
استاندار چهارمحال و بختیاری:
رسانه های دیجیتال 
در میزان تأثیرگذاری 

بر مخاطب، بی رقیب است

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رسانه های 
دیجیتال در مقایس��ه با س��ایر رس��انه ها در میزان 
تأثیرگذاری بر مخاطب بی رقیب است. علی اصغر 
عنابس��تانی در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه 
رسانه های دیجیتال در اس��تان، به تاریخچه ابداع 
رسانه های دیجیتال در جهان اشاره کرد و افزود: با 
توجه به قدمت بسیار کم ابداع رسانه های دیجیتال، 
نقش بسیار مهم و پررنگ آن در ارتباطات و تحوالت 
اجتماعی جهان انكارناپذیر اس��ت. وي سرعت و 
وس��عت دامنه انتش��ار را از مهم ترین مزیت های 
رس��انه های دیجیتال نسبت به س��ایر رسانه های 
ارتباط جمعی دانس��ت و تصریح کرد: بستر نشر 
آسان، تنوع و حجم باالی محتوا، جذابیت و تعاملی 
 ب��ودن محصوالت، ب��دون مرز ب��ودن ارتباطات، 
کم هزینه بودن تولید و میزان دسترسی و طیف وسیع 
و متنوع مخاطبان از دیگر ویژگی های رس��انه های 
دیجیتال نس��بت به سایر رسانه هاست. عنابستانی 
ادامه داد: تأثیرگذاری و اهمیت باالی رس��انه های 
دیجیتال کامالً مش��هود اس��ت، اما این موضوع به 
معنای نفی کارکرد س��ایر رسانه ها نیست، چرا که 
هریک از رس��انه ها تأثیرگذاری و مخاطب خاص 
خود را دارند. اس��تاندار بر ضرورت توجه بیش از 
 پیش به نقش و تأثیر رسانه های دیجیتال در مقابله با 
جنگ نرم دش��من تأکید کرد و گف��ت: با برپایی 
نمایشگاه  های رسانه های دیجیتال و جهت دهی این 
نمایشگاه ها در راستای تولید و عرضه محصوالتی 
ک��ه به تقویت و ترویج فرهنگ دینی و ملی منجر 
شود، می توان گام محكمی در راستای مقابله با جنگ 
نرم دشمن برداشت. عنابستانی تصریح کرد: باید از 
رسانه هایی که نقش مهم و تأثیرگذاری در تقویت و 
ترویج فرهنگ بومی و دینی کشور دارند حمایت 
شود و با ایجاد بستر الزم و برقراری محیطی آرام، 
فضای مناسبی را برای فعالیت این شرکت ها فراهم 

کرد.

مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکس��یرانی شهر 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه نصب 
تبلیغ��ات بر روي تاکس��ي ها 
اظهار داش��ت: نصب تبلیغات 
روي بدن��ه تاکس��ي ها زمین��ه 

درآمدي خوبي را براي رانندگان تاکسي فراهم مي کند.  
علیرضا تاجمیر ریاحي با اشاره به این ...

رئیس دانش��گاه علوم پزش��كي 
چهارمح��ال و بختی��اري گفت: 
احداث بیمارستان قلب شهرکرد 
اعتبار  ریال  نیازمند120میلی��ارد 
است. رضا ایماني از راه اندازي 
بیمارس��تان قلب این استان خبر 

داد و اف��زود: مطالع��ات این پروژه به اتمام رس��یده و در صورت تأمین 
اعتبار، عملیات ساخت و احداث این...

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت 
بر تاكسیرانی شهر اصفهان :

نصب تبليغات بر روي تاكسي ها 
در حال پيگيري است

رئیس دانشگاه علوم پزشكي:
احداث بيمارستان قلب شهركرد 

نيازمند120ميليارد ريال اعتبار است

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

گزارش محرمانه آژانس بین المللي انرژي اتمي:
برنامه هسته اي ایران با وجود تحریم ها 
پیشرفت داشته است
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الريجانيبازهمرئيسمجلسشد
صفحه2

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
ب��رق چهارمح��ال و بختی��اري 
 از پایان اجراي طرح بهس��امان 
)بهینه س��ازي مص��رف انرژي( 
در 120 مدرس��ه استان خبر داد. 
رحمت اله حمامیان در مراس��م 

اختتامیه این طرح افزود: اجراي طرح آموزشي بهینه سازي مصرف انرژي 
با هدف تغییر نگرش و رفتار دانش آموزان ...

پايان طرح بهسامان در 120 مدرسه 
چهارمحال و بختياری 

 شهرستان    صفحه 4

وزير نیرو: 
 امسال 27 سد افتتاح یا آبگیري 
مي شود

 شهرستان    صفحه 4

روابط عمومی شهرداری شهركرد

شهرداری شهركرد در نظر دارد عملیات ذيل را 
از طريق مناقصه به شركت ها و يا فروشندگان 
واجد شرايط واگذار نمايد. جهت اطالع از شرايط 
واگ��ذاری و دريافت اس��ناد مناقصه حداكثر 
ت��ا پايان وق��ت اداری م��ورخ 90/03/19 به 
واحد حسابداری ش��هرداری شهركرد مراجعه 
نمايند. الزم به ذكر است تاريخ تحويل اوراق 
به دبیرخانه ش��هرداری حداكثر تا پايان وقت 

اداری مورخ 90/03/29 می باشد.

ضمانت شركت در مناقصهكل اعتبارشرح

13/500/000 ريال270/000/000 ريالخريد لوازم ترافیكی

آگهیمناقصهعمومیمرحلهاول

)نوبتاول(

آگهیمزايدهعمومی
نوبت دوم

س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری ش��اهین شهر به 
اس��تناد مصوبه ش��ماره 3084/ش مورخ 90/1/17 
 ش��ورای محت��رم اس��المی ش��هر درنظ��ر دارد اج��ازه 
بهره برداری از يک دس��تگاه تلويزيون شهری واقع در 
س��ه راهی فردوس��ی و 6 عدد تابلوی چهار وجهی را در 

نقاط تعیین شده به مدت 3 سال واگذار نمايد. 
متقاضیان می بايستی تا روز چهارشنبه مورخ 90/3/11 
جهت دريافت و تحويل اسناد مزايده به امور قراردادهای 
س��ازمان واقع در فرعی 2 خیابان بهداری يا به س��ايت 
س��ازمان به آدرس www.shahinshahr.com مراجعه 
نمايند. س��ازمان در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادها 

مختار است. 

روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهین شهر

س
فار

س: 
عک

شهرداری شهرکرد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thuesday 26 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نما

ضعف های روسيه در برابر تحوالت خاورميانه

جهان نما

در ط��ی ماه هایی که از ش��روع طوفان 
تغییرات در خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
می گذرد، کمتر کش��وری مانند روسیه 
آنقدر ب��ا احتیاط با تغیی��رات برخورد 
کرده اس��ت. اگرچه روس��یه به عنوان 
 یک کش��ور مط��رح در آس��یا توانایی 
موضع گیری های مس��تقل را دارد، اما 
منافع  و مضرات دراز مدت این کشور 
در رویارویی با یک آسیای دموکراتیک، 
روس��یه را وامی دارد تا گام های خود را 

با احتیاط بردارد. 
وجود یک حكوم��ت نیمه دموکراتیک 
و محدود ب��ودن آزادی های اجتماعی، 
یك��ی از موانعی اس��ت که روس��یه را 
در مواج��ه ب��ا انقالب��ات دموکراتیک 
ب��ه حاش��یه می راند. مش��كالتی که در 
کشورهایی مانند مصر و تونس به تغییر 
حكومت انجامید، در روس��یه نیز کم و 
بیش دیده می ش��ود. روس��یه نیز مانند 
مصر و تونس دارای اختیارات فراوانی 
ب��رای رئی��س حكومت یعن��ی پوتین 
است. از س��وی دیگر اسالم خواهی که 
محور اکثر اعتراضات روی داده است، 
می تواند عاملی برای تحریک مسلمانان 
شورش��ی چچن در خاک روسیه باشد. 
فس��اد و غربگرای��ی مضاعف��ی که در 
س��ال های اخیر در روسیه شكل گرفته، 
نارضایتی های زیادی را به همراه داشته 
اس��ت. آلكس��اندر دوگی��ن، تحلیلگر 
برجسته روسی و رئیس جنبش سیاسی 
اوراس��یا در این ب��اره می گوی��د: وقوع 
حوادث مش��ابه ب��ا ح��وادث رخ داده 
ش��ده در کش��ورهای عربی، در روسیه 
اجتناب ناپذیر اس��ت. در روسیه رژیم 
فاسد لیبرال – دموکرات طرفدار غرب 
وجود دارد . این رژیم با آمدن مدودف، 
فاس��دتر و ضدمردمی تر ش��ده اس��ت. 
اگر در زم��ان پوتی��ن، علی الخصوص 
س��ال های اولی��ه حكوم��ت وی، امید 
واقعی ب��ه تحكیم حاکمیت کش��ور و 
توسعه روسیه مس��تقل به عنوان قطب 
جه��ان چندقطبی، یعنی آنچه که پوتین 
در ابتدا می گفت و سیاس��ت خود را بر 
مبن��ای آن پیش می برد وجود داش��ت، 
به تدری��ج در اواخ��ر حكومت پوتین 
مشخص ش��د که همه این پروسه ها به 
بن بست رسیده است و رژیم او تبدیل 
به رژیم فاسد طرفدار غرب شده است 
که دیگر در مقابل نظم جهانی که آمریكا 
قصد ایجاد آن را دارد قرار ندارد. فشار 
وارده از س��وی  جامع��ه جهانی که از 
روس��یه انتظار دارد تا همس��و با دیگر 
قدرت های جهانی در احقاق حق مردم 
در کشورهای بحران زده ای چون لیبی 
و س��وریه حضور داشته باش��د، فشار 
مضاعفی را بر دیپلماس��ی روسیه وارد 
می کن��د. از ط��رف دیگ��ر نگرانی های 

امنیتی روسیه از جانب اتحادیه اروپا و 
آمریكا این فرصت را به روسیه می دهد 
تا به عنوان یک س��مپاتی در کشورهای 
مورد مناقشه عمل نموده و از آنها چون 

برگ برنده ای بهره ببرد.
روسیه در قبال مسائل خاورمیانه تا حد 
قابل توجه��ی به الگوهای دوران اتحاد 
ش��وروی نزدیک ش��ده اس��ت، بدون 
این ک��ه تفاوت های عمی��ق و بنیادین 
ای��ن دوره را م��ورد غفلت ق��رار دهد. 
روابط روس��یه با کشور های این منطقه 
و به وی��ژه نگرانی روس��یه از افزایش 
نفوذ آمری��كا در تحوالت خاورمیانه و 
بهره برداری این کشور از تحوالت این 
منطقه، باعث ش��كل گرفتن گونه ای از 
رفتار های به ظاهر متناقض در سیاست 
خارج��ی این کش��ور در قبال مس��ائل 
منطقه خاورمیانه شده است. این کشور 
از س��ویی انقالبیون لیبی را به رسمیت 
نمی شناسد و از س��وی دیگر همسو با 
جامعه جهانی به تالش برای حل بحران 
این کشور می پردازد. دولتمردان روسیه 
از یک سو قصد همراهی با جریان های 
بین الملل��ی و دغدغه ه��ای جهانی را 
دارن��د و برای گس��ترش همكاری ها با 
جامعه جهانی به ای��ن رویكرد نیازمند 
هس��تند و به تعبیری این مالحظات را 
مورد توجه قرار می دهند، اما از س��وی 
دیگر نگ��ران پیامدهای گس��ترش این 
روند برای بهره مندی ها و استفاده هایی 
اس��ت که آمریكا می تواند از گسترش 
این نف��وذ در منطقه خاورمیانه و بحث 
انرژی این منطقه داشته باشد و درست 
به همین دلیل روس��یه در پي آن بود که 
یك��ي از بازیگران اصلي در حل بحران 
لیبي باشد و به همین منظور از دو طرف 
درگیر در لیبي براي شرکت در نشست 
مسكو دعوت کرد و با ناکام ماندن این 
ط��رح، به طرح حمل��ه  نظامی به لیبی 
رأی ممتنع داد. روس��یه اما در مس��أله 
س��وریه جانب احتیاط را رها نكرده و 
تالش می کند با حفظ حكومت اس��د، 
مانع از شكل گیری یک حكومت غربی 
در این کشور ش��ود. سوریه سال ها در 
این منطقه مانع از ایجاد یک اس��رائیل 
قدرتمن��د ش��ده و رواب��ط نظام��ی و 
اقتص��ادی زیادی با روس��یه دارد و به 
همین دلیل روس��یه تا ب��ه حال مانع از 
صدور قطعنامه بر علیه این کش��ور در 
شورای امنیت شده است . روسیه همراه 
با محدودیت ها و فشارهایی که در برابر 
اتفاق��ات روی داده در خاورمیانه دارد، 
تالش می کند تا ب��ه عنوان یک قدرت 
جهان��ی در تمام��ی تصمی��م گیری ها 
شرکت کرده و در آنها اعمال نظر نماید 
و این تالش��ی است که روس��یه را در 

برابر سیل تغییرات مصون مي دارد.

جهان نما

عل��ي الریجاني ب��ا 212 رأي موافق نمایندگان ملت براي چهارمین س��ال 
متوالي و آخرین س��ال فعالیت مجلس هش��تم، در سمت خود ابقا شد. در 
 جلس��ه علني روز گذش��ته مجلس شوراي اس��المي، براي انتخاب رئیس، 

دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر مجلس رأي گیري شد.
بر این اس��اس، علي الریجاني نماینده مردم قم، تنها نامزد ریاست مجلس 
شوراي اسالمي بود که از 244 رأي مأخوذه 212 رأي را به خود اختصاص 
داد و 32 رأي نیز باطله یا س��فید اعالم ش��د. الریجاني براي اعتماد دوباره 
نمایندگان به وي، از آنها تش��كر کرد. علي الریجاني براي تصدي پس��ت 
ریاس��ت ق��وه مقننه در س��ال اول فعالیت مجلس هش��تم از مجموع 259 
رأي مأخ��وذه 237 رأي مواف��ق را ب��ه خود اختصاص داد و به ریاس��ت 
مجلس برگزیده ش��د. نمایندگان مجلس براي دومین سال فعالیت مجلس 
هش��تم نیز 216 رأي به علي الریجاني براي ریاس��ت دستگاه قانونگذاري 
کشور دادند. همچنین علي الریجاني در سومین سال فعالیت مجلس هشتم 
 براي ریاس��ت بر قوه مقننه از مجموع 258 رأي مأخوذه 214 رأي کس��ب 

کرد.
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الريجانيبازهمرئيسمجلسشد
نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

پایتخت

در تظاهرات جمعه خشم؛
نمايندگان پارلمان كويت به صفوف 

تظاهرات مردمي مي پيوندند
شماري از نمایندگان پارلمان کویت نیز ضمن اعالم آمادگي خود براي حضور 
در تظاهرات جمعه خشم این کشور تأکید کردند حاکمان کویتي اجازه برخورد 
با تظاهرات کنندگان را ندارند. به گزارش روزنامه کویتي الرأي العام، گروه هاي 
جوانان کویتي در حالي براي س��ازماندهي تظاهرات جمعه هفته جاري در این 
کشور آماده مي شوند که شماري از نمایندگان نیز با تأیید این تظاهرات ضددولتي 
تأکید کردند که در آن ش��رکت خواهند کرد و ایجاد هرگونه محدودیتي براي 
تظاهرات کنندگان و نقض آزادي آنها جایز نیس��ت. یک منبع پارلماني کویت 
گفت: روز سه ش��نبه نشس��تي در دفتر احمد السعدون، نماینده پارلمان کویت 
براي بررسي برنامه سازماندهي تظاهرات جمعه آتي برگزار شد که در آن شمار 
دیگري از نمایندگان پارلمان از جمله مسلم البراک، عبدالرحمن العنجري، ناجي 
العبدالهادي، فالح الصواغ و مبارک الوعالن نیز حضور داش��تند. این منبع فاش 
کرد ش��رکت کنندگان در نشس��ت ترجیح دادند که تظاهرات در میدان االراده 
برگزار شود، اما توافق کردند در صورتي که وزارت کشور راه هاي منتهي به این 
میدان را مسدود کند و مانع رسیدن جمعیت به آنجا شود به میدان الصفاه انتقال 
بروند. نمایندگان پارلمان کویت همچنین ضمن درخواست از جوانان کویتي 
براي اجتناب از هرگون��ه درگیري با نیروهاي امنیتي، در تظاهرات جمعه آتي 
تأکید کردند که وزارت کشور نیز نباید با اقدامات خود آنها را تحریک کند. ولید 
الطبطبائي، از جمله نمایندگان کویت نیز با اعالم مش��ارکت خود در تظاهرات 
جمعه خشم این کشور گفت: من اعتراض خود را به تصمیم هاي وزارت کشور 
مبني بر ممنوعیت برگزاري تظاهرات نش��ان مي دهم و در تظاهرات ش��رکت 
 مي کنم تا با شجاعت و آزادي و عمل در مسئولیت خود، حرف خود را به زبان 

آورم.
مس��لم البراک نیز با رد روش تهدید و ارعاب از سوي وزارت کشور و وزارت 
اطالعات تأکید کرد این برنامه ها و بیانیه ها با قوانین نوین جهاني مطابقت ندارد. 
وي افزود: جوانان کویتي خود عوامل سازماندهي این تظاهرات هستند، چون 
به اصول ملي خود اهتمام داش��ته و به حق آزادي بیان ایمان دارند. این نماینده 
معارض پارلمان کویت تأکید کرد: اگرچه بر اساس قانون اساسي کویت برگزاري 
تجمعات غیرقانوني اس��ت، اما این قانون در غیاب پارلمان صادر شده است و 
دادگاه همه مفاد آن را رد کرده اس��ت و بر اس��اس ماده 44 قانون اساس��ي حق 
برگزاري تجمعات به طور مطلق، قانوني اس��ت و بازداشت تظاهرات کنندگان 

درست نیست. 
موج بیداري اس��المي که هم اکنون، بسیاري از کشورهاي جهان عرب را دربر 
گرفته، به کویت هم رسیده است و احتمال دارد این کشور عرب حوزه خلیج 
فارس را با چالش هاي تازه مواجه کند. پس لرزه هاي خیزش اسالمي در منطقه 
دربار آل صباح را به لرزه درآورده و حاکمان کویتي را به ش��دت به وحش��ت 
انداخته است. در این حال آل صباح به وزارت کشور دستور داده که با هرگونه 
تظاه��رات ضد دولتي برخورد کند. در همین حال وزارت کش��ور کویت طي 
اطالعیه ش��دیداللحني به مخالفان دولت هش��دار داد در ص��ورت حضور در 

تظاهرات روز خشم، با آنها به شدت برخورد خواهد کرد.

واكنش ونزوئال به تحريم هاي واشنگتن علیه 
ايران؛

صادرات نفت به آمريكا كاهش مي يابد
در پي اعالم نام ش��رکت نفت ونزوئال در چارچوب اقدامات تحریمي ایاالت 
متحده علیه ایران، دولت کاراکاس آمریكا را به کاهش صدور نفت تهدید کرد. 
دولت ایاالت متحده روز سه شنبه اعالم کرد که هفت شرکت خارجي از جمله 
شرکت دولتي نفت ونزوئال را به دلیل داد و ستد با ایران تحریم مي کند. رادیو 
صداي آمریكا به نقل از جیمز استانبرگ، معاون وزیر خارجه این کشور، اعالم 
کرده است که همه این شرکت ها در فعالیت هاي مربوط به تأمین فرآورده هاي 
بنزیني براي ایران دس��ت داش��ته اند. قراردادن نام شرکت نفت ونزوئال در این 
فهرست، واکنش دولت این کشور را در قالب یک نشست خبري در پي داشت. 
ونزوئال چنین اقدامي را در چارچوب برخوردهاي واش��نگتن با اعضاي اوپک 
تفسیر کرده و در پاسخ اعالم کرد که در مقابله با تحریم هاي یكجانبه آمریكا علیه 
ای��ران، نمي تواند صدور نفت خود به آمریكا را در آینده تضمین کند. روزنامه 
ونزوئالیي ال برداد روز چهارشنبه به نقل از نیكوالس مادور، وزیر امور خارجه 
و رافائل رامیرز وزیر نفت این کش��ور در جریان نشس��تي خبري نوشت: این 
تصمیم گیري آمریكا بخشي از تشدید خشونت علیه اعضاي اوپک است. آمریكا 
علت تحریم شرکت نفت ونزوئال را تحویل دو محموله مكمل بنزین به ایران به 
ارزش 50 میلیون دالر از ماه دسامبر تا ماه مارس 2011 اعالم کرده است. وزیر 
نفت ونزوئال در پاس��خ به چنین موضعي تأکید کرده اس��ت که کاراکاس فعاًل 
صادرات 1/2 میلیون بشكه نفت در روز خود به آمریكا را متوقف نمي کند، اما در 
آینده ممكن است فروش نفت به برخي شرکت هاي آمریكایي را متوقف نماید. 
وي افزود: آمریكا مي خواهد ونزوئال را به خاطر همكاري هاي عمیق با یكي از 
اعضاي بنیانگذار اوپک یعني ایران، تحریم کند. همكاري با ایران حق ماست و 
حقي است که از آن صرف نظر نخواهیم کرد. براساس تحریم واشنگتن، شرکت 
نفت ونزوئال حق مشارکت در قراردادهاي دولتي، دریافت کمک مالي از بانک 

واردات-صادرات و دریافت مجوز صادرات از آمریكا را نخواهد داشت.

آزادی لیبی بسیار نزديک است
 اطالع انقالبيون از مكان اختفای قذافی

س��خنگوی ش��ورای ملی انتقالی لیبی در گفتگو با یک روزنامه عربی با اشاره 
به س��یطره انقالبیون بر اکثر مناطق این کشور، پیروزی بر رژیم قذافی را بسیار 
نزدیک دانس��ت و از سه س��ناریو برای آینده لیبی خبر داد. عبدالمنعم الحر در 
گفتگو با روزنامه الشرق االوسط در حالی که در قاهره حضور داشت، از واقعیت 
ش��رایط لیبی در غرب و شرق این کش��ور و طرابلس خبر داد و گفت: آزادی 
تمام لیبی بسیار نزدیک است و انقالبیون بر اکثر مناطق کشور از جمله مناطق 
مرزی و س��احلی کنترل دارند. س��خنگوی انقالبیون لیبی که استاد حقوق بین 
 الملل در دانشگاه قاهره است، در ادامه تأکید کرد: معمر قذافی در سطح داخلی، 
منطقه ای و بین المللی به حاشیه رانده شده است.اطالعات تازه که به رهبری 
انقالبیون رسیده، نشان می دهد وی در باب العزیزیه حضور ندارد و در جایی 
دیگر پناه گرفته است. الحر تأکید کرد: انقالبیون لیبی مكان اختفای قذافی را از 
مدل اتاقی که از آن سخنرانی می کند، تشخیص می دهند. بر این اساس اطالعات 
دریافتی نشان می دهد قذافی در باب العزیزیه حضور ندارد. وی افزود: هم اکنون 
اکثر مناطق س��احلی لیبی در کنترل انقالبیون قرار دارد که این مس��أله عملیات 
سوخت رسانی نیروهای قذافی را متوقف کرده است.انقالبیون لیبی همچنین بر 
مرزهای مشترک با کشورهای همسایه کنترل دارند، بر این اساس ما هم اکنون 
گذرگاه السلوم با مصر، گذرگاه مرزی با چاد، مناطق مرزی با سودان و گذرگاه 
دهیبه با تونس را در اختیار داریم و نیروهای قذافی به جز گذرگاه راس جدیر با 

تونس هیچ منطقه مرزی را در کنترل ندارند. 
س��خنگوی انقالبیون لیبی تأکید کرد: قذافی هم اکنون در طرابلس در محاصره 
قرار گرفته و دایره محاصره وی روز به روز تنگ تر می ش��ود. عبدالمنعم الحر 
درباره آینده لیبی اظهارداشت : سه سناریو برای آینده سرهنگ قذافی وجود دارد؛ 
نخست این که به دست انقالبیون کشته شود، دوم این که فردی از نزدیكانش وی 
را به قتل برساند و سومین سناریو هم خودکشی قذافی است. البته شورای انتقالی 
از همین حاال راهبرد این کشور پس از سقوط قذافی را مشخص کرده است. لیبی 
در آینده کشوری دموکرات و آزاد خواهد بود که وفاداری در آن تنها برای وطن 

تعریف می شود، نه برای یک شخص و قبیله.

فرمانده نیروي انتظامي با بیان این که هیچگونه افزایش یا کاهش مدت 
س��ربازي در قان��ون وجود ندارد، افزود: با توجه ب��ه کاهش موالید در 
س��ال هاي آینده و در صورت استمرار شرایط موجود، ماه هاي خدمت 

سربازي باید افزایش یابد. 
سردار اسماعیل احمدي مقدم در حاشیه نهمین همایش معاونان وظیفه 
عمومي ناجا اظهار داش��ت: س��ربازي تأمین بنیه دفاعي کشور است و 
وظیفه عموم آحاد مردم است که در امر دفاع و امنیت کشور مشارکت 
کنن��د. وي ادامه داد: س��ازمان وظیف��ه عمومي با توجه به س��امانه اي 
الكترونیكي که در اختیار دارد، مي تواند مشاور بسیار خوبي براي تأمین 
اطالعات سایر دستگاه ها باشد. به طور مثال تمام سربازان در بدو ورود 
به سربازي، معاینه عمومي مي شوند و این اطالعات مي تواند در اختیار 

وزارت بهداشت قرار گیرد. 
فرمانده ناجا ادامه داد: به وزارت کار نیز به منظور حرفه آموزي و آینده 
ش��غلي مي توانیم اطالعات مورد نیاز را ارائ��ه دهیم. وي با بیان این که 
وضعیت خوراک و پوش��اک محل اس��كان س��ربازان و غیره نسبت به 
گذش��ته مطلوب تر شده است، گفت: افزایش تدریجي حقوق سربازان 
از جمله موضوعاتي اس��ت که باید مدنظر قرار گیرد تا س��ربازي یک 
خدمت رایگان نباش��د که البت��ه این موضوع به بنیه اقتصادي کش��ور 
ه��م بازمي گ��ردد. فرمانده ناجا با بیان این که میانگین حقوق س��ربازان 
در ح��ال حاضر 40 هزار تومان اس��ت افزود: در صورت موافقت با به 
وجود آوردن زمینه هاي الزم حقوق سربازان تا 80 هزار تومان نیز ارتقا 
خواهد یافت که البته این حقوق براي تحصیلكرده ها بیش��تر اس��ت و 

همچنین باید حقوق سربازان متأهل نیز افزایش یابد. 
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر افزایش مدت زمان سربازي اظهار کرد: 
طبق قانون، خدمت سربازي دو سال است و اگر این مدت زمان کاهش 
یا افزایش یابد، مربوط به بخش��ش یا ضوابطي است که اعمال مي شود 
ک��ه به طور مثال متناس��ب با ش��رایط خدمتي س��ربازان زمان خدمت 

سربازي آنها متفاوت است.
فرمان��ده ناج��ا با بی��ان این که مدت زم��ان خدمت س��ربازي تابع نیاز 
به س��رباز اس��ت، افزود: در حال حاضر به دلیل این که کش��ور درگیر 
جنگ نیس��ت و تعداد موالید دهه 60 باال بوده اس��ت، در حال حاضر 
تع��داد س��ربازان مازاد نی��از فعلي اس��ت، در نتیجه بخش��ش هایي به 

ص��ورت موقت اعمال مي ش��ود. وي در عین ح��ال تصریح کرد: فكر 
مي کنیم در دو س��ه س��ال آینده می��زان موالید بع��د از دهه 70 کاهش 
پی��دا کند که در این صورت بخش��ش ها نیز قابل اعمال نیس��ت، مگر 
آن که در س��اختار نیروهاي مسلح یا ماهیت تهدیدات و نیاز عملیاتي، 
تغییرات��ي ایج��اد ش��ود، و گرنه اس��تمرار ش��رایط موج��ود و کاهش 
 موالید بیانگر آن اس��ت که ماه هاي خدمت س��ربازي باید افزایش پیدا 

کند. 
احمدي مق��دم ادام��ه داد: هیچگون��ه افزایش یا کاه��ش زمان خدمت 
س��ربازي در قانون وجود ندارد و میزان معافیت ها و بخش��ش ها نیز به 

صورت موقت و با اذن مقام معظم رهبري اعمال مي شود. 
فرمان��ده ناجا درب��اره جعل کارت پایان و معافی��ت خدمت نیز گفت: 
خوش��بختانه بحث جعل به س��مت صفرش��دن میل پیدا کرده است و 
با توجه به این که در گذش��ته مش��خص کردن اصالت اس��ناد به منظور 
صدور کارت هاي س��ربازي بسیار پیچیده بود، اما با توجه به این که در 
حال حاضر سامانه الكترونیكي در این سازمان برقرار است، دیگر بحث 
کاغذ حذف ش��ده و امكان جعل هم وج��ود ندارد. هچنین کارت هاي 
 معافی��ت پای��ان خدم��ت س��ربازي هم به ص��ورت سراس��ري صادر 

مي شود.

