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وزیر کش��ور گفت: برای 
برگزاری انتخابات ش��وراهای 
اس��امی آمادگ����ی کام���ل 
داری��م. ب��ه گزارش ف��ارس، 
مصطفی محمدنج��ار در بدو 
ورود ب��ا حض��ور در گل��زار 

شهدای شهرکرد و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: ارتقای فرهنگ عمومی و توجه به مس��ائل فرهنگی از 

مهم ترین مسائلی است که این وزارت در دستور ...  
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

اس����تان�دار اصفه����ان 
گفت: نمایش��گاه بین المللی 
اصفهان به عنوان یکی از اماکن 
اصلی شهر باید دارای معماری 
متفاوت از ش��هرهای دیگر و 
دارای نش��انه های بارز هنر و 

فرهنگ اصفهان باشد. به گزارش ایرنا، علیرضا ذاکراصفهانی در بازدید از 
محل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی ...

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

وزی�����ر دادگس����تری 
گفت: جدیت در اعمال قوانین 
و پیگیری روند اجرایی شدن 
مصوبات هی��أت دولت عامل 
اصلی توس��عه و پیشرفت در 
کشور خواهد بود. به گزارش 

فارس از شهرکرد، مرتضی بختیاری در نشست شورای اداری شهرستان 
لردگان اظهار داشت ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

چهـارمحال و بختيـاري 
ديار صميميت، ايثار و مقاومت

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
ورود بازرسان متخلف آژانس به ايران 
ممنوع مي شود

رئیس مجلس شورای اسالمی:
ايران در صورت بازرسی محموله های
 هواپیما و کشتی به خدمت ماجراجويان می رسد

صفحه 2

رئیس مجل��س ترکیه در س��فر خود به 
اصفهان، خواستار خواهرخواندگی استانبول 

با اصفهان شد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس و به نق��ل از دفتر 
نمایندگ��ی وزارت امور خارج ه در اس��تان 
اصفه��ان، محمدعل��ی ش��اهین، با اش��اره 
ب��ه مش��ترکات فرهنگ��ی و تاریخ��ی بین 
اس��تانبول ترکیه و اصفهان، پیش��نهاد داد در 
س��فر آتی ش��هردار اس��تانبول به جمهوری 
اس��امی ای��ران ک��ه ق��رار اس��ت در م��اه 
س��پتامبر س��ال جاری میادی انجام ش��ود، 
تفاهمنام��ه خواهرخواندگ��ی بین دو ش��هر 

به امضاء برسد. 
حسن نوریان، رئیس نمایندگی وزارت امور 
خارجه در استان اصفهان گفت: محمدعلی شاهین، 
رئی��س مجلس جمه��وری ترکیه ک��ه بنا به 
دعوت رسمی علی الریجانی، رئیس مجلس 
ش��ورای اس��امی در ایران به سر می برد، با 
عل��ی الریجان��ی، محم��ود احمدی ن��ژاد و 
منوچهر متکی وزیر امور خارجه دیدار کرده 

است. 
وی در س��فر خود به اصفهان نیز با ذاکر 
اصفهانی، اس��تاندار اصفهان دیدار و از آثار 

تاریخی و فرهنگی شهر بازدید کرد. 
ذاکر اصفهانی در ای��ن دیدار با توضیح 
پیش��ینه تاریخ��ی و فرهنگ��ی اصفه��ان، از 
مواضع ح��ق طلبانه رجب طی��ب اردوغان 
نخس��ت وزی��ر و دولت و مل��ت ترکیه در 
حمایت از حق هس��ته ای ایران و حمایت از 

مردم مظلوم غزه قدردانی کرد. 
رئیس گروه دوس��تی پارلم��ان ترکیه و 
ایران در مجلس ترکیه و برخی از نمایندگان 
مجلس ترکیه وی را در این س��فر همراهی 

کردند.

رئیس مجلس ترکیه 
خواستار خواهرخواندگي 
استانبول با اصفهان شد

براي برگزاري انتخابات 
شوراهاي اسالمي آمادگي کامل داريم

معماري نمايشگاه بین المللي برگرفته 
از هنر و فرهنگ اصفهان باشد

جديت در اعمال قوانین 
بسترساز توسعه کشور است 

 افتتــاح 234 پروژه جهــادکشاورزی
 استان با رمــز يا زهــرا)س(

میزان عملکردرتبهموضوع

2784 تن – با )5 میلیون لیتر گالب(دوم کشورتولید گل محمدی

تولیدات گلخانه های سبزی 
120 هزار تن ساالنه )16درصد سهم کشور( )حدود سوم کشوروصیفی

2000 واحد گلخانه ای(

20589 تنسوم کشور در تولیدانار

6 هزار تندوم کشورتولید قارچ خوراکی

52 میلیون شاخ گل بریده، 24 میلیون اصله درخت زینتی پنجم کشورگل و گیاه زینتی
700 هزار گلدان گیاه آپارتمانی

111 میلیون گلدان نشاءچهارم کشورگلهای فصلی و نشاء

رتبه اول درصد زیر کشت انجام خاک ورزی حفاظتی در راستای تولید پایدار محصوالت کشاورزی )درصد زیر کشت 18 
درصد از سطح زیر کشت 53 هزار هکتار خاک ورزی(

اشتغال بیش از 250 نفر از فارغ التحصیالن بخش کشاورزی در راستای افزایش بهره وری منابع پایه کشاورزی در بخش زراعت

رتبه اول درصد زیر کشت در ایجاد مزارع آرمانی در سطح بیش از 10 درصد از سطح زیر کشت محصوالت زراعی با 
رویکرد ارتقاء دانش، تغییر بینش و افزایش مهارت در راستای توسعه کمی و کیفی محصوالت زراعی 

انجام کشت مستقیم و بدون عملیات خاک ورزی در محصول گندم برای اولین سال در کشور در سطح 200 هکتار

انجام کشت کامل مکانیزه در سطح بیش از 35 هزار هکتار با افزایش 100 درصد نسبت به سال گذشته 

میزان عملکردرتبهموضوع

جذب اعتبارات 
ملی خشکسالی 

و اجرای 
آبیاری تحت 

فشار

اول 
کشور

15000 هکتار در سال 
88 عقد قرارداد و اجراء 
)22 هزار هکتار پیش 

بینی سال 89(

ارزیابی طرح 
های عمرانی 

سازمان

سوم 
ــــــــکشور

ثبت قنوات در 
ــــــــاول یونسکو

رشد احداث کانال های آبیاری و لوله گذاری از 
 110 کیلومتر به 700 کیلومتر در سال 88 و 
پیش بینی 1000 کیلومتر در سال 89 است.

برای اولین بار در سال 88 در سطح استان 1500 
هکتار اراضی کشاورزی تسطیح لیزری شد و پیش 

بینی 6000 هکتار در سال 89 می شود.

زاینده رود
مراسم افتتاح 234 پروژه جهاد کشاورزی استان اصفهان همزمان با هفته جهادکشاورزی در گلستان شهدای 
اصفهان برگزار شد. افتخاری بزرگ که در سایه جانفشانی شهدای عزیز و از خودگذشتگی ایثارگران جهادگر میسر 
شده است جهادگرانی که امام خمینی فرمود: تاریخ شما را فراموش نخواهد کرد و در آخرین پیام امام راحل )ره( 
آمده است: زحمات بی وقفه جهاد این سنگرسازان بی سنگر در دفاع مقدس ما از جمله مسائلی است که ترسیم 
آن در قالب الفاظ نمی گنجد و عشق جهاد در خدمت اسالم و مردم چشم دل عشاق خدمت به دین و مردم را 
روشن کرده است. پروژه های هفته جهادکشاورزی استان اصفهان بر مزار شهدای شهر و تربت پاک 157 شهید 
جهادکشاورزی که در گلستان شهدای اصفهان آرمیده اند با رمز یا زهرا)س( توسط مهندس نریمانی، رئیس سازمان 

جهادکشاورزی استان اصفهان افتتاح شد.
جهادکشاورزی اصفهان در طول جنگ تحمیلی 619 شهید، 48 آزاده و 1560 جانباز تقدیم انقالب کرده که 

تعدادی از این شهدا در گلستان شهدای اصفهان رخ در نقاب خاک کشیده اند.
در مراسم افتتاحیه 234 پروژه جهادکشاورزی استان اصفهان حاج آقا کوچک زاده نماینده ولی فقیه در سازمان 
جهادکشاورزی استان با اشاره به ایام شهادت امام هادی )ع( و واگذاری بازسازی حرمین عسگرین به وزارت 
جهادکشاورزی گفت: ستاد بازسازی پس از وقوع حادثه جنایت بار ایادی استکبار و القاعده در سازمان تشکیل 
شد و استان اصفهان نیز فعالیت های مفیدی در این راستا انجام داده است و حتی کارمندان جهادکشاورزی استان 
خود بخشی از حقوق ماهانه را به این طرح اختصاص داده اند. نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی استان طرح های 
 هفته جهاد کشاورزی را باعث رونق اقتصاد استان و تداوم رتبه های برتر استان در کشاورزی کشور ارزیابی کرده و 
افزود: ان شاء اهلل شاهد خودکفایی در کشاورزی با شعار همت مضاعف و کار مضاعف باشیم، چرا که سرافرازی ملت 

ایران روزی است که نیازهای تولید کشاورزی آن مرتفع شود.
مهندس احمد صفی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی استان در ادامه مراسم افتتاحیه 234 
پروژه جهادکشاورزی به توضیح و تبیین این پروژه ها پرداخته و گفت: در هفته جهاد کشاورزی 234 پروژه در 
استان به بهره برداری رسیده که 334 میلیارد ریال هزینه این طرح ها بوده است و از محل آن 698 فرصت شغلی 
ایجاد شده است. از این تعداد پروژه 150 مورد در مسائل زیربنایی و آب و خاک شامل احداث کانال، شبکه های 
آبرسانی، مرمت و بازسازی قنوات، سیستم های نوین آبیاری و لوله گذاری و احداث استخر ذخیره آب بوده است. 
همچنین 39 پروژه مرتبط به امور دام، پرورش مرغ گوشتی و گاو شیرده، ساخت مراکز تجمیع و جمع آوری شیر 
و ساخت جایگاه فروش دام بوده است. مهندس صفی اضافه کرد: 13 پروژه در امور باغبانی و گلخانه های سبزی 
و صیفی و گیاهان زینتی و باز زنده سازی نخیالت خورو بیابانک بوده است و 18 پروژه نیز در زمینه آبخیزداری، 
 منابع طبیعی، نهالکاری، اجرای بند خاکی، پخش سیالب و سازه های تأخیری به بهره برداری رسیده است. معاون 
برنامه ریزی جهادکشاورزی استان 5 مورد از پروژه های این هفته را مربوط به امور عشایر و احداث کارخانه خوراک 
دام، حفر چاه و خطوط انتقال آب دانسته و از افتتاح 3 پروژه تحقیقاتی و صنایع تبدیلی و نیز 2 پروژه در تعاونی 
روستایی استان خبر داد. از نظر تعداد پروژه ها به ترتیب شهرستانهای فریدونشهر با 21 پروژه، فالورجان با 20 پروژه، 
آران و بیدگل 19 پروژه در صدر جدول و از نظر سرمایه هزینه شده در پروژه ها شهرستان شهرضا با 41 میلیارد 
ریال در اولویت اول و اصفهان نیز در رتبه سوم از نظر صرف هزینه در پروژه های جهادکشاورزی قرار دارد. به جهت 
اهمیت امور زیربنایی و افزایش بهره وری در صنعت آب و خاک، انتقال آب و سیستمهای نوین آبیاری هزینه شده 
است. در کل پروژه های افتتاحی در دردهه فجر. هفته دولت و هفته جهادکشاورزی جمعاً 571 پروژه کشاورزی و 
دامی به بهره برداری رسیده و در مجموع 3200 هزار اشتغال ایجاد شده است. در ذیل نمودار فعالیت معاونت بهبود 
تولیدات گیاهی و مدیریت آب و خاک و نیز اولویت های ده گانه اجرایی و برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان 

اصفهان را از نظر می گذراند.

معاونت بهبود تولیدات گیاهی

مدیریت آب و خاک و امور زیربنایی
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ش��ورای امنی��ت 
س�����ازمان مل��ل از 
بی��م بی ثبات ش��دن 
ش��به جزیره ک��ره در 
خص��وص ماج��رای 
اخیر می��ان دو کره با 
احتیاط عمل می کند. 
به گزارش بی بی سی، 
نماینده کره شمالی در 

سازمان ملل هشدار داده است که اگر کشورش در ماجرای غرق شدن کشتی 
کره جنوبی محکوم و تنبیه شود، اعام جنگ خواهد داد. سینگ سون هو که در 
یک کنفرانس خبری در نیویورک سخن می گفت، تأکید کرد: پیونگ یانگ هیچ 
دخالتی در این ماجرا نداشته است. نماینده کره شمالی تحقیق کره جنوبی را در 
این باره رد کرد و آن را ساختگی دانست. وی همچنین بار دیگر خواست که 
به کره شمالی فرصت داده شود خود در محل حادثه تحقیق کند. اما کره جنوبی 
با این درخواست موافقت نکرده است. سفیر کره شمالی همچنین بحث های 
کنونی شورای امنیت را کاماً یک طرفه خواند و گفت: اگر این شورا پیونگ 
یانگ را محکوم کند، آنگاه ارتش کره ش��مالی پاسخ خواهد داد. هرچند کره 
جنوبی از شورای امنیت خواسته است درباره موضوع بحث کند، شورای مذکور 
با احتیاط حرکت می کند زیرا معتقد است که هر گونه حرکت نسنجیده باعث 
بی ثباتی شبه جزیره کره خواهد شد. شورای امنیت از دو طرف خواسته است 
از هر اقدامی که تنش ها را تشدید می کند، پرهیز کند اما تاکنون کسی را مقصر 
اعام نکرده است. سفیر کره شمالی همچنین معتقد است که کره جنوبی با طرح 
چنین ادعاهایی می خواهد نفع سیاسی ببرد و امریکا نیز به عنوان بزرگترین متحد 

سئول به این بهانه نفوذ خود را در منطقه گسترش می دهد. 

والری پکرس وزیر آموزش عالی و تحقیقات فرانسه اعام کرد این کشور 
11 و نیم میلیون یورو )در حدود 17 میلیارد تومان( برای کنترل فرار مغزها و 
بازگشت نخبگان این کشور که به خارج رفته اند اختصاص داده است. به گفته 
این وزیر فرانسوی هدف از تعیین این بودجه که به نهاد موسوم به آژانس ملی 
تحقیقات اختصاص داده شده، فراهم آوردن زمینه بازگشت نخبگان فرانسوی 
است که کشور خود را به امید یافتن شرایط مناسب تر زندگی و اشتغال، رها 
کرده و به خارج از این کشور رفته اند. پکرس این سخنان را در جمع 25 نفر که 
گفته می شود از نخبگانی هستند که به فرانسه بازگشته اند بیان کرد. وی گفت: 
این بودجه 11 و نیم میلیون یورویی به برنامه ای با عنوان »بازگشت بعد از دوره 
دکترا« اختصاص یافته است و به محققان نخبه و جوان فرصت می دهد تا برنامه 
حرفه ای خاص خود را در مدت سه سال توسعه دهند. وی افزود: کمک های 
در نظر گرفته شده برای هر یک از این نخبگان تا 700 هزار یورو می رسد. به 
گفته خانم پکرس براساس این طرح تاکنون 97 تن از نخبگان جوان فرانسوی 
به این کشور بازگشته اند. وی افزود: فرار مغزها از فرانسه بسیار کم است. با این 
وجود فرار همین تعداد اندک از محققان که کشور خود را رها کرده اند برای 
نظام آموزشی فرانسه بسیار لطمه زده است. بنابر آمار منتشر شده 56 درصد از 

نخبگان فرانسوی که کشور خود را ترک کرده اند در امریکا به سر می برند.

با از حال رفتن رئیس فرماندهی مرکزی امریکا در خاورمیانه و جنوب آسیا، 
جلسه پرس و جوی کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنای امریکا از وی به 
وقتی دیگر موکول شد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی پولیتیکو، دیوید پترائوس 
بافاصله پس از شروع سؤاالت سناتورها کارل لوین و جان مک کین درباره 
حمایت وی از طرح باراک اوباما در زمینه آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانس��تان از ژوئیه 2011، از حال رفت و از صندلی به پایین افتاد. از حال 
رفتن و رنگ پریدگی پترائوس باعث شد تا جلسه پرسش و پاسخ پترائوس به 

روز دیگری موکول شود.
این ژنرال آمریکایی در توضیح دلیل از حال رفتن خود گفت، این مسأله 

ربطی به سؤاالت سناتورها نداشت بلکه به خاطر نخوردن صبحانه بود.

تاجیکس��تان   اظهارات قوبت بی بالف مع��اون رئیس کمیته امنیت ملی 
قرقیزستان درباره دخالت شهروندان تاجیکی در ناآرامی های جنوب قرقیزستان 
را رد ک��رد. دولت علی نذریف س��خنگوی وزارت امورخارجه تاجیکس��تان 
درگفتگو با ایرنا افزود: تاجیکستان امیدوار است رهبری دولت موقت قرقیزستان 
توان جلوگیری از اظهارات بی اساس برخی اعضای دولت خود را داشته باشد. 
بی بالف معاون کمیته امنیت ملی قرقیزستان دوشنبه هفته جاری ادعا کرد که 
گروه های ویژه آموزش دیده تاجیکس��تانی در رویدادهای جنوب قرقیزستان 
دس��ت دارند. وی افزود: آنها توسط قربان بیک باقیف رئیس جمهوری برکنار 
شده قرقیزستان اجیر شدند و از داخل خودروهای ویژه ای ازبک ها و قرقیزها را 
هدف گلوله قرار می دهند. در زد و خوردهای مسلحانه شهرهای اوش و جال 
آباد قرقیزستان که پنجشنبه گذشته از شهر اوش و میان جوامع ازبک و قرقیزها 
آغاز شد، تاکنون بیش از 170 تن کشته و حدود یک هزار و 500 نفر زخمی و 
نزدیک به 250 هزار نفر از خانه های خود آواره و راهی مرزهای ازبکستان شدند. 
به گفته نذریف، وزارت امورخارجه تاجیکستان همچنین با انتشار بیانیه ای از این 

درگیریها ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان یافتن این درگیریها شده است.

فرمانده نیروهای کانادایی در قندهار افغانس��تان عقی��ده دارد که چنانچه 
عملیات نظامی آتی ناتو در جنوب افغانستان موفقیت آمیز باشد، شبه نظامیان 
منحل خواهند ش��د اما ممکن است که آنها سال های طوالنی در برابر نظامیان 
غربی مقاومت کنند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال جان 
ونس فرمانده نیروهای کانادایی در قندهار افغانستان گفت: نیروهای شبه نظامی 
در جنوب این کش��ور در صورت موفقیت سازمان پیمان آتانتیک شمالی در 
عملیات تابستان امسال علیه آنان، دچار انحال خواهند شد. فرمانده نیروهای 
کانادایی با اشاره به اینکه نیروهای طالبان در آینده از پا در خواهند آمد گفت: البته 
این زوال و انحال به صورت مستمر خواهد بود و اگر آنها در برابر نیروهای 
خارجی مقاومت کنند ممکن است سالها به حضور و عملیاتهای مسلحانه خود 
در منطقه ادامه دهند. فرمانده جدید ارتش کانادا در افغانستان که بعد از برکناری 
ژنرال منارد به فرماندهی نیروهای کانادایی در قندهار افغانستان منصوب شد، 
تأکید کرد: طالبان در صورت موفق شدن ناتو در برابر آنها به بی نظمی هایی دچار 

خواهند شد که این امر به انحال آنها کمک می کند.

رئی��س کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس گفت: برخی بازرس��ان آژانس 
اطاعات بازرس��ی از ایران را در اختیار رسانه ها 
و کش��ورهای خارجی قرار می دادند که در طرح 
اخیر نمایندگان، س��ازمان ان��رژی اتمی موظف 
می ش��ود از ورود آنان به کشور جلوگیری کند. 
به گزارش ایرنا، عاءالدین بروجردی در حاشیه 
جلس��ه مجلس در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
تصویب یک فوریت طرح صیانت از دستاوردهای 
صلح آمیز هسته ای ایران، اظهار داشت: این طرح 
در پاس��خ به اقدام ظالمان��ه و غیرقانونی امریکا 
و فش��ار این کشور بر ش��ورای امنیت و صدور 
قطعنامه 1929 تدوین ش��ده است. بروجردی با 
تأکید بر اینکه آمریکایی ها عاقه مند به توانمند 
ش��دن ایران در فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای 
نیس��تند، گفت: البته آنان از این قافله بسیار عقب 
هس��تند چون ایران مدتهاس��ت به این توانمندی 

دس��ت یافته است. وی بخش دیگری از طرح را 
الزام دولت به تأمین س��وخت رآکتور تحقیقاتی 
ته��ران عنوان کرد و با تأکید بر اینکه این رآکتور 
تولید کنن��ده رادیو داروهای م��ورد نیاز بیماران 
صعب العاج اس��ت، گفت: بی��ش از 850 هزار 
نفر در س��ال از این داروها استفاده می کنند و ما 
اعتمادی به این کشورها برای تأمین سوخت مورد 
نیاز رآکت��ور تهران نداری��م. وی گفت: با توجه 
به این واقعیت که در گذش��ته بازرس��ان آژانس 
فرات��ر از اختیارات قانونی اطاعات بازرس��ی را 
در اختیار رس��انه های بیگانه و س��ایر کش��ورها 
قرار می دادند در این طرح س��ازمان انرژی اتمی 
موظف می ش��ود که در صورت بروز تخلفات از 
سوی بازرسان از ورود آنان به جمهوری اسامی 
جلوگیری کن��د. وی تصریح ک��رد: این طرحی 
اس��ت که می تواند مقابله ملت ای��ران با قطعنامه 
اخیر ش��ورای امنیت را نش��ان ده��د. بروجردی 

افزود: در این طرح همچنین پیش بینی ش��ده که 
در صورت انجام بازرس��ی از کشتی های ایرانی، 
ایران نیز اق��دام متقابل انجام خواهد داد. وی در 
پاسخ به س��ؤال خبرنگاری درباره اینکه مگر در 
گذشته ایران فراتر از ان.پی.تی و مقررات آژانس 
با این نهاد همکاری داشته است که نمایندگان در 
طرح خود لغو این گونه همکاری ها را خواستار 
ش��ده اند، گفت: در مقطعی بدون مصوبه مجلس 
پروت��کل الحاقی در دولت های گذش��ته اجرایی 
شد که مجلس هفتم در مصوبه ای که رهبر معظم 
انق��اب آن را مهم تری��ن مصوبه مجالس بعد از 
پیروزی انقاب تعریف کرده اند دولت را موظف 
ب��ه لغو این همکاری ها ک��رد. وی افزود: در این 
طرح بار دیگر بر این مس��أله تأکید شده است تا 
این نوع همکاری ها به هیچ وجه تکرار نشود و 
نمایندگان برای محکم کاری آن را مجدداً در این 

طرح آورده اند. 

رئی��س مجلس ش��ورای اس��امی از دولت 
خواست به دلیل تبعیت نکردن امریکا و اتحادیه 
اروپ��ا از مق��ررات معاهده ان. پی.ت��ی و تأمین 
نکردن س��وخت مورد نی��از رآکت��ور تحقیقاتی 
ته��ران، پایه تولیدات غنی س��ازی را در س��طح 
20 درصد ق��رار دهد و به هیچ وجه از آن کوتاه 
نیاید. به گزارش ایرنا، علی الریجانی در جلس��ه 
علنی مجلس در سخنانی اظهار داشت: در خبرها 
آمده اس��ت اتحادیه اروپا، مجلس س��نا و کنگره 
امری��کا پس از قطعنام��ه مفتضحان��ه اخیر علیه 
جمهوری اس��امی ایران به اقدام دیگری دست 
زدند و برای تکمیل چرخه حرکت ماجراجویانه 
ش��ورای امنیت، مصوبات دیگری را در مقابله با 
مل��ت ایران تدارک دیده ان��د. وی افزود: مجلس 
ش��ورای اس��امی از دولت می خواه��د به دلیل 
تبعی��ت نکردن این کش��ورها از مقررات معاهده 
ان.پی.ت��ی و تأمین نکردن س��وخت م��ورد نیاز 
رآکتور تحقیقاتی تهران، پایه تولیدات غنی سازی 
را در س��طح 20 درصد قرار دهد و به هیچ وجه 

از آن کوتاه نیاید تا کشورهای بی تعهد و زورگو 
متوجه شوند به میزان فشار بی منطق  آنان، درجه 
غنی س��ازی متناس��ب با نیازها افزای��ش می یابد. 
رئیس مجلس شورای اسامی به امریکا و برخی 
کش��ورهای ماجراج��و هش��دار داد، در صورتی 
که وسوس��ه بازرس��ی محموله ه��ای هواپیماها 
و کش��تی های ایرانی را در س��ر داش��ته باشند، 
مطمئن باش��ند در خلیج ف��ارس و دریای عمان 
به خدمت کش��تی های آنان رس��یدگی می شود. 

الریجان��ی ادامه داد: این مقابله به مثل، بخش��ی 
از دف��اع از منافع ملی کش��ور اس��ت. الریجانی 
همچنین گف��ت: رئیس جمهوری امریکا هم باید 
متوجه باش��د از این به بعد زمان سرگرم س��ازی 
از طریق س��خنرانی به س��ر آمده و زمان کاس 
انش��ا تمام ش��ده و نوبت امتحان حس��اب است 
و مطمئن باش��ند که موذی گری نس��بت به ملت 
ایران به نفع آنها تمام نمی شود. وی یادآور شد: 
امریکا و رژیم صهیونیس��تی نمی توانند با اینگونه 
پرونده سازی ها ماجرای خیانت بار و جنایت آمیز 
اق��دام علیه کاروان آزادی را س��رپوش بگذارند. 
رئیس مجلس شورای اسامی در بخش دیگری 
از سخنان خود، گفت: موضوع شکستن محاصره 
غزه و جلوگیری از یهودی س��ازی بیت المقدس،  
مبارزه درخش��نده دنیای اسام است که به طور 
دائ��م پیگیری می ش��ود و مجالس کش��ورهای 
اس��امی در ح��ال آماده س��ازی کاروان جدیدی 
برای کمک به مردم غزه هس��تند و فلسطین قلب 

مسلمانان است و هیچ گاه فراموش نمی شود.

