
مديركل امور عشاير استان: 
عشاير كمترين زحمت
 را براي دولت دارند

مديركل امور عشاير استان اصفهان گفت: تالش 
س��ازمان امور عشاير اس��تان اصفهان و سازمان 
تربيت بدني، براي پيش��رفت كمي و كيفي امور 
عش��اير اس��تان بايد بسيار بيش��تر از زمان حال 
 باشد. اصغر مرادي با اش��اره به سفر معاون اول 
رئيس جمهور به اس��تان اصفه��ان و بازديد وي 
از شهرس��تان ش��هرضا، تصريح ك��رد: در طي 
صحبت هايي ك��ه با وي داش��تيم، به اين نتيجه 
رس��يديم كه حمايت هاي دول��ت در مورد امور 
عش��اير بايد بسيار بيش��تر از حمايت هاي فعلي 
باشد. وي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به 
برگزاري جشنواره فرهنگي � ورزشي عشايري 
و روستايي در شهر سميرم استان اصفهان گفت: 
در اين جشن استقبال عشاير و روستاييان و ساير 
ش��ركت كنندگاني از سراسر كشور بسيار خوب 
ب��ود. مرادي با بيان اين كه از ويژگي هاي زندگي 
عشايري كوچ دو مرتبه اي اين افراد در سال است، 
تصريح كرد: عالوه بر اين، معيشت آنها برمبناي 
دامداري است و تمام مراحل توليد و مصرف نيز 

به طور مستقيم بر عهده خود عشاير است. 
 وي اضافه كرد: عش��اير اس��تان اصفهان ش��امل 
سه ايل قشقايي، بختياري و عرب جرقويه است 
كه اين سه ايل به آساني توانايي توليد 20 درصد 
گوش��ت قرمز استان را دارند. اين مقام مسئول با 
اشاره به اين كه يك  چهارم از سيب توليد شده در 
شهرستان سميرم به وسيله عشاير قشقايي انجام 
مي گي��رد، تأكيد كرد: به ق��ول امام خميني )ره(، 

عشاير سرمايه هاي انقالب هستند. 
وي گفت: براساس آيين نامه سازماندهي زندگي 
عش��ايري، مصوبه هيأت دولت در سال 1384، 
همه س��ازمان ها از جمله آم��وزش و پرورش و 
ه��الل احمر باي��د همكاري ه��اي الزم را براي 
ارتقاي زندگي ايل هاي عش��ايري داشته باشند و 
تمام امور عشاير به طور مطلق بر عهده سازمان 

امور عشاير نيست. 

ت��ردد وس��ايل نقليه س��نگين و 
نيمه سنگين در محور لردگان به 
ايذه، بين اس��تان هاي خوزستان 
و چهارمحال و بختي��اري براي 
تعميرات تونل س��د كارون 4 به 
مدت 15 روز ممنوع مي ش��ود.  

سرهنگ عزت اله اعرابي، رئيس پليس راه ...

مع��اون هماهنگ كننده س��پاه 
صاحب الزمان اس��تان اصفهان 
خرمش��هر  آزادس��ازی  گفت: 
نشانه ايمان و اعتقاد به واليت 
بود كه س��رانجام ب��ه پيروزی 
انجاميد.س��ردار ف��دا در جمع 

خبرنگاران به مناسبت سالروز آزادسازی ...

شهردار شهركرد:
محور لردگان - ايذه 15 روز 

مسدود مي شود

برنامه های سالروز آزاد سازی خرمشهر 
در اصفهان اعالم شد؛

ساخت دهکده دفاع مقدس 
در کنار سپاهان شهر

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( صورت گرفت؛
 بازداشت 30 جاسوس آمريكا و شناسايي
42 افسر اطالعاتي سيا
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 شهرستان    صفحه 4

مديرعامل جامعه خیرين مدرسه ساز كشور:

تا پایان برنامه پنجم توسعه 
مدرسه دوشیفته نخواهیم داشت

صفحه 4

آبف��اي  ش��ركت  مديرعام��ل 
چه��ارمح����ال و بختي��اري 
گف��ت: در ح��ال حاضر واحد 
لردگان  فاض��الب  تصفيه خانه 
اس��ت.  اح��داث  دس��ت  در 
اظه��ار  حش��مت اله  هاش��مي 

داشت: در صورت تأمين اعتبارات الزم، اين پروژه به زودي تكميل 
و در مدار بهره برداري قرار ...

مديرعامل شركت آبفاي چهارمحال و بختیاري:
تصفيه خانه فاضالب لردگان 

در دست احداث است

 شهرستان    صفحه 4

رئیس جمهور:
صندوق توسعه ملي 
به زودي راه اندازي مي شود

 شهرستان    صفحه 4

شهردار اصفهان با تأكيد بر اين كه هنرمندان غرق نعمات الهی هستند گفت: 
اي��ن نعمات وديعه اي را مي توان به نعمات جاودانه تبديل كرد، به گونه اي 
كه نقش هنرمندان و فرهيخت��گان در تثبيت هويت،تمدن و فرهنگ نظام 
جمهوری اس��المی بسيار حائز اهميت اس��ت.  به گزارش اداره ارتباطات 
رس��انه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان، سيد مرتضی سقائيان نژاد در 
نشست صميمی با هنرمندان و فرهيختگان رسانه ملی با تأكيد بر اين مطلب 
افزود:نعمات الهی خاص هنرمندان مي باشد و اين نعمات با گذراندن مراحل 

اعتال، جاودانه خواهد شد و اين مهم بدون امتحان، امكان پذير نيست.
اصفهان میراث دار علم و كانون فرهنگ و هنر است

وی فعاليت های هنری را در راس��تای جاودانگی از برترين كارهای هنری 
دانست و افزود:با توجه به اين كه اصفهان ميراث دار علم و كانون فرهنگ 
و هنر است و اين كالنشهر، علم و فرهنگ را از اعماق تاريخ درخود جاي 
داده، بنابراين با حضور هنرمندان و فرهيختگان مطرح كشور در اين شهر 
مي توان گام هايی برای جاودانه كردن هويت،تمدن و فرهنگ نظام جمهوری 
اسالمی برداش��ت. وی با بيان اين كه امروز اصفهان از ظرفيت هاي بسيار 
بزرگ علمي و فرهنگي برخوردار است، اظهارداشت: اصفهان مهد فرهنگ، 
ادب، هنر و ش��هر شعر و شاعري است و همچنين مجموعه اي از صفات 
واال و فرهنگ های ممتاز و عقايد و معارف برجس��ته مي باش��د كه راويان 
آن همچ��ون آيينه اي در مقابل يك مظهر جالل و جمال هس��تند. بنابراين 
هنرمندان در پرتو تعامل مي توانند جلوه های پنهان اين شهر كه متعلق به همه 
ايرانيان است را هويدا و جاودانه نمايند. شهردار اصفهان اين شهر را متعلق 
به همه ايرانيان و كش��ور معرفی و بيان كرد: ش��هرهايی همچون اصفهان، 
شيراز، تبريز و تهران روزنه و دريچه اي برای شناخت هويت كشور و نظام 
هس��تند كه تحقق اين مهم، خودباوری و خود اتكايی را به همراه دارد و 

توسعه، پيشرفت و آبادانی ارمغان اين امر خواهد  بود.
هنرمندان بايد متمسك به آرمان هاي الهي باشند

وی به روح لطيف و نگاه تيزبين هنرمندان به مسائل جامعه اشاره و تأكيد 
كرد: هنرمندان با نگاه واقع بينانه عرصه فرهنگی و هنری بايد ارزش هايی 
كه هر ملتی با داشتن آنها به خود مي بالد را در ديد نسل امروز و آينده قرار 
دهند، همانگونه كه ش��يخ بهايی با خل��ق آثارجاودانه در اصفهان منجر به 

اعتالی جامعه در زمان خود و آينده شد.
وی با تأكيد بر اين كه هنرمندان بايد متمس��ك به آرمان های الهی باش��ند، 
اذعان داش��ت: اين امر اعتالی هويت فرهنگی و نشاط جامعه را جاودانه 
خواهد كرد. سقائيان نژاد در ادامه سخنان خود اصفهان را شهر اديان الهي 
دانست و گفت: اصفهان شهر اديان الهي زرتشتي، كليمي، مسيحي، اسالم 
و تشيع است كه در طول تاريخ همزيستي مسالمت آميزي با هم داشته و 
دارند و معابد، كنيسه ها، كليساها و مساجد در اين شهر جلوه باشكوهي را 

هويدا مي سازند.
وی با بيان اين مطلب كه شهر اصفهان امروز افتخار دارد كه ميزبان شاعران، 
فرهيختگان و اساتيدي است كه ميراث دار بزرگان هستند و اين در حالی 
است كه اين شهر در سه دوره از تاريخ پايتخت كشور بوده، اظهارداشت: 
اين شهر در دوره تاريخي آل بويه، سلجوقيان و صفويه پايتختي ايران را بر 
عهده داش��ته است، چنانچه بسياري از آثار تاريخي برجاي مانده و افتخار 

آميز اين ديار كهن مربوط به همان دوران است.
وی با بيان اين كه در عصر صفويه، فرهنگ اين منطقه سبب ايجاد تشكيالت 
سياسي شد و بر پايه يك تمدن جديد شكل گرفت كه ميراث دار فرهنگ 
 و تمدن گذشته خود بود، افزود: علما، شعرا و بزرگاني همچون مالصدرا، 
شيخ بهايي، ميرداماد، ميرفندرسكي و ساير بزرگان تاريخ در اصفهان نبوغ 

خود را به منصه ظهور گذاشتند.
سقائيان نژاد در ادامه سخنان خود اصفهان را كريدور علمي كشور دانست و 
گفت: اصفهان با داشتن 18 دانشگاه بزرگ دولتي، غيرانتفاعي، آزاد اسالمي 
و حوزه هاي علميه درخشش و نورافشاني علمي بي نظيري دارد، چنانچه 
داراي مركز سلول هاي بنيادي، انرژي هسته اي و تحقيقات در علوم مختلف 

است.
وجود بیش از 150 رشته صنايع دستي در اصفهان

وی اصفهان را قطب صنعت كشور دانست و افزود: شهر تاريخي اصفهان 
در عرصه هاي هنري نيز مهد هنرمندان هنرهاي تجسمي و هنرهاي دستي 
اس��ت كه وجود بيش از 150 رش��ته صنايع دستي، بستري مناسب جهت 
انتقال معاونت صنايع دس��تي س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري از 
تهران به اصفهان بوده اس��ت.  وی اصفهان را در دوره هش��ت س��ال دفاع 
مقدس مظهر حماسه، معنويت و دين داری، آرمانخواهی، ايثار و همچنين 
از خودگذشتگی، ايستادگی و مقاومت، تدبير و حكمت معرفی و تصريح 
كرد: اين شهر 10 درصد از جامعه جانبازان، شهدا و ايثارگران كشور را به 

خود اختصاص داده است.
اصفهان؛ موزه هنري ايران است

 مدير شبكه يك سيما در ادامه اين نشست با اشاره به اين كه اصفهان مسير 
رو به پيش��رفت را با سرعت طي مي كند، گفت: اصفهان نه تنها متعلق به 
مردم ايران، بلكه به جهانيان تعلق دارد.  مهدي فرجي با بيان به اين كه همه 
جهان ايران را به نام اصفهان مي شناسند، اظهار داشت: اصفهان در مقايسه با 
دو سال گذشته مسير توسعه را با سرعت طي مي كند، به طوري كه زيبايي 
آن تجلي يافته اس��ت. اكنون مي توانم به معن��اي واقعي بگويم به اصفهان 

افتخار مي كنم.
وي با بيان اين كه وضعيت اين روزهاي زاينده رود نه تنها براي مردم اصفهان، 
بلكه براي همه ميهماناني كه به اين شهر سفر مي كنند ناخوشايند است، افزود: 
 اميدواريم مسئوالن كش��وري براي اين بحران چاره اي بينديشند تا بتوانيم 

زاينده رود را بار ديگر شاداب ببينيم. مدير شبكه يك اصفهان در ادامه به آثار 
تاريخي و فرهنگي اصفهان اشاره كرد و با تأكيد بر اين كه از زيبايي، هنر و 
خالقيت اصفهاني ها حيرت زده هستم، تصريح كرد: به جرأت مي توان گفت 
اصفهان موزه هنري كشور است و اين هنر بايد به طور ويژه در سراسر جهان 
 بدرخشد. شايان ذكر است داود رشيدی، مجيد مظفری، محمدرضا شريفی نيا، 
سيروس مقدم، محسن تنابنده، مريم اميرجاللی، رزيتا غفاری، آناهيتا همتی 
و امين زندگانی از ميهمانان ويژه اين نشست صميمی بودند. گفتني است 
هنرمندان رسانه ملي به دعوت شهرداري اصفهان به اين شهر سفر كرده اند.

هنرمندان رسانه ملي از اصفهان مي گويند
حضور هنرمندان رسانه ملي در اصفهان فرصتي را براي معرفي ظرفيت هاي 

عظي��م نصف جهان فراهم ك��رد تا هنرمنداني 
كه خود انتقال دهنده فرهنگ ها هستند، از اين 
پس با برداشتي عيني از اصفهان، ترويج دهنده 
ظرفيت ه��ا و فرهنگ پايتخت فرهنگ و تمدن 

ايران اسالمي باشند.
رزيتا غفاري: اصفهان به لحاظ عمراني رشد  

فوق العاده اي داشته است 
رزيتا غفاري، بازيگر فعال تئاتر، سينما و تلويزيون 
كش��ورمان در هنگام بازديد از پروژه ميدان امام 
عل��ي)ع( و آگاهي با ش��رح و توضيحات آن، 
گفت: احس��اس مي كنم شهر اصفهان به لحاظ 
معماري و ش��هر سازي پيشرفت فوق العاده اي 

داش��ته است و با وجود اين كه مدت زيادي از آخرين باري كه به اصفهان 
آمدم نمي گذرد، اين پيشرفت ها چشمگير و قابل توجه است. بازيگر سريال 
»تبريز در مه« در ادامه تأكيد كرد: به نظرم مي رس��د اصفهان از اين جهات 
حتي از تهران هم در حال پيش��ي گرفتن اس��ت. غفاري در ادامه بازديد از 
مسجد جامع عتيق گفت: بدون اغراق بايد بگويم كه تا كنون نمونه چنين اثر 
بي نظيري را هيچ كجا نديده ام. وي سپس با لحن خاص خودش ادامه داد: 
تنها يك جمله مي تواند در برابر زيبايي و عظمت اين بنا ادا شود؛ زيباست، 

واقعاً زيباست. 
 فلورا سام: با ديدن زاينده رود واقعاً متأثر شدم

فلورا سام بازيگر و نويسنده فعال كشور در بازديد از بناهاي تاريخي شهر 
اصفهان گفت: با وجود اين كه من قباًل چندين بار به ديدن بناهاي اصفهان 
آمده بودم، ديدن دوباره آنها البته همراه با اين توضيحات برايم بسيار لذت 
بخش است. اين هنرپيشه كشورمان افزود: آدم با ديدن اين بناها به شدت 
حس غرور و افتخار مي كند، اما جا دارد كه با نگهداري درست و اصولي 
آنها به حفظ و دوامش��ان كمك كنيم. سام در ادامه بيان داشت: البته من با 
انجام كار هاي تلويزيوني و سينمايي تاريخي در اين بناها موافق نيستم، زيرا 
امكان آسيب اين بناهاي فوق العاده در هنگام كار زياد است و اين فضاها 

نمي تواند گزينه مناسبي براي اين منظور باشد. 
پس بهترين راه، س��اخت اماكن مورد نياز براي كار است. نويسنده سريال 
»مشق عشق« همچنين گفت: گذشته از اين من احساس مي كنم نه تنها اينجا، 
بلكه كل كشور ما از لحاظ تبليغي در اين زمينه ها مشكل دارد و به توريست 
و گردشگر از نقاط مختلف دنيا گاهي حتي اطالعات الزم براي بازديد از بنا 
داده نمي شود. وي سپس ادامه داد: پروژه ميدان امام علي )ع(بسيار پيشرفت 

خوبي داشته و مخصوصاً زير گذر مزبور، با توجه به اين كه در طي يك سال 
گذش��ته ايجاد شده است، واقعاً به نقطه خوبي رسيده است. سام در پايان 
افزود: من با ديدن زاينده رود واقعاً متأثر ش��دم و حس غم شديدي با من 
همراه شد. اما زيبايي ها و سرسبزي و رسيدگي خوبي كه مشخص است از 

سوي شهرداري نسبت به شهر انجام شده، بسيار خوشحالم كرد. 
مريم امیر جاللي: اصفهان به لحاظ زيبايي با رم قابل قیاس است 

مريم امير جاللي بازيگر پيشكسوت سيماي جمهوري اسالمي ايران گفت: 
رم ش��هر بسيار زيبا و عظيمي اس��ت، اما چيزي كه شايد اين زيبايي را دو 
چندان كند، حفظ و نگهداري خيابان ها و آثار آن است. اصفهان هم به لحاظ 
زيبايي هيچ چيز از رم كم ندارد و اين نياز به رسيدگي دارد و كار روي آن 

به شدت احساس مي شود. 
امير جاللي پس از بازديد از مسجد جامع عتيق 
همچنين بيان داش��ت: زيبايي اصفهان در حدي 
اس��ت كه يك بار و دو ب��ار ديدن براي آن كافي 
نيست و بايد بيش از اين ها از اين زيبايي استفاده 
كرد. وي پيرامون رسيدگي به وضع آثار تاريخي 
اصفهان تأكيد كرد: تصوير سيم ها و كابل ها بر در 
و ديوار و باال و پايين آثار باستاني تصوير جالبي 
نيست، بايد بهتر از اين ها با اصفهان برخورد شود. 
امير جاللي ضمن تشكر از شهرداري اصفهان به 
دليل مهيا كردن فرصت بازديد از اين شهر براي 
هنرمندان، بيان داشت: اين كه شهرداري اصفهان 
در اين حركت پسنديده اقدام به دعوت هنرمندان كرده است، در جاي خود 
قابل تقدير است، چرا كه نتيجه  آن تجلي فرهنگ اصفهان در آثار هنري را 

به دنبال دارد و براي آينده اين شهر بسيار مثمر ثمر است.
نويسنده سريال شهريار: زندگي در اصفهان جادويي، اعتماد به نفس 

را باال مي برد 
نويس��نده س��ريال »ش��هريار« در بازديد از نقاط و اماكن مختلف اصفهان 
گفت: اصفهان زيباترين شهر دنياست؛ جايي كه به لحاظ معماري و زيبايي 
هيچ كم ندارد. مهدي س��جاده چي در ادامه افزود: اصفهان ش��هر روياهاي 
 جادويي و گنبد هاي فيروزه اي اس��ت، جايي پر از احس��اس و سرشار از 
پتانس��يل. بي شك هركس با ورود به اصفهان سحر و مجذوب زيبايي اش 
مي ش��ود. اين فيلمنامه نويس همچنين تصريح ك��رد: فكر مي كنم توانايي 
اصفهان براي پش��توانه بودن در مس��ائل و موضوع��ات مختلف هنري و 
فرهنگي خيلي زياد اس��ت، منبعي بي انتها كه حتي خشك شدن دردناک 
زاينده رود هم از اثر آن كم نمي كند. وي سپس اظهار داشت: براي ديدن هر 
كدام از آثار تاريخي اين شهر به ساعت ها زمان و دقت نظر نياز است. نبايد 
سرسري و باعجله از كنار آن گذشت. شايد الزم باشد هركس به جز اين 
سفر ها در سفرهاي جداگانه اي و به تنهايي به ديدن اين شهر و زيبايي هايش 
بيايد تا بتواند با تأمل و تفكر كافي به هر اثر آن بنگرد. مجري برنامه »صندلي 
داغ« در پايان خاطر نشان كرد: متأسفانه گاهي احساس مي كنم اصفهاني ها 
با وجود اين همه پتانسيل و توانايي كه هيچكس نمي تواند منكرش شود، 
اعتماد به نفس الزم را ندارند و سعي مي كنند با يادآوري مداوم آن را ايجاد 
كنند، در حالي كه زندگي در اين شهر زيبا و با فرهنگ كه چشم جهانيان را 

خيره كرده است، بايد باالترين اعتماد به نفس را به وجود آورد.

شهردار اصفهان در نشست صمیمی با هنرمندان و فرهیختگان رسانه ملی خواستارشد؛

هنرمندان هویت، تمدن و فرهنگ نظام جمهوری اسالمی را جاودانه کنند

 حضور هنرمندان رسانه ملي در اصفهان 
 فرصتي را براي معرفي ظرفیت هاي عظیم 
نصف جهان فراهم ك��رد تا هنرمنداني 
ك��ه خ��ود انتق��ال دهن��ده فرهنگ ه��ا 
هس��تند، از اين پس با برداشتي عیني 
از اصفهان، تروي��ج دهنده ظرفیت ها و 
فرهنگ پايتخت فرهنگ و تمدن ايران 

اسالمي باشند
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سراسری
جهان نماجهان نما

آمريکا - اسرائيل يک دوستی برای ابد

جهان نما

در توصي��ف رواب��ط مي��ان آمري��كا و 
اس��رائيل س��خن معروفی هس��ت كه 
می گويد اين اس��رائيل است كه آمريكا 
را هدايت می كند. تعمق در اين مطلب 
وسعت و گستره نفوذ اسرائيل در ميان 
سياس��ت م��داران آمريكاي��ی را برمال 
می كند. وج��ود البی ه��ای قدرتمند و 
غول ه��ای اقتصادی يه��ودی در خاک 
آمري��كا، اين كش��ور را ب��ه يك متحد 
اس��تراتژيك ب��رای آمريكا ب��دل كرده 
اس��ت. عالوه بر ngo های گس��ترده و 
كانون ه��ای اقتصادی، ايپ��ك به عنوان 
يك البی سياس��ی بس��يار پراهميت در 
خاک آمريكا فعاليت گس��ترده ای دارد. 
از ميان 281 س��ازمان يه��ودی و 250 
اتحاديه منطقه ای،ايپك ي��ا كميته امور 
عمومی آمريكا و اس��رائيل موس��وم از 
مهم ترين اين ارگان هاس��ت كه از دهه 
1۹50 ش��روع ب��ه فعاليت نم��وده و از 
همان ب��دو تأس��يس، هدف خ��ود را 
مبارزه برای تصويب قوانينی در جهت 
حمايت از اس��رائيل اعالم كرده است. 
آنه��ا همچنين يك��ی از اهداف خود را 
نف��وذ در كانون ه��ای ق��درت اياالت 
متحده تعيين نموده اند. ايپك هرس��اله 
نشس��تی را ب��رای تبيين سياس��ت های 
راهب��ردی خود برگ��زار می نمايد. اين 
نشست هرس��اله با حمايت آژانس های 
عظي��م اقتص��ادی و سياس��ی يهود در 
خاک آمريكا برگزار می ش��ود. ايپك يا 
كميت��ه امور عمومی آمريكا- اس��رائيل 
نماينده رسمی رژيم اسرائيل در كنگره 
آمريكا به ش��مار می رود و بزرگ ترين 
گروه فشار در صحنه سياست خارجی 
آمريكا تلقی می شود كه وظيفه خود را 
خط دهی به سياس��تمداران اين كشور 
 ب��رای حمايت ب��دون قيد و ش��رط از 

تل آويو می داند. 
اين كميته بيش از60 س��ال اس��ت كه 
برای كس��ب حمايت آمري��كا از رژيم 
اس��رائيل دركنگره اين كش��ور فعاليت 
می كن��د. ايپك اعضای خ��ود را از بين 
صهيونيست ها )يهوديان و غيريهوديان( 
گزين��ش می كند كه هم��ه آن ها در يك 
چي��ز اتفاق نظ��ر دارن��د و آن حمايت 
از اس��رائيل و كاناليزه كردن سياس��ت 
خارج��ی آمري��كا در راس��تای مناف��ع 
اين رژيم اس��ت. زمان��ی كه از اعضا و 
عناصر س��ازمان ايپك س��خن به ميان 
می آي��د، فهرس��تی طوالنی از اس��امی 
افراد و اش��خاص بانفوذ در سياس��ت 
خارج��ی آمري��كا به چش��م می خورد. 
روزنام��ه نيويورک تايمز اين س��ازمان 
را مؤثرترين سازمان در رابطه با روابط 

آمريكا و اسرائيل اعالم می كند.
هرس��اله حضور رئيس جمهور آمريكا 
و اس��رائيل در اي��ن نشس��ت بر عمق 
روابط استراتژيك اين دو كشور صحه 
می گذاش��ت؛ اگرچه ب��ا روی كارآمدن 
اوباما در آمريكا و اتخاذ ژس��ت صلح 
طلبانه از جان��ب وی و تأكيد بر صلح 
مي��ان اع��راب و اس��رائيل و از طرفی 
حاكم ش��دن حزب ليكود در اس��رائيل 
 كه هيچ حقی برای فلسطينيان در خاک 
بي��ت المقدس قايل نب��ود، تا حدودی 
روابط ميان دو كش��ور س��رد شد، ولی 
اوباما و نيز مس��ئول سياس��ت خارجی 
وی يعن��ی هي��الری كلينتون كس��انی 
هس��تند كه تحت حمايت آژانس يهود 

به مقامات فعلی خود رسيده اند.

 اوباما در زم��ان انتخابات خود درصد 
بس��يار باالی حمايت البی صهيونيستی 
آمريكا را كسب نمود و اين برای ادامه 
كارهای دشوار پيش روی وی ضروری 
اس��ت. چند سالی است كه اين نشست 
ب��ا برم��ال ش��دن جاسوس��ی برخی از 
مقامات ايپ��ك از وزارت دفاع آمريكا 
 شاهد حضور مقامات بلند پايه ای مانند 
رئيس جمه��ور يا وزير ام��ور خارجه 
نيست، اما امس��ال اوباما تصميم گرفته 
اس��ت تا در اين نشست سخنرانی كند. 
اگرچ��ه گفته می ش��ود اوبام��ا در اين 
نشس��ت تالش دارد تا بر گرم تر شدن 
رواب��ط خود با اس��رائيل تأكي��د و اين 
رشته گسسته را دوباره ترميم نمايد، اما 
به نظر می رسد با س��خنرانی چند روز 
پي��ش وی و مطرح كردن طرح صلحی 
ك��ه از جان��ب ايهود باراک به ش��دت 
رد ش��د، از س��ر گيری اي��ن پيوند راه 
دشواری داشته باش��د. تنها 24 ساعت 
پس از آنكه باراک اوباما در س��خنرانی 
اس��رائيلی  خود خواس��تار گفتگوهای 
و فلس��طينی برای رس��يدن به صلح و 
بازگش��ت رژيم اس��رائيل ب��ه مرزهای 
1۹67 به عنوان اس��اس اي��ن گفتگوها 
ش��د، بنيامي��ن نتانياهو نخس��ت وزير 
رژي��م صهيونيس��تی كه برای ش��ركت 
در نشست س��اليانه كميته امورعمومی 
آمريكا - اس��رائيل )ايپك( به واشنگتن 
س��فر كرده، در ديدار مس��تقيم با اوباما 

اين ايده را رد كرد.
نتانياهو ادعا كرد در حالی كه اس��رائيل 
 آماده می شود تا آشتی سخاوتمندانه ای
را ب��رای صلح انجام دهد، نمی تواند به 
خطوط مرزی 1۹67 بازگردد و اين خط 
مرزی غير قابل دفاع است. ايهود باراک 
در حالی برای متحد خود شاخ و شانه 
می كشد كه اس��رائيل در شرايط خوبی 
به س��ر نمی برد. در اي��ن روزها انزوای 
روزاف��زون اس��رائيل در جهان در حال 
ش��كل گرفتن اس��ت، ضمن اين كه هر 
روز كشورهای حامی اسرائيل در منطقه 
خاورميانه سقوط كرده و نفوذ اين رژيم 
در منطقه محدود می ش��ود، همچنين به 
دليل ادامه ش��هرک س��ازی، اين رژيم 
 ب��ا مخالفت هايی در س��طح بين الملل
مواج��ه اس��ت و از طرف��ی در جبه��ه 
فلس��طين اتحادی در حال شكل گيری 
است. باراک اوباما در حالی در كنفراس 
ايپك سخنرانی خواهد كرد كه برخالف 
سخنان زيبا و رويايی اش در سخنرانی 
قبلی، بايد برای به دس��ت آوردن البی 
قدرتمند اس��رائيل ت��الش نمايد. برای 
تحليلگران بين المللی به خوبی آشكار 
اس��ت كه اين س��خنان بيش��تر از يك 
ژس��ت آزاديخواهان��ه نخواهد بود، در 
اوضاع پر آشوب خاورميانه آمريكا نياز 
دارد تا با حربه ای خود را در كنار مردم 
به پاخواس��ته منطقه قرار دهد. تأكيد بر 
اس��الم و مبانی اسالمی در انقالب های 
اخير وجود مسأله فلسطين را به بهترين 
حربه ب��رای آمري��كا در جهت نزديك 
ش��دن به م��وج اعتراض��ات منطقه ای 
تبديل كرده است. به نظر می رسد اوباما 
برای پيش��برد اهدافش بيش��تر از صلح 
ب��ه حماي��ت يهوديان نيازمند باش��د و 
درس��ت به همين دليل مقامات اسرائيل 
به راحتی از كنار سخنان رئيس جمهور 
اياالت متحده گذشتند. آنها می دانند هر 
سياس��تمداری در آمريكا ب��رای ماندن 

نيازمند حمايت اسرائيل است.

جهان نما

رئيس جمهور با اش��اره به برنامه هاي دولت در راستاي شكوفا شدن اقتصاد و 
توليد كشور، گفت: خوشبختانه صندوق توسعه ملي به زودي به همين منظور 
راه اندازي مي شود. محمود احمدي نژاد روز شنبه در ديدار خيرين مدرسه ساز 
سراسر كشور در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري با اشاره به احداث 
يك سوم كل مدارس كشور در طول دولت هاي نهم و دهم به ميزان 15/6 ميليون 
مترمربع فضاي آموزشي، خاطر نشان كرد: اين موفقيت در حالي حاصل شده 
است كه ما توسط دشمنان تحريم بوده ايم و هم اكنون آنها موفقيت هاي ايران 
را باور نمي كنند و برخي نيز در داخل كشور آن را باور ندارند. رئيس جمهور 
افزود: آنها مي گويند چگونه ممكن است كه در سخت ترين شرايط تحريم و با 
وجود بسته بودن همه درها و كمربندها، ايران با سرعت بيشتري حركت مي كند، 
اما آنها نمي دانند كه مردم ايران مثل اقيانوسي هستند كه هيچ مانعي نمي تواند در 
مسير حركت آنها قرار گيرد. وي با تأكيد بر ضرورت حركت عموم ملت ايران 
در راستاي ساختن و آباداني ايران، خطاب به خيرين مدرسه ساز گفت: خود را 
براي جهش هاي بزرگ آماده كنيد، چرا كه ايران بايد در قله جهان قرار گيرد و 

به الگوي ملت هاي جهان تبديل شود. 
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اين سخن خودبزرگ بيني يا ناسيوناليسم نيست، 
اين يادآوري يك مأموريت بزرگ الهي است كه بساط ظالمانه در جهان برچيده 

شود و الگوي نظام عادالنه برپا شود و اين مأموريت ملت ايران است. 
احمدي نژاد با اش��اره به اب��راز ناراحتي برخي اف��راد از تأكيد رئيس جمهور 
بر ايران، خطاب به برخي مقاله نويس��ان با اين نگاه گفت: آنها البد دوس��ت 
دارند كه ما بگوييم انگليس، آمريكا و ...، ما ايراني هس��تيم و ايران را دوس��ت 
داري��م. رئيس جمهور تأكي��د كرد: ايران را نه به خاطر ن��ژاد و خاک، بلكه به 
خاطر فرهنگ، انسانيت، توحيد، عدالت، پاكي و ... دوست داريم و هم اكنون 
مراحلي از پيشرفت را گذرانده ايم و در آستانه جهش هاي بزرگ هستيم. رئيس 
 جمهور همچنين از برنامه دولت براي تكميل زيرس��اخت ها خبر داد و گفت: 
سرمايه گذاري دولت در اين عرصه در سال جاري دو برابر سال گذشته است 
 كه اين رقم دس��ت يافتني اس��ت. احمدي نژاد يادآور ش��د: در سال 8۹ مبلغ 
21 ه��زار و 500 ميليارد تومان براي اجراي زيرس��اخت ها نظير راه، راه آهن، 
مدرس��ه، دانش��گاه، بندر و ... سرمايه گذاري شده كه در تاريخ ايران بي سابقه 
است و 2/2 برابر سرمايه گذاري انجام شده در سال 83 است. وي همچنين با 
تأكيد براين مطلب كه در آغاز فعاليت دولت نهم ظرفيت توليد سيمان در كشور 
ساالنه 32 ميليون تن بوده است، افزود: اين ظرفيت هم اكنون به 75 ميليون تن 
در سال افزايش يافته است. رئيس قوه مجريه با اشاره به توليد ساالنه 10 ميليون 
تن فوالد در س��ال 1383، خاطرنش��ان كرد: هفته گذشته ظرفيت توليد فوالد 
در ايران از 1۹ ميليون تن گذش��ت كه اين رقم تا پايان س��ال به 30 ميليون تن 
مي رسد. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود از اقدامات خيرين 
مدرسه ساز به عنوان كاري مبنايي و نيز كاري از جنس عشق ياد كرد و گفت: 
اگر خيرين مدرس��ه ساز وارد اين عرصه نمي ش��دند، دولت به ميزان نيمي از 
مقداري كه در زمينه ساخت فضاهاي آموزشي اقدام كرده نيز فعاليت نداشت. 

