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محمد حسین لطیفی با ساختن 
سریال قلب یخی سبک جدیدی 
را در سریال سازی تجربه کرد، او 
کارگردانی است که بیشتر ژانرها 
را کارگردانی کرده و هم فیلم دفاع 
مقدسی و هم اجتماعی و هم طنز 

دارد و در واقع یک کارگردان همه فن حریف است و در همه ژانر ها 
تجربه ای دارد. این سریال پلیسی - حادثه ای است، سریال قلب یخی 

تقلیدی است از سریال های ...

طی که  ژیمناستیک   هیأت 
سال های اخیر تغییرات زیادی را 
در رأس کادر مدیریتی به خود 
دیده است، باز این روزها حال 
این روزها  ندارد.  و روز خوبی 
به  اصفهان  ژیمناستیک  هیأت 

واسطه کارشکنی ها و بلندپروازی های دبیرخود، اوضاع آشفته ای دارد 
و بیش از همه این بانوان ژیمناستیک کار  ...

شرکت هاي  و  اتحادیه  معافیت 
عوارض  پرداخت  از  تعاوني 
شبکه  تقویت  و  ادامه  براي 
اما  آمده،  در اصل 44  تعاونی ها 
قانون  این  نشدن  اجرا  دلیل  به 
در اصفهان، بسیاری از تعاونی ها 

در حال منحل شدن هستند. تاریخچه و مراحل شکل گیري تعاون و 
شرکت های تعاونی، گواه این است که یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 

انگیزه های بشری برای همکاری با ...

بنویسید دبیر، بخوانید همه کاره هیأت ژیمناستیک

سینکرونایز دبیر هیأت ژیمناستیک 
روی دار حلقه!

سریالی سراسر معما که جذابیت را به همراه داشت؛
قلب یخي همه را گرم می کند

فرهنگ و هنر   صفحه 5

چرخه معیوب تعاون اصفهان، نیازمند بازنگری اساسی

تعاوني هاي اصفهان در حال نابودي  اند

آیت ا... طباطبایي : 

عمده پيشرفت ها به مدد بسيج است

صفحه 6

صفـحهصفـحه

بهزاد فراهانی به سخنان داود رشیدی در هفت پاسخ داد: 

                            اگر ما دروغگو هستیم
                                            شاگردی می کنیم

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

رئیس جمهور 
جواب سرباال مي دهد

صفحه  2

مجلس
نماد اراده ملی است 

این روزها گر چه بارها و بارها میزان و مقدار اقتدار 
به  مطروحه  مباحث  در  اسالمی  شورای  مجلس 
چالش و تردید افتاد اما در هر فقره این مجلس بود 
که سربلند بیرون آمد تا در نهایت با منویات رهبری 
در خصوص سیستم جدید تقسیم قدرت در کشور، 
قدرت مجلس بیش از هر بار دیگر به منصه ظهور 

رسیده باشد.
 این موارد به تازگي با تصمیم گیری های منطقی 
و به جای بهارستان نشینان در کاهش ارتباط با پیر 
استعمار، رنگ تازه ای به خود گرفته است چرا که 
این همه شجاعت را طی سال های اخیر در مجلس 

ندیده بودیم.  
البته نباید فراموش کرد امام)ره( که درک عمیقی از 
نقش و جایگاه مجلس در ساختار سیاسی نظام داشته 
در مقام انشاء، تعابیری از یک مجلس مطلوب ایراد 
فرمودند که بی تردید می تواند به عنوان شاخص های 
قرار  میهنی  ملی و  مبنای حرکت  مجلس مطلوب 

بگیرد.
مجلس در رأس امور است

مقتدر  مجلس  یک  از  دیگری  تعبیر  شاخص  این 
در  می تواند  زمانی  مجلس  بهتر  عبارت  به  است، 
رأس امور برای حل و فصل مشکالت و اداره امور 
از  بتواند  قاطعیت  اقتدار و  با  قرار گیرد که  کشور 
صالحیت ها و اختیارات خود به عنوان تنها مرجع 

قانونگذاری بهره جوید.
مجلس، عصاره فضایل ملت است 

این شاخص بیش از دیگر توصیه ها و سفارشات بر 
مردمی بودن مجلس تأکید می کند و گواهی است 
بر این که هر نماینده ای در مجلس عضوی فناناپذیر 
از پیکره جامعه است که باید در هر تصمیم و هر 

اندیشه این مهم را مد نظر داشته باشد. 
نمایندگان باید همچون مدرس باشند 

این شاخص آرمانی این روزهای اخیر به خوبی جامه 
عمل پوشیده چرا که آنطور که شهید مدرس یک تنه 
در برابر قدرت های آن دوران ایستاد، مجلس دهم با 
اتخاذ تصمیمات ویژه ای دست استعمار پیر را کوتاه 
کرد تا ثابت کرده باشد مجلس نماد اراده ملی است. 

ورزش  صفحه 7

اقتصاد    صفحه 3

سوسوی آتشگاه در دیار بختیاري

آبشاری که از سرچشمه و ته چشمه 
مي خشکد

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

40090/9/1290/9/23 تن میلگرد فوالدی99-90تجدید مناقصه1

90/9/1390/9/29خرید 95 تن لوله فوالدی بدون درز127-90مناقصه2

90/9/1290/9/27خرید 14 ردیف رولیک کوره بلند153-90مناقصه3

90/9/1390/9/26خرید 11 ردیف قطعات مکانیکی نورد 154300-90مناقصه4

اجاره باشگاه های قدس و فجر متعلق به 156-90مزایده5
90/09/19 90/09/09ذوب آهن اصفهان و نگهداری فضای سبز آن.

تا ساعت 11

آگهی فراخوان
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

ضمناً لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.
سایر موارد:

1– زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرمائید.

م الف: 13248

نوبت دوم

اطالعيه شماره 12 

عزاداری های  آیین  حادثه  بدون  و  تر  شکوه  با  چه  هر  برگزاری  منظور   به 
امام حسین)ع( از همه عزاداران به ویژه مسئولین هیأت های مذهبی، هیأت 
هنگام  داریم  انتظار  محرم  مراسم  اندرکاران  دست  دیگر  و  مساجد  امنای 
برپایی گذرهای عزاداری، حمل و نصب پرچم های ویژه ماه محرم، موازین و 
دستورالعمل های ایمنی برق را رعایت فرمایند تا شاهد هیچگونه حادثه ای 

هنگام برگزاری مراسم نباشیم.

فضل اله وطنخواه
مشاور دفتر روابط عمومی 

شرکت توزیع برق استان اصفهان
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چرا غرب القا می کند ایران 
به دنبال سالح هسته ای است؟ 
با وجود همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و نبود مدارک قابل استناد درباره نظامی بودن برنامه 
هسته ای ایران، غرب باز هم این کشور را متهم به نظامی 
کردن برنامه هسته ای خود می داند، اما چرا این گونه 

است؟
در اوایل سال جاری، »جان مرشایمر«، یکی از مطرح ترین 
اندیشمندان روابط بین الملل، به دانشجویانش در دانشگاه 
شیکاگو گفت که اگر وی مشاور امنیتی محمود احمدی 
نژاد رئیس جمهور ایران بود، به وی توصیه می کرد که به 
طور حتم به سمت ساخت سالح هسته ای حرکت کند. 
چندی پیش، ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
نیز در مصاحبه با شبکه آمریکایی »بی .بی .سی« گفت: 
اگر من یک مقام ایرانی بودم، به سمت ساخت سالح 
هسته ای می رفتم. عبداله گل رئیس جمهور ترکیه هم در 
سفر خود به انگلیس درباره پافشاری ایران بر ادامه برنامه 
هسته ای خود گفته بود که کشور های غربی باید خود 
را جای ایران بگذارند و آن زمان اصرار ایران را بر این 

برنامه تحلیل کنند.
هم  آن  و  دارند  مشترک  نکته  یک  مواضع  این  همه 
درک یکسان از تهدیداتی است که این کشور ها علیه 
ایران احساس می کنند؛ به عبارت دیگر، همه آنان در 
تهدیداتی که اتفاقاً از سوی خود آنان علیه ایران صورت 
می گیرد، متفق القول هستند و به ویژه »مرشایمر« که خود 
از رئالیست های تهاجمی است، ضرورت بقای ایران را 
با توجه به تهدیدات موجود دستیابی به سالح هسته ای 
می داند و حتی ایهود باراک از رژیم صهیونیستی هم با 
آگاهی از میزان تهدیدی که از سوی آنان علیه ایران 
وجود دارد، چنین موضعی در پیش می گیرد؛ موضع 

عبداله گل هم داللت بر این موضوع دارد.
آنان  مانند  تهدید هم  این  به  ایران در واکنش  آیا  اما 

می  اندیشد؟
کشورهای غربی خود ایران را تهدید می کنند و بر پایه 
تهدید خود این گونه تحلیل می کنند که طبیعتاً بر پایه 
تهدیدهای آنان هر کشور دیگری هم جای ایران باشد به 
سمت سالح هسته ای خواهد رفت؛ بنابراین این مسلم 
است و تنها برای اقناع افکار عمومی باید مدرک برای 
اثبات این مدعا جمع آوری کرد، حال یا مدارکی واقعی 

و یا مدارکی ساختگی.
پس مهم نیست که در واقعیت چه می گذرد. غرب گمان 
می کند نوع تهدیداتی که آنان علیه ایران تدارک دیده اند، 
سالح  ساخت  سمت  به  ایران  حرکت  جز  پاسخی 
هسته ای ندارد. به همین خاطر برای تأیید تحلیل ذهنی 
خود به دنبال مدارک عینی هستند. این در حالی است 
که در این موضوع بیش از تحلیل و نظریه پردازی باید 
مدرک و سند ارائه داد؛ موضوعی که دست غرب تاکنون 

در این باره خالی بوده است. 

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در 
دیدار با فرماندهی و شورای سپاه ناحیه های امام 
زمان  در  این که  بیان  با  امام رضا)ع(  و  صادق)ع( 
با  کرد:  تأکید  بودند  بسیجی  واقعی  مومنان  پیامبر 
وجود روحیه بسیجی در ملت، بسیاری از کارها و 
پیشرفت ها در کشور به مدد نیروهای بسیجی انجام 

شده است.
وی تصریح کرد: زمانی که امام)ره( صحبت از بسیج 
و ارتش 20 میلیونی می کردند جمعیت کشور حدود 
34 میلیون نفر بود و بنابراین اکنون که جمعیت کشور 
دو برابر شده باید بیش از 40 میلیون بسیجی و انسان 

مومن داشته باشیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری در تشریح نام بسیج 
گفت: بسیج مستضعفان یعنی بسیجی که متعلق به 

مستضعفان است و در برابر مستکبران می ایستد.
آیت ا... طباطبایی خاطرنشان کرد: امام خمینی)ره( 
بسیج را بسیج مستضعفان نامیدند چرا که رسالت 
اصلی بسیج نجات مردم از ضعف اعتقادی، فکری 

و سیاسی است.
وی افزود: همانطور که بسیج در دوران دفاع مقدس 
حافظ مرزها و کیان ایران اسالمی بود، اینک نیز باید 
در حمله های فکری، سیاسی و فرهنگی با بصیرت 
عمل کند و نیروهای خود را انسان هایی آگاه و با 

آمادگی فکری پرورش دهد.
وی بر استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های بسیج 
تأکید کرد و گفت: بسیج ستونی استوار و بازویی 

توانمند برای فعالیت های فرهنگی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نیروهای 
مسلح و بسیجیان ما از جمله نیروهایی هستند که 
دینی،  راهنمایان  با  ارتباط  دلیل  به  انقالب  از  پس 

از سر  اگر روزی  و  و محکم تر شده اند  تر  معتقد 
احساسات تصمیم می گرفتند امروز با استدالل قوی 
پردازند.  می  انقالب  و  اسالم  از  دفاع  به  منطق   و 
آیت ا... طباطبایی خاطرنشان کرد: شما به عنوان یک 
سپاهی وابسته به دین و روحانیت هستید و این امر 

وظیفه شما را سنگین می کند. 
آیت ا... طباطبایی بسیجی بودن را مساوی با مومن 
بودن دانست و گفت: عمده کار بسیج آمادگی برای 

مقابله با جنگ های فیزیکی و فکری است و الزمه 
همه این موارد ایمان قوی است. مهم ترین موضوعی 
که باید در بسیج بر روی آن سرمایه گذاری شود، 

تبیین اصل والیت فقیه است
اعضای  با  دیدار  در  همچنین  طباطبایی  ا...  آیت 
الزمان)عج(  سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحب 
اصفهان گفت: در اسالم هر آنچه باعث رشد فکری 
اجرای  بر  بنابراین  است  اهمیت  مورد  شود  افراد 

موجبات رشد  که  باشید  داشته  تأکید  هایی  برنامه 
فکری جوانان را فراهم نماید.

وی خاطرنشان کرد: مهم ترین موضوعی که باید در 
بسیج بر روی آن سرمایه گذاری شود تبیین اصل 
والیت فقیه است. وی غنای فکری و بصیرت را 
استکبار  با  مقابله  و  مستضعفان  از  حمایت  الزمه 
دانست و گفت: شیعیان باید عالوه بر بصیرت دینی، 
بصیرت سیاسی و بصیرت اجتماعی داشته باشند. 

وی در ادامه گفت: در دوران نوجوانی مبانی فکری 
تا  کنیم  تالش  باید  بنابراین  می گیرد،  انسان شکل 
نوجوانان بسیجی ضمن این که خودشان را از امواج 
انواع تهاجم فکری و فرهنگی در امان نگه می دارند 
بتوانند پاسخگوی سئواالت و شبهات دیگران نیز 

باشند.
امر  مسئوالن  از  که  این  ضمن  طباطبایی  ا...  آیت 
خواست ایام فراغت و عمر جوانان در قالب بسیج 
سازندگی و در کار خوب صرف شود افزود: جوانان 
با حضور در اردوهای سازندگی عالوه بر این که با 
رهایی از بیکاری از آسیب های اجتماعی در امان 
می مانند از نزدیک با وضعیت روستاها آشنا می شوند 
و اگر زمانی مسئولیتی در حکومت به آنها واگذار شد 

از اوضاع روستاها اطالع دارند. 
امام جمعه اصفهان خواستار تدوام فعالیت های بسیج 
سازندگی در تمام طول سال و عدم محدود شدن آن 
به فصل تابستان شد و افزود: در امور فرهنگی باید 
کار کابردی انجام شده و از فعالیت تبلیغاتی اجتناب 
شود همچنین در این گونه فعالیت ها مسائل دینی 
به ویژه نماز و احکام مربوط به آن در اولویت قرار 

گیرد. 
در ابتدای این دیدار سرهنگ انوری مسئول بسیج 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  اصفهان  استان  سازندگی 
استان  در  سازندگی  بسیج  مختلف  فعالیت های 
و  زدایی  محرومیت  در  سازندگی  بسیج  نقش   ، 
خدمات رسانی را تشریح کرد. وی غنی سازی اوقات 
فراغت جوانان را با توجه به وجود شور جوانی از 
اهداف تشکیل بسیج سازندگی اعالم کرد و گفت: 
معنویت افزایی و توجه به معنویت در دستور کار 

بسیج سازندگی است.

سراسری

تریبون

نصف النهار

نیروهای مسلح گفت: مقاومت بسیجیان در مقابل  معاون ستاد کل 
هجمه های دشمنان در فضای سایبری آنها را به ستوه آورده و سبب 

شده که آن ها از خود عکس العمل ضد فرهنگی نشان دهند.
سردار سید محمد حجازی در حاشیه برگزاری مراسم ویژه بسیج که 
به مناسبت فرمان امام )ره( مبنی بر سالگرد ایجاد ارتش 20 میلیونی 
در اصفهان برگزار شده بود، در پاسخ به این سئوال که با توجه به 
تهدیدات جنگ نرم و هجمه های اخیر دشمنان با قصد تضعیف روحیه 
بسیجیان، بسیجیان چه وظیفه ای در مقابل این تهدیدات سایبری دارند، 
اظهار داشت: بسیجیان ما در این راستا فعالیت های خوبی در مقابله 

 با دشمنان کردند که نمونه آن همان جنگ سایبری است که موجب 
نا خشنودی آنها است.

وی افزود: دلیل این همه فشارها و هجمه های وارده این است که از 
اقدامات بسیجیان به تنگ آمده و این عکس العملی است که آنها نسبت 

به اقدامات بسیجیان از خود نشان می دهند.
نیروهای مسلح همچنین در مورد حضور پر شور  معاون ستاد کل 
امام تصریح کرد: این حضور پر شور در میدان   بسیجیان در میدان 
امام )ره( اصفهان بیانگر استمرار بسیج پس از 32 سال از صدور فرمان 
امام)ره( است که نشان از در میدان بودن جمعیت انبوه از جوانان و 

نوجوان در شهر اصفهان و نیز شهرستان ها است.
وی با تأکید به این که شهرهای اسالمی حاکی از رویش بسیج در 
عرصه ها است، ادامه داد: وظیفه بسیج تبعیت از فرمایش امام، رهبری، 
حفظ وحدت، هوشیاری در مقابل دشمن و مقابله با تهدیدات نرم 

است.
حجازی اضافه کرد: آنها با نا امیدی از جنگ نظامی به جنگ نرم رو 
آورده و با اقدامات ضد فرهنگی و ایجاد جبهه جدید، قصد متوقف 
کردن مسیر انقالب را دارند که در این میان وظیفه بسیجیان هوشیاری 

و مقابله با تهدید جنگ نرم است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح:

مقاومت بسیجیان، موجب هجمه سایبری شده است

آیت ا... طباطبایی:

عمده پيشرفت ها به مدد بسيج است

اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی 
کشور 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 آیین نامه اجرایی مصوب 71/12/16 هیأت وزیران براساس تفویض اختیار 
شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور محدوده رقبه ملی شده واقع در 

حوزه استحفاظی این اداره کل بشرح ذیل:
مراتع و مزارع جنوب و غرب روستای ون و متداخله های آن شامل مزرعه گومچهر پالک88، مزرعه سریچه 
پالک 69، مزرعه طاق بر طاق پالک 68، مزرعه ون آباد پالک 67، مزرعه پانه پالک 66، کنده مزرعه پانه بدون 
پالک، قنات مزرعه پانه پالک 105، قنات مزرعه ون آباد پالک 106، قنات مزرعه سریچه پالک 107 و قسمتی 
از پالک 240- اصلی بخش 5 شهرستان کاشان که دارای مساحت دو هزار و هفتصد و هشتاد و پنج هکتار و 
شش هزار و هفتصد و پنجاه و پنج متر مربع )2785/6755( منابع ملی و دارای مساحت شصت و شش هکتار 
و چهار هزار و سیصد و نود و پنج مترمربع )66/4395( مستثنیات قانونی و جمع کل آن دو هزار و هشتصد و 

پنجاه و دو هکتار و یک هزار و یکصد و پنجاه مترمربع )2852/1150( می باشد و حدود اربعه آن:
شمال: از نطقه H به مختصات جغرافیایی 498205-3782992 در امتداد خط الرأس آبریز مراتع مذکور تا 

نقطه A به مختصات جغرافیایی 502869-3784962 محدود است به مراتع استان قم.
مشرق: از انتهای حد شمالی تا نقطه D به مختصات 504666-3777233 محدود است به مراتع سارووادقان 

موضوع آگهی شماره 44045-84/8/3 و مراتع روستای ون موضوع آگهی شماره 56/12/24-26578.
جنوب: از انتهای حد شرقی تا نقطه F به مختصات 500109-3779525 محدود است به مراتع روستای ارمک 

و رهق موضوع آگهی های شماره 45195-85/12/19 و 90/4/12-14008.
مغرب: از انتهای حد جنوبی تا برسد به ابتدای حد شمالی محدود است به مراتع حسین آباد رهق موضوع 

آگهی شماره 22350-74/6/29 و مراتع روستای رهق.
باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که بوسیله جنگلدار و 
کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبه در متن آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع 
 طبیعی شهرستان کاشان و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن 
جنگل ها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبه 
معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبًا 
همراه با مدارک و مستندات قانونی به شعبه 1050 مستقر در دادسرای ناحیه 3 تهران به نشانی میدان ونک – 

خیابان مالصدرا – خیابان پردیس – نبش زاینده رود تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 

آگهی تشخيص منابع ملی و مستثنيات قانونی
 به شماره 90/9/5-34984

فیض اله رهنما 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  13576/م الف

ایام شهادت ساالر شهیدان امام حسین)ع( را به شما عزیزان  با سالم. فرا رسیدن 
تسلیت می گوییم. به همین مناسبت نکاتی را در خصوص رعایت ایمنی شبکه های برق 

یادآور می شویم که به هنگام برپایی مراسم عزاداری رعایت آن ضروری است:
- به هنگام برپایی محل مراسم و ایجاد گذرهای عزاداری شبکه های برق را مدنظر 

داشته و حریم آن را رعایت نمایید. این حریم با فاصله حداقل 3 متر می باشد.
- به هنگام برپایی محل مراسم حتی االمکان از داربست های فلزی استفاده نکنید. 
از کابل ها و سیم های تکه تکه و فرسوده استفاده نکنید و برای تأمین برق مطمئن با 
ادارات برق هماهنگی نمایید و از افراد متخصص برق در اجرای برق رسانی محل مراسم 

استفاده نمایید.
- از نصب پرچم ها و علم های مخصوص عزاداری بر روی تأسیسات برق جداً خودداری 

نمایید.
- به هنگام حمل پرچم ها و عالمت های مخصوص عزاداری، شبکه های برقی که از 

عرض خیابان ها و معابر عبور کرده است را در نظر داشته باشید.
- تلفن حوادث برق در کلیه برق شهرستانها، شهرها و روستاها 121 می باشد و به 
 صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به شما عزاداران عزیز می باشد. برای مشاوره بیشتر 
می توانید با شماره تلفن 6265102 واحد ایمنی و شماره تلفن 6278682 روابط عمومی 

شرکت توزیع برق استان اصفهان در این زمینه مشاوره نمایید.

