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جلسه  در  مجلس  نمایندگان 
رابطه  تکلیف  امروز،  علنی 
انگلیس  سلطنتی  رژیم  با  ایران 
را مشخص می کنند. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی همچنین 
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 

این هفته جلسه علنی دارند و در این جلسات قرار است رسیدگی به 
گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری ...

از  همگانی  ورزش های  هیأت 
آن دسته از هیأت هایی است که 
هر اتفاق و یا فعالیت درآن نگاه 
مخاطبین زیادی را به خود جلب 
ایستگاه های  افزایش  کند.  می 
ورزش همگانی در بوستان ها و 

پارک های سطح شهر تا کیفیت خدمات این ایستگاه ها در نوع خود جالب 
و قابل پیگیری است. پیگیری خبرنگار ما از کیفیت و کمیت این ایستگاه ها 

از طریق هیأت مذکور، اتفاقات ...

سال  چهارمین  براي  هم  باز 
پیاپي، مدیران آب استان اصفهان 
زاینده رود  در  آب  ماندن  جاري 
را به شرایط جوي و بارندگي ها 
کشت  و  سرما  فصل  سپردند. 
پاییزه امسال هم بهانه اي شد که 

آب در زاینده رود جاري شود و تا رسیدن فصل گرما ادامه یابد، تکرار 
این داستان غم انگیز در سال هاي گذشته، نظریه نارسایي مدیریت آب 

در اصفهان را ...

رابطه شهرداری و هیأت های ورزش های همگانی، تیره شد

پای زمین های هوانیروز در میان است 

امروز در مجلس شورای اسالمی:  
مجلس تکلیف انگلیس، عربستان و 

تایلند را روشن می کند

سراسري   صفحه 2

زندگي نمايشي زاينده رود در اصفهان ادامه مي يابد؛

زاینده رود فصلي، مدیریت ندارد

رئیس حوزه هنري كشور در گفتگو با زاينده رود قول داد:

سينماي كودك بدون فيلم نمي ماند 

صفحه 4

صفـحهصفـحه

فرمانده انتظامي استان اصفهان:

 احياي باورهاي سنتي و مذهبي
تنها راه مقابله با جنگ نرم

با بازيگري مديركل آژانس انرژي اتمي؛ 

 سناريوي آمريكا
با اعتراض 110 كشور نقش بر آب شد 

صفحه  5

اسرائیل موشك شلیك 
کند، مراکز هسته ا ی اش 

هدف ما خواهد بود
معاون سیاسي پیشین سپاه گفت: اگر اسرائیل موشکي 
را به یکي از تأسیسات هسته اي یا مراکز حیاتي ما 
شلیك کند، باید بداند که هر نقطه اي از اسرائیل از 
جمله مراکز هسته اي آن ، هدفي براي موشك هاي ما 

خواهد بود و ما امروز این توان را داریم. 
سردار یداله جواني با اشاره به موضع گیري اخیر مقام 
بر  مبني  تهدیدات دشمنان  برابر  در  معظم رهبري 
فروپاشي دشمن از درون، اظهار کرد: معناي صریح 
تهاجم  مورد  ما  اگر  که  است  این  ایشان،  فرمایش 
حرکت هاي  موضع  در  تنها  بگیریم  قرار  دشمن 
نمي کنیم  عمل  درون جغرافیاي خود  در  پدافندي 
بلکه با عملیات آفندي مي توانیم ضربه متقابل را در 

درون خاک دشمن به دشمن وارد کنیم. 
مشاور نماینده ولي فقیه در سپاه به نام بردن از برخي 
شخصیت هاي کشور به عنوان اهدافي براي ترور از 
سوي دشمنان اشاره کرد و گفت: آن ها دم از مبارزه با 
تروریسم مي زنند، ولي خیلي راحت بحث ترور افراد 
را مطرح مي کنند و چون به هم ریخته و عصباني 

هستند، نمي فهمند که چه مي گویند. 
جواني با اشاره به دالیل عصبانیت دشمنان از ایران 
اظهار کرد: از طرفي پیشرفت هاي جمهوري اسالمي 
ایران و از طرف دیگر بیداري اسالمي و قیام ملت ها 
را مي بینند و از سویي هم بحران هاي درون غرب را 

شاهد هستند.
وي با اشاره به افزایش تهدیدها علیه ایران و احتمال 
عملي شدن این تهدیدات نیز گفت: ما همواره این 
مطلب را مدنظر داریم که دشمن از سر عصبانیت و 
ناراحتي ممکن است حماقت کند و دچار یك اشتباه 
پیاده  راهبردي شود و بخواهد تهدیدهاي خود را 
کند. مقام معظم رهبري به عنوان ولي فقیه و فرمانده 
کل قوا خیلي صریح فرمودند که جواب ملت ایران 
جواب روشني است و نظاره گر این تهاجم نخواهیم 
باید منتظر  بود و اگر دشمن بخواهد تعرض کند 
سیلي هاي محکم و مشت هاي پوالدین ملت ایران 

باشد. 

ورزش   صفحه 7

اقتصاد    صفحه 3

محرم از راه رسید

 نداي امام حسین)ع(
 تا ابد بلند است

پيام مدیر كل ورزش وجوانان استان اصفهان به مناسبت هفته بسيج 

مديرکل ورزش وجوانان استان اصفهان با انتشار پیامي، هفته بسیج را به بسیجیان غیور تبريك گفت. 

در اين پیام آمده است: 

اکنون که از آن سال های خون و حماسه قدری فاصله گرفته ايم، بسیجیان عزيز کشورمان که چشمان 

همیشه بیدار کشور هستند، توانسته اند با تکیه بر الطاف الهی و رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری، 

در صحنه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و... خوش بدرخشند و باعث فخر و مباهات همه شوند.

 حال که به برکت رشادت های اين عزيزان، توانسته ايم نام ايران و ايرانی را در همه جای دنیا طنین انداز 

نمايیم، بايد قدردان از خودگذشتگی های آنان بوده و با بهره گیری از اين ظرفیت ارزشمند، ايران عزيز 

اسالمی را هر روز به فتح قله های رفیع افتخار و پیشرفت نزديك تر کنیم.

 ضمن عرض تبريك هفته بسیج و با گرامیداشت ياد و خاطره شهدای دوران درخشان دفاع مقدس، عزت 

و سر افرازي همه بسیجیان مخلص را در سايه توجهات حضرت ولي عصر)عج( و فرمانده معظم کل قوا 

از خداوند سبحان مسئلت داشته و امیدواريم با تعامل و همکاري مشترك و همه جانبه با اين سرافرازان 

در جهت تامین و تثبیت امنیت پايدار و پاسداري از ارزش ها،  رضايت امت شهیدپرور و بسیجي ايران 

اسالمي به ويژه مردم فهیم ، انقالبی و همیشه در صحنه استان اصفهان را فراهم نمايیم. 

 خالصانه ترين درودها و سالم ها را بر رهبر و مقتداي عظیم الشأن و فرماندهي معظم کل قوا حضرت

آيت ا... العظمي امام خامنه اي )مدظله العالی( تقديم مي نمايیم و از پروردگار مهربان مي خواهیم که ما را 

در صف بسیجیان واقعی و سرافراز قرار داده و به همه ما منش و تفکر و سیره بسیجي عطا فرمايد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

به مناسبت هفته بسيج 

اکنون که به برکت رشادت های اين عزيزان، توانسته ايم نام ايران را 

 در تمام دنیا طنین انداز نمايیم، بايد قدردان رشادت های آنان بوده و با

بهره گیری از اين ظرفیت ارزشمند، ايران عزيز را هر روز به فتح قله های 

رفیع افتخار و پیشرفت نزديك تر کنیم.

 ضمن عرض تبريك هفته بسیج و با گرامیداشت ياد و خاطره شهدای 

دوران درخشان دفاع مقدس و فرارسیدن ايام سوگواري سرور و ساالر 

شهیدان امام حسین )ع(، عزت و سر افرازي همه بسیجیان مخلص را در 

سايه توجهات حضرت ولي عصر)عج( و فرمانده معظم کل قوا از خداوند 

سبحان مسئلت داريم.

اين مناسبت فرخنده خالصانه ترين درودها و سالم ها را  به  و  اکنون 

حضرت قوا  کل  معظم  فرماندهي  و  الشأن  عظیم  مقتداي  و  رهبر   بر 

آيت ا... العظمي امام خامنه اي )مدظله العالی( تقديم مي کنیم و از پروردگار 

مهربان مي خواهیم که ما را در صف بسیجیان واقعی قرار داده و به همه 

ما حرکت در مسیر اعتالی انقالب را در سیره بسیجي عطا فرمايد.

روابط عمومي شرکت پااليش نفت اصفهان

شرکت پااليش نفت اصفهان
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چرا مردم سوریه صف خود را 
از مخالفان جدا کردند؟

فارس: یك تحلیلگر مسایل استراتژیك در مقاله ای 
نوشت که خطر بزرگی که غرب و نشست استانبول 
متوجه آن شده، این است که تحقق تهدیدات علیه 
سوریه، تهدیدات جدی علیه رژیم صهیونیستی را در 

بر خواهد داشت.
غالب قندیل تحلیلگر مسایل استراتژیك در مقاله ای در 
بررسی آخرین تحوالت سوریه در پایگاه خبری الشرق 
الجدید نوشت که اتفاقات روز جمعه در سوریه در 
واقع عقب نشینی آشکار جنبش اعتراض آمیز سوریه 
بود که بعد از اتفاقاتی صورت گرفت که سه ماه قبل 
در نشست استانبول ایجاد شده بود، در این تظاهرات 
که  قرار بود تظاهرات ضد دولتی در سوریه باشد، 
تعداد محدودی از مردم در روستاهای دوردست استان 
 های حمص و حماه و درعا شرکت کرده بودند و
 تکنولوژی های پیشرفته تصویربرداری نیز موفق نشدند 
تا واقعیت نوار های ضبط شده که مربوط به تجمع 
های کوچك حزبی بود را پنهان کنند، این تصاویر نشان 
دادند که این تظاهرات، تظاهرات مردمی گسترده ای که 

در آغاز اعتراضات انجام می شد، نیست.
این مقاله در ادامه به بررسی علل جدا شدن مردم از 

اعتراضات موجود در سوریه اشاره کرده است: 
هوشیاری  نتیجه  در  اعتراضات  از  مردم  رفتن  کنار 
ماهیت  زمینه  در  سوری  شهروندان  نزد  در  که   بود 
توطئه هایی که علیه سوریه برنامه ریزی شده بود، ایجاد 
بود که دولت ملی گرای سوریه  این در حالی  شد، 
نیز موفق شد تمایل زیاد خود را به گفتگو و ایجاد 
اصالحات در کشور نشان دهد و از سوی دیگر سوری 
ها میزان ارتباط عناصر خارجی با نماینده های مخالف 
دولت و ماهیت برنامه های طراحی شده علیه سوریه 
را دریافتند و متوجه شدند که عناصر خارجی مخالفان، 
وابستگی های زیادی به استعمار غرب و کشورهای 

نفتی عربی دارند.
اگر بخواهیم مفهوم انقالب در سوریه را مطرح کنیم، 
انقالب گفته شود که در  باید به آن حرکت اصیلی 
خیابان ها و میدان های سوریه بعد از مصوبه اتحادیه 
بعد  مردم  داد،  روی  سوریه  تعلیق  زمینه  در  عرب 
از این تصمیم به خیابان ها ریختند و بر استقالل و 
 تمامیت ارضی کشور خود و محبت خود نسبت به 

رئیس جمهور و ارتش کشورشان تأکید کردند.
بعد از انزوای مردمی روز افزون در میان مخالفان سوریه 
که در نتیجه افشای جنایات شبه نظامیان آنها در این 
کشور و ارتباطات خارجی آنها ایجاد شد، میزان نفوذ 
نظامی این گروه ها نیز بعد از پیشرفت های دولت و 
ارتش سوریه در تسلط کامل بر کشور و از بین بردن 
کانون های تروریست و قتل و کشتار و مراکز گروه های 
تکفیری در این مناطق و سایر استان های کشور کاهش 
پیدا کرد. تا جایی که می توان گفت نتیجه ای که از 
درگیری های حمص به دست آمد، باعث از بین رفتن 
تمامی مراکز اصلی گروهك های مسلح در این کشور 
شد و حضور نظامی این گروهك ها تنها به گروه های 
متفرقی از افراد مسلح فراری یا مخفی شده منحصر 
شد که در روستاهای این مناطق توزیع شدند، بنابراین 
نیروهای نظامی و امنیتی سوریه با این موضوع نیز با 
عادی  شهروندان  جان  از  حفاظت  و  کامل  درایت 
سوری وارد عمل شدند. دولت سوریه از موضع قدرت 
و توانایی خود که در پناه اعتماد آشکار و قطعی مردم 
این کشور به دست آورده، پرونده های درگیری های 
سیاسی با هم پیمانان و مزدوران آمریکا در منطقه از 
اداره  خوبی  به  را  قطر  رهبری  به  عربی  کشورهای 
می کند، این موضوع به ویژه در زمینه طرح ابتکار عربی 
قابل مشاهده است که حمد بن جاسم بعد از این که 
دستورات جفری فلتمن را در مورد جبران شکست های 
نشست استانبول در شهر حمص و اطراف آن دریافت 
کرد، خود علیه این طرح کودتا و مصوبه دیگری را در 

اتحادیه عرب علیه سوریه تصویب کرد.
باقی گذاشتن راهکار حل سیاسی بحران در سوریه 
 به ویژه از طریق گفتگو با مخالفان سوری در تمامی 
سازمان ها و تشکیالت آنها نشان می دهد که مقامات 
سوری به دنبال راهی برای خارج کردن کشور از این 
سختی ها هستند، اما نیروهای منطقه ای و بین المللی 
که در امور داخلی این کشور دخالت می کنند، اصرار 
از طریق تهدیدات و  دارند که چالش در سوریه را 
دولت  سوی  از  بیشتر  که  خود  های  غوغاساالری 
های فرانسه و ترکیه و مزدوران غرب در کشورهای 
عربی مطرح می شود، افزایش دهند، اقدامات ترکیه در 
زمینه ایجاد منطقه بی طرف و ممنوعیت هوایی سوریه 
و  سوریه  با  خود  مرزهای  در  اردن  های  فعالیت   و 
فعالیت های سعد حریری در لبنان، موارد مشابه همین 

فعالیت هاست.
قندیل در پایان این مقاله تأکید کرد که سوریه که به 
ائتالف های جهانی خود با کشورهای دیگر نظیر روسیه 
و چین و سایر کشورهای مستقل و قوی در جهان دل 
بسته است و ستون فقرات مقاومت و استقالل در منطقه 
با همکاری ایران و حزب ا... لبنان را شکل می دهد، 

برای مقابله با هر تجاوزی آماده است. 
در این شرایط است که مراکز ترکیه و فرانسه که به 
دنبال تجاوز به سوریه بودند، در حیرت فرو رفته اند، از 
سوی دیگر مقامات سوری نسبت به ملت خود مطمئن 
هستند و به شرکا و هم پیمانان خود نیز که تالش های 
خود را برای تحقق همبستگی ملی سیاسی و مردمی 
در این کشور برای مبارزه با گروهك های تروریستی 
و تعقیب سران آنها به کار بسته اند، اطمینان دارند، 
 این در حالی است که شورای انتقالی سوریه و تمامی 
باز  تحریك  و  ناسزا  زبان  آن  حامیان  و  پیمانان  هم 
کرده اند، چرا که آنها خطر بزرگی را درک کرده اند که 
شامل تهدید اسرائیل در صورت تحقق تهدیدهای این 
ائتالف علیه سوریه است، آنها می دانند که این تهدیدات 
علیه سوریه در صورت عملی شدن می تواند به فرصتی 
در دست ائتالف منطقه ای مقاومت که سوریه قلب آن 
است، تبدیل شود و در این صورت است که معادالت 
منطقه و سازمان های آن تغییر خواهد کرد و پایانی برای 
رهبرانی که پیام های سوریه را به درستی درک نکردند، 

رقم خواهد خورد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، تکلیف 
رابطه ایران با رژیم سلطنتی انگلیس را مشخص 

می کنند.
در  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
جلسه  هفته  این  چهارشنبه  و  شنبه  سه  روزهای 
علنی دارند و در این جلسات قرار است رسیدگی 
پیگیری  و  نظارت  ویژه  کمیسیون  گزارش  به 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح ایجاد 
فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار 

را ادامه دهند.
جزئیات طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلیس 
نیز این هفته بررسی شده و باألخره تکلیف روابط 

ایران با رژیم سلطنتی انگلیس تعیین می شود.
گویا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2 

آذرماه 90 به تصویب رسیده است.
کمیسیون  گزارش های  هفته  این  بهارستان نشینان 
ایرادات  رفع  خصوص  در  قضایی  و  حقوقی 
شورای نگهبان در الیحه تعیین تکلیف وضعیت 
فاقد سند رسمی و  اراضی و ساختمان های  ثبتی 
جمهوری  بین  معاهده  خانواده،  حمایت  لوایح 
انتقال  مورد  در  تایلند  پادشاهی  و  ایران  اسالمی 
محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای 
بین  محکومین  انتقال  موافقتنامه  کیفری،  احکام 
جمهوری  دولت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
عراق، آیین  دادرسی کیفری برای تصویب مدت 
اجرای آزمایشی آن طبق اصل 85 قانون اساسی، 
موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی دولت 
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق، 
طرح ممنوعیت ساخت حمل و نگهداری درگیری 

مجرمین  استرداد  موافقتنامه  و  افراد  بین  فیزیکی 
جمهوری  دولت  و  ایران  جمهوری  دولت  بین 

عراق را بررسی می کنند.
زمینه  همچنین گزارش های کمیسیون قضایی در 
در  قضایی  و  حقوقی  همکاری  موافقتنامه  لوایح 
دولت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  امور 

مجرمین  استرداد  موافقتنامه  عربستان،  جمهوری 
جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  بین 
تاجیکستان، موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی 
دولت  بین  شخصیه  احوال  و  مدنی  امور  در 
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عراق، 

نیز در صحن علنی پارلمان بررسی می شود.

گزارش های  جاری  هفته  مجلس  نمایندگان 
شوراهای  امور  و  داخلی  سیاست  کمیسیون 
جدول  اصالح  لوایح  خصوص  در  مجلس 
و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابیه  حوزه های 
تعداد نمایندگان آنها و طرح اصالح تبصره 3 ماده 
28 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی را نیز 

مورد رسیدگی قرار می دهند.
بهارستان نشینان در جلسات علنی این هفته پارلمان 
به بررسی گزارش های کمیسیون صنایع و معادن 
در زمینه لوایح عضویت دولت جمهوری اسالمی 
ایران در مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی 
انطباق، تأیید صالحیت و اندازه شناسی )ریسکام( 
و تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین 
گزارش های  شده،  منعقد  پست  جهانی  اتحادیه 
بین  موافقتنامه  لوایح  درباره  عمران  کمیسیون 
اسکان  برنامه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
دفتر  تأسیس  جهت  متحد  ملل  سازمان  انسانی 
زیستگاه )هبیتات( سازمان ملل متحد برای کاهش 
تأسیس  قانون  ماده سه  اصالح  و  تهران  در  بالیا 

شورایعالی معماری، می پردازند.
مجدد  بیمه  لزوم  عدم  طرح  به  رسیدگی  تقاضای 
با  شهرهای  ساکنین  و  فصلی  شاغلین  اجباری 
جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه 
اجتماعی روستائیان و عشایر بیمه هستند، گزارش 
کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح اصالح بند ج 
ماده 5۴ قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش کمیسیون 
تدوین آیین نامه داخلی در مورد طرح اصالح قوانین 
نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی 
امور نظارتی مجلس و تقاضای عده ای از نمایندگان 
و  صدا  اداره  طرح  به  رسیدگی  بر  مبنی  مجلس 
سیمای جمهوری اسالمی ایران طبق اصل 85 قانون 
اساسی و گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی 
درباره اعالم مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان 
مجلس  علنی  صحن  در  یارانه ها،  هدفمندسازی 

بررسی می شود.

سراسری

تريبون

نصف النهار

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: پروژه مترو 
اصفهان- بهارستان تا ۱8 ماه آینده به بهره برداری می رسد.

عبدالکریم محمدی در مراسم آغاز به کار عملیات اجرایی فاز 
این که طول  بیان   با  بهارستان  ـ  نخست پروژه متروی اصفهان 
این مترو در دو قطعه A و B حدود ۱۴ کیلومتر است، اظهار 
داشت: قطعه A این پروژه از ترمینال صفه آغاز و به ایستگاه 

راه آهن می رسد.
وی طول قطعه B پروژه مترو اصفهان- بهارستان را 9 کیلومتر و 
۱50 متر بیان کرد و افزود: این قطعه از ایستگاه را ه آهن تا محور 

میانی ورودی شهر بهارستان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان اعتبار مورد نیاز 
برای اجرای قطعه یك این پروژه را ۱8 میلیارد تومان دانست و 
تصریح کرد: مسئوالن راه آهن اصفهان از قطعه A پروژه مترو 

اصفهان- بهارستان استقبال بسیاری کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: این پروژه ادامه خط یك مترو بهارستان 

است که انتهای آن به صفه در شهر اصفهان ختم می شود.
محمدی گفت: اعتبار برآورده شده برای اجرای قطعه دوم پروژه 

مترو اصفهان- بهارستان در حدود ۱۷ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به این که در سال  جاری 2۱ میلیارد تومان بودجه 
برای شهر بهارستان و فوالدشهر در نظر گرفته شده است، گفت: 

یافته  اختصاص  بهارستان  شهر  برای  اعتبار  این  از  درصد   80
است.

