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امام جمعه موقت تهران:
تهدیدهای امریکا رسوایی آشکار است

معاون وزیر آموزش و پرورش: 
جذب 40 هزار معلم در آموزش و پرورش

ضرب االجل ميراث فرهنگي اصفهان 
براي فروشندگان صنايع دستي خارجي
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شاخص ترین پروژه در دست 
اجرا توس��ط ش��هرداری منطقه3، 
پ��روژه میدان امام علی)ع( اس��ت. 
مهندس نجفی به تبیین ابعاد مختلف 
این طرح ب��زرگ پرداخت و عنوان 

کرد: بنا به گفته نماینده یونسکو، طرح احیای میدان امام علی)ع( از اهرام 
ثالثه مصر نیز مهمتر اس��ت و این پروژه ش��هرت فراملی و جهانی دارد. 
ش��هردار منطقه3، احی��ای میدان امام عل��ی)ع( را بزرگترین پروژه ملی و 
جهانی دانس��ت و با ابراز خرسندی از همکاری اهالی محدوده میدان امام 

علی)ع( در اجرای این طرح گفت ...

مدیرعامل باش��گاه فوالد مبارکه 
سپاهان گفت: سپاهانی ها در دیدار 
با الشباب با ایجاد موقعیت های گل 
متعدد و صددرصد، پتانس��یل باالی 
خود را نش��ان دادند، که این مس��أله 

حکایت از توانایی های باالی آنها دارد. وی افزود: ایجاد و خلق موقعیت های 
متعدد گل س��تودنی اس��ت، اما امیدوارم س��پاهانی ها در دیدارهای آتی در 

موقعیت های گل حریص تر و دقیق تر عمل کنند ...

جامعه

شهرستانها

ورزش

 اتوبوس ش��رکت واحد حرکت 
کرده و دودی غلیظ مسافران جامانده 
در ایستگاه را محو می کند، چند نفر به 
دنبال اتوبوس می دوند و با کف دست 
به درب و بدنه اتوبوس می کوبند، ولی 

نمی ایستد، چون جایی ندارد. مابقی مسافران خیابان را می پایند تا از اتوبوس 
بعدی جا نمانند. در داخل اتوبوس میله جداکننده قسمت خواهران و برادران 
شکسته و جمعیت خواهران به صورت بسیار فشرده تا وسط سهم آقایان از 
اتوبوس، اختالط یافته است. چادر پیرزنی زیر در، گیر کرده و صدای فریاد 

او به جایی نمی رسد ... 

صفحه 4

روند توسعه چهار محال و بختياري 
در دولت نهم و دهم تسریع شد

اصفهان و این همه اتوبوس 
اتوبوس و این همه مسافر!!!

احيای ميدان امام علی )ع( 
از بزرگترین پروژه های ملی است

هشدار ساکت؛
 این روند آلوده سرانجام خوبی ندارد

ــماره 902/ش مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــهر به اس ــهرداری ایمانش ش
88/12/16 شورای اسالمی شهر مبنی بر تصویب بودجه سال 1389 
ــازی، لکه گیری و ترمیم ترانشه سطح شهر را از  در نظر دارد زیرس
ــغ 600/000/000 ریال  ــهرداری به مبل محل اعتبارات عمرانی ش
طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداری و بر اساس فهرست بهاء 
ــتانداری سال 1388  راه و باند معاونت مدیریت و برنامه ریزی اس
از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 89/1/31 

جهت دریافت آگهی مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.

ــماره 902/ش مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــهر ب ــهرداری ایمانش ش
ــال  ــهر مبنی بر تصویب بودجه س ــالمی ش ــورای اس 88/12/16 ش
ــهر  ــنایی معابر ش ــبت به ادامه اجرای روش ــر دارد نس 1389 در نظ
ــامل اجراء و نصب  )میدان صنعت( به مبلغ 420/000/000 ریال ش
ــدیم  ــل – پروژکتور بخار س ــری موتور موبای ــنایی 18 مت برج روش
ــوع هر عدد برج  ــاس هزینه مقط ــپ و خازن بر اس ــا الم 400 وات ب
ــنایی از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ  روش
ــهرداری مراجعه نمایند. 89/2/1 جهت دریافت آگهی مناقصه به ش

عباس مرادی – شهردار ایمانشهر

عباس مرادی – شهردار ایمانشهر

آگهی مناقصه )2(

آگهی مناقصه )2( فراخوان شناسايی مشاور

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد تدوین دستورالعملهای ایمنی و 
بهداشتی در کلیه قسمتهای شرکت خود را به مشاور واجد صالحیت واگذار نماید.

لذا از مشاوران دارای گواهینامه صالحیت ایمنی و کاهش خطرات، دعوت می شود 
آمادگی خود را بصورت کتبی و با ارسال رزومه کاری کامل و سوابق خود به همراه 
ارائه شرح خدمات کامل به منظور انجام کار با ارائه برآورد ریالی حداکثر تا تاریخ 
ــرکت به نشانی: اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان  89/2/9 به دبیرخانه این ش

شیخ کلینی، خیابان جابر، اداره مرکزی، اتاق 225 اعالم نمایند. 
تلفن تماس: 0311-6680030

آگهی مناقصه

محمد رضا کمالی - شهردار دولت آباد

ــات اجرای کانال  ــاد برخوار در نظر دارد عملی ــهرداری دولت آب ش
ــطحی خود را با اعتباری برابر 600/000/000 ریال  دفع آبهای س
ــرمایه ای و عمرانی خود از طریق  از محل اعتبارات تملک دارایی س

آگهی مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- اجرای کانال درجا به طول 1200 متر

ب- اجرای کانیو پیش ساخته به طول 3200 متر
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه تا 
مورخ 89/2/12 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

)نوبت اول(

89-1-22

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری گفت: در چهار سال 
و نیم اخیر روند توس��عه این اس��تان تسریع و زمینه های 
پیشرفت آشکار شد. »رجبعلی صادقی« در گفتگو با ایرنا 
افزود: فعالیت در دولت نهم و دهم برای هر کس��ی یک 
افتخار اس��ت. وی گفت :  در این مدت عملیات اجرایی 
برخ��ی از کارهای عمرانی که از گذش��ته ش��روع ش��ده 
و معطل مانده بود در دولت نهم، تس��ریع ش��د. به گفته 
وی، از جمل��ه ای��ن پروژه ها باید به ج��اده منج - بیدله
در محور ش��هرکرد به ایذه اشاره کرد که با احداث آن، 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در مس��یر توس��عه قرار 
گرفت. ب��ه گفته وی، این جاده از مس��یر تونل رخ در 
مرکز چهارمحال وبختیاری به س��مت کاش��ان و مرکز 
کش��ور م��ی رود و دروازه خروجی آن به خوزس��تان 
می رس��د. استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: انتقال 
پروژه آب کوهرنگ به شهرکرد و شهرها و روستاهای 
مس��یر نیز یکی دیگر از پروژه ه��ای مهمی بود که در 
دول��ت نهم به طول 90 کیلومتر بهره برداری ش��د.وی 
تصری��ح کرد: بیمارس��تان بزرگ آیت اهلل کاش��انی که 
م��درن تری��ن تجهیزات پزش��کی ای��ران در آن به کار 
رفت��ه در دولت نهم به بهره برداری رس��ید. اس��تاندار 
چهارمح��ال وبختی��اری، در خصوص صنعت اس��تان 
نیز یادآور ش��د: محور توس��عه صنعت استان در مسیر 
شهرکرد به بروجن است که مهمترین محور ارتباطی در 
شرق است و سایت ورق گالوانیزه از سوی کارشناسان 
و متخصصان بهترین نقطه برای احداث کارخانه فوالد 
اس��تان اعالم ش��د. وی گفت :کارخانه سیمان شهرکرد 
نیز پس از 17 سال کندی در امر ساخت، در دولت نهم 
ب��ه لطف و همت رئیس جمه��وری و هیأت دولت به 
به��ره برداری رس��ید. صادقی، مس��أله آب را مهمترین 
مس��أله چهارمحال وبختیاری دانس��ت و تصریح کرد: 
دولت نهم و دهم نگاه ویژه ای به توس��عه چهارمحال 
وبختی��اری با محوریت آب داش��ته و دارد و نگاه ویژه 
رئی��س جمهور به مس��أله آب اس��تان را باید در تاریخ 
اس��تان ثبت کرد چ��را که رئیس جمهوری بر توس��عه 
اس��تان بر محور آب تأکید کرده است و در همین راستا 
نیز در نخس��تین روزهای س��ال 89 س��د بزرگ و ملی 

کارون چهار در این استان آبگیری شد. 
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سراسری

تهديدهای امريکا رسوايی آشکار است
امام جمعه موقت ته��ران درباره تهدید 
رئی��س جمه��ور امریکا علیه ای��ران گفت: 
تهدید اوباما علیه کشورمان حماقت محض 
و رس��وایی آشکار اس��ت. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، حجت االسالم کاظم صدیقی 
در نم��از جمعه تهران تصری��ح کرد: امریکا 
که س��ابقه ننگینی در حمله اتمی دارد، حق 
ندارد دیگر کش��ورها را ب��ه خاطر پیگیری 
برنامه های صلح آمیز هسته ای مذمت کند. 
وی ادامه داد: تهدیده��ای آنان علیه ایران با 
هیچ میزانی از موازین بشری، مکتبی، مذهبی 
و حقوقی سازگار نیست. امام جمعه موقت 
تهران با اش��اره به کنفرانس هسته ای اخیر 
در واشنگتن تصریح کرد: کنفرانس های آنان 
تقلبی و توخالی اس��ت. خطیب نمازجمعه 
ته��ران در ادامه گفت: ب��رای اینکه بالها ما 
را از پا درنی��اورد و گرانی، بی اعتمادی ها، 
اضطراب ها و بیماری ها در زندگی ما راهی 
نداشته باشد باید خود را با الگوهای اخالقی 
اس��الم تطبیق دهیم و هیچ راهی نداریم جز 
اینکه در پناه دین زندگ��ی کنیم. وی افزود: 
تح��ول فرهنگی و اخالق��ی در جامعه الزم 
اس��ت و این جز با اراده عمومی که از شما 
نمازگزاران آغاز می شود ممکن نیست. امام 
جمعه موقت تهران با اشاره به کنفرانس خلع 
سالح هسته ای در تهران گفت: ملت ایران 
قادر به تشکیل چنین کنفرانسی است، زیرا 
آیی��ن و دی��ن ما، بر احترام ب��ه حقوق همه 
انسان ها تأکید کرده است. صدیقی با قدردانی 
از دانشمندان هسته ای کشورمان آنان را مایه 

س��رافرازی ایران اس��المی دانست و گفت: 
دانشمندان جوان و متعهد ما نشان داده اند که 
دین با علم، توسعه و پیشرفت سازگار است و 
تضادی با آنها ندارد. امام جمعه موقت تهران 
افزود: نظام اس��المی با تکیه بر دانش��مندان 
جوان، مؤمن و والیی خود حماس��ه آفریده 
و به انرژی صلح آمیز هسته ای دست یافته 
است. صدیقی اضافه کرد: دنیا چه بخواهد و 
چه نخواهد ملت ما با دانشمندان جوان خود 
به این کار ادام��ه می دهد و به مقصد عالی 
خواهد رسید. وی گفت: قدرت های بزرگ 
هم می توانند همچنان تنگ نظری نشان دهند 
یا عاقالنه به قوانین و مقررات بین المللی تن 
دهند. امام جمعه موقت تهران با گرامیداشت 
29 فروردی��ن س��الروز ارت��ش جمهوری 

اسالمی ایران، ارتش را نیرویی نجات بخش، 
ارت��ش قرآن و ام��ام زمان)عج( دانس��ت و 
افزود: ارتش که فرمان��ده کل آن، نایب امام 
زمان است در همه عرصه ها به برکت خون 
ش��هیدان حضوری موفق و مقتدر داشته و 
دارد. صدیق��ی ادام��ه داد: ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در کنار سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی، جزء ارتش های قدرتمند جهان 
هس��تند که برای حفظ و حراست از کشور 
و دس��تاوردهای انقالب اسالمی کمر همت 
بسته اند. وی با اشاره به نامگذاری سال 89 به 
نام همت مضاعف و کار مضاعف از جانب 
مقام معظم رهبری، هم��ت و کار مضاعف 
را از اس��المی،  اخالقی، عرفانی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاس��ی ترین مس��ائل زندگی 
بشر دانس��ت و گفت: خداوند متعال، بشر 
را به طلب آرزو و همت مجهز کرده اس��ت 
و باید فرهنگ همت عالی داش��تن و کار را 
جهاد تلقی کردن، در جامعه گس��ترش یابد. 
امام جمعه موقت تهران بیکاری و کم کاری 
را ضدارزش دانست و افزود: بدکار کردن نیز 
ضدارزش است و برخی ها فقط می خواهند 
بی��الن کار ارائ��ه دهند و کیفی��ت کار را در 
نظر نمی گیرند. صدیقی همچنین با تبریک 
سالروز والدت حضرت زینب کبری)س( از 
ایش��ان به عنوان سخنگو و پیام آور شهدای 
کربال که نهضت عاشورا را بیمه کردند نام برد 
و اضافه کرد: حضرت زینب)س( چگونگی 
نگهبانی از خون شهیدان را به خانواده های 

معظم شهدا آموختند.  

ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران و حومه با برگزاری مسابقه رالی یک میلیارد و 500 
میلیون تومان درآمد، کس��ب کرد. مدیرعامل اتوبوسرانی تهران با تأیید این خبر، در مراسم 
اختتامیه مس��ابقه رالی اتوبوس��رانی که در هتل المپیک برگزار ش��د، گفت: بخشی از این 
مبلغ،)500 میلیون( تومان برای برگزاری مس��ابقه رالی اتوبوسرانی و مابقی آن برای توسعه 
اتوبوس��رانی صرف خواهد شد. حسین بیژنی افزود: اگر این مسابقه برگزار نمی شد، قطعًا 
این درآمد را کس��ب نمی کردیم، بنابراین اجرای این مس��ابقه در راستای کمک به حمل 
و نقل عمومی به ویژه اتوبوس��رانی بوده اس��ت.در ادامه مشاور عالی شهردار تهران، رفع 
مش��کالت حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس��رانی را از اهم دغدغه های ش��هرداری 
برشمرد و گفت:  با پیگیری های انجام گرفته مدیرعامل اتوبوسرانی تهران، و نیز تأکیدات 
ش��هردار تهران، در 45 روز آینده مشکل مس��کن 4 هزار و 200 راننده اتوبوس برطرف 
خواهد شد و این افراد، دارای مسکن یا زمین شده و یا آنکه از وام مسکن برای خانه دار 
ش��دن برخوردار می شوند.هادی ایازی همچنین افزود: حمل و نقل عمومی و توسعه آن 
در کش��ور دو موضوع پر اهمیت در ش��هرداری است که باید با نگاه ویژه به آن پرداخته 
ش��ود. وی، برگزاری مس��ابقه نمادین رالی اتوبوسرانی در اس��تان های کشور را نشان از 
پ��ر اهمیت بودن موضوع حم��ل و نقل عمومی با نگاه فرهنگی در ش��هرداری خواند و 
گفت: اگر برای کارهای فرهنگی ش��هری هزینه نش��ود، قطعًا باید هزینه های بیش��تری 
در امور دیگر ش��هری پرداخته ش��ود. این مس��ئول گفت: امس��ال قرار است 3 درصد از 
بودجه و اعتبارات ش��هرداری صرف کارهای فرهنگی و اش��اعه فرهنگ ش��ود، بنابراین 
از س��ازمان های وابسته خواسته ش��ده تا از بودجه در اختیار، به این امر اقدام کنند. وی 
افزود: موضوع تأمین هزینه برگزاری مس��ابقه رالی که برای عده ای س��ؤال برانگیز شده 
بود،  بر اس��اس این تصمیم گیری صورت پذیرفته اس��ت.ایازی گفت: برگزاری مس��ابقه 
رالی اتوبوس��رانی در سطح جهان نشان دهنده اهمیت حمل و نقل عمومی و نیز اهمیت 
فرهنگ س��ازی اس��ت. در ادامه این مراسم، رئیس هیأت داوران مسابقه رالی اتوبوسرانی 
تهران گفت: مس��ابقه رالی اتوبوس��رانی، رکورد بزرگی در سطح جهان به شمار می رود.
بیژن خراس��انی افزود: برای نخس��تین بار اس��ت که مسابقه رالی با دس��تگاه نقشه خوان 

»جی پی اس« انجام می شود .
وی افزود: با عشق و عالقه ای که اتوبوسرانان شرکت کننده در این مسابقه به خرج 

دادند،  برای کشور افتخاری بزرگ آفریدند.

یک ميليارد و 500 ميليون تومان 
در آمد برگزاری رالی

تایوان: این کشور نیز یک دموکراسی 
قدرتمن��د در آسیاس��ت، ک��ه می خواهد 
در زمینه ه��ای مب��ارزه ب��ا تروریس��م، 
اش��اعه هس��ته ای و جرایم بی��ن المللی 
در صحن��ه جهانی حضور فعال داش��ته 
باش��د. همزم��ان منازع��ه چین بر س��ر 
تصاح��ب مج��دد تای��وان آن را بالقوه 
زمینه س��از یک نزاع بزرگ ساخته است
دولت اوبام��ا همچنان رویکرد کهنه 
سی س��اله، حمایت از تایوان را پیگیری 
می کند. در حالیکه رئیس جمهور جدید 
تایوان خواس��تار آب شدن یخ مذاکرات 
با چین است، اما به شدت محتاج توازن 
نظامی در منطقه به کمک امریکا اس��ت. 
فش��ارهای پکن نیز در هشت سال اخیر 
مضاعف شده است و تایوان را به لحاظ 
نظامی و سیاس��ی به شدت ایزوله کرده، 
لذا اقدامات ناصحی��ح امریکا می تواند 
این وض��ع را به ضرر تای��وان وخیم تر 
کند. ممکن است آنها تصمیم بگیرند که 
همچون کره ش��مالی به توانمندی های 
تس��لیحاتی خ��ود، مانند موش��ک های 
کروز و بالس��تیک دس��ت یابند. در دهه 
70 تای��وان تحت فش��ارهای امریکا از 
برنام��ه اتمی خود دس��ت کش��ید اما به 
راحت��ی می ت��وان وخام��ت اوضاع در 
ص��ورت تک روی تایوان را تصور کرد. 
از س��وی دیگر ممکن است نا امیدی و 
ایزوله شدن، مقامات تایوان را وادارد تا 
با قبول فنالندیزه ش��دن، حاکمیت چین 
را بپذیرند و این یعنی دش��وارتر ش��دن 
راه امریکا برای س��اختن آسیایی آزاد و 
مرفه و صلح آمیز. این مس��أله به تردید 
سایر دوستان و شرکای امریکا در منطقه 
درباره تضمین های امنیتی منجر خواهد 
شد. برتری چین به برهم خوردن توازن 
قوا میان چین و امریکا منجر می ش��ود، 
به خصوص آنکه س��بب تسلط چین بر 
آبراهه ای می ش��ود که آس��یای شرقی 
و جن��وب ش��رقی را به خلی��ج فارس 

می رساند.
امری��کا دو راه��کار را در ای��ن زمینه 
دنبال می کند: حمایت همه جانبه در تمام 
صحنه های بین المللی و منطقه ای از حق 
حاکمیت تایوان و آنچ��ه به قدرت افزایی 
او کم��ک می کند. دیگ��ری دنبال کردن 
سیاست لیبرال گرایی در منطقه، از جمله 
چی��ن تا بدین ترتی��ب احتمال هر گونه 

تهاجمی از آن گرفته شود.
استرالیا: این کشور نیز از مهمترین 
هم پیمان��ان امری��کا در منطقه و جهان 
برای رس��یدن ب��ه اهداف تعیین ش��ده 
اس��ت. این همکاری در هش��ت س��ال 
اخی��ر از جمل��ه مب��ارزه با تروریس��م 
همچون جن��گ در افغانس��تان و عراق 
بیش��تر ش��ده اس��ت. امریکا از رابطه با 
اس��ترالیا س��ه هدف را دنب��ال می کند.
اس��ترالیا در مبارزه با تروریس��م به 
خص��وص در آس��یای جنوب ش��رقی 
تجرب��ه زی��ادی دارد ک��ه نمون��ه آن را 
می توان در، یاری دولت اندونزی برای 
سرکوب گروه جهادی جماعت اسالمی 
دید. این دست همکاری ها برای امریکا 

بسیار سودمند است.
تس��لیحاتی  توانایی ه��ای  امری��کا 
پیشرفته مورد نیاز اس��ترالیا را برای آنها 
تأمین می کند، تا برتری نس��بی استرالیا 

در منطقه حفظ شود. 
امریکا به دنبال این اس��ت که اجازه 
نده��د هر گون��ه تغیی��ری در حکومت 
طرف ه��ای ش��راکت در منطق��ه اتحاد 
امری��کا و اس��ترالیا را در ارتباط با چین 
به هم بزند. اس��ترالیا نی��ز از یک طرف 
تمایلی به برتری نظامی و سیاس��ی چین 
به عنوان یک قدرت متخاصم را ندارد و 
از طرف دیگر از هر گونه منازعه امریکا 
و چین در منطقه به شدت گریزان است، 
استرالیا می خواهد روابط حسنه ای را با 

هر دو کشور برقرار سازد.
                           ادامه دارد...

آمریکا و اهداف استراتژیک در آسيا

رئیس س��تاد حم��ل و نقل و مدیریت 
مصرف س��وخت کش��ور گفت: مدیریت 
مص��رف گازوئی��ل از اولویت های کاری 
امسال اس��ت. »محمد رویانیان« در گفتگو 
با ایرنا افزود: در همین راس��تا با همکاری 
وزارت نفت و وزارت راه و ترابری درصدد 
راه اندازی نرم افزاری به منظور ساماندهی 
مصرف گازوئیل در کش��ور هس��تیم. وی 
ادامه داد: مقدمات این فرآیند فراهم شده 

و تا پایان امس��ال شاهد مدیریت مصرف 
گازوئیل در کش��ور خواهیم بود. رویانیان 
با اش��اره به مصرف نابسامان گازوئیل در 
کشور، تصریح کرد: س��امانه موردنظر به 
صورت هوشمند، سقف مصرف گازوئیل 
را براس��اس ت��ن - کیلومتر ب��رای کاال و 
سفر - کیلومتر برای مسافر تعیین خواهد 
کرد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
مصرف گازوئیل در کشور به دلیل ارزانی 

آن بسیار بی رویه و نابسامان است. 
ب��ه گفت��ه رویانیان هم اکن��ون هزینه 
جابه جایی هر لیت��ر گازوئیل حدود 500 
ری��ال اس��ت؛ در حالیک��ه این س��وخت 
ارزشمند با قیمتی بس��یار ارزان و معادل 
160 ریال عرضه می شود. رویانیان اضافه 
ک��رد: در بخ��ش حم��ل و نقل ب��ه طور 
میانگی��ن روزانه کمت��ر از 50 میلیون لیتر 

گازوئیل در کشور مصرف می شود.

جانش��ین س��ازمان و معاون توس��عه 
و عم��ران ام��ور عش��ایری کش��ور گفت: 
اجباری در اسکان عشایر و جامعه کوچرو 
کش��ور نداریم و سیاس��ت ما ارائه خدمات 
به این قش��ر اس��ت. به گزارش ایرنا، سید 
ولی صفرزاده افزود: انتخاب سبک زندگی 
اس��کان یافته و یا کوچرو در دس��ت خود 
عش��ایر است و ما آنها را مجبور به انتخاب 
یکی از این دو ش��یوه زندگی نخواهیم کرد. 
وی وظیفه دولت و مسئوالن کشور را ایجاد 
زیرساختها و زیربناهای زندگی مردم ایران 

و به خصوص عش��ایر و فراهم کردن زمینه 
تولید محصوالت دامی و لبنی توس��ط آنها 
عنوان کرد و افزود: عش��ایر واقعی کسانی 
هس��تند که کوچ می کنند و هر جا که نیاز 
داش��ته باش��ند، ما به آنها خدمات رس��انی 
خواهیم کرد. صفرزاده، برنامه سازمان امور 
عشایری کش��ور را، هدایت عشایر مایل به 
اسکان به س��مت مجتمع های روستایی با 
خدمات مناس��ب تر ذکر ک��رد و گفت: در 
بحث اسکان عشایر همه همت ما این است 
که برنامه های اس��کان به توسعه مشاغل و 

افزایش تولید منجر شود. وی اظهار داشت: 
عالوه بر این، یکی از اهداف دیگر اس��کان 
عشایر، توسعه منابع درآمدی جامعه کوچرو 
کش��ور و خارج ش��دن آنها از حالت تک 
بعدی دام��داری، به منظور افزایش درآمد و 
سطح زندگی است. به گفته وی، هم اکنون 
در هر منطقه عشایری کش��ور، خدماتی از 
قبیل راهسازی و راهگشایی مناطق قشالقی 
و ییالقی، آبرس��انی ثابت و س��یار به انسان 
و دام و تأمی��ن نیازهای عش��ایری از طریق 
شرکت های تعاونی عشایری ارائه می شود.

مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره 
ب��ه اینکه س��ازمان ش��یالت ب��ه 2 منطقه 
جنوبی و ش��مالی کش��ور منتقل می شود، 
گفت: بنابر دس��تور رئی��س جمهوری قرار 
اس��ت، سازمان ش��یالت از تهران به استان 
هرم��زگان در جن��وب و همچنین به یکی 
از شهرهای شمالی منتقل شود. به گزارش 
ایرنا، مع��اون اول رئیس جمه��وری، ارائه 
تسهیالت از س��وی بانک های دولتی برای 
احیای صنعت میگو از طریق بخش��ودگی 

جرائم و س��ود و پرداخت تسهیالت جدید 
پس از تأیید س��ازمان شیالت را یکی دیگر 
از مصوبات خواند. وی ادامه داد: برای اینکه 
جاده ها را از کامیون ها خالی کنیم و امنیت 
بیشتری را به آن برگردانیم، الزم است مسیر 
راه آهن را گس��ترش دهیم. رحیمی اضافه 
کرد: وزارت راه و ترابری، نسبت به تجهیز 
ایس��تگاه های ریل��ی، تخلی��ه و بارگیری 
در محوطه بندرهای خلی��ج فارس با توان 
عملیاتی 6 میلیون تن محموله نفتی در سال 

توسط بخش خصوصی تا پایان سال 1390 
بای��د اقدام کند. وی همچنی��ن از احداث ، 
تکمی��ل و تجهی��ز پایانه ایس��تگاه ریلی و 
تخلیه و بارگیری با مدیریت سازمان بنادر و 
دریانوردی توسط بخش خصوصی خبر داد. 
وی همچنی��ن از برنامه ریزی برای افزایش 
حم��ل و نقل ترکیب��ی از طریق ایجاد بنادر 
خشک متناسب با حجم فعالیت شرکت های 
تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری کشور تا 

پایان نیمه اول سال 1390 خبر داد.