رئيس جمهور با ابراز خوش��حالي از حضور در جمع خيرين مدرس��ه ساز از 
فضاي حاكم بر جلس��ه به عنوان فضاي كار و مجاهدت پيوسته براي خدمت 

به ملت ياد كرد و با اش��اره به اين كه موضوع هس��تي رش��د و كمال انسان و 
بروز حقيقت انساني در جهان است، گفت: هم براي ساختن ايران و هم براي 
زندگي سعادتمندانه نيازمند انسان هاي عادل، عالم و با فرهنگ هستيم كه اين 
افراد در آموزش و پرورش تربيت مي شوند. وي گفت: با وجود روي كار آمدن 
ش��بكه هاي ارتباطي، رس��انه ها، كتاب و غيره هيچ يك از آنها جاي آموزش و 
پرورش را نگرفته و نخواهد گرفت و اين مقوله نش��دني اس��ت. احمدي نژاد 
خاطر نشان كرد: آموزش و پرورش مهم بوده، امروز هم مهم است و تا هميشه 

مهم خواهد بود. 
وي با اشاره به مقاصد مختلف انسان ها در طول زندگي گفت: زيباترين زندگي 
را انساني دارد كه براي ديگران و به عشق آنها زندگي مي كند و همواره تالش 
مي كند ديگران عالم شوند و مشكالت آنها برطرف شود چرا كه باالترين شادي 
مشاهده شادي ديگران است. وي با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته از سوي 
خيرين مدرسه س��از، حجم فضاهاي آموزشي ساخته شده در طول پنج سال 
گذشته در كشور را قابل توجه و برجسته خواند و با اشاره به برنامه اعالم شده 
از سوي وزير آموزش و پرورش در زمينه بازسازي تمام مدارس مخروبه كشور 
در دو تا سه سال آينده، اظهار داشت: پس از آن بايد توسعه امكانات فضاهاي 

آموزشي نظير استخر، نمازخانه، آزمايشگاه و غيره در دستور كار قرار گيرد. 
رئي��س جمه��ور در اي��ن مراس��م ضمن تبري��ك ميالد باس��عادت حضرت 
 فاطمه زهرا )س( و فرارس��يدن س��الروز فتح خرمشهر همچنين ياد و خاطره 
مدرس��ه سازان فقيد را گرامي داشت و با پيشنهاد يكي از خيرين مدرسه ساز 
در زمينه اختصاص سفر عمره به اين افراد موافقت كرد. احمدي نژاد در عين 
حال با اختصاص قطعه خاص در بهشت زهرا به خيرين مدرسه ساز مخالفت 
كرد و گفت: ما هرگز اين كار را انجام نمي دهيم و براي شما سالمتي، عزت و 
طول عمر بيشتر خواستاريم كه البته كسي كه براي ديگران زندگي كند از عمري 

طوالني برخوردار مي شود و در عالم هستي استمرار پيدا مي كند.

رئیس جمهور:

صندوق توسعه ملي 
به زودي  راه اندازي مي شود
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انتقاد بزرگ ترين تشکل اسالمي انگليس 
از سياست لندن در قبال بحرين

ش��وراي مسلمانان بريتانيا)ام س��ي بي( با انتشار بيانيه اي از سياست هاي 
دول��ت انگليس درقبال بحرين عميقًا اب��راز ناراحتي كرد و گفت: به نظر 
مي رس��د ميان سياست خارجي انگليس و حمايت از حقوق بشر تناقض 

و ناهماهنگي وجود دارد.
اين شورا كه بزرگ ترين تشكل اسالمي انگليس به شمار مي رود، با اشاره 
به ديدار وليعهد بحرين با نخس��ت وزير انگلي��س در لندن، افزود: ديدار 
ش��يخ س��لمان بن حمد آل خليفه با ديويد كامرون، ضربه اي به تعهدات 
انگليس مبني بر ضرورت انج��ام تغييرات دموكراتيك در خاورميانه بود. 
ش��وراي مس��لمانان بريتانيا تأكيد ك��رد: اين غيرقابل تحمل اس��ت كه ما 
ب��راي حفاظت از م��ردم غيرنظامي در مقابل اقدام��ات ظالمانه رژيم هاي 
س��ركوبگر در برخي كشورها تدابير سختي اتخاذ مي كنيم، ولي در مقابل 
چني��ن اقداماتي در برخي ديگر از كش��ورها، هيچ كاري انجام نمي دهيم. 
در اين بيانيه آمده اس��ت: طي يك ماه گذشته اخبار و گزارش هاي رسيده 
از بحري��ن حكايت از اس��تفاده نيروهاي امنيتي از مهم��ات جنگي عليه 
معترضان، تخريب مس��اجد، رفتار وحش��يانه با مخالفان و حتي كاركنان 

بيمارستان ها دارد.
در ماه فوريه نخست وزير انگليس گفته بود كه در آينده از جمله شرايط 
تعامل انگليس با كش��ورهاي عرب منطق��ه، رعايت اصول جهاني حقوق 
بشر خواهد بود، ولي به نظر مي رسد كه اين شرايط براي تعامل با بحرين 

تعليق شده اند.
ش��وراي مس��لمانان بريتانيا در پايان تأكيد كرده است كه دولت انگليس 

نبايد چشم خود را به روي نقض حقوق بشر در بحرين ببندد.
نخس��ت وزير انگليس پنج شنبه شب با شيخ س��لمان بن حمد آل خليفه 
وليعه��د بحرين در لندن ديدار و گفتگو كرد و انتقاد رس��انه ها و محافل 

سياسي اين كشور را برانگيخت. 

نويسنده يهودي ضدصهیونیسم:
انتفاضه اي جديد با قدرتي ويرانگر 

در فلسطين در راه است
جاناتان كوک، نويس��نده يهودي ضدصهيونيس��م در مقاله اي با تأكيد بر 
اين كه انتفاضه اي جديد در فلسطين در راه است، گفت: اسرائيل توانايي 
مقابله با حركت هاي جديد ضداسرائيلي را نخواهد داشت. جاناتان كوک 
در مقاله اي كه روز شنبه در پايگاه اطالع رساني حزب اسالمي مالزي با 
عنوان »تظاهرات روز نكبت؛ تصويري از آينده سياسي اسرائيل در منطقه« 
منتش��ر شد، نوش��ت: تظاهرات روز نكبت )تش��كيل رژيم صهيونيستي( 
مقدمه اي براي يك انتفاضه جديد اس��ت. وي در اين مقاله مي نويس��د: 
بيش از يك هزار فلس��طيني باتكان دان پرچم هاي فلسطين در مرز سوريه 

با اسرائيل تظاهرات كردند.
با از ميان برداش��تن موانع ايجاد ش��ده در مرز اس��رائيل با س��وريه، وارد 
س��رزمين هاي اش��غالي ش��دند در حالي كه فرياد مي زدن��د آزادي چنين 

است. 
جاناتان كوک در ادامه مي نويس��د: مراس��م روز نكبت امسال با سال هاي 
گذش��ته تفاوت زيادي داش��ت. مراسم امس��ال تنها يادآور فاجعه راندن 
فلس��طينيان از سرزمين مادري ش��ان نبود، بلكه بار ديگر به آنان يادآوري 

كرد كه توانايي شكل گيري و تقويت مبارزه با اسرائيل را دارند. 
در اين مقاله تصريح ش��ده اس��ت: اگرچه تظاهرات در غزه، كرانه غربي، 
بيت المقدس و مرز اسرائيل با سوريه با حمله نظاميان اسرائيلي به خاک 
و خون كش��يده شد، اما سركوب اين تظاهرات و اعتراضات بيش از آنكه 
نش��انه اي از قدرت نظامي رژيم اسرائيل باش��د، يادآور يك ضرب المثل 
قديمي اس��ت كه كودكي تالش مي كند با انگش��ت جلوي سوراخ ايجاد 

شده در يك سد را بگيرد. 
وي با تأكيد بر اين كه بهار عربي فلسطينيان از راه رسيده است، مي نويسد: 
اس��رائيل هنوز استراتژي سياس��ي براي برخورد با اين موضوع جديد را 
ندارد. اگرچه اس��رائيل كشورها را در راه افتادن اين تظاهرات و پشتيباني 
از آن متهم مي كند، اما واقعيت آن است كه در پي تحوالت در كشور هاي 
عربي احس��اس توانايي و امكان ايجاد تغيير در ذهن فلس��طينيان ش��كل 
گرفته است. اين نويسنده يهودي مي افزايد: اگرچه اين تظاهرات هنوز به 
انتفاضه سوم منجر نشده است، اما نشانه اي از اتفاقات آينده و رويدادهاي 
جدي تري اس��ت و اين تظاهرات تمريني براي مبارزه جديد با اس��رائيل 
محس��وب مي ش��ود. جاناتان كوک در مقاله خود با اش��اره به اين كه اين 
رويداد درس هاي زيادي براي اس��رائيل دارد، مي نويسد: قيام هاي مردمي 
در كشورهاي عربي همسايه اسرائيل بدين معني است كه ديگر اين رژيم ها 
مش��روعيتي براي تصميم گيري در باره فلسطينيان آواره در اين كشورها 
ندارند و نمي توانند خواسته هاي آنان را بر اساس منافع خودشان مديريت 
كنند. وي تاكيد كرد: همانگونه كه در دوران مبارک مرز رفح بسته شه بود، 
اما در پي س��قوط وي حاكمان جديد ديگر نتوانستند همان سختگيري ها 
 را درباره فلس��طينيان اعمال كنند و مرز رفح باز شد؛ رژيم اسرائيل ديگر 
نمي تواند انتظار داش��ته باش��د ك��ه دولت هاي جديد مان��ع از تظاهرات 
اعتراضي ش��وند چه رس��د به اين كه بخواهند اين تظاهرات را س��ركوب 

كنند. 

تعهد فراموش شده 15ميليارد دالري 
اتحاديه اروپا

ائتالف مس��تقل كنكورد در آمريكا، از اتحاديه اروپا به علت اجرا نكردن 
بخش��ي از تعهد خود در پرداخت 15ميليارد دالر كمك به كشورهاي در 

حال توسعه و بي توجهي به اهداف اين برنامه انتقاد كرد.
به گزارش خبرگزاري اينترپرس س��رويس، اين نه��اد فعال در امور مالي 
و بودجه اي در گزارش خود نوش��ت: بودجه هاي تورمي، نبود ش��فافيت 
و قصور كش��ورهايي مانند آلمان، ايتاليا و اس��پانيا در عمل به وعده هاي 
خ��ود، به كارآمدي بودجه 54 ميليارد دالري اتحاديه اروپا براي كمك به 

كشورهاي در حال توسعه در سال 2010 ضربه زد. 
جين كامو، رئيس دفتر گروه مبارزه با فقر موس��وم به اكش��ن ايد در كنيا 
كه معتقد اس��ت كمك هاي مالي هدفمندي ك��ه مي توانند باعث تغيير در 
جامعه ش��ود و در معرض خطر قرار دارد، از اروپايي ها خواست به اصل 
كمك به كش��ورهاي در حال توسعه متعهد باش��ند. نيك روزوير، رئيس 
گروه مس��تقل موسوم به Bond مستقر در لندن و فعال در زمينه افزايش 
كمك هاي توسعه اي نيز با اشاره به بدعهدي اتحاديه اروپا در اعطاي تمام 
و كمال كمك هاي اختصاص داده ش��ده در س��ال گذشته ميالدي، گفت: 
شكاف 15 ميليارد دالري بين كمك هاي وعده داده شده و اعطايي، نشان 
از جدي نگرفتن وعده ها دارد. گروه هاي طرفدار كمك به كش��ورهاي در 
حال توس��عه از اي��ن نگرانند كه وضعيت متزلزل مالي كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا كه در زمان حاضر با بحران اقتصادي يونان، ايرلند و پرتغال 
درگيرن��د، به روند كمك هاي مالي به كش��ورهاي در حال توس��عه لطمه 
بيش��تري بزند. از ديگر سو، با توجه به اين كه سران اتحاديه اروپا اعطاي 
كمك به كش��ورهاي در حال توسعه را به منزله گسترش قدرت نرم خود 
به ش��مار مي آورند، تحليلگران معتقدند با توجه به اين كه اين بدعهدي به 
سرعت موجب بي اعتمادي در طرف مقابل مي شود، اتحاديه اروپا بايد به 

تعهدات و وعده هاي خود عمل كند.

بدون مصوبه قانوني نرخ ها را افزايش نمي دهیم
تشکري هاشمي: اميدوارم مجبور نشويم 

سهم دولت را از مردم بگيريم
مع��اون حمل و نقل ترافيك ش��هرداري 
ته��ران ب��ا اب��راز امي��دواري از اين كه 
ب��ه زودي در خص��وص ن��رخ كراي��ه  
حمل و نقل عمومي تعيين تكليف شود، 
گف��ت: اميدواريم به مرحله  اي نرس��د 
ك��ه به مردم بگويي��م نداريم و خودتان 

هزينه ها را پرداخت كنيد.
س��يد جعفر تشكري هاش��مي در پاسخ 
به اين پرسش كه مس��ئوالن شهرداري 
اعالم كرده اند كه اگر دولت يارانه خود 
را پرداخ��ت نكند هزينه ه��ا را از مردم 
دريافت مي كني��م، گفت: حتمًا اين طور 
اس��ت. درآمد ش��هرداري از عوارضي 
است كه از مردم دريافت مي كند. منابع 
ما محدود اس��ت و همي��ن منابع را در 
چند فعالي��ت متمركز كرده ايم و طبيعتًا 
اي��ن موضوع منجر به بروز مش��كالتي 
براي كارها ش��هر مي شود. معاون حمل 
و نق��ل و ترافي��ك ش��هرداري ته��ران 
اضافه كرد: اميدواري��م دولت حمايت 
كند، س��ريعًا نرخ ها تصويب شود، اين 
افزايش ن��رخ اينقدر جزئي اس��ت كه 
مس��أله ج��دي نخواهد ب��ود. از طرف 
ديگ��ر ما هم اصراري ب��ه افزايش نرخ 
نداش��تيم، ولي نمي  توانيم فقط به سبب 

دس��توري كه گفته مي شود يك نرخ را 
ثاب��ت نگه داريم نرخ ثابت ش��ود؛ غير 
از دس��تور باي��د منابع جب��ران كار نيز 

مشخص شود. 
تش��كري هاش��مي گف��ت: اگ��ر اي��ن 
وضعيت ادامه پيدا كند بعيد نيس��ت به 

مردم بگوييم ديگر توان نداريم. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
ته��ران با اش��اره ب��ه اين كه اگ��ر نظام 
جبراني نباش��د اتوبوس ها به س��رعت 
فرس��وده مي ش��وند، گف��ت: در اي��ن 
ص��ورت اتوبوس هايي كه نياز به تعمير 
هم داش��ته باش��ند را نمي  توانيم تعمير 
كني��م. در نتيج��ه تع��داد اتوبوس هاي 
خرابي و متوقفي افزايش مي     يابد و اين 
به معناي كاهش س��رويس دهي است. 
وي با اشاره به اين كه وقتي منابع نرسد 
خواب اتوبوس ها زياد مي ش��ود، گفت: 
اگر تجهيزات به موقع تأمين نمي ش��ود 
در نتيج��ه تردده��ا ب��ه س��ختي انجام 

مي شود. 
وي ب��ا تأكيد بر اي��ن موضوع كه بدون 
مصوب��ه قانون��ي نرخ ه��ا را افزاي��ش 
نمي دهي��م، گفت: تا مجوزي نداش��ته 

باشيم نرخ ها را افزايش نخواهيم داد. 

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

بر اساس اطالعيه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور واريز 60 ليتر 
بنزين خرداد، از ديشب مطابق ماه گذشته به كارت هاي سوخت واريز شد. 
بر اساس اطالعيه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور 60 ليتر سهميه 
بنزين خرداد خودروهاي شخصي ساعت 24 شب گذشته )31 ارديبهشت( 
به كارت هاي سوخت واريز شد. بر اساس اين گزارش وسايل نقليه عمومي 
نيز سهميه اي مشابه سهميه ارديبهشت دريافت كردند و هيچ گونه تغيير در 

ميزان قيمت و سهميه سوخت در خرداد وجود نخواهد داشت. 
همچني��ن در خرداد 500 ليتر س��هميه بنزي��ن با ن��رخ آزاد 700 تومان به 
كارت هاي س��وخت خودروها واريز مي ش��ود كه در صورت اتمام سهميه 

400 توماني قابل استفاده خواهد بود. 
بر اساس اين اطالعيه طرح منطقه اي شدن سهميه بنزين تاكسي ها كه از سوي 
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اعالم شده بود، با جديت 

در حال پيگيري است كه پس از نهايي شدن به زودي اعالم مي شود.

ياران��ه 45 هزار و 500 توماني مرحله چه��ارم مربوط به خرداد ماه در 
حالي ساعت 24 شب گذش��ته به طور سراسري به حساب سرپرستان 
خانوار واريز ش��د كه برخي بانك ها اين مبلغ را چندس��اعت قبل تر به 

حساب ها واريز كرده بودند.
يارانه نقدي مرحله چهارم به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان است 
كه 40 هزار و 500 تومان مربوط به يارانه انرژي و 5000 تومان مربوط 

به يارانه نان است. 
بنابراين گزارش، برخي بانك ها از جمله تجارت، صادرات و كشاورزي 
يارانه نقدي را از روز پنج ش��نبه به حس��اب سرپرس��تان خانوار واريز 

كردند، ولي اين مبلغ تا ساعت 24 شب گذشته قابل برداشت نبود. 
رفاه��ي  س��ايت  در  ش��نبه  پن��ج  از  گ��زارش،  اي��ن  اس��اس   ب��ر 
)www.refahi.ir( واري��ز مرحله چهارم يارانه ها مربوط به خردادماه 

به حساب سرپرستان خانوارها قابل رؤيت بود.

توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( صورت گرفت؛
بازداشت 30 جاسوس آمريکا و شناسايي 42 افسر اطالعاتي سيا

رئیس ديوان محاسبات:
تخلفات دولت در هدفمندی يارانه ها به مجلس ارائه شد

سهميه 60 ليتر بنزين خرداد، 
به کارت هاي سوخت واريز شد

يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني 
خرداد واريز شد

رواب��ط عموم��ي وزارت اطالع��ات با صدور 
اطالعيه مهمي از شناس��ايي و انهدام يك شبكه 
جاسوس��ي وابس��ته به آمريكا خبر داد. روابط 
عموم��ي وزارت اطالعات با ص��دور اطالعيه 
مهم��ي اع��الم كرد: ب��ا عنايت اله��ي و در پي 
اقدامات گس��ترده  اطالعات��ي و ضد اطالعاتي 
س��ربازان گمن��ام امام زمان )ع��ج( در داخل و 
خارج از كش��ور، ش��بكه  پيچيده  جاسوسي و 
خرابكاري وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا 

شناسايي و متالشي شد. 
اين ش��بكه كه توس��ط تعداد قاب��ل توجهي از 
برجسته ترين افسران اطالعاتي عملياتي سازمان 
سيا در چند كشور جهان راه اندازي شده بود و با 
استفاده از پوشش ها و دام هاي گوناگون از قبيل 
ارائه  ويزا، وعده  اقامت، اش��تغال و تحصيل در 
خارج از كشور و نيز با پوشش مراكز كاريابي، 
درص��دد فريب ع��ده اي از ش��هروندان، تخليه  
اطالعاتي و به جاسوس��ي واداشتن آنها بود، با 
تالش هوش��مندانه و مخلصانه فرزندان فداكار 

ش��ما، طي سلسله عمليات گس��ترده  تعقيب و 
مراقب��ت )در داخل و خارج از كش��ور(، نفوذ، 
فريب و دوبل سازي، شناسايي و منهدم شد. از 
انبوه اطالعات حاصل از شبكه  مذكور مشخص 
ش��د كه افسران س��ازمان س��يا با بهره گيري از 
پايگاه ه��اي متعدد و متن��وع اطالعاتي و نيز با 
اس��تفاده از س��فارتخانه ها و كنس��ولگري هاي 
آمري��كا در چندين كش��ور )به وي��ژه امارات 
متح��ده عربي، مالزي و تركي��ه( ضمن تعقيب 
هدف جم��ع آوري اطالع��ات از مراكز علمي، 
تحقيقاتي و دانش��گاهي كشور و از حوزه هاي 
انرژي هس��ته اي، صناي��ع هواي��ي و دفاعي و 
بيوتكنولوژي در عين حال گردآوري اطالعات 
بس��يار ري��ز پيرام��ون لوله هاي نف��ت و گاز، 
ش��بكه هاي برق و مخابرات كشور، فرودگاه ها 
و گمركات كشور، امنيت شبكه هاي ارتباطي و 
بانك��ي و مواردي از اين قبي��ل را نيز به عنوان 
ديگر اه��داف اطالعاتي به عوام��ل خود ابالغ 
كرده بودند ك��ه جمع آوري اطالعات ريز پيش 

گفته دقيقاً در راس��تاي عمليات��ي و خرابكارانه 
سازمان س��يا بوده و بديهي است كه اين اقدام 
خصمان��ه از حافظ��ه وزارت اطالعات زدوده 
نخواهد ش��د. روابط عمومي وزارت اطالعات 
در بخش ديگري از اطالعيه خود آورده است: 
نيروه��اي زبده و مؤم��ن وزارت اطالعات در 
رويارويي جانانه خود با عوامل س��ازمان س��يا، 
ضم��ن اقدام��ات متع��دد و متن��وع اطالعاتي، 
ض��د اطالعات��ي و عملياتي، تع��داد 30 نفر از 
جاسوسان آمريكا را بازداشت كردند. همچنين 
براي كسب اطالع از س��اير اهداف و اقدامات 
حريف و به منظور ارسال اطالعات فريب براي 
آن س��رويس، طي عمليات معكوس اطالعاتي 
اق��دام به دوبل نمودن تعدادي از جاسوس��اني 
كه به اس��تخدام سازمان سيا درآمده بودند شد، 
اما پيرامون عواملي كه ناخواسته و ناآگاهانه به 
دام جاسوس��ان آمريكايي افت��اده بودند، ضمن 
فراخواني و مطلع كردن آنها نسبت به خطرات 

پيش رو، ارتباط آنان با حريف قطع گرديد.

رئيس ديوان محاسبات از ارائه گزارش تخلفات 
دولت در سال 8۹ در اجرای هدفمندی يارانه ها 
به مجلس خبر داد و گفت: متأسفانه منابع الزم 
برای پرداخت يارانه ها از محل لحاظ ش��ده در 
قانون پرداخت نشده، بلكه بخشی از آن از منابع 
بانك ها و برخی از بودجه دستگاه ها بوده است 
و اين تخلف اس��ت. عبدالرضا رحمانی فضلی 
با اعالم اين خبر اظهار داشت: ديوان محاسبات 

كش��ور به جدي��ت عملكرد دول��ت در اجرای 
قان��ون هدفمن��دی يارانه ها را در دس��تور كار 
دارد. وی گفت: متأس��فانه س��ال گذشته دولت 
در اجرای اين قانون تخلفاتی داش��ت كه ديوان 
محاسبات گزارشی از اين تخلفات را به مجلس 
ارائه كرد. رحمانی فضلی تأكيد كرد: ما همچنان 
ادامه اجرای اين قانون را مورد رس��يدگی قرار 
می دهيم و گزارش��ی از عملكرد دولت در اين 

زمينه به مجلس ارائه خواهيم كرد. وی همچنين 
در خصوص وضعيت طرح سنا مبنی بر نظارت 
آن الين ديوان محاسبات بر دستگاه های اجرايی 
نيز گفت: طبق قولی كه داده ايم تا پايان س��ال 
۹0 اي��ن طرح آماده بهره برداری خواهد ش��د. 
وی تأكي��د كرد: طرح ديگر ديوان، محاس��بات 
حسابرس��ی عملكرد است كه به صورت جدی 

در ديوان محاسبات در حال پيگيری است.

  زاینده رود
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زندان ها به عن��وان يكی از اصلی ترين مراكز نگهداری 
مجرمين ومحكومي��ن بزه های اجتماعی، مقر مناس��بی 
برای بررس��ی معض��الت و ناهنجاری ه��ای اخالقی و 
رفتاری اعم از شرعی، عرفی و قانونی شمرده مي شوند. 
در اين مراكز، به همت تنی چند از مديران اسبق و فعلی 
س��ازمان، مراكزی تحت عنوان مش��اوره و روان درمانی 
تأسيس شده و در مشاوره همواره مشاوران با مراجعانی 
سروكاردارند كه به نوعی برای رفع مشكالت شخصی، 
خانوادگ��ی و ... مراجعه كرده و در پی دريافت راهكار 
و راه حل از مشاوران هستند. طبيعی است كه نگاه عميق 
به مس��ائل و مش��كالت افراد، با ارائه راه حل، مي تواند 

بسيار كارساز و مفيد باشد. 
مبحث اصلی: پیشگیری

اصطالح پيشگيری به معنای مقدم نمودن و پيش دستی 
كردن بر اقدامات ديگر است و جلوگيری قبل از وقوع 
حادثه در اين مبحث قرار می گيرد. همچنين آگاه كردن 
و هشدار دادن هم از اين مقوله شاخه مي پذيرد. هر چند 
در گذشته از اين واژه بيشتر به معنای پيشگيری كيفری 
برداشت مي شد و ش��امل مجموعه ای از مجازات ها و 
اقدام��ات تأمينی بود كه برای مقابل��ه با جرم و جنايت 
اس��تفاده مي ش��د، اما امروزه پيشگيری ش��امل تدابيری 
مي شودكه از اساس و ابتدا مانع شكل گيری هر واقعه، 
جرم و بزه در صفحه انديش��ه بزهكار و ساحت جامعه 
گردد. از منظر ش��ريعت و دين مبين اس��الم، پيشگيری 
از ج��رم اهميت باالي��ی در نظام قضايی اس��الم دارد. 
ب��ی تردي��د اقدام��ات پيش��گيرانه از انح��راف، اصول 
قضای اسالمی محسوب مي ش��ود. اقدامات پيشگيرانه 
مجموعه ای از اقدامات و فعاليت های س��ازنده تربيتی، 
اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و حتی سياسی 
اس��ت. در واقع، سياس��ت های علمی و با اساس تجربه 
عملی پيشگيرانه، به كليه اقدامات و راه كارهای مستقيم 
و غيرمس��تقيم بازدارنده از وق��وع جرم و انحراف گفته 
مي شود. در نگاه علمای علوم فقهی، اجتماعی و تربيتی، 
يك »سياس��ت پيش��ينی« وجود دارد كه در برابر انواع 
مجازات ه��ا و اقدامات تأمينی و تربيتی، كه »سياس��ت 
پس��ينی« اس��ت، قرار مي گيرد و البت��ه از آن كارآمدتر 
و مؤثرتر اس��ت، خ��واه از منظر هزينه ه��ای اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی و خواه از نظر س��هولت اجرا. اين 
سياس��ت های پيش��ينی در مجموع مق��رون به صرفه تر 
است. سياست های پيشينی و پسينی بايد در سه مرحله 
 »پي��ش از وقوع ج��رم« مرحله »وقوع ج��رم« و مرحله 

»پس از وقوع جرم« مورد توجه واقع گردد.
مرحله اول: پیش از وقوع جرم

مه��م ترين وكارآمدترين مراحل موضوع اعمال و نيات 
قبل از انجام جرم يا بزه اس��ت. در اين مرحله، توجه به 
نكته هاي زير ضروری اس��ت: اصل فراگيری س��المت 
اجتماع��ی باي��د مورد توجه باش��د و كلي��ه اقدامات و 
برنامه ها، براساس آن سازماندهی گردد. برخوردار كردن 
آحاد جامعه از نيازهای اساسی زندگی و به ويژه، امنيت 
رفتاری و اس��تمرار آن در ش��رايط بحران��ی، پيش بينی 
چهارچوب قانون مناسب با تدابير و اقدامات پيشگيرانه 
و وض��ع قوانين حمايتی كودكان، بانوان، خانواده ها و... 

توجه ويژه به نقش پيشگيرانه آموزش و پرورش رسمی 
و غيررسمی، مدارس و مراكز آموزش عالی، برنامه های 
آموزش��ی، تربيتی، پرورش��ی و... از جمله اين اقدامات 

است.
مرحله دوم: هنگام وقوع جرم

در اي��ن مرحله اصل و اس��اس انجام عم��ل مجرمانه و 
بزهكاری از جنبه پيش��گيرانه بايد مورد بررس��ی جدی 
قرار گي��رد. انواع جرايم، ميزان ش��يوع و گس��تره آن، 
گس��ترش جغرافيايی جرم و امكان��ات نهادهای فّعالی 
همچون پليس، دس��تگاه قضايی، مشاوران و مددكاران 
به كمك فراخوانده شوند و علت و علل شكل گيری و 

گسترش اعمال مجرمانه شناسايی شود.
مرحله سوم: بعد از وقوع جرم

در اي��ن مرحل��ه مهم تري��ن نگاه بايد پس ازكش��ف و 
تعقي��ب جرم، به مجازات و تنبي��ه مجرمان و بزهكاران 
باش��د با اين توضيح ك��ه اتخاذ تدابي��ری تحت عنوان 
سياست های پيشگيرانه داراي اهميت است.ورود مجرم 
و بزهكار به زندان، از جمله نهاده هايی است كه نيازمند 
اتخاذ سياس��ت ها و اقدام��ات و برنامه هايی با توجه به 
اصول پيشگيری از وقوع جرم دوباره بوده و مي بايست 
م��ورد توجه قرار گيرد. رعاي��ت كامل و صحيح اصول 
اجرای مج��ازات و توجه به كرامت، ع��ّزت و جايگاه 
انسانی محكومين، پرهيز از تحقير و تخريب شخصيت 
افراد، به كارگيری اس��لوب، سياس��ت ها و راهكارهای 
بازپ��روری، روان درمان��ی و مش��اوره، درمان گروهی، 
تقوي��ت بنيه علم��ی و تربيتی مراكز اص��الح و تربيت، 
تكميل امكانات و تجهي��زات مراكز نگهداری مجرمين 
و محكومان، به كارگيری نيروهای انس��انی تربيت گرا 
در پس��ت های مختلف زندان، مراقبت پ��س از آزادی 
زنداني��ان، حمايت م��ادی و معنوی خان��واده زندانيان 
و افراد آزاد ش��ده، تش��ويق جهت اصالح در زندان و 
ترقي��ب ب��ه آن از جمله امور مربوط به مس��ائل پس از 

وقوع جرم مي باشد.
حال چه بايد كرد؟!

