
اصفهان ش��هر پل ه��اي زيباي 
تاريخي است، پل هايي كه زينت 
زاينده رود ش��دند و دوامشان را 
وامدار زن��ده رود بودند. بعد از 
خشك ش��دن رگ حياتي شهر، 
دوس��تداران مي��راث فرهنگي و 

روزنامه نگاران  با وجود اين كه حيات اين پل ها را در گرو جريان آب  
در بستر زاينده رود مي ديدند همواره...

خب��ر تخري��ب خان��ه صداقت 
تاريخی  ناقوس مرگ خانه های 
را با شدت هر چه بيشتر به صدا 
درآورد و پ��س از آن، س��خن از 
خروج س��ه بنای ديگر است كه 
دل هر دوستدار تاريخ و فرهنگ 

ايران – به ويژه دوستداران معماری...

باليي كه بي پولي بر سر خواجو آورد
شهرداري  پل خواجو را نوسازي كرد!

بالتکلیفی ثبت ملی ساختمان های تاريخی
میراث فرهنگی

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تأکید آیت ا... الریجانی بر عدم دخالت افراد غیر مسئول؛
محسني اژه اي ناظر پرونده اختالس 3 هزار 
ميلياردي شد
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 میراث فرهنگی    صفحه 6

کهکشانی ها 
توفان سرخ را از پا درآوردند

صفحه7

 س��رمربی تيم فوتبال ذوب  آهن 
در واكنش به شايعات اخير گفت: 
هم من و هم باشگاه از نظر قانونی 
و قضايی اين قضي��ه را پيگيری 
خواهيم كرد. در حالی كه منصور 
ابراهي��م زاده همراه تيم ذوب آهن 

راهی كره جنوبی شده بود تا اين تيم را برابر سامسونگ در ليگ قهرمانان 
آس��يا هدايت كند، برخی رسانه ها شايعاتی را در مورد اين مربی مطرح 

كردند و حتی عنوان شد كه ابراهيم زاده...

ابراهیم زاده:
 كدام سئوال و جواب؟ شكایت مي كنم

 میراث فرهنگی    صفحه 6

آیت ا... خاتمی:
 اختالس بزرگ، کار یک نفر نيست

 ورزش    صفحه 7

70 درصد مساحت 
چهارمحال  و  بختياری در 
معرض خشک سالی است 

 مديركل هواشناسی چهارمحال و بختياری گفت: 
70 درص��د از مس��احت اين اس��تان در معرض 

خشکسالی شديد قرار دارد.
 ش��هرام پارسا در نشست س��تاد مديريت بحران 
اين اس��تان اظهار داشت: در س��ال گذشته استان 
چهارمحال و بختياری با پاييز بدون بارش روبه رو 
بود كه اين امر بر توليد محصوالت كشاورزی اين 
اس��تان تأثير بسيار س��وئی بر جای گذاشت. وی 
افزود: در طی دو دهه گذشته تغيير الگوی بارش از 
برف به باران و خارج شدن آن  به صورت روان آب 
موجب شده است تا توليدات كشاورزی اين استان 

با كاهش روبه رو شوند.
پارس��ا با بيان اين كه كاهش ضخامت آبرفتی اين 
استان با چالش هيدرولوژيکی مواجه شده است، 
گفت: اين ام��ر نيازمند اتخاذ تدابير مناس��ب در 

راستای مقابله با پديده خشکسالی است.
مديركل هواشناسی چهارمحال و بختياری با اشاره 
به اين كه ايران بر روی كمربند خشکس��الی واقع 
شده است، گفت: بارش های سيل آسا و خشکسالی 
مهم ترين اثرات و پيامدهای حاصل از اين استقرار 
اس��ت. وی با بيان اين كه در اين استان دو فصل 
پاييز و بهار پربارش تر فصول محسوب می شوند، 
گفت: حدود 70 درصد از مساحت اين استان در 
معرض خشکسالی متوسط و 9 درصد در معرض 
خشکس��الی ش��ديد قرار گرفته اس��ت. پارسا از 
كاهش ميزان بارش های جوی در اين استان خبر 
داد و گفت: در سال زراعی 90-89 در فصل پاييز 
در اين اس��تان 32 درصد كاهش بارش پاييزه، 54 
درص��د كاهش بارش به��اره و 80 درصد كاهش 
بارش تابستانه را شاهد بوديم. اين مقام مسئول با 
بيان اين كه اثرات سوء خشکسالی در چهارمحال و 
بختياری به ديگر استان ها از جمله استان خوزستان 
نيز منتقل می شود، افزود: در ادامه روند خشکسالی 
در اين استان تا دو دهه آينده دشت های حاصلخيز 

استان خوزستان خشکيده می شود.

آگهی مزایده عمومی 
واحد مزايده گزار: مركز آموزشی درمانی آيت ا... كاشانی 

موضوع مزايده: واگذاری غرفه تجهیزات پزشکی به صورت اجاره بهای ماهیانه 
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مدت تضمین شركت در مزايده: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه
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مراجعه فرمايید.
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

م الف/8788

موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مهلت دريافت 

اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد
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اجرای سیستم مونیتورينگ 

آالينده های زيست محیطی
90/6/2990/7/13

نوبت دوم

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
م الف: 9067خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

صدر نشینی استقالل با هت تریک مظلومی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری

تأثیر رویكردهاي جدید نظامي روسیه 
در روابط مسكو- واشنگتن

روسيه به عنوان يکي از بزرگ ترين توليد 
 و صادركنن��دگان اس��لحه در جهان، در
 س��ال هاي اخير دروازه هاي خود را به 
روي تس��ليحات خارجي گش��ود. اقدام 
بي سابقه اي كه از نگاه واشنگتن، رقيب 

سنتي مسکو، پنهان نمانده است.
روسيه ساالنه ميلياردها دالر از صادرات 
تس��ليحات را از آن خود م��ي كند. اين 
كش��ور در س��ه س��ال اخير بودجه قابل 
مالحظ��ه اي را ب��ه بخش تس��ليحاتي 
اختصاص داد و بودجه نظامي- دفاعي را 
به ميزان قابل توجهي افزايش داد. افزايش 
بودجه نظامي روس��يه در حالي صورت 
گرفت كه بسياري از كشورهاي جهان با 
بحران اقتصادي روبه رو هستند، بحراني 
كه روسيه نيز از آن در امان نمانده است. 
البته منابع درآمد حاص��ل از نفت و گاز 
تا حدودي سبب كاهش تأثير اين بحران 
در مسکو ش��ده است. اين موضوع براي 
مسکو آن قدر اهميت داشت كه پوتين در 
س��ال 2009 اعالم كرد كه كاهش بودجه 
ناش��ي از بحران اقتص��ادي، قراردادهاي 
تس��ليحاتي را تحت تأثير ق��رار نخواهد 
داد. اما اين س��ئوال مطرح است كه چرا 
روس ها كه خود يکي از توليد كنندگان و 
صادر كنندگان مطرح و بزرگ تسليحات 
درجهان هس��تند، در س��ال هاي اخير به 
س��مت خريد تس��ليحات از كشورهاي 
ديگر مانند فرانس��ه و رژيم صهيونيستي 
روي آوردند؟ اين رويکرد جديد روسيه 
از ديد نظاميان و مقام هاي آمريکايي پنهان 
نمانده اس��ت تا جايي كه از آن به عنوان 
فعاليت بي س��ابقه روس��يه براي خريد 

سالح و تجهيزات نظامي ياد مي كنند.
روسیه و بازار خارجي تسلیحات

روس��يه قرار داد تس��ليحاتي را با فرانسه 
امضا كرد كه به موج��ب آن رزمناوهاي 
فرانس��وي وارد اين كش��ور مي ش��وند. 
 موضوع قاب��ل توجه اين اس��ت كه اين
 توليد كننده بزرگ تسليحات خود براي 
خريد س��الح به اعضاي ناتو، رو آورده 

است.
به گزارش سوم سپتامبر روزنامه اماراتي 
البيان؛ توافقنامه روس��يه با فرانس��ه براي 
خري��د رزمناو از ن��وع مس��ترال، توليد 
ش��ركت دي. س��ي. ان. اس نقطه عطف 
 مهم��ي در تج��ارت جهان��ي به ش��مار
م��ي آيد و ع��الوه بر اين كه نخس��تين 
قرارداد فروش تسليحات نظامي به مسکو 
از سوي يکي از اعضاي پيمان ناتو است، 
بزرگ ترين قرارداد خريد سامانه دفاعي 
پيشرفته روسيه از خارج به شمار مي آيد. 
اما هنوز معلوم نيست كه آيا اين قرارداد 
نقطه تحولي در تجارت نظامي بين المللي 
اس��ت يا فقط به معني خروج روسيه از 
قاعده اي اس��ت ك��ه تاكن��ون در زمينه 
تسليحات در پيش گرفته بود؟ به هرحال 
واش��نگتن اين قرارداد را موجب تقويت 
 روابط نظامي و فني روس��يه - فرانس��ه
 م��ي داند، امري كه ت��وازن قدرت ميان 
مسکو و رقيبان وي را دراين زمينه به هم 

مي زند. 
افزايش بودجه نظامي روسیه

مجل��ه تخصصي نظامي جينز ديفنس در 
س��ال 2009 در گزارشي نوشت: روسيه 
در فاصله س��ال ه��اي 2010 تا 2012، با 
افزايش بودجه نظامي به خريد تسليحات 
از خارج رو م��ي آورد. به عبارت ديگر،  
ارتش روسيه در صدد است با هزينه اي 
حدود يکص��د و 40ميلي��ارد دالر، توان 
نظامي خود را با بيش از 70 فروند موشك 
اتمي و انواع مختلف سالح افزايش دهد 
و قرار اس��ت 48 فروند جنگنده، ش��ش 
هواپيماي جاسوسي، بيش از 60 بالگرد، 
14رزمن��او و تع��داد زيادي تان��ك را به 

سامانه دفاعي خود بيفزايد.
ب��ا وجود افزايش بودجه نظامي روس��يه 
در چند سال گذشته، رئيس جمهور اين 
كش��ور گفت كه اين افزايش همچنان در 
مقايس��ه با بودجه آمريکا اندك است. در 
اين چارچوب بودجه نظامي روس��يه در 
س��ال 2009 با افزايش بيش از 25 درصد 
به تصويب رسيد كه رشد چشمگيري در 
اين زمينه را نش��ان مي دهد. بر اساس آن 
پيشنهاد شد كه بودجه نظامي از 40 ميليارد 
دالر ب��ه 50 ميلي��ارد دالر افزايش يابد و 
بخش اعظم آن به تأمين هزينه تسليحات 
و خريد سامانه هاي پيشرفته موشکي از 
نوع اسکندر و نيز نوسازي موشك ها و 
ساخت زيردريايي هاي پيشرفته و حامل 

موشك هاي راهبردي اختصاص يابد. 
نوسازي نیروي نظامي

ب��ي ترديد افزايش ت��وان نيروي نظامي 
روسيه براي بسياري از كشورها از جمله 
آمريکا، اروپا، همسايگان اروپاي شرقي 
روس��يه و نيز جمهوري هاي اس��تقالل 
يافته ش��وروي سابق بس��يار مهم است. 
براي كش��ورهايي مانند ژاپ��ن، چين و 
هند ب��ه اضاف��ه كش��ورهاي آمريکايي 
التين از جمل��ه ونزوئال، بوليوي و كوبا 
نيز ت��وان نظامي روس��يه حائز اهميت 
اس��ت. مدودوف رئيس جمهور روسيه 
در دس��تورات متعددي از مسئوالن اين 

كشور خواس��ت تا اقدامات گسترده اي 
ب��راي بازنگري در تس��ليحات ارتش و 
ن��اوگان نظامي اين كش��ور آغاز ش��ود 
و تقوي��ت ت��وان اتمي در برخ��ورد با 
خطرات احتمالي محور بررسي ها قرار 
گي��رد.  وي ب��ا اعالم رس��مي آغاز اين 
رون��د در س��ال 2011، عمليات تجهيز 
س��الح ها و فناوري هاي جديد نظامي 
در س��ال 2008 را موفقيت آميز دانست 
و تأكي��د كرد: ب��ا وجود بح��ران مالي، 
 تجهيز ارتش به جديد ترين سالح ها و
 فناوري هاي نظامي براي روسيه اولويت 
دارد. در اين چارچوب، در س��ال 2008 
برنامه نوسازي و تجهيز ارتش به فناوري 

و تسليحات جديد تصويب شد.
سخنان مدودوف در مورد نوسازي ارتش 
در س��طح گسترده، واكنش هاي بسياري 
به دنبال داش��ت. برخي تصور كردند كه 
روسيه درحال نشان دادن دندان هاي خود 
ب��ه ديگران بوده و ب��ا وجود بحران مالي 
جهان��ي، درصدد تقويت نظامي و تثبيت 
برتري و ق��درت خود در صحنه جهاني 
اس��ت. تا جايي ك��ه در آمريکا برخي به 
ب��اراك اوباما رئيس جمهور اين كش��ور 
در مورد كمك هاي روسيه به افغانستان 
هشدار داده و آن را فريبي براي كشاندن 
نيروهاي آمريکايي به باتالق افغانستان و 

گرفتار كردن آن دانستند.
گرايش به سالح اتمي

به گزارش منابع خبري، پوتين در س��ال 
2002 و در زمان رياست جمهوري خود، 
تفکر نظامي جدي��د در ارتش را به ثبت 
رس��اند. ايده اي كه به موجب آن روسيه 
مي تواند بر ضد هرگونه حمله اي كه در 
آن از س��الح هاي س��نتي يا سالح اتمي 

استفاده شود، به سالح اتمي دست ببرد.
به گفت��ه تحليلگ��ران، رويک��رد جديد 
 نظامي روس��يه، حاكي از كاهش قدرت 
سالح هاي قديمي آن است، به گونه اي 
كه اين كشور براي مقابله با هرگونه حمله 
احتمالي نمي تواند به آن اعتماد داش��ته 

باشد.
آينده روابط آمريکا و روسیه

به گزارش برخي منابع خبري عرب زبان، 
شايد بتوان تالش مسکو براي توسعه توان 
و بودجه نظامي را اقدامي عادي دانست. 
به ويژه اين كه روس��يه در زمان رياست 
جمهوري پوتين توسعه و نوسازي ارتش 
را متوق��ف نکرد، ام��ا اكنون تالش هاي 
مسکو با گذشته متفاوت است، زيرا جهان 
با بحران مالي روبه رو است و آمريکا به 
عنوان رقيب سنتي روسيه بيش از ديگران 

با اين بحران دست وپنجه نرم مي كند.
البته س��خنان م��دودوف موجب نگراني 
و واكنش هاي ش��ديد غرب ش��د، زيرا 
وي با اش��اره ب��ه نفوذ نات��و در نزديکي 
مرزهاي روسيه از احتمال وقوع جنگ در 
برخي نقاط جهان س��خن گفت و تأكيد 
كرد: چنين وضعيتي توسعه توان نظامي 
روس��يه را صرف نظر از مشکالت مالي 
موجود، ضروري مي س��ازد. همزمان با 
اي��ن اظهارات، وزارت دفاع روس��يه نيز 
از احتمال رو ب��ه افزايش بروز درگيري 
مس��لحانه اي در منطقه خبر داد كه براي 
روس��يه خطرساز اس��ت، به ويژه اين كه 
آمري��کا در تالش براي تحميل تس��لط 
 خود بر جهان است و متحدان آن در ناتو
 مي كوش��ند حضور نظام��ي در مناطق 

نزديك به روسيه را توسعه دهند.
به هر حال اين تحوالت به خوبي از تنش 
روابط مسکو - واشنگتن حکايت دارد كه 
به نظر مي رسد اين وضعيت ادامه خواهد 
داش��ت و ممکن است در فواصل زماني 
مختلف نيز با تنگناها و برخوردهاي غير 
مستقيم همراه ش��ود، آنگونه كه در سال 
2008 در مورد جنگ قفقاز رخ داد. با اين 
حال به اعتقاد برخي كارشناسان، واشنگتن 
از نزديك شدن به مسکو و گفتگو با اين 
كشور دس��ت برنخواهد داشت. آمريکا 
درح��ال حاضر انگيزه ه��اي قوي براي 
اين اق��دام دارد، از جمل��ه اين كه عادي 
بودن روابط با روسيه را گامي مؤثر براي 
بهبود شرايط نيروهاي خود در افغانستان 
 مي دان��د. در اين ص��ورت امکان عبور  
كاميون هاي آمريکايي از خاك روس��يه 
براي ورود به افغانستان فراهم مي شود، 
در حالي ك��ه اكنون فق��ط كاميون هاي 
غيرنظامي اجازه عبور از روسيه را دارند. 

جمع بندي
رويک��رد جديد نظامي- دفاعي روس��يه 
در دهه اخير سبب ش��ده تا صف بندي 
جديدي ميان مسکو- واشنگتن صورت 
گيرد. در اين مسير، روسيه از راهبردهاي 
جديدي براي افزايش توان نظامي، دفاعي 
و امنيتي خود بهره مي گيرد كه تا پيش از 
اين، در تاريخ مسکو سابقه نداشته است.

اگرچه به عقي��ده برخي تحليلگران، اين 
رويکرد سبب واگرايي تصميم گيري هاي 
مرتبط با روابط دو كشور در كاخ سفيد و 
كرملين شده اس��ت، اما به نظر مي رسد 
هر دو كشور همچنان بر اصل كلي تداوم 
همکاري ه��ا و تعامل در روابط مختلف 

خود تأكيد دارند.

جهان نما

آيت ا... س��يداحمد خاتمی ام��ام جمعه موقت 
ته��ران در خطب��ه دوم نم��از جمع��ه عبادی – 
سياس��ی تهران، صبر و استقامت در راه خدا را 
از داليل بهشتی ش��دن دانست و اظهار داشت: 
خداون��د در مقاب��ل صبر بهترين پ��اداش را به 

صابرين عطا می فرمايد.
وی در ابتدا با اشاره به سالروز شهادت شهدای 
صدر اس��الم و معاصر، از جمله حضرت حمزه 
سيد الشهدا)ع(، حضرت عبدالعظيم حسنی)ع(، 
ش��هيد آيت ا... مدنی و آي��ت ا... طالقانی، ضمن 
گراميداش��ت ياد و خاطره اين ب��زرگان گفت: 
ما همچنين از مادر ش��هيدان جه��ان آرا تجليل 
می كني��م و برای ايش��ان مغف��رت و رحمت از 

خداوند خواهانيم.
ب��ه گزارش فارس، امام جمع��ه موقت تهران با 
اشاره به روند جريان بيداری اسالمی در منطقه 
بيان داش��ت: شعله بيداری اسالمی حدود 8 ماه 
اس��ت ك��ه در منطقه زده ش��ده و موفقيت های 
زيادی را نصيب جهان اس��الم كرده اس��ت كه 
س��قوط ديکتاتوری های منطقه، تشديد روحيه 
ضد اس��تکباری، اشغال س��فارتخانه های رژيم 
جعل��ی صهيونيس��تی در مص��ر و اردن و فرار 

مفتضحانه آنان از آن جمله است.
آي��ت ا... خاتم��ی ادامه داد: آمري��کا كه روزی 
خاورميانه بزرگ و ش��عار از نيل تا فرات را در 
دس��تور كار داشت امروز دچار ذلت روزافزون 
ش��ده اس��ت و فرياد مرگ بر آمريکا و اسرائيل 
در منطقه طنين انداز اس��ت. اين پيامی به س��اير 
ملت ه��ای منطقه اس��ت كه آنها ه��م می توانند 
وارد صحنه ش��وند و كار رژيم صهيونيستی را 
يکسره كنند، ملت ها بايد تودهنی به دولت های 
سازش��کاری بزنند ك��ه س��فارتخانه اين رژيم 

جعلی را در كشورشان بنا كرده اند.
وی اف��زود: از ثمرات ديگر بيداری اس��المی، 

اعالم رس��می انقالبيون مبنی بر اسالم خواهی 
و مردم س��االری دينی اس��ت. اين همان چيزی 
است كه اس��تکبار از آن به شدت هراسان بوده 

و هست.
خطيب نماز جمعه تهران خطاب به مس��ئوالن 
برخ��ی دولت ه��ای منطق��ه كه اي��ن روزها به 
دوره گردی افتاده اند، گفت: نسخه حکومت های 
س��کوالر ديگ��ر قاب��ل پذي��رش نيس��ت، اين 
حکومت ه��ا بيم��اری   زا و مرتجعانه هس��تند و 
مردم در مقاب��ل آنها ايس��تاده اند. حاكمان بايد 

دنبال حاكميت اسالم باشند.
آيت ا... خاتمی با اشاره به اجالس مجمع جهانی 
 اهل بي��ت)ع( و حضور 500 نف��ر از ميهمانان
 بين المللی در اين اجالس و همچنين با اشاره 
ب��ه  اجالس آين��ده بيداری اس��المی در تهران 

گفت: اين گامی ستودنی و بی سابقه است.
خطي��ب نماز جمعه تهران همچني��ن ادامه داد: 
اميدواريم خداوند توفيق ايستادگی، مقاومت و 
خستگی ناپذيری به مردم مظلوم بحرين عنايت 

كند و خواسته های حق آنها را محقق فرمايد.
وی در بخش ديگری از سخنانش در خصوص 
مس��ائل داخلی ب��ه اختالس 3 ه��زار ميلياردی 
اش��اره كرد و در اين باره نکاتی را متذكر ش��د. 
امام جمعه موقت تهران گفت: اول از مسئوالنی 
كه می گويند اين فس��اد را كشف كرده اند تقدير 
می كنيم، اما چرا بايد كار به اينجا بکشد. مشکل 
ما در سيستم نظارتی است و اين در حالی است 
كه مردم و زوج های جوان برای گرفتن وام های 

كوچك با مشکل مواجه  اند.
خاتمی اظهار داش��ت: از اقدامات س��تودنی در 
اين زمينه، اقدام رئيس قوه قضائيه اس��ت كه با 
ابالغ مسئوليت پيگيری پرونده به حجت االسالم 
اژه ای كه مش��هور به قاطعيت هستند، خواستند 
ك��ه موضوع با جديت پيگيری ش��ود. مردم نيز 

خواهان اين هستند.
وی تأكي��د ك��رد: بايد برای اين مجرمان اش��د 
مجازات در نظر گرفته ش��ود، زيرا انتظار مردم 
از ق��وه قضائي��ه همين اس��ت. بنابراي��ن مردم 
می خواهن��د همانطور كه ق��وه قضائيه در ايجاد 
امني��ت اجتماعی قاطع بوده اس��ت در رابطه با 

مفسدين اقتصادی نيز همين قاطعيت را ببينند.
خطي��ب نم��از جمعه تهران گف��ت: اين آزمون 
بزرگی برای دس��تگاه قضايی است و ما از خدا 
می خواهي��م آنها از اين امتحان س��ربلند بيرون 
بيايند، اختالس اين چنين��ی نمی تواند كار يك 
نفر باش��د بلک��ه كار مجموعه و روابط اس��ت. 
آقای دادستان بايد اين روابط و مجموعه را پيدا 

و به سزای اعمال ننگين  خود برساند.
خاتم��ی ب��ا تأكيد ب��ر اين كه در اي��ن موضوع 
ع��الوه بر دقت بايد س��رعت هم م��ورد توجه 
باش��د، گفت: مردم خواهان سرعت در برخورد 
هس��تند، چرا كه در غير اين صورت تأثير الزم 

را نخواهد داشت.

رئيس قوه قضائيه ضمن انتصاب دادستان كل كشور به عنوان مسئول پرونده 
اختالس اخير تأكيد كرد: به همه مس��ئولين اجرايی به ويژه مديران بانك ها 
تذكر داده می شود به جای اظهارنظرهای غيرمسئوالنه به وظايف قانونی خود 

در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مديران اقدام نمايند.
ب��ه گزارش فارس، آي��ت ا... صادق آملی الريجانی رئي��س قوه قضائيه با 
صدور حکمی دادستان كل كشور را مسئول نظارت بر رسيدگی به پرونده 

فساد بزرگ مالی تعيين كرد. 
در اب��الغ آيت ا ... آملی الريجانی آمده اس��ت: ب��ه جنابعالی كه چهره ای 
ش��ناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايی و نظام هستيد مأموريت داده 
می ش��ود ب��ا نظارت دقيق و هم��ه جانبه به كليه مراحل رس��يدگی به اين 
پرونده تا حصول نتيجه نهايی اقدام و گزارش كار به صورت مس��تمر به 

اينجانب منعکس شود.

رئيس جمه��وري براجراي كام��ل تمام مصوبات 
اس��تاني هيأت دولت براي اس��تان اردبيل تأكيد 
كرد و گفت: اهتمام ويژه دولت بر اين اس��ت كه 
تمام مصوبات استاني اجرايي شده و در خدمت 

مردم قرار گيرد.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني رياس��ت 
جمهوري،  محمود احمدي نژاد پنجش��نبه ش��ب 
در جلس��ه اس��تاني هيأت دولت در دور چهارم 
سفرهاي استاني در استان اردبيل كه حدود چهار 
س��اعت و تا نيمه ش��ب به طول انجاميد، با ارائه 
آماري از تعداد مصوبات س��ه سفر گذشته هيأت 

دولت به اين اس��تان اظهار داش��ت: در سفرهاي 
گذشته در مجموع 584 مورد مصوبه براي استان 
به تصويب رسيده كه از اين تعداد 279 مورد به 
طول كامل اجرايي شده، 190 مورد در حال اجرا 
اس��ت و براي 115 مصوبه اقدامي انجام نش��ده 
كه اولوي��ت اصلي دولت در اين دوره از س��فر 
آغاز عمليات اجرايي اينگونه مصوبات و تکميل 

آن است.
رئيس جمه��ور تصريح كرد: تم��ام مصوبات و 
پروژه هايي كه از سوي دولت به مردم وعده داده 
شده بايد اجرايي شود مگر موارد استثنايي و نادر 

كه توجيه منطقي نداشته باشد.
احم��دي ن��ژاد يادآورش��د: اس��تان اردبي��ل در 
شکل دهي تاريخ امروز ايران نقش كليدي داشته 
است و حق اين بود كه اولين سفر از دور چهارم 
س��فرهاي استاني هيأت دولت از اين استان  آغاز 

شود.
رئي��س جمهوري گفت: اگر ام��روز ايران متحد 
و يکپارچه اس��ت و حکوم��ت متمركز قدرتمند 
حاكم اس��ت و اگر وحدت مل��ي و مليتي به نام 
ايران در جغرافيا و تاريخ ثبت شده، همه مرهون 
مجاهدت م��ردم اردبي��ل در پايه گذاري نهضت 

صفويه است.
احمدي نژاد افزود: مردم اين ديار در طول تاريخ 
از عالقه مندان ائمه اطه��ار)ع( بوده و به صفت 
حسيني و ابوالفضلي بودن شهره هستند و در اين 

راه مجاهدت و فداكاري ه��اي فراواني در طول 
تاريخ انجام دادند.

رئي��س جمه��وري با اش��اره به اين ك��ه علما و 
انديشمندان اين استان همواره در خدمت انديشه 
اسالم ناب قرار داش��تند اظهار داشت: برخي از 
علماي استان به قدري در فضاي فکري اسالمي 
مؤثر بودند كه حتي مسير را عوض كردند؛ فصل 
مشترك علماي استان معنوي بودن و ايفاي نقش 
حقيقي روحان��ي بودن اس��ت، در دوره معاصر 
ه��م علماي بزرگي همچون آيت ا... مش��کيني و 
آيت ا... م��روج تقديم ملت اي��ران كردند كه در 
خدم��ت آرمان هاي نظام و انديش��ه واليت قرار 

داشتند.
احم��دي نژاد همچني��ن موضوع انتق��ال آب از 
رودخان��ه ارس به آذربايجان غربي و ش��رقي را 
مورد اش��اره قرار داد و گف��ت: انتقال آب از اين 
رودخانه بزرگ و وس��يع به اين معنا نيس��ت كه 
حق آبه در مغان كم مي ش��ود، ايران هنوز از همه 
حق آبه خود از اين رودخانه استفاده نمي كند، از 
اين رو دولت با سرمايه گذاري هاي وسيع تصميم 
دارد ك��ه با انتقال آب به مناطقي كه با كمبود آب 

رو به رو هستند اين مناطق را نيز آباد كند.
در اين جلس��ه مصوبات اجرا نش��ده س��فرهاي 
اس��تاني با تفکيك وزارتخانه هاي مختلف مطرح 
ش��د و پس از بحث و تبادل نظر، اجرايي ش��دن 

تمامي آنها به تصويب رسيد.

وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در جمع 
توليد كنندگان و صادركنندگان اس��تان اردبيل 
ب��ا تأكيد ب��ر آمادگي اي��ن وزارتخان��ه براي 
واگذاري پروژه هاي سازمان هاي توسعه اي 
از تس��ويه مطالبات جوايز صادراتي از طريق 
ف��روش بخش��ي از اموال و داراي��ي هاي اين 

وزارتخان��ه خب��رداد.
مهدي غضنف��ري در آغاز نخس��تين دور چهارم 
سفرهاي اس��تاني هيأت دولت به اس��تان اردبيل 
در نشس��ت مش��ترك دولت با بخش خصوصي 
در ات��اق بازرگاني گف��ت: تمام تالش دولت حل 
س��ريع مس��ائل بخش خصوصي است زيرا كه از 
اين طريق مي توان كمك بس��ياري به ارتقا سطح 

توليد و افزايش صادرات كرد.
نخس��تين نشس��ت مش��ترك بخش خصوصي و 
دولت همزمان با چهارمين دور س��فرهاي استاني 
هيأت دولت به اردبيل كليد خورد، اين جلس��ه با 
حضور مهدي غضنفري، محمود بهمني رئيس كل 
بانك مركزي، علي عس��گري مع��اون وزير امور 
اقتصادي دارايي و رئيس س��ازمان امور مالياتي و 
محمد حس��ين فروزان مهر مع��اون وزير تعاون، 
 كار و رف��اه اجتماع��ي، جمعي از مدي��ران عامل
 بانك های اس��تان و نماين��دگان وزارتخانه ها و 

ساير مجموعه هاي مرتبط برگزار شد.
غضنفري در اين نشس��ت با اع��الم آمادگي اين 
وزارتخان��ه براي واگذاري فعالي��ت هاي مربوط 
به س��ازمان هاي توس��عه اي به بخش خصوصي 
گفت: در ص��ورت نياز بخش خصوصي به منابع 
مالي ارزي براي اج��راي پروژه ها آن را از طريق 
صندوق توس��عه ملي تأمين كرده و در اختيار آنها 

قرار مي دهيم.
وي تأكي��د كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
آماده اس��ت تا هرنوع پروژه اكتشاف، استخراج و 
فرآوري معدن و ساير حوزه هاي قابل واگذاري را 
به بخش خصوصي واگذار كند و نهايت همکاري 
 خ��ود را ب��راي ورود بخ��ش خصوص��ي به اين 

حوزه ها مصروف مي كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه تجربه 
نش��ان داده كه دولت تاج��ر و توليدكننده خوبي 
نيست، افزود: بخش خصوصي بسيار موفق تر از 

دولت عمل خواهد كرد.
جراي��م بخش��ودگي  و   اس��تمهال 

 تولید كنندگان از سوي بانک مركزي
وي همچنين در حاشيه اين نشست در خصوص 
مس��ائل مطرح ش��ده در اين جلسه با بيان اين كه 
بي��ش از 50 درص��د موضوعات مطرح ش��ده از 

س��وي فعاالن اقتص��ادي مربوط به تس��هيالت، 
اس��تمهال بدهي ها و بخشش جرايم معوقه بوده، 
اظهار داش��ت: چگونگي انتقال درآمدهاي ارزي 
صادركنندگان نيز بخش ديگري از مسائل مطرح 

شده در اين نشست بود.
ال��زام مدي��ران منطقه اي بان��ک ها براي 

اجراي دستورالعمل بانک مركزي
غضنفري با قدردان��ي از رئيس كل بانك مركزي 
و معاون��ان وزرا جه��ت حضور در اين نشس��ت 
گفت: مجموع آنچه گذش��ت كمك بس��ياري به 
تس��هيل امور فعاالن اقتصادي به وي��ژه در مورد 
مسائل بانکي كرد، غالب فعاالن اقتصادي درجلسه 
پرسش هاي متعددي در اين خصوص داشتند كه 

به آنها پاسخ داده شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضور 
مدي��ران عامل بان��ك هاي اس��تان اردبيل در اين 
نشست مش��ترك يادآور ش��د: مديران منطقه اي 
بانك ها بايد دس��تورالعمل بان��ك مركزي براي 
بخش��ش جرايم، تقس��يط بدهي وام هاي معوقه 
توليدي را هر چه زودتر اجرا كنند و از س��ويي با 
فراه��م كردن امکان ورود درآمدهاي ارزي خارج 
به داخل كش��ور، زمينه بهبود فضاي كسب و كار  

را فراهم كنند.

آيت ا... خاتمی:

 اختالس بزرگ، کار یک نفر نیست

تأكید آيت ا... الريجانی بر عدم دخالت افراد غیر مسئول؛
محسني اژه اي ناظر پرونده اختالس 3 هزار میلیاردي شد

رئیس جمهوري:
مصوباتي كه از سوي دولت به مردم وعده داده شده، اجرایي مي شود

وزير صنعت،  معدن و تجارت:
پروژه هاي توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار مي شود

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار
نشست رهبران اسالم گراي تونس 
براي حضور در انتخابات پارلماني

رهبران حزب النهضه تونس در نشس��تی برنامه های سياس��ی، اقتصادی و 
اجتماعی خود برای آينده اين كشور را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش 
ف��ارس، اعض��ای عالی رتبه حزب النهضه تونس در نشس��تی به بررس��ی 
سياست های اجتماعی، اقتصادی و تجاری اين حزب در دوره آينده تونس 
پرداختند. بنا بر گزارش پرس تی وی از شهر تونس، رياست اين جلسه بر 
عهده رشيد القانوسی بود و ديگر اعضای عالی رتبه حزب النهضه و تعدادی 

از كارشناسان رده باالی اقتصادی نيز در اين جلسه حضور داشتند.
اسالمگراهای تونس بر اين مس��أله تأكيد كردند كه كشورشان بايد از يك 

كشور مصرف گرا به يك كشور توليد گرا تبديل شوند.
رشيد القانوسی عنوان كرد كه اسالمگراهای تونس رفع بيکاری و بهبود تراز 

اقتصادی كشورشان را در صدر برنامه های اقتصادی خود قرار داده اند.
همچنين در بخش سياست های اجتماعی اعضای النهضه بر اين نکته تأكيد 
كردند كه مبارزه با طالق، بيکاری، گسترش آزادی و حقوق شهروندی در 

صدر اهدافشان برای جامعه تونس پس از ديکتاتوری بن علی است.
النهضه به عنوان يکی از قديمی ترين احزاب سياس��ی اسالم گرا در جهان 
عرب اس��ت كه سابقه ای طوالنی در مبارزات سياسی مردم تونس بر ضد 
رژيم زين العابدين بن علی مخلوع دارد و پس از انقالب تونس به ش��کل 

پررنگ در حال فعاليت در عرصه سياسی تونس است.
رهبران النهضه در اين نشس��ت تصريح كردند كه از انتقاد استقبال خواهند 
كرد و تش��کيل پارلمان جديد ب��رای افزايش نقش ش��هروندان، برگزاری 
رفراندوم قانونی، برقراری روابط خوب بين احزاب سياس��ی و دستيابی به 
آينده روشن، چهار محور اصلی آنها برای آينده سياسی تونس خواهد بود.

يک كارشناس امنیتی اسرائیلی اعالم كرد:
موساد به دنبال عامالن تسخیر سفارت 

اسرائیل در مصر
يك كارشناس امنيتی اسرائيلی برمال كرد كه سازمان اطالعات و جاسوسی 
اسرائيل تصرف كنندگان سفارت اسرائيل در قاهره را تحت پيگرد قرار داده 
اس��ت. به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبری الرس��اله، يك كارش��ناس 
امنيتی اس��رائيلی برمال كرد كه س��ازمان اطالعات و جاسوس��ی اس��رائيل 
)موساد( عمليات مراقبت و جاسوسی بر ضد پايگاه های اينترنتی وابسته به 
انقالبيون و مبارزان عرب را در منطقه، به ويژه پس از حادثه تصرف سفارت 

اسرائيل در قاهره افزايش داده است.
 اين كارش��ناس امنيتی در گفتگو با پاي��گاه اينترنتی المجد نحو وعی امنی 
گفت كه گزارش های امنيتی موساد اظهار می كند كه اين سازمان اطالعاتی 
و جاسوس��ی كار جمع آوری اطالعات از تصرف كنندگان سفارت اسرائيل 
در قاه��ره را آغاز كرده اس��ت. وی افزود: عالوه بر آن موس��اد به ش��دت 
تمام پايگاه های اطالع رسانی اينترنتی و فيس بوك را كنترل و اخبار منتشره 
درب��اره اي��ن افراد را جم��ع آوری و به دقت زير نظر دارد. اين كارش��ناس 
امنيتی اسرائيلی توضيح داد كه سرويس های اطالعاتی و جاسوسی اسرائيل 
درصدد كسب اطالعات دقيقی است تا بتواند تصوير كاملی از آنچه پيرامون 
اس��رائيل در منطقه می گذرد، ترس��يم كند. وی معتقد اس��ت كه اسرائيل با 
جمع آوری اين اطالعات درصدد جلوگيری از بروز حوادث غافلگير كننده 

برای اين رژيم در آينده است.

آفریقاي جنوبي نیروگاه هاي هسته اي 
جدید مي سازد

وزير انرژي آفريقاي جنوبي گفت كه تدوين پيشنهادي درباره نيروگاه هاي 
جديد هس��ته اي كه ده ها ميليارد دالر ارزش دارد را تکميل كرده است و به 

زودي به كابينه ارائه خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، بيش از 90 درصد برق آفريقاي جنوبي از 
طريق نيروگاه هايي كه از سوخت زغال سنگ استفاده مي كنند تهيه مي شود. 
بزرگ ترين اقتصاددان آفريقا اعالم كرده اس��ت كه براي تقويت تامين برق و 

كاهش توليد گاز كربن در حوزه  برق هسته اي سرمايه گذاري خواهد كرد.
ديپو پيترز وزير انرژي آفريقاي جنوبي گفت كه انتظار دارد كابينه درخصوص 
اين طرح تا پايان سال جاري تصميم بگيرد و روند مناقصه اوايل 2012 آغاز 
خواهد ش��د. پيترز در حاشيه كنفرانس وزيران انرژي آفريقا گفت: زماني كه 
كابينه آن را در دس��تور كارش قرار دهد، اين كار ظرف دو تا س��ه هفته آغاز 
خواهد ش��د. وي افزود: ما معتقديم كه تا اوايل سال آينده مناقصه را برگزار 
خواهيم كرد. آفريقاي جنوبي در حال حاضر تنها دارنده نيروگاه برق هسته اي 
در قاره آفريقاست و اين نيروگاه در ساحل غربي كيپ تاون قرار گرفته است. 
وزي��ر انرژي آفريق��اي جنوبي گفت كه انتظ��ار دارد اولين برق توليدي اين 

نيروگاه از سال 2024 يا 2025 وارد جريان برق كشور شود.

چاوز خبر داد:
احمدي نژاد به زودي به ونزوئال سفر مي كند

رئيس جمه��ور ونزوئال اعالم كرد كه همتاي ايران��ي اش به زودي در ماه 
س��پتامبر به كشورش س��فر خواهد كرد. به گزارش ايسنا به نقل از راديو 
فرانس��ه، هوگو چاوز در كنفران��س خبري گفت: محم��ود احمدي نژاد، 
رئيس جمهور ايران بعد از حضور در نشست مجمع عمومي سازمان ملل 
كه هفته جاري در نيويورك برگزار خواهد ش��د، به ونزوئال در آمريکاي 
جنوبي سفر خواهد كرد. وي به جزئيات بيشتر اين سفر اشاره اي نکرد. بر 
اساس اين گزارش، چاوز به دليل وضعيت جسماني اش در نشست مجمع 

عمومي سازمان ملل حاضر نخواهد شد.

ثروت و تشریفات ساكنان باكینگهام؛ 
عناصر درد آور برای انگلیسی ها

خاندان سلطنتی انگليس يکی از ثروتمندترين و پر تشريفاتی ترين خاندان 
سلطنتی در جهان به شمار می رود اما اين دو خصيصه از دردآورترين و 

كسالت بارترين مشخصه های اين خانواده است.
تشريفات و ثروت دو مشخصه مهم برای تمامی خانواده های سلطنتی در 
جهان به ش��مار می رود، اما درباره خانواده سلطنتی بريتانيا اين دو پديده 
كمی متفاوت و برجس��ته تر است. س��اكنان باكينگهام را می توان يکی از 
ثروتمندترين و پرتشريفات ترين خانواده های سلطنتی البته در كشورهای 
مدرن به ش��مار آورد. به طوری كه اين دو خصيصه سبب گرديده تا رفته 

رفته اين خانواده برای مردم بريتانيا به عنوان سربار تلقی شوند.
به گزارش مهر، خانواده س��لطنتی بريتانيا عالوه بر اين كه در جهان يکی 
از خانواده های ثروتمند به شمار می روند در انگليس نيز يکی از خانواده 
های ثروتمند هس��تند. در مورد ميزان ثروت شخصی اليزابت دوم، ملکه 
بريتانيا، س��ال ها حدس و گمان زده شده  اس��ت. در سال 2011 ميالدی، 
ملک��ه بريتانيا ب��ا 300 تا 350 ميلي��ون پوند دارايی اثبات  ش��ده، در رده 
257 فهرست ثروتمندترين های بريتانيا قرار گرفت. مجله اقتصادی فوربز 
ني��ز در س��ال 2010 ميالدی، ميزان ثروت ش��خصی اليزاب��ت دوم را در 
حدود 450 ميليون دالر آمريکا تخمين زده  بود. خانه ساندرينگهام و قلعه 
بالمورال اقامتگاه های خصوصی و از اموال خانوادگی ملکه بريتانيا هستند 
كه ارزش آنها 160 ميليون پوند بر آورد ش��ده اس��ت. اليزابت دوم، مالك 
شخصی اين دو كاخ اس��ت. درآمدهای حاصل از امالكی به ارزش بيش 
از 6/6 ميليارد پوند اس��ترلينگ، تحت قيموميت خانواده س��لطنتی بريتانيا 

است، كه در انگلستان به اصطالح »امالك تاج« ناميده می شود.
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مدي��ركل امور اس��تان های وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت گف��ت: 40 درصد اقتصاد كش��ور مربوط به 
حوزه صنعت، معدن و تجارت اس��ت كه با ادغام اين 
وزارتخانه ها، تالش برای افزايش اين سهم در اقتصاد 
كشور ادامه دارد. مصيب محمديان شمالی در مراسم 
معارفه سرپرس��ت س��ازمان جديدالتأسيس صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختياری اظهار داشت: 
ادغ��ام وزارتخانه ه��ای صنايع و مع��ادن و بازرگانی، 
اقدام بسيار مناس��ب دولت عدالت محور در راستای 

ارتقای شاخص های اين بخش به  شمار می رود.
وی تداوم ادغام وزارتخانه ها را ضروری بيان و تأكيد 
ك��رد: همراهی بخش های مختلف و جايگزينی بخش 
خصوص��ی برای اداره امور در م��وارد قابل واگذاری 

نقش مهمی در اين زمينه دارد.
محمديان ش��مالی سرعت در روند توس��عه، عمران 
و آبادانی ايران اس��المی را از دس��تاوردهای ادغام و 
كوچك كردن وزارتخانه ها برش��مرد و افزود: رسالت 
كاری وزارتخانه ه��ای صنايع و مع��ادن و بازرگانی با 
هم يکی بوده و اين ادغام براساس ضرورت های اين 

بخش صورت گرفته است.
مديركل امور اس��تان های وزارت صنع��ت، معادن و 

تجارت 40 درصد اقتصاد كش��ور را مربوط به حوزه 
صنعت، معدن و تجارت بيان و تصريح كرد: با ادغام 
اي��ن وزارتخانه ها، تالش برای افزايش اين س��هم در 
اقتص��اد كش��ور ادام��ه دارد. وی تولي��د كنونی برای 
مصرف داخلی در كش��ور را ناموف��ق و برنامه ريزی 
به منظور وصل بازار دنيا به ايران را ضروری دانست.

محمديان ش��مالی اجرای قانون هدفمن��دی يارانه ها 
را س��بب ايجاد تحولی بزرگ در اقتصاد ايران بيان و 
خاطرنشان كرد: صنايع و معادن و بازرگانی در اجرای 
موفق و مطلوب اين قانون بيشترين و مهم ترين سهم 

را داشته اند. 
وی برنامه ادغ��ام وزارتخانه های صناي��ع و معادن و 
بازرگان��ی در مقط��ع كنونی را فق��ط تجميع و بدون 
تغيير در اح��کام كارگزينی كاركنان هر دو وزارتخانه 
برش��مرد و گفت: حفظ كرامت انس��انی و شخصيتی 
كارمن��دان وزارتخانه های ادغام ش��ده ضرورت دارد. 
در پايان اين مراس��م، رحمان كرمی، مديركل صنايع 
و مع��ادن چهارمحال و بختياری به عنوان سرپرس��ت 
سازمان جديد صنعت، معدن و تجارت استان معرفی 
و از زحمات اسماعيل كاويانی، مديركل بازرگانی اين 

استان تقدير و تشکر شد.

مديركل اس��تاندار و تحقيقات صنعتی اس��تان اصفهان 
گفت: طالس��ازان اصفهان��ی از تکنول��وژی روز دنيا 
اس��تفاده نمی كنن��د و اي��ن يك چالش ب��رای صنعت 

طالسازی اصفهان به شمار می رود.
اصغر صالح زاده اظهار داش��ت: تمام��ی توليدكنندگان 
دارای مج��وز ط��ال در اس��تان اصفهان مل��زم به حك 
كردن كد شناس��ايی و كد رهگي��ری بر روی توليدات 
خود هس��تند كه از طريق اين كد می توان تش��خيص 
داد مصنوع طال، س��اخت كدام توليدكننده اس��ت. وی 
با اش��اره به اين كه به همي��ن دليل اتحاديه صنف طال 
و جواهر اصفهان نيز در راس��تای همکاری اس��تاندارد 

بر ل��زوم حك اين كد ب��ر روی مصنوعات طال تأكيد 
بسياری كرده و پيگيری مستمری انجام داده است، ادامه 
داد:  اين اقدام س��بب شد تا بخش عمده توليدكنندگان 
دارای مجوز در اس��تان، نس��بت به حك كد شناسايی 

خود بر روی توليداتشان اقدام كنند.

مدي��ركل اداره تحقيقات صنعتی و اس��تاندارد اس��تان 
اصفهان تصريح كرد: كد شناسايی استاندارد مصنوعات 
طال يك حرف التين كه نش��انگر حرف نخست استان 

توليد كننده آن مصنوع است را شامل می شود.
وی ب��ا بي��ان اين كه اگر ي��ك مصنوع ط��ال فاقد كد 
شناس��ايی باشد به اين معنی اس��ت كه در كارگاه های 
غيرمجاز به  صورت غيرقانونی توليد می ش��ود، افزود: 
ب��ه دليل اين كه ام��کان رهگيری س��ازنده و برخورد 
با تخل��ف وجود ن��دارد بنابراين ضروری اس��ت كه 
خريداران مصنوعات طال ع��الوه بر زيبايی و طرح و 
مدل آن، به عالمت استاندارد و كد شناسايی استاندارد 
مصنوع نيز توجه ويژه كنند تا هنگام فروش يا تعويض 

آن متضرر نشوند.
صالح زاده با اش��اره به مش��کالت اس��تاندارد سازی 
مصنوعات طال، اظهار داشت: قاچاق مصنوعات طال به 
كش��ور و تمايل مردم برای استفاده از آنها، عدم وجود 
مجموعه ای مانند ش��هرك ط��ال و جواهر، مخصوص 
توليدكنن��دگان و وج��ود فعاليت ه��ای زي��ر پله ای و 
غيرقانون��ی در قالب كارگاه ه��ای خانگی مصنوعات 
ط��ال در منازل و مکان های غيررس��می و بدون جواز 
كسب، عدم استفاده از متخصصان و افراد تحصيل كرده 
دركارگاه های توليد طال و به كارگيری روش های سنتی 

از جمله اين مشکالت است.  
وی در اين راستا اضافه كرد: عدم استفاده از تکنولوژی 
روز دنيا و ع��دم بهره ب��رداری از آموزش های الزم از 
قواني��ن و مق��ررات دولت��ی در مورد تولي��د و عرضه 
مصنوعات طال از ديگر آسيب هايی است كه در توليد 

طال در استان اصفهان وجود دارد.

مشابه محصوالت داخلی حق 
ورود به كشور را ندارد

صنعتگ��ران فوالد اصفهان��ی در ديدار ب��ا خدامراد 
احمدی رئيس س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنايع معدنی ايران)ايميدرو( خواستار همکاری هر 

چه بيشتر با صنعتگران و معدنکاران شدند.
رئي��س ايمي��درو در اين ديدار با اع��الم حمايت از 
توليدات داخلی و ارج نهادن فعاليت های صنعتی و 
معدنی در اصفهان گفت: آنچه دركش��ور توليد شود 
و ايرانی بتواند آن را تهيه كند حق ورود به كش��ور 

را ندارد.
خدامراد احمدی افزود: آن دس��ته از كاالهايی كه در 

كشور نياز باشد نيز حق صادر شدن ندارد.
وی با اش��اره به اين كه در موارد بسياری نيز شاهد 
ف��رآوری س��نگ در خارج از كش��ور و واردات آن 
هس��تيم، افزود: در مواردی همچون س��نگ آهن كه 
زمينه فرآوری آن در كش��ور وجود دارد نيز واردات 

صورت نمی گيرد.

افزایش قیمت شیر و مواد 
لبنی غیرقانونی شد

معاون بازرسی و رسيدگی به تخلفات سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: افزايش اخير 
قيمت ش��ير و مواد لبنی غيرقانونی و تخلف است و با 
عامالن آن برخورد خواهد ش��د. تقوی افزود: با توجه 
به هماهنگی های صورت گرفته با س��ازمان حمايت، 
افزايش قيمت شير و مواد لبنی قبل از ماه رمضان اعمال 
شد و پس از آن هرگونه افزايش قيمت خودسرانه ممنوع 
اس��ت. وی ادامه داد: به سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت استان ها ابالغ شده است كه واحدهای متخلف، 
نرخ های خود را به قيمت های مصوب قبل از ماه مبارك 
رمضان برگردانند و در غير اين صورت، برخورد قانونی 
در انتظار خاطيان خواهد بود. معاون بازرسی و رسيدگی 
به تخلفات سازمان حمايت اضافه كرد: تعيين پايه قيمت 
ش��ير خام به كميته های استانی زير نظر استانداری ها 
محول و مقرر ش��ده است ضوابط سازمان حمايت در 

تعيين نرخ فرآورده ها در نظر گرفته شود.

سهم اصفهان از مازاد درآمد استان ها
1300 میلیارد تومان پیش بینی می شود

معاون برنامه ريزی استانداری اصفهان، سهم اين استان از محل اعتبارات مازاد درآمد استان ها را برای سال 
جاری، يك هزار و300 ميليارد تومان پيش بينی كرد. عليرضا همدانيان اظهارداشت: براساس قانون،  اعتبارات 
مازاد استانی هر سه ماه يکبار با توجه به ميزان وصولی كه از سوی استان به خزانه واريز شده باشد، از طرف 
معاونت راهبردی رياست جمهوری به استان ها ابالغ می شود. وی، با اشاره به اين كه تاكنون برای سه ماهه 
نخس��ت سال جاری اعتباری به اين استان ابالغ نشده، افزود: استانداری در طرحی به هيأت دولت پيشنهاد 
كرده كه اين استان بتواند در سه ماهه اول و دوم سال،10 درصد از اعتبارات مازاد خود را برداشت كند. وی، 
تأكيد كرد: سپس مابه التفاوت آن را نيز تا پايان سال به حساب خزانه واريز كند. معاون برنامه ريزی استانداری 
اصفهان، تصريح كرد: در صورت موافقت با اين طرح و ابالغ آن تا پايان ش��هريور ماه س��ال جاری، بخش 
عظيمی از مشکالت پروژه های عمرانی اين استان برطرف خواهد شد. همدانيان، در مورد كاهش اعتبارات 
تملك دارايی های س��رمايه ای شهرستان های استان اصفهان نيز گفت: امسال به علت جدا شدن اعتبارات 
پروژه های دارای ماهيت ملی از محل اعتبارات اس��تانی، بين 5 تا 7 درصد ميزان اعتبارات اس��تانی تمامی 
شهرستان های اصفهان كاهش يافت. وی اظهار داشت: اعتبارات استانی تخصيص يافته به كاشان نيز حدود 
1/6 ميليارد تومان نسبت به سال گذشته كاهش يافت كه درصدد هستيم تا با تخصيص اعتبارات خشکسالی، 
ماده 10 و ماده 118 قانون برنامه پنجم، اعتبارات اين شهرستان را از 140 ميليارد ريال به 200 ميليارد ريال تا 

پايان سال جاری افزايش دهيم. 

بهبود كیفیت نان
از مطالبات به حق مردم است

 
سرپرس��ت معاون��ت برنامه ري��زی فرمانداری اصفهان گف��ت: بهبود كيفيت ن��ان و ارتقای عملکرد 

نانوايی ها يکی از مطالبات به حق مردم پس از اجرای قانون هدفمند سازی يارانه هاست.
اس��فنديار تاجميری در جلسه كميس��يون تعزيرات آرد و نان شهرس��تان اصفهان با اشاره به اهميت 
نان در جامعه و نقش آن در س��بد مصرفی خانواده ها خواس��تار نظارت جدی دستگاه های مرتبط با 
مقوله آرد و نان در راس��تای توليد نان با كيفيت ش��د. وی وجود قوانين و ضوابط كارآمد در بخش 
تعزي��رات آرد و ن��ان، توليد آرد با كيفيت در كارخانجات، س��اماندهی و حضور مؤثر نظام صنفی و 
اتحاديه نانوايان را در ارتقای كيفيت نان مؤثر دانس��ت. وی همچنين ش��کل گيری رقابت سازنده و 
اطالع رسانی و دريافت انتقادات و پيشنهادات مصرف كنندگان نان را از ديگر عوامل مؤثر در ارتقای 
 كيفيت اين محصول عنوان و بر طراحی و اجرای دوره آموزشی رسمی و مداوم برای دست اندركاران
اي��ن عرصه تأكيد كرد. تاجميری، پرداخت يارانه نقدی نان را بيانگر اهميت اين كاالی اس��تراتژيك 

برای دولتمردان دانست.
وی ب��ا اش��اره به انتظار ب��ه حق مردم برای ارتق��ای كيفيت نان پس از اجرای قانون هدفمندس��ازی 
يارانه ها گفت: پرداختن مؤثر به اين مطالبه عمومی در دس��تور كار مديريت شهرس��تان قرار دارد و 
در حوزه معاونت برنامه ريزی فرمانداری و دبيرخانه تعزيرات آرد و نان شهرستان به صورت جدی 

پيگيری می شود.