رئیس جمعیت هالل احمر، شناس��ایی 
منابع گوناگون و آماده برای کمک رس��انی 
به نیازمن��دان را ضروری دانس��ت و گفت: 
در موض��وع کمک رس��انی ها باید تالش 
کرد باری از دوش دولت برداش��ته شود. به 
گزارش ایرنا، »مسعود خاتمی« در گردهمایی 
یک روزه مدیران روابط عمومی اس��تان ها 
و س��ازمان های تابعه جمعیت هالل احمر، 
خدمت رسانی به بندگان خدا در هر جای 
این ک��ره خاک��ی را توفیق الهی دانس��ت. 
وی با اش��اره به موقعیت های دشواری که 

امدادگران جمعیت هالل احمر با آن مواجه 
می ش��وند گفت: فلسفه وجودی جمعیت 
هالل احمر به کارگیری نیروهای داوطلب 
اس��ت؛ از ای��ن رو انس��ان های ش��یفته و 
عالقه مند به خدمت باید شناس��ایی و وارد 
این جمعیت ش��وند. وی ب��ا تأکید بر این 
مطلب که خدمات رسانی توسط جمعیت 
هالل احمر باید بی کم و کاس��ت در سطح 
جامعه انعکاس یابد، گفت: آشنایی هر چه 
بیشتر مردم با ظرفیت های خدمات رسانی 
این جمعیت می تواند نقش مؤثری در ارائه 

هر چه بهتر این خدم��ات به نیازمندان ایفا 
کن��د. ضمن اینکه مردم نیز با آگاهی از این 
نوع خدمات، جمعی��ت را از لحاظ مالی و 
یا تأمین نیروی انس��انی یاری خواهند داد. 
رئیس جمعیت هالل احمر، فرهنگ سازی 
ب��رای ج��ذب داوطلبانه مناب��ع مردمی را 
ضروری دانست و افزود: شیفتگان خدمت 
در هر لباس��ی آماده یاری رسانی هستند و 
جمعیت هالل احمر نی��ز باید برنامه های 
منس��جم خود را در قالب آثار هنری برای 

جذب منابع مردمی، اعالم کند.

40 ه��زار نیروی جدی��د در گرایش های 
مختلف، امسال جذب آموزش و پرورش 
می شوند. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این 
مطل��ب گفت: 20 هزار معلم تربیت بدنی 
که 11 هزار نف��ر آنان در مقطع ابتدایی و
ده ه��زار مش��اور در حوزه روانشناس��ی 
و روان ش��ناختی و ده ه��زار معل��م در 
حوزه ه��ای دیگر آموزش��ی از اول مهر 

امسال جذب آموزش و پرورش می شوند. 
باقرزاده افزود: طی یک برنامه 5 ساله 26 
ه��زار معلم حق التدریس باالی 4 س��ال 
خدمت نی��ز جذب آم��وزش و پرورش 
مشارکت های  می ش��وند. وی همچنین 
مال��ی و فک��ری را دو ه��دف کالن در 
س��ند تحول عن��وان ک��رد، و گفت: یکی 
از نماده��ای مش��ارکت مردمی در بحث 
آموزش و پرورش، مدارس غیر دولتی و 

مدارس هیأت امنایی اس��ت. معاون وزیر 
آم��وزش و پرورش افزود: تجربه نش��ان 
داده است که مدارس غیر دولتی به علت 
تنظیم درس��ت برنامه و بودجه، می تواند 
س��بب افزایش کیفیت آم��وزش و ایجاد 
طرح های نوین ش��ود. باقرزاده با اش��اره 
به اینکه امس��ال دوره پیش دانشگاهی به 
پایان خواهد رس��ید گفت: سال بعد دوره 

پیش دانشگاهی نخواهیم داشت. 

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

)قسمت پنجم(

رویانیان: 
مدیریت مصرف گازوئیل، اولویت کاری امسال

جانشین سازمان امور عشایری کشور: 
اجباری در اسکان عشایر نداریم

معاون اول رئیس جمهوری: 
انتقال سازمان شیالت از تهران، به جنوب و شمال کشور

رئیس جمعیت هالل احمر: 
منابع گوناگون کمک رسانی باید شناسایی شوند

معاون وزیر آموزش و پرورش: 
جذب 40 هزار معلم در آموزش و پرورش

استاندار تهران از ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه گذاری در این استان دعوت کرد. 
به گزارش ایرنا در دومین نشست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که با حضور 
دکتر ملک زاده دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و جمعی از مدیران کل 
س��ازمان ها و ارگان های فعال در استان تهران برگزار شد، مرتضی تمدن توانمندی های 
گس��ترده اس��تان تهران برای جذب سرمایه گذاری را یاد آور ش��د. وی تأسیس شورای 
عالی امور ایرانیان خارج از کش��ور را نش��انگر عزم راسخ رئیس جمهور در ایجاد پیوند 
بین ایرانیان خارج از کش��ور و میهن اسالمی دانس��ت و از ایرانیان مقیم خارج به عنوان 
عقبه اقتدار جمهوری اس��المی ایران، در سطح جهان یاد کرد. تمدن گفت: دشمنان ایران 
و اس��الم تالش بس��یاری برای فاصله انداختن بین ایرانیان مقیم خارج و ایران اسالمی و
 بهره برداری ناروا از آنها را داش��تند، اما ایرانیان مقیم خارج اجازه تحقق این اهداف را 
ندادند و با مواضع و اقدامات ریاس��ت جمهوری این تحرکات ناکام ماند. وی با اش��اره 
به ظرفیت گس��ترده ایرانیان مقیم خارج از کشور در بخش های مختلف و به ویژه تمایل 
آنها برای س��رمایه گذاری در ایران بر لزوم اس��تفاده از این ظرفیت ها تأکید کرد و گفت: 
با انجام س��رمایه گذاری هموطنان ایرانی مقیم خارج از کش��ور در ایران، عالیق و منافع 
شخصی با عالیق ملی آنها گره می خورد و پیوند آنها با کشورمان عمیق تر خواهد شد. 
وی امنی��ت موجود و افق روش��ن برای فعالیت های اقتص��ادی را از مزیت های بزرگ 
برای جذب س��رمایه گذاری در ایران خواند و گفت: قدرت های خارجی برای ترس��یم 
جلوه ای دیگر از ایران تالش گسترده ای را انجام دادند، اما ایران اسالمی از بحران های 
اخیر که اقتصاد جهان را به هم ریخت با کمترین آسیب عبور کرد، که این موضوع نقطه 
قوتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. وی با اشاره به برگزاری همایش سرمایه 
گذاران ایرانی مقیم خارج از کش��ور و س��رمایه گذاران خارجی در اول و دوم خرداد ماه 
در شیراز از تمامی دستگاه ها و ارگان های فعال در استان تهران خواست هرچه سریعتر 

نسبت به تهیه فهرست طرح های قابل سرمایه گذاری در این استان اقدام کنند. 

دعوت استاندار تهران از ایرانيان مقيم خارج 
برای سرمایه گذاری در این استان

یک عضو کنگره امریکا درباره افزایش سرسام آور بدهی های خارجی امریکا به شدت 
هشدار داد. واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارش داد، پال رایان 
عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان امریکا از ایالت ویسکانسین گفت: میزان هزینه های 
دولت دموکرات امریکا به ش��دت افزایش یافته اس��ت، بار مالی این هزینه ها متوجه مردم 
امریکا است؛ به طوری که مالیات ها افزایش یافته است؛ ادامه این وضع برای امریکا امکان 
پذیر نیس��ت و سبب می شود بدهی های امریکا به صورت بی سابقه ای افزایش پیدا کند. 
روند افزایش بدهی های امریکا سرس��ام آور اس��ت، ادامه این روند س��بب می شود وضع 

اقتصادی امریکا بسیار بدتر از گذشته شود.

محمد نظری عزیز معاون پارلمانی نخس��ت وزیر مالزی با اش��اره به اینکه مالزی برای 
نزدیکی با امریکا اصول خود مبنی بر حمایت از حقوق بین المللی کشورها به ویژه حقوق 
هس��ته ای آنان را زیر پا نمی گذارد، گفت: موضع مالزی حمایت از برنامه های هس��ته ای 
ایران است. به گزارش ایرنا، نظری عزیز با تأکید بر اینکه مالزی برای نزدیکی با امریکا هرگز 
اصولش را زیر پا نمی گذارد، گفت: مالزی حاضر نیست بر سر اصول خود با هیچ کشوری 
معامله و مصالحه کند. بر اساس این گزارش، وی گفت: ما به دنبال درخواست و یا تعظیم 
در مقابل امریکا نیستیم، زیرا ما یک ملت هستیم و موضع ما موضع یک ملت است. معاون 
پارلمانی نخست وزیر مالزی گفت: موضع ما، در مقابل استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای 
توسط ایران کاماًل روشن و حمایتی است. به شرط اینکه از برنامه های صلح آمیز منحرف 
نش��ود. وی تصریح کرد: اگرچه ما به دنبال نزدیک کردن روابط خود با امریکا هس��تیم، اما 

بدون به خطر انداختن اصول خود، این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

س��ران گروههای سیاسی لبنان برمحدود بودن محور مباحث نشست گفتگوهای ملی 
به دس��تیابی به راهب��رد دفاع ملی تأکید کردند. به گزارش واح��د مرکزی خبر از بیروت، 
این دور از نشس��ت گفتگوهای ملی س��ران گروه های سیاسی لبنان در حالی برگزار شد 
که سالهای گذشته به ویژه با تشدید بحران های سیاسی و صف بندی گروههای سیاسی 
لبنان بین دو جریان 14 مارس مورد حمایت امریکا و 8 مارس متشکل از گروههای ملی 
و اس��المی، امریکا تالش زیادی ک��رد تا عالوه بر تهدیدها و فش��ارهای خارجی برضد 
مقاومت و س��الح آن جریان 14 مارس را هم به اهرم فش��ار قوی برضد س��الح مقاومت 

تبدیل کند. 
امریکاییها امیداور بودند موضوع مقاومت در نشس��ت گفتگوهای ملی لبنان با هدف 
خلع س��الح آن یا دس��ت کم محاصره این س��الح در داخل لبنان به عنوان تنها محور در 
دس��تور کار ای��ن گفتگوها مطرح ش��ود. در این بین گروههای 14 م��ارس همگام با این 
خواس��ت امریکا در ابعاد سیاسی- تبلیغاتی و درنشس��ت گفتگو های ملی تالش زیادی 
کردند تا به این موضوع بپردازند اما روند تحوالت سیاس��ی لبنان به ویژه بعد از تضعیف 
فزاین��ده جریان 14 مارس با خروج »ولید جنب��الط« از از این جریان به ناکامی کامل این 

طرح امریکا منجر شد. 
بر این اساس، در دور تازه نشست گفتگوهای ملی لبنان بیشتر طرفهای حاضر از جمله 
رئیس جمهوری تأکید کردند هیچ بحثی در خصوص س��الح مقاومت در میزگفتگوهای 

ملی مطرح نخواهد شد و تنها محور گفتگوها دستیابی به راهبرد دفاع ملی است .
در نشس��ت اخیر نمایندگان و سران گروههای سیاسی لبنان در قالب گفتگوهای ملی 
فقط »س��میر جعجع« رئیس س��ازمان نیروهای مس��یحی لبنانی که دارای پیشینه طوالنی 
مزدوری برای رژیم صهیونیس��تی اس��ت و »فواد س��نیوره« نخست وزیر س��ابق لبنان که 
عملکرد او در جریان جنگ »33 روزه« مورد انتقادهای گس��ترده قرار گرفت با به تش��نج 
کش��اندن جلسه بار دیگر بحث سالح مقاومت را مطرح کردند، اما فضای عمومی جلسه 

برخالف خواسته امریکا بود و این بحث به سرانجام نرسید.
گرچه گفتگوهای این جلس��ه باید محرمانه باش��د اما خبرهایی که از این نشست در 
رس��انه ها منعکس شد حاکی از آن اس��ت که »نبیه بری« رئیس مجلس لبنان راهبرد دفاع 
ملی را دارای ابعاد متعدد نظامی، سیاس��ی و اقتصادی دانست که باید از همه این زوایا به 

آن پرداخته شود.
رئیس مجلس لبنان در این نشس��ت تش��کیل کمیته ای متشکل از فرماندهی ارتش و 
مقاومت برای آزادس��ازی اراضی اشغالی و رویارویی با تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی 

را خواستار شد و تأکید کرد فعالیت این کمیته باید محرمانه باشد.
»س��لیمان فرنجیه« از ش��خصیت های مس��یحی لبنان هم دراین نشس��ت گزارشی از 
تاریخچه مزدوری برخی افراد و گروهها برای رژیم صهیونیس��تی در لبنان ارائه کرد و با 

اشاره غیرمستقیم به جعجع و سنیوره خواستار برخورد جدی با چنین خیانتهایی شد.
دور بعد نشس��ت گفتگوی ملی سران گروههای سیاسی لبنان به سیزدهم خرداد یعنی 
بعد از برگزاری انتخابات شهرداریها موکول شد. انتخابات شهرداریها قرار است دوازدهم 

اردیبشت برگزار شود.

نمایندگان گروه 1 + 5 بار دیگر در نیویورک درباره پرونده هسته ای ایران تشکیل جلسه 
دادند؛ اما باز هم این نشست بدون نتیجه پایان یافت. به گزارش واحد مرکزی خبر از نیویورک، 
در این نشس��ت 3 س��اعته که در دفتر نمایندگی امریکا در س��ازمان ملل متحد برگزار ش��د، 
نمایندگان 6 کشور درباره چگونگی برخورد با پرونده هسته ای ایران بحث و گفتگو کردند. 
اگر چه امریکا، انگلیس، فرانس��ه و آلمان بر قطعنامه تحریم تأکید دارند، اما روس��یه و چین 
مذاکره را راه حل منطقی برنامه هسته ای ایران می دانند. چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل 
متحد در پایان این نشس��ت، مذاکرات را خوب دانست؛ اما نتیجه مشخصی از مذاکرات ارائه 
نکرد. سفیر چین در سازمان ملل متحد هم گفت: این مذاکرات برای درک متقابل بسیار سازنده 
بود؛ اما ما همچنان بر ادامه مذاکرات با ایران و راه حل دیپلماس��ی معتقدیم. همچنین جرارد، 
س��فیر فرانسه در سازمان ملل متحد، گفت: شش کشور به این تفاهم رسیده اند که مذاکرات 
ادامه یابد. او هم نتیجه مشخصی از این نشست ارائه نکرد و در پاسخ به این سؤال که آیا بر 
نامه هس��ته ای صلح آمیز ایران برای صلح و امنیت بین المللی تهدید اس��ت یا 200 کالهک 
اتمی اسرائیل؟ سکوت کرد و پاسخی نداد. در این حال، وزیر امور خارجه ترکیه که کشورش 
عضویت غیردائم شورای امنیت را بر عهده دارد، در واشنگتن از موضع گروه 1 + 5 انتقاد کرد 
و گفت: آنان مسیر تکروی را انتخاب کرده اند و 10 عضو غیردائم شورای امنیت در جریان 

مذاکرات مربوط به پرونده هسته ایران نیستند.

وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران گفت: پیش��نهاد ایران درباره تبادل سوخت 
روی میز است و مذاکرات می تواند نتیجه بخش باشد و این کار صورت گیرد. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، متکی افزود: موضوع تبادل سوخت می تواند آوردگاه خوبی برای همه 
طرف ها ازجمله گروه وین باشد. وی تصریح کرد : پیشنهادی از طرف های متقابل مطرح 
ش��د که کلیات آن را پذیرفتیم و در مراحلی به پردازش این پیشنهادها کمک کردیم؛ اما در 
فضای بی اعتمادی، باید اعتماد متقابل ایجاد شود و ما باید احتیاط الزم را داشته باشیم. وزیر 
امور خارجه جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به قراردادهای گذشته ایران با غرب گفت : 
ایران در همه این معاهدات صداقت و تعهدات خود را داش��ته؛ اما در بسیاری از مواقع این 

تعهد و صداقت را از طرف مقابل ندیده است. 
متکی ادامه داد : تضمین عینی این است که ما در وضعیت برابری بتوانیم تبادل سوخت 
را انجام دهیم و این کار، مقدماتی الزم دارد. وی گفت:  می توانیم تفاهم و صبر کنیم، تا آنان 
20 درصد را غنی کنند. 3 و نیم درصد ما نیزموجود اس��ت و این موضوع می تواند تحت 
کنترل آژانس باشد. متکی با بیان اینکه به محض اعالم آمادگی آنان درباره سوخت20 درصد 
می توانیم تبادل کنیم، افزود: با روس��یه گفتگوهایی داشتیم، جلیلی به چین سفر کرد و من 
نیز با وزیر امور خارجه ژاپن گفتگو کردم و همه طرف ها بر نظرات همدیگر کاماًل واقف 
هس��تند. وزیر امور خارجه گفت: مس��ئوالن ایران تمهیدات مختلفی درباره تأمین سوخت 

راکتور تهران در دستور کار دارند. 

متکی: 
پيشنهاد تبادل سوخت روی ميز است

پایان بدون نتيجه نشست 1 + 5 درباره ایران

هشدار درباره بدهی های سرسام آور امریکا

مالزی از برنامه هسته ای ایران حمایت می کند

نشست گفتگوهای ملی لبنان
 دستيابی به راهبرد دفاع ملی
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جامعه

    سپهر اوحدی
گذش��ته از خواب غفلت، که بدتری��ن نمونه از 
خوابها اس��ت، تنظیم عادات خواب، خوب خوابیدن 
و به موقع خوابیدن نقش بس��یار مهمی در پیشرفت 
و موفقیت دارد. بس��یاری از اس��تادان بزرگ در علوم 
مختلف تنها روزی س��ه، چهار ساعت می خوابیدند. 
آیا تاکنون گرفتار بی خوابی های شبانه یا زیاد خوابیدن 
در روز ش��ده ای��د؟ اگر جواب ش��ما مثبت باش��د، 
حتماً عذاب ه��ای همراه آن را نیز تجرب��ه کرده اید. 
 تجربه های پزشکی روزی 6 ساعت خواب را برای 
یک جوان یا میانسال کافی می داند، اما متأسفانه اکثر ما 
بیشتر می خوابیم، )به خصوص در روزهای تعطیل( 
و دلیل آن نیز عادت های غلط ما در نگرش به خواب 
است که ساعتهای طالیی ایام جوانی را فدای خواب 
می کند، ساعتهایی که با برنامه ریزی و کار و تالش 
می تواند، مسیر ما را در راه هدف هموار کرده و ما را 

چون دارت به وسط سیبل پرتاب کند!
بی خوابی ها، ریش��ه در چند عل��ت دارد؛ علت 
اکثر آنها عصبی، روان پریش��ی، مش��غول بودن فکر و 
منفی بافی یا علل تغذیه ای و فصلی است. خوابیدن 
اضاف��ی در روز نیز از متداول ترین دالیل بی خوابی 
است. مصرف برخی داروها، چایی، قهوه ، دخانیات 
یا غذای س��نگین و شام دیر هنگام نیز به بی خوابی 
و س��رحال نبودن ش��ما در روز دامن می زند. به هر 
حال مشکل بی خوابی اگر برطرف نشود، شما را به 
خوابیدن در روز و چرت زدن سر کار مجبور می کند 
که در نهایت عدم موفقیت ش��ما را رقم خواهد زد. 
ولی بی خوابی با برنامه تنظیم خواب یا نهایتاً مراجعه 
به پزشک حل خواهد شد. تغییر در برخی برنامه ها 
در زندگی و ترک بعضی عادت ها و رعایت بهداشت 

خ��واب، یعنی داش��تن برنامه منظم، م��کان خواب 
معلوم، س��اعت خواب و بیداری مشخص، استفاده 
از تغذیه مناسب، خوردن شام سبک در اول شب و 
عدم مصرف برخی اقالم در شب، مشکل بی خوابی 
را حل می کند. یک نمونه از بی خوابی در شب که 
به صورت پرخواب��ی در روز بروز می کند، فصلی 
اس��ت و به تغییرات آنزیم ها و غدد داخلی بدن در 
روزهای اول هر فصل، داللت دارد و عموماً بعد از 
چند روز برطرف می شود. نوع پیشرفته بی خوابی 
با مش��اوره روانشناس��ی، تفکر مثبت، کاردرمانی و 
حل مش��کالتی که مزاحم خواب شما هستند، قابل 
درمان است. متأسفانه داروهای خواب آور موجود، 
عمدتاً اعتیادآور بوده و ترک آنها سبب بی خوابی و 

اختالالت رفتاری می شود.
پرخوابی بیشتر ریشه در بی انگیزگی و افسردگی 
دارد، که با تغییر در نگرش ها ، ایجاد انگیزه و داشتن 
برنامه منظم و ممارس��ت در تنظیم خواب ، بیداری 
قابل حل است. بیداری در سحر و سحرخیزی همراه 
با برنامه عبادی می تواند نویدبخش یک روز خوب 
باشد، چرا که سحرخیزان هم عمر بیشتری می کنند 
و هم در کارها موفق تر هس��تند. یک روش ایده آل 
و خوب برای آنها که پش��تکار و تالش جدی دارند 
خوابیدن 4 تا 5 ساعت در شب، بیداری در سحرگاه 
و دو مقطع، کمتر از یک س��اعت خوابیدن یا چرت 
زدن در ظهر و سرشب است؛ چرا که با خواب های 
کوتاه مدت ذهن بازس��ازی شده و بدن برای تالشی 
دوباره آماده می شود، ولی خواب زیاد باعث خستگی 
عضالن��ی و به وج��ود آمدن گیجی و س��ردرگمی 
می ش��ود پس مراقب باشیم: خواب نوشین بامدادی 

ما را از راه، جا نگذارد! 

سیبل
چقدر می خوابيد؟!

حوادث !

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی اصفهان از رد 
رشوه 15 میلیون ریالی مأموران وظیفه شناس پلیس 
این استان در جریان دستگیری دو متهم خبر داد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرهنگ سهراب 
صالحی، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی اصفهان 
گفت: در پی دس��تگیری دو افغانی فاقد کارت تردد 
توس��ط مأموران انتظامی شهرس��تان برخوار، فردی 
به افس��ر تحقیق ای��ن فرماندهی مراجع��ه و از وی 
می خواهد تا در قبال وجهی معادل 7 میلیون و 500 
هزار ریال آنها را آزاد کند، که افس��ر وظیفه ش��ناس 
ضمن رد رشوه پیشنهادی، مبلغ پرداختی را ضمیمه 

پرون��ده می کند. این مقام مس��ئول همچنین عنوان 
داش��ت: در یکی دیگری از مأموریت های صورت 
گرفته، کارکنان پلیس امنیت عمومی فریدن اقدام به 
دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر می کنند که 
نامب��رده به منظور رهای��ی از قانون مبلغ 7 میلیون و 
400 هزار ریال را به عنوان رشوه به مأموران پیشنهاد 
می کند ک��ه این مأموران وظیفه ش��ناس نیز ضمن 
رد رش��وه پیشنهادی مبلغ مربوطه را ضمیمه پرونده 
می کنند. سرهنگ صالحی در پایان خاطر نشان کرد: 
این مأموران وظیفه شناس توسط بازرسی فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان مورد تقدیر قرار گرفتند.