از کلیه عزیزان التماس دعا داریم
دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان 

اطالعيه
مشترکین و عزاداران اباعبداله الحسین )ع(

شرکت توزیع برق استان اصفهان
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در زمان تصدی 
حامدیان رئیس قبلی 
اداره تعاون استان 

اصفهان قول داده شد 
به تعاونی هایی که 70 
درصد سهامدار بانو 

داشته باشند تا 100 
میلیون وام پرداخت 

خواهد شد در صورتي 
که این قول مشمول 
مرور زمان گشته و 

متأسفانه همه واحدها 
از آن بي بهره ماندند

اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسالمي 
ایران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسیم 
مي کند. بخش دولتي شامل صنایع بزرگي که به نام 
مالکیت عمومي در اختیار دولت است، تعاوني در بر 
گیرنده شرکت ها و مؤسسات تعاوني تولید و توزیع 
و بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، 
مکمل که  خدمات  و  تجارت  صنعت،   دامداري، 

 فعالیت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. 
اما در عمل فقط بخش دولتي که سهم خود در اقتصاد 
کشور را به دست گرفته و سال ها، شاید هم قرن ها، از 
دو بخش دیگر جلو افتاده است. گرچه این بخش در 
ابتدای انقالب با یک جوشش انقالبی مردم، جان گرفت 
و تعاونی های زیادی تشکیل شد اما بعد از آن آرام 
 آرام منحنی فعالیت آن نزولی شد و اکنون سال هاست

تکیه مسئوالن بر شعارهاي آرماني بدون فراهم کردن 
ابزارها و زمینه هاي گسترش سهم بخش تعاون در 

اقتصاد، این بخش را به حاشیه برده است. 
در کنار همه موانع ریز و درشتی که برای رونق فعالیت 
تعاونی ها برشمرده می شود، مدیران این بخش در 
عمل برنامه ای برای ساماندهی تعاونی های تولید و 
توزیع ندارند و در بسیاری موارد عالمت سئوال ها 

را با توضیح عملکرد تعاونی های مسکن مهر و مزایا 
و چشم اندازهای تعاون پاسخ می دهند، اما همین 
جایگاه نیز با تغییر مدیرکل تعاون استان اصفهان از 
دست رفت و باعث شد همه قول ها و برنامه هایی 
که رسول حامدیان متولی قبلی این اداره برای تشکیل 
و حمایت از شرکت های جدید داده بود به دست 

فراموشی سپرده شود.
به این ترتیب عجیب نیست وزیر تعاون اعالم کند: 
گروهی از نوکیسه ها ثروت را در اختیار گیرند و بقیه 
کار را به دولت بسپارند که بخش بزرگی از اقتصاد را 

اشتغال کرده است.

اقتصاد

گزارش

خبر
تورم به 19/3 درصد رسید

ایسنا: رئیس جمهور در گفتگوي تلویزیوني خود با شبکه 
جهاني جام جم، نرخ تورم در حال حاضر را 19/3 درصد 

اعالم کرد.
محمود احمدي نژاد در این گفتگو اعالم کرد: در حالي 
که کل میزان تورم در پایان سال گذشته 12/8 درصد بوده، 
این رقم اکنون به 19/3 درصد رسیده و روند نزولي هم 
به خود گرفته  است. وی تأکید کرد که این روند نزولي تا 
پایان سال و تا تک رقمي شدن نرخ تورم ادامه خواهد 
داشت، اما اشاره نکرد که این عدد مربوط به آبان ماه  است 

یا خیر. 

آقای رئیس؛ 14 روز گذشت
مهر: با وجود وعده محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی 
برای معرفی دو مهره اصلی بانک مرکزی یعنی قائم مقام و 

معاون اقتصادی، هنوز افراد جدید معرفی نشده اند.
بانک مرکزی که روزهای سختی را پس از بروز فساد 
مالی می گذراند، در حالی به فعالیت ادامه می دهد که 
هنوز قائم مقام و معاون اقتصادی جدید معرفی نشده اند و 
بانک مرکزی بدون این دو مهره اصلی به کار خود ادامه 
می دهد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در 23 
آبانماه گذشته اعالم کرد که تا پایان هفته، معاون اقتصادی 
و قائم مقام بانک مرکزی را معرفی می کند، اما با گذشت 
14 روز از این وعده هنوز جایگزینی برای حسین قضاوی 

و سیدحمید پورمحمدی معرفی نشده است.

جراحی نرم در قانون کار
مهر: مقامات و نمایندگان کارگری کشور بر لزوم تدوین 
سند کار شایسته قبل از اصالح قانون کار طبق پیش بینی 

برنامه پنجم توسعه تأکید کردند.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز 
در اظهاراتی پیرامون تدوین سند کار شایسته، گفت: ماده 
25 قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع تدوین سند کار 
شایسته و به نحوی شایسته گرایی در محیط کار پرداخته و 

برای آن حداقل ها و حداکثرهایی در نظر گرفته است.
که  این  به  اشاره  با  کارگری مجلس  فراکسیون  رئیس 
وزارت تعاون، کار و رفاه امسال را بحث تدوین سند کار 
شایسته در مباحث روابط کار آغاز کرده بود بیان داشت: 
از این رو انتظار می رفت شایسته گرایی در عرصه کار 
دنبال شود که می تواند یک جراحی لطیفی در قانون کار 

تلقی شود.

راه اندازي مرکز ارزیابی 
شایستگی  مدیران 

مهر: اولین مرکز ارزیابی و ارتقای شایستگی های مدیران 
در راستای اجرای ماده57 قانون مدیریت خدمات کشوری 

از سوی سازمان مدیریت صنعتی راه ا ندازی شد.
محمود کمانی با ارائه گزارشی از خدمات و فعالیت های 
سازمان مدیریت صنعتی گفت: مرکز ارزیابی و ارتقای 
شایستگی های مدیران)IMI-ADC(، به منظور کمک به 
توسعه ظرفیت کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی و 
تحقق و نهادینه سازی عدالت و شایسته  محوری در به 
کارگیری و پرورش مدیران و کارکنان کلیدی سازمان ها 
راه اندازی شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی 
به  ارزیابی را  از خدمات  این مرکز مجموعه ای  افزود: 
صورت یکپارچه با سایر ارکان مدیریت و توسعه منابع 
انسانی به افراد، سازمان ها و بنگاه  های اقتصادی ارائه 

می  کند.

 روش پرداخت عیدی
تغییر نمی کند

مهر: دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر این که مجلس بر 
مصوبه سال 75 خود در مورد روش پرداخت عیدی 
سالیانه کارگران پافشاری می کند، گفت: این قانون نیاز 

به تغییر ندارد.
علیرضا محجوب در پاسخ به سئوالي در زمینه پیشنهاد 
تغییر روش محاسبه عیدی سالیانه کارگران و به عبارتی 
تالش در کاهش آن در پیش نویس اصالح قانون کار، 

گفت: پرداخت عیدی سالیانه کارگران قانون دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با تأکید بر این که قانون 
پرداخت دو تا سه برابری حداقل دستمزد به عنوان عیدی 
سالیانه از سوی مجلس مصوب شده است و تاکنون نیز 
هیچ کارگر و کارفرمایی به آن معترض نبوده است که 
حال بخواهیم آن را تغییر دهیم. محجوب تصریح کرد: 
قانون مربوط به عیدی کارگران به نحوی است که سایر 
بخش ها هم تمایل دارند تا عیدی سالیانه خود را با آن 
فرمول دریافت کنند. بنابراین در این زمینه قانون مجزایی 
وجود دارد و نیازی به تغییر در آن نیست، همچنین کسی 

به مجلس پیشنهاد تغییر آن را نداده است.

 اصالت بر پنهان کاری است
فارس: عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان این که 
بانک های دولتی دخیل در ماجرای فساد اقتصادی اخیر 
موارد  برخی  داشت:  اظهار  نداشتند،  جالبی  همکاری 
اطالعاتی خواسته شد که بانک ها از دادن آن امتناع کردند 

یا اگر دادند آنچه که الزم بود به ما نرسید.
سید فاضل موسوی در خصوص میزان همکاری بانک ها 
در ارائه اطالعات برای کشف زوایای فساد اقتصادی اخیر 
اظهار داشت: بانک ها بنا به ضرورت سعی کردند همراهی 
کنند، اما برخی موارد  اطالعاتی خواسته شد که بانک ها 
از دادن آن امتناع کردند یا اگر دادند آنچه که الزم بود به 

ما  نرسید. 
بانک ها  برخی  که  است  این  من  برداشت  افزود:  وی 
همکاری جالبی نداشتند و اطالعاتی که باید برای شفاف 
شدن موضوع و رسیدن راحت و سریع به موضوع الزم 

است را در اختیار نگذاشتند.

سرپرست اداره کل گمرك استان خبر داد:
صادرات  370 میلیون دالر مصنوعات طال و نقره

سرپرست اداره کل گمرک استان اصفهان گفت: در هشت ماهه 
نخست سال جاری 377 میلیون و ۶4۶ هزار دالر مصنوعات 

طال و نقره از گمرک این استان صادر شده است.
اسداله احمدی ونهری با بیان این که طی هشت ماهه نخست 
سال جاری تشریفات صادرات از گمرک اصفهان 55۶ هزار و 
107 تن کاال بوده است، اظهار داشت: ارزش این میزان کاال 

955 میلیون و 841 هزار دالر است.
وی ادامه داد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 21 درصد کاهش 
و از حیث ارزش 57 درصد افزایش داشته است. سرپرست اداره کل گمرک استان اصفهان 
افزود: طی این مدت بخش صنعتي و شیمیایي 9۶ درصد از وزن و 51 درصد از ارزش، 

بیشترین سهم صادرات کاال از گمرک اصفهان را به خود اختصاص داده اند.
وی مصنوعات طال و نقره را با 377 میلیون و ۶4۶ هزار دالر عمده ترین اقالم صادراتی 
طی هشت ماهه نخست سال  جاری از گمرک استان اصفهان عنوان کرد و بیان داشت: در 
این مدت بخش آهن  آالت و فوالد با 183 میلیون و 133 هزار دالر، فرش ماشینی با 100 
میلیون و 507 هزار دالر و مصنوعات مس با 40 میلیون و 230 هزار دالر در ردیف های 

بعدی صادرات قرار دارند.

رئیس انجمن صنفی نانوایان اصفهان هشدار داد:
رشد 30 درصدي اشتغال زیرزمینی در صنف نانوایان

از  حومه  و  اصفهان  نانوایی  کارگران  صنفی  انجمن  رئیس 
افزایش بیکاری کارگران در این صنف خبر داد.

علی یزدانی با اشاره به افزایش هزینه های نانوایی ها پس از 
از کارگاه های  قابل توجهی  تعداد  اظهارکرد:  یارانه ها  حذف 
تعطیلی  به  نداشته اند  را  هزینه ها  تحمل  توان  که  نانوایی 
 کشیده شده و سایر اعضا فعال نیز کارگران خود را کاهش

 داده اند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از کارگران با دستمزد پایین تر از اداره کار، نداشتن 
بیمه، ساعت کار باالتر از حد قانون و حتی با سپردن چک سفید و یا وثیقه نزد کارفرما 
در سطح کالن کشور به کار مشغولند و به عبارتی اشتغال زیرزمینی نیروی کار 30 درصد 

افزایش یافته است.
رئیس انجمن صنفی کارگران نانوایی های اصفهان و حومه با اشاره به شعار سازمان 
جهانی کار I.L.O مبنی بر اصل سه جانبه گرایی )کارگر، کارفرما و دولت( تصریح کرد: 
وقتی که بین کارگر و کارفرما تعادل منطقی پرداخت دستمزد وجود ندارد، می طلبد که 
دولت به عنوان حاکم از طریق کاهش قیمت آب، سوخت، مالیات و به ویژه حق بیمه 

پرداختی کارفرما برای کارگر، مشکل را رفع کند.

مسئوالن، جزیره ای عمل نکنند
پروژه  هایی که دو  بار کلنگ زني مي شوند

استاندار اصفهان با انتقاد شدید از کلنگ زنی یک پروژه برای 
دو مرتبه در اصفهان گفت: از تمامی دستگاه های اجرایی استان 
می خواهم برای هر گونه بهره برداری و کلنگ زنی در سطح 

استان با استانداری هماهنگ باشند.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 24 
اردیبهشت ماه امسال در جریان سفر به استان اصفهان با حضور 
در نزدیکی شهر جدید بهارستان، کلنگ آغاز عملیات اجرایی 

پروژه عظیم متروی اصفهان - بهارستان را بر زمین زد.
این در حالی است که چهارم آذر ماه نیز برای بار دیگر  کلنگ آغاز عملیات اجرایی 
این پروژه با حضور جمشید نور صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی به زمین خورده 
است و خبر آغاز عملیات اجرایی فاز نخست مترو اصفهان - بهارستان دو بار از سوی 
دو مسئول دولت تیتر رسانه ها شد. به دنبال این اتفاق، استاندار اصفهان  در جمع مدیران 
استانی با انتقاد شدید از این نوع عملکردها و ناهماهنگی بعضی از دستگاه های استان برای 
بهره برداری ها و کلنگ زنی ها گفت: از تمامی دستگاه های اجرایی استان می خواهم برای 
هر گونه بهره برداری و کلنگ زنی در سطح استان با استانداری هماهنگ باشند و اقدامات 

دولت را با این اقدامات جزیره ای زیر سئوال نبرند و بهانه دست رسانه ها ندهند. 

پیشخوان

بر بام ایران

 اعضای تعاونی ها، قشر كم درآمد جامعه
مدیر عامل یک شرکت تعاوني مسکن مهر با شمردن مشکالت به وجود آمده در بخش ساختمان می گوید: 
وقتی پول به پیمانکار تزریق می شود او مواد و مصالح را می خرد و افزایش قیمتی هم ایجاد نمی شود اما با 
توجه به این که اعضای تعاونی ها قشر کم درآمد جامعه هستند با آورده پول به فرض هفت میلیون تومان 
انتظار دارند که مابقی را از طریق وام به دست بیاورند. اما قول های انجام نشده باعث می شود که آنها مشکل 

پیدا کرده و انصراف بدهند و مجبور شوند که عضویتشان را لغو کنند.
سعید عوض پور با ابراز گالیه از قول هایی که جامه عمل نپوشیده اند ادامه داد: دو سال گذشته و اداره تعاون 

به وعده هایش عمل نکرده و تمامی معادالت شرکت های تعاونی را بهم ریخته است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: سرانه تولید این استان در سال 83 تنها یک میلیون 
تومان بوده که این رقم در سال 87 به پنج میلیون تومان افزایش 

یافته است.
علی شهریارپور اظهار داشت: نقش سیستم بانکی در ارتقای جایگاه 
کشور و به ویژه این استان در افزایش تولید، بهبود سطح رفاه 

اجتماعی، اشتغال و سرمایه گذاری غیر قابل انکار است.
وی افزود: بررسی شاخص های موجود به خوبی نشانگر ارتقای 

سطح رفاه اجتماعی در کشور و به ویژه این استان است.
شهریارپور مقایسه شاخصه های بهبود سطح رفاه اجتماعی در این 
استان را یکی از دالیل اثبات این ادعا برشمرد و گفت: با مقایسه 
ابتدای سال 83 و اواخر سال 89 می توان  با آمار ثبت شده در 
این ادعا را به اثبات رساند. مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به شاخص میزان تجارت خارجی 

در این استان در مقایسه سال 83 و 89، گفت: در سال 83  میزان 
تجارت خارجی در این استان 32 میلیون دالر گزارش شده است، 
این در حالی است که این شاخص با رشد چشمگیری در سال 89 

به 112 میلیون دالر افزایش یافته است.
وی افزود: هدف گذاری تجارت خارجی سال 89 در چهارمحال 
و بختیاری 82 میلیون دالر  ثبت شده که با تالش شبانه روزی 
مسئوالن چهارمحال و بختیاری و همکاری قابل قبول سیستم بانکی 

این استان به 112 میلیون دالر افزایش یافته است.
شهریارپور با اشاره به تولید ناخالص داخلی این استان در سال 83، 
گفت: در این سال میزان تولید ناخالص داخلی این استان 89 میلیارد 
تومان بود و سهم چهارمحال و بختیاری در تولید ناخالص داخلی 

کشور در همین سال 0/57 درصد ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که این رقم با رشد قابل 

قبولی به 0/۶7 درصد در سال 87 افزایش یافته است.

زاینده رود
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
روستایي استان چهارمحال و بختیاري از افزایش 10 درصدي 

معوقات آب بهاي مشترکان روستایي خبر داد.
امور آب و فاضالب  قاسمعلي خدابخشي در جلسه مدیران 
روستایي شهرستان ها گفت: در سال جاري تعدادي از مشترکان 
روستایي با عدم پرداخت مبلغ آب بهاء مصرفي خود موجب 

شده اند که مطالبات این شرکت سیر صعودي داشته باشد.
خدابخشي با اشاره به حذف کمک زیان از شرکت هاي دولتي 
در سال 1390 در ادامه از کلیه مشترکان روستایي درخواست 
نمود با پرداخت به موقع قبوض آب بهاء امکان ارائه خدمات 

بیشتر و بهتر را براي کارکنان این شرکت مهیا نمایند.
نامبرده با عنوان مبلغ 9 میلیارد ریالي بدهي مشترکان به شرکت 
آب و فاضالب روستایي افزود: با پرداخت این مبلغ از طرف 

مشترکان روستایي مي توان شبکه آبرساني فرسوده تعداد قابل 
توجهي از روستاها را نوسازي کرد و از قطع مکرر و اجباري 
آب براي رفع حوادث شکستگي لوله هاي فرسوده جلوگیري 

نمود.
مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاري یادآوري کرد: 
این شرکت در حال حاضر به بیش از 75000 مشترک که در 
بیش از 400 روستاي استان که قبوض آب بها براي آنها صادر 

مي گردد خدمات آب رساني ارائه مي نماید.
تقلید در خصوص عدم  مراجع عظام  استفتائات  بیان  با  وي 
از  استفتائات  پي  در  گفت:  مصرفي  بهاي  آب  پرداخت 
ا... العظمي خامنه اي امتناع  مراجع عظام تقلید حضرت آیت 
فرمودند که  ندانسته و  را جایز  بهاء  پرداخت قبوض آب  از 
آن ضامن  و  بدهکار  مشترک  و  باطل  آن  با  غسل  و   وضو 

 مبلغ است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداري خبر داد:

افزایش 5 برابری سرانه تولید در چهارمحال و بختیاری
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایي چهارمحال و بختیاري  اعالم کرد:

افزایش ده درصدي معوقات آب بهاي مشترکان

ثروت و اقتصاد در اختیار نوکیسه هاست

زاینده رود

پرداخت  از  تعاوني  شرکت هاي  و  اتحادیه  معافیت 
عوارض براي ادامه و تقویت شبکه تعاونی ها در اصل 
44 آمده، اما به دلیل اجرا نشدن این قانون در اصفهان، 

بسیاری از تعاونی ها در حال منحل شدن هستند.
شرکت های  و  تعاون  شکل گیري  مراحل  و  تاریخچه 
تعاونی، گواه این است که یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 
انگیزه های بشری برای همکاری با یکدیگر وجود نیاز 
عامل هدف  دو  این  است.وجود  بوده  منافع مشترک  و 
مشترکی را برای آنها به وجود آورده به نام رفع نیاز از 
را  تعاونی ها  اهمیت  امر  این  همکاری.  و  تعاون  طریق 
نهادهای مردمی که در  دو چندان می کند، سازمان ها و 
عین برخورداری از خصوصیات و مشخصات یک واحد 
اقتصادی و تجاری، دارای ارزش های مکتبی و اجتماعی 
هم بوده و می توانند تالش های دسته جمعی و گروهی 
اهداف  به  رسیدن  تا  را  تعاونی  دهنده  تشکیل  اعضای 

مشترک و پیشرفت هدایت کنند.
افزایش تولید و بازدهی، ارتقای سطح زندگی، رهایی از 
وابستگی اقتصادی، رفع محرومیت و فقر، ارتقای سطح 
مشکالت  برطرف کردن  درمانی،  و  بهداشتی  خدمات 
اجتماعی  اقتصادی-  نیازهای  تأمین  تورم،  و  بیکاری 
ورود  با  می تواند  که  است  سرفصل هایي  جمله  از  و... 

