
مدی��ر کل زندان ه��ای اس��تان 
اصفهان گفت: پس از برگزاری 
جشن گلریزان ۸۹ تا کنون ۲۶۸ 
زندانی بدهکار زندان با پرداخت 
مبلغ ۶۰۶ میلیارد و ۱۴میلیون و 
۸۵۵  هزار و ۳۷۳ ریال آزاد و به 

آغوش خانواده هایشان بازگشتند که این...

مدیر پایگاه مدیریت خشکسالی 
س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: وضعیت سال آبی 
جاری در اصفهان بیانگر وجود 
شرایط نگران کننده خشکسالی 
در این اس��تان اس��ت. مرتضی 

خداقلی در گفتگو با مهر با اشاره به...

مدیر کل زندان های استان اصفهان:
از جشن گلریزان ۸۹ تا کنون

۲۶۸ زندانی آزاد شدند

خداقلی:
 وضعیت خشکسالی در اصفهان

نگران کننده است
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كاوشگر حامل محموله زيستي شهريور ماه به 
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 شهرستان    صفحه 4

رئيس سازمان انرژي اتمي:

تست هاي توربين رآ كتور نيروگاه 
بوشهر با موفقيت انجام شد

صفحه2

رئیس مرکز تحقیقات آب استان 
چهار محال و بختیاری با اش��اره 
به این ک��ه اس��تان های همجوار 
دلی��ل انتق��ال آب از زاینده رود 
را آلودگی آب عن��وان کرده اند، 
گفت: رودخانه زاینده رود دارای 

سیستم خود پاالیی اس��ت که موجب می شود، آب هیچگونه آلودگی 
نداشته باشد. حسین صمدی در گفتگو...

رئيس مرکز تحقيقات آب:
رودخانه زاینده رود دارای سیستم 

خود پاالیی است

 شهرستان    صفحه 4

وزير كشورخبر داد:
آمادگی وزارت كشور برای برگزاری انتخابات 
آتی به صورت رايانه ای در 10 در صد حوزه ها 

 شهرستان    صفحه 4

یک کارشناس کشاورزی:
خروج سه هكتار زمين 

از مدار توليد يك فرصت 
شغلي را حذف مي كند

کارشناس مسئول امور اراضي جهاد کشاورزي 
ش��هرضا گفت: به ازاي هر س��ه هکت��ار زمین 
کشاورزي که از مدار تولید خارج  شود، حداقل 
یك اش��تغال س��الم از بخش کشاورزي حذف 
خواهد ش��د. تیمور محمدیان در گفتگو با ایرنا 
افزود: بر اس��اس آمار ب��ه ازاي هر هکتار زمین 
کشاورزي که به صنعت و غیره تبدیل و از مدار 
تولید خارج  ش��ود، حدود هفت تا هشت تن از 
تولید محصول کاس��ته مي ش��ود.  وي با اشاره 
به این که دیوارکش��ي غیر مج��از و هر اقدامي 
ک��ه زمین را از حالت زراع��ي درآورد از جمله 
موارد تغییر کاربري غیر مجاز اس��ت، ادامه داد: 
از ابتداي سال جاري تاکنون از تغییرکاربري ۲۵ 
هزار مترمربع زمین هاي کش��اورزي شهرستان 
ش��هرضا جلوگیري ش��ده اس��ت.  محمدیان با 
اشاره به این که براي جلوگیري از تغییر کاربري 
اراضي کش��اورزي این شهرس��تان ۳۵ اخطاریه 
به متخلفان ابالغ ش��ده ، گفت: به استناد تبصره 
یك ماده ۱۰ قان��ون چنانچه تغییر کاربري پس 
از اع��الم جهاد کش��اورزي ادامه یاب��د، نیروي 
انتظامي موظف اس��ت بنا به درخواس��ت جهاد 
کشاورزي از ادامه عملیات جلوگیري کند. وي 
تغییرکاربري اراض��ي زراعي و باغ ها در موارد 
ضروري را امکان پذیر دانس��ت و تصریح کرد: 
ب��راي اجراي طرح هاي مل��ي و صنایع مادر که 
اس��تقرار آن در منطقه الزام آور اس��ت و امکان 
جاب��ه جایي به نقطه دیگري وج��ود ندارد این 
موضوع بررس��ي خواهد شد. به گفته وي تغییر 
کاربري اراضي زراعي و باغ ها توسط کمیسیوني 
مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان 
اصفه��ان، مدیر ام��ور اراضي، رئیس س��ازمان 
حفاظ��ت  مدی��رکل  شهرس��ازي،  و   مس��کن 
محیط زیست و نماینده استاندار انجام مي شود. 

آگهی تجدید مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)شماره 800/12532(

سازمان بازرگانی استان اصفهان درنظر دارد امور خدمات نقليه 
 را تا پایان سال جاری از طریق مناقصه واگذار نماید. متقاضيان 
می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و اخذ اسناد مربوطه حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 90/6/7 به اداره اداری 
و مالی این سازمان واقع در ميدان آزادی خيابان بلوار دانشگاه 

اصفهان نبش کوچه برزویه مراجعه نمایند.
مناقصه  برنده  عهده  به  مناقصه  آگهی  هزینه  پرداخت   توضيح: 

می باشد. 

 مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
 موضوع مناقصه: واگذاری امور مربوط به خدمات دفتری

 نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: ارائه رسيد وجه مبنی بر واریز مبلغ 100/000/000 
بانک ملی(  به حساب جاری شماره 4120075101008 )سيبا  نقدی  به عنوان سپرده  ریال 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه.
های  سایت  از  که  دوم،  نوبت  آگهی  درج  تاریخ  از  هفته  دو  مدت  به  آمادگی:  اعالم  مهلت   
آدرس  به  باشد.  می  رؤیت  قابل   http://monagheseh.niopdc.ir , http://iets.mporg.ir

اصفهان، خيابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها، تلفن: 6244618
 شرایط متقاضی: کليه شرکت های توانمند دارای گواهينامه صالحيت کار معتبر از اداره کار 

و امور اجتماعی
شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های دارای گواهينامه صالحيت کار مرتبط با موضوع مناقصه 
 http://isfahan.niopdc.ir , www.shana.ir آگهی در سایت های  متن   توزیع خواهد شد. ضمنا 

قابل رؤیت می باشد.

سازمان بازرگانی استان اصفهان

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان

م الف: 7654

م الف: 7585

نوبت دوم

نوبت دوم

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری

بحران رهبري براي لیبي پس از قذافي

وزیر دفاع:
کاوشگر حامل محموله زیستي شهریور ماه به فضا پرتاب مي شود

وزیر کشورخبر داد:
آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آتی به صورت رایانه ای در 10 در صد حوزه ها 

رئيس بانک مرکزی: 
نرخ تورم  1۶/٣درصد است 

چهارمین کش��ور پهناور قاره آفریقا پس 
از س��قوط رهبر خود، آنچنان در هیجان  
فرورفته اس��ت که کمتر کس��ي از مردم 
عادي لیبي، به ساختار سیاسي حکومت 

فرداي مملکت خود مي اندیشد.
 اعالم خبر س��قوط طرابلس از س��وي 
غول ه��اي رس��انه اي غرب��ي، گرچه با 
انکارهاي معمر قذافي رهبر لیبي، خانواده 
و نزدی��کان او هم��راه ش��ده اما گویاي 
تحول هاي عمیق تري در سومین کشور 
 دگرگون ش��ده قاره س��یاه طي شش ماه

گذشته است. 
فرار زین العابدین بن علي رئیس جمهوري 
تونس، به دنبال پیروزي انقالب یاس در 
این کشور و س��قوط و محاکمه حسني 
مبارك رئیس جمه��وري مصر، نام بهار 

عربي را بر سر زبان ها انداخت. 
با این حال، تحوالت در لیبي از بیس��ت 
و هش��تم بهمن ماه ۱۳۸۹ به بعد ش��کل 
دیگري داش��ت. تشکیل ش��وراي ملي 
انتقال��ي از می��ان تکنوکرات هاي فراري 
دول��ت قذافي، گرچ��ه ن��ام نمایندگي 
دوش  ب��ه  را  مخالف��ان  و  انقالبی��ون 
مي کش��ید، اما برقراري ارتباط سریع با 
نیروهاي خارجي و همکاري با سازمان 
پیمان آتالنتیك شمالي )ناتو( ماهیت این 

شورا را در هاله اي از ابهام فرو برد. 
اعضاي این شورا به دلیل پیشینه خود در 
مدیریت کشور بزرگي با قبایل متعدد، به 
اهمیت اطالع رساني و در اختیار گرفتن 
انحصارها براي معرف��ي خود به عنوان 

طالیه داران انقالب لیبي آشنا بوده اند. 
تالش آنان براي اثب��ات هویت خود از 
طری��ق برق��راري ارتباط  با رس��انه هاي 
حاضر در ش��هر بنغازي از همان ابتداي 
شکلگیري ش��ورا در هش��تم اسفندماه 

۱۳۸۹ آغاز شد. 
نهم اسفندماه، مصطفي عبدالجلیل وزیر 
دادگستري مستعفي لیبي و تشکیل دهنده 
ش��وراي ملي انتقالي، با ش��بکه خبري 
الجزی��ره گفتگو کرد و گفت: ش��وراي 
ملي انتقالي، هس��ته اولیه مرحله انتقالي 
پس از معمر قذافي است... اعالم رسمي 
تشکیل این ش��ورا همزمان با آزادسازي 
کام��ل خاك لیبي از نظ��ام قذافي انجام 

خواهد شد. 
عبدالحفی��ظ غوقه به عنوان س��خنگوي 
رسمي این ش��ورا، نیز تاکید کرد: اکنون 
تنها ملت لیبي مش��روعیت دارد و ملت 
این مشروعیت را به شوراي ملي انتقالي 
داد. شورا متشکل از نمایندگاني از همه 
مناطق آزاد ش��ده لیبي اس��ت و مقر آن 
ش��هر طرابلس خواهد بود اما موقتاً در 

بنغازي فعالیت مي کند. 
روزنامه روسي کامسامولسکایا پراودا نیز 
سیزدهم اسفندماه ۸۹به نقل از مصطفي 
عبدالجلیل نوشت: تا س��رنگوني رژیم 

قذافي به مبارزه ادامه مي دهد. 
همان روز، عبدالرحمن ش��لقم نماینده 
لیبي در س��ازمان ملل متحد، به الجزیره 
گف��ت: مرجعیت حاک��م در لیبي اکنون 
ش��وراي مل��ي ب��ه ریاس��ت مصطفي 
عبدالجلیل اس��ت و او دس��تورات این 

شورا را اجرا مي کند. 
عبدالجلیل یك روز بعد طي نخس��تین 
جلس��ه این ش��ورا اعالم کرد این شورا 
ک��ه نماینده تم��ام مردم لیبي اس��ت و 
مشروعیت خود را از شوراهاي انقالبي 
جوانان در تمامي ش��هرهاي آزاد ش��ده 
مي گیرد. وي بیس��تم اس��فندماه با بنگاه 
سخن پراکني بي.بي.س��ي گفتگو کرد و 
از فرانس��ه به دلیل تصمیم روز قبل این 
کشور براي به رسمیت شناختن شوراي 
ملي و اع��زام نمادین س��فیر به بنغازي 

ستایش کرد. 
وي از دیگ��ر کش��ورها خواس��ت، از 
فرانس��ه پیروي کنند؛ چ��را که به عقیده 
او، مؤثرتری��ن شناس��ایي جناح مخالف 
احتم��اال از جانب آمری��کا، انگلیس و 
آلم��ان خواهد ب��ود اما ب��ه کمك تمام 

کشورها نیاز دارد. 
از ط��رف دیگ��ر، فرانس��ه ب��ا حرکت 
خودمداران��ه خ��ود، دیگر کش��ورهاي 
غربي را نیز به تکاپو انداخت تا از صف 
همتایان فرانس��وي خود عق��ب نمانند. 
به گزارش بیستم اس��فندماه رسانه هاي 
آلمان��ي آندریاس میش��اییلیس نماینده 
ویژه خاورمیانه وزارت امورخارجه این 
کشور، با علي عزیز العیساوي وزیر امور 
خارجه شوراي ملي، تماس تلفني برقرار 
ک��رد. البته مقام هاي آلم��ان در آن زمان 
تاکید داش��تند فقط دولت ها را مي توان 
به رسمیت شناخت نه گروه هاي داخلي 
ی��ك کش��ور را. وزیران ام��ور خارجه 
اتحادی��ه عرب نی��ز در نشس��ت فوق 
العاده بیست و یکم اسفندماه خود براي 
تصمیم گیري درباره موافقت یا مخالفت 
با ایج��اد منطقه پرواز ممن��وع در لیبي 
ش��اهد حضور نمایندگان این شورا بین 
خود بودن��د. این، در حالي ب��ود که از 
حضور نمایندگان قذافي در این جلس��ه 

جلوگیري شد. 
ترکیه و ام��ارات متحده عربي بیس��ت 
و یکم اس��فندماه کمك هاي خود را به 

بنغازي فرستادند. ش��ورا در همین روز 
از ترکیه خواس��ته ب��ود آن را به عنوان 
نماینده مردم لیبي به رس��میت بشناسد. 
ش��یخ محمد صباح السالم الصباح وزیر 
امورخارج��ه کوی��ت، نی��ز در قاهره با 
نمایندگان مخالفان بنغ��ازي دیدار کرد 
تا تصمیم مجلس این کش��ور را مبني بر 
به رسمیت شناختن شوراي ملي انتقالي 

عملي کند. 
این شورا بسرعت آنچنان قدرت گرفت 
که حتي با نقش��ه راه پیشنهادي از سوي 
اتحادیه آفریقا مخالفت کرد و چندین بار 
امیدها به مصالحه در آرامش را به یاس 

بدل ساخت. 
پس از این مرحله، نوبت به رایزني هاي 
جدي ت��ر در قال��ب س��فرهاي خارجي 
فرس��تادگاني از این شورا به کشورهاي 

غربي رسید. 
انگلیس بیس��ت و دوم اردیبهشت ماه به 
عنوان نخستین ایستگاه، استقبالي فراتر 
از حد یك هیأت نماینده از گروهي غیر 
رس��مي در یك کشور عربي- آفریقایي 

داشت.  
با این وجود، روسیه بار دیگر اعالم کرد 
ش��وراي ملي انتقالي را به عنوان یکي از 
طرف ه��اي درگیر در جنگ داخلي لیبي 

مي شناسد نه دولت قانوني این کشور. 
بیس��ت و هش��تم تیرماه   عبدالجلیل به 
براي دی��دار ب��ا مقام ه��اي کرملین، به 
روسیه رفت و در گفتگو با شبکه روسي 
راش��اتودي اعالم کرد: در صورت کناره 
گیري قذافي قراردادهاي لیبي و روسیه 

معتبرند. 
دیمیت��ري مدودیف رئی��س جمهوري 
روس��یه، نی��ز بیس��ت و دوم مردادم��اه 
س��رانجام فرمان تحریم علیه لیبي را به 
امضا رس��اند ت��ا مانع لغ��و قراردادهاي 
نظام��ي و انرژي لیبي و روس��یه و ضرر 
مالي چهار میلیارد دالري کشور خود در 

این میان شود. 
چهره های��ي ب��راي رهب��ري دولت 

موقت 
مصطف��ي عبدالجلیل وزیر دادگس��تري 
دولت قذافي، که اوایل اس��فندماه ۸۹ و 
جدي شدن اعتراض هاي مردمي استعفا 
کرد و به بنغازي رفت، بیشترین شانس 
را براي تکیه زدن بر صندلي دولت آینده 

لیبي هر چند به صورت موقت دارد. 
وي به عنوان تشکیل دهنده شوراي ملي 
انتقالي بس��یاري از ارتباط هاي غرب و 
رس��انه ها را در دست خود گرفت و به 
عنوان یکي از رهبران مخالف در سطح 

جهان شناخته شد. 
به نوشته س��ي و یکم تیرماه خبرگزاري 
انگلیس��ي رویترز، بر اس��اس افشاگري 
ه��اي ویکي لیک��س به نظر مي رس��د 
تکنوکراتي  را  عبدالجلی��ل  آمریکایي ها 
معت��دل مي دانن��د که میانه رو اس��ت و 

مي توان روي وي حساب باز کرد. 
عبدالفتاح یونس العبیدي و عبدالرحمان 
العبار نیز که به ترتیب وزیر امنیت عمومي 
و دادس��تان کل کشور لیبي در حکومت 
قذافي بودند همزمان با عبدالجلیل استعفا 
کردند اما نتوانستند به موفقیت دو همتاي 
خود دس��ت یابند. عبدالرحمن ش��لقم 
به عنوان نماینده پیش��ین لیبي و نماینده 
کنوني ش��ورا در سازمان ملل متحد، نیز 
در همان روزهاي نخست، رژیم قذافي 
را نامش��روع خواند و خ��ود را تابعي از 
شوراي ملي انتقالي نامید. وي با استفاده 
از قدرت سیاس��ي و رس��انه اي خود در 
س��ازمان ملل متح��د، مدت ه��ا چهره 
مطرح مخالف��ان قذافي بود.  عبدالعاطي 
العبیدي که وزارت امورخارجه شوراي 
ملي را برعهده گرفته اس��ت در جریان 
س��فرهاي  و  بین الملل��ي  رایزني ه��اي 
دوره اي اعضاي این شورا نقشي اساسي 
بازي کرد. عبدالحفیظ غوغا پیش از آغاز 
اعتراض ها به کار وکالت مش��غول بود. 
وي ابتدا سخنگوي شورا بود اما در ادامه 
به سمت نایب رئیسي آن منصوب شد. 
مصطفي غریان��ي نیز که نام او به عنوان 
س��خنگوي شوراي ملي انتقالي، پیش از 
برگزاري نخستین جلس��ه این شورا در 
چهاردهم اس��فندماه مطرح ش��د، یکي 
از اعضاي ش��وراي ۳۱ نف��ره بود. ایمان 
ابوالقیس نیز یکي دیگر از س��خنگویان 

این شورا معرفي شد. 
عل��ي ترهون��ي گزین��ه دیگ��ر رهبري 
آتي لیب��ي اس��ت. وي در آمریکا چهره 
دانش��گاهي شناخته ش��ده اي است که 
پس از آغاز ناآرامي ها به لیبي بازگشت 
تا در مس��ائل اقتصادي و مال��ي و البته 
نحوه خرج ک��ردن پول نفت به مبارزان 
کمك کند. عمر الحریري پس از جلسه 
چهاردهم اس��فندماه به عنوان مس��ئول 
نظامي حفظ امنیت کشور معرفي شد و 
محمود جبری��ل ابراهیم الورفلیرا نیز در 
نخستین جلسه ش��وراي ملي مسئولیت 

اداره بحران را بر عهده گرفت. 
با این حال، این افراد نیز هنوز نتوانسته اند 
خود را در قالب چهره اي رس��انه اي جا 
بیندازند و جایگاهي ب��راي قامت آرایي 

مقابل رقباي داخلي خود بیابند. 

خبر

مع��اون رئیس جمهوري اس��المي ای��ران و رئیس 
سازمان انرژي اتمي اعالم کرد: تست هاي توربین 
رآکتور نیروگاه اتمي بوش��هر روي سه هزار دور با 

موفقیت انجام شد.
 به گزارش ایرنا، فریدون عباس��ي در پایان جلسه 
هی��أت دولت در جمع خبرن��گاران افزود: رآکتور 
نیروگاه به قدرت ۴۰۰ مگاوات رسیده و کارها براي 
پیش راه اندازي نیروگاه در محدوده زماني که قباًل 
اعالم کرده بودیم )اواخر ماه مبارك رمضان( طبق 
روال پیش مي رود. وي در عین حال تصریح کرد: 
ممکن است مراسم پیش راه اندازي نیروگاه اتمي 
بوشهر به دلیل ضرورت هماهنگي هاي الزم براي 
حضور مقامات روس در این مراس��م چند روز به 
تأخیر بیفتد. رئیس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به 
سئوال ایرنا نیز گفت  که انتقال سانتریفیوژها از نطنز 
به فردو پایان نیافته و در دست انجام است. عباسي 
افزود: اکنون کارهاي کلي انتقال سانتریفیوژها از نطنز 
به فردو در حال انجام است و باید در آنجا، اقدامات 
زیربنایي کامل شود. معاون رئیس  جمهوري اظهار 
داش��ت: باید ب��ه مرور زمان و ط��ي برنامه خاص 
ماشین ها آنجا نصب و راه اندازي شوند که این کار 
شروع ش��ده و تا حدي نیز منتقل شود اما به طور 
کامل انتقال صورت نگرفته اس��ت. وي ادامه داد: 

سعي مي کنیم اس��تانداردهاي الزم را به طور کامل 
رعایت کنیم و با هماهنگي آژانس بین المللي انرژي 

اتمي کار را پیش ببریم. 
توليد اورانيوم 20 درصد افزایش نيافته 

است 
رئیس س��ازمان انرژي اتمي همچنین در پاس��خ به 

سئوال دیگر ایرنا در مورد میزان کنوني تولید اورانیوم 
غني شده در سطح ۲۰ درصد گفت: ما همان مقدار 
را در نطنز تولید مي کنیم و تولیدمان افزایش نیافته 
است. وي اظهار داش��ت: در سایت جدید )فردو( 
مالحظات امنیتي بیشتر رعایت مي شود و ان شاءا... 
در آینده برحسب نیاز، تولید را افزایش خواهیم داد.

وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح جمهوري 
اس��المي ایران گفت که کاوشگر حامل محموله 
زیس��تي در ماه جاري )ش��هریور( به فضا پرتاب 
مي ش��ود. سردار سرتیپ پاس��دار احمد وحیدي 
در گفتگ��و با ایرن��ا، افزود: این کاوش��گر حامل 
محموله زیستي از جمله میمون خواهد بود. وي 
تصریح کرد: دس��تاوردهاي تحقیقاتي پرتاب این 
کاوش��گر براي برنامه هاي آتي پرتاب انس��ان به 
فضا استفاده خواهد ش��د. وزیر دفاع و پشتیباني 
نیروهاي مس��لح همچنین اظهار داشت: هدف از 
پرتاب این کاوشگر ارسال محموله زیستي به فضا 
و بررس��ي و ارزیابي تأثیرات فض��ا بر روي این 

محموله است. 
ای��ران از امني��ت مرزه��اي خ��ود دف��اع 

مي کند 
س��ردار وحیدي همچنین در پاسخ به این سوال 
که ارزیابي شما از ادعاي رسانه هاي غربي مبني 
براین که آمریکا با هدف توقف گلوله باران مناطق 
مرزي کردس��تان عراق در نظ��ر دارد نیرو در این 
منطقه مستقر کند، گفت: ایران از امنیت مرزهاي 
خود دفاع مي کند و چنین اظهاراتي صحت ندارد. 
وي افزود: ما از کشورهاي همسایه خواسته ایم که 
براي کنترل مرزهاي خود تالش کنند تا گروه هاي 
تروریستي نتوانند از مرزهاي آنان استفاده کنند و 

امنیت مردم ایران را به خطر اندازند. 
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح با بیان این 
ک��ه این موضوع در مورد مرزهاي ش��مال غرب 
ای��ران با ع��راق نیز صدق مي کند، یادآور ش��د: 
تروریس��ت ها از این مرزها بهره برداري مي کنند 
و حق ایران است که مرزهاي خود را براي امنیت 
شهروندان کنترل و با تروریست ها به طور قاطع 
برخورد کند. س��ردار وحیدي تاکید کرد که هیچ 
کس نمي تواند مانع جمهوري اس��المي ایران در 
برقراري امنیت براي ش��هروندان خود شود. وي 
همچنین اظهارات آمریکای��ي ها در این مورد را 

مردود و غیر قابل قبول دانست.

وزیر کش��ور با اعالم این که انتخابات آتي مجلس 
ش��وراي اس��المي در بیش از ۲۲۰حوزه انتخابیه 
برگزار مي شود، گفت که تالش مي کنیم انتخابات 
در ح��دود ۱۰درصد از این ح��وزه ها به صورت 
رایانه اي برگزار ش��ود. به گ��زارش ایرنا، مصطفي 
محمد نجار در پایان جلسه هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران افزود: درحال رایزني با شوراي نگهبان 
و مس��ئوالن اجرایي انتخابات هس��تیم و هنوز به 
جمع بندي کامل در خصوص موضوع یاد ش��ده 
نرسیده ایم اما به دنبال آن هستیم که قطعاً انتخابات 

در بخشي از حوزه هاي انتخابیه به صورت رایانه اي 
برگزار شود. وزیر کش��ور همچنین با بیان این که 
ستاد انتخابات در این وزارتخانه تشکیل شده است، 
تصریح کرد: این ستاد در استان ها و شهرستان ها 
نیز در حال تش��کیل شدن اس��ت و ارتباط خیلي 
خوبي میان وزارت کشور با شوراي نگهبان و سایر 
دستگاه هاي ذیربط در امور انتخابات داریم و این 
شورا و دستگاه ها نیز در حال انجام وظایف خود 

براي تشکیل هیات هاي نظارت هستند. 
محمد نجار اظهار داش��ت: نواقصي در آیین نامه 

انتخاب��ات وجود داش��ت که آنه��ا را به صورت 
اصالحیه به هیأت دولت ارائه کردیم و امیدواریم 
پس از مطرح ش��دن در دولت به تصویب برسد. 
تصویب این آیین نامه، روند کار انتخابات را تسهیل 

خواهد کرد. 
وزیر کش��ور همچنین از تصویب ش��دن پیشنهاد 
وزارت کش��ور در خص��وص تقس��یمات جدید 
کشوري در استان سمنان خبر داد و گفت: براساس 
این مصوبه دو شهرستان میامي و آرادان به تقسیمات 

کشوري در استان سمنان اضافه مي شوند.

نرخ تورم ۱۶/۳ درصد اس��ت و اختالفي که بین 
آماره��اي تورم وجود دارد، بر اس��اس معیارها و 
تفاوت در سبد اقالم است. به گزارش ایسنا، رئیس 
بانك مرکزي پس از جلسه امروز هیات دولت با 
بیان مطلب باال اعالم کرد: تصمیم داریم شاخص 
پایه س��ال تورم را که هم اکنون براي س��ال ۱۳۸۳ 
است را امسال به ۱۳۹۰ تغییر دهیم که این مساله 

باعث مي شود آمارهاي تورم واقعي تر شود.
وي بخش��ي از تورم ایجاد ش��ده در کشور را به 
دلیل اجراي هدفمندي یارانه ها دانس��ت و گفت: 
با اجراي هدفمندي یارانه ها ش��اهد آزادس��ازي 

برخ��ي قیمت ها بوده ایم که حدود ش��ش درصد 
بر تورم افزوده اس��ت. ب��ه عبارتي اگر هدفمندي 
یارانه ها اجرا نمي ش��د، همان تورم در حدود ۱۰ 
درصدي را داشتیم و تورم کمتر بود. وي در پاسخ 
به سئوال خبرنگاري مبني بر این که آیا براي گرفتن 
وام ضمانت دو کارمند رسمي الزم است؟ گفت: 
لزومي به چنین کاري نیس��ت و ابالغیه هاي الزم 
ب��ه بانك ها را در این زمینه داده ایم. او در پاس��خ 
به این س��ئوال که آیا آمارهاي تورم محرمانه شده 
است؟ گفت: چنین چیزي صحت ندارد. دانستن 
آمار تورم حق مردم اس��ت، چرا که آن ها باید در 

محاس��بات خود این اطالعات را داش��ته باشند. 
م��ا هم هر ماه این آماره��ا را اعالم مي کنیم. البته 
تصویب ش��ده است که این آمارها از سوي مرکز 

آمار اعالم شود.
وي تأکی��د ک��رد: در ح��وزه پولي و مال��ي آمار 
محرمانه اي وج��ود ندارد. رئی��س بانك مرکزي 
مهم ترین فعالیت هاي این بانك در س��ال گذشته 
را س��اماندهي مؤسس��ات پولي و مال��ي،  اجراي 
بانکداري اسالمي، تغییر سبد ارزي کشور و اضافه 
کردن ذخایر ارزي کشور براي آمادگي در جهت 

مقابله با تورم اعالم کرد.

