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استان  کوهنوردی  هیأت  رئیس 
کوهنورد  بانوان  گفت:  اصفهان 
مرآپیک  قله  فتح  با  اصفهانی 
آمادگی خود را برای فتح قله های 
دادند.  نشان  متری  هزار  هفت 
از  پس  گذشته  شب  چهارشنبه 

بازگشت بانوان کوهنورد اصفهانی از قله مرآپیک، یکی از قله های مرتفع 
رشته کوه های هیمالیا و در ...

روحانیون  فراکسیون  رئیس 
مجلـس شـورای اسالمی گفت: 
پیرامون  آمانو  اخیر  گزارش 
فعالیت هــای هستــه ای ایـران 
خالف واقعیت است و آمانو با 
این اقدام خود را عروسک  دست 

آمریکایی ها کرد. حجت االسالم محمد تقی رهبر در پاسخ به سئوال 
خبرنگاری مبنی بر نظر خود نسبت به ...

یثربي،  محمدعلي طالبي، چیستا 
وحید  و  مقاره عابدي   منصور 
نیکخواه آزاد در نشستي به بررسي 
»جایگاه عنصر قهرمان در سینماي 
کودك« پرداختند. این نشست در 
پنجمین  برپایي بیست و  حاشیه 

جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان در هتل کوثر اصفهان 
برگزار شد. یثربي در تعریف ...

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
 آمانو خود را

عروسک  دست آمریکا کرد

صعود بانوان کوهنورد اصفهانی به قله مرآپیک؛
خیز بانوان کوهنورد اصفهانی برای فتح 

قله های 7000 متری

ورزش   صفحه 7

در نشست تخصصي سینماي کودك مطرح شد:
در سینماي کودك و نوجوان به راحتي 

نمي توان به تعریف قهرمان رسید

فرهنگ و هنر    صفحه 5

سراسري   صفحه 2

زاینده رود پرآب شد؛

 نگراني ها از مرمت سي وسه پل باقي ماند

صفحه 3

صفـحهصفـحه

آمادگی زمستانه راهداران برای راه های 
اصفهان

الریجانی: 

 آمریکا با  قشون کشی نمی تواند
شرایط بحرین را تغییر دهد

صفحه  6

جشنواره تمام شد ولی... 
بود  قرار  فیلم هایی که  پنجم  بیست و  جشنواره 
دیگر  امروز  از  و  شد  تمام  باشد  کودکان  برای 
حال و هوای پروانه ها از شهر گنبدهای فیروزه ای 
رخت برمی بندد تا در و دیوار آذین بسته شهر مثل 
دیگر روزهای پاییزی باشد، زرد و سرد. از همین 
حاال می توان پیش بینی کرد که ارگان های مسئول 
حساب های  تسویه  دنبال  به  امروز  از  متولی  و 
مالی باشند تا بتوانند مخارج جشنواره را تأمین 
کنند و مدیران فارابی از امروز نه جواب تلفن ها 
را می دهند و نه گرمای روزهای سرد اصفهان 
دوران  در  که  هم  ها  می آورند. خیلی  یاد  به  را 
جشنواره فرهنگی نویس و سینمایی نویس شدند 
با  تا  شوند  می  شهرداری  عمومی  روابط  راهی 
نشان دادن خوش خدمتی ها، آگهی های ریز و 

درشت را دریافت کنند تا شاید... 
در هر حال امروز سینمایی ها از اصفهان رفتند و 
جشنواره هم دوباره بر بال امواج سالیق مدیران 
وقتی شاید  تا  شد  سوار  فرهنگی  فرهنگ   با 

دیگر.
با همه اینها باید به شهرداری اصفهان و آدم هایی 
که قراراست بیشتر دغدغه عمرانی داشته باشند 
تا فرهنگی تبریک گفت، چرا که همیشه از جایی 
که فکرش را هم نمی کنید می رسد و این بار 
زیر  که  بود  اصفهان  شهرداری  قرمز  فرش  هم 
پای پروانه ها پهن شد تا اصفهان دوباره میزبان 
فیلم های کودکان و سینماگران ژانر مهجور سینما 

باشد.
با  این که سال بعد میزبان بمانیم یا خیر، دیگر 
ثابت  که  چرا  نیست  مهندسینش  و  شهرداری 
کردند پایه کارهای فرهنگی هستند و اصفهانی 
تعصب  و  غیرت  به  منوط  این جشنواره  ماندن 
به  انگار  که  است  آبشارنشین  اهالی  فرهنگی 

مقدار الزم در دسترس نیست.       
این ها که خواندید همه بدیهیات جشنواره بود 
ولی آیا از همین امروز کسی به یاد بچه ها هست؟ 
کسی اصاًل می داند چنین مخاطبانی وجود دارند 

و هیچ فیلمی برای آنها ساخته نمی شود؟
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در  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  امنیت  کمیته  رئیس 
خصوص تهدیدات نظامی علیه ایران از سوی اسرائیل گفت: 
از  تلی  به  تل آویو  ها،  صهیونیست  سوی  از  اقدام  اولین  در 
خاك تبدیل خواهد شد و ایران جهنمی برای اسرائیلی ها به 

وجود خواهد آورد.
پرویز سروری در واکنش به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی 
ها  اسرائیلی  داشت:  اظهار  ایران،  به  حمله  تهدید  بر  مبنی 
آن  در  زیرا  شد  نخواهد  استراتژیکی  خطای  چنین  مرتکب 
صورت دستاورد شهید طهرانی مقدم را در قلب تل آویو تجربه 

خواهند کرد.
وی ادامه داد: ما خیلی دوست داریم که اسرائیلی ها این امکان 
را فراهم کنند تا مزه اقتدار و فناوری های نظامی خود را به 

اسرائیلی ها تفهیم کنیم.
مقامات  اظهارات  مجلس،  داخلی  امنیت  کمیته  رئیس 
گفت:  و  خواند  توخالی  را  نظامی  حمله  درباره  اسرائیلی 
بیان  نظر  اظهار  قالب  در  را  آروزهایشان  ها   اسرائیلی 
مقابل  در  وقتی  ها  اسرائیلی  که  است  طبیعی  کنند،   می 
حزب ا... زانو زدند، در قبال جمهوری اسالمی ایران که به اقتدار 

 و توانمندی آن اذعان دارند شکست خواهند خورد و جرأت 
حمله ندارند.

سر  اسرائیل  سوی  از  اشتباه  این  زمانی  اگر  گفت:  سروری 
بزند می توانند از نزدیک شاهد خلق فرصت هایی که شهید 
البته  باشند،  ایجاد کرده،  ایران  اسالمی  برای جمهوری  مقدم 
از  اقدام  اولین  در  زیرا  است  دیر  شدن  نادم  برای  زمان  آن 
تبدیل  خاك  از  تلی  به  تل آویو  ها،  صهیونیست  سوی 
وجود  به  ها  اسرائیلی  برای  جهنمی  ایران  و  شد   خواهد 

خواهد آورد.

این  ها  اسرائیلی  به  ما  توصیه  داد:  ادامه  تهران  نماینده 
داشته را  تجربه  این  دارند  را  امکاناتش  اگر  که   است 

 باشند.
حادثه  از  اسرائیل  مقامات  خرسندی  ابراز  در خصوص  وی 
گفت:  نیز  کشور  در  نظامی  پادگان  یک  در  آمده   پیش 
اسرائیلی ها بدانند جمهوی اسالمی حسن مقدم ها را تکثیر 

کرده و توسعه فناوری های ما متوقف نخواهد شد.
سروری گفت: به طور حتم در آینده نزدیک شاهد دستاوردهای 

جدید در فناوری های دفاعی و نظامی خواهیم بود. 

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسالمی:

خطای صهیونیست ها، تل آویو را تلی از خاك می کند

ادامه رویکرد خصمانه غرب 
علیه ایران و هشدار درباره به 

خطر افتادن امنیت جهانی
مهر: همزمان با تالش آمریکا، فرانسه و آلمان برای 
اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران، چین و روسیه 
افتادن  و برخی از کشورهای غربی درباره به خطر 
کشور  این  علیه  ماجراجویی  پی  در  جهانی  امنیت 

هشدار دادند.
 جدیدترین گزارش مدیرکل آژانس در حالی منتشر 
اتهامات  می شد  بینی  پیش  که  همچنان  که   شد 
بی سابقه ای در این گزارش نسبت به ایران روا داشته 
شده که مورد انتقاد بسیاری از کشورها از جمله چین، 

روسیه و جنبش عدم تعهد قرار گرفته است.
 در این گزارش ادعا شده که ایران فعالیت هایی را در 
ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته ای انجام داده 
است. این اطالعات همچنین نشان می دهد که پیش از 
پایان سال 2003، این فعالیت ها تحت یک برنامه، انجام 
شده و برخی از این فعالیت ها ممکن است همچنان 
ادامه داشته باشند.  در این گزارش از ایران خواسته 
می شود به منظور فراهم نمودن توضیحات روشنگرانه 
نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای اش که 
در ضمیمه گزارش مورد شناسایی قرار گرفتند، بدون 
تعلل و به طور محتوایی وارد گفتگو و همکاری با 

آژانس شود.
فرانسه 

ای  بیانیه  در  الیزه  کاخ  گزارش  این  انتشار  پی  در 
بودن  آمیز  صلح  بر  ایران  تأکید  به  اعتنایی  بی  با 
آژانس  بازرسان  اظهارات  و  خود  هسته ای  برنامه 
با  ایران  بر همکاری شفاف  اتمی  انرژی  بین المللی 
 این نهاد بین المللی اعالم کرد: در صورتی که ایران 
درخواست ها را برای همکاری با جامعه بین الملل 
در خصوص برنامه هسته ای خود رد کند، فرانسه و 
انگلیس درباره تحریم های جدید و بیشتر علیه این 

کشور تصمیم می گیرند.
انتشار  نیز گزارش دادند در پی   رسانه های غربی 
گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
و  فرانسه  رتبه  عالی  مقامات  ایران،  هسته ای  برنامه 
انگلیس نشستی را در خصوص همکاری های امنیتی 
و نظامی در لندن برگزار کرده و درباره برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران به شدت ابراز نگرانی کردند.

آلمان
صدراعظم  مرکل  آنگال  سخنگوی  سیبرت  استفان 
اعمال  بر  آژانس  گزارش  انتشار  پی  در  نیز  آلمان 
تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسالمی ایران تأکید 
آلمان مدت های طوالنی است  کرد و گفت: دولت 
که نگران پیشرفت برنامه هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران است.  وی با بی اعتنایی به تأکید ایران برای 
لزوم از سرگیری مذاکرات هسته ای گفت: تهران باید 
بر سر میز مذاکرات هسته ای حاضر شود و شفافیت 
بیشتری را درباره برنامه هسته ای خود به قدرت های 
جهان از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، 

روسیه نشان دهد.
آمریكا

جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز در یک کنفرانس 
خبری در واشنگتن با بی اعتنایی به رایزنی های مستمر 
رئیس جمهوری آمریکا با مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران مدعی شد: 
کننده  نگران  ایران  درباره  آمانو  یوکیا  اخیر  گزارش 
کشور  این  علیه  بیشتری  تحریم های  باید  و  است 

اعمال شود.
 کارنی در ادامه تالش ای خود برای جوسازی درباره 
برنامه هسته ای ایران گفت: آمریکا در پی روش های 
بیشتر برای اعمال فشار علیه ایران است زیرا گزارش 
نیت  درباره  را  بین الملل  جامعه  نگرانی  آمانو  اخیر 

برنامه هسته ای این کشور برانگیخت.
 طرح تهدید نظامی علیه ایران در حالی مطرح می شود 
مقامات  برخی  آژانس  گزارش  انتشار  پی  در  که 
تهران  علیه  ماجراجویی  هرگونه  درباره  آمریکایی 
هشدار داده اند. در همین رابطه ریچارد راسل مشاور 
نظامی ارتش آمریکا در گفتگو با روزنامه معاریو با 
اذعان به نبود اطالعات کافی در خصوص تأسیسات 
هسته ای ایران درباره پیامدهای ماجراجویی علیه ایران 
هشدار داد.  رژیم صهیونیستی در حالی خواستار اعمال 
تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسالمی ایران است 
که خود دارای زرادخانه های هسته ای خطرناکی بوده 
و حاضر به پیوستن به پیمان منع گسترش سالح های 

هسته ای نیست.
 از سوی دیگر تهدیدهای رژیم صهیونیستی درباره 
اقدام نظامی علیه ایران با واکنش تند مقامات غربی 
مقامات  با  بارها  بین الملل  جامعه  و  شده   مواجه 
تل آویو درباره پیامدهای ماجراجویی علیه ایران و 
کرده  گفتگو  فارس  منطقه خلیج  در  احتمال جنگ 
دبیرکل سازمان  بان کی مون  است. در همین حال 
ملل خواستار حل پرونده هسته ای ایران به شیوه ای 
دیپلماتیک و در عین حال پایبندی بیشتر این کشور 
به قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس 

بین  المللی انرژی اتمی شد.
روسیه

وزارت خارجه روسیه نیز ضمن مخالفت با تحریم های 
آمانو  گزارش  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  بیشتر 

درباره این کشور را با انگیزه سیاسی توصیف کرد.
کرد:  اعالم  بیانیه  این  در  روسیه  خارجه  وزارت 
 گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تالش های جامعه بین الملل را برای کاهش حساسیت ها 

درباره برنامه هسته ای ایران از بین می برد.
نیز  روسیه  وزیر خارجه  معاون  ریابکوف   سرگئی 
تأکید کرد: تاکنون هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت 
علیه برنامه هسته ای ایران مطرح نشده و روسیه تالش 
می کند تا شرکای خود را از موافقت با تحریم های 

بیشتر علیه ایران برحذر دارد.
 وی تأکید کرد: جامعه بین الملل از اعمال فشارهای 
بیشتر علیه ایران به عنوان ابزاری در جهت براندازی 
نظام حکومت جمهوری اسالمی استفاده می کند اما 

نمی توانیم این رویکرد را بپذیریم.

مجلس  روحانیون  فراکسیون  رئیس  فارس: 
شورای اسالمی گفت: گزارش اخیر آمانو پیرامون 
است  واقعیت  ایران خالف  هسته ای  فعالیت های 
دست  عروسک   را  خود  اقدام  این  با  آمانو  و 

آمریکایی ها کرد.
حجت االسالم محمد تقی رهبر در پاسخ به سئوال 
گزارش  به  نسبت  خود  نظر  بر  مبنی  خبرنگاری 
اخیر آمانو در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران 
اظهار داشت: آمانو عروسکی در دست آمریکا و 
استکبار جهانی است و اراده ای از خود برای بیان 

واقعیت ها ندارد.
دنیا  در  بین المللی  جهانی  سازمان های  به  وی 
بشر،  حقوق  سازمان های  افزود:  و  کرد  اشاره 
آزاد  لیاقت  ملل  سازمان  حتی  و  هسته ای  انرژی 
به  را  مسائل  انعکاس  بیان  شایستگی  و  بودن 
صورت آزادانه ندارند و آمانو نیز از قبیل این افراد 

محسوب می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به این که افرادی مانند آمانو، عروسک هایی 
در دست آمریکا هستند، تصریح کرد: این افراد به 
کشور های  و  آمریکا  رفتار های  از  کامل  صورت 
نیز در  این موضوع  الگو برداری می کنند و  غربی 

گزارش های آنها قابل مشاهده است.
خود  نظرات  نقطه  و  دیدگاه ها  بیان  ضمن  وی 
پیرامون این که هر چند کشور به دنبال سالح های 
هسته ای نیست اما ایران حق برخورداری از این 
سالح ها را دارد، اضافه کرد: ایران در هیچ زمانی 
در راستای تولید سالح هسته ای نبوده و نیست و 
وجود  موضوع  این  بر  نیز  شاهدی  و  قرینه  هیچ 

ندارد.
در  موجود  زور گویی  های  نا  بسامانی های  به  رهبر 
دنیا اشاره کرد و بیان داشت: وجود صد ها کالهک 
موضوع  این  گویای  اسرائیل  دست  در  هسته ای 
نیز برای  است و حق وجود سالح های هسته ای 

ایران وجود دارد.
پیرامون  آمانو  اخیر  گزارش  کرد:  تأکید  وی 
و  بوده  واقع  خالف  ایران  هسته ای  فعالیت های 
صحت ندارد و ایران در هیچ زمانی به دنبال تولید 

سالح های هسته ای نبوده است.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: تولید سالح های هسته ای مخرب توسط 
کشور با فرهنگ و اصالت جمهوری اسالمی ایران 
آمانو در  مانند  افرادی  هم خوانی ندارد و اظهارات 

بیش  دروغی  زمینه  این  در  ایران  فعالیت  راستای 
نیست.

وی با بیان این که گزارش ارائه شده در راستای 
فعالیت های ایران در زمینه تولید سالح های ایران 
فرا فکنی حوادثی است که در داخل آمریکا اتفاق 
با  آمریکایی ها  حاضر  حال  در  گفت:  می افتد، 
شدید ترین بحران مواجه هستند و اسرائیل نیز در 
منطقه در فشار های سیاسی بین المللی قرار دارد و 

حامیان خود را از دست داده است.
اسرائیل  حامیان  از  آمریکا  داشت:  اظهار  رهبر 
حاضر  حال  در  کشور  این  می شود.  محسوب 
در سیاست داخلی خود گرفتار شده است و در 

شدید ترین وضع اقتصادی قرار دارد.
وی به سقوط دولت های ایتالیا و یونان در روز های 
گذشته اشاره کرد و افزود: جریان های اخیر هشداری 
راستای تخریب روحی  در  فعال  برای قدرت های 

انحراف  این کشور ها برای  ایران است و  و روانی 
افکار عمومی به طرح حقوق بشر به حمله به ایران و 

تهدید های علیه کشور متوسل شده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اقدامات کشور های غربی علیه کشور 
تصریح کرد: این اقدامات سناریوی مزحکی برای 
ایران است و این سناریو برای ایرانیان قابل توجه 
نیست و توسط کشور هایی مطرح می شود که در 
شدید ترین بحران ها قرار دارند. وی به پاسخ های 
ملت ایران در مقابل تهدید های مطرح شده توسط 
این کشور ها اشاره کرد و ادامه داد: این تهدید ها 
از واقعیت عینی برخوردار نیستند و ملت ایران با 
در  ایران  اسالمی  از جمهوری  حمایت های خود 

مقابل این تهدید ها مقاومت می کنند.
رهبر تأکید کرد: این تهدید ها رجز خوانی دروغین 
و  مشاهده  و  است  غربی  کشور های  و  آمریکا 

مطالعه سیاست های این کشور ها شرایط نابسامان 
آنها را نشان می دهد.

وی با اشاره به ضرورت سازندگی کشور در مقابل 
تهدید ها و تحریم های علیه ایران اضافه کرد: ملت 
ایران همواره از کشور در مقابل این تهدید ها دفاع 
می کند و حفظ وحدت انسجام درونی برای حفظ 
بسیاری  اهمیت  از  تهدید ها  این  مقابل  در  کشور 

برخوردار است.
شورای  مجلس  روحانیون  فراکسیون  رئیس 
با  که  این  بر  مبنی  سئوالی  به  پاسخ  در  اسالمی 
اعتباری  هم  باز  آژانس  برای  گزارش،  این  ارائه 
دلیل  به  کشور ها  این  داشت:  بیان  می ماند،  باقی 
عدم بیان واقعیت ها و ارائه گزارش های دروغین 

از ابتدا اعتباری نداشته اند و ندارند.
این  مقابل  در  را  خود  باید  کشور  گفت:  وی 
مسائل حفظ کند و بیان گزارش های دروغین این 

کشور ها علیه ایران نباید سبب ایجاد انحراف در 
میان مردم شود.

رهبر در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا ارائه 
این گزارش سبب صادر شدن قطعنامه علیه ایران 
اظهار  می شود،  امنیت  شورای  کشور های  توسط 
صادر  قطعنامه  این  که  می شود  تصور  داشت: 
مخالفت  با  موضوع  این  هم اکنون  زیرا  نمی شود 
کشور های چین و روسیه مواجه شده است و در 
صورت تحقق این موضوع، صدور قطعنامه برای 

ایران و ایرانیان ارزشی ندارد.    
راستای  در  اقدامات  این  بودن  بی تأثیر  به  وی 
بیان  و  کرد  اشاره  کشور  درونی  انسجام  کاهش 
به  ایران  علیه  عربی  کشور های  اقدامات  داشت: 
ویژه  به  و  مختلف  زمینه های  در  مردم  مشارکت 
برای دفاع از کشور خدشه ای وارد نمی کند بلکه 

مشارکت و همراهی مردم را افزایش می دهد. 

سراسری

خبر

نصف النهار

تروریسم، مانعي سر راه دموکراسي است
نخست وزیر ترکیه در سخناني اعالم کرد: اروپا نسبت به 
اقدامات تروریست ها و حزب کارگران کردستان ترکیه ) 

پ.ك.ك( چشم پوشي مي کند.
طیب  رجب  دارالخلیج،  اماراتي  روزنامه  از  نقل  به 
در  مطبوعاتي  نشستي  در  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان، 
اظهار  به پ.ك.ك  اشاره  با  کشور  این  پایتخت  آنکارا، 
اقدامات  به   نسبت  را  چشم پوشي هایي  اروپا  داشت: 

سازمان هاي تروریستي صورت مي دهد.
علیه  را  وحشیانه اي  حمالت  که  دارند  وجود  تروریستي  سازمان هاي  افزود:  وي 
نیروهاي امنیتي و نیز شهروندان، زنان وکودکان بي گناه انجام مي دهند و متأسفانه با 
وجود اسناد و مدارکي که روابط دوستانه ما با اروپا و رهبران این کشورها را ثابت 
مي کند، اروپا همچنان به چشم پوشي خود نسبت به اقدامات سازمان هاي تروریستي 

ادامه مي دهد.
براي  وسیله اي  قانون  و  دموکراسي  که  معتقدیم  ما  گفت:  ترکیه  نخست وزیر 
مي کنیم  حمایت  قوانین  و  دموکراسي  از  ما  بنابراین  است،  تروریسم  با  مبارزه 
مبارزه  مي کند،  حمایت  را  تروریستي  سازمان هاي  و  تروریسم  آنچه  هر  با   و 

خواهیم کرد.
و  پیشرفت  راه  سر  بر  بزرگ  مانعي  را  تروریسم  پدیده  پایان  در  اردوغان 
اصالحات  انجام  براي  خود  تالش هاي  به  دولت  افزود:  و  دانست  دموکراسي 
دست  بین المللي  قوانین  و  بشر  حقوق  دموکراسي،  از  هرگز  و  داد  خواهد   ادامه 

نخواهد کشید. 

