
هنوز هم عبور از س��د كنكور و 
قبولي در دانش��گاه آنقدر براي 
افراد مهم است كه وقت كمتري 
را به فكر كردن درباره مشكالت 
مربوط به اسكان در شهر غريب،  
گرفتن خوابگاه و يا انتقالي گرفتن 

به شهر خودشان اختصاص مي دهند و مرتب مي گويند اصل قبول شدن 
است،  بقيه مسائل حل مي شود...

 پروژه  تونل جابه جايي آب سبزكوه
با نابودي شناسه ه���اي تاالب 
بين المللی چغاخور امكان حذف 
پسوند »بين المللی« از اين تاالب 
ارزشمند و حتي برداشتن ن��ام 
 چغاخور از سياهه تاالب های ايران

را موجب شده است. ريختن صدها...

زندگي خوابگاهي 
معضل دانشجوي شهرستاني

احتمال حذف تاالب چغاخور از سياهه  جهاني
چغاخور قربانی مصلحت اندیشی 

مدیران آب می شود 

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد:
فعالیت تجاری برخی مدیران بانکی 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس
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 محیط زیست    صفحه 6

مع��اون برنامه ري��زی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختي��اری اعالم 
از  درص��د   96 تاكن��ون  ك��رد: 
مصوبات سفرهای هيأت دولت 
در اين استان اجرايی شده است.  
حميدرضا فروزنده اظهار داشت: 

اين مصوبات مربوط به س��فرهای اول و دوم هيأت دولت به ش��هركرد 
است. به گزارش فارس، وی با اشاره به قريب الوقوع بودن حضور هيأت 

دولت در چهارمحال و بختياری گفت: زمان...

اجرایی شدن ۹۶ درصد مصوبات 
سفرهای استانی در چهارمحال و بختیاری

 جامعه    صفحه 4

عضو کمیسیون عمران مجلس:
 دولت، ملزم به عبور از فیلتر نظارت 
مجلس است

 اقتصاد    صفحه 3

شهرکرد، میزبان 
جشنواره ادبیات

کودک و نوجوان رضوی
ششمين جش��نواره سراس��ری ادبيات كودک و 
نوجوان رضوی روز گذشته در شهركرد گشايش 
يافت.  حس��ين گنجی مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چهارمحال و بختياری در گفتگو با فارس 
اظهار داشت: گسترش فعاليت های فرهنگی، هنری 
و مذهبی مرتبط با سيره ائمه معصومين، تجليل از 
پديدآورندگان آثار برتر فرهنگی و كمک به انتشار 
گسترده اين آثار از مهم ترين اهداف برگزاری اين 
جش��نواره است. وی اشاعه فرهنگ منور رضوی 
را از ديگر اهداف برگزاری اين جش��نواره اعالم 
ك��رد و گف��ت: بي��ش از يک ه��زار و 395 اثر به 
دبيرخانه اين جشنواره رسيد كه از بين اين تعداد، 
آثار برگزيده در آيين اختتاميه جشنواره معرفی و 
تقدير می شوند. گنجی با بيان اين كه آثار رسيده به 
دبيرخانه اين جشنواره در سه رشته شعر، داستان 
كوتاه و قطعه ادبی است، گفت: اين جشنواره در 
سه گروه سنی در سه مقطع سنی كودک پنج تا 12 
س��ال، نوجوان 12 تا 18سال و بزرگسال 18 سال 
به باال مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت. مديركل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی چهارمحال و بختياری 
همچنين از رونمايی جلد پنجم كتاب » بهش��ت 
هشتم« همزمان با برگزاری آيين اختتاميه ششمين 
جش��نواره ادبيات كودک و نوج��وان رضوی در 
ش��هركرد خبر داد و گفت: كتاب بهش��ت هشتم 
مجموعه ای از آثار برتر جشنواره ادبيات كودک و 
نوجوان رضوی است كه هر سال آثار برتر در اين 
كتاب به چاپ می رسد و از آن در آيين برگزاری 

جشنواره رونمايی می شود. 
وی ادامه داد: بر همين اس��اس جلد پنجم كتاب 
بهش��ت نيز مجموع��ه ای از آثار برت��ر پنجمين 
جشنواره ادبيات و كودک و نوجوان رضوی است 
كه سال گذشته برگزار ش��د و امسال اين آثار به 
صورت مدون چاپ شده و به صورت نمادين از 

آن رونمايی می شود.  

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ضمناً ليست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون 
برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

سایر موارد:
1 – زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان 

ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به 

آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد.

موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت 

دریافت 
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

خرید 10/000 تن فرومنگنز 80-90مناقصه بين المللی1
90/7/2390/8/11پر کربن

خرید 3 ردیف استکان و 107-90مناقصه2
90/7/2090/8/2یاتاقان اشپيندل نورد 650

خرید 20/000 دست لباس 112-90مناقصه3
90/7/2390/8/4کار دو تکه سرمه ای

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

)نوبت اول(

م الف/9882

عضو فراکسيون اصولگرایان مجلس:

ترکیب خانه سینما، همسو با نظام نیست
نماينده مردم اردل، كيار، كوهرنگ و فارس��ان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: تركيب خانه سينما همسو با اهداف 

و ارزش های متعالی نظام اس��المی نيس��ت. 
نوراله حيدری در گفتگو با فارس، اقدام خانه 
سينما در حمايت از شبكه 
بی بی  س��ی را اقدام��ی 
بسيار نابجا و اشتباه 
دانس��ت و گفت: 
اي��ن عملك��رد 
ب��ا  مخال��ف 
نظام  اصول 
 . س��ت ا

وی با بيان اين كه 
خانه  تركي��ب 

سينما همسو با نظام نيست، افزود: همين مسأله موجب 
ش��د تا خانه سينما به اشتباه و با نام كسوت هنرمندان به 

حمايت از شبكه بی بی سی اقدام كند.
حيدری اين اقدام خانه س��ينما را پاسخی به 
انتق��ادات خ��ود از دولت دانس��ت و گفت: 
هم اكنون موضوع رسيدگی به عملكرد خانه 
سينما در دستور كار كميسيون فرهنگی قرار 
گرفته اس��ت كه ب��ا برگزاری نشس��ت  های 
مشترک با وزارت ارشاد اين موضوع در حال 

بررسی است.
نماينده مردم اردل، كيار، كوهرنگ و فارسان 
در مجلس شورای اسالمی با بيان اين كه اقدام 
خانه سينما در گرايش مردم به شبكه بی بی سی نقشی ندارد، 
گفت: اقدام خانه سينما بسيار...                     صفحه 5

شنا سایی 
»مرتبطان بیرونی«  

و اثبات
»فشار افراد خاص« 
در پرونده اختالس

صفحه2

 خانه سينما به 
اشتباه و با نام 

کسوت هنرمندان 
به حمایت از شبکه 

بی بی سی 
اقدام کرد
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حمله معترضان آمریكایي 
به مقر نظام  سرمایه داري

صده��ا نفر از مردم آمري��كا از روز 26 
شهريور )17 س��پتامبر( در منطقه لوور 
منهتن در شهر نيويورک با هدف تسخير 
وال اس��تريت گرد هم آمدند و اعتراض 
خود را نسبت به روابط پشت پرده ميان 
ش��ركت هاي خصوصي و دولت آمريكا 

اعالم كردند.
طرح نجات بانک ها، بحران وام مسكن 
و اعدام تروي ديويس��گ سياهپوس��ت 
آمريكايي از جمله داليل معترضان وال 
استريت است. تجمع جوانان آمريكايي 
اقتص��ادي دولت  برضد سياس��ت هاي 
آمريكا در مقابل ساختمان وال استريت 
ب��ه عنوان مركز ب��ورس جهاني بازتاب 
هاي چندي در رس��انه ه��اي جهان به 
همراه داشته اس��ت، اگرچه رسانه هاي 
آمريكاي��ي ب��ا آن ب��ه س��ردي برخورد 

كردند. 
در اعتراضات وال اس��تريت آمريكا كه 
با ش��عار اصلي تس��خير وال اس��تريت 
معروف شده اس��ت، جوانان آمريكايي 
به صراحت نظام كاپيتاليس��تي آمريكا را 
مورد هجمه و انتقاد قرار داده  و اين نظام 
را مسبب مشكالت بين المللي مي  دانند. 

راديو ف��ردا در خبري با عنوان اعتراض 
در آمريكا نوش��ت: اعت��راض صلح آميز 
افرادي كه براي اظهار نارضايتي خود از 
سياست هاي اقتصادي آمريكا و در نتيجه 
بيكاري ميليون ها نفر، روزها در نزديكي 
خيابان وال استريت در نيويورک تجمع 
كرده بودند، ب��ا مخالفت پليس، پرتاب 
گاز اشک آور و دستگيري تعدادي همراه 

بوده است. 
اين پايگاه اطالع رساني افزود: اعتراضات 
را وب سايت هاي خبري گروهي به نام 
»وال استريت را تصرف كنيد« سازماندهي 
مي كنند. اين اعتراضات كه مورد حمايت 
جنبش ناشناس يا انانيموس، گروهي از 
هكره��اي حامي آزادي بي��ان، نيز قرار 
دارد؛ از روز 26 شهريور تجمع خود را 
در نزديكي خيابان وال اس��تريت، نبض 

بورس آمريكا، آغاز كرده اند. 
همچني��ن رادي��و فردا به نقل از ش��بكه 
خبري الجزيره گزارش كرده اس��ت كه 
حدود 400 معترض اكنون چندين روز 
اس��ت كه ش��ب هاي خود را در پارک 
زوكتي، نزديک به خيابان وال استريت، 

سپري مي كنند. 
يونايتدپرس اينترنش��نال نيز با اشاره به 
اع��الم اتحادي��ه كارگران حم��ل و نقل 
ش��هر نيويورک مبني بر اين كه مطالبات 
معترضاني كه از دو هفته قبل در منطقه 
منهتن تجمع ك��رده اند، با مطالبات اين 
اتحادي��ه برابر اس��ت، به نق��ل از جان 
ساموئلس��ون رئيس شعبه نيويورک اين 
اتحاديه گفت: 38 هزار كارگر و 26 هزار 
بازنشس��ته اين اتحاديه ديدگاه هايشان 
در اين ب��اره كه ثروتمندان نيويوركي از 
ماليات ف��رار مي كنند و ش��هروندان با 
 درآمد ان��دک در فقر مالي دس��ت و پا 

مي زنند، يكسان است. 
ساموئلس��ون همچني��ن در گفتگ��و با 
نيويورک ديلي افزود: كارگران اين وضع 
را ناعادالنه مي دانند و معترضان نيز در 
حال برجسته سازي اين مسأله هستند. 

به گزارش ش��يكاگو تريبون، صدها نفر 
از معترض��ان به نظام بانك��ي، در مقابل 
فدرال رزرو شيكاگو تجمع و نسبت به 
فقر، بيكاري و افزايش ش��كاف طبقاتي 

اعتراض كردند. 
خبرگ��زاري فران��س پ��رس در م��ورد 
راهپيماي��ي ح��دود دو ه��زار معترض 
ب��ه علل بحران اقتص��ادي از ميدان وال 
استريت به سوي مركز پليس اين شهر، 
گ��زارش داد: اي��ن راهپيمايي اعتراضي 
مس��المت آميز چندمي��ن و بزرگ ترين 
تظاهرات م��اه هاي اخير در اعتراض به 
اوضاع اقتصادي و سياسي موجود بوده 

است. 
بر اس��اس اين گزارش، تظاهر كنندگان، 
پالكاردهايي ب��ا عناويني همچون همه 
بانكدارها نازي هس��تند، انس��ان قبل از 
دالر، پلي��س نيوي��ورک از ميلياردرهاي 
وال اس��تريت حماي��ت مي كن��د، ما را 
فروخته اند، در دس��ت داشتند و تعداد 
زيادي از نيروهاي پليس به كنترل مسير 

اين راهپيمايي پرداخته اند. 
خبرگ��زاري رويترز در حال��ي كه خبر 
معترض��ان  از  نف��ر  دس��تگيري 80  از 
در راهپيماي��ي منطقه يونيون اس��كوئر 
)union square( داد، اف��زود: اي��ن 
 دس��تگيري ه��ا از س��ال 2004 تاكنون 

بي سابقه بوده است. 
رويت��رز افزود: اس��تفاده پلي��س از گاز 
خردل بر ضد چهار زن معترض منجر به 

خشمگين تر شدن معترضان شد. 
شبكه خبري راشا تودي نيز در گزارش 
خود ميدان منهتن را ب��ه ميدان التحرير 

مصر تشبيه كرد. 
به گ��زارش بخش عربي ش��بكه بي بي 
س��ي، معترض��ان بياني��ه اي را بر روي 
ش��بكه اينترنتي خود قرار داده اند و در 
آن تصري��ح كرده ان��د تنها چيزي كه ما 
را گ��رد هم آورده، اين اس��ت كه مردم 
معترض 99 درص��د جمعيت آمريكا را 
تشكيل مي دهند، ملتي كه از فساد رنج 
مي برد، فس��ادي كه ي��ک درصد باقي 

مانده ايجاد كرده است. 
در  ام��ارات  االتح��اد چ��اپ   روزنام��ه 
گزارش هاي متع��ددي از معترضان وال 
استريت به عنوان انقالبيون نام برده است. 
روزنامه الوطن و االقتصاديه عربستان نيز 
به بازتاب گزارش ه��اي مربوط به اين 

تظاهرات پرداخته اند. 
شبكه پرس تي وي به نقل از جيمز اچ. 
فتزر، پژوهش��گر آمريكايي و بنيانگذار 
پژوهشگران حقيقت 11 سپتامبر نوشت: 
گوي��ا اعتراف به اين ام��ر )تظاهرات بر 
ضد وال اس��تريت( تهديد زيادي براي 

منافع شركت هاست. 
گف��ت:  تظاهركنن��دگان  درب��اره  وي 
اين ها مردم عادي هس��تند كه به دوران 
اقتص��ادي س��ختي ك��ه در آن زندگي 
مي كنند و شكست دولت در مواجهه با 
مش��كل بيكاري كه اكنون گريبانگير 25 
ميليون آمريكايي است، اعتراض دارند. 
آن ه��ا دارند اين اعت��راض را به تعويق 
مي اندازند؛ آن ها دارند آن را س��ركوب 

مي كنند.
وي ك��ه از غيب��ت رس��انه ه��اي مهم 
غرب��ي در انتش��ار اخب��ار مرب��وط ب��ه 
داش��ت،  اعتراض��ات، ش��كايت   اي��ن 
خاطر نش��ان كرد كه آنچه ما در اين جا 
داري��م، نمونه حيرت انگي��ز ديگري از 
سركوب اطالعات در رسانه هاي جمعي 
است كه مردم آمريكا و در حقيقت بقيه 

جهان حق دارند در باره آن بدانند. 
يک نويس��نده آمريكايي به پرس تي وي 
مي گويد: شركت كنندگان در تجمع وال 
استريت همان كاري را مي كنند كه بيشتر 
مردم آمريكا خواس��تار و نيازمند تحقق 

آن هستند. 
ديوي��د سوآنس��ون نويس��نده آمريكايي 
كت��اب جنگ يک دروغ اس��ت و يكي از 
بنيانگذاران پايگاه اطالع رساني در مصاحبه 
با پرس تي وي گفت: ›آن ها وضع ماليات 
بر ثروتمندان، ش��ركت هاي بزرگ، پايان 
جنگ، كاهش بودجه نظامي و صرف آن 

در بخش هاي مورد نياز را خواستارند. 
 همچني��ن آن��ا ل��كاس ميل��ر، خبرنگار 
هفته نامه نيش��ن آمريكا نيز در گفتگو با 
بخش آمريكاي وب سايت پرس تي وي 
گفت: روز هفدهم سپتامبر، تنها يک روز 
نبود. ما تا دستيابي به خواسته هايمان به 
اين اعتراض ها بر ضد دولت فدرال ادامه 

خواهيم داد.

استاندار تهران گفت: هرچقدر روش های 
ايجاد اختالل در امنيت اجتماعی پيشرفته 
ش��ود همگام با آن امكان��ات، تجهيزات 
و روش های مقابله ب��ا اخالل در امنيت 

اجتماعی نيز بايد تكامل بيشتری يابد.
به گ��زارش ايرنا، مرتضی تمدن در جريان 
بازديد از دهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و 
تجهيزات پليسی، ايمنی و امنيتی در مصالی 
تهران با بيان اين كه بحث امنيت به خصوص 
امنيت اجتماعی دارای پيچيدگی های خاصی 
است، گرايش عمده اين نمايشگاه را پرداختن 

به مباحث اجتماعی دانست. 
 وی ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه تكام��ل در ايجاد 
روش های جديد برای مقابله با اخالل در 
امنيت اجتماعی نباي��د در نقطه ای خاص 
متوقف ش��ود، اظهار داش��ت: اگر سارقين 
روش های جديدی را در سرقت به كار می 
گيرند تجهيزات و روش های پليس برای 

مقابله با آنان نيز بايد تكامل يابد. تمدن با بيان 
اين كه بخش عمده ای از اين نمايشگاه به 
مخترعان و افراد خالق ايرانی اختصاص يافته 
و جای خوشحالی است خاطرنشان كرد: در 
بخش ش��ركت های توليد كننده نرم افزار 
در اين نمايشگاه اقدامات بسيار خوبی در 
بحث امنيت شاهديم. استاندار تهران با اشاره 
به استقبال بسيار خوب و ارزشمند جوانان 
پرش��ور و خالق كش��ورگفت: در بخش 
تجهيزات ايمنی و پليسی در اين نمايشگاه 
نگاه و رويكرد خوبی به خود كفايی ش��ده 
است. تمدن افزود: گرايش اين نمايشگاه با 
نگاه به بحث امنيت اجتماعی اعم از امنيت 
ترافيكی، امنيت منازل و خودرو و همين طور 
در بخش ه��ای الكترونيكی اعم از صدور 
پاس��پورت، كارت نظام وظيفه، تشخيص 
هويت و ديگر كارت های شناسايی است 

كه كار بسيار ارزشمندی است. 

محمد حسين مقيمي گفت: مجلس فيلتري به نام نظارت دارد و دولت ملزم به 
عبور از آن است. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي در راستاي 
عدم اجرايي كردن طرح ها و قوانين توسط دولت به موج اظهار داشت: زماني 
ك��ه مجلس رو به اجراي بعد نظارتي خود مي كند؛ دولت قهر كرده و اجازه 

نظارت را نمي دهد.
وي اف��زود: اگ��ر دول��ت، از صافي و فيلتر نظارت مجلس عب��ور مي كرد با 
درآمدزايي باالي نفتي كش��ور با رشد اقتصادي كش��ور رو به رو مي شديم.  
نماينده مردم خمين در خانه ملت يادآور شد: مي گويند دولت و مجلس يكي 
است، اما تذكر نامه و نظارت بر دولت وارد است؛ بارها آيين نامه هاي خالف 

دولت را گوشزد كرده ايم؛ اما تاكنون قوه مجريه جواب مناسبي نداده است.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: در مجلس آتي اگر 
مبنا به همين شيوه باشد در وضع مملكت هيچ تغييري ايجاد نمي گردد. وي 
اش��اره كرد: مجلس شوراي اسالمي طبق قانون موظف است تخلفات دولت 

از قانون را پيگيري كند.

وي ادامه داد: وضع قوانين مناسب با جامعه و نظارت درست بر آن، مجلس 
را در رأس امور قرار مي دهد اما نكته اي كه نبايد از آن غفلت كرد اين اس��ت 
كه قوانين مصوب بايد به درستي اجرا گردد تا نتيجه عملكرد مجلس در وضع 

قانون مشاهده شود.
وي تصري��ح كرد: انتظاري كه مجلس از دولت دارد اين اس��ت كه به اجراي 
قواني��ن مصوب بپردازد و براي اجراي آن دس��ته بن��دي خاصي به نفع خود 
نداش��ته باشد و س��ليقه اي عمل نكند. مقيمي گفت: متأسفانه عده اي دوست 
دارند مجلس را به حاشيه ببرند و متكي برافكار و ساليق خود عمل كنند و 
در قيد و بند قوانين نباشند. به حاشيه بردن مجلس شايد براي روزگار فعلي 
به نفع گروهي باشد اما اگر همين وزيران يا رئيس جمهور خود به مجلس راه 
يابند داعيه اين را خواهند داشت كه مجلس بايد در رأس امور باشد. مقيمي 
تأكيد كرد: وظيفه نظارتي مجلس بايد احياء شده و نقص در اجراي قوانين بايد 
پيگيري و به مجلس گزارش داده شود. اجراي درست قانون است كه مجلس 

را در رأس امور قرار مي دهد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از فعاليت های 
تجاری گسترده برخی مديران بانكی در كشورهای 
حاشيه خليج فارس خبر داد. عزت اله يوسفيان مال در 
گفتگو با فارس با اشاره به اختالس صورت گرفته 
در بانک صادرات ايران اظهار داش��ت: اگر قوانين 
بد و نارس��ا باش��د اما مجريان قانون، سالم و پاک 
دس��ت باشند به طور حتم چنين اتفاقاتی نخواهد 
افت��اد. وی اف��زود: نظام بانكی كش��ور ما ظرفيت 
فس��اد دارد و نظ��ارت در آن جايگاهی ندارد. اين 
 نماينده مجلس با بيان اين كه سيستم بانكی كشور، 
خدمت رس��ان نيس��ت تصريح كرد: تا زمانی كه 
سيستم بانكی به شكل فعلی فعاليت می كند، هزاران 

ناظر هم نمی تواند آن را بهبود بدهد.
يوس��فيان مال گفت: اكثر مدي��ران بانكی به فكر 
منافع شخصی خود هس��تند، در حالی كه مردم 
ب��رای گرفت��ن كمترين مق��دار وام بايد مدت ها 
منتظر باش��ند و مراحل اداری س��خت را پشت 
س��ر بگذارن��د. وی ادامه داد: اي��ن اختالس در 

قانون از مصاديق بارز اخالل در اقتصاد كش��ور 
اس��ت، بنابراين بايد با آن برخورد ش��ود. عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: 
اگر اختالس سه هزار ميلياردی از مصاديق بارز 
اخالل در اقتصاد كشور نيست، پس با چه مبلغی 
فساد اقتصادی رخ می دهد؟! وی افزود: در اين 
زمينه بايد هم قوانين اصالح ش��ود و هم افرادی 
كه در اين موضوع دخيل بوده اند. يوس��فيان مال 
ب��ا بيان اين كه رئيس جمه��ور بارها گفته اند كه 
نظام اقتصادی را اصالح می كند خاطر نشان كرد: 
اميدواريم كه اين اتفاق، ش��روعی برای اصالح 

نظام بانكی كشور باشد.
اين نماينده مجلس ضمن اش��اره به اين كه قوای 
س��ه گانه در اين موضوع مس��ئوليت دارند اظهار 
داش��ت: در زمينه اصالح نظ��ام بانكی قوه قضائيه 
بايد نظارت ها را بيشتر كند،  قوه مقننه بايد قوانين 
 را به س��رعت تصويب كند تا بانک ها به س��مت 
خدمات رس��انی بروند و سهم قوه مجريه هم اين 

است كه افرادی را در هيأت مديره بانک ها منصوب 
كند كه در خدمت مردم باشند.

وی ادامه داد: اصالح نظام بانكی ابعاد مختلفی دارد 
كه بخش��ی از آن مربوط به صدور چک بالمحل 
اس��ت كه طبق آمار بانک مركزی در كشور روزانه 
16000 فقره اس��ت. عضو س��تاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی اف��زود: فضای موج��ود در نظام بانكی 
كش��ور به گونه ای است كه برخی مديران بانک ها 
در كش��ورهای حاش��يه  خليج فارس فعاليت های 
تج��اری ب��زرگ انج��ام می دهن��د و در واقع اين 
فضا يا ضربه می زن��د يا اخالل می كند و يا ناامنی 
اقتص��ادی ايجاد می كند و بايد اين فضا شكس��ته 
ش��ود. يوس��فيان مال در خص��وص نقش برخی 
جريانات سياس��ی در اين مسأله اظهار داشت:  اين 
اتفاق موضوعی نيس��ت كه با دو يا سه نفر كارمند 
بانک و رئيس شعبه انجام شده باشد و بی شک به 
 جريانات مهمی وابس��ته است كه در آينده روشن 

خواهد شد. 

جهان نما

كميته ويژه بررس��ی اختالس بزرگ در مجلس 
با شناس��ايی مرتبطان بيرونی پرون��ده و اثبات 
فش��ار عده ای خاص در پرونده اختالس س��ه 
هزار ميلياردی به كار خود در دور اوليه بررسی 
اين پرونده پايان داد. غالمرضا اسدالهی نماينده 
مردم تربت جام و عضو كميته ويژه بررسی كننده 
پرون��ده اختالس ب��زرگ در كميس��يون اصل 
90 مجل��س، در گفتگ��و با فارس، با اش��اره به 
آخري��ن وضعيت اين پرونده گفت: پس از اين 
كه مجلس موضوع رسيدگی به پرونده اختالس 
س��ه هزار ميلياردی را به اين كميس��يون محول 
كرد، كميته ويژه ای به رياس��ت حس��ين فدايی 

و ب��ا حضور تعدادی از نمايندگان و مش��اوران 
كميسيون تشكيل شد.

وی اف��زود: كميت��ه ويژه جلس��ات متعددی را 
تاكنون با دس��تگاه های نظارتی از جمله وزارت 
اطالعات، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی، 
وزارت اقتص��اد و بانک مركزی برگزار كرده و 

به بررسی موضوع پرداخته است.
عضو كميس��يون اصل 90 مجلس تصريح كرد: 
البته كميته در جريان بررسی ها نشست هايی هم با 
مديران عامل بانک های دخيل با پرونده اختالس و 
برخی اعضای هيأت مديره آن بانک ها نيز برگزار 
كرده كه در مجموع تعداد جلس��ات برگزار شده 

كميته ويژه مجلس را می توان بيش از 15 جلسه 
عنوان كرد. اس��دالهی ادامه داد: در بررس��ی های 
كميته ويژه كميسيون اصل 90، عدم ثبت گشايش 
اس��ناد اعتباری، گشايش اسناد اعتباری خارج از 
سقف و پرداخت تسهيالت غيرقانونی از جمله 
م��واردی بودن��د كه می ت��وان از آنها ب��ه عنوان 
علل اصلی بروز اختالس س��ه ه��زار ميلياردی 
نام ب��رد. وی در ادامه با بيان اين كه كميس��يون 
هم اكنون در حال بررس��ی فش��ارهای بيرونی بر 
روند وقوع اختالس بزرگ اس��ت، خاطرنش��ان 
كرد: بررسی های اوليه كميته ويژه نشان می دهد 
 كه كس��ی كه تا اين حجم اختالس كرده باشد، 
بی ش��ک ب��دون حمايت ديگران نمی توانس��ته 
كارهای خ��ود را پيش ببرد. عض��و كميته ويژه 
بررس��ی پرونده اختالس س��ه ه��زار ميلياردی 
ب��ا تأكيد بر اي��ن كه اختالس گران با پش��تيبانی 
عده ای خاص اقدام به فس��اد مالی با اين حجم 
كرده ان��د، گفت: بنده از كس��ی ن��ام نمی برم اما 
موضوع را بررسی خواهيم كرد. ولی بررسی های 
اوليه كميته ويژه نش��ان دهنده دخالت فشارهای 
بيرونی بر وقوع اختالس س��ه ه��زار ميلياردی 
است. اس��دالهی در پايان اظهار داشت: دست ها 
و فش��ارهای بيرونی دخي��ل در وقوع اختالس 
س��ه هزار ميلياردی تاحدودی برای كميس��يون 
شناسايی شده اند و باقی مانده افرادی كه در اين 
 امر دخيل بوده اند نيز  تحت بررس��ی كميس��يون

 قرار دارند. 
 

