
ضرب آهنگ ماندگار چکش ها 
در ب��ازار مس��گری کاش��ان به 
شمارش افتاده و رو به خاموشی 
اس��ت. به گ��زارش ایرنا، حافظ 
شیرین سخن چه زیبا ماندگاری 
سخن عشق را می سراید که از 

صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/ یادگاری که در این گنبد دوار بماند، 
اما با تاملی بر ماندگاری هنر و زیبایی...

نگارن��ده درگیر  هفته گذش��ته 
جدالی نابرابر ش��د ک��ه در یک 
س��وی آن اهالی مظلوم روستای 
حسن آباد نیریز قرار داشتند که 
دردمندانه و مظلومانه برای نجات 
 کاری��ز ۵۰۰ س��اله آبادی ش��ان 

اش��ک می ریختند و درخواس��ت کم��ک می کردند و در س��وی دیگر، 
سرمایه دارانی که به بهانه احداث رستوران و مرکز گردشگری بین راهی، 

مجوز بهره برداری از چاهی را اخذ...

ضرب آهنگ چکش مسگرها 
در بازار کاشان به شماره افتاد

وقتی که سندرم تخریب به جان 
میراث تاریخی و طبیعی کشور می افتد!

صفـحهصفـحه
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Zayande Roud - No. 607, September,8,2011پنج شنبه 17 شهریور1390/ 9 شوال 1432 / شماره 607 / 8 صفحه/ 200 تومان

     محیط زیست/ صفحه 6

مصدومیت نگران کننده حدادی فر برای ابراهیم زاده 

لشکر سرخ به دیار زاینده رود رسید 
صفحه7

به مناسبت روز جه��انی مبارزه 
ب����ا بی س��وادی، رئی��س اداره 
و  داوطلبان��ه  آموزش ه����ای 
واگذاری های نهضت سوادآموزی 
اس��تان اصفهان در یک مصاحبه 
اختصاص��ی با خبرنگار ما گفت: 

4۰۰ آموزشیار نهضت سوادآموزی استان تا پایان شهریورماه ساماندهی 
می شوند. نادری اظهار داشت...

تا پایان شهریورماه انجام می شود؛
ساماندهی چهارصد آموزشیار نهضت 

سوادآموزی در اصفهان

    فرهنگ و هنر/ صفحه 5

احمدی نژاد اعالم کرد:
عزم دولت برای اصالح قانون کار با هدف 
ارتقای جایگاه کارگران

    جامعه/ صفحه 4

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی اصفهان:
۴/۵ میلیون نفر 

از آب شرب زاینده رود 
استفاده می کنند

نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی اتاق اصفهان 
با انتقاد از ه��در رفتن ۳۰ درصد آب از طریق 
ش��بکه توزیع گفت: در حال حاضر4/۵ میلیون 

نفر از آب شرب زاینده رود استفاده می کنند. 
حمید رضا مؤمنی در کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی اصفهان یادآور شد: اتاق بازرگانی در 
راستای مسئولیت قانونی خود که همواره ارائه 
مشاوره به سه قوه است در موضوعات مختلف 
دی��دگاه خود را به صورت کارشناس��ی مطرح 

می کند.
نماین��ده اتاق در کمیس��یون کش��اورزی اتاق 
بازرگانی ایران افزود: تدوین یک برنامه مدون 
ب��رای تولید و مصرف بهین��ه آب از مهم ترین 
موضوعات��ی اس��ت که بخش ه��ای مختلف از 
جمله کشاورزی، صنایع غذایی و صنعت با آن 

روبه رو است.
وی افزود: بخش خصوصی همواره نقش ارائه 
هشدار به مسئوالن و تصمیم گیران را دارد زیرا 
تصمیمات بخش دولت به طور مستقیم با منافع 

بخش خصوصی ارتباط دارد.
نماین��ده بخ��ش کش��اورزی عضو کمیس��یون 
کش��اورزی ات��اق اصفهان در این جلس��ه هدر 
رفت��ن ح��دود ۳۰ درصد آب از طریق ش��بکه 
توزیع آب را نیازمند توجه مس��ئوالن دانست و 
گفت: برای مصرف بهینه آب ابتدا باید ش��بکه 

توزیع آب اصالح شود.
وی راندمان مصرف آب در حوزه زاینده رود را 
بیش از ۲۰۰ درصد برشمرد و گفت: از یک متر 
مکعب آب که وارد زاینده رود می شود بیش از 
دو برابر در بخش کش��اورزی و سفره های آب 

زیر زمینی استفاده می شود.
صفحه 3

شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد مناقصات عمومی 
ذیل را انجام دهد. از کلیه ش��رکت ها، فروش��ندگان و پیمانکاران واجد شرایط که 
مایلند در مناقصات ش��رکت فرمایند دعوت می شود جهت دریافت مدارک مربوطه 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی در روزنامه با در دست داشتن فیش بانکی 
مبنی بر واریز مبلغ 50/000 ریال برای هر کدام از اس��ناد مناقصه به تفکیک، به 
حساب سیبا شماره 0104777450002 نزد بانک ملی مرکزی شعبه شهرکرد بنام 
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری به آدرس شهرکرد – بلوار آیت 
اله کاشانی – میدان آیت اله دهکردی – امور بازرگانی – اداره تدارکات و یا تهران 

– خیابان برزیل – شرکت توانیر – دبیرخانه مرکزی مراجعه فرمایند.
1 – طراحی شبکه های توزیع در محدوده استان )تجدید مناقصه(

2- برق رسانی به روستای لندی از توابع شهرستان اردل
3- احداث شبکه فشار ضعیف روستایی تک تیری 

4- بهینه سازی شبکه روستای خراجی از توابع شهرستان کیار 
5- خرید انواع تابلوهای توزیع و اندازه گیری

6- خرید انواع پایه های بتونی 
7- خرید کاور مقره بوشینگ ترانسفورماتور و جرقه گیر و کشدار و جمپرر و کشدار 

آلومینیوم 
کابلشودار )تجدید مناقصه(

تلفن های تماس: 3 – 2254740 – 0381 و 88675657 – 021
مشخصات فنی، میزان سپرده ش��رکت در مناقصه: زمان و مکان بازگشایی و سایر 

اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه قید گردیده است.
آخرین مهلت تاریخ تحویل اس��ناد به دبیرخانه ش��رکت توزیع س��اعت 9 صبح روز 

دوشنبه مورخ 1390/07/04 خواهد بود.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه )در دو نوبت( به عهده برندگان مناقصات می باشد.

کارفرما در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 

آگهی مناقصه عمومی 
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اروپا و موج جدید ریاضت اقتصادی
خطر بازگشت بحران اقتصادی به قاره اروپا 
پس از تالش بسیاری که برای مهار بحران 
یونان انجام شد، باعث افزایش نگرانی ها 
در بازارهای مالی و تمرکز بر دور جدیدی 
از اقدام��ات برای افزایش سیاس��ت های 

مبتنی بر ریاضت اقتصادی شده است.
 کش��ورهای اروپایی به سختی توانستند 
بحران اقتصادی یونان را مهار کنند. بحرانی 
که دو دس��تگی کش��ورهای عضو را نیز 
آشکار کرد و در شرایطی که آلمان به شدت 
برای مهار بحران می کوشید، انگلیسی ها، 
هیجان زده از لزوم اع��الم مرگ زودرس 

یورو سخن می گفتند. 
به گ��زارش وال اس��تریت ژورن��ال در ۳ 
س��پتامبر، ژان کلود تریش��ه رئیس بانک 
مرکزی اروپا که در مجمع س��االنه اقتصاد 
در منطقه تفریحی لیک کومو در ش��مال 
ایتالیا شرکت کرده بود اعالم کرد که بانک 
مرک��زی اروپا به تنهایی نمی تواند بحران 
را حل کن��د و بر لزوم اق��دام به ریاضت 
اقتصادی که بحث دولت های منطقه یورو 

بود تأکید کرد. 
وی افزود: برای جلوگیری از ادامه بحران، 
اس��تفاده از نظم و انضب��اط در بودجه را 

پیشنهاد می کنیم. 
دوره ریاست ژان کلود تریشه در اکتبر سال 
جاری خاتمه خواهد یافت و ماریو دراگی 
در ریاست بانک مرکزی اروپا قرار خواهد 

گرفت. 
بانک مرکزی اروپ��ا از اوایل اوت تاکنون 
41 میلیارد و 6۰۰ میلیون یورو برای خرید 
اوراق قرضه کشورهای ایتالیا و اسپانیا جهت 
توقف سقوط در قیمت اوراق قرضه هزینه 
کرده است. اما با وجود حمایت های این 
بان��ک که آنها را به تقویت اعتماد به نفس 
بازار تش��ویق کرد، تقاضا در مزایده اوراق 
قرضه در ایتالیا و اسپانیا این هفته تاحدودی 

کم شده است. 
اسپانیا 

اس��پانیا هفته پیش، طرحی را برای صرفه 
جوی��ی در پنج میلیارد ی��ورو به تصویب 
رس��اند ک��ه کس��ر بودجه ای که ش��ش 
درصد از تولید ناخالص داخلی کش��ور را 
تش��کیل می داد، جبران کند. اسپانیا قصد 
دارد از طری��ق کاهش خدم��ات درمانی 
و افزایش مالیات برای ش��رکت هایی که 
میزان تبادالت تج��اری آنها از ۲۰ میلیارد 
یورو تجاوز می کند، کس��ر بودجه خود 
را جبران کند. در سال ۲۰1۰ دولت اعالم 
کرد قصد دارد ۵۰ میلیارد یورو در طول سه 
سال از طریق کاهش هزینه های عمومی 
پس انداز کند. اما شروع زودهنگام بحران 
سبب ش��د تا زاپاترو، زودتر دست به کار 
شود و 1۵ میلیارد از طریق کاهش حقوق 
 کارمندان، توقف روند بازنشستگی به رقم 
صرفه جویی اضاف��ه کند. در حال حاضر 
تقاضا برای خرید اوراق قرضه اسپانیا 1/76 
بار بوده که در مقایس��ه با ماه ژوئیه)۲/8۵( 

کمتر شده است. 
ایتالیا 

بانک مرکزی اروپا ماه گذشته با خرید اوراق 
قرضه جانبی ایتالیا موجب شد هزینه های 
استقراض رم مدت کوتاهی کاهش یابد که 
این تا حدودی به دولت ایتالیا کمک کرد. 
ای��ن مداخله جل��وی افزایش هزینه های 
استقراض در ایتالیا را گرفت و در همین اثنا 
پارلمان ایتالیا خود را آماده اقدام به کاهش 
هزینه ها و مالیات های جدید که برلسکونی 
وعده داده بود کرده اس��ت. در حدود 6۰ 
درصد از 47/9 میلیارد یورویی که ش��امل 
پروژه ریاضت اقتصادی می شود قرار است 
از ۲۰11 ت��ا ۲۰14 ب��ه صندوق های پول 
دول��ت باز گردد. ۲9 میلیارد از 48 میلیارد 
یورویی که شامل درآمدهای تکمیلی مردم 
بود، قرار است کاهش ۲۰ درصدی داشته 
باشد. در بخش خدمات عمومی نیز قرار 
 اس��ت دولت کاهش بودجه را اجرا کند. 
صرف��ه جویی و کاهش بودج��ه در همه 
بخش ها از سوی دولت، انتقادات زیادی 
را از س��وی جناح ه��ای متخلف متوجه 
برلسکونی کرده است. زیرا معتقدند دولت 
می خواهد هزینه ناکارآم��دی را از مردم 

دریافت کند. 
برلس��کونی در جه��ت جل��ب رضایت 
ش��رکایش که سیاس��ت های لیبرال را در 
دولت ائتالفی توصیه می کنند، تدابیری از 

جمل��ه وضع مالیات جدید برای صاحبان 
درآمدهای باال و اصالح نظام س��خاوتمند 
بازنشس��تگی را حذف کرد. با این س��هل 
انگاری های دول��ت ایتالیا، بانک مرکزی 
اروپا خواستار اصالح نظام اقتصادی ایتالیا 
را درخواس��ت کرده و اعمال اصالحات 
فوری در نظام اقتصادی این کشور و مهار 
بدهی های عمومی این کشور را ضروری 

دانسته است. 
ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا 
با اشاره به وخیم تر شدن اوضاع مالی ایتالیا 
و افزایش فشارهای بین المللی بر سیلویو 
برلس��کونی )نخس��ت وزیر این کشور( 
از مقامات رم خواس��ت هر چه سریع تر 
اصالحات س��ازنده ای در نظام اقتصادی 

ایتالیا اعمال کنند. 
تریشه با استناد به سخنان برلسکونی اظهار 
داش��ت: مقامات ایتالیایی برای رسیدن به 
ت��وازن در بودجه مرکزی تا س��ال ۲۰1۳ 
قول مساعد داده و حاضر به اعمال برخی 
اصالحات اقتصادی شدند، اما این اقدامات 
باید هر چه سریع تر و تا قبل از عمیق تر 
ش��دن بحران مالی رم انجام ش��ود. هدف 
از هرگونه اق��دام بانک مرکزی اروپا برای 
کاهش خرید اوراق ایتالیا، افزایش فش��ار 
بررم ب��رای تصویب بس��ته ۵/4۵ میلیارد 

یورویی ریاضت اقتصادی است. 
ژان کلود تریش��ه، که شاهد بالتکلیفی و 
سردرگمی ایتالیا بوده است، از رم خواست 
به وعده خود عمل کند و این بس��ته را که 
اوایل ماه اوت اعالم شده بود، به سرانجام 
برس��اند. ایتالی��ا دارای 1/9 تریلیون یورو 
بدهی بوده و رسوایی اخیر برلسکونی در 
پرداخت رشوه بر مش��کالت این کشور 

دامن زده است. 
اما به نقل از سایت خبری رسمی اسپانیا)افه( 
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خوزه مانوئل 
باروسو که برای دیداری از استرالیا در این 
کشور به  سر می برد، روز دوشنبه ۵ سپتامبر 
در مالق��ات با نمایندگان دولت اس��ترالیا 
تضمین ک��رد که با وجود نج��ات یونان، 
پرتغال و ایرلند و ش��ک و تردید در مورد 
آینده اسپانیا و ایتالیا، رکود اقتصادی دیگری 
در انتظار حوزه  پولی یورو نیست و اقتصاد 
کشورهای حوزه  یورو رشد خواهد کرد، 

اگر چه این رشد اندک خواهد بود. 
رئیس کمیسیون اتحادیه  اروپا که در کانبرا 
به دیدار جولیا گیالرد، نخست وزیر استرالیا 
و جمع��ی از مقام��ات بلندپایه  دولت این 
کشور رفته بود، گفت: هم اتحادیه  اروپا و 

هم یورو قوی و مقاوم هستند. 
باروسو که پیشتر نیز دولت های اروپایی را 
به آرامش در مورد تحوالت یورو دعوت 
کرده بود اعالم کرد که کمیسیون اتحادیه  
اروپا در انتظار یک رشد اقتصادی معتدل 
اس��ت، وی افزود: ما هم��ه  کارهای الزم 
را، از مبارزه با مش��کالت بودجه گرفته تا 
تقویت رهبری حوزه ی مالی یورو، از تنظیم 
سخت تر بخش مالی گرفته تا بهبود رقابت 

اقتصادی، انجام خواهیم داد. 
وی درباره  مشکالت اقتصادی یونان معتقد 
است که هنوز زود است درباره تالش های 
این کش��ور برای صرفه جویی ه��ا داوری 
نهایی کنیم. دولت یونان تضمین کرده است 
که به هدف های خود در راستای سیاست 

ریاضت اقتصادی دست یابد. 
س��خنان مانوئل باروس��و چن��دی بعد از 
هشدار اخیر کریستین الگارد مدیر صندوق 
بین الملل��ی پ��ول)IMF( در مورد خطر 
بازگشت رکود اقتصادی بر اقتصاد جهان 
و همچنین گزارش آژانس ریتینگ)اعتبار 
سنجی( »استاندارد اند پورز« هفته  گذشته 
مبنی بر این که با توجه به نرخ رشد ضعیف 
در دومین سه ماهه  سال جاری، خطر رکود 
اقتصادی اروپا را تهدید می کند و پیش بینی 
همین آژانس در مورد کاهش رشد تولید 
ناخالص داخلی منطقه یورو از 1/7 درصد 
در سال ۲۰11 به 1/۵ درصد در سال ۲۰1۲ 
می باشد. مجله آلمانی اشپیگل منتشر شده 
در روز یکشنبه 4 سپتامبر به انتشار سخنان 
کریس��تین الگارد پرداخته و به نقل از وی 
نوشت: رکود اقتصادی می تواند از طریق 
 همکاری می��ان دولت ها، س��ازمان های 
بین الملل��ی و بانک های مرکزی اجتناب 
ش��ود، اگر چه توانایی ای��ن کار در حال 

حاضر کمتر از دو سال پیش می باشد.

مرتضی تمدن گفت که در صورت اثبات 
ادعای اختالس در استانداری تهران که 
ای��ن روزها مطرح ش��ده، ح��ق وی و 
همکارانش محاکمه اس��ت. به گزارش 
ف��ارس، مرتضی تمدن اس��تاندار تهران 
در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی 
اس��تان تهران  با بیان این که س��ه ماه از 
سخت ترین حمالت رس��انه ای بر ضد 
اس��تانداری در جریان است خاطرنشان 
ک��رد: در پش��ت ای��ن تریبون س��وگند 
می خورم با علم و اعتقاد و قس��م جالله 

یاد می کنم آنچه که مربوط به استانداری 
تهران این روزها مطرح می ش��ود س��ر 
سوزنی از پول بیت المال بودجه عمرانی 
و بودجه ج��اری خدایی ناکرده تخلف 
وجود ندارد؛ اگر کس��انی که این روزها 
این ادعاها را در مجاری رس��می کشور 
مطرح می کنند یک خطا را نش��ان دهد 
که س��ر س��وزنی تخلف وج��ود دارد 
در محضر مردم اس��تان تهران و کش��ور 
عرض می کنم که ما اشتباه کردیم و حق 

ما محاکمه است.

جهان نما

رئیس جمهوری اسالمی ایران با اشاره به این که 
هم اکنون 4۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه ها 
در میان مردم بازتوزیع می شود گفت: جا دارد که 

این میزان تا سه برابر افزایش یابد.
به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد در همایش 
جامعه اسالمی کارگران گفت: خدا انسان را خلق 
نکرده اس��ت که در ذلت و گمراهی زندگی کند 
بلکه انس��ان را خلق ک��رده که به اوج و از خاک 
به خود خدا برس��د. وی افزود: ش��اید باالترین 
هدی��ه ای که خداون��د به انس��ان داده حیات در 
کره خاکی است تا با کرامات زندگی کند و البته 
شاید باالترین انتظار از یک جامعه این است که 
مقدمات رس��یدن انس��ان به کرامت و بزرگی را 

مهیا کند.
رئیس جمهور در ادامه یکی از مهم ترین عوامل 
زندگ��ی کریمانه را عدالت عن��وان کرد و گفت: 
عدالت به معن��ای دادن حقوق هر کس به خود 
اوس��ت تا آن  ش��خص بتواند به وس��یله حقوق 
اختصاص داده شده به زندگی کریمانه دست یابد. 
وی با طرح این س��ئوال که آیا کسی بدون تأمین 
نیازهای اولیه زندگی می تواند به زندگی با کرامت 
دست یابد، گفت: مهم ترین کار دولت این است 
 که به این نیازها پاس��خ دهد و البته در این مسیر 

گام هایی را نیز برداش��ته اس��ت ولی آنهایی که 
تا آس��تین دس��ت در جی��ب مردم داش��ته اند از 
بابت بریده ش��دن دستشان حنجره پاره می کنند. 
احمدی نژاد با اش��اره به اج��رای طرح هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا گفت: ت��ا کن��ون 7۰ درصد از 
یارانه ها در جی��ب ۳۰ درصد بود و عده ای فقط 
یارانه ه��ا را می گرفتند، می فروختند و بهره آن را 

می بردند.
رئیس جمهور در ادامه مهم ترین مأموریت دولت 
را تأمین حداقل نیازهای اولیه کارگران دانست و 
گفت: اجرای عدالت کمی س��خت اس��ت زیرا 
بناس��ت حق به صاحبش برگ��ردد. احمدی نژاد 
ادامه داد: کسانی که با یک تلفن میلیاردها تومان 
را جابه جا می کردند و در طول تاریخ نظیر آنها 
1۲4 ه��زار پیامب��ر و هزاران نف��ر از صالحان را 
کش��ته اند هر روز یک ماجرا برای دولت درست 
کرده و در این مس��یر سنگ اندازی می کنند. وی 
در عین حال گفت: البته دولت تا آخر ایستاده و 
همه حقوق ملت را استیفا و به صاحبان اصلی اش 
باز خواهد گرداند و آنها که دنباله شان در خارج 
است فکر نکنند که با جوسازی دولت را مجبور 

به عقب نشینی می کنند.
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر این که ثروت 

کارگ��ران در س��ازمان تأمین اجتماع��ی باید به 
صاحبان اصلی اش بازگردد، گفت: اکنون کارهای 
بسیاری در این سازمان در جهت استیفای حقوق 

کارگران انجام شده ولی بی شک کافی نیست.
وی در ادامه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خواست که یک عضو بازنشسته تأمین اجتماعی 
و ی��ک کارگر به اعضای هیأت مدیره س��ازمان 
تأمین اجتماعی اضافه کند و در عین حال تأکید 
کرد که در ش��رکت های وابسته به سازمان تأمین 
اجتماع��ی نیز همانند هیأت مدیره این س��ازمان 
ی��ک کارگر و یک بازنشس��ته تأمی��ن اجتماعی 

جهت مالحظه حقوق کارگران تعیین شود.
احمدی ن��ژاد در ادام��ه با طرح این س��ئوال که 
چطور ممکن اس��ت مدی��ر ش��رکت متعلق به 
کارگ��ران ماهیانه 1۰ میلیون تومان حقوق بگیرد 
ولی بازنشسته و کارگر بیش از 4۰۰ هزار تومان 

حقوق نگیرد.
وی همچنی��ن گف��ت: مجموعه س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی متعلق به کارگران اس��ت و باید خود 
کارگ��ران بیاین��د و در آن نق��ش آفرین��ی کنند. 
رئیس جمهور همچنین با اشاره به انتقاد یکی از 
کارگران مبنی بر زیان ده بودن شرکت های وابسته 
به س��ازمان تأمین اجتماعی گفت: این هم جزو 
دردهایی است که یک شرکت سودی ندارد ولی 
اعض��اء هیأت مدیره آن ب��رای خود پاداش های 
آنچنانی می نویسند. وی در ادامه به بحث درمان 
کارگران اش��اره کرد و گفت: ما در کش��ور هم 
اکنون س��ه نوع بیمارس��تان داریم ک��ه متعلق به 
تأمین اجتماعی، دولت و بخش خصوصی است 
و بیش��ترین ظرفیت اش��غال در بیمارستان های 
دولت��ی س��پس در بخش خصوص��ی و پس از 
آن تأمین اجتماعی اس��ت. احمدی نژاد در ادامه 
از وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواس��ت 
که مش��کالت درمان کارگ��ران را مرتفع و بیمه 
تکمیلی بازنشستگان و کارگران را برقرار کند و 
همچنین از ظرفیت خالی بیمارس��تان های تأمین 
اجتماعی حداکثر استفاده صورت بگیرد. وی در 
بخش دیگری از س��خنانش ب��ه حقوق کارگران 
اش��اره کرد و گفت:  دول��ت در این زمینه تحت 
فشار است ولی تالش می کند که تمام ملت ایران 

در باالترین سطح رفاه باشند. 

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: کسانی که بر ضد 
امنیت ملی اقدام می کنند مجرم امنیتی هستند و بر 
خالف گفته دشمنان ما در جمهوری اسالمی ایران، 
زندانی سیاسی نداریم. پرویز سروری عضو کمسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای 
اسالمی در گفتگو با فارس اظهار داشت: کسانی که 
خارج از چارچوب و قواعد قانونی عمل می کنند و 
ضد امنیت ملی حرکت می کنند و دستگیر می شوند 
زندانی سیاسی نیستند بلکه زندانی جرائم امنیتی اند. 
وی با اشاره به این که نباید ثبات و انضباط کشور را 
بهم ریخت افزود: با این تعریفی که رسانه های بیگانه 
از زندان سیاسی می دهند اکنون زندان های آمریکا 
و انگلیس مملو از زندانیان سیاسی است. سروری 
با اش��اره به اعتراضات اخیر محرومان در انگلیس 
گفت: اکنون بیش از دو هزار نفر به دلیل اعتراض به 
ظلم و ستم حکومت انگلیس، در زندان های مخوف 
این کشور حبس هستند. اما مقامات انگلیسی آنها را 

دزد و غارتگ��ر و زندانی امنیتی می نامند. این عضو 
فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی به 
جو سازی رسانه های بیگانه درباره عفو و تخفیف 
مجازات مجرمان امنیتی اشاره کرد و افزود: طبیعی 
است که دشمن، هر اقدام، تحلیل منفی بگذارد اما 
وقتی مجرمان امنیتی ابراز پشیمانی و ندامت کرده 
و به اش��تباهات خود اقرار می کنند رأفت اسالمی 
حکم می کند عفو ش��امل حال آنها شود. سروری 
اقتدار نظام در ش��رایط فعلی را متذکر شد و گفت: 
کش��ور در حال حاضر در شرایط ثبات قرار دارد و 
عقل سیاس��ی چنین حکم می کند که در این فضا، 
اقداماتی نظیر عفو و تخفیف مجازات مجرمان امنیتی 
صورت بگیرد.  وی آزادی زندانیان امنیتی را نشان 
دهنده اس��تحکام و ثبات نظام دانست و افزود: در 
عرف بین الملل نبز آزادی زندانیان امنیتی نشان دهنده 
ثبات اقتدار و استحکام یک حکومت است نه عقب 
نشینی. این نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: همه دنیا از رفتار نظام جمهوری اس��المی در 

عفو مجرمان امنیتی، وجود باالترین شاخص های 
ثبات را برداشت کردند. اما دشمنان عادت دارند که 
حرکت های مثبت ما را منفی تحلیل کنند که اهمیتی 

هم ندارد. 
سروری با اشاره به وجود روحیه عفو رأفت اسالمی 
در نظام جمهوری اسالمی ایران گفت: آرزوی رهبر 
معظم انقالب این است که حتی یک زندانی جرائم 
عادی هم در سطح کشور وجود نداشته باشد. بنابراین 
هر گاه موقعیتی برای عفو وجود داشته باشد، نظام ما 
بر اساس آموزه های اسالمی، از آن استقبال می کند. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی نسبت به تکرار رفتارهایی از 
قبیل فتنه 88 هشدار داد و اظهار داشت: هر کسی بر 
خالف قانون عمل کند، جمهوری اسالمی بر اساس 
قانون با او برخورد خواهد کرد اما اگر آنهایی که در 
فتنه 88 محکوم ش��دند و حاال شامل عفو شده اند 
ب��ه اعمال مجرمانه بر ضد امنیت ملی اقدام کنند با 

مجازات شدیدتری روبه رو خواهند شد.