مایک مولن دریافت نامه را تأیید کرد 
گفته  که  محرمانه ای  نامه  وجود  مولن  مایک  سخنگوی 
جمهور  رئیس  زرداری  علی  آصف  سوی  از  می شود 
ارتش  مشترك  ستاد  وقت  رئیس  مولن  برای  پاکستان 

آمریکا ارسال شده است را تأیید کرد.
کاپیتان جان کری که در زمان فرماندهی مایک مولن در 
ستاد مشترك ارتش آمریکا سخنگوی وی بود این مطلب 
را به طور ضمنی تأیید کرد اما گفت که مولن این نامه 

باره  این  بیشتری در  به آن نکرده است؛ وی جزئیات  ندانسته و توجهی  را موثق 
ارائه نکرد.

کرده  تکذیب  را  نامه ای  دریافت چنین  این  از  پیش  مولن  که  است  در حالی  این 
بود.

در همین حال، حسین حقانی سفیر پاکستان در آمریکا نیز متهم به دست داشتن در 
این قضیه و تالش برای تضعیف ارتش شده و ارتش پاکستان در دیدار اخیر خود 

با زرداری خواستار استعفای سفیر پاکستان شده است.
یک کانال تلویزیونی محلی پاکستان نیز خبر داد که استعفای حقانی به دست رئیس 
نکرده  تأیید  را  خبر  این  تاکنون  جمهوری  ریاست  سخنگوی  اما  رسیده  جمهور 

است.
بعد از عملیات کشتن اسامه بن الدن در ابیت آباد، یک فرد آمریکایی پاکستانی االصل 
مولن  مایک  دریاساالر  برای  را  نامه ای  زرداری  که  کرد  ادعا  اعجاز  منصور  نام  به 
فرمانده وقت ارتش آمریکا ارسال داشته و در آن نامه از واشنگتن خواسته تا برای 

دفع خطر ارتش و سرویس اطالعاتی پاکستان به وی کمک کند. 

اتحادیه عرب، اعتبار خود را از دست داد
  

محمد البرادعی که برای دیدار با شخصیت ها و گروه های 
با  گفتگو  در  است،  کرده  سفر  کشور  این  به  تونسی 
روزنامه الشروق اعالم کرد که وی در زمان حضور خود 
برخورد  ایران  با موضوع هسته ای  درستی  با  آژانس،  در 

کرده است.
اشاره  با  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  سابق  کل  دبیر 
به برخی اخبار که گفته شده است وی در برخی موارد 

درباره برنامه  هسته ای ایران مخفی کاری کرده است، آن را »یاوه گویی« خواند و تاکید 
کرد همانطور که با موضوع هسته ای عراق برخورد نمود و تأکید کرد که در این 
کشور سالح کشتار جمعی وجود ندارد، با موضوع هسته ای ایران نیز به درستی و 

راستی برخورد کرده است.
درباره  دیگر  شخصیت های  و  دولت ها  و  کشورها  همه  مانند  به  نیز  البرادعی 
هر  که  کرد  تأکید  و  داد  هشدار  ایران  علیه  رژیم  این  احتمالی  حماقت  هرگونه 
فاجعه بار  منطقه  کل  برای  که  شد  خواهد  منجر  عواقبی  به  ایران  به  نظامی   حمله 

خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سوریه و مصر )کشور خود( اشاره کرد و 
با بیان این که اتحادیه عرب با به تعلیق در آوردن عضویت سوریه، اعتبار خود را 
از دست داد، در خصوص انقالب کشور در مصر نیز اعالم کرد که هنوز در مصر 
حاکم  مبارك  حسنی  رژیم  اساسی  قانون  هنوز  و  است  نکرده  تغییر  زیادی  چیز 
 است و اگر وضع همینطور ادامه یابد وی انقالب مردم گرسنه و فقیر را پیش بینی 

می کند.

جهان نما 

رئیس مجلس با بیان این که کشورهای عربی نباید دنبال 
ماجراجویی های غرب باشند، گفت: آمریکا با چراغ 
سبز دادن به برخی کشورها و قشون کشی به بحرین 
نمی تواند شرایط را تغییر دهد؛ چراکه انقالب بحرین با 

اینگونه اقدامات آبدیده تر می شود.
طی  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
سخنانی در همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه گفت:  
امروز ما در صحنه ای زندگی می کنیم که تحوالت زیادی 
در آن وجود دارد، تحوالتی که منطقه را دگرگون کرده 

و ریشه  های قرآنی هم داراست.
وی افزود: شعارهایی  که امروز از بحرین، یمن، مصر، 

تونس و دیگر کشورهای بیدار شده می شنویم، پیگیری 
مفاهیم قرآنی است.

رئیس مجلس همچنین اضافه کرد: آیا آمریکا نمی داند 
که در مورد حقوق بشر نسبت به ایران دروغ می گوید،  
اما در همین منطقه خاورمیانه حکومت های مستبدی 
هستند که آمریکا از آنها حمایت می  کند درحالی که در 

آن کشورها حتی زنان حق رانندگی هم ندارند.
وی ضمن انتقاد شدید از گزارش اخیر آژانس انرژی 
اتمی در رابطه با فعالیت هسته ای کشورمان تأکید کرد: 
در گزارش سال 2003 آنها خودشان اعالم کردند که 
است  اسالمی صلح آمیز  فعالیت هسته ای جمهوری 

اما امروز در ضمائمی که رژیم صهیونیستی به آژانس 
انرژی اتمی داده، در آن علیه ایران دروغ گفته اند.

رئیس مجلس با هشدار به آمریکا در قبال تحوالت 
منطقه اظهار داشت : آمریکایی ها تصور نکنند که با 
چراغ سبز دادن به برخی کشورها و قشون کشی به 
بحرین می توانند شرایط را تغییر دهند؛ انقالب بحرین 

با اینگونه اقدامات آبدیده تر می شود.
وی با بیان این که عقالنیت یکی از تعالیم مهم قرآن 
است، عقل را دارای جایگاه مهمی در حیات فردی و 
اجتماعی دانست و تصریح کرد: تمدن غرب می گوید 
که ما از عقل بهره  می گیریم اما عقلی که از امیال پوشیده 

شده باشد، اجازه نمی دهد که عقل تنفس کند،  بنابراین 
عقل هم به تبع آن محدود می شود.

رئیس مجلس با بیان این که امروز ملت های اسالمی به 
بلوغ رسیده اند و حتی غربی ها هم از شعارها و اقدامات 
مسلمانان برای بیان اعتراضات خود استفاده می برند، 
تصریح کرد: مسلمانان در شرایط کنونی باید یک واحد 
باشند نه این که مثل کشورهای عربی محفلی تشکیل 
داده و به دنبال ماجراجویی های آمریکا و غرب باشند.

الریجانی در پایان سخنان خود تأکید کرد که جامعه 
عرب باید پرچم دار مبارزه باشند نه این که به مقابله با 

ملت های مبارز بپردازند. 

الریجانی: 

آمریکا با چراغ سبز به  کشورها و قشون کشی نمی تواند شرایط بحرین را تغییر دهد

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

آمانو خود را عروسک  دست آمریکا کرد
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ادامه حیات فرش 
دستباف در ایران در 
گرو حمایت از بافنده، 
تولید کننده و خریدار 
است به گونه ای که 

این سه عنصر همانند 
حلقه های زنجیر به هم 
متصل بوده و فقدان 
هر کدام می تواند 

صنعت فرش ایران را 
 در ورطه نابودی

 قرار دهد

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: با وجود آغاز 
فصل سرما و مصوبه سه ساله شورای اداری عشایر 
استان اصفهان، شرکت گاز این استان به کانون عشایر 

گل افشان با 350 خانوار ساکن گازرسانی نمی کند.
اصغر مرادی با اشاره به این که با آغاز فصل سرما 
در کشور و همچنین در استان اصفهان گازرسانی به 
البته  داشت:  اظهار  می شود،  انجام  عشایر  چادرهای 

عشایر کوچ رو از استان اصفهان خارج شده اند.

وی در ادامه از ورود عشایر کوچ  رو عرب به استان 
اصفهان در ابتدای آذرماه سال جاری خبر داد و افزود: 
سوخت مورد نیاز این دسته از عشایر از طریق نفت 
تأمین می شود. مرادی اضافه کرد: یکی از مشکالتی که 
در سوخت رسانی به عشایر وجود دارد در مورد عدم 

گازرسانی به کانون توسعه عشایر گل افشان است.
وی با انتقاد از این که حدود سه سال از مصوبه شورای 
عشایر استان اصفهان در مورد گازرسانی به این کانون 

می گذرد، بیان داشت: با تمامی پیگیری ها و صحبت هایی 
که با طغیانی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان و 
بهروز جعفری نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای 

اسالمی داشتم، هنوز این مشکل برطرف نشده است.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان ادامه داد: هم اکنون 
350 خانوار در کانون توسعه عشایر گل افشان زندگی 
در  آنها  نیاز  مورد  تأمین سوخت  برای  که  می کنند 

زمستان، اداره امور عشایر مجبور به توزیع نفت است.

وی با اشاره به این که مسئوالن گاز استان اصفهان دلیل 
اجرایی نکردن این مصوبه را مسافت طوالنی انشعاب 
تا کانون گل افشان عنوان می کنند، گفت: گازرسانی به 
این کانون در هر حال مصوبه شورای اداری عشایر 
آن  اجرای  به  موظف  گاز  شرکت  که  است   استان 

است.
این مسئول گفت: با عدم گازرسانی به کانون توسعه 
گل افشان، خانواده های عشایر مجبور به خرید سوخت 
نفت به صورت آزاد هستند که با توجه به آغاز فصل 
سرما هزینه های آنها را افزایش می دهد. مدیرکل امور 
عشایر استان اصفهان اذعان داشت: باید از مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان در مورد عدم اجرایی شدن 

این مصوبه برای سه سال پیاپی سئوال کرد.

با وجود آغاز فصل سرما و مصوبه سه ساله؛

شرکت گاز به کانون عشایر گل افشان گازرسانی نمی کند

زاینده رود

از  استعانت  با  ایرانی  هنرمندان  که  نیست  تردید  جای 
طبیعت زیبای ایران، فرهنگی غنی مردم و با الهام گرفتن 
از معماری، کاشی کاری و گچ بری های مساجد و بناهای 

تاریخی به ابداع طرح و نقشه پرداخته اند.
در این میان نیز بافندگان چیره دست و خالق به خوبی 

توانسته اند دقت، نظم و سلیقه را چاشنی کار خود کنند.
 تاریخچه فرش دستباف نشان می دهد پس از رواج هنر قالی بافی
ریسی،  نخ  مانند  سنتی  بیشتر  و  مادر  صنایع  ایران،  در 
رنگرزی، نخ تابی، چله دوانی، نقشه کشی، رفوگری، قالی 
شوری، مرمت فرش، نجار، آهنگر و غیره به طور مستقل 

از یکدیگر شکل گرفتند.
گذاشتند  وجود  عرصه  به  پا  هنرمندانی  مهم تر  همه  از 
که سرپنجه های خود را در سخت ترین شرایط جوی و 
محیطی به خاطر اشتغال و اقتصاد خانواده در تار و پود 

قالی فرو می برند.
در این میان نیز نمی توان نقش مدیران این مجموعه را 
که شامل تجار و بازرگان می شود نادیده گرفت، افرادی 
فراوان  خیزهای  و  افت  و  مشقت  با  سال هاست  که 
فروش بازارهای  با  تولید  چرخه  بین  پلی  فرش،   بازار 

شده اند.
با این تفاسیر می توان گفت که ادامه حیات فرش دستباف 
در ایران در گرو حمایت از بافنده، تولید کننده و خریدار 
است به گونه ای که این سه عنصر همانند حلقه های زنجیر 
به هم متصل بوده و فقدان هر کدام می تواند صنعت فرش 

ایران را در ورطه نابودی قرار دهد.
از  این مورد در مراسم تجلیل  نیز در  علیرضا همدانیان 
بافندگان نمونه استان افزود: ساالنه700 هزار مترمربع قالی 
در استان اصفهان و در کشور حدود پنج میلیون متر مربع 

قالی بافته می شود.
همدانیان با اشاره به این که سهم صادرات غیر نفتی این 
استان در هفت ماه نخست سال جاری حدود 22 میلیون 
دالر است، اضافه کرد: صادرات غیر نفتی کشور در هفت 
ماه نخست سال جاری حدود 270 میلیون دالر است که تا 

پایان امسال باید به 600 میلیون دالر برسد.
وی با بیان این که فرش این استان باید در بازار جهانی 
جایگاه ویژه خود را پیدا کند، افزود: تولیدکنندگان فرش 

این استان باید سلیقه مردم سراسر دنیا را بشناسند.
قالی  ترین  نفیس  و  ترین  ارزان  اظهارداشت:  همدانیان 
باید به مردم سراسر دنیا بر اساس نظر سنجی انجام شده 
رونق گذشته  همانند  صنعت  این  بازار  تا  شود   عرضه 

پیدا کند.
معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان گفت: امروز رقبای 
فرش ایران زیاد شدند و مسئوالن مربوطه باید بازارهای 

برزیل و آفریقای جنوبی را بازارشناسی کنند.
وی با بیان این که میزان تسهیالت خانگی این استان 6/7 
میلیارد تومان است، اظهار داشت: سیاست مدیریت استان 
ترزیق این اعتبار به صنعت فرش برای حل مشکالت این 

بخش می باشد.
همدانیان با بیان این که این استان رتبه چهارم صادرات 
فرش را کسب کرده است، ادامه داد: نداشتن موزه فرش 

در استان پسندیده این شهر تاریخی نیست.

بافی  تک  از  دستباف  فرش  قیمت  بودن  باال 
بافندگان نشأت می گیرد

در ادامه این مراسم، مظفر انصاری، رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان با بیان این که بافندگان باید به 
فعالیت  استاندارد  بافی و در کارگاه های  صورت جمع 
کنند، افزود: این امر بر کاهش قیمت فرش دستباف بسیار 

تأثیرگذار است.
مسئوالن  حمایت  و  بافندگان  تالش  داشت:  اظهار  وی 
این هنر و  استان سبب رونق صنعت فرش می شود و 
صنعت باید به دست بافندگان این کشور به جهانیان ثابت 

و ارائه شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان این 
که به زودی کارگروه ویژه فرش استان در استانداریتشکیل 
تـــوان  مـی  کارگــروه  این  در  کرد:  اضافه  می شود، 
سایر  و  تسهیالت  مشکالت،  صادرات،  تولید،  مباحث 

موارد را بررسی و رفع کرد.
انصاری به زیرساخت های خوب این استان برای تولید 
فرش به سبک علمی اشاره کرد و گفت: رشته طراحی 
بافندگی فرش در دانشگاه ها و هنرستان های اصفهان  و 

تدریس می شود.
وی با بیان این که فرش این استان دارای سبک جهانی 
است، اظهار داشت: درصدد حفظ و توسعه این صنعت 

هستیم.
اصفهان، مهد فرش ایران است

شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده  اخوان،  نیره 
مجلس  نمایندگان  تاکنون  افزود:  ادامه  در  نیز  اسالمی 

انجام صنعت  این  بافندگان  از  را  الزم   حمایت های 
داده اند.

مدرك  بودن  دارا  با  فرش  بافندگان  که  این  بیان  با  وی 
فنی و حرفه ای بیمه می شوند، اضافه کرد: طبق پیشنهاد 
نمایندگان، آزمون این رشته به صورت عملی در سازمان 

فنی و حرفه ای کشور و استان برگزار می شود.
اخوان خواستار جلوگیری از واردات فرش از کشورهای 
مختلف شد و افزود: این امر می تواند بازار صنعت فرش 

داخل کشور را رونق دهد.
زنان مستمری  قطع  عدم  امسال  بودجه  در  افزود:   وی 
بی سرپرست به تصویب مجلس رسید تا این امر مانع 
ازدواج این قشر نشود. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
همچنین به 25 آبان روز حماسه ایثار مردم اصفهان اشاره 
کرد و گفت: روز25 آبان مظهر شهادت و ایثار است زیرا 

در این روز 370 شهید در یک روز تشییع شدند.

راه  در  شهید  هزار   23 استان  این  که  این  بیان  با  وی 
نظر  از  اصفهان  اظهارداشت:  است،  کرده  تقدیم  انقالب 
اختصاص  خود  به  را  کشور  نخست  رتبه  شهدا  تعداد 
داده است. در حاشیه مراسم نیز یک صادرکننده فرش با 
اشاره به چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش 
در اصفهان گفت: این مکان فرصت خوبی برای ارتباط با 
مردم از یک سو و همچنین با تولیدکنندگان جدید برای 
ما شد. رضا محمدی برگزاری این نمایشگاه را از حیث 
جلب مخاطبان خاص و عام موفق ارزیابی کرد و افزود: در 
این نمایشگاه تمام دست اندرکاران فرش دستباف حضور 
داشتند و ارتباط خوبی میان آنان برقرار شد. وی خواستار 
تداوم برگزاری این نمایشگاه ها شد و اظهارداشت: برگزاری 
نمایشگاه در اشکال مختلف آن باعث تداوم چرخه حیات 
این هنر با ارزش کشور و زنده نگهداشتن آن در نزد مردم 

می شود.

اقتصاد

گزارش

خبر

 تصویب طرح هادی 7 روستا
در چهارمحال و بختیاری

گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
مطالعات طرح هادی هفت روستا در این استان تصویب 

شد.
سام انصاری در نشست کمیته تصویب طرح های هادی 
و تعیین محدوده روستایی در این استان، گفت: به  منظور 
مطالعه و تهیه این طرح  ها افزون بر 650 میلیون ریال 
هزینه شده است. وی افزود: با اجرای این طرح  های 
هادی 432 خانوار با جمعیتی افزون بر دو هزار و 522 
نفر جمعیت از خدمات این طرح  ها برخوردار خواهند 

شد.
مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری رسیدگی به 
روستاها را از اولویت  های کاری بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی برشمرد و گفت: بر همین اساس تاکنون افزون 
بر 31 هزار مسکن روستایی در این استان مقاوم سازی 
شده است. انصاری از تهیه طرح هادی 323 روستا در 
این استان خبر داد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته در سال جاری طرح هادی 125 روستا 
و  مسکن چهارمحال  بنیاد  مدیرکل  است.  آماده شده 
بختیاری با بیان این که اجرای طرح هادی در روستاها 
می شود،  روستایی  بافت  اصالح  و  ساماندهی  سبب 
گفت: پیشرفت سریع طرح هادی روستایی به همکاری 

اهالی و شورای روستاها بستگی دارد. 

 جشنواره پسته و انار
در اردستان 

ایرنا: فرماندار اردستان از برگزاری جشنواره پسته و انار 
با عنوان های یاقوت و لبخندکویر در این شهرستان خبر 

داد.
روح اله سلگی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی 
محصوالت و توانمندی های این شهرستان در بخش 
کشاورزی عنوان کرد و افزود: جشنواره روز نخست 
آذر امسال برگزار می شود. وی، توسعه الگوی کشت 
محصوالت مقاوم با کم آبی را از دیگر اهداف برگزاری 

این جشنواره بیان کرد.
سلگی افزود: سطح زیر کشت محصول پسته شهرستان 
اردستان یک هزار و 500 هکتار است که یک هزار آن 
بارور است. به گفته وی، از هر هکتار از زمین های 
برداشت  پسته  تن  این محصول سه هزار   زیر کشت 
در  انار  محصول  کشت  زیر  سطح  سلگی  شود.  می 
شهرستان اردستان را نیز دو هزار و 350 هکتار عنوان 
کرد و اظهار داشت: دو هزار از این میزان بارور است 
که به طور میانگین در هر هکتار 15 تن انار برداشت 
 می شود. وی، محل برگزاری این جشنواره را بوستان

ملت شهر اردستان اعالم کرد.

 شرکت مخابرات اصفهان
در تلکام ۲0۱۱

ایمنا: مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: 
با بیش از 60 سرویس جدید ارزش افزوده تلفن ثابت 
تلکام 2011  نمایشگاه  و معرفی ساختار سازمانی در 

شرکت می کنیم.
زمانی اظهار داشت: این سرویس ها شامل ندای وحی، 

ندای نهج البالغه، ندای سالمت، دیکته گو و ... است. 
وی افزود : سامانه گویای ۹730000 برای معرفی این 60 
سرویس جدید اختصاص یافته و عالقه مندان به استفاده 
از سرویس های ارزش افزوده شرکت مخابرات استان 
اصفهان می توانند از هر نقطه استان بدون گرفتن کد 
شهری با این سامانه تماس بگیرند که این پیش شماره 
همه 60 سرویس را معرفی می کند. مدیرعامل شرکت 
مخابرات استان اصفهان گفت: خدمات ارزش افزوده 
خدمات  این  از  تعدادی  است،  گونه  دو  شرکت  این 
 توسط شرکت مخابرات استان اصفهان پشتیبانی و ارائه
می شود، بخشی دیگری نیز با مشارکت بخش خصوصی 
انجام می گیرد. در خدمات مشترك شرکت مخابرات با 
بخش  سوی  از  خدمات  محتوای  خصوصی،  بخش 
خصوصی تهیه می شود و سپس بر روی سرورهای 
شرکت مخابرات قرار می گیرد، در این موارد بخشی 
این خدمات به شرکت  ارائه  از  از درآمدهای حاصل 

مخابرات تعلق می گیرد. 