اجرای  از  بهارستان  جدید  شهر  عمران  شرکت   مدیرعامل 
یك سوم آزادسازی های مورد نیاز پروژه مترو اصفهان – بهارستان 
تاکنون خبر داد و بیان داشت: مابقی اعتبار مورد نیاز این طرح 
از محل بودجه  شرکت های مادر تخصصی به میزان شش میلیارد 

تومان تامین می شود.
وی با بیان این که مناقصه پروژه متروی اصفهان- بهارستان برگزار 
شده است، افزود: بر اساس آن دو پیمانکار مشخص شدند و 

عملیات اجرایی آن هفته آینده آغاز می شود.

مديرعامل شركت عمران شهر جديد بهارستان خبر داد:

مترو اصفهان- بهارستان تا ۱۸ ماه آینده به بهره برداری می رسد

امروز در مجلس شورای اسالمی:  

مجلس تکليف انگليس، عربستان و تایلند را روشن می كند  

هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های  در  سیادت  حجت االسالم 
آذرماه  پنجم  هفته  مهم  رویدادهای  و  مناسبت ها  به  اشاره  با 
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در سال ۱358 اشاره کرد و 
هفته بسیج و تشکیل بسیج را به همه بسیجیان تبریك گفت. 
وی همچنین از رشادت ها و جانفشانی ها و دالورمردی های 
بسیجیان در طول 8 سال دفاع مقدس تجلیل و یاد و خاطره 

شهدای بسیجی را گرامی داشت.
امام جمعه شهر بلداجی در ادامه خطاب به نمازگزاران گفت: 
اگر فداکاری ها و ایثار بسیجیان نبود معلوم نبود دشمنان اسالم 
چه بالیی بر سر ملت ما می آوردند. وی در بخش دیگری 
از خطبه ها، کسب رتبه برتر کشوری شاخص های توسعه و 
عمران شهری و مدیریت بحران و خدمات شهری را به شهردار 
بلداجی و شورای اسالمی شهر تبریك گفت و ادامه داد: در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران که مسئولیت ها به صورت 
امانت می باشد، باید مسئولیت را به اهل تقوا و ایمان بدهیم. وی 
از فعالیت های مستمر و خوب شورای اسالمی شهر و انتخاب 
شهرداری بسیجی، جانباز و رزمنده قدردانی کرد و از زحمات 
شهردار بلداجی )آقاخانی( که با دستی خالی و توکل بر خدا 
در نمایشگاه جامع دستاوردهای شهرداری های کل کشور حائز 
رتبه برتر کشوری شدند قدردانی کرد و به شورای اسالمی شهر 

بلداجی در انتخاب شهردار صادق و الیق تبریك گفت.
ساخت  شدن  اجرایی  از  ادامه  در  بلداجی  جمعه   خطیب 
تصفیه خانه فاضالب شهر بلداجی با پیگیری های شورای اسالمی 
شهر بلداجی و مسئوالن شهرستان و استان خبر داد و ضمن 

قدردانی یادآور شد: اگر ما از این تریبون مقدس از مسئوالن 
تمجید و تعریفی می کنیم فقط به خاطر رضای خداست و اگر 

مشکل شخصی بود هیچگاه از این تریبون مطرح نمی شد. 
امام جمعه بلداجی در پایان تهمت ها و سناریوی اخیر دشمنان 
راه  به  اسالم  دشمنان  که  سناریویی  گفت:  و  شد  یادآور  را 
انداختند به برکت حضور رهبری و هوشیاری دولت و ملت 

ایران خنثی شد.
ادامه رویدادهای مهم جهان را مرور  بلداجی در  امام جمعه 
کرد و خطاب به دشمنان اسالم گفت: شما به مردم و مسلمانان 
جهان رحم نمی کنید؟! و می گویید ایران ناقض حقوق بشر 
است؟ وی به استناد سخنی از فرمایشات مقام معظم رهبری 
ادامه داد: ما از درون شما را نابود می کنیم چرا که در آمریکا 
خود مردم در داخل کشور و از درون انقالب کرده اند و به یاد 
داشته باشید آنهایی که ضعیف هستند نیاز به بمب اتم دارند 
میان  آرامش در  ایران همیشه دوستدار صلح و دوستی و  و 

کشورها بوده است.
وی گفت: بسیج مدرسه عشق است و وحدت و یکدلی و 
اتحاد بسیج و مردم و پیروی از امام امت باعث شد تا ما در 

جنگ پیروز شویم.
فرهنگی  فعالیت های  باید  بسیج  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
خود را گسترش دهد و با فعالیت بیشتر پایگاه های بسیج را در 
سطح منطقه فعال تر کند و ما از بسیج انتظار داریم که بسیجی 
بمانند. بسیجی ماندن مهم است و زنده نگه داشتن یاد شهدا 

کمتر از شهادت نیست. 

در خطبه های نماز جمعه بلداجی مطرح شد:

بسیج باید فعالیت های خود را گسترش دهد

دولت فرانسه به طور رسمی وارد سوریه شد 
وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه دخالت های کشورش در 
امور سوریه، از ایجاد کریدور به اصطالح انساندوستانه به 

منظور کمك به مخالفان دولت سوریه خبر داد. 
آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه از گام بعدی این کشور در مورد 
سوریه پرده برداشت. بر این اساس پاریس در راستای افزایش 
مداخالت خود در مسائل سوریه شورایی را که توسط مخالفان 

با عنوان شورای ملی ایجاد شده، به رسمیت شناخت.
به ادعای ژوپه، شورای مذکور به عنوان نماینده مشروع و طرف اصلی مذاکره دولت فرانسه 
در مورد سوریه است. وی همچنین از تالش فرانسه برای همکاری کشورهای اتحادیه 
اروپا برای ایجاد کریدور به اصطالح انساندوستانه در سوریه با هدف کمك و حمایت از 

مخالفان بشار اسد خبر داد. 
 وزیر خارجه فرانسه قصد دارد این موضوع را در نشست مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل 
مطرح کند. وی در عین حال تأکید کرد که در موقعیت کنونی هیچ بحثی در ارتباط با 
گزینه نظامی علیه دولت سوریه مطرح نمی شود. به گفته ژوپه، دولت فرانسه به زودی 
شناسایی رسمی شورای ملی مخالفان سوریه را اعالم می کند. گفتنی است به تازگی پاریس 
شاهد مذاکرات محرمانه فرانسیس گای سفیر سابق انگلیس در لبنان با مخالفان بشار اسد 
رئیس جمهوری سوریه بود، دخالت های گسترده غربی ها و برخی کشورهای عربی و 
حمایت های همه جانبه آنها از گروه های مخالف مسلح، اوضاع سوریه را متشنج و بحرانی 

کرده و اجازه عملی شدن طرح های اصالح طلبانه دولت این کشور را نمی دهد.

دیکتاتور یمنی رفتنی شد 
سرانجام دیکتاتور یمن تن به طرح شورای همکاری خلیج 
شورای  کل  دبیر  و  عربستان  شاه  در حضور  و  داد  فارس 
همکاری خلیج فارس طرح این شورا را در ریاض امضا کرد.

علی عبداله صالح پس از چندین بار طفره رفتن از امضای 
طرح شورای همکاری خلیج فارس، این طرح را در ریاض 

امضا کرد.
 در مراسم امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس به غیر 

از علی عبداله صالح، دیکتاتور یمن و نمایندگان معارضان این کشور، عبداله بن عبد العزیز، 
پادشاه عربستان و عبد اللطیف الزیانی، دبیرکل این شورا نیز حضور داشتند.

 به این ترتیب علی عبداله صالح پس از 32 سال حکومت بر ملت یمن با امضای طرح 
شورای همکاری خلیج فارس قدرت را به معاون خود عبد ربه منصور هادی منتقل کرد تا 
عبد ربه در دوره انتقالی که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در نظر 

گرفته شده،  اداره امور کشور را به دست گیرد.
 در حالی که احزاب معارض یمن با حزب حاکم بر این کشور درباره ساز و کار 
ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس و خروج آبرومندانه صالح از  اجرایی طرح 
قدرت به توافق رسیده اند، اما جوانان انقالبی یمن با این طرح مخالفند، زیرا بر اساس 
طرح شورای همکاری خلیج فارس، صالح باید قدرت را طی 30 روز پس از امضای 
طرح به معاونش واگذار کند تا دولت وحدت ملی تشکیل و پس از 60 روز انتخابات 

ریاست جمهوری برگزار شود. 

روسیه سپرموشکی آمریکا را خنثی می کند
  

با  مذاکرات  به شکست  اعتراف  با  روسیه  رئیس جمهوری 
آمریکا و ناتو در مورد سپرموشکی هشدار داد که برای مقابله با 
تهدیدات ناشی از این طرح، عالوه بر اقدامات نظامی خاص، 
حتی خروج از پیمان جدید استارت هم در نظر گرفته شده 

است.
دمیتری مدودف افزود: مذاکرات پیرامون این مسأله با آمریکا 
و ناتو شکست خورده است و اکنون زمان آن رسیده تا روسیه 

خود را برای پاسخگویی به این مسأله آماده کند. وی تهدید کرد که سامانه های موشکی 
جدید در نزدیکی مرزهای ناتو مستقر خواهد شد و حتی بعید ندانست که روسیه از پیمان 

کاهش تسلیحات راهبردی با آمریکا که تنها یك سال است منعقد شده، خارج شود. 
مدودف در یك نطق تلویزیونی خطاب به ملت روسیه دیدگاه خود در مورد مسأله سامانه 
دفاع ضد موشکی آمریکا و کشورهای عضو ناتو که قرار است تحت عنوان سپر موشکی 

اروپایی در قاره اروپا مستقر شود را شرح داد. 
وی تأکید کرد: ما حاضر نیستیم در طرحی شرکت کنیم که این احتمال وجود دارد که بعد 
از گذشت مدت زمان کوتاهی، به فرض پنج، شش و یا هشت سال، قادر باشد توان بالقوه 
بازدارندگی ما را تضعیف کند، چرا که طرح ایجاد سپر موشکی اروپایی تازه در اول راه 
است و اقدامات برای توسعه آن به سرعت در حال انجام است و سامانه های مربوط به آن 
در خاک لهستان، رومانی، ترکیه و اسپانیا مستقر خواهند شد و بر تعداد کشورهایی که در 

این زمینه همکاری خواهند داشت، روز به روز افزوده می شود. 

جهان نما 

و  خنده  دار  سناریوی  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار 
خیمه شب بازی آمریکا با بازیگری مدیرکل آژانس انرژی اتمی 
به واسطه بیداری ملل آزاده جهان و اعتراض ۱۱0 کشور غیر 

متعهد نقش برآب شد.
علی اصغر عنابستانی در جمع معتمدین و سران طوایف عشایری 
دینی،  حمیت  غیرتمندی،  داشت:  اظهار  استان،  این  سپاه  در 
تواضع و فروتنی در برابر مردم، اخالص در امور و خدمت به 

مؤمنین از ویژگی های بسیجیان است. 
وی بسیجی بودن را به عنوان مکتبی بودن دانست و ادامه داد: 
مکتبی بودن یعنی هر فکر، اندیشه، سخن و کاری را بر مبنای 

فرمان خدا انجام دادن.
عنابستانی با تبیین آرمان مردم ایران اسالمی، گفت: آرمان ملت 
مشخص است و  آن ایستادگی در مقابل دشمنان با تدبیر مقام 

معظم رهبری و اجرای دولت خدمتگزار است. 
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به توطئه های دشمنان 
نظام و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: سناریوی 
خنده  دار و خیمه شب بازی آمریکا با بازیگری مدیر کل آژانس 
انرژی اتمی به واسطه بیداری ملل آزاده جهان و اعتراض ۱۱0 

کشور غیر متعهد نقش بر آب شد. 
وی با تبیین افول نظام سرمایه داری، گفت: دشمنان انقالب به 
هر خس و خاشاکی دست می زنند تا به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در مجامع بین المللی ضربه بزنند، غافل از این که با 
تشدید فشارها و تحریم ها، ملت ما بیش از پیش به قدرت و 

توان خود متکی می شوند. 

عنابستانی خیزش ملت های مسلمان و بیداری اسالمی را در 
افزود:  و  عنوان  اسالمی  و  دینی  هویت  به  بازگشت  راستای 
حق  در  می نامند،  عربی  بهار  را  اسالمی  بیداری  که  کسانی  

انقالبیون مسلمان جفا می کنند. 
حرکت  کرد:  خاطرنشان  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار 
انقالبیون مصر به سمت آرمان های اسالمی نمونه مشخصی از 

ماهیت دینی انقالب های مردمی در کشورهای منطقه است.
وی در ادامه  بسیج را به معنای حضور بهترین، بانشاط ترین و با 
ایمان ترین نیروی عظیم ملت در میدان های دفاع از منافع ملی و 
اهداف واال تعریف کرد و اظهار داشت: محصول تفکر بسیجی 
همانا ایمان، امید، اخالص، ایثار، احساس بدهکاری به خدا و 

خلق و انگیزه خدمت صادقانه است. 
به گفته عنابستانی در صدر اسالم تفکر بسیجی افراد پوالدینی چون 
ابوذر، مقداد، عمار و مالك اشتر به وجود می آورد و در انقالب 
اسالمی نیز رادمردانی چون همت، باکری، بروجردی و فهمیده 
را تحویل جامعه می دهد. وی تأکید کرد: این تفکر از افراد چنان 
شخصیتی می سازد که با آرمان ها و عقاید خویش پیوند ناگسستنی 

پیدا کرده و هیچ عاملی نمی تواند این رابطه را متزلزل کند. 
الهی  امانت  وارث  ایران  مردم  که  این  بیان  با  عنابستانی 
اظهار  هستند،  شهدا  خون  دستاوردهای  و  اسالمی  انقالب 
در  باید  و  هستند  شهدا  خون  وارث  ایران  مردم  داشت: 
و  شده  میدان  وارد  بصیرت  با  دشمن  تهدیدات  مقابل 
را  شهدا  خون  خود  هدف  به  رسیدن  با  دشمن   نگذارند 

پایمال کند. 

با بازيگری مديركل آژانس انرژی اتمی؛ 

سناریوی آمریکا با اعتراض ۱۱0 کشور نقش برآب شد

بر بام ايران
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 ناهید شفیعی

استان  آب  مدیران  پیاپي،  سال  چهارمین  براي  هم  باز 
اصفهان جاري ماندن آب در زاینده رود را به شرایط جوي 

و بارندگي ها سپردند. 
فصل سرما و کشت پاییزه امسال هم بهانه اي شد که آب 
در زاینده رود جاري شود و تا رسیدن فصل گرما ادامه 
گذشته،  سال هاي  در  انگیز  غم  داستان  این  تکرار  یابد، 
نظریه نارسایي مدیریت آب در اصفهان را دامن زده و با 

انتقادات فراواني روبه رو کرده است.
از جمله »ایران قاضی« عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان 
معتقد است  ماندگار کشور در سال ۱3۷2 که  و چهره 
اساس هرگونه تفکر مدیران باید توسعه پایدار باشد و 
با  و  دهد  قرار  هدف  باید  را  جامعه  نیاز  مدیریت  این 

یکپارچه نگری به حوضه زاینده رود نگاه شود.
مردم، محور مديريت آب

ایران قاضی محور و مبناي مدیریت آب اصفهان در طومار 
شیخ بهایي را مردم دانست و گفت: مدیریت آب در طول 
این سال ها در استان نارسا عمل کرده که بحران آب به 
وجود آمده است و باید مدیران این نکته را در ذهن داشته 
راستای  در  بین حوضه ای آب حرکتی  انتقال  که  باشند 

ایجاد امنیت آب نیست.
وی میانگین بارش  در اصفهان را ۱20 میلی متر و تبخیر 
آن را  هزار و 600 میلی متر دانست و گفت: سرانه آب در 
این حوضه نیز 850 میلیون مترمکعب است که در مقایسه 
با سرانه آب 600 میلیون مترمکعبي، نشان دهنده وضعیت 

بحرانی در این استان است.
زندگي نمايشي رودخانه در اصفهان

از سوي دیگر مهدی بصیری عضو هیأت علمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان و عضو هیأت مدیره جمعیت پیام سبز 
دلیل باز و بسته شدن آب را برداشت و پمپاژهاي بي رویه 
پایین دست مي داند و مي گوید:  در  نتیجه کمبود  در  و 
در این شرایط کشاورزان اعتراض داشتند که چرا آب را 

بدون استفاده رها مي کنید.
وي بازگشت زندگي به رودخانه زاینده رود را به صورت 
نمایشي و تا انتهاي محدوده شهر عنوان کرد و گفت: در 
این محدوده مردم گمان مي کنند زاینده رود زنده است در 
حالي که از سد آبشار به بعد، آب براي استفاده کشاورزي 
برداشت مي شود و در بستر رودخانه پساب جاري است.

رودخانه، قابل مديريت نیست
وي ریشه همه مشکالت را توسعه خارج از ظرفیت استان 
به دلیل استقرار و  ناپایدار  این توسعه  دانست و گفت: 
گسترش صنایع سنگین و پاالیشگاه ها و افزایش جمعیت 

و مهاجرت ها از استان های همجوار ایجاد شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه حیات 

به  وابسته  را  دایمي  رودخانه  یك  عنوان  به  رود  زاینده 
چون  گفت:  و  دانست  زمستان  و  پاییز  هاي  بارندگي 
قسمت زیادي از زاینده رود در اختیار مدیران اصفهان 
ندارند  را  آب  مدیریت  براي  برنامه ریزي  امکان  نیست 
از سوي دیگر مدیریت سد در اختیار اصفهان است و 
در  آب  رهاسازي  براي  که  مي کند  ایجاد  را  انتظار  این 
داران  حقابه  سهمیه  تحویل  و  شرب  آب  تأمین  بستر، 

برنامه ریزي هاي اصولي داشته باشد.
زندگي زاينده رود به سرما گره خورد

با تمام این اوصاف، جاري ماندن آب در رودخانه پس 
داده شده  پاییزه  براي کشت  که  اي  مهلت 35 روزه  از 
بود خبر خوشي است که دست کم نگراني هاي عمومي 
تا مدتي برطرف مي کند چرا که  از بسته شدن آب را 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرده بعد از 
اتمام زمان کشت پاییزه، زاینده رود را با حداقل میزان آب 
زنده نگه داشته به طوری که هم رودخانه حیات داشته 

باشد و هم ذخیره سد حفظ گردد.
محمدعلی طرفه با اشاره به این که 35 روز اعالم شده به 

معنای باز بودن آب فقط در این بازه زمانی نبود، گفت: 
35 روز را برای توزیع آب به کشاورزان اعالم کردیم اما 
خوشبختانه بارندگی های اخیر کمك فراوانی به شرایط 
فعلی استان کرد و بارندگی ها باعث شد بستر رودخانه و 
مسیرهای انتقال آب به داخل مزارع، رطوبت الزم را پیدا 

کرده و شرایط انتقال بهتر را فراهم نمایند.
سد  به  ورودی  مکعبي  متر  میلیون   ۱0 افزایش  از  وی 
رودخانه  آب  که  زمانی  از  گفت:  و  داد  خبر  زاینده رود 

باز شده تاکنون، حدود ۷0 میلیون متر مکعب آب از سد 
زاینده رود به منظور استفاده کشاورزان خارج شده است.

وی در خاتمه کنترل خروجی سد زاینده رود طی هشت 
ماه گذشته را عاملی جهت تأمین آب مورد نیاز کشت 
پاییزه کشاورزان اعالم کرد و گفت: اگر این میزان ذخیره 
را نداشتیم در تابستان آب شرب مردم مشکل پیدا می کرد، 
کشاورزان  به  که  نداشت  وجود  آبی  امروز  ضمن  در 

تحویل داده شود.

فصل سرما و كشت 
پايیزه امسال هم 

بهانه اي شد كه آب در 
زاينده رود جاري شود 

و تا رسیدن فصل 
گرما ادامه يابد، تكرار 
اين داستان غم انگیز 
در سال هاي گذشته، 

نظريه نارسايي 
مديريت آب در 

اصفهان را دامن زده 
و با انتقادات فراواني 

روبه رو كرده است

مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: با وجودی که متوسط مصرف ماهی 
در دنیا ۱۷ کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته 
۷0 کیلوگرم برآورد شده است، متوسط مصرف این 

محصول در ایران، 8 کیلوگرم است.
محمدرضا عباسی با اشاره به این که متوسط مصرف 
ماهی در اصفهان در حدود 8 کیلوگرم تخمین زده 

شده است، اظهار داشت: ارزش غذایی آبزیان ماهی 
داشتن  لحاظ  به  و  است  باالیی  در سطح  میگو  و 
ارتقا  در  اشباع  های  چربی  و  ویتامین  پروتئین، 
ها،  بیماری  انواع  از  پیشگیری  و  جامعه  سالمت 
محصول  این  نگهداری  و  تولید  استانداردسازی 

ضرورت دارد.
دلیل  به  مردم  بین  در  آبزیان  پایین  مصرف  وی 

با  نبودن مردم  آشنا  افزود:  را رد کرد و  گرانی آن 
آبزیان و ارزش غذایی آن و نبود دسترسی و اعتماد 
مصرف کننده به این محصول از جمله دالیل مصرف 

این فراورده غذایی در کشور و اصفهان است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  آبزیان  و  شیالت  مدیر 
محصوالت  تولید  که  این  بیان  با  اصفهان  استان 
خاطرنشان  است،  تن  هزار   660 کشور  در  آبزی 

اصفهان استان  در  آبزی  محصوالت  تولید   کرد: 
میزان  این  از  غیر  همچنین  است  تن  هزار  چهار 
استان ها  دیگر  از  دریایی  آبزی  محصول  نوع   ۱8
که  این  بر  تاکید  با  وی  می شود.  اصفهان  وارد 
از  برخی  مشارکت  با  کشاورزی  جهاد  سازمان 
استانداردسازی  دنبال  به  خصوصی  های  شرکت 
کرد:  است، تصریح  آبزی  HACCP محصوالت 
این استانداردسازی در راستای اعتمادسازی و تولید 
محصول سالم و همچنین کاهش هزینه های تولید 
از طریق کاهش ضایعات و تلفات و پیشگیری از 

بیماری های آبزیان است.