س��ومین حضور رئیس جمه��وری در جمع 
مردم خونگرم و قدردان استان چهارمحال  و بختیاری با 
استقبال گروه های کثیری از مردم از پیر و جوان، 
کودک و نوجوان همراه بود. رئیس جمهور در بدو 
ورود به شهرکرد در جمع خبرنگاران چهارمحال 
و بختیاری را کانون جوش��ان دالورمردان مؤمن 
و متعهد دانس��ت و اظهار داشت: در طول تاریخ 
همواره مردم اس��تان چهارمحال و بختیاری مایه 
عزت ایران اس��امی بوده که همیش��ه در تمامی 
س��نگرها آم��اده ف��داکاری و جانفش��انی برای 
حراس��ت و حفظ ارزش های نظام اسام بودند. 
وی حض��ور در چهارمحال و بختی��اری را مایه 
برکت دانس��ت و گفت: این استان مظهر جوشان 
کار و فداکاری اس��ت. وی در ادامه در ورزشگاه 
انقاب ش��هرکرد حاضر ش��د. رئیس جمهور در 
سخنرانی خود در جمع مردم شهرکرد با تسلیت 
سالروز ش��هادت امام هادی گفت: خدای بزرگ 
را سپاس��گزارم که بار دیگر توفی��ق دیدار مردم 
اس��تان چهارمحال و بختیاری و ش��هر کرد دیار 
ایمان، سلحش��وری و دیار خیزش دالورمردان و 

شیرزنان نصیب من شد. 
محم��ود احمدی ن��ژاد اف��زود: در این دیار 
دل های پ��اک و مهربان، دس��ت های پربرکت، 
همت ه��ای بلن��د و اندیش��ه های زالل جاری 
اس��ت. وی اضافه کرد: این دیار، دیار صمیمیت، 
ایث��ار و مقاوم��ت اس��ت و مردم این اس��تان در 
ط��ول تاری��خ به ویژه در س��ده اخی��ر، در دوره 
انقاب و دفاع مقدس و نیز امروز، هوش��مندانه، 
هم��دل و متحد در برابر همه دس��ت اندازی ها 
و خباثت های دش��منان ملت ایران ایس��تاده اند. 
وی اف��زود: در طی بیش از 60 س��ال پنج جنگ 
بزرگ، ده ها حمله به روس��تاها و قتل عام مردم، 
بمباران و موش��ک باران، ترور انسان های صالح 
و مؤمن، تجاوز به کش��ورهای همسایه و اشغال 
سرزمین ها و فشار س��نگین بر مردم فلسطین و 
تهدید ملت های آزاده، ج��زء کارنامه این گروه 
خبیث، بی بنیان و آدم کش است. رئیس جمهور 
ادام��ه داد: خبی��ث تری��ن جنایت��کاران را جمع 
کرده اند و در روز روش��ن با اعام قبلی افراد را 
ترور می کنند و حتی با اس��تفاده از شناسنامه ها 
و گذرنامه های س��ایر کشورها در منطقه ما و در 
کش��ور دیگران، دست به ترور انسان های صالح 
می زنند. احمدی نژاد گفت: در چنین ش��رایطی 
دولت امریکا و دار و دس��ته جنایتکار این دولت 
به این آدم کش ها و تروریس��ت ها مدال صلح 

می دهد و از آنها حمایت می کند. 
رئیس جمهور افزود: مردم غزه بیش از س��ه 
س��ال است که در خانه و سرزمین خود محاصره 
هس��تند؛ از آب و غذا و دارو محرومند و تحت 
بمباران، موش��ک ب��اران و گلوله ب��اران و حتی 

بمباران های ممنوعه شیمیایی هستند. 
احم��دی نژاد ادام��ه داد: در آن ط��رف دنیا 
عده ای از انس��ان های پاک، باعاطفه و غیرتمند 
که انسانیتش��ان ب��ه جوش می آی��د کمک های 
انس��انی را در قالب کاروانی ساماندهی می کنند 

و ب��ه غ��زه می آیند اما صهیونیس��ت ها و دار و 
دسته آنها در آب های بین المللی و آزاد از طریق 
هلی کوپتر، هواپیما و نیروی نظامی، کشتی های 
حام��ل پی��ام صل��ح و انس��انیت را محاصره و 
گلول��ه باران می کنند و تع��داد زیادی را به قتل 
می رسانند و تعدادی را نیز پس از اسارت مورد 
ش��کنجه وحش��یانه خود ق��رار می دهند. رئیس 
جمهور اضافه کرد: اگرچ��ه همه دنیا و ملت ها 
و اکثری��ت دولت ها ای��ن جنای��ات را محکوم 
کردن��د ام��ا همچن��ان دولت امری��کا و یکی دو 
متحد خبیثش به جای محکومیت این جنایت از 

جنایتکاران صهیونیست حمایت می کنند.
احم��دی ن��ژاد در ادامه س��خنانش در جمع 
مردم ش��هرکرد اف��زود: اگر خی��ال می کنید که 
چماقی بلند می کنید، بدانید که مشت ملت ایران 

همه چماق های شما را درهم می کوبد. 
وی افزود: به قول خودتان یک بازی سیاسی 
اس��ت البته ما قبول نداریم، ش��ما حرکت تان را 
انجام دادید و حال نوبت ماس��ت. رئیس جمهور 
گفت: تجربه نش��ان داده اس��ت مل��ت ایران به 
گون��ه ای عم��ل می کند که همه دش��منان را به 
پش��یمانی واخواهد داش��ت. احمدی نژاد افزود: 
اینها قطعنامه صادر کردند و بافاصله نامه دادند 
که بیایید گفتگو کنیم، ما اهل گفتگو هس��تیم اما 
شرایطی داریم و این ش��رایط را به زودی اعام 

می کنیم. 
وی اضافه ک��رد: در ته��ران بیانیه ای صادر 
ش��د که افتخار ملت ایران،  ترکیه،  برزیل و همه 

آزادگان جهان است. 
آقای احمدی نژاد گفت: این بیانیه سرشار از 
عدالت، صلح،  دوستی،  منطق و احترام به حقوق 

ملت هاست. 
رئی��س جمهور افزود: پایبن��د ترین مردم به 
قانون، ملت ایران است و ما بیشترین همکاری ها 

را با آژانس بین المللی اتمی انجام داده ایم. 

وی افزود: اما دنیا بداند دیگر گذشت زمانی 
که ش��ما خیال کنید، چماقی بلند می کنید و در 
مذاک��رات امتی��از می گیرید، مردم ش��هرکرد به 
نمایندگی از مردم ایران پاس��خ شما را می دهند. 
آق��ای احمدی ن��ژاد گفت: ش��ما آرزوی گرفتن 
سرسوزنی امتیاز از ملت ایران را به گور خواهید 
برد. رئیس جمهور گفت: ما خدا را سپاسگزاریم 
ک��ه ملت ای��ران با نام خدا، برای خ��دا و در راه 
خدا حرک��ت کرده اس��ت و ام��روز عزیزترین 
و قدرتمندتری��ن مل��ت ه��ا، ملت ایران اس��ت. 
احمدی نژاد گفت: در س��فری که اخیراً به چین 
داش��تم، خبرنگاری از من پرس��ید: سه سال قبل 
چن��د قطعنامه برضد ایران صادر کردند و ش��ما 
می خندیدی��د، ام��روز هم آن��ان قطعنامه صادر 
کردند و ش��ما در چین روز ملی ایران را جش��ن 
می گیری��د و ب��ا تاجرها دی��دار می کنید، علت 
چیس��ت؟ رئیس جمهور گفت: به این خبرنگار 
گفتم؛ چ��را نباید بخندیم، رفت��ار اینها خنده دار 
اس��ت. رئیس جمهور افزود: مل��ت ایران و همه 
ملت ها دقت کنن��د اولین هدف آنها این بود که 
رژیم صهیونیس��تی را که ابزار جنایت آنها، نوکر 
دس��ت نشانده و عامل توسعه طلبی و تسلط آنها 
بر منطقه و جهان اس��ت، از زیر فش��ار س��نگین 
افکار عمومی دنیا بیرون بیاورند و خواس��تند او 
را نج��ات دهند. وی افزود: آنه��ا خیال کردند با 
ای��ن کار می توانند رژیم صهیونیس��تی را نجات 
دهند اما من اعام می کنم این رژیم به پایان راه 
خود رسیده است و این تاش های مذبوحانه نه 
تنه��ا به او کمک نخواه��د کرد بلکه مرگ ننگین 
این رژیم را جلو خواهد انداخت. رئیس جمهور 
با بی��ان اینکه هدف دوم آنها دفاع از خودش��ان 
اس��ت، افزود: برخی ها ممکن است در گوشه و 
کنار دنیا به ذهنش��ان بیای��د که آنها به ما حمله و 
هجوم سیاسی کردند تا با این قطعنامه به ما فشار 

بیاورند، اما این طور نیست.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

حمای��ت ازجدی��د تری��ن قطعنامه 
ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل درمورد 
ای��ران می تواند برای روس��یه به منزله 
بزرگترین شکست سیاسی و دیپلماتیک 
طی سالهای اخیر باشد و تأثیر منفی آن 
برای مس��کو به مراتب ازاعام استقال 
کوزوو محس��وس ترخواهد بود. پایگاه 
اینترنت��ی روس��ی »فرهن��گ راهبردی« 
درتحلیلی با اش��اره ب��ه این که صحبت 
برسر بازگشت س��ندرم داون امتیازهای 
یک جانبه به غرب اس��ت که مشخصه 
سیاست روس��یه در س��الهای نود و به 
وی��ژه در زمینه بالکان بود می افزاید: اما 
روس��یه با ادامه پیروی از سیاست غرب 
درمورد ایران خطر از دست دادن بالکان 
و حتی جایگاه کلیدی خود را در جهان 
چند قطبی که با زحمت فراوان به دست 
آورده را هم به ج��ان می خرد. وزارت 
امورخارج��ه روس��یه در س��ال 2009 
باره��ا و باره��ا مجبور ب��ه رد ادعاهای 
رس��انه های غرب��ی در م��ورد معامل��ه 
»س��امانه ض��د موش��کی درازای ایران« 
ش��د و به راس��تی همچنی��ن معامله ای 
در آن زمان وجود نداش��ت. اما به گفته 
امریکاییه��ا ابلی��س در جزیی��ات پنهان 
می شود و جزییات به این صورت بود 
که روس��یه موضع خ��ود را در رابطه با 
ایران به شدت سخت تر و قراردادهای 
 S300نظامی از جمله تحویل موشکهای
را به این کش��ور مسدود کرد و خطر از 
دس��ت دادن موقعیت خود را به عنوان 
ش��ریک کلیدی در خاورمیانه و نزدیک 
در حال��ی به جان خری��د که هیچ دلیلی 
غیر از یک س��ری تعهدات مشکوک در 
برابر باراک اوباما رئیس جمهور امریکا 
برای چنین شتابی وجود نداشت. عاوه 
بر این آنچه ک��ه در این اواخر رخ داده 
حاکی از فعال ش��دن تح��رکات پیچیده 

و مش��کوک در سراس��ر منطقه و خارج 
از آن اس��ت. میانجیگری موفقیت آمیز 
برزیل و ترکیه در گفتگوهای مربوط به 
غنی س��ازی اورانیوم ایران در خارج از 
کشور، وخامت شدید اوضاع خاورمیانه 
و روابط ترکیه و اس��رائیل، آغاز س��طح 
جدید مانورهای ژئوپلیتیک برای حل و 
فصل مشکل قره باغ و طرحهای انرژی 
مرتب��ط با آن که نق��ش اصلی را در آنها 
ایران، ترکیه و ب��ه خصوص جمهوری 
آذربایج��ان ایف��ا می کنند هم��ه و همه 
بدون نقش کلی��دی امریکا و با در نظر 
گرفتن امکان از دس��ت دادن متحدانش 
رخ داده اس��ت. اما در مورد خود ایران 
باید گفت: کامًا مش��خص اس��ت سه 
دور قبلی تحریمهای شورای امنیت این 
کش��ور را وادار به خ��ودداری از برنامه 
هسته ای نکرده و هیچ نشانه ای دال بر 
تغییر این اوضاع وجود ندارد. در عوض 
اوضاع برای روس��یه تغیی��ر می کند و 
متأس��فانه ای��ن تغییرات مثبت نیس��ت. 
مسکو با از دست دادن تهران، مخالفت 
علنی با نقش میانجیگرانه ترکیه و برزیل 
و تأکید بر همبس��تگی با امریکا در واقع 
خطر از دست دادن سرمایه ای را که طی 
س��الهای اخیر به تدریج به دست آورده 
به جان خریده است. این سرمایه همان 
اس��تقال، ش��فافیت سیاس��ت خارجی 
و روش��ن بودن اولویته��ای ژئوپلیتیکی 
اس��ت. روسیه با یک دس��ت به تشدید 
تحریم علیه ایران رأی داده و با دس��ت 
دیگ��ر در حال س��اخت نی��روگاه اتمی 
بوشهر اس��ت و در این جا این پرسش 
مطرح می ش��ود ک��ه آیا ای��ن عملکرد 
همان اس��تانداردهای دو گانه ای نیست 
که مس��کو عادت کرده غ��رب را به آن 

متهم کند و کامًا هم حق دارد؟
                          ادامه دارد...

مدیرکل امور اتباع بیگانه استانداری تهران در حاشیه بازدید 17 نماینده و سفیر کشورهای 
مختلف از شهرستان پاکدشت گفت: استان تهران باالترین آمار حضور اتباع بیگانه در کشور 
را دارد. سیدعلی موسوی نسب در گفتگو با مهر در پاکدشت افزود: این اتباع بیگانه شامل 
مهاجران قانونی و غیرقانونی می شوند و به همین دلیل از رئیس دفتر کمیساریای عالی امور 
پناهندگان سازمان ملل متحد در جمهوری اسامی ایران و رؤسای فعال در حوزه پناهندگان 
برای بازدید از این منطقه دعوت به عمل آمده است. وی تأکید کرد: 340 هزار پناهنده مجوزدار 
و رسمی در استان تهران ساکن هستند که بیش از دو برابر و در برخی فصول حدود سه برابر، 
افزایش غیرقانونی دارند. این مسئول افزود: آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز بیگانه در کشور و استان 
تهران وجود ندارد و دلیل آن این است که این تعداد در فصول کاری ایران تغییر می کند. وی 
خاطرنشان کرد: وجود حدود یک میلیون نفر اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در استان تهران، 
مشکات عدیده ای را برای مردم و مسئوالن استان تهران ایجاد می کند. مدیرکل امور اتباع 
بیگانه استانداری تهران افزود: مهمترین هدف از بازدید مسئوالن و اعضای کمیساریای عالی 
امور پناهندگان سازمان ملل متحدد در جمهوری اسامی ایران و سفرا و نمایندگان کشورهای 
اروپایی، آسیایی و امریکای جنوبی، آشنایی آنها با خدمات گسترده جمهوری اسامی به اتباع 
بیگانه است. وی دومین هدف این بازدید را آشنایی دیپلماتها و رؤسای دفاتر سازمان ملل با 
مسئوالن عالی رتبه استان تهران، استاندار و مدیران دست اندرکار مدیریت اتباع بیگانه عنوان 
کرد و افزود: خدمات گسترده جمهوری اسامی باید به این طریق جهانی شود و به اطاع 
افکار عمومی جهان برسد. موسوی نسب تأکید کرد: واقعیت اینجاست که جمهوری اسامی 
ای��ران با این همه خدمات به اتباع بیگانه و با نگاه اعتقادی به این موضوع که خارج از نگاه 
بشردوستانه بوده و زیر چتر و تحت الشعاع نگاه اعتمادی جمهوری اسامی قرار دارد، در حال 
حاضر با حجم عظیمی از اتباع بیگانه در پایتخت کشور روبه روست که متأسفانه باالترین ارقام 
در کشور است. مدیرکل امور اتباع بیگانه استانداری تهران در خصوص اولویت این اداره کل، 
اظهار داشت: سیاست و اولویت اصلی این است که با بازگشت آرامش به افغانستان، مهاجران 
افغانی به صورت داوطلبانه و خودجوش به کشورشان بازگردند. وی افزود: جمهوری اسامی 
ایران نیز فضا را تلطیف کرده و امور را به نحوی تسهیل خواهد کرد که آنها به راحتی و بدون 
دغدغه بازگردند. موسوی نسب تأکید کرد: در بخش دیگر، نمایندگی ها و سفارتخانه های 
خارج از کشور نیز باید در بحث اقامت اتباع بیگانه شریک شوند و در حرکت عظیم ملت ایران 

و بحث پناهندگی مهاجران در کشور ثالث با ایران همکاری کنند.

دهمین همایش ساالنه مدیریت مصرف برق ویژه صنایع توسط شرکت توزیع نیروی برق 
غرب استان تهران در کرج برگزار شد. معاون بهره برداری و دیس پاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق غرب استان تهران در این همایش گفت: آشنایی مدیران صنایع با اصاح الگوی مصرف، 
استفاد بهینه از امکانات موجود، بهبود ارائه خدمات، کاهش هزینه ها از هدفهای این همایش به 
شمار می رود. مجتبی نقدی افزود: مدیریت مصرف برق در تغییر ساعت کار ادارات، ممیزی 
ادارات، کاهش پیک بار مش��ترکان کش��اورزی در ساعتهای مورد نیاز، جابه جایی و شیفت 
کاری صنایع از س��اعت 14 تا 22، بهبود بهره وری، تعویض کنتورهای آنالوگ، جلوگیری 
استفاده غیرمجاز از برق، خدمات مشترکان کنترل مضاعف سیستم بیلینگ و شناسایی مشترکان 
پرمصرف از دیگر هدفها در راستای بهینه سازی مصرف برق است. وی اظهارداشت: شرکت 
توزیع نیروی برق غرب استان تهران دومین شرکت توزیع برق در کشور است که وظیفه تأمین 
برق یک میلیون و 254 مشترک را در این منطقه برعهده دارد. وی، یک هزار و 333 مگاوات 
پیک بار، 15 هزار و 748 پست برق و 2 هزار و 810 مگاوات ظرفیت منصوبه را از ویژگیهای 
شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران ذکر کرد. وی گفت: باوجود این، اکنون ضریب 
بهره برداری این شرکت 53 دهم درصد است و با توجه به هزینه های انجام شده این شاخص 
استفاده بهینه محسوب نمی شود، بنابراین باید تمهیداتی اتخاذ شود که ضریب بهره برداری 
دستکم به یک درصد برسد. وی با اشاره به اصاح الگوی مصرف براساس آموزه های دینی، 
افزود: باید از منابعی که در اختیارمان است به شکل بهینه و مطلوب استفاده کنیم.وی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید برق 40 درصد بیشتر از نیاز کشور است ولی فرهنگ استفاده 
بهینه از انرژی هنوز در میان مصرف کنندگان نهادینه نشده است. وی، اصاح ذهنیت مدیران 
ارش��د نسبت به گزارش دهی شاخص خاموشی ها، توسعه و راه اندازی سامانه اتوماسیون 
توزیع برق که امکان اطاع از قطعی و اختال شبکه را ممکن ساخته و سرعت عیب یابی را 
افزایش می دهد، کاهش زمان تغییرات و کاهش زمان خاموشی مشترکان با انجام مانور در زمان 

بروز حادثه را از عوامل جلوگیری در تلفات برق عنوان کرد. 

بزرگترين ضربه به روسیه 
درماجرای تحريم ايران )قسمت اول(

بي بي سي:
شوراي امنیت سازمان ملل در مورد 
تنش دو کره با احتیاط عمل مي کند

فرانسه 11 میلیون يورو براي کنترل 
فرار مغزها هزينه مي کند

جلسه پرس وجوي سنا با از حال رفتن 
پترائوس به وقتي ديگر موکول شد

دوشنبه ادعاي بیشکک 
درمورد دخالت را رد کرد

فرمانده جدید ارتش کانادا در افغانستان:
طالبان ممکن است سال ها 
در برابر غرب مقاومت کند

در صورت تصویب نهایي؛
ورود بازرسان متخلف آژانس به ايران ممنوع مي شود

ايران در صورت بازرسی محموله های هواپیما و کشتی
به خدمت ماجراجويان می رسد

رئیس جمهور: 

چهارمحال و بختياری  ديار صميميت، ايثار و مقاومت 

جهان نما

استان تهران باالترين آمار حضور اتباع 
بیگانه در کشور را دارد

همايش مديريت مصرف برق ويژه صنايع 
در غرب استان تهران برگزار شد
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جمعه بازار خودرو برای اولین بار در شهرکرد 
اجرا نمایندگی 2104 شهرکرد- بهزاد رضائی

 خودروهای )Uesd car(- خودروهای دست دوم 
فقط در جمعه بازار شهرکرد 
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داستانهای غیرعاشقانه 

حوادث

سپیده نصر اصفهانی
میگم دلم گرفته. میگه شب آرزوها نزدیکه 
باید دعا کرد و از خدا خواس��ت اون چیزی رو 
که توی دلمونه و آرزوش��و داری��م... نگاهم پر 
میکش��ه به آسمون. به اونجایی که همیشه وقتی 
میخ��وان خدارو صدا بزنن سرش��ونو رو بهش 
بلن��د میکن��ن و انگاری که خدا به چش��م میاد 

باهاش حرف میزنن...
میگ��م اونق��در دل��م از همه چی��ز گرفته، 
اونق��در گرفت��اری دارم و آدم��ای گرفتار توی 
ذهنمه که نمیدونم کدومش��و واس��ه خدا بگم 
و چ��ی از خ��دا بخوام. ی��ه لبخن��دی میزنه و 
میگ��ه نمیخ��واد نگ��ران این چیزاش باش��ی... 
تو همش��و بگ��و، یک��ی یک��ی و آروم آروم... 
ب��ه  نمیخ��واد  اص��ًا  ش��دی  خس��ته  اگ��رم 
بگ��ذره  ذهن��ت  از  همینک��ه  بی��اری   زب��ون 

کافیه...
ت��و فقط خ��دارو صدا ب��زن و ازش کمک 
بخ��واه... ی��ه دفعه اش��ک توی چش��مام جمع 
میش��ه... ی��ادم به اولی��ن باری می افت��ه که در 
مورد ش��ب آرزوه��ا یه چیزایی ش��نیدم و تازه 
فهمی��دم یه همچین ش��بی هم هس��ت... یادم 
ب��ه اولی��ن روزه ای می افته که ب��رای بار اول 
پنجش��نبه ماه رج��ب گرفتم و چق��درم به دلم 
چس��بید! یادم به خودم می افته ب��ه زندگیم به 
 خدایی که اون باالهاس��ت ول��ی از رگ گردن 

نزدیک تره...
چش��مامو میبن��دم و ب��از میکن��م... اینجا 
روی زمین نیس��تم، توی آس��مون هم نیستم... 
وس��عت دلم هیچ کج��ا نمیگنجه... خس��تم... 
میخ��وام پ��رواز کن��م... دیگ��ه ن��ه میتونم بین 
گناهای��ی که ک��ردم بمونم و نه جرأتش��و دارم 
ک��ه از خدا بخوام منو ببخش��ه... منتظرم! منتظر 
ی��ه اتفاق بزرگ که نمیدونم چی��ه و کی انجام 
میش��ه. امش��ب حتمًا خدا آرزوهام رو برآورده 

 

می کند. 
آرزو میکنم همیش��ه یادم بمونه بیش��تر از 
خودم منو دوست داری، حتی مواقعی که حس 

میکنم تنهام!
آرزو می کنم، وقتی را داش��ته باش��م برای 
فکر کردن، به آنچه بودم – هس��تم و.... خواهم 

بود!
آرزو می کن��م بتون��م همونی باش��م که تو 

می خوای! 
برای زمانی که مغرورم آرزو می کنم. بفهمم 

اونقدرها بزرگ نیستم که فکر می کنم.

و برای زمانی که خودخواهم،... بفهمونی به 
من که وجودم به تو وابسته است. 

خیلیایی هس��تن دور و برم که آرزوشون یه 
لحظ��ه در آرامش زندگی کردنه، آرزوم به آرزو 

رسیدن اوناس.!
و مهمترین، زندگی یه نعمته، آرزو می کنم 
بتون��م به بهترین نحو برای رس��یدن به هدفهام 

تاش کنم.

دوست دارم سال دیگه تو این شب، به همه 
آرزوهایی که داش��تم رسیده باشم. حتی به همه 
اون آرزوهای��ی که فقط به خودت گفتم! کمکم 

می کنی.... شکی ندارم. 
این��ه  دنی��ا  قش��نگ  حس��ای  از  یک��ی 
 ک��ه بفهم��ی یک��ی ب��ه دعاه��ای ت��و گ��وش 

می ده! 
و ثبت می کنم تا یادم نره زندگی مجموعه 

تم��ام آرزوهایی��ه ک��ه داش��تم ولی نتونس��تم 
 بهش��ون برس��م و اونایی که خواستم و بهشون 

رسیدم! 
آرزو می کن��م، ی��ادم ن��ره اومدن��م به این 
دنیا واس��ه چیه؟ و رفتنم خیل��ی زودتر از اون 
چیزی��ه که بش��ه پلک زد! امش��ب حتم��ًا اگه 
 ازش بخوام خدا منو می بخش��ه، امش��ب شب 

آرزوهاست. 

