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صحنه هاي  كاهش  پي  در 
فيلم هاي  در  سيگار  مصرف 
هاليوودي، موافقان اين طرح  از 
جمله »آرنولد« خواستار حذف 
كامل چنين صحنه هايي شدند. 
مطرح  فيلم هاي  به  نگاهي  با 

سال هاي اخير سينماي آمريكا، به طور مشهودي كاهش صحنه هاي 
سيگار كشيدن بازيگران به چشم مي آيد. بنا بر اعالم پايگاه اطالع رساني 

بلومبرگ، استفاده از سيگار و ...

مسكن  و  نفوس  سرشماری 
های  طرح  مهم ترين  از  يكی 
بررسی  برای  كه  است  جهانی 
نرخ  مردم،  معيشت  وضعيت 
رشد جمعيت، تركيب جمعيتی، 
توزيع  فقر،  مسكن،  وضعيت 

درآمد و هزينه درآمد خانوارها صورت می گيرد و به همين دليل به طور 
معمول هر پنج سال يكبار يا هر 10 سال يكبار طرح آمارگيری سراسری 

از همه خانوارهای ايرانی انجام می شود...

به نظرم برنامه تازه يک ساله شده 
و  گاه  انتقادهای  به رغم  هفت 
كماكان  بی جا  و  بجا  و  بی گاه 
راهش  دوست داشتنی  و  جذاب 
را می رود و برای مشتاقان سينما 
دارد به چيزی شبيه حيات خلوت 

تبديل می شود. اجرای صاف و ساده و نسبتاً منصفانه – صادقانه فريدون 
جيرانی و جذابيت خاص حضور ...

زاينده رود گزارش مي دهد:
آمارگیری از 20 درصد خانوارهای 

اصفهانی به در بسته خورد

هاليوودي ها كمتر دود مي كنند
خوب، بد، زشت

گوناگون    صفحه 8

درباره برنامه اي كه سينماي ما را دوست دارد:
وقتي هفت يك ساله مثل

نود ده ساله شود

فرهنگ و هنر   صفحه 5

اقتصاد   صفحه 3

هشدار فرمانده معظم كل قوا به دشمنان:

 هر تجاوزی را با سیلی محکم و مشت پوالدین
ارتش، سپاه و بسیج پاسخ می دهیم

صفحه  6

صفـحهصفـحه

احمدی نژاد در چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

 طرح های انتقال آب را
شخصاً بررسی می کنم

مجید بصیرت:

پست جديدم
تشريفاتي نيست!

صفحه  2

در روزگار خزان زده موسيقي اصيل ايران:

خنیاگران سازهاي ايراني
دربند مي نوازند
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محل انجام موضوع مناقصهرديف
كار

مدت انجام 
مبلغ سپرده مبلغ برآورد )ريال(كار

)ريال(
حداقل رتبه 

مورد نياز

1
نهالكاری در عرصه های 
بيابانی دشت سجزی به 

مساحت 90 هكتار

شهرستان 
اصفهان

از تاريخ تنظيم 
قرارداد 
تا لغايت 

92/7/30

5 كشاورزی1/053/000/0009/660/000

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

1 – محل دريافت اسناد مناقصه:
خيابان هزار جريب – اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان – امور پيمان ها. 

2- مهلت دريافت اسناد: 
از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری روز يكشنبه 1390/8/22.

3- مهلت تحويل اسناد و پيشنهادات:
روز  بازگشايی  زمان  و   1390/9/5 شنبه  روز  اداری  وقت  پايان  تا   1390/8/23 تاريخ  از 

يكشنبه مورخ 1390/9/6 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره كل می باشد.
4- محل تحويل اسناد مناقصه:

دبيرخانه اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان.
5- پيمانكاران واجد شرايط:

كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط و تاييد صالحيت شده توسط معاونت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی.

6- سپرده شركت در مناقصه:
ضمانت نامه بانكی يا واريز وجه به حساب تمركز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 
نزد بانک كشاورزی شعبه سازمان جهاد كشاورزی به نام اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری 

استان اصفهان.
7- فرم بازديد از محل اجرا الزاما بايستی توسط اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان 

مربوطه تاييد گردد در غير اينصورت پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
8- هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان 

نوبت دوم 
دستگاه مناقصه گزار: اداره  کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان 

م الف/ 12521

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

خرید لوله 

شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختياری در نظر دارد جهت 
اجرای پروژه های خود مقداری لوله و تجهيزات جانبی خريداری نمايد، لذا از 
متقاضيان واجد شرايط دعوت می شود در ساعات اداری به اين شرکت واقع 
در شهرکرد – ميدان امام حسين)ع( – بلوار انقالب – خيابان پيروزی – مجتمع 

ادارات – دبيرخانه شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه و نسبت به خريد اسناد و 
مدارک مناقصه عمومی يک مرحله ای اقدام نمايند:

شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختياری

شركت شهرک های صنعتی
چهارمحال و بختياری

)سهامي خاص(

نام پروژه: تهيه و باراندازی و حمل لوله و تجهيزات
محل تحويل: انبار شرکت شهرکهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی 

شهرکرد
مبلغ برآورد اوليه )ميليون ريال(: 2/020

هزينه خريد اسناد مناقصه )ريال(: 100/000
آخرين مهلت خريد اسناد مناقصه: 90/8/23
آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: 90/9/3
تاريخ بازگشايی پاكتهای مناقصه: 1390/9/5 

محل تامين اعتبار: تملک دارايی سرمايه ای
رتبه مورد نياز: ارائه پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه )ميليون ريال(: 100
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ايران هسته ای را 
کسی نمی تواند متوقف کند

فارس: يک نشريه آمريكايی با بيان اين كه ترسناک اين 
است كه حمله هم بشود اما ايران متوقف نشود، اذعان 
كرد كه هيچ كس نمی تواند ايران را متوقف كند؛ ايران 
كشور مسلمان و قدرتمندی است كه در زدن ضربات 

كشنده به آمريكا هرگز ترديد نخواهد كرد.
اين روزها شايعات احتمال حمله رژيم صهيونيستی يا 
آمريكا يا هر دو به ايران داغ شده است اما آنچه در اين 
ميان خودنمايی می كند، هشدار مراكز مختلف مطالعاتی 
يا برخی مسئوالن سابق در آمريكا و رژيم صهيونيستی 
درباره عواقب چنين اقدامی است كه برخی از جمله 
مئير داگان رئيس سابق موساد آن را »اقدام احمقانه« 
می نامند. نشريه آمريكايی فارن پاليسی در گزارشی به 
قلم »آرون ميلر« پنج دليل اساسی ذكر كرد مبنی بر اين 
كه حمله به تأسيسات اتمی ايران فاجعه بار خواهد بود، 
به خصوص اين كه نگرانی بزرگ اين است كه حمله 
هم ايران را متوقف نكند و حتی مشروعيت بيشتری به 

ايران خواهد داد.
فارن پاليسی با بيان اين سئوال كه آيا حمله آمريكا و 
اسرائيل به ايران نزديک است؟ تأكيد كرد كه قبل از 
انديشيدن به اين سئوال بايد توجه كرد كه قبل از ورود 
به اين ماجراجويی بايد پنج دليل را مد نظر داشت كه 
جنگنده ها و موشک های آمريكايی اسرائيل از جای 

خود تكان نخورد:
1- حمله، اهداف مطلوب را محقق نخواهد كرد

حمله به تأسيسات هسته ای ايران خيلی شبيه كندن 
علف از زمين است. اگر حمالت هوايی نتواند قدرت 
ايران را فلج كند، علف دوباره سبز می كند. عالوه بر اين 
هيچ حمله يا حمالت زنجير واری نمی تواند اهداف را 

محقق كند.
سری بودن مكان تأسيسات اتمی ايران، استحكام و 
جمله  از  همه  آن...  ساختمان های(  )دفاعی  قدرت 
عواملی است كه در راه حمله موفق به ايران مانع ايجاد 
می كند. در بهترين حالت حتی اگر حمله برنامه  هسته ای 
ايران را برای دو يا سه سال به تاخير بيندازد، ايران 
دوباره از جهان عرب و بين الملل مشروعيت به دست 
خواهد آورد زيرا ايران مورد تهديد قدرت های بيگانه 

قرار گرفته است.
بدتر از همه اين است كه حمله )انجام شود و( اهداف 
خود را محقق نكند آنگاه منطقه را در چند سال آينده 

وارد كشمكشی مداوم خواهد كرد.
)در  ايران  مانع  نمی تواند  كس  هيچ   -2

دستيابی به سالح هسته ای( شود جز ايران
حقيقت اين است كه پاكستان و هند و كره شمالی 
و حتی اسرائيل موفق شدند در وضعی به طور كامل 
محرمانه سالح اتمی خود را توليد كنند. در حقيقت 
محروم كردن ايران از سالح هسته ای و گرفتن برنامه 
به معنای تغيير محاسبات سياسی و  ايران،  هسته ای 
امنيتی قدرتی است )يعنی ايران( كه خود را در طول 
تاريخ امتی بزرگ معرفی و بارها تأكيد كرده است كه 
حمله نظامی اسرائيل به ايران معكوس خواهد شد. اين 
حمله مشروعيت بيشتری به اهداف ايران می دهد به 
خصوص اگر حمله، به كشته شدن غيرنظاميان زيادی 
منجر شود. همچنان كه اسرائيلی ها بهترين هدف برای 
تالش های تبليغاتی ايرانی می شوند كه تبليغاتش جهان 
عرب را در بر خواهد گرفت، جهان عربی كه بی شک تا 

ميزان زيادی با ايران همدردی خواهد كرد.
به  مجبور  آمريكا  كه  هنگفتی  هزينه   -3

پرداخت آن می شود
زمانی كه كشوری )يعنی آمريكا( به طرح هايی خطرناک 
كشيده شود كه نتايج آن هم تضمين نشده است، بايد 
دو سئوال پرسيد؛ اول: آيا اين طرح موفق خواهد بود؟، 

دوم: چقدر هزينه دارد؟
اجازه بدهيد بر تبعات و عواقبی تاكيد كنيم كه حمله 
داشت؛  خواهد  آمريكا  اقتصاد  برای  اسرائيل  نظامی 
اقتصادی كه دست  به گريبان ركودی بسيار بد است. اگر 
ايرانی ها موفق شوند حركت كشتی ها در تنگه هرمز را 
به صورت موقت متوقف كنند، قيمت نفت به صورت 
رويايی باال می رود و اين سبب می شود بازارهای جهانی 
در هم بريزد و پويايی شكننده اقتصاد آمريكا در هم 
بشكند. اين ترديدهای مالی و اقتصادی جهانی ممكن 
است به معنای كامل كلمه فاجعه شود. در عين حال 
ايرانی ها در اين كه روند تهديد نيروهای باقی مانده 
آمريكا در عراق و افغانستان را تهديد كنند، ترديدی 
به خود راه نمی دهند و تالش می كنند وضعيت شكننده 

امنيتی را در هر دو كشور بدتر كنند. 
ايران  به  منطقه  در  ايران،  به  حمله   -4

مشروعيت می دهد
 زمانی كه دولت آمريكا در دوره جرج بوش تالش 
در  عراق  اقدام  به  دادن  پاسخ  از  را  اسرائيل  كه  كرد 
اشغال كويت باز دارد، منطقه متقاعد بود. تنها چيزی 
كه در كشاكش مبارزه طلبی صدام با جامعه بين المللی 
كم داشتيم، تبديل اشغال كويت )به دست صدام( به 
كشمكش عربی- اسرائيلی بود. همين امر اينجا نيز 
مصداق دارد. ممكن است حمله اسرائيل همه كارها و 
تالش های خوبی كه آمريكا توانسته است پس از بهار 

عربی عملی كند، خراب كند. 
لزوماً  آمريكا  باشد،  اگر اسرائيلی  5- حمله 

بخشی از آن خواهد بود
واكنش  به  ايران  به  اسرائيل  حمله  كه  است  محال 
انتقام جويانه ايران كه منافع آمريكا را تهديد می كند، 
منجر نشود. همچنين مسلم است كه ايران اين طور 
تصور می كند كه اسرائيل به تنهايی اقدام نخواهد كرد 
و حمله به خود را طرحی با طراحی آمريكا و اجرای 
اسرائيل می بيند. اما ابزار پاسخ ايران به آمريكا متعدد 
و دردناک خواهد بود. اگر اولين واكنش ايران بستن 
تنگه هرمز باشد، آخرين واكنش ايران تشديد حمله به 
سفارت ها و تاسيسات آمريكايی نخواهد بود، همچنان 
كه ميدان جنگ وسيع و حزب ا... و حماس نيز وارد آن 
خواهند شد. فارن پاليسی، در پايان تأكيد كرد: فراموش 
نكنيم كه آمريكا امروز درگير دو جنگ در دو كشور 
مسلمان است. بياييد صريح باشيم؛ آخرين چيزی كه 
دولت آمريكا نياز دارد، ورود به جنگی سوم با كشوری 
مسلمان و قدرتمندی است كه هرگز در وارد كردن 

ضربات كشنده به آمريكا ترديد نخواهد كرد.

فارس: رئيس سابق كميته فتوای االزهر مصر در جديدترين فتوای 
خود اعالم كرد كه هر كشور عربی يا اسالمی كه با آمريكا و اسرائيل 

عليه ايران همكاری كند، گناهكار و جنايتكار در حق اسالم است.
شيخ عبدالحميد االطرش رئيس سابق كميته فتوای االزهر مصر 
اعالم كرد كه هر كشور عربی و اسالمی عليه ايران به آمريكا كمک 

كند، جنايتكار است.
به گزارش روزنامه الجمهوريه مصر، االطرش تأكيد كرد: هر كشور 
عربی يا اسالمی كه با آمريكا عليه ايران همكاری كند گناهكار و 

مرتكب جنايت در حق اسالم شده است زيرا دشمنی را ياری كرده 
است كه نه به خدا ايمان دارد نه به رسولش.

مومنان  است  فرموده  خداوند  كه  زيرا  گفت:  همچنين  االطرش 
برادرند. همچنانكه اين كشورها و حاكمان طوق اسالم را از گردن 

خود درآورده اند. اسالم به ايمان و عمل است.
اين مقام االزهر در ادامه كشورهای ساكت در مقابل فتنه های آمريكا 
را نيز شريک جنايتكاران دانست و افزود: باقی كشورها نيز هر 
كس كه به آمريكا و اسرائيل و ديگران كمک می كند تا كشوری 

اسالمی را از بين ببرند بايد از بين برود و اين واجب عينی بر اين 
كشورهاست و هر كس اقدامی نكند و فقط به سكوت بسنده كند 

در گناه و جنايت آن كشور شريک است.
رژيم  سران  و  رسانه ها  فضاسازی  دليل  به  گذشته  روزهای  در 
صهيونيستی عليه ايران، بار ديگر تهديد به حمله نظامی به تأسيسات 
هسته ای ايران به بهانه برنامه هسته ای افزايش پيدا كرد كه با واكنش 
به شدت منفی برخی كشورها از جمله روسيه و فرانسه و چين 

روبه رو شد.

خاطرنشان  خامنه ای  ا...  آيت  حضرت  فارس: 
جمهوری  به  تجاوز  فكر  كه  هركس  كردند: 
اسالمی ايران، در مخيله اش خطور كند، بايد خود 
را آماده دريافت سيلی های محكم و مشت های 
پوالدين ارتش، سپاه و بسيج و در يک كالم، ملت 

بزرگ ايران كند.
معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پايگاه  از  نقل  به 

معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آيت  حضرت  رهبری، 
دانش  و  تحليف  مراسم  در  اسالمی  انقالب 
آموختگی دانشجويان دانشگاه های افسری ارتش 
امام  افسری  دانشگاه  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
علی)ع( در سخنان مهمی، نيروهای مسلح را مايه 
استوار  پيكان  نوک  و  ايران  كشور  و  ملت  عزت 
به  دشمنان  كردند:  تأكيد  و  دانستند  ملی  دفاع 

رژيم  و  نشاندگانش  دست  و  آمريكا  خصوص 
به  تجاوز  اهل  ايران  ملت  كه  بدانند  صهيونيستی 
و  تجاوز  هرگونه  اما  نيست  ملتی  و  كشور  هيچ 
حتی تهديد را با قدرت كامل و به گونه ای پاسخ 
خواهد داد كه متعرضان و متجاوزان را از درون 

متالشی كند.
فرمانده كل قوا افزودند: ملت استوار ايران، ملتی 

تهديدهای  گر  نظاره  و  بنشيند  فقط  كه  نيست 
از درون كرم  باشد كه  مادی  پوشالی  قدرت های 

خورده هستند.
هركس  كردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
در  ايران،  اسالمی  جمهوری  به  تجاوز  فكر  كه 
مخيله اش خطور كند، بايد خود را آماده دريافت 
ارتش،  پوالدين  های  مشت  و  محكم  سيلی های 
ايران  بزرگ  ملت  در يک كالم،  و  بسيج  و  سپاه 

كند.
حضرت آيت ا... خامنه ای همه ملت ايران به ويژه 
تداوم  برای  آمادگی  حفظ  به  را  مسلح  نيروهای 
فراخواندند  بين المللی  اقتدار  و  ملی  عزت  مسير 
و تأكيد كردند: ساخت مستحكم نظام جمهوری 
اسالمی و اتحاد ملی و نزديكی دل های آحاد ملت 
همه  و  است  بازدارنده  قدرت  مهم ترين  ايران، 
مستحكم  و  استوار  ساخت  اين  هستند  موظف 
بيشتری  استحكام  آن  به  و  كرده  حفظ  را  نظام 

ببخشند.
ايشان نيروهای مسلح را از لحاظ حضور در ميدان 
مايه  ايمان،  و  معنويت  با  همراه  و  جهاد  و  علم 
كه  ملتی  و  آن كشور  افزودند:  و  عزت خواندند 
جانانه  دفاع  و  ايستادگی  آماده  كند  ثابت  بتواند 
برای استقالل، حفظ هويت، آرمان ها و موجوديت 

خود است، همواره عزيز است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان كردند: در دنيايی 
كه متأسفانه هنوز ارتباط ميان ملت ها و كشورها 
تعيين  اسلحه  و  سرنيزه  قدرت  بر  تكيه   براساس 
مشت های  با  دارند  تالش  قلدران  و  شود  می 
بگيرند،  در دست  را  ملت ها  پوالدين، سرنوشت 
آن ملتی از آسيب محفوظ خواهد بود كه آمادگی 

دفاعی خود را ثابت كند.
آمادگی  به  اشاره  با  خامنه ای  ا...  آيت  حضرت 
افزودند:  ارتش،  جمله  از  مسلح  نيروهای  دفاعی 
كنار  در  مسلح  نيروهای  دفاعی  آمادگی  اين 
ايران  ملت  و  كشور  برای  تقوا،  و  ايمان  و   ديانت 
عزت آفرين است و بايد آن را حفظ و تقويت كرد.

فرمانده كل قوا، دانشگاه های ارتش را كانون علم 

نيروهای  كردند:  خاطرنشان  و  خواندند  جهاد  و 
آمادگی  و  علم  و  دانش  دارای  كه  كشور  مسلح 
مجاهدت مؤمنانه هستند، در منطقه و دنيا بی نظير 
است و چنين نيروهای مسلحی، نتيجه همت بلند 
ملتی است كه عزم راسخ خود را برای برافراشتن 

پرچم ايمان، اسالم و ديانت به كار گرفته است.
اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پيش 
ضمن  ارتش  كل  فرمانده  صالحی  اميرسرلشكر 
يگان  آمادگی  بر  قوا،  كل  فرمانده  به  خيرمقدم 
های مختلف ارتش جمهوری اسالمی ايران برای 
 پاسخگويی مقتدرانه و به هنگام به هرگونه تهديد 

فرامنطقه ای، تأكيد كرد.
اميرسرتيپ دوم رشيدزاده فرمانده دانشگاه افسری 
امام علی)ع( نيز با ارائه گزارشی تحصيلی گفت: 
كيفيت  ارتقاء  معنويت،  و  دينی  شناخت  تعميق 
رزم  و  نظامی  آموزش  كارآمدی،  و  آموزش 
كتابخانه  توسعه  و  تجهيز  علم،  توليد  كنار  در 
های  همكاری  توسعه  و  ها  آزمايشگاه  و   ها 
اقدامات  جمله  از  ارتش  افسری  های  دانشگاه 

انجام گرفته است.
فرمانده كل قوا در ابتدای اين مراسم با حضور در 
محل مزار شهيدان گمنام، ضمن قرائت فاتحه، ياد 
و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس را گرامی 

داشتند.
های  يگان  از  سپس  خامنه ای  ا...  آيت  حضرت 

حاضر در ميدان سان ديدند.
شهدا،  خانواده های  از  تعدادی  مراسم  اين  در 
منتخب  آموختگان  دانش  و  استادان  فرماندهان، 
جمهوری  ارتش  افسری  دانشگاه های  نمونه  و 
از  را  خود  درجه های  و  هدايا  ايران،  اسالمی 
كردند.  دريافت  اسالمی  انقالب  رهبر  دست 
دانشجويان  نماينده  سردوشی  قوا  كل  فرمانده 
اهدا  نيز  را  ارتش  افسری  دانشگاه های   جديد 

كردند.
در ادامه اين مراسم، برنامه رزمايش ميدانی اجرا 
در  حاضر  يگان های  نيز  مراسم  پايان  در  و  شد 

ميدان از مقابل فرمانده كل قوا رژه رفتند.

سراسری

خبر

نصف النهار

پاپادموس، نخست وزير جديد يونان
همچنان كه رهبران احزاب سياسي يونان تالش مي كنند 
بر سر انتخاب يک نخست وزير جديد براي دولت موقت 
بر  مبني  افشا شده  اخباري  برسند،  توافق  به  اين كشور 
اين كه معاون رئيس سابق بانک مركزي اروپا قرار است 

رهبري دولت موقت در اين كشور را به عهده گيرد.
به نقل از خبرگزاري فرانسه يک منبع خبري در حزب 
سوسياليست پاسوک در يونان اظهار داشت كه مذاكرات 

براي آن كه لوكاس پاپادموس، معاون رئيس سابق بانک مركزي اروپا رهبري دولت 
موقت را برعهده بگيرد، به حصول نتيجه نزديک مي شود، اما جزئيات بيشتر بايد 

رفع و رجوع شود.
هنوز هيچ اظهارنظري درباره اين كه آيا پاپادموس كه يک اقتصاددان يوناني است و 
در كشورهاي اروپايي چهره اي سرشناس است اين شغل را مي پذيرد،  اعالم نشده 

است.
پس از آن كه نشانه هاي اوليه نشان مي داد يک دولت ائتالفي مي تواند به زودي تشكيل 
شود، از سرعت تالش احزاب سوسياليست و محافظه كار براي ايجاد دولتي كه تنها سه 

ماه حكومت را در يونان به دست داشته باشد، كاسته شد.
يک منبع خبري در حزب سوسياليست تأكيد كرد كه پيشرفت درخصوص يک دولت 
100 روزه موقت در يونان حاصل شده است. اين دولت مي بايست پيش از آن كه 
خواهان انتخابات در ماه فوريه شود، بسته مالي كمكي 130 ميليارد دالري اتحاديه اروپا 

را از طريق پارلمان يونان تصويب كند.