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

سهم 40 درصدی صنعت، معدن 
و تجارت در اقتصاد کشور

تخریب مزارع غیرمجاز پرورش ماهی 
چهارمحال و بختیاری 

فرماندار شهرستان كيار از تخريب 148 مزرعه غيرمجاز پرورش ماهی در سرشاخه های 
كارون و اين شهرستان خبر داد. رضا طاهری اظهار داشت: اين مزارع به اكوسيستم 
رودخانه كارون آسيب جدی وارد كرده اند. وی افزود: بر اساس آخرين تصميم اتخاذ 
شده، اين مزارع با حکم دادگستری تخريب می شوند. طاهری تأكيد كرد: شركت آب 
منطقه ای چهارمحال و بختياری نيز موظف است تجهيزات مورد نياز برای تخريب 
اين مزارع را تأمين كند. فرماندار كيار گفت: احداث حوضچه های غيرمجاز خاكی و 
سيمانی پرورش ماهی در سال های اخير، حيات آبزيان و ماهيان بومی اين منطقه را در 

معرض آسيب جدی قرار داده است.

تأمین وثیقه بانكی، مشكل تعاونی های اصفهان 
سرپرست اداره كل تعاون استان اصفهان،گفت: تعاونی ها زمينه ساز توسعه همراه با 
عدالت هستند. سيدكمال الدين ميرهادی اظهار داشت: برای تحقق فرمايشات رهبر 
معظم انقالب پيرامون جهاد اقتصادی و اهداف برنامه پنجم توسعه، مشاركت عمومی 
مردم نقش اساسی دارد. وی، با اشاره به عضويت 50 درصد مردم استان اصفهان در 
تعاونی ها، افزود: با توجه به اين كه حضور حداكثری مردم در تعاونی ها به راحتی 
امکان پذير است، بايستی زمينه های الزم برای گسترش اين نهادها فراهم شود. وی، 
تشکيل تعاونی های جديد شامل تعاونی های سهامی عام، فراگير ملی و توسعه 
شهرستان را از جمله اقداماتی برشمرد كه اين اداره در راستای جذب بيشتر مردم و 
سرمايه های آنها در دستور كار خود دارد. سرپرست اداره كل تعاون استان اصفهان، 
تأكيدكرد: معضل كنونی تعاونی ها مربوط به پرداخت تسهيالت نيست بلکه آنها در 
تأمين وثيقه بانکی مشکل دارند. ميرهادی، تصريح كرد: برای برطرف كردن اين مشکل،  
سال گذشته صندوق ضمانت سرمايه گذاری بخش تعاون در كشور و به صورت 
همزمان در اصفهان راه اندازی شد. وی، اظهارداشت: اميدواريم با آغاز فعاليت رسمی 
اين صندوق در اصفهان، بخش اعظمی از مشکالت تعاونی ها مرتفع شده و بتوانند از 

تسهيالت دولت به بهترين شکل ممکن بهره مند شوند.
وی، در مورد تمهيدات اداره تعاون برای متقاضيان مشاغل خانگی نيز، گفت: متقاضيان 
اين مشاغل می توانند در قالب تعاونی های تأمين نياز ساماندهی شده و فعاليت كنند. 
سرپرست اداره كل تعاون استان اصفهان، افزود:  اين اقدام، عالوه بر هزينه به جای منابع 
 دولتی، مصارف آن را نيز كنترل می كند. ميرهادی تأكيدكرد: بر اين اساس، تأمين نهاده هايی

كه تعاونی ها برای فعاليت خود به آن نياز دارند نيز ساماندهی شده و در نهايت به بازار 
فروش عرضه می شود. هم اكنون، 8 هزار و 166 تعاونی با اشتغالزايی بيش از 83 هزار 

نفر در استان اصفهان فعال است.

جايی برای صنعتی ها نیست؛ 

مونتاژ، جای تولید را گرفت
 ع��دم توازن در ميان مديران وزارتخانه جديد، باعث ش��ده كفه ترازو به ش��دت 
به س��مت مديران بازرگانی س��نگينی كند و در نتيجه نگاه حاك��م بيش از آن كه 
تلفيقی از صنعت و بازرگانی باش��د، نگاهی تجاری اس��ت ك��ه نتيجه منطقی آن 
 تقوي��ت واردات و مونتاژ همان كااليی اس��ت كه تا چندی پيش، توليد می ش��ده 
است! ادغام وزارتخانه های مختلف با تمام نقاط قوت، يك نگرانی عمده را در ميان 
صاحب نظران پديد آورده بود و آن مأموريت ويژه وزارتخانه های جديد با حركت در 
مسير قبلی بود! به طوری كه بسياری از مخالفان ادغام، ناديده گرفتن مأموريت های تازه 
با تداوم راه گذشته هر وزارتخانه و يا سنگينی بار يکی از ادغامی ها بر ديگری را علت 
شکست اين طرح عنوان می كردند. وزارت جديد »صنعت، معدن و تجارت«، هم از 
اين نگرانی در امان نبود؛ نگرانی كه درباره ادغام ديگر دولت يعنی وزارت ورزش و 
 جوانان نيز وجود دارد و مشخص است كفه ورزش به شدت نسبت به »جوانان« سنگينی 
خواهد كرد. انتصاب وزير س��ابق بازرگانی به سمت رياست وزارتخانه جديد نيز 
مزيد بر علت ش��د تا اين نهاد ادغامی مملو از مديرانی ش��ود كه قبل تر در وزارت 
بازرگانی با غضنفری همراه بوده اند. حاال و پس از گذشت يك ماه از ادغام، حضور 
پررنگ مديران س��ابق بازرگانی در مس��ئوليت های گوناگون و ميانی وزارت تازه 
راه اندازی ش��ده صنعت، معدن و تجارت، نگرانی فعاالن بخش صنعت كش��ور را 
برانگيخته، به طوری كه بسياری معتقدند حضور پررنگ مديران سابق بازرگانی در 
سمت هايی چون قائم مقامی  معاونت های گوناگون، نگرانی خاصی را درباره حاكم 
شدن تفکر تجاری و كمرنگ شدن بخش توليد و نگاه صنعتی به وجود آورده است. 
بنابراين گزارش، نگرانی اصلی برخی كارشناسان و صنعتگران درباره حاكم شدن 
نگاه تجاری در اين وزارتخانه، رويکرد واردات قارچ گونه و همه جانبه )كه نابودی 
بخش عظيم كشاورزی كشور را در پی داشته( بر بخش مهم صنعت است تا همچنان 
به جای توليد به واردات و مونتاژ، آن هم محصوالت درجه چندم چينی تکيه كنيم! 
چندان كه هم اكنون برخی از صنايع پرآوازه و بزرگ كشور نيز با اخراج بخش قابل 
توجه نيروی كار خود، با بهره از برند تجاری خود به واردات و مونتاژ همان كااليی 
مش��غولند كه تا چندی پيش، آن را در كشور توليد می كردند! اين در كنار تعطيلی 
برخی نهادهای توليدی و كارگاه های كوچك خصوصی اس��ت كه بعد از اجرايی 

شدن طرح هدفمندی يارانه ها به شدت نيازمند حمايت دولتی بوده اند.
به هر ترتيب طبق برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه جديد قرار است متولی تأمين كننده 
40 درصد توليد ناخالص ملی كشور باشد كه با شرايط فعلی بعيد است به چنين 
چش��م اندازی نائل شود. در اين باره بايد گفت كه بهبود وضعيت بخش صنعت و 
معدن، فراهم كردن شرايط مناسب برای واحدهای توليدی جهت گذار از تنگنای 
هدفمندی يارانه ها، ايجاد ارتباط كارآمد با سيس��تم بانکی برای حل مش��کل مالی 
بنگاه های صنعتی و معدنی و فراهم شدن فضای مناسب برای جذب سرمايه گذاری 
داخلی و خارجی، از موارد مهمی است كه هرگز با تفکر تجاری محقق نمی شود 
و وزارت جديد بايد با حفظ رويکرد توليدی بهره گيری از كارشناسان مرتبط بدان 
بپردازد. اين نگرانی در س��اير ادغام ها نيز حاكم است به طوری كه وزارت ورزش 
و جوان، در س��ايه سنگين ورزش در حال حركت است و مشخص نيست برنامه 
وزير برای حوزه جوانان چيس��ت و آيا در عمل برنامه ای جز ورزش برای آنها در 

نظر دارد يا خير.

مدي��ركل مناب��ع طبيع��ي و آبخي��زداي چهارمحال و 
بختياري از اختصاص 5 ميليارد ريال اعتبار به اجراي 
ط��رح صيانت از جنگل هاي زاگرس در شهرس��تان 
ل��ردگان خب��ر داد. عطاال��ه ابراهيمي اظهار داش��ت: 
اجراي طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس از س��ال 
82 تاكنون در جنگل هاي لردگان 60 درصد پيشرفت 
داشته است. وي افزود:300 ميليون ريال اعتبار نيز از 
اعتبارات دفتر منابع جنگلي سازمان جنگل ها و مراتع 
كش��ور به تهيه طرح مطالعاتي صيانت از جنگل هاي 
چهارمح��ال و بختياري در منطق��ه بازفت اختصاص 
ياف��ت. ابراهيمي تصري��ح كرد: 18 ه��زار خانوار از 
 جنگل ه��اي چهارمح��ال و بختياري به��ره برداري

مي كنند و در طرح صيانت، احياء، توس��عه و اصالح 
عرصه هاي جنگلي اجرا مي شود.

مدي��ركل مناب��ع طبيع��ي و آبخي��زداي چهارمحال و 
بختياري  س��اماندهي چراي دام، نظ��ارت بر اجراي 
طرح هاي مرتع داري، فعال س��ازي طرح هاي راكد 
و تهيه طرح مرتع داري را از برنامه هاي اجرايي اين 

اداره كل براي حفاظت از مراتع عنوان كرد.
 86/6 درصد مساحت چهارمحال و بختياري را عرصه هاي

منابع ملي ش��امل جنگل و مرتع تشکيل مي دهند. به 
گ��زارش ايرنا، بلوط ايراني گون��ه غالب و بنه، بادام، 
زالزال��ك و انواع بيد از گونه هاي جنگلي چهارمحال 

و بختياري به شمار مي روند.

قائم مقام س��ازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان،گفت: 
تخصيص اعتبارات آبياري تحت فشار به شهرستان هاي 
اين اس��تان، به تعداد متقاضيان بس��تگي دارد. وی  اظهار 
داش��ت: امسال،  بيش از 600 ميليارد ريال اعتبار در قالب 
اعتبارات ش��ورايعالي آب براي اجراي طرح هاي آبياري 
تحت فش��ار اين اس��تان اختصاص داده شده است. وي 
تأكيدكرد: براين اس��اس، 85 درص��د هزينه اجراي طرح 
آبياري تحت فش��ار توس��ط دولت و بقيه توس��ط خود 
متقاضي تأمين مي شود. قائم مقام سازمان جهاد كشاورزي 
استان اصفهان، با اشاره به اين كه اعتبارات شورايعالي آب 

به منظور كاهش خسارات خشکسالي در اختيار كشاورزان 
قرار مي گيرد، تصريح كرد: همچنين، بيش از 500 ميليارد 
ريال اعتبار ديگر نيز به منظور اجراي ساير طرح هاي مبارزه 

با خشکسالي در اختيار اين شورا قرار دارد.
نصر،  اظهار داشت: از مجموع اين ميزان اعتبار و براساس 
شاخص هاي تعداد قنوات، ميزان منابع آبي و توليد هفت 
درصد آن به كاش��ان اختصاص داده ش��ده است. شانزده 
طرح عمراني در بخش جهاد كشاورزي كاشان با اعتباري 
بالغ بر بيش از 7 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني و 

مشاركت مردمي افتتاح و كلنگ زني شد.

مدي��ركل حفاظ��ت محيط زيس��ت اس��تان اصفهان 
گف��ت: قوانين موج��ود در زمينه حفاظ��ت از محيط 
زيس��ت حالت ارشادی و نظارتی دارد و تمام مردم و 
 مسئوالن بايد با اجرای اين قوانين در اين زمينه تالش 

كنند.
احمدرض��ا الهيج��ان زاده با اش��اره به اي��ن كه تمام 
م��ردم و ذی نفع��ان موجود در جامعه باي��د از محيط 
زيس��ت و مناب��ع زيس��ت محيط��ی حفاظ��ت كنند، 
اظه��ار داش��ت: ام��روزه قواني��ن محيط زيس��ت در 
س��طوح مختل��ف محي��ط زيس��ت انس��انی، طبيعی، 
 ام��ور نظارت��ی، آموزش��ی و ام��ور ارتباط��ی اج��را 

می شود.
وی ب��ه نقش م��ردم در راس��تای ارتقا و س��اماندهی 
وضعيت محيط زيس��ت كش��ور اش��اره كرد و افزود: 
ارتقای وضعيت محيط زيس��ت ايران به عنوان كشور 
دارای رتبه نخست منطقه و دست يابی به استاندارد های 
مل��ی و جهانی در اين زمينه به مش��اركت و همکاری 

تمام مردم نياز دارد.
مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با اشاره 
به ضرورت فرهنگ سازی اين موضوع ميان شهروندان 
موج��ود در جامعه تصريح كرد: تم��ام قوانين موجود 
در ح��وزه محيط زيس��ت حالت ارش��ادی و نظارتی 
دارد و اج��رای وي��ژه اي��ن قوانين به فرهنگ س��ازی 
 مناس��ب آن مي��ان اقش��ار مختل��ف جامعه بس��تگی 

دارد.
وی با بيان اين كه اطالع رس��انی در زمينه موضوعات 
محي��ط زيس��ت باي��د افزاي��ش ياب��د، اضاف��ه كرد: 
مس��ئوالن بايد ب��ا اس��تفاده از ابزار های مناس��ب در 
زمينه موضوعات زيس��ت محيطی اطالع رس��انی های 

افزاي��ش  راس��تای  در  و  بدهن��د  انج��ام  را  الزم 
 دان��ش و آگاهی ه��ای زيس��ت محيطی م��ردم تالش

 كنند.
الهيجان زاده با اش��اره ب��ه اين كه تمام دس��تگاه ها و 
نهاد ه��ای اجرايی موجود در س��طح اصفهان بايد در 
راس��تای حفاظت از محيط زيست تالش كنند، تأكيد 
ك��رد: تعادل بخش��يدن ب��ه محيط زيس��ت طبيعی و 
س��اخت اس��تان به تالش، همکاری و مشاركت تمام 
 دس��تگاه ها و س��ازمان های اجرايی موجود در استان 

نياز دارد.
وی به اهميت نقش دانشگاه ها در اين زمينه اشاره كرد 
و ادامه داد: دانشگاه ها بايد با ارائه موضوعات زيست 
محيطی به دانشجويان و اطالع رسانی در اين زمينه به 
منظور حمايت از طرح های زيس��ت محيطی اقدامات 

الزم را انجام بدهند.

تولید ناخالص داخلی چهارمحال  و  بختیاری
 به 70 درصد می  رسد

معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری گفت: با ادغام وزارتخانه ها سهم بازرگانی استان در توليد 
ناخالص داخلی به ويژه در بخش خدمات تا 70 درصد قابل افزايش است. حميدرضا فروزنده در مراسم 
معارفه سرپرست سازمان جديد صنعت، معدن و تجارت اين استان با تأكيد بر اين كه اهميت صنعت، معدن 
و تجارت در كش��ور برای همه روش��ن است، اظهار داشت: قبل از ادغام وزارتخانه های صنايع و معادن و 
بازرگانی، جدايی صنعت و معدن و تجارت مشهود بود. وی اين ادغام را بسيار مثبت و تأثيرگذار در اقتصاد 
كشور بيان و تأكيد كرد: انجام ادغام وزارتخانه ها نيازمند مديريت جدی و نتيجه آن افزايش توليد ناخالص 
ملی اس��ت. فروزنده به اقدام دولت برای ادغام های وزارتی در سريع ترين زمان ممکن اشاره كرد و افزود: 
در اين زمينه مجلس شورای اسالمی همراهی بسيار خوبی داشت. معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و 
بختياری شرايط بازرگانی و صنعت و معدن در چهارمحال و بختياری را بسيار مطلوب ارزيابی و تصريح 
كرد: بايد در كمترين زمان ممکن تشکيالت مناسب سازمان جديد صنعت، معدن و تجارت در استان آماده و 
فعال شود. وی سهم بازرگانی استان در توليد ناخالص داخلی به ويژه در بخش خدمات را 55 تا 60 درصد 
دانست و گفت: اين سهم با ادغام وزارتخانه ها تا 70 درصد قابل افزايش است. فروزنده به وجود قابليت ها 
و مزيت های مناسب در چهارمحال و بختياری برای توسعه همه جانبه اشاره و خاطرنشان كرد: اين قابليت ها 
و مزيت ها در بخش صنعت، معدن و تجارت بس��يار مشهود هس��تند. وی افزود: رشد صادرات گمركی 

محصوالت غيرنفتی در چهارمحال و بختياری نشان از وجود همين قابليت و مزيت هاست.

مسئوالن برای اجرای قوانین محیط زیست همكاری كنند اختصاص بودجه 5 میلیارد ریالی
 به طرح صیانت از جنگل هاي لردگان 

سرمایه گذاری 600میلیاردی
براي اجراي طرح هاي آبیاري تحت فشار

تولید مصنوعات طالی اصفهان در كارگاه های غیرمجاز و زیرپله ای
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
ماه مهر برای هر كسی رنگ بويی خاص دارد. پاييز بوی 
مدرس��ه می دهد. حتی اگر بزرگ شده باشيم و خاطرات 
دوران مدرس��ه را م��رور كنيم. ش��عارش معکوس برای 
بازگش��ايی مدارس آغاز شده و تا چند روز ديگر صدای 
هياهوی دانش آموزان در مس��ير و داخل مدرسه ها شنيده 
می شود. ماه مهر نه فقط برای دانش آموزان ماه آغاز جنب 
و جوش است بلکه برای پدر و مادرها نيز با ماه های ديگر 
سال متفاوت اس��ت. اين روزها بيشتر خانواده ها در فکر 
تداركات وس��ايل مدرسه بچه هايشان هستند. هر چند كه 
ديگ��ر از كاغذهای كاهی و جا مدادی های بافتنی خبری 
نيست. و آن چه به چشم می خورد عکس شخصيت های 
فيلم هاس��ت. ماه مهر، بوی ماه مدرسه، مانتوهای رنگی، 
مقنعه های س��فيد كالس اولی ه��ا و... را نوي��د می دهد. 
تب و تاب بازگش��ايی در فضای ش��هر استشمام می شود 
و حتی افرادی را كه س��ال های زيادی از دوران مدرس��ه 
شان می گذرد نيز همگام با شور و شوق دانش آموزان پيش 
می روند. البته ديگر از تصميم گيری و حسنك كجايی و 
كوكب خانم كتاب فارس��ی خبری نيس��ت كتابها به كلی 

تغيير كرده است. 
حتی نظام ارزشيابی دانش آموزان نيز متفاوت شده و ديگر 
كمتر شاهد گريه دانش آموزان هستيم كه نمره 20 نگرفته 

است. 
ماه مهر، نش��ان از روزهايی دارد ك��ه دختر كوچولوهای 
كالس اولی با مانتوی صورتی و مقنعه سفيد، شيرين ترين 
روزه��ای زندگی خود را تجربه می كند، دوس��تان جديد 
پيدا می كنند با شوق وارد كالس درس می شود. شور اين 
روزها بيشتر در چش��مان كالس اولی انعکاس داشته كه 
برای قرار گرفتن در پش��ت ميزهای چوبی كوچك س��ر 
از پا نمی شناسند اما بزرگترها كمتر شوق رفتن به مدرسه 
و اول مه��ر را دارند. با آن كه بچه های امروز با بازی های 
رايانه ای خود را سر گرم می كنند و شخصيت های جنگجو 
بازيگران اصلی داستان هايش��ان هستند اما هنوز بچه هايی 
ديده می ش��وند كه به خاطر دوری چند ساعته از مادر يا 
پدر خود گريه هايشان س��رازير می شود كه برخی از اين 
ترسها به ترس از مدرسه باز می گردد اما بررسی ما نشان 
می دهد كه نظر اين گونه بچه ها كم است و بيشتر با شوق 

پا به خانه دوم خود می گذراند. 
امسال در استان اصفهان 68 هزار دانش آموز وارد كالس 

اول دبس��تان می ش��وند. معاون آموزش ابتدايی اداره كل 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان درجم��ع خبرنگاران 
ضمن اش��اره به نزديك بودن آغاز سال تحصيلی جديد 
گفت: مهر با مهربانی كودكانه در مدارس ابتدايی اس��تان 
آغاز می شود و آموزش ابتدايی در سال تحصيلی جديد به 

صورت ويژه دنبال می گردد. 
تحول آموزش ابتدايی در سال تحصیلی جديد 

معاون آموزش ابتدايی اداره كل آموزش و پرورش استان 
خاطر نشان كرد: آموزش ابتدايی در سال تحصيلی جديد 
با تغيير و تحوالت اساس��ی در م��دارس ابتدايی موجود 
در سطح كشور آغاز می ش��ود و در سال جاری محتوای 

آموزشی اين سطح به صورت ويژه متحول شده اند. 
نجمي��ه باجالن تصري��ح كرد: در س��ال تحصيلی جديد 
كتاب های درس��ی بر اس��اس برنامه ملی تدوين شده در 
حکومت جمهوری اس��المی ايران تغيي��ر يافته اند و اين 
كتابها بر اس��اس برنامه ملی در راستای تحول بنيادين در 

كشور تدوين شده اند. 
وی ضمن بيان اين كه نخستين كتاب برای سال تحصيلی 
جديد آماده ش��ده افزود: تخستين كتاب برای كالس اول 

ابتدايی در تمام دروس آماده شده و ايجاد تفکر، علم، عمل 
و اخالق با توجه به ارتباط انس��ان با خود، خدا و مردم از 

رويکردهای اصلی برنامه درس ملی محسوب می شود. 
هماهنگی كتب درس��ی كالس اولی ه��ا با برنامه 

ملی كشور: 
معاون آموزشی ابتدايی اداره كل آموزش و پرورش استان 
اصفهان درباره تغييرات كتاب های علوم و رياضی س��ال 
اول دوره ابتداي��ی خاطر نش��ان كرد: اي��ن كتب با تغيير 
رويکرد و محتوا به صورت اساسی متحول شده و با برنامه 

ملی كشور هماهنگ بوده و تدوين شده است. 
باجالن تعداد دانش آموزان كالس س��ومی اس��تان را 68 
ه��زار دانش آموزان اعالم و تصريح كرد: به معلمان بيش 
از 2 ه��زار كالس درس اول ابتدايی اس��تان آموزش های 
الزم در اين زمينه ارائه ش��ده اس��ت. وی با اشاره به اين 
كه در س��ال تحصيلی جديد برای اولين بار برنامه نمادين 
جش��ن آموزش قرآن در دوازدهم مهرماه جاری همزمان 
آغاز دهه كرامت برای دوره ابتدايی برگزار می شود گفت: 
موضوعات قرآنی بايد در سيستم آموزشی كشور ترويج 
داده شود و متوليان امور تربيتی بايد دانش آموزان را با اين 

موضوعات آشنا كنند. 
818 مدرس��ه ابتداي��ی در اصفه��ان يک نوبته 

شده اند: 
در خصوص يك نوبته شدن مدارس ابتدايی و علت اين 
امر از مدير كل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان سئوال 
شد كه وی اينگونه پاسخ داد: تاكنون 818 مدرسه ابتدايی 
موج��ود در اصفهان ي��ك نوبته ش��ده اند و اين مدارس 
از ابت��دای س��ال تحصيل��ی جديد در نوبت صب��ح اداره 

می شوند. 
عامليات تصريح كرد: اين موضوع در دستور كار مسئوالن 
اجراي��ی قرار دارد و اداره مدرس��ه در نوبت صبح و يك 
نوبته ش��دن مدارس ابتدايی از تحوالت اساسی و بنيادين 

در نظام آموزشی كشور محسوب می شود. 
وی افزود: در سال های گذشته بيش از 40 درصد از دانش 
آم��وزان اصفهانی دوره ابتدايی در م��دارس نوبت بعد از 
ظهر به تحصيل اشتغال داشته اند و كمبود فضا در سيستم 
آموزش��ی اصفهان از مهم ترين داليل اين موضوع است. 
مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان ضمن اشاره به 
هزينه مورد نياز جهت ايجاد كالس درس، فضای آموزشی 
و يك نوبته شدن مدارس ابتدايی خاطر نشان كرد: هزينه 
ايج��اد دو هزار كالس درس در اصفهان برابر بيش از 10 
سال بودجه نوسازی و عمرانی استان اصفهان كه تنها برای 

ساخت مدارس هزينه می شود. 
گفتنی است: هيچ بودجه ويژه و فضای اختصاصی برای 

ساخت اين مدارس در استان هزينه نشده است. 
 مدي��ر كل آم��وزش و پ��رورش اس��تان درب��اره انتق��ال 
دان��ش آم��وزان نوبت عصر به نوبت صب��ح گفت: بيش 
از 93 درص��د از دانش آموزان اصفهان��ی از نوبت عصر 
ب��ه مدارس نوبت صبح منتقل ش��ده اند و به دليل كمبود 
امکان��ات برای ديگر دانش آموزان اين موضوع برای آنها 

ميسر نشده است. 
عامليان افزود: 818 مدرسه ابتدايی موجود در اصفهان يك 
نوبته ش��ده اند و از ابتدای سال تحصيلی جديد در نوبت 
صبح اداره می گردند. وی ضمن بيان اين كه اداره مدارس 
در نوبت صبح از خواسته های مردم است گفت: در آينده 
نزديك تمام مدارس ابتدايی تحت پوشش اين طرح قرار 
می گيرند كه اميد اس��ت با برنامه ريزی درست مسئوالن 
مش��کل هفت درصد باقی مان��ده از مدارس نيز بر طرف 

شود.