گزارش محرمانه آژانس بین المللي انرژي اتمي:
برنامه هسته اي ايران با وجود تحريم ها پيشرفت داشته است

جزئیات توافق مالیاتی با اصناف
 485 هزار تومان؛ سقف معافيت مالياتی حقوق

وزير نیرو: 
امسال 27 سد افتتاح يا آبگيري مي شود

پلیس درباره ايمني راه ها به دنبال بهانه جويي نیست
فرمانده  ناجا: مدت خدمت سربازي بايد افزايش يابد

آژانس بین المللي انرژي اتمي در گزارشي اعالم 
کرد برنامه هس��ته اي ایران ب��ا وجود تحریم ها 
پیش��رفت داشته است. به گزارش رویترز، یک 
مقام آگاه از تحقیقات آژانس بین المللي انرژي 
اتمي مدعي شد اطالعات جدیدي که به دست 
آژانس اتمي رس��یده شامل اقدامات ادعایي در 
ایران تا چند وقت اخیر از جمله س��ال 2010 
اس��ت. بر اس��اس این گ��زارش، آژانس اتمي 
اطالعات جدیدي درباره ابعاد نظامي احتمالي 
فعالیت هاي هسته اي ایران دریافت کرده است. 
گزارش محرمانه آژانس اتمي همچنین نش��ان 
مي ده��د ایران ب��ا وجود تحریم ه��ا، در برنامه 

هس��ته اي خود پیش��رفت داش��ته و اورانیوم با 
درصد غناي پایین بیش��تري جمع آوري کرده 

است. 
این گزارش 9 صفح��ه اي اعالم مي کند ذخیره 
کل��ي اورانیوم کم غني ش��ده ای��ران از اوایل 
س��ال 2007 به 4/1 تن رس��یده است )در ماه 
فوریه 3/6 تن بوده اس��ت(. بر همین اس��اس 
عل��ي اصغر س��لطانیه، نماینده دائ��م ایران در 
آژان��س بین المللي انرژي اتم��ي گفت که این 
گزارش نش��ان مي دهد فعالیت هاي هس��ته اي 
ای��ران تحت نظارت آژانس ب��ا موفقیت کامل 
و بدون هیچگونه وقف��ه اي ادامه دارد، اما وي 

همچنی��ن ادعاهاي بي اس��اس مطرح ش��ده در 
این گزارش را تقبی��ح کرد و گفت این ادعاها 
 ب��ه جایگاه علم��ي و حرفه اي آژانس آس��یب 

مي زند.
 ادعاهاي جدید درباره برنامه هسته اي ایران در 
حالي مطرح مي ش��ود که آمریكا و کشورهاي 
غربي به دلی��ل ناکارآمدي تحریم هاي پیش��ین 
علیه ایران، به تازگي تحریم هاي جدیدي علیه 
ته��ران وضع کرده اند. به نظر مي رس��د ادعایي 
که دوباره در این گزارش آژانس مطرح ش��ده، 
در راس��تاي س��ناریوي تحریم ها و فشار علیه 

جمهوري اسالمي ایران طراحي شده است.

وزیر نیرو اعالم کرد که در س��ال جاري 13 س��د 
در نقاط مختلف کش��ور آبگیري خواهد ش��د و 
14 سد دیگر نیز افتتاح مي شود. مجید نامجو در 
حاشیه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 

اظهار داشت: در سال جاري در صورتي که مردم 
به صرفه جویي در مصرف آب و برق ادامه دهند، 
با توجه به تدابیري که اندیشیده شده، هیچ مشكلي 
وجود نخواهد داشت و با قطعي آب یا برق مواجه 

نخواهیم بود. وي ضمن تش��كر از مردم به خاطر 
همكاري و صرفه جوی��ي در مصرف آب و برق 
ب��ه ویژه پس از اجراي هدفمندي یارانه ها، از آنها 

خواست که به روند صرفه جویي ها ادامه دهند.

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور جزئیات 
توافق ش��ورای اصناف کش��ور، نمایندگان کلیه 
اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و سازمان مالیاتی 
در نح��وه وص��ول مالیات عملكرد س��ال 89 را 
تش��ریح کرد. علی عس��كری در نشستی خبری 
در خص��وص توافق ب��ا اصناف گفت: امس��ال 
درخصوص مشاغل بند الف اگر کسانی حداقل 
15 درصد رش��د نسبت به س��ال قبل دارند می 
توانند از ش��رایط خوداظهاری برخوردار شوند 
و اگر زیر 15 درصد باش��د مورد رسیدگی قرار 
خواهند گرفت. رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور با بیان این که 12 درص��د اظهارنامه های 
مودیان بند الف و ب از طریق نمونه گیری مورد 
رس��یدگی قرار خواهد گرفت، تأکید کرد: برای 
مودیان بند »ال��ف« و »ب« اصل بر خوداظهاری 
خواهد بود. وی از چاپ، آماده ش��دن و توزیع 
اظهارنامه های مالیات��ی از هفته آینده در ادارات 
امور مالیاتی سراس��ر کش��ور خب��ر داد و افزود: 

اظهارنامه ه��ای مالیاتی عملكرد 89 از هم اکنون 
آم��اده ارائ��ه به مودی��ان اس��ت. در ضمن نرخ 
 مالیات بر ارزش افزوده از اول امس��ال 4 درصد

است. 
معاون وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره 
به این ک��ه برنامه ری��زی برای توافق امس��ال با 
اصن��اف از تیرماه گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت، 
تصریح کرد: شورای اصناف کشور و نمایندگان 
کلیه اتحادیه ها و مجام��ع امور صنفی با حضور 
نماین��دگان وزارت بازرگان��ی در هفته گذش��ته 
ب��رای نح��وه وص��ول مالی��ات عملك��رد 89 با 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور توافق کردند. وی 
افزود: صاحبان وس��ایط نقلیه عمومی در س��ال 
جاری دیگر دغدغه های برخورداری از معافیت 
مالیاتی در س��ال قبل را نخواهند داشت، اما الزم 
اس��ت نسبت به ارائه اظهارنامه های مالیاتی خود 
اق��دام نمایند. عس��كری اعالم کرد: امس��ال در 
مورد مش��اغل بند »ج« 15 درصد نسبت به رقم 

قطعی عملكرد سال قبل افزایش خواهد یافت و 
تنها 4 درص��د اظهارنامه ها از طریق نمونه گیری 
رس��یدگی خواهد ش��د. رئیس کل سازمان امور 
مالیات��ی کش��ور درج کدمل��ی و کدپس��تی در 
اظهارنامه های امس��ال مودیان را الزامی دانست 
و اف��زود: اگ��ر امس��ال اظهارنام��ه الكترونیكی 
ارائه ش��ود، 30 درصد نقد و 70 درصد تقسیط 
 می ش��ود و اگ��ر به صورت کاغذی ارائه ش��ود
40 درصد مالی��ات نقد و 60 درص��د باقیمانده 
تقسیط خواهد شد. وی تأکید کرد: کسانی که تا 
س��ال 88 بدهی دارند و بدهی خود را پرداخت 
نكرده اند تا پایان ش��هریور امس��ال مهلت دارند 
نس��بت به تعیین تكلیف مالیات های قبلی خود 
اق��دام نمایند. عس��كری از رش��د 40 درصدی 
وصول مالیات های مس��تقیم تا پایان اردیبهشت 
90 خب��ر داد و بر رش��د 12 درص��دی وصول 
مالیات ب��ر ارزش افزوده در مرحله اخیر اجرای 

این قانون تأکید کرد.

  زاینده رود

استاندار تهران:
پاسداري از واليت، رمز استمرار 

نظام جمهوري اسالمي است
استاندار تهران گفت: پاسداري از والیت، 
رم��ز اس��تمرار نظام جمهوري اس��المي 
اس��ت. به گزارش م��وج، مرتضي تمدن 
در یادواره ش��هداي آبعلي افزود: والیت 
پذیري همچ��ون روح و جان و خون در 
پیكر ایرانیان جاري است و والیت، حیات 
معنوي، اسالم و قرآن را در کشور زنده نگاه 
داشته است.تمدن گفت: پیام این یادواره 
این است که ما با شهدا، همراه آنان و ادامه 
 دهنده راه آنان بوده و بر ادامه و اس��تمرار 
پرقدرت این راه اصرار داشته و با آن عهد 

و پیمان مي بندیم. 
وي با تأکی��د بر این که در این یادواره بر 
ادامه راه شهدای عزیزمان پیمان مي بندیم 
که از جایگاه عظیم والیت و امامت و در 
پاسداري از ارزش هاي واالي اسالمي با 
تم��ام وجود تالش خواهیم کرد، تصریح 
نمود: پیام عظیم بس��یجیان و رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس امروز در اقصي 
نقاط دنیا طنین انداز ش��ده است.استاندار 
تهران خاطر نشان کرد: واقعیتي که امروز 
در بطن جهان اس��الم و دیگر کشورهاي 
جهان اتفاق افتاده است، ناشي از انقالب 
اسالمي در کشورمان است که برخي مي 

خواهند آن را پنهان کنند، ولي این واقعیت 
پنهان شدني نیست.

تمدن با اش��اره به این که امروزه فرهنگ 
بس��یجي و فرهنگ انقالب در دنیا تثبیت 
شده اس��ت و امام راحل زنده کننده همه 
ارزش هاي اله��ي بود، تصریح کرد:راه و 
پیام ش��هیدان و امام)ره( ام��روز در حال 

وقوع و تحقق در جهان است.
وي با تأکید بر این که دیكتاتورها در این 
فرآیند بی��داري اس��المي در دنیا مجبور 
به فنا و شكس��تند، گف��ت: در حالي که 
در کش��ورهاي عربي زن��ان حق حضور 
در مجام��ع عموم��ي و ی��ا ح��ق رأي را 
نداش��تند، ولي ام��روز حضورش��ان در 
صف اول مبارزات خونین با دیكتاتورها 
را مش��اهده مي کنید.اس��تاندار تهران در 
بخش دیگري از سخنان خود در یادواره 
شهدا با اش��اره به راهبردهاي توسعه اي 
استانداري در شرق استان گفت: رویكرد 
 دول��ت احمدي نژاد پر ک��ردن فاصله ها
 و از می��ان برداش��تن تبعی��ض هاس��ت.
 تم��دن ب��ا ذکر ای��ن که سیاس��ت هاي 
 توس��عه اي خوب��ي در بخ��ش آبعل��ي 
برنامه ریزي شده است، افزود: با توجه به 
درخواست مردم آبعلي پروژه مسكن مهر 
این شهر در اولویت شوراي تأمین مسكن 
اس��تان و بصورت خ��ارج از نوبت مورد 

رسیدگي قرار مي گیرد. 
اس��تاندار تهران با ی��ادآوري این نكته که 
در کن��ار ائمه جمع��ه و در مصلي هاي 
نماز جمعه مس��ائل و مشكالت مردم را 
از نزدیک ش��نیده و آن را مورد رسیدگي 
قرار مي دهیم، بر حضور مسئوالن در متن 

مردم تأکید کرد.
تمدن گفت: مسئوالن باید در بین مردم و 
در کنار آنان باشند و توده هاي مردم انتظار 
دارند مسئوالن برایشان قابل دسترس بوده 

و مردمي باشند.
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جذب زنان و دختران جوان به مش��اغل بی اهمیت در 
برخی از ش��رکت های خصوصی از جمله دغدغه های 
 امروز جامعه ماست.  بسیاری از شرکت ها و محیط   های
تج��اری خصوص��ی در برهه کنون��ی ب��ا تأثیرپذیری 
ناخودآگاه از اندیش��ه های اروپایی- آمریكایی نس��بت 
ب��ه طبق��ه زن��ان و دخت��ران،  پ��ا در وادی خطرناک��ی 
گذاشته  اند که گسترش و تداوم آن،  کرامت و شخصیت 
اجتماع��ی زنان ایران��ی را که هم��واره در طول تاریخ 
زبانزد خ��اص و عام بوده،  خدش��ه دار می کند.  از آنجا 
که تجربه کش��ورهای در حال توس��عه نشان داده است 
که س��رمایه گذاری در آموزش،  اش��تغال و زندگی زنان 
موجب افزایش بهره وری اجتماعی می ش��ود و زمینه را 
برای رشد و توسعه بیشتر فراهم می سازد؛ چرا که زنان 
به عنوان نیمی از پیكره جامعه که در مقطع زمانی امروز 
حضور آنها در عرصه های اجتماعی انكارناپذیر اس��ت، 
 همواره م��ورد توجه برنامه س��ازان و طراحان فرهنگی 

بوده اند. 
 دخت��ران هم از این موضوع مس��تثنی نیس��تند؛ چرا که 
آنها در آینده وارد این جامعه می ش��وند و به کارگیری 
صحیح آنها در تمامی امور می تواند زمینه ساز و بسترساز 
فعالیت ه��ای اقتصادی،  فرهنگی و اجتماعی و در نتیجه 
مش��ارکت فعال تر و س��اختن کش��وری آبادتر در امور 
 اجتماعی باش��د. در این میان بس��یاری از شرکت های
خصوصی در این بازار کس��اد اش��تغال عالقه وافری به 
اس��تخدام دختران ج��وان و خانم ها دارند! اگر کس��ی 
نداند فكر می کند که این ش��رکت ها حامی سرس��خت 
اس��تخدام زنان هس��تند ام��ا زهی خیال باط��ل! در این 
ن��وع اس��تخدام ها،  نوع��ی اندیش��ه کثیف ب��ا نگاهی 
اس��تثمارگرانه ب��ه زن وجود دارد ک��ه رعایت اخالق، 
 قان��ون و چارچوب ها را در قبال زنان و دختران نادیده 
می گی��رد.  در این نگاه که از گفتن دالیلش معذورم. زن 
 فقط یک جنس ناب اس��ت برای جلب توجه و جذب 

مشتری. 
در ای��ن می��ان یک می��ز، چن��د صندلی، یک دس��تگاه 
کامپیوت��ر و یک تلفكس، تمام دار و ندار این ش��رکت 
هاس��ت که هر روز مانند قارچ در پایتخت و شهرهای 
کوچک و بزرگ س��بز می شوند. مروری بر آگهی های 
اس��تخدامی ک��ه در روزنامه های کثیراالنتش��ار منتش��ر 
می ش��ود فضای حاکم بر اغلب شرکت های خصوصی 
را ب��ر مال می کند. عباراتی چون »حس��ابدار باس��لیقه«، 
»منش��ی ب��ا ظاهر آراس��ته و رواب��ط عموم��ی باال« و 
»خانمی با ظاهر آراسته جهت کار« در بیشتر آگهی های 
اس��تخدام موج��ود در روزنامه های کثیراالنتش��ار دیده 
 می ش��ود که نشانگر   همان نگرش ابزاری نسبت به زنان 

است. 
آگهی های��ی در همان تماس های تلفنی اولیه که به طور 
کامل وقیحانه اعالم می کنند که باید آزاد باش��ید. آزادی 

ک��ه در فرهنگ لغت آنان مترادف ب��ا  بی قید و بندی و 
بی بندوباری  است، شرایط بعدی را هم موکول می کنند 
به جلس��ه خصوصی در ش��رکت! در نتیجه هنگامی که 
ب��ه یكی از ش��رکت های خصوصی به ویژه در ش��مال 
ش��هر تهران مراجع��ه کنیم با کمال تعج��ب خانم هایی 
بی حجاب را می بینیم که مش��غول کارند و بیننده شاید 
در برخورد اول از خاطر ببرد که این ش��رکت در ایران 
فعالیت می کند. با تحقیق بیش��تر مش��خص می شود که 
این ش��رکت های خصوصی که فعالیتش��ان بیش��تر در 
زمینه بازرگانی اس��ت به بهانه این که با بازرگانان سایر 
کش��ور ها رفت و آمد دارند از کارمندان ایرانی خود نیز 
خواس��تار ظاهر غیر ایرانی و اسالمی هستند. در بیشتر 
این ش��رکت ها کشف حجاب شرط اول استخدام است 
و کارفرمایان حقوق ها بیشتری را در ازای حراج عفاف 

در اختیار کارکنانشان قرار می دهند. 
البت��ه ذکر این نكته الزم به ذکر اس��ت که این موضوع 
را نمی ت��وان به همه ش��رکت هایی که برای اس��تخدام 
کارمن��د به روزنامه ها آگهی می دهند تعمیم داد اما نباید 
از دامی که بعضی از ش��رکت های خصوصی فرا روی 
دختران و زنان جوان گس��ترده اند غافل ش��د. اس��تفاده 
ابزاری از زن��ان در محیط  های کار در کش��ورهای در 
حال توس��عه بس��یار مشهود اس��ت. با توجه به این که 
زن��ان نیروهای کار ارزان تری نس��بت به مردان بوده و 
انرژی بیش��تری در کارش��ان صرف می کنند، استخدام 
 آن ها از س��وی کارفرمایان با اس��تقبال بیش��تری روبرو 

می شود. 
تداوم نظام سرمایه داری در افزایش مصرف بوده و این 
افزایش نیز در گرو تبلیغاتی اس��ت که جوامع س��رمایه 
داری از طری��ق آن کااله��ای تولیدی خود را به فروش 
می رسانند. یكی از مهم ترین ابزار تبلیغات در این نظام، 
زنان هس��تند که به دلیل جذابیت های ظاهری، تبدیل به 
عروسكی برای ش��بكه های تلویزیونی شده اند. در این 
نظام، زن ن��ه به دلیل موجودیت انس��انی، بلكه تنها به 
علت جذابیتی که به دلیل جنس��یت از آن بهرمند است 

مورد توجه قرار می گیرد. 
با وجود این که خبرهایی مبنی بر افزایش اش��تغال زنان 
در سال های گذشته، تحقیقات اخیر نشانگر اشتغال تنها 
10 درصد از زنان کش��ور اس��ت که از این میزان تعداد 
زیادی از زنان کاربرد ویترینی در مش��اغل داشته و تنها 

به دلیل ظاهرشان به کار گرفته می شوند. 
این در حالی است که بسیاری از این زنان در محیط های 
کارش��ان امنیت ندارند. در بیش��تر مواق��ع که بعضی از 
دختران مورد آزار و اذیت افراد قرار می گیرند به خاطر 
آنكه کس��ی متوجه ماجرا و باعث آبروریزی نش��ود از 
طرح ش��كایت س��رباز می زنند و غاف��ل از این که این 
ماجرا باعث می شود که این افراد به خود جرأت بدهند 
که دختران معصوم دیگ��ری را مورد آزار و اذیت قرار 

دهند و در واقع با پنهان کاری باعث می ش��وند که آمار 
این جرائم در کشور باال رود. 

همه این مشكل به اینجا ختم نمی شود با آنكه در کشور 
قوانین محكم و س��ختی برای برخورد با این افراد قرار 
داده شده است اما مراجعه به دادسراهای عمومی، مطرح 
ک��ردن این موضوع را ب��رای دخترانی که از ناحیه افراد 
سودجو مورد آزار قرار گرفته اند دشوارتر می کند و قرار 
داش��تن مكان هایی خصوصی برای بیان این مش��كالت 
برای زنان آسیب دیده می تواند عالوه بر تردد راحت تر 
این قشر آسیب دیده، راه را برای سواستفاده های بعدی 

توسط این افراد ببندد. 
نبود سیس��تم نظارتی بر فعالیت های چنین شرکت هایی 
موجب شده است تا این شرکت ها همچنان پابرجا باقی 
بمانند و با وجود شكایات متعدد مردم از این شرکت ها، 
اقدام جدی در راستای نظارت بر عملكرد آنها صورت 
نگیرد.همچنین به دلیل این که ش��رکت های فوق تحت 
نظارت هیچ س��ازمان یا صنفی فعالی��ت نمی کنند برای 
تأس��یس آنها نی��از به اخذ مجوز از هی��چ ارگان دولتی 
نیس��ت. در نتیج��ه  تأس��یس ای��ن گونه ش��رکت های 
خصوصی تنها به ثبت یا چاپ اطالعیه در روزنامه های 

رس��می نیاز دارد و به این شیوه هر فردی بدون در نظر 
گرفتن صالحیت وی، می تواند برای تاس��یس ش��رکت 

اقدام کند. 
در نهای��ت انتش��ار آگهی جذب نی��روی کار در جراید 
و عدم نظارت بر آن از جمله معضالت کش��ور اس��ت 
ک��ه باعث ش��ده گروهی از جوانانی ک��ه ناگزیر از کار 
و کس��ب درآمد هستند در ش��رکت هایی که هدفی جز 
کار و کس��ب حالل دارند مشغول شوند به همین علت 
می بایس��ت در ابتدا فكری به حال ای��ن آگهی ها کرد. 
همچنین نهادهای مس��ئول باید با نظارت بر محیط های 
 کار از ادام��ه اس��تفاده اب��زاری از زن��ان جلوگی��ری 

کنند. 
فرهن��گ س��ازی و ارتقای اعتق��ادات دین��ی از طریق 
رسانه ها نیز می تواند از این بی احترامی بزرگ به جایگاه 
 و ش��آن زنان پیش��گیری کند. دختران و زنان جوان نیز 
می بایس��ت ضمن حفظ هوشیاری، در شرایط مختلف 
زمین��ه را برای بروز این نوع معضل ه��ا فراهم نكنند و 
از طرف دیگر مس��ئوالن در قیل و قال مسائل کشور و 
هیاهوی مشكالت،  توجهی مستمر و ویژه به مسائل  این 

قشر از جامعه داشته باشند.

آژیر

ب��رای همه ما روزهای��ی پیش آمده که 
در میان کارهای بس��یاری فرو رفته ایم 
و کل��ی کار انجام داده ای��م و در عین 
حال روزهایی هم بوده اس��ت که یک 
کار کوچ��ک وقت گیر، تمام وقت مارا 
گرفته اس��ت. چ��را در برخ��ی روزها 
اینق��در کار انج��ام می دهی��م در حالی 
 ک��ه در برخی روزه��ای دیگر باوجود 
این که تمام طول روز مشغول هستیم، 
به نظر می رس��د در عم��ل کاری انجام 
نش��ده است؟ برای پاس��خ دادن به این 
س��ئوال مثالی می زنیم: آیا تا به حال به 
س��احل دریا رفته اید؟ شاید کودکان را 
در حال ساختن قلعه های شنی به وسیله 
شن های س��احل دیده باشید. کاری که 
آنان انجام می دهند این است که با بیلچه 
شن برمی دارند و داخل سطل می ریزندو 
سطل را پر از شن می کنند. سپس سطل 
را برمی گردانند و ب��ه این ترتیب یكی 
از ستون های قلعه شكل می گیرد. چیزی 
که توجه ما را جلب می کند سطل هایی 
است که بچه ها برای ساختن قصر شنی 
از آن اس��تفاده می کنن��د. اگر تا به حال 
قصر شنی ساخته باشید خوب می دانید 
که در مورد چه صحبت می کنم. س��عی 
کنید چند قلوه س��نگ را داخل یكی از 
این سطل ها جای دهید. منظورم از قلوه 
س��نگ، س��نگ هایی به اندازه یک کلم 
کوچک اس��ت. حداکثر سنگ هایی که 
می توانید درون یک سطل جای بدهید، 
س��ه یا چهار عدد اس��ت، مابین آنها را 
هم هوا پر می کند. س��طل شما پر است 
اینطور نیس��ت؟ پراست از قلوه سنگ. 
ولی آیا این به آن معناس��ت که س��طل 
به طور کامل پرش��ده است؟ حاال چند 
س��نگ کوچک به اندازه توپ تنیس را 
برداری��د. خواهید دید که می توانید آنها 
را درون سطل جای دهید. واضح است 
که چه��ار- پنج س��نگ در فضای بین 
قلوه س��نگ ها جای می گیرد. آیا سطل 
پرشده است؟ بلی، سطل از قلوه سنگ 
و س��نگ های کوچک پر شده است. اما 
هنوز می توانید چند ماسه سنگ را درون 
س��طل بریزید. الزم نیست تالش کنید 
آنه��ا راه خود را پیدا می کنند. اگر خیال 
می کنید سطل پراس��ت اشتباه می کنید. 
مقداری ش��ن بردارید و درون س��طل 
بریزی��د. از س��رعت فرورفتن دانه های 
ریز ش��ن در البه الی قلوه س��نگ ها و 
س��نگ های کوچک و ماس��ه سنگ ها 

متعج��ب خواهید ش��د. کار م��ا هنوز 
تمام نش��ده است. باورش مشكل است 
اما س��طل هنوز هم جا دارد. یک لیوان 
آب درون سطل بریزید. خواهید دید که 
آب در عمق سطل ناپدید می شود. اگر 
بخواهید می توانید آنقدر آب بریزید تا 
سطل لبریز ش��ود. اما منظور ما این هم 
نیست. هدف ما از این آزمایش این بود 
که به ش��ما نشان دهیم ظرفی که گمان 
می کنید پر است، در واقع مقدار زیادی 
جا دارد، البته از نوعی دیگر. این درست 
همان اتفاقی اس��ت که در بیشتر روزها 
برای م��ا رخ می دهد. ما کارهای بزرگ 
را انجام می دهیم. این کار خوب و مفید 
است. اما آنقدر با این کارهای عظیم، که 
ش��اید تكمیل کردنشان به بیش از یک 
روز زمان نیاز دارد، مشغول می شویم که 
اغلب کارهای کوچكتر را که ش��اید به 
همان اندازه مهم باشند، از یاد می بریم. 
این همان جایی اس��ت که ما به اهمیت 
الویت بندی کارها پی می بریم. کارهای 
بزرگ مهم هستند؛ کسی اهمیت آنها را 
 انكار نمی کند، ولی کارهای کوچک تر
نیز ممكن است به همان میزان مهم باشند. 
وقتی می خواهید قلوه س��نگ بردارید، 
سنگ های کوچک تر، ماسه ها و دانه های 
شن و قطره های آب را از یاد نبرید. بی 
تردید دوس��ت دارید ب��رای این موارد 
مثال های واقعی مطرح کنم.پس مقایسه 
می کنیم: به عقیده من اگر ش��ما در یک 
سازمان کار می کنید، صبح بخیر گفتن و 
سالم کردن به دیگران بسیار مهم است. 
این کارها را می ت��وان با قطره های آب 
مقایس��ه کرد. این که شما روز پرکاری 
دارید دلیل نمی ش��ود بداخالق باشید! 
تماس های تلفنی را )که البته باید کوتاه 
باش��ند( به دانه های شن تشبیه می کنم. 
آنها هم��واره در جریان هس��تند و اگر 
شما مدام تماس ها را بی پاسخ بگذارید 
 ش��اید مردم خیال کنند دیگر آنجا کار 
نمی کنی��د. پاس��خ دادن ب��ه نامه های 
الكترونیكی و پرداخت صورتحساب ها 
را می توان با ماسه سنگ ها مقایسه کرد. 
جلسات و قرارهای مالقات سنگ های 
کوچک هس��تند و پرژه های بزرگ مثل 
بازرسی و کنفرانس، همان قلوه سنگ ها 
به ش��مار می آیند.باید برای همه کارها 
زمان اختصاص دهی��د و هرکاری باید 
س��روقت اختصاص��ی خ��ودش انجام 

شود. 

جامعه

انجام كار بيشتر در مدت زمان كمتر!!

پنجره

 از نظر بهداش��ت روانی، افرادی که در ازدواج خود موفق بوده اند، کمتر 
دچار بیماری های روانی می شوند. بنابراین ازدواج می تواند عامل مهمی 
برای پرهیز از خطا و س��ببی برای س��المت تن و روان باش��د به طوری 
که در بین کس��انی که به بیمارس��تان های روانپزش��كی مراجعه می کنند 
افراد مجرد بیش��تر به چش��م می خورند.افراد مجرد، زنان بیوه و کسانی 
که متارکه کرده اند در مقایس��ه با اش��خاص متأهل بیش��تر دچار مرگ و 
میرهای زودرس می ش��وند و این موضوع در مورد کلیه ملل و در تمام 
ساختارهای اجتماعی صادق است. این اظهارنظرها داللت بر آن دارد که 
ازدواج و تأهل اثر مهمی بر وضع روانی و س��بک زندگی انس��ان دارد و 
افراد متأهل در مقایس��ه با افراد مجرد از تعادل روانی باالتری برخوردار 
هس��تند. همچنین تحقیقات نش��ان داده اس��ت که میزان افسردگی افراد 

مجرد بیشتر از افراد متأهل است.
خصوصیات ازدواج موفق: همان طور که ذکر ش��د، ازدواج بر سالمت 
روانی افراد در کلیه ملل و جوامع با هر س��اختاری تاثیر مثبتی دارد ولی 
نه هر ازدواجی، بلكه همچنان تأکید ش��د ازدواجی که با موفقیت همراه 
باشد. پیامبر گرامی اسالم نیز همسر خوب و شایسته را بزرگترین نعمت 
زندگی دانس��ته اند، نه هر همسری را. بنابراین ازدواج های موفق مشوق 
رش��د و شكوفایی اشخاص است ولی ازدواج هایی که با موفقیت همراه 
نباش��د با مش��كالت فراوان از قبیل ناکام کردن، تعارض و تنها گذاشتن 
طرفین توأم خواهد ش��د. وقتی هم تعارض زناشوئی شروع می شود، زن 
و ش��وهر به خاطر بی اطالعی از مكانیس��م های خانواده و ندانم کاری 
به مش��كل دامن می زنند. درباره خصوصی��ات ازدواج موفق مالک ها و 
مشخصات مختلفی ارائه شده است. دکتر اسپرجیون روانپزشک معروف 
انگلیس��ی معتقد اس��ت ازدواج موفق باید چهار نیاز اساس��ی انسان را 

برآورده سازد:
1- تأمین کننده نیازهای جنسی باشد. 

2- بین طرفین ارتباط و تعامل توأم با تفاهم وجود داش��ته باش��د و در 
موقعیت های گوناگون ستایش و قدردانی از یكدیگر را ابراز دارند. 

3- زوجین زمینه های تشویق جهت رشد و شكوفایی یكدیگر را فراهم 
می سازند.

4- دو طرف عالوه بر عش��ق و محبت به یكدیگر، به ازدواج نیز عش��ق 
می ورزند و در حفظ بنیاد خانواده پیوسته تالش می کنند.

به طور خالصه می ت��وان برخی از خصایص ازدواج موفق را این چنین 
برشمرد:

 زن و شوهر خود را خوشبخت می دانند. 
 ارض��ای کام��ل و متقابل نیازه��ای فیزیكی و عاطفی اساس��ی انجام 

می گیرد. 
 هر یک از همسران زندگی دیگری را بارور می گرداند.

 محیط زناش��وئی، ش��خصیت هر ک��دام از دو طرف را ارزش��مند و 
ارجمند می گرداند و به هر یک امكان می دهد که به عنوان یک ش��خص 

استعدادهای ذاتی خود را شكوفا سازند و تحقق بخشند.
 پشتیبانی متقابل دارند؛ هیچ یک از زن و شوهر خود یا من دیگری را 

تهدید نمی کنند و از بودن با همدیگر احساس آرامش می کنند.
 نسبت به هم درک و فهم متقابل دارند.

