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معاون نوسازي سرمايه انساني رئیس جمهور:
افزايش يكسان حقوق كارمندان 
وبازنشستگان و پرداخت معوقات از خرداد

هیأت رئیسه جديد مجلس هشتم
مجلس هشتم مشخص شد

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: کثرت طرحه��ای عمرانی 
در دس��ت اجرا در مناطق محروم 
استان بیانگر شتاب توسعه عمرانی 

متوازن و عادالنه است. 
علی اصغر عنابستانی در بازدید از طرحهای عمرانی بخش مرکزی 
شهرس��تان اردل افزود: اجرای شمار زیادی پروژه بزرگ و کوچک در 
یک منطقه کم برخوردار و دیگر شهرس��تانهای استان بیانگر عزم دولت 
و برنامه ریزان برای محرومیت زادیی از کشور و این استان است. وی، 
تنوع طرحها را ناش��ی از توجه به نیاز بخشهای مختلف برای دسترسی 

به توسعه همه جانبه دانست ...

مهندس عباس حاج رسولیها در 
حاشیه مالقات مردمی خود با بیش 
از یکص��د هزار نفر از ش��هروندان، 
مصوبات این ش��ورا را قانونی و در 
چارچ��وب حمایت از ش��هروندان 

دانس��ت و از فرمانداری خواست در تأیید این مصوبات با دقت نظر و نگاه 
مثبت اقدام کند. وی درخواس��ت تخفیف ع��وارض صدور پروانه، تفکیک 
فیزیکی، ماده صد و تراکم را عمده درخواس��تهای مالی ش��هروندان در این 

مالقات مردمی عنوان کرد و گفت ... 

شهرستانها

شهرستانها

شهرستانها

گف��ت:  اصفه��ان  اس��تاندار 
زی��ر س��اختهای مناس��بی ب��رای 
اس��تقرار برخی از س��ازمان ها و 
دس��تگاه های پایتخت در اس��تان 
دارد.  اصفه��ان وج��ود  و ش��هر 

علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: اس��تان اصفه��ان در برخی زمینه ها مانند 
می��راث فرهنگی و گردش��گری، اقتصادی، مراکز علمی و دانش��گاهی 
ظرفیت های فراوانی دارد و زیرساخت مناسبی برای انتقال سازمان ها 
و مراک��ز مرتب��ط با این بخش��ها از تهران به اصفه��ان وجود دارد. وی 

تمرکز زدایی از تهران را حیاتی دانست ...

مدی��رکل تبلیغ��ات اس��المی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: تبلیغ ارزش های دفاع مقدس از سوی مبلغان مجرب 
کارآمدترین سالح مبارزه با ناتوی فرهنگی دشمن است.به 
گزارش فارس، حجت االسالم جعفر مرتضوی در جمع 70 
نفر از ائمه جماعات و روحانیان مس��تقر در طرح هجرت 
اظهار داشت: روحانیان وظیفه دارند با بیان خاطرات، یاد و 
خاطره حماسه هشت س��ال دفاع مقدس را زنده نگه داشته 
و این فرهنگ را به نس��ل ج��وان منتقل کنند. وی افزود: ما 
در حال حاضر نیز در حال جنگ با دشمن هستیم و سالح 
مبارزه ما تبلیغ ارزش ها به ویژه ارزش های هشت سال دفاع 
مقدس توس��ط مبلغان مجرب است. مرتضوی با بیان اینکه 
س��وم خرداد یکی از با ارزش ترین روزهای تاریخ کش��ور 
و گویای رش��ادت ها و از خودگذشتگی های ملت ایران در 
دفاع از کیان اس��المی است، گفت: در حماسه سوم خرداد، 
فرزندان راستین والیت با درس گرفتن از عاشورای حسینی 
و اطاعت از رهبری، بی باکانه از جان خود گذشتند تا اسالم 
و حکومت دینی مقتدرانه باقی بماند. وی تصریح کرد: آنچه 
که در این روز تبلور عینی و حقیقتی ماندگار پیدا کرد، غلبه 
نیروی ایمان بر نفاق و کفر بود که برای تمام جوامع بشری 
نیز این فتح عظیم تجربه ای ذی قیمت است. مرتضوی اضافه 
کرد: سوم خرداد می تواند محک و معیار در پیروزی نیروی 
قدرتمند ایمانی و معنوی بر قدرت بر پایه مادیات باش��د و 
می توان از این اسطوره ارزشمند برای همیشه در تاریخ این 
مرز و بوم به نیکی و خوش��نامی یاد کرد. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: اگر ام��روز در جامعه نش��انه هایی از قدرت انقالب 
اس��المی را در تمام عرصه ها شاهد هستیم به برکت خون 
ش��هدا و ایثارگری رزمندگان اس��الم است. وی با تأکید بر 
مقام شامخ ش��هدا گفت: این شهدای واالمقام بودند که راه 
و رسم زیبا زیستن را برای بشریت و ما به یادگار گذاشتند 
تا بتوانیم با پیمودن ش��اخص های آنها کمال واقعی را پیدا 
کنیم. وی به تالش نظام ش��یطانی و استکباری غرب برای 
بر هم زدن تعادل اعتقادی و ایمانی ملت ایران اشاره کرد و 
افزود: برهمین اس��اس بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی 
دشمن اتخاذ یک اس��تراتژی و تاکتیک همه جانبه ضد این 

تبلیغات است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: اگر ما بتوانیم در این میدان دشمن را مغلوب و مأیوس 
کنیم، می توانیم به بهترین شکل آرمان شهدا را حفظ و این 

انقالب را از تالطم چنین تهاجم گسترده ای نجات دهیم.

صفحه2

ترويج ارزش هاي دفاع مقدس 
سالح مقابله با ناتوي فرهنگي

ظرفيت استقرار برخي ازسازمانهاي 
پايتخت در اصفهان وجود دارد

شمار زياد طرح های عمرانی بيانگر 
شتاب توسعه در چهارمحال و بختياری

تسريع در تأييد مصوبات شورای 
اسالمی شهرتوسط فرمانداری اصفهان

بیانیه تهران فرصتی تاریخی برای 
عملی شدن شعار تغییر اوباما است

 WSBI پست بانک با عضــويت در سازمــان جهـانی
)مؤسسه جهانی بانکهــای پس انداز( و شبکه سوئیفت 
يکی از فعالترين بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در 

کشور می باشد.
روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

  مزايای المپهای کم مصرف عبارتند از: مصرف کم، 
طول عمر زياد، روشنائی بهینه، جايگزينی آسان، تنوع رنگ و ...

مشترک گرامی:

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری
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سراسری

مسأله يهوديت 
کاف��ی اس��ت تنه��ا ط��رح فروش 
سیس��تم های ضد هوایی روسیه به ایران 
را به ی��اد بیاوری��م. هرچن��د تعامالت 
نزدیک و دوس��تانه روس��یه با اس��رائیل 
در ش��رایط موجود مس��بوق به س��ابقه 
نیس��ت، اما این موضوع تا اندازه زیادی 
روابط مس��کو با تل آویوو را تیره می کند 
که این نیز مس��بوق به س��ابقه نیس��ت. 
هرچند هی��چ کس هنوز اط��الع دقیقی 
از اینک��ه سیس��تم های اس-۳00 چقدر 
مؤثر هس��تند ندارد، اما اس��رائیلی ها از 
این می ترس��ند که پس از اس��تقرار آنها 
در خ��اک ای��ران راه حل نظام��ی برنامه 
هسته ای ایران غیر ممکن شود.  البته این 
را نیز نباید از نظر دور داشت که ممکن 
ای��ن فرضیه  اس��ت واقعی��ت برعکس 
باش��د و برای بازدهی سیستم های اس-
۳00 ارزش بی��ش از حقیق��ت آن تبلیغ 
شده باش��د. با این وجود، اس��رائیلی ها 
مایل نیس��تند این موض��وع را در عمل 
م��ورد آزمایش ق��رار دهن��د.  به همین 
دلیل اس��رائیل به فکر وارد کردن ضربه 
پیش گیرانه به ایران افتاده، اما همان طور 
که اشاره شد چنین اقدامی اساسًا بی معنا 

 

است.  اما این اقدام هر قدر که اشتباه به 
نظر برسد، می تواند برای روسیه سود آور 
باش��د، چرا که این کشور می تواند اولین 
دولتی باشد که به ایران پیشنهاد دهد که 
کلیه ویرانی ها را مرمت و نوسازی کرده 
و به ع��الوه، دو نیروگاه بوش��هر دیگر 
را نیز بس��ازد. اما به ط��وری که روندها 
نشان می دهد روسیه از هر طریق ممکن 
 تحوی��ل اس-۳00 را به ای��ران به تأخیر 
می ان��دازد.  وضعی��ت مش��ابه در مورد 
نی��روگاه اتم��ی بوش��هر نیز مش��اهده 
می شود. روس ها اول گفته بودند که در 
روزه��ای اول س��ال ۲0۱0 آن  را افتتاح 
می کنند، بعد معلوم ش��د که منظور سال 
ن��و ایرانی بوده که در ماه مارس جش��ن 
گرفته می شود و سپس مشخص شد که 
این تاریخ مربوط به تابس��تان است و نه 
ماه مارس. روس��یه س��عی دارد که زمان 
بیش��تر به طول بینجامد، برای اینکه هر 
قدم جدید در همکاری با ایران در زمینه 
هس��ته ای به فض��ای نا معلومی کش��یده 
خواهد ش��د که مس��کو از ورود به آنها 
احت��راز دارد. در ط��رف دیگر، روش��ن 
اس��ت که تقویت همکاری با اس��رائیل 
برای روس��یه سود آور اس��ت. همچنین 
مس��کو با همین هدف کوش��ش دارد از 
س��ردی در روابط تل آویوو با واشنگتن 
اس��تفاده کند. این مسأله را باید به عنوان 

موضوعی مثبت تلقی کرد. 
هر کس��ی که حاضر است از لحاظ 
سیاس��ی و ش��خصیتی در ای��ن منطق��ه 
م��ورد تحس��ین  کن��د  س��رمایه گذاری 
ق��رار خواه��د گرفت. چن��دی پیش در 
مس��کو مذاکرات چهارجانبه مربوط به 
خاورمیانه تش��کیل ش��د. البت��ه طرفین 
ای��ن مذاک��رات در مورد تمام مس��ائل 
نتوانس��تند ب��ه تواف��ق برس��ند، اما مهم 
این بود که برای ای��ن مذاکرات دبیرکل 
س��ازمان ملل متحد، تونی بلر و هیالری 
 کلینت��ون نی��ز ب��ه مس��کو س��فر کرده 
بودند.  این موضوع نش��انه رش��د اعتبار 
روس��یه در عرصه بین الملل از جمله در 
خاورمیانه است. موضوع دیگر این است 
ک��ه روس��یه از این بابت چ��ه چیزی به 
دست خواهد آورد؟ و آیا روسیه می داند 

که به واقع به دنبال چیست؟ 
جمع بندی 

مهمترین موضوع برای روس��یه این 
است که مجدداً قفقاز شمالی در دستور 
روز جهان اسالم مطرح نشود. امروز نه 
فلس��طینی ها و نه اعراب این موضوع را 
عن��وان نمی کنند. برای آنها این مس��أله 
حل ش��ده و روسیه از هیچ اقدامی دریغ 
نخواهد کرد تا ای��ن موضوع مجدداً در 

دستور قرار نگیرد. 
چرا ک��ه قفق��از ش��مالی مهمترین 
عامل بی ثبات کننده ای است که می تواند 
ت��ا ان��دازه زیادی بر روس��یه اث��ر منفی 
بگ��ذارد.  باید به این نیز توجه داش��ت 
که ب��ه ب��اور روس ه��ا بی ثبات ش��دن 
اوض��اع در خاورمیان��ه مهمترین عامل 
بی ثباتی در قفقاز ش��مالی است. به این 
دلیل روس��یه ضمن دفاع از خود، به هر 
اقدامی می پردازد تا از بروز ش��عله های 
جن��گ جدید در خاورمیان��ه جلوگیری 
نماید. در این نکته منافع روس��یه کاماًل 
با منافع اسرائیل و ایاالت متحده یکسان 
است. مس��أله دیگر مربوط به این است 
ک��ه تح��والت خاورمیانه به ط��ور روز 
افزون��ی به ب��ازی بدون پایان ش��باهت 
پی��دا می کن��د.  همه بازیکن��ان دور میز 
اس��تراتژی نشس��ته و می دانند چه کسی 
دارای چه ورقی در دس��ت و در آستین 
خود است. در چنین شرایطی الزم است 
محاس��بات از نو طراحی شده و بازی از 
نو آغاز ش��ود. بر اس��اس همین فرض 
اس��ت که کوش��ش اوباما بر نزدیکی به 
اعراب و دور ش��دن از اسرائیل متمرکز 
 ش��ده و برای بازی جدی��د مقدمه چینی 

می کند. 
 پايان

 وزارت ام��ور خارج��ه چی��ن خواس��ته خ��ود را در خص��وص حف��ظ آرام��ش و 
 خویش��تن داری در مقاب��ل ش��به جزی��ره ک��ره تک��رار ک��رد. چی��ن همچن��ان عام��ل 
غرق ش��دن ناو چئونان را اژدر ش��لیک ش��ده از زیر دریایی کره شمالی نمی داند. معاون 
وزیر امور خارجه اعالم کرد کش��ورش هیچ اطالعات تازه ای در تحقیقات کارشناس��ان 
بین المللی در خصوص غرق ش��دن ناو چئونان به دست نیاورده است و افزود: کشورش 
همچنان در حال بررسی و ارزیابی نتیجه تحقیقات است که به طور رسمی اعالم شد. یک 
روز پس از اینکه کره شمالی اعالم کرد همه راه های ارتباطی با کره جنوبی را قطع خواهد 

کرد، چین گفتگو در خصوص این مسأله را بهتر از مواجهه با آن خواند. 

وزی��ر امورخارج��ه ترکی��ه ب��ا انتق��اد از 
سیاس��ت های رژی��م صهیونیس��تی علی��ه مردم 
فلس��طین، تأکید کرد: تا زمانی که محاصره غزه 
پایان نیابد صلحی ش��کل نمی گیرد. به گزارش 
فارس، احمد داود اوغلو، با اش��اره به مذاکرات 
غیرمس��تقیم تش��کیالت خودگ��ردان ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی تأکید کرد: ت��ا زمانی که محاصره 
غزه پایان نیابد و حقوق بشر در فلسطین محترم 
شمرده نشود، صلحی به دست نمی آید زیرا این 

منطقه )خاورمیانه( باثبات و ش��کوفا نمی ش��ود مگر اینکه کشوری فلسطینی و مستقل که 
دارای حقوق اولیه خود؛ آزادی و حق حاکمیت است، تشکیل شود. وی در نشست کمیته 
س��ازمان ملل در خصوص حقوق ملت فلس��طین در اس��تانبول افزود: زمانی که از ملت 
فلس��طین س��خن می گوییم، از ملتی حرف می زنیم که قربانی سه جنگ بزرگ اسرائیل و 
ده ها عملیات نظامی آن ش��ده اس��ت. از مردمی حرف می زنیم که در اردوگاه و در حالت 
نگران کنن��ده ای با کمترین امکان��ات زندگی می کنند. وی ادام��ه داد: زمان تحقق صلح و 
تشکیل دولت مستقل فلسطینی با حق حاکمیت و آزادی، فرا رسیده است و فلسطینی هایی 

که در سال ۱948 زادگاه خود را ترک کرده اند باید حق داشته باشند به آن برگردند.

مورال��س، رئیس جمهور بولیوی خواس��تار لغو اجالس آتی س��ران جهان در مکزیک 
درباره تغییرات جوی ش��د. به گزارش فارس، اوو مورال��س، اعالم کرد: به دلیل احتمال 
تکرار شکس��ت اجالس جهانی کپنهاگ برای نشست دسامبر آینده در »کانکون« مکزیک، 
تقاض��ای لغو این رویداد را مطرح کرده اس��ت. رئیس جمه��ور بولیوی یادآوری کرد: در 
اجالس کپنهاگ دانمارک، شرکت کنندگان موفق نشدند به تعهدی در زمینه کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای دس��ت یابند. وی گفت: در نشس��ت دانمارک به افزایش گرم ش��دن 
زمین تا حد ۲ درجه س��انتیگراد اش��اره کردند در حالی ک��ه در کنفرانس جهانی ملت ها 
 درباره آب و هوا در کوچابامبای بولیوی از حد یک درجه صحبت ش��د. وی خاطرنش��ان 
کرد: در نشس��ت اخیر س��ران امریکای التین و اتحادیه اروپا در اس��پانیا نیز پیشنهاد لغو 
اج��الس مکزیک را مطرح ک��رد. وی اضافه کرد: قبل از برگ��زاری اجالس کانکون، کار 
درباره موضوع گرم ش��دن زمین با دولت های مختلف از جمله امریکا که حتی پروتکل 
زیس��ت محیطی کیوتو را امضا نکرده امری اجتناب ناپذیر اس��ت. به گفته رئیس جمهور 
بولیوی، اگر اجالس کانکون برگزار ش��ود و به شکس��ت بینجام��د ملت ها امید خود به 

دولت ها را از دست خواهند داد و سازمان ملل نیز بی اعتبار خواهد شد. 

ش��اه اردن در موضع��ی مداخله جویانه، به یک��ی از رهبران فهرس��ت العراقیه تأکید 
 کرده اس��ت شما نباید به سمت نخس��ت وزیری گرایش داشته باشید بلکه فقط باید مانع 
نخس��ت وزیری مجدد مالکی ش��وید. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری »اور«، عبداهلل 
دوم، ش��اه اردن از تمدید نخست وزیری نوری المالکی برای دومین بار استقبال نمی کند 
و به رهبران فهرست العراقیه توصیه کرده است ریاست پارلمان عراق را برای چهار سال 
آینده بپذیرند. عبداهلل دوم به عالوی گفت: موافقت العراقیه با ریاست پارلمان بهترین راه 
حل اس��ت و ش��ما می توانید خود را برای حکومت در س��ال های آینده آماده کنید. وی 
گفت: عراق در حال حاضر در خالء سیاسی به سر می برد و بروز هرگونه مشکل امنیتی 
بزرگ، آغازی برای تجزیه عراق خواهد بود و تجزیه عراق به معنای تجزیه منطقه است. 
شما باید تالش کنید نخست وزیر شیعی که اسالمگرا نباشد، روی کار آید، چرا که بهترین 
راه برای مراحل آینده خواهد بود. همچنین عبداهلل دوم بر دادن نقش برجس��ته به مسعود 
بارزانی رئیس منطقه کردستان برای تشکیل دولت آینده عراق به عنوان یک میانه رو تأکید 
کرده اس��ت. اخیراً بارزانی خواس��تار مکلف شدن عالوی برای تشکیل دولت جدید شده 
بود که این امر نگرانی ترکمانها و در ادامه هش��دار آنها به خروج از فهرس��ت العراقیه را 
به دنبال داشته است. از سوی دیگر ایاد عالوی رئیس فهرست العراقیه در ادامه مذاکرات 
خود با سران عرب، در قطر با سران این کشور از جمله شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر 
دیدار کرد. وی در حالی تحرکات دیپلماتیک خود در کش��ورهای عربی را گسترش داده 
است که به صراحت خواستار عربی و بین المللی شدن مسأله تشکیل دولت جدید عراق 
ش��ده بود. مقامهای قطری هم به طور گس��ترده از فهرست العراقیه به ریاست ایاد عالوی 
حمایت می کنند. رایزنی های قطر با عربس��تان، کوی��ت، امارات و ترکیه با هدف فراهم 
آوردن پوش��ش منطقه ای برای رس��اندن ایاد عالوی به قدرت در عراق انجام می ش��ود 
که این تحرکات از حمایت مس��تقیم امریکا برخوردار اس��ت. همچنین رژیم صهیونیستی 
از نخس��ت وزیری ایاد عالوی حمای��ت می کند و تل آویو مس��تقیمًا به دوحه گفت: با 

همکاری عربستان برای رساندن عالوی به قدرت، سرمایه گذاری کنند.

یک مقام ارش��د نظام��ی چین گفت: فروش تس��لیحات امریکا به تای��وان بزرگترین 
 مانع برای پیش��برد روابط نظامی چین و امریکا اس��ت. خبرگزاری ش��ین ه��وا به نقل از 
مائو ش��یائو تیان، معاون س��تاد کل ارتش چین گزارش کرد: اقدامات نظامی تحریک آمیز 
 امریکا مانعی برای گسترش روابط میان نیروهای مسلح دو کشور است. وی در مالقات با 
رابرت ویالرد، فرمانده ارتش امریکا در منطقه اقیانوس آرام و واالس گریگس��ون، دستیار 
وزیر دفاع آن کش��ور در امور امنیتی منطقه آسیا و اقیانوس آرام این مطلب را عنوان کرد. 
این بلندپایه ترین مذاکرات نظامی دو طرف از ماه ژانویه تاکنون محس��وب می ش��ود که 
روابط و برنامه های نظامی دو کشور در اعتراض چین به فروش 6 میلیارد و 400 میلیون 
دالر سالح امریکا به تایوان، قطع شد. معاون ستاد کل ارتش چین گفت: فروش سالح به 
تایوان، ورود کش��تی های جاسوسی نیروی دریایی امریکا و هواپیماهای آن کشور به آبها 
و حریم هوایی چین و منطقه انحصاری اقتصادی دریایی این کشور از موانع جدی روابط 
نظامی دوجانبه است. وی در عین حال از وضع مقرراتی در کنگره امریکا مبنی بر محدود 
کردن تبادالت نظامی امریکا با چین انتقاد کرد و گفت: امریکا کاماًل مسئول جلوگیری از 
رش��د سالم روابط نظامی دو کشور اس��ت. وی احترام امریکا به مسائل حساس و مرتبط 
با منافع چین و درک نگرانی های این کش��ور را از ش��روط اصلی بهبود روابط نظامی دو 
کش��ور دانس��ت و گفت: امریکا باید در مسأله تایوان و ورود به آبها و حریم هوایی چین 
تغییر رویه داده و شرایط را برای از سرگیری و توسعه سالم مناسبات میان نیروهای مسلح 

دو کشور فراهم کند.

زیرگذر بزرگ ایستگاه کرج- محمدشهر- ماهدشت با حضور وزیر کشور افتتاح شد. به 
گزارش فارس، مصطفی محمدنجار که برای افتتاح پروژه های عمرانی کالن شهر کرج به این 
شهرستان سفر کرده است، کلنگ این پروژه ۳۱ تیرماه 88 با حضور وزیر راه بر زمین زده شد 
و طی مدت کمتر از یک س��ال پروژه عمرانی فوق احداث به بهره برداری رسید. این پروژه از 
نظر سرعت عمل، جزء اقدامات بسیار مهم دولت دهم محسوب می شود. احداث این زیرگذر 
نقش بس��یار مهمی در کاهش ترافیک بزرگراه کرج ایفا می کند. پرژوه عمرانی ایستگاه بزرگ 
کرج- محمدشهر- ماهدشت یکی از ایستگاه های مهم مترو کشور است که کنار این ایستگاه 
دو ترمینال مهم اتوبوسرانی بین شهری وجود داشته و همچنین ایستگاه مشترک مترو- راه آهن 
هم احداث می ش��ود، و یکی از ایس��تگاه های خط 5 قطار ش��هری کرج و حومه نیز در آن بنا 
می ش��ود. این خط از بلوار مؤذن کرج آغاز می شود و با عبور از رجایی شهر کرج، وارد میدان 
حضرت امام خمینی )ره( شده و به سمت سه راه مادر در منطقه مهرویالی کرج امتداد دارد و 
در نهایت به صورت زیرزمینی به جنوب آزادراه کرج- قزوین رفته و در کنار مجتمع ایستگاهی 

البرز پهلو می گیرد.

با حضور وزير کشور ؛
 افتتــاح زيرگــذر بزرگ ايستگاه 

كرج - محمدشهر- ماهدشت

جهان نماايران نصف النهار
 چين بازهم خواستار حفظ آرامش 

در مواجهه با كره شمالي شد

اعراب درصدد رساندن عالوی به قدرت

اوغلو:
  بدون شكستن محــاصره غــزه 

صلحي به دست نمي آيد

به دلیل احتمال تکرار شکست اجالس جهاني کپنهاگ
 مورالس خواستار لغو اجالس سران جهان 

در مكزيک با موضوع آب وهوا شد

چین:
  فــروش سالح به تايــوان بزرگترين 

مانع در روابط نظامي با امريكا 

مجل��س  رئیس��ه  هی��أت  اعض��ای 
هش��تم در س��ال س��وم را علی اردش��یر 
الریجان��ی رئیس، محمدحس��ن ابوترابی 
فرد و ش��هاب الدین ص��در نواب رئیس 
 مجلس شش دبیر ش��امل محمد دهقانی، 
جاسم س��اعدی، امیدوار رضایی، حسین 
س��بحانی نیا، محمد حس��ین فرهنگی و 
جهانبخش محبی نیا و س��ه ناظر ش��امل 
محمد آشوری تازیانی، محسن کوهکن و 

احمد ناطق نوری تشکیل می دهند.
 عل��ی الریجان��ی در جلس��ه علن��ی 
روز چهارش��نبه مجلس و پ��س از پایان 
انتخاب��ات هیأت رئیس��ه مجلس هش��تم 

ب��ا تش��کر از تالش ه��ای باهن��ر در دو 
سال گذش��ته اظهار داش��ت:  محمدرضا 
باهنر ش��خصیت برگزیده ای است که در 
دوره ه��ای مختلف عضو هیأت رئیس��ه 
مجل��س بود. الریجانی اف��زود: همکاری 
باهنر با هیأت رئیس��ه هم��واره مؤثر بوده 
 اس��ت و م��ا از زحمات ایش��ان تش��کر 

می کنیم.
از هم����کاری و   وی همچنی����ن 
تالش ه��ای حس��ن غفوری ف��رد دیگر 
عضو هیأت رئیس��ه در سال دوم قدردانی 
ک��رد. انتخاب��ات هی��أت رئیس��ه مجلس 
شورای اس��المی در سال سوم در صحن 

علنی برگزار ش��د. در این انتخابات علی 
الریجانی برای س��ومین س��ال به ریاست 
مجلس برگزیده شد. باهنر که در دو سال 
گذش��ته نایب رئیس مجلس بود در سال 
سوم نامزد انتخابات هیأت رئیسه مجلس 

هشتم نشد. 
عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه  در  وی 
فراکس��یون اصولگرایان مجلس رأی الزم 
را ب��رای نامزدی نایب رئیس��ی کس��ب 
نکرد. غفوری فرد نیز در انتخابات هیأت 
رئیسه س��ال سوم نامزد نشد. وی یکی از 
منش��ی های هیأت رئیس��ه در سال دوم 

بود.

