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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ستیز رسانه های غربی
 با عدالت خواهی و سربلندی ملت ها

رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان:
تمام كارگران پروژه مسكن مهر استان اصفهان 
بيمه مي شوند

كارشناسان ژاپني از طرح 
جنگلداري بازفت

 چهارمحال وبختياري 
ديدن كردند

کارشناس��ان ام��ور جنگل��داری کش��ور ژاپ��ن از 
 طرح ه��ای جنگل��داری منطق��ه »بازفت« اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری دیدن کردند. ب��ه گزارش 
ایرنا،کارشناس��ان ژاپنی از پ��روژه »تقویت مدیریت 
جنگل��داری و مراتع چهار محال و بختیاری«دیدن و 
ه��دف خود را انجام پ��روژه تحقیقاتی برای تقویت 
جنگل های منطقه بازفت اعالم کردند. یک کارشناس 
و فع��ال محیط زیس��ت کش��ور ژاپ��ن و از اعضای 
این تی��م گفت: کش��ورش ط��رح مدیریت جنگل 
 منطقه بازفت را اجرا خواهد کرد. »میوش��یما تونی« 
)Mashima Tony( اف��زود: دول��ت جمه��وری 
اس��المی ایران از دول��ت ژاپن برای اج��رای پروژه 
 هم��کاری فن��ی ب��رای اس��تفاده از مناب��ع طبیعی 
جنگل ه��ا، مراتع و معرفی مناب��ع درآمد جایگزین 
برای مردم بازفت، درخواس��ت همکاری کرده است. 
وی اظهار داش��ت: بر این اس��اس شرکت تحقیقاتی 
»JICA« در اکتبر 2009 تیمی از کارشناس��ان خود را 
به این منطقه اعزام که این تیم ضرورت انجام پروژه از 
طریق مطالعه میدانی را تأیید کرد. این کارشناس ژاپنی، 
احیای جنگل و مرتع را با استفاده از مدیریت مشارکتی 
و نیروهای بومی بازفت؛ از مهمترین اهداف این پروژه 
برش��مرد. وی، میزان اعتبار این پروژه را 400 میلیون 
ین اعالم کرد و گفت: این پروژه در مدت پنج س��ال 
اجراء می شود. این فعال محیط زیست، استفاده زیاد از 
 زمین، قطع و ریشه کنی بوته ها برای تهیه هیزم و کوچ 
زود هنگام عش��ایر به منطقه را دلیل اصلی تخریب 
پوش��ش گیاهی کش��ور دانس��ت و افزود: اس��تفاده 
از روش ه��ای آبخی��زداری و جلوگی��ری از چرای 
زودهنگام مراتع، در حفاظ��ت از مراتع نقش مهمی 
دارد. سرپرس��ت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری، مساحت جنگل های این استان 
را 307 هزار هکت��ار اعالم کرد که به صورت نواری 
از کوه های بازفت )شهرستان کوهرنگ( شروع و به 

ارتفاعات فالرد )شهرستان لردگان( ختم می شود. 

با تصویب هیأت وزیران

1200 میلیـارد اوراق مشـارکت 
برای آب رسانی اصفهــان

صفحه 2

مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
اس��تان اصفهان گف��ت: این 
استان از نظر ثبت اختراعات، 
عالئم و نشان هاي تجاري و 
طرح هاي صنعتي، رتبه اول 
کشور را کسب کرده است. 

محمد مجنون در گفتگو با ایرنا افزود: استان هاي...
شهرستان / ادامه در  صفحه 4

اصفهان رتبه اول ثبت نشان هاي 
تجاري و طرح هاي صنعتي 

كشور را كسب كرد

پس از سال ها، روند الک پشتی 
تکمیل ورزشگاه نقش جهان، 
ص��دای م��ردم اصفه��ان را 
درآورده است، مردمی که در 
شهرشان پروژه های میلیاردی 
در زمان اندکی به بهره برداری 

می رسد، از تکمیل بزرگ ترین پروژه ورزشی کشور ناامید شده اند. به 
گزارش فارس از اصفهان، آخرین...

ورزش / ادامه در  صفحه 7

مدیرکل راه و ترابري اس��تان 
اصفهان گف��ت: حمل و نقل 
از مهم ترین برنامه هاي س��تاد 
هدفمند کردن یارانه هاس��ت. 
به گزارش فارس از اصفهان 
 ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومي 

اداره راه و ترابري اس��تان اصفهان، هوش��نگ عشایري با اشاره به 
تالش بیشتر در حوزه راه استان و تأکید بر اطالع رساني...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

كليد قفل ورزشگاه نقش جهان 
در دست كيست؟

حمل و نقل؛ مهم ترين اولويت  ستاد 
هدفمند كردن يارانه هاست

1- مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری
2- موضوع مناقصه: خرید طوقه و دریچه 90 کیلوگرمی به تعداد 1100 عدد

3- محل اعتبار: )از محل منابع عمرانی(- مبلغ ضمانتنامه بانکی 60/000/000 
ریال می باشد.

4- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال 
به حساب سیبا 0105547714007

5- محل دریافت اسناد: شهرکرد- میدان قدس- امورحقوقی و قراردادهای 
شرکت

تلفن: 2497 334 0381
6- تاریخ واگذاری اسناد: 89/5/14 لغایت 89/5/17، تاریخ تحویل اسناد 
مناقصه: ساعت 10 صبح 89/5/27 تاریخ بازگشائی ساعت 13 صبح مورخ 
89/5/27 تاریخ اعتبار پیشنهادات: 89/6/30   کلیه هزینه های آگهی بعهده 

برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت دوم(

روابط عمومی و آموزش همگانی
شركت آب وفاضالب چهارمحال وبختياری

http//:lets.mporg.ir :سایت منتشرکننده

صرفه جويی در مصرف آب = كاهش فاضالب + پاكيزگی محيط زيست

شماره 1724/1/ص مورخ 89/5/10 
شــرکت عمــران شــهر جـدید فوالد شهر در نظر دارد اجاره قطعه زمینی به مساحت 
5000 متر مربع را جهت استقرار پارک بادی به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط 
از طریق مزایده واگذار نماید، لذا از کلیه  عالقه مندان دعوت می گردد جهت کسب 
 اطالعات بیشتر و دریافت اسناد از تاریخ 89/5/12 لغایت 89/5/21 به پایگاه اینترنتی
 WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM و یا http://ietsmpory.ir و یا به 

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر مراجعه نمایند. 

آگهی تجدید مزایده  )اجاره( 
)نوبت دوم(

شركت عمران شهر جديد فوالد شهر 

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به حفر چاه واقع در پارکینگ 
شهرداری با دستگاه روتاری با اعتبار مبلغ 400/000/000 ریال از 

طریق آگهی مناقصه اقدام نماید.
پیشنهاد دهندگان می توانند جهت اخذ مدارک مناقصه تا آخر وقت 
اداری روز دوشنبه 89/5/19 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه 

نمایند.

آگهی مناقصه مرحله اول )نوبت دوم(

عزيزاهلل پوركاظم
شهردار خمينی شهر
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دس��تگاههای دولتی جمهوری چک بر اثر یک اش��تباه اس��امی صدها نفر 
از مأموران اطالعاتی این کش��ور را که در مأموریت های خارج از کش��ور 
فعالیت داش��تند، فاش کردند. به گزارش مهر به نقل از روزنامه استاندارد، 
روزنامه »مالتا فرونتا دنس« ضمن انتشار این خبر نوشت: با این اقدام جان 
این مأموران اطالعاتی که  جاسوسان دوران کمونیستی بوده و پس از سال 
1989 به سیس��تم اطالعاتی جدید این کش��ور پیوس��ته اند، به خطر افتاده 

است.
در همی��ن رابطه یک کارش��ناس مس��ائل اطالعاتی و از مقام های س��ابق 
اطالعات ارتش چک به این روزنامه گفت: این اتفاق بس��یار ناگوار است 
و این افراد باید هر چه س��ریعتر به کشور فراخوانده شوند. همچنین یکی 
از افس��ران مذکور که تا س��ال 2002 به عنوان نیروی اطالعاتی در سفارت 
چک، در مس��کو فعال بوده و نامش در فهرست مأموران مذکور قرار دارد، 
خاطرنش��ان کرد: هویت من اکنون فاش شده است، چنین اتفاقی نباید در 

یک کشور معمولی روی دهد. 
هم اکنون وزارت دفاع چک در تالش است تا از گسترش ابعاد این فاجعه 
اطالعاتی جلوگیری کند. درعین حال سخنگوی این وزارتخانه اعالم کرده 
اس��ت: ما این مس��أله را جدی می گیریم، اما در واقع هیچ خطر مستقیمی 

فعالیت این مأموران را تهدید نمی کند. 
خاطرنش��ان می شود که اسامی و اطالعات مربوط به این افراد برای مدت 
سه ماه )آوریل تا ژوئن( در اینترنت قابل مشاهده بوده است و دستگاههای 
دولتی چک فراموش کرده اند اس��امی آن دسته از جاسوسان را که پس از 
سال 1989 نیز با سازمان اطالعاتی این کشور فعالیت دارند، از این فهرست 

حذف کنند.

عراق  نخست وزیر 
دول��ت  تش��کیل 
ع��راق را منوط به 
توقف دخالت های 
خارج��ی در ای��ن 
و  دانست  کش��ور 
سیاس��تم�داران  از 
خ��واس��ت ت����ا 
ای��ن  ب��ر  را  راه 
دخالت ه��ا ببندند. 
فارس،  گزارش  به 
المالکی«  »ن��وری 
عراق  نخست وزیر 

در گفتگو با تلویزیون »العراقیه« تصریح کرد: موانع داخلی و خارجی زیادی 
در برابر تش��کیل دولت آینده عراق وجود دارد و تمامی مشکالت در داخل 

کشور نیست.
وی همچنین نس��بت به ادامه دخالت های خارجی و عدم تشکیل دولت در 
عراق هشدار داد. رئیس ائتالف دولت قانون تصریح کرد: اگر عامل منطقه ای 
از دخالت در مس��أله تشکیل دولت، دس��ت برندارد؛ اوضاع به همین منوال 
است و دولت تشکیل نخواهد شد و اگر سیاستمداران داخلی همچنان درها 
را به روی دخالت های خارجی باز بگذارند نیز، کشور همچنان بدون دولت 

خواهد بود. 
وی در ادامه گفت: مانع اصلی در روند تشکیل دولت نیست و آماده کناره گیری 
از نامزدی خود، برای نخست وزیری می باشد، البته او گفت: این در صورتی 
اس��ت که، ائتالف ملی بتواند کاندیدایی را معرفی کند که قادر به کسب 60 

درصد از آرای فراکسیون شیعیان باشد.
مالکی در مورد مذاکرات خود با فهرست العراقیه نیز سخن گفت و تأکید کرد: 

این مذاکرات گفتگوی واقعی برای تشکیل دولت است.
 وی تصری��ح کرد: العراقیه و دولت قانون به تنهایی و بدون حضور ائتالف 
کردستان عراق که به زودی به گفتگوها ملحق خواهد شد، نمی توانند توافقی 
را به دس��ت بیاورند. مالکی پیش از این نیز در دیدار با »مایکل مولن« رئیس 
س��تاد مشترک ارتش آمریکا، دخالت های منطقه ای را علت اصلی کارشکنی 
در تش��کیل دولت جدید دانس��ته بود. طرف ها و ش��خصیت های سیاس��ی 
بلندپایه عراق، اخیراً از وجود دخالت های مس��تقیم برخی دولت های منطقه 
و طرف ه��ای خارجی در امور عراق خبر داده اند. عضو ائتالف دولت قانون 
به رهب��ری »نوری المالکی«، پیش از این با انتقاد از موج جدید دخالت های 
عربستان سعودی در امور داخلی این کشور گفته بود: دخالت های عربستان 
در عراق برای اولین بار نیست و این رفتار ناپسند آنها، بارها تکرار شده است. 
»عدنان الس��راج« تأکید کرد: عربستان سعودی از طریق دخالت های خود در 
امور داخلی عراق، درصدد ناکام گذاش��تن تجربه جدید دموکراسی در عراق 

است.

اس��رائیل با پذیرش ایده 
تحقی����ق بین الملل���ی 
درب��اره حادث��ه ک�اروان 
آزادی، چرخ��ش صد و 
هش��تاد درج��ه ای کرد. 
 ب��ه گ��زارش تل�ویزیون 
اس��رائیل  نیوز،  اس��کای 
که تاکن��ون با تحقیق بین 
تهاجم  درب��اره  الملل��ی 
نظامیان خ��ود به کاروان 
آزادی مخالف��ت ک��رده، 
تصمی��م گرفته اس��ت با 
کمیته تحقیق بین المللی همکاری کند. یورش اس��رائیل به کاروان آزادی 
که به کشته شدن نه نفر منجر شد، اعتراضات گسترده بین المللی و متشنج 
ش��دن روابط آنکارا و تل آویو را در پی داشت. خبرنگار اسکای نیوز این 
تصمیم اس��رائیل را یک چرخش صد و هش��تاد درجه ای خواند و گفت: 
حادثه کاروان آزادی، اسرائیل را هدف انتقاداتی زیاد از سوی همسایگان و 
 دوستانش قرار داد. تل آویو در ابتدا مصمم بود که نیازی به تحقیق بین المللی 

نیست. 
بعد از حادثه، ترکیه که زمانی بزرگترین متحد منطقه ای اس��رائیل بود، از 
تل آویو خواس��ت عذرخواهی کند و به خانواده قربانیان غرامت بپردازد. 
اس��رائیل امیدوار اس��ت با تحقیق بین المللی، روابط تل آویو و آنکارا نیز 
بهبود یابد. برخی مفسران معتقدند که اسرائیل ناچار بوده است تحقیق بین 

المللی را بپذیرد زیرا آثار سیاسی انکار این تحقیق، زیاد است.

س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار 
داش��ت: آماده برگ��زاری نشس��تی صریح و 
ش��فاف و در حضور رس��انه ها با آقای اوباما، 

رئیس جمهوری امریکا هستیم. 
به گزارش ایرنا، »رامین مهمانپرست«، در پاسخ 
به س��ؤالی در خصوص اظهارات روز گذشته 
رئیس جمهوری اسالمی ایران مبنی بر اینکه که 
»آماده گفتگو با رئیس جمهوری امریکا هستیم«، 
گف��ت: چون ما از منطق و اس��تدالالت قوی 
برخوردار هستیم می خواهیم این منطق قوی را 
به اطالع مردم دنیا نیز برسانیم. وی تصریح کرد: 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در صورت 
موافقت رئیس جمهوری امریکا، فرصت خوبی 

خواهد بود تا نشستی رو در رو، صریح و شفاف و در 
حضور رسانه های دنیا برگزار شود. سخنگوی وزارت 
امور خارجه افزود: در صورت برگزاری این نشست، 
منطق ما در رابطه با راه حل های بحران های بین المللی 
مطرح خواهد شد و با راه حل ها و منطق های آنها در 
نزد رسانه ها مقایسه شده و مردم دنیا شاهد این مسأله 
خواهند بود. وی در م��ورد ادعای دعوت از برخی 
افراد معاند و مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران به 
این همایش، تأکید کرد: آن چیزی که ما شاهد بودیم 
برگزاری همایشی بسیار باشکوه و مملو از ایرانیانی 

بود که عاش��ق کشورش��ان، انقالب و آرمان های آن 
بودند. وی با اشاره به مسائل سیاسی که در همایش 
روز گذش��ته مطرح ش��د تصریح کرد: این همایش 
نقدی، که توس��ط مهمانان و مسؤولین بر وضعیت 
ناعادالنه امروز جهان مطرح ش��د؛ نشان دهنده شور 
و اشتیاق همه ایرانیان حاضر در این همایش بود. وی 
با اشاره به نام برخی از افراد که عنوان می شود در این 
همایش دعوت شده بودند، گفت: این اطالعات غلط 
است و نام این افراد قطعاً در لیست مهمانان نبوده و 
این مسأله را مسؤولین برگزار کننده همایش بزرگ 
ایرانیان خارج از کشور، در مصاحبه های روز گذشته 

خود به صورت رسمی نیز اعالم کردند.
وی خاطر نش��ان کرد: البته اگر فردی در زمانی 
دچار اشتباهاتی در گذشته خود بوده و اطالعاتی 
در این زمینه وجود دارد باید قطعاً این اطالعات 
در اختیار مسؤولین همایش قرار داده شود و این 
صحیح نیست که براساس اطالعات نادرست به 
همه ایرانیانی که در این همایش ش��رکت کرده 
بودند موضوعی نس��بت داده شود. خبرنگاری 
در خص��وص اظهارات فرمان��ده ارتش امریکا 
درباره طرح حمله این کش��ور به ایران پرس��ید 
که مهمانپرست گفت: اظهارات مقامات نظامی 
امریکایی چندان قابل اس��تناد نیست چرا که ما 
همواره شاهد اظهارات نسنجیده از سوی مقامات 

نظامی امریکایی هستیم. 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه دلی��ل اظهارات 
نسنجیده مقامات نظامی امریکا را این گونه توضیح 
داد: عصبانیت ناش��ی از شکس��ت های پی درپی در 
اهداف دولت امریکا و لشکرکشی هایی که جز ایجاد 
ناامنی، تلفات مردم و نیروهای خودش��ان سودی را 
دربر نداشت، دلیل این گونه سخنان است. وی تأکید 
کرد: این گونه اظهارات که با هدف فضاسازی انجام 
می شود، مورد اس��تناد قرار نمی گیرد و کسی به آن 

توجه نخواهد کرد. 

هی��أت وزی��ران بنا ب��ه پیش��نهاد وزارت نیرو و 
به اس��تناد اصل یکصد و س��ی و هش��تم قانون 
اساسی به ش��رکت  سهامی آب منطقه ای اصفهان 
اج��ازه داد به منظور تکمی��ل عملیات اجرایی، 5 
طرح  عمرانی نس��بت به انتشار اوراق مشارکت، 
انتش��ار اوراق مش��ارکت  قان��ون   ب��ا رعای��ت 
)مصوب 1377( و ضواب��ط  بانک مرکزی اقدام 
کن��د. به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، 
وزارت نیرو موظف ش��ده اس��ت ب��رای مطالعه 
طرح های تأمین و انتقال آب در محدوده شرکت 
سهامی سازمان آب منطقه ای اصفهان و ساختمان 
تونل چشمه لنگان مبلغ 320 میلیارد ریال اوراق 

مشارکت منتشر کند. 
همچنی��ن ب��ه وزارت نی��رو اج��ازه داده ش��ده 
اس��ت مبل��غ 300 میلیارد ریال برای س��اختمان 
س��د و تونل س��وم کوهرنگ، مبلغ 200 میلیارد 
ریال برای آبرس��انی به ش��هر های کاشان و آران 
بی��دگل از زاینده رود و مبل��غ 380 میلیارد ریال 

نیز ب��رای مطالعه و اجرای انتق��ال آب به فالت 
 مرکزی ایران، اوراق مش��ارکت منتش��ر کند. این 

تصمیم نامه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون 
اول رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شده است. 

رئیس جمهور در هجدهمین نشس��ت افق رسانه 
گفت: رس��انه هایی مثل بی بی س��ی و سی ان ان 
وقتی می خواهند خبری بدهند، در یک جمله همه 
مواضع اصلی شما را می زنند، خود و موجودیت 
امروزشان را تثبیت می کنند و ذهن مخاطب را به 

نقطه ای نهایی که عالقه مندند، می برند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، احمدی نژاد افزود: با 
تصویری که پشت این جمله می گذارند، با انتخاب 
کلمات و رعایت تقدم و تأخری که به کار می برند، 
ش��ما نمی توانید خبر را انکار کنید چون خبر داده 
ش��ده و اتفاقی هم افتاده اس��ت. اما در نحوه بیان، 
آنق��در کلمات خوب را کنار ه��م می چینند و با 
تصویر و لحن میکس می کنند که به اهداف خود 
دس��ت می یابند. رئیس جمهور گفت: آنها امروز 
 چه چیز را نفی می کنند؟ آنها اس��تقالل، هویت، 
دین باوری و اعتق��اد ملت ها به ارزش های الهی 
را نف��ی و طوری تنظیم می کنند که این ارزش ها 
را ناکارآم��د، خرافی و باطل جل��وه دهند و بدون 
اینک��ه بگویند این باطل اس��ت ط��وری چینش 
 می کنن��د ک��ه نتیجه اش می ش��ود ابط��ال آنها!. 
آقای احمدی نژاد افزود: آنها عدالت خواهی، آزادی 
خواهی و احس��اس عزت و سربلندی ملت ها را 
می زنند. رئیس جمهور افزود:کار رسانه ای بدون 
زمینه ذهنی اصاًل محال اس��ت و کار رسانه ای در 
یک بستر شکلی و اعتقادی اتفاق می افتد و این در 
حالی است که ما می خواهیم با نظام سلطه، مقابله 
کنیم. در حالی که فقط نظام سلطه را نفی می کنیم 
 و این فای��ده ندارد و نجات بخ��ش نخواهد بود.
احمدی نژاد گفت: نفی نظام سلطه هر چقدر هم 
قدرتمند و شدید انجام شود آثار ماندگار و سازنده 

نخواهد داش��ت. وی افزود: ما در نقطه مقابل چه 
کار بای��د بکنیم؟ اول بای��د نفی کنیم، کجای نظام 
سلطه را نفی کنیم؟ روشن است باید تمام ارزش ها 
و اصول نظام لیبرالی را فهرس��ت کنیم و در تمام 
 برنام��ه هایمان اینه��ا را مورد هجوم ق��رار دهیم. 
احم��دی نژاد اف��زود : یک صحنه خش��ن پلیس 
نیویورک را نشان دهیم. این کار یک پلیس است و 
به راحتی می توان ارتباطش را با نظام اندیشه و نظام 
سیاسی قطع کرد. اما اگر عبارات طوری تنظیم شود 
که این برآمده از آن نظام اندیشه و آن نظام سیاسی 
است و این محصول آن است، بی کرامتی انسان ها 
در نظام لیبرالی حاصل آن  اندیش��ه اس��ت. رئیس 
جمهور گفت: این را باید نفی کنیم و این کار شدنی 
اس��ت زیرا نقطه ضعف و اش��کال بسیاری دارند. 
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ضعف های زیاد 
اندیشه لیبرالی گفت: آنقدر جنایت و ظلم در دنیا 
به واسطه این اندیشه اتفاق می افتد که شما روزانه 
صدها مثال ش��اهد درباره آن دارید. آقای احمدی 

نژاد افزود: تقریباً در همه خبرهایی که از وضع دنیا 
منتشر می کنید می توانید این رد پا را بگذارید یعنی 

بستر تنظیم خبر شما این باشد.
وی گفت: ش��ما اینکاره هستید و هر کس خبری 
را که می خواهد تنظیم کند، متأثر از فضای ذهنی 
خودش است و واقعیتی که می بیند، همان است. 
رئیس جمهور افزود: وقتی همه واقعیت را در بیرون 
می بینیم، چگونه آن را گزارش می کنیم؟ اینها متأثر 
از مبانی و فضای ذهنی ماست. آنها آن بستر را تنظیم 
کرده اند و بر اساس آن بستر، هر کس را می گذارند 
همان خبر را تنظیم کند و مهم نیست که این برود 
و دیگری بیاید.  وی اضافه کرد: همه را هم جهت 
می کنند؛ چون ریل را درس��ت تنظیم کرده اند و 
هر رس��انه ای که درس��ت می کنند در همان ریل 
حرکت می کند، ادبیاتشان باهم متفاوت است یکی 
 تند و یکی کند اس��ت، یکی فحش می دهد یکی 
نم��ی دهد. اما همه همان ری��ل را دنبال می کنند. 
رئیس جمهور گفت: در امریکا شما رسانه ای پیدا 
نمی کنید که موجودیت رژیم صهیونیستی را زیر 
سؤال ببرد البته بخش عمده آن به علت تنظیماتی 
است که قباًل صورت گرفته و بخشی هم به علت 
برخورد خشنی است که بعد انجام می دهند.  رئیس 
جمهور افزود: می خواهیم موجودیت خودمان را 
اثبات کنیم و این خیلی مهم اس��ت اما چرا ایران؟ 
بای��د اثبات کنیم و اگر اثبات در آن نباش��د اتفاقی 
نمی افتد. یعنی هم باید مواضع دش��من را بزنیم و 
هم مواضع خود را مستحکم کنیم. وی گفت: نکته 
اساسی این است که باألخره ما می خواهیم ذهن ها 
و اندیشه ها را به سمت نقطه ای مطلوب هدایت 
کنیم و این است که به کار ما روح و معنا می دهد. 