مقررات کشف، تحویل، جریمه و توقیف 
کاال تابع قوانین قاچاق شد

طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، مقررات کشف، تحویل، توقیف کاال 
و متهم و جریمه های آن و نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالح تابع قوانین 
مربوط به قاچاق است. طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، مقررات کشف، 
تحویل، توقیف کاال و متهم و جریمه های آن و نحوه ارجاع پرونده به مراجع 
صالح تابع قوانین مربوط به قاچاق اس��ت. ب��ه گزارش ایلنا، نمایندگان در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، در ادامه بررسی جزئیات الیحه امور 
گمرکی ماده ۱۱۸ این الیحه را با ۱۱۴ رای موافق، یك رای مخالف و هفت 

رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. 
در این ماده آمده است مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، 
توقیف کاال و متهم، مخبر، کاش��ف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش 
و تقس��یم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع 
صالحه و س��ایر موارد پیش بینی نش��ده در این فصل تابع قوانین مربوط به 

قاچاق است.

جریان آزاد اطالعات و آمار و ورود بخش خصوصي در زمینه استخراج آمار اقتصادي در کشور مي تواند به برنامه ریزي 
صحیح منجر ش��ود و اگر این اتفاق نیفتد برنامه ریزي کالن و خرد در کش��ور به شکس��ت منجر مي شود. عضو کمیسیون 
اقتصادي با اش��اره به صحبت هاي مطرح ش��ده درباره محرمانه بودن آمار اقتصادي کشور، گفت: به جز در موارد حساسي 

امنیتي، هیچ اطالعات و آمار محرمانه اي در حوزه اقتصاد وجود ندارد.
پیمان فروزش در گفتگو با ایلنا، تصریح کرد: جریان آزاد اطالعات و آمار و ورود بخش خصوصي در زمینه استخراج آمار 
اقتصادي در کشور مي تواند به برنامه ریزي صحیح منجر شود. وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر تفاوت بسیار معناداري 
میان آمارهاي دولتي و غیر دولتي وجود دارد و نکته قابل توجه اینجاست در مواردي که بخش خصوصي و سازمان هاي 

مستقل در ارائه آمار به دولت کمك مي کنند، اختالف چنداني وجود ندارد. 

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس:
راهپیمایي روز قدس امسال با 

جنبش هاي منطقه پیوند مي خورد
عضو کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي گفت: راهپیمایي امسال 
روز قدس با جنبش و خیزش هاي شکل گرفته در کشورهاي منطقه پیوند 
مي خورد. حس��ین نقوي حسیني در گفتگو با ایرنا افزود: روز قدس سمبل 
مبارزه همه مسلمانان و ملت هاي آزاده به ویژه مردم مسلمان منطقه خاورمیانه 
و حوزه خلیج فارس با رژیم هاي غاصب و اش��غالگر اس��ت. نماینده مردم 
ورامین در مجلس شوراي اسالمي اضافه کرد: راهپیمایي روز قدس هر ساله 
با شکوه و با عظمت خاصي برگزار مي شود و امسال به دلیل آغاز خیزش ها 
و جنبش هاي ملت مس��لمان در کش��ورهاي خاورمیانه از ویژگي خاصي 
برخوردار است. وي تأکید کرد: ملت ایران هر ساله این مراسم را با شکوه تر 
از سال هاي گذشته برگزار مي کنند و حضور یکپارچه مردم در راهپیمایي 
روز قدس امس��ال به معناي همبستگي با خیزش و جنبش هاي کشورهاي 

یمن، بحرین، لیبي، مصر و سایر جنبش هاي آزادیخواه جهان است.

رئيس سازمان انرژي اتمي:

تست هاي توربين رآكتور نيروگاه بوشهر 
با موفقيت انجام شد

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

شدت زمین لرزه آمریکا غیرعادی است
وقوع زمین لرزه ۵/۹ ریش��تری در سواحل شرقی ایالت ویرجینیای آمریکا که 
دانشمندان شدت آن غیر عادی می دانند عالوه بر ایجاد ترافیك در شبکه های 
اجتماعی منجر به اختالل در شبکه تلفن های همراه و تخلیه ساختمانهای بزرگ 
دولتی آمریکا شد. به گزارش مهر، خبر زمین لرزه ۵/۹ ریشتری سه شنبه در ایالت 
ویرجینیای آمریکا مانند بسیاری از دیگر خبرهای مهم جهان به سرعت و تقریبًا 

به صورت زنده شبکه های اجتماعی را در بر گرفت.
گزارش عمومی یک زمين لرزه

تنه��ا چند لحظه پس از آغاز زمین لرزه ای که ارتعاش��ات آن در واش��نگتن و 
نیویورك نیز احساس شد، خبر وقوع زمین لرزه سرتاسر شبکه اجتماعی توئیتر را 
فراگرفت. کاربران توئیتری که خود شخصاً زمین لرزه را در خانه ها یا دفاتر کاری 
احساس کرده بودند برای تخفیف استرس، اطالع رسانی و جلوگیری از گسترش 

ترس در میان مردم به این شبکه اجتماعی پناه آوردند.
بر اساس گزارش ان بی سی، کاخ سفید از این زمین لرزه به عنوان فرصتی استفاده 
کرد تا به آمریکایی ها یادآوری کند باید در ش��رایط اضطراری از آمادگی کافی 
برخوردار باشند. همچنین مقامات رسمی آمریکایی از مردم درخواست کردند به 
جای استفاده از ابزارهای مرسوم ارتباطاتی از قبیل تلفن از شبکه های اجتماعی 

برای خبر رسانی، گزارش دادن و یا ارتباط با نزدیکان خود استفاده کنند.
اختالل در سيستم تلفن های همراه

بر اساس گزارش فاکس نیوز، وقوع این زمین لرزه در عین حال منجر به اختالل 
شبکه تلفن همراه در مناطقی شد که زمین لرزه آنها را تحت تاثیر قرار داده بود 
زیرا حجم تماس های تلفنی در این مناطق افزایش شدیدی پیدا کرد. مرکز این 
زمین لرزه در ویرجینیای غربی بوده و گزارشی از وارد آمدن خسارت های بزرگ 
ارائه نش��ده است، با این همه ساختمان های مهمی از قبیل پنتاگون به سرعت 
تخلیه شدند. خدمات تلفن همراه به ویژه در شهرهای بزرگی از قبیل نیویورك 
و واشنگتن دچار اختالل شدید شد اما خطوط ثابت تلفن و همچنین سرویس 
پیامك ها بدون اختالل فعال بودند. این سرویس ها دچار آسیب دیدگی ساختاری 

نشده اند و تنها به دلیل باال رفتن ترافیك شبکه مشکالتی ایجاد شده است.
غير عادی بودن شدت زمين لرزه

در پی وقوع این زمین لرزه، دانشمندان اعالم کردند رخ دادن چنین زمین لرزه ای 
با این شدت در بخشی از ویرجینیا که به خاطر وقوع زمین لرزه های کوچك و 
خفیف شهرت دارد بسیار عجیب است. این زمین لرزه که شدت نهایی آن ۵/۹ 

ریشتر اعالم شده از ایالتهای کارولینا تا نیوانگلند محسوس بوده است.
»کارن فیش��ر« لرزه شناس دانشگاه براون می گوید شدت این زمین لرزه بسیار 
غیر عادی است، این بزرگترین زمین لرزه ای است که تا کنون در این منطقه رخ 
داده اس��ت. منطقه وقوع زلزله منطقه ای است که زمین شناسان آن را به عنوان 
منطقه لرزه ای مرکز ویرجینیا می شناسند. بر اساس گزارش رویترز، محققان می 
گویند با این که شدت زمین لرزه بسیار غیر عادی بوده است، اما محدوده وسیعی 
که امواج لرزه ای آن را تحت پوشش قرار داده اند محدوده ای است که در آن 
زمین لرزه به وقوع می پیوندد. سواحل غربی ایاالت متحده باالتر از مرز میان دو 
صفحه فعال تکتونیکی، آمریکای شمالی و پاسیفیك قرار گرفته است و نیروی 
ناشی از حرکت این صفحه های در کنار یکدیگر منجر به وقوع منظم زمین لرزه 
می شود. در بخش های شرقی هیچ موتور محرکی برای حرکت دادن صفحه های 
تکتونیکی وجود ندارد و از این رو اس��ت که شدت زمین لرزه اخیر در آمریکا 

غیر عادی به نظر می آید.

تنش بين اسالم آباد و واشنگتن؛
پاکستان حکم اخراج بیش از ۲50 دیپلمات 

آمریکایی را صادر کرد
دولت پاکستان با ارسال نامه ای به سفارت ایاالت متحده در اسالم آباد دستور 
خروج بیش از ۲۵۰ دیپلمات آمریکایی از این کش��ور را صادر کرد. به گزارش 
مهر به نقل از روزنامه نیشن، پاکستان اعالم کرده که این تعداد دیپلمات آمریکایی 
باید ظرف ۳۰ تا ۴۰ روز آینده از این کشور خارج شوند. این خبر را یك شبکه 
تلویزیونی خصوصی اعالم کرده و در خبر خود آورده که »کامرون مانتر« سفیر 
آمریکا در اسالم آباد در حال حاضر به تعطیالت رفته و به محض حضور در دفتر 
کارش موضوع اخراج دیپلمات های آمریکایی را پیگیری خواهد کرد. اخراج 
این دیپلمات ها از پاکستان در حالی صورت می گیرد که چند پیش نیز اسالم آباد 
محدودیت هایی را برای سفر دیپلمات های آمریکایی در پاکستان اعمال کرده 
بود. در همین ارتباط س��فارت آمریکا در اس��الم آباد خبر اخراج بیش از ۲۵۰ 
دیپلمات را تکذیب و این موضوع را یك دروغ خوانده است. روابط پاکستان و 
آمریکا پس از اقدام یك جانبه واشنگتن در ترور »بن الدن« در روستای ابوت آباد 
در نزدیکی اسالم آباد به سردی گرائید و یکی از دالیل اعمال محدودیت برای 

سفر دیپلمات ها نیز همین اقدام یکجانبه آمریکا بود.

ساخت »کشور قطر« در بالروس!
رئیس جمهور بالروس از آمادگي کشورش براي اختصاص زمیني مناسب جهت 

احداث »جزیره قطر« در داخل این کشور خبر داد!
به گزارش ایس��نا این توافق در دیدار اخیر الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور 
بالروس با مقامات قطري در دوحه حاصل ش��ده اس��ت. بر این اساس در این 
شهرك قرار است تا تمامي امکانات مورد نیاز شهري کوچك همانند بانك ها، 
مراکز فرهنگي و اداري، آپارتمان هاي مس��کوني، مراکز خدماتي و تفریحي و 

دولت الکترونیك احداث شود.
نکته داراي اهمیت در این پروژه آن است که در محدوده این جزیره قوانین دولت 
قطر اجرا مي شود و به عنوان بخشي از خاك قطر تلقي خواهد شد. طراحان این 
طرح معتقدند که اجراي این پروژه موجب پیشروي منافع قطر به سوي اروپا و 

همچنین جذب سرمایه هاي کشورهاي خلیج فارس به بالروس مي شود. 
لوکاشنکو همچنین به قطر پیشنهاد داده تا ضمن سرمایه گذاري در اقتصاد این 
کش��ور از شرکاي مؤسسه استخراج ماده کاني پتاسیم در بالروس شود. دولت 
بالروس در پي بروز بحران ش��دید مالي که از ابتداي سال میالدي اقتصاد این 
کشور را فلج کرده و ارزش پول ملي آن بیش از هفتاد درصد کاهش یافته است، 
به دنبال سرمایه گذاران خارجي است اما تاکنون موفقیتي به دست نیاورده است.

یک عضو شورای انقالبی:
احتمال استفاده قذافی از تسلیحات 

شیمیایی وجود دارد
یك عضو برجسته شورای انقالبی لیبی نسبت به احتمال استفاده از تسلیحات 

شیمیایی از سوی معمر قذافی دیکتاتور فراری این کشور هشدار داد.
به گزارش مهر به نقل از رس��انه های منطقه، »محمد جبریل« یکی از  رهبران 
انقالبی که در یك کنفرانس مطبوعاتی در دوحه پایتخت قطر صحبت می کرد 
با اعالم این مطلب همچنین اضافه کرد که جنگ علیه معمر قذافی هنوز به پایان 
نرسیده است. روز سه شنبه با عقب نشینی معمر قذافی از باب العزیزیه نیروهای 
انقالبی وارد این منطقه شدند و این در حالی است که معمر قذافی در سخنانی 

عقب نشینی خود از باب العزیزیه را یك »تاکتیك« خوانده است.
این تحوالت در حالی است که ساعاتی پیش خبرگزاری ها از وقوع دو انفجار 
مهیب در طرابلس پایتخت لیبی خبر دادند. آگاهان بر این باورند که این انفجارها 
ناشی از بمباران این شهر از سوی هواپیماهای ناتو بوده است. در تحولی دیگر 
در لیبی انقالبیون اعالم کردند نیروهای وفادار به قذافی چندین موشك اسکاد به 
سوی شهر مصراته در غرب شلیك کرده اند. گفته می شود که این موشك ها از 

سوی شهر »سرت« به سوی مصراته شلیك شده اند.

عضو کميسيون 
اقتصادي:
هیچ آمار 
محرمانه اي در 
حوزه اقتصاد 
وجود ندارد
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زاینده رود
دختری که در پی ارتباط با یك پس��ر جوان به مصرف شیش��ه معتاد 

شده بود، توسط پدرش به قتل رسید. 
در یکی از بعدازظهرهای گرم مردادماه از طریق پلیس ۱۱۰ یك فقره فوت 
مشکوك به کالنتری ۱۶۴ گزارش شد که در این گزارش مأموران کالنتری 
در مح��ل حاض��ر و پس از تأیید خبر، گزارش به دادس��رای امور جنایی و 

پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد و قتل تأیید گردید. 
بنابرای��ن پرون��ده این قتل در اختی��ار کارگاهان اداره دهم ق��رار گرفت تا 
تحقیق��ات تخصصی انجام پذیرد. در تحقیقات اولیه معلوم ش��د مقتول که 
مریم نام دارد توس��ط پدرش به نام س��عید به وسیله یك رشته کمربند خفه 

شده و به قتل رسیده است.
اما پس از به وقوع پیوستن این جنایت، پدر مقتول یعنی سعید متواری شده 
اس��ت. کارآگاهان با انجام تحقیقات و س��ئوال کردن از خانواده و بستگان 
فرد متواری، محل های تردد متهم را شناسایی و تحت کنترل مراقبت های 
نامحس��وس قرار دادند که این اقدامات س��بب شد متهم دستگیر و به اداره 

آگاهی منتقل شود. 
سعید در همان ابتدا به قتل دخترش اعتراف کرد و به بازجویی ماجرا بدین 
ش��رح پرداخت: تا چند ماه پیش در یکی از شهرهای حاشیه تهران زندگی 
می کردیم که متوجه شدیم بدون اطالع من و همسرم، دخترم مریم با پسر 

جوانی به نام محسن ارتباط دوستی برقرار کرده است.
بنابراین تالش کردیم که وی را از ادامه رابطه با این مرد منصرف کنیم. پس 
از مدتی متوجه شدیم که از زمان برقراری ارتباط دوستانه مریم با محسن، 
وی به مصرف شیش��ه و م��واد روانگردان اعتیاد پیدا کرده اس��ت. هر روز 
دخترم��ان را نصیحت می کردیم و او را از آینده خطرناکی که در انتظارش 
بود مطلع می س��اختیم. با التماس و خواهش از او می خواس��تیم که رابطه 
دوس��تی را با محس��ن قطع کند، اما او توجه نمی ک��رد و روز به روز این 

ارتباط را بیشتر می کرد.
تنه��ا فک��ری که به نظر ما رس��ید این بود که به نحوی مریم را از محس��ن 
دور ن��گاه داری��م. بنابراین تصمیم به تغییر محل زندگی گرفتیم. براس��اس 
این تصمیم به تهران آمدیم و در ش��هرك نفت ساکن شدیم. مرتب رفتارها 
 و رف��ت و آمدهای مری��م را کنترل می کردیم و او را از چش��م خود دور

نمی گذاشتیم. 
چگونه قتل اتفاق افتاد:

روز حادث��ه م��ن و مریم در خانه تنها بودیم و همس��رم ب��ه خانه یکی از 
بستگانش رفته بود. من به حمام رفتم اما با این حال مواظب بودم که مریم 
از خانه خارج نشود. پس از مدتی که از حمام بیرون آمدم متوجه شدم که 
دخترم قصد خارج ش��دن از خانه را دارد. به طرق مختلف مانع خروج او 
از خانه شدم. او را نصیحت کردم و با او حرف زدم و وی را از مسیری که 

در حال طی کردنش بود ترساندم. ولی انگار مریم در گوش های خود پنبه 
گذاشته بود و به هیچوجه حرف هایم را نمی شنید و صورتش را به طرف 
دیگری برگرداند و نسبت به صحبت های من بی تفاوت بود. پس از مدتی 
خواس��ت که از خانه خارج ش��ود. من که عصبانی ش��ده بودم به صورتش 
س��یلی زدم تا مانع کار او ش��وم. مریم که از این رفتار من ناراحت شده بود 
با صدای بلند گفت: من به محس��ن عالقه دارم و اگر فرصتی پیدا کنم، از 

خانه فرار می کنم و به نزد او می روم.
 وقتی من این صحبت ها را از مریم شنیدم نتوانستم خودم را کنترل کنم و 
انگار در یك لحظه چیزی نمی فهمیدم و نیرویی کنترل مرا به دست گرفته 
بود. بی اختیار کمربندی را برداش��تم و بی آنکه بفهمم چه می کنم آن را به 
دور گردن مریم انداختم و آنقدر آن را فشار دادم که او خفه شود. وقتی به 
خودم آمدم دیدم رنگ چهره مریم تغییر کرده و او نفس نمی کشد. فهمیدم 

که مریم مرده است.
مضط��رب و دس��تپاچه بودم و یك لحظه به مغزم خط��ور کرد که فرار کنم 
و صحنه را ترك نمایم. برای همین دو روز متواری ش��دم تا این که توس��ط 

پلیس دستگیر شدم. 
شایان ذکر است تحقیقات تکمیلی درباره پرونده مریم در دستور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفته و از س��ویی مقام قضایی دس��تور بازداشت موقت متهم 

)سعید( صادر شده است. 
نکته اینجاست که نظیر این حادثه کم نیست اما چرا باید والدین از فرزندان 
خود آنقدر دور باش��ند که دیر متوجه اشتباه فرزندشان شوند، به طوری که 
هم وی به انحراف کش��یده ش��ده و هم آنان نتوانند کاری برای نجات وی 

انجام دهند و عصبانیت بر آنها غلبه کند و منجر به جنایت شود. 

اعتیاد به شیشه عامل قتل دختر جوان بود

 الدن سلطانی
اشاره

مگر ظلم و س��تم و جنگ در یك س��رزمین چند س��ال 
می تواند به طول بینجامد؟ یك س��ال، دو س��ال ... هر 
روز خبری از س��رزمین های اشتغالی می شنویم: امروز 
نیروهای رژیم صهیونیس��تی به خانه ها یورش بردند یا 
این که در حمله به یك مدرسه، معلم و دانش آموزان را 
به خاك و خون کش��یدند و ... چرا مردم یك س��رزمین 
نم��ی توانند با آرامش در خانه های خود زندگی کنند و 
باید آواره باشند؟ چرا دانش آموز فلسطینی نمی تواند با 

راحتی خیال تحصیل کند؟
ک��دام قانون می گوی��د که مردم برای برپاداش��تن نماز 
محدود هس��تند درحالی که در فلس��طین اینگونه است. 
دورتادور مسجداالقصی را اشغالگران محاصره کردند و 
 از ورود افراد زیر ۴۰ سال به مسجد جلوگیری می کنند.
هر روز رژیم صهیونیستی نقشه از میان برداشتن و کشتار 
رهبران مبارز فلسطینی را می کشد اما نکته اینجاست که 
شقاقی ها، احمدیاسین ها، رنتیسی ها و ... کم نیستند و 
اسرائیل با این تفکر خود به همه می فهماند که از روحیه 

شجاعت مبارزان فلسطینی می ترسد. 
مسلمانان دیگر نقاط جهان نیز پشت این مبارزان هستند 
و ای��ن مهم را با حضور خ��ود در راهپیمایی های ضد 
رژیم صهیونیستی ثابت می کنند چرا که بر این باورند که 

قدس همواره به اتحاد مسلمانان چشم دوخته است. 
ام��ام خمین��ی )ره( بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران 
من��ادی و جلودار دفاع از مظلوم��ان و ملت های تحت 
س��تم بود. ایش��ان حتی س��ال ها قبل از پیروی انقالب 
اسالمی در ایران، مسلمانان جهان را به حمایت از ملت 
مظلوم فلس��طین فرامی خواند. پس از پیروزی انقالب 
نیز با تأکید امام خمینی، حمایت از مردم فلس��طین، در 
اولویت های سیاست های راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران قرار گرفت. ازجمله اقدامات مؤثر و دوراندیشانه 
ام��ام خمینی )ره( در دفاع از حقوق فلس��طینیان، تعیین 
آخرین جمعه ماه مب��ارك رمضان به عنوان روز جهانی 
قدس بود. ایش��ان از مسلمانان جهان خواست تا در این 
روز به حمایت از ملت فلسطین برخیزند و نفرت خود 

را از رژیم صهیونیستی و حامیان آن اعالم کنند.
امام خمینی در پیامی در این باره نوش��ت: من از جمیع 
مسلمانان جهان دعوت می کنم آخرین جمعه ماه مبارك 

رمضان را، که از ایام قدر است و می تواند تعیین کننده 
سرنوش��ت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس 
انتخاب و طی مراسمی، همبستگی بین المللی مسلمانان 
را در حمایت از حقوق قانونی مردم مس��لمان فلسطین، 
اعالم کنند. دین اس��الم، برای دفاع از مظلوم و مبارزه با 
ظال��م، اهمیت ویژه ای قائل اس��ت. در این دین بزرگ، 
هیچ گونه س��تم و تعدی به دیگران پذیرفته نیس��ت و 
مس��لمانان وظیفه دارند به هر ش��کل ممک��ن در برابر 
س��تمگران ایس��تادگی کنند. امام علی )ع( در این زمینه 
می فرماید: یاور مظلوم و دش��من ظالم باشید. در آیات 
متعدد قرآن نیز مبارزه با مس��تکبران و دش��منان اسالم 
مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. از جمله در س��وره نساء 

آیه ۷۵ می خوانیم:
»چرا در راه خدا و برای نجات مردان و زنان و کودکانی که 
 )به دست ستمگران( تضعیف شده اند، پیکار نمی کنید؟
همان افرادی که می گویند پروردگارا، ما را از  این شهر 
که اهلش س��تمکارند، بیرون ببر؛ و از جانب خود برای 
ما سرپرس��تی قرار ده؛ و از طرف خود یار و یاور برای 

ما تعیین فرماد. 
ام��روزه یک��ی از مصادی��ق عینی این آیه م��ردم مظلوم 
فلس��طین هس��تند که س��رزمین آنها از ده ها سال پیش 
 توسط صهیونیس��ت ها اشغال شده است. تاکنون ده ها
هزار تن از فلس��طینیان ش��هید یا مج��روح و میلیون ها 
نف��ر آواره ش��ده اند و ه��زاران تن نی��ز در زندان های 
رژیم صهیونیس��تی به س��ر می برند. با این حال، روند 
سرکوب و کشتار فلسطینی ها پایان نیافته است و رژیم 
صهیونیستی هر از چندی، جنایات جدیدی را علیه مردم 

فلسطین، مرتکب می شود. 
وضعیت اس��ف بار فلس��طینی ه��ا در نوار غ��زه، نماد 
مظلومیت آنهاس��ت. از حدود چهار س��ال پیش یك و 
نیم میلیون فلسطینی س��اکن غزه تحت محاصره شدید 
غذای��ی و دارویی رژیم صهیونیس��تی ق��رار گرفته اند. 
حمله وحش��یانه ارتش رژیم صهیونیس��تی به نوار غزه 
در نخس��تین روزهای س��ال ۲۰۰۹ ک��ه نزدیك هزار و 
۵۰۰ ش��هید و پنج هزار و ۵۰۰ مجروح بر جا گذاشت، 
وضعیت مردم غزه را وخیم تر کرد. این حمله ویرانگر، 
تقریباً سه میلیارد دالر خسارت به ساختارهای زیربنایی 
غزه وارد ک��رد. در واقع مردم مظل��وم و مقاوم غزه، به 
دلیل تالش برای رس��یدن به حقوق خود و پافشاری بر 

حمایت از دولت قانونی حماس، تحت ش��دیدترین و 
غیرانس��انی ترین محدودیت ها ق��رار گرفته اند. آنها نه 
تنه��ا از نظر غذا، بلکه از نظر دارو نیز به ش��دت تحت 
فشار هس��تند. وزارت بهداشت دولت منتخب فلسطین 
چن��دی پیش اعالم کرد که ذخیره ۱۰۴ قلم دارو و ۱۰۱ 

نوع وسیله پزشکی در غزه به پایان رسیده است. 
یکی از اقدامات برجس��ته و قابل تحسین برای شکستن 
محاصره غزه، اعزام کاروان کش��تی های کمك رسانی، 
موس��وم ب��ه کاروان آزادی به غزه بود. ای��ن کاروان در 
سی و یك می گذشته مورد حمله وحشیانه ارتش رژیم 
صهیونیستی قرار گرفت و در جریان حمله ۹ تن کشته و 
تعدادی مجروح شدند. این جنایت صهیونیست ها، خشم 
 اف��کار عمومی را بیش از پیش برانگیخت و تالش های
 جهان��ی را ب��رای کمك رس��انی به مردم غ��زه افزایش

داد.
به نقل از یك سایت رادیویی حمله مردم فلسطین، تنها 
در نوار غزه جریان ندارد، بلکه در کرانه غربی رود اردن 
نیز فلس��طینی ها با حمالت و تجاوزات صهیونیست ها 
مواجه هس��تند. رژیم صهیونیستی با ایجاد شهرك های 
صهیونیس��ت نش��ین می کوش��د تعادل وضعیت را در 
س��رزمین های اش��غالی به نفع صهیونیست ها دگرگون 
س��ازد. این رژیم تحت فش��ارهای جهانی حاضر شده 
اس��ت تا ۲۶ سپتامبر، شهرك س��ازی را متوقف کند. اما 
به نوشته روزنامه هاآرتص، رژیم صهیونیستی به محض 
پای��ان یافتن این مهل��ت کار احداث دو ه��زار و ۷۰۰ 
واحد مس��کونی صهیونیست نشین را در کرانه باختری 
آغاز خواهد کرد. به این ترتیب س��اخت مس��کن برای 
صهیونیس��ت های متجاوز در سرزمین های فلسطینی و 
به موازات آن اخراج فلس��طینی ها از خانه هایش��ان به 

بهانه های مختلف همچنان ادامه خواهد یافت. 
یکی از معضالت تأس��ف بار فلسطین، وضعیت ناگوار 
مس��جداالقصی، قبل��ه اول مس��لمانان و مح��ل معراج 
حضرت محمد)ص( اس��ت. صهیونیس��ت ها از س��ال 
۱۹۶۷ که بر این مکان مقدس مس��لط ش��دند، تخریب 