بررسی های اوليه کميته ویژه مجلس از اختالس بزرگ پایان یافت

شناسایی »مرتبطان بیرونی« 
و اثبات »فشار افراد خاص« در پرونده اختالس

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

دستیار ارشد اوباما
 از مقام خود کناره گیري کرد

با افزايش مش��كالت دولت اوباما و نزديک ش��دن به انتخابات دستيار ارشد 
رئي��س جمهور آمريكا از مقام خود كناره گيري كرد.  ب��ه گزارش ايرنا، آدام 
فرانكل كه از زمان انتخابات گذشته رياست جمهوري آمريكا همواره اوباما را 
همراهي مي كرد، از مقام خود كناره گيري كرد. وي يكي از تهيه كنندگان اصلي 
متن س��خنراني هاي اوباما ظرف چهار سال گذشته بود. برخي از رسانه هاي 
آمريكايي از او به عنوان مغز متفكر سخنراني هاي اوباما نام برده اند. مشكالت 
دولت اوباما رو به افزايش و محبوبيت او هر روز در حال كاهش است، نتايج 
آخرين نظرسنجي ها در آمريكا نشان مي دهد كه اكثريت مردم آمريكا از نحوه 
كار او ناراضي هس��تند. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني ريل كلير پاليتيكس 
متوس��ط نظرسنجي ها در آمريكا نشان مي دهد كه حدود 52 درصد مردم از 

عملكرد اوباما ناراضي هستند. 

بخت آزمایي هواپیماي آنتانوف 158 
براي حضور در ناوگان هوایي ایران

يک فروند هواپيماي جت منطقه اي آنتان��وف 158، صبح ديروز در فرودگاه 
مهرآباد پرواز نمايشي انجام داد تا شانس خود را براي حضور در شبكه حمل  و 
نقل هوايي ايران بسنجد. به گزارش ايرنا، پرواز نمايشي و معرفي اين هواپيماي 
مس��افربري ساخت كش��ور اوكراين در حضور مقامات ارشد وزارت دفاع و 
پش��تيباني نيروهاي مسلح و سازمان هواپيمايي كشوري انجام شد. اين پرواز 
در ش��رايطي انجام شدكه قرار است دو فروند هواپيماي آنتانوف 148 توسط 
خط هوايي شركت صنايع هواپيماسازي ايران )هسا( به مدت يک سال اجاره 
ش��ود تا در صورت رضايت مسافران و سفارش شركت هاي هوايي، قرارداد 

ساخت منعقد شود. 
ویژگي هاي هواپيماي آنتانوف 158 

هواپيماي جت منطقه اي آنتانوف 158 با ظرفيت حمل صد مسافر داراي برد 
دو هزار و 500كيلومتر و س��رعت 870 كيلومتر در س��اعت است. هواپيماي 
س��اخت اوكراين قادر است در ارتفاع پروازي يازده هزار و 600 متر از سطح 
 دريا پرواز  كند. طول باند مورد نياز براي نشس��ت و برخاس��ت اين هواپيما 
دو هزار متر بوده و داراي عمر خدمتي هشتاد هزار ساعت و سي هزار پرواز 
است. اين هواپيما داراي هزينه عملياتي بسيار پايين براي يک ساعت پرواز و 
سيستم خدمات پس از فروش بسيار مدرن و مجهز است و يكي از گزينه هاي 
مناسب براي تأمين نيازهاي هواپيماهاي جت منطقه اي شركت هاي هواپيمايي 

داخلي و خارج از كشور به شمار مي رود. 

کوبا از بازگش�ت آوارگان فلس�طیني
 به وطنش�ان حمایت مي کند

رئيس گروه پارلماني دوستي كوبا و ايران در مجلس قدرت مردمي كوبا تأكيد 
كرد كه اين كش��ور از حقوق ملت فلسطين به ويژه حق زندگي صلح آميز و 
بازگشت آوارگان فلسطيني به وطن و كشور خويش حمايت مي كند. هكتور 
اليجيو آميگو كاركاس��س در حاشيه پنجمين كنفرانس بين المللي حمايت از 
انتفاضه فلس��طين در گفتگو با ايرنا افزود: كوبا به حقوق مردم فلسطين آشنا 
است و از آن قاطعانه حمايت مي كند. وي تصريح كرد: دولت و ملت كوبا از 
اين كه ملت فلسطين، دولت مبتني بر آراي خود را در سرزمين مادري خويش 
به پايتختي قدس تشكيل دهند، حمايت مي كند. نماينده مجلس قدرت مردمي 
كوبا يادآور شد: هاوانا همچنين از به رسميت شناختن كشور مستقل فلسطين 
در سازمان ملل حمايت مي كند. آميگو كاركاسس همچنين گفت: همانطور 
كه وزير امور خارجه كوبا در نشست اخير مجمع عمومي سازمان ملل متذكر 
شد، اميدواريم كه ساير ملت هاي جهان نيز از اين حقوق مسلم مردم فلسطين 
دفاع كنند. وي افزود: ما خواستار اين هستيم كه حق مردم فلسطين براي تعيين 
سرنوش��ت خود و زندگي در سرزمين هايي كه به آنان تعلق دارد به رسميت 
ش��ناخته شود. رئيس گروه پارلماني دوس��تي كوبا و ايران در مجلس قدرت 
مردمي اين كش��ور خاطرنشان كرد: بديهي است كه مرزهاي فلسطين تمامي 
اراضي كه در جنگ 1967 به اشغال رژيم اسرائيل درآمد را نيز در بر مي گيرد. 

بعد از یاهو؛
سانسور اعتراضات وال استریت 

در گوگل و توئیتر
در حالی كه اعتراضات وال استريت هر روز گسترش بيشتری پيدا می كند تا 
آنجا كه به گزارش سيبياس، 700 نفر در پل بروكلين دستگير شدند، گوگل و 
توئيتر به طور مشترک در حال سانسور اخبار اعتراضات رو به گسترش مردم 
در شهرهای مختلف آمريكا هستند. به گزارش فارس، جستجوی كلمه تصرف 
تگزاس كه يكی از جنبش های همپا با جنبش وال اس��تريت اس��ت در موتور 
جس��تجوی گوگل اگر چه منجر به يافتن وبالگ اعتراضات تصرف تگزاس 
می شود اما با كليک بر روی آن، سرويس وبالگ گوگل پيغام می دهد كه اين 
وبالگ حذف شده و قابل دسترسی نيست و در ضمن آدرس جديدی نيز به 
جای آن به خوانندگان معرفی نمی كند. پيش از اين نيز، ايميل ياهو ايميل های 
محتوی آدرس سايت معترضان را ارسال نمی كرد.  گوگل، توئتير، ياهو و ديگر 
سرويس های اطالع رسانی آمريكايی در دوران فتنه 88 به صورت تمام قد در 
خدمت فتنه گران بودند و انواع و اقسام سرويس های الزم را برای آنان در نظر 
می گرفتند. حتی پايگاه توئيتر به درخواست مستقيم وزارت خارجه آمريكا از 
تعطيلی الزم برای به روز رس��انی خود صرف نظر كرد. رسانه های آمريكايی 
در حالی دست به اين اقدام می زنند كه اتحاديه های كارگری در آمريكا با قيام 
وال استريت اعالم همبستگی كرده اند. جان ساموئلسون، رئيس اتحاديه كارگران 
حم��ل و نقل نيويورک در جديدترين اظهار نظر خود اعالم كرده اس��ت كه 

صدای معترضان وال استريت همان صدای خانواده  های كارگران است.

چاوز:
 براي قذافي دعا مي کنم

رئيس جمه��ور ونزوئال گفت كه ب��راي معمر قذافي دعا مي كند و پيامي را به 
بشار اسد كه به گفته وي در مقابل حمالت يانكي ها مقاومت مي كند به منظور 
هم بستگي فرستاد. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويترز، هوگو چاوز، 
رئيس جمهور ونزوئال در اظهاراتي در تلويزيون اين كشور گفت: ليبيايي ها در 
حال ايستادگي كردن در مقابل حمله و تهاجم هستند. از خدا مي خواهم تا جان 
معمر قذافي، برادرمان را حفظ كند. آنها در حال تعقيب كردنش هستند تا او 
را بكشند. وي افزود: هيچ كس نمي داند قذافي كجاست. من فكر مي كنم كه او 
به صحرا رفته است تا مقاومت را رهبري كند، غير از اين او چه كار ديگري 
مي تواند انجام دهد؟ چاوز در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: با بش��ار اسد، 
رئيس جمهور سوريه و برادرمان صحبت كردم. من از اينجا پيام همبستگي مان را 
به مردم سوريه و رئيس جمهور بشار اسد مي فرستم. آنها در حال مقاومت كردن 
مقابل حمله امپرياليستي و حمالت امپراطوري يانكي ها و هم پيمانان اروپايي 
شان هستند. چاوز افزود: وزراي امور خارجه هشت كشور عضو كشورهاي 
بلوک آلبا در آمريكاي التين برنامه ريزي كرده اند تا به س��وريه سفر كنند و به 
حل  و فصل ناآرامي ها از طريق مذاكره در اين كشور كمک كنند. چاوز تصريح 
داشت: اين بيگانگي جنگ طلبانه مطلوب باراک اوباما، رئيس جمهور آمريكا و 

هم پيمانان امپرياليست وي است تا مردم سوريه را نابود كند.

استاندار تهران خواستار شد:
تكامل روش های مقابله با اخالل

 در امنیت اجتماعی

عضو کميسيون عمران مجلس:
 دولت، ملزم به عبور از فیلتر نظارت مجلس است

محمد رضا باهنر گفت: اصالح طلبان براي شكل 
دادن فراكسيون مورد نظر خود حرف هاي متفاوتي 
به ميان مي آورند. به گزارش موج، محمدرضا باهنر 
دبيركل جامعه اسالمي مهندسين در نشست ماهانه 
اين تش��كل، در خص��وص انتخابات مجلس نهم 
اظهار داش��ت: اين انتخابات عالوه بر حساسيت 
عمومي انتخابات گذشته و وسواس هاي موجود، 
ي��ک ويژگي خاص و منحصر به ف��ردي دارد كه 
باي��د به آن توجه داش��ت. وي گف��ت:  مهم ترين 
ويژگ��ي خاص اين دوره انتخابات اين اس��ت كه 
اولين انتخابات بعد از فتنه 88 است. دبيركل جامعه 
اسالمي مهندسين ادامه داد: فتنه گران هنوز دست از 
فتنه گري برنداشتند و تصميم دارند در كسوت هاي 
متن��وع و گوناگون اين انتخاب��ات را بي اثر كرده و 
يا خودش��ان را در نتيجه انتخابات مؤثر قرار دهند. 
البته اصالح طلبان حرف هاي متفاوت مي زنند گاه 

از تحريم انتخابات و گاه سخن از حركت با مهره 
س��فيد به ميان مي آورند تا بتوانند فراكسيون مورد 
نظر خود را در مجلس شكل دهند. دبيركل جامعه 
مهندس��ين در ادامه به جريان انحرافي اشاره كرد و 
گفت:  بعضي از فعاالن جبهه سياس��ت از مدت ها 
قبل اخطار مي دادند كه يک جبهه انحرافي از درون 
اصولگرايي در حال ش��كل گيري است و خطر آن 
كمتر از خطر فتنه گران نيست و علت آن اين است 
ك��ه آنها خود را اصول گراتر از س��اير اصولگرايان 

مي دانند.
باهنر افزود: حساس��يت در انتخابات حساس��يت 
بااليي اس��ت كه به لطف خدا جامعتين با رهبري 
آي��ت ا... مهدوي كني و آي��ت ا... يزدي تالش هاي 
سنگيني را انجام دادند كه اصولگرايان در زير چتر 
اين دو نهاد شريف روحاني جمع شوند، بنابراين 

اين كار بسيار ضروري بوده و است. 

حرف هاي متفاوت اصالح طلبان؛
تحریم انتخابات یا حرکت با مهره هاي سفید

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد:
فعالیت تجاری برخی مدیران بانكی در کشورهای حاشیه خلیج فارس

با تصويب هيأت وزيران، هفت هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانک هاي 
دولتي و خصوصي از محل واگذاري سهام تسويه خواهد شد.

 به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، هيأت وزيران بنا به پيش��نهاد رئيس 
جمهوري و با اس��تناد اصل 127 قانون اساس��ي، اختيارات تصميم گيري در 
خصوص امور اجرايي موضوع بند 31 قانون بودجه س��ال 1390كل كشور را 
تا سقف هفتاد هزار ميليارد ريال به منظور تسويه يا تهاتر بدهي هاي دولت در 
امور شركت هاي توانير، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نيروي ايران 

و س��ازمان توس��عه برق ايران به بانک ها از محل واگذاري سهام و يا از محل 
وجوه اداره شده به وزيران امور اقتصادي و دارايي و نيرو به عنوان نمايندگان 

ويژه رئيس جمهور تفويض كرد. 
براساس اين مصوبه، تصميم نمايندگان مذكور در امور اجرايي، در حكم تصميم 
 رئي��س جمهوري و هي��أت وزيران بوده و الزم االجرا مي باش��د و با رعايت 
آئين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است. اين مصوبه از سوي محمدرضا 

رحيمي، معاون اول رئيس جمهوري براي اجرا ابالغ شده است. 

با تصویب هيأت وزیران؛
دولت هفت هزار میلیارد تومان بدهي به بانك ها را تسویه مي کند
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بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

معاون استاندار اصفهان گفت: لوله های 26 و 28 اينچی در 
خارج اس��تان اصفهان كه در مسير زاينده رود قرار گرفتند 
آب رودخانه را با پمپاژ بسيار باال در ارتفاعات 300 تا 800 

متری به صورت غرقابی به پای درختان بادام می ريزند.
صمصام ش��ريعت با اشاره به برداش��ت  های بی رويه آب 
از رودخانه  زاينده رود ب��رای آبياری درختان بادام در اين 
ارتفاعات، اظهار داش��ت: متاس��فانه هدف استفاده از آب 
نيس��ت، زيرا با وجود گرانی برق، اين مس��أله مقرون به 

صرفه هم نخواهد بود.
درختان بادام آب زاینده رود را می بلعند

وی ادام��ه داد: اين موضوع به م��ردم ارتباطی ندارد بلكه 
برخی از مس��ئوالن خارج از استان اصفهان آن را تقويت 
كردند و حساسيت هايی را در استان  های همجوار به وجود 

آوردند كه هدف اصلی نرسيدن آب به اصفهان است.
معاون اس��تاندار اصفهان خشكس��الی را يك��ی از عوامل 
خشک شدن زاينده رود به ويژه در محدوده شهر اصفهان 
عنوان كرد و افزود: كمبود بارندگی ذخيره آب پشت سد 
را كاهش داده اما برای نرس��يدن آب به زاينده رود داليل 
مختلفی وجود دارد كه مهم ترين آن برداشت  های بی رويه 

و غيرمجاز از آن است.
وی در خص��وص اين ك��ه بارها عنوان ش��ده كه آب در 
رودخانه زاينده رود جاری است اما كارخانجات ذوب آهن 
و ف��والد مبارك��ه آن را مص��رف می كنن��د، تصريح كرد: 
متأس��فانه اين تفسير اشتباه مطرح ش��ده چرا كه ساخت 
ذوب آهن قبل از انقالب اس��المی بوده و چگونه ممكن 
اس��ت كارخانه ای كه از آن زمان فعاليت دارد امروزه اين 

آب را مصرف می كند.
صمصمام ش��ريعت بيان داشت: كارخانه ای كه نه تنها در 
اس��تان اصفهان اش��تغالزايی ايجاد كرده و حتی افرادی از 
اس��تان  های ديگر و همجوار در آن مش��غول هستند و هر 
لحظه دستگاه  های اين شركت تعويض می شوند مصرف 

آب آن اين گونه اشتباه تفسير شود.
وی ب��ا بيان اين كه ش��ركت ذوب آهن اصفهان براس��اس 
مبانی تكنولوژی روز در مسير كاهش حداقل آاليندگی و 
بازيافت آب مصرفی حركت می كند، گفت: آبی كه وارد 
اين كارخانه می ش��ود م��ازاد آن در حوضچه هايی ذخيره 
ش��ده و بار ديگر مورد بازيافت و اس��تفاده قرار می گيرد، 
بنابراين خشكس��الی و كمبود آب رودخانه از سوی اين 

شركت دليل موجهی ندارد.
نظارت وی��ژه وزارت نيرو را در حوزه زاینده رود 

خواستاریم
وی گفت: تقاض��ا داريم كه نظارت ويژه وزارت نيرو در 
ح��وزه آب زاينده رود صورت بگيرد و از تخلفاتی كه در 
مس��ير اين رودخانه شده جلوگيری ش��ود و همچنين از 
تخصيص ه��ای كه گاه در اس��تان های همجوار توس��ط 
ش��ركت آب منطقه ای بدون نظارت  ه��ای اين وزارتخانه 

می شود، جلوگيری شود.
معاون اس��تاندار اصفهان ادام��ه داد: اين تخصيص ها كه 

بدون مجوز به تعاون كش��اورزی استان های مربوطه داده 
ش��ده به همان برخورد وزارت نيرو را با خيل بسياری از 
افرادی تحت عنوان تعاون كش��اورزی روبه رو می كند و 
نبايد مشكالت و تخلف به نحوی باشد كه برگرداندن آن 

برای دولت معضالتی ايجاد كند.
وی توليد آب را عمده ترين مسأله دولت بيان كرد و اظهار 
داشت: استفاده بهينه از آب های هدر رفت در قالب خطوط 
انتقال به مناطق مورد نياز يكی از روش های توليد آن است 

و اين كه توليدات بايد به چه نحوی صورت بگيرد.
صالح نيست نقاط کویری تخليه شوند

صمصام ش��ريعت انتقال آب ب��ه مناطق مورد نياز را مهم 
ارزيابی كرد و افزود: اگر اين اتفاق نيفتد مهاجرت افراد از 
منطقه های بی آب به نقاط دارای آب ايجاد می شود كه اين 
مسأله برای كالنشهرها و مناطق آبدار ضرر بسياری دارد.

وی از مهاج��رت به عنوان تخليه نقاط فاقد آب و تمركز 
جمعي��ت در مناطق پرآب ياد ك��رد و ادامه داد: به صالح 
نيست كه نقاط كويری ما تخليه شوند چرا كه اين موضوع 

در سطح كالن تر به ضرر كشور تمام می شود.
معاون اس��تاندار اصفهان تأكيد كرد: بايد استان  های يزد، 
كرمان، اصفهان، نايين و خوروبيابانک دارای آب باشند تا 
مهاجرت بخش ها، روستا ها و شهرهای كم آب به مناطق 
پرآب اجرايی نشود و اينها به ضرر جمعيت مناطق دارای 
آب ب��وده و بايد كار را به مباحث كارشناس��ی و علمی، 

نظارت و حاكميت دولت واگذار كرد.
وی تاكي��د كرد: تمام ما اس��تان ها از يک نظام و كش��ور 

هس��تيم و بايد تابع سياس��ت های كالن و قانون نظارت 
وزارتخانه مربوطه حركت كنيم. صمصام شريعت گفت: 
معتقدم كه در شرايط خشكسالی اگر برداشت غيرمجاز از 
آب زاينده رود صورت نمی گرفت امروز در اين رودخانه 
ش��اهد جاری بودن آب بوديم. وی ادامه داد: متأسفانه در 
حال حاضر برنامه به نحوی اس��ت ك��ه تمام آن به ضرر 
اصفهان بوده و در باالدس��ت هر چه دلشان بخواهد آب 
برداش��ت می كنند و نظارت در كار نيست و برای استان 
يزد به همان اندازه كه در ايام پرآبی آب انتقال داده می شده 
اكنون با وجود خشكسالی در استان اصفهان به همان ميزان 

به يزد آب جاری می شود.
صمصام شريعت افزود: مديريت انتقال آب به استان يزد با 
شركت آب منطقه ای يزد است اما تأسيسات آن در استان 

اصفهان قرار دارد.
وی در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا مس��ئوالن اس��تان 
اصفه��ان اقدامات��ی را اجراي��ی نمی كنند، گف��ت: برای 
جلوگيری از انتقال آب به استان يزد عده  ای قصد تعديل 
لوله انتقالی آن را داش��تند كه با تدبي��ر به موقع مانع اين 
امر ش��ديم زيرا نمی خواهيم كه برخالف قانون اقدامات 
خالفی انجام دهيم و معتقديم كه در صورت اجرای كاری 

بايد از مجاری قانونی اقدام كنيم.
معاون استاندار اصفهان ادامه داد: اين موضوع را به وزارت 
نيرو منتقل كرديم و تقاضا داريم كه اس��تان  های ديگر در 
مرحله نخس��ت در مص��رف آب صرفه جويی كنند و در 
روزهايی كه با بحران و كمبود آب روبه رو هستيم بی خيال 

ميزان برداشت همانند روزهای پرآب نباشيم.
کاهش 20 متر س��طح آب های زیرزمينی استان 

اصفهان
وی به معضالت زيس��ت محيطی اعم از خش��ک ش��دن 
تاالب گاوخونی و بس��تر رودخانه زاينده رود در اس��تان 
اصفهان اش��اره كرد و بيان داش��ت: اين مس��ائل س��طح 
آب های زيرزمينی در اس��تان را پايي��ن برده به نحوی كه 
سبب برداش��ت آب از چاه  ها و خشک ش��دن آنها شده 

است.
صمص��ام ش��ريعت با بي��ان اين ك��ه برداش��ت  های آب 
س��بب ش��ده كه در برخی از مناطق استان  اصفهان سطح 
آب ه��ای زيرزمينی بين 10 ت��ا 20 متر پايين برود، گفت: 
اين برداش��ت های بی رويه برای درختان 40 تا 100 ساله 
ناژوان اصفهان خطرس��از هستند چرا كه گندم را می توان 
در شرايط بحرانی وارد استان كرد اما ورود درختانی با اين 

قدمت به هيچوجه امكان پذير نيست.
وی افزود: طبقات زيست محيطی و نشست خاكی كه بر 
اثر پايين رفتن آب های زيرزمينی ايجاد می ش��ود به هيچ  
عنوان قابل جبران نيس��ت و س��طح اي��ن آب ها ديگر به 

حالت نخست خود باز نمی گردد.
معاون اس��تاندار اصفهان ديدگاه مديريت استان اصفهان 
را فرا اس��تانی بيان كرد و اظهار داش��ت: پ��روژه ای مانند 
بهش��ت آباد كه همه فكر می كنند تنها به اس��تان اصفهان 
اختص��اص دارد به اين صورت نيس��ت بلك��ه اين طرح 
مشكالت بسياری از اس��تان های همجوار اصفهان را نيز 

برطرف خواهد كرد.
وی اضافه كرد: پيگيری های مديريت استان اصفهان برای 
راه اندازی اين طرح به نس��بت ساير استان ها بيشتر است 
و انتظار داريم كه اس��تان  های ي��زد و كرمان نيز وارد كار 

شوند.
وزارت نيرو طرح پروژه بهشت آباد را تهيه کرده 

است
صمصام ش��ريعت تأكيد كرد: استان يزد درصدد است به 
عنوان خط دوم لوله به سمت زاينده رود كار كند و امكان 
برداشت آب از رودخانه خشک امكان پذير نيست و استان 
هم نمی تواند اجازه دهد و در مقابل اين موضوع مقاومت 

خواهد كرد.
معاون اس��تاندار اصفهان در خصوص اين كه در هر س��ه 
سفر هيأت دولت به استان اصفهان، پروژه عملياتی شدن 
بهش��ت آباد مورد توجه بوده است، بيان داشت: راه اندازی 
اين طرح در مرحله نخس��ت به نف��ع مردم چهارمحال و 
بختياری است و آب شرب و مورد نياز استان  های كرمان، 

يزد و اصفهان را تأمين می كند.
وی تهي��ه و احداث پروژه تونل بهش��ت آباد را توس��ط 
وزارت ني��رو معرف��ی كرد و گفت: اين ط��رح مربوط به 
 اس��تان اصفهان نيست بلكه وزارتخانه با نگاهی به دور از 
 بخش��ی نگری و در س��طح مل��ی آن را در نظ��ر گرفته

است.

معاون استاندار اصفهان:

راه اندازي اولین کارخانه ادکلن سازي ایران گندم را می توان وارد کرد، با درختان خشک شده چه کنیم
نیازمند حمایت است 

رئيس هيأت مديره كارخانه ايران گالب كاش��ان، گفت: راه اندازي اولين كارخانه 
ادكلن سازي كشور به بيش از 190 ميليارد ريال بودجه نياز دارد.

 مجيد راهب اظهار داش��ت: با توجه به همكاري هاي طرف فرانس��وي، هم اكنون 
ماش��ين آالت مورد نياز خط توليد اين كارخانه خريداري و در سالني كه پيشتر به 

اين منظور آماده شده بود، قرار گرفته است. 
وي افزود: هم اكنون، تسريع در روند اجراي اين طرح وابسته به تأمين تسهيالت، 
س��رمايه در گردش و مش��اركت همه جانب��ه وزارت صنايع و بان��ک هاي عامل 

است. 
اين صادر كننده نمونه كشوري، با اشاره به اين كه در صنعت عطرسازي به فعاليت 
نيروي انساني بسياري نياز است، تأكيدكرد: با راه اندازي اين كارخانه، بيش از 250 
فرصت ش��غلي ايجاد خواهد شد. راهب، با اش��اره به توليد اسانس به عنوان ماده 
اصل��ي عطر و ادكلن در كارخانه ايران گالب كاش��ان، پيش بيني كرد:  در صورت 
حمايت مسئوالن و مديران صنايع و بانک هاي عامل، اين كارخانه تا فصل جديد 

گالبگيري آماده بهره برداري شود. 

