
با پیروزی تیم سپاهان مقابل ملوان بندر انزلی کریم قنبری آمار خیره کننده 
جای  بر  سپاهان  نیمکت  روی  مربیگری  هفته  سه  طی  در  خود  از  را  ای 
گذاشت. تیم سپاهان از هفته دوازدهم رقابت های فوتبال باشگاه های برتر 

کشور روز گذشته در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف ملوان بندر انزلی رفت 
و در پایان و با ارائه یک بازی سراسر هجومی و جذاب و دیدنی شکست 

خاطره انگیزی را برای ملوانی ها رقم زد.

دقایق  در  محمدرضا  عماد  و  کریمیان  مهدی  سیدصالحی،  دیدار  این  در 
76،19 و 91 برای طالئی پوشان گلزنی کردند.

سپاهانی ها که هفته گذشته از مسابقات جام حذفی ...
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آیینه  دیگر  بار  میرکریمي  رضا 
قاب  در  را  نماي خودش  تمام 
سینما به تصویر کشید؛ تصویري 
که عالوه بر جلب نظر صاحب 
ویژه  نگاه  منتقدان،  و  نظران 
کارگردانان را نیز به خود جلب 

کرده است. عباس کیارستمي، رخشان بني اعتماد و مجید مجیدي از 
جمله کارگرداناني هستند که با ساخت ...

جنگل هاي زاگرس با ظرفیت 
درصد   40 به  نزدیک  باال،  آبي 
منابع آبي کشور را تأمین مي کنند 
اما در 30 سال گذشته وضعیت 
جنگل هاي زاگرس روز به روز  
گفته  به  است.  شده  بحراني تر 

کارشناسان منابع طبیعي، جنگل هاي زاگرس  با 90 درصد دخالت هاي 
انساني، وضعیت اسفباري دارند...

معاون امور اجتماعی و پیشگیری 
سازمان  اجتماعی  آسیب های  از 
بهزیستی چهارمحال و بختیاری 
خیابانی  کودکان  داشت:  اظهار 
اجتماعی  شده  طرد  کودکان  یا 
نمادی از گستره انواع مختلف از 

اختالالت و به هم پاشیدگی در سطح نخست، خانواده و سپس نظام 
حمایت خویشاوندی و در نهایت ...

بي پولي، بيكاري و بي آبي بيداد مي كند !
 احيا ي جنگل هاي زاگرس رويايي

بيش نيست 

شاهكاری از رضا ميركریمی
يه حبه قند

 به شيريني زندگي اصيل ايراني

فرهنگ و هنر  صفحه 5

طبق بررسي ها:
 کودکان کار چهارمحال و بختياری

در خيابان رها شده اند

جامعه    صفحه 4
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ملوان در زمين خشك به ِگل نشست
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جشنواره کودک در اصفهان فرصتی برای 
تمام کشور

محمود اسالمیان

در ايران
نقشه راه توليد نداريم
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پرونده هاي قاچاق اصفهان به 128 ميليارد ريال رسيد
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ناکامی تالش های کليساي 
لندن براي پايان دادن به 

جنبش وال استريت
ایرنا: چند تن از روحانیون ارشد کلیساي لندن دیروز 
با هدف ترغیب معترضان ضدسرمایه داري به پایان 
دادن به اعتراضات خود، با آنان دیدار و گفتگو کردند 

ولي این گفتگوها بي نتیجه پایان یافت.
ریچارد کارترز اسقف شهر لندن و گریم ناولز اسقف 
کلیساي سنت پل به همراه تعداد دیگري از روحانیون 
مسیحي در جمع معترضان ضدسرمایه داري که از دو 
هفته پیش در مقابل کلیساي سنت پل چادر زده اند، 
اعتراضات  به  آنان خواستند که  از  یافتند و  حضور 

خیاباني خود پایان دهند.
آنان در سخنان خود بر این نکته تاکید مي کردند که 
پس از گذشت دو هفته پیام اعتراضات به بانکداران 
و مقامات دولتي منتقل شده است و دیگر حضور 

خیاباني ضرورتي ندارد.
با  جلسات  برگزاري  با  پس  این  از  باید  معترضان 
هاي  خواسته  دولتي،  مسئوالن  و  ها  بانک  مقامات 

خود را پیگیري کنند.
ریچارد کارترز اسقف شهر لندن در جمع معترضان 
گفت: ما همگي باید تالش کنیم تا از بروز هرگونه 
دلیل کلیسا  به همین  نماییم و  خشونت جلوگیري 
خواستار این است که معترضان به صورت مسالمت 
آمیز و داوطلبانه محوطه مقابل کلیساي سنت پل را 

تخلیه کنند.
با  عمومي  جلسه  این  در  نیز  معترضان  از  تعدادي 
مخالفت  همانا  که  خود  اعتراضات  علت  تکرار 
با سودجویي و فساد مالي حاکم بر نظام اقتصادي 
سرمایه داري است، تاکید کردند که اعتراضات آنان به 
 طور کامل مسالمت آمیز است و هیچ مانعي نیز براي 

فعالیت هاي کلیسا ایجاد نکرده است.
با  برخورد  نحوه  خبري،  منابع  گزارش  اساس  بر 
اعتراضات ضدسرمایه داري در مقابل کلیساي سنت 
مقامات  میان  در  نظرهایي  اختالف  بروز  باعث  پل 

کلیساي انگلیس شده است.
در حالي که برخي از این مقامات خواستار اخراج 
اجباري معترضان از مقابل کلیسا هستند، برخي دیگر 
از روحانیون مسیحي معتقدند که کلیسا نه تنها نباید 
به نفع دولت و سرمایه داران به مقابله با معترضان 
بپردازد، بلکه باید تا حد امکان از خواسته هاي آنان 

حمایت کند.
این گونه اختالف نظرها در میان روحانیون مسیحي 
هفته گذشته نمود عیني یافت و جایلس فریزر یکي 
از  حمایت  در  پل  سنت  کلیساي  ارشد  مدیران  از 
کناره  خود  سمت  از  داري  سرمایه  ضد  معترضان 

گیري کرد.
و  آموزشي  امور  معاونت   2009 سال  از  که  وي 
فرهنگي این کلیساي مشهور را بر عهده داشت که 
هفته گذشته به طور رسمی استعفاي خود را تسلیم 

هیات مدیره کلیسا کرد.
آقاي فریزر از جمله کشیشاني بود که از ابتداي تجمع 
معترضان ضدسرمایه داري در مقابل کلیساي سنت پل 
با آنان ابراز همدردي کرد و با هرگونه استفاده از زور 

براي اخراج معترضان از مقابل کلیسا مخالفت نمود.
با این حال مقامات شهر لندن روز جمعه اعالم کردند 
مقابل  از  داري  ضدسرمایه  معترضان  اخراج  براي 
کلیساي سنت پل دست به اقدام قضایي خواهند زد.

جلسه  در  داري  ضدسرمایه  معترضان  از  تعدادي 
عمومي با روحانیون ارشد کلیساي لندن از آنان درباره 
اعالم حمایت شان از شکایت قضایي براي اخراج 
اجباري معترضان سئوال کردند که آنان حاضر نشدند 
پاسخ صریحي در این زمینه بدهند و حتي در دقایقي 

از سوي حاضران هو شدند.
ضدسرمایه  معترضان  علیه  فشارها  افزایش  پي  در 
داري در شهر لندن براي جمع کردن چادرهاي خود، 
یک سازمان غیردولتي مخالف سیاست هاي اقتصادي 
از  حمایت  در  امضا  آوري  جمع  به  اقدام  دولت، 

معترضان کرده است.
سازمان موسوم به ائتالف مقاومت با انتشار یک تومار 
آنالین از همه فعاالن مدني و شخصیت هاي سیاسي 

دعوت کرده است آن را امضاء کنند.
در این تومار آمده است: ما از حقوق معترضان براي 
ادامه اعتراضات خود در مقابل کلیساي سنت پل و 
میدان فینزبري لندن و اشغال اماکن عمومي به نشانه 

اعتراض حمایت مي کنیم.
این تومار افزوده است: نگراني درباره بي عدالتي و 
فساد حاکم بر نظام هاي سرمایه داري دغدغه مشترك 

بسیاري از مردم است.
استفاده از زور و دادگاه براي خاموش کردن اعتراضات 
آمیز که مورد حمایت گسترده  مشروع و مسالمت 

اقشار مختلف مردم است، قابل پذیرش نیست.
تاکنون چند نماینده پارلمان انگلیس، تعدادي از رهبران 
اتحادیه هاي صنفي و کارگري، فعاالن ضدجنگ و 

استادان دانشگاه این تومار را امضاء کرده اند.
از حدود  از مخالفان نظام سرمایه داري  نفر  صدها 
دو هفته پیش در مقابل کلیساي بزرگ سنت پل در 
منطقه اقتصادي و مالي شهر لندن موسوم به سیتي 

چادر زده اند.
این معترضان قصد داشتند که محوطه بازار بورس 
لندن را اشغال کنند که پلیس مانع از این کار شد و به 
همین دلیل محوطه مقابل کلیساي سنت پل به عنوان 

محل استقرار چادرهاي معترضان انتخاب شد.
کلیساي سنت پل همچنین از اوایل هفته گذشته به 
روي بازدیدکنندگان و عبادت کنندگان بسته شد ولي 
از روز جمعه دوباره فعالیت هاي عادي خود را از 

سر گرفت.
خود  پیام  انتقال  براي  داري  ضدسرمایه  معترضان 
به مردم دست به ابتکارات جالب توجهي زده اند؛ 
برگزاري جلسات بحث و گفتگو، برپایي برنامه هاي 
از برخي خوانندگان و  فرهنگي و هنري و دعوت 
گروه هاي موسیقي و حضور فعال در شبکه هاي 
این  جمله  از  توییتر  و  فیسبوك  نظیر  اجتماعي 

ابتکارات است. 

رئیس مجلس با بیان این که اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا آنقدر 
بی اهمیت بود که نیازی به پاسخگویی نداشت، به باراك اوباما گفت 

که با وزیر خارجه »مجازی« هم می تواند مشکالتش را حل کند.
به گزارش خبر آنالین، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه طي تذکري 
خطاب به رئیس مجلس گفت: انتظار مي رفت که در نطقتان نسبت 
به سخنان اخیر هیالري کلینتون به عنوان یکي از موضوعات مهم 

روز واکنش نشان مي دادید.
علی الریجانی در پاسخ به وي گفت: بنده آنقدر حرف های کلینتون 

را بی اساس و سست می دانم که احتیاج به اظهار نظر ندارد و لزومی 
برای اظهار نظر نیست. رئیس مجلس با تاکید بر این که گویا خانم 
کلینتون دیپلماسی را با اسباب بازی عوضی گرفته است،  افزود: 
مسئوالن  رفتار  شأن  در  که  می کند  مطرح  را  سخنانی  کلینتون 
وضع  را  قواعدی  که  است  واقعی  امر  یک  دیپلماسی  نیست، 
لوازم  و  کند  ملی کشور صیانت  منافع  از  که  این  برای  می کند 

آرایش نیست که برای بزك کردن از آن استفاده کند.
الریجانی ادامه داد: این سخنانی بی اساس است و خیلی هم نباید آن 

را جدی گرفت، اگر امورات ایاالت متحده با سفارتخانه های مجازی 
رتق و فتق می شود، باید اوباما مجوز داشته باشند که با یک وزیر 

خارجه مجازی هم مشکالت آن ها حل شود.
به گفته وی نباید خیلی مسأله را جدی بگیریم، البته سخنانی را 
دیگران مطرح کرده اند در این زمینه که نشان می دهد در بطن ایاالت 
متحده آمریکا رفتار تروریستی خوابیده است و این موارد از نکاتی 
است که دولت آمریکا باید نسبت به آن پاسخگو باشد و در کل نباید 

حرف هایشان را خیلی جدی بگیریم.

اقلیم  رئیس  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
اسالمی  جمهوری  کردند:  تأکید  عراق  کردستان 
ثبات  از  برخوردار  و  یکپارچه  عراق  از  ایران 
های  خرابی  است  الزم  و  کرد  خواهد  حمایت 
بازسازی  تر  سریع  هرچه  عراق  در  شده  ایجاد 
حقیقی  جایگاه  به  بتواند  یکپارچه  عراق  تا  شود 

خود دست یابد.
معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
معظم  ای رهبر  ا... خامنه  آیت  رهبری، حضرت 
رئیس  بارزانی  مسعود  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
اقلیم کردستان عراق با اشاره به استقرار و استقالل 
کنونی عراق تأکید کردند: ایستادگی یکپارچه همه 
اقوام و مذاهب عراق در برابر فشارهای آمریکا و 
مخالفت با مصونیت قضایی نظامیان اشغالگر و در 
نهایت مجبور شدن آمریکا به خروج از عراق، یک 

صفحه زرین در تاریخ این کشور است.
و سیاسی  نظامی  با وجود حضور  افزودند:  ایشان 
آمریکا در عراق و فشارهای این کشور، اما همه عراق 
اعم از کرد و عرب و شیعه و سنی، به آمریکا »نه« 

گفتند که این موضوع بسیار مهمی است.
آمیز  مسالمت  همزیستی  اسالمی  انقالب  رهبر 
اقوام و مذاهب مختلف در عراق را مغتنم شمردند 
و خاطرنشان کردند: شرایط کنونی ثبات و استقرار 
ایران  مایه خرسندی جمهوری اسالمی  در عراق 

است و همه اقوام و مذاهب باید دست در دست 
تالش  نوین  عراق  ساختن  جهت  در  یکدیگر، 

کنند.
اسالمی  جمهوری  کردند:  تأکید  همچنین  ایشان 
ثبات  از  برخوردار  و  یکپارچه  عراق  از  ایران 
های  خرابی  است  الزم  و  کرد  خواهد  حمایت 
بازسازی  تر  سریع  هرچه  عراق  در  شده  ایجاد 
حقیقی  جایگاه  به  بتواند  یکپارچه  عراق  تا  شود 

خود دست یابد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، همه اقوام و مذاهب در 
عراق را برادران نزدیک ایران و دارای روابط ریشه 
تأکید کردند:  ایران دانستند و  با مردم  تاریخی  دار 
روابط کنونی جمهوری اسالمی ایران و عراق خوب 

است اما باید روز به روز گسترده تر شود.
در  عراق  کردستان  اقلیم  رئیس  بارزانی  مسعود 
از دیدار  ابراز خرسندی فراوان  این دیدار ضمن 
دوست  کشور  را  ایران  اسالمی،  انقالب  رهبر  با 
ما  گفت:  و  خواند  عراق  مردم  نزدیک  بسیار  و 
هیچگاه لطف و کمک های دولت و مردم ایران را 

در روزهای سخت عراق فراموش نخواهیم کرد.
بارزانی، تأکید کرد: همه اقوام و مذاهب عراق باید 
در جهت حفظ این پیروزی تالش کنند و قطعًا ما 
همواره به کمک ها و راهنمایی های ایران احتیاج 

خواهیم داشت. 

سراسری

رهبر معظم انقالب:

جمهوری اسالمی ایران از عراق یکپارچه و با ثبات حمایت می کند

خبر

نصف النهار

تيموشنکو به اتهام قتل بازجويی می شود
گویا دردسرهای نخست وزیر سابق اوکراین پایانی ندارد و 
او پس از زندانی شدن به دلیل سوءاستفاده از قدرت، این بار 
به اتهام ارتباط با قتل یکی از نمایندگان پارلمان این کشور 

بازجویی می شود.
بازپرسان اوکراینی در این مورد تحقیق می کنند که آیا یولیا 
تیموشنکو با ماجرای قتل ایون شچربان از نمایندگان سابق 

پارلمان اوکراین، ارتباطی دارد یا خیر.
شچربان در سال 1996 در فرودگاهی هدف گلوله قرارگرفت و کشته شد. رنات کازمین 
معاون دادستان کل اوکراین در این باره گفت : بازرسان مدارکی دارند که نشان می دهد 

تیموشنکو می تواند در قتل شجربان دست داشته باشد.
از دیگر افرادی که در این پرونده متهم هستند، می توان به پاولو الزارنکو نخست وزیر 
اوکراین در زمان وقوع قتل اشاره کرد. الزارنکو هم اکنون در آمریکا به اتهام فساد و 
پولشویی زندانی است. اما سوءاستفاده از قدرت، عقد قرارداد گازی مشکوك با روسیه و 
احتمال مشارکت در قتل، تنها اتهامات تیموشنکو نیستند، بلکه در هفته گذشته نیز اعالم 
شد که خوش پوش ترین سیاستمدار زن جهان در زمان نخست وزیری و ریاست بر 

شرکت گاز، ولخرجی کرده است. 

سرسپردگي دولت کانادا به صهيونيست ها
ایرنا: با فشار دولت کانادا بر تشکیالت خودگردان فلسطین، 
لیندا سابح علي کاردار هیأت نمایندگي فلسطیني در اوتاوا، از 

کانادا اخراج و به کشورش بازگردانده شد.
علت این اقدام دولت کانادا این است که لیندا سابح در ماه 
جاري از طریق تویتر یک نوار ویدیوئي را منتشر کرده بود که 
در آن یک دختر فلسطیني در حال خواندن یک شعر بـه زبان 
عربي و بـا زیرنویس انگلیسي، همراه با احساسات شدید و 

گریه، با بیان این که یک فلسطیني است، همه را به جنگ علیه بي عدالتي، مقابله و نابودي 
صهیونیست ها دعوت مي کرد.

رئیس دفتر اجرایي امور یهودیان و اسرائیل در کانادا، این نوار را براي وزیر خارجه این 
کشور ارسال کرد و جان پرل پس از مشاهده آن، دستور برخورد با آن را داد و متعاقب 
آن معاون وزیر خارجه کانادا، کاردار فلسطین را احضار کرد. در ضمن نماینده کانادا در 
کرانه باختري اعتراض رسمي دولت کانادا را به محمود عباس ابالغ کرد. حمایت مطلق 
دولت کنوني کانادا از رژیم صهیونیستي در طول تاریخ این کشور بي سابقه است و دولت 
کانادا به عنوان یکي از مدعیان حقوق بشر در جهان، کم ترین انتقادات را نسبت به این 

رژیم تحمل نمي کند. 

مقر شورای انتقالی به طرابلس منتقل شد
 

انتقال مقر شورای انتقالی به طرابلس، انتخاب قریب الوقوع 
نخستین نخست وزیر دولت انتقالی و اظهارات جدید سیف 
االسالم پسر دیکتاتور معدوم لیبی از آخرین اخبار این کشور 

به شمار می رود.
شهر  از  شورا  این  کرد  اعالم  لیبی  انتقالی  ملی  شورای 
بنغازی)مهد انقالب لیبی( به طرابلس منتقل خواهد شد و 
ماموریت خود را پس از آزادی لیبی و سقوط رژیم قذافی 

در این شهر دنبال خواهد کرد.
روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن نیز به نقل از منابع آگاه شورای انتقالی لیبی گزارش داد 
که این شورا طی دو روز آتی نشست های فشرده ای را برای انتخاب نخستین نخست 

وزیر دولت انتقالی این کشور برگزار خواهد کرد.
از سوی دیگر منابع نزدیک به سیف االسالم دومین پسر معمر قذافی دیکتاتور لیبی اعالم 
کردند که وی هرگز خود را به دادگاه جنایی بین المللی تسلیم نخواهد کرد. این منابع که 
خواستند نامشان فاش نشود، افزودند: سیف االسالم راه پدر خویش را دنبال خواهد کرد 
یعنی این که همچون پدر و برادرانش در داخل لیبی کشته خواهد شد یا از یک کشور 

پناهندگی سیاسی خواهد گرفت. 

جهان نما 

مهر: وزیر سابق نیرو در واکنش به اعالم وصول 
مجلس  در  رئیس جمهور  از  سئوال  طرح  شدن 
گفت: احمدی نژاد با سعه صدر پاسخ قانع کننده 

به نمایندگان مجلس بدهد.
سید پرویز فتاح رئیس بنیاد تعاون سپاه در خصوص  
به حد نصاب رسیدن امضاهای طرح  سئوال از رئیس 

جمهور اظهار داشت: همگی باید اجازه دهند قوانین 
کشور جاری و ساری شود، زیرا کشور ما کشوری 
دموکراتیک است و فراز و طبیعتا نشیب هایی را هم 
دارد. وی اضافه کرد: بنابراین باید این اجازه را بدهیم 
قانونی  که در عرصه دموکراسی همه راهکارهای 

بتوانند مسیر خود را طی نماید.

فتاح در ادامه با اشاره به این که احمدی نژادی را 
که ما می شناسیم آدم با مرام و با اخالقی است، 
گفت: مطمئنم که رئیس جمهور اصولی و با منطق 

با این مسأله برخورد خواهد کرد.
وی با بیان این که وزیران دولت های نهم و دهم 
دهها و صدها سئوال نمایندگان مجلس را پاسخ 

اند، گفت: من خودم زمانی که وزیر بودم  گفته 
200 سئوال نمایندگان را در مجلس پاسخ گفتم و 

نه اتفاقی افتاد و نه طرحی جابجا شد.
وزیر سابق نیرو با تاکید بر این که ما نباید بهانه ای 
به جاهای دیگر بدهیم، گفت: احمدی نژاد همیشه 
دوست  عنوان  به  من  و  است  بوده  شکن  خط 

نزدیک او- که البته االن هم به ایشان ارادت دارم- 
انتظار دارم که رئیس جمهور با سعه صدر بسیار 
به این عرصه بیایند و پاسخ مناسب و درخوری 
نمایندگان  تا هم  بدهند  نمایندگان مجلس  به  را 
مجلس قانع شوند و هم افکار عمومی نیز پاسخ 

قابل قبولی را دریافت کند.