علمای جامعه شناس بر اين باورند كه مي بايست سعی 
و ت��الش كليه مراكز، نهادها و س��ازمان های درگير اين 

موضوع، راهكارهای پيشگيرانه را دنبال نمايند.
اقدامات پیشگیرانه

در هر مس��أله اجتماعی، پيشگيری بسيار مفيد و مؤثرتر 
و كم هزينه تر از درمان مي باش��د و همواره اين موضوع 
دغدغه دانش��مندان علوم اجتماعی و سياس��ت گزاران 
دستگاه های قضايی و نهاده های اجتماعی بوده است. به 
نظر مي رسد برای پيشگيری از ارتكاب اعمال مجرمانه 
و بزه��كاری در جامع��ه و ب��ه خص��وص نوجوانان يا 

جوانان راه كارهای پيشنهادی ذيل ارائه مي گردد.
1- س��ازمان های آموزش و پرورش، بهزيستی، نيروی 
انتظامی، قوه قضائيه، س��ازمان زندان ها، ش��هرداری ها، 
شوراهای محلی و بومی، سازمان امور جوانان و... بايد 
به منظور اجرای برنامه های عملی پيش��گيرانه با هم به 

هماهنگی بيش ترو دقيق تر برسند.
2- صدا و سيما، رسانه های محلی و جمعی و سراسری 
مي بايس��ت با آگاهی دادن ب��ه خانواده ها، برای نظارت 

و كنترل بيش��تر آنان بر فرزندان و گوش��زد كردن ميزان 
مجازات جرايم در صورت ارتكاب جرم توس��ط آنان، 
مقدمات پيش��گيری را از نهاد خانواده، فرهنگ س��ازی 

نمايند. 
چه بس��ا خانواده هايی كه با دانستن اين موارد، فرزندان 
خود را از انحرافات باز داشته و كنترل بيش تری اعمال 

نمايند.
3- نيروه��ای انتظامی در محل ه��ای جرم خيز با اتخاذ 
تدابي��ر امنيت��ی بيش��تر و اقداماتی به منظ��ور كمك به 
خانواده ه��ا، به خص��وص نوجوان��ان و جوانانی كه در 
معرض آس��يب قرار دارند، مي تواند اثر قابل توجهی بر 

كاهش جرايم ايفا نمايد.
4- يك��ی ديگ��ر از موارد قابل مالحظه اطالع رس��انی 
ش��فاف رسانه های جمعی برای تشويق جوانان با اعالم 
تسهيالت و فرصت هايی كه جامعه برای آنان قرار داده 
اس��ت مي تواند زمينه های ارتكاب تخلف را در جوانان 

به ميزان قابل ذكری كم نمايد.
5- ني��روی پ��ر ت��الش پلي��س در ص��ورت تجهيز به 
ادوات الزم ب��رای مقابله جدی با باندهای مخوف انواع 
گوناگون بزه��كاری اجتماعی در جامعه از ديگر موارد 

مؤثر در حوزه كاهش آسيب های اجتماعی است.
6- اقدامات امنيتی برای مراكز حس��اس تجاری، بانكی 

و....
ــیب ها بر  ــگیری از آس ــی كه خانواده در پیش وظايف

عهده دارد
اولي��ن نهادی كه فرد در آن قرار مي گيرد و بالطبع از آن 
اثر مي پذيرد، خانواده است و اين خانواده اثرات اساسی 

در فرهنگ س��ازی و پيشگيری ازانحرافات فرزند دارد. 
مؤلف در ذيل به وظايف خانواده، با محوريت جلوگيری 
از آسيب اش��اره مي كند. ايجاد محيط و بستر مناسب و 
س��ازگار در خانواده؛ الت��زام و پايبند بودن عملی پدر و 
مادر و حتی ديگر منسوبين درجه يك فرد به آموزه های 
دينی با نگرش به ايج��اد اعتقاد عميق دينی فرزندان از 
كودك��ی؛ درک متقابل فرزندان و پدر و مادر از يكديگر 
كه موجب ايجاد بس��تری مناسب برای احساس آرامش 
و امني��ت روحی � روانی فرد مي ش��ود؛ برطرف كردن 
نياز های م��ادی نوجوان و جوان ب��ه فراخور حال و يا 
ايجاد روحي��ه پذيرش موقعيت اقتص��ادی خانواده در 
اجتم��اع؛ ايجاد ارتب��اط مبتنی بر دوس��تی و رفاقت با 
فرزند ب��رای ايجاد ارتباط مؤثر فرزن��د و انتقال نيازها 
و احساسات خود به والدين؛ توجه به نيازهای روحی، 
روانی، ش��خصيتی و عاطفی كودكان و نوجوانان برای 
ايج��اد فضای مطل��وب و آرام در خان��ه و خانواده؛ پر 
كردن اوقات فراغت فرد با نگاه به توانايی ها و خواسته 
و مطلوبات طبيعی و منطقی كودک يا نوجوان و جوان؛ 
اشراف نامحسوس بر وضعيت فرزند و مراقبت در رفتار 
و اعمال فرزند با توجه به حرمت ها و حساس��يت های 
او و نادي��ده نگرفتن آزادی های احساس��ی وی و لزوم 
ش��ناخت افراد مورد ارتباط با فرزند؛ توجه به شناخت 
و يا كمك به انتخاب دوس��ت با دادن اطالعات الزم و 
آماده س��ازی روحی و فكری فرزندان بر خطر انتخاب 
دوس��ت و رفيق نا مناس��ب، از مهم تري��ن عناوين اين 
مبحث اس��ت ك��ه توضيح هر يك از م��وارد آن نياز به 

مجال و فرصت خاص خود است.

آژیر

در زندگی زناشويی وقت برای همه چيز 
هس��ت. وقت هس��ت كه روی حرفتان 
بايستيد، وقت هست عذرخواهی كنيد 
و متأس��فانه وقت��ی هم می آي��د كه بايد 
اشتباهتان را بپذيريد. كنفسيوس می گويد، 
مردی كه اشتباه كند و آن را اصالح نكند، 
اشتباه ديگری مرتكب خواهد شد. اولين 
قدم در اصالح يك اشتباه، به خصوص 
در زندگی زناشويی، قبول اشتباه است. 
اش��تباه به هر ش��كل و اندازه  ای اتفاق 
می افتد. بعضی از آنها مثل خيانت بسيار 
جدی هس��تند و بعضی مثل گفتن يك 
دروغ مصلحتی كوچك و بی  اهميت به 
نظر می رسد. مسأله اين است كه زندگی 
زناشويی هميشه برمبنای اعتماد ساخته 
می ش��ود و زوجين بايد بتوانند اينقدر 
احساس امنيت و صداقت داشته باشند 
كه اشتباهشان را به همسر خود اعتراف 

كنند. 
خيلی ها ش��ايد بتوانند عذرخواهی كنند 
ام��ا قبول ك��ردن اشتباهش��ان را گردن 
نمی گيرند. معنی آن اين اس��ت كه آنها 
ب��ه  خاط��ر اين كه طرف مقاب��ل متوجه 
كارش��ان ش��ده عذرخواهی می كنند و 
توجيه نش��ده اند كه كارش اش��تباه بوده 
است. به همين دليل خيلی مهم است كه 
هر دو طرف بايد اطمينان داش��ته باشند 
كه اعتراف به اشتباهش��ان عواقب بدی 
برايش��ان نخواهد داش��ت. درست مثل 
كودكی می ماند كه موقع ناخنك زدن به 

ظرف شيرينی دستگير شده است.
ممكن است عذرخواهی كند اما تا زمانی 
كه متوجه نش��ده اس��ت نبايد اينكار را 
بكند، آن را ادامه خواهد داد. برای قبول 
كردن اشتباهتان بايد بتوانيد غرورتان را 
زير پا بگذاريد. اما به خاطر داشته باشيد 
كه عشق غرور نيست و بايد با همسرتان 
صاف و رو راس��ت باش��يد. نبايد هيچ 
قضاوتی بينتان باشد، تنها چيزی كه بايد 
وجود داشته باشد، عشق بی قيد و شرط 
اس��ت. البته به ندرت اين اتفاق می افتد 

ولی بايد اين گونه باشد.
و تنه��ا راه رس��يدن به چني��ن ارتباطي 
داش��تن احترام متقابل اس��ت. در بيشتر 
مواقع افراد به اين دليل به همسرانش��ان 
دروغ می گوين��د ك��ه همسرش��ان يك 
سيس��تم اعتقادی  متفاوت با آنها دارد و 
تصور می كنند كه با دنبال كردن سيستم 
اعتقادی خودشان موجب بروز ناراحتی 

بين آنها خواهد ش��د. مشكل اين مسأله 
اين اس��ت كه وقتی اش��تباهی مرتكب 
می ش��ويد و س��عی می كنيد آن را پنهان 
كنيد واقعاً باور نداريد كه كارتان اش��تباه 
بوده اس��ت. و قبول كردن اشتباهتان اين 
طور می شود كه حرفی را می زنيد كه به 
آن اعتقاد نداري��د. به همين دليل خيلی 
مهم است كه با همسرتان به طور كامل 
صادق باشيد. كسی نمی گويد كه در همه 
چيز يا حتی نصف مس��ائل زندگی بايد 
با هم توافق داشته باشيد اما بايد بتوانيد 
صداقت را حفظ كنيد. اگر نتوانيد دچار 
مشكل می شويد. يك نكته درمورد قبول 
اشتباهات در زندگی زناشويی اين است 
كه می توانيد كمی اعتبار از دس��ت رفته 
را نزد همسرتان دوباره به دست آوريد. 
توجيه كردن رفتارتان و انداختن تقصير 
به گردن ديگ��ران موجب غرور و تكبر 
می شود كه در هيچ ارتباطی چندان جالب 
نيست. شايد تعجب كنيد كه چرا برای 
همه اينقدر سخت است كه اشتباهشان را 
بپذيرند. واقعيت اين است كه اين مشكل 
مرب��وط به روان انس��ان مربوط اس��ت. 
سيستم روانی درونی ما كمكمان می كند 
در زندگی تصميم بگيريم. اين يعنی ذهن 
ما اين طور برنامه ريزی ش��ده است كه 
بطور م��داوم به دنبال داليل عملی برای 
توجيه كارهايمان است. به همين دليل با 
اين كه اشتباه می كنيم، فرايند فكری برای 
خود ايجاد كرده  ايم كه باعث می ش��ود 
احساس كنيم كار درستی انجام می دهيم. 
برای بعضی اين ويژگی آنقدر قوی است 
كه به طور ذاتي نمی توانند اشتباهشان را 
قبول كنند. اگر به گذشته تاريخ نگاه كنيد، 
از رفتار و اعمال پرزيدنت كندی چيزهای 
زيادی درمورد قبول اشتباه در ازدواج ياد 
می گيريد. او به جای اين كه توجهات را 
از اش��تباهاتش دور كند، اشتباهاتش را 
كامل می پذيرفت و مسئوليت فاجعه های 

ايجاد شده را گردن می گرفت.
او ب��اور داش��ت كه خيلی مهم اس��ت 
اش��تباهات خود را بپذيري��د. با اين كه 
ممكن بود موقعيت فاجعه آميز باشد، با 
قبول اش��تباهات محبوبيت او بعد از آن 
اتفاق ده  ها برابر می شد. همچنين وقتی 
شما و همسرتان بتوانيد اشتباهات خود 
را بپذيريد نه تنه��ا ارتباطتان قوی تر و 
صادقانه تر می شود بلكه مفهوم بهتر و 

واالتری نيز می گيرد.

جامعه

اهميت پذيرش اشتباهات 
در زندگی زناشويی

پنجره

بدون ش��ك در اطراف خود يا در كوچه و خيابان افرادي را مي بينيد كه 
گرفتار اعتياد شده اند. اما اين افراد با هم بسيار متفاوت هستند. عده اي از 
اين افراد بس��يار گرفته و غمگين هستند و عده اي ديگر دچار روحيه اي 
ش��ادتر نسبت به گروه اول هس��تند. افراد گروه اول مدت زمان بيشتري 
گرفتار اعتياد ش��ده اند و دچار بيماري روحي و رواني هستند ولي گروه 
دوم تازه به دام اعتياد افتاده اند و بيماري روحي و رواني ندارند يا تازه 

دچار آن شده اند. 
هنگام��ي ك��ه فردي هم اعتياد و ه��م عالوه بر آن، ي��ك بيماري رواني 
مثل افس��ردگي داش��ته باشد، پزش��كان مي گويند كه »تشخيص دوگانه« 
 دارد. حال براي ش��ناخت اين »تش��خيص دوگانه« بايد ديد افس��ردگي 

چيست؟ 
ــردگي: افسردگي احساس وحشتناک و آزاردهنده اي است  تعريف افس
كه پزش��كان آن را چنين تعريف مي كنند: »احس��اس دلتنگي و ناخوشي 
ك��ه حداقل ب��راي دو هفته ادامه داش��ته باش��د.« اين البته با احس��اس 
 فش��ار روان��ي يا غمگين بودن درباره يك چيز ي��ا يك موضوع متفاوت 

است. 
افس��ردگي به طور معمول به نظر مي رس��د كه بدون دليل موجهي بروز 
مي كند. ش��خص احس��اس غمگيني مي كند بدون آن ك��ه به طور دقيق 
عل��ت آن را بداند. فعاليت هايي كه در حالت عادي براي او خوش��ايند 
بودند ديگر او را خوش��حال نمي كنند. حتي بيرون آمدن از رختخواب 
 نيز مي تواند مش��كل گردد. نش��انه هاي افس��ردگي ش��امل م��وارد زير 

هستند:
احساس افس��ردگي در اغلب اوقات ش��بانه  روز و تقريبا هر روز. اين 
نش��انه در كودكان و نوجوانان مي تواند به صورت تندخويي و تحريك 
پذيري باش��د. از دس��ت دادن عالقه نس��بت به فعاليت هايي كه از قبل 

خوشايند و دلپذير بودند.
 افزايش يا كاهش زياد وزن.

 مشكل در خوابيدن يا خوابيدن بيش از حد.
 احساس بي ارزش بودن يا احساس گناه بدون دليل موجه.

 مشكل در تمركز و فكر كردن.
 صحبت كردن يا حركت كردن كندتر از حد معمول.

 به فكر خودكشي يا مرگ افتادن.
تشخیص دوگانه: 

اين عبارت به پزشكان، پرستاران و ساير كادر درماني يادآوري مي كند كه 
اين بيمار در مسير بهبود خود با چالش ها و موانع اضافي روبروست.

افس��ردگي و س��اير بيماري هاي رواني، خطر ابتال ب��ه اعتياد را افزايش 
مي دهن��د. در بين تمام اف��رادي كه يك نوع بيم��اري رواني براي آن ها 
تش��خيص داده شده اس��ت، 2۹ درصد داراي سوء مصرف الكل يا دارو 
مي باش��ند. بيش از 37 درصد كس��اني كه س��وء مصرف ال��كل دارند و 
53 درص��د افرادي كه س��وء مص��رف دارو دارند، حداق��ل داراي يك 
ن��وع بيم��اري رواني جدي مي باش��ند. افس��ردگي در بين كس��اني كه 
 داراي س��وء مصرف الكل يا دارو هس��تند بيش��تر از مردم عادي ش��ايع 

است.
چرا افس��ردگي مي تواند ب��ه اعتياد بينجامد؟: برخ��ي از مردم براي رفع 
عوارض و نش��انه هاي افسردگي به استفاده از الكل و داروهاي غيرمجاز 
روي مي آورند. پزشكان به اين پديده »خود درمانگري« مي گويند. اثرات 
ال��كل ي��ا دارو مي تواند احس��اس غمگيني، گناه يا ب��ي ارزش بودن را 
كاهش دهد. اما هنگامي كه اثر آن ها از بين رفت، احساس��ات بد دوباره 
باز خواهند گش��ت. اين چرخه مي تواند به استفاده مداوم و معتاد شدن 
بينجامد. پيامدهاي افس��ردگي نيز مي تواند ش��خص را به س��وي اعتياد 
س��وق دهد. افراد افس��رده به طور معمول از ارتباط��ات اجتماعي كناره 
 مي گيرن��د و حتي ممكن اس��ت در حفظ ش��غل خود نيز مش��كل پيدا 

كنند. 
آن ها در بيش��تر اوقات گوش��ه گير و تنها هس��تند و بدون داش��تن يك 
ش��بكه اجتماعي پشتيبان، براي آسايش و راحتي به الكل يا دارو متوسل 
مي شوند. براي اين گونه افراد، وقت گذراني با كساني كه آن ها نيز سو« 
مصرف الكل يا دارو دارند راحت تر و آس��ان تر اس��ت زيرا انتظارات 

اجتماعي از آن ها كمتر است.

چه موقع اعتياد به افس��ردگي مي انجامد؟ نش��انه هاي اعتياد و افسردگي 
ممكن است بسيار شبيه هم باشند. هنگامي كه افسردگي به طور مستقيم 
به سوء مصرف الكل يا دارو ارتباط داشته باشد و به طور مستقل وجود 
نداش��ته باشد، »تشخيص دوگانه« در نظر گرفته نمي شود بلكه به عنوان 

پيامد اعتياد محسوب مي گردد. 
ب��راي مث��ال، چند مش��كل رواني به طور مس��تقيم به كوكائي��ن ارتباط 
دارند. س��وء مص��رف كوكائين مي توان��د به توهم، اضطراب، مش��كل 
خ��واب، مش��كل در رواب��ط جنس��ي و ي��ك ن��وع اخت��الل در خلق 
و خو كه ش��امل افس��ردگي اس��ت منجر گردد. اما پ��س از آن كه فرد 
مص��رف كوكائين را قطع كند، مش��كالت رواني عموما بهتر مي ش��وند. 
 آمفتامين ها و داروهاي تنفس��ي، همگي داراي اثرات مشابهي با كوكائين 

هستند.
درمان: هنگامي كه فرد هم اعتياد و هم افس��ردگي داشته باشد، يكي از 
نخستين گام هاي درمان، دريافتن اين نكته است كه كداميك از آن ها اول به 
وجود آمده اند. اين اطالع مي تواند از پرونده بيمار و تاريخچه مشكالت او 
به دست آيد. بيمار شايد بتواند احساس افسردگي كه پيش از معتاد شدن 
داشته است را تشريح كند و يا ممكن است به توصيف خوددرمانگري با 
دارو يا الكل بپردازد. گاهي اوقات الزم است كه ابتدا به فرد كمك شود تا 
 مصرف الكل يا دارو را كنار بگذارد و سپس براي افسردگي مورد ارزيابي 
ق��رار گيرد.  اگر معلوم باش��د كه افس��ردگي، پيامد اعتياد بوده اس��ت، 
درمان اعتياد به طور معمول تنها كاري اس��ت كه بايد انجام ش��ود. اگر 
افس��ردگي به عنوان يك مسأله جداگانه هم مطرح باشد البته بايد به آن 
ني��ز پرداخ��ت. در اين حالت درمان از طريق مش��اوره هاي تخصصي و 

داروهاي ضدافسردگي صورت مي گيرد. 
تركيب اعتياد و افس��ردگي، درمان و بهبود را دشوارتر مي سازد. هنگامي 
كه فردي احساس نوميدي، غمگيني يا درماندگي مي كند، مقابله با اعتياد 
او كار بسيار دشواري است. اما با دانستن ارتباط بين اعتياد و افسردگي، 
آگاهي از احتمال تش��خيص دوگانه، و اتخاذ درمان هايي كه هر دو جنبه 

را پوشش دهد مي توان راه بهبودي را هموار نمود.

دث
حوا

ارتباط متقابل افسردگي و اعتياد   

فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان گفت: در پ��ي همكاري مردم با مركز 
فوريت هاي پليس 110 كشفيات اين فرماندهي طي فروردين و ارديبهشت 
ماه سال جاري، 106 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته 

است.
سرهنگ محمد علي بختياري فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان با بيان اين 
كه پيشگيري از وقوع جرايم در الويت برنامه هاي اين فرماندهي قرار دارد 
گفت: در پي همكاري مردم با مركز فوريت هاي پليس 110 كشفيات اين 
فرماندهي طي دو ماه ابتدايي سال جاري 106 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزايش داشته است. فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان افزود: در 
اين مدت همچنين كشف سرقت مغازه 83 درصد، كشف سرقت اتومبيل 
27۹ درصد، كشف سرقت موتورسيكلت126 درصد، كشف سرقت قطعات 
داخل خودرو  ش��ش درصد، كش��ف جيب بري 100 درصد، كشف كش 
روزني 200 درصد و كش��ف سرقت مسلحانه 100 درصدافزايش داشت. 
اين مقام انتظامي افزود: با توجه به اين كه مناطق حاشيه اي در كالنشهرها از 
جمله مراكز جرم خيز هستند به منظور پاک سازي اين مناطق و جلوگيري از 

وقوع جرم برنامه هايي در دستور كار اين فرماندهي قرار گرفته است.  

ماموران فرماندهی انتظامی شهرس��تان نايين در بازرسی از سه دستگاه 
خودروی س��واری بيش از 45 كيلو گرم م��واد مخدر از نوع ترياک و 

حشيش را كشف و ضبط كردند. 
س��رهنگ محمد علی يوس��ليانی فرمانده انتظامی و بازرس��ی  ش��هيد 
شرافت اين فرماندهی حين كنترل خودروهای عبوری در مقاطع زمانی 

مختلف به سه خودروی سواری مشكوک و آنها را متوقف  كردند. 
وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروهای مذكور مقدار سه كيلو و 
500 گرم حش��يش و 41 كيلو و 800 گرم ترياک در مجموع به مقدار 
45 كيل��و و 300 گرم مواد مخدر را كش��ف و ضب��ط كردند. اين مقام 
مس��ئول تصريح كرد: در اين ارتباط هفت نفر قاچاقچی مواد مخدر به 
نام ه��ای زهرا-ق، غالمرضا –س ، حمي��د- گ، مهدی و معصومه- ا 
 و ق��ادر و عباس – ش ب��ه اتهام حمل و قاچاق مواد مخدر دس��تگير 
ش��دند. س��رهنگ يوس��ليانی در پايان با بي��ان اين ك��ه در جريان اين 
عمليات ها س��ه دس��تگاه خودروی پژو نيز توقيف و به پاركينگ منتقل 
شده است خاطر نشان كرد: متهمان به همراه پرونده جهت سير مراحل 

قانونی تحويل مراجع قضايی شدند. 

پنج عضو يك باند سرقت مسلحانه از طالفروشي هاي سطح شهر در چهار 
عمليات همزمان توسط مأموران پليس آگاهي دستگير شدند. اعضای گروه 
سارقی كه در سال گذشته و فروردين امسال با سالح از سه طالفروشی مقدار 
۹ كيلو طال را به سرقت برده بودند با پيگيری مأموران كالنتري دستگير شدند. 
اعضاي اين گروه س��ارق مسلح به نام پوريا 24 ساله، مهدي 20 ساله و علي 
18 ساله را در حال استراحت غافلگير كردند. مأموران موفق شدند در بازرسي 
از مخفيگاه س��ركرده گروه به نام محمد 22 ساله دو قبضه سالح كمري و از 
مخفيگاه ساير متهمان نيز چندين قبضه شمشير و قمه كشف كنند. هر چهار 
متهم پس از دستگيري به هر سه سرقت طالفروشي ها اعتراف كرده و ديگر 

عضو گروه به نام ميثم را نيز معرفي كردند. 
با تحقيقات انجام شده مشخص ش��د كه ميثم به اتهام زورگيري دستگير و 
روانه زندان شده كه هماهنگي الزم براي انتقال آنها انجام شد. متهمان عالوه 
بر اعتراف به سه فقره سرقت طالفروشي ها، به ده ها فقره سرقت گوشي تلفن 
 LCD همراه ، سرقت يك دستگاه خودرو وانت حامل پنج دستگاه تلويزيون
و همچنين چندين فقره گردنبند قاپي و سرقت مبلغ 600 هزار تومان وجه نقد 

از يك سوپر ماكت  اعتراف كردند. 

افزايش 106 درصدي کشفيات پليس 
مرکز استان اصفهان

کشف بيش از 45 کيلوگرم 
مواد مخدر در نايين 

دستگيری اعضاي باند سرقت از سه 
طالفروشي 

20 درص��د دانش آم��وزان در معرض 
آزارهای جسمی قرار دارند كه والدين 
اي��ن كودكان ب��ا يكديگر مش��اجره و 
درگي��ری دارن��د ك��ه آزار عاطف��ی و 
جس��می را در پ��ی دارد. 27 درص��د 
دان��ش آم��وزان اظه��ار ك��رده اند كه 

زندگی پر تنشی دارند.
كودک آزاری همراه با آزار جس��می و 
عاطفی و ناشی از غفلت والدين است 
اموری كه به يقين با وجود مهارت های 
تربيتی والدين قابل پيش��گيری است. 
آزاری های  بزرگتري��ن عامل ك��ودک 
جسمی، عدم مهارت و ناتوانی والدين 
در برابر كنترل رفت��ار كودكانه كودک 
است. برخی از والدين، نزديكترين راه 
ب��رای اصالح رفتاره��ای كودک خود 
را تنبي��ه بدن��ی می بينند، ك��ه با تكرار 
از س��وی والدين، كودک كم كم بدان 
عادت می كند، در اين ش��رايط برخی 
والدين ناشيانه به سخت تر كردن تنبيه 
بدن��ی و روانی خود رو می آورند و تا 
آن جا پيش می روند، كه از در لجبازی 
ب��ا كودک معص��وم و خ��ام، صدمات 
وارد  ب��ه ك��ودک  ناپذي��ری   جب��ران 
می آورند. در اين ميان، ناتوانی مادران 
در كنت��رل و هداي��ت رفت��ار كودكان 
نقش پ��ر رنگت��ری دارد. آمار نش��ان 
داده، كودكانی ك��ه والدين آنان دچار 
بيماريهای روانی و يا جسمانی هستند، 
بيش��تر در معرض كودک آزاری قرار 
می گيرند. همچنين با رفتارهايی؛ مانند 
 تن��د خويی، خش��ونت، ناس��ازگاری، 
بی توجهی و... كه ناشی از بيماريهای 
روانی آنهاس��ت س��بب آزار كودكان 

می شوند. 
بر اس��اس يافت��ه های علم��ی به نظر 
می رس��د كه هر گون��ه برخورد منفی 
و خشونت در دوران كودكی چنان بر 
شخصيت كودک تأثير منفی می گذارد 
كه گاهی تا آخر عمر انس��ان همراه او 
اس��ت و موجب می ش��ود كه انس��ان 
دچار عقده حق��ارت و عدم اعتماد به 
نفس ش��ود. از آنجا كه اي��ن يافته ها، 
مبتنی بر اصول علمی و عقالنی است 
و دستورات اس��المی مبتنی بر عقل و 
علم است، آموزه های اسالم نيز با آنها 
مطابق اس��ت در نتيجه كتك زدن تاثير 
منفی بر شكل گيری شخصيت كودک 

م��ی گ��ذارد. براس��اس پژوهش های 
دفتر پژوهش دانش��گاه علوم بهزيستی 
و ت��وان بخش��ی ب��ر روی 77 هزار و 
855 دانش آموز پس��ر پايه دوم مقطع 
راهنماي��ی مدارس دولت��ی 20 درصد 
دان��ش آم��وزان در مع��رض آزارهای 

جسمی قرار دارند.
ــئوالن در خصوص  ــر مس ــار نظ اظه

كودک آزاری
كودكان رده چهار تا هفت س��ال بيش 
از ديگ��ر رده ه��ا در مع��رض كودک 
آزاری ق��رار دارند اين گروه س��نی با 
30 درص��د، گروه از بدو تولد تا س��ه 
س��الگی و نيز از هش��ت تا 11 سالگی 
هر يك ب��ا 26 درصد و گ��روه 12 تا 
15 س��ال با 15 درصد، بيشترين گروه 
س��نی تحت كودک آزاری ه��ا قلمداد 
رئيس  پروي��ن غضنف��ری  می ش��وند 
فرهنگس��رای كودک، ك��ودک آزاری 
فقط به آزار جس��مانی ك��ودک تعبير 
 نم��ی ش��ود. بس��ياری اوق��ات چنان 
ضرب��ه های روح��ی به ك��ودک وارد 
می ش��ود ك��ه تا س��ال ها اث��ر زخم 
اي��ن ضربه ه��ا بهبود نيافت��ه و مخفی 
م��ی مان��د و زمان��ی ب��روز م��ی كند 
ك��ه ديگر قاب��ل درمان نيس��ت و اين 
 زخ��م ها را چه كس��ی باي��د جوابگو 
باش��د؟ ثري��ا عزيز پناه عض��و انجمن 
حمايت از كودكان: متاسفانه نه تنها در 
حمايت از كودكان در مقابل آزار نا توان 
مانده ايم بلكه قوانين موجود نيز برای 
حمايت از كودكان بی استفاده است و 
هن��وز هم آمار دقيق��ی از كودكانی كه 
 مورد آزار و اذيت قرار می گيرند وجود 
ن��دارد. اگر م��ادر فضای خان��ه را به 
درس��تی مديريت كن��د، كار به جايی 
نخواهد كشيد، كه پدر خسته و كالفه 
از كار، متوسل به رفتارهای آزار گرانه 
ش��ود. حتی مادر می توان پدر را نيز به 
شيوه های مناسب و جديد تربيتی آگاه 
كند. مانع از خش��ونت او عليه كودک 
معصوم ش��ود.گرچه وظاي��ف پدر به 
جای خود باقی اس��ت. ب��ه طور كلی 
والدين بايد با جديت در صدد تربيت 
صحيح كودک با استفاده از روش های 
مناسب باش��ند و فقط در صدد بزرگ 
 ك��ردن جس��م و پ��ر كردن ش��كم او 

نباشند.