شیلی شروع کرد
والپارايزو  بندر  در  شيلي  در  معترض  دانشجوي  هزاران 
تظاهرات كردند تا از رهبران جنبش اعتراضي دانشجويي 
داشتند،  مالقات  كشور  اين  كنگره  قانونگذاران  با  كه 
به  بيشتر  بودجه  اختصاص  خواهان  و  كرده  حمايت 

تحصيالت عمومي شوند.
كه  آن  وجود  با  آسوشيتدپرس،  خبرگزاري  از  نقل  به 
از  اما تعدادي  تظاهرات به طور عمده مسالمت آميز بود 

تظاهركنندگان اقدام به پرتاب سنگ و ديگر اشيا به سوي نيرو هاي پليس كردند و 
پليس نيز در پاسخ به اقدام آنها به ماشين هاي آب پاش و گاز اشک آور متوسل شد.
در اين درگيري ها سه افسر پليس زخمي و 20 تن از معترضان نيز دستگير شدند.

سازمان دهندگان اعتراضات، تعداد معترضان در تظاهرات اخير را حدود 15 هزار تن 
برآورد كردند، در حالي كه پليس تعداد آنها را حدود 5000 نفر تخمين زده است.

اين در حالي است كه براي نخستين بار از زمان آغاز اعتراضات در اوايل ماه مه 
گذشته، رهبران جنبش اعتراضي دانشجويي با مقامات كنگره شيلي به طور رسمي 

ديدار كردند.
نظام  در  تغييرات  ديگر  اعمال  و  بيشتر  اعتبارات  اختصاص  خواهان  معترضان 

تحصيالت عمومي شده اند.
قرار است تا تاريخ 30 نوامبر بودجه ساالنه شيلي به تصويب برسد.

ما  اظهار داشت:  قانونگذاران شيلي  با  از مالقات  از رهبران دانشجويان پس  يكي 
حداقل مي بايست يک پيروزي اندک به دست آوريم. 

 بازار فروش کودکان عراقي در بغداد!
يک روزنامه نگار سوئدي با تهيه گزارشي از وجود بازار 

فروش كودكان عراقي در بغداد خبر داد!
به نقل از خبرگزاري النخيل، اين گزارش مطبوعاتي كه 
منتشر شد، طي  روزنامه هاي سوئد  در  در شش صفحه 
24 ساعت گذشته بحث و جدل هاي فراواني را در سوئد 

به وجود آورد.
بازار  به  همكارش  همراه  به  سوئدي  روزنامه نگار  يک 

بزرگي در مركز بغداد رفتند تا اين صحنه ها را به تصوير بكشند.
گزارش اين روزنامه نگار با تيتر بازار فروش كودكان و نوجوانان عراقي ... موجب 
به گريه  آن  به  با ديدن تصاوير مربوط  اين گزارش  از خوانندگان  بسياري  تا  شد 

بيفتند.
شبكه فتاه عراق تصوير دختر چهارساله عراقي با نام زهرا را پخش كرد كه مي گفت 

در بازار مركز بغداد 500 دالر فروخته شده است.
اين مبلغ حتي با هزينه گل هاي مصنوعي كه در كنفرانس هاي خبري مسئوالن عراقي 

گذاشته مي شود، برابري نمي كند.
كودكان عراقي در بازارهاي اين كشور فروخته مي شوند و زنان عراقي نيز از سر 

ناچاري به فحشا رو مي آورند.
نيست.   مشخص  مي شوند،  كشته  كشور  اين  در  روزانه  كه  كساني  رسمي  آمار 
حزب هاي سياسي اين كشور هر آنچه كه در عراق است را به غارت مي برند و تنها 

براي مردم اين كشور مرگ را تحت عنوان دموكراسي به ارمغان مي آورند.

جهان نما 

هشدار فرمانده معظم كل قوا به دشمنان:

هر تجاوزی را با سیلی محکم و مشت پوالدین ارتش، سپاه و بسیج پاسخ می دهیم

شورای فتوای االزهر مصر:

هر کشوری آمريکا و اسرائیل را علیه ايران کمك کند جنايتکار است

جنابعالی  به  را  وارده   مصیبت 
از  و  نمايیم  می  عرض  تسلیت 
برای  درجات  علو  متعال  خداوند 
شکیبايی  و  صبر  و  مرحومه  آن 

برای شما مسئلت داريم.

روزنامه زاينده رود

جناب آقاي دكتر شاهین سپنتا
آژانس  سابق  مديركل  دفتر  مهر: 
واكنش  در  هسته ای  انرژی  بين المللی 
سوی  از  گزارش ها  برخی  انتشار  به 
رسانه های صهيونيستی اعالم كرد: اين 
مواضع تشكيل شده از مجموعه ای از 

ادعاها است.
االوسط،  الشرق  روزنامه  از  نقل  به 
احتمالی  نامزد  البرادعی  محمد  دفتر 
در  مصر  جمهوری  رياست  انتخابات 
از  گزارش ها  برخی  انتشار  به  واكنش 
سوی رسانه های اسرائيلی در اين زمينه 
آژانس  مديركلی  زمان  در  البرادعی  كه 
سرپوش  به  هسته ای  انرژی  بين المللی 
زده،  می  دست  واقعيت ها  بر  نهادن 
از  مجموعه ای  مواضع  اين  كرد:  اعالم 

ادعاهاست.
خاطر نشان می شود برخی منابع صهيونيستی به تازگی در گزارش هايی البرادعی را 
به جانبداری از ايران در زمان مديركلی آژانس متهم كرده بودند. اين در حالی است 

كردند  اذعان  صهيونيستی  مقامات  كه 
منبع گزارش اخير آمانو مديركل فعلی 
آژانس، گزارش هايی است كه تل آويو 
غربی  به كشورهای  را  آن  و  كرد  تهيه 

انتقال داده داده است.
با اظهارات صريح اين مقامات اسرائيلی، 
به خوبی جريان خصمانه اخير بر ضد 
ايران رونمايی می شود كه در آن آژانس 
بين المللی انرژی اتمی بر خالف اصول 
خود كه بايد بی طرفی را رعايت كند 
به گزارش هايی غير مستند داللت كرده 
كه منبع آن هم دشمن نخست ايران در 

منطقه يعنی رژيم صهيونيستی است.
با  آتی  روزهای  در  می رسد  نظر  به 
افشای بيشتر زوايای اين مسأله، صحت 
گزارش آژانس به طور كامل زير سئوال 
آميز  فعاليت های صلح  اشتباه آژانس درباره  پر  به پرونده  نيز  اين گزارش  رفته و 

هسته ای ايران اضافه شود.

البرادعی:

مواضع تل آويو در قبال موضوع هسته ای ايران فقط يك سری ادعا است
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اصفهان  استان  آجر  توليدكنندگان  اتحاديه  رئيس   
كه  ها  يارانه  هدفمندسازی  طرح  اجرای  گفت: 
افزايش حامل های انرژی را به همراه داشته موجب 
آجر  كارخانجات  توليدات  درصدی   50 كاهش 
اصفهان و در نهايت بحران اين صنعت شده است.

به  اين كه نسبت  به  با اشاره  عليرضا مريخی پور 
دو سال گذشته كارخانجات آجرپزی اصفهان رو 
 ۷0 حدود  اين  از  پيش  گفت:  رفته اند،  ركود  به 
درصد توليدات كارخانجات آجر اصفهان به ديگر 
شهرهای كشور صادر می شد ولی به دليل افزايش 
نبود پرداخت  بانكی و  انرژی، مسائل  حامل های 

مطالبات پروژه مسكن مهر، كارخانجات آجرپزی 
در وضعيت بدی به سر می برند.

وی افزود: ركود پروژه های دولتی همچون مسكن 
مهر و كاهش ساخت و سازها در كشور و همچنين 
به دليل اختالس اخير، ارائه تسهيالت به اين صنعت 
منتفی شده كه اين عوامل، به بحران كارخانه های 

آجر اصفهان دامن زده است.
اصفهان  استان  آجر  توليدكنندگان  اتحاديه  رئيس 
اجرای طرح هدفمندسازی  از  بعد  كه  اين  بيان  با 
يارانه ها قرار بود برای حمايت از صنعت 50 درصد 
هزينه های انرژی آنها به صورت قسطی پرداخت 

نيز  امسال  از خرداد  اين طرح  شود، تصريح كرد: 
منتفی شده است.

طرح  اجرای  از  بعد  كرد:  تصريح  پور  مريخی 
كارخانجات  هزينه های  ها  يارانه  هدفمندسازی 
آجر در بخش گاز و برق 350 درصد و در بخش 
كارگر 200 درصد افزايش يافته و ميزان بدهی هر 
كارخانه در اين شرايط سخت حداقل 200 ميليون 
تومان است و اين رقم منهای بدهی به ادارات گاز 

و برق است.
اصفهان  استان  آجر  توليدكنندگان  اتحاديه  رئيس 
اضافه كرد: روزانه يک كارخانه آجرپزی زبده بايد 

دو ميليون تومان برای خريد نفت سياه و گازوئيل 
هزينه كند كه به دليل كمبود نقدينگی و بدهی های 

ياد شده قادر به اين كار نيست.
كارخانه   300 كه  اين  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
آجری پزی در اطراف اصفهان در مناطق برخوار، 
هستند،  فعاليت  مشغول  محمدآباد  و  سگزی  گز، 
آجر  كارخانجات  اين  از  پيش  كرد:  خاطرنشان 
اصفهان در ۷0 درصد توليدات كشور سهيم بودند 
اما  می دادند  انجام  عراق  كشور  به  حتی صادراتی 
اكنون در شرايط بحران، صادرات به اين كشور به 

صفر رسيده است.

رئيس اتحاديه توليدكنندگان آجر استان: 

گرانی انرژی، نان کارخانه های آجر اصفهان را آجر کرد

اقتصاد

خبر

ناز و غمزه بانك های ايرانی
يک بانک معتبر سوئيس��ی برای همكاری با بانک های 
ايرانی اعالم آمادگی كرده اس��ت اما متأسفانه بانک های 
ايران��ی از اين هم��كاری اس��تقبال نكرده ان��د. پرويز 
حسابی، عضو كميس��يون امور اجتماعی و تشكل های 
ات��اق بازرگانی تهران گفت: يک بانک معتبر در زوريخ 
س��وئيس برای همكاری با چندين بانک در ايران اعالم 
آمادگی كرده اس��ت اما متأس��فانه بانک های ايرانی از 
اين همكاری اس��تقبال نكرده و دست رد به سينه بانک 

سوئيسی زدند.
اين عضو كميس��يون امور اجتماعی و تشكل های اتاق 
تهران خاطرنشان كرد كه بانک ها عالوه بر قفل شدن، 
از چنين پيشنهادهايی كه در شرايط تحريم به نفع ايران 
است دوری می كنند و عملكرد خود را بيش از پيش زير 

سئوال می برند. 

تولید ۸0۶ هزار خودروي سواري
توليد انواع خودرو در هفت ماهه منتهی به مهر ماه امسال 
به 934 هزار و 9۷2 دس��تگاه رسيد كه اين ميزان توليد 
نس��بت به توليد هفت ماهه نخست سال 89 رشد 5/4 

درصدی را نشان می دهد.
در هفت ماهه گذش��ته ميزان توليد خودروهاي سواري 
بال��غ ب��ر 806 هزار و 115 دس��تگاه بود كه رش��د3/6 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال 89 را نشان مي دهد. 
طي اين مدت بيشترين خودروهاي توليد شده در گروه 
خودروهاي سواري شامل پرايد نسيم و صبا بالغ بر 360 
هزار و 161 دستگاه بوده است. در خودروهاي سنگين 
نيز كاميون به تعداد 1۷ هزار و 14 دستگاه، ميني بوس به 
تعداد يک هزار و 961 دس��تگاه و اتوبوس بالغ بر يک 

هزار و 495 دستگاه توليد داشته اند.

 مخالفت ماهان اير و ايران اير
با ورود هواپیمايی قطر

در حال��ی كه رايزنی برای ورود هواپيمايی قطر به ايران 
هر روز قوت می گيرد، شركت های هواپيمايی داخلی با 
نامه نگاری هايی به وزير راه و شهرسازی خواستار عدم 
حض��ور اين هواپيمايی در ايران و عدم پرداخت نقدی 

سوخت ايرالين ها شدند.
با تشديد تنش ها ميان شركت های هواپيمايی و وزارت 
راه و شهرس��ازی ب��رای ورود هواپيمايی قطر به ايران، 
انجمن شركت های هواپيمايی چندين نامه به وزير راه و 
شهرسازی ارسال كرد و درباره عواقب ورود اين شركت 

هواپيمايی به ايران هشدار داد.
اين نامه ها تنها پيرامون حضور شركت هواپيمايی قطر 
به ايران نبود و مسايلی مانند قيمت بليت، نرخ تضمينی 
ارز و خريد نقدی سوخت مورد توجه قرار گرفته است 
تا ش��ركت ها بتوانن��د دوباره حمايت دول��ت را برای 
تأمين سوخت به دست آورند. دبير انجمن شركت های 
هواپيماي��ی درباره جزئيات نام��ه ايرالين ها به وزير راه 
و شهرس��ازی اظهار داشت:  شركت های هواپيمايی در 
قالب اين نامه ها نگرانی خود را بابت حضور ش��ركت 
های هواپيمايی قطر به كشور اعالم كردند و جلساتی هم 

در اين باره ميان مديران ايرالين ها با وزير برگزار شد.

افت کیفیت فرش ايرانی
عبداله بهرامي مديرعامل اتحاديه  سراسري تعاوني هاي 
فرش دستبافت كشور گفت: در حال حاضر نزديک به 
85 درصد از توليد فرش دستبافت كشور از سوي بانوان 
بافنده بافته مي ش��ود و از آنجا كه در چند سال گذشته 
فرش دستبافت ايراني دچار كس��ادي بازار شده است، 

بافندگان زيادي دچار ضرر و زيان شده اند.
وي با تأكيد بر اين كه بايد براي حل مشكالت بافندگان 
و توليد كنندگان تدابير ويژه اي انديشيده شود، افزود: در 
كشور هايي مانند هند، پاكستان و چين قيمت تمام شده  
توليد يک فرش به دليل پايين  بودن دستمزد بافندگان و 
وجود تس��هيالت ارزان قيمت، بسيار پايين تر از قيمت 
فرش ايراني اس��ت و به همين دلي��ل در عرصه رقابت 
توانسته اند با بهره گيري از طرح ها و رنگ هاي ايراني و 
عرضه  اين نوع فرش ها با قيمت پايين از ما پيشي بگيرند. 
بهرامي در عين حال اتخاذ برخي سياست هاي غلط در 
چند دهه گذشته را از علل ركود فرش ايران در بازار هاي 
جهاني اعالم كرد و افزود: اين امر قيمت فرش دستبافت 
را در بازار هاي جهاني متأثر كرده و هر فرصت مناسبي 
را براي رقباي فرش ايران فراهم آورده است، چرا كه با 
پايين آمدن قيمت فرش، توليد كنندگان مجبور خواهند 

شد تا به سمت استفاده از مواد اوليه  نامرغوب بروند.

 رشد ۵00 درصدی
 قاچاق پوشاک

تنها محموله های كش��ف شده پوشاک قاچاق در سال 
89 س��ه برابر كل حجم واردات قانونی اين كاالها بوده 
است. افزايش محموله ای مكشوفه پوشاک قاچاق بنابر 
ارزيابی اين مركز نشان از رشد شديد قاچاق بوده است، 
مقايسه روند رو به رشد قاچاق پوشاک بر اساس برآورد 
مركز پژوهش های مجلس )بر اساس رشد محموله های 
مكشوفه( خبر از رشد 500 درصدی قاچاق پوشاک طی 

سال های 1385 تا 1389 دارد.
در كن��ار اين روند رو به رش��د در اي��ن گزارش نمايی 
كلی از صنعت پوشاک كشور ارائه شده، در حال حاضر 
بيش از 9300 واحد توليدی در بخش پوش��اک كشور 
با س��رمايه گذاری معادل 4/1 ه��زار ميليارد تومان فعال 
هس��تند و بالغ بر 250 ه��زار نفر نيروی كار در صنعت 
پوش��اک فعاليت دارند و در صورتی ك��ه برای قاچاق 
پوشاک چاره ای انديشيده نش��ود اين بخش كه از نظر 
تعداد نيروی كار و ميزان سرمايه گذاری به ترتيب 14 و 
8 درصد ار بخش صنعت كشور را شامل می شود، زمين 

خواهد خورد.

به اميد فروش با قيمت بيشتر:
ذخیره روزانه 200 هزار دالر ارز در صرافي ها

 وضعيت بازار آزاد ارز اين گونه رقم خورد كه قيمت دالر در 
صرافی های اصفهان برای فروش به مرز 1350 تومان رسيد.

پنج شنبه هفته گذشته و  همزمان با افزايش نرخ طال در بازارهای 
بين المللی، قيمت دالر به تبعيت از اين فلز گران بها با رش��د 
چش��مگيری در بازار آزاد و صرافی های اصفهان روبه رو شد 
 و قيم��ت دالر در صرافی های اصفهان با افزايش باورنكردنی
35 تومان��ی نس��بت به روز گذش��ته و هفت ماهه نخس��ت 

سال جاری برای فروش به مرز 1350 تومان رسيد. به گفته برخی از صرافی های اصفهان 
بانک مركزی در دو هفته اخير ارز كمتری را به صرافی ها فروخته و به همين دليل قيمت 
دالر در اين مدت با افزايش چشمگيری مواجه شده است. اين در حالی است كه بانک 
مركزی برای كاهش صف های تش��كيل ش��ده مقابل صرافی بانک ها در هفته های اخير 
نرخ ارز فروخته ش��ده به صرافان را با اندكی تفاوت نس��بت به بهای بازار آزاد تعيين و 
به بانک ها ابالغ می كند. همين سياس��ت موجب ش��ده تا صرافانی كه روزانه 200 هزار 
 دالر از بانک ها دريافت می كنند از فروش ارز به مردم امتناع كرده و دالرهای دريافتی را

دپو كنند.

در چهارمحال و بختياری اعالم شد:
بنزين تا پايان آذرماه گران نمی شود

نماينده تام االختيار و بازرس ويژه ستاد حمل و نقل و سوخت 
كشور گفت: قيمت بنزين تا پايان آذر ماه سال جاری تغيير 

نمی كند.
حسن سليمانی در جريان چهارمين سفر هيأت دولت به استان 
چهارمحال و بختياری افزود: تصميمات الزم برای گران تر شدن 
و يا تغيير ميزان سهميه بنزين خودروها بعد از آذرماه اتخاذ و اعالم 
می شود. وی اظهار داشت: تاكنون يک هزار و 850 جايگاه سی ان 

جی در كشور راه اندازی شده كه اين تعداد جايگاه وضعيت مطلوبی را در زمينه تأمين سوخت 
پاک در مناطق مختلف كشور فراهم آورده است.

وی همچنين با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل باری كشور بيان داشت: 50 درصد 
ناوگان باری برون شهری كشور اسقاطی است.

سليمانی اظهار داشت: رانندگان برای نوسازی وسايل حمل و نقل برون شهری خود بايد به 
سازمان حمل و نقل و پايانه ها مراجعه كنند. 

وی تصريح كرد: برای نوسازی اين ناوگان بين هفت تا 14 ميليون تومان بابت الشه كاميون 
پرداخت و 60 ميليون تومان تسهيالت به رانندگان ارائه می شود.

مدير عامل شركت گاز استان هشدار داد:
قطعی گاز روزانه 100 واحد صنعتی در اصفهان

مدير عامل ش��ركت گاز اس��تان اصفهان گفت: شركت گاز 
اصفهان بيش از اين ظرفيت بدهی و مطالبات مالی صنايع و 
ش��هرداری را ندارد و اگر صنايع بخواهند در پرداخت بدهی 
اينگون��ه رفتار كنند روزانه با قطع��ی گاز 100 واحد صنعتی 

روبه رو خواهيم بود.
مرتضی طغيانی درباره بدهی های بخش صنعت به اداره گاز 
استان اصفهان گفت: از آن جايی كه اداره گاز استان اصفهان، 

بيش از اين طاقت بدهی و مطالبات مالی را ندارد از اين رو از هم اكنون به شدت دنبال 
دريافت مطالبات خود از آنها هستيم. وی با تأكيد بر اين كه اداره گاز استان تا به امروز با 
صاحبان صنايع مدارا كرده  ، تصريح كرد: اگر صنايع بخواهند در پرداخت بدهی هايشان 

اين گونه رفتار كنند، روزانه ما با قطعی گاز 100 واحد صنعتی روبه رو خواهيم بود.
مدير عامل شركت گاز استان اصفهان در مورد علت بدهی های زياد صنايع و ارگان ها به 
اداره گاز اضافه كرد: برخی از صنايع ما تحت پوشش سبد حمايتی سوخت قرار ندارند و 
برخی ديگر نيز سودشان كم اما مصرف گازشان بسيار باال بوده و همين امر، سبب ايجاد 

مشكل برای آنها و شركت گاز شده است. 