سپهر اوحدیامشـب؛ شـب آرزوهــــاست
وقتی که در س��پیده دمان دس��ت خورش��ید گونه ات را بر سرم کشیدی، آن س��ان که تأللوء اشعه 
های��ش برگ گیاهان را اول صبح می نوازد راه این من سرگش��ته را کوت��اه کردی، هنگامی که گفتی به 
دیدن��م خواه��ی آمد، هزار راه نرفته و ه��زار جاده ناپیموده را بر من هموار ک��ردی، چقدر کوچه های 
اش��تیاق را در حوالی با تو بودن پرس��ه زدم در حسرت دیداری خیس از ترنم دعا و هوای ابری سجاده، 
حتی پنجره ای نگش��ودی تا خیس از باران عش��ق تو گردم. در تو به دنبال چه می گردم، آش��یانی برای 
 کبوترهای ایمان؟ پلکی برای یک س��اعت رؤیای عشق؟ ش��اید... اما بیش از آنکه بخواهمت، دوستت 

دارم! 
بیش از این وعده دیدار، آرزوی دیدنت چونان معمایی گنگ وکافی سردرگم بود، بی هیچ سرنخی، 
اما اولین دیدار ابر چشمان من و خورشید آسمانت، آنقدر تصادفی بود که تگرگ شدم از حضور نجابت 
و ش��وق بر چترهای این همه عابر مهربانی باریدن گرفت و بر خود خندیدم که چرا این همه س��ال، در 
انتظار دیداری و کوچک نگاهی از شما ماندم! نگاه دریایی ات هر گاه خواستم در چشمانت نگاه کنم، 
موجی ش��د و مرا با خود برد، در خویش��تن خویش غرقم کرد و تا ناکجای شکسته گاه قایقان فراموش 
ش��ده همراهی کرد مرا، نگاهی که آمیزه ای از ش��رم و مهربانی و ش��عر بود، نگاه تو خود غزلی بود به 
زیبایی و بلندی هر چه قصیده که ش��اعران تا به حال س��رودند، در آن وعده گاه دیدار و آوردگاه شوق، 
عشق اجابت و نگاه نجابت همسفر اشک ها و لبخندها وقت وداع بود، با خود عهد بسته بودم که هرگز 
از وعده گاه دیدار ابدی ات باز نخواهم گش��ت، حتی اگر چش��مان مانده به پیچ جاده ام، تاریک شوند. 
عاشق که می شوید از خود پرسیده اید که چرا بی سبب غمگینید! و این خود حکایتی است که چشمان 
هزار عاشق در به در آن را هزاران سال گریسته است، بی آنکه بداند برای چه؟! آن شب چه ساده تمثال 
تو بر آستانه حضور پدیدار شد و مرا عشق باران کرد، خط قرمزی کشید بر تمام سالهای دوری که خود 
به اندازه عمری بود، تو خود از چشمان من خواندی راز سر به مهر آسمانی ام را، وگرنه من می توانستم 
جمله ای و یا کلمه ای و یا حداقل حرفی! پیدا کنم که در آن لحظه گویای عمق عشق در پایان هجرت 
باشد، چه سخت است که نتوانم شوق را ابراز کنم و تو در کنارم باشی! در این قحطسال عاطفه، در این 
خواهش نگاهها و بیرحمانه نخواس��تن ها! تو از کدام قبیله خورش��ید، از کدام تبار آتش نژاد عشقی که 
اینگونه پذیرای قلبم، آن کبوتر خونین بال ش��دی؟! و چه فروتنانه مرا پذیرفتی، که من خود هیچ نبودم 
جز بیچاره ای که یاد گرفته بود به زیبایی ها تعظیم کند و تو بلندترین تعظیم مرا به آستان آسمانی ترین 

شوق، میزبان بودی.
باالخره زمانی رس��ید که از پس پرده روزهای سیاه شکیبایی تعبیر خواب ها و رؤیاهایم شدی، ای 

الهه نجات!

ی��ک قطع��ه جغد س��رگردان ک��ه در تهران 
بزرگ وارد ساختمان مسکونی شده بود با تاش 

آتش نشانان، زنده شکار شد.
به گزارش ایس��کانیوز، به ایستگاه شماره 2 
آتش نش��انی پایتخت خبر رسید جغد سرگردانی 
در خیاب��ان »ش��هید مدنی« وارد طبقه س��وم یک 
آپارتم��ان ش��ده و وحش��ت ب��ه جان س��اکنان 
انداخته اس��ت. بنابراین گروه نجات به س��رعت 
به س��اختمان مورد نظر رفت و بدون استفاده از 
گاز بی حس کننده، مزاحم بالدار را زنده ش��کار 
کرد. ش��واهد نش��ان می دهد مهمان ناخوانده از 
قس��مت بالکن، وارد آپارتمان شده بود. پیش تر 

یک جغد به خانه ای ویایی در خیابان میرداماد - رو به روی بازار کیش - رفت و خبرس��از ش��د. در 
آلودگی مرگبار هوای تهران که گنجش��کها را هم فراری داده اس��ت انگار پرندگان شکاری به پایتخت 

نشینی خیلی عاقه مندند.

آتش نشانان تهران مزاحم بالدار را شکار کردند

یا ال اله اال اهلل الملک الحق المبین:
و بدان که شب جمعه اول ماه رجب را لیلة الرغائب می گویند و از برای 
آن عملی از حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله وارد شده با فضیلت بسیار از 
جمله فضیلت او آنکه گناهان بس��یار به س��بب او آمرزیده شود و آنکه هر که 
این نماز را بگزارد چون ش��ب اول قبر او ش��ود حق تعالی بفرستد ثواب این 
نماز را به س��وی او به نیکوترین صورت با روی گش��اده و درخشان و زبان 
فصیح، پس با وی گوید: ای حبیب من بشارت باد تو را که نجات یافتی از هر 
شدت و سختی گوید تو کیستی به خدا سوگند که من رویی بهتر از روی تو 
ندیدم و کامی شیرین تر از کام تو نشنیده ام و بویی بهتر از بوی تو نبوییدم. 
گوید: من ثواب آن نمازم که در فان ش��ب از فان ماه از فان س��ال به جا 
آوردی آمدم امشب به نزد تو تا حق تو را ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم و 
وحشت را از تو بردارم و چون در صور دمیده شود من سایه بر سر تو خواهم 
افکند در عرصه قیامت پس خوشحال باش که خیر از تو معدوم نخواهد شد 
هرگز و کیفیت آن چنان اس��ت که روز پنجشنبه اول آن ماه را روزه می داری 
چون ش��ب جمعه داخل شود ما بین نماز مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز 
می گزاری هر دو رکعت به یک س��ام و در هر رکعت از آن یک مرتبه حمد 
و س��ه مرتبه إنا أنزلناه و دوازده مرتبه قل هو اهلل أحد می خوانی و چون فارغ 
ُمِّیِّ َو َعَلی  ٍد النَّبِیِّ الأْ ش��دی از نماز هفتاد مرتبه می گویی اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
وٌس  ٍد[ پس به سجده می روی و هفتاد مرتبه می گویی ُسبُّوٌح ُقدُّ آلِِه ]َو آِل ُمَحمَّ
وح پس س��ر از سجده بر می داری و هفتاد مرتبه می گویی  أَْمائَِکِة َو الرُّ َربُّ ال
َظُم پس باز به سجده  أَْعلِیُّ الَأْعأْ أَْت ال َلُم إِنََّک أَن ا تَعأْ َحمأْ َو تََجاَوزأْ َعمَّ فِرأْ َو ارأْ َربِّ اغأْ
وِح پس  أَْمائَِکِة َو الرُّ وٌس َربُّ ال می روی و هفتاد مرتبه می گویی ُس��بُّوٌح ُق��دُّ

حاجت خود را می طلبی که إن شاء اهلل برآورده خواهد شد. 
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استاندار اصفهان: 

معماري نمايشگاه بين المللي بايد برگرفته 
از هنر و فرهنگ اصفهان باشد

اس��تاندار اصفهان گفت: نمایشگاه بین المللی 
اصفهان به عن��وان یکی از اماکن اصلی ش��هر باید 
دارای معماری متفاوت از ش��هرهای دیگر و دارای 
نش��انه های بارز هنر و فرهنگ اصفهان باش��د. به 
گزارش ایرن��ا، علیرضا ذاکراصفهان��ی در بازدید از 
محل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان در منطقه روشن دشت در جمع خبرنگاران 
افزود: نمای این نمایشگاه باید به گونه ای باشد که هر 
فردی با مشاهده آن، آثار فرهنگ ایرانی - اصفهانی را 
در آن تش��خیص دهد. وی تأکید کرد:  به این منظور 
باید روح هنر اصفهانی، ایرانی و اسامی را با استفاده 
از مصالح و فناوری روز ساختمانی و ارائه تفکر نرم 
افزاری در نمای کالبدی نمایشگاه بیامیزند. وی ادامه 
داد: در همین راستا زمینی با مساحت مناسب دراختیار 
شرکت نمایش��گاه ها قرار گرفته است و امیدواریم 

کارها به سرعت مناسب پیش برود.
 اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه بیشتر امکانات 
مجموعه های نمایش��گاهی کنونی دنی��ا در طرح 
نمایشگاه بین المللی اصفهان پیش بینی شده است، 
گف��ت: هنوز ج��ای خالی قس��مت هایی همچون 

امکان��ات وی��ژه بازی 
کودکان حس می شود. 
وی درعی��ن حال 
تأخی��ر در بهره برداری 
از نمایشگاه بین المللی 
اس��تان اصفه��ان را به 
ضرر همه دس��تگاه ها 
دانست و افزود:  مسائل 
موجود بر سر نمایشگاه 
اصفه��ان تا حد چالش 

پیش رفته است. 
وی خاطرنشان کرد: 
استان اصفهان به عنوان 
یکی از قطب های مهم 

اقتصادی و صنعتی کشور نیاز مبرم به نمایشگاه بین 
المللی در ش��أن این شهر تاریخی دارد تا عرصه ای 
برای ظهور توانمندی ها و نوآوریهای علمی، صنعتی 
و کشاورزی داشته باش��د. وی همچنین با اشاره به 
س��الن آمفی تئاتر دوهزار نفره این نمایشگاه افزود: 
اصفهان به سبب برگزاری جلسات متعدد سخنرانی 

و همایش های مختلف ب��ه وجود تاالرهای مجهز 
نیاز دارد. وی بابیان اینکه مسیر دسترسی به نمایشگاه 
نیز باید تعریض و بهسازی شود، تأکید کرد: تأسیس 
ایس��تگاه مترو در کنار محل نمایش��گاه بین المللی 
اصفهان واقع در روشن دشت نیز از جمله گزینه های 

مطرح است.

   زاینده رود
همزم��ان ب��ا روز مل��ی گل مراس��م تجلیل از 
دس��ت اندرکاران عرصه گل و گیاه استان اصفهان، 
ب��ه همت جهاد کش��اورزی، ش��هرداری و اتحادیه 
تولیدکنندگان گل اس��تان اصفهان در سالن اجاس 
مجموعه فرش��چیان برگزار ش��د. شرکت کنندگان 
این مراس��م، ساعتی قبل از برگزاری مراسم بر قبور 
شهدای اصفهان در گلس��تان شهدا حاضر شدند و 
دسته های گل، تولیدی اصفهان را نثار مزار شهدا کردند. 
کوچ��ک زاد نماینده ولی فقیه در جهاد کش��اورزی 
اس��تان اصفهان در این مراسم ضمن ذکر فضایل ماه 
رجب و شعبان، کشاورزی را خدمت به خلق دانسته 
و گفت: هیچ عبادتی باالتر از خدمت به خلق خدا و 
رفع حوائج و نیازهای مردم نیست. وی تولیدکنندگان 
عرصه کش��اورزی را پیشگاه توس��عه دانست، چرا 
که خودکفایی اولین مرحله آن رش��د کش��اورزی و 
سپس رسیدن به صادرات در این عرصه است. وی 
دستاوردهای محققان و پژوهشگران استان در عرصه 

کشاورزی را ستودنی دانس��ت و آن را قابل ارائه در 
س��طح جهانی عنوان کرد. محمد نص��ر اصفهانی، 
قائم مقام جهاد کش��اورزی اس��تان در این مراس��م 
تولیدکنندگان عرصه کشاورزی را از تولیدکنندگان 
پاک کشور و در خط مقدم تولید کشور توصیف کرد 
و س��رمایه گذاری و صادرات را از مسائل زیربنایی 
کشور دانس��ته که 17 درصد سود ناخالص داخلی 

کشور را در بر می گیرد. 
وی اذعان داشت: گل و گیاه باید درآمد مطلوبی 
برای کشاورزی کشور داشته و کشاورزی در تجارت 
کش��ور باید نقش اصلی داشته باشد که متأسفانه 
ب��ر اثر عدم س��رمایه گذاری و ص��ادرات بهینه این 
مسأله مسدود مانده است. نصر تولید گلخانه ای را 
در روزگار بی آبی راه نجات کشاورزی عنوان کرده 
کرده و گوجه فرنگی را مورد مثال قرار داد که تولید 
آن در فض��ای گلخانه و باز را در یک ابعاد معین، در 
گلخانه ها ده برابر با کیفیت بهتر دانست در صورتی 

که آب کمتری را نیز مصرف می کند. 

وی تعداد تولیدکنندگان گل در کشور را که بسیار 
اندکند در مقایسه با 4/5 میلیون کشاورز کشور ناچیز 
دانست و خواس��تار روی آوردن کشاورزان و سایر 
سرمایه گذاران به کش��ت گل و گیاهان گلخانه ای 

شد. 
نصر اصفهانی صادرات گل جهان را 100 میلیارد 
دالر و صادرات ایران را 20 میلیون دالر دانس��ت و 
اظهار داشت: توان اصفهان و کل کشور بسیار باالتر از 
این رقم است، اگر در مجموعه بازرگانی و صادرات 
کشور از این رشته حمایت شود و این در حالی است 
که ایران 8 درصد از مجموع مس��احت گلخانه های 
جه��ان را دارد و باید نقش مهم��ی در صادرات گل 

جهان ایفا کند. 
وی عدم بازاریاب��ی خارجی، عدم حمل و نقل 
صحیح و برنامه راهبردی برای آن، ایجاد رشته های 
تخصصی دانشگاهی و توسعه تعاونی ها، تشکل های 
صنفی در زمینه گل را از مهمترین مشکات این رشته 

از کشاورزی عنوان کرد.

وزیر کش��ور گفت: برای برگ��زاری انتخابات 
شوراهای اس��امی آمادگی کامل داریم. به گزارش 
فارس، مصطفی محمدنجار در بدو ورود با حضور 
در گلزار ش��هدای ش��هرکرد و ادای احترام به مقام 
ش��امخ ش��هیدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
ارتقای فرهنگ عمومی و توجه به مس��ائل فرهنگی 
از مهم ترین مسائلی است که این وزارت در دستور 
کار خود قرار داده و مدت زمانی اس��ت که براساس 
آن برنامه های متعددی را تدوین کرده اس��ت. وی به 
مهم ترین برنامه های وزارت کشور در راستای تدوین 
طرح عفاف و حجاب در کشور اشاره کرد و گفت: 
برگزاری س��تاد صیان��ت از حریم عمومی در هفت 
محور با بیش از 200 نفر، توجه به فرهنگ عمومی 
در ادارات، توجه به پوشش اسامی و ترویج پوشش 

اس��امی، اجرای برنامه های فرهنگی در حوزه های 
مختلف، برخورد با هنجارش��کنان براساس ضوابط 
قانونی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط آن بوده از 
مهم ترین اقدامات وزارت کشور است. محمدنجار 
خاطرنش��ان کرد: اج��رای برنامه ه��ای فرهنگی در 
حوزه های مختلف به وی��ژه در حوزه ادارات هم در 
بحث فرهنگ��ی و هم در بح��ث نظارتی پررنگ تر 

است. 
وزیر کش��ور تصریح کرد: حوزه های فرهنگی 
هم��واره از دغدغه ه��ای اصلی مس��ئوالن، علما و 
به ویژه مقام معظم رهبری بوده اس��ت که ایشان به 
دولت تأکید دارند که در مباحث فرهنگی فعالیت های 
خود را گس��ترده تر کند. وی ادام��ه داد: در اصل این 
موضوع که یک دولت اصولگرا با رویکرد فرهنگی 

انتخاب شده نباید تردید داشت و مدیرانی در دولت 
به کار گرفته ش��ده اند ک��ه از نظر تدین و تعهد بهتر 
از دوره های گذش��ته فعالیت می کنند. وی ادامه داد: 
دولت حمایت های خ��ود را از بخش فرهنگ چند 
برابر کرده است و بخش های مختلفی برای پیگیری 
مباحث فرهنگی وارد عرصه شده اند. محمدنجار بر 
ضرورت برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری 
تأکید کرد و گفت: البته ما همچنان تابع قانون هستیم 
و برهمین اس��اس طبق قانون انتخابات شوراها باید 
در سال جاری با شور و نشاط برگزار شود البته اگر 
تصمیم جدیدی اتخاذ شود، تابع آن نیز هستیم. وی 
در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم مصوبات بسیار 
خوبی برای توسعه و پیشرفت بیش از پیش این استان 

داشته باشیم.

کارخانه بزرگ شیر پاستوریزه شهرستان بروجن 
با نام تجاری »بام شیر ایران- بروجن« با حضور وزیر 

راه و ترابری به بهره برداری رسید. 
ب��ه گزارش فارس از ش��هرکرد، فت��اح کرمی، 
فرماندار شهرستان بروجن در حاشیه افتتاح کارخانه 
شیر پاستوریزه بام شیر ایران- بروجن با حضور حمید 
بهبهانی، وزیر راه و ترابری اظهار داشت: کارخانه شیر 
پاستوریزه بام شیر ایران با ظرفیت تولید بیش از 120 
تن در روز و پنج تن در ساعت از جمله ظرفیت های 
این شهرستان محسوب می شود. وی افزود: با افتتاح 
این کارخانه برای بیش از 90 نفر اشتغال به صورت 
مستقیم در سه شیفت کاری و برای بیش از 200 نفر 
نیز اش��تغال به صورت غیر مستقیم فراهم می شود. 

کرمی میزان سرمایه گذاری در این کارخانه را بیش 
از 16 میلیارد ریال برشمرد و گفت: برهمین اساس 
محصوالت بام ش��یر ایران به تمام اقصی نقاط ایران 
صادر می شود. وی ابداع سفرهای استانی هیأت دولت 
را از اقدامات مؤثر برای تسریع در توسعه و آبادانی 
مناطق محروم کشور دانست و گفت: برهمین اساس 
این س��فرها از نظر اقتصادی و مدیریتی بسیار حائز 
اهمیت هستند. فرماندار شهرستان بروجن تصریح 
کرد: در سفرهای اس��تانی، هیأت دولت و شخص 
رئیس جمهور با مزیت ها، توانایی ها، موانع و مشکات 
مناطق مختلف کشور آشنا می شوند و از نزدیک در 
جریان برنامه های مدیران محلی و میزان توانایی آنها 
در مدیریت مناطق متفاوت کشور قرار می گیرند. وی 

با اشاره به ایجاد ارتباط صمیمی هیأت دولت با 
مردم افزود: ارتباط��ات مردمی رئیس جمهور و 
هیأت دولت در این س��فرها سبب آشنایی بیش 
از پیش آنها با گرفتاری ها، مش��کات، نظرات و 
انتظارات مردم نیز می شود که این موضوع خود 
کم��ک قابل توجهی به اختصاص بهینه اعتبارات 
و توزیع مناس��ب منابع می کند.کرمی خاطرنشان 
کرد: سفرهای استانی هیأت دولت سبب شده تا 
فعالیت های جدید اقتصادی و تنوع در فعالیت ها 
عاوه بر به کار گی��ری مزیت های مغفول مانده، 
با افزایش ارزش افزوده اس��تان در میان مدت و 
در نتیجه افزایش درآمد س��رانه مردم در اس��تان 

شکل گیرد.

وزیر دادگس��تری گفت: جدی��ت در اعمال 
قوانین و پیگیری روند اجرایی ش��دن مصوبات 
هیأت دولت عامل اصلی توس��عه و پیشرفت در 
کشور خواهد بود. به گزارش فارس از شهرکرد، 
مرتض��ی بختیاری در نشس��ت ش��ورای اداری 
شهرستان لردگان اظهار داشت: شهرستان لردگان 
از ویژگی های بس��یار خاص و منحصر به فردی 
برخوردار اس��ت که نیازمند توجه بیش از پیش 

مسئوالن است. 
وی اع��زام کاروان پی��اده از این شهرس��تان 
ب��ه مرقد مطه��ر را تجلی گر غی��رت دینی مردم 
والیتم��دار ای��ن شهرس��تان برش��مرد و گفت: 
برهمین اس��اس وجود 283 ش��هید گلگون کفن 
در این شهرستان تأیید دیگری بر والیتمداری و 
غیرت دینی مردمان این سرزمین است. بختیاری 

خدمت ب��ه م��ردم را از بزرگ تری��ن افتخارات 
دانس��ت و گفت: اجرای عدالت اجتماعی یعنی 
خدم��ت بی منت ب��ه مردم تا ب��ا همت و تاش 
مضاعف مس��ئوالن اجرایی در س��طح کان و به 
دنبال آن در سطح شهرستان شاهد رشد و توسعه 

متوازن در سطح جامعه باشیم. 
بختی��اری با تأکی��د بر اینکه دول��ت تمامی 
حمایت خود را در مناطق محروم و کم  برخوردار 
جاری و س��اری کرده اس��ت، گف��ت: برهمین 
اساس مسئوالن باید با مشاهده بیکاری در مناطق 
مختلف کش��ور خود را سرزنش کرده و عزم را 
در راس��تای رفع صبغ��ه محرومیت از چهره این 
شهرس��تان بیش از پیش جزم کنند. وی تصریح 
کرد: در این راستا سیاس��ت محرومیت زدایی از 
مناطق محروم سیاس��ت قطعی دولت نهم و دهم 

است که با جدیت آن را پیگیری می کند. 
وزی��ر دادگس��تری تصریح ک��رد: مصوبات 
دول��ت باید پس از ط��رح در جلس��ه کارگروه 
هیأت دول��ت به مردم اباغ و با جدیت پیگیری 
تا روند اجرایی شدن مصوبات با زمان کوتاه تری 
اجرایی و عملیاتی ش��ود. وی وجود مجتمع های 
کش��اورزی، دامداری، دامپروری و گلخانه ای را 
از ظرفیت های ممتاز این شهرس��تان عنوان کرد 
و گفت: مس��ئوالن اس��تانی و شهرس��تانی باید 
از این ظرفیت ها به نحو احس��ن اس��تفاده کنند. 
بختیاری ادامه داد: صنایع تکمیلی مکمل توسعه 
اقتصادی منطقه است که با ایجاد امنیت در بخش 
کشاورزی بسترساز ارتقای سطح سرمایه گذاری 
و حض��ور بیش از پیش س��رمایه گذاران در این 

شهرستان می شود. 

گلکاران اصفهانی تولیدات خود را نثار مزار شهدا کردند

وزیر کشور:
براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمي آمادگي کامل داريم

با حضور وزیر راه و ترابری:
کارخانه »بام شیر ايران- بروجن« افتتاح شد

وزیر دادگستري:
جديت در اعمال قوانین بسترساز توسعه کشور است 

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنایع گفت: تاکنون در 12 س��فر دور 
س��وم هیأت دولت دو هزار تصمیم در راستای تسهیل امور واحدهای تولیدی 
کش��ور گرفته ش��ده اس��ت و درصورت نیاز این تصمیمات ب��ه مصوبه تبدیل 
خواهند شد. افشین روغنی در گفتگو با ایرنا در شهرکرد افزود: این تصمیم گیری ها 
با هدف کمک به توسعه بخش صنعت و رفع نیازهای این بخش مهم اقتصادی 
و اش��تغال زایی و سرعت بخشی به مس��ائل اجرایی صورت گرفته است. وی 
اظهار داش��ت: ستاد تس��هیل امور تولیدی روزهای شنبه هر هفته با حضور در 
استانها به بررس��ی مشکات ش��هرکهای صنعتی و تولیدکنندگان می پردازند. 
روغنی افزود: تاکنون در غالب 9 سفر استانی ستاد یکهزار و 200 مصوبه توسط 
مدیران برای گره گش��ایی از مشکات صنعتگران تصویب شده است. وی بیان 
داشت: مصوبات مذکور در قالب 60 موضوع مختلف از جمله سرمایه گذاری، 
ش��هرکهای صنعتی و امور معادن و صنایع معدنی بوده است. وی تصریح کرد: 
54 درصد این مصوبات در راس��تای تس��هیل امور بانکی با حضور کارشناسان 

بانکها مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: هرکدام از مس��ائل بررس��ی شده دارای کد رهگیری هستند و تا 

زمان حصول نتیجه پی گیری می شوند.