 مهرناز مهربان

زنی در دادگاه خانواده گفت: پدرش��وهرم آلزايمر دارد و 
شوهرم به او وابسته است و به همين دليل من بايد كار های 
پدر شوهرم را انجام دهم ولی ديگر از اين زندگی خسته 
شده و نمی توانم با آلزايمر پدر شوهرم زندگی كنم. چرا 

كه هر حرفی را بايد چند بار به او گفت. 
مردی ب��ا مراجعه به دادگاه خانواده دادخواس��ت تمکين 
زن خ��ود را به قاضی غالمرض��ا احمدی دادرس مجتمع 
قضايی خانواده ارائه كرد. اين مرد در برابر قاضی اين شعبه 
با بيان اين كه 27 س��ال از زندگی مشتركمان می گذرد و 
مادرم را در س��ن پنج س��الگی از دس��ت دادم و طی اين 
27 سال در طبقه باالی منزل پدرم زندگی می كنيم، اظهار 
داشت: همسرم ايرادگير است و رفتار های بچه گانه اش مرا 
به س��توه آورده است. وی ادامه داد: يك خانه 180 متری 
در طبقه باالی خانه پدريم دارم ولی با اين تفاسير همسرم 
اي��راد گرفته و حاضر به تمکين نيس��ت و می خواهد كه 
جای ديگری زندگی كني��م.زن در دادگاه خانواده حضور 
داش��ت و با بيان اين كه مشکالت زندگی ام را تا به امروز 
با خانواده ام در ميان نگذاشته ام، گفت: پدرشوهرم در طبقه 
پايي��ن منزل ما زندگی می كند و اين موضوع برايم عذاب 
آور اس��ت. وی ادامه داد: در واقع پدر شوهرم دائم از من 
انتظار دارد كه او را س��ر و سامان دهم و كارهای منزلش 

را انجام دهم و هر گاه مهمان به خانه ما می آيد، او شروع 
به ناسزا گفتن می كند. زن در ادامه افزود: خانواده شوهرم 
از ابتدا با من مش��کل داشتند و هر بار سر مسأله ای با من 
دعوا می كردند و من تا به امروز صبر و گذش��ت كردم تا 
همه چيز حل ش��ود ولی رفتار های آنها به خصوص پدر 
شوهرم بدتر شد. زن ادامه داد: من منزل پدری و خانواده ام 
را كه در ش��هری ديگر بودند، به خاطر زندگی مشتركمان 
رها كرده و به تهران آمدم ولی ديگر تحملم تمام ش��ده و 
ب��ه منزل پدرم رفته ام. قاضی احمدی خطاب به زن اظهار 
داش��ت: آيا حاضر به تمکين از ش��وهرت هس��تی و اگر 
حاضر نيس��تی، دليل خود را برای دادگاه بيان كن.زن در 
پاسخ به س��ئوال قاضی گفت: در خانه ای كه زندان است 
تمايل به زندگی كردن ندارم و منزلی مستقل و به دور از 
پدرش��وهرم می خواهم چرا كه از اين وضع خسته شدم. 
قاض��ی احمدی بي��ان كرد: بايد در بي��ن زن و مرد تعامل 
برقرار باش��د و زمانی كه استقالل در خانه وجود نداشته 
و ادامه زندگی برای زن ممکن نباش��د، مرد موظف است 
كه مسکن مستقل تهيه كند. مرد در حضور قاضی احمدی 
اظهار داشت: زنم 27 سال در كنار من بود و می داند كه من 
طی اين همه س��ال زندگی مشترك برای رفاه آنها يك بار 
ه��م مرخصی نگرفتم.وی ادامه داد: من يك دختر ازدواج 
كرده و يك پس��ر 17 ساله دارم كه برای خرجی آنها يك 
بار هم كم نگذاشته ام و دائم به دختر و دامادم وجه نقد به 

مقدار زياد می دهم. وی با اشاره به اين كه بازنشسته وزارت 
كشاورزی هستم، اظهار داشت: تا زمانی كه به پدرشوهرم 
نزديك هس��تيم راضی به بازگشت نيستم چرا كه خسته 
شدم از اين كه دائم بايد به پدر شوهرم رسيدگی كنم.مرد 
در حضور قاضی احمدی عنوان كرد: همسرم مهريه اش را 
اجرا گذاش��ت و مرا ممنوع الخروج كرد ولی با اين حال 
من دوستش دارم و می خواهم او به زندگی بازگردد. زن در 
پاسخ به صحبت های مرد، افزود: زمانی كه شوهرم قصد 
رفتن به خارج از كشور )آمريکا( را داشت، من مجبور به 
اين كار شدم و قصد دريافت مهريه ام را نداشتم. قاضی اين 
پرونده گفت: زمانی كه سند ازدواج را امضا می كنيد نسبت 
به يکديگر تعهد پيدا كرده و مرد بايد مهريه كه عندالمطالبه 
اس��ت، هر لحظه كه زن درخواس��ت كند، بپردازد. زن در 
ادامه عنوان كرد: پدرش��وهرم به دليل اين كه آلزايمر دارد، 
رفتار هايش غير قابل تحمل است و من را مجبور می كند 
تا هر كاری كه بخواهد از تميز كردن خانه تا دادن قرص 
به او را انجام ده��م. قاضی احمدی خطاب به زن گفت: 
هر كاری كه برای پدرش��وهر پي��رت انجام می دهی فقط 
برای رضای خداست و اجر آن را می بينی بنابراين بايد در 
زندگی مشترك گذشت داشته باشيد. مرد در برابر قاضی 
احم��دی با بيان اين كه طی اين 27 س��ال م��ا را از خانه 
بيرون نکردن��د و از اين به بعد هم نمی كنند، عنوان كرد: 
من ديابت داش��ته و همسرم بايد مراعات حالم را بکند و 

فرزند و داماد نيز دارم ولی با اين توصيف همسرم به من 
اطمينان ندارد چرا كه هر گاه كه ملکی می خرد، س��ند آن 
را در خانه پدرش به دور از چش��م من نگهداری می كند. 
قاضی احمدی بيان كرد: در حال حاضر 27 سال از زندگی 
مش��تركتان می گذرد و حيف اس��ت ك��ه دور از يکديگر 
زندگ��ی كنيد، بنابراين به زندگی بازگرديد. زن در ادامه با 
بيان اين كه شوهرم دائم با دوستانش به باغ می رود، اظهار 
داشت: رسيدگی به پدرشوهرم توسط شوهرم باعث شده 
كه او با من و فرزندانمان برای مسافرت همراه نشده و ما 
را به تنهايی به انگليس، كيش و حتی شمال بفرستد. مرد 
در ادامه با بيان اين كه تنها خواهان بازگش��ت همسرم به 
خانه هس��تم، اظهار داشت: من پول كارگر منزلمان را نيز 
می دهم ولی باز هم همس��رم مدعی است كه از خرجی و 
رس��يدگی به زندگی كم می گذارم. قاضی اين پرونده در 
انتها و بعد از ش��نيدن اظهارات زن و مرد، خطاب به مرد 
عنوان كرد: تا می توانی دل همس��رت را به دست بياور و 
هر گاه به پدرت رس��يدگی كرد، از او تش��کر كن چرا كه 
او وظيفه ای در اين خصوص ندارد. وی با بيان اين كه در 
حد توان خانه ای مس��تقل تهيه كن، ادامه داد: درخواست 
من اين اس��ت كه بر س��ر زندگی بازگشته و نگذاريد اين 
27 س��ال زندگی مشترك نابود شود. بعد از صحبت های 
قاضی دادرس شعبه  مجتمع قضايی خانواده، حکم تمکين 

زن صادر شد.

اخبار

جامعه

شمارش معکوس برای آغاز سال تحصیلی جدید 

رفتارهای پدرشوهر مرا به ستوه آورده است

مدير پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:
جمع آوری بیش از 1000 تابلو غیرمجاز 

از سطح شهر
زاينده رود

مدير پيش��گيری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با تأكيد بر ضرورت 
ساماندهی تابلوهای غيرمجاز اظهار داشت: در چند ماه اخير به منظور ساماندهی سيما 
و منظر شهری بيش از 1000 تابلو تبليغاتی و غيرمجاز از سطح شهر جمع آوری شده 
اس��ت. به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان، گسترش شهرنشينی در چند دهه 
اخير استفاده از انواع تابلوهای تبليغاتی را باعث شده بود و نبود مقررات جامع و مدون 
موجب گرديده استفاده از اين وسيله پيام رسان به دلخواه دارندگان تابلوها درآيد كه 

اين موضوع باعث بی نظمی و از بين بردن سيمای زيبای شهری شده است.
يکی از معضالت موج��ود آلودگی بصری، افزايش بيش از حد تابلوهای تبليغاتی و 
نابسامانی ناشی از آنها در سطح شهر است كه عالوه بر، برهم زدن آرامش شهروندان 

زيان های روحی و روانی زيادی بر آنها تحميل می شود.
مدير پيشگيری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در اين خصوص گفت: اين 
حق طبيعی هر ش��هروندی است كه خواهان س��اماندهی تابلوهای سر در مغازه ها و 

تابلوهای تبليغاتی و در يك كلمه ساماندهی شيوه های تبليغاتی باشند.
احمدرضا شفيعی اظهار داشت: شهروندی كه با عبور از خيابان های شهر در يك مکان 
چندين تابلو تبليغی را در اندازه، مدل و رنگ های مختلف می بيند فشار روانی و عصبی 

زيادی را در تفکيك آنها از يکديگر و درك پيام آنها تحمل می كند.
وی با اشاره به اين كه طبق قانون فضاهای عمومی سطح شهر متعلق به شهرداری است 
و تمام واحدها اعم از تجاری، آموزشی، صنعتی و غيره ملزم هستند قبل از هر گونه 
نصب تابلو تبليغاتی نسبت به اخذ مجوز از سوی شهرداری اقدام نمايند، تصريح كرد: 
رعايت نکردن قوانين موجب شده بسياری مبادرت به انجام تبليغات شهری غيرمجاز 
و نصب تابلوها برخالف ضوابط نمايند كه اين وضعيت نه تنها زيبنده ش��هر نيس��ت 
بلکه موجب نارضايتی ديگر شهروندان شده و مشکالت عديده ای را برای شهر ايجاد 
می كند. مدير پيش��گيری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با تأكيد بر اين كه 
عالوه بر نصب تابلوها در محل های غيرمجاز ابعاد تابلوهای تبليغاتی در مقياس های 
وسيع، بلندی و كوتاهی نيز رعايت نشده است،  خاطرنشان كرد: در اين راستا بعد از 
تشکيل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان، مديريت پيشگيری و رفع تخلفات شهری 
همگام با اين سازمان رفع تخلفات شهری غيرمجاز و ساماندهی تابلوها را در دستور 

كار قرار داده است.
شفيعی با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی تابلوهای تبليغاتی غيرمجاز 
ادامه داد: تاكنون 1841 مورد اخطاريه برای متخلفان در س��طح مناطق 8 و 12 صادر 
گرديد كه از اين تعداد 360 مورد توس��ط مالکين رفع تخلف شده است و 906 تابلو 
غيرمج��از در محدوده خيابان های كاوه،  ام��ام خمينی، گلخانه خانه اصفهان، فروغی، 
رباط، بهارستان شرقی و غربی نيز توسط واحدهای پيشگيری و رفع تخلفات شهری 
اين مناطق جمع و مابقی نيز پس از اتمام مهلت مقرر در اخطاريه ها جمع آوری خواهد 
ش��د. ش��فيعی افزود: مالکين واحدهای صنفی، تجاری، صنعت��ی و اداری و... قبل از 
هر اقدامی برای نصب تابلو الزم اس��ت با مراجعه به س��ازمان زيباسازی و آگاهی از 

دستورالعمل ها، ضوابط و قوانين موجود در اين خصوص اقدام نمايند.
وی در پايان نيز از آن دس��ته از شهروندانی كه خود مبادرت و اقدام به رفع تخلف و 

جمع آوری تابلوهای غيرمجاز نمودند قدردانی و تشکر كرد.

كاهش 5 درصدی ازدواج در 5 ماهه نخست 
سال جاری

تعداد ازدواج های ثبت شده در پنج ماه نخست سال جاری در استان اصفهان، 23 هزار 
و 316 مورد بوده اس��ت كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل، 4.48 درصد كاهش 

يافته است.
مدير كل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تعداد طالق ثبت شده در پنج ماهه نخست 
سال 89 در استان اصفهان، سه هزار و 271 مورد بوده است كه با 1/22 درصد افزايش 

در سال جاری به سه هزار و 311 مورد رسيد.
 محمود علی پور با بيان اين كه ازدواج های صورت گرفته در پنج ماهه ابتدای سال 89، 
24 هزار و 502 مورد بوده است، تصريح كرد: اين آمار در سال جاری با 4/84 درصد 
كاهش به 23 هزار و 316 مورد رس��يد. وی با اش��اره به اين كه تعداد والدت و فوت 
ثبت ش��ده در اس��تان اصفهان در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به ترتيب 1/14 و 0/43 درصد افزايش داشته است، اظهار داشت: والدت ها و 
فوت های ثبت شده در اين مدت، به ترتيب 31 هزار و 676، و 10 هزار و 702 مورد 
بوده است.به نقل از موج مدير كل ثبت احوال استان اصفهان در ادامه خطاب به مردم 
استان گفت: شهروندان اصفهانی می توانند در صورت تغيير كد پستی و نشانی محل 
س��کونت مندرج در كارت شناسايی ملی خود در اسرع وقت به سايت سازمان ثبت 
احوال به نشانی WWW.sabteahval.ir مراجعه كرده و نسبت به ارائه درخواست 
تعويض كارت شناسايی ملی با كد پستی جديد به صورت الکترونيکی و بدون حضور 

در ادارات ثبت احوال اقدام كنند.

مردی كه به همراه همسر سابق خود، شوهر موقت وی را به قتل رسانده 
بود، به قصاص، حبس و ش��الق محکوم ش��د. همسر سابق وی هم بايد 
18 س��ال در زندان بماند. اواخر اس��فند س��ال 87 خانواده مرد جوانی به 
نام مس��عود ب��ا مراجعه به پليس آگاهی تهران مدعی ش��دند وی از چند 
روز گذش��ته ناپديد ش��ده و ديگر به خانه نيامده است.مدتی از گم شدن 
مس��عود گذشته بود كه جسد سوخته او در صندوق عقب خودروی وی 
حوالی فرديس كرج شناسايی و پيدا شد.مأموران پليس با انجام تحقيقات 
گسترده س��رنخ اين قتل را در خانه همسر موقت مسعود يافتند و بعد از 
اينکه مهناز را دس��تگير كردند، او به ارتکاب قتل مسعود به همراه شوهر 

سابقش اعتراف كرد.
مهن��از در اعترافات خود گفت قرار بود ش��ب حادثه با نقش��ه ای از قبل 
طراحی ش��ده مسعود را به خانه بکشانيم تا تعدادی سفته را امضا كند اما 
وقتی با ممانعت او روبه رو ش��ديم، ش��وهرم او را خفه كرد.شوهر سابق 
مهناز به نام صابر هم دس��تگير ش��د و او هم به ارتکاب قتل و سوزاندن 

جس��د و خودروی مس��عود اعت��راف كرد.به نقل از فارس ب��ا اعترافات 
متهمان قرار مجرميت آنها از س��وی دادس��رای جنايی ص��ادر و پرونده 
برای رس��يدگی به دادگاه كيفری ارس��ال شد. نماينده دادستان با توجه به 
كيفرخواس��ت صادره اتهام صابر را مباشرت در قتل و سوزاندن جسد و 
همچنين س��رقت و اتهام مهناز را معاونت در قتل عنوان كرد و خواستار 
مجازات آنها شد. اوليای دم نيز خواسته خود را قصاص متهم رديف اول 
عنوان كردند.در ادامه جلس��ه، صابر در جايگاه قرار گرفت و گفت: شب 
حادثه به خانه مهناز رفتم و تا آن ش��ب اصاًل مسعود را نديده بودم. تازه 
رسيده بودم كه مسعود هم به آنجا آمد. من به اتاق دخترم رفتم كه آنها با 
هم درگير شدند و مسعود شروع به فحاشی كرد. وی ادامه داد: كنترلم را 
از دست دادم و بعد از اين كه از اتاق خارج شدم، به مسعود حمله كردم 
و گلوی او را به قدری فش��ار دادم تا بی حال شد. بعد با شال مهناز او را 
خفه كردم. صابر گفت: يك ملحفه دور او پيچيديم و با خودروی خودش 
 به س��مت كرج رفتيم و در بي��ن راه مقداری بنزين تهي��ه كرديم. بعد از 
اين كه به نزديکی فرديس رس��يديم از مهناز خواس��تم خودرو را متوقف 
كند. بنزين را روی جس��د كه داخل صندوق عقب بود ريختم و جس��د 
را آتش زدم. وی در پايان اظهاراتش گفت: قتل بدون نقش��ه قبلی بود و 
مهناز هيچ دخالتی در آن نداشت.بعد از اظهارات صابر، مهناز در جايگاه 
قرار گرفت و با رد اتهام خود گفت: مس��عود همسر موقت من بود و آن 
ش��ب بعد از اين كه به خانه من آمد و صابر )شوهر سابقم( را ديد، باهم 
درگير ش��دند. من دخالتی در قتل نداشتم و هركاری كردم نتوانستم آنها 
را جدا كنم.مهناز درباره اظهارات قبلی خود مبنی بر اين كه مس��عود را با 
نقش��ه قبلی و برای گرفتن امضای سفته به خانه كشيده بودند، گفت: اين 
اظهارات را به دروغ عنوان كردم و صحت ندارد.بعد از اظهارات متهمان، 
قاضی همتيار ختم جلسه را عنوان و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، 
صابر را به اتهام قتل عمد و س��وزاندن جس��د و سرقت به قصاص،  2/5 
س��ال حبس، 74 ضربه شالق و پرداخت ديه و همچنين مهناز را به اتهام 
معاونت در قتل، سرقت، سوزاندن جسد و ارتباط نامشروع در مجموع به 

تحمل 18 سال حبس و 165 ضربه شالق محکوم كرد.

يك كارشناس پيشگيری از اعتياد عالئم مشکوك كننده اعتياد را تشريح 
كرد و گفت: عوض ش��دن خلقيات، بی حرمتی به والدين و گوشه گيری 

از مهمترين اين نشانه هاست..
هومن نارنجی ها اظهار داش��ت: عوض ش��دن خل��ق، تغيير رنگ اتاق، 
گوش��ه گيری و تغيير در رفتارها و ظاهر برخی از عالئم مشکوك كننده 
اعتي��اد فرزندان اس��ت كه بايد خانواده ها به آن آگاهی داش��ته باش��ند.
وی اف��زود: رف��ت و آمد با افرادی كه در مصرف مواد مخدر ش��ناخته  
ش��ده اند، س��يگار كش��يدن، غيبت های غير موج��ه و بی حوصلگی از 
ديگر رفتارهای مش��کوك كننده اوليه هس��تند و در رفت��ار نوجوانان به 
 ويژه پسران ممکن اس��ت ديده شود كه خانواده ها بايد اين تغييرات را 

رصد كنند.
ب��ه نقل از فارس نارنجی ه��ا با بيان اين كه اگر خانواده ها در اين حوزه 
غفلت كنند ممکن اس��ت راهی برای برگش��ت وجود نداش��ته باش��د 
اضافه كرد: در كنار اين موضوعات نش��انه های اصلی ديگری نيز مانند 
چش��م های قرمز، ش��ب تا صبح نخوابيدن، پرخاش��گری، پول دزدی، 
برداش��تن لوازم منزل، سر كار نرفتن، نخوابيدن در شب، از خواب بلند 
نش��دن در صبح، نامنظم شدن س��اعت های ورود و خروج، خنده های 
 بی مورد، پرحرفی وجود دارد كه می تواند از ديگر نشانه های اين موضوع 

باشد.
وی خاط��ر نش��ان كرد: همچنين بی حرمتی به پ��در و مادر، جای زخم 
و جوش روی پوس��ت، حالت تنگی و گش��ادی در مردمك چش��م به 
طور غير معمول، حرف زدن با خود، دچار توهم شدن، دوست داشتن 
تنهايی، حذر داش��تن از س��فر و گم شدن در س��فر و الغری مفرط از 
عالئم قطعی مصرف مواد مخدر اس��ت.نارنجی ها يادآور ش��د: در اين 
هنگام خانواده ها بايد وارد كار ش��وند كه اگر اين اتفاق نيفتد و خانواده 
ف��رد را راغب ب��ه رفتن به مركز مداخالت رفت��اری نکند وضع از اين 
 بدتر می ش��ود و ديگر آن موق��ع كنترل و نگهداری معتاد بس��يار بدتر 

می شود.

پیگیری
عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:
 اسناد معتبری مبنی بر همكاری گروه 

انحرافی در اختالس بزرگ داریم
عضو كميس��يون امنيت ملی مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا بيان اين ك��ه به دنبال 
پيگيری های صورت گرفته س��رنخ قضيه اختالس س��ه ه��زار ميلياردی به جريان 
انحرافی ختم می ش��ود، گفت:  اس��ناد معتبری مبنی بر همکاری گروه انحرافی در 

اختالس بزرگ داريم.
عوض حيدرپور در جمع خبرنگاران در ش��هرضا با بيان اين مطلب افزود: يکی از 
مس��ائلی كه در حال حاضر در تمامی محافل جامعه مطرح اس��ت، بحث اختالس 
بزرگ صورت گرفته در بانك صادرات است كه با همت مسئوالن ابعاد گسترده ای 
از آن روشن شده است.وی ادامه داد: در جريان اين اختالس، مدير فوالد خوزستان 
بر اس��اس يك فرآيندی كه از طريق دفتر رياس��ت جمهوری واگذار ش��ده است، 
اقدام به دريافت مبالغ بااليی تحت عنوان س��ند اعتباری از طريق يکی از بانك ها 
كرده اس��ت.نماينده مردم شهرضا در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به پيگيری 
موضوع اين اختالس در طول ش��ش ماه گذش��ته اف��زود: از زمانی كه اين جريان 
از بررس��ی اين موضوع مطلع ش��د به طور ضربتی اقدام به جعل بيش از دو هزار 
ميليارد تومان اعتبار اس��نادی كرده و از طريق بانك صادرات شعبه كارخانه فوالد 

خوزستان اقدام به نقد اين اسناد كرده است.
وی ب��ا اش��اره به دس��تگيری عناصر اصلی اي��ن جريان در اوايل مرداد ماه س��ال 
ج��اری تصريح كرد: به محض احراز  ش��خصيت عناصر اصل��ی جريان، متهمان 
در روز س��وم مرداد س��ال جاری دستگير می ش��وند و فرآيند بررسی وارد مرحله 
جديدی می ش��ود.حيدرپور با اش��اره به ردپای جريان انحراف��ی در اين اختالس 
گف��ت: اين جريان ب��رای اجرای برنامه های خ��ود در آينده به دنب��ال منابع مالی 
بزرگ اس��ت و بی شك برای نيل به اهداف خود به اين راهکارها متوسل شده اند.
به نقل از فارس وی با اشاره به لزوم اتخاذ سياست جدی از سوی رئيس جمهور 
در قب��ال اين قضيه تصريح ك��رد: اين پرونده بزرگ با ت��الش و پيگيری مجدانه 
مسئوالن وارد اين مرحله شده است و برخورد شايسته با سران اين جريان خواسته 
صريح مردم از ش��خص رئيس جمهور اس��ت.نماينده مردم ش��هرضا در مجلس 
ش��ورای اسالمی از وجود مدارك و اس��ناد متعدد در زمينه فعاليت های اين گروه 
 خبر داد و اظهار داش��ت: در صورت كم كاری رئيس جمهور در قبال اين پرونده 
 قوه قضاييه و ساير نهادهای مسئول به صورت جدی وارد مرحله نهايی اين پرونده 

می شوند.  

قصاص، حبس و شالق 
مجازات زوجی كه بعد از طالق مرتكب قتل شدند

بی حرمتی به والدین، گوشه گیری 
و بی نظمی مهم ترین عالئم شروع 

اعتیاد فرزندان
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نویسندگان جوان در پیچ و خم چاپ کتاب

فرهنگ و هنر
سینما

نمایش سه فیلم از »رضا میركریمي«
 در جشنواره رویش

همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت »سيدرضا ميركريمی« در هفتمين جشنواره 
فيلم كوتاه دينی رويش، سه گانه منتخب اين كارگردان در اين جشنواره به نمايش 
در م��ی آيد. به گزارش روابط عمومی جش��نواره رويش، در روزهای برپايی اين 
جش��نواره س��ه فيلم »زير نور م��اه«، »خيلی دور خيلی نزدي��ك« و »يه حبه قند« 
ساخته »س��يدرضا ميركريمی« برای عالقه مندان به نمايش درمی آيد و پس از آن 
ميركريمی از تجربيات و ديدگاه های خود در زمينه ساخت فيلم های دينی سخن 
خواهد گفت. هفتمين جش��نواره فيلم كوتاه دينی رويش از 29 تا دوم آبان ماه در 

مشهد مقدس برگزار می شود.

»لبخند آفتاب« برای تقدیر از لبخندسازان
دومين همايش »لبخند آفتاب« در قالب جشنواره فيلم های كمدی برگزار می شود. 
اين همايش با هدف توجه به سينمای كمدی ايران سال گذشته در قالب »تجليل 
از پيشکسوتان عرصه طنز سينما و تلويزيون« از سوی موسسه نسل آفتاب برگزار 
و با اس��تقبال بس��يار خوبی رو به رو ش��د. در اين همايش از چهره هايی همچون 
مرتضی احمدی، سعدی افشار، زنده ياد محمد ورشوچی، مرضيه برومند، عليرضا 
خمس��ه، اكبر عبدی، رضا بابك، سيروس گرجس��تانی، گوهر خيرانديش، ماهايا 
پطروس��يان، بيژن بيرن��گ، داريوش كاردان و ... تقدير ب��ه عمل آمد و همچنين 
از زن��ده  ياد علی حاتمی و زنده ياد منوچهر نوذری تجليل ش��د. سياس��ت اين 
جشنواره كه قرار است از امسال به صورت دو ساالنه به كار خود ادامه دهد نگاه 
ويژه به سينمای كمدی و تقدير از كسانی است كه در اين عرصه فعاليت می كنند. 
»لبخند آفتاب« در حال حاضر تنها همايش و جش��نواره ای اس��ت كه به سينمای 
كمدی می پردازد و قصد دارد رقابتی را در اين زمينه بين دس��ت اندركاران آن به 

وجود آورد. اين جشنواره 17 آبان 1390 در تهران برگزار خواهد شد.

»خیابان هاي آرام« كمال تبریزي پروانه 
نمایش گرفت

فيلم س��ينمايی »خيابان های آرام« آخرين س��اخته »كمال تبري��زی« مجوز پروانه 
نماي��ش دريافت كرد. فيلم س��ينمايی »خيابان های آرام« آخرين س��اخته »كمال 
تبريزی« پس از حاش��يه های مختلف درخصوص اكران ي��ا عدم اكران، باالخره 
توانس��ت مجوز پروانه نمايش خود را از ش��ورای صدور پروانه نمايش دريافت 
كن��د. اي��ن فيلم پس از نمايش در جش��نواره فيلم فجر س��ال گذش��ته با حرف 
و حديث ه��ای فراوان��ی همراه ش��د و از آن زمان زمزمه هايی مبن��ی بر توقيف 
فيلم به گوش می رس��يد. بر اس��اس اين گزارش، فيلمبرداری اين فيلم به ش��کل 
كامل در كش��ور ارمنس��تان انجام ش��ده و نيکی كريمی در نق��ش يك خبرنگار 
يك برنامه تلويزيونی به همراه حس��ن معجونی، لعي��ا زنگنه، محمدرضا فروتن 
و رض��ا داوودن��ژاد ايفای نقش می كند. »خيابان ه��ای آرام« مضمونی طنز دارد و 
تهيه كنندگی آن برعهده »سيدمحمود رضوی« است. »كمال تبريزی« دو شب قبل 
در آيين نکوداش��ت و بزرگداش��ت پانزدهمين جشن سينمای ايران به همراه سه 
س��ينماگر ديگر مورد تجليل قرار گرف��ت و پس از دريافت تنديس خود از عدم 
صدور پروانه نمايش فيلم هايش گاليه كرد. فيلم ديگر تبريزی با عنوان »پاداش« 

هم هنوز نتوانسته مجوز پروانه نمايش دريافت كند.

