويد: بازيكنان ما روز جمعه 
اتفاق  اما روی يك  كردند  را خوب شروع  بازی 
گل خوردند و با اشتباه فردی گل دوم وارد دروازه 
اگرچه  شود؛  برايمان سخت  شرايط  تا  رفت  تيم 
توانستيم يك گل را جبران كنيم اما گل سوم كار 

آن  از  را  پيروزی  نتوانيم  تا  كرد  تر  را سخت  ما 
خود كنيم.

وی با بيان اين كه تيم ذوب آهن در فصل جاری 
ما  بازيكنان  كرد:  تصريح  است،  شده  شانس  كم 
خود  موقعيت های  از  نمی توانند  و  ندارند  شانس 
استفاده كنند؛ نمی دانم  امسال برای ذوب آهن چه 

اتفاقی افتاده است.
هافبك ذوب آهن در مورد اين كه بازيكنان تيمش 
پيش از اين ديدار شارژ مالی شدند، بيان داشت: 
درست است كه پول بازيكنان را پرداخت كردند 

اما اين پول بايد چند ماه قبل به حساب ما می آمد، 
ضمن اين كه فكر می كنم همه بازيكنان تيم پول 
بازيكنان هنوز پرداخت  نگرفته اند و طلب برخی 
نشده است؛ به هر حال اميدوارم مسئوالن فكری 

به حال تيم بيمار ذوب آهن بكنند.
از حقی در مورد بيانيه اخير سعيد آذری در مورد 
او  كه  می پرسيم  ذوب آهن  بازيكنان  اعتراضات 
می گويد: راستش من زمانی كه آذری در ذوب آهن 
اما با شناختی كه از او داشتم  اينجا نبودم  بودند، 
عليه  اينگونه  كه  بود  برانگيز  تعجب  خيلی  برايم 

از  بازيكنان تيم سخن به ميان آورده است؛ واقعاً 
آذری انتظار نداشتم زيرا آذری از جنس ذوب آهن 

است و نبايد اينگونه عليه بازيكنان حرف می زد.
وی ادامه می دهد: به هر حال هر كسی از يك جايی 
شروع می كند و هيچ كس از اولش ميليونر نيست؛ 
همه از يك جايی شروع می كنند و برخی بازيكنان 
ذوب آهن نيز از اين تيم شروع به پيشرفت كردند؛ 
به هر حال هر كس هر جايی پا می گيرد لطف خدا 
شامل حال او می شود بنابراين آذری نبايد اينگونه 

عليه ما موضع می گرفت. 

ورزش
خبر

 صدرنشینی بانوان سپاهان
 با دو پیروزی

هفته دوم سوپر ليگ كاراته بانوان باشگاه های كشور با 
پيروزی سپاهان و ادامه صدرنشينی اين تيم همراه شد.

بانوان طاليی پوش در اين هفته از رقابت ها تيم علم و 
صنعت را با نتيجه 27 بر يك و تيم هيات كاراته فرديس 
را 24 بر4 شكست دادند. اين رقابت ها در سالن شهيد 
كبكانيان تهران برگزار شد. در پايان اين هفته فوالد مباركه 
سپاهان صدرنشين شد و دانشگاه آزاد و شركت علم و 
صنعت به ترتيب در مكان های دوم و سوم قرار گرفتند.  
در اين رقابت ها فريبا بداغی به عنوان مربی بخش 
كوميته، فرحناز ارباب مربی بخش كاتا و رابعه اجاقی به 
عنوان سرپرست، تيم كاراته بانوان فوالد مباركه سپاهان 

را همراهی می كنند. 

 اکبری و باهران
 غايبان بزرگ ذوب آهن

تيم بسكتبال ذوب آهن امروز در ديدار برابر شهرداری 
زنجان، محمدرضا اكبری و علی باهران را در تركيب 

ندارد.
علی باهران كه مدت ها به دليل مصدوميت از ناحيه 
دست خانه نشين شده بود در حال حاضر به فيزيوتراپی 

مشغول است.  
محمدرضا اكبری ديگر مصدوم ذوب آهن است كه در 
بازی فردا به ميدان نمی رود. زانوی اكبری كه سال پيش 
مورد عمل جراحی قرار گرفت در داربی بار ديگر دچار 
مصدوميت شده است و وی فعالً بايد استراحت كند. 
بسكتباليست خارجی تيم شهرداری زنجان نيز به دليل دو 

اخطاره بودن مقابل ذوب آهن غايب خواهد بود.
كيمانی فرند، بازيكن نيجريه ای و پست پنج تيم بسكتبال 
شهرداری زنجان كه در دو بازی گذشته اين تيم مقابل 
دانشگاه آزاد و شهرداری گرگان دو اخطار فنی را در 
كارنامه خود به ثبت رسانده است، در ديدار با ذوب آهن 
اصفهان محروم خواهد بود. ذوب آهن امروز در هفتمين 
هفته از رقابت های ليگ برتر بسكتبال در زنجان به 

مصاف شهرداری اين شهر می رود. 