ش��هردار ش��هرکرد از افتتاح پارک بانوان این ش��هر همزم��ان با 13 رجب 
مصادف با والدت امام علی )ع( خبر داد. به گزارش فارس از شهرکرد، اردشیر 
نوری��ان در حاش��یه بازدید مصطف��ی محمدنجار، وزیر کش��ور از پارک بانوان 
ش��هرکرد اظهار داشت: پارک بانوان ش��هرکرد به عنوان یک الگوی کشوری با 
داش��تن امکانات ورزش��ی و تفریحی برای استفاده بانوان آماده شده است. وی 
افزود: این طرح زیباس��ازی و مفرح با اعتبار 8 میلیارد ریال س��اخته شده است 
که در تاریخ 13 رجب همزمان با والدیت امام علی )ع( به بهره برداری می رسد. 
نوری��ان ادامه داد: جانمایی زمین دو و میدانی، اس��کیت، دوچرخه س��واری و 
همچنین تنیس از جمله امکانات ورزش��ی این بوستان است. شهردار شهرکرد 
اضافه کرد: تاکنون مبلغ 850 میلیون تومان به منظور ایجاد و راه اندازی بوستان 
ویژه بانوان هزینه ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: این در حالی ا س��ت که برای 
تکمیل فاز دوم و سوم این پارک افزون بر 2/5 میلیارد تومان دیگر اعتبار مورد 
نیاز اس��ت. نوریان خاطرنشان کرد: روند احداث فاز دوم و سوم این پارک در 
بحث تأس��یس و جانمایی خدمات تجاری است. شهردار شهرکرد همچنین در 
ادامه به کلنگ زنی خیابان یاس��ر اش��اره کرد و گفت: این خیابان به طول 620 
متر و عرض 25 متر با مس��احت آزادس��ازی 15 هزار و 500 مترمربع با برآورد 
اولیه 340 میلیون تومان توس��ط وزیر کشور کلنگ زنی شد. وی ادامه داد: زمان 
اجرایی ش��دن این پروژه یک ماه برآورد شده است که با راه اندازی این خیابان 

امکان اتصال خیابان فارابی شمالی به محله گودال چشمه میسر می شود.
نوری��ان هدف این پ��روژه را کاهش هزینه های حم��ل و نقل عنوان کرد و 
گفت: جلوگیری از س��وانح رانندگی و دفع زباله از دیگر اهداف اجرایی شدن 
این طرح اس��ت. کلنگ زنی زیرگذر خیابان دشتی در شهرکرد، بازدید از بافت 
فرس��وده ش��هرکرد در جوار امامزادگان حکیمه و حلیم��ه خاتون و حضور در 
کارگروه شورای اداری شهرس��تان شهرکرد از دیگر برنامه های وزیر کشور در 

دور سوم سفر هیأت دولت به چهارمحال و بختیاری است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با تصویب مصوبه تدوین شده 
برای استان چهارمحال و بختیاری 10 درصد از جغرافیای استان تحت حفاظت 

سازمان محیط زیست قرار می گیرد. 
به گزارش فارس از شهرکرد، محمدجواد محمدی زاده در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: سفر سوم دولت با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه های استان در 
راستای اجرایی کردن مصوبات سفرهای گذشته و بررسی چالش ها، نارسایی ها 
و تنگناهایی موجود در اس��تان به منظور چاره اندیشی و رفع مشکات صورت 

گرفته است. 
وی افزود: شناخت ظرفیت ها، توانایی ها و فرصت های موجود در سفرهای 
گذش��ته، هفت مصوبه برای این اس��تان که عملیات اجرایی آن به صورت 100 
درصد عملیاتی ش��ده اس��ت. محمدی زاده از اختصاص مبلغ 2 میلیارد ریال به 
منظور آموزش و تنویر افکار عمومی از محل اعتبارات اس��تانی و ملی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت خبر داد و گفت: برهمین اس��اس مطالعه منطقه فسیلی 
باباحی��در برای ارتقای منطقه حفاظت ش��ده در 400 هکت��ار، انجام مطالعات 
جامع و تفضیلی مناطق حفاظت شده هلن، قیصری و شیدان به نسبت مساوی 
از محل اعتبارات اس��تانی و ملی س��ازمان محیط زیست در سال های 91- 89، 
صدور اس��ناد مالکیت مناطق تحت مدیریت استان از جمله مصوبات دور سوم 

سفر هیأت دولت به استان است. 
مع��اون رئیس جمهور ادامه داد: اختصاص مبل��غ 8 میلیارد ریال به منظور 
تس��هیل و س��اماندهی مناطق نظیر سندکش��ی مناطق، تجهیزات بی سیم، ایجاد 
شبکه انرژی خورشیدی و تجهیز پاسگاه ها، اختصاص مبلغ 3 هزار میلیون ریال 
برای خرید 10 دس��تگاه خودروی سواری کمک دار صحرایی، تبدیل وضعیت 
استخدامی نیروهای قراردادی و شرکتی اداره حفاظت محیط زیست کل استان 
ب��ه تع��داد 43 نفر به پیمانی همراه با اختصاص 43 ردیف پس��تی از دیگر این 

مصوبات است. 
وی اضافه کرد: اختصاص مبلغ 14 میلیارد ریال به منظور احداث و تکمیل 
12 پاس��گاه محیط بانی، اختصاص مبلغ 7 میلیارد ریال برای تجهیز این واحدها 
با توافق وزارت نیرو که در جلسه هیأت دولت در دستور کار قرار گرفته است. 
محم��دی زاده از اختصاص اعتبار 6 میلیارد ریال برای مطالعه و تدوین اس��ناد 
راهبردی استان به منظور سند آمایش سرزمین خبر داد و گفت: برهمین اساس 
ای��ن میزان اعتبار برای نصب 12 دس��تگاه آلودگی آب با هدف پایش لحظه ای 
رودخان��ه ای زاینده رود و کارون طی س��ال های 90- 89 با هماهنگی س��ازمان 

محیط زیست به تصویب هیأت دولت می رسد. 
وی تصریح کرد: به طور کلی 11 مصوبه در بخش محیط زیس��ت در نظر 
گرفته شده است که این تعداد مصوبات با افزایش اعتبارات به میزان چهار برابر 

نسبت به سفرهای گذشته هیأت دولت عزم جدی دولت را نمایانگر است. 
محمدی زاده با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری یک درصد از خاک کشور 
را در برگرفته اس��ت از اهمیت فراوان زیس��ت محیطی برخوردار است، گفت: 
این در حالی  است که از 370 هزار هکتار جنگل در این استان 44 هزار هکتار 
آن توس��ط سازمان محیط زیست حفاظت شده است در حالی که براساس نرم 

بین الملل باید 10 درصد از مناطق هر استان یا کشور تحت حفاظت باشد. 
وی خاطر نش��ان کرد: امروز با تصویب مصوبه تدوین ش��ده برای اس��تان 
چهارمحال و بختیاری 10 درصد از جغرافیای اس��تان تحت حفاظت س��ازمان 

محیط زیست قرار می گیرد.

   زاینده رود
جلس�����ه س���تاد 
اردوهای  پش��تیب���انی 
هج��رت 3 بس������یج 
س��ازندگی در مح���ل 
اصفه��ان  اس��تانداری 
مس����ئوالن  حضور  با 
ادارات، رده های بسیج 
ادارات و مس�����ئوالن 
استانداری استانداری و 
بسیج سازندگی برگزار 
ش��د در این نشس���ت 
سردار س��لیمانی، ذاکر 
اس���تاندار،  اصفهان��ی 

صمصام ش��ریعت معاون عمرانی استانداری و س��رهنگ انوری از فرماندهان 
قرارگاه بسیج سازندگی حضور داشتند.

جلس��ه با پخش فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اوقات فراغت 
دانش آموزان و نقش بس��یج سازندگی آغاز شد، در ادامه سرهنگ انوری دبیر 
س��تاد و پشتیبانی اردوهای هجرت 3 در خصوص برنامه های این ستاد گفت: 
رفع مش��کات خانواده هایی که در خطر آس��یب اجتماعی هس��تند مبارزه با 
بیماریهای فراگیر نظیر س��الک، همکاری در برگزاری جش��ن عاطفه ها، اعزام 
بیش از 650 تیم پزش��کی عموم��ی و متخصص به مناطق محروم و آموزش و 
پیشگیری و کمک در درمان اعتیاد از فعالیت های این ستاد و بسیج سازندگی 
بوده اس��ت. انوری تصریح کرد: در بخش مبارزه با اعتیاد 113 هزار نفر مورد 
آموزش قرار گرفته اند و بس��یج در این راه تعامل مطلوبی با بهزیس��تی و ستاد 
مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی داش��ته اس��ت همچنین در بسیج فرهنگیان 
و آم��وزش فنی حرفه ای و مهارتی در روس��تاها با تعامل پایگاه های مقاومت 
دس��تاوردهای خوبی کسب شده اس��ت. وی فعالیت بسیج سازندگی در زمینه 
اش��تغال را در حوزه معرفی بس��یجیان و سایر افراد به مراکز فنی و حرفه ای و 
کاریابی و نیز اس��تفاده از تسهیات و پروژه های اش��تغال عنوان کرد و اعزام 
52 گروه دانش��جوی بس��یجی به مناطق محروم جهت تأثیرگذاری در خدمات 
مش��اوره ای و فرهنگی و اعزام 3000 نفر از طاب بس��یجی به روستاها را از 
دستاوردهای این ستاد عنوان کرد. انوری از فرماندهان بسیج سازندگی در سپاه 
صاح��ب الزمان: فعالیت 1556 نفر بس��یجیان به م��دت 259 هزار و 962 روز 
کاری در زمینه انجام پروژه های عمرانی و مهندس��ی در بسیج مهندسی استان 
را از خدمات مفید عمرانی بس��یج س��ازندگی قلمداد کرد و در مورد طرحهای 
در دس��ت اقدام بسیج سازندگی اظهار داش��ت: انتقال آب منطقه شجاع آباد و 
تعدادی از روس��تاهای کاش��ان، پروژه های انتقال آب س��گزی، عمران گلزار 
ش��هدای دینان، فلس گذاری و جدول گذاری روس��تاها، مرمت گلزار شهدای 
گز، س��اخت سالن ورزش��ی عاش��ق آباد، اجرای عملیات های بیابان زدایی و 
اجرای عملیات جاده س��ازی در سمیرم و شهرضا از طرحهای در دست اقدام 
جهادی در بس��یج س��ازندگی اس��ت. انوری اضافه کرد: در برنامه های طرح 
هج��رت 3 در س��ال 89 حجم تعداد ثبت نام ش��ده ها 100 ه��زار نفر، دانش 
آموزان، 34 هزار نفر روز، دانش��جویان 43 هزار نفر روز بس��یجیان متخصص 
بوده اس��ت که نیاز به س��قف 200 هزار نفر روز برای اردوهای طرح هجرت 
3 اس��ت و اعتبار 750 میلیون تومان هزینه پوش��ش خدمات افراد در طرحهای 

بسیج سازندگی تأمین شده است.
دبیر س��تاد و پش��تیبانی طرح هجرت 3 افزود: یک میلیون و 653 هزار و 
940 نفر در پروژه های عمرانی، جهادی، بهزیس��تی و س��ازندگی بسیج تحت 

پوشش قرار می گیرند.
سردار سلیمانی فرمانده سپاه صاحب الزمان در این جلسه اردوهای هجرت 
و طرحهای جهادی را زیباترین فرصت برای پر کردن اوقات فراغت در جهت 
محرومی��ت زدای��ی از جامعه توصیف ک��رد و در خصوص تش��کیل قرارگاه 
محرومیت زدایی کوثر در اس��تان اصفهان گفت: اگر چه محرومیت زدایی تنها 
وظیفه بس��یج نیس��ت اما این س��ازمان به صورت موازی با ارگانهای متولی و 
در راس��تای راهکارهای دولت در این امر مش��ارکت می کند، سردار سلیمانی 
تصریح کرد، قرارگاه محرومیت زدایی کوثر با مأموریت، بررس��ی، هماهنگی و 
برنامه ریزی و بس��یج منابع خدماتی و اقتصادی در امر محرومیت زدایی و فعالیت 
در راس��تای پایداری نظام عدالت محور کش��ور مش��غول به کار شده است و 
کمیته های مختلفی مانند: کمیته شناسایی مناطق محروم، جذب اعتبارات، فنی 
و مهندس��ی، عملیات عمرانی، بهداشتی و درمانی و... همگام با سایر نهادهای 

کشوری و ادارت و همراهی بسیج تشکیل خواهند شد.
فرمانده س��پاه صاحب الزمان افزود: نهضت س��ازندگی در کش��ور در دهه 
عدالت و پیش��رفت با همکاری دولت در حال حرکت است و بسیج سازندگی 
ب��ه فرمان رهب��ری معظم انقاب نی��ز در امتداد حضور دس��تگاههای دیگر با 
کمک بس��یجیان، دانش آموزان و دانش��جویان در مناط��ق محروم وارد نهضت 
سازندگی شده است و در استان اصفهان با عنایت مدیران کل و مسئوالن استان 
فعالیت های مهمی انجام شده و استان اصفهان را در رتبه اول بسیج سازندگی 
کش��ور قرار داده اس��ت. وی اظهار امیدواری کرد که در سال 89 و بعد از آن، 
فعالیت بس��یج سازندگی گس��ترش یافته و قرارگاه محرومیت زدایی در تعامل 
با س��ایر بخش ها مشکات روس��تاها از قبیل انتقال آب، جاده، مسجد، حمام، 
پل، خانه بهداش��ت و... را حل کند. سردار سلیمانی اذعان داشت: فعالیت های 
محرومیت زدایی به صورت همکاری با نهادهای کشوری صورت می پذیرد و 
همکاری با قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء و تعامل با نمایندگی آن در استان 
اصفهان و اس��تفاده از امکانات آن فرصت خوبی برای بس��یج سازندگی استان 

به وجود آورده است.
مهندس صمصام شریعت معاون استاندار در این جلسه از مسئوالن ادارات 
خواس��ت تا کارنامه همکاری خود با بسیج سازندگی را عنوان کرده و آمادگی 
خود را در مس��یر تعامل در بخش های مختلف فعالیت بسیج سازندگی اعام 
دارند که در این راس��تا مسئوالن ادارات اس��تان به بیان همکاری های خود با 
س��تاد پش��تیبانی طرح های هجرت پرداخته و توانایی ه��ای خود در کمک به 

طرحهای بسیج سازندگی استان را اعام داشتند.

مدیرعام��ل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان اعام ک��رد: تولید فوالد در حال 
حاضر س��االنه حدود 12 میلیون تن اس��ت که با طرح های در دس��ت اجرا، به 
زودی ب��ه 19 میلیون تن افزای��ش می یابد. به گزارش موج از اصفهان، مهندس 
رجایی با اشاره به واگذاری 80 درصد سهام فوالد مبارکه گفت: صنعت فوالد 

ایران به سرعت درحال طی مسیر خصوصی سازی است. 
وی اج��رای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به نفع صنعت فوالد دانس��ت 
و افزود: چنانچه این قانون به درس��تی در کش��ور اجرا شود، صنایع مختلف  به 
ویژه صنعت فوالد از آن بهره مند خواهند شد. رجایی در ادامه با اشاره به نقش 
انکارناپذیر صنعت فوالد در تولید ثروت ملی، تنها راه نجات کشور را صنعتی 
ش��دن، به ویژه صنعت ملی دانست و تصریح کرد: از آنجا که چشم دوختن به 
بازار داخلی، بخش فوالد کشور را دچار آسیب می کند، مدیران صنعت فوالد 
بای��د به بازارهای صادراتی فکر کنند. رجایی افزود: وزارت صنایع و معادن از 
بومی س��ازی صنعت فوالد اس��تقبال می کند. بنابراین باید تاش ش��ود،  با تکیه 
ب��ر دانش فن��ی روز و تجارب داخلی،  میزان ارزب��ری صنعت فوالد به حداقل 

ممکن برسد.

معاون وزیر صنایع
2 هزار تصمیم براي تسهیل امور 
واحدهاي تولیدي کشور اخذ شد

همزمان با 13 رجب؛
پارك بانوان شهرکرد 

بــه بــهره برداري مي رســد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
10 درصد از جغرافیاي 

چهارمحال و بختیاری تحت حفاظت 
محیط زيست قرار مي گیرد

سردار سلیمانی فرمانده سپاه صاحب الزمان:
اصفهان مقام اول 

در بسیج سازندگی کشور  

تولید فوالد در ايران 
به 19 میلیون تن مي رسد  
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آگهی ابالغ اجرائیه
261/خ در پرونده کاسه 810/88 ح/3 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
محکوم له آقای حسین قاسمی نژاد به وکالت از آقایان 1- حسین اخوان صراف 
2- دکت��ر فرزاد صدوقی تقاض��ای صدور اجرائیه دادنامه ش��ماره 1388/10/17 
/8809970350301196 این دادگاه را نموده که به موجب آن محکوم علیه آقای 
س��عید فضائلی فرزند عزت اله محکوم اس��ت به ایفای تعه��دات قرارداد مورخ 
1388/4/4 و بر اساس سند ضمیمه 2 قرارداد پیوست پرونده و نیز پرداخت مبلغ 
971/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه 

قانونی در حق خواهان و نیز پرداخت حق االجرای دولتی
ل��ذا با توجه ب��ه مجهول الم��کان بودن محکوم علی��ه در اجرای م��اده 9 قانون 
اج��رای احکام مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اصفهان 
درج و آگهی می ش��ود تا محکوم علیه ظرف مهلت ده روز پس از نش��ر آگهی 
نس��بت به اج��رای مفاد دادنامه اقدام نماید و اال پ��س از انقضای مهلت از طریق 
اجرای احکام حقوقی دادگس��تری نس��بت به اجرای دادنامه ف��وق اقدام خواهد 
ش��د. در این صورت برای عملی��ات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری صورت نمی 
گی��رد. مگر اینک��ه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبًا به قس��مت اجرا اطاع 

 

دهد. 
م الف/ 4060

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی تأسیس
268/خ شماره: 1069/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت بهین سازه آراج سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/16 تحت ش��ماره 40725 و شناس��ه ملی 
10260584226 در ای��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��یده و در تاری��خ 1389/03/16 از 
لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
 جهت اط��اع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی

 می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کلیه امور داخل و خارج کش��ور در رش��ته های ساختمانی، صنعتی و ابنیه 
اعم از آجری، س��نگی، فل��زی، بتونی و صنعتی – طراح��ی – تولید – مونتاژ و 
اجرای انواع ساختمان، ماشین آالت، قطعات صنعتی و ارائه فن آوری، طراحی و 
اجرای قسمتهای مختلف ساختمان با توجه به متریالهای موجود و انجام خدمات 
مدرن ساختمانی و صنعتی – صادرات و واردات – خرید و فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی – تهیه و توزیع انواع تجهیزات س��اختمانی و صنعتی – ش��رکت 
در مناقص��ات، مزای��ده های دولتی، خصوصی و خارجی، اخذ وام و تس��هیات 
از بانکهای دولتی، خصوصی و خارجی و هرگونه عملی که با موضوع ش��رکت 

مرتبط باشد. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان کوی امیریه – خیابان ششم – فرعی دوم 

– پاک 28 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین 
ط��ی گواهی بانکی ش��ماره 53672058 م��ورخ 1389/03/10 نزد بانک تجارت 

شعبه رودکی پرداخت گردیده است.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای مهدی شایسته مهر به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- خانم معصومه جهانگیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای مهدی طلیعه گللو به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- خانم سکینه صداقت گللو به سمت قائم مقام مدیرعامل 

5-5- آق��ای مه��دی طلیعه گللو به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای محمد ناصر فهیمی پور به عنوان بازرس اصلی.

2-8- آقای سید احسان بینا به عنوان بازرس علی البدل.
3984/6/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
269/خ شماره: 1056/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت عالی سازان ناژوان سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/16 تحت ش��ماره 40718 و شناس��ه ملی 
10260584100 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/03/16 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطاع 

عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

امور عمرانی و س��اخت و س��از ابنیه و ساختمان و انجام خدمات وابسته از قبیل 
طراحی – محاس��به و نقشه کشی و نقشه برداری – اجرا – نظارت – راهسازی 
– فعالیته��ای بازرگانی مج��از – صادرات و واردات کااله��ای مجاز بازرگانی – 
طراحی و اجرای فضای س��بز و کلیه امور عمرانی و مش��اوره طرحهای عمرانی 

– عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان کوی ولیعصر – ک��وی علویه همایونی – 

 c 676 کوی معرفت - فرعی 15 – پاک
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین 
ط��ی گواهی بانکی ش��ماره 53616023 م��ورخ 1389/02/16 نزد بانک تجارت 
ش��عبه سه راه سیمین پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 

سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای حسن باقر هادی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای مجید طالبی علی آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای محسن طالبی علی آبادی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای اکبر باقر هادی به سمت عضو هیأت مدیره 

5-5- آقای محسن طالبی علی آبادی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای 
آقایان حس��ن باقر هادی )رئیس هیأت مدیره( و محس��ن طالبی )مدیرعامل( و با 

مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- خانم سمانه عطابخش به عنوان بازرس اصلی.

2-8- خانم صغرا صادقی علی آبادی به عنوان بازرس علی البدل.
3984/7/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی مزایده
280/خ ش��عبه 22 اج��رای احکام حقوق��ی خانواده دادگس��تری اصفهان در نظر 
دارد در خصوص پرونده اجرایی کاس��ه 890020 له خانم ناهید دس��ت پیمان 
و علی��ه آقای مجتبی ایزدی فرزند جال بخواس��ته مطالبه مهریه به میزان پانصد 
قطعه س��که بهار آزادی 1/540/000/000 ریال و 27/124/576 ریال وجه نقد و 
1/292/491 ری��ال هزینه دادرس��ی و 3/356/228 ریال حق االجرا و یک میلیون 
ریال هزینه کارشناس��ی و هش��ت هزار تومان هزینه درج آگهی که جمعا به مبلغ 
1/572/853/295 ری��ال، جلس��ه مزای��ده ای به منظور فروش یکب��اب آپارتمان 
مس��کونی واقع در خانه اصفه��ان خیابان ارغوان کوچه ش��کوفه پ 17 مجتمع 
یاس واحد ش��ماره 10 به ش��ماره ملک 10810 فرعی از پاک 25/6413 بخش 
14 ثبت اصفهان با انباری ش��ماره 1088 طبق برگ معامات و س��ند تنظیمی در 

تاریخ 86/3/19 به ش��ماره 182/136 صفحه 158 دفتر 388 به ثبت رس��یده و به 
نام محکوم علیه انتقال یافته اس��ت آپارتمان مزبور دارای 85/6 مترمربع مساحت 
می باش��د مجتمع مورد بازدید از س��تونهای بتن آرمه با سقف های تیرچه بلوک 
با نماهای نمای جنوبی و حیاط از آجر 3 س��انت احداث ش��ده اس��ت و دارای 
آسانس��ور می باشد کف آن س��رامیک دیوارهای گچ و نقاش��ی، حمام و توالت 
کاش��ی کاری و کف ها س��رامیک اس��ت و همه تجهیزات آب و فاضاب و گاز 
مش��ترک و برق مس��تقل ارزش شش��دانگ آن با انباری و مش��اعات یاد شده در 
س��ند بقرار هر مترمربع 8/800/000 ریال معادل 753/280/000 ریال )هفتصد و 
پنجاه و س��ه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال( قابل ارزیابی و برآورد قیمت 
اع��ام می گ��ردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در محل از آن 
از پاک دیدن کرده و جهت ش��رکت در خرید بتاریخ 89/4/10 ساعت 10 صبح 
در دفتر این اجرا اتاق 109 طبقه اول س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان 
خیابان شهید نیکبخت حاضر شوند و فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده 
کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ 
تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و هزینه های مربوطه 

را متقبل شود.
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه 22 خانواده )حقوقی( اصفهان

آگهی تأسیس
271/خ شماره: 1096/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت ساراب هنر پارس سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/18 تحت ش��ماره 40744 و شناس��ه ملی 
10260584420 در ای��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��یده و در تاری��خ 1389/03/18 از 
لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
 جهت اط��اع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی 

می شود.
1- موضوع شرکت:

طراح��ی س��اختمانهای مس��کونی – تج��اری – اداری – صنعت��ی و نظامی – 
شهرس��ازی – انجام مطالع��ات و تهیه طرحهای مقدمات��ی – مرحله اول و دوم 
و مدیری��ت مص��رف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه پ��روژه های مجموعه های 
مسکونی – ساختمان های تجاری – ساختمانهای اداری، صنعتی و کارخانجات 
– مراکز مکانیزه و س��اختمانهای مربوط به خدمات شهری و ساختمانهای خاص 
نظامی و انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه و عمران و حوزه 
نفوذ و تفضیلی ش��هرها – طرحهای هادی ش��هری – طرحهای آماده س��ازی – 
طرحهای حفاظت ش��هرها در برابر حوادث و زیباسازی شهری – اخذ نمایندگی 
مج��از داخلی و خارجی – صادرات و واردات کاالهای مجاز و همچنین اجرای 

تمامی موارد فوق. 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سپاهان شهر – خوارزمی 3- خیابان شریف 

– نبش شاداب - پاک 124
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 400/000 ریال توسط مؤسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 32301 مورخ 1389/03/03 نزد بانک صادرات شعبه 
خواجو اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 

می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای محمد بهاروند به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای زاهد صفی خانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- خانم تبسم صفی خانی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- خان��م تبس��م صفی خانی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای 
 مدیرعام��ل و رئی��س هیأت مدی��ره هر یک ب��ه تنهایی و با مهر ش��رکت معتبر 

است.
7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای هومان اسدی بروجنی به عنوان بازرس اصلی.