رئیس جمهوری اس��المی ایران بیانیه 
س��ه جانب��ه ته��ران در خص��وص تبادل 
س��وخت هس��ته ای را فرصت��ی تاریخی 
برای عملی ش��دن ش��عار تغیی��ر رئیس 
جمهور امریکا دانس��ت و گف��ت: اوباما 
بدان��د اگر از این فرصت اس��تفاده نکند، 
بعی��د می دانم مل��ت ای��ران در آینده به 
خود اج��ازه بدهد که فرص��ت جدیدی 
 در اختیار او ق��رار دهد. به گزارش ایرنا، 
محم��ود احم��دی ن��ژاد در جم��ع مردم 
کرمان، اف��زود: اوباما باید بداند این بیانیه 
ی��ک فرصت تاریخی برای او خواهد بود 
 تا در عمل نشان دهد خواهان ایجاد تغییر

 است.
 احم��دی ن��ژاد تصریح ک��رد: اوباما 
می خواهد تغییر ایج��اد کند و به حقوق 
ملت ه��ا احت��رام بگذارد و مش��ی غلط 
کن��ار  را  امری��کا  دولت ه��ای گذش��ته 
گذاشته و براس��اس عدالت با ملت های 
جه��ان رفت��ار کن��د، بدان��د اگ��ر از این 
فرصت اس��تفاده نکن��د، بعی��د می دانم 
ملت ای��ران در آینده به خود اجازه بدهد 
 که فرصت جدی��دی در اختی��ار او قرار 

دهد. 
 احم��دی ن��ژاد اظه��ار داش��ت: اگر 
کس��انی که مدعی حل مس��ائل هس��تند، 
واقعًا راست می گویند و به دنبال عدالت 
و تعامل هستند، باید بیایند پای مذاکرات 
مربوط به بیانیه تهران بنش��ینند و براساس 

مفاد آن رفتار کنند.
 رئی��س جمهوری تصریح ک��رد: اما 
اگر بخواهن��د بهانه جویی کنند، راه برای 
هرنوع تعام��ل آتی با آنها بس��ته خواهد 
ش��د. احمدی ن��ژاد در ادامه س��خنانش 
 خط��اب ب��ه رئی��س جمه��ور آمری��کا، 
گفت: ع��ده ای اص��رار دارن��د اوباما را 
در براب��ر مل��ت ایران قرار دهن��د و او را 
وادار کنند تا دس��ت به کاری بزند که راه 
 دوستی او با ملت ایران برای همیشه بسته

شود.
 وی افزود: امروز روز هوشیاری است 
و اگر اوباما می خواهد در آینده سیاس��ی 
جهان نقش انس��انی ایفا کند، باید از این 
فرصت ب��زرگ ملت ایران اس��تفاده کند. 
احمدی نژاد در ادامه سخنانش خطاب به 
دولت روس��یه، گفت: همانگونه که پیشتر 
هم اعالم کردم، ایران و روسیه دو همسایه 
هستند و ما به طور تاریخی با هم دوست 
هس��تیم ضمن اینکه دو کشور همسایه به 
 طور طبیعی هم نمی توانند با هم دوست 

نباشند. 
وی اف��زود: اما این دوس��تی لوازمی 
دارد و احت��رام به حق��وق متقابل و دفاع 
از حق��وق متقابل از مهمتری��ن لوازم آن 
است و این حداقل انتظار ما از همسایگی 
و دوس��تی با روسیه اس��ت. احمدی نژاد 

ب��ا بیان این جمله که ام��روز می گویم تا 
رئیس جمهوری روسیه بشنود، ادامه داد: 
ام��روز توضیح دادن رفتار روس��یه برای 
ملت ایران برای ما مش��کل ش��ده است. 
مل��ت ایران نمی داند که باالخره روس��یه 
دوس��ت ما و با ما اس��ت یا به دنبال چیز 
دیگر و کنار کس��انی دیگر قرار دارد. وی 
تصریح کرد: اگر من به جای آقای مدودف 
بودم، در تصمیم گیری درخصوص ایران 
احتیاط و تأمل بیش��تری می کردم. رئیس 
جمه��وری در ادام��ه س��خنانش خطاب 
ب��ه دولت روس��یه گفت: ما نبای��د ببینیم 
ک��ه همس��ایه م��ا در مواقع حس��اس در 
کنار کس��انی قرار می گیرد که ۳0 س��ال 
 اس��ت با همه توان علیه ملت ما دش��منی 

کرده اند.
 ای��ن رفتار )روس��یه( از طرف ملت 
ای��ران قاب��ل قبول نیس��ت و امی��دوارم 
ک��ه )مقام ه��ای روس��یه( توجه داش��ته 
 باش��ند و رفت��ار خ��ود را اص��الح کنند. 
احمدی ن��ژاد در ادام��ه بیانی��ه تهران را 
باالترین فرصت دانست و افزود: با ایجاد 
این فرصت دیگر جایی برای بهانه جویی 
وج��ود ندارد. اگر قباًل به ما می گفتید که 
غربی ها فش��ار می آورند و ای��ران باید 
کاری انجام دهد، خوب ما یک کار بسیار 
 مهم انج��ام دادیم و دیگر بهانه ای وجود
 ن��دارد.  رئی��س جمه��وری همچنی��ن 
ادام��ه  روس��یه،  دول��ت  ب��ه   خط��اب 
داد: نگویی��د ک��ه تحت فش��ار هس��تیم. 
خوب، ایران هم تحت فش��ار است اما آیا 
ما می توانیم به حساب اینکه تحت فشار 
 هس��تیم، علی��ه منافع ملت روس��یه اقدام 

کنیم؟ 
احم��دی نژاد، اف��زود: ای��ن پذیرفته 
نیس��ت ک��ه اگ��ر تحت فش��ار هس��تید 
کارهای��ی بکنید که ملت ایران این باور و 
احس��اس را پیدا کند که دوستی با روسیه 
ظاهر قضیه اس��ت و باط��ن قضیه ممکن 
 اس��ت چیز دیگری باش��د. احمدی نژاد، 

گفت: امیدوارم رهبران و مسئوالن روسیه 
به این کالم که از روی دلس��وزی اس��ت 
توجه کرده، رفتارش��ان را اصالح کنند و 
اج��ازه ندهند ک��ه ملت ای��ران آنها را در 
صف دش��منان تاریخی خود به حس��اب 
آورند. رئیس جمهوری در بخش دیگری 
از س��خنانش با اش��اره به تبلیغات منفی 
دش��منان علیه بیانیه س��ه جانب��ه تهران، 
گفت: پی��ش از س��فر روس��ای جمهور 
برزی��ل و ترکیه به ایران برخی ش��روع به 
حمل��ه به آنها کردن��د و گفتند ایران اهل 
منطق نیس��ت و به دنبال بمب اتم اس��ت 
به طوری که در برزیل گروه های سیاسی 
متمایل به امریکا و مخالف دولت ش��روع 
ب��ه تبلیغات منفی علیه آق��ای لوال کردند 
و در ترکیه نی��ز گروه های طرفدار امریکا 
چنی��ن تبلیغاتی انجام دادند. احمدی نژاد 
ب��ا تأکی��د بر این ک��ه در گفتگوه��ا میان 
رؤسای جمهوری سه کشور، طرف های 
برزیلی و ترکیه ای بر منطقی و درس��ت 
ب��ودن حرف های ای��ران تأکید داش��تند، 
خاطرنش��ان کرد: پس از نوشتن بندهای 
بیانیه تهران، جلسه ای را برای جمع بندی 
بیانی��ه برگزار کردیم که یکی از آقایان در 
آن جلسه گفت: یکی از حقوق ملت ایران 
نوشته نش��ده و آن تحویل مواد، کمتر از 
 ۱۲ ماه به ایران است که این امر هم انجام

 شد.
 رئیس ش��ورای عال��ی امنیت ملی با 
بی��ان این که بیانیه تهران نه تنها یک بیانیه 
سه جانبه، بلکه نقطه عطفی برای ملت ها 
بود، گفت: این بیانیه موج عظیمی را به پا 
کرد چرا ک��ه روح آن بر پایه عدالت بود. 
وی افزود: امروز بیانیه تهران به شاخصی 
برای پایبندی به قانون تبدیل شده است و 
در واقع می توان گفت: این بیانیه شاخصی 
ب��رای آمری��کا، چن��د کش��ور اروپایی و 
روسیه است به طوری که حجت را برای 
 هم��ه آنها، دولت ه��ا و ملت ها تمام کرده 

است.

اداری  تح��ول  و  نوس��ازی  مع��اون 
معاون��ت توس��عه مدیری��ت و س��رمایه 
انس��انی رئی��س جمهور گف��ت: افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشس��تگان کشوری 
و لشکری بنابر مصوبه دولت یکسان بوده 
و به زودی اعالم می ش��ود. احمد بزرگیان 
در گفتگ��و با ف��ارس در م��ورد افزایش 
 حق��وق کارمندان دولت در س��ال جاری 
گف��ت: ظرف یک��ی دو روز آین��ده تمام 
ضرای��ب افزایش حق��وق کارمندان اعالم 
خواهد ش��د که ای��ن افزای��ش در هیأت 
دولت تصویب ش��ده و حقوق خردادماه 
براس��اس مصوبه جدید پرداخت می شود. 
معاون نوس��ازی و تحول اداری معاونت 
توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی رئیس 
جمهور افزود: این افزایش در مورد حقوق 
دو ماه گذش��ته نیز محاسبه و به کارمندان 
پرداخت خواهد ش��د. وی در پاس��خ به 
پرسش��ی از ضریب افزایش دقیق حقوق 
کارکنان دولت گفت: فعاًل برای کارمندان 
اع��الم خب��ر وصف العی��ش نصف العیش 

اس��ت که با ش��نیدن خبر افزایش حقوق 
خوش��حال خواهند شد، ضرایب افزایشی 
به زودی اعالم خواهد شد، در مورد میزان 
افزایش بابت دوماه گذش��ته هم مقدار آن 
را اع��الم نمی کنم. بزرگیان در مورد منابع 
پرداخت افزای��ش حقوق کارمندان دولت 
گف��ت: از مح��ل منابع بودج��ه 89 تأمین 
ش��ده و پرداخت خواهد شد که براساس 
فصل ۱0 قانون مدیریت خدمات کشوری 
افزایش خواهد یافت. معاون نوس��ازی و 
تح��ول اداری معاونت توس��عه مدیریت 
 و سرمایه انس��انی رئیس جمهور تصریح 

کرد: امس��ال از نظر اسمی سومین سال و 
از نظ��ر عملی دومین س��ال اجرای قانون 
مدیری��ت خدمات کش��وری محس��وب 
می ش��ود. وی افزود: براس��اس این قانون 
افزایش حقوق کارمندان، بازنشس��تگان و 
حقوق بگیران دولت متناسب با نرخ تورم 
و ن��ه لزوماً ب��ه اندازه نرخ ت��ورم افزایش 
خواه��د یاف��ت و هرچ��ه هی��أت دولت 
تشخیص داده و تصویب کند، به کارمندان 
پرداخت می ش��ود که می تواند تمام رشد 
نرخ تورم یا بخش��ی از نرخ تورم باش��د. 
وی تصریح کرد: این افزایش حقوق برای 
کلیه حقوق بگیران دولت اعم از کارمندان 
و بازنشستگان لشکری و کشوری خواهد 
ب��ود و تفاوتی بین این دو گروه نیس��ت. 
معاون نوس��ازی و تحول اداری معاونت 
توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی رئیس 
جمهور در مورد کارکنان قراردادی دولت 
گفت: حق��وق آنها نیز مش��مول افزایش 
خواهد بود و براس��اس مناب��ع پیش بینی 

شده در قانون بودجه خواهد بود.

 بیانیه تهران فرصتي تاریخي 
براي عملي شدن شعار تغییر اوباما است

معاون نوسازي معاونت سرمايه انساني رئیس جمهور:
 افــزايش يكسان حقوق كارمندان و بازنشستگان 

و پرداخت معوقات از خرداد

هیأت رئیسه جديد مجلس هشتم مشخص شد

ناخرســــــندی در روابــــــط 
واشنگتن- تل آويوو )قسمت چهارم(  

آيت اهلل علوي گرگاني:
 مالك  عمل در تصميم گيري ها بايد 

مقام معظم رهبري باشد
 اس��تاد ح��وزه علمیه قم گفت: مالک عم��ل در تصمیم گیري هاي مس��ئوالن باید مواضع 
مقام معظم رهبري باشد. به گزارش فارس، آیت اهلل سیدمحمد علوي گرگاني در دیدار با اعضاي 
امنیت پرواز سپاه و دانشجویان دانشگاه عالمه فیض کاشان با اشاره به آیاتي از قرآن کریم اظهار 
داش��ت: خداوند در جاي جاي قرآن کریم، تقوا را عامل مهم در رستگاري انسان معرفي کرده 
است. وي با تأکید بر رعایت تقوا در زندگي بیان کرد: هیچ انساني نمي تواند مدعي شود که در 
طول روز گناه انجام نداده است، هر شخصي با هر مقام و مسئولیتي مرتکب گناه مي شود و تنها 
۱4 معصوم از گناه مبرا هستند. استاد حوزه علمیه قم به آیات دیگري از قرآن کریم اشاره کرد 
و افزود: قرآن کریم انسان را به پیدا کردن وسیله و ابزاري براي تقواي بیشتر توصیه مي کند که 

همان محبت اهل بیت )ع( است.
وي با اشاره به مقام شفاعت ائمه هدي )ع( از شیعیان گفت: حب اهل بیت )ع( در آخرت و 
هنگام سنجش اعمال خود را نشان مي دهد، اگر مأموران آتش جهنم شما را به سمت آتش ببرند، 
اهل بیت )ع( به واسطه محبتي که در دنیا نسبت به آنان ابراز کردید، مانع از ورود شما به دوزخ 
مي شوند. آیت اهلل علوي گرگاني با اشاره به آیات جهاد در قرآن کریم ابراز داشت: جوانان جامعه 

اسالمي باید تمام تالش و همت خود را براي کسب مدارج عالي علمي به کار گیرند.

به این وسیله مراتب عذرخواهی رسمی این رسانه بابت 
اش��تباه غیرعمدی صورت گرفته در چاپ عکس مراس��م 
بازدید رهبر معظم انقالب اس��المی از دانشکده افسری امام 
حسین )ع( را اعالم می داریم. امید است عذرخواهی بابت 
این خطای غیرعمد در آستانه پرلطف مقام معظم رهبری و 

خوانندگان محترم مورد پذیرش قرار گیرد.
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     سپهر اوحدی
امروز دوست دارم فالش بکی به گذشته های کودکی بزنم به موضوعات انشای تکراری، مثل همان 
علم بهتر اس��ت یا ثروت. یک روز در دبس��تان معلم همین موضوع را داد که بچه ها اعتراض کردند و 
گفتند: چند س��ال اس��ت همین را می نویسیم و معلم هم می دانست که مثاًل: عالم ثروتمند یا ثروتی که 
از علم به دست آید، انشاء خوبی می شود! اما چون معلم باحالی بود و خود می دانست که در دل همه 
ثروت بهتر از علم است! موضوع دیگری داد و گفت: بنویسید اگر پولدار شدید چه می کنید؟! آن روزها 
من و همکالس��ی ها کلی آس��مان و ریسمان سر هم کردیم و خیالبافی کردیم و به فضا رفتیم و هر چه 

خواستیم برای خود بود، امروز دوست دارم خیلی ساده از تو بنویسم،اگر پولدار شدم: 
پولدار ش��دن امروز با بیست سال قبل خیلی فرق دارد اما صادقانه می نویسم که آن روزها دوست 
داشتم بنز بخرم ولی حاال برایم ارزشی ندارد، دوست دارم یک مینی بوس یا ون بخرم تا افراد زیادی در 
آن جا بگیرند و در زیر بارش باران کلی آدم خیس را جابه جا کنم و هر هفته تعدادی بی ماشین را به 
امامزاده، گلزار شهدا و زیارت ببرم، حاال دیگر ویالی شمال نمی خواهم، یک خانه قدیمی می خواهم 
با ده تا اتاق دوری، تا هر در راه مانده ای را در اتاقی جا دهم و خیرم به همه برسد. اگر خانه از خودم 
بود قول می دهم از کس��ی کرایه نگیرم، اگر قباًل باغ و مزرعه می خواس��تم، حاال یک باغچه گل سرخ 
می خواهم تا آن را به عدالت در بین افراد خانه س��المندان، معلوالن و بر خاک گذش��تگان تقسیم کنم، 

پول برای کتاب خریدن و کتاب های خوب داشتن چیز خوبی است.
پول برای خریدن آبروی بدهکاران و آزاد کردن زندانیان آفریده شده است و به اعتقاد من اگر پول 
نبود، همس��ایه ما هرگز مشکل نداش��ت و اگر من پولدار شدم برای گداهایی که شهرداری تارومارشان 
می کند، مس��تمری تعیین می کنم، آری بخندید! خنده آور اس��ت، مرز شوخی و جدی امروز مشخص 
نیس��ت! بعضی ها خیلی پول دارند اما هنوز برخی به خاطر بیماری و نداش��تن پول درمان می میرند و 
برخی کودکان ش��ب عید از بی لباس��ی گریه می کنند، عروس��ک ندارند و این برای من خیلی زجرآور 
اس��ت؛ چقدر خریدن خوب اس��ت اما فروختن برای من بدترین واژه هاس��ت، من اگر توان داش��تم، 
فروختن را حذف می کردم و به جای آن بخشیدن را می گذاشتم یعنی اصاًل نه پول در کار باشد و نه 

خریدن و فروختن، فقط بخشیدن!! می دانم خیلی مسخره است و اقتصاد جهان را زیر سؤال برده ام!
ام��ا م��ن می دانم و خ��واب دیده ام که اش��تباه نمی کنم کس��ی خواه��د آمد و همه ک��ودکان را 
عروس��ک و لب��اس عید خواه��د داد، همه ماش��ین ها، بنزه��ا و »ون«ه��ا را عادالنه قس��مت خواهد 
ک��رد و گل ه��ای س��رخ، اتاقهای خانه و هم��ه چیز را، کلمات بده��کار، پول، خرید، ف��روش و... را 
 ح��ذف خواه��د ک��رد و پول آن وق��ت فق��ط در موزه ها قاب��ل دیدن خواه��د بود م��ن می دانم، او

می آید...

اگر پولدار شديد...
پینوکیو همان عروس��ک چوبی دوست داشتنی 
اس��ت که همه ما آن را به خوبی به یاد داریم. این 
ش��خصیت کارتونی خوب ها و بدها را به ش��کل 
جالبی برای ما به تصویر کش��ید. اما غم انگیزترین 
قسمت داستان زمانی بود که پینوکیو سوار بر قطار 
ش��ادی شد تا به ش��هری برود که تنها و تنها در آن 
بازی و س��رگرمی وجود داش��ت. پدر ژپتو خیلی 
تالش ک��رد تا از رفتن پینوکی��و جلوگیری کند اما 
پینوکیو آنقدر غرق در ش��ادمانی و نشاط سرزمین 
بازی شده بود که به حرفهای دیگران توجهی نکرد 
و سوار بر قطار ش��ادی شد و به سرزمین بازی ها 
رفت. وقتی به آنجا رس��ید از دیدن آن همه وسیله 
سرگرمی و اسباب بازی که به راحتی می توانست 
از آنها اس��تفاده کند، غرق در خوش��حالی ش��د و 
مس��تی این ش��ادمانی او را از همه چیز غافل کرد 
و تنه��ا به خوش��گذرانی فکر می ک��رد. او تنها به 
خ��وردن خوراکی های خوش��مزه مش��غول بود و 
بازی ه��ای رنگارن��گ و جذاب. ت��ا اینکه روزی 
متوجه ش��د که گ��وش هایش دراز ش��ده و دم در 
آورده و وقتی جلوی آینه رفت با چهره االغی روبه 
رو شد. بله! پینوکیو در اثر تمام خوشگذرانی ها در 
س��رزمین بازی به یک االغ تبدیل شد! چون دیگر 
فکر نمی کرد. چون اندیش��ه نداشت. چون مغزش 
تهی ش��ده بود. چون س��رگرمی ب��ه کل زندگی او 
تبدیل ش��ده بود. ش��اید آن زمان که کودک بودیم 
و ای��ن تصاویر را تماش��ا می کردیم، این س��ؤال 
ذهن م��ا را قلقلک م��ی داد که آخر چ��را این بال 
 س��ر پینوکیو آمد؟ مگ��ر بازی ک��ردن چه خطری 

دارد؟
اما امروز که در قرن سلطه تکنولوژی و صنعت 
گس��ترده ارتباطات و محص��والت عظیم فرهنگی 
در سرتاس��ر جهان هس��تیم، بهتر و بیش��تر متوجه 
ظرافت دید نویس��نده داس��تان پینوکیو می شویم. 
اینکه اگر زمانی فرا رس��د که انس��انها در سلطه و 
اسارت س��رگرمی ها و تفریحات قرار گیرند، اگر 
به سمتی حرکت کنند که قدرت اندیشه و تفکر از 
آنها گرفته ش��ود و خود را یکسره در خدمت التذاذ 
و خوش��گذرانی های دنیایی ق��رار دهند، آن وقت 
تنها چهره ای از انس��ان باقی می ماند و انسانیت به 

معنای واقعی محو و نابود می شود.

بسیاری از نویسندگان و کارشناسان، وضعیت 
قرن امروز را پیش بینی کردند. پیش بینی هایی که 
به ترتیب شاهد وقوع آنها هستیم و مدتی نمی گذرد 
که ش��اید ناخواسته و نا خودآگاه، خود را غرق در 

این دریای عظیم و بی حد و حصر ببینیم.
صنعت فرهنگی با بهره گیری از فنون پیچیده و 
تو در توی خود، می کوشد آن چیزی را تولید کند 
که عم��وم مردم آن را می خواهند اما در عین حال 
آنچه مهم است اینکه با بازاریابی برای محصوالت 
خود، خواس��ت های عمومی را چن��ان تولید کند 
ک��ه انگار همه چیز کام��اًل مردمی و متعلق به مردم 

است.
»هیچ چیز به اندازه جنس پرمش��تری به فروش 
نمی رسد« پس آنچه همه می پسندند باید به تولید 
انبوه برس��د. بدون در نظر داشتن سایر موارد. این 
همان فرم��ول موفق در بازاریابی فرهنگی اس��ت. 
دیگر عصر زور و اجبار سپری شده و بهترین روش 
تأثیرگذاری، اس��تفاده از ابزاره��ای نرم و مخملی 
اس��ت. چیزی که به راحتی افراد را محو و محسور 
خود کند. آنان را به خلس��ه ای وارد کند که در آن 
تنها راحتی و در قید نبودن در کنار خوش��گذرانی 
و لذت، فراهم باشد. چیزی که توماس هاکسلی از 
آن تحت عنوان »آم��وزش در خواب« یاد می کند. 

یعنی درس��ت هم��ان زمانی که ف��رد در فراغت و 
اس��تراحت به س��ر می برد، باید یکس��ری مفاهیم 
را ب��ه او یاد داد. فضایی که سرش��ار از س��رگرمی 
اس��ت و فضای س��رگرمی به گونه ای اس��ت که 
انگار انسان در آن خواب است. بنابراین می توانیم 
 روزگار زندگ��ی مان را عصر تلقین��ات و تبلیغات 

بنامیم.
کم��ی به اطراف نگاه کنی��د. زمانی که در خانه 
خود نشسته اید، با روشن کردن تلویزیون، با هجمه 
عظیم تبلیغات رنگارنگی مواجه می شوید که انگار 
به چش��م و گوش شما آشنا اس��ت. وقتی از خانه 
خ��ارج می ش��وید، در تمام نقاط ش��هر، تابلوها و 
نوش��ته هایی را می بینید که هیچ گاه ش��ما را تنها 
نم��ی گذارند. این یعنی یک آموزش غیر مس��تقیم 
و زمزم��ه وار حین غفلت. ب��ه این ترتیب ما تحت 
آموزش قرار می گیری��م بی آنکه خود بدانیم. این 
تلقینات دائمًا ادامه دارد و چاش��نی شیرین آنها این 
اس��ت که به تمامی مخاطبانش ای��ن تصور را القاء 
می کن��د که هر کس همان زندانی را که برای خود 
ساخته، دوست داشته باشد. اصاًل خاصیت صنعت 
فرهنگی این است که همیشه چیزی را به مخاطبان 
خود می رس��اند که مخاطب با هر نوع ش��خصیت 
و س��لیقه، دائمًا احس��اس می کند خواس��ته های 

منحصر به فرد او توس��ط صنعت فرهنگی، اجابت 
ش��ده اس��ت. به نوعی ای��ن اقدام چیزی نیس��ت 
ج��ز عالقه مند کردن انس��انها به سرنوش��ت گریز 
ناپذیرش��ان. پ��س باید آموزش ص��ورت گیرد که 
دائمًا تلقین کند که گوش��ی های تلفن همراه خود 
را تغیی��ر دهید. از تکنولوژی پیش��رفته تری کمک 
بگیری��د تا از سیس��تمی پرتوان ب��رای گوش دادن 
موس��یقی بهره ببرید. این یعنی اصالت س��رگرمی 
و ل��ذت. تنه��ا به این س��مت هدایت می ش��وید 
 تا صنع��ت س��رگرمی به اه��داف خ��ود نزدیکتر 

شود.
وقتی از خانه خارج می ش��وید، در تمام نقاط 
شهر، تابلوها و نوشته هایی را می بینید که هیچ گاه 
ش��ما را تنها نمی گذارند. ای��ن یعنی یک آموزش 
غیر مس��تقیم و زمزمه وار در حی��ن غفلت. به این 
ترتی��ب ما تحت آموزش ق��رار می گیریم بی آنکه 

خود بدانیم.
دنی��ای تکنولوژی دائمًا به تولید وس��ایل برقی 
خانگی می پردازد که کارها را س��اده تر کند. همه 
چیز به سمت راحتی حرکت می کند تا افراد بتوانند 
فرصت بیشتری برای تفریح و لذت داشته باشند. به 
این ترتیب بیماری وخیم اندیشه به وجود می آید. 
بحران هویت گریبان گیر جوانان می شود و انواع و 
اقسام گروه های شیطان پرستی تشکیل می شوند. 
مص��رف قرص های روان گردان ب��ه باالترین حد 
خود می رسد. خوراکی و غذا خوردن به یک اصل 
فراموش نش��دنی تبدیل می شود و همه اینها برای 
راحتی اس��ت. برای بی فکری و نیندیشیدن است. 
این همان دنیای قش��نگی اس��ت که غرب طراحی 
ک��رد و ابتدا گریب��ان خودش را گرف��ت و اکنون 
پ��س لرزه های آن به آرامی جامع��ه ما را در خود 

می گیرد.
یادآوری داس��تان پینوکیو تنها جنبه ای نمادین 
اس��ت که برای ما پیام مهمی را به دنبال دارد. اینکه 
اگ��ر زمانی فرا رس��د که دنیای س��رگرمی و لذت 
یکس��ره ما را در خود فرو برد، آن روز، روز مرگ 
اندیش��ه و تفکر است. روزی که همه چیز ما را به 
فکر نکردن تش��ویق می کند. از رس��یدن آن زمان 
بترس��یم و آن را جدی بگیریم که شاید چندان دور 

نباشد.

سن مسئولیت کیفری در اسناد بین المللی
مهمتری��ن منبع بی��ن المللی در جه��ت تعیین 
ش��اخص سن مس��ئولیت کیفری پیمان نامه حقوق 
کودک )مصوب ۲0 نوامبر ۱989( اس��ت که آستانه 
بزرگس��الی و برخورداری از مسئولیت تام کیفری 
را ۱8 س��ال تم��ام تعیین کرده و هر ف��رد زیر ۱8 
سال را کودک تلقی می کند. به عالوه مقررات پکن 
در خصوص سن مس��ئولیت کیفری مقرر می دارد 
که در آن دس��ته از نظامهای حقوقی که مسأله سن 
مسئولیت کیفری را به رسمیت می شناسند، شروع 
این س��ن نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود زیرا 
باید واقعیته��ای مربوط به رش��د عاطفی، ذهنی و 
عقلی فرد را در ای��ن زمینه در نظر گرفت.مقررات 
پکن نیز تعیین سن مسئولیت کیفری را در شرایطی 
که فرد هنوز به رش��د عقلی و دماغی الزم نرسیده 
ممکن نمی داند و بنابراین ضرورت رش��د جزایی 
نی��ز به عنوان مالک تعیین س��ن بل��وغ کیفری، در 

مقررات پکن موردنظر قرار گرفته است.
 انجم��ن بی��ن الملل��ی حق��وق ج��زا نیز در 
هفدهمی��ن کنگره خود در پکن )س��پتامبر ۲004( 
س��ن مسئولیت کیفری را ۱8 سال تمام تعیین کرده 
اس��ت اما در قطعنامه نهایی خود چنین مقرر داشته 
است که: »قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین 
کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیس��تم 
جزایی ویژه نس��بت به اطفال وجود داش��ته باشد. 
این حداقل س��ن نباید کمتر از ۱4 سالگی در زمان 
ارتکاب جرم باش��د.  از قطعنامه مذکور و با توجه 
به مطالب مطرح ش��ده تعیین سن مسئولیت کیفری 
به معنی عدم امکان تماس کودک با دستگاه قضایی 
و مقررات جزایی تا قبل از رس��یدن به سن خاصی 
مانند ۱4 سالگی است؛ بدین معنی که کودک تا قبل 
از ۱4 س��الگی در صورت ارتکاب جرم به واسطه 
برخورداری از عوامل رافع مس��ئولیت کیفری قابل 
تعقیب و مجازات نخواهد بود اما از آس��تانه س��ن 
مس��ئولیت کیفری تا رسیدن به سن بلوغ کیفری که 
۱8 س��ال تمام اس��ت، کودک در صورت ارتکاب 
ج��رم ب��ا قانون خاص دادرس��ی اطف��ال و قوانین 
مخصوصی روبه رو اس��ت. بند ۲ ماده ۱7 مقررات 
پک��ن و بن��د 5 ماده 6 میث��اق بی��ن المللی حقوق 
مدن��ی و سیاس��ی و بند الف ماده ۳7 کنوانس��یون 
حقوق کودک، اس��تفاده از مجازاتهای جایگزین و 
اجتناب از حبس و تدابی��ر تنبیهی را در خصوص 
افراد زیر ۱8 س��ال پیش بینی کرده و قانون جزایی 
خاص��ی را در خصوص آنان پیش��نهاد می کند. به 

ع��الوه راهکاره��ای هاوان��ا در مورد ک��ودکان و 
نوجوان��ان محروم از آزادی )مصوب ۱990( که به 
مقررات حداقل س��ازمان ملل متحد برای حمایت 
از نوجوان��ان مح��روم از آزادی نیز ش��هرت دارد، 
راهبرده��ای ویژه ای در ای��ن خصوص ارائه کرده 
و ای��ن مقررات را ش��امل کلیه افراد زیر ۱8 س��ال 
می داند که مزیت این مجموعه آن است که شامل 
تمام کودکان زیر ۱8 سال محبوس و بازداشت شده 
بدون در نظر گرفتن تعریفهای خاص هر کشور از 
دوران کودکی است که همه مقررات مذکور در این 
اس��ناد بیانگر ضرورت تدوین و تصویب مقررات 
خ��اص و ایجاد قانون قضایی ویژه کودکان چه در 
زمینه قوانین شکلی و آیین دادرسی و چه در زمینه 

قوانین جزایی است.
ــئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری و  سن مس

ضرورت تفکیک آنها از يکديگر 
چیزی ک��ه اطف��ال و نوجوانان بزه��کار را از 
مجرمان بزرگس��ال جدا می کند، همین عامل سن 
است. این مسأله از گذش��ته های دور مورد توجه 
مل��ل مختل��ف ق��رار گرفت��ه و در قانونگذاریهای 
مختلف س��عی بر آن ش��ده با تعیین یک محدوده 
س��نی خاص، میزان مس��ئولیت اطفال و نوجوانان 
 را در قب��ال اعم��ال خ��الف قانون آنان مش��خص 

کنند.
 در حق��وق روم قدیم، س��ن اطف��ال و میزان 
مس��ئولیت آن��ان در ارت��کاب جرائم م��ورد توجه 
ق��رار گرفت و در قوانین کیف��ری، مجازات اطفال 
 بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگساالن پیش بینی 

شد. 
در این قانون تش��خیص ق��وه تمییز با توجه به 

سن به قرار زیر تعیین شده بود:
۱- کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، 
غیر مسئول اعالم و در صورت ایجاد ضرر و زیان، 

پدر ملزم به جبران خسارت بود.
۲- ک��ودک غیر ممیز و غیر بالغ، 7 تا 9 س��ال 

برای دختران و 7 تا ۱0 سال برای پسران 
۳- ک��ودک ممیز غیربالغ، 9 تا ۱۳ س��ال برای 
دخت��ران و ۱0 تا ۱4 س��ال برای پس��ران که برای 
 این دس��ته مس��ئولیت کیفری و مدنی مقرر ش��ده 

بود.
در قرن س��یزدهم میالدی، سن لویی فرمان داد 
که اطفال تا ۱0 س��ال غیرمسئول اعالم و مجازات 
اطف��ال بزهکار تا ۱4 س��ال به ص��ورت پرداخت 
ت��اوان را تنبی��ه و ش��الق تعیی��ن ش��ود. همچنین 
 قان��ون کار کارولین که در س��ال ۱5۳0 به دس��تور 
)شارل کن( پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین 
ش��د، اطف��ال تا ۱4 س��ال را غیر مس��ئول اعالم و 
مجازات اطفال بزهکار را جریمه، شالق و نگهداری 
 در مؤسس��ات تربیت��ی با سیس��تم انف��رادی تعیین 

کرد.
 در ه��ر صورت چیزی که تعیین س��ن خاصی 
را برای مس��ئول ش��ناختن اطفال در قب��ال اعمال 
خ��الف قانون تقویت می کند، مس��أله تش��خیص 
جزایی اس��ت، به ای��ن معنی که آیا طفل دانس��ته 
مرتکب نقض قانون جزا شده و یا ندانسته؟ و کلیه 
امتی��ازات و تبعیضاتی که برای اطف��ال و کودکان 
بزهکار وجود دارد، به این جهت اس��ت که کودک 
نفهمیده و از روی س��ادگی و جهالت مرتکب فعل 
خالف قانون می شود و طبعًا هم در راستای مسأله 
تشخیص جزایی، مسأله مهم دیگری در ذهن ایجاد 
می ش��ود که همان س��ن تش��خیص جزایی است، 
 یعنی س��نی که حد رش��د و بلوغ جزایی ش��ناخته 

شود. 