تدریجی آن را آغاز کردند. 
صهیونیست ها مدعی هستند که مسجداالقصی بر ویرانه 
های معبد هیکل سلیمان ساخته شده است و قصد دارند 
ب��ا انهدام این مس��جد، معبدی به ج��ای آن بنا کنند. به 
همین دلیل از س��ال ۱۹۶۷ تاکنون مسجداالقصی بارها 

مورد تعرض قرار گرفته اس��ت که مهم ترین آنها، آتش 
زدن این مس��جد در سال ۱۹۶۹ توسط یك صهیونیست 
افراط��ی بود. تاکن��ون حفاری های متع��ددی در زیر و 
اطراف این مکان مقدس و تاریخی انجام شده که آن را 

با خطر انهدام مواجه کرده است. 
به وی��ژه از زمان روی کار آمدن دولت تندروی بنیامین  
نتانیاه��و، اقدام��ات خرابکارانه رژیم صهیونیس��تی در 
مسجداالقصی افزایش یافت. تعرض رژیم صهیونیستی 
تنها منحصر به مس��جداالقصی نیس��ت، بلکه این رژیم 
می کوش��د مسلمانان را از ش��هر بیت المقدس براند و 
صهیونیست ها را جایگزین آنها کند. رژیم صهیونیستی 
خانه های بسیاری از فلسطینیان را تخریب کرده و اماکن 

صهیونیست نشین را گسترش داده است.
محمد صبیح یک��ی از اعضای اتحادیه ع��رب در امور 
فلسطین، در س��الگرد به آتش کش��یدن مسجداالقصی 
هش��دار داد که رژیم صهیونیستی درصدد تکمیل طرح 
یهودی سازی بیت المقدس تا سال ۲۰۲۰ است. همچنین 
یوسف جمعه سالمه، خطیب جمعه مسجداالقصی تأکید 
کرد که رژیم در حال تغییر نشانه های اسالمی شهر قدس 
و تبدیل آن به یك شهر صهیونیستی است. آنها همچنین 
پ��ارك های��ی را در قدس تأس��یس کردند ک��ه در آنها 
 صهیونیست و یهودیت تبلیغ می شود. ساخت موزه ای
در زیر مس��جداالقصی نی��ز در چارچوب یهودی کردن 

بیت المقدس ارزیابی می شود. 
رژیم صهیونیس��تی در ارتکاب همه جنایات خود، اعم 
از اش��غال فلس��طین، کش��تن و آواره کردن فلسطینیان، 
تالش ب��رای یهودی ک��ردن بیت المق��دس و تخریب 
مسجداالقصی، از حمایت غرب به ویژه آمریکا برخوردار 
بوده است. این رژیم نامشروع اصوالً با حمایت انگلیسی 
و آمریکا تأسیس شد و اکنون نیز با حمایت دولت های 
غرب��ی به جنایاتش ادامه می دهد. به همین دلیل، دولت 
ه��ای اروپایی و آمریکا در جنایات رژیم صهیونیس��تی 
شریك هس��تند. آنچه جای تأسف بیشتری دارد تمایل 
دولت های عربی به مذاکره و برقراری ارتباط با دشمن 

صهیونیستی است.
مذاکرات رس��می اعراب و رژیم صهیونیس��تی از سال 
۱۹۹۱ آغاز ش��د، اما دس��تاورد مهمی برای دولت های 
عربی نداش��ت. همچنین گفتگوهای سازمان آزادیبخش 
فلسطین )ساف( با این رژیم، مایه یأس و ناامیدی مردم 
فلسطین شد تا جایی که یکی از دالیل آغاز انتفاضه دوم 
فلسطین، همین موضوع بود. با این حال، ساف بار دیگر 
آمادگی خود را برای گفتگو با رژیمی اعالم کرده است 

که دستش به خون مردم فلسطین آلوده است. 
گفتنی اس��ت در ش��رایطی که مردم فلسطین هر روز با 
جنایتی جدید از س��وی صهیونیست ها مواجه هستند، 
هم��ه مس��لمانان جهان در براب��ر آنها مس��ئولند. پیامبر 
اکرم)ص( تأکید می کند: مسلمانی که به فکر مشکالت 
دیگر مسلمانان نباشد، نمی توان مسلمان نامید. بنابراین 
هرگون��ه کمك مس��لمانان به ب��رادران دین��ی خود در 
فلسطین، در واقع ارادی یك وظیفه دینی است. در واقع 
روز جهانی قدس فرصت مناس��بی اس��ت که مسلمانان 
و حتی هم��ه آزادی خواهان می توانند صدای اعتراض 
خود را علیه رژیم صهیونیس��تی و حامیانش بلند کنند و 

انزجار خود را از آنها اعالم کنند.
آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی در این 
زمینه می فرماید: راهپیمایی روز قدس فریاد مس��لمانان 
علیه غده س��رطانی اسرائیل است که مثل خوره به جان 
جهان اس��الم افتاده است. بی ش��ك، اکنون جهانیان از 
جنایات رژیم صهیونیس��تی بیشتر آگاه شده اند و افکار 
 عمومی به اینگونه جنایات، حساس��یت بیش��تری نشان 
می دهد. بنابراین، برگزاری هرچه باشکوهتر روز جهانی 
قدس، از یك طرف حمایت از مردم و آرمان فلس��طین 
اس��ت و از س��وی دیگر انزجار جهان اسالم را از رژیم 

صهیونیستی و حامیان آن، نشان می دهد. 

خبر

جامعه

شیوه نامه ارتقاي اورژانس هاي بیمارستاني 
تدوین مي شود 

راه اندازی پایگاه جدید اختصاص 
شناسه ملي به اشخاص حقوقي کشور

آژیر

زاینده رود
طبق آمار پزشکی قانونی به طور 
متوس��ط در س��ال ۱۱۱۹ نفر با سالح 

سرد در کشور کشته می شوند. 
 استفاده از سالح های سرد در درگیری ها
و زورگیری ها ازجمله مس��ائلی است 
ک��ه همواره نظ��ر کارشناس��ان نیروی 
انتظام��ی و دس��تگاه قضایی را به خود 
جلب کرده اس��ت. در نیمه دوم س��ال 
۸۹ پلی��س آگاهی از برخ��ورد قاطعانه 
با س��الح های س��رد در نقاط استان به 
ویژه نقاطی که بیش��ترین صحنه های 
درگی��ری و قت��ل در آنجا رخ می دهد 
خب��ر داد. به طوری که ب��ا اجرای این 
طرح تعدادی دستگیر شدند. از ابتدای 
س��ال ۹۰ تاکنون در جراید و رسانه ها 
به این موضوع کمتر پرداخته می شد تا 
این که ماجرای قتل قویترین مرد ایران 
یعنی روح اله دادادشی با ضربات چاقو 
پیش آمد و توجه رس��انه ها به سمت 
طرح مبارزه با س��الح سرد جلب شد. 
ح��ال بهتر دیدیم که ب��ه تاریخچه این 

طرح مراجعه کنیم:
اولین بار نیروی انتظامی در س��ال ۸۶ 
موض��وع برخ��ورد جدی ت��ر با حمل 
س��الح سرد را به عنوان راه حلی برای 
کاهش وقوع جرایم خشن مطرح کرد. 
پس از آن الیح��ه ای در مجلس هفتم 
مطرح و در خرداد ۸۶ یك فوریت آن 
در صحن علنی تصویب شد اما الیحه 
به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
ارجاع ش��د تا مورد بررسی بیشتر قرار 

گیرد.
س��ازمان پزش��کی قانونی اعالم کرده 
است براساس آمار میانگین سنی قاتالن 
در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ سال است. این 
مرجع رس��می اضافه می کند بیش از 
پن��ج میلیون پرونده نزاع در ۱۰ س��ال 
گذشته مرتبط با استفاده از سالح سرد 
بوده اس��ت که براس��اس پرونده های 
ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در 
ده��ه ۸۰، بیش از یازده هزار تن بر اثر 

اصابت سالح سرد جان باختند. 
آمار نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ای��ران نیز حاکی از این اس��ت که ۶۹ 
درص��د از قتل ها ب��دون برنامه ریزی 
قبلی رخ داده و فردی که مرتکب قتل 
شده است هیچ طرح و نقشه ای برای 
جنایت نداش��ته و در بس��یاری از این 
نمونه ها قابل دسترس بودن آلت قتاله 

برای قاتل قتل را تسهیل کرده است. 

فت��اح با تأکید بر این ک��ه مراجع قانون 
گذار برای منع س��الح گرم قانونی در 
نظر گرفت��ه اند، اما توج��ه چندانی به 
معضل سالح س��رد نداش��تند، افزود: 
باتوجه به آمار نزاع ها و یا قتل هایی که 
 در پی یك عصبانیت آنی رخ می دهد،
تصویب قانون ب��رای ممنوعیت حمل 
سالح سرد در مجلس شورای اسالمی 
و ش��ورای نگهبان ضروری به نظر می 
رس��د. وی تصریح ک��رد: در صورت 
تصوی��ب و اجرایی ش��دن این قانون، 
دستگاه قضایی و مجریان آن می توانند 
مقتدرانه در ارتباط با موضوع س��الح 
س��رد عمل کنند. این وکیل دادگستری 
گفت: اگ��ر مجلس موضوع برخورد با 
س��الح س��رد را هر ردیف سالح گرم 
ق��رار دهد و برایش مجازات س��نگین 
پیش بین��ی نمای��د، نی��روی انتظامی، 
حقوق��دان ه��ا و دس��تگاه قضایی این 
اهتم��ام را دارند که بتوانند به گونه ای 
ب��ا این موضوع برخورد کنند که همراه 
با عنصر اطالع رس��انی، میزان این نوع 
جرایم کاهش پی��دا کند. فتاح تصریح 
ک��رد: بای��د تعریف دقی��ق و کاملی از 
سالح سرد ارائه تا حدود آن مشخص 
ش��ود و برای مثال باید قانون به گونه 
ای تنظیم ش��ود که فردی که فروشنده 
چاقوی آش��پزخانه اس��ت و ی��ا آن را 
خری��داری ک��رده، متهم ب��ه فروش یا 

حمل اسلحه سرد نشود. 
به نقل از ایرنا، یك کارش��ناس جامعه 
شناس��ی با بیان این که تشدید مجازات 
حامالن سالح سرد می تواند در کاهش 
جرایم مؤثر باشد، در امور انگیزه برخی 
افراد از حمل سالح سرد گفت: برخی 
اف��راد به خاطر کمب��ود توجه و تزلزل 
ش��خصیت اینگونه سالح ها را با خود 
حمل می کنند زیرا حمل این سالح ها 
نوعی حس اعتماد به نفس و شجاعت 

کاذب به آنها می دهد. 
احم��دی تصریح کرد: برخ��ی از افراد 
جامعه مانند رانندگان تاکس��ی و زنان 
که جزء دس��ته اراذل و اوباش نیستند، 
دلیل داشتن اسلحه سرد را نبود امنیت 
و دفاع از خود عنوان می کنند. بنابراین 
قانونگذاران باید با حساس��یت خاص 
به تصوی��ب ممنوعیت حمل اس��لحه 
س��رد بپردازن��د و به ق��دری ضریب 
امنیت جامعه را باال ببرند تا این وسیله 
خطرناك مایه اطمینان خاطر برای دفاع 

در مقابل اراذل و اوباش نباشد.

در سال بیش از 1100 نفر با سالح سرد 
در کشور کشته می شوند

به مناسبت روز جهانی قدس؛

قدس همواره به اتحاد مسلمانان چشم دوخته است

زاینده رود
اعض��ای ی��ك بان��د خانوادگی ک��ه در اصفه��ان اقدام به س��رقت 
 داخ��ل خودرو می کردند، توس��ط پلیس اصفهان شناس��ایی و دس��تگیر

شدند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان، ضمن اشاره به این مطلب افزود: در 

پی وقوع یك فقره س��رقت داخل خ��ودرو و دادخواهی مالباخته پیگیری 
موضوع در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

س��رهنگ محمدعلی بختیاری خاطرنش��ان کرد: پ��س از انجام تحقیقات 
میدانی، مخفیگاه س��ارقان شناسایی و نیروها با هماهنگی مقامات قضایی 

به محل موردنظر اعزام شدند. 
وی گفت: در یك عملیات از قبل طراحی ش��ده و غافلگیرانه چهار عضو 
این خانواده س��ارق که در رده های س��نی ۲۵، ۳۳ و ۴۰ سال قرار داشتند 

دستگیر شدند. 
س��رهنگ بختیاری تصریح کرد: در بازرس��ی از این منزل تعداد سه قطعه 
کارت س��وخت، یك عدد کیف جیبی، سه دس��تگاه گوشی تلفن همراه، 
چهار ع��دد فلش مموری، یك عدد ت��رازوی دیجیتال مخصوص توزین 

موادمخ��در، ۹ عدد لول��ه پایپ، مقادیری موادمخدر از نوع شیش��ه، یك 
دستگاه پژو پارس با پالك خودروی پراید و یك دستگاه خودروی پراید 

با شماره جعلی کشف و ضبط شد
فرمان��ده نیروی انتظامی شهرس��تان اصفهان با اش��اره به ای��ن که متهمان 
ب��ا یکدیگر نس��بت ب��رادر، خواهر، م��ادر و دایی داش��تند گفت: همگی 
اف��راد این خانواده معتاد به شیش��ه بودند و در تحقیق��ات ابتدایی به بزه 
 انتس��ابی اقرار و به چند فقره سرقت در دیگر شهرهای کشور نیز اعتراف

کردند.
 س��رهنگ بختیاری در خاتمه ضمن اشاره به این که پدر این خانواده هم 
اکنون در زندان به سر می برد، افزود: متهمان به همراه پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.  

باند خانوادگی سرقت داخل خودرو 
منهدم شد

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارس��تاني و 
تعالي خدمات بالیني وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��کي از تدوین 
ش��یوه نام��ه ارتق��اي اورژان��س هاي 
بیمارس��تاني در آینده اي نزدیك خبر 

داد.  
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي، 
حمید رواقي گفت: این ش��یوه نامه با 
الزاماتي همچون بهبود کیفیت خدمات 
بالین��ي در اورژانس ها و پاس��خگویي 
بهتر این بخش ها، رضایتمندي بیش��تر 
مردم از خدم��ات دهي اورژانس ها را 

موجب خواهد شد.
وي افزود: ش��یوه نامه یاد شده در پي 
بازرسي هاي سرزده به اورژانس هاي 
بیمارس��تاني و شناس��ایي نقاط ضعف 
ای��ن بخش ه��ا تدوین مي ش��ود و به 
 رفع نارس��ایي هاي اورژانس ها تأکید 

دارد. 
رواقي اظهار داشت: مشکالت فیزیکي 
و س��اختماني، کمب��ود نی��رو، کمبود 
متخص��ص، مش��کالت س��اختاري و 
بیمار،  پذیرش  مش��کالت  تشکیالتي، 

ازدحام بیم��ار در اورژانس هاي تروما 
بیم��ار محوري،  )تصادف��ات(، ع��دم 
و  اورژان��س  فرآینده��اي  در  نق��ص 
نامناس��ب مهم ترین  سیستم آموزشي 
مش��کالت احص��ا ش��ده اورژانس ها 
 در بازدیده��اي ب��ه عمل آم��ده بوده
اس��ت. وي اف��زود: تم��ام اقدامات و 
فرآیندهاي مدیریتي این بخش ها باید 
در جهت پاس��خگویي به مش��کالت 
باش��د. رواقي از اعضاي هیات علمي، 
اس��تادان و رزیدنت هاي بیمارس��تان 
ه��ا خواس��ت اورژانس ه��ا را جدي 
بگیرن��د زیرا ای��ن بخش ه��ا قلب و 
ویترین بیمارس��تان ها بوده و موجب 
رضایتمن��دي یا عدم رضایت مردم مي 

شوند. 
مدی��رکل دفت��ر مدیریت بیمارس��تاني 
وزارت بهداش��ت در پای��ان، ارتق��اي 
فرآینده��اي مدیریت��ي، ب��ه کار گیري 
نیروهاي جدید و چینش درست نیروها 
در اورژانس ها را اق��دام مهم دیگري 
در جه��ت ارتق��اي کیفی��ت خدمات 
اورژانسي بیمارس��تان ها ارزیابي کرد 

که باید با جدیت انجام شود. 

س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك کش��ور 
اع��الم ک��رد پایگاه جدی��د اختصاص 
شناسه ملي به اشخاص حقوقي کشور 

راه اندازي شد.  
ب��ه گ��زارش روابط عمومي س��ازمان 
ثبت اس��ناد و امالك کش��ور، از جمله 
امکانات این پایگاه ارائه پاسخ استعالم 
شناسه ملي اشخاص حقوقي کشور از 

طریق پرداخت اینترنتي است. 
از میان اشخاص حقوقي کشور تا کنون 
شناسه ملي بیش از یك میلیون و ۲۰۰ 
هزار ش��رکت و موسس��ه غیر تجاري 

در این پایگاه قرار داده ش��ده اس��ت و 
با برنامه ریزي ه��اي انجام گرفته، در 
آینده نزدیك شناسه ملي همه اشخاص 
حقوق��ي اس��تخراج و جهت اس��تفاده 
عم��وم در ای��ن پای��گاه ق��رار خواهد 
گرفت. بر اس��اس این گ��زارش، همه 
اش��خاص حقیقي و حقوقي مي توانند 
پ��س از جس��تجو و یافتن ش��خصیت 
حقوق��ي مورد نظ��ر و پرداخت هزینه 
استعالم به صورت الکترونیکي نسبت 
به مشاهده و چاپ پاسخ استعالم بدون 

مراجعه به ادارات ثبت اقدام کنند. 

دث
حوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

فرماندار بروجن:
تحویل 100واحد مسکن مهر 

در هفته دولت
یکصد واحد مس��کن مهر در هفته دولت س��الجاری بهره برداری و 
به متقاضیان تحویل داده می ش��ود.  فرماندار بروجن گفت: احداث 
واحدهای مس��کن مهر در ش��هرك الهیه بروجن از روند پیش��رفت 
مطلوبی برخوردار است. فتاح کرمی تصریح کرد: این طرح در بخش 
مسکن خودمالکی روند بسیار مناسبی را دارد اما در قالب گروه های 

ساخت به تالش و همکاری بیشتر مسئوالن نیاز دارد. 
وی افزود: فراهم شدن سریعتر امکانات و تسهیالت زندگی از قبیل 
فضای س��بز، مسجد و مدارس در شهرك های مسکن مهر به تالش 
ش��هرداری ها و هم افزایی دستگاه های خدمات رسان بستگی دارد. 
ش��هرك الهیه بروجن از شهرك هایی است که طرح مسکن مهر در 

آن در حال اجرا است.

 اختصاص 7/7 میلیارد ریال
 به طرح های هالل احمر
چهارمحال و بختیاری 

مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر چهارمحال وبختیاری از اختصاص 
هف��ت میلیارد و۷۰۰میلیون ریال به طرح های این جمعیت درس��ال 
ج��اری خبرداد. محم��د فروغی در گفتگو با ایرن��ا تعداد پروژه های 
عمرانی هالل احمر اس��تان را ۱۵پروژه اعالم کرد وگفت: این اعتبار 
از محل اعتبارات تملك دارایی ها و س��رمایه ای اس��تان و کشوری 
برای بهره برداری طرح های در دس��ت اجرا هزینه خواهد ش��د. وی 
پن��ج پایگاه ام��داد جاده ای، انبارهای امدادی س��اختمان س��تاد، دو 
استخر شنا، سالن ورزش��ی و مراکز رفاهی را از مهم ترین طرح های 
دردست اجرای این جمعیت برشمرد. دکتر فروغی به نقش جمعت 
هالل احمر در کمك به آس��یب دیدگان حوادث غیر طبیعی اش��اره 
ک��رد و گفت: این جمعیت هم اکنون س��رگرم جمع آوری کمك به 

قحطی زدگان سومالی است.

افتتاح 41 پروژه صنعت و معدن 
 در هفته دولت 

معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۱ پروژه 
صنعت و معدن در هفته دولت این اس��تان افتتاح می ش��ود. محمود 
عیدی در گفتگو با ایرنا افزود: ۱۷۳ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات 
اس��تانی و ملی برای این تعداد پروژه هزینه ش��ده است. وی اظهار 
داشت: ۲۵۵ نفر به طور مستقیم در این پروژه های صنعتی و معدنی 
مش��غول به کار می ش��وند. عیدی بیان داشت: تصفیه خانه فاضالب 
شهرك صنعتی سامان با ۱۷ میلیارد ریال اعتبار، تصفیه خانه فاضالب 
شهرك صنعتی کوهرنگ با ۱۱ میلیارد ریال، تولید محصوالت لبنی با 
۱۵ میلیارد ریال، تولید عایق رطوبتی با ۲۰ میلیارد ریال و تولید فوالد 
مفتولی با ۱۸ میلیارد ریال اعتبار از مهم ترین این پروژه هاس��ت. وی 
تولید سنگ الشه، شن و ماسه کوهی، مرمریت، انواع سیم آلومینیومی 
و قطعات کش��اورزی را از دیگ��ر پروژه های معدنی و صنعتی قابل 
افتتاح در هفته دولت عنوان کرد. این مسئول یادآور شد: پروژه های 
صنعتی و معدنی مذکور در شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، 

لردگان، کیار و کوهرنگ بهره برداری می شوند.

رئيس مرکز تحقيقات آب:
رودخانه زاینده رود دارای سیستم 

خود پاالیی است
رئیس مرکز تحقیقات آب اس��تان چهار محال و بختیاری با اشاره به 
این که استان های همجوار دلیل انتقال آب از زاینده رود را آلودگی آب 
عنوان کرده اند، گفت: رودخانه زاینده رود دارای سیستم خود پاالیی 
است که موجب می شود آب هیچگونه آلودگی نداشته باشد. حسین 
صمدی در گفتگو با مهر با اشاره به این که هیجگونه آلودگی آب در 
رودخانه زاینده رود وجود ندارد، اظهار داش��ت: رودخانه زاینده رود 
به صورت ش��یب دار در جریان اس��ت و این رودخانه همانند یك 
تصفیه خانه عمل کرده و آب را تصفیه می کند. وی افزود: خروجی 
آب از اس��تان در تمامی فصول سال از رودخانه زاینده رود ۹ درصد 
است و این دبی خروجی آب آمار ۳۵ ساله وزارت نیرواست. رئیس 
مرکز تحقیقات آب اس��تان چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که 
وزارت نیرو درمورد بحث های انتقال آب استان در مورد نحوه انتقال 
آب باید تجدید نظرکند، بیان داشت: با انتقال آب به اصفهان از طریق 
تونل مش��کل کم آبی در این استان حل نمی شود زیرا مدیریت آب 
در استان اجرایی نمی شود و در این استان کشاورزان به کشت برنج 
که به آب زیاد نیاز دارند پرداخته اند. وی تصریح کرد: وجود باغات 
در منطقه پایین دس��ت زاینده رود موجب این امر ش��ده که باغات 
همانند یك فیلتر طبیعی عمل کرده و موجب بیشتر شدن آب زاینده 

رود شود. 
صم��دی با بیان این که باغات آب را افزایش می دهند، بیان داش��ت: 
باغات موجب می ش��ود که آب پیرامون کوهس��تان های این بخش 
تولی��د و نفوذ کند و بعد موجب زایش در آب رودخانه ش��ود. وی 
تأکید کرد: توزیع آب رودخانه در تمامی فصول سال مساوی است. 
رئیس مرکز تحقیقات آب استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: 
آب باید از بستر خود رودخانه انتقال پیدا کند و حفرتونل برای کنترل 

آلودگی مؤثر نیست.

اشتغال مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی منع قانونی دارد

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: مستمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی حق اشتغال در جای دیگری را ندارند و این موضوع 

منع قانونی دارد.
ب��ه گزارش موج، علی اصغر دادخ��واه با بیان این که اداره کل تأمین 
اجتماعی استان اصفهان آماده دریافت گزارشات نهادهای کارگری و 
اشخاص درباره اشتغال به کار مجدد مستمری بگیران تحت پوشش 
این سازمان اس��ت، اظهار داشت: در صورت مشاهده با آن برخورد 

جدی خواهد داشت.
وی با بیان این که با وجود فعالیت خوب نیروهای جوان و متخصص 
به کارگیری افراد بازنشسته درست و قانونی نیست، اظهار داشت: در 
مرحله اول به این گونه واحدها از س��وی نهادهای مربوط تذکر داده 
می شود و اگر مورد برطرف نشود با آن مورد برخورد قانونی و جدی 

انجام می شود.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان به تعلیق پرداخت مستمری 
این افراد در صورت گزارش به اش��تغال اشاره کرد و بیان داشت: در 
صورت اشتغال مستمری بگیران مستمری آنان تعلیق می شود و پس 
از ترك کار با محاس��به س��ابقه پرداخت حق بیمه جدید و همچنین 

دستمزد مستمری ترمیم و دوباره پرداخت می شود.

میدان های آزادی و جمهوری 
صاحب پارک سوار می شوند

احداث پارك س��وار ها بر اساس مطالعات و نیاز سنجی ها یکی از 
برنامه های پنج ساله شهرداری اصفهان است و طبق این برنامه مقرر 

شده تا میدان های آزادی و جمهوری صاحب پارك سوار شوند.
به گزارش ایمنا، رئیس کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان با بیان این مطلب اظهار داش��ت: مشکالت 
ترافیکی و حجم قابل توجه تردد وس��ایل نقلیه عمومی و شهروندان 
در این دو میدان، ش��هرداری را بر آن داشت تا با احداث پارك سوار 

از هرج و مرج موجود در این میدان ها بکاهد.
مصطفی بهبهانی با بیان این ک��ه مطالعات اولیه همچنین مکان یابی 
پارك س��وار میدان آزادی انجام ش��ده اس��ت، خاطر نشان کرد: این 
پارك س��وار با همکاری دانش��گاه اصفهان و در اراضی این دانشگاه 
اح��داث خواهد ش��د.  وی همچنین به پیش بینی های انجام ش��ده 
برای ساماندهی ترافیکی میدان جمهوری اشاره و اضافه کرد: احداث 
پارك س��وار در میدان جمهوری نیز به جهت ساماندهی ترافیکی آن 
پیشنهاد شده است و در حال حاضر این طرح مرحله مطالعات خود 

را سپری می کند.
رئیس کمیس��یون عمران معماری و شهرس��ازی ش��ورای اس��المی 
ادامه داد: احداث این پارك س��وار در زی��ر میدان و یا در اطراف آن 
از پیش��نهادات مطرح ش��ده بوده که امید اس��ت با اجرای این طرح 

مشکالت کنونی میدان جمهوری رفع شود. 
وی ب��ا تأکید بر این که با احداث این پارك س��وار ها به ش��دت از 
نابه س��امانی های ترافیکی این دو میدان بزرگ ش��هر کاسته خواهد 
ش��د، اذعان داشت: امید اس��ت با اجرای برنامه پنج ساله بسیاری از 

مشکالت کنونی کالنشهر اصفهان در این خصوص مرتفع گردد.

