
با تصميم نمايندگان ويژه رئيس 
جمه��ور در كارگروه مس��كن، 
س��قف تس��هيالت پرداخت��ي 
ب��ه مس��كن مه��ر به ص��ورت 
و  غيرصنعت��ي،  نيمه صنعت��ي 
صنعتي به ترتي��ب 200، 220 و 

250 ميليون ريال تعيين شد. با تصويب ...

شبكه تهران برای ماه رمضان سال 
90 مجموعه تكيه بر باد را توليد 
می كند، توليد 9 مجموعه تازه و 
پخش پنج مجموعه جديد هم در 

برنامه های اين شبكه است.
 در ح��ال حاض��ر س��ريال های

دستان سبز به كارگردانی  ...

کارگروه مسكن تصویب کرد؛
 سقف تسهيالت مسكن مهر

250 ميليون ريال 

همراه با سریال های ماه رمضان
9 سريال آماده توليد،5 مجموعه 

در انتظار پخش

صفـحهصفـحه
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در فاز جدید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها؛
احتمال  نقدی شدن يارانه  برنج،
روغن  و شكر
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 ورزش    صفحه 4

 فرهنگ و هنر   صفحه 8 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی: 

کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند
صفحه 2

يك��ی از چهره های ش��ناخته 
شده مسابقات قوی ترين مردان 
اي��ران طی س��ال ه��ای اخير، 
در نزاع خيابان��ی مرتكب قتل 
 شد. طی س��ال های گذشته در
رقابت های ق��وی ترين مردان 

ايران چند گروه از ورزشكاران كه با يكديگر ارتباط خانوادگی دارند، 
حضور يافته و هر كدام نيز در دوره ای موفق به كسب عنوان نخست 
شده اند. حاشيه حضور اين افراد در مسابقات سال های اخير كم نبوده 

و از گوشه و كنار اخبار دعوای گروهی ...

مرد آهنين مرتكب قتل شد! 

 سراسری   صفحه 2

10 کشور عضو جامعه بین المللي خواستار شدند؛ 
افزايش تالش ها
براي ممانعت از اشاعه  مواد هسته اي

رشد 260 درصدي
تعهد اشتغال

 در چهارمحال و بختياري
مديركل كار و امور اجتماعي چهارمحال و بختياري 
از رشد 260 درصدي تعهد اشتغال اين استان در سال  
جاري خبر داد. پرويز سلطاني در نشست با رؤساي 
ادارات كار شهرستان هاي هفت گانه اين استان اظهار 
داشت: در س��ال جاري با توجه به نام گذاري آن از 
سوي مقام معظم رهبري به نام جهاد اقتصادي بايد 
در ايجاد اش��تغال جهاد گونه عمل كرد تا بتوانيم با 
 همت بلند دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي

 35 هزار ش��غل تعهد شده در اين استان را محقق 
كنيم. وي خاطرنشان كرد: با توجه به نقش بانك ها در 
اشتغال بايد بانك هاي خصوصي نيز در اين امر مهم 
مشاركت فعالي داشته باشند. سلطاني با گراميداشت 
روز جهاني كار و كارگر، گفت: كارگر كسي است 
كه حضرت محمد)ص( بر دستان او بوسه زد و مقام 
و جايگاه وااليي براي اين قشر از جامعه قائل بود. 
مديركل كار و امور اجتماعي چهارمحال و بختياري 
بر ضرورت ارتقاي فرهنگ كار و كارگر در اس��تان 
تأكيد ك��رد و افزود: بخش اعظمي از جمعيت اين 
استان را كارگران تشكيل ميدهند كه اين امر توجه 

ويژه اي به اين قشر پرتالش اين استان را مي طلبد. 
وي ب��ا بي��ان اين كه در حال حاض��ر 28 درصد از 
جمعيت ش��اغل كشور در بخش كارگري مشغول 
فعاليت هستند، گفت: اين در حالي است كه كارگران 
اين استان بيش از 38 درصد از جمعيت شاغل را به 
خود اختصاص داده اند. سلطاني تنظيم روابط كارگر 
و كارفرما را از رسالت هاي مهم اداره كل كار و امور 
اجتماعي برش��مرد و افزود: در سال گذشته شش 
هزار و 500 مورد بازرس��ي از واحدهاي كارگري 
به عمل آمده و حل اختالفات كارگري، كارفرمايي 
نيز 25 درصد رشد داشته است. وي در ادامه با اشاره 
به تعهد اشتغال اين استان در سال گذشته، گفت: از 
مجموع 18 هزار و 400 فرصت شغلي ايجاد شده 
بيش از هشت هزار و 400 شغل در بخش مسكن و 
بيش از 10 هزار فرصت شغلي در ساير بخش هاي 

اقتصادي اين استان محقق شده است. 

  زاینده رود

ش��هردار منطقه دو اصفه��ان با تأكيد بر 
اين كه شركت های گاز اين منطقه برای 
افزايش ايمنی شهروندان بايد به خارج 
از محدوده مسكونی انتقال يابند، گفت: 
اين ش��هرداری با پش��توانه و مساعدت 
س��ازمان ها و ارگان ه��ای ذيربط تمام 
ت��الش خود را نس��بت ب��ه جابه جايی 
تأسيس��ات و تجهي��زات ش��ركت های 
مذكور در جهت خدمت رس��انی بيشتر 

به شهروندان انجام خواهد داد.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
رواب��ط عموم��ی ش��هرداری اصفهان، 
محم��د فيض از آتش س��وزی مهيب و 
فاجعه آفرينی اين ش��ركت ها در س��ال 
گذش��ته در اي��ن منطقه س��خن به ميان 
آورد و اظهار داش��ت: اين ش��هرداری 
از  گاز  ش��ركت های  خ��روج   ب��رای 
منطق��ه دو ب��ه خص��وص در محدوده 
مس��كونی، مكاتب��ات زي��ادی را انجام 
داده اس��ت و آمادگی هرگونه همكاری 
جهت انتقال اين شركت ها و حتی دادن 
خدمات و مجوزهايی با كسب اجازه از 

مبادی ذيربط را دارد.
وی ادامه داد: شركت های گاز می توانند 
با همكاری ش��هرداری يا تغيير كاربری 
 ب��ه مجموع��ه خدمات��ی، مس��كونی و 
تجاری - اداری بدهند و يا برای انتقال 
ب��ه مكانی خ��ارج از مناطق مس��كونی 
تالش نمايند. در هر صورت شهرداری 
منطقه دو همكاری های الزم را در اين 
زمينه با شركت های گاز خواهد داشت.

ــارگاه هــای  ــال کــ ــرح انتقــ  طــ
موزائیک سازی در بن بست 

فيض يكی ديگر از معضالت اين منطقه 
را وجود كارگاه های موزائيك س��ازی 
و س��نگ كوبی دانس��ت و بيان داشت: 
فعاليت اين كارگاه ها در مناطق مسكونی 
مش��كالت زيس��ت محيطی زي��ادی را 
 برای س��اكنان ايجاد نموده و با توجه به 
اي��ن از  زي��ادی  تع��داد  ك��ه   اي��ن 

كارگاه ه��ا در منطق��ه دو وج��ود دارد، 
انتق��ال آنه��ا نيازمند هم��كاری و تعامل 
 كلي��ه ارگان ه��ا و س��ازمان هاس��ت و 
اين كه ش��هروندان انتظار داش��ته باش��ند 
شهرداری به تنهايی اين مشكل را رفع كند 

امكان پذير نيست.
وی اضاف��ه ك��رد: با وج��ود تالش ها 
و پيگي��ری ه��ای مكرر ش��هرداری در 
اين رابطه، متأس��فانه هنوز طرح انتقال 
اي��ن كارگاه ه��ا از س��طح منطق��ه دو 
ب��ه بختياردش��ت در ب��ن بس��ت مانده 
اس��ت، همچنين با توج��ه به معضالت 
 زيس��ت محيط��ی و بهداش��تی كه اين 
كارگاه ه��ا برای س��اكنان ايجاد نموده، 
ش��هرداری منطقه تمام ت��الش خود را 
ب��رای انتقال انجام می دهد، اما همانطور 
كه گفته ش��د كمك س��اير ارگان ها نيز 
نياز است. شهردار منطقه دو از برگزاری 
جلسات متعدد با اتحاديه اين كارگاه ها 
و صاحبان آنها س��خن ب��ه ميان آورد و 
اذعان داش��ت: پيشنهادهايی در رابطه با 
انتقال يا رفع مزاحمت داده شده است، 
ام��ا انتظ��ارات آنها فرات��ر از اختيارات 
ماس��ت. وی ادام��ه داد: تغيير ش��غل به 
مش��اغل غيرمزاحم، تغيير كاربری محل 
به مس��كونی و محدود كردن فعاليت ها 
از جمله پيش��نهادات اين ش��هرداری به 
صاحب��ان كارگاه های موزائيك س��ازی 

است. 
دفن در گورستان محلی ممنوع

ش��هردار منطق��ه دو از اقدام��ات اي��ن 
 ش��هرداری در خص��وص جلوگيری از 
دفن های غير مجاز و وجود گورس��تان 
بومی و قديمی در محله ولدان س��خن 
به مي��ان آورد و گفت: اين ش��هرداری 
به جه��ت حفظ س��المت ش��هروندان 
و همچني��ن جلوگي��ری از ب��ه وج��ود 
آمدن مش��كالت زيس��ت محيط��ی، از 
طري��ق قانون از دفن در اين گورس��تان 

جلوگيری می كند.
احداث پارک شمس آباد؛ مهم ترین 

پروژه برنامه اصفهان 95

في��ض از تفكيك پروژه های ش��اخص 
و پ��روژه های كوتاه مدت در راس��تای 
 اج��رای برنام��ه پن��ج س��اله اصفه��ان 
 95 س��خن ب��ه مي��ان آورد و اظه��ار 
داش��ت: ش��اخص ترين پ��روژه برنامه 
اصفهان 95 در اين منطقه، احداث پارک 
18 هكتاری ش��مس آباد يا بين النهرين 
اس��ت كه يك پروژه ف��را منطقه ای به 

حساب می آيد. 
وی با بيان اين كه احداث مجموعه های 
فرهنگی و فضای سبز محلی كه در كليه 
مح��الت، رفع گلوگاه ه��ا و معضالت 
ترافيكی س��طح منطقه و توس��عه حمل 
و نق��ل عموم��ی از ديگر پ��روژه های 
برنامه اصفهان 95 اس��ت، اضافه كرد: از 
پروژه های شاخص ديگر در اين رابطه 
می توان به احداث خيابان كمكی خيابان 
امام خمينی)ره(، پيگيری انتقال و اسكان 
كارگاه ه��ای مزاحم موزائيك س��ازی، 
تملك زمين جه��ت احداث كمپينگ و 
احداث پارک س��وار جهت حمل و نقل 

برون شهری اشاره كرد.
المهدی باب��وكان و لوله گذاری كلكتور 
 خياب��ان ام��ام خمين��ی)ره( حداكثر تا 
دو م��اه ديگ��ر به بهره ب��رداری خواهد 
رسيد و در اختيار شهروندان منطقه قرار 
می گيرد. وی ادامه داد: روكش آسفالت 
معابر اصلی و فرعی، درزگيری آسفالت 
و لك��ه گيری در س��طح منطقه، احداث 
زمين های ورزشی روباز در سطح منطقه 
از جمله در محل��ه های جاوان و پرتو، 
اجرای چهار فاز كندروهای خيابان امام 
خمينی)ره(، ساماندهی و احداث فضای 
س��بز در معابر دهنو، اجرای پروژه های 
كوچك محله مح��ور با اعتباری بالغ بر 
150 ميلي��ون تومان، اح��داث انبارهای 
خدمات ش��هری، س��اماندهی مادی ها 
و انهار س��طح منطقه، ش��روع عمليات 
احداث پارک محلی ولدان، احداث فاز 
دوم خيابان طالقانی بابوكان، ساماندهی 
آبنم��ای پ��ارک بختياردش��ت، احداث 
آبنم��ای خيابان صمدي��ه لباف و نصب 

تابلوه��ا و عالئ��م ايمنی و خط كش��ی 
برخ��ی خيابان ه��ا، از برنام��ه های اين 
شهرداری در س��ال 90 است. همچنين 
احداث كتابخان��ه در محله برزان دهنو 
و احداث مجموعه ورزشی جنب پارک 
قلمس��تان، از پروژه های مشاركتی اين 

شهرداری در سال جاری است.
فيض در رابطه ب��ا برنامه های تملك و 
آزادس��ازی در س��ال جاری نيز تصريح 
ك��رد: تملك و بازگش��ايی گلوگاه ها و 
روان بخش��ی بافت محالت با اعتباری 
بالغ ب��ر 170 ميلي��ون توم��ان، تكميل 
تملك پارک محلی بابوكان با 50 ميليون 
تومان، تكميل تملك پارک محلی جاوان 
و ولدان ب��ا صد ميليون توم��ان اعتبار، 
تمل��ك و تعريض كندروه��ای خيابان 
امام خمينی)ره(، تملك فاز دوم خيابان 
طالقانی ب��ا 150 ميليون توم��ان هزينه، 
تملك پارک محل��ی دهنو، تملك طرح 
توس��عه پارک قلمستان و تملك خيابان 

وليعصر در اين راستا اجرا می شود.
وی به پروژه های محله محوری س��ال 
 گذش��ته در منطق��ه دو اش��اره ك��رد و 
گفت: ش��هرداری منطقه در سال گذشته 
در غالب برنامه ريزی توس��عه ش��هری 
اقدام ب��ه اجرای طرح هاي��ی در رابطه 
ب��ا حمل و نق��ل، عبور و م��رور، بهبود 
محيط شهری و ايجاد امكانات ورزشی، 
تفريحی و فرهنگی نمود كه در اين رابطه 
می ت��وان به تملك و احداث زمين های 
ورزشی حداقل در شش نقطه در منطقه 
از جمله در محله مش��كين و ش��هرک 
فتح، س��اماندهی معابر دهنو، ساماندهی 
خيابان كيان پارس، س��اماندهی انهار و 
مادی ها، احداث س��الن ورزشی ميثاق، 
احداث فاز دوم خياب��ان حكيم فرزانه، 
توس��عه لوله گذاری و اج��رای كلكتور 
خياب��ان ام��ام خمين��ی)ره( در فاز اول، 
روك��ش آس��فالت در خياب��ان مدرس 
نجف��ی، درزگيری ترک ها و آس��فالت 
تراشی در خيابان های امام خمينی)ره( 
و ش��هيدان غربی و شرقی، زيرسازی و 

آس��فالت معابر س��طح منطقه و روكش 
آس��فالت معابر منطقه اش��اره كرد. وی 
ادامه داد: از ديگر پروژه های محله محور 
س��ال پيش می توان به اصالح هندس��ی 
تقاطع ه��ا و معابر س��طح منطقه، تهيه و 
نصب نيورس��ی جهت اصالح هندسی 
ورودی مي��دان اس��تقالل، س��اماندهی 
پارک های محلی كيان پارس، رس��الت، 
مي��دان جمهوری و حاش��يه آقاميرزا و 
احداث س��پتينگ جنب پ��ارک بابوكان 
اش��اره كرد. وی در خصوص زيرسازی 
 و آس��فالت معابر فرعی در سال گذشته 
 گفت: در خيابان آيت ا... نجفی دو هزار و 
100 متر مربع، در خيابان صمديه لباف 
هفت هزار مترمربع، در محله ولدان يك 
ه��زار و 300 مترمربع، در خيابان كهندژ 
س��ه ه��زار و 500 مترمرب��ع، در محله 
بابوكان هف��ت ه��زار و 100 مترمربع، 
در محله رس��الت چهار هزار مترمربع و 
در محل��ه دهنو 12 هزار و صد مترمربع 
زيرسازی و آس��فالت شده است كه در 
مجموع 37 هزار و صد مترمربع در كل 
منطقه آس��فالت معابر فرعی اجرا ش��ده 
اس��ت كه در رابطه با اين مقوله در سال 
88، ش��ش ميليارد توسط خود منطقه و 
2/5 ميليارد توس��ط ش��هرداری مركزی 
جذب شده و در سال 89 نيز 10 ميليارد 
ريال در نظر گرفته ش��ده كه در اين دو 
س��ال در مجموع 19 ميلي��ارد تومان در 
رابط��ه با آس��فالت معابر فرع��ی هزينه 
ش��ده اس��ت. فيض در پايان با بيان اين 
كه كل بودجه ش��هرداری منطقه دو در 
سال جاری يازده ميليارد تومان است كه 
سه ميليارد تومان آن از طريق شهرداری 
مركزی تحت عن��وان محروميت زدايی 
به اين منطقه اختصاص داده شده، هفت 
ميليارد ديگر نيز به صورت جذب درآمد 
است و يك ميليارد نيز از طريق وام تأمين 
شده اس��ت، اظهار داشت: از اين ميزان 
60 درصد مرب��وط به اعتبارات عمرانی 
 و مابق��ی مرب��وط به اعتب��ارات جاری

است. 

شهردار منطقه دو اصفهان:

فاجعه در کمین است؛ شرکت های گاز باید بروند

شرکت های 
گاز می توانند 
با همكاری 
شهرداری یا 
تغییر کاربری به 
مجموعه خدماتی، 
 مسكونی و 
تجاری - اداری 
بدهند و یا 
برای انتقال به 
مكانی خارج از 
مناطق مسكونی 
تالش نمایند. 
در هر صورت 
شهرداری منطقه 
دو همكاری 
های الزم را در 
این زمینه با 
شرکت های گاز 
خواهد داشت.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما

پایان جهان از دید یک واعظ آمریكایی
2 درصد مردم به بهشت می روند!

يك واعظ مسيحی آمريكايی در اظهاراتی عجيب و جنجالی پيش بينی كرد كه 
جهان در كمتر از يك ماه ديگر به پايان می رسد.

به گزارش روزنامه اينديپندنت، هارولد كمپينگ در اظهارات عجيب خود گفت: 
تاريخ 21 می ) 31 ارديبهش��ت ( ساعت شش عصر زمانی است كه جهان به 
پايان می رسد. مسيحيان معتقدند كه در زمان پايان جهان، حضرت عيسی دوباره 
ظهور می كند و كمپينگ در اظهارات خود می گويد كه در تاريخ ذكر شده پيامبر 
مسيحيان ظهور خواهد كرد. به گفته اين واعظ آمريكايی در آن تاريخ 2 درصد از 
مردم جهان به بهشت می روند و مابقی ساكنان زمين نيز به مكان ديگری منتقل 
می شوند. به نوشته اينديپندنت، هر چند در گذشته نيز مبلغان زيادی از نزديك 
بودن پايان جهان س��خن گفته اند كه اصلی ترين مورد آن آغاز سال 2000  و 
2012 ميالدی است، اما گويا مردم آمريكا اين پيام كمپينگ را جدی گرفته و 
در بزرگراه های برخی از اياالت های آمريكا بيلبوردها و نوشته هايی از سخنان 

او به چشم می خورد.

نخست وزیر سوریه:
اصالحات جدید در راه است

نخست وزير سوريه در راستای مهار اعتراضات مردمی در اين كشور وعده داد 
كه به زودی در تمامی زمينه ها در كش��ور اصالحات صورت خواهد گرفت. 
عادل س��فر اظهار داش��ت كه دولت طی هفته آتی طرح كاملی را برای ايجاد 
اصالحات در بخش های مختلف كشور ارائه خواهد كرد. وی در ادامه گفت: 
اين اصالحات در س��ه محور اصالحات سياسی، امنيتی و قضايی، اصالحات 
اقتص��ادی و اجتماع��ی و اصالح��ات اداری و فعاليت ه��ای دولتی صورت 
 خواهد گرفت. س��فر با بيان اين مطلب افزود: برای انج��ام اين اصالحات از
شخصيت های توانمند اداری، فنی، قانونی و نمايندگان گروه های اجتماعی و 

سياسی، مردمی و صنفی استفاده خواهد شد. 

وزیر دادگستری مصر:
حسنی مبارک اعدام می شود

وزير دادگستری مصر با بيان اين كه رئيس جمهور مخلوع اين كشور مبتال به 
افسردگی است، تأكيد كرد كه وی در صورت اثبات اتهاماتش اعدام می شود. 
محمد عبدالعزيز الجندی در گفتگو با روزنامه االهرام چاپ مصر تأكيد كرد كه 
حسنی مبارک در صورت اثبات اتهاماتش به ويژه قتل عام معترضين در جريان 

انقالب 25 ژانويه، به اعدام محكوم خواهد شد.
وی افزود: فس��اد از ديگر اتهامات وارده به مبارک، همسر و پسران وی است 
و مبارک مس��ئول اشاعه فساد در طول 30 سال رياست جمهوری خود است. 
عبدالعزيز جندی همچنين وضعيت روحی روانی مبارک را نابسامان توصيف 
و اعالم كرد كه وی دچار افسردگی شده است. وزير دادگستری مصر در عين 
حال اعالم كرد كه سوزان مبارک، همسر رئيس جمهور مخلوع اين كشور طی 
روزهای آتی برای نخس��تين بار و با هدف بررسی ثروت نامشروع وی مورد 

بازجويی قرار خواهد گرفت. 
خاطرنشان می شود كميته حقيقت ياب حوادث انقالب 25 ژانويه اعالم كرد 
كه حس��نی مبارک، متهم نخست كش��تار انقالبيون بی گناه است. اين كميته 
 آمار قربانيان انقالب را بالغ بر 846 كش��ته و ش��ش هزار و 500 زخمی اعالم

 كرد.

محورهای سیاست خارجی جدید مصر
بهبود روابط با ایران و تنش با اسرائیل

يك روزنامه غربی ضمن اذعان به خشم آمريكا از سياست خارجی جديد 
مصر نوش��ت كه روابط قاهره با تهران رو به بهبود اس��ت، اما با تل آويو 
دچار تنش روزافزون ش��ده است. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از 
 قاهره می نويس��د: درحالی كه مصر روند دمكراس��ی را در داخل تجربه
می كند در همين حال اين كشور تالش دارد تا نقش از دست رفته خود 

در تحوالت منطقه ای را بار ديگر به دست آورد.
واش��نگتن پس��ت می افزايد: دولت جديد مصر متوجه است كه برخی از 
اقدامات اين كش��ور م��ورد موافقت دولت آمريكا نيس��ت، اما به فعاليت 
خود در اين راس��تا ادامه می دهد. اين گزارش می افزايد: مصر هم اكنون 
قرارداد فروش گاز به اس��رائيل را مورد بازبينی قرار داده اس��ت. قرارداد 
بحث انگيزی كه س��ال هاس��ت بين دو طرف پابرجا بود، پس از سقوط 
مبارک صحبت لغو آن ش��دت يافته است و طی ماه گذشته دو انفجار در 
خط لوله گاز در صحرای س��ينا و اردن، صورت گرفته است. از اقدامات 
ديگر مصر، طرح آشتی ملی بين گروه حماس و فتح بود كه با ميانجيگری 

مستقيم وزير خارجه انجام گرفت.
  اما بزرگ ترين نش��انه از مس��تقل بودن سياس��ت خارجی مصر موضوع 
بهبود رابطه با ايران است، چرا كه طی سه دهه گذشته حتی تصور چنين 
اقدامی از ديد تحليلگران بعيد به نظر می رس��يد.نبيل فهمی، س��فير سابق 
مصر در آمريكا و اس��تاد دانشگاه قاهره می گويد: آينده سياست خارجی 
مص��ر درراس��تای منافع ملی اين كش��ور خواهد بود، چ��را كه اگر چنين 
تعامل و همكاری نباش��د به طور قطع مصر موقعيت منطقه ای خود را از 

دست خواهد داد. 
 در ادام��ه گزارش واش��نگتن پس��ت آمده اس��ت:  انقالبی ك��ه حكومت
سی ساله مبارک را سرنگون كرد در راستای دمكراسی و آزاديخواهی بود 
و انتظار مردم اين اس��ت كه دولت جديد مستقل از قدرت های خارجی 
عمل كند، چرا كه اكثريت مردم مصر براساس نظر سنجی جديد از نقش 
آمريكا در كشورش��ان و معاهده كمپ ديويد با اس��رائيل ناراضی هستند. 
در بخش ديگری از اين گزارش به سابقه روابط ايران و مصر اشاره شده 
و آمده اس��ت كه مصر در زمان انقالب اس��المی ايران به ش��اه پناهندگی 
سياسی داد و خصومت بين دو كشور شدت يافت، اما به تازگی با سقوط 

مبارک مقامات دو كشور برای بهبود روابط اعالم آمادگی كرده اند.

تقدیر از تصمیم مصر براي بازگشایي 
گذرگاه رفح

كارشناسان سياسي مصر با تأكيد براهميت اقدام قاهره در بازگشايي كامل 
گ��ذرگاه رفح در چند روز آينده، اظهارات مقام رژيم صهيونيس��تي را در 
خصوص اين اقدام، محكوم كردند. اين كارشناسان با رد هرگونه اعتراض 
رژيم صهيونيس��تي در اي��ن خصوص تأكيد كردند كه مصر يك كش��ور 
مس��تقل و داراي حاكميت اس��ت و دخالت در امور داخلي و سياس��ت 

خارجي خود را نمي پذيرد. 
عم��اد جاد، متخصص امور س��رزمين هاي اش��غالي در مرك��ز مطالعات 
سياسي و راهبردي االهرام اظهارات نبيل العربي، وزير خارجه مصر را در 
خصوص بازگش��ايي گذرگاه رفح پس از امضاي موفقيت آميز توافقنامه 
آش��تي بي��ن جنبش آزادي بخش فلس��طين – فت��ح - و جنبش مقاومت 
اس��المي – حماس -، منطق��ي توصيف كرد و گفت: با تش��كيل دولت 
وحدت ملي تمامي دس��تاويزها براي بس��تن گذرگاه رفح از بين خواهد 
رف��ت. جاد با محكوم كردن اظهارات مقامات صهيونيس��ت در خصوص 
اين كه اين اقدام مصر مي تواند امنيت رژيم اش��غالگر را به خطر اندازد، 
 اينگون��ه اظه��ارات را غيرقابل قبول دانس��ت و گفت: به نظر مي رس��د
تل آويو در س��ايه سياست هاي رژيم حس��ني مبارک عادت كرده بود با 

مصر همچون يك كشور كوچك برخورد كند. 

جهان نما

ناگفته هایي از وضعیت سیاهان آمریكا

جهان نما

تبعيض نژادي گس��ترده عليه سياهان در 
اياالت متح��ده آمريكا در اعمال قوانين، 
 ش��رايط زندگ��ي را ب��راي اي��ن اقليت

42 ميليوني دشوار كرده است.
تظاه��رات س��ياه پوس��تان آمريكاي��ي 
و ن��ژادي  تبعي��ض  ب��ه  اعت��راض   در 
 بي عدالتي ه��اي اجتماعي، يكي ديگر 
از نشانه هاي هزاران مورد نقض حقوق 
افراد در كشوري است كه خود را پرچم 
دار دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تبعيض 

نژادي مي داند. 
تلويزيون��ي ش��بكه  گ��زارش   ب��ه 
پ��رس تي وي، سياهپوس��تان آمريكا در 
اعتراض ب��ه ناعدالتي ه��اي اجتماعي، 
اقتصادي، اش��تغال، بهداش��ت، مسكن، 
 آم��وزش و ... در جامعه س��ياه پوس��تان 

دست به اعتراض گسترده زدند. 
شركت كنندگان در اين اعتراض، خواهان 
رفع تبعيض نژادي و تحقق سياست تغيير 
از سوي دولت اوباما شدند. به گفته آنان 
اي��ن دول��ت تاكنون در حل مش��كالت 
س��ياهان موفق نبوده است، اين در حالي 
 اس��ت كه نرخ بيكاري مي��ان نوجوانان
سياه پوست آمريكايي 50 درصد عنوان 

شده است. 
تبعيض در نحوه برخورد پليس 

ضرب و ش��تم مجرمان س��ياه پوست تا 
سرحد مرگ، قتل يك سياه پوست بدون 
سالح توسط پليس، رفتار وحشيانه پليس 
با يك زن سياه پوست همگي از مواردي 
هس��تند كه پليس آمري��كا در برخورد با 
 س��ياه پوستاني كه مرتكب جرم شده اند
 و در برخ��ي م��وارد حتي ب��ي گناه نيز
بوده ان��د، اعمال مي كند. اين موارد تنها 
براي يك بار در پرونده پليس آمريكا رخ 
نداده اس��ت، بلكه سال هاست كه كشور 
مدعي حقوق بش��ر در نحوه برخورد با 
س��ياه پوس��تان اعمال وحش��يانه اي در 
برخورد با سفيد پوستان انجام مي دهد. 

تبعي��ض ن��ژادي در سيس��تم قضاي��ي 
 آمريكا بس��يار اسف بار است و آمارها و
گزارش ها حاكي از اين است كه سياهان 
معموالً ش��ديدتر از س��ايرين مجازات 
مي ش��وند. بر اس��اس گزارش وزارت 
دادگستري آمريكا، 40 درصد از زندانيان 
محكوم به بيش از يك سال را سياه پوستان 
تشكيل مي دهند. سياهان تنها 12 درصد 

از جمعيت آمريكا را تشكيل مي دهند. 
يك��ي از آخري��ن نمونه ه��ای برخورد 
نژادپرس��تانه پليس آمريكا، انتشار فيلمي 
در بهمن ماه س��ال گذشته بود كه در آن 
پليس، وحش��يانه، نوجوان سياه پوستي 
را مورد ضرب و ش��تم ق��رار داد. پخش 
اين فيلم توسط مسئوالن قضايي آمريكا 
ممنوع ش��د. اين فيلم برانگيخته ش��دن 

خشم عمومي را به دنبال داشت. 
تنه��ا چن��د روز پس از اي��ن واقعه فيلم 
ديگري از رفتار خش��ن پلي��س آمريكا 
پخش ش��د كه در آن چند پليس، سوار 
 ب��ر خودرو قص��د زير گرفت��ن نوجوان
سياه پوستي را داشتند و بعد از اين كه به 
هدف خود رسيدند، از خودرو پياده شده 
و با كفش به سر و بدن نوجوان ضرباتي 
را وارد كردند. در اين مورد نيز دادس��تان 
پرونده دس��تور ممنوعيت انتشار فيلم را 

صادر كرد. 
در آبان ماه همان سال نيز تصاوير ويدئويي 
از قتل يك سياه پوست غيرمسلح منتشر 
ش��د. اين نوجوان هنگامي كه پليس در 
حال اذيت كردن دوس��ت التين تبارش 
ب��ود، به پليس اعت��راض مي كند و دليل 
اي��ن رفت��ار را از پليس مي پرس��د و در 
جواب توس��ط مأمور س��فيد پوست به 
قتل مي رس��د. در اين حادثه دادگاه اين 
پليس را به كمترين ميزان مجازات يعني 
دو سال حبس محكوم كرد. در اعتراض 
به اين حكم هزاران آمريكايي دس��ت به 
تظاه��رات زدند و ش��عار اينجا صلح و 

عدالت نيست، سر دادند. 
در واكنش به اي��ن حادثه، پايگاه خبري 
پرس تي وي به نقل از سينتيا مك كيني، 
نماينده اسبق كنگره آمريكا نوشت: آمريكا 
بر مبناي نژادپرستي عليه سرخ پوستان و 

سياه پوستان بنا شده است. 
همچنين براس��اس گزارش��ي كه چندي 
پيش دفتر اطالع رس��اني شوراي دولتي 
 چي��ن از وضعي��ت حق��وق بش��ر در
س��ال هاي 2009 و 2010 آمريكا منتشر 
ك��رد، از بين ش��ش ه��زار و 604 مورد 
جرائم به وقوع پيوسته در آمريكا، نزديك 

به چهار ه��زار مورد نژادپرس��تانه بوده 
است. 