وزیر سابق نيرو:
احمدی نژاد با سعه صدر پاسخ قانع کننده به سئوال مجلس بدهد

رئيس مجلس:

 کلينتون ديپلماسی را با اسباب بازی و لوازم آرايش عوضی گرفته است 

مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان مقام معظم رهبری در کرمانشاه را 
سرآغازی برای تغییر در ساز و کار اداره کشور ارزیابی کرد و گفت: معتقدم تغییر 
و تحوالت در سیستم اداره کشور می تواند به نشاط و پویایی کمک کند، البته نباید 

عجله کرد.
محسن رضایی در حاشیه اولین همایش آموزش در ایران 1404 که در سالن رازی 
تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره تغییر نظام سیاسی که از سوی مقام 
معظم رهبری در جمع دانشجویان استان کرمانشاه مطرح شده بود، گفت: سخنان 
مقام معظم رهبری در کرمانشاه سرآغازی برای تغییر در ساز و کار اداره کشور است 
البته نظام ما مرتب در حال تغییر و تحول است و والیت فقیه در این زمینه نقش 

تاثیرگذاری را ایفا می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که دولت باید با یک تیم منسجم 
فعالیت کند، افزود: در ساختار فعلی نظام، رهبر و رئیس جمهور نقش تاثیرگذاری 
دارند و با وجود جایگاه والیت فقیه دیگر فرد دیگری در عرض رهبری نمی تواند 
نقش مدیریت در نظام را بر عهده بگیرد، به همین دلیل باید دولت با یک تیم تعیین 
شده مدیریت کشور را در حوزه های سیاست، اقتصاد و امنیت دنبال و پیگیری 

کند.
سئوال  به  پاسخ  در  و  کرد  اشاره  ایران  طالیی  های  فرصت  به  ادامه  در  رضایی 
خبرنگاری درباره این که فرصت های ایران را در حال حاضر در حوزه های سیاست 
داخلی و خارجی چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ملت ایران تشنه پیشرفت و قدرت 
 هستند و من از نزدیک شاهد هستم که ملت با تمام وجود این دو مقوله را دنبال 
می کنند به طوری که این جدیت در دوران دفاع مقدس نیز بود و باید از تمامی 

ظرفیت ها به بهترین شکل استفاده شود.
وی یکی از ظرفیت های ایران را استفاده از جوانان دانست و گفت: کشور ایران 
یکی از کشورهایی است که جوانان زیادی را دارد و باید از حضور آنها به بهترین 

شکل استفاده کرد.
رضایی اظهار داشت: البته بسیاری از نسل اولی ها از جمله رهبر معظم انقالب اسالمی در 

میان ما هستند و می توانند تجربیات گذشته را به نسل جدید منتقل کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ظرفیت ایران در حوزه سیاست 
خارجی اظهار داشت: امروز ایران از ظرفیت قابل قبولی در حوزه سیاست خارجی 
برخوردار است چرا که آمریکا با مشکالت بسیار زیادی مواجه شده است، به همین 

دلیل معتقدم باید از این ظرفیت ها نیز در حوزه سیاست خارجی استفاده کرد.
خبرنگاری در ادامه از رضایی درباره صحبت های هیالری کلینتون وزیر امور خارجه 
آمریکا مبنی بر اظهار عالقه آمریکا برای ارتباط با ایران سئوال کرد که وی در پاسخ 
گفت: آمریکا دچار سردرگمی شده است چرا که تمام برنامه های آنها برای مقابله با 

ایران شکست خورده است و منطقه بدون ایران نظم نخواهد داشت.
به کار بست  این 30 سال تمام تالش خود را  آمریکا در  این که  بیان  با  رضایی 
تا با فشارهای سیاسی و تحریم های متعدد ایران را با مشکل مواجه کند، افزود: 
برنامه های آنها نیز محقق نشد بنابراین اظهارنظر وزیر امور خارجه آمریکا درباره 
ارتباط و مذاکره با ایران به هیچوجه قابل قبول نیست چرا که تاکنون زمینه های 
عقالنیت در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران مشاهده نشده است. وی خطاب 
به مسئوالن آمریکا گفت: در حقیقت بنای مذاکره با ایران را دارید تحریم ها علیه 

ایران را بردارید و آن وقت صحبت از مذاکره کنید.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام :

تغيير و تحوالت در نظام سياسی منجر به نشاط و پويايی کشور می شود
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فارس: رئیس اداره بازرگانی استان اصفهان گفت: 
اگر چه در بحث تحول اقتصادی اصالح نظام توزیع 
از اهمیت باالیی برخوردار است و باید به سرانجام 

می رسید، اما تاکنون اجرایی نشده است.
مظفر انصاری در جلسه نوسازی و بهسازی بافت 
از  بی رویه افراد  مهاجرت  این که  بیان  با  فرسوده 
شهرهای  الحاق  و  اصفهان  به  همجوار  استان های 
و  بهداشت  حوزه  در  ناگواری  پیامدهای  کوچک 
درمان و انتقال بیماری ها برای استان به وجود آورده 

است، تصریح کرد: همچنین با سرازیر شدن جمعیت 
به استان، ناهنجاری هایی در حوزه امنیتی به وجود 
می آورد و این موضوع امنیت مشاغل را تحت تاثیر 
قرار می دهد و فشار زیادی را از این بابت صنوف و 

صاحبان مشاغل متحمل می شوند.
وی افزود: اگر چه در بحث تحول اقتصادی اصالح 
نظام توزیع از اهمیت باالیی برخوردار است و باید 
به سرانجام می رسید، اما تاکنون اجرایی نشده است.
به  اشاره  با  اصفهان  استان  بازرگانی  اداره  رئیس 

برای  اشتغال  ایجاد  درصدد  استان  مدیریت  این که 
افراد است و در این راستا تالش های زیادی را انجام 
می دهد، تاکید کرد: تصور ما بر این است که با ایجاد 
اشتغال بیشتر بسیاری از مشکالت ما رفع می شود 
حال این که ما در مشاغل با این روش ها بی نظمی 
ایجاد می کنیم و حیات صاحبان صنوف را به خطر 

می اندازیم.
وی با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ در ماه اخیر 
بازار کشور گفت: در حال حاضر قیمت تخم  در 

مرغ از محل تولید تا محل توزیع یک هزار تومان 
اختالف دارد و این به دلیل وجود واسطه ها است، 
در  اطمینان  و  امنیت  سوپاپ  یک  تعیین  بنابراین 

حوزه اقتصاد ضروری است.
در حوزه  بخشی نگری  این که  بر  تاکید  با  انصاری 
را  مشکالتی  نیاز  بر  مازاد  تا  شده  سبب  اقتصاد 
امالك  مشاوران  اتحادیه  یادآور شد:  باشیم،  داشته 
روبه رو  مشکل  این  با  سال  سال های  قهوه داران  و 

بودند.

رئيس اداره بازرگانی استان اعالم كرد:

بحران اشتغال و امنيت پيامد سرازير شدن جمعيت به اصفهان

زاینده رود

از ابتدای سال تاکنون ۸4۵ فقره پرونده مظنون به قاچاق 
با ارزش 12۸ میلیارد و 4۵ میلیون ریال در واحد قضایی 

گمرك اصفهان تشکیل شده است.
سرپرست اداره کل گمرك استان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: این پرونده ها از نظر تعداد سه درصد و از نظر ارزش 
10 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

داشته است.
واردات 81 هزار تن كاال به اصفهان

همچنین به گفته فرود عسگری در هفت ماهه نخست 
سال جاری ۸1 هزار و ۵32 تن کاال به ارزش 6۵2 میلیون و 
4۵3 هزار دالر وارد گمرك استان شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر وزن 22 درصد کاهش و لحاظ 

ارزش 27۵ درصد رشد داشته است.
وی در خصوص عمده ترین کاالهای وارداتی به گمرك 
استان اصفهان طی هفت ماهه سال جاری، اظهار داشت: 
شمش طال با 463 میلیون و 969 هزار دالر بیشترین کاالی 

وارداتی به گمرك اصفهان است.
میلیون و  با ۸0  افزود: واردات ماشین آالت صنعتي  وی 
244 هزار دالر و آهن آالت و فوالد به میزان 19 میلیون و 
160 هزار دالر از دیگر کاالهای وارداتی به گمرك اصفهان 

است.
سرپرست اداره کل گمرك استان اصفهان، کشور امارات 
متحده عربي را با 4۸4 میلیون و ۸33 هزار دالر عمده ترین 
صادرکننده کاال به مقصد این گمرك عنوان کرد و بیان 
داشت: کشورهای ایتالیا با 33 میلیون 730 هزار دالر و 
آلمان با 30 میلیون و پنج هزار دالر در ردیف های دوم و 

سوم واردات کاال قرار دارند.
كاهش 21 درصدی صادرات

سال جاری  ابتداي  ماهه  هفت  در  این که  بیان  با  وی 
تشریفات صادرات از اداره کل گمرك استان اصفهان 4۸۸ 
هزار و 671 تن کاال بوده است، گفت: ازرش این کاالهای 

صادراتی 76۵ میلیون و 423 هزار دالر بوده است.
عسگری ادامه داد: صادرات کاالها از گمرك استان اصفهان 
به مقصد کشورها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 
لحاظ وزن 21 درصد کاهش و از حیث ارزش 47 درصد 

افزایش داشته است.
وی بخش صنعتی و شیمیایی را از عمده ترین کاالهای 

صادراتی از گمرك استان اصفهان در هفت ماهه نخست 
سال جاری، بیان کرد و اظهار داشت: این کاالها از نظر وزن 
96 درصد و از لحاظ ارزش ۵۵ درصد صادرات را به خود 

اختصاص دادند.
طال،آهن و فرش مهم ترین اقالم صادراتی 

سرپرست اداره کل گمرك استان اصفهان، فرش دستباف 
و مصنوعات گران بها) طال و نقره( و سایر صنایع دستی 
را با 41 درصد در رتبه دوم صادرات کاال از این گمرك 
دانست و افزود: ارزش این کاالها به میزان 313 میلیون و 

210 هزار دالر بوده است.
وی با بیان این که از گمرك استان اصفهان در هفت ماهه 

سال جاری، 191 نوع کاال به ۵6 کشور جهان صادر شده 
است، تصریح کرد: 79 درصد از کل صادرات گمرکات 
اصفهان طي این مدت به سه کشور، امارات متحده عربي، 

افغانستان و عراق بوده است.
عسگری بیان داشت: کشور امارات متحده عربي با 333 
اصفهان  از طریق گمرك  کاال  میلیون و 432 هزار دالر 
جایگاه نخست را در بین این کشورها به خود اختصاص 

داده است. 
وی کشور افغانستان را با وارد کردن 144 میلیون و 293 
هزار دالر در ردیف دوم بیان کرد و ادامه داد: عراق با 124 

میلیون و ۸02 هزار دالر در جایگاه سوم قرار دارد.

واریز 503 ميليارد ریال به خزانه كشور
اصفهان تصریح کرد:  استان  اداره کل گمرك  سرپرست 
مصنوعات طال و نقره با 274 میلیون و 9۸7 هزار دالر، 
آهن آالت و فوالد با 160 میلیون و 264 هزار دالر و فرش 
اقالم  میلیون و 4۸2 هزار دالر عمدترین  با ۸4  ماشیني 

صادراتي گمرکات این استان بوده است.
 120 بودن  دارا  با  اصفهان  گمرك  کل  اداره  گفت:  وی 
کارمند رسمي، پیماني و قراردادي در هفت ماهه ابتداي 
سال 1390 درآمدي معادل ۵03 میلیارد و 314 میلیون ریال 
وصول و به خزانه واریز کرده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل معادل 1۵7 درصد رشد داشته است.

اقتصاد

گزارش

نيم نگاه

40درصد کارمندان خانه نشين 
مي شوند 

مهر: رئیس مرکز تحول اداری وزارت تعاون کار و رفاه 
از تشکیل کارگروه تخصصی دورکاری در این وزارتخانه 
خبر داد و گفت: 40 درصد کارکنان آماده اعزام به خانه ها 

هستند.
محمدرضا کاویانی با اعالم آغاز اجرای دورکاری در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: هم اکنون 40 
درصد کارمندان برای دورکاری اعالم آمادگی کرده اند و 

نرم افزار جدید دورکاری نیز تهیه شد.
رئیس مرکز تحول اداری و نوسازی وزارت تعاون، کار 
و رفاه با بیان این که طی سال گذشته دستورالعمل نحوه 
ارزیابی کارمندان دورکار مشخص شده است، گفت: 
با توجه به ادغام سه وزارتخانه بحث بازنگری و باز 
تعریف شرایط دورکاری و دورکاران، همه نیروها دورکار 
وزرات کار سابق در تاریخ 22 مرداد سال جاری فراخوان 
دورکار نیروی های  ساماندهی  بحث  دوباره  تا   شدند 

صورت گیرد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه در 
برخی مشاغل امکان دورکاری وجود ندارد و رویکرد 
در دورکاری جدید به نحوی است که تفاهم نامه ای 
بین کارمند، مدیر و کارگروه منعقد می شود تا روزهای 
دورکاری، شیوه و نوع انجام کار مشخص شود. وی با 
تاکید بر این که دورکاری در دوره جدید برای کارمندان 
اجباری نیست، یادآور شد: طبق آئین نامه، پنج درصد 
افزایش حقوق برای کارمندان دورکار در نظر گرفته شده 

که در دور جدید نیز اعمال خواهد شد.

در ايران نقشه راه توليد نداريم
محمود اسالمیان، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران 
اعتقاد دارد هنوز هم استراتژی توسعه صنعتی در ایران 

وجود ندارد.
جای  به  گذاری  سیاست  نقش  اهمیت  به  اسالمیان 
اجرا اشاره کرد و گفت: بعد از سال های سال متاسفانه 
استراتژی توسعه صنعتی نداریم. یعنی نقشه راه تولید در 

کشور ما مشخص نیست.  
وی  افزود: فقدان استراتژ صنعتی یعنی این که هر فردی 
به وزارت صنعت مراجعه کند می تواند هر موافقت 
اصولی را کسب کند. آیا در آزادترین اقتصادهای دنیا این 
اتفاق ممکن است بیفتد که هر فردی بتواند هر موافقت 

اصولی را کسب کند؟
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در همین ارتباط به 
مثالی در رابطه با واحد های تولید کننده آب معدنی اشاره 
کرد: در حال حاضر شرکت های تولید و بسته بندی آب 
معدنی را مشاهده می کنیم که اصاًل در محل هایی قرار 
گرفته اند که آب نیست. در همین ارتباط مثال دیگری 
که می توانم به آن بپردازم تعداد موافقت های اصولی 
است که در رابطه با فوالد صادر شده است. 140 موافقت 
اصولی برای فوالد صادر شده است اما تمام تولید فوالد 
در ایران 12 میلیون تن است در حالی که کره جنوبی با 
سه موافقت اصولی ۵۵ میلیون تن فوالد تولید می کند.  

دامپزشکی اجازه توزيع کوسه
و خرچنگ را نمی دهد

دامپزشکی  سازمان  درمان  و  تشخیص  معاون  فارس: 
کشور در مورد خبر توزیع کوسه و خرچنگ حرام در 
استان آذربایجان شرقی گفت: سازمان دامپزشکی توزیع 
کوسه و خرچنگ حرام را اجازه نمی دهد، مبادی ورودی 

غیر قانونی هم وجود دارد.
محسن مشکات در پاسخ به این که مسئول نمایندگی 
والیت فقیه در جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از 
خرید و فروش کوسه و خرچنگ و ماهی های حرام در 
این استان خبر داده است، گفت:  هر آنچه در بازار خرید و 
فروش می شود از مسیر نظارت سازمان دامپزشکی نیست 
خیلی از محصوالت مرتبط دامی شاید خارج از نظارت 

این سازمان و از مسیر غیر قانونی انجام می شود.
کشور  دامپزشکی  سازمان  درمان  و  تشخیص  معاون 
افزود: نشانه نظارت سازمان دامپزشکی مهر، برچسب 
و بسته بندی های برچسب دار است که بعد از نظارت 
کارشناسان این سازمان بر روی محصوالت حک می شود 
کشاورزی  جهاد  سازمان های  فقیه  ولی  نماینده های 
هستند  مستقر  استان ها  در  هم  دامپزشکی  سازمان  و 
و محصوالت را از نظر شرعی بودن یا نبودن نظارت 

می کنند.

رفيق بازی در مديريت آب
تخلف اخیر سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور، 
نگرانی های زیادی را در بین مسئوالن و مردم به وجود 
آورده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. این 
موضوع باعث شد تا شایعات و تحلیل های مختلفی در 

جامعه منتشر گردد.
متأسفانه عدم نظارت الزم و کافی در سیستم بانکی در 
سال های اخیر صدماتی را به نظام بانکی وارد آورده است 
که تخلف مالی اخیر یکی از آنهاست. این مطلب زمانی 
بیشتر اهمیت پیدا می کند که نظام بانکداری در دنیا در 
گذشته و هم اکنون با بهره گیری از فناوری های جدید 
سعی در تسهیل امور و نظارتی مستمر بر پایه فناوری 

اطالعات )IT( نموده است.
اما متاسفانه به دلیل ضعف برخی از مسئوالن متولی 
فناوری های جدید در بانک مرکزی، عدم توانایی الزم، 
استفاده از رابطه به جای ضابطه و رفیق بازی در انتخاب 
مدیران مرتبط به خصوص در شرکت های مرتبط بانک 
مرکزی که متولی سروسامان دادن و اجرای پروژه های 
تخصص  نبود  هستند،  الکترونیک  بانکداری  کالن 
 الزم و کافی و دید مناسب در اجرای پروژه ها نه تنها
ساز و کارهای الزم تعریف نشده است، بلکه برنامه ریزی 
الکترونیک  بانکداری  پیشرفت  جهت  در  مشخصی 
نشده  توجه الزم  زیربنایی  امور  به  و  نگرفته  صورت 

است.

سرپرست اداره كل گمرك استان خبر داد:

پرونده های قاچاق اصفهان به ۱۲۸ ميليارد ریال رسيد

شمش طال با ۴۶3 
ميليون و ۹۶۹ هزار 
دالر بيشترین كاالی 
وارداتی به گمرك 

اصفهان است.
واردات ماشين آالت 

صنعتي با 80 ميليون 
و 2۴۴ هزار دالر و 
آهن آالت و فوالد به 
ميزان 1۹ ميليون 
و 1۶0 هزار دالر 
از دیگر كاالهای 

وارداتی به گمرك 
اصفهان مي باشد.

مدیركل اداره تربيت بدنی استان اصفهان:

اصفهان توان طرح های توسعه آهن و فوالد را ندارد
با  اصفهان  استان  بدنی  تربیت  اداره  مدیرکل  فارس: 
توسعه ایی چون آهن، فوالد و سیمان  از طرح های  انتقاد 
این  دیگر ظرفیت  ما  اطراف  گفت: شرایط آب و هوایی 

بارگذاری ها و طرح های توسعه ای را ندارد.
 رشید خدابخش در نشست اصناف با بیان این که شرایط 
امروز خروجی تصمیمات گذشته ما است، اظهار داشت: 
همه تصمیم ها و فعالیت ها و بی برنامگی ها در حوزه های 

مختلف گذشته بر روی یکدیگر جمع شده که امروز دچار مشکالت زیادی هستیم 
و توان و انرژی مدیران صرف رفع کردن آنها می شود.

وی بیان داشت: ما باید در تمام برنامه های خود به توسعه  رو بیاوریم چرا که نمی توان 
توسعه  را  می شود،  زیست  محیط  کردن  ضایع  به  منجر  که  را  مدتی  کوتاه  توسعه 
دانست، بنابراین به همین نسبت پیشنهادهای مدیران باید  روی طرح های توسعه ای 
بلندمدت متمرکز شود تا بر اساس آن پیشرفت کرد و شاهد تحوالت مثبت در امور 

بود.
این که صنایع همچون فوالد  بر  تاکید  با  استان اصفهان  اداره تربیت بدنی  مدیرکل 
پایین ترین ارزش افزوده را دارد، ادامه داد: هزینه آب مصرفی و استخراج فوالد بسیار 

زیاد است.

مدیر ستاد بحران استانداري اعالم كرد:

خشکسالی مهم ترين مشکل اصفهان است
ایرنا:مدیر ستاد مدیریت بحران استانداري اصفهان گفت: همه 
انرژي مسئوالن این استان بر مدیریت و کاهش تبعات و مسایل 

ناشي از خشکسالي متمرکز شده است.
اندیشي  هم  همایش  برگزاري  به  فروش  شیشه  منصور 
خشکسالي زاینده رود اشاره کرد و افزود: سئواالت زیادي در 
ذهن مسئوالن استان و مردم پیرامون چرایي خشک شدن این 
رودخانه، طول مدت خشکسالي و میزان خسارات بوجود آمده 

مطرح شده بود که با برگزاري نشست هاي تخصصي تالش شد تا پاسخ سئواالت داده 
شود. به گفته وی اصفهان به دلیل مجاورت با کویر و بیابان هاي اصلي کشور، تغییرات 
در بارش و کاهش بارندگي، در ده سال گذشته، شاهد سه دوره متوالي خشکسالي است 
و براي بیرون رفت از این چالش بیش از 300 جلسه کاري در فرمانداري ها و استانداري 

اصفهان با عنوان ستاد مدیریت بحران خشکسالي تشکیل شده است.
شیشه فروش 3۸0 روستا و 10 شهر در استان را در معرض تنش خشکسالي دانست و 
گفت: برای استفاده بهینه از آب موجود ۸00 کیلومتر از شبکه آب استان بازسازي شده 

است تا از پرت آب جلوگیري شود.
وي تاکید کرد: مدیریت استان تالش دارد براي قطره قطره آب برنامه ریزي کند تا تهدید 

را به فرصت و مدیریت بحران را به مدیریت ریسک تبدیل کند.

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان چهارمحال و بختياري:

نخستين سد زيرزميني ساخته شد
 ایرنا: ساخت نخستین سد زیرزمینی چهارمحال و بختیاری 
شهرستان  در  بن  بخش  توابع  از  یانچشمه  روستای  در 

شهرکرد آغاز شد.
آبخیزداری  منابع طبیعی و  اداره کل  مدیر روابط عمومی 
آبخوان ها  مصنوعی  تغذیه  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
با احداث  از مهم ترین اهداف اجرای این طرح است و 
نزوالت  ذخیره  بر  عالوه  زیرزمینی  ذخیره ای  سدهای 

آسمانی، سفره های زیر زمینی تغذیه شده و آب مورد نیاز زمین های زراعی نیز تأمین 
می شود.

آب  منابع  که  مناطقی  در  زمینی  زیر  سدهای  احداث  کرد:  تاکید  بابایی  غالمرضا 
زیرزمینی و بستر مناسب دارند، ضروری است.

بابایی حجم مخزن این سد را 200 هزار متر مکعب اعالم کرد و افزود: برای اجرای 
سد خاکی زیر زمینی روستای یانچشمه 40 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی کاهش هزینه ساخت سد، نزدیکی سد به محل مصرف، کاهش تبخیر سطحی 
آب، جلوگیری از رسوب و افزایش عمر مفید تاسیسات سد را از مزایای احداث 
کرد:  تصریح  بابایی  کرد.  عنوان  سد های سطحی  با  مقایسه  در  زیرزمینی  سد های 

پیش بینی می شود این طرح تا پایان سال 1391 تکمیل و بهره برداری شود.