با تخلیه هیجان جوانان موافقیم
سردار احمدی مقدم: اعتراض های 

اجتماعی را امنیتی نکنیم
فرمانده نی��روی انتظامی با بیان این که نبای��د اعتراض های اجتماعی 
همانن��د اعتراض ب��ه دریاچه ارومیه را امنیتی و سیاس��ی کنیم، اظهار 
داشت: پلیس با تخلیه انرژی جوانان بدون هنجارشکنی موافق است.

به گزارش مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره اعتراض دوستداران 
محیط زیس��ت در ارومیه و تبریز گفت: موضوع محیط زیست بسیار 
خوب و مقدس است. باید تالش کنیم که کاستی ها کاهش یابد و با 
توجه به شرایط آب و هوایی کشور بتوانیم موضوعاتی که قابل کنترل 
و پیشگیری است را مدیریت کنیم. معتقدیم اعتراض حق دوستداران 
محیط زیست است اما باید نوع اجتماع قانونی باشد و برای برگزاری 
میتینگ مجوز گرفته ش��ود. وی ادام��ه داد: نباید این گونه اعتراض ها 
را سیاس��ی و امنیتی کنیم و بگذاریم در همان فضای اجتماعی برگزار 
ش��ود. فرمانده نیروی انتظامی با رد ممنوعیت آب بازی تصریح کرد: 
آب بازی ممنوع نیس��ت و ما با تخلیه هیجان افراد در جامعه موافقیم 
اما باید بدانند که این موارد نباید بسترساز هنجارشکنی و سوء استفاده 
عناصر ضد انقالب قرار گیرد. وی از کنترل محس��وس و نامحسوس 
رفت��ار مأموران خبر داد و تصریح کرد: رفتار مأموران همیش��ه تحت 
کنترل قرار دارد. خودم نیز بارها به صورت ناش��ناس رفتار کارکنان را 
مش��اهده کرده و اگر مرتکب تخلفی ش��وند با آنها برخورد می کنیم. 
نی��روی انتظامی نیز با داش��تن صدها هزار کارمن��د و نیرو با توجه به 

فشاری که بر روی آنها وجود دارد مصون از خطا نیستند.
احمدی مقدم افزود: ما از انعکاس رفتار مأموران در رسانه ها استقبال 
می کنی��م و به همین دلیل س��ایتی نیز به زودی ب��رای ارائه انتقادات، 
نظرات و رفتارهای مأموران از س��وی شهروندان راه اندازی می شود. 
اگ��ر مأموران بدانند که رفتارش��ان توس��ط خبرنگاران، رس��انه ها یا 
 دوربین های تلفن همراه هموطنان ضبط می شود مواظب رفتار خود 

هستند.

در پی عملیات سپاه؛
جانشین فرمانده پژاک به هالکت رسید 
در پی عملیات های س��پاه، مجید کاویان جانش��ین فرمانده تروریست های 
پژاک به هالکت رسیده است. به گزارش مهر و به نقل از سپاه نیوز؛ در پی 
عملیات های نیروی زمینی سپاه در مقابله با گروهک تروریستی پژاک، مجید 
کاویان با اسم مستعار سمکو سرهلدان جانشین فرمانده کل تروریست های 

پژاک، روز شنبه 1۲ شهریورماه به هالکت رسیده است.
مجید کاویانی متولد ش��هر بانه اس��ت که از سال 1999 میالدی به صفوف 
تروریست های پ .ک. ک ملحق شده و بعد از تأسیس فرقه  تروریستی پژاک 
توس��ط پ. ک. ک در سال ۲۰۰۳ میالدی، در این فرقه  مشغول فعالیت های 
تروریستی بوده است. سمکو به عنوان جانشین فرمانده  کل نیروهای پژاک 
مش��غول به خوش خدمتی و انجام عملیات های تروریستی در ایران بود که 
در درگیری های اخیر کش��ته شد. فرمانده کل گروهک تروریستی پژاک با 
انتشار بیانیه ای این خبر را تأیید کرد. وی در این بیانیه اعالم کرده است که 
روز شنبه دوازدهم شهریورماه و در دومین مرحله  از حمالت سپاه پاسداران 
به  قندیل، فرمانده گریال مجید کاویان با کد سمکو و جانشین فرماندهی کل 
نیروهای شرق کردس��تان در حال فرماندهی عملیات در کوتامان همراه با 

گریال روژهات بوتان در اثر اصابت ترکش توپ کشته شد.

در اجالس خبرگان مطرح شد؛
سران فتنه با توبه به آغوش ملت 

بازگردند
نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری سران فتنه را به توبه و بازگشت 
به نظام دعوت کرد و از آنان خواست تا با تبعیت از والیت فقیه به آغوش 
ملت باز گردند. به گزارش مهر، حجت االسالم حیدری آل کثیری نماینده 
مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در سخنان پیش از دستور خود 
در اجالس دهم خبرگان، با تبریک عید فطر به نمایندگان مجلس خبرگان 

و ملت ایران، از حضور مردم در مراسم روز قدس قدردانی کرد. 

احمدی نژاد اعالم کرد:

عزم دولت برای اصالح قانون کار با هدف 
ارتقای جایگاه کارگران
 میزان یارانه نقدی می تواند سه برابر شود

سروری:
آزادشدگان، زندانی امنیتی بودند

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

سخنگوی قذافی دستگیر شد
 تغییر نام جایزه قذافی به عمر مختار

انقالبیون لیبی از بازداشت سخنگوی قذافی خبر می دهند که لقب »الصحاف 
دوم« سخنگوی سابق صدام را با خود یدک می کشد. به گزارش مهر به نقل 
از یونایتد پرس اینترنشنال، انقالبیون لیبی از بازداشت خالد کعیم از اعضای 

ارشد وزارت خارجه رژیم قذافی و سخنگوی وی خبر دادند.
همچنین یکی از ش��بکه های ماهواره ای بخش هایی از عملیات دستگیری 
س��خنگوی قذافی را برای مخالفان پخش کرد. خالد کعیم از شخصیت های 
اصلی کمیته های موس��وم به انقالبی قذافی بود که در ش��ش ماه گذشته به 

سخنگوی دیکتاتور لیبی تبدیل شده بود.
م��ردم لیبی برای وی لقب الصح��اف دوم را انتخاب کرده اند لقبی که از نام 
محمد سعید الصحاف وزیر اطالع رسانی رژیم صدام برگرفته شده است که 
در ساعات سقوط رژیم بعث حرف های عجیب و غریبی بر زبان می آورد. 
از سوی دیگر، مؤسسه فرهنگی و حقوقی که مقر آن در ژنو قرار دارد و هر 
ساله جایزه موسوم به حقوق بشر قذافی را اهدا می کرد، از تغییر نام این جایزه 
خبر داد. بر این اس��اس، در احترام به موازین حقوق بش��ری و اخالقی این 
 جایزه به جایزه »عمر مختار« شخصیت ضد استعماری تاریخ لیبی تغییر نام 

داده است. 

ناکامی آمریکا برای قرار دادن نام حزب ا... 
در فهرست حامی تروریسم 

روزنام��ه لبنانی الدیار نوش��ت: آمریکا در قانع کردن کش��ورهای اروپایی به 
 ویژه کش��ورهایی که نیروه��ای نظامی آنها در قال��ب نیروهای حافظ صلح 
بین المللی)یونیفل( درجنوب لبنان حضور دارند، در گنجاندن نام حزب اله در 

فهرست سازمان های حامی تروریسم با ناکامی و شکست روبه رو شد.
 به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی الدیار به نقل از کارشناس��ان سیاس��ی اروپا 
نوش��ت: موضوع حزب ا... از مس��ائل پیچیده ای اس��ت که نحوه برخورد 
 ب��ا آن ب��دون توجه به ابعاد کامل آن، دش��وار و س��خت می باش��د چرا که 
حزب ا... از لحاظ قانونی در دولت لبنان مشارکت دارد و انتخاب اعضای آن 
در مجلس نمایندگان نیز به صورت دموکراسی ومسالمت آمیز صورت گرفته 
اس��ت. روزنامه الدیار به نقل از این منابع تأکید کرد: اگرچه حزب ا... دارای 
شاخه نظامی است، ولی اعضای آن برخالف دیگر احزاب و گروه های دینی 
یا سیاسی، حامل کارت حزبی یا نظامی نمی باشند. روزنامه لبنانی ادامه داد: 
چگونه ممکن است نام حزبی که از حمایت طیف وسیعی از مردم برخوردار 
ب��وده و از طرف مردم به صورت قانونی در مجلس نمایندگان لبنان حضور 
دارد، در فهرست سازمان های تروریستی قرار گیرد. روزنامه لبنانی در ادامه 
نوشت: بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا سعی می کنند از مواضع این 
اتحادیه برای دوری از تصمیم آمریکا در گنجاندن نام حزب ا... در فهرست 

سازمان های تروریستی دفاع کنند. 
حزب ا... لبنان که یک طیف ش��یعی اس��ت با برخی از کش��ورهای اروپایی 
به خصوص فرانس��ه ارتباط خوبی دارد بنابراین آمریکا سعی می کند تا این 

ارتباط را به نفع خود و رژیم صهیونیستی مخدوش نماید.

افشای حفاری های جدید 
رژیم صهیونیستی در مسجداالقصی

مؤسس��ه اوقاف االقصی از حفاری های جدید رژیم صهیونیس��تی در درون 
مسجداالقصی خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه عربستانی الریاض، 
مؤسس��ه اوقاف االقصی در گزارشی هشدار داد: حفاری های جدید اسرائیل 
در اعماق ضلع جنوب غربی مسجد االقصی خطر جدیدی برای این مسجد 
اس��ت. به تازگی روزنامه اس��رائیل الیوم در گزارشی از تکمیل حفر تونلی به 
طول 6۰۰ متر و عرض 11 متر که از منطقه عین سلوان آغاز و تا ضلع جنوب 
غربی مسجداالقصی ادامه دارد، خبر داده است. انتشار این خبر از سوی این 
روزنامه رژیم صهیونیستی در حقیقت اقرار این رژیم به وجود حفاری ها در 

اعماق مسجداالقصی است.
مؤسسه االقصی در این خصوص افزود: انتشار چنین گزارش هایی نشان دهنده 
این اس��ت که اسرائیل بر خالف گذشته طرح ها و نقشه های خود را به طور 
علنی اجرا می کند و این تنها یک بخش از طرح های اسرائیل است. به گزارش 
این مؤسسه این اقدام رژیم صهیونیستی خطر جدیدی برای مسجداالقصی به 
شمار می رود، به ویژه این که عملیات خاک برداری و حفاری های مذکور به 

پی های سنگی زیر مسجد االقصی رسیده است.

ترکیه، قبرس را به حمله نظامی تهدید کرد 
وزیر ترکیه در اتحادیه اروپا نس��بت به حفاری  میادین جدید گاز طبیعی در 
دریای مدیترانه توسط قبرس هشدار داد. به گزارش ایسنا، اگمن باگیس، وزیر 
ترکیه در اتحادیه اروپا به قبرس به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا هشدار 
داد که در صورت حفاری های آزمایشی در میادین گازی جدید مدیترانه، از 

سوی قبس استفاده از گزینه نظامی، امری محتمل است.
باگیس که در گفتگو با روزنامه زمان ترکیه سخن می گفت، افزود: در صورتی 
ک��ه قبرس همان طور که برنامه ریزی ک��رده، بخواهد طی چند هفته آتی در 
برخ��ی از میادین گازی دریای مدیتران��ه اقدام به حفاری کند در آن صورت 

استفاده از نیروی دریایی ترکیه امری محتمل است.
باگیس در پاس��خ به این س��ئوال که آیا ترکیه نیروی دریای خود را با هدف 
جلوگیری از تالش برای حفاری قبرس در حالت آماده باش قرار داده است، 
گفت: این همان چیزی است که ما برای آن نیروی دریایی داریم، ما سربازان 
خود را برای این هدف آموزش داده ایم. ما نیروی دریایی خود را با این هدف 
مجهز کرده ایم و همه گزینه های محتمل روی میز هس��تند و هر چیز ممکن 

است اتفاق بیفتد.
به گزارش روزنامه آلمانی ولت، اظهارات باگیس در حالی عنوان شد که احمد 
داوود اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز چندی پیش از اتحاد تدابیری سخن 
به میان آورد تا از این طریق آزادی حرکت در بخش ش��رقی دریای مدیترانه 

تضمین شود.
هاگ پاپ از اندیش��کده گروه بحران های بین المللی نی��ز در این ارتباط در 
گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت از دکترین نظامی جدید ترکیه در ش��رق 
دری��ای مدیترانه س��خن گفت که هنوز ابعاد کامل آن روش��ن نیس��ت. این 
کارش��ناس مسائل سیاس��ی گفت: تهدیدات جدید باگیس بر ضد قبرس به 
معنای تغییر جهت سیاست  خارجی ترکیه در منطقه است. وی گفت: گاز و 
غزه دو فاکتور مهمی هستند که در ارتباط نزدیکی با یکدیگر قرار دارند. در 
شرق دریای مدیترانه ذخایر گازی بالغ بر  ۳/۵ تریلیون مترمکعب وجود دارد. 
ارزش این ذخایر بالغ بر  چهار میلیارد دالر اس��ت که در نزدیکی ساحل غزه 
قرار دارد. رژیم صهیونیستی و قبرس از شش ماه گذشته تاکنون همکاری های 
نزدیکی را ترتیب داده اند، به گونه ای که این همکاری ها در دسامبر گذشته به 
انعقاد توافق نامه های مشترک در خصوص مرزهای آبی دو طرف منجر شد. 
عالوه براین به تازگی قراردادی بین دو طرف برای استفاده از ذخایر موجود 
در بس��تر شرقی دریای مدیترانه امضا شده است. به این ترتیب یک شرکت 
که اجازه کاوش و استفاده از مناطق گازی رژیم صهیونیستی را دریافت کرده 
قرار اس��ت در آینده برای قبرس نیز حفاری کند. رژیم صهیونیس��تی بسیار 
عالقه مند اس��ت که در بلند مدت از قبرس ب��ه عنوان یک گذرگاه مطمئن 
 برای صادرات گاز طبیعی به اروپا استفاده کند، اما این مسأله با بدبینی ترکیه 

همراه است.

اگر تخلف کردیم محاکمه کنید؛
تمدن: قسم جالله می خورم تخلف نکردیم
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زاینده رود
نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی ات��اق اصفهان 
با انتق��اد از هدر رفت��ن ۳۰ درصد آب از طریق ش��بکه 
توزیع گفت: در حال حاضر4/۵ میلیون نفر از آب شرب 

زاینده رود استفاده می کنند. 
حمید رضا مؤمنی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان یادآور ش��د: اتاق بازرگانی در راستای مسئولیت 
قانونی خود که همواره ارائه مش��اوره به سه قوه است در 
موضوعات مختلف دیدگاه خود را به صورت کارشناسی 

مطرح می کند.
نماینده اتاق در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران 
افزود: تدوین یک برنامه مدون برای تولید و مصرف بهینه 
آب از مهمترین موضوعاتی است که بخش های مختلف 
از جمله کش��اورزی، صنایع غذایی و صنعت با آن روبه 

رو است.
وی افزود: بخش خصوصی همواره نقش ارائه هشدار به 
مس��ئولین و تصمیم گیران را دارد زیرا تصمیمات بخش 
دولت به طور مس��تقیم با منافع بخش خصوصی ارتباط 

دارد.
نماینده بخش کشاورزی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق 
اصفهان در این جلسه هدر رفتن حدود ۳۰ درصد آب از 
طریق شبکه توزیع آب را نیازمند توجه مسئولین دانست 
و گف��ت: برای مصرف بهینه آب ابتدا باید ش��بکه توزیع 

آب اصالح شود.
وی راندم��ان مص��رف آب در حوزه زاین��ده رود را بیش 
از ۲۰۰ درصد برش��مرد و گفت: از یک متر مکعب آب 
که وارد زاینده رود می ش��ود بی��ش از دو برابر در بخش 

کشاورزی و سفره های آب زیر زمینی استفاده می شود.
 مصرف بخش شرب و کشاورزی نیازمند بازنگری
عضو کمیس��یون کش��اورزی اتاق اصفهان گفت: تدوین 
الگوی بهینه مصرف آب در کش��اورزی و صنایع غذایی 
به عنوان یکی از مهم ترین موضوعاتی اس��ت که با روند 

تغییرات آب و هوایی نیازمند بازنگری و اصالح است.
وی اظهار داش��ت: آب بیش از ۵۰ درص��د وزن بدن را 
تش��کیل می دهد و هر فرد برای س��وخت و ساز بدن به 

طور مستقیم و غیر مستقیم به آب نیاز دارد.
وی مصرف آب برای خانوار ها در ایران را قابل بررس��ی 
و تجدید نظر دانس��ت و گفت: متأسفانه آب تصفیه شده 
نوش��یدنی در کشور برای اس��تحمام و شستن ماشین و 
سایر موارد اس��تفاده می ش��ود، بنابراین تعیین استاندارد 

مصرف آب برای بخش های مختلف از جمله آب شرب، 
کش��اورزی و س��ایر بخش ها می تواند عام��ل مهمی در 

برنامه ریزی تولید و مصرف آب شود. 
وی توزیع آب در کشور را بر اساس برنامه مدون و مشخص 
ندانس��ت و گفت: مدیریت توزی��ع آب در ایران نیاز به 
 بازنگری دقیقی دارد تا از هدر رفتن این سرمایه جلوگیری

شود.
وی کمبود آب را یک کمبود همیش��گی دانست و گفت: 
تغییرات آب و هوایی باعث کمیاب ش��دن این عنصر در 

بخش هایی از جهان شده است.
مصطفی حجه فروش رئیس کمیس��یون کشاورزی اتاق 
در ادامه این جلسه از فعال شدن کمیته های زیر مجموعه 
کمیس��یون در بخش آب و کش��اورزی خبر داد و گفت: 
کمیته آب زیر مجموعه کمیسیون کشاورزی برای بررسی 
 و ارائه نظرات و دیدگاه های کارشناس��ی تش��کیل شده 

است.

مهار بحران خشکس��الی اصفه��ان با جلوگیری از 
پرت آب 

مدیرکل س��تاد بحران اس��تان اصفهان گفت: رویکرد ستاد 
مدیریت بحران استان جلوگیری از پرت آب است.

منصور شیش��ه فروش یکی از بخش هایی که در مدیریت 
و کمیته های ریسک خشکسالی اس��تان برای آن اعتبار در 
نظر گرفته ش��ده را موض��وع جلوگیری از پ��رت آب در 
شبکه های آب روستایی و شهری دانست و گفت: در شش 
ماه گذش��ته در ۲۲ نقطه از شبکه های اصلی آب شهری و 
روس��تایی نش��ت یابی صورت گرفته و از هدر رفت آب 
جلوگیری شده اس��ت. وی با بیان این که در این مدت در 
حدود 7۰۰کیلومتر از ش��بکه های آب شهری و روستایی 
برای مقابله با اثرات خشکس��الی بازسازی و مرمت شده، 
ادامه داد: در این راستا از پرت و هدر رفت حدود 1۵درصد 
آب ش��رب شهری و روستایی جلوگیری شده است. مدیر 
کل س��تاد بحران استان به افزایش یک و نیم تا دو درجه ای 

گرما در تابستان س��ال جاری نسبت به سال گذشته اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳86روستا و 1۰شهر با 
کمبود و افت فشار آب روبه  رو هستند و تأمین آب آنها از 
طریق سیار صورت می گیرد. شیشه فروش اعتباری که سال 
گذشته برای جلوگیری از پرت و بازسازی شبکه های آب 
شهری و روستایی در نظر گرفته شد را حدود ۲۰۰میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: این اعتبار در اختیار ش��رکت های 
آب ش��هری و روستایی و اداره آب و فاضالب کاشان قرار 
داده ش��د و با اجرای این طرح، مدیریت ویژه ای در بحث 
جلوگیری از هدررفت آب در بخش آب روستایی و شهری 

صورت گرفت.
وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته به منظور رفع کمبود 
آب در س��طح استان اشاره کرد و گفت: حفر ۲۲حلقه چاه 
در مناطق مختلف، احداث منبع ذخیره آب در مناطق تحت 
تأثیر خشکسالی و اجرای شبکه های آب شرب روستایی و 
ش��هری به صورت ویژه از اقدامات صورت گرفته در این 

راستا می باشد.
مدیر کل س��تاد بحران استان رویکرد ستاد مدیریت بحران 
استان در بخش آب شرب شهری و روستایی را جلوگیری 
از پرت آب اعالم کرد و گفت: با توجه به استمرار شرایط 
خشکس��الی در س��ال زراعی 9۰-89  برآورد خس��ارت 
خشکس��الی در اس��تان بیش از 8 هزار و 8۰۰ میلیارد ریال 
می باش��د که بیشتر در بخش کش��اورزی و باغات و عدم 

کشت در اراضی به دلیل نبود آب می باشد.
شیش��ه فروش به خش��ک ش��دن بی��ش از ۵۰ درصد از 
قنوات، چش��مه  و چاه های استان به ویژه در مناطق شرقی 
و شهرستان های اردستان، نائین و خوروبیابانک اشاره کرد 
و گفت: س��ال زراعی جدید  در شرف آغاز است که تنها 
راهکار جبران خسارت کشاورزان بیمه است. وی با بیان این 
که در حال حاضر حدود 6۵درصد باغات و زراعت استان 
بیمه هستند، خاطرنش��ان کرد: این رقم باید به 1۰۰درصد 
برس��د و می طلبد که اقدامات توسعه ای و فرهنگ سازی 
در این زمینه صورت گیرد. مدیرکل س��تاد بحران استان با 
بیان این که سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد ریال غرامت به 
خس��ارت دیدگان بخش کشاورزی از طرف صندوق بیمه 
پرداخت شده است، به تشکیل کمیته ویژه توسعه بیمه اشاره 
کرد و گفت: کش��اورزان به بانک های کشاورزی مراجعه و 
نسبت به بیمه مزارع و باغات خود اقدام کنند. شیشه فروش 
تصریح کرد: این بیمه شامل گرمازدگی، خشکسالی و آفات 

نباتی و گیاهی می باشد.

پروژه نیمه کاره ای که سه سال پیش افتتاح شد
نماینده مردم ش��یراز در مجلس، با اش��اره به اجرایی نش��دن و عدم تکمیل پروژه راه آهن اصفهان – 
شیراز گفت: با توجه به این که مدیران وزارتخانه و استانی متعهد به بهره برداری از این پروژه در پایان 

تابستان امسال بودند، امیدواریم طی چند ماه آینده این پروژه تکمیل شده و به بهره برداری برسد.
احمدرضا دس��تیغب با اش��اره به روند طی شده در تکمیل این پروژه گفت: پروژه راه آهن اصفهان – 
شیراز سه سال پیش توسط استاندار وقت افتتاح شد، این در حالی بود که معتقد بودیم این طرح باید 
تکمیل و سپس افتتاح شود چرا که افتتاح زودهنگام می تواند در عین حال که آسیب جدی به پروژه 

وارد می کند، به لحاظ روانی نوعی بی اعتمادی ایجاد کند.
وی ب��ا بی��ان این که با اصرار مدیران وقت پ��روژه ای که آماده نبود، افتتاح ش��د، گفت: در طول این 
س��ال ها یک مس��افر برای طی این مس��یر با صرف زمان زیادی به مقصد می رس��ید، با پیگیری های 
ص��ورت گرفته ب��رای تأمین اعتبار جهت تکمیل پروژه مش��خص ش��د که یکی از موانع آن اس��ت 
 ک��ه ای��ن پروژه یک ط��رح افتتاح ش��ده قلمداد می ش��ود و بنابراین چنی��ن پروژه ای نیاز ب��ه اعتبار 

ندارد.
دستغیب با بیان این که پس از صرف وقت بسیار توانستیم برای این پروژه ، تأمین اعتبار کنیم، افزود: 
قرار بود در پایان تابستان سال 9۰ این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد اما هنوز دو معضل اصلی 
در این مس��یر وجود دارد. به گفته وی، ایس��تگاه مرکزی در شیراز و پلی که به دلیل انحراف از مسیر 
در حال احداث اس��ت و هزینه زیادی هم تحمیل کرده، دو معضل اصلی اس��ت که باید طی ماه های 

آینده مرتفع شود.