فرآورده  هاي شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در بورس

ایمنا: رئیس اداره بازاریابي و فروش فرآورده  هاي نفتي 
رونق  منظور  به  گفت:  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
تمام  اصفهان،  استان  کاالي  بورس  تاالر  به  بخشیدن 
فرآورده  های ویژه این شرکت در تاالر بورس اصفهان 

عرضه می  شود.
دنبال  به  این شرکت  داشت:  اظهار  شهسواري  مجید 
ویژه  فرآورده  هاي  مستقیم  واگذاري مسئولیت عرضه 
پاالیش و پخش  از طرف شرکت ملي  تولیدي خود 
چه  هر  شفافیت  هدف  با  ایران  نفتي  فرآورده  هاي 
بیشتر در عرضه فرآورده  ها و تسهیل و دسترسي آسان 
فرآورده  هاي  عرضه  به  اقدام  متقاضیان،  و  مشتریان 
ویژه تولیدي خود در آن تاالر کرده است. وي با بیان 
این  که تاکنون ۸00 معامله براي عرضه فرآورده  هاي 
ویژه صورت گرفته است، افزود: در حال حاضر 265 
شرکت مشتري پاالیشگاه اصفهان هستند که با توجه 
به در خواست  هاي دریافتي پیش بیني مي  شود تعداد 
مشتري  ها افزایش یابد. رئیس اداره بازاریابي و فروش 
فرآورده  هاي نفتي شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه 
داد: بیش از 10 نوع فرآورده ویژه تولیدي که بخش 
قابل توجهي از تولیدات این شرکت را شامل مي  شود، 
در بازار بورس اصفهان عرضه شده است. وي تصریح 
باتوم،  کرد: گوگرد، آیزوریسایکل، روغن خام وکیوم 
انواع حالل و... از فرآورده  هاي ویژه شرکت پاالیش 

نفت اصفهان است.

استان اصفهان 470 هزار بافنده قالی دارد

سرپنجه هایی طالیی که چاشنی هنر اصفهانی ها شد

۲0 هزار اردلی از نعمت گاز بهره مند شدند
فرماندار اردل گفت: با سرمایه گذاری افزون بر 120 میلیارد 
ریال، بیش از 20 هزار نفر از جمعیت ساکن در روستاهای این 

شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.
فیروز خسروی در نشست با دهیاران و بخشداران این شهرستان، 
اظهار داشت: طرح گازرسانی به 16 روستای دهستان پشتکوه 
تکمیل و به  بهره برداری رسید که با بهره برداری از این طرح 
متقاضیان می توانند با مراجعه به اداره گاز این شهرستان نسبت 

به اشتراك پذیری اقدام کنند.
فرماندار شهرستان اردل با بیان این که تا سال ۸7 تنها یک نقطه آن هم مرکز شهرستان گازدار 
بود، گفت: این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از روستاهای این شهرستان یا 

گازدار شده اند یا عملیات گازرسانی به این روستاها در حال انجام است.
خسروی از اتمام بهسازی و آسفالت راه های روستایی این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: بررسی مصوبات سه سفر قبلی و جایگزین کردن طرح های جدید برای طرح های 

اجرا نشده از برنامه های دولت در چهارمین سفر به این شهرستان است. 
وی نبود سرمایه گذار را از مشکالت این شهرستان دانست و تصریح کرد: رونق کشاورزی 
مکانیزه، توسعه باغات، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و افزایش 
سطح رفاه عمومی مردم در این شهرستان به خوبی احساس می شود. فرماندار اردل در ادامه 
با اشاره به ظرفیت های این شهرستان برای رشد و توسعه گفت: این شهرستان از استعدادها و 
جاذبه های زیادی برای توسعه در بخش های کشاورزی، آبخیزداری و گردشگری برخوردار 
است که با یک برنامه ریزی بلند مدت و تالش و برنامه ریزی بیشتر می توان در راستای توسعه 
بیش از پیش در این شهرستان گام برداشت. وی یکی از عمده ترین مزیت های تولید سرمایه 
و اشتغال در این شهرستان را پرورش ماهیان سردآبی عنوان کرد و گفت: این شهرستان با 
تولید افزون بر سه هزار تن  آبزي از جمله ماهیان سردآبی موفق به کسب رتبه نخست در 
استان شد. خسروی با بیان این که این شهرستان ظرفیت افزایش تولید تا سقف 10 هزار تن 
آبزیان را دارد، گفت: بر همین اساس طرح افزایش بهره وری در سطح موجود و پیش بینی 
احداث سایت های پرورش ماهیان به صورت تعاونی که تسهیالت آن به صورت بالعوض 

دولتی بوده، در دستور کار قرار گرفته است.

آمادگی زمستانه راهداران برای راه های اصفهان
مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان گفت: امسال با آغاز سرمای 
با  اصفهان  زمستانه  راهداری  عملیات  نیروهای  زودهنگام، 
آمادگی کامل در پنج تا شش هزار کیلومتر از راه های این استان 

حضور فعالی دارند.
هوشنگ عشایری درباره فعالیت های عملیات راهداری برای 
ماه  آذر   16 از  سال  هر  داشت:  اظهار  جاری،  سال  زمستان 
فعالیت های راهداران زمستانه در استان اصفهان آغاز می شد اما 

امسال با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی از 15 آبان ماه جاری این عملیات ها اجرایی 
شده است. وی با اشاره به فعالیت حدود 500 دستگاه ماشین آالت راهداری زمستانه در 
مناطق مختلف و راه های صعب العبور استان اصفهان، افزود: تالش می کنیم امسال راه های 

این استان در زمستان به طور کامل ایمن و باز بماند.
مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان از آمادگی 100 اکیپ مستقر و مجهز در محورهای 
مواصالتی این استان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر 700 نیرو با آمادگی کامل در 

پنج تا شش هزار کیلومتر از راه ها به خدمات رسانی مشغول هستند. 
وی ادامه داد: این نیروها با تجهیزات مجهز و در نظر گرفتن اولویت آزاد راه ها، بزرگراه  ها، 
راه های شریانی، فرعی، اصلی و روستایی آمادگی کامل برای سرویس دهی مناسب به 

شهروندان را دارند. 
عشایری با اشاره به این که امسال بارش نزوالت جوی زودتر آغاز شده است، گفت: در 
چند روز اخیر که برف و بوران در تمام استان  وجود داشت تالش کردیم که با تجهیزات 

بیشتری راهداران زمستانی را مجهز کنیم. 
وی در پاسخ به این سئوال که اقدامات اساسی عملیات راهداری زمستانه اداره کل راه و 
ترابری استان اصفهان در مناطق برف گیر و یخبندان در سال جاری چگونه است، بیان داشت: 
عمده مسیرهای استان برف گیر هستند و راهداران از آمادگی کامل برای خدمات رسانی 
برخوردارند. مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان افزود: امسال حتی پیش بینی برف و بوران 
را در مناطقی مثل خور و بیابانک داریم و خدمات رسانی عملیات راهداران زمستانه در 
استان تنها به نقاط خاصی محدود نمی شود و از رانندگان تقاضا داریم در همه مسیرهای 

مورد نظر زنجیر چرخ و لباس گرم همراه داشته باشند.

ایران مصرف کننده ۲/۳ درصد انرژی جهان
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران)سابا( گفت: کشور 
ایران با 1/5 درصد جمعیت دنیا، 2/3 درصد انرژي جهان را 
مصرف می کند. سعید مهذب ترابی به وضعیت مصرف انرژي 
در بخش هاي تجاري و خانگي کشور اشاره کرد و اظهار 
کشورمان  در  انرژي  حامل هاي  مصرف  درصد  داشت: 36 
مربوط به بخش ساختمان است که با استاندارد جهاني آن 

فاصله بسیاری دارد. 
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران)سابا( در خصوص اقتصاد انرژي در بخش مصرف 
ساختمان با رویکرد معماري درون گرا، مدرن و اقلیم، افزود: با شرایط فعلي مصرف انرژي 

در سال 1404 به نحوی خواهد بود که منحني تولید و مصرفمان برابر می شود. 
وی ادامه داد: این مسأله قابل تأمل است و ناگزیریم مصرف انرژي را مدیریت کنیم که این 

ذخیره را که طي میلیون ها سال به وجود آمده براي آیندگان نیز بگذاریم. 
ترابی تصریح کرد: براساس پیش بیني هایی که از سوي کشورهاي توسعه یافته صورت 

گرفته تا سال 2050 میالدي منابع تجدیدپذیر و فسیلي انرژي تمام می شود. 
وی افزود: متعاقب این هشدار تمهیداتي در این کشورها اندیشیده شد که مبحث افزایش 

کارایي انرژي، انرژي هاي نو و صنعت دیجیتال از این جمله اند. 
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران)سابا( با اشاره به موضوع مقابله با پایان پذیري 
انرژي فسیلي در بخش برق به المپ هاي رشته اي، فلورسنت، کم مصرف و led، گفت: در 

این چرخه تاریخي با تولید المپ به مرور افزایش کارایي انرژي را مي بینیم. 
وی در ادامه به وضعیت مصرف انرژي در بخش هاي تجاري و خانگي کشور اشاره کرد 
و اظهار داشت: 36 درصد مصرف حامل هاي انرژي مربوط به بخش ساختمان است که با 
استاندارد جهاني آن فاصله بسیاری دارد به نحوی که ایران با 1/5 درصد جمعیت دنیا، 2/3 

درصد انرژي جهان را مصرف مي کند. 
مهذب ترابي با اشاره به این که مبحث 1۹ ساختمان )بهینه سازي مصرف انرژي در بخش 
ساختمان( از قوانین سازمان نظام مهندسي کشور باید مورد توجه تمام متخصصان این 
رشته و سازمان هاي دست اندرکار قرارگیرد، افزود: باید این مسأله مهم دغدغه تمام آحاد 

جامعه باشد تا بتوانیم مدیریت انرژي در بخش ساختمان را نهادینه کنیم.

پیشخوان

هنري که همواره مهجور بوده است
فرش ایران همیشه بازتاب فرهنگ و نوع زندگی اقوام مختلف در زمان ها و دوره های مختلف بوده 
و تنوع بسیار زیاد آن در نوع نقوش نشان از منطقه  بندی های مختلف دارد که عالقه و عقیده افراد 
 یک منطقه به یک نوع رنگ، گیاه یا شی خاص را نشان می دهد اما باید گفت که کمتر هنر زیبای 

فرش بافی مورد توجه قرار گرفته است.
هنری که به ترنج جان می هد و به گل قالی رنگ و لعاب ، هنری که برای فرش چون الالئی مادرانه، 

زمزمه ای مهربانه است.
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در استقبال ها به حرام نیفتیم
ــت حجاج به کشور،  خانواده های ایران به هنگام بازگش
ــتقبال شایسته دارند اما متأسفانه  نهایت تالش را برای اس
ــده و بدون در  ــیده ش ــن میان برخی به افراط کش در ای
ــی تنها برای تفاخر  ــالمی و گاه نظر گرفتن تأکیدات اس

کارهایی می کنند که هیچ خیری در پی ندارد.
ــورای  ــو ش ــری عض ــعلی اخت ــالم عباس ــت االس حج
ــبت ورود حجاج  ــتگذاری ائمه جماعات به مناس سیاس

ــور با اشاره به ضرورت تکریم حجاج در هنگام استقبال از آنان گفت:  ایرانی به کش
ــد که خدای نکرده با  ــد از حاجی تجلیل و تکریم صورت گیرد اما اینگونه نباش بای
حرکات و فعل حرامی از آنان استقبال شود و به بهانه استقبال از حاجی نوع پوشش 

زنان نباید خالف شرع باشد.
حجت االسالم حسین ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسالمی نیز در مورد بهترین 
نوع استقبال از حجاج گفت: استقبال کردن در حد امکان صورت می گیرد البته هر 
ــده ولیمه حج،  ــوم خود را دارد اما آنچه در احادیث تأکید ش ــم و رس منطقه ای رس

ازدواج و خانه است که آن هم مستحب است.
وی با تأکید بر عدم اسراف در همه امور، گفت: طبیعی است که اسراف در همه جا 

بد است، ولیمه مستحب اما اسراف حرام است.

زاینده رود
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در هفت ماهه 
نخست سال جاری در اصفهان، میزان سرقت اتومبیل در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 11۹ درصد افزایش 

داشته است.
حسن کرمی در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران 
به ارائه گزارشی از عملکرد هفت ماهه نیروی انتظامی 
پرداخت و اظهار داشت: یک میلیون و 362 هزار بار با 
110 تماس گرفته شده که 21 درصد کاهش تماس از 
پنج  که  این  بیان  با  وی  داشته ایم.  تاکنون  گذشته  سال 
میانگین  طور  به   110 با  تماس ها  از  درصد  شش  تا 
مزاحمت ها است، افزود: 513 هزار عملیات پلیسی در 
طول این هفت ماه به غیر از راهنمایی ها و مشاوره ها از 

طریق 110 صورت گرفته است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: در تماس مردمی 
افزایش  درصد  و 131  انتقاد  افزایش  درصد  با 1۹7، 21 
تماس با این سامانه و 1۹3 درصد پیشنهاد و 33 درصد 

تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی صورت گرفته است.
تصادفات  شدگان  کشته  درصدی   10 کاهش 

درون شهری و برون شهری 
وی در ادامه با بیان این که کشته شدگان تصادفات درون 
شهری و برون شهری در اصفهان کاهش داشته است، 
ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده پزشکی قانونی، 12/2 
کاهش فوت در برون شهر و 7/2 درصد فوت در درون 

شهر نسبت به دوره گذشته داشته ایم که در کل نسبت به 
دوره قبل در برون شهر و درون شهر 10 درصد کاهش 

تصادفات داشته ایم.
نزاع،  اصفهان  استان  در  پنج جرم خشن  مورد  در  کرمی 
درگیری، مفاسد اجتماعی و جرائم مالی و سرقت را هم رتبه 
برشمرد و گفت: نسبت به سال گذشته هشت دهم درصد 
افزایش به ازای هر یک هزار نفر در این زمینه داشته ایم که 
نرخ جرم 13 درصد، نزاع و درگیری ۹ درصد و مفاسد 

اجتماعی 21 درصد کاهش داشته است.
نفر در هزار  این که جرائم خشن زیر یک  بیان  با  وی 
برای  انتظامی  نیروی  افزود: شاخص  اتفاق می افتد،  نفر 
کشف جرائم ۹3 درصد است که تالش می شود به این 

رقم برسیم.
باالترین جرم سرقت  اتومبیل همچنان  سرقت 

در اصفهان است
به  اشاره  با  همچنین  اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده 

در  ماهه  این هفت  در  دو هزار و 272 سرقت  که  این 
 35 احشام  سرقت  داد:  ادامه  است،  شده  انجام  استان 
و کشف سرقت  درصد، جیب بری   106 اماکن  درصد، 
افزایش  درصد   11۹ اتومبیل  سرقت  و  درصد   42 

داشته است. 
از  پیشگیری  طرح  به  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
جرم در حال اجرا اشاره کرد و گفت: طرح پیشگیری از 
جرائم اجتماعی به زودی رونمایی می شود، چرا که از 

اهداف و سیاست پلیس رو به سمت پیشگیری است.
کرمی به انتشار 30 جلد کتاب در مورد جرائم اشاره کرد 
نیز در مور کاهش  انیمیشن  از 60 مورد  افزود: بیش  و 

جرائم ساخته شده است.
و  پرستی  خرافه  مباحث  به  محرم  ماه  آستانه  در  وی 
عالمت ها و کاروان ها اشاره کرد و اظهار داشت: نیروی 
انتظامی در محل ها و مکان هایی که نیاز به کنترل باشد، 

وارد می شود.

که  این  به  اشاره  با  اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده 
مذهبی  هیأت های  رؤسای  با  مشترکی  نشست های 
مظاهر  نیز  و  زنی ها  قمه  از  بسیاری  افزود:  داشته ایم، 
مشهود خرافه پرستی به ویژه در خمینی شهر و نیز زینبیه 

اصفهان کاهش یافته است.
وی با تأکید به این که در زمینه برقراری امنیت نیروی 
می کند،  همراهی  هیأت ها  نیز  و  جلسات  با  انتظامی 
با  نمادین  کاروان های  برپایی  زمینه  در  حتی  داد:  ادامه 
موارد تشویق  برخی  نیز در  و  برگزارکنندگان همکاری 
به اجرا و راه اندازی کاروان به مناسبت های مذهبی دیگر 

هم شد.
با تاکید به این که اعمال خرافی در شهرستان ها  کرمی 
نیروی  افزود: حتی  از مشکالت می شود،  پاره ای  سبب 
انتظامی امنیت افرادی که به تحکیم اعتقادات مردم کمک 

می کنند را فراهم می کند.
در  اجرایی  دستگاه های  برخی  که  این  به  اشاره  با  وی 
در  داد:  ادامه  هستند،  دخیل  امنیت  این  برقراری  زمینه 
انتظامی بدون هیچ گونه  نیروی  نیز محرم  ماه رمضان و 

انتظاری خود متولی برقراری امنیت شده  است.
برخی  انتشار  مورد  در  اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده 
سی دی های قمه زنی و نظر روحانیت در این باره گفت: 
باید برای روشن شدن برخی مباحث اعتقادی، جلسات 
استادان  نیز  و  دانشگاهی  جوانان  حضور  با  هم اندیشی 

برگزار شود.

جامعه
خبر

افتتاح ساختمان جدید مدرسه امام صادق)ع( 
ــرانه امام صادق)ع( به  ساختمان جدید مدرسه راهنمایی پس

بهره برداری رسید.
ــی امام صادق )ع(  علی فقیه، مدیرعامل بنیاد فرهنگی آموزش
ــال 137۸ با دو  ــا بیان این که این بنیاد فعالیت خود را در س ب
ــاز کرد، افزود: تحصیل  ــاب کالس و 76 نفر دانش آموز آغ ب
ــون ورودی  ــی از طریق آزم ــن مرکز فرهنگی، آموزش  در ای

امکان پذیر است.
وی با بیان این که ارزیابی سطح عملکرد آموزگاران بسیار مهم است، افزود: بنیاد امام صادق 

شیوه های نوینی را برای ارزیابی عملکرد همکاران فرهنگی در نظر گرفته است.
فقیه، تأسیس دفتر پژوهشی را در بنیاد امام صادق امری مهم دانست و گفت: فعالیت در 

کارهای پژوهشی و علمی گامی مؤثر در استعدادیابی دانش آموزان است.
ــان دهنده تالش  ــابقات جهانی را نش وی موفقیت دانش آموزان بنیاد امام صادق در مس
ــی و مدیران بنیاد دانست و خاطرنشان کرد: موفقیت در  ــتگی ناپذیر کارکنان آموزش خس

مسابقات رباتیک آمریکا و مسابقات علمی کشور هلند از این قبیل فعالیت ها است.
ــرانه امام صادق)ع( از مدارس زیر مجموعه بنیاد  ــاختمان جدید مدرسه راهنمایی پس س
فرهنگی، آموزشی با مساحت زیر بنا پنج هزار متر مربع و مساحت زمین 1300 مترمربع در 

چهارطبقه شامل پارکینگ، آزمایشگاه و سالن اجتماعات به بهره برداری رسید.

ادامه سامانه فعال بارش زا تا سه شنبه 
ــتان اصفهان در پی سامانه بارش زای  مدیرکل هواشناسی اس
ــامانه جدید از امروز تا  اخیر در اصفهان از ادامه بارش این س

سه شنبه هفته جاری در اصفهان خبر داد.
مهرداد قطره سامانی در مورد وضعیت هوای استان اصفهان 
ــت:  ــراز رضایتمندی از وضعیت بارش اظهار داش ضمن اب
ــته ایم که در  تاکنون در اصفهان 12 میلی متر بارش باران داش
ــال گذشته  ــه با وضعیت بارندگی در همین ماه در س مقایس

وضعیت مطلوب گزارش شده است.
وی با بیان این که اواخر هفته گذشته سامانه بارش زای فعال و خوبی در اصفهان بارندگی 
مطلوبی را ایجاد کرد، افزود: بعد از گذر این سامانه بارش زا، سامانه جدیدی از امروز در 

اصفهان آغاز به بارش می کند که تا روز سه شنبه در استان ادامه دارد.
ــی استان اصفهان با بیان این که انتظار بارش خوبی در اصفهان داریم،  مدیرکل هواشناس
ــدار آب گرفتگی معابر را در خیابان های شهر  تصریح کرد: البته با وجود بارش باران هش

داریم.
وی با اشاره به این که در برخی شهرستان های اصفهان بارش باران و برف در ارتفاعات 
کوهستانی پیش بینی می شود، ادامه داد: شهرستان فریدون شهر با 15 میلی متر بارش برف و 

45 میلی متر بارش باران تاکنون پر بارش ترین شهر در استان گزارش شده است.