بازار سیاه دالر، داغ شد
 برای صاحبان س��رمايه ايرانی چيز عجيبی نيست كه هر از گاهی بازار هدف خود را 
برای سرمايه گذاری عوض كنند. آنها می دانند كه يک روز همه برای خريد سيمكارت 
صف می كش��ند، يک روز سراغ پيش خريد خودرو می روند و مدتی بعد هم نوبت به 

بازار طال و سكه می رسد كه مورد توجه قرار گيرد.
اما چيزی كه اين روزها برای همه به عالمت سئوال تبديل شده اين است كه چرا بعد 

از سال ها دوباره دالر به صدر تقاضای بازار برگشته است؟
به عبارت ديگر بعد از سكه كه مدت ها همه را به فكر خريد انداخته بود، امروز نوبت به 

دالر رسيده كه يكه تازی كند و به اين ترتيب بازار سياه دالر بعد از سال ها داغ شد.
آخرين روز هفته گذش��ته دالر كه مدتی اس��ت به چراغ خاموش و زير سايه سنگين 
س��كه آهسته و پيوس��ته به پيش می رود، از مرز هزار و 300 تومان هم گذشت همين 
ركورد ش��كنی هم باعث ش��د نگاه ها ناگهان به س��وی بازار ارز و چهارراه اس��تانبول 

برگردد.
داستان دالر امسال زمانی آغاز شد كه قيمت ها بعد از يک دوره صعود و نزول از مرز 
هزار و 200 تومان گذشت. بعد از آن بود كه بانک مركزی وارد عمل شد و اعالم كرد 
قيمت ها را با تزريق ارز به بازار كنترل خواهد كرد و ديگر اجازه نخواهد داد قيمت ها 
مرز هزار و 200 تومان را به چشم ببيند اما بعد از آن كه سياست ها عوض شد و بانک 
مركزی اول تصميم به يكسان سازی قيمت ارز گرفت و بعد منصرف شد قيمت دالر 
نه تنها از هزار و 200 تومان فراتر رفت بلكه به هزار و 300 تومان هم رس��يد و انتظار 

می رود ركوردهای جديدتری به نام خود ثبت كند.
البت��ه رئيس كل بان��ک مركزی كه به تازگی از س��فر يک هفت��ه ای اجالس صندوق 
بين المللی پول بازگشته و با افزايش نرخ ارز مواجه شده، همچنان اطمينان دارد كه موج 
افزايش قيمت دالر و البته ديگر ارزها از جمله پوند موقتی است. وی اعالم كرد برای 
 مهار نرخ ارز دست به كار شدم و ان شاء ا... تا پايان هفته افزايش نرخ های ارز و طال را 

در هم خواهيم شكست.
اما همه كارشناسان به اندازه رئيس كل بانک مركزی به مهار قيمت ها اميدوار نيستند. 
»رابطه« با تأكيد بر اين كه ش��كاف به وجود آمده بين ارز دولتی و آزاد از بين نخواهد 
رفت به خبرنگار »گس��ترش  صنعت« گفت:  به واس��طه اين كه عرضه در حال حاضر 
در بازار از تقاضا خيلی كمتر است بايد منتظر بود قيمت ها همچنان رو به باال حركت 
 كند و پيش بينی می ش��ود تا پايان س��ال قيم��ت دالر به نرخ 1400 ت��ا 1500 خواهد 

رسيد.
وی افزود: معامله گران با توجه به اين روند، پيش بينی كرده اند كه كمتر چيزی كه ممكن 

است در قيمت دالر اتفاق بيفتد قيمت دالر 1400 است .
به گفته وی ، اگر عرضه دالر در جامعه همچنان با محدوديت روبه رو باشد ، اين فاصله 
قيمت��ی باز هم افزايش خواهد يافت تا ح��دی كه اگر بانک مركزی هم بخواهد برای 
كنت��رل اين وضعيت وارد بازار ش��ود باي��د ارز دولتی را باال ببرد چ��ون پايين آوردن 
 قيمت ه��ا غير  ممكن خواهد ب��ود و به همين دليل قيمت دالر به طور حتم باال خواهد

رفت.
»كاهدی« دليل اصلی باال رفتن نرخ ارز را كم بودن ارزی دانست كه به واسطه تحريم ها 
وارد كشور خواهد شد و افزود : بيشترين تأثيری كه از بابت افزايش قيمت دالر متوجه 
اقتصاد كشور خواهد شد، افزايش تورم و كاهش ارزش پول كشورمان است كه اين امر 

به فاصله طبقاتی در جامعه خواهد انجاميد .
وی افزود: تورم خود باعث كاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر می ش��ود و 
از س��وی ديگر منجر به باال رفتن تقاضا برای كاال هايی مانند طال و ارز كه ارزش آنها 

ثابت است می شود.
اي��ن كارش��ناس همچنين با بيان اين ك��ه به دليل حجم باالی واردات در كش��ور اين 
امر بيش��ترين تأثير پذيری را در افزايش نرخ تورم خواهد داش��ت گفت: به دليل اين 
كه بيش��ترين واردات ما ب��ا دالر صورت می گيرد اين موضوع بی ش��ک روی قيمت 
كاالها هم تأثير خواهد داش��ت . وی افزايش تعداد شعب عرضه كننده ارز در كشور را 
در كاهش نرخ ارز بی تأثير دانس��ت و گفت: به دليل اين كه با تعداد ش��عب بانک های 
عرضه كننده ارز تغييری در ميزان عرضه نخواهيم داشت و به همين دليل تعداد شعب 
در افزايش قيمت ها بی تأثير خواهند بود. اين امر زمانی جوابگو خواهد بود كه عرضه 
با محدوديت مواجه نباشد و ارز به اندازه كافی به فروش برسد. كاهدی با اشاره به اين 
كه مداخله بانک مركزی در بازار سكه هم باعث دو نرخی شدن قيمت ها شد، گفت: 
بان��ک مركزی با مداخله در بازار و عرضه محدود س��كه درصدد اين برآمد كه بتواند 
قيمت ه��ا را كاهش دهد اما اين امر اتفاق نيفتاد و به ايجاد حباب در بازار و دو نرخی 

شدن قيمت ها انجاميد.
وی با تأكيد بر اين كه روند دالر همچنان رو به باالست، گفت: به دليل تحريم ها حتی 

اگر ارزش دالر در جهان پايين بيايد اين روند در ايران معكوس خواهد بود .
كاهدی معتقد اس��ت: حتی دالر دو هزار تومانی در اين شرايط دور از انتظار نيست در 

صورت رخ دادن چنين اتفاقی نبايد از دالر دو هزار تومانی تعجب كرد.

پرونده بانك ها 
زیر ذره بین کمیسیون اصل ۹۰

اصل  كميس��يون  رئي��س 
نود مجل��س با بيان اين كه 
پرونده بانک تات هم اكنون 
در كميسيون اصل 90، در 
حال بررسی است، گفت: 
تا زمانی كه بررس��ی ها و 
مطالع��ه اس��ناد و مدارک 
به پايان نرس��د، هيچ گونه 
حكم��ی درباره تخلف در 
نمی توان صادر  بانک  اين 
كرد. محمدابراهيم نكونام  
درباره رسيدگی به وضعيت مالی برخی بانک ها گفت: هم اكنون كميسيون 
اصل 90 نحوه ش��كل گيری بانک تات، س��وابق مديريتی اين بانک، نحوه 
شكل گيری و اداره اين بانک و چگونگی تسهيالت ارائه شده از سوی اين 
بان��ک، گردش مالی آن و نقش بانک مركزی بر نظارت بر اين بانک را در 
دست بررسی دارد. نماينده مردم گلپايگان در مجلس شورای اسالمی افزود: 
برررسی پرونده بانک تات در كميسيون اصل 90 به معنی احراز موضوعی 
همچون تخلف نيس��ت و بررسی اين پرونده سرانجام يا به مختومه شدن 

پرونده و يا به اعالم تخلف در اين بانک می رسد.
رئيس كميس��يون اصل نودم قانون اساس��ی مجلس هش��تم، با بيان اين كه 
هم اكن��ون نمی توان تخلف در بانک تات را تأيي��د يا تكذيب كرد، يادآور 
ش��د: تا بررس��ی های پرونده اين بانک به پايان نرس��د و اس��ناد و مدارک 
 موجود بررس��ی نشود، نمی توان حكم قطعی درباره پرونده بانک تات بيان 

كرد.
به نظر می رس��د با افزايش قيمت نفت در بازار و سرازير شدن درآمدهای 
هنگف��ت نفتی به كش��ور؛ تمايل صاحبان س��رمايه و كس��انی كه دس��تی 
 ب��ر آتش بازار و رانت های مختلف دارند، برای تأس��يس بانک زياد ش��ده 

است.

سهم اصفهان
 از عوارض آالیندگی کافی نیست

 فرمان��دار اصفه��ان گفت: تأثيرپذي��ری 11 ش��هر از آاليندگی ذوب آهن، 
فوالدمباركه، پتروش��يمی و پااليش��گاه تشخيص داده ش��ده است اما سهم 

اصفهان از اين عوارض آاليندگی كافی نيست.
فضل ال��ه كفيل در ش��ورای اداری شهرس��تان اصفهان با اش��اره به اين كه 
محوريت برگزاری اين دوره از شورای اداری شهرستان سرشماری نفوس 
و مس��كن است، اظهار داش��ت: از ابتكارات دولت نهم و دهم تغيير دوره 
زمانی سرش��ماری از 10 س��ال به پنج سال بوده اس��ت. وی با بيان اين كه 
عملي��ات گس��ترده ای در اين ارتباط بايد صورت گي��رد كه همكاری تمام 
دستگاه های اجرايی شهرستان را می طلبد، افزود: ستادهای11 گانه شهرستان 

شكل گرفته و ستاد مركزی هم در آينده شكل می گيرد.
فرماندار اصفهان ادامه داد: معاونت عمرانی و برنامه ريزی فرمانداری اصفهان 
به دو حوزه برنامه ريزی و فنی و معاونت برنامه ريزی و مالی و اداری تقسيم 
شده است. وی بيان داشت: توزيع بودجه با تأخير در سال جاری صورت 
گرفت كه به همين منظور دستگاه های اجرايی فرصت كوتاهی برای اجرای 
پروژه های خود دارند. كفيل در ادامه با اش��اره به اين كه رنج خشكس��الی 
ش��رايط را در حوزه های مختلف برای ما دشوار كرده است، تصريح كرد: 
اما در حوزه های ديگر اجرايی اس��تان و شهرس��تان اصفهان به يک كارگاه 
عملياتی تبديل شده است. وی با انتقاد از اين كه گزارش مديران اجرايی از 
زبان ديگران بيان می شود، گفت: پيشنهادی كه الزم است تمامی مديران آن 
را اعمال كنند، حضور در شهرها و روستاها و ديدار ميدانی با مردم است.

فرماندار اصفهان اظهار داشت: مديران اقدامات غير كارشناسی را از نزديک 
م��ورد بازدي��د قرار دهند و هفته ای يک روز خارج از س��اعت اداری را به 
كار اختصاص دهيد. وی با بيان اين كه سهم عوارض آاليندگی شهرستان 
اصفهان بر اس��اس ماده 123 برنامه پنجم در قالب تشكيل كميته ای هم در 
استان تشكيل شده است اظهار داشت: محيط زيست در جلساتی كه در اين 
ارتباط تشكيل شد، راهكاری را اعالم كرد كه بر اساس آن سهم تأثيرپذيری 
11 ش��هر از آاليندگ��ی ذوب آهن، فوالدمباركه، پتروش��يمی و پااليش��گاه 

تشخيص داده شده كه سهم اصفهان كافی نيست.

تسهیالت بانكي؛ درخواست 7۰ درصد 
صنعتگران استان اصفهان 

سرپرست سازمان صنايع و 
معادن استان اصفهان گفت: 
در ش��ش ماهه اول امسال 
386 مصوبه در ستاد تسهيل 
اين استان به تصويب رسيده 
است. بهمن پرويزي افزود: 
نشس��ت ويژه ستاد تسهيل 
كه فروردين ماه امس��ال به 
رياست معاون صنايع و امور 
اقتص��ادي وزارت صناي��ع 
پذيرف��ت، 199  ص��ورت 

مصوبه در پي داشت. وي با بيان تشكيل جلسات ستاد تسهيل و تفويض اختيار 
اين ستاد به استاندار اصفهان در ارديبهشت ماه امسال، اضافه كرد: تاكنون هفت 
نشست اين ستاد پس از تصويب نامه هيأت وزيران با حضور استاندار برگزار و 

187 مصوبه داشت. 
پرويزي با بيان اين كه از 162 مصوبه اخذ ش��ده در س��تاد تسهيل استان، بيش 
از 70 درصد درخواس��ت ها مربوط به بانک هاي اس��تان مي باش��د، افزود: از 
اين تعداد مصوبه،90 درصد اجرايي شده و بقيه به دليل عدم پيگيري متقاضي 
يا عدم اجراي تعهدات مصوبات توس��ط متقاضي اجرايي نش��ده است. وي با 
بيان اين كه 739 مصوبه در س��ال 89 توس��ط ستاد تسهيل به تصويب رسيد، 
خاطر نش��ان كرد: در دور اول س��فر ستاد تسهيل از تمام واحدهاي صنعتي و 
معدني دعوت ش��د تا با حضور در كارگروه هاي مختلف س��تاد، مش��كالت 
پيش رو را عنوان كنند كه در خاتمه 87 مصوبه اخذ ش��د. سرپرس��ت سازمان 
صنايع و معادن اس��تان اصفهان، دليل به نتيجه نرس��يدن تعدادي از مصوبات 
دور اول س��فر را تأخير در ايجاد س��اختار اوليه س��تاد تسهيل در كشور عنوان 
كرد و افزود: نداش��تن تجربه كافي درباره س��تاد تسهيل و حضور نداشتن اكثر 
 نمايندگان دس��تگاه هاي ذيربط در زمان تهيه و تنظيم مصوبات از ديگر داليل 

مي باشد. 

صادرات 151 هزار تن کاال از گمرك چهارمحال و بختیاري 
مدير گمرک چهارمحال و بختياري از صدور 151 هزار و 738 
تن كاال از مبادي گمركي اين اس��تان در شش ماهه سال جاري 
خبر داد. موسي محمدي گنجه اظهار داشت: ارزش وزني كاالي 
صادر شده از اين استان در شش ماه اول سال جاري در مقايسه با 
مدت سال قبل، افزايش 34 درصدي را نشان مي دهد. وي افزود: 

اين ميزان صادرات در سال قبل 113 هزار و 259 تن بود.
محمدي گنجه گفت: ارزش كاالهاي صادر شده از اين استان در 
شش ماهه نخس��ت سال جاري 68 ميليون و 811 هزار و 262 
دالر است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 28 

درصد افزايش يافته است.
اين مس��ئول، لوازم خانگي، سيمان، موكت، قزل آال، مصالح ساختماني، مخزن گاز، بادام، پرنده هاي زينتي، 

روغن نباتي و كابل برق را از عمده ترين كاالهاي صادراتي اين استان برشمرد.
وي گفت: اين كاالها به كشورهاي عراق، عربستان، هندوستان و آسياي ميانه صادر شده است.

مدير گمرک چهارمحال و بختياري افزود: در اين مدت 7 هزار و 890 تن كاال نيز به اين استان وارد شده است 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 171 درصد افزايش يافته است.

محمدي گنجه، ارزش دالري كاالهاي وارداتي به اين استان را 46 ميليون و 394 هزار و 35 دالر اعالم كرد و 
افزود: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 409 درصد افزايش را نشان مي دهد.

اجرایی شدن ۹۶ درصد مصوبات سفرهای استانی 
در چهارمحال و بختیاری

معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری اعالم كرد: تاكنون 96 درصد از مصوبات سفرهای هيأت دولت 
در اين استان اجرايی شده است.  حميدرضا فروزنده اظهار داشت: اين مصوبات مربوط به سفرهای اول و دوم 
هيأت دولت به ش��هركرد اس��ت. به گزارش فارس، وی با اشاره به قريب الوقوع بودن حضور هيأت دولت در 
چهارمحال و بختياری گفت: زمان دقيق چهارمين حضور احمدی نژاد و همراهانش در شهركرد هنوز مشخص 
نيست اما پيش بينی ما اين است كه وی روزهای پايانی مهر يا آغازين روزهای آبان ميهمان مردم استان خواهد 
بود. معاون استاندار چهارمحال و بختياری با اشاره به استقبال كم نظير مردم اين استان از رئيس دولت در سفرهای 
گذشته اظهار داشت: مردم از عملكرد دولت نهم و دهم آگاه و راضی هستند و به گرمی از برنامه های آتی آن 
حمايت خواهند كرد. فروزنده ادامه داد: مردم استان چهارمحال و بختياری در سه سفر قبلی هيأت دولت به اين 
اس��تان به خوش اس��تقبالی معروف شدند و اميدواريم در دور چهارم سفر شاهد استقبال باشكوه تری از رئيس 
جمهور و هيأت همراه باشيم. معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری افزود: در سفر پيش رو تصويب 
هيچ مصوبه جديدی در دستور كار نيست. فروزنده حاصل نخستين سفر هيأت دولت به چهارمحال و بختياری را 
100 مصوبه برشمرد و اعالم كرد: 97 درصد از اين تعداد مصوبه  اجرايی شد، يک درصد از آن در دست پيگيری 
است و دو درصد ديگر نيز قابليت اجرا نداشته است. وی گفت: نتيجه دومين نشست هيأت دولت در مركز اين 
استان 200 مصوبه بود كه از اين تعداد 95 درصد اجرايی شده و 5 درصد باقيمانده نيز در دست پيگيری است. به 
گفته معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری، سفر سوم هيأت دولت به اين استان با 195 مصوبه همراه 

بود كه نيمی اجرايی شده و نيم ديگر به علت كمبود اعتبار در دست پيگيری است.

فروش غیر قانونی اراضی حریم زاینده رود
نماينده كشاورزان شهرس��تان كرارج استان اصفهان گفت: در 
غفلت مسئوالن استان اصفهان و با سوء استفاده از عدم اطالع 
كش��اورزان، اراضی حريم رودخانه زاينده رود اين منطقه غير 

قانونی فروخته شده است.
 عبدالحس��ين امينی با بيان اين كه شركت تكاب به نمايندگی 
از س��ازمان آب منطقه ای اس��تان اصفهان وظيف��ه نگه داری از 
حريم ه��ای اطراف زاينده رود را بر عهده دارد، اظهار داش��ت: 
اين شركت زمين های اطراف رودخانه زاينده رود را از سازمان 
آب منطقه ای اجاره كرد. وی ادامه داد: اين شركت در سال های 
اخي��ر اقدام به واگذاری زمين ه��ای دولتی اطراف رودخانه به 

كشاورزان كرده است و اين در حالی است كه كشاورزان از وضعيت اين اراضی اطالع صحيحی نداشتند 
و تنها به دليل خشكسالی و شرايط مطلوبی كه اين راضی برای كشت داشتند از سوی كشاورزان خريداری 
شدند. نماينده كشاورزان شهرستان كرارج استان اصفهان، تصريح كرد: فروش زمين های اطراف رودخانه 
زاينده رود از س��ال 1384 از سوی اين شركت آغاز شد كه همچنان نيز اين اقدام با وجود غيرقانونی بودن 
ادامه دارد. وی با بيان اين كه شركت تكاب پس از فروش زمين ها در حريم رودخانه، هزينه های دريافتی 
از كش��اورزان را به حس��اب شخصی واريز می كرده است، گفت: بيش��تر زمين هايی كه در حريم رودخانه 

زاينده رود از سوی اين شركت به كشاورزان فروخته شده، با وجود يک واسطه بوده است.
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 الدن سلطاني
هن��وز هم عبو ر از س��د كنكور و قبولي در 
دانشگاه آنقدر براي افراد مهم است كه وقت 
كمت��ري را به فكر كردن درباره مش��كالت 
مربوط به اس��كان در ش��هر غريب،  گرفتن 
خوابگاه و يا انتقالي گرفتن به شهر خودشان 
اختص��اص مي دهن��د و مرت��ب مي گويند 
 اصل قبول ش��دن اس��ت،  بقيه مس��ائل حل 

مي شود.
چندين سال است كه دانشگاه هاي شهرهاي 
مختلف س��عي دارن��د از ميان اف��راد بومي 
دانش��جو پذي��رش كنن��د اما يكس��ري از 
دانش��گاه ها در تعدادي از رش��ته ها پذيرش 
دانش��جو را تنها به اف��راد بومي اختصاص 
نمي دهند بلكه از كل كشور انتخاب مي كنند. 
اينجاست بحث سكونت دانشجويان مطرح 
مي ش��ود كه در خوابگاه مس��تقر ش��وند يا 
خانه هاي مجردي دانشجويي. البته اين بحث 
در خصوص دانشجويان دختر از حساسيت 
بيش��تري برخوردار اس��ت. به بيان ديگر با 
وج��ود ابالغ آيين نامه انتقالي دانش��جويان 
دختر به محل س��كونت و ي��ا نزديک ترين 
شهر محل سكونتشان هنوز هم دانشجويان 
دختر زيادي هس��تند كه با روياي انتقالي به 
دانشگاه هاي شهرهاي مختلف مي روند و به 
علت عدم دريافت انتقالي مجبور مي ش��وند 
چن��د س��الي را در خوابگاه ه��اي دولتي و 
آزاد و ي��ا خانه هاي مج��ردي اقامت كنند. 
همواره مش��كالت زندگ��ي خوابگاهي كه 
به عن��وان مهم ترين معضالت دانش��جويان 
 شهرستاني محسوب مي گردد موجب ايجاد 
بح��ث ه��ا و اظهارنظره��اي گوناگوني در 
ميان صاحبنظران و مهم تر از همه مس��ئوالن 

دانشگاهي شده است.
از  بيش��تر  دولت��ي  خوابگاه ه��اي  از 
اس��تقبال  خصوص��ي   خوابگاه ه��اي 

مي شود
يک دانش��جوي كارشناس��ي ارش��د رشته 
مديري��ت دانش��گاه اصفه��ان مي گويد: به 
طور معمول ما براي دو ترم جهت اس��تفاده 
از خواب��گاه دانش��گاه، ح��دود 140 تومان 
پرداخ��ت مي كني��م و در يک ات��اق 4 نفر 
س��اكن هس��تند كه همه از يک رشته اند اما 
به نظر من بهتر اس��ت از چند رشته در يک 
اتاق مستقر باشند زيرا دانشجويان معتقدند 
ك��ه اينگونه افراد كمتر به كار يكديگر دقيق 

مي ش��وند و كمتر به امور هم اتاقي هايشان 
سرک مي كشند.

اي��ن دانش��جو مي افزاي��د: از نظ��ر نظارت 
ب��ر رف��ت و آم��د دانش��جويان ووضعيت 
پوش��ش مي توان امتياز خوبي به مس��ئوالن 
داد. ب��ه عنوان مثال ب��راي ورود به خوابگاه 
 حداكث��ر تا س��اعت 9 ش��ب به م��ا اجازه 

مي دهند.
وي تصريح مي كند: از 
نظر وضعيت بهداشتي 
تقريب��ي  ط��ور  ب��ه 
ص��ورت  رس��يدگي 
البته رعايت  مي گي��رد 
دقيق بهداش��ت داخل 
برعه��ده  اتاق ه��ا 
اس��ت.  دانش��جويان 
اين  ب��ر س��ر  گاه��ي 
بين  بحث هايي  مسائل 
مي گيرد  صورت  افراد 
خ��وب ب��ه ه��ر حال 
چن��د فرهنگ و آداب 
مختل��ف در يک اتاق 
گرد ه��م آمده اند بايد 
اختالفات��ي ه��م ديده 

شود.
مي گويد:  دانشجو  اين 
البت��ه خانه هاي��دو يا 
س��ه طبقه نيز از طرف 
بي��رون  در  دانش��گاه 
دانشگاه به دانشجويان 
به  داده مي ش��ود ك��ه 
تعداد  معم��ول  ط��ور 
اف��راد مس��تقر در هر 
ات��اق مث��ل خواب��گاه 
داخل دانش��گاه است. 
وي مي افزاي��د: در اين 
نظارت  ني��ز  خانه ه��ا 
مي پذي��رد  ص��ورت 
و  خ��روج  و  ورود  و 
دانش��جويان  اخ��الق 
دقيق بررس��ي مي شود 

اما به دقت خوابگاه داخل دانشگاه نيست.
اي��ن دانش��جو در پاي��ان مي گوي��د: اين كه 
برخ��ي دانش��جويان به س��خت گيري هاي 
مس��ئوالن خوابگاه ايراد مي گيرند به خاطر 
آن اس��ت ك��ه مي خواهن��د هر س��اعتي كه 
دلشان خواس��ت بيرون بروند و هر ساعتي 

كه دلش��ان خواست وارد شوند و يا اين كه 
با هر لب��اس و آرايش��ي از خوابگاه خارج 
ش��وند. در حالي كه ما در شهر خودمان در 
كنار خانواده مان كه هس��تيم نيز براي ورود 
به منزل و خروج از آن و نيز نحوه پوش��ش 
نيز مواردي را رعايت مي كنيم. به بياني ساده 
متأس��فانه برخي به محض ورود به دانشگاه 
و اس��تقرار در يک ش��هر غري��ب به دور از 

خانواده، خ��ود را گم مي كنند و آنقدر خود 
را آزاد مي دانن��د كه مي خواهند حتي خارج 

از عرف رفتار نمايند.
گفتني اس��ت: به نقل از س��ايت جهان بنا بر 
اظهار نظر برخی از دانشجويان خوابگاه متعلق 
به خود دانش��گاه آزاد، براي هر ترم بين 100 

تا 150 هزار تومان دريافت مي كنند. پانسيون 
ها هم كه حالت نيمه خصوصي دارند دو نوع 
هس��تند، يک نوع آن زير نظر دانشگاه است 
و نوع ديگر پانس��يون ها كه توس��ط نيروي 
انتظامي فراهم ش��ده و دانشجويان سراسري 
و آزاد توأمان س��كونت دارند و حدود 150 
هزار توم��ان پول پيش مي گيرن��د و در هر 
ترم مبلغي از هر دانش��جو دريافت مي كنند. 
از  برخ��ی  گفت��ه  ب��ه 
دانش��جويان علی رغم 
كه  بااليی  های  شهريه 
دريافت  دانشجويان  از 
می شود اغلب خوابگاه 
كوچكی  فض��ای  ه��ا 
داش��ته و دانش��جويان 
 زيادی در اتاق ها ساكن 
می ش��وند و ب��ه اين 
ترتيب به دليل شلوغی 
درس  عم��ال  محي��ز 
خوان��دن در طول روز 
غي��ر ممك��ن ب��وده و 
دانش��جويان  از  برخی 
مجبور هستند شب ها 
درس بخوانن��د. البته با 
وجودی كه اين مشكل 
به ط��ور معم��ول  در 
دولتی  ه��ای  خوابگاه 
بيشتر ديده می شود اما 
به تجربه ثابت شده كه 
اس��تقبال خانواده ها از 
خوابگاه هاي دولتي به 
مراتب بيشتر از خوابگاه 
هاي خصوصي و خانه 
براي  مج��ردي  ه��اي 
اس��ت،  فرزندانش��ان 
مي  خان��واده  چراك��ه 
امني��ت  ب��ه  خواه��د 
باشد.  دلگرم  فرزندش 
ب��ه نظ��ر م��ی رس��د 
ه��اي  خواب��گاه  در 
نيم��ه  و  خصوص��ي 
خصوصي كه بيش��تر متعلق به دانش��جويان 
دانش��گاه آزاد و س��اير دانش��گاه ها اس��ت، 
ب��ه دليل نبود نظارت ها و ي��ا كمبود و نبود 
بودجه بارها حوادث تلخی مانند تركيدن لوله 
 ها، آبگرمكن، خرابی ش��وفاژ و ... روی داده 

است.