معماری، سنتی  راه نجات  محیط زیست اصفهان 
مع��اون عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت: برگزاری نمایش��گاه معماری و فناوری های نوین س��اختمان، 
نقش مهمی در معرفی محصوالت نوین س��اختمانی دارد. س��یدجمال الدین صمصام شریعت برگزاری 
چهاردهمین نمایشگاه معماری و فناوری های نوین ساختمان را فرصت مناسبی برای معرفی تجهیزات، 
مصالح و فناوری ساختمانی دانست و ابراز امیدواری کرد که در برگزاری نمایشگاه های بعدی ابتکارات 

هنر معماری و مکاتب هنری معماری ایرانی و اسالمی نیز معرفی شود.
وی با بیان این که اصفهان دارای سبک معماری نشأت گرفته از معماری اسالمی است، اظهار داشت: باید 
ش��یوه های معماری در سطح اس��تان را به سمت معماری اسالمی و سبک معماری اصفهان گرایش داد. 
معاون عمرانی استاندار اصفهان بهره گیری از مکتب هنری اصفهان را زمینه ای برای تولیدات هنری در 
کارخانجات و شرکت های ساختمانی اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: در مصالح پیش ساخته می توان 

نقوش اسالمی و هنرهای تزئینی معرق و منبت و امثال آن را به کار گرفت.
صمصام ش��ریعت استفاده از تولیدات مصنوعی با حفظ الگوهای معماری سنتی را موجب جلوگیری از 
مصرف خاک رس، معادن سنگ و تخریب محیط زیست دانست و گفت: تغییر روند معماری امروز ما از 
سنتی به صنعتی و جلوگیری از شیوه های دارای هدر رفت انرژی و سنگین سازی ساختمان ها منوط به 

برگزاری نمایشگاه و آشنایی دست اندرکاران ساختمان با شیوه ها و مصالح نوین ساختمانی است.
وی رقاب��ت محصوالت صنعتی و مصنوعی در برابر محصوالت طبیعی را بس��ته به کاهش قیمت های 
صنعتی و مصنوعی دانست و تأکید کرد: کاهش قیمت تولیدات مصنوعی به ویژه سنگ مصنوعی می تواند 

در گرایش افراد به سمت این مواد تأثیر بسزایی داشته باشد.

ورود مواد غذایی حرام، نگران کننده است
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان این که س��تاد مبارزه با قاچاق کاال وظایف خود را به خوبی 
انجام نمی دهد، گفت: بر اس��اس قوانین و دستورات دین اس��الم مشروبات الکلی، گوشت خوک و 
خرچنگ)البس��تر( حرام اس��ت و مقابله با قاچاق آن به کش��ور به قانون و مقررات جدید و ویژه ای 

نیاز ندارد.
 س��یدناصر موسوی الرگانی با تأیید خبر ورود مواد غذایی حرام به کشور گفت: متأسفانه خبر ورود 
م��واد غذایی خوراکی حرام به کش��ور صحت دارد و این موضوع بی��ش از هر موضوعی کم کاری و 

اهمال دستگاه ها و نهادهای متولی در این زمینه را نشان می دهد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ثبت واردات گوشت خوک در گمرک 
جمهوری اس��المی و عرضه انواع خرچنگ و البس��تر در رس��توران ها و همچنین ورود محموله های 

بزرگ مشروبات الکلی به کشور تأسف بار و نگران کننده است.
موس��وی الرگانی، قاچاق محصوالت غذایی حرام به کش��ور را دور از شأن نظام جمهوری اسالمی 
خوان��د و گف��ت: حجم گس��ترده ورود غیرقانونی محص��والت غذایی حرام و مش��روبات الکلی به 
کش��ور از مبادی رس��می و غیررس��می، گواه ضعف دس��تگاه های متولی امر مبارزه ب��ا قاچاق کاال 
در کش��ور اس��ت. وی تصریح کرد: اگرچه نبود قوانین منس��جم و کامل در زمین��ه مبارزه با قاچاق 
کاال در کش��ور مش��کالتی را ب��رای مبارزه مطلوب ب��ا این پدی��ده ایجاد کرده اس��ت، ولی قاچاق 
 م��واد غذای��ی حرام و غیر مجاز به کش��ور ب��ا توجیه نبود قان��ون کامل و مناس��ب، غیرقابل پذیرش

است.

بازار روز

اقتصاد

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

اصفهان، دبیرخانه کمیته انار کشور شد۴/۵ میلیون نفر از آب شرب زاینده رود استفاده می کنند
مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در راستای بررسی و ارائه 
راهکار برای توسعه و گسترش روش های بیولوژیک و غیرشیمیایی آفات باغات انار، از 

سوی سازمان حفظ نباتات کشور؛ این استان محل دبیرخانه کمیته انار کشور شد.
احمدرضا رئیس زاده با اشاره به این  که بررسی راهکارها در قالب برنامه  های مدیریت 
تلفیقی آفات با هدف ترویج فرهنگ تولید محصول سالم در کشور، صورت گرفته است 
اظهار داشت: بازنگری علمی و فنی دستوالعمل های کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی 
آف��ات انار با همفکری و همیاری نمایندگان بخش  های تحقیق از اهداف مهم در این 
راس��تا محسوب می ش��ود. وی افزود: اجرا و تولیدکنندگان بخش خصوصی عوامل 
بیولوژیک، اهتمام در تشکیل جلسه های هم اندیشی در راستای اجرای بهینه طرح  های 
کنترل بیولوژیک و دبیرخانه کمیته انار کشور در استان اصفهان است. وی تصریح کرد: 
اهتمام ویژه در راستای افزایش اثر بخشی برنامه  های کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی 
آفات انار در قالب مدیریت تلفیقی آفات ارائه گزارش   فعالیت ها به سازمان حفظ نباتات 

کشور از اهداف مهم دیگر دبیرخانه کمیته انار در استان اصفهان است.

حذف کدبین شهری هزینه سنگینی دارد
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران تعرفه های پیشنهادی س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی برای یکسان سازی تعرفه مکالمات تلفن ثابت در دو بخش داخل 
و بین استانی را ناکافی دانست و تصریح کرد: اعداد اعالمی در رسانه ها زیان ناشی از 

حذف کد بین شهری درون استانی را پوشش نمی دهد.
صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تعرفه مؤثر فعلی برای هر دقیقه مکالمه 
ش��هری را ۲8 ریال و برای هر دقیقه مکالمه بین ش��هری و بین استانی را با احتساب 
ترافی��ک فعلی ش��بکه ۳۲۰ ریال اعالم کرد در حالی که به گفته مدیرعامل ش��رکت 
مخابرات ایران در آخرین بسته تعرفه پیشنهادی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی که در اوایل سال 89 و براساس داده های ترافیکی سال 88 
مشترکین این شرکت تهیه شده بود هزینه تمام شده مؤثر هر پالس براساس هزینه تمام 

شده، 1۰7 ریال محاسبه شده است.

تولید 508 میلیون کیلووات ساعت برق 
در نیروگاه اصفهان

  در مردادماه س��ال جاری نیروگاه حرارتی اصفهان به میزان ۵۰8 میلیون و 8۵9 هزار 
و86۰ کیلووات س��اعت انرژی الکتریکی خالص تولیدی را به ش��بکه سراسری برق 
کشور تزریق کرد. نیروگاه حرارتی اصفهان زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان بوده و در جنوب غربی اصفهان واقع شده است. این نیروگاه دارای پنج واحد 
مولد برق با ظرفیت های متنوع از نوع حرارتی � بخاری و با مجموع توان تولید نامی 

8۳۵ مگاوات است.

تولیدکنندگان بدهکار به بانک کشاورزی 
مراجعه کنند

مدیر ش��عب بانک کشاورزی استان اصفهان از خس��ارت دیدگان واحدهای تولیدی 
معدنی، صنعتی و کشاورزی بدهکار خواست به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنند. 
اسماعیل اسفندیاری افزود: مطابق بند ۲8 ماده واحده قانون بودجه سال 9۰، مقرر شد 
بدهی معوق و سررسید گذشته این واحدهای تولیدی خسارت دیده تقسیط یا بخشیده 
ش��ود. وی در توضیح ش��رایط خسارت دیدگان مشمول این قانون تصریح کرد: تنها 
واحدهای خسارت دیده ای که قادر به تأمین دیون و بازپرداخت بدهی خود نیستند 

حداکثر به مدت پنج سال می توانند دیون خود را قسط بندی و به بانک برگردانند.
اسفندیاری ادامه داد: برای این مراجعه کنندگان جرایم مربوط بانکی )جریمه تأخیر و 
تأدیه دین( نیز قابل بخشودگی خواهد بود. مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 
تأکید کرد: تنها واحدها و اشخاصی در شمول این بند قانونی واقع می شوند که تا پایان 
سال به شعب بانک کشاورزی مراجعه و امور مربوط به پرونده خود را در شعب تعیین 

تکلیف کنند.

بحران در کارخانجات مازوت سوز 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: رفع مشکالت کارخانجات سیمان 
مازوت سوز کشور نیازمند همکاری و همراهی دولت است. محمدحسن پورخلیل 
اظهار داش��ت: در جریان اجرای طرح تحول اقتصادی، این کارخانجات با مشکالت 
متعدد در زمینه تأمین سوخت روبه رو شدند، به حدی که این مسأله منجر به تعطیلی 
آنها در اوایل مرداد ماه سال جاری شد. وی، شمار کارخانجات سیمان مازوت سوز در 
کشور را هشت کارخانه ذکر کرد و افزود: این کارخانجات در شهرهای زابل، خاش، 
جوین، سبزوار، یزد، خوی، الرستان و قشم مستقر هستند و برای تأمین سوخت خود 
نیازمند ماهانه 1۵ تا 18 میلیارد ریال سرمایه نقدی هستند. پورخلیل، با اشاره به این که 
تا پیش از اجرای این طرح، بهای هر لیتر مازوت 97 ریال تمام می شد، اظهار داشت: 
این در حالی است که هم اکنون کارخانه داران برای خرید هر لیتر مازوت همراه با کرایه 

حمل آن بایستی بیش از دو هزار ریال پرداخت کنند.

 جابه جایی یک میلیارد تن کیلومتر بار
 از راه آهن اصفهان

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تن کیلومتر بار از طریق راه آهن این استان جا به جا شده است.

بهروز تاکی ادامه داد: طی ۵ ماهه نخست امسال بیش از 488 هزار نفر کیلومتر مسافر از 
طریق راه آهن استان اصفهان جابه جا شده و در این بازه زمانی میزان تحقق برنامه های 

پیش بینی شده برای راه آهن استان اصفهان 9۰درصد است.

 صادرات سه میلیون و 700 هزار 
متر مربع فرش از اصفهان

ارزیابی  واحد  مس��ئول 
گمرک اصفهان مس��تقر 
در کاش��ان گفت: فرش 
ماش��ینی کاشان در سال 
جاری، حدود 6۰ درصد 
ای��ن  کل ص��ادرات  از 
شهرس��تان را ب��ه خود 

اختصاص داده  است.
محمد س��ربند ادامه داد: 
سه میلیون و 7۰۰ هزار 
مترمربع فرش ماشینی طی ۵۰۲ گواهینامه استاندارد با ارزش بیش 
از 8۰ میلیون دالر طی پنج ماه اول س��ال جاری از این شهرستان 
صادر شده اس��ت. وی افزود: گمرک کاشان با توانمندی خوب و 
موقعیت عال��ی و فعالیت بیش از یکه��زار و ۵۰۰ واحد تولیدی 
در ای��ن شهرس��تان در نیمه دوم س��ال 87 در راس��تای کمک به 
تولیدکنندگان شهرستان به لحاظ تسهیل و تسریع در امر صادرات 
غیرنفتی راه اندازی و با آمار قابل توجهی تاکنون مشغول به فعالیت 
است. مسئول واحد ارزیابی گمرک اصفهان مستقر در کاشان آمار 
صادرات شهرس��تان کاشان در سال گذشته را 199 میلیون و ۵۰۰ 
ه��زار دالر ذکر و خاطر نش��ان کرد: طی ای��ن مدت محصوالت 
تولیدی کاش��ان با تنوع ۲۵ نوع کاال به مقصد بیش از ۳۰ کش��ور 

جهان صادر شده است.
به گفته وی، فرش ماش��ینی، مفتول مسی، گالب و عرقیات، لوله 
چدن��ی و قالب فلزی بتن، انواع کاش��ی، س��یمان، پودر صنعتی، 
ظروف چینی و پالستیک، کولر و باسکول، اجاق گاز، لنت ترمز 
و پتو از جمله این کاالهای صادر ش��ده کاشان به خارج از کشور 
است. سربند وضعیت صادرات کاشان را در مقایسه با آمار استانی 
رده ش��انزدهم در کشور دانست و یادآور شد: در سال های قبل از 
استقرار گمرک در این شهرستان، تولیدکنندگان مجبور به مراجعه 
به یکی از گمرکات شهرستان های همجوار و تحمل صرف وقت، 
هزینه و تش��ریفات گمرکی بودند که در حال حاضر با اس��تقرار 
واجد گمرک در کاشان، در زمان بارگیری کاال، کارکنان گمرک در 
محل واحد تولیدی، ارزیابی را انجام داده و در کمتر از نیم ساعت 

با صدور پروانه کاال به صاحب آن تحویل می شود.

ارزانی نیروی کار، دلیل گرایش به 
اتباع غیر قانونی

نماینده مردم ش��هرضا 
گف��ت: در حال حاضر 
یکی از عوامل گرایش 
مدیران و کارفرمایان به 
نی��روی کار بیگانه، کم 
بودن س��طح دس��تمزد 

این افراد است.
عوض حیدرپور افزود: 
در حال حاضر وزارت 
کشور و نیروی انتظامی 
به عنوان متولیان حوزه اتباع بیگانه مشغول سامان دهی وضعیت 

فعالیت اتباع بیگانه در سطح کشور هستند.
وی ادامه داد: هر س��اله تعداد زیادی از اتباع افغانی به صورت 
غیر قانونی وارد کش��ور می ش��وند که برخورد با آنها مس��تلزم 

تدوین برنامه مناسب است.
 نماینده شهرضا در مجلس با اشاره به فعالیت نیروهای غیر قانونی 
بیگانه در س��طح کارخانج��ات و مراکز صنعت��ی تصریح کرد: 
یکی از مس��ائلی که در این حوزه مطرح بوده ناچیز بودن سطح 
دستمزد این قشر و عدم پرداخت حق بیمه برای این گونه افراد 
اس��ت که سبب ایجاد مسائلی چون بیکاری نیروی فعال کشور 

نیز شده است.
وی در ادامه از فعالیت این افراد در زمینه فعالیت های اجتماعی 
در کش��ور انتقاد کرد و افزود: در برخی از موارد شاهد فعالیت 
اتباع غیر قانونی در حوزه های ورزش��ی و فرهنگی هس��تیم که 
این موضوع می تواند تبعات سیاس��ی در سطح بین المللی برای 

کشور ما به همراه داشته باشد.
حیدرپور با غیر قانونی برش��مردن فعالی��ت اجتماعی این افراد 
اضافه کرد: مس��ئوالن می بایست تالش کنند امکانات و حقوق 

شهروندی مردم در قبال اتباع غیر قانونی بیگانه تضییع نشود.
وی با اش��اره به لزوم استرداد اتباع بیگانه به کشور خود افزود: 
به هر حال ورود افراد به صورت غیر قانونی به کش��ور در تمام 
حوزه ها و ش��ئونات زندگی مردم تأثی��ر منفی و مخرب دارد و 
برخ��ورد با این گونه افراد یک وظیفه بزرگ برای مس��ئوالن به 

شمار می رود.

تعداد جایگاه های 
سی ان جی اصفهان کافی نیست

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: چهار 
جایگاه سی ان جی در استان اصفهان راه اندازی 
ش��ده و در حال حاضر نیز 14۰ جایگاه سی ان 

جی در استان اصفهان گازدار شدند.
مرتضی طغیانی با اشاره به مشکل کمبود بنزین 
و تحریم های مختلف جهانی برای کشور گفت: 
این فرصت مناسبی بود که برای گسترش شبکه 

گاز سی ان جی اقدام کنیم.
به گفته وی طرح احداث س��ی ان جی با هدف 
کاهش آالیندگ��ی و جلوگیری از تحریم بنزین 
در کش��ور اجرایی ش��ده و از تعداد هشت جایگاه سی ان جی، 1۳6 جایگاه سوخت گاز 
افزایش پیدا کرده است. طغیانی از راه اندازی چهار جایگاه و رساندن گاز به  14۰ جایگاه 
سی ان جی در استان خبر داد و گفت: در زمینه سی ان جی در استان اصفهان هیچ مشکلی 
نداریم و علت این که در شهر اصفهان با مشکالتی روبه رو هستیم این است که در مرکز 

شهر اصفهان تعداد جایگاه کم است.
وی با اشاره به کمبود جایگاه سی ان جی در مرکز شهر اصفهان تصریح کرد: انتظار داریم 
برای بهبود این مشکل، شهرداری اصفهان با همت خود تعدادی زمین برای احداث جایگاه 

سی ان جی در اختیار شرکت فرآورده های نفتی قرار دهد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به مشکالت عرضه گاز در ایستگاه های سی 
ان جی و قطع مکرر گاز گفت: با توجه به این که صنعت سی ان جی یک اقدام جدیدی 
محسوب می شود و پرسنل این نوع جایگاه های سوخت، تخصص الزم را ندارند؛ بنابراین 
در زمینه سوخت رسانی آسان به مردم باید این پرسنل آموزش های الزم را فرا بگیرند که 

البته این کار زمان بر است.
وی با اش��اره به افزایش اس��تفاده از مصرف گاز در اس��تان اصفهان بیان داشت: در استان 
بیشترین استفاده از گاز را بخش صنایع داشته است. طغیانی با اشاره به وجود کارخانه های 
آجرپزی و کوره پزی در شهر اصفهان گفت: یک سری از کارخانه های آجرپزی و کوره پزی 
به دلیل تولید آالیندگی باید از شهر خارج شوند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و شرکت 
گاز نیز به صورت موقت به این کارخانه ها گازرسانی کرده اما باید در هر صورت این نوع 

کارخانه ها هرچه سریع تر از شهر خارج شده و به مکانی دیگر نقل مکان کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان به قیمت تعرفه گاز در سال جاری اشاره کرد و بیان 
داش��ت: در حال حاضر هزینه تمام شده هر متر مکعب گاز تحویلی به مردم ۳۵۰ تومان 
اس��ت، در صورتی که ش��رکت گاز به طور میانگین به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی 
از  مردم حدود 7۰ تومان دریافت می کند. وی تأکید کرد: تاپایان س��ال جاری قیمت گاز 

تغییری پیدا نمی کند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
دختران ام��روزی زودت��ر از مادران خود ب��ا واقعیات 
زندگ��ی رو به رو ش��ده و ای��ن دختران چ��ون امکان 
برآورد خواسته هایشان وجود ندارد، برای دست یافتن 
به آنچ��ه از آن محروم مانده اند ب��ا اعتماد بی مورد به 
جنس مخالف زمینه س��وء استفاده و آبروریزی را مهیاء 
می سازند. مراجع دختری است ۲8 ساله، مجرد، دارای 
مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رش��ته کامپیوتر با شغل 
پرستار خانگی؛ طبق اظهارات مراجع، وی دارای شش 
خواهر اس��ت که پدرش��ان به علت س��ختگیری مداوم 
اجازه تصمیم گیری را از آنها سلب نموده و محدودیت 
زیادی را ب��رای اعضاء به دلیل دختر بودنش��ان اعمال 

می نماید. 
مراجع به دنبال آش��نایی با یک پس��ر جوان، تصمیم به 
ازدواج ب��ا او می گیرد و چون پس��ر قص��د مهاجرت 
به کش��ور کانادا را داش��ت پدر مراجع مخالف و مانع 
این ازدواج می ش��ود در نتیج��ه مراجع برای این که به 
خان��واده ثاب��ت کند که تصمیم وی مبن��ی بر ازدواج با 
ف��رد مورد نظ��رش و زندگی در کانادا اش��تباه نبوده و 
او می توان��د برای آینده خ��ود تصمیم بگیرد و زندگی 
موفق داش��ته باشد خانه را به قصد یافتن شغلی مناسب 
و مستقل ش��دن ترک و راهی شهر تهران می شود. در 
آنجا پس از جستجو در یک شرکت خدمات پرستاری 
مشغول به کار ش��ده و سرپرستی پیر زنی از کار افتاده 
و ثروتمند را بر عهده می گیرد. طبق گفته های مراجع 
فردی ۲۰ ساله به صورت اتفاقی با تلفن همراه ایرانسل 
وی تم��اس گرفته و ط��ی رد و بدل کردن پیامک هایی 
مکرر با او آش��نا می گردد. وی خ��ود را فردی پولدار، 
دارای خانه و ماش��ین معرفی نموده و به مدت دو سال 
از ای��ن طریق ب��ا مراجع در ارتب��اط بوده اند تا این که 
ی��ک روز با مراجع تماس گرفت��ه و می گوید که دیگر 
مجبور نیستی در خانه این پیر زن کار کنی و از او تقاضا 
می کند که به ش��هر وی بیای��د تا در آنجا با هم ازدواج 
کنن��د مراجع نیز به امید این که بتواند شایس��تگی های 
خ��ود را ب��ه خانواده اش ثابت کن��د از تهران عازم این 
ش��هر می گردد و به هنگام پیاده ش��دن از اتوبوس دو 
نف��ر دیگر با وی تماس گرفته و ضمن قرار مالقات در 
مکانی خاص عنوان می نمایند که دوست پسرش ما را 

فرستاده تا ش��ما را به منزل ایشان ببریم چون ایشان به 
علت مشکالتی نتوانسته به استقبال شما بیاید در نتیجه 
ای��ن دو نفر مراجع را ب��ا خودرویی به باغی در اطراف 
ش��هر منتقل نم��وده و می گویند که ف��رد در باغ منتظر 
شماس��ت. مراجع در باغ توس��ط این دو نفر و دوست 
پس��رش مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در نهایت وی 

را در ترمینال شهر رها می کنند. 
یک مقام انتظامی درباره عوامل زمینه ساز این اعتمادهای 

بی مورد راهکارهایی را ارائه کرده است:
- نقش پدر در تربیت فرزندان: 

با توجه به ش��اخص های کارکرد س��الم خان��واده، به 
نظر می آید که ارتباط متقابل پدر با همس��ر و فرزندان 
مکمل نقش و مس��ئولیت های مادر در خانواده اس��ت 
محب��ت بدون قید و ش��رط مادر امنی��ت خاطری برای 
فرزن��د فراهم می کند که به دنبال ارتکاب اش��تباهات، 
هیچ احس��اس نگرانی و خطا برای از دست دادن توجه 
و مراقبت ه��ای مادر به فرزند ب��ه وجود نیاید اما برای 
اصالح و هدایت به سوی رفتاری بهنجار، پدر به عنوان 
نقش مکمل می تواند با همراهی، رس��یدگی و نظارت 
بر چگونگ��ی ایفای نقش اعضای خان��واده فرصتی را 
فراهم آورد که فرزندان برای کس��ب شایس��تگی ها و 
محبوبیت بیش��تر نزد والدین و دیگران )جامعه( تالش 
کنن��د و تجربه موفقی��ت را بیاموزن��د بنابراین چنانچه 
در خان��واده ای پ��در نقش فعال و س��ازنده خود را به 
درس��تی ایفا نکند فرزندان بالفاصله با خالء سردرگمی 
و نبود الگوی مناسب رفتاری رو به رو خواهند شد که 
برای جبران آن یا مادر می بایس��ت نقش دوگانه را ایفا 
کند و یا فردی بیگانه )دوس��ت پسر( جایگزین خواهد 
 ش��د. با توجه به ش��رح حال من��درج در این گزارش، 
 هر نوع س��خت گیری پ��در، اعم از این ک��ه منطقی یا 
 غیر منطقی باشد، نزد مراجع )دختر ( نوعی زورگویی و 
س��لطه جویی تفسیر می ش��ود که با مقاومت، لجبازی، 
فرار غیر مستقیم از پدر و خانواده را به همراه می آورد. 
مراجع اگرچه خانواده خود را دوست می داشت اما به 
نوعی از س��خت گیری های پدر و س��لطه مردانه رنج 
می برد و به دنبال راهی می گش��ت که بتواند از فش��ار 

درون خانواده رهایی بیابد. 
- خصوصیات تربیتی و هویتی دختران: 

با توجه به گسترش سوادآموزی و باال رفتن سطح آگاهی 
دختران و گسترش وسایل ارتباط جمعی، به خصوص 
رادی��و و تلویزیون، حت��ی در دورترین نقاط کش��ور، 
س��طح توقعات و انتظارات دختران باال رفته است. آنها 
نیازهایی دارند. توقع آنان، در بس��یاری از موارد داشتن 
حداقل رفاه و امکان دسترس��ی به آموزش بهداش��ت، 
ورزش و کسب مهارت های شغلی است. مراجع مورد 
نظر ما نیز به دنبال رفتارهای خش��ونت آمیز و س��خت 
گیرانه پدرش و بی توجهی به نیازهای عاطفی مادرش 
 و به علت این که راهی برای رسیدن به خواسته هایش 
وجود ندارد در نتیجه برای تحقق بخش��یدن به رویاها 
و دس��ت یافتن به آنچه دیگری دارد و او از آن محروم 
مان��ده اس��ت و به علت ع��دم توجه والدی��ن خانه را 
ترک می کن��د غافل از این که در محیط خارج از خانه 

خطرهای بیشماری در کمینش است. 
- از فرار تا اغفال: 