خبر

تربار  و  میوه  میادین  عمده فروشان  اتحادیه  رئیس 
اصفهان گفت: طی روزهای اخیر به دلیل برداشت 
نوع  این  پایان رسیدن  به  نو و  پیاز  سیب زمینی و 
محصول از فصل  های قبلی در بازار، قیمت آن تقریبًا 

بین ۵ تا 12 درصد افزایش و نوسان داشته است.
ناصر اطرج  ایجاد خالء نسبی و کمبود محصول 
سیب زمینی و پیاز را در این موقع از فصل سال یکی 

از دالیل رشد قیمت آن بیان کرد و اظهار داشت: در 
این راستا فاصله زمانی برداشت محصول نو و قبلی 
نرخ را تعیین می کند و افزایش آن بسته به وضعیت 

بازار است.
وی انبار کردن محصول سیب زمینی و پیاز نو را در 
زمان برداشت از سوی واسطه گران از دیگر دالیل 
زمان  در  افزود:  و  کرد  عنوان  آن  قیمت  افزایش 
برداشت افراد سودجو این محصول را در سر مزارع 
از کشاورزان خریداری کرده و هنگام خالء در بازار 

آن را با قیمت بیشتر عرضه می کنند.
تربار و  میوه  میادین  عمده فروشان  اتحادیه   رئیس 
 اصفهان در پاسخ به این پرسش که قیمت سیب زمینی
و پیاز در بازار بیشتر از ۵ تا 12 درصد هم امکان 
این  نرخ  رشد  داشت:  بیان  خیر،  یا  دارد  افزایش 
خواهد  افزایش  بازار  وضعیت  به  بسته  محصول 

داشت.
محصول  روی  بر  صادرات  اگر  داد:  ادامه  وی 

سیب زمینی و پیاز استان اصفهان صورت بگیرد و 
به کشورهای همسایه صادر شود احتمال افزایش 
آن وجود دارد اما غیر از این مسأله شاید نرخ آن 

پایین تر بیاید.
اطرج افزود: محصول سیب زمینی و پیاز اصفهان به 

کشورهای عراق و افغانستان صادر می شود.
وی در خصوص خرید سیب زمینی و پیاز نو در زمان 
برداشت از کشاورزان، گفت: تعاونی کشاورزی در 
استان خرید این محصول را به صورت تضمینی آن 
هم زمانی که بازار کشش ندارد و سیب زمینی و پیاز 

دست کشاورزان مانده انجام می دهد.
تربار  و  میوه  میادین  عمده فروشان  اتحادیه  رئیس 
سال  اوقات  بقیه  در  کرد:  اضافه  اصفهان  استان 
کشاورزان با آوردن محصول خود به میادین آن به 

صورت حق العمل به کارکنان آنجا می فروشند.
پرتقال،  شامل  پاییزی  میوه های  گرانی  درباره  وی 
موقع  این  داشت:  اظهار  لیموشیرین،  و  نارنگی 

این  زیاد  نشدن  برداشت  دلیل  به  سال  فصل  از 
محصوالت نرخ ها کمی افزایش دارد اما هر چه به 
سمت پاییز و برداشت های بیشتر پیش روی شود، 

قیمت آنها هم کاهش می یابد.
نوع  به  بسته  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  اطرج 
جنس قیمت محصول پرتقال تامسون و واشنتون 
به  پایین تر  نرخ  به سمت  تومان  از 1400  داخلی 

فروش می رسد.
وی در خصوص عرضه نارنگی با دو کیفیت ژاپنی 
این  داشت:  بیان  اصفهان،  میادین  در  تخم  ژاپنی  و 
محصول در حال حاضر با طعم شیرین و رنگ آمده 
با قیمت هرکیلو 2۵00 تومان در اختیار خریداران 

قرار می گیرد.
تربار  و  میوه  میادین  عمده فروشان  اتحادیه  رئیس 
استان اصفهان اضافه کرد: صادرات این نوع نارنگی 
از کیلویی 2۵00 تومان آغاز می شود تا نرخ 1۵00 
و 1600 تومان در میادین به فروش می رسد و هنوز 

صورت  در  که  نشده  بازار  وارد  معمولی  نارنگی 
برداشت زیاد، قیمت آن کاهش خواهد داشت.

 وی در مورد قیمت لیمو شیرین در میادین میوه و تربار
برداشت  و  نیامدن  رنگ  دلیل  به  گفت:  اصفهان، 
نشدن زیاد آن، در حال حاضر این محصول با نرخ 

1100 تومان در میادین فروخته می شود.
اطرج در پاسخ به افزایش 2۵0 تا 300 تومانی هر 
کیلو محصول موز در میادین و حتی بازار اصفهان، 
اظهار داشت: انحصار این محصول در سطح کشور 
در دست ۸ تا 10 نفر از افراد خاص قرار دارد و به 

واسطه آنها نرخ ها افزایش و کاهش می یابد.
وی این عده را در کنترل قیمت موز در کشور دخیل 
محصول  واردکنندگان،  این  داد:  ادامه  و  دانست 
موز را به صورت سبز داخل کشور می آوردند و 
بعد از رنگ آمدن به نحوی آن را در بازار عرضه 
خودشان دست  در  را  کنترل  بتوانند  که   می کنند 

داشته باشند. 

رئيس اتحادیه عمده فروشان ميادین ميوه و تربار اصفهان خبر داد:

کمبود سيب زمينی و پياز در اصفهان و رشد 12 درصدی قيمت
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 الدن سلطانی
با پیشرفت علم و تنوع دنیای کامپیوتر، برخی آمال بشر هم 
رنگی دیگر به خود گرفته است. به جای رفت و آمدهای 
گذشته و احوالپرسی های سنتی چت کردن به میان آمده و 

حتی اینترنت در خرید کردن هم وارد شده است. 
خرید و خرید کردن در دنیاي مدرن و کهن تفاوت هاي 
زیادي دارند. این تفاوت ها را مي توان در محل هاي خرید 
مشاهده کرد. در دنیاي جدید فروشگاه هاي بزرگ خرید 

کردن مدرن را نشان مي دهند. 
این خریدها شامل خریدهای روزانه از سوپرمارکت، خرید 
لباس، جواهر و حتی خریدهای بزرگتر مثل خرید خودرو، 
خانه و... را شامل می شود. افراد با مراجعه به سایت فروشگاه 
مربوط  و بازدید از اجناس موجود، موارد موردنظر خود را 
پیدا می کنند و می توانند مبلغ سفارش را از طریق کارت های 

اعتباری و به صورت آنالین پرداخت نمایند.
اینک خرید کردن دیدار از یک فروشگاه براي خرید کاال یا 
کاالهایي یا دیدن یا پرسیدن از محتواي آنهاست. در حالي 
که خریدهاي سنتي تعریف کردن به معني دیدار از فروشگاه 
براي خرید مي باشد. البته خرید اینترنتي مزایایي دارد یکي 
دسترسي آسان و بدون زحمت به اجناس موردنظر بدون 
آنکه مسیري طوالني و پرترافیک را طي کنیم. و دیگري 
ورود آزادانه مصرف کننده بدون الزام به خرید است. در 
واقع دیگر فروشنده اي نیست که مرتب با سئواالت و رفتار 
سمجانه خود مشتري را ملزم به خرید حتي یک کاال هم 

بنماید و مشتري با حوصله در صورت پسند خرید مي کند 
وگرنه از خرید منصرف مي شود اما در این نوع خریدها هم 
باید حواس ها جمع باشد چرا که ردپاي کالهبرداري در این 

میدان هم دیده مي شود.
هشدار پليس در خصوص خریدهاي اینترنتي 

مي دهد  روي  مجازي  فضاي  در  که  جرایمي  از  یکي 
اینترنتي  خریدهاي  هنگام  که  است  کالهبرداري هایي 

صورت مي گیرد. 
رئیس پلیس فتاي اصفهان افزود: در خصوص فیشینگ هاي 
داخلي به طور معمول کساني که مي خواهند خرید هاي 
اینترنتي کنند یک درگاه بانکي برایشان باز مي شود. سرهنگ 
که  است  این  کاربران  به  پلیس  توصیه  خسروي گفت: 
وقتي درگاه بانک باز شد از صفحه کلید رایانه براي ثبت 
مشخصات خود استفاده نکنند بلکه از صفحه کلید فضاي 
مجازي استفاده نمایند. وي گفت: وقتي اطالعات را وارد 
کردند و درگاه محو شد و از صحنه خارج گردید بدانند 
که مورد حمله قرار گرفته اند، در این هنگام باید به سرعت 
رمز سي وي 2 خود را عوض کنند، حسابشان را تخلیه و 

به پلیس اطالع دهند. 
باید همیشه مدنظر  تاکید کرد:کاربران  سرهنگ خسروي 
داشته باشند که از صفحه کلید فضاي مجازي براي ثبت 
مشخصات خود استفاده کنند و حذف نشدن درگاه بانک 
دلیلي براي استفاده کردن از صفحه کلید رایانه نمي تواند 

باشد.

جامعه
تلنگر

از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  معاون  فارس: 
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال 
یا  خیابانی  کودکان  داشت:  اظهار  بختیاری  و 
گستره  از  نمادی  اجتماعی  شده  طرد  کودکان 
پاشیدگی  هم  به  و  اختالالت  از  مختلف  انواع 
در سطح نخست، خانواده و سپس نظام حمایت 
مختلف  سطوح  نهایت  در  و  خویشاوندی 

اجتماعی است.
سیاوش احمدی افزود: آمارهای کشوری و جهانی 

بیان گر این واقعیت است که پدیده کودکان خیابانی 
با گسترش روزافزون خود توانسته است از طرفی 
بسیاری از کودکان این جامعه را که سکان دار آینده 
کشور هستند را از روند رشد و شکوفایی باز دارد 
ایجاد زمینه  آتی  سال های  در  دیگر  سوی  از   و 

 آسیب های اجتماعی را فراهم می آورد.
مسئول  تنها  بهزیستی  که  این  بیان  با  وی  
سامان دهی  کودکان خیابانی نیست، ابراز داشت: 
ذیربط  اقتصادی  و  فرهنگی  دستگاه های  تمامی 

اجتماعی  آسیب  این  ریشه یابی  به  اقدام  با  باید 
بهبود شرایط زندگی کودکان خیابانی تالش  در 

کنند.
احمدی با ابراز خرسندی از اینکه پدیده کودکان 
سطح  در  که  گونه ای  به  استان  این  در  خیابانی 
مشهود  است؛  بارز  کالنشهرها  در  به ویژه  کشور 
نیست، گفت: طبق بررسي ها کودکان خیابانی این 
استان اغلب از گروه کودکان خیابانی کار هستند، 
و  تحصیل  از  فراغت  اوقات  فصول  در  چراکه 

به  کمک  و  مساعدت  فصلی،  اشتغال  منظور  به 
درآمد خانواده و سپری کردن اوقات فراغت در 
سطح شهر و خیابان ها مشاهده می شوند.همچنین 
تعداد  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
را  استان  این  کودکان خیابانی شناسایی شده در 
از ابتدای امسال تاکنون، بیش از 40 کودك عنوان 
کودك   30 از  بیش  تعداد  این  از  افزود:  و  کرد 
خیابانی از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط این 

استان حمایت و سامان دهی شدند.

پليس فتاهشدارداد:

ردپاي کالهبرداري دربازار
خریدهاي اینترنتي

طبق بررسي ها:

کودکان کار چهارمحال و بختياری در خيابان رها شده اند نصب ۶ پل مکانيزه
 در محدوده اولين 

خط بي.آر.تي
اصفهان  شهرداري  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
تردد  براي  مکانیزه  پل   6 نصب  بیني  پیش  از 
یک  خط  اول  فاز  محدوده  در  پیاده  عابران   ایمن 
نیز  اکنون  که  داشت  اظهار  و  داد  خبر  بي.آر.تي 
شده  آغاز  ها  پل  نصب  براي  مقدماتي  کارهاي 

است.
اصفهان،  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به 
اصفهان  برنامه  پایان  تا  گفت:  نوریان   مصطفي 
اصفهان  کالنشهر  در  بي.آر.تي  خط  پنج   9۵ 
راه اندازي مي شود. وي با اشاره به این که هم زمان 
و  تراموا  بي.آر.تي یک خط  اندازي خطوط  راه  با 
خط یک مترو هم راه اندازي مي شود، تصریح کرد: 
با توسعه سیستم هاي عمومي حمل و نقل شهر در 

مسیر توسعه پایدار گام برمي داریم.
اصفهان  شهرداري  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
با  دارد  تالش  اصفهان  شهري  مدیریت  افزود: 
به  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  سیستم  توسعه 
دست  توسعه  پنجم  برنامه  در  شده  تعیین  سهم 
در  موجود  مشکالت  که  این  بیان  با  نوریان  یابد. 
ضرورت  رهگذران  و  ساکنین  عرضي  تردد  زمینه 
ناپذیر  اجتناب  را  عرضي  گذرهاي   ایجاد 
مي ساخت، اظهار داشت: گذرهاي عرضي موجود 
خاص عالیم  با  پیاده  عابران  ایمن  تردد   براي 

 تجهیز شدند. 
خط  اولین  اول  فاز  اندازي  راه  به  اشاره  با   وي 
میدان  از  اول  خط  ادامه  داشت:  بیان  بي.آر.تي 
اقدام است و خط  میدان قدس در دست  تا  آزادي 
پایان  تا  باغ رضوان  تا  آباد  احمد  میدان  از  نیز  دوم 
اظهار داشت: 6  برداري مي رسد.  بهره  به  سال 91 
است،  شده  بیني  پیش  ایستگاه   6 براي  مکانیزه  پل 
 اکنون نیز کارهاي مقدماتي براي نصب آن ها آغاز

 شده است.
ترافیک شهرداري اصفهان  نقل و  معاون حمل و 

عرضي  گذر  متر   200 هر  در  که  این  بیان  با 
پیش بیني کرده ایم، ادامه داد: این گذرها 

با موانع ایمن سازي شده است و عالیم 
هشدار دهنده اي که این گذرها با آن 
فراهم  را  امکان  این  اند  شده  تجهیز 
که  زماني  شهروندان  که  آورد  مي 
اتوبوس تردد نمي کند از این گذرها 

استفاده کنند. 
با  قطع  طور  به  کرد:  اضافه  نوریان 

ارتقاي کیفیت خطوط بي.آر.تي و توجیه 
شهروندان زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت این 

سیستم حمل و نقل عمومي فراهم شود.

توصيه پليس به 
كاربران این است 

كه وقتي درگاه بانك 
باز شد از صفحه 
كليد رایانه براي 

ثبت مشخصات خود 
استفاده نكنند بلكه 
از صفحه كليد فضاي 

مجازي استفاده 
نمایند

گزارش

انتخاب روش خرید مناسب

وقتی از یك فروشگاه مجازی معتبر خرید می كنيد انتخاب های متعددی برای نحوه خرید و دریافت كاال 
برای شما وجود خواهد داشت. از جمله پرداخت وجه به صورت آنالین، خرید به صورت پستی، واریز 
به حساب و .... . هميشه سعی كنيد روشی برای خرید خود انتخاب كنيد كه كمترین ریسك پذیری 
را داشته باشد. قبل از خرید اینترنتی در مورد فروشگاهی كه می خواهيد از آن خرید كنيد تحقيق 
كنيد. فروشگاه های معتبر عموما آدرس پستی، تلفن و مشخصات خود را به طور دقيق در وب سایت 
شان درج می كنند. دقت كنيد كه فروشگاهی كه از آن خرید می كنيد یك فروشگاه فعال یا یك وب 

سایت رها شده است. 

مزایده
7/3۸9 اجراي احکام شعبه 1۵ دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
کالسه 212/۸9 ج/ 1۵ له عذرا، توران، فرخ تاج، زهره، مهدي، فرشته، نیلوفر،  اختر همگي خدابنده 
شهرکي علیه آقاي 1. احمد شرافت 2. محسن عرب زاده به نشاني اصفهان،  چهارباغ عباسي، نبش 
خیابان سیدعلیخان، مجموعه تجاري سیتي سنتر، پ 1۸ و 19 مبني بر مطالبه مبلغ 1/43۸/73۸/632 
ــي و اجرایي متعلقه و مبلغ  ــته و هزینه هاي دادرس ریال و 2/14۸/۸۵۵/000 ریال بابت اصل خواس
ــنبه مورخ 90/۸/2۵ از  102/۵00/000 و 102/۵00/000 ریال حق االجراي دولتي در روز چهارش
ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا اتاق 142 طبقه اول دادگستري شهید نیکبخت جهت فروش 
در خصوص محکومیت 1. آقاي احمد شرافت مورد مزایده فروش ۵9 حبه از پالك ثبتي 204/۸۸ 
بخش 1 ثبتي اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ عباسي، پاساژ ملت، طبقه اول با مالکیت آقاي 
ــن عرب زاد مورد مزایده الف: شش دانگ  محمدرضا بدیهي در خصوص محکومیت آقاي محس
اعیاني از شماره پالك 3 فرعي تفکیک و مجزي شده از 42۸6/10 مجزي شده از 42۸6 اصلي و ب: 
۵1 حبه از شش دانگ اعیاني به شماره ملک 9 فرعي تفکیک و مجزي شده از 42۸6/1 مجزي شده 
از 42۸6 اصلي واقع در خیابان هاتف، کوچه مشیر، پاساژ مجتمع قصر مشیر، طبقه زیرزمین که اکنون 
در تصرف 1- خالي از سکنه 2- منصور خردمند فرزند حیدر مي باشد با وصف کارشناسي ذیل 
الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید ۵ روز قبل از جلسه مزایده 
به نشاني ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با سپردن ده درصد قیمت پایه به حساب سپرده 
ــتري به شماره 217129021000۸ در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین  دادگس
ــد. اوصاف ملک  قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیها مي باش
براساس نظریه کارشناس: شش دانگ اعیاني یک باب مغازه واقع در زیرزمین اول )قسمت شرق 
زیرزمین( طبق نقشه ضمیمه به شماره پالك 3 فرعي تفکیک و مجزي شده از 42۸6/1 مجزي شده 
از 42۸6 اصلي به مساحت 24 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعي و سایر مشاعات طبق برگ سند 
معامالت یک برگي مذکور که مشخصات آن عبارتست از: اسکلت بتن،  سقف تیرچه و بلوك، ارتفاع 
مغازه 2/6۵ متر، سیستم گرمایش و سرمایش چیلر و تهویه مطبوع مرکزي، کف سنگ،  بدنه داخل 
سفیدکاري، شیشه سکوریت، داراي سیم کشي برق و کلید و پریز و تأسیسات مکانیکي مربوطه و 
یک کنتور برق تک فاز مي باشد. مغازه فاقد پارکینگ است. در هنگام بازدید مقداري لوازم خانگي در 
مغازه موجود بود. طبق اظهار خوانده )آقاي محسن عرب زاده( مغازه فاقد مستأجر بوده و در اختیار 
مالکین قرار دارد. با توجه به مراتب فوق و بررسي بعمل آمده و موقعیت محل و جمیع جهات ارزش 
شش دانگ مغازه موصوف )شامل حقوق مالکانه و حق کسب و پیشه و سرقفلي( بصورتیکه تخلیه 
در اختیار خریدار قرار گیرد به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال )1/440/000/000 
ریال( معادل مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیون تومان برآورد و اعالم مي گردد. شش دانگ اعیاني 
یک باب مغازه واقع در زیرزمین اول )قسمت غرب زیرزمین( به شماره ملک 9 فرعي تفکیک و 
مجزي شده از 42۸6/1 مجزي شده از 42۸6 اصلي به مساحت 16/۵ مترمربع با قدرالسهم از عرصه 
مشاعي و سایر مشاعات طبق برگ سند معامالت یک برگي مذکور که مشخصات آن عبارتست از 
اسکلت بتن، سقف تیرچه و بلوك، ارتفاع مغازه 2/6۵ متر، سیستم گرمایش و سرمایش چیلر و تهویه 
مطبوع مرکزي، کف سنگ،  بدنه داخل سفیدکاري، شیشه سکوریت، داراي سیم کشي برق و کلید و 
پریز و تأسیسات مکانیکي و یک کنتور برق تک فاز، مغازه فاقد پارکینگ مي باشد. طبق اظهار خوانده 
)آقاي محسن عرب زاده( مغازه فاقد مستأجر بوده و در اختیار مالکین قرار دارد با توجه به مراتب 
فوق و بررسي بعمل آمده و موقعیت محل و جمیع جهات ارزش شش دانگ مغازه موصوف )شامل 
حق مالکانه و حق کسب و پیشنه و سرقفلي( بصورتیکه تخلیه در اختیار خریدار قرار گیرد که ارزش 
۵1 حبه از 72 حبه پالك فوق 701/2۵0/000 ریال مي باشد. یک باب مغازه داراي 20/6۵ مترمربع 
مساحت و حدود اربعه آن شماال به طول 4/6 متر به دیوار اشتراکي به فروشگاه،  شرقاً به طول 4/۵ 
متر به راهرو، جنوباً به طول 4/۵۵ متر به دیوار اشتراکي فروشگاه و غرباً به طول 4/۵۵ دیواري به 
پالك مي باشد. طبق سند مغازه داراي پارکینگ و قدرالسهم از اطاق برق و اطاق پست برق، کیوسک 
برق، محل نمازخانه و حق استفاده از راه پله برقي با قدرالحصه از عرصه مشاعي و حق استفاده از 
راه رو و راه پله مي باشد. کف مغازه از سرامیک،  بدنه از گچ و رنگ روغني، اطراف مغازه از دکور 
MDF و شیشه، درب و پنجره مشرف به راهرو از پروفیل آهني و رنگ روغني و شیشه سکوریت 
مي باشد. سیستم برودتي مغازه از کولر آبي، داراي یک کنتور تکفاز و سه جلد سند مالکیت هر کدام 
دو دانگ به شرح مشخصات مندرج در جدول ذیل مي باشد: 1- شماره دفترچه مالکیت: 3337۸9،  
شماره ملک: 204/۸۸، دفتر: 74، شماره ثبت:۸2-10، صفحه: 290، بخش )اصفهان(: یک، نام پالك 
)در صفحه انتقاالت(: محمدرضا بدیهي، سهم: دو دانگ، 2- شماره دفترچه مالکیت: 267232 سري 
پ،  شماره ملک: 204/۸۸، دفتر: 131، شماره ثبت: 22429، صفحه: 62، بخش )اصفهان(: یک، نام 
پالك )در صفحه انتقاالت(: محمدرضا بدیهي، سهم: دو دانگ ، 3- شماره دفترچه مالکیت: 267233 
سري پ،  شماره ملک: 204/۸۸، دفتر: 131، شماره ثبت: 2242۸، صفحه: ۵9، بخش )اصفهان(: یک، 
نام پالك )در صفحه انتقاالت(: محمدرضا بدیهي، سهم: دو دانگ. با توجه به مراتب فوق، موقعیت 