سیمین سپاهان سوم شد
تيم تنيس سيمين سپاهان اصفهان در پايان رقابت های 

ليگ برتر باشگاه های كشور بر سكوی سوم ايستاد.
رقابت های هفته پايانی ليگ برتر تنيس باشگاه های 
كشور برگزار شد و در بازی نهايی البرز گاز كيش و 
پيكان تهران به ديدار هم رفتند. اين رقابت هر چند با 
نتيجه مساوی 3 بر 3 به پايان رسيد اما البرز گاز كه تا 
پيش از برگزاری ديدار هفته پايانی در صدر جدول 
رقابت ها قرار داشت عنوان قهرمانی اين رقابت ها را 
كسب كرد. در ديگر ديدار برگزار شده سيمين سپاهان 
در شيراز به مصاف صبا طب رفت كه در پايان به نتيجه 
مساوی 3 بر 3 رضايت داد و بر سكوی سوم رقابت های 
ليگ برتر باشگاه های كشور ايستاد. سيمين سپاهان سال 

پيش نايب قهرمان ليگ برتر شده بود. 

 ترابیان
جواب ابرقوئي را نمي دهد!

رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال در واكنش به 
نامه هيأت فوتبال اصفهان به كفاشيان گفت:  ابرقويي نژاد 
هرچه مي خواهد بگويد، من حرفم را زده ام و ترجيح 

مي دهم در مورد اظهارات او سكوت كنم.
عباس ترابيان در گفتگو با ايمنا در مورد نامه رئيس هيأت 
فوتبال اصفهان به فدراسيون فوتبال اظهار داشت: نيازي 
ندارم بدانم ابرقويي نژاد در نامه خود به كفاشيان چه گفته 
است و ترجيح مي دهم در اين زمينه هيچ پاسخي ندهم.
وي در مورد اين كه ابرقويي نژاد در نامه خود اعالم 
كرده كه كاري مي كند ترابيان از مصاحبه اش پشيمان 
شود، تصريح كرد:  عيبي ندارد؛ هر كاري مي خواهند 
بكنند چون ما كاري به آن نداريم. رئيس كميته فوتسال 
فدراسيون فوتبال اضافه كرد: به هيچوجه نمي خواهم در 
مورد اين قضايا بيش از اين حرف بزنم و نياز نيست در 

اين زمينه حرف بيشتري بزنم.

خط و نشان ابرقوئي براي ترابیان!
به اظهارات  رئيس هيأت فوتبال اصفهان در واكنش 
رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال گفت: مطمئنم 
با برگزاري جلسه و ارائه مستندات به زودي مشخص 
مي شود كه در قضيه مسابقات فوتسال چه كسي به دنبال 

چه چيزي است.
رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال در مصاحبه اي به 
انتقاد از رئيس هيأت فوتبال اصفهان پرداخته و اعالم كرد 
تا زماني كه ابرقويي نژاد در هيأت فوتبال اصفهان حضور 
اصفهان  به  را  فوتسال  مسابقات  ميزباني  ديگر  دارد، 
نمي دهيم. اما ابرقويي نژاد، رئيس هيأت فوتبال اصفهان 
اعالم كرد كه نامه هيأت فوتبال اصفهان به فدراسيون 
فوتبال گوياي همه چيز است و در صورتي كه نياز باشد 
به زودي مستنداتي را رسانه اي كرده تا مشخص شود چه 
كسي به دنبال چه چيزي است. ابرقويي نژاد از اظهار نظر 

بيشتر در اين زمينه نيز خودداري كرد. 

 شروع خوب اصفهانی ها
در مسابقات پکن

ذوب آهن و فوالد ماهان نخستين روز مسابقات واليبال 
نشسته قهرمانی آسيا 2۰11 در پكن را با پيروزی شروع 

كردند.
تيم واليبال نشسته ذوب آهن اصفهان روز گذشته با يك 
بازی خوب در زمين شماره يك ورزشگاه پارالمپيك 
 پكن، تيم كره جنوبی را با نتيجه 3 بر صفر شكست

داد.

توپ و تور

حقی: صحبت های آذری را شنیدم، شوکه شدم!

توصيه هاي سرمربي 
ایتاليایي تيم خيلي 
زود نتيجه داد و 

ایران با چند دفاع 
روي تور عالي و 

گرفتن چهار امتياز 
 پياپي از حریف

 پيش افتاد

سیمین سپاهان از قهرمانی جاماند
برتر  ليگ  در  قهرمانی  سابقه  كه  سپاهان  سيمين  تنيس  تيم 
باشگاه های كشور را دارد نسبت به فصل گذشته باز هم يك پله 
سقوط كرد تا به كسب عنوان سوم اين فصل رقابت ها بسنده 

كند.
فرشيد زيدی سرمربی سيمين اظهار داشت: امسال تيم را برای 
قهرمانی بسته بوديم و بايد قهرمان می شديم اما در حقيقت از 
مدعيان جا مانديم و نتوانستيم نتيجه سال قبل را هم تكرار كنيم.

وی ادامه داد: شايد يكی از مهم ترين داليل نتايج ضعيف ما از ميانه های فصل از دست دادن 
يكی از بازيكنان كليدی مان باشد. حميدرضا نداف كه بازيكن پست جوان ما بود و نياز مبرم 
تا پايان فصل به وی داشتيم در اواسط رقابت ها برای ادامه تحصيل به كانادا رفت. زيدی 
گفت: نداف بازيكن تاثير گذار سهميه زير 2۰ سال ما بود كه روی او حساب كرده بوديم 
اما در ادامه نتوانستيم جايگزين خوب و مناسبی برای وی داشته باشيم. سرمربی تيم تنيس 
سيمين سپاهان ادامه داد: رقابت های امسال ليگ برتر با حضور تيم های مدعی مثل البرز گاز 
و پيكان از نظر كيفيت فنی در سطح خوبی برگزار شد. دبير هيات تنيس استان اصفهان در 
ادامه راه اندازی دوره های تنيس رايگان را از برنامه های جديد اين هيات برشمرد و اظهار 
داشت: جمعه پيش رو مراسم افتتاحيه تنيس رايگان را داريم و در اين برنامه از نوجوانان زير 

14 سال برای استعداديابی و پرورش نخبه های تنيس دعوت می كنيم. 