با توجه به این مس��أله اس��ت که س��ن و سال 
عنصر مهمی در زمینه قانونگذاری تلقی شده و در 
قوانین کلیه کش��ورها بین وضعیت جزایی کودکان 
و بزرگساالن تفکیک قائل می شوند و این موضوع 
حاص��ل مش��اهدات علمی و تجربی اس��ت که به 
موج��ب آنها در قلمرو مس��ائل کیف��ری، رده های 
س��نی مختلفی وج��ود دارد. از آغاز س��نین 7 یا 8 
سالگی اس��ت که احتماالً مس��ائل مجرمانه مطرح 
می ش��ود، اما اغلب از آغاز نوجوانی است که این 
مسائل ممکن است به صورت جدی درآید. معموالً 
بزهکاری از حدود دوازدهمین س��ال زندگی آغاز 
می شود، اما تا سن ۱6 سالگی نسبتًا ضعیف است 

و در بین سنین ۱6 تا ۱8 سالگی بیشتر است.
 بر این مبنا مقنن ۱8۱0 فرانس��ه سن تشخیص 
جزایی را ۱6 س��ال تعیین کرده ب��ود؛ یعنی اطفال 
کمتر از ۱6 سال، می توانستند از قانون مخصوصی 
برخوردار ش��وند؛ برطبق این قانون در صورتی که 
طفل تا قبل از ۱6 س��الگی مرتکب جرم می ش��د، 
در صورت��ی محکومیت جزایی پیدا می کرد که در 
دادگاه ثابت می ش��د که دانس��ته و ب��ا آگاهی این 
عم��ل را انج��ام داده و پس از اثب��ات مجرمیت از 
»علل مخففه صغیر بودن« استفاده می کرد که میزان 
مجازات��ش را به نحو قابل توجهی تخفیف می داد؛ 
ولی، هرگاه ندانسته و بدون تشخیص مرتکب جرم 
ش��ده بود، تبرئه می شد. قانون ۱906 فرانسه، سن 
 تش��خیص جزایی را از ۱6 س��ال به ۱8 سال تغییر 

داد.
 تفکیک آس��تانه های س��نی مختلف بیانگر آن 
اس��ت که کودکان تا قبل از رسیدن به سن خاصی 
ب��ه طور مطلق  از مس��ئولیت کیف��ری دور بوده و 
پس از آن نیز تا رس��یدن به س��ن خاصی از قوانین 
خاص ویژه اطفال و نوجوانان بهره مند می ش��وند 
اما در ایران تام کیفری شده و همانند بزرگساالن در 
قبال کلیه اعمال ناقض قانون خویش مسئول تلقی 
می ش��وند که دو ایراد اساسی به این موضوع وارد 
است؛ اوالً: رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت 
تام کیفری، روندی نیست که بالفاصله فرد را پس 
از رس��یدن به س��ن خاصی مانند بلوغ ش��رعی از 
مرحله طفولیت خارج و به مرحله بزرگسالی وارد 
کند، بلک��ه این امر از نظر یافته های روانشناس��ی 
ام��ری تکوینی اس��ت ک��ه ممل��و از تعارضات و 
ناهماهنگیه��ای متفاوت روحی، ذهنی و جس��می 
اس��ت و ضروری اس��ت ب��ه گون��ه ای دیگر در 
خصوص آن و در نهایت مس��ئولیت کیفری اطفال 
برخورد ش��ود. ثانیًا: عدم تفکیک س��ن مس��ئولیت 

کیفری از سن بلوغ کیفری است. 
آنه��ا  تفاوت��ی در م��ورد  ای��ران  در حق��وق 
دو  ای��ن  ک��ه  در حال��ی  نم��ی ش��ود  مش��اهده 
 ب��ا یکدیگ��ر متف��اوت ب��وده و یکس��ان تلق��ی 

نمی شوند.
 مقصود از سن مس��ئولیت کیفری، سنی است 
که طفل تا قبل از رسیدن به آن، از مسئولیت کیفری 
دور ب��وده و نمی توان با او برخورد جزایی کرد. به 
عنوان مثال در قانون مجازات عمومی س��ابق ایران 
اطفال کمتر از ۱۲ سال فاقد مسئولیت کیفری بودند 
و پس از رسیدن به این سن و به دنبال آن از ۱5 تا 
۱8 سالگی دارای مسئولیت کیفری می شدند، ولی 
مس��ئولیت کیفری آنان مطابق با مس��ئولیت کیفری 
بزرگس��االن نبود و چنانچه طفلی کمتر از ۱۲ سال 
 س��ن داش��ت و مرتکب جرمی می ش��د محکوم 
نمی ش��د و پس از آن نیز در صورت ارتکاب جرم 
 مش��مول مقررات خاص کودکان به لحاظ ش��کلی 

بود.

ای��ن س��ن در تایلند، س��وئیس، کویت و چند 
کش��ور دیگر 7 س��ال و در زالندنو، س��یرالئون و 
انگلس��تان ۱0 سال، در جمهوری آذربایجان، آلمان 
و فنالن��د به ترتیب ۱4، ۱4 و ۱5 س��ال اس��ت و 
این س��ن تنها س��ن مس��ئولیت کیفری بوده و سن 
بل��وغ کیفری با آن متفاوت اس��ت. ام��ا مقصود از 
س��ن بلوغ کیفری، س��نی اس��ت که کودک پس از 
رس��یدن به آن، مشمول مقررات کیفری بزرگساالن 
خواهد بود و همچون س��ایر افراد بزرگسال جامعه 
در قب��ال کلیه اعمال خالف قانون خود مس��ئولیت 
کیفری داش��ته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت. این 
در حالی اس��ت که کشور ایران این دو مقوله )سن 
مس��ئولیت کیفری و س��ن بلوغ کیفری( را یکسان 
دانس��ته و طفلی که به س��ن 9 یا ۱5 سالگی رسیده 
دارای مس��ئولیت تام کیفری ش��ده و قانون جزایی 
در م��ورد آنان مانند س��ایر افراد بزرگس��ال جامعه 
خواهد بود. به عبارتی دیگر در حقوق ایران س��ن 
مسئولیت کیفری و س��ن بلوغ کیفری یکسان بوده 
و مرحله بینابینی میان سن مسئولیت کیفری و سن 
بل��وغ کیفری که در طول آن طفل یا کودک بزهکار 
تح��ت قانون خاص جزایی قابل تعقیب و محاکمه 
باشد به چش��م نمی خورد و کودک بالفاصله پس 
از ورود ب��ه س��ن 9 یا ۱5 س��الگی و برخورداری 
از بل��وغ جنس��ی وارد س��ن بلوغ کیفری ش��ده و 
 همانند بزرگس��االن با وی برخورد جزایی خواهد 

شد.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه تعیین س��ن بلوغ 
جنسی به عنوان س��ن بلوغ کیفری با 9 و ۱5 سال 
تمام را نمی توان مالک داش��تن اس��تعداد ارتکاب 
ج��رم و حکم جزایی مناس��ب در اعم��ال ارتکابی 
خالف قانون وی دانس��ت، چرا که اصوالً ارتکاب 
جرم نتیجه ی��ک فرایند ذهنی و فع��ل و انفعاالت 
عقلی و روانی اس��ت و س��ن بلوغ ش��رعی قاعدتًا 

 

نمی تواند معیار مناس��بی برای آن باشد، از این رو 
باید دی��د که آیا کودک از آنچن��ان قدرت تمییزی 
برخوردار اس��ت که بتواند میان خوب و بد تفاوت 
قائل ش��ده و آن را تشخیص دهد؟ کشور هلند در 
س��ال ۱90۱ نیاز به تشخیص بین خوب و بد را به 
عن��وان معیار مجرمی��ت در قوانین خود پذیرفت و 
هرگونه تمایزی را برمبنای س��ن در این زمینه لغو 
کرد که بدین واسطه دادگاه مکلف است ابتداً تحقیق 
کند آیا طفل دانسته و با توجه به بدی عمل مرتکب 
آن شده و یا ندانسته آن جرم را مرتکب شده است. 
بنابراین ضروری اس��ت که قانون ایرانی با تفکیک 
میان سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، اطفال 
را پس از رسیدن به س��ن خاصی دارای مسئولیت 
کیفری ویژه اطفال محسوب و تحت قانون خاص 
جزایی قرار دهد و پس از رش��د جزایی که رسیدن 
به ۱8 س��الگی اس��ت آنان را به لحاظ جزایی بالغ 
 ف��رض و با آن��ان همچ��ون بزرگس��االن برخورد 

کند.
با این حال س��ن مسئولیت کیفری نیز نباید آن 
چنان پایین در نظر گرفته شود که کودک غیر ممیز 
را نی��ز در بر گیرد بلکه این س��ن باید به گونه ای 
تعیین شود که تنها اطفال ممیزی را که با علم نسبی 
به زش��تی عمل خویش مرتکب جرم ش��ده باشند 

دربرگیرد.
مق��ررات پکن نیز در این زمینه اذعان می دارد 
که در آن دس��ته از نظامهای حقوقی که مسأله سن 
مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته 
شده، این سن نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود 
و کمیته حقوق کودک س��ازمان ملل نیز بر این امر 

تأکید دارد.               

حوادث !

 مــرد عاشق پيشه مهــريه همسرش 
را با چک سفيد امضا داد

سكــه هــای تقلبی

با اصرار زن جوان؛
مهريه هزار سكه اي با ساعت مچي معاوضه شد

 شناور حــامل تعــدادي از بازيگــران سينما 
در آب هاي خليج فارس واژگون شد

زنی با حضور در دادگاه یک برگه چک سفید امضای شوهرش را به عنوان مهریه به اجرا گذاشت.
به گزارش فارس، زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محالتی دادخواستی را به قاضی یکی از شعب 
ارائه کرد. این زن ۲6 س��اله در حضور قاضی ش��عبه ۲۳5 این مجتمع مدعی شد که از شوهرش مهریه 
خود را می خواهد اما به هیچ عنوان قصد طالق گرفتن ندارد. وی ادامه داد: ش��وهرم از دادن مهریه من 
امتناع می کند و من حاال مجبور ش��دم با درخواس��ت مهریه او را به دادگاه کش��انده و از طریق قانونی 
مهریه ام را بگیرم. مرد ۲9 س��اله در دادگاه حضور داش��ت و گفت: من نمی توانم این مهریه را بدهم آن 
زمان متوجه این موضوع نبودم و عش��ق جلوی چش��مانم را گرفته بود. مرد در پاس��خ قاضی مبنی بر 
اینکه مهریه چقدر اس��ت، گفت: مهریه زنم یک برگه چک س��فید امضا توس��ط من اس��ت که آن زمان 
به او دادم تا مبلغ آن را هر چه قدر می خواهد بنویس��د. زن تصریح کرد: من از ش��وهرم جدا نمی ش��وم 
ول��ی مهری��ه خود را می خواهم؛ آن زمانی که این موضوع را ابتدای ازدواج قبول کرد حتی من در دلش 
ش��ک انداخت��ه و در خصوص طالق صحبت کردم ولی او باز این موض��وع و مهریه را قبول کرد. وی 
گفت: ش��وهرم بسیار بی فکر است و در کار، معامله  و زندگی اش هم با بی فکری و عجله رفتار می کند. 
م��رد ادامه داد: ای��ن موضوع بی فکری را قبول می کنم و اگر بی فکر نب��ودم مهریه هنگفت را در ابتدای 
 ازدواج قب��ول نمی ک��ردم. قاضی رس��یدگی کننده به این پرونده، مرد را محک��وم به پرداخت مهریه زن 

کرد. 

ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی پلیس، اخی��راً برخی افراد ش��یاد، با برقراری تم��اس از طریق 
تلفن های همراه با مردم و اظهار این مطلب که ش��ماره تلفن ش��ما را از طریق استخاره از قرآن کریم به 
 دس��ت آورده اند، مخاطب خود را ترغیب به خرید س��که می کنند. از آنجایی که این افراد س��ودجو و 
فرصت طلب هستند و از احساسات و همچنین غفلت برخی شهروندان سوءاستفاده کرده و سکه های 
تقلبی در مقابل دریافت وجه نقد تحویل آنان می دهند، از عموم مردم درخواست می شود ضمن حفظ 
 هوشیاری، در صورت برخورد با چنین مواردی، بالفاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱0 به پلیس اطالع 

دهند.

زن جوان در دادگاه خانواده، یک هزار س��که طال مهریه خود را در مقابل به دس��ت آوردن ساعت 
مچ��ی مورد عالقه اش بخش��ید. به گ��زارش فارس، زنی ب��ا مراجعه به دادگاه خانواده ش��هید محالتی 
دادخواس��تی را به قاضی یکی از ش��عب ارائه کرد. این زن ۲7 س��اله در حضور قاضی ش��عبه ۲40 این 
مجتمع مدعی ش��د که مهریه هزار س��که ای خود را در مقابل س��اعت طالی ش��وهرش که از پدرش 
به ارث رس��یده اس��ت، می بخش��د. وی ادامه داد: من مهری��ه ام را مطالبه کرده ام ولی می دانم ش��وهرم 
توانایی پرداخت آن را ندارد و تنها موضوعی که باعث می ش��ود من این س��اعت را به دس��ت بیاورم، 
همین درخواس��ت مهریه اس��ت. مرد ۳۲ س��اله در دادگاه حضور داش��ت و گفت: من نمی توانم ارثیه 
و هدیه پدر فوت ش��ده ام را به همس��رم بدهم. این س��اعت برای من سرش��ار از خوشبختی و شانس 
بوده اس��ت و حاال اگر او را به همس��رم بدهم، ش��انس از من دور می ش��ود. وی ادامه داد: اگر همسرم 
س��اعت طالی مرا بخواه��د، من او را طالق می ده��م؛ مهریه اش را نمی توانم نق��داً پرداخت کنم ولی 
حاضر هس��تم به زندان بیافتم تا س��اعت را از دس��ت ندهم. زن در حضور قاضی تصریح کرد: با تمام 
 وجود و به هر قیمتی، س��اعت طالی ش��وهرم را می خواهم و مهریه ام را هم برای به دس��ت آوردن آن 

می بخشم. 
وی در ادامه اظهاراتش گفت: تنها خواس��ته من این اس��ت که ش��وهرم این ساعت را به من بدهد 
و قص��د آزار او ی��ا مهریه گرفتن ندارم و ش��وهرم بای��د با این موضوع کنار آمده و س��اعتش را به من 
بدهد. مرد جوان در نهایت تس��لیم خواس��ته همس��رش ش��د و خطاب به قاضی دادگاه گفت: با این 
موض��وع کن��ار می آیم ول��ی دیگر مهریه و نفق��ه به او نمی ده��م و باید این موضوع را همس��رم قبول 
کند. زن جوان هم با ش��روط ش��وهرش موافقت کرد و گفت: من فقط س��اعت  مچی طالی همسرم را 
می خواهم و مهریه خود را بخش��یده و نفقه نمی خواهم. قاضی رس��یدگی کننده ب��ه این پرونده، بعد از 
 ش��نیدن اظهارات این زوج، مرد جوان را محکوم به دادن ساعت مچی طالی ارث پدرش، به همسرش 

کرد.

ش��ناور حامل دس��ت اندرکاران و بازیگران فیلم سینمایی »هرچه خدا بخواهد« به کارگردانی نوید میهن 
دوس��ت در هنگام فیلمبرداری سکانس های مربوط به لوکیشن روی دریا دچار حادثه شد. به گزارش ایرنا، 
دس��ت اندرکاران فیلم س��ینمایی هرچه خدا بخواهد به همراه تنی چند از بازیگران این اثر س��ینمایی برای 
فیلمبرداری بخش های روی دریا با ش��ناور مس��افری نوید راهی آبهای خلیج فارس در اطراف جزیره کیش 
شدند. حدود ساعت ۱7 بنزین شناور تمام می شود و با برخورد یک موج به آن، این شناور در دریا واژگون 
می شود. پوریا پورسرخ، ترانه علیدوستی، سعید آقاخانی، مهدی صالحی، مهدی جعفری، نوید میهن دوست، 
حسن عبدالعلی زاده کسانی بودند که در این حادثه به دریا می افتند که خوشبختانه با حضور به موقع شناور 

تجسسی دریا )ناجی(، به طور معجزه آسایی نجات پیدا می کنند.
 عمق آب در این منطقه ۳0 متر بوده و در س��ه مایلی جزیره کیش قرار داش��ته اس��ت. تمام تجهیزات 
فیلمبرداری این اثر سینمایی به زیر آب رفته و تالش غواصان نیز برای یافتن این ابزار بی نتیجه مانده است. 
فیلمبرداری فیلم س��ینمایی »هرچه خدا بخواهد« از ۱8 مردادماه در جزیره کیش آغاز شده است. هنوز بهاره 
رهنما و فرهاد اصالنی جلوی دوربین میهن دوست نرفته اند. این اثر سینمایی روایت گم شدن مرموز مردی 

در جزیره کیش است. 

داستان پینوکیو، نمادی از مرگ اندیشه و تفکر در دنیای امروز

سن مسئوليت كيفری اطفال در حقوق ايران و تطبيق با اسناد بين المللی )قسمت دوم(

داستانهای غیر عاشقانه
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معاون سیاسي امنیتي استانداري اصفهان:
برخورد با توزيع كنندگان نمادهاي شيطاني در اصفهان آغاز شد

محققان دانشگاه صنعتي اصفهان 
به روشي براي بهينه سازي آلياژسازي مكانيكي دست يافتند

استاندار اصفهان: 

ظرفیت استقرار برخي ازسازمانهاي پایتخت 
در اصفهان وجود دارد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

اصفهانشهرکرد

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

آغاز به كار نشست مديران برنامه ريزی 
شهرداری های كشور در اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری منطق��ه ۱۳ اصفهان از آغاز عملیات اجرایی 
نخس��تین خط اتوبوس تندرو)BRT(  در تابستان سال جاری خبر داد. به گزارش فارس 
از اصفهان به نقل از اداره ارتباطات رس��انه ای شهرداری اصفهان، سیدرضا هاشمی گفت:  
BRTیکی از روش های س��ریع حمل و نقل کاال و مس��افر اس��ت که ع��الوه بر افزایش 
س��رعت و حجم جابه جایی مسافران، کاهش تأخیر و زمان انتظار مسافران را در پی دارد. 
وی تصریح کرد: نخس��تین خط اتوبوس BRT از میدان قدس تا بلوار ش��فق براس��اس 
برآورد در س��ال جاری ۱0 میلیارد ریال هزینه نیاز دارد. وی اجرای راستگرد بزرگراه های 
شهید احمد کاظمی به شهید اقارب پرست، ایجاد پارکینگ طبقاتی در سه راه قائمیه را از 
جمله طرح های شهرداری این منطقه در راستای کاهش ترافیک عنوان کرد و اظهار داشت: 
اح��داث خیابان کمک��ی در خیابان فردوس برای کاهش ترافیک ن��اژوان و باغ پرندگان، 
خط کشی طولی بزرگراه های شهیدان کاظمی، اقارب پرست، حبیب الهی و میثمی از دیگر 
برنامه های در دس��تور کار ش��هرداری منطقه ۱۳ در س��ال 89 است. معاون حمل و نقل و  
ترافیک ش��هرداری منطقه ۱۳ بودجه ترافیکی این منطقه را ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و 
افزود: اصالح هندسی رمپ بزرگراه شهید میثمی به بلوار علویه همایونی، اصالح هندسی 
خیابان های بلوار شفق، گلزار شهدای جنوبی، تقاطع های بلوار شفق نیز از برنامه های سال 
جاری ش��هرداری این منطقه است. وی از افتتاح سه ایستگاه دوچرخه در این منطقه خبر 
داد و ادامه داد: به منظور کاهش آلودگی، سه ایستگاه دوچرخه در شهرک های امیر حمزه، 
مفتح و ولی عصر احداث می ش��ود. هاشمی اصالح هندسی بلوار کشاورز، خیابان سازی 
و احداث تقاطع غیرهمس��طح دکتر حس��ابی را از طرح های انجام ش��ده در سال گذشته 
عنوان کرد و افزود: نصب دوربین های نظارتی در تقاطع های مفتح، سه راه سیمین و میدان 
س��هره وردی به منظور کنت��رل وضعیت ترافیکی خیابان های اط��راف از دیگر پروژه های 

صورت گرفته در سال 88 بوده است.

مهندس عباس حاج رسولیها در حاشیه 
مالقات مردمی خود با بیش از یکصد هزار نفر 
از شهروندان، مصوبات این شورا را قانونی و 
در چارچوب حمایت از شهروندان دانست و 
از فرمانداری خواست در تأیید این مصوبات با 

دقت نظر و نگاه مثبت اقدام کند.
ع��وارض  تخفی��ف  درخواس��ت  وی 
صدور پروانه، تفکی��ک فیزیکی، ماده صد و 
تراکم را عمده درخواستهای مالی شهروندان 
در این مالقات مردمی عن��وان کرد و گفت: 

در چارچوب مص��وب قانونی تا حد امکان 
مس��اعدتهای الزم برای اعمال این تخفیفات 
انجام شد.حاج رسولیها تغییر کاربری اراضی 
داخل محدوده و حریم شهر را یکی دیگر از 
درخواستهای متقاضیان اعالم و خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه تصویب طرح جامع تفصیلی 
به عهده کمیسیون ماده پنج استانداری است، 
با اصالح س��اختار و مدیریت این کمیسیون 
و واگ��ذاری آن به مدیریت ش��هری بخش 

عمده ای از این مشکالت رفع خواهد شد.

مالقات ماهیانه مهندس حاج رس��ولیها 
در اولین س��ه شنبه سومین ماه سال ۱۳89 در 
شهرداری مرکزی برگزار و در حضور مدیران 
رسیدگی به ش��کایات و آزادسازی و امالک 
ش��هرداری اصفهان به در خواس��ت بیش از 

یکصد نفر از شهروندان رسیدگی شد.
مالقات ماه آینده رئیس شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز روز سه شنبه یکم تیرماه در 
محل ش��هرداری مرکزی واقع در میدان امام 

حسین )ع( برگزار می شود. 

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: کث��رت طرحهای عمرانی 
در دست اجرا در مناطق محروم 
توس��عه  بیانگر ش��تاب  اس��تان 

عمرانی متوازن و عادالنه است. 

علی اصغ��ر عنابس��تانی در 
بازدی��د از طرحه��ای عمران��ی 
بخ��ش مرکزی شهرس��تان اردل 
اف��زود: اج��رای ش��مار زیادی 
پروژه ب��زرگ و کوچک در یک 

منطقه کم برخوردار و دیگر شهرس��تانهای اس��تان بیانگر عزم دولت و برنامه ریزان برای 
محرومیت زادیی از کشور و این استان است. 

وی، تنوع طرحها را ناشی از توجه به نیاز بخشهای مختلف برای دسترسی به توسعه 
همه جانبه دانست و گفت: از کارهای عظیم انجام گرفته و یا در حال انجام اطالع رسانی 

مناسبی صورت نگرفته است. 
وی در بازدید از طرح کش��اورزی ۱۳00 هکتاری دشتک آلیکو اظهار داشت: اجرای 
این پروژه تأمین آب کش��اورزی، یک تحول مناس��بی در بخش کشاورزی ایجاد خواهد 

کرد. 
همچنین اس��تاندار چهارمحال و بختیاري گفت: ایجاد ۲8 هزار شغل جدید در استان 

به عنوان یکي از اولویتهاي امسال این استان است. 
علي اصغر عنابس��تاني افزود: یکي از اولویت هاي مهم اس��تان ایجاد اش��تغال و راه 
ان��دازي و تش��کیل کارگروه ویژه اش��تغال در حوزه هاي مختلف صنعت، کش��اورزي، 

گردشگري است و تحقق این هدف بیش از پیش باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. 
وي از برنامه ریزي براي کاهش نرخ بیکاري در اس��تان خبر داد وگفت: امید است تا 

سه سال آینده نرخ بیکاري در استان تک رقمي شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاري، رونق صنعت گردشگري و توسعه اجراي طرحهاي 
ماهیان س��ردآبي در شهرس��تان اردل از اولویت هاي کاري مدیران این شهرس��تان است 
همچنین وی بر ضرورت ایجاد زیرس��اختهاي توس��عه براي اج��راي طرحهاي عمراني، 

صنعتي، کشاورزي، توسعه و پیشرفت شهرستان تأکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از اجرای 90 مصوبه شورای 
فرهنگ عمومی در دوره فعالیت دولت نهم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری داریوش رضوانی گفت: تش��کیل کمیته س��اماندهی امور مداحان، تش��کیل ۳6 
جلس��ه ش��ورای علمی و مش��ورتی، برگزاری همایش اتحاد ملی، همایش ائمه جمعه و 
جماعات، مدیریت امور مساجد استان، تأیید روز تولد عمان سامانی به عنوان روز استان، 
تدوین ش��یوه نامه خادمان نمونه فرهنگی اس��تان، تش��کیل ستاد س��اماندهی جشن های 
ش��عبانیه و تدوین ش��یوه نامه انتخاب شورای برتر شهرستان ها را از جمله این مصوبات 

برشمرد که در 4 سال گذشته به اجرا درآمده است.
وی تصریح کرد: ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان ۱0 شاخص فرهنگی را در جهت 
ارتق��ای فرهنگ عمومی اس��تان انتخاب کرده و کارگروهی با 5 ط��رح عملیاتی را برای 

تحقق بخشیدن به اهداف خود تدوین کرده است.
رضوانی همچنین با اش��اره به برگزاری کنگره ملی عمان سامانی پس از یکصد و ده 
س��ال در استان در سال 87 گفت: اختصاص جش��نواره ملی شعر عاشورایی به نام عمان 
س��امانی یکی از پیش��نهادات اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان برای دور سوم 

سفرهای استانی هیأت دولت خواهد بود.
وی همچنی��ن از بهره برداری از 4 پروژه فرهنگی در اس��تان خب��ر داد و افزود: این 
پروژه ها در آخرین روز اردیبهشت به دست وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسالمی افتتاح 

شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان خاطرنش��ان کرد: تأسیس 7 پروژه فرهنگی 

دیگر در استان نیز از دیگر پیشنهادات برای سفر ریاست جمهوری به استان است.

مدیر امور برق شهرس��تان ش��هرکرد از اجرای طرح پایداری شبکه های هوایی برق 
در شهرکرد خبر داد.

مهندس رس��تم ایزدپور گفت: طرح پایداری ش��بکه هوایی از طریق بهینه س��ازی و 
نص��ب ۱5 کیلومتر کابل خودنگهدار با اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال در ۲ روس��تای 

سامان در شهرستان شهرکرد اجرا شد.
وی نامناس��ب بودن ش��بکه های ۲0 کیلوولت هوایی و فش��ار ضعیف، عدم رعایت 
حریم الزم شبکه ها با ساختمان های روستایی به واسطه بافت قدیم، افت ولتاژ ناشی از 
اتصاالت نامناس��ب و ناپایداری ش��بکه را از جمله عوامل تبدیل شبکه های برق به کابل 
خودنگهدار هوایی در دو روس��تای سواد جان و چم کاکا در بخش سامان بیان کرد. وی 
گفت: با اجرای این طرح میزان تلفات، خاموش��ی های شبکه هوایی و سرقت تجهیزات 
شبکه هوایی کاهش می یابد. ایزدپور از بهینه سازی چهار دستگاه ترانس هوایی خبر داد 
و خاطرنش��ان کرد: کل ش��بکه هوایی فشار ضعیف دو روستای مذکور و پایه های حامل 

شبکه به کابل خودنگهدار هوایی و پایه های بتونی تبدیل شده است.