مش��اهده می ش��ود که ف��رار از خان��ه، کنت��رل ناپذیر 
ب��ودن یا اصالح ناپذی��ری، جرایم بس��یار دنباله دار و 
قدیمی زنان است. ش��یوع و رواج جرایم اجتماعی در 
 بزهکاری دختران همانگونه که گفته ش��د، بخش��ی به 
س��خت گیری های بیش از حد والدین و کنترل شدید 
رفتاره��ای دخت��ران بر می گ��ردد و بخش��ی دیگر به 
رویاهای کاذب دختران، بی توجهی والدین و فس��اد و 

اعتیاد والدین بر می گردد. 
اغل��ب دختران فراری کس��انی هس��تند که اس��یر یک 
اشتباه، یک اعتماد بی جا، یک انتخاب غلط، احساسات 
جوانی و بی تجربگی ش��ده اند که در فرصتی مناسب 
خانه راترک کرده و راهی دیار غربت ش��ده اند. مراجع 
مورد نظر با فرار خود از خانه قصد داشت به خانواده و 
باالخص پدرش بفهماند که می تواند روی پاهای خود 
بایستد، شغلی بیابد و زندگی راحتی را در تنهایی تجربه 
کند او قصد داش��ت توانایی های خ��ود و بی توجهی 
والدین را نسبت به این استعدادها اثبات کند و چون به 
مقصد می رسد از همان بدو ورود در می یابد که تنها، 
بی کس و بی خانمان است و برحسب اتفاق، غریبه ای 
ب��ا تلفن همراه او تماس برق��رار می کند که تا به حال 
صدایش را نشنیده است و با دروغ پردازی های فراوان 
کم کم او را به وادی س��وق می ده��د که نجات از آن 

غیر ممکن است. 
- نظم خانه و روابط خانوادگی: 

یک��ی از مهم ترین دالیل گریز دخت��ران جوان از خانه 
پ��دری مکانیزم های کنترل یا سیس��تم های فش��اری 
اس��ت که از س��وی خانواده س��نتی و جامعه سنتی بر 
افراد خانواده تحمیل می ش��ود. رفتارهای کنترل کننده 
بدون توضی��ح و قانع کردن، تنها روش هایی را به فرد 
ناس��ازگار تحمی��ل می کند. در نتیجه چنین ش��خصی 
نس��بت ب��ه آینده احس��اس ناامنی می کند چ��را که به 
اجب��ار به وی می قبوالنند ک��ه باید وضع را تحمل کند 
و زندگ��ی را ادام��ه دهد. در این م��وارد دختر خانواده 
مجبور اس��ت فشار را بپذیرد و در همان حال احساس 
ناتوانی می کند زیرا به صورت مداوم مورد بی احترامی 
قرار می گی��رد. در این حال برای او راهی جز گریز از 
محدوده جغرافیایی کنترل اجتماعی نمی ماند، بنابراین 
تالش می کند از هر کس که می شناسد فاصله بگیرد و 

در محیط بزرگ و شهر، سرنوشت خود را بجوید. 
ب��ا توجه به ش��رح حال من��درج در گ��زارش خانواده 
مراجع نتوانس��ته اند به فرزند خود توجه الزم بکنند و 
بی تفاوت تر از آن هس��تند ک��ه او را تحت راهنمایی 
و نظ��م خوی��ش در آورن��د. والدین مراج��ع از روی 
بی اطالعی و ناواردی نتوانس��ته اند توجه و کنترلی بر 
رفتار فرزند خود داشته باشند و او را بدون هیچ نظارتی 

رها می کنند در نتیجه مراجع در چنین خانواده ای قادر 
نیس��ت حدودی برای رفتار خود بیابد و در هر صورت 
غفلت والدین به خصوص سختگیری های پدر یکی از 

علل فرار دختر از خانواده است. 
- عدم کنترل و نظارت خانواده بر رفتار دختر: 

یکی از وظایف تربیتی والدین، نظارت و کنترل بر رفتار 
فرزندان اس��ت که باید به ش��کل مدبرانه و عاقالنه ای 
صورت گیرد. با توجه به وضعیتی که به ویژه بر جوامع 
امروزی حاکم است، بی شک، عدم نظارت راه را برای 
انحراف فرزندان هموار می کند. در نقطه مقابل، نظارت 
کام��ل و لحظه به لحظه راه را برای رش��د و اس��تقالل 
فرزند مس��دود خواهد کرد و پی آم��د آن نیز، افزایش 
احتمال به انحراف کش��یده شدن فرزند خواهد بود. به 
هر حال نظارت بر رفتار فرزندان، باید به شیوه ای انجام 
پذیرد که ضمن حفظ دست یابی فرزندان به استقالل و 
اعتماد به نفس، آنها را از گمراهی و انحراف مصون نگه 
دارد. ب��ه بیان دیگر ثمره نظارت نباید دور نگه داش��تن 
فرزندان از عوامل انحراف زا و آس��یب زا به هر قیمتی 
باش��د نظارت و کنترل اگر بدون توجیه منطقی و دست 
مایه ش��رعی و با ش��یوه های تحکیم آمیز باشد، راه را 
ب��ر انحراف و گمراه��ی فرزندان هم��وار خواهد کرد. 
اصل و قاعده در نظارت، نظارت عاقالنه، غیر مستقیم، 
مداراگرانه و متناس��ب با س��اخت روان��ی نوجوانان و 
جوانان اس��ت. بنابراین نتیجه می گیریم اگر مراجع به 
ص��ورت مناس��ب کنترل و یا نظارت می ش��د از خطر 
انح��راف در امان می ماند. بنابراین کنترل کارآمد منوط 
به وجود رابطه ای مؤثر بین والدین و فرزندان بوده که 
به خصوص با حالت دوستی و محبت بین هر یک بیان 
می ش��ود این روابط باعث ایجاد کنترل هایی می شود 
و ای��ن در زمانی اس��ت که آنها فرزن��دان خود را برای 
جلوگیری و چشم پوشی از اقدامات انحرافی از طریق 

ایجاد روابط عاطفی با والدین متقاعد و آماده کنند. 
مرکز اطالع رسانی پلیس نیز مواردی را درباره موضوع 

مذکور به عنوان پیشنهاد ارائه کرده است:
- والدین، به هنگام انتخاب همس��ر برای فرزندانش��ان 
)چ��ه دخت��ر و چ��ه پس��ر ( ضم��ن دادن اطالعات و 
راهنمایی ه��ای الزم به آن��ان و همچنین احترام به نظر 
و عالق��ه و رضایت آنان، تصمیم گی��ری نهایی درباره 
انتخاب همسر را به آنان واگذارند و از اجبار و محدود 
کردن دای��ره همس��رگزینی و آزادی آن��ان در انتخاب 

همسر بپرهیزند. 
- آم��وزش جوانان در آس��تانه ازدواج به ویژه دختران 
در خصوص آشنایی با مهارت های زندگی و پرهیز از 

ازدواج های زودهنگام. 
- ایجاد ارتباط منطقی والدین با فرزندان و پذیرفتن این که 
 فرزند نیز انسانی است مثل خود آنها همچنین بهره گیری 

والدین از شیوه های کاربردی تربیتی. 
- افزایش و تقویت ارتباط عاطفی میان اعضای خانواده 
یکی از راه های پیشگیری از بروز رفتارهای انحرافی و 

بزهکارانه در جوانان و نوجوانان می باشد. 
- ب��ه ط��ور معمول در زندگ��ی، افراد ب��ا ناکامی های 
مختلفی رو به رو می شوند، بنابراین الزم است والدین 
ب��ه فرزندان آم��وزش دهند که چگونه ب��ا ناکامی های 

مختلف زندگی برخورد کنند. 
- ارتقاء ابعاد و مبانی اعتقادی، معنوی و باورهای دینی 
اف��راد به منظور اس��تحکام مبانی ایمان��ی و اخالقی در 

خانواده ها. 
- ایج��اد روابط س��الم، همراه با صمیمی��ت در کانون 
خانواده توس��ط اعضای خانواده ب��ه نحوی که هر یک 
از اعضای خانواده با عش��ق و عالقه نس��بت به اعضای 

خانواده به ایفای وظایف خود بپردازد.

زاینده رود
فرمان��ده نیروی انتظامی چن��دی پیش گفت: 
براساس س��ند راهبردی امنیت فضای اطالعات که 
به تصویب دولت رسیده، نیروی انتظامی مکلف به 
ایجاد پلیس فضای فناوری و تبادل اطالعات با عنوان 
پلیس افتا یا فتا شده است. احمدی مقدم افزود: در این 
زمینه، متخصصان و کارگروه ایجاد شده به کشورهای 
متعددی سفر کرده اند و اطالعات و تجربیات الزم 
در این خصوص کسب شده است. به گفته فرمانده 
نیروی انتظامی، نیروهای الزم برای اجرایی شدن آغاز 
فعالیت این پلیس نیز جذب ش��ده است. وی افزود: 
یکی دیگر از اقدامات برای تعامل هر چه بیش��تر به 
منظور ایجاد چنین پلیس��ی، برگزاری همایش هایی 
از قبیل همایش فناوری اطالعات و ارتباطات، نظم 
و امنیت اجتماعی اس��ت ک��ه موجب گردهمایی و 

هماهنگی بیشتر فعاالن در این بخش می شود. 
مع��اون مبارزه با جرایم کالهبرداری، جعل و جرایم 
رایانه ای پلیس آگاهی نیز با بیان این که ۳7 هزار برگ، 
س��ند و مهر جعلی در هفت ماه ابتدای سال جاری 
کشف شده اس��ت، گفت: در هفت ماه ابتدای سال 
جاری، س��ه هزار و ۳۰۰ نفر به اته��ام کالهبرداری 
دس��تگیر و روانه زندان ش��ده اند. سرهنگ مهرداد 
امی��دی افزود: بناب��ر آمار، در هفت ماه گذش��ته 74 
درصد از پرونده ها منجر به شناس��ایی و دستگیری 
جاعالن شده است و ۲۲ درصد از پرونده ها نیز پس 
از تشکیل پرونده و دستگیری متهمان تحویل مرجع 
قضایی ش��ده اند. وی اعالم کرد که چهار هزار نفر 
در ارتباط با جعل، شناسایی و برای آنها قرار قانونی 
صادر ش��ده و به زندان رفته اند. در هفت ماه گذشته 
سه هزار و ۳۰۰ نفر به اتهام کالهبرداری دستگیر شده 
و روانه زندان شده اند. به گفته وی،۳7 درصد از این 
اف��راد به دلیل جعل اس��ناد و 6۳ درصد نیز به دلیل 
استفاده از اسناد جعلی دستگیر شده اند. معاون مبارزه 
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی گفت: بررس��ی 

پرونده های جعل نشان می دهد ۳6 درصد جعل اسناد 
مربوط به اسناد بانکی و اوراق بهادار است. وی اظهار 
داش��ت: ۳۲ درصد جعل اسناد و مدارک شناسایی، 
هش��ت درصد جعل اس��ناد مالکیت، پن��ج درصد 
جعل ق��رارداد و قولنامه، دو درص��د جعل مدارک 
تحصیلی و آموزش��ی، 9 درصد سایر اسناد دولتی، 
هفت درصد اس��ناد غیر دولتی و یک درصد مربوط 
به جعل عالئم تجاری و صنعتی است. معاون مبارزه 
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی گفت: در بحث 
کالهبرداری، 49 درصد پرونده ها منجر به شناسایی و 
دستگیری کالهبردار و تحویل وی به مرجع قضایی و 
صدور قرار قانونی شده است. به گفته وی،۲1 درصد 
از این پرونده ها منجر به رضایت شاکی شده است. 
همچنین ۲۵ درصد از پرونده ها منجر به شناس��ایی 
کالهبردار و تحویل وی به مرجع قضایی ش��ده اما 
از حک��م نهایی آنان اطالع��ی نداریم. پنج درصد از 
پرونده های کالهبرداری نیز نتیجه ای نداش��ته است. 
سرهنگ امیدی با اشاره به تجزیه و تحلیل چهار هزار 
و ۵۰۰ پرونده کالهبرداری گفت: تجزیه و تحلیل ها 
نشان می دهد که پنج نوع کالهبرداری بیش از موارد 
دیگر مطرح است. به نقل از معاون مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی، ۳6 درصد کالهبرداری ها 
مرب��وط به خری��د و ف��روش و اج��اره واحدهای 
مس��کونی، تجاری و ملک است و 11 درصد دیگر 
در پوش��ش خرید و فروش خودرو انجام می شود. 
وی اظهار داشت: چهار درصد کالهبرداری ها مربوط 
به خرید و فروش موبایل است و ۲۵ درصد دیگر از 
پرونده ها مربوط به خرید و فروش سایر کاالهاست. 
شش درصد از پرونده ها نیز مربوط به خرید و فروش 
کاالی بدلی و تقلبی است. امیدی گفت: در مجموع، 
8۲ درصد از کالهبرداری ها در پوش��ش معامالت و 
س��ه درصد از پرونده های کالهبرداری در پوش��ش 
اداره واحدهای مس��کونی، تجاری و اداری صورت 
می گیرد. به گفت��ه وی، هفت درصد از پرونده های 

کالهبرداری واسطه گری و داللی در امور اداری، سه 
درصد در پوش��ش کاریابی و اس��تخدام، دو درصد 
رمال��ی و فالگیری، یک درص��د دریافت ویزا، یک 
درصد فریب در خواستگاری و ازدواج و یک درصد 
امور خیریه، فرهنگی و آموزش است. حال با توجه 
به روند رو به افزایش جرایم رایانه ای همچون نقض 
حریم خصوصی افراد، کالهبرداری و جعل در فضای 
سایبر، پلیس افتا وظیفه شناسایی و برخورد با متخلفان 
این گونه جرایم و ایجاد امنیت کاربران اینترنتی را به 
عهده خواهد داشت. اما درخصوص چت روم ها هم 
نظراتی مطرح است. برخی از کارشناسان اجتماعی 
عنوان می کنند که فیلترینگ ک��ردن چت روم ها و 
فیس بوک و ممانعت از اس��تفاده از آن برای جوانان 
می تواند تنها راه حل کاهش مضرات و آسیب های 
ناش��ی از آن باشد اما برخی دیگر  از جامعه شناسان 
 و روان شناس��ان این عقیده را ندارند و معتقدند باید 
راه حل های مناسب در این زمینه ارائه شود. همچنین 
به نق��ل از مهر، دبیر انجمن حمایت از س��المت و 
بهداشت روان جامعه با تأکید بر این که نمی توان با 
فیلتر کردن یا بستن چت روم ها از ارتباط گیری افراد 
ممانعت کرد گفت: تنها راه حل کاهش آسیب های 
اجتماعی ناش��ی از چنین فضاهایی که در برخی از 
موارد حتی منجر به تجاوز عنفی و قتل هم می شود 
 این است که جوانان را نسبت به این فضا و آسیب های 

آن آشنا و این موارد را مدام به آنها گوشزد کنیم.

مصا حبه 

حوادث

تلنگر

جامعه

فرار پلنگ از خانه ای در اصفهان
زاینده رود

طبق گ��زارش تلفنی یکی از 
ش��هروندان ساکن ش��هرک شهید 
عباسپور، چند روز پیش پلنگی از 
یک منزل مسکونی فرار کرد. این 
 ش��هروند در گفتگو با زاینده رود 
تصری��ح ک��رد: یکی از س��اکنان 
ش��هرک شهید عباس��پور واقع در 
جنب نیروگاه، پلنگی را در حیات 
منزل��ش نگهداری می ک��رده که 
چند روز پیش این حیوان از محل 

نگهداری اش گریخته و ناپدید ش��ده اس��ت. وی افزود: ب��ه محض اطالع از این 
موضوع بالفاصله با اداره محیط زیس��ت و س��ازمان آتش نشانی جهت پیدا کردن 
این حیوان تماس حاصل شد، اما با این که چهار روز از وقوع این اتفاق می گذرد، 
هنوز اثری از آن پیدا نشده است. این شهروند خاطرنشان کرد: در کنار این شهرک 
یک منطقه کوهستانی است که احتمال دارد این حیوان به آنجا گریخته باشد. وی 
افزود: عالوه بر این که ش��اید خطری س��اکنان منطقه را تهدید کند، ممکن است 
برای خود حیوان هم خطر ایجاد ش��ود؛ چرا که شاید شکار گردد. البته فیلم هایی 
نیز از س��رگردانی این حیوان در مناطق مسکونی اطراف در روزهای اولیه فرارش 
گرفته ش��ده اس��ت. به گفته این شهروند صاحب پلنگ بنا بر شواهد در کار خرید 

و فروش حیوانات وحشی خاص نظیر شیر، ببر و... است. 

کشف 145 فقره سرقت داخل خودرو 
وکیف قاپی در اصفهان 

زاینده رود
مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان در پی دستگیری دو سارق داخل خودرو 

و یک کیف قاپ، 14۵ فقره سرقت و کیف قاپی را کشف کردند. 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های متعدد از 
داخل خودرو شهروندان و ایراد خسارت به این خودرو ها موضوع به صورت ویژه 
 در دس��تور کار مأموران پایگاه جنوب این پلیس قرار گرفت. سرهنگ حسین زاده 
افزود: با تش��کیل تیم ویژه ای از کارشناس��ان مبارزه با سرقت های داخل خودرو 
و انجام تحقیقات الزم مأموران به س��رنخ هایی از دوسارق حرفه ای و سابقه دار 
دس��ت یافتند. وی تصریح کرد: با شناس��ایی مخفیگاه متهم��ان و هماهنگی مقام 
قضایی مأموران در قالب اکیپ های نامحس��وس به محل های مورد نظر اعزام و 

در دو عملیات جداگانه و همزمان هردو سارق دستگیر شدند. 
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: این سارقان به نام های علی – ص و مجید – م 
پس از انتقال به پایگاه جنوب آگاهی و در تحقیقات اولیه به صراحت به 9۵ فقره 

سرقت اقرار کردند. 
همچنین به نقل از مرکز اطالع رسانی پلیس این مقام انتظامی در ادامه از دستگیری 
یک کیف قاپ حرفه ای خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره کیف قاپی در سطح 
ش��هر موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه شرق این پلیس قرار 
گرفت. وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات الزم و شناس��ایی مخفیگاه این متهم، 
مأموران با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه این کیف 
 قاپ حرفه ای را دس��تگیر کردند. این مقام مس��ئول افزود: متهم که علیرضا – ت 
نام دارد پس از انتقال به پایگاه ش��رق آگاهی و در جریان بازجویی ها به ۵۰فقره 
کیف قاپی اقرار کرد. سرهنگ حسین زاده در پایان با بیان این که سارقان دستگیر 
ش��ده به 14۵ فقره سرقت اقرار کرده اند خاطر نشان کرد: متهمان به همراه پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

اعتماد بی مورد، زمینه سوءاستفاده را فراهم می کند 

همزمان با مبارزه رسمی با جرایم اینترنتی انجام شد؛
دستگیری بیش از 3000 کالهبردار طی چند ماه گذشته 

تا پایان شهریورماه انجام می شود؛
ساماندهی چهارصد آموزشیار نهضت 

سوادآموزی در اصفهان
زاینده رود

به مناس��بت روز جهانی 
مب��ارزه با بی س��وادی، رئیس 
اداره آموزش ه��ای داوطلبانه 
نهض��ت  واگذاری ه��ای  و 
س��وادآموزی اس��تان اصفهان 
اختصاصی  مصاحب��ه  یک  در 
ب��ا خبرن��گار ما گف��ت: 4۰۰ 
سوادآموزی  نهضت  آموزشیار 
اس��تان ت��ا پایان ش��هریورماه 

ساماندهی می شوند. 
نادری اظهار داش��ت: نهضت 
س��وادآموزی با حدود هزار و 

۲6۰ آموزشیار ادغام گردیده و طی آزمون استخدامی برگزار شده توسط آموزش و 
پرورش، چهارصد نفر از آنها امتیاز الزم را کسب و حدود سیصد نفر هم مشمول 
قانون تعیین و تکلیف هستند که تا پایان شهریورماه ساماندهی می شود. وی گفت: 
در نیمه اول امس��ال برای آموزش��یاران دوره های آموزشی به صورت آزمایشی در 
قالب سی کالس در استان برگزار شد که بیش از هزار و ۲۰۰ آموزشیار به صورت 
قطب��ی در مناطق چهارگانه اس��تان آم��وزش دیده و برای نیم��ه دوم آماده تدریس 

می باشند. 
وی در ادامه افزود: بحث اس��تخدام آموزش��یاران در دو گروه قابل اجراس��ت که 
گ��روه اول مش��مولین ماده پنج قان��ون تعیین و تکلیف ح��ق التدریس آموزش و 
پرورش هس��تند و گروه دوم شامل آموزش��یاران نهضت سوادآموزی می شود که 
در آزمون اس��تخدام آموزش و پرورش شرکت کرده اند. رئیس اداره آموزش های 
داوطلبانه و واگذاری های نهضت سوادآموزی خاطرنشان کرد: در پی ادغام نهضت 
س��وادآموزی با آموزش و پرورش در فروردین ماه امس��ال هم اکنون به ساماندهی 
نیروه��ای اداری با آموزش و پرورش رس��یده ایم و تا پایان ش��هریورماه نیروهای 

آموزشی هم به ساماندهی کامل می رسند.
نادری افزود: این ادغام باعث شده که ما بتوانیم از همه امکانات آموزش و پرورش 
از قبیل آموزش��ی، رفاهی و... برخوردار شویم. وی گفت: سعی شده به آموزش ها 
تنوع بخش��یده شود که یکی از آنها دوره هایی اس��ت که امسال برای سوادآموزان 
برگزار کردیم و با اس��تقبال زیادی روبه رو ش��د. نادری ب��ا توجه به گروه اهداف 
در نهضت س��وادآموزی که بین 1۰ تا 49 س��ال می باشد تصریح کرد: متوسط سن 
س��وادآموزان ما کمتر از ۳۰ سال است که آموزشیاران با سیاست ترغیب و تشویق 

به آموزش آنها می پردازند. 
وی درب��اره طرح ه��ای آموزش��ی اذع��ان داش��ت: در ط��رح آموزش��ی م��ا، 
آم��وزش دول��ت الکترونیک و س��وادآموزی که تا پای آس��ان را ب��رای نیروهای 
 خ��ود داری��م ک��ه خدمات ب��ه ص��ورت رای��گان در اختی��ار س��وادآموزان قرار 

می گیرد. 
ن��ادری در خاتم��ه گفت: ما یکی از معدود دس��تگاه هایی هس��تیم که به خدمات 
گیرن��دگان خود بارها مراجعه می کنیم و از آنه��ا می خواهیم که برای حضور در 
کالس ها و دوره های آموزش��ی متنوع دیگر شرکت کنند و از این فرصت استفاده 
نمایند و تنها خواسته ما از آنها این است که به صورت مستمر با ما در تماس باشند 

و اطالعات صحیح را به مسئوالن بدهند.

زنی در دادگاه خانواده:
شاخه های گل را می بخشم 
طالق بدون دردسر می خواهم

مهرناز مهربان
وکیل زن جوان در دادگاه خانواده گفت: موکلم شاخه های گل رز 
را که مهریه اش بوده می بخشد و در عوض طالق بدون دردسر 
می خواهد. این وکیل که دادخواس��ت ط��الق توافقی موکلش 
را به مجتم��ع قضایی خانواده ارائه ک��رد، تصریح نمود: موکلم 
و ش��وهرش تصمیم به جدایی گرفته و با این تصمیم مش��کلی 
ندارند. وی خاطرنشان کرد: موکلم مطرح کرده بخشی از مهریه 
اش که براساس سال میالدی ازدواجشان ۲۰۰8 شاخه گل رز و 
حج تمتع اس��ت را می بخشد اما می خواهد که بدون دردسر از 
ش��وهرش جدا شود. این وکیل با بیان این که موکلم درخواست 
بخشش مهریه اش را در جمله ای نوشته تا به دادگاه نشان دهم، 
 اف��زود: وی ای��ن کار را به این دلیل انج��ام داده که نمی خواهد 
با همس��رش در دادگاه رو به رو شود. وی ادامه داد: قبل از این 
موکلم درخواس��ت طالق داده ب��ود و دادگاه مقرر کرد که برای 
دویس��ت و 7۰ نیم سکه بهارآزادی ای که بخشی دیگر از مهریه 
وی اس��ت، اول هر ماه به قرار ماهیانه ۲ عدد نیم س��که به نرخ 
روز از س��وی همس��ر موکلم به وی پرداخت شود و موکلم این 
تصمیم دادگاه را قبول کرد ولی اکنون مدعی ش��ده مابقی مهریه 
را می بخشد. وکیل این زن تصریح کرد: طبق رأی گذشته دادگاه 
بابت ۲۰۰8 ش��اخه گل رز و دویس��ت و هفتاد نیم سکه باید به 
ترتیب پنج��اه میلیون ریال و 17۰ میلیون ری��ال به عنوان پیش 
پرداخت مهریه که عندالمطالبه است به موکلم پرداخت شود که 

هنوز شوهر موکلم مبلغی را در این راستا نپرداخته است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: موکلم مانند ش��وهرش تمایلی به دیدن 
او ن��دارد چرا که اگ��ر این مالقات صورت گی��رد موکلم دچار 
اس��ترس می شود. وکیل زن افزود: همس��ر موکلم باید 44 عدد 
نیم سکه بابت حج تمتع به وی بپردازد ولی موکلم مدعی است 
ک��ه اگر طالق بگیرد از بخش اعظ��م حق و حقوقش می گذرد 
و تنه��ا مهریه ای که مقرر ش��ده یعنی هر ماه ۲ عدد نیم س��که 
را می خواه��د. قاضی پرونده پس از ش��نیدن حرف های جوان 
گفت: برای ایجاد صلح و سازش بین این زوج جلسه رسیدگی 
ب��ه پرونده به روزهای آینده موکول می ش��ود که اگر زن و مرد 
باید هر دو در جلسه حضور داشته باشند چون باید دالیل منطقی 

برای جدا شدن از سوی این زوج ارائه شود. 
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فرهنگ و هنر
خبر کوتاه

جشنواره خبر

مدیر حج و زیارت استان اصفهان:
بیش از 74 هزار اصفهانی به خانه خدا مشرف شدند

مدیر حج و زیارت اس��تان اصفهان گفت: 74 هزارو ۲94 اصفهانی س��ال گذشته به 
خانه خدا مشرف شدند.