پيشخوان

سرشماری نفوس و مسكن يكی از مهم ترين طرح های 
جهانی است كه برای بررسی وضعيت معيشت مردم، نرخ 
فقر،  مسكن،  وضعيت  جمعيتی،  تركيب  رشد جمعيت، 
توزيع درآمد و هزينه درآمد خانوارها صورت می گيرد و به 
همين دليل به طور معمول هر پنج سال يكبار يا هر 10 سال 
يكبار طرح آمارگيری سراسری از همه خانوارهای ايرانی 

انجام می شود.
فقر يا رفاه، مسأله اين است

اهميت  از  گذشته  كه  باورند  اين  بر  كارشناسان  گرچه 
وضعيت عمومی جامعه، بسياری از خالف ها، اعمال مغيار 
با قانون و عرف، گرايش به بزهكاری، افسردگی و عبور از 
سن ازدواج، تعداد افراد نيازمند حمايت های عاطفی و مالی 

در دو دهه آينده، بايد از حاال پيش بينی شود.
و  بزهكاری  كه  داشت  توجه  واقعيت  اين  به  بايد  زيرا   
حاشيه نشينی، بيكاری، افسردگی و... ريشه در شرايطی دارد 
كه به تدريج اثرگذار است و افراد و خانوارها بعد از چند 
سال تكرار شرايط نامناسب، به تدريج با مشكالت ناشی از 
فقر و گرفتاری های ديگر مواجه می شوند و كار دولت و 
نهادهای عمومی و كارشناسان اين است كه به تفضيل به اين 
معضالت توجه كنند تا با آنها مقابله كنند و شرايطی را در 

نظر بگيرند كه بتوانند به حمايت  مردم بپردازند.
وی از همكاری نكردن برخی خانوارها با آمارگيران انتقاد كرد 
 و گفت: مأموران سرشماری موظفند از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر،

به درب خانه ها مراجعه كنند اما تنها تسهيالتی كه برای 
آنها در نظر گرفته شده يک استراحت كوتاه هنگام ظهر و 
 يک بسته بيسكويت ساقه طاليی بود كه يک روز توزيع

 شد.
عده ای با توضيحات هم قانع نمی شوند

اين مسئول سرشماری نفوس و مسكن از مردم خواست با 
آمارگيران بيشتر همكاری كنند و گفت: هر مأمور به طور 
متوسط به 25 تا 30 خانه مراجعه و فرم های مربوط به آنها 
را تكميل می كند اما هر بار و از اين تعداد حدود پنج خانوار 

حاضر به پاسخگويی نمی شوند.
وی كه در گروهی به همراه 16 مأمور سرشماری فعاليت 
می كند گفت: در روزهای اول كار كندتر پيش می رفت اما 
خوشبختانه هر چه زمان می گذرد تجربه آمارگيران بيشتر 
می شود و سرعت عمل آنها در پركردن فرم ها افزايش 

می يابد. 
يكی ديگر از مأموران سرشماری نيز كه نخواست نامش 
فاش شود در گفتگو با زاينده رود موضوع همكاری نكردن 
برخی شهروندان با سرشماران را تأييد كرد و گفت: برخی 
و  آمار  كاربردهای  درباره  كه  توضيحاتی  با  افراد  اين  از 
اطالعات به آنها می دهيم توجيه می شوند اما گروهی كه 
متأسفانه تحصيلكرده هم هستند با اين اطالعات هم حاضر 

به همكاری نمی شوند.
خصوصی  اطالعات  ماندن  محرمانه  بر  تأكيد  با  وی 
هر خانوار در مركز آمار گفت: اين كه هيچ نوع تبليغ و 
اطالع رسانی گسترده در سطح شهر برای همكاری با ماموران 
 سرشماری وجود ندارد هم در نوع همكاری خانواده ها

مؤثر است.
درهايی كه به روی آمارگيران باز نمی شود

اين مأمور سرشماری می گويد در مناطقی كه وی از شروع 
اجرای طرح سر زده است خانه هايی وجود دارند كه با 
وجود دو سه بار مراجعه، درب آنها به روی مأموران باز 
نشده و حتی همسايه ها هم خبر ندارند كه آيا كسی در اين 

منازل سكونت دارد يا خير؟
اجرای  داليل  و  چگونگی  درباره  رسانی  اطالع  وی 
سرشماری نفوس و مسكن را ناكافی دانست و پيشنهاد 
كرد كه برای توجيه و آشنايی بيشتر خانواده ها در فضاهای 
عمومی مانند مدارس و خيابان ها نكات كليدی درباره اين 
طرح توضيح داده شود تا كار با سرعت و موفقيت بيشتری 

دنبال شود.
كمبود امكانات و بدرفتاری نداشتيم

از سوی ديگر سرپرست دفتر آمار و اطالعات استانداري 
اصفهان نيز وجود برخی مشكالت در اجرای اين طرح را 
رد نمی كند و می گويد: خوشبختانه از نظر لباس، تجهيزات 
و امكانات مورد نياز كمبودی نداريم چرا كه استانداری 
مأموران  جايی  جابه  برای  خودرو   300 و  هزار  حدود 

سرشماری اختصاص داده است.
محمد رضا قاسمي همچنين از برقراري امنيت عمومی برای 
اجرای طرح خبر داد و گفت: اين چتر امنيتی به كمک 
نيروی انتظامی برقرار شده و در موارد ديگر هم گزارشی 
اصفهان سرشماری  مأموران  به  توهين  يا  بدرفتاری   از 

نداشته ايم.

بودجه 4 ميليارد تومانی ابالغ شد
طرح  اجرای  برای  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  وی جمع 
تومان  ميليارد  را ۷0  نفوس و مسكن كشور  سرشماری 
برشمرد و گفت: سهم اصفهان از اين بودجه چهار ميليارد 
حساب  به  پول  اين  ديگر  عبارت  به  شده،  ابالغ  تومان 
مركز آمار واريز شده و ما اجازه داريم آن را برای تهيه 
كيف، تخته، فرم های مخصوص، دستمزد مأموران و ديگر 

تجهيزات مورد نياز هزينه كنيم.
قاسمی در ادامه از پيشرفت قابل مالحظه اجرای اين طرح 
با وجود مشكالت خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل 
مركز آمار ايران، مأموران سرشماری موظفند تا هر بار كه الزم 
باشد به در خانه مردم مراجعه كنند اما متأسفانه مواردی هم 
گزارش شده كه هنوز مأموران موفق به تكميل فرم خانوار 

نشده و رفت و آمدشان به محل بی فايده بوده است.

خانوار غايب داريم نه بی پاسخ
سرپرست دفتر آمار و اطالعات استانداري اصفهان در پاسخ 
به علت همكاری نكردن برخی از خانوارها با سرشماران 
گفت: نخست اين كه خانوار غايب داريم نه غير پاسخگو، 
دوم اين كه بيش از 99/5 درصد مردم پاسخگو هستند اما 
در برخی موارد كار به اين دليل كند پيش می رود كه زن 
و شوهر يک خانواده هر دو كارمند هستند و در ساعات 

مراجعه آمارگيران در خانه حضور ندارند.
وی در خصوص وضعيت شغلی آمارگيران گفت: دولت 
هيچ تعهدی نسبت به استخدام اين افراد ندارد اما با توجه 
به گواهی كه در شركت نمودن كار سرشماری نفوس و 
مسكن به آن ها داده می شود؛ می تواند در آينده به عنوان يک 
مدرک رسمی و مثبت كاری در استخدام آن ها به حساب 

بيايد.

گزارش

زاينده رود از عدم همكاری برخی خانواده ها با سرشماران گزارش می دهد:

آمارگیری از 20 درصد خانوارهای اصفهانی به در بسته خورد

يک مأمور سرشماری 
می گويد در مناطقی 

كه وی از شروع 
اجرای طرح سر زده 

است خانه هايی وجود 
دارند كه با وجود دو 
سه بار مراجعه، درب 
آنها به روی مأموران 

باز نشده و حتی 
همسايه ها هم خبر 
ندارند كه آيا كسی 

در اين منازل سكونت 
دارد يا خير؟

خودم ش��خصاً طرح های انتقال آب از چهارمحال 
و بختياری را بررس��ی و با كارشناسان جلساتی در 
همين خصوص برگزار می كنم كه مبادا با آبادكردن 

يک منطقه، منطقه ای ديگر ويران شود.
محم��ود احمدی ن��ژاد در دي��دار  ب��ا جمع��ی از 
خانواده های ايثارگران، مديران و منتخبان اين استان 
با اش��اره به بروز پديده خشكس��الی در اين استان 

و مواجه��ه برخی مناطق با بح��ران كم آبی، افزود: 
اگر دش��تی از دش��ت های اين استان خشک شده، 
علت آن برداشت نامناس��ب از آب های زيرزمينی 

بوده است.
 وی به برخورداری چهارمحال و بختياری از منابع 
آبی بسيار خوب، اش��اره كرد و گفت: حق آبه اين 

استان در طرح های انتقال آب محفوظ است.

احمدی نژاد با اشاره به اجرای چند طرح انتقال آب 
در چهارمحال و بختياری تصريح كرد: از مسئوالن 
وزارت نيرو می خواهم كه نظارت دقيق تری بر اين 
طرح ها داشته و خودم شخصاً طرح های انتقال آب 
از چهارمحال و بختياری را بررسی و با كارشناسان 
جلساتی در همين خصوص برگزار می كنم كه مبادا 
با آبادكردن يک منطقه، منطقه ای ديگر ويران شود.

رئيس جمهور تأكيد كرد: بايد دس��ت در دست هم 
داده ت��ا چهارمحال و بختي��اری را در بخش های 
صنع��ت، كش��اورزی، عل��م و فناوری، توس��عه 
دانشگاه ها، گردشگری و معادن بيش از پيش فعال 

كنيم.
وی افزود: انتظار نداريم كه در يک س��ال همه اين 
فعاليت ها صورت گيرد بلك��ه انتظار ما انجام اين 

فعاليت ها با سرعت مناسب است.
احمدی نژاد از كش��اورزی به عنوان پايه پيشرفت 
كش��ور نام ب��رد و گفت: ما اگر هيچ چيز نداش��ته 
باشيم با توسعه بخش كشاورزی می توانيم به بقای 

خود ادامه دهيم.
احمدی نژاد با بيان اين كه ش��يوه آبياری 29 هزار 
هكتار از اراضی چهارمحال و بختياری به صورت 
قطره ای است، اظهار داشت: بايد شرايطی را فراهم 
كنيم كه به ج��ای اين ميزان 280 ه��زار هكتار از 
اراضی اين اس��تان تحت سيس��تم آبياری قطره ای 

قرار گيرد.

احمدی نژاد در چهارمحال و بختياری اعالم كرد:

طرح های انتقال آب را شخصاً بررسی می کنم

چرا برخی همکاری نمی كنند؟
اين در حالی است كه به گفته ماموران دست اندركار اجرای اين طرح، بيشتر خانوارها در دادن 
اطالعات احتياط می كنند و نگرانی هايی دارند. يكی از   كارشناس مسئوالن آمارگيری با بيان اين مطلب 
گفت: هيچ سئوالی درباره ميزان درآمد خانوار مطرح نمی شود با اين حال در بسياری موارد آنها برای 
پاسخ دادن به پرسش هايی كه درباره شغل، محل سكونت و مشخصات ملكشان است هم احتياط 
می كنند. اين منبع آگاه توضيح داد كه هر يک از سرفصل های پرسشنامه ها با هدفی طراحی شده 
و برای استفاده در انتخابات، ثبت احوال و آمار زاد و ولد و نيازهای جمعيت به امكانات فرهنگی، 

شغل، مسكن و ... كاربرد دارد.

ناهيد شفيعي
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اعتبار ۹۵ میلیاردی برای اشتغال زايی در بهزيستی 
مديركل بهزيستی اس��تان اصفهان گفت: 95 ميليارد ريال 
اعتبار برای ايجاد اشتغال در سال 1390 به بهزيستی استان 

اصفهان اختصاص يافته است.
محم��ود محمدزاده با اش��اره به اين ك��ه 95 ميليارد ريال 
اعتب��ار برای ايجاد ش��غل به بهزيس��تی اس��تان اصفهان 
اختصاص يافته است، اظهار داشت: اين اعتبارات صرف 
ايجاد هشت هزار شغل برای معلوالن و مددجويان تحت 

پوشش بهزيستی اصفهان خواهد شد.
وی به اش��تغال ايجاد ش��ده از ابتدای سال جاری تاكنون توسط اين اداره اشاره كرد 
و گفت: در س��ال جاری تاكنون برای يک هزار و 3۷۷ معلول و مددجوی بهزيستی 
اس��تان اصفهان شغل ايجاد شده است. مدير كل بهزيستی استان اصفهان با بيان اين 
كه چهار درصد اش��تغال اس��تان اصفهان مربوط به اداره كل بهزيستی است، تصريح 
كرد: اداره كل بهزيستی موظف شده است كه تا پايان سال جاری هشت هزار شغل 

را در استان ايجاد كند. 

 الدن سلطانی
بس��ياري از نويس��ندگان ش��هر را به صحنه تئاتر تشبيه 
كرده اند. زيرا به عقيده آنها شهر مكاني است كه جمعيت 

در آن متراكم است.
روند روزافزون توسعه شهر و شهرنشيني در عصر حاضر 
سبب شده تا تغييرات عمده اي به لحاظ كمي و كيفي در 
ش��هرها به وجود آيد. حال بايد ديد در اين شهرها يا به 

عبارتي صحنه تئاتر چه مي گذرد؟
توسعه شهرنشيني و تغيير فرهنگ شهري:

از يكسو وس��عت و قلمرو به عبارت بهتر شكل فضايي 
ش��هرها گس��ترش زي��ادي پيدا ك��رده و از ديگر س��و 
ويژگي هاي فردي و اجتماعي س��اكنان شهرها كه از آن 
با عنوان فرهنگ ش��هري ياد مي شود دستخوش تغيير و 
تحوالت بنيادين شده كه اين امر نيز سبب بروز پيامدهاي 
مثبت و منفي اين فرآيند يعني توس��عه شهرنشيني بيش 

از پيش شده است.
نحوه ارتباطات اجتماعي شهرنشينان با يكديگر:

افراد در طول زندگي روزمره، كنش هاي متقابل بسياري 
ب��ا ه��م دارند اگر چه بيش��تر افرادي كه ب��ا هم روبه رو 
مي شوند غريبه هستند. جمعيت شهري ناهمگون است،  
بنابراين افراد بايد به نحوي با ديگران ارتباط برقرار كنند 
و وارد كنش متقابل ش��وند تا اين ارتباط بر آنها معنادار 
باش��د و از آنجا كه در شهر موضوع افراد ناشناس مطرح 

اس��ت بنابراين افراد همانند بازيگ��ران تئاتر، خود را به 
نماي��ش مي گذارند و تصويري از خود ارائه مي دهند كه 

مورد قبول ديگران قرار گيرند.
ش��هر صورت و جسم اس��ت و فرهنگ روح و محتواي 
آن، يكي جنب��ه خارجي و ديگري جنبه داخلي دارد. در 
واقع ش��هر به ش��هروندان مختلف اج��ازه مي دهد كه به 
برقراري رابطه با يكديگر در زمينه هاي گوناگون بپردازند 
چرا كه فرهنگ هاي گوناگ��ون، رفتارهاي مختلف را به 
دنبال دارد. جامعه شناس��ان معتقدند فرهنگ حاكم بر هر 
بخش از شهر، بخش اساسي هويت شهري و منطقه اي را 
تشكيل مي دهد. تمامي ارزش ها و هنجارهاي گروه هاي 
مرجع، در ش��هر كه مكان فرهنگ و تمدن اس��ت شكل 
مي گي��رد. از اي��ن رو فرهنگ الگويي اس��ت ك��ه نظام 
ش��هري را تش��كيل مي دهد و متناس��ب با آن، ارزش ها، 
هنجارها، اهداف و وسايل الزم را براي شهروندان فراهم 

مي سازد.
ش��هر نش��ينی را مي توان از ش��يوه زندگی ساكنين شهر 
تش��خيص داد. ميزان تراكم، تراكم جمعيت، و ناهمگنی 
جمعيت در يک حوزه شهری، مهاجرت، حاشينه نشينی 
و... اثرات��ی را در رواب��ط اجتماعی مي��ان افراد در طول 
زندگی روزمره به سرعت ايجاد مي كند و افزايش شرايط 
تفكيک م��ردم را از يكديگر در تمام عرصه های فرهنگ 

مادی و معنوی به وجود مي آورد.

شهرنشينی با تغييرات ارزش��ی، رسوم اخالقی، آداب و 
رسوم و رفتارهای جمعيتی، سبک الگوهای ارتباطی بين 
ش��هروندان و... همراه اس��ت. اين مفهوم در نتيجه يک 
فرايند رش��د شهری نيس��ت بلكه مرحله نهايی و نتيجه 

شهرنشينی محسوب مي گردد.
پيامده��ای  اجتماع��ی  انديش��ه های  تبيي��ن 

شهرنشينی بر روابط انسانی
 برخی از جامعه شناس��ان كالسيک در واقع مفهوم جامعه 
را مترادف با زندگی شهرنشينی گرفته اند. فرديناند تونيس 
عل��ت تغيير، تح��والت و دگرگونی ه��ای جوامع مختلف 
انس��انی را بيش از هرچيز ناشی از انواع روابط انسانی ميان 
افراد دانسته است. وی به تقسيم بندی گروه های انسانی بر 
مبنای روابط انس��انی مي پردازد. جامعه روستايی را نوعی 
اجتم��اع با ويژگی های خواص دانس��ته كه نقطه مقابل آن 
اجتماعات ش��هری و زندگی شهرنش��ينی اس��ت كه آن را 
نوع��ی جامعه با خصوصيات خاص در نظر گرفته اس��ت. 
در واقع جامعه گونه اي از زندگی در مراكز شهری است كه 
به طور معمول با خصوصيات شهرنشينی همراه است. اين 

ويژگی ها نشان مي دهند كه:
- مردم جامعه شهری غير از عده معدودی كه در زندگی 
روزانه خود با آن ها برخود مي كنند و ارتباط دارند ساير 
شهروندان و شهرنشينان را نمي شناسند در واقع بر عكس 

اجتماع روستايی كه تمام افراد يكديگر را مي شناسند

-روابط افراد غير ش��خصی اس��ت يعنی اين كه ضابطه، 
عقالني��ت، محاس��به پذيری، نظم بر رواب��ط و تعامالت 

انسانی حاكم است.
-با توجه ب��ه دو ويژگی قبلی كه در س��اختار تعامالتی 
خود با ديگران افراد در جامعه ش��هری دارند. شهروندان 
احس��اس هيچ گونه اش��تراک و عاليقی نس��بت به هم 
ندارند؛ پس روابط انس��انی س��رد و بس��يار كمرنگی بر 

ساختار زندگی شان حاكم است.
- افراد نس��بت به منطقه اي كه در آن زندگی مي كنند در 
ارتباطاتش��ان، تعامالت و احساسات شان هيچ تعلقی را 
ب��روز نمي دهند. زيرا آن ها باي��د برای درآمد و وضعيت 
زندگ��ی بهتر، از فضا ي��ا مكانی به فضا و مكانی ديگر و 
حتی از ش��غلی به شغل ديگر به طور دائم در حال تغيير 
باشند. كه اين تغييرات در ارتباط انسانی و اجتماعی شان 

هم بروز پيدا مي كند.
 - به دليل اين كه افراد با س��وابق و پيشينه های اجتماعی 
يكديگ��ر آش��نا نيس��تند. بنابراين در برخ��ورد و ارتباط 
انسانی ش��ان به صورت يک غريبه و ناآش��نا با يكديگر 

رفتار مي كنند.
- در جامع��ه شهرنش��ين م��ردم يكديگ��ر را در ايف��ای 
نقش هاي��ی كه جامعه به آن ها مح��ول كرده رابطه برقرار 
مي كنند، مي شناس��ند؛ خا رج از اي��ن نقش ها افراد برای 

يكديگر ناآشنا هستند. 

رئيس مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي گفت: مشكالت 
بين فردي شامل مشكالت با همسر، والدين و خانواده همسر 

بيشترين علت مراجعه ايرانيان به مراكز مشاوره است.
محم��د نفريه ب��ا بيان اين ك��ه دومين علت مراجع��ه به مراكز 
مش��اوره درياف��ت راهنماي��ي در زمينه هاي بل��وغ نوجوانان، 
تربيت كودكان، مشاوره قبل از ازدواج و مهارت هاي ارتباطي 
است، اظهار كرد: مش��كالت موقعيتي مانند تحصيلي، شغلي، 
اقتصادي سومين دليل مراجعه ايرانيان به مراكز مشاوره است. 
رئيس مركز توس��عه پيشگيري سازمان بهزيس��تي در ادامه با 
بيان اين كه ۷38 مركز ارائه خدمات مش��اوره و روانشناس��ي 
در سراس��ر كش��ور فعاليت مي كنند، عنوان كرد: يک ميليون و 
305 هزار و ۷58 نفر در سال گذشته خدمات مشاوره دريافت 
كرده اند. نفريه افزود: 26 مركز دولتي در سال گذشته 49 هزار 

و 325 نف��ر مراجعه كننده داش��ته اند و 425 ه��زار و 186 نفر 
هم به 650 مركز مش��اوره غير دولتي تحت نظارت بهزيستي 

مراجعه كرده اند.
وي با اشاره به فعاليت هاي خط 148 در سراسر كشور، گفت: 
در س��ال گذشته530 هزار و 19۷نفر با خط 148 تماس گرفته 
و خدمات مشاوره گرفته اند كه عمده اين افراد را زنان خانه دار 
تشكيل مي دهند. به گفته نفريه در سال گذشته 26 هزار و 240 
تماس در زمينه مشاوره هم با 32 كد 10 رقمي خصوصي برقرار 
ش��ده است. رئيس مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي با 
اش��اره به راه اندازي خط مشاوره اينترنتي به صورت آزمايشي 
در كش��ور عنوان كرد: در سال گذشته سامانه اينترنتي سازمان 
بهزيستي به آدرس www.moshaverbehzisti.ir  هفت هزار 
مشاوره انجام داده كه 4800 پرونده آن بسته شده است. ضمن 

اين كه بيش��ترين مراجعه كنندگان به سامانه اينترنتي را پسران 
جوان تشكيل مي دهد.