خداقلی:
 وضعیت خشکسالی در اصفهان

نگران کننده است
مدیر پایگاه مدیریت خشکس��الی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان گفت: وضعیت س��ال آبی ج��اری در اصفهان بیانگر وجود 

شرایط نگران کننده خشکسالی در این استان است.
مرتضی خداقلی در گفتگو با مهر با اشاره به این که اصفهان در شرایط 
نسبتاً بدی به لحاظ خشکسالی قرار دارد، افزود: مقایسه وضعیت سال 
آبی جاری از مهرماه سال گذشته تا ماه های منتهی به تیرماه ۹۰ با سال 
جاری نشان می دهد که شرایطی نگران کننده در مورد وضعیت حال 

و آینده استان اصفهان وجود دارد.
وی با بیان این که استان اصفهان، هفتمین استان درگیر با خشکسالی 
شدید در کشور محسوب می شود، اظهار داشت: مطالعات انجام شده 
در زمینه وضعیت خشکس��الی طی ۱۰ ماه گذشته نشان می دهد که 
اس��تان اصفهان هفتمین استان درگیر با خشکسالی در کشور بوده و 

وضعیت مطلوبی نداشته است.
مدیر پایگاه خشکسالی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره 
به آمار اعالم ش��ده تا پایان تیرماه سال جاری، تصریح کرد: هم اکنون 
خشکس��الی بر تمامی استان اصفهان حاکم شده و متأسفانه به نسبت 
ماه های گذش��ته نیز شاهد بروز شرایط وخیم تری هستیم. وی اضافه 
کرد: بر اساس آمار موجود، استان اصفهان بعد از استان هایی نظیر یزد، 
بوشهر، خوزستان، هرمزگان، س��منان و قم در رتبه هفتم استان های 

کشور از نظر شدت خشکسالی در کشور جای گرفته است.
خداقلی در ارتباط با وضعیت خشکس��الی در س��طح استان اصفهان 
نیز بیان داشت: استان اصفهان در خردادماه سال جاری رتبه سیزدهم 
اس��تان های کشور در ارتباط با خشکسالی را به خود اختصاص داده 
بود اما در تیرماه با صعود شش پله ای به سمت وخیم تر شدن اوضاع، 

شرایط بدتری را در حوزه خشکسالی تجربه کرد.
وی با تأکید بر این که با درنظرگیری تمامی جوانب، اس��تان اصفهان 
هنوز به مرحله بحران در زمینه خشکس��الی نرسیده است، ادامه داد: 
طی تیرماه سال جاری استان اصفهان شاهد خشکسالی با درجه های 
بسیار ش��دید، شدید، متوس��ط و خفیف بود اما اثری از ترسالی در 

استان مشاهده نشد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفهان با دعوت برای حضور گس��ترده در 
روز قدس بر عدم اس��تفاده از بالگرد در اطراف آثار 
تاریخی، در مراسم راهپیمایی روز قدس تأکید دارد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری اصفهان، اس��فندیار 
حی��دری پور افزود: ای��ن اداره کل با توجه به این که 
این مراس��م عبادی، سیاس��ی در اطراف آثار تاریخی 
و در محدوده میدان امام )ره( برگزار می ش��ود و با 
عنایت به مکاتباتی که با مسئوالن و نهادهای زیرربط 
صورت گرفت در خصوص عدم به کار گیری بالگرد 

پیرامون آثار تاریخی تأکید دارد. 
وی، با اش��اره به ارزش و جایگاه تاریخی این ش��هر 
که جلوه گاه فرهنگ و تمدن ایران اس��المی بش��مار 
م��ی رود، از نهادهای مؤثر در برگزاری این مراس��م 
باش��کوه همچ��ون دس��تگاه های اطالع رس��انی و 
رس��انه های خبری خواستار حفظ و حراست از آثار 

تاریخی شد. 
ای��ن اداره کل همچنین با ارس��ال بیانی��ه خطاب به 
مردم فرهنگ دوس��ت و همچنین دوستداران میراث 
این  باش��کوه تر  فرهنگی خواس��تاربرگزاری هرچه 
مراس��م سیاسی، عبادی شد. در این بیانیه آمده است: 

همزمان با موج بیداری اسالمی مردم مسلمان منطقه 
خاورمیانه و مطابق با س��نت هر س��اله و بنا به فرمان 
ام��ام راحل، امس��ال نیز در اعتراض به ادامه اش��غال 
قلب تپنده اس��الم و تهاجم جدید رژیم صهیونیستی 

به مردم بی پناه غزه، از عموم هم اس��تانی های روزه 
دار و فهیم به خصوص قش��ر فرهنگ دوست دعوت 
می کنی��م، ت��ا در این حرک��ت بزرگ مل��ی و دینی 

شرکت کنند.

مدیر عامل سازمان تاکسيرانی خبرداد:

پیشنهاد افزایش 15درصدی 
نرخ کرایه تاکسی ها

مدیر عامل س��ازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اش��اره به پیشنهاد افزایش 
۱۵درصدی شهرداری برای نرخ کرایه تاکسی ها تأکید کرد: هنوز افزایش کرایه 
از س��وی شورای اسالمی شهر به تصویب نرسیده و با نظارت دقیق بر عملکرد 
ناوگان تاکس��یرانی در مقابل هر گون��ه تخلفی در زمینه عدم رعایت کرایه های 

مصوب برخورد خواهد شد. 
ب��ه گزارش ایمنا، علیرضا تاجمیر ریاحی با تأکید بر این مطلب افزود: تا زمانی 
که افزایش کرایه تاکس��ی ها به تصویب ش��ورای اسالمی شهرنرسیده رانندگان 
اجازه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را ندارند و با متخلفان برخورد قانونی جدی 

می کنند. 
وی اعالم کرد: نرخ کرایه تاکسی های این کالنشهر در صورت تصویب شورای 
اس��المی ش��هر و ابالغ آن، افزایش خواهد یافت. وی با بیان این که نرخ کرایه 
تاکسی ها در برخی کالنشهرهای کشور افزایش یافته است اما این سازمان هنوز 
تالش می کند تا با اس��تفاده از راهکارهای دیگر از این امر اجتناب نماید اظهار 
کرد: در تعیین قیمت کرایه منافع مردم و تاکس��یرانان در نظر گرفته می ش��ود و 
تاکس��یرانان نیز با وجود افزایش هزینه ها تمایلی به گران کردن نرخ تاکسی ها 
ندارن��د چ��را که در این صورت مس��افر خود را از دس��ت می دهن��د بنابراین 
 الزم اس��ت با جذب مس��افر بیش��تر برای تاکس��یرانان ضرر و زیان آنها جبران 

شود. 
تاجمیر ریاحی با تأکید بر نظارت جدی بر تاکسی ها تصریح کرد: از شهروندان 
درخواست می کنم در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 

۵۶۸۸۰۰۱ و ۲ بازرسی تاکسیرانی اطالع دهند.

مدیر کل زندان های استان اصفهان:

از جشن گلریزان ۸۹ تا کنون ۲۶۸ زندانی 
آزاد شدند

مدیر کل زندان های اس��تان اصفهان گفت: پس از برگزاری جشن گلریزان ۸۹ 
ت��ا کنون ۲۶۸ زندانی بدهکار زندان با پرداخت مبلغ ۶۰۶ میلیارد و ۱۴میلیون 
و ۸۵۵ هزار و ۳۷۳ ریال آزاد و به آغوش خانواده هایش��ان بازگش��تند که این 
مبلغ از طریق کمك های مردمی، خیرین، ش��رکت های بیمه، گذش��ت شاکی، 
پرداخت توس��ط خود محکوم، قبولی اعس��ار، وام های مختلف بانکی و کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، وزارت دادگس��تری و صندوق تأمین خس��ارات بدنی 

پرداخت شده است.
ب��ه گزارش ایمنا رمضان امیری با اش��اره به این که در حال حاضر تعداد ۴۸۳ 
زندانی با بیس��ت و چهار میلیارد و شش��صد و پنجاه میلی��ون ریال بدهی در 
زندان ه��ای اس��تان اصفهان در حال تحمل حبس هس��تند، اظهار داش��ت: از 
مجم��وع زندانیان بدهکار ۱۴۲ نفر ب��ه اتهام صدور چك بالمحل، ۲۸۴ نفر به 
اته��ام مهری��ه و نفقه و ۵۷ نفر به جرم تصادف در حال تحمل حبس هس��تند 
ک��ه مبلغ بده��ی آنان ۱۳۵ میلی��ارد ریال مرب��وط به زندانیان زن��دان مرکزی 
 اصفه��ان و ۱۰۵ میلی��ارد و ۶۵۰ میلیون ریال آن مربوط ب��ه دیگر زندان های

استان است. 
 مدی��ر کل زندان ه��ای اس��تان اصفه��ان ب��ه دس��ته بن��دی زندانی��ان موجود 
 در زندان ه��ا اش��اره ک��رد و اف��زود: در ح��ال حاض��ر دو دس��ته محکوم و 
 مته��م به عنوان امانت در زندان ها نگهداری می ش��وند که دس��ته اول ش��امل

 اف��رادی اس��ت ک��ه ب��ه دلی��ل ایجاد اخ��الل در نظ��م جامع��ه ب��ه زندان ها 
 معرف��ی می ش��وند و دس��ته دوم نیز افرادی هس��تند ک��ه به طور ناخواس��ته 
و ب��ه دلیل مش��کالت مال��ی از قبیل ح��وادث تصادفات ی��ا محکومیت های 
 مال��ی، مهری��ه، نفق��ه در زندان ها بس��ر می برند که س��تاد دیه متول��ی آزادی 

این قبیل افراد است. 

شهردار منطقه سه اصفهان خبر داد:

 ایجاد مقدمات ممنوعیت تردد خودرو
در میدان امام)ره( اصفهان

ش��هردار منطقه س��ه اصفهان گفت: مقدمات ممنوعیت تردد خ��ودرو در میدان 
تاریخی امام)ره( اصفهان فراهم شده است. به گزارش مهر، منصور نجفی با اشاره 
ب��ه لزوم اجرای طرح ممنوعیت تردد خودرو در می��دان امام)ره(، افزود: مقدمات 
اجرای این طرح با احداث خیابان سنبلس��تان و پارکینگ های کرمانی و حکیم از 
س��وی شهرداری فراهم شده است. وی اظهار داشت: تاکنون شهرداری طرح های 
متع��ددی برای حف��ظ و نگهداری این محور تاریخی ب��ا ارزش از جمله احداث 
خیابان سنبلس��تان و پارکینگ های حکیم و کرمانی به بهره برداری رسانده که این 
پارکینگ ها با ظرفیت پارك یك هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو در اختیار شهروندان 

قرار گرفته است. 
ش��هردار منطقه سه اصفهان با اش��اره به این که مقدمات اجرای طرح محدودیت 
ترافیك در میدان امام)ره( از س��وی شهرداری فراهم شده، تصریح کرد: با اجرای 
این طرح، کف س��ازی میدان که طی س��ال های گذشته به تعویق افتاده نیز تکمیل 
خواهد ش��د. وی اضافه کرد: در صورتی که استانداری و سازمان میراث فرهنگی 
س��هم اعتباری خ��ود را در خصوص طرح کف س��ازی میدان ام��ام)ره( تعیین و 
تخصیص دهند به س��رعت این طرح از سوی شهرداری اجرا خواهد شد. نجفی 
میزان اعتبارات مورد نیاز برای طرح ساماندهی سیستم صوت و نورپردازی میدان 
امام)ره( را نیز ۵/۱ میلیارد تومان دانست و بیان داشت: سهم شهرداری در این زمینه 
از محل شهرداری منطقه سه تأمین شده و بر همین اساس الزم است استانداری و 

میراث فرهنگی در این زمینه بودجه این مهم را اختصاص دهند. 
وی تشکیل مدیریت واحد برای مباحث خدمات شهری میدان امام)ره( را ضروری 
دانست و گفت: این محور با طول هفت کیلومتر باید توسط مدیریت یکپارجه به 
خصوص در ارتباط با مباحث خدمات شهری تحت نظارت قرار گیرد تا از ساخت 

و سازهای خالف و تصرفات غیرقانونی در این محور جلوگیری شود.

بعد از گذشت یک ماه؛

طلب کشاورزان هنوز پرداخت 
نشده است

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: با پایان یافتن خرید تضمینی 
سیب زمینی و گذشت مدت یك ماه هنوز طلب کشاورزان پرداخت نشده است.  
علی جهازی  در گفتگو با فارس با اشاره به عدم پرداخت مطالبات کشاورزان در 
راستای خرید تضمینی سیب زمینی بیان داشت: مقداری از مطالبات کشاورزان از 
سوی مسئوالن پرداخت شده اما به دلیل ایجاد هرج و مرج تا دریافت تمام این 
طلب ها از پرداخت آن میزان جلوگیری می کنیم. وی با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته از طرف سازمان تعاون روستایی استان اصفهان اظهار داشت: این سازمان 
از معاونت راهبردی ریاست جمهوری مورد پرداخت طلب کشاورزان را پیگیری 
کرده و مس��ئوالن باید هرچه س��ریع تر در پرداخت تمام طلب کشاورزان کمك 
کنند. مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با اشاره به اندك مبلغ پرداختی 
مس��ئوالن برای کشاورزان استان اصفهان افزود: مقدار اندکی از طلب کشاورزان 
از سوی دولت پرداخت شده که قابل توضیح نیست  و سازمان مرکزی نتوانسته 
بیش از یك پنجم طلب کشاورزان را پرداخت کند. وی تصریح کرد: با توجه به 
مبلغ اندك پرداخت شده برای کشاورزان اگر سازمان تعاون روستایی این مقدار 
مبلغ را به بعضی از کشاورزان پرداخت کند دیگر تولیدکنندگان شاکی می شوند. 
جهازی در پاس��خ به این پرسش که مقرر ش��ده بود سازمان تعاون روستایی از 
بودجه خود طلب این کشاورزان را پرداخت کند، گفت: این سازمان نیز توانایی 
مالی برای پرداخت طلب کش��اورزان ندارد. به گ��زارش فارس، از تاریخ ۱۵ تا 
۳۰ تیرماه س��ال جاری خرید تضمینی س��یب زمینی در استان اصفهان انجام شد 
که میزان خرید تضمینی این نوع محصول از کش��اورزان توس��ط سازمان تعاون 

روستایی استان در حدود پنج هزار و ۵۰۰ تن بوده است.

ميراث فرهنگی اصفهان عدم استفاده از بالگرد 
در اطراف آثار تاریخی را خواستار شد

 بهره برداري از 300 پروژه 
بخش کشاورزی در اصفهان

به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان، به مناسبت 
گرامیداش��ت هفته دول��ت تعداد ۳۰۰ پروژه بخش کش��اورزی به طور 
همزم��ان با حضور اس��تاندار اصفه��ان، محققین بخش کش��اورزی و 
مس��ئوالن، افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد. ش��ایان ذکر است 
پروژه های بخش کشاورزی اس��تان اصفهان در هفته دولت با اعتباری 
بال��غ ب��ر ۴۷ میلیارد توم��ان در بخش های آب و خ��اك، دام و آبزیان، 
باغبانی، صنایع، عش��ایر، منابع طبیعی، تعاون روس��تایی و با ۱۴۹۸ نفر 
اش��تغال ایجاد به بهره برداری می رس��د. الزم به توضیح است از آغاز 
دولت دهم )هفته دولت س��ال ۸۸ تاکنون(، در بخش کش��اورزی استان 
اصفهان تعداد ۱۵۷۷ پروژه با اعتباری بالغ ۲۵۴ میلیارد تومان و با ایجاد 
اش��تغال ۶۱۵۱ نفر در بخش های آب خاك، دامپروری، باغبانی، صنایع 
کشاورزی، عشایر، منابع طبیعی، تحقیقات کشاورزی، تعاون روستایی و 
شرکت های تعاونی تولید افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 

راه اندازی انجمن حمایت 
از زندانيان در فریدونشهر

دادستان فریدونش��هر از راه اندازی انجمن حمایت از زندانیان در این 
شهرستان خبر داد.

به گزارش ایس��نا س��ید هاشم صالحی در جلسه  ش��ورای اداری این 
شهرستان اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانی ها تاکنون در شهرستان 
فریدن مس��تقر و همچنین شهرستان های فریدونشهر و چادگان را نیز 

زیر پوشش قرار داد.
فرمان��دار،  دادس��تان،  انجم��ن،  چ��ارت  اس��اس  ب��ر  اف��زود:  وی 
 رئی��س زن��دان و دو نف��ر معتم��د از  اعض��ای اصل��ی ای��ن انجمن 

خواهند بود. 
دادس��تان فریدونش��هر تصریح ک��رد: ب��ا راه اندازی ای��ن انجمن در 
شهرس��تان فریدونش��هر می توان به زندانیانی که ب��ه دلیل مبالغ ناچیز 

زندانی شده اند کمك کرد.

پيشرفت فيزیکی چشم گير در ساخت 
بيمارستان بروجن

بیمارستان ۲۲۰ تختخوانی بروجن با پیشرفت فیزیکی چشم گیر در اراضی سنگ 
س��لف بروجن از س��ال ۸۹ در حال اجراس��ت. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
مس��کن و شهرس��ازی، علی ابراهیمی با بیان این که مرحله اولیه اس��کلت و سازه 
بیمارس��تان به ص��ورت ۱۰۰ درصد با مبلغ چهار میلی��ارد و ۴۰ میلیون ریال انجام 
ش��ده است گفت: مرحله دوم ساخت این بیمارس��تان با مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال با 
پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۰ در حال اجراست. وی در ادامه به سطح 
زیربنای ۱۶۰۰۰ مترمربعی این ساختمان اشاره کرد و افزود: ساخت این بیمارستان 
بخش عمده ای از نیازهای درمانی و بهداش��تی مردم شهرستان بروجن را برطرف 
خواهد کرد. ابراهیمی همچنین گفت: ساختمان این بیمارستان به صورت شش طبقه 
طراحی شده است و شامل بخش های رادیولوژی، درمانگاه تخصصی، آزمایشگاه، 
فیزیوتراپی، جراحی، استرلیزاسیون مرکزی، بستری زنان و زایمان و بستری جراحی 

مردان و زنان و... می باشد. 

بازیافت روزانه 123تن پسماند خشک
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: در تیرماه ماه س��ال جاری، 
روزانه ۱۲۳تن پس��ماند خشك بازیافت شده اس��ت. به گزارش موج، محسن 
رنجبر با اش��اره به جمع آوری روزانه پسماند عادی، ساختمانی، فضای سبز و 
بازیافت اظهار داش��ت: میزان متوسط بازیافت در تیرماه سال جاری، ۱۲۲ هزار 
و ۵۹۳ کیلوگرم در روز است. وی با اشاره به این که روزانه ۱۱۸ هزار و ۴۴۸ 
کیلوگرم در تیرماه ماه ضایعات فضای س��بز جمع آوری ش��ده است، افزود: به 
طور میانگین روزانه در تیرماه ۹۲۴ هزار و ۴۴۹ کیلوگرم پس��ماند عادی جمع 
آوری گردیده است. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در 
چهارمین ماه سال جاری ۸۸۹ هزار و ۴۴۹ کیلوگرم نخاله ساختمانی در روز از 
سطح این کالنشهر جمع آوری شده است. رنجبر با تأکید بر این که میزان حمل 
پسماند عفونی بیمارستان ها و مراکز درمانی در تیر ماه ۸۲ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم 
بوده اس��ت، ادامه داد: اگر مش��ارکت مردمی در کنار ارائه خدمات شبانه روزی 
مأم��وران جمع آوری زباله ق��رار بگیرد، در آینده کمتر ش��اهد پر بودن مخازن  

زباله ها در روز و فعالیت شبانه روزی مأموران جمع آوری زباله هستیم.
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احتمال کشف 4 میدان جدید نفت و گاز
در ایران

رئيس كمسيون پشتيباني اتاق بازرگاني اصفهان:
صنعت همچنان از بسته های حمایتی دولت 

محروم مانده است

مدیر اکتش��اف ش��رکت مل��ی نفت از 
احتم��ال کش��ف چهار می��دان جدید 
نفت ی��ا گاز طبیعی در ای��ران تا پایان 
س��الجاری خب��ر داد و اع��ام ک��رد: 
جزئیات این اکتشافات جدید با تکمیل 
مطالعات به طور رسمی توسط وزارت 

نفت اعام می شود. 
س��یدمحمود محدث در گفتگو با مهر 
درباره آخرین وضعیت کش��ف ذخایر 
جدی��د نفت و گاز در ایران با بیان این 
که در ح��ال حاضر عملیات حفاری و 
مطالعات زمین شناس��ی در بلوک های 
با اولوی��ت مناطق  مختلف اکتش��افی 
مرزی، میادین مش��ترک و منطقه خلیج 
ف��ارس در ح��ال انجام اس��ت، گفت: 
در برخ��ی از ای��ن بلوک ه��ا حفاری 
ش��ده هیدروکرب��وری  مخ��زن   وارد 
اس��ت. مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی 
نف��ت ای��ران ب��ا اع��ام این ک��ه در 
 ح��ال حاض��ر انج��ام فعالی��ت ه��ای
اکتش��افی در 10 موقعی��ت ادامه دارد، 
 تصری��ح ک��رد: پی��ش بینی می ش��ود
در س��الجاری با نهایی ش��دن مراحل 
مطالعات، تس��ت مخزن کشف 3 تا 4 
میدان جدید نفت و گاز به طور رسمی 

توسط وزارت نفت اعام شود. 
این مقام مس��ئول با تأکی��د بر این که 
جزئی��ات اکتش��افی این چه��ار بلوک 
حداکثر تا پایان اس��فند ماه س��الجاری 
نهایی می شود، بیان کرد: از سوی دیگر 
به منظور توسعه فعالیت های اکتشافی 
افزایش تع��داد دکل ها در بلوک های 

مختلف افزایش یافته است. 
وی ب��ا بیان این که ه��م اکنون به طور 
 همزمان 11 دکل اکتشافی در بلوک های

مختل��ف مش��غول حفاری چ��اه های 
اکتشافی هس��تند، اظهار داشت: از این 
تعداد دس��تگاه حفاری ش��ش دکل در 
مناط��ق مرزی و پنج دس��تگاه حفاری 
در س��ایر بلوک های مش��غول تکمیل 
محدث  هس��تند.  اکتش��افی  حف��اری 
همچنین از انج��ام همزمان پنج پروژه 
ب��زرگ ل��رزه نگاری دو بعدی و س��ه 
بعدی در بلوک های مختلف اکتشافی 
ایران خبر داد و افزود: بر این اس��اس 
در منطقه نفتی باالرود اندیمش��ک یک 
هزار و 200 کیلومتر مربع لرزه نگاری 
دو بع��دی و 630 کیلومتر لرزه نگاری 
دوبعدی در منطقه مهران در حال انجام 

است.
مدیر اکتش��اف شرکت ملی نفت ایران 
از انج��ام فعالی��ت های ل��رزه نگاری 
دوبع��دی در منطق��ه س��ومار و قصر 
شیرین کرمانشاه، لرزه نگاری دوبعدی 
در ش��مال ش��رق ای��ران و ی��ک لرزه 
نگاری دوبعدی در اس��تان فارس خبر 
داد و یادآور ش��د: در مجموع چندین 
پ��روژه لرزه ن��گاری دوبعدی و س��ه 
بعدی امس��ال نهایی و نتایج آن اعام 
می شود. به گزارش مهر، سال گذشته 
با کش��ف چهار میدان جدید گازی در 
مجموع��ه 336 میلیارد متر مکعب گاز 
و 213 میلی��ون بش��که میعانات گازی 
ب��ه حجم ذخایر هیدروکروبی کش��ور 
اف��زوده ش��ده ب��ود. ارزش اقتصادی 
کل میادی��ن گازی کش��ف ش��ده در 
س��ال گذش��ته 179 میلیارد دالر بوده 
که برای اکتش��اف ای��ن میادین حدود 
 414 میلیون دالر س��رمایه گذاری شده 

است.

رئیس کمسیون پشتیباني اتاق بازرگاني 
اس��تان اصفهان گف��ت: در زمان اجرا 
شدن قانون هدفمندي یارانه ها قرار بر 
این ش��د که 30 درصد از درآمد ناشي 
از هدفمندس��ازی در قالب بس��ته هاي 
حمایت��ي ب��ه بخ��ش صنع��ت واگذار 
 ش��ود، اما هنوز از این بس��ته ها خبري

نیست.
ب��ه گ��زارش ایمن��ا س��یدعبدالوهاب 
مش��ترک  نشس��ت  در  س��هل آبادي 
کمسیون پشتیباني اتاق بازرگاني استان 
با روس��اي دادگس��تري و امور مالیاتي 
استان با اش��اره به اجرایی نشدن بسته 
حمایتی بخش صنعت، اظهار داش��ت: 
امیدواریم با اجرایی و رسیدن این بسته 
حمایتي به بخش صنعت از فشارهایي 
که به حوزه صنایع وارد ش��ده کاهش 
یابد. وي در خص��وص اعطاي وام به 
صنعتگران ب��ا نام بس��ته هاي حمایتي 
ادام��ه داد: اعطاي وام ه��ا نیز مراحل و 
مشکات خاص خود را دارد که براي 
بسیاري از صنعتگراني که دیگر ضامني 

ندارند نیز غیر ممکن است.
ات��اق  پش��تیباني  کمس��یون  رئی��س 
بازرگاني اس��تان اصفهان بیان داش��ت: 
اتاق بازرگان��ي، خانه صنعت، معدن و 
کانون کارفرمایان اس��تان؛ تمام تاش 
خ��ود را براي برطرف کردن فش��ار از 
بخش صنعت به کار بس��ته اما با وجود 

برخي نامایمت ها به این بخش فش��ار 
همچنان به این قش��ر آسیب دیده زیاد 
اس��ت.وی ب��ا اش��اره به چه��ار عامل 
تهدید تولید در صنعت اس��تان تصریح 
کرد: آزاد ش��دن بهاي انرژي، باال بودن 
تورم، تحریم ه��اي اقتصادي و افزایش 
هزینه ه��اي دیگ��ر در بخ��ش صنعت 
 از عوام��ل تهدی��د تولی��د در کش��ور

است.
س��هل آبادی اضافه کرد: اداره تعزیرات 
اج��ازه افزایش قیمت ب��ه تولید کننده 
را نمي ده��د و همچنی��ن صنعتگ��ران 
در بخش ف��روش نیز تولی��دات خود 
 نی��ز ب��ا چالش ه��اي ج��دي روبه رو

هستند. 
وی تأکی��د ک��رد: تمام��ي صنعتگران 
و معدن��کاران به امور ج��اري و مالي 
خود واقف هس��تند و هیچ کدام قصد 
پرداخ��ت نک��ردن به عمد، اقس��اط و 
بدهي ه��اي خ��ود را ندارن��د تنه��ا با 
مش��کات مال��ي روب��ه رو هس��تند و 
وظیفه تمام مسئوالن بخش خصوصي 
و دولتي برطرف ک��ردن این دغدغه  ها 
اس��ت. رئیس کمسیون پش��تیباني اتاق 
بازرگاني اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
افزایش هزینه هاي  با وج��ود  صنعتگر 
تحمیلي و کاهش فروش، در شرایطي 
ق��رار گرفته که ب��راي ادام��ه فعالیت، 

نیازمند حمایت است.