تلنگر

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

سرقت اتومبیل باالترین جرم در اصفهان 

زاینده رود
از  شیر  مصرف  که  دانیم  می  ما  همه 
آن  به  کردن  عادت  و  نوجوانی  و  کودکی   زمان 
می تواند سبب جلوگیری از بسیاری از بیماری ها و 
مشکالت مربوط به دهان و دندان شود و توزیع آن 
در بین دانش آموزان می تواند مثمر ثمر واقع شود و 
این نیازمند فرهنگ سازی در این راستا است. شیر 
مدارس به عنوان طرح ملی و با اعتبار سنگین اجرا 
شد تا بخشی از نیاز غذایی دانش  آموزان را برطرف 

کند.
متأسفانه در سبد خانوار ایرانی مصرف شیر نسبت 
که  آنجایی  از  و  است  پایین  دیگر  به کشورهای 

و  آموزش  اختیار  در  رشد  زمان  در  دانش آموزان 
پرورش هستند باید برای تأمین بخشی از نیاز آنها 
به مواد مغذی برنامه ای اجرا می شد که بحث شیر 
مدارس، مطرح شد. مسئوالن معتقدند که باید بیش 
از پیش در خصوص مصرف شیر در بین خانواده ها 
به ویژه دانش  آموزان فرهنگ سازی شود البته آموزش 
و پرورش با توزیع رایگان شیر در مدارس اقدامات 

خوبی در خصوص افزایش مصرف شیر انجام داده 
است و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد.

کارشناسان بهداشت و تغذیه نیز معتقدند که تغذیه 
سالم بر یادگیری دانش آموزان تأثیر 100درصدی 
دارد و به هر حال سعی می شود با توزیع شیر در 
مدارس مقداری از نیاز اولیه دانش آموزان به مواد 
همپای  باید  خانواده ها  اما  شود  برطرف  مغذی 

آموزش و پرورش شیر را به فرزندانشان بدهند که 
خود این امر فرهنگ سازی بیشتری را می طلبد.

همچنین توجه به تغذیه سالم نیز باید در کتاب ها 
و از زبان معلمان این نوجوانان و کودکان مطرح 
شود تا بازدهی بیشتری داشته باشد. رعایت بهداشت 
تغذیه می تواند کودکان را در بزرگسالی خوب بار 

بیاورد و عادت های بد غذایی در آنها از بین برود.

پرداخت تسهیالت به 
مددجویان شاهین شهری

کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان شاهین شهر 
بیش از شش میلیارد ریال تسهیالت خود اشتغالی 

به مددجویان این نهاد پرداخت کرد.
علی شاه نظری افزود: کمیته امداد این شهرستان از 
ابتدای سال ۹0 تا زمان حاضر از محل منابع امدادی 
و اعتباری خود به ۸1 مددجوی واجد شرایط این 
کرده  پرداخت  را  اشتغالی  خود  تسهیالت  میزان 

است.
منظور  به  تسهیالت  این  مسئول،  این  گفته  به 
صنعتی،  خدماتی،  های  بخش  در  اشتغالزایی 
پوشش  تحت  مددجویان  به  کشاورزی  و  تولیدی 

کمیته امداد حضرت امام ارائه شده است.
به  شده  پرداخت  های  مستمری  میزان  نظری  شاه 
مددجویان تحت پوشش خود در هفت ماه گذشته 

را نیز افزون بر شش میلیارد ریال عنوان کرد.
یک هزار  تاریخ  این  تا  نهاد  این  کرد:  تصریح  وی 
داده  قرار  پوشش  تحت  را  نیازمند  خانوار   600 و 

است.

پایان اخاذی های
 4 شرك هرمی 

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
 QNET از دستگیری چهار سرشاخه شرکت هرمی
که با دادن وعده های واهی، 1۸ نفر را در منزلی حبس 

و از آنها اخاذی کرده بودند خبر داد. 
آگاهی  پلیس  رئیس  زاده  حسین  حسین  سرهنگ 
با  مبارزه  راستای  در  داشت:  اظهار  اصفهان  استان 
و  سرشاخه ها  با  برخورد  و  هرمی  های  شرکت 
گردانندگان دفاتر و عضوگیری این شرکت ها، پس 
از چندین روز کار پلیسی دفتر یک شرکت هرمی 
به نام QNET در شهر اصفهان شناسایی و 22 نفر 

از اعضاي این شرکت دستگیر شدند. 
وی با بیان این که دفتر مذکور فعالیت چهارماهه در 
اصفهان داشته است گفت: اعضای اصلی و سرشاخه 
این شرکت که چهار نفر بودند در طول این مدت 
افراد زیادی را از استان های شمالی و شرقی کشور 
از  ریال  میلیون  تا 75  از 30  مبالغی  و  داده  فریب 
سیاحتی  تورهای  بلیت  فروش  عنوان  با  نفر  هر 

کالهبرداری کرده بودند.
مقام  این  پلیس،  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به   
دادن وعده های  با  افراد  این  مسئول عنوان داشت: 
پیمودن  به جوانانی که طالب  پر درآمد  کار  واهی 
اصفهان  به  را  آنها  بودند  ساله  صد  ره  شبه  یک 

دعوت و سپس در خانه ای حبس می کردند.
این  از  پس  کرد:  تصریح  زاده  حسین  سرهنگ   
وادار  را  آنها  شده  حساب  و  ریزی  برنامه  کار 
خود  خانواده  یا  نزدیکان  دوستان،  با  تماس   به 
کنند.  تأمین  را  آنها  نظر  مورد  پول  تا  کردند  می 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در این خصوص چهار متهم اصلی به همراه پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و 

با قرار صادره روانه زندان شدند.

سیاست قوه قضائیه، برخورد 
قاطع با جرائم سازمان یافته 

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
از  را  یافته  سازمان  جرائم  با  قاطع  برخورد  کشور 

سیاست های قوه قضائیه دانست.
و  اراذل  با  قاطع  برخورد  اسماعیلی  غالمحسین 
از  را  دار  سابقه  مجرمان  و  مسلح  سارقان  اوباش، 

اهداف قوه قضائیه خواند.
و  فرهنگی  و  تربیتی  فعالیت های  توسعه  وی 
توسعه فضای زندان ها را از دیگر برنامه ها خواند 
و  زندانیان  های  آسیب  کاهش  برای  گفت:   و 
مجرمان  جرم  به  که  زمانی  آنان،  های  خانواده 
رسیدگی و محکومیت فرد قطعی شد در صورتی 
که مرجع قضایی رسیدگی کننده بومی زندانی نبود، 
فرد محکوم به نزدیک ترین مکان به محل زندگی 

خانواده منتقل می شود.
تربیتی  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  رئیس 
ارتباط  ایجاد  در  بسزایی  تأثیر  اقدام  این  گفت: 
زندانی با خانواده و کاهش آسیب های ناشی از این 

امر دارد.

مرگ، عاقبت مصرف شیشه
گفت:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  ایرنا: 
به  معتادان  در  بدن  دمای  افزایش  و  تشنج  لرزش، 

شیشه، باعث مرگ آنان می شود.
گلناز عسگری افزود: مصرف شیشه از همان ابتدا 
در فرد وابستگی شدید برای تداوم استفاده از این 

ماده مخدر به وجود می آورد.
اصلی  ماده  این که  بیان  با  روانپزشک  این 
داروهای  برخی  و  آمفتامین  شیشه،  تشکیل دهنده 
ضدحساسیت است، اظهار داشت: مصرف این گونه 
رفتاری  اختالالت  و  عصبی  عوارض  باعث  مواد 
می شود و در این وضعیت احتمال بروز رفتارهای 
اطرافیان  با  نادرست  برخوردهای  و   نابهنجار 

وجود دارد.
تحریک  شیشه  مصرف  این که  بیان  با  عسگری 
سلول های مغزی و حالت تهاجمی در فرد را به 
دنبال دارد، ادامه داد: در صورت ادامه مصرف این 
بدخلقی،  از مدت طوالنی عالیم  مخدر پس  ماده 
افسردگی و عالیم اختالل حرکتی مثل پارکینسون 

در فرد ظاهر می شود.
معرفی  و  رسانی  اطالع  افزود:  روانپزشک  این 
صدمات جسمانی و روانی این ماده مخدر از طریق 
از گسترش مصرف  تواند  رسانه های عمومی می 

این ماده خطرناك جلوگیری کند.

گزارش

ــاری گفت: طرح  ــه ای چهارمحال و بختی ــرکل فنی و حرف مدی
ــی و حرفه ای از  ــری بازدید همگانی از مراکز آموزش فن سراس

تاریخ 2۸ لغایت سوم آذر ماه جاری در این استان اجرا می شود.
نوراله سعیدی در نشست با مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
ــتان، اظهار داشت: طرح بازدید همگانی با هدف آشنایی  این اس
ــی و حرفه ای، کارگاه های موجود و حرفه های  عموم با مراکز فن

ارائه شده در مراکز اجرا می شود.
ــتان های استان اجرا  وی با بیان این که این طرح در تمامی شهرس
می شود، گفت: ظرفیت باالی تجهیزاتی، وجود کارگاه  های مجهز 

به دستگاه های نوین هر حرفه، دانش فنی به روز استادان مجموعه 
فنی و حرفه  ای استان را در راستای پوشش نیازهای مهارتی عموم 
ــاورزی و خدمات به  جامعه در بخش های مختلف صنعت، کش

خوبی یاری کرده است.
سعیدی ادامه داد: به  منظور اجرای گسترده طرح، دعوتنامه برای 
ــگاهی، آموزشکده ها، هنرستان ها،  ــئوالن استانی، مراکز دانش مس
مدارس، صنایع و کارخانه جات ارسال و از عموم هم استانی ها نیز 
ــتر و اطالع رسانی رسانه ای برای حضور در  با  نصب بنر و پوس

مراکز دعوت به عمل آمده است.

ــال و بختیاری افزود: به منظور  مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمح
تنوع در برنامه های بازدید همگانی در مراکز آموزشی مسابقه ای 
ــم  ــز بین بازدید کنندگان توزیع که به برندگان جوایزی به رس نی

یادبود اهدا می شود.
وی در ادامه از تصویب آیین نامه نظام ملی مهارت و فناوری به 
ــتناد  تصویب هیأت وزیران خبر داد و گفت: این آیین نامه با اس
ــی و در اجرای ماده  ــتم قانون اساس ــی و هش اصل یک صد و س
ــاله توسعه، در 22 ماده به تصویب رسیده  21 قانون برنامه پنج س

است.

ــعیدی انعطاف و پویایی این آیین نامه در حوزه های مختلف  س
شغلی و شرایط محیطی را از جمله مزایای تصویب آن برشمرد 
و گفت: پویایی این آیین نامه در تدوین طرح آمایش سرزمین و 
انطباق با عالیق و استعداد متقاضیان از دیگر این مزایا محسوب 

می شود.
مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این که 
آموزش های فنی و حرفه ای می تواند بسیاری از مشکالت جامعه 
ــمت  را برطرف کند، گفت: با این وجود باید آموزش  ها را به س

مهارت های فنی پیش برد.

طرح پیشگیری از 
جرائم اجتماعی 

به زودی رونمایی 
می شود، چرا که از 
اهداف و سیاست 
پلیس به سمت 

پیشگیری بوده و 
بیش از 60 مورد 
انیمیشن نیز در 

مور کاهش جرائم 
ساخته شده است

از 28 آبان ماه جاری در چهارمحال و بختیاری؛

طرح بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای اجرا می شود

توجه به تغذیه سالم، نیاز جامعه نوجوان

مصرف شیر در دانش آموزان نیازمند فرهنگ سازی

نیروی انتظامی آماده برگزاری تریبون آزاداندیشی 
کرمی از کاهش 20درصدی قمه زنی مش��هود در ایام دهه محرم س��ال گذشته خبر داد و گفت: نیروی 
انتظامی آمادگی دارد که با حضور طیف های مختلف موافق و مخالف و نیز کارشناس��ان مختلف مس��ائل و 
مشكالت ویژه استان نظیر اختالف نظر در مورد قمه زنی و سایر موارد را بررسی و فرهنگ سازی کند.

وی با اشاره به حمایت ها و پشتیبانی فكری و مالی از این تریبون های آزاداندیشی افزود: با دستگاه های 
اجرایی خواهان مطالبه برگزاری تریبون های آزاداندیشی در اصفهان هستیم. 
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یثربي،  منصور  چیستا  طالبي،  محمدعلي 
مقاره عابدي و وحید نیکخواه آزاد در نشستي 
به بررسي »جایگاه عنصر قهرمان در سینماي 

کودك« پرداختند.
این نشست در حاشیه برپایي بیست و پنجمین 
و  کودکان  فیلم هاي  المللي  بین  جشنواره 

نوجوانان در هتل کوثر اصفهان برگزار شد.
یثربي در تعریف قهرمان در سینماي کودك 
بدترین  در  که  است  قهرمان  کودکي  گفت:  
شرایط خودش را با محیط سازگار کند. قهرمان 
مي ماند و تسلیم نمي شود. همه ما در معرض 
آسیب ها هستیم اما قهرمان خسته نمي شود و 

ادامه مي دهد.
از  که  قهرمان کسي است  این که  بیان  با  وي 
برسد  مثبت  نقطه هاي  به  خودش  ضعف 
خاطرنشان کرد:  جوان امروز آنقدر پر چالش 
است که به راحتي نمي توان به تعریف قهرمان 
در سینماي کودك و نوجوان رسید و تعاریف 

بچه ها با ما متفاوت است.
قهرمان  داد:  ادامه  نویسنده  و  روانشناس  این 
عوض  مدام  آن  شکل  بلکه  نمي میرد  هرگز 
مي شود و کودکان به طور حتم به قهرمان نیاز 
دارند و اگر قهرمان نبود قصه شب مادربزرگ ها 

را گوش نمي دادند. 
یثربي شخصیت  فیلم هاي »بچه هاي آسمان« ، 
»چکمه« و »تیک تاك« را از نمونه هاي خوب 
عنوان  نوجوان  و  کودك  سینماي  در  قهرمان 
کرد و گفت:  قهرمان ما بچه هاي واقعي هستند. 
با آنها ارتباط برقرار کرد.  بچه هایي که بتوان 
طالبي در ادامه با بیان این که ما در بچه ها نباید به 
دنبال چیزهاي عجیب و غریب به عنوان قهرمان 
بگردیم گفت: در کودکان باید به توانایي هایشان 
فکر کرد و به آنها آموخت از نقاط ضعفشان به 
عنوان نقاط مثبت استفاده کنند تا قهرمان شوند 
و این که رویا بافي کنیم و با خواستن چیزهاي 
عجیب و غریب بخواهیم فیلممان پرفروش 

شود درست نیست.
این کارگردان تأکید کرد: فیلم به قهرمان نیاز 
دارد و خود من در فیلم هایم همیشه قهرمان 
وجود داشته است و این شخصیت در فیلم 
نقش زیادي را براي کودکان بازي مي کند و به 
خاطر همین باید توجه زیادي به کاراکتر قهرمان 

در فیلم هایمان داشته باشیم.
وي افزود: تعداد قهرمان ها در فیلم ها باید به 
حدي باشد که در ذهن کوچک بچه ها باقي 

بماند. ما وقتي درباره کودك صحبت مي کنیم 
مسئولیت هایمان خیلي سنگین است و حرکت 

منفي مي تواند به آنها آسیب زیادي بزند.
طالبي با بیان این که بچه ها از قهرمان الگو پذیریي 
مي کنند گفت:  اگر قهرمان منفي باشد در بچه ها 
تأثیر منفي مي گذارد. مانند فیلمي چون »قیصر« 
زیادي  تأثیر  من  در خود  موقع  همان  در  که 
گذاشته بود و حتي موهایم را مدل او مي زدم 
و پاشنه کفشم را مي خوابندم و حتي یک بار 
کسي به خواهرم متلک انداخته بود مي خواستم 

با چاقو او را بزنم. 
کارگردان »چکمه« تأکید کرد: ما باید از فیلم هایي 
که قهرمان واقعي نشان مي دهند حمایت کنیم و 
فیلم هایي از کودکان بسازیم که از جنس امروز 

بچه ها باشد.
تعریف  دو  داراي  را  قهرمان  آزاد،  نیکخواه 
دانست و گفت:  قهرمان شخصیت اصلي فیلم 
است و بار قصه را به دوش مي کشد. قهرمان 
در ابتدا ضعیف تر از ضد قهرمان به نظر مي رسد 

اما در او غلبه مي کند و قصه با پیروزي او به 
پایان مي رسد. این کارگردان و تهیه کننده افزود: 
حضور قهرمان در قصه ها همیشه بوده و وجود 
خواهد داشت و چون زمینه گرایش به قهرمان 
وجود دارد آن را مي گیرند و استفاده مي کنند 
و میل به قهرمان یک میل عمومي است. وي 
افزود: ما نباید بیاییم و الگوهایي که در سینماي 
در  مي شود  محسوب  منفي  چیز  بزرگسال 
سینماي کودك هم تکرار کنیم. قهرمان پروري 
از حدي به بعد در سینماي بزرگسال خوب 
نیست اما در خصوص کودکان اینگونه نیست 
و با شناخت روانشاختي کودکان مي فهمیم باید 

چه کار کنیم.
نیکخواه آزاد با تأکید بر این که قهرمان وقتي 
ساخته مي شود که در مقیاس وسیع دیده شود 
اظهار کرد: باید فیلمي بسازیم که مردم دوست 
داشته باشند و آن را ببینند. در این نبرد و رقابت 
کسي برنده است که به بچه ها نزدیک شود و 
بدون داشتن قهرمان و قهرمان پروري نمي شود 

این کارگردان  این قشر سني نزدیک شد.  به 
محصوالت  که  است  این  اشکال  داد:   ادامه 
سینما به دو قطب پرمخاطب و با ارزش و یا با 
مخاطب و بي ارزش تبدیل شده و چیز وسطي 
این میان وجود ندارد. آیا »میلیونر ذاغه نشین« 
که در خارج ایران ساخته مي شود ترکیب این 

دو نیست؟
نیکخواه آزاد خاطر نشان کرد:  مي شود فیلمي 
باشد و حرف خوب  پرمخاطب  که  ساخت 
را بر اثر دیدن مخاطب القاء کرد. ما باید بلد 
باشیم جذاب کار کنیم و مخاطب را نگاه داریم 

و بدون در نظر گرفتن جنبه هاي آموزشي براي 
مخاطب فیلم بسازیم. 

منصور مقاره عابدي هم که به عنوان کارشناس 
کودك در این نشست حاضر بود قهرمان را 
کسي دانست که با تکیه بر توانایي هاي خودش 

با نامالیمات مقابله کند.
در پایان این نشست که تا نیمه هاي شب ادامه 
داشت،  طهماسب صلح جو کارشناس و مجري 
جلسه در واکنش به اختالف نظر حاضران در 
این نشست گفت:  قهرمان کسي است که بتواند 

حرف مخاطب خود را قبول کند. 

در عرصه »سینمای کودك« باید در سایه همفکری و 
هم اندیشی صمیمانه، میان آفرینندگان ادبیات داستانی 
عرصه  در  که  فیلمسازانی  و  نوجوانان  و  کودکان 
 سینمای کودك فعالیت دارند، فضایی مناسب ایجاد

 شود.
حسن رضا بیگ در مورد عمده ترین نشانی های موجود 
در فیلم های مناسب ویژه کودکان و نوجوانان اظهار 
داشت: وفاداری به اصول کلی روانشناسی کودك در 
طرح مسایل رفتاری کودکان، سادگی بیان و پرهیز 

از نمایش صحنه ها و نماهای نمادین، رعایت زمان 
مناسب و طول فیلم ها، با توجه به میزان قدرت تمرکز 
پر  و  استعاری  زبان  کارگیری  به  از  پرهیز  کودکان، 
راز و رمز، از جمله نکات مهمی است که باید مورد 
توجه فیلمسازان قرار گیرد. وی افزود: تأکید بر تخیل 
سازنده و مثبت، به گونه ای که نشانگر برآورده شدن 
آرزوهای قلبی کودکان باشد و برآورده شدن آرزوهای 
مثبت و انسانی خاصی که در دنیای واقع کمتر امکان 
تحقق دارند استفاده دقیق از نقش تخیل »جان بخِش« 

دیگر  و  درختان  اشیاء،  با  رویارویی  در  کودکان 
ساخته های بی جان مصنوعی و عناصر طبیعی نیز از 
 دیگر نکاتی است که باید مورد توجه فیلمسازان قرار 
گیرد. این نویسنده و کارگردان اصفهانی با اشاره به 
دیداری  و  تصویری  جاذبه های  کارگیری  به  این که 
شنیداری مناسب کنار جذابیت هایی مثل خوش آوایی 
و هماهنگی های شنیداری و موسیقی و کالم متناسب و 
به کارگیری آواهای طبیعی و همچنین ریشه یابی دقیق 
ناهنجاری هاي رفتاری کودکان بر مبانی پژوهش های 

تجربی و علمی می تواند رمز موفقیت یک فیلمساز 
باشد، بیان داشت: برای داشتن فیلم هایی مناسب در 
عرصه سینمای کودك الزم است که در سایه همفکری 
ادبیات  آفرینندگان  میان  صمیمانه،  اندیشی  هم  و 
در  که  فیلمسازانی  و  نوجوانان  و  کودکان  داستانی 
عرصه سینمای کودك فعالیت دارند، فضایی مناسب 
ایجاد شود. وی تصریح کرد: با این کار می توان امیدوار 
بود که با به وجود آوردن این فضا به رونق و رشد و 

اعتالی سینمای کودك کمک شایانی شود. 

گزارش

خبر

نمایشگاه پوستر تایپوگرافی 
در گالري نقش خانه

ایسنا: خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان نمایشگاه 
گروهی پوسترهای تایپو گرافی با موضوع غدیر و والیت 

را برگزار مي کند.
این نمایشگاه شامل 36 پوستر تایپوگرافی از آثار طراحان 
معاصر اصفهان است و در اندازه 70×100 ارائه شده 
است. این نمایشگاه تا 2۹ آبان ماه سال جاري در گالری 

نقش خانه حوزه هنری برپا است.