کودکان ايرانی زندگی پر تنشی دارند پیشگیری از آسیب های اجتماعی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 22 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مدير عامل جامعه خیرين مدرسه ساز كشور:

تا پایان برنامه پنجم توسعه
مدرسه دو شیفته نخواهیم داشت

مدير عامل جامعه خيرين مدرسه ساز 
كشور گفت: س��ال گذشته خيرين 
 مدرس��ه س��از اس��تان تعهد كردند
744 ميليارد توم��ان به اين امر خير 
كمك كنند ك��ه طبق آخرين برآيند 
ح��دود 63 درص��د از اين تعهدات 
تحقق يافته است و اميدواريم در اين 
جش��نواره كمك های خيرين بيشتر 
شود. احمد صالحي در سيزدهمين 
جش��نواره خيرين مدرس��ه ساز در 
اصفهان اظهار داش��ت: تعهدي كه 
در سال گذشته خيرين داشتند 744 
ميليارد تومان ب��ود كه اين تعهدات 
شامل زمين، پول نقد، پروژه احداثي 
مدرس��ه، تجهيزات و مس��كوكات 

مي شود. وي افزود: طبق آخرين برآيند از اين تعداد تعهدات در اواخر سال 8۹، حدود 
63 درصد از اين تعهدات محقق شده است. صالحي ادامه داد: اصفهان در سه سال اخير 
جزء چهار استان برتر از نظر تعهد خيرين در كشور بوده و از نظر اجرا بي نظير عمل 
كرده است، چنان كه از نظر معماري يكي از پنج استان اول كشور محسوب مي شود. 
صالحي در پاسخ به اين سئوال كه روند مدرسه سازي تا چه زماني ادامه دارد، يادآور 
شد: 14 سال پيش كه مجمع خيرين مدرسه ساز شكل گرفت، مديران مدارس در چهار 
شيفت به امر خطير آموزش مشغول بودند و اكنون بعد از گذشت يك فرآيند 14 ساله، 
اين تعداد به دو شيفت كاهش پيدا كرده است. مدير عامل جامعه خيرين مدرسه ساز 
كشور همچنين با اشاره به مساعدت هاي دولت در اين زمينه گفت: اگرچه كمك دولت 
در هر س��ال در حد كمك خيرين نبوده، ولي كمتر از آن هم نبوده اس��ت و تلفيق اين 
دو موضوع، يعني كاهش بودجه هاي دولت و كمك هاي مردمي سبب شد تا مدارس 
چهار شيفته به دو شيفت كاهش پيدا كنند. وي ابراز اميدواري كرد: با روند رو به رشد و 
استقبال مردم از اين امر مهم و با يك كمك بيشتر از جانب دولت، تا پايان برنامه پنجم 
توسعه ديگر مدرسه دو شيفته نخواهيم داشت. صالحي در پاسخ به سئوالي ديگر مبني 
بر تغيير شكل وقف و آشكار بودن آن در دنياي امروز، خاطر نشان كرد: فعاليت هاي 
مجامع خيرين يكي از قالب هاي جديد وقف در كش��ور اس��ت كه سبب ايجاد زمينه 
فضاسازي و يادآوري به مردم مي شود كه هنوز هم وقف وجود دارد. وي افزود: امروز 
خيريني داريم كه هنوز هم نمي خواهند اسمي از آنها باشد و در اين جشنواره ها حضور 

دارند. وي با اشاره به خيري از استان 
آذربايجان شرقي ادامه داد: اين خير 
نمونه از دوران پيش از انقالب تا به 
امروز حدود 425 مدرس��ه س��اخته 
بود كه بعد از مرگش مشخص شد. 
مديرعامل جامعه خيرين مدرسه ساز 
كشور تصريح كرد: بعد از اتمام روند 
مدرسه س��ازي اين پول در مباحث 
فوق برنامه و فرهنگي مثل ورزش، 
اردوها و زيرس��اخت هاي ورزشي 
مدارس اس��تفاده مي شود، يعني هر 
آن چي��زي كه آم��وزش و پرورش 
متناس��ب با زمان نداش��ته باش��د، 
 خيرين مدرسه ساز در آن مسير گام 
برمي دارن��د. صالحي در خصوص 
دانش آموزاني كه نام آنها در س��طح مخترعان ثبت ش��ده است، گفت: به دليل اين كه 
بحث اصلي ما يك شيفته كردن مدارس در سال جاري است، در حال حاضر هيچگونه 
فعاليتي در اين زمينه نداريم و مسلماً بعد از يك شيفته شدن مدارس، كمك هاي مردمي 

را در آن بستر فعال خواهيم كرد .
 مديرعامل جامعه خيرين مدرس��ه س��از كشور با اشاره به تعداد خيرين زير مجموعه 
جامعه در سطح كشور، اذعان داشت: تعداد خيرين ما به چند شكل محسوب مي شوند؛ 
به ش��كلي مي توان گفت بيش از 100 هزار نفر خير و به نوع ديگر 20 هزار خير در 
سطح كشور وجود دارد و علت آن هم تعهد فرهنگيان در استان هاست، بدين صورت 
كه فرهنگيان تعهد داده اند كه مادام العمر مبلغي از حقوق آنها برداشت شود و اين پول 
در سراس��ر كشور تجميع مي ش��ود و ما آن را صرف احداث مدرسه به نام فرهنگيان 
اس��تان مي كنيم. اسامي اين فرهنگيان را به صورت نفر به نفر ثبت نكرده ايم، بلكه به 
نام فرهنگيان استان به صورت يك خير ثبت كرده ايم و اگر بخواهيم تك تك اينها را 
شمارش كنيم، باالي 100 هزار نفر مي شود. البته اسامي اين فرهنگيان در مناطق خود 
ثبت شده است، اما در كشور اينها را به عنوان يك خير استاني تلقي كرده ايم. وي با بيان 
اين كه در سطح كشور31 مجمع با بيش از 400 ناحيه و منطقه زيرمجموعه اين واحد 
محسوب مي ش��وند و در خارج از كشور حركت خود را به برون مرزهاي كشورمان 
گسترش داده ايم، گفت: در اكثر كشورها و بيشتر كشورهاي حوزه خليج فارس، آمريكا 

و اروپا خيرين در امر بزرگ مدرسه سازي شركت دارند.

 همزمان با هفته ارتباطات
695 پروژه مخابراتي در اصفهان 

افتتاح شد
  زاینده رود

6۹5 پروژه مخابراتي با اعتباري بالغ بر 282 ميليارد و 627 ميليون ريال 
با حضور عضو هيأت مديره ش��ركت مخابرات و مديرعامل ش��ركت 
ارتباطات س��يار، مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان،  جمعي از 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي و ديگر مسئوالن استان در اصفهان 
افتتاح ش��د.صدوقي عضو هيأت مديره شركت مخابرات و مديرعامل 
ش��ركت ارتباطات س��يار در نشس��ت مطبوعاتي كه در حاشيه مراسم 
افتتاحيه انجام شد، گفت: ميانگين ضريب نفوذ در حوزه تلفن ثابت در 
كشور 34 درصد است كه اين رقم در استان اصفهان 41 درصد مي باشد، 
اين در حالي است كه اين ميانگين در دنيا 21 تا 24 است. وي با اشاره 
به اين كه ضريب نفوذ در بخش تلفن ثابت در كش��ور 11 درصد از دنيا 
 باالتر رفته درباره وضعيت همراه اول در كشور خاطرنشان كرد: در ابتدا 
پنج ميليون س��يم كارت همراه اول در كشور واگذار كرديم كه اين رقم 

اكنون به 44 ميليون سيم كارت رسيده است.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار افزود: در گذشته جايگاه ما در بخش 
همراه اول 14 تا 15 بود كه اكنون به ۹ تا 10 رس��يده اس��ت و ضريب 
نفوذ در اين بخش 55 درصد است. صدوقي گفت: اكنون در كشور تلفن 
همراه نس��ل دوم را ارائه مي كنيم و اپراتور سوم قرار است نسل سوم را 

ارائه نمايد، اين در حالي است كه اپراتور سوم در دنيا جلوتر است.
وي همچنين تصريح كرد: بر اين اس��اس كه باي��د به مناطق محروم و 
 روس��تايي توجه ويژه ش��ود، از 53 هزار روس��تاي باالتر از 20 خانوار

۹۹ درصد ارتباط دار شده اند و سرويس مناسبي به مردم ارائه مي شود.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار گفت: هزينه واگذاري خط تلفن ثابت 
كاه��ش پيدا كرده و هم اكنون كمت��ر از 3800 خط در نوبت واگذاري 
هس��تند.صدوقي درباره سايت BTS هم خاطرنشان كرد: 1450 سايت 
BTS در اس��تان اصفهان داريم كه قرار اس��ت حدود 450 س��ايت نيز 
ايجاد شود. در ادامه سيد فاضل زماني مديرعامل شركت مخابرات استان 
اصفه��ان درباره افتتاح 6۹5 پ��روژه مخابراتي تصريح كرد: اين پروژه ها 
ش��امل مركز سويج )نصب- توس��عه(، آنتن  BTS، پروژه فيبر نوري، 
 ،WLL ،روستايي، راديو ،GSM ،پروژه ديتا و ساير پروژه ها )ساختمان
دكل، تلفن همگاني( مي باش��د كه تعداد آنها به ترتيب 23، 61، ۹4، 7۹ 

و 438 پروژه است.

شهردار منطقه چهار اصفهان خبرداد؛
نبود زير ساخت های الزم برای انتقال 

کارگاه های نساجی محله کرد آباد
شهردار منطقه چهار اصفهان گفت: مسئوالن سازمان صنايع ومعادن و شركت 
شهرک های صنعتی اس��تان تا زمانی كه زير ساخت های الزم برای انتقال 
حدود 120 كارگاه ريسندگی بافندگی واقع در محله كرد آباد را فراهم نكنند، 
نمی توان با رأی كميسيون بند 20، كارگاه های نساجی را تعطيل كرد. عليرضا 
پرهام با بيان اين كه اين كارگاه ها در مجاورت منازل مسكونی قرار دارند و 
همچنان فعال هستند، اظهارداشت: شهرداری منطقه چهار گزارش كاملی از 
وضعيت آنها به كميسيون ياد شده ارائه كرده است. وی افزود: اين كميسيون 
اعالم كرده تا زمانی كه مكان مناسبی برای اين كارگاه ها تعيين نشود، رأی 
به مزاحم بودن آنان نخواهيم داد. شهردار منطقه چهار، نبود دسترسی روان 
محله كرد آباد با ديگر مناطق را مهم ترين دليل كمتر توسعه يافتگی شهری 
و تحرک در اين محله اعالم كرد و بيان داشت: در طرح تفصيلی، احداث 
خيابان اصلی برای كرد آباد پيش بينی شده، ولی شورای عالی شهر سازی 
كشور هنوز طرح تفصيلی را ابالغ نكرده است تا با اختصاص اعتبارات الزم 
بتوان اين خيابان را اجرايی كرد. به گفته پرهام اين خيابان با عبور از مركز 
محله به خيابان های جی و سلمان فارسی متصل می شود و بخشی از ترافيك 
اين دوخيابان از محله كرد آباد عبور می كند. وی با بيان اين كه محله كردآباد 
به عنوان بافت فرسوده منطقه به تصويب رسيده است، گفت: تنها 20 درصد 
منازل اين محله سند مالكيت ش��ش دانگ دارند، در حالی كه اختصاص 
تسهيالت وِيژه برای احيای منازل مسكونی در بافت فرسوده منوط به ارائه 
سند مالكيت است. وی تصريح كرد: بيشتر مالكان منازل مسكونی اين محله 
به دليل نداشتن سند مالكيت، نمی توانند از تسهيالتی كه دولت برای احيا و 

نوسازی بافت فرسوده پرداخت می كند استفاده كنند. 

عضو شوراي شهر اصفهان:
جمعيت اصفهان به صورت مناسب 

مديريت نشده است
عضو ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان گفت: رشد جمعيت شهر نشين 
اصفه��ان به صورت مناس��ب مديريت نش��ده و اين موض��وع به يك 

مديريت جامع نياز دارد. 
غالمرضا ش��يران در جلسه شوراي اسالمي ش��هر اصفهان با اشاره به 
اهميت آب اصفهان براي تمام مردم اظهار داشت: غير اصفهاني ها بيشتر 
نگران مش��كل آب اصفهان بوده و تمام مردم كشور نسبت به مشكل و 
بحران آب و خشكسالي زاينده رود اصفهان ناراحت هستند. وي به نتايج 
حاصل از نبود مديريت جامع در شهر ها اشاره كرد و بيان داشت: نبود 
طراحي و مديريت جامع در شهر ها و شهرداري ها نتايج نا مناسبي را در 
س��طح شهر ها ايجاد مي كند. عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان افزود: 
در صورتي كه ش��هر ها خارج از حوزه هاي مديريت دولت اقداماتي را 
انجام دهند، ضرر هاي زيادي را به ش��هر وارد كرده و رش��د و توسعه 
ش��هر ها را كاهش مي دهد. وي با اش��اره به اقدامات شهر ها در راستاي 
كس��ب منابع درآمدي تصريح كرد: شهر ها بايد در راستاي كسب منابع 
در آمدي اقداماتي را انجام داده كه اين اقدامات حوزه هاي مختلف شهر 

مانند منابع آبي را دچار مشكل و بحران مي كند. 
ش��يران به ضرورت مديريت شهر ها در زمينه هاي مختلف اشاره كرد و 
ادامه داد: مديريت جامع ش��هر بايد مربوط به تمام حوزه هاي مختلف 

شهر بوده و نه به يك حوزه خاص اختصاص داشته باشد. 

شهردار شهركرد:
محور لردگان - ايذه 15 روز

مسدود مي شود
تردد وس��ايل نقليه سنگين و نيمه س��نگين در محور لردگان به ايذه، بين 
اس��تان هاي خوزس��تان و چهارمحال و بختياري براي تعميرات تونل سد 
كارون 4 به مدت 15 روز ممنوع مي ش��ود.  س��رهنگ ع��زت اله اعرابي، 
رئيس پليس راه چهارمحال و بختياري گفت: تونل 1200 متري منتهي به 
س��د كارون 4 در محور لردگان به اي��ذه به منظور تعميرات فيبر نوري و 
تكميل عمليات نصب جت فن، از اول خرداد تا 15 خرداد ماه سال جاري 
مسدود است. اعرابي اصالح سيستم روشنايي داخل تونل را از ديگر داليل 
انس��داد اين محور اعالم كرد. وي افزود: محور كنار گذر تونل تنها براي 
تردد خودروهاي سبك نظير سواري و وانت پيش بيني شده و عبور كليه 
وسايل نقليه سنگين اعم از باربري و مسافربري از اين مسير ممنوع است. 
اين مقام مسئول گفت: تردد خودروهاي سنگين از مسير استان هاي اصفهان، 
خوزستان و لرستان انجام مي گيرد. رئيس پليس راه چهارمحال و بختياري 
در پايان تصريح كرد: به محض اتمام عمليات اصالح روشنايي داخل تونل 
و بازگشايي مجدد ، اطالع رساني الزم صورت خواهد گرفت. تونل منج در 
محور شهركرد - بروجن - لردگان به ايذه قرار دارد و اين محور مهم ترين 
جاده مواصالتي فالت مركزي ايران به بنادر جنوبي كشور است و 20 هزار 

خودرو در شبانه روز از اين محور تردد مي كنند.

مسئول نمايندگي و مدير اجرايي طرح میزان 
در چهارمحال وبختیاري:

کارت های خريد اعتباری کارکنان دولت 
برای 5 سازمان صادر شد

مس��ئول نمايندگي و مدير اجرايي طرح ميزان در چهارمحال وبختياري 
گفت: كارت های خريد اعتباری كاركنان دولت برای پنج سازمان صادر 
شد. زيالبي افزود: كارت های خريد اعتباری برای كاركنان جهادكشاورزی، 
بازرگانی، علوم، تحقيقات و فناوری، دادگستری و قوه قضائيه صادرشده 
است. وي با بيان اين كه اين ادارت و نهادها مي توانند كارت هاي اعتباري 
كاركنان خود را از وزارتخانه ها و س��ازمان هاي مركزي دريافت و توزيع 
كنند، خاطرنش��ان كرد:  هش��ت بانك خصوصي و ملي در زمينه تأمين 
كارت ه��اي خريد اعتباري و ارائه خدم��ات طرح ميزان يك به كاركنان 
دولت در اس��تان مشاركت مي كنند. زيالبي بانك هاي دی، مسكن، ملی، 
كشاورزی، پاسارگاد، سامان، تعاون، توسعه و پست بانك را از مهم ترين 
مراكز اعتباري برش��مرد. وي اظهار داشت: طرح ميزان از هشتم آذر سال 
گذش��ته در اس��تان كليد خورد و همه كارمندان دولت در استان با ثبت 
اطالعات خود در س��امانه طرح ميزان يك مي توانند از مزاياي اين طرح 
بهره مند شوند، كاركنان دولت با بهره مندي از طرح ميزان يك در تسهيل 
و شفاف سازي در پرداخت ها، جلوگيري از معامالت زيرزميني، افزايش 
سرعت فروش محصوالت توليدي داخلي، افزايش سرعت گردش پول و 
كاهش نياز به نقدينگي، توسعه تجارت الكترونيكي،افزايش قدرت خريد 

مردم و حمايت از توليدات باكيفيت داخلي مشاركت مي كنند.

در چهارمحال و بختیاري؛
11 شيرخواره به متقاضيان 
فرزندخواندگي سپرده شد

معاون اجتماعي بهزيستي چهارمحال و بختياري گفت: در سال گذشته 
بيش از 11 كودک شيرخوار در مراكز دولتي اين استان به فرزند خواندگي 
پذيرفته شدند. سياوش احمدي اظهار داشت: اين تعداد كودک در سنين 
شيرخوارگي و زير شش سال به خانواده هايي كه از دادگاه رأي صالحيت 
اخ��ذ كرده اند، واگذار ش��دند. وي افزود: پس از واگ��ذاري كودكان به 
خانواده ه��اي داراي صالحيت، اين كودكان هر دو ماه در س��ه نوبت از 
سوي كارشناسان مورد بازديد قرار مي گيرند. احمدي ادامه داد: بر همين 
اساس در صورت ايجاد شرايط سازگاري كودک با خانواده پس از انتقال 
يك س��وم كل اموال زوجين به نام كودک حكم قطعي، فرزندخواندگي 
با شناس��نامه صادر مي ش��ود. معاون اجتماعي بهزيس��تي چهارمحال و 
بختياري با اش��اره به ش��رايط فرزندخواندگي، گف��ت: خانواده ها براي 
دريافت فرزند خوانده بايد ش��ش ماه در نوبت قرار بگيرند و در صورت 
داشتن ش��رايط دريافت فرزند خوانده، فرزندي به آنها داده مي شود. وي 
داشتن سالمت روان و سالمت جسماني، دارا بودن حداقل مدرک ديپلم 
و برخ��ورداري از تمكن مالي را از ديگر ش��رايط خانواده هاي داوطلب 
برشمرد و خاطرنشان كرد: در صورت قبول سرپرستي كودكان از سوي 
خان��واده در تمام طول اقامت ك��ودک در خانواده وضعيت كودک مورد 
نظارت مس��تمر قرار گرفته و گزارش��ات مددكاري در پرونده اجتماعي 
كودک درج مي ش��ود و در صورت بي توجهي و يا س��وء رفتار با كودک 

بازگشت كودک و بازپس گيري آن توسط بهزيستي الزم االجراست. 
احم��دي تأكيد كرد:  از مش��كالت اساس��ي در درياف��ت فرزند خوانده 
درخواست خانواده ها مبني بر دريافت فرزند شيرخواره است كه اين امر 
زمينه ساز مشكالتي براي فرزندان ديگر شده است. وي با بيان اين كه بر 
طبق قانون، بهزيستي مسئول فرآيند فرزند خواندگي است، خاطرنشان كرد:  
سياست اصلي بهزيستي اجتناب از طوالني شدن مدت اقامت كودكان در 
مراكز شبانه روزي و ايجاد شرايط مساعد براي انتقال موفق به خانواده يا 
جامعه است. احمدي ادامه داد: اين امر به صورت بازگشت كودكان نزد 
والدين، انتقال به خانواده جايگزين كه يا به صورت فرزندخواندگي و يا 
به صورت طرح امين موقت است، تشكيل زندگي مستقل براي فرزنداني 
كه داراي شرايط مستقل شدن باشند، توانمندسازي فرزندان با يادگيري 
حرفه و شغل مناسب و ادامه تحصيل و كسب مدارج دانشگاهي و ازدواج 
موفق فرزندان تحقق مي يابد. وي از پذيرش بيش از هشت كودک در سال 
گذش��ته در مراكز امام علي )ع( خبر داد و گفت: پذيرش اين كودكان با 
دستور سازمان قضايي و مراكز آسيب هاي اجتماعي، مركز 123 و نيروي 

انتظامي صورت مي گيرد.

پس از گذشت چهار سال؛

انارستان نظنز به گل نشست 

مدير جهاد كش��اورزی شهرستان نطنز گفت: پاييز امس��ال بيش از 17 هزار تن 
محصول انار از 1500 هكتار انارستان شهرستان برداشت خواهد  شد.

علی مهدی بادی اظهار داش��ت: پس از چهار سال از سرمازدگی درختان انار در 
شهرستان، امسال نهال هاي چهار ساله كه عمدتاً در بخش امامزاده بادرود كشت 
شده اند به باروری مناسب رسيده و به گل نشسته اند. وي افزود: اميدواريم پاييز 
امسال جشنواره انار همراه با برداشت بيش از 17 هزار تن محصول با كيفيت از 
1500 هكتار انارستان شهرستان برگزار و درآمد اقتصادی مناسبی براي كشاورزان 
حاصل شود.  علي مهدي بادي گفت: به گل نشستن انارستان بخش بادرود، محيط 
منطقه را تحت تأثير قرار داده و باعث ش��ادی باغداران شده است. گفتني است 
جش��نواره انار بادرود هر س��اله آبان ماه به مدت سه روز و با حضور كشاورزان، 

صادركنندگان و بازديد كنندگان از سراسر كشور درنطنز برگزار می گردد.

كسب رتبه دوم كشوري استانداري اصفهان
 در بخش دولت الكترونیك

استانداري اصفهان رتبه دوم كشوري جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطالعات 
در بخش دولت الكترونيك را كسب كرد. عليرضا ذاكر اصفهاني در حاشيه مراسم 
تقدير از برگزيدگان جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطالعات كه با حضور معاون 
علمي و فناوري رئيس جمهور و وزير ارتباطات و فناوري اطالعات برگزار شد، 

گفت: اين افتخار مرهون وحدت تالش و همدلي دستگاه هاي استاني است.
 ذاكر اصفهاني گفت: انجام معماري اطالعات به روز رساني و جمع آوري اطالعات 
روندهاي خدماتي 46 سازمان، ارتقاي موتور پورتال، تحويل خروجي هاي اطلس 
فرهنگي اس��تان، تهيه بانك اطالعاتي عمومي براي ايجاد، تجميع و سازماندهي 
بانك هاي اطالعاتي و ايجاد بانك اطالعاتي پژوهش هاي مرتبط با اصفهان به عنوان 
اولين بانك اطالعاتي از جمله اقداماتي بوده كه در كسب اين موفقيت تأثير بسزايي 

داشته است.

تشكیل شوراي روابط عمومي 
در استانداري اصفهان

استاندار اصفهان از تشكيل شوراي روابط عمومي در استانداري اين استان در سال 
جاري خبر داد. عليرضا ذاكر اصفهاني در آيين معرفي برگزيدگان ششمين جشنواره 
روابط عمومي اس��تان اصفهان، افزود: اين شورا با توجه به اهميت بخش روابط 
عمومي تشكيل خواهد شد. وي با اشاره به اين كه از همه فعاالن اين عرصه براي 
تشكيل شورا دعوت به همكاري خواهد شد، اظهار داشت: ايجاد تحول در بخش 
روابط عمومي و تدوين س��ند راهبردي از جمله اهداف تش��كيل اين شوراست. 
استاندار اصفهان يكي از ابزار پيشرفت در تمام جوانب را روابط عمومي و پس از 
آن رسانه دانست و افزود: امروز روابط عمومي ها بايد با الفباي رسانه و نحوه استفاده 
از مزايا و امكانات اينترنت آشنا باشند. وي درباره فعاليت رسانه هاي استان اصفهان 
اظهار داشت: برخي رسانه ها كه از بيت المال بهره مي گيرند همچنان در الک خود 

فرو رفته اند و بسياري از فعاليت هاي انجام شده را نمي بينند.

رشد 200 درصدي میزان قراردادهاي 
مسكن مهر استان در مقايسه با سال89

مديركل مسكن و شهرسازی چهارمحال و بختياري گفت: قراردادهای مسكن 
مهر در ش��هرهای باالی 25هزار نفر استان منعقد شده و ده هزار و 523 واحد 
پروانه س��اختمانی اخذ كرده اند كه اين رقم در مقايس��ه با ارديبهش��ت سال 
گذشته200 درصد رشد داشته اس��ت. علي ابراهيمي در جلسه شورای تأمين 
مسكن استان افزود: ده هزار و شش واحد مسكن مهر، مرحله فنداسيون را به 
اتمام رسانده اند كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته 237 درصد رشد داشته 

است. 
همچنين يك هزار و 231 واحد در مرحله پايان نازک كاری قرار دارند. ابراهيمی 
 تصريح كرد: تس��هيالت ارائه شده برای س��اخت مسكن مهر شهرهای باالی
25 هزار نفر استان، 76 ميليارد و 860 ميليون ريال بوده كه در مقايسه با مدت 

مشابه سال گذشته 112 درصد پيشرفت داشته است.

مديرعامل ش��ركت آبفاي چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر واحد 
تصفيه خانه فاضالب لردگان در دس��ت احداث اس��ت. حش��مت اله  هاشمي 
اظهار داشت: در صورت تأمين اعتبارات الزم، اين پروژه به زودي تكميل و 

در مدار بهره برداري قرار خواهد گرفت.
وي با بيان اين كه در حال حاضر 58 درصد از جمعيت ش��هري اين اس��تان 
تحت پوش��ش خدمات جمع آوري فاضالب قرار دارد، تأكيد كرد: ساخت و 
توس��عه تأسيس��ات جمع آوري فاضالب عالوه بر گسترش ضريب بهداشت 
عموم��ي و س��المت جامع��ه، نقش زي��ادي در حفظ آب ه��اي زيرزميني و 

پيشگيري از آلوده شده اين نعمت خداوند دارد. 
هاش��مي با بيان اين كه در ح��ال حاضر پنج واح��د تصفيه خانه فاضالب در 
ش��هرهاي اين اس��تان فعال اس��ت، گفت: همچنين پنج واح��د تصفيه خانه 
فاضالب در ش��هرهاي لردگان، بن، بلداجي، فرادنبه و هفش��جان در دس��ت 

ساخت است. 
مديرعام��ل ش��ركت آبفاي چهارمحال و بختياري در ادامه با اش��اره به ديگر 
طرح هاي در دس��ت اقدام اين ش��ركت در بحث احداث سيس��تم فاضالب 
ش��هري گفت: به زودي عمليات اجرايي تصفيه خانه فاضالب ش��هر بلداجي 

نيز آغاز خواهد شد. 
وي در ادام��ه بر ضرورت درس��ت مصرف كردن و دس��تيابي ب��ه منابع آبي 
تأكيد كرد و گفت: رش��د مصرف فعل��ي آب و همچنين كاهش منابع آبي به 
دليل ش��رايط جوي و خشكس��الي هايي كه در بخش كشاورزي طي دو سال 

اخير به خوبي آن را در برخي از ش��هرهاي اين اس��تان به ويژه لردگان شاهد 
بوديم،  به خوبي نش��ان مي دهد بي ش��ك در دهه آينده، بحراني با ش��دت و 
تهديد جدي تري را در اين ارتباط ش��اهد خواهيم بود. هاش��مي خاطرنش��ان 
كرد: با توجه به اين مسائل، حفظ و صيانت از منابع آب موجود و جلوگيري 
از آلودگ��ي آن در كنار مديريت صحيح مصرف آب، راهي اس��ت كه همت 
مضاعف مردم و مس��ئوالن را براي خروج از بح��ران آب در دهه هاي آينده 

مي طلبد. 
وي با اش��اره ب��ه چالش هاي پي��ش روي مديريت كيفيت مناب��ع آبي، گفت: 
افزاي��ش روزافزون تقاضاي آب براي مصارف مختل��ف و محدوديت منابع 
آب، ضعف در مكانيزم هاي پيش��گيرانه، كنترل و نظارت در راس��تاي كاهش 
آلودگي منابع آب و جلب مش��اركت مردمي در حفاظت و بهره برداري بهينه 
از منابع آب، اس��تفاده غيربهينه از كودهاي شيميايي و آفت كش ها در بخش 
كشاورزي، تخليه پس��اب هاي صنعتي تصفيه نشده به منابع آب از مهم ترين 

اين چالش ها به شمار مي رود. 
هاش��مي ادامه داد: س��اخت و س��ازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه ها، دفع 
غيربهداش��تي و تخلي��ه زباله ها به منابع آب��ي و كافي نبودن اس��تانداردها و 
دس��تورالعمل هاي حفاظ��ت از كيفيت و محيط زيس��ت مناب��ع آبي از ديگر 
چالش ه��اي پي��ش روي مديري��ت كيفيت منابع آب اس��ت كه ب��ا توجه به 
شرايط اقليمي اين اس��تان، ضرورت توجه بيشتر مسئوالن را در سال جاري 

مي طلبد.

معاون هماهنگ كننده س��پاه صاحب الزمان اس��تان اصفهان گفت: آزادس��ازی 
خرمشهر نشانه ايمان و اعتقاد به واليت بود كه سرانجام به پيروزی انجاميد.

س��ردار فدا در جمع خبرنگاران به مناس��بت س��الروز آزاد س��ازی خرمش��هر، 
اظهارداش��ت: عمليات بيت المقدس در روز 10 ارديبهش��ت ماه آغاز ش��د كه 
در اين عمليات نقش لش��كر 14 امام حس��ين )ع( اصفهان و شهيدان خرازی و 

كاظمی يك نقش بی بديل بود.
وی به برنامه های ويژه س��پاه به مناس��بت سالروز آزاد س��ازی خرمشهر اشاره 
كرد و افزود: در روز دوم خرداد يادواره ش��هيد ش��هبازی در گلس��تان ش��هدا 
برگزار می ش��ود و در فردای آن روز يعنی روز س��وم خرداد ماه نيز گردهمايی 
خواهران بسيجی شرق اصفهان و رزمندگان عمليات بيت المقدس و فرماندهان 
س��پاه تشكيل می شود. فدا صعود بس��يجيان به قله كركس و اشترانكوه و پياده 
روی يگان های س��پاه لشكر 14 امام حس��ين)ع( را از ديگر برنامه های سالروز 
آزادس��ازی خرمشهر عنوان كرد و افزود: همچنين به مناسبت اين روز حماسی 
يادواره ش��هدای محلی نيز به همت حوزه های بس��يج برگزار می ش��ود. معاون 
هماهن��گ كننده س��پاه صاحب الزمان اس��تان اصفهان با بي��ان اين كه برگزاری 
مراسم سالروز ارتحال حضرت امام)ره(به عهده استانداری می باشد، گفت: در 
استانداری كميته های حمل و نقل، بهداشت، امنيت و ترافيك و كميته فرهنگی 

و ثبت نام و اعزام تشكيل شده است.
وی با بيان اين كه كميته ثبت نام و اعزام بر عهده س��پاه صاحب الزمان گذارده 
ش��ده، افزود: امس��ال از اس��تان اصفهان 50 هزار نفر به مراسم ارتحال امام)ره( 

اعزام می ش��وند كه اين اعزام در روز 13 خرداد انجام می ش��ود. س��ردار فدا در 
همين خصوص افزود: دانشجويان برنامه اعزام كاروان عاشقان حسينی- زائران 
خمين��ی را ت��دارک ديده اند ك��ه از بعد از ظهر روز 13 خرداد به س��وی تهران 
حرك��ت می كنند. وی ب��ا بيان اين كه غذا به صورت كنس��رو ش��ده دراختيار 
 زائران مرقد امام)ره( قرار داده می ش��ود، تصريح كرد: رعايت مسائل بهداشتی،
بيمه ش��دن زائران و تدارک اتوبوس های اس��تاندارد از جمله اقداماتی است كه 
به منظور رفاه حال زائران در نظر گرفته شده است. معاون هماهنگ كننده سپاه 
صاحب الزمان اس��تان اصفهان با اش��اره به اين كه پارسال شاهد رشد چشمگير 
اع��زام كاروان راهيان نور به منطقه عملياتی جنوب بوده ايم، اظهارداش��ت: در 
س��ال گذش��ته 82هزار نفر به جنوب اعزام ش��دند كه از اين تعداد 17هزار نفر 
دانش آموز بودند. س��ردار فدا با بيان اين كه از اواي��ل تيرماه از اصفهان كاروان 
راهيان نور به مناطق عملياتی غرب كش��ور اعزام می شوند، گفت: سال گذشته 
چهار هزار نفر به اين مناطق اعزام شدند كه امسال پيش بينی می شود اين تعداد 
 ب��ه ۹ هزار نفر افزايش پيدا كند. وی افزود: از 24 هزار ش��هيد اس��تان اصفهان
پنج هزار و 700 نفر در منطقه غرب و ش��مال غربی كشور به شهادت رسيدند. 
س��ردار فدا با بيان اين كه دهكده دفاع مقدس در كنار س��پاهان ش��هر در حال 
س��اخت می باش��د، خاطرنش��ان كرد: در اين دهكده پارک موزه دفاع مقدس، 
س��الن های انيميشن برای تفريح كودكان و سالن تشريح عمليات در نظر گرفته 
ش��ده است و پيش بينی می ش��ود فاز اول ساخت دهكده دفاع مقدس امسال يا 

اوايل سال آينده به بهره برداری برسد.