مع��اون بهب��ود تولیدات دامی س��ازمان جه��اد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: دیدگاه مردم و مس��ئوالن استان باید نس��بت به دامپروری تغییر کند. مهندس برزو 
هیبتیان در گفتگو با ایس��نا با اش��اره به مش��کالتی که بنیاد مسکن، س��ازمان بهداشت و 
س��ازمان محیط زیس��ت برای دامپروری اس��تان به وجود آورده اند افزود: بنیاد مسکن با 
اج��رای طرح های هادی در روس��تاها مکانی برای نگه��داری دام در نظر نگرفته این در 
حالی اس��ت که 70 درصد جمعیت استان در ش��هرها زندگی می کنند و نقشی در تولید 
دام و طی��ور ندارند و ۳0 درصد جمعیت روس��تایی که در ای��ن زمینه فعالیت دارند با به 
کارگی��ری این سیاس��ت ها انگیزه فعالیت خود را از دس��ت می دهند. وی تصریح کرد: 
مس��ئوالن خانه های بهداشت نیز عامل تش��ویق همسایه ها علیه هم شده و مشکالتی را 
برای تولید دام به وجود آورده اند. مهندس هیبتیان ادامه داد: هرچند توسعه مجتمع های 
دامپروری باید س��رلوحه کار باشد اما تولید دام و طیور در روستاها نباید جمع شود چرا 
که 70 درصد تولیدات دامی در محیط روس��تایی ایجاد می شود. وی با بیان اینکه خروج 
دام از روستا منطقی و کارشناسی شده نیست اظهار داشت: وجود دام نه تنها مضر سالمت 
نیس��ت بلکه س��المتی افراد به دلیل فاصله گرفتن از طبیعت به خطر افتاده است. به گفته 
وی، کارشناس��ان محیط زیس��ت باید توجه داشته باشند که 88 درصد وسعت استان کوه 
و ۱۲ درصد دش��ت است که با رعایت حریم برق فشار قوی، لوله اصلی، گاز، رودخانه، 
جاده و مراکز صنعتی و آموزشی مکانی برای تولید دام باقی نخواهد ماند بنابراین باید با 
توجه به وضعیت استان و با دید کارشناسی به این مسائل توجه شود. مهندس هیبتیان به 
معضل اش��تغال استان اش��اره کرد و افزود: بخش کشاورزی و دامپروری مهمترین بخش 
اشتغال زای استان است. وی با بیان اینکه توسعه مجتمع های دامپروری از اولویت های 
اول استان است گفت: اکنون ۱8 مجتمع دام سنگین و سبک در استان فعال و ۱۲ مجتمع 
جدید نیز مطالعه، نقشه برداری و برآورد هزینه شده است. هیبتیان ادامه داد: مجتمع های 
جونقان، گندمان، جغدان، بابا منصور و لردگان مطالعه ش��ده اند و مجتمع های اس��کان 
برای دامداران در دش��ت زرین کوهرنگ، س��فید دشت، گهرو، دستگرد، خراجی، فالرد، 

سامان و اردل در نظر گرفته شده است.

عضو هیأت مدیره س��ازمان نظام پزشکي اس��تان اصفهان گفت: طرح پزشک خانواده 
در شهرس��تان هاي اس��تان اصفهان که جمعیت آنها زیر 50 هزار نفر است به مرحله اجرا 
درمي آید. محس��ن مصلحي در گفتگو با فارس با بیان اینکه طرح پزشک خانواده یکي از 
طرح هاي سیس��تم ارجاع بوده که عملیات اجرایي شدن آن در شهرهاي زیر 50 هزار نفر 
یا ۱00 هزار نفر انجام مي ش��ود، بیان داش��ت: این طرح به صورت ناقص اجرا مي شود و 

تاکنون به مرحله رشد و شکوفایي خود نرسیده است. 
وي با اشاره به اینکه اجراي کامل و دقیق طرح پزشک خانواده سبب ارتقاي سالمت 
در جامعه مي ش��ود، اظهار داش��ت: بناي اصلي طرح پزش��ک خانواده براي جلوگیري از 
ص��رف هزینه هاي اضاف��ي در زمینه درمان و کمک به اقتصاد خانواده و کش��ور اس��ت. 
عضو هیأت مدیره س��ازمان نظام پزش��کي استان اصفهان در مورد چگونگي طرح پزشک 
خانواده گفت: شناس��ایي خانواده ها و در نظر گرفتن یک پزش��ک ب��راي چند خانواده از 
برنامه هاي اصلي این طرح بوده، در واقع در این طرح پزش��ک مس��ئول سالمت جسم و 
روان خانواد ه هاي موردنظر بوده و با ایجاد پرونده پزشکي سالمت آنها را دنبال مي کند. 

وي افزود: مزیت اجراي کامل این طرح کاهش مراجعه بیماران به متخصصان و ایجاد 
پرونده س��المت و پیگیري بیماري آنها ب��وده و در نهایت از هزینه هاي اضافي جلوگیري 

کرده و باعث رشد اقتصاد جامعه مي شود. 
مصلح��ي با بیان اینکه اجراي ای��ن طرح همکاري نهادهاي مختلف و س��ازمان هاي 
بیمه گر را مي طلبد،  خاطرنش��ان کرد: قرار است طرح پزش��ک خانواده در شهرستان هاي 

استان اصفهان که جمعیت آنها زیر 50 هزار نفر است به مرحله اجرا درآید. 
وي با اش��اره به اینکه فراهم سازي زیرساخت ها س��بب اجراي طرح پزشک خانواده 
مي ش��ود،  ادامه داد: پیاده س��ازي طرح پزش��ک خانواده و اختصاص چند پزش��ک براي 
خانواده ها س��بب بیکاري پزش��کان عمومي ساکن آن ناحیه شده و این به نفع پزشکان آن 

منطقه نیست. 
عضو هیأت مدیره س��ازمان نظام پزشکي اس��تان اصفهان اظهار داشت: گرایش مردم 
ب��راي مراجعه به پزش��کان متخصص و فوق تخصص نیز از موانع اجراي طرح پزش��ک 

خانواده بوده و موجبات شکست طرح پزشک خانواده را فراهم مي کند.

سرپرست حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ اصفهان از اصالح هندسی چهار 
تقاطع پرتردد در این منطقه در نیمه نخست سال جاری خبر داد. 

به گ��زارش فارس از اصفه��ان، به نق��ل از اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان، سید محمد موسوی با اشاره به اصالح هندسی چهار خیابان اصلی در 
منطقه ۱۲ اظهار داشت: اصالح هندسی تقاطع عاشق آباد- گلزار شهدا، تقاطع بنت الهدی- 
خیاب��ان محمدباقر حکیم، اصالح خیابان ورزش��گاه و ورودی و خروجی خیابان کاوه از 

جمله طرح هایی است که در سال جاری اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی این بخش ها نقش زیادی در مدیریت جریان ترافیک 
در س��طح منطقه دارد، ادامه داد: این طرح ها به منظور تفکیک و هدایت اصولی ترافیک، 

افزایش ایمنی تردد عابر پیاده و وسیله نقلیه، نظم بخشیدن به ترافیک و... اجرا می شود.
سرپرس��ت حم��ل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری منطقه ۱۲ همچنی��ن از نصب چراغ 
راهنمایی در تقاطع خیابان های ش��هرک کوثر و عاشق آباد خبر داد و افزود: ۱0 مورد فرو 
رفتگی در ایس��تگاه های منطقه از جمله در خیابان های نگارستان، شهید علم الهدی، مفتح 

و بهارستان غربی اصالح می شود. 
موس��وی با بیان اینکه اس��تفاده از دوچرخه عالوه بر کاهش آلودگی هوا، در وقت و 
زمان نیز صرفه جویی می کند، تصریح کرد: راه اندازی ایس��تگاه دوچرخه سواری در پارک 
ملت ملک شهر در دستور کار شهرداری قرار دارد. وی از تعریض رمپ پل امیرکبیر خبر 
داد و اضافه کرد: در دو ماه گذشته 9 سرعت گیر استاندارد در تقاطع خیابان های ورزشگاه، 

علم الهدی، آزادگان و نگارستان بنا به درخواست شهروندان احداث شده است.
سرپرس��ت حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری منطقه ۱۲ با اش��اره ب��ه اینکه یکی از 
راه های رفع معضل ترافیک، اطالع رس��انی و فرهنگ سازی صحیح رانندگی است که در 
مدیریت نوین ش��هری توجه ویژه ای به فرهنگ ترافیک می ش��ود، بیان داش��ت: در همین 
راس��تا اطالع رسانی در خیابان ها و بزرگراه ها به وس��یله تابلوهای  VMSدر بزرگراه دو 
طبقه امام خمینی )ره( و همچنین نصب دوربین نظارتی در تقاطع غیر همس��طح شهیدان 

امینی در شش ماهه دوم سال جاری در دستور کار شهرداری این منطقه قرار دارد. 
موس��وی بودجه ترافیکی این منطقه را 470 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: احداث 
س��اختمان و ساخت دو کیوس��ک پلیس در میدان آب نمای امیرکبیر نیز به دلیل مشکالت 

ترافیکی شهرک صنعتی امیرکبیر در دستور کار است.

گروهی از طالب و دانش��جویان دانش��گاههای اصفهان به نمایندگی از جمع کثیری 
از طالب و دانش��جویان این اس��تان در اعتراض به عدم برخورد مسئوالن با مظاهر علنی 

بدحجابی در جامعه تجمع اعتراض آمیز برپا کردند. 
ب��ه گزارش ایرنا،  تجمع کنندگان در پارچه ای نوش��ته ای با مضمون »س��هل انگاری 
در برخورد با بدحجابی سرچش��مه بسیاری از مفاس��د اجتماعی است«  انزجار خود را از 

بدحجابی در جامعه اعالم کردند. 
همچنین تجمع کنن��دگان بیانیه ای در نکوهش بدحجابی و لزوم مقابله با مظاهر این 
ناهنجاری اجتماعی در جامعه را در پایان تجمع خود قرائت کردند. پیش از این راهپیمایی 

حمایت از حجاب و عفاف در اصفهان برگزار شده بود.

استاندار اصفهان گفت: زیر ساختهای 
مناسبی برای استقرار برخی از سازمان ها 
و دس��تگاه های پایتخت در استان و شهر 
اصفهان وجود دارد. علیرضا ذاکر اصفهانی 
افزود: اس��تان اصفهان در برخی زمینه ها 
مانن��د می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری، 
اقتص��ادی و مراک��ز علمی و دانش��گاهی 
ظرفیت های فراوانی دارد و زیرس��اخت 
مناس��بی برای انتقال س��ازمان ها و مراکز 
مرتبط با این بخش��ها از تهران به اصفهان 
وجود دارد. وی تمرکز زدایی از تهران را 
حیاتی دانس��ت و گفت: انجام این مهم از 
برنامه های دولت نهم بوده و اخیراً عزمی 
جدی برای تحقق آن در دولت دهم ایجاد 
ش��ده که اجرای آن در توازن بخش��ی به 
توس��عه کشور نقش دارد و استان اصفهان 
ه��م به عن��وان بخش��ی از پیک��ره دولت 
آمادگ��ی الزم ب��رای ایفای نق��ش در این 

برنامه را دارد.
وی اظهارداشت: همچنین با توجه به 
استقرار دو سایت هسته ای مهم کشور در 

این اس��تان، ظرفیت برای پذیرش سازمان 
انرژی اتمی نیز در اصفهان وجود دارد. 

ذاک��ر اصفهان��ی ب��ا بی��ان برخ��ی از 
توانمندی های اقتصادی اس��تان در زمینه 
صنع��ت و کش��اورزی گف��ت: برخی از 
س��ازمان ها و ش��رکت های مرتبط با این 
بخش ها نیز می توانند در اس��تان اصفهان 
اس��تقرار یابند. وی در عین حال مش��کل 

آب را یک��ی از مس��ائلی دانس��ت که در 
نقل و انتقال س��ازمان ها و دس��تگاه های 
تهران بای��د مدنظر قرار گیرد و افزود: هم 
اکنون اصفهان ب��ا محدودیتهایی در زمینه 
آب مواجه اس��ت و البته ظرفیت هایی نیز 
در این زمینه شناس��ایی شده که با اهتمام 
دولت در تکمیل طرح های آب می توان 

بر مشکالت این بخش نیز غلبه کرد.

    زاينده رود
مراس��م افتتاحی��ه هفتمی��ن نشس��ت 
معاون��ان و مدی��ران برنامه ری��زی کالن 
ش��هرهای کش��ور به میزبانی ش��هرداری 
اصفهان و با حمایت امور شهری، شوراها 
و شهرداری های اس��تانداری اصفهان در 
تاری��خ پنج��م خردادماه در هتل آس��مان 

اصفهان برگزار شد.
این مراس��م با حضور کارشناس��ان و 
مدیران حوزه برنامه ریزی شهرداری های 
کشور، مدیران ش��هرداری های مناطق و 
شهرستان های اصفهان، جمعی از اساتید 

دانشگاه و خبرنگاران برگزار شد.
برنام��ه ری��زی و تب��ادل اندیش��ه در 
راس��تای حل مش��کالت کالن شهرهای 
ای��ران و تعام��ل در راس��تای تجربیات و 
برنامه ه��ای کارب��ردی و کارشناس��ی از 

اهداف این نشس��ت اس��ت. در مراس��م 
افتتاحی��ه این نشس��ت مهندس گلس��تان 
ن��ژاد معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فن 
آوری اطالعات به عنوان اولین س��خنران 
به مدعوین خوش آمد گفته و به توصیف 
برخی از مش��کالت کالن شهرهای کشور 

و شهرداری ها پرداختند.
همچنین مهندس حاج رسولیها رئیس 
شورای شهر اصفهان به بیان خصوصیات 
مدیریت متعهد و معتقد موجود در استان 
پرداخت��ه و ب��ه توصیف نمون��ه هایی از 
مدیریت عمرانی در مهندسی جنگ و دفاع 
مقدس توس��ط مدیران شهری پرداختند و 
کارنام��ه ای عملک��ردی از فعالیت یازده 
سال شورا در تعامل با شهرداری و برنامه 

ریزی شهری ارائه داد.
در پای��ان مراس��م افتتاحی��ه مهندس 

فردانی رئیس گروه برنامه ریزی و عملکرد 
استراتژیک ش��هرداری اصفهان به تشریح 
فرآیند س��ابقه برنامه ریزی ش��هرداری ها 
و تش��کیل معاونت های مختلف پرداخته 
و عوامل مؤثر بر حل مش��کالت ش��هری 
با مدیریت اس��تراتژیک برنام��ه ریزی را 
برش��مردند و در ادام��ه به دس��تاوردهای 
فعالیت این گروه در ش��هرداری اصفهان 

اشاره داشتند. 
در حاش��یه مراس��م نمایش��گاهی از 
پژوهش ه��ای ح��وزه ش��هری اس��ناد و 
تدوینات شهرداری، برنامه ها و نمودارها، 
کتب تألیف��ی حوزه مدیریت و پژوهش و 
برنامه ریزی و نمایش تقدیرنامه ها جوایز 
ش��هرداری اصفهان در ح��وزه مدیریت و 
برنامه ریزی به معرض دید عموم گذاشته 

شده بود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان 
اصفه��ان گفت: برخورد قانون��ی با تولید 
و توزیع کنن��دگان نمادهای ش��یطانی در 
دس��تور کار مسئوالن اس��تان قرار گرفت. 
محمدمهدی اسماعیلی در گفتگو با فارس 
اظهار داشت: موضوع برخورد با نمادهای 
شیطانی از دو س��ال گذشته در کمیسیون 

امنیت و سیاسی مطرح شد. 
وی بیان داش��ت: در اصفهان با شیوع 
باالی��ی از گروهک ه��ای شیطان پرس��تی 
روبه رو نیس��تمی ب��ه گونه ای که س��بب 
نگرانی اذهان عمومی شود و این موارد به 
صورت محدود در س��طح استان مشاهده 

شده است. 
اس��تانداری  امنیتی  مع��اون سیاس��ی 
اصفه��ان، عل��ت گرای��ش این اف��راد را 
ناآگاهی دانس��ت و خاطرنشان کرد: تعداد 
زیادی از افرادی که به این سمت گرایش 
می یابند توجیه نیس��تند و بیش��تر به علت 

زیبایی ی��ا جذابیت از نمادهای ش��یطانی 
استفاده می کنند.

وی ادامه داد: آگاه سازی محدودی را 
از جامع��ه اصناف آغاز کردیم و در جهت 
بیدار س��ازی دانش آموزان و دانش��جویان 
بروش��ورهای خوبی تهیه ش��ده است، اما 

به ش��کل معضل جدی در استان اصفهان 
مطرح نیست که بخواهیم اصحاب رسانه 

را درگیر کنیم. 
اس��ماعیلی افزود: از نی��روی انتظامی 
خواس��ته ایم ب��ا اف��رادی ک��ه در س��طح 
مغازه ها به حمل  و نقل نمادهای ش��یطانی 
می پردازند به صورت مظاهر جرم مشهود 
برخورد قانونی کنند تا بتوانیم طی یک تا 

دو ماه آینده وضعیت را بهتر کنیم. 
وی تصریح کرد: هم اکنون به صورت 
توزیع کنن��دگان  و  تولی��د  روی  ج��دی 
نمادهای شیطانی تمرکز کرده ایم تا شیوع 
ای��ن نمادها را در س��طح اس��تان به صفر 

برسانیم. 
اس��تانداری  امنیتی  مع��اون سیاس��ی 
ب��ا  برخ��ورد  مس��أله  گف��ت:  اصفه��ان 
گروهک های شیطان پرس��تی در ش��ورای 
فرهنگ عمومی و کمیسیون امنیت سیاسی 

استانداری و نیروی انتظامی مطرح شد.

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان به کمک 
روش های مدل س��ازی رایانه ای، مدلی جامع 
ب��رای تولید پودرهای نانوس��اختار با روش 
آلیاژسازی مکانیکی ارائه کردند. به گزارش 
ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی 
اصفه��ان، یکی از محقق��ان این طرح گفت: 
ب��ه کمک این روش می توان برحس��ب نوع 
ماده و زمان آلیاژس��ازی مکانیکی، ش��رایط 
الزم برای دس��تیابی به بهترین س��اختار نانو 
را پیش بین��ی ک��رد. مهندس حام��د میرزاده 
س��لطان پور افزود: آلیاژسازی مکانیکی یکی 
از مهم ترین و کاربردی ترین روش های تولید 
مواد نانوساختار است اما تاکنون فعالیت کمی 
در زمینه مدل سازی و بهینه سازی این فرآیند 

انجام شده  است. 
وی اظهار داشت: از این مدل می توان در 
بهینه سازی تولید ترکیبات بین فلزی جدید 
نانوس��اختار اس��تفاده کرد و ب��ا به کارگیری 
مفهومی به نام زمان آسیاب کاری مؤثر می توان 
به بهترین ساختار نانو با کمترین میزان آزمایش 
تجربی دست پیدا کرد. میرزاده افزود: پایگاه 
داده گسترده ای در این پژوهش با استفاده از 
منابع معتبر در رابطه با آلیاژ سازی مکانیکی 
ترکیبات بین فلزی تهیه شده است. به گفته 
وی بر اساس بررسی های اولیه، پارامترهایی 
مانند مش��خصات و نوع آس��یاب، نس��بت 
گلوله های آسیاب به پودر، زمان آسیاب کاری، 
نوع ماده  موردنظر و دمای کاری بر تغییرات 

ساختاری در حین آسیاب کاری اثر دارد. این 
پژوهش��گر ادامه داد: مدل نهایی با استفاده از 
روش شبکه های عصبی مصنوعی و در نظر 
گرفتن دو پارامتر ورودی زمان آسیاب کاری و 
نقطه ذوب و یک پارامتر خروجی یعنی اندازه 
کریستالیت ها در این طرح ایجاد شد و روابط 
ریاضی ساده و کاربردی برای برقراری ارتباط 
بین زمان آسیاب کاری مؤثر و همچنین اندازه  
مؤثر کریس��تالیت ها با نقطه ذوب ترکیبات 
بین فلزی پیش بینی شده است. جزییات این 
پژوهش که با همکاری مهندس امیر زمردیان 
 Materials Science انجام شده در مجله
and Technology در سال ۲0۱0 منتشر 

شده  است.

شهرستانها
تابستان امسال صورت مي گیرد؛ 

آغاز عمليات اجرايي احداث نخستين خط 
اتوبوس تندرو در اصفهان

شمار زياد طرح های عمرانی
 بيانگر شتاب توسعه در چهارمحال و بختياری

اجرای 90 مصوبه شورای فرهنگ و ارشاد 
در چهارمحال و بختياری

شبكه هاي هوايي برق در شهركرد پايدار شدند

بخش كشاورزی و دامپروری از مهم ترين
 بخش های اشتغالزای استان هستند

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان: 
تسريع در تأييد مصوبات شورای اسالمی شهر 

توسط فرمانداری اصفهان

عضو هیأت مديره سازمان نظام پزشکي استان اصفهان:
طرح پزشک خانواده در شهرهاي زير

 50 هزار نفر اصفهان اجرا مي شود

سرپرست حمل و نقل و ترافیک شهرداري منطقه 12 اصفهان:
4 تقاطع پرتردد اصفهان اصالح هندسي مي شود

طالب و دانشجويان اصفهاني در اعتراض
 به بدحجابي تجمع كردند
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گوناگون
کوزکو شهری اسرارآمیز در تمدن های گذشته 
بود. اگر کاش��فان و جنگجویان اس��پانیولی بعد از 
ورود به ش��هر »کوزکو« وحش��یگری و خش��ونت 
را در م��ورد مردم��ان آنج��ا اعمال نم��ی کردند و 
»آتاهوالپا« پادش��اه آن سرزمین را به آن وضع فجیع 
نمی کش��تند، بای��د چند فروند کش��تی الزم بود تا 
طالهای آن س��رزمین را بار کرده و به اسپانیا منتقل 
کنند. ولی مسئوالن آنجا وقتی وضع را چنین وخیم 
دیدن��د، گنجینه های خ��ود را در دل زمین مخفی 
کردن��د و چون مردند و از بین رفتند، اس��رار محل 

دفینه ها را نیز با خود به گور بردند. 
ای��ن کلمات را یکی از س��ربازان که در ضمن 
روحانی بود و پدر »پدروچیزا دولئون« نام داشت، 
چند سال بعد از قتل آخرین امپراطور قوم »اینکاها« 
و مردم آنجا به دس��ت ناخدا و س��ردار »پیزارو« و 
س��ربازان خونخوارش، به رش��ته تحری��ر درآورده 
اس��ت. چشمان »پیزارو« در اثر حرص و آز به طال 
چنان کور ش��ده بود که تبدیل به حیوان درنده خو 
ش��ده بود که تاریخ برای همیش��ه به خاطر خواهد 

داشت. 
وی امپراطور آنها »آتاهوالپا« را اس��یر و زندانی 
و اعالم کرده بود که وی را در ازای تحویل گرفتن 
تمام طالجات و ثروت موجود در آن سرزمین آزاد 

خواهد کرد. 
طبق روایات همسر امپراطور با غیبگویان کیهانی 
مش��ورت کرد و وقتی مطمئن ش��د که جنگجویان 
اسپانیولی حتی بعد از تحویل گرفتن گنجینه ها نیز 
امپراطور را خواهند کش��ت، ابتدا دس��تور داد تمام 
گنجینه را به طور س��ری در دخمه ها مخفی کرده 
و مدخ��ل آنها را طوری مس��دود و ک��ور کنند که 
قابل شناس��ائی نباشد و س��پس تمام کسانی که در 
این ماجرا دخیل بودند، به همراه همس��ر امپراطور 
خودکش��ی کردند. همانطور که پرفس��ور »هارولد 
ویلکین« نیز تأیید می کند، رمز محل آن دفینه ها به 
صورت هیروگلیف موجود است و فقط بازماندگان 
آن امپراطور در هر عصر از آن مطلع است و قبل از 

مرگ به فرزند خود می آموزد. 
ح��ال آن گنجینه ه��ا در دل غارهای زیرزمینی 
نهفته اس��ت ک��ه احتم��االً در هزاران س��ال پیش 
توس��ط اقوام خیلی متمدن احداث ش��ده بودند که 
در آن ایام همین اینکاها به صورت قبایل وحش��ی 
س��رگردان می زیسته اند. داستان باال خیلی محتمل 
جلوه می کند. زی��را داالنها و راهروهای زیرزمینی 
فراوانی از این دس��ت نه تنها در سرزمین اینکاهای 
س��ابق، بلک��ه در جاهای دیگر نیز موجود اس��ت. 
گفته می ش��ود که یک��ی از مهمترین نوع تونل ها، 
ش��بکه هایی از داالنهای زیرزمینی بوده اس��ت که 
بین »لیما« پایتخت پرو و »کوزکو« پایتخت اینکاها 
کشیده شده بود و به س��مت جنوب شرقی تا مرز 
»بولیوی« ادامه داش��ته اس��ت. طبق مدارک قدیمی 
مقبره مجلل س��لطنتی در داخل یکی از همین تونل 
های زیرزمینی قرار دارد. تنها دانشمندان نیستند که 
جذب این وسوسه شده اند. هر چند که حقیقت آن 

تا چند قرن آینده نیز شاید برمال نشود؛ زیرا کندن و 
کنار زدن مانع س��نگ و مالت آهک که تا عمق 40 
متری مدخل تونل را مس��دود کرده است و خارج 
کردن بخارات خفه کننده و متعفنی که چندین قرن 
اس��ت داخل آن تونل ها را پر کرده، خیلی مشکل 
و پرهزینه اس��ت. همچنین خط��رات مرموز دیگر 
نیز ش��اید در انتظار کاش��فین آنجا باشد. مثاًل گفته 
می ش��ود که اینکاها تله هایی برای تجاوزکنندگان 

احتمالی به آنجا کار گذاشته اند. 
بدین صورت که ناگه��ان زمین زیرپای چنین 

آدمهای��ی دهان باز کرده و به کام خود که چاه های 
عمیقی هس��تند فروخواهد ب��رد. اینگونه تونل ها 
عالوه بر وسوسه دستیابی به گنجینه کالن، معمای 
باس��تان شناس��ی ش��گفت انگیزی نیز به حس��اب 
می آیند. دانش��مندان بر این باورند که آن تونل ها 
به وس��یله اینکاها ساخته نش��ده اند و بعدها مورد 
اس��تفاده آنه��ا واقع ش��ده و در مورد س��ازندگان 
آنها نی��ز بی توجه ب��وده اند. در واق��ع آنها آنقدر 
ش��گفت انگیز و مهم هستند که نمی شود با حدس 
و گم��ان و احتماالت در موردش��ان صحبت کرد. 
همانط��وری ک��ه تع��دادی از دانش��مندان تحقیق 
ب��ه عمل آورده و آنها را س��اخت دس��ت نوعی از 
غول های ناش��ناخته قلمداد کرده اند. اما همانطور 
که در قسمت اول مطلب »تمدنی اسرارآمیز در زیر 
زمین« گفته شد، حقیقت عجیب دیگر این است که 
این نوع تونل ها در سرتاسر دنیا وجود دارد. یعنی 
ع��الوه بر امریکای جنوبی در کالیفرنیا ، ویرجینیا ، 
هاوائی )در آنجا تمام جزیره ها به وسیله آن تونل های 
زیرزمینی به هم ارتباط داده شده اند( در اقیانوسیه، 
آسیا و همچنین س��وئد، چک و اسلواکی و جزیره 
مالت ه��م وجود دارند. یک تونل بزرگ که حدود 
50 کیلومت��ر آن مورد کاوش قرار گرفته اس��ت، از 
زیر تنگ��ه جبل الطارق عبور کرده و اس��پانیا را به 

مراکش وصل می کند. 
بعضی از دانش��مندان معتقدند که میمون های 

نوع ش��مالی آفریقا که ب��رای اروپائیان ناش��ناخته 
اس��ت، از طریق آن خود را به جبل الطارق رسانده 
بودند. حتی گفته شده است که این گونه داالن های 
سنگی، زیرزمین شبکه ای را تشکیل می دهند. که 
حتی دورافتاده ترین نقاط س��یاره ما را به هم وصل 

می کنند. 
پرفس��ور »ایرون جان هی��ل« درباره تونل های 
امریکای جنوبی و به خصوص تونل های منتصب 
به »اینکاها« نظر جالبی دارد. او می گوید: همانطور 
که همه می دانن��د جمجمه کریس��تالی قوم »مایا« 