باد در تاالر سوره مي نویسد
ایسنا: نمایش »باد که می نویسد« به نویسندگی آرش 
عباسی و کارگردانی حمید رضا کاظمی پور در تاالر 

سوره اصفهان به روی صحنه می رود.
این نمایش اثری از خانه تئاتر حوزه هنری است که 
روح اله حیدری، محمد قبادی نژاد و فائزه بختیار در آن 
بازی مي کنند. این نمایش در ساعت 1۸:30 از 30 آبان 
ماه تا 11 آذرماه سال جاري در تاالر سوره به روی صحنه 

خواهد رفت.

 فیلم تولیدی تاالر هنر
راهی جشنواره لیان شد

فیلم کوتاه »برخورد از نوع چند« که از آثار تولیدی تاالر 
هنر می باشد، به بخش داستانی مسابقه جشنواره منطقه ای 

سینمای جوان- فصل سه) لیان ( راه یافت.
این فیلم20 دقیقه ای که ساخته مصطفی حیدری است، 
پیش از این در جشنواره فیلم کوتاه تهران پذیرفته شده 
بود. یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان – فصل 
سه )لیان( از یکم تا سوم آذر ماه سال جاري با حضور 
مناطق فرهنگی پنج و چهار انجمن در بوشهر برگزار 

می شود.

تا رهایی از امروز روی آنتن
گروه  تولید  رهایی  تا  تلویزیونی  مجموعه  پخش 
مجموعه های تلویزیونی شبکه یک سیما از امروز آغاز 

می شود.
و  تبریزی  حسین  کارگردانی  به  سریال  این  داستان 
تهیه کنندگی مجید اوجی درباره ماجراهایی است که 
قرص هاي  و  مدارك  با عوض شدن چمدان حاوي 
روانگردان محمودي )سعید نیک پور( با چمدان دیگري 
آغاز و باند قاچاق این مواد فردي را به عنوان عامل 
نفوذي )حمیدرضا پگاه( براي بازگرداندن چمدان به 

خانه محمودي مي فرستند و... 
ساعت 22:15 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته برای 
پخش این مجموعه تلویزیونی 13 قسمتی در جدول 

برنامه های شبکه تعیین شده است. 

 »جویندگان«
 بهترین فیلم جان وین شد

 
نشریه سینمایي »توتال فیلم« در گزارشي فیلم »جویندگان« 
را بهترین نقش آفریني »جان وین« در تاریخ سینما معرفي 

کرد.
وب سایت اینترنتي توتال فیلم با نظرسنجي از منتقدان 
و عالقه مندان سینما فهرستي از بهترین فیلم هاي جان 
وین، بازیگر بزرگ سینماي آمریکا را منتشر کرد که فیلم 
جویندگان در رتبه اول قرار دارد. پس از جویندگان، 
فیلم ریو براوو قرار دارد و فیلم شهامت ساخته هنري 
هاث وي که جان وین براي آن موفق به کسب جایزه 
اسکار و گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد شد، در رتبه 
سوم قرار دارد. جان وین پیش از مرگ در سال 1۹72 
در 170 فیلم نقش آفریني کرد و در سال  1۹6۹ با فیلم 
»سنگریزه واقعي « موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین 

بازیگر مرد شد. 
این بازیگر بزرگ هالیوود در سن 72 سالگي بر اثر 

سرطان در لس آنجلس درگذشت. 

فرهنگ و هنر

قهرمان شخصیت 
اصلي فیلم است و 
بار قصه را به دوش 
مي کشد. قهرمان در 

ابتدا ضعیف تر از 
ضد قهرمان به نظر 
مي رسد اما در او 

غلبه مي کند و قصه 
با پیروزي او به پایان 

مي رسد

برای پیشرفت سینمای کودك؛

فضای مناسبی میان سینماگران و آفرینندگان ادبیات داستانی ایجاد شود

در نشست بررسي جایگاه قهرمان در سینماي کودك مطرح شد:

در سینماي کودك و نوجوان به راحتي نمي توان به تعریف قهرمان رسید

گریزی به جایگاه جشنواره کودك
بازگشت جشنواره کودك به اصفهان اتفاق فرخنده ای بود که باید سال ها پیش 
اتفاق می افتاد، در واقع این جشنواره به دلیل ثبت بین المللی به نام اصفهان نباید 
از این شهر منتقل می شد اما مشكالت و اختالف  نظر بین مجموعه های برگزارکننده 
در آن سال ها سبب شد جشنواره فیلم کودك و نوجوان از اصفهان منتقل شود و 

اما حال که بازگشته باید قدرش را بدانیم و از آن استفاده کنیم.

مزایده  
۸/1۹2 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 2/۸5۹-۸00 ششدانگ باب خانه و دو دهنه مغازه متصله پالك 
5234 فرعی مجزی شده از ۸5 فرعی 14۹15 اصلی واقع در اراضی سودان جی به مساحت 17۹/5 مترمربع 
واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان – چهارراه اوحدی – ابتدای خیابان معراج که اسناد مالکیت آن 
ــماره چاپی 7۹1۹26 و صادر شده است با  ــماره های 1437 س ثبت و ش در صفحه 101 دفتر 5 امالك با ش
حدود: شماالً بطول 10/50 متر دیوار به دیوار خانه احداثی در باقیمانده شرقاً در سه قسمت که دوم جنوبی 
ــوار خانه های احداثی در پالك ۸5 فرعی  ــول های 3/05 متر و 1/30 متر و 15/۹0 متر دیوار به دی ــت بط اس
باقیمانده جنوباً بطول ۹/50 متر درب و دیواریست به خیابان غرباً بطول 1۸/10 متر دیوار به دیوار خانه احداثی 
در باقیمانده مزبور که طبق نظر کارشناس رسمی پالك دارای 1۸۸/10 مترمربع عرصه که طبق مدارك موجود 
در پرونده بانک و استعالم از شهرداری مقدار 2۸/10 مترمربع آن در تعریض گذر قرار گرفته است و مقدار 
خالص باقیمانده به مساحت 160 مترمربع خواهد بود ساختمان مسکونی )فاقد ارزش اعیانی است( پالك فوق 
دارای 100 مترمربع اعیانی با قدمت 40 سال و دارای سقف تیرآهن و کف موزاییک و دربهای خارجی فلزی 
و شیشه ای و دربهای داخلی چوبی با چهارچوب فلزی و زیر زمین به مساحت 12 مترمربع بصورت انباری و 
مغازه ها نیز با دیوار باربر با مصالح بنایی و درب فلزی حفاظ دار و به مساحت 1۹ مترمربع می باشد انشعابات 
آب و فاضالب و گاز و برق مشترك می باشد و مورد رهن تا تاریخ ۹1/3/27 بیمه می باشد ملکی آقای علی 
بخشی که طبق سند رهنی شماره 1621-دفترخانه 1۹0 اصفهان در قبل بدهی شرکت زرین کشت بهارستان در 
رهن بانک صادرات واقع و تا تاریخ ۹1/3/27 بیمه می باشد از ساعت ۹ الی 12 روز دوشنبه مورخ ۹0/10/1۹ 
ــناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول – سمت چپ به  در اداره اجرای اس
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه ۸12/000/000 ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق 
ــتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و  ــعاب و یا حق اش انش
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقمی قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
۹0/۸/2۸ درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.  م الف: 11636 

اسدی – سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  

ابالغ رأي
۸/5۸5 کالسه پرونده: ۹0-776/ش ح/33. شماره دادنامه: 12۹1-۹0/۸/17. مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم 
شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای رضا مرادی به نشانی اصفهان – شهرابریشم – بلوار الغدیر – کوی 

دستغیب. خواندگان: 1- آقای علیرضا حیدری. 2- خانم شهین رستمی هر دو مجهول المکان. خواسته: تقاضای 
صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند خودرو پژو 405 مدل ۸3 به شماره انتظامی 
435س4۸ایران21 به انضمام خسارات قانونی – علی الحساب مقوم به 5/000/000 ریال. گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا. در خصوص دعوی آقای رضا مرادی فرزند ابراهیم 
به طرفیت خواندگان 1- آقای علیرضا حیدری فرزند عبداله و 2- خانم شهین رستمی فرزند رضا به خواسته 
الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل ۸3 
به شماره انتظامی 435س4۸ ایران21 به انضمام مطلق خسارات قانونی و با توجه به قولنامه قطعی شماره 000۹ 
ــده توسط خواهان که امضاء خوانده ردیف اول در ذیل آن وجود دارد و اظهارات  مورخ 13۹0/2/2۸ ارائه ش
خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۹0/۸/5 مبنی بر پرداخت کل ثمن معامله و در اختیار داشتن خودرو مذکور 
از تاریخ خرید و پاسخ استعالم انجام شده از معاونت راهور ناجا طی نامه شماره 1413/6/4۸435-۹0/5/12 که 
داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و الیحه ای نیز از ناحیه آنان به شورا واصل نگردیده و مصون ماندن مدارك ابرازی خواهان از اعتراض 
لذا شورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 10 و 21۹ و 220 قانون مدنی و 1۹۸ 
و 51۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل ۸3 به شماره انتظامی 435س4۸ ایران21 به نام 
خواهان و پرداخت سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص 
خوانده ردیف اول با استناد به بند 4 ماده ۸4 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م الف: 12۹42 قاضی 

شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأي
۸/5۸۸ کالسه پرونده: 3۸3/۹0، شماره دادنامه: 726-۹0/۸/22، مرجع رسیدگي: شعبه 1۹ شوراي حل اختالف، 
خواهان: علیرضا زارعي نشاني: اصفهان اتوبان شهید چمران کوي شکیب آژانس کرانه،  وکیل: فاطمه دهخدا 
نشاني: اصفهان شیخ صدوق شمالي جنب خ کاخ سعادت آباد ساختمان وکال طبقه دوم واحد 5، خواندگان: 
1- حسین سلیماني 2- مجید افضلي هر دو مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند خودروي پژو 206 
ــواري به شماره انتظامي 312/43 ب 1۹، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه  س
فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: در خصوص دعوي خواهان به طرفیت خوانده یادشده به 
خواسته الزام به انتقال سند رسمي خودرو پژو 206 سواري به شماره انتظامي 312/43 ب 1۹ به انضمام مطلق 

خسارت وارده با عنایت به محتویات پرونده، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامي در خصوص آخرین مالک 
خودرو مالحظه قولنامه هاي ارائه شده از طرف خواهان شورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
لذا به استناد ماده 1۹۸ قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني و مواد 10 و 21۹ و 220 
و 221 و 223 و 225 قانون مدني حکم به محکومیت خوانده ردیف اول )خوانده پرونده جلب ثالث( حسین 
سلیماني به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال رسمي سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ سي 
هزار ریال بابت هزینه دادرسي و نیز حق الوکاله وکیل برمبناي تعرفه قانوني در حق خواهان نسبت به خوانده 
ــتناد ماده 1۹7 قانون آئین دادرسي مدني  ــتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامي به اس ردیف دوم با توجه به اس
شورا رد دعوي را صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهي در همین 
شعبه و پس از آن قابل اعتراض در محاکم حقوقي اصفهان مي باشد. م الف/ 12۹67  شعبه نوزدهم حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــه ۹0-115۹ خواهان مریم کریمي دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفیت  ۸/5۸۹ در خصوص پرونده کالس
علیرضا رجائي فر قرض الحسنه اصحاب کهف تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز یکشنبه مورخ 
13۹0/10/4 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه 
ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 12۹75 مدیر دفتر شعبه 22 

حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
۸/5۹0 در خصوص پرونده کالسه ۹1۸/۹0 ش ح/ 14 خواهان آقاي علي مددي دادخواستي مبني بر الزام به 
انجام تعهدات به طرفیت آقاي جواد شریفي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ ۹0/10/3 
ساعت ۹ صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 

12۹30 شعبه 14 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ تجدیدنظر
ــعود احمدي به وکالت آقاي محمدرضا صادقي  ــوص پرونده 133/۹0 ش/ 45 خواهان مس ۸/5۹1 در خص

دادخواستي مبني بر اعتراض و تجدیدنظرخواهي نسبت به دادنامه 415 مورخه ۹0/3/12 اصداري از شعبه 45 به 
طرفیت مهدي مولوي زاده مطرح نموده که طي کالسه شماره 75/۹0 ثبت تجدیدنظر گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخوانده و حسب تقاضاي تجدیدنظرخواهان را  در جراید، منتشر تا تجدیدنظرخوانده 
ــبت به ارائه الیحه دفاعیه تجدیدنظر در شعبه 45 شوراي حل  ــر آگهي نس ظرف مهلت ده روز از تاریخ نش
ــاني جنب بیمه ایران اقدام نماید. ضمنًا  ــم کاش اختالف اصفهان واقع در خیابان حکیم نظامي اول خ محتش
نسخه ثاني دادخواست ضمائم در پرونده مضبوط مي باشد. در صورت عدم حضور پرونده جهت رسیدگي 
ــال مي گردد. م الف/ 12۹2۹ شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختالف  به تجدیدنظرخواهي به دادگستري ارس

اصفهان
 

ابالغ رأي
۸/5۹3 شماره دادنامه: ۹00۹۹70351۸01114، شماره پرونده: ۹00۹۹۸0351۸002۹0،  شماره بایگاني شعبه: 
۹00305، خواهان: خانم راهله ادیبي به نشاني اصفهان- خ رودکي- ك ش بادعلیان – پ 27، خوانده: آقاي 
تورج بنان، خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص دادخواست 
تقدیمي خواهان خانم راهله ادیبي فرزند نصراله بطرفیت خوانده آقاي تورج بنان فرزند رسول مجهول المکان و 
بخواسته صدور گواهي عدم امکان سازش به لحاظ تحقق بعضي از شروط ضمن العقد و استیذان اعمال وکالت 
در طالق شامل بندهاي 1، ۸ و ۹، دادگاه از توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره 
ترتیب 12722 مورخ ۸7/7/10 دفتر ازدواج شماره 121 اصفهان که داللت بر زوجیت طرفین دارد و با عنایت به 
محکومیت هاي مدني و جزائي خوانده مبني بر پرداخت نفقه و تحمل حبس به شرح دادنامه هاي ۹0/4/23-5۸2 
شعبه 4 شوراي حل اختالف و 641-۸۹/5/12 شعبه 10۹ دادگاه عمومي جزائي و با مالحظه اینکه خوانده با 
وصف ابالغ از طریق نشر آگهي در جلسه رسیدگي شرکت نکرده و دفاعي هم بعمل نیاورده و اینکه مساعي 
دادگاه و داوران طرفین در جهت سازش و اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده تحقق بندهاي 1، ۸ و ۹ از 
شروط ضمن العقد مندرج در قسمت ب سند نکاحیه محرز و با لحاظ اینکه خواهان پنج سکه از مهریه خود را 
بذل نموده، دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و مستنداً به مواد 234، 237، 111۹، 1145 و 1146 قانون 
مدني و ماده 4 قانون راجع به ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده، گواهي عدم امکان سازش صادر و اعالم 
مي نماید و به خواهان اجازه مي دهد به یکي از دفاتر رسمي طالق مراجعه و ضمن قبول مابذل از ناحیه زوج 
نسبت به مطلقه نمودن خود به نوع طالق خلع با توکیل غیر اقدام نماید و رعایت صحت شرایط اجراي صیغه 
طالق به عهده مجري آن است و عده زوجه پس از طالق سه طهر است. گواهي صادره غیابي و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم 

محترم تجدیدنظر مي باشد. م الف/ 13000 توکلي- رئیس شعبه 1۸ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی با عنوان از غدیر 
تا محرم در بروجن برپا شد.

مراسم  در  بروجن  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
گشایش این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه 

بیش از 200 عنوان کتاب در زمینه ادبیات، مذهبی، 
قرآن، غدیر و محرم به نمایش گذاشته می شود.

حجت االسالم مجید الهیان افزود: نرم افزارهای قرآنی 
و مداحی، مهر و جانماز، سرکلیدی مذهبی و پارچه 

نوشته پیرامون محرم از دیگر محصوالت فرهنگی 
عرضه شده در این نمایشگاه است.

وی با بیان این که این نمایشگاه با همکاری تبلیغات 
 اسالمی بروجن و هیأت عاشقان حضرت ابوالفضل )ع(

بروجن دایر شده است، گفت: عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایشگاه می توانند از ساعت ۹ تا 21 به نمایشگاه 

مراجعه کنند.
الهیان در ادامه از ارائه بیش از 20 عنوان کتاب محرم 
در کتاب شهر بروجن خبر داد و گفت: به مناسبت ماه 
محرم و صفر، اقالم فرهنگی از جمله پارچه نوشته، 
زنجیر، طبل و سرکلیدی در کتاب شهر به متقاضیان 

ارائه می شود. 
رئیس تبلیغات اسالمی شهرستان بروجن با بیان این که 

کتاب شهر بروجن پاسخگوی 70 درصد نیاز فرهنگی 
مردم به کتاب است، گفت: کتاب شهر بروجن با داشتن 
سه هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف مذهبی، 
ادبی، اجتماعی و تفسیر قرآن پاسخگوی  تاریخی، 

نیازهای فرهنگی مردم این شهر است.
زمینه های  در  افزار  نرم  عنوان   500 افزود:  وی 
و مداحی  کودکان،  برای  قرآنی  قصه های   قرآن، 

مولودی خوانی مداحان برجسته کشور در کتاب شهر 
وجود دارد.

با عنوان از غدیر تا محرم؛

نمایشگاه کتاب بروجن برپا شد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

جاري شدن آب در زاینده رود از یک سو امیدها را براي 
دیگر  از سوي  و  کرد  بیشتر  پل  و سه  بودن سي  زنده 
افزایش داد.  احتمال نیمه تمام ماندن مرمت این پل را 
با این حال کارشناسان میراث فرهنگي معتقدند که نبود 
برنامه مدون براي مرمت مهم ترین مشکل طوالني ترین 

پل اصفهان است.
به گزارش CHN جاري شدن آب در زاینده رود نه تنها 
شادي را به دل هاي مردم اصفهان آورد، بلکه امیدها را 
براي زنده ماندن طوالني ترین پل این شهر افزایش داد. 
چرا که به گفته کارشناسان میراث فرهنگي پایه هاي این 
پل از مصالحي خاص ساخته شده است که باید همواره 
در جوار آب باشد. با این حال نگراني ها در مورد مرمت 

این پل تاریخي همچنان پا برجاست.
 برخي از کارشناسان میراث فرهنگي معتقدند که احتمال 
اختالل در مرمت سي و سه پل که از جمله مهم ترین 
پل هاي تاریخي ایران به شمار مي رود، با شروع آبگیري 
زاینده رود، باال مي رود. با این همه، این سئوال همچنان 
که  ماه گذشته  که طي هفت  است  باقي  قوت خود  به 

باران  دعاي  مردم  و حتي  بود  رود خشک شده  زاینده 
مرمتي  اقدامات  چه  مي کردند،  آب  شدن  جاري  براي 
شده  انجام  نظیر  کم  بناي  این  بخشي  استحکام  براي 

است؟ آیا با آبگیري مرمت ناتمام مي ماند؟
انجمن دوستداران میراث فرهنگي  شاهین سپنتا، عضو 
و  مرمت  براي  مانعي  را  رود  زاینده  آبگیري  اصفهان 
ساماندهي سي و سه پل نمي داند و بار دیگر بر اهمیت 
پل  این  براي ساماندهي  برنامه اي مدون  تدوین  تهیه و 
تاکید مي کند. برنامه اي که بتواند حیات دائمي این پل  را 

براي نسل هاي بعدي تضمین کند.
اساسي  مرمت  نیازمند  پل  سي و سه  این که  بیان  با  وي 
مرمت  بارها  و  بارها  پل  سي و سه  مي گوید:  است، 
شده است اما هیچ کدام از این مرمت ها اصولي و اساسي 
نبوده اند، اکنون جدید ترین پروژه مرمت حدود پنج ماه 

پیش از سر گرفته شد.
آغاز  دلیل  به  و  موقتي  را  رود  زاینده  آبگیري  سپنتا   
کشت پاییزه عنوان مي کند و مي گوید: اگر برنامه مدوني 
پل  این  مرمت  براي  مشکلي  دیگر  باشد،  داشته  وجود 

مرمت  شود،  مي  آبگیري  پل  که  زماني  نمي ماند.  باقي 
باید روي بدنه و وقتي که آبگیري متوقف مي شود پایه ها 

استحکام بخشي شوند.
از  پیش  فرهنگي  میراث  مسئوالن  است  معتقد  وي 
مسأله  هر  یا  و  مترو  لرزش هاي  دلیل  به  را  پل  این که 
 دیگري در خطر بدانند، باید در پي مرمت اساسي این بنا

باشند.
روي  باید  فرهنگي  میراث  کارشناسان  سپنتا،  گفته  به   

مستند  و  داده  انجام  علمي  مطالعات  تاریخي  پل  این 
سازي هاي دقیق تهیه کنند. باید ترك هاي فعال شناسایي 

و براي استحکام بخشي آن برنامه اي منسجم تهیه شود.
 پل بدون آب مي پوسد

اکنون یکي از مهم ترین دغدغه هایي که به دنبال جاري 
بودن  تمام  نیمه  شده،  مطرح  رود  زاینده  در  آب  شدن 
کارشناسان  از  برخي  این حال  با  است،  پل  این  مرمت 
میراث فرهنگي تاکید مي کنند که این ناتمام بودن مرمت 
ربطي به آبگیري ندارد، تنها به دلیل نبودن برنامه منسجم 
براي مرمت این پل است. یکي از مسایل مهم دیگر که 
درباره اهمیت آبگیري براي حیات پل گفته مي شود، این 
است که پایه هاي این پل بدون آب مي پوسد و دچار 

مشکالت جدي مي شود.
تاریخي  بناهاي  ارشد  کارشناس  نژادي،  مصطفي  علي 
پل  سه  و  سي  این که  بر  تاکید  با  دانشگاه  مدرس  و 
بوده  ایران  تاریخي  و  بزرگ  پل هاي  از  یکي  اصفهان 
آبي  از سازه هاي  برگرفته  آن  در  رفته  کار  به  و مصالح 
دوران کهن است، مي گوید: پایه هاي این پل ابتدا توسط 
در  دیگر  بار  تخریب  از  بعد  و  شده  گذاشته  ساسانیان 
دوران اسالمي با مالت و مصالح ساساني، دوباره سازي 
این  نیم کوب بوده که  نیز آهک  شد. عمده این مالت 
آهک ترکیبي از ساروج و آهک در سازه هاي آبي است، 
مداوم و مستمر در جوار آب به صورت  باید   بنابراین 

 باشد.
به گفته ایشان، قرارگیري این مالت در کنار آب به زنده 
شایاني  کمک  آن  استحکام  و  پایداري  پویایي،  بودن، 
مي کند. بنابراین جدا کردن آب از این بنا به منزله نابودي 
باعث  بگیریم،  از آب  را  ماهي  اگر  آن است، چنان که 

مرگ آن مي شویم.
پل هاي  مورد  در  بسیاري  مطالعات  که  مصطفي نژادي 
به  این که مالت  بر  تاکید  با  ایران داشته است،  تاریخي 
کار رفته در سي و سه پل، مالتي خاص و منحصر به فرد 
در سازه هاي  که  با مالتي  ایران  است، مي گوید: مالت 
کامل  طور  به  مي شود،  استفاده  آمریکا  و  آفریقا  اروپا، 
برگیرنده و اساس مالت  این مالت در  متفاوت است. 
بناهاي آسیایي است که متأسفانه در معماري امروز جایي 

ندارد.
بندها،  شامل  ایران  آبي  سازه هاي  تمام  وي،  گفته  به   
پل ها و آسیاب ها و سدها از زمان هخامنشیان به بعد با 
مالت ساروج و ترکیبات مختلف که اساس این ترکیبات 
آهک نیم کوب است، ساخته مي شود. برخي از این ها در 
معرض خطر سیل و طوفان و زمین لرزه هستند و عمدتًا 
و  سازه  این  اما  شدند،  آسیب  دچار  انسان ها  سوي  از 

مالت آن محکم تر از سنگ ها خود نمایي مي کنند.
مصطفي نژادي در پایان تاکید مي کند: این مالت بدون 
آب، پوسیده مي شود و زندگي خود را از دست مي دهد؛ 

مانند ماهي بدون آّب.