حس��ن س��قایی در گفتگو با فارس با اش��اره به ودیعه ثبت نام عم��ره مفرده اظهار 
داش��ت: هزینه ثبت نام برای افراد باالی 1۰ س��ال، 8۰۰هزار توم��ان و افراد زیر 1۰ 
سال، 6۰۰هزار تومان گزارش شده است. وی در پاسخ به نحوه محاسبه هزینه سفر 
حج عمره افزود: ودیعه س��فر به روز بوده و س��ود بانکی آن با انجام محاس��بات از 
کل هزینه س��فر کسر می ش��ود. مدیر حج و زیارت استان اصفهان مدارک مورد نیاز 
 برای ثبت نام عمره مفرده را ش��امل اصل شناس��نامه، کارت ملی و وجه نقد اعالم 

کرد. 
وی در مورد اجرای ثبت نام افزود: ثبت نام حج عمره در کلیه ش��عب بانک ملی و 
ملت سراسر استان صورت می گیرد. سقایی زمان اعزام حاجیان را از سال 9۳ به بعد 
اعالم کرد و افزود: نحوه الویت اعزام افراد از طریق قرعه کشی و یا تاریخ ثبت نام افراد 
صورت می گیرد. وی با اشاره به افزایش سهمیه استان اصفهان نسبت به سال گذشته 
تصریح کرد: در سال جاری 74هزار و ۲94 نفر به خانه خدا مشرف شدند. مدیر حج 
و زیارت استان اصفهان با بیان رشد ۳/6۳ درصدی سهمیه نسبت به کل زائران افزود: 
تعداد دانشجویان اعزامی در سال جاری دو هزار و 694 نفر بوده است. وی با اشاره 
به این که نقل و انتقال همه فیش های بانکی آزاد و بالمانع است، ادامه داد: به بستگان 
درجه اول و دوم نقل و انتقال فیش های اعالم ش��ده و نش��ده آزاد و بالمانع و انتقال 
فیش های اعالم شده به همگان آزاد است. سقایی افزایش قیمت بابت خرید و فروش 
فیش های بانکی را مجاز دانست و اضافه کرد: افزایش قیمت فیش های بانکی براساس 
توافق طرفین صورت می گیرد. وی در پایان از ش��هروندان درخواست کرد هرگونه 

مشکل و شکایتی را با شماره تلفن های  1۲- 66۳۵41۰ اعالم کنند.  

آذر یزدی مسافر فرانکفورت شد
مجموعه هشت جلدی »قصه های خوب 
ب��رای بچه های خوب« نوش��ته مهدی 
بین المللی  نمایش��گاه  آذریزدی مسافر 

فرانکفورت ۲۰11 شد. 
مجموعه هشت جلدی »قصه های خوب 
برای بچه های خوب« این نویسنده فقید 
کودکان ونوجوانان با همت انتش��ارات 
امیرکبیر توس��ط آژانس ادب��ی حوا در 
پنج��اه و نهمین نمایش��گاه بین المللی 
فرانکف��ورت حضور خواهند داش��ت. 
مجلدهای اول تا هشتم »قصه های خوب 

برای بچه های خوب« به ترتیب به قصه ای کتاب کلیله و دمنه، مرزبان نامه، قصه های 
برگزیده سندبادنامه و قابوسنامه، قصه های مثنوی مولوی، قصه های قرآنی، قصه های 
شیخ عطار، قصه های گلستان و ملستان و باالخره قصه های چهارده معصوم)ع( تعلق 
دارد. مهدی آذریزدی، متولد آخرین روزهای سال 1۳۰۰ در خرمشاه یزد بود، که  18 
تیرماه س��ال 88 در سن 88سالگی در بیمارستان آتیه  تهران درگذشت و در حسینیه  
خرمشاه یزد در نزدیکی محل زندگی اش در یزد به خاک سپرده شد. آثاری از جمله 
قصه های خوب برای بچه های خوب، قصه های تازه از کتاب های کهن، گربه  ناقال، 
گربه  تنبل، مثنوی، مجموعه  قصه های ساده و تصحیح مثنوی معنوی از او به یادگار 

مانده اند.

شرط ماندگاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان؛
دستگاه های فرهنگی

 باید بیشتر به هم نزدیک شوند
معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری اصفهان 
گفت: شرط ماندگاری جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان در اصفهان و از دس��ت ندادن مجدد 
آن همکاری دستگاه های فرهنگی را می طلبد. 
محمد رضا رهبری درباره بازگش��ت مجدد 
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان به اصفهان 
پس از شش سال اظهار داشت: اراده مسئوالن 
در سال های گذش��ته منجر به از دست دادن 
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان 

ش��د. وی به سه دس��تگاه فرهنگی حوزه هنری، فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری 
اصفهان اشاره و تأکید داشت: اگر تعامالت سازمانی بین این سه دستگاه فرهنگی رخ 
دهد و با یک مدیریت مشترک و فراهم شدن زمینه همکاری بین آنها صورت گیرد در 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان موفق می شویم. معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری 
اصفهان ادامه داد: چنانچه اس��تانداری در راستای قرارگاه فرهنگی وارد میدان شده و با 
تجمع مسئوالن فرهنگی زمینه همکاری بیش��تری را بین آنها ایجاد و اسباب نزدیکی 
دستگاه های فرهنگی استان اصفهان را فراهم کند. وی با اشاره به این که دو عامل سخت 
افزاری و تجربه در ساخت فیلم کودک در جشنواره فیلم کودک و نوجوان مهم است، 
بیان داشت: استان اصفهان باید هم از لحاظ سخت افزاری مانند سالن و مکان آمادگی 
کامل داشته باشد و مهم تر از آن ارائه فیلم های کودک و نوجوان در جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان است. رهبری با اشاره به افزایش تعداد سالن های سینما در استان اصفهان نسبت 
به شش سال گذشته افزود: برای بیست وششمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان سالن  

حوزه هنری و دو سالن دیگر شهرداری که بازسازی شده آمادگی الزم را دارد.

به همت فرهنگسرای رسانه؛
نخستین جشنواره تابلو

 اعالنات مساجد برگزار می شود
نخستین جشنواره تابلو اعالنات مساجد با عنوان »رسانه دیواری« به همت فرهنگسرای 
رس��انه وابسته به سازمان فرهنگی، تفریحی ش��هرداری اصفهان برگزار می شود. مدیر 
فرهنگسرای رسانه در ارتباط با اهداف این جشنواره بیان داشت: »هدف از برگزاری این 
جشنواره، ارتقا سطح کیفی تابلو های اعالنات، آشنایی با وسایل اطالع رسانی و ابزار های 
ایجاد ارتباط، انتقال اطالعات و افزایش دانش رسانه ای و درک علمی و کاربردی از هنر 
و جذابیت های بصری برای انتقال پیام اس��ت. میثم بکتاشیان با بیان این که موضوعات 
این جشنواره را مباحث فرهنگی، اجتماعی، دینی، سیاسی، ورزشی، تاریخی و... تشکیل 
می دهد، عناوین سرمقاله ، حدیث کوتاه، موضوعات قرآنی و مصاحبه را به عنوان بخشی 
از اش��کال مطالب مندرج در آثار شرکت کننده در این جشنواره معرفی کرد و تصریح 
کرد: شرکت کنندگان در این جشنواره عالوه بر دریافت جوایز نفیس به عضویت باشگاه 
خبرنگاران و روزنامه نگاران فرهنگسرای رسانه نیز در می آیند. وی در خصوص چگونگی 
ارس��ال آثار به این جشنواره گفت: شرکت کنندگان باید پس از دریافت فرم تقاضا نامه 
یک یا چند قطعه عکس از آثار خود را با کیفیت باال به همراه اسکن مطالب و فرم پر 
شده تقاضا نامه به خانه های فرهنگ، فرهنگسرا ها یا دبیرخانه جشواره واقع در خیابان ۲۲ 
بهمن، خیابان عالمه امینی، باغ غدیر، ساختمان الغدیر، فرهنگسرای رسانه تحویل دهند. 
گفتنی است عالقه مندان برای کسب اطالعات بیش تر می توانند با شماره تلفن ۲6۰7۵۲9 
 www.emcc.ir تماس حاصل نمایند یا به پایگاه اینترنتی فرهنگسرای رسانه به نشانی

مراجعه نمایند.

با حضور وزیر اشاد؛
ربان افتتاح مجتمع فرهنگی غرب 

استان چیده می شود
مجتم��ع فرهنگ��ی هن��ری غرب اس��تان اصفه��ان با حض��ور وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی به بهره برداری می رسد. آیین بهره برداری 
از مجتم��ع فرهنگ��ی هن��ری شهرس��تان فریدون ش��هر ب��ا حضور 
 س��ید محم��د حس��ینی وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المی برگزار 

می شود. 
عملی��ات اجرائی مجتم��ع فرهنگی هن��ری اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی شهرستان فریدون ش��هر با مس��احتی بالغ بر ۲8۰۰ متر و 
زیربنای 16۰۰ در س��ال 1۳84 آغاز ش��د، این مجتمع دارای س��الن 
آمف��ی تئات��ر، کتابخان��ه، س��الن مطالع��ه، فروش��گاه های فرهنگی، 
 کالس ه��ای آموزش��ی، س��اختمان اداری، نمایش��گاه و نگارخان��ه 

است.

برای ثبت جهانی؛
ناظران یونسکو امروز مسجد جامع 

اصفهان را بازرسی می کنند
مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفه��ان از آغ��از 
بازدی��د ناظران یونس��کو 
برای ثبت جهانی مس��جد 
جام��ع اصفهان امروز خبر 
حی��دری  اس��فندیار  داد. 
پور با اش��اره ب��ه این که 
از بعدازظه��ر ام��روز ب��ه 
ای��ن  م��دت چه��ار روز 
اظهار  ادام��ه دارد،  بازدید 

داش��ت: مس��جد جامع اصفه��ان از ش��اهکارهای معم��اری ایرانی 
 اس��المی بوده و معم��اری 16 دوره تاریخی را در خ��ود جای داده 

است. 
حیدری پور با بیان این که این بنا به خاطر قدمت و س��بک معماری 
خاص، در ایران و حتی در جهان مورد توجه ویژه است، خاطرنشان 
کرد: مسجد جامع نامزد ثبت جهانی بوده و ثبت کامل این اثر تقریبًا 

حدود دو سال طول می کشد.
رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی اصفه��ان ادام��ه داد: مرحل��ه 
اول ثب��ت جهان��ی ش��امل بازدید ناظ��ران بی��ن الملل��ی از این بنا 
و وضعی��ت ظاه��ری آن اس��ت ک��ه امیدواری��م با همراه��ی مردم 
 و هم��کاری س��ازمان های مختل��ف در ای��ن زمین��ه موف��ق عمل 

کنیم. 
وی ب��ا تأکید بر این که پس از این نظارت و عکس��برداری توس��ط 
ناظران، گزارش آنها به یونسکو ارسال می شود و در صورت تأیید، 
چند مرحله دیگر برای ثبت وجود دارد، تصریح کرد: در اصفهان در 
گذشته، تنها میدان امام )ره( در فهرست جهانی قرار داشت و اکنون 
مراحل ثبت جهانی باغ فین کاشان و چهل ستون نیز در جریان است 
و امیدواریم بتوانیم در سال آینده یکی دو اثر دیگر در ایران و بویژه 

اصفهان را به ثبت جهانی برسانیم. 

به گزارش ایمنا، دومین ساخته کارگردان مشهور تئاتر ایران، 
علی رفیعی که همیشه سینما  اندیش بوده اکران شد تا برای 
دومین بار به پیشنهاد مهرداد فخیمی فیلمبردار فقید سینمای 
ایران جواب مثبت داده باشد چرا که خاطره مرحوم فخیمی 
با رفیعی از شنیدنی های تاریخ سینمایی خواهد شد. علی 
رفیعی س��ال 1974 یعنی حدوداً س��ال ۵۳ یا ۵4 شمسی 
به ایران آمد تا در مقام اس��تاد، وارد دانش��گاه تهران شود و 
آنتیگونه را روی صحنه ببرد. آنتیگونه روی صحنه رفت و 
در یکی از همان روزها شادروان فخیمی، به او گفت که فکر 
نمی کنی کاری که انجام داده ای بیش تر سینما است تا تئاتر و 
به او گفت که باید حتماً در سینما کار کند چون چیزی که 

دیده، تصویر و عکس های سینمایی بوده است.
وقتی سینما در ذهن یک آدم تئاتری، جاری ا ست

در همه این سال ها حرف هایی از این دست را شنیده است 
که جای تو در سینما است. وقتی جنایت و مکافات را روی 
صحنه برد، همه چیز بیش تر شبیه یک سینمای سه بعدی 
بود. ابرها بر فراز صحنه حرکت می کردند گویی که از آن ها 
فیلم برداری شده است. همه کار روی شن زاری در برهوت 
بازی می ش��د و حس و حالی متفاوت با تئاتر داش��ت. در 
کارهای پس از انقالب هم، چنی��ن اتفاقی افتاد. از یادگار 
سال های شن تا عروسی خون و رومئو و ژولیت تا در مصر 
برف نمی بارد، همیش��ه این تسلط تصویر بر سایر عوامل 
محس��وس و مشهود بوده اس��ت تا این که علی رفیعی به 

ماهی هایی اندیشید که عاشق می شوند.
وقتی ماهی ها عاشق می شوند 

باالخره علی رفیعی در س��ال 76 تصمیم گرفت به شکل 
جدی وارد سینما شود و نخستین فیلمنامه اش را بنویسد، 
آن زمان او تازه با محمود کالری آشنا شده بود که آن وقت 
عروسی خون را روی صحنه داشت و او بعد از دیدن کار، 
به پشت صحنه آمد و چندین روز همراه گروه، مستندی از 
پشت صحنه گرفت که البته هیچ گاه تدوین نشد. حضور 
کالری برای رفیعی بسیار تعیین کننده و ثمربخش بود، به 
ویژه این که او همیشه از مشوقان  علی رفیعی متولد 1۳17 
اصفهان، دارای مدرک کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د 
جامعه شناسی از دانشگاه سوربن، کارشناسی، کارشناسی 
ارش��د و دکترای تئاتر از دانش��گاه س��وربن، دیپلم عالی 
کارگردانی از دانشگاه بین المللی تئاتر فرانسه، دیپلم بازیگری 
از مدرس��ه شارل دولن فرانسه است. از دیگر فعالیت های 
جنبی وی می توان به بازی در فیلم های سینمایی و تلویزیونی 
فرانس��ه و انگلیس، تدریس در دانش��گاه تهران، و رئیس 
دانشکده هنرهای دراماتیک اشاره کرد. او همچنین در سال 
۵4 مدیریت تئاتر شهر را برای چندسالی به عهده داشت. 
از آثار او می توان به آنتیگون، جنایات و مکافات، خاطرات 
ی��ک جامه دار از زندگی و قتل می��رزا تقی خان فراهانی، 
شیون و استغاثه پای دیوار بزرگ شهر، یادگار سال های شن، 
یک روز خاطره انگیز برای دانش��مند بزرگ وو، عروسی 

خون، رومئو و ژولیت، ش��ازده احتجاب و کلفت ها و در 
مصر برف نمی بارد اشاره کرد. رفیعی در سینما بوده است. 
در همان مقطع زمانی رئیس بنیاد س��ینمایی فارابی هم از 
او دعوت کرد و گفت که باید حتماً در س��ینما کار کند و 
همه امکانات را هم در اختیارش قرار داد. فیلمنامه اولش را 
دوست داشت اما به دلیل فضای روستایی اش، خیلی زود از 
آن دور شد. دلش نمی خواست نخستین کارش، یک فیلم 
روستایی باشد. دومین فیلمنامه ای که نوشت، اقتباسی آزاد از 
رومئو و ژولیت بود که تهیه کننده هایی که سراغش آمدند، 
می خواس��تند آن را به یک اثر صد  درصد گیشه ای تبدیل 
کنند. با این که کار را دوس��ت داشت؛ به نظرش بد نوشته 
نشده بود، ولی دلش را زد و این کار هم منتفی شد. بعد از 
اجرای صحنه ای رمئو و ژولیت به پیشنهاد کالری نسخه ای 
سینمایی از این نمایشنامه نوشت. اقتباسی غریب بود با یک 
شروع متفاوت؛ نمی خواست اقتباس خیلی وفاداری به اثر 
شکسپیر باش��د و در عین حال به شدت داستان و فضاها 

ایرانی شده بود.
در مصر برف بارید

عل��ی رفیعی درباره نحوه ورودش به س��ینما و س��اخت 
نخستین فیلمش درسال 8۳ می گوید: »وقتی در مصر برف 

نمی بارد را کار می کردم یکی از تهیه کنندگان سینما به سراغم 
آمد و از من خواس��ت تا ماهی ها عاشق می شوند را که در 
آن زمان بهار خزر نام داشت، بسازم، گفتم ورسیونی که در 
دست دارم ورسیون ضعیفی است و باید رویش کار شود. 
با وجود اصرار او که می خواست همان نسخه را بخواند، 
سه ماهی روی نس��خه تازه کار کردم و بعد فیلمنامه بهار 
خزر را به او دادم. بیماری آن تهیه کننده و روند گرفتن وام 
و وس��ایل باعث شد که سال گذشته با تخت کشیان آشنا 
ش��وم و دفتر او تهیه کار را برعهده گرفت. داس��تان آن از 
این قرار است که مردی به نام عزیز برای تملک و فروش 
مایملک پدری خود به کشور بر می گردد اما با آتیه، دختری 
که قبل از س��فر به او عالقه داشته روبه رو می شود در این 
میان اتفاقاتی رخ می دهد که غیرقابل پیش بینی است. طراح 
صحنه و لباس فیلم ماهی ها عاشق می شوند بارز ترین عنصر 
این فیلم است، دکتررفیعی به دلیل یک عمر فعالیت در تئاتر 
در این زمینه از تبحر کافی برخوردار بوده و از این موقعیت 
نهایت استفاده را کرده است. فیلم رفیعی، داستان منسجمی 
دارد. علی رفیعی در فیلم با تلفیق رنگ ها و ش��خصیت ها 
جذابیت خاصی به فیلم داده است اما با وجود کندی ریتم، 
ماهی ها عاشق می شوند به عنوان اولین تجربه سینمایی علی 

رفیعی کار خوب و قابل قبولی اس��ت، بازی بازیگران هم 
خوب اس��ت. رضا کیانیان در نقش عزیز، رویا نونهالی در 
نقش آتیه، گلشیفته فراهانی در نقش گلی، مریم سعادت و 
مائده طهماسبی هم توانسته اند بازی های قابل قبول و روانی 
را ایفا کنند، بازیگرانی که در تئاتر همانند کارگردان از کهنه 
کارهای این عرصه هس��تند و معیار و مالک بسیار خوبی 

برای انتخاب شدن در این فیلم بوده اند. 
آقا یوسف وارد می شود

بی هیچ تردید آقا یوس��ف یکی از فیلم های قابل تأمل این 
س��ال های سینمای ایران اس��ت که حیات آن بعد از تیتراژ 
پایانی همچنان در ذهن مخاطب ادامه دارد و به قول علیرضا 
اخالقی منتقد س��ینما: »فیلم سالمی اس��ت که از گره های 
محکمی برخوردار اس��ت که تا انتهای فیلم باز نمی شود. 
آقا یوس��ف راوی آدم های تنهایی است که حرف یکدیگر 
را نمی فهمند چه در کنار هم باش��ند و چه نباشند. داستان 
سینمایی آقا یوس��ف درباره پیرمردی محترم و بازنشسته 
است که معقول و موجه به نظر می رسد، شغلی دارد که قرار 
است از طریق آن روزهای سخت بازنشستگی را بگذراند، 
اما این شغل بزرگترین گره زندگی او را به وجود می آورد 
و رازی را برای��ش فاش می کند که زندگی آرام و مالل آور 
پیرمرد را برهم می ریزد. اتفاقاً همین گره گذاری ابتدایی که 
در مس��یر داستان به شکلی بسیار زیبا حس تردید و دلهره 
را در بینن��ده به وجود می آورد عمده ترین عامل در تعقیب 
داستان به ش��مار می رود چرا که منتظرند تا شرمندگی آقا 
یوسف را به عنوان نماینده نسل قدیم در برابر رعنا دخترش 
که نماینده نسل جدید است شاهد باشند، ولی... فیلم تعلیق 
دارد و می تواند تماشاگر را تا انتها با خود همراه کند، چرا 
که برزخ آقا یوسف با بازی درخشان و به یاد ماندنی مهدی 
هاشمی مقطع زمانی وحشتناکی است و به طور اتفاقی در 
همین دوران تردید است که در اوج عصبانیت و قضاوت 
زود برادر عروسش را با کس دیگری اشتباه می گیرد. البته 
با همه موارد و تعاریفی که در تماشای سینمایی آقا یوسف 
وجود دارد می توان جوان ستیزی آن را مورد انتقاد قرار داد، 
انتقاد از این بابت که اگر آقا یوسف یک مرد با باورهای نسل 
خودش ترسیم می شود که دختر کشی را تقبیح می کند اما او 
هم گول خورده است. یکی از زیبا ترین سکانس های فیلم در 
قهوه خانه رقم می خورد جایی که بزرگساالن محق از قتل 
دختری توسط پدرش حرف می زنند و آقا یوسف روزنامه 
را می گیرد و زیر  پایش می گذارد تا همه این تفکرات را رد 
کرده باشد اما همین پیرمرد دگر اندیش در مواجهه با رفتار 
رعنا درمی یابد که انگار دوستان قهوه خانه حق داشتند. شاید 
به همین دالیل بود که آقا یوس��ف که حامی همه ارزش ها 
خانه و خانواده بود و بر آزادی نسل جوان صحه می گذاشت 
بی چاره و درمانده از خانه مهران بیرون می زند و شاید هم 
رعنا همان زنی است که روانشناس درباره اش می گوید: این 

جور مردها رو باید یه زن خوب جمع کنه.