نفريه در ادامه با انتقاد از فقدان تعرفه گذاري خدمات مشاوره  
در كش��ور گفت: يكي از بزرگ ترين مش��كالت در اين زمينه 
برخ��وردار نبودن خدمات مش��اوره از بيمه اس��ت، در حالي 
اس��ت كه گروه مخاطب اين خدمات بس��يار گس��ترده است. 
وي همچنين با بيان اين كه خدمات مش��اوره در كشور پوشش 
سراس��ري ندارد، عنوان كرد: تمام شهرس��تان هاي كش��ور از 
خدمات مش��اوره برخوردار نيستند و الزم است با اختصاص 

يارانه از اين موضوع حمايت شود.
رئيس مركز توس��عه پيشگيري سازمان بهزيس��تي در ادامه با 
بيان اين كه يكي از بزرگ ترين مشكالت دفتر مشاوره سازمان 
بهزيستي از دست دادن خط رايگان 148 است، اظهار داشت: 

در حال حاضر اين خط ۷5 درصد روستاها و شهرهاي كشور 
را تحت پوش��ش قرار داده است و به حدود 500 هزار نفر به 
ص��ورت س��اليانه خدمات رايگان ارائه مي ده��د اما اين خطر 
وجود دارد كه به خاطر خصوصي شدن مخابرات اين خط از 
طرف مخابرات چهاررقمي و هزينه بر ش��ود و در اين صورت 
تعداد زيادي از اين افراد از دريافت خدمات مش��اوره محروم 
مي شوند. نفريه در ادامه با بيان اين كه بودجه سال گذشته دفتر 
مش��اوره يک ميليارد و ۷00 ميليون تومان بوده اس��ت، عنوان 
ك��رد: حدود يک ميليارد از اي��ن بودجه براي ارائه خدمات به 
افراد بي بضاعت و تحت پوشش سازمان اعم از زنان سرپرست 
خان��وار و معلوالن افراد نيازمند اختصاص يافته اس��ت و اين 
افراد از 10 جلس��ه خدمات رايگان با ياران��ه 60 هزار تومان 

برخوردار مي شوند.

جامعه
خبر

كه  اين  به  اشاره  با  اصفهان   9 منطقه  شهردار 
بيشترين مادی های شهر در منطقه 9 قرار داردو از 
اين منطقه منشعب مي شود اعالم كرد: با جاری 
اين  انهار  و  مادی ها  رود  زاينده  در  آب  شدن 

منطقه دوباره زنده شد.
 ،9 منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به 
دوباره  شدن  بازنده  گفت:  امامی  عبدالرسول 
زنده رود، مادی های منطقه 9 نيز زنده شد. وی 
به ساماندهی مادی های قميش، كارالدان، رهنان، 
و  ساماندهی  برای  افزود:  و  اشاره  سهم  و  كی 

احيای مادی ها هزينه ای بالغ بر سه ميليارد ريال 
وی  است.  شده  گرفته  نظر  در  جاری  سال  در 
احداث  كشی،  لوله  چينی،  ديواره  كرد:  تصريح 
فضای سبز واليروبی از جمله اقداماتی است كه 
برای احيا اين مادی ها انجام شده و خواهد شد. 
امامی با اشاره به اين كه بيشترين مادی های شهر 
خسارات  گفت:  دارد  قرار   9 منطقه  در  اصفهان 
جبران ناپذير تاكنون به مادی ها بر اثر خشكسالی 
و عدم جاری شدن آب در زاينده رود وارد شده 
ديرينه  سابقه  به  توجه  با  اظهارداشت:  وی  بود. 

تاريخی انهار شهر اصفهان و هزينه های ميلياردی 
برای ساماندهی مادی ها، با ادامه اين روند هويت 
مادی ها اصفهان از بين مي رود و لطمه های جبران 
ناپذيری به اين شاهرگ های حياتی وارد خواهد 
شد. ولی با جاری شدن آب در زنده رود به مدت 
خواهد  جبران  لطمات  اين  حدودی  تا  روز   35

شد.
نهرهای  در خصوص  اصفهان   9 منطقه  شهردار 
احيای  گذشته  سال  از  كرد:  خاطرنشان  فرعی 
نهرهای فرعی شروع شده كه عمليات خاكبرداری 

اند. وی تصريح  انجام داده  و كاشت درخت را 
كرد: با وجود تالش های اين منطقه در شش ماهه 
مادی ها  سبز  فضای  حفظ  برای  سالجاری  اول 
و  چاه  حفر  تانكر،  طريق  از  آبرسانی  جمله  از 
رودی  خشک  و  خشكسالی  اما  آب،  خريداری 
باعث شده درختان قطور و كهنسال كنار مادی ها 
با نزول  در معرض خطر قرار گيرد كه بحمدا... 
زنده  دوباره  و  آسمان  از  الهی  و رحمت  نعمت 
شدن زاينده رود و انهار منشعب از آن، خطر از 

اين درختان دور شده است.

عمده ورودی قاچاق گوشی از چین است
رئيس پليس فت��ای اصفهان گفت: عم��ده ورودی قاچاق 
گوش��ی تلفن همراه از طريق بار قاچاق و از كش��ور چين 

وارد ايران مي شود.
س��تار خسروی با بيان اين كه بس��ياری از بار قاچاق كاال را 
مواردی تشكيل می دهد كه اس��تانداردهای الزم را رعايت 
نكرده اند، اظهار داشت: حتی در بحث كنترل كيفيت اغلب 
موارد كاالهای قاچاق از مواد خطرناک ساخته شده اند. وی 

با اش��اره به اين كه يكی از اين مواد قاچاق را بحث قاچاق گوش��ی تلفن همراه تشكيل 
مي دهد، افزود: قاچاق گوش��ی تلفن همراه در ايران جزو بيش��ترين كشفيات بار قاچاق 
كاال است. رئيس پليس فتای اصفهان با بيان اين كه اين اقالم ارزان تر از ساير محصوالت 
ديگر مش��ابه است، ياداور ش��د: البته در ميان بار قاچاق از جمله تلفن همراه مواردی با 
كيفي��ت باال هم وجود دارد. وی ادامه داد: گوش��ی تلفن همراه در حال حاضر با توجه 
به تعرفه های گمركی كه وجود دارد اگر از طريق مجاز وارد ش��ود بس��يار گران تر برای 

مصرف كننده در می آيد.

الزام بستن کمربند ايمنی برای سرنشینان عقب 
رئيس پليس راهنمايی و رانندگی اس��تان اصفهان گفت: با 
توجه به گذشت شش ماه از اجرای قوانين جديد راهنمايی 
و رانندگی بستن كمربند ايمنی برای سرنشينان عقب خودرو 

از اول آذر ماه سال جاری اجباری می شود.
س��رهنگ حس��ين غالمی با بيان اين كه با بس��تن كمربند 
ايمنی عقب، تعداد كش��ته های تصادفات رانندگی به ميزان 
چش��مگيری كاهش خواهد يافت، اظهار داشت: پيش بينی 

می ش��ود با اجرای اين طرح، كشته ش��دگان تصادفات در ايران حدود س��ه هزار نفر در 
س��ال كاهش يابد. وی با اشاره به گذشت شش ماه از اجرای قوانين جديد راهنمايی و 
رانندگی افزود: در شش ماه نخست اجرای اين طرح بستن كمربند ايمنی برای سرنشينان 
عق��ب خودرو در جاده ها الزامی  بود ولی در حال حاضر اين طرح در س��فرهای درون 
شهری نيز اجرا خواهد شد. گفتنی است در اين مصوبه به تمام رانندگان خودروها و نيز 
توليدكنندگان خودروها مهلتی شش ماهه  داده شد تا به نصب كمربند ايمنی برای تمام 

سرنشينان اقدام كنند كه اين مهلت از اول آذر ماه به پايان می رسد.

تلنگر

با جاری شدن آب در زاينده رود:

مادی های منطقه ۹ زنده شد ساختمان هنرستان
 امام خمینی افتتاح شد

معاون  پرورش،  و  وزيرآموزش  حضور  با  ايرنا: 
عمرانی وزير و رئيس سازمان نوسازی مدارس كشور 
و مسئوالن استانی ساختمان هنرستان امام خمينی)ره( 

شهركرد افتتاح شد.
بختياری  و  چهارمحال  مدارس  نوسازی   مديركل 
گفت: اين هنرستان با مساحت 11هزار متر مربع و 
از 400  بيش  مربع ظرفيت  متر  پنج هزار  بنای  زير 
دانش آموز را دارد. ابوالقاسم علياری در آيين افتتاح 
اين هنرستان افزود: برای ساخت اين ساختمان مبلغ 
2۷ ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است. وی افزود: 
اين ساختمان مجهز به كارگاه سبک شامل كامپيوتر، 
الكترونيک، برق plc و نقشه كشی و كارگاه سنگين 
تراشكاری و صنايع  و  فلزكاری  شامل جوشكاری، 
 15 هنرستان  اين  كرد،   تصريح  وی  است.  چوب 
يک  كتابخانه  دو  درس،  كالس  و  اداری  اتاق  باب 
باب سالن چند منظوره، يک باب كارگاه سنگين با 
زيربنای يكهزار و 492 متر مربع و كارگاه سبک با زير 
بنای يكهزار و 530 مترمربع است. همچنين  همزمان 
با چهارمين سفر هيأت دولت، شش طرح آموزشی در 
استان چهارمحال و بختياری به بهره برداری مي رسد.

استقبال عشاير بختیاری
 از رئیس جمهور

طوايف عشايری بختياری از رئيس جمهوری اسالمی 
ايران به گرمی استقبال كردند.

و  لباس های محلی  با  وبختياری  عشاير چهارمحال 
استقبال  به  انداز كردن صدای ساز و دهل  با طنين 
رئيس جمهوری اسالمی ايران رفتند. پيران بختياری 
فرياد مي زدند كه بنگ بكنين همه مال را يعنی )فرياد 
زنيد همه قبيله را كه هنگامه ديدار فرارسيده است( و 
پير و جوان عشاير به سمت شهر چلگرد برای ديدن 
رئيس جمهوری حركت مي كردند. در اين بين برخی 
از عشاير بختياری كه برای قشالق به خوزستان كوچ 
كرده بودند نيز به سمت چلگرد بازگشتند تا پس از 
ديدار با رئيس جمهوری دوباره راهی محل استقرار 
كوچ طايف خود باشند. زنان بختياری با لباس های 
خوش رنگ خويش نيز به استقبال رئيس جمهوری 
به رئيس  ايران  بلندای مرتفع ترين شهر  از  آمدند و 
جمهوری سالم دادند. هم اكنون جمعيت عشايری 
چهارمحال و بختياری 132 هزار و 321 نفر در قالب 
19 هزار و 561 خانوار است كه دارای يک ميليون و 

500 هزار راس واحد دامی اند.

دولت توجه ويژه ای به مناطق 
محروم داشته است

ايسنا: فرماندار شهرستان كوهرنگ گفت: دولت نهم 
و دهم توجه ويژه ای به مردم مناطق محروم داشته 

است. 
مردمی  رئيس جمهور  از  استقبال  مراسم  در  خيری 
هيأت  و  نژاد  احمدی  حضور  گراميداشت  ضمن 
شيرزنان  و  مردان  غيور  و  عشاير  مهد  به  همراه 
ای  ويژه  توجه  دهم  و  نهم  دولت  گفت:  بختياری 
به مردم مناطق محروم به خصوص مردم شهرستان 

كوهرنگ داشته است. 
شهرستان  گردشگری  ظرفيت های  به  اشاره  با  وی 
فارسان اظهار داشت: چنانچه راه های مواصالتی به 
اين شهرستان ايجاد و چهار خطه چلگرد به فارسان 
و تونل زردكوه تكميل شوند، بخش گردشگری اين 

شهرستان ارتقا خواهد يافت.

فارسان را از بن بست 
خارج کنید

وضعيت  ارتقای  گفت:  فارسان  جمعه  امام  فارس: 
و  بست  بن  از  خروج  برای  شهرستان  اين  راه های 
افزايش زمينه های توسعه نيازمند اتخاذ تمهيدات الزم 

از سوی مسئوالن است.
حجت االسالم عبدالعلی پوراكبر اظهار داشت: فارسان 
توانمندی های  و  امكانات  از  برخورداری  به واسطه 
شود.  استان  كشاورزی  قطب  می تواند  كشاورزی 
وی افزود: در سه سفر گذشته هيأت دولت به استان 
چهارمحال و بختياری شهرستان فارسان كمترين سهم 
از مصوبات دولت را داشت كه برهمين اساس انتظار 
می رود در اين سفر عنايت ويژه ای به اين شهرستان 
از سوی رئيس محترم جمهور شود. پوراكبر ادامه داد: 
مردم اين شهرستان خواستار تكميل و راه اندازی سد 
غدير در دست احداث در اين شهرستان هستند، با 
بهره برداری از اين سد عالوه بر تأمين نيازهای آب 
اراضی  نيازی  مورد  آب  اين شهرستان  مردم  شرب 
فراهم خواهد  نيز  دامداران  و  كشاورزان  كشاورزی 

شد.

استقرار بزرگ ترين شرکت 
آب معدنی کشور در کوهرنگ

فارس: امام جمعه چلگرد گفت: بزرگ ترين شركت 
آب معدنی كشور در كوهرنگ احداث شده است.

ميزان  داشت:  اظهار  مالكی  حسين  حجت االسالم 
ميليارد متر مكعب  اين شهرستان را يک  منابع آبی 
از  استفاده صحيح  در صورت  و گفت:  كرد  عنوان 
اين امكانات و منابع به زودی شاهد زدوده شدن غبار 
محروميت و فقر از چهره اين شهرستان خواهيم بود. 
مالكی با بيان اين كه اين شهرستان از دو بخش بازفت 
و دو آب صمصامی تشكيل شده است، گفت: مردم 
بخش های اين شهرستان از فقر امكانات بهداشتی و 
درمانی به شدت رنج می برند كه اين مسأله نيازمند 
اين  رفع  به  نسبت  مسئوالن  پيش  از  بيش   توجه 

مشكالت است.

گزارش

از آنجا كه در شهر 
موضوع افراد 

ناشناس مطرح است 
بنابراين افراد 

همانند بازيگران 
تئاتر، خود را به 

نمايش مي گذارند 
و تصويري از خود 
ارائه مي دهند كه 

مورد قبول ديگران 
قرار گيرند

رئيس مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي خبرداد:

مشکالت بین فردي بیشترين علت مراجعه ايرانیان به مراکز مشاوره

بررسي تأثير شهرنشيني بر رفتارهاي اجتماعي:

در این صحنه تئاتر چه مي گذرد؟

تحوالت اجتماعي ریشه در فرهنگ شهري دارد
خيل عظيم شهرنشينان كه به گونه اي گسترده و روزافزون بر تعداد آنها افزوده مي شود به 
لحاظ ويژگي هاي بسياري از جمله سبک روش زندگي، عادت ها،  خلق و خوي، سليقه ها، خصلت ها،  
اجتماعي  نتايج  نتيجه، شناخت  در  ناهمگون هستند.  و  نامتجانس  بسيار  و...  تفكر  شيوه هاي 
شهرنشيني و تغيير و تحوالت اجتماعي- فرهنگي ناشي از آن ريشه در عوامل بسياري دارد كه 

در مجموع با عنوان فرهنگ شهري يا شهرنشيني شناخته مي شود.  
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 حسين المعي

به نظرم برنامه تازه يک ساله شده هفت به رغم 
انتقادهای گاه و بی گاه و بجا و بی جا كماكان 
جذاب و دوست داشتنی راهش را می رود و 
برای مشتاقان سينما دارد به چيزی شبيه حيات 
خلوت تبديل می شود. اجرای صاف و ساده 
و نسبتاً منصفانه – صادقانه فريدون جيرانی 
فراستی!  مسعود  حضور  خاص  جذابيت  و 
ايرادهای وارده و ضعف های  با وجود تمام 
آشكار و پنهان شان در ذهن عالقه مندان سينما 

جا گرفته است.
و به همين دليل بايد قبول كنيم نمره ای كه 
ايام كوتاه حضورش  برنامه هفت در همين 
به كالس سينمای ايران افزوده، فرهنگی كه 
به تدريج دارد به سطح جامعه تزريق كرده و 
از عهده  بر سليقه مردم گذاشته،  تاثيری كه 
منتقدان و مدعيان گوشه نشين اش كه از روز 
يا  حذف  برای  يكسره  برنامه  شروع  اول 
تغييرش )به نفع خودشان البد!( حكم صادر 

می كنند بر نمی آيد و نخواهد آمد.
و  شلخته  كمدی های  آن  كه  نرود  يادمان 
بی مغز ديگر نمی فروشند و نيمه اول امسال 
آقايان  ورود  است.  بوده  ابتذال  ركود  فصِل 
ممنوع كه كمدی استاندارد اين برنامه معرفی 
شد ركورددار بی رقيب فروش ميلياردی ست 
و در عوض فيلم تجربی جمع و جوری مثل 
بی هويِت كِف  و  از طنزهاي سخيف  مرهم 
بازار بيشتر می فروشد، اينجا بدون من مورد 

استقبال مردم قرار می گيرد و گيشه سعادت 
آباد و يه حبه قند رونق نسبی دارد. در تحليل 
اقتصادی  منصفانه و جامع نگِر شرايط رونق 
فيلم های  فروش  ركود  و  خوب  فيلم های 
ضعيف، بی شک بايد يک سر بحث بخورد به 
هفت و خط و مشی گرداننده و تيم همراهش 

كه حسابي سنگ تمام گذاشتند.
نود ده ساله و هفت يک ساله

نود  با  را  هفت  بی گاه  و  گاه  مدت  اين  در 
موثر  و  مثبت  فاكتورهای  و  كردند  مقايسه 
چماِق  برنامه اش شد  و  پور  فردوسی  عادل 
زدِن جيرانی و برنامه اش. ربطش كجاست؟ 
اوايل  آن  نود  رفته  يادشان  دوستان  گويا 
فردوسی پور  و  می رفته  آنتن  روی  چگونه 
در سال های اول و دوم چقدر دست به عصا 
هم  را  ترس سرنگون شدن سرش  از  و  بود 
برنامه مثل االن رنگی  باال نمی آورد.  چندان 
از صراحت نداشت، چون زير پايش محكم 
نبود. حتی دكور نود در سال های شروعش آن 
قدر آماتوری و عقب  افتاده بود كه آدم را ياد 
ميزانسن طنزهای لوس و سطحِی اين روزها 
وسط  معمولی  و  كوچک  ميزی  می اندازد؛ 
صندلی  چند  با  اندک  فضای  با  استوديويی 
آهنی پشت يا دور و بر آن كه فردوسی پور 
و مهمانان برنامه با هم دور آن حلقه می زدند 
گفت  و  گپ  دورهمی  جلسه های  مثل  و 

می كردند.
جايگاه و كارنامه هفت پس از حدود يک سال 
فعاليت، نسبت به سال اول نود ده ها برابر ات؛ 

از هماهنگِی نسبی به دست آمده بين عناصر 
مختلف برنامه تا دكور حرفه ای و )برای من( 
جذاب تا تحليل و نقد آثار سينماگران مطرح؛ 
از معاون سينمايی وزير  پرسش های صريح 
پرده  پشت  كردن  آشكار  و  زنده  برنامه  در 
مشكالت تهيه كنندگان همراه با تاكيد مداوم 

برنامه بر مخالفتش با ورود دولت و معاونت 
اختالف  طرح  يا  موضوع ها  اين  به  ارشاد 
معاونت فعلی با خانه سينما. واقعاً تا به حال 
اثرگذاری و رونق  اين حجم  با  كدام رسانه 
يا برنامه ديگری روی آنتن توانسته تريبونی 
را  تا حرفشان  اهالی خانه سينما شود  برای 

به  با لحن و تعابير تند و تيز حتی  بزنند و 
وزارتخانه  سينمايی  امور  معاونت  و  ارشاد 
حمله و انتقاد كنند؟! كدام آنتن پخش زنده ای 
در ايام جشنواره هر شب ساعت هايی را به 
سينما و رونق و جشنواره و بررسی فيلم ها و 

مصاحبه آدم ها گذرانده؟

سرپرست مركز آموزش فنی و حرفه ای هتلداری 
دوره های  برگزاری  گفت:  اصفهان  گردشگری  و 
از  بار  نخستين  برای  ساعت  يک  كار آفرينی 
مهم ترين اقدامات صورت گرفته در مركز آموزش 
هتلداری و گردشگری اصفهان محسوب می شود.

آموزش  مركز  فعاليت  به  اشاره  با  ونهری  سيمين 
هتل داری و گردشگری در اصفهان اظهار داشت: 
اين مركز از سال 13۷9 و با چند رشته محدود در 

در  را  فعاليت خود  و گردشگری  هتلداری  زمينه 
اصفهان آغاز كرده است. وی اضافه كرد: در حال 
حاضر فعاليت اين مركز در سطح وسيعی گسترش 
يافته است و رشته های پذيره هتل، مدير و كارمند 
پذيره هتل، سرپرست رستوران و ديگر رشته های 
اين  در  هتلداری  آموزش  با  ارتباط  در  تخصصی 
مركز به كار آموزان ارائه می شود. سرپرست مركز 
گردشگری  و  هتلداری  حرفه ای  و  فنی  آموزش 

مركز  اين  آموزشی  به دوره های  اشاره  با  اصفهان 
تصريح كرد: به صورت معمول دوره های آموزشی 
اين مركز به صورت دو، سه و چهار ماهه به اين 
افراد ارائه می شود و اين آموزش ها در دوره های 
انجام  مركز  اين  در  سال  طی  در  و  مختلف 

می شود. 
به  افراد عالقه مند  تمام  اين كه  به  اشاره  با  ونهری 
اين رشته ها در اين مركز پذيرش می شوند، تاكيد 

كرد: در حال حاضر بسياری از افراد نسبت حضور 
استقبال چشمگير  و  دارند  تمايل  دوره ها  اين  در 
آنها از حضور در دوره های آموزشی اين مركز اين 
موضوع را نشان می دهد. وی اضافه كرد: برگزاری 
نخستين  برای  ساعته  يک  كار آفرينی  دوره های 
اقدامات صورت گرفته در مركز  از مهم ترين  بار 
آموزش هتلداری و گردشگری اصفهان محسوب 

می شود. 

تحليل

خبر

 کتابداران مساجد اصفهان
بیمه می شوند

ايمنا: رئيس كانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
اصفهان با اشاره به وجود ۷20 كتابخانه تحت پوشش 
كانون های مساجد در استان اصفهان و فعاليت كتابداران 
وزارت  مجوز  اساس  بر  افتخاری گفت:  به صورت 

ارشاد كتابداران بيمه مشاغل آزاد می شوند. 
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی در نشست خبری 
سهم استان اصفهان را از دو هزار نفر كشور 244 نفر 
دانست و اظهار داشت: دنبال هستيم تا اين تعداد به 300 
نفر افزايش يابد. معتمدی در ادامه به شرايط برای بيمه 
شدن مديران و كتابداران مساجد اشاره كرد و گفت: 
كتابداری در مسجد و سپری  داشتن دو سال سابقه 
كردن دوره های آموزش ستاد عالی و فعاليت مستمر 
كتابخانه آنها در طول سال از جمله اين شرايط است. 