2-8- آقای علی صادقی به عنوان بازرس علی البدل.
3984/9/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تغییرات 
272/خ شماره: 4103/ث – 89/3/18

تغییرات در شرکت سامانه نوین سپاهان
سهامی خاص، ثبت شده به شماره 20596 و شناسه ملی 10260414572 

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ 89/3/13 تغییرات 
زی��ر در ش��رکت نامبرده بعمل آمده اس��ت: 1( آقایان محم��د میرمحمد صادقی 
و رضا میرمحمد صادقی و خانم ش��هین س��خاوت بس��مت اعضاء اصلی هیأت 
مدیره برای مدت دو س��ال و آقایان محمدتقی ش��کرآمیز و سیدمحس��ن حاجی 
زرگرباش��ی به ترتیب بس��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 
یکس��ال انتخاب گردیدن��د. 2( هیأت مدیره از بین خود آق��ای محمد میرمحمد 
صادقی را بس��مت رئیس هیأت مدیره، خانم ش��هین س��خاوت را بسمت نایب 
رئیس هیأت مدیره و آقای رضا میرمحمد صادقی را بس��مت مدیرعامل ش��رکت 
تعیی��ن نمودند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت ب��ا امضاء رئیس 
هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت؛ ضمنًا مدیرعام��ل مجری مصوبات 
هیأت مدیره می باش��د. 3( روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی ها و دعوتنامه 
 های ش��رکت تعیین ش��ده اس��ت؛ امضای ذیل ثبت در تاری��خ 89/3/18 تکمیل 

گردید. 3984/10 /م الف
آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

آگهی تأسیس
273/خ شماره: 1102/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت نگین همت ایرانیان سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/18 تحت ش��ماره 40749 و شناس��ه ملی 
10260584469 در ای��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��یده و در تاری��خ 1389/03/18 از 
لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردی��ده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
 جهت اط��اع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی 

می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کلیه فعالیتهای حس��ابداری، بازرگانی و همچنین ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصی و دولتی – تأمین نیروی انس��انی موقت مورد نیاز ش��رکتها و 
ارگانه��ا و نهادهای خصوصی و دولت��ی در کلیه زمینه ها و هرگونه اموری که به 

نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان رکن الدوله – کوچه شهید طباطبائی 

– پاک1 – واحد1.
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 22834 مورخ 1389/02/25 نزد بانک صادرات شعبه 
چه��ارراه نورب��اران اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد 

صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای محمد کیانی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای محمدرضا عباسی کوپائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای رضا کیانی شیخ آبادی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای رضا کیانی ش��یخ آبادی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند.
6- دارن��دگان ح��ق امض��اء: کلی��ه اوراق و اس��ناد مال��ی  تعه��دآور ش��رکت 
ب��ا امض��ای دو نف��ر از اعض��ای هی��أت مدی��ره متفقًا و ب��ا مهر ش��رکت معتبر 

 

است.
مدی��ره  هی��أت  مصوب��ات  مج��ری  مدیرعام��ل  مدیرعام��ل:  اختی��ارات   -7 

می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- خانم فاطمه کیانی به عنوان بازرس اصلی.
2-8- آقای مهدی حدادی به عنوان بازرس علی البدل. 3984/11/ م الف

منصور آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

همگ��ی ما می دانیم که انیش��تن ای��ن  فرمول 
]mc=]2 را کش��ف کرد. اما واقعیت آن اس��ت که 
چیز های کم��ی در مورد زندگ��ی خصوصی اش 
می دانیم، خودتان را با این هش��ت مورد، شگفت 

زده کنید!
1- او با سر بزرگ متولد شد

وقتی انیش��تن ب��ه دنیا آمد خیلی چ��اق بود و 
س��رش خیلی بزرگ تا آنجایی که مادر وی تصور 
می کرد فرزندش ناقص اس��ت، اما بعد از چند ماه 

سر و بدن او به اندازه های طبیعی بازگشت.
ــور  ــه تص ــی آنچ ــه خوب ــه اش ب 2- حافظ

می شود، نبود
مطمئنًا انیش��تن می توانس��ته کتابهای مملو از 
فرم��ول و قوانین را حفظ کند، ام��ا برای به یاد آوری 
چیزه��ای معمول��ی واقع��ًا حافظه ضعیفی داش��ته 
است. او یکی از بدترین اشخاص در به یاد آوردن 
س��الروز تولد عزیزان بود و عذر و بهانه اش برای 
این فراموشکاری، مختص دانستن آن ]تولد[ برای 

بچه های کوچک بود.
3- او ازداستانهای علمی، تخیلی متنفر بود

انیش��تن از داس��تانهای تخیلی بی��زار بود. زیرا  
احساس می کرد، آنها باعث تغییر درک عامه مردم 
از علم می ش��وند و در عوض به آنها توهم باطلی 
از چیزهای��ی ک��ه حقیقتًا نمی توانن��د اتفاق بیفتند 

می دهد.
ب��ه بی��ان او »من هرگ��ز در مورد آین��ده فکر 
نم��ی کنم، زیرا آن ب��ه زودی می آید.« به این دلیل 
او احساس می کرد کسانی که به طور مثال بشقاب 
پرنده ه��ا را می بینند باید تجربه هایش��ان را برای 

خود نگه دارند.
4- او در آزمون ورودی دانشگاهی اش رد شد

درس��ال 1895 در سن 17 س��الگی، انیشتن که 
قطعًا یک��ی از بزرگترین نوابغی اس��ت که تاکنون 
متولد ش��ده، در آزمون ورودی دانشگاه فدرال پلی 

تکنیک سوئیس رد شد.
در واق��ع او بخش علوم و ریاضیات را پش��ت 

س��ر گذاش��ت ولی در بخش ه��ای باقیمانده، مثل 
تاریخ و جغرافی رد ش��د. وقتی که بعدها از او در 
این رابطه س��ؤال شد او گفت: آنها بی نهایت کسل 
کنن��ده بودند و او تمایلی برای پاس��خ دادن به این 

سؤاالت را در خود احساس نمی کرد.
5- عالقه ای به پوشیدن جوراب نداشت

انیشتن در سنین جوانی دریافته بود که شصت 
پا باعث ایجاد س��وراخ در جوراب می شود. سپس 
تصمیم گرفت که دیگ��ر جوراب به پا نکند و این 
ع��ادت تا زمان مرگش ادامه داش��ت. عاوه بر این 
او هرگز برای خوش��ایند و عدم خوشایند دیگران 
لباس نمی پوش��ید. او عقیده داش��ت یا مردم او را 
می شناس��ند و یا نمی شناسند. پس این مورد قبول 
واقع ش��دن آن هم از روی پوش��ش چ��ه اهمیتی 

می تواند داشته باشد؟
6- او فقط یکبار رانندگی کرد

انیش��تن برای رفتن به س��خنرانی ها و تدریس 
در دانش��گاه، از رانن��ده مورد اطمین��ان اش کمک 

می گرفت. راننده وی نه تنها ماش��ین اورا هدایت 
می کرد، بلکه همیشه در طول سخنرانی ها در میان 

شنوندگان حضور داشت.
انیش��تن، س��خنرانی مخص��وص به خ��ود را 
انجام می داد و بیش��تر اوق��ات راننده اش، به طور 
دقیق��ی آنها را حفظ می کرد. یک روز انیش��تن در 
حال��ی که در راه دانش��گاه بود، با ص��دای بلند در 
ماش��ین پرسید: چه کسی احساس خستگی می کند؟ 
راننده اش پیش��نهاد داد که آنها جایش��ان را عوض 
کنن��د و او جای انیش��تن س��خنرانی کند، س��پس 
انیش��تن به عنوان راننده او را به خان��ه بازگرداند. 
عدم شباهت آنها مس��أله خاصی نبود. انیشتن تنها 
در یک دانش��گاه اس��تاد بود و در دانش��گاهی که 
سخنرانی داش��ت، کسی او را نمی شناخت و طبعًا 
نمی توانس��ت او را از رانن��ده اصلی تمییز دهد. او 
قبول کرد، اما کم��ی تردید در مورد اینکه اگر پس 
از س��خنرانی سؤاالت سختی از راننده اش پرسیده 
شود، او چه پاسخی خواهد داد، در درونش داشت. 

به هر حال سخنرانی به نحوی عالی انجام شد، ولی 
تصور انیش��تن درس��ت از آب در آمد. دانشجویان 
در پایان سخنرانی انیش��تن جعلی شروع به مطرح 
کردن س��ؤاالت خ��ود کردند. در ای��ن حین راننده 
باهوش گفت: س��ؤاالت به قدری ساده هستند که 
حت��ی راننده من نیز می تواند به آنها پاس��خ گوید. 
سپس انیشتن از میان حضار برخواست و به راحتی 
به س��ؤاالت پاس��خ داد، به حدی که باعث شگفتی 

حضار شد.
7- الهام گر او یک قطب نما بود

انیش��تن در س��نین نوجوانی یک قطب نما به 
عنوان هدیه تولد از پدرش دریافت کرده بود.

وقتی ک��ه او ط��رز کار قطب نما را مش��اهده 
کرد، س��عی کرد ط��رز کار آن را درک کند. او بعد 
از انجام این کار بس��یار ش��گفت زده شد. بنابراین 
تصمیم گرفت عل��ت نیروهای مختلف در طبیعت 

را درک کند.
8- راز نهفته در نبوغ او

بعد از مرگ انیش��تن در 1955 مغز او توس��ط 
توماس تولتز هاروی برای تحقیقات برداشته شد.

ام��ا این کار به صورت غیر قانونی انجام ش��د. 
بعدها پسر انیش��تن به او اجازه تحقیقات در مورد 

هوش فوق العاده پدرش را داد.
ه��اروی تک��ه هایی از مغ��ز انیش��تن را برای 
دانش��مندان مختلف در سراس��ر جهان فرستاد. از 
این مطالعات دریافت می ش��ود که مغز انیشتن در 
مقایسه با میانگین متوسط انسانها،مقدار بسیار زیادی 
سلولهای گلیال که مسئول ساخت اطاعات هستند 
داشته است. همچنین مغز انیشتن مقدار کمی چین 
خوردگی حقیقی موسوم به شیار سیلویوس داشته، 
که این مس��أله امکان ارتباط آس��ان تر س��لولهای 

عصبی را با یکدیگر فراهم می سازد.
ع��اوه بر اینها مغ��ز او دارای تراکم و چگالی 
زیادی بوده اس��ت و همینطور قطع��ه آهیانه پایینی 
دارای توانایی همکاری بیش��تر ب��ا بخش تجزیه و 

تحلیل ریاضیات است.

برترين اشتباهات اينترنتی جهانرازهـای شگفت انگيـز زندگی انيشتن
اشاره

پس از اعتراف پدر اینترنت درباره اضافی بودن ممیزهای به کار گرفته ش��ده در آدرس http لیستی 
از برترین اشتباهاتی که تا کنون در زمینه اینترنت توسط شرکتها و افراد مختلف رخ داده ارائه شده است. 
با توجه به اعتراف سر تیم برنرز لی درباره اشتباهش در طراحی آدرس اینترنت و استفاده نادرست از دو 
نشان ممیز در ابتدای آدرس، نشریه تایمز به گذشته نگاهی انداخته و برخی دیگر از اشتباهات مشابهی که 

در رابطه با اینترنت رخ داده است را از البای تاریخچه اینترنت بیرون کشیده است.
- ممیزهای بی مصرف: سر تیم برنرز لی دانشمند انگلیسی علوم رایانه ای که با ابداع WWW در 
س��ال 1989 به ش��هرت جهانی دست یافت به طور کلی انسانی موفق به نظر رسیده و کمتر در کارهایش 
ایرادی پیدا می ش��ود اما وی به تازگی اعتراف کرده اس��ت که تصمیم وی برای اس��تفاده از دو ممیز آزار 
دهنده پس از http در آدرسهای اینترنتی تصمیمی اشتباه بوده و اگر فرصتی برای تغییر یکی از بخشهای 
این ابداع جهانی اش داش��ته باش��د این دو ممیز غیر الزم و اضافه را از آدرسهای اینترنتی حذف خواهد 

کرد.
ــمت چهارم به جای قسمت اول: شرکت اپل در حدود دو سال پیش قسمت اول یک سریال  - قس
ویدئویی را برای فروش بر روی فروشگاه آی تیونز خود قرار داد اما در نهایت مشخص شد، این فایل در 
واقع قسمت چهارم از سریال است و به دلیل بروز اشتباه در شماره تولید اپیزود و شماره پخش به اشتباه 
بر روی اینترنت قرار گرفته اس��ت. این شرکت پس از 24 ساعت فایل را از روی فروشگاه اینترنتی خود 
برداشته و برای جبران دو دالر به کاربرانی که به اشتباه این فایل را از شبکه برداشته بودند پرداخت کرد.

- گوگل اسپم می شود: سیستم مبارزه با نامه های ناشناس یا اسپم شرکت گوگل بدون شک یکی 
از بهترین ها اس��ت. با این حال چند سال پیش این سیستم به صورت تصادفی وباگ جستجوی گوگل 
را به عنوان اسپم شناسایی کرد و تیم به روز رسانی این وباگ به پیامهای هشداری که اعام می کرد در 
صورتی که اعام نکنید اسپم نیستید، این وباگ حذف خواهد شد توجهی نکردند. زمانی که وباگ به 
صورت خودکار حذف شد کاربر دیگری با نام دامنه مشابه بر روی شبکه قرار گرفت. تیم به روز رسانی 
این وباگ در ابتدا گمان بردند قربانی هکرها ش��ده اند اما س��پس به اش��تباه خود پی برده و نام دامنه را 

بازگردانده و تمامی اشتباه خود را بر روی وباگ گوگل شرح دادند.
- هرگز از اسمت به عنوان رمز ورود استفاده نکن: انتخاب رمز ورودی محکم و غیر قابل نفوذ از 
مشکات بسیاری از کاربران اینترنتی به حساب می آید. با این حال می توان گفت تقریباً تمامی کاربران 
در طول زندگی خود از رمزهای س��اده و قابل پیش بینی مانند »1234« اس��تفاده کرده اند. دو سال پیش 
یکی از کارمندان دولتی ایالت نوادا با انتخاب رمز ورود نامناس��ب دچار مش��کل بزرگی ش��د. به آدرس 
اینترنتی این فرد نامه ای ارس��ال ش��ده بود که آموزش قدم به قدم ارس��ال نامه های هفتگی فرماندار به 
خارج از محیط کار بود. این نامه با نام کاربری فرماندار و با رمز ورود   kennyc نام فرماندار س��ابق 

نوادا عنوان شده بود.
- انتشار تمامی جستجوهای اینترنتی: در سال 2006 شرکت AOL به صورت داوطلبانه اطاعات 
جستجوی 650 هزار نفر از کاربران خود طی دوره ای سه ماه که در حدود 20 میلیون جستجوی اینترنتی 
را تش��کیل می داد را منتش��ر کرد. همچنین نام کاربری AOL به نامهای کاربری اتفاقی تغییر پیدا کرد تا 
افراد بتوانند نتایج جس��تجوهای انجام گرفته توس��ط هر یک از کاربران را به همراه مشخصات شناسایی 
آنها بیابند. واضح است که جامعه آناین از این حرکت AOL به شدت عصبانی شد و این شرکت نیز به 

سرعت و با ابراز تأسف تمامی اطاعات منتشر شده را از شبکه برداشت.
- تولد اولین ویروس

در تاری��خ دوم نوامبر 1988 رابرت موریس فارق التحصیل علوم رایانه ای دانش��گاه کرنل برنامه ای 
تجربی نوش��ت و آن را به اینترنت وارد کرد که در نهایت به اولین کرم یا ویروس اینترنتی تبدیل ش��د. با 
وجود اینکه هدف این دانشجو به هیچ وجه خرابکاری نبوده و تنها قصد داشته تا میزان وسعت اینترنت را 
بسنجد، این کرم به وظیفه خود عمل کرده و در حدود 600 هزار رایانه را غیر قابل استفاده کرد. موریس به 
اتهام تقلب و تخلف در اینترنت به سه سال کارآموزی اجباری، 400 ساعت خدمات اجتماعی و پرداخت 

10 هزار دالر خسارت محکوم شد، وی اکنون در مؤسسه ام آی تی مشغول به کار است.
- جهان در تاریکی آنالین: در اوایل س��ال جاری در حدود یک میلیون س��ایت اینترنتی سوئدی با 
دامین کش��ور س��وئد ).se( در حین انجام سرویس��های معمولی دامنه دچار اختال شده و به مدت یک 
س��اعت از کار افتادند. این اختال به دلیل اش��تباه در نوشتن قس��متی از به روزرسانی دامنه رخ داد و در 
حدود ده ها میلیون سایت در سرتاسر جهان را از کار انداخت. در واقع این اختال کوچک می توانست 

جهان را با بحرانی بزرگ مواجه کند.

اکثر اقمار منظومه شمس��ی، یا شکل صاف و 
گردی دارند و یا تکه هایی ناصاف از صخره های 
فضای��ی هس��تند. در این بین، دو قم��ر زحل، پن 
و اطل��س ش��کل عجیبی دارن��د که انس��ان را به 
یاد فیلم ه��ای علمی - تخیلی ده��ه 50 میادی 
می ان��دازد. این اقمار صفحه ای ش��کل، در مرکز 
خود برآمدگی دارند که به طرزی غیر عادی، شبیه 
تصورات ما از بشقاب پرنده است. قمر اطلس که 
از پن هموارتر اس��ت، اگرچه تنها 18 کیلومتر بین 
قط��ب هایش فاصله دارد، ام��ا در مرکز برآمدگی 

خود حدود 40 کیلومتر پهنا دارد. ش��کل عجیب 
این قمرها بیشتر ش��بیه یک معما است. در حالی 
که سرعت گردش س��ریع این قمرها برای تبدیل 
آنها به یک جسم بیضی شکل هموار، کافی است، 
مش��خص نیس��ت که این برآمدگی ها چگونه به 
وجود آمده است. شکل و مدار چند قمر عجیب، 
شباهت بسیار زیادی به بشقاب پرنده های خیالی 

دارد و پدی��د آم��دن آنها جزء عجای��ب منظومه 
خورشیدی است. پاسخ این سؤال ممکن است در 
مدار قمرها نهفته باشد، مدارهایی که خیلی نزدیک 
حلقه های زحل هستند. احتماالً اجسام یخ زده ای 
از ای��ن حلق��ه ها، ب��ه روی پن و اطلس س��قوط 
کرده ان��د و با تجمع در نزدیکی ناحیه اس��توایی، 
ای��ن برآمدگی ها را ش��کل داده اند. این فرضیه با 

مشاهدات ستاره شناسان تطابق دارد. برآمدگی های 
این دو قمر برخاف نواحی ناهموار قطبی آنها، بسیار 
صاف هستند که نشان می دهد این برآمدگی ها، از 
ذرات ریزی ساخته شده اند که شبیه ذرات کشف 
ش��ده در حلقه های زحل است. اگرچه اثبات این 
فرضیه غیر ممکن اس��ت، اما مشاهدات جدیدتر 
شاید سرانجام بتواند توضیحی برای شکل عجیب 
ای��ن اقم��ار زحل پیدا کن��د. با این ح��ال، به نظر 
نمی رسد که فناوری موجودات فضایی نقشی در 

شکل گیری این قمرها داشته باشد.

بشقاب پرنده ای بیرون از زمین
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گوشه ای از اخالق و عادات مردم ايران 
در روزگار صفويه از نگاه سياحان اروپايی

کوله پشتی

خبر

مردمک
ارگ بم جواهري از خشت و گل 

نگیني در قلب کوير ايران

تقويم جاللی تجلی از میراث فرهنگی معنوی ايران

     مهشید یداللهی
دوران صفوی��ه دوران اعت��ای ای��ران و ایرانیان 
است، حضور سفیران اروپایی در ایران که چند سالی 
قبل از ش��اه اسماعیل آغاز ش��ده بود، در زمان دیگر 
ش��اهان صفوی نیز ادامه یافت و سفیران و سیاحان و 
مبلغان مذهبی و تجار، راه به س��وی ایران گش��ودند. 
س��فرنامه های متعددی در دوران صفوی��ه راجع به 
ایران نوشته شده است که حاصل آشنایی این سیاحان 
ب��ا ایرانیان و دربار ایران اس��ت و ما را با بس��یاری از 
اخاقیات و عادات مردم آن روزگار آشنا می کند. در 
این مقاله سعی شده گوشه ای از اعتقادات و کارهای 
مردم آن زمان بازگو شده تا با نظرات بیگانگان درباره 

نیاکانمان بیشتر آشنا شویم.
اعتقاد س��یاحان ک��ه در زمان صفوی��ه از ایران و 
مخصوصاً اصفهان پایتخت شاهان صفوی دیدن کرده اند، 
بر این اس��ت که ممکلت ایران برای خارجیان بسیار 
بهتر از عثمانی بوده چون شاه ایران مملکت را مطیع 
و امن کرده و مردم ایران نیز نس��بت به افراد خارجی 
بسیار مؤدب و مهربان هستند. آنها گفته اند مردم ایران 
خلق و خویی عالی داشتند و علت آن را حشر و نشر 
دایم آنها با ملیتهای مختلف از قبیل ارمنی و گرجی که 

مهربان و اهل معاشرت بود، دانسته اند.
س��یاحان، مردم ایران را خشن و جدی توصیف 
کرده که هوش و استعداد فکری فوق العاده ای داشتند 
و از ش��هرت و خودستایی بدش��ان نمی آمده است، 
دارای طبعی نرم و انعطاف پذیر بوده و باادب و نجیب 
و خوشرو و دوستدار تجمل و اهل اسراف هستند. اما 
با اینکه دارای قوه تخیل قوی و ابتکار و اختراع هستند، 
ذخایر فکری شان را در راه درست استفاده نکرده و در 
قید و بند آینده نیستند و حال را غنیمت می شمرند و 
اعتقاد داشته اند که هر چه خدا بخواهد همان می شود. 
با توجه به این سخنان درمی یابیم که هوش و استعداد 
ذاتی ایرانیان که هنوز هم زبانزد مردم دیگر کش��ورها 
است، سابقه تاریخی داش��ته و اجداد و نیاکان ما نیز 
دارای اندیشه ای بلند و استعدادهایی نهانی بوده اند و 
نیز درس��ت مثل حال ما، نخواسته یا نتوانسته اند این 
استعدادها را شکوفا ساخته و پیشرفت کنند. یکی از 
سیاحانی که در آن روزگار چندین بار در زمان شاهان 
متعددی از جمله ش��اه صفی، ش��اه عباس دوم و شاه 
سلیمان، از ایران دیدن کرده است، ژان باتیت تاورنیه 
بوده که در مورد اعتقادات خرافی ایرانیان نظرات جالبی 
را در سفرنامه اش ذکر کرده است؛ او می گوید: با این 
که مردم ایران در برابر خواس��ت خدا تسلیم بوده اند، 
اما به دانستن وقایع آینده بسیار مقید بوده و منجمان را 

بزرگ  مردمانی 
می پندارن��د. 
حت��ی ش��اهان 
ی��ا  س��ه  نی��ز 
منجم  چه���ار 
در اس����تخدام 
خ��ود دارند که 
ساعات سعد و 
نحس را برایشان 
مش������خص 
می کند و مردم 
در همه کارها و 
کلیه امور مربوط 
زندگی شان  به 
با آنها مشورت 
می کنن������د. 
همچنی������ن 

مشورت با قرآن یا همان استخاره که هنوز هم در میان 
اقش��ار مختلف مردم ایران دیده می شود، نزد مردمان 
روزگار صف��وی نیز وجود داش��ته که نزد مجتهدی 
می رفته تا از نتیجه خوب و بد کارشان مطلع شوند. از 
موارد دیگر در آن زمان که امروز نیز وجود دارد و شاید 
ریشه در همان زمان دارد، وجود رماالن و فالگیران بوده 
که از غیب خبر می داده اند و با کمک هم دستانشان 
مردم بین��وا را گول زده و متعجب می کرده اند. برای 
تعبیر کردن خواب نیز جماعتی بوده اند که با باز کردن 
کتابهایی بزرگ که اشکالی عجیب در آنها کشیده شده 
بود، خواب بازگوکننده رؤیا را تعبیر می کرده اند که به 
آنها »معبر« می گفته اند. حتی شاهان نیز در جنگهایشان 
از نیروهای مابعدالطبیعی و س��احره ها اس��تفاده می 
کرده اند و این یکی از فنون جنگی ایرانیان بوده است.

اغلب س��یاحانی که از ایران دیدن ک��رده اند، از 
کشورهای دیگری نظیر عثمانی و هند نیز دیدن کرده 
و در جای جای س��فرنامه هایشان مردم ایران را از هر 
حیث از مردم آن کش��ورها جلوتر دانسته و گفته اند 
ک��ه آنها هم از حی��ث درک ریزه کاریه��ای هنری و 
حس��ن سلیقه از ترکها جلوتر و هم در عقاید موهوم 
و خرافات متعصب تر بوده اند. از دیگر خصایصی که 
برای مردم نام برده اند مراعاتی است که آنها راجع به 
پیروان مذاهب دیگر داش��ته و در مورد آنان آسان گیر 
و اهل تس��امح بوده و در وقت بیماری یا گرفتاری و 
نگرانی به مقدسان و پیشوایان آنها رجوع کرده و آنان 

را به شفاعت می گرفته اند.
اما متأسفانه صفات ناشایستی هم برای ایرانیان نام 

برده اند از جمله اس��تفاده از جمات زشت و رکیک 
و فحاشی که بین زنان و مردان ایرانی وجود داشته و 
اینکه ایرانیان را مردمانی متملق و چاپلوس و صاحب 
کتمان دانسته که تمام وسایل را برای جلب احترام به 
کار می برده اند. همچنین ایرانیان را مردمانی بس��یار 
تعارفی معرفی کرده اند که همیشه در ارتباط با یکدیگر 
جماتی نظیر: قربان خواستهای شما، قدم باالی چشم، 
چاکر جناب عالی و... را به کار می برده اند. در هنگام 
قسم خوردن، اغلب قسمها را به جان شاه می خورده 
و می گفته اند به سر عزیز شاه که این سوگند نزد آنها 
ارزش داش��ته و اگر کسی در ایران به خود یا کام او 
قسم می خورده آن قدر به حرفش اعتماد نمی کرده اند 

تا اینکه قسم به سر شاه بخورد. 
ایرانیان در این که به چیزهای نجس دست بزنند 
تعصب فراوانی دارند، تاورنیه در این مورد داس��تانی 
جال��ب را نقل کرده که بی��ان کردنش خالی از لطف 
نیس��ت، او می گوید: »تعصب و خرافات ایرانیان به 
درجه ای اس��ت که وقتی وزیر ش��یراز پادرد سختی 
داشت، من جراح خود را به همراه بردم که او را معالجه 
کند، گفت: اگر من بی پا بش��وم بهتر است از این که 

دست یک فرنگی به پایم برسد.«
آداب معاش��رت و نحوه سخن گفتن ایرانیان در 
روزگار صفویه از نظر بیشتر سیاحان دلنشین و دوست 
داشتنی بوده و آنها طرز سخن گفتن مردم را مایم و 
مهرآمیز بیان کرده اند که در وقت پذیرایی از اشخاص 
با گش��اده روی��ی و لبخند به آنها »خ��وش آمدی« و 

»صفا آوردی« می گفته اند.