اقتصاد

گزارش

خبر
آشفته بازار دستمال کاغذي

و پوشك
ایسنا: در حالي که سازمان ملي استاندارد ایران طرح طاها 
را با هدف نظارت بر بازار داخلي کاال به اجرا در آورده، 
شواهد موجود نشان مي دهد که در بسیاري از حوزه ها 
از جمله بازار محصوالت سلولزي و بهداشتي شدت 

تخلفات بسیار باالست.
طبق قانون استاندارد، فروش دستمال فله ممنوع بوده، 
ولي این محصول هم اکنون به صورت گسترده در مراکز 
عرضه  بهداشتي  و  سلولزي  عمده فروشي محصوالت 

مي شود.
همچنین تخلفات استانداردي در زمینه عرضه  دستمال 
کاغذي نیز بسیار باالست؛ به طوري که جعبه هاي دستمال 
کاغذي و مشخصات درج شده روي آنها هیچ تناسبي با 
محتویات داخل جعبه ندارند. گاهی روي جعبه دستمال 
نوشته شده که درون جعبه ۱00 یا 200 برگ دستمال 
کاغذي وجود دارد، این در حالي است که شاید تعداد 
واقعي دستمال هاي موجود در جعبه به 50 برگ هم 

نرسد.
عرضه  پوشك قاچاق نیز انجام مي شود. به گفته فعاالن 
بازار عمده پوشك هاي قاچاق از طریق ترکیه وارد ایران 
مي شوند. نکته جالب اینجاست که با وجود ممنوعیت 
 عرضه دستمال کاغذي فله، برخي از هتل ها و فست فودها

استفاده مشتریان خود  براي  نوع دستمال ها  از همین 
خریداري مي کنند.

طال به نفع دالر ارزان شد
تنزل رتبه مالي شماري از کشورهاي اروپایي موجب 
برانگیخته شدن تقاضا براي دالر به عنوان پناهگاه مطمئن 
شد و بهاي معامالت طال را براي سومین بار در چهار روز 

معامله گذشته کاهش داد.
بها  معامالت طال در هفته گذشته 2/3 درصد کاهش 
داشت و براي نخستین بار از اواخر ماه اکتبر با تقاضاي 
سرمایه گذاران براي نقدینگي که به دلیل نگراني در مورد 
احتمال کمبود اعتبار در اروپا به وجود آمد، به پایین تر از 

هزار و ۷00 دالر سقوط کرد.
برخي از سرمایه گذاران طال را با این باور خریداري 
مي کنند که ارزش آن بهتر از دارایي هاي دیگر در شرایط 
آشفتگي اقتصادي حفظ مي شود اما این فلز با آشکار شدن 
مشکالت بیشتر سیستم مالي اروپا، جذابیت خود به عنوان 

پناهگاه مطمئن را از دست داده است.
دالر روز جمعه در برابر یورو صعود کرد و به باالترین 
کردن  گران تر  با  و  رسید  اکتبر  چهارم  از  خود  سطح 
معامالت طال براي خریداران خارجي استفاده کننده از 
ارزهاي دیگر، معامالت طال به دالر را تحت فشار قرار 

داد.

۱6 میلیارد دالر ارز، قربانی 
سیاست های غلط 

فارس: یك کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اجرای 
سیاست غلط تثبیت نرخ ارز در سال های گذشته گفت: 
حدود ۱6 میلیارد دالر ذخیره بانك مرکزی با اجرای این 

سیاست از بین رفت.
هوشنگ شجری در خصوص نرخ ارز تصویب شده 
۱050 تومان در بودجه90 و افزایش آن به بیش از ۱350 
تومان، اظهار داشت: نرخ های ارز تصویب شده و یا دولتی 
نرخ های مبنا در بازار آزاد نیستند و حتی بانك   لزوماً 

مرکزی نیز نمی تواند به آن وفادار بماند.
این کارشناس اقتصادی راجع به اقداماتی که بانك مرکزی 
ملزم به اجرای آنها بود، بیان داشت: بانك مرکزی باید پایه 
پولی را تغییر می داد و در سال گذشته که بانك مرکزی 
از طریق بازار برای تثبیت نرخ ارز اقدام کرد باید نرخ 
رسمی ارز را افزایش داده و مانع از افزایش کاذب قیمت 
نرخ ارز در بازار می شد، در حالی که بانك مرکزی این 
اقدام را انجام نداده و امکانات خود را هزینه کرده و از 
 طریق فروش ارز در بازار سعی کرد نرخ را ثابت نگه

دارد.
 در حدود ۱6 میلیارد دالر ذخیره بانك مرکزی از بین رفت 
و نرخ بازار تثبیت نشد و ایران دچار بدترین حالت یعنی 
دو نرخی شدن نرخ ارز شد. وی ادامه داد: در راستای 
اشتباهات بانك مرکزی در عمل بازار ارز سه نرخی شد، 
نرخ بانك مرکزی، قیمت بازار آزاد و ارز مسافرتی که نتیجه  

ارز سه نرخی ایجاد رانت در معامالت ارزی است.

معاون سازمان تنظیم مقررات:
اصفهانی ها منتظر حذف 
 کدهای درون شهری باشند

برای اجرای هم کدی، شرکت  معاون رگوالتور گفت: 
مخابرات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
اجرای  زمان  آن،  اساس  بر  که  کرده  اعالم  زمان بندی 

هم کدی در تهران یك ماه آینده عنوان شده است.
برای  مخابرات  شرکت  داشت:  اظهار  رضوانی  حسن 
اجرای هم کدی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی زمان بندی اعالم کرده است. معاون سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگوالتوری از شرکت 
مخابرات خواست که برای اجرای هم کدی زمان بندی 
اعالم کند و شرکت مخابرات نیز زمان بندی را اعالم کرده 

است.
رضوانی گفت: براساس زمان بندی اعالمی مخابرات، 
هم کدی ابتدا به ترتیب در استان تهران و قسمتی از استان 

اصفهان اجرا می شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب هم کدی داخل استانی تا یك 
ماه دیگر در استان تهران اجرا خواهد شد. معاون سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یاد آور شد: اجرای 
با شرکت  نیاز به یك سری هماهنگی  طرح هم کدی 
این  انجام  صورت  در  که  دارد  زیرساخت  ارتباطات 
هماهنگی ها، تا یك ماه آینده استان تهران هم کد خواهد 

شد.

زندگي نمايشي زاينده رود در اصفهان ادامه مي يابد؛

زاینده رود فصلي، مدیریت ندارد

استاندار اصفهان:
کارگاه هاي کوچك کفش به خارج شهر بروند

استاندار اصفهان با بیان این که مرکز شهر باید از کارگاه های 
کوچك این صنف خالی شود، گفت: صنعت کفش استان 

نیازمند مکان مشخص است.
علیرضا ذاکر اصفهانی در بازدید از نخستین نمایشگاه کفش و 
صنایع وابسته افزود: مسئوالن این اتحادیه باید با پیگیری های 
ویژه قطعه زمینی را در اختیار گرفته و کارگاه های کوچك مرکز 

شهر را به این مکان انتقال دهند.
وی اضافه کرد: این امر موجب می شود که تا این کارگاه ها از نظر بهداشتی به صورت کامل 

تحت نظارت قرار بگیرند.
معاون  با حضور  استانداری  در  کارگروهی  منظور  بدین  اظهارداشت:  اصفهان  استاندار 
برنامه ریزی و بودجه، معاون عمرانی استانداری، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
و مسئوالن بانك ها تشکیل خواهد شد تا مشکالت و مباحث تسهیالت بانکی این صنف 
حل و مرتفع شود.  همچنین در حاشیه این نمایشگاه مدیر نمایندگی دستگاه های تولید کفش 
ایران و ترکیه اعالم کرد: تولید کفش در اصفهان به صورت سنتی انجام می شود. نقی پیشه 

ور افزود: در اصفهان کفش به صورت صنعتی تولید نمی شود.
وی با بیان این که بیشتر مردم اصفهان اطالعات کمی از دستگاه های تولید کفش دارند، اضافه 

کرد: اطالعات تولیدکنندگان کفش اصفهان هم در این زمینه بسیار ابتدایی و کم است.
وی با بیان این که تمام کفش های دنیا با ماشین آالت صنعتی تولید می شود، اظهارداشت: 
این امر باید در دستور کار تولیدکنندگان کفش ایران نیز قرار بگیرد. وی با بیان این که وجود 
ماشین آالت سبب افزایش تولید کاال می شود، خاطرنشان کرد: یك کفش به صورت سنتی 

حدود یك هفته طول می کشد تا تولید شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
جبران عقب ماندگی ها با خروج از شعارزدگی

اصفهان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
گفت: برای رسیدن به اهداف سال جهاد اقتصادی و چشم انداز 
20 ساله کشور، نیاز است از حالت شعارگونه و پالکارد خارج 

شده و به صورت عملی به پیش رویم.
مظفر انصاری با اشاره به این که سرعت و روند توسعه یافتگی 
کشور متناسب با نیاز کشور نبوده است، اظهار داشت: به این 
خاطر از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی اعالم 

شد، چرا که با یك حرکت معمولی نمی شود عقب ماندگی های گذشته را جبران کرد.
وی با اشاره به برخی از عقب ماندگی های صنعت، بیان داشت: در بخش کشاورزی در 

مباحثی همچون تغییر الگوی کشت، کاهش هزنیه انرژی و ... هنوز باید تالش کرد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تاکید بر این که در بخش های 
داخلی و به خصوص در حوزه های مختلف صنعت باید قایل به تفکیك شویم، تصریح 
کرد: با وجود تحریم ها با جهاد اقتصادی در بخش صنعت باید در آینده در توسعه تجارت 
جهانی سهیم شویم. وی رشد صادرات استان اصفهان را طی 6 ماه گذشته ۴۷ درصد 
عنوان کرد و بیان داشت: رشد صادرات استان در این مدت بیشتر از کشور بوده، ولی به 
جرأت می توان گفت نسبت به کشورهای همسایه در بخش صنعت و صادرات هنوز عقب 
هستیم. انصاری با تاکید بر این که صنایع داخلی در تولید، بسته بندی و بازاریابی مشکل 
دارند افزود: عقب ماندگی های کشور حجم انباشته ای بوده از گذشته و متاسفانه سرعت 

رشد مطلوب نیست و در این راه باید کاالهای کشور به صورت کیفی تولید شوند.
وی تاکید کرد: در سال جهاد اقتصادی در بخش های هدفمندی یارانه ها و تولیدات 

صنایعی همچون فوالد و پتروشیمی مطلوب عمل کرده ایم.

مديركل مديريت بحران استانداری خبر داد:
افزایش 30 برابری بارندگي در اصفهان

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به افزایش 
30 برابری بارش ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته گفت: اگرچه بارش های اخیر بخشی از خشکسالی 
آبی استان را برطرف کرده است، اما خشکسالی کشاورزی و 
اقتصادی کماکان بر استان حاکم است و با چند سال بارندگی 

نیز رفع نمی شود.
منصور شیشه فروش با اشاره به بارش های اخیر در استان 

اصفهان بیان کرد: بارش ۴0 میلیمتر باران در ۱2 ساعت در شهر اصفهان در ۴0 سال 
گذشته بی سابقه بوده و در 2۴ ساعت به اندازه نیمی از سال زراعی باران باریده است اما 

این به معنای پایان خشکسالی نیست.
وي با بیان این که در استان اصفهان 35 دشت و محدوده مطالعاتی وجود دارد، ادامه داد: 
از این تعداد تنها هشت دشت توسط حوضه آبی زاینده رود آبیاری می شود و سایر مناطق 

استان از سفره های آب زیر زمینی استفاده می کنند.
شیشه فروش با اشاره به کاهش قابل توجه منابع آب زیر زمینی در بخش های مختلف 
استان تصریح کرد: مقابله با حفر چاه های غیر قانونی از اقدامات صورت گرفته در استان 

اصفهان برای مقابله با خشکسالی بوده است.
وی اذعان کرد: تدوین سند راهبردی مقابله با خشکسالی، مدیریت توزیع آب در فصل 
تابستان، استفاده از روش های نوین آبیاری در 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان 
و تعمیر و نوسازی بیش از ۷00 کیلومتر از لوله های شبکه آبرسانی آب شرب روستایی 
و شهری از اقداماتی است که برای مقابله با خشکسالی پنج سال اخیر در استان اصفهان 

انجام گرفته است.

پیشخوان

بر بام ايران

 هر ثانيه 4 متر مکعب پساب به زاینده رود مي ریزد
عضو هیأت مدیره جمعیت پیام سبز اصفهان از سرازیر شدن چهار لیتر در ثانیه پساب تصفیه خانه جنوب 
اصفهان به بستر رودخانه خبر داد و گفت: این پساب که تا حد زیادي استاندارد و قابل استفاده نیست در پایین 

دست و زمین هاي کشاورزي هم مورد استفاده قرار مي گیرد و سالمت شهروندان را به خطر مي اندازد.
بصیري تأکید مي کند که مدیریت بهره برداری از رودخانه در گذشته طبیعی بوده ولی اکنون با توجه به 

افزایش جمعیت و مصرف سرانه شهری و صنعتی، مدیریت انسانی همراه با تکنولوژی حاکم گردیده است. 

دبیر شورای هماهنگی بانك های چهارمحال و بختیاری از افزایش 
یك هزار و ۴00 میلیارد ریالی منابع بانکی استان طی سال جاری 

خبر داد.
فرهادسالم در شورای هماهنگی بانك های چهارمحال و بختیاری 
بیان داشت: این در حالی است که منابع بانکی استان در سال 
گذشته ۱9 هزار میلیارد ریال و امسال به 20 هزار و ۷8۴ میلیارد 
 ریال رسیده و مصارف بانك های استان نیز از ابتدای امسال تاکنون 

چهار هزار و 300 میلیارد ریال رشد داشته است.
وی، ارائه تسهیالت در سال جاری به متقاضیان در استان را مطلوب 
ارزیابی و تصریح کرد: این امر نشان دهنده تعامل مطلوب مدیریت 
بانکی با سرمایه گذاران و مجموعه مدیریتی استان است. سالم افزود: 
این تسهیالت در دو بخش تسهیالت کالن سرمایه گذاری صنعتی، 
کشاورزی و و بخش تسهیالت خرد ازدواج، خود اشتغالی، تأمین 

مسکن، خرید لوازم ضروری و خرید خودرو بوده است.

شش هزار و 6۴ واحد مسکن توسط بخش های تعاون چهارمحال 
و بختیاری در حال ساخت و ساز است که 25 درصد آن آماده 

واگذاری است.
مدیرکل کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
در جمع مدیران عامل شرکت های تعاونی مسکن چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: الزم است مدیران تعاونی ها، با برنامه ریزی 

دقیق نسبت به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر اقدام کنند.

 داوود شیوندی نبود سیستم فاضالب را از مشکالت عمده استقرار 
اعضاء تعاونی در منازل خود عنوان کرد و افزود: ارائه خدمات 
مطلوب به اعضای تعاونی های مسکن در صورتی امکان پذیر است 

که برنامه های شرکت های تعاونی بر اساس زمان بندی اجرا شود.
وی با تأکید بر لزوم حسابرسی دقیق در امور مالی شرکت های 
تعاونی مسکن، تصریح کرد: الگو گیری از شرکت های موفق در 

زمینه احداث مسکن به تعاونی ها کمك می کند.

دبیر شورای هماهنگی بانك های چهارمحال و بختیاری خبر داد:

رشد هزار و 400 میلیارد ریالي منابع بانکی
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

25 درصد واحدهای مسکن مهر آماده واگذاری است

مدير شیالت و آبزيان سازمان جهاد كشاورزی استان:

میانگین مصرف ماهی در اصفهان ۸ کیلوگرم است
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اتوبوس رانی اصفهان بدهی  ندارد
ــرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه  مدیرعامل ش
ــی اصفهان تعلق  ــت: هیچ گونه مالیاتی به اتوبوس ران گف
ــه بدهی به اداره دارایی  ــرد و این ناوگان هیچ گون نمی گی

ندارد.
ــه اتوبوس رانی  ــاره به این ک ــاس روحانی با اش ــید عب س
ــت:  ــت، اظهار داش ــك مجموعه خدماتی اس اصفهان ی
ــب و مطلوب به شهروندان به منظور  سرویس دهی مناس

حمل و نقل در سطح شهر از مهم ترین اهداف این مجموعه است و در حال حاضر 
ــازمان ها  ــن ناوگان فعالیت می کنند. وی با بیان این که س ــزار و 300 نفر در ای دو ه
مشمول مالیات می شوند، اضافه کرد: اتوبوس رانی اصفهان شامل سازمان های وابسته 
ــوب می شود. مدیرعامل شرکت  ــهرداری نیست و یك مجموعه شرکتی محس به ش
ــه زیان ده  ــاره به این که این ناوگان همیش واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه با اش
ــت، تصریح کرد: هیچ گونه مالیاتی به اتوبوس رانی اصفهان تعلق نمی گیرد و  بوده اس
زیان ده و شرکتی بودن این ناوگان از دالیل این موضوع است. روحانی به مهم ترین 
ــاره  ــتای فعالیت این مجموعه و نیرو های فعال در آن اش ــکالت موجود در راس مش
ــکالت این مجموعه  ــب از مهم ترین مش کرد و افزود: نبود منابع مالی قوی و مناس
ــعه و پیشرفت هر مجموعه ای با در اختیار داشتن منابع مالی  است و بستر های توس
قوی فراهم می شود. وی بیان داشت: عدم توازن هزینه ها و درآمد های این ناوگان و 
زیان ده بودن آن سدی در مقابل رشد و پیشرفت های این مجموعه بوده و این مشکل 

توان انجام بسیاری از اقدامات را از نیرو های اتوبوس رانی اصفهان گرفته است.

 الدن سلطانی

ماه محرم در تاریخ نظام اسالمي ما یك فرصت محسوب 
مي شود. فرصتي که به وسیله آن نهضت هاي بزرگي چون 

انقالب اسالمي به راه افتاد.
محرم نخستین ماه از ماه های دوازده گانه قمری و یکی از 
ماه های حرام است که در دوران جاهلیت و نیز در اسالم، 

جنگ در آن تحریم شده بود.
ــری  ــال قم ــوان اول س ــه عن ــرم ب ــب و روز اول مح ش
ــریف ــت که در کتاب ش  دارای نماز و آداب خاصی اس

مفاتیح الجنان بیان شده است.
علت نامگذاری ماه محرم

ــلمانان در زمان خالفت خلیفه  ــیس تاریخ برای مس تاس
ــورت حضرت علی )ع( در سال  ــلمین و با مش دوم مس
ــدأ تاریخ  ــت. مب ــورت گرفته اس ــانزدهم هجری ص ش
ــالی که  ــت آن را محرم، س ــرت پیامبر و ماه نخس را هج
ــت نامگذاری این ماه  ــرت روی داده بود گرفتند. عل هج
ــگ در این ماه را حرام ــه در ایام جاهلیت، جن  آن بود ک

می دانستند.
در دوم ماه محرم الحرام سال 6۱ هجری کاروان حضرت 
ــین )ع( وارد کربال شد و سپاهیان دشمن که هر  امام حس
ــد در روزهای تاسوعا و  ــان افزوده می ش روز بر تعدادش
عاشورا که روز نهم و دهم محرم می باشد او و یارانش را 

به شهادت رساندند.
ــیعیان امام رضا )ع( در خصوص این ماه  ــتم ش امام هش
ــد  ــته می ش فرمود: در جاهلیت، حرمت این ماه نگاه داش
ــاه، خون های ما را  ــد ولی در این م و در آن نمی جنگیدن
ــتند و فرزندان و زنان ما را  ریختند و حرمت ما را شکس
ــد و غارت کردند و  ــیر کردند و خیمه ها را آتش زدن اس

حرمت پیامبر را درباره ذریه اش رعایت نکردند.
عزاداري شعار حیات عاشورايي:

ــین )ع( با آن  ــه محرم طلوع مي کند امام حس ــال ک هر س
ــورانگیزش ظهور مي کند و ندا  افکار واال و فریادهاي ش
ــردم نمي بینید که به حق عمل  ــید اي م مي دهد: آگاه باش
ــود و از باطل جلوگیري نمي گردد و نتیجه آن این  نمي ش
ــهادت در راه حق تشویق شود و با  ــت که مؤمن به ش اس

تمام وجودش به امام حسین )ع( اقتدا کند.
یك نویسنده مي گوید: آنچه در مراسم عزاداري بازخواني 
ــت اما زندگاني همراه با  ــود شعارهاي زندگاني اس مي ش

عزت. سوگواري تداوم راه و اهداف عاشوراست.
مهدي مسائلي خاطرنشان مي کند: عاشورا تجلي احساس 
ــهادت و فداکاري در راه حق و امر به معروف  جهاد و ش
و نهي از منکر است، مي خواهیم با عزاداري این احساس 
ــورا،  ــعار عاش را در خود زنده نگه داریم. به گفته وي، ش

شعار احیاي اسالم است.
ــت: چرا بیت المال  ــین )ع( بلند اس گویا نداي امام حس
مسلمانان حیف و میل مي شود، چرا حرام خدا را حالل و 
حالل خدا را حرام مي کنند، چرا در برابر توهین کنندگان 
به مقدسات سکوت مي کنید، چرا فقر و تبعیض در جامعه 

اسالمي رو به افزایش است.
ــورا و عزاداري از یکسو و زنده نگه داشتن  در واقع عاش
ــویي دیگر  ــر به معروف و نهي از منکر و از س روحیه ام

پاسخ به این چراهاست.
افشاگری همیشه در روشن ساختن اذهان کار ساز است

غیر از نقش یادآوری در زنده ماندن حق و رسوایی باطل، 
ــه های پیروان باطل، باید توطئه ها  برای خنثی کردن نقش
ــات پرداخت، تا آنچه اتّفاق  ــا کرد و به تبیین جنای را افش
ــاگری همیشه  افتاده، در پس پرده کتمان باقی نمانـد. افش
ــبت به واقعیّات و بـسـیـج  ــن ساختن اذهان نس در روش

مـردم علیه باطل، کار ساز بوده است.
ــه امام خمینی )قدس  ــالمی ایران، نطقی ک در انقالب اس
سره( علیه قرارداد کاپیتوالسیون داشت و به تبعید شدنش 
انجامید، یکی از این نمونه ها بـود، یـا افـشـاگـري هـای 
ـــلمـان پـیـرو خـط امـام پـس از  دانـشـجـویـان مـس
ــرده از دخالت های  ــی آمریکا، پ ـــغـال النه جاسوس اش
ــی ایـران  ــکا در امور داخل ــه آمری ــتمرو توطئه گران مس

ــناد  ــیمیایی و ارائه اس ـــت، یا تجّمع جانبازان ش بـرداش
ــیمیایی در جنگ علیه  ــالح های ش ــتفاده دشمن از س اس

ــن جنایات ــالن ای ــی برای عام ــوایی بزرگ ــران، رس  ای
داشت.