مديرعامل شركت آبفاي چهارمحال و بختیاري:
تصفيه خانه فاضالب لردگان در دست احداث است

30
 از 

اه
وت

ک

برنامه های سالروز آزاد سازی خرمشهر در اصفهان اعالم شد

ساخت دهکده دفاع مقدس در کنار سپاهان شهر
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احضار
11/151 چ��ون آق��اي احمد داود فرزند رمضان ش��كايتي علي��ه آقاي رضا پور 
ابوطالب فرزند علي مبني بر جعل در اس��تفاده از س��ند مجعول مطرح نموده اند 
ك��ه پرون��ده آن كالس��ه 891322 اين دادگاه ثب��ت وقت رس��يدگي براي روز 
1390/04/07 س��اعت 11 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
و متواري مي باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شويد و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 15217   اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/322 چ��ون آق��اي مس��عود كرماني حبيب آب��ادي فرزند مرتضي ش��كايتي 
علي��ه آقاي پيم��ان عيدي ون��دي مبني بر خيان��ت در امانت مط��رح نموده كه 
پرون��ده آن ب��ه كالس��ه 891422 اين دادگاه ثب��ت، وقت رس��يدگي براي روز 
1390/4/7 س��اعت 9:30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينك��ه متهم مجهول المكان 
مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت 
در يك��ي از روزنامه  ه��اي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم 
مذك��ور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 16031                     دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460350600060 درخواس��ت:  ش��ماره   12/152
8909980350601118، ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 891133، خواه��ان مه��دي 
حكيم آذري و اكبر ذوالفقاري جوني وحس��ين مهدي پور علويجه دادخواس��تي 
ب��ه طرفيت خوان��ده احمدرضا مؤيد احم��دي فرزند محمدعل��ي فعاًل مجهول 
الم��كان و محم��ود صادق��ي به خواس��ته مطالبه وج��ه چك و تأمين خواس��ته 
تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان كه جهت رس��يدگي به شعبه ششم دادگاه 
عموم��ي حقوقي شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 
ارج��اع و ب��ه كالس��ه 8909980350601118 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي 
آن 1390/04/06 و س��اعت 8:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و در خواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي 
دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و 
اط��الع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي

حاضر گردد.
م الف/ 16492                      فاني- مدير دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان

احضار
1/125 چ��ون آق��اي مصطف��ي جعفري ش��كايتي علي��ه آقايان عل��ي برومند و 
محم��د برومند مبني بر مش��اركت در ايراد جرح عمدي ب��ا چاقو مطرح نموده 
ك��ه پرونده آن به كالس��ه 891685 اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 
1390/4/6 س��اعت 9 صب��ح تعيين ش��ده نظر ب��ه اينكه متهم مجه��ول المكان 
مي باش��د،  لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت 
در يك��ي از روزنامه ه��اي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 77        محسني- مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
1/241 چون آقاي محسن رعنايي فرزند رضا شكايتي عليه آقاي ذبيح اله اكبري 
فرزند يوس��ف مبني ب��ر بي احتياطي در رانندگي منجر ب��ه صدمه بدني غيرعمد 
مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891497 ك 110 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز 90/4/7 س��اعت 8/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب 
يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 275                        دفتر شعبه 110 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار 
1/319 چون آقای معين تس��ليمی فرزند محمدرضا ش��كايتی عليه آقای ابراهيم 
ابراهيمی فرزند غالمرضا مبنی بر مشاركت در آدم ربايی مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالس��ه 891560 ك115 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز س��ه 
ش��نبه 90/4/7 ساعت 10:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ

خواهد نمود.
م الف: 413                  مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزايي اصفهان 

ابالغوقترسيدگي
2/276 آقاي سيد حسن محمدي شكايتي عليه آقاي رسول صادقي مبني بر توهين، 
قدرت نمايي با قمه مطرح نموده كه به كالسه 900160 ك 107 اين شعبه ثبت و 
بوقت رسيدگي روز دوشنبه مورخ 90/4/6 ساعت 8 صبح تعيين گرديده است. 
با التفات به مجهول المكان بودن نامبرده به استناد ماده 115 قانون آئين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا نامبرده 
فوق در مهلت مقرر دراين شعبه واقع در خيابان شهيد نيكبخت اصفهان حضور 
 به هم رساند. بديهي است در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضي صادر

خواهد نمود.
م الف/ 1750                       دفتر شعبه 107 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغوقتدادرسي
2/321 كالس��ه پرون��ده: 890801 ك 115، وقت رس��يدگي: دوش��نبه 90/4/6 
س��اعت 10/30 صبح، خواهان: خانم فرخنده صادقي دس��تجردي فرزند فتح اله 
س��اكن اصفهان خيابان فروغي- كوچه بهار بن بس��ت منتظ��ري با وكالت آقاي 
مصطفي س��ادات كازرون��ي،  خوانده: محمدآقا بيات فرزن��د محمدرضا مجهول 
المكان، خواسته: اعاده دادرسي اصلي نسبت به دادنامه شماره 86013275 مورخ 
86/8/20 صادره در پرونده كالسه 1921/85 ك 115 شعبه 115 جزايي اصفهان. 
خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به 
ش��عبه 115 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون 

آئي��ن دادرس��ی مدنی مراتب يك نوب��ت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود. ت��ا خوانده قبل از تاريخ نش��ر آخري��ن آگهی ظرف ي��ك ماه بدفتر 
دادگاه مراجع��ه و ضم��ن اع��الم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 
 و ضمائ��م را درياف��ت نماي��د و در وق��ت مق��رر باال جهت رس��يدگی حضور

بهمرساند.
م الف/ 1889                       دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تحدیدحدوداختصاصی
2/478 ش��ماره: 1516 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين محصور تقريبًا 
پنج جريب معروف س��رباران بش��ماره پالك 3960 فرعی از 159- اصلی واقع 
در ب��ادرود جزء بخ��ش 9 حوزه ثبتی بادرود ك��ه طبق پرونده ثبت��ی بنام آقای 
عباس��علی جامعی در جريان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت تحديد  
حدود بعمل نيامده بنا بدس��تور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای 
وكي��ل وراث نامبرده تحديد حدود ملك مرق��وم در تاريخ 30 و 1390/03/31 
س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د. و در صورت مصادف 
ب��ا روز تعطيل��ی عملي��ات تحديد حدود ب��ه روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا 
بموج��ب اين آگه��ی به كليه مجاوري��ن و مالكين اخطار ميش��ود كه در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا س��ی روز پذيرفته

خواهد شد.
تاريخ انتشار: 90/03/01

م الف/ 24                                 شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

مزایده
2/538 ش��ماره: 2306 تمام عرصه و اعيان يك باب مغازه پالك ش��ماره 8521 
مجزا شده از 6724 واقع در اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 21/46 مترمربع مورد ثبت صفحه 161 دفتر 213 امالك كه 
س��ند آن صادر و تسليم گرديده است با حدود اربعه بدين شرح: شماالً درب و 
ديواريس��ت به پياده رو خيابان به طول 2/70 متر ش��رقًا: ديواريست به كوچه به 
طول 5/80 متر جنوبًا: ديواريست مشترك به پالك فرعي 270 باقي مانده به طول 
3/70 متر غربًا: ديواريست مشترك به پالك فرعي 270 باقي مانده به طول 5/80 
متر، با تمامي توابع و متعلقات ملكي آقاي حس��ين قمي فرزند عباس شناس��نامه 
29 اردس��تان ساكن اردستان فلكه پرستار به س��مت كمربندي روبروي بازارچه 
مقابل بيمارس��تان و ساير مشخصات س��اختمان عبارتند از: ديوارها باربر سقف 
تيرآه��ن و آجر كف موزاييك و درب فلزي ن��رده اي، كه در قبال 57/000/000 
ريال از طرف زهرا ش��ادمهر طي پرونده اجرايي كالس��ه 4/1583 بازداشت مي 
باشد و از ساعت 9 صبح الي ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 90/3/16 در محل 
اداره ثبت اس��ناد و امالك اردستان از طريق مزايده از مبلغ 110/000/000 ريال 
ارزيابي توسط كارشناس رس��مي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي ازطرف 
خريدار فروخته مي شود. آدرس ملك: فلكه پرستار به سمت كمربندي روبروي 
بازارچه مقابل بيمارس��تان. اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 

اصفهان منتشر خواهد شد.
م الف/ 68                        فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

ابالغوقترسيدگي
2/539 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 136/90 خواه��ان ك��وروش اس��دي 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه خس��ارت به طرفيت اش��رف م��وري تقديم نموده 
اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز يكشنبه مورخ 90/4/4 س��اعت 17/30 تعيين 
گردي��ده، با توجه ب��ه مجهول المكان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان 
 مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع در
خياب��ان محتش��م كاش��اني جن��ب بيمه اي��ران- مجتمع ش��ماره ي��ك اصفهان 
مراجع��ه و نس��خه ثان��ي دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نماي��د. در صورت 
 ع��دم حض��ور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصمي��م مقتض��ي اتخاذ

مي شود.
م الف/ 2710 دفتر شعبه 29 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغوقترسيدگي
2/542 در خص��وص پرونده كالس��ه 90-75 خواهان صندوق قرض الحس��نه 
ي��اوران مهدي )عج( دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت هوش��نگ نصيري 
تقدي��م نموده اس��ت. وقت رس��يدگي ب��راي روز چهارش��نبه م��ورخ 90/4/1 
س��اعت 16/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به 
اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره 
ي��ك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمايد. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ

مي شود.
دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغوقترسيدگي
2/543 در خص��وص پرونده كالس��ه 90-73 خواهان صندوق قرض الحس��نه 
ي��اوران مه��دي )عج( دادخواس��تي مبني ب��ر مطالبه به طرفي��ت 1- حميدرضا 
اميني 2- رضا اميني تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز چهارش��نبه 
مورخ 90/4/1 س��اعت 15/30 تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع 
ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
 در ص��ورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصميم مقتضي

اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغوقترسيدگي
2/547  در خص��وص پرون��ده كالس��ه 90-425 خواه��ان منصور كوهس��تاني 
رمزي دادخواس��تي مبني بر الزام به انتقال س��ند موتورس��يكلت ش��ماره 5274 
ب��ه طرفي��ت 1- مصطفي اكب��ري 2- محمدرض��ا كاهاني تقديم نموده اس��ت. 
وقت رس��يدگي براي روز پنج ش��نبه مورخ 90/4/16 س��اعت 9 تعيين گرديده، 
ب��ا توجه ب��ه مجهول المكان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضاي خواه��ان مراتب 
 در جراي��د منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��يدگي ب��ه اين ش��عبه واقع در
خياب��ان محتش��م كاش��اني جن��ب بيمه اي��ران- مجتمع ش��ماره ي��ك اصفهان 
مراجع��ه و نس��خه ثان��ي دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نماي��د. در صورت 
 ع��دم حض��ور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصمي��م مقتض��ي اتخاذ

مي شود.
م الف/ 2727  دفتر شعبه 6 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

فقدانسندمالكيت
2/548 ش��ماره: 2203 به اس��تناد يك برگ استش��هاد محلي كه هويت و امضاء 
ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي ش��ده كه س��ند مالكيت چهار دانگ مشاع از 
شش��دانگ يك باب خانه پالك 1/6773 واقع در كوي مون اردستان يك اصلي 
دهس��تان گرمس��ير واقع در بخ��ش 17 ثبت اصفهان در صفح��ه 132 دفتر 162 
ام��الك بن��ام محمد فرح پ��ور ثبت و ص��ادر گرديده و بر اث��ر جابجايي مفقود 
گرديده و معامالت متعددي انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالكيت 

المثن��ي نم��وده طب��ق م ده 120 اصالحي آئي��ن نامه قانون ثب��ت مراتب آگهي 
مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود س��ند 
مالكي��ت نزد خود مي باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي لغاي��ت 10 روز به اين 
اداره مراجع��ه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد در صورت 
انقض��اء مدت مذك��ور و عدم وص��ول واخواهي و يا وص��ول واخواهي بدون 
 ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد

شد.
م الف/ 70                        فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدانسندمالكيت
2/549 ش��ماره: 2206 به اس��تناد يك برگ استش��هاد محلي كه هويت و امضاء 
ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي ش��ده كه س��ند مالكيت چهار دانگ مشاع از 
شش��دانگ يك باب خانه پالك 1/6774 واقع در كوي مون اردستان يك اصلي 
دهس��تان گرمس��ير واقع در بخ��ش 17 ثبت اصفهان در صفح��ه 138 دفتر 162 
ام��الك بن��ام محمد فرح پ��ور ثبت و ص��ادر گرديده و بر اث��ر جابجايي مفقود 
گرديده و معامالت متعددي انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالكيت 
المثن��ي نم��وده طبق م��اده 120 اصالحي آئين نام��ه قانون ثب��ت مراتب آگهي 
مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود س��ند 
مالكي��ت نزد خود مي باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي لغاي��ت 10 روز به اين 
اداره مراجع��ه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد در صورت 
انقض��اء مدت مذك��ور و عدم وص��ول واخواهي و يا وص��ول واخواهي بدون 
 ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد

شد.
م الف/ 69                        فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

دادنامه
2/550 پرون��ده كالس��ه: 8909983624100480، ش��ماره بايگان��ي: 891303، 
دادنامه ش��ماره: 9009973623500108-90/1/30، ش��عبه 101 دادگاه عمومي 
)جزايي( دادگس��تري شهرس��تان اردس��تان ش��اكي: آقاي جواد معصومي فرزند 
محمد به نش��اني روس��تاي باقرآباد تلف��ن: 03625342020، مته��م: آقاي امير 
فاضلي زاده فرزند حس��ين به نش��اني مجهول المكان، اتهام ه��ا: 1. تخريب، 2. 
تهدي��د با چاقو، 3. توهين، دادگاه با رعايت تش��ريفات قانوني ختم رس��يدگي 
 را اع��الم و ب��ا اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتي مب��ادرت بصدور رأي

مي نمايد.
رأي دادگاه

بزهكاري آقاي امير فاضلي زاده فرزند حس��ين داير بر تخريب شيش��ه اتومبيل 
و توهي��ن و تهدي��د با چاقو نس��بت به ش��اكي آق��اي جواد معصوم��ي فرزند 
محمد، با عنايت به ش��كايت ش��اكي ش��هادت ش��هود محرز و مس��لم است و 
 دادگاه وي را باس��تناد ب��ه م��واد 608 و 617 و 677 قانون مجازات اس��المي به
تحم��ل 50 ضرب��ه ش��الق تعزي��ري باب��ت توهي��ن و ش��ش م��اه حب��س و 
 تحم��ل 20 ضرب��ه ش��الق تعزيري باب��ت تهديد با چاقو و ش��ش م��اه حبس
ظ��رف  و  غياب��ي  رأي  اي��ن  مي نماي��د.  محك��وم  عم��دي  تخري��ب  باب��ت 
اي��ن دادگاه و س��پس ظ��رف قاب��ل واخواه��ي در  اب��الغ  از   ده روز پ��س 
 بيس��ت روز قاب��ل تجديدنظرخواه��ي در محاك��م تجديدنظر اس��تان اصفهان

است.
م الف/ 66           كريمي- دادرس شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اردستان

دادنامه
2/551 پرون��ده كالس��ه 8909983624100307، ش��ماره بايگان��ي: 891304، 
دادگاه   101 ش��عبه   ،90/1/29-9009973623500101 ش��ماره:  دادنام��ه 
 عمومي جزايي دادگس��تري شهرس��تان اردس��تان، ش��اكي: آقاي عباس يزدانيان
فرزن��د عل��ي اكبر به نش��اني اردس��تان محله مح��ال كوچه امامزاده اس��ماعيل 
جن��ب خانقاه منزل ش��خصي عب��اس يزداني��ان تلف��ن: 09132618346، متهم: 
آق��اي حس��ين محم��د انصاري فرزن��د اي��از مجهول الم��كان، اتهام: س��رقت 
مس��توجب تعزي��ر، دادگاه ب��ا رعاي��ت تش��ريفات قانون��ي ختم رس��يدگي را 
 اع��الم و ب��ا اس��تعانت از خداون��د منان بش��رح آتي مب��ادرت بص��دور رأي

مي نمايد.
رأي دادگاه

بزهكاري آقاي حسين محمد انصاري فرزند اياز دائر بر سرقت بيست هزار ليتر 
آب قنات محله محال اردس��تان متعلق به ش��اكي آقاي عباس يزدانيان، با عنايت 
به صورت جلس��ه مورخ 89/3/19 گشت 110 نيروي انتظامي و گزارش مرجع 
مزبور و شهادت شهود و نظر به متواري شدن متهم پس از احضار دادسرا، محرز 
و مس��لم اس��ت و دادگاه وي را باس��تناد به ماده 661 قانون مجازات اسالمي به 
تحمل ش��ش ماه حبس و تحمل 74 ضربه شالق تعزيري محكوم مي نمايد. اين 
رأي غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و س��پس 
 ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر اس��تان اصفهان

است.
م الف/ 60           كريمي- دادرس شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اردستان

ابالغاحضارمتهم
2/552 ب��ه دالل��ت پرون��ده كالس��ه 900052 ش��عبه دوم دادياري دادس��راي 
عموم��ي و انقالب اردس��تان آقاي اميد اش��تري فرزند حس��ن متهم اس��ت به 
توهين لفظي موضوع ش��كايت آقاي س��يد محس��ن واقفي فرزند س��يد اسداله 
ب��ا عنايت به اين كه اب��الغ احضاريه و اوراق قضائي به لح��اظ مجهول المكان 
ب��ودن نامبرده ميس��ور نمي باش��د مراتب طبق م��اده 115 قانون آئين دادرس��ي 
كيف��ري يك نوبت در يكي از نش��ريه هاي كثيراالنتش��ار آگهي ت��ا متهم ظرف 
مدت يكماه از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه دوم دادياري دادس��راي عمومي و 
انقالب اردس��تان حاضر و از اتهام انتس��ابي دفاع نمايد. بديهي است كه پس از 
 انتش��ار و انقضاي مهلت قانوني و عدم حضور متهم وفق مقررات اتخاذ تصميم

مي گردد.
م الف/ 64     كرباليي برزگي- داديار شعبه دوم دادسراي عمومي و انقالب اردستان

تأسيس
2/553 ش��ماره: 585/ث 90/103 آگهي تأسيس ش��ركت رستاك تجارت آپادانا 
سهامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/2/20 تحت شماره 43888 و شناسه 
مل��ي 10260617846 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/20 از 
لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت 
اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود اگهي مي ش��ود. 
1- موضوع ش��ركت: تأمين نيروي انس��اني موقت، خريد و فروش، صادرات و 
واردات كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني، تحصيل وام و اعتبارات بانك هاي داخلي 
و خارجي صرفًا جهت تحقق موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي، ش��ركت در مزايدات و مناقص��ات دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي 
 نمايندگي در داخل و خارج از كشور و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط باشد.
2- م��دت ش��ركت: از تاري��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود. 3- مرك��ز اصلي 
ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفه��ان- ش��هر اصفه��ان خياب��ان مقداد- ك��وي نهر 
 فرش��ادي )ش��ماره 7(- كوچه ش��اداب- پالك 67- كدپس��تي 8184735753،
4- س��رمايه ش��ركت: مبل��غ 1/000/000 ري��ال منقس��م ب��ه يكص��د س��هم 
10/000 ريال��ي ك��ه تعداد يكصد س��هم ب��ا نام مي باش��د كه مبل��غ 350/000 
ري��ال توس��ط مؤسس��ين ط��ي گواه��ي بانك��ي ش��ماره 53/6060/87 مورخ 
1390/02/10 ن��زد بانك تجارت ش��عبه جلفا اصفهان پرداخت گرديده اس��ت 

 و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت:
1-5- آق��اي محس��ن كاروان ب��ه س��مت رئيس هيئ��ت مدي��ره، 2-5- خانم 
مرجان روناس��ي به س��مت ناي��ب رئيس هيئت مدي��ره، 3-5- آقاي احس��ان 
قاس��مي تودش��كچوئي به س��مت عض��و هيئت مدي��ره، 4-5- آقاي احس��ان 
قاس��مي تودش��كچوئي ب��ه س��مت مديرعام��ل ب��ه م��دت 2 س��ال انتخ��اب 
 گرديدن��د. 6- دارن��دگان ح��ق امض��اء: كلي��ه اوراق و اس��ناد مال��ي تعهدآور
ش��ركت با امض��اي مديرعام��ل و رئيس هيئت مدي��ره متفقًا و با مهر ش��ركت 
معتب��ر اس��ت. 7- اختي��ارات مديرعام��ل: مديرعامل مجري مصوب��ات هيأت 
مديره مي باش��د. 8- بازرس اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي عرفان قدكس��از 
 ب��ه عن��وان بازرس اصل��ي، 2-8- آقاي امين ال��ه نهنگي پور ب��ه عنوان بازرس

علي البدل.
م الف: 2665/1    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
مهندس��ي  ش��ركت  تأس��يس  آگه��ي   90/103 571/ث  ش��ماره:   2/554
بازرگان��ي داتي��س صنع��ت ايرانيان س��هامي خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 
در   10260617715 مل��ي  شناس��ه  و   43874 ش��ماره  تح��ت   1390/2/18
اي��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��يده و در تاري��خ 1390/02/18 از لح��اظ امضاء ذيل 
دفات��ر تكمي��ل گردي��ده و خالص��ه اظهارنامه آن به ش��رح زي��ر جهت اطالع 
 عم��وم در روزنامه ه��اي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاين��ده رود اگهي مي ش��ود.
1- موض��وع ش��ركت: طراح��ي، نظارت، اج��را و مش��اوره كلي��ه تأسيس��ات 
مكانيك��ي و الكتريك��ي، خري��د و ف��روش لوله هاي ف��والدي، تأمي��ن نيروي 
انس��اني موق��ت، خريد و ف��روش و ص��ادرات و واردات كلي��ه كاالهاي مجاز 
بازرگان��ي، تحصي��ل وام و اعتبارات بانك هاي داخل��ي و خارجي صرفًا جهت 
تحق��ق موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي، ش��ركت 
در مزاي��دات و مناقص��ات دولت��ي و خصوص��ي- اخ��ذ و اعط��اي نمايندگي 
در داخ��ل و خ��ارج كش��ور و هر آنچ��ه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 
 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثب��ت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت:
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان 22 بهمن، پ��الك 71- طبقه اول، 
4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي 
كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي 
گواهي بانكي ش��ماره 90/267/80/ش مورخ 1390/02/03 نزد بانك شهر شعبه 
شيخ صدوق اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم معصومه نوروزي به سمت رئيس 
 هيئت مديره، 2-5- خانم زهره نورصالحي به س��مت نايب رئيس هيئت مديره،

3-5- آقاي سيد محمدرضا هاشم الحسيني به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي 
 سيد محمدرضا هاشم الحسيني به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

6- دارن��دگان ح��ق امض��اء: كلي��ه اوراق و اس��ناد مال��ي تعهدآور ش��ركت با 
 امض��اي مديرعام��ل ي��ا رئي��س هيئت مدي��ره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت.
خواه��د  مدي��ره  هي��أت  مصوب��ات  مج��ري  مديرعام��ل:  اختي��ارات   -7
ب��ود. 8- ب��ازرس اصل��ي و عل��ي الب��دل: 1-8- آق��اي ج��واد صف��ري ب��ه 
 عن��وان ب��ازرس اصل��ي، 2-8- خان��م مري��م بيت��ي پ��ور ب��ه عن��وان بازرس

علي البدل.
م الف:2665/2     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تصميمات
2/555 ش��ماره: 1946/ث-1390/2/20 آگهي تصميمات در شركت گازرساني 
پرتو خطوط چهارمحال س��هامي خاص،  ثبت ش��ده بش��ماره 10493 و شناسه 
مل��ي 10260315689 براب��ر صورتجلس��ات مجم��ع عمومي ع��ادي و هيأت 
 مديره مورخ 1390/2/19 تصميمات زير در ش��ركت نامبرده بعمل آمده اس��ت:

1( آقاي��ان حام��د هاش��م گلوگردي ب��ه كدمل��ي 1292405619 و كدپس��تي: 
8199873548 ب��ه س��مت رئيس هيأت مدي��ره وحميدرضا اي��زدان به كدملي 
1290535191 و كدپستي 8193936451 به سمت نايب رئيس هيأت مديره و تراب 
 هاش��م گلوگردي به كدملي 1840233230 و كدپستي: 8199873548 به سمت

مديرعام��ل ب��راي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اس��ناد مالي 
 و تعه��دات ش��ركت ب��ا امض��اي مديرعام��ل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت؛
ضمن��ًا مديرعام��ل مج��ري مصوب��ات هي��أت مدي��ره مي باش��د. آقاي��ان فرج 
 طاه��ري س��رمور ب��ه كدمل��ي 6639724847 و كدپس��تي: 8199873548 و

كدپس��تي:  و   4650542911 كدمل��ي  ب��ه  دش��تي  س��فيد  عب��دي  محم��د 
8871844174 ب��ه ترتي��ب به س��مت بازرس��ان اصل��ي و علي البدل ش��ركت 
ب��راي م��دت يكس��ال انتخ��اب و روزنامه زاين��ده رود جه��ت درج آگهي هاي 
 ش��ركت تعيي��ن ش��ده اس��ت. امض��اي ذي��ل ثب��ت در تاري��خ 1390/2/20

تكميل گرديد.
م الف: 2665/3   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

احضار
2/556 چون آقای مهدی ابدالی فرزند حس��ن شكايتی عليه آقای حسين فاتحی 
مبن��ی بر فروش مال غير مطرح نموده كه پرونده به كالس��ه 900180 ب 1 اين 
دادياری ثبت گرديده. لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د حس��ب 
م��اده 115 قانون آيين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوب��ت در يكی از روزنامه 
های كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل می 
آيد ظرف مدت يك ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگويی به اتهام خود به 
 اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضی اتخاذ

خواهد نمود.
م الف: 2696                              دفتر بازپرسی شعبه اول مركزی اصفهان 

احضار
2/557 در پرونده كالس��ه 90-202د/32 آقای عليرض��ا البوعلی فرزند يعقوب 
ب��ه اتهام ايراد ضرب و ج��رح عمدی – اخالل در نظ��م عمومی تحت تعقيب 
م��ی باش��د به واس��طه معلوم نب��ودن مح��ل اقامت نامب��رده و به تجوي��ز ماده 
115 قان��ون آيي��ن دادرس��ی دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور كيفری 
مرات��ب در روزنام��ه آگهی تا ظرف يك ماه از تاريخ نش��ر آگهی در ش��عبه 32 
دادياری دادس��رای عمومی و انق��الب اصفهان حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع 
 نماي��د در ص��ورت عدم حض��ور در موع��د مقرر رس��يدگی و اظه��ار عقيده

می نمايد.
م الف: 2695                 داديار شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

حصروارثت
2/560 خانم س��يمين جوانبخت دارای شناسنامه شماره 91 به شرح دادخواست 
به كالس��ه 908/90 ح/10 از اين شورا درخواس��ت گواهی حصر وارثت نموده 
و چنين توضيح داده كه ش��ادروان اس��ماعيل چهرازی به شناس��نامه 6 در تاريخ 
90/1/14 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حي��ن الفوت آن 
مرح��وم منحصر اس��ت ب��ه دو دختر و همس��ر 1- آناهيتا چه��رازی به ش ش 
2-012900-185 فرزن��د متوفی 2- آتوس��ا چهرازی ب��ه ش ش 197413-5-
174 فرزن��د متوف��ی 3- س��يمين جوانبخ��ت ب��ه ش ش 91 همس��ر متوفی و 
الغي��ر اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در يك مرتبه 
آگه��ی م��ی نمايد تا هر كس��ی اعتراض��ی دارد و يا وصيتنام��ه از متوفی نزد او 
 باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر

خواهد شد.
م الف: 2767              رئيس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 22 MAY 2011 

تاریخ

  زاینده رود

تاريخ ايران پر است از فراز و نشيب هايی كه هر جای آن را كه 
بنگريم كشمكش و حضور بيگانگان به خصوص از زمان قاجار و 
گسترش استعمار در آن محسوس است. امروز هيجدهم جمادی 
الثانی مصادف با تاريخ مقارن قمری اعطای امتياز رويتر در سال 
1289توسط ناصرالدين شاه به بارون جوليوس دورويتر است. بر 
اساس قرارداد رويتر دولت ايران متعهد شد كه در ازاي احداث 
 راه آهن در ايران توس��ط كمپاني انگليسي رويتر، امتياز خطوط 
راه آهن و تمام معادن ايران به عالوه گمركات كش��ور، آبياري 
اراضي و احداث قنات ها و كانال ها و بهره برداري از جنگل ها را 
به مدت70 سال به بارون رويتر واگذار كند. در روند شكل گيری 
و انعقاد اين قرار داد ننگين، سه طيف مختلف نقش آفرينی داشتند 
اين سه جريان عبارتند از:1- طيفی از علمای آگاه كه خود را در 
 برابر اعمال پادشاه مسئول دانسته و به مقابله با سطحی نگری و عدم 
مصلحت انديشی وی پرداختند.2- ميرزا حسين خان سپهساالر 
كه به عنوان روش��نفكری جاه طلب به نام پيش��رفت و در واقع 
 به كام منافع م��ادی خود اعطای امتيازات بی پروا را باب نمود. 
3- بارون رويتر كه به عنوان نماينده دولت انگليس تا حد ممكن 

از نفوذ كشور مطبوعش برای بهره برداری مالی سود جست.
در اين گفتار تالش می شود تا اين سه جنبه مؤثر در اين روند 

مورد بررسی قرار گيرد.
آیتا...مالعلیکنی

ح��اج مالعلی كنی، از علمای ذی نفوذ عصر ناصری در س��ال 
1229 ق در قريه كن در دو فرس��خی تهران به دنيا آمد. نزديك 
به 20 سال نزديكان و اطرافيانش مانع از ورود وی به تحصيالت 
ح��وزوی بودند، اما پس از رفع موانع، مالعلی كنی س��رانجام 
تصميم خود را گرفته و جهت آموزش علوم دينی عازم عتبات 
عاليات ش��د و در حوزه علميه نجف در محضر اساتيد بزرگی 
نظير صاحب جواهر و شيخ مرتضی انصاری به كسب فيض و 

دانش همت گماشت. 
وی در س��ال 1262 قم��ری به منظور زيارت ام��ام رضا)ع( به 
ايران آمد و در همين س��فر بنا به تقاض��ای اهالی تهران در اين 
شهر مقيم ش��د و به رتق و فتق امور دينی مردم پرداخت. آيت 
ا... كن��ی نه تنها به وعظ امور اجتماعی مردم پرداخت، بلكه در 
صحنه سياسی آن روزگار نيز به رصد حوادث پرداخته و بارها 
جل��و كج روی ها و بی كفايتی های ش��اه وق��ت را گرفته بود. 
پس از امضای قرارداد رويتر، مال علی كنی جزء اولين كس��انی 
ب��ود كه به اين امتياز اعت��راض كرد وی ك��ه از درك و آگاهی 
سياسی بااليی برخوردار بود به خوبی ميدانست اعطای امتيازات 
 گوناگون برای كسب منبع عيش و عشرت پادشاه امری خطرناك 
است. پس طی نامه ای با شاه اتمام حجت كرده و خواستار لغو 
اين قرارداد گشت و شروع به آگاهی دادن به مردم در اين زمينه 
كرد. او قبل از اين قضايا نيز با هوش��ياری مانع از شكل گيری 
علنی فراماسونری توسط ميرزا ملكم خان شده بود. اين بار نيز 
اين روحانی آگاه به موقع توانست جلوی دست اندازی بيگانگان 