شاهین شهر لیاقت میزبانی 
جشنواره ملی شعر را دارد

فارس: يک نويسنده تهرانی گفت: جشنواره شعر كودک 
در سطح بااليی برگزار می شود و شاهين شهر لياقت 

برگزاری اين جشنواره را دارد.
امير خدا كرمی جايگاه شعر را در زندگی بسيار موثر 
در  تأثير شعر  در  هيچكس  داشت:  اظهار  و  دانست 
زندگی انسان ها ترديد ندارد، شعر همسايه روح و جان 
و ذهن همه جامعه در همه زمان ها است و آئينه تمام 
حاالت، احساسات، نيازها و جلوه های زندگی است. 
وی عنوان كرد: در خلوت، غم و شادی، بيم، اميد، فراق، 
وصال، مرگ و زندگی، هنر شعر يار و همدم آشنای 
انسان بوده است. اين نويسنده شعر و ادبيات ايران را 
بسيار كهن و بارز دانست و بيان داشت: در ايران، شعر از 
نخستين روزهای زندگی در هيأت الاليی ها، با كودک 
همراه است و به طور تقريبی شعر كودک با پيشينه دراز 
خويش به قدمت عمر شعر فارسی، كم و بيش، ظهور 

و حضور داشته است. 
قلمرو  و  جايگاه  و  اهميت  با  ارتباط  در  خداكرمی 
حوزه های گوناگون شعر كودک تصريح كرد: پاسخ 
به نياز فطری كودک به موسيقی و آهنگ، تلطيف و 
آشنا  كودكان،  احساسات  و  عواطف  به  دهی  جهت 
ساختن كودكان به مفاهيم و ارزش های اخالقی، دينی، 
علمی گسترش دنيای ذهنی و ذوقی كودک زمينه ساز 
آموزش  كودک  استعداد  و  ذوق  و ظهور  بروز  برای 
زبان و گسترش واژگان تصحيح گفتار كودكان اصالح 
گرايش های محلی و آشنا سازی با زبان معيار حمايت 
و تقويت جريان رسمی زبان آموزی از جمله اصولی 

است كه بايد در سرايش شعر كودک لحاظ شود.

فرهنگ و هنر

جايگاه و كارنامه 
هفت پس از حدود 
يک سال فعاليت، 

نسبت به سال اول 
نود ده ها برابر ات؛ 
از هماهنگِی نسبی 
به دست آمده بين 

عناصر مختلف برنامه 
تا دكور حرفه ای و 
جذاب تا تحليل و 

نقد آثار سينماگران 
مطرح 

درباره برنامه ای كه سينمای ما را دوست دارد 

وقتی  یک ساله مثل  ده ساله شود!

برای نخستين بار صورت گرفت؛

ارائه دوره های کار آفرينی در مرکز آموزش گردشگری اصفهان

مزايده  
 2/۷32  -19640 كالسه:  اجرايی  پرونده  مزايده  640/32184-2/۷32آگهی  شماره:   8/191
ششدانگ يک باب خانه پالک شماره يک فرعی از 96۷۷ اصلی به مساحت 191/5 مترمربع واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – انتهای جی – قبل از فلكه خوراسگان – خيابان 
شهيد شفيعی – كوچه محبان الزهرا – كدپستی 8159145659 كه سند مالكيت آن در صفحه 
52۷ دفتر 45 امالک ذيل شماره ثبت 5645 به شماره چاپی 2۷448۷ ثبت و صادر شده است 
با حدود: شماالً به طول نه متر ديواريست به باقيمانده 69۷2/۷ شرقاً به طول 1۷ متر ديواريست 
به پالک 9۷42 جنوباً انكساراً به طول های 9/۷5 متر و 2/95 متر ديواريست و درب است و 
ديوار پخی است به كوچه غرباً انكساراً به طول هاي 14/5 متر و 2/25 متر ديواريست به كوچه 
حقوق ارتفاقی ندارد كه طبق نظر كارشناس رسمی پالک فوق به صورت يک واحد مسكونی 
است كه دارای 190 مترمربع عرصه با دسترسی از سمت جنوب و سمت غرب )درب به حياط 
و درب به ساخت( در دو طبقه همكف )1/0- متر( و طبقه اول و بخش زيرزمين احداث 
گرديده است قدمت ساخت حدود ده سال با سقف تيرچه بلوک، ديوارهای آجری، كليه  كف 
ها موزاييک، بدنه های داخلی اندود گچ و كاغذ ديواری، آشپزخانه و سرويس ها با كاشی و 
سراميک و كابينت ام دی اف با دربهای داخلی چوبی می باشد. ساختمان فاقد نماسازی، حياط 
با كف موزاييک و ديوار حياط بدون نماسازی می باشد و دارای انشعابات است و كل زيربنای 
ساختمان حدود 312 مترمربع است. ملكی آقای رسول صالحی خوراسگانی كه طبق سند رهنی 
شماره 55193-83/10/30 دفترخانه 104 شاهين شهر در قبال بدهی زينت السادات سجادی 
در رهن بانک تجارت شعبه شاهين شهر واقع می باشد و طبق اعالم بانک مدت بيمه نامه سند 
رهنی فوق منقضی گرديده است و از ساعت 9 الی 12 روز يكشنبه مورخ 90/10/18 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول – سمت چپ 
به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه هشتصد و سی ميليون ريال شروع و به هر كس 
خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه 
مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس 
از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 
90/8/21 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. 

م الف: 11635 اسدی – سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  
 

تحديد حدود اختصاصي
8/3۷6 شماره: 685۷ چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه بمساحت 193/40 مترمربع 
بشماره پالک 8260 فرعي مفروز از پالک 886 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 
9 حوزه ثبتي بادرود كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي محمود صفاري فرزند رضا در جريان ثبت 
است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدستور قسمت اخير ماده 15 
قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1390/9/19 ساعت 10 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد 
حدود به روز بعد موكول خواهد شد. لذا بموجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار 
مي شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورت مجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد. م 

الف/ ۷6 تاريخ انتشار: 1390/8/21 طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالک بادرود
 

ابالغ رأي
8/469 كالسه پرونده: 89/1084، شماره دادنامه: 65-90/2/۷، مرجع رسيدگي: شعبه 31 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماسي فرزند حسن نشاني: اصفهان- خ پروين دوم- طبقه 
زيرزمين بانک انصار، خوانده: مهرداد رحيمي فرزند حسن به نشاني مباركه- بلوار نيكبخت كوچه 
گلستان پ 2 فعاًل مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و 
اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال 
بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دادخواست آقاي جواد 
الماسي به طرفيت مهرداد رحيمي بخواسته مطالبه چک به شماره 459526-89/8/10 عهده 
بانک صادرات اصفهان به انضمام هزينه دادرسي و تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمي 
و مالحظه اصول مستندات دعوي و اينكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي بعمل نياورده 
و مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند. علي هذا 

ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 313، 
310 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت سي هزار ريال به عنوان هزينه دادرسي و پرداخت خسارات تأخير و تأديه از 
تاريخ 89/8/10 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مركزي در حق خواهان 
صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين 
شعبه خواهد بود. و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي اصفهان 

مي باشد.  شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

تأسيس
8/4۷3 شماره: 65۷۷ آگهي تأسيس شركت خالصه اساسنامه و تقاضانامه شركت تعاوني توليد 
كشاورزي گلستان سبز وزوان كه در تاريخ 1390/8/۷ تحت شماره 305 و شناسه 14000066458 
در اين واحد به ثبت رسيده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيراالنتشار 
محلي آگهي مي گردد. موضوع شركت: توليد محصوالت كشاورزي، اخذ وام قرض الحسنه و 
ساير تسهيالت اعتباري از منابع بانكي صندوق تعاون و ديگر مؤسسات اخذ هدايا و كمک هاي 
نقدي و غيرنقدي از دولت و اشخاص حقيقي و يا حقوقي، مكانيزه نمودن كشاورزي با توجه 
به موقعيت منطقه، مركز اصلي شركت و نشاني كامل شركت: شهر وزوان خيابان بيست متري 
معلم مقابل كوچه پنجم كدپستي 3۷168-۷5691، مبدأ تشكيل شركت و مدت آن: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود، سرمايه شركت اعم از نقدي و جنسي: مبلغ يكصد و هشت ميليون ريال كه 
به سيصد و بيست سهم سيصد و سي و هفت هزار ريالي منقسم گرديده است. آقايان قربانعلي 
احقاقي و رمضانعلي سميع و محمد فتاح و رضا خاكساريان و غالمرضا عكاف و حسن مؤمني 
وزواني و حسين غربالي به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره و آقاي غالم رضا بيدهندي و علي 
آقا نقيان به سمت اعضاء علي البدل هيئت مديره تعاوني براي مدت سه سال انتخاب گرديدند. 
مديران شركت و اختيارات آن ها و اشخاصي كه حق امضاء دارند: آقاي رضا خاكساريان به 
شماره ملي 6229848325 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي غالمرضا عكاف به شماره 
ملي 6229851156 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي حسين غربالي به شماره ملي 
6229904561 به سمت منشي هيئت مديره و آقاي محمد فتاح به شماره ملي 622983۷862 
به سمت مديرعامل شركت انتخاب گرديدند كليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهدآور بانكي از 
قبيل چک، سفته، برات، اوراق بهادار با امضاء محمد فتاح )مديرعامل( و رضا خاكساريان )رئيس 
هيئت مديره( و در غياب رضا خاكساريان با امضاء غالمرضا عكاف )نائب رئيس( و مهر تعاوني 
داراي اعتبار است و اوراق عادي و نامه ها با امضاء آقاي محمد فتاح )مديرعامل( و مهر تعاوني 
معتبر خواهد بود. محل شعب فعلي شركت: ندارد، بازرسان شركت: آقايان محمدرضا سميع و 
عباسعلي دوستي و حسين خيري به سمت بازرسان اصلي شركت و آقايان لطف اله آقاصي و 
علي جان يوسف زاده به سمت بازرسان علي البدل شركت به مدت يک سال انتخاب گرديدند. م 

الف/ 12615 نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ميمه
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/4۷4 در خصوص پرونده كالسه 1481/90ش9 خواهان مجتبی هنری فرد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه يک فقره چک به مبلغ 3/000/000 ريال پرداخت هزينه دادرسی پرداخت خسارت 
تاخير و تاديه از سر رسيد چک لغايت اجرای حكم به طرفيت سعيد حدادی تقديم نموده است. 
وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 90/9/23 ساعت 9:30 صبح تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در آتشگاه – مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/4۷5 در خصوص پرونده كالسه 1482/90ش9 خواهان مجتبی هنری فرد دادخواستی مبنی بر مطالبه 
دو فقره چک جمعاً به مبلغ 16/۷30/000 ريال پرداخت هزينه دادرسی پرداخت خسارت تاخير و تاديه 
از سر رسيد چكها لغايت اجرای حكم به طرفيت بهشاد شيرانی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 90/9/23 ساعت 10 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
آتشگاه – مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

مدير دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگي
8/4۷6 در خصوص پرونده كالسه 1484/90ش9 خواهان مجتبی هنری فرد دادخواستی مبنی بر 
مطالبه يک فقره چک به مبلغ 3/000/000 ريال پرداخت هزينه دادرسی پرداخت خسارت تاخير 
و تاديه از سر رسيد چک لغايت اجرای حكم به طرفيت 1- زهرا مسلمان زاده. 2- رستم رستم 
پور تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 90/9/23 ساعت 10:15 صبح 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در آتشگاه – مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه 9 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
 

فقدان سند مالكيت
8/4۷۷ نظر به اينكه خانم الهام حيدرپور فرزند اكبر باستناد دو برگ استشهاد محلي كه هويت و 
امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 21/1902 واقع در بخش يک ثبتي شهرضا گرديده كه سند مالكيت مذكور ذيل ثبت 
61398 صفحه 435 دفتر 3۷6 بنام نامبرده ثبت و صادر گرديده اينک نامبرده تقاضاي صدور 
سند مالكيت المثني نموده است لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
يک نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق 
بايست ظرف  باشد مي  نزد خود مي  مالكيت  يا مدعي وجود سند  اشاره اي نشده و  آن  به 
مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اعتراضي نرسدويا  نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر  يا سند معامله تسليم  اصل سند مالكيت 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را 
طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن 
ثبت رئيس   - محمدي  مير  مي شود.  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  اصل  و  المثني  متقاضي   به 

اسناد وامالک شهرضا
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/499 در خصوص پرونده كالسه 1340/90 خواهان هدايت نادري با وكالت علي شيرزاده 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  حكم  صدور  تقاضاي  و  مطالبه  بر  مبني  دادخواستي 
25/500/000 ريال به انضمام كليه هزينه ها و خسارات دادرسي و خسارات تأخير تأديه از 
زمان صدور چک تا زمان پرداخت و حق الوكاله وكيل به طرفيت سميه باقري خولنجاني تقديم 
نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/9/21 ساعت 10 صبح تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. مدير دفتر شعبه 45 حقوقي مجتمع 

شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/500 در خصوص پرونده كالسه 1315/90 خواهان مهدي مهرشاد با وكالت علي شيرزاده 
دادخواستي مبني بر تقاضاي صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت سي و هشت ميليون 
ريال به انضمام كليه هزينه ها و خسارات دادرسي و خسارات تأخير تأديه از زمان صدور چک تا 
زمان پرداخت حق الوكاله وكيل به طرفيت رامين ميراحمدي تقديم نموده است. وقت رسيدگي 
براي روز دوشنبه مورخ 90/9/21 ساعت 11 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به 
اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه 
و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ 
شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. مدير دفتر شعبه 13 حقوقي مجتمع شماره يک 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/501 در خصوص پرونده كالسه 1445/90 خواهان حسين جمشيديان دادخواستي مبني بر 
تقاضاي صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يازده ميليون ريال به انضمام كليه 
هزينه ها و خسارات دادرسي و خسارات تأخير تأديه از زمان صدور چک لغايت زمان وصول 

چک ها به انضمام هزينه حق الوكاله وكيل به طرفيت سعيد بختياري تقديم نموده است. وقت 
رسيدگي براي مورخ 90/9/22 ساعت 12 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده 
تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. مدير دفتر شعبه ۷ حقوقي مجتمع شماره يک شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
8/502 شماره: 90-3۷2 به موجب رأي شماره 559 تاريخ 90/5/30 حوزه 2۷ شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه عليرضا احمدي مجهول المكان 
محكوم است به: پرداخت مبلغ هشت ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و چهل هزار ريال 
بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 90/4/15 لغايت اجراي حكم در حق 
محكوم له مجتبي هنري فرد نشاني محل اقامت: خ رباط اول- روبروي ک مسجد حجت، و 
پرداخت نيم عشر اجرايي در حق. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي 
حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت 
خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد 
به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. شعبه 2۷ حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
به:  است  محكوم  المكان  مجهول  اميني  عبدالرسول  عليه  محكوم   369-90 شماره:   8/503
پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت چهل هزار ريال بابت خسارت 
دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 89/6/25 لغايت اجراي حكم در حق محكوم له مجتبي 
هنري فرد نشاني محل اقامت: رباط اول- موبايل متين و پرداخت نيم عشر اجرايي در حق 
دولت. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. شعبه 2۷ حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
8/504 خانم مليحه الزمان دوامي داراي شناسنامه شماره 326 به شرح دادخواست به كالسه 
3۷94/90 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان غالمرضا قرباني دهكردي بشناسنامه 1۷0 در تاريخ 1390/۷/23 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و همسر به شرح 
ذيل: 1- ماندانا قرباني به ش ش 219 فرزند متوفي،  2- ندا قرباني به ش ش 2360 فرزند متوفي، 
3- ركسانا قرباني به ش ش 1421 فرزند متوفي، 4- مليحه الزمان دوامي به ش ش 326 همسر 
متوفي و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را يكمرتبه آگهي مي نمايد 
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 125۷۷ رئيس شعبه دهم حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

احضار متهم مجهول المكان
8/506 بدينوسيله به آقاي گل احمد اكبري وفق ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري ابالغ 
مي شود در خصوص شكايت آقاي قدرت اله ترابي عليه شما مبني بر سرقت و تحصيل مال 
مسروقه در پرونده كالسه 900510 ب 1 كه در تاريخ 90/9/21 ساعت 9 صبح جهت رسيدگي 
اين صورت وفق مقررات تصميم خواهد شد.  بازپرسي حاضر شويد. در غير  دراين شعبه 

ابوالحسني- بازپرس دادسراي عمومي وانقالب شهرضا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

از  پيش،  سال  چند  كه  بود  برنامه ای  عنوان  ايرانی،  آوای 
شبكه چهار تلويزيون دولتی ايران پخش می شد، برنامه ای 
كه به زندگی نوازندگان و هنرمندان آواز ايرانی می پرداخت 
و صدای آثار هنرمندان موسيقی اصيل ايرانی چون جليل 
شهناز، روح اله خالقی، علی اكبر شهنازی و بسياری ديگر را 
همراه با نمايش عكس هايی از سازهای آنها پخش می كرد. 
در سی و يک سال گذشته اين تنها برنامه ای بود كه سازهای 
ايرانی را نمايش می داد اما نه در حال نواختن بلكه تنها در 
قالب عكس؛ چرا كه نمايش نواختن ساز در سيمای دولتی 
ايران جايی ندارد و ممنوع است. شايد يک جوان سی و يک 
ساله  ايرانی نداند رباب يا قيچک چگونه سازهايی هستند و 
چه صدايی دارند و يا اين كه اصاًل گوشش با نوای اين سازها 
آشنا نيست، سازی كه برايش نواخته نشده و تنها گاهی در 
ميان برنامه های تلويزيونی برايش صدای موسيقی  سنتی همراه 

با تصاويری از ميراث طبيعی و تاريخی پخش می شود.   
با  را  موسيقی  همواره  عرصه  اين  اصلی  سياست گذاران 
برچسب لهو و لعب نكوهش كرده و از اين رو مخالف 
فراهم آمدن موجبات ترويج و گسترش آن هستند. از اين 
ديدگاه تلويزيون به عنوان يک رسانه همه گير نمی تواند نقش 
پررنگی در نمايش و شناخت سازهای ايرانی كه يكی از 

ميراث فرهنگی و معنوی اين سرزمين است، داشته باشد؛ 
اين در حالی است كه نواختن ساز در كنسرت هايی كه از 
هفت خوان مجوزدهی ارشاد عبور كرده اند و همچنين در 
جشن هايی كه به مناسبت های مختلف از جمله اعياد مذهبی، 

و دهه فجر برگزار می شوند، مانعی ندارد.
و اما سئوالی كه پيش مي آيد اين است كه چگونه نواختن ساز 
در تلويزيون حرام و در جايی ديگر حالل است؟ جواب اين 
پارادوكس از ديدگاه سياست گذاران در همان ابتدای سخن 
داده شد، يعنی جلوگيری هر چه بيشتر از ترويج هر نوع 
موسيقی، و نواختن سازهای ايرانی نيز هر چند هم كه جزء 
ميراث فرهنگی ايران باشند از اين قسم نمی توانند جدا باشند. 
ارتباطات  انقالب  جامعه و در راس آن جوانان در عصر 
صوتی و تصويری  گزينه های متعددی برای انتخاب نوع 
موسيقی  دارند؛ ميدانی بزرگ كه اجتناب ناپذير است و 
سياست گذاران كشور ما نسبت به آن بی تفاوت هستند. 
وقتی موسيقی اصيل ايرانی از سوی متوليان فرهنگ كشور 
حمايت نشود و راه عرضه آن سخت و يا بسته شود، افراد 
خواسته و ناخواسته جذب گزينه های ديگر می شوند و اين 
همان ربودن گوی ما در ميدانی است كه در اين سال ها از آن 

كنار گذاشته شده ايم.

كشورهای سراسر دنيا برای معرفی و حفظ موسيقی خود 
سرمايه گذاری نموده و از رسانه های خود در اين راستا به 
بهترين شكل ممكن بهره می گيرند و در تالش اند كه موسيقی 
خود را عالوه بر معرفی و ارائه بهتر به مردم خود به تمام دنيا 
نيز معرفی كنند و شايد بتوان گفت كه در اين امر در صورتی 
موفق خواهند بود كه پشتوانه  اول يعنی شناخت و فراگير 
شدن موسيقی خود را در ميان مردم خودشان داشته باشند و 
اين همان چيزی است كه در ايران ناديده گرفته شده و اجازه 
بروز و نمود به آن نمی دهد. نواختن سازهای ايرانی را به 
صورت زنده بايد در كنسرت های نوازندگان و خوانندگان 
به نامی چون عليزاده ، كلهر و شجريان به تماشا نشست، 
كنسرت هايی كه از پروسه های طوالنی مجوز اداره ارشاد و 

فرهنگ اسالمی با تواضع و تحمل تمام عبور كرده اند.

در حال حاضر كنسرت های موسيقی اصيل ايرانی از سوی 
اجرا كنندگان آن به دليل سختی های مراحل صدور مجوز 
و همچنين نبود سالن های اجرای مناسب، كمتر در كشور 
برگزار شده و بيشتر در كشورهای اروپايی يا در آمريكا 
برگزار می شود كه شايد از نمايی ديگر بتوان آن را در معرفی 
موسيقی اصيل ايران در كشورهای ديگر بررسی كرد اما به 
گفته برخی از برگزاركنندگان به دليل تلطيف نبودن فضای 
ذهنی مردم اين كشورها نسبت به ايران كمتر از سوی غير 

ايرانيان استقبال مي شود.
به هر روی تنگنايی كه موسيقی اصيل و سازهای ايرانی در 
آن به بند كشيده شده اند، ورطه دشواری است كه صدای 
فرهنگ ايرانی را در گلو خفه كرده است؛ ميراثی بزرگ كه 

اين روزها در مهجوری به سر می برد.

میراث فرهنگي
بوم و بر

روزان

میراث در فصلی که گذشت
خبر  يک  روزانه  تقريبًا  گذشت،  كه  تابستانی  در 
درباره تخريب يكی از بناهای تاريخی ثبت شده در 
فهرست آثار ملی در رسانه ها منتشر شده است. در 
زير به اين خبرها كه خالصه  شده اند، نگاهی گذرا 

می اندازيم.

 قلعه 1۷00 ساله »دختر«
در حال ويرانی

مهر: قلعه دختر شهر تاريخی بيشاپور در فارس با 
قدمت 1۷00 سال آنچنان در حال ويرانی و نابودی 
است كه با ادامه اين روند پيش بينی می شود كه بنا 

فرو بريزد.
قلعه دختر در قسمت شمالی شهر تاريخی بيشاپور 
تنگ  باستانی  به محوطه  تپه ای مشرف  بر روی  و 
بيشاپور در آن  چوگان و همچنين دشتی كه شهر 
بنا شده است و بر اساس مطالعات  احداث شده، 
باستان شناسان به عنوان دژی نظامی برای حفاظت 
می گرفته  قرار  استفاده  مورد  باستانی  شهر  اين  از 

است.