ضرب آهنگ ماندگار چکش ها در بازار مسگری 
کاش��ان به ش��مارش افت��اده و رو به خاموش��ی 
اس��ت. به گزارش ایرنا، حافظ شیرین سخن چه 
زیبا ماندگاری سخن عش��ق را می سراید که از 
صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/ یادگاری که 
در این گنبد دوار بماند، اما با تاملی بر ماندگاری 
هنر و زیبایی در این مرز و بوم به نتیجه ای دیگر 
می رسیم؛ شاید سخن عشق، عاشقانی را می طلبد 
که به ماندگاریش بیندیشند. به رونق صنعت مس 
در گذشته این سرزمین می اندیشم، به بازاری در 
کاشان که با بیش از یکصد مغازه مسگری و فریاد 
اس��توار چکش ها، دل مس را می کوبید تا نقش 
برآمده از عش��ق هنرمند مسگر را به روح زیبای 
انسان هدیه کند. نقشی که در کنار چشم نوازی و 
هنر، به سالمت جسم و آرامش مصرف کننده اش 
چشمی داشت و از کوچکترین وسایل زندگی تا 
دیگ های بزرگ طبخ غذا و گالبگیری را با ابهت 
ضرب چکش بر مس چس��بیده بر سندان و ناء، 
فراه��م می کرد. کاربرد مس در تمدن مردم ایران 
زمین، در کاوش های تپه های س��یلک کاشان با 
قدمت هفت هزار ساله یافت شده و رونق صنعت 
مس��گری بیش از همه نقاط ایران در کاشان قرن 
چه��ارم هجری قمری به چش��م می خورد. این 
ی��ادگار پدران هنرمند ایران زمین تا پنجاه س��ال 
پیش در بازار مس��گرهای کاش��ان با حدود ۲۰۰ 
مغازه مسگری فریادش را به آسمان می رساند تا 
از دل ناله های چکش، ظروف زیبا و شکیل مسی 
را به اقصی نقاط ایران و حتی جهان عرضه کند. 
اما اکنون تنها مس��گر شهر، حاج محمد صداقت 
پیرمرد 9۰ س��اله بازار در دکان مس��گری خود با 
چشمان حس��رت بار، مرگ قرین دیرینه اش را 
به تماشا نشس��ته و با آهی اندوهبار از فراموشی 
این صنعت پس از مرگ خود و فرزندان خلفش 
سخن می گوید. او بیش از هفتاد سال، مسگری 
کرده و بازار آن روزها را در خاطر، مرور می کند؛ 
بازاری که در هر گوش��ه اش هنرمند مسگری در 
ساخت وسیله ای خاص، تبحر داشت و از قاشق 
تا دیگ را می س��اخت. ساختنی که با سرو صدا 
و ش��ور و حال مسگری و ضربات چکش، مانع 

رس��یدن صدا به صدا در بازار مسگرها می شد و 
این مسأله خاطره زبان خاص مسگری را در ذهن 
او تداعی می کرد؛ در آنجا زبان یاریگر گوش نبود 
و با اشاره دست، لب و چشم، کالم گویا می شد. 
او در سینه رازهای نهفته بسیار دارد و جوان عاشق 
و نیرومندی را می طلبد تا سر مس را در گوشش 
زمزمه کند، شاید مسگری بماند. این هنرمند مسگر 
به ورود صنایع و ظروف جدید به بازار و از رونق 
افتادن مسگری اشاره کرد و گفت: این پیشه، بسیار 
سخت و کم درآمد است که همین مسأله موجب 
شد، مسگران با ورود مشاغل صنعتی، از این حرفه 
بروند. حاج صداقت، با اشاره به تبلیغات و تجمل 
طلبی مردم اظهار داشت: در عصر حاضر مشتریان 
به س��الم و مفید بودن کاالها کمتر می اندیش��ند 
و آنچه بیش��تر، برای آنها مهم است، مدگرایی و 
همسان س��ازی کاالهای درون خانه است. وی، 
عدم استقبال جوان ها از این هنر، صنعت را تهدید 
دیگری برای مس��گری دانس��ت و افزود: گاهی 
برخی مصرف کنندگان ب��ه خواص مس توجه 
داشته، خواستار این ظروف هستند اما سازنده ای 
وجود ندارد. این هنرمند مسگر تأکیدکرد: تاکنون 
حمایت جدی از سوی مسئوالن برای حفظ این 
هنر - صنعت ارزشمند و ضروری به عمل نیامده؛ 
در نتیجه با مرگ هنرمندان قدیمی، مسگری نیز به 
پایان خود خواهد رس��ید. وی، با اشاره به این که 
مسگری س��نتی به دلیل کار با چکش و ضربات 
س��نگین بر مس مزایای بس��یاری نسبت به مس 
صنعت��ی دارد، تصریح کرد: مس های براق تولید 
کارخانه دوام و اثر بخشی مس سنتی را ندارند چرا 
که در شیوه سنتی تمام مواد مضر و تفاله های غیر 
مفید از ورق های مسین جدا شده، کیفیت محصول 
باال می رود. صداقت، در مورد مراحل کار مسگری 
گفت: ورق های مس��ین در چند مرحله به کوره 
رفته، چکش می خورند و پس از ش��کل دهی با 
چکش های مختلف به وسیله قلع و نوشادر سفید 
شده، آماده استفاده می شوند. وی خاطر نشان کرد: 
ظروف مسی دست ساز با کیفیت عالی، پس از دو 
سال نیاز به سفیدگری و قلع اندودی پیدا می کنند 
که این امر در مورد ظروف کارخانه ساز متفاوت 

است. آنچه درکنار از رونق افتادن صنایع مفیدی 
نظیرمس، قابل تأمل اس��ت روی آوردن مصرف 
کنن��دگان به کاالهای لوکس و زیبایی اس��ت که 
تنها به دکور آش��پزخانه لطمه ای نزند و این امر 
تا آنجا پیش می رود که حتی به س��المت جسم 
نیز توجهی نمی ش��ود. رواج ظروف آلومینیومی 
و صنعتی در بازار یکی از عوامل رکود مس��گری 
است که بدون توجه به مضرات آن به طور گسترده 
در هر خانه ای یافت می شود. یکی از پزشکان در 
مورد استفاده از ظروف طبخ غذا می گوید: روش 
زندگی تغییر کرده و امروز بیشتر ظروف موجود 
در بازار آلومینیومی هستند. سید محمد مواظب، 
افزود: این ظروف همراه با طبخ غذا در مواد غذایی 
حل ش��ده، موجب ب��روز بیماری های کبدی و 
کاهش حافظه می شوند. وی تأکید کرد: اما عنصر 
مس و قلع، برای بدن مفید بوده، آزاد شدن آن در 
حین طبخ و فرآیند اکسیداسیون به تأمین نیازهای 
ب��دن و پیش��گیری از برخ��ی بیماری ها کمک 
می کند. وی، راه حل برطرف کردن این مش��کل 
را فرهنگ سازی، تبلیغات و اطالع رسانی صحیح 
رس��انه ای و اولویت به بحث سالمت در مقابل 
منافع اقتصادی دانست. کارشناس صنایع دستی 
اداره میراث فرهنگی کاشان نیز، درمورد از رونق 
افتادن مسگری در این شهرستان اظهار داشت: این 
هنر- صنعت با ارزش و اصیل کاشان که روزگاری 
از این منطقه به ش��هرهای دیگر نیز راه یافته بود، 
هم اکنون دوران رکود خود را طی می کند. محمد 
تراب زاده، س��ختی این پیشه را مانع روی آوردن 
جوانان به س��مت آن دانست و گفت: بایستی با 
حمایت های صنایع دستی و ایجاد کارگاه های 
آموزش��ی به جذب جوانان عالقه مند بپردازیم. 
وی، با اش��اره به این که تعداد انگش��ت شماری 
از پی��ر هنرمندان این صنعت ب��ر جای مانده اند، 
تأکیدکرد: استفاده از ظرفیت های این هنرمندان، 
از رویکردهای بخش صنایع دستی در حفظ این 
هنرگران بهاست. تراب زاده، ابراز امیدواری کرد: 
در آینده نزدیک ش��اهد حمایت بیش��تر سازمان 
میراث فرهنگی و صنایع دستی در راستای حفظ و 

گسترش مسگری باشیم.

تقی رضاییان در آیین افتتاحیه دومین جش��نواره 
ورزش��ی وقف اظهار داشت: ایران از کشور های 
موفق در زمینه های فرهنگی و قرآنی است و وجود 
امام زاده ها و بقعه ها در سطح کشور گویای اسالمی 
بودن کش��ور اس��ت. وی به برگزاری جشنواره 
ورزشی وقف در سال گذشته اشاره کرد و افزود: 
در سال گذشته نخستین جشنواره ورزشی وقف با 
شرکت حدود 4۰۰ نفر در استان مازندران برگزار 
شد و این جشنواره ها فرهنگ ورزش را در سطح 

جامعه توسعه می دهند. قائم مقام سازمان اوقاف و 
امور خیریه کش��ور با اشاره به بستر سازی اجرای 
این برنامه در س��ال جاری تصریح کرد: با توجه 
به فراهم سازی بستر های اجرای مناسب این برنامه 
در اصفهان، جمعیت شرکت کنندگان در مسابقات 
سال جاری به میزان دو برابر افزایش یافته است. 
وی به تعداد شرکت کنندگان در این مسابقات اشاره 
کرد و ادامه داد: در حال حاضر حدود 8۰۰ نفر از 
کارکنان ادارات اوقاف سراسر کشور، خانواده های 

آنها و اصحاب وقف در این مس��ابقات حضور 
دارند. رضاییان با اشاره به ضرورت حفظ موقوفات 
موجود در سطح کشور تأکید کرد: حفظ موقوفات 
موجود در جامعه به میزان زیادی ضروری است 
و متولیان امور موقوفه ها باید اقدامات الزم را در 
این زمینه انجام بدهند. وی به وجود تعداد زیادی 
از امام زاده ها در ایران اشاره کرد و بیان داشت: در 
هیچ یک از کش��ور های اسالمی به غیر از کشور 

ایران 1۰ هزار و 1۰۰ امام زاده وجود ندارد. 

به انگیزه اکران سینمایی آقا یوسف؛

وایسا آقا یوسف، داری کجا می ری؟!

ضرب آهنگ چکش مسگرها در بازار کاشان به شماره افتاد

در طول سال گذشته؛
امام زاده های کشور میزبان 146 میلیون زائر بوده اند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی محیط زیست
خبر نگاهی به تغییرات الیحه جامع منابع طبیعی:

قانونی که ترویج بی قانونی می کند!
هومان خاکپور� فعال منابع طبیعی 

تغییرات اعمال شده بر الیحه جامع منابع طبیعی در روند 
رسیدگی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
از کارشناسان و  بین بسیاری  نگرانی ها در  افزایش  سبب 
فعاالن حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده 
است. الیحه ای که قرار بود پس از تبدیل به قانون شدن؛ 
و  طبیعی  منابع  فعلی  قوانین  خألهای  و  ضعف  نقاط 
دغدغه های دلسوزان منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی 
آن قوانین قدیمی را برطرف کند و با اجرای آن امیدواری 
بیشتر شود.  پایداری سرزمین هایمان  به  یابی  برای دست 
متأسفانه خبرهایی که از روند رسیدگی و تغییرات اعمال 
شده بر برخی از مواد این الیحه به گوش می رسد حکایت 
از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم 
داشته که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در 
خوش بینانه ترین حالت در منطقه ای مثل زاگرس بایستی 
حداقل ۳۰ درصد از رویشگاه های جنگلی اش را از دست 
رفته به حساب آورد! و بی شک این قانون وضعیتی بهتر را 

برای سایر زیست بوم های کشور رقم نخواهند زد.
غیر  تصرفات  تمامی  الیحه،  این   6 ماده  مفاد  تصویب  با 
و  جنگلی  اراضی  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  قانونی 
مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت 
دارند )که بیشتر هم تحت کشت دیم قرار دارند(  قانونی 
سند  متصرفان  این  برای  تصرف،  زمان  برمبنای  و  شده 
منعقد  ساله   99 اجاره  قرارداد  یا  و  شده  صادر  مالکیت 

می گردد.
با  استان ها  طبیعی  منابع  »ادارات  الیحه:   6 ماده  مفاد 
هماهنگی ادارات ثبت اسناد و امالک محل، موظفند برای 
کلیه تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی 
که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند و هم اکنون نیز 
این فعالیت ها ادامه دارد و بر اساس عکس های هوایی، این 
قبیل تصرفات قبل از سال 1۳6۵ صورت پذیرفته و منجر به 
طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب 
این قانون منجر به صدور رأی نگردیده، مشروط به اینکه 
خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون 
پرداخت نموده و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری 
و  ارزیابی  اساس  بر  اراضی  بهای  دریافت  با  نمایند،  ارائه 
قیمت کارشناسی روز، اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.

کلیه  برای  مکلفند  استان ها  منابع طبیعی  ادارات  همچنین 
اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد عکس های هوایی، 
پایان سال 1۳89 داشته و  تا  از سال 1۳6۵  تصرفاتی بعد 
منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ 
نگردیده،  نهایی  رأی  به صدور  منجر  قانون  این  تصویب 
 مشروط بر این که خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس 
مفاد این قانون پرداخت نمایند و در حوزه بخش کشاورزی 

فعالیت نموده و این فعالیت ادامه داشته باشد و تعهد قانونی 
مالکیت  با حفظ  نمایند،  ارائه  کاربری  تغییر  بر عدم  مبنی 
 99 انتفاع  یا حق  برداری  بهره  اجاره، حق  قرارداد  دولت 
ساله )با قابلیت تغییر هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای 

اجاره بها یا حق انتفاع قرارداد( منعقد نمایند.«
بر هیچ کارشناسی که از حداقل سابقه اجرایی و تحصیالت 
مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که در 
تمامی مناطق زاگرس با بیش از 8۰ درصد گستره کوهستانی 
و پرشیب به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، 
بخش اعظمی از رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر 
قانونی و بدون توجه به مالحظات آمایشی سرزمین و توان 
حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  تصرف  به  شان  بوم شناختی 
درآمده و اغلب تبدیل به دیم زار شده و متأسفانه هر ساله 

نیز بر وسعت این تصرفات افزوده می شود.
و  غیرقانونی  تصرفات  ناگوار  شرایط  چنین  در  حال 
منابع  شناختی  بوم  ظرفیت های  و  کاربری  با  ناهمخوان 
طبیعی، تصویب چنین قوانینی حکایت از طبیعت ستیزی 
برای  انگیزه های سودجویانه  و  بی قانونی  ترویج  آشکار، 
دست اندازی بیشتر بر اراضی ملی کشور داشته که خروجی 

 آن چیزی جز روبه رو شدن با پدیده غیرقابل انکار بیابان زایی 
آمدن  پایین  و  دور  چندان  نه  آینده ای  در  کشور   در 
آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع کشور نخواهد 

بود.
در اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در 
قانونی  ممنوعیت های  مشمول  طبیعی  منابع  فعلی  قوانین 
واگذاری می باشند، را با شدت بیشتری در معرض خطر 
تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو 
تخریب  و  بیشتر  تصرف  به  نسبت  را  طلب  فرصت  و 
جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون 
امید  ملی  اراضی  متصرفان  و  متعرضان  به  روانی  نظر  از 
می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه 
دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی 

آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.
ممنوعیت های  ننمودن  لحاظ  حداقلی،  انتظارات  در 
گونه  این  نکردن  استثنا  و  گانه   ۵ ملی  اراضی  واگذاری 
اراضی ملی از شمولیت ماده 6 الیحه و همچنین مبنا قرار 
و  شگفتی  بر  اشخاص،  تصرفات  برای   1۳89 سال  دادن 
نگرانی های کارشناسان و فعاالن حوزه منابع طبیعی افزوده 
است. در قوانین فعلی منابع طبیعی واگذاری جنگل ها و 

بیشه های طبیعی، پارک های جنگلی و جنگل کاری های 
دست کاشت عمومی، راه های مسیر کوچ عشایر و... مطلقًا 
ممنوع بوده است. حتی در ماده ۳4 قانون حفاظت و بهره 
طبیعی  منابع  در  را  دفاعی  قابل  غیر  عملکرد  که  برداری 
داشته است، برای فروش تصرفات اشخاص مبنای زمانی 
تصرفات، 1۰ سال قبل از زمان تصویب آن قانون مد نظر 
قرار داده شده بود در حالی که در قانون فعلی پایان سال 
1۳89 مبنا قرار گرفته و در عمل تشخیص و تفکیک زمان 
تصرفات قبل و بعد از سال 1۳89 را غیر ممکن و زمینه 
سودجویی و تخریب غیرقابل جبران رویشگاه های جنگلی 

را مهیا کرده اند.
البته به غیر از ماده 6، مواد دیگری از این الیحه نیز برای 
به  این الیحه  منابع طبیعی تهدیدآمیز هستند. مفاد ماده 9 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی اجازه می دهد تا به میزان یک 
و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها 
تملک کرده و کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کند، که 
این قانون می تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع 
شده در رویشگاه های جنگلی کشور را به صورت قانونی 

با خطر نابودی روبه رو کند.
ماده ۲۰ الیحه؛ دولت را مجاز دانسته تا به منظور توسعه 
و ایجاد توازن منطقه ای، اراضی مرتعی فقیر و خیلی فقیر 
و اراضی بیابانی و کویری کشور را به صورت رایگان در 
اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در 
زمینه های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار 
داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان 
قانونی؛  ماده  این  در  که  است  آور  حیرت  نماید.  واگذار 
محیطی  زیست  کارکردهای  سرزمین،  آمایشی  مالحظات 
و خواهش های بوم شناختی)اکولوژیکی( و ظرفیت های 
مغایرت  در  و  نشده  لحاظ  مناطق  این  و...  اکوتوریسمی 
حوزه  در  عالوه  به  می باشد.  علمی  اصول  این  با  آشکار 
این  برداران  بهره  دامداران و  آینده شغلی  حقوق عرفی و 
داری  مرتع  سند  دارای  یا  پروانه  صاحب  که   عرصه ها 
نگرفته  صورت  تکلیفی  تعیین  هیچگونه  نیز   هستند 

است.
نمایندگان  می رود  انتظار  و  دارد  ضرورت  بنابراین 
طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  در  متخصص 
الیحه  این  سزاوارانه،  خردمندی  و  هوشیاری  با  مجلس 
این گونه موادی که  را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و 
پایداری بوم شناختی سرزمینمان را هدف گرفته و ما را از 
وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی مان 
یا  بازنگری هوشمندان حذف و  این  را در  دور می سازد 
اصالح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو 

برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.

محمد درویش � عضو هیأت علمی مؤسسه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

هفته گذشته نگارنده درگیر جدالی نابرابر شد که در یک سوی 
نیریز قرار داشتند که  آباد  اهالی مظلوم روستای حسن  آن 
 دردمندانه و مظلومانه برای نجات کاریز ۵۰۰ ساله آبادی شان 
اشک می ریختند و درخواست کمک می کردند و در سوی 
مرکز  و  رستوران  احداث  بهانه  به  که  سرمایه دارانی  دیگر، 
گردشگری بین راهی، مجوز بهره برداری از چاهی را اخذ 
کرده بودند که می خواست از یک دشت ممنوعه آب استخراج 
کند و برایشان مهم نبود که استخراج آب از آن چاه، به معنی 
مرگ آن کاریز ۵۰۰ ساله و ده ها خانوار متکی به آن خواهد 
بود. زیرا مرگ آن کاریز، فقط مرگ یک سازه انسانی کهن 
نیست. درست مثل دست اندرکاران ساخت سد خرسان سه 
در لردگان که گویا ارزش های حفظ طوالنی ترین آبشار ایران 
)آتشگاه( در برابر ساخت این سد، آن ها را به خنده می اندازد.
تاریخی و  چرا در زمان ما توجه به حفظ کهن زادبوم های 
میراث ها و چشم اندازهای طبیعی سرزمین مادری تا این حد به حاشیه رانده شده یا دست کم گرفته می شود؟ مگر یک 

فرهنگ، یک جامعه و یک تمدن به چه ویژگی خود باید مباهات کند؟
از بررسی و تعمق در کدامین شناسه و نشانه هاست که می توان به عظمت یک ملت و فرزانگی و فرهیختگی آن در طول تاریخ 
پرفراز و نشیبش پی برد. آیا هنگامی که از کنار بنایی عظیم با قدمت چند هزار سال می گذرید؛ یا زمانی که درختی کهنسال 
را با عمری بیش از ۳ هزار سال از نزدیک لمس می کنید، ناخودآگاه به مردمی که حافظ و پاسدار این موهبت های تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی بوده اند، احترام ننهاده و کاله از سر برنمی دارید؟ برعکس چه کسی است که صحنه انهدام مجسمه های 
غول پیکر بودا در بامیان افغانستان توسط تحجر مکتبی به نام طالبانیسم را دیده باشد و برای چنین تفکر واپس گرایانه ای 

متأسف نشده باشد؟
 این ها را نوشتم تا توجه مخاطبان گرامی این نوشتار را به واقعیت تلخی جلب کنم که انگار دارد با شتابی از همیشه 
نگران کننده تر، همه کارمایه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور را از بین می برد؛ آن هم به بهانه های دلپذیر چون توسعه و 

اشتغال زایی و رواج کسب و کار، چرا؟
کافی است مروری بر رویدادهای اخیر کنیم تا به درستی این نگرانی بیش از پیش ایمان آوریم:

ماجرای سد سیوند و تخریب گسترده آثار تاریخی در تنگه بالغی از یک سو، غرق شدن صد ها اصله درخت بنه در باالدست 
آن و نابودی تاالب های بختگان، طشک و کم جان در پایین دستش را هنوز بیاد داریم. فایده آن همه اعتراض و فریاد چه 

شد؟
البرز و تخریب گسترده گورستان  در ماجرای متروی اصفهان و تخریب چهارباغ و سی و سه پل یا در ماجرای سد 
در  برق  دکل های  نصب  به  نسبت  اعتراض  همه  آن  شد؟  حاصل  دستاوردی  چه  لفور  روستای  ساله  هزار  سه 
اضافه  آن ها  به  هم  جدیدتری  دکل های  یا  شد  برچیده  دکل ها  آیا  می گویید؟  چه  را  توس  حکیم  آرامگاه   حریم 

گردید؟
به واقع اگر البرز و زاگرس جان داشتند، به ما مردم قدرنا شناس چه می گفتند؟ چرا کسی از خود نمی پرسد که سد تنگاب 
فیروزآباد از ما چه می گیرد؟ چرا در برابر تخریب پایتخت امپراطوری و کاخ آپادانا در شوش آن گونه منفعل عمل کردیم؟ اما 
در عوض تا دلتان بخواهد سندرم یادگاری نویسی بر ابنیه تاریخی و زیستمندان ارزشمند گیاهی را بی مهابای فردا ها و قضاوت 

آیندگان ادمه داده و می دهیم.
و البته در این مجال رخدادهای کوچک و بزرگ فراوان دیگری هم به وقوع پیوست و می پیوندد که جملگی نشان از 

بی صاحب بودن مقوله فرهنگ، تاریخ و طبیعت در ایران کنونی است.
کافی است به ماجرای تخریب آرامگاه حاجی ایلخانی بختیاری در اردل بنگرید، یا تخریب آب انبار ۲۰۰ ساله در بازار اراک 
با مجوز سازمان میراث فرهنگی، ساخت هتل در حریم کوه آتشگاه اصفهان، انباری شدن خانه ملک الشعرای بهار، ادامه 
روند تخریب ابنیه های تاریخی در اردکان یزد، تخریب آثار تاریخی در جزیره هرمز، نابودی قصر تاریخی فیلیه در خرمشهر، 
ویرانی قلعه 17۰۰ ساله دختر در فارس، تخریب خانه تاریخی نواب صفوی، تخریب سنگ قبرهای تاریخی در ابن بابویه، 
تخریب بافت های تاریخی رامهرمز، شیراز، اصفهان، نقده، مشهد، تهران، سنندج و سرانجام مبارزه با خرافه پرستی در هیبت 

قطع درختان کهنسال یا ایران ستیزی در شکل آریوبرزن ستیزی.
متأسفانه می توان بر این سیاهی عذاب آور همچنان ده ها و ده ها رخداد شرم آور دیگر را اضافه کرد که اغلب نیز در طول یک 

دهه اخیر به وقوع پیوسته اند.
رواج روحیه وندالیسم در جامعه امروز به موازات طرد ارزش های فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادمحوری افراطی سبب شده 
تا آموزه هایی که معنای زندگی در آنها نهفته است، به حاشیه رانده شده و هر روز بیش از دیروز از عیارشان در نزد مدیریتی 

که همه چیز را بر معیار مصلحت های بخشی و زمانی و گروهی می سنجد، رنگ ببازد.

سپهر سلیمی  
در روزهای گذشته و پس از آنکه مجلس شورای اسالمی 
به دو فوریت طرح آبرسانی به دریاچه ارومیه رأی نداد، 
شاهد ایجاد حساسیت عمومی نسبت به سرنوشت دریاچه 
آذربایجان  استان های  ویژه  به  و  ایران  در سراسر  ارومیه 
غربی و شرقی بوده ایم. اعتراضاتی که با وجود سانسور 
دارد و  ادامه  ولی همچنان  داخلی  برخی رسانه های  در 
نشانه های این اعتراضات مردمی را می توان در سخنان 
امام جمعه شهر  منطقه و  نمایندگان مجلس آن  و توجه 
روزهای  در  ارومیه  دریاچه  سرنوست  به  نسبت  ارومیه 

گذشته جستجو کرد.
اعتراضات به سرنوشت دریاچه ارومیه که  در خصوص 
شاید آن را بتوان گسترده ترین اعتراضات مردمی نسبت 
توجه  نکته جلب  نامید سه  مقوله ای زیست محیطی  به 

می کند:
نخست آنکه در این اعترضات بر خالف اعترضات مدنی 

به طور مشخص  NGO ها )سازمان های غیردولتی مردمی(  از  پایی  از سال 84 برمی گردد، رد  به قبل  بیشتر  که 
و سازمان یافته دیده نمی شود و یا نقش آنها آنقدر کم است که دیده نمی شوند. نکته دوم آنکه نقطه شروع این 
اعتراضات زمانی بود که مجلس دو فوریت طرحی را رد کرد که بنا به نظر اکثر کارشناسان محیط زیست، طرحی 
غیرکارشناسانه و غیر زیست محیطی بوده است و نه تنها دردی از دردهای محیط زیست منطقه را دوا نمی کرد بلکه 
ضربه ای دیگر به اکوسیستم منطقه می زد و نکته سوم آنکه وضعیت فعلی ارومیه نتیجه سه دهه سوء مدیریت و 

بی توجهی بوده است و به یکباره ایجاد نشده است.
اما چگونه است که اکنون پس از سال ها بی توجهی مردم و مسئوالن نسبت به دریاچه ارومیه، به یکباره رد شدن 

طرحی غیر زیست محیطی از سوی مجلس آغازی بر اعتراضات گستره مردمی نسبت به این موضوع می شود؟!
اواسط دولت  از  از هر زمان دیگری احساس می شود. سازمان هایی که  بیش  NGOها  اینجاست که جای خالی 
سازندگی پا به عرصه وجود گذاشته بودند و در دولت اصالحات با تجربه شده بودند و زمان و بودجه های زیادی 
صرف توانمند سازی و آموزش آنها شده بود به یکباره در دولت مهرورزی مورد بی مهری قرار گرفتند و موانعی بر 

سر گسترش فعالیت های آنها قرار گرفت. 
روند  شد،  انجام  جوانان  ملی  سازمان  در  که  تغییراتی  همچنین  و  گرفت  صورت  دولت  بدنه  در  که  تغییراتی  با 
شرایط  دلیل  به  نیز  ماندند  که  آنها  و  شده  منحل  عده ای  شد،  کند  بسیار  سازمان ها  این  از  بسیاری  فعالیت 
غیردولتی  سازمان های  منطقه ای  شبکه های  انحالل  شدند.  منفعل  و  کار  کم  بود  شده  ایجاد  که  جدیدی 
سلیقه ای  برخوردهای   و  کشور  سراسر  در  غیردولتی  سازمان های  خانه های  انحالل  محیطی،  زیست 
گذشته  سال های  در  غیردولتی  سازمان های  رفتن  کما  به  عوامل  دیگر  از  غیردولتی  سازمان های  فعاالن   با 

بوده است.
شاید تفکری که NGO ها را دست و پاگیر، مخالف توسعه )البته توسعه ناپایدار( و منتقد سیاست های غیر زیست 
ترین  بردن سازمان های غیردولتی شاهد گسترده  به کما  از  بعد  نمی کرد  محیطی خود می دانست هیچگاه تصور 
به خواسته خود نرسید،  NGO ای  تنها آن تفکر ضد  نه  میان  این  باشد. در  اعتراضات زیست محیطی در کشور 

متأسفانه ضررهای دیگری نیز متوجه کشور و محیط زیست شده است. 
مرزبندی  و  چشمداشت  هیچ  بدون  که  بوده اند  قوی ای  کارشناسی  نیروی  دارای  همواره  غیردولتی  سازمان های 
سیاسی و گروهی تنها بر اساس عشق به وطن و احساس مسئولیت اجتماعی آن را در اختیار دولت ها قرار داده اند، 
ضمن اینکه همواره در جهت آموزش شهروندان تالش کرده اند و فرهنگ سازی در رأس برنامه های آنها بوده است 
و دیگر آنکه همواره چشم بیدار جامعه بوده اند و مشکالت و کاستی ها را رصد کرده و تذکر داده اند. ضعیف شدن 
و رکود اینها در سال های گذشته هزینه ای را بر دوش جامعه تحمیل کرده است ضمن اینکه در نبودن NGO ها 
شاهد این هستیم که در این زمان گروه های سیاسی اعم از شناسنامه دار و بی شناسنامه سکاندار اعتراضات مردمی 
شده اند و این روزها به جای آن که بیانیه سازمان های مردمی، غیرسیاسی و زیست محیطی را در خصوص مشکالت 
دریاچه ارومیه بخوانیم، شاهد صدور بیانیه های مختلف از سوی گروه های سیاسی هستیم که تجربه و دانش زیست 
محیطی ندارند. آنها که از NGO ها فراری بودند این بار هم پیاز را خوردند هم شالق را و هنوز هم مشکل حل 

نشده است.
ای کاش این بار پیش از بحرانی شدن مشکلی و تا دیر نشده برای احیا سازمان های غیر دولتی اعم از زیست محیطی 
و غیر زیست محیطی کاری بکنیم. در غیاب NGO ها و در مراسم سوگواری دریاچه ارومیه، گروه های سیاسی 
به میدان آمدند، معلوم نیست اگر NGO ها به طور کامل بمیرند چه کسانی برای سوگواری آنها به میدان خواهند 

آمد!