تعاونی ها به چرخه اقتصادی دچار تغییر و تحول شود.
با روغن کاری های کاذب به مقصد نمي رسیم

کند  عمل  معیوب  تعاون  اداره  چرخه  این  در  اگر  اما 
رسید،  مقصد  به  کاذب  کاری های  روغن  با  نمی توان 
این در حالی است که  بیشتر کشورهای موفق دنیا در 
اکثر زمینه های اقتصادی و اجتماعی خود از تعاونی ها 
 و صندوق های تعاون بهره برده اند. با کمی دقت مشاهده
 می کنیم که تعاونی ها فقط در مسایل اقتصادی کاربرد 
ندارند به فرض در جایی که یک شرکت تعاونی تأسیس 
از  می کنند،  مشورت  هم  با  شرکت  اعضای  می کنیم 
هیأت  انتخاب  برای  و  می نمایند  استفاده  هم  تجربیات 
مدیره رأی گیری می کنند. عالوه بر این تعاونی احتیاج به 
آموزش دارد. همه اینها و بسیاری از موارد دیگر باعث 
جامعه در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  بنیه   تقویت 
می شود و بدین ترتیب تعاونی می تواند باعث گسترش 

این زمینه ها در سطوح جامعه گردد.
تعاوني هاي اصفهان در حال انحالل

یکی از افرادی که به عنوان مدیر عامل یک شرکت تعاونی 
در اصفهان فعالیت می کند با اشاره به این که این امر محقق 
با این که در قانون به صراحت به این  نشده می گوید: 

موضوع 
شده  پرداخته 

اما متأسفانه تعاونی ها 
زیر بار و فشار پرداخت حق 

بیمه کمر خم کرده اند.
وی که نخواست نامش فاش شود ادامه داد: 

اگر از تعاونی ها حمایت های مادی و معنوی نشود 
مجبور می شوند از فعالیت خود کنار بروند.

قول هایي که عملي نشد
 به گفته او در زمان تصدی حامدیان رئیس قبلی اداره 
تعاون استان اصفهان به ما قول داده شد به تعاونی هایی 
که 70 درصد سهامدار بانو داشته باشند تا 100 میلیون وام 
پرداخت خواهد شد در صورتي که در حال حاضر این 
قول مشمول مرور زمان گشته و متأسفانه همه واحدها از 
آن بي بهره ماندند. این مدیر با اعالم این که اگر وضعیت 
به همین شکل ادامه یابد مجبور به عدم فعالیت خواهیم 
از  بیش  برای  توانسته ایم  ما  اکنون  هم  کرد:  تأکید  شد 
100 نفر اشتغال ایجاد کنیم و در صورت منحل شدن 
تعاونی این افراد نیز بیکار خواهند شد. به گفته بسیاری 
از کارشناسان، با توجه به این که کشور ما درحال حاضر 
گرانی،  همچون  فراوانی  های  گرفتاری  و  مشکالت  با 
تورم، بازسازی، تهاجم فرهنگی، تبلیغات سوء دشمنان 
و بسیاری از موارد دیگر روبه رو است، هدف از موضوع 

تعاون و تعاونی ها، توسعه و پیشرفت کشور است.
نقشي که هر روز کمرنگ تر مي شود

نقش تعاونی ها هرچند به صورت مختصر و کوتاه در رشد 
و توسعــه اقتصـــادی، اجتماعی، فرهنگی کشور تأثیر 
به سزایی داشته و در باال بردن رفاه و آسایش اقتصادی، 

اجتماعی 
و فرهـــنگی 

مؤثر بوده است.
تعاونی ها  از  بسیاری  در  این مشکالت  در حال حاضر 
باال  حسابی  زمینه  این  در  گالیه ها  و  دارد  عمومیت 
عوض پور  سعید  سید  که  حدی  به  است،  گرفته 
کارگری  مهر  مسکن  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
ها وعده  به  اگر  گوید:  می  باره  ایــن  در   ایمانشهر 

عمل 
و  می شــد 
میلـــیون  سه  یا  دو  حتی 
تعاونی ها  اعضــای  اختیـــار  در 
تعاونی ها مشکالت  از  بسیاری  می گرفت   قرار 
  حل می شد. عوض پور اضافه می کند: این امر اشتغال زایی

 این مؤسسات را نیز به مخاطره می اندازد.
بخش هاي  از  یکي  تعاون  که  کنیم  ادعا  اگر  بنابراین    
اشتغال  بخش  بهبود  در جهت  که  است  اقتصادي  مهم 
همین  به  و  نرفته ایم  خطا  به  راهی  شده،  واقع  مؤثر 
تعاونی ها بیشتر  هرچه  حمایت  راستای  در  باید   خاطر 

کوشید.

چرخه معیوب تعاون اصفهان، نیازمند بازنگری اساسی

تعاوني هاي اصفهان در حال نابودي  اند
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الحاق خوراسگان به اصفهان قطعی شد
ــهر اصفهان الحاق خوراسگان  ــالمي ش رئیس شوراي اس
ــت و اعالم کرد: با اتمام  ــهر ضروری دانس را به این کالنش
دوره سوم شورای اسالمی شهر خوراسگان این مهم محقق 

خواهد شد.
ــولیها با اعالم این مطلب افزود: الحاق شهر  عباس حاج رس
خوراسگان به شهر اصفهان برکتي براي هر دو شهر خواهد 
ــردم اصفهان و هم  ــوری که این مهم هم به نفع م ــود به ط ب

ــگان مي باشد. وي علت تاخیر الحاق خوراسگان به اصفهان را افزوده شدن دوره  خوراس
سوم شوراهای اسالمی شهرها دانست و اذعان داشت: شورای اسالمی خوراسگان بعد از 
توافقات اولیه این طرح در خواست تحقق این مهم بعد از پایان دوره این شورا شد به همین 
دلیل شورای اسالمی شهر اصفهان اصراری در این زمینه نورزید و تصمیم این شورا را به 
عنوان نمایندگان مردم محترم شمرده است. وی اظهار داشت: به طور حتم با پتانسیل هاي 
بسیاري که در شهر خوراسگان وجود دارد با الحاق این دو شهر طرح هاي کالن بسیاري در 
شهر خوراسگان به اجرا در مي آید. حاج رسولیها در ادامه با اشاره به این که ورودي شهر 
اصفهان از شهر خوراسگان مي گذرد، ادامه داد: با الحاق این دو شهر  مي توان هم درآمدزایي 
داشت و هم فعالیت هاي عمراني وسیع تري انجام داد. وی تصریح کرد: تصمیمات شورای 
ــالمی شهر بر اساس انتظارات کارشناسی و خواسته مردم خوراسگان و طی جلسات  اس

مشترک و با موافقت مسئوالن مربوط این دو منطقه صورت گرفته است.

زاینده رود
در خیابان های شهر که قدم می زنی رقابت تنگاتنگ برای 
دلرباشدن را به وضوح مشاهده می کنی و هر روز می توانی 
چهره متفاوتی را از دختران شهر شاهد باشی، تب زیبایی 
تا جایی پیش رفته است که دیگر خیابان ها به محلی برای 
نمایش زیبایی و دلربایی چهره ها تبدیل شده است اما باید 

دید در پس این زیبایی تصنعی چه چهره ای نهفته است؟
جوانان  اندیشه  و  ذهن  در  زیبا  صورت  روزها  این 
که،  بیت  این  و  است  شده  زیبا  سیرت  جایگزین 
زیبا  برادر سیرت  ای  نیست  هیچ  ظاهر  زیبای  صورت 
فانتزی،  مش های  است.  جوانان  تمسخر  موجب  بیار 
مو،  در  حلقه  گذاشتن  مکزیکی،  و  آفریقایی  بافت هاي  
تنها  چشم  و  ابرو  تاتوی  ناخن،  کاشت  مو،  اکستنشن 
بخشی از تالش دختران برای افزایش زیبایی و دلربایی 
است. اما تمام این تالش ها برای نمایش زیبایی در سطح 
خیابان های شهر صورت می گیرد به گونه ای که خیابان ها 
به نمایشگاه عرضه مدل های مو و آرایش صورت تبدیل 
شده است و برای آگاهی از جدیدترین مدل های مو و 
آرایش کافی است چند ساعتی را در یکی از مراکز خرید 

بزرگ قدم بزنی.
حال ببینیم چه کسي در برقراري این فستیوال نقش دارد.

اعتماد به آرایشگر برای تنوع در چهره
در آرایشگاهی واقع در شرق که وارد می شوی جمعیت 
انبوهی از افراد را مشاهده می کنی که منتظرند تا نوبت آنها 

برسد.
دختر جوانی که برای اکستنشن مو به این آرایشگاه مراجعه 
کرده است با شوق فراوان از پایان یافتن ماه ها انتظار برای 
بلند شدن موهایش صحبت می کند و می گوید: با استفاده 
از اکستنشن مو و اطمینان به آرایشگر خود هر چند وقت 
یکبار ظاهر خود را به طور کامل تغییر می دهم. اما تمام این 
تالش ها برای افزایش زیبایی و دلربایی با صرف هزینه های 
فراوان انجام می شود تا پس از آن، این افراد با اعتماد به 
نفس کامل در سطح خیابان های شهر قدم زده و زیبایی خود 
را به نمایش بگذارند بدون این که خود و دیگران بدانند این 
زیبایی آنها نیست بلکه ثمره تالش بسیار آرایشگر و صرف 

هزینه های فراوان است.
خانم هاي  کچلي  کردن  پر  براي  نجومي  رقم هاي 

گیسو کمند!
اکستنشن مو در آرایشگاه های مختلف قیمت متفاوتی دارد 
به گونه ای که از شاخه ای 1500 تومان شروع و تا چهار 
هزار تومان متغیر است به عنوان مثال برای فردی که موهای 
کم پشتی دارد اکستنشن مو200 تا 300 هزار تومان هزینه 
خواهد داشت و حتی در برخی از مواقع نیز خود فرد باید 

شاخه های مو را خریده و برای آرایشگر ببرد.
بافت مو نیز این روزها در میان دختران رواج بسیاری یافته 
است و شاهد انواع مدل های بافت از آفریقایی و مکزیکی 

تا خلیجی و عربی هستیم. بافت آفریقایی فقط برای جلوی 
موها20 هزار تومان هزینه دارد و مبلغ بافت تمام مو در 
آرایشگاه های جنوبی شهر از 100 هزار تا 300 هزار تومان 
متغیر است و هر چه بافت ریزتر باشد هزینه آن بیشتر 
می شود؛ مش مو نیز از 100 هزار تومان شروع شده و گاه تا 

300 هزار تومان برای برخی از افراد هزینه به همراه دارد.
برخي  براي  گاهي  هزینه ها  این  که  شد  یادآور  باید  اما 
خانواده ها در حد درآمد یک ماهه آن هاست و با این اعداد 

و ارقام چرخ هاي زندگي هایي مي چرخد. 

کاشت 10 ناخن 80 هزار تومان!
ناخن نیز یکی دیگر از اعضای بدن است که از تیغ زیبایی 
آرایشگر در امان نمانده است و کاشت ناخن و فرنچ آن 
برای زیباتر شدن این عضو در آرایشگاه های زنانه انجام 
می شود و گاه کاشت ناخن به قدری با روش های نامناسب 
و غیر بهداشتی انجام می شود که موجب عفونت مي گردد 

اما کاشت ناخن چه مقدار هزینه به همراه دارد؟
با  شهر  جنوب  آرایشگاه های  در  ناخن  کاشت  هم اکنون 
انجام  تومان  تا 80 هزار  از 45 هزار  متفاوتی  قیمت های 

می شود همچنین هزینه مانیکور و پدیکور ناخن از هفت 
هزار تا 20 هزار تومان متغیر است.

تاتوی ابرو و چشم نیز در برخی از آرایشگاه های 
زنانه انجام می شود و مشتریان خود را دارد.

هزینه تاتوی ابرو در آرایشگاه های مرکز شهر 25 هزار تومان 
است اما آرایشگاه های جنوب هزینه ۶0 تا 70 هزارتومانی 

را برای این کار دریافت می کنند.
اما همیشه این طور نیست که پس از تاتو چهره فرد زیباتر 
شود چرا که در برخی از مواقع تاتوی ابرو موجب زخم 
شدن آن می شود همچنین بیشتر افرادی که اقدام به تاتو 
کرده اند پس از مدتی پشیمان شده و می خواهند آن را پاک 
کنند اما اگر این تاتو دائم باشد به سختی از بین می رود 
و برای رفع آن باید دست به دامان متخصصان پوست و 
استفاده از لیزر شد تازه با این روش ها نیز امکان پاک شدن 

کامل آن کم است.
آیا کسي مي داند در پس چهره زنان پر رنگ و لعابي که 
چه  شده اند،  فساد  کمان  رنگین  جامعه  سطح  در  امروز 
چهره اي پنهان است و این همه هزینه براي نمایش این 

زیبایي هاي ساختگي در سطح جامعه چیست؟

جامعه
خبر

 توصیه پلیس به هیأت های عزاداری 
زاینده رود

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: به منظور از هرچه 
ــم دهه اول محرم، پلیس برای  باشکوه تر برگزارشدن مراس
ــین )ع( آمادگي  ــا هیأت های عزاداری امام حس همکاری ب

دارد.
ــرهنگ غالمی افزود: اگر پلیس از قبل آماده باشد بهتر  س
ــانی از  ــت را اداره کند و البته اطالع رس ــد وضعی مي توان

ــیما جهت مسیرهایی که قرار است به لحاظ حضور دسته جات در  طریق صدا و س
آنجا محدودیت ایجاد شود بسیار موثر مي باشد. وی خطاب به مسئوالن هیأت های 
عزاداری  خاطرنشان کرد: از این افراد مي خواهیم تا قبل از بیرون آوردن دسته جات 
ــیر  ــدن مس با عوامل پلیس راهور منطقه خود هماهنگی کنند تا  عالوه بر هموار ش
براي حرکت دسته جات مردم هم پشت ترافیک نمانند. این مقام مسئول با اشاره به 
ــاجد و تکایای محله های دیگر باعث ترافیک مي شود تصریح  این که حضور در مس
کرد: از مردم مي خواهیم که در مسجد، تکیه و حسینیه محله خود حضور پیدا کنند 
ــم محله های دیگر خودداری نمایند. سرهنگ غالمي همچنین  و از حضور در مراس
به رانندگان توصیه کرد: در هنگام محدودیت مسیرها توسط ماموران این پلیس و یا 
ــدن خیابانها به خاطر برپایی مراسم، با ماموران همکاری کرده و سعی کنند  بسته ش

از خیابان های اطراف به محل مورد نظر خود بروند.

ممنوعیت ثبت نام در مراکز آموزش از راه دور
زاینده رود

ــورای  وزیر آموزش و پرورش گفت: باتوجه به مصوبه ش
ــوزش از راه دور  ــز آم ــرورش، مراک ــی آموزش و پ عال

نمی توانند دانش آموزان الزم التعلیم را ثبت نام کنند.
ــان کرد: این موضوع به  حمیدرضا حاجی بابایی  خاطرنش
هیچ عنوان مورد تأیید آموزش و پرورش نیست که مراکز 
ــم و تربیت دانش آموزان  ــوزش از راه دور مجوز تعلی آم

ــند، به  ــته باش الزم التعلیم را در خارج از کالس درس به صورت غیر حضوری داش
ــان در کجا تحصیل می کنند. وی با اعالم مصوبه  گونه ای که والدین ندانند فرزندانش
شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اجرای سه وظیفه قانونی در رابطه با مراکز 
آموزش از راه دور افزود:  مگر در روستاهای دور که فاقد مدرسه استدر بقیه موارد 
ــاس ارائه مدرک به  ــن مراکز نمي توانند الزم التعلیم ها را ثبت نام کنند.بر این اس ای
ــات پایان دروس  ــرکت در امتحان ــوزان الزم التعلیم نیز فقط در صورت ش دانش آم
ــانی و روابط عمومی وزارت آموزش و  ــت. به گزارش مرکز اطالع رس امکانپذیر اس
پرورش، حاجی بابایی خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از والدین، 
ــوص فراگیری آموزش های الزم  ــش از 90 درصد اولیا رضایت خود را در خص بی
توسط فرزندانشان در محیط مدرسه اعالم کرده اند که این موضوع از اعتماد آنها به 

مدارس ناشی می شود.

تلنگر

بر بام ایران

حوادث

شهرداری  فاوا  سازمان  مدیرعامل  یزدان پناه،  همایون 
اصفهان در چهل و ششمین نشست شورای راهبردی 
فاوا کالنشهرهای کشور طی مصاحبه ای گفت: در حال 
از 30 خدمت  بیش  دارد  افتخار  فاوا  حاضر سازمان 

الکترونیکی به شهروندان اصفهانی ارائه دهد.
با  شهرداری  فاوا  سازمان  افزود:  ادامه  در  پناه  یزدان 
تدوین برنامه کالن فناوری اطالعات کالنشهر اصفهان 
سمت  به  حرکت  نیاز  مورد  پروژه های  تعریف  و 
اهداف الکترونیکی شهرداری اصفهان را آغاز کرده و 

امید است با تحقق پروژه های پیش بینی شده این مهم 
به خدمات  اشاره  با  تر محقق شود. وی  هرچه زود 
شهرداری  پورتال  طریق  از  شده  ارائه  الکترونیکی 
اصفهان اضافه کرد: سامانه های موقعیت یاب وسایل 
افزودن  و  دیجیتال  امضای  نقلیه)AVL(،گواهی 
قابلیت امضای دیجیتالی به سامانه اتوماسیون اداری، 
پرداخت  شهروندان،  مکاتبات  الکترونیکی  پیگیری 
الکترونیکی عوارض خودرو، مشاهده فیش عوارض 
مناقصه ها  اطالعات  آپارتمان ها،  و  منازل  نوسازی 

آموزش  مرکز  الکترونیکی  نام  ثبت  مزایده ها،  و 
تاکسیرانی،  شکایات  الکترونیکی  ثبت  فاوا،  سازمان 
اینترنتی، ثبت  ثبت پیشنهادات مردمی از طریق 137 
الکترونیکی شکایات شهرداری، بایگانی الکترونیکی و 
حذف گردش فیزیکی پرونده ها و محاسبه عوارض 
الکترونیکی  خدمات  جمله  از  شهرسازی  درآمد 
 شهرداری اصفهان بر روی پورتال شهرداری به نشانی

 www.isfahan.ir می باشد.
یزدان پناه در ادامه به دیگر پروژه های راه اندازی شده 

و  کرد  اشاره  اصفهان  شهرداری  فاوا  سازمان  توسط 
شهرداری،  در  نامه ها  فیزیکی  گردش  حذف  افزود: 
ارتباط الکترونیکی با رئیس و اعضای شورای شهر، 
ارتباط الکترونیکی با شهردار اصفهان، ثبت پیشنهادات 
مردمی، ثبت وپیگیری پیشنهادات کارکنان، نظرسنجی 
در  عضویت  درخواست  شهروندان،  از  الکترونیکی 
در  متوفیات  جستجوی  افتخاری،  بازرسین  طرح 
مرکزی  کتابخانه  در  جستجو  رضوان،  باغ  آرامستان 
تخلفات  به  اصفهان، درخواست رسیدگی  شهرداری 
ساختمانی، درخواست نامگذاری معابر شهر، مشاهده 
و  شهرداری   SDI با  ارتباط  کارکنان،  حقوقی   فیش 
راه اندازی نقشه پویای شهر از دیگر پروژه های اجرا 

شده توسط این سازمان بوده است.

آغاز توزیع شیر رایگان 
در مدارس 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش 
هزار   700 بین  شیر  توزیع  از  اصفهان  پرورش   و 
دانش آموز در استان اصفهان خبر داد و گفت: برای 
توزیع 70 نوبت شیر تا پایان سال تحصیلی جاری، 

یکصد میلیارد ریال هزینه شده است.
با نواخته شدن زنگ نمادین توزیع شیر در  همزمان 
معاون توسعه  مدارس اصفهان، سید کمال خشوعی 
مدیریت و پشتیبانی اداره کل با اشاره به اهمیت فواید 
کامل  و  استفاده همگانی  بر  شیر،  العاده  فوق  غذایی 
این مایع لبنی تاکید کرد و اظهار داشت: ما همچنان 
و  صحیح  استفاده  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  نیازمند 
مهم  این  و  هستیم  کشور  در  شیر  همگانی  مصرف 
از مدیران، مربیان و  اعم  با کمک همکاران فرهنگی 
آموزان  اداری مدارس و کلیه دانش  کادر آموزشی و 
ضرورت به  وی  رسید.  خواهد  ظهور  و  ثبوت   به 
 بهره مندی از سرور نوشیدنی ها، شیر تاکید کرد و مصرف 

شیر را نوعی سرمایه گذاری برای انسانها دانست.

 بی تفاوتی عدالت محوری
 را کم رنگ می کند

فارس: دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
به مسائل و  استان اصفهان گفت: بی تفاوتی نسبت 
نا هنجاری های موجود در جامعه سبب کم رنگ شدن 

عدالت و عدالت محوری میان مردم می شود.
حجت االسالم محمد حسین فقیهی در مراسم زنگ 
اهمیت  به  اشاره  با  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
از منکر در  امر به معروف و نهی  ترویج و توسعه 
سطح جامعه اظهار داشت: در حال حاضر آموزش 
و پرورش گام مهمی در راستای احیای این فریضه 
زنگ  این  شدن  نواخته  با  و  برداشته اند  الهی  مهم 
ارزش های  به سوی حفظ  دانش آموزان  مدارس  در 
وظیفه  مهم ترین  به  وی  می شوند.  هدایت  اسالمی 
جامعه ایرانی در زمینه مبارزه با نا هنجاری های موجود 
در جامعه اشاره کرد و افزود: فرهنگ ایثار و شهادت 
باید در میان دانش آموزان نهادینه شود و فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر باید به منظور اصالح جامعه 
در میان اقشار مختلف مردم زنده شود. فقیهی تاکید 
کرد: در صورتی که بی تفاوتی در جامعه رخنه کند، 
چرخه اقتصاد، مسائل فرهنگی، اجتماعی و به ویژه 
عدالت محوری در سطح جامعه فلج می شود و مردم 

به سوی فرهنگ بیگانه جذب می شوند.