به گفت��ه مارک موري��ال، رئيس اتحاديه 
مدني ملي آمار زندانيان س��ياه پوس��ت، 
شش برابر تعداد سفيدپوستان در حبس 

مي باشد. 
پيشتر نيز پايگاه اينترنتي اف بي آي اعالم 
ك��رد كه جناي��ت هايي كه تح��ت تأثير 
تبعيض ن��ژادي در آمريكا رخ مي دهند، 

50 درصد افزايش يافته است. 
تبعي��ض در فرص��ت ه��اي اقتصادي، 

اجتماعي، آموزشي 
نداش��تن اختي��ار  در  بي��كاري،   فق��ر، 
فرصت هاي شغلي، حقوق كم،  سكونت 
در خانه هاي بس��يار محقر، اس��تفاده از 
امكانات اوليه بهداشتي، عدم اجازه ورود 
به دانش��گاه و ... نمونه هايي از تبعيض 
اقتصادي، اجتماعي و آموزشي است كه 
دولت آمريكا، در برخورد با سياه پوستان، 

اعمال مي كند. 
به گ��زارش پ��رس ت��ي وي نيم��ي از 
نوجوانان س��ياه پوس��ت آمريكا در اين 
كشور بيكار هس��تند، تا جايي كه ميزان 
بيكاران سياه پوست)15/5 درصد( نسبت 
بي��كاران سفيدپوس��ت)7/9 درصد(  به 

تقريبا دو برابر است. 
در همي��ن خصوص مركز پژوهش هاي 
اقتصادي و سياس��ي آمريكا)CEP(، نيز 
در گزارشي به قلم دين بيكر، اقتصاددان 
و تحليلگر آمريكا از افزايش بيكاري ميان 

سياه پوستان آمريكا خبر داد. 
به گزارش اين مركز، در ماه مارس سال 
جاري، 216 هزار شغل به اقتصاد آمريكا 
اضافه ش��د ك��ه در مقاب��ل كاهش نرخ 
بيكاري را به همراه داش��ت. در حالي كه 
گزارش اخير اداره آمار كار آمريكا نشان 
مي دهد ك��ه آمريكايي ه��اي آفريقايي 
 تبار از مزاي��اي افزايش تعداد مش��اغل
بي بهره مانده اند. همچنين نسبت نيروي 
 ش��اغل سياه پوس��ت به جمعيت آنها با 
 3 درص��د كاه��ش ب��ه 51/9 درصد در
 ماه مارس رسيده است و نرخ كل بيكاري
سياه پوستان آمريكايي با 2 درصد افزايش 

به 15/5 درصد رسيده است. 
پيشتر نيز پايگاه خبري صداي آمريكا در 
گزارشي از وضعيت نابسامان اقتصادي و 

معيشتي سياه پوستان آمريكا خبر داد. 
به گزارش صداي آمري��كا بيكاري تنها 
يكي از عواملي اس��ت كه اتحاديه مدني 
مل��ي آن را س��بب ش��كاف و اختالف 
طبقاتي غيرقابل تحمل ميان سفيدپوستان 

و سياه پوستان عنوان كرد. 
به گ��زارش اين گ��روه مداف��ع حقوق 
مدني، ش��كاف موجود در دسترس��ي به 
 امكانات اجتماعي چنان عميق است كه
س��ياه پوس��تان كمتر از سفيدپوستان به 
خدمات درماني دسترسي دارند، تا جايي 
كه از هر پنج س��ياه پوست حتي يك نفر 
ني��ز از بيمه خدمات درمان��ي برخوردار 
نيس��ت. همچنين درخواس��ت وام اكثر 
آمريكايي هاي آفريقايي تبار براي خريد 
مس��كن رد مي ش��ود و درصد بااليي از 
آنها به دليل واجد شرايط نبودن براي وام، 

خانه هاي خود را از دست داده اند. 
مس��أله تبعيض نژادي در بخش آموزش 
نيز به چش��م مي خ��ورد. گزارش نقض 
حقوق بش��ر در آمريكا نيز حاكي از اين 
اس��ت كه سياه پوس��تان آمريكايي كمتر 
موف��ق  دانش آم��وزان سفيد پوس��ت  از 
ب��ه اخذ مدرک دانش��گاهي مي ش��وند. 
همچني��ن 53 درصد از س��ياهان پس از 
 دبيرستان تحصيالت دانشگاهي را ادامه

نمي دهند. 
براس��اس گ��زارش دفت��ر آم��ار اياالت 
متحده آمريكا، بين س��ال هاي 2003 تا 
 2008، 61 درصد از تقاضاهاي تحصيلي

سياه پوستان كه به دانشكده هاي حقوق 
 آمري��كا ارائ��ه ش��ده، مورد قب��ول واقع 
نشده اس��ت. همچنين سياه پوستان تنها 
17 درص��د از جمعي��ت دان��ش آموزان 
 آمريكايي را تشكيل مي دهند و 32 درصد
اخ��راج هاي صورت گرفت��ه از مدارس 
در ميان سياه پوستان بوده است. تبعيض 
نژادي در برخورد با س��ياه پوس��تان، در 
 حال��ي از س��وي دولت آمري��كا اعمال
مي ش��ود كه اين كش��ور در سال 1994 
ق��رارداد پرهيز از همه اش��كال تبعيض 
ن��ژادي را امضا كرد، اما همچنان به رويه 
 قديم��ي خ��ود در اين خص��وص ادامه

مي دهد.

جهان نما

عضو كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: عدم ثبات در بازار كار موجب شده است 
كارگ��ران از امنيت ش��غلی پاي��داری برخوردار 
نباشند. سيد علی محمد موسوی به ميزان حقوق 
كارگران در كش��ور اش��اره كرد و اظهار داشت: 
ام��روزه ب��ا توجه ب��ه هزينه های ب��االی زندگی 
كارگران توانايی زندگی كردن در كالنش��هرها را 
ندارن��د و چنانچه بخواهند در روس��تاها زندگی 
كنند بايد خانواده خود را رها كرده و برای كسب 
درآمد به ش��هرها بيايند. وی با بيان اين كه س��ال 
گذشته نمايندگان مجلس تصميم بر حذف بيمه 
كارگران ساختمانی در برنامه پنجم توسعه گرفته 
بودند، افزود: خوش��بختانه اين كار با تالش ها و 
درخواست های كميسيون اجتماعی انجام نشد و 
اعضای اين كميسيون در حال حاضر پيگير كامل 

كردن بيمه كارگران هستند.
نماينده مردم مباركه در مجلس ش��ورای اسالمی 
به اجرای مرحله دوم اعطای كارت های اعتباری 
به كارگران اش��اره كرد و بيان داش��ت: البته اين 
كارت ه��ای اعتب��اری ني��ز نمی توان��د كمكی به 
كارگران كند، چرا كه كارت های اعتباری به عنوان 
كمك بالعوض پرداخت نمی ش��ود و معموالً به 
ص��ورت وام و تس��هيالت پرداخت می ش��ود و 

كارگران بايد آنها را بازپرداخت كنند.
وی ضم��ن تبري��ك روز جهان��ی كارگر به همه 
كارگران كشور به سخنانی از رهبر معظم انقالب 
درباره كارگران اش��اره كرد و گفت: همانطور كه 
مقام معظم رهبری ساعات كار را لحظات عبادت 
و ادای دين به خون ش��هيدان دانستند و باتوجه 
به اين كه امس��ال به عنوان س��ال جهاد اقتصادی 
نامگذاری شده است، كارگران زحمتكش كشور 
باي��د كاری كنند كه كار آنها تثبيت ش��ود و اين 
 راهی باش��د ب��رای افزايش حق��وق كارگران در

سال های آينده.
موسوی با تأكيد بر اين كه قانون كار در كشور ما 
ني��از به اصالحاتی دارد، افزود: قانون كار نيازمند 
يك س��ری اصالحات اس��ت و به همين منظور 
چندی قبل طرحی به مجلس ش��ورای اس��المی 
آم��د كه بحث بهب��ود س��اعت كاری كارگران و 
نحوه قرارداد آنها را مطرح می كرد، اما متأس��فانه 
نماين��دگان مجلس به اين طرح رأی ندادند و در 
حال حاضر در بعضی مكان ها مش��اهده می كنيم 
كه كارگران را پس از مدت كوتاهی از كار اخراج 

می كنند.
وی با بيان اين كه در اين طرح عنوان ش��ده بود 
كه قرارداد كارگران بعد از ده س��ال دائمی شود، 
تصريح كرد: عدم موافق��ت نمايندگان با اجرای 
اين طرح با عث ش��ده اس��ت كه كارفرمايان بعد 

از گذشت هشت يا 9 سال كارگر را اخراج كنند 
تا مجبور نباش��ند ق��رار داد دائمی با كارگر امضا 

كنند.
عضو كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
در ادامه خاطرنش��ان كرد: انتظ��ار داريم دولت و 
وزرا و اف��رادی كه در زمين��ه برنامه اصل چهارم 
هم��كاری دارند، اقدام��ات الزم جهت به وجود 
آمدن قرارداد مس��تقيم بي��ن كارگران را به وجود 

آورند.
وی با تأكيد بر اين كه كارگران در كشور ما امنيت 
شغلی الزم را ندارند، تصريح كرد: گاه ديده شده 
 اس��ت كارگرانی ك��ه به تازگ��ی وارد حوزه كار
می شوند، بعد از يك ماه يا يك دوره كوتاه از كار 
اخراج می شوند و اين روند باعث شده در حوزه 

كار عدم ثبات به وجود آيد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی: 

کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

ب��ا تصميم نماين��دگان ويژه رئي��س جمهور در 
كارگروه مسكن، سقف تس��هيالت پرداختي به 
مسكن مهر به صورت غيرصنعتي،  نيمه صنعتي و 
صنعتي به ترتيب 200، 220 و 250 ميليون ريال 
تعيين شد. با تصويب دولت، قراردادهاي دوران 
مش��اركت مدني و فروش اقس��اطي تسهيالت 
پرداخت��ي ب��ه مس��كن مهر ب��ا نرخ هاي س��ود 
آيين نامه اعطاي تس��هيالت مس��كن مهر توسط 
بانك مس��كن و س��اير بانك هاي عامل محاسبه 

و منعقد مي شود.
 براس��اس اين مصوبه، معاون��ت برنامه ريزي و 
نظ��ارت راهبردي رئيس جمهور موظف ش��ده 
اس��ت تف��اوت نرخ هاي مصوب سياس��ت هاي 

پول��ي، اعتب��اري و نظارتي نظام بانكي كش��ور 
در س��ال 90 را به عن��وان يارانه در بودجه هاي 
سنواتي پيش بيني و به بانك هاي عامل، تخصيص 
و پرداخت كن��د. بانك هاي عامل نيز موظفند تا 
زمان دريافت يارانه آن را به عنوان بدهي دولت 

محسوب كنند.
بان��ك مرك��زي  براس��اس مصوب��ه دول��ت،   
جمهوري اس��المي ايران موظف ش��ده است از 
 طري��ق بانك هاي عامل، تس��هيالت بانكي براي

200 هزار واحد مقاوم س��ازي مسكن روستايي 
سهميه سال 1390،  به مبلغ يك صد ميليون ريال 
به ازاي هر واحد در اختيار متقاضيان مقاوم سازي 
مس��كن روس��تايي قرار دهد. بانك هاي عامل و 

نحوه توزيع تسهيالت فوق توسط بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران تعيين خواهد شد. بر اين 
اساس، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
رئيس جمهور اصل و س��ود اين تس��هيالت را 

تضمين مي كند. 
براس��اس اين مصوبه، بان��ك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران مبلغ 1300 ميليارد ريال تسهيالت 
طري��ق  از  را  مس��كن  وديع��ه  قرض الحس��نه 
بانك هاي عامل پرداخ��ت مي كند، نحوه توزيع 
و تعيي��ن بانك هاي عامل به عهده بانك مركزي 
خواهد ب��ود.  اين مصوبه از س��وي محمدرضا 
رحيم��ي، معاون اول رئي��س جمهور براي اجرا 

ابالغ شده است.

کارگروه مسكن تصویب کرد؛
سقف تسهیالت مسكن مهر 250 میلیون ریال

10 کشور عضو جامعه بین المللي خواستار شدند؛ 
افزایش تالش ها براي ممانعت

از اشاعه  مواد هسته اي

معاون سازمان هواپیمایي کشوري: 
فروش توپولف204 به ایران صـحـت نـدارد

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري درخواست شركت هاي 
بهره بردار ايراني براي خريد هواپيماهاي مسافربري توپولف 204 از روسيه 
را رد كرد. حس��ين حبيبي اهزون درباره اخبار منتش��ر ش��ده از سوي يك 
مقام روسي مبني بر احتمال فروش هواپيماي توپولف 204 به ايران گفت: 
تاكنون هيچ درخواستي از سوي شركت هاي بهره بردار ايراني مبني بر به 
كارگيري اين نوع هواپيماي مسافربري نداشته ايم و موضوع تقاضاي خريد 
اين هواپيماها از س��وي ايران صحت ن��دارد. حبيبي اهزون با بيان اين كه 

هواپيماهاي توپولف204 از س��وي رئيس جمهوري روسيه نيز مورد انتقاد 
قرار گرفته است، اظهار كرد: سازمان هواپيمايي كشوري برحسب وظايف 
قانون��ي پيش از صدور مجوز ورود هر نوع هواپيما به ناوگان هوايي ايران 
به پيش��ينه خدمات فني هواپيما توجه خواهد كرد. به گفته وي نحوه ارائه 
خدمات يك نوع هواپيما به مس��افران هوايي و همچنين امكانات فني، از 
اولويت هاي تصميم گيري براي ورود هواپيماهاي جديد به ناوگان هوايي 

كشور است. 

از جلس��ات كارشناسی دولت خبر می رسد در فاز 
جديد اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها، احتمال 
نقدی شدن بخش��ی از يارانه برنج، روغن و شكر 
وج��ود دارد.در قان��ون مصوب مجل��س به عنوان 
قانون هدفمندكردن يارانه ها آمده اس��ت كه دولت 
بايد ظرف مدت پنج س��ال يارانه كاالهای اساسی 
از جمله نان، ش��ير، برنج، روغن و شكر را هدفمند 
كرده و وج��وه حاصل از آن را به صورت نقدی يا 
غيرنقدی به حساب سرپرست خانوار واريز كند. در 
اين ميان، اگرچه سه ماهه ابتدای سال گذشته اولين 
س��ال اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها به شمار 
می رفت، اما دولت تنها ترجيح داد كه يارانه نقدی را 
در مورد نان به حساب مردم واريز كند. اين در حالی 
است كه به ازای هر نفر در سال گذشته، چهار هزار 
تومان يارانه نان به حساب سرپرست خانوار واريز 
شد و امس��ال نيز در گام دوم اجرای قانون، اگرچه 
قيمت  ن��ان يك پله ديگر صعود كرد، اما دولت باز 

ه��م 1000 تومان ياران��ه اضافه تر از قبل را پيش از 
اين كه قيمت ها افزايش يابد، به حساب سرپرستان 

خانوار واريز كرد.
در گام سوم، زمزمه واقعی كردن يارانه شير به گوش 
می رس��د، اما نه برای اين كه اين بار يارانه نقدی به 
حس��اب مردم واريز ش��ود، بلكه يارانه مستقيم به 
حس��اب دامداران و توليدكنندگان شير واريز گردد 
تا آنها نيز با قيمت های رقابتی وارد عرصه ش��ده و 
زمينه ای فراهم كنند كه نه تنها سرانه مصرف شير با 
افزايش قيمت كاهش يابد، بلكه مردم جذب خريد 
شير با كيفيت تر شوند كه البته رايزنی ها در اين مورد 

ادامه دارد.
در گام چهارم، خبرها از جلسات كارشناسی كارگروه 
طرح تحول اقتصادی اينگونه به گوش می رسد كه 
گويا قرار اس��ت يارانه روغن، برنج و شكر نيز در 
مراحل بع��دی اجرای قانون كه ممكن اس��ت هر 
زمانی باش��د، واقعی ش��ده و بخش��ی از يارانه به 

حساب سرپرستان خانوار و بخشی ديگر به حساب 
توليدكنندگان واريز شود. اين موضوع نص صريح 
قانون هدفمندكردن يارانه هاست و ترديدی در اجرای 
آن وج��ود ندارد، اما اين كه چه زمانی اين موضوع 
به تصويب نهايی كارگروه طرح تحول اقتصادی و 
ستاد هدفمندكردن يارانه ها برسد، موضوعی است 
كه هيچ كس نمی تواند راجع به آن قضاوت دقيقی 
داشته باشد، اما آنچه مسلم است آن است كه باالخره 
دولت بايد يارانه اين كاالهای اساسی را هدفمند كند.
بهمن حاج علی در گفتگو با مهر گفت: بر اساس متن 
قانون هدفمند كردن يارانه ها، يارانه برنج، روغن و 
ش��كر بايد تا پايان پنج سال اجرای قانون، هدفمند 
شود، اما اين كه چه زمانی اين امر اتفاق می افتد و آيا 
يارانه به صورت نقدی به مصرف كنندگان پرداخت 
می شود يا برای حمايت در اختيار توليدكنندگان قرار 
می گيرد، مبحثی اس��ت كه بايد بر روی آن بحث و 

كار كارشناسی انجام داد. 

در فاز جدید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها؛
احتمال  نقدی شدن یارانه  برنج، روغن  و شكر

ژاپن، كانادا، استراليا، آلمان و شش كشور ديگر از ساير كشورهاي عضو جامعه  
بين المللي خواس��تند تالش ها براي ممانعت از اشاعه  مواد هسته اي را از سر 
بگيرند. وزراي خارجه  اين 10 كشور در بيانيه مشتركي در نشستي در برلين اعالم 
كردند كه هدف ابتكارش��ان تالش براي تحقق خلع سالح هسته اي و تقويت 
رژيم منع اشاعه  بين المللي است. اين گروه اعالم كردند كه الزم است خطري 
كه احتمال استفاده از تسليحات هسته اي براي انسان ها دارد كاهش يابد و نتايج 

ملموسي در مسير عاري سازي جهان از تسليحات هسته اي به دست آيد.
 در اين بيانيه آمده اس��ت كه توليد مواد شكافت پذير براي ساخت تسليحات 
 هس��ته اي بايد به ص��ورت بين المللي ممنوع ش��ود تا خطر ب��ه وجود آمدن
رقابت هاي تس��ليحاتي هسته اي در آينده از بين برود و خطر دستيابي عوامل 

غيركش��وري به چنين موادي كاهش يابد. گويدو وستروله، وزير امور خارجه  
آلمان نيز در جمع خبرنگاران در برلين گفت كه اين گروه بر اين عقيده است كه 
معاهده  بين المللي كه آزمايشات هسته اي را ممنوع كند، بايد بالفاصله توسط همه  
كشورها اتخاذ شود و عالوه بر آن كشورهاي داراي سالح هسته اي بايد شفافيت 
بيشتري را در زمينه  ذرات خانه يشان نشان دهند. كوين راد، وزير امور خارجه  
اس��تراليا نيز از اين كه يك سال پس از آخرين بازنگري معاهده  منع گسترش 
تسليحات هسته اي )ان پي تي(  ما شاهد فعاليت هاي عملي بسيار كمي در اين 

زمينه بوده ايم ابراز تأسف كرد.
معاهده  ان پي تي كه در سال 1970 اجرايي شد، يكي از مجموعه قوانين اصلي 
جامعه  بين المللي در زمينه  خلع سالح هسته اي و منع اشاعه  هسته اي است. در 
حال حاضر 190 كشور عضو اين معاهده هستند، اما سه كشور ديگر كه داراي 
تسليحات هسته اي هستند )هند، پاكستان و كره  شمالي( و نيز رژيم صهيونيستي 
اين معاهده را امضا نكرده اند. معاهده  منع جامع آزمايشات هسته اي نيز توسط 
153 كشور امضا شده است، اما هنوز به مرحله  اجرا گذاشته نشده، چرا كه برخي 

از كشورهاي كليدي حاضر به امضا و تصويب اين معاهده نيستند. 

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

يك جسد مثله ش��ده در كيسه هاي زباله 
خيابان تركمنستان تهران كشف شد. اين 
جس��د كه به طور كامل قطعه قطعه شده، 
در كيسه هاي زباله در خيابان تركمنستان 
انداخته شده است. حدود 100 نفر از مردم 
در كنار اين جسد تجمع كردند و مأموران 
كالنتري هم به تع��داد محدودی حضور 

داشتند. 
اين گ��زارش مي افزايد: ش��واهد نش��ان 

مي دهد جس��د متعلق به يك مرد است. 
شاهدان عيني به  ايرنا گفتند: شخصي كه 
مي خواست زباله هايش را در اين جا قرار 
دهد، اين كيسه زباله را جا گذاشته و يكي از 
كارگران شهرداري متوجه جسد شده است. 
مشاهدات عيني حاكي است كه ساعت ها 
از رها شدن جسد گذشته، به گونه اي كه 
قسمت قابل رؤيت به طور كامل  سياه شده 

است.

كشف جسد مثله شده در خیابان تركمنستان تهران
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آژیر

مدي��ركل مداخله و بازتواني س��ازمان 
بهزيستي كش��ور گفت، اين سازمان در 
سال گذش��ته حدود شش هزار و 500 
كودک خياباني را ساماندهي كرده كه از 
اين تعداد 30 درصد آنان از اتباع بيگانه 
ب��وده اند. فرهاد اقطار در گفتگو با ايرنا 
اف��زود: نگهداري اين تعداد اتباع بيگانه 
در مراكز بهزستي، هزينه بااليي را به اين 
س��ازمان تحميل كرده و ماندگاري آنان 
در برخي از مراكز نيز مش��كالتي براي 

مددجويان ايجاد مي كند. 
وي اظهار داش��ت: اگ��ر اتباع خارجي 
مي خواهند از كارت رس��مي برخوردار 
ش��وند تا بتوانند از خدم��ات درماني، 
بهداش��تي و س��اير خدمات در كشور 
اس��تفاده كنند باي��د اداره اتب��اع بيگانه 
وزارت كش��ور در اي��ن زمينه تصميم 
گيري كند. اقطار، برضرورت تش��كيل 

ش��وراي عال��ي س��اماندهي ك��ودكان 
خيابان��ي تأكيد كرد و گفت: س��ازمان 
بهزيس��تي به تنهايي نمي تواند كودكان 
خيابان��ي را ك��ه در فصل گرما ش��مار 
آنان افزايش مي يابد، س��اماندهي كند. 
وي يادآور ش��د، 50 درص��د كودكان 
خياباني كشور در تهران به  سر مي برند 
و تش��كيل ش��وراي عالي س��اماندهي 
 ك��ودكان خيابان��ي، اقدام��ي ضروري 
اس��ت. مدي��ركل مداخل��ه و بازتواني 
س��ازمان بهزيستي كشور، دليل افزايش 
كودكان خياباني در تهران را مهاجرپذير 
بودن اين استان عنوان كرد. اقطار با بيان 
اين كه ش��مار ك��ودكان خياباني تهران 
از همه اس��تان هاي كشور بيشتر است، 
اف��زود: درآمد كودكان خياباني اس��تان 
تهران، بس��يار باالت��ر از ديگر كودكان 

خياباني است.

پيامبر اكرم)ص( فرمود: غيبت آن است 
كه برادر خود را به چيزی ياد كنی كه 
ناخوشايند اوست. پرسيدند: اگر آنچه 
گفته شده در آن شخص باشد، آيا باز 
غيبت اس��ت؟ فرمود: آنچه درباره او 
می گويی اگر در او باشد، غيبت است 
و اگر در او نباشد، بهتان است. حرمت 
غيب��ت، حكم��ی اجماع��ی و بلكه از 
ضروريات فقه است. صورت ملكوتی 
آن نيز همان است كه در آيه 12 سوره 
مباركه حجرات آمده اس��ت: »آيا يكی 
از شما دوست دارد گوشت برادر مرده 
خود را بخورد؟ البته معلوم است كه از 
آن تنفر داريد. پس، از خدا بترسيد كه 
همانا خداون��د توبه پذير و رحم كننده 
اس��ت«. امام صادق)ع( فرمود: غيبت 
كس��ی را مكن كه ]اگر كردی[ غيبت 

تو را خواهند كرد.
نتیجه ناخوشایند غیبت از دیگران

ــرادري و  ــه ب ــن روحی ــن رفت از بی
دوستی

گسترش غيبت در خانواده و اجتماع، 
روحيه برادری، اتحاد و صميميت را از 

بين می ب��رد و خوش گمانی، اعتماد به 
يكديگر را كه نخستين شرط عالقه و 
الفت خانوادگی است، بر باد می دهد.
دامن زدن به آتش فتنه و دشمنی

ب��ر  از م��وارد،  غيب��ت در بس��ياری 
آتش فتن��ه در ميان اعض��ای خانواده 
دام��ن می زند و بر كينه و دش��منی ها 
می افزايد؛ زيرا فاش ش��دن عيب های 
پنهانی ديگران، دستاويز فرصت طلبانی 
می شود كه برای انتقام گرفتن و بر باد 
دادن حيثي��ت ديگران، لحظه ش��ماری 

می كرده اند.
 بی اعتمادی اعضای خانواده و فامیل 

به یكدیگر
با رواج غيبت بين خواهر و برادر، زن 
و ش��وهر، فرزندان، اقوام و بس��تگان، 
به تدريج روابط آنان تيره می ش��ود و 
گاه به جدايی و قطع ارتباط  می انجامد 
و اگ��ر چني��ن هم نش��ود و اف��راد به 
رفت وآمد خود ادامه دهند، روابطشان 
به صورتی بس��يار تصنع��ی و اجباری 
)مثل بين مادرش��وهر و عروس( ادامه 

می يابد.

جامعه

سازمان بهزیستي:

30 درصد كودكان خیاباني ساماندهي شده، 
از اتباع بیگانه هستند

غیبت و تأثیر آن بر روابط خانواده

از يك س��و برای عدم انجام كارهايش دليل تراشی می كند و از سوی ديگر، 
انجام كارش را به آخرين دقايق موكول می كند تا ... 

امروز، همان فردايی  اس��ت كه ديروز، منتظرش بوديد! ش��ايد برای اغلب 
م��ا پيش آمده ك��ه  گاهی وقت ها كارهای مان را به تعوي��ق می اندازيم يا در 
انج��ام آنها، كوتاهی می كنيم و كارمان را در موقع مقرر انجام نمی دهيم و 
يا برای تأخير در كارهای مان، دليل تراشی های مداوم می كنيم، اما زمانی كه 
بخواهيم از ديدگاه آسيب شناختی به اين مسأله نگاه كنيم، متوجه می شويم 
كه دليل تراشی برای به تعويق انداختن كارها و موكول كردن كارها به آينده، 
منجربه تفكرات عميق در فرد می شود كه موجب بروز رفتارهای تأخيری، 
از جمل��ه تأخي��ر در تصميم گي��ری و انجام وظايف به اش��كال گوناگون 
می شود و واكنش های پراس��ترس را ايجاد می كند كه شامل از دست دادن 
كنترل نس��بت به زندگی همراه با پيامدهای ناخوشايند در زمينه  بهداشت 
ذهنی و جسمی ا س��ت. اينها از خصوصيات اهمال كاری و مسامحه كاری 

است. 
اهمال كاری يا تنبلی، به تعبيری از »اليس«، نوعی س��ندرم جسمی - روانی 
ا س��ت؛ يعنی كاری كه تصميم به اجرای آن گرفته می ش��ود و دس��ت كم 
می تواند در آينده برای فرد نتايجی را دربر داشته باشد، بدون هيچ دليلی به 
آينده محول می شود، اما در عين حال، عدم انجام آن نيز به زيان فرد است 
و از اين بابت، خود را سرزنش می كند. چنين فرآيندی، فرد را وادار می كند 
كه برای موجه جلوه دادن عادت مورد نظر داليل متعددی بياورد، به گونه ای 
كه به گفته  فس��تينگر، بتواند درگيری ذهنی و ناتوانی های شناختی خود را 
رفع كند.  فرد اهمال كار، مجبور اس��ت در قب��ال تعلل ورزيدن و همزمان 
سرزنش كردن خويش، از خود دفاع كند. بدين ترتيب از يك سو برای عدم 
انجام كارهايش، دليل تراش��ی می كند و از س��وی ديگر، انجام كارش را به 
آخرين دقاي��ق موكول می كند، به طوری كه فرد اهمال كار )تنبل( نمی تواند 
تصميم بگيرد چه فعاليت هايی را در چه زمانی و براساس چه اولويت بندی 

بايد انج��ام دهد. در ديدگاه »اليس«، چنين فرآيندی، غيرقابل دفاع بوده و 
نوعی شكست تلقی می شود. 

مس��امحه كاران نيز اغلب از رفتار اشخاص كارآمد، برداشت غيرواقع بينانه 
دارند. ممكن است گمان كنند كه اشخاص موفق هميشه احساس اطمينان 
و اعتمادبه نفس دارند و به راحتی به هدف خود می رس��ند و هيچ س��ختی 
در راه رس��يدن ب��ه هدف، برای آنان وجود ندارد. تحقيقات بالينی نش��ان 
می دهد كه اهمال كاری و مس��امحه كاری، ارتباط مس��تقيم با افس��ردگی، 

روان رنجوری، اختالل  آشفتگی، عدم رقابتی بودن و فراموش كاری دارد.
راه های جلوگیری از تنبلی

ــید: فراموش نكني��د موفقيت آينده، در گ��رو اقدام امروز  ــرد امروز باش م
شماس��ت؛ پس نه اندوه گذشته  از دس��ت رفته را بخوريد و نه در خواب 
و خي��ال فردايی رويايی باش��يد. هيچ وقت نگوييد »بگذار زمان مناس��ب 
فرابرسد.« زمان مناسب، همين زمانی ا ست كه در آن به سر می بريم. كسی 
كه منتظر فرصت می ماند، هيچ گاه به فرصتی مناسب نمی رسد. فرصت را 
بايد ساخت، فرصت آفرينی، هنر تداوم بخشيدن به لحظه های اكنون است. 
بعداً، همين حاالس��ت. در جهان، چيزی به ن��ام آغاز و پايان وجود ندارد؛ 
زندگی امروز خود را به ش��يوه ای بگذرانيد ك��ه گويی همه چيز در همين 

يك روز است.
ــتفاده نكنید: هيچ گاه نگوييد »بايد اين كار را انجام دهم«،  از کلمه  باید اس
بگويي��د »بهتر اس��ت اين كار را انجام دهم.« عبارت ه��ای بايددار به طور 
معم��ول مؤثر نيس��تند، زيرا احساس��ی از گناه توليد می كنن��د و درنتيجه ، 
شرايطی فراهم می شود كه شما از انجام آن خودداری می كنيد. گاهی اوقات 
هرچه بيشتر به خود بگوييد كه بايد كاری صورت دهيد، انجامش به همان 

اندازه دشوار می شود.