   حسین روز بهان
نگاه اول

وقتی ب��ه کیوس��ک های مطبوعاتی ش��هرمان 
مراجع��ه کنی��د و از دیدگاه یک اه��ل فرهنگ و یا 
حداق��ل یک ش��خص باس��واد روزنامه خ��وان بر 
گیش��ه ها و مطبوع��ات روز ن��گاه کنید، مش��اهده 
خواهی��د کرد ک��ه تعدد مجالت در قط��ع A4 و یا 
اخی��راً بزرگ تر! با رنگ و لعاب زیبا و عکس��های 
فتوش��اپی و روتوش ش��ده از بازیگران و... قسمت 
اعظم گیش��ه را پوشانده و در قسمتی قرار گرفته که 
بیشترین دید را داشته باشد! در کنار آنها در طبقه اول 
اکثر کیوسک ها، روزنامه های کثیراالنتشار دولتی و 
کمی دورتر از دس��ترس، روزنامه های مستقل و در 
طبقه پائین گیشه هم متأسفانه مطبوعات محلی شهر 
روی هم و دور از چش��م مشتری چیده شده است. 
وضعیت مطبوعات تخصصی خیلی بدتر اس��ت و 
اکثر گیشه ها از س��فارش و فروش آنها خودداری 

می کنند.
ــند و بازاری  ــه پس ــریات عام ــور از نش منظ

چیست؟
اصوالً این نام به نشریاتی اتالق می شود که در 
مرحل��ه اول از فقر محتوای��ی رنج برده و از مطالب 
تکراری و بدون درونمایه اطالع رسانی، آموزشی و 
تحلیلی و مطالب غیر قلمی و تولیدی بهره می برند. 
ابزار کار این نش��ریات اینترنت اس��ت و چسب و 
کاغذ، سرقت ادبی، استفاده بدون نام از آثار دیگران 
و اس��تفاده از عکس��های رنگی و صفحات رنگی و 

طرح جلد جوان پسند.
ش��انتاژ خب��ری و اخب��ار دروغی��ن در م��ورد 
ورزشکاران، س��ینماگران، اهل هنر و مصاحبه های 
تکراری یا دروغین س��اخته ذهن همراه با تیترهای 
دهن پرکن و فریبکارانه و شایعه پراکنی برای جلب 
خواننده و فروش مجل��ه از ویژگی های دیگر این 

نشریات است.
بهره گی��ری از عالقه های کاذب و نادرس��ت 
جوانان، چاپ داستانهای عشقی، اخبار دروغین در 
م��ورد زندگی خصوصی اف��راد، تبلیغ برای مدهای 
جدید و چاپ sms ها، ترانه های نامعقول و... نیز 

در آنها به چشم می خورد.
نکته دیگر بازاری بودن این نوع نشریات است، یعنی 
نه تنها این نش��ریات بر اساس شرافت قلم و اصول 
اطالع رس��انی و گردش س��الم و صحیح اطالعات 
گام برنمی دارن��د، بلکه فقط در پی جذب آگهی و 

مسائل مالی هستند.
آگه��ی هایی ب��رای تبلیغ، کالس��های بی مایه 
و تبلی��غ فرهنگ ه��ای ناس��المی چ��ون فالگیری، 
ک��ف بینی و آینده شناس��ی، تعبیر خ��واب و رژیم 
درمانی و... و نیز تبلیغ کاریابی های ناسالم در ازای 
گرفتن پورس��انت و نیز باالبردن قیمت نش��ریه به 
خاطر معرفی مثاًل پنجاه مورد ش��غل مورد نیاز فالن 

شرکت موهوم!
خری��د و فروش کاغ��ذ و اس��تفاده از حداقل 
نی��روی کار و گرفتن چند مجوز نش��ریه در موارد 
و ضمیمه های گوناگون با نامهای مختلف و چاپ 
آنه��ا با مطالب عمدتاً مثل ه��م و باالتر اعالم کردن 
تیراژ برای فروش کاغذ مازاد دریافتی در بازار آزاد، از 

دیگر خصایص این گروه از نشریات است.
اینها شاید مشخصه های مهم نشریاتی است که 
به جز نامهای ذکر ش��ده در بین نخبگان فرهنگی و 
روزنامه نگاران حرفه ای به نشریات زرد، هر از گاه 
نامه ها و... نیز مش��هور هستند. اینها کاغذ دولتی و 
آگهی هایی که در حقیقت س��هم نش��ریات کارآمد 
اس��ت را می بلعند و با زرنگی و س��وء اس��تفاده از 
عالقه ه��ای کاذب و ناثواب جوانان، توانس��ته اند 
بازار فروش خوبی پیدا کنند، چرا که اکثر جوانان و 
مردم به معنای عام به دنبال وسیله ای برای سرگرم 

شدن، خندیدن و حرف زدن در مورد فالن خواننده 
یا فالن مجری هستند و از عکسهای آرتیست ها و 
معرفی مدها و مطالب ذکر ش��ده در این نش��ریات 
خوشش��ان می آید. اگ��ر چه اکثر این نش��ریات به 
ص��ورت مجله چاپ می ش��وند اما در می��ان آنها 
مجالت متعهد، ریش��ه دار، قدیمی، وزین و کارآمد 
نیز وجود دارد که حق آنها هم به مانند روزنامه ها و 
هفته نامه های خوب هم در نمایش گیشه ای، هم در 
آگهی و هم در فروش توس��ط این نشریات غصب 

می شود.
آسیب نشریات بازاری بر فرهنگ خانواده

تبلی��غ مدگرایی، روابط خ��الف عرف دختران 
و پس��ران، بزرگ نمایی ح��وادث جنایی و... باعث 
کمرن��گ ش��دن ایمان جوان��ان و رویک��رد آنها به 
فرهنگ بیگانه می ش��ود و تشویق به تجمل گرایی 

و انتظار باال از خانواده را به همراه دارد.
قیم��ت باالی��ی که ب��رای ای��ن نش��ریات بین
 1000 ت��ا 4000 تومان تعیین می ش��ود می تواند 
خانواده ای را در یک ماه به صورت روزانه صاحب 

روزنامه ای کارآمد و پرمحتوا کند.
چاپ عکسهای نامناس��ب، بد حجاب، مطالب 

تحریک آمیز و... باعث س��طحی نگ��ری جوانان و 
خانواده ها در مورد فرهنگ امروز جامعه می شود.

ب��ه صورت کلی این نش��ریات ب��ار فرهنگی و 
اطالع��ات عمومی و بلوغ فک��ری و نبوغ فرزندان 
خان��واده را پایی��ن آورده و باعث درک ناصحیح از 
دنیای پیرامون و القاء فرهنگ های غیر ایرانی و غیر اسالمی 

می شود.
گام اول، هیأت نظارت و اداره فرهنگ و ارشاد

در اق��دام ب��ه جایی در تاریخ 17 اس��فند 88 هیأت 
نظ��ارت بر مطبوعات جلس��ه خود را ب��ر این نوع 
نش��ریات متمرکز کرد و مطبوعات عامه پس��ند را 
مورد بررس��ی قرار داد و به 16 نشریه در خصوص 
عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی، فعالیت برخالف 
زمین��ه مصوب، اس��تفاده اب��زاری از تصاویر، درج 
مطلب س��طحی و فاقد ارزش رسانه ای، ترویج مد 

و تجمل گرایی، مصرف گرایی و... تذکر کتبی داد. 
این عمل هیأت نظارت جای بس��ی تقدیر و تشکر 
دارد اما تعداد این نشریات متأسفانه چند برابر تعداد ذکر شده 
در تذکر است که جا دارد با نظارت دقیق تر بر این 
نشریات به فکر محتوا و ارزش فرهنگی و هنری و 
ش��رافت قلم باشیم. اگرچه در اروپا برای هر دو نفر 
یک نش��ریه وجود دارد و در ایران برای هر حدود 
س��ی هزار نفر می توان یک روزنامه ی��ا هفته نامه 
محاس��به کرد ولی مسأله عامه پس��ندی در گرایش 

اکثر نشریات به چشم می خورد.
درد دلی با مسئوالن محترم فرهنگی

معلوم نیس��ت ای��ن مطبوع��ات چگونه مجوز 
می گیرند و مالک اعط��ای دادن امتیاز و نظارت بر 
آنها چیس��ت. اما نگاهی س��اده به طرح، فرم بندی، 
محتوا، عکس��ها و مطالب نش��ان می ده��د که اینها 
از ی��ک اتاق بی��رون می آیند! و به ط��رز عجیبی با 
یکدیگر شباهت دارند و با نوشته و اخبار یک مرکز 
و سایت های اینترنتی مش��خص تغذیه می شوند. 
اما س��وأل اینجاس��ت که با وج��ود هوچی گری و 
اثبات تخلفات مختلف ایشان برخورد قاطعی با آنها 
ص��ورت نمی گیرد و به حال خود رها ش��ده اند تا 

ب��ه خرید و فروش کاغذ و تاختن به فرهنگ ایرانی 
و اس��المی و رواج تجم��ل گرای��ی و مدگرای��ی و 
بی ایمانی ادامه دهند. پوستر فالن آرتیست خارجی 
یا هندی را در وسط روزنامه چاپ کنند، رنگ های 
تند و لوگوهای بی ترکیب را به رخ دیگر نش��ریات 
بکشند، گفتگوهای مبتذل و محمل گویی های خود 
ب��ا این و آن را ادامه داده و حیثیت خانوادگی برخی 
از بزرگان هنری و ورزش��ی را با شایعات خود زیر 
سوأل ببرند و با چاپ آدرسی دروغین از دفتر نشریه 
و ذکر این مطلب که »زیر نظر ش��ورای نویسندگان« 
اداره  می شود از ذکر نام و منبع خودداری کنند. البته 
این انتقادها به این خاطر نیست که این نشریات باید 
تعطیل شوند بلکه بدان معنا است که از صدور جواز 
و خرید و فروش مجوز و اجاره آن باید جلوگیری و 
کنترل به عمل آید و نشریات موجود اصالح شوند.      

سایه سنگین رنگین نامه ها بر مطبوعات کارآمد کشور
آسيب شناسی نشریات عامه پسند و بازاری

آسیب شناسی ناوگان اتوبوسرانی شهری 

اصفهان و اين همه اتوبوس، اتوبوس و اين همه مسافر!!!
گزارش تحلیلی ویژه زاینده رود

    مهدی فضیلت
اتوبوس ش��رکت واحد حرکت کرده و دودی 
غلیظ مسافران جامانده در ایستگاه را محو می کند، چند 
نف��ر به دنبال اتوبوس می دوند و با کف دس��ت به 
درب و بدنه اتوبوس می کوبند، ولی نمی ایس��تد، 
چون جای��ی ن��دارد. مابق��ی مس��افران خیابان را 

می پایند تا از اتوبوس بعدی جا نمانند.
در داخ��ل اتوب��وس میل��ه جداکننده قس��مت 
خواهران و برادران شکسته و جمعیت خواهران به 
صورت بسیار فشرده تا وسط سهم آقایان از اتوبوس، 
اختالط یافته است. چادر پیرزنی زیر در، گیر کرده و صدای 
فریاد او به جایی نمی رسد. زنگ های اتوبوس که 
اص��اًل کار نمی کند و راننده ب��ا بی توجهی برخی 
از ایس��تگاه ها را رد می کن��د و ای��ن باعث داد و 
فریاد افراد می شود، راننده هم دایم غر می زند که 
اگر می خواهید راحت باش��ید بروید سوار تاکسی 
شوید. از وضعیت صندلی ها که دیگر نگوییم بهتر 
اس��ت. در هر اتوبوس واحد ش��هری اصفهان بین 
18 تا 25 صندلی س��الم وج��ود دارد و چهار برابر 
مسافرانی است که چنان به هم چسبیده اند که اگر 
یک نفر از آخر، قصد پیاده ش��دن داشته باشد، همه 
باید جابه جا شوند. غروب است و تنها دو چراغ از 
دوازده چراغ س��قفی اتوبوس روشن است و راننده 
هی تکرار می کند »گفته باشم مسیر دو بلیتی است، 

حتی یک ایستگاه!«
اینه��ا صحن��ه های��ی از ت��ردد داخل ش��هری 
شهروندان اصفهانی بود که هر یک به نوبه خود، باید 
با احترام و تکریم روبه رو شوند. ولی آیا وضعیت 
فعلی حمل و نقل ش��هری، حرمت ش��هروندی را 
زیر پا نمی گذارد؟ آیا در ش��لوغی اتوبوس امکان 
دس��تبرد افراد ش��یاد به جیب و کیف ش��هروندان 
وجود ندارد؟! بارها ش��اهد چنین حوادثی بوده ایم. 
وضعیت نابسامان و کثیف داخل اتوبوس ها که به 
خصوص در فصل زمس��تان عامل شیوع بیماریهای 
همه گیر است، گاز سوز نبودن اکثر ناوگان اتوبوس 
شهری که باعث ایجاد آلودگی فراوان در سطح شهر 
می ش��ود و نارضایتی مردمی که یا از س��ر نداری 
س��وار اتوبوس واحد می ش��وند یا برای احترام به 
فرهنگ شهروندی با اتوبوس تردد کرده و موجب 
افزای��ش اتومبی��ل در خیابان نمی ش��وند. زمانیکه 
تبلیغات گس��ترده برای اس��تفاده از وسایل عمومی 
ش��کل می گیرد، آیا نباید در س��طح جوابگویی به 
هم��ان تبلیغات، وس��ایل عمومی منظ��م و کارآمد 

و در س��طح مدرن برای استفاده همش��هریان ارائه 
ش��ود؟ اس��فبارتر آنکه این اتوبوس های مستعمل 
زمانی که از رده خارج می شوند به شهرداری های 
شهرستانهای همجوار و یا بخش خصوصی واگذار 
می ش��وند! حاال حدس بزنی��د آن هموطنان که از 
حقوقی مس��اوی با ما برخوردارند چه مش��کالتی 
خواهند داش��ت. البته نمی خواهیم تمام مشکالت 
را به گ��ردن ارگانهای حمل و نقل ش��هری بیندازیم 
چرا که متأسفانه برخی شهروندان نیز رعایت فرهنگ 
ش��هروندی را نکرده و با آسیب زدن به صندلی ها، 
ریختن اش��غال، ایجاد مزاحم��ت و توقع اضافی از 
راننده، س��وار ش��دن اضافی و خارج از ظرفیت، به 
این مش��کالت دامن می زنند که جا دارد با فرهنگ 
س��ازی صحیح و تذکر به ایش��ان از ب��روز چنین 
صحنه هایی جلوگیری کرد. در ادامه با قدردانی از 
شهرداری و سازمان اتوبوسرانی شهری که البته بار 
سنگینی را به دوش می کشند و اذعان به این مسأله 
که فقدان قطارهای ش��هری چه مترو و چه س��ایر 
قطارها نظیر »مونو ریل« و یا ترن برقی در اصفهان، 
تمرکز مراکز خرید و گردشگری و... بار مسئولیت 
ایش��ان را دو چندان کرده اس��ت پاره ای دیگر از 
مش��کالت و راهکارهای حم��ل و نقل عمومی در 
ش��هر را در جهت هر چه بهتر و مطلوب تر ش��دن 

ترددهای عمومی مدنظر قرار می دهیم.
آیا تعیین یک ظرفیت خاص برای هر اتوبوس 
شهری ضروری به نظر نمی رسد تا با امکان حمل 

تعداد اس��تاندارد مس��افر، امکان سوار و پیاده شدن 
تسهیل پیدا کرده و از هرگونه اختالط بین جمعیت 
خواه��ران و برادران جلوگیری ش��ود و صندلی ها 
ی��ا میله ه��ای جدا کننده دو قس��مت ک��ه در اکثر 

اتوبوس ها از بین رفته احیا شود.
به کارگیری ش��یوه ای به ج��ز بلیت و پول در 
اتوبوس��ها به طور مثال الگ��وی کارت های مترو و 
ی��ا کارت ه��ای روزانه و هفتگی تاری��خ دار برای 
مسیرهای مختلف و دارای رنگ های مختلف، عمل 
کارآمدی در س��هولت پرداخت و صرفه جویی در 
وقت و هزینه کاغذ است، کارت های دیجیتال مثل 
نمونه کارت ه��ای دیجیتالی خرید و قابل ش��ارژ 
نیز راه دیگری در مس��یر مدرن ش��دن تردد شهری 

است.
در ح��ال حاضر تعداد زیادی اتوبوس ش��هری 
موجود است که به حق در اصفهان و حومه پوشش 
کامل��ی بر اقص��ی نقاط ش��هر دارند اما متأس��فانه 
اتوبوس های س��الم تر، مدرن تر و ش��یک تر فقط 
در خطوط خاصی به کار گرفته شده اند که شایسته 

است بین کلیه خطوط شهر تقسیم شوند.
بهتر است تابلوهای زمان حرکت از مبدأ با ذکر 
ایس��تگاهها در هر ایستگاه و اتوبوس نصب شود و 
رانن��دگان مجاب به عملکرد دقیق زمانی ش��وند تا 
مس��افران از حالت پرسش و سرگردانی خارج شده 
و م��ورد اطالع رس��انی دقیق از زم��ان حرکت هر 

اتوبوس و ایستگاهها و مقاصد بعدی قرار گیرند.

ن��اوگان فرس��وده اتوبوس واحد ش��هری باید 
م��ورد بازبینی، تعمیرات اساس��ی، رن��گ آمیزی و 
اف��زودن اتوبوس ه��ای مدرن جدید ق��رار گیرد و 
برنام��ه ای برای عمر مفید هر اتوبوس، مش��خص 
ش��ود ک��ه در این ش��یوه و س��رویس ده��ی بهتر 
به مس��افران، مش��ارکت بخش خصوصی اجتناب 

ناپذیر به نظر می رسد.
در حال��ت فعل��ی نظافت، چراغ ه��ای داخل 
اتوب��وس، معاینه فنی آنها و ضدعفونی قس��متهای 
قابل لم��س در فصول هم��ه گی��ری بیماریها باید 

مدنظر گرفته شود.
در مواردی جزئی دیده شده که برخورد برخی 
رانندگان و مس��افران با همدیگر مناس��ب نبوده که 
شایس��ته اس��ت رانندگان اتوبوس های ش��هری با 
خویشتن داری بیشتر و مسافران با کاهش توقعات 
و گذشت از کاستی های کوچک این برخوردها را 

تعدیل کنند.
اضافه کردن اتوبوسهای ویژه معلولین با امکان 
داش��تن پله باالبر، برای ویلچر که چند س��ال پیش 
مورد تصویب شورای ش��هر و شهرداری رسیده و 
هن��وز به بهره برداری نرس��یده تقاضای جانبازان و 
معلوالن اس��ت که باید با پشتکاری بیشتر پیگیری 

و به اجرا در آید.
س��اماندهی به برخ��ی ایس��تگاههای اتوبوس 
ش��هری که در برخی نقاط س��بب ب��ه وجود آمدن 
صف طویل اتوبوس ها ش��ده در حالیکه برخی از 
این خیابانها بس��یار باریک اس��ت، باید مدنظر قرار 
گیرد و ایس��تگاهها در خیابانه��ای عریض تر و با 
فاصل��ه از یکدیگر تعیین ش��ود تا س��بب افزایش 
ترافیک در اطراف ایس��تگاهها و نیز گالیه کس��به 

همجوار ایستگاهها نشود.
متأسفانه عدم وجود الین اتوبوس در بسیاری از 
خیابانهای اصلی سبب عبور اتوبوسها از خیابانهای 
فرعی شده و بعضًا مشاهده می شود برخی رانندگان 
اتوبوس شهری برای سهولت در تردد از خیابانهای 
غیر مسیر استفاده می کنند که موجب بروز ترافیک 

شدید در خیابانهای کم عرض می شود.
در پای��ان ضروری اس��ت طول اتوبوس��ها در 
پشت آنها جهت عدم سبقت بدون محاسبه نوشته شده 
و رانن��دگان اتوبوس در چرخش ه��ای میدانی و 
س��رعت خود، مراعات س��ایر وس��ایل نقلیه و نیز 
مس��افران را کرده و با س��رعت مجاز از ترمزهای 

ناگهانی خودداری کنند. 
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شهرستانها

اصالح شبکه آب 
با هزینه ای بالغ بر یک ميليارد تومان

ضرب االجل ميراث فرهنگي اصفهان 
براي فروشندگان صنایع دستي خارجي

امام جمعه اصفهان: 
نيروهاي مسلح ایران هرتهدیدي را 

با قدرت پاسخ مي دهند

خطیب جمعه شهرکرد: 
حرفهاي اوباما در باره ایران هيچ ارزشي ندارد

مدی��ر کل دفت��ر آم��ار و اطالع��ات 
اس��تانداری اصفهان گفت: بر اساس نتایج 
طرح آمارگیری از کاربران اینترنتی، استان 
اصفهان پس از ته��ران، رتبه دوم کاربران 
اینترنت به نسبت جمعیت را در کشور در 
اختیار دارد. »علیرضا همدانیان« در گفتگو 
با ایرنا اظهار داش��ت: بر اساس نتایج این 
مطالعه نزدیک به 8 میلیون نفر)حدود 11 
درصد( جمعیت کش��ور کارب��ر اینترنت 
هس��تند. وی اف��زود: در اس��تان اصفهان 
بیش از 705 هزار نفر معادل 2/15 درصد 
جمعیت اس��تان کاربر اینترنت هس��تند و 
این اس��تان پس از ته��ران با 4/16 درصد 
جمعی��ت به عنوان کاربر اینترنت باالترین 
درصد کارب��ران اینترنتی کش��ور را دارد. 
همدانی��ان اضافه ک��رد: بر اس��اس نتایج 
این بررس��ی، استان های خراسان شمالی، 

آذربایجان غربی و لرستان به ترتیب با 6/6- 
4/6 و1/5 درص��د کل جمعیت پایین ترین 
درصد کاربران اینترنتی را در کش��ور دارا 
هس��تند. وی گفت: از ح��دود 18 میلیون 
و780 هزار خانوار کشور، چهار میلیون و 
976 هزار خانوار کاربر اینترنت بوده اند. 
وی اظهار داشت: ضریب نفوذ اینترنت در 
خانوارهای کش��ور 5/26 درصد است که 
در اس��تان اصفهان ضری��ب نفوذ اینترنت 
در خانوار با 6/32 درصد حدود 6 درصد 
بیش��تر از متوسط کشوری است. مدیرکل 
آمار و اطالعات استانداری اصفهان اضافه 
ک��رد: بررس��ی های این مطالعه نش��انگر 
آن اس��ت که 22 درص��د کاربران اینترنت 
ش��اغل، 9/7 درص��د بی��کار، 4/5 درصد 
محصل،1/6 درصد خانه دار و 6/3 درصد 
جزو س��ایر گروه ها می باشند. همدانیان 

اظهار داش��ت: این مطالعه همچنین بیانگر 
آن اس��ت که 91 درصد کارب��ران اینترنت 
کشور ش��هری و 9 درصد روستایی و 58 
درصد کاربران مرد و42 درصد زن هستند. 
وی اضاف��ه ک��رد: 5/44 درص��د کاربران 
اینترنت در گروه سنی 29 الی 20 ساله، 32 
درصد 19 الی 10 س��اله و کمترین میزان با 
4 درصد در گروه سنی 60 سال به باال قرار 
دارند. وی گفت: بر اساس میزان تحصیالت 
کاربران به ترتیب 5/56 درصد را دارندگان 
تحصیالت عالی، 9/32 تحصیالت متوسطه 
و 6/10 را دارن��دگان تحصیالت ابتدایی و 

راهنمایی تشکیل می دهند.
بر اس��اس نتایج این بررسی بیشترین 
مکان اس��تفاده از اینترنت به ترتیب محل 
س��کونت، کافی نت، مح��ل کار و محل 

تحصیل کاربران است.

استان اصفهان رتبه دوم کاربران اینترنت 
را در کشور داراست

   امیدرضا نساج پور 
ش��اخص ترین پروژه در دست اجرا 
توس��ط ش��هرداری منطقه3، پروژه میدان 
امام علی)ع( است. مهندس نجفی به تبیین 
ابع��اد مختلف این طرح بزرگ پرداخت و 
عنوان کرد: بنا به گفته نماینده یونس��کو، 
طرح احیای می��دان امام علی)ع( از اهرام 
ثالث��ه مصر نیز مهمتر اس��ت و این پروژه 
ش��هرت فراملی و جهانی دارد. ش��هردار 
منطق��ه3، احی��ای میدان ام��ام علی)ع( را 
بزرگتری��ن پروژه ملی و جهانی دانس��ت 
و با ابراز خرس��ندی از هم��کاری اهالی 
محدوده میدان امام علی)ع( در اجرای این 
طرح گفت: جای بس��ی خوشحالی است 
که آزادس��ازی این پروژه با اقبال عمومی 
رو ب��ه رو بوده و رون��د تملک این میدان 

بسیار رضایت بخش است.
وی ب��ا بیان اینکه فاز نخس��ت پروژه 
میدان ام��ام علی )ع( تاکن��ون 54 درصد 
پیش��رفت فیزیکی داش��ته، اظهار داشت: 
امید اس��ت این فاز در نیمه نخس��ت سال 

جاری در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی همچنی��ن از آزادس��ازی فاز دوم 
این طرح، در واقع خود میدان، با وس��عت 
5/7 هکتار خبر داد و اعالم کرد: تاکنون از 
540 پ��الک در این محدوده، 45 درصد آن 
تملک ش��ده و 55 درصد دیگر در صورت 
تأمین اعتبار الزم میدان امام علی )ع( یعنی 
ف��ازم دوم این پروژه تا پایان س��ال جاری 
به صورت 100 درصد آزادسازی می شود 
و در س��ال آتی اج��را و به به��ره برداری

 خواهد رسید.
وی با بیان اینکه محوطه 32 هکتاری در 
فاز سوم این پروژه در دستور کار قرار دارد 
بیان داش��ت: برای اج��رای پروژه های فاز 
سوم میدان امام علی )ع(، بخش خصوصی 
اعالم آمادگی کرده است و پس از بررسی 
این پروژه به صورت مشارکتی کار خود را 
انجام می ده��د. پروژه های پیرامون میدان 

نیز تملک و به اجرا درآمده است.
وی گزارشی از روند آزادسازی پروژه 
میدان امام علی )ع( ارائه و اظهار داش��ت: 
سعی شده سیاست کلید به کلید و توافقی 
در قال��ب تعامل ب��ا مالکان انجام ش��ود؛ 
به طوری که اح��داث 600 باب مغازه در 
اطراف خیابان های عبدالرزاق، ولی عصر، 

مجلس��ی و هاتف جهت ای��ن امر در نظر 
گرفته شده است.

گفتنی است، جمعیت ناخالص ساکن 
در منطقه3، 33 هزار و 370 نفر اس��ت که 
تع��داد زی��ادی از این جمعی��ت در بافت 

فرسوده زندگی می کنند. 
نجفی با اعالم این مطلب که بیشترین 
پروژه های عمرانی در سال 89 مربوط به 
بافت های فرس��وده خواهد ب��ود، افزود: 
به ط��ور کلی بخش اعظ��م بودجه منطقه 
ش��هرداری اصفهان مربوط به پروژه های 
کالن مثل میدان امام علی)ع(، باغ گلدسته 
و بدنه س��ازی چهارباغ با اعتباری حدود 
21 میلیارد تومان اس��ت. در ضمن خیابان 
خواج��ه نظام الملک با اعتباری حدود 10 
میلیارد تومان به عنوان هزینه آزادس��ازی 
دس��ت  در  و  ش��اخص  پروژه ه��ای  از 

آماده سازی در سال 89 معرفی شد.
ش��هردار منطقه 3 اصفهان در ادامه به 
پروژه های فرهنگی- ورزش��ی، به عنوان 
پروژه های در ش��رف اجرا در این منطقه 
شهری اش��اره کرد و همچنین از ساخت 
پارکینگ طبقات��ی خیابان کمال با ظرفیت 
500 دس��تگاه خ��ودرو، جه��ت کاه��ش 

ترافیک در این حوزه خبر داد.
در ای��ن جلس��ه همچنین به تش��ریح 
فازبندی پروژه میدان امام علی)ع( پرداخته 

شد، که اساس آن به شرح زیر است:
1- ساخت زیرگذر و اجرای خیابان های 

عبدالرزاق، هاتف و میدان در آن.
2- آزادس��ازی می��دان و پروژه های 
اقماری آن به مس��احت حدوداً 32 هکتار 

که اتصال مجدد دوسوی جداشده بازار از 
مزایای آن به شمار می رود.