رئیس جمهور 
جواب سرباال مي دهد

ایمنا: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
که تخلف  این  بر  تاکید  با  اسالمی  مجلس شورای 
عدم پرداخت بودجه مترو از سوی دولت در مجلس 
آشکار است گفت: رئیس جمهور در این خصوص 
جواب سرباال و غیر منطقی مي دهد که باید در صحن 

علنی مجلس سرپیچی از قانون را پاسخ دهد.
به  پرونده  این  که  این  به  اشاره  با  عوض حیدرپور 
پرونده  این  به  ارسال و روند رسیدگی  قوه قضاییه 
آغاز شده، افزود: کمیسیون اصل 90 مجلس در چند 
مورد به تخلف محرز دولت پی برده که یکی از آن 
موارد عدم پرداخت بودجه دو میلیارد دالری متروی 
کالنشهرهای کشور در سال های 88 و 89 است. وی 
بیان این  که بررسی های کمیسیون اصل 90 نشان  با 
داشته و  این مورد تخلف محرز  مي دهد دولت در 
به  داده  سرباال  مورد جواب  این  در  رئیس جمهور 
همین دلیل باید به صحن علنی مجلس بیاید، اظهار 
کرد: دولت در این زمینه خالف کرده و این تخلف 
آشکار و غیرقانونی است. عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در مورد 
این که چرا دولت با وجود در اختیار داشتن بودجه 
در حساب ذخیره ارزی چنین رقمی را واریز نکرده، 
تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 جلسات متعددی را 
با مسئوالن دولتی، بانک مرکزی، وزارت کشور داشته 
که در این جلسات توضیحات مسئوالن دولتی منطقی 
و قانع کننده نبود و به همین دلیل رئیس جمهور به 
صحن علنی مجلس مي آید، چرا که از نگاه ما یک 

تخلف رخ داده است.

کشف 120 کیلو گرم مواد مخدر 
زاینده رود

سرپرست مرکز اطالع رساني فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان از کشف مقدار 119کیلو و 200 گرم مواد مخدر 
تریاک در شهرستان هاي اصفهان، سمیرم و شهرضا خبر 

داد.
داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  صادقیان  مصطفي 
ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
قاچاقچي  یک  اصفهان  استان  انتظامي  فرماندهي 
قصد  که  را  اصغر- ب  نام  به  مخدر  مواد  حرفه اي 
داشت با استفاده در پوشش مسافرت خانوادگي به 
همراه همسرش مقدار 30 کیلو و 500 گرم تریاک از 
شرق کشور به تهران منتقل کند در یکي از محورهاي 
مواصالتي شهر اصفهان شناسایي و دستگیر کردند. 
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  همچنین  افزود:  وي 
مخدر شهرستان سمیرم نیز موفق شدند حین کنترل 
گرم   700 و  کیلو   74 مقدار  عبوري   خودروهاي 
مواد مخدر تریاک را از دو دستگاه خودرو سواري 

کشف و ضبط و رانندگان آنها را دستگیر کنند.
این مقام مسئول عنوان داشت: در ادامه ماموران فرماندهي 
انتظامي شهرستان شهرضا هم طي دو عملیات ویژه 
مقدار 14 کیلو گرم تریاک را از دو دستگاه خودرو وانت 
نیسان و پراید کشف و رانندگان هر دو وسیله نقلیه را 

دستگیر کردند.

گزارش

ــاله با آغاز ماه محرم و صفر، استان چهارمحال وبختیاری  همه س
ــم و آیین های ویژه اي است که در شهرهای  ــاهد برپایی مراس ش

مختلف برگزار مي شود.
ــیدن لباس  در این آیین ها در روزهای اول ماه محرم مردم با پوش
سیاه متبرک که از عتبات عالیات یا مشهد به عنوان سوغات آورده 
شده یا در امامزادگان استان متبرک شده اند اقدام به برپایی هیات ها 
و دسته های عزاداری سینه زنی، زنجیرزنی و پخت و توزیع نذری 
در محله های مختلف اقدام مي کنند. تعزیه خوانی که از زمان های 

ــتان به  ــوم بوده هنوز در برخی از نقاط اس ــتان مرس قدیم در اس
ویژه به صورت خاص در شهر طاقانک اجرا مي شود. گروه های 
ــتان هر روز در دهه اول این ماه با  ــبیه خوان و تعزیه خوان اس ش
حضور در تکایا و حسینیه ها و برپایی تعزیه امام حسین)ع(، حر، 
ابوالفضل عباس، ظهرعاشورا، و اسارت زینب)س( مصیبت این 
ــو مي کنند. گردانندگان علم و عالمت  ــا را برای مردم بازگ روزه
ــتم در کوچه و محله های برخی  ــل در روزهای هفتم و هش و کت
مناطق شهرستان شهرکرد توام با جمع آوری آرد و نذورات مردم 

از دیگر آیین های این دیار است. در این روزها مردان با حضور در 
کنار حسینیه ها و گلزار شهدا به یاد زندگی امام حسین )ع( و قیام 
ــورا خیمه های سفید و سبز را برپا و به یاد آنها روزه خوانی  عاش
مي کنند. در آیین روز عاشورا عزاداران حسینی به یاد قافله خاندان 
ــا راه انداختن کاروان، اقدام به آتش  ــا، در صحرای کربال ب آل عب

کشیدن نمادین خیمه های برافراشته مي کنند. 
همچنین گروهی به صورت نمادین به عنوان اسرای کربال در کنار 
این خیمه های در حالت سوختن، جمع مي شوند عزاداری و شیون 

ــنتی چک چکو نیز در برخی نقاط استان  و ماتم مي کنند. آیین س
ــود که در این روز مردم با زدن سنگ و چوب های  برگزار مي ش
صیقل داده شده آیین سنگ زنی را برگزار مي کنند. شب تاسوعای 
ــینی در بین برخی از ساکنان چهارمحال و بختیاری به شب  حس
ــت و روز عاشورا را روز تیغ مي نامند  چوب و دهل معروف اس
ــوعا و عاشورا در نقاط مختلف چهارمحال  و آیین های ویژه تاس
ــت، ولی تفاوت هایی نیز در اجرا با  و بختیاری در اصل یکی اس

یکدیگر دارد.

تمام تالش ها برای 
افزایش زیبایی و 
دلربایی با صرف 

هزینه های فراوان 
انجام می شود تا 

پس از آن، افراد با 
اعتماد به نفس کامل 
در سطح خیابان های 

شهر قدم زده و 
زیبایی خود را به 
نمایش بگذارند 

بدون این که خود و 
دیگران بدانند این 

زیبایی آنها نیست

تفاوت هزینه ها در آرایشگاه های شمال و جنوب شهر
کوتاهی مو در آرایشگاه های شمال و مرکز شهر 5 تا 8 هزار تومان هزینه دارد اما هنگامی که به یک 
آرایشگاه معروف تر در خیابان های جنوبی مراجعه می کنی این قیمت دو تا سه برابر می شود به گونه ای که با 
هزینه  18 تا 20هزار تومان برای کوتاهی مو مواجه می شوی و زمانی که دلیل این قیمت باال را جستجو می کنی 

این پاسخ را دریافت خواهی کرد که کارم را تمیز انجام می دهم!.
اما اکستنشن یا اضافه کردن مو در البه الی موهای طبیعی که برای بلندتر کردن و پرپشت نشان دادن مو به 

کار می رود از سایر خدمات ارائه شده در آرایشگاه های زنانه است.

مدیر عامل سازمان فاوا؛

تعدادخدمات الکترونیکی در شهرداری اصفهان به 30 رسید

تبارشناسی آیین های عزاداری در چهارمحال و بختیاری بخش اول

زیبایي مصنوعي به چه قیمت!

فستيوال زیبایی از باالي شهر تا پایين شهر
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محمد حسین لطیفی با ساختن سریال قلب 
یخی سبک جدیدی را در سریال سازی تجربه 
کرد، او کارگردانی است که بیشتر ژانرها را 
کارگردانی کرده و هم فیلم دفاع مقدسی و 
هم اجتماعی و هم طنز دارد و در واقع یک 
در همه  است و  کارگردان همه فن حریف 

ژانرها تجربه ای دارد.
این سریال پلیسی - حادثه ای است، سریال قلب 
یخی تقلیدی است از سریال های موفق روز دنیا 
 مثل سریال 24 یا سریال الست و نظیر این ها،
سکانس هایی که حمید گودرزی و حسین 
یاری در زندان هستند این سکانس ها به طور 
دقیق کپی از سکانس های فصل اول سریال 
فرار از زندان است. شخصیت های فیلم خیلی 
زیاد است و هر کدام از شخصیت ها داستانی 
دارند فیلم هم پیچیده است. مخاطب کم کم با 
نگاه کردن به سریال دچار سردرگمی می شود، 
نشان  تیزرهای کوتاهی که در وسط سریال 
می دهد و نگاهی به سکانس های قبل است که 
خیلی هم ریتم تند دارد و تند می گذرد این هم 

تقلید است از سریال 24.
اگر دیده باشید سریال 24 هم در وسط سریال 
یک دفعه تیزرهای کوتاهی نشان می دهد، که 
به  تیزرها را در سریال قلب یخی  این  کپی 
وضوح می بینید، در قسمت اول جنازه چیستا 
)الناز شاکر دوست( را می بینیم و داستان هم 
به روی این شخصیت می رود که چگونه به 

قتل رسیده و آیا نامزدش او را کشته است؟ 
11)آخرین  قسمت  در  ولی  اینها،  نظیر  و 
قسمت از فصل یک( می بینیم که چیستا )الناز 
دچار  مخاطب  و  است  زنده  شاکردوست( 

سردرگمی می شود. 
سریال قلب یخی پر از معما است و به نظر 
می رسد معماهایی که در سریال وجود دارد 
باعث جذابیت سریال شده و اگر معما ها را 
از این سریال برداریم جذابیت سریال کاسته 

می شود.
قسمت های اولیه سریال خیلی خوش ساخت 
است و هر چه قدر جلوتر می رویم سریال 
معماهای جدید  از  پر  و  جذاب تر می شود 
می شود این مسأله ادامه دارد تا قسمت نهم 
کم  سریال  جذابیت  بعد  به  نهم  قسمت  از 
شدت  به  سریال  این  دهم  قسمت  می شود، 
خسته کننده است و در قسمت دهم می بینیم 
 که داستان انگار رها شده است، یکی از بهترین 
 ۶ قسمت  یخی  قلب  سریال  های  قسمت 

مي باشد که پر از ماجراهای گوناگون است.
 7 قسمت  شروع  با  و  بعد  به   ۶ قسمت  از 
فالش بک هایی از سریال قلب یخی می بینیم 
که بر می گردد به گذشته و داستان را جور 
دیگری تعریف می کند، این فالش بک خیلی 
به سریال کمک کرد و باید به این کارگردان 
احسنت گفت، چون لطیفی می توانست این 
سریال را جور دیگری کارگردانی کند، جوری 

که دیگر نگاهی به گذشته نداشته باشیم.
تدوین این سریال وارونه است و ریتم تندی 
را که در سریال می بینید به خاطر نوع تدوین 
هر  اول  در  که  را  گذشت  آنچه  است،  آن 
قسمت سریال قلب یخی می بینیم یک ایده 
کپی است، کپی از سریال فرار از زندان، ریتم 
تندی را که در آنچه گذشت سریال قلب یخی 
می بینیم آن هم کپی است، با این همه کپی 
کاری از سریال های روز دنیا، ولی توانست 
حرف جدیدی را بزند. این سریال به هیچوجه 
نمی توانست در صدا و سیما پخش شود چرا 
که به مرز بسیاري از خط قرمزها نزدیک شده 
بود. تیتراژ آغازین و پایانی سریال قلب یخی 

بسیار ضعیف و سطحی است.
صدای  سریال  این  صحنه های  بیشتر  در 
خواننده هایی نظیر رضا یزدانی و مازیار فالحی 
از  این یکی  نظرمی رسد  به  را می شنویم که 
بعضی  چون  است  سریال  این  اشکال های 
به موسیقی و  نیاز  از صحنه ها و سکانس ها 
خواننده ندارد و فقط برای طوالنی شدن زمان 

سریال این کار را کردند.
به نظر می رسد بهترین بازی در این سریال را 
حسین یاری داشته که در لحظات احساسی 
لحظات  در  و  گرفتش  می  احساسی  حس 
بسیار  البته  و  می شد  خشمگین  هم  خشم 
بر  داستان  محور  انگار  می کند  بازی  طبیعی 

زندگی حسین یاری می گذرد.

انجمن  رئیس  فراهانی  بهزاد  تئاتر  مجله  برنامه  در 
بازیگران خانه تئاتر، با لحنی تند به انتقاد داود رشیدی 
رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران در برنامه هفت 

پاسخ داد.
ماجرا از این قرار بود که بهزاد فراهانی در برنامه مجله 
تئاتر شبکه چهار به صورت تلفنی روی خط آمد و 
به انتقاد داود رشیدی رئیس انجمن بازیگران سینمای 
ایران در برنامه هفت  که نسبت به بیانیه اخیر انجمن 
بازیگران خانه تئاتر واکنش نشان داده بود، پاسخ داد. 

وی با اشاره به این که مسئولیت صنف بازیگران تئاتر 
را دارد و موظف است از حقوق صنفی آنها دفاع کند، 
در واکنش به سخن رشیدی که گفته بود اهالی تئاتر از 
بیانیه انجمن بازیگران خانه تئاتر بی خبر بوده اند، گفت: 
داود رشیدی استاد ما است و اگر در برنامه »هفت« ما 
را دروغ گو خطاب کرده است، ما شاگردی ایشان را 
می کنیم! فراهانی ادامه داد: بیانیه انجمن بازیگران تئاتر 
مشکلی برای حضور بازیگران سینما در صحنه تئاتر 
ایجاد نمی کند و این که یک بازیگر سینما برای حضور 

در صحنه تئاتر از پیشکسوتی مانند استاد انتظامی اجازه 
بگیرد، گمان نکنم مشکلی ایجاد کند. وی با بیان این 
که سه سال است نتوانسته نمایشنامه ای را روی صحنه 
ببرد، گفت: این در حالی است که کارگردان های سینما 
به راحتی در بهترین سالن های تئاتر، نمایشنامه دلخواه 
خود را به روی صحنه می  روند. فراهانی با بیان این 
که من به استاد مهرجویی ارادت خاصی دارم، گفت: 
اگر کارگردانان بزرگ سینما و بازیگران سینما قصد 
رونق سالن های تئاتر را دارند بهتر است به سالن هایی 

مراجعه کنند که بی مخاطب و متروک رها شده اند و 
سبب رونق این سالن ها شوند و نه سالن های اصلی 
و پررونق تئاتر. فراهانی در این برنامه با اعتراض به 
سخنان داود رشیدی در برنامه »هفت« گفت: رشیدی 
هر زمان که دوست دارند می توانند در تئاتر و سینما 
حضور داشته باشند و ایشان دغدغه بازیگران تئاتر را 
ندارند. در برنامه جمعه شب »هفت«، »داوود رشیدی« 
رئیس انجمن بازیگران سینما در خصوص واکنش به 
بیانیه انجمن بازیگران تئاتر گفته بود: خود بچه های 
تئاتر هم از این بیانیه تعجب کردند و کسانی که در 
خانه تئاتر بودند نیز از این مسأله متعجب شدند و 
 نمی دانستند که خانه تئاتر چطور چنین کاری انجام

داده است.

نقد

خبر

تکیه خبر راه اندازی شد 
»تکیه خبر« ویژه نامه اخبار و گزارش های محرم و صفر از 
همه هیأت ها، تکایا، خیمه های حسینی و مجالس عزای 
حضرت ابا عبداله الحسین در سراسر جهان است، اخبار 

و گزارش های خود را برای »تکیه خبر« ارسال کنید.
در  السالم  علیه  عبداله الحسین  ابا  عاشقان  ساله  همه 
سراسر جهان همزمان با آغاز ماه محرم الحرام آستین 
ناصر«  به ندای »هل من  لبیک گویان  باالزده و  ارادت 
سرور آزادگان، سالله پاک نبی اکرم )ص(، حسین فاطمه 
سالم اله علیهما به مقام شامخ امام سوم شیعیان عرض 
دسته جات  و  هیأت  تکایا،  حسینیه ها،  می کنند.  ادب 
الکترونیک پست  طریق  از  می توانند  نیز   عزاداری 
پیامک  شماره  و   moharam1390@farsna.net
30005933 و شماره نمابر 88890134 اخبار خود را 

ارسال کنند.

»سعادت آباد« راهی کانادا شد  
فیلم »سعادت آباد« با همکاری علی  سرتیپی و رضا زارعی 
توسط پرشیافیلم از 2دسامبر در تورنتو اکران می شود و 
حامد بهداد بازیگر این فیلم  در زمان اکران به دعوت 
پرشیافیلم در کانادا حضور خواهد داشت و این اکران 
را همراهی خواهد کرد. شاهرخ بحرالعلومی مدیرعامل 
پرشیافیلم با اعالم این خبر گفت: پس از 10 سال فعالیت 
مداوم پرشیافیلم در زمینه اکران فیلم های ایرانی  در خارج 
از کشور توانستیم استقبال وسیع و گسترده ای را در بین 
جامعه ایرانی  همراه داشته باشیم به گونه ای که پس از 
برگزاری چندین دوره جشنواره فیلم های ایرانی  که همه 

ساله در ماه سپتامبر برگزار می شود.  

جشنواره 1404 رونمایی از یک 
جریان هدفمند است 

نادر قشقایی با بیان این مطلب افزود: این جشنواره تفکری 
عمیق و متعلق به زمان بسیار خاصی است که نیازمند به 

تفکر زیاد دارد و نباید برای آن تصمیم شتابزده گرفت.
وی با اشاره به زمان در نظر گرفته شده برای ارائه آثار در 
جشنواره هنری ایران 1404 گفت: بسیاری از هنرمندانی 
دارند  کارهایشان  ارائه  برای  خاصی  حساسیت  که 
نمی توانند در این زمان کوتاه کار مناسبی ارائه دهند. 
این هنرمند مجسمه ساز حوزه هنری با اشاره به این 
که جمع کثیری از هنرمندان روشنفکر نگاه ویژه ای به 
این جشنواره دارند، گفت: ما وظیفه داریم پیامدهایی را 
که در آن زمان ممکن است اتفاق بیفتد، در نظر بگیرند. 
قشقایی تاکید کرد: آثار ارائه شده باید تابع شرایط باشد 
و حرف برای گفتن داشته باشد و روشنفکرانه دقیق به 

مسائل بپردازند.

فرهنگ و هنر

سریال قلب یخی 
پر از معما است 
و به نظر می رسد 
معماهایی که در 

سریال وجود دارد 
باعث جذابیت 

سریال شده و اگر 
معما ها را از این 
سریال برداریم 
جذابیت سریال 
کاسته می شود

بهزاد فراهانی به سخنان داود رشیدی در هفت پاسخ داد: 

اگر ما دروغگو هستیم، شاگردی می کنیم

یک اتفاق ساده
فصل اول سریال قلب یخی پس از 11 قسمت که به نسبت موفق بود، به دالیلی 
نرسیدن  فروش  به  آنها می توان  از جمله  که  نکرد. دالیلی  پیدا  ادامه  و  توقیف شد 
مجموعه ها را عنوان کرد. البته این عدم اقبال نه به دلیل نداشتن جذابیت، بلکه به دلیل 
کپی رایت کردن مجموعه قلب یخی است که بین مردم باب شده و سازندگان گویا فکری 
برای اینکار نکرده بودند. این در حالی بود که مهران مدیری در سریال قهوه تلخ خود برای 
جلوگیری از این اتفاق جوایزی را پیش بینی کرده بود و موفق هم شد. اما لطیفی در فصل 

دوم به این فکر افتاد.