ارگ ب��م در دامنه صخره ای ک��ه حدود 60 
مت��ر از اراضی اطراف بلندتر اس��ت قرار گرفته 
و از چه��ار حصار تو در ت��و و دو بخش متمایز 

حکومتی و عامه نشین تشکیل شده است. 
بخش حکومت��ی بر باالی صخ��ره و بخش 
عامه نشین در حاش��یه دامنه های جنوبی و غربی 

صخره شکل گرفته  است. 
ای��ن قلعه ب��ا ح��دود 200 ه��زار مترمربع 
مساحت، یکی از بزرگترین مجموعه های خشتی 
جهان و از مهمترین جاذبه های تاریخی کش��ور 
به ش��مار می رود. بررسی اقدامات و فعالیت های 
این پایگاه جهانی عاملی برای گفتگو با مدیر این 

پایگاه بود که مشروح آن از نظرتان می گذرد.
زلزله پایان داستان ارگ نبود

مدیر پایگاه میراث جهانی ارگ بم با اش��اره 
ب��ه زلزله بم گف��ت: زلزله پنج��م دی ماه 1382 
صدمه ش��دیدی را متوجه بافت معماری خشتی 
ارگ دو هزار ساله بم کرد و تخریب گسترده ای را 
به بار آورد اما این پایان داس��تان ارگ نبود، بلکه 
این اتفاق ناگوار توج��ه همگان را بیش از پیش 
به این مجموعه معماری منحصر به فرد معطوف 
داش��ت که در ادام��ه، منجر به ثب��ت ارگ بم و 
منظر فرهنگی آن به عنوان هفتمین اثر ش��اخص 

کشورمان در فهرست میراث جهانی شد. 
افش��ین ابراهیم��ی اف��زود: وی��ران ش��دن 
س��اختارهای معم��اری ارگ، اطاع��ات پنهان 
بسیاری را آشکار ساخت و فصل نوینی را برای 
مطالعات باستان شناسی رقم زد. شواهد به دست 
آم��ده حاکی از آن اس��ت که حداق��ل از هزاره 
چهارم قبل از میاد در این محل سکونت وجود 

داشته است. 
این مقام مس��ئول تصریح کرد: این سلس��له 
اس��تقرارها، رفته رفته به شکل گیری هسته اولیه 
معماری ارگ بم انجامید و پس از گذشت قرن ها، 
چهره کنونی ارگ بم با معماری مسحور کننده اش 
رخ نمایاند. مدیر پای��گاه میراث جهانی ارگ بم 
گفت: پ��س از زلزله، تاش های بس��یاری برای 
نجات بخشی این میراث منحصر به فرد صورت 

گرفت که کماکان نیز ادامه دارند. 
کارشناس��ان کش��ورهای مختل��ف در کنار 
کارشناس��ان ایران��ی ب��رای حفاظ��ت و مرمت 
ارگ هم��ت گماش��تند. مطالع��ات ارزنده ای در 
زمینه ه��ای مختلف خصوصًا مرم��ت، معماری، 
باستان شناس��ی، زمین شناسی و سازه آغاز شد و 
همچنان نیز دنبال می ش��وند. ابراهیمی ادامه داد: 
پان های  آواربرداری، خواناسازی  مستندسازی، 
معماری، استحکام بخش��ی و احی��اء، عمده ترین 
اقدام��ات حفاظت��ی و مرمتی هس��تند که پس از 
وقوع زلزل��ه انجام گرفته ان��د و حتی المقدور تا 
رس��یدن به چهره ای که از ارگ در پیش از زلزله 

وجود داشت، ادامه خواهند یافت. 
گذری بر مرمت های نخستین ارگ بم 

وی خاطرنش��ان کرد: ارگ بم تا اواسط قرن 
سیزدهم هجری قمری مس��کونی بوده است. از 
این به بعد به علت به وجود آمدن امنیت نس��بی 
در منطق��ه و همچنین به علت فرس��وده ش��دن 
باف��ت معم��اری ارگ، به تدری��ج رو به متروکه 
شدن می گذارد و رفته رفته شهر جدید بم شکل 

می گیرد. 
این مقام مسئول گفت: در سال 1337 هجری 
شمس��ی س��اختمان چهار فصل و ب��رج اصلی 
دیده بانی ارگ توسط اداره کل باستان شناسی و با 
همکاری آم��وزش و پرورش کرمان مورد تعمیر 
ق��رار می گیرد که می ت��وان از آن به عنوان اولین 

مورد مرمت ثبت شده در ارگ بم یاد کرد. 
مدیر پایگاه می��راث جهانی ارگ بم تصریح 
کرد: ارگ بم در س��ال 1345 با ش��ماره 519 در 
فهرس��ت آثار ملی به ثبت رسید و از سال 1350 
تحت حفاظت سازمان ملی حفاظت آثار باستانی 
قرار گرفت. ابراهیمی یادآور شد: تعمیرات ارگ 
از سال 1351 آغاز شد و همه ساله اعتباری بدین 

منظور اختصاص یافته است. 
ای��ن اعتبار تا قب��ل از وقوع زلزل��ه به علت 
وس��عت مجموعه ص��رف بخش��ی از تعمیرات 

حفاظتی اضطراری می شده است.
ــرای حفاظت،  ــای بین المللی ب همکاری ه

مرمت و باستان شناسی
این مقام مسئول افزود: پایگاه میراث جهانی 
ارگ بم همکاری های بین المللی بس��یاری را در 
راس��تای حفاظ��ت، مرمت و باستان شناس��ی در 
کارنامه خود دارد که شامل همکاری کارشناسان 
ایتالیایی و ایرانی برای مرمت و استحکام بخش��ی 
برج ش��ماره یک ارگ و همکاری کارشناس��ان 
آلمانی و ایرانی برای مرمت و استحکام بخش��ی 

خانه سیستانی می شود. 

وی در خصوص این همکاری ها در س��ال 
جاری گفت: همکاری کارشناس��ان فرانسوی و 
ایرانی ب��رای مرمت و استحکام بخش��ی دروازه 
دوم ارگ و هم��کاری کارشناس��ان آلمان��ی و 
ایرانی برای استحکام بخش��ی دیوار حاکم نش��ین 
ارگ در س��ال جاری مورد توج��ه قرار می گیرد. 
مدی��ر پایگاه میراث جهانی بم خاطرنش��ان کرد: 
هم��کاری کارشناس��ان ایتالیای��ی و ایرانی برای 
بررس��ی باستان شناسی برج ش��ماره 46 ارگ از 

دیگر فعالیت های پایگاه در این زمینه بود. 
ابراهیمی با اشاره به همکاری های بین المللی 
در راس��تای نجات بخش��ی ارگ تصری��ح کرد: 
مهمترین و گس��ترده ترین اقدامی که در راستای 
نجات بخش��ی و حفاظت و مرمت ارگ صورت 
گرفت، تأمین تجهیزات و ماشین آالت کارگاهی 
مدرن از طرف دولت ژاپن بود که با اس��تفاده از 
آنها، اقدامات حفاظتی و مرمتی بس��یار س��رعت 

گرفت.
ــتانه خروج  بم و منظر فرهنگی آن در آس

از فهرست میراث جهانی در خطر 
وی ادامه داد: از آنجا که بم و منظر فرهنگی 
آن ب��ه خاطر وق��وع زلزله در فهرس��ت میراث 
جهانی در خطر قرار گرفته، بنابراین برای خارج 
شدن از این فهرس��ت، پرونده ای از فعالیت های 
صورت گرفته و مورد نظر یونس��کو با همکاری 
جمعی از کارشناس��ان پایگاه تحت نظارت مدیر 
س��ابق پایگاه تهیه و به این مرکز فرستاده شده تا 

مورد بررسی قرار گیرد. 
ابراهیم��ی گفت: این امی��دواری وجود دارد 
ت��ا در اجاس آت��ی، بم و منظ��ر فرهنگی آن از 
فهرست میراث جهانی در خطر خارج شود. این 
مقام مس��ئول یادآور ش��د: تصویب طرح جامع 
مدیری��ت منظر فرهنگ��ی بم در ش��ورای عالی 
معماری و شهرس��ازی از مهمترین اتفاقاتی بود 

که در این راستا انجام گرفت. 
ب��ا توجه به اینکه بم تنها ش��هری اس��ت که 
منظر فرهنگی آن به ثبت میراث جهانی رس��یده 
اس��ت و به عنوان یک باغ ش��هر ش��ناخته شده، 
بنابراین صیانت از آن یک تکلیف همگانی است 
و هرگون��ه دخ��ل و تصرف و اقدام نس��نجیده، 
مانع��ی خواهد بود تا این اثر از فهرس��ت میراث 

در خطر خارج شود.
وی ب��ا اش��اره به خط  مش��ی کل��ی پایگاه 
خاطرنشان کرد: اس��تمرار فعالیت های پژوهشی 
در موضوع��ات حفاظ��ت و مرم��ت، معماری، 
باستان شناس��ی، زمین شناس��ی، مصالح شناس��ی، 
سازه، محیط و منظر مورد توجه است. ابراهیمی 
تصریح کرد: همچنین استمرار همکاری های بین المللی 
و پایان دادن به آواربرداری بخش عامه نش��ین تا 
س��ه ماهه اول سال و ش��روع آواربرداری بخش 
حاکم نش��ین از دیگ��ر برنامه های پای��گاه میراث 

جهانی ارگ بم است. 
مدی��ر پایگاه میراث جهان��ی ارگ بم عنوان 
کرد: تمرک��ز اقدامات حفاظتی و مرمتی بر روی 
بازار، دروازه ها و حصارها )اولویت اول(، بخش 
حاکم نشین )اولویت دوم( و سایر نقاط شاخص 

)اولویت سوم( به شمار می رود.
معیارهای ثبت بم و منظر فرهنگی آن در 

فهرست میراث جهانی
ابراهیمی متذکر ش��د: بم و منظر فرهنگی آن 
ب��ا احراز چهار معیار از مجموع معیارهای تعیین 
ش��ده برای ثبت، در س��ال 2004 در فهرس��ت 

میراث جهانی قرار گرفت. 
وی به نخس��تین معیار اش��اره کرد و گفت: 
ارگ ب��م در محل تاقی راه های مهم بازرگانی و 
در ضلع جنوبی فات مرتفع ایران س��اخته شده 
و نمونه برجس��ته ای از تعامل تأثیرات گوناگون 

است. 
وی خاطرنش��ان کرد: ارگ بم و آثار مرتبط 
با آن نماینده منظری فرهنگی و ش��اهد استثنائی 
گسترش یک س��کونتگاه بازرگانی در دل محیط 
کویری منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. 
مدیر پایگاه میراث جهانی ارگ بم یادآور ش��د: 
ای��ن ارگ دو هزار س��اله نمونه ای برجس��ته از 
آبادی های قلعه در منطقه آس��یای مرکزی است 
که در س��اخت آن از چینه و خش��ت بهره گرفته 

شده است. 
ابراهیمی به آخرین معیار اشاره کرد و گفت: 
منظر فرهنگی بم نماد بارز تعامل انسان و طبیعت 

کویری با بهره گیری از قنات است. 
اس��اس این نظ��ام آبرس��انی برمبن��ای نظام 
اجتماعی منظمی اس��ت ک��ه در آن فعالیت ها و 
مسئولیت ها به دقت تعیین و تا امروز نیز با همان 
جدیت حفظ شده و ادامه یافته است اما تغییرات 

بازگشت ناپذیر آن را آسیب پذیر کرده است.

    یداله پرمون
گاه ش��ماری جالی دقیق ترین تقوی��م و مبنای 
گاه ش��ماری ایرانیان از قرن پنجم بدین س��و اس��ت 
که توس��ط ع��ده ای از ریاضی دان��ان ایرانی  از جمله 
ابوالفتح عبدالرحمان منصور خازنی، محمدبن  احمد 
معموری و ابن کوش��ک بیهقی مباهی و در رأس آنان 

خیام تدوین شد.
خیام متولد 417 شمس��ی در نیش��ابور اس��ت. 
وی در س��ال 510 در همان شهر درگذشت. وی در 
رصدخانه ای که به دس��تور ملکشاه تأسیس شده بود 
به انجام تحقیق��ات نجومی پرداخ��ت؛ حاصل این 
تحقیقات، اصاح تقویم رای��ج در آن زمان و تنظیم 
تقوی��م جالی بود. کار تدوین این تقویم، به احتمال 
نزدیک به یقین، به فرمان خواجه نظام الملک  و ش��هر 
اصفهان، پایتخت سلجوقیان و بنا به گفته ای دیگر در 
ری یا نیشابور انجام شد. گاه شماری جالی در برابر 
تقویم اروپایی که در هر 2500 سال یک روز خطا دارد 
هر 10 هزار سال کمتر از یک ساعت خطا دارد. از این 
رو این تقویم را دقیق ترین گاه شماری جهان دانسته اند. 
در این گاه ش��ماری،  روز اول سال طوری تنظیم شده 
اس��ت که با برابری بهاری )اعت��دال بهاری( هم گام 
شود. سال های معتبر در این گاه شماری سال های 365 
یا 366 روزه اند. این مهم هم اکنون مبنای گاه ش��ماری 
ایرانیان اس��ت. گاه شماری در ایران و سابقه  آن شاید 
به حدود چهار هزار س��ال پیش از دوره هخامنش��ی 
برس��د اما گاه شماری های گوناگونی که از قدیم ترین 
ایام در میان اقوام مختل��ف ایرانی رایج بوده هر یک 
به زمان و مکانی خاص تعلق داشته است. همانگونه 
که در حال حاضر برخی از جوامع روستایی کشور ما 
بدون توجه به گاه شماری رسمی کشور و یا پیشرفتی 
که در علم نجوم و اندازه گیری زمان به دس��ت آمده 
امور زراعی خود از قبیل ش��خم زدن و بذر پاشیدن را 
با گاه شماری سنتی خود که از صدها و شاید هزارها 
سال پیش نزد پدرانشان معمول بوده انجام می دهند. در 
گذش��ته نیز در هر قسمت از کشور و در هر دوره ای 
از تاریخ، نوع خاصی از گاه شماری مانند گاه شماری 
یزدگردی، مجوس��ی )زرتش��تی(، خراجی، جالی، 
دوازده حیوانی، هجری خورش��یدی و غیره متداول 
بوده اس��ت. بنابراین  گاه شماری نیز با گذشت زمان، 
همانند دیگر مظاهر تمدن دستخوش دگرگونی هایی 
ش��ده و این دگرگونی ها تا آنج��ا بوده که گاه با آنکه 
بعض��ی از جزییات گاه ش��ماری دوره پیش بر جای 
می مانده گاه شماری دیگری به وجود می آمده است. 
تس��لط اقوام خارجی بر این س��رزمین نیز گاه سبب 
رواج گاه شماری های بیگانه ای شده که با گذشت زمان 
تحت تأثیر تمدن و فرهنگ ایرانی رفته رفته رنگ بیگانه 
خویش را از دست داده و چهره  ایرانی به خود گرفته 
اس��ت. اما آنچه که در حال حاضر قابل تأمل و تعمق 
به نظر می رسد اس��تفاده  خیل عظیمی از کشاورزان، 
باغداران، دامداران و نیز خوش نش��ینان روس��تایی و 
بعضاً ش��هری ایران است و اینجاست که گاه شماری 
جالی نمایان می شود و دیگر از گاه شماری زرتشتی 
و یا گاه شماری خراجی که جمع آوری خراج و مالیات 
س��االنه با آن آغاز می ش��د خبری نیس��ت. در طول 
حکومت مشروطه  ایران، سه نوع گاه شماری مختلف 
به عنوان گاه شماری  رسمی کشور از تصویب مجلس 

گذشت که دومین آنها اکنون با نام هجری خورشیدی 
گاه ش��ماری رسمی کشور است. اما قاعده ای دقیق و 
علمی که براساس آن بتوان سال های عادی و کبیسه 
را در گاه ش��ماری یاد شده مش��خص کرد در دست 
نیست. اما آنچه قابل تفکر و اندیشه است گاه شماری 
جالی یکی از برجس��ته ترین کوش��ش های موفقی 
اس��ت که در زمینه  اندازه گیری دقیق زمان انجام شده 
اما ش��یوه  دقیق برقراری کبیسه در گاه شماری جالی 
تا به امروز ناش��ناخته باقی مانده اس��ت که می طلبد 
مطالعه  ای همه جانبه و دقیق با گستره  تاریخی وسیع 
بر روی این جنبه از دانش حکیم عمر خیام صورت 
پذیرد. در جای  جای ایران، تقویم سنتی که به همراه 
خ��ود دانش های مهم��ی دارد  با اس��امی مختلف و 
براساس قومیت نام گذاری شده اما در رأس تمامی این 
گاه شماری ها همان تقویم جالی معروف و مشهور 
است. گاه ش��ماری جالی، که بی گمان از عالی ترین 
مظاهر فرهنگ اصی��ل و دانش دیرپای علم نجوم در 
ایران اس��ت، به نام س��لطان جال الدوله و معزالدوله 
ملکشاه بن محمد و به نام های گوناگون تاریخ جالی،  
تاریخ ملکی یا تاریخ سلطانی و غیره نامیده شده و بنیاد 
آن نیز به دوران س��لطنت این پادشاه باز می گردد. اما 
آنچه در تواریخ مکتوب مشاهده می شود نقش حکیم 
عمر خیام اس��ت که به خاطر واقف بودنش به انواع 
حکمت به ویژه ریاضیات در عهد ملکشاه سلجوقی 
برای تهیه و تدوین تقویم جالی بسیار پررنگ بوده 
است. در این ارتباط، محمد قزوینی در کتاب مشهور 
خود »آثار الب��اد و اخبار العباد« به حکیم عمر خیام 

اشاره ای جامع به این شرح دارد:
نیشابور منسوب است بدان شهر از حکما. عمر 
خیام که حکیمی ب��وده واقف به همه  انواع حکمت، 
به ویژه ریاضیات،  در عهد ملکشاه سلجوقیان ظهور 
نموده. سلطان اموال هنگفتی بدو داد که آالت و ادوات 
رصد بخرد و با آنها رصد س��تارگان را بگیرد، ولیکن 
سلطان بمرد و خیام آن کار را به سامان نبرد. آغاز تقویم 
جالی روز آدینه )جمعه( دهم ماه رمضان سال 471 
هجری مهی )قمری( برابر با 15 ماه مارس سال 1079 
میادی و 15 از س��ال 1390 رومی و روز نخس��ت 

فروردین ماه از سال 458 هجری خورشیدی است. 
آغاز سال جالی روز نخست بهار است که آن را 
نوروز سلطانی می نامیدند و مرکب از 12 ماه سی  روزه 
است که پنج روز اضافه به دنبال ماه دوازدهم دارد. این 

زمان اضافه در سال های کبیسه شش روز است.
دالی��ل توجه به تقویم جالی به عنوان تجلی  از 

میراث فرهنگی معنوی ایران 
این عنوان با عنوان کلی دانش های سنتی مرتبط 
ب��ا طبیعت و کیهان قرار می گیرد. ای��ران، از دیرباز به 
عن��وان پهنه ای جغرافیایی که عل��وم گوناگون در آن 
نضج گرفته اند و عرصه  هنرنمایی دانشمندان برجسته 
و سرنوشت ساز در تاریخ بشریت،  همواره جایگاهی 
رفیع را به خود اختصاص داده اس��ت. تقویم جالی 
نمونه ای برجسته از دستیابی این قوم با استعداد به علوم 
و فنونی است که برای ملل دیگر دست نیافتنی بوده اند. 
یکی از دالیل برگزیدن اقام میراث فرهنگی معنوی 
برای ثبت در ابعاد ملی و منطقه ای نقشی است که عنصر 
معنوی برگزیده در ارتقای فرهنگ، دانش و جهان بینی 
بشریت در مفهوم عام آن  و در گستره  تاریخ داشته و 

دارد. تردیدی نیست که مطالعه و معرفی دستاوردهای 
عظیم بشری در زمینه های نجوم،  گاه شماری و سایر 
علوم وابس��ته چنانچه بدون توجه به دستاورد عظیم 
حکیم عمر خیام و س��نت گاه ش��ماری ایرانی انجام 
شود ماحصل کار خائی عمده و ترمیم ناشدنی را در 
خود خواهد داشت. تقویم جالی صرفاً دستاوردهای 
متعلق به حکیم عمر خیام و موفقیتی مش��مول زمان 
نیست. این تقویم، شاخصی برجسته از هویت ملی و 
علمی کل ملت ایران و در طول تاریخ است که بر این 
سرزمین گذشته است. ثبت و معرفی این دستاورد در 
ابعاد ملی و بین المللی عاملی برای ایجاد احساس غرور 
حاکی از هویتی مستقل و برجسته برای ملت ایران در 
مقام مقایسه با ملل دیگر خواهد بود. خودباوری علمی 
حاصل از این باور و دریافت که دستاوردهای علمی 
زمانه  حاضر بر بنیاد موفقیت های شاخصی قرار دارند 
که در گذشته و بیشتر در حوزه  ایران فرهنگی شکل 
گرفته اند می تواند ضمن شناساندن ظرفیت های علمی 
و فرهنگی منحصر به ف��رد ایرانیان به دیگر ملل این 
انگیزه را در نسل های جوان تر این ملت ترغیب کند که 
تبلیغات سطحی جهان به ظاهر متمدن و پیشرفته  امروز 
را به درستی درک کرده به این باور به حق برسند که 
اگر نبود آن زمینه  استوار و محکمی که دانشمندان این 
سرزمین بنا نهاده اند چه بسا که سرنوشت بشریت در 
زمانه  حاضر به طریقی دیگر رقم می خورد. حکیم عمر 
خیام، شیخ الرئیس بوعلی سینا، ابونصر فارابی،  ابوریحان 
بیرون��ی، خواج��ه نصیرالدین طوس��ی، قطب الدین 
شیرازی، سیبویه  فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی 
تنها چند نماینده از خیل عظیم اندیشمندانی هستند که 
در طول تاریخ بشریت و هر یک در عرصه ای از علم، 
فلسفه و ادبیات در این پهنه  فرهنگی درخشیده اند و 
اندیشمندان جهان متمدن امروزی ناچارند در ارجاعات 
علمی خود الزاماً اشاراتی به این شخصیت های ایرانی 
داشته باش��ند. باوری که امروزه در ایران به ضرورت 
برنامه ریزی دقیق در راستای دست یابی به هدف واالی 
توسعه  پایدار متکی بر بنیاد محکم دستاوردهای پیشین 
وجود دارد هنگامی به طور مطلوب به بار می نش��یند 
که دانش س��نتی پایه گذاری شده توسط پیشینیان به 
نحوی درس��ت ثبت، ضبط، حفظ و احیاء ش��ده، به 
خوبی در جمع نسل های جوان تر ترویج شود. شکی 
نیس��ت که یکی از عوامل رواج فرهنگ  های وارداتی 
بی خبر بودن نسل های جدید از دستاوردهای علمی 
پیشینیانشان است. برای مقابله با این اثر مخرب،  ایجاد 
آگاهی صحیح در نسل های جوان تر از راه کارهای مؤثر 
اس��ت و برگزیدن تقویم جالی برای ثبت در جمع 
مواریث معنوی این سرزمین با هدف دست یابی به این 
هدف واال انجام شده است. معتقدیم که ایران در حوزه  
فرهنگی جهان علمی قدیم در زمانه  حاضر ابرقدرتی 
فرهنگی است که تأثیرش بر تاریخ بشریت انکار ناپذیر 

است. 
تقویم جالی تنها  یکی از صدها دستاورد ایرانیان 
در عرص��ه  علم اس��ت که ثب��ت آن گامی در جهت 
شناس��اندن این ظرفیت دیرپا در جمع این ملت دانا 
است. باش��د که ثبت معنوی تقویم جالی مقدمه ای 
برای ثبت تمامی دستاوردهای علمی این ملت بزرگ 
به جهانی��ان و معرفی بهینه  فرهنگ غن��ی ایرانی به 

بشریت قرار گیرد.

   الهام مرادی
به 25 کیلومتری ش��مال غرب مش��هد که سفر 
کنید، در حاش��یه غربی جاده مش��هد- طوس و در 
ابت��دای بلوار پردیس، بنایی ناش��ناخته و پر رمز و 
راز قرار دارد. بنایی مکعبی ش��کل و آجری که در 
قلب دش��ت طوس س��ال ها نظاره گر تاریخ بوده 
اس��ت. بقعه »هارونیه« با عظمت، استحکام و شکل 
و ش��مایل خاصی ک��ه در کف و گنب��د دارد، تنها 
اثر به جای مانده از ش��هر باس��تانی طوس به شمار 
م��ی رود. امروزی ه��ا هارونیه را زن��دان قدیمی 
هارون الرش��ید می دانند. آنها ساختمان زیرزمینی 
این بنا در گذش��ته را دلیلی بر استفاده بنا به عنوان 
زندان می دانند و حتی از س��یاه چال و سردابه ای 
می گویند که در این زندان وجود داش��ته اس��ت. 
می گویند هارونیه افس��انه ای ترین بنای خراسان 
است. بنایی که روایت های مختلفی درباره کاربری 
آن ش��نیده می ش��ود و در دوره ه��ای مختلف با 
عناوین متفاوتی نامیده ش��ده است. از زندان گرفته 
تا مدرس��ه! این در حالی است که عده ای معتقدند 
عن��وان کردن نام زندان برای بن��ای هارونیه از پایه 
و اساس غلط اس��ت و بقعه هارونیه صرفًا  آرامگاه 
یا خانقاهی است که در س��ده های هفتم یا هشتم 
هجری ساخته شده است. حتی گفته می شود که در 
متون و سفرنامه ها از این بنا به نام آرامگاه و خانقاه 
غزالی نام برده شده اس��ت که البته سنگ یادبودی 
که به نام محمد غزالی در وسط محوطه کارگذاشته 
ش��ده، تا ح��دودی تکلی��ف این بنا را مش��خص 
می کن��د. به خصوص که مش��خصات ظاهری این 
بنا ش��باهتی به معماری زندان ها ندارد و مصالح به 
کار رفته در آن، نوع طراحی و ساخت بنا و آثار به 
دس��ت آمده از آن، بیشتر شبیه به خانقاه های دوره 
ایلخانی اس��ت. به هر ح��ال، هارونیه گنبد، زندان، 
بقعه، خانقاه، یا هرچه که باش��د، یک فضای وسیع 
مربعی دارد با گنب��دی به ارتفاع حدود 25 متر. در 
انتهای بنا س��ه حجره با اتاق��ک هایی وجود دارند 
ک��ه گچبری ها و تزئینات خارج��ی آن منحصر به 
قاب های عمودی و ستون نماهای دو طرف ورودی 

می شود. 
ای��ن بنا راه پل��ه هایی دارد که ش��ما را به طبقه 
دوم می رس��انند که احتماالً مدرسه یا مسجد بوده 
است. بنای هارونیه آجری است و هیچ گونه تزئین 
کاش��ی در آن به کار نرفته است، این بنا به صورت 
چهار ضلعی اس��ت که ابعاد آن در اضاع مختلف 
نابرابر اس��ت. این بنا یک ورودی در سمت جنوب 
با سردر فوق العاده بلندی دارد که ردی از تزئینات 
مرس��وم این ن��وع از بناها در آن دیده نمی ش��ود. 
اگر س��فری به مش��هد مقدس و طوس و حواشی 
آن داشته باش��ید، می توانید هارونیه را ببینید که با 
تاری��خ مبهم و پر رمز و رازش، یکی از مس��تحکم 

ترین بناهای تاریخی منطقه به شمار می رود.