نامیده شدن س��ال 1390 به عنوان اولین سال از دهه نود 
به عنوان جهاد اقتصادي، مي تواند نش��انگر باب جدیدي 
از توجه به موضوعات اقتصادي باش��د که زمینه را براي 
دس��تیابي به رش��د اقتصادي باالتر و اهداف تعیین شده 
در سند چشم انداز بیس��ت ساله فراهم کند.با این حال با 
نگاهي به عملکرد اقتصادي کش��ور طي ماه هاي گذشته، 
به نظر مي رس��د که تاکنون اقدام��ي جدي در این جهت 
صورت نگرفته است. در این یادداشت کوتاه، مروري بر 
مهم ترین رخدادهاي اقتصادي کشور در چند ماه اخیر و 

ارتباط آنها با جهاد اقتصادي خواهیم داشت
هدفمندي يارانه ها: مهم ترین رخداد اقتصادي س��ال 
1390 را مي توان ادامه اج��راي قانون هدفمندي یارانه ها 
دانس��ت. اولین س��ري از قبوض آب، ب��رق، گاز و آب 
هدفمند ش��ده در روزهاي پایاني س��ال 1389 به دست 
خانوارها رس��ید که به رغم ش��وک ایجاد شده به واسطه 
گازبهاي باالي بیشتر واحدها، یارانه نقدي پرداخت شده 
توانس��ت تا حدودي این شوک را پوشش دهد. همچنین 
افزای��ش قیمت س��ایر کاالها و به خص��وص نرخ کرایه 
تاکس��ي ها که به صورت تصاعدي در حال افزایش است 
یک��ي دیگر از پیامدهاي اجراي قانون هدفمندي یارانه ها 

بوده که در سال 1390 نمود پیدا کرده است.
ع��دم پرداخت يارانه توليد: پرداخت یارانه تولید یا 
صنعت از جمله اقداماتي بوده است که کارشناسان انتظار 
وقوع آن را در س��ال 1390 داش��ته اند ک��ه در واقع عدم 
پرداخت این یارانه تا کنون را مي   توان از جمله رخدادهاي 

اقتصادي چهار ماهه اول سال 1390 دانست.
ش��وك ارزي: یکي از رخدادهاي مهم س��ال 1390 را 
مي توان شوک ارزي که از سوي بانک مرکزي اعمال شد، 
دانست. در اواخر بهار 1390 بانک مرکزي به یکباره اقدام 
ب��ه افزایش نرخ ارز کرده و نرخ ارز دولتي یک ش��به در 
حدود 100 تومان افزایش یافت. این اقدام  اندکي بعد در 
جهت معکوس اعمال ش��د و بانک مرکزي نرخ ارز را به 

نرخ هاي قبلي باز گرداند.
آمار اقتصادي: یکي از مهم ترین رخدادهاي اقتصادي 
سال 1390 که داراي تبعات اقتصادي بلندمدت نیز هست 
را مي توان تغییرات اعمال ش��ده در نحوه اعام آمارهاي 
اقتصادي دانست. پس از مناقشات ایجاد شده بین دولت 
و مجلس در خصوص آمار نرخ بیکاري و در ادامه تفاوت 
قابل توجه بین نرخ تورم بانک مرکزي و مرکز آمار براي 
اردیبهش��ت ماه، بانک مرکزي در یک اقدام غیرمنتظره از 
اع��ام نرخ تورم منع ش��د. این اق��دام در حالي صورت 
گرفت که این بانک چندین دهه است که این مسئولیت را 
بر عهده دارد. مواردي که به آنها اشاره شد، در کنار سایر 
موارد، مهم ترین رویدادهاي اقتصادي چهار ماهه اول سال 
1390 بوده اند. اما سئوالي که در اینجا مطرح است و این 
یادداشت قصد دارد به آن بپردازد، آن است که چه تناسبي 
بین این رخدادها و س��الي که جهاد اقتصادي نام گرفته، 
وجود دارد. یعني عملکرد اقتصادي چهار ماهه کش��ور تا 
چه میزان توانسته در راستاي جهاد اقتصادي گام بردارد؟. 
واقعیت آن است که به نظر مي رسد شرایط در چهار ماهه 
اول س��ال به گونه اي بوده اس��ت که مي توان گفت اقدام 
مثبت چنداني در راستاي جهاد اقتصادي صورت نگرفته 
است. هدفمندي یارانه ها گرچه در ابتداي امر با مدیریت 
دولت به خوبي اداره ش��ده و تا حدود زیادي از ش��دت 
شوک وارده به مردم جلوگیري کرد، اما عدم ارائه گزارش 
دقیق از منابع آزاد ش��ده و به خصوص مش��خص نبودن 
منابع یارانه نقدي خانوارها، ش��ائبه هایي را در خصوص 
موفقیت این طرح ایجاد کرده است. به خصوص آنکه در 
صورت تامین این منابع از محل بانک مرکزي، انتظار تورم 
بیش از پیش در س��ال 1390 )که نشانه هایي از آن ظاهر 
شده( و س��ال هاي پس از آن مي رود. همچنین چگونگي 
پرداخت یارانه صنعت نیز همچنان در هاله اي از ابهام قرار 
دارد و تولیدکنندگان را در شرایط بي ثباتي و عدم اطمینان 
قرار داده اس��ت. اصاح نرخ ارز نیز، موضوعي است که 

بارها و بارها از س��وي کارشناسان اقتصادي به آن تأکید 
شده اس��ت، با این حال ایجاد شوک ارزي به گونه اي که 
انجام شد، در حالي که به ظاهر بانک مرکزي خود نیز به 
سیاست اتخاذ شده اعتقاد نداشته و آن را باز پس گرفت، 
نه تنها کمکي به بازار ارز و اقتصاد ایران نکرده بلکه نوعي 
بي ثباتي را به فعاالن اقتصادي القا مي کند که داراي اثرات 
بس��یار مخربي بوده و ریسک سرمایه گذاري را افزایش و 
در نهایت میزان سرمایه گذاري را کاهش مي دهد. آمارهاي 
اقتصادي آخرین رخدادي است که به آن اشاره شد. علم 
اقتصاد بر پایه آمار و ارقام استوار است و بدون در اختیار 
داشتن این گونه اطاعات، نمي توان تحلیل هاي اقتصادي 
مناسب اقتصاد را ارائه داد. وجود شبهه در آمار اقتصادي 

یا احیانا غیرواقعي بودن این آمار، بزرگ ترین آفتي است 
که مي تواند یک اقتصاد را دچار خود کند.

جمع بندي و نتيجه گيري: مروري بر رخدادهاي اقتصادي 
چهار ماه اول سال جهاد اقتصادي، نشان از عدم توجه کافي 
ب��ه معنا و مفهوم جهاد اقتص��ادي دارد. در حالي که انتظار 
مي رود در سالي که تحت عنوان جهاد اقتصادي نام گرفته 
است، مسئوالن هر چه بیشتر به لزوم حکمراني علم اقتصاد 
بر تصمیمات اقتصادي خود توجه کنند، ماحظه مي شود 
که همچنان توجه به علم اقتصاد و روابط علمي و معلولي 
و پدیده هاي اقتصادي در کمترین حد است. امید است که 
در ماه هاي باقیمانده از س��ال، تاش بیش��تري را از سوي 

تصمیم گیران اقتصادي کشور شاهد باشیم.

مس��أله واردات می��وه و دیگر محصوالت کش��اورزی از موضوعات خاص 
اقتص��اد ایران اس��ت که متأس��فانه ب��ه رغم حساس��یت زیاد ب��ا تناوب و 
 نوس��ان بس��یار در وضع مقررات مواجه شده و از سیاس��ت باثباتی پیروی

نمی کند.
واردات محصوالت کشاورزی از سویی به عنوان عاملی برای پاسخ دادن به 
تقاضا و کاهش تورم در س��بد مصرفی خانوار نگریس��ته می شود و از سویی 
دیگر، به دلیل نبود توان رقابتی در بخش کشاورزی ایران به دالیل گوناگون 
س��اختاری و حرکت نکردن در راستای مزیت ها به عنوان قاتل بخش مهمی 

از اقتصاد ایران دیده می شود.
از ای��ن که موضوع می��زان عرضه میوه و محصوالت کش��اورزی از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و در همین راس��تا، انتظار می رود تا دولت ها سیاست 
باثباتی در برخورد با آن داش��ته باش��ند؛ امری که متأسفانه این روزها عکس 
آن دیده می شود پس از تصویب ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی بسیاری 
از کارشناس��ان تجارت خارجی معتقد بودند که س��پردن عنان صدور مجوز 
واردات محصوالت کشاورزی به یک دستگاه دیگر غیر از دستگاه تخصصی 
خ��ودش می توان��د فس��ادهای اداری و مالی ایجاد کند ت��ا حدی که مهدی 
غضنفری دو س��ال پیش در زمان تصویب این قانون اعام کرده بود صدور 
مجوز واردات توس��ط چند دس��تگاه ایجاد فس��اد می کند. اما این قانون به 
تصوی��ب رس��ید و دلیل آن هم حمایت از تولید داخل��ی بود. البته نباید این 
موضوع را به جنجال های نماین��دگان مجلس در راهروهای پارلمان بی ربط 

دانست.
آن ه��ا ک��ه هم��واره داد واردات بی رویه محص��والت کش��اورزی را از هر 
میکروفون��ی ک��ه چ��راغ دورش قرمز می ش��د فری��اد می زدند. ح��ال آنکه 
میکروفون های پارلمان تأثیر بیشتری در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های 

کان کشور داشت. 
هرچن��د در مرداد 89 ب��ا تصویب آیین نامه های قانون بهره وری کش��اورزی 
و اب��اغ آن توس��ط رئی��س جمهور و بنا بر م��اده 16 آن ک��ه در واقع ماده 
مورد عاقه وزارت جه��اد بود، کلیه تصمیمات در این زمینه بر عهده جهاد 
کش��اورزی قرار می گرفت، کش��مکش ها بر س��ر این مس��أله ادامه داشت و 
همچنان این وزارت بازرگانی بود که مس��ئولیت تأمین نیاز مردم به کاالهای 
اساس��ی را بر عهده داش��ت و وزارت جهاد بابت عدم افزایش بهره وری و 

کافی نبودن عرضه پاسخگو نبود.

عبارت واردات بی رویه محصوالت کش��اورزی از دولت نهم و از زمانی که 
مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی بود بیشتر باب شد.

ام��ا میرکاظم��ی از همان زمان و در هر نشس��ت خبری آماره��ای کاملی از 
صادرات و واردات محصوالت کش��اورزی داش��ت و معتق��د بود واردات 
محصوالت کش��اورزی در مقاطعی از زمان برای تنظیم بازار داخلی بس��یار 
مناس��ب اس��ت چرا که در برخی محص��والت ما چند براب��ر میزان واردات 

صادرات محصوالت کشاورزی را داریم.
البته مهدی غضنفری هم از همان ابتدا اعتقادی به تفکیک صادرات و واردات 
نداش��ت و معتقد ب��ود باید حجم تجارت افزایش پیدا کند. س��خنان مهدی 
غضنفری از همان زمان منطقی به نظر می رس��ید چرا که ما نمی توانس��تیم و 
 نمی توانیم به عنوان یک جزیره کوچک و جداافتاده خودمان برای خودمان تولید

کنیم. 
اص��ول تجارت امروز می گوید باید با جهان در ارتباط باش��یم کاالیی را که 
کش��ور دیگری ارزان تر تولید می کند وارد کنی��م و کاالیی که ما با کیفیت و 
ارزان تر تولید می کنیم صادر کنیم و این اس��ت که باعث می ش��ود تعادل در 

تجارت خارجی به وجود بیاید.
اما وزارت جهاد کش��اورزی که داعیه حمای��ت از تولید داخلی را به لحاظ 
ش��عاری و به لحاظ اصولی و اداری به عهده دارد و در دو س��ال گذشته که 
مجوز واردات کلیه محصوالت کشاورزی به عهده این وزارتخانه بوده است 
ادعا کرده اس��ت که واردات هر گونه میوه به کش��ور ممنوع اس��ت. دولت 
در آب��ان ماه 89 تصمیم گرفت تا از وزارت جهاد کش��اورزی برای واردات 

کاالهای حساس و اساسی سلب اختیار کند. 
در آن روزه��ا اعام ش��د ک��ه از این پس ه��ر گونه ممنوعیت ی��ا افزایش 
تعرفه واردات کاالهای حس��اس و اساس��ی با تصمیم کارگروه کنترل بازار 
 انج��ام می ش��ود و وزارت جهاد کش��اورزی اختیاری در این ب��اره نخواهد

داشت. 
در هر صورت این روند تا آغاز طرح هدفمندی یارانه ها ادامه داش��ت و اما 
پ��س از اجرای طرح کارگروه کنترل بازار با توجیه احتمال افزایش قیمت ها 
پ��س از اجرای طرح هدفمندی نس��بت به لغو قان��ون ممنوعیت ورود 323 
کاال از فهرست مذکور اقدام کرد تا مانعی بر سر راه افزایش عرضه نیازهای 
مردم در بازار نباشد، هرچند در شش ماهه گذشته نیز محصوالت کشاورزی 

وارداتی از بازار ایران محو نشده بودند.
این روند ادامه داش��ت تا با آغاز دوباره فصل میوه و موضوع متضرر ش��دن 
کش��اورزان ایرانی وزارت جهاد، بار دیگر بح��ث قانون مصوب اما مهجور 
مانده بهره وری کش��اورزی را به میان کش��ید و این گونه بود که با گذشت 
بیش از یک س��ال از تصویب قانون افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی 
برای جلوگیری از واردات بی رویه و نامه دیر هنگام وزیر جهاد کش��اورزی 
ب��ه وزارت بازرگان��ی، در هفدهم خ��رداد 90 مهدی غضنف��ری از آمادگی 
ای��ن وزارتخانه ب��رای اجرای خواس��ته های وزیر جهاد کش��اورزی در این 

 زمینه خبر داد و فهرس��ت ممنوعیت واردات 190 کاالی کش��اورزی اعام
شد.

وزیر جهاد کش��اورزی در این نامه از وزارت بازرگانی خواس��ته اس��ت تا 
از ورود کاال و محص��ول کش��اورزی که تولید داخل��ی آن کفاف نیاز کامل 
کشور را نمی دهد، در فصل تولید و عرضه محصول داخلی، اکیداً خودداری 
کند. و اکنون رحمت اله پریچهر مدیرکل دفتر میوه وزارت جهاد کش��اورزی 
می گوی��د: از نظر وزارت جهاد کش��اورزی، هم اکن��ون واردات میوه ممنوع 
است و به جز محصول موز که امکان تولید آن در کشور کم است، هیچ گونه 
ثبت سفارش��ی برای واردات میوه از س��وی این وزارتخانه صورت نگرفته 
اس��ت. فقط در دو ماه نزدیک به آخر س��ال تعرفه واردات محصوالت باغی 
به چهار درصد می رس��د و در مابقی ماه های سال این تعرفه نزدیک به چهل 

و پنج درصد تعیین می شود.
حال امروز این س��ئوال مطرح است که سازمان توسعه تجارت که بر اساس 
مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ثبت سفارش کاال می کند چگونه 
است که بازار سرش��ار از میوه های رنگارنگ خارجی از کشورهای مختلف 
آس��یایی، آفریقایی و حتی آمریکای جنوبی اس��ت اما وزارت جهاد به زعم 
خ��ودش هیچ مجوزی صادر نکرده اس��ت. آیا این موض��وع مصداق همان 
فس��ادی نیس��ت که دو س��ال پیش مهدی غضنفری درباره آن صحبت کرده 
بود. آیا صدور مجوز واردات در دس��تگاه های مختلف سیاست موفقی برای 
مدیریت واردات بوده اس��ت. این ها س��ئوال هایی اس��ت ک��ه انتظار می رود 
وزارتخانه جدیدالتأس��یس صنع��ت و معدن و یا وزارت جهاد کش��اورزی 
پاس��خگوی آن باش��د. دولت در آب��ان ماه 89 تصمیم گرف��ت تا از وزارت 
جهاد کش��اورزی برای واردات کاالهای حس��اس و اساس��ی س��لب اختیار 
کن��د. مخاطب امروز دیگر فریب بازی های رس��انه ای روابط عمومی ها و یا 

مسئوالن را نمی خورد. 
وقتی داد حمایت از کش��اورز سر داده می ش��ود باید دلیل منطقی برای این 
بازی دوگانه وجود داش��ته باشد که چگونه است، مجوزی از سوی وزارت 

جهاد صادر نمی شود اما بازار سرشار از میوه های خارجی است. 
در صورت��ی که رون��د پیگیری های جهاد کش��اورزی به واگ��ذاری اختیار 
تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی ب��ه این وزارتخانه منجر ش��ود، پس از 
گذراندن یک س��یکل یک س��اله، بار دیگر به نقطه اول در مرداد ماه س��ال 
گذش��ته بازگش��ته ایم گفتنی اس��ت، بی ثباتی در مس��أله واردات کشاورزی 
می توان��د آس��یب های ج��دی ب��ه اقتص��اد کش��ور وارد کند و ای��ن تداوم 
باتکلیف��ی واردات کش��اورزی در عی��ن خودنمایی میوه ه��ای وارداتی در 
 پیش��خوان میوه فروشی ها مس��أله ای نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن

گذشت.
امید اس��ت که با توج��ه به اهمیت تولید صادرات مح��ور در تمام عرصه ها 
به زودی ش��اهد بهبود وضعیت باش��یم و مثل همیشه آنچه بیش از هر چیز 

مهجور است کشاورز ایرانی و محصولش نباشد.

از موضوعات خاص اقتصاد ايران؛ 

میوه های خارجی که در بازارهای 
ایران انکار می شوند

خبر

اقتصاد امروز

رویدادهای اقتصادی کشور در چند ماهه اخیر

ثانیه ای تأمل:
11-امام سجاد عليه السالم هنگامی كه به نيازمندی صدقه می داد، دست خود را می بوسيد. شخصی از آن حضرت راز بوسيدن دست را پرسيد. امام در پاسخ فرمود: 

»صدقه مؤمن پيش از آنکه به دست فقير برسد، به دست خدا می رسد؛
طرح شفا :جذب حامي نيکوكار براي بيماران صعب العالج تحت حمايت امداد استان. وعده ما:شب هاي قدر در گلستان شهدا وپايگاه هاي امداد در سراسر استان. 

                                                                                                                                                                   روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

اباغ رای
5/687 کاس��ه پرونده: 75/90 ش��ماره دادنامه: 361- 90/4/6 مرجع رس��یدگی: ش��عبه 27 
ش��ورای حل اختاف اصفهان خواهان: صندوق قرض الحس��نه یاوران مهدی به نش��انی خ 
پروین، روبروی فروش��گاه رفاه س��اختمان یاوران خوانده: هوشنگ نصیری مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار ریال به موجب یک فقره چک به شماره 
790551 بانک ملی گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا:

درخصوص دادخواس��ت صندوق قرض الحس��نه یاوران مهدی به طرفیت هوشنگ نصیری 
به خواس��ته مطالبه مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 
790551 عهده بانک ملی شعبه شلمزار شهرکرد به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
باتوجه به دادخواس��ت تقدیمی و ماحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با اباغ 
90/3/1 وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد 
مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار ریال به 
عنوان اصل خواس��ته و پرداخت سی هزار به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ 82/8/20 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. 
شعبه 27 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

اباغ وقت رسیدگی
5/725 درخصوص پرونده کاسه 327/90 ش ح/ 28 خواهان خدابخش بیگی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت لیا احمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 90/7/4 ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/7753 
مدیر دفتر شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

حصر وراثت
5/728 آقای رضا مجیری اندانی دارای شناس��نامه ش��ماره 3 به شرح دادخواست به کاسه 
481/90 ش ح / 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالخالق مجیری اندانی بشناسنامه 2145 در تاریخ 1381/1/10 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- حبیبه ابوطالبی 
خوزانی فرزند علی، ش ش 6744 )همسر( 2- رضا مجیری اندانی فرزند عبدالخالق، ش ش 
3 )فرزند( 3- هاشم مجیری اندانی فرزند عبدالخالق، ش ش 5 )فرزند( 4- نرگس مجیری 
اندان��ی فرزند عبدالخال��ق، ش ش 63 )فرزند( 5- زهرا مجیری اندان��ی فرزند عبدالخالق، 

ش ش 46 )فرزن��د( 6- مریم خاتون مجیری اندان��ی فرزند عبدالخالق، ش ش 84 )فرزند( 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف/11374  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر

حصر وراثت
5/729 خانم ملیحه خلیلی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 2327 به شرح دادخواست به 
کاس��ه 495/90 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهراب خلیلی خوزانی بشناسنامه 40 در تاریخ 1390/3/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا همتی 
دهن��وی فرزند رمضان، ش ش 70 )همس��ر( 2- مرتضی خلیلی خوزانی فرزند مهراب، ش 
ش 719 )فرزن��د( 3- ملیحه خلیلی خوزانی فرزند مهراب، ش ش 2327 )فرزند( 4- مهناز 
خلیل��ی خوزان��ی فرزند مهراب، ش ش 14866 )فرزند( 5- مرضی��ه خلیلی خوزانی فرزند 
مه��راب، ش ش 19811 )فرزن��د( 6- فاطمه خلیلی خوزان��ی فرزند مهراب، ش ش 1423 
)فرزن��د( 7- الهه خلیلی خوزانی فرزند مهراب، ش ش 497 )فرزند( والغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/11373  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر

اباغ وقت دادرسی
5/730 کاسه پرونده: 9009980352400395 ح 24/ 900400ح24 وقت رسیدگی: 90/7/10 
س��اعت 8:30 صبح خواهان: بانک س��ینا خواندگان: آقای حسین صادقی و مرضیه السادات 
حسینی و اس��داله هوشنگی خواسته: قرار تأمین خواسته- مطالبه طلب خواهان دادخواستی 
تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 24 حقوقی اصفهان ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/7742
صادقی- مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اباغ وقت رسیدگی
5/738 درخص��وص پرون��ده کاس��ه 516/90 خواه��ان محمدباق��ر ناظوری دس��تجردی 
دادخواستی مبنی بر انتقال سند به طرفیت حسین صمدی بروجنی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 90/7/6 ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/7792 
مدیر دفتر شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگی

معصومه شهباز
این روزها که تب تند تابستان مردم را به قصد گشت 
و گ��ذار و دمي تنفس در آب و هواي فرح بخش 
چهارمحال و بختیاري راهي تاالب چغاخور و امام 
زاده حمزعلي مي کند، چیزي جز ترافیک اتومبیل، 
س��یل جمعیت و نابس��اماني خدمات گردشگري 
عایدشان نمي شود. این در حالي است که سال ها 
پیش مسئوالن چهارمحال و بختیاري قول عملیاتي 
ش��دن طرح ه��اي گردش��گري در مناط��ق نمونه 
گردش��گري را به مردم داده بودن��د. مناطق نمونه 
 گردش��گري مناطقي هس��تند که زیر ساخت هایي
چون فضاي س��بز و جاده هاي دسترسي را داشته 
باش��ند، ام��ا تا کنون هی��چ پیش��رفتي در عملیاتي 
ش��دن پروژه هاي گردش��گري در این استان دیده 
نشده؛ مدیران گردشگري و مسئوالن راه وترابري 
اس��تان کمب��ود اعتب��ارات دولتي را دلی��ل اصلي 
 تاخیر در اجرایي ش��دن این پروژه ه��ا مي دانند.
آنه��ا معتقدند راه ه��اي مواصاتي به شهرس��تان 
بروجن س��بب ترافیک ش��دید در جاده گندمان � 
بلداج��ي � حمزعلي � چغاخور ش��ده و در حال 
حاض��ر منتظر گرفتن اعتبار ملي ب��راي چهاربانده 

کردن این جاده هستند. 
حس��ین علي مقصودي معاون��ت راه اداره کل راه 
و تراب��ري اس��تان چهارمحال و بختی��اري گفت: 
مطالع��ات چهاربان��ده ش��دن ج��اده بلداج��ي به 
چغاخ��ور که نهایت به گلوگرد ختم مي ش��ود به 
تأیی��د وزارتخانه راه رس��یده و ب��راي اخذ مجوز 
کمیسیون ماده 215 معاونت راهبردي ارسال شده 
ولي تاکنون به تصویب نرس��یده و نیاز به پیگیري 
هاي الزم از س��وي نمایندگان و مدیر کل اس��تان 

دارد.
وي افزود: مطالعات طرح چهاربانده ش��دن جاده 
گندمان � چغاخور� بلداجي دو فاز داش��ته که فاز 
اول مطالعات این پروژه انجام ش��ده و برآوردها و 
نقشه ها براي گرفتن توافقات الزم به وزارتخانه و 
معاونت راهبردي و برنامه ریزي ریاست جمهوري 
فرستاده شده است. در حال حاضر براي تخصیص 
اعتبار ملي براي عملیاتي شدن این طرح، مطالعات 
فاز اول این طرح در کمیس��یون م��اده 215منتظر 

گرفتن مصوبه است.
مقصودي با اشاره به لزوم پیگیري تسریع تصویب 
این طرح از س��وي نمایندگان و اداره راه و ترابري 
اس��تان تأکید کرد: به محض ای��ن که مصوبه به ما 
داده ش��ود، ما براي انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام 

خواهیم کرد.
معاون��ت اداره راه و تراب��ري اس��تان چهارمحال 
و بختی��اري با اش��اره ب��ه ترافیک ایجادش��ده در 
این محور به س��بب باز ش��دن مح��ور بروجن به 
خوزستان، اذعان داشت: به دلیل این که این منطقه 
یک منطقه گردشگري است و همچنین شهرستان 
اردل و کیار از طریق این جاده به جاده خوزس��تان 
مرتبط مي ش��وند. رفع ترافیک ایجاد شده در این 
منطقه منوط به چهاربانده شدن این جاده است. در 
ح��ال حاضر به دلیل کمب��ود اعتبار این طرح اجرا 
نشده و براي اختصاص بودجه از اعتبارات ملي در 

کمیسیون ماده 215 به سر مي برد. 
فت��اح کرمي فرماندار بروجن نیز پروژه چهار بانده 
شدن سه راهي گندمان � چغاخور � حمزعلي را جز 
یکي از پروژه هاي مهم شهرس��تان بروجن خواند 
و با اش��اره به حجم ترافیک در منطقه گردشگري 
حمزعلي و ت��االب بین المللي چغاخور، همچنین 
راه مواصاتي بین شهرستان بروجن و کیار گفت: 
مطالعات این پروژه در س��فر س��وم هیأت دولت 
مصوب ش��د و اگر کمیسیون ماده 215 توجیحات 
فن��ي � اقتصادي پ��روژه را تأیید کن��د این پروژه 

ردیف اعتباري مي گیرد.
وي با گایه از نبود س��رمایه گذاري در راس��تاي 
صنعت گردش��گري در اس��تان، گف��ت: در حال 
حاضر طرح منطقه گردش��گري چغاخور تصویب 
و مطالعاتش انجام شده، سرمایه گذار هم مشخص 
اس��ت. در این منطقه نمونه گردشگري چیزي در 
ح��دود 121 هکتار طرح گردش��گري با س��رمایه 
گذاري دو هزار و پانصد میلیارد ریال تعریف شده 

و عملیاتي شدن آن پنج سال طول مي کشد.
کرم��ي افزود: به زودي س��رمایه گ��ذار باید براي 
اح��داث مراکز گردش��گري مثل هتل، رس��توران، 
پیس��ت هاي دوچرخه سواري، پیست سوارکاري، 
پ��ارک جنگلي و آب��ي، همچنین ایج��اد بازارچه 
صنایع دستي، درمانگاه، پارکینگ، سالن آمفي تئاتر 

و یک سري خدمات آموزشي اقدام کند. همچنین 
اح��داث باغ هاي گل و گی��اه از اولویت هاي این 
طرح اس��ت و امیدواریم طي مدت پنج س��ال این 
طرح به بهره برداري برس��د تا در راس��تاي ارتقاء 

گردشگري استان تأثیرگذار باشیم.
عملیاتي ش��دن ط��رح منطقه گردش��گري تاالب 
چغاخور که در اسفند سال84 مصوب شده به دلیل 
مش��کات واگذاري زمین و همچنی��ن واگذاري 
پ��روژه به س��رمایه گذار م��ورد اعتماد ب��ه تأخیر 
افتاده اس��ت. فرماندار بروجن در این خصوص به 
زاینده رود گفت: س��رمایه گذار این پروژه شرکت 
ش��ریفان دانا پویا است که در کشور چندین پروژه 
گردش��گري را انجام داده اس��ت. متأس��فانه وقتي 
گردش��گر حرفه اي وارد چغاخور مي ش��ود براي 
این ظرفیت گردشگري تأسف مي خورد؛ ما شرایط 
 را فراهم کردیم و امیدواریم زودتر س��رمایه گذار

کار خودش را شروع بکند.
آن س��وتر در مکان س��یاحتي � زیارتي چهارمحال 
و بختی��اري عاوه بر کمب��ود امکانات و خدمات 
گردشگري، س��یل بي امان جمعیت و اقامت چند 
روزه گردش��گران و زائ��ران، وضعیت بهداش��تي 
نابس��اماني را پدید آورده که ب��ه گفته متولیان این 
مکان یعن��ي اداره اوق��اف از کنترل خارج ش��ده 