چون معمائی برای نسل امروز باقی مانده است. 
هر چند این جمجمه کریس��تالی از ویرانه های 
»مایاها« پیدا ش��ده، اما قدمتی چند هزار ساله دارد. 
اقوام��ی که می توانن��د آن جمجمه کریس��تالی را 
آنگونه برش و طراحی کنند آیا از کندن چنین تونل 
هایی عاجز خواهند بود؟! این جمجمه کریس��تالی 
متعل��ق به اقوام مایا در امریکای مرکزی و ش��مالی 
اس��ت که متعلق به 800 س��ال قبل از میالد است. 
دانش��مندان هن��گام مطالعه ب��ر روی این جمجمه 
متوج��ه ش��دند. برش��هایی بر روی ای��ن جمجمه 
کریستالی است. اما برش��ها به گونه ای انجام شده 
که برخالف جهت های طبیعی کریس��تال اس��ت. 
یعن��ی در واقع این گونه برش��ها قاعدتًا باید باعث 
شکسته شدن و ترک خوردن کریستال شود. اما این 
کریستال دارای ویژگی های اوپتیکال عجیبی است، 
ک��ه حتی در این دوره مدرنی��زه و با تمام امکانات 
و تجهیزات و وسایلی که دارای دقت بسیار است.
س��اختن آن امکان پذیر نیس��ت و در نتیجه نه تنها 
این کریستال شکسته نش��ده و ترک نخورده، بلکه 
کانال های نوری آن به ش��کل معجزه آسایی جهت 
داده شده اس��ت؛ برای مثال نور از پایه جمجمه به 
چش��مها می آید و آنها را مانند چشمان یک انسان 

زنده نورانی می کند. 
بسیاری معتقدند که اینگونه برش در کریستال 
و جهت بخشی به نور تا یک هزار سال آینده نیز از 

ذهن و دست بشر معمولی برنخواهد آمد. 
ش��اید هم مطابق ب��اور بس��یاری، مالقاتی که 
یک تمدن فضائی پیش��رفته از اقوام مایا در هزاران 
س��ال پیش به عمل آمده در س��اختن این جمجمه 
کریس��تالی با ابع��اد نورانی عجی��ب آن مؤثر بوده 
اس��ت. »جان شپرد« که شعبه یکی از روزنامه های 
مش��هور ایاالت متحده را در کشور »اکوادور« اداره 
می کن��د، گفته اس��ت که در س��ال ۱944 یک نفر 
مغول که یک نوع چرخ فرفره *عبادت در دس��ت 
داشت و به حالت خلسه فرو رفته بود را در ساحل 
کشور کلمبیا مش��اهده کرده بود. گفته می شود که 
آن شخص کسی جز »داالیی المای سیزدهم« نبوده 
است که تصور می شد در سال ۱9۳۳ فوت کرده، 
ولی جسد وی هرگز در داخل سردابه ای که بدین 

منظور درست شده قرار نگرفته بود. 
دالیلی را که »لهاس��ا« ارائه کرد این بود که وی 
در حقیقت نمرده، بلکه دس��ت به یک سفر زیارتی 
زیرزمین��ی به س��وی کوههای »آن��د« واقع در قاره 
امریکا زده بود که خواستگاه اصلی دین »الما« قبل 

از اینکه با بودایی محشون شود، بوده است. 
این موضوع ش��اید عجی��ب و غیرواقعی جلوه 
کن��د، اما تعدادی از روحانیان دین الما که در مورد 
وجود تونل های زیرزمینی مورد سؤال قرار گرفتند، 
همگی اعالم کردن��د: »بله چنین تونل هایی وجود 
دارند و توس��ط تعدادی از غول ها کنده شده است 
ک��ه ما را با نور معرفت و دانش خود منور کردند.« 
ش��اید وقتی بخوانیم ک��ه طبق گفت��ه »کاروکس«، 
»ایوپالیونها« در ایام باس��تانی تونل��ی را در جزیره 
»س��اموس« احداث کردند، تا حدودی قانع شویم. 
طبق آن مدارک، کار حفاری از دو نقطه ابتدا و انتها 
به طور همزمان ش��روع ش��د. طول تونل در حدود 
۱۱00 متر اس��ت. این تونل کاماًل مس��تقیم است و 
دو تیم حفاری، درس��ت طبق ط��رح در یک نقطه 

به هم رسیدند. 
مهندس��ان فرانس��ه و ایتالی��ا ک��ه زی��ر ک��وه 
»مونبالنش« مشغول حفر تونل بودند، از تجهیزات 
م��درن و الکترونیکی گوناگون به��ره می گرفتند، 
البته کانال مانش هم از این قاعده مس��تثنی نیست. 
در صورتی ک��ه »ایوپالیونها« حتی قطب نما هم در 
اختیار نداش��تند! حال این معما را چگونه باید حل 
کرد؟! کانالی که حتی یک اینچ هم منحرف نش��ده 
و از یک مهندس��ی باور نکردنی حکایت می کند، 

ارتباط تمدنهای گذشته با یکدیگر است. 
اینک��ه این ارتب��اط چگون��ه و از کجا صورت 
گرفت��ه نکته مهمی اس��ت. علم ام��روز می گوید: 
با توجه به قرائن و ش��واهد، انس��ان به مرور زمان 
تکامل پیدا کرده و دانش امروز بشر حاصل میلیونها 
س��ال تجربه او است. اگر اینگونه فکر کنیم: الف- 
ارتباط تمدنها در گذشته بسیار دور معنا ندارد. ب- 
تمدنهای گذش��ته علم و دانش بسیار اندکی داشتند 

و هزاران دلیل مشابه به این دو دو گزینه. 
* این نوع چرخ فرفره را بیشتر روحانیان معابد 

تبت در دست می گیرند.

س��الهای دهه 60 عصر طالیی کش��ف فضا، 
پرت��اب اولی��ن ماهواره ها و س��فر هیجان انگیز 
فضانوردان ب��ه کره ماه بود. بازت��اب این وقایع 
تاریخی در رس��انه ها جوان��ان را مجذوب این 
گون��ه علوم می کرد و اس��تیون نی��ز از این امر 

مستثنی نبود. 
او از کودکی عاشق رمان های علمی - تخیلی 
ب��ود و مطالعه آنها نیز بر اش��تیاق او به کس��ب 
معلومات بیش��تر در فیزی��ک و نجوم می افزود. 
او دوره س��ه ساله دانشگاه را با موفقیت به پایان 
برد و آماده می ش��د تا دوره دکترا را در رش��ته 
کیهان شناس��ی آغاز کند. اما به دنبال احس��اس 
ناراحتی هایی در عضالت دس��ت و پا، در آغاز 
۲۱ سالگی مجبور شد به بیمارستان مراجعه کند. 

آزمایش هایی که روی او انجام گرفت عالئم بیماری بس��یار نادر و درمان ناپذیری را نش��ان داد. این 
بیماری که به نام )ALS( ش��ناخته می شود بخشی از نخاع و مغز و سیستم عصبی را مورد حمله قرار 
می ده��د و ب��ه تدریج اعصاب حرکتی ب��دن را از بین می برد، به طوری که به م��رور توانایی هرگونه 

حرکتی از شخص سلب می شود. 
معموالً مبتالیان به این بیماری بدون درمان مدت زیادی زنده نمی مانند و این مدت برای هاوکینگ 

جوان بین ۲ تا ۳ سال پیش بینی شده بود. 
اس��تیون بعد از آگاهی از بیماری خود به اتاقی که در دانش��گاه داشت پناه برد و در تنهایی ساعتها 
متفکر و بی حرکت ماند. ناگهان به یاد آورد که در بیمارس��تان با یک جوان مبتال به س��رطان خون هم 

اتاق بوده و او از شدت درد چه فریادهایی می کشید. 
پ��س خ��ود را قانع کرد که اگر به بیماری العالجی مبتال ش��ده، حداقل درد نمی کش��د. به عالوه 
طبع لجوج و نقادش که هیچ چیز را به آس��انی نمی پذیرفت هش��دار داد که از کجا معلوم که پیش بینی 
پزشکان درست از کار در بیاید! اما آنچه به او اعتماد به نفس بیشتری برای مبارزه با ناامیدی و بدبینی 
داد، آش��نایی اش در همان ایام با دختری بود که بعدها همس��رش ش��د و نقش فرش��ته نگهبانش را به 

عهده گرفت. 
ازدواج با جین و از س��رگیری فعالیت های علمی، او را چنان غرق امید و ش��ادی کرده بود که به 
پیش بینی ۲ س��ال پیش پزشکان در مورد مرگ قریب الوقوعش نمی اندیشید. استیون هاوکینگ اکنون 
68 سال دارد و ظاهراً بیش از یک ربع قرن بیش از حد تصور زندگی کرده است. البته اگر بتوان وضع 
کاماًل استثنایی او را در حال حاضر زندگی نامید! پیش بینی پزشکان در مورد بیماری فلج پیش رونده 
او نادرست نبود و این بیماری اکنون به همه بدنش چنگ انداخته است. در سال ۱985 پس از بازگشت 
از س��فری به دور دنیا برای مدتی در ژنو به س��ر می برد که مرکز پژوهش��های هسته ای اروپا است و 
دانشمندان این مرکز جلسات مشاوره ای با او داشتند. یک شب که استیون هاوکینگ تا دیر وقت مشغول 

کار بود، ناگهان راه نفس کشیدنش گرفت و صورتش کبود شد. 
بیدرن��گ او را به بیمارس��تان رس��اندند و تحت معالجات اضطراری ق��رار دادند. پس از چند روز 
بس��تری بودن در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان، سرانجام با اجازه همسرش تصمیم گرفته شد که با 
عمل جراحی مخصوص مجرای تنفس او را باز کنند، اما در نتیجه این عمل صدای خود را برای همیشه 
از دس��ت می داد. عمل جراحی با موفقیت صورت گرفت و بار دیگر اس��تیون از خطر مرگ جس��ت. 
هر چند قدرت تکلم خود را از دس��ت داد. اما با جایگزینی کامپیوتر مخصوص س��خنگو، ارتباط او با 
اطرافیانش حتی بهتر از سابق شد. زیرا قباًل به علت ضعف عضالت صوتی با دشواری و نارسایی زیاد 
صحبت می کرد. البته اینگونه سخنگویی ماشینی طوالنی تر است اما استیون که هرگز خوشبینی اش را از 
دست نمی دهد عقیده دارد که به او وقت بیشتری برای اندیشیدن به آنچه می خواهد بگوید می دهد 

و سبب می شود که هرگز نسنجیده حرف نزند. 
ویلچ��ر یا صندلی چرخدار اس��تیون که به وس��یله آن رف��ت و آمد می کند نیز از پیش��رفته ترین 

پدیده های تکنولوژی است و با نیروی الکتریکی حرکت می کند.

هاوكينگ، مردي كه زنده ماند

گنجینه دفن شده اینکاها

تیک

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970350700023
شماره پرونده: 8809980350700852

شماره بایگانی شعبه: 880852
تاریخ تنظیم: 89/01/22

خواهان: آقای عبداله ش��ریفی با وکالت آقای محمد یزدانی به نش��انی اصفهان 
بلوار ارتش نرس��یده به فلکه ارتش ) س��ه راه فرح آباد( کوچه شهید مهرعلیان 

جنب اصفهان تکثیر ساختمان پیمان واحد ۱4
خوانده: خانم فرشته جمشیدیان به نشانی اصفهان خ فروغی آخر کوچه امیرکبیر 

سمت مادی دست راست پ ۳۱
خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای عبداله ش��ریفی با وکالت آقای محمد یزدانی 
بطرفیت خوانده خانم فرش��ته جمشیدیان و به خواسته مطالبه مبلغ 7/۳80/۳۲0 
تومان بابت اصل خواس��ته و مطالبه خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه بشرح 
دادخواس��ت تقدیمی دادگاه نظر به اینکه مس��تندات ابرازی خواهان داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده داشته و ایضاً خوانده در جهت برائت ذمه خود دفاعی بعمل 
نیاورده لذا دعوی خواهان را وارد دانس��ته مس��تنداً به مواد ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ 
قان��ون آ.د.م نامبرده را به پرداخت اصل مبلغ فوق و مبلغ ۱478۱0 تومان هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/۱۱/۱0 لغایت زمان اجرای حکم 
برابر شاخص نرخ تورم و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان 
محک��وم می نمای��د. رأی دادگاه غیابی و ظرف مدت ۲0 روز پس از ابالغ قابل 
واخواه��ی در این دادگاه و س��پس قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد. ۲95۱/ م الف
مسیبی- رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354701664
شماره پرونده: 8509980358500010

شماره بایگانی شعبه: 881001
تاریخ تنظیم: 88/12/26

ش��کات: ۱. آقای عباس فدائی به نش��انی اردستان- خ شریعتی ک نخل پ ۲0 
یا ۲۱

۲. آقای ناصر بهاءالدینی یبه نش��انی س��یرجان- ک هالل احمر- ک ایران نژاد 
پ 45

۳. آقای اسماعیل نادری به نشانی سیرجان- شهرک الله خ عرفات پ ۲
4. آقای غالمرضا ش��هریاری پور با وکالت آقای مس��عود زاغیان به نش��انی خ 

شریعتی مقابل اورژانس پ ۳4 واحد 6
متهمین: ۱. آقای محمد حسین بهمنی ۲. آقای حسین محمدی ۳. آقای منوچهر 
بهمنی همگی به نشانی مجهول المکان 4. آقای رامین لونی به نشانی خ جی- خ 

کنگاز بن بهمن پ ۱۳
اتهام: کالهبرداری

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهمین ۱- رامین لونی فرزند محمود ۲- محمد حسین بهمنی 
۳- منوچهر بهمنی 4- حسین محمدی که متهمین ردیف دوم الی چهارم فراری 
و مجهول المکان هستند دائر بر مشارکت در کالهبرداری موضوع کیفرخواست 
دادس��رای عمومی و انقالب و موضوع ش��کایت آقایان عباس فدایی اردستانی 
و ناصر بهاءالدینی و اس��ماعیل نادری و غالمرضا ش��هریاری دادگاه از توجه به 
ش��کایت شاکیان خصوصی و اظهارات گواهان و تحقیقات مأمورین انتظامی و 
بازپرس محترم دادس��را و اقاریر صریح متهم به همکاری و مشارکت با متهمین 
و اخ��ذ مقداری از وجوه مورد کالهبرداری و ب��ا رد دفاعیات بالوجه متهم در 
مرحله دادس��را چرا که هر دو مورد کالهبرداری به صورت مشابه بوده حضور 
داشته و سوابق کیفری وی نیز مؤید توجه اتهام به متهم می باشد اتهام انتسابی 

به متهمین محرز و مس��لم است مس��تنداً به ماده یک از قانون تشدید مجازات 
مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل پنج سال 
حبس تعزیری و مش��ترکاً به پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت و مشترکاً به رد مبلغ ۲00/000/000 ریال در حق عباس 
فدائی و رد مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال در حق مابقی شاکیان محکوم می 
گردند. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این ش��عبه و پس از آن ظرف مهلت ۲0 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. ۲960/ م الف
محمدرضا مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی شهرستان 
اصفهان

اخطار اجرایی
تاریخ: 89/3/4

شماره: 88-812 ش 45
بموج��ب رأی ش��ماره 878 تاریخ 88/۱۲/۲5 حوزه 45 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای هادی امینی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررس��ید هر سه فقره س��فته 86/5/۲۳ لغایت زمان اجرای حکم قابل 
محاس��به در واحد اجرای احکام در حق محکوم له آقای محمدرضا اکبری نام 
پدر: حس��ین ش��غل: آزاد  نش��انی محل اقامت: اصفهان- خیابان وحید- کوی 

مسجد ائمه اطهار- پالک ۱۱5
به استناد ماده ۱9 آئین نامه اجرائی ماده ۱89 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: 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 مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
۳0۲۲/ م الف

شعبه 45 شورای حل اختالف حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1389/2/29

شماره: 890214 ک 121
چون آقایان محمدرضا عباس��ی فرزند قربان شکایتی علیه آقای مهدی بخشیان 
مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی کش��ور مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890۲۱4 ک ۱۲۱  این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز ۱۳89/5/۲ ساعت 
۱0 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 
۱80 قان��ون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار 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.
۲959/ م الف

توکلی - مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی اخطاریه
تاریخ: 89/2/28

آقای س��الم جمیلی فرزند محی الدین ش��غل آزاد محل اقامت: مجهول المکان 
احتراماً همس��رتان خانم لیال طیب قمش��ه با دادنامه ش��ماره ۱754 به این دفتر 
مراجعه نموده جهت مطلقه ش��دن لذا اخطار می گردد ظرف مدت پنج روز به 

این دفتر مراجعه و اال طبق قانون عمل خواهد شد. 
والسالم

۲94۲/ م الف
سید کمال الدین هاشمی- شعبه 21 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
در خص��وص پرونده کالس��ه 660/88 ش ه/ ۳۱ خواه��ان غالمرضا داوری به 

وکالت بهناز میرحاج دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت یحیی میرزایی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 89/4/7 ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه 
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.
مح��ل حضور: اصفهان- خ حکیم نظامی- اول خ محتش��م کاش��انی- مجتمع 

شوراهای حل اختالف
۲799/ م الف

رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواست و ضمائم به طهمورث چهارتنگی 

علیا
تاریخ: 89/2/30

کالسه پرونده: 890267-265 ح/ 19
وقت رسیدگی: 89/5/۳ ساعت ۱0 صبح

خواهان: صدیقه موس��وی، فرزن��د آقامیر- اصفهان- میدان طوقچی- س��ه راه 
فاطمیه- قنادی رضوی- کوچه شهید کرمانی- سه راه دست راست- بن بست 

البرز پ ۳8
خوانده: طهمورث چهارتنگی علیا، فرزند حسین، مجهول المکان

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش )طالق(
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۱9 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 
7۳ قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائ��م را دریاف��ت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم 

رساند. ۲94۳/ م الف
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1389/2/29

شماره: 881252 ک 104
چون آقایان ۱- س��عید ابراهیم زاده اصفه��ان فرزند عباس ۲- مجتبی هنری فر 
فرزند مهدی شکایتی علیه آقای محمد بهشتی فر فرزند عباسعلی مبنی بر فروش 
مال غیر و خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 88۱۲5۲ ک 
۱04  این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز ۱۳89/5/6 ساعت 8/۳0 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۱80 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از مته��م 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.
۲955/ م الف

از طرف مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

آگهی احضار
تاریخ: 1389/2/30

شماره: 890238
چون گزارش��ی علیه خانمها هاجر احم��دی و حدیث نوری مطرح گردیده که 
پرونده آن به کالسه 890۲۳8 ک ۱۱4  این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 
۱۳89/4/۱6 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد 
لذا حس��ب ماده ۱80 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
۲956/ م الف

مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی ابالغ
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

کالسه پرونده: 1123/89 ح/ 6
وقت رسیدگی: 89/4/23 ساعت 8/30 صبح

خواهان: بانک صادرات اصفهان با وکالت حمیدرضا فتحی
خواندگان: ۱- عبداهلل قاس��می فرزند قربانعلی ۲- منصور سلیمانی فرزند احمد 

۳- حسین قاسمی فرزند ابوالقاسم همگی آنها مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ ۲۳8/۳۳۳/۳۳۳0 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مطلق 

خسارات دادرسی
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
6 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظ��رف یک ماه به دفتر 
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.
 ۲95۲/ م الف

فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1389/2/29

شماره: 880940 ک 118
چون آقایان امیرمسعود طباطبائی و مسعود ربانی مهر و رسول مجاهدی و جواد 
ترابی و اصغر زمانی زاده و غالمرضا ترابی و حمید رضا کفیلی و محمد نظارتی 
زاده ش��کایتی علیه آقایان علی عنادی و مهدی رزوان مبنی بر جعل و اس��تفاده 
از س��ند مجعول مطرح نموده اند که پرونده آن به کالس��ه 890940 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز ۱۳89/05/۳0 ساعت ۱۱ صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد لذا حسب ماده ۱80 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 شوید و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 ۲958/ م الف

مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده: 880910 ح/ 7
وقت رسیدگی: 89/6/۱ ساعت 8 صبح

خواهان ها: عباس و علی اسماعیل مقدم
خوانده: احمدعلی اسدی اجگردی

خواسته: مطالبه اجرت المثل
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 7 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده به علت 
مجه��ول الم��کان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
ی��ک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرساند.
 ۲950/ م الف

عرفان-  مدیر دفتر شعبه 7 حقوقی  دادگاه عمومی اصفهان
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میراث فرهنگی و گردشگری
مردمک

چهارمح��ال و بختی��اری اگر چ��ه برای 
برخ��ی از مخاطبان چندان ش��ناخته ش��ده 
نیست اما این سرزمین مشاهیری بزرگ نظیر 
 آیت اهلل جهانگیرخان قش��قایی استاد بزرگ 
 آی��ت اهلل م��درس و آی��ت اهلل بروج��ردی، 
آیت اهلل ابوالقاس��م دهکردی، آیت اهلل ارباب 
دهکردی و آیت اهلل نجفی اصفهانی را در طول 

تاریخ معرفی کرده است.
درگذشته که چهارمحال و بختیاری هنوز 
به استان تبدیل نشده بود و به عنوان فرمانداری 
کل تابعیت استان اصفهان را داشت، بسیاری 
از مش��اهیر و نخبگان این اس��تان نیز به دلیل 
نزدیک بودن به ش��هرهای بزرگ ایران عازم 

شهر اصفهان می شدند.
در ای��ن بی��ن بزرگ��ی همچ��ون عمان 
سامانی، دهقان س��امانی، میرزا حبیب دستان 
بنی، آیت اهلل دهکردی، آیت اهلل نجفی، آیت 
 اهلل نوربخ��ش اصفهان��ی و ب��زرگان دیگر از 
چهارمح��ال و بختی��اری در اصفهان زندگی 
می کردند و پایگاه اجتماعی با اعتبار فراوان در 

این خطه از ایران داشتند.
روز ۲۲ دی ماه سال روز رحلت آیت اهلل 
دهکردی اس��ت که برای برخی از نسل های 
جوان در این اس��تان به گونه ای شایس��ته و 

بایسته شناخته شده نیست.
سید ابوالقاسم فرزند سیدمحمد ابراهیم 
دهکردی از سادات مورد تکریم، در ماه رجب 
س��ال ۱۲7۲هجری در شهرکرد قدیم دیده به 
جهان گشود و پدرش در بین مردم شهرکرد به 

فردی با تقوا معروف بود.
و  نوجوان��ی  دوران  در  سیدابوالقاس��م 
جوان��ی از محضر بزرگان��ی همچون آخوند 
مالمحمدحس��ن اصفهانی مشهور به کوهی 
تلمذ کرد و در دامن علمای آن روز که از سوی 
مراجع تقلید به این اس��تان س��فر می کردند،  

درس آموخت.
سید ابوالقاسم از دوران نوجوانی با مشقت و 
سختی راه به حوزه علوم آل محمد )ص( اصفهان 
می رفت و برای ادامه تحصیل در مدرسه صدر 
اصفهان ثبت نام کرد و فق��ه و اصول و ادبیات 

عرب را در این مدرسه فراگرفت.
سید ابوالقاسم تشنه علم و فضیلت بود و 
جویای معارف دینی و در حوزه علوم دینی آل 
محمد به دنبال کسب علم و معرفت می گشت 
و دروس سطح را نزد ابوالمعالی کرباسی، حاج 
ش��یخ محمد باقر مسجدش��اهی و آقا میرزا 

محمدحسن نجفی فرا گرفت.
در این بین ابوالمعالی کرباسی )۱۲47 - 
۱۳۱5هجری( فرزند فقیه پرآوازه محمد ابراهیم 
کرباس��ی بود و در تقوا، تهذیب نفس و پاکی 
درون، بسیار استوار بود و سیره اخالقی بزرگی 
داشت و ش��اگردانی چون آیت اهلل ابوالقاسم 

دهکردی را پرورش داد.
میرزا ابوالمعالی شاگردان فراوانی داشت 
و در این بین ش��اگردانی چون آیت اهلل سید 
محمد باقر درچه ای و آیت اهلل العظمی حاج 
آقا سیدحسین بروجردی و آیت اهلل نائینی نیز 
در مکتب این دانشمند بزرگ اصفهان شرف 

حضور یافته بودند.
از دیگ��ر اس��تادان آی��ت اهلل دهک��ردی 
می توان به میرزا محمدحس��ن نجفی اشاره 
کرد که او از علمای بزرگ و فقیهان ناموری به 
 شمار می رفت که این فقیه بزرگ در یازدهم 

ربیع االول ۱۳۱7 هجری رحلت کرد.
حاج شیخ محمدباقر نجفی مسجد شاهی 
معلم دیگر سید ابوالقاسم دهکردی از علمای 

بزرگ، عالم به احکام ش��رعی، کامل در علوم 
اسالمی و مردی الهی و ربانی بود و این عالم 
ربانی یکی از مبارزان بزرگ در دوران گذشته 

بود.
آیت اهلل دهکردی به واسطه عالمه میرزا 
محمد هاشم اصفهانی به شیخ انصاری معرفی 
ش��د و امام خمین��ی )ره( در کت��اب اربعین، 
درخصوص سیدابوالقاسم دهکردی و دیگران 
تحریر کرده اند که طریق این چهار نفر به شیخ 
انصاری می رسد و ما طرق دیگری هم داریم 
که به شیخ انصاری منتهی نمی شود و در این 

جا آن طرق را ذکر نکردیم.
علمایی که در اصفهان حضور داشتند در 
فلسفه نیز زمانی سرآمد بودند و حتی از آن به 
عنوان علمای مکتب اصفهان یاد کرده اند که 
میرابوالقاسم مدرس خاتون آبادی )۱۲0۲(، آقا 
محمدبیدآبادی )۱۱98(  و آقا مالعلی نوری 
اصفهانی )۱۲46( از این جمله بودند که همگی 
از بزرگان درس فلسفه حکمت صدرا بودند 
و آیت اهلل دهکردی از محضر ش��اگردان این 
بزرگان همچون حاج مال اسماعیل در فلسفه 

نیز آموخته هایی داشت.
آی��ت اهلل دهکردی بع��د از تحصیل نزد 
بزرگان و علمای اصفهان به نجف و س��امرا 
عزیمت کرد تا با بزرگان دینی این دو ش��هر 
نیز مراوده و همفکری داشته باشد و در سامرا 
به حوزه درسی میرزای شیرازی راه یافت و در 

حلقه شاگردان این فقیه بزرگ درآمد.
سیدابوالقاسم دهکردی سال های زیادی از 
علم، اخالق و رفتار میرزای شیرازی بهره گرفت 
تا به مقام اجتهاد رسید و پس از دریافت اجتهاد، 
راهی نجف اش��رف ش��د و در این شهر نیز در 

محضر بزرگان دینی به شاگردی پرداخت.
سیدابوالقاسم دهکردی در محضر بزرگان 
 دیگ��ر چون آیت اهلل محدث نوری و ش��یخ 

زین العابدین حائری مازندرانی علم آموخت.
آیت اهلل سید ابوالقاسم دهکردی پس عزیمت 
از نجف و سامرا در مدرسه صدر اصفهان مشغول 
تدریس به ش��اگران خود ش��د و به تدریس و 

تحقیق و نیز تربیت طالب پرداخت.
پ��س ازحضور آی��ت اهلل دهک��ردی از 
نجف ب��ه اصفهان، آیت اهلل ح��اج آقا رحیم 
ارباب دهک��ردی )۱۲97(  همش��هری آیت 
اهلل دهک��ردی، آیت اهلل س��یدمحمد رضوی 
 کاشانی و آیت اهلل سید محمد رضا خراسانی،
 آیت اهلل حاج ش��یخ مرتضی مظاهری فرزند 
مرحوم محمدحسن بن محمد ابراهیم کرونی 
نزد این استاد بزرگ به شاگردی و کسب علم 

و معرفت دینی پرداختند.
آیت اهلل سید ابوالقاسم دهکردی همزمان 
با تدریس و تحقیق در مدرسه صدر اصفهان، 
در مسجد س��فره چی اصفهان نماز جماعت 

برپا می داشت و این مس��جد، مرکزی برای 
پاسخگویی به سؤاالت شرعی مردم شده بود.

ش��هید آیت اهلل سیدحس��ن مدرس که 
از ش��اگردان آیت اهلل جهانیگرخان قش��قایی 
 علم��ای برجس��ته آن دوران و از اه��ال��ی 
چهارمحال و بختیاری ب��ود، پس از عزیمت 
از نجف به اصفهان در ش��هرکرد )دهکرد( در 
سال ۱۳۱8 هجری در منزل آیت اهلل دهکردی 
اقامت کرد و توس��ط آی��ت اهلل دهکردی به 

مراجع و علمای اصفهان معرفی شد.
آی��ت اهلل مدرس پ��س از بازگش��ت از 
ش��هرکرد به دع��وت آیت اهلل دهک��ردی در 
خانه ای استیجاری در اصفهان سکونت کرد و 
در این شهر بر علیه اقدامات دستگاههای فساد 

پهلوی افشاگری کرد.
آیت اهلل سید ابوالقاسم دهکردی به دعوت 
حاج آقا نوراهلل نجف��ی اصفهانی که او نیز از 
م��ردم دهکرد بود ب��ه عضویت هیأت علمی 
رس��یدگی امور دینی و ط��الب و نظارت در 
اجرای صحیح احکام و مقررات اسالم اصفهان 
درآم��د و در این راه مجاهدت های بزرگی را 

انجام داد.
آیت اهلل دهکردی م��ردم منطقه مرکزی 
ایران را برای مقابله با استعمار انگلیس و دیگر 
کشورهای استعمارگر از جمله روسیه، بیدار و 
هوش��یار می کرد و در این زمینه در نمازهای 
جماعت به مردم در خصوص چپاول ثروت 
ملی ایران توسط اشغالگران استعمارگر هشدار 

می داد.
در سال ۱۳46 قمری که علمای اصفهان 
در اعتراض به رژی��م رضاخان پهلوی به قم 
مهاجرت کردن��د، آیت اهلل نوراهلل اصفهانی و 
آیت اهلل سیدابوالقاسم دهکردی در رأس این 
حرکت ضداس��تبدادی قرار داش��تند و با این 
حرک��ت این دو بزرگوار م��ردم ایران از نیات 

شوم رضاخان نیز آگاه شدند.
سیدابوالقاسم دهکردی آثار ارزشمندی در 
علوم اس��المی داشت که منبر الوسیله، حاشیه 
تفسیر صافی، حاشیه وافی، رساله ای در قبض، 
بشارات السالکین، واردات عینیه، جنت المأوی 
در اخالق، حاشیه بر جامع عباسی، ذخیره ای 
در ادعیه و ختومات، رساله در طهارت، رساله 
عملیه جهت مقلدین، شرح بر شرایع، شرح من 
الیحضره الفقیه، الفوائد در متفرقات، اللمعات 
فی شرح دعاء سمات، رساله در مباحث الفاظ، 
حاشیه بر نخبه حاجی محمدابراهیم کرباسی و 
نوراالبصار فی فضیله االنتظار از جمله آن است.