مثبت فكر کنید و به خود پاداش بدهید: زمانی كه ش��ما در مورد كارتان، 
مثب��ت فكر كنيد و انديش��ه های خوب در م��ورد آن كار را در ذهن خود 
پ��رورش دهيد، منجربه آرامش ذهنی ش��ما می ش��ود و خيلی راحت تر از 
عهده  كارتان برمی آييد. هميشه در پايان كاری كه انجام می دهيد، حتی اگر 
پيش��رفت خيلی كمی هم داشته باشيد، به خود پاداش بدهيد و جمله هايی 
مثبت هم چون »من تالش��م را ك��ردم و به خودم می بال��م، چون در كارم 
پيش��رفت ك��ردم« را جايگزين جمله هايی چون »پ��س از اين همه تالش، 
مقدار كمی پيش��رفت داش��ته ام، از كارم راضی نيستم و احساس خستگی 

می كنم« كنيد و معجزه  تفكر مثبت را ببينيد.
برای خود هدف تعیین کنید: زمانی كه با كاری مواجه می شويد، آن را برای 
خود به صورت هدف دربياوريد، زيرا موجب می ش��ود تا تصوير روشنی 
از آن كار در ذهن خود داش��ته باش��يد و انگيزه تان را در كار باال می برد و 
موجب می ش��ود كه اراده  ش��ما برای انجام كار، قوی ش��ده و اراده  قوی، 

منجربه پيگيری كار و فعاليت بيشتر و مفيدتر شما می شود. 
عادت های نادرست را ترک کنید: 

خود را توانا بدانيد. شما می توانيد در برابر عادت های زشت خود مقاومت 
كنيد و آنها را تغيير دهيد. ممكن اس��ت پس از هر ترک عادتی، دوباره به 
آن بازگرديد. ترس��ی از اين مسأله نداشته باشيد، مدام تمرين كنيد، تحمل 

داشته باشيد و با مشكالت بجنگيد. 
کارهای بزرگ را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید: بسياری از انسان ها، 
زمانی كه با يك كار بزرگ مواجه می ش��وند، به دليل سخت بودن، از انجام 
آن خ��ودداری می كنند يا آن را به فرصت ه��ای بعدی موكول می كنند، اما 
به راحتی می توانيد كارتان را به قس��مت های كوچك تقسيم كنيد. در اين 
زمان، ش��ما به دليل حجم كم كارتان، بهتر از عهده  آن برمی آييد. در نتيجه 
بازخ��ورد بهتری درياف��ت می كنيد و اين امر در روحيه  ش��ما برای ادامه  

كارهای تان، بسيار مؤثر است.   

به گرفتگی عضالت توجه كنيد. وقتی 
 اس��ترس داريد عضالت ش��ما سفت 
می ش��وند و در نتيج��ه تمركز و دقت 

برای انجام كارها مشكل تر است. 
چگونه استرس های روزمره را کاهش 

دهیم؟
 اين موضوع را دريابيد كه كدام بخش 
از عضالت بدن دچار گرفتگی است؟ 
شانه ها، گردن، فك و يا قسمت های 
ديگ��ر. مرحله بع��د راه چاره اس��ت. 
برخورد با استرس و نشانه های آن از 
همان ابتدای ش��روع بيماری ساده تر 
خواهد بود. آرام سازی را ياد بگيريد. 
از آنجا ك��ه گرفتگی عضالت يكی از 
نش��انه های استرس است. آرام سازی 
عضالت، گرفتگی بدنی را كاهش داده 
و چرخ��ه اس��ترس را متوقف خواهد 
كرد. ش��يوه های متعددی ب��رای آرام 
سازی جسم و روان مطرح شده است. 
انتخاب مناسب بس��تگی به خود شما 
دارد. برخ��ی از اين ش��يوه ها عبارتند 

از: 
ــیدن: آرام و عمي��ق نفس  ــس کش نف
بكش��يد. هوا را به آهس��تگی و با بينی 
 به درون ريه هايتان فرو بريد. احساس 
م��ی كنيد بادكنكی را داخل ش��كمتان 
از ه��وا پر م��ی كنيد. چن��د لحظه ای 
صب��ر نم��وده و س��پس از راه دهان و 
يا بينی ه��وا را خارج كنيد، عميق هوا 
را خارج كنيد به طوری كه احس��اس 
نمائيد بدنتان خالی می ش��ود. همانند 
عروس��كی ب��ادی كه وقتی ب��اد آن را 
خالی می كنيم دس��ت و پاهايش شل 
می شود. اين عمل را به آرامی و چند 
بار تكرار كنيد. بد نيس��ت با هر عمل 
بازدم عبارات يا كلماتی آرامش دهنده 
مانن��د آرام باش، آهس��ته، يواش را با 

خودتان تكرار كنيد. 
ــل کردن عضالت: سعی كنيد عمل  ش
آرام س��ازی را با ش��ل كردن عضالت 
منقبض شده در طول روز انجام دهيد. 
برای ش��روع به اتاق خلوتی برويد تا 
كس��ی مزاحمتان نش��ود. لب��اس های 
تن��گ، كفش و عينك را كنار بگذاريد. 
روی صندلی بنش��ينيد و كف پاهايتان 
را به آرامی روی زمين بگذاريد، سر را 
مس��تقيم نگاه داشته و دستتان را روی 

پاها بگذاريد. 
ه��دف منقبض كردن و س��پس ش��ل 
كردن قسمت به قسمت بدن است هر 

قسمت را كه منقبض می كنيد برای 10 
ثانيه محكم فش��ار دهيد و توجه داشته 
باشيد كه كدام قسمت بدن سفت شده 
است. س��پس بعد از 10 ثانيه به آرامی 
عضله منقبض شده را شل كنيد و دقت 
نمائيد كه چه احساس��ی داشتيد. برای 
مدت 20 ثانيه عضله را شل نگه داريد 
و از احس��اس خوبی كه بی ش��ك به 
شما دست خواهد داد لذت ببريد. اين 
كارها را برای هر قسمت از بدن، يكبار 
انج��ام دهيد منتهی اگر در قس��متی از 
بدن بيشتر احساس گرفتگی می كنيد، 
آرامس��ازی را دو يا س��ه مرتبه تكرار 

كنيد. 
تصويرپ��ردازی  ب��ا  ــردازی:  تصویرپ
راجع به خاطرات خ��وش و يا وقايع 
خوش��ايندی كه در آينده ممكن است 
برايتان پيش آيد، به خود آرامش دهيد. 
وقتی آرام و خوش��حال هستيد، بيشتر 
دوس��ت داري��د صحنه ه��ای آرامش 
بخ��ش را در ذهن خود تجس��م كنيد. 
راه ه��ای ديگری هم ب��رای كم كردن 
ميزان اس��ترس وج��ود دارند. ورزش 
كردن، حم��ام گرم، مدی تيش��ن و يا 
گ��وش دادن ب��ه موزيك ه��ای آرام 
نمونه هايی از آن اس��ت. س��عی كنيد 
ش��يوه ای را انتخاب كني��د كه برايتان 
مناس��ب تر اس��ت و آن را هر روز به 
مدت حداق��ل 2 هفته ادامه دهيد. اين 
كار به ش��ما كمك خواهد كرد كه آرام 
س��ازی عضالت را ي��اد بگيريد و در 
مواقع استرس به راحتی از آن استفاده 
كنيد. تمرين و مداومت، فراگيری شما 
را ب��اال خواهد برد. واژه های مثبت را 
به كار ببريد. در مواردی كه اس��ترس 
داريد ممكن اس��ت افكار و واژه های 
منف��ی در مورد خودتان و موقعيتی كه 
در آن هستيد، به ذهن شما خطور كند. 
مهم اين اس��ت چيزی كه از ذهن شما 
می گذرد نبايد بيش��تر استرس زا باشد 
بلكه بايد آرامت��ان كند. افكار مثبت به 
شما القا می كند كه چگونه با موقعيتی 
كه در آن هس��تيد و با احساستان كنار 
آيي��د. برای كنار آمدن با موقعيت های 
پرتنش، فكر كردن به جنبه های مثبت، 

مفيدتر خواهد بود.
جمالت��ی چون  می توان��م، آرام باش 
و از قب��ل هم اين اتف��اق افتاده چيزی 
نيس��ت نمون��ه ای از عب��ارات مثبت 

است.

راه حل هایی مؤثر برای كاهش استرس روزانه

پنجره

دث
حوا

 تعليم و تعلم از ش��ئون الهي اس��ت و خداوند، اين موهبت را به 
پيامبران و اولياي پاک خويش ارزاني كرده اس��ت تا مسير هدايت 
را به بشر بياموزند و چنين شد كه تعليم و تعلم به صورت سنت 
حس��نه آفرينش درآمد. انس��ان نيز با پذيرش اين مس��ئوليت، نام 
خوي��ش را در اين گ��روه و در قالب واژه مقدس معلم ثبت كرده 
است. معلم، ايمان را بر لوح جان و ضميرهاي پاک حك مي كند 

و نداي فطرت را به گوش همه مي رساند. 
همچنين س��ياهي جهل را از دل ها مي زداي��د و زالل دانايي را در 
روان بشر جاري مي سازد. دغدغه معلم هميشه اين است كه حيات 
بشر، بر مدار ارزش ها و كرامت انساني بچرخد و شناخت خدا و 
مكتب و دين، همت اساسي آدمي باشد و هيچ بيگانه اي را مجال 
تجاوز به فرهنگ ارزش��ي دين و ميهن فراهم نيايد. در اين مسير 
خطير، بزرگاني گام نهاده اند كه نامشان بر تارک زمان مي درخشد. 
عالمه شهيد اس��تاد مرتضي مطهري از همين طايفه مقدس است 
ك��ه در س��نگر تعليم و تعل��م، به قله هاي رفيعي دس��ت يافت تا 
آنج��ا كه معمار انقالب اس��المي � كه خود معلمي بزرگ اس��ت 
 � هم��ه آثارش را مفيد مي داند و بهره برداري از آنها را س��فارش 

مي كند ...
 مفهوم علم

� امروزه در زبان پارس��ي و عربي كلمه علم به دو معناي متفاوت 
به كار برده مي شود.

1- معناي اصلي و نخستين علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن كريم 
به اين معنا اشاره دارد كه آيا يكسانند آنان كه مي دانند و آنان كه نمي دانند. از 
اين منظر به همه دانستني ها صرف نظر از نوع آنها علم گفته مي شود مطابق 
اين معنا، اخالق، رياضيات، فقه،  دستور زبان، مذهب، زيست شناسي و نجوم 

همه علم اند...
 2-كلمه علم در معناي دوم به دانس��تني هايي اطالق مي ش��ود كه بر تجربه 
مستقيم حسي مبتني باشند... علم در اين جا در برابر همه دانستني هايي قرار 
مي گيرد كه آزمون پذير نيستند. اخالق )دانش خوبي ها و بدي ها( متافيزيك 
)دانش احكام و عوارض مطلق هس��تي( عرفان )تجارب دروني و شخصي( 
منط��ق )اب��زار هدايت فكر( فقه، اصول، بالغ��ت، و ... همه بيرون از علم به 

معناي دوم آن قرار مي گيرند و همه به اين معنا غير علمي اند.
ديده مي ش��ود كه علم در اين معنا بخش��ي از علم به معناي اول را تش��كيل 
مي دهد و به سخن ديگر علم تجربي نوعي از انواع دانستني هاي بسياري است 
كه در اختيار بشر مي تواند قرار گيرد. رشد علم به معناي دوم عمدتا از آغاز 
دوره رنس��انس به بعد است در حالي كه علم به معناي مطلق آگاهي )معناي 
اول( تولدش با تولد بشريت هم آغاز است. آيه قرآني خداوند رحمن انسان 

را آفريد و بيان را به وي تعليم داد بهترين مؤيد اين معناست.
 معنای عالم باتوجه به دو تعریف از علم

 � در ن��گاه اول به علم كه نگاه تركيبي به معرفت اس��ت خداوند معلم اول 
 و پيامبر معلم ثاني اس��ت چرا كه پس از تعليم آدم توس��ط خداوند دس��تور 
)اي آدم مالئكه را به اين اسماء آگاه ساز( آدم )ع( داده شده اين بدان جهت 
اس��ت كه براساس هدف آفرينش انس��ان با علم و معرفت پيوند ناگسستني 
دارد در بيان رس��ا و جامع سيد ش��هيدان امام حسين )ع( اين معنا به خوبي 

روشن است كه:
)بندگان را نيافريد مگر براي آن كه او را بشناس��ند پس چون او را ش��ناختن 
عبادتش خواهند كرد. � در اين معنا هدف از ارس��ال معلم ثاني ارائه معرفتي 
اس��ت كه انسان به واسطه آن به عبادت مي رس��د )اوست خدايي كه پيامبر 

بزرگوار از ميان شان برانگيخت تا بر آنان آيات وحي را تالوت كند و آنان را 
پاک سازد و شريعت كتاب و حكمت الهي را بياموزد كه پيش از اين همه در 
ورطة جهالت و گمراهي بودند( در اين آيه همه علوم از جمله بيان، اخالق،  
تعليم كتاب و حكمت، براي رهايي از گمراهي و يافتن راه هدايت )عبادت( 
 توس��ط پيامبر)ص( معرفي ش��ده اس��ت. � در نگاه دوم كه نگاه تفكيكي به 
ش��اخه اي معرفت است. معلم اول ارسطو است چرا كه وي نخستين واضع 
عل��م منطق ب��ود ... و راه دليل و برهان منطقي را ب��از نمود و معلم ثاني نيز 
ابونصر فارابي اس��ت به خاطر آن كه او اولين بار كتب حكمت يوناني را كه 

ارسطو و غيره تحرير كرده اند از يوناني به عربي ترجمه كرد و تعليم داد....
ارزش و مقام معلم

 شرافت و مرتبت معلم زماني اهميت دارد كه بتواند شان خداوند و پيامبران 
را در وجود خود محقق س��ازد و پيوند انس��ان به هدف متعالي خلقت يعني 
عبادت را برقرار سازد. بنابراين در اين تعريف شهيد مرتضي مطهري يكي از 
آن معلمان راستين است كه با نگاه تركيبي به همه معارف بشري نظر مي كند 
و تمام��ی تالش هاي علمي و عمل��ي را مقدمه اي براي عبادت مي داند و در 
اين راه به دينداري راه مي يابد و با ش��هادت، عبادت عملي و علمي خود را 
كامل مي س��ازد. به همين مناسبت روز شهادت اين بزرگ مرد فرزانه را روز 

معلم ناميدند. 
هنر معلمي:

 معلمي ش��غل و حرفه نيس��ت، بلكه ذوق و هنر توانمندي است معلمي در 
ق��رآن به عنوان جل��وه اي از قدرت اليزال الهي نخس��ت ويژه ذات مقدس 
خداوند تبارک و تعالي اس��ت. در نخس��تين آيات ق��رآن كه بر قلب مبارک 

پيغمبر اكرم)ص( نازل شد، به اين هنر خداوند اشاره شده است:
بخوان به نام پروردگارت كه جهانيان را آفريد. انسان را از خون بسته سرشت 
بخوان! و پروردگارت كريم ترين اس��ت همان كه آموخت با قلم، آموخت به 

انسان آنچه را كه نمي دانست.
 در اين آيات خداوند، خود را »معلم« مي خواند و جالب اين كه معلم بودن 
خود را بعد از آفرينش پيچيده ترين و بهترين ش��اهكار خلقت، يعني انسان 

آورده اس��ت. مقام معلم بودن خدا، بعد از آفرينش قرارداد. نوعي 
انس��اني را كه هيچ نمي دانست، به وسيله قلم آموزش داد كه اين 
از اوج خالقيت و هنر ش��گفت خداوند در امر آفرينش حكايت 

دارد:
چو قاف قدرتش َدم بر قلم زد        هزاران نقش بر لوح عدم زد

 از اي��ن رو، مي توان گفت كه هنر ش��گفت معلمي از آن خداوند 
عالم است.

معلّمي برتر از شهادت 
 حض��رت امام جعفر ص��ادق )ع( مي فرماين��د: هنگامي كه روز 
قيامت شود، خداوند تمام انسان ها را جمع مي كند و چون ترازوي 
اعمال نهاده شد و خون شهيدان را با مركب قلم عالمان و معلمان 
بسنجند، ارزش مركب آنان بر خون شهيدان فزوني خواهد داشت. 
اين ارزش بدان جهت اس��ت كه ش��هيدان در ساية علم و تربيت 
معلمان و تعليم شايس��ته آنان به خدا راه يافته و لياقت ش��هادت 

نصيبشان شده است.
توصیه امام سجاد )ع( به دانش آموزان

 امام س��جاد )ع( در زمينة حفظ حقوق معلم مي فرمايد: حق معلم 
بر تو آن اس��ت كه همواره، با ديدة تعظيم و تكريم به او بنگري، 
مجلس او را گرامي بداري و به سخنانش با دقت گوش دهي، رو 

به جانب او بنشيني و صدايت را در حضورش بلند نكني.
لزوم دلسوزي معلم نسبت به شاگرد

 مرحوم شهيد ثاني در مورد لزوم دلسوزي معلم نسبت به شاگرد مي نويسد: 
معلم بايد دربارة ش��اگردان، خواهان اموري باشد كه نسبت به آنها، در خود 
 احس��اس عالقه و دوس��تي كند. و از هرگونه ش��ر و بدي كه براي خويش 
نمي پس��ندد براي ش��اگردانش نيز نپس��ندد؛ زيرا اين گونه دلسوزي و برابر 
انديش��ي نس��بت به ش��اگردان، حاكي از كماِل ايماِن معلم و ُحسن رفتار و 

برادري، نمايانگر روح تعاون و همبستگي معلم نسبت به آنان مي باشد.
داستاني زیبا از رابطه شاگرد و معلم:

بهترين نوع اين ارتباط كه سرشار از ادب و فروتني است، در داستان حضرت 
موسي )ع( به عنوان شاگرد و حضرت خضر )ع( در مقام معلم � نمود دارد. 
موس��ي )ع( مأمور شد تا از بنده اي صالح به نام خضر )ع( كسب علم كند. 

قرآن آغاز گفتگوي اين معلم و شاگرد را اين چنين بيان مي كند:
موس��ی به او گفت: آيا از تو پيروي كنم تا از آنچه به تو تعليم داده ش��ده كه 
مايه رشد است به من بياموزي؟ گفت: تو هرگز هم پاي من نمي تواني صبر 
 كني و چگونه در مورد چيزهايي كه از آن شناخت نداري، شكيبايي مي كني؟ 
 گفت: اگر خدا بخواهد، مرا شكيبا خواهي يافت و در هيچ كاري نافرماني تو 
 نمي كنم. گفت: اگر به دنبال من آمدي، چيزي از من مپرس تا خودم از آن با تو سخن 

بگويم.
 معلمي در کالم امام خمیني )ره(:

 نقش معلم در جامعه، نقش انبياس��ت؛ انبيا هم معلم بشر هستند. تمام ملت 
بايد معلم باشند؛ فرزندان اسالم تمام افرادش معلم بايد باشند و تمام افرادش 

متعلم. 
 معلم در سخنان مقام معظم رهبري:

 دس��ت تواناي معلم اس��ت كه چش��م انداز آينده ما را ترس��يم مي كند. اگر 
مي بينيد ك��ه اميرمؤمنان، موالي متقيان عل��ي )ع( مي فرمايد: هركس چيزي 
به من بياموزد، مرا غالم خويش كرده اس��ت. اين بيان براي ما درس اس��ت 
ت��ا معلمان، قدر خود را بدانند و تش��خيص دهند كه چق��در، وجود آنها در 

سرنوشت يك ملت مؤثر است. 

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني پليس، حميد جوان 26 س��اله اي كه به دليل 
رانده ش��دن از يك ش��ركت هرمي دچار ناراحتي هاي روحي و رواني شده 
 باراهنمايي يكي از دوس��تانش به واحد مش��اوره و م��ددكاري كالنتري 12 
ش��اهين ش��هر مراجعه و با بازگويي سرنوش��ت تلخ حضورش در يكي از 
ش��ركت هاي هرمي از جوانان خواس��ت تا با طمع بيجا خ��ود را وارد بازي 

سودجويان و فرصت طلبان نكنند.
شرح ماجرا

حمي��د گفت: يكس��ال و نيم از عقدم گذش��ته ب��ود و من توانس��ته بودم با 
مق��داري ق��رض و وام ازدواج ي��ك مغازه اغذيه فروش��ي را اج��اره كرده 
و مش��غول كس��ب و كار شوم كه افش��ين پس��ر صاحب مغازه با من طرح 
دوس��تي ريخت. افش��ين كه نش��ان مي داد قصد كمك به من را دارد مدام 
 ب��ه م��ن مي گفت تا كي م��ي خواه��ي كار كني و اين وضعي��ت را تحمل 
كني؟ اين شد كه باالخره با اصرارهاي او به تهران رفتم، شبي كه به تهران رسيدم 
او مرا به منزلي كه مي گفت دفتر كار شركت تجاري و اقتصادي است برد و 
آنجا با رئيس و چند نفر از اعضاي شركت آشنا شدم ، آنها براي اين كه كار خود 
را قانوني جلوه دهند شعبه هاي زياد شركت خود در سطح شهر تهران را به من 
معرفي كرده و گفتند: ما زن ها و افراد معتاد را به گروه هاي خود راه نمي دهيم. 

هفت میلیون براي عضویت در شرکت
چند وقت كه گذشت تبليغ هاي آنها هم شروع شد، آنها مدام از آينده بسيار 
خوب، امكان تهيه بهترين منازل و اتومبيل و حتي رفتن به سفرهاي خارجي 
 براي��م مي گفتند و برايم س��ي دي هاي روانشناس��ي و اقتص��ادي به نمايش 
مي گذاشتند تا اين كه وقتي گفتم چگونه مي توانم به اين روياها دست پيدا كنم 
گفتند كه بايد عضو شركت بشوي و براي عضويت هم مبلغ هفت ميليون تومان 

پول الزم است. من هم پول رهن مغازه ام را بازپس گرفته و به تهران بازگشتم 
اما پول كافي نبود و براي اين كه بقيه پول را فراهم كنم به من پيشنهاد كردند 
كه با دوستان نزديك و افراد فاميل تماس گرفته و چنين وانمود كنم كه در شهر 
تهران تصادف كرده و براي عمل خود نياز به پول دارم من هم اين كار را كردم 

و تمام هفت ميليون پول را به حساب شركت واريز كردم. 
اخراج و تهدید

از آن روز ب��ه بعد رفت��ار آنها با من تغيير كرد و روز به روز س��ركوفت ها و 
سرزنش ها شروع شد، تازه فهميدم كه تمام روياهايم توخالي بوده و بازيچه 
دست افراد سودجو و فرصت طلب شده ام اين بود كه خواستار بازپس گيري 
پول خود ش��دم اما آنها نه تنها پولم را ندادند بلكه مرا اخراج كرده و تهديدم 
كردند كه اگر ش��كايت كني خودت هم مجرم هس��تي و به جرم فعاليت در 
شركت ما دستگير خواهي شد. با شنيدن اين حرف انگار كه آب سردي برسرم 
ريخته باشند تمام بدنم سرد شد و ديگر نمي دانستم چه كنم هر چه داشتم و 
نداشتم به حساب شركت ريخته بودم، حاال نه پولي داشتم كه ازدواج كنم و نه 
كاري كه بتوانم خرجم را دربياورم تازه به چند نفر از دوستانم هم بدهكار شده 
بودم به ناچار سرخورده و افسرده به شهر خود بازگشتم و توانستم بعد از مدتي 

به وسيله يكي از دوستانم در يك كارگاه كار پيدا كنم.
QI انهدام شبكه هرمي

فرمانده انتظامي شهرستان شاهين شهر و ميمه در اين خصوص به خبرنگار 
ما گفت: با اظهارات حميد تحقيقات در اين خصوص آغاز و با كمك پليس 
امنيت عمومي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ شبكه هرمي QI كه شامل دو 
گروه عقاب ها و غازهاي وحشي بودند شناسايي و منهدم و تمامي اعضاي آن 

نيز دستگير شدند.

 ب��ه گزارش فارس، رضا رضايي با اش��اره به حادثه تص��ادف اتفاق افتاده در 
اصفهان، اظهار داش��ت: اين تصادف در مس��ير چهار باغ ب��االي اصفهان اتفاق 
افتاده و منجربه فوت يك كودک س��ه  س��اله شده اس��ت. رئيس پليس راهور 
 ش��هر اصفهان تصريح كرد: در حالي كه موتور سيكلت در حال تردد به سمت 
سي و سه پل بوده است، يك خودروي ال 90 به صورت ناگهاني در خودروي 
خود را باز كرده كه منجر به برخورد موتور س��وار با در خودرو مي ش��ود. وي 
با بيان اين كه سرنش��ينان موتور سيكلت از توابع افغاني ساكن اصفهان بوده اند، 
افزود: در اثر برخورد موتورس��يكلت با خودروي ال 90 كودک س��ه س��اله كه 
همراه پدر و مادر س��وار اين موتور ش��ده بودند به داخل خيابان پرتاب شده و 
همزمان به يك دس��تگاه اتوبوس در حال حركت برخ��ورد مي كند. رضايي با 
اش��اره به اين كه كودک سه  ساله  در قسمت جلوي موتور  سيكلت نشسته بوده 
اس��ت، تصريح كرد: اين كودک س��ه  س��اله پس از برخورد با اتوبوس در حال 
حركت به زير چرخ عقب س��مت راس��ت اتوبوس رفته و در دم جان خود را 

از دست مي دهد.
وي ادامه داد: نيرو هاي پليس در كوتاه ترين زمان ممكن در محله حادثه حاضر 
شده و به موضوع مورد  نظر رسيدگي كردند. رئيس پليس راهور شهر اصفهان 
 ب��ا بيان اين كه هنوز مقصر اصلي اين تصادف مش��خص نش��ده اس��ت تأكيد 
كرد: بي احتياطي دو راننده در اصفهان، منجر به كشته شدن كودک سه  ساله افغاني 
شده است.  همچنين بر اساس اطالعات افرادي كه در صحنه تصادف حضور 
 داشتند، نيرو هاي اورژانس پس از نيم ساعت از اولين تماس در صحنه حضور 

يافتند.

رویاي توخالي!
در  اصفهان

بي احتیاطي 2 راننده جان كودک 3  ساله را 
گرفت

معلم، ما و تو یك آسمانیم...

شما تنبل هستید یا افسرده؟



 4Monday 2 May 2011      دوشنبه 12 اردیبهشت 1390/ 28 جمادی االولی 1432/ شماره 510             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص

13 اردیبهشت ماه؛

تحویل  22 هزار واحد مسكن مهر در اصفهان 
معاون عمراني اس��تاندار اصفهان گفت: 22 هزار واحد مس��كوني در قالب طرح 
مس��كن مهر استان اصفهان در روز س��يزدهم ارديبهشت ماه سال جاري با حضور 
مقامات ارش��د كشوري افتتاح مي شود. سيد جمال الدين صمصمام شريعت با بيان 
اين كه در راس��تاي اجراي طرح مسكن مهر س��اخت 300 واحد مسكوني طرح 
مهر در ش��هر باغ بهادران آغاز خواهد شد، گفت: با تدابيري كه از پيش انديشيده 
ش��ده است در ارديبهش��ت ماه سال جاري ش��اهد افتتاح 22 هزار واحد مسكوني 
طرح مهر اس��تان با حضور مقامات عالي رتبه كش��وري خواهي��م بود. وي ادامه 
داد: اين نخس��تين بار است كه ش��اهد افتتاح 22 هزار واحد مسكوني به صورت 
همزمان در يك استان هستيم كه 13 هزار و 500 واحد آن در قالب طرح مسكن 

مهر ساخته شده است. 
مع��اون عمراني اس��تاندار اصفهان اف��زود: به غير از اين 13 ه��زار و 500 واحد 
مس��كوني كه در قالب طرح مس��كن مهر س��اخته شده اس��ت، مابقي واحدهاي 

مسكوني از محل بنگاه هاي زودبازده اجرايي شده اند. 
وي با اش��اره به اين كه در حوزه راه و ترابري اقدامات مهمي در اس��تان در سال 
گذش��ته اجرايي شده است، تصريح كرد: در حال حاضر عمده ترين مشكل ما در 
بخش راه  و ترابري، مس��أله تأمين قير اس��ت كه اين مشكل به نمايندگان مجلس 

نيز ارائه شده است. 
صمصمام شريعت ادامه داد: يكي از مهم ترين اقداماتي كه در حوزه عمراني سبب 
تحول شهرس��تان فالورجان مي شود، اجراي پروژه قطارش��هري بين فوالدشهر، 
زرين ش��هر و ديگر شهرس��تان هاي اس��تان اس��ت. وي گفت: اتص��ال به راه آهن 
سريع الس��ير اصفهان � تهران در دس��تور كار پروژه قطار ش��هري فوالدشهر قرار 
گرفته است. معاون عمراني استاندار اصفهان تصريح كرد: انتظار داريم پروژه قطار 
ش��هري فوالدشهر از سوي مسئوالن شهرس��تان با جديت پيگيري شود تا هرچه 

زودتر شاهد كلنگ زني اين پروژه باشيم. 
وي اظهار داش��ت: يكي از اولويت هاي اس��تان، س��امان دهي فاضالب شهري و 
روس��تايي در حاشيه زاينده رود است كه انتظار داريم اعتباراتي كه از محل بودجه 

ملي قرار بود به استان اختصاص يابد هرچه زودتر محقق شود. 
صمصمام ش��ريعت اف��زود: اولوي��ت در اج��راي طرح هاي مس��كن مهر اس��تان 
تامي��ن آب، ب��رق، گاز و بعد فاضالب و س��اير خدمات روبناي��ي داراي اهميت 
اس��ت. وي تاكيد كرد: در اجراي خدمات روبنايي س��اخت فضاهاي آموزش��ي 
 در اولويت اس��ت ك��ه از ظرفيت بخش خصوصي در اين راس��تا بايد اس��تفاده

كرد. 

یكي از کارشناسان منابع طبیعي چهارمحال و بختیاري:

عبور خط لوله گاز در محدوده تنها ذخیره گاه زیست كره استان 

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:
17 درصد پروژه شهید همت

احداث شده است
مع��اون عمرانی ش��هرداری اصفهان از پيش��رفت فيزيك��ی 17 درصدی 
 پ��روژه ش��هيد الوی خبر داد و گف��ت: اين طرح در س��ه بخش بزرگراه
شهيد الوی، تقاطع غير همسطح امام سجاد)ع( و تونل امام سجاد)ع(جهت 
ارتباط رينگ دوم به س��وم در حال اجراس��ت و قبل از پايان سال جاری 
در اختيار شهروندان قرار می گيرد. عليرضا قاری قرآن با اعالم اين مطلب 
افزود: بزرگراه شهيدالوی آماده آسفالت می باشد هچنين از 5 پل تقاطع غير 
 همس��طح امام سجاد)ع( يك پل آن احداث ش��ده است. وی اضافه كرد:
5 درصد خاكبرداری تونل امام س��جاد)ع( خاكبرداری شده است و جابه 
جايی تاسيسات در مس��ير اين پروژه در حال انجام است. وی با بيان اين 
كه پروژه شهيد الوی 17 درصد پيشرفت فيزيكی تاكنون داشته است اظهار 
اميدواری كرد: تا قبل از پايان سال جاری اين پروژه به بهره برداری برسد. 
معاون عمرانی شهرداری اذعان داشت: با احداث اين مجموعه رينگ دوم 
ترافيك شهر به رينگ سوم ترافيك متصل مي شود و منجر به تسهيل در امر 
عبور و مرور وسايل نقليه و ايجاد دسترسي مناسب جهت زائرين مزار شهدا 
خواهد شد به طوري كه ترافيك خيابان هاي آبشار سوم، آپادانا، سعادت  آباد 
و قائم مقام فراهاني كاهش مي يابد. وی با اشاره به پروژه شهيد همت تا شهيد 
كشوری اذعان داشت: پس از يازده سال توافقات نهايی بازگشايی بزرگراه 
شهيد همت باقی مانده است. رينگ سوم ترافيكی به طول 2 هزار و 300 
متر انجام  و عمليات اجرای اين طرح آغاز شده است. وی به مشخصات 
 ادامه بزرگراه ش��هيد همت تا ش��هيد كشوری اش��اره و اضافه كرد: پروژه
شهيد همت در چهار بخش تقاطع غير همسطح شهيد الوی – شهيد همت، 
تونل زيرباند فرودگاه، بزرگراه حدفاصل بعد از تونل تا ش��هيد كشوری و 
تقاطع غير همس��طح شهيد همت- كشوری در نظر گرفته شده كه مدت 
اجرای اين پروژه ها 18 ماه می باشد.  وی ادامه داد:  340 متر از اين بزرگراه 
به صورت تونل )زيرباند فرودگاه( در نظر گرفته شده و مابقی اين شريان به 
شكل روباز احداث و به بزرگره شهيد كشوری متصل می شود. قاری قرآن 
با بيان اين كه با تكميل رينگ س��وم، بزرگراه همت به شهيد كشوری نيز 
متصل خواهد شد و رينگ دوم و سوم ترافيكی شهر نيز به يكديگر اتصال 
می شوند ادامه داد: تقاطع غير همسطح شهيد همت-شهيد الوی عمليات 
اجرايی آن شروع شده و بزرگراه حدفاصل بعد از تونل تا شهيد كشوری به 
طول 1500 متر و تقاطع غير همسطح شهيد همت –كشوری نيز در مرحله 
انتخاب پيمانكار از طريق مناقصه است و تا 20 روز آينده عمليات اجرايی 

اين دو پروژه آغاز می شود. 