است. 
نبود درختان سایه انداز جهت پناه دادن گردشگران 
از ب��رق تیغ آفت��اب در روزهاي تابس��تان، کمبود 
فضاي س��بز در جه��ت تلطیف فض��اي موجود، 
کمب��ود آب ش��رب و در نهایت حف��ر حلقه هاي 
چ��اه از س��وي اوقاف ب��ه منظور تأمی��ن آب این 
م��کان، مش��تي از خروار مش��کات ای��ن مکان 
گردشگري در چهارمحال وبختیاري است. مکاني 
که س��الیان زیادي مورد اقبال تمامي اقوام در این 
اس��تان ب��وده و در عیدهاي مذهب��ي و ملي پایگاه 
تفرج هاي چند روزه بوده و هس��ت. اما آنچه که 
به نظر مي رس��د مدیریت ام��ام زاده حمزعلي را 
 تضعیف ساخته، نگاه سنتي در اجراي پروژه هاي

خدمات��ي و گردش��گري اس��ت. در ای��ن می��ان 
نقص��ان فرهنگ گردش��گري و اطاع رس��اني در 
 راس��تاي فرهنگ س��ازي به مش��کات دامن زده 

است.
 فرمان��دار بروجن در خص��وص منطقه زیارتي � 
گردشگري حمزعلي یادآور شد: تاکنون یک نگاه 
سنتي به این منطقه شده وزائرین براي اقامت یکي 
دو روزه به این مکان زیارتي � سیاحتي مي آمدند. 
ت��اش اول و بلند مدتمان این اس��ت که امام زاده 
حمزعلي ب��ه یک منطقه ویژه گردش��گري تبدیل 
شود . کرمي ادامه داد: طرح مربوط در سال 87 در 
مساحت300 هکتارمصوب ش��ده و سرمایه گذار 
آن ش��رکت توس��عه عمران زاگرس است. برآورد 
س��رمایه گ��ذاري در این منطقه پنج ه��زار میلیارد 
ریال اس��ت و زمان اجراي این طرح هفت س��ال 

است. 
وي گف��ت: با توجه به این ک��ه در این منطقه زیر 
ساخت هاي آب، برق، گاز و تلفن و جود دارد،در 
تاش هستیم واگذاري زمین به سرمایه گذار انجام 
ش��ود و این منطقه گردشگري احداث گردد. اما تا 
زماني که این طرح اجرا نش��ده باید ش��رایطي را 
براي گردش��گر فراهم کنیم که یک رضایت نسبي 
داش��ته باشد. مش��کات آنتن دهي تلفن همراه و 
آب آشامیدني و بازارچه سنتي امام زاده حمزعلي 
در سال گذشته حل شد ه است ودرمحل امام زاده 
پروژه مرمت و بازس��ازي خ��ود محوطه امام زاده 
توس��ط اداره اوقاف در دس��ت اقدام است. بهروز 
پناهن��ده مدی��ر اداره اوقاف اس��تان چهارمحال و 
بختیاري نیز در خصوص وضعیت نابس��امان امام 
زاده حمزعلي به خبرنگار زاینده رود گفت: بعضي 
اوق��ات اعتباراتي که از دولت گرفته مي ش��ود با 
توجه ب��ه حجم زی��اد گردش��گر و زوار جوابگو 
نیس��ت. کلیه نذورات صرف خدمات به زوار مي 
شود. متأس��فانه اداره اوقاف به دلیل کمبود اعتبار 

قادر به ادامه پروژه ها نیست. 
وي اف��زود: در حالي که ای��ن منطقه با کمبود آب 
ش��رب مواجه اس��ت، بلداجي برای ما آب تأمین 

نکرد و ما خودمان اقدام به حفر چاه کردیم.
پناهنده در پاس��خ به س��ئوال خبرنگار زاینده رود 
درخص��وص کمب��ود فض��اي س��بز در امام��زاده 
حمزعلي گفت: آب فضاي سبز و شرب امام زاده 
حمزعل��ي از چاه تامین مي ش��ود. در حالي که با 
کمبود آب در جهت افزایش فضاي س��بز هستیم، 
افزایش فضاي س��بز را هر ساله در برنامه کاریمان 

داریم و هر جا که اس��تعداد الزم را داش��ته باش��د 
فضاي سبز کار مي کنیم.

فاضلي معاونت گردشگري سازمان میراث فرهنگي 
و صنایع دس��تي و گردشگري استان چهارمحال و 
بختیاري نی��ز از کمبود اعتبارات گردش��گري در 
اس��تان گایه کرد و گفت: با کمب��ود اعتباري که 
وج��ود دارد غیر ممکن اس��ت بتوانیم مکان هاي 
گردش��گري را به سرانجامي برس��انیم. با توجه به 
قان��ون باید دولت زیر س��اخت ها را فراهم کند و 
بعد بخش خصوصي براي س��رمایه گذاري وارد و 
فعال بش��ود. تمام تاش س��ازمان میراث فرهنگي 
و گردش��گري اس��تان این اس��ت که پروژه هاي 
گردشگري چهارمحال و بختیاري را حتي المقدور 
به بخ��ش خصوصي بدهد تا بتوانند این بس��تر و 

پتانسیل گردشگري استان را بارور کنید.
وي در خص��وص نابه س��اماني منطق��ه زیارتي � 
گردشگري حمزعلي به زاینده رود گفت: در حال 
حاضر در حال فراهم کردن زیر ساخت ها یي چون 
آب، برق، فضاي سبز و جاده هاي دسترسي در هر 
منطقه گردشگري هستیم تا بخش خصوصي بتواند 
براي سرمایه گذاري وارد شود. ولي متأسفانه اداره 
اوقاف مي خواهد از اعتبارات دولتي و پول زائرین 

پروژه ها را به سرانجام برساند.
معاونت گردش��گري س��ازمان میراث فرهنگي و 
گردش��گري اس��تان تأکید کرد: در اصل باید تمام 
این مجموعه با ی��ک نظارت کلي میراث فرهنگي 
و گردش��گري به بخش خصوصي واگذار بش��ود. 
سرمایه گذارهاي مناطق نمونه پروژه هاي اقماري 
را در مناط��ق نمون��ه گردش��گري مث��ل چغاخور 
تعریف مي کنند. اوقاف هم مي تواند با وارد کردن 
بخش خصوصي فعالت��ر از حاال پروژه ها را پیش 
ببرد اما این در حالي هس��ت ک��ه پروژه ها در امام 

زاده حمزعلي سنتي اجرا مي شوند. 
وي در ادامه گفت: اعتبار شهرس��تان بروجن110 
میلیون است وبا این اعتبار فقط مي توانیم کارهاي 
نیمه تمام پارسال را تمام کنیم. وقتي عمًا اعتباري 
نیست ما مجبوریم با توجه به اولویت، پروژه ها ي 

نیمه تمامي که شروع کردیم را اتمام کنیم.
فاضلي یادآور ش��د: با این کمب��ود بودجه راهکار 
اصلي این اس��ت که بخش خصوصي وارد ش��ود 
و پروژه اقماري تعریف ش��ود که منافعش به خود 

استان و در نهایت به اداره اوقاف مي رسد.
فاضل��ي تأکید کرد: تا زماني که زیرس��اخت هاي 
گردش��گري را از مبح��ث دهیاري و بخش��داري 
خ��ارج نکنیم با این مش��کات همچن��ان مواجه 
خواهیم بود چ��ون اعتبارات دولت��ي به هیچوجه 

کفاف نمي دهد.
معاون گردش��گري س��ازمان می��راث فرهنگي و 
گردش��گري چهارمح��ال و بختیاري در راس��تاي 
نظارت بیشتر در امامزاده حمزعلي گفت:در کمیته 
تسهیات شهرستان یک کمیته داخلي با عضویت 
اداره بهداشت، اماکن، نماینده فرمانداري، نماینده 
س��ازمان میراث فرهنگي و گردش��گري، نماینده 
بخشداري و اداره اوقاف تشکیل شد تا به صورت 
مش��ترک این مکان گردش��گري را نظ��ارت کنند. 
 این کمیته بیس��ت روز پیش ش��روع ب��ه کار کرده

است.
فاضل��ي با اش��اره به فعال س��ازي س��ازمان هاي 
مردم نهاد در مکان گردش��گري � زیارتي امامزاده 
حمزعلي گفت:در راستاي فرهنگ سازي و بهبود 
اطاع رس��اني به گردش��گر، س��ازمان هاي مردم 
نه��اد)NGO( را در م��کان هاي گردش��گري و 
کانون هاي گردشگري مس��تقر کردیم.متاسفانه به 
دلی��ل نبود اطاعات گردش��گري و فرهنگ حاکم 
بر اس��تان در این مکان زیارتي به مشکات دامن 
زده ش��ده و در همین راس��تا اعضاي س��ازمان ها 
ي م��ردم نهاد را در جهت فرهنگ س��ازي در این 
مکان زیارتي مس��تقر کرده ایم. فاضلي تأکید کرد: 
متأسفانه به نس��بت ظرفیت موجود گردشگر نمي 
پذیری��م و این ایراد بزرگي اس��ت. پیک جمعیت 
در بعضي روزها بس��یار زیاد است و واقعًا بعضي 
 اوق��ات کنترل ای��ن جمعیت از دس��ت ما خارج

مي شود. 
وي در پای��ان گفتگ��و با زاین��ده رود، علت ورود 
گردش��گر، بی��ش از ح��د ظرفی��ت اس��تان را باز 
ش��دن مبادي ورودي به اس��تان دانس��ت و گفت: 
جاده خوزس��تان به تنهاي تأثیر بس��زایي در ورود 
گردشگربه استان داش��ته است. این فرصتي است 
که مي توان با تعامل دس��تگاه ه��ا از آن بهره مند 

شد.

 آثار باستانی کرمانشاه و گردشگری
در دیار پهلوانان

شاهين سپنتا 
َمدرس ابن سینا در اصفهان سال هاست که به فراموشی سپرده شده 

است.
همزمان  ماه  شهریور  یکم  ایران،  فرهنگ  دوستداران  از  گروهی 
پزشک  این  تدریس  محل  در  پورسینا،  یادروز  و  پزشک  روز  با 
گرامی را  او  نام  و  یاد  و  شدند  حاضر  اصفهان  در  ایرانی   نامدار 
داشتند. در این گردهمایی که به همت انجمن »میراث پژوهان مهربین« 
برگزارشد، شرکت کنندگان خواستار شدند که هر چه سریع تر کار مرمت 
این اثر تاریخی که مدتی معطل مانده است، به پایان برسد و ابراز امیدواری 
کردند که در سال آینده همایش بزرگ »اصفهان و ابن سینا« در چنین 

روزی برگزار شود. 
بنای تاریخی مشهور به »َمدرِس ابن سینا« که در دوره سلجوقیان ساخته 
شده است در اصفهان، محله دردشت، خیابان ابن سینا، کوچه پاگلدسته، 
باالتر از مدرسه شفیعیه واقع شده است و در تاریخ 24 اسفند ماه 1383 
خورشیدی با شماره 11555 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است. این بنای کوچک اما با ارزش با گنبد آجری اش بی گمان محل 
تدریس پورسینا به هنگام اقامت او در اصفهان بوده و بر پایه برخی 
روایات محلِی تائید نشده مقبره او نیز در همین مکان )و نه در همدان( 
بوده است. صرف نظر از درستی یا نادرستی روایت اخیر، بی گمان نزد 
اهل فرهنگ جایگاه »َمدَرس« از »َمدَفن« رفیع تر است اما متاسفانه محلی 
که روزگاری نشستگاه پورسینا و شاگردانش بوده و نشست های درس 
و بحث او را پذیرا بوده است، امروز متروک و ناشناخته، به انباری تبدیل 
شده است و در حالی که همیشه قفلی بر در آن خودنمایی می کند و هیچ 
گردشگر یا پژوهشگری راهی به آن ندارد، روی به ویرانی می رود. بنای 
فعلی َمدرس پورسینا، بخشی از بنای بزرگ تری است که در گذشته در 
این محل موجود بوده و به تدریج اهالی بر آن دست انداخته و بخش هایی 
از آن را تخریب و تملک کرده اند. این بنای تاریخی که روزگاری پورسینا 
آثار ارزشمند خود را در آنجا نگاشته است، در سال های گذشته تخریب 
شده و سنگ های آن به غارت رفته و امروز بی  نام و نشان به حال خود رها 
شده است و اثرات نم  زدگی و ترک های بی شمار بر گنبد و دیوارهایش 
از رنج دوران سخن ها دارد. مدرس ابن سینا مدتی به عنوان زورخانه و 
مدتی به عنوان مطبخ مورد استفاده قرار گرفته و هنوز الیه ضخیم دوده را 
بر گنبد آن می توان دید، ولی در صورت توجه سازمان میراث فرهنگی، 
این محل می تواند به عنوان موزه یا نمایشگاه دائمی آثار پورسینا پذیرای 

پژوهشگران و گردشگران باشد.

پورسینا یا »ابوعلی سینا« یا »ابن سینا«، دانشمند نامدار ایرانی )416- 
359 هجری خورشدی( آثار ارزشمندی در رشته های مختلف همچون 
پزشکی، فلسفه، علوم طبیعی، ریاضی، موسیقی و شعر از خود برجا 
گذاشته است. پورسینا، سال های پایانی عمر خود را در اصفهان به سر برد 
و به آموزش دانشجویان و نوشتن آثارش پرداخت.آوازه جهانی پورسینا 
و جایگاهش در گسترش علوم به ویژه دانش پزشکی نزد ملت های دیگر 
تا آنجاست که مردم ازبکستان )به  واسطه زادگاهش در نزدیکی بخارا ( او 
را ازبک می دانند و عرب ها ) به خاطر برخی آثارش به زبان عربی( او را 
عرب می خوانند. آیا در این هنگامه، مردم شهری که سال ها افتخار میزبانی 
او را داشته اند، جایگاه او در گستره دانش بشری را از یاد برده اند و اهمیت 
حفظ و پاسداشِت دانشگاه او را فراموش کرده اند؟آیا تنها نام گذاری یک 
خیابان در اصفهان برای پاسداشت جایگاه با اهمیت این دانشمند بزرگ 

ایرانی در تاریخ این شهر، کافی است؟

مردمککوله پشتی

دكتر محمود دهقانی 
کرمانشاه دارای ساختمان های بسیار با ارزش تاریخی و آثار باستانی است که همگی 
به مرمت و نگهداری نیاز دارند. اگر از ویرانی ساختمان ها و آثار باستانی در کرمانشاه 
که مثل همه استان های کشور ادامه دارد، جلوگیری نشود، تا چند دهه دیگر هیچ اثری 
از آثار باس��تانی در این ش��هر بر جا نخواهد ماند. کرمانشاه با آثار گران بهای باستانی، 
ج��ام جهان نم��ای فرهنگ و تاریخ ایران اس��ت و از این رو گنجای��ش ویژه ای برای 
گردش��گری دارد. اما تجربه ثابت کرده است که دست اندرکاران صنعت گردشگری 
با تنگ نظری و قوانین دس��ت و پا گیر هیچ گاه نخواهند توانس��ت به این صنعت در 
کشور رونق بدهند، مگر آن که در کار خود تجدید نظر اساسی نمایند. نه تنها ساختار 
امور گردشگری، بلکه امور زمینی و هوایی جابجایی گردشگر در کشور نیز در روزگار 
پیش��رفت الکترونیک پایش لنگ اس��ت و فرودگاه ها از هیچ گونه برنامه ریزی درستی 
برخوردار نبوده و ش��رکت های هواپیمایی ایران با شرکت های هواپیمایی غیر ایرانی، 
زمین تا آس��مان تفاوت دارند. کسی نیست که از تحریم ها آگاه نباشد، ولی نبود نظم 
در برنامه ریزی در کش��ور همیش��گی بوده و چاره ای هم ب��رای آن پیدا نکرده اند. در 
یک کام باید گفت برای اس��تقرار نظم در امور روزانه س��یر و س��فر چه هوایی، چه 
دریایی و چه زمینی کار نشده است. از اصول درست رانندگی که الزمه گردشگری در 
کشور است غافل اند و اتومبیل ها در میان کوه و کتل و جاده ها، تابوت های سرنشینان 
است. مسئولیت و دگرگون کردن فرهنگ راهنمایی و رانندگی و گردشگری و جلب 

جهانگرد بر گردن دولت ها است.
در س��فر اخیر به قصد دیدن آثار باستانی و ساختمان های تاریخی روزگار صفوی در 
ایران، از مادرید ش��هر توریستی اروپا به دبی شهر آس��مان خراش ها و ساختمان های 
مدرن پر جاذبه امروزی که روزانه پذیرای مس��افران ایرانی تشنه خوش گذرانی است، 
وارد ش��دم. پرواز از اروپا با هواپیمایی »امارات« بود. شرکتی که در غیبت هواپیمایی 
ایران توانس��ته است مسافران ایرانی را در سراسر جهان جابجا کند. آن ها برای جلب 
مس��افر ایرانی در پرواز خود غذاهای متنوع ایرانی از جمله قورمه سبزی و چلوکباب 
به مس��افران ایرانی می دهند و بر صفحه تلویزیونی نقشه مسیر پرواز هم فقط از واژه 
خلیج اکتفا کرده تا به ذوق ایرانیان میهن دوست کمتر بر بخورد. در فرودگاه کرمانشاه با 
استقبال گرمی که تا ابد خاطره خوش آن در یاد خواهد ماند روبرو شدم. بار بنه را زمین 
گذاش��تم و پس از نوشیدن چای و خوش آمدگویی دوستان، پیش از آن که چتر شب 
باز ش��ود و تاریکی فرا رسد، طبق عادت دیرینه بی قرار دیدن شهر، به گشت و گذار 
پرداختم. در کرمانشاه رستورانی هایی با چشم انداز زیبا قرار داشتند که با نیمکت هایی 
که در زیر درختان بر آن ها قالی خوش رنگ ایرانی فرش بود، نشان می داد زندگی و 
تفریح در رگ ش��هر جریان دارد. طبق برنامه از پیش تعیین ش��ده دوستان، دیدار ما از 
آثار باستانی و ساختمان های تاریخی کرمانشاه آغاز شد. وقتی به تاق بُستان رسیدیم تا 
دقایقی چند به آن خیره بودم. مجموعه ای که همچون مشعلی با سنگ نبشته ها و سنگ 
نگاره ها، تاجگذاری ها و رویدادهای تاریخی این سرزمین کهنسال را در تاریکی سده ها 
و هزاره ها روشن کرده و از کارهای ابلهانه شاهان قاجار و حکاکی چهره آن ها در آنجا 
نیز پرده برمی دارد. تاق بس��تان گویاتر از کتاب و اینترنت، سرگذشت های تاریخی را 
ب��ه صورت عینی برای فرزندان این روزگار و روزگاران آینده ایران بازگو می کند و با 

داشتن چشمه کوه از دیر باز گردشگاه دلپذیر کرمانشاهی ها بوده است.
هر چند دیدار از تاق بس��تان بیش از س��ه س��اعت و نیم بود، ولی دل بر نمی کندم و 
آرزو داشتم تا مدت ها در آنجا بمانم. به جرات می توان گفت که اگر با دقت و بدون 
بغض و تعصب و ترجیح ندادن آثاری بر آثار دیگر در گس��تره گردشگری، به امور و 
نگهداری ساختمان های تاریخی و آثار باستانی کرمانشاه صمیمانه توجه شود، می تواند 
سرچش��مه درآمد کانی، نه تنها برای س��اکنان آن استان بلکه برای کشور نیز باشد.با 
جذب گردش��گر داخلی و جهانگردان خارجی به خوبی می شود تمامی ساختمان ها را 
زیبا و س��رپا نگاه داشت و دست شهرهای مدرنی مثل دبی را در صنعت گردشگری، 
از پش��ت بس��ت و از پارو کردن پول ایرانیان به وسیله شرکت های گردشگری رقیبان 

جلوگیری نمود.
 در محدوده تاق بستان، درخت کهنسال چناری که عمری 600 ساله دارد نظر هر تازه واردی

را به خود جلب می کند. نه تنها سرس��بزی درختان و زیبایی س��اختمان های تاریخی 
و آثار باس��تانی بلکه خوی و منش فرهنگی مردم کرمانشاه نیز گردش گر پذیر است. 
آنچه در روزگار جوانی از طریق یکی از دوستان همکاسی دوران تحصیل در مدرسه 
ایرانیان دبی، در وصف کرمانش��اه و مردم صمیمی با خوی پهلوانی آن ها شنیده بودم، 
در نظرم بی جا نبود. شهر کرمانشاه زیبایی خود را به طبیعت دلنشین، کوهستان داالهو، 
تاریخ، فرهنگ و مردم خوب خود مدیون است. ولی متأسفانه سازمان های گردشگری 
و فرهنگی در کرمانش��اه به  درستی نتوانس��ته اند حتی گردشگر داخلی را نیز به سوی 
کرمانش��اه ج��ذب کنند و این یک اش��کال فنی بزرگ در برنامه ری��زی و ناکارآمدی 

مسئوالن این تخصص است.

با دگرگونی های سنجیده مهندسی در پیرامون تاق بستان بدون آن که خدشه ای بر نمای 
تاریخی وارد آید، می شود بر امور درختکاری و تزئینات باغ افزود. باید از کیوسک های 
زش��ت و بد قواره تا آنجا که ممکن اس��ت در نزدیک به تاق خ��ودداری نمود. برای 
جلوگیری از آمد و ش��د کودکان و بزرگس��االن بازدید کننده، در زیر تاق نرده آهنی 
کار گذاشته شده است. سوراخ برای نرده آهنی اگر به اندازه یک سر سوزن باشد نیز 
در دراز مدت باعث تخریب و فرس��ودگی خواهد ش��د. نرده تخته ای روروک دار و 
قابل حمل بر روی ریل تخته ای الزمه این گونه جاهاست تا به سنگ های آثار باستانی 
خدشه وارد نشود و یا اینکه مثل خیلی از کشورها با زنجیر پاستیکی حلقه شده در 
دو پایه پاس��تیکی سبک و قابل حمل فقط برای نش��ان دادن ممنوعیت ورود به زیر 
تاق می بایس��ت اکتفا کرد. این کار با تبلیغات در رس��انه ها از یک س��و و از سویی با 
بروشورهایی در هنگام ورود بازدید کننده کارساز است. متاسفانه شکسته شدن نقاطی 

از سنگ ها و تصاویر سنگی، ضررهای جبران ناپذیری به تاق بستان وارد کرده است.
در گوشه دیگر شهر، کنار بوستانی کوهستانی، بر فراز کوه و در میان دره، نورپردازی 
با رنگ های گوناگون و صدای شرشر آب در غروب آفتاب، زیبایی قابل وصفی به آن 
نقطه از شهر داده است و محلی دلنشین برای گردش آخر هفته خانواده هاست. این کار 
هر چند بس��یار با ارزش است و می تواند برای شهروند کرمانشاهی به ویژه نوجوانان 
متنوع باشد و بر روح و روان شهر وند و به ویژه کودکان شهر اثر شادی بخش بگذارد، 
ولی گردش گر و جهان گرد با آوازه ساختمان های تاریخی و آثار باستانی به آنجا سفر 
می کند و مسئوالن باید این حقیقت را نیز به خوبی در نظر بگیرند. از کارهای خوبی که 
در حال انجام بود، مرمت چند ساختمان دوره قاجاری و صفوی به دست مرمت گران 
دلسوز در چند نقطه کرمانشاه بود ولی واقعیت این است که ساختمان های بسیاری به 

مرمت نیاز دارند که نباید در این مورد وقت کشی شود.
در منطقه دل انگیز داالهو که در رژیم گذش��ته فیلمی هم با نام داالهو در آنجا ساخته 
شد و کوه بلند و سرسبز داالهو را به مردم سراسر کشور شناساند، هم اکنون با معماری 
زش��ت و بد قواره آب و آب بندی غیر تخصصی و از میان بردن جویبارهای سنگی و 
تاریخ��ی دره، به ظاهر برای تولید ماهی، این دره زیبای سرس��بز را از ریخت و قیافه 

انداخته اند و صدای شر شر آب را خفه کرده اند.

سردر گمي گردشگران در ترافیك جاده حمزعليـ  چغاخور
        گردشگران منتظر تصویب  اعتبار ملي بمانند!    

پورسینا در اصفهان،
غریب ترین آشناست!

عضو کمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسامي تخریب امکان و ابنیه 
هاي تاریخي را به س��بب نبود هماهنگي ها بین دس��تگاه هاي مختلف 
عنوان کرد. به گزارش ایرنا حجت االسام والمسلمین سید رضا اکرمی 
افزود: معتقدم شیوه توجیه سازمان میراث فرهنگي براي افکار عمومي در 
تخریب اماکن تاریخي صحیح نیست.وي ادادمه داد: اگر سازمان میراث 
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري مدعي نقص قوانین موجود است 
بایس��تي هر چه س��ریعتر با تنظیم یک پیش نویس قانوني جامع و ارائه 
آن به دولت و در نهایت مجلس شوراي اسامي این مشکل را برطرف 
کند. به گفته عضو کمیسیون فرهنگي مجلس، بایستي بین دستگاه هاي 
مختلف همچون ش��هرداري ها، سازمان میراث فرهنگي، دیوان عدالت 
اداري تعامل و هماهنگي باشد. اکرمي در عین حال با طرح این موضوع 
که چه خدماتي براي صاحبان ساختمان ها و ابنیه هاي تاریخي از سوي 
سازمان میراث فرهنگي ارائه مي شود؟، گفت: وقتي که هیچ حمایتي از 
صاحب��ان این اماکن صورت نمي گیرد و حتي ابنیه هاي تاریخي آنان با 
قیمتي مناسب خریداري نمي شود، نباید انتظاري داشت. عضو کمیسیون 
فرهنگي مجلس خواس��تار حمایت جدي از صاحبان اماکن تاریخي و 

قیمت گذاري مناسب روي این بناها از سوي دستگاه هاي متولي شد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس:
تخریب ابنیه هاي تاریخي به سبب 

نبود هماهنگي بین دستگاه هاي 
مختلف است

بخش نخست
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ورزش

استعفای مورینیو 
و مانور رسانه ای 
آقای سخنگو

از زمان برگزاری بازی های سوپر جام اسپانیا مورینیو در کانون 
انتقادات شدید رسانه ها و مسئوالن بارسا بوده است. در همین 
حال فلورنتینو پرس مدیر باش��گاه رئال مادرید تابحال سکوت 
اختیار کرده اس��ت. او در گفته های��ش پس از بازی نه از مربی 
عزیز دردانه اش دفاع کرد و نه دست به تأیید حرکت کمدی او  
در دقایق تلف شده زد تا این که خبر مهمی از یکی از شبکه های 
تلویزیونی اس��پانیا و بعداز آن کانال پاس فرانسه اعام شد. به 
گفت��ه آنها االدیو پارامس س��خنگوی مورینیو با پیامکی از عدم 
حمایت هیأت مدیره باشگاه رئال مادرید از او خبر داده واشاره 
کرده ب��ود مورینیو از این باش��گاه خواهد رف��ت و در تدارک 
برگزاری کنفرانس خبری برای این منظوراس��ت. چند س��اعت 
بعد مورینیو با انتش��ار بیانیه ای در سایت رسمی باشگاه تأکید 
کرد هرگز مادرید را ترک نمی کند و پارامس هم بافاصله پس 
از انتشار این بیانیه به روزنامه ها گفت این  پیامک توسط موبایل 
اعتباری او که از زمان حضور مورینیو در کش��و میزش بوده و 
استفاده نمی شده توسط فرد دیگری برای شبکه های تلویزیونی 

ارسال شده است!! 