میراث فرهنگي
بوم و بر

روزان

میراث در فصلی که گذشت
در تابستانی که گذشت، تقریباً روزانه یک خبر درباره 
تخریب یکی از بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار 
ملی در رسانه ها منتشر شده است. در زیر به این خبرها 

که خالصه  شده اند، نگاهی گذرا می اندازیم.

سدها محوطه های تاریخی 
ایران را می بلعند

میراث فرهنگی: در حال حاضر ایران جزو پیشرو ترین 
کشورها در نابودی سایت های تاریخی و زیست محیطی 

به  وسیله احداث سد شناخته می شود.
بیش از 130 محوطه تاریخی تنها با آبگیری سد سیوند 
به زیر آب رفت و مهم ترین شهرهای ساسانی استان 
فارس با بیش از 2000 سال قدمت پشت دریاچه سد 
سلمان فارسی غرق شد. همین سرنوشت با احداث سد 
مالصدرا گریبان شهر ساسانی شهرستان اقلید را گرفت. 
پل مروارید با یک کتیبه در بخش جاده دز پارت در 
سد کارون 4 آبگیری شد، به  طوری  که آبگیری برخی 
از محوطه ها و آثار تاریخی مورد تایید سازمان میراث 
فرهنگی هم قرار گرفت. این درحالی است که چهار 
هکتار از رویشگاه های جنگلی و بخشی از دنا، تنها با 
احداث سد خرسان 3 آبگیری خواهد شد. سد گتوند 
نیز به عنوان گران ترین پروژه سدسازی کشور با وجود 
مخالفت های بسیار در آبگیری نه تنها گورهای ایالمی، 
گوردخمه، شیرهای سنگی و آثار با ارزش دیگری را به 

زیر آب برد.

در حریم درجه یک آتشگاه 
اصفهان، هتل ساخته می شود

میراث فرهنگی: با این که احداث هتل در حریم درجه 
یک آتشگاه اصفهان و پارك طبیعی ناژوان خالف قوانین 
میراث فرهنگی و ضوابط طرح ساماندهی ناژوان است 
اما به دلیل آن که چهار سال پیش، مدیر سابق میراث 
فرهنگی موافق طرح بود و با نهاد های مرتبط به توافق 
ضمنی رسیده بود باعث شد این پرونده دوباره به جریان 
بیفتد. طبق گفته فعاالن میراث فرهنگی این طرح به تایید 

اعضای کمیسیون ماده پنج هم رسیده است.
کارشناسان میراث فرهنگی و فعاالن این حوزه با اعالم 
مخالفت، هرگونه توجیه برای ساخت هتل در حریم 
درجه یک آتشگاه را رد کرده اند و معتقدند احداث هتل 

ساخت وسازهای دیگری به همراه خواهد داشت.

 درخواست برای خروج خانه 
شیخ بهایی از فهرست ملی

از  بهایی گفت: بیش  مهر: مالک خانه تاریخی شیخ 
به سازمان های میراث فرهنگی و  سه  سال است که 
گردشگری و آب وفاضالب اصفهان در مورد رطوبت 
و خرابی این خانه هشدار داده ایم، اما این سازمان ها هیچ 
اقدامی انجام نداده اند، به همین دلیل خواستار خروج این 

اثر از فهرست آثار ملی هستم.

حمام تاریخی اصغر آباد 
خمینی شهر تخریب شد

 
تارنگار ایران نامه: حمام تاریخی روستای اصغرآباد در 
شهرستان خمینی شهر استان اصفهان توسط افراد ناشناس 

تخریب شد.
گفتنی است تاکنون از سوی نهادهای مرتبط اقدامی 
برای پیگیری و شناسایی عامالن و مجازات آنان برای 

جلوگیری از موارد مشابه صورت نگرفته است.

 طرح کاوش در قلعه کنگلو
 به دلیل کمبود بودجه رد شد

میراث فرهنگی: سرپرست کاوش قلعه کنگلو سوادکوه 
از رد پیشنهاد کاوش اضطراری در گورستان باستانی این 
منطقه خبر داد و گفت: با آن که این گورستان به لحاظ 
چگونگی قرار گرفتن متوفی و تدفین، جز گورستان های 
نادر ایران به شمار می  رود، اما به دلیل تامین نبودن بودجه 

مورد نیاز، کاوش متوقف شده است.

 مرگ پل های تاریخی آمل
 در بیداد ترافیک

فارس: در سال های اخیر افزایش تردد خودروها از روی 
دو اثر ملی ثبت شده؛ یعنی پل تاریخی 12 چشمه صفوی 
و پل زیبای معلق آمل، حیات آثار ملی این شهر را در 
معرض تهدید قرار داده است و سازندگان پل معلق نیز 
از اتمام عمر مفید این پل خبر داده اند و دیگر تضمینی 
برای حفظ جان کسانی که از روی این پل عبور می کنند، 

نمی دهند.
گفتنی است پل 12 چشمه به دستور شاه  عباس بر 
روی رودخانه هراز ایجاد شده است. این پل در سال 
1335 به عنوان یک اثر ملی ثبت شد. پل معلق نیز که به 
 موازات پل 12 چشمه قرار دارد، بیش از 70 سال قدمت

 دارد.

 دانشگاه 700 ساله؛ پارکینگی 
برای خودروهای فرسوده

هفته نامه امرداد: ربع رشیدی که روزگاری هر آنچه یک 
شهر کوچک مانند کتابخانه، مدرسه، مسجد، یتیم خانه، 
حمام، مهمانسرا، بیمارستان، مدارس عالی و کارگاه  را 
پارکینگ خودروهای  به  امروزه  بود،  دارا  داشت  نیاز 

فرسوده تبدیل شده است!

و  گلسنگ ها  رشد  مداوم،  فرسایش  آب گرفتگی، 
ترك خوردگی و شکستگی عوارضی هستند که به جان 
تخت جمشید افتاده اند. این در حالی است که سازمان 
میراث فرهنگی تاکنون هیچ طرحی برای جلوگیری از 
آب گرفتگی محوطه های باز تخت جمشید و آسیب به 
سازه های سنگی آن نداشته است و به نظر می رسد که 
ایجاد آب روهایی برای خروج آب های سطحی در کوتاه 
مدت و مسقف نمودن کل مجموعه تخت جمشید در 
دراز مدت، باید در اولویت برنامه های در دست اجرای 

سازمان میراث فرهنگی برای نجات کاخ پارسه یا تخت 
جمشید از عوامل فرساینده جوی باشد. 

یک کارشناس مرمت آثار سنگي می گوید:  در سازه هاي 
سنگي مانند تخت جمشید باید مقاومت مکانیکي 
افزایش یابد، زیرا این سنگ ها در طول چندهزار سال 
به مرور مقاومت مکانیکي و تحمل اولیه خود را از 
دست داده اند و باید با روش هاي متعدد براي حفاظت 

آن ها اقدام کرد.
علیرضا بهران درباره چگونگي حفاظت و رسیدگي 

به نقش برجسته ها و آثار سنگي، بیان کرد: استفاده از 
پوشش هاي موقت یا پوشش هایي که از مصالح سبک 
ساخته شده اند در مناطقي مانند بیستون به دلیل ارتفاع 
زیاد اثر، مشکل است و عالوه بر آن، منظر بصري اثر 

نیز خدشه دار مي شود.
سنگي  آثار  به  که  دیگري  آسیب هاي  درباره  وي 
مي تواند وارد شود، به پدیده یخ زدگي اشاره و اظهار 
کرد: آثاري مانند نقش برجسته ها به دلیل حجاري هاي 
انجام شده روي آن ها، ریزترك هاي زیادي دارند که آب 

در آن ها نفوذ مي کند و دچار یخ زدگي مي شوند. حجم 
افزایش یافته این آب ها فشار مضاعفي را ایجاد مي کند 

که موجب فرسایش اثر مي شود.
بهران با اشاره به این که براي حفاظت از آثار سنگي 
نمي توان به دنبال راه هاي ساده بود، گفت: با استفاده 
از مواد رزیني و چسب  به طوري که سطوح این آثار 
به آن ها آغشته شوند، مي توان از نفوذ آب جلوگیري 
کرد. البته این رزین ها در طوالني مدت مي توانند سبب 

آسیب باشند.

گزند تخت جمشید از باد و باران!

یخ زدگي به آثار سنگي آسیب مي زند

 جهاني شدن مسجد جامع اصفهان
در هاله ای از ابهام
دو  ماه پیش ارزیاب یونسکو براي مشاهده و دریافت مدارك 
الزم براي ثبت جهاني مسجد جامع اصفهان به این شهر آمد 
ــرد؛ اما با این حال  ــن بناي تاریخي بي بدیل بازدید ک و از ای
عدم ساماندهي حریم منظري و نماي مسجد جامع، مغازه ها 
ــان بي نظم حول و حوش مسجد، نفوذ رطوبت  و دستفروش
ــکالتي را به  ــجد، براي این پرونده مش و ترك هاي گنبد مس

وجود مي آورد. 
به گزارش CHN، با این وجود ارزیاب یونسکو از مسجد جامع بازدید کرده  و در حال 
نوشتن گزارش نهایي است. گزارشي که نتیجه آن در بهار سال آینده منتشر خواهد شد. اما 
پروژه مرمت و ساماندهي و مرتفع کردن، نباید موانع پیش روي جهاني شدن این مسجد 

تاریخي شود. 
ــکلي که مسجد جامع در این راه پیش روي خود دارد، ساخت و سازهاي  اصلي ترین مش
ــاب و کتاب و نامناسب در اطراف و نزدیکي آن است. مشکل دیگري که مسجد  بي حس
ــاني است که در کنار درب ضلع شرقي  ــگاه ها و دستفروش جامع را تهدید مي کند، فروش

مسجد سال هاست بساط خود را پهن کرده و توسعه داده اند. 

 بوي فضوالت حیواني
گردشگران چغازنبیل را فراري داد

ــیر مناسبي براي عبور  محوطه میراث جهاني چغازنبیل مس
ــام است. فضوالت حیواني در مسیر گردشگران و بوي  احش
تعفن پساب هاي نیشکر در این فصل باعث  شده گردشگران 
از ورود و بازدید از سایت تاریخي چغازنبیل خودداري کنند. 
از سوي دیگر کارخانه هاي اطراف چغازنبیل که البته فاصله 
ــت  ــیعي اي را زیر کش زیادي تا این اثر دارند، زمین هاي وس

نیشکر دارند. 
ــفندان  ــایت تاریخي چغازنبیل محل عبور و چراي گوس به گزارش CHN، درحالي س
ــت و فضوالت حیواني جلوه بصري این  ــتائیان ساکن و کوچ نشینان این منطقه اس روس
سایت جهاني را مخدوش کرده است که آزادسازي پساب هاي نیشکر در رودخانه که در 
نزدیکي چغازنبیل قرار گرفته بوي تعفن غیرقابل تحملي را در این سایت تاریخي ایجاد 
کرده است. از سوي دیگر نیروي کارشناسي و حفاظتي این سایت بیش از 10 نفر نیست. 
چغازنبیل، نیایشگاه باستاني است که در زمان عیالمي ها و در حدود 1250 پیش از میالد 
ساخته شده است. این اثر تاریخي که در سال 1۹7۹ در فهرست میراث جهاني یونسکو 

ثبت شد در حال حاضر محل چریدن گوسفندان شده است.

پیگیری حقوقی آثار باستانی جیرفت 
بازدارندگی ایجاد می کند

ــازمان میراث فرهنگی،  معاون رئیس جمهوری و رئیس س
ــگری گفت: موفقیت پیگیری های  ــتی و گردش صنایع دس
حقوقی درباره آثار باستانی جیرفت و صدور حکم قضایی 
در این زمینه بازدارندگی ایجاد می کند تا اشیاء عتیقه متعلق 

به کشورمان در گالری ها به حراج گذاشته نشود.
ــه احمدزاده کرمانی در خصوص  به گزارش ایرنا، روح ال
ــتانی تمدن جیرفت که به تازگي از انگلیس به  ــیاء باس اش

کشور بازگردانده شده است افزود: بر اساس پیگیری حقوقی سازمان میراث فرهنگی، 
ــتین بار حکم قضایی و حقوقی در خصوص  ــتی و گردشگری برای نخس صنایع دس

اشیاء تمدن جیرفت صادر شد و ما توانستیم این اشیاء را به کشور بازگردانیم. 
وی خاطرنشان کرد: صدور این حکم به معنای این است که پیگیری حقوقی وضعیت 
آثار باستانی قاچاق شده از کشور می تواند در بلندمدت به رویه قضایی تبدیل شود. 
ــتانی و تمدنی ایران با قدمتی حدود  ــیاء و آثار باس ــامل 1۸ قطعه از اش این گنجینه ش
ــال پیش به سرقت رفته و به انگلیس قاچاق  ــال است که حدود هفت س پنج هزار س

شده بود. 

رویداد

یكي از مهم ترین 
دغدغه هایي که به 
دنبال جاري شدن 
آب در زاینده رود 
مطرح شده، نیمه 
تمام بودن مرمت 
این پل است، با 
این حال برخي 
از کارشناسان 

میراث فرهنگي 
تاکید مي کنند 
که این ناتمام 

بودن مرمت، تنها 
به دلیل نبودن 
برنامه منسجم 
براي مرمت این 

پل است

ترك ها بر پیکر سي و سه پل
و  پُر کردن ترك ها  نگرانی دوستداران میراث فرهنگی شده،  باعث  ماه های گذشته  آنچه طی 
شكاف هایی است که طی چند ماه اخیر بر بدنه و تاق های پل پدیدار شده است و می تواند نشانه ای 
از نشست نامحسوس پل به خاطر حرکت دستگاه حفار مترو از نزدیكی آن و رانش الیه های خاك 
 یا عوارض ناشی از خشک کردن زاینده رود باشد. در هر حال آن چه طی ماه های گذشته برای
 سی و سه پل خطرناك به نظر می رسد، چشم پوشی از علت اصلی این ترك ها و پر کردن آن ها با 

ماله است.

 مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
مازندران از ثبت سه اثر ناملموس میراث فرهنگي این 

استان در فهرست آثار ملي ایران خبر داد.
به گزارش میراث آریا، اسداله محمد پور با اعالم این 
خبر گفت: موسیقي مازندران، عیارگیري و مراسم 
زن شاهي، به ترتیب به شماره ثبت ۹2، 146 و 154 

در فهرست آثار ملي نمونه و در خطر کشور جاي 
گرفتند.

محمد پور افزود: این آثار در راستاي اجراي ماده یک 
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگي و گردشگري و 
قانون الحاق جمهوري اسالمي ایران به کنوانسیون 
بین المللي حفظ میراث فرهنگي ناملموس مصوب سال 

13۸4 هجري خورشیدي مجلس شوراي اسالمي 
کنوانسیون  ماده 12  اجراي  جهت  در  همچنین  و 
 فوق و مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایي مذکور به ثبت

 رسید.
از  مازندران  ناملموس  اثر  سه  ایــن  افــزود:  وي 
قدیمي ترین آثار فرهنگي استان به شمار مي آیند و از 

هرگونه اقدامي که منجر به حفظ و احیاي این فرهنگ 
شود، حمایت خواهد شد.

این مقام مسئول در خصوص رونق موسیقي مازندراني 
ابراز امیدواري کرد و گفت: باید تالش شود تا در 
اجراي موسیقي بومي و محلي اصالت زبان و لهجه 
مازندراني و اشعار فولکوریک آن که از نسلي به نسل 

دیگر منتقل شده است، به طور دقیق رعایت شود.
محمدپور یادآور شد: آیین هایي چون مراسم زن شاهي 
برگزار  پراکنده  به طور  مناطقي خاص و  هنوز در 
مي شود، اما متاسفانه رسم عیارگیران که از آداب و 
فراموشي  حال  در  مي آید  شمار  به  گالشي  رسوم 

است.
مقدمه حفظ هویت فرهنگي،  کرد:  وي خاطرنشان 
که امروزه بر آن تاکید مي شود، توجه به ارزش هاي 
بومي است که در سایه آن مي توان ضمن پاسداري 
 از اصالت و هویت ملي، فضاي مفرحي در جامعه

 فراهم کرد.

حفظ هویت فرهنگی در پناه ثبت میراث ناملموس 

موسیقی مازندران ثبت ملي شد

زاینده رود پرآب شد؛

 نگراني ها از مرمت سي وسه پل باقي ماند
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بازی های فصل یازدهم به هفته سیزدهم رسید، تیم ها 
شناسایی را  حریفان  و  خود  قوت  و  ضعف   نقاط 
کرده اند و به ترکیب ایده ال دست یافته اند. تیم پرسپولیس 
هاست. تیم  همین  از  یکی  استیلی  حمید  هدایت   با 
را هواداران  تیم  این  انتظار  از  دور  و  ضعیف   نتایج 
روی  آزادی  سکوهای  اول  روز  از  و  کرده  امید  نا 

خوشی در قبال استیلی نداشتند.
و  چهره  با  تیم   13 هفته  از  است  داده  قول  استیلی 
قدرت متفاوت ظاهر شود و مدعی قهرمانی خواهند 
شد. اما در برابر پرسپولیس تیم هایی بودند که با کسب 

نتایج ایده آل اهالی فوتبال را شگفت زده کردند.
نفت تهران و صبا دو تیمی که فصل گذشته روزگار 
لیگ  در  بازی  آخر  لحظات  در  یکی  نداشتند  خوبی 
کرده  آن خود  از  را  نهم  رده  دیگری  و  ماندگار شد 

بود.
 صبا و نفت تهران از هفته اول در رده اول تا چهارم 
با  تیم  تا هفته دوازدهم هر دو  و  پایین شدند  و  باال 
کسب 25 امتیاز از 12 بازی در رده های دوم و سوم 

قرار گرفتند.
نفت تهران دوم و صبا سوم به خاطر سه تفاضل گل 
پشت سر هم قرار گرفتند. استقالل با 26 امتیاز اول و 
تراکتور با 23 امتیاز در رده چهارم قرار گرفته است و 
تیم های سپاهان با 21 امتیاز پنجم، ذوب آهن 1۸ امتیاز 
ششم و پرسپولیس با 16 امتیاز در رده هفتم جدول 

قرار گرفته اند.
حضور تیم های استقالل، تراکتور، سپاهان، ذوب آهن 
هزینه های  خاطر  به  جدول  باالی  در  پرسپولیس  و 
انجام یافته طبیعی به نظر می رسد اما حضور دو تیم 
صبا و نفت تهران در باالی جدول تا حدودی دور از 
انتظار می باشد از طرفی تیم های سپاهان، ذوب آهن و 
پرسپولیس تا چند هفته پیش در پایین جدول بودند 
به ویژه پرسپولیس که تا رده 15 سقوط کرده بود و تا 
هفته 12 به وضع خودشان سر و سامان دادند سئوال 
آخر  تا  تهران  نفت  و  صبا  تیم  دو  آیا  که  اینجاست 
فصل جزء باال نشینان جدول خواهند ماند یا رفته رفته 
سقوط خواهند کرد. برنامه بازی ها نیز تا حدودی در 
تمام  تراکتور  فرض  به  دارد  تأثیر  جدول  بندی  رده 
بازی های سخت خود را با تیم های مدعی در بیرون از 
خانه پشت سر گذاشته است و در نیم فصل دوم کار 

راحتی خواهد داشت.
تراکتور با تیم هایی چون استقالل، سپاهان، ذوب آهن، 
آبادان، فوالد، شاهین، فجر  پرسپولیس، داماش، نفت 
خوبی  نتایج  بنابراین  کرده،  بازی  خانه  از  بیرون  در 

هم تا به این روز کسب کرده است اما نفت تهران و 
صبا از نظر بازی های خانگی در چه وضعیتی هستند 
بدنی  افت  با  تیم  این دو  بازیکنان  این که  احتمال  و 
تیم  نزولی  سیر  باعث  اتفاقات  سایر  و  شوند  مواجه 

گردد زیاد است.
خود  واقعی  شکل  به  حدودی  تا  بندی  رده  جدول 
تراکتور، سپاهان،  استقالل،  تیم های  رسیده و حضور 
این  گواه  جدول  باالی  در  پرسپولیس  و  ذوب آهن 
پنج  جزو  گذشته  فصل  که  تیمی  پنج  است  مطلب 
ترتیب  به  جابجایی  کمی  با  بودند  جدول  باالی  تیم 
تراکتور  و  پرسپولیس  ذوب آهن،  استقالل،  سپاهان، 
این  در  قهرمانی  مدعیان  خصوص  در  اما  هستند. 
می دانند  قهرمانی  اول  مدعی  را  استقالل  اکثراً  فصل، 
و تراکتور و ذوب آهن را نیز از شانس های بعدی به 

حساب می آورند.
پرسپولیس  ولی  نمی دانند  مدعی  را  پرسپولیس  اما 
با مدعی  اما سپاهان کاری  خودش را مدعی می داند 
به  آرام  آرام  حاضر  حال  در  و  ندارد  نبودن  و  بودن 

سمت باالی جدول در حرکت است. 