محل، نوع کاربري، متراژ، شرایط روز )عرصه و تقاضا( و سایر عوامل مؤثر در قضیه ارزش 60 حبه 
از 72 حبه یاد شده 1/627/70۸/303 ریال معادل یکصد و شصت و دو میلیون و هفتصد و هفتاد 
هزار و هشتصد و سي تومان و سه ریال تعیین و اعالم نظر مي گردد. م الف/ 103۵1 مدیر اجراي 

احکام شعبه 1۵ دادگاه حقوقي اصفهان

مزایده
ــه: 3111۵-2/۸32 شش  ــماره: 11۵/30224-2/۸32 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالس 7/401 ش
ــماره 14۸74/1311 به مساحت 2۵0 مترمربع مجزي شده از پالك هاي  دانگ قطعه زمین پالك ش
26 فرعي و غیره از اصل مذکور واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به آدرس: خیابان کاوه خیابان گلستان 
خیابان سعدي شمالي خیابان نظامي گنجوي کوي شقایق کوچه شقایق 1 پالك ۵۸6 که سند مالکیت 
آن در صفحه 2۸3 دفتر 260 امالك زیر شماره 33960 و با شماره چاپي 0217۸7 ثبت و صادر شده 
ــماالً به طول 10 متر به پالك 1292 فرعي شرقاً به طول 2۵ متر به پالك 1310  ــت با حدود: ش اس
ــاً به طول 10 متر به کوچه ۸ متري غرباً به طول 2۵ متر به پالك 1312 فرعي فواصل  ــي جنوب فرع
قید نشده پي است که طبق نظر کارشناس رسمي پالك فوق یک باب منزل مسکوني به مساحت 
ــامل دو طبقه )طبقه زیرین در تراز 1/40-( و  عرصه 2۵0 مترمربع و اعیاني موجود دراین ملک ش
مساحت آن حدود 300 مترمربع است و با دیوارهاي آجري و سقف تیرآهن و طاق ضربي بنا شده 
است. نماي ساختمان آجر سفال، درب آهني و پنجره آلومینیومي، دیوارهاي داخلي سفیدکاري و 
ــرمایش کولر آبي است. قدمت ساختمان  رنگ آمیزي، کف موزائیک، گرمایش بخاري گازي و س
در حدود 20 سال برآورد مي شود و ملک در تصرف مالک است. ساختمان داراي اشتراکات آب و 
برق وگاز مي باشد. ملکي آقاي رضا خلیلیان گورتاني که طبق سند رهني شماره ۸3/7/26-97۸44 
دفترخانه 19 اصفهان در قبال بدهي شرکت نساجي مهرناز سپاهان در رهن مدیریت شعب بانک 
سپه منطقه اصفهان واقع مي باشد و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه سند رهني فوق منقضي گردیده 
ــنبه مورخ 90/10/6 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان  ــاعت 9 الي 12 روز سه ش ــت و از س اس
واقع در خیابان هشت بهشت شرقي- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده از 
مبلغ پایه یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز 
بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
ــترد مي گردد. ضمناً این آگهي در  پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 90/۸/9 درج و منتشر مي گردد و در صورت 
ــدي- سرپرست اداره اجراي  تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد. م الف/ 10406  اس

اسناد رسمي اصفهان

مزایده
7/40۵ شماره: 969/3001۸-2۸6۵ آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 31949-2/۸6۵. ششدانگ 
آپارتمان پالك شماره 127۸/13 و 1309 به مساحت 12۸/11 مترمربع واقع در طبقه همکف شرقی 
ــقف می باشد با قدر السهم از عرصه مشاعی و  بخش 3 اصفهان که 12/1۵ مترمربع آن تراس مس
مشاعات که عبارتند از راه پله های هفت الی نه فرعی حیاط ده فرعی و دستشویی یازده فرعی و 
پارکینگ هفده فرعی به آدرس خیابان ابن سینا – خیابان سنبلستان – جنب حسینیه نجفی ها – پالك 
9 که سند مالکیت آن در صفحه ۵47 دفتر 1۵۵ امالك با شماره چاپی 0۵322۵ و شماره ثبت 7۵36 
صادر شده است با حدود: شماال بطول ۸/4۵ متر پنجره و دیواریست به کوچه 4 متری شرقا اول 
ــوم  بطول 10 متر دیوار به دیوار پالك 1279 دوم بطول 1/60 متر دیوار به دیوار پالك 127۸/3 س
ــت بطول 0/۸0 متر و 1/90 متر پنجره و دیواریست به  ــمت اول جنوبی اس ــمت که قس در دو قس
ــاعی جنوبا بطول 11/60 متر دیوار به دیوار پالك 127۸ و 1310 غربا اول بطول 4/10  داکت مش
ــت به فضای حیاط مشاعی دوم در چهار قسمت که قسمتهای دوم و  متر دیوار کوتاه و پنجره اس
ــترك است با  ــت بطولهای 3 متر و 2/20 متر و 0/۵۵ متر و 3/20 متر دیوار مش ــمالی اس چهارم ش
آپارتمان 14 فرعی سوم بطول 4/۵0 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی 7 فرعی که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالك فوق عبارت است یکباب آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف شرقی 
در ساختمان مسکونی سه طبقه که دارای 12۸/11 مترمربع مفید که 12/1۵ متر مربع آن تراس می 
ــه خواب با هال و پذیرایی و سرویس  ــد و این آپارتمان از این تراس نورگیری دارد دارای س باش
کامل، سقف تیرآهن و آجر، بدون اسکلت، قدمت حدود 27 سال با نمای سنگ، دسترسی پالك 
از سمت شمال )درب به ساخت( به گذر، کف فضاها موزاییک، بدنه اندود و گچ و نقاشی، سقف 
گچ بری، آشپزخانه کاشی و سرامیک قدیمی و کابینت فلزی، آبگرمکن زمینی و کولر آبی، دربهای 
داخلی چوبی و خارجی آلومینیومی و دارای انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب می باشد و تا 

تاریخ 90/۸/31 بیمه می باشد ملکی آقای سید مرتضی معتمدی فرزند محمدعلی که طبق اسناد 
رهنی شماره های 62۸66-۸9/3/26 و 6291۵-۸6/3/30 دفترخانه 17 اصفهان به ترتیب در رهن 
بانک پاسارگاد و بانک پارسیان در قبال مبالغ 440/000/000 و 160/000/000 ریال واقع می باشد از 
ساعت 9 الی 12 مورخ 90/9/26 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 ۸10/000/000 
ریال شروع و به هر کس 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 اشتراك 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 90/۸/9 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 

م الف: 10407  اسدی – سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده
7/۵04 شماره: 2/۸423۵3/30396 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 2/۸42-3۵3 ششدانگ یک 
باب خانه پالك 60۵۵ فرعي مجزي شده از 126 فرعي از 14039 به مساحت 112 مترمربع واقع 
در بخش ۵ ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان کاوه خیابان گلخانه بهروز کوچه بهار بن بست 
ساسان پالك 3۵ که اسناد مالکیت آن در صفحه ۵۵3 دفتر 1۸۸ امالك با شماره 3۸426 و شماره 
چاپي ۸41174 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً بطول هاي 6/30 متر و 1/3۵ متر به ترتیب 
ــت به کوچه شرقاً بطول  دیوار به دیوار خانه جزء باقیمانده پالك 14039/126 و درب و دیواریس
14/۵ متر درب و دیواریست بکوچه جنوباً بطول 7/2۵ متر دیواریست بدیوار خانه جزء باقیمانده 
پالك مرقوم غرباً بطول 1۵/60 متر دیواریست به دیوار پالك 14039/2۵09 و حقوق ارتفاقي ندارد 
که طبق نظر کارشناس رسمي پالك فوق داراي 112 متر عرصه تقریبي که حدود 104 مترمربع آن 
پس از اصالح گذر باقي میماند در 1/۵ طبقه و میزان عرصه موجود حدود 140 متر ساخت با قدمت 
40 سال با مصالح دیار و سقف آهن و آجر و نماي سیماني در خارج و اندود گچ و نقاشي در داخل 
و داراي انشعابات آب و برق و گاز و داراي سرویس بهداشتي و آشپزخانه و کابینت با کیفیت پائین تر 
از متوسط درب ها فلزي و کف موزائیک ملکي آقاي عباسعلي سلیمي افجاني که طبق سند رهني 
شماره 129۸۵0-۸9/2/29 دفترخانه یک اصفهان در رهن مؤسسه قوامین اصفهان واقع و فاقد بیمه 
مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 90/10/3 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه 
32۸/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق،  گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 
و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي وعوارض شهرداري و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مي گردد ضمناً این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 90/۸/9 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد. 

م الف/ 10۵۸2 اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

مزایده غير منقول
ــعبه 9 دادگاه عمومی - حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده  7/604 اجرای احکام ش
ــه ۸9079۵ج ح/9 له آقای عبدالمجید قادری و علیه کارفرمای شرکت کافی کوال با  اجرایی کالس
خواسته مطالبه مبلغ 7۸/630/۸71 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 600/000 ریال بابت کارشناسی و 
نشر آگهی جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه 90/۸/2۵ از ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا 
خیابان شهید نیکبخت – دادگستری کل استان اصفهان – طبقه اول – اتاق 133 به منظور فروش یک 
دستگاه ماشین تراش با اوصاف ذیل برگزار نماید. دستگاه در شهرك صنعتی جی – کارخانه شرکت 
کافی کوال – کارگاه تراشکاری قرار دارد. قیمت پایه کارشناسی 7۵/000/000 ریال می باشد. طالبین 
خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده به نشانی فوق مراجعه و از مورد مزایده بازدید نمایند. مزایده 
از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند و در زمان مزایده 
10 درصد مبلغ کارشناسی را نقدی همراه داشته باشد. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناس: 
دستگاه ماشین تراش ساخت ایران )تبریز( دو متری، مدل 1374 تیپ ۵0Br TN به شماره سریال 
H741360246 که ارزش آن با در نظر گرفتن سیستم، مدل، میزان استهالك، کارآیی و شرایط بازار 
روز به قیمت هفتاد و پنج میلیون ریال برآورد می گردد. م الف: 110۵3 مدیر اجرای احکام شعبه 9 

دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگي
۸/230 در خصوص پرونده کالسه 1۵۵9/90 خواهان صادق مختاري دادخواستي مبني بر مطالبه 
ــت. وقت رسیدگي براي روز  ــارت به طرفیت کریم حیدري فرزند رحمان تقدیم نموده اس خس
پنج شنبه مورخ 90/9/24 ساعت ۸ تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
ــیدگي به این شعبه واقع در  ــر تا خوانده قبل از وقت رس تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش
خیابان خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
ــده تلقي و  ــیدگي ابالغ ش ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس دادخواس
تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 11۸77 مدیر دفتر شعبه ششم حقوقي مجتمع شماره یک 

شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
ــتي به  ــدون همت کار دادخواس ــان فری ــه ۵34/90 خواه ــده کالس ــوص پرون ۸/231 در خص
ــیدگي براي روز شنبه مورخ 90/9/12  ــت. وقت رس ــکندري تقدیم نموده اس طرفیت فرهاد اس
ــب تقاضاي خواهان  ــاعت 4:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس س
ــع در خیابان  ــعبه واق ــیدگي به این ش ــده قبل از وقت رس ــر تا خوان ــد منتش ــب در جرای مرات
ــماره دو اصفهان مراجعه و نسخه ثاني  ــگاه دادگستري )شوراي حل اختالف(- مجتمع ش  آتش
ــده تلقي  ــیدگي ابالغ ش ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس دادخواس
ــماره دو شوراي حل  ــعبه 29 حقوقي مجتمع ش ــود. مدیر دفتر ش و تصمیم مقتضي اتخاذ مي ش

اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
ــماره: 90-192 ش/ ۸ به موجب رأي شماره 970 تاریخ 90/۵/27 حوزه ۸ شوراي حل  ۸/233 ش
ــتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد شاه زیدي مجهول المکان  اختالف شهرس
محکوم است به: رأي بر محکومیت خوانده و الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال سند 
موتورسیکلت بهرو به شماره 46۸9 اصفهان ۵7 مدل ۸4 بنام خواهان رمضانعلي عابدي نشاني محل 
اقامت: اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- دبیرخانه دانشکده پزشکي. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به 
اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت 
خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به 
حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/ 11۸13 شعبه هشتم 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
۸/236 در خصوص پرونده کالسه 722/90 ش 32خواهان جواد الماسي دادخواستي مبني بر مطالبه 
سه میلیون ریال یک فقره حواله به شماره 042399 مورخ ۸۵/12/2۸ به طرفیت مهدي قندي تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگي براي روز پنج شنبه مورخ 90/9/10 ساعت 11/3۵ صبح تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران _ مجتمع شماره 
ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور  ــخه ثاني دادخواس یک اصفهان  مراجعه و نس
وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. مدیر دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع 

شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
ــي دادخواستي مبني بر  ــه 721/90 ش 32 خواهان جواد الماس ۸/237 در خصوص پرونده کالس
مطالبه یک فقره چک بانک صادرات ۸۵۵600 مورخ ۸7/۸/20 به طرفیت علي اکبر قرباني تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگي براي روز پنج شنبه مورخ 90/9/10 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران _ مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. مدیر دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره 

یک شوراي حل اختالف اصفهان
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قاب هایی درست 
و زیبا كه مانند 
عكس هایی به 

هم پيوسته جلوه 
می كنند؛ كاری بسيار 

سخت كه از عهده 
هر فيلمبرداری 
ساخته نيست، 
به خصوص این 
كه فيلم با ریتم 
تندی كه دارد به 
طور دائم حركت 

بازیگران را نشان 
می دهد

رضا میرکریمي بار دیگر آیینه تمام نماي خودش را در 
قاب سینما به تصویر کشید؛ تصویري که عالوه بر جلب 
نظر صاحب نظران و منتقدان، نگاه ویژه کارگردانان را 
نیز به خود جلب کرده است. عباس کیارستمي، رخشان 
بني اعتماد و مجید مجیدي از جمله کارگرداناني هستند 
که با ساخت آنونس و تیزرهاي تبلیغاتي فیلم، حمایت 
اعالم میرکریمي  ساخته  با  را  خود  چراي  و  چون   بي 

کردند.
با اکران فیلم یه حبه قند شاهد ششمین ساخته سینمایی 
سیر  به  توجه  با  و  بود  خواهیم  میرکریمی  سیدرضا 
فیلمسازی این کارگردان از اولین ساخته اش یعنی کودك 
جهش های  فرای  میرکریمی  می رسد  نظر  به  سرباز  و 
زبان  به  فیلم  به  فیلم  مضمونی،  و  تکنیکی  محسوس 

شخصی خودش نزدیک تر شده است.
فیلم با این که به ظاهر قصه ساده ای را روایت می کند، 
تماشاگر  به  را  امکان  این  که  است  الیه  قدری چند  به 
عالقه مند و فکور سینما ارائه می دهد که در هر بار دیدن 
با یک دسته از جزئیات فیلم همراه شود و آن را  فیلم 

هربار از منظرهای مختلفی ببیند و لذت ببرد.
 فیلم از لحاظ بصری هم بسیار چشمگیر است و طراحی
باغ  خانه  یک  از  ابراهیمی  شاه  محسن  العاده  فوق 
 قدیمی به همراه نورپردازی و فیلمبرداری شگفت انگیز
حمید خضوعی ابیانه، تصاویری زیبا و نرم با نور و رنگی 

یکدست را سبب شده است.
هم  به  عکس هایی  مانند  که  زیبا  و  درست  قاب هایی 
عهده  از  که  بسیار سخت  کاری  می کنند؛  پیوسته جلوه 

هر فیلمبرداری ساخته نیست، به خصوص این که فیلم با 
ریتم تندی که دارد به طور دائم حرکت بازیگران را نشان 
می دهد که در میزانسن هایی عمیق، چندین تن از آنها هر 
ثبت درست  و  است  انجام وظیفه خاصی  یک مشغول 
آن تسلطی ویژه می خواهد، به همین دلیل بخش غالب 
انجام  دست  روی  دوربین  بصورت  نیز  برداری  تصویر 

شده است.
بازیگر  بازیگر است که 16  پر  فیلمی  قند  فیلم یه حبه 
زیادی  عده  و  بازیگر خردسال  از شش  که  دارد  اصلی 
هنرور که بگذریم، هماهنگی این همه آدم در یک مهمانی 
هم عذاب آور است، چه برسد مقابل قاب دوربین، آنهم 
با طراحی میزانسن های پیچیده و تو در تو و عجیب تر 
هر  و  می کنند  بازی  خوب  همگی  بازیگران  که  این 
کس به اندازه نقشی که دارد نه بیشتر و نه کمتر و این 
کاریست که میرکریمی آشکارا از عهده آن برآمده است 
و همه این لحظات با تدوین خوب حسن حسن دوست 
مثل حلقه هایی از یک زنجیر با هم ارتباطی معنادار پیدا 

کرده اند.
موسیقی زیبایی که محمدرضا علیقلی ساخته است، در 
چند بزنگاه فیلم روی فرم خاصی از تصاویر می آید و 
باعث تمرکز حس فیلم در آن لحظات می شود؛ حسی که 

از شدت زیبایی به خواب می ماند.
از میان منتقدین کسانی فیلم را به یک تابلوی مینیاتور 
ایرانی تشبیه کرده اند، بعضی دیگر گفته اند که این فیلم 
ایرانی را تداعی می کند؛ دو عنصری که  ما فرش  برای 
ریز  جزئیات  و  نقشه  و  طرح  دارای  قند  حبه  یه  مانند 

هستند، رنگ و سایه و نور دارند، نقوش منحنی و نرم و 
در هم تنیده دارند و مهم تر از همه قصه دارند؛ قصه ای 
که همه شنیده ایم اما کی و کجا و از که؟... یادمان نمی آید 
و شاید به همین دلیل است که فرش را بر زمین خانه 
را  مینیاتور  و  بزنیم  قدم  آن  در  همیشه  تا  می کنیم  پهن 
سر  وقت  هر  تا  می کوبیم  دیوار  به  و  می گیریم  قاب 
چرخاندیم به یاد آن قصه و آن سرزمین بیفتیم و نگذاریم 
که فراموش کنیم. یه حبه قند چنین فیلمی است و در 
کارنامه پر بار سازنده اش درخششی دیگر دارد؛ چرا که 

در سینمای ایران نیز تجربه ای یگانه است؛ فیلمی است 
 که برای لذت بردن از آن حداقل دو بار باید تماشایش

کرد. 
خالصه فیلم: سکوت خانه باغی قدیمی و سرسبز با ورود 
مهمانانی در هم می شکند. چهار دختر این خانه به همراه 
همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچکترشان 
به نام پسندیده به یاری مادر شتافته اند. این اقامت برای 
برای ولی  باشد  دردسر  شاید  ها  باجناق  و   خواهران 

بچه ها تحقق یک آرزوی بزرگ است. تا این که ...

ایسنا: تهیه کننده »چاق و الغر« که پیش از این اعالم 
کرده بود نگارش این مجموعه تلویزیوني متوقف 
شده است، بار دیگر از آغاز نگارش این برنامه خبر 

داد.
علي اصغر آزادان خاطرنشان کرد:  نگارش مجموعه 
»چاق و الغر« که مدتي به خاطر تفکیک  مخاطبان 
توقف  از  بود،  گرفته  قرار  متن  بازبیني  مرحله   در 
خارج و از سر گرفته شد. وي افزود: در حال حاضر 

ادامه  نگارش مجموعه »چاق و الغر« را آغاز کردیم 
و سعي مي کنیم هرچه زودتر به پایان رسیده تا به 
برآورد تولید برسد. این تهیه کننده خاطرنشان کرد: 
مجموعه »چاق و الغر« از لحاظ نگارش طي دو ماه  
آینده آماده مي شود اما تولید آن بستگي به نظر شبکه 
دو دارد ؛ به هر حال امیدواریم خیلي طوالني نشود 

تا هرچه سریع تر به مرحله  تولید برسد.
تهیه کننده مجموعه »چاق و الغر« درباره  تغییرات 

خوشبختانه  شد:  یادآور  عروسکي  مجموعه   این 
تغییرات آنچناني نداشت ولي فقط به دلیل این که 
براي گروه نوجوان طراحي شده است، به گونه اي 
تهیه شده که متناسب با سن نوجوانان باشد و بدون 
این که بخش هایي از آن را حذف کنیم نگارش آن 

را ادامه مي دهیم.
با  تا  است  این  بر  ما  پایان گفت: سعي  در  آزادان 
حفظ شخصیت ها ، داستان هاي جذاب و به روز بودن 

قصه ها ، قشر نوجوان را جذب کنیم و داستان ها به 
داشته  جذابیت  مخاطبان  براي  که  باشند  نحوي 

باشند. 
گفتني است پنج سال از وعده  ساخت سري جدید 
)سوم( مجموعه  عروسکي »چاق و الغر« مي گذرد. 
نگارش این برنامه مدتي متوقف شده بود و در حال 
حاضر نگارش آغاز شده است تا به زودي به مرحله  

تولید برسد. 

نقد فيلم

اخبار كوتاه

 سمفونی غدير
 در جشنواره »طواف تا 

واليت«
برنا: پوئم سمفونی غدیر توسط شاهین فرهت آهنگساز 
شهیر ایرانی، در فرم سونات با محتوای غدیر برای 

حضرت علی )ع(ساخته شد.
همچنین نخستین جشنواره هنرهای اسالمی طواف تا 
والیت، این اثر بدون مقدمه و با ریتم اصلی که حالت 
دراماتیک دارد شروع می شود و در طول پوئم سمفونی 
گسترش یافته و پس از تکرار حالت آن، پیروزمندانه 
و با شکوه به پایان می رسد. رضا مهدوی دبیر بخش 
موسیقی این جشنواره با اعالم این خبر که احتمال 
دارد کالم شعرگونه علی معلم دامغانی بر روی این اثر 
دراماتیک 1۵ دقیقه ای اضافه شود، افزود: پوئم سمفونی 
غدیر به همراهی ارکستر رودکی در جشنواره هنرهای 
اسالمی »طواف تا والیت« نواخته خواهد شد. نخستین 
جشنواره هنرهای اسالمی طواف تا والیت با حمایت 
تخصصی  مراکز  همکاری  و  هنری  امور  معاونت 
 موسیقی، تجسمی، نمایشی و بنیاد رودکی از 16 تا
24 آبان و در بازه زمانی دو عید فرخنده قربان و غدیر 
به دبیری شهرام گیل آبادی در تهران برگزار می شود. 