پل قديمی اللی به زير آب رفت
مهر: به دنبال آبگيری سد گتوند به عنوان بلندترين 
محور  ارتباطی  و  قديمی  پل  ايران،  خاكی  سد 
مسجدسليمان اللی به زير آب فرو رفت و بخشی 
از تاريخ 105ساله نفت ايران از بين رفت. از آنجايی 
كه با آبگيری سد گتوندعليا حدود 20 كيلومتر از 
جاده مسجدسليمان به اللی در درياچه قرار گرفته 
بزرگ اللی  پل  است و مستغرق می شود، احداث 
جايگزين كردن  هدف  با  آن ها  طرفين  جاده های  و 
شهرهای  بين  ارتباط  برقراری  و  موجود  محور 
به  منطقه  در  گاز  و  نفت  لوله های  عبور  و  مذكور 

مرحله اجرا درآمد.
فرورفتن اين پل فلزی قديمی كه در سال 1329 بر 
ارتباط دو شهر  روی رودخانه كارون و به منظور 
نفت  صنعت  توسط  مسجدسليمان  و  اللی  نفتی 
از  تن  ده ها  كه  افتاد  اتفاق  حالی  در  شد  احداث 
كاركنان بازنشسته و قديمی صنعت نفت كه از اين 
پل خاطرات تلخ و شيرين بسياری داشتند در لحظه 
اين  بر جاده  تپه های مشرف  از  اين پل  غرق شدن 

لحظه را تماشا و گريه می كردند.

حفر تونل زير بافت تاريخی 
يزد برای ايجاد موزه قنات!

مهر: پرونده ثبت جهانی بافت تاريخی يزد در حالی 
مراحل نهايی را سپری مي كند كه مديرعامل گروه 
هتل های مهر در زير بافت تاريخی و ثبت شده اين 
موزه  برای ساخت  متر  به طول 200  تونلی  شهر، 

قنات ايجاد كرده است.
لب خندق  و  مهر  هتل  دو  اتصال  برای  تونل  اين 
در  و  شده  ايجاد  هتل ها  اين  مديرعامل  به  متعلق 
اين بين برخی از قنات های موجود در مسير تونل 
توسط پيمانكار مسدود شده است. ضمن آنكه اين 
مسير قديمی ترين قسمت بافت تاريخی و متعلق به 

دوره ايلخانی است.

 چنارهای تاريخی تهران
در خط خشك شدن

سروهاست،  شهر  استانبول  اگر  فرهنگی:  ميراث 
در  جمله  اين  خواند.  چنارها  شهر  بايد  را  تهران 
جهانگرد  دالواله،  پيترو  را  ايران  پايتخت  وصف 
عباس  شاه  با  همراه  وقتی   ،1۷ قرن  در  ايتاليايی 

صفوی به تهران آمد، گفته است. 
كمر  سال   ۷0 حدود  از  پس  حاال  كه  چنارهايی 
تهران  زده  دود  آسمان  به  سر  و  كرده  سفت 
كشيده اند تا بخشی از هويت تهران را بسازند. اگر 
چه در سال های ابتدايی كاشت چنارهای ولی عصر،  
سال   ۷0 گذر  شد،  غرس  زمين  در  نهال  24هزار 
منها  تهران  از  را  تعداد  آن  از  15هزار  از  بيش  اما 
جای بر  آن ها  از  پايه   8388 فقط  حاال  و   كرده 

مانده است.
چنارها  جان  قاتالن  اصلی ترين  از  يكی  موش ها 
اگر  می جوند  كه  ريشه هايی  خسارت  از  شده اند، 
بگذريم سمومی كه برای نابودی آن ها به جوهای 
آب ريخته می شود جای جان موش ها بالی جان 
چنارها شده است. در كنار اين بايد افزايش گرمای 
هوا به ويژه در سال های اخير را نيز به عوامل مرگ 
چنارها افزود، چراكه اين درختان باشكوه به دمای 

باالتر از 40 درجه حساس هستند. 

  توقف کاوش های باستانی
 به دلیل مداخله مقامات استانی

و  كاوش  پياپی  به رغم سال های  فرهنگی:  ميراث 
باستان شناسی  سايت های  از  بسياری  در  پژوهش 
از  متعدد،  داليل  به  سايت ها  اين  بيشتر  كشور، 
فعاليت  در  استانی  مقامات  مداخله های  جمله 
كاوش های  وضعيت  در  باستان شناسان،  برخی 

غيرتخصصی و يا تعطيلی كامل قرار گرفته اند.
مهمی  عامل  بی سابقه،  عملكردهای  اين گونه 
بزرگ  پروژه های  از  بسياری  كامل  توقف  در 
معضل  به  عمدتًا  كه  است  بوده  باستان شناسی 
افراد  برخی  حضور  مالی،  اعتبارات  از  محروميت 
نظام  هرگونه  فقدان  سايت ها،  در  غيرمتخصص 
علمی  نظارت  نبود  و  نظارتی  شفاف  و  رسمی 
جاری  فعاليت های  تخصصی  صحت  و  اعتبار  بر 

گرفتار شده اند.

داوود مالكي

اصل و اساس ادبيات و موسيقی هرملتی مرهون ادبيات 
عامه و موسيقی فولكلور آن ملت است! موسيقی و 
ادبياتی كه سينه به سينه روايت شده تا ما انسان های 
مدرن امروز ميراث خوارش باشيم و بايد بدانيم اين 
گنج و ميراث گرانبها نبايد در سينه ها دفن بشود و در 

خانه سالمندان و پستوی خانه ها از يادمان برود.
سرزمين ما ايران جای جايش سينه هاست سرشار ترانه 
و سرود، قصه و َمتَل و حكايت، پند و اندرز. فقط 
كافيست دل به اين ترانه ها بدهی تا خيلی چيزها از 

يادت نرود اصالً تا خيلی چيزها كه سال ها و شايد هم 
قرن هاست كه با تو بوده يادت بيايد.

در اين سطور قصدم پرداختن به ادبيات عامه)برزگری، 
بالل( قوم بختياری است. بختياری ها و بهتر بگويم لر 
بزرگ برای تمام احوال خود نغمه و ترانه و قصه دارند! 
وقتی غصه دارند چنان اين نغمه ها شكل حزن آلودی 
به خود مي گيرد كه هر انسانی را به گريه واميدارد! چه 
برسد به انسان هايی كه اين نغمه ها با جانشان اجين 
شده است. و وقتی موسم شادی چنان شوری به خود 
مي گيرد كه تنها بايد در چرخش دستمال های زنانش يا 

شور چوب بازی مردانش ببينی.

قوم بختياری برای بيشتر مراسمات، حاالت روحی، 
و موقعيت های خود نغمه و سرود دارند و شادی و 
دل تنگی هاشان را كلمه می كنند و زير آواز می زنند 
تا با هم در اين اتفاق ها شريک شوند. برزگری شكل 
همين ترانه هاست! گاه همان حرف زدن معمول در بين 
كارگران مزرعه است. گاه حرف های معمول برزگران 
در مورد سختی كار يا ديگر مسائل كاريست. اما گاه 
برزگران به ديگر مسائل نيز در ترانه هايشان دل مي دهند! 
برزگری كه از معشوق خود دور است او به سردسير 
و معشوق به گرمسير و يا برعكس. گاه اين گفتگوی 
عاشقانه هنگامی رخ مي دهد كه عاشق و معشوق دوش 

به دوش هم داس می كشند و در گوش هم ترانه ها را 
پچ پچ می كنند. 

سرود در وصف قهرمانان ايل و ستايش خان و دالور 
مردی ها هم در بختياری ها رايج است هنگامی كه يَل 
ايل است و هنگام  ماتم  ايل زخم می خورد هنگام 
شادی خان يا يَل ايل شادی طايفه هم هست! روحيه 
رزم آوری و دفاع از سرزمين و وطن! گاه ناموس و 
گاه دين خدا و شريعتشان هميشه نزد بختياری ها از 
جايگاهی ويژه ای برخوردار بوده است. كافی است 
به نوع لباس پوشيدن فوم بختياری دقت كنيم تا اين 

روحيه را دريابيم.

ترانه های سرزمين مادری؛

 میراثي معنوي که در پستوي خانه ها از ياد رفته است 

 نام آثار معنوي ايران براي ثبت جهاني 
به زودي مشخص مي شود

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
كش��ور اعالم كرد: نام دو پرونده ي ايران براي قرار گرفتن در 
فهرست ميراث معنوي يونسكو هنوز به شكل قطعي مشخص 

نيست
مس��عود علويان صدر در اين باره توضي��ح داد: اوايل آذرماه 
امسال، اجالس يونسكو در بخش ميراث معنوي در اندونزي 
برگزار مي شود و چند روز پيش از آغاز اجالس، در گزارشي 

به كش��ورها اعالم مي شود كه كدام آثارشان براي ثبت در فهرست ميراث معنوي جهاني 
بررسي مي شود

او گفت:  پيش از اين برخي پرونده هايي كه به يونس��كو فرس��تاده شده اند شامل موسيقي 
اقوام ايراني، لباس اقوام ايراني ، ازدواج اقوام ايراني ، زري بافي ، نقالي و دانش سنتي خليج 

فارس است
سال گذشته ايران پنج پرونده ي ميراث معنوي را شامل آيين هاي معنوي تعزيه، آيين هاي 
پهلواني و زورخانه يي، موسيقي مقامي بخشي هاي شمال خراسان، مهارت هاي سنتي بافت 

فرش كاشان و مهارت هاي سنتي بافت فرش فارس در فهرست جهاني ثبت كرد.

 نیروي انتظامي ورود تورها و افراد
را به کوير مرنجاب کنترل مي کند

مدي��ركل ميراث فرهنگي و گردش��گري اس��تان اصفهان 
گف��ت: در بح��ث كوير مرنج��اب و جلوگي��ري از ورود 
 برخي تورها، شوراي تأمين استان اصفهان ورود پيدا كرده

است.
اس��فنديار حيدري پور ش��وراي تأمين را در اصفهان شامل 
ني��روي انتظامي، فرمانداري و دادس��تاني دانس��ت و بيان 
كرد: متأس��فانه مدتي اس��ت كه عده اي ب��ا رفتن به منطقه  

 كوي��ر مرنجاب مش��كالتي را براي تورهاي مج��از ، دانش��جويان و خانواده ها ايجاد
مي كنند. 

وی با اش��اره به ورود س��ه دس��ته به منطقه  مرنجاب براساس مس��تندات فرمانداري 
شهرستان آران و بيدگل ش��امل خانواده ها، گروه هاي دانشجويي مجوزدار و تورهاي 
داراي مجوز ، اظهار كرد: يكس��ري مسائل و مشكالت در مرنجاب سبب از بين رفتن 
امنيت خانواده ها ش��ده و وضعيت نامناسبي را ايجاد كرده بود. به همين دليل، نيروي 
انتظامي كنترل وضعيت را برعهده گرفته اس��ت و به افراد داراي مش��كل، اجازه  ورود 

نمي دهد.

 هفته آينده از اشیای تاريخی جیرفت
رونمايی مي شود

با گذش��ت هفت سال از خروج 18 شیء تاريخی جيرفت 
توس��ط قاچاقچيان عتيقه از كشور، با رأی دادگاه انگليس، 
13 آب��ان امس��ال اين اش��ياء به ايران بازگش��ت و به گفته 
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگی و گردش��گری هفته آينده 
اين اش��ياء در موزه ملی توس��ط »رئيس جمهور« رونمايی 

می شود.
پيگيری های ايران برای جلوگيری از حراج اشيای تاريخی 

جيرفت در انگلس��تان با رأی دادگاه انگليس به نفع ايران به ثمر نشس��ت و 18 شیء 
تاريخی جيرفت كه تحويل سفارت ايران در لندن شده بود بامداد روز جمعه 13 آبان، 
وارد كش��ور ش��د و طی روزهای اخير به موزه ملی ايران انتقال يافت. اشيای تاريخی 
جيرفت طی س��ال های اخير به طور غيرقانونی از كش��ور خارج ش��ده بود و گالری 
معروف فروش اش��يای عتيقه »بركت« تصميم به حراج اين اشيا گرفته بود كه با طرح 
شكايت س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری و تالش مركز حقوقی 
بين المللی نهاد رياست جمهوری در دادگاه های انگليس سرانجام پس از ۷ سال اين 

اشياء با رأی دادگاه تجديدنظر انگليس به ايران باز می گردند.

رويداد

وقتی موسيقی 
اصيل ايرانی از 
سوی متوليان 
فرهنگ كشور 

حمايت نشود و راه 
عرضه آن سخت 
و يا بسته شود، 
افراد خواسته و 
ناخواسته جذب 
گزينه های ديگر 
می شوند و اين 

همان ربودن گوی 
ما در ميدانی 

است كه در اين 
سال ها از آن كنار 
گذاشته شده ايم

معصومه شهباز
روزنامه نگار ميراث فرهنگی

پیرنیاكان از احوال آشفته موسیقی فاخر می گوید
توليد و پخش بی شمار از موسيقی های مبتذل و خوراندن زوركی آن از طريق شبكه های سراسری 
و موجه جلوه دادن آن توسط يک عده از انسان هايی كه فقط و فقط به دنبال پول و شهرت هستند، 
حرام نيست و ليكن توليد موسيقی هنری و جدی و برگرفته از فرهنگ اصيل اين آب و خاک حرام 

است؟

در روزگار خزان زده موسيقي اصيل ايران

 خنیـاگـران
          سازهای ایرانی

             دربنـد مي نوازند

قرار است در كنسرت همنوازان شيدا، محمدرضا لطفي 
بخواند و بداهه نوازي كند. وي در نشست مطبوعاتي 
كنسرتش گفت: من آواز نمي خوانم، من فرياد مي زنم. 
قطعاً اگر خواننده توانمندي چون شجريان در كنارم 
بود نيازي به خواندن من وجود نداشت اما در نبود 
هنرمندي چون او، اين نياز را احساس مي كنم كه نه 

آواز كالسيک ايراني كه قلندري بخوانم.  
محمدرضا لطفي با اشاره به اين كه آواز ايراني، تک 

محصولي شده است گفت: پيش از انقالب، صداهاي 
گوناگوني وجود داشت. بنان و شهيدي و محمودي 
خوانساري و تاج اصفهاني، هر يک به سبک و سياق 
خود مي خواندند اما 30 سال است كه همه دلشان 
مي خواهد خواندن شجريان را تقليد كنند و اين به سود 

موسيقي آواز ما نيست.
 آهنگساز»سپيده« به اين كه خواننده در كنار نوازنده و 
آهنگساز معنا پيدا مي كند اشاره و بيان كرد: خواننده 

بدون نوازنده نمي تواند بخواند چون ديگر نه خواننده 
كه مداح است و آنچه مي خواند به موسيقي مذهبي 
نزديک مي شود و در اين مدت يكي از رسالت هاي 
من به عنوان آهنگساز و سرپرست گروه شيدا معرفي 
فعليت  به  و  موسيقي  جامعه  به  تازه  خوانندگان 
 درآوردن تواني بوده كه در آنها بالقوه وجود داشته

است.
لطفي در ارتباط با همزمان شدن دو كنسرت اركستر 

گروه ها  از  كدام  هر  گفت:  شيدا  همنوازان  و  ملي 
دارد  اهميت  آنچه  دارند.  را  مخاطبان خاص خود 
اين كه بايد اطالع رساني خوب و كاملي در ارتباط با 
كنسرت ها وجود داشته باشد تا مردم خبردار شوند و 
انتخاب كنند. از سوي ديگر، شش ماه از سال به خاطر 
عزاداري ها و مراسم مذهبي و دهه فجر و هفته دفاع 
مقدس و تعطيالت عيد نمي توان كنسرت گذاشت به 
همين خاطر چنين تداخلي پيش مي آيد و دو كنسرت 

همزمان مي شوند و بزرگ ترين بدي اين همزماني اين 
است كه مردم عالقه مند نه وقت و نه توان مالي رفتن 

به اين كنسرت ها را ندارند.
 اين نوازنده تار با اشاره به قيمت بيلت ها و گراني 
كنسرت در ايران گفت: برگزاري كنسرت در ايران، 
سه برابر اجراي برنامه در بهترين سالن هاي پاريس 
و نيويورک است. ما تالش كرديم قيمت بليت ها را 
از 20 هزارتومان شروع كنيم تا هنرجويان هم بتوانند 
به كنسرت بيايند اما اگر من، تصميم گيرنده بودم سه 
رديف را به همت عالي مخاطبان و با قيمت پايه 
100 هزار تومان اختصاص مي دادم تا عالقه منداني كه 
ناتوان از تهيه بليت هستند هم بتوانند به سالن بيايند و 

موسيقي دلخواه خود را بشنوند.

سي سال مهجوري موسيقي كالسيک ايران و حاال؛

محمدرضا لطفي فرياد مي زند و قلندري مي کند
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زاينده رود
درصد مهمی از اف��راد درگير در حوزه فوتبال 
به داليل مشخص از جمله سطح پايين دانش 
و اطالعات در اصل از درک آنچه باعث شده 
فوتبال ايران مجبور ش��ود چني��ن روزهايی را 

تجربه كند عاجزند.
1. جمالت احساسی دو كارشناس اين هفته 
برنامه 90 كه البته خبره ترين كارشناسان چند 
آيند،  می  شمار  به  ايران  فوتبال  اخير  سال 
خيلی زود از يادها خواهد رفت. همان طور 
از  پور  فردوسی  عادل  كه  نابی  لحظات  كه 
نيمه پر ليوان فوتبال ايران تدوين كرده بود، 
با تصاويری كه از حمله بازيكنان و مسئوالن 
تيم چوكای تالش به داور جوان يک مسابقه 
در دسته دوم باشگاهی ايران در اواخر برنامه 
پخش شد، اثرات مثبت خود را به احتمال 
اين  با  است.  داده  از دست  به سرعت  زياد 
 90 برنامه  ويژه  پخش  از  پس  حاال  وجود 
ايران  فوتبال  موجود  فضای  ترين  مهم  كه 
برای تحليل و بررسی اتفاقات در اين حوزه 
محسوب می شود، می توان پرسيد خروجی 
 نزديک به دو ساعت گفتگو و ميزگرد چه بوده 

است؟
2. اتفاق رخ داده در ورزشگاه سردار جنگل 

 90 برنامه  ويژه  گفتگوی  محور  كه  رشت 
هفته قبل بود با وجود منحصر به فرد بودن 
و در ويترين قرار گرفتن، حادثه اول و آخری 
نيست كه ناگهان فوتبال ايران را تحت الشعاع 
قرار دهد. به همين دليل ساده انگارانه است 
كه انتظار داشت واكاوی اين ماجرا به دستاورد 
فوتبال  اصل  در  شود.  ختم  ويژه ای  و  مهم 
ايران سال های سال است كه با واكنش های 
تند و البته احساسی مقطعی، بحران هايی از 
اين دست در بحث ناهنجاری های فرهنگی 
را پشت سر گذاشته است. اتفاقی كه در ديگر 
حوزه های مهم فوتبال ايران مثل نتايج كسب 
شده، مديريت های متزلزل و غير تخصصی، 
عقب ماندگی های ساختاری و سخت افزاری 
و ... نيز با واكنش مشابهی روبه رو شده است.

 3. اشاره به جايگاه توليد علم در فوتبال ايران 
بيشتر به يک شوخی بزرگ شبيه است. در 
حالی كه بارها و بارها در هنگامه ناكامی های 
بزرگ و كوچک اين نكته شنيده شده است 
به  جهان  سراسر  در  ديگر  حاال  فوتبال  كه 
يک صنعت و علم تبديل شده ولی به طرز 
عجيبی حتی تالشی برای نزديک شدن به مرز 
توليد علم، ارائه تئوری و پيشنهاد راهكار و 
 دستور العمل های ساده در فوتبال ايران ديده

نمی شود.
رسيدن به چنين فضايی البته در يک برنامه 
پر بيننده با مختصات تلويزيونی مثل 90 كه 
بينندگان عادی بسياری دارد، خيلی منطقی 
نيست، اما اين پرسش وجود دارد اگر برنامه 
90 و تهيه كننده و مجری باهوش آن نتوانند 
مقدمات آمادگی برای ورود به چنين فضايی 
و  سايت  يا  روزنامه  كدام  كنند،  فراهم  را 
خبرگزاری فعال در حوزه فوتبال كه به هر 
حال به ناچار با انبوهی از اخبار حاشيه ای 
مواجه اند، اين فرصت را خواهند يافت تا در 

اين راه حرفی بزنند و قدمی بردارند؟
حوزه  در  درگير  افراد  از  مهمی  درصد   .4
فوتبال به داليل مشخص از جمله نحوه ورود 
به اين عرصه )كه در مورد مديران غير ورزشی 
مصداق دارد( و سطح پايين دانش و اطالعات 
خبرنگاران(  و  مربيان  بازيكنان،  از  )برخی 
ايران  فوتبال  شده  باعث  آنچه  درک  از 
 مجبور شود چنين روزهايی را تجربه كند،

جامعه  اين  از  وسيع  بخش  اين  عاجزند. 
عمر  گذران  برای  راه  بهترين  را  روزمرگی 
می داند و چون توانايی برای ايده پردازی و 
خالقيت ندارد، پرداختن به توليد علم، تئوری 
تئوری ها و  ايرانيزه كردن  يا حدقل  سازی 

را جدی  دنيا  پيشرفته  فوتبال های  الگوهای 
نمی گيرد. مثال ساده ناهنجاری هايی است كه 
 در ورزشگاه ها رخ می دهد و كسی از خود

و  احترام  انتظار  كه  آن  از  قبل  پرسد  نمی 
را  تماشاگران  سوی  از  مناسب  برخورد 
ماندن  دور  مورد  در  چرا  باشيم،  داشته 
و  تكنولوژی  قافله  از  ايران  ورزشگاه های 
پيشرفت چشمگير ورزشگاه های دنيا و عذاب 
و رنجی كه تماشاگران ما مجبورند از حضور 
استاندارد  امكانات  فاقد  ورزرشگاه های  در 

بكشند، چيزی نمی گوييم.
چه فرمول هايی را امتحان كرده ايم تا بازيكنان 
نروند و  اشتباه  در طی دوران فوتبال راه را 
ارتباطات  و  تعامالت  برای  الزم  آموزش ها 
كه  اتفاقاتی  تمام  و  بياموزند  را  اجتماعی 
حاال در فوتبال روز دنيا راهكارهايی علمی 
برايشان وجود دارد و ما فقط برای حرف زدن 
دادن درباره آن يد طواليی  نشان  و واكنش 

داريم.
5. اگر قرار باشد مثل عادل فردوسی پور نيمه 
پر ليوان فوتبال ايران را ببينيم، شايد هنوز توان 
بين  در  اين حوزه  به  پرداختن  برای  اندكی 
برخی از عالقه مندان فوتبال باقی مانده باشد. 
خروج از اين نقطه كه مدت هاست در آن 

درجا می زنيم، البته كار ساده ای نيست.
و  ها  همايش  برگزاری  برای  توان  می  اما 
خارج  آن  در  بتوان  كه  علمی  سمينارهای 
و زد  ای  تازه  حرف  رايج  های  كليشه   از 

ايده ها را به قضاوت و بررسی گذاشت، افتتاح 
آكادمی های فوتبال واقعی كه در آن به غير 
از فوتبال همه آن چيزی كه يک فوتباليست 
دارد،  نياز  آن  به  اش  زندگی  در  موفق 
 تجهيز ورزشگاه ها و استفاده از روش های

بدون  كه  فروشی  بليط  سيستم  مثل  مدرن 
ترديد حوزه های جذابی برای سرمايه گذاری 
محسوب خصوصی  بخش  مشاركت   و 
می شود و رفاه تماشاگران را به دنبال خواهد 
با  آموزشی  ويژه  دورهای  برگزاری  داشت، 
بهره گرفتن از الگوهای همين كشور همسايه، 
تركيه برای مديران رده باال و مديران اجرايی 
اقتصادی  راهكارهای  تجربه  فوتبال،  حوزه 
و  استقالل  رفتن  مثل  درآمدزايی  برای  تازه 
پرسپوليس برای انجام بازی های دوستانه به 
شهرهايی كه در سطح اول فوتبال ايران تيم 
كمی  ديگر  اتفاق  چند  و  چندين  و  ندارند 
با انگيزه تر نشان داد. انگيزه ای كه البته در 
 اين مديران و اين ساختار موجود نبايد آن را 

جستجو كرد.