سراسری

ــته ای پاکستان  ما از تسلیحات هس
ــتان  ــت عربس ــه نف ــیم و ب می ترس

محتاجیم، پس سکوت می کنیم.
افشای اسناد محرمانه توسط وب سایت 
»ویک��ی لیک��س« در خص��وص نقش 
ایاالت متحده در افغانستان واکنش های 
بس��یاری را به دنبال داش��ت. برای من 
این حرکت، تنها و تنها دربرگیرنده یک 
حقیقت بود. در بازی بزرگ آسیا میانه، 
نیز ما بازیگردان اصلی هستیم اما خود 
بی خبریم. بهترین تعبیری که می توانم 
از افشای اسناد ویکی لیکس بکنم این 
اس��ت که ما به ارتش و سرویس های 
اطالعاتی پاکس��تان پ��ول می دهیم تا 
نقاب بر چهره بزنند. در غیراینصورت 
آنها تنها یک چهره خواهند داش��ت و 
صد درصد این چهره مخالف ما است. 
همین قاعده در خصوص حامد کرزای 
رئیس جمهوری پاکس��تان هم مصداق 
دارد. امروزه در پاکس��تان و افغانستان 

همه بر چهره نقاب دارند.
چین از پاکستان حمایت کرده، قرارداد 
اس��تخراج معادن در افغانستان را امضا 
می کن��د و ب��ه امریکا ای��ن فرصت را 
می ده��د ک��ه افغانس��تان را تبدیل به 
مکان��ی امن برای ش��رکت های چینی 
کند. همزم��ان همین چینی ها به زمین 
خوردن دماغ قرمز رنگ، ارتش امریکا 
در افغانستان، بلند بلند می خندند. چرا 
ک��ه ارتش چی��ن همواره از شکس��ت 

نظامی امریکا لذت می برد.
اکنون پرسش اینجاست که چرا باید 
ــد از دوگانگی کنار آمد؟  با این ح
ــس جمهوری  ــاراک اوباما رئی آیا ب

احمق است؟
 پاس��خ بس��ی�ار پیچی�ده ت���ر از ای��ن 
حرف هاست. سابقه این بازی دو گانه 
به یازدهم س��پتامبر باز می گردد. این 
حمله تروریستی با حضور تندروهایی 
از پاکس��تان و عربستان سعودی برنامه 
ریزی و عملی شد. ما نیز به این عملیات 
تروریستی با حمله به عراق و افغانستان 
پاسخ دادیم. چرا؟ پاسخ دم دست این 
است که پاکستان تسلیحات هسته ای 
دارد و همین مس��أله ما را می ترساند. 
عربستان چاه نفت دارد و ما به این نفت 
نیاز داریم. بنابراین ما تالش می کنیم با 
گوش��ه و کنایه و به شکل غیرمستقیم 
آنها را هدف ق��رار دهیم. ما امیدواریم 
ک��ه دولتی مقتدر و دموکرات در عراق 
بتوان��د چرخ اصالحات در عربس��تان 
س��عودی باش��د. امیدواریم که پس از 
بیرون راندن القاعده از افغانس��تان در 
این کش��ور بمانیم و مکانی امن از این 
خرابه درآوریم. امیدواریم که بتوانیم به 
ترسی که در افغانستان ریشه دوانده و 
منجر به س��رایت بی ثباتی در پاکستان 
می ش��ود، پایان دهیم. این اس��تراتژی 
قابل تحقق نیس��ت چرا که پاکستان و 
عربستان س��عودی بر پایه همان داد و 
ستدهایی استوار هستند که ترس ما را 
سبب شده است. پاکستان 63 سال پس 
از تأس��یس را نمی توان کشوری مانند 
هند دانست. ارتش پاکستان همچنان از 
هند وحشت دارد و حفظ این وحشت 
دقیقاً همان ابزاری اس��ت که می تواند 
ارت��ش را در کنترل دول��ت نگاه دارد. 
نبود دموکراسی پایدار در پاکستان و یا 
فقدان سیستم آموزشی پیشرفته در این 

کشور، منجر به ظهور چهره 
هایی تندرو در این کش��ور 
شده اس��ت. پاکی ها گمان 
می کنند که باید افغانستان را 
 در کنترل کامل داشته باشند. 
در غیر اینص��ورت هند بر 
این کشور تس��لط می یابد 
و در این صورت پاکس��تان 
متح��د.  دو  و  می مان��د 
دش��من. دو  و  پاکس��تان 
حقیقت این اس��ت که اگر 
پاکس��تان هویت خ��ود را 
بر مبنای اس��تعداد مردمش 
واقع��ی  اس��تراتژی های  درک  و 
استوار کند، بی ش��ک می توان شاهد 
تولد دموکراس��ی در این کش��ور بود. 
دموکراسی ای که نگرانی ما را از باب 
تسلیحات هسته ای این کشور، کمرنگ 

و کمرنگ تر می کند.
عربس��تان س��عودی در میان��ه خاندان 
م��درن آل س��عود و تندروهای وهابی 
گرفتار ش��ده است. آل سعود قوانین را 
وضع می کنند و وهابی ها مس��ئولیت 
 اعمال این قوانین در سطح اجتماعی را 
عه��ده دار هس��تند. این طی��ف با پول 
نفت��ی که ب��ه جی��ب می زن��د هزینه 
مدارس افراطیون در پاکس��تان و دیگر 
کش��ورها را تأمی��ن می کن��د. در این 
پاکستان  شرایط تسلیحات هس��ته ای 
مشکل ما است و این مشکل به اساس 
دولت در پاکس��تان بازمی گردد. نفت 
عربس��تان س��عودی دغدغه ماست و 
این نفت اس��اس دولت این کش��ور را 
تش��کیل می دهد. ما به ب��ازی دو گانه 
با این کش��ورها ادامه می دهیم چرا که 
فکر می کنیم گزینه ه��ای دیگری که 
در اختیار داریم همگی اش��تباه هستند. 
ما به پاکس��تان پول می دهی��م تا به ما 
در افغانس��تان کم��ک کند، ام��ا در دل 
می دانیم که بخشی از این پول صرف 
کشتن س��ربازان هموطن ما می شود. 
با ای��ن همه، گم��ان می کنیم که ترک 
افغانس��تان می تواند باعث دس��تیابی 
تروریس��ت ها به بمب های هسته ای 
شود. ما بهای نفت خریداری شده را به 
عربستان سعودی می فرستیم با علم به 
این که می دانیم بخشی از این پول در 
اختیار تروریس��ت هایی قرار می گیرد 
که ما با آنها در حال جنگ هستیم. دلیل 
این استراتژی دوگانه هم این است که 
ما گمان می کنیم: ایس��تادگی در برابر 
س��عودی  عربس��تان  ایدئولوژی های 

منطقه را به آشوب می کشد.
آیا راه دیگری هم داریم؟ بله. شاید 
نتوانیم از خیر تمام این اس��تراتژی ها 
بگذریم اما حداقل می توانیم از حجم 
ش��رط بندی های خود بکاهیم. ما باید 
حض��ور و اهداف خود در افغانس��تان 
را به حدی برس��انیم که تنه��ا از عدم 
ص��دور تروریس��ت و نا امن��ی از این 
کشور به پاکس��تان و بازگشت القاعده 
مطمئن شویم. ما باید از حد وابستگی 
خود ب��ه نفت بکاهیم ت��ا تغییرات در 
عربستان س��عودی خواب شب را، بر 
ما حرام نکند. در این ش��رایط اس��ت 
که اصالحات اقتصادی و سیاس��ی در 
عربس��تان را یک مس��ئولیت بر دوش 
خان��دان س��عود می دانی��م و نه یک 

سرگرمی.
حقیقت این اس��ت که ما پول و وقت 
کافی برای ایجاد اصالحات در تمامی 
کشورهای منطقه نداریم. اصالحات در 
این کش��ورها زمانی اتفاق می افتد که 
رهبران آنه��ا اراده کنند. ما توان نظامی 
و سیاس��ی الزم برای حمایت از خود 
را در چنت��ه داری��م. حت��ی می توانیم 
در جه��ت تغییرات، بر این کش��ورها 
اعمال فش��ار هم بیاوری��م. زمان آغاز 
حمله سیاسی واقعی فرا رسیده است.
 من از ایفا نقش خروس قندی خس��ته 

شدم.

اعتراف آمریکا: 

نه پاكستان دوست است، نه عربستان رفيق
افشای اشتباهی نام 380 جاسوس 

جمهوری چک

با اعالم آمادگي براي کناره گیري از نامزدي نخست وزیري؛
مالكي:  تا دخالت هاي خارجي متوقف 
نشود، دولت جديد تشكيل نخواهد شد

اسکاي نیوز:
چرخش صد و هشتاد درجه اي 
 اسرائيل، با پذيرش ايده تحقيق 

بين المللي

نصف النهار

مهمانپرست:
تهران آماده گفتگويي صريح و شفاف با اوباما است

با تصویب هیأت وزیران

1200 میلیارد اوراق مشارکت برای آب رسانی اصفهان

مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ای��ران با اع��الم اینک��ه بیمه 
ایران��ی، بدون مش��کل  محموله ه��ای 
ادام��ه دارد گف��ت: هیچ کش��تی ایرانی 
تاکن��ون بازرس��ی نش��ده اس��ت. ب��ه 
گ��زارش واحد مرکزی خب��ر به نقل از 
 پایگاه اطالع رس��انی وزارت بازرگانی، 
»محس��ن حس��ین داجمر« در پاسخ به 
این سؤال که برخی ش��ایعات مبنی بر 
بازرس��ی کش��تی های ایرانی در برخی 
رس��انه های خارجی منتشر شده است، 
اظهار داشت: براساس قطعنامه شورای 
امنیت در صورتی که کاالهای مشکوکی 
در کش��تی ها وجود داش��ته باشد، باید 
می کنم تاکن��ون در این خص��وص، هیچ گونه بازرس��ی ش��ود اما من با اطمینان اعالم 

بازرسی ای صورت نگرفته است.
وی در واکن��ش ب��ه این س��ؤال که آیا 
ممکن اس��ت در خصوص کشتی سایر 
شرکت ها، بازرس��ی هایی از این دست 
صورت بگیرد، گفت: اگر چنین اتفاقی 
رخ م��ی داد حتماً صدای��ش در می آمد. 
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ای��ران در خص��وص افزایش 
یا کاه��ش می��زان بیمه ها ب��ا توجه به 
تحریم های صورت گرفته، گفت: هیچ 
گونه افزایش یا کاهش��ی در خصوص 
بیمه ها نداشتیم چرا که پیش از تحریم ها 
هم��ه کااله��ای حمل ش��ده توس��ط 
ش��رکت های داخلی بیمه می شد و این 

کار هنوز هم ادامه دارد.

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: حداکثر پهنای باند اپراتور فناوری اطالعات 
 )اپرات��ور چهارم( متناس��ب با کاربرد متف��اوت خواهد بود. اما برای مثال در س��رویس 
ویدئو درخواستی، حداقل پهنای باند 8 مگابیت بر ثانیه به منزل کاربران ارائه خواهد شد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دولت، »رضا تقی پور« در 
خصوص اینکه اپراتور فناوری اطالعات؛ دسترسی به چه پهنای باندی را برای کاربران 
فراهم می کند، اظهار داش��ت: بهتر اس��ت فعاًل نام این اپرات��ور را اپراتور IT نگذاریم. 

 

وی ادامه داد: این اپراتور ش��بکه ای اس��ت که خدمات دیتا را ارائه می کند و پهنای باند 
موردنیاز آن بستگی به کاربردها و سرویس های ارائه شده از طریق این شبکه دارد. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: برای مثال یکی از کاربردهای این شبکه ارائه 
فیلم به صورت درخواس��تی )video on demand( است که پهنای باند مناسب این 
س��رویس حداقل 8 مگابیت بر ثانیه و باالتر است که در داخل شبکه، این پهنای باند را 

در اختیار کاربران قرار می دهیم.
پیش از این قائم مقام وزیر ارتباطات در امور بین الملل و فناوری، از راه اندازی اپراتوری 
برای فعالیت در الیه دسترسی در آینده نزدیک خبر داده بود. مهدی اخوان بهابادی گفته 
بود: بس��تر فعالیت این اپراتور، فیبر نوری خواهد بود و در پروژه رس��اندن فیبر نوری 

)FTTX( قرار است فیبر، تا درب منازل کشیده شود.

تاکنون هیچ کشتی ايرانی بازرسی نشده است

جهان نماایران

 اپراتور چهارم، با اينترنت 8 مگابیتی 
برای منازل

ستیز رسانه های غربی با عدالت خواهی و سربلندی ملت ها
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سگ هایي که مدال تمدن اند!

افزایش نگران کننده بانوان و آقایان سگ باز؛ در خیابان ها
قیمت این سگ های تزئینی که مدل پشمالو 
 و پاکوتاه آن، بیش��تر مورد عالقه تهرانی ها 
می باشد، از یک میلیون و پانصد هزار تومان 
آغاز شده و تا حدود چهار میلیون تومان در 
بازار عرضه می شود که البته بسته به داشتن 
گذرنامه ! کارت واکسن و... این مبلغ متغیر 
خواهد ش��د که این مبلغ درباره س��گ های 
بزرگ و از نژادهای هیکلی و قدرتمند از سه 
میلی��ون آغاز و تا 15 میلیون قیمت دارد. از 
حدود یک سال پیش و به دنبال بی توجهی 
نهادهای فرهنگی و اجتماعی کشور، فروش 
حیوان خانگی به ویژه س��گ در شهرها به 
ویژه در تهران به طرز نگران کننده ای افزایش 
یافت��ه، به گونه ای که حض��ور آن به راحتی 
در خیابان ه��ای ش��هر و نی��ز درون برخی 

اتوموبیل ها کاماًل مشهود است.
در ای��ن ب��اره، مجید، یکی از فروش��ندگان 
حیوانات خانگی گفت: حس��ادت به هنگام 
خری��د حیوان��ات خانگی به ویژه س��گ ها 
کاماًل دیده می ش��ود، به گونه ای که: بانوانی 
که هم��راه خانواده خود برای خرید س��گ 
مراجعه کرده اند، اظهار می کنند: سگ فالنی، 
فالن قیمت و با این مشخصات است، پس 
سگ من باید بهتر باشد. این در حالی است 

ک��ه برخی از این افراد، اصاًل هیچ اطالعی بر نحوه 
مراقبت  از حیوانات خانگی نداشته و بارها نیز شاهد 
مراجعه آنان به هنگام بیماری و مرگ حیواناتش��ان 
بوده ایم و این نش��ان آن اس��ت که، متأس��فانه این 
حیوانات خانگی، به ابزاری برای نشان دادن تمدن 
و کالس و اشرافی گری تبدیل شده که خانواده ها 

پس از مدتی از تب آن می افتند.
گذش��ته از مراک��ز و کلینیک های دامپزش��کی که 

حتی ش��بانه روز و تلفنی مش��غول به کار هس��تند، 
آرایش��گاه ها و مکان هایی برای این حیوانات مانند 
مهدک��ودک ایجاد ش��ده که در ای��ن زمینه فعالیت 
می کنند؛ برای نمونه، هزینه یک بار آرایش س��گ 
و رنگ ناخن و... از  دس��ت کم پانزده هزار تومان 
گرفته تا دویس��ت هزار تومان نیز می رس��د و این 
در حالی اس��ت که مراجعان با کمال میل این مبالغ 
را پرداخت می کنند؛ البته غذای س��گ، ش��یرینی، 
ش��یر و داروهای ای��ن حیوان��ات و آویز های این 

س��گ ها  خود از لحاظ مال��ی و هزینه ای، جایگاه 
 وی��ژه ای دارد ک��ه... کار ه��ر کس نیس��ت خرمن 

کوفتن!
رفت��ار افرادی که مانند غربی های متمدن! حیوانات 
خانگی به ویژه س��گ را ب��ا  آرایش های جالب در 
خیابان ه��ا و آن هم ب��ا تفاخ��ر می گردانند، باعث 
ترس و دلهره دیگر عابران و مردم می ش��ود اما این 
سگداران بدون هیچ ابایی با سگ های خود )چه در 
اتومبیل و چه در خیابان و پارک ها( مشغول گشت 

و گذار هستند. رفتار این گونه افراد، نه تنها 
موجب جریحه دار شدن عفت عمومی، بلکه 
باعث ترس و دلهره دیگر عابران می ش��ود 
ک��ه گاه به دع��وا و بحث نی��ز می انجامد و 
این در حالی اس��ت که مس��ئوالن برخورد 
ب��ا مظاه��ر، بدحجابی و بی حجاب��ی را در 
اولویت کار خود قرار داده و با این مس��ائل 
که به مراتب بیش��تر از بدحجابی، جامعه و 
فرهنگی غن��ی ایران را م��ورد تعرض قرار 
داده و عف��ت عمومی را جریحه دار می کند، 
 هیچ برخوردی نداش��ته و واکنش��ی نشان 

نمی دهند!
دکتر »مجید ابهری«، متخصص علوم رفتاری 
نیز درباره رش��د پدیده سگ بازی در جامعه 
گفته است: نگهداری سگ می تواند نشانه ای 
از خأل فرهنگی و پاره ای از عقده های روحی 
و رفتاری و کمبودهایی در زندگی شخصی 
باشد. از س��وی دیگر، وابستگی عاطفی به 
این گون��ه حیوانات به وی��ژه در کودکان و 
نوجوانان، منج��ر به بروز ضربه های روحی 
ش��دیدی به آنها می شود و حتی در مواردی 
ک��ه به دالیل��ی از جمله: م��رگ، حیوان از 
صاحبش دور می شود، این ضربات روحی 

جبران ناپذیر خواهد بود.
نگه��داری از س��گ، نش��انه ای از کمرنگ  ش��دن 
اعتقادات و باورهای مذهبی اس��ت. گفتنی است، 
پیش��تر به دلیل ممنوعیت ه��ا، و به خاطر قبحی که 
در جامعه بود،  دارندگان س��گ ها، اواخر روز و به 
هنگام  غروب و بیش��تر ش��ب ها به خیابانگردی و 
گشت و گذار می آمدند اما متأسفانه هم اکنون، قبح 
و مس��ائل عرضی جامعه به کنار رفت��ه و آنان این 

گونه پرده دری می کنند!

دانش��گاه ها تموم شده! اما بد نیست حال و آینده 
چند تا از این رشته ها را با هم مرور کنیم.

رشته تغذیه:

رشته ای که اش��تباهًا جزو رشته های دانشگاهی 
اومده. دانش��جویان این رش��ته آینده شغلی بسیار 
تی��ره و تاریکی دارن��د. در بهتری��ن حالت و در 
صورت��ی که ش��هرداری به ف��ارغ التحصیالن این 
رش��ته مجوز بدهد می توانند اق��دام به باز کردن 
س��اندویچی کنند! ضمنًا دانشجویان فوق لیسانس 
ه��م میتونن��د Fast Food بزنن��د. از بزرگترین 
دس��تاوردهای علمی این رشته در سال های اخیر 
کش��ف فرمول س��س هزار جزیره بوده است! از 
جمل��ه دروس این رش��ته: هات داگ، سوس��یس 
کاربردی انسان و کالباس و... می باشد! از بزرگان 
این علم ه��م می توان به اکبر کثیف )س��اندویچ 

فروشی اکبر کثافت( اشاره کرد.
مهندسی راه و ساختمان:

عمله س��ابق، دیگه فق��ط مونده بود دانش��گاه ها 
کارگ��ر س��اختمانی بدند بیرون! که خوش��بختانه 
ای��ن امر هم با ت��الش متخصصان و دانش��مندان 
ایرانی محقق ش��د و ما از این به بعد کارگر هم از 
دانشگاه میاریم! روزی رو تصور کنید که از صبح 
وانت های شهرداری جلوی دانشکده فنی توقف 
می کنن��د و بچه های راه و س��اختمان رو میبرند 
سر ساختمان! در این رشته، معیار بهترین دانشجو 
برای دانشجویانی اس��ت که بیشتر از همه بتوانند 

آجر را به باال بندازند. دروس این رشته عبارتند از: 
بیل مقدماتی، بیلچ��ه، روش های چیدن تیرآهن، 

فرموالسیون درست کردن سیمان و...
رشته ادبیات:

گی��ج ترین و گالبی ترین دانش��جوهای ایران در 
این رشته تحصیل می کنند )توصیه می کنم اگه یه 
وقت دلتون گرفت واسه بازکردنش برید دانشکده 
ادبیات!( از جمله بزرگترین دانش��مندان این رشته 
حافظ و س��عدی و عارف قزوین��ی و ایرج میرزا 
بوده اند که حتی تحصیالت دبیرستانی هم ندارند 
)علمی که بزرگانش س��واد درست حسابی ندارند 
دیگه معلومه چی میش��ه...!( از ابهامات بزرگ این 
رش��ته این نکته می باشد که انوری باألخره شاعر 
قرن پنجم اس��ت ی��ا نهم؟! ف��ارغ التحصیالن این 
رش��ته می توانند به عنوان مصطفی رحماندوست 
 مش��غول ب��ه کار ش��وند! از دروس ای��ن رش��ته: 
زندگ��ی نامه و آث��ار حافظ- زندگ��ی نامه و آثار 
س��عدی- زندگی نامه و آثار نظامی، زندگی و آثار 

فرخی سیستانی و... را نام برد.
رشته مهندسی صنایع:

رشته ای که فقط اسمش مهندسی صنایع می باشد 
و گرنه دانشجویان این رشته مهندسی صنایع دستی 
هم بلد نیستند چه برسه... تا به امروز شخص قابل 

ذکری در این رشته، مش��غول به تحصیل نبوده و 
شاید معروفترین دانشمند این رشته امیر حجوانی 
باشد که با رتبه 40000000000 مشغول تحصیل 

در رشته مهندسی صنایع می باشد!
ــی  ــی کامپیوتر )بخونید مهندس ــته مهندس رش

رایانه(:
خدا پدر م��ادر مخترع کامپیوتر رو بیامرزه که اگه 
اون نب��ود االن تع��داد دانش��جوهای این مملکت 
 ب��ه نصف کاهش پی��دا می کرد. ای��ن روزا دیگه 
عادی ترین جمله ای که از یک دانش��جو ش��نیده 
می ش��ود این اس��ت: کام میخونم! نکته جالب در 
مورد این رشته، تفکیک آن به دو گرایش نرم افزار 
و س��خت افزار می باشد که دانشجویانی که تبحر 
خاصی در زمینه Fifa2006 و Max.p و... دارند 
وارد گرایش نرم افزار و کس��انی که می توانند با 
انگش��ت شست پایش��ان دکمه Power کامپیوتر 
 را بزنن��د وارد گرای��ش س��خت اف��زار می کنند. 
فارغ التحصیالن این رشته حوالی خیابان جمهوری 
مش��غول فروختن CD می باشند! از دروس این 
رش��ته: بیل گیتس شناسی 1؟ س��ی دی مقدماتی، 

تفاوت Monitor و TV و...
رشته پرستاری:

رشته ای که یک دنیا حرف و حدیث پشت سرشه! 

ولی یکی از اساس��ی ترین رشته های دانشگاهی 
می باش��د که اگه نبود اونوقت دانش��گاه تبدیل به 
مکانی بی روح می ش��د. رش��ته ای که به معنای 
واقعی کلمه بیگاری می باش��د )صبح س��اعت 6 
باید با خرج خودشون به بیمارستان های عمومی 
برند و ش��یفت بایس��تند و عصر هم تا س��اعت 8 
ش��ب در دانش��گاه کالس دارن!!!( چن��دی پیش 
هدی��ه تهران��ی به عنوان پرس��تار نمون��ه انتخاب 
ش��د! از دروس این رشته عبارتند از: راه و روش 
 هیجان بخش��ی به بیم��ار، لطافت عملی، فش��ار، 

جیگر و...
داروسازی:

رشته ای  دانشگاهی.  رشته  نفس-زندگی-بهترین 
که هی��چ نقطه ضعفی ندارد. تنه��ا نکته منفی این 
رشته دانش��جویانش می باشند که از سال سوم به 
خاطر آشنایی با انواع داروهای نشئه آور، مشغول 
پاک کردن شیش��ه های فضاپیما می باشند!!! )البته 
دختراش��م خدایی، آخر ضد حالن!( کسانی که در 
این رش��ته تحصیل می کنند همش��ون از بزرگان 

جامعه هستند!
تنها رش��ته ای ک��ه هنوز خز نش��ده و اون به این 
دلیل می باش��د که هرکس��ی رو توش راه نمیدن 
و فق��ط آدم باحال ه��ا رو راه می��دن )پسراش��و 
میگ��م!( فارمال��وژی، فارماتو گرافی، فارماس��ی، 
 فارم��ا توپی��ک و ش��یمی، از دروس این رش��ته 

هستند.