بيشتر دانسته  های کودکان به 
صورت بصری کسب می شود

فارس: مدرس تئاتر و سینمای اصفهان گفت: کودکان 
تماشای  به  کودکان  مختص  سینمای  نبود  دلیل  به 
فیلم های بزرگساالن می نشینند و چیز هایی را می بینند و 
متعاقب آن یاد می گیرند که مناسب سن و روحیاتشان 

نیست.
همچنین بیست  و پنجمین جشنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان، مریم موحدیان اظهار داشت: 
برگزاری یک جشنواره در حد و اندازه های جشنواره 
فیلم کودك در ابتدایی ترین سطح به تغییر فضا فرهنگی 
شهر و ذائقه عمومی مردم در حیطه فرهنگ و هنر، 
کمک بسیاری می کند و این کاری است که به راحتی 
نمی توان انجام داد. وی تاکید کرد: اصفهان عالوه بر 
این که مجری بیست  و پنجمین جشنواره فیلم کودك 
و نوجوان است با مدیریت خود می تواند به بهترین 
و  تئاتر  مدرس  کند.  هدایت  را  جشنواره  این  نحو 
سینمای اصفهان با اشاره به وضعیت سینمای کودك 
معنای  به  کودك  سینمای  کشور  کل  در  کرد:  بیان 
واقعی نداریم و جای خالی آن در سینماها احساس 
می شود.وی با بیان این که بیشتر دانسته  های کودکان 
نسل امروز به صورت بصری به دست آمده است، 
تصریح کرد: کودکان به دلیل نبود سینمای مختص خود 
به تماشای فیلم های بزرگساالن می نشینند و چیز هایی 
را می بینند و متعاقب آن یاد می گیرند که مناسب سن و 
روحیاتشان نیست.موحدیان حمایت از سازندگان فیلم 
کودك را ضروری دانست و تصریح کرد: با حمایت از 
تولید کنند گان می توان تعداد فیلم کودك را افزایش داد. 
وی با تاکید بر این که در سینما باید به سرمایه گذاری 
بلند مدت و مستمر توجه داشت و از نگاه جشنواره ای 
پرهیز کرد، افزود: باید به فکر 100 سال آینده کودکان 
و نوجوانان بود و صرف برگزاری یک جشنواره از 

اهداف بلندمدت نیست.

 جايزه  بزرگ ايتاليا
به ايران رسيد

همایون  ساخته  مس«،  و  »طال  سینمایي  فیلم  ایمنا: 
اسعدیان، جایزه بزرگ چهاردهمین جشنواره فیلم دین 

امروز ایتالیا را دریافت کرد.
این جشنواره که از 22 مهر تا 4 آبان در شهر تورنتـو 
ایتالیا برگزار شد، میزبان 14 فیلم سینمایي، کوتاه و 
مستند از ایران بود که در روز پایاني، »طال و مس« 
دو جایزه بزرگ جشنواره »در روح ایمان« و جایزه 
بزرگ هیات داوري مجمع جهاني کاتولیک را دریافت 
کرد. فیلم ایراني حلیمـــه، ساخته  طاهره حسن زاده نیز 
جایزه زنان و ادیان را گرفت.  فیلم فرانسوي انسان 
ها و خدایان ساخته  خاویر بووآ که در جشنواره کن 
2010 جایزه بزرگ را دریافت کرده بود، در رقابت با 
طال و مس، جایزه دوم جشنواره را به خود اختصاص 
داد. هیات داوري جشنواره در انگیزه اعطاي جایزه به 
فیلم طال و مس اعالم کرد: این فیلم، مردي را نشان 
مي دهد که در میانه مشکالت زندگي از سویي و میل 
به تحصیل علوم دیني دارد و از سوي دیگر، در نهایت 
با بهره گیري از عشق، ایمان و امید به آرامشي عمیق 
و غنایي معنوي دست مي یابد. فیلم در عین سادگي 
و با شیوه اي متقاعد کننده نشان مي دهد که چگونه 
مشکالت روزمره زندگي مي تواند انسان را به مسیري 
جهاني  مجمع  داوري  هیات  کند.  رهنمون  روحاني 
کاتولیک نیز علت اهداي جایزه خود به طال و مس را 
چنین اعالم کردند: کارگردان ایراني با استفاده از زباني 
سینمایي که بر جوهر و ذات انسان تکیه دارد، نشان مي 
دهد که ایمان را نه تنها در کتاب ها و مدارس، بلکه از 

آن باالتر در زندگي و عشق یافت.
فیلم طال و مس را منوچهر محمدي تهیه کرده که پیش 
از این نیز با دو فیلم میم مثل مادر ساخته مرحوم رسول 
صدر عاملي و آن سوي رودخانه ساخته عباس احمدي 

مطلق، دو جایزه از این جشنواره دریافت کرده بود.
فیلم  هاي  جشنواره  در  تاکنون  مس  و  طال  فیلم 
باتومي گرجستان، ونکوور کانادا، آناهایم آمریکا، پالم 
اسپرینگز آمریکا، موزه هنرهاي زیباي بوستون آمریکا، 
آکادمي هنر هونولولو آمریکا، آسیایيـ  آمریکایي سن 
فرانسیسکو آمریکا، واشنگتن دي سي آمریکا، جشنواره 
فیلم هاي ایراني در بریسبین، کانبرا و آدالید استرالیا، 
ایتالیا به نمایش  جشنواره یاري سوئد و دین امروز 

درآمده است.

فرهنگ و هنر

نگارش »چاق و الغر« از سرگرفته شد

                                          شاهكاری از رضا ميركریمی

                   یه حبه قند
 به شيریني زندگي 

اصيل ایراني

۱3 روز تا جشنواره

احمد نجفی:

بايد سينمای کودک و نوجوان را جدی بگيريم 
اهمیت  مورد  در  سینما  کننده  تهیه  و  بازیگر  نجفی  احمد 
برگزاری جشنواره برای کودکان گفت: ما کشور جوانی داریم 
که جمعیت بسیاری اش را کودکان و نوجوانان تشکیل داده اند، 
در این راستا تولید فیلم در این حوزه و برگزاری جشنواره 

برای این گروه سنی امری مهم و تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: جشنواره فیلم کودك و نوجوان زمانی مهم و 
تأثیرگذار است که نگاه و اهداف ویژه ای داشته باشد. متأسفانه 

بیشتر جشنواره هایی که برگزار می کنیم هدفمند نیستند.
جشنواره فیلم کودك و نوجوان باید اهداف و پتانسیل سینمای ایران را به تصویر کشد و 
این نگاه دست اندرکاران و برگزار کنندگان جشنواره برمی گردد که چه اهدافی را دنبال 

می کنند.
جشنواره کودك و نوجوان تولیدات یک ساله سینماگرانی را که در این ژانر فعالیت 
می کنند را ارزیابی می کند و این داوری ها باعث شکل گیری محصوالت استاندارد در 

حوزه اکران خواهد شد.
تهیه کننده فیلم سینمایی فتیله و ماه پیشونی در مورد شعار جشنواره یادآور شد: ایجاد 
امید و زندگی شعار زیبا و دهن پرکنی است ولی آیا این شعار زیبا تبدیل به یک فرهنگ 
می شود؟ من امسال خودم برای اولین بار فیلمی به نام فتیله و ماه پیشونی در گونه سینمای 
کودك تهیه کرده ام. فتیله و ماه پیشونی یکی از پر هزینه ترین فیلم هایی است که تا به حال 
در این ژانر ساخته شده و سعی کردم از تجربیات تمام دوستان اعم از نویسنده، کارگردان 

و بازیگران در هر چه بهتر ساخته شدن این فیلم استفاده کنم.

رئيس حوزه هنری استان اصفهان: 

جشنواره کودک در اصفهان فرصتی برای تمام کشور
رئیس حوزه هنری استان اصفهان، گفت: حضور جشنواره فیلم 
کودك در اصفهان نه تنها برای این شهر بلکه برای کل کشور 
مبارك است چرا که امید می رود این جشنواره با حضور خود 
در اصفهان بتواند زمینه افزایش تولیدات سینمای کودك را در 

سراسر کشور نهادینه کند.
مهدی سیدین نیا با اشاره به این که در کل کشور سینمای 
مخصوص سینمای کودك نداریم، اختصاص یک سینما به 

فیلم های کودك و نوجوان در شهر اصفهان را اقدامی مثبت ارزیابی و تأکید کرد: قطعًا 
باید تالش کنیم که با پشتیبانی دستگاه های مختلف این سینماها ایجاد شود تا شاهد بهبود 

وضعیت سینمای کودك کشور باشیم.
وی با تأکید بر این که قبل از ساختن سینماهای مخصوص کودکان باید به تولید فیلم 
کودك و نوجوان توجه داشت، تصریح کرد: برگزاری جشنواره فیلم کودك موجب تولید 
این خوراك سینماها می شود و جشنواره فیلم کودك بی شک در این زمینه بسیار مهم 

است.
رئیس حوزه هنری استان اصفهان، تولیدات فیلم کودك در ایران را ضعیف دانست و 
اظهار داشت: در سال 90 تنها یک فیلم مختص به کودك در آبان ماه به روی پرده رفته 
که این مسأله جای تأمل و کار بسیاری دارد. سیدین نیا افزود: امیدوارم این جشنواره ها 
انگیزه و ترغیبی باشد برای تولید فیلم کودك تا بتوانیم در سال های آینده فیلم کودك 
را حداقل تا 20 فیلم در سال افزایش دهیم. بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم 

کودك و نوجوان از 23 تا 27 آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود. 

دبير جشنواره بين المللی فيلم های كودكان و نوجوانان:

جشنواره بيست و پنجم، اتفاق بزرگی است 
دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان گفت: جشنواره بیست و پنجم یک جشنواره 
معمولی نیست. فراموش نکنیم که اتفاقی بزرگ است. ابعاد 
مختلفی دارد و باید برای هر چه بهتر برگزار شدن آن تالش 

کنیم.
احمد میرعالیی افزود: همین امسال که حدود 1۵ فیلم یعنی 
جشنواره  یک  از  که  استقبالی  برابر  سه  به  نزدیک  چیزی 

موضوعی می شود را در این جشنواره شاهد هستیم نشان دهنده آن است که این 
جشنواره تا چه حد اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

 وی ادامه داد: هر روز خبرهای جدیدی از جشنواره منتشر می شود و برنامه های گسترده ای
برای قبل و حین برگزاری جشنواره پیش بینی شده و این نشان دهنده اهمیت این 
جشنواره است. مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی تصریح کرد: هم اکنون تمامی اعضای تیم 

اجرایی دست به دست هم داده اند تا جشنواره را هر چه بهتر برگزار کنیم. 
وی با تأکید بر این که نباید تصور کرد فرصت زیادی به برگزاری جشنواره مانده است 
بیان داشت: باید دقت کرد که یک هفته قبل از جشنواره تمام تجهیزات و مقدمات 
جشنواره برگزاری  بعدی  فازهای  وارد  بتوانیم  ما  تا  باشد  آماده  جشنواره   برگزاری 

شویم.
میرعالیی با بیان این که باید فضای شهر را برای برگزاری شایسته بیست و پنجمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان آماده کرد اظهار داشت: برای حضور 

گسترده مردم در جشنواره باید تبلیغات گسترده ای صورت گیرد.

روي خط جشنواره

فارس: یک مددکار اجتماعی گفت: برخی فیلم ها و 
بازی های رایانه ای کودك و نوجوان اوج خشونت را 
در زیباترین و فریبنده ترین جلوه  نمود می دهد و به 
همین دلیل کودکان نسبت به رفتارهای خشونت آمیز 

عالقه نشان می دهند و آن را نشانه قدرت می دانند.
همچنین در آستانه برگزاری فیلم کودك و نوجوان 

اظهار داشت: توجه به کودك و نوجوان و ساخت 
فیلم های مرتبط با آنها نباید معطوف به جشنواره ها 
باید  افزود: فیلم سازان کودك و نوجوان  باشد. وی 
همیشه تفکر تربیت صحیح کودکان را از طریق ساخت 
برنامه های متنوع و آموزشی و تربیتی لحاظ کنند، زیرا 
کودکان بیش از سایر اعضای خانواده برای تماشای 

فیلم عالقه نشان می دهند. این تحلیل گر و مددکار 
اجتماعی با بیان این که بیشتر موضوعات اختصاصی 
به فیلم  ها و بازی های کودکان خشونت است و بیشتر 
برنامه سازان سعی دارند به وسیله آن مخاطبان زیادی 
بیان داشت: بحث تلویزیون و سینما  جذب کنند، 
و خشونت در کودکان یکی از پر سر و صداترین 

موضوعات دنیای حاضر است، به گونه ای که کمتر 
اندیشمندی را می توان یافت که در این موضوع حرفی 
نزده باشد، به ویژه اگر اندیشمندی اجتماعی باشد. وی 
ادامه داد: در دنیای امروز، خشن بودن نشانه قدرت 
است و جذابیت زیادی دارد، انسان ها در لحظاتی که 
تحت فشار هستند، خشن می شوند و درست در همین 
لحظات، نوجوانان و بزرگساالن به باورهای قدیمی 
خود، درباره نقش خشونت در جامعه و رفتارهای افراد 
رجوع می کنند، باورهایی که بخش عمده ای از آنها 
متأثر و برگرفته از تلویزیونی است. انصاری با بیان این 

که برخی فیلم ها و بازی های رایانه ای کودك و نوجوان 
نمایانگر اوج خشونت در زیباترین و فریبنده ترین 
جلوه ها است، گفت: یکی از عوامل خشونت، تماشای 
تلویزیون است، طوری که اگر تلویزیون ابداع نشده 
بود، در آمریکای امروز قتل ها 10هزار برابر کمتر و 

ضرب و شتم ها 700 مورد کاسته می شد.
وی ادامه داد: در تمام بررسی هایی که در آمریکا و 
گرفتن  قرار  که  شده  معلوم  گرفته،  صورت  کانادا 
طوالنی کودکان در معرض تلویزیون رابطه مثبتی با 

پرخاشگری فیزیکی دارد.

یك مددكار اجتماعی:

خشونت در فيلم ها معيار قدرتمندی معرفی می شود

یادداشت ميرکریمی درباره شخصيت های روحانی در فيلم هایش 
سيدرضا ميركریمی، كارگردان فيلم یه حبه قند، هميشه و همواره در فيلم هایش كاراكتر روحانی 
باره این  در  وی  است؛  پرداخته  مولفه  این  به  آثار  دیگر  از  بيش  فيلمش  ترین  تازه  در  و   دارد 

می نویسد: بخشی از این دیدگاه برمی گردد به خاطرات كودكی، من بهترین دوره نوجوانی و رشدم را در 
مساجد و پای منابرگذراندم و آن موقع رابطه بسيار زیبایی بين من و روحانيون محله مان بود كه آدم هایی 
به شدت وارسته و درجه یك بودند كه ما از چند لحظه از مصاحبت با آن ها احساس دلبستگی می كردیم. 
این خاطرات هميشه در گوشه ذهن من وجود دارد و همواره دوست دارم از این جماعتی كه متاسفانه 
بخشی از هم صنف هایشان به آنها ظلم كرده اند، دفاع كنم. البته دفاع هم نيست بلكه نوعی ادای دین 
است. این بالخره بخشی از زندگی من بوده، دوستی می گفت: چرا اینقدر در فيلم از نماز صحبت می شود؟ 
یا یكی دیگر می گفت: چقدرصلوات می فرستند! خب، ما اینجوری زندگی كردیم و بزرگ شدیم، در خانه 
ما موقع جشن، زن ها یك طرف می نشستند و مردها طرف دیگر، اگر شما جور دیگری دوست دارید خب 

بروید یك فيلم بسازید كه در آن عروسی مختلط برگزار می شود. 
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 معصومه شهباز

جنگل هاي زاگرس با ظرفیت آبي باال، نزدیک به 40 درصد 
منابع آبي کشور را تأمین مي کنند اما در 30 سال گذشته 
وضعیت جنگل هاي زاگرس روز به روز  بحراني تر شده 
است. به گفته کارشناسان منابع طبیعي، جنگل هاي زاگرس  
با 90 درصد دخالت هاي انساني، وضعیت اسفباري دارند.
دوشناسه مهم زاگرس که با مطالعه دقیق بررسي شده این 
است که در زاگرس در چند ساله اخیر ارتفاع درخت ها از 
میانگین 12 متر به هشت متر رسیده و بالغ بر 7۵ درصد 
از رویشگاه هاي زاگرس تاج پوش آنها کمتر از 2۵ درصد 
 شده  است و این نشان مي دهد که  وضعیت جنگل هاي

زاگرس وخامت بار است.
میلیون هکتار وسعت دارند و  جنگل هاي زاگرس شش 
تنها ساالنه 10 میلیارد تومان به صیانت از این جنگل ها 
اختصاص داده مي شود. این در حالي است که هر یک از 
درخت هاي جنگل به عنوان یک ذخیره گاه کوچک عمل 

می کنند.
 چوب حراج بر زاگرس با چيدمان بيمار توسعه

گونه هاي پوششي  در این مناطق با حداقل بارندگي  مستقر 

شده اند. زاگرس  منبع تولید آب بوده ودر واقع آبي که 
در این منطقه تولید مي شود بستگي به  پوشش گیاهي 
جنگلي و مرتعي دارد. بنابراین اگر براي کشور بحث آب 
و حفظ خاك مهم باشد باید جنگل هاي مناطق زاگرسي 

را حفظ کرد.
در حال حاضر بزرگ ترین تهدیدي که براي جنگل هاي 
زاگرس وجود دارد حضور دام به صورت مستمر در این 
جنگل هاست، چرا که دام زادآوري طبیعي در این جنگل ها  
را دچار مشکل مي کند. وابستگي معیشتي زاگرس نشینان 
به جنگل هاي آن  در واقع حاصل چیدمان غلط اشتغال زایي 
است، چیزي  که یکي از دالیل نابودي جنگل هاي زاگرس 
به شمار مي آید. به دیگر سخن چیدمان بیمار توسعه در 
بخش صنعت  و اشتغال زایي موجب فشار بر عرصه هاي 

جنگلي بوده است.
بی پولی و بيكاری بالی جان جنگل های زاگرس

استان  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  کل  اداره  فني  معاون 
اصفهان به زاینده رود گفت: اگر بخواهیم زاگرس را براي 
آینده حفظ کنیم مهم ترین اولویت این است که زاگرس 
را از چراي دام حفظ نماییم. نکته دوم این که باید براي 
ساکنان این مناطق تأمین سوخت شود که براي سوخت از 

این درخت ها استفاده نکنند.
مناطق  مردم  زندگي  شد:  یادآور  شاملي  محمدحسین 
زاگرسي به طور کامل وابسته به دام است بنابراین باید یک 
تغییر معیشتي براي مردم روي بدهد که یکي از راه هاي 
آن ایجاد مناطق اکوتوریستي است تا بتواند این تهدید را 
به فرصت تبدیل کند. یعني درآمدزایي را به حفظ پوشش 

گیاهي منطقه تبدیل کنیم.
جنوب   و  زاگرس  جنگل هاي  توسعه  و  صیانت  طرح 
از مهم ترین طرح هاي سازمان جنگل ها در حوضه  یکي 
رویشگاه هاي زاگرس مرکزي است که در 10 درصد از 
وسعت این جنگل ها در 11 استان زاگرسي از دهه هشتاد 
رویشگاه ها، توسعه  و  سازي  غني  است.  شده   اجرایي 

کاهش عوامل تخریب، توانمندسازي جوامع محلي ساکن 
در رویشگاه هاي زاگرس از محورهاي اصلي این طرح ملي 

است.
حداقل اعتبار برای پاسداری از اقتصاد سبز

رئیس اداره جنگلکاري و جنگلداري اداره کل منابع طبیعي 
اداره  اصفهان در خصوص عملکرد  استان  آبخیزداري  و 
مطبوعش در راستاي تحقق اهداف طرح ملي صیانت از 
جنگل هاي زاگرس در استان اصفهان گفت: در بحث کاهش 

عوامل تخریب با استفاده از پروژه هاي  سوخت رساني در 
منطقه، اقتصادي کردن عرف هاي جنگلي از طریق توسعه 

کشت گیاهان دارویيـ  صنعتي، 90 درصد موفق بوده ایم.
علي رضا شاه محمدي با بیان این که در خصوص احیاء 
و توسعه جنگل تنها  20 درصد موفق بوده ایم، افزود: از 
آنجا که توسعه جنگل دیر بازده بوده و تقریباً مدت زیادي 
را مي طلبد تا آن بذرکاري هایي که شده جواب بدهد براي  
احیا و غني سازي جنگل بایستي زمینه فراهم باشد یعني 
دام در جنگل نباشد تا زادآوري ها بتوانند استقرار و توسعه 

پیدا کنند.
بشنوید و باور نكنيد،صيانت از زاگرس فقط  ۶0 

درصد عملی شده
بررسي ها و نظرات کارشناسي نشان مي دهد میزان اعتبار 
10 میلیاردي  در نظر گرفته شده براي حفاظت وسعت 
شش میلیون هکتاري رویشگاه هاي زاگرس جوابگو نیست.