ذوب آهن هنوز اعتماد به نفس ندارد
دليل  به  كه  آهن  بسكتبال ذوب  تيم  گارد دوی  باهران  علی 
مصدوميت از ابتدای فصل تا كنون موفق به همراهی تيمش نشده 
است در بازی امروز هم ذوب آهن را همراهی نمی كند. باهران 
كه همه ديدارهای تيمش را از سكو تماشا كرده است معتقد 

است ذوب آهن هر چند می برد اما هنوز اعتماد به نفس ندارد.
باهران پيش از ديدار هفته هفتم ذوب آهن برابر شهرداری زنجان 
اظهار داشت: در حال حاضر همچنان مشغول فيزيوتراپی هستم. 

قرار بود در داربی بازی كنم كه درد داشتم. از ديروز اولين جلسه تمرين را بعد از ماهها با تيم 
برگزار كردم اما فعاًل بايد استراحت كنم اما اميدوارم كه به بازی روز پنجشنبه برسم.

باهران در ارزيابی بازی های ذوب آهن از ابتدای فصل گفت: نتايج خوبی كسب كرديم و 
همه بازی ها را با پيروزی پشت سر گذاشته ايم اما معتقدم هنوز به هماهنگی كه ايده آل 

است نرسيده ايم.
وی ادامه داد: به هر حال ما امسال حامد آفاق را نداريم و پست فوروارد كه هميشه يك گزينه 
خارجی بوده است را هم خالی داريم. به عالوه اين كه من و محمدرضا اكبری هم مصدوم 
هستيم اما با همه اينها بازيكنان جوانی كه جايگزين شده اند توانسته اند خوب ظاهر شوند و 

البته شايد اين هم فرصت خوبی باشد برای كسب تجربه بازيكنان جوان تر.
باهران گفت: معتقدم ذوب آهن در دور برگشت چهره ديگری خواهد داشت. 

گردان از خبرنگاران عذرخواهی کرد
نام شهاب گردان در ميان بازيكنان منتخب آسيا براي حضور در تيم 
سال قرار گرفته است. گردان در اين باره مي گويد: به طور طبيعی 
از اين ماجرا خوشحالم. ان شاءا... كه بتوانم در تيم منتخب آسيا قرار 

بگيرم. اين افتخار بزرگي براي من است و واقعاً خوشحالم.
گردان درباره اين كه گفته مي شود بعد از بازي با نفت آبادان به 
حالت قهر و با اتومبيل شخصي از ورزشگاه خارج شده مي گويد: 
از چه كسي قهر كردم؟ 3 گل از نفت خورديم و طبيعي بود كه 

 ناراحت باشم. البته اگر خسته نبودم مي توانستم بهتر كار كنم. سه سال است بعد از بازي ها
با ماشين شخصي از ورزشگاه مي روم. بازي كه تمام مي شود بچه ها آزادند هر طور كه دوست 
دارند به خانه برگردند.  گردان صحبت هايش را اينگونه ادامه مي دهد: خبرنگاران مي خواستند 
مصاحبه كنم كه واقعاً شرايط خوبي نداشتم. به همين خاطر اين سئوال پيش آمده كه من قهر 
كرده ام. من از خبرنگاران اصفهاني عذرخواهي مي كنم و ان شاءا... بازي هاي بعد جبران خواهم 
كرد.  گردان درباره نتايج ضعيف ذوب آهن طي هفته هاي گذشته مي گويد: نمي دانم چه 
اتفاقي براي تيممان خواهد افتاد. مسايل مالي خيلي حاد شده بود و تيممان را خراب كرد. فكر 
 مي كنم چند ماهي به خاطر مشكالت مالي تمركز نداشتيم اما حاال مربي مي تواند ايده هاي
 خود را در تيم پياده كند. از اين به بعد تمام حواسمان را مي گذاريم روي تمرين تا دوباره ذوب آهن

سابق شويم. 

چارچوب

جام جهاني واليبال - ژاپن

 ایران ژاپن را
به زانـو درآورد

هادی عقيلی مدافع ميانی تيم ملی ايران و باشگاه 
العربی قطر، در بين شش بازيكن برتر سال آسيا 
قرار گرفته و اين شانس را دارد كه روز چهارشنبه 
انتخاب آسيا  سال  فوتباليست  بهترين  عنوان   به 

شود.
عقيلی از ايران، كيسوكه هوندا و شينجی كاگاوا از 
ژاپن، كوجا چئول و يوم كی هون از كره جنوبی و 
سرور جباروف از ازبكستان برای تصاحب عنوان 
بهترين فوتباليست سال در فهرست نهايی كنفدراسيون 

فوتبال آسيا قرار گرفته اند.
هادی عقيلی كه همراه با تيم ملی دو بازی سخت 
را پشت سر گذاشته است در مورد حضورش در 
جمع شش بازيكن برتر آسيا می گويد: خوشحالم 
كه دوباره انتخاب شدم ولي اميدوارم اين بار بهترين 
بازيكن آسيا شوم. من دو سال پيش هم كانديد بودم 
ولی در نهايت به عنوان دومين بازيكن برتر انتخاب 
شدم. در سال های گذشته معموالً بازيكنانی به عنوان 
بهترين بازيكن سال آسيا انتخاب شدند كه در پست 

هافبك يا مهاجم بازی می كردند.
عقيلی در پاسخ به اين سئوال كه فكر نمی كنی به 
خاطر پست بازی ات شانس كمی داشته باشی تاكيد 
می كند: به هر حال بازي مدافعان نسبت به هافبك ها 
و مهاجمان كمتر به چشم مي آيد ولی سال گذشته 
بازيكن  بهترين  عنوان  به  استراليا  ملی  تيم  مدافع 

انتخاب شد.من نااميد نيستم و اميدوارم در نهايت به 
عنوان بهترين بازيكن سال آسيا انتخاب شوم.