در چند س��ال اخیر، روانشناسان و جامعه شناسان 
به بررس��ی اطالعات درباره پرسشی پرداخته اند 

که برای فالسفه مهم بود: 
چه چیزی باعث رضایت ما می شود؟ پژوهشگران 
به این منظور تحقیقات گس��ترده ای در سراس��ر 
جه��ان انجام داده اند که چگون��ه، عواملی مانند: 
پ��ول، نگرش، فرهن��گ، حافظه، تندرس��تی، نوع 
دوس��تی و عادات روزانه، بر احس��اس بهروزی 
م��ا تأثی��ر می گ��ذارد. یافته های ح��وزه جدید 
روانشناس��ی مثبت، حاکی از آن است که؛ اعمال 
ما تأثیر چش��مگیری بر احس��اس خوش��بختی و 

رضایت ما از زندگی دارد.
10 راهبرد ثابت ش��ده ب��رای افزایش رضایت از 

زندگی عبارتند از: 
ــد:  کنی درک  را  ــی  زندگ ــه  روزان ــات  لحظ
گاهگاه��ی مکث کنید تا گل س��رخی را ببویید یا 

کودکان را حین بازی 
کسانی  کنید.  تماش��ا 
ک��ه درن��گ می کنند 
ت��ا وقایع��ی را که به 
طور عادی و با عجله 
پشت سر می گذارند، 
ببینند یا در طول روز 
ب��ه وقایع خوش��ایند 
می کنند،  فکر  روزانه 
توجهی  قابل  افزایش 
از نظ��ر رضای��ت  را 
افس��ردگی  کاهش  و 

گزارش می کنند. 
ــه بپرهیزید: چشم و هم چشمی، جزو  از مقایس
بس��یاری از فرهنگ هاست. اما مقایسه خویش با 
دیگ��ران می تواند به رضایت و عزت نفس لطمه 
وارد کند. به جای مقایس��ه با دیگران، توجه خود 
را به دس��تاوردهای ش��خصی معطوف کنید تا به 

رضایت بیشتری دست یابید. 
ــش از اندازه به پول توجه نکنید: کس��انی که  بی
پول را در رأس فهرس��ت اولویت های خود قرار 
می دهند، بیش��تر در معرض افسردگی، اضطراب 
و کاهش عزت نفس هس��تند. ای��ن امر در ملل و 
فرهنگ های گوناگون یکس��ان اس��ت. هر اندازه 
بیش��تر رضای��ت را در کاالهای م��ادی بجوییم، 
کمت��ر آن را می یابیم. رضایت، عمر کوتاهی دارد 
و گذراست. پولدوس��تان نیز در آزمون پویایی و 

خودشکوفایی نمره اندکی می گیرند. 
اهداف معناداری داشته باشید: کسانی که برای 
تحق��ق چیزی ارزش��مند تالش می کنند، بس��یار 
راضی تر از کس��انی هس��تند که آرزویی ندارند. 
این اهداف می تواند به سادگی یاد گرفتن مهارتی 
جدید یا بار آوردن بچه ای با اخالق باشد. انسان 
همواره برای رشد به نوعی معنا نیاز دارد. به گفته 
دانشمندان، رضایت و خوشبختی در محل تالقی 
لذت و معن��ا قرار دارد. هدف چه در محل کار و 
چه در خانه آن است که فعالیت هایی انجام دهیم 

که از نظر شخصی لذت بخش و مهم باشد. 
ــد: میزان رضایت  ــکار به خرج دهی در کار؛ ابت
ش��ما از ش��غل تا حدی به ابت��کاری که به خرج 

می دهید، بستگی دارد. محققان معتقدند: هنگامی 
که خالقیت ب��ه خرج می دهیم، به دیگران کمک 
می کنی��م و راه ه��ای بهبود در امور را پیش��نهاد 
می کنیم ی��ا کارهای اضافی انج��ام می دهیم، از 

کارمان بیشتر احساس رضایت می کنیم. 
ــت پیدا کنید و به خانواده اهمیت دهید:  دوس
اف��راد راضی معموالً خانواده دوس��ت هس��تند و 
رواب��ط بهتری دارند. اما تنه��ا رابطه با افراد کافی 
نیس��ت، بلکه کیفیت آن نیز اهمیت دارد. انسان به 
رابطه نزدیک نیاز دارد؛ رابطه ای که در برگیرنده 

تفاهم و توجه باشد. 
ــه حوصله ندارید:  ــد بزنید، حتی زمانی ک لبخن
به نظر س��اده می رس��د اما بس��یار مؤثر اس��ت. 
اف��راد راض��ی از امکانات موج��ود، فرصت ها و 
موفقیت ها را می بینن��د. وقتی آنان به آینده نگاه 
می کنند، خوشبین هستند و وقتی گذشته را مرور 
معم��والً  می کنن��د، 
را  مثبت  گزینه ه��ای 
می بینند. حتی اگر از 
بزرگ  اینگونه  بچگی 
نیمه  ک��ه  نش��ده اید 
پر لی��وان را ببینید، با 
تمرین »نگرش مثبت« 
تبدیل  »ع��ادت«  ب��ه 

می شود. 
ــکر کنید  آنگونه تش
ــدردان  ق واقعًا  ــه  ک
ــتید: کس��انی که  هس
عادت به سپاسگزاری 
دارند، معموالً س��الم تر و خوش��بین تر هستند و 
بیشتر به سوی تحقق اهداف، می روند. تحقیقات 
نشان می دهد: آن دسته از افراد که برای تشکر از 
یاری دیگران نامه تش��کرآمیز می نویسند؛ از نظر 
رضایت در سطح باال و از نظر افسردگی در سطح 

پایینی قرار دارند. 
ــه بیرون بروید و ورزش کنید: تحقیقات  از خان
نش��ان می دهد ک��ه: ورزش می تواند ب��ه اندازه 
داروها در درمان افس��ردگی مؤثر باشد و در عین 
حال هیچگونه عوارض جانب��ی نیز ندارد. هزینه 
آن نیز به مراتب کمتر اس��ت. ورزش منظم حس 
تحقق چیزی را به انس��ان می دهد، امکان تعامل 
با دیگ��ران را فراهم می کند، هورمون های عامل 
احس��اس خوب را در ب��دن آزاد می کند و عزت 

نفس را افزایش می دهد. 
بخشش را فراموش نکنید: نوع دوستی و بخشش 
را به جزئ��ی از زندگی خود تبدیل کنید. محققان 
می گوین��د: کمک به همس��ایه، داوطلب ش��دن 
ب��رای انجام کاره��ای عام المنفعه ی��ا اهدای کاال 
و خدم��ات باعث ایجاد حس خوب در ش��خص 
می ش��ود که مزایای زیادی از نظر تندرس��تی به 
همراه دارد. گوش کردن به درد دل دوس��ت، یاد 
دادن مهارت ها، توجه ب��ه موفقیت های دیگران 
و روحیه گذش��ت نی��ز، به رضای��ت، می افزاید. 
محققان می گویند: کسانی که برای دیگران خرج 
می کنند، بیشتر از کسانی که برای خودشان خرج 

می کنند، احساس رضایت دارند.

هفته،  دو  طی  تابستان  در  باال  حرارت  درجه 
موجب گرمازدگی و مرگ 216 نفر از شهروندان 
از روزنامه  نقل  به  به گزارش فارس،  ژاپنی شد. 
سراسر  در  باران  فصل  خاتمه  دنبال  به  ماینیچی 
ژاپن، درجه حرارت در نقاط مختلف این کشور 
که به صورت مجمع الجزایری است و از بیشترین 
جمعیت سالمند برخوردار است، از 17 ژوالی با 

افزایش رو به رو شد. 
بیشتر شهروندان ژاپنی که بر اثر گرمازدگی فوت 
کرده اند را افراد سالمند تشکیل می دهند. بین 17 
نفر   41 توکیو،  استان  در  نفر   88 ژوالی،   31 تا 
نفر   8 چیبا،  استان  در  نفر   10 سایتاما،  استان  در 
در استان توچیگی و 7 نفر در استان های آئیچی 
گرمازدگی  براثر  توکیو  استان  اطراف  در  میئه  و 
درصد   76 حدود  دادند.  دست  از  را  خود  جان 
این  در  گرمازدگی  براثر  که  ژاپنی  شهروندان  از 

ساله  داده اند70  دست  از  را  خود  جان  استان ها 
در  آنها  درصد   80 حدود  در  و  بودند  باالتر  و 
واحدهای مسکونی خود جان باختند. بیشتر افراد 
سالمند ژاپنی که براثر گرمازدگی، جان خود را از 
مسکونی  واحدهای  در  تنهایی  به  داده اند؛  دست 
خود زندگی می کردند و جنازه آنها در داخل خانه 

پیدا شده بود.
نفر  صدها  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
دیگر از شهروندان ژاپنی به علت گرمازدگی در 
بستری  کشور،  این  مختلف  نقاط  بیمارستان های 
تشکیل  سالمند  افراد  را  آنها  بیشتر  که  شده اند 

می دهند. 
میلیون   127 آسیایی  کشور  جمعیت  بیشتر 
می دهند  تشکیل  سالمند  افراد  را  ژاپن  نفری 
زندگی  تنه�ایی  به  آنه����ا  اعظ���م  بخش   که 

می کنند.

پرتغالی  بدشانس  هافبک  »اندرسون« 
تیم من یونایتد که نیمی از فصل قبل 
را به خاطر مصدومیت شدید در بازی 
مقابل وستهام، از دست داده بود؛ در 
برتر  لیگ  آستانه شروع فصل جدید 
دچار سانحه رانندگی شد. اما قبل از 
بیرون  آن  از  بیهوش  انفجار خودرو، 

کشیده شد و از مرگ نجات یافت.
اندرسون که سه سال قبل با قراردادی 
یونایتد  من  به  پوندی  میلیون   18
سانحه  این  از  پس  ساعت  چند  امد 
در  پرتغال  در  براگا  شهر  حاشیه  در 
بیمارستان بود و شاهدان عینی تأکید 
از  بیهوش  کاماًل  را  او  که  داشتند 

بیرون  اش  دالری  هزار   125 آئودی  خودروی 
کشیده اند. به نوشته روزنامه ه���ای محلی این 
بازیکن 22 برزیلی که در این اواخر حاشیه های 
زیادی داشته قبل از این تصادف چند ساعتی را 
در یکی از کلوپ های شبانه گذرانده بود و پس 
مزرعه  یک  داخل  به  دیوار  با  شدید  برخورد  از 
منحرف شد. خبرگزاری گستیفوت پرتغال هم در 
خبری جداگانه ت�أکید کرد: مصدومیت اندرسون 
به  می تواند  او  و  نیست  جدی  عنوان  هیچ  به 
را  اش  بهبودی  روند  ادامه  و  بازگردد  منچستر 

به  گذشته  فوریه  ماه  در  کند.اندرسون  دنبال 
نتوانست  و  شد  مصدوم  زانو  ناحیه  از  شدت 
باشد  داشته  حضور  جهانی  جام  بازی های  در 
طول  به  اینده  ماه  تا  او  زانوی  کامل  بهبودی   و 

می انجامد. 
هنوز مشخص نشده که الکس فرگوسن نسبت به 
این خبر چه عکس العملی خواهد داشت آن هم 
تیمش  بازیکنان مصدوم  از  یکی  که  در شرایطی 
بازی  شرایط  کسب  و  بهبود  تدارک  در  باید  که 
باشد در کلوپ های شبانه وقت گذرانی می کرده 

است.

۱۰ روش برای افزايش رضايت از زندگی  

برخي رشته های دانشگاهی به طنز!!!

حوادث

گرما در ژاپن؛ جان 216 نفر را گرفت

بازيكن منچستر يونايتد از مرگ گريخت

بیش��تر جوانان با تش��ریفات مراس��م عروس��ی 
مخالفند. رواج و گس��ترش مراسم ازدواج های 
گ��ران و تجمالت��ی در ش��هرهای ب��زرگ و به 
خص��وص در پایتخت به باالتری��ن میزان خود 
رس��یده است و بس��یاری از جوانان برای اینکه 
بهتری��ن و زیباتری��ن ش��ب عروس��ی را برای 
خ��ود رقم بزنن��د زیر ب��ار هزینه ه��ای گزاف 
 ای��ن مراس��م می روند. ای��ن گونه مراس��م در 
گ��ران ترین هتل ه��ا و تاالره��ای پذیرایی تنها 
برای سه س��اعت برگزار می شود و در بسیاری 
 از م��وارد پدران، آن را ب��رای فرزندان خود برپا 

می کنند.
 این مس��أله خ��ود باعث می ش��ود که عروس 
و دام��اد از چگونگ��ی این مراس��م و س��ختی 
هزینه های آن اطالع نداش��ته باش��ند و زیر بار 
این هزینه ه��ا نرفته و به راحتی بعد از چند ماه 
زندگی به خاطر مش��کالت کوچ��ک حاضر به 
جدایی ش��وند. اما به نظر می رس��د اگر جوانان 

خود در مراس��م و هزینه های عروس��ی دخیل 
باشند و سختی آن را بچشند قدر زندگی را بهتر 

دانسته و به راحتی تن به جدایی ندهند.
مهمتری��ن م��الک جوانان 15 تا 29 س��ال برای 
انتخ��اب همس��ر، اخ��الق، صداق��ت، خانواده 
س��الم، تناس��ب فرهنگی و متانت بوده است و 
در مقاب��ل کمترین توجه ای��ن جامعه آماری در 
جریان انتخاب همس��ر به فامیل بودن و آشنایی 
و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج اختصاص 
داشته است. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و 
صاحبنظران حوزه روانشناسی و جامعه شناسی، 
تن دادن به چنین خرج هایی برای آن دسته افراد 
که توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند می تواند 
 در دراز مدت آسیب های جدی را بدنبال داشته 

باشد. 
بر اس��اس نتایج نظرسنجی سازمان ملی جوانان 
72 درصد از جوانان با اختصاص تش��ریفات به 
عنوان ضرورت مراس��م ازدواج مخالف هستند. 

این نظرس��نجی در میان جوانان 15 تا 29 س��ال 
انجام ش��د و بر اس��اس یافته های آن، نیمی از 
جوانان معتقدند ک��ه در جریان زندگی، مادیات 
اهمیت زی��ادی دارن��د اما بی��ش از 91 درصد 
از ای��ن جامعه آم��اری با اینکه مهریه س��نگین 
 تضمین کننده زندگی مش��ترک باش��د، مخالفت 

کردند. 
بهتری��ن محیط ه��ای همس��رگزینی از دیدگاه 
جوان��ان دانش��گاه و محی��ط آم��وزش، اقوام و 
دوستان اعالم شده اس��ت و بیش از 87 درصد 
از آنان به پذیرش نظ��ر بزرگترها برای انتخاب 
 همسر و 40 درصد به ازدواج های سنتی اعتقاد 

داشتند. 
جامعه آماری این نظرس��نجی بیش��ترین موانع 
ازدواج را اشتغال، مشکالت اقتصادی و مسکن 
اعالم و فرار از مس��ئولیت، تنوع طلبی و آزادی 
خواهی را از جمل��ه دالیل عدم گرایش جوانان 

به ازدواج عنوان کرده اند.

وقتی تشريفات
 مانع عشق ماست
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فرمان��دار شهرس��تان کوهرنگ 
گفت: در راس��تاي ایجاد سد و 
تونل س��وم انتقال آب کوهرنگ 
اف��زون ب��ر 70 درص��د منازل 
مسکوني روس��تاي »شهریاري« 
در ای��ن منطقه تملک ش��د. به 
گ��زارش ف��ارس از ش��هرکرد، 
»حمیدرضا فروزنده« در نشست 
س��تاد تمل��ک اراض��ي منطق��ه 
بی��رگان از تملک اف��زون بر 70 
درصد منازل مسکوني روستاي شهریاري، در این منطقه خبر داد و گفت: براي 
تملک این مقدار منازل مس��کوني افزون بر 65 میلیارد ریال به مردم این روستا 

پرداخت شده است. 
وي افزود: جمعیت این روستا افزون بر 279 نفر و شامل 50 خانوار است که با 
درخواست مردم، نسبت به تملک و تحویل خسارت منازل مسکوني اقدام و در 
مرحله بعدي نسبت به تملک اراضي و اشجار و مراتع و باغات آنان اقدام الزم 
ص��ورت مي گیرد.فروزنده تصریح ک��رد: 660 میلیارد ریال براي تملک اینگونه 
اراضی و باغهای هفت روس��تاي منطقه بیرگان )که بر اثر ایجاد س��د تونل سوم 
ش��هداي کوهرنگ، از بین رفته و در بستر رودخانه قرار مي گیرند(، تعیین شده 
است. فرماندار شهرستان کوهرنگ از تشکیل کمیته تملک اراضي منطقه بیرگان، 
خبر داد و گفت: در راستاي پیشبرد امور این سد کمیته اي از سوي وزارت نیرو 
در راس��تاي بازدید مستمر از مراحل پیش��رفت، تعیین وضعیت اراضي زراعي، 
باغ ها، منازل مس��کوني هر منطقه و میزان هزینه هاي پرداختي به کش��اورزان و 
اجرایي شدن س��د مورد نظر تشکیل تا با رفع مشکالت فراروي تملک اراضي 
این سد، ش��اهد افزایش سرعت در روند ساخت سد باشیم. وي خشکسالي را 
عامل اصلي کم ش��دن آب چش��مه هاي این منطقه عنوان ک��رد و گفت: این در 
حالي س��ت که با الینینگ تونل آب، برخي از چشمه ها برگشت داده شد اما در 
واقع کم آب بودن تعدادي از چش��مه هاي این منطقه، از پیامدهاي خشکس��الي 
است. فروزنده خاطرنشان کرد: در صورت افتتاح تونل سوم کوهرنگ و آبگیري 
سد آن، هشت روس��تاي شهرستان کوهرنگ شامل: بیدامین، شهریاري، حاجي 
جلیل، چم آباد، هور بکول سفلي، هور بکول علیا، باجه گاه و ملک آباد، در بستر 

دریاچه سد قرار مي گیرند.

شهرکرد

براي ایجاد سد و تونل سوم انتقال آب کوهرنگ؛ 
صورت گرفت

تملک 70 درصد منازل مسكوني 
روستاي »شهرياري« كوهرنگ

شهرستان ها
اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک 
اس��تان اصفهان، گف��ت: این 
استان از نظر ثبت اختراعات، 
عالئم و نشان هاي تجاري و 
طرح هاي صنعتي، رتبه اول 
کشور را کس��ب کرده است. 
محم��د مجن��ون، در گفتگو 
با ایرن��ا افزود: اس��تان هاي 
ته��ران، آذربایجان ش��رقي و 
خراس��ان رض��وي، در رتبه 
ه��اي بع��دي ثب��ت عالی��م 
تجاري کش��ور ق��رار دارند. 
وي اظهار داش��ت: در طول 
سال گذشته و در چهار ماهه 
امس��ال، بی��ش از 25 درصد 
عالئم تج��اري و طرح هاي 
صنعت��ي ثبت ش��ده در اداره 
کل مالکیت صنعتي کش��ور، 
متعلق به استان اصفهان بوده 

اس��ت. مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک اصفهان، با 
 بی��ان اینکه این موضوع، نش��ان دهنده وس��عت 

فعالیت هاي صنعت��ي، بازرگاني و وجود صنایع 
بزرگ در اصفهان اس��ت، گفت: تأس��یس »دفتر 

منطق��ه اي مالکیت معنوي«، 
نی��از  م��ورد  اصفه��ان  در 
خاطرنش��ان  مجنون  اس��ت. 
 کرد: پیش��نهاد تأس��یس دفتر 
منطق��ه اي مالکیت معنوي و 
دو مرک��ز آموزش منطقه اي، 
در این اس��تان به مس��ؤوالن 
س��ازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور و استان اصفهان ارائه 
شده است. در سال 88 شش 
ه��زار و 99 اخت��راع، هفت 
ه��زار و 578 نش��ان و ی��ک 
ه��زار و 169 ط��رح صنعتي 
و در چهار ماهه س��ال جاري 
نیز یک هزار و 647 اختراع، 
675 طرح و دو هزار و 894 
نش��ان تج��اري در اداره کل 
مالکیت صنعتي ثبت ش��د که 
اس��تان اصفهان، با 25 درصد 
مجم��وع ثبت این موارد، رتبه اول کش��ور را به 

خود اختصاص داده است.

رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان 
استان اصفهان، گفت: با پرداخت حق بیمه 
در قالب »هر متر« هفت هزار تومان، تمام 
کارگران پروژه هاي ساختماني مسکن مهر 
اس��تان اصفهان بیمه مي شوند. غالمحسین 
عس��گري در گفتگو با فارس، در اصفهان 
اظه��ار داش��ت: طرح هاي تفصیلي ش��هر 
اصفهان، به منظ��ور تعیین کاربري اراضي 
ب��راي توس��عه ش��هر و ایج��اد مکان هاي 
آموزش��ي و همچنین فضاي س��بز شهري 
تدوین شده است. وي ادامه داد: در حالي 
که زمان دوره اولیه طرح هاي تفصیلي شهر 
اصفهان به پایان رس��یده اس��ت، براساس 
قان��ون؛ به دلی��ل اینکه نمي توان ش��هر را 
بالتکلیف ره��ا کرد، هنوز قابلیت اجرایي 

دارد. رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
اصفهان با بیان اینکه پیش از این تهیه طرح ها بر 
عهده وزارت مس��کن و شهرس��ازي بود، افزود: 
پس از تهیه این طرح ها در س��ازمان: مس��کن و 
شهرسازي اس��تان ها، طرح ها در کمیسیون ماده 
پنج به تصویب نهایي مي رس��ید و براي اجرا به 
ش��هرداري ها ابالغ مي ش��د. وي تصریح کرد: از 
ح��دود س��ال 1383 این وظیفه در قالب ش��ش 
قرارداد، به ش��هرداري ها تفویض شد که از این 
پس، تهیه این طرح ها بر عهده این س��ازمان می 
باشد. عس��گري اظهار داشت: تمام قسمت هاي 
طرح هاي تفصیلي شهر اصفهان در حال حاضر، 
در کمیس��یون ماده 5 به تصویب رسیده است و 

تنه��ا بخش هایي از ضوابط آن نیاز به رس��یدگي 
دارد. وي با بی��ان اینکه دوره اي که براي اجراي 
ای��ن طرح ها، در نظر گرفته ش��ده، یک دوره 10 
س��اله اس��ت، افزود: با توجه به اینک��ه تنها پنج 
س��ال از اعتبار این طرح ها، در دور نخس��ت آن 
گذشته اس��ت، در صورت ابالغ این طرح ها، به 
شهرداري ها، باز هم قابلیت اجرایي دارند. رئیس 
سازمان نظام مهندسي س��اختمان استان اصفهان 
بی��ان داش��ت: دفترچه اي که ضواب��ط طرح هاي 
تفصیلي براس��اس آن تنظیم ش��ده، تاکنون ابالغ 
نش��ده است اما در آینده اي نزدیک براي اجرایي 
ش��دن به شهرداري ها ارسال مي شود. وي با بیان 
اینکه در صنعت ساختمان، دو نوع بیمه کارگري 

و بیمه کیفیت س��اختمان اجرائی مي ش��ود، 
تصریح ک��رد: دولت به منظ��ور حمایت از 
پیمانکاران پروژه مسکن مهر تصویب کرده 
اس��ت که کارگران مس��کن مهر با »متري 7 
هزار تومان« از س��وي کارفرمایان خود بیمه 
ش��وند. عسگري بیان داشت: در صورتي که 
حمایت دولت از بیم��ه کارگران پروژه هاي 
مس��کن مهر نبود، کارگران باید 1/4 درصد 
از ح��ق بیم��ه و پیمان��کاران 4/4 درصد از 
حق بیم��ه کارگران س��اختماني را پرداخت 

مي کردند. 
وي ب��ا بی��ان اینکه یکي از اه��داف دولت، 
براي کیفي سازي در ساخت و سازها، اجباري 
کردن بیم��ه کیفیت س��اختمان ها، در برنامه 
پنج��م توس��عه کل کش��ور اس��ت، تصریح 
کرد: بیمه کیفیت س��اختمان، ب��راي حمایت از 
 خریداران مسکن کش��ور، در این برنامه اجرایي 

مي شود. 
س��اختمان  مهندس��ي  نظ��ام  س��ازمان  رئی��س 
اس��تان اصفهان اف��زود: هزینه ه��اي پرداختي به 
ش��رکت هاي بیمه گر، براي این طرح، از س��وي 
س��ازندگان س��اختمان ها و تنها، ب��راي یک بار 
پرداخت مي ش��ود. وي اضافه کرد: بیمه اي که به 
منظور کیفیت س��اختمان پرداخت مي شود براي 
قس��مت هاي مختلف ساختمان، متفاوت است و 
ب��ه دلیل اینکه هنوز قان��ون بیمه اجباري کیفیت 
س��اختمان، اجرایي نش��ده، نرخ حق بیمه آن نیز 

مشخص نیست.

رئیس کمیس��یون حمل و نقل شورای اسالمی شهر 
اصفهان از تصویب دستورالعمل و سیاست های مالی 
کارت الکترونیک حمل ونقل، در جلسه علنی اخیر 

این شورا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفه��ان، »مهندس ابوالفضل قربان��ی« افزود: طرح 
کارت الکترونیکی حمل و نقل، ظرف یک ماه آینده 
در کالنشهر اصفهان اجرا و بلیط های کاغذی بعد از 
مدت چهل سال، از چرخه حمل ونقل عمومی این 

شهر حذف می شود.
وی اف��زود: این کارت، با قابلیت توس��عه برای 12 
کاربرد اس��ت ولی در س��ال اول اجرا و راه اندازی، 
در شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه، فعال 
خواهد شد. به گفته مهندس قربانی در اولین مرحله 
اجرا، حدود 600 هزار قطعه کارت الکترونیکی آماده 
ارائه به ش��هروندان است و محل های قبلی فروش 
بلیط شرکت واحد هم، با عنوان جدید »باجه فروش 
و ش��ارژ کارت« و افراد بلیط فروش سابق با عنوان 
»متصدی فروش و ش��ارژ« این وظیف��ه را به عهده 

خواهند گرفت.
سخنگوی شورای اسالمی ش��هر اصفهان، در مورد 
مبلغ ش��ارژ این کارت ه��ا افزود: هر ش��هروند، با 
پرداخت مبلغ 20/000 ریال یک عدد کارت، با بهای 
7500 ریال و شارژی معادل 12/500، ریال دریافت 

خواهد کرد. در مواردی که در بهای کارت، تخفیف 
در نظر گرفته شود معادل مبلغ تخفیف، به مبلغ شارژ 

اضافه خواهد شد.
وی همچنی��ن از توزیع کارت های با تخفیف ویژه 
خب��ر داد و گفت: توزیع این ن��وع کارت ها هم، به 
منظ��ور فرهنگ س��ازی و ترغیب ش��هروندان، در 
روزهای ابتدایی بهره برداری و تا مدت زمان یک ماه 

صورت می گیرد.
رئیس کمیس��یون حمل ونقل شورای اسالمی شهر 
اصفهان در رابطه با سیاس��ت ه��ای مالی مرتبط با 
مصرف ش��ارژ کارت نیز گف��ت: راه اندازی کارت 
الکترونی��ک حمل ونقل، هیچ تغییری در نرخ کرایه 

خطوط ایجاد نخواهد کرد مگر به پیشنهاد شهرداری 
و تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان که طبق روال 

سنوات قبل انجام خواهد شد.
وی در مورد پرداخت کرایه توس��ط بلیط تک سفره 
ه��م گفت: با توجه ب��ه اینکه تعدادی از مس��افران 
اتوبوس، افرادی هس��تند که از سایر شهرها بوده یا 
به ندرت س��وار اتوبوس می ش��وند، یا به هر دلیلی 
عالقمند به خرید کارت نیس��تند بنابراین، این افراد 
م��ی توانند ب��ا پرداخت کرایه به رانن��ده اتوبوس و 
 دریافت بلیط تک س��فره، در ای��ن خصوص اقدام

 کنند.
مهندس قربان��ی، از کنترل پرداخت کرایه توس��ط 
 بازرس خبر داد و گفت: مطابق کشورهای جهان که از 
سیس��تم های مش��ابه در پرداخت کرایه استفاده می 
کنند کنترل پرداخت کرایه عالوه بر راننده توس��ط 
بازرس نیز انجام می گیرد. رئیس کمیسیون حمل و 
نقل شورای اسالمی شهر اصفهان در پایان با اشاره به 
سیاست های کالن این شورا مبنی بر ایجاد تمهیدات 
الزم جه��ت نیل به ش��هرداری الکترونی��ک اظهار 
امی��دواری کرد: با همکاری تنگاتنگ ش��هروندان و 
فرهنگ سازی الزم توسط نهادهای ذیربط امید است 
این اقدام مهم و ماندگار در کالنشهر اصفهان به عنوان 
 پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی موفقیت آمیز 

باشد.