 خانواده محل ارزیابی مش��كالت و کمبوده��ا و اقدام در جهت رفع 
آنهاست.

 سرچش��مه دوس��تی، رفاقت و حمای��ت کننده روان��ی، اقتصادی و 
فرهنگی است.

 خانواده بی اعتمادی، بی انگیزگی، تكرار کار و کس��الت ناشی از آن را 
نیز رفع می کند.

ــق: ازدواج موف��ق ب��ا خصوصیاتی که  ــر ازدواج موف ــر ب ــل مؤث عوام
برش��مردیم به عوامل متعددی بس��تگی دارد که می توان آنها را به طور 

خالصه این چنین ذکر کرد: 
 تناس��ب در تحصیالت، تناسب در س��ن، تناسب در عقیده و اخالق، 
تناسب در تمایالت جنسی، تناسب و هماهنگی فكری و عاطفی،  تناسب 
در ایمان و اعتقادات مذهبی، تناس��ب در زمینه ه��ای تربیتی و فرهنگی 
خانواده، تناس��ب در وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده،تناس��ب در 

مكان جغرافیایی، تناسب در توانایی های ذهنی و..
ــاوره در ازدواج: ازدواج همان طور که ذکر ش��د،  نقش و ضرورت مش
یك��ی از مهم ترین حوادثی اس��ت که در زندگی ه��ر آدمی رخ می دهد، 

بنابراین واجد توجهی در خور اهمیت آن است. 
نظر به اهمیت ازدواج و تشكیل خانواده و تاثیر آن در تداوم و استحكام 
خان��واده و تربیت فرزندان و داش��تن زندگی س��الم ت��وأم با رضایت و 
خوشبختی و احس��اس موفقیت، ضرورت دارد دختران و پسران هنگام 
ازدواج از خدم��ات مش��اوره ازدواج بهره مند ش��وند و از این طریق با 
اهداف، وظایف و حقوق یكدیگر به خوبی آش��نا شوند. امروزه دختران 
و پسران جوان در آستانه ازدواج با بهره گیری از خدمات مشاوره ازدواج 
می توانند با گامهای راس��خ تر و آرامش و اطمینان بیشتری در راه پرپیچ 
و خ��م ازدواج و تش��كیل خان��واده گام نهن��د و در نهای��ت در این امر 
موفق باش��ند. متأسفانه در جامعه ما در برخی از موارد دختران و پسران 
ب��دون مطالعه و آگاهی کافی با برخورداری از احس��اس و ذوق منهای 
 دق��ت در ابعاد گوناگون اخالقی، جس��می و روانی ب��ا یكدیگر ازدواج 

می کنند. 
انواع مشاوره ازدواج: توجه به روند ازدواج نشان می دهد که هر یک از 

مراحل آن به مشاوره مخصوص آن مرحله نیاز دارد.
مراحل مشاوره ازدواج عبارتند از:

ــاوره قبل از ازدواج: هدف اصلی مش��اوره در این مرحله، کمک به  مش
افراد جهت انتخاب زوج مناس��ب اس��ت. این مرحل��ه مهم ترین مرحله 
مش��اوره ازدواج است، زیرا جنبه پیش��گیری دارد و در صورت هدایت 

صحیح موجب تامین بهداشت روانی خانواده می شود. 
ــن ازدواج: هدف از مش��اوره در ای��ن مرحله، تحكیم  ــاوره در حی مش
پایه های زوجین اس��ت. ش��ناخت زوجین از یكدیگر، به دست آوردن 
اطالعات درباره روان شناس��ی زن و مرد، چگونگی رفتار صحیح آنها با 
یكدیگر و جلوگیری از بروز اختالف نظرها و عمیق شدن آن، از اهداف 

این مرحله مشاوره است.
ــد از ازدواج: زوجین در این مرحله، یعنی ش��روع زندگی  ــاوره بع مش
مش��ترک مسائل فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی و سنن مورد قبول یكدیگر 
را تجرب��ه می کنند و ممكن اس��ت قادر به حل پ��اره ای از تعارضات و 
اختالفات نباش��ند، بنابراین مشاوره در این مرحله برای راهنمایی آنها و 

پیشگیری از بروز اختالف مفید خواهد بود.

دث
حوا

بزرگترين نعمت زندگي...

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
شهرس��تان کاش��ان چهار نفر که مرتكب قتل جوانی 
25 س��اله ش��ده بودند پس از 10 روز از وقوع جرم 
شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ منوچهر صفایی 
فرمانده انتظامی شهرس��تان کاش��ان عنوان داش��ت: 
10 روز پی��ش در پی تماس تلفنی یک ش��هروند با 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر این که فردی 
مصدوم در کنار محور جاده روس��تای طاهرآباد رها 
شده است، به سرعت مأموران این فرماندهی جهت 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی صحنه جرم مشخص شد فردی 
به نام »هادی- م« 25 س��اله بر اثر وارد شدن ضربات 
به سر و صورت به شدت مصدوم که طی هماهنگی 
با عوامل اورژانس نامبرده به بیمارستان شهید بهشتی 
کاشان منتقل گردید ولی بر اثر شدت جراحات فوت 
ش��د. این مقام انتظامی عنوان داش��ت: تحقیقات از 

سوی کارآگاهان پلیس آگاهی کاشان برای دستگیری 
قاتل یا قاتالن نامبرده آغاز و مشخص شد تعدادی از 
اهالی روستا با مقتول درگیر و پس از مجروح کردن 
وی را در کن��ار جاده رها کرده و متواری ش��ده اند. 
این مقام مس��ئول عنوان داشت: سرانجام با اقدامات 
ویژه پلیس��ی در کمتر از 10 روز چهارنفر از قاتالن 
»اسماعیل- ط«، »حمیدرضا- ط«، »محمدرضا- م« و 
»مهدی- ی« را شناس��ایی و دستگیر شدند. فرمانده 
انتظامی شهرس��تان کاش��ان با بیان این که متهمان در 
ابتدا منكر بزه ارتكابی بودند اما با مواجهه مدارک و 
مس��تندات پلیس به جرم خود اعتراف کردند گفت: 
متهمان انگیزه خود از این قتل مزاحمت مقتول برای 
نوامیس روس��تا عن��وان کردند. س��رهنگ »صفایی« 
خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشكیل 
پرونده جهت س��یر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند.

با تالش مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
شهرستان خمینی شهر اصفهان فردی که با عنوان جعلی 
دکتر اقدام به رمالی از ش��هروندان می  کرد شناس��ایی و 

دستگیر شد. 
سرهنگ حسن یاردوس��تی فرمانده انتظامی شهرستان 
خمینی شهر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر 
این که فردی به نام »براتعلی- ص« با عنوان دکتر اقدام 
به رمالی و فالگیری می  کند موضوع در دستور کار پلیس 
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت. 
این مقام مسئول عنوان داشت: پس از انجام تحقیقات و 
کسب اطمینان از وقوع با همكاری تعدادی از مالباختگان 
این فرد شیاد و کالهبردار طی یک اقدام غافلگیرانه در 

محل کار خود دستگیر شد. 
وی ب��ا بیان این که متهم دارای 14 فقره س��ابقه کیفری 
در زمینه س��رقت و توزیع مواد مخ��در بوده و چندین 
بار به زندان رفته اس��ت گفت: مته��م مذکور این بار با 

ترفند اس��تفاده از نام دکتر اقدام به رمالی و کالهبرداری 
از مردم می  کرد که خوشبختانه با همكاری خوب مردم 
و تالش فرماندهی انتظامی شهرستان از ادامه کار خود 
بازماند. سرهنگ یاردوستی خاطرنشان کرد: متهم جهت 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل و با صدور 

قرار صادره روانه زندان شد. 
این مقام انتظامی در پایان به ش��هروندان توصیه کرد: از 
اعتم��اد به این گونه افراد خودداری کنند زیرا که اعتماد 
به حرف های پوچ و توخالی این افراد ش��یاد چه بس��ا 
زندگی هایی از هم پاش��یده شده است، فرمانده انتظامی 
شهرس��تان خمینی ش��هر در پایان از مردم خواس��ت 
ب��ه منظور جلوگی��ری از فعالیت افراد رم��ال و فالگیر 
چنانچه اطالعی در ای��ن خصوص دارند موضوع را از 
طریق ش��ماره تلفن 110 به اطالع پلیس برسانند تا در 
 سریع ترین زمان ممكن با آنها برخوردی قانونی صورت 

گیرد.

كالهبرداری رمال با استفاده از عنوان دكتر!دستگيری قاتالن جوان 25 ساله توسط پليس كاشان

کارشناس مسئول مبارزه با بیماري هاي 
مرکز بهداش��ت ش��ماره یک اصفهان 
گف��ت: از میان 50 هزار زوج اصفهاني 
م��ورد آزمای��ش، 700 زوج ناق��ل ژن 
تاالس��مي تشخیص داده ش��ده است. 
مهدي فارس��ي در همای��ش یک روزه 
تاالس��مي ب��ا اش��اره به کاه��ش تولد 
نوزادان مبتال به تاالس��مي در سال هاي 
اخیر، اظهار داشت: با انجام آزمایشات 
پیش��رفته ژنتیكي، تولد ن��وزادان مبتال 
به تاالس��مي م��اژور را به س��ه درصد 
رس��اندیم. وي ب��ا بی��ان ای��ن که در 
ش��هرهاي لنجان، فالورجان و سمیرم 
اصفهان بیش��ترین موارد تاالس��مي به 
چش��م مي خورد، ادام��ه داد: آمار تولد 
نوزادان مبتال به تاالسمي به کمتر از سه 
درصد رسیده و مشكالتي چون خطاي 
یک ت��ا دو درصدي در آزمایش��ات و 
نپذیرفتن زوجین به سقط جنین حامل 
تاالس��مي از صفر درصدي ش��دن آن 
جلوگیري مي کند.کارش��ناس مس��ئول 
واحد مب��ارزه ب��ا بیماري ه��اي مرکز 
بهداش��ت ش��ماره یک با بیان این که 
در کش��ور چهار درصد افراد ناقل ژن 
هستند، افزود: دو تا س��ه میلیون افراد 
حامل ژن تاالس��مي ب��وده و در برخي 
از استان هاي کشور به میزان 14 درصد 
مبتال به تاالسمي هستند. وي به وجود 
بیش از 18 هزار فرد مبتال به تاالسمي 
ماژور در کش��ور اش��اره کرد و گفت: 
از این میزان بیش��ترین تعداد در استان 
مازن��دران با بیش از دو ه��زار و 559 
نفر و کمترین تعداد در اس��تان زنجان 
با 58 نفر است.فارس��ي به شیوع بیشتر 
تاالسمي در بعضي از استان هاي کشور 
اشاره و تصریح کرد: استان هاي گیالن، 
مازندران، خوزستان، کرمان و هرمزگان 
به دلی��ل مجاورت با آب ه��اي آزاد و 
ش��یوع بیماري ماالریا تا 14 درصد به 
بیماري تاالس��مي مبتال هس��تند. وي 
با اش��اره به این ک��ه در جهان نزدیک 
ب��ه 250 میلیون نفر حام��ل و ناقل ژن 
تاالسمي هس��تند، اضافه کرد: از لحاظ 

بیش��ترین می��زان پراکندگ��ي بیماري 
تاالس��مي در جه��ان، آس��یاي جنوب 
شرقي، ش��به قاره هند، کش��ور ایران، 
کشورهاي شرق مدیترانه و نهایتا اروپا 
مبتال به این بیماري هستند. کارشناس 
مسئول واحد مبارزه با بیماریهاي مرکز 
بهداشت ش��ماره یک به مجاورت این 
کشورها با آب هاي محلي و آزاد اشاره 
کرد و گفت: علت ش��یوع تاالسمي در 
این نقاط بیماري ماالریا تا قبل از دهه 
60 به علت هم جواري با آب هاي آزاد 
بوده و بخش عظیم این بیماري، کشور 
ای��ران را در بر مي گیرد. وي با بیان این 
که بیماري ماالری��ا یک بیماري انگلي 
اس��ت که در گلبول هاي قرمز زندگي 
مي کند، بیان داشت: بیماري تاالسمي 
ش��ایع ترین بیماري بعد از بیماري هاي 
عفون��ي و تغذیه اس��ت و بیش از 60 
کش��ور دنی��ا آن را گ��زارش داده ان��د. 
فارس��ي با اش��اره به این که 60 درصد 
از مبتالیان به تاالس��مي را آقایان و 40 
درصد آنان را زنان تش��كیل مي دهند، 
ادام��ه داد: بیش از نیم��ي از افرادي که 
مبتال به تاالس��مي ماژور هستند ارتباط 
فامیلي داش��ته و بیش از 70 درصد از 
مبتالی��ان در جامع��ه ش��هري زندگي 
مي کنند. وي ب��ه 42 درصد از زوجین 
ناقل ژن تاالس��مي اشاره کرد و افزود: 
دو آزمای��ش PND از حامالن این ژن 
گرفته ش��ده که آزمایش PND1 س��ه 
 PND2 ماه قبل از بارداري و آزمایش
حداکثر هفت��ه 10 تا 12 بارداري انجام 
مي شود. کارشناس مسئول واحد مبارزه 
با بیماري هاي مرکز بهداش��ت شماره 
یک بیان داشت: چنانچه در آزمایشات 
جنین مبتال به تاالسمي ماژور تشخیص 
داده شد، دستور سقط جنین از پزشكي 
قانوني تا هفته 16 بارداري داده مي شود. 
وي به س��قط ش��رعي و قانوني جنین 
مبتال به تاالسمي اش��اره کرد و گفت: 
در سال گذشته پنج سقط قانوني جنین 
مبتال به تاالسمي ماژور در اصفهان زیر 

نظر پزشكي قانوني انجام شد.

كارشناس مسئول مبارزه با بیماري هاي مركز 
بهداشت شماره يک اصفهان:

از هر 50 هزار زوج اصفهاني 700 زوج ناقل 
ژن تاالسمي هستند

انديشهایکثيفبانگاهیاستثمارگرانهبهزن
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thuesday 26 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص در همايش چهره هاي ماندگار و افتتاحیه نمايشگاه طال عنوان شد:

اعتراضاتحاديههايکشوريبهتبليغات
منفيبانکهادررسانهملي

نخستین همایش تجلیل از چهره هاي ماندگار صنعت طال و جواهر کشور همزمان 
با افتتاح پنجمین نمایش��گاه بین المللي فلزات گرانبها، طال، جواهر، س��نگ هاي 
قیمتي، نقره، س��اعت، ماش��ین آالت و تجهیزات وابس��ته در محل نمایشگاه هاي 
بین المللي اس��تان اصفهان و با حضور اس��تاندار اصفهان گشایش یافت. در این 
همای��ش رئیس اتحادیه طال و جواهر کش��ور مراتب اعتراض خود را از تبلیغات 
منفي برخي بانک ها در رس��انه ملي در خصوص صنعت طال اعالم کرد و گفت: 
این تبلیغات باعث ضرر و زیان جدي اهالي این صنف خواهد شد. محمد کشتي 
آراي با اشاره به این که در این تبلیغات از خرید طال به عنوان اقدامي ضررآمیز یاد 
مي ش��ود، افزود: این در حالي است که در بخش دیگري از این پیام بازرگاني به 
افزایش هشت برابري قیمت طال طي چند سال گذشته اشاره مي شود. وي اضافه 
کرد: رؤس��اي اتحادیه هاي سراسر کش��ور قصد دارند در آینده اي بسیار نزدیک 
نامه اعتراض خود را به بانک صادرات که عامل این سوء تبلیغ است ارسال کنند 

و همچنین مسئوالن مرتبط را در جریان خواهند گذشت. 
نمايشگاه، نظاره پیشرفت 

وي در ادامه از نمایش��گاه به عنوان فرصت مناس��بي براي دس��ت اندرکاران این 
صنعت به منظور نظاره پیش��رفت و توان یكدیگر یاد کرد و بیان داش��ت: در حال 
حاضر با توجه به شرایط رقابتي موجود، محصوالت تولیدي کشور باید با ضریب 
نف��وذ باال به بازار دیگرکش��ورها راه یابد. رئیس اتحادیه کش��وري طال و جواهر 
اضافه کرد: با اس��تفاده از دس��تگاه ها و ماش��ین آالتي که توسط مهندسان جوان 
ایراني ساخته شده و نمونه آن در همین نمایشگاه وجود دارد، باید تولیداتي را به 
بازار ارایه داد که ایران را از حالت یكي از پرمصرف کننده ترین کاالهاي وارداتي 

طال خارج کند. کش��تي آراي قوانین بازدارنده، افزایش ش��دید هزینه هاي جانبي 
تولید و افت انگیزه صنعتگران طال را از مهم ترین مش��كالت این صنف دانست. 
وي همچنی��ن از ایجاد منطقه تجاري-صنعتي با معافیت مالیاتي براي این صنعت 
خبر داد و اعالم جزییات آن را به آینده موکول کرد. رئیس اتحادیه طال و جواهر 
کشور به ثبت قانوني نمونه هاي ابتكاري طراحي طال و تهیه آرشیوي از طرح هاي 
ساخته شده توسط طراحان ایراني نیز اشاره کرد و بیان داشت: این اقدام با کمک 

مشاوران حقوقي در حال برنامه ریزي و انجام است.

 فرمانده يگان حفاظت منابع طبیعي اصفهان:
مراقبت از منابع طبيعي اصفهان 30 درصد 

افزايش يافت
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعي استان اصفهان، گفت: با اجراي 
سیستم مانیتورینگ و تجهیز ناوگان گشت و مراقبت به سیستم GPS، نظارت 
بر نیرو هاي گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعي اصفهان، 30 درصد 
افزایش یافته است. ابراهیم شریفي با اشاره به اهمیت حفاظت از عرصه هاي 
منابع طبیعي و ذخایر جنگلي، اظهار داشت: حفاظت از عرصه هاي منابع 
طبیعي و ذخایر جنگلي، اعتبار گذاري ساالنه و هزینه کرد آن با به کار گیري 
نیرو هاي گشت و مراقبت و امكانات و تجهیزات سازماني در این راستا از 
اهمیت هاي زیادي برخوردار اس��ت. وي به اهداف اجراي این طرح اشاره 
کرد و افزود: اجراي سیس��تم مانیتورینگ در راستاي لزوم نظارت بهینه و 
دقیق براي اطمینان دستگاه هاي نظارتي در راستاي انجام اقدامات درست و 
مناسب و افزایش ضریب نظارت بوده است. فرمانده یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعي، استان اصفهان تصریح کرد: با تجهیز ناوگان گشت و مراقبت 
به سیستم GPS در یگان حفاظت منابع طبیعي اصفهان، کنترل و نظارت در 

این یگان، علمي تر و دقیق تر انجام مي شود.
وي به مزایاي استفاده از این سیستم اشاره کرد و ادامه داد: مدیریت کارا و 
دقیق بر عوامل گشت و مراقبت، افزایش قدرت نظارتي بر عملكرد آنها، 
دریافت اطالعات دقیق از میزان عملكرد و کارکرد تمام عوامل گش��ت و 
مراقبت و دریافت اطالعات میزان سوخت خودرو ها و استهالک آن براي 

اعتبار گذاري در پروژه از مزایاي استفاده از این سیستم است. 
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعي اس��تان اصفهان با بیان این که 
یك��ي از نتایج مهم این طرح برنامه ریزي در راس��تاي حضور بیش��تر در 
مكان هاي بحراني استان است، گفت: برنامه ریزي در راستاي حضور بیشتر 
در مكان هاي بحراني استان، هدایت نیرو هاي گشت و مراقبت در راستاي 
اطفاي حریق مراتع براس��اس سیستم در مرکز فرماندهي و کنترل از نتایج 

مهم این طرح است.

شهردار منطقه 9 اصفهان اعالم كرد:
شروع عمليات اجرايی فاز دوم خيابان قدس 

با هزينه ای بالغ بر سه ميليارد ريال
عملی��ات اجرایی فاز دوم خیابان قدس در منطق��ه 9 اصفهان با هزینه ای 
بالغ بر س��ه میلیارد ریال به زودي آغاز مي شود. شهردار منطقه 9 اصفهان 
با اش��اره به این که احداث کامل خیابان قدس بار ترافیكی محورهای این 
منطق��ه را کاهش می دهد، اف��زود: اجرای طرح خیابان قدس از مهم ترین 
درخواست هاي شهروندان منطقه 9 است که شهرداري این منطقه پس از 
سال ها انتظار و توجه خاص شهردار محترم اصفهان فاز اول این خیابان در 
اسفندماه سال 89 به طول 420 متر با هزینه ای بالغ بر بیست و نه میلیارد ریال 
به بهره برداری رسید. وی با بیان این که خیابان قدس یكي از خیابان هایی 
اس��ت که آتش��گاه را به کهندژ متصل می کند، اضافه کرد: در این راس��تا 
شهرداری این منطقه از سال گذشته ساماندهی این محور را به طول دو هزار 

متر و عرض 45 متر در دستور کار خود قرار داده است.
وی هزینه اجرای فاز نخست خیابان قدس حدود سه میلیارد تومان دانست 
و بیان داش��ت: براساس تصویب کمیسیون ماده پنج، عرض خیابان قدس 
45 متر تعریف شده که 25 متر گذر اصلی خیابان و 20متر فضای سبز کنار 
خیابان را شامل می شود. وی از اجراي بیش از 20 پروژه عمراني، فرهنگي، 
خدماتي و ورزش��ي در این منطقه سال جاري خبرداد و خاطرنشان کرد: 
بودجه منطقه 9 در سال 90 را 120 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: احداث 
فاز دوم خیابان قدس با اعتباري بالغ بر سه میلیارد ریال، ایحاد کندرو خیابان 
آتشگاه با هزینه یک میلیارد ریال از مهم ترین پروژه هاي این منطقه در سال 

جاري است. 

معاون سما و رئیس مركز فرهنگی و آموزشی 
سما واحد خمینی شهر: 

امسال در بزرگترين مدرسه دنيا، يعنی 
مدرسه اسالم ثبت نام می شويد

به همت مدیریت مدرسه راهنمایی پسرانه سما و با مساعدت ریاست محترم 
واحد خمینی شهر، مراسم جشن تكلیف برای دانش آموزان پایه سوم در 
روز بیس��ت و سوم اردیبهش��ت ماه مصادف با بیست و سومین سالگرد 

تأسیس واحد خمینی شهر و روز روابط عمومی برگزار شد. 
در این مراسم، عجبی نایینی معاون سما واحدخمینی شهر ضمن خیرمقدم 
به اولیا و دانش آموزان و سایر مهمانان، خطاب به دانش آموزان افزود: امسال 
در بزرگترین مدرسه دنیا، یعنی مدرسه اسالم ثبت نام می شوید. از این پس 
خداوند با ش��ما صحبت می کند و شما را مورد خطاب قرار می دهد و به 
خاطر ارزانی این نعمت بزرگ این زمان را جشن می گیریم تا یاد و خاطره 
آن را ماندن��ی کنیم. در ادامه وی به نقل از موالی متقیان حضرت علی)ع( 
افزود: جهت ش��كرگذاری می بایست ابتدا سجده شكر به جا آورید و به 
فرشتگانی که برای ثبت اعمال شما می آیند سالم کرده و از شیطان رجیم 
برائت جویید و از خداوند متعال طلب یاری کنید. وی همچنین از دانش 
آموزان خواس��ت تا با قلب های پاک و س��اده خود همه را دعا کنند. پس 
از آن مش��اور مدرسه راهنمایی طی ایراد سخنرانی به توضیح معنای بلوغ 
و معرفی جنبه های مختلف آن پرداخت. طی این مراس��م دانش آموزان با 
خواندن نیایشی دسته جمعی با خدای خود عهد و پیمان بستند که به او و 
مهربانی اش ایمان می آورند و به ایمان خود استوارند و از راه خدا منحرف 
نمی شوند و از خداوند متعال درخواست نمودند که یاریشان کند که بر این 

پیمان ملكوتی استوار باشند.
در پایان مراس��م نیز معاون مدرس��ه راهنمایی ضمن اش��اره به امكانات 
و موقعیت مناسب دبیرستان پس��رانه سما برای ثبت نام از ممتازان مقطع 
راهنمایی از اولیای دانش آموزان برای ش��رکت در این مراسم تقدیر نمود. 
مراسم با اهدای لوح یادبود و سجاده به کلیه دانش آموزان شرکت کننده و 

گرفتن عكس یادگاری با خانواده ها خاتمه یافت.

به  مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن؛
برگزاری هزار برنامه فرهنگي 

در چهارمحال و بختياري
مدیرکل امور بانوان و خانواده اس��تانداري چهارمحال و بختیاري گفت: 
به مناسبت هفته بزرگداش��ت مقام زن بیش از یک  هزار برنامه فرهنگي، 
هنري در این اس��تان برگزار مي ش��ود. روح انگیز کرمي اظهار داشت: در 
این هفته برنامه هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، آموزشي، هنري، سیاسي 
و غیره برگزار مي شود. وي با اشاره به فعالیت سه کمیته فرهنگي، ورزشي 
و آموزش��ي براي برگزاري مطلوب برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام زن 
در این اس��تان، گفت: بررس��ي نقش زنان در جهاد اقتصادي، برگزاري 
جشنواره فاطمي، تجمع بانوان در حمایت از زنان بحرین و تشویق زنان 
ش��اغل در ادارات از مهم ترین این برنامه ها است. کرمي از برگزاري دو 
مس��ابقه فرهنگي در این هفته خبر داد و افزود: یک مس��ابقه مربوط به 
س��خنان اخیر مقام معظم رهبري در مورد زنان و مسابقه دیگر در مورد 
نكته هایي از کتاب هاي مسأله حجاب، نظام حقوق زن در اسالم و آزادي 
جنس��ي در غرب اثر استاد شهید مرتضي مطهري هستند. مدیرکل امور 
بانوان و خانواده استانداري چهارمحال و بختیاري در ادامه مادران را مدیر 
داخلي هر خانواده دانست و گفت: رکن اصلي خانواده را مادران تشكیل 
مي دهند. وي همچنین سهم زنان در مدیریت این استان را اندک دانست و 
خاطرنشان کرد: هم اکنون نوع نگاه ها به مشارکت زنان در مدیریت امور 
استان مثبت شده است. کرمي برنامه ریزي براي فراهم کردن زمینه ایجاد 
اشتغال زنان در روستاهاي باالي یک هزار خانوار را جزو برنامه هاي اصلي 
جاري این دفتر برش��مرد و افزود: تدوین بانک جامع اطالعاتي زنان این 
اس��تان نیز به زودي آغاز مي شود. کرمي در ادامه روز زن را روز بررسي 
زندگي حضرت زهرا)س( دانس��ت و ابراز داشت: بانوان ما باید در این 
روز با سیره و روش زندگي حضرت زهرا)س( بیشتر آشنا شوند. وي با 
اشاره به ابعاد شخصیتي حضرت زهرا)س( خاطرنشان کرد: آن حضرت 
در تربیت فرزندان و یاري رساندن به محرومان و نیازمندان نمونه بودند و 

از اطعام خود در اختیار مستضعفان مي گذاشتند.  

رئیس دانشگاه علوم پزشكي:
احداث بيمارستان قلب شهركرد 

نيازمند120ميليارد ريال اعتبار است
رئیس دانش��گاه علوم پزش��كي چهارمحال و بختی��اري گفت: احداث 
بیمارستان قلب شهرکرد نیازمند120میلیارد ریال اعتبار است. رضا ایماني 
از راه اندازي بیمارس��تان قلب این استان خبر داد و افزود: مطالعات این 
پ��روژه به اتمام رس��یده و در صورت تامین اعتبار، عملیات س��اخت و 
احداث این بیمارس��تان در کوتاهترین زمان اجرایي مي شود. وي با بیان 
این که پیش بیني مي شود عملیات احداث این پروژه در دو سال به اتمام 
برسد خاطرنشان کرد: توان کادر پزشكي استان در جراحي قلب باز قابل 
قبول اس��ت به طوري که مي توان اس��تان را یكي از استان هاي پیشرو 
در این فناوري دانس��ت. ایماني از رس��انه ها و مطبوعات محلي استان 
خواست نسبت به معرفي توانمندي پزشكان استان به مردم دیگر استان ها 

و نیازمندان خارج از کشور اقدام کنند.

پايان طرح بهسامان در 120 مدرسه 
چهارمحال و بختياری 

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروي برق چهارمحال و بختی��اري از پایان 
اجراي طرح بهسامان )بهینه سازي مصرف انرژي( در 120 مدرسه استان 
خبر داد. رحمت اله حمامیان در مراسم اختتامیه این طرح افزود: اجراي 
طرح آموزشي بهینه سازي مصرف انرژي با هدف تغییر نگرش و رفتار 
دانش آم��وزان و خانواده هاي آنان در زمینه مص��رف انرژي در مدارس 
استان با موفقیت به پایان رسید. وي ادامه داد: فرهنگ سازي در مدارس 
از همان پایه هاي ابتدایي تحصیلي دانش آموزان گامي مؤثر براي ایجاد 
امكان استفاده بهینه از منابع، حفظ ثروت ملي و برقراري عدالت در جامعه 
است، اجراي طرح بهسامان موجب رشد و تعالي فرهنگي دانش آموزان 
و حافظان ذخایر طبیعت و محیط زیست مي شود. حمامیان تصریح کرد: 
طرح آموزش��ي مدیریت مصرف در مدارس اس��تان با همكاري سازمان 
بهره وري انرژي ایران و سازمان آموزش و پرورش استان از طرف معلمان 
و مج��ري طرح در قالب یک واحد درس��ي غیراجباري در طول س��ال 
تحصیلي 90-89 با شیوه غیرکالس��یک و شاد با کمک دانش آموزان و 

وسایل آموزشي اجرا شد.