نامه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی 
محیط زیست به نمایندگان مجلس 

زاینده رود
مدیریت غلط عامل اصلی به وجود آمدن وضعیت فعلی زاینده رود 
است که این مسأله با قانون استقالل آب استان ها که در سال 1۳84 به 
تصویب رسیده، بسیار تشدید شده است. جمعیت زنان مبارزه با آلودگی 
محیط زیست شاخه اصفهان، در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس با 
بیان این مطلب به آسیب های ناشی از خشک شدن زاینده رود اشاره نموده 
و از مسئوالن کشور خواستار شده اند که به مشکالت ایجاد شده در زمینه 
آب کشور با دید علمی و واقع بینانه توجه کنند و با در نظر گرفتن منافع 
منطقی تمام مصرف کنندگان آب حوضه های آبخیز و با توجه به منافع 
ملی برخورد نمایید. این جمعیت در ادامه تأکید کرده است: همانگونه که 
نمایندگان محترم به خوبی آگاه هستند این مشکل فقط مربوط به اصفهان 
نیست و عوارض این قانون که بر خالف اصول علمی و اصول مدیریتی 
و اجتماعی است بر تمام رودخانه های بین استان اثر خود را نشان داده 
است.متن کامل نامه سرگشاده جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست 

شاخه اصفهان به نمایندگان مجلس را در ادامه بخوانید:
همانگونه که استحضار دارید دیرگاهی است آب در بخش عظیمی از بستر 
رودخانه زاینده رود جاری نیست که تاکنون تأثیرات مخرب بسیاری برای 
شهر اصفهان و به تبع آن منافع ملی کشور عزیزمان ایران داشته است. از آن 
جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد: از بین رفتن کشاورزی در زمین های 
بسیار حاصلخیز شرق جلگه اصفهان که بیشترین بهره وری را در عرصه 
تولید برخی از محصوالت کشاورزی داشته است و در نتیجه ضربه زدن به 
قدرت اقتصاد کشاورزی کشور و وابستگی بیشتر به واردات. سایش شدید 
خاک که اتفاقاً جزء حاصلخیزترین خاک کشور است و محروم کردن کشور 
از یک منبع بسیار ارزشمند و گسترش کویر به جای آن. تشدید روند از بین 
بردن تاالب گاو خونی و تبدیل شدن آن به یک کانون ریزگرد و در نتیجه از 
 دست دادن گنجینه های ژنی گیاهی و جانوری که مخصوص این زیست بوم 
هستند. از لحاظ اقتصادی از بین رفتن شغل بسیاری از شاغلین در بخش 
کشاورزی و در معرض خطر قرار گرفتن بخشی از صنایع که طرح های ملی 
هستند و کارگران آن از سراسر ایران به اصفهان آمده اند، طرح هایی که منافع 
آن ها ملی است ولی آلودگی های زیست محیطی و تبعات مهاجرپذیری 
آنها مختص شهر اصفهان می باشد. همچنین آسیب جدی دیدن صنعت 
توریسم و بخش ایرانگردی و جهانگردی که یکی از چشم  اندازهای مثبت 
برای رشد اقتصادی کشور است و اکنون با در معرض خطر قرار گرفتن 
پل های تاریخی، امید ثبت جهانی رسیدن میراث طبیعی و تاریخی رودخانه 
زاینده رود کم رنگ تر شده و بنابراین اقتصاد کشورمان از یک منبع تولید 
درآمد بدون آلودگی زیست محیطی محروم خواهد شد. از لحاظ اجتماعی 
بیکار شدن بسیاری از کارگران که برخی از آنها از استان های غیر از اصفهان 
هستند. حاشیه نشین شدن کشاورزان وکارگران بیکار شده و رشد بزهکاری 
و اعتیاد و... را در پی خواهد داشت و افزایش فقر و عمیق تر شدن اختالف 
طبقاتی را به آمار کشور تحمیل خواهد کرد. افزایش افسردگی و تنش های 
عصبی که توان بودجه سالمت و بهداشت کشور را ضعیف تر می سازد و 
بار سنگینی بر دوش وظایف اجتماعی دولت و سیاستگذاران قرار می دهد. 
 از لحاظ فرهنگی، شهر اصفهان که مدنیت خویش را وام دار رودخانه 
زاینده رود است و قرن ها مهد فرهنگ و شهرنشینی مشرق زمین بوده 
است و توانسته مکتب ویژه اصفهان را در عرصه های گوناگون فرهنگی 
مانند نقاشی، موسیقی، نویسندگی، معماری و... به وجود آورد، با از دست 
رفتن منبع الهام و حیات خویش، دچار تضعیف توان فرهنگی شده بنابراین 
یکی از پایگاه های فرهنگی ایران آسیب جدی می یابد. موارد ذکر شده 
بخشی از مشکالتی است که تا کنون ایجاد شده. با بررسی ها و جلسات 
متعددی که در اصفهان انجام و برگزار شده است، کارشناسان و متخصصان 
و مسئوالن شهر به این نتیجه رسیده اند که با توجه به این که ایران در یک 
منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، خشکسالی یک واقعیت 
اقلیمی و پدیده ای بس تکرار شونده و جزئی از شرایط این سرزمین است 
و با توجه به این که سرانه آب این کشور بیشتر از مرز کم آبی جهانی است، 
مدیریت غلط عامل اصلی به وجود آمدن وضعیت فعلی زاینده رود است 
که این مسأله با قانون استقالل آب استان ها که در سال 1۳84 به تصویب 
رسیده، بسیار تشدید شده است. همانگونه که نمایندگان محترم به خوبی 
آگاه هستند این مشکل فقط مربوط به اصفهان نیست و عوارض این قانون 
که بر خالف اصول علمی و اصول مدیریتی و اجتماعی است بر تمام 
رودخانه های بین استان اثر خود را نشان داده است. از بین رفتن کشاورزی 
در یک منطقه حاصلخیز و پربازده برای ایجاد کشاورزی آبی در زمین های 
شیب دار با خاک کم حاصل و هوای سرد و نامناسب و با مصرف انرژی 
بسیار و تولید آلودگی زیست محیطی،  چه توجیه علمی و اقتصادی برای 
استان سر آب زاینده رود و برای منافع ملی کشور دارد؟ نادیده گرفتن حق 
آبه کشاورزان و بستر رودخانه زاینده رودکه در قانون توزیع عادالنه آب 
در سال 1۳61 به تصویب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته 
است، همچنین نادیده گرفتن حق آب تاالب گاوخونی که بر خالف تعهد 
بین المللی کشور ایران در کنوانسیون رامسر است، چه توجیه قانونی و 
اجتماعی برای مجلس و دولت محترم دارد؟ مصرف بیش از نیاز 9 درصد 
باال دست حوضه رودخانه که سرانه آبش چندین برابر 91 درصد باقیمانده 
است، چه توجیهی از لحاظ الگوی مصرف و اجرای عدالت دارد؟ بنابراین 
ما از شما نمایندگان محترم می خواهیم به مشکالت ایجاد شده در زمینه 
آب کشور با دید علمی و واقع بینانه و با در نظر گرفتن منافع منطقی تمام 
مصرف کنندگان آب حوضه های آبخیز و با توجه به منافع ملی برخورد 
نمایید و با توجه به اینکه ثابت شده دست یابی به توسعه پایدار منابع طبیعی 
و محیط و محیط زیست تنها با مدیریت یکپارچه بر حوضه های آبخیز و در 
 نظر گرفتن کل اکوسیستم از باالدست تا پایین دست حوضه ها امکان پذیر 
می باشد و این مسأله خود را در تجربه موفق مدیریت بر رودخانه های 
بزرگ همچون نیل، آمازون و ولگا که نه تنها از بین استان های یک کشور 
بلکه از بین چندین کشور می گذرند نشان داده است؛ با دید جامع نگر و 
نگرش سیستمی به حوضه های آبی و با تأکید بر مدیریت و بهره برداری 
پایدار، مسأله آب را در کشور مد نظر قرار دهند و با لغو قانون استقالل 
آب استان ها که بر اساس منافع کوتاه مدت و برخالف اصل ضرورت 
مدیریت یکپارچه حوضه های آبی تصویب گردیده و موجب ناپایداری 
حوضه و خسارات طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در دراز مدت خواهد 
بود، گام بلندی در راستای توسعه میهن برداشته و رسالت و وظیفه خود 
را در قبال حل مشکالتی که اگر حاال جلوی آنها گرفته نشود،  در آینده ای 
 نه چندان دور امکان کنترل آنها بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود،

انجام دهند.

وقتی که سندرم تخریب 
به جان میراث تاریخی و طبیعی کشور می افتد!

نکته ای از اعتراضات زیست محیطی مردم 
برای دریاچه ارومیه در غیاب NGO ها 

ابالغ وقت رسیدگی
زودانی  ماوردی  عزت  خواهان  کالسه 671-9۰  پرونده  در خصوص   6/۳۲4
دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت رحیم مسلمی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای مورخ 9۰/8/11 ساعت 1۰/۳۰ تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران 
– مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف/ 8۵68
مدیر دفتر شعبه ۳ حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودی
6/۳۵۵ کارت معافیت خدمت وظیفه عمومی اینجانب وحید قره خانی فرزند 
جانعلی به شماره کارت 1۲۵9۲417 صادره از بوئین و میاندشت مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
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ورزش

بسکتبال
 پر افتخارترین 
ورزش توپی ایران

بازیکن تیم ملی بسکتبال گفت: بسکتبال در چند سال گذشته 
پرافتخارترین ورزش توپی ایران بوده و ما مستحق این هستیم 
که راهی المپیک لندن شویم. جواد داوری در گفتگو با فارس 
افزود: دوست داریم باز هم چین را در خانه اش شکست دهیم 
و بتوانیم جواز حضور در المپیک لندن را کس��ب کنیم.  وی 
در مورد ش��رایط تیم ملی برای حضور در جام ملت های آسیا 
اظهار داشت: تیم ملی در ابتدای تمرین خود نوسان داشت و 
مصدومیت ها برای ما دردسرس��از شده بود اما خوشبختانه در 
حال حاضر به شرایط خوبی رسیده ایم و آماده حضور در جام 
ملت های آس��یا هس��تیم. وی ادامه داد: مصدومیت بازیکنانی 
مانند نیکخواه بهرامی و اوشین ساهاکیان برطرف شده و آنها 
مش��کلی برای همراهی تیم ملی ندارند. آمدن ارسالن کاظمی 
هم تیم را تقویت کرده است. بازیکن تیم ملی بسکتبال گفت: 
تیم ما قدرتمند است و باید از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. 
تیم ملی بس��کتبال روز جمعه برای حضور در جام ملت های 
آس��یا عازم ووهان چین می شود. این مسابقات از ۲4 شهریور 

آغاز خواهد شد.

مهاج��م عراق��ی ذوب آه��ن ک��ه در ح��ال حاضر هم��راه با 
تی��م ملی ع��راق ب��رای رقابت ه��ای مقدماتی ج��ام جهانی 
 حض��ور دارد، به بازی امش��ب ذوب آهن مقابل پرس��پولیس

 نمی رسد. 
ب��ه گزارش ایمن��ا، هوار مال محمد در ح��ال حاضر همراه با 
تیم ملی عراق در کش��ورش به س��ر می برد و قرار بود دیروز 
وارد ایران ش��ود اما با توجه به این که خس��تگی مسیر باعث 
کاه��ش کیفیت او در بازی امش��ب می ش��د، با اج��ازه کادر 
فن��ی ذوب آهن در عراق ماند تا پس از دیدار پرس��پولیس به 
اردوی ذوب آهن اضافه ش��ود.  همچنین س��ینا عش��وری که 
در ب��ازی تیمش مقابل ملوان ب��ا دریافت کارت قرمز از بازی 
 اخراج ش��د، دومین غایب ذوب آهن در این مسابقه به شمار 

می رود. 
قاس��م حدادی ف��ر، دیگ��ر بازیک��ن ذوب آهن هم ب��ه دلیل 
مصدومیت و کش��یدگی ربات داخل��ی در این بازی به میدان 
نمی رود. دیدار تیم های ذوب آهن و پرسپولیس از ساعت ۲۰ 

در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برگزار می شود.

پاسور تیم ملی والیبال با بیان این که در حال بررسی ماندن یا نماندن 
در تیم گیتی پسند است، گفت: قرارداد من رسمی و ثبت شده است 
اما مس��ئوالن تیم در مورد مبلغ توافق ش��ده زیر حرفشان زدند و 
در همین زمینه برایم شرط گذاشته اند. سعید معروف اظهار داشت: 
قرارداد من با تیم گیتی پس��ند یک ساله و با مبلغی مشخص بسته 
ش��د که البته پس از تصویب آئین نامه س��ازمان لیگ مبنی بر لزوم 
عقد قرارداد دو س��اله با بازیکنان زیر ۲8 س��ال، قرار شد قراردادم 
در اصفهان دو س��اله ش��ود اما پیش از این که این کار ش��ود مبلغ 
قراردادم را دستکاری کردند! بازیکن ملی پوش والیبال ایران ادامه داد: 
مسئوالن گیتی پسند با وجود انعقاد قرارداد رسمی با من زیر حرفشان 
زدند. معروف از اشاره به رقم قراردادش با گیتی پسند و مبلغی که 
از سوی مسئوالن این تیم کسر شده است خودداری کرد اما گفت: 
دلیل این کار را نمی دانم چون به جز اطالع دادن از کم شدن قراردادم 
و تصمیم گیری برای ماندن یا رفتن، هیچ صحبتی دیگری با من نشد. 
سرپرست تیم در مورد این که چرا و به چه دلیل این کار انجام شده 
است هیچ صحبتی با من نکرد. سئواالتی که در ذهن شماست در 

ذهن خودم هم است.

خبر

کیانی، رئیس هیأت ووشو استان شد
با برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیأت ووش��وی استان، مرتضی کیانی با 
کس��ب 1۰ رأی از 16 رأی ماخوذه برای چهار س��ال هدایت این هیأت را بر 
عهده گرفت. در این انتخابات مسعود دادگر و محمدرضا کاظمی نیز که پیش 
از این برای کاندیداتوری اعالم آمادگی کرده بودند روز گذشته به نفع کیانی 
کنار رفتند. همچنین هاجر خمسه دیگر کاندیدای این دوره تنها شش رأی از 
مجم��وع آرا را به خود اختصاص داد تا بدین ترتیب مرتضی کیانی به عنوان 

رئیس هیأت ووشوی استان اصفهان انتخاب شود.
گفتنی است که در این مجمع علیرضا خسروی نایب رئیس فدراسیون ووشوی 
کشورمان و خدابخش، مدیرکل اداره تربیت بدنی استان و موالیی معاون اداره 

کل حضور داشتند.

فرصت  هایی که به راحتی از دست رفت
یک امتیاز حداقل حق تیم ملی در دوحه

زاینده رود
از زمان حضور کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران شاهد 
بوده ایم که ملی پوش��ان در جریان 9۰ دقیقه ای مس��ابقه با فراز و نشیب 
های��ی روب��ه رو بوده اند که این امر با توجه به حضور پنچ ماهه س��رمربی 
پرتغالی در ایران امری طبیعی به نظر می رس��د، چرا که ش��ناخت کامل از 
توانایی و مهارت های انفرادی بازیکنان زمان می برد و باید تا چند مسابقه 

دیگر همراه مربی پرتغالی بود و به وی زمان داد.
در دیدار اول تیم ملی مقابل اندونزی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد و 
در پایان شاگردان کی روش با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسیدند، عملکرد 
تی��م ملی در جریان بازی ثبات 9۰ دقیقه ای نداش��ت و در دقایق مختلف 
بازی دیده ش��د که ملی پوش��ان نمی توانند بدون نوس��ان باشند و بازي 

یکنواختي را ارائه دهند.
در همان مسابقه و در دقایق گره خورده مسابقه، ضربات آزاد به کمک تیم 
ملی آمد و با ۲ ضربه س��ر مقدمات شکست اندونزی در ورزشگاه آزادی 
فراهم شد، این در حالی بود که بیشتر فوتبال دوستان و کارشناسان دوست 
داشتند با تنوع های تاکتیکی بیشتری در خانه برابر شاگردان رایس برگن 
پیروز شوند، اما تجربه کی روش و البته قامت بلند و فیزیک بازیکنان ایرانی 

به فریاد تیم ملی رسید و ۳ امتیاز با ارزش را برای ایران به ارمغان آورد.
 بازی خوانی 45 دقیقه ای کی روش از شرایط حریفان 

در دیدارهای قبلی تیم ملی که به صورت رسمی برابر تیم های ماداگاسکار، 
مالدیو، اندونزی و دیدار آخر مقابل قطر برگزار ش��ده، کی روش نشان داد 
که توانایی باالی��ی از بازخوانی برنامه های حریفان دارد، چرا که در همه 
دیداره��ای نامبرده و در نیمه هاي دوم هر دی��دار تیم ملی با برنامه های 
س��رمربی پرتغالی ش��رایط بهتری نس��بت به حریفان داشته است و روند 

حرکتی و انسجام تیم به مراتب بهتر بوده است.
س��ه شنبه ش��ب در هوای گرم دوحه تیم ملی بازی را خوب شروع نکرد 
و حفظ توپ و برنامه های تاکتیکی در زمین بیش��تر در اختیار ش��اگردان 
الزارونی بود، اما با ش��روع نیمه دوم ک��ی روش بدون ترس بازی خوانی 
خوبی از حریف انجام داد و بازی را هجومی تر از تیم میزبان آغاز کرد و 
به نظر مي رسید که از شاگردانش خواسته بود رو به جلوتر بازي کنند و 

خود را به دروازه قطر برسانند.
در 4۵ دقیق��ه دوم تی��م ملی حمله کرد، زود هم به گل رس��ید و به مدت 
1۰ دقیق��ه نیز بازی را به طور کامل در اختیار گرفت. در همین دقایق در 
صورت باهوشی مهره های هجومی خیلی راحت می توانست در دوحه ۳ 
امتیاز بازی را به نام خود ثبت کرده و با برد به تهران برگرد اما اشتباهات 
نگران کننده از س��وی مهاجمان و از دست دادن فرصت هاي صددرصد 
گلزن��ي، کاري کرد که کاروان ایران از رس��یدن به گل هاي دوم و س��وم 
محروم ش��د و در ادامه با اش��تباه در خط دفاعی، گل تساوی در دقیقه ۵۵ 
وارد دروازه سید مهدي رحمتي شد تا ملي پوشان از کسب یک پیروزي 

تأثیرگذار در خارج از خانه محروم شوند.
همان طوری که اشاره شد تیم ملی می توانست در صورت دقت مهاجمان 
۲ گل دیگ��ر وارد دروازه قطر بکند که فرصت ها با بی دقتی مهاجمان از 
دس��ت رفتند و موقعیت های صددرصد گلزنی نی��ز وارد دروازه حریف 

نشد.
در دیدار برابر اندونزی نیز به نظر می رسید تیم ملی در زدن ضربات آخر از 
سوی مهاجمان مشکل دارد و باید هر چه زودتر این ضعف در خط پیشتاز 
تیم ملی برطرف شود. شاید از دست رفتن فرصت های طالیی مقابل تیم 
های ملی اندونزی و قطر تیم تحت هدایت کی روش را به چالش نکشاند 
اما در ادامه و در دیدار با تیم های بزرگی مانند ژاپن یا کره جنوبی تک تک 
فرصت ها، لحظه هایی سرنوشت ساز خواهند بود و نباید هیچ موقعیتی با 

کم ترین بی دقتی از بین برود.
ک��ی روش برای احاطه بر حریفان نش��ان داده که توج��ه ویژه ای به خط 
میانی دارد و بی دلیل نیست که تعویض های اصلی خود را در این پست 
متمرکز کرده و راه چیره ش��دن بر رقبا را در همین نقطه از زمین می داند، 
اما تمرینات تیم ملی فرصت خوبی برای س��رمربی پرتغالی اس��ت که تا 
مهاجم��ان جوان تیم ملی را حرف��ه ای آموزش داده و ب��رای بازی های 

بزرگ آماده کند.
اگر در این بازی کریم انصاری فرد با تجربه تر عمل کرد یا حتی در دیدار 
با اندونزی اگر مهاجمان تمرکز بیشتری در گلزنی از خود نشان می دادند، 
تیم ملی راحت تر می توانست در صدر جدول حضور داشته باشد و دیگر 

امتیازش با بحرین برابر نبود.
ب��ه هر حال تیم مل��ی برای صعود به ج��ام جهانی در آغاز راه اس��ت و 
ش��اگردان کی روش اگر بتوانند از اش��تباهات فردی در خط دفاع بکاهند 
و در خ��ط حمله هم فرصت طلب تر رفتار کنند، می توان امیدوار بود که 
گرفتن بلیت س��فر به برزیل و حضور در جام جهاني ۲۰14 دور از دست 
نخواهد بود. تیم ملی فوتبال کش��ورمان سه شنبه شب در مرحله گروهی 
ج��ام جهان��ی ۲۰14 در دوحه مقابل قطر صف آرایی ک��رد و در پایان با 

تساوی یک بر یک به خانه بازگشت.

هوار خسته بود 
به ایران نیامد!