3- انجام حدود 40 پروژه در اطراف 
میدان که بخشی از آزادسازی آن همراه با 

فاز اول انجام شده است.
نجف��ی ب��ا اش��اره ب��ه ویژگی های 
ط��رح احیای میدان ام��ام علی )ع( گفت: 
زنده کردن مجموعه ای محو شده از تاریخ 
شهرسازی اصفهان و کشور، ایجاد فضای 
بزرگ ش��هری در مرکز تاریخی ش��هر با 
احیای 10 درصد از بافت فرسوده، اجرای 
مجموعه بزرگ جهت بازدید گردشگران 
ب��ا عملکرده��ای مختلف، اتص��ال بازار 
بزرگ، مرمت و بهسازی عناصر ارزشمند 
از جمله مدرسه کاسه گران، میدان خیار و 
مسجد امام علی )ع(، بهسازی و نوسازی 
واحده��ای موجود، ایج��اد مجموعه ای 
ب��رای پذیرش جمعیت ه��ای زیاد جهت 
برگ��زاری مناس��بت های مختل��ف، رفع 
مش��کل ت��ردد و ترافی��ک، ایج��اد رونق 
اقتص��ادی در مرک��ز تاریخ��ی، ج��ذب 
سرمایه گذاری بخش عمومی و خصوصی 
و برنام��ه ری��زی و س��اماندهی صن��وف 
موج��ود، مهمترین ش��اخصه های اصلی 

اجرای این طرح عظیم به شمار می آید.
ش��ایان ذکر اس��ت: مجموع��ه میدان 
ام��ام علی )ع( اصفهان با عناصر تش��کیل 
دهنده خود ش��امل بازار در حاشیه غربی 
میدان، مس��جد جامع در ش��مال و مقبره 
خواج��ه نظ��ام الملک در جنوب ش��رق، 
س��لجوقی،  ارگ  جن��وب،  در  قیصری��ه 
کاخه��ا و عمارات حکومتی در ش��رق و 
جنوب ش��رق، مدرس��ه س��لطان سنجر، 
مدرس��ه و منارعل��ی در جن��وب غربی و 
مجموع��ه ه��ارون والی��ت )هارونیه( در 
غرب مجموعه ای منس��جم و همخوان از 
فرهنگی،  اداری حکومتی،  عملکرده��ای 
مذهب��ی، اقتصادی و اجتماعی اس��ت؛ به 
گون��ه ای ک��ه از یک طرف مرک��ز اقتدار 
حکومت اس��المی و از طرف دیگر محل 
تبادالت اقتصادی مردم عوام بوده اس��ت. 
در پایان باید گفت: بازسازی و احیاء چنین 
مجموعه ای که جزء مفاخر هنر معماری 
ایران اس��المی است، بیانگر بافت سیاسی 

اجتماعی جامعه اسالمی نیز هست.

احيای ميدان امام علی )ع( 
از بزرگترين پروژه های ملی است

شهرکرداصفهان

پيشرفت 60 درصدی طرح آبرسانی 
شهرستان اردل

مدیرعامل جدید بانک صادرات 
چهارمحال و بختياری  معرفی شد

بند خاکی روستای طامه شهرستان نطنز 
آبگيری شد

خسارت کشاورزی در شهرستان اردستان

تأمين آب آشاميدنی سالم 
از شاخص های توسعه روستا است

پیش��رفت طرح بزرگ آبرسانی چشمه 
باغ رس��تم به ش��هرهای اردل و ناغان به 60 
درصد رس��ید. برای این طرح آبرس��انی که 
عملی��ات اجرایی آن از س��ال گذش��ته آغاز 
ش��د، تاکنون 18 میلیارد ریال هزینه ش��ده 
است. حش��مت اهلل هاش��می، مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره ش��رکت آب و فاضالب 
چهارمحال و بختیاری اعالم کرد: برای تکمیل 
این طرح در سال جاری مبلغ 7 میلیارد ریال 
اختصاص یافته و برای تکمیل آن 20 میلیارد 

ریال دیگر مورد نیاز است.
ب��رای  ک��رد:  امی��دواری  اظه��ار  وی 
رف��ع کمبود آب ش��رب ش��هرهای اردل و 
ناغ��ان این ط��رح تا پایان س��ال 89 به مدار 
بهره برداری برسد.گفتنی است، با بهره برداری 

از این طرح، ش��هرهای اردل و ناغان تا افق 
درازمدت مشکل کمبود آب نخواهند داشت. 
حیدری نماینده مردم فارسان، اردل و کیار در 
مجلس شورای اسالمی، ضمن بازدید از این 
پروژه آبرسانی در جریان وضعیت این پروژه 
ق��رار گرفت. در این بازدی��د یزدانی، معاون 
مهندسی و توس��عه شرکت آب و فاضالب 
اس��تان، کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی 
پیشرفت آن ذکر کرد و از حیدری درخواست 
مساعدت کرد. نماینده مردم فارسان، اردل در 
مجلس شورای اس��المی نیز ضمن تشریح 
جایگاه و اهمی��ت آب در زندگی و جامعه 
متذکر ش��د، تمام تالش خود را جهت رفع 
مش��کل اعتبارات از طریق مراجع ذیصالح 

انجام خواهد داد. 

ب��ه  س��تاری  عب��اس  مراس��می،  در 
عن��وان مدیرعامل جدید بان��ک صادرات 
چهارمحال و بختیاری معرفی و از زحمات 
حسینعلی شهریاری، تجلیل شد. به گزارش 
ف��ارس، محم��د ربیع زاده، معاون توس��عه 
سرمایه های انس��انی بانک صادرات ایران 
در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک 
ص��ادرات چهارمحال و بختی��اری اظهار 
داشت: بانکداری به شیوه نوین در ایران از 
اوایل س��ال 1300 هجری شمسی به دلیل 
ضرورت های اقتصادی و سیاس��ی در کشور 
آغاز به کار کرد. وی ادامه داد: بنیانگذاران 
بانک صادرات ای��ران با درک صحیح این 
موضوع بر آن ش��دند تا ب��ه منظور جذب 
حداکث��ر نقدینگی کش��ور، و ش��کوفایی 
اقتصادی، برای اولین بار در کش��ور بانکی 
تأسیس  مش��تری مداری  اصول  براس��اس 
کنن��د، که ب��ه این ترتیب بان��ک صادرات 
ایران به عنوان ی��ک بانک خصوصی و به 
صورت س��هامی عام با سرمایه 20 میلیون 
ریال که 50 درصد آن نقداً پرداخت ش��ده 
بود، تش��کیل شد. ربیع زاده ارائه تسهیالت 
بانک��ی بهتر به مردم را از مهمترین اهداف 
تشکیل بانک صادرات اعالم کرد و گفت: 
بر همین اساس ایجاد شبکه گسترده بانکی 
در سراس��ر کش��ور، جل��ب س��رمایه های 
داخلی و پس اندازه��ای هر چند کوچک، 

اعط��ای تس��هیالت و س��رمایه گذاری در 
تمام فعالیت های اقتص��ادی، اهداف اولیه 
بان��ک صادرات بودن��د. وی تصریح کرد: 
ام��روزه بان��ک معتبر و مردم��ی صادرات 
ایران ب��ا بهره مندی بیش از نیم قرن تجربه 
ع��الوه بر پایبن��دی کامل به اص��ول اولیه 
خود و اجرای دقی��ق بانکداری غیر ربوی 
اسالمی می کوشد، با همسویی با بانکداری 
بین المللی از طریق رعایت اصول مشتری 
م��داری و ارائه خدم��ات مطلوب و نوین 
بانکی سرآمدی خود را در بازار پر رقابت 
بانک��ی داخل��ی حف��ظ و ارتقاء بخش��د. 
حس��ینعلی ش��هریاری، مدیرعامل س��ابق 
بانک ص��ادرات چهارمحال و بختیاری نیز 
در این مراس��م به عملکرد بانک صادرات 
اس��تان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
بانک صادرات اس��تان در س��ال  گذش��ته، 
صد درصد منابع جمع آوری ش��ده را جذب 
و هزینه کرده اس��ت، این در حالی ا ست که 
با توجه به مواد قانون نظام بانکداری کشور 
هر بانک��ی موظف اس��ت، 80 درصد منابع 
جمع آوری ش��ده را هزینه کند.  ش��هریاری 
ادام��ه داد: مهمترین اقدامات بانک صادرات 
استان در راستای ارائه خدمات الکترونیکی 
به مش��تریان، ش��امل ارائه خدمات ویژه  از 
طریق نصب دستگاه های خودپرداز در مراکز 

فروش، فرودگاه و مراکز خرید بوده است.

به گزارش مهندس مهدی بادی، مدیر 
جهادکش��اورزی شهرس��تان نطن��ز بر اثر 
بارندگی های اخیر و جاری شدن سیل در 
ارتفاعات کوه کرکس مش��رف به روستای 
طام��ه از توابع شهرس��تان نطنز بند خاکی 
این روس��تا به حجم 300 هزار مترمکعب 
آبگیری ش��د و جلوه جدی��دی به محیط 
داد. وی توضیح داد: به دلیل ش��یب تند در 

حوزه آبی کوه کرکس منتهی به روس��تای 
طام��ه، آب حاص��ل از ری��زش ن��زوالت 
آس��مانی به سرعت از دس��ترس خارج و 
بعض��ًا موجب خس��ارت می ش��د؛ که با 
ایجاد بند خاکی قن��وات تغذیه و از میزان 
قابل توجهی خسارت جلوگیری می شود 
و فض��ای خوبی برای گردش��گری ایجاد

می کند.

مدی��ر جه��اد کش��اورزی شهرس��تان 
اردس��تان اعالم ک��رد: در روزهای آغازین 
س��ال 1389 وزش بادهای شدید و طوفان 
طی چند روز پی در پی با ورود توده هوای 
س��رد به مناطق کویری و ریزش بارانهای 
سیل آسا و تگرگ و به دنبال آن خساراتی 
ب��ه مزارع گندم و ج��و، صیفی و باغات و 

قنوات این شهرستان وارد کرد.
توفیقی گفت: جاری ش��دن سیل به 3 
رشته قنات روس��تاهای توران، چاهریه و 
نورزن بیش از 350 میلیون ریال خسارت 
وارد ک��رد. وی ادام��ه داد: باغات گردو و 
بادام شهرستان بیش از 90 درصد و باغات 
میوه هس��ته دار 60 درصد و باغات پس��ته 

بی��ش از 40 درص��د در ای��ن ای��ام دچار 
خسارت ش��ده اند که خس��ارات باغبانی 
جمعًا به مبلغ 35 هزار و 500 میلیون ریال 

برآورد می شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردستان 
با اش��اره به خس��ارات بخش زراعت این 
شهرستان اعالم کرد: صیفی جات منطقه در 
س��طح 1000 هکتار و بیش از 20 درصد و 
مزارع گندم با بی��ش از 25 درصد و مزارع 
ج��و منطق��ه با بی��ش از 35 درص��د دچار 
خس��ارت شده اند، که جمعاً 9 هزار و 850 
هکتار زراعت این شهرس��تان با 19 هزار و 
674 هزار تن تولید و مبلغ 57 هزار و 302 

میلیون ریال برآورد شده است.

 مجموعه عملیات اصالح ش��بکه آب 
با هدف تقویت فش��ار آب در خیابان های 
پروین، کاوه، س��روش، دشتستان و آیت به 
پایان رس��ید. این عملیات ش��امل 560 متر 
لوله گ��ذاری در خیابان پروی��ن از ابتدای 
فلکه احمدآباد تا پل سرهنگ در قطر 400 
میلیمتر است و هزینه ای بالغ بر 560 میلیون 

ریال را به خود اختصاص داده است.
در مح��دوده خیاب��ان کاوه نیز با صرف 
هزین��ه ای بالغ بر 4 میلی��ارد و 800 میلیون 
ریال عملیات جابه جایی خطوط آب به طول 
هزار و  200 متر در حد فاصل سه راه ملک 

شهر تا پایانه مسافربری کاوه انجام شد.
همچنین در ادامه این عملیات لوله گذاری 
ابتدای خیابان س��روش به طول 900 متر و 

هزینه ای بالغ بر 900 میلیون ریال در طول 
2 ماه انجام شد. در این عملیات خط 400 
میلیمتر خیابان جی به خط 600 میلیمتری 
خیابان پروین متصل شد. در بخش دیگری 
از خیاب��ان س��روش نیز عملی��ات اصالح 
ش��بکه از میدان قدس تا فلکه احمدآباد با 
هزین��ه ای بالغ بر 2 میلیارد و 170 میلیون 
ریال به منظور جمع آوری ش��بکه فرسوده 
و احداث پل عس��گریه به طول 3500 متر 

انجام شد.
گفتنی است در خیابان های دشتستان 
و آیت نیز عملیات اصالح شبکه به ترتیب 
ب��ه طول 900 متر با هزینه ای بالغ بر 900 
میلی��ون ریال و 1100 متر با هزینه ای بالغ 

بر 605 میلیون ریال انجام شد. 

باالخ��ره پیگی��ری رس��انه ها و توجه 
مسئوالن، نتایج مطلوبی را نوید می دهد. پیش 
از عید نوروز، روزنامه زاینده رود در گزارشی 
از ادامه روند فروش صنایع دس��تی خارجی 
در میدان امام اصفهان با وجود مصوبه هیأت 
دولت مبنی بر ممنوعی��ت این امر، خبر داده 
ب��ود. پ��س از آن ه��م برخ��ی خبرگزاریها 
با پیگی��ری این موض��وع، ابعاد ای��ن امر را 
گسترده تر کردند، تا اینکه پس از تعطیالت 
ب��ه نقل از خبرگزاری فارس خواندیم که 80 
درصد صنایع دس��تی فروخته شده در میدان 
ام��ام اصفهان خارجی بود؛ و س��رانجام خبر 
نویدبخش خبرگزاری ایرن��ا مبنی بر تعیین 
ضرب االجل میراث فرهنگی اصفهان برای 
فروش��ندگان صنایع دستی خارجی تا حدی 
خیال دوس��تداران میراث فرهنگی پایتخت 
فرهنگ و هن��ر را راحت کرد. معاون صنایع 
دستی سازمان میراث فرهنگی،  صنایع دستی 
و گردش��گری اس��تان اصفه��ان تأکید کرد: 
فروشندگان صنایع دس��تی این استان تا 15 
اردیبهش��ت ماه فرصت دارند اجناس صنایع 
دس��تی خارجی را جمع آوری کنند. »احمد 
ادیب« در حاش��یه اولین نشست راهکارهای 
استانداردس��ازی صنایع دس��تی در گفتگو با 
ایرنا افزود: بسیاری از صنایع دستی خارجی 
که وارد بازار اصفهان ش��ده اند، نامرغوب و 

تقلبی هستند و به اعتبار صنایع دستی استان 
لطمه زده اند. وی اظهارداشت: 80 درصد از 
صنایع دستی فروخته ش��ده اصفهان در ایام 
ن��وروز خارجی بودن��د. وی با بی��ان اینکه 
فروش��ندگانی که بس��یاری از آنها در میدان 
امام مش��غول فعالیت هستند، شناسایی شده 
ان��د، تصریح ک��رد: درص��ورت بی توجهی 
فروشندگان به این اخطار و آگاهی از فروش 
اجناس خارجی، بعد از تاریخ تعیین شده به 
اشکال مختلف و با همکاری نیروی انتظامی 
با آنان برخورد می شود. وی با اشاره به اینکه 
36 فروش��گاه صنایع دستی که صرفاً صنایع 
دس��تی داخلی را به فروش می رس��انند نیز 
شناس��ایی ش��ده اند،گفت: آنان با همکاری 
معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
موافقت نامه ای را برای فروش اجناس داخلی 
با کیفیت و قیمت مناسب امضا کرده اند. ادیب 
گفت: این دس��ته از فروشندگان با چسباندن 
آرم مخص��وص به شیش��ه مغازه های خود 
نس��بت به دیگر فروشگاه های عرضه کننده 
صنایع دس��تی برای خرید مردم مش��خص 
می شوند. هم اینک صنایع دستی نامرغوب 
کشورهای چین، ترکیه و پاکستان با روشهای 
مختلف از جمله پس��ت، قاچاق و چمدانی 
وارد بازار صنایع دس��تی اصفهان شده و این 

بازار را در قبضه خود درآورده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفه��ان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس 
جمهور امریکا گفت: نیروهای مسلح کشور 
هرگونه تهدیدی علیه جمهوری اسالمی را 
با قدرت پاس��خ می دهند. به گزارش ایرنا، 
»آیت اهلل سیدیوس��ف طباطبایی ن��ژاد« در 
خطبه های نماز جمعه باتبریک 29 فروردین  
دوم  و  اس��المی  جمه��وری  ارت��ش  روز 
اردیبهشت سالروز تشکیل س��پاه پاسداران 
اضافه کرد: ارتش و سپاه دوبال تأمین امنیت 
کشور هس��تند و در سالهای پس از انقالب 
افتخارات زیادی را در صحنه های مختلف 
رقم زده ان��د. وی در بخش دیگر خطبه ها 
گفت: سخنان اخیر اوباما نش��ان داد مبارزه 
امریکا با تروریس��م و داعی��ه داری دفاع از 
حقوق بش��ر از سوی سردمداران کاخ سفید 
ادعایی بیش نیست. وی تصریح کرد: سخنان 
اخیر رئیس جمهور امریکا جز منفورتر کردن 
چهره دولت امریکا نتیجه ای ندارد و امروز 
دیگر جهان به ویژه کش��ورهای مسلمان به 
دشمنی غرب با اسالم و نیات پلید دولتهای 
استعماری پی برده اند. خطیب جمعه اصفهان، 

فرمایشهای رهبری درجمع فرماندهان ارتش 
و سپاه را پاس��خی محکم به اظهارات اخیر 
رئی��س جمهوری امری��کا ارزیاب��ی کرد و 
گفت: ابتکار عمل ارزشمند دولت جمهوری 
اسالمی برای برگزاری کنفرانس خلع سالح 
به دنبال بیان��ات مقام معظم رهبری حرکتی 
ارزش��مند و اثرگذار در مقابل ادعاهای اخیر 

دولت آمریکاست. 
آی��ت اهلل طباطبایی نژاد با تأکید بر دفاع 
ایران از حقوق قانونی هسته ای اش و تالش 
برای برخ��ورداری از دانش صلح آمیز اتمی 
اضاف��ه کرد: س��الح هس��ته ای در تضاد با 
آموزه های متعالی دین اس��الم است و ایران 
هرگز در صدد دستیابی به سالح اتمی نبوده 
و نیس��ت اما ازحقوق خود در زمینه استفاده 
از دانش صلح آمیز هسته ای نیز هرگز عقب 
نش��ینی نمی کند. خطیب جمع��ه اصفهان 
همچنی��ن در تبیین مردم س��االری دینی از 
دیدگاه اسالم متذکر شد: نظام مبتنی بر مردم 
ساالری دینی بدین معناست که مردم تصمیم 
گیرنده نهایی هستند اما در چارچوبهایی که 

دین تعیین کرده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری 
و امام جمعه شهرکرد، با اشاره به سخنان اخیر 
باراک اوباما درباره ایران تأکید کرد: س��خنان 
رئیس جمهور امریکا درباره ایران و تهدیدات 
هس��ته ای او هیچ ارزش و وجاهتی ندارد. به 
گزارش ایرنا، »آی��ت اللهمحمدرضا ناصری 
یزدی« در خطبه های نماز جمعه ش��هرکرد 
در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( ش��هرکرد 
اف��زود: در این باره رهبر انقالب اس��المی و 
رئیس جمهور ی اس��المی ایران پاسخ قاطع 
و محکمی به س��خنان رئیس جمهور امریکا 
دادند. وی تصریح کرد: دولت امریکا در حالی 
نشس��ت هسته ای را در این کشور با حضور 
برخی از کشورها برگزار کرد که خود و رژیم 
صهیونیستی بزرگترین اشاعه دهنده سالحهای 
هسته ای هستند و اوباما در این نشست، ایران 
را به دستیابی به فناوری هسته ای متهم می کند 
اما این حرفهای ضد و نقیض رئیس جمهور 
آمریکا، در نظام دیپلماسی جایگاهی ندارد. به 
گفته وی، امریکا و اسرائیل بزرگترین دارندگان 
سالحهای اتمی در جهان هستند، حال آنکه 

ایران را متهم به دس��تیابی به انرژی هسته ای 
می کنند اما جوانان ایران اس��المی به فناوری 
صلح آمیز هسته ای برای پیشبرد اهداف صلح 
آمیز دست یافته اند و امریکا هیچ جایگاهی در 
بین ملت های آزاده جهان ندارد. به گفته وی، 
رهبر انقالب اسالمی ایران پس از رحلت امام 
راحل ادامه دهنده راه بنیانگذار انقالب اسالمی 
ایران ب��وده و با تدابیر خویش در مقابل همه 

توطئه های ایستادگی کرده اند. 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری 
و امام جمعه ش��هرکرد، ب��ه 29 فروردین روز 
ارتش اش��اره کرد و گف��ت: ارتش جمهوری 
اس��المی ایران در کنار سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی یکی از بی نظیر تری��ن ارتش ها در 
س��طح منطقه است. ناصری، به سالروز فرمان 
امام راحل مبنی بر تشکیل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اش��اره کرد و گفت: سپاه پاسداران به 
عنوان نیروی مردمی، انقالبی، ارزشی و متعهد 
امروز در تمامی عرصه های نظامی در منطقه 
حرف اول را می زند و در دوران دفاع مقدس 

نیز رشادتهای خود را به ا ثبات رسانید.

رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعام��ل 
ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، تأمین آب آشامیدنی 
س��الم و بهداشتی برای مردم را از افتخارات 
بارز و از جمله شاخصه های توسعه روستاها 
اعالم کرد. مهندس قاسمعلی خدابخشی، در 
بازدی��د از پروژه های آبرس��انی روس��تایی 
شهرس��تان اردل گفت: با توج��ه به روایات 
متع��دد س��قایی و خدمت رس��انی به مردم 
خصوصاً قشر زحمت کش و محروم جامعه 
در زمره باالترین عبادات محسوب می شود.

خدابخش��ی ضمن بازدی��د از طرحهای 
آبرس��انی روس��تاهای دورک قنبری، مجتمع 
سرخون، هلوسعد و مجتمع بره مرده، گندمکار 
واقع در منطقه میانکون آن شهرس��تان اظهار 
داش��ت: مبحث آبرسانی روستاها در راستای 

خدمت به مردم یکی از اقداماتی بوده اس��ت 
که در دولت نهم و دهم با جدیت بیش��تری 
م��ورد توجه قرار گرفته و اعتبارات خوبی به 
این ام��ر اختصاص یافته اس��ت. مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب روستایی با تأکید بر 
اتمام پروژه های نیمه تم��ام اظهار امیدواری 
کرد: انشاءاهلل بتوانیم با اختصاص اعتبار الزم 
نسبت به تکمیل خط انتقال 5 کیلومتری آب 
آشامیدنی روستای دورک قنبری، چشمه شلیل 
را نیز بهس��ازی کنیم. قابل ذکر است تاکنون 
جهت تأمین آب آش��امیدنی س��الم روستای 
807 نفری دورک قنبری با یک میلیارد و 800 
میلیون ریال اعتبار، یک باب مخزن ذخیره 200 
متر مکعبی، احداث بیش از 7 کیلومتر شبکه 
داخلی اجراء و همچنین یکصد و 30 انشعاب 

آب آشامیدنی نیز نصب شده است.
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اصفهان

اصفهان

اصفهان

مدیر امور برق و مکانیک طرح س��د 
و نیروگاه کارون 4 گفت: نخس��تین واحد 
نیروگاه کارون 4 با ظرفیت 250 مگاوات 
تابستان امسال به بهره برداری می رسد. به 
گزارش فارس به نق��ل از روابط عمومی 
شرکت توس��عه منابع آب و نیروی ایران، 
رضا موس��وی با اعالم ای��ن مطلب اظهار 
داشت: بر اس��اس برنامه ریزی انجام شده 
و در صورت تأمین آب کافی در تابس��تان 
امسال، نخس��تین واحد نیروگاه کارون 4 
وارد م��دار می ش��ود. وی اف��زود: روتور 
واحد نخس��ت نیروگاه کارون 4 با قدرت 
250 مگاوات ظرف مدت 90 روز مونتاژ 
و نصب ش��د که زمان انجام این عملیات 
یک رکورد محس��وب می شود. مدیر امور 

برق و مکانیک طرح سد و نیروگاه کارون 
4 خاطرنش��ان ک��رد: هم اکن��ون قابلیت 
س��اخت بیش از 80 درص��د قطعات یک 
نیروگاه برق آبی ب��زرگ با کیفیت باال در 
داخل کش��ور مهیا ش��ده اس��ت. موسوی 
تصری��ح کرد: عملیات مونتاژ و نصب این 
تجهیزات نیز کاماًل بومی است. مدیر امور 
برق و مکانیک طرح سد و نیروگاه کارون 
4 با اش��اره به روند اجرایی و پیش��رفت 
عملی��ات اجرای��ی در نی��روگاه کارون 4 
اضاف��ه ک��رد: در زم��ان حاض��ر عملیات 
اجرای��ی ه��ر 4 واح��د ژنرات��ور نیروگاه 
یک هزار مگاوات��ی کارون 4 به میزان 50 
درصد پیش��رفت فیزیکی دارد. وی ادامه 
داد: بر اس��اس برنامه و در صورت تأمین 

آب کافی، واحد نخست نیروگاه کارون 4 
تا اواخر تابستان سال 1389 به بهره برداری 
می رسد و مردم کش��ور از نعمت برق این 
نیروگاه برق آبی بهره مند می شوند. موسوی 
بیان کرد: واح��د دوم نیروگاه کارون 4 در 
آبان ماه س��ال جاری و واحدهای سوم و 
چهارم آن نیز تا آخر امسال آماده ورود به 
شبکه سراسری برق کشور می شود. مدیر 
امور برق و مکانیک طرح س��د و نیروگاه 
کارون 4 در پایان گف��ت: نیروگاه کارون 
4 که دارای 4 واحد 250 مگاواتی اس��ت 
با ه��دف تولید انرژی ب��رق آبی به میزان 
2 هزار و 100 گیگاوات س��اعت در سال 
در 180 کیلومتری جنوب غرب شهرکرد 

واقع شده است.