 كارت اقامت اتباع خارجه بدون
كارت سالمت صادر نمی شود 

رئيس مركز بهداشت و درمان شهرستان تيران و كرون گفت: كارت اقامت 
برای اتباع خارجه بدون كارت سالمت صادر نمی شود.  سعيد چمی اظهار 
داش��ت: اتباع خارجه برای اقامت بايد كارت س��المت داشته باشند و در 
صورت نداشتن اين كارت اجازه اقامت از سوی فرمانداری برای آنها صادر 
نخواهد شد. وی اظهار داش��ت: موضوع باجديت در سال جاری توسط 
مركز بهداشت و درمان شهرستان پيگيری خواهد شد. چمی افزود: شبكه 
بهداشت و درمان آموزش هايی نيز برای اتباع خارجه در خصوص كاهش 

بيماری ها در شهرستان داشته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان:
باال بردن ارزش افزوده صنعت سنگ 

مورد تاكید است
رئيس س��ازمان صنايع و معادن اس��تان اصفهان گفت: باال بردن حد 
ارزش افزوده و بهره وري در صنعت س��نگ اس��تان اصفهان از موارد 

مورد اهميت در ستاد سنگ است.
غالمحس��ين حس��يني با اش��اره به اين كه راه اندازي ستاد سنگ در 
اصفهان س��بب س��اماندهي اين صنعت در راس��تاي رسيدن به سند 
چشم انداز 20 ساله مي شود، بيان داشت: اين استان ظرفيت خوبي در 

زمينه توليد سنگ در كشور دارد. 
وي ب��ه ظرفيت 40 تا 50 درصدي اس��تان اصفه��ان در زمينه معادن 
س��نگ و واحده��اي توليدي اش��اره ك��رد و افزود: اين اس��تان در 
تصميم گيري ها و سياست  گذاري هاي سنگ كشور از جايگاه مناسبي 

برخوردار است. 
رئيس س��ازمان صنايع و معادن اس��تان ادامه داد: با توجه به توانايي 
اصفهان در توليد سنگ كشور پايان سال گذشته وزير صنايع و معادن 
دس��تور تشكيل س��تاد س��نگ را به معاون معدني اين وزارتخانه در 

اصفهان داد. 
وي با تأكيد بر اين كه تش��كيل ستاد سنگ كشور آينده روشني را در 
اين صنعت نويد مي دهد، تصريح كرد: اين صنعت نيازمند يك تحول 
اساس��ي است و با توجه به اين نگاه ويژه، انتظار داريم شاهد جهش 

قابل توجهي در صنعت سنگ كشور باشيم.
حس��يني گفت: ستاد سنگ محرک مناسبي به منظور سياست گذاري، 
به منظور اش��تغال بيشتر، كاهش مصرف سوخت و افزايش بهره وري 
انرژي در واحدهاي توليدي سنگ است. وي با بيان اين كه مهم ترين 
مش��كل صنعت س��نگ در اصفهان نوسازي و بهس��ازي واحدهاي 
توليدي فعال در اين زمينه است، بيان داشت: تنها كمتر از پنج درصد 
واحدهاي اين استان در بخش سنگ نوسازي شده اند. رئيس سازمان 
صنايع و معادن اس��تان اصفهان با اشاره به اين كه واحدهاي توليدي 
سنگ ضايعات بااليي دارند، ادامه داد: همچنين اين واحدها در زمينه 

انرژي نيز بهره وري مناسبي ندارند.
وي تاكيد كرد: باال بردن س��طح بهره وري انرژي و رس��يدن به ميزان 
متوس��ط جهاني در كاهش ضايعات بايد در اين صنعت مورد توجه 
ويژه قرار گيرد. حسيني با اشاره به اين كه بايد از منابع عظيم موجود 
در اصفهان بايد اس��تفاده كرد، اضافه كرد: اين مس��أله به منظور باال 

بردن حد ارزش افزوده در سنگ استان است.

تا پایان امسال؛
فرهنگیان چهارمحال و بختیاري 

صاحب مسكن مي شوند
مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر 
2 هزار و 510 فرهنگي در اين اس��تان فاقد مس��كن هس��تند كه تا پايان 

سال جاري از محل اعتبارات مسكن مهر خانه دار مي شوند.
حبيب نيكخو رس��الت معلمان را رس��الت خداوند و رسوالن الهي در 
هدايت، بشر دانست و اظهار داشت: دعوت به سوي خدا و تربيت الهي، 
دعوت به س��وي نور و تربيت نوراني، دعوت به سوي اصالح جامعه و 
تربيت صالح، دعوت به پاكسازي و تربيت اخالقي و دعوت به سوي علم 

و دانش و تربيت قرآني از مهم ترين رسالت هاي معلمان است. 
وي با بيان اين كه همه س��عادت ها و همه ش��قاوت ها از مدرسه  است و 
كليدش به دست معلم است، گفت: اين موضوع حكايت گر جايگاه خطير 
و بس��يار مهم معلم و مربي است. نيكخو با تأكيد بر اين كه معلم، نقش 
مهمي در استقالل و رشد و توسعه جامعه دارد، گفت: معلمان بايد فارغ 

از دغدغه هاي متعدد، به ايفاي نقش سازنده خود بپردازد. 
مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري از معلم به عنوان معمار 
فكر و انديشه انسان نام برد و گفت: تجليل از معلمان تنها بر عهده آموزش 
و پرورش نيست، بلكه همه در جامعه بايد از مقام شامخ معلم قدرداني 
كنند. نيكخو با بيان اين كه معلم سمبل و نماد علم، آگاهي و دانش جامعه 
اس��ت، بر ضرورت تجليل از مقام ش��امخ معلم تاكيد كرد و گفت: در 
صورتي كه جايگاه معلم را مس��تقيم يا غيرمستقيم ارتقا دهيم، جامعه به 

علم و تعالي علمي نگاه مثبت تري پيدا مي كند. 
وي در ادامه با اشاره به برنامه هاي محوري تدوين شده ويژه گراميداشت 
هفته معلم در اين اس��تان، گفت: نواختن زنگ سپاس در بيش از 2 هزار 
و 500 واحد آموزشي سراسر اين استان، برگزاري نشست اعضاي ستاد 
بزرگداشت مقام معلم در استان، تجليل و تكريم از معلماني كه شاگردان 
آنها معلم و شاگرد شاگردان آنها هم معلم بوده اند تا هفت دوره و مرحله، 
بازديد رايگان از موزه گنجينه آموزش و پرورش از مهم ترين اين برنامه ها 

محسوب مي شود. 

توسعه و تجهیز بیمارستان لردگان از 
اولویت های ویژه سال 90

رئيس دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري گفت: توسعه و تجهيز 
بيمارستان لردگان از اولويت های ويژه امسال است.

 رضا ايمانی در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه افزود: دانشگاه علوم پزشكی 
ش��هركرد در سال 89 بيش از 20 پروژه عمرانی را تكميل كرده و حدود 
60 پروژه بهداشتی، درمانی با پيشرفت فيزيكی 90تا30 درصد در دست 

اقدام دارد. 
وي با اشاره به رويكرد دولت در اولويت بخشی به مناطق محروم تصريح 
كرد: توسعه فضای فيزيكی بيمارستان شهدای لردگان و تكميل تجهيزات 
اين بيمارس��تان از جمله دستگاه سي تي اسكن از مهم ترين برنامه هاي 
دانش��گاه علوم پزشكی استان در سال جاري است. ايماني تكميل فاز 2 
بيمارستان آيت ا... كاشانی، كلنگ زنی بيمارستان فوق تخصصی قلب و 
تكميل خانه ها و مراكز بهداشتی درمانی را از ديگر برنامه های سال 90 

دانشگاه دانست.

تأسیس مدرسه ای تحت عنوان
نهاد اسالمی-ایرانی به عنوان 
الگو در چهارمحال و بختیاری 

مدي��ركل اداره آم��وزش و پروش چهارمحال و بختياری از توس��عه 
 مجتمع های آموزش��ی در س��طح شهرس��تان در س��ال ج��اری خبر

داد.
حبيب نيكخو افزود: ديدار با اعضای س��تاد بزرگداش��ت مقام معلم 
آم��وزش و پ��رورش ناحيه 1و2 ش��هركرد، به ص��دا درآمدن زنگ 
س��پاس معلم در تمامی مدارس اس��تان، برگزاری همايش تجليل از 
تمامی بازنشس��تگان آموزش و پ��رورش و برگزاری همايش تجليل 
از پيشكس��وتان تربيت بدنی اس��تان از مهم تري��ن برنامه های هفته 

معلم است.
 وی تصري��ح ك��رد: برگ��زاری هماي��ش پي��اده روی فرهنگي��ان و
خانواده های آنان در س��طح شهركرد، اعطای لوح تقدير به 17 هزار 
و 300 نفر از فرهنگيان، مالقات معلمان برگزيده اس��تانی و كشوری 
با مقام معظم رهبری و تجليل از معلمان نمونه كش��وری و استانی از 

ديگر برنامه های هفته معلم است.
نيكخ��و در خصوص برنامه ه��ای آينده آموزش و پ��رورش اظهار 
داش��ت: تأسيس دانش��گاه ويژه فرهنگيان و پذيرش دانشجو از سال 
91-90، اع��الم موقعيت نحوه گزينش ها و اولويت بندی گزينش��ی 
 در دفترچ��ه ه��ای آزمون، برگ��زاری آزم��ون اولويت اس��تخدامی
نهض��ت س��وادآموزی و ح��ق التدريس��ی ه��ا در اواي��ل تيرم��اه، 
توس��عه م��دارس ابتداي��ی، راهنماي��ی و متوس��طه دخت��ر و پس��ر 
 از مه��م تري��ن برنامه های آم��وزش و پروش طی س��ال های آينده

است.
وی با اش��اره به توس��عه فعاليت های مدارس قرآنی در س��ال های 
اخير خاطرنش��ان كرد: توس��عه ورزش دوره ابتداي��ی، ارائه آموزش 
ه��ای خاص به دانش آموزان به ويژه ش��نا برای پايه س��وم ابتدايی، 
 تكميل س��الن های ورزش��ی مدارس و الزامی بودن ورزش دو برای
دان��ش آموزان دوره ابتدايی از ديگر برنامه های اين اداره طی س��ال 

های آينده است.
به گفته وی، مدرس��ه ای تحت عنوان نهاد اس��المی-ايرانی متناسب 
با ش��رايط جغرافيايی و فرهنگی اس��تان به عنوان الگو طی يك دوره 
يك س��اله در اس��تان راه اندازي خواهد ش��د. نيكخو از تمديد يك 
ساله بيمه طاليی فرهنگيان خبر داد و تصريح كرد: تمامی هزينه های 
 درمان��ی فرهنگيان به وس��يله بيم��ه طاليی به طور كام��ل پرداخت

می شود.

يك��ي از كارشناس��ان مناب��ع طبيع��ي چهارمحال و 
بختياري گفت: ارديبهش��ت امسال، يك بی قانونی 
آش��كار در قسمت ش��مالی منطقه  حفاظت شده و 

پارک مّلی تنگ صياد در بام ايران اتفاق افتاد.
هومان خاكپ��ور افزود: تنگ صياد ي��ك اثر طبيعي 
و ذخي��ره گاهی منحصر بفرد در اس��تان اس��ت كه 
ب��ه همراه اثر طبيعی دن��ا در كهگيلويه و بويراحمد 
در س��ال 1389 توسط ش��وراي بين المللي انسان و 
كره مس��كوني در فهرست جهاني ثبت شد تا تعداد 
ذخيره گاه هاي زيس��ت كره در كش��ور به عدد 11 

برسد.
وي ادام��ه داد: ذخيره گاه هاي زيس��ت كره، مناطق 
حفاظت شده اي هستند كه از طرف يونسكو تحت 
پوش��ش دفتر ش��وراي هماهنگي بين المللي برنامه 
انس��ان و كره مسكون )MAB( قرار دارند و هدف 
اصلي از تعيين اين ذخيره گاه ها، ايجاد زمينه علمي 

مناس��ب به منظور هماهنگي بين كش��ورها و تبادل 
دانش علمي ب��رای جلوگيري از كاهش روند رو به 

نابودي تنوع  زيستي جهان است.
خاكپ��ور تصريح كرد: ب��ر مبنای م��اده 8 آيين نامه 
اجرايی قانون حفاظت و بهس��ازی محيط زيس��ت، 
هرگونه تخريب و تج��اوز به اين گونه محيط های 
ارزش��مند حفاظت ش��ده و پارک ه��ای ملی مطلقًا 
ممنوع و جرم بوده و سازمان حفاظت محيط زيست 
بايد از هر جا كه متوجه اين جرم و بی قانونی آشكار 

گرديد، مانع از ادامه تجاوز و تخريب گردد.
وي اظهار داش��ت: متأسفانه به نظر می رسد سازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت ب��دون مقاوم��ت اجازه 
 عب��ور يك خط لوله جدي��د گاز را در محدوده تنها
ذخيره گاه زيست كره استان صادر كرده و پيمانكار 
نيز درحال احداث جاده دسترسی به طول حدود 15 
كيلومت��ر با عرض تخريبی بي��ش از 10 متر بوده كه 

تاكنون حدود 5 كيلومتر از اين جاده احداث ش��ده 
است!

 خاكپ��ور ادام��ه داد: اگ��ر پ��ارک ه��ای مل��ی و
ذخيره گاه هاي زيس��ت كره اي��ن قدر با ارزش بوده 
و از باالترين ضريب حفاظتی برخوردار هس��تند كه 
ناموس طبيعت وطن ناميده می شوند چرا با چنگ و 
دندان تا آن جا كه قدرت داريم از آن ها پاس��داری 
نمی كنيم و چرا نشاط اين اثرهای طبيعی و پاسداری 
از اصل 50 قانون اساسی را فدای برخی منافع ناچيز 

و كوتاه مدت می كنيم؟
به گفت��ه وي، آيا ارزش اين مناط��ق كمتر از اراضی 
كشاورزی است كه حاضر نيستيم برای اجرای چنين 
پروژه هايی به فكر انتخاب مس��يرهايی در خارج از 
اين محيط های ارزش��مند باشيم و با فاصله 500 متر 
با خريد اراضی كشاورزی، اين گونه شاهد تخريب و 
تجاوز به تنها ذخيره گاه زيست كره در استان نباشيم؟

صندوق پ ژوهش و فناوري نیاز امروز فن آوران 
چهارمحال و بختیاري

 مدير مركز رشد واحدهاي فن آوري دانشگاه شهركرد: تاسيس صندوق حمايتي 
پژوهش و فناوري را براي پژوهش��گران و فن آوران اس��تان ضروري دانست. 
يعقوب طادي با تاكيد برلزوم تبديل علم به ثروت در مراكز دانش بنيان، تاسيس 
صندوق پ ژوهش و فناوري را براي دس��ت يابي به اين هدف ضروري دانست. 
طادي با اش��اره به موفقيت تاس��يس صندوق پ ژوهش و فناوري در استان هاي 
اصفهان، يزد و خراسان آينده روشني را براي اين صندوق در استان چهارمحال و 
بختياري پيش بيني كرد و گفت: اگرچه صندوق پ ژوهش و فناوري در چهارمحال 
و بختياري دير تشكيل مي شود ولي با توجه به پتانسيل موجود و استعدادهاي 
مناس��ب اين اس��تان صندوق پژوهش و فن آوري به راحتي  به اهدافي چون 
مشاركت و سرمايه گذاري در طرح هاي پژوهشي و فناوري و اعطاي تسهيالت 

جهت اجراي طرح هاي پژوهشي در مقاطع تعيين شده برسد. 

رئیس مرکز آموزش علمی وکاربردی استان اصفهان:   
لزوم امكان افزایش پذیرش در دوره های كارشناسی وتحصیالت تكمیلی

رئي��س مرك��ز آم��وزش دانش��گاه جام��ع علمی 
وكاربردی اس��تان اصفهان با اش��اره به راه اندازی 
س��ازمان ملی مهارت از اس��فند ماه  89 گفت: دو 
مجموعه دانشگاه جامع علمی –كاربردی و فنی و 
حرفه ای با حفظ هويت و كاركرد های خود تحت 
نظارت اين س��ازمان به  فعاليت ه��ای خود ادامه 
خواهند داد. سيد حسين سقائيان نژاد اظهارداشت: 
از س��ال جاری مراكز می بايست در برنامه توسعه 
آموزشی خود امكان افزايش پذيرش در دوره های 
كارشناس��ی و برگزاری مقاطع تحصيالت تكميلی 
را فراهم آورده و اميدواريم كه با اين روند هر روز 
بيشتر از گذشته پاسخگوی نياز های شغلی جامعه 
باش��يم. وی با اش��اره به اركان نظام آموزش های 

مهارتی كه ش��امل نظام آموزش مهارت و فناوری، 
صالحيت حرفه ای و اش��تغال اس��ت، افزود: اين 
نظام آموزش��ی بر اساس توس��عه پايدار بايد منتج 
به تربيت نيروی انس��انی مورد نياز س��ند چش��م 
انداز برنامه پنجم توس��عه شده و امكان ايجاد 2/5 
ميليون فرصت شغلی را فراهم نمايد. وی تصريح 
ك��رد: در صورتی كه نياز س��نجی دقيق در مناطق 
مختلف اس��تان ص��ورت گيرد ام��كان موفقيت و 
تربيت  ني��روی ماهر و متخصص بس��يار افزايش 
می يابد و در اين مسير مراكز آموزشی می بايست با 
شناخت دقيق نياز های منطقه نسبت به درخواست 
 و اج��رای دوره ه��ای جدي��د و مهارت��ی اق��دام

كنند. 

س��قائيان نژاد از رؤس��ای مراكز آموزش��ی استان 
خواس��ت در س��ال 90 نس��بت به برنام��ه ريزی 
دقي��ق و يكپارچه در بخش های زير س��اخت ها، 
 آم��وزش و درخواس��ت رش��ته ه��ای مهارتی، به
 كار گي��ری مدرس��ين كار آم��د ب��ا ويژگی ه��ای
 م��د نظ��ر در آم��وزش ه��ای مهارت��ی، اج��رای
برنام��ه های فرهنگی جهت دار از جمله نشس��ت 
های آزادانديش��ی و كرس��ی های نظريه پردازی با 
مش��اركت دانش��جويان و مدرس��ين، فعال سازی 
تش��كل های دانش��جويی در بخش پژوهش��ی و 
فرهنگی و ايجاد بستر مناسب جهت افزايش دانش 
و مهارت دانش��جويان اين دانشگاه دركنار تذهيب 

نفس و اخالق برنامه ريزی نمايند.
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دومین نشست ستاد سنگ کشور همزمان با ک
هفتمین نمایشگاه بین المللي سنگ در اصفهان 

مع��اون امور معادن وصنايع معدني وزارت صنايع و مع��ادن از برگزاري دومين 
نشست س��تاد سنگ كشور در 19 ارديبهش��ت ماه همزمان با برگزاري هفتمين 
نمايش��گاه سنگ، معادن و صنايع وابس��ته در اصفهان خبرداد. وجيه اله جعفري 
برگزاري اين نمايشگاه را فرصتي مناسب براي تعامل فعاالن بخش هاي مختلف 
صنعت س��نگ كشور دانس��ت و گفت: برگزاري اين گونه نمايشگاه ها به تبادل 
تجربيات، آشنايي با فناوري هاي جديد اين صنعت و رشد و افزايش بهره وري 

صنعت سنگ كشور كمك مي كند. 
همزمان با اين نمايشگاه كه از 19 تا 23 ارديبهشت ماه برپا مي شود، سمينارهايي 
با موضوع روش هاي اس��تخراج و توليد، بهره وري ضايعات س��نگ )معادن و 
سنگبري ها( و فروش و بازاريابي به ترتيب در روزهاي 20، 21 و 22 ارديبهشت 

ماه برپا مي شود. 

مشاوران امالک حق تنظیم قرارداد 
پیش فروش را ندارند

رئيس كل دادگستري اصفهان اعالم كرد كه مشاوران امالک مطلقا و راسا حق 
تنظيم قرارداد پيش فروش با شهروندان را ندارند.

غالمرض��ا انصاري با اعالم اين مطلب اف��زود: در غير اين صورت به موجب 
قانون براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و 
براي بار سوم به ابطال آن محكوم خواهند شد. وي به قوانين مربوط به تبليغات 
در اين خصوص اشاره كرد و گفت: پيش فروشنده بايد پيش از هرگونه اقدام 
جه��ت تبليغ و آگه��ي پيش فروش به هر طريق از جمل��ه درج در مطبوعات 
و پايگاه هاي اطالع رس��اني و س��اير رس��انه هاي گروهي و نصب در اماكن و 
غيره مجوز انتش��ار آگه��ي را از مراجع ذيصالح اخذ و ضميمه درخواس��ت 
 آگهي به مطبوعات ارائه كند و ش��ماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج
ش��ود. رئيس شوراي قضايي اس��تان اصفهان اظهار كرد: مطبوعات و رسانه ها 
پي��ش از دريافت مجوز ح��ق درج آگهي پيش ف��روش را ندارند؛ در غير اين 
ص��ورت به موجب قانون به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاي نقدي از 
ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات 

محكوم خواهند شد.

سرپرست مرکز آموزش فني و حرفه اي
 شهید بهشتي اصفهان:

راه اندازي كارگاه هیدرولیك و پنوماتیك 
سرپرس��ت مرك��ز آموزش فني و حرفه اي ش��هيد بهش��تي اصفهان گفت: 
 كارگاه هيدرولي��ك و پنوماتي��ك در مرك��ز آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای
ش��هيد بهشتی اصفهان راه اندازی شد. مصلي نژاد اظهار داشت: در راستاي 
ارايه آموزش هاي كوتاه مدت و پاس��خگويي به درخواست هاي مراجعان، 
براي نخستين مرتبه در استان كارگاه هاي آموزشي هيدروليك و پنوماتيك 
در مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد بهشتي اصفهان راه اندازي و آماده 

بهره برداري گرديده است. 
وی ب��ا بيان اين كه حداقل مدرک تحصيلی متقاضيان ديپلم اس��ت، افزود: 
در حال حاضر كارگاه آموزش��ي هيدروليك و پنوماتيك با ظرفيت دوازده 

نفر راه اندازی شد. 
سرپرس��ت مركز آموزش فني و حرفه اي ش��هيد بهشتي خاطر نشان كرد: 
مهارت تعميركار پنوماتيك با يكصد و 53 ساعت استاندارد در نوبت صبح 
در ح��ال اراي��ه آموزش مي باش��د و پس از اجراي اي��ن دوره نيز مهارت 

تعميركار هيدروليك برگزار خواهد شد.

شرکت 15 هزار نفر در کالس هاي 
عقیدتي سیاسي نجف آباد 

 نماين��ده ولي فقيه در س��پاه نجف آباد گفت: س��ال گذش��ته  15 ه��زار نفر در
كالس هاي عقيدتي سياسي س��پاه نجف آباد شركت كرده اند. حجت االسالم 
و المسلمين محمد عربيان در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: سال گذشته فعاليت 
هاي گوناگون عقيدتي و سياس��ي از جمله برگزاري جلسات بصيرتي، نشست 
هاي سياس��ي، جلسات عقيدتي و اخالقي و گفتمان هاي سياسي از طرف دفتر 
نمايندگي ولي فقيه در س��پاه شهرستان نجف آباد در اين شهرستان برگزار شده 
است. وي افتتاح كتابخانه عمومي در سپاه اين شهرستان را از ديگر برنامه هاي 
س��ال گذش��ته اين دفتر اعالم كرد و گفت: در اين كتابخان��ه نزديك به 3 هزار 
عنوان كتاب وجود دارد. نماينده ولي فقيه در سپاه نجف آباد تجليل از 30 هادي 
 و مربي سياس��ي در هفته عقيدتي سياس��ي را از مهم ترين برنامه هاي اين هفته

 بيان كرد. 

بازدید رئیس دستگاه قضایی کره جنوبی 
از اصفهان 

لی يونگ هون رئيس دس��تگاه قضای كش��ور كره جنوب��ی، و هيأت همراه در 
حاش��يه س��فر به ايران از ش��هر اصفهان بازديد و با غالمرضا انصاری، رئيس 
 كل دادگس��تری اس��تان و جمعی از مس��ئوالن قضايی و اداری اس��تان ديدار

كرد. 
در اي��ن دي��دار رونده��ای رس��يدگی قضايی در اي��ران و ك��ره جنوبی مورد 
بررس��ی و مقايس��ه قرار گرفت و انصاری جغرافيای قضايی استان و ترتيبات 
 دادرس��ی و نظام تش��كيالتی دس��تگاه قضايی را تش��ريح كرد كه مورد توجه

واقع گشت. 
همچنين هيأت كره ای در اين سفر از اماكن تاريخی و فرهنگی اصفهان بازديد 
ك��رد كه صبغه فرهنگی و تاريخی آن بس��يار جالب توجه و درخور تحس��ين 

ايشان قرار گرفت.
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مزایده 
1/339 پرونده كالس��ه: 31047 – 2/829 ش��ش دانگ يكباب خانه پالک ش��ماره 1192 فرعی از 16 
اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مس��احت 206 مترمربع به آدرس: اصفهان – خيابان شهيدان 
غربی – كوچه ماهران – بن بس��ت گل ياس – پالک 28 كه س��ند مالكيت آن در صفحه 91 دفتر 350 
امالک با شماره چاپی 827170 و با شماره 38421 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً اوالً در دو 
قسمت به طول های 8/90 متر و 3/10 متر كه قسمت دوم شرقی است ديواريست اشتراكی با خانه 1674 
دوم به طول 6/70 متر درب و ديواريست به راهرو شرقاً به طول 15 متر ديواريست به داالن جنوباً در 
سه قسمت به طول های 12/50 متر و 1/90 متر و 3/80 متر )كه قسمت دوم غربی است( ديواريست 
اشتراكی با خانه 1191 فرعی غرباً به طول ده متر ديواريست به گل انداز جوی كه طبق نظر كارشناس 
رسمی پالک فوق به صورت يك باب منزل مسكونی يك و نيم طبقه به مساحت اعيانی حدود 160 
مترمربع و زيرزمين انباری حدود 21 مترمربع و عرصه آن طبق سند مالكيت 206 مترمربع كه با رعايت 
عقب نشينی عرصه آن 154 مترمربع می باشد منزل مذكور دارای اسكلت ديوار باربر با آجر و مالت ماسه 
سيمان با سقف تيرآهن و آجر و دربهای خارجی فلزی و پنجره های فلزی و ديوارهای داخلی گچ و 
رنگ و سقف و ستون های داخلی ابزار گچ بری و كف موزاييك، سرويس ها كاشی و سراميك، نمای 
خارجی آجر نما، كف حياط موزاييك دارای انشعابات آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن می باشد ملكی 
آقای غالمرضا مسلمی پروانه كه طبق سند رهنی شماره 20065 – 86/5/16 دفترخانه 105 اصفهان در 
رهن بانك سپه شعبه مسجد سيد اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانك مدت بيمه نامه سند رهنی 
فوق منقضی گرديده است و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 90/4/6 اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت چپ به مزايده گذارده می شود. مزايده 
از مبلغ پايه پانصد و سيزده ميليون و هفتصد هزار ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين 

قيمت پيشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باش��د و نيز بدهی های مالياتی و عوارض ش��هرداری 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقمی قطعی آن معلوم ش��ده يا نش��ده باش��د به عهده برنده مزايده 
است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل 
م��ازاد به برنده مزايده مس��ترد می گردد ضمن��اً اين آگهی در يك نوبت در روزنام��ه زاينده رود چاپ 
 اصفهان مورخ 90/2/12 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول

می گردد.
م الف: 631                                                 اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

مزایده
2/153 شعبه 15 اجراي احكام مدني در نظر دارد جلسه مزايده اي در خصوص كالسه 81/88 ج/15 له 
خانم مژگان بابليان با وكالت خانم ها شهناز شيرواني و زهره باباصفري عليه آقاي محسن بابليان به نشاني 
خيابان استانداري خ فرشادي جنب بعد چهارم پالک 1/29 مبني بر مطالبه مبلغ 2/186/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و هزينه هاي دادرسي و اجرايي متعلقه و مبلغ 109/300/000 ريال حق االجراي دولتي 
در روز دوشنبه مورخ 90/3/2 از ساعت 10 صبح الي 11 صبح در محل اين اجرا )اتاق 144 طبقه اول 
دادگستري شهيد نيكبخت( جهت فروش 36 حبه از 72 حبه از ششدانگ پالک هاي ثبتي 18/5741 و 
18/5738 بخش 14 به نشاني اصفهان خ امام خميني كوچه جنب روغن نباتي ناز كوچه ويالي شمالي 
كوچه شقايق پ 123 كه اكنون در تصرف عليرضا كبيري )مستأجر( مي باشد با وصف كارشناسي ذيل 
الذكر كه مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده 
به نشاني ملك قادر به بازديد از آن خواهند بود تا واريز 10% قيمت پايه به حساب سپرده دادگستري 
)92996( در مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه هاي 

اجرايي برعهده محكوم عليه مي باشد.
اوصاف ملك براساس نظريه كارشناس

در خصوص دو پالک ثبتي 18/5737 و 18/5741 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان خواهان از دو پالک 
ثبتي فوق هر كدام سه دانگ طبق شماره ورقه مالكيت هاي 856316 و 296384 مالك مي باشد و محل 
بصورت يكباب منزل مس��كوني يك طبقه و پاركينگ مي باشد عرصه پالک كال به مساحت 395/35 
مترمربع و مساحت ساختمان و اعياني موجود 255 مترمربع با ديوارهاي با آجر و سقف هاي تيرآهن 
و آجر و پوش��ش گچ و رنگ و نقاش��ي درب هاي خارجي پروفيل و شيشه و درب هاي داخلي چوبي 
نماي ساختمان سنگ نماي دور حياط آجر و داراي انشعاب آب و برق و گاز طبيعي از خدمات شهري 
است محل در موقع بازديد داراي مستأجر بود با توجه به مراتب فوق و ارزش هاي روز عرصه و اعياني 
محل ششدانگ پالک موردنظر از قرار مبلغ 1/750/000/000 ريال معادل يك ميليارد و هفتصد و پنجاه 
ميليون ريال و سه دانگ منزل فوق الذكر به مبلغ 875/000/000 ريال هشتصد و هفتاد و پنج ميليون ريال 