زاینده رود
رئیس هیأت کوهنوردی استان اصفهان گفت: بانوان 
کوهنورد اصفهانی با فتح قله مرآپیک آمادگی خود را 

برای فتح قله های هفت هزار متری نشان دادند. 
چهارشنبه شب گذشته پس از بازگشت بانوان کوهنورد 

اصفهانی از قله مرآپیک، یکی از قله های مرتفع رشته 
کوه های هیمالیا و در بدو ورود کوهنوردان به اصفهان، 
به همت اداره کل تربیت بدنی و هیأت کوهنوردی 
استان اصفهان مراسم استقبالی در اداره کل تربیت بدنی 
استان، هیأت  از مسئوالن ورزش  با حضور جمعی 

کوهنوردی و خانواده کوهنوردان برگزار شد.
بانوان  از  استقبال  مراسم  مجتبی غالفگر در حاشیه 
کوهنورد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فتح قله 
مرآپیک، معادل مدال برنز آسیایی محسوب می شود و 
بانوان کوهنورد اصفهانی با فتح این قله ثابت کردند که 
توانمند هستند. وی با اشاره به ارتفاع قله مرآپیک بیان 
داشت: با فتح قله مرآپیک، مشخص شد که کوهنوردان 
اصفهانی توانایی فتح قله های هفت هزار متری را نیز 
دارند و این مهم در صورت وجود امکانات و ابزار الزم 

محقق می شود.
این  بیان  با  اصفهان  استان  رئیس هیأت کوهنوردی 
استان  کوهنوردی  آینده  وارثان  کوهنوردان  این  که 
اصفهان هستند، تصریح کرد: این موفقیت را به جامعه 
کوهنوردی و مدیر کل تربیت بدنی اصفهان که فرد 

فرهیخته ای است تقدیم می کنیم.
این صعود نشان از همت و توانایی بانوان دارد

معاون امور بانوان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 

با عرض تبریک به خانواده کوهنوردی به مناسبت این 
صعود موفقیت آمیز گفت: این صعود نشان از همت، 

تالش و توانایی ورزشکاران بانو دارد.
صدیقه کعبی زاده با اشاره به موفقیت آمیز بودن این 
صعود بیان داشت: با توجه به این که زمان مناسبی 
برای صعود انتخاب نشده بود، نگران این مسأله بودم 
زیرا در رشته کوهنوردی ورزشکاران با جان خود بازی 

می کنند.
وی ادامه داد: با پیگیری های مستمر نایب رئیس بانوان 
هیأت، مقدمات صعود فراهم شد؛ اداره کل تربیت بدنی 
استان اصفهان، برای صعودهای بعدی  آن چه که در 

توان دارد، انجام می دهد.
   بانوان اصفهانی همت باالیی دارند

رئیس گروه ورزش همگانی اداره کل تربیت بدنی 
استان اصفهان گفت: بانوان کوهنورد اصفهانی با اراده 

باالی خود توانستند قله مرآپیک را فتح کنند. 
علیرضا امین آزاد با اشاره به صعود موفقیت آمیز بانوان 

کوهنورد اصفهانی افزود: اداره کل تربیت بدنی استان 
اصفهان آمادگی خود را برای حمایت از صعودهای 

برون مرزی اعالم می دارد.
 سال آینده قله 7هزار متری را فتح می کنیم

نایب رئیس بانوان هیأت کوهنوردی استان اصفهان 
نیز که در این صعود ورزشکاران اصفهانی را همراهی 
می کرد، گفت: در سال آینده قله هفت هزار متری را 
فتح می کنیم. صغری حسنی با ابراز تشکر از حضور 
سرپرست و مسئول فنی تیم در کنار کوهنوردان افزود: 
با توجه به این که فصل برای صعود مناسب نبود اما طبق 
برنامه و در زمان مقرر کوهنوردان به قله مرآپیک صعود 
کردند. رضا آقایی )سرپرست تیم(، فرهاد نصر)مسئول 
فنی(، صغرا حسنی )نایب رئیس بانوان(، شیما احمدی، 
خدیجه سامی، نرگس طاروردی، الهه ادیب، مژگان 
حسن پور و شهین آقایی اعضای کمیته هیمالیانوردی 
هیأت کوهنوردی اصفهان بودند که قله شش هزار و 

645 متری مرآپیک را فتح کردند.

ورزش
خبر

نحوه و تاریخ سیدبندی 
جام جهانی اعالم شد

فیفا به طور رسمی نحوه سید بندی مرحله دوم گروهی 
جام جهانی را اعالم کرد.

برای این مراسم قرعه کشی که سوم اردیبهشت ماه آینده 
برگزار می شود، فیفا بر اساس رنکینگ سال 2011 تیم ها 
عمل می کند و بر این اساس تیم های ژاپن و استرالیا که 
دو تیم نخست آسیا هستند سرگروه می شوند و تیم های 
کره و ایران در رده دوم گروه هایشان قرار می گیرند. بدین 
ترتیب، ایران این بار با دو تیمی که سبب حذفش از 
جام جهانی قبلی شدند، برخورد نخواهد داشت چون 
کره شمالی حذف شده و کره جنوبی هم در گروه ما 
قرار نمی گیرد. شاید هم گروهی ایران و استرالیا، هیجان 
بازی های تاریخی مقدماتی جام جهانی 1۹۹۸ را بار دیگر 
برای ایرانیان تکرار کند. تا به حال صعود تیم های ایران، 
ازبکستان، ژاپن، استرالیا، اردن و عراق به دور بعدی 
بازی ها مشخص شده و کره و لبنان هم در یک قدمی 
صعود هستند و قطر هم شانسی باال برای پیوستن به این 
جمع دارد اما عربستان چیزی نمانده که همراه بحرین 

حذف شود. 

پرواز بانوان والیبالیست 
ماهان به مقصد پکن

تیم والیبال نشسته بانوان فوالد ماهان سپاهان اصفهان 
جهت حضور در رقابت های اوپن پکن پنج شنبه شب 

تهران را به مقصد دبی ترك کرد.
مسابقات والیبال نشسته اوپن چین از دیروز آغاز  و امروز 
نیز مراسم افتتاحیه این مسابقات برگزار خواهد شد. تیم 
والیبال نشسته فوالد ماهان در فصل گذشته مسابقات 
لیگ برتر کشور به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و 
در رقابت های چین نیز از شانس باالیی برای قرار گرفتن 

در جمع تیم های برتر آسیا برخوردار است. 

ایران، هجومی ترین تیم آسیا
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال و به نقل از 
سایت فدراسیون فوتبال، ایران با 15 گل زده در پنج 
بازی گذشته به عنوان هجومی ترین تیم آسیا شناخته 

شده است.
میانگین سه گل زده برای هر بازی، آمار مناسبی است 
که تیم ملی ایران در اختیار دارد. پس از از ایران، ژاپن 
با 14 گل زده در رده بعدی قرار دارد. البته 12 گل تیم 
ژاپن در دو بازی مقابل تیم تاجیکستان به ثمر رسیده 
است. در پنج بازی گذشته، مجتبی جباری و جواد نکونام 
هر کدام سه گل و هادی عقیلی، آندرانیک تیموریان و 
غالمرضا رضایی هر کدام دو گل زده اند و سیدجالل 
حسینی، میالد میداوودی و کریم انصاری فر، یک گل 

به ثمر رسانده اند. 

 پیروزی راه و ترابری
در سومین گام

 
هفته سوم رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های 
کشور، با پیروزی سه بر صفر تیم راه و ترابری اصفهان 

مقابل گاز شیروان به پایان رسید.
این تیم در حال حاضر زیر نظر محمد رجالی تمریناتش 
را پیگیری می کند تا در تاریخ دوم آذرماه در بازی 

برگشت  به مصاف تیم هالل احمر قم برود. 

 تبلیغات حامیان رئیس
در سایت فدراسیون 

تا آنجایی که از اصول رسانه ای بر می آید انتشار یک 
از عضو هیأت رئیسه در سایت رسمی یک  مطلب 
گویا  و  دارد  رسمی  گیری  موضع  حکم  فدراسیون 

فعالیت های انتخاباتی علی کفاشیان  آغاز شده است. 
وقتی شفق عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در 
سایت رسمی این فدراسیون به تعریف از دوره کفاشیان 
می پردازد می توان پیش بینی کرد که این تعریف و 

تمجیدها به زودی موج تازه ای پیدا کند!
در این میان مشخص نیست که همه گاف های تاریخی 
فدراسیون کفاشیان چطور به یاد این عضو محترم هیأت 
رئیسه نیامده؟! افکار عمومی هر چقدر هم کم حافظه 
 باشند بی شک راحت ترین کار برایشان شمردن گاف ها
و عملکرد ضعیف این فدراسیون است. یادداشت ناصر 
شفق در سایت فدراسیون شامل 4 بند است که جالب 
ترین قسمت آن بند آخر این یادداشت یا اطالعیه است. 

بند آخر یادداشت شفق به این شرح است :
همه کسانی که در فدراسیون فوتبال چه در گذشته تا 
قبل از انقالب و چه در بعد از انقالب که بزرگان زیادی 
عهده دار این مسئولیت بوده اند و انصافاً هم هرکدام در 
جای خود نقشی بر این بنا نهاده اند و  رشد و تعالی 
اند از جمله صفایی فراهانی،  فوتبال را فراهم آورده 
محمد دادکان،صفی زاده، امیر عابدینی و تیمسار نوآموز 
 و حتی داریوش مصطفوی عملکرد خوب و موفقی

داشتند.
 اما فدراسیون علی کفاشیان به نظر من جزء بهترین 
فدراسیون ها و سالم ترین فدراسیون ها در طول تاریخ 
فوتبال ایران بوده است و با برنامه ریزی انجام داده، 
منجر به این شده تا هم اکنون شاهد آرامش در اردوهای 
تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن  و بانوان  و 
فوتسال  و حتی فوتبال ساحلی هستیم  و در حال حاضر 
می توان بازی های تیم ملی بزرگساالن را با خیالی آسوده  
و آرامش خاطر نگاه کرد و نگران از نتیجه بازی های تیم 
 ملی که مبادا نکند تیم پیروز میدان نشود و به اما و اگر های
همیشگی  فوتبال، در این سال های اخیر بکشد، نبود.
من فکر می کنم همه این تالش ها مدیون مدیریت 
فدراسیون فوتبال و همه عالقه مندان به ورزش فوتبال 
و دلسوزانی است که به افتخار و اهتزاز پرچم سه رنگ 

جمهوری اسالمی ایران می اندیشند.

گزارش

صعود بانوان کوهنورد اصفهانی به قله مرآپیک؛

خیز بانوان کوهنورد اصفهانی برای فتح قله های 7000 متری

حضور تیم های 
استقالل، تراکتور، 
سپاهان، ذوب آهن 
و پرسپولیس در 

باالی جدول به خاطر 
هزینه های انجام 

یافته طبیعی به نظر 
می رسد اما حضور دو 
تیم صبا و نفت تهران 

در باالی جدول تا 
حدودی دور از انتظار 

می باشد

 تیم ملی
 ملک شخصی کسی نیست

گفت:  اندونزی  برابر  ایران  بازی  درباره  حیدری  خسرو 
شروع خیلی خوبی در ابتدای بازی داشتیم و خیلی خوب 
افزود:  استقالل  فوتبال  تیم  مدافع  کردیم.  تمام  را  بازی 
بازیکنان بسیار یکدل و هماهنگ هستند و این مسأله فاکتور 

مهمی برای تیم ماست.
ماهینی  افزود:  این دیدار  ماهینی در  بازی  به  اشاره  با  وی 
بهتر  که  از هر کس  است. کی روش  بسیار خوبی  بازیکن 

به روی  نیست و درش  ملک شخصی کسی  ملی،  تیم  کرد.  استفاده خواهد  باشد 
همه باز است.

او درباره میزان امیدواری اش نسبت به حضور در جام جهانی توضیح داد: کی روش 
مربی روز دنیاست و به علم روز مربیگری آگاهی دارد و به حضور در جام جهانی 
بسیار سخت  را  باتری  صبا  برابر  در  تیمش  بازی  حیدری  دارم.  زیادی  امیدواری 
دانست و ادامه داد: صبا تیم بسیار خوبی است. در این مدت با تمام نفرات خود 
تمرین کرده در حالی که ما ملی پوشان خود را نداشتیم که مشکالت زیادی برای 
تیم به وجود آورد. البته استقالل آنقدر پر مهره هست که با نبود چند بازیکن دچار 
را  قم صبا  در  امیدوارم  است.  را گذرانده  زیادی  روزهای سخت  و  نشود  مشکل 

شکست داده و صدرنشینی خود را تثبیت کنیم.

قهرمانی ایران در مسابقات بدنسازی و 
پرورش اندام جهان!
نایب رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: این تیم 
با همراهی مربی کرمانی خود در مسابقات بدنسازی و پرورش 
اندام جهان در مالزی با کسب 3 مدال طال و 2 نقره و یک برنز 

قهرمان شدند.
سید حسن افضلی افزود: این مسابقات از 17 آبان ماه تا 24 
با حضور ۹5  و  با شرکت 37 کشور جهان  مالزی  در  آبان 
با  ایران  تیم  قهرمانی  به  اشاره  با  برگزار شد. وی  ورزشکار 

مجموع 105 امتیاز اظهار داشت: در این مسابقات تیم های مالزی و تایلند به ترتیب دوم تا 
سوم شدند. سرپرست تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام تصریح کرد: محرم پناهی، عباس 
 عاقلی و ابولفضل نویدی در اوزان۸0، ۸5 و 100+  کیلو گرم مدال طال را از آن خود

کردند.
همچنین رضا باقرزاده در 100 کیلوگرم نقره و مهدی عیاری در ۹5 کیلوگرم و بابک اکبرنیا  
در 75 کیلوگرم برنز، رضا رضایی مقام چهارم و هادی محمدی و یوسف کریمی مقام پنجم 
را کسب کردند. افضلی گفت: محرم پناهی به عنوان قهرمان قهرمانان جهان نیز توسط کمیته 
داوران انتخاب شد. وی با اشاره با این که سال آینده کشور مجارستان میزبان این رقابت ها 
خواهد بود خاطرنشان کرد: تیم ایران سه سال متوالی در مسابقات جهانی امارات، هند و 

مالزی اول جهان شد. 

 ورزشکاران اصفهاني
مهیاي رقابت هاي جهاني

به منظور حضور در مسابقات جهانی آیواز امارات، دو نماینده 
میدانی  تیراندازی و دو و  ملی  تیم های  اردوی  به  اصفهان 

دعوت شدند.
آخرین مرحله اردوی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلوالن 
 IWAS کشورمان متصل به اعزام جهت حضور در مسابقات
امارات در تهران آغاز شد. منصور مظفری تیرانداز جانباز از 

اصفهان به این اردو دعوت شده است.
همچنین آخرین مرحله اردوی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلوالن کشورمان متصل 

به اعزام به مسابقات امارات از 2 آذر ماه در تهران برگزار خواهد شد.
اردو دعوت شده این  به  اصفهان  از  میدانی  و  دو  نادری ورزشکار جانباز رشته   علی 

است.
)دسامبر 2011( در شهر شارجه، کشور  ماه سال جاری  آذر  آیواز  رقابت های جهانی 
امارات، برگزار خواهد شد و ایران در چهار رشته شنا، وزنه برداری، تیراندازی و دو و 

میدانی، ملی پوشان خود را راهی این مسابقات می کند.
به  اصفهان  معلوالن  میدانی جانبازان و  و  تیراندازی و دو  شایان ذکر است رشته های 
ترتیب با حمایت باشگاه های فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان و صنایع گیتی پسند 

در مسابقات لیگ باشگاهی فعالیت می  نمایند.

چارچوب

دو میهمان ناخوانده در باالی جدول لیگ برتر

 سپاهان آرام آرام
به صدر نزدیک می شود

 حاشیه های اولین بازی پرسپولیس و سپاهان
آلن راجرز از منارجنبان می ترسید!

تیم پرسپولیس این هفته در لیگ برتر با سپاهان روبه رو می شود و شاید بد نباشد در آستانه این دیدار حساس و به عنوان حسن مطلع پرداخت به این بازی 
سری به اولین رویارویی تاریخ سپاهان و پرسپولیس بیندازیم.

اولین بازی دو تیم در لیگ منطقه ای سال 1۳۵0 بود که روز جمعه 22 بهمن 1۳۵0 در اصفهان بر گزار شد و با پیروزی دو بر یک سرخپوشان خاتمه یافت. در 
آستانه این بازی، حاشیه های اولین دیدار تاریخ دو تیم که 40 سال قبل در اصفهان برگزار شد را از مطبوعات آن زمان نقل می کنیم:

آلن راجرز سرمربی انگلیسی سرخپوشان صبح روز مسابقه را به بازدید از آثار تاریخی اصفهان اختصاص داد و همایون بهزادی کاپیتان پرسپولیس نیز راهنمای 
او در این تور اصفهان گردی بود! آنها در بازدید خود سری هم به منارجنبان اصفهان زدند. اما راجرز ناگهان از نیمه راه این منار و چند پله مانده به باالی آن 
 برگشت. ترس راجرز از این بود که مبادا این منار شكسته شده و او به پایین سقوط کند! هر چه به او گفتند بابا این منار سال هاست که به همین شكل

می جنبد، ولی راجرز قانع نشد و حاضر به رفتن به باالی آن نشد و مدام می گفت که من در هیچ کجای دنیا چنین چیزی ندیده ام!
- بازی پرسپولیس و سپاهان با نتیجه دو بر یک به نفع سرخپوشان به پایان رسید، اما سپاهانی هم از این بازی خوشحال بودند، چرا که درآمد بلیت فروشی 
این بازی 17 هزار تومان بود که به سپاهان اختصاص داشت. سپاهانی در دو بازی قبلی مقابل پاس و استقالل به ترتیب ۵ هزار و 10 هزار تومان درآمد 
کسب کرده بود. ضمن آن که به جز 12 هزار نفری که بلیت خریده بودند، حدود ۵00 نفر تماشاگر نیز از پشت بام خانه های اطراف بازی را نگاه می کردند که 

بلیتی برای تماشای بازی نخریده بودند!
- حدود هزار تماشاگر طرفدار پرسپولیس از تهران راهی اصفهان شده بودند تا بازی تیم محبوبشان را از نزدیک تماشا کنند. تعدادی از آن ها با هواپیما و 
تعدادی نیز با اتومبیل شخصی از تهران به اصفهان رفته بودند و تعدادی نیز با چهار اتوبوس دربست ساعت چهار بعدازظهر پنج شنبه از تهران راه افتاده 

بودند. این گروه به خاطر مسدود بودن جاده به علت برف و یخبندان، مسیر ۵ ساعته تهران- اصفهان را 17 ساعته طی کرده بودند!



روزی مردی ثروتمند، پسر بچه کوچکش را به ده برد تا به او نشان 
دهد مردمی که در آنجا زندگی می  کنند، چقدر فقیر هستند و پسر بچه 
قدر زندگی خودشان را بیشتر و بهتر بداند. آن دو یک شبانه روز در 
خانه محقر یک روستایی میهمان بودند. در راه بازگشت هنگامی که 
آن دو با هم راه را پیش گرفته بودند مرد از پسرش پرسید: نظرت در 
مورد مسافرتمان چه بود؟ پسر پاسخ داد: عالی بود پدر! پدر پرسید: 

آیا به زندگی آنها توجه کردی؟ دیدی که چه تفاوت هایی با ما دارند؟ 
پسر با اشتیاق پاسخ داد: بله پدر! و پدر پرسید: چه چیزی از این 

سفر یاد گرفتی؟ پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت: فهمیدم 
که ما در خانه یک سگ داریم و آنها چهار تا. ما در حیاطمان یک 

فواره داریم و آنها رودخانه ای دارند که نهایت ندارد. ما در حیاطمان 
فانوس های تزیینی داریم و آنها بی نهایت ستاره دارند. حیاط ما به 
دیوارهایش محدود می شود اما آنها باغی دارند که بی انتهاست! با 
شنیدن حرف های پسر، زبان مرد بند آمده بود. مات و مبهوت به 
پسرش خیره شده بود که پسر بچه اضافه کرد: متشکرم پدر، تو به من 

نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم! 