براي فرزند دانشجویان خانه مجردي 
نگيرید 

يک روانش��ناس در اينباره مي گويد: امنيت 
اخالق��ي و روان��ي خان��ه ه��اي مج��ردي 
دانشجويي و حتي خوابگاه هاي خصوصي 
ب��ه صراح��ت از جان��ب مس��ئوالن و نيز 
روانشناس��ان رد رد ش��ده است. مشكالت 
فردي در قالب ترس، حسادت، عدم كنترل 
خ��ود )بي خواب��ي و يا پرخواب��ي( و... در 
دانشجويان نمود پيدا مي كند. مشكالت بين 
ف��ردي در قالب ناس��ازگاري، عدم پذيرش 
يكديگر و مشكالت مادي بين فردي ظاهر 
مي شوند. همايون مقيمي سوءاستفاده هاي 
مالي و عاطفي را از ش��ايع ترين مشكالت 
دانش��جويي طي دوران زندگي خوابگاهي 
عن��وان ك��رده و مي گوي��د: »ب��ا توجه به 
 اين كه ج��وان از خانه دور افت��اده و ديگر 
نمي تواند خيلي از مس��ائلش را با خانواده 
خود طرح كند، مورد سوءاستفاده از سايرين 
ق��رار مي گيرد. اين روانش��ناس در مجموع 
متذكر مي ش��ود اش��تباه فاحش والدين اين 
اس��ت كه براي فرزندش��ان خان��ه مجردي 
مي گيرند، من به عنوان يک آس��يب شناس 

توصيه مي كنم هرگز چنين نكنيد.
مس��ئوالن در پذی��رش دانش��جویان 

شهرستاني بيشتر تأمل کنند
از آنجا كه دانشجويان خوابگاهی در فضاي 
دوري از خانواده و بروز مشكالت روحي، 
 دانش��جويان نيازمند فضاي آرام و س��اكتي 
مي باشند كه بتوانند با استفاده از فضاي ايجاد 
شده از خستگي خود بكاهند و همچنين از 
اين فضا براي مطالعه و مشغول كردن خود 
به درس خواندن اس��تفاده كنن��د. نبود اين 
فضا و اسكان تعداد زيادي دانشجو در اتاق 
هاي كوچک يكي از بزرگ ترين معضالت 
اي��ن دانش��جويان محس��وب م��ي گ��ردد. 
بنابراي��ن بهتر اس��ت مس��ئوالن در پذيرش 
دانشجويان شهرستانی تأمل بيشتری نمايند 
و يا فض��ای خوابگاه ه��ا را افزايش دهند. 
بهداش��ت خوابگاه ها كه از نظر دانشجويان 
حلق��ه مفق��وده برنام��ه ري��زي هاس��ت و 
همچنين كمب��ود امكانات خواب��گاه نيز از 
 ديگر مش��كالت مهم دانشجويان محسوب 
می ش��ود كه بهتر است اس��ت مسئوالن در 
قب��ال ش��هريه هايی ك��ه بابت خواب��گاه از 
دانش��جويان دريافت می كنند تمهيداتی نيز 

جهت كاهش اين معضالت بينديشند.

اخبار

جامعه

با مش��اهده تکرار بدحجابی ها؛
درب مسجد امام به روی گردشگران ایرانی 

و خارجی بسته می شود
مدي��ركل اوقاف و ام��ور خيريه اس��تان اصفهان گفت: در ص��ورت ادامه يافتن 
وضعيت بد حجابی گردش��گران در اصفهان، اداره اوقاف و امور خيريه استان به 
عنوان متولی اصلی مس��اجد درب مسجد امام )ره( را به روی گردشگران ايرانی 

و خارج��ی می بن��دد.
حجت االس��الم حس��ين اژدری با تأكيد بر اين كه به تازگي شاهد بی حجابی های 
قاب��ل توجهی در اماك��ن مذهبی تاريخی اصفه��ان به ويژه در مس��جد امام )ره( 
بوده ايم، اظهار داش��ت: در اين راس��تا با تهيه يک س��ی دی از وضع بدحجابی در 
اين مكان مقدس و ارس��ال آن برای مسئوالن استان اين موضوع را با آنها در ميان 
گذاش��تيم. وی با اشاره به فرمايش��ات آيت ا... محمد تقی رهبر امام جمعه موقت 
اصفه��ان در ارتب��اط با وضعيت بد حجابی گردش��گران در مس��جد امام )ره( در 
خطبه های دو هفته پيش نماز جمعه، افزود: بعد از برگزاری نماز جمعه مس��ئوالن 
اوق��اف به منظور تهديد و جلوگيری از حضور بدحجابان به اين مكان مقدس در  
مس��جد را بستند. مدير كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان با اشاره به اين كه 
اداره كل اوقاف و امور خيريه متولی اصلی مس��اجد می باش��د، بيان داشت: اما در 
حال حاضر تعدادی از مساجد استان ارزش تاريخی داشته و زير نظر اداره ميراث 
فرهنگی اداره می ش��ود. وی با تأكيد بر اين كه كس��ی كه در مسجد بليط فروشی 
می كند در حال حاضر متعهد به عدم تكرار ورود بدحجابان به مس��جد امام )ره( 
شده است، خاطرنشان كرد: در صورت ادامه يافتن وضعيت بد حجابی گردشگران 
در اصفهان، اداره اوقاف و امور خيريه اس��تان به عنوان متولی اصلی مس��اجد در 
مس��جد امام )ره( را به روی گردش��گران ايرانی و خارجی می بندد. به نقل از ايمنا 
حجت االس��الم اژدری با اش��اره به ضرورت حفظ ارزش های اسالمی به ويژه در 
مكان های مذهبی تاريخی عنوان داش��ت: اماك��ن تاريخی و به ويژه اماكن مذهبی 
ريش��ه در هويت اصلی كش��ور دارد و وضعيت نامناسب پوشش گردشگران و به 

خصوص گردشگران داخلی قداست اين اماكن را خدشه دار خواهد كرد.

قاچاق با طعم پودر و نوشابه نیروزا
زاینده رود

مأموران پليس آگاهي اس��تان اصفهان در بازرس��ي از يک دستگاه اتوبوس، 
محموله قاچاق 100 ميليوني پودر و نوشابه هاي نيروزا را كشف و ضبط كردند.

س��رهنگ حسين حس��ين زاده رئيس پليس آگاهي اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
طي هفته گذش��ته مأموران اداره مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي اصفهان 
در راس��تاي انجام مأموريت خود در يكي از محورهاي مواصالتي اس��تان به يک 
دس��تگاه اتوبوس مشكوک ش��دند و آن را متوقف كردند. وي افزود: مأموران در 
بازرسي از اين خودرو سه هزار و 480 قوطي نوشابه نيروزا و نيز 28 سطل پودر 
نيروزا و 44 بس��ته پوشاک را كشف و ضبط كردند. به نقل از پايگاه اطالع رساني 
پليس اين مقام مسئول تصريح كرد: طبق ارزيابي كارشناسان گمرک، ارزش ريالي 
كاالهاي كش��ف شده بالغ به 100ميليون ريال مي باشد. رئيس پليس آگاهي استان 
گفت: در اين ارتباط س��ه نفر به اتهام حمل كاالي قاچاق دس��تگير ش��دند و در 
بازجويي هاي اوليه به بزه انتسابي خود اقرار كردند. سرهنگ حسين زاده در پايان 
با بيان اين كه كاالهاي كش��ف ش��ده تحويل اداره گمرک اس��تان شده است خاطر 
نش��ان ك��رد: متهمان به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانون��ي تحويل مراجع 

قضايي شدند.

زندگي خوابگاهي معضل دانشجوي شهرستاني

تأسيس
7/193 شماره: 2626/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت آروين شتاب چهلستون سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/06/27 تحت شماره 45348 و شناسه ملي 10260633096 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/06/27 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: 1( مشاوره- طراحي- پياده سازي و پشتيباني 
زيرساخت انواع شبكه هاي كامپيوتري، 2( مشاوره- طراحي- پياده سازي و پشتيباني در ايجاد 
سيستم هاي اتوماسيون پي ال س��ي- ابزار دقيق، 3( مشاوره- طراحي- پياده سازي و پشتيباني 
پروژه هاي الكترونيكي- كنترلي و توليد ادوات اين سيستم ها، 4( مشاوره- طراحي- پياده سازي 
و پش��تيباني در ايجاد سيستم هاي اتوماسيون صنعتي، 5( مش��اوره- طراحي- پياده سازي و 
پشتيباني فروش كليه سيستم هاي كنترل حفاظتي و امنيتي، 6( طراحي و نصب ابزارهاي امنيت 
فيزيكي و سيس��تم هاي حفاظت الكترونيكي و اتوماس��يون اداري صنعتي و حسابداري 7( 
فروش تجهيزات سخت افزاري و انواع شبكه و ماشين هاي اداري. 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان 
باغ درياچه- كوچه بهار- پالک 149- كدپس��تي 8176753992- تلفن: 03117868320، 4- 
سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يک هزار سهم 1/000 ريالي كه تعداد يک 
هزار سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 888 
مورخ 1390/05/22 نزد بانک ملي شعبه جلفا اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه 
در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي محمدتقي شفيعي به 
س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم عاطفه يوسفيان به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 
3-5- آقاي مسعود شفيعي به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي مسعود شفيعي به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي 
تعهدآور ش��ركت با امضاي آقاي مسعود شفيعي و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي محمدكاظم كرمي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي ابراهيم عليخاني به عنوان 

بازرس علي البدل. م الف/ 9540
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغييرات
7/194 شماره: 1552/ت 90/103 آگهي تغييرات شركت صالحي ماشين ايرانيان سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت 45374 و شناسه ملي 10260633311، به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1390/06/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- شعبه به نشاني استان يزد شهر 
يزد ميدان بعثت- خيابان سيد گل سرخ- نرسيده به بهزيستي- كدپستي 891965947- تلفن: 
09132000207 منحل گرديد. شعبه به نشاني استان تهران شهر تهران چهارراه گلوبندک- 15 
خرداد غربي- باالتر از حس��ينيه كربالئيها- روبروي بانک ملي- نبش پاساژ رازي- كدپستي 
1114776458- تلفن 02155803967 منحل گرديد. شعبه به نشاني استان آذربايجان شرقي 
ش��هر تبريز خيابان جمهوري- ميدان نماز- پاس��اژ آسيا- طبقه دوم- واحد 5 و 6- كدپستي 
5134714896- تلف��ن 09133255094 منحل گرديد. در تاريخ 1390/06/29 ذيل دفتر ثبت 

شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 9525/1
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
7/195 شماره: 2652/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت صالحي ماشين ايرانيان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/06/29 تحت شماره 45374 و شناسه ملي 10260633311 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/06/29 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: 1( انجام كليه فعاليت هاي توليدي و بازرگاني 
از قبيل صادرات و واردات، خريد و فروش، توليد، تهيه و توزيع كليه كاالها و دس��تگاه هاي 
زرگري، اخذ تسهيالت از بانک هاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف شركت، 
شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي، انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از 
گمركات كشور،  برگزار كننده سمينارهاي تخصصي. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان مورچه خورت- فاز 
4- خيابان دكتر حسابي 5- كدپستي 8333116861، 1-3- شعبه به مديريت آقاي علي اصغر 
صالحي به آدرس ايران- آذربايجان شرقي- تبريز خيابان جمهوري- ميدان نماز- پاساژ آسيا- 
طبقه دوم- واحد 5 و 6- كدپس��تي 5134714896- تلفن: 09133255094، 2-3- ش��عبه به 

مديريت آقاي علي اصغر صالحي به آدرس ايران- يزد- يزد ميدان بعثت- خيابان س��يد گل 
س��رخ- نرسيده به بهزيستي- كدپستي 891965947- تلفن 09132000207، 3-3- شعبه به 
مديريت آق��اي علي اصغر صالحي به آدرس ايران- تهران- ته��ران چهارراه گلوبندک- 15 
خرداد غربي- باالتر از حس��ينيه كربالئيها- روبروي بانک ملي- نبش پاساژ رازي- كدپستي 
1114776458- تلفن 02155803967، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 536990191 مورخ 1390/06/15 نزد بانک تجارت شعبه 
شهرک صنعتي جي پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- 
اولين مديران شركت: 1-5- آقاي علي اصغر صالحي به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي 
عليرضا صالحي اسفنداراني به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي محمد امين صالحي 
اسفنداراني به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي محمد مهدي صالحي اسفندراني به سمت 
عضو هيئت مديره، 5-5- آقاي علي اصغر صالحي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور با امضاي رئيس هيئت 
مديره و با مهر شركت معتبر ميباشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت 
مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي حامد باتقوا به عنوان بازرس اصلي، 

2-8- آقاي رضا قيصري به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 9525/2
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
7/196 شماره: 2649/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت صلب سازه اسپادان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/06/29 تحت شماره 45370 و شناسه ملي 10260633286 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/06/29 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: فعاليت در امور عمراني- راه و ساختمان و 
انجام خدمات وابسته از قبيل طراحي- محاسبه و نقشه كشي و نقشه برداري- اجرا- نظارت و 
شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و هر گونه اموري كه به نحوي با موضوع 
شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان ميدان امام حسين- )دروازه دولت(- ارگ عظيم جهان نما- 
طبقه دوم واحد 27، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي 
بانكي شماره 917361236 مورخ 1390/06/21 نزد بانک ملت شعبه مركزي اصفهان پرداخت 
گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- آقاي عليرضا نظامزاده اژيه به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي حميد نظيفي به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي محسن محسني اژيه به سمت عضو هيئت مديره، 
4-5- آقاي امير احمد محقق دولت آبادي به سمت عضو هيئت مديره، 5-5- آقاي اميراحمد 
محقق دولت آبادي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور با امضاي آقاي عليرضا نظامزاده اژيه و با مهر شركت 
معتبر ميباشد و اوراق عادي و اداري با امضاي آقاي حميد نظيفي و با مهر شركت معتبر ميباشد. 
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و 
علي البدل: 1-8- آقاي فرج اله مشهدي زاده چهارمحالي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي 

احمد هاللي اصفهاني به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 9525/3
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
7/197 ش��ماره: 2644/ث 90/103 آگهي تأس��يس شركت آبادگران زنده رود سپاهان سهامي 
خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/06/28 تحت شماره 45364 و شناسه ملي 10260633248 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/06/28 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: ارائه خدمات و مطالعات در زمينه معماري- 
شهرسازي- سازه- راه و باند- تأسيسات مكانيكي و الكتريكي- ژئوتكنيک- محوطه سازي و 
طراحي و اجراي طراحي ساختمان- ارائه طرح هاي جامع ساختماني- ارائه برنامه زمان بندي و 
كنترل پروژه- برنامه ريزي و تداركات نيروي انساني متخصص موقت- نظارت عاليه بر حسن 
انجام پروژه ها- طراحي س��ازه هاي بتني و فلزي خاص- ارائه مطالعات و خدمات در زمينه 
طراحي فضاهاي عمراني دانشگاهي و سازه هاي صنعتي- اجراي عمليات ساختماني و به طور 
كلي هر نوع اقدامي كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به 

مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان بلوار كشاورز- 
بلوار گلها- فرعي ششم- تلفن 03117812459، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 3/3/2013/51 مورخ 1390/06/07 نزد بانک 
صادرات شعبه بلوار كشاورز پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم طيبه صدريان به سمت رئيس هيئت مديره، 
2-5- خانم مريم مالير ميرزايي س��يچاني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي 
احس��ان مالميرزايي سيچاني به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي احسان مالميرزايي 
سيچاني به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اس��ناد مالي تعهدات ش��ركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر 
شركت معتبر ميباشد و اوراق عادي و اداري به امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه 
با مهر شركت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي اي��وب زماني به عنوان بازرس اصلي، 

2-8- خانم آزاده فتاحي به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 9525/4
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغييرات
7/198 ش��ماره: 1543/ت 90/103 آگهي تغييرات شركت آبادگران زنده رود سپاهان سهامي 
خاص به شماره ثبت 45364 و شناسه ملي 10260633248 به استناد صورتجلسه هيئت مديره 
مورخ 1390/06/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين 
گرديدند: خانم طيبه صدريان به سمت رئيس هيئت مديره و خانم مريم مالميرزايي سيچاني به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي احسان مالميرزايي سيچاني به سمت عضو هيئت مديره 
و آقاي احسان مالميرزايي سيچاني به سمت مديرعامل. 2- كليه اوراق و اسناد مالي تعهدات 
شركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد و اوراق 
عادي و اداري به امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. 
در تاريخ 1390/06/28 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و 

امضاء قرار گرفت. م الف: 9525/5
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
7/199 ش��ماره: 2646/ث 90/103 آگهي تأسيس ش��ركت آذين پرداز كوشا سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/06/28 تحت شماره 45369 و شناسه ملي 10260633267 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/06/28 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: خريد و فروش قطعات سخت افزاري رايانه 
و شبكه- راه اندازي،  نگهداري و تعمير سيستم هاي رايانه اي، طراحي و اجراي انواع شبكه ها، 
واردات و صادرات انواع سخت افزار رايانه ، قطعات و ماشين آالت )جهت توليد انواع قطعات( 
و ترخيص انواع آن از گمركات،  مشاركت و سرمايه گذاري در بانک ها و مؤسسات دولتي و 
خصوصي و افراد حقيقي و حقوقي در جهت تحقق اهداف شركت، شركت در مناقصات و 
مزايده هاي دولتي ارگان ها،  مؤسسات خصوصي و اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و عقد 
قراردادهاي كوتاه و بلندمدت با آنها. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- 
مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان رباط سوم كوي شادي- تلفن 
4380093، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يک هزار سهم 1/000 ريالي 
كه تعداد يک هزار سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي 
بانكي شماره 7039/3 مورخ 1390/06/07 نزد بانک ملي شعبه اصفهان پرداخت گرديده است 
و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي ارسالن 
اخوان طباخ به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي محمد صفري حسن آبادي به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي پرهام زماني به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي 
پرهام زماني به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر 
شركت و اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره اس��ت. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم 
فاطمه شفيعي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي مهدي بزرگزاد به عنوان بازرس علي البدل. 

م الف: 9525/6
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رأي
7/209 شماره دادنامه: 9009970354201190

شماره پرونده: 8909980363001013
شماره بايگاني شعبه: 900355

ش��اكي: آقاي بهرام قنبري به نشاني مشتاق دوم- پل شهرستان- جنب نانوايي سنگكي- ک 
آزادي- پ 14، 2- محمدحسين نوروزي نشاني: پل شهرستان- ک مرواريد- بن شقايق- پ 
6، متهم: آقاي مجيد هداوند به نشاني مجهول المكان، اتهام: سرقت مستوجب تعزير، گردشكار: 
دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي 

مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مجيد هداوند )فاقد مشخصات بيشتر به دليل متواري بودن( علي رغم 
اينكه متهم از طريق روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود به شماره 555 مورخ 90/4/7 ابالغ شده 
ولي در جلس��ه دادگاه حاضر نگرديده است مبني بر سرقت از منزل موضوع شكايت آقايان 
محمدحسين نوروزي و بهرام قنبري بدين شرح كه در تاريخ 89/4/19 آقاي نوروزي حدود 
ساعت 8 شب منزل خود را ترک نموده و ساعت 12 شب هنگام برگشت متوجه سرقت همراه 
با تخريب درب ها و به هم ريختگي كامل منزل خود شده و آقاي بهرام قنبري كه ساعت 11/30 
صبح از منزل خارج شده و در ساعت 12 شب كه برگشته اند متوجه شده كه درب هاي ورود 
به ساختمان را شكسته و اسباب و وسايل زندگي همه به هم ريخته دادگاه با توجه به شكايت 
شكات و نتيجه تحقيقات انجام شده در مرجع انتظامي و متواري بودن متهم بزه معنوه را محرز 
و مسلم دانسته و با استناد به بند 1 و 2 و 3 ماده 656 و 667 قانون مجازات اسالمي مرتكب 
را به رد اموال مسروقه از قبيل يک پالک و زنجير طال و دو حلقه طال و يک جفت گوشواره 
به آقاي بهرام قنبري و رد كارت عابربانک و دو پتوي گلبافت و سرويس بدلي و گردنبند و 
زنجير نقره به آقاي محمدحسين نوروزي و تحمل سه سال حبس تعزيري و 30 ضربه شالق 
محك��وم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهل��ت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 

همين شعبه مي باشد.  م الف/ 9837
وطن خواهان اصفهاني- رئيس شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/210 شماره دادنامه: 9009970350400595

شماره پرونده: 8909980350400571
شماره بايگاني شعبه: 890578

خواهان: آقاي سيدعبدالكريم هاشمي با وكالت آقاي عباس قاسمي به نشاني اصفهان خ شيخ 
صدوق شمالي چهارراه نيكبخت روبروي مجتمع تجاري آالء ساختمان امير طبقه دوم، خوانده: 
آقاي محمد رجائيه مجهول المكان،  خواسته: تحويل يک قطعه زمين، گردشكار: دادگاه ختم 

رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي سيد عبدالكريم هاشمي با وكالت آقاي عباس قاسمي بطرفيت آقاي 
محمد رجائيه بخواسته الزام خوانده به تحويل يک قطعه زمين به متراژ دويست مترمربع واقع 
در هفتون كوي عمار بن بست دانش انتهاي بن بست سمت راست با انجام ديواركشي و نصب 
درب مقوم به مبلغ 50/000/001 ريال با احتساب هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل موضوع 
مبايعه نامه عادي مورخه 1386/10/22 نظر به محتويات پرونده استنادي به كالسه 880362 
شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان و نيز مالحظه رونوشت مصدق مبايعه نامه استنادي 
در اين خصوص اخذ نظريه كارشناسي ضرورت حاصل، كارشناس منتخب طي نظريه واصله 
كه به ش��ماره 2325-1390/5/10 ثبت دفتر دادگاه گرديده اجماالً حكايت از وجود زمين به 
متراژ دويست مترمربع واقع در انتهاي بن بست دانش منشعب از كوچه عمار و آن نيز منشعب 
از خيابان معراج كه از سمت شرق با طول بيست متر و از سمت شمال با عرض ده متر محدود 
به بن بست مي باشد بصورت زمين ساده دارد اين نظريه مصون از اعتراض خوانده قرار گرفته 
است نظر به اينكه يكي از آثار بيع الزام بايع به تسليم مبيع مي باشد فلذا دعوي خواهان وارد 
تشخيص مستنداً به مواد 367 قانون مدني و 198 و 515 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر الزام 
خوانده به تحويل يک قطعه زمين به متراژ دويست مترمربع به آدرس مندرج ستون خواسته و 
وفق نظريه كارشناس رسمي دادگستري مضبوط در پرونده بصورت محصور در ديواركشي و 
نصب درب و با احتساب هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم مي گردد اين رأي غيابي بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 

اين دادگاه مي باشد. م الف/ 9835
استادشريف- رئيس شعبه 4 دادگاه عمومي جزايي اصفهان 
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زاینده رود
س��ينما، ج��ادوی 
زب�����ان   21 ق�����رن 
تأثيرگ��ذاری دارد، ك��ه 
و  درون  در  می توان��د 
شخصيت  انسان ها تأثير 
بسزايی داشته باشد، كه 
اين هنر بايد به س��مت 
پيش  انس��ان ها   تعال��ی 

رود. 
ام��روزه و ب��ا توجه به 
تكنول��وژی،  پيش��رفت 
و  ُعجوبه  اي��ن  س��ينما 
با  قرن،  جادوي��ی  آيينه 

تكنيک های منحصر به فرد توانسته است، در بين 
هنرهای ديگر و با وام گيری از بيش��تر آنها جای 
پايی برای خود باز نمايد و هر روز كه می گذرد، 
 ب��ا ابداع��ات ديگر، ب��ر جذابيت هاي��ش افزوده 

می شود. 
يكی از فيلم س��ازان برجس��ته كش��وری در مورد 
س��ينما و س��ير تحوالت آن معتقد است: سينما، 
زمانی در مسير تكامل هنری قرار گرفت كه با هنر 
تدوين عجين ش��د، چرا كه فيلم های اوليه تاريخ 
سينما كه از هنر تدوين بی بهره بودند را نمی توان،  
آثار هنری و شاخصی برشمرد بلكه فقط از جنبه 
ثب��ت و ضبط يک رويداد روزمره و مس��تندگونه 

قاب��ل نق��د و بررس��ی 
هس��تند، اي��ن فيلم ه��ا 
و  نمايش��ی  لح��اظ  از 
به ط��ور كل��ی از جنبه 
تقليدهاي��ی  ميزانس��ن، 
از تئات���ر به  ش��م���ار 
می  رون��د و تنه��ا وجه 
عكاسی  با  مشتركش��ان 
آنان   تصوي��ر متح��رک 

است. 
وی اف��زود: در ابت��دای 
اوليه،  س��ينمای  اختراع 
ديدن تصاوي��ر زنده از 
برای  روزم��ره  وقاي��ع 
مردم به ق��در كافی هيجان انگيز ب��ود و لذت آن 
مخت��ص موض��وع آن بود كه با گذش��ت زمان و 
عادی ش��دن آن  به سمتی می  رفت تا از جذابيت 
آن كاس��ته ش��ود ك��ه تدوي��ن اوليه اب��داع و آن 
 را ب��ه هنر تبدي��ل كرده و به س��طح كيفی ارتقاء 

دهد. 
علی كاظم نادری با اش��اره به نقش اساسی تدوين 
در س��ينما، تصري��ح كرد: آثاری چ��ون تولد يک 
ملت، رزمناو پوتمكين به ويژه در سكانس پلكان 
اودس��ا، اكتبر، س��رقت بزرگ قطار، زندگی يک 
آتش نشان از جمله آثاری هستند كه با هنر تدوين 

تا به امروز ماندگار شده اند. 

زاینده رود
مدير مدرس��ه علميه اباصالح المهدی )عج( اس��تان 
اصفهان گفت: نخس��تين نرم افزار جامع َصرف َصرفنامه، 
توس��ط مدرس��ه علميه حضرت اباصالح المهدی )عج( 

اصفهان رونمايی شد. 
حجت االس��الم كريم كشكولی در مراس��م رونمايی اين 
نرم اف��زار جام��ع،  اظهار ك��رد: نرم افزار جام��ع صرف با 
عنوان صرفنامه درس��ی توسط مدرس��ه علميه حضرت 
اباصالح المهدی )عج( اصفهان توليد و منتشر شده است. 
وی با اش��اره به پژوهش محور شدن دروس حوزوی را 
از مهم ترين اهداف توليد اين نرم افزار دانس��ت و افزود: 
متن كامل 50 جلد كتاب صرف عربی، متن كامل ش��ش 
جلد كتاب صرف فارس��ی، فهرس��ت موضوعی و امكان 
نمايه زنی در كتب َصرفی از جمله محتويات اين نرم افزار 

است. 

مدير مدرس��ه علمي��ه اباصالح المه��دی )عج( اس��تان اصفهان 
با اش��اره به محتوي��ات اين نرم افزار ادام��ه داد: گنجينه صوتی 
مش��تمل ب��ر 11 دوره تدريس صرف توس��ط اس��تادان برتر، 
معرف��ی و كتاب شناس��ی كتاب ه��ای صرف��ی جدي��د حاوی 
84 جل��د كت��اب، برنام��ه هوش��مند صيغ��ه  س��از ص��رف به 
 هم��راه 1919 ريش��ه قرآنی از جمل��ه محتوای اي��ن نرم افزار 

است. 
وی  بي��ان داش��ت: آم��وزش كت��اب ص��رف س��اده مبتنی بر 
حافظ��ه تصويری توس��ط 400 اس��اليد، 11 دوره لغت نامه در 
قال��ب بيش از 60 جلد از كتاب ه��ای لغوی مرجع، درس نامه 
صرف حاوی تدريس موضوعی صرف س��اده به همراه صوت 
و مت��ن، تجزي��ه قرآن به وس��يله كتاب الج��داول در قالب 31 
جلد كتاب، امكان جس��تجوی قوی در تم��ام برنامه ها از ديگر 
 محتوي��ات نرم افزار جامع ص��رف با عنوان صرفنامه درس��ی 

است.