نماينده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري:
امام خميني احياگر

شخصيت زن ايراني است
نماینده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري گفت: امام خمیني )ره( احیاکننده 
ش��خصیت زن در ایران است. حجت االسالم حسنعلي موذني در مراسم 
جشن بزرگ میالد کوثر در محل حسینیه امام خمیني)ره( تیپ 44 سپاه این 
استان با تبریک سالروز والدت حضرت زهرا)س( و روز مادر با بیان ابعاد 
ش��خصیتي حضرت زهرا)س( اظهار داشت: خدا محوري، والیت مداري 
سیاست و بصیرت از جمله ابعاد شخصیتي حضرت زهرا)س( است. وي 
افزود: حضرت زهرا)س( به عنوان اس��وه و الگو یک منبع نامحدود براي 
کش��ف ارزش هاي یک انسان و زن کامل است. موذني امام خمیني)ره( را 
احیا کننده شخصیت زن در ایران دانست و گفت: بعد از پیروزي انقالب 
اسالمي به رهبري حضرت امام خمیني)ره( زن مسلمان با شخصیت حضرت 
فاطمه)س( احیا شد و ایشان را به عنوان الگوي برتر پذیرفت. نماینده ولي 
فقیه در سپاه چهارمحال و بختیاري به نقش زنان در پیروزي و تداوم انقالب 
اسالمي اشاره کرد و گفت: مادران و زنان ایراني در جامعه اسالمي با بردوش 
گرفتن مسئولیت هاي مؤثر، انقالب اسالمي را درعرصه هاي مختلف پیش 
برده و حتي با الگو شدن روحیه تالش، صبر وسازندگي زن مسلمان ایراني 

را به عنوان الگو زنان دنیا معرفي کردند.

رعايت مقررات ملي ساختمان 
در مسكن مهر كاشان

س��رعت اجراي پایین و روش هاي س��نتي س��اخت و س��از، در مقابل نیاز 
روز افزون مس��كن در کش��ور جوابگو نیست. مدیر روابط عمومي یكي از 
شرکت هاي انبوه سازي کاشان در گفتگو با موج گفت: اهمیت بهینه سازي 
مصرف انرژي در س��اختمان و همچنین نیاز س��رعت در اجراي پروژه ها، 
استفاده از فن آوري هاي نوین ساخت و ساز را اجتناب ناپذیر کرده است. 
مجی��د س��ایبان گفت: در پ��روژه 320 واحدي این ش��رکت، تمام مباحث 
مقررات ملي س��اختمان رعایت شده است. وي با اشاره به سیستم صنعتي 
س��ازِي قالب هاي عایق ماندگار )ICF( افزود: سیستم ICF یكي از بهترین 
روش هاي س��اخت س��ازه از جهت انطباق با مباحث 20 گانه مقررات ملي 
ساختمان است. سایبان، سرعت در اجرا، عدم نیاز به عمل آوري بتن، عایق 
مناس��ب صوتي و حرارتي، عملكرد مطلوب در برابر زلزله و س��ازگاري با 

محیط زیست را از امتیازات قالب هاي عایق ماندگار دانست. 

حجم آب سد زاينده رود باز هم كاهش يافت

حج��م آب موج��ود در مخزن س��د زاینده رود در اس��تان ح��دود 56 میلیون 
مترمكعب در مقایسه با پارسال کاهش یافته است. حجم آب موجود در مخزن 
 سد زاینده رود اصفهان که مهم ترین سد این استان به شمار مي رود، نزدیک به
56 میلیون مترمكعب )معادل 9 درصد( در مقایسه با زمان مشابه پارسال کاهش 

نشان مي دهد. 
همچنین آب موجود در مخزن این س��د در زمان کنوني افزون بر 569 میلیون 
مترمكعب گزارش شده است. بر اساس این گزارش، حجم کنوني آب ورودي 
به مخزن سد زاینده رود 653 میلیون مترمكعب ثبت شده که این میزان در مقایسه 
با زمان مش��ابه پارسال 29 درصد کمتر است. در زمان کنوني تنها 39 درصد از 
حجم سد مخزني زاینده رود از آب پر شده است. سد گلپایگان دیگر سد مهم 
اس��تان اصفهان نیز در زمان کنوني با کاهش 27 درصدي آب موجود در مخزن 
خود مواجه شده است. حجم آب گزارش شده از مخزن این سد تا پایان هفته 

گذشته، 24 میلیون مترمكعب بوده است.

دوچرخه تک نفره الكتريكي به محور تاريخی 
اصفهان می آيد

رئیس کمیس��یون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان از استفاده دوچرخه 
تک نفره الكتریكی در حمل و نقل عمومی در محور تاریخی به خصوص چهارباغ 
عباس��ی و میدان ام��ام )ره(خبرداد و گفت: با ممنوعیت ت��ردد خودرو در محور 
چهارباغ عباسی این طرح اجرایی خواهد شد. ابوالفضل قربانی با اعالم این مطلب 
افزود: تنها در بخش هاي محدودي از اصفهان از جمله بافت میدان امام )ره( امكان 
حمل و نقل شهروندان با درشكه خاطره برانگیز فراهم می باشد و دیگر گوشه هاي 
تاریخي اصفهان نیاز به این حمل و نقل قدیمي ندارد بنابراین مدیریت ش��هری 
اصفهان در نظر دارد تا بستر استفاده از دوچرخه تک نفره الكتریكی خورشیدی را 
در محور تاریخی ایجاد نماید. وی با بیان این که توسعه مسیر درشكه سواری از 
برنامه های شهرداری نیست اذعان داشت: این وسیله قدیمی به عنوان وسیله حمل 

ونقل عمومی نیست بلكه به صورت نمادین و تشریفاتی از آن یاد می شود.

كتابخانه مركزي گلپايگان به بهره برداري رسید

با حضور مسئول دفتر رهبر معظم انقالب و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي کتابخانه 
مرکزي شهرستان گلپایگان افتتاح و به بهره برداري رسید. 

با حضور مسئول دفتر رهبر معظم انقالب، وزیر ارشاد اسالمي، استاندار اصفهان و 
امام جمعه گلپایگان کتابخانه مرکزي گلپایگان در این شهرستان مورد بهره برداري 
ق��رار گرفت. با توج��ه به این که در حال حاظ��ر این کتابخان��ه داراي 32 هزار 
 جلد کتاب اس��ت اما گنجایش نهایي این کتابخانه حدود 300 هزار جلد کتاب 

است.
بودجه این کتابخانه که از س��ال 1386 مورد تصویب قرار گرفت افزون بر س��ه 
میلیارد تومان است. از نقاط برجسته این کتابخانه مي توان به وجود بخش هاي نسخ 
خطي، کتابخانه دیجیتال و بخش نابینایان اش��اره کرد. در بخش نسخ خطي این 
کتابخانه 500 جلد کتاب خطي که قدمتي در حدود 550 ساله دارند مورد استفاده 
قرار مي گیرد. ظرفیت سالن هاي مطالعه این کتابخانه که به دو بخش خواهران و 

برادران تفكیک شده است حدود 300 نفر است. 
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مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسیرانی شهر اصفهان :
نصب تبليغات بر روي تاكسي ها در حال پيگيري است

معاون اوقاف استان اصفهان:
سامانه بلوتوث در بقاع متبركه اصفهان فعال شد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهر اصفهان با اش��اره به نصب تبلیغات بر روي 
تاکسي ها اظهار داشت: نصب تبلیغات روي بدنه 
تاکس��ي ها زمینه درآمدي خوبي را براي رانندگان 

تاکسي فراهم مي کند. 
علي رضا تاجمیر ریاحي با اشاره به این که نصب 
تبلیغ��ات بر روي تاکس��ي ها در ح��ال پیگیري 
اس��ت، گفت: پس از اجراي قانون هدفمند کردن 
یارانه ه��ا، بهره ب��رداري از این تبلیغ��ات مي تواند 

زمینه مناس��ب درآمدي را براي رانندگان تاکسي 
به همراه داش��ته باش��د. وي اف��زود: این طرح در 
بس��یاري از کالنش��هرها از جمل��ه ته��ران مورد 
پیگیري و اس��تقبال قرار گرفته و قطعا براي بخش 
خصوصي و افزایش درآمد شهرداري ها و افزایش 
درآم��د رانندگان ن��اوگان عمومي خبر خوش��ي 

خواهد بود. 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
ش��هر اصفهان تصریح کرد: پس از نهایی ش��دن 

مطالعات این طرح به صورت آزمایش��ی تعدادی 
تاکسی در ش��هر اصفهان زیر بار تبلیغات تجاری 
خواهند رفت تا نتایج کار مش��خص ش��ود و اگر 
ای��ن طرح نتیج��ه بخش بود ادام��ه اجرای آن در 
دستور کار قرار خواهد گرفت. تاجمیر ریاحي در 
خصوص بس��ته هاي حمایتي به رانندگان تاکسي 
تصریح ک��رد: به منظ��ور تعویض تاکس��ي هاي 
فرس��وده، طرح پرداخت 10 میلیون تومان وام به 

رانندگان در حال بررسي است.

معاون فرهنگي اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: به مناسبت هفته بزرگداشت مقام مادر، سامانه 
بلوتوث با ارائه دانس��تني هایي در راستاي ازدواج در 
تمام بقاع متبرکه استان فعال شده است. حجت االسالم 
محمدتقي نقدعلي با اشاره به برنامه هاي اداره اوقاف 
اصفهان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام مادر، اظهار 
داشت: اجراي برنامه هاي فرهنگي و سخنراني در تمام 

بقاع متبرکه اس��تان از برنامه هاي این اداره به مناسبت 
هفته بزرگداش��ت مقام مادر اس��ت. وي با اش��اره به 
نظام مند بودن برنامه هاي اداره اوقاف، افزود: برنامه هاي 
این اداره به صورت کالن تعریف شده که به صورت 
نظام مند ارائه مي ش��ود. معاون فرهنگي اداره اوقاف و 
امور خیریه اس��تان اصفهان با اشاره به برنامه هایي در 
راستاي معرفي شخصیت حضرت فاطمه زهرا )س( 

تدوین شده است، تصریح کرد: بروشور هاي تهیه شده 
و سخنراني در بقاع متبرکه استان از برنامه هاي این اداره 
در راستاي معرفي شخصیت و ابعاد شخصیتي حضرت 
فاطمه زهرا )س( به تمام مردم اصفهان اس��ت. وي به 
تاثیر گذاري ارائه این برنامه ها در جامعه اش��اره کرد و 
ادام��ه داد: ارائه این برنامه ها در جامعه و میان مردم در 
راستاي آشنایي با شخصیت و زندگي حضرت فاطمه 
زهرا )س(، تاثیرات چشمگیري در جامعه دارد. نقدعلی 
اضافه کرد: ارائه برنامه هاي فرهنگي و معرفتي در بقاع 
متبرکه براساس نیاز مردم بوده و انجام اقدامات الزم در 

این راستا با توجه به نیاز هاي جامعه امروز است. 

استاندار اصفهان از تأسیس شهرک طال و جواهر و بورس عتیقه در اصفهان 
خب��ر داد. علیرضا ذاکر اصفهاني در آیین گش��ایش پنجمین نمایش��گاه طال، 
جواهر و فلزات گرانبها در اصفهان گفت: این ش��هرک با هدف ساماندهي و 
تنظیم مناسبات تجاري و اقتصادي صنف طال و جواهر تأسیس خواهد شد. 
وي این اقدام را زمینه س��از مدیریت بهتر و بالندگي هنرمندان فعال در این 
عرصه دانس��ت. استاندار اصفهان با اش��اره به قدمت تاریخي ایران در زمینه 
ای��ن صنعت، افزود: ریش��ه هنر طال و جواهر را مي ت��وان در هنرهاي کهن 
و تم��دن ایران و اصفهان یافت. ذاکر اصفهاني از هنرمندان طالس��از ایران و 
اصفه��ان به عن��وان میراث داران فرهنگ و هنر غني کش��ور یاد کرد. گفتني 
است در حضور استاندار اصفهان و دیگر مقامات از پنج نفر از پیشكسوتان و 

چهره هاي ماندگار فعال در عرصه صنعت طال، جواهر و نقره تجلیل شد. 

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان پیشنهاد داد: در صورتي که امكان جاري شدن 
آب در بستر زاینده رود در فصل تابستان وجود ندارد بهتر است براي پر کردن اوقات 

فراغت جوانان قسمتي از آن به زمین فوتبال و والیبال تبدیل شود. 
علیرضا نصر اصفهاني با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان 
گفت: مدیریت شهري در برنامه اصفهان 95، برنامه هاي متنوع و مطلوبي براي پر 
کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در نظر گرفته است. نصر اصفهاني با تأکید 
بر این که بایستي برخي امكانات از جمله استخر و زمین هاي ورزشي به صورت 
24 ساعته در اختیار شهروندان قرار گیرد، ادامه داد: درحال حاضر که امكان جاري 
ش��دن آب در بس��تر زاینده رود وجود ندارد مي توان بخشي از این رودخانه را در 
 فصل تابستان براي استفاده جوانان و نوجوانان به زمین هاي والیبال و فوتبال تبدیل 

کرد.

استاندار اصفهان خبر داد:

ايجاد شهرك طال و جواهر و بورس عتيقه 
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان پیشنهاد داد:

تبديل بستر زاينده رود به زمين فوتبال 

فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: ترویج فرهنگ 
حج��اب ب��ا تش��ویق خوش حجابان و اف��رادي که 
ارزش هاي اسالمي را رعایت مي کنند، محقق مي شود. 
حسن کرمي در جشن بزرگي که از سوي فرماندهي 
انتظامي اس��تان به منظور تجلیل از خوش حجاب ها 
برگزار ش��د، اظهارداش��ت: یكي از وظایف پلیس، 
حفظ امنیت به خصوص امنیت اخالقي جامعه است 
که ما در نیروي انتظامي تالش مي کنیم با برنامه هاي 
فرهنگي مبتني ب��ر ارزش هاي دیني این وظیفه خود 
انجام دهیم. وي با اشاره به این که مسأله حجاب را با 
زور نمي توان در جامعه نهادینه کرد، افزود: باید براي 
ترویج فرهنگ خوش حجابي زوایاي مثبت حجاب 
را نش��ان داده و از خوش حجاب ها تشویق به عمل 
آید. فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان تصریح کرد: به 
منظور ریش��ه کني بدحجابي، نخست باید از کساني 

که خودشان ارزش هاي اس��المي را رعایت و آن را 
به دیگران آموزش مي دهن��د، تجلیل کرد. وي ادامه 
داد: دین ما یک دین مترقي است و براي هر مسأله اي 
یک برنامه دارد که اگر به خوبي فرهنگ سازي شود با 

مقبولیت از سوي مردم مواجه خواهد شد.
رئیس پلیس استان تأکید کرد: پلیس وظیفه خود را در 
زمینه حفظ امنیت اخالقي جامعه انجام مي دهد اما در 
برخي مواقع شرایط ایجاب مي کند تا وظیفه خود را 

با اقدامات فرهنگي پیش بریم. 
وي با بی��ان این که مردم اصفهان در تاریخ انقالب و 
جنگ تحمیلي نقش بس��زایي را ایفا کرده اند، گفت: 
قطعا در دوره حاضر دختران نیز مي توانند الگویي از 
یک زن محجبه اس��المي را به دیگر زنان مسلمان به 

نمایش بگذارند. 
کرمي همچنین در ادامه از برنامه هاي جدید فرهنگي 

پلیس اصفهان در آینده اي نزدیک خبر داد و افزود: با 
تزئین فضا هاي شهري توسط خوش حجاب ها، امنیت 

اخالقي به بهترین شكل ممكن فراهم خواهد شد. 
ط��رح خوش حجاب  ها توس��ط فرمانده��ي نیروي 
انتظامي اس��تان اصفهان با ارائه س��ه طرح فرهنگي 
توس��ط کارت هاي قرمز، زرد و س��فید به سه دسته 
از اف��راد بد حج��اب، خوش حجاب و اف��رادي که 
حجاب مناسبي داشتند، آغاز شد که از طریق مسابقه 
پیامكي از افراد ش��رکت کننده در طرح درخواس��ت 
 هم��كاري ش��د که س��ه هزار نف��ر اع��الم آمادگي 

کردند.
در این جش��ن ش��ش هزار نف��ر از بان��وان محجبه 
حضور داشتندکه به 180 نفر از افرادي که در مسابقه 
 پیامكي ش��رکت کرده بودند به قی��د قرعه جوائزي

اهدا شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
ترويج حجاب با تشويق خوش حجابان محقق مي شود
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پرسش
خبر

یکی از معمول ترین سئوالهایی که مطرح 
می ش��ود این است که: چه کسی صفر را 
کش��ف کرد؟ البته برای ج��واب دادن به 
این سئوال بدنبال این نیستیم که بگوئیم 
ش��خص خاصی صفر را ابداع و دیگران 
از آن زمان به بعد از آن استفاده می کردند. 
اولین نکته شایان ذکر در مورد عدد صفر 
این اس��ت که این ع��دد دو کاربرد دارد 
که هر دو بسیار مهم تلقی می شود یکی 
از کاربرده��ای عدد صفر این اس��ت که 
به عنوان نش��انه ای برای جای خالی در 
دستگاه اعداد )جدول ارزش مکانی اعداد( 
بکار م��ی رود. بنابرای��ن در عددی مانند 
۲۱۰۶ عدد صفر استفاده شده تا جایگاه 
اعداد در جدول مشخص شود که بطور 
قطع این عدد با عدد ۲۱۶ متفاوت است. 
دومین کاربرد صفر این است که خودش 
به عنوان عدد بکار می رود که ما به شکل 
عدد صفر از آن استفاده می کنیم. هیچکدام 
از این کاربردها تاریخچه پیدایش واضحی 
ندارند. در دوره اولیه تاریخ کاربرد اعداد 
بیشتر بطور واقعی بوده تا عصر حاضر که 
اع��داد مفهوم انتزاعی دارند. به طور مثال 
مردم دوران باستان اعداد را برای شمارش 
تعداد اس��بان، … بکار می برند و در این 
گونه مسائل هیچگاه به مسأله ای برخورد 
نمی کردند که ج��واب آن صفر یا اعداد 
منفی باش��د. بابلی ها تا مدتها در جدول 
ارزش مکانی هی��چ نمادی را برای جای 
خالی در جدول به کار نمی بردند. می توان 
گفت از اولین نمادی که آنها برای نشان 
دادن جای خالی استفاده کردن گیومه )“( 
ب��ود. به عنوان مثال ع��دد ۶“۲۱ نمایش 
دهنده ۲۱۰۶ بود. البته باید در نظر داشت 
که از عالمت های دیگری نیز برای نشان 
دادن جای خالی اس��تفاده می شد ولیکن 
هیچ��گاه این عالمت  ها به عنوان آخرین 
رقم آورده نمی شدند بلکه همیشه بین دو 
عدد قرار می گیرند به طور مثال عدد “۲۱۶ 
را ب��ا این نحوه عالمت گذاری نداریم. به 
این ترتیب به این مطلب پی می بریم که 
کاربرد اولیه عدد صفر برای نش��ان دادن 
ج��ای خالی به هیچ عنوان به عنوان یک 
عدد نبوده است. البته یونانیان هم خود را 
از اولین کسانی می دانند که در جای خالی 
صفر استفاده می کردند اما یونانیان دستگاه 
اعداد )ج��دول ارزش مکانی اعداد( مثل 

بابلیان نداشتند. بر این اساس دستاوردهای 
یونانیان در زمینه ریاضی بر مبنای هندسه 
بوده و به عبارت دیگر نیازی نبوده است 
که ریاضی دانان یونانی از اعداد نام ببرند 
زی��ر آنها اع��داد را به عن��وان طول خط 
مورد اس��تفاده قرار می دادند. البته بعضی 
از ریاض��ی دانان یونان��ی ثبت اطالعات 
نجومی را بر عهده داشتند. در این قسمت 
به اولین کاربرد عالمتی اشاره می کنیم که 
امروزه آن را به این دلیل که ستاره شناسان 
یونان��ی برای اولین بار عالمت ۰ را برای 
آن اتخاذ کردند، عدد صفر می نامیم. تعداد 
معدودی از ستاره شناسان این عالمت را 
به کار بردند و قبل از این که سرانجام عدد 
صفر جای خود را به دس��ت آورد، دیگر 
مورد اس��تفاده قرار نگرفت و س��پس در 
ریاضیات هند ظاهر شد. هندیان کسانی 
بودند که پیشرفت چشمگیری در اعداد 
و جدول ارزش مکانی اعداد ایجاد کردند 
هندیان نیز از صفر برای نشان دادن جای 
خالی در جدول استفاده می کردند. اکنون 
اولین حضور صفر را به عنوان یک عدد 
مورد بررسی قرار می دهیم اولین نکته ای 
که می توان به آن اشاره کرد این است که 
صفر به هیچ وجه نشان دهنده یک عدد به 
طور معمول نمی باشد. از زمان های پیش 
اعداد به مجموعه ای از اشیاء نسبت داده 
می ش��دند و در حقیقت با گذشت زمان 
مفهوم صفر و اعداد منفی که از ویژگی های 
مجموعه اشیاء نتیجه نمی شدند، ممکن 
ش��د. هنگامی که فردی تالش می کند تا 
صفر و اعداد منف��ی را به عنوان عدد در 
نظر بگیرید با این مشکل مواجه می شود 
که این عدد چگونه در عملیات محاسباتی 
جم��ع، تفری��ق، ضرب و تقس��یم عمل 
می کند. ریاضی دانان هندی س��عی بر آن 
داشتند تا به این سئوال ها پاسخ دهند و در 
این زمینه نیز تا حدودی موفق بوده اند. این 
نکته نیز قابل ذکر اس��ت که تمدن مایاها 
که در آمریکای مرکزی زندگی می کردند 
نیز از دس��تگاه اعداد استفاده می کردند و 
برای نش��ان دادن جای خالی صفر را به 
کار می برند. بعدها نظریات ریاضی دانان 
هندی عالوه بر غ��رب، به ریاضی دانان 
اسالمی و عربی نیز انتقال یافت. فیبوناچی، 
مهم ترین ارتباط بین دستگاه اعداد هندی 

و عربی و ریاضیات اروپا می باشد.

آب خال��ص: آب خالص ماده ای اس��ت بی رنگ، بی بو و 
بدون طعم. فرمول ش��یمیایی آب H۲O اس��ت، یعنی هر 
مولکول آب از اتصال دو اتم هیدروژن به یک اتم اکس��یژن 
ساخته شده است. نکته ای که باید در نظر داشت آن است 
که عنص��ر هیدروژن همانند بس��یاری دیگر از عنصرهای 
 D که با  H۲ طبیع��ت ایزوتوپ هایی دارد که عبارتن��د از
دوتریم و H3 که با T تریتیم نمایش می دهند. برای آش��نا 
ش��دن با تفاوت این ایزوتوپ ها بهتر اس��ت یک بار دیگر 

ساختار اتم را به یادآوریم.
س��اختار اتم: اتم کوچکترین بخش س��ازنده یک عنصر 
ش��یمیایی اس��ت که هنوز هم خواص شیمیایی آن عنصر 
را دارد. خود اتم ها از س��ه جزء س��اخته شده اند: الکترون، 
پروتون و نوترون. پروتون و نوترون در درون هسته اتم قرار 
دارد و الکترون به دور هسته اتم می گردد. الکترون بار منفی 
و جرم بس��یار کمی دارد. پروتون بار مثبت و نوترون بدون 
بار اس��ت. جرم پروتون و نوترون برابر و حدود ۱۸۷۰ بار 
سنگین تر از الکترون است، بنابر این بخش عمده جرم یک 

اتم درون هسته آن قرار دارد.
ایزوتوپ: ایزوتوپ ب��ه صورت های گوناگون یک عنصر 
گفته می شود که جرم آنها با هم تفاوت داشته باشد. تفاوت 
ایزوتوپ های مختلف یک عنصر از آنجا ناشی می شود که 
تعداد نوترون های موجود در هسته آنها با هم تفاوت دارد. 
البته تعداد پروتون های تم��ام اتم های یک عنصر از جمله 
ایزوتوپ ها با هم برابر اس��ت. برای مثال عنصر هیدروژن 

دارای سه ایزوتوپ است:
 H هیدروژن که در هسته خود فقط یک پروتون دارد، بدون 
نوترون. H۲ یا D دوتریم که در هسته خود یک پروتون و 
ی��ک نوترون دارد و H3 یا H تریتیم که یک پروتون و دو 
نوترون دارد. از آنجایی که خواص شیمیایی یک عنصر به 
تعداد پروتون های هسته مربوط است، ایزوتوپ های مختلف 
در خواص ش��یمیایی با هم تف��اوت ندارند، بلکه خواص 
فیزیکی آنها با هم متفاوت است. حال در نظر بگیرید که به 
جای یک اتم هیدروژن معمولی در مولکول آب H۲O اتم 
D بنشیند. آن وقت مولکول HDO به وجود می آید که به 
آن آب نیمه سنگین می گویند. اگر جای هر دو اتم هیدروژن، 
دوتریم بنشیند، D۲O به وجود می آید که به آن آب سنگین 
می گویند. خواص فیزیکی آب س��نگین تا حدودی با آب 
س��بک یا آب معمولی تفاوت دارد. با توجه به جانش��ینی 
D به جای H در آب س��نگین، ان��رژی پیوندی پیوند های 
اکسیژن هیدروژن در آب تغییر می کند و در نتیجه خواص 
 فیزیکی و به ویژه خواص زیس��ت ش��ناختی آب عوض 

می شود.
تاریخچه تولید آب سنگین: والتر راسل در سال ۱۹۲۶ با 
اس��تفاده از جدول تناوبی »مارپیچ« وجود دو تریم را پیش 
بینی کرد. هارولد یوری یکی از شیمیدانان دانشگاه کلمبیا در 
سال ۱۹3۱ توانست آن را کشف کند. گیلبرت نیوتن لوئیس 

هم در س��ال ۱۹33 توانس��ت اولین نمونه از آب س��نگین 
خالص را با اس��تفاده از روش الکترولیز تهیه کند. هوس��ی 
و هافر نیز در س��ال ۱۹3۴ از آب سنگین استفاده کردند و با 
انجام اولین آزمون های ردیابی زیس��ت شناختی به بررسی 

سرعت گردش آب در بدن انسان پرداختند.
تولید آب س��نگین: در طبیعت از هر 3۲۰۰ مولکول آب 
یکی آب نیمه س��نگین HDO است. آب نیمه سنگین را 
می توان با استفاده از روش هایی مانند تقطیر یا الکترولیز یا 
دیگر فرآیندهای شیمیایی از آب معمولی تهیه کرد. هنگامی 
که مق��دار HDO در آب زیاد ش��د، میزان آب س��نگین 
نیز بیش��تر می ش��ود زیرا مولکول های آب هیدروژن های 
خود را ب��ا یکدیگر عوض می کنند و احتم��ال دارد که از 
دو مولک��ول HDO ی��ک مولک��ول H۲O آب معمولی 
و ی��ک مولکول D۲O آب س��نگین به وج��ود آید. برای 
تولید آب س��نگین خالص با اس��تفاده از روش های تقطیر 
یا الکترولیز به دس��تگاه های پیچیده تقطی��ر و الکترولیز و 
همچنی��ن مقدار زی��ادی انرژی نیاز اس��ت، به همین دلیل 
 بیشتر از روش های شیمیایی برای تهیه آب سنگین استفاده 

می کنند.
كاربردهای آب س��نگین: آب س��نگین در پژوهش های 
علم��ی در حوزه های مختلف از جمله زیس��ت شناس��ی، 
پزش��کی، فیزیک و... کاربردهای فراوانی دارد که در زیر به 

چند مورد آن اشاره می کنیم.
طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته: در طیف سنجی 
تشدید مغناطیسی هسته NMR هنگامی که هسته مورد نظر 
ما هیدروژن و حالل هم آب باش��د از آب سنگین استفاده 
می کنند. در این حالت چون سیگنال های اتم هیدروژن مورد 
نظر با سیگنال های اتم هیدروژن آب معمولی تداخل می کند، 
می توان از آب سنگین استفاده کرد، زیرا خاصیت مغناطیسی 
دوتریم و هیدروژن با هم تفاوت دارد و سیگنال دوتریم با 
سیگنال های هیدروژن تداخل نمی کند. کند کننده نوترون 
آب س��نگین در بعضی از انواع رآکتورهای هسته ای نیز به 
عنوان کند کننده نوترون ب��ه کار می رود. نوترون های کند 

می توانند با اورانیوم واکنش بدهند.
از آب سبک یا آب معمولی هم می توان به عنوان کند کننده 
استفاده کرد، اما از آنجایی که آب سبک نوترون های حرارتی 
را هم جذب می کنند، رآکتورهای آب س��بک باید اورانیوم 
غنی شده اورانیوم با خلوص زیاد استفاده کنند، اما رآکتور 
آب س��نگین می تواند از اورانیوم معمولی یا غنی نشده هم 
استفاده کند، به همین دلیل تولید آب سنگین به بحث های 
مربوط به جلوگیری از توسعه سالح های هسته ای مربوط 
است. رآکتورهای تولید آب سنگین را می توان به گونه ای 
س��اخت که بدون نیاز به تجهیزات غنی سازی، اورانیوم را 
به پلوتونیوم قابل اس��تفاده در بمب اتمی تبدیل کند. البته 
برای اس��تفاده از اورانیوم معمولی در بمب اتمی می توان از 
روش های دیگری هم استفاده کرد. کشورهای هند، اسرائیل، 

پاکستان، کره شمالی، روسیه و آمریکا از رآکتورهای تولید 
آب سنگین برای تولید بمب اتمی استفاده کردند. با توجه به 
امکان استفاده از آب سنگین در ساخت سالح هسته ای، در 
بسیاری از کشورها دولت تولید یا خرید و فروش مقدار زیاد 
این ماده را کنترل می کند. اما در کش��ورهایی مثل آمریکا و 
کانادا می توان مقدار غیر صنعتی یعنی در حد گرم و کیلوگرم 
را بدون هیچ گونه مجوز خاصی از تولید کنندگان یا عرضه 

کنندگان مواد شیمیایی تهیه کرد.
هم اکن��ون قیمت ه��ر کیلوگرم آب س��نگین با خلوص 
۹۸۹۹درصد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دالر اس��ت. گفتنی اس��ت 
بدون استفاده از اورانیوم غنی شده و آب سنگین هم می توان 
رآکتور تولید پلوتونیوم ساخت. کافی است که از کربن فوق 
العاده خالص به عنوان کند کننده استفاده شود از آنجایی که 
نازی ها از کربن ناخالص استفاده می کردند، متوجه این نکته 
نش��دند در حقیقت از اولین رآکتور اتمی آزمایشی آمریکا 
سال ۱۹۴۲ و پروژه منهتن که پلوتونیوم آزمایش ترینیتی و 

بمب مشهور »Fat man« را ساخت، از اورانیوم غنی شده 
یا آب سنگین استفاده نمی شد. آشکار سازی نوترینو رصد 
خانه نوترینوی س��ادبری در انتاریوی کانادا از هزار تن آب 
سنگین استفاده می کند. آشکار ساز نوترینو در اعماق زمین 
و در دل یک معدن قدیمی کار گذاش��ته شده تا مئون های 

پرتو های کیهانی به آن نرسد. 
هدف اصلی این رصدخانه یافتن پاسخ این پرسش است که 
آیا نوترینوهای الکترون که از همجوشی در خورشید تولید 
می شوند، در مسیر رسیدن به زمین به دیگر انواع نوترینوها 
تبدیل می شوند یا خیر. وجود آب سنگین در این آزمایش ها 
ضروری اس��ت، زیرا دوتریم مورد نیاز برای آشکارسازی 
انواع نوترینوها را فراهم می کند. آزمون های سوخت و ساز 
در بدن از مخلوط آب سنگین با ۱۸O H۲ آبی که اکسیژن 
آن ایزوتوپ ۱۸O است نه ۱۶O برای انجام آزمایش اندازه 
گیری سرعت سوخت و ساز بدن انسان و حیوانات استفاده 

می شود. 