مزایده
9/172 شماره: 713۶ به موجب پرونده اجرایی 2171-ج/88 اجرای ثبت میمه، آقای نجفقلی 
جباری فرزند حسین به موجب سند رهنی 1078۶2-84/03/17 دفترخانه 12 اصفهان تمامت 
پالک ثبتی 1/10319 واقع در میمه بعد از پمپ گاز، به مساحت 4414 مترمربع که مدیون 
حسب قرارداد واگذاری 104/9/8905-81/02/20 مسکن و شهرسازی اصفهان تعهد احداث 
18 واحد مسکونی نمود که سند مالکیت آن قبل از تفکیک ذیل شماره 22551 صفحه 350 
دفتر 145 بنام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی مسکن و شهرسازی اصفهان صادر 
به  را  بدهی خود  که  داد  قرار  آباد  اصفهان شعبه سعادت  بانک صادرات  رهن  در  گردیده، 
بانک پرداخت ننمود لذا ارزش واحدهای احداث حسب نظریه سه تن از کارشناسان رسمی 
دادگستری بدین شرح اعالم می گردد: پالک ثبتی 1/10۶57 با متراژ اعیانی 9۶ مترمربع به ارزش 
233/442/000 ریال پالک 1/10۶58 با متراژ اعیانی 9۶ مترمربع به ارزش 228/1۶8/000 ریال 
پالک 1/10۶59 با متراژ اعیانی 9۶ مترمربع به ارزش 229/8۶0/000 ریال پالک 1/10۶۶0 با 
با متراژ اعیانی 9۶  متراژ اعیانی 9۶ مترمربع به ارزش 229/۶44/000 ریال پالک 1/10۶۶1 
مترمربع به ارزش 229/71۶/000 ریال. پالک 1/10۶۶2 با متراژ اعیانی 9۶ مترمربع به ارزش 
229/35۶/000 ریال. پالک 1/10۶۶3 با متراژ اعیانی 9۶ مترمربع به ارزش 229/824/000 ریال. 
پالک 1/10۶۶4 با متراژ اعیانی 9۶ مترمربع به ارزش 247/014/000 ریال. پالک 1/10319 
باقیمانده با متراژ اعیانی 9۶ مترمربع به ارزش 250/2۶۶/۶00 ریال و پالک 1/10۶5۶ با متراژ 
اعیانی 100 مترمربع به ارزش 250/041/۶00 ریال. پالک 1/10۶55 با متراژ اعیانی 100 مترمربع 
به ارزش 258/714/000 ریال. پالک ثبتی 1/10۶54 به متراژ اعیانی 100 مترمربع به ارزش 
242/7۶۶/000 ریال. پالک 1/10۶53 با متراژ اعیانی 100 مترمربع به ارزش 240/33۶/000 
ریال و پالک  ارزش 239/508/000  به  مترمربع  اعیانی 100  متراژ  با  ریال. پالک 1/10۶52 
ثبتی 1/10۶48 با متراژ اعیانی 100 مترمربع به ارزش 24۶/914/100 ریال که پیشرفت کار در 
کلیه ساختمان ها در حد نسبتاً کامل می باشد. ضمناً مشخصات ساختمانها بدین شرح است: 
ساختمانهای یک طبقه که در هر واحد مسکونی ویالیی ساختمانی با دیوارهای باربر آجری 
و دارای شناژبندی و سقف تیرچه بلوک با نمای آجری کارتنی، بدنه داخلی اندود گچ سفید، 
کف فرش موزاییک، درب و پنجره فلزی با شیشه، آشپزخانه اوپن به انضمام حمام و سرویس 
بهداشتی با بدنه کاشی و کف فرش سرامیک دارای لوله کشی سرد و گرم و گاز و سیم کشی 
برق و بدون اشتراکات آب و برق و گاز و غیره می باشد و حیاط سازی نمای آجری و سیمانی 
با کف فرش موزاییک می باشد. ارزش کل واحدهای مسکونی جمعاً به مبلغ 4/307/514/300 
ریال می باشد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به هر کس خریدار باشد، منفرداً یا مجتمعاً به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است کلیه بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های انجام شده از محل مزایده به برنده مزایده مسترد می گردد. جلسه مزایده حضوری 
روز چهارشنبه مورخه 90/09/23 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت میمه به 
نشانی خیابان طالقانی – جنب اداره بهزیستی برگزار می گردد. این آگهی در یک نوبت مورخه 
90/09/07 در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. در صورت تعطیلی روز 

مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف: 132۶4 نوروز – رئیس ثبت اسناد و امالک میمه
 

ابالغ 
9/17۶ در خصوص پرونده کالسه 1392/90 ش 11 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ ده میلیون و هفتصد هزار ریال به صورت تضامنی از خواندگان به موجب یک 
فقره چک بانکی شماره 194443 مورخ 90/۶/1 بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از سر رسید لغایت اجرای حکم به طرفیت پنجعلی و پژمان ظاهری تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 90/10/13 ساعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه – مقابل 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 11 

دادگاه عمومی اصفهان 
 

ابالغ رأي
9/201 کالسه پرونده: 90-1103، شماره دادنامه: 1409-90/8/21، مرجع رسیدگي: شعبه 45 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد مؤمني شهرکي فرزند نگهدار نشاني: اصفهان اول 
اتوبان ذوب آهن گلزار 8 فرعي 3 بن بست گلپر پ 15۶، خوانده: قدرت اله سلماني باغکمه 
فرزند براتعلي مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه بمبلغ 2/۶00/000 ریال وجه یک فقره چک 
بشماره 438498، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم 

شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي 
مي نماید. رأي قاضي شورا: در خصوص دادخواست محمد مؤمني شهرکي به طرفیت قدرت اله 
سلماني باغکمه بخواسته مطالبه مبلغ 2/۶00/000 )دو میلیون و ششصد هزار ریال( وجه یک 
فقره چک به شماره 438498-90/2/۶ عهده بانک کشاورزي به انضمام خسارات دادرسي و 
تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده 
با ابالغ قانوني نشر آگهي وقت و انتظار کافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي 
و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي بعمل نیاورده و مستندات ابرازي نیز حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت مي کند. علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد 
مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/۶00/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 190/000 ریال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 
90/7/3 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر 
و اعالم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه 

خواهد بود. م الف/ 13485 موسوي- قاضي شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
9/202 در خصوص پرونده کالسه 15/751/90 خواهان آقاي پرویز نوروزي دادخواستي مبني 
بر الزام خوانده به تحویل مورد معامله )قطعه زمین( به طرفیت آقاي مهدي نریماني تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگي براي مورخ 90/11/12 ساعت 17 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 13519 مدیر دفتر شعبه 15 

حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
9/209 در خصوص پرونده کالسه 1719/90 خواهان فاطمه صالحي مورکاني با وکالت آقاي 
علي شیرزاده دادخواستي مبني بر مطالبه چک به طرفیت محمد ترکي فرزند غالمعلي تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/10/12 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. مدیر دفتر شعبه ششم 

حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
با وکالت آقاي علي  9/210 در خصوص پرونده کالسه 1720/90 خواهان مجتبي حسامي 
شیرزاده دادخواستي مبني بر مطالبه چک به طرفیت عیسي نجفي فرزند جهان بخش تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/10/12 ساعت 9/30 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 یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. مدیر دفتر شعبه ششم 

حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
9/211 در خصوص پرونده کالسه 90-14۶۶ ش/ 33 خواهان روح اله محمودي با وکالت 
علي شیرزاده دادخواستي مبني بر مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت محسن صالحي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز دوشنبه 
مورخ 90/10/19 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در 
خیابان آتشگاه دادسراي شماره 2 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 33 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
وکالت  با  نادري  هدایت  خواهان   33 ش/   14۶5-90 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/212

قانوني  مبلغ 11/000/000 ریال و خسارات  بر مطالبه  مبني  آقاي علي شیرزاده دادخواستي 
رسیدگي  وقت  است.  نموده  تقدیم  خواه  میهن  حمیدرضا  طرفیت  به  وکیل  الوکاله  حق  و 
مجهول  به  توجه  با  گردیده،  تعیین  صبح   8 ساعت   90/10/19 مورخ  دوشنبه  روز  براي 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضاي  حسب  خوانده  بودن  المکان 
نسخه  و  مراجعه   2 شماره  دادسراي  آتشگاه  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگي  وقت 
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 33 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
بر  مبني  دادخواستي  نادري  هدایت  پرونده کالسه 90-1591 خواهان  در خصوص   9/213
تقاضاي صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال به انضمام کلیه 
هزینه ها و خسارات دادرسي و خسارات تأخیر تأدیه از زمان صدور چک تا زمان پرداخت و 
حق الوکاله وکیل به طرفیت محسن کبیري بارچاني تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي 
روز یکشنبه مورخ 90/10/11 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این 
شعبه واقع در خیابان 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 شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
بر  مبني  دادخواستي  نادري  هدایت  خواهان   1592/90 کالسه  پرونده  در خصوص   9/214
تقاضاي صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت چک 
برگشتي و خسارات و هزینه هاي دادرسي و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه از زمان 
صدور چک تا زمان پرداخت به طرفیت فرهاد آژ تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز 
یکشنبه مورخ 90/10/11 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این 
شعبه واقع در خیابان 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 شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
9/215 در خصوص پرونده کالسه 1593 خواهان مجتبي حسامي دادخواستي مبني بر صدور 
حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات 
دادرسي و خسارات تأخیر تأدیه از زمان صدور چک تا زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت عیسي نجفي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز یکشنبه مورخ 90/10/11 
ساعت 10 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 مراجعه 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي  ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ  و نسخه 
شوراي  حقوقي  هفتم  شعبه  دفتر  مدیر  مي شود.  اتخاذ  مقتضي  تصمیم  و  تلقي  شده   ابالغ 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
9/21۶ شماره: ۶2۶/90 ش 32 به موجب رأي شماره 918 تاریخ 90/۶/30 حوزه 32 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرزاد شادان مجهول المکان 
مبلغ وجه چک هاي شماره 789519- میلیون ریال  مبلغ دوازده  پرداخت  به:  محکوم است 
85/8/30 و 789520-85/9/30 و 139312-85/3/31 و 139313-85/۶/31 عهده بانک ملي و 
حق الوکاله وکیل و پرداخت هزینه دادرسي و هزینه نشر آگهي مبلغ دویست و چهل و چهار 
هزار ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت وصول آن در حق محکوم له 
میالد ترکزاد با وکالت علي شیرزاد نشاني محل اقامت: اصفهان- نبش سه راه سیمین ساختمان 
کاشي مرجان طبقه اول. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف 

واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به 
حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 32 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
9/217 شماره: 90-303 به موجب رأي شماره 1157 تاریخ 90/۶/31 حوزه 13 شوراي حل 
اختالف اصفهان به موجب گزارش 72۶ تاریخ 90/4/18 که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عباس قاسمي مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 214000 ریال بابت هزینه دادرسي و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 89/12/18 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي 
احکام مي باشد در حق محکوم له مرتضي باقر صاد با وکالت علي شیرزاده، نشاني محل اقامت: 
اصفهان- نبش سه راه سیمین جنب ساختمان اسپادانا ساختمان کاشي مرجان طبقه اول. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء 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. شعبه 13 حقوقي شوراي حل 

اختالف اصفهان
 

مزایده
پرونده  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقي  عمومي  دادگاه  دوم  شعبه  احکام  اجراي   9/231
کالسه 900119 ج/2 مربوط به خواهان ها فریبا شیران و فرزانه شیران و خوانده عبدالکریم 
مزروعي با خواسته مطالبه 250/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسي اقدام 
به برگزاري مزایده جهت فروش پالک معرفي شده از سوي خوانده با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسي در تاریخ 90/9/19 ساعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگستري 
کل استان اصفهان، طبقه سوم اتاق 302 نماید. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از مزایده 
از محل ملک واقع در خ بهارستان غربي، جاده فرعي، مسجد موسي بن جعفر طبق کروکي 
بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابي شده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسي است 
که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابي شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشند و باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس به شرح ذیل مي باشد: برابر مساحي انجام شده قطعه 
زمین موردنظر به مساحت حدود پانصد مترمربع بوده که فاقد سند ثبتي و رسمي بوده و فقط 
داراي قولنامه عادي مي باشد که در زمان بازدید شخم خورده بود. زمین مذکور شماالً به جاده 
خاکي )فرعي( وسط مزارع منطقه و جنوباً به مزرعه فتح اهلل کچویي و غربا به مزرعه احمد 
با توجه به جمیع جهات  به مزرعه براتعلي مزروعي محدود مي باشد. لذا  مزروعي و شرقاً 
مؤثر در ارزیابي و نوع حاصلخیزي خاک مزرعه و میزان شوري آب آبیاري و فاصله آن از 
راه هاي مواصالتي و خدماتي و عرف محلي، قیمت زمین مذکور در پرونده از قرار هر مترمربع 
پانصد هزار ریال )500/000 ریال( جمعاً برابر دویست و پنجاه میلیون ریال معادل بیست و 
 پنج میلیون تومان )25/000/000 تومان( ارزیابي مي گردد. مدیر اجراي احکام شعبه 2 دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

سریالی سراسر معما که جذابیت را به همراه داشت؛

همه را گرم می كند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود

و  طبیعی  گردشگری  مناطق  از  یکی  آتشگاه  آبشار 
دیدنی ترین جاذبه های لردگان در چهارمحال و بختیاری 
بوده که تقریباً در تمامی طول سال پذیرای طبیعت گردانی 
از سراسر کشور مي باشد. این آبشار در فاصله حدود 50 
کیلومتری جنوب غربی شهر لردگان و در دامنه کوه های 
سر به فلک کشیده و در دره اي ناهموار به طول دو کیلومتر 
در باالدست روستای آتشگاه واقع گردیده است. آبشارهای 
کوچک و بزرگ، درختان کهنسال و طبیعی بلوط و چنار 
در مسیر آبشار تا محل اتصال به رودخانه خرسان، مناظر 

دیداری کم همتایی را ایجاد کرده است.
خرسان 3 یکی از 3 سد غول پیکر برق آبی در دست 
احداث بر روی رودخانه خرسان است که در سال گذشته 
پروژه احداث جاده های دسترسی، عملیات اجرایی احداث 
آن در جنگل های لردگان کلید خورده است. این سد بتنی 
دوقوسی با ارتفاع 195 متر و دریاچه ای به حجم  یک هزار 

و 155 میلیون متر مکعب و در باالدست سد کارون 3 
ساخته خواهد شد.

با آغاز عملیات احداث و اصالح 52 کیلومتر از راه های 
دسترسی و داخل کارگاهی این سد و نیروگاه که عمدتًا 
از میان جنگل های بلوط منطقه سردشت عبور مي کنند، 
صدها درخت بلوط قطع و نابود خواهد شد. قرار است 
پروژه جاده کشی در مدت دو سال و با اعتباری بالغ بر 
20 میلیارد تومان به پایان برسد تا سپس پروژه سدسازی و 

غرق سازی آبشار آتشگاه و درختانش آغاز گردد.
هومان خاکپورفعال منابع طبیعی با بیان  این که سدسازي هاي 
منابع  و  اکوتوریستي  ظرفیت  نابودي  عامل  شده  انجام 
 ،3 خرسان  سد  آبگیری  با  گفت:  است  منطقه  طبیعي 
عالوه بر خسارت های زیست محیطی و نابودی بخشی 
از جنگل های منطقه، راه های دسترسی و بخش های پائینی 
دره آتشگاه به زیر آب رفته و یکی از مهم ترین میراث های 
طبیعی و گردشگری دیار بختیاری با تهدید جدی مواجه 

خواهد شد.

وی افزود: با وجود آنکه در ارزیابی زیست محیطی سد 
خرسان 3، خطر نابودی آبشار آتشگاه همواره به عنوان 
یکی از مؤلفه های تعیین کننده جهت صدور مجوز ارزیابی 
مطرح بوده و اظهارنظر قطعی سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری در شمار شرایط شش گانه سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور جهت صدور مجوز ارزیابی اعالم 
شده است، اما متأسفانه اظهار نظرها و بی تفاوتی سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری در قبال نابودی بخش مهمی 
از این آبشار زیبا، سبب شگفتی بسیاری از فعاالن محیط 

زیست و دوستداران میراث طبیعی کشور گردید.
منفعالنه  عملکرد  از  انتقاد  با  طبیعی   میراث  فعال  این 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  محلی  مقامات 
زیر آب  بختیاری،  و  میراث چهارمحال  گفت: مسئوالن 
رفتن بخشی از آبشار را ناگزیرانه و ایجاد دریاچه را یک 
جاذبه جدید گردشگری عنوان کرده و اعالم داشته اند که 
در آینده با ایجاد اسکله تفریحی و با استفاده از قایق به 
جای ماشین، زمینه بهره مندی مردم از این چشم اندازهای 

طبیعی را مهیا خواهند کرد.
وی در ادامه اجرای  طرح های اعالم شده را با توجه به 
بضاعت های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری، را با اما و اگرهای فراوان همراه 
دانست  و گفت: فارغ از این بحث ها و این که سد خرسان 
3 جلوتر از مجوز محیط زیست حرکت کرده و قبل از 
اخذ مجوز ارزیابی زیست محیطی خود، در حال احداث 
مي باشد، مصوبه دور چهارم سفرهای استانی هیأت دولت 
و خبر اجرای قریب الوقوع پروژه انتقال آب آتشگاه به 
منطقه سردشت و دودرا، پرسش های زیادی را در اذهان 

ایجاد کرده است! 
پروژه اي که مي تواند آبشار آتشگاه را از سرچشمه خشک 
کند و دیگر مجالی برای اجرای طرح های غیرقابل باور 

حوزه گردشگری باقی نگذارد.
خاکپور گفت: تا کنون هیچگونه گزارش و شواهدی دال 
بر انجام مطالعه و یا ارزیابی های زیست محیطی و توجیهی 
از این پروژه انتقال آب منتشر نشده و صدای مخالفت و 
یا اظهار نظری از هیچ یک از دستگاه های متولی حوزه 

گردشگری و محیط زیست شنیده نمی شود!
در  کم ساکن  بسیار  به جمعیت  اشاره  با   ادامه  در  وی 
برای  الزم  ظرفیت های  نبود  و  دودرا  منطقه  روستاهای 
توسعه کشاورزی و دامداری در منطقه یادآور شد: چنین 
مالحظات  با  مغایر  و  پرهزینه  و  زا  خسارت  طرح های 
زیست محیطی، بهترین گزینه برای توسعه و رفع محرومیت 
از منطقه نیست و بهتر است که با انجام مطالعات جامع تر 
چیدمان  منطقه،  شناختی  بوم  توانمندی های  بنیاد  بر  و 
توسعه اي و اشتغال زایی در منطقه را طراحی کنیم و با 
ساماندهی روستاهای پراکنده در عرصه های جنگلی منطقه، 
به شکلی خردمندانه از ظرفیت های اکوتوریسمی و اشتغال 
زایی آن استفاده کنیم تا به شکل معنی داری از نابودی 
 بهترین ظرفیت های گردشگری، رویشگاه های جنگلی و

محیط زیست منطقه جلوگیری کنیم.

محیط زيست
زيست بوم

روزان

با مرگ اکوسیستم جنگلی 
روبه رو هستیم

 مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی سازمان مراتع، جنگل ها
وضعیت  این که  بر  تاکید  با  کشور  آبخیزداری  و 
جنگل های کشورمان خوب نیست، گفت: ما امروز 

با مرگ اکوسیستم جنگلی روبه رو هستیم.
قابلیت  با  مقایسه  در  این که  به  اشاره  با  فریبرز 
جنگل های زاگرس متاسفانه اهمیت کمی به آن داده 
شده است اظهار داشت: وضعیت جنگل های کشور 
بد است و همه آنها در معرض خشک شدن قرار 

دارند.
منابع غرب  از  این که 300 هزار هکتار  بیان  با  وی 
منابع  افزود:  هستند  شدن  خشک  حال  در  کشور 
ایالم،  لرستان،  جمله  از  غربی  استان های  جنگلی 
کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، بادامزارهای بوشهر 
حال  در  خشکسالی  و  اقلیمی  تغییرات  اثر  و...در 

خشک شدن و از بین رفتن است.
 می��زان دام در کش��ور 2/2 براب��ر ظرفیت 

مراتع است
وی با اشاره به این که مساحت کل جنگل های جهان 
مساحت  یادآورشد:  است،  هکتار  میلیارد  چهار 
جنگل های ایران 2/4 میلیون هکتار است. غیبی در 
ادامه با بیان این که سرانه جنگل در ایران 0/17 است، 
اظهار داشت: این در حالیست که سرانه جنگل در 

جهان 0/۶2 است.
مراتع،  سازمان  جنگلی  منابع  امور  دفتر  کل  مدیر 
جنگل ها و آبخیزداری کشور افزود: در حال حاضر 
ایران چهل و پنجمین کشور جهان به لحاظ پوشش 

جنگل ها است.
 وی با بیان این که 8۶ میلیون واحد دامی در کشور 
وجود دارد گفت: این در حالی است که تنها وجود 
موضوع  این  و  است  مجاز  دامی  واحد  میلیون   47
باعث شده است که میزان دام 2/2 برابر ظرفیت مراتع 

کشور باشد.
با مرگ اکوسیستم جنگلی روبه رو هستیم

غیبی همچنین به وضعیت سرانه مرتع در جهان و 
ایران اشاره کرد و گفت: در حالی که سرانه مرتع در 
از  بیش  این سرانه در کشورمان  جهان 0/82 است 
1/32 است. وی تصریح کرد: همچنن هم اکنون 91۶ 
هزار خانوار متکی به مرتع در کشورمان وجود دارد.