در اصفهان؛

نرم افزار جامع صرفنامه رونمایی شد

فرهنگ و هنر
تلویزیون

از 13 تا 19 مهرماه؛
پخش »سقوط آزاد« در هفته نیروی انتظامی

سريال پليسی »سقوط آزاد« به كارگردانی »عليرضا امينی« هفته نيروی انتظامی هرشب از 
شبكه يک سيما پخش می شود. تصويربرداری مجموعه تلويزيونی »سقوط آزاد« در كيش 
به پايان رس��يد و با پايان مراحل تدوين و صداگذاری، هفته نيروی انتظامی از شبكه يک 
س��يما پخش خواهد شد. اين سريال از روز چهارشنبه 13 مهر هر شب ساعت 22:15 از 
شبكه يک پخش می شود و تنها در روز 15 مهرماه كه سريال شوق پرواز پخش می شود، 
اين سريال به روی آنتن نخواهد رفت. اين سريال اولين سريال تلويزيونی است كه قبل از 

آغاز پخش تبليغات آن روی ديوارهای تهران ديده می شود.
»س��قوط آزاد« توليد مشترک گروه مجموعه های تلويزيونی شبكه يک سيما و معاونت 
اجتماع��ی ناجا اس��ت و درب��اره دو پليس جوان اس��ت كه در پی رازگش��ايی از پرونده 

دختری تبهكار هس��تند. بازيگران 
اين مجموعه، حام��د بهداد، پوريا 
پورس��رخ، روناک يونس��ی، الهام 
حميدی، فخرالدين صديق شريف، 
سولماز غنی، س��مانه جاللی، بيتا 
بيگی، علی عراقچ��ی و بازيگران 
خردس��ال س��تايش محمودی و 
مليكا پارسا هس��تند. عوامل ديگر 
س��ريال »آخرين روز« عبارتند از: 
مجری طرح: محس��ن كاسه ساز، 
دستيار اول كارگردان: ايمان يزدی، 
مدير برنامه ريزی: عليرضا نسايی، 
اس��ماعيل  مديرتصويرب��رداری: 
آقاجانی، طراح گريم: سعيد ملكان، 

طراح صحنه و لباس: ميالد كزازی، آهنگساز: ستار اوركی، جلوه های ويژه: حميد سليمانی، 
تدوين: حميد سليميان، مديرتوليد: محمدرضا راستگو، مدير تداركات: حميدرضا رجايی، 
مدير گروه بدلكاران: عرشيا قدسی، ناظر كيفی ناجا: سرهنگ چمنی، ناظر انتظامی: سرهنگ 

مددی. 

»خیابان یك طرفه« 
به سكانس های خیابانی رسید

تصويربرداری فيلم »خيابان يک طرفه« به كارگردانی اسماعيل فالح پور و تهيه كنندگی 
امير پوركيان در تهران به سكانس های خيابانی رسيده است. تصويربرداری جديدترين 
ساخته اسماعيل فالح پور در تهران در حال پيگيری است و هم اكنون گروه در اتوبان 
همت س��كانس های خيابانی را مقابل دوربين می برند. امير پوركيان تهيه كننده در اين 
باره گفت: گمرک، مولوی، بيمارستان عمل، شهرک غرب، تجريش، بلوار فردوس و... 
از ديگر لوكيش��ن های اصلی كار تاكنون بوده اند. تصويربرداری نيز با دوربين سونی 
ديجيتالf3 انجام می شود. وی افزود: تاكنون 60 درصد از كل كار مقابل دوربين رفته 
و طی چند روز آينده يک بازيگر زن چهره ديگر نيز به گروه بازيگران اضافه خواهد 
شد. طبق برنامه ريزی انجام شده تصويربرداری طی 35 جلسه در تهران انجام خواهد 
ش��د و تدوين تصاوير توسط مستانه مهاجر انجام می شود. در اين فيلم پژمان بازغی، 
جعفر دهقان، سياوش خيرابی، مهرداد مقيمی، علی عبادت طلب و چكامه چمن ماه به 
ايفای نقش های اصلی می پردازند. »خيابان يک طرفه« فيلمی اجتماعی است و زندگی 
مراد )بازغی( را روايت می كند كه پس از هفت سال آزادی از زندان متوجه می شود 

شركايش برايش پاپوش درست كرده اند تا اين كه... .

سینمای ایران نیازمند تحول و تعالی 

نماينده مردم اردل، كيار، كوهرنگ و فارسان در مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: تركيب خانه س��ينما همس��و 
ب��ا اهداف و ارزش های متعالی نظام اس��المی نيس��ت. 
نوراله حي��دری در گفتگو با فارس، اقدام خانه س��ينما 
در حمايت از ش��بكه بی بی  سی را اقدامی بسيار نابجا و 
اش��تباه دانس��ت و گفت: اين عملكرد مخالف با اصول 
نظام است. وی با بيان اين كه تركيب خانه سينما همسو 
با نظام نيس��ت، افزود: همين مسأله موجب شد تا خانه 
س��ينما به اشتباه و با نام كسوت هنرمندان به حمايت از 

شبكه بی بی سی اقدام كند.
حيدری اين اقدام خانه سينما را پاسخی به انتقادات خود 
از دولت دانست و گفت: هم اكنون موضوع رسيدگی به 
عملكرد خانه سينما در دس��تور كار كميسيون فرهنگی 
قرار گرفته اس��ت كه با برگزاری نشست  های مشترک با 

وزارت ارشاد اين موضوع در حال بررسی است.
نماينده مردم اردل، كيار، كوهرنگ و فارسان در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بيان اين كه اقدام خانه س��ينما در 
گرايش مردم به ش��بكه بی بی سی نقش��ی ندارد، گفت: 

اقدام خانه سينما بسيار نادرست بود.
وی خاطرنش��ان ك��رد: در صورت شفاف س��ازی اصل 
قضي��ه ارائه بيانيه دفاع از عملكرد بی بی س��ی از س��وی 
خان��ه س��ينمای ايران مردم كش��ور به س��مت ش��بكه 
بی بی سی گرايش پيدا نخواهد كرد. اين عضو فراكسيون 
اصولگرايان مجلس ش��ورای اس��المی همچنين جريان 
موس��وم به جري��ان انحرافی را در اختالس س��ه هزار 

ميلياردی تومانی بی تأثير ندانس��ت و اظهار داشت: اين 
گروه برای رسيدن به اهداف مختلف خود به  ويژه تأمين 
هزينه های انتخاباتی دست به چنين عمل ناپسندی زده 

است. 
وی اتح��اد اصولگرايان ب��رای جلوگي��ری از حركات 
غيرمنطق��ی گ��روه انحرافی را بس��يار مؤثر دانس��ت و 
گفت: در ص��ورت عدم اتحاد كامل جبه��ه پايداری با 
اصولگراي��ان، بر بدنه اصولگرايان خدش��ه وارد خواهد 
ش��د كه البته اي��ن ضربه قابل جبران اس��ت. حيدری با 
بيان اين كه در ساير جبهه ها، اصولگرايان به اتحاد كامل 
رس��يده اند، گفت: اميدواريم جبهه پايداری نيز با س��اير 

اصولگرايان متحد شود. 

عضو فراکسيون اصولگرایان مجلس:

ترکیب خانه سینما، همسو با نظام نیست

ابالغ رأي
7/211 شماره دادنامه: 9009970350500472

شماره پرونده: 8909980350500418، 8709980350500055
شماره بايگاني شعبه: 890418، 870055

1. آقاي حس��ن اخالقي خواهان، ب��ا وكالت آقاي محمدابراهيم موحد نژاد به نش��اني خ 
چهارب��اغ پايين جنب كوچه ارباب دفت��ر وكالت، 2. آقاي اس��فنديار قائد اميني خواهان، 
با وكالت آقاي فرزاد رضايي به نش��اني خ ش��هيد نيكبخت- جنب پاركينگ دادگستري- 
س��اختمان ش��ماره 7، 3. خانم بتول صلواتي خوانده، به نش��اني مجهول المكان، 4. آقاي 
محس��ن اكبري خوانده، به نشاني مجهول المكان، 5. آقاي قاسم شيخي خوانده، با وكالت 
آقاي محسن نساجي به نشاني خ شيخ بهايي روبروي بيمارستان مهرگان ساختمان پاستور 
طبقه اول دفتر وكالت آقاي بابک كياني، 6. آقاي اصغر ش��فيعي خوانده، به نش��اني ملک 
ش��هر- خ مطهري- ك��وي طالقاني- پ 10، 7. آقاي محمدابراهي��م موحدنژاد خوانده، به 
نش��اني چهارباغ پايين جنب كوچ��ه ارباب دفتر وكالت، 8. آقاي اصغر ش��فيعي خوانده، 
به نش��اني مجهول المكان، 9. آق��اي عباس زماني خوانده، به نش��اني مجهول المكان، 1. 
آقاي قاس��م ش��يخي خوانده، با وكالت آقاي بابک كياني به نشاني خ شيخ بهايي روبروي 
بيمارس��تان مهرگان ابتداي كوچه نشاط انگيز ساختمان پاستور طبقه اول، 11. آقاي محمد 
مكارم خوانده، به نش��اني اصفهان- خ صارميه- كوي نجارباش��ي- محله الياوران- مركز 
بهداشت، خواسته ها: 1. الزام به تنظيم سند رسمي ملک، 2. الزام به انتقال مال غير منقول، 
 گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت 

به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي اسفنديار قائد اميني بطرفيت آقايان قاسم شيخي و محمد مكارم و 
اصغر شفيعي به خواسته الزام خوانده رديف اول به حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمي 
نسبت به يک قطعه زمين به پالک ثبتي شماره 28 اصلي بخش 16 ثبت اصفهان و تحويل 
آن به انضمام خسارات دادرسي و دعواي آقاي حسن اخالقي بطرفيت خانم و آقايان محسن 
اكبري و بتول صلواتي و اصغر ش��فيعي و عباس زماني و قاس��م شيخي به خواسته الزام به 
تنظيم سند رسمي مشاعي نسبت به ملک موضوع قرارداد 75/10/20 از اراضي حمام كهنه 
با حدود مندرج در قرارداد پالک 28 اصلي به انضمام خسارات دادرسي- خواهان دعواي 
نخست مدعي است كه مبايعه نامه عادي 82/4/7 يک قطعه زميني بشرح فوق به متراژ 180 
مترمرب��ع از آقاي محمد مكارم خريداري و نامبرده نيز طي مبايعه نامه 74/12/17 آن را از 
اصغر شيخي و وي نيز طي مبايعه نامه 69/6/4 از آقاي قاسم شيخي خريداري نموده و آقاي 
قاسم شيخي مدعي گرديده كه قرارداد 69/6/14 طي فسخ نامه 71/2/17 فسخ گرديد و به 
شهادت شهود استناد نمود و آقاي اصغر شيخي ادعاي جعل امضاي منتسب به خود ذيل 
نوشته 71/2/17 را جعلي دانسته و به كارشناس استناد نمود كه موضوع به كارشناس )دايره 
تشخيص هويت( ارجاع كه امضاي ذيل نوشته 71/2/17 با امضاهاي مسلم الصدور و اخذ 
شده آقاي شفيعي منطبق ندانسته كه با اعتراض آقاي شيخي موضوع به هيأت كارشناسي 
ارجاع و هيأت همان نظريه كارشناس اوليه را تأييد نمود و عالوه بر آن از دو شاهد تحقيق 
به عمل آمد كه مجموعاًٌ مبين بقاء قرارداد 69/6/4 بوده لذا دادگاه ادعاي فسخ قرارداد مذكور 
طي نوش��ته 71/2/17 را احراز ننموده آن را رد مي نمايد و خواهان دعوي دوم )توأم شده( 
مدعي است كه زميني با همان حدود 185 مترمربع طبق قرارداد 75/10/20 از آقاي اكبري 
و خانم صلواتي و نامبردگان نيز از آقاي اصغر شفيعي بموجب ظهر قرارداد 69/6/4 و وي 
نيز از قاسم شيخي به موجب صدور قرارداد 69/6/4 خريداري كرده- با توجه به تصاوير 
مصدق استنادي و با عنايت به صحت تسلسل روابط حقوقي تا مالک رسمي و با توجه به 
اصالت الصحه و لزوم- دادگاه هر دو دعوي را موجه تش��خيص و مس��تنداً به مواد 219 و 
223 قانون مدني و 519 قانون آيين دادرس��ي مدني آقاي قاس��م شيخي را به انتقال رسمي 
180 مترمربع در حق آقاي اسفنديار قائد اميني و 185 مترمربع در حق آقاي حسن اخالقي 
از پالک فوق الذكر پس از تعديل آن به سهم توسط اين دادگاه در مرحله اجرا و تحويل آن 
بش��رح حدود مذكور در قرارداد 69/6/4 به عنوان اصل خواسته و همچنين پرداخت مبلغ 
418/000 ريال و همين طور حق الوكاله وكيل در مجموع به عنوان خسارات دادرسي در 
حق آقاي اسفنديار قائداميني و پرداخت مبلغ 187/100 ريال و همين طور به حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه در حق آقاي حسن اخالقي محكوم مي نمايد و در راستاي اعمال ماده 221 
قانون اخيرالذكر پس از قطعيت رأي، نوش��ته عادي 71/2/17 معدوم مي گردد. رأي صادره 
حضوري و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه هاي تجديدنظر استان 

اصفهان مي باشد. م الف/ 9826
زباندان- رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
7/212 شماره دادنامه: 9009970353500931

شماره پرونده: 9009980365600001
شماره بايگاني شعبه: 900277

شاكي: خانم زهرا رحماني به نشاني خ امام خميني- خانه اصفهان- ک فروغ- روبروي بن 
بس��ت آرش- پ 62، متهم: آقاي مهدي اميري به نشاني فعاًل مجهول المكان، اتهام ها: 1. 
ترک انفاق، 2. ضرب و جرح عمدي، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهامات متهم مهدي اميري فرزند عباس دائر بر ترک انفاق و ايراد ضرب و 
جرح بدني عمدي نسبت به همسرش زهرا رحماني، از توجه به مفاد كيفرخواست صادره 
از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و با عنايت به شكوائيه هاي تقديمي از ناحيه شاكيه 
و گواهي هاي طول درمان ارائه شده و با استنباط از اظهارات شهود و مطلعين امر و اينكه 
متهم نيز علي رغم ابالغ قانوني اخطاريه از طريق جرايد در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا 
)منتش��ره در روزنامه زاينده رود به شماره 495-90/1/23( و علي رغم ابالغ قانوني وقت 
رسيدگي ) كه آگهي مربوطه نيز در روزنامه زاينده رود به شماره 538-90/3/17 درج گرديده 
بود( در جلسه دادرسي مورخه 90/6/13 اين دادگاه حضور نيافته و اليحه اي در دفاع از خود 
تقديم ننموده است. لذا وقوع و انتساب بزه هاي فوق به وي محرز و مسلم مي باشد. دادگاه 
در اجراي ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مستنداً به مواد 47 و 294 و 367 و 480 و 
481 و 484 و 642 قانون مجازات اسالمي متهم را بعلت ارتكاب بزه ترک انفاق به تحمل 
يكصد روز حبس تعزيري و بعلت ارتكاب بزه ايراد ضرب و جرح بدني عمدي نسبت به 
ش��اكيه منجر به ايجاد سائيدگي حارصه ريشه بيني وي به تأديه يک درصد از ديه كامل و 
منجر به ايجاد كبودي سمت چپ بيني وي تأديه سه دينار ديه و منجر به ايجاد خراشيدگي 
حارصه خلف بند مياني انگشت سوم دست چپ وي به تأديه يک سي ام درصد ديه كامل و 
منجر به ايجاد تورم جلوي گوش چپ وي به تأديه نيم درصد از ديه كامل بعنوان ارش در 
حق آن مصدومه محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ 

قابل واخواهي در همين دادگاه است. م الف/ 9830
كليشادي- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/213 شماره دادنامه: 9009970354601033

شماره پرونده: 8909980365902032
شماره بايگاني شعبه: 900168

متهم: خانم مرجان اميري به نشاني مجهول المكان، اتهام: رها كردن طفل عاجز از محافظت 
خود در محل مسكوني، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم 

و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

اتهام خانم مرجان اميري دائر بر رها كردن طفل تازه متولد ش��ده در بيمارس��تان موضوع 
شكوائيه بيمارستان غرضي با نمايندگي آقاي مصطفي خنجري از توجه به تحقيقات انجام 
ش��ده و مس��تندات ضميمه و دالئل ابرازي و گواهي عدم پرداخت و ساير قرائن و شواهد 
موجود در پرونده و اينكه متهم علي رغم ابالغ قانوني و انتظار كافي درجلسه دادگاه حضور 
نيافته و اليحه دفاعيه اي نيز ارائه ننموده اس��ت، محرز اس��ت عليهذا دادگاه نامبرده را در 
اجراي فراز دوم ماده 633 قانون مجازات اسالمي به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم 
مي نماي��د. رأي صادره غيابي و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين 

دادگاه مي باشد. م الف/ 9838
اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/214 شماره دادنامه: 9009970351000186

شماره پرونده: 8909980351001026
شماره بايگاني شعبه: 891026

خواهان: آقاي حميدرضا كرمي با وكالت آقاي هادي داودي و آقاي عليرضا ياوري همگي 
به نشاني تهران- خ مالصدرا- خ شيراز شمالي- دانشور شرقي- ساختمان 26- ط 7- واحد 
دي، خوانده: آقاي سيد احمد ميرطالب به نشاني خ خواجه امير- مجتمع گلستان 5، خواسته: 
مطالبه طلب، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح 

زير مبادرت به اصدار رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي حميدرضا كرمي بطرفيت آقاي س��يد احمد ميرطالب بخواس��ته 
مطالبه مبلغ 19/200/000 ريال به موجب يک فقره چک به ش��ماره 12119777407512 
م��ورخ 89/2/2 بانک ملت نظر به اينكه رونوش��ت مصدق چ��ک و گواهي عدم پرداخت 
بانک محال عليه و بقاء اصول مدارک در يد خواهان مؤيد صحت ادعاي خواهان مي باشد 
و خوانده از طريق نش��ر آگهي دعوت لكن حضور نيافته و دفاعي بعمل نياورده است لذا 
دعوي خواهان ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
قانون آيين دادرس��ي مدني تبصره الحاقي به م��اده 2 قانون چک خوانده به پرداخت اصل 
خواسته به انضمام مبلغ هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و نيز پرداخت خسارت تأخير 
تأديه برمبناي نرخ تورم شاخص بانک مركزي از تاريخ چک تا وصول محكوم به در حق 
خواه��ان محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

است. م الف/ 9833
اصالني- رئيس شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

تغييرات
7/224 شماره: 7535 آگهي تغييرات شركت صنايع ساختماني مهر آباد ساز گستر به شماره 
ثبت 750 و شناس��ه ملي 10861854938 به اس��تناد صورت جلس��ه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخه 1390/6/15 در محل ش��ركت مهرآباد س��از گس��تر تغييرات به شرح زير به 
عمل آمد: 1- به موجب س��ند صلح وارده به شماره 26164 مورخ 90/6/7 دفترخانه 680 
تهران خانم سميرا نصراهلل زاده مهر آبادي تمامي 1900 سهم الشركه خود را به آقاي علي 
نصراهلل زاده مهرآبادي فرزند ابوالقاسم انتقال و از شركت خارج و هيچگونه حق و سمتي 
ندارد. 2- به موجب سند صلح وارده به شماره 26164 مورخ 90/6/7 دفترخانه 680 تهران 
خانم آرزو نصراهلل زاده مهرآبادي تمامي 100 س��هم الشركه خود را به آقاي مصطفي ليالز 
مهرآبادي فرزند عزت اهلل انتقال و از شركت خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي ندارد. 
3- خانم بتول رئيسي مزدآبادي و علي نصراهلل زاده مهرآبادي و مصطفي ليالز مهرآبادي به 
عنوان اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخاب شدند. 4- خانم بتول رئيسي 
مزدآبادي به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و علي نصراهلل زاده مهرآبادي به سمت 
عضو و رئيس هيئت مديره و مصطفي ليالز مهرآبادي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره 
براي مدت نامحدود انتخاب و كليه اختيارات هيئت مديره به مديرعامل تفويض گرديد و 
ماده مربوطه اصالح گرديد و كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبيل چک و سفته و 
بروات و قراردادهاي عقود اس��المي و اوراق ع��ادي و كليه امور قضائي و اداري با امضاء 

مديرعامل به تنهايي و همراه با مهر شركت معتبر است. م الف/ 209
فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ رأي
7/231 كالسه پرونده: 90-467، شماره دادنامه: 637-90/6/29، مرجع رسيدگي: شعبه پنج 
شوراي حل اختالف اصفهان خيابان حكيم نظامي ابتداي محتشم كاشاني، خواهان: داريوش 
رحمانيان نش��اني: اصفهان- اتوبان ذوب آ هن كرس��گان آهن آالت رحمانيان، وكيل: علي 
بزرگ منش نش��اني: اصفهان خ سيمين ابتداي خ رودكي جنب توانبخشي و نانوايي طبقه 
فوقاني امالک كاشانه، خواندگان: 1- كيوان كيانپور راكي مجهول المكان 2- شركت پيشرو 
صنعت، خواسته: مطالبه مبلغ 11/800/000 از وجه يک فقره چک بمبلغ 62/500/000 ريال 
به شماره 353027-1389/5/1، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاء 

شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 
رأي قاضي شورا

در خصوص دع��وي آقاي داريوش رحمانيان با وكالت علي بزرگ منش به طرفيت آقاي 
1- كيوان كيانپور راكي 2- شركت پيشرو صنعت به مديريت كيوان كيانپور به خواسته مطالبه 
مبلغ 11/800/000 ريال از وجه چک به شماره 353027-89/5/1 به عهده بانک صنعت و 
معدن به انضمام مطلق خسارت قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و 
گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اين كه خواندگان علي رغم ابالغ قانوني 
و نش��ر آگهي در جلسه حضور ندارند و هيچ گونه دفاعيات مستند و محكمه پسندي در 
مقام اعتراض نس��بت به دعوي خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوي خواهان، بر 
ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 
قانون آئين دادرس��ي مدني حكم بر محكوميت تصامني خواندگان به پرداخت مبلغ يازده 

ميليون و هشتصدهزار ريال )11/800/000 ريال( بابت اصل خواسته و 194/000 ريال بابت 
هزينه دادرس��ي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ 
سررسيد 89/5/1 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي 
برعهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاكم محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.  م الف/ 9869
شعبه پنجم حقوقي مجتمع مركزي شهرستان اصفهان
 

تحديد حدود اختصاصي
7/235 شماره 2832 چون تحديد حدود اختصاصي ششدانگ يكدرب باغ مشجر محصور 
مش��هور 5 جريب��ي به ش��ماره 1877 فرعي واقع در رزگاه كامو پ��الک 21- اصلي بخش 
دوازده كاش��ان ك��ه طبق پرونده ثبتي به نام آقاي محمد مه��دي قديري فرزند غالمعلي و 
غيره در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 
1390/8/1 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با 
روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد شد. لذا به موجب اين آگهی 
به كليه مالكين و مجاورين اخطار می شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالک طبق م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس 
تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرون��ده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره 
بايستي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و 

به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 1390/7/11                         زرگري- كفيل ثبت اسناد و امالک جوشقان
 

تحديد حدود اختصاصي
7/236 ش��ماره: 2833 چون تحديد حدود اختصاصي شش��دانگ قطعه زمين مزروعي به 
شماره 3959 فرعي واقع در مزرعه الستان جوشقان پالک يک اصلي بخش دوازده كاشان 
كه طبق پرونده ثبتي به نام آقاي علي محمد كرمي فرزند حيدر در جريان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق 
تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1390/8/2 در ساعت 9 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به 
روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار 
می شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد 
شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض 
ظرف يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مرجع 

ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 1390/7/11                         زرگري- كفيل ثبت اسناد و امالک جوشقان
 

تحديد حدود اختصاصي
7/237 شماره: 2834 چون تحديد حدود اختصاصي ششدانگ يكبابخانه به شماره 2000 
فرعي مجزا ش��ده از ش��ماره 243 فرعي واقع در كوي پايين كامو پالک 21- اصلي بخش 
دوازده كاش��ان به مس��احت 124/20 مترمربع با حق سكونت مادام العمر پدر مستدعيه كه 
طب��ق پرونده ثبتي به ن��ام خانم فاطمه رحيميان فرزند غالمعلي در جريان ثبت اس��ت به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده بنا به دس��تور قس��مت اخير ماده 15 قانون 
ثبت برطبق تقاض��اي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1390/8/3 در س��اعت  
صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات 
تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و 
مجاورين اخطار می ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات 
مجاوري��ن و صاحبان ام��الک طبق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ صورتمجلس تحديدی 
ت��ا س��ی روز پذيرفته خواهد ش��د. لذا طبق تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعيين تكليف 
پرون��ده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره 
 بايس��تي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 1390/7/11                         زرگري- كفيل ثبت اسناد و امالک جوشقان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی محیط زیست
یادداشت

رویداد

مسکنی که درد را دوا نمی کند!
خشكی بی سابقه گندمان

  هومان خاکپور  __ فعال محيط زیست
تاالب گندمان در بام ايران – بروجن - يكی از 10 تاالب برتر پرنده 
پرندگان  تحقيقات  المللی  بين  دفتر  در  كه  است  ايران  در  نگری 
آبزی »لندن – 1352« به ثبت رسيده است. تاالب گندمان به عنوان 
زيستگاهی ارزشمند در ميان 105 زيستگاه مهم پرندگان در كشور 
ايران و مهم ترين  شناسايی شده و در شمار زيباترين تاالب های 
اين  دارد.  قرار  بختياری  استان چهارمحال  كانون های گردشگری 
مهاجرت  خاكستری،  درنای  برای  منحصربفرد  زيستگاهی  تاالب 
اردک های غازنما و زمستان گذرانی و تخمگذاری ديگر پرندگان 
مهاجر و اسكان دائم پرندگان بومی محسوب شده كه قريب به 15 
گونه پرنده بومی و 30 گونه پرنده مهاجر نواحی سردسير شمالی 
با جمعيت های زياد را به همراه انواع مارها و قورباغه ها و الک 

پشت ها و پستانداران و ماهی ها در خود جای داده است. 
شوربختانه؛ عدم رعايت حق آبه طبيعی، حفر چاه های مجاز و غير 
مجاز كشاورزی و برداشت های غير اصولی، چرای مفرط دام، آتش 
سوزی دو سال گذشته، خشكسالی ها و كم شدن بارش های ساالنه 
خشكی و بی آبی كم سابقه ای را بر اين تاالب حاكم كرده، ميزان گرد 
و غبار منطقه افزايش يافته و كيفيت تنوع زيستی تاالب و حتی برخی 

اقالم زراعی و باغی اطراف تاالب را تحت تأثير قرار داده است. 
تاالب ها عامل تنظيم كننده اقليمی در مناطق به حساب می آيند و به 
نظر می رسد خشكی تاالب گندمان بر روی ظرفيت گرمايی ويژه و 
ثبات اكولوژيكی منطقه تأثير گذاشته و در اين روزهای آغازين فصل 
پائيز، تعداد بيشتری از مزارع و باغات منطقه را با تنش های اكولوژيكی 
و پديده سرمازدگی مواجه كرده و خسارت های زيادی به كشاورزان 
و باغداران منطقه وارد شده است. كاهش ظرفيت گرمايی ويژه سبب 
می شود اختالف دمای شب و روز در منطقه افزايش  يافته و با حداكثر 
دمای گرم در روز و حداقل دمای سرد در شب مواجه گشته و به 
تدريج شرايط زندگی برای بسياری از گونه های گياهی، اقالم زراعی و 

باغی و حتی گونه های جانوری سخت شود. 
خشكی و كاهش شديد سطوح آبگيری تاالب، سبب كاهش چشمگير 
تعداد پرشمار پرندگان مهاجر و حتی بومی منطقه شده و اين شرايط 
بحرانی ممنوعيت شكار و ممانعت شديد از حضور شكارچيان در تاالب 
را ضروری و اجتناب ناپذير كرده بود كه خوشبختانه در آخرين روزهای 
تابستان مدير كل حفاظت محيط زيست استان از قرار گرفتن تاالب 
گندمان در شمار مناطق شكار ممنوع خبر دادند. قطعاً اين تصميم ضريب 
حفاظتی تاالب را ارتقاء داده و شرايط بهتری برای مراقبت از پرندگان 
حمايتی و حفاظتی حاضر در تاالب فراهم خواهد كرد. همچنين ممانعت 
از حضور شكارچيان در تاالب نرخ وقوع آتش سوزی ها را كاهش داده 
و به صورت موقت و مسكن بر كيفيت زندگی زيستمندان تاالب تأثير 
خواهد گذاشت.  اما فراموش نكنيم زمانی می توانيم به درمان گندمان و 
بازگشت شادابی و نشاط در اين تاالب اميدوار باشيم كه: »حق آبه طبيعی 
تاالب رعايت شود، بر ميزان برداشت چاه های آب نظارت و راندمان 
آبياری در اراضی كشاورزی حاشيه تاالب افزايش يابد، ناوگان اطفای 
حريق محيط زيست تجهيز و برخوردار از نيروهای امدادی و پاسگاه 
محيط بانی ثابت در تاالب مستقر شود، به فعاليت های ترويجی و جلب 

مشاركت مردم آبادی های اطراف تاالب توجه شود. 