عدد صفر از کجا آمده است؟ آب سنگین چیست؟

مزایده
۲/۴۷۱ پرونده اجرایی کالسه: ۲/۸۱۱-3۰5۹5/۹۰/۲/۱۹-۶۹۸۶

شش��دانگ یک باب خانه پالک ۴3۲/۲۰۶ واقع در دس��تگرد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان به نشانی 
اصفهان، دستگرد برخوار، خیابان شریعتی، کدپستی 5۸۷۱۱-۸3۴3۱ )با کاربری مسکونی، تجاری( به 
مس��احت 3۰5/5۱ مترمربع که سند مالکیت آن در دفتر اول صفحه ۱۷۲ شماره ثبت 5۸ شماره چاپی 
۱۱۰۴۶5 به نام آقای عبداله علی میرزائی دستجردی )فرزند رضا بشناسنامه 3۲۴۰ صادره یک مرکزی 
دولت آباد متولد ۱3۱۲( س��ابقه ثبت دارد و طی نامه ۴۶3۱/ب- ۸۸/۸/۱۱ حدود اربعه بدین شرح می 
باش��د: ش��ماال به طول ۸/۲۸ متر دیوار به دیوار پالک ۴3۲ اصلی باقیمانده ش��رقا به طول 3۰/۶۷ متر 
دی��وار ب��ه دیوار باقیمانده پالک ۴3۲ اصلی جنوباً به طول های ۷/۷۶ و ۲/۹۲ متر درب و دیواریس��ت 
به خیابان غرباً اول به طول ۲۷/۴۰ متر دوم که ش��مالی اس��ت به طول ۱/۷۲ متر س��وم به طول ۲ متر 
درب و دیواریس��ت به کوچه )در متن س��ند انتقال مشارالیه قید گردیده بنیاد شهید انقالب اسالمی در 
انتقال عین و منافع ملک نظارت استصوابی خواهد داشت( که برابر گزارش کارشناسی، محل دو طبقه 
مسکونی همکف و زیرزمین بانضمام مغازه تجاری )دارای پروانه ساختمان بشماره ۲3۰5- ۸۴/۶/۲۰ 
جه��ت مغازه تجاری( به مس��احت عرصه 3۰5 مترمربع و اعیانی 3۸۹ مترمربع، با قدمت 5 س��ال، با 
نمای، آجری در حیاط و س��نگ و آجر در خیابان اصلی و بدون نماس��ازی در گذر فرعی، س��قف ها 
تیرچه بلوک، پوش��ش بدنه داخلی، اندود گچ س��فید، پنجره های بیرونی آلومینیوم، درب های داخل 
چوبی، کف فرش، موزائیک، سیستم سرمایش کولر، گرمایش بخاری گازی، کابینت آشپزخانه فلزی، 
بدنه حمام و س��رویس بهداش��تی کاشی و کف سرامیک، طبقه پائین و مغازه در حد سفت کاری بوده 
و دارای اش��تراکات آب، برق، گاز می باش��د که طبق س��ند رهنی ش��ماره ۱۷۱۱۷۰- ۸5/۱۲/۲۶ دفتر 
اس��ناد رسمی شماره 3 شهرضا بابت بدهی شرکت تعاونی نگین سبز مهیاران )بشماره ثبت ۶۰۶ ثبت 
ش��رکت های شهرضا( در رهن بانک ملی شعبه شهرضا )کد 3۲5۱( واقع می باشد و از ساعت ۹ الی 
۱۲ روز یک شنبه مورخ ۹۰/۴/۱۲ در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
ش��رقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)ششصد و نود میلیون ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
 اصفهان مورخ ۹۰/3/5 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول

می گردد. م الف/۲3۶۱ 
اسدی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

مزایده
۲/۴۷۲ پرونده اجرایی کالسه: ۲/۸۰۲-3۰3۶۸

شش��دانگ زمین متصله پالک ثبتی ۱5۱۷۹/3۰/۹۸۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مس��احت ۷۸۶ 
مترمربع که در دفتر 3۰ صفحه ۲۲5 بشماره ۶5۶۴/س بنام آقای نوروزعلی کریمی دولت آبادی )فرزند 
حیدرعلی بشناسنامه 5 صادره از حوزه ۱۴ اصفهان متولد ۱3۲۷ بشماره ملی ۱۲۹۱۶۶۱۰۷۷( سابقه ثبت 
دارد به نشانی اصفهان، خیابان زینبیه )آیت اله غفاری( بن بست شهید مظاهری )محله دارک( کوچه ۴5 
پالک های ۴۷،۲۲،۲۰،۱۴ که برابر نامه ش��ماره ۸۸/5۷۶5/س- ۸۸/5/۲۲ اداره ثبت منطقه شمال غرب 
اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شماالً در سه قسمت که قسمت دوم غربی است به طول های 
۱3/۱۰ متر دیوار به دیوار، به طول ۲۰/5 متر دیوار به دیوار، و ۹/۷۰ متر درب و دیوار که دو قس��مت 
اول و دوم محدود است به خانه جزء پالک باقیمانده و قسمت سوم محدود به کوچه، شرقاً اول به طول 
۲۰/5 متر دیوار به دیوار جزء باقیمانده دوم جمعا به طول ۲۴/35 متر قسمتی دیوار و قسمتی دیگر دیوار 
به دیوار، محدود است به زمین محصور جزء باقیمانده پالک، جنوباً به طول ۲۴ متر درب و دیواری است 
به کوچه، غرباً به طول ۲5/۱۰ متر دیواریست به خانه جزء پالک باقیمانده که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق تبدیل به چهار باب خانه به شرح ذیل گردیده است: ۱( پالک )شهرداری( شماره ۱۴: یک 
باب منزل دو طبقه )زیرزمین، همکف( به مساحت عرصه ۱۸۰ مترمربع، اعیانی ۲۱۰ مترمربع، با سقف 
تیرچه بلوک با دیوار آجری و نمای مخلوط سنگ آجر و درب پنجره بیرونی پروفیل فلزی و درب های 
داخل چوبی و کف حیاط و ساختمان موزائیک گردیده دارای اشتراک آب، برق، گاز، سیستم گرمایش 
بخاری گازی، سرمایش کولر آبی مبلغ پایه مزایده 5۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ۲( پالک )شهرداری( 
شماره ۲۰: یک باب منزل دو طبقه )زیرزمین، همکف( به مساحت عرصه ۲۰۰ مترمربع و اعیانی ۲۸۷ 
مترمربع، با سقف تیرچه بلوک با دیوارهای آجری که سطوح داخلی دیوارها و سقف گچ پرداختی و 
نقاشی شده و کف ها سرامیک و موزائیک است. درب پنجره بیرونی پروفیل آلومینیومی و درب های 
داخل چوبی با نمای آجری، دارای اشتراکات آب، برق، گاز، سیستم گرمایش بخاری گازی، سرمایش 
کولر آبی مبلغ پایه مزایده ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 3( پالک )شهرداری( شماره ۲۲: یکباب منزل 

دو طبقه )زیرزمین و همکف( به مساحت عرصه ۲۰۰ مترمربع و اعیانی ۲۸5 مترمربع با سقف تیرچه 
بلوک دیوارهای آجری که سطوح داخل دیوارها و سقف گچ پرداختی و نقاشی شده، ساختمان بدون 
نماسازی است، دیوارهای حیاط نمای آجری شده، درب و پنجره بیرونی آلومینیوم، درب های داخلی 
چوبی، کف حیاط و س��اختمان موزائیک، کف س��رویس های بهداشتی و آشپزخانه سرامیک و بدنه 
دیوارها کاشی گردیده، دارای اشتراکات آب، برق و گاز، سیستم گرمایش بخاری گازی، سرمایش کولر 
آبی، مبلغ پایه مزایده ۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ۴( پالک )شهرداری( شماره ۴۷: یکباب منزل سه 
طبقه )زیرزمین، همکف، طبقه اول( به مس��احت عرصه ۱۹5 مترمربع و اعیانی 3۱5 مترمربع با سقف 
تیرچه بلوک و دیوارهای آجری که سطوح داخلی دیوارها و سقف گچ پرداختنی و نقاشی شده، کف ها 
سرامیک و موزائیک، درب و پنجره بیرونی پروفیل آلومینیوم و درب های داخل چوبی، دارای اشتراکات 
آب، برق، و گاز، سیس��تم گرمایش بخاری گازی، سرمایش کولر آبی، مبلغ پایه مزایده ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال می باشد که طبق سند رهنی شماره ۱۰۴۹۲3-۸۶/۱۲/۱۴ دفتر اسناد رسمی ۴ اصفهان بابت بدهی 
شرکت تولیدی کارتن گستر اصفهان در رهن بانک کارآفرین شعبه مطهری اصفهان واقع می باشد از 
س��اعت ۹ الی ۱۲ روز چهارش��نبه مورخ ۹۰/۴/۸ در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه )جمعا( 
۲/۸5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ ۹۰/3/5 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 

روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/۲3۶۰ 
اسدی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

مزایده
۲/۴۷3 پرونده اجرایی کالسه های: ۶۹۸۴- ۹۰/۲/۱۹-۶۷۴-۲/۸۱۴ و ۹۱5 و ۹۱۶ و ۲/۸۲۴-3۰۹۲3

قطعه زمینی به مساحت 3۹5۰ مترمربع واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت که طی قرارداد شماره 
۱۴۱۷-۰3-و-ج-۷۰/۶/۲۱ از طرف شرکت شهرک های صنعتی اصفهان به آقای روح اله قربانی پور 
)فرزند علی اصغر، بشناسنامه ۶۲۲۶۹ صادره از حوزه ۲ اصفهان متولد ۱35۸ شماره ملی ۱۰۴۹۲۴-۷-
۱۲۸( واگذار گردیده و بشرح مندرج در قرارداد مزبور حدود اربعه بدین شرح می باشد: شماال به طول 
5۰ متر به پالک، جنوبا به طول 5۰ متر به خیابان ۲۰ متری، شرقا به طول ۸۰ متر به خیابان ۲۰ متری، 
غربا به طول ۸۰ متر به پالک، واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز 3، خیابان بوعلی، خیابان هفتم، 
پالک 53۶ بانضمام کلیه اشتراک ها و انشعاب ها و مشاعات و ملحقات و منضمات و لوازم منصوبه در 
آن که طبق نظر کارشناسان: الف( عرصه کارخانه تولید فیلم پالستیک )محل اجرای طرح(: ۱- عرصه: 
به مساحت حدود ۴۰۰۰ مترمربع با دیوارهای آجری و ساختمان های موجود در آن محصور شده است 
۲- سالن شماره یک: به مساحت حدود 5۱۰ مترمربع با اسکلت سوله فلزی و با شیب سقف یک طرفه 
با ورق گالوانیزه و توری و پشم شیشه و توری سیمی پوشش شده است. دیوارهای آن آجر نمای 5/5 
سانتی از طرف داخل و بیرون و درب و پنجره ها پروفیل آهنی و کف سازی آن بتنی می باشد. ۲- سالن 
های شماره دو و سه: هرکدام به مساحت 3۷3 مترمربع که با اسکلت سوله فلزی و با مشخصات ردیف 
فوق بنا شده است 3- ساختمان شماره چهار نگهبانی: به مساحت حدود ۱۰5/۶ مترمربع با دیوارهای 
آجری و س��قف تیرچه بلوک در یک طبقه بنا ش��ده اس��ت و درب و پنجره ها فلزی و نمای آن آجر 
5/5 سانتی و کف سرامیک و بدنه و دیوارها و سقف سفیدکاری با گچ می باشد ۴- ساختمان شماره 
پنج اداری: به مساحت حدود ۲۰3/5 مترمربع با مشخصات ردیف فوق ساخته شده است )چهار بند 
فوق به مبلغ ۲/۸3۹/۷۰۰/۰۰۰ ریال می باشد( ب( اقالم موجود در کارخانه: ۱- منبع آب هزار لیتری 
روی خرپا با متعلقات مربوطه ۲- تابلوی برق و مقداری کابل قطع شده 3- دو عدد بخاری نفتی، یک 
عدد کمد ظروف، یک عدد میز کار و چهار عدد صندلی ۴- حدود یک تن آهن آالت )چهاربند فوق 
مبلغ ۲5/۴۰۰/۰۰۰ ریال می باشد( ج( انشعابات: ۱- انشعاب برق کارخانه با قدرت ۲۲۰ کیلوولت و 
متعلقات )به علت 3۴/۸33/۰۰۰ ریال بدهی قطع می باشد( ۲- انشعاب آب کارخانه: دارای یک حلقه 
چاه )دو بند فوق مبلغ ۲5۴/5۰۰/۰۰۰ ریال می باشد( که طبق اسناد رهنی شماره ۱۴۴۲۴۲-۸۶/۲/5 دفتر 
اس��ناد رس��می ۱5 اصفهان و ۱۴۸۸۸۸-۸۶/۹/۱۴ و ۱5۲۰۱5-۸۶/۱۲/۶ و ۱۴۸۸۸۹-۸۶/۹/۱۴ دفتر ۲۶ 
شاهین شهر در رهن بانک ملی شعبه شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان واقع می باشد از ساعت 
۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۹۰/5/۱ در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 3/۱۱۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال 
)سه میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و ششصد هزار ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 

های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ ۹۰/3/5 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 

بعد موکول می گردد. م الف: ۲35۹
اسدی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

مزایده
۲/5۲3 پرونده اجرایی کالسه: ۲/۸۴۰-3۱3۱۹

شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 5۲۹۷ فرعی از ۴۸۰ فرعی از ۱5۱۷۷ اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت ۲۴5 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان کاوه خیابان ابوریحان خیابان پردیس 
خیابان اطلس پالک 5 کدپستی 5۴۹۱3-۸۱۹3۸ که سند مالکیت آن در صفحه ۱۹۰ دفتر ۲۰3 امالک 
به شماره ثبت ۴۰5۶5 س با شماره چاپی ۱۱5۴۴۶ ثبت و صادر شده است با حدود شماالً به طول ۱۰ 
متر درب و دیواریست به خیابان شرقا به طول ۲۴/5۰ متر دیواریست به دیوار خانه پالک ۴5۷3 فرعی 
جنوبا به طول ۱۰ متر دیواریست به دیوار خانه جزء پالک ۱5۱۷۷/۴۸۰ باقیمانده غربا به طول ۲۴/5۰ 
متر دیواریست به زمین ۱5۱۷۷/۴۸۰ باقیمانده که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به صورت یک 
باب منزل مس��کونی دو طبقه ش��امل طبقه ۶۰- و طبقه همکف همراه با زیرزمین و دارای حدود ۲۴5 
مترمربع عرصه و حدود 3۹۸ مترمربع اعیانی است. اعیانی پالک با قدمت حدود ۱5 سال دارای سالن و 
دو اتاق خواب با دیوارهای آجری باربر- سقف تیرآهن و آجر- نمای آجری همراه با سنگ- پنجره های 
خارجی آلومینیوم- درب های داخل چوب- کف ها موزائیک- آشپزخانه اپن- سرویس ها و آشپزخانه 
کاشی ایرانی و پالستر داخلی گچ و گچ بری- سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاری است- پالک 
دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. ملکی آقای سیدهوشنگ میرسیفی نایینی که طبق سند رهنی 
شماره ۹5۷۰۱- ۸۸/۹/۲۴ دفترخانه ۲۲ اصفهان در رهن تعاونی اعتبار کارسازان آینده واقع می باشد و 
طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه سند رهنی فوق منقضی گردیده است و از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه 
مورخ ۹۰/۴/۲۰ در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهارراه اول 
سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و یکصد و چهل و شش میلیون و 
ششصد هزار ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ ۹۰/3/5 درج 

و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف: ۲۴۸۰
اسدی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

حصر وراثت
۲/5۹۷ آقای محمدحس��ن شهس��واری دارای شناس��نامه شماره ۲۹۱ به ش��رح دادخواست به کالسه 
۹۰/۹۹۰ح۱۰ از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حبیب اهلل شهس��واری بشناس��نامه ۹۷۸ در تاریخ ۸۹/۱۲/۱۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 3 پس��ر و یک دختر و یک عیال دائمی به نام های ذیل 
۱- محمدحس��ن شهسواری ش ش ۲۹۱ پس��ر متوفی ۲- محمدحسین شهسواری ش ش 3۶۰ پسر 
متوفی 3- محمدمهدی شهسواری ش ش ۰-۰5۲۸۶۱-۱۲۷ پسر متوفی ۴- وجیهه شهسواری ش ش 
۲۲۱۹ دختر متوفی 5- احترام مهدیخانی ش ش ۱۷۰۰ عیال متوفی والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف/۲۹۲۷ 
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

احضار
۲/5۹۸ در پرونده کالسه ۱۷۶/۹۰- د/3۲

آقای مهدی شاهزیدی به اتهام تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب می باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۱5 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 3۲ دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در خیابان کهندژ- مجتمع شماره ۲ حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. م الف/۲۹۰3
دادیار شعبه 3۲ دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
۲/۶۰۴ چ��ون آقای��ان ۱- علی- الیاس و امی��ر مرادی فرزندان محم��د ۲- حمیدرضا یزدانی فرزند 
رحم��ت اله 3- رضا س��لیمی فرزند صفرعلی ش��کایتی علیه ۱- داود غزال��ی ۲- مریم گنجی زاده 
3- حسین حسین زاده مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی کشور مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
۸۹۱5۷۲ک۱۲۱ این دادگاه، ثبت وقت رس��یدگی برای روز ۱3۹۰/۴/۶ ساعت ۱۰ صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف/۲۸۹۹
توکلی هرندی- مدیر دفتر شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
۲/۶۰۶ چ��ون آقای��ان ۱- علیرضا مقض��ی فرزند نعمت اله ۲- علی اصغر مظاه��ری فرزند ولی اله 
3- حسن تیموری فرزند رمضان شکایتی علیه خانم مریم گنجی زاده مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه ۸۹۱3۶۹ک۱۲۱ این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز ۱3۹۰/۴/۶ ساعت ۱۰ صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حسب ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف/۲۸۹۷ 
توکلی هرندی- مدیر دفتر شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
۲/۶۰۹ کالسه پرونده: ۱5۱۸/۸۹
شماره دادنامه:۸۹/۱۱/۲3-۲۰۷3

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۴ شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد الماسی فرزند حسن نشانی: 
اصفهان خیاب��ان پروین دوم طبقه زیرین بانک انصار، خوان��ده: داریوش جهانبخش فرزند امیرقلی 
نشانی: اصفهان خ رباط کوچه بیات پالک ۲3۸ طبقه چهارم، خواسته: مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
بموجب چک بانک صادرات به شماره ۶۰۶۲۹3-۸۹/۸/5 مورخه ۸۹/۸/5 بانضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تأخیر تأدیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای جواد الماسی فرزند حسن به طرفیت آقای داریوش جهانبخش به خواسته 
مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به شماره ۶۰۶۲۹3 مورخه ۸۹/۸/5 به عهده بانک صادرات 
ایران خیابان وحید نبش محتشم به انضمام مطلق خسارت قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلس��ه حضور نیافته اس��ت و هیچ گونه دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نس��بت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی خواهان، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا 
به اس��تناد م��واد 3۱۰ و 3۱3 قانون تج��ارت و ۱۹۸، 5۱5، 5۱۹ و 5۲۲ قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 3۴/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید ۸۹/۸/5 تا تاریخ وصول 
که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 همی��ن مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قاب��ل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان

می باشد.
موسوی- قاضی شعبه ۱۴ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
۲/۶۱۰ در خصوص پرونده کالسه ۸۹-۹۴۱ خواهان ریحانه باریک زهی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت حس��ن خدادادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ ۹۰/۴/5 
س��اعت ۴ 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 ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م 

الف/ ۲۹۶۰
دفتر شعبه ۱۹ حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thuesday 26 MAY 2011 

میراث فرهنگی

این روزها بر اس��اس تقویم جهانی، هفته میراث فرهنگی و گردشگری است؛ 
هفته اي که در آن بس��یاری از کش��ورهای جهان به خصوص کشورهای دارای 
جاذبه هاي گردشگری یا میراث فرهنگی و صنایع دستی؛ برنامه هاي متنوعی را 
اجرا می کنند.اما در این بین یکی از رازهای موفق ترین کشورها در به کارگیری 
جاذبه هاي توریستی خود، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات است.فناوری 
اطالعات و ارتباطات طی سال هاي گذشته کمک فزاینده اي به رشد کشورها در 
جذب توریس��ت کرده است. شاید مشخصه مهم این کمک، معرفی جاذبه هاي 

گردشگری از طریق وب سایت هاي گردشگری باشد. 
 وب س��ایت هایی ک��ه بعده��ا و با فراگیر ش��دن تج��ارت الکترونی��ک امکان 
رزرو ک��ردن هتل ه��ا، خرید اینترنتی بلیت هواپیما یا حت��ی برگزاری یک تور 
مج��ازی را برای توریس��ت ها فراه��م کرده اند. در دنیاي ام��روز،  فناوري تمام 
اطالعات موجود در محیط پیرامون را در برابر مسافران قرار داده است. به جز 
وب، امکانات و تجهیزاتي همچون تلفن هاي همراه این اجازه را به ما مي دهند تا 
از هتل خود خارج شده، جی پی اس تلفن خود را فعال، به وسیله آن رستوران ها 
و اماکن تفریحي را پیدا کرده، اخبار روز را مورد بررسي قرار داده، به جستجو 
در نقش��ه هاي راهنما پرداخته و حتي ب��راي تعطیالت جا و بلیت تهیه کنیم یا 
 حت��ی از برنامه هاي موزه ها یا اطالعاتی پیرامون اماکن تاریخی اطالع کس��ب 

کنیم.
فواید گردش��گري اینترنتي: بر اس��اس آمارها بیش از ۶۰ درصد از کاربران 
اینترنت��ي معتقدند وب س��ایت هاي گردش��گري الکترونیک خدم��ات بهتري 
نس��بت به آژانس هاي مس��افرتي ارائه مي دهند.این آمار بر گرفته از تحقیقاتي 
اس��ت که چندي پیش از بیش از دو هزار و 5۰۰ کاربر اینترنتي در قسمت هاي 
مسافرت هاي تفریحي و تجاري به دست آمده است. طبق این نظرسنجي تقریبًا 
3۰ درصد از گردش��گران تفریحي عنوان کرده بودند که خدمات ارائه ش��ده از 
طریق وب س��ایت ها، نسبت به آژانس هاي مس��افرتي بهتر بوده است؛ اگر چه 
برخي از آنها هیچگاه از این خدمات استفاده نکرده بودند.آمار نشان داده است 
که ۶۶ درصد از کاربران رایانه اي کش��ورهاي توس��عه یافته خدمات ارائه شده 
از سوي وب سایت هاي مس��افرتي را بهتر و مناسب تر از آژانس هاي مسافرتي 
دانس��ته اند. طبق این بررسي، تنها یک س��وم از کاربران اینترنت آژانس ها را به 
وب سایت هاي مس��افرتي ترجیح مي دهند، این چیزي است که مي تواند براي 
آینده این بخش تا حدودي نگران کننده باشد. طي یک سال اخیر میزان اطمینان 
مسافران تجاري به خدمات وب سایت هاي مسافرتي بیش از مسافران تفریحي 
 بوده اس��ت، زیرا میزان اس��تفاده بازرگانان از این سیس��تم 33 درصد است که 
 یک درصد نس��بت به گردش��گران معمولي باالتر بوده، این در حالي است که 

دو سال پیش این میزان براي بازرگانان تنها ۲5 درصد بود. 
نفوذ وب سایت هاي گردشگري بدان معناست که امروزه افراد بسیاري به اینترنت 
دسترس��ي دارند و استفاده از خدمات گردشگري الکترونیکي براي رزرو جا و 

خرید برخي از کاالهاي مرتبط با این بخش، امري کاماًل طبیعي شده است. 
ایران و گردش��گری اینترنتی: اما در ایران این آمار تفاوت هاي بسیاری دارد 
که شاید میزان دسترسی به اینترنت یا در حقیقت ضریب نفوذ اینترنت یکی از 
دالیل آن باش��د. از سوی دیگر در حالی که کشورمان دارای جاذبه هاي بی نظیر 
و بکری چه در بخش گردش��گری و چه در بخش میراث فرهنگی اس��ت، اما 
متأس��فانه تعداد سایت هاي فعال در این دو بخش ش��اید آنچنان که باید برای 

گردشگران حرفه اي خارجي با زبان هاي مختلف کافی نباشد. 
در بخ��ش بازاریابی برای ورود گردش��گر به کش��ور آنچن��ان فعالیت خاصی 
صورت نگرفته است. البته شاید مهم ترین دلیل این موضوع که عموماً از سوی 
کارشناس��ان گردشگری مطرح می شود، بحث تحریم و قطع ارتباط کشور ما با 

سیستم مالی معتبر و پرمخاطبی چون ویزا کارت یا مسترکارت باشد. هر چند 
در این بخش طی س��ال هاي گذش��ته از س��وی برخی از بانک هاي خصوصی 
فعالیت هایی همچون کارت اعتباری گردشگری ویژه توریست ها درنظر گرفته 
ش��ده اس��ت، اما با این حال و به دلیل عنوان ش��ده عدم پذیرش ویزاکارت و 
مس��ترکارت در سیس��تم بانکی ایران، باعث ش��ده حداقل در بخش رزروهای 
اینترنتی از خارج به داخل رش��د قابل توجهی شاهد نباشیم. در نقطه مقابل اما 
ظهور سایت هاي گردشگری داخلی باعث شده مخاطبان ایرانی به راحتی بتوانند 

برای سفرهای خارجی خود برنامه ریزی کنند. 
می��راث دیجیتال: در کنار اقدامات صورت گرفته در بخش گردش��گری هاي 
مجازی و همچنین به کارگیری س��ایت هاي اینترنتی ب��رای معرفی جاذبه هاي 
تاریخ��ی، فن��اوری اطالع��ات کمک هاي دیگری نی��ز به می��راث فرهنگی و 

گردشگری کرده است.
دانش بشر از تمدن هاي باستان  تا دو قرن پیش محدود و منوط به اسناد مکتوب 
تاریخي بود که وابستگي و رابطه اي مستقیم و تنگاتنگ به نحوه نگارش مورخان 
از وقایع و حوادث اطراف آنها و اهدافش��ان براي نسل هاي آینده داشته است. 
رفته رفت��ه و با آغاز قرن نوزدهم میالدي مناب��ع و مدارک به دایره فهم و دانش 

انسان از تمدن هاي باستان افزوده شد.
از مهم ترین این یافته ها اسناد و نشانه هاي باستان شناسي است که اغلب دیدگاه 
محققان را نسبت به مردم و وقایع اطراف تغییر داده، به نحوي که پرسش هایي 
عمیق را در خصوص تاریخ و قدمت همان مردم و وقایع مطرح مي س��اختند. 
این فرآیند رفته رفته اطالعات مربوط به زندگي روزانه مردم را افزود و ش��روع 
به واضح و واضح تر کردن تصاویر مبهمي کرد که با هر بار اکتش��اف و تحقیق 
و مطالعه بیش��تر و تطبیق آن با داشته هاي موجود زندگي، چهره اي روشن تر از 
گذشته را نمایان مي ساخت. اکنون که در اوایل قرن بیست و یکم و هزاره سوم 
قرار داریم، مي توانیم دریابیم که نسل هاي بعدي ما چگونه اطالعات مربوط به 
نسل امروز را به دست آورده و تصاویري قابل فهم از آنچه در عصر ما در حال 

انجام بوده ارائه مي دهند.