رئیس س��ازمان تعاون روس��تایي اس��تان اصفهان 
گف��ت: بیش از 97 ه��زار تن ج��و و 76 هزار تن 
گندم، به صورت تضمیني از کش��اورزان اصفهاني 
خریداري ش��د. علي جه��ازي، در گفتگو با فارس 
در اصفهان، پیرامون خریدهاي تضمیني محصوالت 
کشاورزي، اظهار داشت: در سال جاری شبکه هاي 
تعاون روس��تایي اس��تان اصفهان در 18 شهرستان 
ب��ه مدت پنج م��اه، بیش از 97 ه��زار تن جو را به 
صورت تضمیني و طبق دستورالعمل وزارت جهاد 
کش��اورزي از کش��اورزان خریداري کرده اند. وي 
ادام��ه داد: خرید تضمیني این محصوالت در نیمه 
مرداد م��اه جاري، به پایان خواهد رس��ید و مراکز 
خرید موظف به انبار و مراقبت از آن تا زمان فروش 
هستند. رئیس سازمان تعاون روستایي استان اصفهان 
با اشاره به اینکه گندم نیز، جزو محصوالت مشمول 

خرید تضمیني است، خاطرنشان کرد: 76 هزار تن 
گندم به صورت تضمیني از کشاورزان اصفهاني در 
س��ال جاري، خریداري ش��ده و خرید آن تا پایان 
آذر ماه س��ال جاري نیز ادامه دارد. وي بیان داشت: 
در س��ال جاري بیش از 500 ت��ن دانه هاي روغني 
کلزا، گلرنگ، آفتابگ��ردان و دیگر دانه هاي روغني 
نیز مش��مول خرید تضمیني قرار گرفت و در حال 
حاضر توسط ش��بکه هاي تعاون روستایي در حال 
خرید اس��ت. جه��ازي، در م��ورد پرداخت هزینه 
خرید محصوالت به کشاورزان تصریح کرد: بهای 
محصوالت تضمیني خریداري ش��ده مانند جو در 
حال حاضر تحت نظارت سازمان تعاون روستایي 
و از طریق ش��بکه تعاون به کشاورزان و روستائیان 
در ح��ال پرداخت اس��ت. وي در م��ورد پرداخت 
هزینه هاي گندم خریداري شده از کشاورزان اضافه 

 کرد: مقرر شده بود تا شرکت غله و خدمات بازرگاني 
هزینه ها را به سازمان تعاون روستایي پرداخت کرده 
و این اداره نیز وجوه محصول گندم کش��اورزان را 
پرداخت کند. که البته کارهاي الزم صورت گرفته و 
تا آخر مرداد، پرداخت مي شود. رئیس سازمان تعاون 
روستایي استان اصفهان، با اشاره به اینکه برداشت 
محصول گندم تا آذر س��ال جاري ادامه دارد، اظهار 
داشت: بحث مربوط به جو، بسته شده اما بحث هاي 

مربوط به گندم و خرید آن همچنان ادامه دارد.
وي خاطرنش��ان کرد: در س��ال گذشته تا حدودي 
مش��کل جایگاه هاي انبار محص��والت خریداري 
شده وجود داش��ت اما در حال حاضر این مشکل 
برطرف ش��ده و مش��کالت باقیمان��ده مربوط به 
 پرداخت ها بود که تا حدودي این مورد نیز برطرف 

شده است.

 مع��اون س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان اصفه��ان، در ارتباط ب��ا خبرهایي 
مبني بر: انتقال ش��یالت مرکزي به استان اصفهان گفت: این مسئله اي است که 
باید مس��ئوالن عالیرتبه اس��تان در مورد آن تصمیم بگیرند. »امیرحسین افیوني« 
در گفتگو با فارس، در اصفهان با اشاره به اخبار منتشر شده در برخي رسانه ها 
به نقل از استاندار اصفهان، پیرامون بررسي وضعیت شیالت اظهار داشت: باید 

وضعیت ظرفیت پذیرش استان در این راستا مشخص شود. 
وي با اش��اره به صحبت هاي اس��تاندار، در ارتباط با ش��رایط پذیرش اس��تان 
اصفهان در زمینه شیالت بیان داشت: باز هم باید دید نظر استاندار اصفهان در 
این ارتباط چیس��ت. معاون سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان در پاسخ به 
اینکه آیا اصفهان ظرفیت پذیرش ش��یالت مرکزي کشور را دارد، تصریح کرد: 
هنوز از س��ازمان جهاد کش��اورزي خبري در این خصوص دریافت نکرده ایم 
و بنابرای��ن نمي ت��وان اکنون در این ارتب��اط اظهارنظر کرد. وي ب��ا بیان اینکه 
ش��اید اس��تان اصفهان در رابطه با مسائل کالن و ستاد برنامه ریزي هاي شیالت 
 توانایي فعالیت داش��ته باش��د، افزود: مدیران براس��اس ظرفیت ها برنامه ریزي 

مي کنند. 
افیوني ادامه داد: البته اصفهان در زمینه عملیات اجرایي شیالت مرکزي ظرفیت 
کافي ندارد که باز هم باید منتظر اتخاذ تدابیر مسئوالن ماند که در آینده چه رخ 
می دهد. در س��فر دو روزه معاون اول رئیس جمهور به شهرس��تان هاي استان 
اصفهان، در ارتباط با مس��ائل مختلفي نظر داده ش��د ک��ه یکي از این مباحث، 
پیش��نهاد انتقال ش��یالت مرکزي کشور به اصفهان از س��وي معاون اول رئیس 
جمهور بود که بنا به گفته استاندار اصفهان: »اعالم نتیجه قطعي تر در این ارتباط 

به بررسي هاي بیشتر نیاز دارد«.

سیمان اصفهان به عنوان سومین 
پذیرش شده  س��یماني  شرکت 
در ب��ورس کاال، ام��روز ش��ش 
هزار تن س��یمان در بورس کاال 

عرضه مي کند. 
»مهرزاد نام��داري« مدیر فني و 
پذیرش ب��ورس کاال در گفتگو 
با موج، با بیان این مطلب اظهار 
داشت: امروز سیمان اصفهان به 
عنوان س��ومین شرکت سیماني 
پذیرش ش��ده، در بورس کاال، 

اقدام به عرضه شش هزار تن سیمان، در بورس کاال خواهد کرد. 
به گفته وي، س��یمان اصفهان تولید کننده سیمان، در انواع تیپ یک 425، تیپ 

دو، پنج و سیمان پزوالني است. 
نامداري با بیان اینکه ظرفیت تولید سیمان اصفهان، ساالنه حدود یک میلیون تن است، 
 به عرضه سیمان در تیپ یک 425و تیپ دو به، صورت فله اي و پاکتي در بورس کاال 

اشاره کرد. 
وي ادامه داد: قیمت پیشنهادي این شرکت، براي عرضه سیمان فله اي در تیپ 
یک 425« 500 ریال، در تیپ دو 510 ریال، در سیمان تیپ یک کیسه اي 575 
ریال و در تیپ دو کیس��ه اي 565 ریال اس��ت. مدیرفني و پذیرش بورس کاال 
خاطرنش��ان کرد: سیمان اصفهان، پس از عرضه اولیه محصول خود در بورس 

کاال، ملزم به عرضه به صورت هفتگي خواهد  بود.

مدیرکل راه و ترابري استان اصفهان گفت: حمل و نقل از مهم ترین برنامه هاي 
ستاد هدفمند کردن یارانه هاست. به گزارش فارس از اصفهان به نقل از روابط 
عمومي اداره راه کل و ترابري اس��تان اصفهان، هوش��نگ عشایري، با اشاره به 
تالش بیشتر در حوزه راه استان و تأکید بر اطالع رساني وضعیت راه ها و جاده ها 
و اقدامات صورت گرفته، توسط ادارات شهرستان ها اظهار داشت: باید سامانه 
گویاي تلفن 141 تقویت شود و در این زمینه، تبلیغات براي رفاه هرچه بیشتر 
استفاده کنندگان از راه ها، افزایش یابد.وي در مورد اهمیت GPS و کاربرد آن در 
حوزه راهداري بیان داشت: تمام گشت هاي راهداري و سایر خودروها، باید به 
سیستم GPS مجهز شده و همه رؤساي ادارات ارتباط فعالي با مرکز مدیریت 
راه هاي اس��تان اصفهان داشته باش��ند. مدیرکل راه و ترابري استان اصفهان در 
م��ورد هدفمند کردن یارانه ها، گفت: یکي از اعضاي مهم س��تاد هدفمند کردن 
یارانه ه��ا در اس��تان، اداره کل راه و تراب��ري اس��ت که بحث حم��ل و نقل از 
مهم ترین قسمت هاي این طرح، محسوب مي شود. عشایري، در مورد هدفمند 
کردن یارانه ها و اثرات آن بر حوزه حمل و نقل افزود: در این مورد مشاوراني 
انتخاب ش��ده اند که اکنون در حال تحقیق براي آماده کردن بس��ته پیش��نهادي 
 به دولت هس��تیم که در صورت تأیید، تمام اس��تان هاي کش��ور از آن استفاده 
مي کنند. معاون راهداري اداره کل راه و ترابري اس��تان اصفهان نیز، با اشاره به 
اینکه: راهسازي در خدمت راهداري است، گفت: هدف راهسازي تأمین تردد 

ایمن در جاده هاست. 
مجید دوس��ت محمدي، بر تداوم اصالح جاده هاي استان و اصالح تقاطع ها و 
نصب تابلوهاي فس��فري، تأکید کرد و ادامه داد: باید ادارات شهرس��تان ها در 
زیباس��ازي حریم راه ها کوش��ا باش��ند. وي در مورد حریم راه هاي اصفهان در 
حوزه شهرس��تان هاي اصفهان و فالورجان و کارخانه ذوب آهن، اظهار داشت: 
ب��ه لح��اظ اهمیت ای��ن راه ها، حفظ و صیان��ت از آنها بر عه��ده اداره کل راه 
و ترابري اس��تان اصفهان اس��ت ک��ه در صورت وجود پیمان��کاران مجرب و 
مورد تأیید کارشناس��ان این اداره کل، حاضر به واگذاري این مس��یر به بخش 

خصوصي هستیم.

در  ش��هرکرد  م��ردم  نماین��ده 
تأکید  اس��المي  مجلس شوراي 
مصوب��ات  از  هیچی��ک  ک��رد: 
تأثیرگ��ذار  و  اش��تغالزا  مه��م، 
رئی��س  اس��تاني  س��فرهاي 
جمه��ور، به اس��تان چهارمحال 
و بختی��اري، راه ان��دازي ی��ا از 
 پیش��رفت مثبتي برخوردار نبوده 

 است. 
به گ��زارش م��وج، ب��ه نقل از 
خانه مل��ت، نصرال��ه ترابي، در 
 خصوص وضعیت مصوبات س��فرهاي اس��تاني رئیس جمهور اظهار داش��ت: 
4 ت��ا 5 پروژه ب��زرگ چهارمحال و بختی��اري، از جمله: راه آهن، پاالیش��گاه 
نفت، گاز و آزادراه هاي اس��تان که )70 تا 80 درصد داراي اهمیت هستند(، نه 
ش��روع شده و نه از پیشرفت مثبتي برخوردار بوده است. عضو فراکسیون خط 
امام )ره( مجلس ش��وراي اسالمي، خاطرنشان کرد: تنها پروژه هاي کوچک که 
 نقش بس��زایي در تحول اس��تان ندارند، در چهارمحال و بختیاري، راه اندازي 

شده است. 
عضو کمیسیون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي گفت: طرح آمایش استان که 
یکي از پروژه هاي مهم اس��ت، هیچ پیشرفتي نداشته است. این نماینده مجلس 
ش��وراي اس��المي یادآور ش��د: باید متوجه بود که طرح هاي مهم و بزرگ در 
دگرگون ش��دن چهره استان، تأثیرگذار هس��تند، نه طرح هاي کوچک، بنابراین 
دولت باید تالش خود را در راس��تاي اجرایي شدن این پروژه های بزرگ بکار 

گیرد.

مدی��ر هماهنگي ترویج کش��اورزي س��ازمان جهاد کش��اورزي چهارمحال و 
بختی��اري، گفت: انجمن صنفي ش��رکت هاي خدمات مش��اوره اي مهندس��ي 
کشاورزي تشکیل شد. خالد طاهري، در گفتگو با فارس، در شهرکرد از تشکیل 
انجمن صنفي شرکت هاي خدمات مشاوره اي مهندسي کشاورزي در این استان 
خبر داد و اظهار داش��ت: باتوجه به اهمیت س��اماندهي ش��رکت هاي خدمات 
مشاوره اي و فني و مهندسي کشاورزي، در قالب شکلي منسجم، انجمن صنفي 
خدمات مش��اوره اي فني و مهندسي کش��اورزي شهرستان هاي کیار و شهرکرد 
تش��کیل شد. وي افزود: هدف از تش��کیل این انجمن، تالش در راستاي اخذ 
حقوق و خواسته هاي مشروع و قانوني اعضا از طریق ایجاد زمینه هاي مساعد، 
به منظور رسیدن به اهداف انجمن، جمع آوري اطالعات و بررسي و تحقیق در 
مورد مش��کالت و نیازها و اولویت هاي شرکت هاي خدمات مشاوره اي و فني 
مهندسي است.طاهري، برنامه ریزي به منظور تأمین نیازهاي صنفي را، از دیگر 
اهداف تش��کیل این انجمن عنوان کرد و افزود: آموزش و گس��ترش فعالیت ها 
و تالش در راس��تاي ارتقاي بهره وري منابع و ظرفیت هاي تولید، حوزه عمل، 
می باش��د. وي ادامه داد: هدف دیگر از تش��کیل این انجمن تحقق بخش��یدن 
ب��ه اهداف اصل 44 بخش کش��اورزي براي واگذاري امور بخش کش��اورزي 
ب��ه بخ��ش خصوصي و آمادگي براي ارائه مش��ورت به آنها بوده اس��ت. مدیر 
هماهنگي ترویج کش��اورزي سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري با 
اش��اره به انواع خدمات مشاوره اي شرکت هاي مهندسي کشاورزي، گفت: ارائه 
هر نوع مش��اوره، راهنمایي و آموزش، در امور فني، تولیدي، اداري، بازرگاني، 
مالي و سایر امور مربوط به کشاورزي و همچنین، نظارت فني بر فرآیند تولید 
در عرصه هاي: زراعي، باغي، دامي و منابع طبیعي و صنایع وابسته به کشاورزي 
در حیطه اختیارات ش��رکت هاي خدمات مشاوره اي مهندسي کشاورزي است. 
وي ادامه داد: این در حالي ا ست که: تمام  خدمات اجرایي، در زمینه کشاورزي 
نظیر: گیاه پزشکي، مکانیزاسیون کشاورزي، تأمین و توزیع نهاده هاي کشاورزي، 
خدم��ات بازرگاني، خدمات مالي و بیمه اي، و س��ایر خدمات مرتبط، توس��ط 

شرکت هاي خدمات فني و مهندسي کشاورزي انجام مي پذیرد.
مدیرهماهنگي ترویج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري 
خاطرنش��ان کرد: مجوز الزم، براي انجام فعالیت این انجمن توسط سازمان کار 

و امور اجتماعي استان، صادر شده است.

مدیرکل راه و ترابري استان اصفهان:
حمل و نقل؛ مهم ترين اولويت  ستاد 

هدفمند كردن يارانه هاست

در شهرکرد و کیار؛
انجمن صنفي شركت هاي خدمات 
مشاوره اي كشاورزي تشكيل شد

رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان:

تمام کارگران پروژه مسكن مهر استان اصفهان بیمه مي شوند

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد: 

کارت الكترونیكی حمل و نقل؛ به زودی جايگزين بلیط های کاغذی می شود

رئیس سازمان تعاون روستایي استان اصفهان خبر داد:

خريد 97 هزار تن جو، به صورت تضمیني از کشاورزان اصفهاني

معاون سازمان جهاد کشاورزي اصفهان:
مسئوالن براي ظرفيت شيالت اصفهان 

تصميم گيري كنند

چراغ سبز سیماني ها به بورس
 عرضه 6 هزار تن سيمان اصفهان 

در بورس كاال

 80 درصد مصوبات استاني؛ 
در  چهارمحال و بختياري اجرايي نشده است

اصفهان رتبه اول ثبت نشان هاي تجاري و طرح هاي صنعتي 
کشور را کسب کرد
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بچه ها ش��خصیت جالب و عجیبی دارند، به نوعی که گاهی اوقات 
حرکات عجیب و غریب از خود نش��ان می دهند که باورش برای 
خیلی ها مش��کل است. گاهی اوقات آنان با وجود سن کم، دست 
ب��ه کارهای خارق العاده ای می زنند که باعث تعجب می ش��ود و 
انسان را تا مرحله حیرت پیش می برد؛ درست مثل 10 بچه ای که 

ما از آنان به عنوان اعجوبه یاد می کنیم.
1- کیم اونگ یونگ، )باهوش ترین فرد دنیا(

این فوق نابغه ک��ره ای در 
سال 1962 به دنیا آمد و در 
حال حاض��ر باهوش ترین 
فرد دنیا محسوب می شود. او 
در چهار سالگی می توانست 
زبان های ژاپن��ی، کره ای، 
آلمانی و انگلیسی را بخواند. 
در پنج سالگی سخت ترین 
مس��أله های دیفرانس��یل و 

انتگرال را حل می کرد و بهره هوشی اش، بسیار زیاد و باالی 210 بود. 
کیم از 3 تا 6 سالگی دانشجوی افتخاری دانشگاه هانگ یانگ بود و در 7 
سالگی به »ناسا« دعوت شد. او در پانزده سالگی دکترای خود را گرفت.

2- گریگوری اسمیت، )کاندیدای صلح نوبل(
گریگوری اسمیت، در سال 1990 به دنیا آمد. در دو سالگی می توانست 
بخواند و در ده سالگی وارد دانشگاه شد. ولی نبوغ تحصیلی، تنها نیمی از 
داستان گریگوری اسمیت 
است. او عاشق صلح بود و 
از سنین کم به عنوان حامی 
و یک��ی از فعاالن حقوق 
کودک و صلح جهانی به 
کشورهای مختلف دنیا سفر 
 کرد. او مؤس��س سازمان 
بین المللی دف��اع جوانان 
است که اصول صلح را به 
کودکان و جوانان سراسر دنیا آموزش می دهد. او با بیل کلینتون و میخائیل 
گورباچوف، مذاکره داشته و در مقابل سازمان ملل سخنرانی کرده است. 

گریگوری، در 12 سالگی کاندیدای اخذ جایزه صلح نوبل شد.
3- اکریت جاسوال، )جراح هفت ساله(

اکریت جاس��وال یک نوجوان هندی اس��ت که باهوش ترین فرد 
هندی به شمار می رود. او در سال 2000 و در هفت سالگی اولین 
موفقیت پزش��کی خود را، به دس��ت آورد. بیمار او دختری هشت 
ساله بود که پول کافی، برای رفتن به بیمارستان نداشت. دست این 
دختر به حدی س��وخته بود که جمع شده و به شکل مشت درآمده 
بود. اکریت، هیچ تجربه ای در جراحی نداش��ت، ولی این دختر را 

عمل کرد و او دیگر می توانس��ت انگشتان خود را باز و بسته کند. 
اکری��ت به مطالعات پزش��کی خود ادامه داد و در دوازده س��الگی 

دارویی برای درمان سرطان ساخت. 
پزش��کی  دانش��کده  دانش��جوی  کوچکتری��ن  اکن��ون  ه��م   او 

هند است.
4- کلئوپاترا استراتان، )خواننده سه ساله(

کلئوپات��را در اکتب��ر 2002 
در مول��داوی به دنی��ا آمد. 
پ��در او نیز ی��ک خواننده 
است. کلئوپاترا کوچکترین 
خوانن��ده پردرآم��د دنیا به 
حساب می آید. او در سال 
2006 آلبوم »در 3 س��الگی« 
را روانه ب��ازار کرد و رکورد 
موسیقی  آلبوم های  فروش 
ی��ورو ه��زار  خ��ود  آهن��گ  ه��ر  ب��رای  او  شکس��ت.  را   دنی��ا 

 می گیرد.
5- آلیتا آندره، )نقاش دو ساله(

آلیتا دو س��اله اس��ت ولی 
نقاش��ی را پیش از این آغاز 
کرده اس��ت. وقت��ی »مارک 
جمیس��ون« رئی��س گالری 
نقاش��ی ملب��ورن اس��ترالیا 
نقاش��ی های این هنرمند را 
دید، آنقدر از آن خوش��ش 
آمد که تصمیم گرفت آنها را 
در یک نمایشگاه به نمایش 

بگذارد. این نمایش��گاه با اس��تقبال گرم تماشاچیان مواجه شد و همه 
می خواستند خالق آن آثار را ببینند. در آن زمان بود که جمیسون تازه 
متوجه ش��د نقاش اصلی آن تابلوها دختر 22 ماهه هنرمند یعنی »آلیتا 

آندره« است.
6- سائول کریپکه، )در 
ــتان استاد  دوران دبیرس

هاروارد شد(
سائول در س��ال 1940 در 
نیویورک به دنیا آمد. او یک 
نابغه به تم��ام معنا بود. در 
چهار سالگی جبر را کشف 
کرد و در پایان دوره ابتدایی 

هندسه، حساب و فلسفه را به پایان رساند. در نوجوانی یک سری مقاله 
نوشت که معلوم شد همه اصول منطق کیفی هستند. در همان زمان از 
س��وی دانشگاه هاروارد نامه ای به او رسید که از وی دعوت می کرد 
برای تدریس به آن دانشگاه برود. او می گوید: »مادرم گفت باید اول 
دبیرستان را تمام کنم و بعد به دانشگاه بروم«. بعد از دبیرستان، سائول، 

استاد هاروارد شد و اکنون بزرگترین فیلسوف زنده  دنیا است.
7- مایکل کرنی، )لیسانسیه ده ساله و میلیونر تلویزیونی(

مایکل کرنی 24 س��ال دارد. او در ده س��الگی مدرک لیس��انس خود را 
گرف��ت و در س��ال 2008 در مس��ابقه »کی می خواهد میلیونر ش��ود« 
ش��رکت ک��رده و برنده ی��ک میلیون دالر جای��زه ش��د. او رکوردهای 

 جهانی بسیاری دارد که یکی از آنها، تدریس در دانشگاه در 17 سالگی
است.

8- الینا اسمیت، )مشاور 
رادیویی 7 ساله(

ایس��تگاه رادیویی شهر الینا 
زمانی به او به عنوان مشاور 
یا س��نگ صبور یک شغل 
داد؛ ک��ه او به رادیو زنگ زد 
و در پاسخ به زن شنونده ای 
ک��ه از کار بیکار و افس��رده 
ش��ده بود، گف��ت: »عزیزم 

 فقط باید با دوس��تانت، به ورزش بولینگ بروی و روزی یک لیوان شیر 
بنوشی.«

توصیه الینا آنقدر برای ش��نوندگان جالب بود، که این ایستگاه رادیویی 
 هفته ای یک س��اعت او را به عنوان س��نگ صبور به اس��تودیو دعوت 
می کرد. الین���ا مش����اوره های مختلفی به  ش��نوندگان م��ی داد و به 
مش��کالت بس��یاری از به هم خوردن  نامزدی تا از بی��ن بردن بوی بد 
 عرق پاسخ  می داد. وقتی یک شنونده، برای او نوشت که چطور شوهر 
پیدا کند؟ الینا پاسخ داد: »به خودت برس، ولی زیاد آرایش نکن.« و وقتی 
ش��نونده دیگری پرسید چه کار کند تا نامزدش به سوی او بازگردد، در 

پاسخ به او گفت: »این مرد ارزش دلشکسته شدن ندارد. 
زندگی آنقدر کوتاه است که نباید به خاطر یک مرد آن را خراب کرد.«

9- فابیانو لوییجی کاروانا، 
)اعجوبه شطرنج(

فابیان��و ی��ک نوجوان 16 
ساله ایتالیایی است که در 
بزرگ  اس��تاد  سالگی   14

شطرنج شد. 
او بهترین شطرنج باز زیر 
هجده س��ال در سراس��ر 

دنیاست.
10- ویلی موسکونی، )آقای بیلیارد، در 6 سالگی(

موس��کونی مع��روف ب��ه آق��ای بیلی��ارد، در آمریکا. موس��تونی از 
ش��ش س��الگی ب��ه طور 
 حرف��ه ای بیلی��ارد ب��ازی 
می کرد. او در حقیقت بازی 
بیلیارد را از تمرین کردن با 
کوچک  زمینی های  سیب 
آغاز ک��رده بود. مدتی بعد 
پدرش به نب��وغ او پی برد 
 و او را در مسابقات بزرگ 

شرکت داد.

14نكته جالب و خواندنی در مورد »جن«

گوناگون
 ۱۰ اعــجوبه کوچــک دنــیا

1- جن جانوریست دارای شعور و فیزیکی غیر ارگانیک؛ که از لحاظ شأن وجودی، از دید ادیان پایین تر از انسان و باالتر 
 jinn یا demon از حیوان جای می گیرد. در فرهنگ فارسی به آن دیو و در فرهنگ عرب، به آن جن و در فرهنگ التین

نام گرفته است. جن به معنای چیزی است که ؛ پوشیده شده و منظور، پوشیده ماندن او از حواس ماست.
2- خصوصیات فیزیکی جن از دید انسان اعجاب آور است. عنصر اصلی وجودی جن، آتش است و به علت نداشتن 
عنصر خاک در وجودش، مانند باربا پاپا می تواند به هر شکل و اندازه ای تبدیل شود و بسیاری از چیزها را در یک آن 
جا به جا کند. همچنین سرعت نقل مکان بسیار باالیی دارد. می تواند مثالً ظرف 5 دقیقه، فاصله بین الهور و تهران را طی 

کرده و برگردد.
3- جن ابزار ساز نیست وبه علت خصوصیات فیزیکی منحصر به فرد قادر است در هر مکان و شرایطی زندگی کند و 
برای همین به خانه و مسکن نیازی ندارد. زیرا سرما و گرما و باد و بوران، بر او کارگر نیست. جن به وسایل حمل و نقل بی 
نیاز است و از اینجا می توان فهمید که جن ها، دارای صنعت و تکنولوژی نیستند و شهر و کاشانه ای ندارند مکان معمول 

زندگی آنها کوه و جنگل و دشت است.
4- جن مانند همه جانداران غذا مصرف می کند . اما به مقداری بسیار کمتر از انسان .

5- جن ها مثل انسان جنسیت و نر یا ماده دارند . تولید مثل می کنند و تشکیل خانواده، می دهند و به صورت جماعت 
زندگی می کنند و جامعه ندارند .