فراز ایران

تأکید دوباره وزیر نیرو بر گزینه 
انتقال حوزه به حوزه آب

وزير نيرو با تأكيد بر اين كه ايران دنبال اين نيست كه از سهم ديگران 
استفاده كند، خاطر نشان كرد: شاخص هايی وجود دارد كه ميزان استفاده 
از آب رودخانه ارس را برای كشورهای همسايه مشخص می كند و به 
طور كامل قابل كنترل است بنابراين هيچ كس به دنبال اين نيست كه از 

سهم ديگری استفاده كند. 
به گزارش سبز پرس نامجو يادآور شد: انتقال آب از حوضه ارس و 
آذربايجان غربی در درازمدت راهكاری است كه وزارت نيرو برای حل 

مشكل خشک شدن درياچه اروميه در نظر گرفته است. 
انتقال آب از رودخانه ارس و رودخانه های ديگر خارج از حوضه آبريز 
درياچه اروميه، مخالفان زيادی در بين فعاالن محيط زيست و كارشناسان 
مديريت منابع آب دارد.  آنها می گويند كه انتقال حوضه به حوضه 
آب باعث بروز مشكالت متعدد از جمله »پايين آمدن سطح آب های 
زيرزمينی« و »از بين رفتن منابع آب سطحی« در حوضه ای می شود كه 

آب آن به محل های ديگر منتقل شده است. 
در حال  كه  ايران هستند  مهم  و  بزرگ  رود  دو  كارون  و  رود  زاينده 
حاضر محل مناقشه بين فعاالن محيط زيست و برخی نمايندگان مجلس 
اجرای  به  نيرو  وزارت  اين  از  پيش  است.  نيرو  وزارت  مسئوالن   با 
طرح های انتقال آب از سرشاخه و همچنين احداث سدهای متعدد در باال 
دست رودخانه زاينده رود، باعث خشک شدن بخش مهم اين رودخانه 
و همچنين تاالب بين المللی گاوخونی در پايين دست آن شده است. در 
مورد رودخانه كارون نيز، وزارت نيرو قصد دارد تا يک طرح انتقال آب 
را در باالدست اين رودخانه اجرا كند. اين طرح با واكنش شديد مردم و 
نمايندگان استان خوزستان روبرو شده تا جايی كه نمايندگان خوزستان 
اعالم كرده اند كه در صورت اجرای اين طرح، از سمت خود در مجلس 

استعفا خواهند داد. 

رشد هفت درصدی تولید پسماندها 
محيط  حفاظت  سازمان  رئيس 
باالی  حجم  به  اشاره  با  زيست 
غير صنعتی  و  پسماندهای شهری 
ميزان  اخير  سال هاي  در  گفت: 
پسماندهاي خانگي و بهداشتي بين 
تا هفت درصد در سال رشد  پنج 
توجه  با  اكنون  هم  و  است  داشته 
به حجم باالي پسماند كشور، اهم 
فعاليت هاي سازمان محيط زيست 
به مقابله با پسماند اختصاص دارد. 
به گزارش ايرنا، محمدجواد محمدي زاده افزود: در حال حاضر روزانه 
48 هزار تن پسماند عادي، 170 ميليون تن پسماند كشاورزي، هشت 
توليد  بهداشتي در كشور  هزار تن پسماند صنعتي و 400 تن پسماند 
مي شود. وي خاطرنشان كرد : پسماندهاي مختلف خانگي و بهداشتي 
در ايران به شكل روزانه از محل توليد جمع آوري و حمل مي شوند 
و در محل دفن مشخص در چاله هاي مخصوص تخليه و آهک اندود 

مي شوند. 

پلنگ  زندگی  درباره  وحش  حيات  كارشناس  يک 
در منطقه زاگرس گفت: پلنگ با اين كه بسيار مخفی 
به شدت زيستگاه هايش  كار است ولی در زاگرس 
تخريب شده و تلفات بسياری در لرستان و زاگرس 

ميانی داشته است. 
محمدصادق  بختياری  خبری  آژانس  گزارش  به 
فرهادی نيا گفت: با اين كه ساالنه تعداد قابل توجهی 
پلنگ در لرستان و ديگر مناطق زاگرس مشاهده می 
شود به نظر می رسد نوعی حساسيت و انگيزه برای 
حفاظت از اين گربه و ديگر گونه های حيات وحش 

در اين مناطق بوجود آمده كه مايه اميدواری است. 
وی افزود: با اين همه در طول سه ماه در لرستان سه 
پلنگ و در طول يک سال هفت پلنگ ايرانی در لرستان 

به طرز فاجعه باری جان باختند تا تمامی تالش های 
ايرانی  دلفريب  گربه  از  حفاظت  برای  شده  انجام 
مطالعات  كه  نيا  فرهادی  همچنين  بماند.   نتيجه  بی 
گسترده ای بر روی زيستگاه ها و حيات پلنگ انجام 
پلنگ،  زيستگاه  تخريب  دليل  به  است:  معتقد  داده، 
نزديكی  در  و  كرده  رها  را  امن  مناطق  حيوان  اين 
به  گونه  اين  كند.  می  زندگی  انسانی  سكونتگاه های 
توان  ذاتی  كاری  مخفی  و  استتار  باالی  قابليت  دليل 
بااليی برای زندگی در كنار سكونتگاه های انسانی دارد 
اگرچه اين موضوع اغلب به مرگ خودش منجر شده 

است. 
می  پلنگ  كرد:  تأكيد  وحش  حيات  متخصص  اين 
بخورد  غذا  خود  وزن  درصد   20 اندازه  به  تواند 

پيدا  برای  و  است  مكفی  غذايی  نيازمند  بنابراين 
كردن غذا دست به ريسک می زند و به منابع انسانی 
نزديک می شود و اين خود خطر زيادی برای زنده 
بودنش ايجاد كرده است. زندگی پلنگ در ارتفاعاتی 
كمبود  نيست، چون  پذير  امكان  ديگر  زاگرس  مانند 
 غذا اين گونه را برای پيدا كردن غذا به پائين دست

 می كشاند. 
را  زاگرس  در  پلنگ  جمعيت  افزايش  نيا  فرهادی 
پيدا  برای  پلنگ  افزود:  و  دانست  نادرست  تصوری 
كردن غذا در معرض چشم ما قرار می گيرد و چون 
در  دائم  و  افتاده  خطر  به  گرسنگی  دليل  به  حياتش 
معرض ديد ماست، تصور افزايش جمعيت پلنگ را 

ايجاد كرده است. 

پروازی که سهم شیخ نشینان می شود
فصل های مهر و آبان كه آسمان با 
پروازهای پرندگان شكاری در اوج 
آسمان زينت می شود، قاچاقچيان 
پرندگان شكاری در كمين هستند 
تا اين پرواز زيبا را به شيخ نشينان 
حوزه خليج فارس هديه كنند. اين 
مانند  كركس ها  شامل  پرندگان 
باز  مانند  كايتها  مصری،  كركس 
شاهين  مانند  قوش ها  خرمايی، 
عقاب  مانند  عقاب ها  و  پاسرخ 
با  زيبا  پرندگان  اين  گيری  اوج  كه  حاليست  در  اين  هستند.  خال دار 
پروازهای خيره كننده در آسمان ايران همواره موجب طمع شكارچيان 
بوده است تا اين پرندگان شكاری تبديل به شكاری برای خوشگذرانی 
قاچاقچيان و شيخ نشينان شوند. تجارت پرندگان شكاری در بازارهای 
حوزه خليج فارس قصه امروز و ديروز ميراث طبيعی ايران نيست بلكه 
طبيعت  اقتدار  از  سمبلی  كه  ايرانی  های  گونه  حراج  از  است  روايتی 

منحصر به فرد ايران هستند. 

برگزاری تور رسمی شكار در ایران
از  زيست  محيط  كارشناس  يک 
برگزاری  برای  موسسه  يک  اقدام 
و  داد  خبر  ايران  در  شكار  تور 
گفت: با توجه به شرايط نامطلوب 
مشخص  ايران،  وحش  حيات 
چه  مجوز  با  موسسه  اين  نيست 
برگزار  را  تورها  اين  سازمانی 
اين  افزود:  می كند. مزدک دربيكی 
زيرمجموعه  ظاهر  به  كه  مؤسسه 
و  است  گردشگری  گروه  يک 
در  شكار  تور  برگزاری  به  اقدام  حالی  در  دارد  تهران  در  هم  دفتری 
داده  مجوزها  درباره  آن  سايت  در  توضيحی  هيچ  كه  كند  می  ايران 
بودن جمعيت  اين كه در صورت مطلوب  بيان  با  دربيكی  است.  نشده 
حيات وحش، برگزاری تور شكار بد نيست )البته فقط از جنبه توجيه 
وضعيت  به  توجه  با  كرد:  تصريح  اخالقی(  نه  و  صرف  اقتصادی 
توجيهی هيچ  فعاليتها  اين  ايران،  وحش  حيات  جمعيت   نامطلوب 

 ندارد. 

رد پاي پلنگ ایراني در کوهستان  آبدانان
زيست  محيط  حفاظت  مديركل 
استان ايالم با بيان اين كه رد پاي 
كوهستان هاي  در  ايراني  پلنگ 
آبدانان ديده شد، گفت: اين پلنگ 
به طور معمول در مناطق مختلف 
كشور زيست دارد و بيشتر مناطقي 
و  كل  طعمه هاي  داراي  كه  را 
انتخاب  زيستن  براي  باشد   بز 
مي كند، البته پرندگان و خرگوش 
نظر  مورد  طعمه هاي  ديگر  از  نيز 
استان  تغذيه است. مديركل حفاظت محيط زيست  براي  ايراني  پلنگ 
به  افزود:  ايراني  پلنگ  زيستگاه هاي  در  غذا  كمبود  به  اشاره  با  ايالم 
همين دليل اين زيستگاه ها مورد حمايت و نگه داري حفاظت محيط 
بزرگ  مانند جسمي  داراي مشخصاتي  ايراني  پلنگ  دارد.  قرار  زيست 
و عضالني، طول سر و تنه 110 تا 195 سانتي متر، دم بين 60 تا 110 
كيلوگرم  90 تا   35 وزن  و  سانتي متر   78 تا   45 بين  ارتفاع   سانتي متر، 

 است. 

احتمال حذف تاالب چغاخور از سياهه  جهاني

چغاخور قربانی مصلحت اندیشی مدیران آب می شود 

 معصومه شهباز

نابودي  با  سبزكوه  آب  جابه جايي  تونل   پروژه  
شناسه هاي تاالب بين المللی چغاخور امكان حذف 
حتي  و  ارزشمند  تاالب  اين  از  المللی«  »بين  پسوند 
را  ايران  تاالب های  سياهه  از  چغاخور  نام  برداشتن 

موجب شده است. 
ريختن صدها تن خاک حاصل از خاكبرداری ساخت 
تونل جابه جايي آب، در مرغزارهای كناره  تاالب كه 
جايي است براي پرورش گونه های محتلف گياهی و 
جانوری و از سويي ديگر با از بين بردن ميزان استاندارد 
ارتفاع آب، سبب افزايش نرخ رسوب گذاری و برهم 
خوردن اكوسيستم اين تاالب شده است. اين در حالي 
است كه اين تاالب در سال89 به عنوان بيست و سومين 
تاالب بين المللی ايران در كنوانسيون رامسرثبت شده 
است. كنوانسيوني كه در آن نمايندگان تمامی كشورهای 
شركت  كننده بر اساس به باالترين درجه ی حفاظتی 

تاالب ها متعهد شدند. 

چغاخور بر باد رفته
پس از آنكه وزارت نيرو در سال 72 به بهانه تأمين آب 
بخش های صنعتی و كشاورزی شهرستان بروجن بر 
كرد،  احداث  متری  شش  سد  چغاخور  تاالب  روی 
برخی از شناسه های تاالبی آن از بين رفت و از سويي 
ديگر به سبب ناديده گرفتن حق آبه های طبيعی پائين 
دست، موجبات خشک شدن تاالب گندمان را پديد 
آورد كه خود آوردگاهي شد براي تهديد ات آتشسوزي 
در اين تاالب. آتشي كه هم جان ازكف تاالب گندمان 
مي ربايد و هم آتشي است بر جان سازمان كم سرمايه 

محيط زيست تا نفس زنان به فرياد اين تاالب برسد. 
TBM برای مرگ چغاخور آماده است

يازده  به  ارتفاع سد  افزايش  اين سالها  ادامه  اما در  و 
متر و انتقال آب با استفاده از تاالب چغاخور به عنوان 
مخزن مسكوت مانده كه دليل آن هم نبود توافق مالكان 
است.  بوده  نيرو  وزارت  با  تاالب  پيرامون  زمين هاي 
بعد از آن گزينه جابه جايي آب از راه كانال به بيرون 
از چغاخور پيشنهاد شد، اما شواهدي چون خروجي 

تونل گوياي اين است كه وزارت نيرو اين پيشنهاد را 
جدي نگرفته و همچنان قصد حفر تونل 10 متري و 
استفاده از تاالب چغاخور به عنوان مخزني براي آب 
مورد انتقال جهت كشاورزي و صنعت را دارد. همچنين 
زايند رود  با روزنامه  نيز در گفتگو  بروجن  فرماندار 
در شماره هاي ماه پيشين خبر از نصب دستگاه حفار 
تونل )TBM( خريداري شده از چين را تا پايان سال 
جاري داده بود كه با توجه به شواهد موجود حفاري با 
پيمانكاري قرارگاه خاتم االنبياء سپاه شروع و تا دو سال 

آينده تمام مي شود. 
با انتقال آب سبزه کوه، تاالب بی تاالب

هومان خاكپور فعال محيط  زيست در باره پروژه تونل 
جابه جايي آب سبزكوه، كه می تواند تاالب بين المللی 
چغاخور را به نابودي بكشاند، به زاينده رود گفت: بر 
پايه مطالعات اجرايی طرح، بايد براي تامين آب خوردن، 
صنعت و كشاورزی شهرستان بروجن، ساالنه نزديک به 
67 ميليارد مترمكعب آب حوضه سبزكوه، از راه تونل 
جابه جايي آب 10 كيلومتری، به تاالب چغاخور سرازير 

شود. وي افزود: اگر ارتفاع آب در اين تاالب از ميزان 
استاندارد آن يعني حداكثر شش متر در عميق ترين 
محل بيشتر گردد، سبب می شود نور كافی به بستر 
تاالب نرسيده و رويشگاه گياهی كف تاالب از بين 
اين رويشگاه های گياهی،  نابودی  اثر  برود، كه در 
و  ديده  آسيب  هم  تاالب  جانوری  های  زيستگاه 
بخش عمده ای از موجودات تاالب از بين خواهند 
رفت. از طرفي با وجود آن كه در حال حاضر هيچ 
رودخانه ای وارد تاالب نمی شود، رسوب گذاری به 
شدت حيات تاالب را تهديد می كند كه در صورت 
انتقال آب سبزكوه – كه از اراضی حساس به فرسايش 
تنهايی  به  ها  رسوب  همين   – گيرد  می  سرچشمه 
قادرند حيات تاالب را به نابودی بكشانند. خاكپور با 
اشاره به عملياتي شدن انتقال آب به تاالب چغاخور 
ستيزانه  طبيعت  و  غيركارشناسی  عنوان رخدادی  به 
يادآور شد: با اين عمليات برخی شناسه های غيرقابل 
انكار محيط های تاالبی – مثل ميزان استاندارد ارتفاع 
آب – را از بين برده، نرخ رسوب گذاری در تاالب را 
به شدت افزايش داده و به عالوه، ورود رودخانه ای 
آب به چغاخور سبب بر هم خوردن اكوسيستم طبيعی 
تاالب شده و روند بحرانی شدن شرايط آن را شتابی 

نگران كننده و غيرقابل برگشت خواهد بخشيد. 
دفن  خاک  تن  صدها  با  چغاخور  مرغزارهای 

شدند
اين فعال محيط زيست بيان داشت: تخليه صدها تن 
خاک حاصل از عمليات خاكبرداری احداث تونل انتقال 
آب در مرغزارهای حاشيه تاالب كه در گذشته برای 
منفعتی كوتاه مدت و موقت تغيير كاربری يافته و تبديل 
به زمين های كشاورزی شده اند نيز نكته قابل تأملی است 
كه بدون كمترين ممانعت و مقاومتی از سوی نهادهای 
متولی توسط پيمانكار پروژه در اطراف چغاخور – البته 
با توافق و لحاظ منافع مدعيان مالكيت آن اراضی – 
انجام می گيرد. يعنی در همان مناطق حساس و آسيب 
پذير حاشيه تاالب كه در درون خود گونه های متنوع 
گياهی و جانوری را پرورش می دهند و مناسب ترين 
محل های حضور حيات وحش و به ويژه پرندگان 
هستند و از اهميت زيست محيطی فراوانی برخوردارند. 
شايد عدم برخورداری سازمان حفاظت محيط زيست 
 از ابزارهای قانونی و قدرت رقابت و مقابله با ساير 
دستگاه های ثروتمند دولتی، علت بروز اين ناهنجاری 
های شگفت آور و آشكار باشد كه همواره مجريان 
پروژه های بزرگ عمرانی از اين سازمان كم بضاعت 
جلوتر هستند و قبل از تائيد ارزيابی های زيست محيطی 
و صدور مجوزهای قانونی از سوی اين سازمان، پروژه 

ها بدون كوچک ترين ممانعتی عملياتی می شوند!

تخليه صدها تن خاک 
حاصل از عمليات 
خاکبرداری احداث 
تونل انتقال آب در 
مرغزارهای حاشيه 
تاالب بدون کمترین 
ممانعت و مقاومتی از 
سوی نهادهای متولی 
توسط پيمانکار پروژه 
در اطراف چغاخور 
– البته با توافق و 
لحاظ منافع مدعيان 
مالکيت آن اراضی – 
انجام می گيرد

 بیشترین تلفات پلنگ در حوزه زاگرس میانی است

برنامه مدیریت تاالب هاي 
داراي استعداد تولید گرد و غبارتهیه شد

نگاه

سرنوشت دریاچه ارومیه 
در انتظار خزر!

عضو گروه آب پژوهشي آمايش سرزمين گيالن گفت: هر روز از توازن 
زيست محيطي خزر كاسته مي شود. 

كريم ثابت رفتار منطقه خزر توضيح داد: با روند افزايشي ورود آالينده ها به 
درياي خزر، اين دريا وضعيت نابهنجاري يافته و سمينارها و سخنراني ها 
در اين خصوص گوش شنوا كم دارد.  وي افزود: تخريب زيستگاه ها تنوع 
زيستي را در اين اكوسيستم ارزشمند با چالش جدي مواجه كرده است و 
به زودي اين درياچه عظيم دنيا وارد بحران جدي مي شود. كاهش ماهيان 
استخواني، كاهش جمعيت كيلكا و تقليل جمعيت فک خزر به يک پنجم از 
جمله هشدارهايي است كه نشان مي دهد با بحران جدي اين درياچه فاصله 
زيادي نداريم.  وي ادامه داد: كشورهاي حاشيه اين اكوسيستم ارزشمند 
اين  ادامه  آلوده شدن آن دارند و   پرونده هاي سياه زيست محيطي در 

بي توجهي آينده اي خطرناک را براي كاسپين نامي جهان رقم خواهد زد. 
نفتي،  ميكروبي،  روزه  هر  آلودگي هاي  كرد:  خاطرنشان  رفتار  ثابت 
هيدروكربني، ورود آالينده ها با انتقال زباله ها از طريق رودخانه ها و افزايش 
 رو به گسترش تاالب هاي كشورهاي حاشيه خزر و ساخت و سازهاي 
بي برنامه از جمله عوامل تهديد كننده اين درياچه عظيم هستند؛ اگر همچنان 
گوش شنوا براي مبارزه با اين آلودگي ها بسيار اندک باشد، سرنوشتي مانند 
درياچه اروميه در انتظار خزر است.  وي تصريح كرد: كاهش تنوع زيستي 
در زيستگاه ها از جمله موارد علمي است كه نياز به تحقيقات گسترده و 
تخصص الزم دارد اما به قدري اين كاهش در درياي خزر به طور كامل 
مشهود است و عوامل تهديدكننده تنوع زيستي در اين درياچه رو به فزوني 
است كه كاهش هر روزه تنوع زيستي گياهان و جانوران بسيار واضح و 
مشخص است.  ثابت رفتار گفت: از ديگر ويژگي هاي منحصر به فرد 
كاسپين از لحاظ اكوتوريسم است كه زير فشار تهديدات زيست محيطي 

به تدريج از توازن زيست محيطي آن كاسته مي شود. 

مدير كل دفتر زيستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت 
هاي  تاالب  مديريت  برنامه  گفت:  زيست  محيط 
است.  شده  غبارتهيه  و  گرد  توليد  استعداد  داراي 
حال  در  كشور  هاي  تاالب  افزود:  مقدسي  ناصر 
اين  شده  باعث  كه  هستند  روبرو  مسايلي  با   حاضر 
اكوسيستم هاي با ارزش نه تنها كمک حال ما براي 
تعديل پديده گرد و غبار نباشد بلكه بسترهاي خشک 
منشا ريزگردها شده است. وي  تاالب ها خود  شده 
اظهار داشت: واقع شدن تاالبها در خط القعر حوضه 

يا  مثبت  باعث شده كه هرگونه عملكرد  آبخيز  هاي 
دليل  به همين  بگذارد  تاالبها  را روي  اثر خود  منفي 
معروف است كه مي گويند تاالب ها آينه تمام نماي 

عملكرد ما در حوضه هاي آبخيز هستند. 
وي ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست با تعريف 
توليد  استعداد  داراي  هاي  تاالب  مديريت  پروژه 
شامل  عملياتي  و  اصلي  محور  پنج  در  غبار  و  گرد 
از  تاالب ها، جلوگيري  تامين حقابه زيست محيطي 
احياي  تاالبها،  باالدست  در  آب  مجاز  غير  برداشت 

پوشش هاي گياهي تاالبي، آموزش و فرهنگ سازي 
ارتقاي  ها،  تاالب  كاركردهاي  و  ها  ارزش  از  مردم 
همكاري هاي بين المللي براي اخذ كمک هاي فني 
از  حفاظت  در  مؤثري  گام  ها،  تاالب  در  اعتباري  و 
 تاالب ها و جلوگيري از پديده گرد و غبار برداشته 

است. 
مديركل دفتر زيستگاه ها و امور مناطق يادآور شد: در 
صورت تخصيص اعتبار 725 هزار ميليون ريالي اين 

پروژه، برنامه آن به استان ها ابالغ مي شود. 
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 نجمه کرمی

حذف ناباورانه تيم فوتبال س��پاهان از ادامه رقابت های 
اين دوره ليگ قهرمانان آس��يا، باعث شد تا رئيس هيأت 
مديره س��پاهانی ه��ا  اول تا آخر س��اكت و كادر تحت 
رهبری او را به عن��وان مقصران اصلی اين اتفاق معرفی 

كند.
صحب��ت های حس��ينی در گفتگو با ايس��نا در حالی به 
س��رعت نور در ميان اهالی ورزش انتش��ار پيدا كرد كه 
هي��چ كس پي��ش بينی چنين افش��اگری را آن هم به اين 

شكل نداشت.
وی روز گذش��ته طی يک گفتگوی تأم��ل برانگيز همه 
اتفاق��ات مربوط به پروس��ه حذف تيم فوتبال باش��گاه 
سپاهان را به مديرعامل قبلی و كادرش ربط داد، به گونه 
ای كه اگر اين روزها ليوان آبی در باش��گاه شكسته شود 
)با توجه به ذهنيتی كه به خواننده انتقال داده می ش��ود( 
می توان اين طور برداشت كرد كه به سفارش ساكت اين 

اتفاق افتاده است!!...
حس��ينی كه گويا از قبل از ش��هرت كنون��ی، درد دل ها 
و گاليه های زيادی را را در س��ينه نگه داش��ته بود، روز 
گذش��ته س��كوت معنا دار خ��ود را شكس��ت و هر چه 
دلش خواس��ت به زبان آورد، هر چند با س��رخط هايی 
كه در گفتگويش مش��اهده می ش��د اين انتظار می رود 
 ك��ه طی روزهای آينده اليه ه��ای ديگری از حرف های 

ناگفته اش باز و رسانه ای تر شود!
رس��انه ای كردن موضوعاتی كه ش��ايد برخی از آنها به 
واقع منطقی و درس��ت باشد كه طی سال های گذشته و 
در مقاطع زمانی مختلف اين م��وارد به مديرعامل وقت 
و اعضای هيأت مديره س��پاهان به ش��كل های مختلف 
 از س��وی رس��انه ها گوش��زد می ش��د اما به عناوين و 

شكل های مختلف تكذيب و يا بی پاسخ می ماند.
 اما اين كه فكر كنيم رئيس هيأت مديره امروز سپاهانی ها
فقط برای دلس��وزی لب به افشاگری نموده  خيلی ساده 

لوحانه به موضوع نگاه كرده ايم.
حسينی انتقاد كرده چون هواداران سپاهان، مقصر اصلی 
حذف تيم محبوبشان از آسيا را شاهكار دوران مديريتی 
او و ياران��ش می دانند.... ه��واداران كه بالفاصله بعد از 
حذف از آسيا جلوی باشگاه تجمع كردند و او را با انواع 
و اقسام شعارها در معرض انتقاد قرار داده و حسينی  را 
مجبور ب��ه واكنش كرده اند، چرا كه ب��ه هر حال فرد يا 
افرادی مقصر حذف تيم از آس��يا هس��تند اما بنا به گفته 
رئيس هيأت مديره كنونی سپاهانی ها مهم اين است كه 

آن شخص و نفرات، حسينی و تيمش نباشند!
حسينی معتقد اس��ت: »سپاهانی ها بدانند خطاي سهوي 
بعضي پرسنل تيم فوتبال سپاهان كه منجر به حذف تيم ما 
از ليگ قهرمانان آسيا شد ارتباطي به هيأت مديره ندارد. 
با وج��ود آن كه برخي عنوان مي كنن��د اين خطا عمدي 
بوده، اما بنده به س��هوي بودن آن يقين دارم، هرچند كه 