آیت اهلل س��ید ابوالقاس��م دهک��ردی در 
شب ششم شوال سال ۱۳5۲ هجری در شهر 
اصفهان به دیدار حق شتافت و پیکر این عالم 
ربانی و مجتهد زمانه با حضور مردم اصفهان و 

شهرکرد به خاک سپرده شد.

در مرکز بیجینگ پایتخت چین مجموعه 
معماری های باستانی درخشان و سحرآمیزی 
به نام شهر ممنوعه چشم نوازی می کند. اثری 
که در جهان نیز صاحب شهرت است. شهر 
ممنوعه در معماریهای خاندان باستانی چین 
یک مروارید اس��ت و در جهان پردامنه ترین 
و کام��ل ترین مجموع��ه معماریهای چوبی 
باس��تانی است. س��ال ۱987 ش��هر ممنوعه 
بیجینگ در فهرست میراث جهانی ثبت شد. 
شهر ممنوعه در سال ۱406 میالدی با دستور 
»جو دی« دومین امپراتور سلسله مینگ ظرف 
۱4 سال ساخته شد. تا س��ال ۱9۱۱ میالدی 
نابودی سلسله چینگ ظرف 500 سال جمعًا 
۲4 امپراتور در این شهر ممنوعه اقامت و امور 
کشور را س��ر و سامان می دادند این شهر به 
لحاظ دامنه وس��یع، زیبایی سبک، درخشش 
معماری، جالل و ش��کوه تزئینات در جهان 
اثری نادر اس��ت. مس��احت ش��هر ممنوعه 
بیجین��گ 7۲0 ه��زار متر مربع، ط��ول آن از 
جنوب تا شمال یک هزار متر و عرض آن از 
شرق تا غرب 800 متر است. در اطراف دیوار 
۱0 متری و در خارج از شهر رود حفاظتی به 
عرض 50 متر دیده می شود. شهر ممنوعه به 
طور جدی طبق نظام تشریفاتی سلسله های 
فئودالی و اس��تاندارد سیاسی و روحیه اصول 
اخالقی ساخته شده است. طرح کلی، دامنه، 
شیوه معماری، رنگ و تزئینات همه نمایانگر 
امتیازات خاندان و درجه بندی است. سه قصر 
ای��ن ممنوعه یعنی قصر تای حه، قصر جون 
حه و قصر بایو حه که توجه گردش��گران را 
بیش��تر جلب می کند، مح��ل اعمال قدرت 
امپراتوری امپرتوران و برپایی مراسم پرشکوه 
است. قصر تای حه، مرکز تمامی شهر ممنوعه 
و تخت سلطنت طالیی رنگ امپراتور در این 
قصر دیده می شود. این قصر نیز مجلل ترین 
معماری در شهر ممنوعه محسوب می شود. 
در شمال میدان به مساحت۳0 هزار متر مربع، 
ای��ن قصر در س��کوی مرمری س��فید رنگ 
به بلندای 8 متر س��اخته ش��ده است. ارتفاع 

آن40 متر است که به لحاظ ارتفاع، بلندترین 
معم��اری ش��هر ممنوعه اس��ت. در فرهنگ 
چین، اژدها نماینده قدرت امپراتوری اس��ت 
و امپراتور پسر آسمانی اژدهای حقیقی نامیده 
می ش��ود. در درون قصر تای ح��ه در باال و 
پایین حدود ۱۳ هزار شکل اژدها تزئین شده 
اس��ت. قصرها و اتاقها در این شهر ممنوعه 
بسیار زیاد اس��ت. می گویند جمعاً 9999/5 
ات��اق در آن وجود دارد. به اعتقاد پیش��ینیان، 
اقامتگاه امپراتوران آسمانی دارای ۱0 هزار اتاق 
است و امپراتورانی که پسر امپراتور آسمانی 
 دانسته می ش��دند باید خویش��تندار بوده و
 نمی توانستند از شمار اتاقهای امپراتور آسمانی 
تجاوز کنند از این رو ش��مار اتاق های شهر 
ممنوعه نیم اتاق ها یعنی کمتر از شمار اتاقهای 
کاخ آسمانی است. مجموعه معماریهای شهر 
ممنوعه تمرکز تبلور درایت مردم چین است. 
از س��اختار مجموعه معماریها تا تزئینات هر 
اتاق و هر دیوار سرشار از اندیشه های عجیب 
و غریب است مثاًل سکوی سفید رنگ قصر 
تای حه، این قص��ر را پرجالل تر کرده و در 
ضمن قصر ضد رطوبت است. در تأسیسات 
زهکش��ی در این سکو از مجسمه سازی سر 
حیوان )نوعی از اژدها( اس��تفاده ش��ده است 
به گونه ای که در س��ه طبقه این سکو جمعًا 
بیش از یک هزار مجسمه سر این نوع حیوان 
ساخته شده است و هنگام زهکشی در بارش 
باران همانند فوران آب از دهان اژدها اس��ت. 

ش��هر ممنوعه مجموع��ه معماریهای چوبی 
اس��ت و در پیش��گیری از آتش سوزی مؤثر 
بوده است. در شهر ممنوعه چهار ردیف اتاق 
وج��ود دارد از بیرون اتاق به نظر می رس��د 
اما در درون آن تماماً س��نگ است. این دیوار 
برای پیشگیری از آتش سوزی است. در میان 
حیاط این شهر جمعاً ۳08 ظرف مسی بزرگ 
برای ذخیره آب دیده می شود که ساالنه برای 
پیشگیری از آتش س��وزی به کار می رود و 
در زمستان افراد مخصوصی زیر این ظرف ها 
آتش روشن می کردند تا آبهای داخل آن یخ 
نبندد. طبق یادداشت تاریخی، در سلسله مینگ 
۱00 هزار صنعتگر و یک میلیون خدمتکار در 
س��اخت بزرگترین و کام��ل ترین مجموعه 
معماریهای موجود باس��تانی شرکت کردند 
مصالح ساختمانی از مناطق سراسرکشور حتی 
 اس��تان یونن در فاصله چند هزار کیلومتری 
جمع آوری ش��ده اس��ت. اش��یا و کشفیات 
گرانمایه در شهر ممنوعه حفظ شده و شمار 
آن جمعاً به یک میلیون می رسد و یک ششم 
شمار کل کشفیات چین را شامل می شود. در 
دهه 80 قرن گذشته دولت چین بیش از یکصد 
انبار زیرزمینی س��اخته که اکثر گنجینه های 
شهر ممنوعه در این کاخ زیرزمینی نگهداری 
شده است. مجموعه معماریهای شهر ممنوعه 
سمبل فرهنگ درخشان چین است. به عقیده 
معماران چینی و خارجی طراحی و معماری 
شهر ممنوعه از آثار برجسته و بی همتاست 
و نش��ان دهنده فرهنگ و س��نت دیرینه این 
کشور و دستاورد های برجسته صنعتگران در 
زمینه معماری در 500 سال پیش است. 580 
سال از ساخت این شهر ممنوعه سپری گشته 
اس��ت؛ اکثر معماریها کهن است. در سالهای 
اخیر ش��مار گردشگران ش��هر ممنوعه چند 
برابر افزایش یافته اس��ت. شمار آنان در سال 
گذشته از ۱0 میلیون نفر فراتر رفت. به منظور 
حفاظت بهتر شهر، دولت چین از سال گذشته 
ش��روع به تعمیر همه جانبه این شهر کرد و 

تعمیر آن ۲0 سال ادامه خواهد داشت.

كشف خانه اي 2400 ساله در ايتاليا

عرصه و حريم قلعه »سالسل« شوشتر 
تعيين مي شود

خبر
مديرکل دفتر ثبت آثار فرهنگي- تاريخي:

رديف اعتباري مستقلي بايد براي حفاظت 
از ميراث ناملموس گذاشته شود

 آیت اهلل دهکردي؛ استاد نام هاي بزرگ

غار کتله خور در پنج کیلومتری بخش گرماب از توابع شهرس��تان خدابنده واقع ش��ده و 
براساس اظهارنظرهای مختلف این غار از لحاظ وسعت دومین غار جهان و از لحاظ زیبایی اولین 
غار جهان شناخته می شود و گنجینه ای ناشناخته در صنعت گردشگری ایران است. کتله خور 
براساس بررسی های انجام گرفته معانی مختلفی مثل تپه خورشید، روستای بدون خورشید و غیره 
دارد که مناسب ترین معنی به دست آمده یک کاربرد ترکی بوده که کتله به معنی پستی و بلندی و 
ناهمواری های داخل غار و خور به معنی راحتی و آسانی است که به صورت کلی به معنی پستی 
و بلندیهای راحت و دنج است. راه دسترسی مناسب، امکانات رفاهی و جاذبه های دیدنی منطقه 

از جمله ویژگی هایی است که مطمئناً می تواند اوقات خوشی را برای مسافران ایجاد کند.
غار کتله خور در دل کوه های آهکی جنوب استان در پنج کیلومتری بخش گرماب از توابع 
شهرستان خدابنده واقع شده است. فاصله این غار با مرکز شهرستان 85 کیلومتر است. گرماب از 
طرف شرق با استان همدان و از جانب غرب با استان کردستان هم مرز است. این منطقه به بخش 
افشار یا قشالقات معروف است و ساکنان آن از ایل معروف به شاهسون های افشاری تشکیل 
ش��ده اند. غار به طول تقریبی ۱0 کیلومتر در بهار سال ۱۳۳۱ هجری شمسی توسط یک هیأت 
کوهنوردی و با همکاری مرحوم س��ید اسداهلل جمالی شناسایی و کشف شد. طبق نظریه های 
علمی و نقشه های زمین شناسی غار کتله خور در دل کوه ساقیزلو در آهکهای الیگومیوسن مربوط 
به دوران سوم زمین شناسی به وجود آمده و تقریباً حدود ۳0 میلیون سال می تواند قدمت داشته 
باشد. سال پیدایش این غار برای اولین بار توسط انسان معلوم نیست ولی مردمان این منطقه از سال 
پیدایش در این غار رفت و آمد داشته اند. گفته های افراد مسن منطقه حاکی از آن است که پدران 
آنان نیز در این غار رفت و آمد داشته و داستان های مختلفی در اینباره تعریف کرده اند. دهانه 
ورودی غار کتله خور به صورت طاق مثلثی شکل به قطر 70 سانتیمتر تنها راه دسترسی به داخل 
غار بوده و هست. از عمق ۱50 متری تا عمق 700 متری به نسبت زیادی در غار گشایش حاصل 
شده و شعب متعددی به وجود آمده است. در مکانهایی که از ریزش مصون مانده استاالگیت ها 
و استاالگمیت ها خودنمایی می کنند. استاالگیت ها و استاالگمیت ها با ارتفاع ۳0 تا 40 متر از 
کف و سقف غار قرار گرفته اند که با شنیدن صدای موزون قطرات آب، آهنگهای دلپذیر و مناظر 
بدیعی، چشم و گوش گردشگر را به خود جلب می کند. پس از عبور از این قسمت، منطقه وسیع 
و مسطحی ظاهر می شود که به شبستان مساجد شبیه است. در این بخش، در ضلع شرقی آن، 

استخر آبی به ابعاد ۲0×۳5 متر قرار گرفته است.
برای دسترس��ی به این غار باید از آبادی های کرس��ف و زرین رود گذش��ته و با پشت سر 
گذاشتن گرماب، در قسمت شمال این منطقه به دهانه غار رسید. دهانه این غار در ارتفاع ۱۱ متر 
از س��طح مسیر که مش��رف بر آن است، قرار گرفته و در وضعیت ضلع قطری معادل ۱/40 متر 
ارتفاع دارد. ابتدای غار تا عمق ۱50 متری، شبیه به راسته بازارهای معمولی است، با این تفاوت 
که عناصر آن اندکی از بازار کوچکتر است. کف این قسمت را الیه ضخیمی از خاک و خاکستر 

پرکرده است.
هم اکنون این غار به صورت سه طبقه خشک و طبقه چهارم به بعد مسیرهایی نیز به صورت 
آب بوده و زمین شناسان احتمال تشکیل چهار طبقه دیگر را تا سفره آب زیرزمینی داده اند که 
در سال ۲00۳ میالدی حدود ۳0 کیلومتر از مسیرهای متعدد غار توسط زمین شناسان آلمانی و 
سوئیسی نقشه برداری شد و از سال 7۲ تاکنون تقریباً 5/۲ کیلومتر آن به صورت رفت و برگشت 
آماده بازدید ش��ده است. پدیده های داخل غار نظیر دهلیزها و گذرگاه ها و وجود ستون های 
عظیم و وجود اس��تاگتیت ها )چکنده ها( و استاالگمیت ها )چکیده ها( به رنگهای مختلف و 
تعدادی قندیلهای توخالی و نیس��انی که جزء کمیاب ترین قندیل ها به ش��مار می رود، جلوه 
منحصر به فردی به این غار بخشیده است. به وجود آمدن قندیلها به اشکال مختلف مثل شیر 
خوابیده، پنجه شیر، پای فیل، لباس عروس، قلع شمع، سگ شکاری، دست شیطان، نخل سوخته، 
مریم مقدس، دوجادوگر، سفره عقد و عروس و داماد و گفته های زمین شناسان فوق از لحاظ پیدا 
نشدن انتهای غار وجود مسیرهای دیگر این مهم را ثابت می کند. مجموعه تفریحی غار کتله خور 
دارای ۱۲ سوئیت تک خوابه و دو خوابه است که با داشتن امکاناتی نظیر حمام، سرویس بهداشتی 
فرنگی و ایرانی، وسایل پخت و پز، شومینه و... محیط مناسبی را جهت اسکان شبانه گردشگران 
فراهم کرده اس��ت. چشم انداز مناسب این سوئیت ها، مجاورت در کنار غار، دسترسی به کوه 

جهت کوهنوردی و استفاده از محیط سد غار کتله خور از سایر مزایای این سوئیت ها است.

خانه ای باستانی با قدمتی نزدیک به ۲400 سال با ظاهری نسبتاً سالم در مرکز ایتالیا کشف 
شد. به گزارش میراث آریا،  این خانه که متعلق به مردم منطقه آرتوریا در سده های میانی پیش 
از میالد مسیح است از معدود بناهای مسکونی باستانی ایتالیا به شمار می رود که حتی پس از 
گذش��ت هزاران سال همچنان شکل و نمای ظاهری خود را حفظ کرده است. باستان شناسان 
زمان ساخت این خانه مجلل را به سده های سوم و اول پیش از میالد نسبت داده و با توجه به 
سکه های رومی و اتروسکانی موجود در برخی از نقاط آن زمان تخریب این خانه را سال 79 
میالدی و در دوره حمله یکی از فرماندهان و دیکتاتورهای سفاک روم به نام لوسیو کورنلیو سیال 
اع��الم کردند. از دیگر بخش های به جای مانده از این خانه که پس از حمله رومی ها همچنان 
سالم باقی مانده بود می توان به زیرزمین یا سردابی اشاره کرد که احتماالً مخصوص نگهداری 
مواد خوراکی بوده اس��ت. عالوه بر آن ظروفی س��فالی و اجاقی زیبا نیز در گوش��ه ای از اتاق 
همچنان سالم باقی مانده بودند. تکه هایی ظرف  شکسته نیز در اطراف دیواری که از خشت های 
آفتاب دیده، ساخته شده بود وجود داشت. باستان شناسان اعالم کردند این یافته نگاه آنها را به 
تاریخ این کشور تغییر خواهد داد زیرا با توجه به یافته های کنونی آنها قادر به بازسازی کامل خانه 

و تکمیل فرضیات خود در خصوص نحوه معماری آن دوره خواهند بود.

مدیر پایگاه جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر از انجام مطالعه و پژوهش برای تعیین عرصه 
و حریم قلعه »سالس��ل« خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد حسین ارسطو زاده، با بیان اینکه انجام 
پژوهش برای تعیین عرصه مرکز مدیریت آب منطقه، یکی از برنامه های پایگاه به شمار می رود 
خاطر نشان کرد: مطالعه آسیاب ها، بند خاک و شهر تاریخی »دستوا« از محل منابع مختلف اعتباری 
و استانی از دیگربرنامه های مطالعاتی در این زمینه است. وی خوانا سازی آثار در محوطه های 
آبشارها، بند خاک و پل بند برج عیار را از جمله برنامه های پیش بینی شده پایگاه جهانی سازه های 
آبی تاریخی شوشتر برای سال جاری دانست. قلعه سالسل، در شمال شهر شوشتر و بر پهنه ای از 
سنگ بنیاد نهاده شده و بلندترین ارتفاعات این شهر سنگی را فراگرفته است. از شمال به رودخانه 
مافاریان، از جنوب به زمین ورزشی، از شرق به سازمان آب و از غرب به رودخانه شطیط )شط 
کوچک( محدود می شود. محدوده قدیمی این قلعه باستانی از جانب شمال و غرب محدوده فعلی 
است ولی از جانب جنوب و شرق خندقی آن را احاطه می کرده که هنوز مقداری از آثار آن باقی 
مانده است. این دژ قدیمی با حصار باستانی شهر شوشتر که آثار آن در غرب و جنوب غربی خندق 
واقع شده و رودخانه های شطیط و گرگر، که از عوامل مهم پایداری شهر و حفظ موقعیت نظامی 
آن به شمار می رود همچون نقطه عطف و قلب این شهر باستانی محسوب می شود. دو مجرای 
آبرسانی فعلی و شمالی قلعه سالسل هم سطح رود مافاریان قرار دارد و سازمان آب بر روی مجرای 
ش��رق تأسیس��اتی ایجاد کرده، ولی مجرای دیگر به صورت اولیه باقی است. آب این دو مجرای 

آبرسانی در زیر قلعه سالسل یکی شده و به وسیله مجرای مشترکی به نهر داریان می ریزد.

مدیرکل دفتر ثبت آثار فرهنگی- تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: 
تاکنون بحث میراث ناملموس در جامعه ما مورد توجه نبوده اس��ت. حس��ینعلی وکیل در 
گفتگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: پیش از کنوانس��یون ۲00۳، یکسری فهرست های جهانی 
وجود داش��ت که می توانستیم چارچوب برخی آثار را در این حوزه براساس آنها به ثبت 
برس��انیم؛ ولی ایران در این زمینه موفق نبود و نتوانس��ت اثری را معرفی و ثبت کند. وی 
افزود: نزدیک 90 درصد آثار از کشورهای مختلف، پیش از کنوانسیون ثبت شده بودند و 
پس از تصویب، به  صورت یک جا جزء کنوانس��یون ۲00۳ شدند . او با اشاره به اقدامات 
پژوهش��کده مردم شناس��ی و مطالعاتی که این پژوهش��کده در نقاط مختلف ایران انجام 
داده اس��ت، بیان کرد: مطالعات مردم شناس��ی زیادی روی کالن شهرها انجام شده است و 
زمینه های زبان و گویش و دیگر زمینه ها جزء این مطالعات قرار گرفتند؛ ولی به موضوع 
ثبت آنها پرداخته نش��د. پس این حرکت را با وجود نبود سیاس��ت گذاری مناسب در این 
قضی��ه آغاز کردیم. به همین دلیل، با ایجاد یک کمیت��ه  تخصصی به  دلیل نبود مصوبه ای 
برای ثبت در فهرس��ت آثار ملی، دس��تورالعمل ثبت میراث ناملموس تهیه ش��د. وکیل با 
اشاره به استقبال زیادی که از بحث ثبت میراث ناملموس در ایران شده است، اظهار کرد: 
با وجود اینکه این بحث بیش از دوس��ال نیس��ت که در ایران مطرح شده است، از سوی 
رده های مختلف جامعه، مدیران، علما، دانشمندان و فرهنگ دوستان استقبال زیادی از این 
قضیه شد. او توضیح داد: کار اصلی در این حوزه، حفظ اثر ثبت شده است و باید در این 
زمینه اقدامات الزم انجام ش��ود؛ ولی متأس��فانه در کل کشور هنوز به راه کارهای اجرایی 
مناس��بی دست پیدا نکرده ایم. در مجموع شاید برخی کشورها در این زمینه قدری کار را 
زودتر آغاز کرده باش��ند و حتی به راه کارهای اجرایی نیز رس��یده باشند؛ اما در ایران باید 
روی دس��تورالعمل های حفاظت��ی کار کنیم که این کار، یک زمین��ه  زیربنایی و تخصصی 
اس��ت. مدیرکل دفتر ثبت آثار فرهنگی- تاریخی با اش��اره به ثبت نقالی و تقویم جاللی 
در فهرس��ت میراث ناملموس، بیان کرد: برای حفظ این دو آیین باید راه کارهای اجرایی 
مناس��بی داشته باش��یم تا بتوانیم آنها و جایگاه شان را در این مقطع زمانی بین مردم حفظ 
کنیم و به همه نش��ان دهی��م. وی ادامه داد: وضعیت هنرهای س��نتی نیز در دنیای امروز 
همین گونه اس��ت. آن قدر تنوع محصوالت باال و قیمت آنها پایین آمده است که به راحتی 
در ه��ر مکانی تولید و توزیع می ش��وند. حفاظت از این میراث، مهم اس��ت و باید به آن 
پرداخته شود تا بتوانیم در آینده، شاهد اثر بخش بودن ثبت آثار باشیم. وی کم ترین کاری 
را که در این زمینه می توان انجام داد، مستند  کردن این آثار و آیین ها دانست و گفت: اگر 
پنج سال دیگر این آیین های اجرایی از بین بروند، با مستند  کردن آنها می توانیم گامی مؤثر 

برای احیای دوباره این آثار برداریم.

 غار كتله خور؛ گنجينه ای ناشناخته 
در صنعت گردشگری ايران 

کوله پشتی

شهر ممنوعه بيجينگ

گردشگری جنگ چيست؟

كاخ غرق شده كلئوپاترا كشف شد

تقریب��ًا بع��د از جن��گ جهانی 
دوم بود که زمزمه های گردشگری 
جنگ روی زبان ه��ا افتاد. ایده ای 
ک��ه وقتی مط��رح ش��د، هدفی جز 
رون��ق دوب��اره مناطق جن��گ زده 
و بهب��ود وضعی��ت اقتص��ادی این 
مناط��ق نداش��ت اما بع��د از مدتی 
وجه��ه تاریخ��ی آن ق��وت گرفت 
و ب��ا بهبود وضعی��ت مناطق جنگ 
زده، به حاش��یه دنیای گردش��گری 
رانده ش��د. خ��اک، خراب��ه، آوار... 

این تنها هدیه ای اس��ت که دنیای گردش��گری جنگ ب��ه بازدیدکنندگانش می دهد 
تا با تماش��ای فجایع انس��انی عواطف بشردوس��تانه و جنگ س��تیزی و کمک به هم 
ن��وع را در آنها بیدار کند. گردش��گری جن��گ با تمام بهره ای ک��ه نصیب دولت ها 
می کن��د، چی��ز زیادی برای گردش��گران ندارد. اما همین ش��اخه توریس��م وقتی به 
مرزهای ایران می رس��د، رنگ و بوی دیگری می گیرد... تاریخ، معنویت و حماس��ه 
دس��تاوردهایی هس��تند که گردش��گران جنگ در ایران، از آوار مناطق جنگی نصیب 
 می برن��د ت��ا این ش��اخه تلخ گردش��گری در ای��ران، چارچوب های ت��ازه ای پیدا 

کند. 
در دوران جن��گ تحمیل��ی که ۳ اس��تان خوزس��تان، ای��الم و کرمانش��اه به طور 
ج��دی درگی��ر جن��گ بودند، آس��یب های زی��ادی ب��ه ای��ن مناط��ق وارد آمد که 
 حتی گذش��ت زم��ان هم کمک چندان��ی به بهب��ود وضعیت این مناط��ق جنگ زده 

نکرد.
 ای��ن مه��م تری��ن بهانه رون��ق گردش��گری جنگ در س��ال های اخی��ر بود که 
منس��جم ترین فعالیت مرب��وط به آن در چارچوب کاروان ه��ای راهیان نور تعریف 
می ش��د. کاروان��ی که با عبور از این س��ه اس��تان، مناطق جن��گ زده و آثار مادی و 
معن��وی به جا مانده از دوران دف��اع مقدس را به بازدیدکنن��دگان معرفی می کردند. 
اگ��ر گذرت��ان به موزه ه��ای ش��هدا بیفتد، می توانید اش��یا و آث��ار به ج��ا مانده از 
ش��هدای دفاع مقدس کش��ور را در ای��ن موزه ها ببینید که در غرفه ها یا در آرش��یو 
موزه نگهداری می ش��وند از س��جاده و تس��بیح ش��هدا گرفته تا پیراهن خونینی که 
با آن ش��هید ش��دند این در حالی اس��ت که موزه ش��هدا هم زیر مجموعه های دیگر 
 گردش��گری جنگ اس��ت که نمونه های آن کم و بیش در شهرهای دیگر کشور دیده 

می شود. 
کرمانشاه ، زنجان ، قزوین ، چهار محال و بختیاری ، اصفهان ، سیستان و بلوچستان ، 
بیرجند، تنکابن ، تبریز و مسجدجمکران قم هر کدام یک موزه شهدا دارند که فرصت 
خوبی برای شناخت بیش��تر حماسه سازان دفاع مقدس به گردشگران می دهند. البته 
در تهران این موزه چند ش��عبه دارد که در خیابان طالقانی، بهش��ت زهرا، امام زاده اکبر 

چیذر، ورامین و کرج قرار گرفته اند.

زیر  باستان شناسان  کاوش های 
آب در اعماق س��واحل اسکندریه 
منج��ر ب��ه کش��ف ویرانه هایی از 
مخص��وص  معب��د  و  کاخ  ی��ک 
ملک��ه کلئوپاترا ش��د. ب��ه گزارش 
ف��ارس،  یک تی��م بی��ن المللی از 
باستان شناس��ان دنیا به سرپرس��تی 
یک محقق فرانس��وی پ��س از دو 
ده��ه کاوش در اعم��اق آب ه��ای 
بندر اس��کندریه، سرانجام موفق به 
کشف بقایایی از کاخ و معبد ملکه 

کلئوپاترا ش��دند که در حدود ۱600 سال پیش بر اثر زلزله و سونامی به زیر آب رفته 
بود. به گفته باستان شناس��ان تفاوت این منطقه تاریخی با دیگر مناطق ویران ش��ده به 
دس��ت بشر، کامل و دست نخورده بودن بس��یاری از بناها و ساختمان هایی است که 
پس از زلزله به زیر آب رفته بودند. از این رو کش��ف س��اختمان هایی همچون معابد، 
پایگاه های نظامی و حتی کوچه های ش��هری در این موارد به مراتب آسان تر از مناطق 

ویران شده بشری است.
 ع��الوه ب��ر کاخ منصوب به کلئوپاترا،  باستان شناس��ان همچنین موفق به کش��ف 
یافته ه��ای دیگری همچون ظروف س��رامیکی وارداتی، مجس��مه کوچکی از فرعون 
بطلمیوس هش��تم، پ��در ملکه کلئوپات��را،  کوزه ه��ای تدفینی فلزی،  طلس��م هایی به 
 بزرگی ناخن و ظرف های س��ربی کوچک مخصوص دفن ش��دن زی��ر پای خدایان، 

شدند.
 باستان شناس��ان درصددند پس از شناس��ایی و مشخص کردن تمام آثار به دست 
آمده این مجموعه را در نمایشگاهی با موضوع  »کلئوپاترا؛ در جستجوی آخرین ملکه 
 مص��ر« ک��ه از پنجم ماه ژوئن تا دوم م��اه ژانویه در فیالدلفیا برپا می ش��ود به نمایش 

بگذارند.
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براس��اس آخری��ن آماره��ای اعالم 
شده، تیم استیل آذین در پایان مسابقات 
نهمین دوره لیگ برتر فوتبال با دریافت 
77 کارت زرد و 9 کارت قرمز بداخالق ترین 
تیم لیگ ش��د که در این میان سهم علی 
کریمی 9 کارت زرد و س��ه کارت قرمز 
بوده است. به گزارش ایرنا، باشگاه استیل 
آذی��ن در این فصل با س��رمایه گذاری های 
ف��راوان، بازیکنان نامداری را به خدمت 
گرفت ت��ا بتواند در اولین حضورش در 
رقابتهای لیگ برتر در بین سه تیم باالی 
جدول قرار گرفته و آس��یایی ش��ود،  اما 
همه این س��رمایه گذاری ها در نهایت 
منجر به کسب رده پنجم مسابقات و 86 
کارت زرد و قرمز شد تا استیل آذین خشن 

ترین تیم لیگ برتر 
لقب بگیرد.