ـــالت هـای  رس از  ــی  یـکـ ــال،  کـربـ ــه  حـادثـ در 
ــمن بود و  ــاگری علیه دش ــه، افش ــدگان حادث بـازمـانـ
 ضـربـه زدن به رژیم اموی، از طریق تبیین آنچه در کربال

گذشت.
ــاید یکی از دالیلی هم کـه سـبب شد امام حسین )ع(  ش
در حرکت خویش از مدینه به مّکه و سپس به کربال، زنان 
و کودکان را هم به همراه آورد، آن بود که اینان در دوران 
ــاهدان صحنه جنایت و مظلومیّت  ــارت، به عنوان ش اس
ــردم بازگو کنند تا  ــود را برای م ــل بیت، دیده های خ اه
ــت پرده ابهام نماند. نـقـش امـام سـجاد  آن وقایع در پش
ــن میان داراي اهمیت ــرت زینب )س( در ای  )ع( و حض

بود.

جامعه
خبر

انتقال اداره دخانیات به خارج از شهر
زاينده رود

ــورای اسالمی  ــیون فرهنگی و اجتماعی ش  رئیس کمیس
ــوع، انتقال  ــوي نامطب ــه علت ب ــان گفت: ب ــهر اصفه ش
ــریع تر پیگیري ــهر س ــارج از ش ــه خ ــات ب  اداره دخانی
ــکالت  ــهر مش ــود.فعالیت اداره دخانیات در مرکز ش ش

زیادي را براي شهروندان فراهم آورده است.
ــه علني شوراي اسالمي شهر  ــردار کریم نصر در جلس س

ــهر مشکالت زیادي را  اصفهان ضمن بیان این که فعالیت اداره دخانیات در مرکز ش
براي شهروندان فراهم آورده است تصریح کرد: اداره دخانیات بین دو پل سي و سه 
پل و پل خواجو یعني در مرکز شهر مستقر است این در حالي است که بوي نامطبوع 

ایجاد شده باعث آزار و اذیت ساکنان این منطقه شده است.
ــهر  ــان کرد: از جمله نارضایتي ها از فعالیت اداره دخانیات در مرکز ش وي خاطرنش

مربوط به آسایشگاه جانبازان است.
نصر در بخش دیگري از سخنان خود گفت: مدیریت شهري برای سرویس دهی به 

عزاداران و هیأت های مذهبی آمادگي دارد.
ــین)ع( و  ــه از اهداف قیام امام حس ــروف و نهي از منکر ک ــر به مع ــزود: ام وي اف

عاشوراست باید به درستي به قشر نوجوان وجوان شناسانده شود.
ــردار نصر درخاتمه به طرح جامع ناژوان اشاره و خاطرنشان کرد: اکنون که زمان  س
ــال 9۱ است باید به ناژوان به عنوان یك پروژه بزرگ نگاه شود تا  تدوین بودجه س

۱300 هکتار فضاي سبز این مجموعه حفظ شود.

مواظب همبازي هاي ناآشنا باشید
زاينده رود

ــود را به عنوان  ــد کودک خ ــه دو فرزن ــوهري ک زن و ش
همبازي در طعمه هاي خود براي سرقت طالجات کودکان 
ــط کارآگاهان اداره  ــتفاده مي کردند توس دختر محالت اس

مبارزه با سرقت هاي به عنف دستگیر شدند.
ــین زاده رئیس پلیس آگاهي استان  ــرهنگ حسین حس س
ــت: در پي شکایت چند شهروند مبین  اصفهان اظهار داش

بر سرقت طالجات کودکانشان موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با 
سرقت هاي به عنف پلیس آگاهي قرار گرفت.

ــت زني در مناطق  ــتي هاي کمین پلیس آگاهي با گش وي افزود: تیم هاي ویژه و گش
ــایي و دستگیر  ــال بود را شناس ــرقت از دختربچه اي خردس آلوده زني که در حال س
کردند. این مقام مسئول عنوان داشت: در تحقیقات صورت گرفته از این زن مشخص 
ــب  ــه عنوان همبازي طعمه قرار داده و در فرصتي مناس ــد که وي فرزندانش را ب ش
ــوژه ها متواري ــرقت و بعد به اتفاق س ــا و زیورآالت همراه دختربچه ها را س  طاله

مي شدند.
ــدیدي به  ــوهر که اعتیاد ش ــتان تصریح کرد: این زن و ش ــس آگاهي اس ــس پلی  رئی
مواد مخدر صنعتي شیشه و کراک دارند تاکنون به 20 فقره سرقت اقرار و انگیزه خود 

از این سرقت ها را تأمین مواد مخدر مصرفي خود اعالم کرده اند.
سرهنگ حسین زاده در پایان با بیان نسبت به بازي کردن کودکان به تنهایي و همبازي 

شدن آنها با کودکان ناآشنا به خانواده ها هشدار داد.

تلنگر

بر بام ايران

حوادث

محرم از راه رسید

 نداي امام حسين)ع(
 تا ابد بلند است

زاينده رود

فرمانده انتظامي استان اصفهان در مجمع بزرگ مبلغان 
محرم الحرام تنها راه مقابله با تهدیدات جنگ نرم را 

احیاي باورهاي سنتي، دیني و مذهبي دانست.
سردار حسن کرمي با حضور در مجمع بزرگ مبلغان 
محرم الحرام با اشاره به تهدیدات جنگ نرم در عصر 
پیشرفت  به  توجه  با  امروزه  داشت:  اظهار  حاضر 

تکنولوژي موضوعات متعدد و متنوعي وارد زندگي 
روزمره انسان ها شده که اگر استنباط و استفاده بهینه 
از این موضوعات نشود بدون شك صدمات جبران 

ناپذیري را به انسان وارد خواهند کرد.
وي با اشاره به این جمله که »جنگ نرم یعني ایجاد 
از  آنچه  افزود:  مردم«  ذهن هاي  و  دل ها  در  تردید 
فرمایشات مقام معظم رهبري در خصوص جنگ 
نرم استنباط مي شود دشمنان در این شیوه از جنگ 

فرهنگ، سنن، مذهب و عقاید افراد جامعه را هدف 
قرار داده اند.

الکلي، ترویج  این مقام مسئول مصرف مشروبات 
باري،  و  بي بند  ترویج  مخدر،  مواد  سوءمصرف 
نشر  و  اقتصادي  جرایم  و  خشن  جرایم  افزایش 
عرفان هاي کاذب را از مصادیق جنگ نرم برشمرد 
و گفت: در کنار این مصادیق فرصت هایي نیز براي 
بودن جمعیت  نظیر جوان  تهدیدات  این  با  مقابله 

کشور، وجود مناسبت هاي انقالبي و دیني و وجود 
ابزارهاي کافي در حوزه هاي دیني و مذهبي وجود 

دارد.
شناسایي  ادامه  در  اصفهان  استان  انتظامي  فرمانده 
مخاطب  شیطاني،   جاذبه هاي  با  نوین  تهدیدات 
شناسي، نیازسنجي و ارائه مطالب روز و علمي را 
به عنوان راهکارهاي مقابله با تهدیدات نرم معرفي 
مطالب در مخاطبان  اثرگذاري  براي  کرد و گفت: 
مي بایست از شیوه هاي جدید و بصري استفاده کرد 
چرا که طبق بررسي هاي صورت گرفته ۷0 درصد 
گیراي مطالب از طریق دیدن است بنابراین باید در 
ارائه مطالب به مخاطبان تغییر و تحول ایجاد کرد تا 

شاهد اثرگذاري بیشتر باشیم.

نصب بنرها نیاز به مجوز دارد
ایمنا: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان به 
نصب بنرهاي هیأت هاي عزاداري اشاره و خاطرنشان 
کرد: نیاز است افراد براي نصب بنرها عزاداري طی 
هماهنگی با روابط عمومی شهرداري مجوز دریافت 

کنند.
تحویل پور تصریح کرد: امسال برای اولین بار جهت 
فضا سازی شهری و تبلیغات در ایام سوگواری محرم 
 از سازه های تیر چراغ برق برای نصب بنر استفاده 
براي  بنر  نصب  که  این  بر  تاکید  با  وی  شود.  می 
هیأت هاي مذهبي می بایست متناسب با حجم برنامه 
باشد  مناطق مشخص  و  منطقه  ها در سطح محله، 
تأکید کرد: با توجه به این که بیش از هزار مکان جهت 
برپایی مراسم عزای حسینی فعال هستند بنابراین الزم 
است نصب بنر و سیلك مربوط به این ایام با برنامه 
ریزی و هماهنگی انجام شود. تحویل پور همچنین 
گفت: هرسال با فرا رسیدن ماه محرم و برپایی محافل 
انبوه  تجمعات  گیری  شکل  شاهد  حسینی  عزای 
مذهبی در نقاط مختلف شهر هستیم، الزم است به 
سوگواران  خاطر  آسودگی  و  حفظ سالمت  منظور 
شرکت کننده در مجالس، نکات ایمنی مورد نیاز به 

برپاکنندگان این مجالس آموزش داده شود.

 حقوق بازنشستگان
بر اساس نرخ تورم نیست

فارس: معاون پیگیری امور معیشتی کانون بازنشستگان 
فرهنگی استان اصفهان گفت: در حال حاضر حقوق 
بازنشستگان فرهنگی بر اساس نرخ تورم نیست و 
افزایش نرخ تورم مشکالت آنها را در جامعه افزایش 

داده است.
رضا باغبانی با اشاره به این که دولت باید با برنامه ریزی 
در  را  بازنشسته  فرهنگیان  چالش های  و  مشکالت 
سطح جامعه جلوگیری کند، اظهار داشت: مشارکت 
و هم گامی مردم مبارز و انقالبی ایران باید در تمام 
زمینه ها حفظ شود و مسئوالن و مجریان قانون باید 
به دنبال برطرف شدن فاصله های طبقاتی موجود در 

جامعه باشند.
وی با بیان این که بازنشستگان فرهنگی خواستار دیون 
خود هستند، اضافه کرد: در حال حاضر زندگی و 
معیشت این افراد با مشکالت بسیاری مواجه شده 
است و مسئوالن عدالت و انصاف را میان این افراد 

رعایت نمی کنند.
وی به ضرورت توجه مسئوالن به این موضوع اشاره 
کرد و افزود: بی توجهی مسئوالن نسبت به این افراد 
گرفتن  فاصله  آنها سبب  مطالبات  پرداخت  عدم  و 
نظام و جامعه شده است و  از  بازنشسته  فرهنگیان 
مسئوالن باید با حمایت این قشر از جامعه از ایجاد 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  و  آنها  میان  فاصله 

جلوگیری کنند.

 پلمب 9 آرایشگاه مردانه
زاينده رود

صنفي  واحدهاي  بر  نظارت  طرح  اجراي  پي  در 
آ رایشگاه هاي مردانه توسط مأموران امنیت عمومي استان 
طي دو هفته گذشته 9 آرایشگاه متخلف پملب و با 

متصدیان آنها برخورد قانوني صورت گرفت.
سرهنگ میرعباس صوفي وند با بیان این مطلب گفت: در 
راستاي تشدید طرح ارتقاي امنیت اجتماعي و اخالقي 
طرح بازدید از واحدهاي صنفي آرایشگاه مردانه سطح 
استان اصفهان توسط اداره نظارت بر اماکن عمومي این 

پلیس طي دو هفته گذشته اجرا شد.
وي با بیان این که در این طرح از ۴9۴ واحد صنفي بازدید 
به عمل آمده است افزود: این طرح با هدف پیشگیري از 
رواج فرهنگ غرب و کوتاه کردن مو به صورت مدل هاي 
غربي، پیشگیري از آرایش به صورت زنانه جهت مردان، 
بررسي وضعیت مجوز از سازمان هاي ذي ربط و پروانه 
کسب از اتحادیه مربوط، عدم توزیع انواع محصوالت 
غیرمجاز در واحد صنفي،  بررسي در خصوص وضعیت 

ظاهري متصدي و... اجرا مي شود.
این مقام مسئول در ادامه از پلمب واحدهاي صنفي 
متخلف در جریان بازدیدهاي صورت گرفته خبر داد 
و عنوان داشت: در همین زمینه متصدیان 32۷ واحد در 
محل مورد توجیه، ارشاد و آموزش و آگاه سازي واقع و 
براي 30 واحد صنفي دیگر نیز به علت ارتکاب برخي 

تخلفات اخطاریه پلمب صادر شد.

سارق 30 فقره اي دستگیر شد
زاينده رود

و  شناسایي  از  اصفهان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
دستگیري سارقي با بیش از 30 فقره سرقت در اصفهان 
خبر داد. سرهنگ محمدعلي بختیاري فرمانده انتظامي 
شهرستان اصفهان با بیان این خطر اظهار داشت: در پي 
وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو و موتورسیکلت 
در سطح این شهرستان و شکایت تعدادي از شهروندان، 
این   23 کالنتري  مأموران  کار  دستور  در  موضوع 
فرماندهي قرار گرفت. وي افزود: مأموران با راه اندازي 
اکیپ هاي تخصصي و گشت هاي ویژه در این شهرستان 
موفق به شناسایي مخفیگاه متهم شدند. رئیس پلیس 
مرکز استان تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگي با 
مقام قضایي و در یك اقدام غافلگیرانه به مخفیگاه متهم 
به نام حمید- ع اعزام و وي را دستگیر کردند. این مقام 
انتظامي گفت: در بازرسي از مخفیگاه متهم یك دستگاه 
موتورسیکلت مسروقه، تعدادي لوازم داخل خودرو از 
قبیل پانل ضبط، انواع فندک خودرو و تعدادي مدارک 
مسروقه کشف و ضبط شد. وي همچنین در ادامه افزود: 
در پي بازجویي هاي به عمل آمده، متهم به 30 فقره 
سرقت از صندوق صدقات، چهار فقره سرقت از داخل 

خودرو و یك فقره موتورسیکلت اعتراف کرد.

مناسبت

ــتی چهارمحال و بختیاری از شناسایی بیش از  مدیرکل بهزیس
ــه هزار و 6۴9 مددجوی فاقد مسکن در این استان خبر داد  س
ــرح نهضت تأمین  ــتای اجرای ط ــزود: این تعداد در راس و اف
ــوان عمومی و با ثبت  ــکن معلوالن و مددجویان در فراخ مس
ــایی ــکن این اداره کل شناس ــامانه مس ــخصات در س  نام مش

شده اند.
ــت: با اجرای طرح نهضت مسکن  ــین سعیدی اظهار داش حس
ــال گذشته و  ــاخت 8۱0 واحد در س مددجویان و معلوالن س
ــال جاری به این استان  ــهمیه در س یك هزار و ۱8۴ واحد س

اختصاص یافته است.

ــب رتبه  ــتان و کس وی از اجرای موفقیت آمیز این طرح در اس
برتر در سطح کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: معلوالن 
ــتی کشور نیازمند  ــش سازمان بهزیس و مددجویان تحت پوش
ــای اولیه از  ــکالت و نیازه ــتر برای رفع مش حمایت های بیش

جمله مسکن از طرف دولت هستند.
سعیدی بیان داشت: حمایت و کمك های خیرین در این زمینه 
در کنار حمایت های دولت خدمتگزار گامی مهم و موثر برای 

خانه دار شدن این قشر از جامعه است.
ــتار حمایت  ــتی چهارمحال و بختیاری خواس مدیرکل بهزیس
ــد و افزود: کار  ــان ش ــار برای رفع مشکالتش مردم از این اقش

ــکن معلوالن و مددجویان دارای اولویت بر اساس  تأمین مس
سهمیه ابالغی با همکاری و مساعدت بنیاد مسکن و مسکن و 
شهرسازی در حال انجام است و گام های خوب و بلندی طی 

دو سال اخیر در این راستا برداشته شده است.
ــکن معلوالن  ــرح نهضت تأمین مس ــان این که در ط ــا بی وی ب
زمین واحد احداثی رایگان تخصیص می یابد، گفت: بر اساس 
ــازی و  ــه جانبه میان وزارتخانه های راه و شهرس تفاهم نامه س
ــی و بانك مرکزی، زمین مورد نیاز  تعاون، کار و رفاه اجتماع
ــوالن از طریق ادارات کل  ــای مددجویان و معل برای واحده
مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ها به 

صورت رایگان تأمین می شود.
ــرای احداث  ــه دولت ب ــق مصوب ــح کرد: طب ــعیدی تصری س
ــهیالت  ــش از 200 میلیون ریال تس ــکونی بی ــد مس هر واح
ــکن  ــنه با کارمزد چهار درصد از طریق بانك مس قرض الحس
ــن و پرداخت ــوط تأمی ــتورالعمل مرب ــالغ اعتبار و دس ــا اب  ب

می  شود.
ــهیالت این طرح  ــاط تس ــت اقس ــی بازپرداخ وی دوره زمان
ــاط  ــاس اقس ــرد و گفت: برهمین اس ــوان ک ــاله عن را 20 س
ــهیالت بازپرداختی ماهانه حدود ۱۱0 هزار تومان برآورد  تس

می شود.

آنچه در مراسم 
عزاداري بازخواني 
مي شود شعارهاي 
زندگاني است اما 
زندگاني همراه با 
عزت. سوگواري 

تداوم راه و اهداف 
عاشوراست

در چهارمحال و بختیاری؛

بیش از سه هزار معلول و مددجوی بهزیستی فاقد مسکن هستند

فرمانده انتظامي استان اصفهان:

احیاي باورهاي سنتي و مذهبي تنها راه مقابله با جنگ نرم

از شعارهاي امام حسين )ع( تا شعارهاي ما
استاد شهید مطهري در کتاب ارزشمند حماسه حسیني در تبیین اهداف عزاداري و شعارهاي امام حسین )ع( 

در روز عاشورا و فاصله آنها با شعارها و درك ما از نهضت عاشورا مي نویسد.
ائمه ما یکي پس از دیگري آمدند و دستور دادند که عاشورا باید زنده نگه داشت. مصیبت حسین نباید فراموش 
ش�ود، این مکتب باید زنده بماند. هر س�ال که محرم و عاشورا فرا مي رسد ش�یعه باید آن را زنده نگه دارد. 
باید دید شعارهاي حسین بن علي )ع( در روز عاشورا چیست؟ همین شعارها بود که اسالم و تشیع را زنده 
کرد. ش�عارهایي که در سینه زني ها و نوحه سرایي ها مي دهید باید شعارهاي حسیني باشد نه شعارهاي من 

درآوردي.
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 زهرا نوبخت

نگاه  باید  این که  به  اشاره  با  کشور  هنری  حوزه   رئیس 
ویژه ای به سینمای کودک شود، گفت: با توجه به اتفاق 
قول  است،  افتاده  کودک  سینمای  تاسیس  با  که  خوبی 

می دهیم که این سینما بدون فیلم نماند.
در  کشور  هنری  حوزه  رئیس  شریف،  مومنی  محسن 
مورد فعالیت های حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به 
این که فعالیت های حوزه هنری استان اصفهان را نسبت 
به بقیه شهر ها ویژه تر  دیدم، اظهار داشت: همکاران ما 
در حوزه هنری اصفهان از توانایی باالیی برخوردارند و 
از همه مهم تر هنرمندان حوزه هنری اصفهان هم پشتیبان 

این حوزه هستند.