بعد از چند دوره مصدوميت پياپي محرم نويدكيا و 
محمد صلصالي، حاال نوبت به قاسم حدادي فر رسيد 
با مصدوميت هاي طوالني و سنگينش، حوصله  تا 
ببرد؛ حدادي فر در مورد  هواداران ذوب آهن را سر 
اين كه تا نيم فصل به بازي هاي ذوب آهن نمي رسد، 
ايمنا مي گويد: خبر ندارم كه وضعيت  به خبرنگار 
مصدوميتم چطور است اما خودم هم از اين مسأله 
ناراحت هستم و بايد بگويم ناراحتي من بيشتر از بقيه 
است اما چه كار مي توانم بكنم؟ اين بدشانسي نصيب 

من شده و من بايد تنها تالش كنم كه مصدوميتم را 
برطرف كنم.

وي ادامه مي دهد: متاسفانه من در بهترين شرايطم 
مصدوم شدم؛ به تيم ملي پيوسته بودم و شرايط خوبي 
در تيم باشگاهي ام داشتم اما اين مصدوميت باعث شد 
كه اندكي از شرايط مناسب دور شوم؛ در هر صورت 
اكنون تالش مي كنم كه با فيزيوتراپي بهبود پيدا كرده و 

هرچه سريعتر به تركيب تيم باز گردم.
اصفهاني  كاپيتان هاي  بدشانسي  مورد  در  قاسم  از 

مورد  اين  در  او  كه  پرسيديم  سپاهان و ذوب آهن 
و  سپاهان  كاپيتان هاي  كه  دارم  قبول  مي گويد: 
ذوب آهن بدشانس هستند؛ اول محرم، بعد محمد 
صلصالي و حاال هم من. اما ديگر كاري نمي شود 

كرد و فقط بايد با شرايط كنوني ساخت.
وي در مورد شرايط تيمش ادامه مي دهد: ذوب آهن 
اين  اميدوارم  اما  دارد  زياد  مصدوم  بازيكن  اكنون 
مصدومان تا بازي با نفت آبادان بهبود پيدا كنند و 
به بازي باز گردند؛ تيم ما از نظر بازيكن چيزي كم 

قهرمان  امسال  باالخره  ذوب آهن  اميدوارم  و  ندارد 
ايران شود.

نمي شد،  مصدوم  اگر  كه  ذوب آهن  دوم  كاپيتان 
مي توانست در بازي تيم ملي ايران مقابل بحرين براي 
ايران به ميدان برود اضافه كرد: بايد بگويم با توجه به 
اتفاقات قبل ديدارهاي ايران و بحرين خيلي دوست 
داشتم در اين بازي براي تيم ملي به ميدان بروم اما 
متاسفانه به دليل مصدوميت نمي توانم به اين آرزويم 

برسم.

ورزش
خبر

گزارش

حدادي فر: بازوبند کاپیتانی در اصفهان خوش يمن نیست!

پست جديد بصیرت، تشريفاتي نیست!
سرپرست سپاهان كه جاي خود را به رسول خوروش داد، 
گفت: پست جديد من در تيم سپاهان يک پست تشريفاتي 
نيست و من در همه سفرها و تمرينات همراه سپاهان خواهم 

بود چراكه من يک سپاهاني اصيل هستم.
 مجيد بصيرت پيرامون انتخابش به عنوان مشاور فني تيم و قطع 
همكاري اش با باشگاه در زمينه سرپرستي گفت: باألخره من 
يک سپاهاني هستم و اكنون مديريت تصميم گرفته كه در پست 

مشاور همراه تيم باشم و همه سعي خودم را مي كنم تا به خوبي از عهده اين وظيفه برآيم.
وي در پاسخ به اين سئوال كه فكر نمي كنيد پست شما يک پست تشريفاتي باشد، ادامه داد: 
مگر سال گذشته پست آقاي حاج رضايي در سپاهان پست تشريفاتي بود؟ به نظر من پست 

مشاوره به هيچوجه پستي تشريفاتي نيست. 
سرپرست سپاهان در پاسخ به اين سئوال كه دوري از تيم برايتان سخت نيست، تصريح 
كرد: به هيچوجه برايم سخت نيست كه در پست مشاوره كار كنم چراكه من يک سپاهاني 
هستم و در هر پستي كه باشم تالش مي كنم به تيمم كمک كنم ضمن اين كه در جلسه من 
با مسئوالن سپاهان قرار شد در همه تمرينات و سفرها حضور داشته باشم و كنار تيم باشم 

و قرار نيست كه از تيم دور بمانم.

پیروزی راه و ترابری در هفته دوم 
هفته دوم رقابت های ليگ دسته اول واليبال باشگاه های كشور، 
با پيروزی تيم راه و ترابری اصفهان در مقابل گل گوهر سيرجان 

به پايان رسيد.
گوهر برابرگل  حالی  در  ها  رقابت  اين  در  اصفهان  نماينده    
صف آرايی كرد كه تيم راه و ترابری در هفته اول موفق شده بود 
ميزبان خود تيم شهرداری زاهدان را با نتيجه سه بر دو شكست 
دهد. رويارويی دو تيم راه و ترابری اصفهان و گل گوهر سيرجان 

يادآور خاطرات سال گذشته در ليگ دسته اول كشور بود اما اين دو تيم درآن زمان به 
نسبت تيم های شركت كننده چندان قوی به شمارنمی رفتند اما در سال جاری با توجه 
 به بازيكنان قدر و تكنيک باالی هر دو تيم اين رقابت ها با بازی های جذاب و مهيج توأم
 بود. در تيم راه و ترابری اصفهان بازيكنانی چون محمد سعيدی، فرهاد موال بهرامی، 
احسان مهربانفرد، سيدجمال سجادی و وحيد قنبری به عنوان بازيكنان بومی و بهزاد به 
 نژاد، محمد سعيدی، احمد بابايی، سعيد شازده احمدی، ياسر خرسندی، رسول شهسواری،

بهمن قلی پور، امين بسطامی، به عنوان بازيكنان غير بومی حضور داشتند.
اين تيم در حال حاضر نيز زير نظر محمد رجالی تمريناتشان را پيگيری می كنند تا در تاريخ 

28 آبانماه در بازی رفت به مصاف تيم شيروان بروند. 

شانس عقیلی صفر نیست
سال  مرد  نامزد   10 جمع  در  شرايطی  در  عقيلی  هادی 
آسيا  سال  بازيكن  بهترين  كه  ماند  باقی  ايران  فوتبال 

چهارشنبه دو هفته بعد معرفی خواهد شد.
مرد  نامزدهای  بين  در  آسيا  فوتبال  كنفدارسيون  مقامات 
سال فوتبال سال آسيا در سال 2011 نظر ويژه ای نسبت 
به مدافع خوش استيل و با كيفيت باشگاه سپاهان و تيم 
ملی ايران داشتند و شايد تنها علتی كه می توانست عقيلی 

را به كسب عنوان مرد سال آسيا برساند قهرمانی يكی از تيم های سپاهان در ليگ 
قهرمانان يا ايران در جام ملت های آسيا بود.

آسيا  برترين های  جمع  در  گرفتن  قرار  با  ديگر  بار  عقيلی  ممكن  ترتيب  هر  به 
نظر به  كه  اين  وجود  با  و  كشيد  رخ  به  قاره  سطح  در  را  خودش   كيفيت های 
می رسد شانسش نسبت به برخی بازيكنان مدعی زياد نباشد، نمی توان شانس او 

را برای فتح عنوان بازيكن سال آسيا صفر دانست.
فوتبال  سال  مرد  عنوان  به  ايرانی  بازيكنان  نرسيدن  طلسم  عقيلی  اميدواريم 
كسب را  عنوان  اين  ايرانی  يک  دوباره  سال ها  از  پس  و  بشكند  را   آسيا 

كند. 

چارچوب

نايب رئيس بانوان هيأت شمشيربازی اصفهان 
از  اظهار داشت: بدون تجليل و قدرشناسی 
ورزشكاران، هيچ ورزشكاری حاضر نيست 

عمر خود را در راه ورزش بگذارد.
مريم آچاک اظهار داشت: زمانی كه ورزشكاران 
ببينند تالش آنها برای افتخارآفرينی هيچگونه 
تشكر و تجليلی را به همراه ندارد، به طور 
حتم انگيزه خود را برای حضور در ميدان های 
قهرمانی و جهانی از دست داده و به همين 
كاهش  ورزشی  تيم های  كيفيت  نيز  نسبت 

می يابد.
وی در مورد پول واريز شده از طرف شركت ذوب آهن اصفهان 
به حساب اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان و دستور 
استانداری اصفهان مبنی بر بازگشت دوباره اين پول به حساب 
از  بسياری  پول  اين  حتم  طور  به  گفت:  ذوب آهن  شركت 
مشكالت ورزشی استان را حل می كند و انتظار داريم استاندار 
اصفهان كه خود همواره مشوق واقعی ورزش اين استان بودند، 
دست اداره كل ورزش و جوانان استان را برای توسعه هرچه 

بهتر و بيشتر ورزش استان باز بگذارند.
نايب رئيس بانوان هيأت شمشيربازی استان 
از  بهتر  اصفهان  استاندار  داد:  ادامه  اصفهان 
هر شخص ديگری می داند كه بدون صرف 
بودجه های الزم ورزش جای خود را در بين 

مردم باز نمی كند.
هيأت  پيش  روی  برنامه های  مورد  در  وی 
اين  به  اشاره  با  اصفهان  استان  شمشيربازی 
كه در رقابت های شمشيربازی جايزه بزرگ، 
در  و  می شوند  تهران  روانه  آقايان  هفته  اين 
هفته آينده نيز شاهد حضور بانوان شمشيرباز در اين مسابقات 
هستيم، اظهار داشت: در رقابت های جايزه بزرگ، مراسم بازی 

هر اسلحه در يک روز برگزار می شود.
آچاک افزود: در رقابت های جايزه بزرگ شمشيربازی به قهرمانان 

نخست تا سوم اين مسابقات جوايز نقدی اهدا می شود.
وی در ادامه صحبت های خود گفت: برگزاری رقابت های ليگ 
شمشيربازی بسيار مبهم است و در حال حاضر انتظار چگونگی 

اجرای اين مراسم را می كشيم.

دبير هيأت كوهنوردی استان اصفهان گفت: 
قله های مراتيک هيماليا شاهد صعود بانوان 

كوهنورد استان اصفهان شد.
بانوان  داشت:  اظهار  عباسی  مصطفی 
كوهنورد استان اصفهان در صعود بين المللی 
خود به قله مراتيک هيماليا بار ديگر توان و 
به  را  اصفهان  استان  قدرتمند  بانوان  اقتدار 

نمايش گذاشتند.
وی با بيان اين كه در صعود بين المللی قله 
تيم كوهنوردی كشور های  هيماليا،  مراتيک 

داشتند،  حضور  نيز  سوئيس  و  تركيه  جنوبی،  كره  آمريكا، 
همراه  دو  با  اصفهانی  كوهنورد  بانوی  هفت  كرد:  تصريح 
قله های  طاقت فرسای  صعود  كردن  سهل  به  موفق  خود 

هيماليا شدند.
دبير هيأت كوهنوردی استان اصفهان با اشاره به اين كه تيم 
به مدت 18 روز در منطقه  قله مراتيک هيماليا  كوهنوردی 
آزاد  سنی  رده  در  صعود  اين  كرد:  تاكيد  داشتند،  حضور 
برگزار شد. وی ادامه داد: كوهنوردان هيماليا در حالی تن به 

اين صعود دادند كه شرايط آب و هوايی به 
هيچ عنوان خوب نبوده و ورزشكاران جان 

خود را در كف دست قرار دادند.
عباسی افزود: بانوان كوهنورد استان اصفهان 
روز جمعه 20 آبان  ماه به آغوش ميهن باز 

می گردند.
هيأت  آينده  برنامه های  مورد  در  وی 
هفته  در  گفت:  اصفهان  استان  كوهنوردی 
آينده صعود به قله سول خوانسار را پيش رو 
از  نفر   30 تا   20 مراسم  اين  در  كه  داريم 
همراهی  را  اصفهان  استان  كوهنوردی  هيأت  ورزشكاران، 

می كنند.
هفته  در  كرد:  اضافه  اصفهان  استان  كوهنوردی  هيأت  دبير 
آقايان،  برای  سنگ  كارآموزی  كالس  دو  برگزاری  آينده 

مدنظر هيأت كوهنوردی استان اصفهان قرار گرفته است.
دوره  اصفهان  استان  كوهنوردان  نيز  هم اكنون  افزود:  وی 
پشت  رودبارک  در  را  خود  سه  درجه  مربيگری  بازآموزی 

سر می گذارند. 

منهاي فوتبال

فتح قله های هیمالیا زير پای بانوان اصفهانیبازگشت پول ذوب آهن از حساب اداره کل 

درصد مهمی از 
افراد درگير در حوزه 

فوتبال به داليل 
مشخص از جمله نحوه 
ورود به اين عرصه و 
سطح پايين دانش و 

اطالعات از درک آنچه 
باعث شده فوتبال 
ايران مجبور شود 
چنين روزهايی را 

 تجربه كند،
عاجزند

 تیم ملی روسیه
وارد اصفهان شد

براي برگزاري ديدارهاي  تيم ملي فوتسال روسيه 
ايران وارد  امروز  ايران،  ملي  تيم  با   دوستانه 

شد.
فوتسال  ملي  تيم  فني  كادر  اعضاي  و  بازيكنان 
ساعت 2:30 بامداد امروز وارد فرودگاه امام خميني 
تهران شده و پس از آن با اتوبوس راهي اصفهان 

مي شوند. 
به  ورود  از  پس  نفري   40 كاروان  اين  است  قرار 
ايران با دو دستگاه اتوبوس وارد اصفهان و در هتل 

آسمان اصفهان مستقر شوند. 
و  اميد  ملي  تيم هاي  از  متشكل  كاروان  اين 
ملي  تيم  همچنين  بود.  خواهد  روسيه  بزرگساالن 
آسمان  هتل  در  شنبه  روز  از  هم  ايران  فوتسال 
مسئوالن  رايزني هاي  طبق  مي زند.  اردو  اصفهان 
قرار است  فوتبال،  با فدراسيون  باشگاه گيتي پسند 
برگزاري اين مسابقات از سالن پيروزي اصفهان به 

سالن مخابرات منتقل شود. 

قول وزير ورزش
وزير ورزش و جوانان گفت: انتخابات فدارسيون 
فوتبال برخالف برخی صحبت های مطرح شده در 

موعد مقرر برگزار می شود.
فدراسيون  انتخابات  داشت:  اظهار  عباسی  محمد 
امسال  دی ماه  يعنی  شده  اعالم  موعد  در  فوتبال 
شده  اعالم  زمان  نيست  قرار  و  شود  می  برگزار 
 قبلی برخالف برخی صحبت های مطرح شده تغيير

كند. وی همچنين با رد شايعه حمايتش از نامزدی 
فوتبال  فدراسيون  رياست  برای  دادكان  محمد 
وزارتخانه  نيست  قرار  هيچوجه  به  كرد:  تصريح 
فوتبال  فدراسيون  انتخابات  در  كسی  نامزدی  از 
مناسب  شرايط  از  افراد  همه  و  كند  حمايت 
خواهند برخوردار  انتخابات  در  حضور   برای 

بود.
بودن  پيش  در  علت  به  گفت:  همچنين  عباسی 
تيم ها  آماده سازی  برای  و  لندن  المپيک  مسابقات 
اين  در  پرقدرت  حضور  برای  ورزشكاران  و 
در  تغييرات  گرفته ايم  تصميم  مهم،  رقابت های 
با وجود  برسد.  به حداقل  فدراسيون های ورزشی 
را  بوده اند  ناپذير  اجتناب  كه  تغييرات  برخی  اين، 

انجام داده ايم. 

اتفاقی نادر در ورزش فوتبال
سرمربی تيم فوتبال نوجوانان و جوانان آبفای يزد 
حين  در  تيم  اين  بازيكنان  از  يكی  درگذشت  از 

بازی و در زمين چمن شهيد پاكنژاد خبر داد.
بساوی  توكلی  امير  داشت:  اظهار  خيامی  قاسم 
با  را  آخر خود  بازی  كه  آبفا  تيم  15ساله  بازيكن 
در  وی  پايان  بی  تشويق های  با  و  پدرش  حضور 
ورزشگاه شهيد پاكنژاد آغاز كرد در ثانيه 20 بازی 
آخرين گل زندگی خود را به ثمر رساند و مورد 
و  بازی  ادامه  در  گرفت.  قرار  تماشاچيان  تشويق 
در دقيقه 1۷، در محوطه جريمه تيم فوالد آلياژی، 
توپ با شوت بازيكن اين تيم به قفسه سينه امير 
توكلی برخورد كرد و پس از چند دقيقه جان  خود 

را از دست داد.
بيمارستان  اورژانس  اين كه پزشک  بيان  با  خيامی 
فرخی، علت مرگ را پارگی يكی از رگ های قلب 
اعالم كرد، ادامه داد: اين اتفاق در فوتبال جهان هم 
بی سابقه بوده است. گويا با برنامه ريزی هايی كه 
پدرش برای اين بازيكن انجام داده قرار بوده اين 
بازيكن خوش آتيه به تيم سپاهان بپيوندد كه فرشته 

مرگ اين فرصت را از او گرفت.

 پیروزی خفیف بارسا
مقابل تیم دسته سومی

تيم فوتبال بارسلونا چهارشنبه شب در چارچوب 
باشگاه های  حذفی  جام  رقابت های  چهارم  دور 
اسپانيا مقابل تيم دسته سومی هوسپيتالت به برتری 

يک بر صفر رسيد.
 آندرس اينيستا تک گل آبی و اناری ها را با يک 
شوت از راه دور در دقيقه 42 بازی به ثمر رساند. 
با وجود بازی مقابل يک تيم به نسبت ضعيف پپ 
گوارديوال تا حدودی بازيكنان اصلی اش را به ميدان 
فرستاده بود. سسک فابرگاس، ژاوی هرناندز، داويد 
ويا و كارلس پويول همگی در اين بازی برای بارسا 
به ميدان رفتند. البته مسی به دليل همراهی تيم ملی 

آرژانتين در اين ديدار غايب بود. 

اتفاق جالب در لیگ دو
اتفاقات عجيب در فوتبال ايران و به ويژه در ليگ 
يک و دو كم نيست اما اتفاقي كه روز سه شنبه در 
برابر نفت و گاز  بازي سپيدرود رشت در  جريان 
داد،  رخ  دوم  دسته  ليگ  چارچوب  در  گچساران 

شايد در فوتبال دنيا بی سابقه باشد.
بازی سپيدرود رشت و نفت و گاز گچساران  در 
كه در رشت برگزار شد، در دقيقه 80 و طی يک 
سپيدرود  مهاجم  شناس  حق  مصطفی  حمله  ضد 
توپ را از باالی سر دروازه بان به سمت دروازه 
فرستاد اما در همين لحظه يكی از بازيكنان ذخيره 
گرم  مشغول  تيمش  دروازه  پشت  كه  گاز  و  نفت 
دروازه  درون  و  دويد  مسابقه  زمين  به  بود،  كردن 
تالش  اما  شود  تيمش  گل خوردن  مانع  تا  ايستاد 
او نيز حاصلی نداشت و سپيد رود به گل پيروزی 
خود رسيد و جالب آن كه داور به اين بازيكن فقط 

يک كارت زرد داد!