چنین  انتش��ار 
نش��ان  آمارهای��ی 
ک�����ه  می ده��د 
باش��گاه ه�����ای 
متم��ول، هن�وز در 
نهادینه کردن اصول 
اخالقی با مشکالت 
عدیده ای روبه رو 
ب��دون  و  هس��تند 
از  غفل��ت  ش��ک 
موض����وع  ای��ن 
آینده  در  می تواند 
بسیاری  معض�الت 
را گریبانگی��ر ای��ن 
فوتبال  و  باشگاه ها 
ایران کن��د. به طور 
و  رفت��ار  حت��م، 
بازیکنان  ح��رکات 
نام��دار فوتب��ال که 
الگ��وی نوجوان��ان 
این  و جوان������ان 
مرز و بوم هس��تند، 

نکته بس��یار بااهمیتی است که متأسفانه 
این آمارها نش��ان می دهد که آنان برای 
رسیدن به اهداف خود مسائل حرفه ای 
و اصول اخالق��ی را رعایت نمی کنند. 
ظاه��راً قان��ون نانوش��ته ای در فوتبال 
وج��ود دارد ک��ه تنها بازیکن��ان مطرح 
مورد توجه رس��انه ها قرار می گیرند و 
س��خنان،  رفتار، حرکات و عکس های 
آن��ان به دلیل محبوبی��ت در صدر اخبار 
این رس��انه ها قرار دارد ک��ه به جرأت 
می توان گفت یکی از این افراد علی کریمی 
پرحاش��یه ترین بازیکن سال های اخیر 
فوتبال ایران بوده اس��ت. ای��ن بازیکن 
یک��ی از تکنیکی تری��ن بازیکنان تاریخ 
فوتب��ال ای��ران و حتی آسیاس��ت که با 
توجه ب��ه حضور او در تیم بایرن مونیخ 
آلمان، بیش از ۱00 بازی ملی و همچنین 
تصاحب عنوان بهترین بازیکن سال قاره 
در سال ۲005 خود را به عنوان یکی از 
چهره های استثنایی فوتبال معرفی کرده 
است. شاید به همین دلیل است که وقتی 
پس از هشت س��ال حضور در امارات، 
آلمان و قطر به لیگ برتر ایران برگشت 
و در روزی ک��ه پرس��پولیس حریف نه 
چن��دان مهمی چون پگاه گیالن را پیش 
روی خود می دید، 80 هزار تماش��اگر 
در ورزش��گاه آزادی حض��ور یافتند تا 
ثابت شود کریمی همچنان از محبوبیت 
زیادی نزد ه��واداران فوتبال برخوردار 
اس��ت. در زیر نگاهی داریم به اتفاقاتی 
ک��ه می تواند آن را عبور کریمی از خط 
قرمزهای فوتبال نامید، چرا که رفتارهای 
او همیش��ه برای خودش و تیم هایی که 
در آن بازی می کرده، هزینه هایی را در 

به دنبال داشته است.
تنش در فینال فوتسال جام رمضان

آخری��ن مرحله ای ک��ه فوتبال جام 
رمضان با جدیت برگزار ش��د در س��ال 
76 ب��ود ک��ه تیم ه��ای فتح ته��ران و 
اس��تقالل تهران به عنوان فینالیس��ت در 

برابر یکدیگر قرار گرفتند. 
این ب��ازی در نیمه اول با نتیجه پنج 
بر صفر به س��ود آبی پوش��ان تهرانی به 
پایان رس��ید و در حال��ی که همه منتظر 
قهرمانی اس��تقالل بودند، علی کریمی با 
ورود خ��ود به زمین یک تنه ش��ش گل 
به ثمر رس��اند. این اتفاق موجب شد تا 
درگیری نسبتًا شدیدی بین او و هواداران 
استقالل به وجود بیاید و به همین دلیل، 
کریم��ی از هم��ان روز تصمی��م گرفت 

پیراهن تیم پرسپولیس به تن کند.
سیلی به کامیکاوای ژاپنی

تیم فوتبال امید ایران آبان ماه س��ال 

77 خود را برای مرحله مقدماتی بازیهای 
المپیک ۲000 سیدنی آماده می کرد و به 
همین خاطر در رقابت های چهار جانبه 
ویتنام ش��رکت کرد تا بتواند به آمادگی 
و هماهنگی الزم برس��د، دری��غ از این 
که حض��ور در این مس��ابقه این تیم را 
از بهتری��ن بازیکن خود محروم خواهد 

کرد.
در خالل یک��ی از دیدارها، کریمی 
در صحنه ای به اخ��راج علی انصاریان 
مدافع مل��ی پوش کش��ورمان اعتراض 
کرد و با سیلی به استقبال کامیکاوا داور 
ژاپنی رفت تا کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
)AFC( ای��ن بازیکن را که در روزهای 
اول خودنمایی خود در فوتبال حرفه ای 

قرار داشت، با سه سال محرومیت مواجه 
کند تا تیم امید و البته پرسپولیس که آن 
روزها با هدایت عل��ی پروین به میدان 
می رفت، بازیکنی تکنیکی و تأثیرگذار 
را از دست بدهند. به دلیل عالقه وافری 
که پیتر والپان رئیس وقت کنفدراسیون 
فوتب��ال آس��یا ب��ه کریمی داش��ت، این 
محرومیت به یک س��ال تقلی��ل یافت، 
ب��ه طوری ک��ه کریم��ی در جریان جام 
باش��گاه های آسیا در ۱8 بهمن ماه سال 
78 با پیراهن س��رخ پوشان در عربستان 

برابر تیم الزورای عراق به میدان رفت.
آغاز تقابل با علی دايی

س��خنان کریمی علیه کاپیتان اس��بق 
تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران در یک��ی از 
روزنامه ه��ا کافی بود ت��ا علی دایی که 
س��لطان بی چون و چرای آن روزهای 
فوتب��ال ای��ران بود، ب��ه فک��ر مقابله با 
پدی��ده ای بیفت��د ک��ه کم کم پ��ا جای 
پ��ای او می گذاش��ت. تنش ه��ای بین 
کریم��ی و دایی در تیم��ی که به رهبری 
میروسالو بالژویچ برای راهیابی به جام 
جهانی ۲00۲ تالش می کرد، بیش��تر از 
هر زمان دیگری بود، به نوعی که مربیان 
وقت تیم ملی هم به این نتیجه رس��یده 
بودند که این دو ستاره ترجیح می دهند 

در طول بازی با هم همکاری نکنند.
جام جهانی با طعم گس!

تیم ملی در حالی که به راحتی جواز 
حضور در جام جهان��ی ۲006 آلمان را 
به دس��ت آورده بود، راهی آلمان شد تا 
بتواند با استفاده از مهره های با تجربه ای 
ک��ه در اختیار خود می دی��د، از فوتبال 
ایران اعاده حیثیت کند. اما همانطور که 
برای همه مشخص شده بود، تیم برانکو 
ایوانکوویچ سرمربی کروات تیم ملی با 
کوله باری از حاشیه ها و مشکالت ریز 

و درشت عازم آلمان شد. 
کریم��ی که ب��ه دلی��ل مصدومیت 
در آس��تانه از دس��ت دادن جام جهانی 
بود، باالخره راهی این رقابتها ش��د، اما 
هیچگاه نتوانست به اندازه حتی نیمی از 
توانایی هایش در خدمت تیم ملی باشد. 
در روزی که ب��ا تصمیم ایوانکوویچ در 
ب��ازی با پرتغ��ال از زمین ب��ازی بیرون 
کشیده ش��د، با لگد س��اک پزشک تیم 
را به طرفی دیگ��ر پرت کرد تا اعتبار و 
اخالق فوتبال ایران جلوی دوربین هایی 
که مس��ابقه را ب��رای تمام کش��ورهای 
جهان پخش می کردند، زیر سؤال برود. 
او در ادام��ه و در روزی ک��ه در بازی با 
آنگ��وال قرار بود در دقیقه 70 وارد بازی 
شود از دس��تور برانکو سرپیچی کرد تا 

حاشیه سازی های خود در جام جهانی 
را تکمیل کند.

زير سؤال بردن مديريت فدراسیون!
ش��اید تنها بازیکنی که می تواند به 
خود اجازه زیر س��ؤال ب��ردن مدیریت 
فدراس��یون فوتبال را بده��د کریمی و 
یا بازیکنی ب��ا ویژگی های این بازیکن 

باشد.
در حال��ی ک��ه تیم مل��ی در اردوی 
اردبیل بود تا خود را آماده حضور در دور 
مقدماتی جام جهانی ۲0۱0 کند، کریمی 
در گفتگوی��ی جنجال��ی و البته غیرقابل 
پیش بینی، مدیران فدراس��یون وقت را 
مدیرانی عن��وان کرد که ب��ا ناکارآمدی 
خ��ود فوتبال ایران را در بالتکلیفی قرار 
همی��ن  ان��د.  داده 
کاف��ی  اظهارنظ��ر 
مس��ئوالن  تا  ب��ود 
فدراسیون حکم به 
اخراجش از اردوی 
تی��م مل��ی بدهند. 
البت��ه اگر هر مربی 
دیگ��ری ب��ه جای 
عل��ی دایی بود، در 
تصمیم  با  مخالفت 
مسئوالن فدراسیون 
ب��ه مقابله ب��ا آنها 
اما  می پرداخ��ت، 
همانط��ور که همه 
اخت���الف��ات  از 
دامنه  و  ریش��ه ای 
دار او ب��ا کریم��ی 
ن��ه  هس��تند،  آگاه 
قدمی  هیچگاه  تنها 
بازیکن  ای��ن  برای 
بلک��ه  برنداش��ت، 
توصیه ه��ای  ب��ه 
رتبه  عالی  مقامات 
در م��ورد دع��وت 

کردن او به تیم ملی پاسخ منفی داد.
تیم دايی، منهای کريمی

تیم تح��ت رهبری دای��ی در حالی 
دیدارهای دشوار خود در مقدماتی جام 
جهانی را آغاز ک��رد که کریمی پیش از 
آن، دعوت دایی برای ملی پوش ش��دن 
را رد کرده بود تا به نوعی نشان دهد که 
دوس��ت ندارد تحت فشار رسانه ها در 
تی��م ملی حضور یابد، چون به درس��تی 
معتقد بود ک��ه دایی دوس��ت ندارد در 
تیم��ش جایی را ب��ه او اختصاص دهد. 
به همین دلیل تیم ملی در ش��رایطی که 
کریمی در پرسپولیس همچون روزهای 
اوجش در مس��تطیل سبز می درخشید، 
ب��دون او وارد مرحله مقدماتی ش��د تا 
با شکس��ت برابر عربس��تان، دایی اولین 
ناکامی بزرگ خود در پست مربیگری را 
تجربه کند. این شکست تلخ در حالی در 
ورزشگاه آزادی به فوتبال ایران تحمیل 
ش��د که رایزنی هایی برای راضی کردن 
کریمی جهت بازگشت به تیم ملی آغاز 
ش��ده بود و همه منتظر بودند تا دایی او 
را در فهرس��ت خود قرار ده��د، اما در 
دقیقه 90 از این کار منصرف شد تا یک 
بار دیگر ثابت ش��ود که دایی و کریمی 
زوجی ناهمگون ب��رای فوتبال ایران به 

شمار می روند.
جدايی از پرسپولیس و جنجال های 

داخلی
اختالف��ات علی کریم��ی و عباس 
انص��اری فرد مدیر عامل وقت باش��گاه 
پرس��پولیس در نهایت منجر بر این شد 
که کریمی از این تیم جدا و راهی استیل 

آذین شود.
ای��ن بازیک��ن در این تیم ب��ه مانند 
فرمان��ده ای بی چون و چرا ظاهر ش��د 
و تا اواس��ط نیم فصل دوم، استیل آذین 
را یک��ی از مدعیان ج��دی معرفی کرد. 
نکته ای که در عملکرد کریمی در لیگ 
نهم به چشم می خورد، این است که او 
در چند بازی ب��ه راحتی کنترل خود را 
از دست داده و در نهایت با کارت قرمز 
و حت��ی محرومیتهایی از س��وی کمیته 

انضباطی مواجه شد. 
اس��تیل  دیداره��ای  در  جنج��ال 
آذین برابر پرس��پولیس،  تراکتورس��ازی 
و س��ایپا و درگی��ری لفظ��ی ب��ا مهدی 
مه��دوی کیا کاپیت��ان باتجرب��ه این تیم 
اوج بی انضباطی های کریمی در فصل 
گذش��ته لیگ برتر بود که نشان می دهد 
بازیکنان بزرگ همیش��ه خود را مبرا از 
قانون دانسته و بخشی از بزرگی شان را 

در حاشیه ها جستجو می کنند.

زاينده رود
در آخرین نشس��تی که مس��ئوالن باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فوالد مبارکه سپاهان با 
امیر قلعه نویی برگزار کردند، برای ادامه کار امیر قلعه نویی به عنوان س��رمربی به توافق 
نرسیدند. مرتضی رمضانی مدیر رسانه ای این باشگاه گفت: هنوز مذاکرات با قلعه نویی 
ادامه دارد و باید دید روند مذاکرات به کجا خواهد رسید. وی ادامه داد: نه با لوکابوناچیچ 
سرمربی مس کرمان و نه با ابراهیم زاده سرمربی کنونی ذوب آهن وارد مذاکره نشده ایم. 
رمضانی به قراردادهای بازیکنان اشاره و توضیح داد: اولویت اول باشگاه انتخاب سرمربی 

است و بعد از آن کادر فنی در مورد بازیکنان تصمیمات نهایی را خواهد گرفت. 

زاينده رود
از س��وی غالمحسین پیروانی س��رمربی تیم ملی فوتبال امید کشورمان ۲۳ بازیکن به 
اردوی این تیم دعوت ش��دند که از این بین محس��ن مسلمان، سینا عشوری و محمدباقر 
صادقی از ذوب آهن، احسان حاج صفی و بختیار شیروند از سپاهان و رضا طلبه و علی 
مرزبان از س��پاهان نوین انتخاب ش��دند. اردوی تیم امید کشورمان هفتم تا دوازده خرداد 

در کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.

زاينده رود
در خبرها آمده بود باش��گاه فوالد ماهان سپاهان سه رشته ورزشی تکواندو، بدمینتون 
و واترپلو را منحل کرده است که زاینده رود  در این رابطه با یکی از مسئوالن این باشگاه 
گفتگو کرد. این مسئول آگاه باشگاه فوالد ماهان سپاهان در این رابطه گفت: به علت اینکه 
ورزشکاران این رشته بومی نبودند ما این ۳ رشته را در فصل آتی از باشگاه حذف کردیم 
و فقط قصد داریم روی فوتسال و تیرو کمان برنامه ریزی کنیم و حتی برای ورزشکاران 
اصفهانی در شهرمان پایگاه قهرمانی رشته تیر و کمان را راه اندازی کنیم و منحل نکردن 
این رشته ربطی به حضور محمدرضا ساکت برادر حمید ساکت رئیس هیأت تیر و کمان 
اصفهان ندارد و ما فقط به دلیل بومی بودن این رشته در استان از انحالل این رشته صرف 
نظر کردیم. از کریدورهای باش��گاه فوالد ماهان زمزمه هایی به گوش می رس��د که این 
باش��گاه قصد خرید سهام تیم فوتبال سپاهان نوین را برای فصل آینده و همچنین واگذار 
کردن تیم فوتس��ال فیروز صف��ه اصفهان به هیأت فوتبال اس��تان اصفهان دارد علت این 
کار به دلیل این اس��ت که مدیرعامل باشگاه فیروز ریخته گران طبق قوانین او نمی تواند 

مدیرعامل دو تیم فوتسال لیگ برتری باشد. 

بازیکن خط حمله تیم ملی فوتبال انگلیس گفت: تنها با کسب عنوان قهرمانی جهان 
خستگی یک فصل بازی از تنم خارج خواهد شد. وین رونی اظهار داشت: تمام بازیکنان 
تی��م ملی انگلیس اکنون یک هدف مش��ترک دارند، این که ت��الش کنند تیم ملی به مقام 
نخست قهرمانی برسد. در واقع با کسب این عنوان است که می توانیم خستگی یک فصل 
بازی پرفش��ار را از تن خارج کرده و باعث ش��ادمانی مردم شویم. وی گفت: به نظرم در 
این مسیر قدم های مثبتی برداشته ایم و اکنون زیر نظر فابیو کاپلو، مربی مان تمرینات بسیار 
مفیدی را پشت سر گذاشته ایم. فکر می کنم تا زمان شروع مسابقات به پیشرفت و تکامل 
خود ادامه خواهیم داد. تیم ملی انگلیس در گروه سوم رقابت های جام جهانی با آمریکا، 

الجزایر و اسلوونی به رقابت خواهد پرداخت. 

هاجونگ مو بعد از پیروزی مقابل ژاپن با اظهار خوشحالی از نتیجه به دست آمده به 
مردم این کش��ور قول داد در جام جهانی از مرحله گروهی صعود کنند. در این دیدار که 
در سایتاما برگزار شد، تیم ملی کره جنوبی با گل های پارک جی سونگ و پارک چو یانگ 
از س��د ژاپن گذشت. سرمربی تیم کره جنوبی در پایان دیدار با ابراز رضایت از عملکرد 
بازیکنان��ش گف��ت: بازیکنانم در این دیدار ب��ا انگیزه کافی به می��دان رفتند و تا آخرین 
دقیق��ه تمرکز خود را از دس��ت ندادند و این رمز موفقیت ما بود. س��رمربی کره جنوبی 
در ادام��ه افزود: در جام جهانی کار دش��واری پیش رو داری��م. آرژانتین، نیجریه و یونان 
تیم های با کیفیتی هس��تند. اما ما می خواهیم از این گروه صعود کنیم و مطمئنم می توانیم 
موفق شویم. جونگ مو با اشاره به نقاط ضعف تیمش گفت: در این بازی عملکرد خوبی 
داشتیم. اما نقاط ضعفی هم داریم و باید روی آن ها کار کنیم. در ضد حمله چندان سریع 
عمل نمی کنیم، امیدوارم بتوانم این مش��کالت را تا جام جهانی برطرف کنیم و با آمادگی 
کامل به مصاف حریفان برویم. سرمربی کره جنوبی با تمجید از عملکرد چویانگ گفت: 
کاش زودت��ر او را به میدان فرس��تاده بودم. فک��ر نمی کردم تا این ح��د مؤثر بازی کند، 
نمای��ش خیره کننده او در این دیدار نظرم را به طور کلی عوض کرد. جونگ مو در پایان 
گف��ت: نمی خواهم از االن قول صعود در ج��ام جهانی را بدهم. زیرا فوتبال به هیچ وجه 

قابل پیش بینی نیست اما من به تیمم اطمینان دارم.

وضعیت تیم پاس در فصل نقل و انتقاالت فوتبال لیگ برتر در حالي است که به دلیل 
اتمام قرارداد نیمي از بازیکنان، هواداران ش��اهد خانه تکاني گس��ترده در این تیم خواهند 
بود. در حال حاضر قرارداد ۱۳ بازیکن تیم پاس به پایان رس��یده و اغلب آنها قصد جدا 

شدن از این تیم را دارند. 
سوش��ا مکاني، مهدي اس��المي، امید خورج، ساش��ا کلونیجا، مجید غالم نژاد، شهباز 
ارگینوف، یداهلل اکبري، مقداد قباخلو، امید ابوالحسني، صابر میرقرباني، اویس کردجهان، 
پوریا قیدر و وریا غفوري بازیکناني هس��تند که قرارداد آنها با تیم پاس به اتمام رس��یده 
و اغلب آنها در حال مذاکره با دیگر تیم هاي لیگ برتري هس��تند.  ش��نیده ها حاکي از 
آن اس��ت که وریا غفوري با س��پاهان اصفهان، امید خورج با مس کرمان، مجید غالم نژاد 
با پرس��پولیس تهران، امید ابوالحسني با س��ایپاي کرج، مقداد قباخلو با راه آهن شهرري، 
صابر میرقرباني با س��ایپاي کرج و سوشا مکاني با استقالل تهران در حال مذاکره هستند.  
با این حال، ش��هباز ارکین اف، ساش��ا کلونیجا و آرتور یدیگاریان بازیکنان خارجي پاس 

در این تیم ماندني هستند. 
همچنین، روزبه ش��اه علي دوست، مجید حیدري، مرتضي عزیزمحمدي، پوریا سیف 
پناهي، مهدي اس��المي، هادي بلوري، وحید علي آبادي، مهرداد رضایي، مصطفي یوسف 
علی��زاده و ی��داهلل اکبري بازیکناني هس��تند که ب��ه احتمال زیاد فصل آین��ده در این تیم 
باقي خواهند ماند. از س��وي دیگر، در صورت هدایت دوباره مدیر روس��تا در تیم پاس، 
بازیکنان��ي نظی��ر هادي رمضاني، هم��ت عابدین نژاد، اویس کردجه��ان و پوریا قیدر به 

احتمال زیاد در فهرست فصل آینده این تیم نباشند.

س��رمربی تیم ملی فوتبال انگلیس ش��ایعه حضور در کادر فنی اینت��ر میالن ایتالیا را 
تکذیب کرد. فابیو کاپلو اظهار داش��ت: س��رگرم آماده س��ازی انگلیس برای جام جهانی 

آفریقای جنوبی هستم. تماس یا پیشنهادی از طرف تیم های دیگر نداشته ام. 
وی افزود: خوش��حال کننده است اینتر به رهبری خوزه مورینیو به مقام نخست اروپا 
رسید؛ ولی از طرف این تیم با من تماسی برای همکاری گرفته نشده است. اگر هم گرفته 
شود، پاسخ من منفی است. این واکنش مربی 6۳ ساله ایتالیایی پس از انتشار اخباری در 
رس��انه ها صورت گرفت که از حضور او به جای مورینیو در جمع نراتزوری ها حکایت 
می کرد. وی که از س��ال ۲008 سرمربی تیم انگلیس است، پیش تر با رئال مادرید اسپانیا، 

یوونتوس،  آ.اس رم و آ.ث میالن همکاری کرده است.

    پژمان غفاری
مدیر فنی تیم هندبال ذوب آهن در ارتباط با دربی اصفهان و حواشی پیش آمده آن گفت: بازی 
از ابتدا خوب پیش می رفت و نیمه اول را ما با نتیجه ۱۱- 8 به سود خود به پایان بردیم و همه 
چیز در کنترل بود اما متأس��فانه در دقایق پایانی 5 تا 6 س��وت اشتباه داور به عوض شدن نتیجه 
منجر شد. وی با بیان اینکه گل آخر را نمی توانیم به حساب اشتباهات داوری بگذاریم افزود: من 
هرگز در مورد نحوه قضاوت داوران محترم اینگونه صحبت نکرده ام اما چون از نزدیک مسلط به 
صحنه بودم از نحوه قضاوت داور در ارتباط با گل آخر نمی توانم به سادگی عبور کنم. مسلط به 
صحنه بودم و چون شخصاً معتقدم قضاوتی که نتیجه بازی را عوض کند نمی تواند صرفاً حاصل 
اشتباهات سهوی باشد اما به عنوان یک داور و کسی که در این حرفه موی خود را سپید کرده ام 
باور وقایع پش��ت پرده و تصمیمات غیرورزشی برایم سخت است زیرا به ضرورت حرفه ای 
داوری تا هنگامی که چیزی را به چش��م خود نبینم به هیچ عنوان نمی پذیرم. این داور و مربی 
پیشکسوت در ادامه بیان داشت: این صحنه )گل آخر( همه بازی را تحت الشعاع خود قرار داد، 
و من با رئیس محترم کمیته داوران آقای سلیمانی و رئیس محترم هیأت استان آقای می آبادی و 
ناظر محترم بازی آقای حیات پور در این مورد رایزنی کردم و ایشان همگی در ارتباط با اشتباهات 
داوری متفق القول بودند وی تأکید کرد: چرایی این اتفاق را نمی دانم و چون با دو چشم خودم 
ندیدم! فرضیه تطمیع داور را نیز به هیچ عنوان نمی پذیرم البته خیلی مایل بودم که شخصاً با این 
داور عزیز گفتگو کنم و از ایشان بپرسم که چرا آن صحنه را گل اعالم کردند. اخوان در پایان در 
ارتباط با شایعه حمایت فدراسیون از تیم های اصفهانی گفت: مغرضانی که این فرضیه بی پایه و 
اساس را مطرح می کنند باید بدانند که آقای رحیمی ریاست فدراسیون که اصالتاً اصفهانی هستند 
)و تکیه شایعه سازان و مغرضان هم بر این نکته است( در طول سالها خدمت صادقانه خود در 
فدراسیون هیچ فرقی بین تیم های حاضر نمی گذاشتند حدود ۳ ماه است که استعفا داده و دیگر 
در فدراسیون حضور ندارند تا بتوانند بر نحوه انجام مسابقات اعمال نظر کنند مدیران فعلی هم 
میانه ای با تیم های اصفهانی ندارند و نمی توان گفت که سپاهان از این اهرم استفاده کرده است.

رئیس فدراس��یون ژیمناس��تیک، اس��تفاده بهینه از دانش ن��رم افزاری، اتح��اد و همدلی و 
شایس��ته س��االری را از عوامل مهم پیشرفت این رشته ورزشی در چهار سال گذشته عنوان کرد. 
احمد محتشمی اظهار داشت: با استفاده بهینه از علم روز و تجربه پیشکسوتان توانستیم به شرایط 
قابل قبول در سطح جهانی این رشته دست یابیم. وی ایجاد کمپ تیم های ملی، اعزام تیم های 
مختلف به رقابتهای بین المللی و جهانی و برگزاری اردوهای متمرکز در چهار سال گذشته را به 
عنوان نقاط عطف در پیشرفت این رشته برشمرد. نائب رئیس کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا در ادامه 
افزود: حضور موفق در رقابتهای کاپ جهانی ایتالیا و مسکو، رقابتهای جام جهانی ژاپن و کسب 
مقام پنجم در این رقابت ها و همچنین کسب رتبه چهارم در رنکینگ جهانی در رشته ایروبیک در 
سال ۲0۱0 از مهمترین رویدادهای این رشته کشورمان بود. وی افزود: ایروبیک تیمی ایران، با کسب 
۲7 امتیاز توانست بعداز تیم های ایتالیا، فرانسه و کره جنوبی رتبه چهارم رنکینک را به دست آورد. 
محتشمی گفت: تیم ژیمناستیک کشورمان در رشته ایروبیک در رقابتهای وردکاپ ژاپن و ایتالیا 
توانست مقام پنجم را به خود اختصاص دهد و همچنین در رقابتهای ژیمناستیک هنری جوانان که 
اسفند ماه در ژاپن برگزار شد مقام سوم دست یافت. وی با بیان اینکه ژیمناستیک ایران موفق به کسب 
یک سهمیه بازیهای المپیک جوانان سنگاپور شده است، یادآور شد: از نظر مالی فدراسیون با مشکل 
روبرو است و انتظار داریم که مسئوالن ورزش کشور به رشته های پایه از جمله ژیمناستیک توجه 
بیشتری کنند. محتشمی افزود: ورزش کشور فقط به فوتبال خالصه نمی شود و دیگر رشته های 
ورزش��ی نیز باید مورد حمایت مسئوالن ورزش کشور باشد تا این رشته ها بتوانند به جایگاهی 
مناسب در سطح آسیا و جهان دست یابند. نائب رئیس کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا اظهار داشت: 
ورزش ژیمناستیک در سال ۱۳85 حدود 90 هزار ورزشکار در سطح کشور داشت و امروز بالغ بر 
۱50 هزار ورزش��کار به صورت رس��می و در عین حال حدود چهار برابر این تعداد در آموزش و 
پرورش، NGO ها و سایر زیر مجموعه ها در حال فعالیت هستند. وی اظهار داشت: با تفاهم نامه ای 
که اخیراً با مسئوالن آموزش و پرورش داشتیم، مقرر شد از سال آینده این رشته ورزشی در مدارس 
آموزش داده شود. رئیس فدراسیون ژیمناستیک غرب آسیا اظهار داشت: در سال ۱۳85 این فدراسیون 
دارای ۱۲ خانه ژیمناستیک بود که بسیاری از آنها دارای تجهیزات کامل نبود و در طی این مدت ۱9 
سالن اختصاصی با استاندارد واقعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. محتشمی گفت: هم اکنون 
تمامی مراکز استانهای کشور دارای خانه ژیمناستیک استاندارد هستند. وی در ادامه افزود: در مدت 
۳ سال گذشته از سوی فدراسیون ۱6 ست کامل ژیمناستیک به هیأت های مختلف اهدا شده است. 
رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشورمان خاطرنشان کرد: در سال گذشته 80 کالس آموزشی برگزار و 
ساالنه ۲400 نفر به افراد آموزش دیده کشور افزوده می شود. محتشمی همچنین گفت: ژیمناستیک 
کشور به شش منطقه تقسیم شده که فعالیت های آنان با نظارت مستقیم فدراسیون صورت می گیرد.