انتقاد معروف 
از مسئوالن 
گیتی پسند

 پژمان سلطانی
پ��س از دو هفته تعطیل��ی و بعد از وقف��ه ای که به دلیل 
بازی های تیم ملی ایران ایجاد شده بود، مسابقات فوتبال 
لیگ برتر کشور از امروز در هفته ششم با انجام چهار دیدار 
اس��تارت خواهد خورد و فردا نیز با برگزاری پنج مسابقه 
دیگر به پایان خواهد رسید که تیم های اصفهانی سپاهان 
و ذوب آهن به ترتیب مقابل فجر سپاسی شیراز و پیروزی 

تهران صف آرایی می کنند.
جانواریو، غایب بزرگ میدان شهر گل و بلبل 

از س��اعت 17:۳۰ در ورزش��گاه حافظیه ش��یراز، سپاهان 
میهمان تیم فجر خواهد بود. زردپوشان اصفهانی در بازی 
آخ��ر خود مقاب��ل نفت تهران با تک گل ایمان موس��وی 

مغلوب این تیم شدند و اولین باخت خود را دشت کردند 
و در رده پنجم ایس��تادند. فجر نیز در هفته پنجم برخالف 
سپاهان اولین پیروزی خود را مقابل مس در کرمان جشن 
گرفت تا باعث شود صمد مرفاوی استعفاء یا اخراج شود 
و ب��ه جای او چی��رو )بالژویچ( به کش��ورمان بازگردد و 
هدایت تیم مس کرمان را بر عهده بگیرد. دو تیم س��پاهان 
و مس آمار در فص��ل جدید گلزنی خوبی ندارند، از پنج 
گل زده سپاهان فقط عماد رضا یک گل مقابل نفت آبادان 
به ثمر رس��انده و نماینده شیراز نیز تنها سه گل زده است 
که یک گل مقابل نفت آبادان بوده و دو گل نیز هفته آخر 
در مصاف با مس کرمان توسط حمید جوکار و محمدرضا 
پورمحمد به ثمر رس��یده اس��ت. بدون شک غایب بزرگ 
این دیدار فابیو جان واریو بازیکن طراح و برزیلی سپاهان 

خواه��د بود که در تمرینات از ناحیه کش��اله ران مصدوم 
ش��د و پزشک تیم اصفهانی تالش می کند تا وی را برای 
بازی با السد قطر آماده کند چرا که این بازیکن با تجربه و 
طراح، کمربند خط میانی را به همراه محرم نویدکیا تشکیل 
می دهد و در مهره چین��ی لوکا بوناچیچ مهره ای کارآمد 
به ش��مار می آید. این بازیکن تا پایان هفته پنجم سه گل 

حساس را برای سپاهان ها به ارمغان آورده است. 
س��ید جالل حس��ینی ملی پ��وش س��پاهان نی��ز دیروز 
)چهارشنبه( به جمع شیرهای زرد اصفهانی پیوسته است. 
وی نیز بازیکن مؤثری در خط دفاعی محسوب می شود. 
در آن سوی میدان باید به حضور فرشاد بهادرانی بازیکن 
س��ابق ذوب آهن و سپاهان اشاره کرد که مقابل تیم سابق 
خود با انگیزه ظاهر خواهد ش��د. فجری ها برای کس��ب 
پیروزی به میدان خواهند آمد چرا که دیگر سپاهان آن تیم 
کهکش��انی به حساب نمی آید و نماینده شهر گل و بلبل 
برای آن که خود را به نیمه اول جدول رده بندی برس��اند 
هر بازی را به چش��م فینال مش��اهده می کند. سپاهان از 
ای��ن حربه می توان بهره ببرد و با پاس های عمقی محرم 
نویدکیا و امید ابراهیم��ی، عماد رضا و یانوش را در خط 
حمله تغذیه کند، اما اگر فجری ها به گل برس��ند در الک 
دفاعی فرو خواهند رفت که گل زدن به این تیم مش��کل 

خواهد بود.
دایی به دنبال دومین پیروزی در تبریز 

تی��م راه آهن که عل��ی دای��ی را در رأس کادر فنی خود 
می بیند از ساعت 19:1۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به 
مصاف شهرداری می رود. تیم شهرداری در شهرآورد دیار 
ستارخان و باقرخان با حساب پنج بر یک مغلوب شاگردان 
امیر قلعه نوعی شد. یسیچ سرمربی این تیم دو هفته زمان 
داشته تا بازیکنانش را از شوک این شکست سنگین خارج 
کند و اگر امروز شهرداری مقابل راه آهن نتیجه نگیرد شاید 

یسیچ سومین مربی اخراجی لیگ یازدهم لقب گیرد.
پرواز شاهین در کرمان 

هنوز بازی های خانگی مس سرچشمه در ورزشگاه شهید 
باهنر برگزار می شود و ساعت 19:۳۰ تیم مس سرچشمه 
از ش��اهین بوش��هری پذیرایی می کند که در هفته پنجم 
صدرنش��ین هفته چهارم )تیم صب��ا( را با چهار گل درهم 
کوبید. مس سرچشمه نیز با حساب سه بر یک مغلوب راه 

آهن شد که این نتیجه باعث شد حمید سنجری اخراج و 
سه روز پس از این مسابقه اصغر شرفی به عنوان جانشین 
وی معرفی شود. گفتنی است که سنجری در هفته چهارم 
یک نتیجه خوب به دست آورد و تیم پیروزی را با تساوی 
دو ب��ر دو متوق��ف کرد و تنها امتیاز را از س��رخ پوش��ان 

پایتخت دارد و در قعر جدول دست و پا می زند.
قاسم حدادی فر، غایب بزرگ دیدار دیار زاینده 

رود خشک 
 بدون ش��ک حس��اس ترین دیدار هفته شش��م مس��ابقه 
ذوب آهن اصفهان و پیروزی تهران اس��ت که این مسابقه 
از س��اعت ۲۰ امشب استارت خواهد خورد. ابراهیم زاده 
در این دیدار حساس کاپیتان تیم خود )قاسم حدادی فر( 
که در بازی ایران مقابل اندونزی مصدوم ش��د را به همراه 
ندارد که خبر خوش��ی برای سرخ پوش��ان تهرانی است. 
پیروزی در این فصل نتایج مطلوبی را کسب نکرده اما در 
برابر ذوب آهن بازی های درخشانی را به نمایش گذاشته 
است. تیم پیروزی مثل بعضی از تیم های لیگ برتری هفته 
پنجم اولین پیروزی خود را به دست آورد و با هت تریک 
جواد کاظمیان، تیم نفت آبادان را با شکست بدرقه کرد و 
خ��ود را از قعر جدول به رده دوازدهم رده بندی رس��اند. 
قرمزپوشان پایتخت در این دیدار هادی نوروزی و مهرداد 
اوالدی را به علت مصدومیت در ترکیب نخواهند داشت. 
ذوبی ها پس از این بازی باید به مصاف سون سامسونگ 
کره جنوبی بروند و به همین دلیل ش��اید مقابل شاگردان 
اس��تیلی با احتیاط بازی کنند تا دچار مصدومیت نشوند. 
پرسپولیس در فصل گذش��ته مقابل ذوب آهن با پیروزی 
زمین مس��ابقه را ترک کرد. شاگردان استیلی در ورزشگاه 
آزادی دو بر صفر ذوب آهن را شکس��ت داده و در بازی 
برگشت با سه گل بر میزبانش غلبه کرده است. پرسپولیس 
روز سه شنبه وارد اصفهان شد و به مدت دو روز تمرینات 
خود را در این ش��هر پیگیری ک��رده و این تیم پس از این 
بازی باید در هفته هفتم در ش��هرآورد پایتخت به مصاف 
اس��تقالل برود. پی��روزی در داربی تهران ب��رای هواداران 
پرس��پولیس به طور حتم از قهرمانی شیرین تر است و به 
همین خاطر بازیکنان این تیم نیز خیلی مایلند در شهر آورد 
تهران حضور داش��ته باشند و در این بازی مواظب گرفتن 

کارت و اخراج شدن هستند.

زاینده رود
هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور فردا 
ساعت 17به طور همزمان در شهرهای مختلف 
آغاز می شود که تیم های اصفهانی گیتی پسند، 
فوالد ماهان و فیروز صفه به ترتیب در شهرهای 
اصفه��ان، تبریز و قرچک ب��ه مصاف حریفان 
می روند و گیتی پس��ند و ف��والد ماهان منتظر 
هس��تند که صدرنشین لیگ )شهید منصوری( 

مقابل فیروز صفه امتیاز از دست بدهد.
کهکشانی ها مقابل شهرداری ساوه 

تیم گیتی پسند اصفهان که با خرید مهره های 
کلیدی تیم های دیگر به کهکشانی ها معروف 
ش��د و در دو بازی قبلی خود با پیروزی زمین 
مسابقه را ترک کرد، باید به مصاف نماینده ساوه 
برود که بازی اش در مقابل لبنیات ارژن فارس 
لغو و به زمان دیگری موکول ش��د. شهرداری 
در بازی نخست خود گلی وارد دروازه شرکت 
ملی حفاری نکرد و با چهار گل مغلوب نماینده 

اهواز شد. شاگردان علیرضا افضل نیز در هفته 
اول با حس��اب هشت بر دو از سد فیروز صفه 
گذشتند اما در بازی دوم به سختی توانستند بر 
تیم جدید الورود میثاق تهران غلبه کنند و تنها 
با اختالف یک گل تهران را به مقصد اصفهان 
ترک کردند. شهرداری نیز تیم تازه وارد لیگ به 
حساب می آید که در اصفهان نخواهد توانست 
مشکلی را برای گیتی ها به وجود آورد و یاران 
وحید شمسایی به راحتی می توانند با اختالف 
بیش از سه گل حریف ساوه ای را بدرقه کنند.

ماهان به دنبال سومین پیروزی 
تیم ماهان باید به تبریز برود و در س��الن علوم 
پزشکی این شهر مقابل دبیری صف آرایی کند. 
نماینده اصفهان از دو دیدار گذشته حداکثر امتیاز 
را به حساب خود واریز کرده و به دنبال سومین 
پیروزی است تا مبادا از کورس قهرمانی عقب 
بماند. کادر فنی و بازیکنان ماهان نیم نگاهی به 
دیدارهای اصفهان و قرچک دارند تا در صورت 

شکس��ت گیتی پسند و شهید منصوری، صدر 
جدول را به تصاحب خود در آورند. ماهانی ها 
به نظم تیمی خاصی رسیده اند که می توانند به 
راحتی دبیری بدون امتیاز را حتی در خانه اش 

مغلوب کنند.
فیروز صفه، امیدوار به تساوی 

اگر فیروز صفه در س��الن هفتم تیر قرچک با 
حداقل امتیاز مقابل شهید منصوری زمین مسابقه 
را ترک کند همچون یک پیروزی خانگی برای 
بازیکنانش دلچس��ب و گواراست و به همین 
علت ش��اگردان احمد باغبانباشی برای گرفتن 
تس��اوی به قرچک می روند که این نتیجه نیز 
برای دیگر تیم ها به ویژه ماهان و گیتی پسند 
خوش��حالی در بردارد. اما بای��د این را در نظر 
داشت که سالن هفتم تیر مملو از قرچکی های 
عالقه مند به فوتسال خواهد شد که شاید روی 
ب��ازی بازیکنان جوان فیروز صفه اثر بگذارد و 
وظیفه باغبانباشی این اس��ت که آرامش را در 

زمین برای تمیش مهیا و به آنها روحیه تزریق 
کند. فیروز صفه در بازی قبلی مقابل صبای قم 
در ۲۲ ثانیه پایانی س��ه امتیاز را از آن خود کرد 
و ش��هید منصوری نیز با حساب هشت بر سه 
پیروزی را درهم کوبید و با تفاضل گل بهتر بر 

صدر جدول تکیه زد.
در دیگر مسابقات فوتسال کشور، علم و ادب 
مشهد از پرس��پولیس تهران پذیرایی می کند. 
شرکت ملی حفاری در سالن نفت اهواز میزبان 
راه ساری خواهد بود در سالن ابوالفتحی شیراز 
لبنیات ارژن فارس تیم گسترش فوالد را پیش 
رو دارد و در ب��ازی آخر نیز دو تیم صبای قم 
و میثاق تهران در س��الن شهید حیدریان قم رو 
در روی هم خواهند ایس��تاد. تا پایان هفته دوم 
تیم های شهید منصوری قرچک، گیتی پسند و 
فوالد ماهان به ترتیب اول تا س��وم هستند این 
سه تیم 6 امتیازی با توجه به تفاضل گل پشت 

سر هم قرار گرفته اند.

آغاز سوپر لیگ کاراته از امروز؛ 
آغاز سوپرلیگ کاراته باز هم بدون آسیب شناسی

 فصل های قبل
مربی تیم فوالد مبارکه اصفهان گفت: باز هم س��وپرلیگ کاراته ایران بدون آسیب شناس��ی آغاز خواهد شد. حسن 
شاطرزاده اظهار داشت: جلسه هماهنگی سوپرلیگ سه روز قبل از شروع این مسابقات برگزار شد که به هیچوجه 

زمان آن مناسب نبود.
وی ادامه داد: به عقیده من فدراسیون باید برنامه های خود را برای بازی های آسیایی ۲۰14 تنظیم و بر اساس آن 
برنامه های لیگ را هماهنگ می کرد. بایستی بعد از آسیب شناسی مسابقات سال های قبل برای لیگ امسال حرکت 
می کردیم. مربی تیم فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد: بعد از این که س��وپرلیگ سال 89 به پایان رسید باید نقاط 
ضعف و قوت این مس��ابقات طی چند ماه بررس��ی می شد تا دیگر ش��اهد تکرار مشکالت چند ساله نباشیم؛ اما 

دیدیم که جلسه سازمان لیگ سه روز قبل از رقابت ها برگزار شد.
وی تأکید کرد: در این نشس��ت رئیس سازمان تیم های ملی، سرپرست کمیته داوران و کمیته استعدادیابی حضور 
نداش��تند که مش��کالت ناشی از آن را بعدها شاهد خواهیم بود. لیگ وسیله ای برای ارتقا تیم های ملی است و اگر 

میان سازمان لیگ و تیم های ملی هماهنگی نباشد به مشکل برخواهیم خورد.
ش��اطرزاده یادآور ش��د: مدیر سازمان تیم های ملی باید هر هفته در لیگ حضور داشته باشد و از آن برای کمک به 
تیم ملی استفاده کند. فکر نمی کنم که رئیس فدراسیون فرصت این کار را داشته باشد، به همین دلیل باید رئیس 
جدید هرچه زودتر تعیین شود. وی با اشاره به این که قرار است مسابقات امسال پخش مستقیم داشته باشد، گفت: 
عالوه بر این مهم قرار است ID کارت های کاراته کاران قبل از مسابقات صادر شود و مبارزات بر روی سه تاتامی 

و با قضاوت داوران آسیایی و جهانی صورت گیرد که امیدوارم عملی شود.
مربی فوالد درباره افزایش تعداد تیم ها افزود: در این شرایط کاراته کاران بیشتری در لیگ شرکت کرده و در مقابل 
قهرمانان جهان و آسیا قرار می گیرند. امسال تقسیم ملی پوشان بهتر از سال های قبل صورت گرفته است؛ اما فکر 

نمی کنم سطح کیفی آن با سال های قبل فرقی بکند چون همان نفرات قبلی حضور دارند.

مدیر عامل باشگاه سپاهان:
تیم دادن باشگاه ها سلیقه ای شده است 

زاینده رود
مدیر عامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در دیدار با عشایری رئیس هیأت والیبال استان اصفهان با اشاره به 
این که در حیطه ورزش باید وضعیت باشگاه ها مشخص شود اظهار داشت: با توجه به این که تعریف جامعی 
از باشگاه ها نداریم، تیم دادن باشگاه ها سلیقه ای شده است. علیرضا رحیمی در نشستی که جمعی از مسئوالن 
هیات والیبال اصفهان حضور داشتند تأکید کرد: زیر ساخت های والیبال اصفهان هیچ مشکلی ندارد و عشایری 
امکانات خوبی در اختیار والیبال اصفهان گذاش��ته و به اعتقاد من باید ما با باش��گاه ذوب آهن تعامل کنیم تا هر 

کدام جداگانه تیم مشترک ندهیم بلکه در هر رشته ای جداگانه تیم داشته باشیم.
مدیر عامل باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان تصریح کرد: داشتن چهار رشته ورزش��ی والیبال، بسکتبال، فوتبال و 
هندبال در هر اس��تان ضروری اس��ت. وی در پاس��خ به این سئوال که بسیاری از باش��گاه های اصفهانی فوتبال 
زده ش��ده اند و آیا باش��گاه فوالد مبارکه در رابطه با والیبال تمهیداتی دارد یا خیر اظهار داشت: در بخش فوتبال 
هزینه های سنگینی انجام می شود ولی من اعتقاد دارم که در سال آتی به غیر از فوتبال چند رشته دیگر از جمله 
والیبال هم داش��ته باشیم و برای ارتقا این رش��ته ها نیز هزینه های الزم را انجام دهیم. مدیر عامل باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان با اعالم این که برای من افتخاری است که در این پست فعالیت کنم. در گذشته  با سپاهان بوده ام 
چه آن زمانی که در اصفهان بودم و چه آن زمانی که در فدراس��یون هندبال حضور داش��تم بیان داشت: متأسفانه 

هم اکنون برخورد با تیمداری در باشگاه ها اصولی نیست.
وی اف��زود: ه��ر ک��س پروانه باش��گاهی دارد باید س��از و کاره��ا را نیز س��ازماندهی نماید و باش��گاه ها باید 
 قانون داش��ته و موظف باش��ند که در راس فعالیت هایش��ان چند رش��ته را قرار دهند نه این که تنها به فوتبال 
بپردازند. رحیمی با اظهار امیدواری از این که بتوانم روند موفقیت های این باشگاه مردمی را ادامه دهم گفت: این 
باشگاه توانمندی الزم را دارد که فعالیت های گسترده در چند رشته داشته باشد. وی گفت: با توجه به اخالق و 
منشی که از آقای عشایری دیده ام می توانم بگویم که والیبال اصفهان می تواند با حضور ایشان به جایگاه واقعی 

برسد، مشروط بر این که جامعه والیبال دست به دست هم بدهند.

مصدومیت نگران کننده حدادی فر برای ابراهیم زاده 

لشکر سرخ به دیار زاینده رود رسید 

مثلث مدعیان بدنبال 
صدرنشینی 
ماموریت ویژه 
اصفهانی ها برای 
فیروزه صفه
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معاون سازمان فناوری اطالعات از آغاز به کار رسمی 
ایمیل ایرانی ایران دات آی آر خبر داد و گفت: این 
سرویس دهنده می تواند بدون هیچگونه محدودیتی 
الکترونیکی  پست  دریافت  برای  تقاضا  تعداد  هر  به 

پاسخ دهد.
سازمان فناوری اطالعات هفته گذشته با ارسال پیام 
کوتاهی به برخی از مشترکان موبایل از آغاز به کار 

سرویس ایمیل درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران 
خبر داد و از کاربران اینترنت خواست برای ایجاد و 
 IRAN.IR به درگاه  ایرانی  الکترونیکی  ثبت پست 

مراجعه کنند.
علی اصغر انصاری - معاون سازمان فناوری اطالعات 
ایران در گفتگو با مهر در تشریح چگونگی عملکرد 
داشت:  اظهار  آن  رسمی  بکار  آغاز  و  ایرانی  ایمیل 

به  این  از  پیش  ایران  ملی  درگاه  الکترونیکی  پست 
هم  و  بود  رسیده  برداری  بهره  به  آزمایشی  صورت 
صورت  به  می تواند  فنی  مشکالت  حل  با  اکنون 
دریافت  برای  کاربر  تعداد  هر  مراجعه  به  عمومی 

ایمیل پاسخ دهد.
با  باید  کاربر  مرحله  این  در  که  این  بیان  با  وی   
در  نام  ثبت  مانند  اولیه خود،  اطالعات  فرم  پرکردن 
دیگر سرویس دهنده های ایمیل عمل کند، ادامه داد: 
برای ایجاد یک ایمیل چه از نوع داخلی و چه از نوع 

خارجی آن، ابراز هویت کاربر الزامی است.
 معاون سازمان فناوری اطالعات با تأکید بر این که 
ایمیل ایران در کنار دیگر ایمیل های داخلی سرویس 
میزبانی  کشور  داخل  در  و  کرده  آغاز  را  دهی خود 
کار  به  در شروع  نواقص  برخی  وجود  به  می شود، 
این سرویس اشاره کرد و گفت: هر سرویس در آغاز 
به کار خود قطعًا با مشکالتی روبه رو بوده و ممکن 
سرویس ها  دیگر  با  رقابت  قابل  آن  شرایط  است 
داشته  را  خود  رقابتی  مزایای  ایران  ایمیل  اما  نباشد 
و به تدریج و با امکانات در دست ارائه به طور قطع 
ایمیل ایران نیز قابل رقابت با دیگر سرویس دهنده ها 

خواهد شد.
 وی خاطرنشان کرد: کاربران اینترنت می توانند در 
اکنون  هم  که  الکترونیکی  پست های  تمامی  کنار 
دارند و از آن بهره می برند از سرویس دهنده ایمیل 

ایرانی ایران دات آی آر هم استفاده کنند.
سرویس  به  مردم  اقبال  که  کرد  تأکید  انصاری   
فنی  امکانات  به  مختص  تنها  اینترنتی  دهنده های 

سوی  از  که  هایی  سرویس  بسیارند  و  نیست 
استقبال  مورد  اما  می شوند  ارائه  فناوری  غول های 
از  استفاده  به  کاربران  آنکه  برای  و  گیرند  نمی  قرار 
و  داخلی  فنی  توان  تقویت  برای  که  ایرانی  ایمیل 
حفظ هویت ایرانی ایجاد شده ترغیب شوند، درصدد 
راهکار ارائه مدل های کسب و کار جدیدی هستیم 

که بتواند کاربران را جذب کند.
به  اشاره  با  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان  معاون   
موتور جستجوی بومی در کشورهایی مانند چین، کره 
و روسیه که نسبت به موتورهای جستجوی گوگل و 
یاهو رتبه اول را در این کشورها دارند، گفت: استفاده 
از فناوری های بومی که با استفاده از توان فنی داخل 
هر کشوری ایجاد می شود به کاربری های داخلی پر 

استفاده نیز مربوط است.
بخش  با  همکاری  فراخوان  به  اشاره  با  انصاری   
ایمیل  و  جستجو  موتور  پروژه  برای  خصوصی 
این بخش  با هدف رونق کسب و کار در  بومی که 
ایرانی در حجم  ایمیل  تأکید کرد:  اعالم شده است، 
نیاز  براساس  کاربران  و  ندارد  محدودیت  پیوست 
خود می توانند فایل های پرحجم را نیز از طریق این 

سرویس ارسال کنند.
نزدیک  آینده  در  که  کرد  تأکید  مسئول  مقام  این   
استفاده  الکترونیک  دولت  خدمات  از  استفاده  برای 
دهنده  خدمات  های  دستگاه  برای  ایرانی  ایمیل  از 
و نیز خدمات گیرندگان الزامی و برای تمامی مردم 
خواهد ضروری  بومی  ایمیل  آدرس  یک   داشتن 

بود.

یک دادگاه فدرال در سیاتل آمریکا مایکروسافت را به ردیابی و جمع آوری اطالعات 
کاربران سیستم عامل »ویندوز فن« متهم کرد. به گزارش مهر، موقعیت بحرانی 
Locationgate با اپل آغاز شد. به طوری که ماه می بر روی شبکه منازعه ای 
همراه با انتقادات شدید دولت آلمان در گرفت که حاکی از آن بود »آی- فن« کاربران 

خود را ردیابی می کند.
پس از آن نوبت به »گوگل« رسید که به خاطر جمع آوری اطالعات از شهرهای 
مختلف برای درج در سرویس »گوگل استریت ویوو« با انتقادات شدیدی مواجه 
شد. اکنون با شدت گرفتن Locationgate گروهی از کاربران مایکروسافت در 
یک دادگاه فدرال در سیاتل از غول نرم افزاری دنیا به خاطر ردیابی آنها از طریق 

»ویندوز فن« شکایت کردند.

تائید کرد که در تلفن های همراه هوشمند برپایه سیستم عامل  نیز  این دادگاه 
مایکروسافت نرم افزاری برای ردیابی موقعیت کاربران وجود دارد که درخواست 

آنها را برای ردیابی نشدن نمی پذیرد.
مایکروسافت در پاسخ به این ادعا اظهار داشت که اطالعات به دست آمده و ذخیره 
شده در پایگاه های اطالعاتی این سیستم نمی توانند به هیچ دستگاه و یا کاربری 
برسند و انتقال اطالعات از طریق دوربین ویندوز فن قادر به شناسایی افراد نیست.

باوجود این، مایکروسافت به تحقیقات خود درخصوص این مسأله ادامه می دهد تا 
همانند اپل و گوگل مجبور به پرداخت جریمه نشود. به گفته مایکروسافت، هدف 
این نرم افزار این است که کاربران در صورت مفقود شدن دستگاه خود بتوانند تلفن 

همراه خود را ردیابی و پیدا کنند.

برلین  نمایشگاه  در  فناوری  های  شرکت 
بر سر ارائه تبلت های برتر به قدرتنمایی 
پرداخته اند، و تقریبًا می توان گفت تالش 
تمامی آنها این بوده تا ثابت کنند شرکت 
اپل تنها شرکتی نیست که می تواند تبلتها 
سبک  فوق  و  باریک  فوق  تابهای  لپ  و 

بسازد.
نمایشگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی 
از  دوره  این  در   )۲۰11  IFA( برلین 
در  فناوری  های  غول  بزرگ  گردهمایی 

تا 7  و  آغاز شد  از روز جمعه  که  برلین 
مفاهیمی  روی  بر  داشت؛  ادامه  سپتامبر 
چون تبلتها، سه بعدی ها و ابرها متمرکز 

شده است.
این  تمامی  واقع  در  مهر،  گزارش  به 
نمایشگاه  دوره  این  در  شرکت ها 
ساخت  توانایی  از  که  دادند  نشان   IFA
تبلتهایی باریکتر و سبک تر از آی-پد اپل 
تا  داشتند  نیاز  اپل  به  تنها  و  برخوردارند 

جرقه اول را ایجاد کند. 

زنجیره ای  رستوران های   از  یکی  صاحب 
در  را  رستوران  نخستین  دارد  قصد  ژاپن 
این  عملیات ساخت  افتتاح  کند.  ماه  کره 
رستوران حدود ۲۲میلیارد دالر هزینه در 
نیاز  مورد  تجهیزات  داشت.  خواهد  بر 
برای ساخت این رستوران که در مجموع 
حدود7۰تن وزن دارد، با استفاده از 1۵سفر 
به ماه منتقل می شود. به  هر حال از زمانی 
شد،  جدی  ماه  به  مردم  سفر  مسأله  که 
مسئوالن این رستوران به همراه بسیاری از 
دانشمندان تصمیم گرفتند محیطی مناسب 
را در ماه برای تغذیه مسافران فراهم کنند. 

با وجود این، یکی از مهم ترین مشکالت 
برای افتتاح این رستوران، تأمین نیازهای 
کارگران و آشپزهایی است که باید در ماه 

به کار مشغول شوند.

معاون سازمان فناوری اطالعات خبر داد:

اسامی و تصاویر برترین تبلتهای نمایشگاه برلینآغاز بکار رسمی ایمیل ایرانی
 زمانی که آی-پد فراموش شد

ساخت رستوران در ماه

از سوی یک دادگاه در آمریکا
مایکروسافت به ردیابی کاربران متهم شد

1- معاون مدیرعامل با روابط عمومی باال، مسلط به امور اداری، حسابداری، نظارت 
بر تولید و فروش محصوالت گلخانه ای با سابقه کار مفید و تضمین کافی.

2- کارمند خوش برخورد جهت پیگیری امور اداری، کارهای متفرقه و رانندگی 
مدیرعامل با سابقه کار مفید و تضمین کافی.

تلفن: 09131191700-6302491

آگهی استخدام