از عقيلی در مورد اين كه آيا اخبار رسانه های ايران 
را در مورد خودش دنبال می كند سئوال می كنيم كه 
او در جواب می گويد: زياد در جريان نيستم ولی تا 
آنجا كه امكان داشته باشد اخبار را پيگيری می كنم. 
البته رسانه های ايران فقط در اين مورد اطالع رسانی 

كردند و خبر خاص ديگری نبود.
البته من انتظار حمايت يا چيز ديگری را ندارم ولی 
در فوتبال ايران بازيكنانی كه در استقالل و پرسپوليس 
بازی می كنند در چشم هستند. شايد برای خيلی ها 
مهم نباشد كه من جزو بهترين فوتباليست های آسيا 

هستم.
سايت  رسمی  سايت  كاربران  نظر  از  عقيلی 
كنفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان بهترين بازيكن سال 
 آسيا انتخاب شده كه خودش در اين مورد می گويد:
من دو سال پيش هم از نظر كاربران AFC به عنوان 
بهترين بازيكن انتخاب شدم كه خيلی ها به جز 
ايرانی ها به من رای دادند ولی رای كاربران اين سايت 
تاثيری در اول شدن من ندارد و تصميم نهايی را 
كميته فنی AFC می گيرد. با اين حال بايد از آنهايی 

كه به من لطف داشتند و رای دادند تشكر كنم.
ايرانی  بازيكنان  حضور  بحث  كه  است  مدتی 
االصل)دو رگه( در تيم ملی مطرح شده است. از 
ايشان در  اين مورد سئوال می كنيم كه  عقيلی در 
جواب می گويد: من فقط اشكان دژاگه را می شناسم 
كه در بوندس ليگا بازی می كند و فوتباليست بسيار 
 خوبی است ولی بدون تعارف بايد يك موضوعی

را بگويم.
دژآگه فوتباليستی است كه روی بدنش خالكوبی 
دارد و ابتدا بايد تكليف خالكوبی او مشخص شود. 
در فوتبال ايران چيزی به نام منشور اخالقی وجود 
دارد و بايد ديد آيا دژاگه با اين شرايطی كه دارد 
می تواند به تيم ملی بيايد. در ضمن در اين سال ها 
شاهد بوديم كه مسئوالن منشور اخالقی با اين مسائل 

برخورد كرده اند.

آسيايی  پيكارهای  های  رقابت  دوره  سه  قهرمان 
پس از ماه ها دوری از تاتامی، بازگشت موفقی به 

رقابت های سوپر ليگ كاراته داشت.
نادر جودت عضو تيم كاراته سپاهان كه در نيم فصل 
اول بطور كامل از مسابقات فاصله داشت و نتوانست 
اصفهانی ها را همراهی كند، در آغاز رقابت های دور 
برگشت در تركيب تيمش قرار گرفت و موفق شد 
با اتكا به تجربه بااليش مهدی سلطانی بهترين و 
موثرترين كاراته كای دانشگاه آزاد را با حساب 4 بر 

صفر شكست دهد و با پيروزی بازگردد.
جودت در اين خصوص گفت: در تمام مدتی كه 
از ميدان مبارزه دور بودم، لحظه شماری می كردم تا 
هر چه زودتر بتوانم به تاتامی برگردم. به دليل آسيب 
ديدگی نزديك به دو ماه حتی قادر به انجام تمرينات 
سبك هم نبودم. وقتی پزشكم اجازه فعاليت به من 
داد، تمرينات منسجمی را آغاز كردم تا بتوانم درنيم 

فصل دوم به كمك فوالد مباركه بيايم.
وی با اشاره به اين كه حريف روز جمعه اش يعنی 
مهدی سلطانی بازيكن بزرگی است، گفت: خيلی 
خوشحالم كه توانستم نقشی هر چند كوچك در 
پيروزی تيمم داشته باشم. تمام تالشم اين است كه 
در جام باشگاه های جهان كه هفته آينده در استانبول 
تركيه برگزار می شود، حضوری قدرتمندانه داشته 
باشم. قهرمانی آسيا در سال های 2۰۰5، 2۰۰7 و 

اولين دوره  ناموفق در  اشاره به حضور  با   2۰۰9
جام باشگاه های جهان گفت: از نخستين دوره اين 
رقابت ها تجربه خوبی بدست آورديم و مطمئناً از 
شكست دوره پيش پل پيروزی خواهيم ساخت و 
به اميد خدا روی يكی از سكوهای قهرمانی قرار 

خواهيم گرفت.
جودت كه از هم اكنون نگاهش به پيكارهای جهانی 
2۰12 پاريس است، گفت: با عملكرد مطلوب در 
سوپر ليگ و پيكارهای قهرمانی كشور خود را به 
 اردوی تيم ملی خواهم رساند تا به همراه ساير بچه ها
خاطره شيرين جهانی 2۰۰6 فنالند را اين بار در 

فرانسه تكرار كنيم.