تعيين و تقويم مي گردد.
م الف/ 1279                                      مدير اجراي احكام شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 حصر وراثت
2/240 آقاي هاميك يوقزاحمدآبادي داراي شناسنامه شماره 172 به شرح دادخواست به كالسه 514-90 
ح/ 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خچيك 
يوقزاحمدآبادي بشناسنامه 49 در تاريخ 75/4/29 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: سه پسر،  سه دختر و همسر به اسامي زير: 1- ورش يوقزاحمدآبادي ش ش 
236 پسر متوفي، 2- همزاس يوقزاحمدآبادي ش ش 236 پسر متوفي، 3- هاميك يوقزاحمدآبادي ش 
ش 172 پسر متوفي، 4- گل ناز يوقز احمدآبادي ش ش 133 دختر متوفي، 5- ژينا يوقز احمدآبادي ش 
ش 723 دختر متوفي، 6- ژنيك يوقز احمدآبادي ش ش 722 دختر متوفي، 7- لوساپر ايوزيان اقبالغي 
ش ش 50 همس��ر متوفي. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
م الف/ 1645                                                    شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

مزایده
2/241 شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختالف استان اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده هاي 
كالسه 4/89 و 1697/89 له آقاي رسول نعمتي و عليه احمدرضا قرباني فرزند رمضان به آدرس: اصفهان، 
 بخش جلگه- كليشاد رودشت خيابان مهديه پ 93 بخواسته مطالبه جمعاً 130/524/942 ريال بابت اصل 
خواسته، هزينه كارشناسي و نشر آگهي جلسه مزايده اي را در تاريخ 90/3/3 ساعت 10-9 در طبقه اول 
مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتشم كاشاني به منظور فروش مقدار 34/273 
حبه مش��اع از 72 حبه پالک ثبتي 2/191 بخش 21 ثبت اصفهان را كه 72 حبه آن توس��ط كارش��ناس 
دادگستري 274/200/000 ريال ارزيابي گرديده است برگزار نمايد. طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل 
از مزايده سپردن 10 درصد مبلغ كارشناسي )خواسته( به شماره حساب 2171350205001 بانك ملي 
دادگستري اصفهان و ارائه فيش آن به اين اجرا از محل بازديد و در مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت 
3/808/333 ريال براي هر حبه شروع شده و مال توقيفي به شخص يا اشخاصي كه باالترين پيشنهاد را 
ارائه نمايند فروخته خواهد شد. مشخصات ملك بدين شرح مي باشد: منزل مسكوني به آدرس: اصفهان 
بخش جلگه- كليش��اد رودشت خيابان مهديه پالک 93 در يك طبقه ساخت داراي 315/75 مترمربع 
عرصه و 180 مترمربع اعياني، سقف از تيرآهن و آجر، اسكلت وسط از ستون فلزي و اطراف از ديوار 
باربر، كف سيماني، ديوارها با پوشش سراميك و گچ آشپزخانه كف از سراميك و بدنه از كاشي همراه 
با كابينت از كاشي و درب هاي فلزي با رنگ روغني، سرويس  حمام كف از سراميك و بدنه از كاشي 
سرويس توالت )حياط( كف از سراميك و بدنه از كاشي، داراي سيستم حرارتي لوله كشي بخاري گازي 
و برودتي كولر آبي داراي اشتراكات آب و برق و گاز و فاقد حياط سازي مي باشد. ضمناً مزايده براي 

مرحله دوم مي باشد.
م الف/ 1661                             دفتر شعبه اول حقوقي اجراي احكام شوراي حل اختالف اصفهان
 

احضار متهم
2/242 در پرونده كالسه 900197 د/ 3 آقاي قيوم كريمي راكب موتورسيكلت به شماره انتظامي 7647-
اصفهان 21 فرزند كريم به اتهام بي احتياطي در امر رانندگي منجر به صدمه بدني تحت تعقيب مي باشد. 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسي عمومي و انقالب در 
امور كيفري مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي در شعبه سوم دادياري دادسراي 
عمومي و انقالب مجتمع چهار اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال- خيابان شهيد نيكبخت- ساختمان 
دادگستري كل استان اصفهان حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نمايد، در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسيدگي و اظهار عقيده مي نمايد.
م الف/ 1621                              فروغي- داديار شعبه سوم دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
ابالغ رأي

2/244 شماره دادنامه: 9009970352700094، شماره پرونده: 8909980365700838، شماره بايگاني 
شعبه: 891070، شاكي: آقاي حسن رمضاني به نشاني اصفهان خ گلستان ک گل نرگس فرعي 11 پ 
206، متهم: آقاي اميرحسين سلطاني به نشاني مجهول المكان، اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدي، 2- 
اخالل در نظم و آسايش عمومي، 3- توهين، دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و 

بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص شكايت آقاي حسن رمضاني فرزند قاسم علي عليه آقاي اميرحسين سلطاني فرزند محمدباقر 
دائر بر فحاشي و ايراد ضرب و جرح عمدي و اخالل در نظم عمومي دادگاه با توجه به جامع محتويات 
و اوراق پرونده تحقيقات انجام شده نظر به اينكه شاكي در دادگاه با ابالغ به وي و انتظار كافي حضور 
نيافته و دليلي جهت اثبات شكايت خود به دادگاه ارائه ننموده است و با توجه به اينكه دادگاه مورد ايراد 

اقتصاد
مهشید موسویان

برای س��اليان متمادی برنامه ريزان منابع آبی بر اين عقيده بودند كه مش��كالت و 
مسائل عمده بخش آب در قسمت عرضه آن است و بر اين اساس حل مشكالت 
و مس��ائل آب از جمله كم آبی را در اين قس��مت جستجو كرده و مسائل مربوط 
به تقاضای آب را ساده می انگاشتند. افزايش مصرف آب متأثر از عوامل متعددی 
همچون افزايش جمعيت، باال رفتن س��طح بهداشت عمومی، رشد فعاليت های 
كش��اورزی و توسعه اقتصادی و اجتماعی اس��ت. بنابراين لزوم توجه به فاكتور 
تقاضای آب در س��طح جهانی، منطقه ای و به خصوص در كشور، امری اجتناب 
ناپذير اس��ت. در واقع مس��ائل قس��مت عرضه آب به دليل كار با قوانين طبيعی 
هيدرولوژيك و اصول مهندسی نسبت به مسائل مربوط به تقاضا ساده تر به نظر 
می رسد، زيرا مسائل مربوط به تقاضا به متغيرهای زيادی وابسته است كه مرتبط 
با نيازها و رفتارهای انسانی است و از آنجايی كه در زمان ها و مكان های مختلف 
متفاوت است، به راحتی قابل كنترل و محدود كردن نيست. ايران به دليل نازل بودن 
ريزش های جوی و نامناس��ب بودن پراكنش زمانی و مكانی، در زمره كشورهای 
اقليم خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد و در اين شرايط، به دليل رشد جمعيت، 
گسترش شهرنشينی و توسعه بخش های اقتصادی )كشاورزی و صنعت(، تقاضا 

برای آب روز به روز افزايش می يابد.
ميانگين بلند مدت بارندگی ساالنه ايران در كل كشور 271 ميلی متر است كه اين 
مقدار از يك س��وم ميانگين بارش س��االنه جهان كمتر و حدود نيمی از بارندگی 
س��االنه قاره آسياس��ت. اين موضوع بيانگر اين واقعيت اس��ت كه مسأله كم آبی 
 و خشكس��الی در پهنه وس��يعی از اين س��رزمين، مس��أله ديروز و امروز نبوده و 
پيشينه ای طوالنی دارد. آثار به جا مانده از گذشتگان و وجود قاعده ها و مقررات 
تاريخی مرتبط با مديريت آب همراه با نفوذ عميق مفهوم آب در آداب و رس��وم 
پيش��ينيان، حكايت از آن دارد كه مردمان اين سرزمين از ديرباز نه تنها برای چيره 
شدن بر منابع اندک آب كوشيده اند، بلكه كم آبی را به عنوان يك واقعيت پذيرفته 
اند و زندگی و معيشت خود را با آن منطبق ساخته اند. در دوران معاصر، همزمان با 
توسعه شهرها و دگرگونی تدريجی فرهنگی، اندک اندک بسياری از باورها و آداب 
و رسوم آن رنگ باخته و اين چنين شد كه با رشد جمعيت و ظهور كالنشهرها با 
وجود اتخاذ تمهيدات بسيار در توسعه و استحصال منابع آب، رخداد كم آبی كه از 
آن به »بحران آب« تعبير می شود، در برخی از مناطق كشور بروز كرده است. انتظار 
می رود با ادامه روند رو به افزايش استحصال منابع برای تأمين نيازهای متنوع و رو 
به ازدياد شهری، روستايی، كشاورزی و صنعتی كه به تخريب كمی و كيفی منابع 
آب خواهد انجاميد، دامنه كم آبی كشور در آينده، ابعاد گسترده ای يابد و كشور از 

پيامد زيان های اجتماعی و اقتصادی آن در امان نماند.
در يك نگاه كلی موضوع خشكس��الی در ايران، معل��ول دو پديده متفاوت و در 
 عين حال همسو است. نخست آنكه مقدار آبی كه پس از تبخير، تعريق و نفوذ به 
سفره های زيرزمينی برای مصارف متعدد باقی می ماند، توزيع ناهمگونی در كشور 
دارد كه اين امر منجر به بروز خشكس��الی در نقاط مختلف كش��ور خواهد شد و 
ديگر آنكه اين خشكسالی ها عالوه بر كمبود ذاتی آب، ناشی از آسيب ديدن منابع 
آبی موجود به علت برداشت های بی رويه است. در واقع بايد به اين نكته توجه 
داشت كه اگرچه خشكسالی يك پديده طبيعی است، اما به دليل عملكرد مضاعف 

دو عامل ياد شده، تكرار و دامنه بروز آن در ايران زياد است.
بديهی است كه بروز خشكسالی های پی در پی و تداوم آنها عالوه بر پيامدهای 
اجتماعی سنگين، سبب آسيب رساندن به منابع موجود از طريق محدوديت تغذيه، 
تقليل كيفيت آب و از بين رفتن محصوالت كشور نيز خواهد شد. در واقع با توجه 
به تحقيقات انجام ش��ده اين نتيجه حاصل ش��ده است كه در بين حوادث طبيعی 

خسارات ناشی از خشكسالی، بيشترين مقدار را شامل می شود. 
امروزه آب به عنوان يك كاالی استراتژيك در جهان مطرح است و در هر كشوری 
ميزان دسترسی به منابع آب تجديدپذير از جمله شاخص های مهم توسعه پايدار 
اس��ت و ادامه حيات اجتماعی، اقتصادی، سياس��ی و فرهنگی هر ملتی براساس 
چگونگی استفاده از منابع ارزشمند آب شكل می گيرد. در حال حاضر 1/1 ميليارد 
نفر از س��اكنان كره زمين از فقدان دسترس��ی به آب آشاميدنی سالم رنج می برند 

و 2/6 ميليارد نفر نيز با كمبود سامانه دفع بهداشتی فاضالب مواجه هستند. برای 
مقابله با بحران آب، س��ازمان ملل اهدافی را تحت عنوان اهداف توس��عه هزاره 
به منظور كاهش فقر و دس��تيابی به توس��عه پايدار تعريف ك��رد. يكی از اهداف 
 مذكور تا سال 2015 كاهش 50 درصدی افرادی است كه به آب آشاميدنی سالم و 
سامانه های بهداشتی دسترسی ندارند. وقوع تنش های آبی در يك منطقه ناشی از 
به هم خوردن تعادل بين منابع و مصارف آب اس��ت. نسبت بين ميزان استحصال 
آب و كل مناب��ع آب تجديد پذير در يك منطقه به عنوان يكی از ش��اخص های 
تعيين شدت تنش آب در آن منطقه شناخته شده است. در صورتی كه اين نسبت 
ب��االی 40 درصد باش��د يعنی بيش��تر از 40 درصد از كل مناب��ع آب تجديدپذير 
استحصال شود، با تنش باالی آب مواجه خواهيم بود و اگر اين شاخص بيش از 
80 درصد شود در آن صورت وقوع بحران های شديد در آن منطقه اجتناب ناپذير 
است. كشور ايران با بهره گيری از 71 درصد از منابع آب تجديد شونده در حال 
حاضر در ش��رايط تنش باالی آبی قرار دارد و در برخی مناطق نيز شرايط بحران 

شديد آب حاكم است. 
چنين ميزان برداش��تی تأثير مخربی در كميت و كيفيت منابع آبی خواهد داش��ت. 
اما به طور كلی بايد گفت پديده خشكس��الی از جمله باليايی است كه نمی توان 
مانع از وقوع آن شد. اين حادثه با ديگر حوادث طبيعی نظير سيل، زلزله و توفان 
تفاوت دارد. شايد بتوان بارزترين تفاوت آن را شروع كند و تدريجی آن دانست. 
خشكسالی به كندی شروع می شود و تأثير آن به تدريج و در يك دوره زمانی نسبتًا 
طوالنی در بخش های مختلف مانند آب، كش��اورزی و منابع طبيعی، اجتماعی، 
اقتصادی و زيست محيطی ظاهر می شود. از سوی ديگر تعيين دقيق زمان شروع 

و پايان اين پديده تا حدودی مشكل است. 
بنابراين با توجه به اين ويژگی ها، اغلب، خشكسالی را پديده ای خزنده توصيف 
می كنند. در واقع خشكسالی حالتی طبيعی و مستمر از اقليم است؛ اگر چه بسياری 
به اشتباه آن را واقعه ای نادر و تصادفی می پندارند. اين پديده به صورت تقريبی 
در تمام مناطق اقليمی رخ می دهد، اما مشخصات آن از يك منطقه به منطقه ديگر 
 به طور كامل فرق می كند. در واقع دامنه اثرات اين پديده بس��يار وس��يع است و

می توان آن را در چهار سطح جهانی، ملی، منطقه ای و محلی تقسيم بندی كرد.

آنچه در مواجهه با خشكس��الی بايد به آن توجه كرد اين اس��ت كه اين پديده را 
ب��ه نوعی مديريت نمود. ام��ا آنچه در چند دهه اخي��ر در خصوص مديريت بر 
خشكسالی عنوان می شود، با ديدگاه های قبل از آن تفاوت دارد. در گذشته پديده 
 خشكس��الی زمانی مورد توجه قرار گرفت كه فراگير شده بود و مسئوالن مجبور 
می ش��دند برای كنترل بحران، پاس��خ سريعی به آن بدهند كه اين روش عالوه بر 
مقطعی بودن، هزينه های قابل مالحظه ای نيز به دنبال داش��ت. اما در س��ال های 
اخير برای مقابله با اين بحران به چند مقوله اساسی ديگر توجه شده است. نخست 
 آنكه از دو شيوه مديريتی كارآمد يعنی مديريت بحران و مديريت ريسك استفاده 

می شود و ديگر آنكه تهديدهای ناشی از اين پديده به فرصت تبديلمی گردد.
كارشناس��ان معتقدند كاربرد مديريت بحران در مواجهه با پديده خشكس��الی به 
تنهايی مؤثر نيس��ت و در واقع نوعی برخورد منفعالنه با آن است، زيرا اين شيوه 
زمانی به كار گرفته می شود كه بسياری از فرصت ها برای مقابله با خشكسالی از 
دس��ت رفته است و ش��رايط به حالت بحران رسيده است. در خصوص مديريت 

ريس��ك نيز آنچه اهميت دارد، اين اس��ت كه در خشكس��الی باي��د همواره اين 
 ش��يوه حاكم باش��د. در اين نوع مديريت دو عنصر پيش آگاهی از وقوع خطر و 
برنامه ريزی برای مقابله با آن مورد توجه قرار می گيرد. مديريت ريسك به دليل 
استفاده از دو ويژگی مذكور می تواند بيشترين نتيجه و اثرگذاری را داشته باشد، 
اما شيوه ديگری كه در سال های اخير در مواجهه با خشكسالی به آن توجه شده 
اس��ت، تبديل تهديدها به فرصت ها است. اگر چه از وقوع خشكسالی به عنوان 
يك بحران ياد می شود اما بايد به اين مقوله نيز توجه كرد كه اين پديده چه فرصت 
هايی را در اختيار مس��ئوالن قرار می دهد. بايد گفت با استفاده از اين فرصت ها 
می توان منابع اقتصادی، اجتماعی و حتی زيست محيطی فراوانی به دست آورد. 
 برخی از مهم ترين فرصت هايی كه در زمان وقوع خشكسالی به دست می آيد، 

عبارتند از:
 ايجاد انگيزه در صرفه جويی مصرف آب

 كنترل طبيعی آفات و امراضی كه در دوره های پر آبی منجر به خسارت زدن به 
محصوالت می شوند.

 سهولت در انجام فعاليت های عمرانی در رودخانه ها 
 انجام تحقيقات و مطالعات در شرايط حدی )غير عادی(

 تدقيق نقشه های پهنه بندی خشكسالی 
مس��ائل و مش��كالت منابع آب و توس��عه آن در زمان های خشكسالی از عوامل 
متعددی ناش��ی می ش��ود كه از جمله مهم ترين آنها در كشور می توان به مسائل 
مديريتی و برنامه ريزی اش��اره كرد. رويكرد توس��عه مديريت منابع كشور عمدتًا 
ح��ول محور مديريت عرض��ه آب بوده و اين امر باعث ش��ده طرح های متعدد 
تأمي��ن آب م��ورد توجه قرار گيرد و حتی برای تأمين هر چه بيش��تر آب، س��هم 
زيس��ت محيطی رودخانه ها به نحو چش��مگيری كاهش يابد. از طرف ديگر، در 
 گذش��ته طرح ها و پروژه های توس��عه آب در مناطق مختلف كشور، به صورت 
 نقطه ای و بدون توجه كافی به اثرات متقابل آنها بر هم تعريف شده بود. اجرای اين 
پروژه ها نيز با توجه به محدوديت های مالی در بسياری از موارد با تأخير شروع 
ش��ده و مراحل انجام آن نيز زمانبر شده است. از طرف ديگر گذشت زمان باعث 
ش��ده سيمای منابع آب دستخوش تغيير ش��ود و اين امر بر كاركرد و طرح های 
جديد، اثرات قابل توجه داشته است. به عنوان مثال در منطقه ای احداث يك سد 
مخزنی در يك مقطع زمانی مورد توجه بوده، ولی انجام آن بيش از يك دهه طول 
كش��يده است و در باالدست طرح های ديگری انجام شده كه اين امر باعث شده 
آورد رودخانه كاهش پيدا كند و در نتيجه امكان تأمين اهداف س��د ميسر نشود و 
همين امر مس��ائل و مشكالت اجتماعی، اقتصادی و زيست محيطی زيادی را به 
دنبال داشته است؛ بنابراين بايد گفت اجرای طرح های انتقال آب بين حوضه ای 
در كش��ور ما نيازمند يك بازنگری جدی و اصولی اس��ت. در برخی موارد عدم 
اجرای طرح های توس��عه، باعث وقوع بحران در منطقه می شود. در اين مناطق، 
منابع آب وجود دارد ولی به داليلی طرح های توس��عه منابع آب اجرا نمی گردد 
و مص��رف كنندگان مجبور می ش��وند به آب هاي��ی روی آورند كه تجديدپذير 
 نبوده و پس از مدتی خش��ك می شوند. در اين ارتباط يكی از نمونه ها در استان 
چهارمحال و بختياری، وابس��تگی بيش از حد آب ش��رب و صنعت به آب های 
زيرزمينی اس��ت كه در س��ال های اخير افت قابل مالحظه ای داشته و مشكالت 

عديده ای در تأمين آب شرب استان به وجود آورده است. 
كشور ايران دهمين كشور بالخيز جهان است، چرا كه از 40 نوع حادثه غير مترقبه 
 ب��ه ثبت رس��يده در جهان، 31 نوع آن در ايران به وقوع پيوس��ته اس��ت و يكی از 
مهم ترين آنها خشكس��الی است. تجربيات و مطالعات نش��ان می دهد وقوع اين 
پديده از ويژگی های اصلی و عمومی آب و هوای ايران محسوب می شود. از اين 
رو اعمال تمهيداتی برای كاهش خس��ارت های اقتصادی و اجتماعی آن ضروری 
 به نظر می رس��د. اتخاذ روش هايی همچون انتخاب گونه گياهی مناسب، توسعه 
بيمه های خشكسالی، تنظيم تقويم كشت زراعی، تغيير شرايط محيطی )به طور مثال 

نوع خاک( و ... می تواند در كاهش خسارات ناشی از خشكسالی مؤثر واقع شود. 
منب��ع: پيامدهای خشكس��الی و راه های مقابله با آن )مرك��ز تحقيقات منابع آب 

دانشگاه شهركرد(

مدیریت آب و مقابله با خشكسالی 

دامنه 
تبعات خشكسالیتأثيرات

گرسنگی و قحطی، كشمكش های بين المللی، از بين رفتن ارزش جهانی
سيستم های اجتماعی

اثر بر سالمتی، كاهش غذا، افزايش قيمت ها، خسارت به تجارت ملی
خارجی، افزايش پرداخت های دولتی به بخش كشاورزی

افزايش مهاجرت و ناپايداری منطقه، افزايش بيكاری، از بين رفتن منطقه ای
بخش های اقتصادی منطقه

مهاجرت، ورشكستگی، افزايش بدهی و كاهش درآمدمحلی

    سعید غالمپور فرزند حمید
                شاگرد ممتاز

با تشكر از  خانم مداحی معلم كالس اول 
                 مدرسه امامت

ضرب و جرح عمدي را از موارد لوث تشخيص داده و دادگاه اقرار اتيان سوگند شاكي را صادر نموده 
كه شاكي جهت اتيان سوگند شرعي در جلسه دادگاه حاضر نگرديده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب 
و نحوه اظهارات متهم در صفحه 3 پرونده بلحاظ فقد ادله اثباتي الزم و كافي و عدم احراز بزه مستنداً 
به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و حاكميت و اقتضاء اصل برائت حكم بر برائت متهم 
موصوف الذكر را صادر و اعالم مي گردد رأي صادره حضوري و نسبت به ايراد ضرب و جرح عمدي 
قطعي و نسبت به فحاشي و اخالل در نظم عمومي ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي 

در محاكم تجديدنظر مركز استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 1618                                          ذبيحي- رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ دادخواست تجدیدنظر
2/245 شماره: 890789 دادخواست تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 891265 به طرفيت بهناز كياني به 
اين دفتر تقديم كه به كالسه 8900205 تجديدنظر ثبت و به لحاظ مجهول المكان بودن تجديدنظرخوانده 
و تقاضاي تجديدنظرخواه و به استناد ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در يك نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي چاپ و منتشر و از تجديدنظرخواه دعوت مي گردد، ظرف مدت ده روز 
به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظر، اليحه دفاعيه خود 

را جهت ارسال به مرجع تجديدنظر تقديم دفتر دادگاه نمايد.
م الف/ 1620                                                       دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ دادخواست تجدیدنظر
2/247 شماره: 890927 دادخواست تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 8900869 به طرفيت شركت 
پارس كامل واشر به مديريت رضا يزدان به اين دفتر تقديم كه به كالسه 2010 تجديدنظر ثبت و به لحاظ 
مجهول المكان بودن تجديدنظرخوانده و تقاضاي تجديدنظرخواه و به استناد ماده 73 قانون آئين دادرسي 
مدني مراتب در يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي چاپ و منتشر و از تجديدنظرخواه 
دعوت مي گردد، ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نسخه ثاني دادخواست و 

ضمائم تجديدنظر، اليحه دفاعيه خود را جهت ارسال به مرجع تجديدنظر تقديم دفتر دادگاه نمايد.
م الف/ 1616                                                       دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
2/248 كالس��ه پرونده: 891240 ک 115، وقت رسيدگي: سه شنبه 90/3/10 ساعت 12 ظهر، خواهان: 
 به��رام محوري فرزند محمدحس��ين س��اكن اصفهان زندان مرك��زي، خوانده: عليرضا علي��زاده قناد، 
 خواس��ته: اعس��ار و تقس��يط نس��بت ب��ه دادنام��ه 2112 و 2111-80/5/17 در پرون��ده كالس��ه

2664-79 ع/ 45. خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 115 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
محلي آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگی حضور بهمرساند. 
م الف/ 1615                                                       دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
2/249 در پرونده كالسه 900101 شعبه 14 دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان آقاي 
رضا عرب زاده زياري فرزند صفرعلي شكايتي عليه آقايان 1- حسن 2- علي اكبر 3- اسماعيل شهرت 

همگي كاظمي داير بر ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده. 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگويي به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد و در 

صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 1614                                     قربانيان- داديار شعبه 14 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
2/250 در پرونده كالسه 900131 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان آقاي افشين 
اعرابي فرزند اكبر شكايتي عليه آقايان محمد بحق، قديرعلي محمدي ديناني، محمد امين جانقربان و امير 
ميرعالئي داير بر كالهبردراي از طريق ش��ركت هاي هرمي مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين 
شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهمين مجهول المكان مي باشند، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهمين از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت 
يك ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگويي به اتهام وارده و دفاع 

از خود حاضر گردند.
م الف/ 1613                                  دفتر شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
ابالغ رأي

2/251 كالس��ه پرونده: 89-1313، شماره دادنامه: 85-90/2/6، مرجع رسيدگي: شعبه 18 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مصطفي آقا داود، نشاني: اصفهان سه راه سيمين كوچه امام پالک 6، خوانده: 
مهين جافري مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه وجه چك، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا، ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي 

مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعواي مصطفي آقا داود به طرفيت مهين جافري به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000 ريال 
وجه چك هاي شماره 825894 و 825883 و 825895 عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانوني، 
با عنايت به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه 
كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسيدگي و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب، شورا دعواي مطروحه را وارد 
و ثابت تش��خيص داده، لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 7/500/000 ريال بابت اصل خواسته و ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ سررسيد چك لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران برعهده اجراي محترم احكام مي باشد،  در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. 
رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعي به خوانده قابل واخواهي در اين شورا و ظرف 
بيس��ت روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي عمومي و حقوقي 

اصفهان مي باشد.
م الف/ 1698                   ترنج مهرگان- قاضي شعبه هجدهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اعالم مفقودي
2/252 برگ س��بز و سند خودروي سواري شخصي سيستم پرايد بش��ماره موتور 01151261 و شماره   

شاسي S1412284493876 و شماره پالک 74648 ب 29 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی محیط زیست

س��خن در باب اخالق ما انس��ان های ام��روز در بعد محيط 
زيس��ت و الزاماتی كه نس��بت به انس��ان های آينده داريم، از 
انسان و بسامدهای اخالقی او بر گذشت و به طبيعت و حيات 
وحش رس��يد. نگاه ما كس��انی كه خود را طرفدار حيوانات و 
محيط زيس��ت می دانيم، بر چه پايه هايی استوار و تا چه حد 
صحيح اس��ت؟ حيوانات و اخالق زيست محيطی بر اساس 
 نظريات پيش طرح، اگر نوع بشر تنها گونه ای است كه دارنده 
پايگاه های اخالقی اس��ت، می توانيم اين انديشه را تا بدانجا 
بس��ط دهيم، به عن��وان مثال اگر م��ن بيرون چ��ادر خود در 
 گذرگاه��ی در طبيعت به حيوانی مثل خرس��ی برخورد كردم 
می توانم اگر دلم خواست )يا به عبارت بهتر اگر هوس كردم( 
او را بكش��م. اگر اين كار را بكنم، شليك از سر تفنن من هيچ 
كنش ناروايی نسبت به خرس نخواهد بود. نگاه مبتنی بر اخالق 
انس��ان مدار ممكن است اين عمل را نادرس��ت بداند، با چه 
استداللی؟ استدالل اخالق انسان مدار در مورد نادرستی كشتن 
خرس ممكن است اين باشد كه من با كشتن خرس يك منبع 
زيبايی و جذابيت در طبيعت را از ميان برده ام و انس��ان های 
زيادی را از لّذت ديدار آن محروم س��اخته ام. در اصل ممكن 
بود يك فيلمس��از حيات وحش از همان خرس صحنه هايی 
بس زيبا و ديدنی تهيه كند كه مردمان بس��ياری در سراسر دنيا 
از آن صحن��ه ها ل��ذت ببرند يا ده ها نوع اس��تدالل ديگر كه 
در نهايت عمل من را به واس��طه صدم��ه يا محروميتی كه بر 
انس��ان های ديگر روا داش��ته ام ناروا می داند. اما در هر حال 
از آنجا كه فرهنگ انس��ان مداری بر آن است كه تنها نوع بشر 
صاحب پايگاه و منزلت اخالقی اس��ت، پس بر اساس آن من 
نس��بت به خود خرس هيچ عمل نادرستی روا نداشته ام. شما 
 هم در وهله نخست، با خواندن مطالب فوق احساس ناراحتی 
كرده ايد و به من می گوييد تو انسانی هستی به شدت خودخواه 
كه وجودت برای كره زمين مضر اس��ت! اما اگر به استدالالتی 
كه آوردم كمی فكر كنيد می بينيد كه نگاه ش��ما بر ش��ر بودن 
 عملی كه من انجام داده ام فقط و فقط از منش��أ انس��ان مدار 
برمی خيزد. به هر حال بسياری از ما فكر می كنيم يا حداقل اين 
احس��اس غريزی را داريم كه دستاويزهای استداللی من غلط 
اس��ت. بسياری از ما حس می كنيم كه رفتار غلط با حيوانات 
ممكن اس��ت؛ از طريق شليك كردن به خرس های بی گناه يا 
با ش��كنجه دادن گربه ها. با اين وجود طبيعی است كه داشتن 
يك احس��اس يا انگيزه يا الهام يا ش��هود يا هرچه اسمش را 
بگذاريد نس��بت به اين موضوع نم��ی تواند دليل محكمی بر 
اين كه حيوانات دارای منزلت اخالقی هس��تند باشد. از طرفی 
گروه��ی از مردم )مثل حيوان كش ها و گرب��ه آزاران( دركی 
متف��اوت از اين قضيه دارند كه به نتيجه هايی متفاوت منتهی 
می ش��وند. با وجود اين كه فيلس��وفانی هستند از اين ديدگاه 
كه بايد منزلت اخالقی را تا بدان پايه كه حيوانات را نيز شامل 
شود گسترش دهيم پشتيبانی می كنند؛ تعدادشان هم كم نيست. 
تئوری سينگر، تئوری ريگان پيتر سينگر و تا ريگان مشهورترين 
 حامي��ان اين ديدگاه ان��د كه بايد منزلت اخالق��ی را به ديگر 
گونه های حيوان��ی تعميم دهيم. اين دو انديش��مند پيرامون 

»اخالق حيوانات« مباحث متفاوتی دارند. هم اكنون داليلی كه 
برای تطابق منزلت اخالقی با حيوانات ارائه می دهند يكس��ان 
 است. بر طبق نظر سينگر، مالک برخورداری از منزلت اخالقی، 
ذی شعوری است: ظرفیت حس لذت و درد. از ديد ريگان، 
منزل��ت اخالقی بايد در تمام مق��والت و مراتب حيات مورد 
تأييد قرار گيرد: یعنی ما زمانی می توانیم بگوییم این موجود 
ــت که دارای باور، آرزو،  دارای منزلت و پایگاه اخالقی اس
ــبت به  ــات، تلقی نس ادراک، بینش، یاد و حافظه، احساس
ــد.  ــام عمل باش ــروع و انج ــوان ش ــده و درک آن و ت  آین
م��ی بينيد كه اگرچه ريگان و س��ينگر مالک هايی كم و بيش 
متفاوت در خصوص منزلت اخالقی ارائه می كنند، اما هر دو 
بر نوعی آگاهی و ش��عور صحه می گذارند. سخن از اخالق 
 زيست محيطی است و ما به موضوعی تازه در حوزه تفكر اشاره 
می كنيم، گرچه شايد برخی از كليات آن در زمان های گذشته 
در ميان متفكران مطرح شده باشد. حوزه اخالق محيط زيست 
به ارتباط اخالقی بين نوع بش��ر ب��ا طبيعت اطراف خود ناظر 
است و همان طور كه اشاره شد اگر چه بسياری از فالسفه در 
طول تاريخ به اين موضوع اشاره كرده اند، ليكن توجه و تدقيق 
جدی در اين مقوله به عنوان يك بحث مجزا در دهه 1970 در 
 جهان آغاز ش��د. كاهش مدام تنوع گياهی و جانوری، نابودی 
بيابان ها، افول اكوسيستم ها و تغييرات آب و هوا همه و همه 
دست به دست هم داده و بر وجدان عمومی و سياست جوامع 
تأثير گذارده و اين مس��أله در س��اليان اخير به طرزی فزآينده 
 گسترش يافته است. در اين شرايط اخالق زيست محيطی ايجاب 
می كند كه ما نيز تعهدات اخالقی خود را در جهت رويارويی 
با اين نگرانی ها تنظيم و ش��اخك های حس��ی وجدانمان را 
بدين س��مت و سو حس��اس كنيم. در واقع دو سئوال اساسی 
كه اخالق زيس��ت محيطی بايد به آن پاسخ گويد عبارتند از: 
ب��ه منظور احترام به محيط زيس��ت چه وظايفی برعهده آحاد 
نوع بشر است، و چرا؟ س��ئوال دوم بايد ابتدا پاسخ داده شود 
برای اين كه دريابيم چه وظايفی در قبال محيط زيس��ت داريم 
 در ابتدا بايد بفهميم كه چرا مش��كالت زيست محيطی وجود 