6- جن نسبت به انسان زیاد عمر می کند. حدود 1000 سال به باال! جن هایی که در سوره جن از آنها نام برده شده است 
وقتی اولین بار آیات قرآن را شنیدند؛ از شدت ازدحام داشتند بر سر هم خراب می شدند احتماالً هنوز زنده اند. جن ها 
 مانند انسان دانا و نادان، فرمانده و فرمانبردار، ارباب و بنده، کافر و متدین، شفیق و شرور هستند. وقتی که مردند از بین 

می روند و نیازی به قبر و گورستان ندارند.
7- جن دارای عقل است؛ اما نه عقل ابزار ساز و عقل فلسفی و خالقیت هنری. عقل جن به معنای قوه ی ارزیابی امور 
روزمره یا همان عقل معاش و قوه تشخیص است به اضافه هوشی سرشار؛ اعم از قدرت خواندن فکر و جستجو و یافتن 

گذشته و آینده.
8- جن ها مانند انسان، نامگذاری می شوند و دارای اسم و رسم و شهرت هستند دارای زبان خاص و قوه تکلم هستند و 

قادر به فهم زبان آدمیان!
9- معروف ترین جن، ابلیس یا همان شیطان نام دارد که وصف حال او را شنیده اید که چون بسیار در قرب به حق کوشید به 
جایگاه فرشته های مقرب رسید اما چون حاضر به سجده بر انسان یعنی شریک قرار دادن بر خدا نشد از درگاه رانده شد.

10- جن در شرایطی قادر به تسخیر انسان و انسان در شرایطی قادر به تسخیر جن است. انسان مسخر شده را مجنون یا 
دیوانه یا دیو زده و جن تسخیر شده را، موکل می نامند. گویند خود جنیان بر سه قسمند: دیو، جن و پری که از لحاظ مکانی 

مادون فرشته هستند.
11- جن می تواند در مواردی تربیت شده، به انسان خدمت کند. چنین سنتی، در میان جنگیران ایران و پاکستان و هند وجود 
دارد. اما به طور کل نه بودا، نه داالئی الما، نه اولیا ا... و نه عرفا و نه پیامبران، هیچکدام به مدد خواستن از موجوداتی که مثل 

انسان، خطا و اشتباه و گناه می کنند؛ توصیه نکرده اند اما همگی وجود آنها را تأیید کرده اند.
12- جنیان مانند امواج رادیویی و ماهواره ای با ما هستند، و ظاهر نمی شوند؛ اما حاضر می شوند و بعضی از آنها؛ در خانه 
ها و بدن شخصیت های ضعیف؛ رفت و آمد می کنند. یکی از راه های دور کردن جن های مزاحم، خواندن و آویختن 4 
آیه از قران است که با قل شروع می شوند و بسیاری ادعیه که درکتب مختلف، وجود دارند. اما راه دور کردن انسان شرور 

چیست!؟
13- جن ها؛ بعضی از ما را به شکل همزاد و غیر همزاد دوست دارند؛ کمکمان می کنند همین طور جواهرات و اشیای 
قیمتی ما از جمله انگشترهایی با نگین سنگ )مخصوصاً عقیق( را بسیار دوست دارند )و مخصوصاً اگر بر آن آیات و اوراد 
حک شده باشند(. اگر دوستمان داشته باشند و سخنی با ما داشته باشند، بیشتر به خوابمان می آیند و دلسوزی خود را اعالم 
می کنند. خیلی از آنها خدمتگزار ارواح اولیا هستند و دست ما را گرفته اند و خیلی ها هم به کردار اکثر آدمیان اهل شیطنت، 

رفتار می کنند. بیشتر آنها بی ضررند و مثل ما گرفتار این دنیایند و درگیر و دار تقدیر خویشند.
14- اما آنان که ماورای طبیعت و موجوداتش را باور ندارند، چند دس��ته اند: کس��انی که آنچه را که نمی بینند را باور 
ندارند. اینان معموالًً فقط آنتی تز قصه های جن و پری مادربزرگ ها هس��تند که حتی زحمت دانس��تن کوچک ترین 
اطالعاتی جز نقد داس��تان گرمابه های تاریک و کوتوله های پا س��می و عروس��ی جن ها را به خودشان نداده اند. این 
تیپ آدم ها از 7 س��الگی که مادر بزرگه داس��تان های جن و پری را برای ترساندن و خواب کردنشان تعریف می کرده، 
هنوز زیر لحاف هستند و یا اینکه هارد دیسک کوچکشان از مسأله پر شده و دیگر تاب و یارای درک و پذیرش راز را 
ندارند. مثل من چهار تا کتاب خوانده اند و تمام ماجرا را در همان چهارتا، دیده اند و گروهی که پوچ یا ابسورد هستند: 
کس��انی که خویش را منکرند چه رس��د به ماورای خویش را و گروه آخر کسانی که جن ها، دستشان می اندازند و در 
 مجال��س احضار ارواح؛ در نقش یک روح، برایش��ان ش��یرین کاری می کنند تا فردا در م��دح روح، کتاب چاپ کنند و 

جایزه بگیرند.

آگهی ابالغ
5/155 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت کالس��ه پرونده: 890468 ح/ 22، 
وقت رسیدگی: 89/6/28 ساعت 9:30 صبح، خواهان: آرام قوام پوربا فرزند: رضاقلی 
نشانی: اصفهان، مرداویج، خ فارابی جنوبی، کوچه نهم، پالک 10، خوانده: امیر بابک 
خان فرزند: محمدطاهر مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مهریه خواهان دادخواستی 
تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 22 ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
م الف/ 6340                       مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار 
5/168 نظر به اینکه 1- محمد عیدی وندی فرزند: علی 2- لیال عیدی وندی فرزند: 
علی به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامش��روع از طرف ش��عبه 21 
بازپرس��ی طی کالسه 890535 دادسرای ناحیه 3 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ 
احضار به واس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نش��ده بدین وسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه 21 بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان خ جابر انصاری دادسرای 
ناحیه 3 بازپرس��ی 21 جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت 
ع��دم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانون��ی در این خصوص بعمل 

خواهد آمد.
م الف/ 6307                           غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی اصفهان 

ابالغ 
5/169 نظر به اینکه خانم رضوان سدهی زاده مقدم اصفهانی به اتهام مزاحمت تلفنی 
حس��ب ش��کایت خانم ژیال ترابی فرزند ستار از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
890676 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب درامور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.
م الف/ 6302                                دادیار شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

ابالغ 
5/170 کالس��ه پرون��ده: 190199/65، ش��اکی: فاطمه خس��روی، متهم: محمدعلی 

میربختیار، شکایت: ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی
شاکی شکایتی تسلیم دادسرای عمومی و انقالب نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
39 دادیاری ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
متهم به درخواس��ت ش��اکی و بتجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب 
یک نوبت در روزنامه رس��می جمهوری اسالمی ایران و یکی از جراید کثیراالنتشار 
سراس��ری و یا محلی درج میش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرساند. چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف/ 6303                        دفتر شعبه 39 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
5/171 کالسه پرونده: 881048، شاکی: مهری مرشدی، متهم: علی احمدی، شکایت: 
عدم ثبت واقعه ازدواج ش��اکی شکایتی تسلیم دادسرای عمومی و انقالب نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه 39 دادیاری ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن متهم به درخواست شاکی و بتجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار سراسری و یا محلی درج میشود تا متهم از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف/ 6301                       دفتر شعبه 39 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار 
5/172 نظ��ر ب��ه اینک��ه آقای حس��ین طهمورث پ��ور فرزن��د عبدالکریم ب��ه اتهام 
کالهبرداری- تحصیل مال از طریق نامشروع از طرف شعبه 21 بازپرسی طی کالسه 
890534 دادس��رای ناحیه 3 اصفهان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضار به واس��طه 
مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
21 بازپرس��ی اصفهان واقع در اصفهان خ جابر انصاری دادس��رای ناحیه 3 بازپرسی 
21 جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از 

گذشت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد.
م الف/ 6306                           غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی اصفهان 

آگهی مزایده
5/182 ش��عبه 22 اجرای احکام دادگاه حقوقی دادگس��تری اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 880261 ج ح/ 22 له خانم لیال صادقی امینی فرزند 
نصرت اله و علیه آقای عباس س��رتیپ زاده فرزند منصور به خواس��ته 63/996/923 
ریال وجه نقد و تعداد س��یصد قطعه س��که بهار آزادی بابت اصل خواس��ته و هزینه 
های کارشناسی و نشر آگهی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله از محکوم به جلسه 
مزایده ای به منظور فروش امتیاز یکدستگاه تلفن همراه به شماره 0913-229-1519 
که توسط کارشناس به مبلغ 1/800/000 ریال ارزیابی گردیده و تا تاریخ 1389/5/6 
مبل��غ 32200 تومان بدهی دارد. برگزار نماید. طالبین می توانند جهت ش��رکت در 
خری��د بتاریخ 89/6/3 س��اعت 9/30 صب��ح در دفتر این اجرا ات��اق 109 طبقه اول 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزیابی شده 
شروع و برنده کسی خواهد شد که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداکثر 10 
درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و هزینه های 

مربوطه را متقبل شود.
م الف/ 6341                     مدیر اجرای احکام شعبه 22 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ 
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460351300011 درخواس��ت:  ش��ماره   5/184
8909980351300310، شماره بایگانی شعبه: 890311 خواهان: شرکت سهامی بیمه 
آس��یا دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمود کریمی مهدی آبادی فرزند حجت اله 
و علیرض��ا کریمی فرزند ایرج به خواس��ته مطالبه طلب تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی به شعبه س��یزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به کالسه پرونده 
8909980351300310 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1389/06/22 و س��اعت 
10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
م الف/ 6309                           شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

ابالغ 
5/186 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت کالسه پرونده: 890277 ک 119، 
وقت رس��یدگی: س��ه ش��نبه 1389/6/23 س��اعت 9/30 صبح، خواهان: علی محمد 
عباس��یان فرزند: رضا، خوان��ده: علی کورکور فرزند: نادعل��ی- عباس پاینده فرزند: 
زال، خواس��ته: اعس��ار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 600-86/6/20 خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 جزایی 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 

درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرساند. چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف/ 6337            جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 تحدید حدود اختصاصی
5/197 ش��ماره: 5621 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 538 
 فرع��ی از 25 اصلی واق��ع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام 
ذبیح اله مؤذنی چیمه در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای  
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/6/6 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان 
ام��الک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در ای��ن آگهی در محل حضور 
بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 350                                     شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ 
5/203 کالس��ه پرونده: 88-870، ش��ماره دادنامه: 289-89/4/28، مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید بهروزپور نشانی: اصفهان- 
بلوار آتشگاه- میدان بهار-  پالک31، خوانده:عباسعلی محمدطاهر اصفهانی، نشانی: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت وارده ناشی از تصادف به میزان هفت میلیون 
ریال با احتس��اب کلیه خسارات وارده قانونی ناش��ی از دادرسی و کارشناسی- قرار 
تأمین خواسته گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید:
رأی قاضی شورا

دعوی آقای س��عید بهروز پور به طرفیت عباس��علی محمدطاهر اصفهانی به خواسته 
مطالبه خسارت وارده ناشی از تصادف به میزان هفت میلیون ریال با توجه به اصول 
مستندات در ید خواهان اعم از کروکی پلیس و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در شعبه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز به 
شعبه ارائه ننموده است لذا شورا به استناد ماده 1 مسئولیت مدنی و 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و چهارصد هزار ریال هزینه کارشناسی و سی هزار ریال هزینه دادرسی 
در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.
م الف/ 6365              شیخ زاده - قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

 ابالغ 
5/205 آگهی ابالغ وقت رسیدگی درخصوص پرونده کالسه 310/89 خواهان فرزاد 
فرزندی طالخونچه دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ ده میلیون ریال به طرفیت محمد 
کاجی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/6/14 ساعت 
4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 6384  مدیر دفتر شعبه 29 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5/206 آقای جمشید لنبانی دارای شناسنامه شماره 74 به شرح دادخواست به کالسه 
1962/89 ح/ 10 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان طوبی خانم لنبانی بشناس��نامه 19578 در تاریخ 71/1/11 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به س��ه پس��ر و دو دخت��ر. 1- ابوالفتح خان لنبانی ب��ه ش ش 19579 فرزند متوفی. 
2- جمش��ید لنبانی به ش ش 74 فرزند متوفی. 3- امیرهوشنگ لنبانی به ش ش 26 
فرزن��د متوف��ی. 4- پروانه لنبانی به ش ش 26 فرزند متوفی. 5- طوران لنبانی به ش 
ش 175 فرزند متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. 
م الف/ 6397                   رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرایی

5/208 ش��ماره: 1067/88 بموج��ب رأی ش��ماره 160 تاری��خ 89/2/30 حوزه 29 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- 
اکبر عبداله 2- نرگس قاس��می نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم هستند 
ب��ه طور تضامنی به پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته وجه س��ه فقره 
سفته به ش��ماره 0838824 و 0379584 . 0354685، بانضمام سی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/12/1 لغایت تاریخ وصول 
در ح��ق محکوم له خانم اعظم ابوطالب پور نش��انی محل اقام��ت: خ غرضی، بلوار 
ش��کوفه، فاز 2 ش��قایق 10، پالک 201. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 
قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: 
پ��س از اب��الغ این اخطار اجرایی ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اج��را بگذارد و یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت 
 پرون��ده جهت اق��دام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل 

خواهد شد.
م الف/ 6406                           شورای حل اختالف شعبه 29 حقوقی اصفهان

 
حصر وراثت

5/210 خانم زهرا س��لطانیان سده دارای شناسنامه شماره 9163 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1945/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضی��ح داده که ش��ادروان کاظ��م نوری س��ده بشناس��نامه 14 در تاریخ 
88/12/20 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و دو دختر و همسر و پدر و مادر. 1- محمدحسین نوری 
 س��ده ب��ه ش ش 1-116045597 فرزند متوفی. 2- پریوش نوری س��ده به ش ش 
7-001707-116 فرزن��د متوفی 3- حدیث نوری س��ده ب��ه ش ش 030057-7-
116 فرزن��د متوفی. 4- زهرا س��لطانیان س��ده به ش ش 1162 همس��ر متوفی. 5- 
غالمرض��ا نوری س��ده به ش ش 31 پدر متوفی 6- من��ور یزدانی به ش ش 19178 
مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوب��ت آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او 
 باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف/ 6442                    رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

5/209 آقای محمدرضا اللهی دارای شناس��نامه ش��ماره 1681 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1970/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان اکبر الهی بشناس��نامه 3291 در تاریخ 85/1/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پس��ر و چهار دختر و همس��ر. 1- محمدرضا اللهی به ش ش 1681 فرزند 
متوف��ی 2- مهری اللهی ب��ه ش ش 1764 فرزند متوفی 3- محبوبه الهی به ش ش 
62307 فرزن��د متوفی 4- طاهره اللهی به ش ش 54714 فرزند متوفی 5- ش��هناز 
الله��ی ب��ه ش ش 1287 فرزند متوفی 6- زینت اعتزازیان به ش ش 502 همس��ر 
متوف��ی و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوب��ت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف/ 6444                 رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
چهار شنبه 13 مرداد 1389 / 23 شعبان 1431                 6Wednesday 4 August 2010  

گ��وگل قراردادهای��ي محرمانه با دول��ت امریکا منعقد کرده تا خدمات جس��تجو و یافتن 
اطالعات در فضاي س��ایبر را به این دولت ارئه کند. به گزارش فارس، »جان ام سیمپسون« 
 رئی��س گروه مدافع��ان حق��وق مصرف کننده در ای��االت متحده، طي نام��ه اي خطاب به 
»هنري واکس��من« رئیس کمیس��یون تجارت و انرژي در کنگره و »جو بارتون« از اعضاي 
عالي رتبه این کمیس��یون آورده است: براساس مطالب منتش��ر شده در روزنامه »واشنگتن 
پس��ت«، به نظر مي رس��د که گوگل قراردادهایي محرمانه با دول��ت امریکا منعقد کرده تا 

خدمات جستجو و یافتن اطالعات در فضاي سایبر را به این دولت ارائه کند.
عالوه بر این، سوابق موجود در کاخ سفید نشان مي دهد که، مقامات گوگل نشست هایي 
را با مقامات امنیت ملي آمریکا برگزار کرده اند. که دالیل آن افشاء نشده است. در نهایت 
به نظر مي رس��د: تالش هاي به ش��دت مورد انتقاد گوگل براي جمع آوري اطالعات از 
شبکه هاي بي سیم مورد استفاده شهروندان امریکا، برخالف ادعاهاي آن، غیرعمدي نبوده 
است. با در نظر گرفتن این واقعیات، این امر بیش از هر زمان دیگري براي کمیته انرژي و 
تجارت الزام آور شده که جلسه اي براي استماع تخلفات احتمالي گوگل در حوزه حریم 
ش��خصي و ارتباطات آن با سازمان هاي اطالعاتي ایاالت متحده برگزار کند. همانطور که 
تاریخ بارها نش��ان داده اس��ت و تا آنجا که به قانون اساسي آمریکا مربوط مي شود، اتحاد 
میان جامعه اطالعاتي امریکا و ش��رکت هاي بزرگ که اطالعات ش��هروندان امریکایي را 

جمع آوري مي کنند، مي تواند ترکیبي سمي و کشنده به وجود آورد.
همانط��ور که مي دانید گوگل اخیراً تصری��ح کرد که؛ حجم زیادي از اطالعات خصوصي 
شهروندان آمریکایي را از طریق طرح جمع آوري دیتا براي سرویس نماي خیاباني خود، 
جمع آوري کرده اس��ت. اتومبیل هاي گوگل به مدت س��ه س��ال در خیابان هاي آمریکا 

 گش��ت زده و به دنبال شبکه هاي 
رایان�������ه اي ب��از ب��وده اند تا 
اطالعات این ش��بکه ها را جمع 
آوري کنن��د. »پابلو چاوز«، رئیس 
سیاست گذاري عمومي گوگل در 
نام��ه تاریخ 9 ژوئ��ن خود به این 
کمیته اظهار داشته ک��ه؛ گوگل به 
اشتباه، کدي را در نرم افزار خود 
ب��راي جم����ع آوري نمونه هاي 
دیتا از ش��بکه ه����اي خصوصي 

)واي- فاي( گنجانده است.
ام��ا بررس��ي حق امتی��از ضمیمه 
این برنام��ه نرم اف��زاري گوگل، 
نش��ان مي ده��د که ای��ن برنامه 
کاماًل  دیتا، تالش��ي  جم��ع آوري 
عم��دي ب��راي کس��ب حداکث��ر 
 اطالع��ات ممکن از ش��بکه هاي 
بي سیم )واي – فاي( تج���اري 
و موج��ود در مناط��ق مس��کوني 
بوده است. اگر بخواهیم در مورد 

گوگل عادل باشیم، این حق امتیاز نشان نمي دهد که گوگل اطالعات )شبکه هاي( بي سیم 
را با هدف روشن و صریح جاسوسي از ارتباطات خصوصي جمع آوري کرده باشد. 

 اما در عوض نیت این طرح به طور مش��خص، موقعیت یابي ش��بکه هاي بي س��یم است. 
با این حال، آنچه که این حق امتیاز نش��ان مي دهد آن اس��ت که ادعاهاي اخیر گوگل در 
مورد چگونگي طراحي برنامه نماي خیاباني، دقیق نیس��ت و اینکه این ش��رکت همیش��ه 
قصد داش��ته تا بس��ته هایي از دیتاي بي سیم را جمع آوري و ذخیره سازي کند که حاوي 
اطالعات به اصطالح تبادل ش��ده باش��ند؛ در این حق امتیاز، به دفعات به بسته هاي ضبط 
ش��ده و به دست آمده ارجاع داده شده است. در بند 0055 بیان شده: این سیستم تا زماني 
که تجهیزات به کار گرفته ش��ده »قادر به ضبط و رمزگشایي مناسب یک بسته )اطالعاتي( 

باشند«، قادر به مکان یابي جغرافیایي است.
ای��ن موارد س��ؤاالت مهم را به ذه��ن می رس��اند از جمله: که آیا گوگل درگیر تالش��ي 
غیرمس��ئوالنه ب��راي جمع آوري انبوه اطالعات خصوصي اس��ت بدون آنک��ه به احتمال 
سوءاس��تفاده از آنها بیندیش��د؟ و آیا این ش��رکت براي حفاظت از اطالعاتي که در برابر 
چشمان کنجکاو دولت امریکا جمع آوري کرده قابل اعتماد است؟ این نگراني ها با توجه 

به رابطه نزدیک میان گوگل و تشکیالت امنیت ملي آمریکا به شدت افزایش مي یابد. 
واش��نگتن پس��ت، افش��ا کرده ک��ه گوگل داراي یک مش��تري ف��وق محرمان��ه از دولت 

آمریکاست. 
به نوش��ته این روزنامه بخ��ش »Enterprise Solutions« گوگل خدمات جس��تجو و 
محصوالت مکان یابي مانند: گوگل ارث و سرویس نقشه گوگل را در اختیار دولت فدرال 

و از جمله ارتش و جامعه اطالعاتي آمریکا قرار مي دهد. 
گ��روه کوچکي از افراد بخش فروش و پش��تیباني گوگل از مجوزهاي فوق محرمانه براي 
برقراري ارتباط با دولت برخوردارند. عالوه بر این، بررس��ي سوابق مراجعه به کاخ سفید 
نش��ان مي دهد که »آلن دیویدس��ون«،  رئیس واحد سیاس��ت گذاري عمومي و امور دولتي 
گوگل از اواخر س��ال گذش��ته میالدي حداقل سه نشس��ت با مقامات شوراي امنیت ملي 

آمریکا برگزار کرده است. 
یکي از این نشست ها با حضور رئیس عالي رتبه امور روسیه »مایک مکفاول« برگزار شده 
اس��ت و در دیگري »دنیل شاپیرو« مش��اور امور خاورمیانه حضور داشته است. در نهایت 
به ش��ما یادآور مي ش��وم که به طور گسترده گزارش ش��ده که گوگل در حال همکاري با 
آژانس امنیتي ملي امریکاست. این همان نهاد دولتي است که به طور غیرقانوني ارتباطات 

خصوصي میلیون ها آمریکایي را در دوره حکومت بوش شنود مي کرد. 
کاماًل مش��خص است که کمیته ش��ما باید جلساتي را براي استماع چگونگي فعالیت هاي 
گ��وگل و روابط این غول اینترنتي با آژانس هاي اطالعاتي که حریم ش��خصي همگان را 

تهدید مي کند، برگزار کند.

 رایان��ه های ایران مورد هجوم ش��دید کرم خطرن��اک رایانه ای به ن��ام »Stuxnet« قرار
گرفته اند که تالش می کند اطالعات سیس��تم های کنترل صنعتی را به سرقت برده و آنها 
را بر روی اینترنت قرار دهد. اندونزی و هندوس��تان نیز به واس��طه این نرم افزار مخرب 

مورد هجوم قرار گرفته اند.
 براس��اس اطالعات جمع آوری شده توسط شرکت »س��ایمنتک« در حدود 60 درصد از 
سیس��تم های رایانه ای که به این ویروس آلوده ش��ده اند در ایران قرار دارند. اندونزی و 
هندوس��تان نیز به واس��طه این نرم افزار مخرب که به Stuxnet شهرت دارد مورد هجوم 

قرار گرفته اند.
ب��ه گفته »الیاس لووی« مدیر ارش��د فنی بخش »پاس��خگویی ایمنی س��ایمنتک« با توجه 
 به تاریخ نش��انه ه��ای دیجیتالی که از این کرم رایانه ای به ج��ا مانده، می توان گفت این 

نرم افزار از ماه ژانویه سال جاری میان رایانه ها در گردش بوده است.
Stuxnet ماه گذش��ته توسط شرکتی به نام VirusBlockAda که اعالم کرد نرم افزاری 

را بر روی سیستم رایانه یکی از مشتریان ایرانی خود مشاهده کرده، کشف شد.
 ای��ن ک��رم به دنبال سیس��تم مدیریت��ی SCADA زیمنس که معم��والً در کارخانه های 
 بزرگ تولیدی و صنعتی مورد اس��تفاده قرار می گیرد بوده و تالش می کند اس��رار صنعتی 

رایانه های این کارخانه ها را بر روی اینترنت بارگذاری )Upload( کند.
س��ایمنتک اع��الم کرده نمی دان��د چرا ایران و دیگر کش��ورها به این ان��دازه تحت تاثیر 
آلودگی های ویروس��ی قرار دارند. به گفته ل��ووی تنها می توان گفت، افرادی که این نرم 
 افزارهای خاص را س��اخته اند، آن را ویژه حمله به ای��ن نقاط جغرافیایی خاص طراحی 

کرده اند.
زیمنس تعداد مش��تریان خود در ایران را اعالم نمی کند اما به تازگی گفته که دو ش��رکت 

آلمانی به واسطه این ویروس آلوده شده اند.
 نرم افزار آنتی ویروس رایگانی که طی چند روز گذشته بر روی وب سایت زیمنس قرار 

گرفته تا کنون هزار و 500 بار دانلود شده است.
س��ایمنتک اطالعات خود را به واس��طه همکاری با صنایع و تغییر مسیر ترافیک به وجود 
آم��ده به منظور اتصال به س��رورهای کنت��رل و فرمان کرم رایانه ای به س��وی رایانه های 
خود جمع آوری کرده اس��ت. طی دوره ای س��ه روزه رایانه هایی که در 14 هزار آدرس 
IP حضور داش��تند تالش کردند با این س��رورهای کنترل و فرمان، ارتباط برقرار کنند که 
 این نش��ان می دهد تعداد کمی از رایانه های خانگی در سرتاس��ر جهان به این کرم آلوده 
شده اند. تعداد دقیق رایانه های آلوده می تواند در حدود 15 تا 20 هزار باشد زیرا بسیاری 

از شرکتها برای چند رایانه یک آدرس IP در نظر می گیرند.
به این دلیل که س��ایمنتک می تواند آدرس های IP مورد اس��تفاده سیستمهای رایانه ای را 
برای اتصال به س��رورهای کنترل و فرمان مش��اهده کند و می تواند تعیین کند کدام رایانه 

آلوده شده است. 
به گفته این ش��رکت رایانه های آلوده ش��ده به س��ازمان های متعددی تعلق داشتند که از 
نرم افزار و سیس��تم های SCADA استفاده می کردند، ویژگی که به روشنی مورد هدف 

حمله هکرها بوده است.
بر اس��اس گزارش PCworld، کرم Stuxnet توس��ط ابزاره��ای USB دار انتقال پیدا 
می کند، زمانی که ابزاری آلوده به این ش��کل به رایانه اتصال پیدا می کند، کدهای آن به 
جس��تجوی سیستم های زیمنس گش��ته و خود را بر روی هر ابزار USB دار دیگری که 

بیابد، کپی خواهد کرد.