هادی عقيلی پيش از سفر به مالزی:

برای خیلی ها مهم نیست که جزو بهترين های آسیا هستم
قهرمان سه دوره پيکارهای آسيایی به تاتامی:

از شکست پیروزي خواهم ساخت



روزی خانمی در حال بازی بود كه توپش در جنگل افتاد. او 
دنبال توپ رفت و ديد كه يك قورباغه در تله گير كرده است. 
قورباغه به او گفت: اگر مرا از اين تله آزاد كنی سه آرزوی تو 
قورباغه گفت:  و  كرد  آزاد  را  قورباغه  مي كنم. زن  برآورده  را 
آرزوهايت  برای  شرايطی  بگويم  رفت  يادم  من  ولی  متشكرم 
را  آن  برابر   1۰ شوهرت  باشی  داشته  آرزويی  هر   هست؛ 

می گيرد.
زن گفت: اشكال ندارد!

زن برای اولين آرزويش می خواست كه زيباترين زن دنيا شود!
آرزو شوهر  اين  با  متوجه هستيد  كه شما  داد  اخطار  قورباغه 
او جذب  به  زنان  تمام  دنيا می شود و  نيز جذابترين مرد  شما 

خواهند شد؟

زن جواب داد: اشكالی ندارد من زيباترين زن جهان خواهم شد 
و او فقط به من نگاه می كند!

بنابراين اجی مجی... و او زيباترين زن جهان شد!
زن  ثروتمندترين  كه  می خواست  زن  خود،  دوم  آرزوی  برای 

جهان باشد!
جهان  مرد  ثروتمندترين  شوهرت  طوری  اين  گفت:  قورباغه 

خواهد شد و او 1۰ برابر از تو ثروتمندتر می شود.
و  اوست  مال  دارم  من  هرچه  چون  ندارد!  اشكالی  گفت  زن 

هرچه او دارد مال من است...
بنابراين اجی مجی... و او ثروتمندترين زن جهان شد!

سپس قورباغه از آرزوی سوم زن سئوال كرد و او جواب داد:
من دوست دارم كه يك سكته قلبی خفيف بگيرم و شوهرم...!!!

گروهی از دانشمندان بين المللی در تحقيقات خود نشان دادند در 
صورتی كه انرژی فراوان خورشيد در يك نيروگاه خورشيدی 
فضايی جمع آوری شود، ظرف 3۰ سال آينده مي تواند روشی 

ارزان را برای حل بحران انرژی به دولت ها ارائه كند. 
پاريس  المللی علوم فضا در  بين  از محققان آكادمی  گروهی 
با انجام تحقيقاتی نشان دادند كه توسعه نيروگاه های مدارگرد 
و  باشند  خورشيدی  انرژی  آوری  جمع  به  قادر  كه  انرژی 
انرژی جمع آوری شده را به زمين انتقال دهند بين يك تا دو 
دهه آينده و برپايه فناوری هايی كه امروز در فازهای توسعه 

آزمايشگاهی قرار دارند امكانپذير مي شود.
به اعتقاد اين پژوهشگران دسترسی تجاری و اقتصادی به اين 

ارائه  آينده  سال   3۰ ظرف  مدارگرد  خورشيدی  نيروگاه های 
مي شود.

اين دانشمندان در اين خصوص اظهار داشتند: واضح است كه 
از فضا گرفته مي شود در طول قرن 21  انرژی خورشيدی كه 
مي تواند نقش بسيار مهمی در تامين نياز جهانی به انرژی ايفا 

كند.

بررسی  منظور  به  كه  است  بين المللی  مطالعه  اولين  اين 
پتانسيل های انرژی خورشيدی در فضا و تحويل آن به بازار 

زمينی از راه انتقال بی سيم انرژی انجام مي شود.
براساس گزارش رويترز، اين دانشمندان در يك گزارش نهايی 
248 صفحه ای نشان دادند كه نيروگاه خورشيدی فضايی يك 
راه حل انرژی بالقوه بلند مدت برای زمين است كه تاثيرات 

زيست محيطی زمينی آن اساسًا صفر است.
برپايه اين پژوهش، يك نيروگاه خورشيدی به طول 1 كيلومتر 
به  را  نور خورشيد  قرار مي گيرد و  استوا  باالی  در مدار ژئو 
طول 24 ساعت شبانه روز جمع آوری مي كند. بنابراين به طور 
برابر  دو  نيروگاه  اين  توسط  شده  آوری  جمع  انرژی  بالقوه 
انرژی است كه توسط پانل های خورشيدی امروزی در سطح 

زمين جمع مي شود.
سپس اين انرژی به برق تبديل مي شود و به روش بی سيم از 
طريق يك آنتن انتقال دهنده امواج ميكرو و يا توسط ليزر به 
توزيع جمع آوری  برای  شبكه  يك  در  و سپس  ارسال  زمين 

مي شود.

 هوشنگ بابایی

منظور مرزهاي  تفاهم مي شود  از  وقتي صحبت  اصوالً 
اين  و  است  توجه  قابل  كه  زوج هاست  ميان  مشترك 
اين ها  معنا مي كند، و همه  را  تفاهم  موقعيت است كه 
بر مي گردد به منافعي كه قرار است هر دو طرف از آن 

سود ببرند. 
البته منظور از تفاهم حد و مرزهاي قانوني كه كسي نبايستي 
از آن عدول نمايد، نيست بلكه وقتي مي گوئيم تفاهم منظور 
درك شرايط براي يك زندگي زناشويي حول مسائل است. 
محدوديت تفاهم به عوامل گوناگوني بر مي گردد كه ممكن 
است همين مسأله بعضي آزادي ها را از زوج ها سلب كند. 
آمدن ها و  نظرها و خوش  بسياري اختالف  شايد ريشه 

خوش نيامدن ها از همين جا باشد.
انعطاف،  سست و  تفاهم بدون  بايد قبول كرد كه  پس 

يكنواختي در مدت  از حالت  را  افراد  ناپايدار است و 
زماني اندك خسته و عاليق شان را پس مي زند. 