دارند. 
برای مثال، آيا ما الزاماتی برای برخورد با مسائل زيست محيطی 
بشر امروز داريم، برای زندگی بشر در آينده چطور؟ با به طور 
كلی آيا نسبت به محيط زيست به خودی خود و قطع نظر از 
منافع بشری مسئول هستيم و بايد كاری بكنيم؟ فالسفه مختلف 
پاسخ های متفاوتی با اين سئوال بنيادين داده اند كه همچنان كه 
در ادامه اين مطالب خواهيم ديد ما را به ديدگاه های متفاوتی در 
حوزه اخالق زيست محيطی هدايت می كنند. براساس مطالب 
پيشگفته، شايد اساسی ترين سئوالی كه در موضوع يك اخالق 
ويژه زيست محيطی بايد بپرسيم اين است كه چه وظايفی در 
ارتباط با محيط زيس��ت طبيعی بر دوش ماست؟ اگر جواب 
ما به س��ادگی اين باشد كه ما به عنوان نوع بشر وظايف خود 
را در برابر طبيعت به انجام نرسانيم نابود خواهيم شد، در اين 
صورت نگاه ما به اخالق، انس��ان مدارانه خواهد بود. ما واژه 
انسان مداری را در برابر Anthropocentrism می گذاريم 

ك��ه به لحاظ معنی تحت اللفظی هم همين بار معنايی را دارد 
و بر تمركز انديشه حول انسان ناظر است و به گمان گروهی 
از فالسفه مفهوم اخالق به جهات زيادی بايد بر همين اساس 
انس��ان مدارانه باشد. از اينها گذش��ته، تا آنجا كه ما می دانيم، 
فقط نوع بشر است كه دارای قدرت استدالل و استنتاج است 
و به همين لحاظ در تمام مباحث اخالقی صبغه نوعی انس��ان 
محوری ديده می ش��ود. با اين هم��ه در درون مباحث اخالق 
زيست محيطی، انس��ان مداری مفهومی فراتر از اين دارد. اين 
مفه��وم به چارچوبی اخالقی اش��اره دارد كه منزلت اخالق را 
به نوع بشر منتسب دانس��ته است. بدين ترتيب، يك ساختار 
اخالقی انسان مدار بر اين باور است كه فقط نوع بشر است كه 
در حقوق خود اخالق زيست محيطی را داراست. بدين معنی 
كه كليه الزامات اخالقی صرف كه ما دارا هس��تيم از جمله آن 
الزاماتی كه به محيط زيست راجع است، فقط به ما آدميان تعلق 
دارد و الغير. در حالی كه تاريخ فلس��فه غرب تحت نفوذ اين 
نوع انس��ان مداری است، بسياری از صاحبان تفكر در اخالق 

زيست محيطی به آن حمله كرده اند.
اين متفكران بر آنند كه اخالق بايد به فراتر از انسان گسترش 
ياب��د و دنيای طبيعی غير بش��ری را ني��ز در برگيرد. گروهی 
ديگر معتقدند كه اين گس��ترش بايد حيوان��ات دارای حس 
 را ش��امل شود و گروهی ديگر می گويند كه اين معنا بايستی 
ارگانيس��م های منفرد و حتی موجودات كل��ی مثل رودها و 
اكوسيس��تم ها را در برگيرد. در اين اخالقيات، ما ملزم هستيم 
به محيط زيس��ت احت��رام بگذاريم، زيرا به ط��ور علنی و از 
جه��ات مختلف به موجودات يا جوهر و هس��تی موجود در 
محيط زيس��ت بدهكاريم. به هر حال چه اعتقاد ما بر داليل و 
براهين انسان مداری يا غير انسان مداری مبتنی باشد، سرانجام 
به الزامات مختلف اما اغلب با نتيجه های مش��ابه، می رسيم. 
 اگر چه اغلب متفكران محيط زيس��ت می خواهند برچسب 
 انس��ان م��داری را از خود دور كنند، با اي��ن وجود در اخالق 

زيست محيطی اين انسان مداری به نوعی خود را نشان می دهد. 
برای اين كه مفهوم اين مطلب را بهتر دريابيم كافی است اشاره 
كنيم كه هرگاه ما از محيط زيس��ت صحبت می كنيم، در واقع 
تأثيرات آن بر نوع بشر را در نظر داريم. به عنوان مثال آلودگی 
هوا روی س��المت ما اثر می گذارد، ناب��ودی منابع طبيعی از 
استانداردهای زندگی ما را پايين می آورد، تغييرات آب و هوايی، 
خانه و زندگی ما را در خطر قرار می دهد، كاهش تنوع زيستی 
 به كاهش بسی چيزها از جمله داروهای قوی و كارآمد منجر 
 م��ی ش��ود و ناب��ودی بيابان ه��ا بدي��ن معنی اس��ت كه ما 
مجموعه ای از زيباترين تفرجگاه ها و منابع ديدنی و شگفت 
 انگيز خود را از دس��ت می دهيم. بنابراين به س��ادگی متوجه 
می شويم كه اخالق انسان مدارانه ای كه بشر امروزين دارد، او را 
ملزم می دارد كه به محيط زيست به خاطر خوشبختی و زندگی 
بهتر خود احترام بگذارد. از اين كه بگذريم نگاهی جدی و عميق 
به چگونگی رفتار ما با محيط زيست بيش از آن كه بر زندگی 
 امروز انس��ان تأثير گذارد، روی زندگی آيندگان تأثير خواهد 
گذاشت. در واقع ما ميراث دار طبيعت و منابعی ارزشمند از نياكان 
خود بوده ايم كه سده ها و هزاره ها در آن زيسته و با كمترين 
 صدمه ممكن در ساليان گذشته تحويل نسل ما و نسل قبل از ما 
داده ان��د و آنچه اتفاق افتاده و ضرباتی كه بر محيط زيس��ت 
وارد ش��ده بيش��تر در همين يكی دو نس��ل اخير بوده است. 
 خوب، اين مسأله بسيار مهم مورد توجه گروهی از انديشمندان 
محيط زيست قرار گرفته و باعث شده نظريه تازه ای را مطرح 
سازند و آن اخالق زيست محيطی حال نگر و آينده نگر است. 
با اين وجود، اين نگاه نيز انس��ان مدار است با اين تفاوت كه 
عالوه بر امروز، نسل های فردا را نيز مورد لحاظ قرار می دهد. 
البته در اين شيوه نگاه نيز با افكار مخالفی روبه رو هستيم؛ بدين 
معنی كه گروهی كه معتقد به عمل و عكس العمل در وظايف 
اجتماعی هستند، برآنند كه كار برای نسل های آينده نمی تواند 

درست و منطقی باشد. 

تا پایان برنامه پنجم توسعه شهر؛
8 میلیون مترمربع به فضاي سبز 

شهر اصفهان افزوده مي شود
نايب رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر گفت: تا پايان برنامه اصفهان 
 95، هش��ت ميليون مترمربع به فضاي س��بز ش��هر اصفهان افزوده 

مي شود.
به گزارش فارس از اصفهان، كريم داودي در جلس��ه علني شوراي 
اس��المي ش��هر اصفهان با بيان اين كه اصفه��ان از نظر وجود آثار 
تاريخي زياد و پارک هاي فراوان نس��بت به س��اير كالنش��هرهاي 
كش��ور در صدر قرار دارد، اظهار داش��ت: وضعيت فضاي سبز و 
س��رانه آن نيز در اصفهان نسبت به شهرهاي بزرگ كشور مطلوب 
اس��ت، ولي براي افزايش سرانه فضاي سبز در برنامه اصفهان 95، 
برنامه ويژه اي در نظر گرفته ش��ده اس��ت.وي تصريح كرد: توسعه 
فضاي س��بز از اولويت هاي برنامه اصفهان 95 است و طبق برنامه 
پنج س��اله ش��هر، بايد هش��ت ميليون متر مربع به فضاي سبز شهر 
اصفهان افزوده ش��ود.نايب رئيس ش��وراي اس��المي شهر اصفهان 
تأكيد كرد: بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته در برنامه اصفهان 
95، س��االنه 160 هكتار به فضاي سبز اصفهان اضافه مي شود.وي 
ب��ا بيان اين كه در حال حاضر خشكس��الي و موضوع آب يكي از 
مباحث اصلي استان اصفهان است، خاطر نشان كرد: شهرداري بايد 
براي آبياري فضاهاي س��بز و توسعه آن از شيوه هاي جديد كه نياز 
به آب كمتري دارد، اس��تفاده كن��د و گياهاني را كه به آب كمتري 
نياز دارند، در پارک ها و فضاهاي سبز بكارد. داودي گفت: استفاده 
از روش قطره اي براي آبياري گياهان و فضاي سبز راهكار مناسبي 
براي مقابله با كم آبي در اس��تان است. وي يادآور شد: در مناطقي 
از حريم ش��هر اصفهان همچون منطقه مرغ و آتشگاه كه ساخت و 
س��ازهاي خالف در آن صورت مي گيرد، مي توان با توسعه فضاي 

سبز از اينگونه حركت ها جلوگيري كرد.

برگزاری نشست انجمن مرتعداري 
كشور در شهركرد

مدي��ركل منابع طبيعي و آبخي��زداري چهارمحال و بختياري گفت: 
اين اس��تان روزهاي س��يزدهم و چهاردهم ارديبهش��ت ماه امسال 
ميزبان نشس��ت انجمن مرتعداري كشور است. عطااله ابراهيمي در 
گفتگو با ايرنا افزود: دراين نشس��ت با حضوركارشناسان مديريت 
مراتع كشور، سياست ها واستراتژي مديريت مراتع كشور در برنامه 

پنجم بررسي خواهد شد. 
 وي ب��ه اهمي��ت اقتص��ادي مرات��ع كش��ور اش��اره ك��رد وگفت: 
آس��يب شناس��ي اين بخش به لحاظ س��يرقهقرايي، ارائه راهكار و 
تدوي��ن برنامه اي جام��ع و اثربخش با اهداف كوت��اه مدت، ميان 
مدت و بلندمدت براي مديريت صحيح مراتع از ديگر اهداف اين 
همايش است.وي تحليل مراتع به لحاظ فشار دام مازاد 2/5برابري 
نسبت به ظرفيت مراتع كشور را يادآور شد و تصريح كرد: اين در 
حالي است كه در برخي استان ها نظير چهارمحال و بختياري ميزان 

دام حدود چهار برابر ظرفيت مراتع است.

همزمان با روزملي خلیج  فارس؛
 آغازتهیه بانك اطالعات 
محیط زیست خلیج  فارس

معاون محيط زيس��ت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست همزمان 
با روز ملي خليج فارس با اش��اره به نهايي ش��دن عمليات تهيه بانك 
اطالعات زيس��ت محيطي خليج فارس، از راه اندازي نخس��تين مركز 
منطقه اي تنوع زيس��تي خاورميانه در جزيره هرمز تا پايان سال جاري 
خبر داد. س��يد محمد باقر نبوي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به مصوبه 
دولت در خصوص پيش��گيري و مقابله با آلودگي هاي زيست محيطي 
خليج فارس و درياي عمان گفت: يكي از اقدامات اساسي در خصوص 
منطقه خليج فارس، كنترل آلودگي هاي اين آبراهه استراتژيك است. وي 
افزود: در اين راستا تكاليف مختلفي براي دستگاه هاي ذيربط مشخص 
ش��ده اس��ت؛ يكي از مهم ترين آنها اجراي برنام��ه پايش و مديريت 
زيس��ت محيطي خليج فارس و درياي عمان است كه سازمان حفاظت 

محيط زيست تدوين اين برنامه را آغاز كرده است.
معاون محيط زيس��ت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره 
به تهيه بانك اطالعات زيست محيطي خليج فارس گفت: بر اين اساس 
عمليات تهيه بانك اطالعات زيس��ت محيطي خليج فارس و وظايف 
دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص نهايي شده و همزمان با روز ملي 
خليج فارس وارد فاز اجرايي شده است. وي با اشاره به اين كه وزارت 
نيرو مكلف ش��ده است تصفيه خانه و شبكه فاضالب شهرهاي باالي 
30 هزار نفر جمعيت را در خط س��احلي خليج فارس و درياي عمان 
راه اندازي يا تكميل كند، افزود: در اين راس��تا اقدامات خوبي صورت 
گرفته اس��ت كه به زودي خبرهاي خوش��ي در اين خصوص منتشر 

خواهد شد.
نبوي همچنين از راه اندازي نخس��تين مركز تنوع زيستي خاورميانه در 
جزي��ره هرمز خبر داد و گفت: در س��ال 87 اجالس وزراي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست منطقه اي دريايي )راپمي( مصوب كرد كه مركز 
منطقه اي تنوع زيستي خاورميانه در ايران و جزيره هرمز احداث شود. 
معاون محيط زيس��ت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره 
به اين كه اين مركز اولين مركز تنوع زيستي خاورميانه است، تصريح 
كرد: عمليات اجرايي اين مركز آغاز ش��ده است و تا پايان سال جاري 

به بهره برداري مي رسد.
 .

تهدید جنگل هاي زاگرس مركزي
 يافت��ه ه��اي تحقيقاتي نش��ان مي ده��د بخش وس��يعي از عرصه 
جنگل ه��اي زاگرس مركزي در زير آش��كوب توده هاي جنگلي 
در ش��يب هاي مختلف، م��ورد زراعت ديم قرار گرفته اس��ت. به 
گزارش م��وج به نقل از دبيرخانه پروژه حفاظت از تنوع زيس��تي 
زاگ��رس مرك��زي، زراعت ديم در زي��ر اش��كوب از عمده ترين 
موارد تخريب جنگل هاي زاگرس و از جمله جنگل هاي گس��تره 
 زاگرس مركزي اس��ت كه منجر به جنگل زدايي تدريجي و حذف 
گونه هاي جنگلي مي شود و در نهايت اين نوع كاربري، مي تواند به 
عنوان يكي از كانون هاي عمده فرسايش خاک تلقي شود. مرتضي 
ابراهيمي رستاقي، عضو شوراي عالي جنگل، مرتع و آبخيزداري، با 
 ارائه مقاله اي در مورد تهديدات تنوع زيس��تي در زاگرس مركزی، 
افزود: در چارچوب مطالعات تهيه نقش��ه پوش��ش جنگلي منطقه 
زاگ��رس، جنگل هاي اس��تان چهارمح��ال و بختي��اري به روش 
سيس��تماتيك آماربرداري ش��دند.وي خاطرنش��ان كرد: اگرچه به 
استناد داده هاي فوق، سطحي معادل 12 تا 13 درصد جنگل ها به 
زراعت ديم اختصاص دارد، اما س��طح واقعي اين نوع كاربري در 

جنگل هاي مورد مطالعه،  بيش از ارقام ياد شده است.

خبر
اخالق محیط زیست  

 مدي��ر حفاظ��ت محيط زيس��ت نهبن��دان گف��ت: ب��ا اقدام��ات و رايزني هاي 
ص��ورت گرفته و انجام عمليات كارشناس��ي، تاالب كجي نمك��زار نهبندان در 
ليس��ت تاالب هاي بين المللي قرار مي گيرد. به گزارش ايس��نا منطقه خراس��ان 
جنوبي، مس��عود مس��تقيم در جمع دانش��جويان و هنرمندان كشوري، استاني و 
شهرس��تاني در مح��ل تاالب كجي  نمك��زار نهبندان اظهار ك��رد: اين تاالب در 
75 كيلومتري ش��مال ش��هر نهبندان و در كنار محور اصل��ي زاهدان به بيرجند 
واقع ش��ده اس��ت. وي با بيان اين كه اين تاالب داراي 22 هزار و 765 هكتار 
وس��عت اس��ت، تصريح كرد: تاالب كجي نمكزار نهبندان در س��ال گذشته به 
باالترين ميزان آبگيري خود رس��يده كه نخس��تين آبگيري آن در مهر ماه س��ال 
 گذش��ته بوده است. مدير حفاظت محيط زيس��ت نهبندان اين تاالب را يكي از 
 منحصر به فردترين و زيباترين پديده طبيعي شرق كشور دانست و افزود: با توجه 
به آبگيري خوب تاالب كجي نمكزار نهبندان در س��ال گذش��ته، 14 گونه پرنده 
آبزي و كنارآبزي از قبيل مرغابي سرس��بز، فالمينگو، هواس��يل و كش��يم به اين 
محل مهاجرت كرده و نيز هنوز س��ير مهاجرت آنان ادامه دارد.مستقيم با اشاره 
ب��ه اين كه اين ت��االب داراي 32 گونه پرنده بومي نظير زاغ بور، هوبره و عقاب 
طاليي اس��ت، گفت: ده گونه خزن��ده از قبيل بزمچه بياباني، سوس��مار درنده 

ايران��ي، مار قيطاني، ش��تري و پلنگي در تاالب كجي نمكزار نهبندان زيس��ت 
مي كنن��د.وي اين تاالب را زيس��تگاه 14 گونه پس��تاندار نظير خرگوش، روباه، 
كفتار، گرگ، پايكا، پامس��واكي، زرده بر و تشي دانست و اظهار كرد: اين پديده 
منحصر ب��ه فرد طبيعي هر س��اله پذيراي محيط دوس��تان و عالقه مندان زيادي 
اس��ت، به طوري كه در ايام عيد نوروز امس��ال بيش از چهار هزار نفر از تاالب 
كجي نمكزار نهبندان ديدن كردند. مدير حفاظت محيط زيست نهبندان از هزينه 
ش��دن اعتباري بالغ بر 650 ميليون ريال تاكنون به منظور س��اخت س��اختمان، 
تجهيزات و فنس كش��ي پاسگاه محيط باني تاالب كجي نمكزار نهبندان خبر داد 
و تصري��ح كرد: براي تأمي��ن رفاه حال طبيعت گردان و محيط دوس��تان نيازمند 
اختصاص اعتبار براي آس��فالت ش��دن راه اين تاالب را داريم. مس��تقيم افزود: 
اميدواري��م در ص��ورت تصويب طرح تكثير، پرورش و احي��اي جبير)آهو( در 
اي��ن تاالب بتوانيم اقدامات خوبي را در اين راس��تا ص��ورت دهيم. وي اضافه 
كرد: آب اين تاالب به واس��طه امالح معدني فراوان خاصيت درماني نيز دارد و 
براي درمان دردهاي روماتس��يم، آرتروز، مفاصل و بيماري هاي پوستي مناسب 
است. كارشناس هنرهاي تجسمي اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبي در 
ارتباط با اين تور يك روزه، به ايسنا گفت: در اين تور يك روزه مجسمه سازي 

 و عكاس��ي ك��ه در محل تاالب كجي نمك��زار نهبندان برگزار مي ش��ود، تعداد 
35 هنرمند و دانش��جو از شهرس��تان هاي بيرجند، نهبن��دان و فردوس همراه با 
اساتيدي از دانش��گاه هاي تهران و بيرجند حضور دارند. بلقيس افضليان هدف 
از اجراي اين تور را شناسايي و معرفي استعدادهاي بالقوه و ناشناخته خراسان 
جنوبي دانست و اظهار كرد: آشنايي هنرمندان مجسمه ساز و عكاس با ويژگي ها 
و ش��اخص هاي دس��ت نخورده طبيعت كه در ساخت آثار هنري مؤثر است، از 
ديگر اهداف اين تور اس��ت. وي اظهار كرد: در بخش مجسمه س��ازي برخي از 
هنرمن��دان به صورت انفرادي و برخي به صورت گروه هاي س��ه تا چهار نفره 
توانس��تند 12 اثر را توليد كنند و موضوعات اين آثار نيز مرتبط با تاالب كجي 
نمكزار نهبندان نظير س��اخت تمس��اح انتخاب شده اس��ت. كارشناس هنرهاي 
تجس��مي اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبي ادامه داد: در بخش عكاسي 
نيز هنرمندان از مناظر طبيعي، انواع پرندگان، خزندگان، پستانداران، پوشش هاي 
گياهي و ساير گونه هاي جانوري اين تاالب عكس هاي مختلفي را گرفتند. وي 
خاطرنش��ان كرد: استاد محمدرضا ذبيح ا...  زاده، مدرس دانشگاه تهران در رشته 
مجسمه سازي و استاد محمدعلي بيدختي، مدرس دانشكده هنر دانشگاه بيرجند 

به همراه دانشجويان و هنرمندان در اين تور حضور يافتند.

تاالب نمكزار نهبندان در لیست تاالب هاي بین المللي قرار مي گیرد

توليد هر سانتي متر خاک
500 سال زمان مي برد

يك استاد دانشگاه و كارشناس مسائل زيست محيطي با اشاره به اين كه توليد 
هر سانتي متر خاک حداقل 500 سال زمان مي برد، نسبت به قاچاق خاک در 
كشورمان هشدار داد. به گزارش مهر از خرم آباد، سميه روشني در سمينار علمي 
زمين پاک در محل س��الن اجتماعات اداره كل محيط زيست استان لرستان در 
سخناني اظهار داشت: آب و خاک مهم ترين منابع طبيعي كشورمان محسوب 
مي شوند كه متأسفانه در طول سال هاي اخير به داليل مختلف از جمله ازدياد 
جمعيت، ما ش��اهد كمبودهايي در اين زمينه هستيم.وي به موضوع فرسايش 
خاک در كش��ور اش��اره كرد و گفت: از ديگر چالش هاي زيست محيطي كه 
حوزه خاک كش��ورمان را تهديد مي كند، بحث قاچاق خاک است. اين فعال 
زيست محيطي با تأكيد بر ضرورت حفاظت از خاک در كشور، يادآور شد: هر 
روزه به داليل مختلف، مقدار زيادي از خاک در كشور از دست مي رود.روشني 
خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه براي توليد هر سانتي متر خاک يك دوره 
زماني 500 تا 700 س��اله زمان نياز است.وي در ادامه سخنان خود با تأكيد بر 
ضرورت توجه به كشاورزي اصولي در كشور و استان، بيان داشت: كشاورزي 
 پايدار، خود يكي از راهكارهاي حفظ آب و خاک در كش��ورمان محس��وب 
مي ش��ود. اين فعال محيط زيست همچنين در بخش ديگري از سخنان خود 
 با اشاره به چالش هاي زيست محيطي كشور در حوزه دفع پسماندها، عنوان 
كرد: امروز وضعيت دفع پس��ماندهاي صنعتي يك��ي از مهم ترين معضالت 

زيست محيطي ايران است. 

نسل ميش مرغ در حال انقراض
»مي��ش مرغ« به عنوان يك��ي از نادرترين و زيباترين پرن��دگان جهان رو 
ب��ه انقراض اس��ت، به طوري ك��ه هم اكن��ون تنها 35 قطع��ه از آن باقي 
مان��ده كه اين تعداد نيز در آذربايجان غرب��ي زندگي مي كنند. به گزارش 
مهر، مراحل زيس��ت گونه نادر و در حال انق��راض پرنده »ميش مرغ« در 
 دشت سوتاو شهرس��تان بوكان، به عنوان اصلي ترين زيستگاه اين جاندار 
مس��تند سازي مي ش��ود. »ميش  مرغ«، پرنده  اي از خانواده هوبرگان بوده 
كه در دش��ت هاي وسيع و بي  درخت، زمين هاي استپي و كشت زارهاي 
پهن��اور حبوب��ات و علفزاره��ا زندگي مي كند كه با توج��ه به در معرض 
خط��ر و انقراض بودن اين جانور، گروهي مستندس��از به كارگرداني فتح 
ال��ه اميري، كارگردان فيلم هاي »حيات وحش ايران«، به مدت يك س��ال 
از مراحل زيس��ت اين پرنده در حال انقراص فيلم تهيه مي كند. هم اكنون 
مراحل فيلمبرداري اين مستند آغاز شده و تاكنون مراحل رفتارهاي جنسي 
اين پرنده به تصوير كش��يده شده است. بر اثر شكار بي رويه، خشكسالي 
و از بين رفتن پوشش گياهي، هم اكنون تنها از اين گونه در حال انقراض 
 فق��ط 35 قطعه در جهان باق��ي مانده كه اين تعداد نيز در بوكان زيس��ت 
مي كنند. هدف از ساخت اين فيلم مستند به تصوير كشيدن مراحل زيست 
اين پرنده زيبا و منحصر به فرد و تشويق مردم به حفظ و حراست از گونه 
هاي در حال انقراض حيات وحش ايران عنوان ش��ده است. »ميش مرغ«، 
يكي از بزرگ ترين پرندگان ايران اس��ت كه از نظر ش��كل و جثه شباهت 
زيادي به بوقلمون دارد و داراي گردن و پاهايي كشيده، بال ها و منقار پهن 
و پرهاي رنگارنگ اس��ت و روي زمين النه سازي مي كند. »ميش مرغ« در 
فص��ل بهار تخمگذاري مي كند و در هر دوره دو تا چهار تخم مي گذارد و 
 پ��س از 25 تا 27 روز جوجه ها به دنيا مي آيند.اين پرنده، در بهار كه زمان 
جوجه آوري است آشيانه خود را در قسمت هاي انبوه مزارع مي سازد، اما 

در پاييز و زمستان نيز مي توان آنها را در مزارع درو شده مشاهده كرد.
مي��ش مرغ، يك پرنده نادر در جهان به ش��مار مي رود كه در زمان حاضر 
در فهرس��ت س��رخ اتحاديه بين المللي حفاظت از جمعيت و منابع طبيعي 
قرار دارد.با تالش محيط بانان محيط زيس��ت شهرس��تان بوكان و حمايت 
 م��ردم به ويژه روس��تاييان از جوجه هاي اين پرن��ده حفاظت و نگهداري 
مي ش��ود. در بوكان، قوچ و ميش ارمني، ميش مرغ، س��مندر كردس��تاني، 
كبك چيل و به تازگي درناي طناز، مش��اهده شده كه از گونه هاي نادر و 

در حال انقراض هستند.

باغ وحش هاي خانگي در کشور 
رو به افزايش است

رئيس بيمارس��تان دامپزش��كي تهران با اعالم هش��دار نس��بت به افزايش 
 روز اف��زون نگه��داري از حيوان��ات در خانه هاي ش��هروندان، از وجود 
باغ وحش هاي پنهان در كشور خبر داد. اميد محبي در گفتگو با مهر اظهار 
داشت: عمده افراد مراجعه كننده به بيمارستان دامپزشكي را كساني تشكيل 

مي دهند كه سگ و گربه نگهداري مي كنند. 
وي ب��ا عنوان اين كه ح��دود 80 درصد افرادي كه عالقه مند به نگهداري 
حيوان هس��تند، سگ و گربه دارند، افزود: 20 درصد ديگر نيز پرنده، مار، 
ميمون، سنجاب، همستر و... دارند. محبي با اشاره به عالقه رو به افزايش 
 نگه��داري از حيوان��ات در خانه ه��ا، ادامه داد: من افرادي را در كش��ور 
مي شناسم كه در حد باغ وحش حيوان در خانه نگهداري مي كنند و كسي 
خبر ندارد. رئيس بيمارس��تان دامپزشكي تهران با تأكيد بر خودداري افراد 
از نگه��داري برخي از حيوانات در خانه ه��ا، افزود: حيواناتي مثل ميمون 
و سنجاب نبايد خريداري و نگهداري شوند. وي با اشاره به گرايش زياد 
افراد براي نگهداري از س��نجاب در منزل، گفت: متأسفانه سودجويان در 
غرب كشور با صيد اين حيوان، نسل سنجاب را نابود مي كنند. محبي در 
پاس��خ به اين س��ئوال كه نگهداري از حيوان توسط برخي افراد مي تواند 
فقط يك مد و تقليد باشد، افزود: من اين موضوع را قبول ندارم و معتقدم 
برخ��ي افراد به دليل عالقه و خ��أ عاطفي كه دارند از حيوانات نگهداري 

مي كنند.
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مرد آهنين
مرتكب قتل شد! 

بازيكن تيم بس��كتبال ذوب آهن اصفهان كه در ديدار برگشت 
تيم��ش با تيم ش��هرداري گرگان ضمن برخاس��تن از نيكمت 
ذخيره با عصبانيت سالن ملت اصفهان را ترک كرده بود، علت 
اين كار را فقدان نامش در ليس��ت ذخيره ه��اي تيم ذكر كرد. 
آرن داوودي اظه��ار داش��ت: در حالي كه خ��ود را براي بازي 
آماده كرده بودم ، به دس��تور كوهيان س��رمربي تيم ذوب آهن 
ب��ر روي صندلي تعويض بازيكن قرار گرفتم اما در اين هنگام 
ناظر مس��ابقه به من گفت كه نامم در ليست تيم وجود ندارد. 
وي افزود: در چنين ش��رايطي بازيكن حتي نمي تواند برروي 
نيمكت ذخيره هاي تيم بنشيند اما نمي دانم چرا مسئوالن تيم 
و سرمربي قبل از بازي مرا از اين موضوع آگاه نكردند. بازيكن 
تيم بس��كتبال ذوب آهن اصفهان در پاس��خ به اين پرس��ش به 
چه دلي��ل از تركيب اين تيم براي ديدار با ش��هرداري گرگان 
كنار گذاشته ش��دي؟ گفت: در سالمت كامل قراردارم و هيچ 
مشكلي براي بازي مقابل شهرداري گرگان نداشتم اما از انگيزه 
 كادرفني براي حذف نام من از ليس��ت بازيكنان تيم بي اطالع

هستم. 

مديرعامل باشگاه س��پاهان اصفهان اظهار داشت: قهرمانی خود 
را مديون برنامه ريزی و تالش مجموعه باش��گاه و فوالدمباركه 
می دانيم. محمدرضا ساكت بعد از قهرمانی تيمش اظهارداشت: 
مردم آبادان مثل مردم تبريز پرش��ور هستند و نشان دادند تحت 
هر شرايطی از تيم خود حمايت می كنند.  اميدوارم شرايطی برای 
اين تيم پرهوادار مهيا شود تا در ليگ قهرمانان آسيا حضور داشته 
باش��ند. وی افزود: به لطف خدا توانستيم برای دومين بار پياپی 
قهرمان ش��ويم و با 3 قهرمانی در ليگ برتر پرافتخارترين باشيم. 
قطعا اين موفقيت را مديون برنامه ريزی و تالش تمام مجموعه 
باشگاه و كارخانه فوالدمباركه می دانيم. ساكت خاطرنشان كرد: ما 
با قلعه نويی برای فصل آينده تمام كرديم و مشكلی از اين بابت 
نداريم؛ بنابراين برای فصل آينده باز هم قلعه نويی روی نيمكت 
سپاهان خواهد نشست. مديرعامل باشگاه سپاهان در ادامه افزود: 
برای فصل آينده  درصدد هستيم تا تيم قدرتمندی را در ليگ برتر 
و ليگ قهرمانان آسيا مهيا كنيم تا فقط به قهرمانی در ليگ قهرمانان 
آسيا فكر كنيم. ما نشان داديم يك تيم حرفه ای و با انضباط هستيم 

و همه طرفداران ما به تيم خودشان افتخار می كنند. 