اين اتفاق نتيجه ضعف مديريتي پيشين تيم است!«
 اين يعنی س��اكت و اين يعنی زير س��ئوال رفتن همه ده 

سال مديريت وی در اين باشگاه....
اما پورس��ينا كه س��ابق بر اين رئيس هيأت مديره باشگاه 
س��پاهان بوده، جواب حسينی را اين چنين داده است كه 
مقصر اصلي اين اش��تباه رحمان احمدي است كه چه از 
نظر قانون و چه از نظر اخالقی وظيفه داشت موضوع را 
به مسئوالن تيم اطالع دهد و پس از آن سرپرست تيم تا 
مسئوالن باالتر هستند. اما همه ديدند كه مدتي پيش از اين 
مسابقه بحث هايي درباره عزل و نصب احتمالي بصيرت 
در س��پاهان و موارد اين چنين��ي در مطبوعات را مطرح 

كردند كه تمركز او را به هم ريخت. همچنين 
در گذش��ته هميش��ه يک هفته پيش از 

هر مس��ابقه جلس��ه اي ب��ا حضور 
مديرعامل و مسئوالن مختلف تيم 
از جمله سرپرست، سرمربي و... 
برگزار مي ش��د و درباره شرايط 
برگ��زاري آن مس��ابقه، وضعيت 
بازيكنان و... بحث ش��د كه گويا 
اي��ن اتفاق پي��ش از بازي رفت 

السد  و  تيم هاي س��پاهان 
نيفتاده است!«

حس��ينی اعتقاد 
دارد كه در 

هن��گام 
عقد 

قرارداد با بازيكن بايد از او در رابطه با محروميتش سئوال 
می كردند كه اين صحبت غيرفنی از سوی پورسينا باز بی 
ج��واب نماند. وی گفته كه »هيچ وقت در هنگام قرارداد 
با بازيكنان صحبت از دو اخطاره بودن آنها نمي شود مگر 
موارد اس��تثنا مانند مواليی كه  محروميت او تفسيرهاي 
متفاوتي داشت، به فرض چه زمان محروميت او به پايان 
مي رسد تا اين كه مشخص شود چطور به او پول بدهيم 
و مواردي از اين دست. درباره ساير بازيكنان اين شرايط 
صدق نمي كند. اغل��ب در صحبت هاي اوليه با بازيكنان 
درباره مبلغ قرارداد، محل اقامت او و مسائل كلي صحبت 

مي شود.«
شعارهای هدفدار هواداران

و اما شعار هواداران تيم سپاهان عليه رئيس جديد هيأت 
مديره درحالی هدفدار تعبير می ش��ود كه پورسينا اظهار 
می كند: »يک رئيس بايد طاقت ش��عارهاي اعتراض آميز 

هواداران را هم داشته باشد«.
البته در رابطه با ش��عار هواداران ح��د و حدود و قاعده 
خاص��ی نمی توان در نظر گرفت چه بس��ا اين كه همين 
ه��واداران وقتی تيم س��پاهان ب��ازی رفت مقابل الس��د 
را ب��رد از اين تيم حمايت كردند. حاال هم كه تيمش��ان 
را در آس��تانه نيم��ه نهايی حذف ش��ده م��ی بينند حق 
دارند احساس��ات و تعصب خود را نس��بت به تيمشان 
 نش��ان دهند و ن��وع رفتار هواداران نم��ی تواند دليلی بر 

جان��ب داری آنه��ا از ي��ک ف��رد و طيف 
خاصی باش��د. به عنوان نمون��ه زمانی كه 
محمدرضا س��اكت بعد از اس��تعفا در سفر 
معنوی كربال به س��ر می برد هواداران تيم 
ماهان در ديدارهای ليگ فوتس��ال مدام از 
وی حمايت ك��رده و او را مورد تش��ويق 
ه��ای گرم خود ق��رار می دادن��د و اگر به 
ج��ای رحيمی ه��ر كس ديگ��ری تصدی 
امور مديريتی س��پاهان را دست می گرفت 
با روی باز هواداران س��پاهان تا مدت های 
مديدی روبه رو نمی شد و شايد با افتضاح 
به بار آمده س��فره حض��ور او را نيامده در 

باشگاه جمع می كردند. 
بنابراي��ن بايد كس��ی به عنوان جانش��ينش 
انتخاب می ش��د كه حداقل نام و آوازه ای 
در بخش مديريت ورزش استان می داشت 
و امتحان��ش را پيش از اين پس داده بود و 
ب��ا اين طرز تفكر  رحيم��ی به عنوان مدير 

عامل انتخاب شد. 
س��پاهان مثل یک بمب ساعتی عمل 

می کرد
اما نكت��ه جالب توجه ديگری ك��ه در مصاحبه تفصيلی 
حسينی ديده می شود آمار و ارقامی است كه به نوعی در 
اين آش��فته بازار اختالس بزرگ دولتی كه هنوز تكليف 
رقم اختالس سه هزار ميلياردی مشخص نشده، يک رقم 
صد ميلياردی در باش��گاه سپاهان در ابهام به سر می برد 
به گونه ای كه حس��ينی گفته: » جلوی سيس��تم قبلي را 
نمي گرفتيم سپاهان مثل يک بمب ساعتي چند سال ديگر 

مي تركيد!«
رئيس هيأت مديره سپاهان در ادامه انتقادهايش نسبت به 
مديريت قبلي اين باش��گاه اذعان داشت: »در طي چهار، 
پنج س��ال گذش��ته حدود 100 ميليارد توم��ان در اختيار 
مديريت باشگاه قرار گرفته اما متأسفانه هنوز براي بازي 
كردن و تمرين ك��ردن بايد زمين اجاره كنيم! با توجه به 
هزينه هاي انجام شده طي ساليان گذشته االن مي بينيم در 
پرداختن به امور زيرس��اختي باشگاه، تربيت بازيكنان در 
رده هاي س��ني مختلف و... بسيار ضعيف عمل كرديم. 
شرايط س��پاهان مثل بمب ساعتي بود كه اگر 
جلوي آن را نمي گرفتيم با تل انبار شدن 
بدهي ها و رس��يدن به مبالغ 20 تا 30 
ميليارد تومان، سه، چهار سال ديگر 
مي تركيد و تا سال ها آثار تخريب 
آن در باش��گاه و فوتبال اصفهان 

باقي مي ماند.«
سپاهان باید از شعاردادن، 
ظاهرس��ازي  و تزوی��ر خارج 

مي شد
حس��يني در پاس��خ به اين سئوال 
كه ب��ا توج��ه ب��ه ادعاهاي��ي كه 
مط��رح مي كني��د، چ��را اعض��اي 
هيأت مديره س��اليان گذشته 
دقيقي  نظارت  س��پاهان، 
روي اوض��اع باش��گاه 
تصري��ح  نداش��تند، 
»متأس��فانه  كرد: 
در اين 10 سال 
مديريت باشگاه 

توجه زيادي به ظاهر كار و ويترين عملكرد باشگاه داشته 
است كه شايد برنامه ها از ديد ناظران و هيأت مديره هاي 
پيشين دور مانده است. ما بايد در اين باشگاه شفاف سازي 
مي كرديم. وضعيت مديريتي سپاهان بايد از سيستم شعار 
دادن  و تزويركاري  خارج مي ش��د. به هر حال اميدواريم 
كادر مديريتي جديد بتواند مش��كالت را حل و با توجه 
به بضاعت مجموعه س��پاهان، بتواند سيستم جديدي را 
براي باشگاه به وجود آورد. در حال حاضر از حدود 10 
تا 11 ميليارد تومان بدهي شناسايي شده، بين سه تا چهار 
ميلي��ارد تومان آن را پرداخت كرده ايم و با جديت پيگير 

تسويه باقي مانده آن هم هستيم.«
رئيس هيأت مديره با اعالم اين كه سال هاست كه ساالنه 
900 ميليون تومان اجاره زمين مي دهيم اعالم كرده كه به 
دنبال انجام كارهای عمقی تأثيرگذار در باش��گاه هستند 
وی گفت: »ما ساالنه حدود هشتصد، نهصد ميليون تومان 
براي اجاره زمين مسابقات پرداخت مي كنيم، حال حساب 
كنيد اين رقم طي س��اليان گذش��ته و حداقل چهار، پنج 
سال پيش چقدر مي شود؟ اگر ارقام را كنار هم بگذاريم، 
آنقدر جدي هس��ت كه مي شد به وس��يله آن تأسيسات 
ايجاد كرد تا از هزينه اين پول ها جلوگيري ش��ود. نبايد 
كارمان به جايي برس��د كه حاضر شويم براي ماندن يک 
بازيك��ن 10درصد بر مبلغ كالنش بيافزاييم، بعد او قبول 
كند، س��پس قهر كند، برود، بياييد و... . سپاهان پتانسيلي 

بيش از اين ها دارد.«
پورسينا هم در دفاع از عملكرد مدير قبلی 
و ب��ه عنوان مدافع حق��وق اعضای هيات 
مديره قبلی باشگاه گفته كه ابهام هاي مالي 
مطرح ش��ده ب��ه دليل عدم تس��لط آقايان 
اس��ت وی اعالم كرد: »هزينه هاي باشگاه 
در سال اول كه بنده در هيأت مديره بودم 
و محمدرضا ساكت هم مديرعامل باشگاه 
ب��ود يک ميلي��ارد و 700 ميلي��ون تومان،  
در س��ال دوم دو ميلي��ارد و 300 ميلي��ون 
تومان، در س��ال سوم س��ه ميليارد و 100 
ميليون تومان و در س��ال چه��ارم حدود 
چهار ميليارد تومان بوده اس��ت. تا س��ال 
85 باشگاه متحمل هزينه ورزش كاركنان 
ف��والد مباركه نبود كه بعدها اضافه ش��د. 
حتي آخرين بودجه دوره ما كه مربوط به 
س��ال 89 اس��ت و گران ترين وضعيت را 
سپري مي كرديم بودجه كل باشگاه نزديک 

به 15 ميليارد تومان بوده است.«
ه��ای  دارای��ی  ریال��ی  ارزش 
از  بي��ش  س��پاهان   فعل��ی 

هزینه های 10سال گذشته است
پورس��ينا با اع��الم اين ك��ه ارزش ريال��ي دارايي  فعلي 
سپاهان بيش از هزينه هاي 10 سال گذشته است گفته »با 
بودجه اي كه در اختيار باشگاه قرار مي گرفت فعاليت هاي 
عمراني هم مي ش��د. ب��اغ فردوس كه اكن��ون در تملک 
باش��گاه سپاهان اس��ت هزينه  14 ميليارد توماني براي ما 
دربر داش��ت كه 10 ميليارد تومان ابت��دا و چهار ميليارد 
ه��م چند وق��ت پيش پرداخت ش��د و  اكنون ارزش آن 
بالغ ب��ر 100 ميليارد تومان اس��ت. همچنين باغ درياچه 
10هزار متري با كاربري ورزشي متعلق به سپاهان اكنون 
10 ميلي��ارد تومان مي ارزد. مجموع��ه صفاييه كه داراي 

25 هزارمتر امكانات ورزشي مختلف است از جمله 
دارايي هاي س��پاهان محسوب مي ش��ود. دو قطعه 

زمين تمرين در مجموعه المپيک با قيمت بسيار 
نازل از س��وي تربيت بدني در  اختيار باش��گاه 
قرار گرفت. نمي دانم چرا اين ها ديده نمي شود 
و اذع��ان مي كنند در كارهاي زيرس��اختي و 
عمراني فعاليتي براي س��پاهان نش��ده است! 
ارزش ريالي مجم��وع دارايي هاي خريداري 
ش��ده در طي ساليان گذش��ته بيش از  تمام 
هزينه هاي ما براي تيم هاي مختلف در دوره 

مديريت قبلي است.«
خری��د باغ فردوس ک��ه 100 ميليارد 

تومان مي ارزد ش��اهکار مدیریت 
قبلي بود

وي گفت: يكي از ش��اهكارهاي 
مديريتي در دوره پيش��ين اين 

بود كه از س��هم يک درصدي 
ك��ه كارخانج��ات دولت��ي 

ورزش  در  م�ي ب�ايس��ت 
و  مي ك��ردن��د  هزين��ه  

30 درص��د باي��د ب��ه 
تربي��ت بدني تعلق 

مي ياف��ت، ب��ا 
تواف��ق با 
استاندار 

وقت اصفهان طي چهار سال، اين 30 درصد هزينه خريد 
باغ فردوس شد و با اين كار آن مبلغ را به نوعي در خود 

سپاهان هزينه كرديم.
ورزش��گاه نقش جهان را هيچ گاه به ما ندادند تا 

آن را بسازیم!
پورس��ينا با اعالم اين كه عمليات ساخت ورزشگاه نقش 
جهان هيچ گاه در حيطه مس��ئوليت باشگاه سپاهان نبوده 
اس��ت گفت: »در س��ال 81 با وجود آن كه حدود چهار 
ميليارد تومان براي س��اخت ورزشگاه هزينه شده بود ما 
برآورد كرديم با مبلغ هفت ميليارد تومان ديگر مي توانيم 
استاديوم را تكميل كنيم كه مسئوالن وقت سازمان تربيت 
بدن��ي كار را تحويل ما ندادند. پس از آن س��ال ها براي 
ساخت ورزشگاه هزينه شد و هنوز هم با گذشت 9 سال 

از آن زمان، آماده نشده است.«
 سپاهان یک ریال هم بدهي انباشته ندارد

رئيس پيش��ين هيأت مديره باشگاه سپاهان در واكنش به 
ادعاي حس��يني مبني بر بدهي بيش از 10 ميليارد توماني 
اين باشگاه،  اظهار داشت: صددرصد سهام باشگاه سپاهان 
متعلق به كارخانه فوالد مباركه اس��ت و آن ها هستند كه 
بودجه س��اليانه باش��گاه را تصويب مي كنند. در طي 10 
س��الي كه بنده در مجموع��ه فعاليت مي كردم اين بودجه 
گاه در زمان ه��اي مختلف��ي به باش��گاه تزريق مي ش��د؛ 
بنابراين تعيين مي ش��د تا مبلغي را به عنوان علي الحساب 
دريافت كنيم تا زمان س��ال مالي كارخانه برس��د. با اين 
ش��رايط بهترين زمان جذب بودج��ه مردادماه و بد ترين 
زمان بهمن ماه هر س��ال بود. در ح��ال حاضر هم همين 
ش��رايط وج��ود دارد و ممكن اس��ت باش��گاه به خاطر 
جذب بازيكنان مختلف براس��اس پيش بيني كه از بودجه 
مصوب س��اليانه دارد، مشمول بدهي هاي مختلف باشد. 
بدهي هاي��ي كه اكثر باش��گاه هاي دولتي دارند؛ اما اين به 
معناي ماندگاري بدهي ها نيس��ت، چرا كه با سررس��يد 
سال مالي در زمس��تان و دريافت بودجه ساليانه باشگاه، 
مي توان آن ها را پرداخت كرد. بی شک با دريافت بودجه 
ساليانه و پرداخت بدهي ها و حتي برآورد تمام هزينه هاي 
جاري، س��پاهان حتي يک ريال هم بدهي انباشته نخواهد 

داشت. نه االن و نه در زماني كه ما حضور داشتيم.
پورس��ينا همچنين برای حس��ن ختام ب��ه صحبت های 
حس��ينی او را دعوت به ديدن واقعيات روش��ن سپاهان 
كرده و عدم تخصص او نسبت به مديريت بودجه را در 

شكل گيری اين ابهامات بيان كرده است.
بی ش��ک صحب��ت های بيان ش��ده از س��وی دو طرف 
جريان، حس��ينی رئيس كنونی باشگاه سپاهان و پورسينا 
رئيس س��ابق هي��أت مديره، باز هم ب��دون واكنش باقی 
نم��ی ماند اما اي��ن رو در رو قرار گرفتن ها و اين چنگ 
ب��ه صورت زدن ها عاقبت خوش��ی را ب��رای طرفين به 
 همراه ندارد چه آنان كه در پی اهدف غير ورزشی سخن 
می گويند، چه آنان كه برای شفاف سازی امور اظهار نظر 
می كنند. تنها اين تيم س��پاهان است كه همانند گوشت 
قربانی و وس��يله ای برای خودنمايی برخی افراد به اين 

طرف و آن طرف پاس داده می شود.
حذف تيم س��پاهان يک اتفاق اس��ت؛ عمدی يا سهوی 
 بودن آن به نام مديريت و كادرجديد س��پاهان گذاش��ته
می ش��ود و اي��ن قبيل افش��اگری ها باز خدش��ه ای به 
صورت مسأله وارد نمی كند و بايد 
ب��ه فكر نان ب��ود كه خربزه 
آب اس��ت.... حسينی و 
را  آنچه  يارانش ه��ر 
كه در چنته دارند در 
ادامه حضورشان در 
اين باشگاه پرافتخار 
صنعتی پياده كنند نه 
با حرف و افشاگری 
و از ك��وره در رفت��ن 
های بی م��ورد كه اول 
تا آخر خ��ود را در بوته 
قرار  و خط��ا  آزمون 

می دهند... .

خبر

آقای گل، بهترین دفاع و بهترین حمله از ماهان
صعود فوالد ماهان نوین 
به ليگ دسته یک فوتسال

زاینده رود
تيم فوتس��ال فوالد ماهان نوين موفق ش��د با شكست قاطعانه و 6 
بر يک تيم س��ايپاي كاشان، جواز حضور در ليگ دسته يک كشور را به 
دست آورد. تيم فوتسال ماهان نوين در حالي در حضور هواداران پرشور 
خود موفق به شكست تيم سايپاي كاشان شد كه در مسابقه رفت نيز در 

شهر كاشان موفق به شكست هفت بر پنج اين تيم شده بود. 
 گل ه��اي اي��ن دي��دار را ب��راي ف��والد ماهان نوي��ن، پيم��ان حفيظي 
)دو گل (، مصطفي حيدري، ايمان ادريس، سعيد افشار و امير والي فر به 
ثمر رس��اندند. در پايان اين ديدار بازيكنان و اعضاي كادر فني تيم فوالد 
ماهان در حضور تماش��اگران پر ش��ور و پرتعداد خود جش��ن قهرماني 

برگزار كردند و در سالن پيروزي اصفهان دور افتخار زدند. 
همچنين در پايان جش��ن قهرماني فوالد ماهان نوين، محمدرضا ساكت 
مدير عامل باش��گاه فوالد ماهان به همراه برخي از مس��ئوالن باشگاه در 
رختك��ن تيم حاضر ش��دند و صعود اي��ن تيم را به ليگ دس��ته اول به 
بازيكن��ان و كادر فن��ي تبري��ک گفته و از كليه عوامل مرتبط در كس��ب 
اي��ن پي��روزي ارزش��مند تقدي��ر كردند. از ن��كات قابل ذك��ر در مورد 
ب��ازي هاي اين فصل فوالد ماه��ان نوين مي توان به آق��اي گلي پيمان 
 حفيظي از اين تيم و ركورد دار بهترين خط دفاعي و خط حمله اش��اره 

نمود.

سپاهان مثل یک بمب ساعتی عمل می کرد

افشاگری بی سابقه مدیران قبل و بعد سپاهان

مصطفی نظری: 

اکنون به بازی های ماهان فكر نمی کنیم
زاینده رود

تيم واليبال كش��ورمان در شانزدهمين دوره مسابقات آسيايی بر سكوی 
نخس��ت ايستاد. امير حس��ينی ملی پوش تيم واليبال گيتی پسند پيرامون اين 
رقاب��ت ها گفت: خيلی خوش��حالم برای اولين بار در ق��اره كهن به قهرمانی 

رسيديم. 
س��طح رقابت ها بس��يار باال بود تيم ها با آمادگی كامل پا به تهران گذاشتند. 
وی اس��تراليا و كره جنوبی را از رقيبان اصلی ايران دانس��ت و افزود: اين دو 
تي��م از نظر تيمی برت��ر از تيم های ديگر بودند كه بچ��ه ها با انگيزه خاصی 
توانس��تند بر سكوی قهرمانی بايس��تند كه بايد به اين دو تيم چين و ژاپن را 

نيز اضافه كرد.
 امي��ر حس��ينی ادام��ه داد: تمرين های تيم گيتی پس��ند از ديروز آغاز ش��ده 
و م��ن به همراه س��يد محمد موس��وی، فرهاد ظريف و ج��واد محمدی نژاد 
 ك��ه در تي��م ملی حضور داش��تيم ب��ا طراوت خاص��ی در تمرين��ات حاضر 

می شويم. 
 وی در م��ورد قهرمان��ی در لي��گ برت��ر واليب��ال كش��ور اظهار داش��ت: با 
كريمي��ان، امي��ن  باش��گاه،  مديري��ت  رأس  در  طاه��ری  عل��ی   وج��ود 

 مصطف��ی كارخان��ه و بازيكنان برتر 
اي��ران با گيتی پس��ند ب��ه قهرمانی 
دس��ت خواهيم يافت چ��را كه به 
نظر من باش��گاه گيتی پسند يكی 
از باش��گاه های خوب كش��ور به 
حساب می آيد كه در سال گذشته 

با تيمداری در رش��ته فوتسال، نشان 
داد ك��ه توانايی در رش��ته های ديگر 

 را ني��ز دارد و دارای ثب��ات خاص��ی 
است.  

وی در پايان اضافه كرد: همانطور 
كه در مسابقات آسيايی عنوان 
برتري��ن پاس��ور را كس��ب 
نم��ودم، بهترين ب��ازی ها را 

 نيز برای گيتی پسند به نمايش 
می گذارم.

 پژمان سلطانی
ب��ازی مقابل دبي��ری تبريز مس��ابقه 
دشواری بود چرا كه فصل قبل از اين 
تيم شكس��ت خورده بوديم. مصطفی 
نظری گلر تيم فوتس��ال گيتی پسند با 
بيان اين مطلب اظهار داش��ت: خاطره 
خوبی از بازی مقابل دبيری تبريز نداشتيم 
اما بازيكنان ما در اين ديدار، برتری خاصی 
در زمين داشتند و بازی خوبی را به نمايش 
گذاش��تند و توانس��تيم در نيمه نخس��ت با 
پيروزی چهار ب��ر صفر به رختكن برويم 
و در نيمه دوم نيز س��ه گل ديگر به ثمر 

رسانديم. 
وی ادامه داد: تبريزی ها سالن مسابقه را 
نيز تغيير دادند، به طوری كه تماشاگران 

زي��ادی در خ��ود جای داده ب��ود و از اصفهان نيز هواداران زيادی خودش��ان را 
 به تبريز رس��اندند و با بازی خوب بچه ها آنها با خش��نودی به ش��هر گنبدهای 
فيروزه ای بازگشتند. گلر ملی پوش گيتی پسند افزود: اكنون در اردوی تيم ملی 
به سر می برم. اردوهای تيم ملی شنبه ها تا پايان روز دوشنبه هر هفته برگزار می 
شود و پس از آن ملی پوشان در خدمت تيم هايشان قرار می گيرند تا برای بازی 
های كشور برزيل با آمادگی كامل برويم و ان شاءا... با قهرمانی در اين رقابت ها 

دل مردم ايران را شاد كنيم. 
نظری عليرضا افضل را مربی بزرگی دانست و افزود: برای اولين بار است كه با 
اين مربی كار می كنم. افضل حاشيه ها را از تيم گيتی پسند دور كرده است و به 
همين دليل جوی صميمی در تيم ايجاد ش��ده و بازيكنان تنها برای موفقيت تيم 
به ميدان می روند. نظری به بازی هفته هفتم اش��اره كرد و توضيح داد: در سالن 
پيروزی ميزبان تيم حفاری اهواز هستيم و حفاری تيم قدرتمندی است كه جلوی 
تيم های بزرگ با انگيزه ظاهر می شود. وی در ادامه افزود: اكنون به داربی مقابل 
ماهان فكر نمی كنيم چرا كه برای قهرمانی بايد پله پله جلو برويم. ماهان نيز يكی 
از تيم های خوب كشورمان است كه در آن تيم بازيكنان ملی پوش مجربی توپ 

می زنند و اميدواريم هر تيمی كه بهتر بازی می كند به نتيجه الزم برسد.

امير حسينی: 

با گیتی پسند قهرمان کشور می شویم

پس از 20 روز از سوی مسئوالن استان تأیيد شد
شرکت سيمين به عنوان پيمانکار 

نقش جهان معرفی شد
در جلسه مس��ئوالن استان با مديران شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشی 
كشور، شركت سيمين به عنوان پيمانكار آينده ورزشگاه نقش جهان معرفی 
شد. مديران استان در هفته های گذشته به دنبال اين بودند كه با انتخاب اين 
شركت به عنوان پيمانكار ورزشگاه نقش جهان به كار ورزشگاه سرعت دهند، 
بنابراين به صورت چراغ خاموش، جلس��اتی با مديران اين ش��ركت برگزار 
كرده و پس از اين كه شركت موافقت خود را برای ساخت ورزشگاه اعالم 
كرد، آن را به مسئوالن شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشی كشور معرفی 
كردند. قرار است شركت سيمين كه در استان اصفهان پروژه های بسياری را به 
سرانجام رسانده، مديريت اين ورزشگاه را بر عهده بگيرد و در روزهای آينده 
كار خود را در نقش جهان آغاز كند. با توجه به توان مالی شركت سيمين و ديد 
ورزش��ی مديران اين شركت، بسياری بر اين باورند كه ورزشگاه نقش جهان 
در زمانی زودتر از وعده مديران اس��تان به س��رانجام برسد. گفتنی است كه 
خبرگزاری ايمنا در تاريخ 21 شهريور، خبر حضور اين پيمانكار در ورزشگاه 
نقش جهان را اعالم كرده و از احتمال بسيار حضور اين پيمانكار در ورزشگاه 

نقش جهان خبر داده بود. 
پي��ش از اين در روزهای مختلف اخبار مختل��ف و ضد و نقيضی در مورد 
ورزش��گاه نقش جهان به گوش رس��يده و گفته می ش��د با وجود مخالفت 
برخی مخالفان در تهران، قرار است يكی از پيمانكاران بومی و شناخته شده 
اصفهان ساخت ورزشگاه نقش جهان را بر عهده بگيرد. گفته می شود مديران 
اس��تان در حال حاضر به دنبال اين هس��تند كه س��اخت ورزشگاه را به اين 
پيمانكار اصفهانی محول كنند تا با مديريت و نظارت اس��تانداری، س��اخت 
ورزش��گاه نقش جهان هرچه سريع تر آغاز ش��ود. گويا قرار است مسئوالن 
پس از آغاز ساخت و تكميل بخش هايی از ورزشگاه نقش جهان، نسبت به 
پرداخت هزينه های پيمانكار مورد نظر اقدام كنند چراكه بودجه مورد نظر برای 

ورزشگاه هنوز تخصيص نيافته است.