فراموش نكنيم شروع زندگي با تفاهم آغاز مي شود اما 
ادامه اش معناي دقيق تري را مي طلبد؛ اما براستي منظور 
از تفاهم چيست؟ آيا در ارتباط با آن دچار كج فهمي 
شديد  اختالف  باعث  آن  از  ما  توقع  نوع  و  نشده ايم، 
نمي گردد؟ واقعيت اين است كه برخي در تعبير آنچه 

تفاهم نام دارد دچار سردرگمي شده اند.
و  عقايد  نظر  از  شوهر  و  زن  كه  نيست  اين  به  تفاهم 
پاره اي رفتارها و كردار به يك شيوه فكري اعتقاد داشته 
باشند، تفاهم بايد از حصار اختالف نظرها بگذرد و در 
حقيقت نقش مكمل را بازي كند. بحث و جدل زوج ها 
به  گرفت  نيك  فال  به  بايد  را  گوناگون  مسائل  سر  بر 
شرط آنكه در درك چنين بگوومگوهايي هوشيار و آگاه 
باشند و نتيجه اي به دست آيد كه يك گفتگو به بحران 

تبديل نشود. حالل مشكالت باشد.
واژه تفاهم يك عبارت مطلق نيست بلكه به عنوان يك 
محك  را  خود  زوج ها  تا  مي كند  ايجاد  فضايي  امكان، 
بزنند و ارزيابي كنند. اين روزها رد پاي تفاهم را بايد 
در سليقه ها و تمايالت زوجين بررسي كرد و اين مسأله 
تا آنجايي كه خطر و ضرري را متوجه كسي نكرده باشد 
خالي از اشكال است و نبايد آن را بزرگ جلوه داد، بلكه 

از سود و نفع آن استقبال كرد.
تفاهم امر ديكته شده اي نيست بلكه از تنوع باورهاي 
شماري شكل  بي  عقايد  و  و سالئق  وگوناگون  عميق 
اختالف  بسياري  كه  دارد  را  اين  قابليت  و  مي گيرد 
نظرهاي زن و شوهر را به خود بگيرد. كاركرد تفاهم در 
ايجاد فرصت در زندگي زناشويي است كه آن را قوت 

مي بخشد و با حداقل ها به سازش و ساختن مي رسند.
تعارضات  انتظار  در  بايد  نيابد  تحقق  امري  چنين  اگر 

در  آنچه  كه  باشيم چرا  زناشويي  رابطه  پيرامون  جدي 
بخش  يك  به  مي شويم  روبرو  آن  با  مشترك  زندگي 
خالصه نمي شود زيرا پيچيدگي زندگي در جهان امروز 
در  بايد  كه  هستيم  ما  اين  و  مي طلبد  را  چيزي  چنين 
جهت حفظ تعادل كمر همت ببنديم. فراموش نكنيم كه 
سمت وسوي روابط اجتماعي را جهاني به اين بزرگي 
و جلوه هاي گوناگون شهري تعيين مي كند كه هركس 
برحسب اراده و توان خويش آن را تعبير و نسبت به آن 

واكنش نشان مي دهد. 
پيدا  آن  در  را  خود  زوج ها  كه  است  آزمايشي  تفاهم 
وتوانايي هاي خود را محك مي زنند، سير تفاهم در شناخت 
و بازسازي و غني ساختن فرهنگي است كه خود را به 
موازنه و تعادل اخالقي و رفتاري وروحي عاطفي مي رساند 
تا مرد و زن در زندگي زناشويي خود از تنش هاي حاد 

بگريزند و راه معقوالنه تري در پيش گيرند. 
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آلرژی بینی خطر بروز آسم 
را افزايش مي دهد

مهر: يك متخصص آسم و آلرژی گفت: در صورت 
رسيدگی نكردن به موقع به عالئم آلرژی به خصوص 
آلرژی بينی، خطر بروز آسم نيز وجود دارد. محمد 
حسن بمانيان افزود: حساسيت فصلی يا آلرژی بينی 
زمينه  علت  به  است  معروف  نيز  نيجه  تب  به  كه 
بدن نسبت  ارثی و در پی آن كاهش قدرت دفاعی 
به خصوص گرده های درختان و  به عوامل محيطی 
قارچ بروز می كند. وی، عالئم حساسيت ناشی از اين 
موارد را خارش، آبريزش بينی، عطسه و كاهش حس 
بويايی بر شمرد و ادامه داد: در التهاب دستگاه تنفسی 

حس بويايی به تدريج كاهش می يابد.

ايران عالقه مند به گسترش 
همکاری با چینی ها

ايران  عالقه مندی  از  ايدرو  عامل  هيأت  رئيس  مهر:  
با چين خبرداد و گفت: شركت های  برای همكاری 
ايرانی برای همكاری با بخش خصوصی چين آمادگی 
دارند. هيأتی متشكل از 3۰ تن از تجار و صنعتگران 
و  بازرگانی  اتاق های  اعضای  و  خصوصی  بخش 
صنعت چين با رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و 
نوسازی صنايع ايران، معاونان و مديران اين سازمان و 
نيز مديران شركت های مهم بخش خصوص و دولتی 
گفتگو  و  ديدار  گسترش  سازمان  محل  در  كشور 
ايرانی  همتايان  با  جلسه ای  در  هيأت  اين  كردند. 
شكل دهی  نحوه  خصوص  در  و  كرده  ديدار  خود 
همكاری های دوجانبه در مسايل مورد عالقه طرفين 

گفتگو كردند.