بدون ش��ک تیم گیتی پس��ند در فصل جاری پر ستاره ترین تیم 
مس��ابقات لیگ برتر باش��گاه های کشور به ش��مار می رود و از 
هم اکنون مدعی اصلی قهرمانی مس��ابقات لیگ برتر باشگاه های 
کشور است. علی افضل که در ابتدای فصل جدید هدایت گیتی 
پسند را بر عهده گرفت، برای فصل جاری رقابت های لیگ برتر 
س��تاره های بسیاری را مد نظر قرار گرفت و با جذب بازیکنانی 
همچون وحید شمسایی و محمد کشاورز اکنون به مدعی اصلی 
قهرمانی برای فصل آینده تبدیل شده است. این تیم به واقع در هر 
پست دو بازیکن خوب در اختیار دارد و این موضوع همانقدر که 
می تواند جنبه های مثبت داشته باشد، ممکن است تیم اصفهانی 
را با حاش��یه های خ��اص حضور پررنگ بازیکنان سرش��ناس 
فوتس��ال همراه س��ازد. در لیست گیتی پس��ند مصطفی نظری، 
حس��ین حس��ینی به عنوان دروزاه بان و محمد کشاورز، محمد 
وزیرزاده، صادق مرادی، شاپا، مسعود دانشور، سجاد بنی سعدی، 
حمید یوسفی، مجید حسینی، ابراهیم مسعودی، افشین کاظمی، 
محمدرضا زحمتکش، وحید شمسایی و علی افضل)سرمربی(، 

امیرحسین افضلی، حمید بی غم و جونیو به چشم می خورند.

تیم فوالد ماهان برای فصل آینده حضور خود در رقابت های 
لیگ برتر باشگاه های کشور با ترکیبی از بازیکنان سرشناس و 
جوان چش��م به قهرمانی دارد. حسین افضلی در فصل جاری 
ترجی��ح داده با بهره گیری از بازیکن��ان جوان تیم فیروزصفه 
ب��ه نوعی در تیم خود جوانگرای��ی کند به طوری که میانگین 
س��نی بازیکن��ان فوالد ماهان در س��ال جاری بی��ن 22 تا 25 
اس��ت. حضور بازیکنان ملی پوش��ی نظی��ر طاهری، اصغری 
مقدم، حس��ن زاده، وحید قاسمی و نیز بازیکن برزیلی سیسو 
می توان��د از ماهان یک مدعی جدی برای قهرمانی لیگ برتر 
بس��ازد. قهرمان دو دوره مس��ابقات لیگ برتر و قهرمان سابق 
رقابت های جام باش��گاه های آس��یا برای فصل آینده س��پهر 
محمدی، حمیدرضا ابراری نیا، حسین مهدوی )دروازه بان ها(، 
محم��د طاه��ری، ج��واد اصغری مق��دم، اصغر حس��ن زاده، 
وحید قاس��می، سیسو، حس��ین طیبی، مهدی جاوید، مهرداد 
جاب��ری، محمد زارع و مجید رئیس��ی )بازیکنان( و حس��ین 
افضلی)س��رمربی(، حمید گرامی، محمد هاشم زاده و برونو را 

در اختیار خواهد داشت.

آب پاكی را بر روی دست اصفهانی ها ريختند

دیگر منتظر ورزشگاه نقش جهان نباشید؛ نقش جهان ساخته نمی شود

چه كسی ليست تيم ملی را به كرش تحميل می كند؟
آقای ترابیان از جان فوتبال و فوتسال چه می خواهی؟

خبر

برای حضور پرقدرت در جام باشگاه های آسيا
ماهان دو چهره سرشناس واترپلوی جهان 

را به خدمت می گيرد
تیم واترپلوی فوالد ماهان برای حضور پر قدرت در جام باش��گاه های آسیا 
دو چه��ره مش��هور واترپلوی جهان را به خدمت می گی��رد. تیم واترپلوی 
فوالد ماهان با قهرمانی در لیگ برتر باشگاه های کشور جواز حضور در جام 
باشگاه های آسیا را کسب کرد. ماهانی ها که به دنبال تقویت ترکیب تیم خود 
هستند رایزنی با چند واترپلوئیست شناخته شده جهان را آغاز کردند. طبق 
مذاکرات احتمال حضور دو بازیکن از ایتالیا و صربستان که از برترین های 
واترپلوی جهان هس��تند در این تیم وجود دارد. فوالد ماهان فصل پیش دو 

بازیکن صرب در اختیار داشت که امسال برای ماهان به میدان نمی روند.

غيبت بهترين مدافع بارسا 
در سوپر جام اروپا

ژرارد پیکه با مصدومیت ناگهانی س��وپرجام اروپا را از دس��ت داد. پیکه در 
حین تمرینات دچار آسیب دیدگی از ناحیه همسترینگ شد و به این ترتیب 
سه هفته از بازی ها دور خواهد بود. دیدار سوپرجام اروپا بین بارسا و پورتو 
در روز جمعه در موناکو برگزار می ش��ود. پیک��ه پیش از این هم به خاطر 
آسیب دیدگی مشابهی بیش از یک ماه در حاشیه بود. در نبود جراردو پویول، 

ماسچرانو و آبیدال مدافعان وسط بارسا خواهند بود.

دو سال محروميت برای وزنه برداران ذوب آهن
دو ذوب آهنی ديگر در رديف دوپينگی ها

طبق اعام دبیر کل س��تاد مب��ارزه با دوپینگ رأی نهایی س��ه وزنه بردار و 
س��ه دوومیدانی کار که تس��ت آنها در سال 2011 میادی مثبت اعام شده 
بود، صادر ش��د و به مدت دو س��ال از حضور در میادین داخلی و خارجی 
محروم شدند. بر این اساس در رشته وزنه برداری رضوان رحیم نیا و علی 
خرم دوس��ت از ذوب آهن اصفهان و س��عید محس��نی از خراسان محروم 
شدند. پیش از این هم جابر عسگری و جهانگیر ملک احمدی دو وزنه بردار 
دیگر بودند که دو س��ال محروم ش��ده بودند. از این وزنه برداران در جریان 
مسابقه های باشگاه های کشور در هفتم بهمن 89 تست گرفته شده بود. در 
رش��ته دوومیدانی ه��م ایوب آرخی، علی رحمانی و پویا خلیلی دو س��ال 
محروم شدند. از این دو ورزشکار هم در جریان مسابقه های قهرمانی کشور 
فروردین ماه 90 در شیراز تست گرفته شده بود. در رشته دوومیدانی پیش از 
این امیر پیاهو و امیر الوند که مربوط به تست های سال 2010 هستند محروم 
شده بودند. در روزهایی که خبر برکناری دلیلی به خبر اول باشگاه ذوب آهن 
صادر ش��ده است خبر صدور حکم دو تن از ورزشکاران باشگاه اصفهانی 

اوضاع باشگاه اصفهانی را بیش از پیش بحرانی می کند.

مسابقات بين المللی دووميدانی معلوالن چک
يک نقره و دو برنز برای اصفهانی ها

دوومیدان��ی کاران جانباز و معلول اصفهانی با کس��ب یک مدال نقره و دو 
برنز به کار خود در رقابت های دوومیدانی بین المللی جانبازان و معلوالن 
جمهوری چک پای��ان دادند. به گزارش ایمنا، بناب��ر اعام روابط عمومی 
هیات ورزشهای جانبازان و معلوالن استان اصفهان، در پایان پنجمین دوره 
مسابقات بین المللی 2011 جمهوری چک نمایندگان اصفهان با کسب یک 
مدال نقره و 2 برنز به کار خود پایان دادند. علیرضا مختاری در مواد پرتاب 
دیسک و پرتاب وزنه به ترتیب مدال های نقره و برنز و احمدرضا علیخانی 
در ماده دوی 100 متر موفق به کسب نشان برنز این دوره از مسابقات شد.  
همچنین محمد الوان پور ورزشکار استان فارس در ماده پرتاب نیزه موفق 
به کسب مدال طا گردید. شایان ذکر است آقایان حیدری و جمشیدی به 
ترتیب در مواد پرتاب وزنه و دیسک نیز موفق به کسب مقام چهارم شدند.  

ورزشکاران کشورمان دیروز صبح به میهن اسامی بازگشتند.

مشاور فرهنگی جان قربان 
در سپاهان منتفی شد

زاينده رود
 در ش��ماره روز س��ه شنبه اول ش��هریور ماه جاري خبری با این عنوان 
»جان قربان مشاور عالی مدیرعامل سپاهان شد« درج گردید  که در ادامه و برای 
تکمیل خبر مذکور اشاره به نکاتی چند ضروری است. جان قربان که به واسطه 
ارتباط نزدیکش با رئیس هیأت مدیره سپاهان و رئیس سابق سازمان صنایع و 
معادن با پیشنهاد مشاور فرهنگی مدیرکل جدید باشگاه سپاهان روبرو می شود 
که به اش��تباه در خبر یاد شده مشاور عالی ذکر شده بود. همچنین فرد نامبرده 
که مسئولیت دفتر ریاست سازمان صنایع و معادن را دارد به دلیل مشغله کاری 
پیشنهاد مدیرعامل را  رد می کند که در خبر یاد شده خبر از قطعی شدن حکم 
وی در پس��ت مشاور عالی مدیرعامل آمده بود. گفتنی است در همین خبر از 
احتمال مدیرعاملی داریوش دلفانی به عنوان مدیرعامل سپاهان نوین خبر داده بود 
که پس از بررسی های به عمل آمده ضمن رد این موضوع بدین وسیله مسئولیت 
وی در پارکینگ توحید نیز تکذیب می شود. داریوش دلفانی که هم اکنون مشاور 
رسانه ای مدیرکل اداره تربیت بدنی استان است عضو شورای سیاست گذاری 
روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی نیز هست. وی همچنین سرپرست سابق 
تیم فوتبال ذوب آهن نوین، بازیکن سابق تیم های شهرداری اصفهان، پلی اکریل، 
ذوب آه��ن و بانک ملی تهران و تیم ملی نوجوانان و سرپرس��تی تیم فوتبال 

ذوب آهن نوین را نیز در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است.

گیتی پسند 
تیم کهشکانی 
فوتسالی ها

ترکیب بومی
ستاره فوالد ماهان

مسئوالن شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی 
کشور طی روزهای گذشته از تفویض مدیریت 

ورزش��گاه نقش جهان به اصفه��ان خودداری 
کرده و گفته می ش��ود قرار نیست مدیریت این 

ورزشگاه دیگر به اصفهان تفویض شود.

به گزارش ایمنا، ساخت ورزشگاه نقش جهان 
در سال های گذشته همواره یکی از پروژه های 

خبر س��از اس��تان بوده که طی 19 سال گذشته 
دچار تغییر و تحوالت بسیاری شده و هر روز 

خبری در مورد آن به گوش می رسد. 

با آغاز س��ال 89 و اصرارهای مردم استان برای 
ساخت این ورزشگاه، مسائل و مباحثی در مورد 
تفویض مدیریت این ورزشگاه به گوش رسید 
و با وجود اینکه در ابتدا برخی مسئوالن استان 
مخالف این مس��أله بودن��د، تفویض مدیریت 
ورزشگاه نقش جهان به استان و در دست گرفتن 
مدیریت اجرایی آن در دس��تور کار مس��ئوالن 

استان اصفهان قرار گرفت. 
پ��س از آن روند تفویض مدیریت نقش جهان 
اندکی س��رعت گرفت و تفاهم نامه آن در زمان 
ریاست سعیدلو بر سازمان تربیت بدنی استان 
تهیه شد؛ در آن دوران هم بارها مشکاتی سر 
راه این مسأله قرار گرفت اما در نهایت تفاهم نامه 
تفویض مدیریت ورزشگاه نقش جهان در اسفند 
سال گذشته تهیه شده و از سوی رئیس سازمان 
تربیت بدنی استان و همچنین استاندار اصفهان 

به امضا رسید. 
مسئوالن سازمان تربیت بدنی همچنین قول دادند 
عاوه بر این که مدیریت ورزشگاه نقش جهان را 
در اختیار مسئوالن استان قرار می دهند، بودجه 
مورد نظر آن را نیز به اصفهان برس��انند تا کار 
س��اخت ورزشگاه هرچه س��ریع تر آغاز شود. 

اما در روزهای گذشته و پس از آخرین جلسه 
شرکت توسعه با مس��ئوالن استان برای انتقال 

مدیریت نقش جهان به اصفهان، 
به یک باره ش��رکت توس��عه و 
تجهیز اماکن ورزش��ی کشور از 
تفویض مدیریت این ورزشگاه به 
اصفهان خودداری کرده و اعام 
کرد که مدیریت این ورزش��گاه 
را به اصفه��ان تحویل نمی دهد.
مسئوالن استان وقتی این شرایط 
را دیدند حتی اع��ام کردند که 
فعا بودجه مورد نظر ورزشگاه 
نقش جه��ان را نمی خواهن��د و 
تنها خواس��تار در دست گرفتن 
مدیری��ت اجرای��ی ورزش��گاه 
هستند اما مدیران شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزش��ی کشور 
موافقت نکرده اند. گفته می شود 
مدیران شرکت توسعه تفاهم نامه 
امضا شده برای تفویض مدیریت 

نقش جهان به اصفهان را که خودش��ان در تهیه 
و امض��ای آن مؤث��ر بودند، قب��ول ندارند و به 

دنبال این هس��تند که خودش��ان س��اخت این 
ورزشگاه را بر عهده بگیرند. تفویض مدیریت 
ورزش��گاه نقش جهان، خلع ید 
مسائل  شفاف س��ازی  پیمانکار، 
مالی ورزشگاه و خروج کارگران 
پیمانکار س��ابق از این ورزشگاه 
ماه ها زم��ان برده و اکنون که این 
مسأله از س��وی مدیران شرکت 
مورد تأیید قرار گرفته نشده، عمًا 
یک سال تاش مسئوالن در مورد 
ورزش��گاه بی ثمر مانده است. با 
این اوصاف م��ردم اصفهان باید 
ورزش��گاهی به ن��ام نقش جهان 
را فراموش کنند و به ورزش��گاه 
فوالدش��هر دلخوش باشند چرا 
که به نظر می رسد خبری از نقش 
جهان نخواهد بود و باید پذیرفت 
مدیران استان اصفهان که در طی 
دو سال اخیر یکی از اصلی ترین 
شعارهای خود را بر حل مشکل 
نقش جهان بنا نهاده اند، در پیشبرد اهداف خود 

شکست خورده اند!!!

زاينده رود
از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران 
24 بازیک��ن ب��ه اردوی تیم مل��ی فراخوانده 
ش��دند که این اردو از ساعت 15 روز جمعه 
چهارم ش��هریور ماه در کمپ تیم های ملی 
آغاز می ش��ود که بازیکنان دعوت شده باید 
در زم��ان مقرر خ��ود را به مربی��ان تیم ملی 
معرفی کنند. در جمع 24 بازیکن، بازیکنانی 
به چش��م می خورند که دعوت از آنها برای 
فوتبال دوس��تان جای تعجب دارد و کسانی 
دیگر مث��ل رض��ا ن��وروزی، آرش برهانی، 
سیدمحمد حسینی و حتی امید ابراهیمی جای 
خالی ش��ان در این اردو به طور محسوس به 
چش��م می خورد. به گلره��ای تیم ملی نگاه 

می کنیم که دعوت از علیرضا حقیقی که در 
بازی با مس سرچشمه یکی از مقصران اصلی 
در کس��ب 3 امتیاز برای پیروزی قلمداد شد 
جای س��ئوال دارد. در خ��ط دفاعی کرش و 
یا آقایانی که لیس��ت تیم ملی را به س��رمربی 
تیم مل��ی تحمیل می کنند خ��ط قرمز روی 
نام محس��ن بنگر کشیدند و در دعوت کردن 
سیدمحمد حس��ینی مدافع گلزن ذوب آهن 
چشم پوش��ی کردند و حتی فرشید طالبی را 
به ای��ن اردو فراخواندند ولی مهرداد پوالدی 
بازیک��ن چپ پای م��س کرمان در لیس��ت 
تی��م ملی حض��ور دارد، در خط میانی پدیده 
فصل پیش لی��گ، امید ابراهیمی که در چهار 
ب��ازی در لی��گ یازدهم برای س��پاهان فوق 

العاده ظاهر ش��د و در ام��ر گلزنی نیز موفق 
بوده در لیس��ت کرش جایی ندارد و در بین 
مهاجم��ان غامرضا رضایی و آرش افش��ین 
با ب��ودن بازیکنان��ی چون رضا ن��وروزی و 
آرش برهانی س��ئوال برانگیز اس��ت، اما این 
سئواالت را باید چه کسی پاسخگو باشد؟ آیا 
کرش واقعاً س��رمربی ایران است؟ آیا ترابیان 
سرپرس��ت تیم ملی در کار سرمربی تیم ملی 
دخالت نمی کند؟ آیا کرش تا به حال فوتبال 
ندی��ده که بازیکنان ذخیره برخی از تیم ها را 
ب��ه اردوها دعوت و از بعضی بازیکنان دیگر 
آماده چش��م پوشی می کند؟ آیا هنوز عباس 
ترابیان نتواسته ش��رایط فوتبال ایران را برای 
ک��رش باز کن��د؟ آیا عباس ترابی��ان در کنار 

فوتبال می تواند حواش��ی فوتسال را جمع و 
جور کند؟ سال گذشته که ترابیان سرپرست 
تیم ملی فوتبال نبود لیگ فوتسال با بی نظمی 
خاصی دنبال شد که می توان به تغییر ساخت 
بازی ها در کمتر از یک س��اعت به مس��ابقه 
اشاره کرد که این یکی از کوچکترین حواشی 

کمیته فوتسال بود. 
ح��اال ترابیان با چند مس��ئولیت در فوتبال و 
فوتس��ال نمی تواند کاری از پیش ببرد و هم 
فوتبال و هم فوتسال به ناکجا آباد سوق پیدا 
می کنند چرا که حتی برنامه ریزی کوتاه مدت 
در فدراسیون فوتبال دیده نمی شود چه رسد 
به برنامه ریزی بلند مدت. تیم ملی ما با کرش 
هم راه به جایی نمی برد و باید اشخاصی در 

کن��ار این مربی بزرگ پرتغالی قرار گیرند که 
خاک فوتبال این مملکت را خورده باش��ند. 
لیست 24 نفره که به تیم ملی دعوت شده اند 
عبارتند از: سیدمهدی رحمتی، شهاب گردان، 
علیرضا حقیقی، سیدهادی عقیلی، احسان حاج 
صفی، سیدجال حسینی، حنیف عمران زاده، 
خسرو حیدری، حسین ماهینی، جواد نکونام، 
قاسم حدادی فر، میاد زنیدپور، مازیار زارع، 
آندو تیموریان، علی کریمی، مجتبی جباری، 
محمدرضا خلعتبری، آرش افشین، غامرضا 
رضای��ی، فرهاد مجیدی، محمد قاضی، کریم 
انصاری فر و سعید دقیقی. تیم ملی کشورمان 
روز یازدهم ش��هریورماه باید در ورزش��گاه 

آزادی به مصاف اندونزی برود.

داربی تبريز در سايه بازی فوالد در استقالل
ژنرال داربی تبریز را هم تجربه می کند

 پژمان سلطاني
با انجام دو دیدار دیگر امشب پرونده لیگ برتر فوتبال کشور در هفته پنجم 
بسته خواهد شد که از ساعت 22 تیم های شهرداری و تراکتورسازی در 
داربی ش��هر تبریز به مصاف هم می روند. تیم شهرداری مقابل شاگردان 
قلعه نوعی غریبه ای بیش نیست چرا که این تیم از هواداران بسیار اندکی 
برخوردار است. تراکتورسواران در اولین گام مغلوب تیم صبای قم شدند 
اما در 3 دیدار متوالی مقابل تیم های ذوب آهن، شاهین بوشهر و داماش 
گیان به برتری رسیدند و با 9 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی جای 
گرفته اند و تیم شهرداری با 5 امتیاز رتبه دورقمی دارد که جایگاه یازدهم 
را از آن خود کرده و به نظر نمی رسد که حریف سرسختی برای شاگردان 
امیر قلعه نوعی باش��د، قلعه نوعی داربی شهرهای تهران، اهواز و اصفهان 
را تجربه کرده و امش��ب نیز شهرآورد دیار ستارخان و باقرخان را تجربه 
می کن��د. تراکتورس��ازی در خط حمله خود دو مهاج��م خطرناک به نام 
محمدحسن ابراهیمی 3 گله و سیاوش اکبرپور را دارد هرچند میثم بائو و 
وریا غفوری بازیکنانی برای ش��هرداری محسوب می شوند که می توانند 
بقیه تیم ژنرال را بگیرند، قلعه نوعی نیم نگاهی به بازی ورزش��گاه تختی 
اهواز دارد. جایی که تیم کهکشانی استقال میهمان تیم فوالد اهواز است. 
ژنرال به خوبی سرد و گرمی لیگ برتر را چشیده و می داند که آبی پوشان 
پایتخت بازی دشواری را مقابل شاگردان جالی دارد، در صورت پیروزی 
تراکتورس��واران و توقف استقال، شاگردان قلعه نوعی جای استقال در 
ج��دول رده بندی خواهند گرفت، در تیم اس��تقال بازیکنان باتجربه ای 
همچون آندو تیموریان، فرهاد مجیدی و آرش برهانی هستند که به راحتی 
3 امتی��از را به ش��اگردان جالی نمی دهند در کنار این س��ه بازیکن باید 
س��یدمهدی رحمتی، خس��رو حیدری و مجتبی جباری را اضافه کرد که 
هرک��دام از این بازیکنان به تنهایی می توانند نتیجه بازی را به س��ود تیم 
خود تمام کنند. در آن سوی میدان مجید جالی در کمربند خط میانی از 
بازیکنان جوان و باانگیزه همچون مهرداد جماعتی، عبداله کرمی و بختیار 
رحمانی بهره می برد که به طور مطلوب رضا نوروزی و آرش افش��ین را 

تغذیه می کنند. 
استقال در فصل قبل مقابل فوالد ناکام در کسب نتیجه بود، آبی پوشان در 
تهران با حساب دو بر یک مغلوب فوالد شدند که هر دو گل اهوازی ها را 
رضا نوروزی به ثمر رساند و در ورزشگاه تختی اهواز نیز فوالد با پیروزی 
پرگل 4 بر یک از س��ه حریف پایتخت نشین خود گذشت. سرمربی آبی 
پوشان پایتخت می تواند در این دیدار از جاسم کرار هافبک عراقی خود 
اس��تفاده کند چرا که محرومیت این بازیکن از شش جلسه به پنج جلسه 

کاهش یافته است. 

قلعه نوعی جواب محبت های ساكت را داد
ساکت با 400 میلیون مدیرعامل گسترش 

فوالد می شود
زاينده رود

حاکی  ما  ش��نیده های 
از آن اس��ت ک��ه محمدرضا 
س��اکت طی چند روز آینده 
به عنوان مدیرعامل باش��گاه 
گسترش فوالد معرفی خواهد 
ش��د. گس��ترش فوالدی که 
به واس��طه روابط حسنه ای 
ک��ه میان مدی��رش زنوزی و 
امیرقلع��ه نوعی وج��ود دارد 
به زودی محمد رضا ساکت 

را ب��ه عنوان مدیرعامل به خود می بین��د. در صورت اتفاق افتادن این 
جری��ان در اصل امیر قلعه نوعی به نوعی ادای دین کرده اس��ت. هنوز 
یادمان نرفته که زمان حضور ژنرال در اصفهان ساکت چطور از وی و 
برنامه ها و مبلغ قراردادش جانب داری می کرد ش��اید امیرخان با این 
اقدام خواس��ته جبران محبت یک میلیارد و چندمیلیونی س��اکت را در 

عقد قراردادش کرده باشد.
به هر روی این خبر که بعید نیس��ت طی روزهای آینده توس��ط یکی 
از طرفین تأئید ش��ود می تواند خبر خوبی برای ساکت باشد که بعد از 
یک دوره مدیریت نه س��اله و بعد از یک استراحت یکماهه دوباره بر 
صندلی مدیرعاملی برگردد. گویا س��ه شنبه شب اعضای هیات مدیره 
باش��گاه گسترش فوالد با مبلغ 400 میلیون با جذب محمدرضا ساکت 

به عنوان مدیرعامل این باشگاه موافقت کرده اند.
ب��ه گفته یک منب��ع آگاه در اصفهان این افراد همچنین برای بررس��ی 
یکسری موضوعات مربوط به مدیرعامل مستعفی سپاهان با وی تماس 
گرفته اند که وی این چنین پاسخ داده است: »بچه های گسترش فوالد 
ب��ا ما تماس گرفته بودند تا وضعیت کاری س��اکت در فوتبال اصفهان 
را اس��تعام بگیرند. آنها مدعی هس��تند که ارتباط خوب زنوزی مالک 
باش��گاه گسترش فوالد با امیر قلعه نوعی دلیل اصلی این انتخاب بوده 
اس��ت و شرایط کاری مدیر عامل کنار گذاشته سپاهان توسط سرمربی 

سابق، در گسترش فوالد در حال فراهم شدن است.«
امیر قلعه نوعی و محمد رضا س��اکت در زم��ان همکاری در اصفهان 
حس��ابی هوای یکدیگر را داش��تند و در ش��رایطی که در سال نخست 
مربیگری امیر در سپاهان هواداران مخالف حضور او در تیمشان بودند 

این ساکت بود که بارها پشت امیر در آمد!

سرپرست هيأت كونگ فو:
رشد کونگ فو نیازمند افزایش بیمه شدگان 

این ورزش است
سرپرس��ت هیأت کونگ فوی اس��تان اصفهان گفت: برای رشد همگانی 
ورزش کونگ فو استان اصفهان باید آمار بیمه شدگان ورزشی در این رشته 
افزایش یابد. رمضانعلی احمدی در گفتگو با فارس اظهار داشت:  با توجه 
به این که وزارت ورزش یک وزارتخانه تازه تأسیس است و هنوز مقررات 
و نوع مس��ئولیت های برعهده گرفته شده در این سازمان مشخص نیست، 
قض��اوت ک��ردن در این م��ورد را هنوز زود می دان��م. وی افزود: به طور 
حتم وزارت ورزش نیز س��ازماندهی خاص خود دارد که گذشت زمان، 
س��اختار این سازماندهی را مش��خص می کند. سرپرست هیأت کونگ فو 
اس��تان اصفهان در مورد سند راهبردی اداره کل تربیت بدنی  استان اصفهان 
مبنی بر قرار گرفتن اصفهان در جایگاه پایتخت ورزش کش��ور در س��ال 
1394 تصریح کرد: هیأت کونگ فو استان اصفهان برای همپایی با این سند 
راهکارهای زیادی را در دستور کار خود قرار داده است. وی افزود: برای 
اجرا و پیش��برد س��ند راهبردی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، هیأت 
کونگ فو دو بخش قهرمانی و همگانی را در رش��ته کونگ فو این اس��تان 
مد نظر قرار داده اس��ت. احمدی افزود: اهمیت به بخش همگانی ورزش 
کونگ فو نسبت به بعد قهرمانی آن برای هیأت کونگ فوی استان اصفهان 
بیش��تر و از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت. سرپرست هیأت کونگ فو 
اس��تان اصفهان با بیان این که برای رش��د همگانی ورزش کونگ فو استان 
اصفهان باید آمار بیمه ش��دگان ورزش��ی در این رشته افزایش یابد، تأکید 
کرد: در بعد قهرمانی نیز، این هیأت تاکنون با مشکلی در این زمینه مواجه 

نیست و ورزشکاران و استعداد های بسیار خوبی را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: یکی از مش��کات موجود برای کونگ فو اصفهان در حال 
حاضر، هزینه های زیادی است که در بعضی باشگاه های بخش خصوصی 
از ورزش��کاران این رش��ته گرفته می ش��ود، که این م��ورد کاهش تعداد 

ورزشکاران کونگ فو کار را به همراه دارد.
احمدی در مورد برگزاری رقابت های کونگ فو اصفهان پس از ماه مبارک 
رمضان گفت: این هیأت رقابت های کونگ فو استانی را در دو بخش آقایان 
و بانوان برگزار می کند. وی با اشاره به این که در روز های 30 و 31 شهریور 
ماه جاری و همچنین یکم مهر ماه رقابت های قهرمانی کش��ور آقایان در 
فوالدشهر با میزبانی باشگاه ذوب آهن اصفهان برگزار می شود، تأکید کرد: 
در روز های ششم، هفتم و هشتم مهرماه نیز رقابت های کونگ فو کشوری 
را در بخش بانوان شاهد هستیم. سرپرست هیأت کونگ فو استان اصفهان 
اضافه کرد: مراحل بازسازی ساختمان هیأت در دو بخش جداگانه بانوان 
و آقایان نیز از حدود یک هفته گذشته آغاز شده که به زودی شاهد مراسم 

افتتاح این ساختمان ها هستیم.