    پژمان سلطانی
معاون و مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان در مراسم معارفه احمد آقاخان به عنوان رئیس 
هیأت ورزش��های همگانی شهرستان اصفهان اظهار داشت: خوشحالم فردی مثل آقاخان به این 
سمت رسیده من شاگرد او بوده ام. آقاخان در ورزش استان خوشنام بوده و امیدوارم با همکارانی 
که برگزید، این هیأت را با برنامه ریزی مدون توسعه دهند و با هیأت ورزشهای همگانی استان 
اصفهان ارتباط تنگاتنگی داشته باشند و با این تعامل و همدلی ورزش را در سطح استان همگانی 
کنند، وی افزود: از شهرداری اصفهان تقدیر و تشکر می کنم که اهمیت فراوانی به ورزش می دهند 
و این تعامل بین تربیت بدنی و این ارگان باید ادامه داشته باشد تا ورزش همگانی استان در سطح 

کشور حرف اول را بزند.
احمد جمشیدی: بحث ورزش همگانی جدا از شهرداری نیست

رئیس تربیت بدنی شهرستان اصفهان پس از صحبت های غیور گفت: شهرداری اصفهان تا 
اکنون همکاری های کاملی با تربیت بدنی شهرستان داشته باشد و از این به بعد هم می دانم احمد 
آقاخان را در این راه حمایت می کند چون که بحث ورزش همگانی جدا از شهرداری نیست و 
این دو نهاد باید با هم همکاری و هماهنگ باشند، احمد جمشیدی اهمیت بحث ورزش همگانی 
را بیشتر از ورزش قهرمانی دانست و توضیح داد: با توجه به اهمیت موضوع باید با شهرستانها نیز 
همسو شد و جلسات بیشتری را برگزار کرد و از اینکه آقاخان به عنوان رئیس هیأت ورزش همگانی 
شهرس��تان شده خوش��حالم و با همکاران خود می توانند امسال که به نام کار مضاعف و همت 

مضاعف نام نهاده شده با تالش بیشتر اصفهان را در این زمینه در کشور متمایز کنیم.
احمد آقاخان: انسان تک محوری نیستم

احمد آقاخان رئیس جدید هیأت ورزشهای همگانی شهرستان اصفهان خود را انسان مشورتی 
خواند و تأکید کرد: انسان تک محوری نیستم و دوست دارم با کسانی که دارای برنامه و چشم انداز 
خاصی هستند مشورت کنم. وی خاطرنشان ساخت: سیاست کلی ما سیاست علمی، پژوهشی و 
تحقیقاتی است که با تجربه فراوانی که در ورزش دارم با حمایت شهرداری و محمد شیرانی رئیس 

هیأت ورزشهای همگانی استان ورزش همگانی را در اصفهان گسترش می دهیم.
احمدرضا مهنام: پروژه نقش جهان به اصفهان واگذار شد

مشاور ورزشی استاندار در این مراسم آزادی خرمشهر را تبریک گفت و ادامه داد: قبل از هر 
صحبتی این نوید را بدهم که پروژه ورزشگاه نقش جهان به اصفهان واگذار شد که این موجب 
سرعت بخشیدن در افتتاح این مجموعه می شود. مهنام در این مراسم گفت: ما در شهر زیبایی 
زندگی می کنیم که دارای رودخانه زاینده رود و کوههای زیبایی همچون کوه صفه اس��ت و در 
کنار این طبیعت زیبا تمام ارگانها باید به فعالیت ورزشی بپردازند، وی پیرامون انتخاب احمد آقاخان 
افزود: آقاخان در چند رشته ورزشی فعال بود. او فوتبالیست بوده و در تیم منتخب اصفهان حضور 
داشته و نیز عضو تیم سپاهان اصفهان بوده و به جرأت این را می گویم او یکی از نوآوران هندبال 
شهرمان است و نهال این رشته ورزشی را او در اصفهان کاشت. وی اضافه کرد: با توجه به نیروهای 
کارآمدی که وجود دارد می توان این هیأت را به جایگاه اصلی رساند. مهنام در مورد مکان دفتر 
هیأت )زیر پل چوبی( خاطرنشان ساخت: انتخاب این مکان برای هیأت ورزش همگانی شهرستان 

کار مطلوبی بود به دلیل اینکه دسترسی اکثر اقشار جامعه به این مکان راحت است.
يزدی زاده: رويکرد اجتماعی کار تحقیقاتی را می طلبد

مدیریت ورزشی تفریحی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در این مراسم گفت: 
اولین هدف شهرداری تبدیل 55 ایستگاه صبحگاهی به ۱۱0 ایستگاه در سطح شهر است که بحث 
کمیت باعث فعالیت ورزشی می شود. یزدی زاده افزود: رویکرد اجتماعی کار تحقیقاتی را می طلبد 
که هنوز ش��هر اصفهان از نظر ورزش بومی نشده اند و باید راهکاری پیدا کنیم که همه افراد در 
ورزش همگانی حضور فعالی داشته باشند و کارکنان و ادارت همانند کارکنان شهرداری مرکزی 
صبحها به ورزش بپردازند. وی ادامه داد: تمام ارگانها دارای سالنهای سرپوشیده هستند که با در 

اختیار گذاشتن برای بانوان این قشر جامعه هم بتوانند به راحتی به فعالیت های ورزشی بپردازند.

مرتضی رمضانی: 
در حال مذاكره با قلعه نويی هستيم

حضور 7 بازيكن اصفهانی در تيم ملی اميد

فيروز صفه به هيأت فوتبال واگذار می شود

روني: 
با قهرماني جهان خستگي را از تن خارج مي كنيم

 سرمربي کره جنوبي: 
در جام جهاني از گروه خود صعود مي كنيم

وضعيت تيم پاس در فصل نقل و انتقاالت 
فوتبال ايران

کاپلو: 
جانشين مورينيو در اينتر نمي شوم

اخوان: 
گل آخر را به حساب اشتباهات داوری نمی گذارم

محتشمي: 
شايسته ساالري و نگاه علمي عامل پيشرفت 

ژيمناستيک ايران است

احمد آقاخان رئيس هيأت ورزشهای همگانی 
عبور استیل آذین و کریمي از خط قرمزهاي فوتبالشهرستان اصفهان شد

وکیل اول خوزه مورینیو فرم تنظیم 
شده برای عقد قرارداد 4 ساله با رئال مادرید 

را دریافت کرد. 
معروف  من��دس وکی��ل  خورخ��ه 
پرتغالی ک��ه بازیکنان بزرگ��ی را چون 
رونال��دو ب��ه مادری��د آورده اس��ت در 
حال��ی که با اتومبیل پورش��ه خود وارد 
پارکینگ برنابئو ش��ده و در میان انبوهی 
از خبرنگاران اروپای��ی و از طریق یک 
تونل امنیتی ایجاد شده توسط نیروهای 

پلیس به دفتر پرس مراجعه کرد.  
وی پ��س از خروج از این جلس��ه 

کوت��اه مدت، به خبرن��گاران اعالم کرد 
خی��ال مصاحبه ن��دارد اما ف��رم تنظیم 
ش��ده ای را به آنها نش��ان داد و در تنها 

جمله خود گفت: 4 ساله می بندیم. 
ب��ه نظ��ر می رس��د زم��ان زی��ادی 
ب��ه عق��د ق��رارداد رس��می مورینیو با 
رئ��ال مادری��د باق��ی نمانده باش��د، اما 
اوض��اع مبه��م مادرید ایج��اب می کند 
همچنان به تمام شدن این پروژه نجومی 

اشاره ای نشود.

  وكيل مورينيو فرم قرارداد را تحويل گرفت
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پست الکترونیک :

نقدی بر نمايشگاه گروهی كانون عكس انجمن عكاسان اصفهان

10 كشور در جشنواره »بسم اهلل« شركت كردند

هفت روز بر هنر ايران و جهان چه گذشت!

فيلم »هيچ« در آستانه محروميت!

محم��ود فرش��چیان، نقاش و مینیاتوریس��ت 
ن��ام دار ایرانی تابل��وی »ضامن آه��و«  را به موزه 
آستان قدس رضوی اهدا می کند. معصومه مبینی 
مس��ئول موزه استاد فرش��چیان در گفتگو با ایسنا 
بیان کرد: اخیراً اس��تاد فرش��چیان تابلویی را پس 
از یکس��ال کار مداوم با عنوان »ضامن آهو« آماده 

کرده است.
 به گفته  وی؛ تابلوی »ضامن آهو« به آس��تان 
قدس رضوی اهدا می ش��ود. بن��ا بر این گزارش، 

محم��ود فرش��چیان پی��ش از این تابل��وی دیگر 
را نی��ز درب��اره  امام رضا )ع( ب��ا موضوع »ضامن 
 آهو« کش��یده بود ک��ه از بهترین آثار او به ش��مار 

می رود. 
به گفت��ه  مبینی؛ محم��ود فرش��چیان افتخار 
طراحی و نظارت عالی بر س��اخت ضریح مطهر 
حضرت امام حس��ین )ع( را در شهر قم برعهده 
دارد که این روزها س��اخت ای��ن ضریح مراحل 

ابتدایی را سپری می کند.

   حامد حقی
 40 اث��ر  از ۳۱ عض��و کانون عکاس��ان هفته 
گذش��ته بر دیوارهای گالری ش��ماره یک اس��تاد 
فرش��چیان ج��ای گرفتند. تبلیغات وس��یعی برای 
این نمایش��گاه صورت گرفت و در روز افتتاحیه 
آن اکثر هنرمندان مطرح اصفهان حضور داش��تند. 
شرایط خوبی محیا شد تا از نزدیک شاهد یکسال 
فعالیت و تالش یک انجمن نوپا باش��یم. انجمنی 
که با این نمایشگاه نشان داد تا بخواهد به جایگاه 
واالی خود برس��د نیاز به تالش و انگیزه مس��تمر 
و بیش��تری دارد. یکی از ایرادتی که می شد به این 
نمایش��گاه گرفت، حض��ور ۳۱ عکاس از اعضای 
فعال این انجمن، که تمام پتانسیل انجمنی که بیش 
از ۱00 عض��و دارد قطع��ًا نبود. ام��ا نحوه داوری 
و انتخ��اب آقای ش��فاعیه خود حدی��ث دیگری 
داش��ت. باید در نظر داشت مسابقه ای در کار نبود 
تا بحث داوری پی��ش بیاید  انتخابی باید صورت 
می پذیرفت و ظاهراً همه انتخاب شده بودند چرا 
که هر عکسی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد که حتی 

اصول اولیه عکاس��ی در اکثر آثار رعایت نش��ده 
بود در نمایش��گاه یافت می شد. اما انتخاب استاد 
ش��فائیه کس��ی که در آن س��ر دنیا چندین دهه از 
عکاس��ی و به خصوص فضای عکس و عکاسی 
ایرانی به دور بوده اس��ت سؤال برانگیز بود. استاد 
ش��فاعیه چ��ه میراثی برای نس��ل بع��د از خود به 
جا گذاش��تند به غیر از مفهوم ک��ردن نگاتیوهای 
مان��دگار خود ک��ه امروز در آن ط��رف دنیا برای 
م��ا داوری کنند و پیام بفرس��تند آن ه��م نه برای 

اعضای انجمن، بس��نده کردن به یک نامه خشک 
اداری ب��ه  دبیر انجمن. ام��ا عکس ها که اکثر آنها 
ب��دون هیچ بیان، هدف و مفه��وم خاصی در حد 
یک مشت مشق هایی از س��ر رفع تکلیف، سخن 
از انجمنی است که از اتفاق می خواهد حرف های 
بسیاری برای گفتن داش��ته باشد. به درستی نباید 
غبط��ه خورد به ش��هرهای کوچک��ی مثل زنجان، 
قزوین با آن پتانسیل در زمینه هنرهای تجسمی به 
خصوص عکاس��ی، اما هنر عکاسی اصفهان با آن 
پشتوانه هنری درگذشته هنوز اندر خم یک کوچه 
به هیاهوی یک استاد صد بار بازنشسته باالنشین و 
تحقیر جوانانی خرد شده که می توانند در آینده ای 
نزدی��ک با انتخاب های به ج��ا، مطالعات پیگیر و 
شناخت بهتر هنر عکاسی حرف های بهتری برای 
گفتن داشته باشند، بسنده می کند. اما در این میان نباید 
از  عکس ش��ماره ۳8 خانم منیره عس��گری، عکس 
ش��ماره ۲۲ حسین شجاعی منش و عکس شماره 5 
علیرضا نجفیان به راحتی گذر کرد که شایسته و در 

خورتوجه و فراتر از این نمایشگاه بودند.   

برگزارکنن��ده هفتمین جش��نواره »بس��م اهلل« 
با اش��اره ب��ه اینکه اعضای هی��أت داوران تا چند 
روز دیگ��ر مش��خص می ش��وند، از ش��رکت ۱0 
 کش��ور برای حض��ور در ای��ن رقابت خب��ر داد. 
محمدرضا کمره ای، مدیر مؤسس��ه مکعب هنر و 
برگزارکننده هفتمین جشنواره »بسم اهلل« در مورد 
آخرین وضعیت ش��رکت کنن��دگان این رقابت به 
خبرنگار مهر گفت: براس��اس فراخ��وان تا هفتم 
خرداد مهلت برای دریافت آثار وجود دارد، تاکنون 

هم  آثاری از ۱0 کشور افغانستان، پاکستان، چین، 
مص��ر، کانادا، امریکا، عم��ان، امارات و بنگالدش 
به جش��نواره ارسال شده اس��ت. وی با بیان اینکه 
داوری آثار از ۱7 خرداد آغاز می شود، عنوان کرد: 
مهرداد کش��تی آرا که مدیر گروه گرافیک دانشگاه 
هنر اس��ت به عنوان رئیس هیأت داوران این دوره 
انتخاب ش��ده و قرار اس��ت ظرف چند روز آینده 
اعض��ای هی��أت داوران را معرفی کن��د. کمره ای 
همچنین پردیس س��ینمایی ملت و برج آزادی را 

به عنوان مکان های برگزاری نمایش��گاه ذکر کرد 
و گفت: س��ازمان کنفرانس اس��المی، یونسکو و 

وزارت ارشاد از حامیان مالی جشنواره هستند. 
 هفتمین جش��نواره »بس��م اهلل« در دو بخش 
اصلی پوس��تر و لوگو، تایپ ب��ا موضوع نگارش 
آی��ه »بس��م اهلل الرحم��ن الرحی��م« ب��ه زبان های 
فارس��ی، عربی، انگلیس��ی و فرانس��ه مرداد سال 
 ج��اری و همزمان ب��ا ماه مبارک رمض��ان برگزار 

می شود.

حمید حقیقت
از س��ینمای ایران خبر می رسد، نگارش فیلمنامه 
جدید اصغ��ر فرهادی ک��ه درباره مهاجرت اس��ت 
به تازگی به پایان رس��یده اما هنوز زمان س��اخت آن 
مشخص نیست. فرهادی این فیلمنامه را با همکاری 
پیمان مع��ادی بازیگر  فیلم»درباره ال��ی« به نگارش 
درآورده است. وی پیش از این قصد داشت این فیلم 
را در آلم��ان جلوی دوربی��ن ببرد. گویا وی فیلمنامه 
دیگری نیز با موضوع اجتماعی آم��اده دارد که خود 
نگارش آن را برعهده داش��ته اس��ت. به همین دلیل 
هنوز مشخص نیس��ت این کارگردان سینما سال 89 
چه کاری را کلید بزند. و باالخره کن؛ فیلم سینمایی 
»عمو بونمی که می تواند زندگی  گذشته خود را به یاد 
بیاورد.« ساخته آپیچاتپونگ ویراستاکول برنده جایزه 
نخل طالی شصت و سومین جشنواره فیلم کن شد. 
مراسم اهدای جوایز جشنواره کن ۲0۱0 یکشنبه در 
محل کاخ جشنواره برگزار شد. هیأت داوران بخش 
مسابقه بین الملل که تیم برتن رئیس آن بود، نخل طال 

را به این فیلم تایلندی اهدا کرد. فیلم »کپی برابر اصل« 
ساخته عباس کیارس��تمی که از فیلم های مطرح این 
دوره بود نتوانست نخل طالی دوم را به نام کیارستمی 
ثبت کند و برنده جایزه بهتری��ن بازیگر زن، ژولیت 
بینوش، شد. جایزه ای که به دالیل مختلف - از جمله 

پوستر این دوره جشنواره - دور از ذهن نبود.
 و ام��ا موس��یقی؛ هنک جون��ز، نوازن��ده پیانو 
و آهنگس��از موس��یقی جز، در س��ن 9۱ سالگی در 
بیمارس��تانی در نیوی��ورک درگذش��ت. جونز که در 
خانواده ای اهل موس��یقی جاز به دنیا آمده بود حدود 
70 سال به شکل حرفه ای در عرصه موسیقی فعالیت 
کرد. جونز پس از پشت سرگذاشتن بیماری مختصر 
حتی تا آخرین روز عمرش هم به نواختن و نوش��تن 
موسیقی ادامه داد. جونز سال گذشته جایزه دستاورد 
ی��ک عمر فعالیت هن��ری را از جوایز گرمی )معادل 

اسکار در سینما( دریافت کرد. 
و ام��ا آثاری از چهار دهه تصویرس��ازی ایران با 
موضوع حکمت ها و حماس��ه های فردوس��ی ارائه 

می شود. این مجموعه ش��امل 80 اثر از تصویرگران 
ایران��ی از دهه 40 تاکنون بوده و متعلق به چهره هایی 
مانند فرشید مثقالی، علی اکبر صادقی، نورالدین زرین 
کل��ک، بهرام خائف، نیک��زاد نجومی، منصور وفایی 
و... اس��ت که برای نخس��تین بار صورت می گیرد و 
در گالری صبا وابس��ته به فرهنگستان هنر به نمایش 

گذاشته می شود.
 و سرانجام معصومه سیحون در بهشت زهرا آرام 
گرفت معصومه سیحون در سال ۱۳۱۳ در رشت متولد 
شد و علیرغم میل مادرش که دوست داشت پزشک 
ش��ود و در آلمان تحصیل کند، در س��ال ۱۳۳5 وارد 
دانش��کده هنرهای زیبا دانشگاه تهران شد و در سال 
۱۳45 نیز نگارخانه سیحون را بنیان گذاشت. نگارخانه 
س��یحون، قدیمی ترین نگارخانه فعال کشور است و 
هنرمندان برجسته بسیاری اولین نمایشگاه های خود را 
در این نگارخانه برپا کرده اند که از آن میان می توان به 
سهراب سپهری، رضا مافی، جعفر روح بخش، فرامرز 

پیل آرام، محمد احصایی و... اشاره کرد.

فیلم سینمایی »هیچ« ساخته عبدالرضا کاهانی 
به دلیل نداش��تن مجوز برای حضور در خارج از 
کش��ور و سرپیچی از مقررات سینمایی کشور، در 
آس��تانه محرومیت قرار گرفت. براساس گزارشی 
که امروز خانه س��ینما در م��ورد حضور ایران در 
جشنواره کن منتشر کرده است، فیلم »هیچ« ساخته 
عبدالرض��ا کاهانی در بازار فروش این جش��نواره 
حضور پیدا کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که 

پی��ش از این جواد ش��مقدری معاونت س��ینمایی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از ممنوع بودن 
حضور تعدادی از فیلم ها از جمله فیلم »هیچ« در 
خارج از کش��ور و از اعمال برخی محرومیت ها 
برای دس��ت اندرکاران این گونه فیلم ها خبر داد. 
در همی��ن رابطه، علیرضا س��جاد پور رئیس اداره 
نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی گفت: ما در 
ح��ال پیگیری این موضوع هس��تیم و در صورتی 

که فیلم هیچ در جش��نواره کن حضور یافته باشد، 
به منزله س��رپیچی از مقررات اس��ت که با آن نیز 
برخ��ورد می کنی��م. وی افزود: هن��وز هیچ چیز 
در این زمینه برای ما روش��ن نش��ده اس��ت و ما 
تا بررس��ی دقیق این موضوع هی��چ اقدامی انجام 
نم��ی دهی��م و در صورتی که ای��ن موضوع برای 
 م��ا به اثبات رس��د مقررات را در م��ورد آن اجرا 

می کنیم.

کالم نور
امام علی )ع(:

با مردم چنان معاشرت کنید که اگر فوت نموديد بر شما بگريندو اگر زنده مانديد به 
شما مهربانی ورزند.

سردار شهيد محمدعلی شاهمرادی

پرسید کجا بودی تا حاال؟ گفتم: داشتم غذا 
می خوردم. دست انداخت یقه ام را گرفت و با 

خودش برد.
یک پسر هفده � هجده ساله روی تخت 
دراز کش��یده بود. ما را که دید، ترسید.دست و 

پایش را جمع کرد.
� اینا چیه روی دستای این؟

یقه ام هنوز دستش بود. نفسم باال نمی آمد. 
گفتم: …خون.

رو کرد به آن پسر، پرسید: از کی این جایی؟
� یک هفته س. 

دیگه داشت داد می زد.
� گفته ای دستاتو بشورن؟

� گفتم، ولی کسی گوش نداد. یقه ام را از 
الی دستش کشیدم بیرون، در رفتم. من را دید، 

دوباره شروع کرد به داد و فریاد.
با التماس گفتم: حاجی، به خدا من فقط 

دو ساعته از مرخصی اومد م.
� نه خیر، یک ساعت و نیمه که 
اومدی، اما به جای اینکه بیای به 
مجروحا سر بزنی، رفتی به کیف 

خودت برسی.
� تو هی��چ می دونی اون بچه 
دس��ت ما امانت��ه؟… می دونی 
مادرش اونو با چه زحمتی بزرگ 

کرده؟

خاطراتی  از حاج احمد متوسليان

اهدای تابلوی ضامن آهو
 به آستان قدس رضوی

ش��ورای جامع فناوری س��ینمایی به بررسی و 
کارشناسی تمامی موارد سخت افزاری و نرم افزاری 
سینمای کشور می پردازد که نیازمند نگاهی نو به سینما 
و یا فناوری نوین سینمایی باشد. به گزارش ایرنا به 
نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی 
و بصری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی شورای 
جامع فناوری سینمایی در معاونت امور سینمایی و 
سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
نگاهی نو به بررسی آثار سینمایی کشور می پردازد از 
جمله موارد دیگری که در این شورا مطرح می شود 
مواردی اس��ت که برای آنها راهکارهای الزم پیش 
بینی نشده است و با ورود فکرها، درخواست ها و یا 
فناوری های جدید، نگاه های تعامل گرانه جدیدی 
را می طلب��د و نیز از دیگر وظایف این ش��ورا ارائه 
مشاوره سینمایی و سمعی و بصری در تمامی مراحل 
پیش تولید، تولید، پس تولید و نمایش و مواردی که 
معاون امور سینمایی الزم به بررسی و مطالعه بیشتر 
می بیند. رئیس این ش��ورا، معاون امور سینمایی و 
سمعی و بصری است و اعضاء این شورا را منصوب 
می کند که عبارتند از: ۱- مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابی )عضو( ۲- مدیرعامل مؤسس��ه سینما شهر 
)عضو( ۳- مدیرکل دفتر توس��عه فناوری سینمایی 

و س��معی و بصری )دبیر( 4- مدیر کل ارزشیابی و 
نظارت سینمای حرفه ای)عضو(5- مدیر کل دفتر 
همکاریهای س��معی و بصری )عضو(6- مش��اور 
اجرایی معاونت امور س��ینمایی و سمعی و بصری 
)عضو( 7- رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی )عضو(. بنابر این گزارش شورای استاندارد 
سازی سینمایی و س��معی و بصری نیز با حضور 
اعضای ش��ورای جامع فناوری سینمایی به همراه 
دو نفر از اعضای صنوف سینمایی تشکیل می شود 
و مرتب��ط با مواردی که در ش��ورا مطرح ش��ده در 
خصوص استاندارد سازی آن تصمیم گیری خواهد 
ش��د. این گزارش می افزاید آیی��ن نامه حمایت از 
فیلم های سینمایی که از فناوری نوین در تولید آن 

استفاده می شود نیز تدوین خواهد شد.
محورهای این آیین نامه به شرح زیر است: 

۱- فیلم های مورد حمایت باید در راستای اهداف 
اعالم شده در دفترچه سیاست گذاری باشند.

۲- فناوری ه��ای به کار رفت��ه در فیلم باید در 
راستای کمک به انتقال مفاهیم داستان فیلم باشد.

۳- فناوری های به کار گرفته شده در ساخت 
فیلم باید به کاه��ش هزینه های تولید فیلم کمک  

کند.

زاينده رود
فیلم م��اه وش، س��اخته محم��د درمنش، با 
موضوع اجتماعی توس��ط مؤسسه تصویری هنر 
نمای پارس��یان  وارد ش��بکه  خانگی شده است. 
در این فیلم، نسرین مقانلو، محمدرضا داوودنژاد، 
مجید مشیری، هوشنگ توکلی و علیرضا علی به 

ایفای نقش پرداخته اند. بد نیست خالصه داستان 
را با هم مرور کنیم. مهوش بازیگر و س��تاره فرضی 
سینمای قبل از انقالب پس از سالها فرار و دوری از 
کشور به وطن بازمی گردد. بعضی از آدمهای دیروز و 
امروز از مهوش باوری را در ذهن دارند که همواره او 

را آنگونه می خواهند  اما مهوش...

زاينده رود
ای��ن هفته ب��ا آلبوم موس��یقی »صب��ح یلدا«، 
که اث��ری بی کالم با فضای س��نتی همراه ش��ما 
دوستداران موسیقی و هنر هستیم. در این آلبوم که 
توس��ط انتشارات گلچین وارد بازار شده، سیاوش 

موس��وی زاده از نوازن��دگان ج��وان و خوش آتیه 
تار به هم نوازی با س��یامک بنای��ی از تمبک نوازان 
صاحب نام و باتجربه پرداخته اس��ت که هم نشینی 
دونسل متفاوت از موسیقی ایران به ایجاد اثری قابل 

توجه منجر شده است. 

زاينده رود
»امضای یادگاری« گزیده اشعار علی بابا چاهی 
است که به همت انتشارات »تحقیقات نظری« اصفهان 
وارد بازار کتاب شده است. علی باباچاهی متولد سال 
۱۳۲۱ بوشهر )کنگان( است. باباچاهی دوره دبستان و 
دبیرستان را در بوشهر گذراند. در دوره اول متوسطه، 
 دل در گ��رو ش��عر و ادبیات نهاد. وی ت��ا دوره دوم 
دبیرستان در بوش��هر اقامت داشته و شعرهایش در 
مجالت تهران،  با نام مستعار »ع. فریاد« چاپ می شد 
اما وقتی یکی از شعرهای این شاعر در مجله امید ایران 
به عنوان »بهترین شعر هفته« به چاپ رسید،  باباچاهی 
از نو ش��عرهایش را به امضای خودش در مجالت 
تهران به چاپ رس��اند. باباچاهی پس از اتمام دوره 
دبیرستان در بوشهر حدود سال 40 - ۳9 به دانشکده 
ادبیات شیراز راه یافت و مسئولیت صفحه شعر مجله 

دانشجویی دانشکده ادبیات شیراز را برای مدتی کوتاه 
به عهده گرفت. او در این سال ها به اتفاق چند تن از 
دانشجویان،  جلسات ادبی در دانشکده ادبیات شیراز 
برگزار کرد، آن هم بیشتر به این نیت که استادان ضد 
شعر نیمایی را با جریانات ادبی روز آشنا سازد. مدت 
۱8 سال در بوشهر به تدریس ادبیات مشغول بود . او 
در طول مدت تدریس خود در بوشهر عالوه بر چاپ 
شعر در مجالت ادبی،  به نوعی از فعالیت مطبوعاتی 
غافل نبوده  اس��ت. در زیر قسمتی از شعر »امضای 

یادگاری«  را با هم می خوانیم.
»زیر همین چند سطر گل سرخ را امضا کن/ و 
نام و نام خانوادگی ات را هم بنویس/ بیس��ت و چند 
سال دیگر از اینجا  که می گذری/ من که نباشم/ تمام 
حیاط را پوشانده ست/ امضای یادگاری برای همین 

چیزهاست...

»فيلم هفته«

»كتاب هفته«

»موسيقی هفته«

مارك تواين پس از يک قرن 
سكوت،  سخن مي گويد

برای نخس��تین ب��ار اکن��ون که یک ق��رن از 
درگذش��ت نویس��نده بزرگ امریکایی می گذرد، 
زندگی نامه خودنوشت مارک تواین منتشر می شود. 
ب��ه گزارش ایبنا به نق��ل از ایندیپندنت، دقیقاً یک 
قرن پس از درگذشت مارک تواین نویسنده بزرگ 
امریکایی، یکی از آرزوهای او به تحقق می پیوندد و 
کتابی که شامل همه ناگفته های زندگی اوست، از 
زبان خودش در قالب یک زندگی نامه خودنوشت 
منتش��ر می ش��ود.  مارک تواین خالق تام س��ایر و 
 هکلبری فین؛ که در این کتاب به مسائل دهه آخر
زندگی اش پرداخته، در زمان فوتش در سال ۱9۱0 
بیش از 5 هزار صفحه خاطرات منتش��ر نش��ده از 
خودش به جای گذاش��ت. با این حال او یادداشتی 
نیز از خود به جای گذاش��ته بود که یادآور ش��ده 
بود نمی خواهد این مطالب تا یک قرن بعد منتشر 
شود. این تاریخ اکنون فرا رسیده و در نوامبر امسال 
دانش��گاه برکلی کالیفرنیا که این دست نویس ها را 
نگه داری کرده، نخستین جلد از زندگی خود نوشت 
مارک تواین را منتشر می کند. این کتاب سه جلدی 
دربرگیرن��ده بیش از نیم میلیون واژه اس��ت و نور 
تازه ای بر زندگی این نویسنده بزرگ خواهد تاباند. 
درباره این آرزوی مارک تواین حدس و گمان های 
متعددی مطرح شده و برخی از منتقدان معتقدند که 
او می خواست به راحتی درباره مسائلی چون مذهب 
و سیاس��ت اظهار نظر کند و برخی دیگر معتقدند 
که او می خواست با اظهار نظرهایش موجب مکدر 

شدن دوستانش را فراهم نکند. 