تابستان امسال؛
نخستين واحد نيروگاه کارون 4 به بهره برداری می رسد
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علم و صنعت

پادکست به عنوان یک رسانه
اینترنت نسبت به رسانه های دیگر مدت زمان 
کمتری برای ورود و رش��د در ایران طی کرد و حتی 
اگر از لحاظ ش��اخص هایی چون سرعت، دستگاه 
کامپیوتر و.. با کش��ور های پیشرفته تفاوتی فاحش 
داش��ته باشد؛ به لحاظ محتوایی و سرعت استفاده از 
کارایی های این وسیله به خصوص در سطح شخصی 
و فردی، حضوری چشم گیر دارد. وبالگ نویسی و 
پادکس��ت که بیشتر جنبه شخصی دارند نمونه ای 
بر این گفته اند. وبالگ نویسی میل به گفتگو دارد 
و این ویژگی نهفته فرهنگ ایرانی را که گفتگویی 
بودن است در ادب فارسی، و در فرهنگ مذهبی و 
عارفانه نیز هس��ت، می تواند به گونه ای باز تولید 
کن��د. میل به گفتگو وج��ود دارد، به خصوص که 
رس��انه های الکترونیک و رس��انه های مکتوب، 
حاوی و حامل فرهنگ منولوگ هستند، اما وبالگ 
بیشتر به سمت گفتگویی شدن تمایل پیدا می کند. 
حال پادکست، خود گفتگو است. از ساده ترین و 
ابتدایی ترین ابزار برقراری ارتباط یعنی صدا بهره 
می برد. اختراع خط آغازی برای ارتباط دور و ثبت 
ش��ده، با دیگران ش��د و امروز با رشد تکنولوژی 
دوباره به جایی رسیده ایم که می توانیم با تکیه به 
همان صدا بدون نیاز به نوشتار، به صورت طبیعی 

گفتار و پیام خود را بیان کنیم. 
پادکس��ت آغازی س��ت برای تولید شخصی 
برنامه ای صوتی)رادیویی( و هنگامی که این تولید 
بر صفحه اینترنت در دسترس قرار می گیرد، همه 
می توانند مخاطب آن شوند. پادکست می شود یک 
رسانه، وسیله و ابزاری برای تولید محتوای صوتی 
ک��ه به صورت فردی و آماتور رش��د می کند. این 
در حالی اس��ت که برای تولید یک برنامه رادیویی 
پیچ و خم های بس��یار از تولید تا رس��یدن پیام از 
طریق امواج به گوش شنونده وجود دارد. پادکست 
آوایی است در فضای اینترنت، که محدودیت های 
زمان��ی و مکانی ندارد. امروزه هر کس در هر کجا 
که باشد با کمی تخصص می تواند یک پادکست 

بسازد و دیگر برای رساندن حرف خود به دیگران 
چند رسانه محدود وجود ندارد. پادکست می شود 
دریچ��ه ای ب��رای بیان، بی��ان آنچ��ه می خواهی. 
پادکست به مانند رادیو درگیر امواج نیست، پس در 
نتیجه خط قرمزها، قوانین و قواعد آن را شامل نمی 
ش��ود و از محدودیت مکانی رها است و از طرف 
دیگر محدودیت زمانی برای شنیدن وجود ندارد. 
البته توجه صرف به قابلیت ها درس��ت نیست؛ و 
محدودیت های آن به همان محتوای صدا مربوط 
می شود. درست است که پادکست به دلیل انتشار 
از طری��ق اینترنت پخش جهان��ی دارد، اما آدم ها، 
زبان متفاوت دارند در نتیجه یک پادکست همچون 
عکس نمی تواند مخاطب جهانی داش��ته باش��د. 
باید گفت: اثر های مهم رس��انه از شکل آن ناشی 
می ش��ود نه از محتوای آن، س��خن معروف مک 
لوهان؛ رس��انه که همان پیام است، تأکیدی بر این 
حرف اس��ت. ویژگی های پادکست برای شنیدن 
منجر به قدرت ش��نونده ش��ده اس��ت. به عبارتی 

مخاطب رس��انه س��نتی صدا )رادیو(، که نقش��ی 
کمرنگ در آن چه می شنید داشت، قدرت انتخاب 

می یابد.
ویژگیهای رسانه ای پادکستینگ: 

پادکس��ت با توجه به ویژگی هایی که در زیر 
عنوان می ش��ود ضمن تأکید بر مخاطب فعال که 
خود می تواند تولید کننده نیز باشد، شنونده صدا 
را از مخاطب خطابی ب��ه مراجعه ای تبدیل کرده 

است.
پادکس��تینگ ب��ر خ��الف س��ایر روش های 
 Push ارائ��ه محت��وای صوت��ی ک��ه ب��ه روش
Technology کار می کنن��د، بر اس��اس روش 
Pull Technology است. یعنی، در این روش، 
مصرف کننده بر اس��اس تقاضای مشخص خود، 
به محت��وای وب دسترس��ی دارد و مانن��د رادیو، 
مطالب به او تحویل داده نمی ش��ود بلکه او آنها را
 بر اس��اس نیاز خود تحویل می گی��رد. )تأکید بر 

قدرت انتخاب، کنترل مخزن اطالعات(

در ای��ن روش، مصرف کنن��ده محتوای مورد 
نظر را توسط دس��تگاه های پخش غیر از رایانه نیز 
اس��تفاده می کند و در زمان استفاده، لزوماً نیازی به 
دسترس��ی به کامپیوتر نیست. معموالً دستگاه هایی 
که می توان پادپخش ها را روی آنها ش��نید، همان 
دس��تگاه های پخش موس��یقی دیجیتال هس��تند 
ک��ه عموماً بس��یار کوچ��ک و قابل حمل اس��ت. 
در نتیج��ه کارب��ر در ه��ر زمان و مکان��ی قادر به 
استفاده از محتوای صوتی خواهد بود محتوا، پس 
از دریافت از اینترنت، ب��دون نیاز به ارتباط با آن، 
قابل استفاده خواهد بود در حالیکه در سایر روشها 
همچون رادیو اینترنتی نیاز به حفظ ارتباط اینترنتی 

)online ( برای استفاده از محتوا وجود دارد.
امکان شنیدن هر بخش از محتوا، جلو و عقب 
بردن آن، ش��نیدن محدوده خاص از محتوا و سایر 
کنترل ه��ا از طرف کاربر ممکن اس��ت. کاربر به 
هر تع��داد که بخواهد می توان��د محتوا را گوش 
دهد؛ در حالیک��ه در رادیو اینترنتی، چنین امکانی 
به خودی خود وجود ندارد به عبارتی پادکس��ت 
ماندگار اس��ت اما رادیو ن��ه، واژه صدای ماندگار 
از آن پادکس��ت است که قابلیت ذخیره و مراجعه 
دوباره و چندین باره دارد.)کنترل وقت و موضوع 

اطالعات(.
در این روش، نیازی به مراجعه به وب گاه های 
مختلف برای دسترس��ی به انواع محتویات نیست 
و ب��ا تنظیم نرم اف��زار و افزودن نش��انی پادپخش 
موردنظر به فهرس��ت، کپی محتوا ب��ه رایانه و در 
نهایت به دستگاه پخش این کار به طور اتوماتیک 
انجام ش��ده و کاربر همیشه آخرین و جدیدترین 
اطالعات را در دستگاه پخش محتوای صوتی خود 

خواهد داشت.
محتوا پس از دریاف��ت از اینترنت، بدون نیاز 
به ارتباط ب��ا اینترنت، قابل اس��تفاده خواهد بود، 
در حالیکه در س��ایر روش��ها، نیاز به حفظ ارتباط 

اینترنتی برای استفاده از محتوا وجود دارد. 

ایجاد اخت��الل یا پارازیت انداخت��ن روی امواج 
ماهواره ای پدیده تازه ای نیس��ت. نخس��تین اختالل 
در کانال های ماهواره ای در آوریل س��ال 1986 ثبت 
ش��د. در آن س��ال بییندگان کانال »هوم آفیس باکس« 
عب��ارت  دی��دن  ب��ا   )Home Office Box(
»کاپیتان نیمه شب« به جای برنامه های این شبکه 
شگفت زده شدند. این اختالل در برنامه ها با هدف 
انتقاد از افزایش قیمت اشتراک این کانال تلویزیونی 
صورت گرفت. یک س��ال بعد کانال »پلی بوی« نیز 
با همین مشکل رو به رو شد. در ماه دسامبر 1995، 
برنامه ه��ای مد- تی وی ایس��تگاه تلویزیونی کرد 
زبان��ی، که برای ترکیه برنام��ه پخش می کرد، قطع 
ش��د که بعداً معلوم ش��د به دلیل انداختن پارازیت 
بوده است، ولی شناسایی منشأ این پارازیت ممکن 
نبود. روزنامه صباح ترکیه ادعا کرد که مقامات این 
کشور، مسئول این اختالل هستند. همچنین در چین، 
گروه غیرقانونی فالون گونگ موفق شد که در امواج 
تلویزی��ون دولتی چین به نام »س��ی س��ی تی وی«
 اختالل ایج��اد کند. پی��ش از آن اقدامات فالون 
گون��گ به نف��وذ به سیس��تم های کابلی محلی و 
پخش برنامه های خودش��ان به جای برنامه های 
دولتی محدود بود. ولی در س��پتامبر سال 2002، 
ماهواره ای ک��ه امواج تلویزی��ون دولتی چین را 
مخاب��ره می ک��رد، در واقع »ربوده ش��د« و برای 
پخش تبلیغات فالون گونگ در سرتاس��ر کش��ور 
چی��ن مورد اس��تفاده قرار گرف��ت. مقامات چین 
گفتند که اطمینان دارند این امواج مزاحم از تایپی 
پایتخت تایوان صادر می شود. پس از آن، 15 نفر به 
اتهام نفوذ به سیستم های تلویزیونی، به حبس هایی 
تا 20 سال محکوم شدند. تازه ترین نمونه اختالل در 
شبکه های تلویزیونی در زمان جنگ عراق رخ داد. 
در ش��ب آغاز جنگ تلویزیون دولتی عراق به طور 
موقت دچار اختالل ش��د، به طوری که برنامه های 
معم��ول خبری و س��رودهای مهین پرس��تانه، با 
خط��وط افقی رنگی ک��ه از یک منبع ناش��ناخته 
می آمد، جایگزین شده بود. پس از آن این شبکه 
بارها ش��اهد تالش هایی ب��رای ایجاد اختالل به 

روش های نظامی و متعارف تر بود.
ــران: به دنبال ن��ا آرامی های  ــت در ای پارازی
دانش��جویی 18 تیر م��اه 78، س��ختگیری ها در 
مورد دسترس��ی به رس��انه های خارجی در ایران 
ش��دت گرفت و مقامات ایران��ی تلویزیون های 
فارس��ی زبان مس��تقر در لس آنجلس را مسئول 
تحریک مردم به ش��ورش معرف��ی کردند. بدین 
ترتی��ب کار جمع آوری دیش ه��ای ماهواره ای 
ش��دیدتر ش��د. در ایران با توجه به ارزانتر شدن 
تجهی��زات ماهواره ای در س��الهای اخیر بیش��تر 
خانواده ه��ا به آس��انی توان خری��د آن را دارند. 
آن گ��روه از بینندگان این کاناله��ای ماهواره ای 

ک��ه توانس��ته بودن��د ماهواره ه��ای خ��ود را با 
وج��ود س��ختگیری های اخی��ر حف��ظ کنن��د، 
می گفتن��د که به تازگی ش��اهد اخت��الل در این 
برنامه ها در داخل ته��ران و اطراف آن بوده اند. 
در پ��ی اخت��الل در ماه��واره قبلی ش��بکه های 
تلویزیون��ی فارس��ی زبان یعنی »یوتلس��ت هات 
برد« این ش��بکه ها به ماهواره تل استار 12 منتقل 
شدند؛ ماهواره ای که فقط برای دریافت و پخش 
امواج از امریکای ش��مالی طراحی ش��ده اس��ت. 
ای��ن نش��ان می دهد ک��ه اختالل فعل��ی در این 
برنامه ه��ا باید در اثر امواجی ک��ه از قاره امریکا 
صادر می ش��ود، ب��ه وجود آمده باش��د. در روز 
ششم ژوئیه پارازیت های پراکنده و تاحدی مؤثر 
دیده شد و س��پس در روز بعد از آن ادامه یافت. 
مش��اهدات روز هش��تم ژوئیه نشان دهنده شدت 
گرفتن ای��ن پارازیت ها بود که دریافت همه این 
کانال ه��ای ماه��واره ای را غیرممک��ن می کرد. 
تحقیق��ات در مورد این مس��أله ادام��ه دارد. البته 
این پرس��ش مطرح اس��ت که راه مقابله با کسانی 
که درصدد اختالل در امواج ماهواره ای هس��تند 
چیس��ت؟ چی��ن اخیراً ب��ه منظ��ور جلوگیری از 
تکرار مزاحمت ه��ای قبلی در پخش برنامه های 
تلویزیونی، ماهواره ای به نام »اپ استار« ساخت 
فرانسه خریداری کرده که به یک »فن آوری ویژه« 
برای جلوگیری از »ربوده شدن« امواج مجهز است.
س��ازندگان ماهواره اکنون چنی��ن امکانی را برای 
مشتریان خود فراهم کرده اند. چنین نوآوری هایی 
می تواند تضمین کند که امواج ماهواره ای توسط 
فرد یا گروه مخالف مورد استفاده قرار نگیرد، هر 
چند این تجهیزات امکان پارازیت انداختن روی 
امواج کانال ه��ای تلویزیونی »مخالف« را از بین 
نمی برد و در آینده بینندگان باز هم ممکن اس��ت 
به جای برنامه های ماهواره ای شاهد صفحه های 

سفید بر تلویزیون خود باشند.
مضرات امواج رادیویی و پارازیت ماهواره ای 

سندیت ندارد
چن��دی قب��ل مخب��ر کمیس��یون بهداش��ت 
و درم��ان مجل��س ب��ا اش��اره ب��ه ن��وع ض��رر 
ام��واج رادیوی��ی و ماه��واره ای به بدن انس��ان 
گف��ت: ای��ن مض��رات س��ندیت علمی ن��دارد. 
دکتر ش��اهرخ رامین درخصوص نوع ضرر امواج 
رادیوی��ی و ماهواره ای به بدن انس��ان و با توجه 
به پیگیری کمیس��یون بهداش��ت و درمان در این 
راس��تا خاطرنش��ان کرد: با توجه به تحقیقات به 
عمل آمده، ایجاد ح��رارت برگرفته از انرژی این 
امواج که در اطراف س��اطع می ش��ود از مضرات 
آن ش��مرده شده اس��ت. وی ادامه داد: این ضرر 
ممکن اس��ت لطم��ه ایجاد کن��د و مراقبت از آن

 نیاز است.

پارازیت روی امواج ماهواره ها

اشاره

بیش��ر م��ا معم��والً ه��ر روز به رادی��و گوش 
می کنی��م؛ چه در خانه، محل کار یا داخل خودرو. 
سیگنال های فرستنده مرکزی ایستگاه های رادیویی 
قادرند تا مس��احت های وسیع در حد منطقه ای یا 
محلی )استان یا ش��هر( را تحت پوشش خود قرار 
دهند. چنین پوش��ش وسیعی ما را یاری می کند تا 
در حال سکون، یا حرکت )مسافرت درون شهری( 
همچنان بتوانیم امواج را دریافت کرده و به رادیوی 

خود گوش کنیم. اما حتمًا تجربه کرده اید، هنگامی 
که مس��افت های زیادی را طی می کنیم و در واقع 
از ایستگاه فرستنده فاصله زیادی می گیریم، دیگر 
قادر به دریافت و ش��نیدن س��یگنال ه��ا، نخواهیم 
بود. چرا که اغلب س��یگنال های رادیویی بردی در 
ح��دود 50 تا 70 کیلومتر )ش��عاع از مبدأ( را در بر 

می گیرند. 
بنابرای��ن در مس��افت های طوالن��ی که ش��ما 

از چندی��ن ش��هر مختلف عب��ور می کنید، ممکن 
اس��ت هر س��اعت مجبور به تغییر م��وج رادیوی 
خود باش��ید، چرا که هر فرس��تنده رادیویی محلی، 
تنها مح��دوده اطراف خود را تحت پوش��ش قرار 
می دهد و ش��ما ک��ه در حال عب��ور از آن مناطق 
هستید، س��یگنال ها را با نزدیک شدن به فرستنده، 
رفته رفته دریافت و با دور ش��دن از آن به مرور از 
دس��ت می دهید. مسلم اس��ت که عمل جستجوی 
پی در پی برای یافتن ایس��تگاه هایی که مدام تغییر 
می کنند کار خوش��ایندی نخواهد بود. حال تصور 
کنید که ایس��تگاه رادیویی وجود داش��ته باشد که 
بتواند س��یگنال ها را تا مس��افت 35 هزار کیلومتر 
دورتر از منبع )فرس��تنده( ارسال کند و شما بتوانید 
آن را ب��ا گیرنده رادیویی اتومبیل خود و با وضوح 

کامل دریافت کنید. 
در این حالت می توانید از شهری به شهر دیگر 
سفر کنید، بدون اینکه نیاز به تغییر ایستگاه رادیویی 
خود داش��ته و یا اینکه از قطع ش��دن س��یگنال ها 
نگرانی داش��ته باش��د. ماهواره رادیوئی این مشکل 

را حل می کند. 
دو ماهواره رادیویی xm و Sirius )سریوس(، 
خدمات رادی��وی ماهواره ای را که ب��ه آن رادیوی 
دیجیتال��ی نی��ز می گویند ارائه می دهن��د. در چند 
سال اخیر برخی از کارخانه های بزرگ تولید کننده 
خ��ودرو، نوعی از این رادیوها را )در هنگام تولید( 
ب��ر روی خودروی خود نصب و به مش��تری ارائه 
می کنن��د. همچنی��ن چندین ش��رکت تولید کننده 
لوازم الکترونیک��ی قابل حمل نیز چند مدل از این 
رادیوه��ا را به بازار عرضه ک��رده اند. در ادامه این 

مطل��ب تفاوت رادیوهای معمولی با ماهواره ای را 
برای شما بیان و آنچه را که برای شنیدن رادیوهای 

ماهواره ای به آن نیاز دارید، عنوان می کنیم.
 تاریخچه:

ای��ده رادیوهای ماه��واره ای به بی��ش از یک 
دهه پیش باز می گردد. در س��ال 1992 کمیته ملی 
ارتباطات امریکا، تکه باندی موسوم به »s« با بسامد 
GHz 2.3 )گیگاهرت��ز( را ب��رای پخش همگانی 
سراسری ماهواره ای یا سرویس رادیویی دیجیتالی 
اختصاص داد. پس از آن تنها 4 ش��رکت نسبت به 
دریافت مجوز پخش بر روی این باند اقدام کردند، 
که از میان آنها دو ش��رکت موفق به دریافت پروانه 

در سال 1997 شدند.
ش��رکت های CD Radio )هم اکنون به نام 
 mobile رادیوی ماهواره ای سریوس( و شرکت
Radio )ه��م اکنون ب��ه نام رادی��وی ماهواره ای 
xm(، هر یک مبلغی در حدود هش��تاد میلیون دالر 
برای کس��ب مجوز پخش ماهواره ای بر روی باند 

»s« پرداخت کردند. 
- سیس��تم پخش رادیوی ماهواره ای از س��ه 

قسمت اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:
* ماهواره ها

* ایستگاه های تکرار کننده زمینی
*گیرنده های رادیویی

اما نکت��ه جالب در مورد ای��ن رادیوها پس از 
فضای تحت پوش��ش وس��یع آنها، کیفیت صدای 
بسیار باالی آنها است؛ به طوری که کیفیت صدای 
موسیقی دریافتی از آنها برابر با کیفیت صدای یک 

CD است.

رادیوی ماهواره ای  xm: xm از دو ماهواره مختلف 
بر روی دو مدار جداگانه جهت پخش استفاده می کند. 
یکی در طول جغرافیایی 85 درجه غربی و دیگری در 
طول جغرافیایی 115 درجه غربی. اولین ماهواره xm به 
ن��ام »Rock« در تاریخ 18 مارس 2001 به فضا پرتاب 
ش��د و ماهواره دیگر به نام »Roll « نیز به دنبال آن در
 8 می همان سال در مدار قرار گرفت. رادیوی ماهواره ای 
xm، همچنین ماهواره ای به نام Hs-702 را به عنوان 
پش��تیبان، بر روی زمین و آماده پرت��اب دارد تا در هر 
صورت و به هر دلیلی اگر یکی از دو ماهواره فعال دچار 
مشکل ش��د، آن را جایگزین کند. ایستگاه های کنترل 
زمینی رادیوی ماهواره ای xm سیگنال ها را به سمت 
ماهواره ارسال می کنند. ماهواره ها نیز پس از دریافت و 
تقویت سیگنال های برنامه، آنها را به سوی گیرنده های 
رادیوی��ی زمینی برمی گردانن��د. گیرنده های رادیویی 
زمینی نیز، به گونه ای برنامه ریزی شده اند که قادرند، 
سیگنال های دیجیتالی را دریافت و آنها را رمزگشایی و 
پخش کنند. به گونه ای که هر گیرنده قادر است همزمان 
100 کانال رادیویی دیجیتال را رمزگشایی و پخش کند. 
به عالوه این رادیوها می توانند اطالعات اضافی همچون 
عنوان آهنگ، نام خواننده، سبک موسیقی و مدت زمان 
آن را دریافت و برای شنونده به نمایش بگذارند. از دیگر 
ویژگی های رادیوهای ماهواره ای منحصر به فرد بودن 
تراش��ه های قرار گرفته در داخل هر یک از آنها است.

 به طوری که این تراشه های کوچک که بخشی از مدار 
الکترونیکی گیرنده را شامل می شوند، هر یک با دیگری 
تف��اوت دارند و در حقیقت هر ک��دام دارای یک رمز 

مخصوص و غیر تکراری هستند. 
از این رو هر مشتری پس از خرید یک گیرنده باید 
به سایت اینترنتی رادیوی ماهواره ای مراجعه و با وارد 
کردن ش��ماره سریال دستگاه و تکمیل فرم مشخصات 
در قس��متی که به همین منظور و با عنوان »فعال سازی 
گیرنده« در نظر گرفته شده اس��ت، رادیوی خریداری 

ش��ده را فعال کند؛ در غیر این صورت گیرنده به هیچ 
وجه قادر به دریافت سیگنال های رادیویی و پخش آنها 

نخواهد بود. با این کار خریدار یک اش��تراک از سایت 
مربوطه دریافت می دارد و با پرداخت مبلغ ماهیانه ای 
در حدود 13 دالر قادر اس��ت ت��ا در حدود 100 کانال 
رادیویی با برنامه هایی همچون سرگرمی، موسیقی، اخبار 

و وضعیت آب و هوا را دریافت کند.
 ،xm برخ��الف :Sirius رادی��وی ماه��واره ای -
ماهواره ه��ای Sirius در مدارهای��ی دورت��ر از زمین 
حرکت می کنند و مدارهای بیضی شکلی را می پیمایند. 
همچنین این رادیو دارای سه ماهواره فعال در مدار فضا 

و یک ماهواره پشتیبان بر روی زمین است. 
سیستم ماهواره ای Sirius نیز همچون xm عمل 
می کند و دارای ایستگاه های تکرار کننده زمینی است 

که این قابلیت به کاربران کمک می کند تا در فضاهای 
ش��هری که به عل��ت وجود س��اختمان های متعدد و 
بلند مرتبه، س��یگنال های ماهواره ای را دچار انحراف 
و گس��یختگی می کنن��د،  بتوانن��د  س��یگنال ها را از 
ایستگاه های تکرار کننده زمینی به خوبی دریافت کنند. 
گیرنده های رادیویی Sirius نیز از دو بخش اصلی 
تشکیل شده اند؛ یکی خود گیرنده و دیگری آنتن آن. 
وظیفه آنتن دستگاه، گرفتن س��یگنال های رادیویی از 
تکرار کننده های زمینی و یا مستقیم از ماهواره به همراه 
تقویت و فیلتر کردن این سیگنال ها از امواج اضافی و 
مزاحم اس��ت. سپس این سیگنال ها از آنتن به گیرنده 
منتقل می شوند. درون قسمت گیرنده دستگاه یک تراشه 
متش��کل از 8 تراشه کوچک است که وظیفه آن تبدیل 
سیگنال های 2/3 گیگا هرتزی به فرکانس های پایین تر 
است. Sirius همچنین یک تطبیق دهنده مخصوص 
را نیز برای تبدیل رادیوهای گیرنده معمولی به گیرنده 
س��یگنال های ماهواره ای ارائ��ه می دهد. جالب آنکه 
تاکنون شرکت های بس��یار بزرگ و معروف همچون 
Sony، Clarion،  Motorola و Pioneer ب��رای 
ساخت گیرنده های رادیویی ماهواره ای با شرکت های 
مذکور قرارداد بس��ته اند. از طرفی شرکت هایی مانند 
جنرال موتورز و هوندا هر یک قراردادی به مبلغ یکصد 
میلی��ون دالر برای نصب گیرنده های رادیویی xm بر 

روی اتومبیل های تولیدی خود امضا کرده اند.