وی با بیان این که حوزه هنری اصفهان پس از پایتخت 
برترین حوزه است، خاطرنشان کرد: استان اصفهان هم 
دارد و خود  امکاناتی که  لحاظ  به  نیرو و هم  لحاظ  به 
اصفهان که پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است، 
دیگر جاهای  با  مقایسه  قابل  و  دارد  ویژه ای   جایگاه 

 نیست.
مومنی شریف بیان داشت: دغدغه هنرمندان اصفهانی این 
تا  داده شود  آنها  به  امکاناتی  فعلی  است که در شرایط 
کارهای ماندگار و ارزشمندی صورت بگیرد که این از 

منظر ما دغدغه درستی است.
وی در مورد سالن سوره به عنوان سالن سینمای کودک در 
اصفهان تصریح کرد: زمان های گذشته در پایتخت، سالن 
سینمای کودک داشتیم که دیگر وجود ندارد اما این نگاه 

ویژه حوزه هنری در رابطه با سینمای کودک و نوجوان 
ستودنی است و مقرر شده عالوه بر پخش فیلم هایی با 
این گروه سنی کارهای دیگری هم  برای  این مضمون، 

داشته باشند.
که  سئوال  این  به  پاسخ  در  کشور  هنری  حوزه  رئیس 
آماده کند  باید  تنها اصفهان  را  تولیدات سینمای کودک 
یا از سوی مسئوالن در کشور تامین می شود، اضافه کرد: 
تولیداتی در آرشیو حوزه هنری تهران داریم و در جشنواره 
فیلم کودک و نوجوانی که چند روز پیش در این استان 
برگزار شد، نیز ۱6 فیلم کودک تولید شده بود که قول 

می  دهیم کودکان بدون فیلم نخواهند ماند.
وی درباره انتخاب سالن سوره به عنوان سینمای کودک 
در اصفهان بیان داشت: سالن سوره به دلیل واقع شدن در 
مرکز شهر و یك مجتمع فرهنگی گزینه ای مناسب برای 

انتخاب سینمای کودک است.
مومنی شریف اظهار داشت: در شرایطی فرهنگ و تمدن 
غرب در صدد بود تا فرهنگ ما را تخریب کند اما تفکر 
این ویژگی را دارد که  این است که استان اصفهان  من 
به جذابیت  با توجه  ما دفاع کند و  از سنت های هنری 
این فرهنگ، به طور قطع مورد توجه همگان قرار خواهد 

گرفت.
مومنی شریف ادامه داد: حوزه هنری در تالش است تا 
در عرصه هنر فعالیت هایي که باید انجام می شده را انجام 

دهد. 
وی با اشاره به کارهایی که حوزه هنری اصفهان انجام داده 
است، بیان داشت: این مرکز آثار خوبی تولید کرده و باید 

به همه معرفی شود.
رئیس حوزه هنری کشور افزود: باید در زمینه هنرهای 
مختلف به هوش باشیم که چه اثری از ما بر جای می ماند و 
اصفهان شهری با سابقه طوالنی در زمینه هنرهای مختلف 

است که ارزش های آن جور دیگری مطرح می شود.
وی تاکید کرد: حوزه هنری مأمنی برای هنرمندان است و 
برای آشنایی بیشتر با هنرمندان باید مجلس خلوت انسی 
با هنرمندان و بزرگان هنر اصفهان به صورت ماهیانه و 

هفتگی برگزار شود.
مومنی ادامه داد: اصفهان نیازمند آن است که فعالیت های 
بسیاری در مورد آن انجام گیرد تا بتواند خود را به جهانیان 
معرفی کند، هنر شرایط خوبی را فراهم می کند تا آنچه 
به  و  بیان  خوبی  به  می اندیشیده ایم  و  داشته ایم  که  را 
 نمایش بگذاریم تا با ایران و اسالم ستیزی در جهان مبارزه

کنیم.

فیلم سینمایی »جدایی نادر از سیمین« برنده جایزه 
سینمای جهان بی بی سی ۴ شد.

اصغر فرهادی، نویسنده و کارگردان فیلم، موفق نشد در 
مراسم اهدای جوایز که در لندن برگزار شد شرکت کند. 
نگار اسکندرفر، یکی از سرمایه گذاران فیلم، که شامگاه 
پنجشنبه ۱8 نوامبر  این جایزه را دریافت می کرد، اعالم 
کرد که اصغر فرهادی از این که  فیلم در سطح جهانی 
مورد استقبال قرار گرفته خشنود است.  در این مراسم، 

ایزابل هوپر، بازیگر فرانسوی نیز جایزه توفیق هنری در 
سینمای جهان را دریافت کرد. 

خانم هوپر که بیش از هر چیز با بازی در فیلم معلمه 
پیانو، محصول سال 200۱ شهرت یافته، در این مراسم 
گفت که از دریافت این جایزه به طور عمیق تحت تاثیر 

قرار گرفته است. 
فیلم »جدایی نادر از سیمین« انتخاب نهایی هیات پنج 
نفره داوران بی بی سی ۴ بود که شامل دیوید هیر، 

کارگردان، کازوئو ایشی گورو، نویسنده جایزه بوکر، 
گوریندر چادا، مستندساز، و جان بتسك، تهیه کننده 

مستند برنده اسکار می شدند. 
این در شصت و  از  پیش  از سیمین«  نادر  »جدایی 
یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین جایزه 
خرس طالیی بهترین فیلم و دو جایزه خرس نقره ای 
بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد این جشنواره 

آلمانی را دریافت کرده بود. 

این فیلم به عنوان نماینده سینمای ایران برای شرکت 
در هشتاد و چهارمین مراسم اسکار نیز انتخاب شده 

است. 
برنده جایزه سینمای جهان بی بی سی ۴ در سال گذشته، 
فیلم »روبان سفید« بود. فیلم های مطرح سال های اخیر 
که برنده این جایزه شدند، عبارتند از: ۴ماه 3هفته 2روز 

، البیرنت پن و سقوط. 

گفتگو

خبر

 تعزیه تاثیر زیادی
 در نسل جوان دارد

فارس: یك کارگردان و از پیشکسوتان تعزیه با اشاره 
به این که تعزیه دچار تحریف شده است، گفت: تعزیه 
باید همانند شیوه های اولیه خود برپا شود، زیرا برای 

تاثیرپذیری نسل جوان الزم است.
رضا مظفری اظهار داشت: هنر تعزیه بیش از ۱00 سال 
است که با یك شیوه خاص اجرا می شود، اما از حدود 
۱0 سال پیش تغییر در تعزیه و استفاده از متون آن در 

نمایش رواج زیادی پیدا کرده است.
وی با اشاره به این که تعزیه در سال هایی اخیر دچار 
گذشته،  سال های  در  افزود:  است،  شده  تحریف 
شیوه های مختلفی از تعزیه و یا نمایشی از تعزیه اجرا 

شده و این کار نادرستی است.
وی گروه های تعزیه خوان را تقسیم بندی کرد و گفت: 
دسته ای از افراد فعال تعزیه به خاطر اعتقاد وارد این 
عرصه می شوند و به تعزیه به حرمت نام امام حسین 
)ع( اهمیت می دهند و عده ای به دالیل مادی پا به دنیای 
تعزیه می گذارند و با نام تعزیه به دنبال اهداف خود 
هستند و افرادی نیز هستند که به دالیل سیاسی وارد 
با بهره برداری سیاسی قصد دارند  تعزیه می شوند و 

ریشه تعزیه را نابود کنند.

مسابقات قرآنی اصفهان 
نظام مند برگزار می شود

اصفهان گفت:  استان  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
مسابقات قرآن کریم باید با کیفیت مناسب و مطلوب 
و به صورت نظام مند و قانونی در سطح جامعه برگزار 
شود و در حال حاضر این اداره با این هدف مسابقات 

قرآنی را میان اصفهانی ها برگزار می کند.
حجت االسالم حسین اژدری اظهار داشت: این مسابقات 
برای سی و چهارمین دوره در پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی برگزار می شود و کیفیت برنامه های این 
مسابقات در سال جاری به میزان بسیاری افزایش یافته 
است. وی با اشاره به ضرورت آماده سازی فضا های 
موجود در سطح شهر به منظور اجرای مسابقات قرآن 
کریم در سطح استان اضافه کرد: تمامی مردم باید با 
اجرای برنامه های فرهنگی و نتایج آنها در سطح جامعه 
آشنا شوند و دستیابی به این موضوع از رسالت های 

خبرنگاران و اصحاب رسانه محسوب می شود.

شهرضا دومین شهر پایلوت 
راه اندازی ایستگاه کتاب

گفت:  اصفهان  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
شهرضا پس از کاشان به عنوان دومین شهر پایلوت 
راه اندازی ایستگاه های کتاب در استان اصفهان انتخاب 

شده است.
غالم رضا یاوری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان تصریح کرد: شهرضا پس از کاشان به عنوان 
دومین شهر پایلوت راه اندازی ایستگاه های کتاب در 

استان اصفهان انتخاب شده است.
وی گفت: در طول دو سال گذشته ۷5 نیروی جوان در 
کتابخانه های استان از طریق آزمون استخدام کشوری 

پذیرفته و مشغول به کار شده اند.
و  اصفهان  استاندار  حمایت های  به  اشاره  با  یاوری 
و  کتاب  ترویج  راستای  در  شهرستان ها  فرمانداران 
کتاب خوانی در جامعه تاکید کرد: در حال حاضر بودجه 
اختصاص داده شده به موضوع کتاب و کتاب خوانی از 
یك  میلیارد و 800 میلیون تومان سال گذشته به چهار 

 میلیارد و ۷00 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی در ادامه از اختصاص دو هزار و 200 مترمربع زمین 
از سوی سازمان مسکن  و شهرسازی به منظور ایجاد  
شهرضا  شهرستان  در  شهر  مرکز  استاندارد  کتابخانه 
خبر داد و گفت: با توجه به آغاز دور چهارم سفرهای 
ریاست جمهوری انتظار داریم عملیات احداث آن به 

زودی آغاز شود.

 تجدید میثاق مداحان
با آرمان های شهدا

مدیر کل تبلیغات اسالمی اصفهان در این گردهمایی 
گفت: رشد برنامه های مذهبی به برکت انقالب اسالمی 

و خون شهدا محقق شده است.
حجت االسالم و المسلمین سید حسین بهشتی نژاد 
افزود: برنامه هایی چون دعای عرفه قبل از انقالب 
تنها توسط عده ای معدود برگزار می شد، در حالی که 
امروز میلیون ها نفر بویژه جوانان در این برنامه شرکت 

می کنند.

فرهنگ و هنر

حوزه هنری مأمنی 
برای هنرمندان 

است و برای آشنايی 
بیشتر با هنرمندان 
بايد مجلس خلوت 

انسی با هنرمندان و 
بزرگان هنر اصفهان 
به صورت ماهیانه و 
هفتگی برگزار شود

جدايی نادر از سیمین، يك گام ديگر به سوی اسكار2011 

نگار اسکندرفر جایزه را در لندن دریافت کرد

سينمای كودك نياز كودكان امروز
حضور سینمای کودك در روزگاری که کودکان عزیز این جامعه گرایش ویژه ای به خشونت و فیلم های 

خارجی نشان دادند، احساس شد.
کودکان ایران زمین جذابیتی را در فیلم ها و کارتون های تلویزیون ندیدند و اعتراض خود را با این گرایش ها نشان 

دادند و مسئوالن را بر آن داشتند تا فکری اساسی در این راستا صورت بگیرد.
تهیه فیلم های کودك در چند سال اخیر به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و در جشنواره فیلم کودك و 
نوجوان که در 23 آبان سال جاری در شهر اصفهان برگزار شد، آثار خوبی ارائه شد و در همین راستا این اصفهان 

بود که اولین سینمای کودك را راه اندازی کرد تا کودکان از آن استفاده کنند.

داريوش بابائیان:
پروانه های جشنواره، حیات را برگرداندند

داریوش بابائیان تهیه کننده سینما درباره جشنواره فیلم کودک 
پنجمین جشنواره،  بیست و  اتفاقات  بهترین  از  گفت: یکی 
بازگشت این رویداد به اصفهان است. جشنواره فیلم کودک 
یکی از شاخصه ها و جاذبه های شهر اصفهان است و مي تواند 
زمینه حضور بیشتر هنرمندان جهان به این شهر فرهنگی و 
تاریخی را فراهم کند. این تهیه کننده ادامه داد: جشنواره فیلم 
کودک رویدادی گسترده، جهانی، جذاب و تأثیرگذار است و 

به نوعی با ایجاد فضای شادی و نشاط، رونق را به زاینده رود هدیه مي کند. امیدوارم آب که 
مظهر روشنایی و زندگی است به برکت این جشنواره، دوباره به زنده رود برگردد و با پرواز 

پروانه های زرین کودکان، آب در زنده رود برای همیشه روان و جاری گردد.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم کودک مي تواند نقش مهمي در رشد فرهنگ بصری و باال 
بردن قدرت درک و فهم فیلم در مخاطبان این گروه سنی ایفا کند چون سینما ظرفیت های 
فراوانی دارد که یکی از آنها تعلیم و تربیت است. بابائیان که در سه دوره از جشنواره با آثاری 
مطرح حضور داشته، تأکید کرد: دغدغه اولیه من برای ورود به عرصه سینما، توجه به نیازها 
و تولید آثار برای کودکان و نوجوانان بود. آثار مربوط به این سینما باید ضمن ارائه سرگرمی 

با فانتزی و تخیل همراه باشد.
وی ادامه داد: نکته مهم چگونه به تصویر کشیدن فانتزی و تخیل در سینمای کودک است. 

کودکان این نسل سلیقه متفاوتی با کودکان گذشته دارند.

ترالن پروانه:
شاهد جشنواره ای خوب برای بچه های خوب بودیم

   
ترالن پروانه، بازیگر برگزیده جشنواره فیلم کودک درباره 
برگزاری  بخش های  همگی  گفت:  جشنواره  از  دوره  این 
جشنواره بیست و پنجم از جمله برنامه ریزی و تشریفات 
این رویداد خوب بود و از حضور در سینماهای جشنواره 

واقعا لذت بردم.
وی تصریح کرد: میهمان نوازی مردم اصفهان بسیار خوب 
این دوره برای من رقم خورد.  بود و خاطرات خوبی در 

همه این موارد نشان می دهد که اصفهان میزبانی شایسته برای برگزاری جشنواره 
کودک بود. در واقع امسال شاهد برگزاری جشنواره ای خوب برای بچه های خوب 

بودیم.
این بازیگر در ادامه تصریح کرد: از همه برگزارکنندگان جشنواره فیلم کودک به دلیل 

نظم، آرامش و دقتی که در برگزاری این رویداد داشتند تشکر می کنم.
پروانه ضمن اشاره به بردن جایزه بهترین بازیگر نوجوان جشنواره گفت: این جایزه 
برایم فوق العاده ارزشمند و مهم است و یکی از شیرین ترین لحظات زندگیم رقم 
خورد و این جایزه مسئولیت من را در ادامه کار و قبول پیشنهادت دشوار می کند.

بازیگر  بهترین  زرین  پروانه  سفید  پیشونی  آهوی  فیلم  در  با حضور  پروانه  ترالن 
جشنواره را به خود اختصاص داد.

علیرضا سعادت نیا:
باید از نتایج جشنواره فیلم کودك بهره گرفت

 
علیرضا سعادت نیا کارگردان فیلم مصائب چارلی درباره 
در  رویداد  این  گفت:  کودک  فیلم  جشنواره  برگزاری 
و  شد  برگزار  مطلوبی  در سطح  دوره  پنجمین  و  بیست 
باید از نتایج آن برای ارتقای سطح کیفی و کمی سینمای 

کودک بهره گرفت.
شان  در  پنجم  و  بیست  جشنواره  کرد:  تصریح  وی 
مناسبی  زمینه  و  بود  ایران  کودک  سینمای  و  فیلم سازان 

برای تماشای فیلم های کودک در ابعاد گسترده فراهم کرد در این جشنواره همه 
مسائل از جمله نظم در نمایش فیلم ها، برگزاری جلسات نقد و بررسی و تشریفات 

مطلوب بود.
جشنواره  برگزاری  برای  اصفهان  شهر  جذابیت های  بر  تاکید  ضمن  نیا  سعادت 
کودک گفت : فضای فرهنگی و تاریخی این شهر و حضور خیل عظیم مخاطبان 
در سینماهای جشنواره شور خاصی را ایجاد کرد و ارتباطی درست بین مخاطبان 
و فیلم ها ایجاد شد. این کارگردان افزود: در سانس های نمایش فیلم خودم)مصائب 
دیگر  مهم  نکته  برم  لذت  مردم  نظرات  شنیدن  از  واقعًا  جشنواره  در  چارلی( 
جشنواره، ایجاد شرایط مناسب برای ارتباط بین مردم و سینماگران بود به گونه ای 

که مخاطبان درباره چگونگی ساخت این فیلم با من صحبت کردند.

روي خط جشنواره

رئیس حوزه هنری كشور در گفتگو با زاينده رود قول داد: 

سينمای كودك بدون فيلم نمی ماند

اخطار اجرايي
تاریخ 90/5/30 حوزه 2۷ شوراي حل  به موجب رأي شماره 558  9/۱98 شماره: 3۷۱-90 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم ۱- غالمحسین ساماني مجهول 
المکان 2- احمد نیلوفري اصفهاني نشاني محل اقامت: رباط اول، روبروي بانك سپه، موبایل پانته 
آ، محکوم هستند به: پرداخت تضامني مبلغ ۱۷/800/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت چهل 
هزار ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چك ها لغایت اجراي 
حکم در حق محکوم له مجتبي هنري فرد نشاني محل اقامت: رباط اول، موبایل متین، و پرداخت 
نیم عشر اجرایي در حق دولت. ماده 3۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به 
بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده 
به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یك 

روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 2۷ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 
 

اخطار اجرايي
9/۱99 شماره: 90-۴02 به موجب رأي شماره 6۱9 تاریخ 90/6/22 حوزه 2۷ شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید حسین طباطبایي مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سي هزار ریال 
بابت هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 8۷/۱2/5 لغایت اجراي حکم در حق 
محکوم له مجتبي هنري فرد نشاني محل اقامت: رباط اول،  موبایل متین. و پرداخت نیم عشر 
اجرایي در حق دولت. ماده 3۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف 
واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به 
حبس جنحه اي از شصت و یك روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 2۷ حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
9/200 در خصوص پرونده کالسه 90-۱305 ش ۴5 خواهان مسعود جعفري نژاد با وکالت 
محمود گنجوي دادخواستي مبني بر مطالبه وجه چك شماره 5۱06۴۱ بمبلغ پنجاه میلیون ریال 
با احتساب کلیه خسارات هزینه دادرسي و تأخیر تأدیه به طرفیت ۱- رمضانعلي خادم، 2- زیبا 

هادي زاده،  3- سعید شریعت تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ 
90/۱0/6 ساعت 9 صبح تعیین گردیده،  با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان ردیف دوم 
و سوم و حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه 
و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ 
شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. مدیر دفتر شعبه ۴5 حقوقي مجتمع شماره یك 

شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
۴/203 نظر به اینکه خانم نیلوفرمنظم فرزند محمدحسن باارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت 
وامضاء شهود رسماً گواهي شده وبا ارائه سندمالکیت مدعي مفقود شدن سند مالکیت ۴2 سهم 
مشاع از ۱۴08 سهم ششدانگ پالک ۱69/8 واقع در بخش یك ثبتي شهرضا گردیده که سند 
مالکیت ششدانگ ذیل ثبت 9۷08 صفحه 229229 دفتر۱00 بنام دولت جمهوري اسالمي ایران 
بنمایندگي سازمان زمین شهري صادر گردیده سپس مقدار۴2 سهم مشاع باانتقال مع الواسطه 
و بموجب سند رسمي ۱8650۷ – 88/۴/۱0 دفتر3 شهرضا به نیلوفر منظم انتقال گردیده اینك 
نامبرده تقاضاي سندالمثني نموده که دراجراي ماده۱20آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یك 
نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملك موردآگهي معامله اي کرده که در فوق به آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 

سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به 
متقاضي تسلیم خواهد کرد درصورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سندبه ارائه 

دهنده مسترد مي شود. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

فقدان سند مالكیت
9/20۴ نظر به اینکه آقاي غالمحسین قرمزي فرزند سهراب با ارائه دو برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضاء شهود رسماًگواهي شده وباارائه سند مالکیت مدعي مفقود شدن سندشش دانگ 
پالک ششصد و هشتاد و نه فرعي از صد اصلي شده که سند مذکور در صفحه ۴82 دفتر 29۴ 
بنام وي ثبت و سند صادر گردیده است اینك نامبرده تقاضاي سند المثني نموده و بموجب سند 
شماره ۴5۴9- 8۴/۱۱/26 دفتر یازده بروجن در رهن بانك کشاورزي شعبه بروجن مي باشد لذا 
در اجراي ماده ۱20 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي اعتراض خودرابه ثبت 
محل ارائه نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت اعتراض صورت مجلس مبني بر اعتراض در 
دو نسخه تنظیم ویك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سندبه ارائه دهنده مسترد مي شود. میر 

محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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درآوردن  در حقیقت  پوست  پاکسازی 
و  ریز  سرسیاه، کیست های  کومدون های 
مایع، تخلیه میلیا، برداشتن سلول های مرده 
و  تنظیم و تعادل چربی های پوست است 
ساعت  یك  تا  دقیقه   ۴5 بین  معموالً  که 

زمان می برد. 
نکته جالب این جا است که انجام این کار 
در مراکز مختلف نرخ متفاوتی دارد و بین 
با  »ما  دارد.  هزینه  تومان  ۱00هزار  تا   20
متد جدید کار می کنیم.« این را یك  مسئول 
سالن های  از  یکی  در  پوست  پاکسازی 
زیبایی می گوید و ادامه می دهد: با استفاده 
پاکسازی  را  پوست  خاص  کرم های  از 
از گران ترین کرم های موجود  می کنیم که 

در بازار است. البته من بیشتر روی نتیجه 
تاکید دارم. 

سبك  متد  این  این که  بر  تاکید  با  وی 
ادامه  است  پوست  پاکسازی  در  جدیدی 
جواب  سریع  خیلی  روش  این  می دهد: 

می دهد و به پوست آسیبی نمی رساند.
با  را  خود  دور  که  نیستیم  مراکزی  از 
پول  مشتری  از  تا  کنیم  شلوغ  تجهیزات 
پاکسازی  هزینه جلسات  بگیریم.  بیشتری 
حداکثر از 50هزار تومان شروع شده و بر 
بهتر  و  است  متفاوت  پوست  نوع  حسب 
است قبل از هر چیز مشاوره انجام بدهید. 
مسئول یکی دیگر از مراکز با تاکید بر این 
الزم  پاکسازی  برای  بخور  از  استفاده  که 

است می گوید: البته ما موادی را به بخور 
به  پاکسازی  بر  عالوه  که  می کنیم  اضافه 

روشن شدن پوست کمك می کند. 
هزینه  تومان  هزار   30 موسسه  خدمات 
با  ماه دوام خواهد داشت.  تا یك  دارد و 
مو  و  پوست  متخصصان  بیشتر  حال  این 
غیر  روش  با  پاکسازی  انجام  که  معتقدند 

اصولی می تواند به پوست آسیب برساند. 
مو  و  پوست  متخصص  معاون   مهتاب 

گفت: لطمه ای که پاکسازی غیر اصولی به 
پوست می زند در مواقعی زیاد است. اگر 
نشود،  انجام  اصولی  و  درست  پاکسازی 
پوست حساس می شود، جای جوش باقی 
می گذارد و باعث حساس شدن مویرگ ها 
با  وي  می شود.  آنها  شدن  پاره  حتی  و 
اشاره به این که در برخی مراکز از بخور 
توضیح  می شود  استفاده  پاکسازی  برای 
می دهد: اگر با بخور خیلی داغ، پاکسازی 

حد  از  بیش  دست کاری  و  شود  انجام 
شل  پوست  بگیرد،  صورت  پوست  روی 
خواهد شد. این متخصص پوست با تاکید 
هم  پزشکان  از  برخی  گاهی  که  این  بر 
نیستند  آشنا  پاکسازی  روش های  با  چون 
می گوید:  می کنند  ایجاد  را  عوارض  این 
پاکسازی برای همه نوع پوست الزم است؛ 
اما بیش از ۱0 روش پاکسازی وجود دارد 

که بر اساس نوع پوست تعیین می شود.