اهمیت گردشگری مجازی و نقش آن 
در افزایش جذب توریست

مبارزه یونسکو با قاچاق 
اشیای ربوده شده کشورهاي درگیر جنگ  

رابطه صنعت گردشگري و انتشارات 
این حوزه در ایران

تبادالت موزه ها
فراتر از معامالت پا یاپاي  

موزه  و موزه داري هر چند واژه گذش��ته را به ذهن متبادر مي سازد، اما 
با تکنولوژي پیش مي رود و عنصري زنده و پویاس��ت؛ اگر محدود به 
ش��يء نبوده و بنا بر اطالعات و داده ها باشد. در این صورت مبادالت 
بین موزه اي نیز از سطح شيء فراتر رفته و به سطح دانش مي رسد و هر 

موزه به یک مرجع تخصصي تبدیل مي شود. 
ب��ه گزارش میراث فرهنگي، موزه ی��ادآور دوران هاي مختلف زندگي 
بش��ر اس��ت و آثار ویژه هنري،  فرهنگي، علمي و تاریخي نیاکان بشر 
از زمان ه��اي دور ت��ا دوره معاصر را به نمای��ش مي گذارد و به همین 
دلیل ش��اید ناخودآگاه گذشته،  سکون و سکوت را به ذهن بیاورد، اما 
بر عکس موزه عضوي اس��ت زنده در زمان حاضر و در دنیاي میراث 
فرهنگي، البته مگر خود موزه بخواهد که زنده نباش��د، زیرا موزه   تنها 
نمایشي از آثار خاص نیست که در آن صورت تفاوتي با نمایشگاه ندارد 
بلکه در پس آثار به نمایش گذاشته شده هدف و اطالعاتي نهفته است و 
همچنین اقدامات دیگري در زمینه آموزشي و پژوهشي به عنوان مکمل 
الزم هس��تند. با این نگاه و زنده دانستن موزه، ارتباط بین اجزای زنده 
یعني موزه ها با یکدیگر و نیز با اجزاي دیگري که به هر ترتیب مي توانند 
به این پویایي کمک کنند، الزم و ضروري به نظر مي رسد. اما این که این 
ارتباط به چه شکلي است و یا به چه صورتي مي تواند باشد، جاي کار 

دارد تا بتوان نتیجه بهتري نیز دریافت کرد. 
رضا دبیري نژاد، مدیر موزه ملک براي توضیح نقش تبادالت بین موزه اي 
ابتدا به تعریف موزه در زمان حاضر اشاره کرد: موزه با نگاه امروزي یک  
نهاد فرهنگي و اجتماعي است که محل گردآوري و عرضه مجموعه اي 
از داده هاي مربوط به یک موضوع در قالب شيء،  مکتوب و مستند و 
کارکردهاي آنهاست و در کنار آن امور پژوهش،  آموزش و عرضه نیز 
صورت مي گیرد. وي سپس ادامه داد: با این پیش زمینه، تعریف متفاوتي 
از مب��ادالت مي توان ارائه داد و بهره برداري بیش��تري کرد، زیرا در این 
صورت مهم تر از این که چه تعداد اثر مبادله شده، مقدار داده مبادله شده 
مهم خواهد بود. مدیر موزه ملک توضیح داد: اگر هر موزه اي بتواند با 
توجه به موضوع کار خود داده هاي مرتبط را جمع آوري و تکمیل کند،  
مي تواند به منبع کاملي از موضوع، تبدیل ش��ده و پاسخ درستي چه به 
صورت انتشارات یا داده هاي تصویري ارائه دهد. دبیري نژاد افزود: اما 
به نظر مي رسد چون شرح وظایف موزه ها بر مبناي علمي و پژوهشي 
نیست،  تالشي نیز در جهت این که منبع اطالعاتي باشند  نمي کنند. خیلي 
از موزه ها تعریف از حریم موضوعي و کاري خود ندارند و براس��اس 
شيء کار مي کنند نه موضوع. در نتیجه تبادالت هم در حد شي  ء محدود 

است و به تبادل موضوع نمي رسد. 
به عنوان مثال اگر کسي در مورد نگارگري دوره تیموري تحقیق مي کند 
با مراجعه به موزه تخصصي به تصاویر نگارگري این دوره دست پیدا 
مي کن��د و مي داند چه اثري در کدام محل نگهداري مي ش��ود. به این 
ترتیب مبادالت دانش به جاي اثر به س��طح اطالع��ات فارغ از قید و 
بندهاي قانوني و بیمه مي رس��د. این در حالي است که مبادالت سنتي 
محدود به مبادله شیء است. از جمله مبادالتي که تاکنون از سوي ایران 
انجام ش��ده، مي توان به امانت گرفتن منش��ور کوروش از انگلستان و 
نمایش آن در موزه ملي یا نمایشگاه »آواز جهان: هنر ایران صفوي« در 
موزه لوور در سال ۸۶ اشاره کرد که طي آن مدت، شيء یا اشیایي براي 

مدت محدودي به نمایش درآمدند. 

اللجین 
دیگر پایتخت سفال ایران نیست  

۸۰ کارگاه س��فالگري نیمه فعال در اللجین، س��ندي اس��ت بر این که 
اللجین دیگر پایتخت سفال ایران نیس��ت. طبق آمار موجود تا اواخر 
دهه۶۰، ۶۰۰ کارگاه سفالگري در اللجین فعال بود که هم اکنون از آن 
تع��داد کمت��ر از ۸۰ کارگاه باقي مانده و در این میان تنها نام دو کارگاه 
ثبت شده و کارگاه هاي چند صدساله کاماًل تخریب و تبدیل به آپارتمان 

شده اند. 
به گزارش میراث فرهنگي وقتي پایتخت سفال ایران را به نام اللجین 
زدند، سفال اللجین جهاني بود. طبق آمار ارائه شده تا دهه۶۰ ، اللجین 
برخوردار از ۶۰۰ کارگاه سفالگري بود و بیش از ۷5 درصد از مردم در 
این رشته فعال بودند و مخارج زندگي شان را تأمین مي کردند، اما حاال 
 از نام و ش��هرت جهاني اللجین تنها یادي باقي مانده درخاطره. همان 
۸۰ کارگاه س��فالگري دیگر به زحمت مخارج زندگي روزمره شان را 
تأمین مي کنند و کارگاه هاي چندصد ساله را تبدیل به رستوران و آپارتمان 
مي کنند. حس��ین زندي، دبیر پژوهش��ي انجمن ایران شناسي کهن دژ 
 هم��دان با بیان این مطلب به CHN گفت: از آنجایي که کارگاه هاي

ثبت ش��ده در اللجین به تعداد انگش��تان دس��ت نمي رسد و تنها دو 
 کارگاه در اللجین ثبت شده و در این راستا هیچ قانوني هم براي حفظ 
باف��ت هاي س��نتي و کارگاه ها وجود ن��دارد، از ۶۰۰ کارگاهي که در 
اواخر دهه ۶۰ گزارش شده است، امروز کمتراز ۸۰ کارگاه باقي مانده 
اس��ت. وي با بیان این که این کارگاه ها در درون ش��هر قرار دارند و با 
رشد جمعیت شهر و تغییرات بافت ها دچار دگرگوني محسوسي شده 
اند، ادامه داد: از یک سو مدیران شهري نتوانسته اند نیاز هاي مسکوني 
مردم را مدیریت کنند و از سوي دیگر نبود حمایت هاي دولتي، مالکان 
را ترغیب به تخریب اماکن و کارگاه هاي سنتي سفالگري کرده است. 
درحال حاضر آپارتمان و رستوران جاي کارگاه هایي را گرفته است که  
به گفته یکي از اعضاي شوراي شهر، تنها دو کارگاه ثبت شده است، در 
حالي که کارگاه هاي با سابقه ۴۰۰ ساله در این شهر شناسایي شده است. 
حسین زندي با اعتقاد بر این که یکي از تدابیري که در جهت حفظ و 
حراست از میراث تاریخي، طبیعي و معنوي صورت مي گیرد ثبت آثار 
در فهرست آثار ملي است تا گامي در جهت حفظ و نگهداري برداشته 
شود و از گزند تخریب و تغییر در امان بماند، افزود: تجربه نشان داده 
است که با ایجاد تحول در صنعت گردشگري،بافت تاریخي ازساخت 
آپارتمان و فضاهاي تجاري درآمدزایي بیشتري به دست مي آورد، این در 
 حالي است که کارشناسان و فعاالن میراث فرهنگي بارها پیشنهاد داده اند
این مکان ها ثبت ملي شوند و تبدیل به فرهنگسرا و موزه سفال شوند، 
اما غالب شدن منافع کوتاه مدت، فعالیت کارگاه هاي سفال را به حداقل 
رسانده است. دبیر پژوهشي انجمن ایران شناسي کهن دژ همدان ادامه 
داد: با این که سفال اللجین شهرتي جهاني دارد و صادرات سفال از منابع 
 اصلي درآمدزایي مردمان این شهر محسوب مي شود، اما در سال هاي
اخیر مسائل و معضالت عدیده اي آن را ازرونق انداخته و ورود سفال 

ارزان قیمت چیني تهدید جدي این صنعت به شمار مي رود. 

مردمککوله پشتی

صنع��ت گردش��گری ام��روزه در ردیف 
صنعت ه��ای پردرآمد، پ��اک و کم هزینه 
 دنی��ا ق��رار دارد و پیش بین��ی می ش��ود 
۲۰۰ میلیارد دالر درآمد کشورهای دنیا از 
این بخش تأمین شود و از هر ۱5 نفر شاغل 
در س��طح دنیا یک نفر در این بخش فعال 
باش��ند. از طرفی صنعت گردشگری دنیا 
ابعاد متنوعی همچون توریسم الکترونیکی، 
اکوتوریس��م، توریس��م درمانی، ورزشی، 
روستایی، فرهنگی و تاریخی یافته است. 
با توجه به این وضعیت و با توجه به این که 
ایران طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی 
دارای رتبه پنجم جاذبه های طبیعی و رتبه 
دهم جاذبه های باستانی و تاریخی است و 
همچنین جمعیت جوان روبه گس��ترش، 
ن��رخ باالی بیکاری، ل��زوم افزایش درآمد 
ارزی و سرمایه گذاری خارجی، توجه بیش 
از پیش به این بخش می تواند زمینه رسیدن 
به اش��تغال کامل، افزایش درآم��د ارزی، 
معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، 
 تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، 
در هم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی را 
فراهم کند.طی سال های اخیر گردشگری 
تبدیل به صنعتی رقابتی ش��ده و کشورها 
ب��رای کس��ب درآم��د بیش��تر متمایل به 
روش های جدید و ارائ��ه نوآوری در این 
صنع��ت ش��ده اند. برگزاری جش��ن های 
مختل��ف در کش��ورها، مانن��د جش��ن 
بادبادک ها یا جشنواره ساخت مجسمه های 
یخی و حتی برگزاری مس��ابقات ورزشی 
مانن��د المپی��ک، برگ��زاری کنفرانس ها و 
حتی اس��تفاده از پزش��کان مجرب جهت 
وارد کردن بیماران به کش��ور، روش های 
جدیدی برای جذب توریست و شناساندن 

فرهنگ یک کشور به جهان است. در کنار 
روش های پرهزین��ه، روش های کم هزینه، 
ولی پرباری نیز برای جذب توریس��ت در 
اکثر کشورهای صنعتی دنبال می شود که از 
آن جمله می توان به استفاده از سمبل ها و 
مکان های گردشگری در فیلم های سینمایی 
یا حتی کارتون های تلویزیونی اشاره کرد. 
در اینترن��ت و دنیای اطالعات نیز با ایجاد 
س��ایت های متعدد در زمینه های مختلف 
گردشگری و اطالعات وسیع این سایت ها، 
جذب توریس��ت آسان تر ش��ده است. در 
ای��ن میان حتی بازی ه��ای کامپیوتری نیز 
در تحق��ق اهداف گردش��گری مس��تثنی 
نش��ده اند، اما فضای مجازی گردش��گری 
روش��ی نوین با توانایی نمایش سه بعدی 
همزمان با اراده کاربر و ارتباط مستقیم با او، 
تأثیرگذارت��ر از بقیه روش ها و با هزینه ای 
به مراتب کمتر، وارد عمل ش��ده اس��ت. 
فضای مجازی با کاربردهای بسیار همچون 
شبیه سازی مکان های تفریحی، ساختمان ها، 
ش��هرک ها، فروش��گاه ها، کارخانه ها و...، 
آم��وزش با قابلیت اتصال به محیط واقعی 
و ثبت وقایع محیط به صورت همزمان در 
فضای مجازی و کاربردهای آدرس دهی و 
مکان یابی قبل از س��فر و حتی کاربردهای 
تبلیغاتی، فرهنگسازی، اکنون ابزاری بسیار 
قدرتمند برای تبلیغ شده است. امروزه اکثر 
کشورها به فکر اس��تفاده از این فن آوری 
برای ثبت مکان های تاریخی و گردشگری 
خود افتاده اند. امیدواریم مسئوالن میراث 
فرهنگی و گردشگری ایران هرچه زودتر 
ب��رای ثبت آثار بی نظیر ای��ن آب و خاک 
در عرص��ه فضای مجازی و شبیه س��ازی 

گردشگری سه بعدی، وارد عمل شوند.

ب��ه گ��زارش می��راث فرهنگ��ي برنامه 
یونس��کو براي اجراي بهتر کنوانس��یون 
حفاط��ت از میراث فرهنگ��ي درنبرد با 
واردات و صادرات غیر قانوني درس��ال 
۲۰۱۱-۲۰۱۰ عمدت��اً در ت��الش ه��اي 
اضطراري در عراق، افغانس��تان و هائیتي 

متمرکز بوده است. 
تالش هاي یونس��کو به منظ��ور اعمال 
مقررات کنوانس��یون مب��ارزه با حمل و 
نقل غیرقانوني اشیاي تاریخي و فرهنگي 
از م��وزه ها طي دوس��ال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱  
ب��ا هدف حمایت و بازگرداندن اش��یاي 
ربوده ش��ده از موزه ها در کشورهاي در 
حال بحران، عمدتاً در عراق، افغانستان و 

سپس هائیتي متمرکز بوده است.
ای��ن اقدامات اضط��راري در چارچوب 
در  دیپلماتی��ک  و  قانون��ي  اقدام��ات 
کش��ورهاي ک��م ثب��ات نظی��ر ع��راق، 
افغانس��تان و ب��ه تازگ��ی درمص��ر ب��ا 
 هدف تش��ویق و ارتق��اي فعالیت هاي

 جاري در حفاظت از میراث فرهنگي و 
 به ویژه در پیوند ب��ا تقویت روش هاي
ج��اري در کاه��ش س��رقت و ترافیک 
غیرقانوني اشیا و آثار تاریخي و فرهنگي، 
سازماندهي ش��ده اس��ت. این اقدامات 
شامل تالش براي اعمال دقیق تر مقررات 
پیش��گیري  و  ممنوعی��ت  کنوانس��یون 
از واردات و ص��ادرات غی��ر قانون��ي و 
 کاهش نقل و انتقال اموال و دارایي هاي

فرهنگي است.
همچنین توس��عه تالش هاي بین المللي 
درزمینه بازگرداندن اشیا و آثار فرهنگي  
قابل نق��ل و انتقال درمواق��ع الزم و نیز 
افزای��ش ظرفی��ت هاي ص��ادرات ملي 
ب��راي  حفاظ��ت و تقوی��ت روش هاي 
جاري در مدیریت می��راث فرهنگي، از 
موارد دیگري است که در برنامه سازمان 
یونس��کو در چارچوب این کنوانس��یون 
طي دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ قرار است به 

مرحله اجرا درآید.

جایگاه  دومی��ن  گردش��گري  صنع��ت 
درآمدزای��ي را در سراس��ر دنی��ا پس از 
صنعت نف��ت به خود اختص��اص داده 
اس��ت، ولي یک تفاوت عمده با صنعت 
نف��ت دارد، زی��را اختص��اص به جای 
خاصي نداشته، بلکه ظرفیتي براي تمام 
کشورها محسوب مي شود. بدین ترتیب 
هر کش��وري نیز سعي در معرفي هر چه 
بیشتر  فرهنگ و تاریخ خود، جاذبه هاي 
تاریخي و طبیعي و همچنین امکانات و 

خدمات گردشگري دارد.
پیش��برد  در جه��ت  دیگ��ر  از س��وي 
ای��ن صنع��ت و ایجاد تمای��ز و تفاوت 
بین گردش��گري هر کش��وري با س��ایر 
کشورها،  سعي در نش��ر کتاب،  کتابچه،  
نقشه و سي دي هاي الزم دارند.عالوه بر 
موارد کاربردي که مورد استفاده مستقیم 
گردشگران واقع مي شود،  نشر کتاب هاي 
آکادمیک که به مفاهیم زیربنایي مي پردازد 
و یا آنچه که به معماري، طراحي داخلي 
یا مدیری��ت علمي حلقه ه��اي مختلف 
گردش��گري مانند س��ایت هاي تاریخي، 

موزه ها،  هتل ها و رستوران ها نیز مربوط 
مي ش��ود،  بخ��ش مهمي از حوزه نش��ر 

گردشگري را تشکیل مي دهند. 
ب��ا کارب��ردي ک��ردن و  ای��ن بخ��ش 
متناسب س��ازي با شرایط محیطي، نقش 
مهم��ي در پیش��رفت گردش��گري ه��ر 

کشوري خواهد داشت.
در ایران ناش��ران معدودي به فعالیت در 
حوزه گردش��گري یا ایران شناسي اقدام 
مي کنن��د ک��ه در همان مح��دوده اندک 
نیز دس��ت به گریبان مشکالت زیادي از 
جمله قیمت باالي این کتاب ها به لحاظ 
عکس محور ب��ودن و لزوم چاپ خوب 
و همچنین توزیع نامناسب هستند.یکي 
دیگر از مش��کالت این بخش،  همکاري 
نامناس��ب محققان و ناشران و در نتیجه 

چاپ کتاب هاي غیرموثق است. 
بدی��ن ترتی��ب که به لحاظ گس��تردگي 
چ��اپ  ش��اهد  گردش��گري  ح��وزه 
کتاب های��ي درباره فرهن��گ و آداب و 
رسوم و س��ایت هاي دیدني هر نقطه از 

سوي افراد مختلف هستیم.

خرمشهر؛ میراث فرهنگي جنگ  خبر
خرمش��هر تنها ش��هر ایران بود که البته نه به تمامي که بخش مهمي از آن به 
اشغال نیروهاي بعثي درآمد. عراقي ها از خرمشهر ویرانه اي ساختند که حتي 
تا امروز هم نام آن برازنده اش نشده و دیگر کسي نخل هاي برافراشته شهر را 
ندیده است. اشغالگران تخم مرگ را در شهر پاشیدند و بسیاري از خانه هاي 

آن را ویران کردند. 
تصاویر زمان جنگ خرمشهر بیشتر به عکس هایي شباهت دارد که از شهري 
زلزله زده گرفته شده باشد، اما وقتي رد رگبار مسلسل ها، محل اثابت خمپاره ها 
و گلوله توپ ها وترکش ها، س��وراخ عبور موش��ک آرپي جي و توپ ۱۰۶ بر 
 در و دیوار، رد ترکش خمپاره هاي زماني را روي پش��ت بام س��اختمان هاي 
نیمه مخروبي که به س��ختي سرپا ایستاده اند، الش��ه پوکه هاي توپ و گلوله 
روي زمین و حتي خمپاره هاي عمل نکرده را دنبال مي کني، تازه متوجه عمق 

فاجعه اي که صدبار بدتر از زلزله است مي شوي.
اینجا جنگ س��ختي به وقوع پیوسته و اش��غالگراني با هیبت انساني به جان 
انس��ان هاي خرمشهر افتاده بودند. خرمشهر شهري جنگ زده است که تقریبًا 

 

دو دهه آباداني را پشت سر گذاشته است. چهره خرمشهر امروز تغییر کرده، اما 
هنوز هم در کوچه ها و خیابان هاي خرمشهر ردپاي جنگ دیده مي شود. ردپایي 
که یادگار هشت سال دفاع مقدس است و به جاي آنکه با تدابیر درستي از آن 
حفاظت کنند، یک به یک س��اخته مي شوند. ردپایي که هر بیننده خرمشهري 
را به یاد نخس��تین روز هاي جنگ مي اندازد و وقتي براي تو که امروز آنها را 
مي بیني تعریف مي کند، حتي تخیلت هم اجازه ثبت تصاویري که درباره شان 
مي ش��نوي ندارد و تنها مي تواني یک لحظه تصوري تلخ از واقعه اي بزرگ را 

در سرت بپروراني.
 خرمش��هر از هنگام تأس��یس )۱۲۲۷ ق./ ۱۸۱۲ م.( تا قبل از پیروزي انقالب 
اسالمي )۱35۷ ش./ ۱۹۷۹ م.( یک بار به دست حاکم بغداد و دو بار به دست 
انگلیسي ها اشغال شد. این شهر در اوایل سده ۱3 ه.ق شهر کوچکي بود. در 
این ایام به دلیل امنیتي که شیخ هاي بني کعب در این حدود برقرار کرده بودند، 
به سرعت رو به آبادي نهاد و بندر مهمي شد. در سال ۱۲35 ه. ق حصاري به 
دور آن کشیدند و خرمشهر در نیمه اول سده ۱3 ه.ق رو به آبادي و پیشرفت 
نهاد و در س��ال هاي پی��ش از ۱۲5۴ ه.ق که عثماني ها ب��ه آن هجوم آوردند، 
به صورت یک بندر آزاد درآمد. پیش از آنکه خرمشهر پدید آید شهري کهن 
به نام »بیان« در محل فعلي این شهر وجود داشت که تا قرن چهارم هجري نیز 

به حیات خود ادامه داد. 
پی��ش از متروک ش��دن بیان، کانالي ک��ه امروز کارون را ب��ه اروندرود وصل 
مي کند و از میان خرمشهر مي گذرد ایجاد شده بود. در تیرماه سال ۱3۱۴ ه.ش 
 فرهنگستان نام خرمش��هر را بر این منطقه گذاشت. بعدها خرمشهر در زمان 

دفاع مقدس با نام خونین شهر نیز یاد شد.
قصر فیلیه که کنار رودهاي کارون و بهمنش��یر و در پنج کیلومتري خرمشهر 
کنوني بنا ش��ده، تنها اثر تاریخي خرمشهر است. ش��یخ جابر، از شیوخ دوره 
قاجار، قصر فیلیه را که اکنون خرابه هاي آن باقي مانده در دوازدهمین س��ال 
حکمراني خود بنا نهاد. قصر فیلیه یکي از عمارت هاي بزرگ خاورمیانه بود 
که در و پنجره هاي آن از چوب ساج و آبنوس ساخته شده و آیینه کاري  هاي 
سقف، داخل اتاق ها، طارم و ایوان هاي آن با تمثال هاي پادشاهان قاجار تزئین 

شده بود. 
اکثر مردم خرمشهر پیش از جنگ از رفاه نسبي برخوردار بوده و در بخش هاي 
دیگر ش��هر ساکن بودند. ساختمان هاي خرمشهر بین یک تا سه طبقه ساخته 
مي ش��دند. به همین علت به غیر از ساختمان هاي بندر، ساختمان مرتفعي در 
شهر وجود نداشت. هر چند امروز ساختمان هاي بیش از چهار و پنج طبقه هم 
در ش��هر ساخته مي شود که کاماًل از اصول مهندسي شهرهایي چون تهران و 
دیگر شهرهاي بزرگ تبعیت مي کند. به همین علت دیگر اثري از بافت سنتي 
خرمشهر دیده نمي شود و در ساخت و سازهاي اخیر نیز به هیچ یک از موارد 

معماري اقلیمي منطقه نیز توجهي نمي شود.
معماري که در آن حیاط، سایه بان و همچنین پنجره هاي بزرگ و پوشش سقفي 

سبک به همراه بالکن ها نقش بسزایي داشتند. 

حیاط خانه هاي خرمشهر عموماً به طرف کارون و یا اروندرود ساخته مي شدند 
تا نس��یم خنکي که از رودخانه به طرف شهر مي آید بدون مانعي وارد حریم 
خانه ها شود، اما امروز با حذف تمام شمایل معماري اقلیمي خرمشهر، این شهر 
مهم بندري تبدیل به شهري مثل شهرهاي جدید صنعتي مي شود. بخش هایي 
چون کوي طالقاني، پل نو و میدان مقاومت )کشتارگاه(، مهم ترین محل هاي 
درگیري روزهاي آغاز جنگ تحمیلي بود.در محور غربي میدان مقاومت وارد 
بلواري مي شویم که به سمت پل نو مي رود. در سمت چپ جاده مي توان به 
راحتي سوله هاي بزرگ بندر گمرک خرمشهر را دید که بر اثر اصابت ترکش، 
گلوله و حتي گلوله هاي توپ به شدت آسیب دیده اند. گفته مي شود که در این 
سوله ها بیش از هزار دستگاه اتومبیل بود که توسط کشتي هاي تجاري در بندر 

خرمشهر تخلیه شده و در آنجا نگهداري مي شدند. 
همچنین در پش��ت س��وله ها مي توان جرثقیل هاي بندر خرمشهر را دید که 
بیکار در گوش��ه اي افتاده اند.از دیگر بخش هاي جنگ زده خرمش��هر مي توان 
به می��دان راه آهن و درب س��نتاپ )یک��ي از درهاي اصلي گمرک( اش��اره 
ک��رد. این نقاط ش��دیدترین درگیري ها را به خود دیده اس��ت که به فراخور 
آن امروز باید بیش��ترین ردپاي جنگ را نیز در آن جا دید. اما همه چیز تغییر 
 کرده و حتي ردي باقي نمانده اس��ت. مسجد جامع اولین سنگر دفاع مقدس 

بود. 
این مس��جد آخرین نقطه اي بود که از خرمشهر به دست بعثي ها افتاد. وقتي 
خیابان چاس��پي را به طرف مس��جد ادامه  دهی با تعداد بي شماري خانه هاي 
نوساز مواجه مي شوی. این منطقه در گذشته جزء مناطق خوب خرمشهر بود 
که قشر مرفه در آن زندگي مي کرد، اما عجیب است با وجود آنکه مسجد جامع 
و خیابان هاي اطراف آن به شدت مورد حمله قرار گرفته بود، اما کمتر اثري از 

جنگ در این منطقه وجود دارد. 
مسجد جامع خرمشهر بر اثر اصابت ترکش ها و برخورد موشک هاي خمسه و 
توپ خانه سنگین دشمن به شدت آسیب دید، اما چون این مسجد از اهمیت 
خاصي برخوردار بود، پس از جنگ نیز توسط عراقي ها به مقرر نظامي تبدیل 
ش��د و به این ترتیب دور تا دور آن و بیشتر محور شمالي را که امروز تبدیل 
به بلوار کوچکي شده است را از هر خانه اي پاکسازي کرده و پس از محصور 
کردن مس��جد به وسیله س��یم خاردار، دور آن را مین گذاري کردند. سپس با 
نصب تابلو هاي الغام به معناي میدان مین، تنها یک مسیر براي ورود به مسجد 

جامع باز کرده بودند. 
امروز وقتي به ساختمان مسجد جامع نگاه مي کنیم به غیر از گوشه کوچکي 
از آن دیگر اثري از یادگاري هاي جنگ دیده نمي شود. تمام بخش هاي مسجد 

بازسازي شده است. 
 البت��ه در ش��کل و فرم س��اختمان آن دخ��ل و تصرفي نش��ده و هنوز هم با 
دو گنبد سر نبش خیابان چاسبي و فخررازي واقع شده است. در اصلي مسجد 
جامع ابتدا از سمت خیابان فخررازي باز مي شد. البته امروز بیشتر از دري که 
از س��مت خیابان انقالب )چاسبي سابق( باز است، تردد مي شود. این مسجد 
کاش��یکاري هاي زیبایي داش��ت که در جنگ فرو ریخت که اکنون بخشي از 
آن در موزه دفاع مقدس خرمش��هر نگهداري مي شود.امروز همه شهر قرباني 
فراموشي و حذف تاریخ شده است. هر روز ساخت و ساز جدیدي در شهر 
آغاز مي ش��ود و برخي از این س��اخت و سازها یادگاري هاي جنگ را هدف 

گرفته است. 
باید در کوچه پس کوچه هاي ش��هر به دنبال ردپاي جنگ باش��ي. روزگاري 
ش��هر با تو از جنگ مي گفت و امروز تو باید به دنبال جمالت به جاي مانده 
از تاریخ جنگ در کوچه هاي ش��هر قدم بزني. امروز خرمش��هر، خرم ش��هر 
نیس��ت. اصاًل خرم نیس��ت و تغییراتي که در ش��هر مي ش��ود هم خبري از 
خرمي ندارد. دیگر نخلي در ش��هر به پا نمي ش��ود و درختان ش��هر تو را به 
یاد خرمش��هر نمي اندازد. هم��ه چیز در حال تغییر اس��ت؛ از آدم ها گرفته تا 
خانه ها و فرهنگ ها و گذش��ته. در حالي که خرمشهر میراث فرهنگي جنگ 
 اس��ت؛ میراثي با مکان رویدادهاي خاطره انگیز و تکرار نشدني که باید حفظ 

شود.

نقش فناوری اطالعات در میراث فرهنگی
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ورزش

آلگري: 
مورینیو متکبر
 و احساساتي 
است

رحمتي: 
خیلي چیزها
 از حجازي
 یاد گرفتم

سرمربي میالن در خصوص سرمربي پرتغالي رئال مادرید به 
اظهارنظر پرداخته و وي را یک انس��ان احساس��اتي و بسیار 
متکبر خوانده اس��ت. به گزارش سایت فوتبال ایتالیا، آلگري 
در این فصل توانس��ته با میالن قهرمان س��ري A ش��ود ولي 
مورینیو به مقام دوم اللیگا دس��ت یافته اس��ت. ماسیمیلیانو 
آلگ��ري در م��ورد مورینیو گفت��ه: خوزه داراي احساس��ات 
ش��دیدي اس��ت و غرور وي هم��واره موجب ع��دم ثبات 

شخصیت او مي شود.
 البت��ه بای��د بگویم او مربي بس��یار مس��تعدي اس��ت ولي 
ویژگي ه��اي منفي هم دارد. او هم��واره حرف هایي به زبان 
م��ي آورد که برایش محرومیت های��ي درپي  دارد. مورینیو که 
پس از رخدادهاي دیدار با بارسلونا مدتي سکوت کرده بود، 
ب��ار دیگر با اظهار نظر درمورد اتفاق هاي بازي با این تیم به 
تیتر نخست نش��ریه هاي مختلف تبدیل شده است. مورینیو 
گفته: امیدوارم براي فصل آینده س��ه چیز بیشتر مورد توجه 
قرار گیرند. بازي جوانمردانه، احترام به تیم حریف و تحمل 

نکردن نژادپرستي است.