شکی نیست که وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو 
و تلویزیون در پیش��برد هدفهای اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و فنی تأثیر به س��زایی دارند. در سالهای اخیر 
پخش صدا و تصویر از طریق ماهواره به عنوان مؤثرترین 
وسیله در نیل به هدفهای فوق؛ توجه همگان را به خود 

جلب کرده است. 
اس��تفاده از این ماهواره ها برای پخش برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی است. ماهواره ای بر فراز قسمتی 

از زمین قرار داده می ش��ود. برنامه تلویزیونی از یک 
ایستگاه زمینی به آن فرستاده می شود. سپس ماهواره 
تصویر فوق را روی یک شعاع باریک که فقط ناحیه 
مشخص شده ای از زمین را می پوشاند، برمی گرداند. 
ایستگاه زمینی مقابل با آنتن های بشقابی شکل، تصویر 
را می گی��رد و آن را دوباره پخش می کند. به عبارت 
دیگر می توان در آن واحد و به طور همزمان مثاًل در 
ایران برنامه های تلویزیونی صدا و سیما و مسابقات 

فوتبال بس��یاری از کشورها را مش��اهده کرد. برنامه 
کشورهای خارجی، نمونه هایی از کاربرد آن هستند. 
اینگون��ه ماهواره ها می توانند ارتب��اط  برنامه های 
رادی��و و تلویزیون را به طور مس��تقیم بین ماهواره و 
گیرنده های خانگی تلویزی��ون برقرار کنند. در ژاپن 
و فرانسه تصاویر تلویزیونی مس��تقیماً از ماهواره به 
گیرنده های خانگی ک��ه آنتن های کوچک و تقریبًا 
ارزان قیمتی دارن��د، انتقال پیدا می کند چنانچه قرار 

باش��د این روش در سطوح وسیع خود به کار گرفته 
شود، مسائل بغرنجی در زمینه حقوق فضایی و سیاسی 
به وجود می آید. کمیته های تخصصی سازمان ملل 
متحد مشغول بررسی هستند تا راه حل های مناسبی 
برای این مس��ائل پیدا کنند. پ��س در حال حاضر در 
بسیاری از کشورها امکان این وجود ندارد که با کمک 
آنتن های معمولی، برنامه های تلویزیونی کشورهای 

دوردست را گرفت. 

راديوهای ماهواره ای

حرکت در مدارهای دورتر از زمين

تأثير ماهواره ها در پيشبرد اهداف

پادکست چيست؟
می  گوییم اینترنت ابزاری در جهت تسریع 
جهانی  ش��دن اس��ت. محیطی که بیش از سایر 
رس��انه ها امکان شنیده  شدن تک  تک افراد را به 
وجود آورده  اس��ت. اگر رسانه ها در دوره ای با 
قدرت انحصاری خود فریاد تک صدایی بودند، 
اینترنت آغازی برای چند صدایی شد. حال اگر 
بخواهیم به صدا به معن��ای واقعی خود، صدای 
فرستنده تکیه کنیم پادکست این امر را سهولت 
بخشیده  است. انسان به کمک 5 حس می  تواند با 
دنیای پیرامون ارتباط برقرار کند و رسانه ها برای 
جذب مخاطب خود باید از یکی از این حواس 
بهره ببرند، نکته اینجاست که حواس آدمی محدود 
و در نتیجه شکل برقراری ارتباط در رسانه محدود 
است. برای برقراری ارتباط از طریق گوش، صدا 
الزم اس��ت. این ارتباط صدا محور، روزگاری از 
طریق رادیو و حال، با رش��د تکنولوژی از طریق 
پادکست نیز میسر شده  است. دگرگونی در ابزار و 
واسطه ارائه پیام، تغییراتی در ماهیت فرستنده پیام، 
قابلیت های گیرنده پیام و محتوا ایجاد کرده است.

تعریف: پادکس��ت، نس��ل جدی��د رادیو، 
روش ارائه محتوای فایل های صوتی اس��ت که 
به صورت دیجیتالی ضبط می ش��وند و بر روی 
س��ایت قرار می گیرند. پادکس��ت جدیدترین 
تکنولوژی تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت 
است. به وسیله این سیستم می توان صدای خود 
را در اینترنت منتشر کرد و می تواند یک رادیوی 
آماتوری شخصی باشد. واژه نامه آکسفورد امریکا، 
پادکس��ت را برترین واژه سال نامیده است و در 
تعری��ف واژه پادکس��ت آورده اس��ت: برنامه ای 
رادیویی یا مش��ابه آن که به ص��ورت دیجیتالی 
ضبط شده و جهت دانلود کردن برای دستگاه های 
شخصی پخش صدا در اینترنت گذاشته می شود. 
پادکس��ت یا پادپخش یکی از روش های انتشار 
پرون��ده ب��ر روی اینترنت و ن��ام عمومی نوعی 
برنامه  آوایی اس��ت که توسط کاربران معموالً بر 

روی یک پخش کننده موسیقی دیجیتال به شکل 
یک فایل صوتی ساخته شده، با استفاده از اینترنت 
ب��ر روی رایانه های خانگی و یا پخش کننده های 
دیجیتال پیاده می ش��ود. این روش در سال 2004 
محبوبیت و گسترش یافت. در این سال گسترش 
و محبوبی��ت این پدیده به حدی بوده  اس��ت که 
حتی کاخ سفید هم تعدادی از سخنرانی های جرج 
بوش را به صورت پادکست آماده کرده و بر روی 
وب  سایت رئیس جمهور امریکا قرار داده است.از 
سوی دیگر با انتشار یک پرونده  آوایی بر روی وب  
سایت ناسا که در آن یکی از متخصصین حاضر 
در فضاپیمای دیسکاوری راجع به مأموریت این 
سفینه توضیح می داد رسانه ها با هیجان بسیار از 
اولین پادکست ارسال شده از خارج از زمین و 
راهیابی پادپخش گری به منظومه  شمسی نوشتند. 
به هرحال پادکست جدیدترین تکنولوژی برای 
انتش��ار صوت بر روی ش��بکه اینترنت است. 
به عبارتی، شما در ابتدا نرم افزارهای خاصی را 
دریافت و بر روی سیس��تم تان نصب می کنید، 
بعد نام و آدرس پادکس��ت های مورد عالقه تان 
را به این نرم افزار می دهید و هنگامی که ش��ما 
به اینترنت متصل می شوید این نرم افزار به طور 
اتوماتیک به آدرس پادکس��ت های مورد عالقه 
شما سرمی زند و هر کدام که به روز شده باشند، 
فای��ل صوتی مربوط به آن را بر روی سیس��تم 
شما دانلود می کند و در پایان فایل های صوتی 
جدید را داخل دس��تگاه پخش موسیقی آی پاد 
ش��ما می ریزد. این فرآیند پ��س از مرحله اولیه 
تنظیمات کاماًل به طور اتوماتیک اتفاق می افتد و 
شما در هر زمان بدون نیاز به اتصال به اینترنت 
یا دسترسی به دستگاه کامپیوتر فقط با دستگاه 
پخش موسیقی می توانید پادکست های جدید را 

گوش کنید.
                  تنظیم برای زاینده رود

                   سپیده نصر اصفهانی
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سالمت

Linum usitatissimum نام علمی
- کلیات گیاه شناسی: امروزه گیاه کتان در 
منطقه وسیعی از اروپا و آسیا می روید. از این 
گیاه اس��تفاده های زیادی به عمل می آید. از 
الیاف آن برای بافتن پارچه اس��تفاده می شود. 
پارچه کتان برای البسه مخصوصاً در تابستان 
مناسب به ش��مار می رود. کتان گیاهی است 
که از قدیم االیام ش��ناخته ش��ده و به کار 
می رفته است. حتی پرورش آن در مصر در 
حدود پنج قرن قبل از میالد مسیح معمول بوده 

است.
 - ترکیبات ش��یمیایی: از دانه های کتان 
در اثر فش��ار و بدون حرارت دادن روغنی به 
دست می آید؛ که به روغن کتان )برای اینکه با 

روغن برزک اشتباه نشود( نامیده می شود.
 - خ��واص داروئ��ی: روغ��ن تخم کتان 
عالوه بر داش��تن امگا 3 دارای ویتامین E نیز 
است و اگر به مقدار بیش از احتیاج )یک قاشق 
چایخ��وری در روز( مصرف ش��ود عوارض 
جانبی نخواهد داش��ت. خاصیت مهم دیگر 
روغن کتان اثر ضد تورم آن است. میگرنهای 
دردناک را شفا داده و عادات ماهیانه دردناک را 
از بین می برد. مطالعات جدید نشان داده است 
که روغن تخم کتان حتی می تواند مصونیت 
بدن را در مقابل بیماریها باال ببرد. اس��تفاده از 
این روغن از سرطان جلوگیری می کند. تخم 

کتان به علت داش��تن موسیالژ زیاد نرم کننده 
بسیار خوبی است و در رفع یبوست می توان 
از آن استفاده کرد. دم کرده آن عالج بیماریهای 
مجاری ادرار، زخم معده و وروم روده، یبوست، 
ورم مثانه، سنگ کلیه،  سرفه، دردهای پریود و 
حتی مرض قند است. می توان تخم کتان را با 
مقادیری آب جوشانید و سپس جوشانده آن را 
در داخل وان حمام ریخت و در آن دراز کشید. 

خارش پوست را فوراً از بین می برد.
 Flax طرز استفاده: روغن تخم کتان بنام -
Seed Oil نامیده می ش��ود و می توان آن را 
از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از 
داروخانه ها خریداری کرد که البته در یخچال 
نگهداری ش��ود و باید دقت ک��رد که تاریخ 

مصرف آن نگذشته باشد.

پوسیدگی دندان چیست؟ پوسیدگی 
دندان بیماری عفونی قابل انتقالی اس��ت که 
با فعالیت میکروبها در س��طح دن��دان آغاز 
می شود و در ساختمان آن پیشرفت می کند. 
برای ایجاد پوسیدگی، مواد قندی هم باید در 
دسترس میکروبها باشند تا عامل خراب کننده 
ساختمان معدنی، یعنی اسید تولید شود. در 
واقع پوس��یدگی دن��دان، تخری��ب بافتهای 
س��خت دندان اس��ت. وقتی یک بیماری در 
اثر فعالیت میکروبها ایجاد شود آن را بیماری 
عفونی می نامند و اگر بیماری بتواند از محلی 
به محل دیگر منتقل ش��ود آن را بیماری 
قاب��ل انتق��ال می گویند. با تعریف��ی که از 
پوسیدگی دندان شد، می فهمیم که پوسیدگی 
می تواند از یک دندان به سایر دندانها سرایت 

کند.
ــایع پوسیدگی: پوسیدگی  محلهای ش
تمام س��طوح دندان را یکسان مبتال نمی کند. 
بلک��ه بعض��ی از س��طوح دندانه��ا به علت 
وضعی��ت خاص��ی ک��ه دارند بیش��تر دچار 

پوسیدگی می شوند. این سطوح عبارتند از:
 شیارهای سطح جونده: سطح جونده 
دندانهای آس��یا ش��یارهای باریک و عمیقی 
دارد که محیط مناس��بی برای زندگی و رشد 
میکروبها فراهم ک��رده و دندان از این محل 
دچار پوسیدگی می شود. این امر به خصوص 
در مورد دندانهای آس��یا بیشتر رخ می دهد و 

باعث پوسیدگی زودرس آنها می شود. 
ــطوح بین دندانی: این ناحیه نیز به  س
دلیل ع��دم نفوذ موهای مس��واک قابل تمیز 
کردن نیس��ت بنابرای��ن از نواحی مس��تعد 

پوسیدگی و بیماری لثه به شمار می آید. 
ــال لثه با  ــدان یا ناحیه اتص طوق دن
دندان:  تجمع میکروبها معموالً در این ناحیه 

باعث بیماری لثه نیز می شود. 
ــیدگی: وقتی دندانی  ــانه های پوس نش
دچار پوسیدگی می شود، ممکن است یک یا 

چند مورد از عالمتهای زیر را داشته باشد:
تغیی��ر رن��گ مین��ای دن��دان، در محل 

پوسیدگی مینا قهوه ای یا سیاه رنگ می شود.
سوراخ شدن دندان در محل پوسیدگی، 
گاهی میزان این تخریب کم اس��ت و فقط با 
معاینه دقیق مشخص می شود و گاهی مقدار 
زی��ادی از دندان از بین می رود، به طوری که 
شخص فکر می کند دندان او شکسته است. 

حس��اس بودن یا درد گرفت��ن دندان در 
موق��ع خوردن غذاهای س��رد، گرم، ترش و 

شیرین.
حساس بودن یا درد گرفتن دندان وقتی 

که دندانها را روی هم فشار می دهیم.
بوی بد ده��ان می تواند به علل مختلف 
ایجاد شود که یکی از علتهای آن پوسیدگی 

دندانها است.
گیر کردن مواد غذایی بین دندانها و پاره 
شدن نخ دندان. پوسیدگی بین دندانی می تواند 
باعث گیر کردن مواد غذایی بین دندانها و پاره 

شدن نخ دندان هنگام استفاده شود. 
ــه  ــرا و چگون ــدان چ ــیدگی دن پوس
ــود؟ برای پیشگیری از ایجاد  ایجاد می ش
هر بیماری باید علل ایجاد کننده آن بیماری 
را بشناس��یم. در مورد پوس��یدگی دندان و 
پیش��گیری از آن نی��ز الزم اس��ت ابت��دا با 
عوامل ایجاد کننده آن آشنا شویم. بسیاری 
از افرادی که برای درمانهای دندانپزش��کی 
مراجعه می کنند، در پاس��خ ب��ه اینکه چرا 
دندانهایش��ان خراب شده اس��ت به مسأله 
ارث و جنس دندان اشاره می کنند. روشن 
اس��ت که خوبی جنس دن��دان در دوام آن 

مؤثر اس��ت با این حال عوامل دیگری هم 
دخال��ت دارند. علل مختلفی ب��رای ایجاد 
پوسیدگی مطرح شده است اما به طور کلی 
چهار عامل اصلی میکروبه��ا، مواد قندی، 
مقاومت شخص و دندان و زمان در ایجاد 
پوس��یدگی دندان نقش دارن��د. این چهار 
عامل، همواره ایجاد پوس��یدگی می کنند و 
اگر هر کدام نباشد، دندان پوسیده نمی شود. 
بدون میکروب، پوسیدگی در دندان اتفاق 
نمی افتد. اگر میکروبها حضور داشته باشند 
و مواد قندی نباشد، شدت وقوع پوسیدگی 
به این اندازه نخواهد بود. وجود میکروبها 
و مواد قندی نیز در اش��خاصی که مقاومت 
طبیعی نس��بت به بیم��اری دارند نمی تواند 
پوس��یدگی ایجاد کند و باالخره میکروبها 
و مواد قندی و کمبود مقاومت ش��خص و 
دندان نیز در یک لحظه و یک روز س��بب 
خرابی دندان نمی ش��ود، بلکه مدت زمانی 
الزم اس��ت تا اینها بتوانند س��طح س��خت 

دندان را خراب کنند.
ــیدگی  ــای ایجاد کننده پوس میکروبه
ــدان: در ده��ان ه��ر فرد به ط��ور طبیعی  دن
انواع و اقس��ام میکروبها وجود دارد ولی همه 
میکروبهای موجود در دهان، پوس��یدگی را به 
وجود نمی آورند. وقتی مدتی دندان تمیز نشود، 
میکروبها ب��ر روی دندان الیه ای را تش��کیل 
می دهن��د که پالک میکروبی ن��ام دارد. پالک 
میکروبی الیه نرم و غلیظی است که از مقدار 
زیادی باکتریهای مختلف و سلولهای موجود 
در دهان تشکیل می شود و چنان بر سطح دندان 
می چسبد که به آسانی با آب شسته نمی شود. 
هر چه زمان بیش��تر می گ��ذرد، انواع مختلفی 
از میکروبه��ا وارد پالک میکروبی می ش��وند 
و بیماری زایی آن را بیش��تر می کنند. ذکر این 
نکته الزم اس��ت که پالک میکروبی با رسوب 
نرم س��فیدی که روی دندان می نشیند و قابل 
دیدن است، متفاوت است. این رسوبات سفید 
رنگ به آسانی با آب شسته می شود. ولی پالک 
میکروبی قابل دیدن نیس��ت و بی رنگ است. 
پالک میکروبی در صورتی قابل مشاهده است 
که آن را با مواد رنگی مخصوصی رنگ کنیم. 
برای نش��ان دادن پالک میکروبی از قرصهای 
رنگی که قرص آشکار کننده پالک میکروبی 
نام دارد اس��تفاده می ش��ود. برای از بین بردن 
پ��الک میکروبی باید با دقت و حوصله دندان 

را مسواک کرد.
ــیدگی  ــواد قندی چگونه باعث پوس م
دندان می شود؟ تقریباً همه مردم می دانند که 
مواد قندی دندانها را خراب می کند. میکروبهای 
موجود در پ��الک میکروبی از قند موجود در 
غذاها اس��تفاده کرده و آن را به اس��ید تبدیل 
می کنند. این اسید مینای دندان را حل کرده و 
پوسیدگی آغاز می شود. ولی آیا می توانیم قند 
را از غ��ذای روزانه خود حذف کنیم؟ مصرف 
مواد قندی برای س��المت دندانه��ا ضرر دارد. 
هرچه این مواد بیش��تر مصرف شوند، تعداد 
دفعات مصرف آنها زیادتر ش��ود، چسبنده تر 
باش��ند و از نوع قند س��اکاروز )قند معمولی( 
باشند، پوسیدگی بیشتر ایجاد می کنند. بنابراین 
بای��د گفت گرچه نمی توان م��واد قندی را به 
کلی از غذای روزانه حذف کرد اما می توان با 
استفاده از راههای گوناگون اثر زیان آور آنها را 

کاهش داد.
ــیدگی:  ــاد پوس ــرعت ایج ــان و س زم
پوس��یدگی دندان در یک لحظ��ه و یک روز 
انجام نمی ش��ود، بلکه مدت زمانی الزم است 
تا مینا حل ش��ده و بافت نرم مینا از بین برود. 
تحقیقات نش��ان داده است که بعد از خوردن 
غذا و رسیدن مواد قندی به میکروبهای پالک، 
2 تا 5 دقیقه طول می کشد تا اسید ایجاد شود. 
در طی مدت 10 دقیقه میزان اسید به حداکثر 
مقدار خود می رس��د سپس 20 تا 60 دقیقه در 

همان حال باقی می ماند و بعد از آن به تدریج 
ب��ه حال عادی برمی گردد. ب��ا هر بار خوردن، 
محیط پالک میکروبی، اس��یدی می شود و تا 
این محیط اس��یدی به حالت عادی برگردد، با 
خ��وردن مجدد، محیط دهان دوباره اس��یدی 
می شود. به این ترتیب دندانها دچار پوسیدگی 
می شود. اگر کودکی 9 مرتبه در روز آشامیدنی 
شیرین مصرف کند پس از مدتی لکه هایی بر 
روی دندانهایش پیدا می شود که نشانه شروع 
پوسیدگی است. به طور کلی پوسیدگی دندان 
بیش��تر بیماری نوجوانان است، یعنی دندانها 
معم��والً بالفاصله بعد از بیرون آمدن بیش��تر 
خراب می ش��وند، تا در سنین باالتر که مدتی 
از حضورشان در دهان گذشته است. بنابراین 
اهمیت مراقب��ت و نگهداری از دندانها در این 

سنین کامالً مشخص می شود.
مقاومت شخص و دندان: مجموعه ای از 
عوامل دفاعی در دهان هر شخص وجود دارد 
که در برابر ایجاد پوس��یدگی مقاومت می کند. 
وضعی��ت بزاق دهان و س��لولهای موجود در 
آن، شکل و فرم دندان، طرز قرارگیری دندانها، 
جن��س و نظایر اینها ت��ا ح��دودی در میزان 
پوس��یدگی تأثیر دارند، عالوه بر این برخی از 
مردم در برابر عوامل مخرب مقاومت بیشتری 
نشان می دهند. مقاومت شخص ممکن است 
ارثی، مادرزادی و یا اکتس��ابی باشد. همچنین 
مقاومت ممکن است همیشگی یا موقتی باشد. 
ب��ا این وجود از نظر محققین دو عامل اصلی 
یعنی میکروبها و مواد قندی، مهمترین عوامل 
ایجاد کننده پوس��یدگی هستند. البته راههایی 
برای مقاوم کردن ساختمان دندان وجود دارد. 
یکی از این راهها، رساندن فلوراید به دندانها 
اس��ت. فلوراید مقاومت دندانه��ا را در برابر 

پوسیدگی افزایش می دهد.
- برای پیشگیری از پوسیدگی دندان 

رعایت موارد زیر الزامی است:
مس��واک کردن دندانها توس��ط مسواک 
مناسب با روش صحیح در مدت زمان مناسب 

برای حذف پالک میکروبی.
 اس��تفاده از ان��واع ن��خ دن��دان و دهان 
شویه هایی که توسط پزشک تجویز می شوند. 
نظارت بر مصرف م��واد قندی در برنامه 

غذایی.
عدم استفاده از دخانیات. 

 استفاده از فلوراید با روشهای مختلف و 
زیر نظر پزشک.

پوشاندن ش��یارهای سطح دندان )فیشور 
س��یالنت( ب��رای جلوگی��ری از گس��ترش 

پوسیدگی. 
پر کردن پوسیدگی های مختصر به منظور 

جلوگیری از پیشرفت آن.
مراجعه منظم به دندانپزشک برای مراقبت 

از وضعیت دهان و دندان.

تخم کتان

مادران باردار اینها را نخورند!

بيماريهای دندان نسخه گیاهی

برای یک مادر باردار، این 9 ماه حاملگی 
ممکن است پرچالش  ترین ماه  های زندگی 
باشد. به گزارش ایسنا، در این دوران، تغییرات 
زیادی در بدن رخ می  دهد که مادر باید بیش 
از همیشه مراقب چیزهایی باشد که می خورد. 
روزنامه دیلی میل در مقاله جدیدی، فهرستی 
از خوردنی  ها و نوشیدنی  هایی را ارائه کرده 
که در دوران بارداری زنان باید از مصرف آن 
پرهیز کنند. محققان می  گویند: در این زمان 
توجه و دقت به رژی��م غذایی باید در رأس 

تمام کارهای دیگر قرار گیرد.
مص��رف  از  بای��د  دوره  ای��ن  در   *
نوشیدنی های کافئین دار و گازدار مثل قهوه، 
چ��ای و کوالها خودداری ش��ود. مقدار زیاد 
کافئین روی رش��د کودک تأثی��ر می  گذارد. 
نتایج یک پژوهش اخیراً نش��ان داده اس��ت 
زنان بارداری که حتی روزانه یک فنجان قهوه 
اس��تفاده می  کنند در معرض ب��ه دنیا آوردن 

ن��وزادان کم وزن ق��رار می  گیرند. به همین 
خاطر توصیه می  شود حتی االمکان از مقدار 

قهوه مصرفی در طول روز کاسته شود.
* زنان ب��اردار باید از مصرف زیاد مواد 

قندی خودداری کنند.
* مص��رف غذاهای دریای��ی که حاوی 
مقادیر زیاد جیوه هستند )مانند ماهی دودی و 

ماهی تن( باید به شدت محدود شود.
* شیر غیرپاس��توریزه می  تواند حاوی 
نوعی باکتری باشد که از جفت عبور می  کند 
و باعث بروز عفونت و مسمومیت خونی در 
جنین می شود. به همین علت، مادران باردار 

حتماً باید از شیر پاستوریزه استفاده کنند.
* توصیه می ش��ود که زن��ان در دوران 
بارداری باید تخم مرغ را در حالتی که سفیده 
و زرده آن کاماًل پخته شده و سفت شده باشد 
مصرف کنند؛ چون مصرف خام آن زیان آور 

است.