یک گروه باستان شناسی از دانشگاه های بوستون و 
پنسیلوانیا درجریان کاوش در شهر گل مرمره در غرب 
ترکیه بقایای چهار قلعه باستانی مربوط به قرن دوم پیش 
از میاد را درغرب ترکیه کشف کردند. یافته های جدید 
نش��ان می دهد که دژهای کشف شده متعلق به پادشاه 

آرزاوان از شاهان منطقه رود سها بوده است. 
به گزارش آناتول��ی، روزولت ضمن اعام این که 
تحقیقات این گروه پژوهش��ی از پنج سال قبل دراین 
منطقه آغاز ش��ده گفته اس��ت:»یافته های جدید نشان 
می دهد که دژهای کشف شده متعلق به پادشاه آرزاوان 
از ش��اهان منطقه رود سها بوده اس��ت.«وی افزود:» ما 
معتقدیم که این دژها شامل شبکه ای از سکونتگاه های 
متعدد بوده و یکی از آنها بزرگترین دژی است که طی 
همین دوره در غرب آناتولی س��اخته ش��ده و درواقع  
چهار برابر از قلعه تروا بزرگ تر است. درواقع ما موفق 
به کشف پایتخت کشور واقع در کناره» رودخانه سها« 
ش��ده ایم.«روزولت به عنوان یک متخصص برجسته
 باستان شناسی درغرب آناتولی به ویژه در زمینه شاهان 
باس��تانی لیدیا تا کنون تحقیقات پژوهشی بسیاری را 
هدایت کرده اس��ت که مهم ترین آن تحت پروژه ای 
با همین عنوان در سال 2005 تحقیقات گسترده ای را 
درزمینه تحرکات فرهنگی و زیست محیطی در مرکز 
قلمرو شاهان لیدیه صورت گرفته است. وی تحقیقات 
خود را درکتابی تحت عنوان باس��تان شناس��ی لیدیه 
از چادرنش��ینی تا دوره اس��کندر منتشر کرده است که 
نخستین بررسی ها درزمینه باستان شناسی لیدیه درغرب 
ترکیه کنونی است. اهمیت این کتاب همچنین به دلیل 
انتشار اسناد و نتایج پژوهشی مهمی درباره باستان شناسی 

ساردیس پایتخت باستانی کشور لیدیه است.

رازآلودترين بنای 
خراسان

کشف بقايايی از چهار دژ 
باستانی متعلق به تمدن 

لیدی درترکیه

میراث فرهنگی
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ورزشی

  فروغ چشم بادامي ها و نگراني مدعيان

پژمان سلطانی
برنده های روز نخست گروه دوم 
رقابتهای جام جهانی 2010 آفریقای 
جنوبی در ورزش��گاه ژوهانسبورگ 
به مص��اف یکدیگ��ر می روند. تیم 
قدرتمند آرژانتین ک��ه در بازی اول 
ب��ا ت��ک گل هاینزه از س��د نیجریه 
گذش��ت، از ک��ره جنوب��ی پذیرایی 
می کند که با گلهای لی جونگ سو 
و پارک یونان، قهرمان سابق اروپا را 
از پیش روی برداشت. نماینده آسیا 
با تفاضل گل نس��بت به ش��اگردان 
مارادون��ا در صدر جدول گروه دوم 
قرار دارد یاران لیونل مس��ی ساعت 
16 امروز تیم حریف را دس��ت کم 
نخواهند گرفت و به خوبی می دانند 
ک��ه کره ای ها در خ��ط حمله خود 
از پارک بازیکن تیم منچستر یونایتد 
به��ره می برند که موقعیت های گل 
را به راحتی از دس��ت نمی دهد. در 
س��مت مقابل هم نی��از به تعریف و 
تمجید نیست و لیونل مسی را همه 
فوتبال دوستان می شناسند، ساعت 
18:30 ورزش��گاه مانگوانگ میزبان 
دیدار یون��ان و نیجریه خواهد بود. 
نماینده اروپا که عنوان قهرمان سابق 
قاره سبز را یدک می کشد، در بازی 
نخست خود چیز خاصی به نمایش 
نگذاش��ت اما نیجریه با اینکه مقابل 
آرژانتین تن به شکست داد در نیمه 

دوم ب��ازی روان ت��ری از ای��ن تیم 
دیدیم و یونانی ها کار دشواری برابر 
یک��ی از نماین��دگان آفریقا خواهند 
داش��ت. در آخرین دیدار روز هفتم 
مس��ابقات جام نوزدهم ساعت 23 
تیم فرانس��ه در ورزشگاه پولوکوانه 
به مص��اف مکزی��ک خواهد رفت. 
این بازی از گ��روه اول جام جهانی 
اس��ت که حس��ن کامرانی فر کمک 
داوری که از کش��ورمان به آفریقای 
جنوبی برای قضاوت دعوت ش��ده 
به عنوان یک��ی از کمک داوران این 
دیدار خواه��د بود. این برای دومین 
بار اس��ت که فیف��ا از کمک داوران 
کش��ورمان جهت قض��اوت در جام 
جهانی استفاده می کند. فرانسوی ها 
با داش��تن فرانک ریبری و آنلکا در 
ب��ازی اول خ��ود آنچن��ان در خط 

زه��ردار نش��ان ندادن��د و باید دید 
که دومینگ س��رمربی فرانسه تیری 
هان��ری را از ابت��دا در ترکیب قرار 
می ده��د؟ مکزیکی ها که در دیدار 
افتتاحی��ه مقاب��ل 90 ه��زار هوادار 
تیم میزب��ان با ش��یپورهای آنها جو 
نامطلوبی را ش��اهد بودند یک امتیاز 
حساس را کسب کردند و نگاهشان 
ب��رای صع��ود به مرحل��ه حذفی به 
بازی مقابل فرانسه و اروگوئه است. 
فردا )جمعه( این رقابتها با انجام سه 
دیدار ادامه می یابد و طبق برنامه از 
گروه چهارم ساعت 16 در ورزشگاه 
نلسون ماندال تیم آلمان و صربستان 
ب��ا هم بازی می کنن��د. ژرمن ها که 
در دیدار قبلی خود تیم اس��ترالیا را 
با 4 گل درهم کوبیدند با روحیه ای 
مضاعف پ��ای به این میدان خواهند 

گذاش��ت. ام��ا حری��ف روز جمعه 
آلمانه��ا که در ب��ازی قبلی در دقیقه 
85 ب��ا یک گل به غن��ا باختند بدون 
لوکویچ در میدان حاضر می ش��ود. 
لوکوی��چ در دی��دار قبلی ب��ا کارت 
زرد داور مواجه شد صربستان برای 
اینک��ه زود از جام خداحافظی نکند 
محکوم ب��ه امتیاز گرفت��ن از آلمان 
است. از گروه سوم ساعت 18:30 در 
ورزشگاه ژوهانسبورگ، اسلونی که 
به تنهایی با 3 امتیاز در صدر جدول 
ق��رار گرفته ب��ه مص��اف امریکایی 
می رود ک��ه در مقاب��ل انگلیس به 
تس��اوی یک بر یک رس��ید. امریکا 
پتانس��یل ای��ن را دارد ک��ه در بازی 
مقابل اس��لونی با پی��روزی از زمین 
خارج ش��ود و سعی بر این دارد که 
همراه انگلیس به مرحله بعدی برود. 
ش��اگردان ماتیاژ کک هم چش��م به 
حداقل امتیاز این بازی دوخته است. 
در بازی آخر از همین گروه انگلیس 
از الجزایر در ورزش��گاه کیپ تاون 
س��اعت 23 به وقت تهران پذیرایی 
می کند. شاگردان رباسعدان در بازی 
قبلی از روی اشتباه گلر خود، بازی 
را به اسلونی واگذار کردند و در نبود 
غزال مهاجم خود به مصاف شاگردان 
کاپلو می روند. مثلث جراد، فرانک 
لمپ��ارد و وین رونی می تواند بای 

جان تیم الجزایر باشد.

فروغ تیم های فوتبال شرق آسیا 
در ج��ام جهانی 2010، از یک س��و 
اسباب تحسین جهانیان را برانگیخته 
و از س��ویی دیگر مدعیان را در الک 
نگرانی فرو برده است. به گزارش ایرنا، 
پس از بازی حساب شده و جسورانه 
کره جنوبی مقابل یونان )قهرمان جام 
ملت ه��ای اروپا در س��ال 2004( و 
پیروزی 2 بر صفر این تیم آس��یایی، 
ژاپ��ن نیز براب��ر کامرون ب��ه برتری 
رس��ید تا ثابت شود چشم بادامی ها 
برای حضوری پربار در این مسابقات 
معتب��ر جهانی، حس��اب ویژه ای باز 
ک��رده اند. خ��ود ب��اوری و بالندگی 
ژاپنی ه��ا به وی��ژه پرس��ینگ یاران 
تاکاش��ی اوکادا آن چنان فکورانه بود 
که افرادی مثل ساموئل اتوئو کاپیتان 
صاحب نام کامرون به خوبی در تله 
دفاعی اسیر شدند و نتوانستند حرفی 
برای گفتن داشته باشند. در این راستا 
ناکازاوا مدافع بلند قامت ژاپن، کمربند 
دفاعی ژاپن را به دژی تسخیرناپذیر 
تبدی��ل ک��رد و س��ایر ژاپنی ها نیز 
با تعص��ب و دوندگی مث��ال زدنی، 
ش��یرهای آفریق��ا را رام کردند. بلوغ 
تاکتیکی و روانی کره جنوبی و ژاپن، 
دو شکس��ت شوک آور را به یونان و 
کامرون تحمی��ل کرد و بر این نظریه 

مهر تأیید زد که این دو تیم ارزشمند 
آسیایی خود را به صفوف حرفه ای ها 
در قرن بیس��ت و یکم رس��انده اند. 
هرچند ک��ه با یک ب��ازی نمی توان 
ارزیابی درستی از فوتبال یک کشور 
داشت اما باید این نکته مهم را ملکه 
ذهن کرد ک��ه ژاپن و کره جنوبی در 
دو دهه گذش��ته و در سیر تحوالت 
فوتبال توانسته اند در منظومه بزرگان 
بایستند. از اوضاع و احوال این دوتیم 
ثروتمند و حرفه ای آسیا که بگذریم، 
باید به کره ش��مالی اشاره کنیم که با 
وجود مشکات بی شمار اقتصادی، 
توانس��ت گام به ج��ام جهانی 2010 

بگذارد و مقابل برزیل، تیم قدرتمند 
و تکنیک��ی دنی��ا، نمایش��ی بدیع و 
چشم نواز داشته باشد. کره شمالی که 
بودجه فدراس��یون فوتبالش به اندازه 
دو باش��گاه لیگ برتری ایران است، 
در نبرد با برزیل به هیچ وجه پا پس 
نگذاش��ت و به واقع مغلوبی سربلند 
بود. این تیم که نخس��تین بار در جام 
جهان��ی 1966 با شکس��ت ایتالیا به 
توفان زرد مش��هور ش��د، مقابل تیم 
پرس��تاره و مدعی برزیل، فوتبالی با 
حس��اب و کتاب ارائه داد و با اعتماد 
به نف��س توپ را در تمامی گس��تره 
زمین به گردش درآورد. این سه تیم 

شرق قاره کهن و پرجمعیت آسیا، با 
بازیهای چشم نواز خود بر این نکته 
صحه گذاشتند که فوتبال آسیا دیگر 
در جام جهانی، زنگ تفریح نیس��ت. 
اکن��ون این س��ؤال در ذه��ن فوتبال 
دوستان در چهار گوشه جهان متبادر 
ش��ده که آیا این موفقیت های الهام 
بخش، موس��می خواهد بود یا اینکه 
چش��م بادامیها در آفریق��ای جنوبی 
باز هم ب��رای حریفان جهانی خط و 
نشان خواهند کشید. به هرحال توفیق 
این سه تیم ش��رق آسیا، ضمن آنکه 
مدعیان جام جهانی 2010 را در پیله 
دله��ره فرو برده، زنگ خطر جدی را 
نیز برای دیگر آسیایی ها از جمله تیم 
ملی فوتبال ایران به صدا درآورده اند. 
کامیابی نویدبخش چشم بادامیها در 
قاره س��یاه را باید جدی گرفت و از 
فروغ ژاپن و دو ک��ره پند گرفت. تا 
جام ملت های آسیا زمان زیادی باقی 
نمانده و افشین قطبی به طور قطع از 
کره شمالی  یکی از حریفان ایران در 
جام ملتهای آسیا )دی ماه 89 - قطر( 
درس های گرانبهایی آموخته و نیک 
می دان��د در دوحه باید ب��ا حریفی 
قدرتمند دس��ت و پنجه نرم کند که 
بازی انتحاری از خاصیت های بارز 

این رقیب است. 

حسین رضازاده:
هدف اصلی من 

پشتوانه سازی در 
وزنه برداری است

مارادونا از اظهارنظرهاي 
سیاسي در جام جهاني 

منع شد

مارادونا س��رمربي تی��م ملي فوتب��ال آرژانتین 
که کانون توجه اغلب رس��انه هاي جهان اس��ت از 
اظهارنظرهاي سیاسي منع ش��ده است. به گزارش 
موج، ستاره س��ابق فوتبال جهان که روابط عمیقي 
با رهب��ران کوبا، فیدل و رائول کاس��ترو دارد و از 
عاقمندان به هوگو چاوز رهبر ونزوئا است. وي 
که در آفریقاي جنوبي به ش��دت محبوبیت دارد و 
اخی��راً پیراهن خود را به م��ردم آفریقاي جنوبي اهدا 
کرده اس��ت، از سوي فدراس��یون فوتبال آرژانتین 
ممن��وع الس��خن در امور سیاس��ي ش��ده اس��ت. 
مارادونا تصاویر رائول و فیدل کاس��ترو، س��یمون 
دوبولی��وار رهبر آزادي خواه��ان آمریکاي جنوبي، 
محم��ود احمدي نژاد و هوگ��و چاوز، آوا مورالس 
رهب��ر بولیوي و اورتگا رئی��س جمهور نیکاراگوئه 
را همراه خ��ود دارد. وي همچنین ب��ا ابراز عاقه 
به تیم کش��ور مس��لمان الجزایر از حضور این تیم 
در جام جهاني ابراز خش��نودي ک��رد. مقامات فیفا 
و کش��ورهایي همچون امری��کا و انگلیس از علني 
ش��دن برخي تعلق��ات خاطر سیاس��ي مارادونا در 
ج��ام جهاني با توجه به ابع��اد آن و محبوبیت وي 
نگ��ران هس��تند و در همین خص��وص از مقامات 
ارش��د آرژانتین خواس��ته اند به او یادآور شوند که 
از اظهارنظر سیاسي در جام جهاني خودداري کند.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری هدف بلند مدت 
خود در این فدراسیون را کشف و تربیت استعدادهای 
این رش��ته عنوان کرد تا بتوانند در بازی های المپیک 
2012 لندن برای ایران موفقیت کسب کنند. حسین رضازاده 
در گفتگ��و با مهر، گفت: ما ب��رای اینکه حرفی برای 
گفتن در وزنه برداری داشته باشیم باید نیروهای جوان 
خ��ود را شناس��ایی کنیم و رقابت ه��ای جهانی مثل 
رقابت های صوفیه بلغارستان دست ما را باز می گذارد 
تا اس��تعدادهای خود را شناسایی کنیم. وی در پاسخ 
به این س��ؤال که چرا ایران با تیمی س��ه نفره در این 
رقابت ها حضور یافته، اظهار داشت: شما کمتر تیمی 
را می بینید که با نفرات کامل در این رقابت ها حضور 
یافته باشد. چین با همه اقتداری که در این رشته دارد 
با تیمی 5 نفره به بلغارس��تان آمده است. ما هم سعی 
می کنیم با همین تعداد ورزشکار، به هدفی که عنوان 
کردم برسیم. وی کیانوش رستمی، سعید محمد پور و 
بهادر موالیی را جزء استعدادهای وزنه برداری کشور 
خواند و گفت: ما ب��رای وزنه برداران اعزامی خود به 
صوفیه شانس کس��ب مدال متصور هستیم. البته این 
نخستین حضور این س��ه وزنه بردار در رقابت های 
جوانان اس��ت؛ با این حال کار آماده سازی خوبی بر 
روی آنها صورت گرفته اس��ت. ضم��ن اینکه بهادر 
موالیی جزء تیم نوجوانان است و قرار است مرداد ماه 
در المپیک س��نگاپور هم وزنه بزند. رضازاده در پایان 
با بیان اینکه رقابت های ج��ام جهانی 2010 فوتبال، 
مسابقات وزنه برداری نوجوانان را زیر سایه خود قرار 
داده، گفت: مصادف شدن این رقابت ها با جام جهانی 
فوتبال، باعث شده تا توجه کمی به آن بشود اما از آنجا 
که این رقابت ها همواره خرداد ماه برگزار می ش��ود، 
مسئوالن نمی توانستند زمان برگزاری آن را تغییر دهند. 
کیانوش رستمی در دسته 77 کیلوگرم، سعید محمدپور 
در 94 کیلوگرم و بهادر موالیی در 105 کیلوگرم وزنه 
برداران ایران، حاضر در این رقابت ها هستند. جورج 
زاالی و عل��ی پاکیزه جم مربیگ��ری این نفرات را بر 
عه��ده دارند. پیش از این قرار بود تی��م وزنه برداری 
جوانان کش��ورمان با 5 وزنه ب��ردار در این رقابت ها 
شرکت کند، اما تأخیر در اعام نتایج آزمایش دوپینگ، 
باعث شد جورج زاالی، سرمربی مجارستانی تیم ملی 
تصمیم بگیرد از وزنه بردارانی که تجربه بیشتری برای 
حضور در مسابقات بین المللی دارند، در ترکیب نهایی 
تیم جوانان کشورمان استفاده کند. سی و ششمین دوره 
رقابت های وزنه برداری جوانان جهان از تاریخ 21 تا 
30 خردادماه با حضور 53 کشور جهان در یونیورسیاد 

اسپورتس هال صوفیه بلغارستان برگزار می شود.

سرمربي پرتغالي تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا فشار 
زی��ادي را براي خرید دو س��تاره محبوبش به دفتر نقل و 
انتقاالت مادرید وارد مي کند. به گزارش فارس، خوزه مورینیو 
در اولین اقدام اساسي خود تور آسیایي رئال مادرید را لغو 
و تور اروپایي بسیار مجهز و البته پرخرجي را براي تیمش 
تعریف کرده است. به نظر مي رسد اختافات قدیمي بین 
مورینی��و و والدانو حل ش��ده و این دو با اتحاد میان خود 
زوجي بس��یار مافیای��ي و بانفوذ در بعد نق��ل و انتقاالت 
بازیکنان تش��کیل داده اند. مایکون و دي ماریا دو بازیکني 
هستند که مورینیو اصرار دارد پیش از آغاز اردوي اروپایي 

و بازي هاي پیش فصل خریداري شوند.

منابع خبري اسپانیا افشا کردند
فشار مورينیو براي خريد دو ستاره

احمد جمشیدیان:
 ژاپن و کره استحقاق برد را داشتند

پله: 
مارادونا از سر بیکاري مربي آرژانتین شده است

تیموریان:
اولويت اولم حضور در تیم های اروپايی است

 ال توره و دردسرهاي 
سازمان حمايت از حقوق حیوانات

کره جنوبی برای خلق شگفتی به میدان می رود

زاینده رود
خدا را شکر وضعیتم از هر جهت خوب است و در آمادگی کاملی به سر می برم و سپاهان هم در 
شرایط مطلوبی قرار دارد. احمد جمشیدیان بازیکن 26 ساله و خوش اخاق سپاهانی ها ادامه داد: هر 
روز صبح و بعدازظهر تمرینات بدنسازی خود را زیر نظر مربیان انجام می دهیم و از 6 تیرماه به مدت 
ده روز یک اردوی برون مرزی در کشور ترکیه خواهیم داشت که بعد از این اردو تمرینات بدنسازی 
ما به اتمام خواهد رس��ید، وی به بازیکنان جدید تیم اش��اره کرد و گفت: رضا ناصحی، رجب زاده و 
هاشم بیک زاده در تمرینات حضور دارند، اما فابیو جان واریو با اجازه کادر فنی برای دیدن خانواده اش به برزیل 
س��فر کرده که طی روزهای آینده به تیم اضافه خواهد ش��د، جمشیدیان س��طح رقابتهای جام جهانی 
2010 آفریقای جنوبی را باال ندانست و افزود: اکثر تیم ها در دور نخست مرحله مقدماتی تمرکز خود 
را روی دفاع گذاشتند؛ به نظر من اسپانیا و برزیل از مدعیان اصلی جام نوزدهم هستند و آلمان در هر 
دوره با نظمی که در تیمش حاکم بود می تواند برای این دو تیم دردسرس��از باش��د بازیکن سپاهان در 
پایان تأکید کرد: کره جنوبی و ژاپن با برنامه ریزی که انجام داده اند خود را چند س��الی از آس��یا جدا 
کرده اند و پیروزی این دو تیم در مقابل یونان و کامرون از روی شانس نبوده و آنها استحقاق پیروزی 

را داشتند و حتی می توانند به مرحله بعدی صعود کنند.

پله، بازیکن افس��انه اي فوتبال برزیل رقیب دیرینه 
خ��ود یعني دی��ه گو مارادون��ا را متهم کرد که از س��ر 
بی��کاري و به خاطر پول، مربیگري تیم ملي آرژانتین را 
بر عهده گرفته اس��ت. به گزارش ایرنا، این دو بازیکن 
که به اعتقاد بس��یاري بهترین هاي تاریخ فوتبال جهان 
هس��تند، طي این س��ال ها بارها اظهارنظرهاي جنجالي 
نس��بت به هم داش��ته اند. پله همزمان با آغاز مسابقات 
جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي در پاس��خ به حرف 
ه��اي اخیر مارادونا گفت: یک س��ري از چیزها را نمي 
فهمم. گفته مي ش��ود مارادونا چندي پیش با آقاي سیاه 
خط��اب کردن پله، به نقل از او توانایي آفریقاي جنوبي 

براي میزباني اولین جام جهاني در این قاره را زیر سؤال برده بود. پله در اینباره افزود: وقتي او در اولین 
برنامه تلویزیوني خود در سال 2005 نیاز به کمک داشت، به بوینوس آیرس رفتم و با او فوتبال بازي 
کردم تا کمکش کرده باشم. وزیر سابق ورزش برزیل با بیان اینکه هرگز تمایلي براي مربیگري تیم ملي 
برزیل نداشته است، تأکید کرد: نمي خواهم راهي را که دونگا رفته تجربه کنم. وي گفت: مارادونا به 
خاطر بیکاري و پول مربیگري آرژانتین را پذیرفت، چرا که همگان دیدند که آنها چگونه و به سختي 
به جام جهاني صعود کردند. وي تأکید کرد: این تقصیر مارادونا نیس��ت، اش��تباه آنهایي است که او را 
انتخاب کردند. پله اوایل س��ال جاري از خولیو گروندونا رئیس فدراس��یون آرژانتین به خاطر انتخاب 
مارادوناي بي تجربه به مربیگري تیم ملي این کشور انتقاد کرده بود. این در حالي است که بسیاري از 

آرژانتیني ها قهرماني این تیم در جام جهاني 1986 را مدیون او مي دانند و وي را مي پرستند.