 زهرا نوبخت
اگرچ��ه بي��ن نويس��ندگی و ناش��ری ارتب��اط 
تنگاتنگی وج��ود دارد اما اين دو به طور كامل 
متفاوت از هم هس��تند و دنيای متفاوتی دارند. 
دنيای نويس��ندگی دنيای پژوه��ش، خلق اثر و 
كنجکاوی اس��ت و دنيای ناشر، دنيای توليد و 
انتش��ار و گاهی ف��روش كاالی فرهنگی به نام 
كتاب اس��ت. نويس��نده ای كه خودش به ناشر 
تبديل می ش��ود نه تنها خالقيت نويسندگی اش 
آسيب می  بيند بلکه بعضا چون با حوزه توليد، 
عرضه و فروش كتاب آشنا نيست به كتاب هم 
آس��يب می زند. انتشار و فروش كتاب سيستمی 
به ن��ام توليد و توزيع می  خواهد كه بايد حرفه  
ای باشد. اما هميشه هر معلولی يك علتی دارد 
و هميش��ه بايد دنبال علت ي��ك پديده بود، به 
راستی چرا برخی نويسندگان تصميم می گيرند 
خودش��ان وارد اين گود ش��وند و كتابش��ان را 
با دس��تان خويش به مخاطبان برس��انند. غالب 
انتشاراتی ها به راحتی حاضر نيستند به صورت 
مس��تقيم و مستقل اقدام به سرمايه گذاری روی 
كتاب كنند، به خصوص اگر نويس��نده تازه كار 
باشد. از طرفی سودی هم كه بوسيله ناشر بابت 
انتش��ار كتاب دريافت می شود خيلی زياد است 

و بعضا تا 50 درصد هم می رسد و بنابراين اين ها باعث می شود كه برخی 
نويس��ندگان ترغيب شوند كه خودشان به توليد و انتشار كتاب رو بياورند 
كه هم س��ود فروش كتاب به خودشان برسد و هم نخواهند به ناشر پولی 
پرداخ��ت كنند. غافل از اينکه اين راه ه��زاران پيچ و خم دارد كه گذر از 

آنها برای نويسنده مشکل است.
مشکل اصلی، مراكز نشر است

يك نويس��نده ج��وان گفت: مش��کل اصل��ی در زمينه چاپ كت��اب آثار 
نويس��ندگان جوان مراكز نشر هس��تند. سعيده زادپوش در گفتگو با ايسنا، 
در زمينه مش��کالت چاپ كتاب برای نويس��ندگان ت��ازه كار اظهار كرد: 
مراكز نش��ر عقيده دارند نويس��نده بايد معروف باش��د ت��ا كتاب مخاطب 

داش��ته باشد و بفروش��د. وي افزود: ناشران از نويس��ندگان جوان و تازه 
كار می خواهند خود آنها روی كتابش��ان س��رمايه گ��ذاری كنند، در حالي 
كه وظيفه يك نويس��نده، سرمايه گذاری روی كتاب نيست، بلکه نويسنده 
بايد ناش��ر مناس��ب پيدا كند و پس از بستن قرارداد با آن، به گرفتن مجوز 
و فيپا )شابك( از وزارت ارشاد بپردازد. زادپوش درباره مشکالت مربوط 
به اعطای مجوز چاپ كتاب بيان كرد: مش��کل مميزی نس��بت به گذشته، 
تش��ديد شده و روی هر كلمه ای حساس��يت وجود دارد. وي خاطر نشان 
كرد: وزارت ارش��اد و يا حوزه هنری می توانند مراكز نشر وابسته به خود 
را داشته باشند و از نويسندگان تازه كار حمايت كنند. اين نويسنده جوان 
در مورد نق��ش انجمن های ادبی و تأثير آنها در چاپ كتاب نويس��ندگان 
تازه كار، اضافه كرد: در س��ال های اخير، نويس��ندگان در فرهنگسراها و 

انجمن ه��ای ادبی دور هم جمع می ش��وند، ولی 
اين انجمن ها و NGO ها نقش زيادی در چاپ 
كتاب نمی توانند داش��ته باش��ند، چ��را كه چاپ 
كتاب نياز به س��رمايه گذاری دارد و نويسندگان 
سرمايه ای برای چاپ كتاب ندارند. وي ادامه داد: 
با اين وجود شناسايی و معرفی نويسندگان جوان 
و تازه كار توس��ط انجمن های ادبی، قابل تحسين 
است. نشريات ادبی هم توسط همين NGoها و 
محافل ادبی، چاپ می شود، اما همين نشريات به 
صورت داخلی و گاه نامه چاپ مي شوند، چرا كه 
چاپ نش��ريات ادبی به صورت سراسری نياز به 
س��رمايه دارد و در نتيجه نش��ريات يادشده، تأثير 
كاف��ي بر جامعه ندارند. زادپ��وش گفت: مردم و 
مخاطبان هم در اس��تقبال نکردن ناش��ران نسبت 
به نويس��ندگان جوان تأثير دارند. در واقع هزينه 
ب��االی كت��اب و ميزان اندك مطالعه باعث ش��ده 
مخاطب��ان كمتری در حوزه كتاب وجود داش��ته 
باش��د. نکته ديگر اين است كه تکنولوژی اجازه 
نمي ده��د مردم به س��راغ كتاب برون��د، چرا كه 
امروزه بيش��تر عالقه به دريافت اينترنتي كتاب ها 
وج��ود دارد. وي درباره برگ��زاری همايش ها و 
مسابقات ادبی اظهار كرد: در اين گونه همايش ها 
به دليل س��ليقه ای ب��ودن داوری ها، نويس��ندگان 
زي��ادی با وجود داش��تن آثار خوب، موفق به دريافت جايزه نمي ش��وند. 
نويس��نده مجموعه داستان چهارده افزود: بهتر اس��ت مراكز نشر كتاب و 
وزارت ارش��اد برای س��رمايه گذاری در زمينه چاپ آثار به نويس��ندگان 
تسهيالتي اعطا كنند. وي بيان داشت: هيچ گونه مشکل و نقصی از جانب 

خود نويسندگان وجود ندارد.
كشور ما در وضعيتی قرار گرفته كه به مسائل فرهنگی آنچنان كه بايد و شايد 
توجه نمی شود و در اين شرايط نويسنده، شان اجتماعی خود را به طور كامل 
از دست داده است. در واقع در شرايط امروز نويسنده برای انتشار كتابش به هر 
ناشری هم كه مراجعه می كند با اين پاسخ رو به رو می شود كه ما روی كتابتان 

سرمايه گذاری نمی كنيم و بايد هزينه توليد كتاب را بپردازيد.

مع��اون تامين اجتماعي مرك��ز خدمات حوزه هاي 
علميه كش��ور، گف��ت: بيش از 168 ه��زار و 740 
 طلب��ه با خان��واده هايش��ان از خدم��ات اين مركز
 بهره مند هس��تند. حجت االسالم والمسلمين سيد 
محمد موس��وی در آيين توديع و معارفه رئيس��ان 
جديد و پيش��ين مركز خدمات ح��وزه هاي علميه 
منطقه كاش��ان، اظهار داش��ت: س��هم كاشان از اين 
رق��م چهار ه��زار و 890 نف��ر طالب ب��ا خانواده 
هايشان هس��تند. وي كاش��ان را تنها شهرستان در 
كش��ور عنوان كرد ك��ه داراي مركز خدمات حوزه 
ه��اي علميه اس��ت و علت آن را ني��ز وجود علما 
و فقه��اي بزرگ در آن دانس��ت. وي ب��ا توجه به 
ص��دور دفترچه هاي تامي��ن اجتماعي براي طالب 
و روحانيون از س��ال 1383، خاطر نش��ان كرد: هم 
اكن��ون 81 هزار و 641 نفر طالب و روحانيون زير 
پوش��ش تامي��ن اجتماعي قرار گرفته ان��د. به گفته 
وي، ماهانه 75 ميليارد ريال توس��ط مركز خدمات 
ح��وزه هاي علميه كش��ور براي خدم��ات بيمه اي 
تامي��ن اجتماع��ي ط��الب و روحاني��ون هزينه مي 
شود. موس��وي، يادآور ش��د: همچنين 65 هزار و 
541 نفر از طالب و روحانيون نيز از بيمه خدمات 
درماني بهره مند هس��تند كه ماهان��ه پنج ميليارد و 

500 ميليون ريال براي خدمات بيمه اي آنها توسط 
معاون��ت تامين اجتماعي مركز خدمات حوزه هاي 
علميه كشور پرداخت مي ش��ود. همچنين، در اين 
آيي��ن ك��ه در حوزه علمي��ه حضرت ام��ام خميني 
)ره( كاش��ان برگزارشد، از خدمات حجت االسالم 
والمس��لمين عباس��علي فرجي رئيس پيش��ين مركز 
خدم��ات حوزه ه��اي علميه منطقه كاش��ان تقدير 
و حجت االس��الم والمسلمين احس��ان عالييان به 

عنوان رئيس جديد اين مركز معرفي ش��د.

دبير بيست وپنجمين جشنواره بين المللی فيلم كودك و 
نوجوان با تاكيد بر اهميت باالی اين جش��نواره نسبت 
به دوره های قبل، بيان داش��ت: هدف اصلی جش��نواره 
فيل��م كودك و نوجوان اصفهان ايجاد ش��ور و نش��اط 
در جامعه اس��ت. احمد مير عاليی در جلسه هماهنگی 
بيس��ت وپنجمين جش��نواره بين المللی فيلم كودك و 
نوجوان كه با حضور تيم اجرايی جش��نواره برگزار شد 
با بيان اين كه جشنواره بيست وپنجم به ميزبانی اصفهانی، 
دوره بلوغ جش��نواره بين المللی فيلم كودك و نوجوان 

است اين جش��نواره را جش��نواره ای خاص دانست و 
تاكيد كرد: به نظر من بيان اين سخن كه ما بايد جشنواره 
را به روز های طاليی برگردانيم، سخنی اشتباه است چرا 
كه آن چه در گذش��ته انجام ش��ده به پايان رسيده و ما 
بايد برای طاليی تر ش��دن اين دوره نهايت تالش خود 
را به كار بنديم. وی با اش��اره به برگزاری جشنواره در 
ايام دهه واليت و موج ش��ادی و نش��اطی كه به خاطر 
ايام عيد غدير  در جامعه حکم فرماس��ت، اظهار داشت: 
اليه رويی برگزاری جش��نواره بين الملی فيلم كودك و 
نوجوان، برپايی جش��نواره است هدف اصلی ما همانا 
ايجاد ش��ور و نشاط در جامعه اس��ت، شور و نشاطی 
كه هيچ گونه ابتذال به دنبال نداش��ته باشد و اجرا كننده 
سفارشات مقام معظم رهبری در همين زمينه باشد. مدير 
عامل بنياد سينمايی فارابی با اشاره به برگزاری جشنواره 
فيلم كودك  و  نوجوان در تمام نقاط كش��ور آن  را يك 
جشن سراس��ری كودك و نوجوان اعالم كرد و خاطر 
 نشان ساخت: از استان ها خواسته ايم كه به ميدان بيايند 
و در اين مجال عرض اندام كنند، آن ها نيز بايد با عشق 
و عالقه كار كنند چرا كه در غير اين صورت اين فرصت 
از آن ها گرفته می ش��ود. گفتنی اس��ت بيست و پنجمين 
جشنواره بين المللی فيلم كودك  و  نوجوان از 23 تا 27 

آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

169 هزار طلبه از خدمات حوزه هاي علمیه كشور بهره مند هستند هدف اصلی جشنواره ایجاد شور و نشاط در جامعه است

مزايده
6/387 بموجب اجرائيه كالس��ه 514- 44/89 عليه شركت تعاونی اصيل 
پروار بادرود و آقای ولی اله دبيرزاده كه مبلغ 1/792/892/522 ريال بابت 
اص��ل بدهی و مبلغ 53/478/603 ري��ال ديركرد تا تاريخ 89/3/31 كه از 
تاريخ مذكور روزانه مبلغ 884/166 ريال تا روز وصول و ساير هزينه های 
متعلقه به بانك ملت شعبه نطنز و حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار 
می باشند و بنابر درخواست بانك بستانکار شش دانگ پالك 159/5088 
ك��ه ذيل ثبت 14269 صفح��ه 273 دفتر 116- امالك به نام آقای ولی اله 
دبيرزاده صادر و تس��ليم گرديده )كه برابر صورتمجلس تفکيکی بشماره 
5500- 84/11/11 ب��ه چه��ارده قطعه تفکيك گرديده( به انضمام ش��ش 
دان��گ پالك های 159/6929 )قطعه س��وم تفکيکی(، 159/6932 )قطعه 
شش��م تفکيکی(، 159/6933 )قطعه هفتم تفکيک��ی(، 159/6934 )قطعه 
هش��تم تفکيک��ی(، 159/6935 )قطعه نهم تفکيک��ی(، 159/6936 )قطعه 
دهم تفکيکی(، 159/6938 )قطعه دوازدهم تفکيکی(، 159/6939 )قطعه 
س��يزدهم تفکيک��ی( كه حدود اربعه آنها عبارتند از: 1- شش��دانگ قطعه 
زمين به مس��احت 191/40 مترمربع به شماره پالك 6929 فرعی از 159 
اصلی كه محدود است شماالً به طول 8/40 متر ديواريست به كوچه شرقًا 
به طول 21/80 متر جای پی اس��ت به جای پی پالك 6931 فرعی جنوبًا 
به طول 9 متر جای پی است به جای پی پالك 6934 فرعی غربًا به طول 
22/20 متر جای پی است به جای پی پالك 5088 فرعی، حقوق ارتفاقی 
ندارد. 2- ش��ش دانگ قطعه زمين به مساحت 269/50 مترمربع به شماره 
پ��الك 6932 فرعی از 159 اصلی كه محدود اس��ت ش��ماالً به طول 12 
متر جای پی اس��ت به جای پی پالك 6931 فرعی ش��رقًا به طول 22 متر 
ديواريس��ت به پالك 969 فرعی جنوبًا به طول 12/50 متر ديواريست به 
پالك 967 فرعی و كوچه غربًا به طول 22 متر جای پی است به جای پی 
پالك 6933 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد. 3- ش��ش دانگ قطعه زمين به 
مس��احت 226/60 مترمربع به شماره پالك 6933 فرعی از 159 اصلی كه 
محدود اس��ت شماالً به طول 10/10 متر جای پی است به جای پی پالك 
6931 فرعی شرقًا به طول 22 متر جای پی است به جای پی پالك 6932 
فرعی جنوبًا به طول 10/50 متر ديواريست به كوچه غربًا به طول 22 متر 
جای پی اس��ت به جای پی پالك 6934 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد.4- 
شش دانگ قطعه زمين بمس��احت 199/10 مترمربع بشماره پالك 6934 
فرعی از 159 اصلی كه محدود اس��ت شماالً بطول 9 متر جای پی است، 
بجای پی پالك 6929 فرعی ش��رقًا بطول 22 متر جای پی اس��ت بجای 
پی پالك 6933 فرعی جنوبًا بطول 9 متر ديواريست به كوچه غربًا بطول 
22 متر جای پی اس��ت به جای پی پ��الك 6935 و 5088 فرعی، حقوق 
ارتفاقی ندارد. 5- شش دانگ قطعه زمين به مساحت 173/50 مترمربع به 
ش��ماره پالك 6935 فرعی از 159 اصلی كه محدود است شماالً به طول 
9 متر جای پی است به جای پی پالك 5088 فرعی شرقًا به طول 19/10 
متر جای پی اس��ت به جای پی پ��الك 6934 فرعی جنوبًا به طول 9 متر 
ديواريس��ت به كوچه غربًا به طول 19/25 متر جای پی است به جای پی 
پالك 6936 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد. 6- ش��ش دانگ قطعه زمين به 
مس��احت 194/70 مترمربع به ش��ماره پ��الك 6936 فرعی از 159 اصلی 
كه محدود اس��ت شماالً به طول 10 متر جای پی است به جای پی پالك 
5088 فرعی ش��رقًا به طول 19/25 متر جای پی اس��ت به جای پی پالك 
6935 فرعی جنوبًا به طول 10/10 متر ديواريس��ت به كوچه غربًا به طول 

19/50 متر جای پی اس��ت به جای پی پالك های 6937 و 6938 فرعی، 
حقوق ارتفاقی ندارد. 7- ش��ش دانگ قطعه زمين به مس��احت 292/50 
مترمربع به ش��ماره پ��الك 6938 فرعی از 159 اصلی كه محدود اس��ت 
ش��ماالً به طول 30 متر به ديوار پالك های 6939 و 5088 فرعی شرقًا به 
طول 9/50 متر جای پی اس��ت به جای پی پ��الك 6936 فرعی جنوبًا به 
طول 30 متر جای پی اس��ت به جای پی پالك 6937 فرعی غربًا به طول 
10 متر ديواريس��ت به شارع، حقوقی ارتفاقی ندارد. 8- شش دانگ قطعه 
زمين محصور به مس��احت 123/76 مترمربع به شماره پالك 6939 فرعی 
از 159- اصلی كه محدود است شماالً به طول 10/40 متر به ديوار پالك 
5088 فرعی شرقًا به طول 11/90 متر به درب و ديوار پالك 5088 فرعی 
جنوبًا به طول 10/40 متر ديواريس��ت به پالك 6938 فرعی غربًا به طول 
11/90 متر درب و ديواريس��ت به شارع، حقوق ارتفاقی ندارد. 9- قطعه 
چهاردهم تفکيکی )باقيمانده( شش دانگ يك باب خانه و محوطه اطراف 
آن به مس��احت 615 مترمربع به ش��ماره پالك 5088 فرعی اوليه از 159 
اصلی شماالً اول به طول 10 متر و دوم كه غربی است به طول 0/80 متر 
و س��وم به طول 17/10 متر و چهارم كه غربی اس��ت به طول 1/15 متر 
ديواريست به پالك های 6927 و 6928 فرعی و پنجم به طول 17/10 متر 
و ششم كه غربی است بطول 11/90 متر جای پی است به جای پی پالك 
6928 فرعی هفتم بطول 3 متر درب و ديواريس��ت به كوچه ش��رقًا بطول 
25/10 متر جای پی اس��ت بجای پی پ��الك 6929 فرعی و 6934 فرعی 
جنوب��ًا ب��ه طول 38/60 متر اول و دوم جای پی اس��ت به جای پی پالك 
های 6935 و 6936 فرعی و س��وم ديواريس��ت به جای پی پالك 6938 
فرع��ی غربًا اول به طول 11/90 متر درب و ديواريس��ت به پالك 6939 
فرع��ی و دوم كه جنوبی اس��ت به طول 10/40 متر ديواريس��ت به پالك 
مرقوم و س��وم به طول 4 متر درب و ديواريست به شارع، حقوق ارتفاقی 
ندارد. ب��ه ترتيب به مبلغ 1- پالك 159/6929 مبلغ 143/550/000 ريال 
2- پ��الك 159/6932 مبلغ 188/650/000 ري��ال 3- پالك 159/6933 
مبلغ 181/280/000 ريال 4- پالك 159/6934 مبلغ 169/235/000 ريال 
5- پ��الك /159/6935 مبلغ 173/500/000 ري��ال 6- پالك 159/6936 
مبلغ 194/700/000 ريال 7- پالك 159/6938 مبلغ 394/875/000 ريال 
8- پ��الك 159/6939 مبلغ 210/000/000 ري��ال 9- پالك 159/5088 
مبلغ 761/900/000 ريال ارزيابی گرديده است و ضمنًا پالك 159/5088 
برابر بيمه نامه شماره 3313/99999/10/خ/88 به مدت 3 سال و 4 ماه از 
تاريخ 88/1/23 الی 91/5/23 بيمه می باشد با جميع متعلقات و منضمات 
عرصتًا و اعيانًا بدون استثناء منافع و هرگونه عرصه و اعيانی و تاسيسات 
ابنيه و مس��تحدثات اعم از متصل و منفصل و كليه امتيازات آب و برق 
و گاز كه برابر س��ند رهن��ی ش��ماره 10839- 86/2/3 در رهن بانك 
ملت ش��عبه نطنز قرار گرفته اس��ت از س��اعت 9 الی 12 روز سه شنبه 
90/7/12 در محل اداره ثبت اسناد و امالك بادرود از طريق مزايده از 
مبلغ های ارزيابی شده مذكور شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی از 
طرف خريدار فروخته می شود. ضمنًا بدهی های مربوط به آب و برق 
و گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه 
مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی مالياتی و عوارض شهرداری 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی ان معلوم ش��ده يا نشده 
باشد و حقوق دولتی و س��اير هزينه های متعلقه به عهده برنده مزايده 
می باش��د. اين آگهی يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ و منتشر 

خواهد ش��د و در ص��ورت تعطيلی روز مزايده ب��ه روز بعد موكول می 
گردد.م الف/64  

طويلی- رئيس ثبت بادرود

ابالغ وقت دادرسی
6/424 كالس��ه پرونده: 9009980350300208 وقت رسيدگی: 90/7/27 
س��اعت 11 صبح خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وكالت آقای رضا 
رضايی خوانده: محمدعلی مظفری نيا فرزند حس��ين خواس��ته: خواهان 
دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
س��وم ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور 

بهمرساند. م الف/8819
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6/425 كالس��ه پرونده: 900667ح/26 وقت رسيدگی: سه شنبه 90/8/3 
س��اعت 10/30 صبح خواهان: ناهيد س��امانی فرزند خيرا... خوانده: علی 
اسعد سامانی فرزند اكبرعلی خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به 
دليل عس��ر و حرج خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده 
كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در 
يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 

جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/8820
ارژندی- مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/484 كالسه: 900197 ش��اكی اسماعيل امينی با وكالت سعيد حصيری 
علي��ه علی اصغر مهدوی ب��ه اتهام خيانت در امانت طرح ش��کايت پس 
از ارجاع به ش��ماره 9009983642200047/2 ثبت ش��عبه 19 بازپرس��ی 
دادس��رای عمومی اصفهان گرديده، نظر به مجهول المکان بودن مش��تکی 
عنه در اجرای دس��تور بازپرس محترم شعبه 19 دادسرای عمومی اصفهان 
و ب��ه تجويز ماده 115 قانون آيين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در 
يکی از جرايد كثيراالنتشار چاپ و منتشر و به نامبرده باال ابالغ می گردد 
جهت رس��يدگی مورخ 90/7/28 ساعت 8/30 صبح به محل خيابان جابر 
انص��اری مجتمع قضايی ش��ماره 3، طبقه چهارم مراجع��ه نمايد. م الف/ 

8954
زارعان- مدير دفتر شعبه 19 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/485 كالس��ه: 900437 ش��اكی: ابراهيم حس��ين زاده فرزند شاه غالم 
ب��ه موجب ش��کوائيه عليه مش��تکی عنه مهدی رضاي��ت فرزند جهانگير 
مبن��ی بر تخريب و ايراد صدمه طرح ش��کايت پس از ارجاع به ش��ماره 
9009980359800430 ثبت شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان 
گردي��د. نظر به مجهول المکان بودن مه��دی رضايت فرزند جهانگير در 
اجرای دس��تور بازپرس محترم شعبه 19 دادس��رای عمومی اصفهان و با 
تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يکی از 
جرايد كثيراالنتش��ار چاپ و منتشر و به نامبرده باال ابالغ می گردد. جهت 
رس��يدگی مورخه 90/7/30 ساعت 8:30 صبح به شعبه 19 بازپرسی واقع 
در خيابان جاب��ر انصاری مجتمع قضايی ش��ماره 3 طبقه چهارم مراجعه 

نمايد. م الف/ 8953
زارعان- مدير دفتر شعبه 19 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای 
عمومی اصفهان

ابالغ رأی
6/514 كالسه پرونده: 402/9 شماره دادنامه: 619 /90/6/22 مرجع رسيدگی: 
شعبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مجتبی هنری فرد نشانی: 
اصفهان – خيابان رباط اول – روبروی كوچه مسجد حجت – موبايل فروشی 
متين. خوانده: 1- محمدحس��ين طباطبايی. نشانی: مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ بيس��ت ميليون ريال. گردشکار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رس��يدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی 

می نمايد:
رأی قاضی شورا

در خصوص درخواس��ت مجتبی هنری فرد به طرفيت 1- محمد حسين 
طباطبايی بخواس��ته مطالبه مبلغ بيس��ت ميليون ريال وجه يك فقره چك 
به ش��ماره 108666 به عهده بانك كش��اورزی ش��عبه اصفهان به انضمام 
خس��ارات دادرس��ی و تأخير تأديه ب��ا توجه به دادخواس��ت تقديمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اينکه خواندگان با ابالغ 90/5/24 وقت 
و انتظار كافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
اب��رازی خواهان ايراد و تکذيبی به عمل نياورده و مس��تندات ابرازی نيز 
حکايت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حکايت می كند علی هذا 
ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد م��واد 198، 519، 522 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم 
به محکومي��ت خوانده رديف اول را به پرداخت بيس��ت ميليون ريال به 
عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ س��ی هزار ريال به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ 1387/12/5 لغايت 
زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين ش��عبه خواهد ب��ود و در خصوص خوانده رديف 
دوم ب��ا عنايت به ظهر نويس بودن وی، چ��ون در خارج از طرح قانونی 
مورد بر ماده 315 قانون تجارت وجه چك را مطالبه ننموده است دعوی 
وی مسموع نمی باشد و به استناد ماده 2 قانون آ.د.م قرارداد دعوی صادر 

و اعالم می گردد.
قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگی
باليي كه بي پولي بر سر خواجو آورد

شهرداري  پل خواجو را نوسازي کرد!
معصومه شهباز    

اصفهان شهر پل هاي زيباي تاريخي است، پل هايي كه 
زينت زاينده رود شدند و دوامشان را وامدار زنده رود 
بودند. بعد از خشك شدن رگ حياتي شهر، دوستداران 
كه  اين  وجود  با  نگاران   روزنامه  و  فرهنگي  ميراث 
بستر  در  آب   جريان  گرو  در  را  ها  پل  اين  حيات 
زاينده رود  مي ديدند همواره نگران وضعيت اين پلها 
و آسيب هاي احتمالي  در اثر بي توجهي ها  در جريان 

طرح هاي عمراني بودند. 
 پل خواجو  يکي از خوش سيماترين اين پل هاست  
كه پله هاي آن  دو سال پيش  توسط سازمان نوسازي 
اصولي  غير  طور  به  اصفهان  شهرداري  بهسازي  و 
برچيده و مرمت شد. مرمتي كه انتظار مي رفت توسط 
تيم مرمت گران  سازمان ميراث فرهنگي صورت گيرد 
بهسازي   و  نوسازي  سازمان  پيمانکاران  تيشه  به  نه 
گران  مرمت  نيست  معلوم  ميان  اين  در  و  شهرداري! 
از   سر  كجا  از  فرهنگي  ميراث  واقعي   كارشناسان  و 
كه  است  اين  نگارنده  سئوال  و  درآوردند  شهرداري 
شهرداري  با رسالتي كه دارد تا چه اندازه وظايفش در 
اين چنين به  تاريخي  تعريف شده كه  مرمت ميراث 

جاي  مرمت، نوسازي مي كند؟!
بي  مورد  هميشه   ما   فرهنگي   ميراث  كه  آنجا  از   
براي كه  اي  فرهنگي   هاي  بودجه  واقع شده،   مهري 
 طرح هاي به اصطالح  فرهنگي  شهرها در نظر گرفته 
احياء  و  حفظ  پاسداري،  راستاي  در  كمتر  شود  مي 
ميراث فرهنگي  است. گويا از نگاه  مديران  فرهنگي 
است  فرهنگ  از   جدا  چيزي  فرهنگي  ميراث  كشور 
اثر نبود بودجه كافي  و عاقبت همين مي شود كه در 
نگاهداشت  و  براي رصد  فرهنگي  ميراث  سازمان  در 
اين  كه  بهسازي  و  نوسازي  سازمان  ناگهان   شايسته، 
سال ها  بناهاي تاريخي شهر موزه اصفهان را نونوار 

مي كند، آستين مرمت باال مي زند.
هفته گذشته در يکي از روزنامه هاي سراسري  گزارشي 
برشمردن  با   خواجو   پل  وضعيت  بررسي  هدف  با 
آلودگي آب  اثر  در  پل  اين  به  وارد شده  هاي  آسيب 
هاي  مرمت  و  رود   اين  جريان  زمان  در  رود  زاينده 
غير اصولي  در سال هاي اخير منتشر شد كه با وجود 
درستي  تمامي گفته هاي عضو هيأت علمي دانشکده 
پيکان  نوك  اما  كبير،  امير  صنعتي  دانشگاه  عمران 
حمالت نگارنده  آن  گزارش به سمت سازمان ميراث 
فرهنگي اصفهان بود. اين در حالي است كه بايد گفت 
در سال 88  مرمت پل خواجو توسط سازمان نوسازي 
و بهسازي شهرداري اصفهان صورت گرفت نه توسط 
سازمان ميراث فرهنگي  و نه در زمان رياست فعلي اين 
سازمان. گرچه مرمت  اين پل از سوي  سازمان ميراث 
فرهنگي  انتظار مي رفت و يا اين كه اين سازمان در 
زمان مرمت اين پل از تيم كارشناسي كارآمد بهره نبرد 
كافي   در  بايد  را  مشکالت  اين  ،ريشه  گفت  بايد  اما 

ديد  فرهنگي  ميراث  نگاهداشت  هاي  بودجه  نبودن 
كه سازمان ميراث فرهنگي را به عنوان متولي حفظ و 
نگهداري از ميراث فرهنگي با چالش رو به رو ساخته 
توان  با  شهرداري  اصفهان،  شهر  در  راستا  اين  در  و 
مالي كه دارد بدون اين كه تخصص كافي  در مرمت 
بناهاي تاريخي اين شهر داشته باشد، به اشتباه دست به 
نوسازي و بهسازي به جاي مرمت مي زند. از سويي 
زاينده رود در  اين كه خشك شدن  به  با توجه  ديگر 
حال حاضر و وجود  آالينده هاي زاينده رود در زمان 
جريان آن  به عنوان عوامل آسيب رسان به پل خواجو 
محسوب مي شود بايد گفت كوتاهي  آب منطقه اي و 
سازمان حفاظت محيط زيست استان اصفهان را نبايد 

هاي صنعتي   پساب  و  ها  آالينده  داشت.  نظر  از  دور 
عالوه بر رسوب در سنگ هاي پايه هاي پل خواجو 
اين  در  فرسايش  تسريع  صورت   به  آسيب  ايجاد  و 
سنگها، به مانند كود شيميايي قوي براي گياهان عمل 
كرده و سبب ريشه دواندن گياهان در پايه هاي پل و 

آسيب هايي چون شکستگي  مي شود. 
آن سوتر به كاربردن سيمان در مرمت هاي سال هاي اخير 
به خصوص در دو سال پيش در  اين پل تاريخي  به دليل 
نا همخواني  با آجر و مصالح به كار رفته در آن سبب  
جلوگيري از نفس  كشيدن  و عدم خروج نم از بنا شده 
و اين خود به تنهايي درپي مرمت هاي غيراصولي سبب 

كوتاه شدن عمر پل خواجو مي شود.     