دروازه بان تیم ملي فوتبال ایران گفت: من از ناصرخان خیلي چیزها 
یاد گرفتم و یکي از ش��اگردان او بودم. سید مهدي رحمتي که در  
مراسم تشییع پیکر ناصر حجازي  حضور یافته بود با دیدن جمعیت 
ه��واداران ناصرخان عنوان کرد: درب��اره اتفاقات امروز نمي توانم 

صحبت کنم.
 وی افزود: مردم نشان دادند که ناصر خان را همیشه دوست دارند 

و براي او سنگ تمام گذاشتند. 
مطمئن باشید روح حجازي شاد است و خانواده اش از این اتفاقي 

که در ورزشگاه آزادي افتاد احساس غرور مي کنند. 
رحمتی با اش��اره به حضور پرشور مردم گفت: این استقبال مردم 
کار ما را سخت مي کند زیرا نشان مي دهد که مردم دوستدار فوتبال 

هستند و باید پاسخگوي محبت هاي آنها باشیم. 
دروازه ب��ان تیم ملي فوتبال یادآور ش��د: مردم ب��ه خوبي جواب 
محبت ه��اي ناص��ر خ��ان را دادن��د و م��ن به هم��ت و غیرت 
آنه��ا تبری��ک مي گویم. وي ادام��ه داد: ورزش��گاه آزادي یکي از 
 تاریخي ترین روزهاي خود را دید و من به غیرت و تعصب مردم 

ایران افتخار مي کنم.

بازیکنان چلس��ي ب��اور دارند س��رمربي هلندي اس��بق آنان 
بهترین گزینه جانشیني کارلو آنچلوتي است. در مدت چهار 
روزي که از عزل کارلو آنچلوتي به عنوان س��رمربي چلس��ي 
س��پري ش��ده، گمانه زني هاي زیادي از س��وي کارشناسان و 
رس��انه ها در مورد جانشین وي صورت گرفته است. حضور 
گاس هیدینک س��رمربي هلندي تیم ملي ترکیه که در س��ال 
۲۰۰۹ براي م��دت کوتاهي به عنوان مس��ئول فني موقت در 
استامفوردبریج فعالیت کرده است، در صدر این گمانه زني ها 
قرار دارد. در همین ارتباط روزنامه ایریش تایمز در تازه ترین 
گزارش خود عنوان کرده همس��و با رس��انه ها و کارشناسان، 
بازیکنان تیم نیز میل فراواني براي همکاري با مربي ۶۴ ساله 
س��رزمین الله  هاي نارنجي دارند. نویسنده این نشریه عنوان 
ک��رده در اظهارنظ��ر بازیکنان در چند روز گذش��ته، همه از 
حضور مجدد هیدینگ اس��تقبال کرده اند و بطور غیر مستقیم 
به مسئوالن چلس��ي، به ویژه رومن آبراموویچ  فهمانده اند، که 
بسیار عالقه مندند تا این مربي هلندي بار دیگر مسند هدایت 

آبي هاي لندن را در اختیار گیرد.

خبر
ورزش اصفهان زير سايه موفقيت دو تيم ليگ برتري قرار گرفته است

خدابخش: در قهرمانی سپاهان نقش داشتم
مدیرکل تربیت بدني اس��تان اصفهان گفت: احس��اس مي کنم ورزش اصفهان در حال 
حاض��ر زیر س��ایه موفقیت دو تیم فوتبال لی��گ برتري قرار گرفته اس��ت. به گزارش 
ایمنا، رش��ید خدابخش در کنفرانس خبري با خبرنگاران رسانه هاي گروهي با اشاره به 
برنامه هاي اداره کل تربیت بدني اس��تان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر در استان 
اصفهان نزدیک به ۲۲۰ هزار بیمه شده ورزشي داریم و این در حالي است که به نظر من 

باید نیمي از مردم تحت پوشش ورزش قرار گیرند و از ورزش رایگان استفاده کنند.
 ورزش اصفهان زیر سایه موفقیت دو تیم لیگ برتري قرار گرفته است

وي با بیان این که ورزش اصفهان در حال حاضر سایه موفقیت دو تیم لیگ برتري فوتبال 
سپاهان و ذوب آهن قرار گرفته است، تصریح کرد: نمي خواهیم برنامه هاي ورزش استان 
زیر س��ایه فعالیت هاي دو تیم لیگ برتري ما قرار گیرد زیرا به نظر من اس��تان اصفهان 
اس��تعدادهاي ورزشي بسیاري دارد و مس��ئوالن اداره کل باید وظایف خود را در زمینه 

توسعه ورزش در استان انجام دهند.
 گره كور ورزشگاه نقش جهان با حل مشكالت معارضان باز مي شود

مدیرکل تربیت بدني اس��تان اصفهان در مورد وضعیت سالن شش هزار نفره ورزشگاه 
نقش جهان و وضعیت معارضان این ورزش��گاه گفت: طبق قانون تنها باید 3۰۰ هکتار 
در اختیار ورزشگاه نقش جهان قرار گیرد و این در حالي است که ورزشگاه نقش جهان 

اکنون نزدیک به ۱3۰۰ هکتار زمین داراي معارض دارد.
وي ادامه داد: راه حل این مسأله و تسریع در روند ساخت این ورزشگاه عمل به مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي در مورد اختصاص 3۰۰ هکتار به نقش جهان است و مسئوالن 
باید بخشي از زمین هاي ورزشگاه که معارض نداشته یا کمتر معارض دارد را شناسایي 

کرده و به 3۰۰ هکتار برسانند.
 در اصفهان براي استقالل و پرسپولیس استادیوم مي سازیم

خدابخش در مورد استقبال هواداران ذوب آهن و سپاهان از بازي هاي این تیم ها گفت: 
متاس��فانه هواداران این دو تیم به جز بازي هاي تیم هاي اصفهاني مقابل پرس��پولیس و 
اس��تقالل استقبال چنداني از مس��ابقه به عمل نمي آورند و باید بگویم در اصفهان براي 
استقالل و پرسپولیس استادیوم مي سازیم زیرا تنها در بازي هاي این دو تیم با سپاهان و 

ذوب آهن استادیوم ها مملو از تماشاگر مي شوند.
وي با بیان این که زیرساخت هاي ورزش استان به گونه اي است که مي توان از ورزشکاران 
استان انتظار مدال آوري در مسابقات المپیک را داشت، ادامه داد: خروجي ورزش استان 
 اصفهان در مس��ابقات آسیایي گوانگجو بس��یار خوب بود و این استان در سال گذشته
۲۰ درصد از مدال هاي طالي مسابقات آسیایي را ازآن خود کرد و در مسابقات المپیک 

نیز شانس بسیاري براي کسب مدال دارد.
 در سنین پایه ضعف هاي بسیاري داریم

مدیرکل تربیت بدني اس��تان اصفهان در مورد نبود ورزشکاران مطرح در رده هاي سني 
جوانان و نوجوانان گفت: در حال حاضر اس��تان اصفهان تنها در رده س��ني بزرگساالن 
رش��ته هاي پرمدال ورزشکاران بسیاري دارد و در بس��یاري از رده هاي سني پایه تعداد 

ورزشکاران ما آنچنان قابل توجه نیست.
وي بیان داش��ت: براي حضور ورزش��کاران اصفهاني در المپی��ک باید تالش کنیم که 
تعداد ورزش��کاران خود در رده هاي نوجوانان و جوانان را افزایش دهیم و جایگاه این 

ورزشکاران را ارتقا دهیم.
در قهرماني سپاهان موثر بودم

خدابخش در مورد نقش وي و معاونانش در سقوط مقاومت سپاسي شیراز به مسابقات 

لیگ دسته اول باشگاه هاي کشور در زمان حضور در شیراز تصریح کرد: اگرچه بسیاري 
مي گویند که من در این زمینه مقصر هستم اما باید بگویم من همان قدر که در سقوط 

مقاومت سپاسي مقصر بودم، در قهرماني سپاهان موثر بودم.
وي ادامه داد:  مقاومت سپاس��ي ش��یراز زماني به لیگ دس��ته اول سقوط کرد که من در 
اصفهان حضور داشتم و در جشن قهرماني سپاهان شرکت کرده بودم و در واقع هفته ها 
قبل از آن به اصفهان منتقل ش��دم و احساس مي کنم تاثیر من بر سقوط این تیم آنچنان 

نبود.
 همه باید براي توسعه ورزش همگاني در استان تالش كنیم

مدیرکل تربیت بدني اس��تان اصفهان در مورد لزوم توسعه ورزش همگاني در استان و 
شهر اصفهان گفت: چیزي در مورد لزوم پرداخت دو سوم بودجه هاي ساخت و سازهاي 
ورزش همگاني استان از سوي اداره کل تربیت بدني به شهرداري اصفهان نشنیده ام اما به 
نظر من همه باید براي توسعه ورزش همگاني در اصفهان تالش کنند و هیچ کس نباید 

در این زمینه کوتاهي از خود نشان دهد.
وي اضافه کرد: خدمات ورزشي شهرداري اصفهان به مردم باید به صورت رایگان باشد 
و ش��هرداري نباید از اجراي فعالیت هاي ورزشي خود به دنبال کسب درآمد باشد بلکه 
باید به دنبال توس��عه ورزش همگاني در اس��تان بوده و در این زمینه به یاري اداره کل 

تربیت بدني استان بپردازد.
تضمین هاي بسیاري براي اجراي برنامه راهبردي ورزش استان وجود دارد

معاون امور ورزش اداره کل تربیت بدني استان اصفهان نیز در پاسخ به سئوال خبرگزاري 
 ایمنا مبني بر این که چه تضمیني براي اجرایي ش��دن برنامه راهبردي ورزش اس��تان و

دچار نش��دن به سرنوش��ت طرح جامع کش��ور وجود دارد، بیان داشت: به نظر من در 
ورزش اصفهان این باور وجود دارد که براي رش��د ورزش اس��تان نگاه اس��تراتژیک و 

بنیادي به ورزش مورد نیاز است.
افش��ین مالیي افزود: مطمئن باشید مسئوالن اس��تان از ضعف هاي طرح جامع ورزش 
کشور درس گرفته اند و ضعف هاي این طرح را در برنامه راهبردي ورزش استان برطرف 
کرده اند تا با اجرایي شدن این طرح، پیشرفت ورزش استان در بخش هاي مختلف نمود 

بیشتري پیدا کند.

بليط بود اما...
پشت پرده انصراف توزین 

الکتریک چه گذشت؟
از همان ابتدا هم مش��خص بود، گیر نیامدن بلیط برای 
پرواز به ماهشهر بهانه ای بیش برای سفر نکردن به این 

شهر جنوبی نبود.
ب��ه گزارش ایمن��ا، تیمی که به زحمت خ��ود را تا پله 
چهارم لیگ باال کشید و تنها ۴۰ دقیقه دیگر تا ایستادن 
بر سکوی سوم بسکتبال کشور فاصله داشت از حضور 
در دیدار تعیین کنن��ده رده بندی انصراف داد تا عنوان 
س��وم را ک��ه می توانس��ت موفقیتی ب��زرگ در دومین 
س��ال حضورش باش��د دو دس��تی تقدیم حریفی کند 
 ک��ه دیگر از توان و انگیزه س��ال های قبل در او خبری 

نبود.
کاشانی ها که شاید دلخوش به تکرار نتیجه خوب بازی 
سوم رده بندی بودند شاید تصور نمی کردند که ممکن 
اس��ت مجبور شوند بار دیگر مسافت هزار کیلومتری تا 

بندر ماهشهر را طی کنند. 
ام��ا اتفاقی که منتظرش نبودن��د افتاد و در بازی چهارم 
رده بندی به پتروشیمی باختند و تفاضل گل کمتر حکم 

به برگزاری بازی آخر در خانه جنوبی ها داد. 
توزینی ه��ا باید ب��رای ب��ازی پنجم عصر دوش��نبه در 
ماهش��هر می رفتند اما لیست پروازهای تهران- ماهشهر 

تکمیل بود و جایی برای توزینی ها نبود. 
تصمیم انصراف اولین فکری است که به ذهن مسئوالن 
باش��گاه کاشانی می رسد. آنها ظهر روز یکشنبه با اعالم 
این که »بلیط نیس��ت و نمی رویم« از انصراف و بس��نده 

کردن به سکوی چهارم لیگ خبر دادند.
البته آنها گفتند که بعد از مخالفت فدراسیون با برگزاری 
دیدار در شهر بی طرف مثل تهران و پس از ارسال نامه 

رسمی این تصمیم را گرفته اند. 
 تا اینجای قضیه مشکلی به نظر نمی رسد. مسأله زمانی جالب 
 می شود که کاشانی ها  و فدراسیون هر یک حرف خود را 
م��ی زنن��د... واعظی سرپرس��ت تیم بس��کتبال توزین 
الکتری��ک اعالم کرد که: » بلیط هواپیما برای ماهش��هر 
نب��ود و از طرفی نمی خواس��تیم با اتوب��وس بازیکنان 
را راه��ی کنیم چون خس��تگی قطع��ًا روی کیفیت کار 

بازیکنان ما تاثیر می گذاشت.«
جال��ب این که همین صحب��ت ها در س��اعات ابتدایی 
انتشار این خبر در برخی رسانه ها از زبان خود واعظی 

تکذیب و در برخی دیگر تأیید شد. 
ام��ا وقت��ی ماج��را جالب تر می ش��ود که فدراس��یون 
اع��الم می کند هیچ نامه ای از س��وی توزین الکتریک 
به فدراس��یون نرس��یده اس��ت. حبیب خمیجانی دبیر 
فدراس��یون گفت: »تا خبر رسمی انصراف توزین روی 
س��ایت رسمی فدراس��یون قرار نگیرد هیچ صحبتی در 
این مورد را حتی از سوی خود کاشانی ها قبول نکنید!« 
۱۰ س��اعت پس از صحبت با خمیجانی خبر تأیید شده 
روی خروجی سایت فدراسیون قرار می گیرد. با اعالم 
انصراف تیم بس��کتبال توزین الکتریک بازی پنجم رده 

بندی لیگ برگزار نمی شود.
اما داس��تان به همین جا ختم نمی ش��ود. ماجرا تعجب 
برانگیزت��ر می ش��ود وقتی در این خب��ر دلیل انصراف 
توزینی ها نه نبودن بلیط ماهشهر بلکه ناسپاسی و اعمال 
به دور از اخالق ورزش��ی تعدادی از بازیکنان این تیم 
ذکر ش��ده است. مسئوالن تیم بسکتبال توزین الکتریک 
البت��ه هچ صحبتی در این مورد نمی کنند اما مثل این که 
داس��تان چیز دیگری است و ش��اید یک حاشیه بزرگ 
حول تیمی که تا پیش از بازی پایانی کاندیدای دریافت 
دومین کاپ اخالق لیگ برتر بود در حال شکل گرفتن 
اس��ت. باید منتظر ماند و دید مسئوالن توزین الکتریک 

در این خصوص چه می گویند.

شاهكار توره روي گل دوم سپاهان
توره ای که کارهای سخت را 

راحت تر انجام می دهد
سپاهان دیروز 3 گل به بنیادکار زد و سواي گل سوم که 
از روي نقطه پنالتي به ثمر رس��ید دو گل دیگر این تیم 

از گل هاي زیباي لیگ قهرمانان آسیا بود. 
گل اول سپاهان با ش��وت زیباي جانواریو از فاصله اي 
بعی��د به ثمر رس��ید که کات عجی��ب و غریب و تغییر 
جه��ت ناگهان��ي ای��ن توپ نق��ش زی��ادي در ناکامي 
دروازه بان بنیادکار داش��ت اما گل دوم س��پاهان از گل 

اول هم زیباتر و تماشایي تر بود. 
 در صحن��ه دقیقه33 بازي، اس��تارت ابراهی��م توره در 
 لحظه کنده ش��دن از مداف��ع حریف و البت��ه بغل پاي 
دقیق او از آن زاویه خاص، کاري بود که الاقل در ایران 

از عهده کمتر مهاجمي برمي آید. 
توره که گاهي در نقش ی��ک گل نزن قهار فرصت هاي 
س��اده گلزني را از دس��ت مي دهد با ای��ن گل یک بار 
دیگر نش��ان داد کارهاي سخت را بهتر از کارهاي ساده 

انجام مي دهد.

یادداشت

خانه وزنه برداري اصفهان پايگاهي
 كم نظير در خاورميانه 

حس��ین رضازاده با ابراز رضایت از روند س��اخت خانه وزنه برداری 
اصفه��ان، آن را یکی از پایگاه های کم نظی��ر وزنه برداری در ایران و 
خاورمیانه توصیف کرد. حسین رضازاده، رئیس فدراسیون وزنه برداری 
که برای دیدار با اس��تاندار و مدیرکل تربیت بدنی اس��تان اصفهان، به 
اصفهان سفر کرد به همراه داراب ریاحی، از آخرین مراحل ساخت و 

تکمیل خانه وزنه برداری این شهر بازدید کرد.
رضازاده با ابراز رضایت از روند س��اخت خانه وزنه برداری اصفهان، 
آن را یک��ی از پایگاه های کم نظیر وزنه برداری در ایران و خاورمیانه 
توصیف کرد و گفت: همه امکانات اس��تاندارد یک سالن وزنه برداری 
از جمله س��الن تمرین، محل مسابقه و اتاق کنفرانس به بهترین شکل 
ممکن در خانه وزنه برداری اصفهان تعبیه شده است و با حمایت های 
اس��تاندار اصفهان، مدیرکل تربیت بدنی این استان و همین طور تالش 
اعضای هیأت وزنه برداری  ظرف دو ماه آینده مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
رضازاده با تشکر از ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان و رشید خدابخش، 
مدیرکل تربیت بدنی اصفهان افزود: پروژه س��اخت خانه وزنه برداری 
اصفه��ان با حمایت ها این عزیزان به ش��کل مطلوبی در حال پیگیری 
اس��ت و ذاکر اصفهانی قول مس��اعد دادند که در دو ماه آینده نیز این 
حمایت ها ادامه داش��ته باش��د ت��ا با تکمیل و بهره ب��رداری  این خانه 
وزنه ب��رداری، به زودی ش��اهد یکی از بهترین مراکز اس��تعدادیابی و 
توسعه وزنه برداری در استان وزنه بردار خیز اصفهان باشیم. رضازاده 
در پای��ان خاطرنش��ان کرد: تجهیز س��الن های وزنه ب��رداری یکی از 
برنامه های مهم ما طی چهار س��ال آینده خواه��د بود و در نظر داریم 
در تمام استان های کش��ور، هرکجا که سالن وزنه برداری وجود دارد 
نس��بت به تجهی��ز آن اقدام نمائی��م تا وزنه برداران، همچون گذش��ته 
دغدغه ای برای تمرین کردن نداش��ته باشند. اینجا در اصفهان هم این 
قول را به اهالی وزنه برداری استان می دهم که به بهترین شکل ممکن 

این خانه وزنه برداری را تجهیز نمائیم.

با حضور مسئوالن فدراسيون
جشن قهرمانی ليگ برتر هندبال 

در ورزشگاه سجادی برگزار می شود
جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور عصر جمعه پس از 
دیدار سپاهان و فوالد نوین در ورزشگاه شهید سجادی اصفهان برگزار 
می شود. تیم هندبال سپاهان که دو هفته پیش و پس از دیدار با سنگ 
آهن بافق یزد عمال قهرمان لیگ برتر شد با پیروزی هفته بیست و یکم  
برابر شهرداری ش��هرکرد به طور رسمي به عنوان قهرمان این دوره از 
رقابت ها معرفی ش��د. س��پاهانی ها که دومین قهرمانی پیاپی خود در 
لیگ برتر هندبال باش��گاه های کشور را تجربه می کنند روز جمعه در 
هفته آخر رقابت ها و پس از دیدار با فوالد نوین جشن قهرمانی خود 
را در ورزش��گاه شهید س��جادی برگزار خواهند کرد. ذوب آهن دیگر 
تیم اصفهانی نیز امس��ال برای دومین س��ال پیاپی عنوان نایب قهرمانی 
را کس��ب کرد تا به همراه س��پاهان نماینده ایران در جام باش��گاه های 

آسیا باشد.

بعد از سه حذف عجيب
طلسم شكني قلعه نوعی با يك برد قاطع

امیر قلعه نوعي طي دو دوره حضور در لیگ قهرمانان آس��یا با تیم هاي 
استقالل و سپاهان هرگز از مرحله گروهي جلوتر نرفته بود.  

ب��ه این دو ناکامي باید حذف عجیب اس��تقالل از لیگ قهرمانان۲۰۰۷ 
را هم اضافه کنیم که آبي ها در ارس��ال نشدن به موقع مدارکشان امیر را 

متهم ردیف اول مي دانستند.
اما لیگ قهرمانان امسال براي امیر قلعه نوعي صحنه شکستن این طلسم 
چندس��اله بود. جایي که سپاهان براي اولین بار با هدایت او از مرحله 
گروهي صعود کرد و با پیروزي قاطع 3 بر یک مقابل بنیادکار به جمع 
هشت تیم برتر آسیا پاي گذاشت. حضور در این مرحله براي سپاهان 
یک بار )در فصلي که به نایب قهرماني آسیا انجامید( اتفاق افتاده است 
اما امیر قلعه نوعي به عنوان رکورددار قهرماني در لیگ برتر ایران براي 
اولین بار اس��ت ک��ه با تیم هایش تا این مرحله از رقابت هاي آس��یایي 

پیش مي رود.

رقابت های بولينگ قهرمانی كشور، انتخابی تيم ملی
فوالد ماهان اسپانسر جام نقش جهان شد

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان اسپانسر مسابقات آزاد بولینگ 
قهرمانی کش��ور، جام نقش جهان ش��د.  به مناسبت س��الروز آزاد سازی 
خرمش��هر هیات بولینگ اس��تان اصفهان با همکاری باشگاه فوالد ماهان 
سپاهان اقدام به برگزاری مسابقات آزاد بولینگ قهرمانی کشور، انتخابی تیم 
ملی با عنوان جام نقش جهان کرده است. گفتنی است در بخش آقایان به 
نفرات اول تا پنجم به ترتیب ۱۲ میلیون، ۱۰ میلیون، هشت میلیون، شش 
میلیون و پنج میلیون ریال و در بخش بانوان شش میلیون، پنج میلیون، چهار 
میلیون، سه میلیون و دو میلیون و پانصد هزار ریال اهدا خواهد شد. شایان 
ذکر است این دوره از مسابقات طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری 

در سالن بولینگ پردیس اصفهان برگزار خواهد شد.

پخش زنده پنج دیدار فینال لیگ برتر بس��کتبال این 
امکان را فراهم کرد تا عالقه مندان به بسکتبال که به 
خصوص تعداد آنها در اصفهان کم نیست از تماشای 
پنج دیدار مهیج بس��کتبال که البته به شکل دراماتیک 
ب��رای اصفهانی به اتمام رس��ید لذت ببرن��د. ارغ از 
مباحث فنی یکی از حواش��ی جال��ب و قابل تعمقی 
ک��ه در این پنج ب��ازی و در کل ط��ول فصل تازه به 
اتمام رس��یده لیگ برتر جلب توجه می کرد نقوشی 
بود که بر روی بدن بازیکن آمریکایی تیم بس��کتبال 

ذوب آهن نقش بسته بود.
در حالی ک��ه تتو یا همان خالکوبی ب��رای بازیکنان 
ایرانی در لیگ برتر بس��کتبال ممنوعیت داش��ته و به 
لحاظ شرعی نیز با اشکاالتی روبرو است و در حالی 
که به عنوان مثال خالکوبی لوگوی باش��گاه استقالل 
بر روی پای آرش برهانی او را تا آس��تانه منش��وری 
ش��دن پیش برد، حضور بسکتبالیس��ت آمریکایی که  
بدنش نمایش��گر آثار متفاوتی از تتو است در ترکیب 
تیم بس��کتبال ذوب آهن جلب توجه می نمود. نکته 
جالبتر این که ریکاردو پاول بسکتبالیست ذوب آهن 
و یکی از مهره های ارزشمند تیم بسکتبال ذوب آهن 
در ای��ن فصل به یکی، دو ت��ا خالکوبی هم بر روی 

بدنش کفایت نکرده و آثار خالکوبی را می توان روی 
تمام نقاط بدن او مش��اهده کرد. به هر حال سیاست 
یک ب��وم و دو هوای فدراس��یون بس��کتبال ش��اید 
اینجا زیر س��وال برود. در ش��رایطی که بس��یاری از 
بسکتبالیس��ت های ایرانی برای محروم نشدن همواره 
خالکوبی های خود را با انواع کرم می پوشانند چگونه 
است که برای بازیکنان خارجی سوپر لیگ بسکتبال 

کمترین محدودیتی حاکم نیست.
البته پ��اول تنها بازیکن خارجی نیس��ت که در لیگ 
برتر بس��کتبال با آثاری ش��بیه نقش رستم!!! خودمان 
روی بدنش در لیگ برتر بس��کتبال ش��رکت می کند 
و ش��اید در تیم مهرام هم بازیکنی نظیر کامباال را در 
اختیار داشت که او اتفاقًا سفید پوست هم بود که بر 
روی بدنش آثار زیادی از تتو مش��اهده می شد. نکته 
قابل تعمق این که در بخش��نامه فدراس��یون بسکتبال 
آمده است که بازیکنان ایرانی حق داشتن تتو نداشته 
و بازیکن��ان خارج��ی بایس��تی روی تت��وی خود را 
بپوش��انند و در مس��ابقات حاضر شوند که نگاهی به 
دیدار تیم های ذوب آهن و مهرام در فینال لیگ برتر 
بسکتبال به خوبی مشخص می سازد این قانون تا چه 

حد جدی گرفته می شود.  

مربي پای��گاه قهرماني والیب��ال ذوب آهن گفت: در 
والیبال اصفهان، نیروه��اي خوب و بالقوه اي وجود 
دارد و نیازمند س��ازماندهي هستند. مهناز سیاه ریزي 
گفت: متأس��فانه ارتباط اس��تان با شهرس��تان ها کم 
است و نیروهاي شهرس��تاني به علت امکانات کمتر 

تالش هاي فراوانتري از خود نشان مي دهد.
وي در ادام��ه با اعالم این که پای��گاه قهرماني ذوب 
آهن در س��ال جاري ایجاد شده است، اظهار داشت: 
ما نس��بت به اس��تان هاي دیگر از نیروه��اي بالقوه 
خوبي برخورداریم و باید ورزش والیبال را به سمت 

حرفه اي شدن و درآمد زایي پیش ببریم. مربي پایگاه 
قهرماني والیبال ذوب آهن تاکید کرد: هماهنگي بین 
باشگاه قدرتمند ذوب آهن و هیات والیبال مي تواند 
ارتباط متقابلي را براي یاري یکدیگر و ارتقا رش��ته 

والیبال در اصفهان پایه ریزي کند. 
وي همچنین با اش��اره به این که والیبالیست هاي ما 
از نوجوانان به بعد رها مي ش��وند و بچه هاي ما بعد 
از ص��رف مبالغي به علت این که سروس��امان ندارند 
نمي توانند ازاستعدادهاي ش��ان استفاده کنند، تصریح 
کرد: بازیکني که طي چهار یا پنج س��ال تالش کرده 

و س��رمایه گذاشته باید تربیت شود تا نیرویي خوب 
براي آینده والیبال ش��ود. س��یاه ریزي از مس��ئوالن 
خواست که به این امر واقف باشند و نیازهاي روحي 
والیبالیس��ت هاي غیر حرفه اي اما پر استعداد را که 
مي توانند آینده اي درخشان داشته باشند را برآورده 
نماین��د. این مربي با س��ابقه در پایان گفت: بازیکنان 
خوبي که اکنون هستند، نباید از ذهن ها بروند و باید 
بر روي آنها سرمایه گذاري کرد تا بتوان با ساماندهي 
این افراد به ارتقاي والیبال در تمامي عرصه ها امیدوار 

بود. 

بازیکنان چلسي 
مشتاق حضور 
هیدینگ

بسکتبالیست آمریکایی ذوب آهن یا نقش رستم!!!

مربي پايگاه قهرماني واليبال ذوب آهن:
والیبالیست هاي غیرحرفه اي پر از استعداد هستند
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 امام رضا)ع(:
هر كـس به رزق و روزی كم 
از خدا راضی باشد، خداوند از 
عمل كم او راضی خواهد بود.