مراتع،  سازمان  جنگلی  منابع  امور  دفتر  کل  مدیر   
میزان  به  اشاره  با  کشور  آبخیزداری  و  جنگل ها 
میلیارد   400 ساالنه  گفت:  کشور  در  بارندگی ها 
مترمکعب بارندگی در کشور داریم که از این میزان 
25 میلیارد مترمکعب از طریق روان آب یا تبخیر از 

دست مي رود.
طبیعی  منابع  بر  غلط  مدیریت  این که  بیان  با  وی   
باعث شده است که امروز شاهد از بین رفتن منابع 
طبیعی باشیم اظهار داشت: امروز ما تنها با مرگ بلوط 
مواجه نیستیم بلکه با مرگ اکوسیستم جنگلی روبه 
رو شده ایم و این وضعیت نقاط دیگر را هم در بر 

خواهد گرفت.
وی ادامه داد: تمام جنگل های ایران در ایالم و به طور 

گسترده تر درغرب کشور در حال خشکیدن هستند.
0/7 درجه دمای اس��تان های منطقه زاگرس 

افزایش یافته است
در  اجرا  دست  در  طرح های  به  اشاره  با  غیبی 
کشور  سراسر  در  جنگل ها  از  حفاظت  خصوص 
اظهار داشت: ساالنه 20 میلیارد تومان اعتبار در قالب 
طرح حفاظت از بلوط به استان های دارای این گونه 

گیاهی تخصیص یافته است.
مراتع،  سازمان  جنگلی  منابع  امور  دفتر  کل  مدیر 
جنگل ها و آبخیزداری کشور با اشاره به این که 0/7 
درجه دمای استان های منطقه زاگرس افزایش یافته 
است، افزود: همچنین میزان بارندگی ها در این منطقه 
این عوامل موجب شده است  یافته و همه  کاهش 
که ما شاهد خشک شدن جنگل ها در منطقه زاگرس 

باشیم.
برداری بهره  جمله  از  12عامل  داشت:  بیان   غیبی 
بی رویه، حضور چند برابری ظرفیت دام ها در مراتع، 
 کاهش بارندگی و خشکسالی بستری را ایجاد کرده اند

که درختان و جنگل های ما خشکیده شوند.
ریزگرده��ای عرب��ی موج��ب ضعیف ش��دن 

گیاهان شده است
عربی  ریزگردهای  این که حضور  به  اشاره  با  وی   
باعث ضعیف شدن گیاهان شده و روند فتوسنتز آنها 
داشت: سوسک چوب  اظهار  است  کرده  مختل  را 
داده  تسریع  را  جنگل ها  شدن  خشک  روند  خوار 

است.
مراتع،  سازمان  جنگلی  منابع  امور  دفتر  کل  مدیر 
جنگل ها و آبخیزداری کشور استفاده از سامانه های 
پای  در  جوی  نزوالت  ذخیره  به  کمک  و  آبگیر 
برای  مي توان  که  راهکارهایی  جمله  از  را  درختان 
جلوگیری از خشک شدن درختان از آن استفاده کرد 
دانست و ادامه داد: عملیات اصالح و پرورش گیاهان 
و درختان را شروع کرده ایم و همچنین طرح هایی 
هم در خصوص مبارزه با آفات در حال انجام است.

غیبی با اشاره به در حال انجام بودن برخی طرح های 
مربوط به حفاظت از جنگل ها در زاگرس یادآور شد: 

موتور محرکه طرح های منابع طبیعی اقتصاد است.
پیگیری برای رفع مش��کل فارغ التحصیالن 

منابع طبیعی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله بیکاری 
ــاره کرد و ادامه داد:  فارغ التحصیالن منابع طبیعی اش
ــال  ــته منابع طبیعی هر س تعداد فارغ التحصیالن رش
ــود که برای اشتغال زایی برای این تعداد  اضافه می ش
ــت که تا پایان برنامه پنجم توسعه  ــده اس مصوب ش
ــوط به محیط طبیعی به بخش  تمام فعالیت های مرب
خصوصی و فارغ التحصیالن منابع طبیعی داده شود.

غیبی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به 
این که از هشت هزار گونه گیاهی موجود در کشور دو 
هزار گونه گیاه دارویی است افزود: این در حالیست 
که سرانه مصرف داروهای گیاهی در کشور 25 گرم 
است.  وی تصریح کرد: هر دو هکتار گیاه دارویی 

می تواند برای یک نفر شغل ایجاد کند.

از مردم شهرستان های کشور  در حالی که بسیاری 
چشم انتظار بارش های آسمانی و پرآب شدن رودها 
افزایش  کارشناسان  دیارشان هستند،  و دریاچه های 
بارندگی را تنها چاره رفع کمبود منابع دریاچه ها و 

رودهای خشک شده نمی دانند.
به طور نمونه پس از بارندگی های اخیر بسیاری از مردم 
توقع داشتند که دریاچه ارومیه هم جانی دوباره بگیرد 
ولی کارشناسان محیط زیست عقیده دارند که افزایش 
بارندگی ها تأثیر چندانی در بهبود دریاچه ارومیه ندارد. 

با این که میزان بارندگی شمال غرب کشور سال گذشته 
بیشتر از میانگین بلندمدت بود و در سال آبی جاری هم 
تا به حال روزهای خوبی را سپری کرده ایم اما مقایسه  
شرایط دریاچه ارومیه با سال گذشته نشان دهنده  کاهش 

مساحت این دریاچه است.
کاهش مساحت دریاچه در هر دو بخش شمالی و 
در بخش  است؛ هرچند  دریاچه محسوس  جنوبی 
جنوبی کاهش عمق و مساحت با وضوح بیشتری 
قابل مشاهده است. پیش از بارندگی های این هفته، در 

ارومیه حدود 40 سانتی متر برف باریده که طی 15سال 
گذشته کم سابقه بوده است و سطح آب دریاچه ارومیه 
حدود 3تا 4 سانتی متر نسبت به پیش از آن باالتر آمده 
اما مقایسه سطح تر از دریاچه نسبت به سال های دورتر، 
از افت 40 سانتی متری آب حکایت می کند؛ البته نباید 

بارندگی های امسال را بی تأثیر دانست.
تأثیر بارندگی های اخیر برای دریاچه ارومیه حداقل این 
است که امسال سطح آب در مقایسه با سال های گذشته 

کمتر افت کند.

عالوه بر این، مسأله مهمی که درتغذیه مناسب منابع 
باشند،  داشته  تأثیر  می توانند  ارومیه  دریاچه  حوزه 
پایداری چرخه طبیعی و حفظ گونه های حیوانی در 

محیط خشک این منطقه است.
به هر ترتیب آمار پژوهشی نشان می دهد که بارندگی 
تأثیر قابل توجهی در تغییرات ارتفاع سطح آب دریاچه 
ارومیه ندارد و تنها درصورت بارندگی خوب، میزان 
کاهش ارتفاع آب کمتر خواهد بود؛ به عبارت دیگر 
چه باران زیاد ببارد و چه کم، چه ترسالی باشد و چه 
خشکسالی، دریاچه ارومیه با از دست دادن آب مواجه 
خواهد بود. حاال اگر خوش شانش بودیم و باران آمد 
و ترسالی بود، دریاچه میزان کمتری پایین می رود یا در 

بهترین حالت ثابت می ماند.

عطش دریاچه ارومیه هنوز باقي است

بارندگی ها، تأثیر چندانی بر آب دریاچه ارومیه نداشتند

تخریب و تغییر کاربری جنگل های زاگرس میانی
ــاس آخرین نتایج به دست آمده از مقایسه تصاویر   بر اس
ــی جنگلی به  ــزان تبدیل اراض ــترین می ــواره ای، بیش ماه
اراضی شهری در زاگرس مرکزی در طی سال های 1975 

تا 1989 با سطحی معادل 250 هکتار بوده است.
ــی روند تغییرات پوشش  به نقل از ایلنا، ارزیابی و بررس
ــیمای حفاظتی زاگرس مرکزی با استفاده از  جنگلی در س
ــتم اطالعات جغرافیایی  ــنجش از دور و سیس فناوری س

ــطحی حدود 9۶ هزار هکتار از اراضی جنگلی زاگرس مرکزی  ــان می دهد که س نش
در طی 32 سال تخریب شده و یا دچار تغییر کاربری شده اند که از این میزان حدود 
ــهری  ــال های 1975 تا 2007 به اراضی ش 422 هکتار از اراضی جنگلی در فاصله س

تغییر کاربری یافته است.
ــترین میزان تبدیل این اراضی در طی سال های 1975 تا  ــاس این گزارش بیش بر اس
ــال های 1989 تا 2000 نیز چیزی حدود 100 هکتار و در  1989 بوده و در فاصله س
دوره زمانی 2000 تا 2007 نیز ۶5 هکتار جنگل به مناطق مسکونی و نواحی شهری 

تغییر کاربری یافته است.
با این حال بیشترین میزان تبدیل اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی بوده و به طور 
ــش  ــال های 1975 تا 2007 پوش ــی در مجموع 85 هزار و 800 هکتار در طی س کل

طبیعی جنگلی به مزارع کشاورزی تبدیل شده است.

برگزاری همایش جنگل ابر و توسعه پایدار
همایش جنگل ابر و توسعه پایدار با هدف نگاه کارشناسانه و 
علمی به مقوله محیط زیست و توسعه پایدار با بررسی نمونه 
موردی جنگل ابر در محل کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید 

بهشتی برگزار مي شود.
ــت ایران، این همایش به مناسبت سال  به گزارش محیط زیس
جهانی جنگل ها و به همت موسسه طنین طبیعت تیرگان و با 
همکاری جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود و کانون دوستداران 

محیط زیست دانشگاه شهید رجایی برگزار شد
ــعه پایدار اسماعیل کهرم، پیمان یوسفی آذر، محمد درویش  در همایش جنگل ابر و توس
ــتی، جنگل ابر؛ اکوتوریسم: چالش ها  و ناصر کرمی محورهایی نظیر جنگل ابر؛ تنوع زیس
و فرصت ها، جنگل ابر؛ توسعه اقتصاد محلی: تهدید یا فرصت؟، جنگل ابر؛ آموزش های 
ــی  عمومی حفاظت از میراث طبیعی و جنگل ابر؛ مدیریت بحران را مورد بحث و بررس

قراردادند.
ــگاه عکس از زیبایی های جنگل ابر و تخریب های صورت گرفته در آن از  برپایی نمایش

برنامه های جنبی این همایش یک روزه بود.
ــاعت 14 الی 18 در دو بخش سخنرانی استادان و  ــعه پایدار س همایش جنگل ابر و توس
میزگردی با حضور نماینده سازمان های مردم نهاد شاهرود، نماینده رسانه ها و مسئوالن محیط 

زیست برگزار شد.

نامجو  بار دیگر استیضاح مي شود؟
ــت کمتر از یک سال از استیضاح »مجید نامجو« وزیر  با گذش
نیرو، بار دیگر مجلسی ها متن استیضاح این وزیر دولت دهم 
را تقدیم هیأت رئیسه کردند اما تا کنون این استیضاح از سوی 

هیأت رئیسه اعالم وصول نشده است.
ــنگین وزارت نیرو به  ــای س ــبزپرس، بدهی ه به گزارش س
پیمانکاران صنایع آب و برق که این روزها به مهم ترین چالش 
نامجو در وزارت نیرو تبدیل شده، یکی از دالیل استیضاح او از 

سوی نمایندگان مجلس عنوان شده است. 
 این بار ۶1 نفر از نمایندگان خانه ملت استیضاح مجدد نامجو را تقدیم هیأت رئیسه کرده اند.
ــینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این که استیضاح وزیر نیرو  عماد حس
همچنان به قوت خود باقی است، مي گوید: علت عدم اعالم وصول نامه استیضاح را باید از 

هیأت رئیسه مجلس جویا شد.
عالوه بر بدهی های وزارت نیرو و همچنین ارائه آمارهای متناقض، امضا کنندگان استیضاح 
ــخگویی شفاف، وضعیت نامناسب پایاب سد ها، شرایط نامطلوب  مواردی چون عدم پاس
آب شرب شهر ها و روستا ها، عدم برنامه ریزی به موقع و دقیق اجرای سدها، فقدان استفاده 
صحیح از آب های سطحی و زیرزمینی، عدم رعایت عدالت در توزیع اعتبارات عمرانی و 
خشکسالی در کشور، به کارگیری مدیران ناکارآمد در وزارتخانه را از دیگر دالیل استیضاح 

نامجو مي دانند.

رویداد

آبگیری سد 
خرسان 3، عالوه 
بر خسارت های 

زیست محیطی و 
نابودی بخشی از 
جنگل های منطقه، 
راه های دسترسی 
و بخش های پائینی 

دره آتشگاه به 
زیر آب رفته و 

یکی از مهم ترین 
میراث های طبیعی 
و گردشگری دیار 
بختیاری با تهدید 

جدی مواجه خواهد 
شد

سوسوی آتشگاه در دیار بختیاری

آبشاری كه از سرچشمه و ته چشمه مي خشکد

ميراث طبيعی در چنگال پروژه های به اصطالح ملی
آبشار آتشگاه به عنوان بزرگ ترین ظرفیت اکوتوریست استان چهارمحال بختیاري با احداث سد خرسان 3 
درحالي مورد تهدید قرار گرفته که فعاالن و کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعي، احداث و آبگیري سد 
خرسان 3 را مساوي با نابودي بزرگ ترین ظرفیت اکوتوریستي استان چهارمحال بختیاري عنوان مي کنند. 
با این وجود مدیر سازمان میراث فرهنگي استان چهار محال بختیاري معتقد است سدسازي هاي صورت 

گرفته یک پروژه ملي است و طبیعتاً منافع بسیاري براي مردم منطقه بوجود خواهد آورد.

پنج سال پیش، مطرح شدن موضوع احداث جاده در جنگل ابر 
واکنش و مخالفت شدید طرفداران محیط زیست را برانگیخت. 
ــی از  جانمایه همه این مخالفت ها این بود که تخریب های ناش
احداث جاده به کنار، حتی شایعه وجود چنین طرحی می تواند 
ــی از تغییر کاربری اراضی و زمین خواری را در منطقه به  موج

راه بیندازد.
ــئوالن محلی که مدافع اجرای این طرح بودند،  شماری از مس
ــه و اغراق آمیز  ــت را بدبینان ــداران محیط زیس ــای طرف گفته ه
ــی رایج مدعی بودند  ــوار بر موج عوام گرای قلمداد کرده و س

ــت و بس و این همه شلوغ کاری درباره  این فقط یک جاده اس
ــته و بدون جاده،  ــال گذش ــت. اکنون پنج س آن مغرضانه اس

چشم انداز منطقه تغییر اساسی پیدا کرده است.
ــتی زمین در جنگل ابر،  ــهری آنالین کف دس به گزارش همش
بکر نمانده و ما بین هر دو درخت می توان ردی از ماشین های 
ــئوالنه آالینده. جنگل  ــیل دید و اتراق های غیرمس دودیفرانس
ــده و البته آوار اصلی هنوز فرو  ــر به درختزار زباله تبدیل ش اب

نریخته است.
ــد با این  ــهری خبری درج ش ــدی پیش در روزنامه همش چن

ــه زودی در دل جنگل  ــگری ب مضمون که یک مجتمع گردش
ــود. لفظ مجتمع بنا به عادت معهود یعنی  ابر احــــداث می ش
ــود در محیط و  ــیمان که آوار می ش ــزاران خروار آهن و س ه
ــگاه، پارکینگ، تعویض روغنی و  انبوهی از خانه، ویال، فروش

امثالهم و این تازه فرض خوشبینانه است.
ــر می گوید چند هکتار زمین را اختصاص می دهند  فرض دیگ
ــره  ــاپی و دو تا تاب و سرس ــه آن کافی ش به پروژه، یک گوش
ــش  ــگری و بخ ــع گردش ــی مجتم ــن یعن ــد، ای راه می اندازن
ــخصی اختصاص ــاخت ویالهای ش ــه س ــم عرصه را ب  اعظ

می دهند.
ممکن است گفته شود همه این فرض ها بدبینانه است و نباید 
ــه هر حال تعریف  ــل از جنایت کرد. اما مجتمع ب ــاص قب قص
ــر تنها پدیده قابل  ــی مثل جنگل اب ــودش را دارد و در جای خ

تعریف می تواند کمپ طبیعت گردی باشد، یعنی حداقل سازه، 
حداقل ورود مصالح غیرمحیطی و حداقل کاربری های تجاری 
ــاص. این حداقل ها در کمپ را رعایت می کنند یا آن  و غیرخ
حداکثرها در مجتمع را؟ وقتی همه آن پیش بینی های پنج سال 
ــیم این  ــت از آب درآمده، اجازه بدهید مطمئن باش پیش درس
ــت. یعنی می خواهند گستره ای  ــویی اس هم یک طرح زمین ش
ــگری تغییر  ــعه گردش از اراضی طبیعی و ملی را به بهانه توس

کاربری بدهند.
ــتان، به تابستان در لشگر  ــب جو خورده در زمس می گوید اس
نمایان است. سرانجام آن طرح به همان جا رسید که طرفداران 
ــی  ــت می گفتند و عاقبت ماجرا هم تداوم دگردیس محیط زیس
ــزار و از درختزار به اقامتگاه ویالیی  منطقه از جنگل به درخت

است...

دگردیسی جنگل ابر به اقامتگاه ویالیی

زمین شویی در جنگل ابر

ترین  حساس  در  پرسپولیس  و  ذوب آهن  فوتبال  های  تیم 
دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور 
روز گذشته از ساعت 14:30 در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف 
هم رفتند که در پایان تیم  پرسپولیس با نتیجه سه بر دو پیروز 

شد و به مرحله بعد راه یافت.
در  را  میدان  و  توپ  اول  درنیمه  ذوب آهن  تیم  دیدار  این  در 
اختیار داشت و در همان دقایق ابتدایی بازی مزد برتری خود 
را با گل فرشید طالبی گرفت. این گل در شرایطی به ثمر رسید 
که پرسپولیسی ها روی عبور توپ از روی خط دروازه به داور 
برتری  رسیدن گل  ثمر  به  از  دقیقه  ده  هنوز  داشتند.  اعتراض 
جواد  روی  ماهینی  حسین  خطای  که  بود  نگذشته  ذوب آهن 
کاظمیان پرسپولیسی ها را در موقعیت پنالتی قرار دارد که این 
فرصت با شوت مازیار زارع در کنج دروازه شهاب گردان قرار 
گرفت و بازی در نیمه اول با تساوی یک بر یک به پایان رسید. 

با آغاز نیمه دوم  و در دقیقه 55، ضربه کرنر ماچادو روی سر 
صلصالی فرود آمد که پاس هوشمندانه این بازیکن با ضربه سر، 
پرسپولیس صاحب  دروازه  روی خط  را  حسینی  محمد  سید 
 موقعیت گل کرد و حسینی با ضربه سر خود، گل دوم تیمش را

 رقم زد. 
روی  بر  ذوب آهن  بازیکنان  بعد خطای  دقیقه  دو  فاصله  در 
تیم  بازیکنان  که  شد  اعالم  شرایطی  در  پرسپولیس  مهاجم 
داور  به  اعتراض  مشغول  ذوبی ها  که  حالی  در  پوش  قرمز 
کردند.  آغاز  را  بازی  سرعت  به  و  کاشته  را  توپ  بودند 
محوطه  هیاهوی  در  و  خاص  شرایطی  در  شدند  موفق  آنها 
دروازه سفیدپوشان  وارد  را   جریمه ذوب آهن گل دوم خود 

کنند. 
آهن  که ذوب  بود  هایی  دیدار گل  این  در  توجه  قابل  نکته 
از روی ضربات ایستگاهی و از روی ارسال های ماچادو به 

ثمر رساند و در شرایطی که ماچادو یکی از بهترین بازی های 
تعویض  ابراهیم زاده  از سوی  داد  انجام  تیمش  برای  را  خود 
شد تا عالمت سئوالی را در این باره در ذهن ها ایجاد کند. با 
با ورود  یاران استیلی چرخید و  بازی به سود  این تعویض، 
محمد نوری، پرسپولیس با سه بازیکن بازی ساز خود نبض 
از  بعد   77 دقیقه  در  توانست  و  گرفت  دست  در  را  بازی 
به موفق  تک  به  تک  موقعیتی  در  رضایی  غالمرضا  که   این 
زیبا  با شوت  زارع  مازیار  نشد  آهن  دروازه ذوب  کردن  باز 
تیمش  و  کرد  گلزنی  پرسپولیس  برای  خود  دور  راه  از  و 
پایان  تا  نتیجه  این  و  انداخت  پیش  از حریف  دو  بر  سه   را 
دست نخوره باقی ماند. ذوب آهن در این بازی با وجود همه 
شایستگی هایی که داشت از روی بدشانسی و تعویض اشتباه 
ثانوی اطالع  تا  را  پرسپولیس  در  استیلی  ابقا   ماچادو، حکم 

 امضا کرد. 
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هشدار 20:30 به سرمربی گیتی پسند
از  یکی  با  گیتی پسند  والیبال  تیم  سرمربی  زنده  گفتگوی 

شبکه های خبری بیگانه دردسرساز شد.
بعد از پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر آرژانتین یکی از 
مصطفی  با  تلفنی  تماس  به  اقدام  بیگانه  خبری  شبکه های 
کارخانه سرمربی تیم والیبال گیتی پسند کرد. کارخانه هم از 
همه جا بی خبر به سئواالت مطرح شده در ارتباط با بازی 
داد. همین  پاسخ  آمریکا  ایران و  آرژانتین و مسابقه  ایران و 

کافی بود تا ...
این بخش  تا جایی که  نماند  پنهان  بیننده 20:30  پر  از دید بخش خبری  اتفاق  این 
خبری با تماس تلفنی با کارخانه جویای این اتفاق شد و به خاطر اتفاقات قبلی که 
در خصوص یکی از مطرح ترین کارگردان های سینما و تلویزیون ایران رخ داد، به 
ورزشی ها هشدار داد. کارخانه هم در این گفتگو اعالم کرد که از هویت تماس گیرنده 

اطالعی نداشته است و در میانه های گفتگو متوجه این اتفاق شده است. 
به هر حال بد نیست مربی که در همه مصاحبه های خود صحبت از حرفه ای گری 
می کند، در مطمئن شدن از نام رسانه مورد نظر در ابتدای صحبت های خود اطمینان 

حاصل کند تا با چنین مشکالتی روبه رو نشود. 