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/27

شماره: 881305 ک 120
چون خانم ناهید فیوج فرزند محمدرضا ش��کایتی علیه آقای ابوالفضل خواجه 
فرزند افراس��یاب مبن��ی بر ترک نفقه مط��رح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
881305 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/4/16 س��اعت 10/30 
صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حس��ب ماده 
180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
428/ م الف

مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1389/1/15

شماره: 890004 ک 108
چون آقای رضا نصری و حس��ن و محمد زارعی شکایتی علیه آقای 1- حسن 
سوادکوهی فرزند همایون 2- اس��ماعیل سوادکوهی 3- محسن رحیمی مبنی 
ب��ر ایراد جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890004 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/3/30 س��اعت 11 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
444/ م الف

مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1389/1/15

شماره: 890032 ک 108
چون آقای میثم اس��دی فرزند رسول ش��کایتی علیه آقای محمدعلی عسگری 
مبن��ی ب��ر ایراد جرح عم��دی با چاقو مط��رح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890032 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/3/25 ساعت 9 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعم��ل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
443/ م الف

مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی احضار متهم ادریس عمرزهی

تاریخ: 88/12/26
شماره: 871512

کالسه: 871512 شاکی: محسن مهرساب 
نظر به اینک��ه آقای ادریس عمرزهی به اتهام بی احتیاطی در رانندگی منجر به 
صدمه بدنی غیرعمدی از طرف ش��عبه 39 دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین 
وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 39 دادیاری دادس��رای 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد از 

مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
442/ م الف

دفتر دادیاری شعبه 39 دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ به خانم فاطمه بدیهی

تاریخ: 88/12/25
شماره: 880898 د/30

نظ��ر به اینکه خان��م فاطمه بدیهی فرزن��د غالمعلی به اته��ام مزاحمت تلفنی 
حسب ش��کایت آقای ابراهیم یاری فرزند غالمحسین از طرف این دادسرا در 
پرونده کالس��ه 880898 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قان��ون آئین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.
424/ م الف

دادیار شعبه 30 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/27

شماره: 881626 د 37
نظ��ر به اینک��ه آقای مجید معصومی به اتهام ورود ب��ه عنف به ضرب عمدی، 
تخریب عمدی از طرف این ش��عبه 37 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین وس��یله در 
اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
حداکث��ر یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 37 دادس��رای اصفهان جهت 
پاس��خگویی به اتهام خود حاضر، در ص��ورت عدم حضور بعد از مهلت فوق 

اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
454/ م الف

دادیاری شعبه 37 دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 89/1/17

شماره: 890041 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 890041 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرس��ی کیفری وقت رس��یدگی تاریخ 89/3/22 ساعت 9 صبح به آقای اکبر 
ابراهیمی مجهول المکان ابالغ میش��ود که در خصوص ش��کایت آقای محسن 
شریفی علیه شما دایر بر شرکت در تحصیل مال به طریق نامشروع جهت دفاع 
در مورد اتهام وارده به ش��عبه دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر شوید بدیهی 
اس��ت پس از پایان مدت مقرر و عدم حض��ور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد.
578/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 89/1/16

شماره: 890019 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 890019 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرسی کیفری وقت رسیدگی تاریخ 89/3/11 ساعت 9 صبح به آقای مرتضی 
پاس��االر مجهول المکان ابالغ میش��ود که در خصوص ش��کایت آقای حسن 
محمدیان علیه شما دایر بر ایراد ضرب عمدی جهت دفاع در مورد اتهام وارده 
به ش��عبه دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر ش��وید بدیهی اس��ت پس از پایان 

مدت مقرر و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
577/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 89/1/16

شماره: 890014 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 890014 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرس��ی کیفری وقت رس��یدگی تاری��خ 89/3/11 س��اعت 11 صبح به آقای 
محس��ن کالنترزاده مجهول المکان ابالغ میشود که در خصوص شکایت آقای 
محس��ن یاوری علیه شما دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از آن جهت دفاع 
در مورد اتهام وارده به ش��عبه دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر شوید بدیهی 
اس��ت پس از پایان مدت مقرر و عدم حض��ور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد.
576/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 89/1/16

شماره: 890009 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 890009 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرسی کیفری وقت رسیدگی تاریخ 89/3/10 ساعت 11 صبح به آقای مهران 
قاس��می مجهول المکان ابالغ میش��ود که در خصوص ش��کایت آقای س��عید 
اس��ماعیل زاده علیه ش��ما دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین جهت 
دفاع در مورد اتهام وارده به ش��عبه دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر ش��وید 
بدیهی اس��ت پس از پایان مدت مقرر و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد شد.
575/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 89/1/14

شماره: 881616 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 881616 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرسی کیفری وقت رسیدگی تاریخ 89/3/16 ساعت 11 صبح به آقای محمد 
س��یاه مرد مجهول المکان ابالغ میش��ود که در خصوص ش��کایت خانم مریم 
مش��اک علیه ش��ما دایر بر خیانت در امانت جهت دفاع در مورد اتهام وارده به 
شعبه دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر شوید بدیهی است پس از پایان مدت 

مقرر و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
579/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 89/1/14

شماره: 870268 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 870268 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرس��ی کیفری وقت رس��یدگی تاریخ دوشنبه 89/3/17 س��اعت 9 صبح به 
آقای پژمان میرکریمی مجهول المکان ابالغ میش��ود که در خصوص ش��کایت 
آق��ای رض��ا روزبهانی و غیره علیه ش��ما دایر بر کالهب��رداری جهت دفاع در 
م��ورد اتهام وارده به ش��عبه دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر ش��وید بدیهی 
اس��ت پس از پایان مدت مقرر و عدم حض��ور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد.
580/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 89/1/14

شماره: 881726 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 881726 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرسی کیفری وقت رسیدگی تاریخ یکشنبه 89/3/16 ساعت 9 صبح به آقای 
حسین س��یله تانی مجهول المکان ابالغ میشود که در خصوص شکایت آقای 
غفار فهندژ سعدی علیه شما دایر بر خیانت در امانت جهت دفاع در مورد اتهام 
وارده به ش��عبه دادگاه عمومی جزائی حاضر ش��وید بدیهی است پس از پایان 

مدت مقرر و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
581/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/27

شماره: 871041 ب 8
در پرونده کالس��ه 871041 ش��عبه 8 بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب
اصفهان آقای رس��ول یوسف ش��وردزی فرزند عباس شکایتی علیه آقای روح 
االمین ساغرجان فرزند محمود دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده 
که در جهت رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع گردید: نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباشد، حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یکماه به ش��عبه مربوط مراجعه تا ضمن اعالم نش��انی کامل خود جهت 
پاسخگوئی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
572/ م الف

مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/27

شماره: 881458 ب 8
در پرونده کالس��ه 881458 ش��عبه 8 بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب
اصفهان آقای محمد عرفان به والیت از فرزندتان اوستا عرفان فرزند ابوالقاسم 
ش��کایتی علیه آقای امی��ر زارعی دایر بر ایراد ضرب و ج��رح عمدی با چاقو 
مطرح نموده که در جهت رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع گردید: نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان میباش��د، حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری 
مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به ش��عبه مربوط مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاسخگوئی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. 

در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
573/ م الف

 مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/14
شماره: 880645

چون آقای محمد تنهایی فرزند یوسف شکایتی علیه آقای علی حیدری رادانی 
مبن��ی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 880645 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/4/1 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیف��ری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و 
نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.574/ م الف
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی اصفهان
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   پژمان سلطانی
گروه اول: صعود استقالل، حذف نماینده عربستان

با پیروزی 2 بر یک شاگردان مرفاوی در حضور نزدیک به 70 هزار 
تماشاگر ایرانی مقابل االهلی عربستان و پیروزی الغرافه قطر مقابل الجزیره 
ام��ارات در یک هفته مانده به آخر بازی های گروهی، نمایندگان ایران و 
قطر به مرحله حذفی صعود کردند . در ششمین هفته، استقالل و الغرافه 
به ترتیب مقابل الجزیره امارات و االهلی عربستان برای صدرنشینی در این 
گروه به میدان می روند . در صورتی که استقالل در گروه اول صدرنشین 
ش��ود، احتمال دارد که در مرحله حذفی با سپاهان اصفهان برخورد کند، 
برای اینکه تیم های ایرانی گروه اول و س��وم با هم مقابله نکنند باید در 

گروهشان اول و یا دوم شوند.
االهلی عربستان 1                     هفته پنجم:           استقالل ایران 2  

الجزیره امارات 2                         الغرافه قطر 4 
جدول گروه اول

ف
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ت
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یاز
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511-532استقالل ایران1

5311110الغرافه قطر2

336-52االهلی عربستان3

91-14-5الجزیره امارات4

گروه دوم: معادله سه مجهولی
ذوب آه��ن ک��ه در 4 بازی قبلی خود در جام باش��گاه های آس��یا
 10 امتیاز کسب کرده بود، از نظر کارشناسان، شانس اول صعود به مرحله 
حذفی در بین دیگر تیم های ایرانی بود؛ اما با شکست این تیم، مقابل تیم 
قعرنش��ین گروه دوم الوحده امارات و تساوی دو تیم االتحاد عربستان و 
بنیادکار ازبکستان، معادالت این گروه بر هم خورد و هر 3 تیم اول جدول 
شانس حضور به مرحله حذفی را پیدا کردند. شاگردان ابراهیم زاده خطر 
را به خوبی احساس می کنند. اگر ذوب آهن، مقابل االتحاد عربستان در 
فوالدشهر بازی را با اختالف یک گل واگذار کند و بنیادکار در تاشکند، 
با اختالف 4 گل نماینده امارات را شکست دهد، آن وقت این تیم ایرانی 
است که باید با جام وداع کند؛ اما ذوب آهن تیمی است که مقابل تیم های 
قدرتمند با انسجام و قدرت خاصی پا به میدان می گذارد و جشن صعود 

به مرحله حذفی در فوالدشهر برپا خواهد شد.
ذوب آهن 0    هفته پنجم:       الوحده امارات 1  

         االتحاد عربستان 1       بنیادکار ازبکستان 1
جدول گروه دوم
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5311410ذوب آهن ایران1

522138االتحاد عربستان2

521207بنیادکار ازبکستان3

73-4-51الوحده امارات4

گروه سوم: سپاهان امیدوارتر از همیشه
سپاهان که در دور رفت لیگ قهرمانان فوتبال آسیا نتایج خوبی را به 
دست نیاورده بود از نظر کارشناسان هیچ شانسی برای صعود نداشت، اما 
این تیم با کسب دو پیروزی مقابل پاختاکور ازبکستان و الشباب عربستان 
به بازی ها برگشت و امید سپاهان به صعود زیاد تر شد. سپاهان هم اکنون 
با 8 امتیاز در رده دوم این گروه قرار دارد و در بازی آخر خود در امارات 
باید به مصاف العینی برود که هیچ گونه شانسی برای صعود ندارد، اما آنها 
مقابل چش��مان تماشاگران خود برای اعاده حیثیت به میدان می روند  و 
شاگردان قلعه نویی نباید آنها را دست کم بگیرند؛ تا داستان ذوب آهن، 
برابر الوحده امارات، برای آنها تکرار نشود. در طرف دیگر دو تیم پاختاکور 
ازبکستان و الشباب عربستان بازی نفس گیری را مقابل هم ارائه می دهد. 
در صورت پیروزی سپاهان و تساوی دو تیم دیگر،  این تیم ایرانی است 

که به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود می کند.
الشباب عربستان 0  هفته پنجم:        سپاهان ایران 1 

         پاختاکور ازبکستان 3         العین امارات 2
جدول گروه سوم
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19-2-53پاختاکور زبکستان1

522128سپاهان ایران2

521217الشباب عربستان3

24-5113العین امارات4

گروه چهارم: صعود مقتدرانه الهالل عربستان
گرچه الهالل عربستان در یک بازی انتقادآمیز در خانه، مقابل تیم السد 
قطر به تساوی صفر - صفر تن داد، اما این تیم نسبت به 3 تیم دیگر جواز 
حضور در مرحله حذفی را به عنوان صدرنشین کسب کرد و نتیجه تساوی 
این دو تیم برای مس کرمان نماینده ایران بهترین فرصت بود تا در مقابل 
االهلی امارات، با کسب 3 امتیاز زمین مسابقه را ترک کنند؛ اما شاگردان 
لوکابوناچیچ قدر این فرصت را ندانستند و صعودشان به مرحله حذفی 
به اما و اگر فراوان کشیده شد. پس آنها باید الهاللی را در کرمان شکست 
دهد که این بازی برای آنها کاماًل جنبه تشریفاتی دارد. در سوی دیگر اگر 
الس��د قطر مقابل االهلی امارات تن به شکست یا تساوی دهد، نارنجی 
پوشان کرمانی را در مرحله بعد خواهیم دید؛ اما احتمال اینکه قطری ها در 

کشورشان امتیازی به تیم االهلی امارات بدهند، بسیار کم است.
السد قطر0 هفته پنجم:         الهالل عربستان 0  
مس ایران1                       االهلی امارات 2  

جدول گروه چهارم
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611-532الهالل عربستان1

521237السد قطر2

26-3-52مس ایران3

74-5113االهلی امارات4

   زاینده رود
سرمربی تیم هندبال شهرداری سبزوار پس از شکست مقابل ذوب آهن به خبرنگاران 
گفت: بازی بس��یار س��ختی برای تیم ما مقابل قهرمان سال گذشته بود. آنها امسال هم در 
رده دوم جدول رده بندی قرار دارند. ش��عبان پور ادامه داد: در نیمه نخست، بازی خوبی 
را مقابل شاگردان صادقی انجام دادیم، اما در نیمه دوم از نظر بدنی تحلیل رفتیم و به دلیل 
اینکه تیم ما روی 6 بازیکن می چرخد، از نظر مهره شهرداری سبزوار دارای محدودیت 
بازیکن است و به عقیده من اصفهان مهد هندبال ایران است و 2 تیم صدر جدولی از این 
شهر بزرگ هستند. وی در پایان افزود: تیم ما در ایران تنها تیمی است که همه بازیکنانش 
بومی هس��تند؛  اما متأس��فانه اسپانس��ر خوبی ن��دارد. تیمهای دیگر را ب��ا مبلغ بیش از

 500 میلیون تومان بسته اند، اما تیم ما با 200 میلیون تومان بسته شده است. 

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان در نشستی 
مشترک که با حضور مسئوالن دو باشگاه برگزار شد، تفاهم نامه همکاری را در حوزه های علمی 
آموزش ورزشی منعقد کردند. به گزارش پایگاه خبری سپاهان، در این تفاهم نامه همکاری که 
بین دکتر احمد علی فروغی ابری و محمدرضا ساکت منعقد شد، موارد ذیل برای همکاری های 
دو جانبه به اجرا درمی آید: تشکیل و راه اندازی دوره کارشناسی مربی در رشته های ورزشی 
فوتبال، هندبال و کاراته به منظور ارتقاء سطح علمی، توانائی های فنی و آمادگی بیشتر مربیان 
ورزش قهرمانی و حرفه ای با اس��تفاده از اس��اتید معتبر داخلی و خارج��ی. تهیه و تدوین و 
تصویب برنامه های آموزش نظری و عملی پیش دوره و دوره کارشناسی با رعایت موازین و 
مقررات آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمدرضا ساکت 
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در این نشست گفت: باشگاه سپاهان در راستای سیاست 
دانش افزائی خود برنامه ها و دوره های ویژه ای را تاکنون جهت پرسنل، مربیان و ورزشکاران 
خود به اجرا گذاش��ته است و امیدواریم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین باشگاه و دانشگاه آزاد 
اسالمی خوراسگان که از دانشگاه های معتبر ایران است، فصل جدیدی برای تداوم این سیاست 
در حوزه های علمی و آموزشی باشگاه باشد. دکتر فروغی ابری نیز در این نشست گفت: باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان از باشگاه های حرفه ای ایران و آسیا است که تاکنون به خوبی نشان داده در 
کنار ورزش قهرمانی و دستیابی به افتخارات ورزشی از لزوم آموزش های حرفه ای و در سطح 
عالی در ورزش غافل نمانده و روند رو به رشد خود را در همه حوزه های ورزشی با تکیه بر 
آموزش های علمی و بین المللی ادامه می دهد. وی اضافه کرد: در این تفاهم نامه مشترک مصمم 
هستیم تا این باشگاه را در اجرای سیاستهای علمی و آموزشی یاری دهیم و ظرفیت های این 
باشگاه در حوزه آموزش عالی را بیش از پیش فعال کنیم. گفتنی است برپایی دوره های لیسانس 
فوتبال، هندبال و کاراته از 3 سال پیش به پیشنهاد باشگاه فوالد مبارکه سپاهان مورد مطالعه قرار 

گرفت که برای اولین بار توسط دانشگاه آزاد اسالمی به اجرا درمی آید.

مدیرعامل باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان گفت: س��پاهانی ها در دیدار با الشباب با ایجاد 
موقعیت های گل متعدد و صددرصد ، پتانسیل باالی خود را نشان دادند، که این مسأله حکایت 
از توانایی های باالی آنها دارد. وی در گفتگو با پایگاه خبری سپاهان با اعالم این مطلب افزود: 
ایجاد و خلق موقعیت های متعدد گل س��تودنی اس��ت، اما امیدوارم سپاهانی ها در دیدارهای 
آتی در موقعیت های گل حریص تر و دقیق تر عمل کنند، تا خیالشان از کسب 3 امتیاز در هر 
دیدار راحت باش��د. وی ادامه داد: هواداران س��پاهان در بازی سه شنبه یک روز به یادماندنی را 
آفریدند و با تشویق های محکم شان بهترین تکیه گاه برای بازیکنان بودند، ضمن اینکه دست 
اندرکاران ستاد آسیایی باشگاه نیز، باعث شدند تا دیدار با الشباب در کمال نظم و انضباط برگزار 
ش��ود. وی با اش��اره به سایر مسابقات سپاهان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما یک 
فینال حس��اس برای صعود از گروه سوم و 4 فینال هم برای قهرمانی لیگ برتر ایران داریم که 
همه مجموعه س��پاهان برای این نبردهای حساس و حیاتی آماده هستند، تا با موفقیت در این 
دیدارها باز هم هواداران را خوشحال ببینیم و سپاهانی ها نتیجه زحمات خود در این فصل را به 
خوبی دریافت کنند. ساکت در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به مذاکره برخی از باشگاه با 
بازیکنان تیم فوتبال سپاهان گفت: اقدام زشت و آلوده برخی باشگاه ها و مربیان برخی تیم ها که 
حتی وضعیت شان برای فصل آینده مشخص نیست با توجه به اینکه 4 هفته تا پایان لیگ باقی 
مانده  برای ما مشخص شده است و به آنان هشدار می دهیم که ادامه این روند آلوده و نخ نما 
برای آنها سرانجام خوب و خوشی ندارد. وی اضافه کرد: این سیاست های سیاه و کثیف همه 
ساله وجود داشته و قطعاً با توجه به نمایش درخشان این فصل سپاهانی ها باشگاه های دیگر 
با اجرای این پروژه به دنبال ایجاد التهاب در اردوگاه س��پاهان هستند، در اینباره به بازیکنانمان 
گفته ایم فریب این برنامه ها را نخورند و مطمئنم که این تحریکات تأثیری در تداوم درخشش 

سپاهان در مسابقات پیش رو نخواهد داشت. 

   پژمان غفاری
تیم فوتبال جوانان ذوب آهن 
اصفهان ب��ا بیس��ت امتیاز در 
گروه خودش در صدر جدول 
رده بندی لیگ دسته اول ایران 
ق��رار دارد. حس��ن ش��فیعی، 
تیم جوان��ان ذوب  س��رمربی 
آهن اصفهان، ب��ه خبرنگار ما 
گف��ت: رقابته��ای دس��ته اول 
جوان��ان ای��ران در 2 گروه 8 
تیمی در حال برگزاری است، 
که تی��م ما با 10 ب��ازی انجام 
داده در رده اول گروه یک این 

مس��ابقات قرار دارد. ش��فیعی افزود: ما چهار بازی با تیمهای ش��هرداری تبریز، استقالل 
اهواز، شهرداری مازندران و شموشک نوشهر داریم، تا به جمع 4 تیم پایانی برسیم و در 
آنجا به صورت دوره ای برای کس��ب مقام قهرمانی تالش کنیم. در س��ال گذشته به مقام 
س��وم رس��یدیم؛ ولی امسال عزم خود را برای قهرمانی جزم کرده ایم. هدف از تیم داری 
در سطح پایه، بازیکن سازی برای تیم اصلی ذوب آهن است و به جرأت می توان گفت، 
ذوب آهن تنها تیمی اس��ت که در آس��یا از 18 بازیکن پایه استفاده می کند. سرمربی تیم 
جوانان ذوب آهن به یارگیری قبل از مس��ابقات اشاره کرد و اظهار داشت: تیم های پایه 
باش��گاه هر کدام 5 مربی برای انتخاب بازیکن در کادر خود دارند، که در س��ال گذشته 
550 نفر بازیکن به اضافه بازیکنان نوجوانان باشگاه در طول یک ماه، هر روز زیر نظر ما 
تس��ت دادند و در نهایت ما 27 بازیکن را برای تیم اصلی انتخاب کردیم. وی افزود: به 
هیچ وجه اهل پارتی بازی نیستم و هر بازیکنی که شایسته است را به تیم دعوت خواهم 
کرد. مربی، همیشه دنبال بازیکن خوب و با استعداد است و اگر پارتی در این مسأله نقش 
داش��ته باشد، اول خود مربی ضرر می کند و تا مرز اخراج شدن پیش می رود. وی ادامه 
داد: پدر و مادرها بچه های خود را برترین می دانند و تعصب خاصی بر روی آنها دارند، 
ما باید داش��ته های آنها را با یکدیگر بس��نجیم و بهترین بازیکن را انتخاب کنیم. شفیعی 
پیرامون مدارس فوتبال تأکید کرد: مدارس فوتبال ما برای کسب درآمد هستند. بعضی از 
مربیانی که به نونهاالن و نوجوانان آموزش می دهند، حتی یک بغل پای معمولی هم بلد 
نیس��تند. وی در ادامه گفت: با یک س��اعت تمرین و کار در یک دوره 3 ماهه نمی توان 
فوتبالیست شد و مدارس فوتبال به عقیده من 2 نوع هستند. اول مدرسه فوتبال قهرمانی 
و دوم مدرس��ه فوتبال تفریحی. در بحث قهرمانی بازیکنان هم عالقه مند هس��تند و هم 

استعداد فوتبال را دارند. 

قاسم شعبان پور: 
اصفهان مهد هندبال ایران است

انعقاد تفاهم نامه همکاری باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان و دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان

هشدار ساکت؛
 این روند آلوده سرانجام خوبی ندارد

حسن شفیعی: 
مدارس فوتبال هدفشان کسب درآمد است

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/1/17

شماره: 26/89 ش ح/ 22
در خصوص پرونده کالس��ه 26/89- 22 خواهان نادر بزرگمهر دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال به طرفیت شهرام دامیده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 89/3/1 ساعت 3 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.507/ م الف
مدیر دفتر 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 89/1/17
شماره: 293/88 ح ش19 

بموجب رأی ش��ماره 445 تاریخ 88/7/30 حوزه 19 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای لطفعلی مالاحمدی نام پدر: حسینعلی 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و سه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین کلیه خسارات 
تأخیر و تأدیه 1388/4/24- )تاریخ تقدیم دادخواست( 88/4/24 تا مرحله اجرا در حق 
محکوم له آقای محمدرضا الغران به وکالت داریوش صمیمی نش��انی محل اقامت: 

اصفهان- بلوار کشاورزی- کوچه شهید یزدانی بن بست شهید جهانگیری.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
و مف��اد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام 

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.644/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 19 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1299-88  

شماره دادنامه: 89/1/21-29
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: مریم رهنما فرزند اسماعیل نشانی: اصفهان بلوار کشاورز، جنب بانک ملی، 
درب کرم رنگ، منزل آقای رهنما 

خوانده: 1- مهرداد علی اکبری س��یچانی فرزند محمود نشانی: اصفهان، خ توحید، 
کوچه گلستان، مجتمع گلستان، واحد شماره 5

2- کیومرث قائدامینی هارونی فرزند خان محمد مجهول المکان
خواسته: الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو رنو به شماره انتظامی 14274- تهران 

41 به انضمام خسارات دادرسی و قانونی مقوم سه میلیون و یکصد هزار ریال
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 

ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی مریم رهنما به طرفیت مهرداد علی اکبری سیچانی و کیومرث 
قائد امینی به خواس��ته الزام به انتقال سند رس��می یکدستگاه خودرو رنو به شماره 
انتظامی 14274- تهران 41 بانضمام خسارات دادرسی و قانونی مقوم به سه میلیون 
و یکصد هزار ریال نظر به دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و احراز 
رابطه قراردادی فیمابین طرفین پرونده به جهت اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و الیحه و دلیلی در جهت رد ادعای خواهان به 
شعبه ارائه ننموده اند و با توجه به پاسخ استعالم راهور که خوانده ردیف دوم آقای 
کیومرث قائدامینی را به عنوان مالک خودرو اعالم نموده است، لذا دعوی مطروحه 
را وارد دانس��ته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی و 515 و 519 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به الزام حضور در 

دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودرو رنو به شماره انتظامی 14274- تهران 41 
بانضمام پرداخت سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید و در 
مورد خوانده ردیف اول به جهت اینکه طبق استعالم راهور سند مالکیت به نام وی 
صادر و اعالم نشده است لذا دعوی مطروحه نسبت به وی وارد ندانسته و به استناد 
بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رأی 
صادره غیابی و بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع خواهد بود. 