 پایان انگشت نگاری؛ 
 هـوای تــازه

می خواهیم



پادشاهی بسيار چاق بود و از زيادی پيه و گوشت رنج می برد. 
حكما را جمع كرد تا درباره اين بيماری فكری كنند ولی اطبا 
هر دستور و نسخه ای كه دادند مفيد فايده واقع نشد و روز 
بروز بر مقدار گوشت و چاقی پادشاه افزوده شد. ناگهان مردی 
به حضور پادشاه رسيد و خود را معرفی كرد و گفت من از علم 
نجوم اطالع كامل دارم. اگر شاه اجازه بدهند امشب به قواعد 
بيماری چاقی چيست؟  اين  از  ببينم عاقبت سلطان  علم نجوم 
بعهده من،  معالجه الغری شما  باشد  اگر عمر سلطان طوالنی 
واال من را از اين كار معاف كنيد. شاه قبول كرد و به او وعده 

افسردگی و حالتی غمگين،  با كمال  بعد منجم  داد. روز  انعام 
پريشان خدمت سلطان رسيد و عرض كرد به طوری كه ديشب 
از گردش ستارگان فهميدم متاسفانه از عمر ملک بيش از يک 
ماه باقی نمانده است و اگر به اين گفته حقير شک داريد دستور 
فرمائيد مرا زندانی كنند و چنان چه در مدت يک ماه؛ گفته من 
درست در نيامد دستور قتلم را صادر فرمائيد. شاه فوری دستور 

داد او را زندانی كردند. از آن روز به بعد شاه از غم و غصه 
باقی  برايش  اشتهائی  ديگر  و  افتاد  از خورد و خوراک  مردن؛ 
نماند و تا روز بيست و نهم تمام پيه و چربی و گوشت های 
اضافيش آب شد و مانند دوک الغر گرديد. دستور داد آن مرد را 
از زندان احضار كردند و به او گفت: يک روز ديگر به وعده تو 
بيشتر نمانده است اگر من تا فردا نمردم خود را برای مرگ آماده 

كن. آن مرد خنديد و گفت: قربان؛ مگر من چه كسی هستم كه 
بتوانم عمر شاه را پيش بينی كنم. عمر دست خداست و بنده 
ناچيزی مثل من كجا مي تواند مرگ سلطان را پيش بينی كند. 
چون ديدم اطباء نتوانستند داروئی برای الغر شدن شما تهيه و 
تجويز كنند تصميم گرفتم برای خدمت به شما اشتهايتان را با 
اين خبر بد كور كنم تا از پرخوری دست برداريد و به تدريج 
مي بينم.  اكنون  را هم  كارم  نتيجه  كه  الغر شويد و خوشحالم 
پادشاه عمل او را پسنديد و طيبان نيز گفته او را تأييد كردند و 

انعامی نيكو گرفت.

طراح جوان استراليايي با ابداع سيستم آبياري كشاورزي الهام 
گرفته از سوسک كوچک، توانست جايزه 10 هزار دالري امسال 

»جيمز دايسون« را دريافت كند.
سيستم آبياري Airdrop ادوارد ليناكر كه از هواي نازک اطراف، 
مشكالت  براي  جالبي  راه حل  مي تواند  مي كند  استخراج  آب 

زمين هاي زراعي خشک باشد.
اين طراح 2۷ ساله توانست در اين رقابت بر طيف گسترده اي از 
طراحان و مبتكران پيروز شده و اين جايزه 10 دالري را كه براي 
حمايت از پروژه هاي طراحي، تحصيالت فناوري و مهندسي، 
موسسات خيريه تحقيقات پزشكي و اجتماع محلي برنامه ريزي 

شده، به دست بياورد.
دستگاه Airdrop يک راه حل كم هزينه و خود نيرو ده براي 

رشد محصوالت در نواحي خشک محسوب مي شود.

ملبورن،  فناوري سووين بورن در  دانشگاه  دانش آموخته  ليناكر، 
متاثر از يكي از بدترين خشكسالي هاي استراليا در قرن اخير به 
دنبال راهي براي جذب آب از هوا در طبيعت بود كه با بررسي 
سوسک صحرايي نابيب كه در يكي از خشک ترين بخش هاي 

زمين زندگي مي كند توانست به راه حل جالبي دست يابد.
اين سوسک، آب مورد نياز بدن خود را از شبنم هاي صبحگاهي 

بر روي پوست خود در اوايل صبح به دست مي آورد.
دستگاه Airdrop نيز از اين مفهوم استفاده و بر اين اساس كار 
مي كند كه در خشكترين هواها نيز مولكول هاي آب وجود دارند 

كه مي توان با كاهش دما تا نقطه ميعان، آن ها را استخراج كرد.
اين دستگاه، هوا را وارد شبكه اي از لوله هاي زيرزميني مي كند و 
دماي آن را پايين آورده و آب استخراج شده را به طور مستقيم به 

ريشه درختان منتقل مي نمايد.

به گفته جيمز ديسون، تقليد از طبيعت يک سالح قوي براي 
مهندسان محسوب مي شود. دستگاه Airdrop نشان داده كه 
چگونه قوانين ساده و طبيعي مانند ميعان آب را مي توان از طريق 

طراحي ماهرانه و مهندسي قوي به ابزاري مؤثر تبديل كرد.
طبق تحقيقات ليناكر، 11/5 ميلي ليتر آب را مي توان از هر يک 
متر مكعب هوا در خشک ترين بيابانها به دست آورد. نسخه هاي 

جديدتر اين دستگاه مي تواند اين ميزان را افزايش دهد.
ليناكر كه طراحي وي مورد تقدير بسيار اين رقابت قرار گرفت، 
گفت: دستيابي به جايزه 10 هزار دالري اين رقابت براي من به 
اين معني است كه مي توانم سيستم Airdrop را توسعه داده و 
آزمايش كنم. اين دستگاه از پتانسيل الزم براي كمک به كشاورزان 

جهان برخوردار بود و من آماده هر چالشي در اين مسير هستم.
اگرچه اين دستگاه، طراحي جديد محسوب نمي شود اما به گفته 

ليناكر از مزيت هايي نسبت به كارهاي قبلي برخوردار است از 
جمله اين كه انرژي بسيار كمتري نسبت به مدل هاي قبلي مصرف 
مي كند. همچنين يک جايزه 10 هزار دالري ديگر به دپارتمان 
از ديگر مهندسان  ليناكر براي حمايت  دانشگاه محل تحصيل 

جوان در ادامه دادن تحقيقات وي اعطا شد.
از ديگر برندگان اين رقابت طراحي يک تقسيم كننده اتاق قابل 
حمل و جمع شدني موسوم به »صفحه Kwick« بود كه توسط 

مايكل كورن از رويال كالج هنر لندن طراحي شده بود.
اين طراحي به متخصصان مراقبت هاي بهداشتي اجازه خواهد داد 
تا از فضاي در دسترس بهترين استفاده را برده و حداكثر حريم 
خصوصي، كرامت و حفاظت ممكن را براي بيماران فراهم كنند. 
اين طراحي از هم اكنون توجه خدمات ملي سالمت و بهداشت 

را جلب كرده است. 

كاهش  پي  در 
صحنه هاي مصرف سيگار در فيلم هاي 

»آرنولد«  جمله  از  طرح   اين  موافقان  هاليوودي، 
خواستار حذف كامل چنين صحنه هايي شدند.

سينماي  اخير  سال هاي  مطرح  فيلم هاي  به  نگاهي  با 
سيگار  صحنه هاي  كاهش  مشهودي  طور  به  آمريكا، 
كشيدن بازيگران به چشم مي آيد. بنا بر اعالم پايگاه اطالع 
رساني بلومبرگ، استفاده از سيگار و مصرف دخانيات در 
سال هاي اخير تنها در سال 2005 به اوج خود رسيد و از 

آن زمان تا به حال مدام در حال كاهش است.
خوب: وقتي آرنولد هم نصيحت مي كند

 آرنولد شوارتزنگر، فرماندار جمهوريخواه كاليفرنياي 
آمريكا بر اين باور است كه به دفعات بايد با كودكان و 
نوجوانان در ارتباط با مضرات بهداشتي سيگار سخن 
گفت و تاكيد  كرد، بايد هاليوود را مجبور كرد كه در 
سيگار  از  است  نوجوانان  آنان  مخاطب  كه  فيلم هايي 

استفاده نكند.
ديدگاه نظريات علمي در اين زمينه و عملكرد 

استوديوها
سيگار  صحنه هاي  مي كند  ثابت  علمي  تحقيقات 

به  كودكان  مشوق  سينما  پرده  روي  بازيگران  كشيدن 
در  شوارتزنگر  اظهارات  است.  سيگار  كردن  روشن 
هاليوود  عمده  استوديوهاي  كه  شود  مي  ايراد  حالي 
اعالم كرده اند در توليدات خود براي ميليون ها جوان، 
پيام هاي منع كشيدن سيگار را به كار خواهند گرفت. 
فيلم سازي  اولين شركت هاي  از  ديسني  والت  شركت 
منع  پيام هاي  جاري  ميالدي  سال  اوايل  از  كه  است 
كار  به  دي هاي خود  دي وي  از  برخي  در  را   سيگار 

گرفته است.
بد: سيگاري هاي قهار در سينما

با اشاره به سيگاري هاي  ابتدا  اين مطلب در  ادامه  در 
قهار تاريخ سينما از جمله همفري بوگارت كه تقريبا 
لب  به  سيگار  »كازابالنكا«  جمله  از  آثارش  بيشتر  در 
ابتال به سرطان ريه درگذشت،  اثر  ديده مي شود و بر 
در سال  درآمده  نمايش  به  فيلم هاي  در  است:  افزوده 
گذشته نسبت به فيلم هاي به نمايش درآمده در چهار 
نصف  به  كشيدن  سيگار  صحنه هاي  تعداد  قبل  سال 

رسيده است.
بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 2009 نيز در حدود 
نيمي از 145 فيلم سينمايي، اصال صحنه اي از سيگار 
براي  كه  فيلم هايي  در  است.  نداشته  وجود  كشيدن 

كودكان و نوجوانان ساخته شده بودند،  اين ميزان باالتر 
از  نيمي  از  بيشتر  اندكي  اما  بود  و در حد 61 درصد 
فيلم هايي كه درجه »تماشا به همراه والدين براي كودكان 
 زير 13 سال« گرفته بودند ، سيگار كشيدن را نشان داده

 بودند.
زشت: اجراي نقش با اتكا بر سيگار

ايستوود از سيگار متنفر بود كلينت ايستوود به خوبي فهميده 
بود جا به جايي سيگار برگ در دهانش از يک سمت به 
سمت ديگر بيش از هر ديالوگ ديگري كارگر است. اما 
نكته  اينجاست كه او خود از اين حالت در رنج بود. مردي 
كه همه ما چهره اش را با سيگار برگ در دهان و شنل و 
كاله كابويي به خاطر داريم، كه با دو انگشت سيگارش 
 را خونسردانه جابجا مي كرد، انتهايش را مي جويد و دور 
 مي انداخت، از سيگار متنفر بود و مي گفت سخت ترين 
قسمت بازي ام تحمل اين سيگار برگ در تمامي فيلم در 

دهانم است.
با ايفاي نقش هاي منفي  - يول براينر يول براينر كه 
شمايلش  از  جزئي  سيگارش  شد،  مطرح  سينما  در 
بر  سالگي   ۷0 در   1985 در  كه  زماني  و  بود  شده 
آمريكا  ريه  انجمن  رفت،  دنيا  از  ريه  سرطان  اثر 
را پخش كرد كه در  تبليغي  فيلم هاي  از  مجموعه اي 

آن براينر دردمند، از تمام كساني كه سيگار مي كشند 
او  جان  قيمت  به  كه  عادتي  اين  از  تا  كرد  مي  تمنا 

تمام شده است دست بردارند.
گوشه  بر  ياغيانه  را  سيگار  دين  جيمز  دين  جيمز   -
جلوه  بزرگتر  براي  را  كار  اين  او  شايد  داشت.  لب 
انجام  همساالنش  ميان  در  بيشتر  جذابيت  و  كردن 
غول،  و  دليل  بي  شورش  بهشت،  شرق  در  مي داد. 

سيگار و جيمز دين به هم آلوده اند.
و همچنان نظر محققان

 خبرگزاري آسوشيتدپرس ماه گذشته ميالدي نوشت: 
محققان دريافته اند از بين جوانان آمريكايي 18 تا 25 
سال كه تماشاگر فيلم هاي سينمايي داراي صحنه هاي 
سيگار كشيدن هستند، ۷۷ درصد سيگاري و 86 درصد 
آنها تمايل به سيگار كشيدن با تماشاي اين نوع فيلم ها 
اين  اصلي  مشكل  گزارش،  اين  اساس  بر  دارند.  را 
در  است.  سيگاري  جوانان  تعداد  افزايش  فيلم ها 
جوانان  سوم  يک  سال،   25 تا   18 حساس  سنين 
آمريكايي با ديدن اين فيلم ها سيگار كشيدن را آغاز 

كرده و به يک سيگاري قهار تبديل مي شوند.
 اين گزارش مي افزايد، اين امر در مورد بزرگساالن و 

عادت هاي سيگاري آنها نيز صادق است.

الهام از سوسک صحرايي

سیستم جديد تولید آب از هوا ساخته شد

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 17 °14 ° 5 °2 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر

WWW.ZAYANDE-ROUD.COMروزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی8
Bazargani.Zayanderoud@yahoo.com
Zayanderood.newspaper@yahoo.com
Ravabetomoumi.zayanderoud@yahoo.com

       شنبه 21 آبان 1390/ 15 ذی الحجه1432/ شماره Saturday 12 November 2011         660)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام هادی)ع(: 
نعمتی كه برای آن 
شكرگذاری نشود

 مانند گناهی است كه 
آمرزيده نگردد.

خبر

صاحب امتياز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسئول : 

بهمن زين الدين
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فكس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 
119، واحد3

  تأسیس مرکز طراحی
و نمونه سازی هوافضا

مهر: رئيس اتحاديه صنايع هوايی و فضايی ايران از 
ايجاد مركز طراحی و نمونه سازی حوزه هوافضا خبر 
تحقيقاتی  فعاليت های  ايجاد  منظور  به  گفت:  و  داد 
جديد  مركز  است  قرار  هوافضا  در حوزه  استاندارد 
هوافضا  حوزه  در  سازی  نمونه  و  طراحی  زمينه  در 
توسعه  منظور  به  افزود:  ابراهيمی  ايرج  شود.  ايجاد 
فعاليت های محققان در بخش هوافضا برنامه هايی در 
در  اين حوزه  در  بودجه های حمايتی  هدايت  زمينه 
دست تدوين است ضمن آنكه برنامه های موجود نيز 

در حال بازنگری است.

عدس مانع از بروز
 يبوست می شود

بودن  مقاوم  علت  به  است  مغذی  بسيار  كه  عدس 
در برابر خشكسالی در نقاط مختلف جهان به عمل 

مي آيد.
در  موجود  آهن  است.  پروتئين  عالی  منبع  عدس 
قاعدگی  بارداری،  دوران  در  ويژه  به  زنان  برای  آن 
است.  مفيد  كودكان  برای  همچنين  و  شيردهی  و 
كلسترول  و  اضافه  چربی  قرمز،  گوشت  خالف  بر 
ندارد. با تنظيم كردن ميزان قند خون، به بدن انرژی 
باالی  فيبر  دارد.  اكسيدان  آنتی  خاصيت  مي رساند. 
يبوست مي شود. رژيم  بروز  از  مانع  آن،  موجود در 
غذايی حاوی عدس و نخود كه سرشار از فالوانوئيدز 
است خطر بروز سرطان سينه و ناراحتی قلبی عروقی 

را كاهش مي دهد.

مقبره ای تاريخی، روی 
اينترنت

بناهای  بزرگ ترين  و  مشهورترين  از  يكی  ايسنا: 
تاريخی جهان كه مقبره ای باقی مانده از تمدن مايا در 
كشور مكزيک است و از كشف آن به عنوان يكی از 
كشف های قرن نام برده می شود، روی شبكه جهانی 
اينترنت در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفت. اين 
مقبره از سال 2004 ميالدی به دليل انجام پروژه مرمت 
است  بوده  بسته  بازديدكنندگان  روی  نگهداری  و 
می تواند  زمانی  چه  از  نيست  مشخص  هم  هنوز  و 
پذيرای بازديدكنندگان باشد. به همين دليل، مسئوالن 
فرهنگی مكزيک پس از تهيه هزاران تصوير و صدها 
ساعت فيلم از مقبره پاكال، يک نمايش سه بعدی 360 
درجه يی را از تمام بخش های اين مقبره روی سايت 

قرار داده اند.

تداوم رشد بازار رايانه 
در خاورمیانه

روزها  اين  جهانی  بازارهای  كه  حالی  در  فارس: 
رايانه های  عرضه  نمي كنند،  سپری  را  خوبی  شرايط 
شخصی در منطقه خاورميانه كماكان با استقبال قابل 
قبولی مواجه است. گفتني است يافته های موسسه آی 
باعث  مناسب  قيمت گذاری  نشان مي دهد  دی سی 
شده خريد رايانه در برخی كشورهای منطقه همچون 
امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر افزايش 
شخصی  رايانه های  بازار  مي گويند  تحليلگران  يابد. 
در منطقه خاورميانه و آفريقا در سه ماهه سوم سال 
2011 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ميالدی 

۷/4 درصد رشد نشان مي دهد.

نظريه جديد درباره اشتقاق 
قاره ها

مهر: نتايج يافته های دانشمندان فرانسوی نشان مي دهد 
مغناطيسی  ميدان  وارونگی  ای  دوره  پديده های  كه 
تاثير  سطحی  ای  صفحه  تكتونيک  روی  بر  زمين 
گذاشته و منجر به اشتقاق قاره ها شده است. محققان 
فرضيه ای را مطرح كردند كه نشان مي دهد موقعيت 
قاره ها در مدت يک دوره مشخص زمين شناسی با 
بسامد وقوع تعداد وارونگی های ميدان مغناطيسی در 
از مدتها قبل دانشمندان مي دانند  ارتباط بوده است. 
ميدان  وارونگی های  اين  كه  متوسطی  بسامد  كه 
مغناطيسی برپايه آن رخ مي دهند را مي توان از روی 
جهتگيری سنگ های كانی های مغناطيسی حاضر در 

سطح زمين تشخيص داد.

کشف و رهاسازي ۹ بهله 
پرنده شکاري

مسعود طوسي فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
خوزستان گفت: در ادامه گشت كنترل مناطق تحت 
مديريت استان، يگان حفاظت محيط زيست خوزستان 
موفق به كشف و تخريب 11 باب كوخه بازگيري و 
با  دستگيري چهار متخلف شكار و صيد گرديد كه 
تنظيم صورتجلسه تخلف جهت سير مراحل قضايي 
افزود  طوسي  شدند.  استان  قضايي  مقامات  تحويل 
تعداد 20 رشته تور مخصوص صيد پرندگان شكاري 
فرمانده  گرديد.  و ضبط  متخلفين كشف  اين  از  نيز 
پايان  در  خوزستان  زيست  محيط  حفاظت  يگان 
خاطرنشان ساخت 15 قطعه قمري كه به عنوان طعمه 
جهت صيد پرندگان شكاري استفاده مي شد نيز در 

طبيعت رهاسازي شدند.

خواندنی

داستانک

هاليوودی ها كمتر دود می كنند

ازدواجی واقعاً عجیب غريب
گزارش پليس، به نقل از خبرگزاری فرانسه حاكی است، 
به ازدواج درآوردن دختری چهار ساله به مردی 45 ساله 
در پاكستان منجر به دخالت پليس و دستگيری 12 نفر از 

اقوام طرفين شد. 
براس��اس اين گزارش، اين ازدواج قبيل��ه ای در يكی از 
نق��اط دور افتاده واقع در درا اس��ماعيل خوان پاكس��تان 
صورت گرفت كه با رس��يدن خبر آن ب��ه فعاالن حقوق 

بشر، پليس از ماجرا آگاه و تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كرد. 12 نفر از اعضای 
قوم و خويش عروس و داماد به اتهام ناديده گرفتن قوانين منع ازدواج كودكان راهی 
بازداش��تگاه شدند. اين ازدواج جنبه تنبيهی دانست زيرا دايی كودک، عروس داستان 
ب��ا دختر برادر داماد ف��رار كرده بودند و اقوام دختر فراری برای جبران و بازگرداندن 
حيثيت و آبروی از دس��ت رفته اين ازدواج را ترتيب دادند. قرار است اقوام داماد به 

عنوان غرامت دو هزار و 500 دالر به خانواده عروس كوچک بدهند.

تا 201۵ قطب گرم مي شود 
محقق��ان اعالم كرده اند، يخ های دريايی قطب ش��مال تا 
تابس��تان سال 2015 به كل نابود ش��ده و زيستگاه طبيعی 
بس��ياری از جان��دارن از جمله خرس��های قطب��ی از بين 

خواهند رفت.
پيتر ودهمز اس��تاد دانشگاه كمبريج مي گويد يخی كه بر 
روی آبهای قطب ش��مال شناور اس��ت با چنان سرعتی 
در حال ذوب ش��دن هس��تند كه مي توانند تا چهار سال 

ديگر به كل ناپديد ش��وند. يخ های ش��ناور در ميان روسيه، كانادا و گرينلند همزمان 
با فصول كم و زياد مي ش��وند و به تازگی ب��ه كمترين ميزان خود يعنی حدود چهار 
ميليون  كيلومتر مربع رس��يده اند. بيش��تر مدل های موج��ود از وضعيت اين يخها به 
نظارت بر كاهش حجم يخ های ش��ناور پرداخته و مي��زان تخريب آنها را پيش بينی 
مي كنند. با اين همه ودهمز بر اين باور است چنين پيش بينی هايی نمی تواند سرعت 

تاثيرگذاری تغييرات جوی بر روی از بين رفتن يخ ها را تعيين كند.

حراج اينترنتی نوزاد
پ��در و مادر بلژيكی، فرزندش��ان را اينترنتی فروختند و از 

سوی پليس اين كشور دستگير شدند.
 به گزارش ايسكانيوز، زن 22 ساله ای كه همراه شوهرش 
در »فلمي��ش« بلژيک زندگی مي كرد 10 ماه پيش برای بار 
دوم باردار ش��د. زن و ش��وهر جوان ام��ا حتی پولی برای 
سير كردن ش��كم خود نداش��تند؛ بنابراين تصميم گرفتند 
نوزادش��ان را اينترنتی حراج كنند. آنان در يک آگهی اعالم 

كردند نوزاد را به باالترين پيش��نهاد مي فروش��ند. سپس يک زوج هلندی كه بچه دار 
نمي ش��د با پدر و مادر بلژيكی تماس گرفت و در مزايده برنده ش��د. پليس كه اين 
آگهی را در اينترنت ديده بود زن و ش��وهر خالفكار را رديابی و دس��تگير كرد. هم 
اكنون تالش ماموران برای بازداش��ت خريداران نوزاد ادامه دارد. گزارش ايسكانيوز 
مي افزايد، پيش از اين، پدر و مادر آلمانی كه پس��ر هفت ماهه ش��ان را در اينترنت به 

حراج گذاشته بودند زندانی شدند و دادگاه، حضانت كودک را از آنان گرفت. 

يک، دو، سه

پـــادشاه چــاق!

زشـت

خـوب
 بــد

تحقيقات علمي ثابت 
مي كند صحنه هاي 

سيگار كشيدن 
بازيگران روي پرده 

سينما مشوق كودكان 
به روشن كردن سيگار 

است