در واقع با این اعتبار به هر هکتار از رویشگاه هاي زاگرس 
مقابل ارزش  پیدا مي کند که در  1000 تومان اختصاص 
خاکپور  هومان  است.  اندك  بسیار  جنگل ها  این  باالي 
کارشناس و فعال محیط زیست در این خصوص مي گوید: 
با چنین نگاه نازلي به جنگل ها، سازمان جنگل ها نمي تواند 
معجزه کند. اما با این وجود همین توجه حداقلي هم قبل از 

دهه ۸0 وجود نداشت.
این کارشناس مي گوید: اگرفقط  به اهداف این طرح توجه 
کنیم مي توان گفت در زاگرس مرکزي تنها 60 درصد از 
اهداف این طرح عملي شده است  و40 درصد باقي مانده  
به دلیل مشکالت اجتماعي و اعتبارات ناکافي محقق نشده 

است.
قانون افزایش بهروری بدون تدابير كافی

طبق قانون افزایش بهره وري ضریب حفاظتي جنگل ها باید  
از 40 درصد طي دو برنامه پنج ساله توسعه  به 90 درصد 
برسد و از سویي دیگر سرانه جنگل در کشور از 17 صدم 
درصد به 2۵ صدم درصد برسد. رئیس اداره جنگلکاري 
استان اصفهان در خصوص سهم استان اصفهان در تحقق 
استان  در  راستا  این  در  گفت:  بهره وري  افزایش  قانون 
اصفهان توانستیم خوشبختانه در 100 درصد از جنگل هاي 
استان پوشش کامل حفاظتي را با همکاري یگان حفاظتي 

اداره کل منابع طبیعي  به انجام برسانیم.
افزایش  قانون   1۵ ماده  طبق  شد:  یادآور  محمدي  شاه 
بهره وري ساالنه 600 هزار هکتار باید در کل کشور جنگل 
افزایش  قانون  از  اصفهان  که سهم  بگیرد  کاري صورت 

بهره وري در طي ده سال ۸0 1 هزار هکتار است.
رئیس اداره جنگلکاري افزود: استان اصفهان داراي 322 هزار 
هکتار جنگل هاي دست کاشت است ولي از سال 90 باید 
به مدت 10سال در راستاي قانون افزایش بهره وري فعالیت 
کنیم و در نهایت 1۸0 هزار هکتار جنگل و فضاي سبز را 
با همکاري سایر دستگاه ها مثل شهرداري و اداره راه در 
بحث کمربند سبز راه ها، اداره بیابان زدایي، حوزه بیولوژیک 
آبخیزداري در سطح استان اجرا کنیم. در راستاي نهضت 
سبز 700 تا یک میلیون اصله کشت نهال داشتیم که چیزي 
حدود 700 هکتار ساالنه توسعه فضاي سبز با همکاري 

دستگاه هاي مرتبط با نهضت سبز انجام شده است.
اما با این وجود با توجه به این که در منطقه خشک قرار 
تعیین کننده  شاخص  باید  توسعه اي  فعالیت  هر  داریم، 
وضعیت منابع آبي داشته باشد. وقتي بخواهیم افزایش  ۵0 
درصدي جنگل ها را داشته باشیم آیا ظرفیت هاي آبي موجود 
کافي است؟ و دیگر این که آیا شرایط مالي و فني الزم براي 
نگهداري از عرصه هایي که نهال کاري و بذرکاري شده و 

قرار است به جنگل تبدیل شود مهیا است؟

یك كالم هم از مدیر دانشكده 
دامپزشكی گرمسار بشنوید! 

در مورد NGO ها و سگ ها

 سپهر سليمي
نگار  فع��ال و روزنامه 

محيط زیست

در خبرها آمده بود که »محمدرضا محمدی مالیری« 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  مدیر 
واحد گرمسار در »نخستین همایش باغ های وحش، 
سخنانی  در  ایران«  جانوران  و  طبیعی  موزه های 
سازمان های مردم نهاد را متهم کرده است که به اشتباه 
فکر  غربی  کشورهای  از  تقلید  به  و  تفکر  بدون  و 

می کنند فقط باید از سگ های ولگرد حمایت کرد.
و  نکات  این  ایشان  صحبت های  خصوص  در 

سئواالت قابل بررسی است:
حیوانات  اصوالً  و  ولگرد  سگ های  از  حمایت   -
با  شهری نظیر سگ و گربه چه منافات و تعارضی 
نمی کنند  فکر  ایشان  آیا  دارد؟  حیوانات  از  حمایت 
وحش  حیات  برای  که  مشکالتی  از  بسیاری  ریشه 
با  ناصحیح  برخورد  در  می آید  وجود  به  کشورمان 
در  آیا  است؟  شهری  حیوانات  و  خانگی  حیوانات 
و  آزار  مورد  شهری  حیوانات  که  جامعه ای  و  شهر 
اذیت قرار می گیرند می توان انتظار داشت که مشکلی 

برای حیوانات وحشی به وجود نیاید؟!
ادعا   حیوانات  حامی  گروه های  از  یک  کدام   -
تمام  ولگرد  مشکالت سگ های  حل  با  که  کرده اند 
مشکالت کشور حل می شود که ایشان چنین ادعایی 

را از جانب آنها مطرح می کنند؟
محیطی،  زیست  غیردولتی  سازمان های  میان  در   -
عده ای  دارند.  وجود  متکثری  و  متنوع  گروه های 
در زمینه حفاظت از حیات وحش تالش می کنند و 
اهلی و شهری و  از حیوانات  برای حمایت  عده ای 
عده ای دیگر بر طبق اساسنامه در هر دو حوزه فعال 
هستند. چه کسی گفته که همه تشکل ها باید در زمینه 

حیات وحش فعالیت کنند؟
- ایشان چه سابقه ای در زمینه فعالیت در سازمان های 
غیر دولتی دارند و یا به طور شفاف تر این که ایشان 
در چه جایگاهی هستند که در خصوص سازمان های 
غیر دولتی اظهارنظر می کنند و آنها را متهم می کنند 
که »به اشتباه و بدون تفکر و یا تقلید از کشورهای 
غربی مسیر را اشتباه طی می کنند« و فقط از سگ های 

ولگرد حمایت می کنند.
وحش  حیات  از  حفاظت  زمینه  در  باید  این که   -
زمینه  در  این که  است.  درستی  سخن  شود  تالش 
حیات وحش شاید فاجعه ای در حال رخ دادن باشد 

حرف درستی است.
مشکل  بیشترین  که  می گفتند  ایشان  کاش  ای  اما 
چه  توسط  گذشته  سال های  در  حیات وحش  برای 
دستگاه های ایجاد شده است. جاده سازی، واگذاری 
و  نیروگاه  ایجاد  شهری،  مناطق  به  زیستگاه ها 
پاالیشگاه و... همه از مشکالت حیات وحش ایران 
زمینه حیات  فاجعه ای در  بروز  به  ایشان  اگر  است. 
وحش معتقد هستند ای کاش دالیل بروز این فاجعه 

را نیز بررسی می کردند.
ارتباط  دامپزشکی  رشته  می دانیم  ما  که  آنجا  تا   -
نزدیک تری با موضوع حیوانات کوچک و حیوانات 
شهری دارد و موضوع حیات وحش بیشتر در حیطه 

فعالیت سازمان محیط زیست است.
با توجه به این که ایشان دامپزشک هستند بهتر نبود در 
ارتباط با موضوع حمایت از سگ های شهری که به 
تخصص ایشان نزدیک تر است اظهارنظر می کردند؟ 
اصاًل اگر قرار باشد سازمان های مردم نهاد از سگ ها 
حمایت نکنند و شما و امثال شما همچنین دیدگاهی 
آنوقت  باشند،  داشته  شهری  سگ های  موضوع  به 
این حیوانات حمایت از  باید  ارگانی   چه دستگاه و 

کند؟!
همچنین  و  »سگ«ها  با  اگر  آیا  آنکه:  نهایت  در  و 
نیست  بهتر  داریم  مشکل  دولتی«  غیر  »سازمان های 
آن را به شکل دیگری و در جای دیگری بیان کنیم؟! 
از  دردی  او ستیزی« چه  »ان جی  و  »سگ ستیزی« 
دردهای دامپزشکی و یا حیات وحش این سرزمین 

دوا کرده و می کند؟!

آبانگان شاد باد

خدا زنده رود را سيراب
و فرنشينان را هوشيار سازد

سال  گانه  دوازده  از جشن هاي  دیگر  یکي  آبانگان، 
است. روز دهم از آبان، به موجب تالقي نام روز و 
ماه، جشن آبانگان برگزار مي شد که مراسم ستایش 
و شادماني و نیایش و عبادت، کنار چشمه سارها و 

رودها به انجام مي رسید.
از  یکي  و  است  آب  هنگام  و  آب  معناي  به  آبان 
است.  بوده  باستان  ایرانیان  نزد  کننده  پاك  عناصر 
در  که  است  روایت  آبانگان  جشن  پیدایش  درباره 
پي جنگ هاي طوالني بین ایران و توران، افراسیاب 
ویران را  نهرها  و  کاریزها  تا  داد  دستور   توراني 

کنند.
پس از پایان جنگ پسر طهماسب که زو نام داشت 
دستور داد تا کاریزها و نهرها را الیروبي کنند و پس 
از الیروبي آب در کاریزها روان گردید ایرانیان آمدن 

آب را جشن گرفتند.  
در روایت دیگري آمده است که پس از هشت سال 
خشکسالي در ماه آبان باران آغاز به باریدن نمود و 

از آن زمان جشن آبانگان پدید آمد.
ایرانیان در این روز خداوند جان و خرد را ستایش 
را  آن  نگهداري  و  آب  فراواني  درخواست  و  کرده 

مي نمایند و پس از آن به شادي مي پردازند.
پرتو  در  داریم که  آن  امید  آبانگان  آستانه جشن  در 
ایزد بخشنده آب ها، خداوند ایران زمین و زاینده رود 
اسپهان را از خشکسالی بپایاد و فرنشینان این دیار را 
از پنهان کاری دور بگرداند و به هم اندیشی در اداره 

ایران نزدیک گرداند.

محیط زيست
يادداشت

 هومان خاكپور
حدود یک ماه و نیم پیش و در سکوتی معنی دار، 
الیحه  رسیدگی  روند  از  کننده ای  نگران  خبرهای 
جامع منابع طبیعی در کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس به نگارنده رسید که در یادداشتی 
به آن  قانونی که ترویج بی قانونی می کند  با عنوان 
پرداخته شد. در آن یادداشت اشاره گردید که تغییرات 
از  حکایت  الیحه  این  مواد  برخی  در  شده  اعمال 
طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم 

داشته و پایداری اکولوژیکی محیط های طبیعی مان را 
هدف خواهد گرفت.

نگارنده بر این باور است که خسارت های ناشی از 
تصویب این مواد از الیحه به مراتب بیشتر از مؤلفه هایی 
مانند سدسازی، سوخت هیزمی، زراعت زیر اشکوب 
و دام مازاد در طبیعت بوده و بدون شک تهدیدهایی 
مانند افزایش تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری های 
غیراصولی در رویشگاه های جنگلی و مرتعی کشور 
بدون توجه به توان و خواهش های بوم شناختی آن 

ناحیه  عرصه ها، تخریب جنگل ها به خصوص در 
رویشی زاگرس و ترویج بی قانونی در حوزه منابع 
طبیعی را شدت خواهد بخشید. بنابراین در چنین 
شرایط تهدیدآمیزی انتظار می رفت شاهد واکنش های 
گسترده تر و سزاوارتری از سوی دانش آموختگان و 
متخصصان حوزه منابع طبیعی باشیم، اما در عین ناباوری 
در این خصوص اطالع رسانی الزم صورت نگرفت و 
تعداد معدودی از کارشناسان و رسانه ها به این موضوع 
مهم و حیاتی پرداختند و متأسفانه این الیحه هرگز با 

حساسیت درخوری در رسانه ها و محافل علمی مورد 
نقد کارشناسی قرار نگرفت. خوشبختانه به تازگي تعداد 
9 تشکل علمی مطرح کشور به نمایندگی از جمع 
کثیری از نخبگان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست ، 
در نامه ای خطاب به آیت ا... خامنه ای – رهبری معظم 
جمهوری اسالمی ایران – بر تهدیدهای غیرقابل انکار 
و مغایرت های الیحه با قانون اساسی و قوانین فعلی 
تأکید کرده و از آن مقام تقاضای صدور امر مبنی بر 

خروج الیحه از دستور کار مجلس کرده اند.

برای حفاظت جنگل های خارج از شمال
30 ميليارد تومان بودجه می خواهيم

ــازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  ــبز پرس: رئیس س س
کشور اعالم کرد که برای هدفمند کردن یارانه ها در حوزه 
ــیون  ــنهاد داده ایم که در کمیس منابع طبیعی طرحی را پیش

مربوط در حال بررسی است.
وي درباره این طرح گفت: ما پیش بینی کرده ایم که حدود 
30 میلیارد تومان بودجه احتیاج است تا بتوانیم به حفاظت 

از جنگل های خارج از شمال بپردازیم.
اورنگی از رشد سه برابری حفاظت از جنگل های خارج از شمال در صورت اختصاص 
ــتین همایش آن در  این بودجه خبر داد. وي، برگزاری همایش های بین المللی که نخس
ــکاری های بین المللی و منطقه ای  ــد، را عاملی برای ایجاد زمینه هم گرگان برگزار ش
دانست و از توافق نامه ای با »گلدامر«، رئیس مرکز پایش جهانی آتش سوزی در منابع 

طبیعی خبر داد.
همچنین، اورنگی به تفاهم نامه ای اشاره کرد که پنج سال پیش میان ایران و روسیه برای 
تبادل اطالعات و آموزش نیروها و ایجاد امکانات و تجهیزات امضا شده است. همچنین 
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موضع این سازمان را برای تشکیل 

»وزارتخانه جنگل ها، مراتع و آبخیزداری« منفی اعالم کرد.

اکتشاف نفت در پارک ملی کوير منوط به 
بررسی زيست محيطی است

مهر: مدیرکل دفتر زیستگاه های سازمان محیط زیست گفت: 
پیش از بررسی کامل اثرات زیست محیطی هیچ اقدامی برای 

اکتشاف نفت در پارك ملی کویر انجام نمی شود.
ناصر مقدسی افزود: هنوز جلسات بررسی اثرات اکتشاف نفت 
بر محیط زیست پارك ملی کویر تشکیل نشده است و هرگونه 

اقدامی مستلزم بررسی در این جلسات است. 
به گفته وی، پارك ملی کویر از مهم ترین پارك های ملی کشور 

و زیستگاه گونه های بسیار با ارزشی است که مشمول پروتکل های حفاظت از پارك های 
ملی قرار می گیرد. 

وی با بیان این که پارك ملی کویر از جهات بسیار زیادی داراي اهمیت است افزود: بررسی 
ــتگاهی زمان زیادی نیاز دارد  ــاف نفت در چنین زیس و ارزیابی تأثیر پروژه ای مانند اکتش
ــیم. بیش از پنج سال است که  ــت که به زودی به نتایج قطعی در این مورد برس و بعید اس
مسئوالن شرکت نفت به دنبال انجام عملیات اکتشاف در پارك ملی کویر هستند و آنچه 
ــلم است بدون مجوز سازمان محیط زیست هیچ اقدامی نباید صورت بگیرد اما سال  مس
گذشته شورایعالی محیط زیست برای اکتشاف نفت در این پارك مجوز صادر کرد که مورد 

انتقاد شدید کارشناسان و متخصصان محیط زیست قرار گرفت.

دشت شهرکرد به کانون هاي ريزگرد
تبديل شده است

ــبز پرس: مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری با  س
ــاره به این که  9۵ درصد آب شرب، صنعتي و کشاورزي  اش
ــود افزود: این  ــتفاده مي ش ــتان از آب هاي زیر زمیني اس اس

موضوع یک تهدید جدي براي منطقه محسوب مي شود. 
وي افزود: به عنوان مثال دشت شهرکرد به دلیل بهره برداري 
چاه هاي کشاورزي و تغییر کاربري اصولي تبدیل به کانون هاي 

ریزگرد در استان تبدیل شده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاري با اشاره به تخریب بستر رودخانه 
و تاثیر آن بر اکوسیستم افزود: آبزي پروري در سطح استان ساماندهي شده است. این مقام 
مسئول از بومي سازي برنامه پنجم توسعه در سطح استان خبر داد و گفت: در هفت ماه 
گذشته 92 اخطاریه براي واحدهاي صنعتي و خدماتي آالینده محیط زیست صادر شد و 

به  110 مورد شکایات واصله مردمي رسیدگي شده است.
از 31 شهر استان شش شهر از سامانه فاضالب شهري استفاده مي کنند که تا سال 91 دو 
شهر دیگر نیز به این تعداد اضافه مي شود. عمده فاضالب های شهرك صنعتي در شهرکرد 
و بروجن وجود دارند که ۵0 درصد از این فاضالب ها، تحت پوشش طرح تصفیه خانه 

فاضالب شهرك صنعتي سامان 1 و 2 امسال ساماندهی می شوند.

تلنگر

گزارش

خوشبختانه این روزها، تبعات خشک شدن زاینده رود 
– بزرگ ترین رودخانه مرکزی ایران – به عنوان یک 
چالش ملی و فرامنطقه ای سبب ایجاد حساسیت های 

ویژه ای در بین بیشتر فعاالن حوزه های مختلف علمی، 
هنری، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شده و 
عالوه بر عالی ترین مقامات محلی، حتی تعدادی از 

مقامات عالی کشوری را نیز وارد میدان کرده است. در 
همین راستا و به منظور افزایش سطح این حساسیت ها 
در بین دست اندرکاران و مسئوالن منطقه ای و ملی، 
تربیت  دانشگاه  زیست  محیط  دوستداران  کانون 
دبیر رجایی در نظر دارد تیم دوچرخه سواری اش 
در برنامه ای فرهنگی ورزشی، از 12 تا 16 آبان ماه 
زاینده رود  پایاب  تا  رود)چلگرد(  زاینده  سراب  از 
 )تاالب گاوخونی( در مسافتی 40۵ کیلومتری با شعار

زنده باد زاینده رود رکاب زنی کنند. آنان می خواهند 
نشان دهند آنچه که در دیار زنده رود رخداده و سبب 
شده تا زمزمه های مرگ تدریجی گاوخونی پرطنین تر 
شنیده شود، تنها به دلیل خشکسالی یا بروز تغییر اقلیم 
نبوده است و وقتی که به بهانه توسعه و اشتغال زایی، 
پرمصرف ترین صنایع خود )فوالد و آهن( را بدون 
توجه به خواهش های اکولوژیکی سرزمین در این 
منطقه احداث می کنیم و وقتی که به جای افزایش 

بخش  در  کشت  الگوی  تغییر  و  آبیاری  راندمان 
کشاورزی یکی از قطب های علمی کشور، عماًل 
در همان شیوه های کشاورزی سنتی متوقف مانده ایم 
بهایی!  به هر  تولید  افزایش  افتخار  برای کسب  و 
 تنها به افزایش سطوح کشاورزی مان اندیشیده ایم،

معلوم است که باید انتظار چنین تنش های زیست 
محیطی، اقتصادی و اجتماعی بزرگی را هم داشته 

باشیم.

بي پولي، بيكاري و بي آبي بيداد مي كند!

احيا ي جنگل هاي زاگرس رویایي بيش نيست 

در پی مغایرت های الیحه جامع منابع طبيعی با قانون اساسی

نخبگان منابع طبيعی در نامه ای خواستار خروج اليحه از دستور کار مجلس شدند

ركاب زنی ۴05 كيلومتری با شعار

زنده باد زاينده رود

ميزان اعتبار10 
ميلياردي  در نظر 
گرفته شده براي 

حفاظت وسعت شش  
ميليون هكتاري 

رویشگاه هاي زاگرس 
جوابگو نيست.
در واقع با این 

اعتبار به هر هكتار 
از رویشگاه هاي 
زاگرس 1000 

تومان اختصاص پيدا 
مي كند كه در مقابل 

ارزش باالي این 
جنگل ها بسيار اندك 
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زاینده رود
 

با پیروزی تیم سپاهان مقابل ملوان بندر انزلی کریم قنبری 
آمار خیره کننده ای را از خود در طی سه هفته مربیگری 

روی نیمکت سپاهان بر جای گذاشت.
 تیم سپاهان از هفته دوازدهم رقابت های فوتبال باشگاه های
برتر کشور روز گذشته در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف 
با ارائه یک بازی  انزلی رفت و در پایان و  ملوان بندر 
خاطره  شکست  دیدنی  و  جذاب  و  هجومی  سراسر 

انگیزی را برای ملوانی ها رقم زد.
عماد  و  کریمیان  مهدی  سیدصالحی،  دیدار  این  در 
پوشان  برای طالئی  دقایق 76،19 و 91  محمدرضا در 

گلزنی کردند.
دو گل در 15دقيقه

سپاهانی ها که هفته گذشته از مسابقات جام حذفی کنار 
رفته بودند، انگیزه بسیاری برای پیروزی در این مسابقه 
داشتند اما در نیمه نخست بازی غافلگیر شدند و در دقایق 
7 و 1۵ توسط حیدری و جراح کار از ملوان گل خوردند. 
این اولین بار در طول تاریخ حیات سپاهان است که تیم 
مهمان در 1۵ دقیقه ابتدایی بازی دو گل از سپاهان پیش 
افتاد. سپاهانی ها در ادامه بر حمالت دامنه دار خود بر 
روی دروازه ملوان افزودند و توانستند در دقیقه 19 توسط 
سید مهدی سید صالحی یکی از گل های خورده را جبران 
کنند. دو تیم پس از این تالش بسیاری برای رسیدن به 
گل کردند، در دقایق پایانی نیمه نخست بازی، سپاهانی ها 
کردند  ایجاد  ملوان  دروازه  بر روی  توجهی  قابل  فشار 
اما دیگر نتوانستند گلی وارد دروازه ملوان کنند تا نیمه 

نخست بازی با برتری 2 بر یک ملوان به پایان برسد.
سپاهانی ها در نیمه دوم و با اضافه شدن احمد جمشیدیان، 
میلوراد یانوش و حسین پاپی بر فشار حمالت خود اضافه 
کردند و در پایان و در یک بازی ترکیبی و تماشاگر پسند 

سه امتیاز ارزشمند این دیدار را نصیب خود کردند.
دقایق گل

از  ملوان  بازیکنان  ایستگاهی  ضربه  )ملوان(:   0-1
سمت چپ در دقیقه ۸، توپ را به علی جراح کار رساند 
آفساید  به  مشکوك  موقعیت  یک  روی  بازیکن  این  و 
پشت خط 6 قدم با ضربه سر گل نخست تیمش را به 

ثمر رساند.
2-0 )ملوان(: پاس عمقی محسن مسلمان در دقیقه 
1۵ بازی پشت مدافعان سپاهان در موقعیت تک به تک به 
محمد حیدری رسید و او بعد از دریبل رحمان احمدی و 
در حالی که مهدی جعفرپور هم تکل بلندی برای دفاع از 
این توپ زده بود، دروازه خالی سپاهان را باز کرد و گل 

دوم تیمش را به ثمر رساند.
2-1 )سپاهان(: سانتر مهدی جعفرپور از جناح راست 
در دقیقه 19 با اشتباه مدافعان ملوان در دفع توپ، به سید 
صالحی رسید و او با یک دریافت مناسب پشت خط 6 
قدم و یک ضربه بغل پا توپ را وارد دروازه ملوان کرد تا 

یکی از گل های خورده تیمش را جبران کند.
جناح  از  جعفرپور  مهدی  سانتر  )سپاهان(:   2-2
راست در محوطه جریمه تیم ملوان در دقیقه 76 بازی 
به مهدی کریمیان رسید و مهدی کریمیان این توپ را با 

ضربه زیبایی وارد دروازه ملوان کرد.
اشتباه  با  احمد جمشیدیان،  3-2 )سپاهان(: شوت 
علی جراح کار، مدافع ملوان در دقیقه 90+1 در محوطه 
با شوت  عمادرضا  و  رسید  عمادمحمدرضا  به  جریمه 
زیبایی خود عالوه بر بازکردن دروازه حریف برای سومین 

بار، بار دیگر فرشته نجات تیمش شد
بهترین بازیكن: مهدی جعفرپور که مدت ها نتوانسته 

بود سپاهان را به عنوان یک بازیکن اصلی همراهی کند 
از زمان حضور کریم قنبری به بازیکن فیکس تیمش بدل 

شده بود.
دوئلی بدون برنده در تبریز

تیم ذوب آهن نیز در دیدار با شهرداری تبریز باتساوی 
بدون گل در برابر شهرداری تبریز متوقف شد. ذوب آهن 
و  حذفی  جام  در  پایانی  دقایق  پیروزی  از  پس  که 
همچنین شارژ مالی و پرداخت حقوق معوقه بازیکنان 
از روحیه نسبتاً خوبی برخوردار بود به مصاف شهرداری 
بدون گل دست به تساوي  نهایت  در   تبریزی  رفت و 

 یافتند.