هنگام عبور TBM از كنار 
سی و سه پل، لرزه نگار نصب نشده بود

نرگس درخشان
  

هنگام عبور TBM از كنار سی و پل هيچ گونه دستگاه لرزه نگار 
مورد  در  گزارش هايی  انتشار  از  پس  روز  چند  بود.  نشده  نصب 
ارتباط ترك های موجود بر سی و سه پل با عمليات حفاری مترو 
فرهنگی  ميراث  سازمان  و  شهری  قطار  مسئوالن  تکذيب  با  كه 
فرهنگی  ميراث  سازمان  رئيس  حيدری پور،  اسفنديار  شد،  مواجه 
و گردشگری و صنايع دستی اصفهان در نشست خبری با حضور 
خبرنگاران و فعاالن ميراث فرهنگی با بيان اين مطلب، گفت: در 
هنگام عبور دستگاه حفار از زير چهارباغ هيچ دستگاه لرزه نگاری 
نصب نبود چون سازمان ميراث فرهنگی در رياست قبلی از موضوع 
عبور دستگاه حفار از زير چهارباغ خبر نداشت اما در هنگام عبور 
از نزديکی سی و سه پل به اين علت لرزه نگار نصب نشد كه ما به 
نظر شركت مشاور كاواك استناد كرديم كه عبور TBM از فاصله 
40 متری سی و سه پل را بالمانع دانسته بود. حيدری پور در ادامه 
با ابراز نگرانی از لرزش های ناشی از عبور مترو بر ميراث فرهنگی 
چهارباغ  و سه و سه پل، به اقداماتی برای نصب لرزه نگار در آينده 
اشاره نمود و گفت: دو ماه پيش ضمن عقد قرارداد با دانشگاه علم 
عبور  از  ناشی  لرزش های  بررسی  دانشگاه مسئول  اين  و صنعت، 
مترو بر دو بنای تاريخی مدرسه چهارباغ و سی و سه پل شد و 

مقرر شد كه ميزان انتقال ارتعاشات خاك در محل بررسی شود.
حيدری پور، درباره محل نصب دستگاه لرزه نگار گفت: دستگاه های 
احتماال  و  پل و مدرسه چهارباغ  بنای سی و سه  دو  بر  لرزه نگار 
نيز  مترو  تونل  كار  اين  برای  شد.  خواهند  نصب  خيمه گاه  سردر 
باشد  و صنعت  علم  دانشگاه  اختيار  در  ساعت   48 مدت  به  بايد 
تا با نصب لرزه نگار و همچنين با عبور ترن با ميزان باری كه در 
خود  اوج  در  لرزه ها  تمام  شد،  خواهد  حمل  مترو  توسط  آينده 

تست شوند.
قطار شهری  با سازمان  انجام هماهنگی های الزم  به  اشاره  با  وی 
و  علم  دانشگاه  بررسی های  برای  تونل  گرفتن  اختيار  در  جهت 
صنعت، ابراز اميدواری كرد كه كليه گزارش ها در اين مورد تا دو 

ماه آينده اعالم شود.
نيازهای  و صنعت  علم  دانشگاه  كه  آن  از  بعد  افزود:  حيدری پور 
ارائه دهد،  خود را جهت خريداری و وارد كردن تجهيزات الزم 
لرزه نگارها با نظر كارشناسان بر سردر خيمه گاه، مدرسه چهارباغ  و 

سی و سه پل  نصب و به صورت دائم مانيتورينگ می شوند.   سنا
 اي

از
س 

عک

مردمککوله پشتی

گزارشی از دژ سپهر سپهران و 
گردشگری در استان لرستان

بخش پايانی

دكتر محمود دهقانی
آثار به جا مانده پيش از اسالم در آزمايشگاه موزه دژ سپهر سپهران 
را به جرات می توان گفت در هيچ جای ديگر ايران و حتی در 
موزه های جهان نمی توان يافت. تابوتی از جنس مفرغ كشف شده 
كه استخوان بندی جسد سربازی در آن است و حکايت از اهميت 
نتايج  دارد.  اسالم  از  پيش  روزگار  در  سامان  اين  سرگذشت  و 
آزمايشات فنی حکايت از آن دارد كه سرباز از ناحيه زانو شمشير 
خورده و از پا درآمده است. با ارزش جنس تابوت می شود چنين 
گمان كرد كه  با اشيای بدست آمده در كنار تابوت، سرباز از پا 
درآمده  يکی از فرماندهان و يا از شاهزاده گانی بوده كه سرسختانه 

در برابر هجوم دشمن ايستادگی كرده است.
مردم،  فرهنگ  و  محلی  های  لباس  موزه  از  ديگری  بخش  در 
»فولکلور« لرستان از جمله جشن ها و توليد ماست ، دوغ، كره و 
قالی بافی و چادرهای صحرانشينی به نمايش گذاشته شده است.  
رنگ لباس زنان و مردان، هم گون با طبيعت، از رنگ های شاد 
و  فرهنگ  رديابی  با  ديگر  سوی  از  كند.  می  حکايت  روشن  و 
توده شناسی در اين موزه می شود پی  برد كه اين مردم در كنار 
نشاط و ذوق هنری ژرف  دارای  آوازه رزم و سلحشوری خود، 

نيز بوده اند.
 چنين پيداست كه دامداری در لرستان از دير باز همراه با زندگی 
صحرانشينی ادامه داشته است. با وجود دشت و دمن، در روزگار 
پيچد.  می  فضا  در  و شام  ناهار  هنگام  در  كباب  بوی  نيز  كنونی 
كباب در لرستان و بويژه خرم آباد درست مثل »بابی كيو« دركشور 
استراليا، نه تنها زبانزد مردم شهر بلکه زبانزد همه كسانی است كه 
به اين استان سفر كرده اند.  پر آوازگی كباب خرم آباد نشان دهنده  
رونق دامداری  و مرغداری  در آن ناحيه می باشد. وجود درختان 
با سايه های مشت تابستانی بويژه در نقاط قديمی تر شهر نيز بسيار 

زيبا و ديدنی است.  
با همه اين زيبائی ها و فرهنگ ژرف متاسفانه مسئوالن دولتی به 
آثار باستانی پيش از اسالم اهميت نداده اند و ذوق و سليقه فنی در 
امور شهر سازی ناديده گرفته شده و در برخی نقاط بدليل كمبود 
طبيعی  زيبائی  دولتی،  مسئوالن  گری  ناشی  و  زيباشناسی   دانش 
شهر نيز از ميان رفته است. در گذر از رويه نامناسب توسعه غير 
مهندسی در نقاطی از شهر، بركه آب »گرداب سنگی« كه يادگاری 
از روزگار كهن بوده و درست در قلب شهر قرار دارد و تا روزگار 
صفوی كاربرد بسيار ارزنده ای در آب رسانی با آسياب ها به زمين 
های كشاورزی داشته،  در حال حاضر تبديل به آب و لجن مملو 

از زباله و قوطی و كيسه های پالستيکی است. اين  بركه، خيلی 
راحت می تواند ناقل بيماری به سراسر خرم آباد شود. بوی تعفن  
در پيرامون آن به اندازه ای  چندش آور بود كه حکايت از الشه 
حيوانات در آب بركه می كرد. هيچکس به اين امور توجه ندارد و 
اين بركه تاريخی و آن هم در قلب مركز استان با بی مهری مواجه 

هست و آن را مرمت نکرده اند.
های  شركت  تبليغات  برای  جائی  باستانی،  آثار  ديگر  سوی  از   
توليدی شده و شهرداری با قدرت جلو اين افراد خاطی را نگرفته 
روزگاران  در  شود  می  گفته  كه  مناری  يا  برج  روی  بر  است. 
گذشته كاربرد هدايت كاروان ها را داشته در حال حاضر با خط 
 درشت تبليغ توليد آشپزی كرده اند. درشتی تبليغ نشان می دهد 
ساعت ها كار نوشتن آن ادامه داشته  و تبليغ كننده دلواپس قانون 
نبوده و ترس از تعقيب شهرداری و پليس و سازمان های اجتماعی 
نيز نداشته است. از سوی ديگر اين خود نشان می دهد كه پليس 

و شهرداری هم دلواپس اين امور در شهر نبوده اند.
آثار  پيرامون  در  كه  زشتی  و  قواره  بد  های  و خانه  ها  ساختمان 
باستانی ساخته اند عقده های سر گشوده ای هستند كه پيداست در 
همين سال های اخير ساخته شده اند. كسی از اين خطا كاران و 
تجاوزگران به تاريخ اين خاك نپرسيده است از چه كسی و از كجا 
مجوز تجاوز به تاريخ اين مملکت را گرفته اند كه كه با اين كار 

روی  مغول ، تاتار و اعراب  را هم سفيد كرده است.
در گوشه ديگر شهر سنگ نبشته ای با خط كوفی وجود دارد كه در 
چمبره  تابلوها و نئون های ساختمان های نو ساز نه تنها نمای تاريخی 
اين فکر وا به  بازديده كننده را  بلکه  از آن گرفته شده،  باستانی   و 
 می دارد كه شايد اين سنگ نبشته يك بدل ساختگی متعلق به پنج 
اين نکات  از  ناشی گری  دليل  به  شش سال پيش است. مسئوالن 
ظريف در خرم آباد غافل مانده اند و تاوان اين غفلت ها در امور شهر 

سازی را مردم ايران و تاريخ اين سرزمين پرداخت می كند.
 از آثار باستانی ديگر در خرم آباد، پل شکسته »شاپوری« بازمانده از 
روزگار ساسانيان می باشد كه در روزگاران پس از آن ها بازسازی 
آن  بازسازی  به  اقدام  ناشيانه  نيز  كنونی  روزگار  در  است.    شده 
كرده اند  ولی در نيمه راه به حال خود رها شده است. اين پل با 
مرمت و مهندسی دلسوزانه می تواند  سرپا بماند و به گونه سی 
و سه پل اصفهان، پل »شاپوری« خرم آباد نيز مازه اش را همچون 
اژدهای خفته پيشکش آمد و شد رهگذران در اين گوشه  كشور 
كند  و از سوئی برگی از تاريخ  دير پای سرزمين ايران بوده  و 

برای گردشگران و جهانگردان عکس های آن ارمغان سفر شود.

علیرضا افشاری،فعال میراث فرهنگی  
خبر تخريب خانه صداقت ناقوس مرگ خانه های تاريخی را 
با شدت هر چه بيشتر به صدا درآورد و پس از آن، سخن از 
خروج سه بنای ديگر است كه دل هر دوستدار تاريخ و فرهنگ 
ايران – به ويژه دوستداران معماری ايرانی و عالقه مندان تاريخ 

معاصر- را به درد آورد.
با اعالم خروج سه بنای تاريخی ديگر از فهرست آثار ملی، 

كارايی ثبت ملی آثار در پرده  ابهام قرار گرفت.
اين سه بنا كه با حکم ديوان عدالت اداری از فهرست خارج 
شده ، خانه های  پدری پروين اعتصامی، »اتحاديه« در تهران و 
»سرای ميخ چی« در شهر رشت است. اين رويداد تلخ در حالی 
رخ داده كه سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
به عنوان متولی ثبت ملی از خود كوچك ترين واكنش مشهودی 

را نشان نداده است.
آنگونه كه در خبرها و گزارش ها اشاره شده است، در خردادماه 
89، مالك سرای دلگشای بازار كه يکی از بناهای معروف ثبت 
ملی شده است شکواييه ای برای تغيير كاربری اين بنا تنظيم كرد. 
آنگاه، ديوان عدالت اداری با استناد به استفساريه از شورای 
نگهبان - كه زمان آن به پيش از استفساريه ای ديگر در همين 
باره برمی گردد كه بر خالف استفساريه ی مذكور است! - حکم 
به خروج اين بنای قاجاری از فهرست ثبت آثار ملی داد. به اين 
ترتيب، راه برای حركت های مشابه گشوده شد. پس از آن بود 
كه در آذرماه 89 معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخی سازمان 
اثر   35 از  بيش  خروج  خبر  گردشگری  و  فرهنگی  ميراث 
تاريخی ثبت شده در فهرست آثار ملی را با رای ديوان عدالت 
اداری داد كه تهديدی جدی برای آثار فرهنگی است. البته وی 
به نام اين بناها اشاره ای نکرد و تالش خبرنگاران برای دستيابی 
به اين نام ها بی پاسخ ماند تا اين كه به تازگی آشکار شد كه 
ساختمان تاريخی خانه   پدری پروين اعتصامی، خانه  »اتحاديه« 

و »سرای ميخ چی« از جمله  اين بناها هستند.

هر چند در اين مدت، مديران سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری به انتقاد از رويه جديد ديوان عدالت اداری 
اقدامی  تاكنون  اما  قانون دانسته اند،  پرداخته و آن را خالف 
كه  است  در حالی  اين  و  نداده اند  انجام  باره  اين  در  جدی 
متولی ثبت ملی آثار و بناهای ثبت شده، اين سازمان است. اين 
سازمان می تواند و می بايست با تهيه پيش نويس يك اليحه و 
تصويب آن در مجلس به وضعيت آشفته  آثار تاريخی ايران 
پايان دهد، اما درست، به عکس چنين وظيفه ای، در تيرماه 90 
و در پی صدور حکم انفصال از خدمت بقايی توسط ديوان 
عدالت اداری، اين سازمان در كمال شگفتی اعالم كرد كه ديگر 

ممانعتی برای اجرای احکام ديوان عدالت اداری در خروج آثار 
تاريخی از فهرست آثار ملی ايجاد نمی كند! و به اين ترتيب، 
فضا به طور رسمی برای هرگونه فعاليتی در اين حوزه گشوده 
شد و سازمان ميراث فرهنگی به عنوان تنها مانع در راه ادامه 
يافتن اين وضعيت، خود را از چنين روندی بركنار كرد تا 

ميراث فرهنگی اين مملکت بازيچه اختالف های سياسی و 
فرصت طلبی های اقتصادی شود.

 سازمان ميراث فرهنگی می تواند و می بايست با تهيه پيش نويس 
يك اليحه و تصويب آن در مجلس به وضعيت آشفته  آثار 

تاريخی ايران پايان دهد!
در مردادماه سال جاری، خبر تخريب خانه صداقت اين ناقوس 
مرگ را با شدت هر چه بيشتر به صدا درآورد و پس از آن 
سخن از خروج اين سه بناست كه دل هر دوستدار تاريخ و 
فرهنگ ايران – به ويژه دوستداران معماری ايرانی و عالقه مندان 

تاريخ معاصر- را به درد آورد.
بهانه ای  تنها  اما  در نقطه  مقابل، 
 – كسانی  می شود  باعث  كه 
خواهان   – ملك  صاحبان 
شوند،  تاريخی  بنايی  نابودی 
ميراث  سازمان  ياريگری  عدم 
بهينه  بهره برداری  در  فرهنگی 
است  ساختمان هايی  چنين  از 
قابل  مساحت  از  عموماً  كه 
به  توجهی هم برخوردار است. 
نظر می رسد آنان از كمك هايی 
خصوص  اين  در  می توانند  كه 
چراكه  ناآگاه اند؛  كنند  دريافت 
طبق قانون  برنامه  چهارم  توسعه 
فرهنگی  و  اجتماعی    اقتصادی ، 
از  )صيانت   چهارم   -  بخش  
 � اسالمی   فرهنگ   و  هويت  
دولت    -  )114 ماده  فرهنگی،  )توسعه   نهم   فصل   ايرانی (، 
موظف  است  به  منظور اهتمام  ملی  در شناسايی ، حفاظت ، 
پژوهش ، مرمت ، احياء، بهره برداری  و معرفی  ميراث  فرهنگی 
كشور اقدام به تهيه  و اجرای طرح های  مربوط  به  »حمايت  از 
مالکين  متصرفين  قانونی  و بهره برداران  آثار تاريخی  � فرهنگی  

و امالك  واقع  در حريم  آنها« و »مديريت ، ساماندهی ، نظارت  
و حمايت  از مالکين  و دارندگان  اموال  فرهنگی  � تاريخی  
منقول  مجاز« كند. همچنين طبق ماده  14 آيين نامه  مديريت ، 
اموال  دارندگان   مالکان  و  از  نظارت  و حمايت   ساماندهی ، 
ماه  مرداد  دهم  مورخه  به  مجاز،  منقول  تاريخی  فرهنگی - 
به  موظف  گردشگری  و  فرهنگی  ميراث  سازمان   ،1384
ارائه خدمات كارشناسی ، فنی و علمی الزم برای حفاظت از 
آثار متعلق به اشخاص حقيقی يا حقوقی خصوصی است و 
اقدامات مرمتی و حفاظتی كه به تشخيص سازمان ضروری 
تشخيص داده شود، به هزينه دولت انجام خواهد شد و از 

مالك مطالبه عوض نخواهد شد.
از سوی ديگر، صندوق  حفظ و احياء و بهره برداری از بناها و 
اماكن  تاريخی  � فرهنگی،  به هيچوجه به چنين  منظوری، يعنی 
اعطای  مجوز كاربری  و بهره برداری  مناسب  از بناها و اماكن  
تاريخی  قابل  احياء با استفاده  از سرمايه گذاری  بخش  خصوصی  

داخلی و خارجی، ايجاد شده است.
پس، به راستی، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و صنايع 
دستی با وجود اين همه پشتوانه های قانونی چه كاری برای 
ميراث فرهنگی و به  ويژه اين مورد خاص – بناهايی كه ثبت 
خبری  گاهی  از  هر  چرا  است؟  داده  انجام   – شده اند  ملی 
می شنويم مبنی بر تخريب بنايی ارزشمند؛ بنايی كه اگر در 
كشوری اروپايی بود خود تبديل به تاريخ می شد و مركزی 

مهم برای جذب گردشگر به شمار می رفت؟!
صندوق حفظ و احياء در اين مدت چه عملی را در ياری رسانی 
به مالکان خانه های به ثبت رسيده انجام داده است و سازمان 
در  فرهنگ سازی  برای  قدمی  چه  تاكنون  فرهنگی  ميراث 

نگاهد اری از چنين يادمان هايی برداشته است؟
و در اين ميان، نقش ساكنان محله های تاريخی چيست؟ آيا 
آنان می توانند با فرهنگ سازی و گسترش آگاهی ها درباره تاريخ 
ميراث  از  پاسداری  راستای  در  گامی  بنا  يك  و سرگذشت 

فرهنگی- تاريخی مان بردارند؟

بالتکلیفی ثبت ملی ساختمان های تاريخی

میراث فرهنگی بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

چهارتاقي خيرآباد از اندك چهارتاقي هاي به جا مانده از زمان ساسانيان است. 
ميراث  اداره   توسط  كه  تاريخي  يادگار  اين  مرمت  پروژه    در  همه  اين  با 
مانند  مصالحي  است،  شده  انجام  بويراحمد  و  كهگيلويه  استان  فرهنگي 

سيمان به كار رفته كه با مصالح و سازه اصلي اين اثر هم خواني ندارد.
اين در حالي است كه بنابر قوانين مرمتي، در بهسازي ها از مصالحي بايد 
سود جسته شود كه با آن چه در اصل اثر به كار رفته، هماهنگي، سازگاري 
و همساني داشته باشد. به گزارش ميراث خبر، مصالح اصلي به كار رفته در 
ساخت اين چهارتاقي، سنگ و گچ و الشه است كه صدها سال، گنبد بزرگ 
اين سازه را برپاي داشته است، مرمت گران وابسته به اداره  ميراث فرهنگي 
با  پايه هاي آن را  اما در كاري غيركارشناسي  استان كهگيلويه و بويراحمد 
اين  برجاي مانده هاي  با  كه هيچ سازگاري  كرده اند  بازسازي  مالت سيمان 
چهارتاقي ندارد . افزون بر اين ها، در اين بازسازي، سنگ چيني هاي انجام شده 

در پايه هاي بنا نيز به شکلي ناموزن كار گذاشته شده است به گونه اي كه 
اكنون هر كدام از پايه هاي بنا با ديگري متفاوت است. اين در حالي است 
دقيق ترين  و  منظم ترين  از  چهارتاقي ها  ساخت  براي  ساساني  معماران  كه 

شيوه هاي معماري بهره مي جستند.
چهارتاقي خيرآباد در 50 كيلومتري شمال باختري):غربي( شهرستان گچساران 
در كنار راه گچساران به دهدشت و در كنار رودخانه  بزرگ خيرآباد است. در 
راه باستاني خوزستان به فارس كه با نام راه شاهي مي شناسيم و ميان شوش، 
پايتخت زمستاني به تخت جمشيد، پايتخت تابستاني هخامنشيان كشيده شده، 
بناهاي يادماني بسياري ساخته شده است كه يکي از اين سازه ها چهارتاقي 
خير آباد است. در كنار اين چهارتاقي، برجاي مانده هاي دو پل ساساني و يك پل 
سلجوقي نيز ديده مي شود. چهارتاقي خيرآباد دوم اسفندماه 1327خورشيدي به 

شماره  371 در سياهه  يادگارهاي ملي ايران به ثبت رسيده است.

نوسازي چهارتاقي ساساني با مالت سیمان !
با توجه به نزديك شدن روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری در هفته 
به  ايام در معاونت گردشگری سازمان  اين  اول مهر ماه، ستاد بزرگداشت 
عنوان بخش مركزی و به تبع آن در ادارات كل استان های سراسر كشور، 

تشکيل شده است.
ستاد  رئيس  و  گردشگری  توسعه  دفتر  سرپرست  ايلنا،  گزارش  به 
ستاد  ريزی  برنامه  طبق  كه  اين  بيان  با  گردشگری  هفته  بزرگداشت 
كشور  در  گردشگری  هفته  پايلوت  عنوان  به  گلستان  استان  مركزی، 
سازمان  امسال  شعار  انتخاب  به  »نظر  شد:  يادآور  است؛  شده  انتخاب 
برگزاری  ها«،  فرهنگ  پيوند  گردشگری،  عنوان  با  جهانگردی  جهانی 
جشنواره اقوام در استان گلستان، به عنوان افتتاحيه و آغازگر برنامه های 

انتخاب شده است.  هفته مذكور 
همايش  برگزاری  اظهارداشت:  گردشگری  هفته  بزرگداشت  ستاد  رئيس 

گردشگری مركز مطالعات و تکنولوژی دانشگاه صنعتی شريف تحت عنوان 
توسعه گردشگری ، چالش ها و راهکارها و تشکيل پانل تخصصی استادان 
و دانشجويان دانشگاه گردشگری ژاپن در اين دانشگاه، همايش گردشگری 
دانشگاه آزاد مرودشت استان فارس با عنوان مديريت گردشگری و توسعه 
پايدار، سمينار هتلداری نوين و توسعه گردشگری در تهران و نيز برگزاری 
نمايشگاه فرهنگ و تمدن در موزه ملی ايران از ديگر برنامه های پيش رو به 

مناسبت گراميداشت روزجهانی جهانگردي است. 
سرپرست دفتر توسعه گردشگری همچنين در شرح ساير برنامه های جانبی 
مصاحبه  مدارس،  در  گردشگری  زنگ  نواختن  شد:  يادآور  هفته  اين  در 
با رسانه ها، برگزاری  مديران و مسئوالن حوزه صنعت گردشگری كشور 
تورهای آشناسازی ويژه خبرنگاران و تورهای نيم روزه از جمله برنامه های 

پيش بينی شده در بخش ستاد مركزی است.