جاسوسي گوگل براي سازمان اطالعاتي آمريكا

 رايانه های ايرانی
 در معرض تاخت و تاز يک ويروس

 دول��ت الکترونیک��ی را می ت��وان چنین تعری��ف کرد : 
ب��ه کارگیری فناوری اطالع��ات، در بخش های مختلف 
دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات 
رس��انی . مهم ترین نتیجه این امر ، افزایش رضایت مردم 
است به شرطی که پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور 
صحی��ح و با موفقی��ت، صورت گیرد. به عب��ارت دیگر، 
 دولت الکترونیکی )با اینکه می تواند یک گام اساسی برای 
دولت ها باش��د(، چالش برانگیز نیز است. اگر دولت ها 
نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل 
دس��ترس، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت 
الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش تر در جامعه و در 

نهایت نارضایتی مردم و افزایش مشکالت خواهد شد.
البته این به مفهوم انکار دولت الکترونیکی نیس��ت، بلکه 
تأکیدی اس��ت بر برنامه ریزی دقیق تر برای این امر مهم، 
که در عصر دیجیتال اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این 
نوشتار سعی شده است مبانی دولت الکترونیکی و اهمیت 

آن بیان شود.
  الزامات استقرار دولت الکترونیک: ایجاد دولت الکترونیک، 
به عنوان اولین گام در راستاي توسعه فناوري و عمومي کردن 
آن به شمار مي آید. این کار، از طریق یک راهبرد کلي میسر 
مي شود. در قالب دولت الکترونیک مي توان از فناوري اطالعات 
براي ارائه اطالعات و خدمات متداول به شهروندان )از طریق 
اینترنت یا ابزار دیجیتالي دیگر( به صورت تمام وقت استفاده 
کرد. در مواردی، این موضوع با چندین کار همسوي قابل 
ارائه از طرف دولت، همراه است. بدین ترتیب، شهروندان 
 احساس آسودگي خواهند کرد و در وقت آنان، صرفه جویي 
 مي شود.  همچنین، دولت ها در هزینه خدمت رساني خویش، 
صرفه جویي خواهندکرد و تسهیالت و توانمندي بیشتري را 
براي شهروندان خویش فراهم مي کنند. در اقدامات مربوط به 

استقرار دولت الکترونیک بر پنج اصل زیر تأکید مي شود:
ارائه خدمات براساس پسند و گزینش شهروندان؛
در دسترس گذاشتن بیشتر دولت و خدمات آن؛ 

یادگیري اجتماعي؛
 ارائه مسئوالنه اطالعات؛

 استفاده از فناوري اطالعات و منابع انساني به طور مؤثر 
و کارآمد.

براس��اس این اص��ول، مي ت��وان نتیجه گرف��ت: دولت 
الکترونی��ک »تعهدي پایدار، از س��وي دولت براي بهبود 
ارتباط بین شهروندان حقیقي و بخشهاي عمومي، ازطریق 
ارائه خدمات انبوه، دانش و اطالعات با هزینه مناسب و به 
طور کارامد اس��ت. این موضوع به عنوان یکي از بهترین 
روشهاي تحقق عملي انتظارات شهروندان از دولت است«.
ی��ک راهبرد الکترونیک باید تمامي جنبه هاي یک الگوي 

کسب و کار، تعامل با مش��تریان و ذینفعان را موردتوجه 
ق��رار دهد و بر مقاطعي تاکید ورزد که بیش��ترین ارزش 
ممک��ن ازطریق فرایندها و روابط روي خ��ط، براي افراد 
ذینفع ارائه شود. ایجاد و پیگیري یک راهبرد براي ارتقاي 
بازار، مهندس��ي دوباره و ساده و مؤثرتر کردن فرایندهاي 
دولت الکترونیک بسیار ضروري است و از این طریق به 
نحو بهتري مي توان طرح هاي موردنظر را به اجرا درآورد. 
براساس نظر»الوري« طرح عملیاتي دولت الکترونیک باید 

داراي ویژگیهاي زیر باشد:
- تعریف سازمان از دولت الکترونیک باید دربرگیرنده مقاطع 

کلیدي و مورد تأکید همه مشتریان و ارباب رجوع باشد.
-  چشم اندازي که به سهولت قابل درک و به طور مختصر 
و مفید، مقاصد سازمان و طرح هاي موردنظر را براي دولت 

الکترونیک نشان دهد.                   
 - اه��داف کل��ي و جزی��ي صریحي که قاب��ل نمایش و 

اندازه گیري باشد.
- تبیین سیاس��تهاي ض��روري براي پش��تیباني از دولت 

الکترونیک.          
- یک روش شناسي، براي تعیین آمادگي سازماني.

- فرایندي براي شناسایي و اولویت بندي اقدامات دولت 
الکترونیک.

- یک الگوي کسب و کار براي نگهداري و تقویت اقدامات 
دولت الکترونیک.

همچنین، »راب« بر ضرورت توجه متوازن، به س��ه عامل 
مجزاي سیاس��ت، مردم و زیربناها تأکی��د مي ورزد. براین 
اس��اس، س��ه مورد مزبور باید به نحوي با یکدیگر پیوند 
داشته باشد تا راهبرد جامعي، در زمینه دولت الکترونیک 

موفقیت آمیز ارائه شود. 
مشکالت دولت الکترونیکی: دولت الکترونیکی با وجود 
مفهومی ساده، مشکالت زیادی برای دولت ها دارد. مشکل 
اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارائه خدمات به روش 
مناسب، معضل اول دولت هاست. دولت ها باید به عنوان 
یک مجموعه، قادر باشند اطالعات دیجیتالی را به خوبی 
دریافت کنن��د و زمینه های فن��ی الزم را برای ارتباطات 
واحدهای مختلف کشوری با همدیگر و همکاری بخش 
خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل دیگری که وجود 
دارد، فرهنگ و فکر مردم اس��ت. تغییر ذهنیت و فرهنگ 
سنتی در مورد اس��تفاده از خدمات، هزینه زیادی خواهد 

 داش��ت. فراهم کردن فضای مناسب، دورنگه داشتن آن از 
اس��تفاده های نامناس��ب و فقدان تخصص الزم در انجام 
تغییرات س��ریع در فناوری اطالعات از مشکالت دیگر 
به حساب می آید. دومین معضل اساسی دولت ها، ایجاد 
روش های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است، 
زیرا دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال، 
حرکت می کند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی 
در تجارت های بین المللی، بیش تر آش��کار می ش��ود. 
در این مس��یر، دولت ها با مش��کل مرب��وط به مالیات بر 
تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن، امضای الکترونیکی 
قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه های رمزنویسی قوی، 
مواجه هستند. سومین معضل اساسی دولت ها که به نوعی 
یک مشکل بالقوه به حساب می آید، نیازمندی روزافزون 
به دموکراس��ی و عدم استفاده دموکراتیک از سیستم های 
دیجیتالی اس��ت. با افزایش اقتصاد دیجیتالی ، فناوری از 
دیدگاه دموکراتیکی، خنثی یا از آن به غلط استفاده می شود 
و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق می کند تا 
بر اساس روش های جدید جهانی تعامل کنند. در نهایت 
باید گفت موانع اساسي موجود بر سر راه دولت الکترونیک 
عبارتند از: فقدان منابع، طرح ریزي ناقص، مشارکت ناکافي، 
تفاوتهاي فرهنگي و آموزش ضعیف، نگهداري و به هنگام 
سازي نامناس��ب زیرساختها، فقدان مدیریت یا پشتیباني 

شهروندي،  شکاف دیجیتالي.
ــری: دولت الکترونیک��ی؛ حاصل تغییرات  *نتیجه گی
فن��ی ، به خص��وص فن��اوری اطالعات از یک س��و و 
انطباق س��ازمانی با تغییرات عص��ر اطالعات و دیجیتال، 
از طرف دیگر اس��ت. در صورت پذیرش تفکر مدیریت 
استراتژیک در حوزه دولتی، فلسفه دولت الکترونیکی به 
 راحتی ب��رای کارگزاران و ب��وروت کرات ها قابل هضم 
خواهد بود. البته دولت الکترونیک همانطور که تش��ریح 
ش��د، ابعاد مختلفی نظیر مشتری مداری، کیفیت، کارایی، 
اثربخشی، انعطاف پذیری، استفاده از توانمندی ها و مهارت 
های بخ��ش خصوصی در بخش دولت��ی و به کارگیری 
مکانیس��م های بازار را در بر می گیرد. شاید بتوان گفت: 
یکی از ابزار مهم برای تبدیل مدیریت دولتی سنتی، الگوی 
جدید مدیریت دولتی نوین فناوری اطالعات است، که به 
طور حتم با توجه به گذش��ت حدود یک دهه از حرکت 
این اندیشه نوین، دولت الکترونیکی نیز یک بحث جدید 
خواهد بود و به تحقیقات کاربردی میدانی و چالش های 
ف��راوان در مورد به کارگیری آن در جامعه ایرانی نیاز دارد. 
برای مثال یک نمونه از آن تحت عنوان طرح »آس��یکودا« 
جهت الکترونیکی کردن امور گمرکی در گمرک ایران در 

حال شکل گیری است. 

این المپ ها باعث صرفه جویي در مصرف انرژي مي شوند 
و طول عمر بیشتري دارند. به همین دلیل، خیلي از کشورها 
با اجراي سیاست هاي تش��ویقي، وضع قوانین مالیاتي و 
مح��دود کردن تولید المپ هاي معمولي، اس��تفاده از این 
المپ ها را ترویج مي کنن��د. اما هنوز خیلي ها با زیر و بم 
استفاده از این المپ ها آشنایي ندارند. مثالً کمتر کسي است 
که بداند وقتي یک المپ کم مصرف  مي شکند، بخار جیوه 
موجود در آن که خطرناک و سمي است، متصاعد مي شود 
و به همین خاطر نباید به خرده هاي المپ کم مصرف دست 
زد، یا براي جمع کردن آن از جاروبرقي استفاده نمود؛ بلکه 
فوراً باید پنجره ها را باز و به مدت 15 دقیقه اتاق را ترک 
کرد تا بخارهاي جیوه از محیط خارج ش��ود و س��پس با 
ماسک و دستکش، خرده هاي المپ را در ظرف شیشه اي 
دردار یا دو الیه کیسه پالستیک گذاشت و در آن را بست. 
این مطلب، شما را با ظرایفي از این قبیل درباره المپ هاي 
کم مصرف آشنا مي کند. کارشناسان توصیه مي کنند؛ هرگز 
المپ هاي کم مصرف سوخته و شکسته تان را نگه ندارید و 
آنها را به مراکز بازیافت تحویل دهید. این المپ ها به دلیل 
وجود جیوه، جزو زباله هاي خطرناک هستند و در صورتي 

که همراه با زباله هاي دیگر و به روش س��نتي دفع شوند 
 موجب آلودگي محیط خواهند ش��د. در برخي کشورها 
ق��رار دادن این المپ ها همراه س��ایر زباله ها جریمه هاي 
سنگیني دارد.  اما متأسفانه در کشور ما در این زمینه اقدامات 
و اطالع رساني مناسبي صورت نگرفته و مراکزي هم براي 
جمع آوري زباله هاي خطرناک وجود ندارد و حتي روي 
بسته بندي این المپ ها نیز هیچ هشداري درباره خطرناک 

بودن بخار جیوه ذکر نشده است.
طرز کار المپ هاي کم مصرف

ط��رز کار المپ هاي فلورس��ان فش��رده )C.F.L( که به 
المپ هاي کم مصرف معروفن��د مانند المپ هاي مهتابي 
اس��ت. در دو طرف لوله  شیش��ه اي که درون آن، با بخار 
 جی��وه و گاز آرگ��ون پر ش��ده اس��ت؛ الکتروده��ا قرار 

دارند. 
وقت��ي جریان ب��رق برقرار مي ش��ود الکترون ه��ا از میان 
گاز داخ��ل لول��ه شیش��ه اي، از یک الکترود ب��ه الکترود 
دیگر جریان پیدا مي کن��د. جریان الکترون ها، بخار جیوه 
را برانگیخت��ه ک��رده و موج��ب مي ش��ود الکترون ها که 
 در م��دار خاصي به دور هس��ته مي گردند ب��ه تراز باالتر

 بروند. 
الکترون ها در این حالت انرژي بیش��تر و پایداري کمتري 
دارن��د و ان��رژي اضافي را به صورت ن��ور ماوراي بنفش 

مي تابانند و به مدار اولیه بر مي گردند.
همچنین سطح داخل لوله شیشه اي با فسفر پوشیده شده 
است و نور ماوراي بنفش تابیده شده از اتم هاي جیوه که 
نامرئي است به الیه فسفر تابیده و فسفر، آن را به صورت 
نور مرئي تابش مي کند. طیف نوري المپ هاي کم مصرف 
با المپ هاي معمولي متفاوت است. اما در سال هاي اخیر با 
تغییر فرمول فسفر مورد استفاده، المپ هایي با طیف نوري 
شبیه المپ هاي معمولي تولید شده است که نور زردرنگي 

دارد.

المپ هاي کم مصرف، مصرف را 4 تا 6 برابر المپ هاي 
معمولي، بهینه مي کنند

در میان حب��اب المپ هاي معمولي ی��ک فیالمان نازک 
تنگس��تني قرار دارد که نازک ب��ودن و جنس آن موجب 
مي ش��ود در مقابل عبور جریان الکتریکي مقاومت باالیي 
داشته باشد و دماي آن در اثر عبور جریان تا 2200 درجه 
سانتي گراد باال برود. این انرژي گرمایي، اتم هاي تنگستن 

را برانگیخته مي کند.
این اتم ها نیز ناپایدار هستند و سریع به حالت برانگیخته 
 نش��ده برمي گردند و انرژي اضافه را به صورت نور مرئي 
مي تابانند. بنابراین المپ هاي معمولي عالوه بر نور، مقدار 
زی��ادي گرما نیز تولید مي کنن��د؛ در حالي که المپ هاي 
فلورس��ان فشرده در مقایسه با این المپ ها، گرماي بسیار 
کمتري تولید مي نمایند. به همین خاطر است که المپ هاي 
کم مصرف در مقایسه با المپ هاي معمولي، 4 تا 6 برابر، 

مصرف را بهینه مي کنند.
ــرف را افزایش  ــر المپ هاي کم مص چگونه طول عم

دهیم؟
ط��ول عمر المپ ه��اي کم مصرف جدید بی��ن 6000 تا 
15000 س��اعت است. در حالي که طول عمر المپ هاي 
معمولي استاندارد 750 تا 1000 ساعت است. طول عمر 
هر المپ به عوامل مختلفي مانند: کیفیت تولید، قرار گرفتن 
المپ در معرض نوس��انات ولتاژ، وارد ش��دن ضربه هاي 
مکانیکي، تعداد دفعات روش��ن و خاموش شدن و درجه 

حرارت محیط بستگي دارد.
اگر مدت زمان روش��ن ماندن این المپ ها در هر بار تنها 
چند دقیقه باشد طول عمر آنها کاهش مي یابد. به طوري 
که دوره هاي 5 دقیقه اي روش��ن ماندن المپ، طول عمر 
آن را ب��ه میزان 85 درصد کاهش مي دهد. که این میزان به 
اندازه طول عمر المپ هاي معمولي است. براي پیشگیري 
از چنین مش��کلي باید هر بار، حداقل به مدت 15 دقیقه 

المپ هاي کم مصرف را روشن نگه داشت. به همین خاطر 
استفاده از این المپ ها در مکان هایي که الزم است مدت 
زمان کوتاهي روشن شوند به صرفه نیست. نکته دیگر اینکه 
 المپ هاي معمولي به محض برقرار شدن جریان برق روشن

 مي شوند. 
اما در المپ هاي کم مصرف روشن شدن المپ چند لحظه 
 طول مي کشد. این مدت زمان، در هواي سرد و دماي پایین

بیشتر مي شود. 
میزان روشنایي این المپ ها با گذشت زمان کمتر مي شود 
اما این مقدار کاهش، چندان زیاد نیست و در نیمه عمر آنها 

به 70 تا 80 درصد میزان اولیه مي رسد.
شاید برخي افراد به دلیل قیمت باالي المپ هاي کم مصرف، 
چندان رغبتي به استفاده از این نوع المپ ها نداشته باشند 
و ترجیح دهند همچنان از المپ هاي معمولي که ارزان تر 
هستند استفاده کنند. قیمت المپ هاي کم مصرف 3 تا 10 
برابر المپ هاي معمولي اس��ت اما طول عمر آنها 8 تا 15 
برابر بیشتر است. همچنین با استفاده از این المپ ها هزینه 
برق کاهش پیدا مي کند و بنابراین استفاده از این المپ ها 

به صرفه است.

چگونه از اطالعات رایانه  خود محفاظت کنیم؟ 
شاید شما از مطالب بسیار محرمانه و سري بر روي 
رایانه  ش��خصي خود نگه داري نکنی��د ولي حداقل 
فایل ه��ا و عکس هایي دارید که به آن ها عالقه مندید 
و از پاک ش��دن یا تغییر یافتن ناخواس��ته و ناگهاني 
آن ها اندوهگین مي ش��وید و احتماالً دوست ندارید 
این فایل ها به دست غریبه ها بیفتد. راههاي بسیاري 
براي حفاظت از فایل ها و فولدرها بر روي رایانه هاي 
شخصي وجود دارد که در اینجا به شش روش مهم تر 

و عملي تر اشاره مي کنیم:
محافظت در برابر ویروس ها و ابزار جاسوسي

ویروس ها و ابزارهاي جاسوس��ي از طریق ایمیل یا 
مرورگر وب منتقل مي ش��وند. آن ها مي توانند انواع 
خرابي ها از تغییر و حذف فایل ها گرفته، تا قرار دادن 
در اختیار افراد سودجو را، به بار بیاورند. براي مقابله 
با آن ها الزم است یک آنتي ویروس و یک ابزار ضد 
جاسوسي )Anti-Spyware( بر روي یارانه  خود 

نصب کرده و مرتب آن ها را به روزرساني کنید.
نصب فایروال

اگر معموالً آنالین هس��تید، فایروال به ش��ما کمک 
مي کند تا مانع از ورود مزاحمان و دسترسي آن ها به 
رایانه تان شوید. در بیش تر سیستم عامل هاي ویندوز، 
ی��ک فایروال پیش فرض نصب ش��ده اس��ت ولي 

مي توانید از فایروال هاي دیگري هم استفاده کنید.
به روزرساني نرم افزارها

زمان��ي که یک حف��ره امنیتي در نرم افزاري کش��ف 
مي ش��ود، ش��رکت  تولید کنن��ده آن، اصالحیه اي را 
منتش��ر مي کند که اگر کارب��ران آن را دانلود کرده و 
نصب کنند، مش��کل حل مي ش��ود. بنابراین همواره 
نرم افزاره��اي خود را به موقع به روزرس��اني کنید تا 

دچار مشکالت بعدي نشوید.
تهیه نسخه پشتیبان

هر چه قدر هم شما مراقب باشید، ممکن است اتفاق 
بدي براي رایانه یا فایل هاي شما رخ دهد، پس بهتر 
اس��ت عادت کنید مرتباً از فایل ها و فولدرهاي مهم 
خود، نسخه  پشتیبان تهیه کنید. براي این کار راههاي 
مختلف��ي وجود دارد مانند: ریخت��ن فایل ها بر روي 

CD یا DVD، اس��تفاده از حافظه هاي فلش و حتي 
استفاده از ذخیره س��ازي آنالین. هم چنین مي توانید 
یک هارددیس��ک خارجي خریده و اطالعات خود 
را به صورت موازي با هارد رایانه بر روي آن ذخیره 

کنید.
استفاده از رمز عبور

در صورت��ي که فایل هایي داری��د و نمي خواهید در 
 معرض چش��مان کنج��کاو دیگران ق��رار بگیرد؛ از 
رمز عبوري قوي براي نام کاربري خود استفاده کنید 
و عادت کنی��د زماني که مقابل رایانه خود نیس��تید 

Log Off کنید.
محافظت از فایل ها و فولدرهاي شخصي

ابزارهایي وجود دارند که به ش��ما امکان رمزگذاري 
ب��ر روي فایل ها و فولدرهایت��ان را مي دهند تا آن ها 
را در برابر مش��اهده و یا تغییر توسط دیگر کاربران، 
محافظ��ت کنی��د. ب��راي مث��ال در نرم اف��زار 2007 
 Office ش��ما مي توانید با انتخ��اب منوي Office
 و س��پس کلیک بر روي گزینه Prepare و س��پس
Encrypt Document براي فایل خود س��طوح 
دسترس��ي تعریف کرده و براي دیدن یا ویرایش آن 

رمزهاي جداگانه تعریف کنید.

مدیر کل اس��تاندارد اس��تان تهران  گفت: با اجراي 
قانون ارتقاي کیفي خودرو و تولیدات صنعتي، کلیه 
کااله��اي صنعتي وارداتي به کش��ور بای��د به تأیید 
استاندارد برس��ند. به گزارش ایرنا به نقل از روابط 
عموم��ي اداره کل اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتي 
اس��تان تهران، »مس��لم بیات« در اولین گردهمایي 
مدیر کل اس��تاندارد اس��تان تهران و ش��رکت هاي 
بازرس��ي در راستاي اجرایي ش��دن مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي مبني بر قانون ارتقاي تولید خودرو 
و س��ایر تولیدات صنعتي، گفت: در راستاي اجراي 
اصل 123 قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران، 
قانون ارتقاي کیفي تولید خودرو و س��ایر تولیدات 
صنعت��ي ب��ه تصویب مجلس ش��وراي اس��المي و 
تأیید ش��وراي نگهبان رس��یده و از ط��رف رئیس 
 جمهوري نی��ز به تمامي دس��تگاه هاي ذیربط ابالغ 

شده است. 
وي با اش��اره به بن��د یک این مصوب��ه اعالم کرد: 
وزارت صنایع و معادن مکلف است ازطریق مؤسسه 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتي ایران و با استفاده از 
ظرفی��ت هاي قانوني، اس��تانداردهاي موضوع ماده 
ی��ک را اعم��ال و از تولی��د ی��ا ورود خودروها و 
قطعات خ��ودروي غیر اس��تاندارد جلوگیري کند.
بی��ات در ادامه گف��ت: نیروي انتظام��ي نیز مکلف 
است خودروهایي را شماره گذاري کند که تأییدیه 
مؤسس��ه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران را اخذ 
کرده باش��ند. وي با اش��اره به ماده سه مصوبه فوق 
افزود: به منظور حمایت از تولیدات صنعتي داخلي 
و حف��ظ حقوق مص��رف کنندگان کلی��ه کاالهاي 
صنعت��ي وارداتي به کش��ور باید به تأیید مؤسس��ه 
اس��تاندارد ایران برس��د، در غیر این صورت توزیع 
آنها ممنوع اس��ت و همچنین کلیه تولیدات داخلي 
باید استانداردهاي الزم را کسب کند و حداکثر یک 
س��ال پس از تصویب این قان��ون تولیدات داخلي 
غیر استاندارد قابل توزیع نخواهد بود. بیات تصریح 
کرد: از آنجایي که هم اکنون 634 قلم کاال مش��مول 

استاندارد اجباري است با اجرایي شدن این مصوبه 
ش��اهد آن خواهیم بود روزن��ه و دریچه اي جدید 
به س��مت اس��تاندارد س��ازي باز خواهد شد و این 
دامنه طي یکسال آینده نیزرا بیش از هفت هزار قلم 
کاالي مشمول اس��تاندارد اجباري، گسترش عظیم، 
پی��دا خواهد کرد. وي ادام��ه داد: آیین نامه اجرایي 
ای��ن قان��ون توس��ط وزارت صنایع و مع��ادن و با 
همکاري وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي 
و دارایي تهیه و ب��ه تصویب هیأت وزیران خواهد 
رسید. مدیرکل استاندارد استان تهران اجرایي شدن 
ای��ن مصوبه را نیازمند تعامل س��ازمان هاي ذیربط 
از جمل��ه بازرگاني، دبیرخانه مب��ارزه با قاچاق کاال 
و ارز و ش��رکتهاي بازرس��ي دانس��ت و با اشاره به 
اینک��ه در طي س��ال جاري، ورود هف��ت هزار قلم 
کاال مش��مول اس��تاندارد اجب��اري خواهند ش��د؛ 
سالمتي و ایمني مصرف کنندگان را در گرو ارتقاي 
کیف��ي کاالهاي تولی��د داخل و همچنی��ن واردات 
 کااله��اي با کیفیت و منطبق با اس��تانداردهاي ملي 

عنوان کرد. 
بیات با اشاره به امر نظارت، نمونه برداري و آزمون 
فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري و در نهایت 
صدور پروانه توسط س��ازمان استاندارد، این امر را 
نیازمند فعالیت گس��ترده و تعامل سازنده استاندارد 
و س��ازمان بازرگاني برشمرد و افزود: شرکت هاي 
بازرسي به عنوان بازوي اجرایي مي توانند استاندارد 
را در به ثمر رس��اندن ط��رح هاي این مصوبه یاري 

رسانند. 
وي درب��اره فرآین��د اجرایي مصوب��ه وزیران عضو 
کارگ��روه حمای��ت از تولید، نیز گف��ت: هدف از 
ای��ن فرآیند، حص��ول اطمینان از انطب��اق کاالهاي 
واردات��ي با اس��تانداردهاي مورد قب��ول و ممانعت 
 از ورود کااله��اي بي کیفیت به کش��ور، حمایت از 
مص��رف کنندگان و تولید کنندگان داخلي در مقابل 
تخریب بازار و رقابت نامطلوب و ممانعت از ورود 

کاالهاي با کیفیت نازل است.