مردی آلمانی برای نمایش دادن تعداد تصاویر روزانه ای که انسان ها 
از زندگی روزانه خود بر روی وب سایت های مختلف بارگذاری 
می کنند، تمامی تصاویری که طی 24 ساعت بر روی وب سایت 

Flickr بارگذاری شده بود را دانلود و چاپ کرد. 
ویژه  به  مختلف  سایت های  وب  به  مراجعه  با   انسان 
گیرد  می  قرار  تصاویری  بمباران  مورد  اجتماعی  های  شبکه 
زندگی خود و  لحظات مختلف  یا  از خود  افراد مختلف  که 
سایت های  از  اینترنت  تمامی  در  رسانده اند.  ثبت  به  دیگران 
و  گذاری عکس  اشتراك  سایت های  تا وب  گرفته  اجتماعی 

وب سایت های خبری، انسان در معرض طیف گسترده ای از 
عکس های مختلف قرار گرفته است.

این پدیده به عنوان پدیده فرهنگی جدیدی شناخته می شود که 
توانسته الهام بخش هنرمند آلمانی، اریک کسل برای ایجاد اثری 

سایت های وب  روی  بر  روزانه  که  تصاویری  تعداد  از   هنری 
 اشتراك گذاری بارگذاری می شوند باشد.

وی برای نمایش دادن این پدیده فرهنگی، اتاقی بزرگ ایجاد کرده 
و در حدود یک میلیون عکس را که طی 24 ساعت از وب سایت 

اشتراك گذاری تصویری Flickr دانلود و چاپ کرده را درون این 
اتاق ریخته است. وی با اجرای این پروژه با نام »عکاسی به وفور« 
قصد دارد فرصت مناسبی را برای بازدیدکنندگان فراهم آورد تا 
بتوانند حجم عظیم تصاویری که روزانه بر روی وب سایت های 

اینترنتی به اشتراك گذاشته می شوند را مشاهده کنند.
شش  از  بیش  حاضر  حال  در  میل،  دیلی  گزارش  اساس  بر 
البته  دارد،  وجود   Flickr سایت  وب  روی  بر  عکس   میلیارد 
شگفت انگیزتر این است که همین مقدار عکس هر دو ماه یکبار بر 

روی شبکه اجتماعی فیس بوك بارگذاری می شود.

پیرانا: پیراناها که شهرت بدشان را به خاطر دندان های تیز 
و اشتهای سیری ناپذیرشان دارند، ساکن حوزه رودخانه های 
اصلی آمریکای جنوبی هستند. این ماهیان همه چیزخوار به 
دلیل عالقه وافرشان به گوشت شهرت دارند. اما برخالف 
داستان های نفس گیر و ترسناك کاوشگران اولیه، پیراناها به 

ندرت به انسان حمله می کنند.
مشهورترین داستانی که در مورد پیراناها وجود دارد، سفر 
تاریخی تئودور روزولت )رئیس جمهور اسبق آمریکا( به 
برزیل است که در طی این سفر، وی گروهی از ماهیان پیرانا 
را دید که در چند ثانیه جسد یک گاو را تکه تکه کرده و 
بلعیدند. داستان دراماتیک وی برای سالیان سال نقل محافل 
مردم بود، اگرچه این داستان بر اساس یک صحنه سازی 
استادانه انجام شده بود که در آن ماهیگیران محلی، گروهی 
از این ماهیان را زندانی کرده و برای چندین روز گرسنه 

نگه داشته بودند.
با این وجود، پیراناها در رودخانه های محل سکونت خود 
الشه خورها و شکارچیان مهمی هستند و اگر منابع غذایی 
آنها کم شود، اغلب به آدمخواری نیز متوسل می شوند. به 
همین دلیل ماهیگیران محلی نیز گهگاه از برخورد نزدیک با 
این ماهیان هراس دارند. به طور دقیق مشخص نیست که 
چند گونه ماهی پیرانا وجود دارد، اما تخمین زده می شود که 

تعداد گونه های آنها بین 30 تا 60 گونه باشد.
مارماهی های  آنها،  نام  خالف  بر  برق دار:  مارماهی   
برق دار در واقع گونه ای از شمشیرماهی ها هستند و بیش از 
آن که به خانواده مارماهی ها تعلق داشته باشند، به خانواده 
ساکن  غیرعادی،  ماهیان  این  دارند.  تعلق  گربه ماهی ها 
آبراهه های حوزه آمازون و اورینوکو در آمریکای جنوبی 
هستند؛ جایی که برای شکار طعمه ها و حفاظت از خودشان 

جریان های قوی الکتریسیته تولید می کنند.
مارماهی برق دار برای نفس کشیدن هوا را از سطح آب 
می بلعد. به لطف اندام های درونی تخصصی، آنها می توانند 
پالس های الکتریسیته ای بیشتر از 500 ولت تولید کنند که 
برای  میزان  این  ایجاد می کند.  آمپر  از یک  بیش  جریانی 
کشتن یک انسان بالغ کفایت می کند. مارماهی برق دار اغلب 
بی مهرگان را شکار می کند، اگرچه نوع بالغ آن می تواند از 
ماهیان و پستانداران کوچک نیز تغذیه کند. آنها تنها در 
صورتی به انسان حمله می کنند که فرد مزاحم آنها بشود. 
آنها تمایل دارند که در آب های راکد و تیره زندگی کنند. 
دانشمندان مدت ها است که شیفته این گونه جانوری بوده و 

مشغول تحقیق بر روی توانایی های الکتریکی آنها هستند.
 عنكبوت جالوت پرنده خوار: دومین عنکبوت بزرگ 

دنیا، عنکبوت جالوت است که به خانواده رتیل ها تعلق دارد. 
این عنکبوت نام ترسناك خود را پس از آن به دست آورد 
که کاوشگران دوران ویکتوریا شاهد بودند که یکی از این 

عنکبوت ها در حال بلعیدن یک مرغ مگس خوار است.
این عنکبوت های بزرگ ساکن زمین های باتالقی جنگل های 
بارانی شمال آمریکای جنوبی هستند، جایی که می توانند تا 
30 سانتی متر رشد کنند و به وزنی بیش از 170 گرم برسند. 
این  از دیگر گونه های عنکبوت، نوع ماده  مانند بسیاری 
نیز ممکن است نوع نر را پس از جفت گیری  عنکبوت 
بخورد. تا حدی به همین دلیل است که نوع نر عمری بین 
سه تا شش سال دارد، در حالی که ماده ها بین 15 تا 25 سال 
عمر می کنند. اما بر خالف اسم این عنکبوت، پرندگان غذای 
اصلی جالوت پرنده خوار نیستند. آنها ترجیح می دهند که 
حشرات و سایر بی مهرگان را بخورند، گرچه گاهی اوقات 
مهره داران کوچک را نیز می خورند. این عنکبوت های بزرگ 
اغلب برای انسان خطرناك نیستند، اما اگر مزاحم آنها بشوید 
می توانند شما را نیش بزنند که به اندازه نیش زنبور درد 
خواهد داشت. آنها همچنین می توانند تارهایی را رها کنند 

که باعث خارش پوست می شود.
ببرماهی: این ماهی که پراکندگی آن شامل اغلب نقاط 
دندان های  به  مجهز  درنده ای  شکارچی  می شود،  آفریقا 
بزرگ و تیغ مانند است. آنها اغلب به صورت گروهی شکار 
می کنند و گاهی اوقات نیز حیوانات بزرگ را می خورند. 
اگرچه این ماهیان به ندرت به انسان حمله می کنند، ولی 

سابقه حمله به انسان در میان آنها وجود دارد.
گونه بزرگ این ماهی، ببرماهی جالوت است که اغلب با 
نام ببرماهی شناخته می شود. هر دو گونه به عنوان ماهیان 
اکواریومی استفاده می شوند. ببرماهی جالوت که اندازه آن 
به 50 کیلوگرم نیز می رسد، در رودخانه کنگو و دریاچه 
تانگانیکا یافت می شود. گونه ببرماهی که می تواند تا 15 
یافت  زامبزی  رودخانه  حوزه  در  کند،  رشد  کیلوگرم 

می شود.
 تمساح نیل: این تصویر یک تمساح نیل یک ساله است 
مزاحم خالص  قورباغه  این  شر  از  تا  می کند  سعی  که 
شود. این خزندگان بزرگ که به عنوان تمساح معمولی 
نیز شناخته می شوند، در اغلب آفریقا پراکنده هستند و به 
عنوان وحشی ترین و مرگ بارترین حیوانات روی زمین 

شهرت دارند. 
تمساح های نر به طور معمول بین 3/5 تا 5 متر طول دارند، 
اما ممکن است طول آنها به بیش از 5/5 متر نیز برسد. 
یا کوچک تر  که هم اندازه  به هر چیزی  تمساح های تک 

از آنها باشد حمله می کنند. اما تمساح ها اغلب به صورت 
گروهی شکار می کنند، که در این صورت می توانند حیواناتی 
درآورند.  زانو  به  نیز  را  آبی  اسب  و  کرگدن  بزرگی  به 
تمساح های نیل گهگاه به انسان نیز حمله می کنند و سالیانه 

باعث مرگ بین چند صد تا چند هزار نفر می شوند.
آنها  به  از تمساح می ترسیدند و  باستان  اگرچه مصریان 
احترام می گذاشتند، اما در سال های گذشته این حیوانات 
بزرگ به خاطر پوستشان شکار می شدند. امروزه برنامه های 
حفاظتی باعث تثبیت جمعیت آنها بین 250 تا 500 هزار 

قطعه شده است.
 ماهی سرماری: ماهیان سرماری اغلب باعث ترس و 
ماهیان  گروه های  جایی که  می شدند،  غرب  در  وحشت 
پرخاشگر بیشتر به عنوان گونه های مهاجم شناخته می شدند. 
پس از این که یک ماهیگیر محلی، یک سرماری شمالی را در 
دریاچه ای در مریلند آمریکا پیدا کرد، این مسأله باعث ایجاد 
شور و هیجان در رسانه ها شد. اما زیست شناسان هشدار 
می دهند که این ماهی بزرگ آب شیرین ممکن است بتواند 
جمعیت خود را به آسانی در آمریکای شمالی تثبیت کند و 

باعث آسیب زدن به اکوسیستم بومی منطقه بشود.
این شکارچیان سیری ناپذیر که در باالی هرم غذایی قرار 
دارند، می توانند به طول یک متر برسند. آنها از بی مهرگان، 
در  اگرچه  می کنند،  تغذیه  کوچک  ماهیان  و  قورباغه ها 
فصل تولیدمثل ممکن است به هر چیزی که در آب تکان 
می خورد حمله کنند. سرماری ها می توانند از هوا تنفس کنند 
و تا چهار روز خارج از آب زنده بمانند. آنها می توانند در 
دوره های خشکسالی طوالنی، با نقب زدن در درون گل و 
لجن زنده بمانند. چندین گونه این ماهی بومی آسیا هستند، 
جایی که آنها را برای سرو سر میز شام شکار و طبخ می کنند. 
آنها همچنین به عنوان ماهیان آکواریومی نگهداری می شوند 

و به خاطر رفتار تهاجمی شان شهرت دارند. 
 ماتا ماتا: ماتا ماتا یک الك پشت آب شیرین است که 
آمریکای  در  اورینوکو  و  آمازون  آبگیر  حوزه های  ساکن 
جنوبی است. این الك پشت عجیب و غریب به طور کامل 
و  راکد  آب های  در  می دهد  ترجیح  اگرچه  است،  آبزی 
کم عمق زندگی کند، جایی که به راحتی می تواند سر خود 

را از آب بیرون آورده و تنفس کند.
ماتا ماتا می تواند بسیار رشد کرده و تا 15 کیلوگرم نیز وزن 
داشته باشد. آنها از بی مهرگان و ماهیان تغذیه می کنند و برای 
انسان خطرناك نیستند. ماتا ماتا هم در طبیعت و هم در 
اسارت به کیفیت آب حساس است، به همین دلیل آلودگی 

آب می تواند باعث صدمه دیدن آنها شود.

 گربه ماهی غول پیكر: گربه ماهی های بزرگ در بسیاری 
از رودخانه های دنیا زندگی می کند و به عنوان الشه خورهای 

مهم در اکوسیستم انجام وظیفه می کنند.
رکورد بزرگ ترین گربه ماهی دنیا متعلق به گربه ماهی غول پیکر 
مکونگ )رودخانه ای در جنوب غربی چین( است که طول 
آن تا 3/2 متر و وزن آن نیز تا 300 کیلوگرم می رسد. این گونه 
که زمانی در چندین کشور جنوب شرقی آسیا پراکنده بود، 
به دلیل نابودی زیستگاه اکنون یکی از گونه های به شدت 
در معرض انقراض به شمار می رود. با وجود تالش هایی که 
برای حفاظت از این گونه در حال انجام است، دانشمندان 
اطالعات زیادی در خصوص بزرگ ترین گربه ماهی دنیا 
ندارند. گربه ماهی غول پیکر به ندرت برای انسان خطرناك 

است. گونه مکونگ می تواند بیش از 60 سال عمر کند.
 عنكبوت غواص: عنکبوت غواص تنها عنکبوت شناخته 
شده دنیا است که به طور کامل زیر آب زندگی می کند. 
مانند سایر عنکبوتیان این عنکبوت نیز باید از هوا تنفس 
کند، اما این گونه منبع هوای مورد نیاز خود را با ایجاد یک 
حباب تأمین می کند که توسط موهای پاها و شکمش نگه 
داشته می شود. اگرچه نوعی تبادل گاز از سطح حباب انجام 
می شوند و آنها مجبور نیستند که خیلی زیاد باالی آب بیایند، 
اما این عنکبوت ها برای پر کردن دوباره منبع هوای خود باید 

گهگاه به سطح آب بیایند.
و  مرکزی  و  شمالی  اروپای  در  غواص  عنکبوت 
برخالف  می شود.  یافت  شمالی  آسیای  از  بخش هایی 
عادت عنکبوت ها، نرها بزرگ تر از نوع ماده هستند که 
شاید به این دلیل است که نرهای این گونه، شکارچیان 
فعال تری هستند. این عنکبوت ها می توانند گزش دردناکی 
را ایجاد کنند که اغلب با عالئم تب و بی قراری همراه 
از  است. کسانی که از عنکبوت می ترسند، ممکن است 
دانستن این که حتی در آب از شر این عنکبوت در امان 

نیستند دچار پریشانی خاطر بشوند.
 مار آناکوندا: آناکونداها که جزو بزرگ ترین مارهای دنیا 
هستند، در رودخانه ها و زمین های مرطوب آمریکای شمالی 
زندگی می کنند. گمان می شود که کلمه آناکوندا از کلمه 
تامیلی anaikolra به معنای قاتل فیل آمده باشد که اشاره 

به شهرت ترسناك این جانوران دارد.
آناکونداها از ماهیان، پرندگان، خزندگان و پستانداران کوچک 
تغذیه می کنند، با این وجود گهگاه به عنوان حیوانات خانگی 
نیز شناخته می شوند. این مارهای بزرگ می توانند برای انسان 
خطرناك باشند، اگرچه گزارش های مربوط به شکار عمدی 

انسان توسط آنها بسیار اندك است.

روزانه چه تعداد عكس بر روی اینترنت منتشر می شود

 اتاقی مملو از عکس 
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پیاده روی کنید تا دیابت نگیرید
محسن خوش نیت، متخصص غدد گفت: یکی از بهترین 
روش ها برای کم کردن وزن افراد پیاده روی و ورزش 

منظم است.
 وی افزود: با انجام 150 دقیقه پیاده روی در هفته می توانیم 
میزان ابتال به دیابت را کاهش دهیم. خوش نیت اظهار 
داشت: اگر این ورزش هفتگی پنج جلسه 30 دقیقه ای 
باشد می تواند تا60 درصد ابتال به دیابت را کاهش دهد. 
وی تصریح کرد: با رعایت رژیم غذایی مناسب و کاهش 
وزن ناشی از زیاد خوردن غذا می توان تا 3 سال این رژیم 

و ورزش را ادامه داد.

ریزترین خودروی برقی جهان
خودروهای برقی متعددی طی سال های گذشته تولید 
شده اند که از ابعاد کوچکی برخوردار بوده اند، با این همه 
تمامی این خودروهای کوچک در مقایسه با خودروی 
بسیار  کرده اند  ابداع  سوئیسی  دانشمندان  که   برقی 

غول پیکر به شمار می روند. 
همچنین گروه سوئیسی امپتا طی همکاری با دانشمندان 
هلندی دانشگاه گرونینگن یکی از بی نظیرترین خودروهای 
برقی جهان را ساخته اند که ابعاد آن 4x2 نانومتر است. این 
خودرو می تواند در مسیری مستقیم بر روی سطحی مسی 
حرکت کند و به جای حمل باطری برق مورد نیاز خود 
را از سر میکروسکوپ پویشی تونلی که باالی آن قرار 

خواهد گرفت، تامین کند.

کشف سرنیزه ای 
شش هزار ساله!

جستجو برای پیدا کردن حشرات و ردپای حیوانات در 
گردشی علمی به کشف یک شی شش هزار ساله به 

دست پسر بچه ای ۹ ساله انجامید.
 به گزارش میراث آریا،  یک شیء باستانی که در ابتدا 
تکه سنگی عجیب به نظر می رسید پس از بررسی های 
کارشناسانه به دست باستان شناسان به سرنیزه ای سنگی با 
قدمتی شش هزار ساله تبدیل شد. به گفته باستان شناسان 
این شی به اقوام کوچ نشینی تعلق دارد که در حدود شش 
هزار سال پیش اقدام به سکونت در منطقه ای وسیع در 
ایالت فلوریدای امروزی کرده و از راه شکار حیوانات 

زندگی می کردند.

مردان، پس از پدر شدن
محققان دریافتند مردان پس از پدر شدن از نظر بیولوژیکی 

تغییر کرده و تمایل به نگهداری از فرزند پیدا می کنند.
 به گزارش سالمت نیوز به نقل از برنا، با پایین آمدن 
میزان هورمون مردانه تستوسترون پس از تولد فرزند، 
مردان تمایل به نگه داری از فرزند پیدا می کنند. مردانی که 
روزانه حدود سه ساعت از فرزند خود مراقبت می کنند، 
میزان تستوسترون پایین تری دارند. مراقبت از کودکان 
سبب می شود رشد این هورمون کاهش و یا متوقف شود. 
حتی میزان این هورمون در مردان با تستوسترون بسیار باال 
پس از این که صاحب فرزند شدند، به میزان قابل توجهی 

کاسته شده است.

کشف مولکول های آلی
ستاره شناسان دانشگاه هنگ کنگ موفق شدند در فضا 
مولکول هایی را کشف کنند که شبیه به مولکول های کربن 

و نفت هستند.
 به گزارش مهر، به گفته این محققان برخالف فرایندی که 
در زمین وجود دارد، مولکول های آلی که در فضا یافت 
می شوند، در اثر تجزیه ارگانیسم های زنده ایجاد نشده اند 
بلکه حاصل فعالیت ستارگان بوده و در واقع این اجرام 
آسمانی کارخانه تولید ترکیبات آلی در فضا هستند. این 
ستاره شناسان در این خصوص توضیح دادند: مطالعات ما 
نشان می دهد که ستارگان برای ایجاد ترکیبات آلی پیچیده 

در شرایط نزدیک به خالء مشکلی ندارند. 

کفشی برای بیماران آلزایمری
یک شرکت آمریکایی نوعی کفش را ارائه کرده است که 
مجهز به »جی. پی. اس« بوده و می تواند به سالمندان مبتال 

به آلزایمر کمک کند.
 ویژگی های خاص آلزایمر سبب می شود که نه تنها قربانی 
این بیماری بلکه خویشاوندان بیمار نیز بارها دچار مشکل 
شوند. یکی از این مشکالت، فراموش کردن مسیرها و 
  Aetrex Worldwide جهت ها است. به همین منظور
شرکت آمریکایی تولیدکننده کفش به زودی کفش های 
ورزشی ویژه ای را روانه بازار می کند که مجهز به دستگاه 
موقعیت یاب ماهواره ای )جی. پی. اس( است و می تواند 

برای جلوگیری از گم شدن سالمندان به کار رود.

درپی راز قتل 4500 سال پیش
بقایای اسکلت یک جنگجو متعلق به 4500 سال پیش 
در جنوب شهر رم کشف شد. به گزارش روییترز این 
اسکلت که »Nello« نام گرفته توسط پلیس در یک معبد 

باستانی در سواحل جنوب رم کشف شد.
 یکی از مقامات ایتالیا که با پلیس در نظارت بر میراث 
فرهنگی این کشور همکاری می کند می گوید که در ابتدا 
باستان شناسان حدث زدند این سرباز رومی باشد ولی بعد 
متوجه شدند که وی در سه صده قبل از میالد مسیح با 
اصابت یک نیزه به سینه کشته شده  است. باستان شناسان 
معتقدند که کشف این اسکلت که پای آن قطع شده است 
می تواند سرنخی برای یافتن گورستان های دسته جمعی 

در جنوب رم باشد.

خواندنی

داستانک

کجا شنا نكنیم

ترسناك ترین موجودات آب شیرین را بشناسید 

سرماری ها می توانند 
از هوا تنفس کنند 
و تا چهار روز خارج 
از آب زنده بمانند. 
آنها می توانند در 

دوره های خشكسالی 
طوالنی، با نقب زدن 
در درون گل و لجن 

زنده بمانند

فقر واقعی