ستاد بزرگداشت هفته گردشگری تشكیل شد
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مصاحبه

شمشیر باز تیم ذوب آهن: 
سرمایه گذاری فدراسیون شمشیربازی برای هیچ و پوچ

ابراهیم زاده: 
كدام سئوال و جواب؟ شکايت مي كنم

 
سرمربی تيم فوتبال ذوب  آهن در واكنش به شايعات اخير گفت: هم من 

و هم باشگاه از نظر قانونی و قضايی اين قضيه را پيگيری خواهيم كرد.
در حال��ی كه منصور ابراهيم زاده همراه تي��م ذوب آهن راهی كره جنوبی 
شده بود تا اين تيم را برابر سامسونگ در ليگ قهرمانان آسيا هدايت كند، 
برخی رسانه ها شايعاتی را در مورد اين مربی مطرح كردند و حتی عنوان 
ش��د كه ابراهيم زاده برای س��ئوال و جواب از برخی نهادها از ورزش��گاه 
بيرون رفته و به همين دليل در نشست خبری پس از مسابقه با پرسپوليس 

نيز شركت نکرده  است.
اين شايعات و مطالب برخی رسانه ها پس از سوت پايان بازی ذوب آهن 
و سامس��ونگ به گوش منصور ابراهيم زاده و كاروان ذوب آهن رسيد. كه 
وی در گفتگو با يکی از رسانه های داخلی پاسخگوی اين شايعات بوده 

است.
قبل از سفر تیم به كره جنوبی برخی شايعات در مورد سئوال 
و جواب از ش��ما رواج پیدا كرد و پس از خروج تیم ذوب آهن 
برخی رسانه ها به اين مورد اشاره كردند. نظرشما در اين باره 

چیست؟
تعجب می كنم كه چنين مطالبی نوش��ته می شود. من نمی دانم منبع خبری 
آنها كجاس��ت اما بی ش��ك اين موضوع را هم باشگاه ذوب آهن و هم به 
طور ش��خصی از طريق مراجع قانونی پيگيری می كنم. اگر من به نشست 
خبری پس از ديدار با پرس��پوليس نرفتم، دليل خاصی داشت و همانطور 
ك��ه گفتم دليل��ش اين بود كه نمی خواس��تم درب��اره داوری حرف بزنم. 
می خواس��تم فيل��م بازی را ببين��م و پس از ارزيابی مش��کوك داوری در 
موردش صحبت كنم. من حاضرم در مورد اين كه چرا به نشست خبری 

نرفتم رو در رو با خبرنگاران صحبت كنم.
معتقدم به عنوان يك عضو فوتبال بايد وظايفم را انجام دهم و رسانه ها نيز 
كارهای خودشان را انجام  دهند و بايد با هم تعامل و ارتباط داشته باشيم. 
من هميشه بعد از پايان مس��ابقه در اصفهان بيرون از ورزشگاه می ايستم 
تا تمام بازيکنان از ورزش��گاه خارج شوند و برنامه تنظيمی را برای اجرا 
ش��دن چك كنند. آن ش��ب نيز من با عسگری معاون باشگاه ذوب آهن و 
آقای يزدی زاده يکی از اعضای هيأت مديره به جلسه هيأت مديره رفتيم 
و حتی در آن نشس��ت در مورد پاداش صعود ذوب آهن از مرحله چهارم 

ليگ قهرمانان آسيا بحث كرديم و پس از آن نيز من به خانه برگشتم.
پس چرا چنین شايعاتی منتشر شد؟

اين را بايد آنهايی كه اين مطالب را منتشر كرده اند پاسخ دهند نه من. صبح 
جمعه گذش��ته در مراسم عقد كنان پسر مهدی  تاج نايب رئيس فدراسيون 
فوتبال ش��ركت كردم و در آنجا اهالی فوتبال همچون خس��رو ابراهيمی، 
دكتر اس��الميان، كربکندی و... را ديدم و با هم در مورد مس��ائل مختلف 
فوتبال صحبت كرديم. بعد از ظهر روز جمعه هم به همراه تيم به فرودگاه 
امام خمينی آمدم تا راهی كره جنوبی شوم اما گويا همان زمان شايعه شده 

بود كه ابراهيم زاده را برای سئوال و جواب برده اند.
ش��ايد خاموش بودن تلفن همراه من باعث ش��د چنين ش��ايعه ای منتشر 
ش��ود. به دلي��ل حضور يك هفته ای در كره جنوبی ني��ز تلفن همراهم را 
خام��وش كرده ام. بنابراي��ن، اين نمی تواند دليل خوبی باش��د. ضمن اين 
ك��ه دو آدم خاص و برخی از خبرنگاران در هم��ان زمانی كه من همراه 
تي��م در فرودگاه بودم با برخ��ی از بازيکنان و حتی خبرنگاران همراه تيم 
تماس گرفتند و می گفتند كه مطمئن هس��تيد ابراهيم زاده همراه ش��ما به 
كره جنوب��ی می آيد كه برخ��ی از آنها گفته بودند او اكنون كنار ما اس��ت 
 اگ��ر می خواهيد م��ن تلفن را به ابراهيم زاده بده��م تا با خودش صحبت 

كنيد.
حتی وقتی در هواپيما نشسته بودم باز هم خبرنگاری تلفن زد و پرسيد آيا 
شما همراه تيم ذوب آهن هستيد كه من گفتم هم اكنون آماده پرواز است. 
برای خودم عجيب بود اما زياد كنکاش نکردم ولی اكنون كه يك روزنامه 
در اين مورد مطالبی را منتش��ر و اقدام به نش��ر اكاذيب كرده است از نظر 

قانونی و قضايی اين قضيه را پيگيری خواهم كرد.
حتی اداره ماليات به باش��گاه اعالم كرده بود در صورتی كه بازيکنان تيم 
ماليات خود را تا آخر ش��هريور پرداخت نکنند از كش��ور ممنوع الخروج 
خواهن��د ش��د. با پيگيری ه��ای فروتن سرپرس��ت تيم قرار ش��د مهلتی 
به بازيکنان ذوب آهن داده ش��ود تا پس از بازگش��ت از س��فر، ماليات ها 

پرداخت شود.
 من می خواهم از افرادی كه چنين مطلبی را منتش��ر كرده اند بپرس��م منبع 
خب��ری آنها كجاس��ت؟ اين اطالعات كه درس��ت هم نيس��ت را از كجا 

آورده اند؟
بحث پیشنهاد رشوه باشگاه الهالل به شما از كجا مطرح شد؟

مطرح ش��دن اين شايعه مربوط به زمانی بود كه ما در مرحله نيمه نهايی 
با الهالل بازی داش��تيم و در نشس��ت خبری پيش از مسابقه خبرنگاران 
عربس��تانی از من پرس��يدند آيا درست است كه باش��گاه الهالل به شما 
پيش��نهاد رش��وه داده تا تيمتان را بازن��ده اين بازی كني��د كه من همان 
ج��ا گفتم به هيچوجه چنين چيزی مطرح نش��ده اس��ت. همان طور كه 
می دانيد باشگاه الهالل عربستان از طرف شاهزاده های اين كشور حمايت 
می ش��ود و رسانه  ها برای مقابله با اين باشگاه چنين مطلبی را در نشست 
خب��ری عنوان كردن��د. ضمن اين كه م��ن بايد بگويم ب��ر فرض محال 
 اگر پيش��نهاد رش��وه ای به من ش��ده باش��د ما الهالل را برديم و به فينال 

رفتيم.
در واقع سئوال خبرنگاران عربستانی از شما در فصل گذشته 
اكنون به شکل ديگری در رسانه های ديگر مطرح شده است؟

آن چيزهايی كه در اين مورد نوشته شده را از نظر قانونی پيگيری می كنم. 
هم خود من هم باش��گاه ذوب آهن اين مسأله را از طريق مراجع قضايی 
پيگيری خواهم كرد اما بحث رشوه باشگاه الهالل عربستان هيچ ارتباطی 

به من نداشته است.

 نجمه كرمی
هفتاد و يکمين ش��هرآورد پايتخت با 
پيروزی دو بر صفر كهکشانی ها به پايان 
رسيد تا باز هم اين بار پرويز مظلومی 
باشد كه با تعويض های طاليی خود، 
اس��تيلی را در ميدان رقابت مات كرده 
باشد. در اين ديدار كه با استقبال پرشور 
ه��واداران دو تيم در ورزش��گاه آزادی 
هم��راه بود فرهاد مجي��دی و مجتبی 
جباری گل های حياتی تيمش��ان را به 
ثمر رساندند تا در دوئل 7 و 8 دو تيم، 
اين فرهاد مجيدی باش��د كه با وجود 
سن زياد همچنان در صدر گلزنان ليگ 

يازدهم قرار گيرد.
در دقيقه 17اين دي��دار و از روی يك 
كار تيم��ی و پاس رو به عقب جباری 
برای ميداوودی و ارسال توپ به سمت 
دروازه ميثاق معم��ارزاده در يك رفت 
و برگشت، بار ديگر مجتبی جباری را 
در موقعيت پاس گل قرار داد و فرهاد 
مجيدی با يك پاس بغل زيبا توپ را در 

گوشه دروازه پرسپوليس جا داد.
اي��ن گل در حال��ی به ثمر رس��يد كه 
توپ و ميدان به طور كامل در دس��ت 
پرسپوليس��ی ها ب��ود. در دقيقه 18 و 
بالفاصله بعد از گل اول، فرصت برای 

زدن ي��ك گل رويايی ب��رای مجتبی 
جباری فراهم شد كه در اوج بدشانسی 
به تيرك افق��ی دروازه برخورد كرد و 

راهی بيرون شد.
رضا نورمحمدی در دقيقه 23 به كمك 
پرسپوليسی ها آمد تا مانع رسيدن توپ 
جاسم كرار به مجيدی شود و پرسپوليس 
را از دريافت يك گل صد درصد نجات 
داد. خط دفاعی پرسپوليس پاشنه آشيل 
اي��ن تيم بود ك��ه راه را برای هر گونه 
مانور و نفوذ به عم��ق دفاع تيم، برای 
ياران استقالل فراهم كرده بود. در دقيقه 
30 و در فاصل��ه 30 متری ضربه آزاد 
نصيب ياران س��رخپوش شد كه اين 
موقعيت با ارسال ضعيف مازيار زارع 
و دفع آن از سوی سيد مهدی رحمتی 

همراه شد.
بازيکنان پرس��پوليس در اين ديدار و 
در خط دفاعی ه��م ناهماهنگ عمل 
 كردند و در بيشتر مواقع خودخواهی و 
تکل های بی مورد بازيکنانی همچون 
جواد كاظميان، ش��انس رسيدن به گل 
را از آن��ان گرفت. در دقايق پايانی اين 
ديدار خطای خس��رو حيدری بر روی 
ج��واد كاظميان، فرصت ارزش��مندی 
نصيب پرس��پوليس كرد كه ضربه آزاد 
علی كريمی به راحتی از سوی حنيف 

عمران زاده راهی اوت شد.
ه��ر چه به پاي��ان ب��ازی در نيمه اول 
نزديك می شديم باز اين استقاللی ها 
بودند كه مس��لط تر از تيم پرسپوليس 
توپ و ميدان را در اختيار داشتند. نيمه 
اول در نهايت با برتری استقالل و بازی 
سردرگم پرسپوليسی ها به پايان رسيد. 
ش��روع نيمه دوم با حمالت استقالل 
هم��راه بود. بعد از ش��وت س��ركش 
جباری ضربه ميالد ميداوودی هم به تير 
دروازه پرس��پوليس خورد. درحالی كه 
پرسپوليس به همان بازی سردرگم خود 
ادامه می داد خطای منتظری روی علی 
كريمی باعث شد پرسپوليس صاحب 
ضربه پنالتی شود اما در دقيقه 53 محمد 
نوری اين توپ را از كنار دروازه راهی 
بيرون كرد. بعد از اين صحنه بار ديگر 
اين آبی پوش��ان بودند كه با اعتماد به 
نفس بهتری ب��ازی را دنبال كردند. در 
دقيقه 81 با پاس آرش برهانی، مجتبی 
جباری برای بار دوم دروازه پرسپوليس 
را ب��از كرد. اس��تقالل در دقايق پايانی 
هم موقعيت از دس��ت داد. اس��تقالل 
بدي��ن ترتيب با هدايت مظلومی برای 
سومين بار متوالی توانست پرسپوليس 
را شکس��ت ده��د تا اين پي��روزی و 
س��ه امتياز آن بهترين هديه تولد برای 

سرمربی آبی پوشان باشد. امروز تولد 
سرمربی استقالل است. استقالل با اين 
پيروزی 16 امتيازی و با تفاضل گل بهتر 
از صبا صدرنشين شد. پرسپوليس نيز با 
اين شکست سومين ناكامی خود مقابل 
استقالل را تجربه كرد و با همان 6 امتياز 

در رده چهاردهم باقی ماند.
جباري بهترين بازيکن دربي 71 
پس از پايان ديدار تيم های پرسپوليس و 
استقالل از هفته هفتم ليگ برتر، مجتبی 
جباری به عنوان بهترين بازيکن ميدان 
انتخاب شد. بازی ساز استقاللی ها گل 
دوم اي��ن ديدار را به ثمر رس��اند و در 
نيمه اول با شوتی تماشايی تيرك افقی 

دروازه پرسپوليس را به لرزه درآورد.
ساير ديدارها

در ديگر ديدارهای ديروز مس سرچشمه 
ميزبان صبای قم بود كه با يك گل بازی 

را به مهمان خود واگذار كرد.
ديگر ديدارهای اين هفته روز پنج شنبه 
انجام شد و طی آن نفت تهران با نتيجه 2 
بر 1 از سد تراكتورسازی تبريز گذشت، 
نف��ت آبادان با همين نتيجه ملوان را از 
پيش رو برداشت و مس با حساب 4 بر 
2 مغلوب شاگردان صالح شد. تيم های 
راه آهن و فجر سپاس��ی هم به نتيجه 

تساوی يك بر يك قناعت كردند.

 پژمان سلطانی
با آوردن ن��ام محمدرضايی ناخودآگاه ذهن ها 
به قهرمانی بالمنازع وی در اس��لح اپه در رشته 
شمش��يربازی می افتد كه چطور در اين رشته 

برای خود يکه تازی می كند. رضايی كه سه سال 
است برای تيم شمشيربازی ذوب آهن شمشير 

می زند از آن دس��ته از ورزش��کارانی است 
كه تبعيض گذاش��تن ميان ورزشکاران 

را برنم��ی تابد و گاه ب��ا انتقادهايی 
ك��ه ب��ه مس��ببين اي��ن كار وارد 
می كند چندان ورزشکار دلخواه 
فدراسيون هم نباشد و با وجود 
همه شايس��تگی هايی كه برای 

خود در اسلحه اپه  فراهم 
كرده ولی ديگر حاضر 
ملی  تيم  برای  نيست 

بازی 
كند. داليل اين 

تصميم��ش هم در ن��وع خود 
قابل تأمل است.

بیوگرافی خودتان را 
خوانندگان  برای 
زاين��������ده رود 

بگويید؟
محم���درضاي��ی 
هس��تم متول�����د 

.1359/12/27
از چ��ه سالی 

شمش��یربازی 
را  آغاز كردی و دلیل عالقه مندی به اين 

رشته ورزشی چه بوده است؟
برادرم فرهاد از قهرمانان شمش��يربازی ايران بود و 
به همين جهت به اين رش��ته زيبا روی آوردم و از 

يازده سالگی شمشير به دست شدم.
برای چه تیم هايی شمشیر زده ای؟

بيم��ه  )يکس��ال(،  آزاد  دانش��گاه  تيم ه��ای  در 
 ايران)يکس��ال( و اكنون سه س��ال در تيم محبوبم 

ذوب آهن اصفهان هستم.
در ايران به چه مقام هايی دست يافتی؟

در سه س��ال اخير در بخش انفرادی اسلحه اپه دو 
طال و يك برنز كس��ب ك��رده ام و در تيمی نيز دو 

طال و يك برنز حاصل تالشمان بود. 

آيا در آس��یا و جهان رتبه هايی هم كس��ب 
كرده ای؟

در آسيا هفت مدال برای كشورم به ارمغان آوردم كه 
در رده سنی نوجوانان در بخش انفرادی يك نقره و 
در جوانان و بزرگس��االن نيز به مقام سومی رسيدم 
و در بخ��ش تيمی نيز دو نقره و و دو برنز كس��ب 
نموديم. در مسابقات جهانی جايزه بزرگ كويت بر 
س��کوی سوم ايس��تادم و در كالس A كه در شيراز 

برگزار شد به گردن آويز طال رسيدم.
چرا به اردوی تیم ملی دعوت نمی شوی؟

م��ن ب��ه عن��وان نف��ر اول اس��لحه اپه در س��طح 
كش��ور مطرح هس��تم اما به دلي��ل انتق��اد از دبير 
 فدراس��يون م��را ب��ه اردوی تي��م مل��ی دع��وت 

نمی كنند.
از پیمان فخری چه انتقادی كرده ای؟

به ش��ما كه گفتم در رشته خودم برترين شمشيرباز 

كشور هستم و حريفی در اسلحه اپه ندارم اما آقای 
فخری هش��ت سال است كه برای انتخابی المپيك، 
علی يعقوبيان را از ش��هر مش��هد اعزام می كند كه 
يعقوبيان نتوانس��ته سهميه المپيك را به دست آورد 
و ب��ه آقای فخری گفتم هر كس آماده اس��ت بايد 
جهت انتخابی المپيك دس��ت به شمش��ير شود و 
نبايد اينگونه سرمايه گذاری برای هيچ و پوچ كنيم 
و اگر مربيان تيم ملی مرا به اردو دعوت كنند ديگر 
خودم را بی ارزش نشان نخواهم داد و دست رد به 

سينه آنها خواهم زد.
هس��تی  كارمن��د  عن��وان  ب��ه  ك��ه  ش��ما 
می توانستید به اردوهای تیم ملی برويد؟

مرب��ی خارجی تيم ملی در م��اه تنها 10 روز وقت 
خود را برای تمرين ملی پوش��ان می گذارد و بقيه 
ايام كاری ندارد فدراس��يون می توانس��ت س��ه يا 
چهار روز اين مربی را به اصفهان اعزام كند تا ملی 

پوشان اصفهانی بعد از ظهرها زير نظر اين مربی به 
تمرين بپردازند اما مربی ايران تنها در تهران با س��ه 

يا چهار ملی پوش كار می كند.
در  آه�����ن  ذوب  تی��م  اصل��ی  رقیب����ان 
 لی��گ برتر كش��ور چ��ه تی��م يا تی��م هايی 

هستند؟
همه تيم ها با آمادگی به اين مسابقات پا گذاشته اند 
اما ش��ركت ملی گاز و مؤسس��ه فرهنگی ورزشی 
جوان��ان اميد كيش از شمش��يربازان برتری در تيم 

خود سود می برند.
درح��ال حاضر كدام مربی��ان در ذوب آهن 

فعالیت دارند؟
علی دش��تگرد مربی اس��لحه فلوره، فرهاد رضايی 
برادرم مربی اس��لحه اپه و كيومرث طلوعی عموی 
شروين مربی سه رش��ته فلوره، اپه و سابر هدايت 

تيم ذوب آهن را بر عهده دارند.

کهکشانی ها توفان سرخ را از پا درآوردند
 صدرنشیني استقالل با هت تريک مظلومي

زاينده رود
تيم فوتبال سپاهان ايران درحالی مقابل السد قطر در 
مرحله يك چهارم نهايی مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان 
باشگاه های آسيا به برتری يك بر صفر رسيد كه در تركيب 
خود از رحمان احمدی، دروازه بان محرومش اس��تفاده 

كرده است.
پ��س از حذف عجيب تيم فوتبال امي��د ايران از گردونه 
مسابقات فوتبال انتخابی المپيك 2012 لندن به دليل استفاده 
از يك بازيکن محروم )كمال كاميابی نيا(، سپاهانی ها نيز 
در اقدامی مشابه از بازيکنی استفاده كردند كه در مرحله 
گروهی مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان باشگاه های آسيا 
دواخطاره شده بود و اجازه حضور در مرحله حذفی اين 

مسابقات را نداشت.
رحم��ان احم��دی دروازه بان فصل ج��اری تيم فوتبال 
سپاهان اصفهان در فصل گذش��ته برای تيم پرسپوليس 

ب��ازی می كرد. اي��ن دروازه ب��ان در فصل 2011 ليگ 
قهرمانان آسيا در مرحله يك چهارم نهايی سپاهان 

را همراهی می ك��رد، در مرحله گروهی همين 
رقابت ها در بازی رفت مقابل االتحاد عربستان 
و در هر دو ديدار رفت و برگشت مقابل الوحده 

امارات برای پرس��پوليس ب��ه ميدان 
رفت.

اي��ن دروازه ب��ان باتجرب��ه 
براساس آنچه در آرشيو 

كنفدراسيون  س��ايت 
فوتبال آس��يا درج 

ش��ده در ديدار 
فت  ر
مقابل 

االتحاد 

ن  بستا عر
در دقيق����ه 
داور  از   47

مالزيايی مسابقه 
كارت زرد گرفته 

و در دقيقه 66 ديدار برگش��ت مقابل الوحده امارات كه 
آخرين بازی پرسپوليس در مرحله گروهی ليگ قهرمانان 

آس��يا بود نيز دومي��ن كارت زرد 
خ��ود را اين بار از داور عمانی 

دريافت كرده است.
با اين شرايط رحمان احمدی 

دو اخطاره بوده و اجازه همراهی 

تيمش را در ديدار مرحله يك هشتم نهايی ليگ قهرمانان 
آسيا نداشته است. با توجه به حذف تيم فوتبال پرسپوليس 
از مس��ابقات فوتبال ليگ قهرمانان باشگاه های آسيا، اين 
بازيکن فرصت حضور در مرحله يك هش��تم نهايی را 
نداشته و با انتقال به تيم سپاهان اصفهان در نخستين ديدار 

اين تيم در مرحله يك چهارم نهايی به ميدان رفته است.
حال مش��خص نيست كه س��پاهان نقض قانون كرده و 
مستوجب تنبيه انضباطی است يا اين كه بدون منع قانونی 
از رحمان احمدی استفاده كرده و برنده ديدار رفت مقابل 

السد قطر است.
كارشناس داوری و مسائل حقوقی فوتبال در اين خصوص 
گفت: اخطارها را در مسابقات به بازيکنان نشان می دهند 
نه باشگاه ها به همين دليل وقتی يك بازيکن چند اخطار 
دريافت كرده و باشگاهی را ترك می كند اين اخطار ها را 
همراه خود به باش��گاه ديگر نيز می برد. يکی از مواردی 
كه در ای تی س��ی بازيکنان وجود دارد اين است كه 
محروميت ها نيز به تيم انتقال گيرنده بازيکن هم 

بايد اطالع داده شود.
وی در اين خصوص افزود: شايد سپاهانی ها 
ش��انس آورده باش��ند و اخطاره��ای رحمان 
احمدی محاسبه نشده باشد، در غير اين صورت 

او محروم است.
باشگاه الس��د قطر بالفاصله پس از برگزاری 
ديدار مقابل س��پاهان ايران به دليل استفاده 
تيم اصفهانی از يك بازيکن محروم به 
كنفدراسيون فوتبال آسيا شکايت 
ك��رده و خواه��ان تغيير نتيجه 
اين بازی ش��ده است. نکته 
جالب توجه اين اس��ت 
كه قطری ه��ا از اين 
موضوع اطالع كامل 

و س��پاهانی ها از آن داشته اند 
بی اطالع بوده اند.

البته مس��ئوالن باشگاه سپاهان مدعی 
هس��تند اين بازيکن محروم نبوده 
و حت��ی ناظ��ر بازی نيز ب��ه آنها 
تأكيد ك��رده می توانند از وجود 
او اس��تفاده كنن��د. بی ش��ك 
آينده مش��خص  در روزهای 
خواهد شد ادعای سپاهانی ها 
درس��ت است يا اين كه بازی 
برده مقابل السد را بازنده 
خواهند شد.

رحیمی: ما بايد بیشتر دقت می كرديم
مديرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به محروميت رحمان 
احمدی، دروازه بان تيم فوتبال اين باشگاه اظهار داشت: ما 

بايد بيشتر دقت می كرديم.
عليرضا رحيمی با اعالم اين كه باشگاه تاكنون نامه ای از 
AFC و فدراس��يون فوتبال ايران مبنی بر قبول اعتراض 
مس��ئولين باشگاه الس��د در اس��تفاده از بازيکن محروم 
دريافت نکرده افزود: مجيد بصيرت پيش از آغاز بازی با 
ارائه ليست بازيکنان تيم به نماينده كنفدراسيون از حضور 
بالمانع تك تك بازيکنان مطمئن شده است، ضمن اين 
كه خود رحمان احمدی هم فکر می كرده با پيوستنش به 
تيم سپاهان از محروميتش در زمان حضور در پرسپوليس 

مشکلی برايش به وجود نمی آورد.
وی تصريح كرد: تا زمانی كه اعتراض الس��دی ها مورد 
قب��ول AFC قرار نگيرد ما منتظر می مانيم. چنانچه اين 
اعت��راض مورد قبول كنفدراس��يون ق��رار گرفت ما نيز 

مس��تندات و اقدام��ات الزم را انج��ام 
خواهيم داد.

رحيمی همچنين با صراحت 
تأكي��د ك��رد: بازيکن��ان 
س��پاهان آنقدر توانايی 
دارند كه حتی اگر اين 
بازی 3 بر صفر به سود 
اعالم ش��ود  حريف 
در بازی برگش��ت به 
پي��روزی 4 بر صفر 

رسيده و راهی مرحله 
بعد شوند.

وی در م��ورد اي��ن ك��ه 
باش��گاه با متخلفان بروز 

اتف��اق برخورد  اي��ن 
خواهد كرد، اظهار 

داش��ت: بايد 
اي��ن  ب��ه 
موض��وع 
تأكيد كنم 
كه مجيد 
بصي�رت 

س��ال   28
اس��ت ك��ه 

ب��رای تي����م 
س��پاهان زحمت 

و  اس��ت  كش��يده 
مطمئنم جامعه ورزش، 

مردم اصفهان و هواداران 
اين تيم او را می بخشند.

مدير عامل سپاهان در پايان گفت: بصيرت فرد غريبه ای 
نيس��ت كه به تيم ما آمده، وی از رده س��نی نوجوانان در 
س��پاهان بازی كرده و در تمام اين س��ال ها تجربياتش را 
برای موفقيت های بزرگ تيم به كار برده است. عدم توجه 
ب��ه دو اخطاره بودن احمدی يك اتفاق بود و اميدوارم با 
تالش همه عوامل باشگاه مشکل خاصی برای تيم سپاهان 

به وجود نيايد.
وی با اش��اره به حذف تي��م ملی اميد از انتخابی المپيك 
اظهار داش��ت: در مورد تيم ملی اميد، خود AFC به تيم 
ملی نام بازيکن محروم را اعالم كرده و مقصر مس��ئولين 
تيم ملی بودند كه قانون را زير پا گذاشتند اما در مورد تيم 

ما و رحمان احمدی اوضاع كمی فرق می كند.
در ميان صحبت هايی كه رحيمی به آن اشاره داشت عدم 
آگاهی بازيکن تيم سپاهان نسبت به قوانين در نوع خود 
قابل تأمل اس��ت زيرا يك ندانم كاری باعث شود تا يك 
تيم پر افتخار از گردونه رقابت های آسيايی حذف شود، 
مس��ابقاتی كه بازيکنان زيادی برای رسيدن اين تيم تا 
به اين جای كار زحمت زيادی كش��يده بودند و 

حاال...
باي��د ديد قواني��ن AFC تا چه ح��د اجازه 
مانور را به س��پاهانی ها خواهد داد زيرا با 
تأييد هم��ه گفته های رحيمی، قوانين 
كنفدراس��يون در بخش��ی به دقت 
باش��گاه ها در موقع عق��د قرارداد 
با بازيکنان محروم نيز تأكيد كرده 
است و شايد همين موضوع اين 

تيم را دچار دردسر كند.