چالش هــای دولت الكتــرونیک

آنچه درباره المپ کم مصرف نمي دانستید

خودرو و کاالهاي صنعتي وارداتي بايد به تأيید چگونه از اطالعات رايانه  خود محفاظت کنیم؟ 
استاندارد برسند

علم و صنعت
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 محمدرضا خلعتبری 
ک��ه در بازی نخس��ت مقابل 
پیکان؛ دو گل به ثمر رساند و 
در دیدار دوم برابر مس کرمان 
در دقیقه 59؛ پاس عمقی را به 
محم��د قاضی داد و او دومین 
گل ذوب آهن را وارد دروازه 
حریف کرد، پیرامون دیدار با 
مس گفت: بازی بسیار خوبی 
بود و چندی��ن موقعیت برای 
گلزنی داش��تیم ک��ه فقط دو 

فرصت ما تبدیل به گل شد و در این مسابقه، شایسته پیروزی بودیم. خلعتبری، 
مهاجم ریزنقش و تکنیکی ذوب آهن ادامه داد: تیم مس؛ تیم قدرتمند و با کادر 
فنی باتجربه ای است که به مرور زمان برای دیگر تیم های حاضر در لیگ مشکل 
ایجاد خواهد کرد. وی در مورد بازی مقابل استقالل تهران، اظهار داشت: هدف ما 
کسب عنوان قهرمانی لیگ دهم است و دیدار با استقالل هم یک فینال برای ما به 
حساب می آید. بنابراین باید این تیم را از پیش روی برداریم و برای ذوب آهن 
نام حریف مالک نیست. وی در پایان افزود: امیدوارم با تالش کادر فنی و حمایت 
هواداران؛ مسابقات را با پیروزی پشت سر بگذاریم و قهرمانی سه جام: لیگ برتر، 

حذفی و باشگاه های آسیا را تقدیم هواداران کنیم.

اتحادیه فوتبال اروپا، با درخواس��ت باش��گاه مقروض رئ��ال مایورکا مبنی بر 
تجدیدنظ��ر برای حضور این تی��م، در رقابت های لیگ اروپ��ا مخالفت کرد. 
ب��ه گ��زارش مهر، یوفا با اس��تناد به اینک��ه مایورکا طبق قوانین قادر نیس��ت 
در رقابت ه��ای فصل جاری لیگ اروپا، ش��رکت کن��د رأی به حذف این تیم 
اس��پانیایی از دور رقابت ها داد و مایورکا برای اینکه بتواند فرصت حضور در 

این مسابقات را پیدا کند باید به دادگاه عالی ورزش شکایت کند.
مایورکا ق��رار بود به عنوان تیم پنجم اللیگا، در رقابت های لیگ اروپا حضور 
پیدا کند اما اس��تعالم اختیاری این تیم که نش��ان داد 77 میلیون دالر مقروض 

است، باعث شد تا سران یوفا، این تیم را از دور رقابت ها کنار بگذارند. 
بر اس��اس گزارش آسوش��یتدپرس، تیم فوتبال »ویارئال« که با کس��ب عنوان 
هفتمی به کار خود پایان داد، در کنار »ختافه« که ششم شد، نمایندگان اسپانیا 

در رقابت های لیگ اروپای امسال خواهند بود.

از  انگلس��تان  رس��انه های 
عالقمن��دی ی��ک میلی��اردر 
چین��ی، برای خرید باش��گاه 

لیورپول خبر داده اند.
به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
س��اکر نت، »کن��ی هوانگ«، 
ش��رکت اجرای��ی   رئی��س 
س��رمایه گ��ذاری ورزش��ی 
»کیو اس ال«، حاضر ش��ده با 
پرداخ��ت بدهی 237 میلیون 
پون��دی باش��گاه لیورپول به 
»رویال بانک« اس��کاتلند، این باشگاه را خریداری کند. بر پایه این گزارش، این 
میزان سرمایه گذاری باعث نخواهد شد که این مرد چینی بتواند مالکیت باشگاه 
را از آن خود کند اما باعث خواهد شد تا »تام هیکس« و »جرج ژیلت«، مالکان 
حال حاضر باش��گاه لیورپول، به مخاطره بیافتن��د. در مطلبی که به نقل از منابع 
نزدیک به باش��گاه لیورپول بر روی خبرگزاری »پرس آسوسیش��ن« قرار گرفته، 
آمده اس��ت: این مرد چینی می خواهد خیلی سریع عمل کند و کار را در همین 
تابس��تان به انجام برساند. لیورپول برای زیرس��اخت ها و بنای یک استادیوم به 
س��رمایه نیاز دارد. این باش��گاه از اعتبار قابل مالحظه ای برخوردار اس��ت اما از 

آنجایی که زیرساخت خوبی ندارد، نمی تواند رشد خوبی داشته باشد.

تیم فوتبال بارس��لونا اس��پانیا 
در دیداری دوستانه برابر تیم 
منتخب ستارگان لیگ حرفه ای 
کره جنوبی قرار خواهد گرفت. 
به گزارش فارس، آبی   و اناری 
 پوش��ان بارس��ا ک��ه اینک در 
مرحله بازی های آزمایشی قبل 
از شروع فصل بسر برده و به 
کره جنوبی سفر کرده اند، فردا 
در ورزش��گاه وردکاپ شهر 
سئول دیدار خود را برابر تیم 

منتخب ستارگان لیگ حرفه ای کره  انجام خواهند داد. تیم کاتاالنی در این دیدار 
با استفاده از بازیکنان حاضر در جام جهانی 2010 همچون لیونل مسی در تالش 
برای کس��ب برد است. قهرمان اسپانیا پس از این بازی یکشنبه آینده در پکن با 

تیم گوان روبه رو خواهد شد.

میزبانی سومین مرحله مسابقات موتورکراس با موافقت فدراسیون آسیایی به ایران 
داده شد. به گزارش فارس، با پیگیری و رایزنی مسئوالن فدراسیون موتورسواری، 
میزبانی سومین مرحله از مس��ابقات موتورکراس قهرمانی آسیا به ایران داده شد. 
این رقابت اواخر ش��هریور سال جاری در استان تهران و در پیست موتورسواری 
مجموعه ورزش��ی آزادی برگزار می ش��ود. فدراسیون موتورس��واری و مدیریت 
مجموعه ورزش��ی آزادی درحال آماده سازی و گسترش پیست موتورسواری این 
مجموعه هستند تا میزبانی مطلوبی را در این مسابقات داشته باشند. »مهران همتیان« 
رئیس کمیته موتورکراس فدراس��یون، درباره ش��رایط میزبان��ی و اردوی تیم ملی 
موتورکراس در گفتگو با فارس اظهار داشت: در شرایط حاضر به دلیل اینکه تاریخ 
برگزاری رقابت هنوز مش��خص نشده است، اردوی تیم ملی تعطیل است اما پس 
از مسابقات قهرمانی کشور در شهرکرد و تعیین زمان دقیق سومین راند مسابقات، 
6 موتورسوار برتر کش��ور به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.وی ادامه داد: از 
مدت ها قبل به فکر میزبانی این مس��ابقات بودیم و توانستیم به این مهم برسیم و 
باید به فکر میزبانی آبرومند و مناسب در سطح آسیا باشیم. مسابقات موتورکراس 
قهرمانی آسیا در 4 راند برگزار می شود. راند اول و دوم این رقابت در کشور فیلیپین 
برگزار شد که »امیرضا ثابتی فر« در هر 2 مرحله، عنوان نایب  قهرمانی مسابقات را 

به خود اختصاص داد.

پژمان سلطانی
جمع��ه هفته قبل؛ برنامه تلویزیونی »زنده رود« که به صورت زنده از ش��بکه 
پنج سیمای مرکز اصفهان پخش شد، به تیم فوتبال سپاهان اصفهان؛ )قهرمان 
فصل گذشته لیگ برتر کشور( اختصاص داشت، که موجب ناراحتی هواداران 
تیم رقیب، »ذوب آهن« اصفهان ش��د. حسن قربانی، یکی از لیدرهای باشگاه 
فرهنگی- ورزش��ی ذوب آهن اصفهان، پیرامون این موضوع اظهار داش��ت: 
در اصفهان فقط یک تیم وجود ندارد، همانگونه که س��پاهان قهرمان کش��ور 
شده، ذوب آهن دو فصل گذشته، با قهرمانی در جام حذفی کشور باعث شد 
س��پاهان به مسابقات آس��یایی راه پیدا کند. وی ادامه داد: ذوب آهن دو سال 
متوالی با بدشانس��ی نتوانس��ت به مقام قهرمانی برس��د و تنها به عنوان دومی 
بسنده کرد، البته ذوب آهن تنها تیمی از ایران بود که به جمع 8 تیم برتر آسیا 
صعود کرده و روز 31 ش��هریور بازی سختی با »پوهانگ« کره جنوبی دارد و 
باید صدا و سیما و مطبوعات؛ این تیم را مورد حمایت قرار دهند تا قهرمانی 
آسیا را برای اولین بار به اصفهان بیاورد. حسن قربانی به بازی مقابل استقالل 
تهران اشاره کرد و گفت: از همه هواداران ذوب آهن می خواهم به ورزشگاه 
فوالدش��هر بیایند و س��بزجامگان اصفهانی را مورد حمای��ت قرار دهند، تا با 

کسب پیروزی؛ همچنان مدعی اول قهرمانی باشند.

تیراندازی قهرمانی جهان- آلماندلخوری هواداران ذوب آهن از زنده رود
شهسواری، ركورد ايران را شكست و شانزدهم جهان شد

در ادامه سومین روز از رقابت های تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک در 
آلمان »ساس��ان شهسواری« در فینال ماده تفنگ 50 متر درازکش جوانان، ضمن 
ارتقاء رکورد ملی ایران، در مکان شانزدهم جهان ایستاد. به گزارش مهر، در ادامه 

سومین روز از پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی 
جهان و در مرحله دوم مس��ابقات تفنگ 50 متر درازکش 
مردان، در رده س��نی جوانان، ساس��ان شهسواری که روز 
گذشته در دور مقدماتی عنوان هشتم را به خود اختصاص 
داده بود ب��ا امتیاز 592 ضمن ارتقاء رک��ورد ایران عنوان 
شانزدهم جهان را بدست آورد. شهسواری جوان، رکورد 
 ملی ایران را به میزان هش��ت امتیاز بهبود بخشیده است. 
در ماده تفنگ درازکش مردان در رده س��نی بزرگس��االن 
ابراهیم اینانلو با 589 امتیاز ش��صت و شش��م جهان شد. 
در م��اده تفنگ بادی 10 متر جوانان و در بخش زنان، بعد 

از رقابت 126 ورزشکار از 103 کشور جهان فاطمه طاهری با 385 امتیاز، دینا 
فرزادخ��واه ب��ا 383 امتیاز و منیره جمور با 383 امتی��از به ترتیب عناوین نود و 

پنجم، یکصد و چهارم و یکصد و هفتم جهان را به خود اختصاص دادند.در روز 
اول مس��ابقات تراپ دوبل مردان امیر چاووشی، ادریس شاه محمدی و مسعود 
عزیزیان و در تراپ مردان نریمان نیکخو، نادر س��یرانی و مس��لم میرمحمدی 
ب��ه مصاف حریفان خود رفتند و برای ایس��تادن در رده 
بندی نهایی، مس��ابقه می دهند. در مسابقه تراپ بانوان 
سه ورزشکار از ایران حاضر شدند که به ترتیب نرجس 
رنجب��ر با 57 امتیاز در رده بن��دی نهایی عنوان پنجاه و 
چهارم دنیا را به خود اختصاص داد، معصومه عامری با 
54 امتیاز در رده پنجاه و هشتم ایستاد و سپیده سیرانی با 
52 امتیاز عنوان شصتم را از آن خود کرد. در تراپ رده 
سنی جوانان هم مجتبی میرامینی تنها نماینده کشورمان 
با 20 امتیاز در بین 72 ش��رکت کننده در رده ای بهتر از 
هفتادم جهان قرار نگرفت. پنجاهمین دوره مس��ابقات 
تیران��دازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن با حض��ور بیش از دو هزار 
ورزشکار از 103 کشور جهان تا بیستم مردادماه در مونیخ آلمان دنبال می شود.

گزارش فارس از مشکالت تکمیل بزرگ ترین پروژه ورزشي کشور؛

کلید قفل ورزشگاه نقش جهان در دست کیست؟
پس از سال ها، روند الک پشتی تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان، صدای مردم اصفهان را درآورده است، 
مردمی که در شهرش��ان پروژه ه��ای میلیاردی در 
زمان اندک��ی به بهره برداری می رس��د، از تکمیل 
بزرگ ترین پروژه ورزشی کش��ور ناامید شده اند. 
به گ��زارش فارس از اصفهان، آخرین بازی انجام 
 ش��ده در ورزش��گاه نقش جه��ان ب��ه ماه ها پیش 
بر می گردد، روزی که بازیکنان سپاهان بدون اینکه 
بدانند، برای آخرین بار پا به نقش جهان گذاشتند 
و به خیال اینکه باز هم در این ورزشگاه به میدان 
می آیند، فوتبالی خاطره انگیز انجام دادند. آن روز 
س��پاهانی ها نمی دانستند که پا به جایی می گذارند 
که شاید تیم اصفهانی دیگر نتواند در آن به میدان 
برود. ورزش��گاهی که به خاطر مشکالت بسیار، 
ب��ه هزارتویی برای دردمندی مردم اصفهان تبدیل 
ش��ده، جایی که انگار پیچ  و خم تکمیل نشدن آن 
به مثنوی هزار دفتر ش��باهت بسیاری پیدا کرده و 
گویا یکی از دیوارهای این هزار تو تخریب شده و 
راه پایانی را سد کرده است. اگر روند کنونی ادامه 
داش��ته باشد، قدمت ورزشگاه چند وقت دیگر از 
ورزشگاه های کهن صحرای المپیا که در نخستین 
دوره المپیک جهانی افتتاح شد نیز بیشتر می شود 
تا دغدغه مردم اصفهان از س��اخت ورزش��گاه به 
مش��کالت نگهداری نقش جهان به عنوان یک اثر 
تاریخی و ثبت آن در سازمان های جهانی همچون 
یونسکو تبدیل شود. پیشرفت الک پشتی ساخت 
این ورزش��گاه امید مردم اصفهان را ناامید کرده و 
اظهارات و تبلیغات مقطعی رسانه ها نیز نتوانسته 
تأثیر چندانی بر این ورزش��گاه پر اهمیت بگذارد، 
ورزش��گاهی که انگار فقط برای کارگران روزمزد 
جای آشنایی به نظر می رسد. گویا قرار است تنها 
هر دفعه که یکی از مسئوالن سازمان تربیت بدنی 
کشور برای بازدید از ورزشگاه به اصفهان می آید، 
اتوبوس های حامل خبرنگاران و مسئوالن اصفهانی 
برای خیر مقدم به این مس��ئول کشوری به سوی 
ورزش��گاه نقش جه��ان بروند، این مس��ئوالن در 
364 روز دیگر س��ال وقتی برای بازدید از پروژه 
نیمه کاره نقش جهان ندارند. بازدیدی که اگر حتی 

هر روز هم اتفاق بیفتد، نتیجه ای جز تحسین خشک  و خالی 
س��اختمان ورزش��گاه به دنبال ندارد. اگرچه مسئوالن نبود 
بودجه و مشکالت مدیریتی را به عنوان دلیل اصلی تکمیل 
نش��دن ورزش��گاه عنوان می کنند، اما انگار این مسئوالن از 
یاد برده اند که س��ال گذشته و در هیاهوی رسانه ای تکمیل 
نشدن نقش  جهان در زمان مقرر، با لبخند از تکمیل هرچه 
سریع تر آن در زمان مقرر خبر می دادند. نقش جهان که انگار 
قرار است به تاریخ بپیوندد همچنان منتظر کسانی است که 
با لباس های اتو کشیده برای چیدن روبان قرمز افتتاح از سر 
و کله یکدیگر باال می روند، کس��انی  که اگرچه در روزهای 
تکمیل آن هیچ سودی به ورزش استان نرساندند؛ اما پس از 
بهره برداری ورزشگاه در سال های نه چندان دور، از نخستین 
مش��تریان جایگاه ویژه ورزش��گاه برای تماشای بازی های 

حساس کشور هستند.
ناگفته هایی در روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان وجود 

دارد
نخس��تین چیزی که در ماه های گذش��ته و به دنبال وعده ها 
و تناقض��ات موجود در گفته های مس��ئوالن به ذهن مردم 
اصفهان رس��ید، احتمال وجود مش��کالت مالی و ابهامات 
موجود در این ورزشگاه بود. در ماه های اخیر صحبت های 
ضد و نقیض بسیاری، پیرامون وجود دست های نامرئی در 
ورزشگاه نقش جهان به گوش می رسد، دست هایی که اگر 
کسی نس��بت به قطع آنها از نقش جهان اقدام نکند، ممکن 
اس��ت دانه دانه چمن ورزش��گاه را نیز با خود به سرای ابد 
ببرند. سرایی که جیب های نامرئی را هر روز بزرگ تر می کند. 
ابهامات و اظه��ارات موجود کم و بیش با تأئید نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس و برخی مس��ئوالن مواجه شده و 
نگرانی مردم را بیشتر کرده است. جرقه بحث های پیش آمده 
و ابهامات موجود در مورد روند مشکوک تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان با اظهارات اس��تاندار اصفهان زده شد. اظهاراتی 
که تقریباً از وجود ابهامات و مس��ائلی در پروژه ورزشگاه 
نقش جهان پرده برداش��ت. استاندار اصفهان گفت: در حال 
حاضر نمی توان در مورد مش��کالت ورزشگاه نقش جهان 
ب��ه صراحت اعالم نظر کرد، اما اگر مدیریت نقش جهان به 
استان تفویض شود، می گویم در سال های گذشته چه اتفاقی 
افتاده اس��ت. »علیرضا ذاکراصفهانی« در گفتگو با فارس در 
اصفهان با اشاره به مشکالت تکمیل ورزشگاه نقش جهان و 
دالیل تکمیل نشدن این ورزشگاه اظهار داشت: نمی توان به 
صراحت در مورد وجود فساد در مورد نقش جهان اظهار نظر 
کرد زیرا در حال حاضر تکمیل این پروژه به دست مسئوالن 
تهران است و مس��ئوالن استان، نقشی در آن ندارند. وی با 
بیان اینکه به نظر من بهترین ش��یوه در مورد این ورزشگاه، 
تفویض اختیار تکمیل آن به استان بدون اظهار نظر در مورد 
مس��ائل احتمالی در آن اس��ت، تصریح کرد: امکان دارد در 
روند تکمیل این ورزشگاه مسائل و مشکالت مالی وجود 
داشته باشد، اما من تاکنون فکرش را نکرده ام و در مورد آن 

اظهارنظری نمی کنم اما وقتی مدیریت آن به استان داده شود، 
می توان گفت که در این سال ها چه اتفاقی افتاده است. 

ــگاه نقش جهان  ــیت نمایندگان در مورد ورزش حساس
بی مورد است

از سویی دیگر درخواست های مکرر مسئوالن اصفهانی برای 
اختصاص بودجه به ورزشگاه نقش جهان حساسیت هایی در 
بین نمایندگان مردم سایر شهرهای کشور در مجلس شورای 
اس��المی ایجاد کرد که این حساسیت ها واکنش نمایندگان 
اصفهانی را در پی داش��ت. حساس��یت هایی که البته رئیس 
جمهور بدون توجه ب��ه آن با اختصاص بودجه 30 میلیارد 
تومان��ی به تکمیل ورزش��گاه نقش جه��ان موافقت کرد و 
ن��ام خود را در تکمیل کنندگان نقش جهان به ثبت رس��اند. 
»محمدتقی رهبر« پیرامون این حساسیت ها گفت: حساسیت 
نماین��دگان دلیل مناس��بی برای نادیده گرفتن حق مس��لم 
مردم اصفهان نیس��ت و مبلغ درخواستی از سوی استاندار 
اصفهان باید به این ورزشگاه اختصاص یابد. وی با اشاره به 
اظهارات استاندار اصفهان پیرامون پیگیری تکمیل ورزشگاه 
نقش جه��ان اظهار داش��ت: اس��تاندار ق��ول داد که تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان را به صورت شخصی پیگیری کند و 
حل مشکالت تکمیل این ورزشگاه از کارهایی به حساب 
می آید که پیگیری آن مدنظر استاندار اصفهان است. وی با 
اشاره به حساسیت نمایندگان دیگر شهرهای کشور در مورد 
اختصاص بودجه برای تکمیل این ورزش��گاه خاطرنش��ان 
کرد: حساسیت نمایندگان دلیل مناسبی برای نادیده گرفتن 
حق مسلم مردم اصفهان نیست و مبلغ درخواستی از سوی 
استاندار اصفهان باید به این ورزشگاه اختصاص یابد و اگر 
توانایی پرداخت این مبلغ به صورت یکجا وجود ندارد، در 
چند مرحله و در سریع ترین زمان ممکن این مبلغ پرداخت 
ش��ود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
پاس��خ به این س��ؤال که چرا پیگیری های نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی نتیجه ای ندارد، تصریح 
کرد: اگرچه نمایندگان مردم اصفهان پیگیری های بس��یاری 
در پروژه های مختلف به عمل می آورند اما از طرف دولت 
ک��ه بودجه و امکانات در اختی��ار دارد توجهی به اظهارات 
نمایندگان نمی شود. نمی دانم دلیل کم کاری و بی توجهی به 
ورزشگاه نقش جهان از سوی مسئوالن چیست و زمانی  که 
نمی دانم دلیل تکمیل نش��دن این ورزشگاه در زمان مقرر و 

بی توجهی به آن چیست، چه می توانم بگویم.
ــگاه  ــان ورزش ــان درد بی درم ــکل معارض ــل مش ح

نقش جهان
ج��دا از روند الک پش��تی تکمیل این ورزش��گاه، مش��کل 
معارضان و مالکان زمین های نقش جهان، مشکلی است که 
از سال گذشته گریبان گیر مسئوالن اصفهانی شده و مقداری 
از بودجه تکمیل ورزش��گاه را به خود اختصاص می دهد. 
این مشکل جدای از مشکل تکمیل ورزشگاه فکر بسیاری 
را به خود مش��غول کرده و از نظر برخی اهمیت این مسأله 

با تکمیل ورزشگاه یکسان است. وضعیت برخی زمین های 
کش��اورزی اختصاص یافته به اس��تادیوم فوتب��ال و دیگر 
زمین های حریم مجموعه ورزش��ی نقش جهان مش��خص 
نیست و مالکان آن، انتقاد بسیاری به پرداخت نشدن طلب 
خ��ود دارند. »محمدتقی رهبر« با بیان اینکه این ورزش��گاه 
هم از نظر بنایی و هم از نظر حقوقی دچار مشکل است و 
مشکالت مالکان و معارضان ورزشگاه باید هرچه سریع تر 
حل ش��ود، تصریح کرد: حقوق صاحبان زمین و کسانی که 
زمین آنها در اختیار ورزشگاه قرار گرفته است باید پرداخت 
ش��ود و مس��ئوالن باید در کنار حل مشکالت تکمیل این 
ورزشگاه، مشکل معارضان و مالکان آن را حل کنند. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی اهمیت وضعیت 
تکمیل ورزش��گاه و حل مش��کالت حقوقی ورزشگاه را 
یکسان عنوان کرد و افزود: با این وجود حقوق مردم مقدم 
بر وضعیت تکمیل ورزش��گاه است و مسئوالن باید به این 

مسأله توجه ویژه ای داشته باشند.
ــان را اعالم  ــرداری از نقش جه ــان بهره ب هیچکس زم

نمی کند
خودداری مس��ئوالن و اظهارات ضد و نقیض آنها پیرامون 
تاری��خ بهره برداری از ورزش��گاه نقش جه��ان در صورت 
اختصاص بودجه مناس��ب، تردید و شک مردم اصفهان را 
بیش��تر کرده است. مردم بر این باورند: که چرا ورزشگاهی 
که پایان ماه جاری می بایست نخستین سالروز بهره برداری 
خود را جشن بگیرد هم اکنون در زیر آفتاب سوزان تابستان 
اصفهان خاک می خورد و از بی توجهی نسبت به خود زبانش 
بند آمده اس��ت؟ اگرچه استاندار اصفهان و معاون عمرانی 
وی از تکمیل یک و نیم س��اله نقش جهان خبر می دهند، اما 
شورای شهر تکمیل ورزشگاه را در زمانی بالغ بر هشت ماه 
ممکن می داند و شهردار اصفهان قول تکمیل ورزشگاه در 
یک س��ال را می دهد، زمانی که معاون رئیس جمهور آن را 
چند برابر کرده و بر این باور اس��ت که تکمیل نقش جهان 
دو یا سه سال طول می کشد. معاون رئیس جمهور و رئیس 
س��ازمان تربیت بدنی کش��ور نیز با خودداری از اعالم زمان 
دقیق برای بهره برداری از نقش جهان گفت: نمی توانم بگویم 

ورزشگاه نقش جهان چه زمانی تکمیل می شود.
»علی س��عیدلو« در بازدید از ورزشگاه نقش جهان در جمع 
خبرنگاران رس��انه، با اش��اره به لزوم اختصاص اعتبار 30 
میلیارد تومانی به ورزش��گاه نقش جهان به صورت یک جا 
خاطرنشان کرد: اگر این اعتبار به صورت یک جا اختصاص 
داده نشود، تکمیل نقش جهان دو یا سه سال طول می کشد 
ام��ا امیدواریم ب��ا اختصاص این یک درصد، س��هم اعتبار 
پروژه هایی همچون ورزشگاه نقش جهان که درصد پیشرفت 
آنها باالس��ت را افزایش دهیم. رئیس س��ازمان تربیت بدنی 
کشور با بیان اینکه نمی توانم بگویم ورزشگاه نقش جهان چه 
زمانی تکمیل می شود، ادامه داد: خبرنگاران همیشه از زمان 
تکمیل ورزشگاه نقش جهان سؤال می کنند و سبب اغتشاش 