آيین تندرستي
خبر

كلینیك

B استرس را با ویتامین
از بین ببرید

مصرف ویتامین B و افزایش جذب باالی آن، موجب 
کاهش استرس مربوط به کار می شود.

به گزارش ایمنا، نتایج تحقیقات بر روی گروهی داوطلب 
که به آن ها به مدت سه ماه دوز باالیی از مکمل های 
ویتامین B داده شده بود، نشان داد که سطح فشار و 
استرس کاری در این افراد نسبت به اوایل آزمایش 20 

درصد کاهش یافت. 
ویتامین B در تمام غذاهای فرآوری نشده مانند گوشت، 

لوبیا و تمام جوانه ها و دانه های خوراکی وجود دارد. 
با کاهش استرس در کار ، میزان ابتال به بیماری هایی مانند 
امراض قلبی و افسردگی کم می شود . همچنین کاهش 
 استرس کمك به افزایش کارآیی فرد در انجام فعالیت هایش 

می کند .

معجون هاي طبیعي براي درمان 
معده درد

معده درد یك ناراحتي بسیار شایع است که در همه 
افراد از هر جنسیت و در هر گروه سني ممکن است 

بروز کند.
غذایي،  برنامه  از  در خارج  همچنین خوردن چیزي 
موجب بروز معده درد مي شود. به گفته متخصصان 
تغذیه و گوارش، زماني که دستگاه گوارش بدن نمي تواند 
غذایي را هضم کند، فرآیند هضم غذا کامل نمي شود و 
در نتیجه درد معده بروز مي کند. هرچند این قبیل معده 
دردها ممکن است مشکل جدي و مزمن نباشند اما در 

هر حال موجب ناراحتي مي شوند و آزاردهنده هستند.
روزنامه ایندیا اکسپرس در مقاله جدیدي به چند راه کار 
موثر و طبیعي براي کاهش درد معده اشاره کرده است که 
مي توان براي درمان معده  درد آنها را جایگزین قرص ها 
و داروهاي شیمیایي کرد. این گزینه هاي طبیعي به قرار 

زیر است:
-  اگر درد معده شما ناشي از اسیدي شدن معده است، 

یك لیوان آب سودادار بنوشید.
-  یك نوشیدني انرژي زا که درعین حال تاثیر شگفت انگیز 
در تسکین معده درد دارد، مخلوط یك لیوان آب با یك 

نصف لیموترش و یك قاشق غذاخوري عسل است.
-  یك میان وعده سالم براي تسکین درد معده، مقداري 

دانه انار همراه با کمي نمك و فلفل است.
- همچنین یك راه کار موثر براي تسکین فوري و سریع 
درد معده مصرف ترکیبي از نعناع، زنجبیل و آب میوه 
همراه با مقدار اندکي نمك سیاه در یك لیوان آب است. 
کاهش  به سرعت  را  معده  درد  این شربت  نوشیدن 

مي دهد.

پژوهشگران بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی 
دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی بر روی مدل 
و  زعفران  آبی  عصاره  تاثیر  بررسی  به  حیوانی 
بر  کروستین(  و  )کروسین  آن  کاروتنوئیدهای 
درمان، پیشگیری و میزان سنتز DNA در بافت 

توموری سرطان معده پرداختند.
ناشی  میر  و  مرگ  علت  دومین  معده  سرطان 
بنابراین  است.  جهان  سراسر  در  سرطان  از 

حذف  و  جراحی  معده،  سرطان  درمان  اساس 
تومورهاست.

قالب رساله دکتری  را در  این پژوهش  میری که 
تخصصی در زمینه بیوشیمی بالینی انجام داده، با 
بیان مطلب فوق گفت: عصاره زعفران، کروسین 
اثرات  سرطان ها،  از  بعضی  در  کروستین  و 
اند. تاکنون هیچ گزارشی  ضدسرطانی نشان داده 
مشاهده  معده  سرطان  در  مواد  این  اثر  مورد  در 

نشده است.
وی افزود: در این طرح پژوهشی، ما اثرات مفید 
این عوامل را در پیشگیری و درمان تغییرات بافتی 
القاء شده به وسیله MNNG مطالعه کرده و به 
غربالگری  در  سونوگرافی  تصاویر  کاربرد  عالوه 

القاء تومور نیز بررسی شد.
در مطالعه پیشگیری، ۱20 موش به دوازده گروه 
تقسیم شدند و غلظت های مشابه از عوامل مذکور 

را از طریق گاواژ و همزمان با MNNG دریافت 
نمودند. همه موشها بعد از 20 هفته کشته شدند.

و  کرد  اشاره  پژوهش  این  های  یافته  به  میری 
 گفت: نتایج ما، هماهنگی یافته های سونوگرافی و

آسیب شناسی با یکدیگر را نشان دادند.
میزان حساسیت و اختصاصی بودن سونوگرافی به 
اثرات  بود.  ترتیب 96/6 درصد و ۷8/۷8 درصد 
ضد سرطانی و پیشگیری کنندگی مفیدی ازعصاره 
میزان صدمات  زعفران، کروسین و کروستین در 
اکسیدانی  آنتی  ظرفیت  و   DNA سنتز  بافتی، 
پالسما دیده شد. بهترین نتایج در هر دو مطالعه 
کروستین  کیلوگرم  گرم،  میلی  دز۱00  به  مربوط 

بود.

پژوهشگران بیوشیمي دريافتند؛

زعفران به جنگ سرطان مي رود

لطمه ای كه 
پاكسازی غیر 

اصولی به پوست 
می زند در مواقعی 

زياد است. اگر 
پاكسازی درست 
و اصولی انجام 
نشود، پوست 

حساس می شود، 
جای جوش باقی 
می گذارد و باعث 

حساس شدن 
مويرگ ها و حتی 
پاره شدن آنها 

می شود

بهترين زمان براي پاكسازي پوست چه زماني است؟

پایيز؛ فصل 
محبوب سال برای 
پاك سازی پوست

مزايده
8/6۴2 اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالسه 9003۷9 ج/ 2 مربوط به خواهان ۱. علي بهرامي 2. احمدرضا اکبري 3. مجتبي 
اقدام  مبلغ 8۷/۷۷8/06۴ ریال  با خواسته مطالبه  قاسمي و خوانده منصور سعیدزاده 
به شماره  پارس  پژو  اتومبیل سواري  دستگاه  فروش یك  مزایده جهت  برگزاري  به 
انتظامي ۴36 ص 69- ایران ۱3 در تاریخ 90/9/2۱ ساعت 8 تا 9 صبح در محل خ 
طالبین خرید  نماید.   302 اتاق  طبقه سوم،  اصفهان،  استان  کل  دادگستري  نیکبخت، 
مي توانند 5 روز قبل از مزایده از اتومبیل در پارکینگ عزیزي واقع در خ امام خمیني، 
پایه )ارزیابي شده توسط کارشناس( آغاز و  از قیمت  نمایند. مزایده  بازدید  خ بسیج 
برنده کسي است که حداقل ۱0 درصد مبلغ ارزیابي شده را در زمان مزایده بهمراه 
داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس به شرح ذیل مي باشد: 
مدل  متالیك  نقره  رنگ  معمولي  پارس  پژو  سیستم  سواري  نوع  اتومبیل  مشخصات 
۱386 نوع سوخت بنزین سوز شماره پالک انتظامي ۴36 ص 69- ایران ۱3 شماره 
موتور ۱2۴860۱6۴۱2 شماره شاسي IN050309۱۷۷، شماره هاي حك اطاق و موتور 
فابریك و پالک هاي شناسایي نیز فابریك است و اصالت ارکان از نظر این بخش محرز 
است. وضعیت عمومي اتومبیل خوب است، بدنه کاًل سالم است، درب چپ عقب از 
قسمت زیر بر اثر تصادف خسارتي جزیي دارد، الستیك هاي جدید رادیال و داراي 
آج حدود هفتاددرصد و عقب داراي آج حدود پنجاه درصد است. با عنایت به مراتب 
فوق و در نظر گرفتن وضعیت بازار و اتومبیل و در صورتي که اتومبیل داراي بیمه نامه 
معتبر شخص ثالث با اعتبار حداقل تا آخر اسفندماه سال جاري )۱390( باشد، ارزش 
حال حاضر اتومبیل مورد وصف مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان برابر یکصد و 
پنج میلیون ریال برآورد گردیده و در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث معتبر مبلغ 
شش میلیون ریال از مبلغ باال کسر مي گردد و به عبارت روشن تر اگر اتومبیل موردنظر 
فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد مبلغ نود و نه میلیون ریال معادل نه میلیون و 
نهصد هزار تومان برآورد قیمت مي گردد. م الف/ ۱30۴6 مدیر اجراي احکام شعبه 2 

دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
یاوران  الحسنه  پرونده کالسه 6۱9/90 خواهان صندوق قرض  در خصوص   9/۱۷5
مهدی)عج( دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ناصرقلی قاسمي تقدیم نموده است. 
با  تعیین گردیده،  برای روز سه شنبه مورخ 90/۱0/6 ساعت ۱6:30  وقت رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه – نرسیده به پمپ 
بنزین اول – مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 2۷ دادگاه عمومی اصفهان 
 

ابالغ
9/۱80 کالسه پرونده: 9009980350300۷۱0. وقت رسیدگی: 90/۱0/۱0 ساعت ۱۱ 
افشار  خوانده:  باقرهادی.  عباس  آقای  وکالت  با  اصفهانی  نصر  امید  خواهان:  صبح. 
ترکی فرزند نظرعلی. خواسته:. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. م الف: ۱3۴22 مدیر 

دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی اصفهان 
 

ابالغ 
9/۱83 شماره ابالغیه: 90۱0۱00350302993. شماره پرونده: 900998035030068۴. 
شماره بایگانی شعبه: 90068۴. خواهان علی آداودی جلفایی دادخواستی به طرفیت 
که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  حبیبیان  محمدعلی  خوانده 
جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 900998035030068۴ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱390/۱0/۱0 ساعت 09:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون 
مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف: ۱3۴2۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

مزايده
پرونده: 880998035۱200۱۴۴،  نامه: 90۱0۱۱03۷2200۱03، شماره  9/۱89 شماره 
شماره بایگاني شعبه: 890062، اجراي احکام مدني شعبه ۱2 دادگاه حقوقي اصفهان در 
نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص پرونده اجرایي به کالسه 890062 ج ۱2 له علي 
نعیمي فرزند محمدعلي و علیه کمال حسیني، 2- رمضان باصره مبني بر مطالبه مبلغ 
۱05/0۴۱/23۷ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۷/600/000 ریال بابت حق االجراي 
دولتي در روز ۱390/۱0/۷ از ساعت 9 تا ۱0 صبح در محل این اجرا )اتاق 3۱9 طبقه 
در  واقع  قولنامه اي  زمین  قطعه  یك  فروش  جهت  نیکبخت(  شهید  دادگستري  سوم 
اصفهان، بران شمالي روستاي کاج، جنب حمام قدیم عرصه ملك 200 مترمربع که 
هیچگونه ساختمان و مستحدثاتي ندارد که توسط کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 
۷0/000/000 ریال ارزیابي گردیده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
و حسب گزارش کالنتري ملك در ید محکوم علیه مي باشد لذا طالبین خرید 5 روز 
قبل از جلسه مزایده مي توانند به نشاني فوق مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدي 
۱0 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 

برنده مزایده خواهد بود. م الف/ ۱3۴33 مدیر شعبه ۱2 حقوقي اصفهان
 

ابالغ
از  پس  کارشناسي:  کار  گردش   639/90 پرونده:  شماره   ۱3/ ۴29/م  شماره:   9/۱9۱
مطالعه و بررسي اسناد و مدارک موجود در پرونده، از خواهان پرونده اصل و کپي 
سفته و چك هاي دریافتي ازخوانده مطالبه گردید و مشخص شد که خواهان چك هاي 
دریافت شده از خوانده را برگشت نموده وموفق به وصول دو فقره از چك ها به شماره 
600۴26 و 600۴2۷ هر کدام به مبلغ ده میلیون ریال گردیده است. و مابقي چك ها 
پرونده  در  کارشناسي(  گزارش   ۷ تا   2 شماره  )پیوست  خوانده  از  دریافتي  سفته  و 
کالسه 553/90 در شعبه ۱8 شوراي حل اختالف اصفهان در حال رسیدگي است. 
الزم به ذکر است نظر به تماس هاي مکرر به تلفن و آدرس خوانده موفق به تماس با 
ایشان نشدم. اظهارنظر کارشناسي: با توجه به بررسي اسناد و مدارک ارائه شده توسط 
خواهان و بررسي اسناد و مدارک پرونده، به استحضار مي رساند طبق قرارداد انجام 
اینکه  بدلیل  کارشناسي(  گزارش   ۱ شماره  )پیوست  خوانده  و  خواهان  بین  پذیرفته 
چك ها و سفته هاي موجود در پرونده در شعبه ۱8 شوراي حل اختالف اصفهان در 
حال رسیدگي است، بنابراین خوانده فقط معدل 3 ماه سود حاصل از تولید اتصاالت 
مشبك )مبلغي بین 3/500/000 ریال و ۷/500/000 ریال( یعني ۱6/500/000 ریال 
به خواهان بدهکار مي باشد. موارد مندرج در این گزارش صرفًا اظهارنظر کارشناسي 
است و قبول یا عدم قبول آن و اتخاذ هرگونه تصمیمي در صالحیت مقام محترم عالي 
قضائي است. ۱- شماره چك: 600۴26،  تاریخ: 90/۴/25، نام بانك: بانك انصار، مبلغ 
چك: ۱0/000/000 ریال، 2- شماره چك: 600۴2۷، تاریخ: 90/5/۱5، نام بانك: بانك 
انصار، مبلغ چك: ۱0/000/000 ریال، 3- شماره چك: 600۴28، تاریخ: 90/6/2۷، نام 
بانك: بانك انصار، مبلغ چك: ۱0/000/000 ریال، ۴- شماره چك: 600۴29، تاریخ: 
شماره چك:   -5 ریال،   ۱0/000/000 مبلغ چك:  انصار،  بانك  بانك:  نام   ،90/۷/۱5
600۴30، تاریخ: 90/6/۱5، نام بانك: بانك انصار، مبلغ چك: ۱0/000/000 ریال، الزم 
به ذکر است خواهان یك فقره سفته پنجاه میلیوني از خوانده جهت ضمانت وصول 
چك ها دریافت نموده است تا زماني که وجه چك ها را وصول نماید اصل سفته را 
طبق قرارداد به خوانده عودت نماید. لکن خوانده ضمن عدم ایفاء تعهدات خود طبق 
قرارداد، کارگاه خود را جمع آوري و تعطیل نموده و از محل متواري گردیده است. م 

الف/ ۱3۴58 شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
9/۱92 در خصوص پرونده کالسه 90-555 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت 
محمد دادخواستي مبني بر مطالبه وجه به طرفیت محسن رمضاني و اصغر رمضاني 
تعیین  عصر   ۴ ساعت   90/۱0/20 مورخ  براي  رسیدگي  وقت  است.  نموده  تقدیم 
مراتب  خواهان  تقاضاي  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده، 
در جراید منتشر تا خوانده قبل ازوقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
دادسراي شماره 2 شعبه 2۷ شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم 
اتخاذ مي شود. مدیر دفتر شعبه 2۷ حقوقي مجتمع شماره یك شوراي حل  مقتضي 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
9/۱93 در خصوص پرونده کالسه 892/90 ش/20 خواهان حمیدرضا رئیسي اردلي 
دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفیت مؤسسه اصحاب کهف به مدیریت عبداله رجایي 
فر تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/۱0/۱2 ساعت ۴ 
عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده 
دفتر شعبه 20 حقوقي  الف/ ۱3۴5۷ مدیر  م  اتخاذ مي شود.  تلقي و تصمیم مقتضي 

مجتمع شماره یك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
90/6۷۱/ش  کالسه  پرونده  موضوع  دعوتنامه  به  عطف   ۱8۱/۱/90 شماره:   9/۱9۴
فرزند  مسلمي  رحیم  آقاي  علیه  اکبر  علي  فرزند  زوداني  ماوردي  خانم عزت  له   3/
 80/۱/۱ تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه  تعیین  در خصوص  المکان(  )مجهول  مصطفي 
تاکنون اینجانب ضمن مراجعه در وقت مقرر به دفتر محترم آن شعبه و مطالعه پرونده 
صورت  مذاکرات  با  پرونده  در  مضبوط  کارشناسي  قرار  جلسه  صورت  مالحظه  و 
گرفته با خواهان به شرح ذیل مي باشد. خواهان اظهار نمود در مورخ 60/9/۱5 به 
عقد ازدواج همسرم درآمدم و حاصل این ازدواج چهار فرزند به اسامي سهیال، مینا، 
سمیه و فرشته مي باشد. همسرم در مورخ 80/۱/۱ منزل مشترک را ترک کرده و از آ ن 
هنگام تا به حال هیچ نفقه اي به من پرداخت نکرده و در طول این مدت هزینه هایم را 
با کار کردن تأمین مي نمایم و سایر اظهارات ایشان استماع گردید. اینجانب کارشناس 
منتخب پس از استماع اظهارات خواهان و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به شرح  معوقه زوجه  نفقه  قضیه  در  مؤثر  عوامل  و  نظر گرفتن جمیع جهات  در  با 
ذیل مي باشد. ۱- نفقه معوقه زوجه از تاریخ 80/۱/۱ لغایت 80/۱2/29 به مدت ۱2 
ریال  و جمعًا 5/0۴0/000  ریال  ماهیانه ۴20000  و  ریال  روزانه ۱۴000  بماخذ  ماه 
لغایت 8۱/۱2/29 به مدت ۱2 ماه  تاریخ 8۱/۱/۱  از  نفقه معوقه زوجه  مي باشد. 2- 
 بماخذ روزانه ۱6000 ریال و ماهیانه ۴80000 ریال و جمعًا 5۷60000 ریال مي باشد. 
بماخذ  ماه   ۱2 مدت  به   82/۱2/29 لغایت   82/۱/۱ تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه   -3
مي باشد.  ریال   6۴80000 جمعًا  و  ریال   5۴0000 ماهیانه  و  ریال   ۱8000 روزانه 
بماخذ  ماه   ۱2 مدت  به   83/۱2/29 لغایت   83/۱/۱ تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه   -۴
مي باشد. ریال   ۷200000 جمعًا  و  ریال   600000 ماهیانه  و  ریال   20000  روزانه 
بماخذ  ماه   ۱2 مدت  به   8۴/۱2/29 لغایت   8۴/۱/۱ تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه   -5
مي باشد.  ریال   8280000 جمعًا  و  ریال   690000 ماهیانه  و  ریال   23000 روزانه 
بماخذ  ماه   ۱2 مدت  به   85/۱2/29 لغایت   85/۱/۱ تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه   -6
مي باشد. ریال   9360000 جمعًا  و  ریال   ۷80000 ماهیانه  و  ریال   26000  روزانه 
بماخذ  ماه   ۱2 مدت  به   86/۱2/29 لغایت   86/۱/۱ تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه   -۷
مي باشد.  ریال   ۱۱۱60000 جمعًا  و  ریال   930000 ماهیانه  و  ریال   3۱000 روزانه 
بماخذ  ماه   ۱2 مدت  به   8۷/۱2/29 لغایت   8۷/۱/۱ تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه   -8
مي باشد.  ریال   ۱3۱۴0000 جمعًا  و  ریال   ۱095000 ماهیانه  و  ریال   36500 روزانه 
بماخذ  ماه   ۱2 مدت  به   88/۱2/29 لغایت   88/۱/۱ تاریخ  از  زوجه  معوقه  نفقه   -9
مي باشد.  ریال   ۱5۱20000 جمعًا  و  ریال   ۱260000 ماهیانه  و  ریال   ۴2000 روزانه 
بماخذ  ماه  به مدت ۱2  لغایت 89/۱2/29  تاریخ 89/۱/۱  از  معوقه زوجه  نفقه   -۱0

مي باشد.  ریال   ۱6920000 جمعًا  و  ریال   ۱۴۱0000 ماهیانه  و  ریال   ۴۷000 روزانه 
۱۱- نفقه معوقه زوجه از تاریخ 90/۱/۱ لغایت 90/8/30 به مدت 8 ماه بماخذ روزانه 
5۴000 ریال و ماهیانه ۱620000 ریال و جمعًا ۱2960000 ریال مي باشد. جمع نفقه 
معوقه زوجه از تاریخ 80/۱/۱ لغایت 90/8/30 بالغ بر )۱۱۱/۴20/000( ریال مي باشد. 
الزم به ذکر است در صورتي که خوانده در این مدت مبالغي را بابت نفقه خواهان 
پرداخت نموده باشد با ارائه اسناد و مدارک معتبر مبالغ پرداختي از نفقه تعیین شده 
خواهان کسر مي گردد. ضمنًا در صورتي که در آینده مبالغي بابت درمان پزشکي و 
بیمارستاني براي خواهان به وجود آید با ارائه اسناد و مدارک معتبر، مبالغ پرداختي 
به نفقه وي افزوده مي گردد. شایان ذکر است نفقه آتي زوجه )در صورت استحقاق 
وي به دریافت نفقه( از تاریخ 90/9/۱ لغایت پایان سال جاري روزانه 5۴000 ریال 
 و ماهیانه ۱620000 ریال برآورد مي گردد. م الف/ ۱3۴80شعبه سوم حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
9/۱95  در خصوص پرونده کالسه 90-۱55۷ ش ۷ خواهان بهنام سرباز دادخواستي 
مبني بر مطالبه 3 فقره سفته به مبلغ ۱5/000/000 ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
براي مورخ 90/۱0/5  تقدیم نموده است. وقت رسیدگي  به طرفیت رضا گل رسان 
ساعت ۱۱/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ 
شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. مدیر دفتر شعبه هفتم حقوقي مجتمع شماره 