ريشخند فوساتی به بوناچیچگزارش
رحمان خود را نخواهد بخشید



با اين كه انگيزه اهميت زيادی دارد اما اگر می خواهيد 
كارها درست انجام شود، بايد ابعاد مختلف زندگيتان را 
متعادل كنيد.حتماً آدم  های بسيار باهوش و توانمندی 
را می شناسيد كه هيچ كار مفيدی انجام نمی دهند. آنها 
ساعت  های طوالنی كار می كنند، به خودشان استرس 
وارد می كنند اما هيچ پيشرفت خوبی نمی كنند.همه ما 
در طول زندگی عادت  های غير مفيدی پيدا می كنيم كه 
ما را از رسيدن به هدف اصلی زندگيمان دور می كند و 
اين دنيا كه با سرعت شگرفی پيش می رود، حتی متوجه 
نمی شويم كه همان اشتباهات را دوباره و دوباره مرتکب 
می شويم. برای اين كه زندگی متوازن و مفيد داشته باشيد 
بايد طوالنی مدت در كاری كه راضيتان می كند تالش 
نموده و از اشتباهاتی كه در زير عنوان می گردد دوری 
كنيد. اين  اشتباهات انسان های باهوش است و نشانتان 

می دهيم كه چطور از اين اشتباهات در امان بمانيد:
اشتباه  بودن  مفید  با  را  بودن  مشغول  آنها   

می گیرند.
سرعتتان را كندتر كنيد و اين را به ياد بياوريد: بيشتر 
به  بودن  مشغول  ندارند.  خاصی  اهمت  هيچ  چيزها 
فکر  تنبل  است،  ذهنی  تنبلی  معمول يك شکل  طور 
كردن و با تنبلی عمل كردن. به خاطر همين است كه 
می گويند عاقالنه  تر كار كنيد نه سخت تر. فقط كافی 
 است كه يك نگاه به اطرافتان بيندازيد. آنها كه از همه
 مشغول  ترند بازده كمتری دارند. افراد پرمشغله هميشه 
وقت كم می آورند. هميشه در تالش برای رسيدن به 
سر كار، كنفرانس، ميتينگ، جلسات كاری و از اين قبيل 
هستند. كم پيش می آيد كه وقت كافی برای خانواده و 
دور هم بودن داشته باشند، حتی برای خوابيدن هم وقت 
ندارند. برنامه پرمشغله  شان باعث می شود احساس مهم 

بودن كنند اما اين فقط يك توهم است.
 راه حل : سرعتتان را كم تر كنيد. نفس بکشيد. تعهداتتان 
بياوريد. هر  را مرور كنيد. كارهای مهم را اول برنامه 
زمان فقط يك كار را انجام دهيد. از همين حاال شروع 
كنيد. هر دو ساعت يکبار يك وقفه كوتاه برای استراحت 

داشته باشيد. بعد تکرار كنيد.
ياد می گیرند يک كار را چطور انجام دهند اما 

هیچوقت انجامش نمی دهند.
می كنند  زندگی  آدم ها طوری  از  كمی  تعداد  متاسفانه 
بوده  روياهايشان  در  هميشه  كه  موفقيتی  آن  به  كه 
دست پيدا كنند. و اين يك دليل ساده دارد: هيچوقت 
وارد عمل نمی شوند! علم آموزی به اين معنا نيست كه 
اتفاق می افتد كه چيزهايی  زمانی  رشد می كنيد. رشد 
در  آدم ها  بيشتر  دهند.  تغيير  را  زندگيتان  می دانيد  كه 
سردرگمی كاملند. در واقع آنها زندگی نمی كنند. فقط 
روزها را می گذرانند و هيچوقت كاری كه الزم است 
را انجام نمی دهند، يعنی دنبال كردن آرزوهايشان. مهم 
نيست كه نابغه باشيد يا دكترای فيزيك كوانتوم داشته 
باشيد، اگر عمل نکنيد نمی توانيد كوچکترين تغييری در 
زندگيتان ايجاد كنيد. بين دانستن خالی و دانستن و عمل 
كردن تفاوت زيادی وجود دارد. دانش و هوش بدون 

عمل هر دو بی  ارزش هستند. به همين سادگی!
 راه حل: موفقيت در تصميم به زندگی كردن )جذب 
خودتان در فرايند دنبال كردن اهدافتان( نهفته است. پس 

تصميم بگيريد و وارد عمل شويد.
سنجش  معیار  پیشرفتشان  بررسی  برای   

درستی ندارند.
را  نسنجيده  ايد  آنرا  درستی  به  كه  چيزی  نمی توانيد 
كنترل كنيد و چيزی كه می سنجيد آينده شما را تعيين 
می كند. اگر چيزهای درستی را بررسی نکنيد نسبت به 
فرصت هايی كه برايتان پديدار می شود كور می شويد. 

تصور كنيد كه در كار تجاری كوچکی كه انجام می دهيد، 
مقرر كنيد كه ميزان مدادها و گيره های كاغذ كه مصرف 
كرديد را حساب كنيد. آيا اين منطقی است؟ خير! چون 
مدادها و گيره  های كاغذ معيار خوبی از چيزهای مهم 
برای يك تجارت نيستند. مدادها و گيره های كاغذ هيچ 
تأثيری در درآمد، رضايت مشتری، رشد بازار و از اين 
قبيل نيستند. اجازه بدهيد به عنوان يك مثال عينی از 
فروشگاه اينترنتی اسم ببريم. بيشتر صاحبين اين سايت ها 
كه از آن راه زندگی خود را می گذرانند، تعداد مشتركين 
RSS خود را اولين معيار موفقيت سايتشان قلمداد كرده 
و به دقت آن را بررسی می كنند اما نمی دانند كه تعداد 
مشتركين RSS يك معيار حياتی نيست زيرا بيشتر اين 
مشتركين درصد فعاليت بسيار پايينی در سايت ميزبان و 
توليد كننده درآمد آن دارند. اين كه چه چيز را بسنجيد 

آينده شما را پيشبينی می كند. بايد چيزهايی را بسنجيد كه 
به طور مستقيم به هدف اوليه شما مرتبط باشد.

 راه حل: رويکرد مناسب اين است كه بفهميد هدف 
اصليتان چيست و بعد چيزهايی كه در رسيدن به آن 
هدف دخيل هستند را بسنجيد. در مورد مثال سايت 
تجاری، هدف بايد اخذ درآمد از طريق سايت باشد. و 
چيزهای كمی كه ارزش بررسی را دارند تعداد كليك هايی 
است كه روی تبليغات، نرخ های تبديل مرتبط، نرخ های 
تبديل محصوالت داخل و فيدبك مشتری، خواننده و 
از اين قبيل می باشد. توصيه ما اين است كه برای تعيين 
هدف اصليتان وقت بگذاريد، بعد مهم ترين موارد برای 
بررسی كردن را تعيين كرده و بعد بالفاصله شروع به 
بررسی كنيد. به طور هفتگی اعداد را يادداشت كرده و از 
آن اطالعات برای ايجاد يك نمودار روند رشد هفتگی 
يا ماهانه استفاده كنيد تا پيشرفتتان را ارزيابی كنيد. بعد 

عملکردهايتان را بنا به پيشرفت بيشتر توسعه دهيد.
 درگیر ايده آل سازی همه چیز می شوند.

خيلی از ما ايده آل گرا هستيم. معيارهای بااليی برای 
خودمان در نظر می گيريم و بيشترين تالشمان را می كنيم. 
زمان و توجه زيادی را صرف كار، عالقه  مان می كنيم تا 
استانداردهای شخصيمان را باال نگه داريم. عشق ما به 
بهترين ها باعث می شود دست به تالش های بيشتر بزنيم، 

هيچ  وقت دست از كار نکشيم و هيچ وقت از پا ننشينيم. 
و اين اختصاص دادن كامل خود به ايده آل ها به ما كمك 
می كند به نتيجه دلخواهمان برسيم. البته تا زمانی كه اين 

روش ما را اسير خود نکند.
 اما وقتی اسير ايده آل گرايی شديم چه اتفاقی می افتد؟ 
وقتی نتوانيم به استانداردهايی كه برای خودمان تعيين 
كرده ايم برسيم، نااميد و دلسرد می شويم و نمی توانيم 
با چالش های جديد روبه رو شويم و يا حتی كاری كه 
شروع  كرده ايم را تمام كنيد. اصرار ما برای رساندن همه 
چيز به منتهای درجه عالی بودن باعث تاخيرهای زياد 
می شود.  نامطلوب  نتيجه  و  شديد  استرش  كارها،   در 
ايده آل گراهای واقعی كارها را سخت شروع می كنند و 

برای اتمام آنها هم بسيار سختی می كشند.
آل گراها  ايده  به  پاداشی  هيچ  واقعی  دنيای   راه حل: 

را  كارها  كه  می دهد  پاداش  كسانی  به  دنيا  نمی دهد. 
انجام می دهند. و تنها راه برای انجام كارها اين است 
كه 99 درصد مواقع ايده آل انجام ندهيم. فقط با سال ها 
تمرين و غيرايده آل انجام دادن كارهاست كه می توانيم 
به بارقه هايی از ايده آل دست پيدا كنيم. پس تصميم 
بگيريد. وارد عمل شويد. از نتيجه كار درس بگيريد. و 
اين روش را بارها و بارها انجام دهيد. اين بهترين راه 

برای دست يافتن به ايده آل هاست.
عمل  وارد  فرصت  يک  برای  كه  اين  از  قبل 
آن  برای  درصد  تا 100  می كنند  صبر  شوند 

آماده گردند.
اين مورد تا حدودی به مورد باال مرتبط است اما نکاتی 
دارد كه بايد جداگانه در مورد آن بحث شود. يکی از 
مهم ترين چيزهايی كه می بينيم افراد باهوش را عقب 
می اندازد بی ميلی خودشان برای قبول كردن فرصت ها 
آن  برای  می كنند  تصور  كه  است  دليل  اين  به  فقط 
آمادگی ندارند. به عبارت ديگر، تصور می كنند كه به 
دانش، مهارت و تجربه بيشتری نياز دارند تا بتوانند برای 
آن فرصت اقدام كنند. متاسفانه، اين طرز فکر جلوی 
پيشرفت را می گيرد. واقعيت اين است كه وقتی موقعيت 
و فرصتی پيش می آيد هيچکس هيچوقت 100 درصد 
آماده نيست. چون بيشتر فرصت های زندگی ما را مجبور 

می كند از نظر احساسی و عقلی رشد كنيم. اين فرصت ها 
باعث می شود از منطقه امنمان پا را فراتر بگذاريم و اين 
يعنی اول كار احساس راحتی چندانی نخواهيم داشت. 
هم  آمادگی  احساس  نکنيم،  راحتی  احساس  وقتی  و 

نمی كنيم.
راه  حل : يادتان باشد كه فرصت های استثنايی برای 
رشد و پيشرفت فردی بارها و بارها در طول زندگی 
اتفاق می افتد. اگر می خواهيد در زندگيتان تغيير مثبت 
ايجاد كنيد، بايد از اين موقعيت ها استفاده كنيد، حتی اگر 

100 درصد احساس آمادگی برای آن نکنيد.
 خود را با انتخاب های زياد اشباع می كنند.

با سرعت نور حركت  اينجا در قرن 21 كه اطالعات 
می كند و فرصت های تغيير و پيشرفت به نظر بی  انتها 
می رسد، برای انتخاب روند زندگی و كار با موقعيت های 
مختلفی روبه رو هستيم. اما متاسفانه، زياد بودن گزينه های 
بی حركتی  و  سردرگمی  بی تصميمی،  موجب  انتخاب 
می شود. تحقيقات مختلفی درمورد كار و بازاريابی نشان 
داده است كه وقتی مشتری با انتخاب  های مختلفی از 
محصوالت روبه رو باشد، خريد كمتری می كند. به طور 
مطمئن انتخاب از بين سه گزينه بسيار راحت تر از بين 
سيصد گزينه است. اگر تصميم برای خريد كردن سخت 
باشد، بيشتر افراد خسته شده و دست از خريد می  كشند. 
به همين ترتيب اگر شما هم خودتان را در معرض تعداد 
گزينه  های انتخاب زيادی قرار دهيد، ذهن ناخودآگاهتان 

خسته می شود.
 راه حل: اگر يك خط توليد را می فروشيد، سعی كنيد 
ساده باشد. و اگر سعی داريد در مورد چيزی در زندگيتان 
تصميم بگيريد، وقتتان را صرف ارزيابی آخرين جزئيات 
هر انتخاب نکنيد. چيزی را انتخاب كنيد كه فکر می كنيد 
برايتان مناسب است و آن را امتحان كنيد. اگر مؤثر نبود، 

چيز ديگری را انتخاب كنيد و پيش برويد.
 در زندگی خود تعادل ندارند.

اگر از آدم ها بخواهيد آنچه كه از زندگی می خواهند را 
برايتان خالصه كنند، آن را در كلماتی مثل عشق، موفقيت، 
خانواده، شناخت، آرامش، خوشبختی و امثال آن خالصه 
می كنند. اما همه اينها چيزهايی متفاوت هستند و بيشتر 
آدم ها همه آن را در زندگيشان می خواهند. متأسفانه، تعداد 
زيادی از آدم ها برای رسيدن به اين اهداف زندگيشان 
را درست متعادل نمی كنند. كسی را می شناسم كه سال 
گذشته يکصد ميليون تومان از تجارت خود درآمد كسب 
كرد اما وقتی با من درد و دل می كرد می گفت كه افسرده 
است. وقتی از او دليلش را پرسيدم گفت چون تنها و 
خسته است و وقت كافی برای خودش اختصاص نداده 
است. يك نفر ديگر را هم می شناسم كه هميشه و تقريبًا 
همه روز را در ساحل مشغول موج  سواری است. او از 
آن دسته آدم های مثبت انديش بسيار شاد است كه هميشه 
نيشش تا بناگوشش باز است. اما در يك َون می خوابد 
و واقعاً محتاج نان شبش است. نمی توانم با اين كه اين 
مرد هميشه شاد به نظر می رسد داستان زندگيش را يك 
زندگی موفق بدانم.اينها دو سبك  زندگی تقريباً نامتعادل 

هستند. ميليون ها زندگی ديگر هم مثل اينها وجود دارد.
راه حل: وقتی زندگی كاريتان )يا زندگی اجتماعيتان، 
همه  و  باشد  پرمشغله  قبيل(  اين  از  و  خانوادگيتان 
انرژيتان در آن نقطه متمركز شده باشد، خيلی راحت 
تعادل زندگيتان برهم می خورد. با اين كه انگيزه اهميت 
زيادی دارد اما اگر می خواهيد كارها درست انجام شود، 
بايد ابعاد مختلف زندگيتان را متعادل كنيد. اين كه يك 
بُعد زندگی را فراموش كرده و بيشتر وقتتان را صرف 
يك بُعد زندگی كنيد، فقط برايتان خستگی و استرس به 

همراه خواهد داشت.
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افراد باهوش و توانمند که کار مفیدی انجام نمی دهند!
 آلبرت اينشتين در كودكی دچار بيماری 
مفهوم  و  معنی  يعنی  بود.  ديسلسيك 
تشخيص  درست  را  عبارات  و  كلمات 
نمی داد. معلم آلبرت اينشتين او را عقب 
مانده ذهنی، غير اجتماعی و هميشه غرق 
كرد،  می  توصيف  احمقانه  روياهای  در 
كنکور  امتحانات  در  دوبار  وی  ضمن  در 

دانشگاه پلی تکنيك زوريخ مردود شد!
 توماس اديسون كه معلمانش از آموزش او 
در مدرسه عاجز مانده بودند در تمام طول 
تحصيل كم ترين نمره ها را از درس فيزيك 
می گرفت ولی همين شخص بعدها موفق 
به  اختراع  وپنجاه  وصد  هزار  از  بيش  شد 
جامعه بشريت عرضه كند كه بيشتر آنها در 

زمينه علم فيزيك بوده است!
 بتهون معلم او می گفت در طول زندگيش 

او چيزی ياد نخواهد گرفت.
  پيکاسو يکی از معروف ترين نقاشان جهان 

زمان  در  كه  پدرش  و حضور  كمك  بدون 
امتحانات كنارش می نشست نمی توانست در 

درس هايش نمره قبولی كسب كند!
در  300هتل  از  بيش  مالك  كه  هيلتون   
برای  كودكی  دوران  در  دنياست  سرتاسر 
بود كف سالن ها و  گذران زندگی مجبور 

هتل ها را طی بکشد!
بود  بخار  ماشين  مخترع  كه  وات  جيمز   -

فردی كودن توصيفش می كردند!
 اميل زوال نويسنده بزرگ فرانسوی دانش 
آموزی تنبل بود كه در مدرسه از درس ادبيات 

به طور معمول نمره صفر می گرفت!
رتبه  با  را  بناپارت مدرسه خود  ناپلئون   
ممتاز  غير  آموز  دانش  يك  عنوان  به   42

ترك كرد!
 لويی پاستور در مدرسه يك محصل متوسط 
بود و در دوره ليسانس در درس شيمی بين 

22 نفر رتبه 22 را كسب كرد!

نابغه هایی كه در دوران خود كودن شمرده می شدند!

در دنيای به اين شلوغی، در شهرهايی كه 
دوی  يك  انجام  مانند  به  آنها  در  زندگی 
سرعت هميشگی می ماند و در خانه هايی كه 
پخش كننده های  تلويزيون،  موبايل،  صدای 
هيچ  خارجی  صداهای  و  چندرسانه ای 
واقعًا  كه  جايی  كردن  پيدا  ندارند،  توقفی 
می رسد.  نظر  به  غيرممکن  باشد،  ساكت 
به هيچ عنوان خيلی از ماها هرگز سکوت 
كامل را تجربه نکرده ايم! ولی در مينه سوتا، 
شركت  آزمايشگاه های  از  يکی  در  اتاقی 
اُرفيلد وجود دارد كه واقعا می توان در آن 
سکوت واقعی را تجربه كرد. سکوت اين 
كارشناسان  چون  نيست،  الف  يك  اتاق 
كتاب ركوردهای گينس هم به ساكت بودن 
آنجا اذعان كرده اند و نام اين اتاق را ثبت و 

گواهينامه اش را صادر كرده اند!
ممکن  چگونه  اتاق  اين  ساخت  اما 

شده است؟ 
برای ساختن اين محفظه ضد صدا، شركت 
است.  ساخته  تو  در  تو  اتاق  سه  يادشده 
داخلی ترين اتاق كه همان اتاق ساكت باشد، 
يك محفظه شش وجهی است كه در درون 
يك اتاق پنج وجهی، با كمك ريسمان هايی 
معلق است. هر دوی اين اتاق های ديواره ای 
 Eckel دو اليه فلزی دارند و توسط شركت
وجهی  و شش  پنج  اتاق  اند.  شده  ساخته 
در درون اتاق بزرگ تری با ديواره های قطور 
وجهی  شش  اتاق  درون  در  دارند.  قرار 
ساكت، گوه های فايبرگالس آكوستيکی قرار 
بازتاب صدا جلوگيری  از  داده شده اند كه 
می كنند. در 21 ژانويه سال 2004، مهندسان، 
شدت صدای اين اتاق را اندازه گرفتند و به 
عدد شگفت آور منفی 9/4 دسی بل رسيدند!

احتمالی  به سئوال  كه  اين  برای  همين جا 
بله!  كه،  بگويم  بايد  بدهم،  جواب  شما 
منفی  كه  ممکنه  محل  يك  صدای  شدت 
دسی بل  واحد  چون  باشد.  هم  دسی بل 

محل  يك  نسبت صدای  لگاريتم  اصل  در 
بنابراين  است.  به صدای يك محل مرجع 
صدا  وجود  عدم  معنای  به  دسی بل  صفر 
نيست.(حاال تصور كنيد كه در چنين اتاقی 
می توانيد  لحظه  چند  ظرف  بگيريد،  قرار 
صدای  بشنويد:  را  بدنتان  درون  صداهای 
قلبتان، صدای گردش خون در رگ هايتان، 
صدای روده ها و …در چنين اتاقی، خبری 
از بازتاب صدا نيست. شايد فکر كنيد عجب 
محل دنجی! ولی واقعيت اين است كه تحمل 
ممکن  زياد  مدت  برای  هم  سکوت  اين 
داشتن  سوای  ارفيلد،  شركت  البته  نيست. 
اين افتخار، يکی از شركت های پيشگام در 
زمينه مطالعات صوتی هم به شمار می رود. 
آنها صدای محصوالت صنعتی مختلف از 
موتورسيکلت گرفته تا ماشين های ظرفشويی 
و دريچه های مصنوعی قلب را مورد بررسی 
قرار می دهند. اين شركت در زمينه معماری 
ديناميك صدا كه منجر به ايجاد محيط كاری 
هم  می شود  بيشتر  شغلی  رضايت  و  بهتر 
كار كرده است. در اين شيوه در محيط كار 
نورپردازی و صدارسانی و درجه حرارت 
متغير اعمال می شود. شهرت ديگر شركت 
ارفيلد، خريد استوديوی ضبط صدای باب 
همين  در  است،   »80 »ساند  نام  به  ديالن 
استوديو بود كه نخستين آلبوم چند قطعه ای 
 Blood آلبوم  اين  نام  ديجيتال ضبط شد، 

On the Tracks بود.

عجیب ترین جرم هایی كه تا به حال در فیس بوک اتفاق افتاده
و  عجيب  های  حکايت  گاهی  هم  مجازی  دنيای 
غريبی دارد. گاهی اتفاقاتی در اين دنيای غيرواقعی 
دارد.به  دنبال  به  را  انسان  حيرت  كه  افتد  می 
گزارش بانکی دات آی آر، از جمله مشاهير دنيای 
مجازی فيس بوك است كه طرفداران بسياری را 
به  مختلف  افراد  شده  باعث  و  كرده  خود  جذب 
 هم نزديك تر شوند. اما هستند افرادی كه ترجيح 
دنيای  قابليت  اين  از  درستی  استفاده  دهند  می 
مجازی نداشته باشند و به اين ترتيب خودشان را 

با  اين مطلب شما را  اندازند. در  به دردسر می 
عجيب ترين جرائمی آشنا می كنيم كه فقط در 

جايی مثل فيس بوك می تواند رخ دهد.
 زنی كه به خاطر فضولی و كنجکاوی در كار 

يك كاربر ديگر فيس بوك دستگير شد.
حتی  است،  ساز  دردسر  هميشه  شکنی  قانون 
درفيس بوك. شانون جکسون زنی كه برای يکی 
و  كرده  ايجاد  مزاحمت  بوك  فيس  كاربران  از 
بود، دستگير شد،  بيجا كرده  در كارش فضولی 
چرا كه قانون دنيای مجازی را نقض كرده بود. 
فضولی بيجای خانم جکسون حداكثر 11 ماه و 
29 روز زندان برايش دارد و تا سقف 2500 دالر 

هم جريمه نقدی روی دستش می گذارد.
 مردی كه به جرم جازدن خود در فيس بوك به 

جای شاهزاده مراكشی دستگير شد.
دنيای  در  پروفايل  و  صفحه  ساختن  آمريکا  در 
مجازی به نام افراد مشهور امری عادی به شمار 

مشهور  افراد  نام  جستجوی  با  شما  و  رود   می 
نام چنين  به  كه  كنيد  پيدا  ده ها صفحه  توانيد  می 
كمتر  آمريکا  در  شايد  اما  شود.  می  ساخته  افرادی 
كسی به فکرش برسد كه به نام برادر پادشاه مراكش 
هم می توان صفحه ای در دنيای مجازی درست كرد! 
فواد مورتادا، 26 ساله صفحه ای در فيس بوك به نام 
برادر سلطان محمد ششم، پادشاه مراكش ساخت و 
با اين جرم دستگير شد. با اطمينان می توان گفت كه 
كارهای اين جوان 26 ساله در صفحه خود به نام برادر 
پادشاه مراكش فقط تفننی نبوده و اهداف خاصی را 

دنبال می كرده است.
 پليسی كه به جرم پست عکس های صحنه يك 

جرم به چهار سال زندان محکوم شد.
خفه  و  شتم  و  تصاوير ضرب  كه  موزارال،  مارك 
كردن زنی به نام كارولين وايم را در صفحه فيس 
بوكش منتشر كرده بود پس از اقرار صريح به رفتار 
آشوبگرانه خود به چهار سال زندان محکوم شد..
پليس  اين  اوليه  های  كمك  های  مهارت  گواهی 

بازنشسته 48 ساله نيز باطل شد.
بريدن يك موش و پست  به جرم سر   زنی كه 

تصاوير آن در فيس بوك محکوم شد.

قرار  و  موش  يك  سربريدن  جرم  به  جوانی  زن 
دادن تصاوير آن روی فيس بوك به زندان محکوم 
شد. نومی اندرسون، 23 ساله به جرم آزار و اذيت 
حيوانات در جوالی 2011 به زندان محکوم شد. 
وی با استفاده از چاقو سر يك موش بی نوا را بريد 
و همزمان از اين كار خود فيلم برداری هم كرد و 

سپس فيلم را روی صفحه فيس بوكش قرار داد.
اينترنتی  اذيت  و  آزار  به  كه  نوجوان  دختر  دو   
بوك  فيس  صفحه  هك  از  پس  خود،  همکالسی 

او متهم شدند
بوك  فيس  صفحه  هك  به  نوجوان  دختر  دو 
متهم  او  اينترنتی  اذيت  و  آزار  و  همکالسی خود 

از  پس  ساله   12 و   11 دختر  دو  اين  اند.  شده 
فيس  صفحه  روی  غيراخالقی  تصاوير  دادن  قرار 
هستند.  بازجويی  تحت  خود  همکالسی  بوك 
آنها با استفاده از اطالعات رمز عبور قربانی وارد 
صفحه فيس بوكش شدند و پيام های با محتوای 

غيراخالقی روی آن قرار می دادند.
 زوجی كه به خاطر خوردن نوعی سوسمار نادر 

در فيس بوك دستگير شدند!
غذايی  وعده  كه  آمريکايست  زوجی  داستان  اين، 
انقراض  خطر  در  و  نادر  سوسمار  نوعی  شان 
بوده است. آنها زمانی گرفتار شدند كه مقامات 
مسئول فيلم جشن آنها را در فيس بوك ديدند. 
از  ميهمانی  اين  آمريکايی در  اين زوج خبرساز 
پذيرايی  نادر  سوسمار  نوعی  با  خود  ميهمانان 
فيلم  اين  كه  نيست  هنوز مشخص  بودند.  كرده 
های  گزارش  اما  است،  افتاده  دست  به  چگونه 
زوج  اين  است.  بوده  زياد  باره  اين  در  مردمی 
جوان كه 23 و 24 سال سن دارند، به جرم نقض 
جريمه  دالر   500 به  يك  هر  حيوانات  حريم 

نقدی محکوم شدند.
 نوجوانی كه به تالش خود برای استخدام يك 

قاتل حرفه ای اعتراف كرد.
يازده تا 22 سال زندان در انتظار نوجوانی است 
كه اعتراف كرده از فيس بوك برای استخدام يك 
انگيزه  وی  است.  كرده  استفاده  ای  حرفه  قاتل 
خود از اين كار را كشتن زنی اعالم كرده كه او 

را متهم به تجاوز كرده است.
درباره  مطلبی  پست  از  پس  كه  نوجوانی   

دستشويی، بيچاره شد.
دستشويی  چاه  بستن  به  ساله   16 نوجوان  پسر 
يك كتابخانه محکوم شد. وی كه با دستمال های 
دستشويی راه چاه آن را مسدود كرده بود، باعث 
شد تا كتابخانه را سيل فراگيرد و اين مركز به مدت 
پنج ماه به خاطر اين مشکل و خرابی های ناشی 
از آن تعطيل شود. اما نکته جالب اينجاست كه اين 
پسر نوجوان تا زمانی كه از اين شاهکار خود در 
فيس بوك حرفی به ميان نياورده بود، كسی از آن 

خبری نداشت!

عکس روز

درون شكم مورچه ها و حاصلی از آنچه می خورند
از  نوشيدن  از  پس  مورچه  يك  شکم  رنگ  تغيير  مشاهده  از  پس   دانشمندی 
به  قند  آب  رنگی  قطرات  از  استفاده  با  را  پديده  اين  گرفت  تصميم  شير  ای  قطره 
آنچه می  از  به گزارش مهر، شايد مورچه ها  از آن عکاسی كند.  آزمايش گذاشته و 
خورند واقعا آگاهی نداشته باشند اما شکم شفاف آنها می تواند آنچه كه خورده شده 
نام محمد  به  است را به خوبی آشکار كند. عکاس علمی و دانشمند زيست شناسی 
بابو با توجه به اين پديده از مورچه ها در حالی كه مشغول نوشيدن قطراتی رنگی از 
آب قند بودند، عکاسی كرده است. وی با چکاندن قطراتی از آب قند در رنگ های 
از  به گفته وی برخی  كنند.  اين قطرات تغذيه  از  تا  به مورچه ها اجازه داد  مختلف 
را در شکم  تركيبی جديدی  از رنگ های مختلف، رنگ های  نوشيدن  با  ها  مورچه 
خود به وجود می آوردند. وی پس از اين كه مشاهده كرد شکم يك مورچه پس از 
و  شد  طبيعی  پديده  اين  متوجه  كرد  تغيير  سفيد  رنگ  به  شير  قطره  يك  از  نوشيدن 
از قطره ها عکاسی  بتواند  اين كه  برای  بابو  به تصوير بکشاند.  را  تصميم گرفت آن 
اين  قطرات حفظ شود.  اصلی  تا شکل  پارافينی چکاند  بر روی سطحی  را  آنها  كند 

قطرات تركيبی از آب و قند، رنگ های خوراكی آبی، سبز، زرد و قرمز بودند. 

ساكت ترین اتاق جهان!

منطقه شیمبار