تکامل و مرگ بزرگ ترين 
توفان زحل

تولد،  فرايند  توانست  ناسا  كاسينی  كاوشگر  مهر: 
توفان های رصد  بزرگ ترين  از  يكی  مرگ  و  تكامل 
شده در سياره زحل را ثبت كند. گفتني است كاوشگر 
كاسينی با جمع آوری تصاوير مداومی نشان داد كه 
يك  همانند  گذشته  دسامبر  پنج  زحلی  توفان  اين 
و  شد  ظاهر  زحل  شمالی  نيمكره  در  كوچك  نقطه 
سياره  كل   2۰11 ژانويه  پايان  تا  كوتاهی  مدت  در 
توفان  اين  ابعاد  كرد.  احاطه  را  حلقه هايش  تمام  و 
تا قبل از پايان ماه ژوئن در حدود 15هزار كيلومتر 
به  پايداری  روز   2۰۰ ثبت  با  و  شد  گيری   اندازه 

طوالنی ترين توفان زحل تبديل شده است.

حذف آالينده های زيست 
محیطی با استفاده از پالتین

به  ايران  صنعت  و  علم  دانشگاه  پژوهشگران  مهر: 
استفاده از فلزاتی چون پالتين، نانو فتوكاتاليزورهايی 
مرئی  نور  حضور  در  مي تواند  كه  كردند  عرضه  را 
تخريب  را  صنعتی  پسابهای  آلی  آالينده های 
دانشگاه  علمی  هيأت  عضو   - افشار  شهرآرا  كند. 
كاربرد  و  ساخت  بررسی  ايران،  صنعت  و  علم 
زمينه های  از  را  نانوفتوكاتاليزورها  و  نانوكاتاليزورها 
داشت:  اظهار  و  برد  نام  دانشگاه  اين  تحقيقاتی 
پساب  شيميايی  مختلف  مواد  اثر  در  آب  آلودگی 
واحدهای صنعتی مختلف يكی از تهديدهای عمده 
از  يكی  آن  رفع  و  می رود  شمار  به  زيست  محيط 
 چـالش های مهمی است كـه در زندگی امـروز انسان 

مطـرح است.

عدم رعايت استانداردهای 
زيست محیطی در غرب

گفت:  كشور  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رئيس 
استانداردهايی كه خود  نتوانسته اند  كنون  تا  غربی ها 
را  كرده اند  تعريف  زيست  محيط  از  حفاظت  برای 
اجرا كنند و به همين علت كشوری همچون آمريكا 
مي كند.  ايجاد  را  دنيا  در  هوا  آلودگی  درصد  شش 
زيست  محيط  از  حفاظت  مسأله  امروز  گفت  وی 
از 3۰۰  تبديل شده چون  بين المللی  دغدغه  به يك 
سال پيش تا كنون به تدريج با ماشينی شدن زندگی 
است.  شده  وارد  زيست  محيط  به  فراوانی   لطمات 
محمدی زاده حفاظت از محيط زيست را يك مسأله 
فرابخشی دانست و تصريح كرد: وظيفه اصلی سازمان 
حفاظت از محيط زيست ايجاد استانداردها و نظارت 

بر رعايت آنهاست. 

کشف 2 کوزه عتیقه 
در مشهد

ميراث آريا: دو كوزه عتيقه مربوط به دوران قبل از 
اسالم توسط پليس آگاهي در مشهد كشف و ضبط 
شد. سرهنگ »بيدمشكي« رئيس پليس آگاهي خراسان 
رضوي با اعالم اين خبر گفت: در گزارشي مردمي به 
مأموران پليس آگاهي مبني بر خريد و فروش اشياء 
عتيقه از سوي يك مجرم سابقه دار، مأموران اين متهم 
كردند. وي  دستگير  مشهد  محله هاي  از  يكي  در  را 
از  بازديد  در  آگاهي  پليس  مأموران  كرد:   تصريح 
مخفيگاه اين مجرم دو كوزه عتيقه مربوط به دوران 
قبل از اسالم كه در جريان حفاري هاي غيرمجاز به 

دست آمده بود را كشف و ضبط كردند.

خواندنی

داستانک

تفاهم امر دیکته شده ایی نيست

راز ابدی
خوشبختی 

را بیابید

حمالت سايبری درگیری جهانی است  
فرمانده قرارگاه سايبری آمريكا در روزهای اخير اعالم 
كرد كه دكترين جديدی توسط ستاد مشترك در دست 
بررسی است كه قواعد مقابله در برابر حمالت فضای 

سايبری را تعيين و وضع خواهد كرد.
امنيت  انجمن  كنفرانس  در  الكساندر  كيت  ژنرال 
نشان  خبرنگاران خاطر  برابر  در  بين المللی  سيستم های 
كرد: اين دكترين كه به تصويب نيز رسيده است، كمك 

خواهد كرد تا شرايطی در نظر گرفته شود كه ارتش قادر به اتخاذ حالت تهاجمی در 
برابر تهديدات سايبری باشد و اقدامات ويژه ای را بتواند مدنظر قرار دهد.