يكی از چهره های شناخته شده مس��ابقات قويترين مردان ايران 
 طی س��ال ه��ای اخير، در ن��زاع خيابانی مرتكب قتل ش��د. طی

سال های گذشته در رقابت های قويترين مردان ايران چند گروه 
از ورزشكاران كه با يكديگر ارتباط خانوادگی دارند، حضور يافته 
و هر كدام نيز در دوره ای موفق به كسب عنوان نخست شده اند. 
حاش��يه حضور اين افراد در مسابقات سال های اخير كم نبوده و 
 از گوش��ه و كنار اخبار دع��وای گروهی آنها پيرامون رقابت های
س��ال های اخير به كرات رس��انه ای شده اس��ت. اين بار اما خبر 
تأسف بارتر از موارد قبلی است و بحث قتل عمد به ميان كشيده 
شده؛ »ق« يكی از قويترين مردان ايران كه چهره شناخته شده ای در 
اين مسابقات به حساب می آيد چند روز پيش در نزاعی خيابانی 
باعث كشته شدن يك شهروند می شود. در اين نزاع خيابانی كه طبق 
اخبار رسيده، بر سر يك اختالف مالی بوده است 4 انگشت يكی از 
افراد درگير در اين نزاع، قطع و فرد ديگری نيز با ضربات ورزشكار 
معروف مجروح می شود. مجروحان اين درگيری به بيمارستانی در 
غرب تهران منتقل می شوند اما تالش پزشكان برای نجات يكی از 

مجروحان بی ثمر می ماند و جان خود را از دست می دهد.

منت بی جای قطبی بر سر فوتبال!خبر

کرش و دایی رودررو با ژنرال
حتما شنيده ايد كه كارلوس كرش گفته است كه ميانگين 
س��ني بازيكنان ايراني باال اس��ت يا به تعبيري بازيكنان 
شما پير هستند؟ نظرتان شما در اين باره چيست؟اظهار 

نظر كارلوس كرش 2 واكنش متفاوت داشت.
اول امير قلعه نويی: به هر حال ايشان نظرات خودش را 
اعالم كرده اس��ت. از نظر من شناسنامه بازيكنان مالک 
نيس��ت، در بازي منچس��تريونايتد مقابل شالكه گل اول 
منچس��تر را رايان گيگز به ثمر رس��اند كه س��ن و سال 
بااليي دارد. فكر مي كنم ميانگين س��ني 28 س��ال براي 

بازيكنان ايده آل است.
و دوم علی دايی كه همين اظهار نظر يك جمله ای از او 
كافی اس��ت تا بدانيم او چه نظری دارد: كارلوس كرش 

راست می گويد بازيكنان ما بسيار پير هستند.
اي��ن 2 اظهار نظر باعث ش��د كه آن ح��رف كارلوس و 
 اي��ن 2 ح��رف مربي��ان وطن��ی را از دو منظر بررس��ی

كنيم:
1- ح��رف ه��ای قلعه نويی باعث ش��د كه نس��بت به 
ليس��ت منچستريونايتد حساس ش��ويم. سرک به ليست 
تيم منچس��تريونايتد ثابت كرد كه حق با اميرخان است 
و اي��ن تيم اكنون بازيكنان اصلی اش س��ن بااليی دارند 
اما نكته هايی هس��ت ك��ه امير خان ژن��رال به آن توجه 

نكرده است.
اوال در تيم منچستريونايتد ادوين فن درسار، رايان گيگز 
و پل اسكولز تنها بازيكنانی هستند كه سن بااليی دارند 
و الكس فرگوسن آنها را برای باالنس كردن تيمش نگه 

داشته است.
ثاني��ا بازيكن س��ن ب��االی ام��روز منچس��تريونايتد در 

 حال��ی ج��ذب اي��ن تيم ش��ده اند ك��ه همگ��ی طفل
بوده اند! 

فرگوس��ن گيگز 37 س��اله را در 26 س��الگی، پاتريك 
اورا، ماي��كل كاري��ك و نماني��ا ويديچ 29 س��اله را در 
22 س��الگی، ريو فرديناند 32 س��اله را در 21 س��الگی، 
 اندرس��ون 23 س��اله را در 18 س��الگی، وي��ن رون��ی

25 س��اله را در 17 س��الگی، فابيوی 20 ساله را در سن 
16 س��الگی، آنتونيو والنسيای 25 ساله را در 23 سالگی 
 و خاوير هرناندز را در سن 22 سالگی به خدمت گرفته

است.
در واقع اگر فرگوسن الگوی اميرخان است كه به ظاهر 
هس��ت چون از او خيلی نقل قول می كن��د، بايد توجه 
داش��ت كه الكس همواره در پی پشتوانه سازی برای تيم 

خود است.
وی تيم��ی را می س��ازد ك��ه بتواند در طول س��ال های 
بعدی از آن به��ره بگيرد. كداميك از مربيان ما حاضرند 
بازيكن��ی حتی ب��ا كيفيت رون��ی را در 17 س��الگی به 
خدمت بگيرند؟ كدامش��ان حاضرند فابيوی 16 ساله را 
ب��ه تيم خود بياورند و از 18 س��الگی فيكس تيم كنند؟ 
ريو فرديناند اگر در تيم های ايرانی بود ش��انس مطرح 

شدنش يك به هزار بود. 
مطمئن��ا از همين حاال فرگوس��ن به فكر اين اس��ت كه 
قي��د امثال فردينان��د را در بلند مدت بزند و جانش��ينی 
برايش پيدا كند كما اين كه فرگوس��ن، از 3 س��ال پيش 
ب��ه جانی ايوانز 23 س��اله و از يكس��ال پيش به كريس 
 اس��مالينگ 21 ساله به عنوان جانشين فرديناند نگريسته

است.

پ��س آقای قلع��ه نوي��ی مجبوريم كه با ش��ما مخالفت 
كني��م چ��ون مث��ل تيم ام��روز س��پاهان محص��ول كار 
10 س��اله ش��ما يا باش��گاه س��پاهان نيس��ت و بسياری 
از آنه��ا بازيكنانی ب��وده اند كه در ديگ��ر تيم ها چهره 
 كه ش��دند و بع��د تجربه اندوختند به جم��ع تان اضافه

شدند.
 ب��ه همي��ن علت و ب��ه آن دليل كه بازيكن��ان 17، 18، 
19 و 20 س��اله در ليگ ايران به ندرت يافت می شوند، 
 ح��ق ب��ا كارلوس كرش اس��ت ك��ه می گوي��د بازيكن

نداريم.
2- منظر دوم، بحث نسل جديد تيم ملی و افشين قطبی 
است. افشين خان قطبی می گفت: نفر بعد از من خيالش 

راحت اس��ت چون من نسل تيم ملی را عوض كردم و 
تيمی را س��اختم كه نفر بعدی تيم��ی آماده را در اختيار 

خواهد داشت.
ك��رش بازی ايران با روس��يه را از نزديك ديد و اگر آن 
تيم آماده و س��اخته شده توسط قطبی اينقدر خوب بود، 
بايد س��رمربی جديد تيم ملی را ش��گفت زده می كرد تا 
خيال��ش از باب��ت نفرات تيممان تا ج��ام جهانی 2014 
راحت ش��ود اما كرش نه تنها دل خوش نشد بلكه بدتر 

نگران شده است. 
فكر می كنم اين ديگر بيشتر از اين توضيح ندارد كه قطبی 
 نتوانس��ت آن تيمی را كه منت آن را بر سر ما گذاشت،

بسازد.

هفته بیست و پنجم لیگ آزادگان
نطنزي ها مي مانند اگر در بازي امروز ببرند

تيم فوتبال فوالد نطنز اصفهان امروز در اصفهان به مصاف ماشين سازي 
تبريز مي رود و در صورت پيروزي مقابل اين تيم قعر جدولي تا حدود 

بسياري خيال خود را از سقوط نكردن راحت مي كند.  
بازي تيم هاي فوالد نطنز اصفهان و ماشين سازي تبريز امروز از ساعت 
16:30 در نطنز برگزار مي ش��ود و ش��اگردان ش��اه زيدي در تالشند با 
پي��روزي در اين مس��ابقه جايگاه خ��ود را در ج��دول رده بندي ليگ 

آزادگان بهبود بخشند.
ف��والد نطنز ك��ه در فصل جاري عملكرد نامناس��بي از خود به نمايش 
گذاش��ته، امروز در يك مس��ابقه خانگ��ي ميزبان تي��م هم امتياز خود 
ماشين س��ازي تبريز اس��ت و با توجه به اس��ترس قعرنش��يني دو تيم، 

مسابقه امروز از اهميت بسياري براي آنها برخوردار است.
اين تيم كه از 24 بازي خود تنها 28 امتياز كس��ب كرده، با تفاضل گل 
بهتر نسبت به ماشين سازي تبريز در جايگاه دوازدهم جدول رده بندي 
قرار دارد. ش��اگردان شاه زيدي در صورت پيروزي مقابل ماشين  سازي 
تبري��ز جاي��گاه خود را در ج��دول رده بندي بهبود مي بخش��ند و اميد 
بس��ياري به بقا در ليگ دسته اول باش��گاه هاي كشور خواهند داشت. 
اين تيم در بازي امروز تنها ش��هريار ش��يروند را به دليل محروميت در 
اختيار ندارد. در صورت كسر امتياز از تيم پيام مشهد به دليل تخلفات 
اين تيم مش��هدي كه طي روزهاي گذشته شايعاتي در مورد آن شنيده 
مي شود، فوالد نطنز در جدول گروه اول مسابقات ليگ دسته اول، يك 
پله صعود مي كند. تيم اصفهاني هفته آينده در آخرين هفته مس��ابقات 

ليگ دسته اول باشگاه هاي كشور به مصاف گل گهر سيرجان مي رود.

اين انتخابها، انتخاب کرش بود 
يا فدراسيون؟

انتخاب مربيان تيم ملی بزرگساالن و تيم فوتبال اميد موجی 
از سوال را جلوی چشم مردم قرار داده است! تا جايی كه 
با تعجب به يكديگر نگاه می كنند و از هم می پرس��ند كه 
انتخاب منصوريان به عنوان سرمربی اميد و افرادی چون 
نمازی برای دستياری كرش در تيم بزرگساالن كدام كارنامه 
و كدام ادله را پشت س��ر خود داشته است؟! اين پرسش 
در واقع بزرگترين پرس��ش جامعه فوتبال طی سال های 
اخير اس��ت اما همين پرسش چنان آرام و زمزمه دار گفته 
می شود كه تو گويی به هيچوجه پرسيده نمی شود و دليل 
اين عدم پرسش هم فقط اين است: می گويند كرش در اين 
ارتباط برنامه گرفته و از روی برنامه ها نفراتش را انتخاب 
كرده است! وقتی كرش انتخاب كند جامعه فوتبال با ترديد 
انتقاداتش را مطرح می كند چرا كه اين بار تصميم س��از نه 
يك غيرفوتبالی يا يك مربی درجه 2، 3 بلكه يك فوتبالی 
كه جزء مربيان درجه اول جهان است بوده است! در واقع 
اگر اين انتخاب ها توسط كسی به غير از كرش گرفته شده 
بود االن كارشناسها،  منتقدان و جامعه فوتبال ايران را روی 
سرشان گذاش��ته بودند چراكه منصوريان تنها يك تجربه 
س��رمربيگری دارد كه در پاس همدان بوده است و آن هم 
ناموفق بوده و پس از آن فقط چند ماهی دستيار قطبی بود و 
بس! نمازی كه دستيار كرش شده آخرين مربی تصميم ساز 
در اس��تيل آذينی اس��ت كه پيش از همه ديگران به دسته 
اول س��قوط كرده است! اكبر محمدی سرمربی نوجوانان 
هم ك��ه كارنامه اش حتی به اندازه 2 مربی ذكر ش��ده باال 
نيست!پس بايد چه گفت؟ اولين گمانه زنی اين است:كرش 
تصمي��م نگرفته اس��ت! بلك��ه برايش تصمي��م گرفته اند 
 چراكه اين انتخاب ها به ش��دت ش��بيه ب��ه انتخاب های

ماههای گذش��ته اس��ت. آنجا كه منصوري��ان و محمدی 
انتخابهای فدراس��يون بودند و هنوز  هم هس��تند! دومين 
گمانه زنی اين اس��ت:كرش فقط مربيانی می خواهد كه از 
خود هيچ ايدئولوژی نداش��ته باشند تنها مجری برنامه ها 
و نظرات كرش باش��ند! به اينجای كار كه می رسيم برای 
انتقاد كردن دچار ترديد شديدی می شويم! چراكه اجرای 
ايده های كرش به هيچوجه غلط نيست! در واقع اگر قرار 
بود مربيان ايرانی ما ايده های خودش��ان را اجرا كنند كه به 
هيچوجه نيازی به كرش و امثالهم نداشتيم! در واقع اگر مربی 
صاحب ايدئولوژی )و مدعی( به رأس امور می گذاش��تيم 
كه ديگر آن مربی مجری ايده های كرش نمی ش��د و عمال 
كرش و دانايی ها و دانس��ته های او را از دس��ت می داديم! 
در چنين فضايی چه بايد گفت؟ باز می رس��يم به پرسش 
ابتدايی: آيا انتخاب مربيان بی كارنامه غلط بود؟اگر كارنامه 
داشتند كرش را تحويل نمی گرفتند اما بی كارنامه بودن هم 
چندان جالب نيس��ت! هست؟ در اين مطلب خودمان هم 
دس��ت آخر به اين نتيجه نرس��يديم كه اين كار غلط بوده 
يا درس��ت بلكه مبحثی پيچيده بود كه حداقل ما پاسخی 
برای آن نيافتيم و مهم ترين دليل شكست ما در رسيدن به 
نتيجه و پاسخ پرسش جامعه شكست های پی درپی مربيان 
ايرانی در رأس تيمهای ملی بوده اس��ت كه ما در دفاع از 
كارنامه دارهای شان )كارنامه های بهتر در ايران( هم دچار 

ترديد می كند! و اجازه دفاع كامل به ما نمی دهد! 

یادداشت با وجود ثبات مدیریت و بودجه کافی
سپاهان قهرمان نمی شد، قواعد فوتبال زير سوال می رفت!

ناصر حجازی 5 ماه پيش در پاسخی كه به سئوال خبرنگاران 
داده پيش بينی كرد كه سپاهان قهرمان ليگ می شود و آن 

روزها سپاهان در رده 13 جدول به سر می برد!
در  اين ارتباط از حجازی سوال كرديم و گفتيم كه چگونه 
اين مسأله را پيش بينی كرده است. ايشان در پاسخ چنين 
گفت: چرا سپاهان نبايد قهرمان ليگ می شد؟ ثبات مديريت 

و بودجه دارد كافی بود درست هدايت شود كه شد.
به راستی برای موفقيت در مسابقات ورزشی يك باشگاه 

چه می خواهد؟
آيا به غير از اين  است كه بودجه و ثبات حرف اول و آخر 
را در ورزش می زند؟ ساكت سال هاست كه در اصفهان 
مديريت سپاهان را برعهده دارد. در اين ارتباط بايد به قول 
اميرخان خدا را شاكر باشيم كه حداقل يك باشگاه ورزشی 
در ايران وجود دارد كه عمر مديرش در مديريت باشگاه به 
يك دهه رسيده است. ساكت در اين يك دهه خيلی راحت 
و با برنامه تيم های پايه اش را قدرتمند كرد و حتی سپاهان 
نوين را هم به ليگ برتر آورد كه امتيازش البته بنا به دستور 

به تيم ديگری واگذار شد! 
طی يك دهه و ثبات مديريت تقريباً همه برنامه های ساكت 
به اجرا درآمد و از مدرسه فوتبال بگيريد و تقويت تيم های 

پايه تا فرهنگ سازی در اصفهان و جذب هوادار!
در چنين شرايطی بايد اينگونه نوشت: اگر سپاهان قهرمان 

ليگ نشود بايد به قواعد فوتبال شك كرد!
به رقبای سپاهان نگاه كنيد!پرسپوليس به مراتب بودجه 
كمتری از ساكت و سپاهان داشت تا جايی كه بسياری 
رسانه ای  جذابيت  وجود  با  دايی  نظر  مورد  بازيكنان  از 
فوق العاده پرسپوليس جذب اين تيم نشدند و سر از سپاهان 
درآوردند! حتی عمادرضايی كه به اصفهان نرفت هم جذب 

پرسپوليس نشد!
نيست چرا  مديرعامل  عملی  به طور  هم  تيم  اين  مدير 
كه هيأت مديره ای ندارد! از آن گذشته كاشانی قريب به 
يكسال و نيم است كه مدير پرسپوليس شده است! يكسال 
و نيم كجا و 10 سال كجا؟ و از سوی ديگر رديف بودجه 

مشخصی هم برای پرسپوليس وجود ندارد!
ذوب آهن ديگر رقيب سپاهان كه شرايط بسيار نزديك به 
سپاهان دارد و هم عمر مديريت مديرش به 3 سال نمی رسد 
البته نسبت به سرخابی های پايتخت همين 3 سال هم زمان 

بسيار زيادی است.
با اين وجود شايد اگر آذری بود همان طور كه ذوب آهن 
را قهرمان حذفی كرده بود و به نايب قهرمانی رسانده بود و 
با تفاضل گل قهرمانی را به استقالل داده است، شايد امروز 

اين تيم جای سپاهان را گرفته باشد.
شرايط استقالل هم به طور دقيق شبيه به پرسپوليس است. 
اينها هم مثل آنها رديف بودجه ندارند و عمر مديريت 

مديرشان به يكسال هم نمی رسد! و به اين ترتيب حتی 
نمی توانند از تيم های پايه خودشان به درستی استفاده كنند! 
اينها حتی پيش از آغاز فصل هم زمان و بازيكن نداشتند 
و زمانی سرمربی انتخاب كردند كه تيمی مثل سپاهان از 

بدنسازی اردوی خارجی خود برگشته بود!
در چنين فضايی به راستی آيا نبايد سپاهان قهرمان می شد؟

سپاهان آنقدر بازيكن داشت كه در هر مسابقه يك تركيب 
را به ميدان فرستاد و به اين ترتيب حتی وقتی فشار بازيهای 
آسيايی و ليگ و جام حذفی هم به اوج رسيد با چرخش 
بازيكنان از فشار جا خالی داد و سرپا باقی ماند اما ديگران 
دچار استهالک و اصطكاک شديدی شدند و در نهايت به 
شدت افت كردند! به عنوان مثال در خط حمله سپاهان در 
يك بازی از توره و كاظميان استفاده می كرد و در بازی 

بعدی از عنايتی و يانوش!
در شرايطی مشابه اما استقالل آن قدر مجيدی را به ميدان 
فرستاد كه با برانكار او را از زمين بيرون می آوردند و فشار 
ميداودی و... را دچار  نهايت سيدصالحی، ميالد  هم در 

مصدوميت های متناوب كرد.
در پرسپوليس هم غالمرضا رضايی آنقدر بازی كرد تا سر 

از بيمارستان درآورد! 
آيا با اين توصيف ها نبايد حجازی 5 ماه قبل بتواند قهرمان 

ليگ را حدس بزند؟

 سرپرس��ت تيم فوتبال ذوب آهن با تش��ريح داليل ناكامی اين تيم در دستيابی به عنوان 
قهرمان��ی ليگ برتر تأكيد كرد، سبزپوش��ان اصفهانی برای دس��تيابی به اين مهم نياز به 
تقويت دارند. علی شجاعی با بيان اين مطلب افزود: تيم ما روند خوبی در مسابقات ليگ 
برتر داشت تا اين كه به مسابقات ليگ قهرمانان آسيا رسيديم. متأسفانه فشار مضاعفی 
كه در اين رقابت ها به بازيكنان وارد می آيد باعث می شود آنها نتوانند استمرار خود را 
در ليگ برتر حفظ كنند و همين می ش��ود كه در رقابت های داخلی افت می كنند. وی 
خس��تگی، نداشتن بازيكنان جانشين و مش��كالت حاشيه ای را از ديگر عوامل قهرمان 
نش��دن تيم ذوب آهن عنوان كرد و گفت: متاس��فانه در برخی پست ها كمبود بازيكن 

داريم و ناچاريم با تغيير پست بازيكنان تركيب تيم را كامل كنيم. 
به طور مثال در فصل جاری س��ينا عش��وری مصدوم و در يك بازی شاهين خيری هم 
محروم بود. در اين ش��رايط ناچار شديم در تركيب تيم جابجايی كرده و يك مدافع را 
به پس��ت هافبك دفاعی ببريم. اين برای تيمی كه می خواهد قهرمان ش��ود يك كمبود 
است. سرپرست تيم فوتبال ذوب آهن با اشاره به تعداد بازيكنان در تيم های مدعی چون 
سپاهان، استقالل و پرسپوليس، گفت: بازيكنان تيم ذوب آهن زحمت كشيده و می كشند 
و ضعفی متوجه آنها نيس��ت. ما اين فصل بازهم قهرمانی را از دس��ت داديم ان شاءا... 
در آس��يا جبران خواهيم كرد.شجاعی مش��كالت داوری را يكی ديگر از داليل ناكامی 
تيم ذوب آهن در مس��ابقات ليگ برتر عنوان كرد و گفت: ما در آس��يا هم خوب بازی 
می كنيم و هم خوب نتيجه می گيريم.ش��ايد يكی از داليلش قضاوت كم اش��تباه داوران 
باشد. متأسفانه اين فصل داوری ها در برخی ديدارها به ضرر تيم ذوب آهن بود. وی در 
خصوص ديدار برابر االمارات در هفته پنجم از مرحله گروهی ليگ قهرمانان آسيا گفت: 
االمارات همان طور كه در بازی رفت نش��ان داد، تيمی ضعيف نيست و بايد روی اين 
تيم حساب باز كرد. اين تيم با اين كه در ليگ دسته اول امارات بازی می كند اما حريف 

ضعيفی نيست و بازی دشواری مقابل اين تيم پيش رو داريم.
سرپرس��ت تيم ذوب آهن در ادامه افزود: خوش��بختانه تيم ما از چهار بازی گذشته در 

مسابقات ليگ قهرمانان آسيا اندوخته خوبی دارد و با روحيه و انگيزه ای مضاعف برای 
كس��ب حداكثر امتياز به ديدار االمارات می رويم تا صدرنش��ينی خود در گروه D ليگ 

قهرمانان آسيا را حتمی كنيم و در مرحله يك هشتم نهايی ميزبان باشيم.
شجاعی در خصوص تقويت تيم فوتبال ذوب آهن گفت: اين بستگی به تصميم مديريت 
باش��گاه و كارخانه ذوب آهن دارد. پيش��نهاد من اين اس��ت كه ابتدا قرارداد ابراهيم زاده 
تمديد شود، چرا كه ايشان شناخت خوبی از تيم ذوب آهن و بازيكنانش دارد. در عين 
حال تيم نياز به تقويت دارد و برای حضوری قدرتمند در پيكارهای داخلی و خارجی 
بايد پشتوانه ای قوی در تيم ايجاد شود. تيم فوتبال ذوب آهن روز سه شنبه هفته جاری 
در چارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی ليگ قهرمانان آسيا در ورزشگاه اختصاصی 

االمارات به ديدار اين تيم اماراتی می رود.

تمدید قرارداد ابراهیم زاده در اولویت
داليل قهرمان نشدن ذوب آهن در ليگ از زبان شجاعی

مسابقات جایزه بزرگ دوومیداني-تهران
دونده اصفهاني قهرمان دوي 200 متر شد

مقام نخست ماده 200 متر مسابقات آزاد جايزه بزرگ تهران به رضا قاسمي از 
اصفهان رسيد. مسابقات دووميداني جايزه بزرگ ايران در ماده دوي 200 متر 
با قهرماني رضا قاسمي دونده اصفهاني به پايان رسيد. قاسمي چندي پيش در 
مسابقات قهرماني كشور نيز قهرمان شده بود. قاسمي با كسب زمان 21 ثانيه و 
60 صدم در جايگاه نخست ايستاد. پس از وي، پيمان رجبي از بوشهر با ثبت 
زمان 21 ثانيه و 65 صدم در جايگاه دوم ايستاد و شهاب الدين طهماسبي با 
زمان 21 ثانيه و 67 صدم سوم شد. مسابقات جايزه بزرگ دووميداني مجموعه 
تخصصي آفتاب انقالب تهران با حضور حدود 50 ورزشكار از سراسر كشور 

در حال برگزاري است.

پیامدهای منفی یک حمایت 
نه بودجه برمی گردد نه امتیاز سوپر لیگ!

تيم بدمينتون هيات اصفهان يا همان امتياز به جا مانده از فوالد ماهان پس از 
تحمل يازدهمين شكست فصل به طور عملی به ليگ دسته يك سقوط كرد 

تا خيال همه اهالی بدمينتون را بابت فصل بعد راحت كند! 
وقت��ی تيم بدمينتون فوالد ماهان بعد از قهرمانی در فصل 88-89 با تصميم 
مسئوالن باشگاه باالجبار با ليگ خداحافظی كرد امتياز به جا مانده از اين تيم 

مسئوالن هيأت را وادار به تكرار برنامه سال قبل كرد.
وقتی سال 88 سپاهان با قهرمانی در دسته يك به ليگ برتر صعود كرد با اعالم 
اين كه اين باشگاه قصد موازی كاری در ورزش استان را ندارد قيد حضور 
در ليگ برتر را زد. مسئوالن هيأت تصميم گرفتند از سهميه به جا مانده از 
 اين تيم كه به سختی هم به دست آمده است با چنگ و دندان حمايت كنند.
رقابت های ليگ نزديك بود اما خريداری برای اين امتياز پيدا نشد تا اين كه 
مسئوالن هيأت تصميم گرفتند با هزينه هيأت تيمی را بسته و روانه ليگ كنند 

و تا روز پيدا شدن اسپانسر منتظر بمانند.
باالخره اواسط ليگ بود كه شركت نفت پايتخت آمادگی خود برای حمايت از 
اين تيم در ادامه ليگ را اعالم كرد. پايتخت در سال اول حضور در رده پنجم 

ايستاد اما امسال با تجربه تر از سال پيش مدعی عنوان قهرمانی است.
اما امس��ال بار ديگر اين داس��تان تكرار شد. اين بار فوالد ماهان از تيم داری 
انصراف داد تا امتياز قهرمان ليگ بدون حامی در آستانه از دست رفتن قرار 
گيرد. هيأتی ها اما امسال هرچه زدند به در بسته زدند و هيچ باشگاهی حاضر 
به حضور در سوپر ليگ بدمينتون نشد. اما هيأت دلخوش به تجربه سال قبل 
با شروع ليگ باز هم تيمی با هزينه و نام هيأت را بست و روانه رقابت ها كرد 
 و منتظر ماند تا شايد باز هم در ادامه اسپانسری اعالم آمادگی كند. تيم جوان و
بی تجربه هيأت اصفهان بدون حامی يكی پس از ديگری رقابت ها را پشت 
س��ر گذاشت اما با شكس��ت. شرايط تا نيم فصل به گونه ای بود كه اين تيم 
نتوانست برای ادامه ليگ نظر باشگاهی را جلب كند. به هر حال باشگاه داران 

هم حال و روز اين تيم را می ديدند و شايد برای شروع كمی دير شده بود.
نيم فصل اول رقابت ها وقتی تيم پايتخت در صدر جدول قرار گرفت هيأت 
اصفه��ان آخرين رده را به خود اختصاص داد. آغاز دور برگش��ت با چهار 
باخت ديگر برای اين تيم همراه ش��د تا نماينده بی جان اصفهان س��ه هفته 
پيش از پايان رسمی رقابت ها آخرين تير را از همشهری مدعی اش بخورد  
و عطای حضور در فصل بعد را به لقايش ببخشد و اولين تيم سقوط كرده 
به دس��ته يك لقب بگيرد. اين اتفاق برای ورزش اصفهان چندان خوشايند 
نيست از چند جهت. اول اين كه باشگاه های خصوصی عادت كرده اند  يك 
 سال سرمايه گذاری كنند و قهرمان شوند و سال بعد به دنبال هزينه كردن در

رشته ای پر طرفدارتر بروند. 
دوم اين كه هر چند اقدام هيأت اصفهان برای از دس��ت نرفتن سهميه ليگ 
برتری اين استان اقدامی مثبت بود اما به قيمت صرف بخش زيادی از بودجه 
هيأت. هزينه يك تيم ليگ برتری بدون احتساب قرارداد بازيكنان و فقط با 
هزينه تجهيزات و سفرها كمتر از 10 ميليون تومان نيست. اما هيأت زمانی 
كه مجبور می شود وظيفه باشگاه های حرفه ای را به دوش بكشد باعث هدر 
رفتن اعتباری می ش��ود كه می توانست صرف انجام فعاليت های پايه در اين 
رشته شود. امروز با سقوط نماينده اصفهان نه بودجه صرف شده بر می گردد 

و نه امتياز سوپر ليگ!