ایران باخت؛ وقتی همه خواب بودند!
ایران در دیداری یک طرفه برابر آمریکا  تیم ملی والیبال 

شکست خورد.
در  خود  گذشته  دیدار  پنج  از  که  ایران  والیبال  ملی  تیم 
جام جهانی والیبال صاحب چهار پیروزی ارزشمند برابر 
ژاپن، لهستان، صربستان و آرژانتین شده بود، در حالی به 
و  جهانی  رقابت های  دوره  چهار  قهرمان  آمریکا،  مصاف 
نایب قهرمان سال گذشته آمریکای شمالی و مرکزی رفت 

که از انگیزه و اعتماد به نفس دیدارهای قبل چیزی به همراه نداشت.
ست اول با دریافت های ناقص در مقابل سرویس های بی نقص آمریکا 25 بر 15 
به سود آمریکا به پایان رسید. شاگردان والسکو در ست دوم با استفاده از پاس های 
سرعتی تا حدودی موفق به نتیجه گیری شدند اما زمانی که دو تیم در امتیاز 25 برابر 
شدند دریافت بد نظری افشار و آبشار بازارگرد که به بیرون از زمین رفت کافی بود 

تا این ست هم با برتری 27 بر 25 آمریکا خاتمه یابد.
بی انگیزگی و خستگی را می شد در چهره و عملکرد تک تک یاران ایران مشاهده 
پیش  را  آمریکا  ابتدا  همان  از  پیاپی  اشتباه  دریافت های  و  دفاع  در  دقتی  بی  کرد. 

انداخت.  

ورزش
خبر

 پیگیری هندبال
با حضور مدعیان

از  تیم های هندبال سپاهان و ذوب آهن  بازگشت  با 
هفته  از  برتر  لیگ  آسیا،  باشگاه های  رقابت های جام 

چهارم با حضور این دو تیم پیگیری می شود. 
کشور  باشگاه های  هندبال  های  رقابت  جدید  فصل 
در غیاب سپاهان و ذوب آهن نمایندگان ایران در جام 
باشگاه های آسیا از بیستم آبان با برگزاری دو دیدار آغاز 
شد. این رقابت ها تا هفته سوم بدون حضور قهرمان و 
نایب قهرمان فصل پیش پیگیری شد اما از جمعه هفته 
جاری و آغاز رقابت های هفته چهارم، نمایندگان اصفهان 

نیز به قطار لیگ می پیوندند.
سپاهان و ذوب آهن صبح امروز به ایران بازخواهند 
گشت و از جمعه رقابت های خود را در لیگ آغاز 
می کنند. در جدول رده بندی لیگ برتر هندبال باشگاه های 
کشور، در حال حاضر فوالد اکسین خوزستان با دو 
پیروزی در صدر ایستاده است و سپاهان و ذوب آهن 

بدون امتیاز در انتهای جدول رقابت ها قرار دارند. 

 سفر شیث به هلند
برای فرار از محرومیت 

مشخص نیست اگر رأی فدراسیون به محرومیت شیث 
باشد او می تواند به فوتبالش در هلند ادامه بدهد یا نه. 

شیث رضایی بازیکن محروم پرسپولیس به هلند سفر 
کرده و با تیم مطرح توئنته تمرین می کند و امیدوار 
است تا با تأیید کادر فنی این تیم ادامه فوتبالش را در 

هلند بگذارند. 
 شیث چند روزی است که در تمرینات این تیم هلندی 
حضور دارد ولی هنوز مشخص نیست توئنته با مدافع 
پرسپولیس قراردادی به امضا برساند.  او چند سال قبل 
هم در تمرینات اشتوتگارت آلمان حضور پیدا کرد اما 
رضایت این باشگاه را برای امضای قرارداد جلب نکرد.

 هنوز فدراسیون فوتبال ایران حکم انضباطی شیث و 
نصرتی را اعالم نکرده است. 

اصابت تیرهای دارت 
اصفهانی ها به هدف  

اصفهان  استان  قهرمانی  و  انتخابی  دارت  رقابت های 
استقبال  با  مدت ها  از  پس  بسیج  هفته  گرامیداشت 
 خوب و پرشور دوستداران این رشته در پایگاه قهرمانی 
اصفهان  ورزش های رزمی مجموعه ورزشی تختی 

برگزار شد. 
در این دوره از مسابقات 58 بازیکن دارت روی 9 تخته 
و در جدول دو حذفی و به صورت 501 دابل رقابت 
کردند. در بخش بزرگساالن حسین اعرابی، سروش 
طیبی و باقر مظفری به ترتیب اول تا سوم شدند. در 
قسمت خانم ها هم علوی، سلمانی و رضایی به عناوین 
اول تا سوم دست یافتند. این مسابقات همچنین در 
رده سنی نوجونان در دو قسمت پسران و دختران نیز 
برگزار شد. در رده سنی نوجوانان پسران جواد امینی، 
توحید محسن زاده و امیرحسین باغبان بصیر به عناوین 
اول تا سوم رسیدند. در رده سنی نوجوانان دختر شقایق 
مهرزاده، فاطمه براتپور و محسن زاده در جایگاه اول و 

سوم  قرارگرفتند. 

 پیروزی جوانان گیتی پسند
در لیگ برتر

جوانان  والیبال  برتر  لیگ  مسابقات  روز  اولین  در 
باشگاه های کشور، تیم های گیتی پسند اصفهان، پیشگامان 
کویر یزد و مناطق نفت خیز جنوب مقابل حریفان خود 

به پیروزی رسیدند.
رقابت های لیگ برتر والیبال جوانان باشگاه های کشور 
از شنبه شب در اصفهان آغاز شد و در اولین پیکارها، 
المهدی  آلومینیوم  صفر  بر  سه  نتیجه  با  گیتی پسند 
بندرعباس را پشت سر گذاشت. همچنین در دیگر 
دیدارهای برگزار شده، تیم پیشگامان کویر یزد با نتیجه 
سه بر دو از سد کرمان گذشت و در رقابت پایانی تیم 
مناطق نفت خیز جنوب با نتیجه سه بر دو مشهدالرضای 
مسابقات  ساخت.  خود  مغلوب  را  رضوی  خراسان 
والیبال جوانان لیگ برتر باشگاه های کشور با حضور 14 
تیم در دو استان اصفهان و گلستان برگزار می شود که از 

هرگروه سه تیم به مرحله نهایی راه می یابند.

کاراته سپاهان 
قهرمان جهان شد

در پایان دومین دوره پیکارهای کاراته جام باشگاه های 
جهان در استانبول ترکیه، تیم فوالد مبارکه سپاهان با 
پیروزی برابر مناطق نفت خیز جنوب )دیگر تیم ایرانی( 

عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد.
جام  فینال  در  و  مسابقات  این  روز  آخرین  در 
باشگاه های جهان دو تیم ایرانی فوالد مبارکه سپاهان و 
مناطق نفت خیز جنوب مقابل هم صف آرایی کردند 
که در نهایت تیم سپاهان به عنوان قهرمان ایران موفق 
شد با شکست تیم نفت، عنوان قهرمانی جهان را از 
آن خود کند. ابراهیم حسن بیگی از تیم فوالد مازیار 
الهامی را برد، مهدی دولی خانی )فوالد مبارکه سپاهان( با 
منصور حسن بیگی )مناطق نفت خیز جنوب( به تساوی 
رضایت دادند. سعید فرخی )مناطق نفت خیز جنوب( با 
مجید خسروی به تساوی رسیدند. مسلم زین الدین از 
تیم مناطق نفت خیز هم نتیجه را به سامان حیدری از تیم 

فوالد مبارکه سپاهان واگذار کرد.
در پایان این بازی ها پس از تیم فوالد مبارکه سپاهان، 
کرد،  کسب  را  دوم  عنوان  جنوب  خیز  نفت  مناطق 
تیم های ترکیه و فرانسه به طور مشترک در مکان سوم 
باشگاه های  جام  مسابقات  دوره  دومین  در  ایستادند. 
کاراته جهان، 241 ورزشکار در قالب 38 تیم از 13 
کشور ترکیه، جمهوری اسالمی ایران، عربستان، فرانسه، 
الجزایر، اسپانیا، لیبی، ازبکستان، مصر، تونس، بوسنی 

هرزگوین، هند و سان مارینو حضور داشتند.

منهای فوتبال

موفقیت اصفهانی ها در مسابقات نینجا رنجر
تیم نینجا رنجر اصفهان با کسب چهار مدال طال، دو نقره 
و یک برنز شگفتی ساز اولین دوره رقابت های نینجارنجر 

کشور شدند.
در این رقابت ها که با حضور 17 تیم از استان های مختلف 
کشور  در رشت برگزار شد، تیم اصفهان در اولین دوره 
این رقابت ها موفق به کسب چهار مدال طال و دو نقره در 
بخش هنرهای فردی و یک مقام سومی در بخش مبارزات 

رینگی شد.
ابوافضل دالوران، مهدی آگاهی، میالدکاظمی، مجتبی خیرخواه و محمد احمدی پور در 
بخش هنرهای فردی از اصفهان صاحب گردن آویز طال شدند. همچنین مدال نقره همین 

بخش به مهدی علوی و هادی شکل آبادی از اصفهان رسید.
نینجارنجر کار به فردی اطالق می گردد که در چند رشته رزمی تخصص و  مهارت پیدا 
نموده است ودر کل فردی فوق العاده  در رزم می باشد. لغت رنجر)در حیطه رزمی- 
نظامی یعنی ضد ضد چریک( و در رشته نینجا رنجر یعنی فردی که در کلیه امور ورزشی 
مهارت پیدا نموده است. نینجا رنجر در ایران زیر مجموعه فدراسیون ورزش های رزمی 

است و در اصفهان تولد چندماهه دارد.

چارچوب

مجموعه  در  کشور  بانوان  بسکتبال  یک  دسته  لیگ  رفت  دور  مسابقات 
ورزشی تختی شهرکرد پایان یافت.

کشور  بانوان  بسکتبال  یک  دسته  لیگ  مسابقات  رفت  دور  پایانی  روز 
دانشگاه  شهرکرد،  هیأت  تیم های  و  شد  برگزار  شهرکرد  تختی  درسالن 
رقابت ها،  از  دوره  این  در  شدند.  پیروز  خود  رقبای  بر  طائرپور  و  آزاد 
را  همدان  هیأت   59 بر   70 نتیجه  با  توانست  شهرکرد  بسکتبال  هیأت 

شکست دهد. 
در دیگر بازی دانشگاه آزاد تهران 8۶ بر 58 کیای تهران را مغلوب کرد و 
طائر پور شمیرانات 75 بر ۶5 ذوب آهن اصفهان را از پیش رو برداشت. 
دور برگشت این مسابقات دی ماه سال جاری به میزبانی تهران در سالن 

شهدای قیطریه برگزار می شود. 

شهرکرد، میزبان دور رفت
 لیگ بسکتبال

بختیاری  و  چهارمحال  دوچرخه سواری  هیأت  رئیس 
در  استان  این  نوجوان  دوچرخه سواران  تیم  حضور  از 

مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.
حسین  هاشمی،  فردین  داشت:  اظهار  نوریان  اردشیر   
نوجوان  پیرامون، چهار  بهنام صالحیان و مهدی  فتاحی، 

تیم دوچرخه سواری استان هستند.
ارزیابی  باال  بسیار  را  مسابقات  این  برگزاری  وی سطح 
کرد و گفت: برگزاری این مسابقات به منزله انتخابی تیم 
ملی است که این مسأله انگیزه دوچرخه سواران این استان 
افزایش  پیش  از  بیش  مسابقات  این  در  برای شرکت  را 

داده است.
فراوانی  استعدادهای  استان  این  که  این  بیان  با  نوریان 

برنز  دارد، گفت: کسب مدال  در رشته دوچرخه سواری 
آسیایی  مسابقات  در  استان  سوار  دوچرخه  »ورپشتی« 
بختیاری  و  چهارمحال  رکاب زن  پنج  گوانگجو، حضور 
در تیم ملی و دعوت از دیگر ورزشکاران این استان برای 
نشانگر  به خوبی  دوچرخه سواری  ملی  تیم  در  حضور 

قابلیت های ورزشی این استان است. 
بختیاری  و  چهارمحال  سواری  دوچرخه  هیأت  رئیس 
ورزش  بالقوه  امکانات  و  توانمندی ها  به  اشاره  با 
از  برخورداری  گفت:  استان،  این  در  سواری  دوچرخه 
از  پرشور جوانان  استقبال  و  مناسب  ارتفاع  پاک،  هوای 
رشته  در  استان  این  ظرفیت های  از  ورزشی،  رشته  این 

دوچرخه سواری است. 

اصولی  و  صحیح  برنامه ریزی  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  جهت دهی  را  استان  ظرفیت  و  قابلیت  این  می توان 
ساماندهی کرد تا بیش از پیش شاهد رشد و توسعه این 

ورزش در استان باشیم. 
ظرفیت های  باروری  و  شناسایی  داشت:  بیان  نوریان 
ورزش استان با محوریت علمی، کمک شایانی به ارتقای 

سطح ورزش این استان خواهد کرد. 
ورزشی  اعتبارات  تخصیص  و  جذب  ادامه  در  نوریان 
با  امر  این  گفت:  و  دانست  ورزش  محرکه  موتور  را 
استان،  ورزش  مجموعه  بر  صحیح  مدیریت  لحاظ 
استان  ورزش  سطح  ارتقای  رویکردهای  دیگر   از 

خواهد بود. 

حضور دوچرخه سواران چهارمحال و بختیاری در مسابقات کشوری

ذوب آهن 2- پرسپولیس3 

پرسپولیس در اصفهان عاقبت به خیر شد

بنویسید دبیر، بخوانید همه کاره هیأت ژیمناستیک

سينکرونایز دبير هيأت ژیمناستيک روی دار حلقه!

بر بام ایران

دبیر هیأت کلیه امور 
مربوط به هیأت را 
دست گرفته است 

تا جایی که در بیشتر 
نامه نگاری ها اسم 
رئیس هیأت وجود 
دارد اما امضا و مهر 
دبیر هیأت مشاهده 

می شود

زاینده رود
تغییرات  اخیر  های  سال  طی  که  ژیمناستیک  هیأت   
زیادی را در رأس کادر مدیریتی به خود دیده است، باز 

این روزها حال و روز خوبی ندارد.
این روزها هیأت ژیمناستیک اصفهان به واسطه کارشکنی 
ها و بلندپروازی های دبیرخود، اوضاع آشفته ای دارد و 
بیش از همه این بانوان ژیمناستیک کار هستند که متضرر 

شده اند.
عنوان  به  نکوگل  بازگشت  از  قبل  تا  که  منش  پارسی 
رئیس هیأت ژیمناستیک در هیأت ووشو فعالیت داشت، 
در  و  کرد  مکان  نقل  هیأت  این  به  نکوگل  پیشنهاد  با 
منجر  که  سیستمی  همان  است  کرده  تالش  مدت  این 
به دلخوری بانوان رزمی کار از او شده بود را در هیات 
ژیمناستیک نیز اجرا کند، غافل از این که این سیستم هم 

در این هیأت جواب نمی دهد!
برخی مربیان فعال هیأت که مستقیم با وی و برنامه های 
او در هیأت آشنایی دارند معتقدند: دبیر هیأت کلیه امور 
تا جایی که در  به هیأت را دست گرفته است  مربوط 
بیشتر نامه نگاری ها اسم رئیس هیأت وجود دارد اما امضا 
و مهر دبیر هیأت مشاهده می شود. این آقا با دخالت هایی 
که در تمامی امور دارد شرایط سخت و غیر قابل تحملی 
را برای مربیان و در مجموع بخش بانوان هیأت به وجود 

آورده است.
معدود از  ژیمناستیک  رشته  گویند:  می  همچنین   آنها 
 رشته هایی است که قوانین مربوط به ورزشکاران بانوان 
و آقایان در آن با هم تفاوت دارد و به همین دلیل فرد 
این  در  بانوان صالحیت تصمیم  داوری  امور  به  ناآشنا 
باره را ندارد و این درحالی است که دبیر هیات به عنوان 
فرد غیر متخصص به رشته ژیمناستیک خیلی راحت در 

مسائل مربوط به انتخاب داوران دخالت می کند.
مسائل  به  هیأت  دبیر  ورود  بحث  همچنین  افراد  این 
مربیان را نیز به انتقادات از وی اضافه می کنند: این آقا 
در عمل بخش بانوان هیأت را در کنترل خود قرار داده و 
 این در حالی است که طبق قانون نایب رئیس هیأت حق 
تصمیم گیری و برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به هیأت 
را دارد. این موضوع بارها به رئیس هیأت اطالع داده شده 

اما ایشان هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.
با  نیز  رئیس  رسد  می  نظر  به  می گویند:  همچنین  آنها 
با وجود  دبیر هیات موافق است وگرنه  نوع رفتارهای 
وارد  وی  مدیریت  نحوه  به  که  شماری  بی   انتقادات 
می شود کم ترین واکنش محدود کردن دایره اختیارات 

دبیر از سوی رئیس بود!
با وجود همه این دخالت ها برنامه های بانوان با قدرت 
در حال اجراست. این آقا هر چقدر سعی می کند سنگ 
جلوی پای فعالیت بانوان بیندازد موفق نشده است. گویا 
این آقا به دنبال اجرای نظام دموکراسی است که به اشتباه 
برایش تعریف شده است و تنها دور باطل را برای انجام 

امور انتخاب کرده است.
این  تأیید  ضمن  استان  ژیمناستیک  هیأت  رئیس  نایب 
موضوع گفت: به نظر می رسد که یک مقدار اوضاع هیأت 
در بخش بانوان به هم ریخته است؛ صدیقی رئیس هیأت 
شهرستان سر همین ماجراها استعفا داد چرا که دبیر هیأت 
فرد متخصصی نیست و می خواست در تمامی امور از جمله 
امور مربیان و سالن دخالت کند. زمانی که برزو فوالدی دبیر 
هیأت ژیمناستیک بود، هیچ یک از این مشکالت وجود 
اما امروز  نداشت وی یکی از بهترین مربیان کشور بود 
پارسی منش با حضور خودش در هیأت و گرفتن زمام 
 امور، هیأت را به بیراهه می برد. از امور و برنامه و قوانین 

برنامه می دهد و دخالت بی مورد  سر رشته ای ندارد، 
می کند.

زیبنده پور با اعالم این که سیاست گذاری های هیأت در 
بخش بانوان مطابق با آن چیزی است که معاونت ورزش 
بانوان اداره کل تعریف کرده است گفت: بنده با توجه به 
اختیاراتی که در هیأت دارم و تجربه و سابقه کاری که 
در این حوزه دارم اجازه دخالت به این آقا را نخواهم 
داد اما از رئیس هیأت این انتظار می رود که در مقابل این 
کارشکنی ها و دخالت های بی مورد این آقا که تاکنون 
منجر به حذف افراد کارآمد و فنی از هیأت شده است 

گام مثبتی بردارند.

)سینکرونایز: توانایي اجراي تمام حرکات به صورت واحد(

ترین  حساس  در  پرسپولیس  و  ذوب آهن  فوتبال  های  تیم 
دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور 
روز گذشته از ساعت 14:30 در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف 
هم رفتند که در پایان تیم  پرسپولیس با نتیجه سه بر دو پیروز 

شد و به مرحله بعد راه یافت.
در  را  میدان  و  توپ  اول  درنیمه  ذوب آهن  تیم  دیدار  این  در 
اختیار داشت و در همان دقایق ابتدایی بازی مزد برتری خود 
را با گل فرشید طالبی گرفت. این گل در شرایطی به ثمر رسید 
که پرسپولیسی ها روی عبور توپ از روی خط دروازه به داور 
برتری  رسیدن گل  ثمر  به  از  دقیقه  ده  هنوز  داشتند.  اعتراض 
جواد  روی  ماهینی  حسین  خطای  که  بود  نگذشته  ذوب آهن 
کاظمیان پرسپولیسی ها را در موقعیت پنالتی قرار دارد که این 
فرصت با شوت مازیار زارع در کنج دروازه شهاب گردان قرار 
گرفت و بازی در نیمه اول با تساوی یک بر یک به پایان رسید. 