به مال و منابع ايران را بگيرد.
ميرزاحسينخانسپهساالر

سپهس��االر در تاري��خ ايران چه��ره ای دوگان��ه دارد. برخی از 
مورخان به س��تايش و مدح اعمال مترقی خواهانه و نوگرايانه 
وی پرداخت��ه و او را اميركبيری ديگر می نامند و برخی وی را 
خيانتكاری وطن فروش و وابس��ته. اما به راستی سپهساالر كه 
بود؟ ميرزاحسين خان، فرزند ميرزا نبی خان امير ديوان قزوينی، در 

سال 1243. ق متولد شد. اجداد وی اهل علی آباد مازندران بودند 
و پدربزرگ او موس��وم به عابدين بيك، در قزوين نزد شاهزاده 
علينقی ميرزا  ركن الدوله، حكمران قزوين، به دالكی اشتغال داشت.  
ميرزاحس��ين خان رشد و ترقی خود را عمدتاً مرهون توجهات 
خاص اميركبير بود. اميركبير با امير ديوان، پدر ميرزاحسين خان، 
روابط نزديك داش��ت و نظر به همي��ن روابط پس از صدارت، 
فرزن��دان او را به تهران خواس��ت و آنها را ب��ه كارهای دولتی 
گماشت. اميركبير ميرزاحس��ين خان را برای تحصيل به خارج 
 از كشور فرس��تاد و از آنجا كه وی فرد باهوشی بود، زبان های
فرانس��وی و عرب��ی را فراگرفت. وی پس از ف��وت پدر و در 
ش��رايطی ك��ه دچار مضيقه مالی نيز ش��ده ب��ود، طی حكمی 
 از س��وی اميركبي��ر به كنس��ولگری اي��ران در بمبئی منصوب 
گرديد. از اولين اقدامات سپهس��االر در هند، پيش��نهاد تجارت 
ترياك بود وی در يكی از گزارش های خود منافع زياد كش��ت 
خشخاش در ايران را از نظر صادرات گوشزد كرد و دولت نيز بر 
اساس اين گزارش، كشت خشخاش را در دستور كار قرار داد و 
به ترويج آن پرداخت. همچنين ميرزاحسين خان در بمبئی تجار 
ايرانی را تشويق می كرد به جای پول نقد، ترياك به ايران بياورند، 
بنابراين می توان گفت وی يكی از اولين مش��وقان ترياك كاری 

در ايران بود.
سپهساالر در سال های بعد با پرداخت رشوه، توانست به مناصب 
كنسولی مهم تری در تفليس و عثمانی برسد. وی در بازگشت 
از س��فر عتبات عاليات توسط ناصرالدين شاه به وزارت عدليه 
منصوب ش��د. ميرزاحسين خان در طول دوران وزارت عدليه و 
اوق��اف، تمام تالش خود را بر اين متمركز كرد كه نظام قضايی 
س��ابق را كه بر نفوذ روحانيت اس��توار بود، برهم زند. وزارت 
عس��كری و صدارت اعظم ناصرالدين ش��اه در سيزدهم رجب 
1288. ق برای وی حاصل شد.ش��اه ميرزاحسين خان را ضمن 
اعطای لقب سپهساالر اعظم ، به وزارت عسكری منصوب كرد 
و مدتی بعد در بيس��ت ونهم شعبان همان سال، فرمان صدارت 
او را ص��ادر و »نيك و بد جميع ام��ور دولت« را به وی محول 
س��اخت. در اين دوران سرسپردگی وی به انگليس آشكارتر از 
هر زمان ديگری رخ می نماي��د. در اين رابطه مورخان نظرات 
گوناگونی دارند از جمله س��ردنيس رايت،سفير اسبق انگليس 
در ايران، علت تعلق خاطر سپهساالر و همفكران او به انگلستان 
را به ترس آنها از تهديد روس ها منتس��ب می كند: »كسانی از 
جمله ميرزاحسين خان مشيرالدوله صدراعظم . . . عقيده داشتند 
كه مشاركت  مالی و اقتصادی انگليسی ها در ايران اين حسن را 
 خواهد داشت كه چون سپری، استقالل ايران را از تهديد روس ها

حفظ خواهد كرد.« سپهساالر معتقد بود برای پيشرفت ايران بايد 
به قدرت برتری مانند انگليس تمسك جست. سپهساالر برای 
پياده كردن اصالحات خود شاه را تشويق كرد تا با سفر به اروپا 
مظاهر تمدن و پيش��رفت اين كشورها را به چشم ببيند و چون 
خزانه برای اين امر خالی بود، شاه به راحتی با اعطای امتياز رويتر 
موافقت نمود. در جريان اعطای اين امتياز، بسياری از درباريان 
 از جمله خود سپهس��االر، مبالغ هنگفتی درياف��ت كردند. اين 
رش��وه ها آنقدر در اين برهه تاريخی پررنگ و ننگين است كه 
حتی مورخانی مانند كسروی و فريدون آدميت نيز به آن اذعان 
دارند. سرانجام نجواهای مشيرالدوله كار خود را كرد و بر همه 
فريادها غالب آمد. ش��اه قرارداد را امضا كرد و برای مس��افرت 
عازم اروپا شد. در اين سفر به پاس خدمات بی نظير سپهساالر، 
در جريان س��فر به انگليس نشان ستاره هند � كه از نشان های 

ارزش��مند امپراتوری بريتانيا محسوب می ش��د � توسط ملكه 
انگليس به وی اعطا شد. 

پس از بازگشت از اين سفر و اجبار شاه برای لغو قرارداد رويتر، 
ميرزا حسين خان سپهساالر از صدر اعظمی عزل و به رياست 
اداره امور خارجه گمارده شد. وی مدتی رويه خود را تغيير داد 
و به سمت روسيه متمايل شد و جالب آنكه سپهساالر در اواخر 
دوران عمر خود همراه با موج آزاديخواهی، يك مشروطه خواه 

تمام عيار شد.
بارونرویتر

در جريان واگذاری امتياز رويتر، اگرچه بريتانيا مستقيماً با ايران 
وارد مذاكره نشد، اما پش��توانه قدرت اين كشور در ايران برای 
 انعق��اد اين قرارداد الزم و ض��روری بود. رويتر كه در تاريخ 21
ژوئيه 1816 در شهر كاسل آلمان به دنيا آمد، نام اصليش اسرائيل 
بئر يوسافات بود. رويتر يك بازرگان آلمانی بود كه پس از اين كه 
خبرگزاری رويترز را بنيان نهاد مشهور شد. رويتر در سال 1845 
در لندن به مس��يحيت گرويد و پس از تعميد نام پل ژوليوس 
رويتر را بر خود نهاد. س��عی رويتر در نزديك شدن به مقامات 
انگليسی، گرفتن امتياز خطوط تلگرافی در قلمرو اين امپراتوری 
بود. با همين فكر در لندن كمپانی تلگراف را داير كرد و به تابعيت 

انگلستان درآمد. 
وی موفق شد تا در ايران امتياز كشيدن خطوط تلگراف را بگيرد 
و چون دولت انگلس��تان خود در نظر داشت كه خط تلگراف 
هند به اروپا را از خاك ايران بگذراند و خط تلگراف بغداد را به 
تهران متصل و از تهران به بوشهر برساند و امور اين خطوط و 
تلگرافخانه ها را در دست داشته باشد، رويتر با گذاردن منت بر 
اين دولت، كنار رفت تا در عوض بعداً بتواند با كمك انگلستان 

امتياز بزرگ تری از ايران بگيرد. 
قرارداد رويتر كه برخی از مورخان اروپايی آن  را قرارداد فروش 
تم��ام ايران ناميدند، به پش��توانه نفوذ دردربار انگليس كس��ب 
كرد اگرچه اين قرارداد منحل ش��د، ولی رويتر و نمايندگان او 
در كش��ورهاي مختلف اروپا با وس��ايلي كه در اختيار داشتند، 
سروصداي زيادي در روزنامه هاي اروپا انداختند و دولت ايران را 

 به بدقولي و بي اعتباري متهم كردند. پس از لغو امتيازنامه مهم ترين
اقدام جوليوس رويتر مس��افرت به روس��يه بود. ظاهراً منظور 
 رويتر از اين س��فر آن بود كه قسمتي از امتيازنامه را به عده اي
از س��رمايه داران روسي بفروش��د و آنها را در اين كار شركت 
دهد تا ضمن تهيه سرمايه اي، شايد بدين وسيله بتواند موافقت 
 دولت روس��يه را هم براي اج��رای امتيازنام��ه در ايران جلب

نمايد.
اختالف بارون جوليوس رويتر و دولت ايران قريب 17 س��ال 
به طول انجامي��د و در اين مدت رويتر با تثبيت موقعيت خود 
 در ن��زد دولت انگلس��تان، اقدامات زيادي ب��راي اثبات دعاوي 
بي اساس خود به عمل آورد و با مكر و حيله نقشه هايي طرح 
كرد و پيش��نهادهايي ب��ه دولت ايران داد و در نهايت در س��ال 
1889رويتر در برابر لغو امتيازي كه به دست آورده بود،پاداش و 
غرامتي مطالبه نكرد و او مبلغ 40 هزار ليره را كه به عنوان سپرده 
به شاه ايران داده بود،هنگام دريافت امتياز تأسيس بانك با سود 
آن از شاه دريافت نمود. ناصرالدين شاه براي جبران اقدام خود 
در مورد لغو امتياز رويتر، امتياز تأسيس بانك شاهي ايران )بانك 
شاهنشاهي(را به رويتر داد)1307قمري مطابق با 1889ميالدي(.

بانك جديد با س��رمايه يك ميليون ليره اس��ترلينگ تش��كيل 
ش��د و به زودي حق انحصاري نش��ر اس��كناس و تأس��يس 
ش��عب در شهرس��تان ها و خارج از كش��ور ايران را به دست 
آورد و كمي بعد ناصرالدين ش��اه امتياز اس��تخراج كليه معادن 
 ايران،غي��ر از طال و نقره و احج��ار كريمه را نيز به بانك مزبور 

اعطا كرد. 
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  زاینده رود

بسياری از افراد تصوری به خصوص از علوم انسانی و افرادی كه در اين حوزه 
فعاليت می كنند دارند. آنان اين علوم را خس��ته كننده و گاه بی فايده می دانند 
و اگر فرزند پشت كنكوريشان تصميم به ورود به يكی از رشته های اين حوزه 
را داش��ته باشد، مانع او شده و تنها وی را به ورود به علوم مهندسی و يا علوم 

پزشكی تشويق می كنند.
يكی از اين رشته ها علم تاريخ است. تصويری كه در ذهن بسياری از مردم از 
اهل تاريخ نقش بسته است، تصوير فردی با كت چهارخانه تيره رنگ همراه با 
يك عينك ته استكانی است كه هنگام صحبت با مخاطبان، با صدای يكنواخت 
خود چيزی جز افسردگی و دلزدگی منتقل نمی كند. اين در حالی است كه به 
گفته بسياری، ما ايرانی ها در دو حوزه بسيار خود را متخصص می دانيم؛ يكی 

حوزه پزشكی و ديگری تاريخ. 
 كاف��ی اس��ت در يك ميهمان��ی 20 نف��ره يكی از حض��ار بگويد مث��اًل دچار 
كمر درد ش��ده اس��ت، پ��س از آن اس��ت كه انواع نس��خه ه��ا و روش های 
درمانی س��نتی و مدرن از طرف تعدادی از حضار كه در بس��ياری موارد هيچ 
تخصصی در اين مورد ندارند، تجويز می ش��ود در همان مجلس كافی اس��ت 
ك��ه يكی از حضار درباره فالن پادش��اه از فالن سلس��له تاريخ��ی صحبتی به 
ميان آورد تا بالفاصله س��يل خروش��ان ان��واع تحليل ه��ا و اطالعات صحيح 
و غلط و اس��ناد و مدارك مس��تند همراه با افس��انه های مختلف جاری شود! 
اي��ن در حالی اس��ت كه علی رغ��م اين همه هيجان و عالقه نس��بت به تاريخ 
و تحلي��ل ه��ای تاريخی، بس��ياری از افراد از عل��م تاريخ به عن��وان يكی از 
تأثيرگذارتري��ن علوم آكادميك در مجموعه علوم انس��انی دوری می جويند و 
 تحصيالت عاليه در اين زمينه را بی فايده می دانند. به راستی دليل اين تناقض 

چيست؟
اما در كشورهای ديگر و در دانشگاه های قديمی و معتبر جهان، اوضاع نسبت 
به اينجا متفاوت اس��ت. ش��نيده ش��ده كه گاه افراد برای ورود ب��ه دوره های 

تحصيالت تكميلی برخی از اين دانش��گاه ها با محدوديت ها و ش��رايط سنی 
س��ختگيرانه ای مواجه اند و داش��تن حداقل س��ن مقرر از ورود افراد جوان تر 
به اين دوره از تحصيالت، ممانعت به عمل می آورد. دليل اين مس��أله پختگی 
و بلوغ فكری افراد اس��ت، چ��را كه تحليل وقايع تاريخی و بررس��ی داليل و 
ارتباط��ات ميان آنها نياز به ذهن تحليل گری دارد كه آمادگی الزم را برای اين 

كار كسب كرده باشد.
از ديگر داليل عدم عالقه و گرايش به علم تاريخ، پندار غلطی است كه تاريخ 
و اهالی علم تاريخ را تنها مربوط به گذش��ته و باقی ماندن در آن می داند. اين 
درحالی اس��ت كه علم تاريخ به لحاظ پويايی و تسلسلی كه در آن نهفته است، 
همواره در حال حركت بوده و سرش��ار از تكاپوس��ت. علم تاريخ با استناد به 
وقاي��ع رخ داده در ادوار پيش��ين، به تجزيه و تحلي��ل وقايع و داليل بروز آنها 
می پردازد. جالب اينجاس��ت كه رد پای بس��ياری از اين وقايع در ادوار بعدی 

نيز ديده می شود. 
بيشتر مردم با عبارت »تكرار تاريخ« آشنا هستند. اين به آن معنا نيست كه وقايع 
تاريخی بی كم و كاست و دقيقًا به همان صورت و شكلی كه در يك دوره رخ 
داده اند امروز دوباره تكرار می شوند، بلكه به اين معناست كه شرايط به وقوع 
پيوس��ته در ادوار پيش��ين با شرايطی مش��ابه، در دوران جديد تكرار می شوند. 
بنابراين در اين موضوع دو مطلب نهفته است؛ يكی اطالع از وقايع دوران قبل 
و دوم تجزيه و تحليل مس��ائل امروز. پس می توان چنين نتيجه گرفت كه علم 
تاريخ تنها در انحصار گذش��ته و گرايش به گذشته و باقی ماندن در آن نيست، 
بلكه بر عكس بررس��ی آن به فهم و درك و تفس��ير وقايع امروز كمك شايانی 

می نمايد.
با نگاهی دقيق تر می توان حتی پا را فراتر هم گذاشت چرا كه آنچه در گذشته 
رخ داده، در نهايت منجر به وقوع پيوس��تن مجموعه ای از حوادث و در نتيجه 
تعدادی تغييرات و جهت گيری های جديد در روند زمان ش��ده است. بنابراين 
با بررسی اين وقايع و سرانجام آنها و نتايجی كه پس از وقوع آنها به بار آمده، 

می توان با ذهنی خالق و البته با كمی احتياط، وقايع روز را تحليل و پيامدهای 
آنها را پيش بينی كرد. 

البته بايد در اينجا ميان پيش بينی و پيشگيری مرزی مشخص قائل شد و هرگز 
نبايد اين دو را با هم در يك جا جمع كرد، چرا كه پيش��گويی اصوالً استوار بر 
عوامل غيرعلمی اس��ت. اين در حالی اس��ت كه پيش بينی ها مبتنی بر بررسی 
ش��واهد و قراين علمی بوده و به صورت فرضيه مطرح می شوند؛ فرضياتی كه 
هميش��ه آماده نقض شدن و زير سئوال رفتن هستند و اين از ويژگی های علم 
تاريخ است كه با استفاده از اسناد و مدارك صحيح كه سير حوادث تاريخی را 
تبيين می كنند، به محققان خود اين توانايی را می دهد تا بتوانند تحليل درستی 
از وقايع امروز داشته باشند و سرانجام آن را نيز تا حدودی پيش بينی نمايند.

ب��ا نگاهی دقي��ق تر می توان علم تاريخ را در بردارنده بس��ياری ديگر از علوم 
دانس��ت و با كمی دقت، ردپای علوم اجتماعی و علوم سياس��ی به راحتی در 
اي��ن علم قابل رصد و پيگيری اس��ت تا جايی كه حت��ی در علوم اجتماعی به 
ش��اخه ای به نام جامعه شناسی تاريخی برمی خوريم كه حكايت از وسعت و 

گستردگی اين علم دارد.
بنابراي��ن تاريخ را می توان علم امروز پنداش��ت و نه عل��م وقايع ديروز و نيز 
جا دارد مس��ئوالن فرهنگی كش��ور جهت اصالح ديدگاه های غلط نس��بت به 
اي��ن حوزه اقدام��ی عاجل صورت داده و مردم را با علوم انس��انی كه زيربنای 
فرهنگی هر كش��ور هس��تند و به طور مستقيم با انديشه و طرز فكر يك جامعه 
س��ر و كار دارند، آشتی دهند. اميد است با اين اقدامات اصالحات فرهنگی كه 
اين روزها به ش��دت نياز به آن احساس می شود آغاز و پيگيری شود، البته در 
اين حوزه همواره فعاليت هايی صورت گرفته و می گيرد، اما پيشرفت شهرها، 
افزايش چش��مگير جمعيت و مبانی جديد شهرنشينی كه مردم را بيش از پيش 
در مواجهه با حقوق يكديگر قرار می دهد، تالش روزافزونی را جهت س��امان 
بخش��يدن به اين مبانی جديد طلب می كند؛ تالش��ی كه جز با رجوع به علوم 

انسانی و استفاده علمی و عملی از آن ميسر نخواهد بود.

هنر و صنعت در دوره هخامنشیان 
)قسمت دوم(

در س��اختمان تخت جمشيد قرينه سازی به طور كامل رعايت شده و 
نقش ها از روی سليقه و ابتكار، انتخاب و با ظرافت كشيده شده است 
و وسايل ساختمانی از نقاط مختلف كشور فراهم گرديده و قصرهای 

مختلف در اين دوره ساخته شده است.
 داري��وش ش��اه در خص��وص س��اختمان كاخ ش��وش ك��ه قب��ل از 

تخت جمشيد ساخته شده چنين مي گويد:
».... چوب س��در از كوه لبنان و چوب های ديگر را از كرمان و طاليی 
كه در اين كاخ به كار رفته از س��ارد و بلخ آورده شده و سنگ الجورد 
و عقيق از خوارزم، نقره و مس از مصر، عاج از حبشه و هند به اينجا 

حمل گرديده و به كار رفته است.«
هنرمندانی كه حجاری كرده اند از مردم سارد و زرگرانی كه طال را به كار 
برده اند مصری و مادی و آنهايی كه آجرهای مينايی با نقوش مختلف 

ساخته اند بابلی بوده اند.
در اين دوره عالوه بر خش��ت، ان��واع آجر از جمله آجرهای لعابی در 
س��اختمان ها به كار مي رفت كه طراحی و قالب ريزی آنها، اس��تادی و 
مهارت معماران و س��ازندگان اين دوره را نشان مي دهد. آجرهايی كه 
در ساختمان پاسارگاد و پرسپوليس و شوش به كار رفته صرف نظر از 
تنوع، از نظر دقت در تركيب مصالح اوليه و مقاومت در برابر حوادث، به 

قدری جالب است كه پس از چندين قرن سالم باقی مانده است.
تاالرهای پرشكوه و دهليزهای پهناور و ستون های عظيم، همه دليل بر 

پيشرفت عملی مكتب معماری اين دوره است.
هخامنشيان بناهای خود را در نقاط بلند و تپه های مصنوعی بنا مي كردند 
و پلكان هايی كه آنها مي س��اختند به قدری مستحكم و جالب بوده كه 

ارزش كار معماران و مهندسان آن دوره را نشان مي دهد.
از تحوالت ديگر ساختمانی دوره هخامنشی صيقلی كردن سنگ هاست 
كه اين سنگ های صيقل شده را در قسمت های مختلف ساختمان ها به 
كار برده و آنها را طوری جفت كرده اند كه موجب ش��گفتی و حيرت 
است و بايد بيننده بر آن بسيار دقيق باشد تا بتواند بفهمد كه اين سنگ ها 

يكپارچه است يا از هم جداست.
صنعت كاشی سازی در معماری هخامنشی وارد شده و نمونه ای از آن 
در حفريات شوش به دست آمده است به نام تيراندازان يا جاويدان ها 
كه در موزه لوور پاريس نگهداری مي ش��ود. از ديگر شاهكارهای اين 
دوره هنر تزئينی و پوش��اندن ديوارهای داخل اتاق و يا درهای چوبی 
ب��ا ورقه های نازك از نقره و طال كه آن هم برای اولين بار در حفريات 

شوش به دست آمده است.
به علت يكنواخت بودن معماری قصرهای هخامنشی، بعضی ها عقيده 
دارند كه تحول سريعی در سبك معماری اين دوره به وجود نيامده و 
مانند آن اس��ت كه همه اين آثار را يك نفرس��اخته است، ولی مي توان 
اين مطلب را اين طور بيان كرد كه اين خود دليل بر وجود يك مكتب 
آموزش��ی است كه استادان فن يك س��بك معينی را به شاگردان خود 
مي آموخته اند. پله های قصر هخامنشی را باستان شناسان و مهندسان از 
 نظر اصول فنی و زيبايی كم نظير مي دانند، زيرا اين پله ها به اندازه ای

وس��يع و باال رفتن از آن راحت اس��ت كه ده سوار مي توانند به آسانی 
پهل��و به پهلو از آنها باال روند، چنان كه فرگوس��ن اين پلكان را عالی 
ترين نمونه پلكان هايی مي داند كه در تمام عالم س��اخته اند. اين پله ها 
 مثل مدخل باشكوهی است كه ما را به صفه مي رساند كه ميان شش تا
15 متر از سطح زمين بلندتر است و در حدود 500 متر طول و 300متر 
عرض دارد و كاخ های شاهی را بر روی آن ساخته اند. در زير اين صفه 
ش��بكه تو در تويی برای بردن فاضالب ساخته شده كه قطر مقطع آن 
نزديك دو متر است. با در نظر گرفتن اين مشخصات متوجه مي شويم 
كه معماری و ساختمان های اين دوره از آثار جاودانی و بی نظير جهان 

است كه مهندسان ايرانی از خود به جای گذارده اند.

فروهر 
ايرانيان از ديرباز نمادی بسيار زيبا ، شگفت انگيز و سرشار از دانش 
و فرهنگ داشته اند. نام اين نشان زيبا »فره وشی« يا »فروهر« است كه 
قدمتی بيش از چهار هزار سال برای آن تخمين زده اند. تك تك اجزاي 
 اين نماد دارای مفهوم و دانشی خاص است كه آن را مورد بررسی قرار 

می دهيم:
1- ق��رار دادن چهره يك پيرمرد س��الخورده در اين نگاره اش��اره به 
شخصی نيكوكار و يكتاپرست دارد كه رفتار و ظاهر مرتب و پسنديده 
اش سرمش��ق و الگوی ديگر مردمان بوده است و ديگران تجربيات 

وی را ارج می نهادند.
2- دست راست نگاره به سوی آسمان دراز شده است كه اين اشاره 
به ستايش دادار هستی اورمزد خدای يكتای ايرانيان دارد كه زردشت 

در چهار هزار سال پيش آن را به جهان هديه نمود.
3- چنبره ای )حلقه ای( در دس��ت چپ نگاره وجود دارد كه نشان از 
عهد و پيمانی اس��ت كه بين انسان و اهورامزدا بسته می شود و انسان 
بايد خدای يكتا را ستايش كند و هميشه در همه امور وی را ناظر بر 

كارهای خود بداند. 
مورخ��ان حلقه ه��ای ازدواجی كه بي��ن جوانان رد و بدل می ش��ود 
را برگرفته ش��ده از همين چنبره دانس��ته و آن را يك س��نت ايرانی 
می دانند كه به جهان صادر ش��ده اس��ت، زيرا زن و شوهر نيز با دادن 
چنبره)حلقه( به يكديگر، پيمانی را با هم امضا نموده اند كه هميش��ه 

به يكديگر وفادار بمانند.
4- بال های كشيده شده در دو طرف نگاره اشاره به تنديس پرواز به 
س��وی پيشرفت و ترقی در ميان انسان ها و در نهايت امر رسيدن به 

اورمزد، دادار هستی خدای يكتای ايرانيان است.
5- سه قسمتی كه روی بال ها به صورت طبقه بندی شده قرار گرفته اند 
اشاره به دستور جاودانه پير خرد و دانش جهان، اشو زردشت، دارد كه 
بی شك می توان گفت تا ميليون ها سال ديگر تا جهان در جهان باقی 
باشد اين سه فرمان پابرجا و هميشگی و الگو و راهنمای مردم جهان 
اس��ت. اين سه فرمان كه روی بال های فروهر نقش بسته شده همان 

پندار نيك- گفتار نيك- كردار نيك ايرانيان است.
6- در مي��ان كمر پيرمرد ايرانی يك چنبره )حلقه( بزرگ قرار گرفته 
ش��ده كه اشاره به دايره روزگار و جهان هستی دارد كه انسان در اين 
ميان قرار گرفته اس��ت و مردمان موظف شده اند در ميان اين پنجره 
روزگار، روش��ی را برای زندگی برگزينندكه پس از مرگ، روحشان 

شاد و قرين رحمت و آمرزش الهی قرار بگيرد.
7- دو رش��ته از چنبره )حلقه( به پايين آويزان ش��ده است كه نشان 
 از دو عنصر باس��تانی ايران دارد. يكی س��وی راست و ديگری سوی 

چپ. 
 نخس��ت س��پنته مينو كه همان نيروی الهی اهورامزداست و ديگری 
انگره مينو كه نشان از نيروی شر و اهريمنی است . انسان در ميان دو 
نيروی خير و شر قرار گرفته است كه با كوچك ترين لرزشی به تباهی 

كشيده می شود و نابود خواهد شد. 
 8- انتهای لباس پيرمرد س��الخورده باستانی ايرانی كه قدمتی بيش از 
چهار هزار س��ال دارد به صورت س��ه طبقه بنا گذاشته شده است كه 
اشاره به پندار نيك- گفتار نيك- كردار نيك دارد. پس تنها و زيباترين 
راه و روش زندگی كردن و به كمال رس��يدن از ديد اش��و زردش��ت 

همين سه فرمان است كه ديده می شود. 

ويكتور هوگو، درخشان ترين شخصيت ادبي فرانسه در قرن 
نوزدهم، در 26 فوريه 1802م در ش��هر بزانسون فرانسه به 
دني��ا آمد. وي در ابت��دا وارد عرصه ادبيات گرديد و پس از 
مطالع��ه آثار بزرگان، مقام ادبي مهمي به دس��ت آورد. وي 
در 25 س��الگي به عضويت آكادمي فرانس��ه پذيرفته شد و 
همزمان ب��ه عنوان نماينده ب��ه پارلمان فرانس��ه راه يافت. 
هوگو در زمان حكومت ناپلئون س��وم، به دليل مخالفت با 
سياست هاي مس��تبدانه وي، از صحنه سياست دور افتاد و 
نزديك به 19 سال در تبعيد به سر برد. در همين دوران بود 
كه ويكتور هوگو، رمان هاي ماندگار خود را خلق كرد. هوگو 
را مي توان مروج و پيشاهنگ مكتب رمانتيسم در اين دوره 
دانس��ت، چرا كه اين مكتب به وسيله او به اوج شكوفايی 
 و رش��د رسيد. وي در اش��عار خود از موضوعات مختلفي 
سخن رانده و از همه صورت ها و اشكال هنري بهره گرفته 

است؛ از سروده هاي حماسي تا هجوگويی و مرثيه. در اشعار 
او، مضاميني چون تضاد نيكي و بدي، وجدان و بي وجداني 
و روشنايی و تاريكي مدنظر قرار گرفته است. ويكتور هوگو 
محبوب ترين نويسندگان زمان خود به شمار مي آمد. ويكتور 
هوگو در سال هاي پاياني عمر مورد احترام و ستايش عمومي 
بود، به طوري كه در جش��ن تولد 80 سالگي او، 600 هزار 
تن از مردم پاريس و ش��هرهاي ديگر فرانسه براي تهنيت و 

گراميداشت او در برابر خانه اش گرد آمدند. 
بينوايان، مردي كه مي خندد، كارگران دريا، ناپلئون كوچك، 
گوژپش��ت نوتردام و روح انسان از معروف ترين رمان هاي 
 ويكت��ور هوگو مي باش��ند. ويكت��ور هوگو س��رانجام در
22 مي 1885م در 83 س��الگي در اوج محبوبيت و شهرت 
درگذش��ت و پس از تشييعي با شكوه، در پاريس به خاك 

سپرده شد. 

والت ديزني، شخصيت برجسته سينماي كودكان و مبتكر 
فيلم هاي انيميش��ن، در پنجم دسامبر 1901م در شيكاگو 
در آمري��كا ب��ه دنيا آم��د. وي پس از اتم��ام تحصيالت 
متوسطه و دانشگاه، موفق به اخذ مدرك دكتراي علوم و 
هنرهاي زيبا گرديد و از آن پس وارد عرصه سينما شد. 
در اي��ن زمان بود ك��ه اولين فيلم صام��ت او به نمايش 
گذاشته ش��د و با تمس��خر تماش��اچيان مواجه گرديد. 
ام��ا ديزني با تالش مداوم خود توانس��ت تا اواخر دهه 
1930، فيلم»س��ه بچه خوك« و »گرگ بزرگ« را بسازد 
و مش��هور گردد. اصلي ترين محص��والت والت ديزني 
در س��ال هاي بعد مش��تمل بر فيلم هاي كارتوني بلند و 
ش��خصيت هاي كارتوني بود. دنياي والت ديزني بيش��تر 
به س��بب شخصيت هاي ساده و دلپس��ندي است كه در 
فيلم هاي خود خلق كرده اس��ت. او تمام تالش خود را 

در راه تعليم و تربيت صحيح نسل آينده به كار مي بست 
و سعي مي كرد تعليم و تربيت را به وسيله سرگرم كردن 
م��ردم در فيلم هايش به آنه��ا بياموزد. وال��ت ديزني را 
بزرگ ترين فيلمنامه نويس، تهيه كننده، كارگردان، نقاش، 
دكوراتور، چهره پرداز و هنرمند عصر خود ناميده اند و او 
بود كه پديده شگرفي از هنر هفتم يا سينما را به معرض 
ديد گذاشت. وي بيش از 430 فيلم ساخت و 37 جايزه 
اس��كار دريافت نمود. والت ديزني س��رانجام در 22 مه 
1966م در 65 س��الگي در نهايت ش��هرت درگذش��ت. 
»س��فيد برفي«، »هف��ت كوتوله«، »خرس ه��اي قطبي« و 
»پروفس��ور فراموش كار« از جمله آثار مهم اوست. پس 
از مرگ او، ش��ركت ديزني به عنوان يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي رسانه اي جهان شناخته شد و جام امپراتوري 

تلويزيوني را دريافت نمود. 

درگذشت ویكتور هوگو 
شاعر و نویسنده مشهور فرانسوي 

درگذشت والت دیزني 
شخصيت برجسته و معروف سينماي كودكان
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ورزش

باغبانباشي:
 زير فشار 
تماشاگران پیروز 
شديم

کوهیان:
كردستان دور بود؛ 
نرفتیم!