یك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
9/۱96 در خصوص پرونده کالسه 90-۱558 ش ۷ خواهان بهنام سرباز دادخواستي 
مبني بر مطالبه ۱0 فقره سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه به طرفیت رضا گل رسان تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي مورخ 90/۱0/5 
ساعت ۱2 ظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ 
شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. مدیر دفتر شعبه هفتم حقوقي مجتمع شماره 

یك شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
9/۱9۷ شماره: 90-3۷0 به موجب رأي شماره 55۷ تاریخ 90/5/30 حوزه 2۷ شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: ۱- غالم حسین 
ساماني مجهول المکان 2- احمد نیلوفري اصفهاني نشاني محل اقامت: خ رباط اول، 
پنجاه  مبلغ  تضامني  پرداخت  به:  هستند  محکوم  پانته آ،  موبایل  سپه،  بانك  روبروي 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت چهل هزار ریال هزینه دادرسي و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ 8۱/۱/25 لغایت اجراي حکم در حق محکوم له مجتبي هنري فرد 
نشاني محل اقامت: خ رباط اول، روبروي ک مسجد حجت موبایل متین و پرداخت نیم 
عشر اجرایي در حق دولت. ماده 3۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
به قسمت اجرا تسلیم کند و  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
لیکن  بوده  به  پرداخت محکوم  به اجراي حکم و  قادر  معلوم شود که محکوم علیه 
براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده 
به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي 
شوراي  حقوقي   2۷ شعبه  شد.  خواهد  محکوم  ماه  شش  تا  روز  یك  و  شصت   از 

حل اختالف اصفهان

زاينده رود
 در صدرخبرهای اسکیت ممانعت برای حضور مربیان مرد در 

مسابقات لیگ برتر اسکیت خودنمایی می کند.
اسکیت  فدراسیون  رئیس  نایب  سروش  گفته  به  که  قانونی 
اطالعیه  گرفتن  قرار  و  بوده  االجرا  الزم  پیش  ها  مدت  از 
برای  تأکیدی  تنها  فدراسیون  سایت  خروجی  روی  بر 
لیگ  های  تیم  سوی  از  قانون  این  به  عمل   ضرورت 

برتر است. 
از  استفاده  دیگر حق  باز  اسکیت  بانوان  قانون،  این  اساس  بر 
مربی مرد را ندارند و باید با ظرفیت های فنی مربیان خانم در 
لیگ و مسابقات حضور یابند. مربیانی که اگر چه طی این سال 

 ها در کنار آموزش مربیان مرد دانشی را برای خود دست و پا 
کرده اند اما هرگز به پای دانش فنی باالی مردان نمی رسند و 
گرفتن این امتیاز از بانوان در این موقعیت به نوعی کشیدن ترمز 
داده  نشان  تجربه  است.  پیشرفت  جاده  در  باز  اسکیت  بانوان 

زمانی که تیم های بانوان در رشته های مختلف حضور مربی 
مرد را در عناوین مختلف اعم از مشاور فنی و ... به خود دیده 
اند، به مراتب به نتایج بهتری در مسابقات داخلی و برون مرزی 
 دست یافته اند. عنوان ششمی بانوان هندبالیست جوان ایران در 
رقابت های آسیایی قزاقستان در حالی به دست آمد که این تیم در 
 رقابت  اعزامی از حضور دستیار ریمانیچ سرمربی تیم ملی هندبال ایران 

بهره برد. 

تشکیل اتاق فکر با حضور پیشکسوتان والیبال 
 

زاينده رود
نایب رئیس فدراسیون والیبال گفت: همفکری و مشاوره با 
پیشکسوتان والیبال می تواند ما را در ارتقای این رشته کمك 
کند و به همین خاطر ما باید با حضور این افراد اتاق فکر 

تشکیل دهیم.
رئیسان هیأت های  نایب  لیال محمدیان در حاشیه نشست 
مسئوالن  داشت:  اظهار  کشور  سراسر  استان های  والیبال 

فدراسیون پس از ارزیابی کارشناسانه عملکرد هیأت های والیبال در امور بانوان، هیأت 
والیبال استان تهران و اصفهان را به عنوان برترین مجموعه های ورزشی انتخاب کردند. 
وی خطاب به نواب رؤسای هیأت های والیبال استان های سراسر کشور گفت: تا زمانی 
که خانم ها در لیگ شرکت نکنند و شما تیم ندهید، داور و مربی تربیت نمی شود و دیده 
نخواهید شد. نایب رئیس فدراسیون والیبال افزود: این جلسات در جهت همفکری و 
ارتباط نزدیك تر تشکیل می شود و به همین خاطر باید استان ها با تعامل سهمیه های 

خود را در اختیار هم قرار دهند.
محمدیان تأکید کرد: استان ها باید بسته های آموزشی خود را برای فدراسیون بفرستند تا 
ما بتوانیم از بخش آموزش سهمیه بگیریم و دفاع کنیم. وی با اظهار تأسف از این که 
مربیان والیبال در بخش بانوان در کشور طبق آمار رکود داشته اند گفت: امیدواریم بتوانیم 

با برگزاری کارگاه های آموزشی برای ارتقا و به روز شدن، این نقیصه را جبران کنیم.
نایب رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: قول شرف می دهم که مسئوالن را وادار 
می کنیم که نایب رئیسان استان های دیگر برای دیدن مسابقات آسیایی به اصفهان بیایند. 
وی با اشاره به این که در فدراسیون با سدهای بسیاری به خصوص در رابطه با بانوان 

روبه رو هستیم اظهار داشت: در این رابطه قهر معنا ندارد و باید به موقع دفاع کرد.
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ذوب آهن و پرسپولیس به هم رسیدند
باشگاه هاي  فوتبال  حذفي  جام  نهایي  هشتم  یك  مرحله 
و  پرسپولیس  تیم هاي  حساس  رقابت  با  امروز  از  کشور 

ذوب آهن در اصفهان پیگیري مي شود. 
در  ایران  سهمیه  شدن  کم  خبر  شنیدن  از  پس  ذوب آهن 
براي حضور در  راه سختي  آسیا،  قهرمانان  لیگ  مسابقات 
حاال  که  اصفهاني  تیم  دارد؛  آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات 
به  هم  آسیا  قهرمانان  لیگ  آف  پلی  مرحله  در  حضور 

دیدارهای این فصلش اضافه شده است، در حالي به مصاف پرسپولیس مي رود که این 
تیم طي دو فصل پیاپي قهرماني مسابقات جام حذفي را ازآن خود کرده و با وضعیت 

کنوني حمید استیلي بر روي نیمکت این تیم، نمي خواهد در اصفهان بازنده باشد. 
از ساعت  اتفاقات و حاشیه هاي مختلف در حالي  اقسام  انواع و  از  بعد  پرسپولیس 
۱۴:30 امروز رو در روي ذوب آهن قرار مي گیرد که استیلي در صورت شکست مقابل 
ذوب آهن، دیگر بهانه اي براي ماندن در پرسپولیس نخواهد داشت چراکه پرسپولیسي ها 

در حال حاضر نیز مذاکرات با گزینه سرمربیگري تیم خود را آغاز کرده اند. 
ذوب آهن نیز پس از شروع بد در مسابقات لیگ، این روزها روي دور پیروزي نیست 
نتیجه مي گرفت،  بازی مي کرد و هم خوب  پارسال که هم روان  با آن ذوب آهن  و 
فاصله زیادي دارد تیم اصفهاني که هم اکنون در جایگاه هشتم جدول رده بندي لیگ 
برتر قرار دارد، با استقالل صدرنشین ۱۱ امتیاز اختالف دارد و با توجه به این اختالف 
امتیازي، خیلی نمي تواند روي کسب سهمیه از طریق مسابقات لیگ حساب باز کند 
بنابراین باید مقابل پرسپولیس قدرتمند ظاهر شود.  نبایستی فراموش کرد که دیدار 
امروز دو تیم ذوب آهن و پرسپولیس به نوعی مصاف قهرمانان سه دوره اخیر جام 

حذفی هم هست و از این رو می توان این مصاف را فینال زودهنگام جام دانست. 

زاينده رود
 در صدرخبرهای اسکیت ممانعت برای حضور مربیان مرد در 

مسابقات لیگ برتر اسکیت خودنمایی می کند.
اسکیت  فدراسیون  رئیس  نایب  سروش  گفته  به  که  قانونی 
اطالعیه  گرفتن  قرار  و  بوده  االجرا  الزم  پیش  ها  مدت  از 
برای  تأکیدی  تنها  فدراسیون  سایت  خروجی  روی  بر 
لیگ  های  تیم  سوی  از  قانون  این  به  عمل   ضرورت 

برتر است. 
از  استفاده  دیگر حق  باز  اسکیت  بانوان  قانون،  این  اساس  بر 
مربی مرد را ندارند و باید با ظرفیت های فنی مربیان خانم در 
لیگ و مسابقات حضور یابند. مربیانی که اگر چه طی این سال 

 ها در کنار آموزش مربیان مرد دانشی را برای خود دست و پا 
کرده اند اما هرگز به پای دانش فنی باالی مردان نمی رسند و 
گرفتن این امتیاز از بانوان در این موقعیت به نوعی کشیدن ترمز 
داده  نشان  تجربه  است.  پیشرفت  جاده  در  باز  اسکیت  بانوان 

زمانی که تیم های بانوان در رشته های مختلف حضور مربی 
مرد را در عناوین مختلف اعم از مشاور فنی و ... به خود دیده 
اند، به مراتب به نتایج بهتری در مسابقات داخلی و برون مرزی 
 دست یافته اند. عنوان ششمی بانوان هندبالیست جوان ایران در 
رقابت های آسیایی قزاقستان در حالی به دست آمد که این تیم در 
 رقابت  اعزامی از حضور دستیار ریمانیچ سرمربی تیم ملی هندبال ایران 

بهره برد. 

ورزش
توپ و تور

توسن های غیرتمند والیبال 
ایران از مرز اروپا هم گذشتند

اصغر قلندری 
اغراق نبود وقتی ادعا کردیم والیبال ایران با استعانت 
از غیرت ایرانی و عرق ملی از مرز آسیا گذشته است. 
روزگارانی دراز آرزو کردیم جزو سه تیم برتر آسیا 
روی سکوی قهرمانی بازی های آسیایی قرار بگیریم 
که در بیشتر اوقات حسرت به دل می ماندیم که بتوانیم 

از سد چشم بادامی ها عبور کنیم.
تیم های ژاپن، چین و کره جنوبی بودند که سال های 
درازی در قاره کهن تك تازی می کردند. اما اینك نه 
تنها با اقتدار تیم های آسیا – اقیانوسیه را از پیش رو 
برمی داریم که تیم های اروپایی مانند صربستان قهرمان 
اروپا و لهستان را با درخشش جوانان غیرتمند تیم ملی 
به زانو درمی آوریم و خالق بزرگ ترین  کشورمان 

حماسه ورزشی و شگفتی در جام جهانی می شویم.
تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی 20۱۱ ژاپن با 
ادامه غول کشی، تمام معادالت نظریه پردازان را به هم 
ریخت و کارشناسان والیبال جهان را متعجب ساخت. 
زیرا کمتر کارشناسی پیش بینی چنین نتایجی را می کرد. 
تیم ایران با جوانان شجاع و جسور خود و بهره گیری 
از یك مربی با دانش آرژانتینی پس از گذر از سد تیم 
ژاپن میزبان مسابقات که از سوی هزاران تماشاچی 
حمایت می شد، اولین شگفتی را برابر تیم قدرتمند 
صربستان خلق کرد که قهرمان اروپا شناخته شده بود. 
پیروزی دلچسب و دور از انتظار مقابل تیم لهستان 
یکی از مدعیان قهرمانی در این دوره رقابت ها، توجه 
تمامی کارشناسان والیبال دنیا را به تیم ایران جلب کرد 
انداخت.  و خوف و هراس را به دل دیگر حریفان 
تمام چشم ها به بازی روز پنجم ایران و آرژانتین نایب 
قهرمان آمریکای جنوبی دوخته شده بود و کمتر کسی 
باور می کرد ایران در این دیدار به پیروزی دست پیدا 
کند. غافل از این که در نزد دالورمردان ایران که با اتکا 
به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار پای در میدان 
مسابقات می گذارند و تکیه بر اراده و پایداری را در 
دستور کار دارند، هر غیر ممکنی ممکن می شود. لحظه 
موعود فرا رسید و سحرگاه روز جمعه چهارم آذرماه 
90 دو تیم آرژانتین و ایران در سالن شهر اوزاکای ژاپن 
به مصاف هم رفتند. ملی پوشان ایران در این روز و 
در پنجمین مسابقه خود در شرایط مطلوبی قرار داشتند 
 و در حالی به مقابله با آرژانتینی ها پرداختند که از 
یعنی  اروپا  های  قدرت  مقابل  پیشین  های  پیروزی 
صربستان و لهستان روحیه مضاعفی پیدا کرده بودند. 
در این دیدار هم مانند بازی های گذشته، گیم نخست 
را با شروعی نامتعادل آغاز کردند و در مقابل بازی 
نقص  بی  سازی  بازی  از  که  ها  آرژانتینی  سرعتی 
سباستین سولی و اسپك های تماشایی و مهار نشدنی 
سرعتی زن ها درمانده شدند و این گیم را با اختالف 
زیادی یعنی 25 به ۱5 به نماینده پر قدرت آمریکای 
جنوبی واگذار نمودند. اما در گیم دوم با روشن شدن 
موتور حمزه زرینی و بازی پر فروغ پوریا فیاضی و 
اند؛  قرار گرفته  اعتماد والسکو  امیر غفور که مورد 
توفانی بازی را دنبال کرده و کوالک کردند. بازیکنان 
ایران در این گیم با توپ گیری عالی مقابل سرویس 
های پرشی و هدفمند آرژانتین و آبشارهای قدرتی 
فیاضی از حریف پیش افتادند. در این گیم هر توپی 
 که برای فیاضی با انگیزه و پر تالش ساخته و پرداخته 
می شد، تبدیل به امتیاز می گردید. مهدی بازارگرد 
هم که تازه موتورش روشن شده بود نه تنها با اسپك 
که با دفاع روی تور کمك کرد تا سرانجام برتری 25 
به 2۱ نصیب تیم ایران شود. گیم سوم به تیم آرژانتین 
رسید. نایب قهرمان آمریکای جنوبی که هرگز نمی 
خواست به راحتی تسلیم تیم گمنام ایران شود، هر 
چه در چنته داشت رو کرد تا از حریف سرسخت 
خود پیشی بگیرد. در این حال سرویس های پرشی 
تنه  یك  بود  گرفته  تصمیم  که  زرینی  زهردار   و 
آرژانتینی ها را به زانو درآورد باعث شد تا تیم ایران به 
بازی برگردد و در امتیاز 2۴ با حریف قدرتمند خود 
به تساوی برسد. درخواست وقت استراحت از سوی 
کادر فنی تیم آرژانتین، حکایت از این داشت که از 
توفان حمالت مهاجمان سختکوش ایران بکاهد که 
تأثیرگذار شد و در ادامه دو اشتباه امیر غفور در زدن 
سرویس و آبشار موجب گردید تا این گیم با نتیجه 26 

به 2۴ به سود تیم آرژانتین به پایان برسد.
اما در گیم چهارم شاگردان خولیو والسکو خود را 
نباشند.  بر یك  مغلوب سه  تا  زدند  آتش  و  به آب 
توضیحات و رهنمودهای سرمربی تیم در وقت های 
استراحت هم سبب گردید تا بازیکنان ایران با توجه 
به راهنمایی های والسکو مبنی بر نقاط ضعف و قوت 
بازیکنان آرژانتین، به بازی سرعتی روی آورده و با 
برخورداری از دفاع عالی فیاضی، حریف را مقهور 
هنرنمایی ایران کرده و به زانو در آورد ضمن این که 
زرینی هم بازی به بازی به فرم دلخواه و ایده آل رسیده 
سرویس های پرشی خود را به نمایش گذاشت تا در 
نهایت با اسپك سرعتی و بسیار تماشایی کاپیتان نادی، 
این گیم با نتیجه درخشان 25 به ۱6 با پیروزی شیرین 
تیم ایران همراه شود. در گیم سرنوشت ساز پنجم، 
بازی دو تیم به اوج حساسیت خود رسید. ایران روی 
بازی سازی فوق تصور پاسورهای چیره دست خود 
و حمالت مهارنشدنی مهاجمان دالور در آستانه خلق 
یك شگفتی دیگر قرار گرفت. والیبالیست های پریشان 
حال و برافروخته آرژانتین که روحیه شان تضعیف 
شده و عصبی به نظر می رسیدند، نه تنها دو اسپك 
خود را با تمام قدرت به اوت زدند که با خراب کردن 
دو سرویس در لحظات حساس و پایانی، باعث شدند 
تا ایران ۱۴ به ۱2 پیش بیفتد. در نهایت خوش فکری 
امیر حسینی در ارسال پاس برای پوریا فیاضی و ضربه 
محکم این بازیکن از منطقه دو که پس از برخورد به 
دست مدافع به اوت رفت، نتیجه بازی را ۱5 به ۱2 
نصیب تیم ایران کرد تا همانند بازی با لهستان، فاتح سه 
بر دو این بازی سخت و تنگاتنگ ایران اسالمی باشد. 
شیرینی و حالوت این پیروزی بیش از نبردهای قبلی 
بود چرا که در برابر هم والیتی های خولیو والسکو، 

سرمربی آرژانتینی تیم ایران حاصل گردید.

گفتگو

تشکیل اتاق فکر با حضور پیشکسوتان والیبال 
 

زاينده رود
نایب رئیس فدراسیون والیبال گفت: همفکری و مشاوره با 
پیشکسوتان والیبال می تواند ما را در ارتقای این رشته کمك 
کند و به همین خاطر ما باید با حضور این افراد اتاق فکر 

تشکیل دهیم.
رئیسان هیأت های  نایب  لیال محمدیان در حاشیه نشست 
مسئوالن  داشت:  اظهار  کشور  سراسر  استان های  والیبال 

فدراسیون پس از ارزیابی کارشناسانه عملکرد هیأت های والیبال در امور بانوان، هیأت 
والیبال استان تهران و اصفهان را به عنوان برترین مجموعه های ورزشی انتخاب کردند. 
وی خطاب به نواب رؤسای هیأت های والیبال استان های سراسر کشور گفت: تا زمانی 
که خانم ها در لیگ شرکت نکنند و شما تیم ندهید، داور و مربی تربیت نمی شود و دیده 
نخواهید شد. نایب رئیس فدراسیون والیبال افزود: این جلسات در جهت همفکری و 
ارتباط نزدیك تر تشکیل می شود و به همین خاطر باید استان ها با تعامل سهمیه های 

خود را در اختیار هم قرار دهند.
محمدیان تأکید کرد: استان ها باید بسته های آموزشی خود را برای فدراسیون بفرستند تا 
ما بتوانیم از بخش آموزش سهمیه بگیریم و دفاع کنیم. وی با اظهار تأسف از این که 
مربیان والیبال در بخش بانوان در کشور طبق آمار رکود داشته اند گفت: امیدواریم بتوانیم 

با برگزاری کارگاه های آموزشی برای ارتقا و به روز شدن، این نقیصه را جبران کنیم.
نایب رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: قول شرف می دهم که مسئوالن را وادار 
می کنیم که نایب رئیسان استان های دیگر برای دیدن مسابقات آسیایی به اصفهان بیایند. 
وی با اشاره به این که در فدراسیون با سدهای بسیاری به خصوص در رابطه با بانوان 

روبه رو هستیم اظهار داشت: در این رابطه قهر معنا ندارد و باید به موقع دفاع کرد.

ماهیني: آرزو داشتم کریمی را از نزدیك ببینم
بازي  درباره  ذوب آهن  پوش  ملي  مدافع  ماهیني  حسین 
حساس این تیم مقابل پرسپولیس در جام حذفي مي گوید: 
بعد  به  این  از  مي کنم  فکر  آمده  پیش  که  شرایطي  این  با 
حاال  چون  بگیرند.  قبل  از  تر  را جدي  حذفي  جام  تیم ها 
است.  آسیا  به  رسیدن  براي  واقعي  میانبر  یك  جام حذفي 
لیگ  بازي مي تواند راهي  با شش  بازي  تیم جاي 3۴  یك 
قهرمانان آسیا شود. به همین خاطر این بازي حساس است 

و امیدوارم ذوب آهن بتواند در این بازي به موفقیت برسد. سعي و تالش ما این است 
که پرسپولیس را ببریم و امیدوارم به خواسته خود برسیم.