وودی آلن، فیلمس��از نامدار آمریکایی عنوان بهترین کارگردان تاریخ سینما در 
عرصه فیلم های کمدی را کس��ب کرد.در رتبه دوم این فهرست، جوئل کوئن، 
کارگردان سرش��ناس آمریکایی حضور دارد که به لط��ف همکاری با برادرش 
اتان، افتخارات س��ینمایی متعددی کسب کرده اس��ت. وی با سه جایزه پیشتاز 
فیلمس��ازانی اس��ت که تاکنون جایزه بهترین کارگردان جشنواره کن را کسب 
کرده اند. این کارگردان سرش��ناس در سال ۱۹۹۱ با فیلم بارتون فینک، در سال 
۱۹۹۶با فیلم »فارگو« و در س��ال ۲۰۰۱ با فیلم »مردی که آنجا نبود« سه بار این 
عنوان را به دس��ت آورده که این رکورد تاکنون شکسته نشده است. وودی آلن 
بازیگ��ر، کارگردان، فیلمنامه نویس و کمدین ۷۴ س��اله آمریکایی اس��ت که از 
بزرگ ترین فیلم س��ازان معاصر س��ینمای جهان به شمار می رود. سرعت باال 
در تولید فیلم یکی از ویژگی های بارز وودی آلن اس��ت که کارنامه س��نگینی 
شامل آثار کمدی و فیلم های بلند را برای وی رقم زده است. وی که فیلمنامه 
آثارش را خودش می نویسد، از فلسفه، ادبیات و روانشناسی به عنوان پایه های 
اصلی س��اخت فیلم هایش بهره گرفته است. آلن بعد از پایان دوران دبیرستان 
به دانش��گاه نیویورک رفت، اما هرگز نتوانست در رشته فیلم و ارتباطات موفق 
باش��د و سرانجام از آنجا اخراج ش��د. در ۱۹ سالگی شروع به نگارش سناریو 
ب��رای مجموعه ه��ای تلویزیونی کرد و تبح��رش دراین زمین��ه درآمد وی را 
از هفت��ه ای ۷5 دالر ب��ه هفته ای ۱5۰۰ دالر رس��اند. بعد از س��ال ها نگارش 
فیلمنامه، آثار کمدی و مطالب انیمیشن برای مجالت، وودی آلن در سال ۱۹۶5 
اولین بار وارد دنیای س��ینما ش��د و فیلمنامه تازه چه خبر، پیش��ی؟ را نوشت، 
اما به عنوان کارگردان در س��ال ۱۹۶۶ بود که فیلم چه خبر، سوس��ن ببری را 
 س��اخت و یک س��ال بعد در فیلم کازینو رویال از س��ری فیلم های جاسوسی
جیم��ز باند ایفای نقش داش��ت. فیل��م های پ��ول رو ب��ردار و دررو)۱۹۶۹(، 
موزها)۱۹۷۱(،عش��ق و مرگ)۱۹۷5( و خوابیده)۱۹۷3( از دیگر تجربیات فیلم 
س��ازی وودی آلن در س��ال های اولیه کارگردانی بودند که بیشتر آنها مضامین 

کمدی داشتند. 
البته در این س��ال ها وی بازیگری را رها نکرد و در آثاری چون دوباره بزنش 

سام، در سال ۱۹۷۲ و جبهه، در سال ۱۹۷۶ نقش آفرینی داشت. 
نقطه اوج ش��هرت و موفقیت وودی آلن در س��ال ۱۹۷۷ با فیلم آنی هال رقم 
خورد؛ فیلمی که جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برای وی به 
همراه آورد و دایانا کیتون را نیز به اس��کار بهترین بازیگر زن رس��اند. این فیلم 
که پایه گذار اس��تاندارد جدیدی برای آثار کمدی رمانتیک مدرن محسوب می 
ش��ود، ازسوی انجمن فیلم آمریکا در رتبه چهارم بهترین آثار کمدی و در رتبه 
35 بهترین فیلم های تاریخ سینما قرار گرفته است. وودی آلن دو سال بعد فیلم 
منهتن را ساخت که نامزد اسکار بهترین فیلمنامه شد. این فیلم سیاه و سفید به 
نوع��ی ابراز احترام او به زادگاهش نیویورک اس��ت و هم چون دیگر آثار آلن، 
فرهیختگان طبقه ثروتمند جامعه، شخصیت های اصلی آن را تشکیل می دهند. 
البته نباید فراموش کرد که این کارگردان آمریکایی در فاصله میان ساخت فیلم 
های منهتن و آنی هال، فیلم صحنه های داخلی را در س��ال ۱۹۷۸ س��اخت که 

برای آن باردیگر نامزد اسکار بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه شد. 
از نقاط درخش��ان کارنامه س��ینمایی وودی آلن، عملکرد بی نظیر او در جوایز 
اسکار است. او در مجموع ۱۴بار نامزد اسکار بهترین فیلمنامه و هفت بار نامزد 
بهترین کارگردانی ش��د که در این میان فقط دوبار در بخش بهترین فیلمنامه و 

یک بار در بخش بهترین کارگردانی موفق به کسب اسکار شد. 
با آغاز دهه ۸۰، فیلم های وودی آلن، حتی آثار کمدی او، رنگ و بوی فلسفی 
گرفتن��د و آثاری چون س��پتامبر و خاطرات اکلیلی به ش��دت تحت تأثیر آثار 

کارگردانان اروپایی چون اینگمار برگمن و فدریکو فلینی قرار گرفتند. 
 در اواسط این دهه، آلن المان های کمدی و تراژیک را با یکدیگر درآمیخت و در فیلم هایی
چون هانا و خواهرانش)۱۹۸5( و جرم ها و بزهکاری ها)۱۹۸۹(، دو داستان متفاوت 
در انتهای فیلم به یکدیگر مرتبط می شوند. وی با فیلم هانا و خواهرانش موفق به 
کسب اسکار بهترین فیلمنامه شد، هرچند در کسب اسکار بهترین کارگردانی ناکام 
ماند. وودی آلن با ساخت سه فیلم دنی رز برادوی)۱۹۸۴(، رز بنفش قاهره)۱۹۸5( 

 و روزگار رادی��و)۱۹۸۷( ب��ه اهمیت صنعت تجاری س��ینما و رادیو پرداخت.
فیلم رز بنفش قاهره از نگاه مجله تایم یکی از ۱۰۰ فیلم برتر تاریخ سینماست که 
خود وودی آلن نیز آن را به همراه خاطرات اکلیلی و امتیاز نهایی یکی از سه فیلم 
محبوبش می داند. پس از فیلم س��ایه ها و مه که احترام به اکسپرسیونیست های 
آلمانی بود، آلن در سال ۱۹۹۲فیلم تحسین برانگیز شوهران و زنان را ساخت که 
بار دیگر نامزد اس��کار فیلمنامه و کارگردانی شد. از دیگر فیلم های او در سال 
های پایانی دهه ۹۰، می توان از گلوله ها برفراز برادوی )نامزد اس��کار بهترین 
کارگردانی(، آفرودیت توانمند )نامزد اس��کار بهترین فیلمنامه(، شالوده شکنی 
هری )نامزد اسکار بهترین فیلمنامه( و همه می گویند دوستت دارم اشاره کرد. 

پ��س از فیلم نفرین عقرب یش��می ک��ه پرهزینه ترین فیلم کارنامه س��ینمایی 
 وودی آلن بود و با هزینه 33 میلیون دالری در سال ۲۰۰۱ ساخته شد، یکی از
تحس��ین برانگیزترین فیلم های این کارگردان آمریکایی در دهه گذشته، یعنی 
امتیاز نهایی، مورد اس��تقبال فراوان منتقدان ق��رار گرفت. این فیلم که مجموع 
فروش جهانی ۸5 میلیون دالر را کس��ب کرد، وی را تا آس��تانه کس��ب اسکار 
بهترین فیلمنامه و دو جایزه گلدن گلوب پیش برد. پس از س��اخت فیلم هایی 
چون خبر داغ، خانه و رؤیای کاس��اندرا، در س��ال ۲۰۰۸ ووی آلن فیلم ویکی 
کریستینا بارسلونا را با حضور بازیگران سرشناسی چون خاویر باردم، پنه لوپه 
کروز و اسکارلت جانسون ساخت که پنه لوپه کروز با این فیلم توانست جایزه 

اسکار را به دست آورد. 
وی دو سال پیش فیلم غریبه قدبلندی سیاهی را خواهی دید را در لندن ساخت 
که آنتونیو باندراس، جاش برولین، آنتونی هاپکینز و نائومی واتس در آن بازی 

کردند. 
آخرین س��اخته او نیمه ش��ب در پاریس بود که آغازگر ش��صت و چهارمین 
جش��نواره فیلم کن بود. وودی آلن طی سه دهه فیلم سازی افتخارات و جوایز 
س��ینمایی متعددی کسب کرده اس��ت که مهم ترین آنها عبارتند از:  دو جایزه 
بهترین کارگردانی و شش جایزه بهترین فیلمنامه از جوایز بافتا انگلیس، خرس 
نقره ای جش��نواره برلین در س��ال ۱۹۷5، جایزه فیپرشی جشنواره کن در سال 
۱۹۸5 ب��رای رز بنف��ش قاهره، دو جایزه بهترین فیلم خارجی از جوایز س��زار 
فرانس��ه برای منهتن و رز بنفش قاهره، جایزه بهترین فیلمنامه از گلدن گلوب 
برای رز بنفش قاهره در سال ۱۹۸۶، جایزه بهترین فیلم اروپایی از جوایز گویا 
اس��پانیا در سال ۲۰۰۶ برای امتیاز نهایی، شیر طالی افتخاری جشنواره ونیز در 
س��ال ۱۹۹5، جایزه یک عمر دستاورد س��ینمایی از جشنواره سن سباستین در 

سال ۲۰۰۴.

 نرم اف��زار ش��اخه طوبي ش��امل دانش��نامه جامع
چن��د رس��انه اي حضرت زه��را)س( در اصفهان 
رونمایي ش��د. به گزارش مرکز تحقیقات و علوم 
رایان��ه اي ح��وزه علمیه اصفهان، این ن��رم افزار 
شامل بخش هاي شناخت نامه، کتابخانه، حکایت، 
نگارخانه و آواس��ت. حجت االس��الم سجادي، 
مدیرعامل مرکز تحقیقات و علوم رایانه ای حوزه 
علمیه اصفهان گفت: ارائه چشم انداز الگوي رفتاري 
حضرت فاطمه)س( در ۱۰۱ ش��اخه، برگرفته از 
5۸۰ منبع مطالعاتي شیعه و اهل سنت، ۱۴۹ داستان 
درب��اره حضرت به ص��ورت پویا نمایي )بیش از 
هشت ساعت(، پاسخ به بیش از 5۰ پرسش مهم، 
مجموعه اشعار در مدح و رثاي حضرت  صدیقه 
 کبري)س(، امکان جس��تجو و یادداش��ت برداري 

از دیگ��ر بخش هاي این نرم افزار اس��ت. بخش 
کتابخانه این نرم افزار، متن ۲5 جلد کتاب برگزیده، 
بخش حکایت ش��امل روایت دو کتاب »بهشت 
ارغوان« نوشته کمال السید و »کشتي پهلو گرفته« 
نوشته سید مهدي شجاعي، بخش نگارخانه شامل 
۱33 طرح با موضوع حضرت فاطمه زهرا)س( به 
همراه تصاویري از فدک و بخش آوا ش��امل بیش 
از ۲۴ ساعت سخنراني، مداحي، مرثیه، همخواني 
و زیارتنامه حضرت با امکان به روز رساني بانک 

صوتي از طریق سایت مرکز است. 
وي اف��زود: مرکز تحقیقات رایانه اي حوزه علمیه 
اصفه��ان پی��ش از ای��ن، نرم اف��زار ریحان��ه را با 
 موضوع کتابخانه حضرت زهرا)س( شامل بیش از

۲۰۰ جلد کتاب و مقاله عرضه کرده است. 

پخش سریال تلویزیونی »کاله پهلوی« جدیدترین 
س��ریال تاریخی سیما که قرار بود از تابستان امسال 
آغاز شود به دلیل ممیزی های فراوان به تأخیر افتاد. 
 س��ریال »کاله پهلوی« که پس از گذش��ت حدود

یک دهه امس��ال فیلمبرداری آن به پایان رسید، در 
مرحل��ه بازبینی برای پخش ش��امل اصالحیه های 
گس��ترده ش��ده و این موضوع مش��کالتی را برای 

کارگردان و تهیه کننده سریال ایجاد کرده است. 
اصالحی��ه های اعالم ش��ده ش��امل ۱5 درصد کل 
سریال می شود که برای رفع آن نیاز به فیلمبرداری 
مجدد برخی از صحنه های س��ریال است که البته 

کارگردان و تهیه کننده هنوز این اصالحیه ها را قبول 
نکرده اند. مهم ترین محور این اصالحیه ها به حذف 
بخش هایی از داس��تان مربوط است که در آن چند 
شخصیت خارجی حاضر در داستان اقدام به خوردن 
مشروب کرده و با یکدیگر روابطی خارج از عرف 
دارند. البته این موضوع نکته ای دراماتیکی اس��ت 
که برای معرفی بهتر و درس��ت این شخصیت های 
خارج��ی بی بند و بار صورت گرفته، اما مس��ئوالن 
فعلی سیما تأکید دارند که این بخش ها باید حذف 
ش��ود و در صورت لطمه خوردن اث��ر، مجدداً این 

صحنه ها فیلمبرداری گردد. 

رونمایی نرم افزار شاخه طوبي در اصفهان 

پخش کاله پهلوی باز هم عقب افتاد! 

وودی آلن؛ بهترین کارگردان کمدی تاریخ سینما  تلویزیون و ممیزي هاي 
 سلیقه اي در پخش 
فیلم هاي سینمایي 

ممی��زي از موضوع ه��اي جذاب و پرحاش��یه 
سینماست که تنها مختص به کشور ما نبوده و در 
اغلب کشورهاي صاحب صنعت فیلمسازي نیز 

قابل رؤیت است. 
به گزارش ایرنا، بسیاري از محصوالت سینمایي 
 جهان در یکصد سال اخیر همواره با این مشکل 
 رو به رو شده و میزبان لبه تیز قیچي ممیزي بوده اند.
به عنوان مثال مي توان به فیلم به یادماندني »روزي 
روزگاري« در آمریکا اثر سرجیو لئونه اشاره کرد که 
نه توسط اداره سانسور آمریکا، بلکه به دست تهیه 
کنندگانش قلع و قمع شد و زمینه را براي مرگ 
ناگهاني کارگردان ایتالیایي اش آماده کرد! همچنین 
باید از فیلم فوق العاده »خش��ن هنري؛ پرتره یک 
قاتل زنجیره اي« به کارگرداني جان مک ناتان یاد 
کرد که در خود آمریکا تا چند سال مجوز اکران 
عمومي نیافت و تنها به بازار ویدئو راه یافت. در 
سینماي پس از انقالب نیز فیلم هاي بسیاري به 
دلیل عدم رعایت نکات تذکر داده شده در آیین 
نامه ساالنه سینما، با مش��کل روبه رو شدند. در 
 سال هاي پایاني دهه ۱35۰ بسیاري از فیلم هاي

س��ینمایي به علت عدم رعایت حجاب، امکان 
نمایش نداش��تند که »خط قرمز« ساخته مسعود 

کیمیایي از این نمونه ها به شمار مي رود. 
کوت��اه کردن فیلم ها و مجموعه هاي خارجي با 
توجه به موازین دیني و اسالمي و نیز هنجارهاي 
جامعه، کار مفیدي بوده که همه صاحبنظران در 

این مورد متفق القول هستند. 
اما این ممیزي ها در مورد فیلم ها و مجموعه هاي 
داخلي وضعیت متفاوتي داشته و مخالفان بسیاري 

در حوزه سینما و مطبوعات دارد.
آخرین نمونه به نمایش درآمده که دوشنبه شب 
روي آنتن شبکه اول سیما رفت، »دوئل« ساخته 
احمدرضا درویش بود. فصل مربوط به جش��ن 
عروس��ي دو تن از شخصیت هاي داستان که در 
نهایت به تیراندازي رقیب به داماد ختم مي شد، 
به ص��ورت کامل از فیلم درآم��ده و تنها بخش 
دستگیري پس��ر به جرم تیراندازي و باقي ماجرا 

دست نخورده باقي مانده است. 
اگر »دوئل« در ش��ب وفات یا ش��هادت یکي از 
معصومین)ع( پخش مي شد، مي توانستیم دلیلي 
منطقي براي آن بیاوریم، اما این قیچي زدن بي علت 
آن هم در ش��ب والدت حضرت زهرا)س( چه 

دلیلي دارد؟
احت��رام ب��ه ش��عور مخاط��ب چه مي ش��ود؟ 
 ای��ن کار آن ه��م در ش��رایطي ک��ه برنامه هاي

به شدت سطحي و مبتذل بسیاري از شبکه هاي 
 ماه��واره اي مخاطب داخل��ي را محاصره کرده، 
مي تواند زیان هایي را براي شبکه هاي مختلف 

سیما به همراه داشته باشد.

خبر

یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس��ی اجتماعی معتقد اس��ت انتقاد 
نکردن از خود باعث گرایش مردم به رس��انه های بیگانه می ش��ود و با توجه 
به این که رسانه آیینه حقایق و تصویرگر خواسته مردم است، بنابراین رسالت 

قابل توجهی در انعکاس واقعیت های اجتماعی را دارد.
مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی درباره کمبود 
برنامه های انتقادی در تلویزیون به مهر گفت: با توجه به این  که رس��انه آیینه 
حقای��ق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... بوده و تصویرگر خواس��ته مردم 
است، رسانه ها به ویژه سازمان صدا و سیما رسالت قابل توجهی در انعکاس 
ضرورت ها و واقعیت های اجتماعی دارد. اس��تاد دانش��گاه شهید بهشتی در 
ادامه افزود: از نگاه رفتارشناس��ی اگر دوس��ت نقاط ضعف و انتقادها را بیان 
نکند، دش��من به ش��کل مضاعف و با نگاهی غرض ورزانه آن را بزرگنمایی 
می کند. بیان نقاط ضعف سیاه نمایی نیست، بلکه درخواست مردم و ضرورت 
اس��ت.وی خاطرنشان س��اخت: در سیمای جمهوری اس��المی ایران برخی 
مواقع برنامه هایی با موضوع های انتقادی در زمینه های اجتماعی تهیه و پخش 
می ش��ود که بعد از مدتی یا از مس��یر عادی خودش خارج می ش��ود و تغییر 
ماهیت می دهد یا به طور کلی قطع می شود. انتقاد نباید جنبه تخریب یا تخطئه 
تالش های خدمتگزاران باش��د، اما متأس��فانه در پ��اره ای از مواقع انتقادهای 

دلسوزانه و دوستانه جایگاه خود را از دست می دهد.
 ای��ن مدرس دانش��گاه در پایان افزود: اگر دلس��وزان جامعه نقاط ضعف و 
مش��کالت را در قالب برنامه های میزگرد و طنز یا هر نوع دیگر بیان نکنند، 
مس��ئوالن چگونه می توانن��د به ضرورت های اجتماعی پ��ی ببرنند. بنابراین 

ضرورت افزایش برنامه های انتقادی در تلویزیون احساس می شود.

استودیوی جدید خبری ۱۸:3۰ با حضور عزت اله ضرغامی همزمان با سالروز 
خجس��ته میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و سوم خرداد س��الروز آزادسازی 

خرمشهر افتتاح شد. 
به گ��زارش مهر، عزت اله ضرغامی، رئیس س��ازمان صدا و س��یما، آخوندی 
معاون سیاس��ی سازمان صدا و س��یما و جمعی از مدیران، از آخرین تغییرات 
اس��تودیوها بازدید کرد. این استودیو به مساحت ۱۱۰۰ متر مربع در طول یک 
سال بازس��ازی شده اس��ت و تجهیزانی همچون دو دستگاه نمایشگر بزرگ 
استودیویی)ویدئووال(،  دو دستگاه دوربین رباتیک سقفی، یک دستگاه وسیله 
حرکت��ی دوربین )کرین( و تجهیزات تصاوی��ر گرافیکی با کیفیت باال را دارد. 
ضرغامی در این بازدید در پاس��خ به این س��ئوال که کیفیت و اعتمادسازی در 
خب��ر باید چطور افزایش پیدا کند، گفت: به هر میزان که بتوانیم کیفیت کار و 
اعتمادسازی در خبر را افزایش می دهیم و باورپذیری برنامه هایمان را راحت تر 
می کنیم تا در کارمان موفق شویم. کار رسانه، کار نرم است و هر قدر که بتوانیم 
در این حوزه با پختگی بیشتری کار کنیم، تأثیرات بیشتری را شاهد خواهیم بود. 
به طور مثال برخی بخش های خبری مانند ۲۰:3۰ در این باره موفق بوده اند. وی 
درباره قالب و فرم های بخش خبری افزود: مالک، محتوا و مضمون خبر است 
و اگر این موضوع بدون توجه به اهمیت قالب و فرم صورت بگیرد، تأثیر ندارد. 
باید در زمینه جلوه های بصری، زیبایی فرم و انتخاب مناس��ب قالب به خوبی 
عمل کنیم تا بتوانیم مضامین و پیام ها را به خوبی انتقال دهیم. س��اعت ۱۸:3۰ 
اس��تودیوی جدید خبر افتتاح ش��د و ضرغامی با حاضر شدن در بخش خبر، 

درباره افتتاح این استودیو، جلوه های بصری، کیفیت خبر و ... صحبت کرد.

یک منتقد سینما با بیان این که سینمای ملی در کشور 
نداریم، تأکیدکرد: سینما امروز وضعیت اسفناکی دارد 
که محصول مدیریت مسئوالن فرهنگی در 3۰ سال 
اخیر است. به گزارش مهر، مسعود فراستی منتقد سینما 
در نشست رابطه فلسفه و سینما در پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی در قم افزود: سینمای ایران وضعیت 
اسفناکی دارد و هیچکدام از فیلم هایی که با هزینه های 
بس��یار زیاد ساخته می شوند، ما را به سمت سینمای 
دین��ی نبرده و راه به جایی نمی برد؛ چه فیلم  هایی که 
مس��ئوالن از آن حمایت کرده و چ��ه فیلم هایی که 

حمایت نکرده اند.
فراس��تی در توجیه چرایی این موضوع ابراز داشت: 
بیش��تر فیلم ها وطن فروش هس��تند؛ با پ��ول مردم 
ساخته می شوند و باج به غربی ها می دهند و فیلم های 
جش��نواره ای هس��تند. وی اضافه کرد: این محصول 
مسئوالن فرهنگی و س��ینمایی جامعه است که باید 

جواب بدهند.
وی با انتقاد از دادن جایزه به برخی فیلم ها بیان کرد: 
فیلم جرم کیمیایی شنیع و فاجعه است و با مسائل و 
انقالب این مردم بی ربط است و نباید به آن جایزه داد، 
اما مسئوالن فرهنگی به او جایزه می دهند و خودشان 

هم دلیلش را نمی دانند.
نیازمند سینمای ملی هستیم 

فراستی با بیان این که مشکل سینمای ایران این است که 
فرم ندارد، اضافه کرد: نه فرم سینمای ملی و نه سینمای 
ملی داریم، همان طور که فیلم نزدیک به حس دینی 
داریم، اما سینمای دینی نداریم. فراستی اذعان داشت: 
من هیج فیلم دینی در س��ینما س��راغ ندارم؛ اگرچه 
چند فیلم هس��تند که حس دینی به انسان می دهند، 
اما سینمای دینی نداریم. همین فیلم »ملک سلیمان« 
و سریال هایی که با عنوان دینی مطرح اند، از دید من 
 چون فرم دینی ندارند، دینی نیس��تند. وی افزود: من 

فیلم های »یوسف )ع(«، »امام علی)ع(« و نه »مختارنامه« 
را دینی نمی دانم؛ برخی از اینها موضوعات دینی دارند 
و برخی تاریخی هستند، اما فرم دینی ندارند. وی با رد 
کردن ارتباط مستقیم میان فلسفه و هنر گفت: سینمای 
 فلس��فی معنایی ندارد، همان طور که سینمای اندیشه 
بی معناست؛ در سینما به صورت مجرد نمی توانیم از 
مرگ حرف بزنیم، بلکه از مرده به مرگ و از فیزیک 
به متافیزیک می رسیم.فراستی اظهارداشت: در غرب 
فیلم های به ش��دت مبتذل را به صورت شبه فلسفی 
به خورد ما می دهند و بیشتر مسئوالن فرهنگی ما هم 
گول این حرف ها را می خورند. وی افزود: آمریکا اگر 
اسلحه هم نداشت، می توانست دنیا را بگیرد؛ ابتدا با 
سینما و تصویر زمینه را آماده می کنند و بعد با اسلحه 
دنیا را می گیرند. ما هیچکدام از شعارهای درست و 
حسابی و ارزشی انقالب را نتوانسته ایم به درستی در 
قالب تصویر و فیلم منتقل کنیم.فراستی تصریح داشت: 
»طال و مس« از معدود فیلم هایی است که رنگ و بوی 
دینی دارد و از بعد عرفانی حس های باارزش��ی را به 

انسان منتقل می کند. فراستی درباره نقش حوزه ها در 
ایجاد سینمای دینی، ابراز داشت: حوزه های علمیه باید 
جلسات نقد و بحث سینمایی را بیشتر کند تا ارتباط 
نزدیک تری از این راه میان مفاهیم دینی و سینما اتفاق 
بیفتد.  وی اضافه کرد: حوزه های علمیه در حوزه سینما 
کم کار کرده و کار چندانی نکرده اند و باید دوره های 
تخصصی نقد فیلم و فیلمنامه نویسی بیشتر از گذشته 

در حوزه برگزار شود.
حوزه هنر را جدی بگیرید

فراستی عنوان کرد: هنوز کاری برای کاربردی کردن 
فلس��فه اسالمی با هدف تأثیر و تأثرگذاری بر سینما 
شروع نشده است و در ایتدای راه هستیم.وی تأکیدکرد: 
در این 3۰ سال وقت خود را هدر داده ایم و باید این 
مباحث جدی را در قم انجام دهیم تا سمت و سوی 
کاربردی پیدا کند. فراستی اضافه کرد: بی سوادی در 
سینمای ایران آنقدر جدی است که تمایلی به سمت 
فلس��فه وجود ندارد و ابتدا باید فکری برای رفع این 

بی سوادی کرد تا بتوانیم این ارتباط را ایجاد کنیم.

يك منتقد سينما:

سینمای ایران وضعیت اسفناکی دارد

بیست فیلم کوتاه از آثار استاد شهید مطهري به همت 
سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران تولید شد و 

مراسم معرفي این آثار امروز برگزار مي شود. 
به گزارش ایس��نا، تولید این آثار به عنوان تجربه اي 
در سینماي دیني کش��ور، از سوي معاونت هنري 
این سازمان انجام ش��ده است. فیلم هاي از مهناي 
یک و جاي خالي کسي که نیست کاري از مرجان 
اشرفي زاده، فردا صبح هشت صبح، رابطه جاودانه 
و بي مرگ و پیشکش مرتضي علي عباس میرزایي و 
کروکي یک اتفاق کاري از الهام آقالري از جمله آثار 
تولید شده هستند. مهدي جوزایي فیلم نت بهار، سینا 
گنجوي دو اثر تکثیر و اتاق اسباب بازي، بهمن دادفر 

فیلم تنها در پیاده رو، کیارش اسدي زاده ما سه نفر، 
الهام حسین زاده سیاهي و محمد ارژنگ فیلم مکث را 
با موضوع گفتار شهید مطهري تولید کرده اند. از دیگر 
آثار تولید ش��ده تبخیر کاري از فرشید اخالقي پور، 
زایش رحمانه رباني، در آغوش خدا مهدي بوستاني، 
پروانه خیال کاوه قهرمان، کارم داشتي زنگ بزن شهرام 
میراب اقدم، وقتي تونیستي مجید شتي و پالک ۲33 
اثر محمد صفرزاده است. نظارت بر کیفیت فني این 
آثار از سوي مس��عود فروتن، کارگردان تلویزیوني 
انجام شده است و مراسم معرفي این ۲۰ فیلم امروز 
از س��اعت ۱5 در موزه هنر امام علي)ع( با حضور 

هنرمندان برگزار مي شود.

تولید 20 فیلم  کوتاه از گفتار شهید مطهري

اولی��ن پالن های »ق��الده های طال« ب��ه مدیریت 
فیلمب��رداری امیر کریمی، در محله س��عادت آباد 
 جلوی دوربین رفت. س��رانجام پ��س از چهار ماه
پیش تولید، اولین پالن ه��ای »قالده های طال« به 
مدیریت فیلمبرداری امیر کریمی، اول خرداد ماه در 
محله س��عادت آباد جلوی دوربین رفت. فیلمنامه 
ای��ن فیلم را طالب��ی خود به ن��گارش درآورده که 
گفته می ش��ود سیاس��ی ترین فیلم تاریخ سینمای 
ایران اس��ت. امین حیایی، مریال زارعی، حمیدرضا 
 پ��گاه، محمدرضا ش��ریفی نی��ا، علی��رام نورایی،

نیلوف��ر خوش خل��ق، محم��ود عزیزی، حس��ین 
س��حرخیز، اکبر س��نگی، مهدی صبایی، کیانوش 
گرامی، بهادر زمانی، داریوش اسدزاده و ... بازیگران 
این فیلم هس��تند، ضمن این که کبری حس��ن زاده 
بازیگر نق��ش مادربزرگ در فیل��م »مرهم« هم در 
این فیلم ایفای نقش خواهد داش��ت. در این فیلم 
سیدمس��عود اطیابی به عنوان مدیر تولید و عباس 
شوقی به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز با 
طالبی همکاری می کنند. محمد خزاعی تهیه کننده 

»قالده های طال« است.

فیلمبرداری سیاسی ترین فیلم ایرانی آغاز شد 

مدی��ر اداره کل هنره��اي نمایش��ي از انج��ام 
کار پرس��تاري س��عدي افش��ار، هنرمند باسابقه 

سیاه بازي ایران خبر داد. 
حس��ین مسافرآس��تانه درباره وضعیت مراقبت 
از س��عدي افشار به ایس��نا، گفت: نسبت به کار 
پرس��تاري ایش��ان اقدام ش��ده و درحال حاضر 
یکي از همکاران ایش��ان براي این کار داوطلب 
ش��ده اند و کار نگه��داري از ایش��ان را انج��ام 
مي دهند. مسافرآس��تانه افزود: ما در نظر داشتیم 

کس��ي از ایشان پرس��تاري کند که کاماًل به این 
هنرمند عالقه مند باشد و او را درک کند تا بتواند 

بهتر و بیشتر از او نگهداري کند. 
مدی��ر اداره کل هنرهاي نمایش��ي متذکر ش��د: 
احتماالً تا یکي دو ماه آینده آقاي افش��ار پرستار 
خواهد داش��ت، تا زماني که بتواند سرپا شود و 
کارهایش را ش��خصًا انج��ام دهد، ضمن این که 
همزم��ان باید کار فیزیوتراپي ایش��ان هم انجام 

شود. 

مسافرآستانه خبر داد: 

سعدي افشار تا زمان بهبودي پرستار دارد

كمبود برنامه های انتقادی 
باعث گرايش مردم به رسانه های بيگانه می شود

با حضور ضرغامی؛
استوديوی جديد خبر 18:30 افتتاح شد
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