 سرمربي تيم فوالد ماهان نوين سپاهان گفت: در حالي توانستيم 
دايتي ش��يراز را شكست دهيم كه اين تيم از حمايت پر تعداد 

هواداران خود بهره مي برد.  
از هفته هفتم رقابت هاي ليگ دسته دوم فوتسال كشور تيم فوالد 
ماهان نوين سپاهان ميهمان تيم دايتي شيراز بود كه توانست با 
نتيجه 4 بر2 اين تيم را در برابر تماشاگران پرتعدادش شكست 
دهد. احمد باغبانباش��ي در خصوص اين بازي اظهار داش��ت: 
خوب مي دانس��تيم كه تيم دايتي در زمين خود بسيار قدرتمند 
ظاهر مي ش��ود. به همين منظور س��عي كرديم با حفظ تمركز 
بازيكن��ان از گل خوردن جلو گيري كرده پ��س از آن به زدن 
گل بپردازيم. وي با اش��اره به اين كه تمام بازي هاي تيم نوين 
در ليگ دس��ته دوم سخت و دشوار است ادامه داد: هفته آينده 
ميزبان تيم ش��هركرد هستيم كه نبايد آنها را دست كم بگيريم. 
 هدف ما گرفتن همه امتيازات است تا در پايان يكي از تيم هاي
صعود كننده باش��يم. گفتني اس��ت پيمان حفيظ��ي )دو گل(، 
مصطفي حيدري و حس��ين خردمند گل هاي تيم فوالد ماهان 

را به ثمر رساندند.

س��رمربي تيم هندبال بانوان س��پاهان در توجيه عدم حضور 
در ديدار برابر چيالن س��ازه كردس��تان گفت: كردستان دور 
ب��ود؛ نرفتيم. تيم هندبال بانوان س��پاهان در هفته پاياني ليگ 
برتر باش��گاه هاي كش��ور قيد س��فر به كردس��تان را زد تا با 
شكس��ت رقابت ها را به پايان برساند. پروانه كوهيان در اين 
ارتب��اط گفت: »مقام س��وم ما هفته پيش قطعي ش��د و نتيجه 
 ديداري كه قرار بود برگزار شود در اين عنوان تغييري ايجاد 
نمي كرد. كردس��تان هم دور ب��ود؛ نرفتيم و البته اين تصميم 
ما نبود، باشگاه تصميم گرفت اين سفر و هزينه هاي اجباري 
آن انجام نش��ود.« وي ادامه داد: »من تصميم داشتم بازيكناني 
كه تاكنون بازي نكرده بودند را به ميدان بفرس��تم اما باشگاه 
تصميم گرفت نرويم.« سرمربي تيم هندبال بانوان سپاهان در 
ارتباط با فصل آينده گفت: »باشگاه هنوز تصميم قطعي خود 
را براي تيم داري در سال آينده نگرفته، خود ما هم نمي دانيم 
باي��د چطور برنامه ريزي كنيم. اگر قرار باش��د در فصل آينده 
تيم داري كنيم از همين امروز بايد بدانيم تا برنامه ريزي كنيم. 

اما باشگاه هنوز تصميمش را نگرفته است.«

سرپرست جديد تيم فوتسال بزرگساالن گيتی پسند برنامه های اين 
تيم را تا زمان آغاز رقابت های ليگ برتر فوتسال اعالم كرد.  

محمدحسين عراقی زاده در اين خصوص اظهار داشت: تمرينات 
تيم گيتی پسند از امروز و با حضور تمامی بازيكنان فصل گذشته 
تيم به اس��تثنای ملی پوشان آغاز می شود و قرار است تعدادی از 
بازيكنان مس��تعد بومی در تمرينات حضور يابن��د و در صورت 
صالحديد سرمربی به تيم ملحق شوند. وی درباره احتمال حضور 
تعدادی از بازيكنان خوب تيم  گيتی پسند نوين در تيم بزرگساالن 
نيز گفت: علی افضل سرمربی تيم تمرينات و بازی های تيم گيتی 
پسند نوين را زير نظر دارد و در صورت نياز تعدادی از اين بازيكنان 
به تركيب تيم راه پيدا می كنند. سرپرست تيم فوتسال گيتی پسند 
اصفهان درباره اردوهای مورد نياز تيم نيز گفت: افضل دو اردوی 
داخلی و خارجی را به باشگاه پيشنهاد داده است كه طی روزهای 

آينده زمان و مكان آن تعيين می شود.
وی اظهار داشت: هدف ما اين است تا بتوانيم باشگاه گيتی پسند را 
به قله های افتخار برسانيم و در اين راه برای سربلندی اين مجموعه 

نبايد از هيج تالشی فروگذار باشيم.

مرثیه اي بر پایان لیگ برتر دهم...خبر

از حاشيه هاي ویرانگر در تبریز و همدان 
تا سقوط پاس و پيكان پرسابقه...

34 هفته جنجال، 34 هفته جوشش بحث هاي داغ داوري 
و انضباط و 34 هفته غليان احساس��ات توأم با خش��م و 
خوشحالي 18 سرمربي، سرپرست و صدها بازيكن و چند 
ده هزار تماشاگر كه اين آخري آمارشان هر روز در حال 

ريزش است، به اتمام رسيد. 
آي��ا ليگ دهم با همه فراز و نش��يب ها و افت و خيزهاي 
خبرس��از خود چيزي به داش��ته هاي اين فوتبال در حال 
سقوط اضافه كرد؟! يا نه احتماالً اگر اندك آبرو و حيثيتي 
هم كه از گذشته ها باقي مانده بود، با حاشيه هاي ويرانگري 
كه در چند شهر از جمله تبريز و همدان بروز كرد بر باد 
فن��ا رفت.! باز هم تكرار مي كنيم آيا ليگي كه بنا به برخي 
آمار و ارقام كه چندان نيز دور از واقعيت نيستند و گواهي 
مي دهند كه ساالنه و در هر فصل بيش از 100 ميليارد پول 
به آن تزريق مي ش��ود، توانايي اين را داش��ت تا در پايان 
دهمين دوره خود بر ارزش و بهاي نيم بندش اضافه كند؟ 
شايد باز هم مسئوالن فدراسيون و همچنين سازمان ليگ 
فوتبال خرس��ندي خود را مانند رؤساي قبلي و قبل تر از 
پيش خود از اين كه باز هم يك تيم شهرستاني بر قهرماني 
چنگ انداخت و دست پرسپوليس و استقالل از اين عنوان 
كوتاه ش��د اعالم كنند، اما آيا س��قوط مجموعه اي به نام 
اس��تيل آذين و دو تيم پاس همدان و پيكان كه انتقالشان 
به اين دو ش��هر از شاهكارهاي ماندگار در تاريخ ورزش 
ايران خواهد بود و اتفاقاً از سابقه اي ديرپا برخوردار بودند، 

خوشحالي آنها را باز هم مضاعف خواهد كرد؟!
 بدون شك سازمان ليگ فوتبال طي 2، 3 روز آينده با 
اعالم اين كه با همه محدوديت ها و بازي هاي ملي توانستيم 
اين ليگ را نيز س��ر موعد مقرر و منظم و مرتب به پايان 
برسانيم، ابراز خوشحالي خواهد كرد، اما آيا فقط در شرح 
وظايف اين نهاد تقويم نويسي ليگ درج شده است؟ همه 
اف��كار عمومي ديدند و نظاره گر وقايعي بودند كه وظيفه 
رسيدگي به آن مستقيم و غيرمستقيم برعهده سازمان ليگ 
بود. نا به س��اماني هاي ورزشگاه تبريز كه به گفته حسين 

عسگري داوران فدراسيون از حضور در اين شهر هراس 
دارند و ماجراي تكرار بازي مس و ذوب آهن كه به دنبال 
سردرگمي خنده دار داور در اجراي قانون رسمي فيفا بروز 
پي��دا كرد و تقريباً مورد مش��ابه در بازي پاس، راه آهن و 
بازي سراسر جنجالي تراكتور، صبا و البته شعارهايي كه در 
هفته سي و سوم و بازي تراكتور، سايپا باعث تكدر خاطر 
محمدمايلي كهن ش��د! در همه اين موارد وظيفه ناظران 
سازمان ليگ گزارش اين موارد به اين سازمان و همچنين 
برخورد قاطع با مسببان از سوي كميته انضباطي بود اما به 
جز بازي پاس، راه آهن در مابقي از سوي عزيز محمدي و 

شركا چيزي جز تماشا مشاهده نشد!
- از تزري��ق پول ه��اي 100 ميلياردي به ليگ برتر گفتيم 
و اين ك��ه بارها گفته ش��ده س��هم داوران از اين س��فره 
بس��يار ناچيز اس��ت، اما اش��تباهات بعضاً تأثيرگذار اين 

قش��ر بر بعضي بازي ها عده اي را متقاعد كرد تا بگويند، 
آي��ا داوران باي��د باب��ت برخي نديدن ها و گاه س��الخي 
 ك��ردن تيم ه��ا و بازيكن��ان حق��وق آن چنان��ي دريافت 
كنن��د؟ به عنوان نمونه ميالد ميداوودي در بازي هاي دور 
رف��ت و در ديدار اس��تقالل و ملوان با تكل وحش��تناك 
هافبك ملوان مجبور به خداحافظي موقت و عمل جراحي 
ش��د اما داور نزديك به صحنه در حال تماش��اي صحنه 
ديگري بود و بازيكن خاطي مل��وان به راحتي از اخراج 
و سه جلسه محروميت جان سالم به در برد! در پايان اين 
نوشتار باز هم مجبوريم به اشتباه وحشتناك بخشي زاده 
در بازي مس و ذوب آهن گريزي بزنيم، جايي كه جدا از 
سردرگمي خنده دار داور در ندانستن قانون، ناظر داوري 
و كمك ه��اي وي نيز ضمن همدردي با او باعث و باني 

تكرار كلي بازي شدند!

پس از مالقات براتي و دلیلي 
آسمان ذوب آهن آفتابي شد

حواشي روزهاي اخير مديران عامل شركت و باشگاه ذوب 
آهن با مالقات سرزده اي كه صفرعلي براتي با اصغر دليلي 
داشت، برطرف شد تا نماينده اصفهاني كشورمان با آمادگي 
روحي كامل مهياي ديدار با النصر عربستان در مرحله يك 

هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا شود.
به دنبال راهياب��ي مقتدرانه تيم فوتبال ذوب آهن به مرحله 
يك ش��انزدهم ليگ قهرمانان آسيا، اصغر دليلي مديرعامل 
اين باشگاه مسائلي را عنوان كرد كه تنش هايي را در روابط 
وي ب��ا صفرعلي براتي، مديرعامل كارخان��ه ذوب آهن به 
 همراه داش��ت. در حالي كه دليلي از مشكالت مالي باشگاه 
ذوب آهن ياد كرده و حتي مدعي ش��ده بود مشكل اصلي 
به خ��ود وي بازمي گردد و چنانچه ذوب آهن را ترك كند، 
اين باش��گاه ديگر كمبود مالي نخواهد داشت. اواسط هفته 
گذشته براتي درگفتگو با يكي از رسانه هاي محلي اصفهان 
تأكيد كرد، كارخانه ذوب آهن بيش از آنچه كه بايد، به باشگاه 
ذوب آهن كمك كرده اس��ت. طرح اين موضوعات باعث 
شده بود تا باشگاه ذوب آهن در كانون توجهات قرار گيرد و 
اين پرسش به ذهن متبادر شود كه كدام يك از طرفين دعوي 
محق هستند؛ دليلي كه از مشكالت مالي گاليه دارد يا براتي 
كه مدعي است كارخانه ذوب آهن به تعهدات خود در قبال 
اين باشگاه عمل كرده است؟ روابط بين براتي و دليلي حداقل 
در ظاهر دوس��تانه نبود و اين نگراني وجود داشت كه مبادا 
اختالف نظر در اليه هاي مديريتي كالن باش��گاه ذوب آهن 
به نماينده فوتبال ايران در آستانه برگزاري ديدارهاي مرحله 
يك هشتم نهايي مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان آسيا لطمه 
وارد آورد. در ش��رايطي كه احساس مي شد دوره همكاري 
براتي و دليلي ديگر به روزهاي پاياني خود نزديك مي شود 
حضور سرزده مديرعامل كارخانه ذوب آهن در اين باشگاه 
تمام فرضيات را برهم زد. صفرعلي براتي بدون هماهنگي 
با عوامل باش��گاه به محل كار دليلي و همكارانش آمد تا با 
مديرعامل باشگاه ذوب آهن ديدار كند. از محتويات نشست 
چند ساعته براتي با اصغر دليلي و فرشته سموعي كسي باخبر 
نش��د اما چهره خندان آنها در پايان جلس��ه نشان مي داد كه 

آسمان ذوب آهن ديگر ابري نيست. 

دريای تناقض 
در اولین سیاهه كرش

از قب��ل بايد خود را برای مواجهه با يك ليس��ت عجيب و 
غريب آماده می كرديم چون قرار بود نفرات سفارشی دعوت 
نشوند و نظرات خود كرش اعمال شود بی كم و كاست و 
با شناخت دو ماهه اش از فوتبال ايران. اين ليست و نفرات 
عجيب��ش دلگرم مان می كند كه ق��رار مورد انتظار به وقوع 
پيوس��ته و همين جای خوشحالی دارد! اما نگران مخدوش 

شدن هدف هستيم. هدف چيست؟ 
بس��تن تيمی كه ميانگين س��نی اش در جام جهانی 2014 
حداكثر 27 باشد و بطور كلی پشتوانه سازی برای تيم ملی. 
اگر هدف اين اس��ت پس دعوت از امثال ميرزاپور،كريمی 
و كاش��ی)كه اين آخری در دوران جوانی اش هم روی تيم 
ملی را به خودش نديده بود!( چه معنايی می تواند داش��ته 
باش��د؟ حال اگر قرار بر شايسته ساالری است و شناسنامه 
هيچ اهميتی ندارد، پس چرا از مهاجم سرپنجه ای چون فرهاد 
مجيدی كه همه بر س��ر آمادگی اش توافق داريم، دعوت به 

عمل نيامده است؟
 حض��ور علی كريمی تيم را از بحران فقدان س��تاره نجات 
م��ی دهد اما توجيه فنی ندارد. بازيكنی كه در طول پنج ماه 
حضورش در شالكه مجموع دقايق بازی اش به زحمت دو 
رقمی شد. بيشتر به نظر می رسد مصاحبه اخير جادوگر و ابراز 
تمايلش برای بازی در تيم كرش و البته ساخت يك پايگاه 
مردمی، دليل دعوت از وی بوده است. انتخاب هر سه دروازه 
 بانی كه دعوت ش��ده اند بحث برانگيز اس��ت. نه جوان اند
و نه چندان آماده. درصورتی كه اگر قرار بر جوانگرايی نباشد 
محمد محمدی می توانس��ت گزينه بهتری باش��د. از همان 
اس��تقالل دعوت از برهان��ی و حتی جباری چندان منطقی 
نيست. برهانی با وجود ركوردشكنی اش در ليگ، مدتهاست 
در س��طح يك بازيكن ملی پوش ظاهر نمی شود و جباری 
هنوز خيلی راه دارد تا آن بازيكنی كه با هر پاسش مهاجم را 

در موقعيت گلزنی قرار می داد.
از سويی بازيكنان پرسپوليس به خاطر نبرد هشت خردادشان 
با سپاهان به تيم ملی دعوت نشده اند ولی با بازيكنان استقالل 
و ملوان كه چهار روز بعدش باهم بازی دارند برخورد مشابهی 
نشده. چرا؟ البد به خاطر همان چهار روز! در صورتی كه پنج 
بازيكن دعوت ش��ده از استقالل حتی اگر 48 يا 72 ساعت 
قبل از بازی با ملوان، هم به اين تيم ملحق شوند باز دردی دوا 
نخواهد كرد و بخش كثيری از تمرينات مظلومی با در اختيار 

نداشتن اين پنج نفر طی خواهد شد.
 البته اين ليست خالی از رگه های اميد هم نيست. دعوت از 
علی حمودی، روح اله عرب و حتی مهرداد پوالدی كه هم 
جوانند و هم به نظر می رسد در سطح تيم ملی باشند از ديد 
عميق كرش حكايت دارد. به هرحال شايد االن زمان مناسبی 
برای انتقاد از كرش نباشد چرا كه هنوز كار خاصی صورت 
نگرفته است. همچنين بايد دست به دست مرد پرتغالی بدهيم 

و به دانش او اعتماد كنيم.

یادداشت

دعوت 25 هندبالیست به اردوی تیم ملی 
 حبیبی مشاور تیم ملی هندبال شد

س��رمربی جديد تيم ملی هندبال اي��ران 25 بازيكن را به اولين اردوی 
تداركاتی اين تيم در تهران دعوت خواهد كرد. يويكا ريمانيچ سرمربی 
كروات تيم ملی هندبال بزرگساالن كشورمان پس از بررسی بازی های 
ليگ برتر باشگاه های كشور در دو هفته باقيمانده اين رقابت ها، نفرات 

برگزيده خود را به اردوی تداركاتی دعوت خواهد كرد.
اين مربی خارجی قصد دارد در اولين اردوی تداركاتی تيم ملی هندبال 
بزرگساالن در س��ال جاری 25 بازيكن را با كمك و مشورت عليرضا 
حبيبی كمك مربی اين تيم در بازی های آس��يايی گوانگجو انتخاب و 
به فدراس��يون معرفی كند. حبيبی در حالی قصد مش��اوره دادن به اين 
 مرب��ی خارجی را دارد كه ه��م اكنون به عنوان س��رمربی تيم هندبال 
فوالد مباركه س��پاهان اصفهان را در ليگ برتر همراهی می كند و همراه 
ب��ا اين تيم عنوان قهرمانی ليگ س��ال 89 را برای خود مس��جل كرده 

است.
 ريماني��چ در بازدي��د از اردو و مس��ابقات تيم هاي��ی چون س��بزوار، 
ذوب آهن، فوالد مباركه س��پاهان، فوالد نوين س��پاهان، ش��هركرد و 
پارس��يان از عملك��رد بازيكنان جوانی چون س��جاد اس��تكی، اله كرم 
اس��تكی، ايمان جمالی، علی موسوی، سعيد برخورداری ابراز رضايت 
كرده اس��ت. به نظر می رس��د اين نفرات در فهرس��ت اصلی سرمربی 
خارجی تيم ملی قرار گرفته باش��ند. سرمربی خارجی تيم ملی هندبال 
بزرگس��االن ايران ب��زودی برنامه های خود را ب��رای برپايی اردوها و 
مس��ابقات تداركاتی تش��ريح خواهد كرد. تيم ملی هندبال بزرگساالن 
ايران در سال 90 به سرمربيگری ايويكا ريمانيچ در رقابت های انتخابی 
المپي��ك )كره جنوبی( و مس��ابقات ج��ام ملت های آس��يا و انتخابی 

جام جهانی )عربستان( شركت خواهد كرد.

شب انگیز: 
با اقتدار به مصاف زنجان مي رویم

 سرمربي تيم فوالد ماهان گفت: يكي از رقيبان اصلي ما تيم زنجان است كه 
تمام تالشمان را براي شكست اين تيم به كار خواهيم بست. 

از هفته چهاردهم رقابت هاي ليگ برتر واترپلو باشگاه هاي كشور تيم فوالد 
ماهان ميزبان هيات شناي خوزستان بود كه توانست با نتيجه 13 بر 3 ميهمان 
خويش را در هم كوبد. حميد ش��ب انگيز پس از اين ديدار اظهار داشت: 
تيم خوزستان يكي از بهترين تيم هاي ليگ برتر است كه در مصاف با فوالد 

ماهان عملكرد خوبي از خود به نمايش گذاشت. 
وي ادام��ه داد: ب��ه غير از تيم زنجان ك��ه در رده دوم جدول قرار دارد، تيم 
هاي دانشگاه آزاد و نفت اميديه از ديگر رقباي اصلي ما براي كسب عنوان 
قهرماني به شمار مي روند. تيم فوالد ماهان فردا ميهمان تيم زنجان خواهد 

بود.

کاروان النصر فردا به اصفهان مي آید
النصر به جاي فوالدشهر در ملت تمرین مي کند

كاروان تيم فوتبال النصر عربستان فردا ساعت 16 وارد اصفهان مي شوند و در 
هتل كوثر اصفهان اسكان مي يابند. همچنين به دليل همزماني تمرين اين تيم با 
بازي تيم هاي سپاهان و بنيادكار، تيم النصر سه شنبه در زمين چمن ورزشگاه ملت 
اصفهان تمرين مي كند. با توجه به اين كه تيم سپاهان بايد روز سه شنبه در  مرحله 
يك هشتم نهايي مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان به 
مصاف بنيادكار ازبكستان برود،  تمرين پيش از بازي تيم النصر عربستان به جاي 
ورزشگاه فوالدشهر در ورزشگاه ملت برگزار مي شود. النصر براي بازي مقابل 
ذوب آهن همه بازيكنان خود را در اختيار دارد و با همه بازيكنان خود به اصفهان 
مي آيد. با توجه به برنامه ريزي مسئوالن باشگاه ذوب آهن و سپاهان و با تغيير هتل 
داوران و بازيكنان، هيچ تداخلي در مورد اسكان بازيكنان تيم هاي النصر عربستان 

و بنيادكار ازبكستان به وجود نمي آيد.

شايد براي كاشاني هاي طرفدار تيم واليبال باريج اسانس 
رتبه چهارمي در ميان غول هايي كه نتوانستند حتي به دور 
پلي آف ليگ برتر صعود كنند، رتبه اي دلچسب محسوب 
شد. غروب چهارشنبه گذشته و در ميانه هاي گيم چهارم 
و در لحظاتي كه ديگر شكست باريج اسانس كاشان مقابل 
كاله و شاگردان بهروز عطائي قطعي به نظر مي رسيد، پيدا 
كردن نشانه هاي رضايت در چهره تماشاگران تاالر تختي 
كاش��ان از تيم واليبال شهرش��ان و ميرمصطفي شجاعي 

چندان سخت نبود. 
چنانچه پس از اتمام بازي به تشويق توأمان باريج اسانس، 
ش��جاعي و از همه مهم تر بازيكنان كاله نشان دادند مزد 
حمايت خود را پيش از اين با صعود باريج اسانس به دور 
پلي آف گرفته اند. بدين ترتيب باريج اسانس با كسب رتبه 
چهارمي در اولين حضور خود در ليگ برتر پرونده خود را 
با موفقيت بست تا با وجود قبول شكست مقابل كاله،  هر 
چند كاشاني ها در اعماق دل از اين نتيجه راضي نبودند، اما 
توانستند همچون قهرماني دور رفت كارشناسان خبره اين 

رشته را به تحسين وادار كنند. 
اين چيزي است كه مصطفي شجاعي در پايان اين بازي 
به آن اشاره مي كند )تيم ما هر چند در اين بازي شكست 
را پذيرا ش��د اما خوشحالم كه رتبه چهارمي را با وجود 
داشتن جوانترين و كم هزينه ترين تيم اين دوره كه در عين 
حال بازيكن خارجي نيز نداشتيم كسب كرديم. ما امروز به 
بي تجربگي بازيكنانمان در مقاطعي از بازي و بازي خوب 
بازيكنان باتجربه كاله باختيم. كاله تيم سوم سال گذشته 
است و اگر به هزينه هم مقايسه كنيم، بودجه 528 ميليوني 
باريج اس��انس براي تمام فصل در مقايسه با آملي ها كه 
بهترين بازيكنشان قرارداد 280 ميليوني دارد، به هيچ وجه 
به چشم نمي آيد.( شجاعي سپس به تحليل نتايج 3 بازي 
باريج اس��انس و كاله آمل در مرحله رده بندي پرداخت: 
)در ب��ازي اول به دليل رأي كميته انضباطي و محروميت 
تماشاگران، انگيزه مضاعفي در وجود تيم ما پديدار شد تا 
ثابت كنيم كه نتايج خارق العاده اين تيم فقط به دليل حضور 
تماشاگران نيست و نتيجه سه بر صفر همه را به قدرت تيم 
ما معترف كرد. اما مشكل ما در آمل نبود همين انگيزه بود، 
چون كل تيم درباره پيروزي 3 بر صفر خوابيدند، به تصور 
اين كه شكست كاله در آمل كار چندان سختي نيست غافل 
از اين كه ش��رايط هر بازي با هم متفاوت است. از طرفي 
تصور مي كنم برخي بازيكنان مايل بودند تا بازي به جدال 
سوم كشيده شود و جشن سومي تيم در كاشان برپا شود. 
امروز نيز معتقدم دليل اصلي شكس��ت ما مصدوميت 2، 
3 بازيكن ما بود. امير غف��ور هنوز از مصدوميت زانوي 
راس��ت رنج مي ب��رد، از طرفي س��عيد مصطفي وند نيز 

 از همي��ن مش��كل كه به ط��ور ناگهاني ب��روز پيدا كرد 
مي ناليد. 

مهدي صادق زارع نيز دو روز قبل از بازي با شكس��تگي 
از مچ پا رو به رو شد و اين مشكالت در روحيه تيم تأثير 
بدي گذاشت. اما مشكل بزرگ ما فشردگي بازي هاي اين 
فصل بود. به نظر شما يك بازيكن مگر چقدر ظرفيت و 
كشش قبول اين همه فشار تمرين و مسابقه را دارد؟ ما اگر 
توانائي مال��ي و بودجه اجازه مي داد براي امير غفور يك 
جانشين مناسب پيدا مي كرديم تا اين بازيكن اين همه زير 

فشار مسابقه و... قرار نگيرد. 
به نظر من مصدوميت او كه از بازي اول مقابل پيكان در 
تهران براي او پديدار ش��د به همين عامل برمي گشت. ما 
تيمي بوديم كه با وجود داشتن جوانترين مجموعه و بدون 
بازيكن خارجي بيشترين بازي را نيز در بين همه تجربه 
كرديم و اين براي تيمي كه تازه در ليگ برتر حاضر مي شد، 
كمي سنگين بود.( شجاعي در ادامه به عوامل درخشش 
تيمش در ليگ نيز اشاره مي كند )به نظر من عامل اصلي در 
كسب نتايج باريج اسانس در ليگ 90-89 تزريق انگيزه به 
پيكره اين تيم بود. همان طور كه گفتم ما كمترين بودجه را 
براي فصل امسال كه گذشت در نظر گرفتيم كه اين هم بنا 
به حمايت و لطف مديريت و شخص مهندس حجازي 
بود. اما توانس��تيم با همين بودجه تيمي قابل قبول و در 
شأن مردم كاشان ببنديم. شايد به عقيده من همين بودجه 
اندك در مقايسه با ديگر تيم ها انگيزه اي در ما ايجاد كرد 
 تا ثابت كنيم در ورزش قهرماني مالك موفقيت فقط پول 

نيست. 
چنانچه ما اين را با شكس��ت دادن س��ايپا، داماش، بانك 
كشاورزي، ارتعاشات و از همه مهم تر تيم قدرتمند و قابل 
احترام پيكان ثابت كرديم. در وهله دوم تماشاگران كاشاني 
بودن��د كه عامل مهمي در صعود ما ب��ه قله واليبال ايران 
بودند. به جرأت مي گويم ك��ه حضور آنان در بازي هاي 
خانگي و همچنين در تمرينات ما نبود ما انگيزه اي براي 

پيروزي پيدا نمي كرديم. 
من پس از پيروزي 3 بر صفر مقابل كاله در بازي اول در 
اولين مصاحبه گفتم كه اين پيروزي برايم تلخي بسياري 
داش��ت. چون فقط سكوهاي خالي ش��اهد اين پيروزي 
 بودن��د! و اين براي من خوش��ايند نبود. بن��ده به جرأت 
مي گويم كه شكست مقابل كاله و تشويق مردم در پايان 
بازي برايم ارزش دو چنداني نسبت به پيروزي 3 بر صفر 

آن روز دارد. 
م��ن لطف مردم را با هي��چ چيز معاوضه نمي كنم. آنها با 
تش��ويق كاله و فرهنگ بااليي ك��ه در پايان بازي از خود 
نشان دادند نسبت برخي را كه سعي داشتند بعضي القاب 

را به مردم متمدن كاشان بچسبانند خنثي كردند. بنده به نوبه 
خود از رسانه ها و نمايندگان مطبوعات در پوشش اخبار 
اين تيم سپاسگزارم چون آنها در انعكاس اخبار و اتفاقات 
باريج اسانس و همچنين رساندن حرف امثال ما به گوش 

مخاطبان خالصانه عمل كردند.(
گويا شجاعي براي تيم فصل آينده نيز تفكراتي در سر دارد. 
)درخش��ش تيم باريج اسانس در ليگ برتر انگيزه اي شد 
تا مسئوالن ورزش دوست باريج اسانس با حمايت مالي 

بيشتري در فكر تيم فصل آينده باشند.
بن��ده نيز با حفظ تركيب 50 درصدي باريج اس��انس در 
ليگ آينده و جذب بازيكنان جديد در پي قدرت بخشيدن 
به اين تيم هستم. چون معتقدم با افزودن كمي بودجه به 
نسبت ليگ قبل مي توانيم از حيثيت و اعتباري كه به واسطه 
نتايج باريج اسانس به مردم ورزش دوست كاشان و استان 

اصفهان افزوده شد دفاع كنيم. 
نظراتي نيز براي فصل آينده مدنظر من هست كه با شروع 
فصل نقل و انتقاالت و مذاكره با آنها نس��بت به جذبشان 
عمل خواهيم كرد.( شجاعي در پايان نسبت تمايل خوليو 
والس��كو در مورد انتصاب او به عنوان دستيار اول ايراني 
در تيم ملي واليبال گفت: )اين براي من افتخاري اس��ت 
كه پرآوازه ترين مربي واليبال جهان نسبت به بقيه همكاران 
به بنده اظهار لطف بيشتري دارند و تمايل به حضورم در 
اردوي تيم ملي براي مسابقات آتي از جمله المپيك لندن 
را بارها اعالم كرده اند. بنده ضمن اين كه خدمت به واليبال 
كشورم و در رأس آن تيم ملي را افتخاري بزرگ مي دانم 
اما همه چيز را منوط به مذاكره مستقيم با ايشان كردم. چون 
بايد مشخص شود كه آيا توانايي هاي بنده براي تيم ملي 
كارس��از و مشكل گشا خواهد بود يا نه، صرف رفتن به 
تيم ملي نه براي من سودمند است نه براي آقاي والسكو، 
بلكه بايد حضور يك شخص در تيم منتخب يك مملكت 

مثمرثمر باشد نه يك بار اضافي!... 
از طرفي كاشان و واليبال اين شهر نيز برايم به اندازه تيم 
ملي از اهميت بسزايي برخوردار است و حضور در تيم 
ملي نبايد مانع از پيشرفت واليبال اين شهر بشود اگر پاي 
مذاكره و گفتگو با آقاي والسكو رفتم، شرايط را به گونه اي 
پيش خواهم برد تا هر دو مجموعه از توانايي من هر چند 
اندك برخوردار شود. اما بايد بگويم كه طي چندين تماس 
تلفني و حضوري با ايش��ان بارها متذكر شدم كه پس از 
پشت سر گذاشتن يك فصل پراسترس و پرفشار نياز به 
استراحت دارم و ايشان نيز با آن موافقت كرده اند. البته بنده 
پيگير اخبار و رويدادهاي تيم ملي هستم و هميشه و در 
همه حال براي تيم ملي واليبال ايران با هر شخص و متولي 

آرزوي موفقيت دارم.