تفويض مديريت 
ورزشگاه نقش جهان، 

خلع يد پيمانکار، 
شفاف سازی مسائل 

مالی ورزشگاه و خروج 
كارگران پيمانکار 

سابق از اين ورزشگاه 
ماه ها زمان برده و 

اكنون كه اين مسأله 
از سوی مديران 

شركت مورد تأييد 
قرار گرفته نشده



آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 33 °33 ° 15 °14 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر

WWW.ZAYANDE-ROUD.COMروزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی8
Bazargani.Zayanderoud@yahoo.com
Zayanderood.newspaper@yahoo.com
Ravabetomoumi.zayanderoud@yahoo.com

پنج شنبه 3 شهریور1390/ 24 رمضان 1432/ شماره Thursday 25 August 2011           598        )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

فرازی از دعای روز بيست و چهارم: 
 خدايا من از تو آن چيزی را
 می خواهم كه تو را خشنود كند 
و پناه می برم به تو از چيزی كه 
تو را بيازارد.

کارگردان فیلم های س��ینمایی »مرهم« و »نیاز« 
ب��ا نگارش نام��ه ای خطاب به ملک��ه بریتانیا 
خواس��تار توجه او به جوانان این کشور شد. 
علیرضا داودنژاد در این نامه با اشاره به اتفاقات 
اخیر در انگلیس خطاب به ملکه بریتانیا نوشته 
اس��ت: »بچه های ای��ن روزگار به دلس��وزی 
مادرانه بیش��تری نیاز دارن��د. بچه هایی که به 
افسون تبلیغات دل داده اند دائما بیشتر و بیشتر 
می خواهند، اما هر روز جیب های شان را تهی تر 
و تهی تر می یابند.« وی در ادامه نوش��ته است: 
این دنیایی اس��ت که ما س��اخته ایم. بچه هایی 
که بی پروا غارت می کنن��د و آتش می زنند و 

به پلیس حمله می برند از نیرویی به حس��اب 
نیامده حکایت می کنند که اگر به کار ساختن 
آینده نیاید به کار ویران کردن آن خواهند آمد. 
چه خوب اگر چنین نیروی سرشاری به سوی 
ابداع و ابتکار و خاقیت هدایت شود تا بتواند 
برای خود و هم نسانش فردایی بهتر بسازد و 
چه بد اگر شعله های این آتش در زیر خاکستر 
دیروز به بند کشیده شود. بسیاری از آن ها که 
به آینده ای بهتر برای بش��ریت امید بسته اند از 
شما توقع دارند برای بچه های عاصی بریتانیا 
چهره ای مادرانه و دستی نوازشگر و بخشنده 

داشته باشید.

دبیر سومین جشنواره موسیقی مقاومت گفت: 
هنر مقاومت به تنهای��ی در ایران معنا ندارد و 
باید کشورهای اسامی که درگیر جنگ برای 
رهایی از دیکتاتور هستند را نیز درنظر گرفت 
از همین رو یک گروه موس��یقی از س��وریه و 
دوگروه موسیقی از لبنان در سومین جشنواره 

موسیقی مقاومت شرکت می کنند.
 محمد گلری��ز با اعام این خبر در خصوص 
ک��م و کیف حضور گروه های موس��یقی در 
بخش بین الملل این جشنواره گفت: هنر زبان 
برنده ای دارد و مس��أله ای بدون مرز اس��ت 
و در مراحل مختلف حیات بش��ر به مناسب 
های مختلف حرف برای گفتن داش��ته است 
و به نوعی صدای خلق بوده اس��ت از همین 
رو بخش��ی از سیاست های برگزاری سومین 
 جشنواره موسیقی مقاومت در بعد بین المللی
طراحی شده است و در این راستا از کشورهای 
متعدد اروپا و ح��وزه خاورمیانه به خصوص 
کشورهای اس��امی در حال جنگ دعوت به 

عم��ل آوردیم که بین کش��ورهایی که دعوت 
کردیم تنها سوریه و لبنان تا کنون پاسخ مثبت 
دادند و با باقی کش��ورها ه��م در حال رایزنی 
هستیم.  وی در ادامه به معیار دعوت از کشورها 
در بخش بین المللی سومین جشنواره موسیقی 
مقاومت اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است 
از کشورهایی دعوت شده که بخشی از تاریخ 
اجتماعی خود را در جنگ بوده و مقاومتهایی 
از خود نشان داده اند و هنر موسیقی بحشی از 

تاریخ جنگ آن کشورها را رقم زده است. 
 گلری��ز در ادامه افزود : در بخش تجلیل قرار 
است از سه خواننده، سه آهنگساز، سه شاعر و 
یک مداح که کارهای شایسته ای را در دوران 
جنگ انجام داده اند تجلیل به عمل آید در ادامه 
 این برنامه از پنج هنرمند دیگر تقدیر می شود
در واق��ع بخ��ش دوم از تقدیرها ب��ه افرادی 
اختصاص دارد که در آن دوران در بخش فنی 
و پش��تیبانی با ارکسترها و گروه های مختلف 

همراه بوده اند .

نمایشنامه »باد که می نویسد« نوشته آرش عباسی 
که پیش از این به عنوان کتاب سال دفاع مقدس 
شناخته شده به زبان انگلیسی ترجمه شد. این 
نمایشنامه نویس جوان درباره ترجمه نمایشنامه 
»باد که می نویس��د« به خبرنگار مهر گفت: این 
نمایش��نامه توس��ط ش��قایق قندهاری به زبان 
انگلیس��ی ترجمه شده اس��ت. این نمایشنامه 
پیش از این جایزه نمایشنامه نویسی اول پنجمین 
جش��نواره تئاتر ماه، جایزه نمایش��نامه نویسی 
کلمه، نشان عالی رادیو و عنوان کتاب سال دفاع 

مقدس را از آن خود کرده  اس��ت. وی یادآور 
ش��د: چون موضوع این نمایشنامه جنگ است 
فکر کردم ترجمه آن به زبان انگلیسی می تواند 
برای کارگردان های خارجی که به دنبال متونی 
با موضوع جنگ هستند جذاب باشد. به همین 
خاطر جغرافیا و ایرانی بودن اثر را از آن گرفتم 
تا فضایی کلی داش��ته باشد.  نمایشنامه »باد که 
می نویس��د« درباره زنی اس��ت که ش��وهرش 
در جنگ کشته ش��ده و بعد از 20 سال درگیر 
اتفاقاتی می شود که برای شوهرش افتاده است.

مستند »حیات آبي خلیج فارس« به نویسندگي و 
کارگرداني سعید ابوطالب براي پخش از سیماي 
 بوسنیایي زبان شبکه جهاني سحر دوبله مي شود.
به گزارش ایس��نا، مس��تند »حیات آبي خلیج 
ف��ارس« در قالب 13 قس��مت 25 دقیقه اي به 
سفارش شبکه جهاني سحر و به زبان انگلیسي 
در س��ال ه��اي 2001 تا 2003 تولید ش��ده و 
تاکنون عاوه بر پخش از شبکه هاي برون مرزي 
صدا و س��یما، در چندین نوبت از شبکه هاي 
داخلي س��یما نیز پخش شده است. این مستند 
به بررس��ي حیات آبي همه سواحل ایران اعم 
از جان��وري و گیاهي و نوع س��واحل پرداخته 

و ب��ه اندازه اي وس��یع و جامع اس��ت که از آن 
مي توان به عنوان اطلس حیات جانوري خلیج 
فارس نام برد. در این مجموعه مس��تند تمامي 
بسترهاي عمده خلیج فارس اعم از صخره اي، 
ماسه اي، مرجاني و گونه هاي مختلف جانوري 
از جمله مارماهي ها، پیکاس��وها، اس��یدي ها و 
ماهي هاي بادکنکي مورد مطالعه قرار مي گیرند. 
از جمله دیگر ویژگي هاي این مستند مي توان 
به این نکته که تمامي سکانس هاي مجموعه به 
جز چند سکانس معدود، همگي در زیر آب و 
عمق 20 تا 25 متري تصویربرداري شده اند نیز 

اشاره کرد. 

به گزارش ایس��نا، »نوش��ته هاي مارک تواین« ن��ام مجموعه اي 36 جلدي 
اس��ت که نویسنده  برجس��ته  آمریکایي و خالق رمان »هاکلبري فین« آن را 
در سال 1929 به نگارش درآورد؛  اکنون یک جلد از این دست نوشته ها به 
همراه دست نوش��ته  کتاب »شاهزاده و گدا« وي از سوي موسسه  »ساموئل 

ال . کلمنز« به معرض فروش گذاشته شده است. 
این نوشته ها که از صفحه  56 تا 90 شماره خورده ، توسط تواین به نگارش 
درآمده و ناش��ر وي آن ها را امضا کرده اس��ت. جلد نوزدهم این مجموعه 

گم شده است. 
یک��ي دیگ��ر از آثار مهم این حراجي اولین نس��خه ویرایش ش��ده  کتاب 
»ش��اهزاده و گدا« اس��ت. این کتاب کاس��یک که متعلق به س��ال 1882 
مي شود، اولین نس��خه  چاپي این داس��تان حوزه  ادبیات کودک محسوب 
مي ش��ود. به گزارش ایتیکاژورنال ، این دو اثر ادبي روز یازدهم سپتامبر به 

همراه 400 کتاب ارزشمند دیگر به حراج گذاشته مي شوند. 
ساموئل النگهورن کلمنس، معروف به مارک تواین، نویسنده و فکاهي نویس 
نامدار آمریکایي بود که در نوامبر 1835 در فلوریداي آمریکا متولد ش��د. 
مارک تواین را بیشتر به  خاطر نگارش رمان هاي »ماجراهاي هاکلبري فین« 
که هنوز جزو آثار بزرگ آمریکا محس��وب مي شود و همچنین »ماجراهاي 

تام سایر« مي شناسند.
پیش از آن که تواین وارد عرصه  نویس��ندگي شود، به روزنامه نگاري روي 
آورد و سبک خاص فکاهي را براي مقاله نویسي انتخاب کرد. ناگفته نماند 
او در س��ال 1859 نام مستعار مارک تواین را که اصطاحي در دریانوردي 

بود، براي خود انتخاب کرد. 

نامه عليرضا داودنژاد به ملکه بريتانيا

این بچه ها اگر آینده را نسازند آن 
را ویران می کنند

محمد گلريز:
سوریه و لبنان در جشنواره موسیقی مقاومت 

شرکت می کنند

نمایشنامه »باد که می نویسد« به انگلیسی
ترجمه شد

»حیات آبي خلیج فارس« سعید ابوطالب
دوبله مي شود

حراج دست نوشته ها ي اصل
 »مارك تواین«

خبر
 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي: 

 بحث ممیزي برخي آثار، 
فضاسازي رسانه اي است 

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امي با بیان این که 
کتاب هاي بس��یاري از جمله خسرو و شیرین 
س��ال ها اس��ت که در کش��ور چاپ مي شود، 
افزود: بحث ممیزي این نوع آثار، فضاس��ازي 
رسانه اي و محکوم کردن اقدامات اداره کتاب 

است. 
سیدمحمد حسیني در مورد ممیزي هاي اخیر 
صورت گرفته بر آثاري همچون منظومه خسرو 
و ش��یرین و بیژن و منیژه و این که ارشاد شیوه 
نام��ه جدیدي را براي ممی��زي تدوین خواهد 
کرد یا نه، گفت : آثاري از این دس��ت طي سال 
هاي گذشته در کشور به چاپ رسیده و هرگز 

ایرادي بر آنها وارده نبوده است. 
وي اف��زود: اقدام اخیر برخي رس��انه ها فقط 
فضاس��ازي براي کتاب هایي از این دس��ت و 
محک��وم کردن اقدام��ات اداره کتاب در حوزه 

ممیزي بوده است. 
حسیني گفت : اثري که مورد ممیزي قرار گرفته، 
فقط اقتباس��ي از روي این کتاب اصلي بوده و 
از آنجایي که این اثر ویژه گروه سني کودک و 
نوجوان است باید با دقت بیشتري در مضمون 

و محتوا وارد بازار شود. 
وی در مورد تدوین ضوابط جدید براي ممیزي 
گفت : آنچه که ش��واري عالي انقاب فرهنگي 
مصوب ساخته، بر اساس آن عمل خواهیم کرد 
و ضواب��ط جدیدي جایگزین نخواهد ش��د و 
بارها به دوستان اعام شده که براساس سایق 
عمل نکنند و مبناي کار را مصوبه شوراي عالي 
انق��اب فرهنگي ق��رار دهند. ب��ا اباغ احکام 
هیأت نظارت و تش��کیل جلس��ه ممکن است 
یک آیین نامه داخل��ي در حوزه ممیزي کتاب 

تدوین شود. 
حسیني گفت : هر کتابي نظیر خسرو و شیرین، 
گلستان یا بوستان اگر به صورت اقتباسي نوشته 
و چاپ شود، باید مراحل ممیزي را طي کند. 
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسامي در مورد برنامه هاي

وزارت ارشاد در سال 90 گفت: محورهاي این 
برنامه ها در همه معاونت ها مشخص شده و با 

جدیت دنبال مي شود. 
وي در مورد افزایش س��رانه مطالعه گفت : این 
اقدام به مش��ارکت همه دستگاه ها و نهادها و 

یک عزم ملي نیازمند است.

عکس روز

نخس��تین دوره جش��نواره داس��تان خانوادگی مرک��ز آفرینش های ادبی 
قلمس��تان، وابسته به س��ازمان فرهنگی، تفریحی ش��هرداری اصفهان 16 

شهریور ماه برگزار می شود.
به گزارش ایمنا، مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان در ارتباط با این 
جش��نواره به ایمنا گفت: مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان در راس��تای 
برنامه های س��ازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان که در سال 90 
مبحث خانواده را مد نظر قرار داده اس��ت این جش��نواره را با محوریت 
داس��تان های خانوادگی در تمامی انواع داس��تان اعم از بلند، کوتاه، کوتاه 

کوتاه و... برگزار می کند. 
محمد جلوانی، ادامه داد: »عاقه مندان به شرکت در این جنواره تا هشت 
شهریور فرصت دارند که آثار خود را به مرکز آفرینش های ادبی قلمستان، 
واق��ع در خیابان 22 بهمن، خیابان عامه امینی، باغ غدیر تحویل دهند یا 
 ghalamestancenter@yahoo.com با ذکر مش��خصات به ایمیل

ارسال کنند. 
وی در ارتباط با اختتامیه این جش��نواره تصریح کرد: در ش��ب داس��تانی 
ک��ه چهارش��نبه، 16 ش��هریور م��اه برگ��زار خواهیم کرد محم��د جواد 
 جزیین��ی داس��تان ها را داوری می کن��د و بهتری��ن داس��تان نی��ز خوانده
می ش��ود. مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان در ارتباط با موضوع این 
جشنواره بیان داشت: دست نویسندگان برای نوشتن باز است و می توانند 

به راحتی داستان هایی که مد نظرشان است را به رشته تحریر درآورند.

16 شهریور برگزار می شود؛ 

نخستین جشنواره داستان خانوادگی
در قلمستان

مهدی اخوان ثالث شاعر پرآوازه و موسیقی پژوه ایرانی 
است. تخلص وی در اش��عارش »م. امید« بود. اخوان 
ثالث در شعر کاسیک ایران توانمند بود. وی به شعر 
نو گرایید او آثاری دلپذیر در هر دو نوع شعر به جای 

نهاده است.
همچنی��ن او آش��نا ب��ه نوازندگ��ی ت��ار و مقام های 
موس��یقیایی بوده اس��ت. پدر او که علی نام داش��ت، 
یکی از س��ه برادری بود که با انقاب 1917 روسیه به 
ایران آمد و شناسنامه ایرانی گرفت، از این رو آنان نام 
خانوادگیش��ان را اخوان ثالث به معنی برادران سه گانه 

گذاشتند.
مهدی اخوان ثالث در س��ال 1307 در توس نو مشهد 
چشم به جهان گشود. در مشهد تا دوره متوسطه ادامه 
تحصیل داد. از نوجوانی به ش��اعری روی آورد و در 

آغاز قالب شعر کهن را برگزید.
در سال 1326 دوره هنرستان مشهد رشته آهنگری را به 
پایان برد و همان جا در همین رشته آغاز به کار کرد. در آغاز 
 دهه بیست زندگیش به تهران آمد و پیشه آموزگاری را 

رگزید.
اخوان چند بار به زن��دان افتاد و یک بار نیز به حومه 
کاش��ان تبعید ش��د. در س��ال 1329 بادختر عمویش 
ای��ران )خدیجه( اخ��وان ثالث ازدواج کرد. در س��ال 
 1333 ب��رای دومی��ن ب��ار به اته��ام سیاس��ی زندانی

شد.
پ��س از آزادی از زن��دان در 1336 ب��ه کار در رادیو 
پرداخ��ت و مدتی بعد به تلویزیون خوزس��تان منتقل 
ش��د. در سال 1353 از خوزستان به تهران بازگشت و 
این بار در رادیو و تلویزیون ملی ایران به کار پرداخت. 
در سال 1356 در دانش��گاه های تهران، ملی و تربیت 

معلم به تدریس شعر سامانی و معاصر روی آورد. 
در س��ال 1360 بدون حقوق و ب��ا محرومیت از تمام 
مش��اغل دولتی بازنشس��ته )بازنشانده( ش��د در سال 
1369 ب��ه دعوت خانه فرهنگ آلم��ان برای برگزاری 
ش��ب شعری از تاریخ 4 تا 7 آوریل برای نخستین بار 
به خارج رفت و سرانجام چند ماهی پس از بازگشت 
از سفر در چهارم شهریور ماه همان سال از دنیا رفت 
طبق وصیت وی در توس در کنار آرامگاه فردوس��ی 
به خاک سپرده ش��د. از او  چهار فرزند به جای مانده 

است.
سبک شناسی

مهارت اخوان در شعر حماسی است. او درونمایه های 
حماس��ی را در شعرش به کار می گیرد و جنبه هایی از 
این درونمایه ها را به اس��تعاره و نماد مزین می کند. به 
گفته برخی از منتقدان، تصویری که از م. امید در ذهن 

بس��یاری به جا مانده این است که او از نظر شعری به 
نوعی نبوت و پیام آوری روی آورده است. 

تعريف ش��عر از نظر اخوان: شعر محصول بیتابی 
انس��ان در لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار 
می گیرد و از نظر عقیدتی آمیزه ای از تاریخ ایران باستان 
و آراء عدالت خواهانه پدید آورده اس��ت و در این راه 
گاه ایران دوس��تی او جنبه نژادپرستانه پیدا کرده است. 
اما اخوان این موضوع را قبول نداش��ت و در این باره 

گفته است: »من به گذشته و تاریخ ایران نظر دارم.
من عق��ده عدالت دارم، هر کس قافیه را می شناس��د، 
عق��ده عدال��ت دارد، قافی��ه دو کفه ترازو اس��ت که 

خواستار عدل است....
گهگاه فریادی و خشمی نیز داشته ام. شعرهای اخوان 
در دهه ه��ای 1330 و 1340 شمس��ی روزن��ه هنری 
تح��والت فکری و اجتماعی زمان بود و بس��یاری از 
جوانان روش��نفکر و هنرمند آن روزگار با ش��عرهای 
او به نگرش تازه ای از زندگی رس��یدند. مهدی اخوان 

ثالث بر شاعران معاصر ایرانی تاثیری عمیق دارد.

هنر اخوان در ترکیب ش��عر کهن و س��بک نیمایی و 
س��وگ او بر گذش��ته مجموعه ای به وج��ود آورد که 
خاص او بود و اثری عمیق در هم نسان او و نسل های 

بعد گذاشت.
  اخوان ثالث چند ماه پس از بازگشت از خانه فرهنگ 
آلمان در چهارم شهریور ماه سال 1369 در تهران جان 
سپرد. وی در توس در کنار آرامگاه فردوسی به خاک 

سپرده شد.
اشعار

ارغنون، زمس��تان، آخر شاهنامه، از این اوستا، منظومه 
شکار، پاییز در زندان، عاشقانه ها و کبود، بهترین امید، 
برگزی��ده اش��عار، در حیاط کوچک پایی��ز در زندان، 
دوزخ اما سرد، زندگی می گوید اما باز باید زیست...، 
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم، گزینه اشعار، شاملو 
مردی دوست داشتنی، آورده اند که فردوسی، درخت 
پیر و جنگل، پیر و پس��رش، نقیضه و نقیضه س��ازان، 
کتاب مقاالت، بدعت ها و بدایع نیما یوش��یج، عطا و 

لقای نیما یوشیج.

مهدی اخوان ثالث؛ شاعر و موسیقی پژوه ایرانی
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بهمن زين الدين
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
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فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 
119، واحد3

بس��یاري از آث��ار تاریخي شهرس��تان خوانس��ار که 
مربوط به دوران قاجاریه است به دلیل کمبود اعتبار 

اختصاصي براي بازسازي، در حال تخریب است. 
به گزارش ایرنا، شهرستان خوانسار در 160 کیلومتري 
غرب اصفهان از جمله شهرهایي است که قدمت آن 
به پیش از اس��ام مي رس��د. خوانسار داراي بناهاي 
تاریخي متعددي است که بسیاري از آنها از بین رفته 
یا در حال از بین رفتن اس��ت. آتش��کده هیکل و تپه 
آریایي ها از جمله قدیمي ترین آثار تاریخي خوانسار 
است که به کلي ویران ش��ده اند. خانه ابهري، خانه 
حقیقت، خانه حبیبي، مس��جد جامع، کبوتر خانه ها 
و ده ها اثر تاریخي دیگر در خوانس��ار از جمله آثار 
تاریخي هستند که در صورت عدم تخصیص اعتبار 
مورد نیاز، ویران خواهند شد. خانه ابهري مربوط به 
دوره قاجار و در محله تاریخي رئیس��ان واقع شده و 
در س��ال 1382 با ش��ماره ثبت 9052 به عنوان یکي 
از آثار ملي ایران به ثبت رس��یده است. در سال هاي 
اخیر خانه ابهري ها توسط شهرداري خریداري شده 
و توس��ط میراث فرهنگي و گردشگري خوانسار در 

حال مرمت و بازسازي است.
ای��ن بناي تاریخي ک��ه تقریبا 70 درص��د آن تعمیر 

و بازس��ازي ش��ده اس��ت نیاز به مبلغ ی��ک میلیارد 
و500 میلی��ون ریال دیگ��ر دارد تا تکمی��ل و آماده 
ب��راي به��ره برداري ب��ه عن��وان موزه ش��ود. خانه 
ابهري پ��س از مرمت به پیش��نهاد س��ازمان میراث 
فرهنگي و گردش��گري استان اصفهان به موزه مردم 
 شناس��ي و دفتر نمایندگي خوانس��ار تبدیل خواهد
ش��د. مدرسه مریم بیگم صفوي یکي از آثار تاریخي 
خوانس��ار اس��ت که مراحل ثبت خود را در میراث 
فرهنگي م��ي گذراند. این مدرس��ه در زمان حاضر 
میزبان طاب و عاقه مندان به علوم حوزوي است 
و تحت مدیریت آیت ا... س��ید مرتضي علوي که از 
حامیان تاریخ و فرهنگ این شهرس��تان اس��ت اداره 

مي شود. 
بقع��ه بابا پیر و بقعه باباترک نیز از دیگر آثار تاریخي 
خوانسار اس��ت که در سالهاي اخیر به همت میراث 
فرهنگي و اداره اوقاف شهرس��تان خوانسار مرمت و 
بازسازي شده اند. محمد صدیقیان یکي از شهروندان 
خوانساري است که با نگراني نسبت به تخریب آثار 
فرهنگ��ي اظهار داش��ت: غارتگ��ران فرهنگي و آثار 
تاریخي بسیاري از وسایل و لوازم خانه هاي تاریخي 
را به غارت برده اند و در صورت عدم رس��یدگي در 

و پنجره این س��اختمان هاي تاریخ��ي نیز به غارت 
خواه��د رفت. س��عید مهدوي از دیگر ش��هروندان 
خوانس��اري، آث��ار تاریخي خوانس��ار را هویت این 
ش��هر دانس��ت و از مسئوالن خواس��ت تا با در نظر 
گرفتن اعتبارات مناس��ب جهت مرمت و نگهداري 
آثار تاریخي خوانس��ار، این سندهاي هویت و تاریخ 

شهر را به نسل هاي آینده منتقل کنیم. 
رئی��س دفت��ر نمایندگي میراث فرهنگي شهرس��تان 
خوانس��ار علت عدم پیشرفت در تعمیر و نگهداري 
آثار تاریخي خوانس��ار را کمبود اعتبارات عنوان کرد 
و گف��ت: میراث فرهنگي تمام ت��اش خود را براي 
حفظ آثار تاریخي این شهرستان به کار برده و کمبود 
اعتبارات یکي از بزرگترین مشکات میراث فرهنگي 

در خوانسار است. 
 محمد حس��ن ریاضت اظهار امی��دواري کرد که با 
افزایش اعتبارات و توجه ویژه مس��ئوالن بتوان آثار 
تاریخي خوانسار را هر چه سریعتر احیاء و بازسازي 

کرد. 
رئیس شوراي شهر خوانسار نیز با تایید کمبود اعتبار 
براي بازسازي اماکن تاریخي گفت: بعضي از اماکن 
تاریخي از جمله خانه حمیدي به ثبت میراث فرهنگي 
رس��یده و پس از ثبت به دلیل کمبود اعتبار، تخریب 
شده است. هوشنگ صانعي با اشاره به این که تخریب 
این من��ازل تاریخي و به ثبت رس��یدن آنها معضلي 
 براي شهر خوانسار شده و چهره شهر را زشت جلوه
مي ده��د، افزود: ای��ن آثار تاریخي ی��ا باید از ثبت 
میراث فرهنگي خارج ش��ود تا بتوان خرابه هاي آن 

را جمع آوري کرد یا باید اعتباراتي را براي بازسازي 
آن در نظر گرفت.

وي ورود بخش خصوصي جهت مرمت و بازسازي 
و اس��تفاده از اماک��ن تاریخي شهرس��تان را یکي از 
راهکارهاي نجات اماکن تاریخي خوانس��ار دانست 
و اظهار داشت: ش��وراي شهر و شهرداري خوانسار 
آمادگي خود را ب��راي همکاري با بخش خصوصي 
 اعام کرده اما تاکنون داوطلبي در این زمینه نداشته ایم.
صانعي ورود جدي تر می��راث فرهنگي به موضوع 
اماک��ن تاریخي و اختصاص اعتبارات مناس��ب را از 
دیگر راهکاره��اي نجات اماکن تاریخي خوانس��ار 

دانست. 

حفظ آثار تاریخي خوانسار به اختصاص 
اعتبار نیاز دارد
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