برنام��ه »هفت« اگر به فكر حفظ جايگاه نقد و منتقد اس��ت، 
مي تواند از ديگر چهره هاي برجس��ته نقد فيلم در كش��ور نيز 

استفاده كند.
برنامه »هفت« در يك س��الگي اش و تا همين  جاي كار نشان 
داده ك��ه چقدر وجودش براي س��ينماي ايران الزم اس��ت و 
در فضاي��ي كه رس��انه هاي مج��اري و مكتوب ه��ر كدام در 
فرهنگسازي مخاطب و جريان سازي در سينماي ايران ابزاري 
برن��ده و تعيين كننده اند، چق��در نبودش مي توان��د به خأ و 

سستي و انفعال در رفتارها و تصميم گيري ها بيانجامد. 
بي ش��ك حفظ جايگاه نقد و منتقد يكي از رسالت هاي برنامه 
سينمايي »هفت« است كه ديگر پس از يك سال مي توان به آن 
يك برنامه پربيننده را هم لقب داد. همچنان كه در برنامه هاي 
مشابه، معموالً كارشناس��ان، متنوع انتخاب مي شوند و همين 
تف��اوت نظره��ا مي تواند در جذابي��ت برنامه از يك س��و و 
تضارب آرا و دورشدن رويكرد برنامه تلويزيوني از انحصار، 

از سويي ديگر تأثير داشته باشد. 
س��ازندگان »هفت« مي توانند با هوشمندي، كاري كنند كه برنامه شان 
از جنج��ال و جذابيت برخوردار باش��د، ام��ا در آن توهيني به منتقد 

برنامه )كه نماينده همه منتقدان سينمايي است( صورت نگيرد. 
»هف��ت« اگر به فكر حف��ظ جايگاه نقد و منتقد اس��ت، بايد هر چه 
زودتر به فكر استفاده از ديگر چهره هاي برجسته نقد فيلم در كشور 
باش��د، چرا كه ادامه روند فعلي بيش��تر از آن كه به س��ينماي ايران 

كم��ك كند، به ضرر وجهه همه منتقدان س��ينمايي اس��ت و البته در 
درجه اول، خود مس��عود فراستي كه س��ال هاي سال، در رسانه هاي 
مكتوب سينمايي صاحب جايگاه بوده و در دانش، سليقه، استقالل و 
دلس��وزي او بحثي نيست، اما منطقي نيست كه نه او و نه هيچ منتقد 

ديگري، خود را فداي سينماي ايران كند. 
حميد پنداش��ته، فري��دون جيراني و ات��اق فكر برنام��ه »هفت«، به 
 ط��ور قطع از حضور منتقدان مختلف در برنامه هاي ويژه جش��نواره 
بيس��ت و نهم فيلم فجر ضرر نكرده اند. گرچه آن ش��كل رويارويي 

منتقد موافق و مخالف، نمي تواند چندان در قالب يك برنامه 
تلويزيوني راهگشا باشد، اما تنوع در چينش منتقدان سينماي 
ايران در مباحثه هاي رودرروي فيلمس��از- منتقد )چيزي كه 
اتفاق��ًا س��ال ها در رس��انه هاي مكتوب انجام ش��ده( هم به 
كيفي��ت برنامه »هفت« كمك مي كند و ه��م محافظ جايگاه 
نقد  و منتقد اس��ت. نقدها و منتقداني كه از البه الي صفحات 
كاغذي مجالت تخصصي و روزنامه ها طي س��ال هاي سال 
هوي��ت يافته اند و اتفاق��ًا هر ي��ك، مخاطبان ويژه اي را نيز 
داش��ته اند كه به قلم و نگاه موجود در نقد، اعتماد داش��ته اند 
و رس��انه ملي نيز مي تواند از اين اعتماد استفاده كند، چنانچه 
اين بهره گيري در برنامه هاي مختلف نقد فيلم و س��ريال در 

برنامه هاي تلويزيوني صورت گرفته است. 
س��ينماي ايران منتقد جريان س��از، با دانش و مؤثر كم ندارد 
و فق��ط تن��ي چند از اي��ن طي��ف مي توانند در كن��ار آقاي 
فراس��تي و در س��طحي باالتر از حضور گاه و بيگاه شان در 

نظرخواهي هاي برنامه، به ياري »هفت« بيايند. 
گردانن��دگان »هفت« مي دانند كه منتقد هر چ��ه هم دانش و نگاهي 
منطبق بر خواس��ته هاي مديران سيما داشته باش��د، بي نقص و يكتا 
نيس��ت و آنچه دارد بر اس��اس ذوق و س��ليقه و دان��ش خود دارد 
و چي��زي ب��ه او اله��ام نمي ش��ود. پس چ��ه بهتر كه ب��ه فكر حفظ 
 جاي��گاه منتقد باش��يم و دايره تق��دس و بي نقصي را بر او ترس��يم 

نكنيم.
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حضرت رسول اکرم)ص(:
هرکس عیب دیگران را در 
دنیا بپوشاند ، خداوند عیبش 
را به رستاخیز می پوشاند. 

عضو ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان گفت: در 
سال جاري 520 ميليارد ريال از بودجه شهرداري 
اصفهان براي امور فرهنگي شهر در نظر گرفته شده 
است. كريم نصراصفهاني در جلسه علني شوراي 
اسالمي شهر اصفهان با بيان اين كه نام گذاري سال 
90 به عنوان س��ال جهاد اقتصادي از س��وي مقام 
معظ��م رهبري بركات و آثار زيادي را در كش��ور 
مي گذارد، اظهار داشت: شهرداري اصفهان بايد با 
اس��تفاده از امكانات الزم، تالش خود را در جهت 
تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر اجرايي 
ك��ردن جهاد اقتص��ادي انجام ده��د. وي تصريح 
كرد: مديريت ش��هري اصفهان با تدوين برنامه اي 
منس��جم همانند برنامه پنج ساله چهارم، اقدامات 
خ��ود را در بخش هاي مختلف عمراني، فرهنگي، 
زيس��ت محيطي و خدماتي اجرايي مي كند. عضو 
شوراي اسالمي ش��هر اصفهان تأكيد كرد: تدوين 
سياست هاي كلي براي مديريت كالنشهر اصفهان 
و اجراي پروژه هاي ش��هري و ني��ز فعال تر كردن 
كميس��يون اقتصادي شوراي اس��المي شهر براي 
تحقق جهاد اقتصادي ضروري است. وي افزود: در 

سال جاري 520 ميليارد ريال از بودجه شهرداري 
اصفهان براي امور فرهنگي شهر در نظر گرفته شده 

است. 
نصر يادآور شد: احداث سالن هاي اجالس سران 
كش��ورهاي غير متعه��د، تكميل ف��از دوم ميدان 
ام��ام علي)ع( و س��اماندهي محله هم��ت آباد، از 
مهم تري��ن پروژه هاي مديريت ش��هري در س��ال 
جاري اس��ت كه بايد ب��ا حركتي جهاد گونه براي 
اجرايي ش��دن آن تالش كرد. وي در ادامه با اشاره 
 به نق��ش ش��وراها در ارتقاي خدم��ات در طول 
12 سال گذشته بيان داش��ت: مشورت، واگذاري 
ام��ور به مردم، تصميم هاي محلي و تمركز زدايي، 
از دس��تاوردهاي نهاد شوراهاست. عضو شوراي 
اسالمي شهر اصفهان تأكيد كرد: مديريت شهري با 
حفظ ارتباط خود با مردم و نيز همدلي تمام تالش 
خود را در جهت خدمت رس��اني به شهروندان و 
عمران، پيشرفت و تعالي شهر اصفهان انجام دهد. 
وي يادآور شد: مديريت شهري در راستاي پيشبرد 
اهداف خود از نظرات و ديدگاه هاي ش��هروندان 

بايد بيشترين استفاده را ببرد.

شبكه تهران برای ماه رمضان سال 90 مجموعه 
تكي��ه بر باد را تولي��د می كند، توليد 9 مجموعه 
ت��ازه و پخ��ش پن��ج مجموعه جدي��د هم در 

برنامه های اين شبكه است.
در ح��ال حاضر س��ريال های دس��تان س��بز به 
كارگردان��ی قدرت ال��ه صلح ميرزايی با موضوع 
نخبگان جوان و مش��كالتی كه برايش��ان پيش 
می آيد، اينجا تهران است ساخته آرش معيريان 
با محوريت معضالت خانواده هايی كه در تهران 
بی پناه رها شده اند و با مشكالت مبارزه می كنند، 
»عمليات 125« به كارگردانی مسعود آب پرور با 
موضوع آتش نش��انان، سه دونگ سه دونگ در 
قالب طنز اجتماعی و سه پنج دو با موضوع طنز 
ورزشی مراحل تصويربرداری، تدوين و فنی را 

سپری می كنند.
همچني��ن س��ريال تكيه ب��ر باد ب��ه كارگردانی 
محمود معظمی و با بازی فرامرز قريبيان، مهدی 
فخي��م زاده و ... برای ماه رمضان تهيه می ش��ود. 
اي��ن مجموعه يكی از گزينه های اصلی ش��بكه 

تهران برای رمضان امسال است.
همچنين قرار اس��ت مجموعه ش��ايد برای شما 

ه��م اتف��اق بيفتد در 30 قس��مت ب��ه صورت 
 وي��ژه ب��رای ش��بكه ته��ران تولي��د و پخ��ش 

شود. 
نگارش 9 مجموعه تلويزيونی هم برای ش��بكه 
ته��ران به پايان رس��يده و آم��اده كليد خوردن 

است. 
اين س��ريال ها عبارتند از ت��ازه وارد با موضوع 
اصالح الگ��وی مصرف، روس��تای م��ا درباره 
مهاجرت معكوس، عمه آقا با محوريت خانواده 
و احت��رام به ب��زرگ تره��ا، مجتمع دلن��واز با 
موضوع زندگی شهروندی و حقوق شهروندی، 
بزرگراه همت، گره با محوريت ميراث فرهنگی، 
خط س��وم در قالب معناگرا، پدربزرگ و نوه با 
موضوع مس��ائل مبتال به دو نس��ل و اش��ك ها 
و لبخنده��ا ب��ا محوريت مش��كالت قضايی و 

دادگاه های مدنی. 
مس��عود احمدی، مدير شبكه تهران در نشست 
پايان س��ال 89 از توليد 24 س��ريال برای سال 
90 در ش��بكه تهران خبر داد. او امسال را برای 
ش��بكه تهران به عنوان سال جهش سريال سازی 

دانست.

خيلی ها می گويند اگر سال 88 »درباره الی« همزمان 
 ب��ا »اخراجی های2« اكران می ش��د، فيلم دوم هرگز 
نمی توانست پرفروش ترين فيلم تاريخ سينمای ايران 
لقب بگيرد و حاال بعد از گذشت دو سال، فيلم های 
جديد آن دو كارگردان، به هم رسيدند و اتفاقاً به طور 
همزم��ان در اكران نوروزی روی پرده رفتند و جالب 
اين كه پخش كننده هر دو فيلم هم يك شركت است 
كه می تواند دليل خوبی برای يك رقابت س��الم بين 

فيلم های فرهادی و ده نمكی باشد.
ول��ی اگر اين دو فيلم صرف��اً از لحاظ ميزان فروش 
و جذب مخاطب مقايسه شوند صحيح نيست، چرا 
كه »اخراجی های3« فيلمی گيشه ای است در حالی 
 كه »جدايی نادر از س��يمين« فيلمی فرهنگی و دارای
ارزش های خاص خودش اس��ت. ب��ا اين حال هر 
دو فيلم، آثار مطرحی هستند. از يك طرف خيلی ها 
می خواس��تند ببينند فرهادی چقدر توانسته موفقيت 
»درب��اره الی« را تكرار كند، از ط��رف ديگر هم اين 
كنجكاوی وجود داش��ت كه »اخراجی های3« توان 

شكستن ركوردهای قبلی را دارد يا نه؟
اما آنچه باعث حاشيه سازی درباره اين دو فيلم شد، 
وصله ای به نام سياست بود كه به اين دو فيلم)يكی 
به حق و ديگری به ناحق( چسباندند و برايشان حرف 
و حديث تراشيدند. البته در مملكتی كه همه چيزش با 
سياست قاطی شده و مرز بين فرهنگ و سياست هم 
مخدوش، اين امر كاماًل طبيعی است. به هرحال اكران 
همزمان اين دو فيلم را عده ای مجال برای رويارويی 
دو جري��ان فك��ری تعبير كردند ك��ه در ادامه به آنها 

خواهيم پرداخت.
ــی  ــاره ال ــیمین، دربـــ ــادر از س ــی نــ  جــدای

و اصغر فرهادی
فرهادی كه با س��اخت شاهكاری به نام »درباره الی« 
توانسته بود تحسين ها و جوايز متعددی را در داخل 
و خارج از كشور برای خود كسب كند، بعد از تقدير 
در جشنواره برلين، از طرف آنها دعوت شد كه فيلمی 
مشترک توليد كند. او فروردين پارسال به همراه پيمان 
مع��ادی برای تكميل فيلمنامه آن فيلم به آلمان رفت 
و در حالی كه همه چيز برای ش��روع كار آماده بود، 
فرهادی انصراف داد و به ايران بازگش��ت تا »جدايی 

نادر از سيمين« را بسازد.
او پس از نوش��تن فيلمنامه كه از ارديبهشت تا مرداد 
طول كش��يد، به س��راغ تيم بازيگری »درب��اره الی« 
رفت و توانس��ت نظر پيمان معادی، مريال زارعی و 
 شهاب حسينی را جلب كند. انتخاب ديگر فرهادی، 
لي��ال حاتمی بود كه نقش س��يمين را پذيرفت. برای 
نقش راضيه هم پس از تس��ت های مختلف، س��اره 
بيات انتخاب ش��د كه چهره ای چندان شناخته شده 
ای نبود. اما گروه ب��رای انتخاب دو دختر 11 و پنج 
ساله فيلم، حدود دويست سيصد دختر را ديدند و در 
نهايت كارگردان ترجيح داد دختر خودش)سارينا( را 

برای نقش ترمه انتخاب كند. برای نقش دختر حجت 
هم كيميا حسينی انتخاب ش��د كه البته هيچ نسبتی 
با ش��هاب حس��ينی كه نقش پدرش را بازی می كند 

ندارد.
فيلمبرداری اوايل ش��هريور � در س��كوت خبری � 
آغاز ش��د و در حالی كه 35 درص��د از فيلمبرداری 
انجام شده بود، وزارت ارشاد دستور توقيف فيلم را 
صادر كرد. ذهنيت عمومی اين است كه ارشاد معموالً 

 

فيلم های ساخته ش��ده را به داليلی توقيف می كند، 
اما برای اولين بار در اقدامی عجيب، ارش��اد از ادامه 
س��اخت فيلمی جلوگيری كرد كه پروانه س��اخت 

داشت و در حال فيلمبرداری بود!
با پايان يافت��ن اين قائله، فيلمبرداری از س��ر گرفته 
ش��د و بعد از انجام مراحل فنی در بيس��ت و نهمين 
جش��نواره فيل��م فج��ر به نماي��ش درآم��د و مورد 
تحسين هم قرار گرفت. به طوری كه جوايز بهترين 
 فيلمنامه و كارگردانی)اصغ��ر فرهادی(، فيلمبرداری
)محمود كالری(، صدابرداری)محمود سماک باشی( و 

بهترين فيلم از نگاه تماشاگران را دريافت كرد.
فيلم تازه اصغر فرهادی در اكران داخلی هم موفق بود. 
اين فيلم گرچه نتوانست در روزهای اول اكران، پابه 
پای »اخراجی های3« بفروش��د، اما بعد از تعطيالت 
نوروزی فروشش بهتر شد و حتی در تهران توانست 

از نظر آمار فروش روزانه � از رقيبش سبقت بگيرد.
»جدايی نادر از س��يمين« در نمايش خارجی اش هم 
موفق بود؛ فيلمی كه فيلمنامه اش در جش��نواره آسيا 
پاس��يفيك ديده ش��ده و جايزه گرفته بود، مخاطبان 
اروپايی را هم شگفت زده كرد. اصغر فرهادی توانست 
خ��رس طالي بهترين فيلم جش��نواره برلين را از آن 
خود كند. همچنين دو خرس نقره اي بهترين بازيگر 
زن و بهترين بازيگر مرد را نيز براي مجموعه بازيگران 
»جدايي نادر از س��يمين« دريافت كرد تا فاتح بزرگ 

برلين، 61 نماينده شايسته سينماي ايران باشد.
همچنين »جدايی نادر از س��يمين«  توانست به رتبه 
 143بهتري��ن فيلم ه��ای تاريخ س��ينما در فهرس��ت
250 فيلم س��ايت معتبرIMDB برسد و حتی رتبه 
نخس��ت جدول نظرس��نجی برترين فيلم های درام 
تاريخ سينمای جهان را به خود اختصاص داده است.

بر اس��اس آخرين خبرها »جدايی نادر از س��يمين« 
قرار اس��ت از خرداد امسال در كش��ورهای فرانسه، 
بلژي��ك، آلمان، انگليس، هلند، س��وئيس، ايتاليا و ... 
 روی پرده برود و اين در حالی اس��ت كه بسياری از 
جش��نواره های معتبر دنيا برای حضور اين فيلم در 

فستيوال شان، سر و دست می شكنند!
 اخراجی های3؛ مرثیه ای برای مسعود ده نمكی

چه مس��عود ده نمكی را دوس��ت داشته باشيم و چه 
 مخال��ف او و فيلم هايش باش��يم، از اي��ن واقعيت 
نم��ی توانيم فرار كنيم كه س��ه گانه »اخراجی ها« در 
اين دورانی كه گيشه ها كم رونق و سينماها در ركود 

هستند، يك امتياز مثبت است. ده نمكی در سينمای 
ايران يك پديده است، چرا كه توانسته با فيلم هايش 
 تماش��اگران بالقوه و كمتر س��ينما روی ايرانی را به 
س��الن های سينما بكش��اند و كاری كند كه هر يك 
 از فيل��م هاي��ش چندي��ن برابر فيلم ه��ای معمولی 

بفروشد!
نوش��تن فيلمنامه »اخراجی های3« دقيقاً پس از پايان 
»اخراجي ه��ای2« در ذهن ده نمكی نقش بس��ت و 
پس از دو س��ال با تش��كيل كارگاه نگارش به نتيجه 
رس��يد)در تيتراژ پايانی ه��م از چندين نفر به عنوان 
اعضای كارگروه طنز وفيلمنامه تشكر شده( . باالخره 
در پاييز89 فيلمبرداري اين فيلم در 45 جلسه انجام 
شد. از جمله حاشيه هايی كه در روزهای فيلمبرداری 
اطراف اين فيلم به وجود آمد، كش��ته ش��دن يكی از 
هنروران فيلم  بود كه بر اثر بی احتياطی از طبقه دوم 
ساختمانی س��قوط كرد و درگذش��ت. همچنين در 
روزهايی كه گروه مشغول فيلمبرداری سكانس های 
خيابانی و حركت كارناوال های تبليغاتی در س��طح 
شهر بودند، پخش عكس هايی از بنرها و پوسترهای 
تبليغاتی كانديداها و افشای موضوع فيلم كه می گفتند 
درباره انتخابات رياس��ت جمهوری88 است جنجال 
زي��ادی به پا كرد. ده نمكی هم كه از حاش��يه بدش 
نمی آيد، در مصاحب��ه ای گفت »با همه كانديداهای 
رياس��ت جمهوری شوخی كرده ايم، اما فكر می كنم 
تنها كسی كه از ش��وخی های ما ناراحت نمی شود 

محمود احمدی نژاد است«!
 نكت��ه جال��ب ديگ��ر، تحري��م پنهان��ی ب��ازی در 
»اخراجی های3« توسط تعدادی از بازيگران سينمای 
 ايران بود كه � ش��ايد به دليل اختالف عقيده در نگاه 
سياس��ی شان با ده نمكی � به ندای او برای بازی در 
اي��ن فيلم لبيك نگفتند. رض��ا صادقی هم به داليلی 
همكاری با اين پروژه را نپذيرفت و آنها مجبور شدند 
كپی رضا صادقی يعنی بهنام صفوی را برای خواندن 

ترانه انتهايی فيلم انتخاب كنند.
»اخراجی ه��ای3« باالخره اواخر بهمن آماده نمايش 
شد و گفتند در جش��نواره فيلم فجر اكران می شود. 
اما اكران پرحاش��يه فيلم سينمايی »پايان نامه« و عدم 
اس��تقبال منتقدان و خبرن��گاران، دس��ت اندركاران 
»اخراجی های3« و مس��ئوالن جش��نواره را واداشت 
 تا از نمايش ديگر فيلم سياسی جشنواره برای اهالی 
رس��انه ها اجتناب كنند. با اين كه دس��ت اندركاران 

»اخراج��ی ه��ای3« علت اكران نش��دن اين فيلم در 
س��ينمای رس��انه ها را آماده نبودن نس��خه هايی از 
اين فيلم اعالم كردند، اما ش��نيده ها حاكی از آن بود 
 كه كيفي��ت پايين محتوايی فيل��م و نمايش ضعيف 
رقاب��ت های انتخاباتی در اين فيلم، عامل اصلی اين 

عدم نمايش بوده است.
 بع��د از پاي��ان جش��نواره بالفاصله اعالم ش��د كه 
»اخراجی های3« از 25 اسفند اكران عمومی می شود و 
 اينچنين بود كه در نوروز امسال 28 سينما در تهران و
70 سينما در شهرستان ميزبان اين فيلم شدند. بدون 
شك اين حجم از سالن می توانست به استقبال از فيلم 
و ديده شدن آن نسبت به ديگر رقبا بيشتر كمك كند. 
اما اين پايان كار نبود، چرا كه حمايت های همه جانبه 
دوس��تان ده نمكی تازه آغاز شد! در هر دوره ای كه 
اخراجی ها روی پرده بوده، تيزرهای متعدد و طوالنی 
آنها بارها از شبكه های مختلف تلويزيون پخش شده، 
مسعود ده نمكی به برنامه های تلويزيونی آمده و درباره 
فيلمش صحبت كرده است. او نوروز 90 هم ميهمان 
ش��بكه يك در برنامه ی ويژه تحويل سال بود. حتی 
پخش »اخراجی ه��ای 2« از تلويزيون هم امتيازی به 
نفع »اخراجی های3« قلمداد ش��د. اقدام ديگری كه 
صداوسيما انجام داد و مورد انتقاد قرار گرفت، پخش 
ترانه ممنوع »سوسن خانم« در البه الی تيزر تبليغاتی 
اين فيلم بود كه در آن امين  حيايی)به تقليد از كليپ 
واقعی آن( سوار االغ شده و ترانه ای را می خواند! به 
قولی: »تلويزيون نش��ان داد كه برای جذب مخاطب، 

خطوط قرمز خودش را هم می شكند.«
مس��عود ده نمكی معموالً در مصاحبه هايش جواب 
منتق��دان را س��فت و س��خت می ده��د و معم��والً 
ضعف های فيلم��ش را نمی پذيرد. برای نمونه به ياد 
بياوريد كه او در واكنش به صحبت های فراس��تی � 
كارشناس برنامه »هفت« � كه گفت: »تو هنوز معنای 
قصه فيلم را نمی دانی« اظهار داش��ت: »به نظرم شما 
خ��ودت را به دكتر نش��ان بده. همه م��ردم اين ها را 
فهميده اند«! و باالخره اين كه در حالی كه احمد طالبی 
نژاد)منتقد( در جايی گفته »فيلم سياست زده اي مثل 
»اخراجي ها« اگر به شماره 4 هم برسد بدتر از سری 
قبلش خواهد بود«، ده نمكي تأكيد كرده »فيلم من به 
زبان مردم صحبت مي كند، پس مورد اس��تقبال قرار 
مي گيرد و اگر نس��خه بعدي يعني »اخراجي های 4« 

ساخته شود، حرف متعالي تري خواهد زد«!

مريم س��عادت، هنرمن��د تئاتر در پي درگذش��ت 
جواد ذوالفقاري يادداش��تي نوشت. سعادت در اين 
يادداشت كه آن را به صورت اختصاصی در اختيار 
ايسنا قرار داده، نوشته است: صبح چهارشنبه با خبر 
دردناكي روز را ش��روع كرديم. استاد عروسك ها از 
صحنه زندگي پركش��يد. جواد ذوالفقاري از بين ما 
رفت. يكي از بزرگان عرصه تئاتر عروس��كي ايران 
درگذش��ت. خانواده تئاتر عروس��كي ايران يكي از 
باس��ابقه ترين افرادش را از دس��ت داد. خانواده نه 
چندان بزرگ��ي كه اول كامبيز صميمي مفخم، بعد 
اردشير كشاورزي و حاال جواد ذوالفقاري ديگر در 
بينشان نيستند؛ خانواده اي كه هيچگاه اين توفيق را 
پيدا نكرد كه در يك جش��ن، نشست يا گردهمايي 

همه اعضاي  اصلي اش كنار هم ديده شوند. فرزندان 
ب��زرگ اين خان��واده هيچ وقت با هم خوش��حال 
نبودند و با هم نخنديدند، فقط وقتي با هم همدلي 
كردند كه در س��وگ يكي از خودش��ان از ته دل با 
هم اشك ريختند. البته ناگفته نماند هستند كساني كه 
مانند خواهري دلسوز و مهربان پيوسته قصد وصل 
ارتباط اين خانواده بدبخت را به هم داش��ته  و دارد، 
هما جدي كار، يكي از آن كس��ان است. ديگري ... 
هرچه فكر مي كنم كس��ي ديگر به ذهنم نمي رسد 
 و حاال متأس��فانه يكي از آن لحظاتي است كه همه 
ي��ك دل و يك صدا در س��وگ ج��واد ذوالفقاري 
مي گرييم، به راستي چه بدبخت است اين خانواده، 

حال با رفتن جواد بدبخت تر هم شد!

تهيه كنن��ده مجموعه تلويزيون��ي »نابرده رنج« 
ك��ه بازيگ��ر و فيلمب��ردار آن دور روز پيش به 
دلي��ل انفجار آس��يب ديده بودن��د، گفت: ادامه 
تصويربرداري اين مجموعه تا 24 يا 48 ساعت 

ديگر آغاز مي شود.
 اي��ن حادثه جمعه 9 ارديبهش��ت ماه جاري در 
منطق��ه پرندک كه محل تصويربرداري مجموعه 
تلويزيون��ي »ناب��رده رن��ج«  به نويس��ندگي و 
كارگرداني عليرضا بذرافش��ان بود، روي داد و 
تركش ه��اي حاصل از انفج��ار صورت گرفته 
توس��ط گروه جلوه  هاي ويژه، به كامبيز ديرباز 
بازيگ��ر و فرش��اد خالقي مدي��ر تصويربرداري 
س��ريال اصاب��ت و آن دو را راهي بيمارس��تان 

كرد. 
»محمود رضايي« ب��ا بيان اين كه هم اكنون اين 
 دو هنرمند در س��المتي كامل به س��ر مي برند، 
اف��زود: اين انفجار از حوادث پيش بيني نش��ده 
ب��ود و م��دت زي��ادي از آغاز تولي��د اين فيلم 
م��ي گذرد و اين اولين اتفاق��ي بود كه رخ داد. 
وي ب��ا ي��ادآوري اين كه 10 ت��ا 15 روز ديگر 
از فيلمب��رداري س��ريال »ناب��رده رن��ج« باق��ي 
نمانده اس��ت، اظهار داش��ت: تاكنون 97 درصد 
اين مجموعه فيلمبرداري ش��ده و س��عيد انصار 
ساخت موس��يقي، س��ياوش كردجان تدوين و 
مهدي صادقي صداگذاري آن را برعهده دارند. 

»نابرده رنج«  داستان جواني به نام اسد را روايت 
مي  كند كه در پي يك افسانه قديمي راهي سفر 
ش��ده و در طول آن س��فر با ماجراهاي مختلفي 

مواجه مي شود. 
كامبي��ز ديرب��از، س��ياوش طهم��ورث، س��ام 
درخش��اني، ثريا قاس��مي، مينا جعفرزاده، سحر 
دولتشاهي، ميالد كي  مرام، صدرالدين حجازي، 
 توف��ان مهردادي��ان، محم��ود رضايي، افش��ين 
ف��رد،  زارع��ي   فرش��يد  چ��اپ،   س��نگ  
مصطفي اعاليي، س��يما مطلب��ي، رضا كريمي، 
علي اوس��يوند، حس��ين مهري و مهدي غياث 
آبادي در اين سريال به ايفاي نقش مي پردازند. 
»ناب��رده رنج« به تهيه كنندگي محمود رضايي در 
22 قسمت 45 دقيقه اي براي پخش از شبكه سه 

سيما توليد مي شود.

كت��اب »اخالق و جس��تجو برای خ��رد« اثر رابرت 
كين، فيلس��وف معروف معاصر از سوی انتشارات 
دانشگاه كمبريج منتشر شده است. دكتر رابرت كين 
 اس��تاد ممتاز فلسفه دانش��گاه تگزاس در آستين  و 
نظريه پرداز برجسته آزادی گرايی در مورد محورهای 
اي��ن كتاب و تز اصلی خ��ود در آن گفت: نكته اول 
كه بايد به آن توجه داشت اين است كه تكثرگرايی 

فرهنگی ويژگی جهان كنونی است. 
وی اف��زود: چيزی كه بش��ر در اي��ن دنيای متكثر 
فرهنگی به آن ني��از دارد درک و فهم فرهنگ های 
ديگر است. در واقع اين كتاب با هدف بررسی اين 
موض��وع به نگارش درآمده اس��ت. مؤلف »اهميت 
آزادی اراده«  در ادامه، نقش رس��انه ها را برای تحقق 
اين موضوع حائز اهميت خواند و گفت: رس��انه ها 
برای درک و فهم فرهنگ های گوناگون نقش مهمی 
دارن��د و می توانن��د در اي��ن درک، نقش مهمی ايفا 

كنند. وی در ادامه به نقد مدرنيته پرداخت و تصريح 
 كرد: مدرنيته ما را با اين سئوال تنها گذاشت كه چه 
ارزش هايی مهم هس��تند و بايد حفظ شوند و چه 
ش��يوه از زندگی مناس��ب و مطلوب است. اين اثر 

پاسخی به اين سئوال است.
كين در پايان يادآور ش��د: علت اين كه مدرنيته اين 
سئوال را باعث شد اين است كه مدرنيته تالش بشر 
را از دوران باستان به اين سو برای خرد را با چالش 
مواجه س��اخت. در واقع تالش كي��ن در اين اثر بنا 
گذاش��تن بنيانی اخالقی اس��ت كه ريشه در مفهوم 
كالس��يك تالش برای خرد دارد. او بر اين اس��اس 
راه حل��ی برای چالش های اخالق��ی كه مدرنيته و 
نسبی گرايی به وجود آورده اند، ارائه می دهد. نظريه 
ارائه شده توسط نويسنده، نظريه ای جديد است و با 
همه نظريه های اس��تاندارد در مورد اخالق هنجاری 

متفاوت است.

دني��ل كري��گ، بازيگر نق��ش جيمزبان��د، راوي 
مس��تند »يك زندگي« با موض��وع حيات وحش 
مي ش��ود. به گزارش س��ايت س��ينمايي اسكرين 
ديل��ي، ش��بكه بي بي س��ي در حال س��اخت يك 
مس��تند جديد با نام »يك زندگي« است كه دنيل 
 كري��گ ب��ه عن��وان راوي در آن صحبت خواهد 

كرد. 
 اي��ن اولين باري اس��ت ك��ه كريگ قرار اس��ت 
 روايتگر يك مس��تند ش��ود، او به تازگی بازيگر 
فيلم ه��اي  مجموع��ه  در   007 مأم��ور  نق��ش 
»جيمزباندي« بوده اس��ت. مس��تند »يك زندگي« 
 ك��ه كارگرداني آن را مايكل گانتون و مارتا هلمز 
ب��ه عه��ده دارن��د، تصويرگ��ر س��يكل زندگي 
 حيوانات اس��ت. گفته مي ش��ود اين مس��تند در
 برگيرنده صحنه هايي اس��ت كه برخ��ي از آنها، 
پيش از اين در هيچ مس��تند ديگري ديده نش��ده 

است.
مس��تند ي��ك زندگي، پيش از آن ك��ه به صورت 
جهاني به نمايش درآيد، قرار است در ماه سپتامبر 

در ژاپن نمايش داده شود. 
كري��گ ضم��ن ابراز خش��نودي از اي��ن كه قرار 
اس��ت در چنين پروژه ای با بي بي س��ي همكاري 
داش��ته باشد، گفت: بي بي س��ي در زمينه ساخت 
مس��تند س��اليان س��ال اس��ت كه تجرب��ه دارد و 
 هم��واره نش��ان داده ك��ه در اي��ن عرص��ه اول 

است.  
وي افزود: من از اعماق قلبم نس��بت به كس��اني 
كه تمامي لحظات عمرش��ان را صرف ثبت چنين 
صحنه ه��اي زيباي��ي مي كنند، احس��اس احترام 
مي كن��م و بس��يار مفتخ��رم از اين ك��ه مي توانم 
 در اي��ن چرخ��ه، نق��ش بس��يار كوچك��ي ايف��ا 

كنم.

عضو شوراي شهر اصفهان:
امسال 520 میلیارد ریال براي امور فرهنگي شهر 

در نظر گرفته شد

همراه با سریال های ماه رمضان
9 سریال آماده تولید،5 مجموعه در انتظار پخش

یک بام و دو هوا!
 نگاهی به حاشیه های جدایی نادر از سیمین 

و اخراجی های3

مریم سعادت: 
خانواده عروسكي 

يكي از بزرگ ترين استادانش را از دست داد

فيلمبرداري مجموعه نابرده رنج 
به زودي آغاز مي شود

رابرت کین:
فهم متقابل فرهنگی نیاز انسان امروز است

بازیگر نقش جیمزباند 
راوي یك مستند حیات وحش مي شود

حفظ اعتبار نقد با تنوع در چینش منتقد

منتقداني که مي توانند به یاري هفت  بیایند
خبر