استارت تمرينات 
تیم گیتی پسند 
از امروز

در لیگ آینده باز هم مدعي قهرماني خواهیم بود
شجاعي: اين شكست برايم شیرين تر از پیروزي بدون تماشاگر بود

به مناسبت هفته زن برگزار شد
نمایشگاه آثار بانوان هنرمند ورزشکار 

در سرای ورزشکاران
اولين نمايشگاه صنايع دستی و آثار هنری بانوان ورزشكار اصفهان با حضور 

مسئوالن اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان آغاز به كار كرد. 
در اين نمايشگاه كه به مدت يك هفته در سرای ورزشكاران اداره كل تربيت 
بدنی اس��تان اصفهان برپا خواهد بود صنايع دس��تی و آثار هنری 70 بانوی 
ورزش��كار در 14 غرفه و به تفكيك هيات های ورزشی به نمايش درآمده 
اس��ت. صديقه كعبی زاده معاون ورزش بانوان اداره كل تربيت بدنی استان 
اصفهان در حاش��يه افتتاحيه اين نمايش��گاه اظهار داشت: نمايشگاه صنايع 
دس��تی و آثار هنری ورزشكاران بانوی اصفهانی برای اولين بار به مناسبت 
هفته بزرگداشت مقام زن و والدت حضرت زهرا )س( و به همت اداره كل 
تربيت بدنی استان اصفهان برپا شد. اين نمايشگاه در 14 غرفه با آثار 70 بانوی 

ورزشكار تا پنجشنبه هفته جاری در سرای ورزشكاران برپاست.
وی ادامه داد: كليه هنرهای مورد عالقه بانوان از جمله معرق كاری، گليم بافی، 
نقاشی و ... ضمن نمايش با تخفيف 25 درصدی هم به فروش خواهند رسيد. 
معاون ورزش بانوان اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان به جايگاه مثبت هنر 
در اصفهان اشاره كرد و هدف از برپايی اين نمايشگاه را ايجاد زمينه ای برای 
حضور بانوان ورزشكار در بازار كار ارائه كرد. وی اظهار داشت: هدف اصلی 
از برپايی اين نمايشگاه ايجاد فرصت مناسب برای معرفی بانوان ورزشكار و 
هنرمند اس��ت. البته مدير كل تربيت بدنی استان نيز قول مساعد داده اند كه 
بانوان ورزشكار و هنرمند را از طريق هيات های ورزشی حمايت مالی كنند.

  زاینده رود

  زاینده رود



نمايش آثارخوشنويسي 
 هنرمندان ايراني

در تركیه 
رئي��س مؤسس��ه فرهنگ��ي اك��و از برگزاري 
نمايشگاهي از آثار برگزيده خوشنويسان ايراني 

و عضو اكو در كشور تركيه خبر داد. 
حجت اله ايوبي در گفتگو با ايرنا افزود: مؤسسه 
فرهنگي اكو در جهت اهداف خود و به منظور 
نزديكي كش��ورهاي منطقه ب��ه يكديگر، تبادل 
اطالعات بين هنرمندان و معرفي توانمندي هاي 
هنري كش��ورهاي عضو اكو به يكديگر، برنامه 

هاي فرهنگي متعددي برگزار مي كند. 
وي ادام��ه داد: پ��س از موفقي��ت نمايش��گاه 
خوشنويس��ي در كش��ورهاي تاجيكس��تان و 
افغانس��تان، اقبال عمومي به فراگيري اين هنر و 
همچنين افزايش عالقه به خط و زبان فارس��ي 
در منطقه، مؤسسه اكو تصميم دارد نمايشگاهي 
از آثار برجسته خوشنويسان برجسته كشور را در 

شهر استانبول تركيه برگزار كند. 
اين مقام مس��ئول مؤسس��ه فرهنگي اكو، زمان 
برگزاري اين نمايش��گاه را م��اه مبارك رمضان 
اعالم كرد و گفت:اين نمايشگاه در پي تفاهمنامه 
گس��ترش فعاليت هاي فرهنگي بين مؤسس��ه 
فرهنگ��ي اكو و مركز تحقيق��ات تاريخ، هنر و 

فرهنگ اسالمي تركيه برگزار مي شود. 
ايوب��ي يادآور ش��د: اي��ن تفاهمنام��ه با هدف 
رسالت هاي مش��ترك اين دو مؤسسه فرهنگي 
ب��راي نزدي��ك كردن كش��ورهاي اس��المي به 
 هم و اتح��اد آن ها با يكديگ��ر، آمادگي منعقد 

شد. 
رئيس مؤسس��ه فرهنگي اكو به انتخاب ايران به 
عنوان عضو ناظر س��ازمان يونس��كو اشاره كرد 
و گفت: رايزن��ي هايي به منظور برگزاري هفته 
فرهنگي اكو در مقرر يونسكو انجام شده است 
كه در صورت حصول نتيجه، اين هفته فرهنگي 
با برگزاري سمينارهاي مختلف و نمايشگاه هاي 

هنري همراه خواهد بود. 
وي توضيح داد: هر فعاليتي كه به نزديكي ملت 
هاي عضو اكو و كش��ورهاي منطقه منجر شود، 

اولويت كاري مؤسسه فرهنگي اكو است. 
مؤسسه فرهنگي اكو يك مركز فرهنگي منطقه اي 
وابسته به سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو به 
شمار مي رود كه مبتكر، هماهنگ كننده، ناظر و 
تأمين كننده برنامه هاي مشترك فرهنگي اعضاست 

و مقر آن در تهران قرار دارد. 
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امام علی)ع(:
 راه راست را پیشه خود ساز، 
 زیرا بزرگواری را به تو 
ارزانی داشته و از سرزنش 
دیگران باز می دارد.

هماي��ش و جش��ن گراميداش��ت حض��رت 
زه��را)س( و روز زن با حضور وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و شماري از هنرمندان سينما و 
تجليل از پوران درخشنده در كاخ موزه سعدآباد 

برگزار مي شود. 
ب��ه گزارش ف��ارس، در اين هماي��ش از مقام 
هنري پوران درخشنده، كارگردان زن سينماي 
ايران به پاس س��ال ها تالش در عرصه سينما 
و در بازنماي��ي هوي��ت زن مس��لمان ايراني 
تجليل مي ش��ود. در اين برنامه همچنين فيلم 

»خواب ه��اي دنباله دار« آخرين س��اخته پوران 
درخشنده به نمايش در مي آيد. 

بر اساس اين گزارش، در اين مراسم همچنين 
جلسه نقد فيلم با حضور طهماسب صلح جو، 

منتقد سينمايي برگزار مي شود. 
اي��ن برنامه به هم��ت اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي ش��ميرانات و ش��مال تهران، امروز 
مجموع��ه  در   22 ت��ا   19:30 س��اعت   از 
فرهنگي - تاريخي س��عدآباد، كاخ موزه ملت 

برگزار خواهد شد. 

در جشن سالروز والدت حضرت زهرا)س( و روز زن؛
تجلیل وزير ارشاد از پوران درخشنده 

حسن عليرضايی بازيگر فيلم سينمايی »آزادراه« 
با بيان اين كه فيلمبرداری اواخر سال گذشته به 
پايان رس��يده و فيلم در مرحله فنی قرار دارد، 
اعالم كرد: اين فيلم به طريقه 35 ميلی متری در 
شهرهای تهران و قم مقابل دوربين امير كريمی 
رفت و عباس رافعی عالوه بر كارگردانی تهيه 
 »آزادراه« را نيز برعهده داشت، عليرضايی تصريح 
كرد: س��لمان كه مش��غول تحصي��ل در حوزه 
علميه اس��ت، ناخواس��ته درگير ماجرای قتلی 
می ش��ود كه او را بر دو راهی انتخاب عش��ق 
يا ايمان قرار می دهد و اينگونه داستان پرتعليق 

»آزادراه« ش��كل می گي��رد. عليرضايی كه در 
فيلم گراناز نيز س��ابقه همكاری ب��ا رافعی را 
دارد اف��زود: عباس رافعی در انتخاب بازيگران 
فيلم هايش وس��واس زيادی دارد و بسياری از 
بازيگ��ران در آثار اين كارگ��ردان صاحب نام، 
بازی های درخشانی ارائه داده اند. عليرضايی 
كه در »آزادراه« نقش يك روحانی اصفهانی به 
نام مجيد را ايفا كرده در خاتمه از مهدی پاكدل، 
بهنوش طباطبايی، حبيب اس��ماعيلی و هومن 
 سيدی به عنوان ديگر بازيگران اصلی آزادراه ياد

كرد.

ش��بكه های ART و ZDF آلم��ان برای توليد 
مستند »حيات وحش ايران« و مؤسسه مالزيايی 
Finas برای توليد انيميشن مشاهير دنيای اسالم، 

با معاونت سيما مشاركت می كنند.
به گ��زارش مهر، در بازار فيلم كن قرارداد توليد 
مشترك با طرف های آلمانی و مالزيايی به امضا 
رسيد. همچنين پنج عنوان فيلم سينمايی »حيات«، 
»نن��ه الال«، »تيك تاك«، »بهش��ت جای ديگری 
اس��ت« و »نورا« به همراه سريال »آشپزباشی« از 
سوی كش��ور مالزی، سريال »ملكوت« از سوی 
كشور تركيه و مجموعه تلويزيونی »مريم مقدس«  

از سوی كشور برزيل خريداری شد.

قرار اس��ت كه تعدادی از فيلم های س��ينمايی 
از كمپانی ه��ای مختلف حاض��ر در بازار كن 
برای پخش از س��يمای جمهوری اسالمی ايران 
خريداری شود. همچنين نماينده مدرسه سينمايی 
كلن آلمان نيز با نماينده معاونت سيما برای تبادل 
نظر دانشجويان رشته توليد تلويزيونی دانشكده 
صداوس��يما و مدرسه ياد ش��ده گفتگو كرد كه 
توافق��ات اوليه را به همراه داش��ت.اين گزارش 
حاكی اس��ت در غرفه رسانه بين الملل در بازار 
فيلم كن، مديران جش��نواره های معتبر از جمله 
لوكارنو، پوس��ان، ش��يكاگو، بمبئی و مونترال با 
نمايندگان معاونت سيما مالقات و گفتگو كردند.

مجيد بلوچ، سرپرس��ت كميته موزه گرافيك 
در انجم��ن طراحان گرافيك ايران در گفتگو 
با فارس گفت: آث��ار طراحان گرافيك ايران 
از دهه 30 تا دهه 70 جمع آوري ش��ده است 
ك��ه البته هن��وز محل خاصي ب��راي نمايش 
دائمي اين آثار نداريم. وي درباره چگونگي 
جمع آوري آثار هم گفت: اين آثار دسته بندي 
مي شود، تاريخ گذاري و كدگذاري مي شود و 

به صورت رايانه اي هم آرشيو مي شود. 
بلوچ درباره قديمي ترين آثار موجود در اين 
دس��ته بندي ها گفت: قديمي  ترين آثار مربوط 
به دهه 30 و آثار محمود جوادي پور، محمد 

بهرامي و مرتضي مميز مي شود. 
بلوچ درباره جمع آوري آثار مرتضي مميز كه 
از او به عنوان پدر گرافيك ايران ياد مي شود 
نيز گفت: تقريب��ًا تمامي آثار مرحوم مميز را 
داريم كه البته آمار دقيق آن هنوز مش��خص 

نيست. 
وي درباره آرش��يو آثار خارجي هم توضيح 
داد: در اين م��وزه، آثار طراحان خارجي هم 
يافت مي ش��ود كه البته مربوط به بي ينال هاي 

گرافيك ايران است. بلوچ درباره نسخه هاي 
موج��ود از هر اثر در م��وزه گفت: برخي از 
آثار تنها يك نس��خه دارند ك��ه گاهي همان 
يك نس��خه نيز آس��يب ديده اس��ت و ما آن 
را با اس��تفاده از متخصصين ترميم كرده ايم، 
برخي ديگر نيز چندين نس��خه از آنها را در 

اختيار داريم. 
و  كدگ��ذاري  كميت��ه،  اي��ن  اصل��ي  كار 
 ورود اطالع��ات آث��ار به نرم افزار آرش��يو، 
مختل��ف  آث��ار  درياف��ت  و  آوري  جم��ع 
)حجم��ي، ابزار، آثار چاپي، آرت ورك ،...(، 
عكس��برداري يا اسكن از آثار با كيفيت عالي 
و مناسب براي چاپ، ادامه ديدار با پيشگامان 
)مصاحبه - فيلمبرداري - عكاس��ي(، جمع 
آوري اطالعات پيش��گامان در يك بروشور 
فردي، گزارش و تهي��ه اخبار و فعاليت هاي 
كميته موزه )براي اطالع(، دريافت اطالعات 
از موزه ه��اي گرافي��ك دني��ا، ايج��اد بانك 
اطالعات��ي تحقيقات��ي براي دانش��جويان و 
هنرمندان و برگزاري نمايشگاه ساليانه كميته 

موزه در هفته گرافيك است. 

تهيه كننده »ساختمان پزش��كان« تأكيد كرد اين سريال اصالحيه زيادی نداشته و 
بخش های محدودی در حد چند ديالوگ و شوخی  بوده كه در بازبينی كنار گذاشته 

شد و لطمه ای به روايت قصه ها و شخصيت ها نزده است.
محسن چگينی، تهيه كننده مجموعه تلويزيونی »ساختمان پزشكان« در گفتگو با 
مهر گفت: ساختمان پزشكان مجموعه طنزی است كه با نگاه خاص و ويژه چند 
پزشك را به عنوان شخصيت های اصلی خود برگزيده و شوخی هايی را در بستر 
طنز و كمدی بدون سقوط به دامن هجو و هزل در لوكيشن های محل كار و... اين 
تيپ ها را بيان می كند. وی ادامه داد: اين شوخی ها هيچ كدام از جنس تمسخر و 
تحقير اين قشر زحمتكش با درك عميق اجتماعی و شعور هنری نيست و مطمئن 
هستم در كنار مردم، از اين سريال استقبال خوبی می كنند، به خصوص اين كه يكی 
از شخصيت های اصلی سريال را اميد روحانی بازی می كند كه خودش متخصص 
بيهوشی است. اين تهيه كننده خاطرنشان ساخت: آقای علی دارابی، معاون محترم 
سيما و آقای پورمحمدی مدير شبكه سه توصيه هايی در جهت بهبود كيفيت سريال 
ساختمان پزشكان داشتند كه تصميم به پخش سريال گرفتند. همچنين طی يك ماه 
گذشته پخش سريال »زمين انسان ها« با محوريت پزشكان و مسئوليت های حساس 
آنها از شبكه تهران شروع شده است. چگينی يادآور شد: پخش اين سريال كه درام 
جدی است در كنار ساختمان پزشكان، فرصت مقايسه و انتخاب دو ژانر مختلف 
از سوی مخاطبان رسانه ملی فراهم خواهد شد. وی اظهار اميدواری كرد با توجه به 
نوع تركيب بازيگران، جنس بازی ها، متن های پيمان قاسمخانی و گروه نويسندگان 

و تجربه كارگردانی سروش صحت، بازخورد اين سريال خوب خواهد بود.

فيل��م پويانمايي ماهوري به كارگرداني فاطمه گودرزي در بخش مس��ابقه  
نهمين جشنواره بين المللي فيلم آلماتي به نمايش گذاشته شد. 

به گزارش ايس��نا، اين جش��نواره از سال 2002 ميالدي همه ساله برگزار و 
در آن فيلم هاي فيلم س��ازان جوان و فيلم ه��اي اول كارگردان ها به نمايش 

گذاشته مي شود. 
نهمين دوره جش��نواره آلماتي در قزاقس��تان امسال طي روزهاي 21 تا 25 

ارديبهشت ماه برگزار شد. 
اين جش��نواره از بخش هايي مانن��د زنده كوتاه، چش��م انداز و زنده كوتاه 
)مس��تند و انيميش��ن( تش��كيل ش��ده بود و فيلم ه��اي اول كارگردان ها و 
فيلم هاي دانش��جويي در مرحله دوم به صورت جداگانه مورد داوري قرار 

گرفت و به بهترين هاي اين بخش جوايزي اهدا شد. 
همچنين جايزه ويژه جش��نواره آلمات��ي و جايزه ويژه هيأت داوران نيز در 

اين جشنواره به برگزيدگان تعلق گرفت. 
بر اس��اس اين گزارش فيلم ماهوري در س��ال هاي اخير در جشنواره هاي 
مختلف داخلي و خارجي به نمايش گذاشته شده و موفقيت هايي به دست 

آورده است. 
نمايش در بخش مس��ابقه  جشنواره بين المللي فيلم پاريس و برگزيده شدن 
به عنوان بهترين فيلم چهارمين جشنواره بين المللي رحمت و كسب تنديس 

زرين سي و نهمين جشنواره بين المللي فيلم رشد از آن جمله است. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي كانون پ��رورش فكري ك��ودكان و نوجوانان، 
 فاطمه گودرزي پيش از اين ساخت فيلم هاي پويانمايي »كشاورز و گاو« و 

»مادر بزرگ پرنده« را در كارنامه  هنري خود ثبت كرده بود. 

آزادراه در مرحله فنی قرار دارد

مشاركت آلمان و مالزی با رسانه ملی 
در تولید مستند و انیمیشن

سرپرست کمیته موزه گرافیك خبر داد؛
آثار موزه اي گرافیك ايران از دهه 30 تا 70 

گردآوري شده است

چگینی:
اصالحیه  ساختمان پزشكان 

حذف چند ديالوگ و شوخی بوده است

انیمیشن ايراني در قزاقستان 
روي پرده رفت

خبر

صدرالدين محمد بن ابراهيم قوام شيرازی معروف به مالصدرا و صدرالمتألهين، متأله و 
فيلسوف شيعه ايرانی روز نهم جمادی االول سال 980 هجری قمری در شيراز و در محله 
قوام زاده شد و او را محمد نام نهادند. به روايتی پدر او خواجه ابراهيم قوام، مردی دانشمند 

و وزير حاكم پارس بود و صدرالدين محمد تنها فرزند او، بر اثر دعا به وجود آمد. 
ابراهي��م قوام در آغاز محمد كوچك را به مكتب خانه مالاحم��د در محله قوام و به نزد 
مالاحمد برد. محمد دو سال در اين مكتبخانه خواندن و نوشتن و قرائت قرآن را فراگرفت. 
سپس او را به يك معلم خانگی به نام مال عبدالرزاق ابرقويی سپردند تا به محمد صرف 
 و نحو بياموزد. دو پيش��امد س��بب وقفه در تحصيل محمد نوجوان ش��د؛ يكی وفات
مال عبدالرزاق ابرقويی بود كه محمد نوجوان را در مرگ استاد خود سوگوار كرد و ديگر 
وفات شاه طهماسب اول صفوی و به پادشاهی رسيدن شاه اسماعيل دوم صفوی كه سبب 
ناامنی ايران از جمله ش��يراز گشت و ابراهيم قوام از بيم جان خانواده خود را از شيراز به 
اميرنشين های جنوب خليج فارس كوچاند.  پس از مرگ يا كشته شدن شاه اسماعيل دوم 
و با به فرمانروايی رس��يدن شاه عباس اول، دوران هرج و مرج به پايان رسيد و ابراهيم و 
خانواده اش به شيراز بازگشتند. محمد به فرمان پدرش به بصره رفت و در حجره بازرگانی 
شيرازی به نام يوسف بيضاوی كه پدرش با او قرارداد بازرگانی بسته بود، به كار مشغول 
شد. سه ماه پس از آن، ابراهيم قوام به ديار باقی شتافت و محمد سوگوار ناگزير به شيراز 

بازگشت و به گرداندن حجره های بازرگانی پدرش پرداخت. 
زندگیوتحصيلدراصفهان

مالصدرای جوان پس از فراغت يافتن از تأمين نيازمندی های خانواده اش، به آرزوی ديرينه 
خود جامه عمل پوش��انيد و به اصفهان مهاجرت نمود. او در مدرسه خواجه اصفهان از 
محضر درس استادانی چون شيخ بهايی، ميرداماد )معلم ثالث( و ميرفندرسكی بهره جست. 
مالصدرا دروس فقه، علوم حديث و تفس��ير را از شيخ بهايی، حكمت الهی و حكمت 
شرق و غرب را از ميرداماد و علم ملل و نحل را از ميرفندرسكی آموخت. به روايتی ديگر، 
مالصدرا در سن شش سالگی به همراه پدرش به قزوين رفت و دوران نوجوانی اش را در 
آن سامان سپری كرد و در همان جا با شيخ بهايی و ميرداماد آشنا شد و پس از انتقال پايتخت 
به اصفهان، با استادانش به اصفهان مهاجرت نمود. به هر حال شاه عباس اول در پايان سال 
999 هجری قمری )به روايتی 1006(، از قزوين به اصفهان نقل مكان كرد و اين شهر را به 
پايتختی خويش برگزيد. در بخش كردن ميراث يكی از توانگران اصفهان، هوش، آگاهی و 
دانش مالصدرا در مسائل فقهی بر شاه عباس آشكار شد و شاه تصميم گرفت تا از مدرسه 
خواجه بازديد كند و با ش��يخ بهايی و مالصدرا بيشتر آشنا شود. مالصدرا پس از كسب 
درجه اجتهاد، به تدريس در مدرسه خواجه پرداخت، اما از آنجايی كه نظرياتش در برخی 
مسائل فقهی با بيشتر دانشمندان قشری اصفهان متفاوت بود، او را به بدعت گذاری در دين 

متهم ساختند و خواهان اخراج او از مدرسه و در نهايت تبعيد او از اصفهان شدند. 
بدين س��ان مالصدرا از اصفهان تبعيد ش��د. او راه مورچه خورت را در پيش گرفت و از 
آنجا راهی كهك قم گشت.  مالصدرا در دوران تبعيد به حوزه هايی رفت، اما به او اجازه 
نمی دادند.جلوی دگرانديشی گرفته می شد و او را مرتد اعالم می كردند. مالصدرا به مدت 
پنج يا هفت سال در كهك قم و در تبعيد زيست، اما هرگز كار تدريس و پژوهش را رها 

نكرد و در همان روستای كوچك و دورافتاده به برگزاری جلسات درس مبادرت نمود. 
بازگشتبهشيراز 

حكومت صفوی و در رأس آنان شاه عباس تمايلی به تبعيد مالصدرا از اصفهان نداشتند و 
 شاه عباس به اجبار علمای اصفهان به اين كار تن داد. از اين رو، اله وردی خان حاكم فارس، 
بر آن شد كه برای اين دانشمند در شيراز مدرسه ای ساخته و از او برای تدريس در اين مدرسه 
دعوت كند. با پايان يافتن ساخت و ساز بخش مهمی از اين مدرسه كه بعدها به مدرسه خان 

ناميده شد، اله وردی خان از مالصدرا پنهانی دعوت نمود تا به زادگاه خويش بازگردد. 

مالصدرا پس از بازگش��ت به ش��يراز، تدريس در اين مدرسه نوساز را آغاز كرد. در اين 
مدرس��ه افزون بر حكمت و فقه، ادبيات، اخترشناسی، رياضيات، شيمی، معرفه االرض 
)زمين شناسی( و علوم طبيعی نيز تدريس می شد. اهميت اين مدرسه از مدرسه خواجه 
اصفهان نيز فزونی يافت. مالصدرا ش��يعه مذهب و پيرو آيين دوازده امامی بود، به اصول 
و فروع دين اس��الم و مذهب شيعه اعتقاد داش��ت، اما در عين حال، بسيار انعطاف پذير 
بود و اگر نگرش های برخی از دانش��مندان س��نی مذهب مانند ابن عربی و يا ابن رشد را 
درست می يافت، می پذيرفت. مالصدرا اگرچه به عرفان باور داشت، اما كوتاهی از احكام و 
واجبات دين را به بهانه سير و سلوك عرفانی رد می كرد. مالصدرا به قضا و قدر الهی باور 

داشت و در »رساله فی مسأله القضاء و القدر« آن را توضيح داده است. 
حكمتمتعاليه

مكتب مالصدرا كه حكمت متعاليه ناميده می شود، بر اصل وجود و تمايز آن از ماهيت 
اس��توار اس��ت. مالصدرا مرز اين دو مفهوم را به خوبی روش��ن نمود. بنابر ديدگاه او، 
بديهی ترين مسأله جهان، مسأله وجود يا هستی است كه ما با علم حضوری و دريافت 
درون��ی خ��ود آن را درك كرده و نيازی به اثبات آن نداريم. همه پديده های جهان در يك 
اصل مشتركند كه همان »وجود« نام دارد و وجود يگانه  است، زيرا از هستی بخش )يعنی 
خداوند يگانه( سرچش��مه گرفته، اما ويژگی های هر يك از اين پديده ها از تفاوت ميان 
ذات و ماهيت آنها حكايت دارد. مالصدرا در مخالفت با استادش ميرداماد كه خود پيرو 
س��هروردی بود، مدعی شد كه وجود امری حقيقی است و ماهيت امری اعتباری. صدرا 
درباره حركت نيز نظريه جديدی عرضه كرد كه به حركت جوهری مشهور است. تا قبل 
از آن تمامی فالسفه مسلمان معتقد به وجود حركت در مقوالت نه گانه عرض بودند و 
حركت را در جوهر محال می دانستند. اما صدرا معتقد به حركت در جوهر نيز بود و موفق 
شد چهار جريان فكری يعنی كالم، عرفان، فلسفه افالطون و فلسفه ارسطو را در يك نقطه 
گرد آورد و نظام فلسفی جديد و مستقلی به وجود آورد. او در بازگشت از هفتمين سفر، 
در بصره در س��ال 1050 هجری قمری در گذشت. آثار صدرا را بالغ بر 50 دانسته اند كه 
می شود آنها را بر حسب نوع تفكر موجود در پشت هركدام در دو دسته اصلی جای داد: 

علوم نقلی و علوم عقلی.

مالصدرای شيرازی
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آگهي مزایده عمومي نوبتاول

روابط عمومي سازمان رفاهي تفريحي شهرداری شاهین شهر

مهرداد ضیایی:
نبود فيلمنامه قوي مشكل آثار سينمایي و تلویزیوني است 

بازيگر مجموعه »س��رزمين كهن« مهم ترين مش��كل آثار س��ينمايي و 
تلويزيوني را نبود فيلمنامه منس��جم و ق��وي عنوان كرد و گفت: خأل 
يادشده موجب نارضايتي مخاطبان از تماشاي بسياري از فيلم ها شده 
اس��ت. مهرداد ضيايي در گفتگو با ايرن��ا، افزود: تأمل و دقت در ثبت 
فيلمنامه ها به ارتقاي سطح مجموعه هاي تلويزيوني كمك مي كند. 
 به گفته اين بازيگر، براي اصالح هر چه مناسب تر شرايط غيرحرفه اي،
مجموعه سازي در تلويزيون مي بايست در نگارش فيلمنامه ها ، ثبت 
و پذيرش طرح هاي تلويزيوني دقت بيشتري صورت گيرد و به نوعي 

ضوابط به درستي در اين زمينه اعمال شود. 
ضيايي به نخستين همكاري خود با كمال تبريزي در مجموعه تاريخي 
»سرزمين كهن« اش��اره كرد و افزود: كار با اين كارگردان لذت بخش 
است. وي ادامه داد: تبريزي كارگردان با دانش، صبور و تيزبيني است 
كه جزء بهترين فيلمسازان كشور محسوب مي شود، البته نگاه خاص 
و مملو از صبر و تحمل وي موجب مي شود كه بازيگر نقش خود را 

با خطاي كمتري ايفا كند. 
ضيايي به مجموع بازيگران اين مجموعه كه از هنرپيشه هاي حرفه اي 
س��ينما هستند، اشاره كرد و افزود: بازي در كنار نيكي كريمي، شهاب 
حس��يني، محسن تنابنده، حسين محجوب، ليال زارع و... هيجان انگيز 
اس��ت. تجميع اين بازيگران به همراه فيلمنامه و كارگرداني مناس��ب 

موجب شده »سرزمين كهن« جزء سريال هاي الف قرار گيرد. 
ب��ه گفته اي��ن بازيگر در مجموعه س��رزمين كهن تاري��خ و جريانات 
حدود 70-80 س��ال گذشته كشور با نگاهي رئال تصوير مي شود كه 

كارگردان و نويس��نده به طور نامحسوسي مخاطب را وادار به تفكر و 
تعمق درباره هر يك از آنها مي كند. 

سالهايآتيشاهدنمایشچندمجموعهفاخرازتلویزیونهستيم
بازيگ��ر مجموع��ه »بي گناهان« با يادآوري اين كه در س��ال هاي آتي 
ش��اهد نمايش چند س��ريال فاخر از تلويزيون هستيم، ادامه داد: فارغ 
از مجموعه »س��رزمين كهن« سريال هاي ديگري چون »كاله پهلوي« 
در حال س��اخت هس��تند، ضمن آنكه پس از پايان پخش »مختارنامه« 
مجموعه »ش��وق پرواز« كه اثري قابل تأمل اس��ت، به نمايش گذاشته 

خواهد شد. 
شرایطمجموعههايتلویزیونيخوشحالکنندهنيست 

بازيگر مجموعه تلويزيوني »اولين ش��ب آرامش« همچنين به ارزيابي 
مجموعه هاي تلويزيوني پرداخت و توضيح داد: ش��رايط حال حاضر 
مجموعه هاي تلويزيوني خوش��حال كننده نيست تا جايي كه گاهي با 
دي��دن برخي از فيلم ها و يا مجموعه هاي تلويزيون كه انرژي، وقت 
و س��رمايه مناسبي صرف س��اخت آنها ش��ده، نااميد مي شويم، زيرا 
فيلمسازان و دست اندركاران نسبت به برخي از مسائل مهم و كليدي 
بي توجه هس��تند. ضيايي كيفيت فيلمنامه را اساسي ترين مسأله براي 
افزايش سطح كيفي هر اثر دانست و يادآورشد: بارها در كوچه و خيابان 
 با گاليه و ش��كايت مخاطباني رو به رو شده ام كه معتقدند فيلم هاي
روي آنتن به شعورش��ان توهين مي كند. ش��ايد باور پذير نباش��د، اما 
بازيگران به عن��وان نمايندگان يك مجموعه تمامي بار انتقادها و البته 
تشويق هاي ش��هروندان را تحمل مي كنند و گاهي شرمنده مخاطبان 

خود مي ش��وند، حتي اگر وظيفه ش��ان را به درستي انجام داده باشند، 
چرا كه س��اخت يك مجموعه تنها به حرفه اي بودن هنرپيشه هاي آن 

مربوط نمي شود. 
وي معتقد است اگر دست اندركاران سينما و تلويزيون به دنبال ترويج 
فرهنگ اس��المي ايراني هستند، بايد نسبت به برخي از مسائل كليدي 
حساس و با آنها جدي برخورد كنند تا شرمنده مخاطب خود نشوند. 

ساختمجموعههايمناسبتيونبودبرنامهریزيدرتوليد 
بازيگر مجموعه »راه شب« همچنين به مجموعه هاي مناسبتي اشاره كرد 
 و توضيح داد: معتقدم ساخت مجموعه هاي مناسبتي مانند سريال هايي
كه در طول سال نمايش داده مي شود، به زمان بيشتري نياز دارد، با اين 
تفاوت كه ساخت اين آثار با استرس و كمبود وقت همراه است و اين 
امر به كيفيت آثار با وجود برخورداري از موضوع و فيلمنامه مناس��ب 
آسيب مي رس��اند. به گفته ضيايي، تمامي كارگردان ها و مديراني كه 
در زمينه توليد مجموعه هاي مناس��بي فعاليت دارند، به خوبي از زمان 
ه��ر يك از مناس��بت ها مانند م��اه رمضان، محرم و صف��ر، دهه فجر 
 و محرم س��ال آينده اط��الع دارند، اما طبق عادت فعاليت هاي ش��ان
 را در نزديك ترين زمان به مناسبت مورد نظر آغاز مي كنند و در نهايت 
نتيجه اي از س��اخت آنها حاصل مي شود كه چندان خوشايند نيست. 
بازيگ��ر مجموعه تلويزيوني »كارآگاهان« ابراز اميدواري كرد كه براي 
 ارتقاي س��طح توليدات تلويزيوني تحقيق، پژوهش و آس��يب شناسي
هر موضوع قبل از س��اخت دستمايه دست اندركاران رسانه تلويزيون 

قرار گيرد. 
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