ذهن مردم می شوند در حالی که خبرنگاران باید 
چیزی را که هس��ت نشان دهند. اگر اعتبار این 
ورزشگاه آن طور که تعهد داده شده اختصاص 
یابد، این ورزشگاه تکمیل می شود و ما نمی توانیم 
بگوییم این کار فنی چه زمانی تکمیل شده و به 

بهره برداری می رسد.
بودجه ای به ورزشگاه نقش جهان نمی رسد

درخواس��ت بودجه 300 میلیارد ریالی استاندار 
اصفهان در سفر ماه گذش��ته رئیس جمهور به 
استان اصفهان و در هنگام پرواز رئیس جمهور بر 
فراز آسمان نطنز با موافقت محمود احمدی نژاد 
مواجه ش��د و موجب��ات خوش��حالی همه، از 
پیمانکار ورزش��گاه گرفته تا م��ردم اصفهان را 
فراهم کرد. در روزهای گذشته نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی انتقاداتی 
 به دریافت نش��دن این بودج��ه وارد کرده اند و
بر ل��زوم اختصاص هرچه س��ریع تر بودجه آن 
تأکید نمودن��د. »حمیدرضا فوالدگ��ر« نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی به 
فارس گفت: اگرچه با درخواس��ت مس��ئوالن 
استان از سوی دفتر رئیس جمهور موافقت شده 
اما اطالعی از ابالغ دستور تخصیص بودجه به 
دس��تگاه اجرایی )س��ازمان مدیریت( نداریم و 
این مس��أله هنوز مشخص نش��ده است. وی با 
بیان اینکه بودجه م��ورد نظر در چند مرحله به 
ورزشگاه اختصاص می یابد، بیان داشت: به دلیل 
آنکه 300 میلیارد ریال درخواست شده از سوی 
استاندار اصفهان در بودجه کشور عنوان نشده، 
بخش��ی از این مبلغ باید از اعتبارات در اختیار 
س��ازمان تربیت بدنی و دولت، بخش دیگر نیز 
بای��د از طریق یک درصد بودجه های عمرانی و 
سایر بخش  ها تأمین شود و بنابراین دریافت آن 
در یک مرحله امکانپذیر نیست. »کریم شهرزاد« 
نماینده دیگر مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی پیرام��ون موافقت رئی��س جمهور با 
اختصاص بودجه 300 میلیارد ریالی به ورزشگاه 
نقش جهان گف��ت: موافقت رئی��س جمهور تا 
زمانی  که 30 میلیارد به ورزشگاه نرسد، فایده ای 
ندارد. مسئوالن باید برای دریافت هرچه سریع تر این بودجه 
تالش کنند زیرا دریافت پول از رئیس جمهور برای تکمیل 

این ورزشگاه، استدالل اقتصادی نیز دارد.
چه کسی می تواند؟

جدا از دس��ت های پشت پرده؛ بودجه های اندک ورزشگاه 
و نرسیدن بودجه مناسب به نقش جهان و ابهام در مدیریت 
نقش جهان، موجب شده که نتوان به سرعت گیری آن امیدوار 
بود. با وجود اینکه شهرداری، اعضای شورای شهر اصفهان 
و برخی نمایندگان مردم اصفهان همچون فوالدگر معتقدند 
ک��ه اداره کل تربیت بدنی اس��تان اصفه��ان توانایی تکمیل 
نقش جهان را ندارد، رش��ید خدابخش مدیرکل تربیت بدنی 
استان از این مسأله ابراز نارضایتی می کند و اعالم نماید که 
خود می تواند این ورزش��گاه را تکمیل کند. طبق قول های 
سید جمال الدین صمصام شریعت، معاون عمرانی استاندار 
اصفهان، بودجه درخواس��ت ش��ده از اوایل شهریور سال 
جاری به ورزشگاه اختصاص می یابد بنابراین گمانه زنی ها 
برای دستگاه اجرایی تکمیل ورزشگاه نقش جهان، این روزها 
س��وژه اصلی مسئوالن استان ش��ده است. معاونت عمرانی 
استاندار، ش��هرداری اصفهان و اداره کل تربیت بدنی استان 
 از گزینه های پیش  روی مس��ئوالن برای تکمیل نقش جهان 

هستند. 
تجربه نش��ان داده ک��ه اداره کل تربیت بدن��ی اصفهان که از 
تکمیل اس��تخرهای کوچک در شهرستان های استان عاجز 
اس��ت، نباید دس��ت به اجرای پروژه های بزرگ ورزش��ی 
بزن��د و از بین معاونت عمرانی اس��تانداری و ش��هرداری 
اصفهان ک��ه هر دو امتحان خود را در تکمیل پر س��رعت 
 پروژه ه��ای ملی پس داده ان��د، یکی تکمیل ورزش��گاه را 
ب��ر عهده گیرد، چ��را که به قول ش��هردار اصفهان، تکمیل 
حتی یک روز زودتر ورزشگاه نقش جهان خدمت بزرگی 
به مردم اصفهان اس��ت. اختصاص بودجه مناس��ب و قطع 
دست های پشت پرده موجود در ورزشگاه نقش جهان باید 
از سوی مسئوالن استان پیگیری شود اگرچه هنوز هیچ یک 
از دستگاه های نظارتی در این زمینه نظری اعالم نکرده اند، اما 
بنا به درخواست نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی، هیأت های نظارتی باید روانه ورزشگاه نقش جهان 
ش��وند و دل های مردم اصفهان را با تکمیل این ورزش��گاه 

شاد کنند.
نقش جهان 18 ساله حرف های بس��یاری برای گفتن دارد 
که گوش شنوایی برای شنیدن آن نیست و اگر دستگاه های 
نظارتی اقدام به تحقیق در این زمینه نکنند، زخم چند ساله 
باألخره س��ر باز می کند و مش��کالت دوچندان می ش��ود. 
نقش جهان! نگین اس��تان اصفهان می ش��ود، اگر مسئوالن 
کش��ور اندکی خوش بینی خود را کنار بگذارند و با جدیت 
برای تکمیل تنها امید اصفهان اقدام کنند بازی های سپاهان 
 و ذوب آهن با تیم های مطرح آس��یا منتظر تکمیل ورزشگاه

75 هزار نفری نقش جهان است.

خلعتبری: 
هدف ما فقط قهرمانی است

يوفا؛ فرجام »مايوركا« برای حضور
در ليگ اروپا را نپذيرفت

يک چينی باشگاه ليورپول
انگلستان را می خرد

جدال ياران مسي و منتخب 
ستارگان كره در ورزشگاه ورلد كاپ

  با موافقت فدراسیون آسیایي
سومين مرحله مسابقات موتوركراس 
قهرماني آسيا در ايران برگزار مي شود
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

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

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30010 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000    یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

294500    یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1048   1045      دالر امریکا

1368     1364    یورو

278 275     ریال عربستان

286 284   درهم امارات

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

ــی را برای خدا دوست داری و کسی را برای خدا  ــتاویزهای ایمان این است که، کس باالترین دس
دشمن داری.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

26 °

17 °

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

دبیر هشتمین جش��نواره سراسری 
شعر و داس��تان جوان گفت: هدف 
از برگزاری جشنواره »از آسمان سبز« 
فرصت دهی به جوانان و تعامل ادبی 
آن��ان با یکدیگر اس��ت. به گزارش 
ایرنا، »افس��ون امینی« در نشس��ت 
خبری هشتمین جش��نواره شعر و 
داستان جوان، رویکرد این جشنواره 
را آشنایی با فضای ادبیات استان ها 
عن��وان کرد و اف��زود: برگزاری این 
برنامه در استان ها، باروری حس ادبی 
شاعران و نویسندگان سراسر کشور 
را به دنبال دارد. وی علت نامگذاری 
جش��نواره را موقعی��ت جغرافیایی 
استان ها دانست و گفت: نامگذاری 

جشنواره هشتم برگرفته از فضای سبز استان ها و کتابی 
از سلمان هراتی به نام »از آسمان سبز« است. امینی در 
مورد شرط سنی شرکت کنندگان در جشنواره اظهار 
داشت: نوجوانان و جوانان 17 تا 25 سال بدون در نظر 
گرفتن جنسیت می توانند در جشنواره شرکت و در 
رشته داستان 2 اثر و در بخش شعر حداکثر 3 اثر ارسال 
کنن��د. وی گفت: 70 تا 80 درصد آث��ار در این دوره 
از طریق آدرس الکترونیکی برای ما ارسال شده است 
و عالق��ه مندان می توانند تا پایان مرداد ماه که ممکن 
است همراه با 5 روز تمدید باشد آثار خود را مستقیم 
به دبیرخانه و یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس 
www.asemansabz@gmail.com ارسال کنند.

امینی در مورد داوران جش��نواره نیز گفت : آثار در دو 
مرحله داوری می شوند و برای هر مرحله 3 داور در 
نظر گرفته ایم. وی موضوع جشنواره را آزاد عنوان کرد 
و گفت: البته ممکن است تقارن با مناسبت ها نظیر: ماه 

رمضان، شعبان و.. سبب ایجاد بخش ویژه در جشنواره 
شود. دبیر جشنواره از آسمان سبز، نفرات برگزیده اول 
تا س��وم جشنواره در بخش شعر نو و کالسیک را در 
هر رده 2 نفر اعالم کرد و اظهار داشت: نفرات شایسته 
مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. وی در مورد حمایت 
از آثار برگزیدگان گفت: آثار برگزیدگان سال های قبل 
به صورت کتابی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و در 
میان شرکت کنندگان جشنواره توزیع می شود. امینی، 
تعداد آثار ارسالی به جشنواره را به طور متوسط 3 هزار 
اثر اعالم کرد و گفت: از این میزان 700 تا 800 اثر در 
حوزه داس��تان و مابقی در بخش شعر است. به گفته 
وی، اجرای موسیقی محلی، بازدید از اماکن تاریخی 
اس��تان و گردش آزاد از برنامه های جنبی جش��نواره 
می باشد. امینی در مورد کارگاههای آموزشی و نقد و 
بررسی شعر و داستان گفت: این برنامه ها به صورت 

خودجوش در حاشیه جشنواره برگزار می شود. 
وی، ارزیابی خود را از جریان کلی شعر جشنواره در 

2 س��ال قبل مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: آثار ارسالی در این دو دوره 
متفاوت تر از گذشته بوده که نشان 
از ارتقای ادبی و پرهیز از تکرار و 

بیهوده گویی دارد. 
در مجموع روند رو به رشدی را 

در این جشنواره شاهدیم. 
بنابر گزارش، »خس��رو آقا یاری« 
مدی��ر ام��ور ادبی اس��تان ها نیز 
مهمتری��ن هدف برگ��زاری این 
جش��نواره را تأمی��ن بهداش��ت 
روانی جوان��ان، گره خوردن آنان 
با فضای ادبیات سراس��ر کشور 
و بیان احساس��ات و عواطف و 
خویشتن جوانان دانست و افزود: 
هدف ما تربیت شاعر و داستان نویس نیست. وی بیان 
داشت: جشنواره جدای از هدف های ادبی کارکردهای 
اجتماع��ی و تربیتی ه��م دارد. آقای��اری، برنامه های 
حمایتی از نویس��ندگان و ش��اعران جوان را در طول 
سال مس��تمر خواند و گفت: عالوه بر انتشار آثار در 
 نش��ریات برخی از آنها نیز به صورت مستقل منتشر 

می شود. 
وی، ای��ن جش��نواره را پیام��د ی��ک مجموع��ه از 
فعالیت های ادبی دانست و گفت: کانون های ادبی در 
استان ها وجود دارد که عالقه مندان با عضویت در آن 
 می توانند به طور مستمر در برنامه های ادبی شرکت
کنند. جش��نواره از آس��مان س��بز 24 و 25 شهریور 
م��اه جاری، با حض��ور رئیس حوزه هن��ری، رئیس 
مرکز آفرینش های ادبی، پیشکس��وتان ادبی اس��تان 
 و ش��اعران میهم��ان، در اس��تان مازن��دران برگ��زار 

می شود.

درون گ��رای  و  فلس��فی  ش��عرهای   
»س��حر مهندسی نمین«، چند سالی است در مجالت 
ادبی و فرهنگی کش��ور چاپ ش��ده و  در این یکی 
دو س��اله اخیر؛ مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. 
زبان شعرها و ساختار متفاوت با بیان فلسفی؛ خبر از 
حضور ش��اعری دارد که لحظه به لحظه، درونیات و 
اصالت شاعرانه خود را، به نهایت می رساند. »نمی دانم 
توی بطن کابوس هایم بود که آن رگ س��یاه حقیقت 
را پی��دا کردم، یا ت��وی بطن حقیقت بود که دوباره به 
سرگش��تگی کابوس هایم رسیدم. فرقی هم نمی کند 
ت��ا زانوی ه��ر دو، در خون فرو رفته ب��ود.« کابوس، 
توهمی جاری اما همیش��گی بین زندگ��ی و رؤیا و 

تقابل همیش��گی آن با حقیق��ت، در نثر فوق، خبر از 
انس��انی می دهد که در دوگانگی اندیشه خود وامانده 
بین یک خودبودگی و رها ش��دگی، همیشه دربند و 
ابهام اس��ت. اما اگر در این شعر قدری تعمق نماییم 
 با زبان دیگری از این ش��اعر جوان مواجه می شویم.
 »زی��ر زخم هایم نفس می کش��م/و روی آنها لبخند 
می زنم/بزرگ شده ام....«زخم های نوع بشر تمام شدنی 
نیس��ت، زخم هایی که کهنه می ش��وند اما همیشگی 
هستند و نوعی تجربه ماندگار را به انسان هدیه می کنند 
و در ادامه: »دیگر اینجا جا نمی شوم/توی چمدان هیچ 
مسافری هم جا نمی شوم!...« اما در این بیان با استعاره 
شاعر روبه رو هستیم، ابهام در این قسمت از شعر موج 

می زند، مشخص نیست تنگنا در این دنیا است یا در 
دنیای قبل از تولد، نوزادی خام که در استیصال خود، 
به دنبال رهایی از قید و بند اس��ت. »دوستت دارم/ به 
وسعت تمام آشفتگی هایم/ به خطوط دست هایم نگاه 
کن / هنوز متولد نشده ام/ زود باش/تکان بخور/ به دنیا 
بیاورم!« تردید در به  دنیا آمدن یا نیامدن، بودن و حتی 
نبودن اما... اما در پایان بندی این شعر، استعاره ها به اوج 
خود می رسد، تولد در حال آغازیدن است، تولدی که 
خود را در خود آغاز می کند، فرمان به خود اس��ت به 
تکاپو افتادن خود، که زمان، زمان ظاهر ش��دن است، 
تولد ش��اعر در این شعر به اوج خود می رسد تولدی 

همراه با زدودن تمام موانع.

 کت��اب »از نق��ش و ن��گار در و دیوار 
شکس��ته« گذری اس��ت ب��ر معم��اری خیابانی 
اصفهان،که به همت س��ازمان فرهنگی شهرداری 
اصفهان چاپ ش��ده اس��ت. طرح مجموعه هایی 
مانن��د نمونه حاضر، مروری بر معماری خیابانی، 
بیشتر به منظور نوعی بازگشت به خویشتن است، 

گونه ای رجعت به خود.
این نوع ن��گاه، به قطع و یقی��ن، در گام های به 

جلو مؤثر است. 
غم غربت اصفهان گذشته، تنها مرثیه ای مالل آور 
و بازدارنده آن چنان که برخی می پندارند، نیست.

ب��ه واقع، اصفهان زیبایی را از دس��ت دادیم. چه 
می گوی��م؛ به قول دس��توری ها، در اینجا باید از 
فعل تداومی س��ود برد: هم چنان بیش��تر و بیشتر 
 در حال از دس��ت دادنیم. اصفهان زمان »شاردن« 

مراد نیست. 
اصفهان نس��ل حاض��ر، اصفهان نیم ق��رن اخیر، 
اصفهان مادی های زنده، کاش��ی های هفت رنگ، 
کوچه ه��ای اف��زون ب��ر خیابان ه��ا، خیابان های 
خل��وت و خنک، خن��کای جاری زن��ده رود در 
تمام مرکز ش��هر، ش��هری پر از انحن��ا و انعطاف 
و تناس��ب. هن��وز س��یطره صنعت، ان��دوه دود، 
س��ختی س��یمان، الم آهن، تبرج جاهالنه، برج ها 
 و طنی��ن تنومند ترافیک، بهار این ش��هر را خزان 

نکرده بود. 
اگ��ر یادها را س��ردی خاک فراموش��ی افس��رده 
کرده، آث��ار ای��ن روزگار، گواه این مدعاس��ت. 
»بالینس��کی« در قطعه زیبای خود »بازگش��ت به 
اصفهان« چ��ه زیبا می گوید، »چ��ون گله ای که 
 ب��ه دره ها باز می گ��ردد: به اصفهان باز س��رازیر 

می شوید. 
خ��ود را از یاد می برید و در هندس��ه آبی رنگ 

ش��هر گردش خواهید کرد... در می��ان میدان ها 
که س��پیدانه غنوده ان��د و بازاره��ای آوازخوان، 
ضرباهن��گ قلبت��ان و بان��گ س��اعتی ک��ه زمان 
می نوازد، را  از یادتان خواهد برد. لیک، ش��گفتا 
در تنهایی تان، احساس نزدیکی بیشتری به خود، 

خواهید کرد. 
آس��مان پایین تر خواهد آمد. گنبدها با آب زمرد 
شسته خواهد شد و آن گاه شما دیدگان خشنودتان 
را بر آنها می افکنید. به راس��تی شادمان خواهید 
بود. اما صد حیف همه می دانیم که مجموعه هایی 
چ��ون مجموع��ه حاضر، به س��رعت نقش خیال 
و خاط��ره می یابد و جاروب عظی��م و اهریمنی 
توس��عه و تمدن و فناوری و غم نیازهای جدید 
و جهل، ای��ن نقوش را از بدن��ه ی این خیابان ها 
می روبد و محو می س��ازد و فقط گهگاه با ورق 
زدن این مجموعه ها و دل س��پردن به نشئه مرور 
آن، چون بیگانگان؛ شعر عرفی شیرازی را زمزمه 

می  کنیم: 
از نقش و نگار در و دیوار شکسته

                   آثار، پدید است صنادید عجم را

نام پدر: حاج بارونعلی متولد: 1344 تاریخ شهادت: 1366/12/26  عملیات بیت المقدس 3
فرازهایی از زندگی نامه شهید:

شهید حسینعلی محمودی سال 1344 در شهر جونقان چشم به جهان گشود و دوران کودکی و نوجوانی خود 
را در همان شهر پشت سر گذاشت. 

و با شروع دفاع مقدس به جبهه اعزام شد و همراه دیگر همرزمان خود به مبارزه با ارتش متجاوز عراق پرداخت، 
تا اینکه در تاریخ 1366/12/26 در عملیات بیت المقدس 3 به شهادت رسید.

شهيد حسينعلی محمودی
روزی بود...

 از آســمان سبــز، جشنــواره اي 
براي شاعران و نویسندگان جوان

نگاهی به شعرهای معناگرای  سحر مهندسی نمین

از نقش و نگار در و ديوار شكسته

    معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
در یک نشس��ت مطبوعاتی، اهم اقدام��ات و طرح های در 

حال انجام این حوزه را تشریح کرد. 
ش��هر  تفصیل��ی  ط��رح  نظ��ری  ب��از  گف��ت:  نریمان��ی 
اصفه��ان از جمل��ه اقدام��ات در ح��ال انج��ام اس��ت که 
امیدواری��م، تعامل با کمس��یون موجب ش��ود؛ م��اده 5 در 
 2 م��اه آین��ده جه��ت اجرایی ش��دن ب��ه ش��هرداری ابالغ 

گردد.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: براس��اس مصوبات ش��ورا برای 
ه��ر ش��هر ی��ک مح��دوده و ی��ک حریم ش��ناخته ش��ده 
اس��ت. بر این اس��اس، طرح توس��عه پایدار ش��هر اصفهان 
 تهی��ه و تقدی��م ش��ورای اس��المی ش��هر ش��ده ک��ه برای 

برنامه ریزی به مجلس ارسال می شود.
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری با اش��اره به اینکه 
دو طرح مذکور الزمه و بس��تر اقدامات حوزه اصفهان است 
افزود: در این راستا محدوده شهر و تهیه محدوده قانونی آن 
انجام ش��ده و در قالب طرح بازنگری تقدیم مقامات خواهد 

شد.
نریمانی خاطر نش��ان کرد: در س��ال 74 س��ازمان نوسازی 
و بهس��ازی تأس��یس و اهداف��ی تعری��ف ش��ده ک��ه از آن 
جمل��ه م��ی ت��وان به نوس��ازی و بهس��ازی محوط��ه های 
تاریخی اش��اره کرد. از آن س��ال تاکن��ون و به خصوص در 
چند س��ال اخیر، اقدام��ات خوبی در زمین��ه مرمت بناهای 
 تاریخ��ی و    بهس��ازی محوط��ه ه��ای تاریخ��ی صورت 

گرفته است.
وی گف��ت: گرای��ش س��ازمان، بیش��تر ب��رای نوس��ازی و 
بهس��ازی باف��ت های فرس��وده می باش��د و پ��روژه هایی 
ک��ه ب��ه نوعی مرمت ش��هر س��ازی محس��وب م��ی گردد 
 از قال��ب ط��رح و برنام��ه خ��ارج ش��ده و به ثمر رس��یده 

است. 
این مقام مس��ئول درباره طرح بدنه س��ازی ش��رق چهار باغ 
اف��زود: این طرح در 5 قطعه از ب��ازار هنر تا کوچه فتحیه به 
اج��را در می آید که البته از روبروی خیابان ش��یخ بهایی که 
یکی از فازهای 5 گانه است اجرا شده و به عینیت می رسد 

و یکسری اقدامات در حال انجام می باشد.
 از طرفی اجرای فاز 3 به طول 100 متر ش��روع شده که این 
فاز از مکانی که در گذش��ته محل استقرار بانک تجارت بوده 

آغاز گردیده است. 
همچنین فاز 3 بدنه سازی، شروع شده و این در حالی است که 
 همزمان وارد فاز یک که محدوده آن تا بازار هنر می باشد نیز 

شده ایم.
نریمانی در خصوص این پروژه گفت: س��ال گذش��ته جهت 
بدنه سازی شرق چهارباغ 20 میلیارد تومان اوراق مشارکت 

فروخته شد.
وی پ��روژه می��دان امام عل��ی را بس��یار ش��اخص قلمداد 
ک��رد و افزود: این پروژه ش��امل 3 فاز اس��ت ک��ه مجموعًا 

 32 هکت��ار م��ی باش��د. ف��از اول ای��ن پ��روژه ک��ه ش��امل 
 زیر گذر است آغاز شده همچنین فاز دوم این پروژه، میدان را شامل 

می شود.
نریمان��ی در ادامه خاطر نش��ان کرد: از س��ال 88 بخش��ی از 
مراحل ساختمانی به بخش خصوصی واگذار شده که در قالب 
دفات��ر کارگزاری صدور پروانه س��اختمانی، فعالیت می کنند. 
 تعداد این دفاتر 38 دفتر اس��ت که در مراحل آزمایش��ی بسر

می برند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از موضوعات 
اخیر محورهای راهبردی حوزه معاونت، سیما و منظر شهری 
اس��ت که یکی از جنبه های کیفی شهرس��ازی می باش��د لذا 
ب��ه این مقوله بیش��تر از قبل خواهیم پرداخ��ت همچنین یک 
کار گ��روه تخصصی ش��کل گرفته تا نتایج عینی محسوس��ی 
داش��ته باشد. معاون شهر س��ازی و معماری شهرداری یادآور 
ش��د: در آینده ش��اهد تحوالتی خواهیم بود تا بی نظمی های 
 بصری که در نمای س��اختمان ها و سیمای شهر است به نظم 

در آید. 
نریمانی گفت: بطور خاص وارد طرح سیمای شهری شدیم تا 
شاهد زیبا سازی نمای شهر اصفهان باشیم. البته این موضوع به 

علت پیچیدگی، نیاز به همکاری دستگاههای دیگر دارد. 
وی درب��اره بافت های فرس��وده افزود: هم از طریق س��ازمان 
نوسازی و بهسازی و هم معاونت شهرسازی جهت نوسازی و 

بهسازی، به موضوع بافت های فرسوده راه یافتیم.
برای پروانه ساختمانی هر واحد مسکونی دارای سند 6 دانگ 
که در محدوده مصوب بافت فرس��وده، که حدود 2150 هکتار 
اس��ت، قرار دارد حداقل 20 میلیون تومان وام بدون س��پرده با 
کارم��زد 7 درصد تعلق می گی��رد. نریمانی گفت: از طرفی این 
امکان وجود دارد که برای بافت های فرسوده تسهیالت بانکی 

پرداخت شود. 
درص��د   50 س��اختمانی  پروان��ه  ب��رای  همچنی��ن 
مث���ال  عن���وان  ب��ه  ان��د  ش���ده  قائ��ل   تخفی��ف 
می توان به همت آباد منطقه 6، قائمیه عاش��ق آباد منطقه 12 و 

مناطق 1 و 3 که در نقشه مشخص شده  اشاره کرد. 
وی با اش��اره به اینکه س��ه »ش��اخص ریزدانگی، ناپایداری و 
نف��وذ ناپذی��ری هر بافت« به عنوان بافت فرس��وده محس��وب 
م��ی ش��ود. خاط��ر نش��ان ک��رد: اخی��راً در مجلس ش��ورای 
 اس��المی قانونی برای نوس��ازی بافت های فرس��وده تصویب

شده است.
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری اصفه��ان در خاتمه 
به طرح بهس��ازی جن��وب میدان امام اش��اره و تش��ریح کرد: 
طرح بهس��ازی ای��ن میدان و بناهای اطراف بس��یار ش��اخص 
و ثب��ت آث��ار می��راث جهانی اس��ت و جای��گاه باالی��ی دارد. 
 ل��ذا ای��ن طرح ب��ا تفاه��م نامه می��راث فرهنگی و مس��کن و 
ش��هر س��ازی به نمایندگی عمران،  با     محوریت ش��هرداری 
تعری��ف  ش��هرداری  شهرس��ازی  معاون��ت  ح��وزه   ب��رای 

شده است. 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اعالم کرد:

اجرای فاز سوم طرح بدنه سازی شرق چهارباغ