با آغاز نیمه دوم  و در دقیقه 55، ضربه کرنر ماچادو روی سر 
صلصالی فرود آمد که پاس هوشمندانه این بازیکن با ضربه سر، 
پرسپولیس صاحب  دروازه  روی خط  را  حسینی  محمد  سید 
 موقعیت گل کرد و حسینی با ضربه سر خود، گل دوم تیمش را

 رقم زد. 
روی  بر  ذوب آهن  بازیکنان  بعد خطای  دقیقه  دو  فاصله  در 
تیم  بازیکنان  که  شد  اعالم  شرایطی  در  پرسپولیس  مهاجم 
داور  به  اعتراض  مشغول  ذوبی ها  که  حالی  در  پوش  قرمز 
کردند.  آغاز  را  بازی  سرعت  به  و  کاشته  را  توپ  بودند 
محوطه  هیاهوی  در  و  خاص  شرایطی  در  شدند  موفق  آنها 
دروازه سفیدپوشان  وارد  را   جریمه ذوب آهن گل دوم خود 

کنند. 
آهن  که ذوب  بود  هایی  دیدار گل  این  در  توجه  قابل  نکته 
از روی ضربات ایستگاهی و از روی ارسال های ماچادو به 

ثمر رساند و در شرایطی که ماچادو یکی از بهترین بازی های 
تعویض  ابراهیم زاده  از سوی  داد  انجام  تیمش  برای  را  خود 
شد تا عالمت سئوالی را در این باره در ذهن ها ایجاد کند. با 
با ورود  یاران استیلی چرخید و  بازی به سود  این تعویض، 
محمد نوری، پرسپولیس با سه بازیکن بازی ساز خود نبض 
از  بعد   77 دقیقه  در  توانست  و  گرفت  دست  در  را  بازی 
به موفق  تک  به  تک  موقعیتی  در  رضایی  غالمرضا  که   این 
زیبا  با شوت  زارع  مازیار  نشد  آهن  دروازه ذوب  کردن  باز 
تیمش  و  کرد  گلزنی  پرسپولیس  برای  خود  دور  راه  از  و 
پایان  تا  نتیجه  این  و  انداخت  پیش  از حریف  دو  بر  سه   را 
دست نخوره باقی ماند. ذوب آهن در این بازی با وجود همه 
شایستگی هایی که داشت از روی بدشانسی و تعویض اشتباه 
ثانوی اطالع  تا  را  پرسپولیس  در  استیلی  ابقا   ماچادو، حکم 

 امضا کرد. 



میترادات دختر مهرداد پادشاه اشکانی خواب دید ماری سیاه به 
شهر حمله نموده سربازان مار را به بند کشیدند و چون پدرش 
آن مار زشت را بدید دست او را گرفته و به مار پیشکش کرد 
مار بدورش پیچید و او را با خود از شهر ببرد چون از شهر دور 
شدند ماری دیگر بر سر راه آنها سبز شد و بدین طریق میترادات 
از مهلکه گریخت به سوی شهر خویش باز گشت مردم شادی 
مي کردند و نوازندگان مي نواختند او هم شاد شد، اما همه چیز 
برایش غریبه و نا آشنا بود چون بر لب جوی آبی نشست موهای 
خویش را خاکستری دید زنی کامل در آب دیده مي شد از ترس 
از خواب پرید و ساعت ها بر خود لرزید. میترادات در آن هنگام 
ایران  جنگ  پایان  در  گذشت  سال  چند  داشت.  سال   14 تنها 

سلوکیان )جانشینان اسکندر( فرمانروای آنها اسیر شده و به ایران 
آوردنش.

آن شب در زیر نور مهتاب مهرداد به دخترش میترادات گفت ای 
عزیزتر از جان مي خواهم همسر دمتریوس فرمانروای اسیر شده 
سلوکیان شوی. رایزنانم مي گویند اگر دمتریوس را عزیز داریم در 
آینده او دودمان سلوکیان را تضعیف خواهد کرد و در نهایت ما 
مي توانیم برای همیشه آنها را نابود کنیم و تو مي دانی آنها چقدر از 

ایرانیان را کشته اند آیا قبول مي کنی همسر او شوی؟ دختر به پدر 
نگاهی کرد و خوابش را بیاد آورد.

در دل گفت آه ای پدر، آه ای پدر من این مار را از قبل در خواب 
دیده ام و مي دانم کی باز خواهم گشت زمانی که دیگر نیمی از 

موهایم سفید شده اما بخاطر ایران و شادی مردمم خواهم رفت.
سرش را پایین انداخت و گفت پدر هر چه شما تصمیم بگیرید 
همان مي کنم، پادشاه ایران دخترش را در آغوش گرفته موی سر او 

را بوسید و گفت دخترم مي دانی که چقدر دوستت دارم.
میترادات در دل مي دانست آغوش مار در انتظار اوست اما صدای 
شادی ایرانیان آرامش مي کرد همچون آرامش آغوش پدر، و آرام 

گریست.
اندیشمند میهن دوست کشورمان ارد بزرگ مي گوید: گل های زیبایی 
که در سرزمین ایران مي بینید بوی خوش فرزندانی را مي دهند که 

عاشقانه برای رهایی و سرفرازی نام ایران فدا شدند.
سال ها گذشت میترادات که به ایران بازگشت همه چیز همانگونه 
بود که در خواب دیده بود بر لب همان جوی آب نشست خود را در 
آن دید اشک هایش با آب جوی درهم آمیخت و طعم میهن پرستی 

را برای روح و جان ایرانیان به یادگار گذاشت.

ساکنان اغلب نقاط کشور به خصوص مناطق شرقي،  بعد 
از ظهر شنبه 19 آذر ماه جاري مي توانند شاهد رخداد پدیده 

ماه  گرفتگي کلي باشند. 
در اغلب نقاط کشور ماه  گرفتگي جزئي پیش از طلوع ماه 

آغاز مي شود. 
گرفتگي جزئي ماه در خسوف 19 آذرماه از ساعت 1۶ و 
1۶ دقیقه و گرفتگي کلي از ساعت 17 و 3۶ دقیقه بعد از 

ظهر آغاز مي شود. 
گرفت کلي ماه در ساعت 18 و 27 دقیقه و گرفتگي جزئي 

در ساعت 19 و 48 دقیقه پایان مي یابد. 
این گرفتگي در آسیا، اروپا، شرق آفریقا، آمریکاي شمالي، 

اقیانوسیه و جنوبگان قابل رؤیت است. 
علت بروز پدیده خسوف 

براي آنکه گرفتگي ماه و یا گرفتگي خورشید پیش آید 
الزم است خورشید، زمین و ماه هر سه در یک صفحه 
قرار گیرند. در ماه گرفتگي، مخروط تمام سایه زمین باید 

ماه را در بر گیرد. 
اگر سه جرم سماوي ماه، خورشید و زمین همیشه در یک 
سطح قرار داشتند، گرفتگي ماه در همه فازهاي بدر ماه 
صورت مي گرفت؛ اما این مطلب با آنچه در عمل اتفاق 

مي افتد مطابق نیست. 
به دور زمین در حدود 5 درجه و 9  مدار حرکت ماه 
زمین(  مدار  )سطح  دایره البروج  سطح  به  نسبت  دقیقه 
رخ  وقتي  فقط  گرفتگي  ماه  نتیجه  در  است؛  متمایل 
مي گیرد.  قرار  گره  دو  از  یکي  در  بدر  ماه  که  مي دهد 
محل این گره ها طي 18/۶ سال در گردش کامل به دور 

زمین هستند. 
در ماه گرفتگي الزم است که ماه در نزدیکي یکي از گره هاي 

مدار خود و در حالت مقابله یعني در فاز بدر باشد. 
در هنگام خسوف، ماه، اول وارد قسمت نیم سایه زمین 
مي شود. در این حالت چنانچه ناظري در ماه باشد، خواهد 
دید که قسمتي از قرص خورشید توسط زمین پوشانده 

شده است. 
تشخیص گرفتگي ماه در نیم سایه زمین مشکل است. وقتي 
که گرفتگي ماه در نزدیکي یکي از گره هاي آن صورت 

گیرد ممکن است گرفتگي آن جزئي و یا کمي باشد. 

زماني که قسمتي از کره ماه داخل قسمت تمام سایه زمین 
داخل  ماه  کره  تمام  که  شود، گرفتگي جزئي و هنگامي 
وقوع  به  کلي  گرفتگي  شود،  زمین  سایه  تمام  قسمت 

مي پیوندد. 
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موش روباتیک  ژاپني 
رکورد زد 

یک موش روباتیک توانست یک مارییچ را تنها در 3/921 
ثانیه طي کرده و رکورد سال گذشته رقابت روبات هاي 

ریزموش 2011 ژاپن را بشکند. 
این روبات که »مین 7/1 « نام داشته، توانست در رقابت 
روبات هاي ریزموش 2011 ژاپن، به این سرعت در یک 
مارپیچ بسیار پیچیده دست یابد که در نوع خود بي نظیر 
محسوب شده و یک ثانیه رکورد سال گذشته این رقابت 
 ،Automaton سایت  گزارش  به  دهد.   کاهش  را 
حداکثر سرعت این روبات که توسط »نگ بنگ کیات« 
ساخته شده، 12 کیلومتر در ساعت بوده و با 90 گرم وزن، 

تنها 10 سانتي متر طول دارد. 

ساز بزنید تا با هوش بشوید 
دانشمندان اعالم کردند: ساززدن ساختمان مغز را تغییر 
را  انسان  و  کرده  تحریک  را  آن  انعطاف پذیري  داده، 

باهوش مي کند. 
به باور دانشمندان، ساز زدن امکان ارتقاي مهارت هاي 
معرفتي و فکري را فراهم مي کند.  مطالعات پیشین به 
افرادي که ساز  تفاوت ساختار مغزي موسیقي دانان و 
نمي زنند، پي برده بودند. در واقع مغز موسیقي دانان از دو 

جنبه ساختاري و عملکردي متفاوت است. 
به گفته دانشمندان یک شروع ساده براي ساز زدن هم 

مي تواند فیزیولوژي عصبي مغز را تغییر دهد. 
این دانشمندان و به ویژه »لوتز جانکه« استفاده از موسیقي 
را براي درمان بیماري هاي روانشناختي پیشنهاد مي دهند. 
براساس مطالعات دانشمندان، آن بخش از مغز که در 
پردازش موسیقي نقش دارد، در پردازش دیگر فعالیت ها 
از جمله حافظه یا مهارت هاي زباني نیز تأثیرگذار است. 

علم به کمک جراحی 
پالستیک می رود 

پژوهشگران کشور موفق به ساخت اسکنر سه بعدی 
صورت انسان شدند که با استفاده از لیزر تصاویر سه 
و  انیمیشن  های  حوزه  برای  را  انسان  بعدی صورت 

پزشکی عرضه می کند.
سعید سعیدوند- مجری طرح، به جزئیات این اسکنر 
اشاره کرد و گفت: این اسکنر با استفاده از دوربین ثابت، 
از روبرو صورت انسان را به صورت سه بعدی در یک 
سیستم کامپیوتری ترسیم می کند. وی با بیان اینکه این 
ترسیم  را  نیاز  مورد  تصاویر  لیزر  از  استفاده  با   اسکنر 
می کند، اظهار داشت: این اسکنر دارای دو لیزر خطی 
است که با استفاده از یک کاله می تواند این لیزر  را بر 

روی جسمی که می خواهیم اسکن کنیم، حرکت دهد.
و  پرداخت  اسکنر  این  کاربردهای  بیان  به  سعیدوند 
خاطرنشان کرد: این دستگاه عالوه بر کاربرد در صنعت 
جراحی  و  پزشکی  حوزه  در  هوافضا،  و  فیلمسازی 
پالستیک نیز کاربرد دارد به گونه ای که می توان چهره 
فرد را قبل از عمل جراحی اسکن کرد و در نرم افزاری 
با استفاده از سه بعدی سازی چهره، اطالعات الزم در 
عمل را به پزشک ارائه کرد. مجری طرح بهینه سازی 
 فرآیند انیمیشن سازی رایانه  ای برای استفاده در تولید
 انیمیشن ها و بازی های رایانه ای را ازدیگر قابلیت های 
این اسکنر نام برد و ادامه داد: با این اسکنر می توان کار 

مدل سازی بر روی چهره را در چند دقیقه انجام داد.
از استفاده  با  به دست آمده  اینکه تصاویر  بیان  با   وی 
 نرم افزار شبیه سازی می شوند، اضافه کرد: : اسکنر سه 
بعدی صورت انسان در محیط NET طراحی و پیاده 
سازی شده که در آن از  DIRECTX برای ترسیم مدل 
های سه بعدی و  گرفتن عکس از دوربین استفاده شده 

است.
 سعید وند، پیچیدگی کمتر و قابلیت تنظیم بهتر با تغییر 
سرعت حرکت بازوها را از مزایای این اسکنر ذکر کرد 
و یادآور شد: این قابلیت ها با توجه به نیاز قابل تنظیم 
با اشاره به برنامه های توسعه ای  است.  این محقق 
این اسکنر خاطر نشان کرد: اسکن کل اعضای بدن از 
برنامه های توسعه ای این طرح است که در دستور کار 

قرار دارد.

خواندنی

داستانک

19 آذرماه را از دست ندهید 

ماه گرفتگي كلي در اغلب نقاط ایران قابل مشاهده است 

پاداش مغز به سپاسگزاري شما! 
تحقیقات انجام شده توسط محققان دانشگاه دوک نشان داده 
که ابراز تشکر به شیوه هاي مختلف نه تنها از لحاظ رواني 

بلکه از نظر جسمي بر روي انسان تاثیر مثبت دارد. 
به عقیده دانشمندان، انسان هاي ناسپاس در حقیقت خود 
را فریب مي دهند. تشکر در بدن منجر به آزادسازي مواد 
عصبي  ناقل  مانند  »پاداش دهنده«  مواد  جمله  از  شیمیایي 
دوپامین و سروتونین با خاصیت آرام کنندگي و شادي آور 

و هورمون »محبت« اکسیتوسین مي شود.  به گفته مورالي دوریسوامي از دانشگاه دوک، 
شکرگزاري بر تمام سیستم هاي عمده اندام تاثیر مي گذارد. همچنین هورمون هاي تنش مانند 

کارتیزول در زمان شکرگزاري کاهش مي یابند. 
استیو توئپفر با تقسیم دانشجویان خود به دو گروه، از گروهي از آنها خواست تا براي 
افرادي که مي شناسند، نامه قدرداني نوشته و از آنها براي چیزي که برایشان مهم بوده تشکر 
کنند. این نامه ها نه براي وقایع پیش پا افتاده اي مانند یک هدیه بلکه براي رویدادهاي واقعي 

و معني دار نوشته شده بودند. گروه دوم نامه ننوشتند. 
میزان رضایت از زندگي گروهي که به تشکر پرداخته بودند، افزایش یافته و آن دسته از 
افرادي که به یک افسردگي خفیف مبتال بودند، دریافتند که عالئم آن کاهش یافته است. 

با قدرداني از افراد، توجه ذهن خودآگاه به این واقعیت جلب مي شود که یک اتفاق خوب 
افتاده و به انتشار ناقل عصبي مي پردازد. 

ساخت تلفني که خشم شما را کنترل مي کند! 
محققان دانشگاه »کارلوس سوم« مادرید و دانشگاه »گرانادا« 
شناسایي  به  قادر  که  شده اند  سیستمي  ساخت  به  موفق 
و  است  تلفني  تماس  هنگام  در  افراد  احساسي  وضعیت 

پاسخ هاي متناسب با آن ارائه مي کند. 
برخي سیستم هاي تلفن خودکار فعلي، براي پاسخگویي 
به افراد، گاه منجر به عصبانیت یا بروز احساسات منفي 
دیگر در آنها مي شوند که محققان اسپانیایي به دنبال رفع 

این نواقص هستند. 
این سیستم به تحلیل ۶0 پارامتر صوتي صداي کاربران از جمله تن صدا، سرعت 

صحبت، مدت زمان مکث ها و انرژي عالئم صوتي مي پردازد. 
سیستم رایانه اي به ویژه براي شناسایي احساسات منفي طراحي شده که نشانگر خشم، 

خستگي یا تردید هستند. 
نتیجه گیري این سیستم تنها بر مبناي صداي کاربران نبوده و از روند مکالمات نیز استفاده 
مي کند. براي مثال اگر سیستم به طور مکرر متوجه منظور کاربر نشده یا از آنها تقاضاي 
تکرار خواسته خود را داشته باشد، فرد کاربر به احتمال زیاد خسته یا عصبي خواهد شد. این 
سیستم بر اساس یک شیوه آماري به دست آمده از مکالمات قبلي به حدس مسیر پیشروي 
مکالمه پرداخته و واکنش کاربران را پیش بیني مي کند. سیستم پس از شناسایي وضعیت 

روحي و مقصود فرد، مکالمه را بر اساس آن منطبق مي نماید. 

قوي ترین حد جرم ماده تاریک جهان تعیین شد
براي  حد  قوي ترین  تعیین  با  براون  دانشگاه  فیزیکدانان 
جرم ماده تاریک که طبق باورها تقریبًا یک چهارم جهان را 
تشکیل مي دهد، جرم آن را بزرگ تر از 40 گیگا الکترون 

ولت تشخیص داده اند. 
از اهمیت بسیاري برخوردار است؛ چراکه  این تشخیص 
ماده  آزمایشات زیرزمیني در مورد کشف  اخیر  یافته هاي 

تاریک را با تردید روبه رو خواهد ساخت. 
گفتني است طبق این پژوهش بیان شده که در صورت وجود ماده تاریک در جهان، 

اکنون قوي ترین حد ممکن تا به امروز براي جرم آن تعیین شده است. 
پرتو گاماي فرمي و یک رویکرد  داده هاي تلسکوپ فضایي  از  استفاده  با  محققان 
آماري جدید، جرم ذرات ماده تاریک را با محاسبه سرعتي که این ذرات یکدیگر را 
در کهکشان هاي در حال گردش به دور کهکشان راه شیري حذف مي کنند، محدود 

کردند. 
به گفته محققان، اگر جرم ذره ماده تاریک از 40 گیگا الکترون ولت کمتر باشد، در 
آن صورت مقدار این ماده در جهان به حدي بود که دیگر ما شاهد گسترش جهان 

با سرعت فزاینده اي که امروز شاهد آن هستیم، نبودیم. 
ماده تاریک به دلیل این که مانند ستارگان و سیارات از خود تابش الکترو مغناطیسي 

ساطع نمي کند، تنها از طریق تأثیرات گرانشي آن قابل مشاهده است. 

یک، دو، سه

هنگام خسوف، ماه، 
اول وارد قسمت 
نیم سایه زمین 
مي شود. در این 

حالت چنانچه ناظري 
در ماه باشد، خواهد 

دید که قسمتي 
از قرص خورشید 

توسط زمین پوشانده 
شده است

طعم عشق به میهن 

یک روانشناس آمریکایی با انجام تحقیقات جالبی 
نشان داد که چرا عبور از درها موجب مي شود، افراد 

فراموش کنند که برای انجام چه کاری آمده بودند.
بارها حتی برای کسانی که حافظه آهنین دارند پیش 
آمده است که وارد اتاق شوند و بعد از خود بپرسند: 

آمده بودم چه کار کنم؟
در این شرایط، نگاه کردن به اطراف برای یافتن چند 
کنند  یادآوری  را  اتاق  به  ورود  از  هدف  که   نشانه 

بی فایده است.
اکنون گابریل ردوانسکی، استاد روانشناسی دانشگاه 
نوتردام در ایندیانا با آزمایش بر روی دانشجویان خود 
واکنش غیرمنتظره ذهن انسان را زمانی که از یک در 

عبور مي کند بررسی کرد.
این دانشمند توضیح داد: وارد یا خارج شدن از یک 
در مثل تجربه عبور از مرزها است که حوادث ضمنی 
 یا عملکردها را از هم جدا و هر یک از آنها را در 

گوشه ای بایگانی مي کند.
این بدان معنی است که درها خاطرات را از یکدیگر 
جدا مي کنند و بنابراین بازیابی فکر در محل پشت در 

دشوار مي شود.
در حقیقت، در ذهن همان عملکردی وجود دارد که 
آپارتمان ها از آن برخوردارند به طوری که هر آپارتمان 
به روشی واضح مرز میان حریم های زندگی افراد را 

از هم جدا مي کنند.
مجازی،  و  واقعی  آزمایش  سه  انجام  با  ردوانسکی 
حافظه دانشجویان خود را در دو وضعیت )زمانی که 
در یک محیط واحد بدون هیچ نوع مانعی حرکت 

مي کنند و زمانی که از طریق یک یا چند در از یک 
اتاق به اتاق دیگر مي روند( بررسی کرد.

که  زمانی  داد  نشان  آشکارا  بررسی ها  این  نتایج 
داوطلبان حداقل از یک در عبور مي کردند خطاهای 
که  زمانی  اما  مي شدند.  مرتکب  بیشتری  سهوی 
طی  مانع  بدون  اما  را  مسافت  همان  دانشجویان 
چشمگیری  حد  تا  موقتی  فراموشی های  مي کردند 

کاهش مي یافت.
اول در یک  آزمایش  براساس گزارش الیوساینس، 
محیط مجازی و آزمایش دوم در یک محیط واقعی 
انجام شد و هر دو به نتایج مشابهی رسید. در هر دو 
مورد، از دانشجویان خواسته شد اشیایی را که خود آنها 
کمی قبل از روی میز به روی میز دیگری و یا در داخل 

جعبه ای گذاشته بودند دوباره پیدا کنند.
نتایج این آزمایشات نشان داد احتمال پیدا کردن اشیا 
زمانی که دانشجویان از یک اتاق به اتاق دیگر مي رفتند 

به طور محسوسی کاهش مي یافت.
در آزمایش سوم، ردوانسکی به منظور بررسی این که 
آیا خاطره با بازگشت به محیط اول مي تواند بازگردد یا 
خیر نشان داد که اگر مسیر بازگشت از طریق چند در 

انجام شود بازگشت به نقطه اولیه بی فایده است.
به بیانی ساده قدرت درها در حذف خاطرات بسیار 

قویتر از توانایی یادآوری محیط اطراف ما است.

درها موجب فراموشی مي شوند
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