تور بين المللی دوچرخه سواری دمشق
عنوان سومی بانوی رکابزن اصفهانی 

با ترافيک تهران
بان��وی ركاب��زن اصفهانی به همراه تيم ترافيک تهران عنوان س��وم تيمی 
تور دوچرخه س��واری دمش��ق را كس��ب ك��رد. به گ��زارش ايمنا، تور 
دوچرخه س��واری بين المللی س��وريه از تاريخ نهم مهرماه در دو مرحله 
در ح��ال برگزاری اس��ت كه تيم دوچرخه س��واری ترافي��ک تهران، به 
 عنوان اولين تيم دوچرخه س��واری بانوان ايران در اين رقابت ها شركت 

می كند. 
مرحل��ه اول اين رقابت ها به مس��افت 90 كيلومتر ب��ا حضور دو تيم از 
كشور سوريه و هشت تيم خارجی برگزار شد كه در پايان در رده بندی 
 تيم��ی تيم های اكراين و مختلط س��وريه ) س��وريه و فنالند( به ترتيب 
مقام های اول و دوم را به دس��ت آوردند و تيم ترافيک تهران توانس��ت 
مق��ام س��وم را از آن خود كند. در رده بندی انفرادی دوچرخه س��واران 
اوكراي��ن به ترتيب مقام های اول و دوم را به دس��ت آوردند و ركابزنی 

از فنالند سوم شد. 
مراحل اين تور در مس��ير اتوبان قنيطره – قطر در نزديكي ش��هر دمشق 
برگزار مي ش��ود. تيم دوچرخه س��واری ترافيک با تركيب رقيه شريفي، 
مريم جالليه، س��ولماز كرباليي و عادله نوری ركابزن اصفهانی به عنوان 
ورزش��كار و فاطم��ه اكبرزاده به عنوان سرپرس��ت در اي��ن تور حضور 
دارد. دومين مرحله از تور دوچرخه س��واری بين المللی س��وريه امروز 
به مس��افت 120 كيلومتر با حضور دو تيم از كشور سوريه و هشت تيم 

خارجی برگزار می شود.

ورزش

بی شک صحبت های 
بيان شده از سوی دو 
طرف جریان، حسينی 
رئيس کنونی باشگاه 
سپاهان و پورسينا 
رئيس سابق هيأت 

مدیره، باز هم بدون 
واکنش باقی 

نمی ماند اما این رو 
در رو قرار گرفتن ها 
و این چنگ به صورت 
زدن ها عاقبت خوشی 

را برای طرفين به 
همراه ندارد



اگر شما هم جزء پدر و مادرهايی هستيد كه به تازگی 
اين  كه  بدانيد  می خواهد  دلتان  و  شده ايد،  بچه دار 
رفتاری  آينده چه  نوزاد كوچولوی شما در روزهای 

از خودش نشان می دهد.
فروردین )برج حمل(

او  است.  بی توقف  متحرک  كودک شمايک   قوچ: 
بنابراين  است.  انرژی خود  تخليه  و  فعاليت  طرفدار 
ورزشی  سالن های  در  كه  دهيد  اجازه  او  به  بايستی 
كودكان بازی كند وحتی از فنرهای  پرشی نيز استفاده 
يا  ببريد  پارک  به  را  او  دفعات  به  ببرد.  لذت  كند و 
فعاليت هايش هدايت  برای  را  او  باز خانه،  درفضای 
خوابش  اتاق  دكور  برای  روشن  رنگ های  از  كنيد. 
شما،  تندخوی  كوچولوی  كه  بدانيد  كنيد.  استفاده 
كودكی مستقل است كه حتی دوست دارد شيشه شير 
را بدون كمک مادر دردست بگيرد، دور ميز بدود و 
شيرش را نوش جان كند. پس اين رفتار او را تشويق 
كنيد ولی هيچ وقت ازسرپرستی و مراقبت از او آن هم 

در نزديكی اش غافل نشويد.
اردیبهشت )برج ثور(

مواجه شده ايد؟  بچه ها  اين  با  به حال  تا   گاو نر: 
احتماال  ماه  اين  كودكان  هستند.  شق  كله  واقعا  آنها 
امنيت  و  می كنند  مقاومت  تغييری  هرگونه  برابر  در 
با  شما  البته  می دهند.  ترجيح  را  روابط  متدوال 
درپيش گرفتن تدابيری می توانيد برای تغييراتی او را 
آماده كنيد. به عنوان مثال شمارش معكوس تا اين كه 

يا  برسد  خوابيدن  وقت  به  خواندن  كتاب  زمان 
مثل  معمول  دربرنامه های  تغيير 
بزرگ،  مادر  از  سرزده  ديدار 

مطمئن باشيدكه كودک شما در همه 
اين موارد آرام خواهد بود. او جای 

خواب وخوراک دنج را دوست دارد. 
پوشش  نوع  روی  است  ممكن  حتی 

كند.  پافشاری  مهربانی  با  تخت خوابش 
متولد  كودكان  نكنيد  فراموش  درضمن 

هستند،  حيوانات  شيفته  واقعًا  ماه  اين 
اين  طالب  او  اگر  نكنيد  تعجب  بنابراين 

است كه مدام با سگ وگربه ها بازی كند.
خرداد )برج جوزا(

ماه  اين  كودک  پيکر:  دو   
بی درنگ متبرک خوانده می شود. 
به  فكری اش  درگيری  برای  او 
انگيزه ای  به  نياز  معمول  طور 
برای ادامه كارها دارد. چندين 
كتاب  برايش  روز  در  مرتبه 
بخوانيد و حتمًا اشيا كوچكی 
اسباب  و  جغجغه  مثل 
پرسروصدای  بازی های 
زيادی برای بازيش تدارک 
ببينيد. ازكنجكاوی طبيعی 
بدانيد  باشيد.  راضی  او 
بازی  عروسک  كه 
بازی  خيمه شب  يا 

خانه  كتاب  در  داستان  خواندن  و 
وگردش های پی درپی به سوپرماركت يا ماهی فروشی 
نا آرامی را از او دور می كند. اين كوچولوی پرحرف 
شما ممكن است دربين بچه های گروه سنی خودش 
اگرحرف های  پس  كند.  شروع  را  زدن  زودترحرف 
كنيد!  توجه  هم  آن ها  به  می شنويد  او  از  نامفهومی 
برای  جالبی  و  سخت  چيزهای  هميشه  شما  كودک 

گفتن دارد كه شما را غافلگير خواهد كرد.
تير )برج سرطان(

 خرچنگ: فرزند شيرين، دلربا و حساس شما پيوند 
محكمی با مادرش برقرار می كند و حتی ممكن است 
در اولين نشانه های جدايی با اشک هايش اين پيوند را 
محكم تر كند. در حالی كه آغوشی گرم و نوازش هايی 
آرام، تشويش و نگرانی او را از بين می برد. تا جايی 
كه می توانيد از نورهای آرام و رنگی در اتاقش استفاده 
كنيد تا آنجا را به راستی محلی آرام بداند. او به طور 
در  بازی كردن  از  و  طبيعي موجودی خانه دار است 

اسباب بازی هايی  برايش  می برد.  لذت  شما  با  خانه 
تهيه كنيد كه بتواند با آنها در كار خانه به شما ياری 
رساند مثل جاروی كوچک يا خاک انداز و سری لوازم 
آشپزخانه، مهربانی ذاتی اش را پرورش دهيد و به او 
نشان دهيد كه چطور با هم ساالنش مهربان باشد و در 

سن های باالتر آداب معاشرت به او بياموزيد.
مرداد )برج اسد( 

 شير: فرزند دلربای شما سرشاراز سرور و شادی 
است. اوسعی می  كند مركز توجه باشد. بنابراين انتظار 
او  از  را  سرصدا  و  خنديدن  احمقانه  زياد،  وراجی 
داشته باشيد. در اين كارها اورا تشويق كنيد، اما مراقب 
باشيدكه بيش از حد تحسينش نكنيد. فرزند شما برای 
اين كه بداند چطور بايستی در كارهای جمعی سهيم 
خواهر  با  خصوص  )به  دارد  آموزش  به  نياز  باشد 
وبرادرانش( پس به او كمک كنيد تا مشاركت را ياد 
بگيرد. بدانيد كه بيشتر مواقع شيرهای كوچک هنرمند 
كشف  را  استعدادش  و  ذوق  اين  بنابراين  هستند. 
كنيد، به او مدادهای رنگی بدهيد يا اين كه نقاشی با 

سفال  قالب های  ساخت  انگشتان، 
دهيد.  آموزش  پايين  سنين  در  را 
را  آن  و  بسازيد  داستانی  برايش 
بازی كنيد تا تصوير واضحی در 

ذهن داشته باشد.

)برج  شهریور 
سنبله(

كودک  خوشه:   
و  مبتكر  مصمم، 
هميشه  شما  كوشای 
و  خواهان  درزندگی 
پيشرفت  نگران  البته 
بنابراين  است  كردن 
به  بازی هايی  اسباب 
حسی  كه  بدهيد  او 
كمال  به  و  پيشرفت  از 
می كند،  تلقين  را  رسيدن 
هدف  كار  اين  با  شما 
وا  ازسرخود  را  گرايی اش 
ماه  اين  كودكان  می كنيد. 
به  زدن  ناخنک  عاشق  ذاتا 
غذا هستند پس ذائقه او را با دادن غذاهای متنوع و 
سالم گسترش دهيد. كودكانی كه زير اين عالمت به 
اتاق و محيط  بيزارند. پس  از بی نظمی  آمده اند،  دنيا 
موقع  به  تعويض  با  نگهداريد.  مرتب  را  بازی اش 
پوشكش نق نقوبودن را از او دور كنيد و هميشه برای 

تعويض لباس های او آماده باشيد.
مهر )برج ميزان(

 ترازو: چه موجود دلربايی به اين دنيا آورده ايد!!! 
ذاتيشان  قدرت  و  خدا  لطف  به  ميزان  ماه  كودكان 
هستند.  فوق العاده  راستی  به  اطرافيان شان،  درجذب 
به كودكان اجتماعی اين ماه فرصت های زيادی بدهيد 
باشندو  داشته  حضور  خود  همساالن  جمع  در  تا 
از  قبل  آن ها  كودكان.  كالس های  مثل  كنند  فعاليت 
و  معروف  افرادی  كنند  آغاز  را  دبستان  پيش  اين كه 
سال  اولين  برای  بزرگی  جشن  می شوند.  اجتماعی 

لباس  احتماالً  بدانيد  اما  كنيد،  برگزار  تولدشان 
نكنيد  فراموش  می زنند!  پس  را  پوشيدن  مناسب 

كه متولدين اين ماه شيفته اين هستندكه دوستشان 
داشته باشند.

آبان )برج عقرب(
شما  پرهيجان  و  زيرک  تيزبين،  كودک  عقرب:   
موجودی بی كم وكاست وجدی است. گاهی فوق العاده 
احساس  او  كودكی  درزمان  است. حتی  هيجان انگيز 
شما را می خواند و پاسخ می دهد، بنابراين عصبانيت 

را  نااميديتان  و 
چون  كنيد.  كنترل 
باهوش  كودكی  او 
و مصمم است و راه 
خود را ادامه خواهد 
داد. پس شما بايستی 
صبور  مسير  اين  در 
كودكان  باشيد. 
عقرب در جمع های 

بزرگ بسيار خجالتی 
كنيد  سعی  هستند، 
تماس های  او  با  كه 
تا  برقرار كنيد،  چشمی 
شما  حمايت  در  بداند 
ارضای  برای  قراردارد. 
ذاتی اش  كاوشگری  حس 
خانه را با وسايل جالب و 
عاشق  او  بياراييد.  جذاب 
اسباب بازی هايی با ساختار 
از  پر  قفسه هايی  و  متفاوت 

كتاب است؛ آنها را فراموش نكنيد.
آذر )برج کماندار(

 کماندار: كمانداران كوچک، به درستی كاوشگرانی 
برای  هستند.  راضی  و  گرم  خون  خوشبين، 
دلشادكردنشان آنها را در كالسكه بگذاريد و به گردش 
با هم  برويد. بعضی وقت ها در حيات خلوت خانه 
پرسه بزنيد يا از همسايه ها ديداری داشته باشيد. آنها 
برای سالمت فكر و جسم نيازمند تمريناتی هستند؛ اما 
خيلی زود هم خسته می شوند. برای جلب توجه شان 
در  هيجان انگيز  ماجراهای  درباره  زيادی  داستان های 
سرزمين های دور تعريف كنيد و قول دهيد كه روزی 

همه آنها را خواهند ديد.
دی )برج جدی(

با وجدان، مسئوليت پذير و  ماه  اين  متولدين    بز: 
درباره شان  ديگران  آنچه  آنها  برای  هستند.  حساس 
فكر می كنند خيلی اهميت دارد. آنها از ابتدا به عالقه 
و اطمينانی مضاعف نيازمند هستند. قبل از اين كه با 
او در جمع دوستان خودنمايی كنيد، او را در محيط 
اگر  كنيد.  آماده  جديد  كاری  برای  خانه  خصوصی 
دربرداشتن گام های اوليه سكندری خورد يادتان نرود 
از  را  او  قديمی  ضرب المثل های  آموزش  با  بايستی 
و  دوباره  نبوديد  موفق  اگر  كنيد،  دور  سرخوردگی 
دوباره سعی كنيد. وقتی در حال يادگيری كاری است 
مثل صحبت كردن يا شعر گفتن بی هيچ ترديدی او 

را تشويق كنيد.
بهمن )برج دلو(

 دلو: فرزندان دلو به طور طبيعي سركش هستند. آنها 
آنچه را كه دوست دارند انجام خواهند داد. در وقت غذا 
برای اين كه آرامش داشته باشد، اسباب بازی های زيادی 
فراهم آورده و خيلی زود كابينت ها را قفل كنيد. اگر 
كودک شما متولد اين ماه است اجازه دهيد آزادانه در 
محوطه چمن و زمين بازی گردش كند. بدانيد كه وقتی 
كشفياتش را دربغل گرفته است، يعنی او اجازه می خواهد، 
مجموعه سنگها و ديگر گنجينه های كوچكش را كه پيدا 

باشد.  داشته  است  كرده 
بدانيد كه با پيروی از تصميم او در 
پوشيدن لباس يا كجا و با چی و چه 
جوری خوابيدنش، يعنی ازفرديت 
مرتب  آنها  كردن.  حمايت  او 
بازی  بازی ها و كتاب ها و اسباب 
جديد را طلب می كنند. كودكانی كه 
در زير اين عالمت متولد شده اند 
بندی  برنامه زمان  از  اغلب زودتر 

شده پيش می روند.
اسفند )برج حوت(

حوت  برج  فرزندان  ماهی:   
احساساتی و مهيج هستند. آنها به طور عميق نكات 
ريز پيرامون خود را احساس می كنند. برای شكوفايی 
آنها خانه ای امن و گرم و راحت كافی است. در زمان 
گردش در اطراف يا تميز كردن خانه، او را از خود 
بچسبانيد.  خود  قلب  به  را  او  واقع  در  نكنيد  دور 
كالسيک  موزيک  كه  است  كافی  او  آرامش  برای 
آرام بخش  محتوايی  با  آرام  الاليی  يا  كنيد  پخش 
كنيد.  پرهيز  مزاحم  و  بلند  صداهای  از  بخوانيد. 
اگر  هستند.  بازی  دالی  چون  بازی هايی  عاشق  آنها 
بايد بگوييم كه آنها حمام كردن را  تعجب نمی كنيد 
بازی های  اسباب  از  پر  دستانی  بايد  پس  می پرستند 

آبی داشته باشيد.
اختر شناسان شرقی معتقدند كه سال تولد انسان نشان 
دهنده مشخصه های عمومی و كلی شخصيت اوست. 
ولی ساعت تولد شخصيت درونی و تمايالت باطنی 

انسان را نشان می دهد.
اند كه  حكمای چين باستان همواره توصيه می كرده 
انسان بايد بيشتر روی كيفيت درونی و صفات داخلی 
يا  و  اقبال  و  شانس  به  اين كه  تا  كند  حساب  خود 

نكبت و نحوست معتقد باشد.
در جدول زير ساعات روز و ارتباط هر كدام از اين 
ساعات را با عاليم و سمبل های حيوانی می خوانيد:

ساعت خصوصيات درونی
از ساعت 23 تا 1 بامداد } ساعت موش { می باشد. 

خودسر و مردد و جاه طلب و سرزنده.
از ساعت يک بامداد تا سه بامداد } ساعت گاو ميش {. 

بردبار و با پشتكار و انرژی زياد برای دعوا.
از ساعت سه تا هفت بامداد } ساعت ببر { باقدرت 

و بااعتماد به نفس و پرهيجان.
از ساعت هفت الی هشت بامداد }ساعت خرگوش { 

دارای عقل و انصاف و بااحتيط و متعادل و رازدار.
 .  } اژدها  }ساعت  بامداد  نه  الی  هشت  ساعت  از 

خودرای و پرخاشگر وباهوش واستعداد.
بعد ظهر} ساعت اسب {  الی يک  يازده  از ساعت 

نشاط و عالقه مند به مسافرت و گاهی بی حوصله.
از ساعت يک بعدظهر تا ساعت سه بعدظهر } ساعت 

بز { بخشاينده و ذوق هنری و رو يايی.
از ساعت سه بعدظهر تا پنج بعدظهر } ساعت ميمون { 

زرنگ . نبوغ. حيله گری . سياست داری.
ساعت   { بعدظهر  هفت  تا  بعدظهر  پنج  ساعت  از 

خروس { مبارزه جو و باصداقت. كنجكاو.
از ساعت هفت بعدظهر تا ساعت نه بعدظهر }ساعت 

سگ { وفاداری. درستكاری. فداكاری.
 } خوک  ساعت   { بعدظهر  يازده  الی  نه  ساعت  از 

صميميت . سادگی . مادی گرا.
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تاثیر ماه تولد بر رفتار کودکان شما
قورقورشان  صدای  طرفدار  چندان  شايد 
نباشيد يا با جهيدنشان ميانه خوبی نداشته 
جالب  آنقدر  قورباغه  ده  اين  اما  باشيد، 
هستند كه نمی توانيد از كنارشان به سادگی 

بگذريد.
قورباغه شفاف

علمی  نام  پلوسيدوم«  »هياللينوباتراكيوم 
نام  با  را  آن  مردم  كه  است  ای  قورباغه 
قورباغه شفاف يا بلورين می شناسند. اين 
قورباغه واقعًا شفاف است و می توان دل و 
روده اش را از روی پوستش ديد. برخالف 
ظاهر جالبش، اين قورباغه ای است سمی 
و يافتنش در طبيعت نشان شجاعتی است 

برای جانورشناسان.
قورباغه رنگين کمان

در  نفر  ها؛ صدها  هندی  خدايان  از  يكی 
هند هر روز به معبد كومار می روند تا از 
قورباغه آتشين يا رنگين كمان درخواست 
دعا،  ابتدای  در  قورباغه  اين  كنند.  كمک 
بعد  و  شود  می  زرد  سپس  است،  سفيد 
خاكستری روشن و به همين ترتيب پياپی 
در  كومار  معبد  كند.  می  عوض  رنگ 

تيرووانانتاپوران -  در شهر  و  هند  جنوب 
مركز ايالت كراال - قرار دارد.

قورباغه آتلوپوس
مختلفی  های  نام  با  را  قورباغه   اين 
مقلد  قورباغه  مثال  عنوان  به  شناسند؛  می 
وزغ  نام  شايد  اما  كاستاريكايی،  وزغ  يا 
نواستوايی برای آن بهتر باشد. اين وزغ به 
وفور در كاستاريكا و پاناما يافت می شود، 
هر چند در فهرست حيوانات به شدت در 

معرض انقراض قرار دارد.
ریزترین قورباغه جهان

به طور معمول تصور اين گونه است كه هر 

چه ارتفاع بيشتر شود اندازه جانوران هم بزر 
گتر می شود )چندان هم بی ربط نيست(. اما 
حداقل در اين مورد اين تصور اشتباه است. 
در ارتفاعات رشته كوه آند در جنوب پرو و 
در ارتفاع حدود 3000 متری، كوچک ترين 

قورباغه جهان زندگی می كند.
بزر گترین قورباغه دنيا

قورباغه  گترين  بزر  گولياث«  »قورباغه 
 40 از  بيش  تا  قورباغه  اين  است.  جهان 
سانتی متر رشد می كند و وزنش تا چهار 
كيلوگرم هم می رسد. اين قورباغه محدوده 
زندگی كوچكی دارد و تنها در غرب آفريقا 
و در بخش كوچكی از كشور گابن زيست 
حشرات،  از  گولياث  قورباغه  كند.  می 
تغذيه  عقرب  و  كوچكتر  های   قورباغه 
می كند و تا 15 سال هم عمر می كند. با آنكه 
توليد صدايی  دارد،  خوبی  بسيار   شنوايی 

 نمی كند.
قورباغه مانتال

اين قورباغه 2/5 سانتی متری اهل ماداگاسكار 
است و تنها ويژگی منحصر به فردش رنگ 
در  قورباغه هم  اين  است.  آن  آتشين  قرمز 

معرض انقراض كامل قرار دارد.
زوبين سمی 

از  گروهی  به  متعلق  سمی  های  زوبين 
قورباغه ها هستند كه واقعًا سمی اند. آنها 
ساكن آمريكای جنوبی هستند و برخالف 
فعاليت  ها  صبح  ها،  قورباغه  از  بسياری 
می كنند و شب ها استراحت كامل دارند. 

در  كه  است  زياد  آنها  بودن  سمی  درجه 
كردن  سمی  برای  سمشان  از  تاريخ  طول 
شده  می  استفاده  جنگی  های  نيزه  نوک 

است.
قورباغه شيپورزن

سانتی   15 نگار  و  نقش  پر  بالشتک  اين 
شمال  در  كه  است  قورباغه  يک  متری 
می  زندگی  اروگوئه  و  برزيل  آرژانتين، 
خيلی  نظر  به  كه  ظاهرش  برخالف  كند. 
تنبل و كسل می آيد، در هنگام شكار يكی 
 از تر و فرزترين موجودات دنيا می شود. 

مهم ترين غذايش، مارمولک ها و مارهای 
كوچک است.

Chile Darwin قورباغه
اين قورباغه تقريبًا از سال 1978 ديده نشده 
منقرض  نسلش  هم  امروز  به  تا  شايد  كه 
شده باشد. اين نوع قورباغه شيوه عجيبی 

در بزرگ كردن نوزاد های خود دارد.
قورباغه خزه دار ویتنامی 

علمی  نام   Theloderma corticale  
اين قورباغه است. اين قورباغه در مناطق 
باتالقی ويتنام و برخی بخش های كوچک 

چين زندگی می كند. اسمش را به خاطر 
مرطوب  همواره  و  رنگ  سبز  پوست 
اين  وقتی  است.  آورده  دست  به  خودش 
اگر حركتی  ببينيد،  طبيعت  در  را  قورباغه 
يک  به  داريد  انگار  واقعًا  باشد،  نداشته 
رويش  كه  كنيد  می  نگاه  كوچک  صخره 

خزه بسته است.

عجیب ترین قورباغه های جهان !

عکس روز

می  فرا  روز  يک  باالخره  ما  همه  مرگ  روز 
رسد اما برخی مرگ و مير ها به شكلی جالب 
و عجيب در طول تاريخ اتفاق افتاده كه متوفی 
اين  از  برخی  است.  رسانده  شهرت  به  هم   را 

مرگ ها را مرور می كنيم:
آرنولد بنت: داستان نويس انگليسی- وی برای 
آنكه ثابت كند آب شهر پاريس از نظر بهداشتی 
را  آن  از  ليوان  يک  است،  سالم  مل  كا  طور  به 

خورد و در اثر تيفوئيد ناشی از آن در گذشت!
آگاتوکلس: خودكامه سراكيوز - در اثر قورت 

دادن خالل دندان خفه شد.
آلن پينكرتون: موسس آژانس كارآگاهی آمريكا 
و  خورد  زمين  به  صبحگاهی  نرمش  -هنگام 
اثر  در  و  شد  زخم  و  ماند  دندان  الی  زبانش 

قانقاريای ناشی از اين زخم درگذشت.
اسکندر کبير: پادشاه مقدونی - به دنبال دو 

روز ميگساری و عياشی در اثر تب درگذشت.
 الکساندر: پادشاه يونان -يک ميمون خانگی 
در  خون  عفونت  اثر  در  و  گرفت  گازش 

گذشت.
تامس آت وی: نمايشنامه نويس انگليسی -مرد 
سرانجام  گرسنگی  روزها  دنبال  به  بود.  فقيری 
يک گيته به دست آورد و با آن يک دست پيچ 
گوشت خريد و از شدت ولع همان لقمه دهان 

پركن اول گلو گيرش شد و خفه اش كرد!
در  -وی  بريتانيا  جوی  ماجرا  وینسون:  جان 

72 سالگی از اسب به زمين افتاد و ميخی وارونه 
بر زمين افتاده بود، در سرش فرو رفت.

بناپارت  آخرين  بناپارت:  ناپلئون  جروم 
پايش  نيويورک،  پارک  سنترال  در   - آمريكايی 
اثر  در  و  افتاد  و  گرفت  زنش  سگ  زنجير   به 

زخم های حاصله در گذشت.
دستور  -به  انگليسی  کالرنس:  دوک  جورج 
برادرش ريچارد سوم در خمره شراب خفه شد.

بوسيله   - مورتون:  ارل  داگالس  جيمز 
به  را  آن  خودش  كه  گيوتين  شبيه  دستگاهی 

اسكاتلنديان معرفی كرده بود، سر بريده شد.
رودولفونی یرو: ژنرال مكزيكی - اسبش در 
شن روان گرفتار شد و سنگينی طالهايی كه به 
ماسه  درون  به  رفتن  فرو  باعث  داشت  همراه 

شد.
زئوکسيس: نقاش يونان )قرن پنجم ق.م(- به 
تصويری كه از يک ساحره پير كشيده بود آنقدر 

خنديد كه يكی از رگ هايش پاره شد و مرد!
بند  با   - فرانسوی  نويسنده  ژراردونرال:   
حلق  خيابان  برق  چراغ  تير  از  خودرا  پيشبند، 

آويز كرد.
يک  در  گرفتاری  براثر  بيکن:  فرانسيس 

سرمای ناگهانی گرفتار شد و درگذشت.
فالک فيتز وارن: چهارم بارون انگليسی - در 
افتاد  باتالق  در  اسبش  از يک جنگل،  بازگشت 
و فالک كه زره پوشيده بود، در درون زره اش 

خفه شد.
پر  يک  با   - روم  امپراتور  اول:  کالدیوس 

آغشته به سم خفه شد.
هرس  آندرئاس  مگنوس  اریک  کنت   
ستنبورگ: اين انگليسی در اثر خشم ناشی از 
مستی، با سيخ بخاری به دوستش حمله كرد، اما 

خودش توی بخاری افتاد و سوخت.
 گریگوری یفيموویچ راسپوتين: وزنه ای به 

بدنش بستند و در رود نوا غرقش كردند.
روی  از  انگليسی  شاعر  جانسن:  الیونل 
اثر  در  و  افتاد  زمين  به  بار  پشت  چهارپايه 

زخم های حاصله در گذشت.
خانه  در  آمريكايی  كلكسيونر  کالير:  لنگی 
خود و در تله ای مهلک درگذشت. تله را برای 

دستگيری دزدان كار گذاشته بود.
مارکوس ليسينيوس کراسوس: سياستمدار 
رومی - اين رهبر بدنام و صراف رمی به دست 
سربازان پارتی با ريختن طالی مذاب در حلقش 

درگذشت.
 هنری اول: پادشاه انگليسی - در اثر افراط در 
خوردن مارماهی دچار ناراحتی روده شد و مرد.

اثر  بر   - ترک  گير  كشتی  اشماعيلو:  یوسف 
سنگينی طالهايی كه به كمرش بسته بود در دريا 

غرق شد. چون نتوانست به راحتی شنا كند.
بلعيدن  اثر  بر   - انگليسی  مورخ  می:  تامس 

غذای زيادی، خفه شد.
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