669/ م الف
سید جعفر هاشمی- شورای حل اختالف شعبه هفتم حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 89/1/19
شماره: 3/89 اجرائیه

پیوست: 305/88
بموجب رأی شماره 574 تاریخ 88/9/26 حوزه 34 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان- خوراسگان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای قدرت اله دایی زاده 
نش��انی محل اقامت: اصفهان- هفتون- امام زاده- کوچه ش��یرودی- کوچه بهمن 
پالک 331 محکوم است به: پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال معادل 
یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان 15/500/000 ریال بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت سی هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار 
ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان آقای حیدرعلی شاهین نشانی محل اقامت: 

خمینی شهر- خ امام شمالی- کوچه شهید ملک پور- پالک 24 می باشد.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
و مف��اد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام 

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.659/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 34 حقوقی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/22

شماره: 183/89 ح/ 10
خانم پروین مختاری کرچگانی دارای شناس��نامه ش��ماره 2 به شرح دادخواست به 
کالسه 183/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرضا طاهری کرچگانی بشناسنامه 29 در تاریخ 88/12/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

دو پسر و دو دختر و همسر و پدر و مادر به شرح ذیل می باشند؛
1- فرهاد طاهری کرچگانی به ش ش 298 فرزند متوفی
2- فردین طاهری کرچگانی به ش ش 279 فرزند متوفی
3- مهری طاهری کرچگانی به ش ش 378 فرزند متوفی

4- شهرزاد طاهری کرچگانی به ش ش 1160068682 فرزند متوفی
5- پروین مختاری کرچگانی به ش ش 2 همسر متوفی
6- اقدس مختاری کرچگانی به ش ش 14 مادر متوفی

7- غالمرضا طاهری کرچگانی به ش ش 3 پدر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.674/ م الف
فانیان- رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/23

شماره: 189/89 ح/ 10
خانم مونت هورمند دارای شناس��نامه ش��ماره 1266 به شرح دادخواست به کالسه 
189/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که ش��ادروان ناصر حسن پوراصیل بشناس��نامه 8 در تاریخ 88/12/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 

و یک دختر و همسر به شرح ذیل می باشند؛
1- مهدی حسن پور اصیل شیر جوپشت به ش ش 328 فرزند متوفی

2- علی حسن پور اصیل به ش ش3-003844-127 فرزند متوفی
3- بنفشه حسن پور اصیل به ش ش 1873 فرزند متوفی 
4- مونت هورمند به ش ش 1266 همسر متوفی و الغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.676/ م الف
فانیان- رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/1/18

در خصوص پرونده کالسه 3/89 خواهان منوچهر خلیلی دادخواستی مبنی بر الزام به 
انتقال سند به طرفیت خلیل آقالر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 89/2/29 ساعت 6 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.621/ م الف
مدیر دفتر 24 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/1/17

شماره: 880867 ب17
نظر به اینکه آقای کریم باباپور فرزند لهراسب به اتهام سرقت از منزل حسب شکایت 
عبدالمجید فروغی فرزند رضا از طرف این بازپرس��ی تحت تعقیب اس��ت و ابالغ 
احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع پنج اصفهان واقع در خیابان قائمیه کوچه فضیلت 
جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه 

از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.423/ م الف
مدیر دفتر شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
تاریخ: 88/12/23

شماره: 880011 ب9
بدینوسیله اعالم میگردد خانم فاطمه حفیظی شکایتی علیه آقای علی سلیمانی مجهول 
المکان دائر بر جعل س��ند عادی و اس��تفاده از آن به این بازپرسی تسلیم و با کالسه 
880011 ثبت گردیده که از مش��تکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رسیدگی دعوت بحضور میش��ود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت 
درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.422/ م الف
داعی- مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسی اصفهان

آگهی احضار متهم 
تاریخ: 88/12/26

شماره: 871380 ت 39
شاکی: حسن فرتاش خیام 

کالسه: 871380
نظر به اینکه آقای علی یوسفی به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو از طرف این شعبه 
39 دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 

او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 39 دادیاری 
دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد 

از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 430/ م الف
دفتر دادیاری شعبه 39 دادسرای اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/25

شماره: 880886 ک 120
چون خانم سمیه جعفری فرزند عبداهلل شکایتی علیه آقای نثار احمد جعفری فرزند 
فضل اهلل مبنی بر ترک نفقه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880886 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/4/7 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 429/ م الف
مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
شماره درخواست: 8910463755300006

شماره پرونده: 8809983755300244
شماره بایگانی شعبه: 880244

تاریخ تنظیم: 1389/1/19
 محکوم لهم: محمدحسین، محمدحسن، غالمرضا، محمدعلی، عباسعلی و مهدی 

همگی هاشمی فرزندان علی محمد به نشانی: سجزی، خیابان انقالب، پالک 430
محکوم علیهم: 1- باقر هرندیان فرزند ابوالقاس��م 2- محمد اسماعیل، رضا و زهرا 

همگی هرندیان فرزندان ابراهیم مجهول المکان
به موجب دادنامه شماره 8809973755300414 مورخ 88/10/30 دادگاه عمومی بخش 
کوهپایه، محکوم علیهم ردیف دوم محکوم هستند به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رس��می و انتقال 31 س��هم از 1728 س��هم از پالک 20 اصلی واقع در بخش 19 ثبت 
اصفهان به خواهان ها و محکوم علیه ردیف اول محکوم اس��ت به حضور در دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال رسمی 20/5 سهم از ملک یاد شده فوق به خواهان ها و محکوم 
علیهم ردیف اول و دوم محکوم هستند به پرداخت مبلغ 461/100 ریال بابت خسارات 
دادرس��ی در حق محکوم لهم و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم 
علیهم موظف هستند ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به مرحله اجرا درآورند. 584/ م الف
هادی وطن خواه – دادرس دادگاه عمومی بخش کوهپایه 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به مژگان و محمد مختاری

تاریخ: 89/1/21
شماره: 880553

کالسه پرونده: 553/88
وقت رسیدگی: 89/2/29 – 9 صبح

خواهان: سازمان آموزش و پرورش اصفهان
خواندگان: مژگان- محمد شهرت مختاری

خواسته: اعاده دادرسی
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند.786/ م الف 
مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان

مروری بر 4 گروه غرب ليگ قهرمانان فوتبال آسيا
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ی��ک منتقد با بی��ان اینکه »به رن��گ ارغوان« 
خونی تازه در رگ های سینمای روز ایران است، 
گف��ت: اگر این فیلم موج��ب ایجاد فضایی برای 
آزاداندیشی خردمندانه ش��ود، ابراهیم حاتمی کیا 
م��زد خ��ود را گرفته اس��ت. جبار آذی��ن، منتقد 
س��ینما در گفتگو با فارس در مورد فیلم به رنگ 
ارغوان س��اخته ابراهیم حاتمی کیا، اظهار داشت:
به رنگ ارغوان در کارنامه سینمایی این کارگردان 
و حی��ات کنون��ی س��ینمای ای��ران و عرصه های 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی ایران نقط��ه عطف تلقی 
می ش��ود. وی در ادام��ه افزود: ای��ن فیلم پس از 
آژانش شیشه ای، سینمایی ترین کار این کارگردان 
اس��ت. قابلیت های به ثمر نشس��ته فیلمسازی در 
ابعادی باالتر از اس��تاندارد فیلم های رایج ایرانی 
در این فیلم در بخش ه��ای فیلمنامه، کارگردانی، 
بازی س��ازی، ش��خصیت پردازی و فیلمب��رداری 
اصول��ی و حرفه ای قابل مش��اهده اس��ت که از 
همین منظر، برای ابراهیم حاتمی کیا امتیاز باالیی 
محس��وب می ش��ود. این منتقد در ادام��ه افزود: 
س��ینمای ایران مدت هاست که به هوای تازه نیاز 

دارد و اک��ران چنین فیلمی ولو ب��ا فاصله ای پنج 
ساله، به لحاظ موضوع و ساختار فیلمنامه، خونی 
ت��ازه را وارد رگ ه��ای فرهنگ و هن��ر و اقتصاد 
س��ینمای ایران ک��رد و این مهم ارزش��مندترین 
هدیه به رنگ ارغوان به جامعه س��ینمای ایران و 
سالم اندیشان است. وی در پایان گفت: اگر اکران 

این فیلم به زدوده ش��دن زنگارهای کج اندیشی و 
جزم اندیشی از عرصه سینما و جامعه مدد رساند و 
به همت نخبگان سالمت اندیش سینما و مسئوالن 
سینمایی، موجب ایجاد فضایی برای آزاداندیشی 
خردمندانه شود، فیلم ابراهیم حاتمی کیا مزد خود 

را گرفته است که امید ما چنین است.

    حامد قصری
اگ��ر یک روز ب��ه خود فرص��ت دهی و پا 
بر س��نگ فرش  کوچه پ��س کوچه های جلفای 
اصفهان بگذاری، با انبوهی از کافی ش��اپ های 
جورواج��ور مواجه می ش��وی، ک��ه پاتوق یک 
طی��ف از جوانان و آدم های میان س��ال اس��ت. 
این کافه های به اصطالح روش��نفکری، بیش��تر 
به ژست های روش��نفکرمآبانه و کم خرد شبیه 
است، تا اصل هنر انس��ان. در گذشته اگر یکی 
دو تا بودند، امروز همانند قارچ زیاد ش��ده اند. 
کافه هایی ک��ه به پیروی از کافه های دهه چهل 
و پنج��اه فرانس��ه و اکث��ر کش��ورهای اروپایی 
با چن��د صندلی لهس��تانی و قهوه ه��ای ترک، 
فرانس��وی، اسپرس��و... ایجاد ش��د ند. دل را به 
دری��ا می زنم و وارد یکی از آنها می ش��وم بوی 
سیگار همه جا را فراگرفته و این برخالف تذکر 
نوشتِه، گوشه یکی از دیوارها مبنی بر استعمال 
دخانیات ممنوع، است. در گوشه یکی از میزها 
کتاب��ی از »نیچه« خودنمایی می کند، که از اتفاق 
بس��ته اس��ت، اما دو جوان بر گرد آن دادسخن 
س��ر داده اند، یکی از آنها سبیل نیچه و دیگری 
کفش به اصطالح خودش »بکتی« پوش��یده، در 
همین گیر و دار جوانی وارد می ش��ود و بخشی 

از »هملت« را اجرا می کند و همه برایش دست 
می زنند. به ناگاه خ��ود را در یکی دیگر از این 
کافه های روشنفکری شهرمان می بینم، از جوانی 
ک��ه ری��ش یکی از فیلس��وفان قرن گذش��ته را 
گذاشته، از کتاب های  آن فیلسوف می پرسم که 
پاسخش : نخوانده ام، است. دوستش ناخودآگاه 
هم کالمم می شود و از نقاش محبوبش می گوید، 
که س��ه ازدواج ناکام داش��ته و م��ن نیز باید در 
تدارک همین کار باش��م. بی خیال همه آن باال و 
پایین ها می شوم. به نقش جهان، به قهو ه خانه ای 
قدیمی می روم که بیش از صد س��ال از قدمتش 
می گذرد. بله، ما قبل از اروپاییان، قهو ه خانه های 
س��نتی داش��تیم و از همه مهمتر سعدی، حافظ 
و موالنا داش��تیم. قهوه خانه ها میزبان  گروه های  
خاصی  از مردم  بودند و در آنها ش��اهنامه خوانی  
وکش��یدن قلیان های س��نتی  رواج  داشت . مردم 
به  شنیدن  ش��اهنامه، اس��کندرنامه  و رستم نامه  
می نشس��تند. هر قهوه خانه ای  به  گروه  یا صنف  
خاصی  تعلق  داشت  و در هر عصر رونق  خاصی 
در  زمان  قاجار، ش��اهنامه خوانی  و اسکندرنامه  
خوانی  و بعض��اً مداحی  و نقال��ی  رواج  یافت . 
قهوه خانه ه��ا در واقع ، پلی  بودند بین  گذش��ته  
و آین��ده ، زیرا بس��یاری  از یادگارهای  کهن  در 

آن  حف��ظ  و به  آیندگان  منتقل  می ش��د ، مجالس  
ش��عرخوانی  و نقال��ی  و مداحی  و هنر نقاش��ی  
قهوه خانه ای،  گرچه  به  عنوان  س��رگرمی  مطرح  
می شد؛ اما میراث  فرهنگی  و ادبی  ایران  زمین  را 
پاس  می داش��ت . در مجالس  شبانه  قهوه خانه ها، 
ب��ه  خصوص  ش��بهای  ماه  رمضان  ک��ه  آیینهای  
سخنوری ، مرثیه س��رایی، نقالی  ، شاهنامه خوانی  
و بازی ه��ای  قهوه خان��ه ای  در آنه��ا برگ��زار 
می ش��د، معموالً جم��ع  زی��ادی  از اهالی  محل  
و م��ردم  محالت  دیگر ش��رکت  می کردند و در 
ی��ک  محفل  انس  و دوس��تی  و فضای  فرهنگی  
و ادبی  با هم  ارتباط  برق��رار می کردند. اینگونه  
بود که  قهوه خانه ها  با نقاله خوانی، ش��بیه خوانی، 
مثنوی خوان��ی به  صورت  یک  نه��اد اجتماعی ، 
فرهنگ��ی  درآمد و مکتب  و مدرس��ه ای  ش��د، 
ب��رای  پ��رورش  اس��تعدادهای  ادب��ی، هنری  و 
آموزش  فرهنگ  و ادب  س��نتی  به  عامه  مردم  و 
جامع��ه و امروز به جای مطالعه و اندیش��یدن، 
ژست ها و ظواهر نویسندگان و فیلسوفان دیگر 
کش��ورها رواج پیدا کرده و س��ود جویان نیز با 
زدن عکس های��ی از نویس��ندگان و فیلس��وفان 
به جای ترویج کافه ه��ای ادبی به منفعت خود 

می اندیشند.

کالم نور
امام علی )ع(:

چه بسیار خواهش های نفسانی لحظه ای، که اندوه طوالنی و درازی در پی دارد.

کافه های به ظاهر روشنفکری

هنرمندان ظاهری،  روشنفکران توخالی

کتاب فصوص الحکمه فارابی با تصحیح علی اوجیبی توس��ط انتشارات حکمت به چاپ می رسد. 
فصوص الحکمه یکی از کهن ترین متون فلس��فی است که از دیرباز مورد توجه اهل فلسفه بوده است. 
عده ای این کتاب را منس��وب به ابن سینا می دانستند، اما بزرگانی چون میرداماد این کتاب را از تألیفات 
مؤسس فلسفه اسالمی به حساب آورده اند. این کتاب معموالً با فصوص الحکم ابن عربی اشتباه می شود، 
حال آنکه نگارنده این کتاب کاماًل فلس��فی بال شک محمد بن طرخان الفارابی است. کهن ترین و گران 
سنگ ترین شروح فصوص الحکمه شرحی است که به قلم یکی از شاگردان به نام جالل الدین دوانی و 
از متفکران بزرگ سده نهم هجری، یعنی میر اسماعیل حسینی شنب غازانی به رشته تحریر درآمده است. 
حواشی محمدباقر میرداماد بر این شرح خود بهترین گواه بر برجستگی ها و اهمیت آن است. این کتاب با 
حاشیه میراسماعیل حسینی شنب غازانی به زبان عربی به چاپ می رسد. هر چند کتاب با همت انتشارات 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درسال 82 به چاپ رسیده است، اما مدیر روابط عمومی انتشارات حکمت 

این کتاب را متعلق به این انتشارات دانست و ابراز امیدواری کرد درسال 89 شاهد چاپ این اثر باشیم.

کتاب فصوص الحکمه فارابی منتشر می شود

سردار شهيد محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

اگر » به رنگ ارغوان« جریان ساز شود 
حاتمی کيا مزدش را گرفته است

فرهنگ و هنر

حاج احمد آمد طرف بچه ها. از دور پرسید»چی 
ش��ده؟« یک نفر آمد جلو و گفت»هرچی بهش 
گفتیم مرگ بر صدام بگه، نگفت. به امام توهین 
کرد، من ه��م زدم توی صورتش.« حاجی یک 

سیلی خواباند زیر گوشش.
گفت: کجای اسالم داریم که می تونید اسیر 
رو بزنید؟! اگه به امام توهین کرد، یه بحث 

دیگه س. تو حق نداشتی بزنیش.

خاطراتی  از حاج احمد متوسليان

شرکت آب منطقه ای اصفهان

)نوبت دوم(

ــبکه سنجش پیزومتر  ــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد احداث ش ش
ــای مطالعاتی دامنه  ــبکه محدوده ه ــدوده مطالعاتی بختیاری و تکمیل ش مح
ــخصات زیر به  ــرایط و مش ــه و... را از طریق مناقصه عمومی با ش ــل خان و چه
ــی که تمایل به  ــد. لذا از مناقصه گران ــد صالحیت واگذار نمای ــکار واج پیمان

حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.
ــاس  ــتاد میلیون ریال( بر اس مبلغ پایه: حدود 780/000/000 )هفتصد و هش

فهرست بهای پایه چاه سال 1388
حداقل رتبه پیمانکار: 5 کاوشهای زمینی

محل اجراء: استان اصفهان، شهرستان فریدن
مدت اجراء: 9 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار 
ــناد مناقصه  ــنهادها در دعوتنامه و اس ــنهادها و مکان و زمان تحویل پیش پیش

مشخص می شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 5 روز مهلت 
دارند نسبت به اعالم آمادگی کتبی، تکمیل پرسشنامه اطالعات پیمانکاران و ارائه 
ــت کوتاه مناقصه گران از  ــرکت اقدام نماید. پس از تعیین فهرس مدارک مثبته ش

آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
ــه، جنب هالل احمر،  ــل خواجو، بلوار آئینه خان ــانی مناقصه گزار: اصفهان، پ نش

شرکت آب منطقه ای اصفهان، دفتر قراردادها  
کدپستی 76473 – 81646  صندوق پستی: 391

آگهـی مناقصه
نوبت دوم

WWW.ESRW.ir سایت
 تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلی 115 و 116 فاکس: 6611073

ف: 682
م ال

حجت االس��الم و المس��لمین میردامادی مس��ئول نهاد رهبری در دانش��گاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان در جمع کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان گفت: امروز جنگ فرهنگ 
و رس��انه است و کتابخانه های عمومی و مس��اجد و دانشگاه ها و حوزه های علمیه سنگر دفاع از 
ارزش های اس��المی هس��تند. وی تأکید کرد: کتابخانه های عمومی وظیفه هدایت جوانان به سوی 
مطالعه مفید، آگاهی بصیرت را به عهده دارند و هر جامعه ای که جوانانش دارای بصیرت باشند، در 
برابر تهاجم های فرهنگی دش��منان از مصونیت بیشتری برخوردار خواهند بود. وی گفت: باورهای 
دینی و اعتقادات مذهبی و ارتباطات معنوی، انقالب ما را پیروز کرد. ضمن اینکه هر چه وابسته به 
خدا باش��د باقی و غیر آن فانی اس��ت و پیامبر اسالم )ص( زنده همیشگی است و زیربنای حرکت 
معنوی است و فطرت های خداجو هم بیدارند. وی با توجه به نقش و جایگاه کتابخانه ها در نظام 
مقدس جمهوری اس��المی، افزود: کتابخانه ها باید فعال باش��ند و مردم باید تشویق به کتابخوانی و 
انس با آن شوند و تأثیر کتاب یک امر قطعی است و بهترین مسئولیت بر عهده شما در زمینه مسائل 
فرهنگی بوده و این بس��یار سنگین اس��ت. وی با اشاره به آیات قرآن تصریح کرد: خداوند در قرآن 
کریم به قلم و آنچه قلم می نویس��د، قس��م می خورد و این نش��انه اهمیت فوق العاده این موضوع 

است. 

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان:
کتابخانه های عمومی 

سنگر دفاع از ارزشهای اسالمی است

   امیرحسین حبیبی 
  کارشناس موسیقی

 نگ��رش نو هم��واره راهی اس��ت ک��ه تعالی 
انس��ان را به همراه دارد. تعالی، که به صور مختلف 
می توان به آن دست یافت، جز با تفکر و اندیشیدن 
همراه نیس��ت. اعتقاد به سنت و مدرنیته این دو یار 
ناگسستنی، همواره سرلوحه کارهایی انجام داده ایم و 
همانا نگاهی به گذشته چراغ راهی بوده به آینده، که 
همیش��ه از این منظر بوده که یک گام به عقب و دو 
گام به جلو باید برداش��ته شود تا به سرمنزل مقصود 
برس��یم. )نگاهی تیتروار به گذش��ته، موشکافانه به 
آینده(. ساز شورانگیز، خود نشان این مدعاست که 
خواستگاهی متفاوت در اندیشه و دل مردم این مرز 
و بوم داش��ته و دارد. شورانگیز به معنای برانگیختن 
و به همراه آن شور و نشاط داشتن است. سازی که 
ساختار فیزیکی و حتی صدا  دهی آن شباهت زیادی 
به گذشته و عمق تأثیرگذاری آن همانا نگاهی نو به 
آینده است. همین امر س��بب شد که در کنارسازی 
همچون تار که در دل مردم جا داش��ته، جای خالی 

س��ازی چون شورانگیز احساس شود. سازی که بار 
معنای��ی تار و س��ه تار و تنبور را بر دوش کش��یده 
و همراه خود دارد. س��ازی که احس��اس نوازنده و 
شنونده و هر مخاطب دیگر را برمی انگیزد و هدف 
از این س��از همانا برانگیختن است و همانا بر خود 
آمدن و اندیش��یدن. تمام موزیسین ها اعم از خاص 

و عام دارای احساس��ات و عواطف قوی و ضعیف، 
هس��تند که ب��ه فراخ��ور رخدادهایی اس��ت که در 
زندگی ش��ان پیش آمده، تنها احساس پاک است که 
می تواند نوازنده ای را به عرش  اعلی برساند. مورد 
دیگر دور بودن ما هنرمندان از مردم اس��ت، فاصله 
گرفتن هنرمند از قش��ر عام همانا س��وق دادن او به 
ورطه نابودی و یا ابتذال است، ابتذال زمانی حاصل 
می ش��ود که فاصله ای بین مردم و هنرمند می افتد. 
ابت��ذال ب��ر دو گونه اس��ت: ا- ابتذالی ک��ه هنرمند 
ناخواس��ته در آن قرار گیرد. 2 – ابتذالی که خواسته 
باش��د و هنرمند نگرش��ی ژرف به آن داشته باشد و 
همان کند که جای بس��ی تأس��ف و تأمل است، که 
نام هنرمند بر آن نتوان گذاش��ت. به نظر بنده ابتذال 
نوع دوم، گناهی اس��ت نابخشودنی، چون با دیدی 
باز دستخوش آن شده است. همواره تالش کرده ایم 
با ارائه س��از شورانگیز برای نخستین بار در اصفهان 
به دور از ه��ر ابتذالی برای مردم و در جهت ارتقاء 
فرهنگ موس��یقی ش��هر و مردمان، کاری به یادگار 

گذاشته باشیم. 

شورانگيز، شور موسيقی

   حمید حقیقت
»هیچ« چهارمین فیلم عبدالرضا کاهانی کارگردان 
جوان سینمای ماست. سال گذشته فیلم »بیست« را 
از او دیده بودیم. فیلمی س��اده، با بازی های ماندگار 
از دو بازیگ��ر حرفه ای؛ پرویز پرس��تویی و علیرضا 
خمس��ه. با بازی جذاب مهدی هاش��می است. این 
فیلم تمام اتفاقی را که باید درون ما به عنوان بیننده 
رخ ده��د را دارد، ت��ا ما مجاب ش��ویم که تا پایان 
باید همراه فیلم باش��یم. خیلی زود با داستان همراه 
می شویم. روایت داستان خطی است؛ مردی که زیاد 
می خورد و به همین خاط��ر همه اطرافیان خود را 
ناراض��ی کرده، به بهانه ازدواج با مادر یک خانواده 
وارد یک خانواده، شلوغ و بی پول و پایین شهری 
می ش��ود؛ به این امید که با مستمری که دارد دردی 
از آنها دوا کند. این خانواده ش��لوغ ظاهراً همه چیز 
دارن��د، به جز پول. هر کدام کاری انجام می دهد تا 
گوش��ه ای از مخارج را تأمین کند و حتی کودکان 

هم س��همی در کارکردن دارند. اما دیری نمی گذرد 
ک��ه همه از بیکاری مرد پرخور مطلع می ش��وند و 
او را بیرون می اندازن��د. اوج قصه همین جا اتفاق 
می افتد. از بیمارس��تان با آنه��ا تماس می گیرند و 
می گوین��د بدن این مرد هر چند وقت یک بار کلیه 
می س��ازد که چندین میلیون قیمت دارد. طبیعتًا او 
را ب��ه خانه بازمی گردانند تا منبع درآمد باش��د. در 
واقع داس��تان دوب��اره به اوج می رس��د. حاال پول 
هس��ت، اما کم کم چیزهایی که تاکنون داش��ته اند 
از بین م��ی رود تا جایی که تقریب��ًا همه چیز آنها 
را می گی��رد. رابطه های عاش��قانه رو ب��ه تیرگی 
می گذارد؛ هر کس به مسائل جدیدی می اندیشد و 
اعم��ال جدیدی انجام می دهد. حاال دیگر کودکان 
هم، که تاکنون بیش��تر در حال بازی و شادی بودند 
دع��وا می کنند. ولی یک چی��ز از ابتدا در این خانه 
ک��م بود و آن معنویت اس��ت. این خانواده در ابتدا 
صمیم��ی و بی پ��ول و در آخر متالش��ی و با پول 
بودند. دکوپاژ خالقانه و همراه با میزانسن از دیگر 
نقاط قوت این فیلم به ش��مار می رود. فیلمنامه به 
گونه ای اس��ت که در هر چند دقیق��ه ما اتفاقی را 

ش��اهدیم که باعث می شود بیننده هیچ گاه احساس 
خس��تگی نکن��د و پی در پی به دنب��ال ادامه ماجرا 
برآید و همچنان لذت تماش��اگر بودن را احساس 
کن��د. علیرضا کاهانی، کارگردان جوان در این فیلم 
نس��بت به فیلم قبلی  خود پیش��رفت چش��مگیری 
داش��ته، و خود را به عنوان یک فیلم ساز توانمند، 

مطرح ساخته است.

»   هيــــــــــــــــچ« 

یک منتقد سینما گفت: فیلم سینمایی تسویه حساب، 
جدیدترین اثر س��ینمایی تهمینه میالنی را می توان 
ی��ک گام رو ب��ه عق��ب در کارنام��ه هن��ری این 
کارگردان س��ینما قلمداد کرد. طاه��ره علی پناه در 
گفتگ��و با ایرنا گفت: تس��ویه حس��اب اثری قابل 
قب��ول و تأثیرگ��ذار در کارنام��ه س��ینمایی میالنی 
نیس��ت. وی اف��زود: وی پی��ش از این با س��اخت 
فیلم های��ی با مضم��ون اجتماعی و طن��ز همچون، 
دیگه چه خبر و آتش بس با موضوعات اجتماعی، 
سیاسی به نسبت تأثیرگذار بوده، اما تسویه حساب 

هی��چ کدام از ای��ن ویژگی ها را ن��دارد. این منتقد 
سینما خاطرنشان کرد: متأسفانه کار قبلی میالنی به 
نام سوپراستار نیز فیلمی قابل اعتنا نبود و امیدوارم 
با این روندی که از این کارگردان می بینیم به جایی 
نرس��یم که بگوییم میالنی تمام شد. علی پناه ادامه 
داد: تسویه حس��اب از منظر ساختاری و محتوایی 
دور از شأن هنری میالنی است. میالنی گفت: وی 
با آثار قبلی خود وارد حوزه فمینیست شده، اما در 
تسویه حساب ضمن اینکه تالش کرده حرف های 
قبل��ی خود را در قالب س��نتی و عرف��ی ارائه کند؛ 

بیش��تر روی به قالب سیاس��ی آورده، که این مهم 
ب��ا ورود وی ب��ه زندان زنان در تس��ویه حس��اب
 قابل رؤیت اس��ت. این منتقد سینما اظهار داشت: 
نگاه میالنی در تس��ویه حس��اب به زن��ان و خلق 
شخصیت هایی که بیرون از زندان مدعی تبعیضاتی 
نس��بت به زنان هس��تند، تک��راری و بدون بداعت 
است. علی پناه درباره استفاده از الفاظ زشتی که در 
این اثر س��ینمایی به کار برده می شود گفت: جامعه 
و فرهنگ ما چنین موضوعی را نمی پذیرد و چنین 

برخوردی در یک اثر سینمایی قابل قبول نیست.

تسویه حساب 
یک گام روبه عقب در کارنامه سينمایی ميالنی است