توسط  است،  دفاعي  راست خط  در سمت  بازي  به  مند  که عالقه  در حالي  ماهیني 
نظر  باره مي گوید:  این  او در  بازي گرفته مي شود.  به  ابراهیم زاده در سمت چپ 
سرمربي است که از من در چه پستي بازي بگیرد. چپ و راست برایم فرقي نمي کند 
اما دوست دارم مدافع راست باشم. البته باز هم مي گویم هر جا ابراهیم زاده صالح 

بداند بازي مي کنم.
در بازي مقابل پرسپولیس، حسین ماهیني مدافع چپ ذوب خواهد بود و علي کریمي 
به احتمال زیاد گوش راست پرسپولیس. ماهیني که بارها گفته کریمي الگوي فوتبالش 
است درباره رویارویي با او مي گوید: پیش از این حرف هایم را درباره کریمي زده ام. 
االن هم مي گویم یك روز آرزو داشتم کریمي را از نزدیك ببینم و حاال خوشحالم که 

مي توانم روبه روي او بازي کنم.
ماهیني درباره این که آیا مي تواند کریمي را مهار کند یا نه مي گوید: بزرگ تر از 
من هم نتوانسته اند کریمي را مهار کنند. او همه را دریبل مي زند اما امیدوارم بتوانم 

وظایفم را به خوبي انجام بدهم و مهره مفیدي براي ذوب آهن باشم. 

چارچوب

مدیرکل ورزش و امور جوانان چهارمحال و بختیاری از تدوین 
سند اخالق در ورزش این استان در آینده نزدیك خبر داد. 

محمود شمسی پور در نشست شورای ورزش این استان افزود: 
این سند در قالب یك طرح پژوهشی و علمی تهیه و تدوین 
می شود تا قابلیت کاربردی شدن در میادین ورزشی را داشته 

باشد. 
اخالقی  مسائل  خصوص  در  سند  و  طرح  این  وی،  گفته  به 

و رفتاری در ورزش استان تهیه خواهد شد و در دستور کار 
مربیان قرار خواهد گرفت. گویا این سند که با محوریت اخالق 
و رفتار ورزشی است به منظور ترویج اخالق و اشاعه آن با 
ورزش  کل  مدیر  شود.   می  تدوین  و  تهیه  مربیان  همکاری 
را  این طرح  تهیه  از  بختیاری، هدف  و  و جوانان چهارمحال 
توجه بیش از پیش به مسائل اخالقی عنوان کرد. شمسی پور 
گفت: مربیان باید در درجه نخست ورزشکار با اخالق تربیت 

اخالقی  مسائل  گرفتن  نظر  در  بدون  قهرمانی  و ورزش  کنند 
ورزش  ارزش،  با  ورزش  و  باشد  می  اهمیتی  گونه  هر   فاقد 

اخالق گرایانه است. 
و جوانان چهارمحال  ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون 
کشور،  قهرمانی  حکم   326 تاکنون  گفت:  نیز   وبختیاری 
وجوانان  ورزش  کل  اداره  به  جهانی  و  آسیایی  المللی،  بین 
استان ارائه داده شد که از احکام مذکور 300 نفر در مسابقات 

این  در  قاسمی  رحمان  شدند.  برتر  رتبه های  حائز  کشوری 
نشست افزود: هفت مقام برتر در بازی های آسیایی گوانگجو، 
چهار مقام قهرمانی جهان، شش مقام قهرمانی آسیا و ۱0 مقام 
در  این نشست  در  باشد.  می  المللی  بین  مسابقات  به  مربوط 
از قهرمانان ورزشی سال 89  آیین تجلیل  برگزاری  خصوص 
تصمیم گیری شد و مقرر شد مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی 

سال 89 استان، بهمن ماه سال جاری برگزار شود.  

تدوین سند اخالق در ورزش چهارمحال وبختیاری 

قانونی در برابر پیشرفت!

رابطه شهرداری و هیأت  ورزش های همگانی، تیره شد

پای زمين های هوانيروز در ميان است 

بر بام ايران

فصل  نیم  پایان  تا  هفته  یك  که  شرایطی   در 
است،  مانده  باقی  فوتسال  برتر  لیگ  رقابت های 
حضور تیم منصوری قرچك در بین دو تیم متمول 
اصفهانی بار دیگر نگرانی هایی را برای این دو تیم 

ایجاد کرده است.
رقم  شکلی  به  لیگ  های  رقابت  گذشته  فصل 

توجه  قابل  گذاری  سرمایه  وجود  با  که  خورد 
دو تیم اصفهانی، این منصوری بود که با اتکا به 
این  به  قهرمانی  خواست  و  خود  بومی  بازیکنان 

عنوان رسید و دو باشگاه اصفهانی را تحقیر کرد 
تیم  بین دو  تیم در  این  بار دیگر حضور  و حاال 
ماهان  فوالد  و  پسند  گیتی  به  را  ترس  اصفهانی 

تزریق می کند.
فاصله  از  حکایت  برتر  لیگ  بندی  رده  جدول 
جدول  صـدر  در  پسند  گیتی  تیـم  امتیازی  دو 

بـه  مـاهـان  فـوالد  حتی  و  منصوری  ولی  دارد 
محسوب  تیم  این  برای  تهدید جدی  یك  عنوان 

می شوند. 
جدول  دهم  رده  در  هم  صفه  فیروز  حضور 
تلقی  برانگیز  سئوال  نوعی  به  نیز  بندی   رده 

می گردد. 

حضور مرموز قرچکی ها در بین دو تیم اصفهانی

مباحث مربوط به 
تجهیزات و نوسازی و 
مسائلی از اين دست 
به عهده شهرداری 

است و تنها مديريت 
و اجرای صحیح 
ورزش به عهده 

اداره ورزش و هیأت 
ورزش های همگانی 

است

تيرگی روابط شهردای با هيأت ورزش های همگانی 

شنیده های ما حاکی از آن است که چندی پیش و زمانی که مأمورین شهرداری به همراه چند 
های  طرح  در  که  هوانیروز  های  زمین  از  بخشی  گرفتن  برای  شهرداری  اجرائیات  نیروهای  از  تن 
شهرداری قرار گرفته است به این منطقه مراجعه کرده اند، با برخورد نیروهای مستقر در محل روبه 
رو شده اند که گویا همین موضوع باعث تیرگی تعامالت دوسویه میان هیأت ورزش های همگانی  و 
شهرداری شده است. البته امیر نوربخش باقری که همزمان ریاست هیأت ورزش های همگانی را نیز 
برعهده دارد حاضر نشد در این باره اظهار نظر کند. خبرنگار ما قصد داشت در این زمینه از کانال 
شهرداری موضوع را پیگیری کند که متأسفانه هیچ یك از افراد مورد نظر تلفن های همراه خود را 

پاسخگو نبودند.  

زاينده رود
هیأت ورزش های همگانی از آن دسته از هیأت هایی است 
که هر اتفاق و یا فعالیت درآن نگاه مخاطبین زیادی را به 
خود جلب می کند. افزایش ایستگاه های ورزش همگانی 
در بوستان ها و پارک های سطح شهر تا کیفیت خدمات این 
ایستگاه ها در نوع خود جالب و قابل پیگیری است. پیگیری 
خبرنگار ما از کیفیت و کمیت این ایستگاه ها از طریق هیأت 
مذکور، اتفاقات پنهان دیگری در زمینه تعامالت افراد و 
ارگان های دخیل در این رابطه را آشکار ساخت که در این 
میان می توان به تعویق افتادن حقوق مربیان ایستگاه ها و 
تیرگی روابط میان شهرداری اصفهان به عنوان متولی ایجاد 
ایستگاه ها و هیأت ورزش های همگانی به عنوان متولی 
این  گویا  برد.  نام  اماکن  این  در  ورزش  صحیح  اجرای 
تیرگی بر سر زمین های هوانیروز است. گفتگوی خبرنگار 
زاینده رود با نوربخش باقری سرپرست هیأت ورزش های 
همگانی تا حد زیادی این تیرگی را آشکار می سازد هر چند 
که خود وی تمایلی برای توضیح و تحلیل جریانات پیش 
آمده ندارد. باقری که در حال حاضر عالوه بر مسئولیتش در 
هوانیروز، عنوان سرپرستی هیأت را نیز برعهده دارد قصد 
داشت در انتخابات مجمع که قرار بود سی ام مهرماه برگزار 
شود شرکت کند که بنا به دالیلی که در ادامه خواهید فهمید 

این انتخابات به عقب افتاد. 
با توجه به اين كه زمان زيادی از حضور شما در 
هیأت ورزش های همگانی نمی گذرد فعالیت اين 
هیأت در اين مدت به چه صورتی بوده و برای 
جذب مردم به ورزش چه برنامه ريزی هايی صورت 

گرفته است؟
ورزش همگانی در بردارنده 22 رشته است که ۱5 رشته 
آن در اصفهان فعال بوده که ما در این مدت سه رشته که 
شامل ورزش کودکان، فریزبی و ورزش فرهنگی مساجد 
است را به آنها اضافه کرده ایم. همچنین در بحث ورزشگاه، 
ورزشگاه امیریه را که سال ها بدون استفاده مانده است را 
دوباره احیا و به ورزش خانواده ها اختصاص دادیم، به 
گونه ای که در زمان ورزش آقایان، همسران آنها نیز در 
سالن سرپوشیده ورزش می کنند. کار تأسیسات و گازکشی 

ورزشگاه مراحل پایانی خود را طی می کند.
از دیگر فعالیت هایی که در این مدت انجام شده برگزاری 
همایش های پیاده روی به مناسبت های مختلف بوده است. 
همچنین همایش بزرگ پیالتس را با حضور بهاره عطفی 
رئیس انجمن کشوری این رشته برگزارکردیم که با توجه به 
نوپا و جدید بودن این رشته با استقبال زیاد خانم ها روبه رو 

شده است و روز به روز هم به آمار عالقه مندان این رشته 
اضافه می شود. برگزاری دوره مربیگری ورزش در آب و 
مسابقه ماهیگیری در شهرضا از دیگر برنامه های هیأت بوده 
است و تیم های بانوان و آقایان به مسابقات قهرمان کشوری 

به شهرهای نیشابور و مریوان اعزام شدند. 
و  آموزش  ويژه  به  ارگان ها  با  هیأت  تعامالت 

پرورش و ارگان هايی از اين دست چگونه است؟
تعامالت که روز به روز رو به گسترش است. به عنوان 
مثال به تازگی و با توجه به این که طناب زنی در مقطع 
ابتدایی اجباری شده است، یك دوره مربیگری طناب زنی 
برای مربیان آموزش و پروش برگزار کردیم. همچنین دوره 
مربیگری ورزش صبحگاهی با حضور مدرسین کشوری 
و رئیس انجمن برای مربیان استان برگزار شد. برای اولین 
در  ورزش  زنگ  بهزیستی   کل  اداره  همکاری  با  و  بار 

مهدکودک های اصفهان زده شد. 

های  ايستگاه  از  شهروندان  استقبال 
آيا  و  بوده  بخش  رضايت  صبحگاهی   ورزش 
استاندارد سازی و بهبود وضعیت برخی از اين 

ايستگاه ها در دستور كار قرار گرفته است؟

میزان استقبال مردم از ورزش های همگانی که روز به روز 
بیشتر می شود اما مباحث مربوط به تجهیزات و نوسازی 
و مسائلی از این دست به عهده شهرداری است و تنها 
مدیریت و اجرای صحیح ورزش به عهده اداره ورزش و 

هیأت ورزش های همگانی است.
تعداد ايستگاه های ورزش همگانی در شهر اصفهان 

جوابگو نیاز و جمعیت مردم اين شهر هست؟
در حال حاضر 6۴ ایستگاه ورزشی وجود دارد که درصددیم 
جانمایی  کند.  پیدا  افزایش  ایستگاه   ۱۱0 به  تعداد  این 
انجام شده همچنین مربیان  ایستگاه ها و وسایل ورزشی 
مربوطه آموزش الزم را فرا گرفته اند و تعداد آنها افزایش 
پیدا کرده است. طبق تفاهم نامه ای که بین ما و شهرداری 
انجام شده قرار است این ایستگاه ها و به طور کلی بودجه 
و امکانات و نیروی انسانی الزم برای ورزش همگانی به 

صورت محله ای تخصیص و برنامه ریزی شود.
چند وقتی است كه حقوق مربیان اين ايستگاه ها 
عقب افتاده، اين موضوع به هیات برمی گردد يا 
شهرداری؟ و در مجموع ارتباط و نوع تعامالت هیات 

با شهرداری به چه صورتی است؟
از اینجا به بعد دیگر نمی توانم پاسخگو سئوال شما باشم و 
این موضوع را از طریق شهرداری پیگیری کنید. شهرداری 
ملزم به پرداخت حقوق کارمندان است اما متأسفانه چند 
افتاده  تعویق  به  آنها  دالیلی حقوق  بنابه  که  است  ماهی 

است.
افتاد؟  انتخابات هیأت عقب  زمان  بگذريم، چرا 
اين موضوع كه ربطی به ارتباط شما و شهرداری 

ندارد؟
قرار بود انتخابات سی ام مهرماه برگزار شود که بنا به دالیلی 
عقب افتاد. اما قرار است طی یکی دو هفته آینده با حضور 

رئیس فدراسیون انتخابات انجام شود. 



یك شب مردی خواب عجیبی دید. او خواب دید دارد در کنار 
از  آسمان صحنه هایی  قدم می زند. روی  با خدا  ساحل همراه 
زندگی او صف کشیده بودند. در همه آن صحنه ها دو ردیف 
رد پا روی شن ها دیده می شد که یکی از آنها به او تعلق داشت 
و دیگری متعلق به خدا بود. هنگامی که آخرین صحنه جلوی 

چشمانش آمد، دید که ...
بیشتر از یك جفت رد پا دیده نمی شود. او متوجه شد که اتفاقًا 
در این صحنه، سخت ترین دوره زندگی او را از سر گذرانده 

است. این موضوع، او را ناراحت کرد و به خدا گفت: خدایا 
تو به من گفتی که در تمام طول این راه را با من خواهی بود، 

فقط  زندگیم  دوره  سخت ترین  در  که  شدم  متوجه  حاال  ولی 
یك جفت رد پا دیده می شود. سر در نمی آورم که چطور در 
لحظه ای که به تو احتیاج داشتم تنهایم گذاشتی. خداوند جواب 
داد، من تو را دوست دارم و هرگز ترکت نخواهم کرد. دوره 
امتحان و رنج، یعنی همان دوره ای که فقط یك جفت رد پا را 

می بینی زمانی است که من تو را در آغوش گرفته بودم. 

اولریش شرایبر، زمین شناس آلمانی بر این گمان است که 
مورچه ها می توانند زلزله را پیش بینی  کنند. او ابراز امیدواری 
می کند که روزی بتوان با مشاهده رفتار مورچه ها از وقوع 

زلزله آگاه شد و از مرگ نجات یافت.
این گمان از زمانی در ذهن اولریش شرایبر جان گرفت 
که حین تحقیقات خود در یك منطقه با کولنی بزرگی از 

مورچه ها مواجه  شد.
این  برای  منطقه  این  در  مورچه  زیادی  تعداد  مشاهده 
زمین شناس آلمانی پرسش هایی پدید آورد. از جمله این که، 
وجود شمار باالی مورچه در این منطقه چه معنایی داشت؟ 
چرا دقیقاً در این منطقه؟ آیا این پدیده تنها حاصل تصادف 

بود؟
این موضوع شامل نوع خاصی از مورچه های جنگلی می شد 
به نام مورچه های تپه ساز. آنچه رفتار این نوع مورچه ها را 
برای شرایبر جالب توجه می کرد، این بود که آنها النه های 
بنا  زمین  مناطق گسلی  در گسست های  درست  را  خود 

می کردند.
مناطق گسلی مناطقی هستند که در آن ها گسل های فراوانی 
وجود دارد. گسل ها شکستگی های درون پوسته  زمین هستند 
که لغزش سنگ ها در دو طرف آنها موجب آزاد شدن میزان 

زیادی انرژی و بروز زلزله می شود.
کارشناسان بر این باورند گازی که حین زلزله یا پیش از 
آن از زمین خارج می شود باعث گرم شدن النه مورچه ها 
شده و همچنین رطوبت موجود در گسست های زمین هم 
برای مورچه ها مطلوب است. به همین دلیل مورچه ها تمایل 

دارند در این مناطق النه بسازند.
رفتار پرسش برانگیز مورچه ها

مطالعه بیشتر در رفتار این مورچه ها سئوال های دیگری را 

در ذهن شرایبر پدید آورد. آیا ممکن است مورچه ها بتوانند 
زلزله یعنی حرکت ناگهانی الیه های سنگی امتداد گسل ها 

را پیش بینی کنند؟
شرایبر و همکارانش از دانشگاه دویسبورگ ـ اسن آلمان 
دو سال است که روز و شب دو تپه  از مورچگان را در 
منطقه آیفل زیر نظر گرفته  و به کمك دوربین بر روی آنان 

مطالعه می کنند.
آنها بر این باورند که رفتار مورچه ها پیش از وقوع زلزله 
از  پیش  که  می دهد  نشان  آنها  مشاهدات  است.  عجیب 
زمین لرزه مورچه ها به هنگام شب بسیار فعال می شوند و 
همچنین نسبت به مواقع عادی تعداد بیشتری از آنها به سطح 

زمین می آیند.
شرایبر تصور می کند که مورچه ها در این مواقع نسبت به 

الکترومغناطیسی که پیش  امواج  یا  انتشار گاز و  افزایش 
نشان  واکنش  می  شوند،  منتشر  بیرون  به  زلزله  وقوع  از 

می دهند.
مطالعات در ديگر مناطق

از  شرایبر می گوید، در سفر دو سال پیش خود که پس 
زمین لرزه شهر آکوئیال در شرق ایتالیا انجام داد متوجه شد 
که مورچه ها در گسست های این منطقه نیز النه های زیادی 

ساخته اند.
در  را  خود  مطالعات  دارد  قصد  آلمانی  زمین شناس  این 
آینده  به پیش بینی دانشمندان، در  ادامه دهد که  استانبول 

نزدیك در آن زمین لرزه بزرگی رخ خواهد داد.
عقايد مخالف

بسیاری از کارشناسان فرضیه شرایبر را رد می کنند. برخی 

از آنها می گویند، مورچه ها هنگام زمستان در النه های خود 
می مانند و نمی توان از آنها به عنوان یك سیگنال هشداردهنده 

سود جست.
تحقیقات  مرکز  در  شرایبر  همکاران  از  وویت  هایکو 
زمین شناسی پوتسدام آلمان معتقد است که نمی توان زلزله را 
پیش بینی کرد. وي می گوید، در گذشته برخی از مشاهدات 
باعث این گمان شد که فیل ها از قابلیت پیش بینی زلزله 
سیستماتیکی  تحقیق  هیچ  کنون  تا  اما  هستند،  برخودار 

نتوانسته است، این ادعا را ثابت کند.
که روزی  دارد  باور  و  است  بسیار خوش بین  اما شرایبر 
خواهد توانست، فرضیه خود را اثبات کند. وی قصد دارد 
در ادامه مطالعات خود با کارشناسان سایر رشته ها نیز به 

تبادل نظر بپردازد.
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صفحه آخر
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ذرات سریع تراز نور
کشف شدند 

سخنگوی بریتانیا در آشکارساز آلیس برخود دهنده 
بزرگ هادرون را زیر سئوال برده و موفق به کشف 
سرعتی باالتر از سرعت نور در ذرات نوترینیو شده 

را مورد بررسی قرار داده است.
حدود یك ماه پیش فیزیکدانان سرن در البراتوارهای 
گرن ساسو در موسسه ملی فیزیك هسته ای ایتالیا با 
استفاده از دستگاه آشکارساز اپرا نتیجه ای شگفت آور 
را اعالم کردند، بر اساس این نتایج آشکارساز اوپرا 
سرعتی  که  بود  شده  نوترینوهایی  دریافت  به  موفق 

باالتر از سرعت نور داشتند.
در  دانشمندان  و  فیزیکدانان  از  بسیاری  اعتقاد  به 
صورت درست بودن چنین پدیده ای، علم فیزیك به 

همراه نظریه های بنیادینش زیر و رو خواهند شد.
 البته بیشتر همین دانشمندان و فیزیکدانان این یافته 
را خطای محاسباتی می دانند درست مانند دیوید اوانز  
سخنگوی بریتانیا در آشکارساز آلیس برخود دهنده 
بزرگ هادرون که او نیز با وجود رد نکردن احتمال 
گرن  در  محققان  نتایج  بودن  درست  ضعیف  بسیار 

ساسو، یافته جدید را خطای محاسباتی می داند. 

خورشید در دست شماست 
که  است  شده  بازار  روانه  چراغ قوه اي  تازگي  به 
مي تواند انرژي مورد نیاز خود را از خورشید دریافت 

کند.
چراغ قوه هایي که امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده 
قرار مي گیرند، نیازمند باتري هاي شیمیایي هستند تا 
از این طریق بتوانند نیاز به نور را در مواقع اضطراري 
با محیط  اما این چراغ قوه که سازگار  برطرف کنند، 
محیط  براي  تهدیدي  گونه  هیچ  و  است  زیست 
 Hybrid Solar نمي شود،  محسوب  ما  پیرامون 
Light نام دارد و همراه با یك پنل خورشیدي ویژه 
عرضه شده است که مي تواند انرژي خورشیدي را به 

انرژي مورد نیاز چراغ قوه تبدیل کند.
به گفته شرکت سازنده، پنل هاي خورشیدي که روي 
این چراغ قوه ساخته شده اند مي توانند انرژي خورشیدي 

دریافت شده را تا سه سال در خود ذخیره کنند.
این چراغ قوه به صورت ضد آب ساخته شده است 
و تا عمق 80 پایي مشکلي براي آن به وجود نخواهد 
خورشیدي  چراغ قوه  آینده  هفته  از  است  قرار  آمد. 

وارد اروپا شود. 

خواندنی

داستانك

يك زمین شناس آلماني؛

آیا مورچه ها زلزله را پيش بينی می كنند؟

رد پ������ا

كارشناسان بر اين 
باورند گازی كه حین 

زلزله يا پیش از 
آن از زمین خارج 
می شود باعث گرم 
شدن النه مورچه ها 

شده و همچنین 
رطوبت موجود در 
گسست های زمین 
هم برای مورچه ها 
مطلوب است. به 

همین دلیل مورچه ها 
تمايل دارند در اين 
مناطق النه بسازند