هفته سوم لیگ برتر کاراته باشگاه های کشور با یک 
همراه  ها  سپاهانی  برای  پیروزی  یک  و  شکست 

شد.
تیم امید سپاهان در این هفته از رقابت ها در مرحله 
اول مقابل تیم استانداری قم قرار گرفت و در کاتای 
انفرادی علی شاه زیدی کاتا روی قمی به پیروزی 
رسید و اولین سه امتیاز را برای فوالد کسب کرد. 

شاه  علی  از  متشکل  سپاهان  تیمی،  کاتای  در 
زیدی، محمد علی شاه زیدی و حمید رضا زاغیان 
سپاهان  تا  یافت  دست  صفر  بر  پنج  پیروزی  به 
با  کومیته  بخش  در  امتیازی،  هشت  اندوخته  با 

بازیکنان قمی رویارویی کند. 
در اولین پیکار علی براتی با نتیجه یک- یک مقابل 
حریف خود متوقف شد محمد گله داری در دومین 

میالد  رسید،  تساوی  به  دو  بر  دو  نتیجه  با  بازی 
شکست  خود  حریف  برابر  چهار  به  سه  رضایی 
خورد، سعید انالی پس از مصدومیت طوالنی مدت 
بار در این فصل به میدان رفت و به  اولین  برای 
تساوی دو بر دو رسید، مجید قادری با نتیجه 2 به 3 
مقابل حریف خود شکست خورد، سامان حسینی 
دو به پنج مغلوب حریف خود شد تا کار سپاهان 

به آخرین بازی بکشد و سایه سنگین شکست بر 
روی این تیم سایه افکند. 

در بازی آخر در رقابتی حساس و پر استرس ایمان 
گل محمدی یک به دو مغلوب حریف خود شد 
امتیاز)سه تساوی( و  تنها سه  با کسب  تا سپاهان 
چهار شکست در مجموع با نتیجه 11به 1۵ مغلوب 

حریف خود استانداری قم شود. 

ورزش
خبر

کويت ميزبان واترپلوجام 
باشگاه های آسيا

نهمین دوره مسابقات واترپلو جام باشگاه های آسیا از 
10 آذر ماه به میزبانی کویت و با حضور دو نماینده 
واترپلو جام  مسابقات  می شود.  برگزار  از کشورمان 
باشگاه های آسیا به میزبانی باشگاه القادسیه کویت از 
10 لغایت 17 آذر ماه در کویت برگزار خواهد شد 
و طی آن عالوه بر تیم فوالد ماهان سپاهان)قهرمان 
کل  اداره  نماینده   ،)۸9 درسال  واترپلو  برتر  لیگ 
وزارت ورزش و جوانان استان زنجان )قهرمان سوپر 
جام سال ۸9( به عنوان دو نماینده کشورمان در این 
رقابت ها شرکت خواهند کرد. کویت نیز با دو نماینده 
در این رقابت ها حضور خواهد داشت. بنابر اعالم 
کنفدراسیون شنای آسیا دیگر تیم های حاضر در این 
مسابقات نیز تا دو هفته آینده از سوی این کنفدراسیون 

معرفی خواهند شد.

استقالل خواهان هادي تاميني 
شد

ایمنا: مسئوالن باشگاه استقالل براي پوشش ضعف 
دفاعي تیمشان از حاال مذاکره براي جذب یک مدافع با 

تجربه را آغاز کرده اند.
استقاللي ها در این زمینه فکسي به باشگاه سپاهان 
فرستاده اند و از مسئوالن این تیم اصفهاني خواسته اند 
در تعطیالت نیم فصل زمینه حضور هادي تامیني در 
استقالل را فراهم کنند. البته سپاهاني ها هنوز پاسخي 
به فکس استقالل نداده اند اما شنیده مي شود آنها از 
اسماعیل شریفات یا کرار جاسم یکي را براي انتقال 

هادي تامیني مي خواهند.

ماهاني ها ميثاق را گلباران 
کردند

دیدار تیم هاي فوتسال فوالد ماهان و میثاق تهران با 
نتیجه پرگل ۸ بر یک به سود فوالد ماهان به پایان 

رسید.
دیدار تیم هاي فوالد ماهان و میثاق تهران از ساعت 16 
امروز و در حضور حدود ۸00 هوادار در ورزشگاه 
پیروزي اصفهان شروع شد. فوالد ماهان که بیشترین 
تعداد ملي پوشان را در مسابقات گرندپریکس داشت، 
در این دیدار مي خواست با کسب نتیجه خوب، خود را 
به صدر جدول تحمیل کند تا در بازي هفته آینده مقابل 

گیتي پسند، با انگیزه به مصاف حریفش برود. 
گل هاي ماهان در این دیدار را محمد طاهري)2گل(، 
 کافه، اصغر حسن  زاده، جواد اصغري مقدم، حسین طیبي،

محمد زارع، مهرداد جابري به ثمر رساندند. 

اصفهان ميزبان مسابقات 
واترپلو قهرمانی کشور 

مسابقات واترپلو قهرمانی رده های سنی نوجوانان و 
جوانان کشور از یازدهم آبان ماه به صورت همزمان در 

شهرهای اصفهان و تهران آغاز می شود.
براساس تصمیم کمیته مشورتی واترپلو و بنابر تقویم 
عملیاتی سال 1390 فدراسیون شنا، مسابقات واترپلو 
قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان 12-11 سال و 
14-13 سال در استخر آزادی تهران و جوانان1۵-16 
سال در استخر انقالب به صورت همزمان از یازدهم 

آبان ماه آغاز می شود.
گفتنی  است برای حضور در این رقابت ها که به 
تیم های  تاکنون  پنج روز برگزار خواهد شد  مدت 
اصفهان،  تهران،  آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی، 
خراسان رضوی، فارس، قزوین، کرمانشاه وکهکیلویه 

و بویراحمد اعالم آمادگی کرده اند. 

پيروزي گيتي پسند با گلزني 
دانشور

دیدار تیم هاي فوتسال گیتي پسند اصفهان و ارژن فارس 
با نتیجه ۵ بر 2 به سود گیتي پسند به پایان رسید.

دیدار تیم هاي گیتي پسند و ارژن فارس از ساعت 16 
روز شنبه و در حضور حدود 1000 هوادار در شیراز 
آغاز شد. گیتي پسند که در این دیدار مصطفي نظري، 
دروازه بان ملي پوشش را در اختیار نداشت، به دنبال 
این بود که پیش از شهرآورد اصفهان جایگاه خود را 
در صدر جدول مستحکم کند بنابراین از ابتدا با ترکیبي 
هجومي به میدان رفت و توانست با این ترکیب پیروزي 
این دیدار دشوار را ازآن خود کند. گل هاي گیتي پسند 
در این دیدار را مسعود دانشور)2 گل(، شاپا)2گل( و 
وحید شمسایي از نقطه پنالتي به ثمر رساند؛ براي ارژن 

هم بابک سهرابی و هادی بافنده گلزني کردند. 

شکست فيروزصفه در روز 
پيروزي تيم هاي اصفهانی

دیدار تیم هاي فیروزصفه اصفهان و شهرداري ساوه در 
چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتسال با نتیجه 3 بر 

صفر به سود تیم شهرداري ساوه به پایان رسید.
مصاف  به  ساوه  شهرداري  و  فیروزصفه  تیم هاي 
یکدیگر رفتند. این دیدار با پیروزی شهرداری ساوه 

به پایان رسید.
فیروزصفه بعد از اردوي چندروزه خود در کیش به 
دنبال شروعی خوب و کسب 3 امتیاز این بازي بود 
عملکرد خوبي  نتوانست  بازي  نخست  نیمه  در  اما 
با تیم ساوه داشته باشد، در ادامه میزبان  در مصاف 
 برتری خود را به اصفهانی ها تحمیل کرد و با 3 گل

خود  به  را  دیدار  این  کامل  امتیازات  نیازی  حسین 
اختصاص داد. 

تحليل

شکست مشکوک سپاهان در کاراته

رشاد اندرسون در ترکيب تيم صادق زاده
ایمنا: تیم بسکتبال فوالد ماهان بازیکن آمریکایی خود را برای 

حضور در لیگ  برتر به خدمت گرفت.
به گزارش ایمنا رشاد اندرسون، بازیکن مسلمان و آمریکایی تیم 
بسکتبال فوالد ماهان روز جمعه به ایران آمد و قرار است فردا 
در آزمایش پزشکی این تیم حاضر شود. فوالد ماهان در پست 
3 با مشکل مواجه است و اندرسون را برای حضور در این 
پست به خدمت گرفته است. فوالدی ها در هفته دوم لیگ برتر 

برابر شهرداری زنجان به برتری رسیدند و هفته سوم میزبان پویا تهران است. گفتنی است 
اندرسون 196 سانتری متر قد و 220 کیلو وزن دارد و در فصل گذشته در تیم ونتسپلیس 
لیتوانی بازی می کرده است. پس از این نتیجه ناباورانه سپاهانی ها که معتقد بودند استانداری 
قم از چهار بازیکن به صورت غیرقانونی استفاده کرده است شکایتی رسمی را به سازمان 
لیگ فدراسیون کاراته ارسال کردند. باید منتظر پاسخ فدراسیون ماند و دید آیا اعتراض 
سپاهانی ها وارد است یا خیر؟ در مرحله دوم امید سپاهان مقابل شهرداری شهر قدس قرار 
گرفت که به دلیل عدم حضور این تیم با نتیجه 29 بر صفر به پیروزی رسید.  بدین ترتیب 
تیم سپاهان در پایان هفته سوم و مرحله ششم در مجموع جدول رده بندی در رده دوم باقی 

ماند و فرصت حضور در صدر جدول را از دست داد.

نصر در تمرينات سرمربی جديد
دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندوی کشورمان از امروز 
خانه  در  جدید  سرمربی  و  تکواندوکار  شش  حضور  با 

تکواندو آغاز می شود.
جلسه معارفه کادر فنی جدید تیم ملی تکواندوی کشورمان 
امروز همزمان با آغاز دور جدید تمرینات این تیم برگزار 
ملی  تیم  جدید  سرمربی  عسگری،  فریبرز  شد.  خواهد 
تکواندو از شش تکواندوکار برای حضور در این تمرینات 

دعوت به عمل آورده است که دو تغییر نسبت به فهرست قبلی که نزدیک به یک 
ماه گذشته از سوی فدراسیون اعالم شده بود، دارد. 

مسعود  عبدالهی،  فرزاد  کرمی،  یوسف  نصرآزادانی،  علیرضا  معتمد،  باقری  محمد 
حجی زواره و مهران عسگری نفراتی هستند که از امروز تمرینات خود را زیر نظر 

کادر فنی آغاز خواهند کرد. 
حسین تاجیک و کوروش رجلی دو تکواندوکار سنگین وزنی هستند که به این اردو 
دعوت نشده اند و به جای آنها مهران عسگری که تنها مدال طالی دانشجویان در 
یونیورسیاد را کسب کرد به اردو دعوت شده است. تیم ملی تکواندو خود را برای 

حضور در بازی های المپیک تابستانی لندن آماده می کند. 

تالش ايران برای طلسم شکنی برابر کره
تمام  با  گفت:  ایران  هندبال  ملی  تیم  اصفهانی  بازیکن 
می خواهیم  چون  می رویم  جنوبی  کره  مصاف  به  قدرت 
شکست  را  تیم  این  کره  در  که  باشیم  تیمی   اولین 

می دهد.
جالل کیانی ملی پوش اصفهانی تیم ملی هندبال ایران در 
نیمه  در مرحله  کره جنوبی  ایران و  دیدار حساس  آستانه 
اظهار داشت: در  لندن  المپیک  انتخابی  نهایی رقابت های 

بازی مقابل کویت همه بازیکنان خوب بودند.
بازی کویت و عربستان یک شب  بین  اما  بود  بردن کویت زیاد  برای  ما هم  انگیزه 
خاتمه خود  سود  به  را  بازی  نتوانستیم  که  افتاد  اتفاقی  چه  دانم  نمی  بود.   فاصله 

دهیم. 
وی افزود: به امید خدا با شکست دادن کره جنوبی المپیکی می شویم. هر چند کره 
تیمی بسیار قدرتمند است. اما اگر بازیکنان ایران قدرت صد در صد خودشان را نشان 

دهند می توانیم کره را شکست دهیم. 
کیانی گفت: می خواهیم اولین تیمی باشیم که در کشور کره این تیم را می بریم و طلسم 

را می شکنیم. در این صورت ۸0 درصد راه المپیکی شدن را رفته ایم. 

چارچوب

زاینده رود

دیدار دو تیم پرسپولیس و داماش گیالن اگر چه 
سرخپوشان  دو  بر  سه  برتری  با  نتیجه  لحاظ  از 
همراه بود اما تیم پرسپولیس از لحاظ بار اخالقی 

از منفی نمره منفی تری گرفت.
اجتماعي  شبکه هاي  که  بود  نشده  شب  هنوز 
کار  ایران  رسمي  فضاي  در  که  سایت هاي  و 
کپچر  را  اتفاق  این  چندثانیه اي  تصویر  نمي کنند 

کرده و به معرض نمایش گذاشتند. 
تصویر مربوط به شادي گل بازیکنان پرسپولیس 
تیم این  بازیکن  دو   و حرکت عجیب و مشهود 

بود
 شیطنتي که شاید این دو بازیکن باور نمي کردند 

به این سرعت عرصه عمومي را اشغال کنند. 
واكنش سریع فدراسيون فوتبال

 هنوز ظهر نشده بود که اسماعیل حسن زاده رئیس 
با  انضباطي فدراسیون فوتبال در مصاحبه  کمیته 
اعالم  ماجرا  این  به  نسبت  فدراسیون  سایت 
در  عموما  که  است  حالي  در  این  کرد.  واکنش 
فوتبال ایران نسبت به اتفاقاتي از این دست طبیعتًا 
پرده پوشي و ماله کشي صورت مي گیرد اما شاید 
این کارمندان روابط عمومي فدراسیون بودند که 
توجه حسن زاده را به این موضوع جلب کردند، 

موضوعي که حاال به صورت کلیپ و عکس در 
شبکه هاي اجتماعي تکثیر مي شود. 

برای چندمين بار 
مسابقه  در یک  که  بود  نشده  تمام  هنوزدهه 60 
خیره  را  همه  چشم  مشابه  اتفاقي  فوتبال  بزرگ 
کرد. در داربي سال 1369 زماني که فرشاد پیوس 
روي پاس مرحوم فریبرز مرادي با یک بغل پاي 
تماشایي دروازه احمدرضا عابدزاده را گشود ... 
در این ثانیه تاریخی  در حالي که همه بازیکنان 
سمت  به  پیوس  فرشاد  دنبال  به  پرسپولیس 
محرمي  مجتبي  مي دویدند  خوشحال  هواداران 
خود را از جمع جدا کرد و به سمت احمدرضا 
مشغول  عابدزاده  که  حالي  در  و  رفت  عابدزاده 
از دروازه بود شرط خود را  بیرون آوردن توپ 

مقابل چشم 100هزارنفر نقد کرد. 
آنقدر  سفید  دستکش  با  محرمي  مجتبي  حرکت 
فرشاد  گل  تلویزیوني  بینندگان  که  بود  مشهود 
پیوس را براي لحظاتي از یاد بردند! این حرکت 
در  چندان  گرچه  دوران  آن  خاص  فضاي  در 
رسانه ها منعکس نشد اما سروصداي زیادي به پا 
کرد و حتي در یکي از نطق هاي پیش از دستور 
جدي  تقبیح  مورد  نماینده  یک  زبان  از  مجلس 
هیچ  گفتیم  که  همانطور  خب،  اما  گرفت.  قرار 
نداشت  را  ماوقع  شرح  و  نوشتن  جرأت  کس 
طرفداران  ذهني  بایگاني  به  موضوع  بنابراین  و 

رفت.

 آنها چيز مي كنند
در  که  است  پرطرفدار  ورزشي  ایران  فوتبال   
برخي موارد شکننده تابوهایي فرهنگي و عرفي 
دستگیري  مثل  اتفاقاتي  بازتاب  به  اگر  ماست، 
پارتي ها، محکومیت برخي  بازیکنان معروف در 
اخباري  انتشار  نامشروع،  روابط  دلیل  به  آنها  از 
کنید  توجه   ... و  جنسي  رسوایي هاي  درباره 
زمینه  این  در  فوتبال  که  شد  خواهید  متوجه 
بي رقیب است و در هیچ حوزه دیگري مطبوعات 
و رسانه ها جرأت افشاگري را نیافته اند که این به 

دلیل تعریفي است که درون فوتبال وجود دارد.
تعریفي که از قواعد روزنامه نگاري ورزشي و گل 
و گشاد بودن خطوط قرمز در این زمینه شکایت 

مي کند. 
و  ورود  به  موفق  تلویزیون  در  نود  برنامه  اگر 
شک  عرصه هاست  همه  به  کشیدن  سرکش 
کمک  خود  ورزشي  رسانه اي  طبیعت  که  نکنید 
زیادي به جسارت مجري و تهیه کننده این برنامه 
کرده است. چراکه نسبت به برنامه اي مثل نود با 
محافظه کاري ذاتي تلویزیون ایران کمي بیش از 

اندازه بزرگ است.
 برنامه نود چندي پیش در ماجراي معروفي که 
دو بازیکن تیم شاهین بوشهر را از فوتبال محروم 
کرد صحنه ادرار کردن این دو در کنار زمین را 
با سانسور پخش کرد. این در حالي است که در 
قواره تلویزیون ایران و در حوزه هاي دیگر اشاره 

به موضوعاتي در این حد بتقریب امکان ندارد .
 محروميت در انتظار خاطيان 

حاال که فدراسیون فوتبال ایران وارد ماجراي دو 
محرومیت  طبیعتا  است  پرسپولیس شده  بازیکن 
محمدنصرتي  و  رضایي  شیث  انتظار  در  سختي 
باسابقه  و  باتجربه  بازیکنان  آنها  بود.  خواهد 
مشکل  با  فصل  ابتداي  از  که  هستند  تیمي  ملي 
این وصف  با  بوده است.  روبه رو  بازیکن  کمبود 
اگر پرسپولیس این دو مدافع وسط خود را براي 
پرسپولیس  تیره روزي هاي  بدهد  دست  از  مدتي 

ادامه خواهد داشت. 
گرچه ممکن است رفتار شیث و نصرتي حرکتي 
جوانانه و شیطنت آمیز تلقي بشود اما از آنجا که 
تلویزیوني  بینندگان  این کار را مقابل چشم  آنها 
قرار  قضاوتي  معرض  در  را  خود  داده اند  انجام 
مي دهند که بدون تردید بي رحمانه و شاید خشن 

خواهد بود. 
نکته اینجاست که اگر بازیکنان شاهین بوشهر در 
توجیه ادرار کردن، به موضوع گرم کردن کشاله 
از  کدام  هیچ  امروز  جوییدند   می  تمسک  ران 
بابت  بهانه اي  نمي توانند  پرسپولیس  بازیکنان 
این حرکت بتراشند. حقیقتش این است که هیچ 
به  آنها صحبتي  از  وکیلي هم نمي تواند در دفاع 
مثل  که  بود  این  راه  بهترین  شاید  بیاورد.  زبان 
مجتبي محرمي و عابدزاده کسي چیزي نمي گفت 

و موضوع آرام آرام از یاد مي رفت ... 

یادداشت

بيست سال بعد از شرط بندی محرمی و عابدزاده 

اينجا ايران است؛ از تابو فرهنگی خبری نيست

سپاهان 3- ملوان 2

ملوان در زمينه خشك به ِگل نشست

 رکور کریم قنبری
در سه هفته

نكته جالب توجه در 
دیدار سپاهان و ملوان 
ركوردی بود كه كریم 
قنبری سرمربی این 
تيم از خود به جای 

گذاشت. كریم قنبری 
كه بعد از رفتن لوكا 
بوناچيچ سه هفته ای 
هدایت زردپوشان 
را برعهده داشت 
توانست دو برد و 
یك تساوی را در 

كارنامه خود ثبت كند 
كه كسب 7 امتياز در 
سه هفته می تواند 

ركوردی در خور توجهی 
 برای این مربی
به حساب آید. 