بازیکن ایرانی و ملی پوش تیم فوتبال فولهام انگلیس با بیان اینکه از س��ه کش��ور اس��پانیا، آلمان و 
انگلس��تان پیشنهاداتی دریافت کرده اس��ت، گفت: اولویت اولم حضور در تیم های اروپایی است اما 
در ایران با پرس��پولیس مذاکره کردم و از اس��تیل آذین هم پیشنهاد دارم. آندرانیک تیموریان در گفتگو 
با مهر ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیتش برای فصل آینده اش��اره کرد و گفت: بعد از بازیهای 
لیگ برتر قراردادم با فولهام به پایان رسید و به عنوان بازیکن آزاد به ایران آمدم تا با خانواده ام دیدار 
کنم. مدیر برنامه هایم در حال بررسی پشنهاداتی از اسپانیا، انگلیس، آلمان و چند تیم داخلی است. وی 
در مورد پشنهادات تیم های داخلی گفت: استیل آذین با مدیر برنامه هایم صحبت کرده ولی کاشانی، 
سرپرس��ت باشگاه پرسپولیس تماسی داشتند و صحبت کوتاهی با هم داشتیم و من به وی اعام کردم 
اولویت اول من اروپاست و باید کمی صبر کنند تا اواسط  جام جهانی که وضعیتم مشخص می شود. 
ملی پوش فوتبال کشورمان ادامه داد: تأکید می کنم اولویت اول من اروپاست و باید صبر کنم تا فصل 
نقل و انتقاالت اروپا داغ تر ش��ود و مربیان بازیکنان��ی را که از جام جهانی می خواهند جذب کنند و 
من هم امیدوارم در اروپا بمانم. تیموریان در مورد پیش��نهاد ش��فیلدیونایتد گفت: گویا با مدیر برنامه 
هایم صحبت شده و در سایت باشگاه شان هم اعام کرده اند که خواهان عقد قرارداد با بنده هستند. 
وی در مورد ش��رایطش بعد از رفتن به اروپا گفت: دو سال اول در بولتون وضعیت خوبی داشتم ولی 
در سال سوم که به فولهام رفتم یک آسیب دیدگی باعث شد جایگاهم را از دست بدهم و به صورت 
قرضی به تیم بارنزلی رفتم و 15 بازی انجام دادم. بعد هم دوباره به فولهام برگش��تم و تیم در جایگاه 
دوازدهم ایس��تاد. در فینال یوفا کاپ در ورزشگاه ش��هر هامبورگ 2 بر یک به اتلتیکومادرید نتیجه را 
واگذار کردیم. در چنین شرایطی روی هاجسون دست به ریسک نزد و 11 بازیکن اصلی را تغییر نداد. 
بازیکن تیم ملی فوتبال کش��ورمان در مورد ش��رایط این تیم گفت: فکر می کنم ش��رایط خوبی داشته 
باش��یم، هر چند بازیهای تدارکاتی زیادی نداش��تیم و اردو دو ماه دیگر آغاز می شود با این حال یک 
اردو در اتریش خواهیم داشت و با توجه اینکه چند ماه تا جام ملت ها زمان داریم فکر می کنم بتوانیم 
موفق باشیم. تیموریان در مورد قطبی هم گفت: هر مربی نیاز به زمان دارد. نمی توان یک روزه تیم را 
به قهرمانی رساند. باید به کادر فنی تیم ملی فرصت بدهیم تا داشته های خود را به تیم ملی منتقل کند 
و موفق باش��د. وی در پایان در مورد ارزیابی اش از مس��ابقات جام جهانی گفت: هر چند با یک مربی 
بدنساز مشغول آماده سازی هستم ولی کم و بیش بازیها را دنبال می کنم و افسوس می خورم که چرا 

تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی غیبت دارد.

گاو زخمي و س��یاه رنگ اس��پانیا سالیان سال اس��ت حامیان حقوق حیوانات را با نگاهي بغض آلود در 
تجمعات اعتراض آمیز گرد هم مي آورد. به گزارش فارس از دید اسپانیایي ها گاو سیاه رنگ و معموالً زخمي 
هک ش��ده بر روي پرچم نماد پیروزي س��رزمین کاستیانا بر دشمن سیاه و پلید اسپانیا است؛ اما این فلسفه 
اس��اطیري براي حامیان حقوق حیوانات توجیه کننده دردها و رنج هاي حیوانات نیست. در مراسم گاوبازي 
برگزار ش��ده در اسپانیا گاو سیاه موس��وم به ال توره آنقدر خون از دست مي دهد تا در نهایت به روي زمین 
مي افتد و توسط گاري مخصوص حمل الشه حیوان از ورزشگاه بیرون مي رود. در برخي از این مراسم حتي 
گوش راس��ت گاو زخمي و نیمه جان بریده مي ش��ود و آن را به نشانه پیروزي اسپانیا برابر دشمن پلید خود 
به سمت هواداران نشان مي دهند. این مراسم براي مردم اسپانیا بسیار مقدس است و حاضر نیستند به خاطر 
احترام به س��ازمان حقوق حیوانات آن را پس از حداقل 600 س��ال کنار بگذارند. نماد گاو سیاه رنگ اسپانیا 
در مراس��م مختلف روي پرچم این کش��ور حک مي شود و سازمان حمایت از حقوق حیوانات نیز در تمام 
این مراس��م به عنوان یک معترض بین المللي حضوري فعال دارد. به این ترتیب پیش بیني مي شود در بازي 
اسپانیا و سوئیس که در شهر دوربان برگزار مي شود بار دیگر شاهد درگیري لفظي و حقوقي فعاالن صلح 
بین الملل در بخش حمایت از حقوق حیوانات و هواداران متعصب اسپانیایي باشیم. این درگیري هاي لفظي 
معموالً راه به جایي نمي برد چرا که اکثر هواداران اسپانیایي به زبان انگلیسي تسلط ندارند و معموالً توصیه هاي 
صلح آمیز نمایندگان سازمان ملل را متوجه نمي شوند و تنها به پاسخگویي در قالب فحاشي و تمسخر آنها 

بسنده مي کنند.

قهرمان��ی پیکان در مس��ابقات 
والیب��ال 2010 باش��گاه های آس��یا 
پنجمی��ن قهرمانی متوال��ی این تیم 
و هفتمی��ن قهرمان��ی ایرانی ها در 
این پیکارها محس��وب می شود که 
موجب تداوم استیای ایرانی ها بر 
مهمتری��ن و معتبرترین رقابت های 
باشگاهی آسیا شده است. به گزارش 
مهر، پی��کان در حالی صاحب جام 
قهرمان��ی بیس��ت و یکمی��ن دوره 
مس��ابقات والیبال باشگاه های آسیا 
شد که این جام طی 4 دوره پیشین 
این رقابت ها نی��ز از آن همین تیم 
ش��ده بود تا والیبال کش��ورمان از 
این حیث و با فاصله زیاد رکوددار 
باشد چون 5 قهرمانی متوالی دارد. 
مس��ابقات والیبال باش��گاهی آسیا 
از س��ال 1989 تحت عن��وان جام 
صل��ح آغ��از ش��د. 6 دوره ابتدایی 
این رقابت ها در هیروشیمای ژاپن 
برگزار ش��د. ایران طی س��ال های 
1995 و 1996 میزب��ان مس��ابقات 
ب��ود. بعد از آن هم لبنانی ها طی دو 
سال متوالی در بیروت برگزار کننده 

مسابقات صلح بودند.
 جام صلح بدون طال

در 10 سال برگزاری مسابقات 
والیب��ال ج��ام صلح، به جز س��ال 
1990 که با غیبت پرسپولیس همراه 
بود، نمایندگان کشورمان در دیگر 
رقابت ه��ا حضور  این  دوره ه��ای 
داش��تند اما هرگز موفق به کس��ب 
مدال طا نش��دند. اس��تقال، بنیاد 
ش��هید، بانک ملی و آبگینه قزوین 
در دوره ه��ای ابتدایی این رقابت ها 
شرکت کردند بدون اینکه موفق به 
کسب مدال شوند. نمایندگان ایران 
در دیگ��ر دوره های این مس��ابقات 
مدال آور شدند اما نه به رنگ طا.

میزبانی خوش یمن ایرانی ها 
نماین��دگان  آوری  م��دال  اولی��ن 
ای��ران در رقابت ه��ای والیبال جام 
صلح همزمان با نخس��تین میزبانی 
کش��ورمان در این مس��ابقات بود. 
س��ال 1995 تیم فوالد خوزس��تان 
که همراه با فتح تهران در مسابقات 
والیب��ال جام صلح تهران ش��رکت 
ک��رده بود بع��د از نماینده ژاپن در 
رده دوم ق��رار گرف��ت و صاحب 
مدال نقره ش��د. بعد از آن پیکان به 
دو مدال نقره و یک برنز رقابت های 
جام صلح دست یافت. در واقع از 
این س��ال ب��ه بعد تم��ام دوره های 
برگزاری مسابقات باشگاهی آسیا با 
مدال آوری ایرانی ها همراه بود. به 
جز مسابقات 2001 چین که صنام 
به عنوان پنجم اکتفا کرد و همچنین 
س��ال 2004 که مسابقات به خاطر 
ش��یوع بیماری س��ارس در کشور 

اندونزی برگزار نشد.
جام صلح کنار رفت

برگ��زاری  دوره   10 از  بع��د 
رقابت ه��ای والیبال ج��ام صلح و 
از س��ال 1999 ب��ا تغییراتی که در 
ایجاد  آس��یا  والیبال  کنفدراس��یون 
شد، این مس��ابقات به رقابت های 
قهرمانی باشگاه های آسیا تغییر نام 
داد. تم��ام مدال های ط��ای ایران 
در طول برگ��زاری این رقابت ها با 
این عنوان به دس��ت آمد. اولین بار 
پیکان در مس��ابقات 2002 تهران، 
ای��ران را صاح��ب م��دال ط��ای 
باشگاه های آس��یا کرد. صنام دیگر 
تیم ایرانی است که این مدال را در 
رقابت های 2003 تهران به دس��ت 

آورده است.
ــم  ــن تی ــکان پرافتخارتری پی

ایران و آسیا

برگزار  رقابت های  احتساب  با 
شده امسال، ایرانی ها در مجموع 7 
بار جام قهرمانی مس��ابقات والیبال 
باش��گاه های آس��یا را از آن خ��ود 
کرده اند که یک بار توس��ط صنام و 
6 بار توسط پیکان فتح شده است. 
پیکان عاوه ب��ر رقابت های 2002 
تهران در مس��ابقات 2006 ویتنام، 
2007 بحرین، 2008 قزاقس��تان و 
2009 امارات جام قهرمانی را باالی 
س��ر برد. تا اینک��ه در رقابت های 
2010 چی��ن ب��رای پنجمی��ن بار 
متوال��ی ای��ن ج��ام را از آن خود 
ک��رد. همچنین تیم والیب��ال پیکان 
در مس��ابقات 1996 تهران، 1998 
عم��ان، 2000 تایلند و 2004 ایران 
به م��دال نقره اکتفا ک��رد و عنوان 
س��ومی رقابت های 1997 عمان و 

1999 چین را نیز در اختیار دارد.
بهترین های آسیا

جدول س��ه تیم برتر مسابقات 
والیبال باش��گاهی آس��یا از س��ال 
1999 که این رقابت ها تحت عنوان 
مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا 

برگزار شد به شرح زیر است:
1999 )چین(

1- چی��ن 2- ک��ره جنوبی 3- 
ایران )پیکان(

2000 )تایلند(
ای��ران  ک��ره جنوب��ی 2-   -1

)پیکان( 3- چین
2001 )چین(

1- کره جنوب��ی  2- ژاپن 3- 
چین

2002 )ایران - تهران(
1- ای��ران )پی��کان( 2- ایران 

)صنام( 3- قزاقستان
2003 )تهران(

1- ای��ران )صن��ام( 2- ای��ران 

)پیکان( 3- قزاقستان
2005 )پاکستان(

1- قزاقستان 2- ایران )سایپا( 
3- چین

2006 )ویتنام(
1- ایران )پیکان( 2- قزاقستان 

3- اندونزی
2007 )بحرین(

1- ایران )پیکان( 2- عربستان 
3- قطر

2008 )قزاقستان(
1- ایران )پیکان( 2- قزاقستان 

3- ژاپن
2009 )امارات(

1- ایران )پیکان( 2- عربستان 
3- قطر

2010 )چین(
1- ای��ران )پی��کان( 2 - قط��ر 

3- ژاپن
تا پی��ش از بیس��ت و یکمین 
دوره مس��ابقات والیب��ال قهرمانی 
باش��گاه های آس��یا که با قهرمانی 
دوباره پیکان در ش��هر ژن ژیانگ 
چی��ن به پایان رس��ید، ایران با 11 
مدال ط��ا، نقره و برن��ز در صدر 
دیگر کش��ورهای شرکت کننده در 
این مس��ابقات قرار داشت و حاال 
با کسب یک مدال طای دیگر این 

صدرنشینی تثبیت شد.
رده بندی 4 تیم برتر آس��یا از 
نظر مدال آوری در این رقابت ها به 

شرح زیر است:
جدول افتخارات:

ای��ران: )7 ط��ا، 4 نقره و یک 
برنز(

کره جنوبی: )2 طا، یک نقره(
قزاقس��تان: )یک طا، 2 نقره و 

2 برنز(
چین: )یک طا(

پرافتخارترین کشور قاره 
هفت قهرمانی باشگاه های ايران در والیبال آسیا

زاینده رود
ش��یلي و هندوراس س��اعت 16 به وقت 
ته��ران از گروه هش��تم در ورزش��گاه آمبوال 
ش��هر نلس��بوري به مصاف هم رفتن��د که در 
دقیقه 34 بوس��وجور، بازیکن تیم شیلي موفق 
به گش��ودن دروازه حریف ش��د تا این تیم با 
 برتري یک بر صفر برابر هندوراس به رختکن 

برود. 
در نیم��ه اول این دیدار ادي ماي  یت، داور 
به پاالچی��و از هندوراس، کارمون��ا و فرناندز 
از ش��یلي کارت زرد نش��ان داد. این بازی در 
 نهایت با نتیجه ثبت ش��ده در نیمه اول به پایان

رسید.
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شهرداری گرگاب باستناد مجوز شماره 3/595 مورخ 88/12/26 شورای محترم 
اسالمی شهر قصد دارد نسبت به شناسائی پیمانکاران و ارجاع کار عملیات ممیزی 
امالک و مستحدثات سطح شهر گرگاب واقع در محدوده شهری اقدام نماید. لذا از 
کلیه متقاضیان درخواست می شود جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ برگ استعالم تا 
پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/3/29 همه روزه بجز ایام تعطیل، به دبیرخانه 
خمینی(  امام  بلوار  انتهای  گرگاب-  شهر-  شاهین  )اصفهان-  گرگاب  شهرداری 

مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

سید محمد احمدی شهردار گرگاب

شماره تلفن تماس: 46-03125754545    نمابر: 03125753330
 WWW.SHAHRDARI-GORGAB.IR  :وب سایت شهرداری گرگاب

موضوع: واگذاری پروژه های ذیل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/4/13

WWW.abfa-esfahan.com  دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030 

مناقصه دو مرحله ای عمليات لوله گذاری فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

اجرای بخشی از کلکتور 89-2-116
29/000/0007/438/279/050عمرانیفاضالب شهر خوانسار

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-7866817-9   
فکس : 0311-7866099

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30930هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
313000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

307000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1044  1040 دالر امریکا

1286  1282  یورو

277280 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
امام علی )ع(:

همنشین بی خرد مباش که او کار )نابخردانه( خود را برای تو آراید و دوست دارد 
تو را چون خود نماید.

دانشگاه آکسفورد ميزبان آثار جشنواره »بسم اهلل«

هفت روز بر هنر ايران و جهان چه گذشت! اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

31 °

18°

11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

آثار جش��نواره »بسم اهلل« که قرار است تا یک 
ماه آینده در آلمان به نمایش گذاش��ته ش��ود، در 
دانش��گاه آکسفورد انگلس��تان نیز در معرض دید 
عموم ق��رار می گیرد. محمدرضا کم��ره ای، مدیر 
مؤسس��ه مکع��ب هن��ر و برگزارکنن��ده هفتمین 
جش��نواره »بس��م اهلل« در مورد نمای��ش آثار این 
جشنواره در انگلس��تان به مهر گفت: چندی قبل 
با دانش��گاه آکسفورد وارد مذاکره شدیم تا بتوانیم 
منتخب��ی از آثار ش��ش دوره جش��نواره را در این 
مکان نش��ان دهی��م. وی در م��ورد جزئیات این 
مذاک��ره ابراز داش��ت: آنها موافق��ت نهایی خود 
را با برپایی نمایش��گاه اعام کردن��د و گفتند در 
حال بررس��ی تاریخ نمایش��گاه ب��ا دپارتمان هنر 
هستند. ما تمایل داشتیم بعد از نمایشگاهی که در 
دانشگاه اولدنبرگ آلمان برگزار می کنیم، آثار را به 
انگلس��تان ببریم که کارها به ایران نیاید و دوباره 
آنه��ا را منتقل نکنی��م. منتهی نگارخانه دانش��گاه 
آکس��فورد در مرداد ماه برنامه نمایشگاهی دارد و 
گفته اند اگر یکی از نمایش��گاه ها لغو شود، وقت 
آن را ب��ه ما می دهند. کمره ای همچنین گفت: اگر 
نمایشگاه در مرداد ماه برگزار نشود، قطعًا در شش 

ماه اول سال این اتفاق می افتد و کارهای هنرمندان 
ایران��ی را ارائه می دهیم. کمره ای همچنین قبًا در 
مورد برگزاری نمایش��گاه های خارجی گفته بود: 
یک��ی از اهداف ما ص��ادارت هنر معنوی ایران به 
دیگر کشورها است. سال گذشته آثار جشنواره در 
شش کش��ور به نمایش گذاشته شد و هر ساله بر 

تعداد کش��ورها افزوده می شود. هفتمین جشنواره
»بسم اهلل« در دو بخش اصلی پوستر و لوگو تایپ 
با موضوع نگارش »بس��م اهلل الرحمن الرحیم« به 
زبان های فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه مرداد 
سال جاری و همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار 

می شود.

زاینده رود
از س��ینمای جهان خبر می رسد، نسخه ای از 
فیل��م »مخالف جری��ان« که جان ف��ورد کارگردان 
بزرگ جهان در س��ال 1927 س��اخته بود به همراه 
مجموع��ه ای ش��امل 75 فیلم امریکایی گمش��ده 
دیگر در نیوزیلند یافته ش��ده اس��ت و فیلم مردان 
س��یاهپوش 3 ب��ا ب��ازی ویل اس��میت و موضوع 
فعالیت ه��ای محرمانه ی��ک آژانس وی��ژه پس از 
س��اخت در قالب س��ه بع��دی به اک��ران خواهد 
رس��ید. اما، مایک لی، جین کمپی��ون و جان مدن 
به فهرس��ت بلند باالی برگزارکنندگان کارگاه های 
آموزش��ی جش��نواره فیل��م ادینبوروی اس��کاتلند 
پیوستند و »دختر دانمارکی« جدید ترین فیلم السه 
هالستروم فیلمساز نامدار اس��کاندیناوی است که 

نیکول کیدمن در آن به ایفای نقش می پردازد.
و اما موسیقی؛ کنس��رت حمیدرضا نوربخش 
و کیه��ان کله��ر نیمه دوم تیرم��اه در تهران برگزار 
می شود. راجر واترز، خواننده گروه قدیمی پینک 
فلوید، در پاسخ به درخواست هواداران گروه برای 
دور هم جمع شدن اعضای باقی مانده  آن،  انگشت 
اتهام را به سمت دیوید گیلمور برای عدم همکاری 
بلند کرد. کنس��رت گروه موس��یقی »سایه سار« به 
سرپرس��تی و آهنگسازی حسین س��لیمانی با آواز 
بهنام نوری و قطعه ای از موس��یقی ایرانی با عنوان 
»نگاه آش��نا« این هفته در س��الن هنر فرهنگسرای 

ارسباران به اجرای برنامه می پردازند.
و از تئات��ر؛ نمایش »کالیگ��وال« به کارگردانی 
همای��ون غنی زاده ش��هریورماه س��ال ج��اری در 
کش��ورهای اس��تونی و فناند اجرا می شود. خانه 
نمایش اداره برنامه ه��ای تئاتر از این هفته میزبان 
نمای��ش »حکای��ت دختری که خات��ون مغربی را 
دی��د« ب��ه کارگردانی ج��ال خباز اس��ت. پرتره  
ش��خصیت های فرهنگی و سیاس��ی که غامعلی 
طاه��ری بعد از انقاب ترس��یم کرده اس��ت در 
پاریس به نمایش گذاشته می شود. حدود 70 اثر را 
در فاصله سال های 59 تا 68 که از تکنیک باالیی 
برخوردار هس��تند و از دو ش��یوه رنگ و روغن 
و گواش اس��تفاده شده اس��ت. نمایش »سلطان و 
گاگول«، محصول مش��ترک ایران و آلمان در تاالر 

هنر آغاز به کار کرد.
و از ادبی��ات جهان؛ »امین مالوف« نویس��نده 
لبنانی االصل فرانسوی به عنوان برنده جایزه ادبی 
»شاهزاده آستوریاس« در سال 2010 که به عنوان 
نوبل اس��پانیایی معروف است معرفی شد. بخشی 
از نمایشگاه و فروشگاه بزرگ بیبلیوگلوبوس یکی 
از بزرگترین مؤسسات انتشاراتی روسیه به عرضه 
کتابهای فارس��ی اختصاص می یابد و نسخه های 
دس��ت نویس جی جی باالرد نویس��نده انگلیس��ی 
و خال��ق اثر مع��روف »امپراتوری خورش��ید« به 

کتابخانه بریتانیا سپرده شد.

کتاب »اس��اطیر جهان« نوش��ته ویلیام داتی با 
ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور توسط نشر اسطوره 
آماده چاپ ش��د. »روزلین راسل« کارشناس ارشد 
س��ازمان علم��ی، فرهنگی و تربیت��ی ملل متحد- 
یونسکو و نماینده این سازمان، برای امکان سنجی 
راه اندازی »جایزه جهانی فردوس��ی« که از سوی 
کش��ورمان به یونس��کو پیشنهاد ش��ده است، این 
هفته وارد ایران شد. کیلبای اسمیت- مک گرگور 
نویسنده 29 ساله با مجموعه داستان کوتاه منتشر 
نش��ده اش به عنوان »پرنده در دست« برنده جایزه 
»برانون واالس« ش��د. این جایزه از سوی اتحادیه 
نویس��ندگان کان��ادا ب��ه نویس��ندگان نوقلم اهدا 
می ش��ود و »پل آستر« نویس��نده مطرح امریکایی، 
مدال طای »ورمیل« مهمترین مدال ش��هر پاریس 
را از »برتران دالنو« ش��هردار پاریس دریافت کرد. 
او که همراه همس��رش برای دریاف��ت جایزه در 
مراسم شرکت کرده بود، به زبان فرانسوی سلیس 
گفت: »نس��بت به پاریس؛ شهری که اولین بار در 
18 س��الگی از آنجا دیدن کردم، احساس نزدیکی 

بسیار می کنم.«
و از هنرهای تجسمی، علی حامد حقدوست 
ع��کاس تبریزی کاندیدای حضور در کاس��های 
معتب��ر »وردپرس« هلن��د و »نش��نال جئوگرافی« 
فرانس��ه شد. علی حامد حقدوست عکاس مستند 

و خبری اهل تبریز است.

حمید حقیقت
 این هفته با یک فیلم کمدی که به تازگی و با 
عنوان تاکس��ی نارنجی وارد شبکه خانگی شده در 

خدمت شما هستیم. 
از عوامل ای��ن فیلم نود دقیق��ه ای می توان به 
کارگردان: ابراهیم وحی��دزاده، تهیه کننده: ابراهیم 
وحیدزاده، صدابرداری: بهروز معاونیان، منشی صحنه: 
گلچهره دانش، چهره پردازی: امیر ترابی، مدیر تولید: 
مهدی نوربخش، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، 
موس��یقی: فیلم نامه: ابراهیم وحیدزاده، جلوه های 

ویژه: عباس شوقی، طراحی لباس: مجید لیاجی
و بازی های آزیتا حاجیان، ماهایا پطروس��یان، 
علي دهکردي، حسن پورشیرازي، سیروس ابراهیم 

زاده، اشاره داشت.

در خاصه ای از این فیلم داریم؛ یک زن جوان 
ب��ا دو فرزند خردس��الش دو مرد ب��ا خصوصیاتي 
متفاوت اما خواسته اي مشابه، یک مأمور پلیس و 
خاصه یک پیرزن پرحرف و سمج و... در جزیره 

کیش ماجراهایي را مي آفرینند که...

حامد حقی
»تهران در بعد از ظهر« جدیدترین اثر مصطفی 
مس��تور در کتاب فروش��ی های ته��ران و اصفهان 
با اس��تقبال مخاطبان روبه رو ش��ده است. آثاری از 
مصطفی مس��تور، رس��ول یونان در ص��در فروش 
کتاب قرار دارد. در بخش مجموعه داس��تان، کتاب 
»تهران در بعد از ظهر« اثر مصطفی مستور در صدر، 
»احم��ق ما مرده ایم« از رس��ول یونان در رده بعدی 

پرفروش ها قرار گرفت.
رمان »بدون لهجه خندیدن« تازه ترین اثر فیروزه 
جزایری دوما نیز از پرفروش ها بوده است. این کتاب 

سرگذشت نامه امریکایی های ایرانی تبار است.
مجموعه داس��تانی از پنج نویسنده انگلیسی که 

»عکس های فوری« نام دارد.
»پ��س از تاریکی« اثر »هاروک��ی موراکامی« نیز 

فروش خوبی داشته  است.
و نی��ز »طاهره، طاهره عزیزم« ک��ه در بردارنده 

نامه های عاشقانه 
محس��ین  غ��ا
س��اع��دی ب��ه 
طاه����ره کوزه 
گران��ی اس��ت، 
اس��تقبال  مورد 
قرار  مخاطب��ان 

گرفت.
رم��ان  ام��ا 
 » د و لی��و ه��ا «
اث��ر »چ�ارل���ز 

بوکوفسکی« است. این رمان، روایت طنزی از روند 
نوشته شدن فیلمنامه در هالیوود است و بدجوری با 

مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده است.
مجموعه شعر »گریه های امپراطور« اثر فاضل 
نظری نیز در حوزه شعر خوب دل خوانندگان را به 

دست آورده است.
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فرازهایی از وصیت نامه شهید:
... ای برادران محصل، ش��ما درس بخوانید که درس خواندن شما همانند تیری است که از ساح 
سرباز مسلمانی در می آید و به قلب دشمن اصابت می کند و در کنار دوستان هم در نمازهای جمعه 
و جماعت و دعاهای کمیل و توسل شرکت کنید و در بسیج مدارس هم شرکت و ثبت نام کنید و ای 

خواهران مسلمان شما حجابتان را رعایت کنید که حجاب شما کوبنده تر از خون من است.

شهید علی رضا صالحی مقدم

فیلم هفته

»کتاب های پر مخاطب هفته«

روزی بود...

عکس روز )استقبال مردم شهرکرد از رئیس جمهور(