وی در ادامه افزود: اين دكترين از استراتژی وزارت دفاع برای انجام عمليات در 
فضای سايبری و استراتژی بين المللی فضای سايبری باراك اوباما پشتيباتی خواهد 
برنامه  سايبری  فرماندهی  گيرد،  قرار  تاييد  مورد  دكترين  اين كه  محض  به  كرد. 
آموزشی خود را برای كادر نظامی خود به اجرا خواهد گذاشت و اين مطلب را كه 
چگونه در فضای سايبری می توانيم عمليات انجام دهيم را مورد توجه قرار خواهد 
داد و برنامه آموزشی خود را براساس آن تنظيم خواهد نمود. در اين ميان، قوانين 
انطباق  مورد  نيز  سايبری  فضای  برای  مسلحانه  قانون جنگ  و  در خشكی  جنگ 

قرار می گيرد.
در پايان وی اظهار داشت: من فكر می كنم كه دولت های ملی، بازيگران غير دولتی 
و گروه های هكری در حال ايجاد ابزارهايی هستند كه اين ابزارها به طور فزاينده ای 

مقاوم تر و تهديدكننده تر هستند و ما بايد در مقابل اين تهديدات و ابزارها آماده باشيم.

آی- فن به شکار حیوانات کمیاب می رود! 
انجمن جانورشناسی لندن برنامه جانبی ويژه ای را برای 
كاربران  به  كه  است  داده  توسعه  فن  آی-  همراه  تلفن 
اجازه می دهد لحظه های زندگی حيوانات حيات وحش 

را با سرعت بااليی شكار كند. 
را  امكان  اين  فن  آی-  ويژه  رايگان  جانبی  برنامه  اين 
حيوانات  از  كه  را  عكس هايی  كاربر  كه  می كند  فراهم 
آنها  طبيعی  زيستگاه  از  و  وحش  دنيای  كمياب 

اين  بگذارد.  اشتراك  به  ديگران  با  و  كند  مشاهده  واقعی  زمان  در  می شود  گرفته 
كردن  حساس  هدف  با  دارد  نام  فوری(  )وحش   Instant Wild كه  افزار  نرم 
 افكار عمومی نسبت به شناسايی گونه های نادر و يا هنوز شناسايی نشده توسعه 

يافته است.
در  كه  است  شده  ايجاد  وبكم  و  عكاسی  دوربين های  از  شبكه ای  پروژه،  اين  در 

زيستگاه های گونه های در معرض خطر نصب شده اند.
اين دوربين ها كه در مناطق وحش كشورهای كنيا، سريالنكا، مغولستان و انگليس 
قرار گرفته اند مجهز به دستگاهی هستند كه با اولين حركت گونه در مقابل دوربين 
به طور خودكار فعال می شوند و می توانند تصاوير را از طريق اين برنامه جانبی به 

آی- فن ارسال كنند. 
براساس گزارش وايرد نيوز، به اين ترتيب كاربران اين امكان را می يابند كه بر روی 
حضور گونه های نادر ساكن سرزمين های كمتر شناخته شده تحقيق كنند و حتی 

نتايج كار خود را برای بررسی بيشتر به كارشناسان انتقال دهند.

اپل بازار چین را تسخیر کرد 
بررسی ها نشان می دهد كه ظرف دو سال آينده شركت اپل 
می تواند سهم خود را از بازار رايانه های شخصی در چين 

از پنج درصد فعلی به 21 درصد افزايش دهد. 
مهمی  نقش  چين  بادامی های  چشم  كه  می رسد  نظر  به 
در افزايش درآمد اپل ايفا می كنند به طوری كه سهم اين 
با  برابر  امسال  اپل در سه ماهه چهارم  كشور در فروش 

4/5 ميليارد دالر بوده است.
برپايه نظرسنجی جديدی كه بانك مورگان استنلی درباره بازار رايانه های شخصی 
در چين انجام داده است، 21 درصد از مصرف كنندگان چينی خواهان رايانه های 

جديد مك هستند.
به  را  دالر   6۰۰ متوسط  طور  به  آمريكايی ها(  )همانند  ها  چينی  حاضر،  درحال 
داشته اند  اظهار  بادامی  كاربران چشم  از  نيمی  اما  اختصاص می دهند  رايانه  خريد 
كه قصد دارند ظرف دو سال آينده به طور متوسط شش درصد بيش از اين مبلغ 

خريد كنند.
آينده  در  اما  دارد  اختيار  در  را  بازار  اين  درصد  پنج  تنها  اكنون  هم  شركت  اين 

می تواند سهم خود را به 21 درصد برساند.
براساس گزارش وب نيوز، در كنار اپل شركت اچ. پي كه درحال حاضر 11 درصد 

از بازار چين را در دست دارد در آينده می تواند به رقم 13 درصد برسد.
اين درحالی است كه با افزايش سلطه اين دو شركت آمريكايی، سهم شركت چينی 

لينوو با سلطه كنونی 31 درصد از اين بازار به 23 درصد تنزل خواهد كرد.

یک، دو، سه

تفاهم به این نيست 
که زن و شوهر از 
نظر عقاید و پاره اي 

رفتارها و کردار 
به یک شيوه فکري 

اعتقاد داشته باشند، 
تفاهم باید از حصار 
اختالف نظرها بگذرد 
و در حقيقت نقش 
مکمل را بازي کند

آرزوی يک خانم

در آخرین تحقيقات مشخص شد 

حل معضل بحران انرژی با نیروگاه های خورشیدی فضايی 