شرکت نوکیا در اجالس جهان نوکیا 2011 ابزار قابل انعطاف 
و تمام لمسی را رونمایی کرد که تنها می توان آن را به واسطه 

خمیدن یا پیچاندن کنترل کرد.
و  کاربر  میان  واسط  سطح  لمسی  چند  فناوری  است  گفتني 
که  صورتی  در  و  است  کرده  متحول  را  الکترونیک  ابزارهای 
قابل  ابزاری  دهند،  ادامه  خود  راه  به  نوکیا  شرکت  محققان 

قابل  به آن داده می شود  انحنایی که  به شکل  حمل که نسبت 
شمار به  صنعت  این  در  بعدی  تحول  می تواند  است،   کنترل 

 رود.
این شرکت فنالندی در اجالس ساالنه جهان نوکیا 2011 در 
کنار گوشی های جدیدش، ابزاری به نام ابزار کینکت نوکیا را 
انعطاف برخوردار  قابل  از نمایشگری  رونمایی کرده است که 

است.
آن  پیچاندن  با  و  شود  گرفته  دست  دو  با  باید  ابزار   این 
شد.  تصویری  پوشه های  یا  موسیقی  فایل های  وارد  توان  می 
تصاویر  روی  بر  توان  می  داخل  به  آن  خمیدن  و  فشردن  با 
آن  پخش  از  یا  و  کرده  پخش  را  موسیقی  یا  کرد   بزرگنمایی 

جلوگیری کرد.

ابزار  ابزار،  این  این که  با  نت،  سی  گزارش  اساس   بر 
OLED واقعی است، محصولی  نمایشگر  با  ای واقعی  رایانه 
خریداری  امروز  را  آن  بتوان  که  نمی رود  شمار  به  واقعی 
این همه  با  از دو سال پیش آغاز شده  ابزار  این  کرد. ساخت 
کامل  محصولی  را  آن  بتوان  که  نرسیده  مرحله ای  به   هنوز 

عنوان کرد. 

و  شدن  غرق  از  12ساله ای  پسربچه  نجات 
بازگشت او به زندگی، به عنوان یک معجزه تعبیر 
می گیریم  تصمیم  اساسی  چه  بر  ما  است.  شده 
پدیده ای را معجزه بدانیم یا ندانیم؟ گویا باورهای 

ما نقش تعیین کننده ای دارد!
چند روز پیش،  در آمریکا پسربچه 12 ساله ای به 
نام دیل استراندر در حال شنا در آب های ساحلی، 
بر اثر امواج به زیر آب کشیده شد. بعد از حدود 
آب  از  را  دیل  شدند  موفق  ناجی  دو  دقیقه   1۵
بیرون کشیده،  به جای امنی منتقل و به او رسیدگی 
کنند. سپس دیل به بیمارستان اورگان منتقل شد. 
به  باالخره  آن که  تا  بود  کما  در  وی  زمان  درآن 

زندگی برگشت.
دوستان و خانواده دیل استراندر این اتفاق را یک 
است؟  معجزه  یک  واقعًا  آیا  اما  می دانند.  معجزه 
اصاًل یک معجزه چیست؟ ما بر چه اساسی یک 
مجموعه ای  ما  می کنیم؟  تلقی  معجزه  را  رویداد 
دانش  نیز  و  مذهبی  باورهای  مانند  را  باورها  از 
پزشکی و البته علم آمار در کنار هم می گذاریم. 
اما این عوامل را چه طور تعبیر می کنیم و به این 
نتیجه می رسیم که رویدادی معجزه بوده یا این که 

فقط یک اتفاق قابل پیش بینی است؟
برای بسیاری از افراد،  رویدادهای غیرعادی و مثبت 
به نحوی عجیب نادر به نظر می رسد. در حالی که 
واقعًا این طور نیست. برای مثال،  بسیاری از افراد 
معجزه  را  هواپیمایی  حادثه  یک  در  ماندن  زنده 
می دانند. اما در واقع آمار نشان می دهد که بیشتر 
بدون  بوده اند،  هواپیمایی  حوادث  در  که  افرادی 
آن ها  زندگی  بخواهد  که  جراحتی  کوچک ترین 
مانده اند. حوادث هواپیمایی  کند،  سالم  تهدید  را 
خیلی نادرند و حوادثی که در آن ها همه مسافرین 
در  نه  )البته  نادرند  خیلی  خیلی  هم  شوند  کشته 

منطقه خاورمیانه!(. از آن جا که نجات پیدا کردن 
در یک حادثه هواپیمایی متداول تر از کشته شدن 
در آن است، زنده ماندن در چنین حادثه ای خیلی 

فوق العاده است، اما معجزه نیست.
از سوی دیگر، برخی رویدادها که به چشم افراد 
می آیند،  معجزه  قربانی،  خانواده  یا  غیرمتخصص 
چراکه  نیستند،  معجزه  پزشکی  متخصصین  برای 
خود  فعالیت  حوزه  در  وفور  به  را  مشابه  موارد 
می بینند. برای پزشکان، زنده ماندن و به طور کامل 
به زندگی برگشتن کسی که در خطر غرق شدن 

بوده،  به خصوص اگر کم تر از 20 دقیقه زیر آب 
به سر برده باشد، به هیچ عنوان عجیب نیست.

به گزارش دیسکاوری، بنجامین آبال، مدیر مطالعات 
بالینی مرکز علوم احیا در دانشگاه پنسیلوانیا معتقد 
دلیل  به  می توان  را  استراندر  دیل  نجات  است 
سردی آب دانست. مطالعات بسیاری نشان داده اند 
که  زمانی  در  بدن  دمای  کاهش  یا  هایپوترمیا  که 
می تواند  نمی رسد،  مغز  به  کافی  اکسیژن  و  خون 
در  ابال  بدهد.  نجات  را  مغز  باالیی  بسیار  تا حد 
این مورد می گوید:  آب سرد بوده است. بنابراین 

البته سن  و  رفته  پایین  بسیار  پسربچه  بدن  دمای 
کم استراندر و سالمت عمومی او را هم باید در 
نظر داشت. به گفته وی،  گزارش های فراوانی از 
نجات افراد از آب های یخ زده و بازگشت آن ها به 
زندگی موجود است. البته چنین پدیده ای رایج و 
معمولی نیست، اما آن قدرها هم که ما فکر می کنیم 

نادر نیست.
این که  با  گرفت.  نادیده  را  رسانه ها  نقش  نباید 
نمی دانند،  غیرمعمول  را  پدیده ای  چنین  پزشکان 
 رسانه ها با جمله هایی مثل: پزشکان امیدی به زنده 

ماندن او نداشتند،  یا پزشکان انتظار داشتند که او  
به طور نباتی به زندگی خود ادامه دهد، در واقع 

بسیار اغراق آمیز صحبت می کنند.
نام  به  روانشناختی  پدیده ای  به  باید  همچنین 
سوگیری تأیید اشاره کرد. در سوگیری تایید افراد 
تمرکز  کنند،  جستجو  را  اطالعاتی  دارند  تمایل 
باورهای  و  ایده ها  که  بسپارند  خاطر  به  یا  کنند 
مخالف  که  را  اطالعاتی  و  می کند  تایید  را  آن ها 

باورهایشان است، نادیده می گیرند.
خداوند  که  بگویند  مایلند  خیلی ها  مثال،  برای 
جان این پسربچه را نجات داده،  چراکه هیچ کس 
آب  درون  را  پسربچه ای  خدا  که  ندارد  انتظار 
باورهای  با  )این  کند.  غرق  را  او  و  بیندازد 
که  ایده  این  اما  است(.  متناقض  بسیار  انسان ها 
کامل  طور  به  داده،  نجات  را  پسربچه  جان  خدا 
با باورها همخوانی دارد. در واقع این همان کاری 
به  دهد!  انجام  داریم  انتظار  خدا  از  ما  که  است 
متمرکز  آن  روی  را  خود  ذهن  هم  دلیل   همین 

می کنیم.
نجات  شده،  غرق  پسربچه  یک  مجموع،  در 
افراد  که  این  است.  بازگشته  زندگی  به  و  یافته 
انتخاب می کنند این پدیده یا پدیده های مشابه را 
معجزه بدانند یا نه،  به روانشناسی، آمار و باور به 
این  است  مشخص  آن چه  برمی گردد.  سرنوشت 
ذهن  فیلتر  از  را  خود  دریافت های  ما  که  است 
نحوی  به  را  اطالعات  و  می گذرانیم  خودمان 
تعبیر و تفسیر می کنیم که با آن ها احساس راحتی 
از  بخشی  است  ممکن  بین  این  در  و  می کنیم 
اطالعات را نادیده بگیریم، فقط به این دلیل که با 
آن ها راحت نیستیم. نشانه بارزی از این ادعا این 
است که افرادی که زیاد به معجزه فکر می کنند،  

زیاد هم معجزه می بینند!

مهر: فیفا قصد دارد استفاده از ابزارهای فناورانه به ویژه آی- فن 
و آی- پد را در روی نیمکت مسابقات فوتبال ممنوع کند.

سوئیس  در   Fifa Task Force Football  2014 اعضای 
بابی  و  آلبریتنی  دیمیتریو  پله،  بکن بایر،  فرانس  از  متشکل 
چارلتون در حضور بالتر، رئیس فیفا پیشنهاد دادند که استفاده 
از تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها در نیمکت و در جریان 

رقابت های فوتبال ممنوع شود.
توانند  می  فن  آی-  و  فن  آی-  چون  دستگاه هایی  از  استفاده 
اثر  مسابقات  دوره  در  داوری  احتمالی  گیری های  تصمیم  در 
بگذارند. به طوری که این دستگاه ها قادرند از صحنه های مهم 

در  داور  که  بدهند  را  اجازه  این  و  کنند  فیلمبرداری  مسابقات 
دوباره  گیری  تصمیم  مشکوك  گل های  و  آفسایدها  خصوص 

کند.
این در حالی است که به نظر می رسد فیفا تمایلی به استفاده 
از این فناوری ها ندارد. به طوری که در گذشته نیز این سازمان 
بین المللی نظر منفی خود را درباره استفاده از بازبینی صحنه ها 
در حرکت آهسته در زمین فوتبال مخالفت کرده بود و اکنون 
قصد دارد که مانع استفاده از آی- فن، آی- پد و دستگاه های 

مشابه شود.
در حقیقت، در حال حاضر بسیاری از مربیان در دوره تمرینات 

از تبلت ها برای مطالعه و بازبینی حرکات بازیکنان و الگوهای 
بازی استفاده می کنند.

مخالفت فیفا با فناوری های پیشرفته در شرایطی انجام می شود 
به  بسکتبال  و  راگبی  تنیس،  ویژه  به  ورزش ها  از  بسیاری  که 
با  بازی  لحظات  دقیق تر  بازبینی  و  داوری  کردن  بهتر  منظور 

آغوش باز از این نوع فناوری ها استقبال کرده اند.
آلبرتینی در این خصوص اظهار داشت که قطارهای  دیمیتریو 
فیفا و دنیای های- تک از دو سکوی موازی هم حرکت می کنند 

و هرگز به یکدیگر نمی رسند.
آی-  و  فن  آی-  افزود:  ایتالیا  ملی  تیم  سابق  فوتبالیست  این 

دنیای  وارد  نمی توانند  که  هستند  ویدیویی  فناوری های  پد 
کرده  مبارزه  دستگاه ها  نوع  این  با  همیشه  فیفا  شوند.  فوتبال 
در  که  هستند  چیزی  آن  بازبینی  برای  وسیله ای  چون  است 
واقعی  و  درست  آهسته  حرکت  یک  است.  داده  رخ  زمین 
به  مسابقه  طول  در  را  بازیکنان  و  مربیان  روح   می تواند 

هیجان آورد. 
از  بیرون  فوتبال  که  می خواهد  فیفا  خالصه  طور  به  همچنین 
فوتبال  ابزارها  این  که  بماند چرا  باقی  نوآورانه  منطق  نوع  هر 
را از حالت انسانی خارج کرده و آن را تحت کنترل ابزارهای 

انفورماتیکی قرار می دهد. 

جانداران ميکروسکوپی نيروگاه خودروها
موجودات  از  استفاده  با  آمریکایی  محققان  مهر: 
میکروسکوپی، در حال ساخت سوخت زیستی هستند 
که بدون نیاز به نفت یا نور خورشید می توانند سوخت 

پاك تولید کنند.
تحقیقات جدید نشان می دهد سوخت های امروزی تنها 
تا 20 سال دیگر قابل استفاده هستند و بعد از آن نیاز به 

جایگزین دارند.
آژانس اطالعات وزارت انرژی آمریکا اعالم کرده است با وجود تعداد زیادی وسایل 
نقلیه هیبریدی و الکتریکی در میان جاده ها، رانندگان تا 20 سال آینده به سوخت های 
مایع وابسته خواهند ماند. این در حالی است که پس از این مدت استفاده از سوخت های 
اتانولی نیاز به هزینه باال دارد و این سوخت تأثیرات تردید برانگیزی برای محیط زیست 

دارد.
و  دانشمندان  فسیلی،  به سوخت های  وابستگی  کردن  متوقف  منظور  به  رو  این  از 
مهندسان در حال ساخت سوختی به نام سوخت های الکتریکی هستند که از محلولی 
 حاوی جانوران ریز میکروسکوپی که از آمونیاك مضر و یا سولفید هیدروژن تغذیه 
می کنند تشکیل شده و می تواند با ایجاد شارژ الکتریکی دی اکسید کربن را به سوختی 

مناسب برای خودروها تبدیل کند.

عرضه نانو مغناطيسی بدون اثرات سميت
مهر: پژوهشگران پارك فناوری یزد با حذف ترکیبات 
بدون  اکسید آهن  نانو ذرات  به عرضه  شیمیایی موفق 
اثرات سمیت شدند. این نانو ذرات برای تولید داروهای 

هدفمند کاربرد دارد.
زهرا خیاطی از محققان این طرح در این باره گفت: در 
اکسید  ذرات  نانو  تولید  به  موفق  تحقیقاتی  پروژه  این 
نانو   21 و   1۵  ،  ۸/3 های  اندازه  در   )FeCo4( آهن 

متر شدیم.وی عدم سمیت را از ویژگی های این نانو ذرات نام برد و اظهار داشت: 
در این پروژه از حالل های آبی استفاده شد ضمن آنکه مواد شیمیایی در مراحل 
ساخت و شستشو حذف شد از این رو خاصیت سمیت در نانو ذرات تولید شده 

رفع گردید.
 خیاطی با اشاره به تولید اندازه های مختلف نانو ذرات اکسید آهن، توضیح داد: 
نانو ذرات ریزتر اکسید آهن  نانو ذرات کنترل شده است از این رو از  سنتز این 
برای دارو رسانی در داخل بدن استفاده می شود ولی در کشاورزی ذرات درشت تر 
کاربرد دارد. این محقق با تأکید بر این که در روش استفاده شده توانستیم دو ویژگی 
مغناطیسی و عدم سمیت را در ذرات تولید شده ایجاد کنیم، ادامه داد: از این نانو 

ذرات همچنین در صنایع رنگ استفاده می شود. 

مصرف آجيل افزايش دهنده شير مادران است
فارس: مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
زنان در دوران بارداری می توانند از انواع مغزهای گیاهی 
مانند گردو، فندق، پسته و بادام استفاده کنند که موجب تولید 
شیر در آنها می شود ولی مصرف بیش از حد آن چاق کننده 

است.
سیدعلی کشاورز اظهار داشت: زنان شیرده در وعده ناهار 
از گوشت ماهی، تخم مرغ یا حبوبات همراه با نان، برنج، 

ماکارونی یا سیب زمینی استفاده کنند.
وی گفت: همچنین زنان شیرده به عنوان نوشیدنی در وعده ناهار، دوغ یا آب مصرف کنند؛ 
شام نیز به صورت یک وعده غذایی کامل باید مصرف شود چرا که یک کودك شیرخوار 
در طول شب نیز از خواب بیدار می شود و شیر مصرف می کند و به همین دلیل مادر باید 

غذاهای مناسب و مغذی مصرف کند تا شیر به میزان کافی تولید شود.
مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: زنان شیرده پس از مصرف شام باید 
مقدار کافی میوه و سبزی مصرف کنند؛ به دلیل این که انواع میوه ها سرشار از مواد مغذی 
است که نیازهای بدن را تأمین می کند. کشاورز ادامه داد: مصرف آجیل موجب افزایش 
تولید شیر در مادران می شود و اگر مادران شیرده درصدد کاهش وزن هستند، باید از 

مصرف تنقالت بی ارزش و مصرف انواع شیریني ها پرهیز کنند.

در اجالس جهان نوكيا رونمایی شد

فناوری چند لمسی بازار الکترونيك را متحول کرده است

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 21 °18 ° 5 °3 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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ساخت جت های مسافربری
 تا پايان قرن جاری

مهر: هواپیماهای جت مسافربری با سرعتی پنج برابر 
را  هوانوردی  صنعت  آینده  توانند  می  سرعت صوت 
متحول کرده و تا اندازه ای قابل توجه از زمان سفرهای 
طوالنی هوایی بکاهند. جت های مسافربری با سرعت 
پروازی پنج برابر سرعت صوت در آینده از زمان سفرهای 
هوایی خواهند کاست برای مثال این جت ها می توانند در 
کمتر از یک ساعت مسافت نیویورك تا لندن را طی کنند. 
طبق گزارشی از مؤسسه مهندسین مکانیک، ساخت چنین 
هواپیمایی از پایان قرن جاری آغاز خواهد شد، قدمی 
که می تواند بریتانیا را به یکی از پیشگامان فناوری های 

هوانوردی آینده تبدیل کند. 

بهترين زمان برای مشاهده 
سياره مشتری

غول سیارات منظومه شمسی که 11/2 برابر زمین قطر دارد، 
این شب ها به مقابله با خورشید رسیده و از دید ناظران 
زمینی در بهترین شرایط رصدی قرار گرفته است. مشتری 
هم اکنون پرنورترین جسم آسمان شب است. مقابله حالتی 
است که خورشید، زمین و سیاره روی یک خط قرار 
می گیرند. برای سیاره مشتری این آرایش فضایی سبب 
می شود این سیاره غول پیکر به فاصله 4/2 واحد نجومی 
از زمین برسد )حدود 630 میلیون کیلومتر( و از آن جاکه 
این کمترین فاصله ممکن مشتری از زمین است، قرص این 

سیاره به بزرگ ترین اندازه مشاهده خواهد شد. 

کاهش رشد اقتصادی ژاپن
به گزارش فارس به نقل از فرانس پرس بانک مرکزی 
ژاپن اعالم کرد اقتصاد این کشور حداقل تا دو سال آینده 
با رکود روبرو خواهد بود و سطح عمومی قیمت ها هیچ 
گونه افزایشی نخواهد داشت. بر اساس این گزارش رشد 
اقتصادی ژاپن در سال مالی 2011 به کمتر از 0/3 درصد 
خواهد رسید. این رقم در گزارش قبلی بانک مرکزی ژاپن 
0/4 درصد اعالم شده بود. رشد اقتصادی ژاپن در سال 
2012 میالدی نیز به 2/2 درصد خواهد رسید. این رقم 
نیز در گزارش قبلی 2/9 درصد اعالم شده بود. سومین 
اقتصاد بزرگ جهان طی نه ماه گذشته به طور متوالی با 

کاهش رشد روبه رو شده است.

اشتباه در تاتوی چشم 
و نابينايی فرد

ایرنا: یک متخصص چشم گفت: اشتباه در تاتوی چشم 
سبب نابینایی فرد می شود، به طوری که می توان گفت 
برخورد نوك سوزن به قرنیه چشم مهم ترین عامل نابینایی 
اگر در  اظهار داشت:  این متخصص چشم  فرد است. 
تاتوی چشم ناشیانه عمل شده و نوك سوزن تاتو به قرنیه 
چشم برخورد کند و سبب سوراخی قرنیه شود، چشم 
عفونت کرده و فرد بینایی خود را برای همیشه از دست 
می دهد. همچنین اگر نوك سوزن تاتو به عصب چشم 
برخورد کند، سبب می شود تا عضله چشم از بین رفته و 

فرد دچار افتادگی پلک شود. 

بانويی که در حقيقت مرد بود
محققان با استفاده از تصاویر اسکن شده دریافتند، جسد 
مصری مومیایی شده ای که قرن ها زن به نظر می رسید، مرد 
بوده است. محققان بیمارستان منهاست نیویورك با بررسی 
چهار جسد مومیایی شده موزه بروکلین این شهر دریافتند 
که مومیایی مشهور به بانو حور، یک مرد بوده است. این 
پژوهش ها که به منظور شناسایی بهتر هویت اجساد و 
هزاره های  در  مردگان  تدفین  نحوه  و  آنها  مرگ  علت 
پیش از میالد مسیح در مصر باستان صورت گرفته بود، 
منجر به کشف این نتیجه شگفت انگیز شد. گفتنی است 
مومیایی های آزمایش شده قدمتی 1700 ساله تا 3000 

سال داشته اند.

سرقت زباله های پايتخت
به گزارش سبزپرس، بیشتر زباله دزدان را نوجوانان و 
جوانانی تشکیل می دهند که از شهرستان ها و یا کشورهایی 
نظیر افغانستان به تهران آمده اند و با دست مزدهایی بسیار 
پایین، به جمع آوری و فروش انواع زباله های با ارزش 
به شبکه های مافیای زباله می پردازند؛ جالب اینجاست 
که سود زیاد بازیافت این  زباله ها، تنها به جیب بازیافت 
کنندگان می رود و سهم زباله دزدها، همان دستمزد کم 
است. آمارهای غیر رسمی تشکل های زیست محیطی 
حکایت از سرقت روزانه  1۵ درصدی زباله های شهر 

تهران دارد که این رقم بسیار چشمگیر است.

ما در کنترل جمعيت از برنامه  
غربی ها هم جلوتر رفتيم

زهرا سجادی معاون امور زنان و خانواده مرکز امور زنان 
ریاست جمهوری، از مخالفان سرسخت کنترل جمعیت 

در کشور است.
شکوه  کتاب  که  دارد  قصد  سجادی  هم  همین  برای 
همسرداری را جایگزین کتاب تنظیم کنترل جمعیت در 
دانشگاه ها کند. اما او معتقد است که استادان دانشگاه و برخی 
در وزارت علوم مخالف این موضوع هستند.وی می گوید: 
متاسفانه شیوه ای که سازمان ملل متحد درباره سیاست های 
جمعیتی برای کشور ما پیاده کرده به قدری موفقیت آمیز 
بوده که خود آنها هم فکر نمی کردند روزگاری الگوهای 

استعماری آنها در ایران از برنامه آنها هم جلوتر برود.

رویداد

فناوری

استفاده از آی- فن و آی- پد در زمين فوتبال ممنوع می شود 

انسان ها چه چيزی را به معجزه تعبير می کنند؟
روزنه


