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استاندار اصفهان گفت: با 
توجه به موقعيت اين استان در 
مرکز کش��ور و زيرساختهاي 
مناسب، ش��رايط براي انتقال 
وزارت راه و تراب����ري ب���ه 

اصفهان فراهم است. 
عليرض��ا ذاکر اصفهاني در گفتگو با ايرنا افزود: پيش��نهاد انتقال 
وزارتخانه راه و ترابري از تهران به اصفهان به وزير راه داده شد و وي 

از اين موضوع استقبال کرد. ذاکر اصفهاني تصريح کرد...
  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

دادستان عمومي و انقالب 
استان اصفهان گفت: بيشترين 
مفاس��د کالن اقتص��ادي در 
اس��تان، در قالب اس��تفاده از 
تس��هيالت بانک��ي در غير از 
محل مشخص شده، است. به 

گزارش ايرنا، محمدرضا حبيبي در گفتگو با خبرنگاران به مناس��بت 
هفته قوه قضائيه اظهار داشت...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

 فرم����ان��دار ش��هرکرد 
گفت: در نشس��ت کميسيون 
اي��ن  ن��ان  تعزي��رات آرد و 
شهرستان پروانه هشت نانواي 
متخلف در شهرکرد لغو شد. به 
گزارش فارس، سعيد زمانيان 

در نشست ويژه تعزيرات آرد و نان استان از لغو پروانه هشت واحد 
نانوايي متخلف در اين شهرستان خبر داد و اظهار داشت...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

ای  با من و پنهان شده، از دل سالمت می کنم
 تو کعبه ای هر جا روم، قصد مقامت می کنم

طرح احياي ميدان امام علي )ع( 
در سطح خاورميانه بي نظير است

واکنش الریجانی 
به معترضان مصوبه مجلس

صفحه 4
معاون توس��عه مديريت و سرمايه انساني 
رئي��س جمهور ب��ا پربار توصيف کردن س��فر 
س��وم هيأت دولت به چهارمح��ال و بختياري 
گف��ت: دول��ت با دس��ت و دل ب��ازي تمام و 
موافق��ت با بي��ش از 170مصوبه پيش��نهادي، 
 روند توس��عه اين اس��تان را ش��تاب بخش��يد. 
 لطف اهلل فروزنده در گفتگو با ايرنا در شهرکرد 
اف��زود: دول��ت يکه��زار و750 ميلي��ارد ريال 
اعتب��ار ب��راي بخ��ش فرهن��گ اي��ن اس��تان 
تصويب ک��رد اين حرکت رويک��رد فرهنگي 
 سفر س��وم دولت به اس��تانها را درعمل اثبات 

کرد.
 وي اظه��ار امي��دواري کرد، ب��ا پيگيري، 
اس��تاني،  برنام��ه ري��زي مدي��ران  ت��الش و 
بس��تر فراه��م ش��ده در قالب مصوبات س��فر 
 س��وم، افق روش��ني براي توس��عه همه جانبه 
چهار محال و بختياري به عنوان يک منطقه کم 
برخوردار به ويژه در بخش فرهنگ ايجاد کند. 

معاون توس��عه مديريت و سرمايه انساني 
رئي��س جمه��ور همچنين اعالم ک��رد: دولت 
ع��الوه ب��ر افزايش ش��ش درص��دي حقوق 
کارمن��دان دولت، فوق الع��اده پرداختهايي نيز 
براي کمک به معيش��ت اين قشر و در راستاي 
کاهش پيامدهاي طرح هدفمند کردن يارانه ها 

در نظر گرفته است.
 فروزن��ده ب��دون توضيح بيش��تر در اين 
زمين��ه، از ثب��ت نام 12 هزار نف��ر از کارمندان 
متقاضي انتقال از تهران به شهرس��تانها خبر داد 
و تصريح کرد: بحث انتقال شرکت ها از تهران 
 به ديگر اس��تانهاي کشور نيز در دست پيگيري 

است. 

معاون رئیس جمهور:
مصوبات سفر سوم، توسعه 

چهارمحال و بختیاری
را شتــاب بخشیـد

شرايط انتقال وزارت راه و ترابري 
به استان اصفهان فراهم است

 استفاده نادرست از تسهیالت بانکي 
از مهمترين فسادهاي اقتصادي است

لغو پروانه 8 نانواي متخلف
 در شهرکرد

 استفاده صحیح از برق را به فرزندان خود 
بیاموزیم.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/4/20

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از محل اعتبارات جاری مطابق با شرایط و مشخصات 
مندرج در سند مناقصه از طریق مناقصه عمومی پروژه ذیل را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

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

89-2-134
زیرسازی و ترمیم آسفالت 
نوارهای حفاری شده در 

منطقه خوراسگان
160/829/0004/627/645/344 جاری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه

یک تا هفت تیرماه هفته صرفه جویی در مصرف را گرامی 
می داریم. 

آب جلوه گاه حیات است این موهبت الهی را ارج نهیم.

حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی، 
روضه امید تویی، راه ده، ای یار مرا
سالروز میالد مولود کعبه مبارک باد
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دبي��رکل آژانس بين المللي انرژي اتمي و احمد علي ابوالغيث وزير 
ام��ور خارجه مصر با افزايش همکاريها ب��راي ايجاد خاورميانه عاري از 

تسليحات هسته اي موافقت کردند.
به گ��زارش ايرنا به نقل از ان.اچ.کي، آمانو و ابوالغيث در اين ديدار 
در خصوص موضوع هس��ته اي رژيم اسرائيل که اعتقاد بر اين است که 
اين رژيم در منطقه خاورميانه داراي تسليحات هسته اي است، گفتگو و 
تبادل نظر کردند. دو ط��رف در اين ديدار در خصوص برنامه زمانبندي 
برگزاري کنفرانس مربوط به عاري شدن خاورميانه از تسليحات هسته اي 
که در جريان کنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي 
در م��اه مي در نيويورک تصميم گرفته ش��د تا در س��ال 2012 ميالدي 
برگزار شود، تبادل نظر کردند. مصر و ديگر کشورهاي عربي مي گويند: 
ب��راي آنها اين موضوع که چرا امريکا و کش��ورهاي اروپايي فقط برنامه 
هس��ته اي ايران را موجب نگراني مي دانند، جاي سؤال است، در حالي که 
به رژيم اسرائيل که از پيوستن به معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي 
)ان.پي.تي( خودداري مي کند و به عنوان يک تهديد محس��وب مي ش��ود، 
توجه��ي نمي کنن��د. ان.اچ.کي، افزود: آژانس بي��ن المللي انرژي اتمي 
درنظ��ر دارد تا پس از جمع آوري اطالعات و ديدگاههاي مصر و ديگر 
کش��ورهاي عضو معاه��ده ان.پي.تي، در خصوص موضوع س��الحهاي 
هس��ته اي رژيم اس��رائيل، گزارش��هايي را در اين زمين��ه تهيه کند و در 

آژانس آنها را مورد بررسي قرار دهد.

رو ش��دن م��دارک 
جديد از س��وی قاضی 
کراچی،  انفجار  پرونده 
مجبور کردن وزير دفاع 
به اعالم غي��ر محرمانه 
م��دارک،  اي��ن  ب��ودن 
کمک ه��ای مال��ی ب��ه 
حزب حاکم و شخص 
س��ارکوزی و برخی از 
وزيران دولت فرانسه و 

همچنين فرار مالياتی از خبرهايی است که پی درپی در مورد فساد مالی 
در هيأت حاکمه فرانسه افشا می شود. در حاليکه تنها چند روز از اعالم 
گزارش پليس لوگزامبورگ که در آن ش��خص سارکوزی رئيس جمهور 
فرانس��ه در پرونده فروش سالح به پاکس��تان متهم شده بود، می گذرد 
دس��تور وزير دفاع فرانسه در خصوص مدارک محرمانه اين پرونده، اين 
ماجرا را وارد مرحله ديگری کرد. در پرونده انفجار در کراچی ش��خص 
س��ارکوزی و ادوار باالدور نخست وزير اس��بق فرانسه متهم هستند که 
در جريان فروش س��الح مبالغی به عنوان کميس��يون دريافت کرده اند. 
آنان همچنان اين اتهامات را رد می کنند، اما دس��تور وزير دفاع فرانس��ه 
مبنی بر اينکه برخی از اس��ناد مربوط به فروش زير دريايی به پاکس��تان 
به درخواس��ت قاضی پرونده از حالت محرمانه خارج شود، اين گمانها 
را تقويت کرده اس��ت که س��ارکوزی در اين ماجرا بيش از پيش درگير 
ش��ود. خانواده قربانيان انفجار کراچی به عنوان شاکی اصلی اين پرونده 
با ش��ک و ترديد در مورد داليل واقعی اين انفجار که به نيروهای طالبان 
نس��بت داده شده بود با تسليم شکايت نزد دادگاه پاريس، مسائل مالی و 
پرداخت نش��دن کميس��يون را دليل اين انفجار می دانند. آنها می گويند 
بخش��ی از اين کميسيون نيز برای کمک به مبارزات انتخاباتی باالدور که 
در زمان س��ارکوزی مسئول مبارزات انتخاباتی وی و وزير اقتصاد بوده، 
اختصاص يافته است. قاضی ضد تروريستی که هم اکنون به اين پرونده 
رس��يدگی می کند بر اين عقيده اس��ت انفجار کراچی به دليل مقابله به 
مثل به خاطر واريز نشدن کميسيون گرفته است. قاضی تأييد کرده علت 
اصلی اين اقدام ترويس��تی و کشته ش��دن 11 فرانسوی توقف پرداخت 
کميس��يون به اين افراد بوده اس��ت در حالی که طرف فرانس��وی ميزان 
کميس��يون خود را دريافت و برای انتخابات رياس��ت جمهوری باالدور 

خرج کرده و سارکوزی نيز از اين حساب مطلع بوده است.
رس��يدگی به اين اتهامات به دليل کندی روند قضايی در فرانس��ه به 
طول خواه��د انجاميد ولی در هرحال واقعيت موج��ود از هم اکنون بر 
انتخابات رياس��ت جمهوری و مجلس ملی فرانسه که تقريبًا همزمان در 
س��ال 2012 ميالدی برگزار می ش��ود اثر خواهد گذاشت. اين همه در 
ش��رايطی اتفاق می افتد که مشکالت اقتصادی، افزايش بيکاری، کسری 
بودجه بی س��ابقه، کاهش رش��د اقتصادی و کاهش کسری تراز تجاری 
مدتها اس��ت همانگونه که نظرس��نجی ها نشان می دهد، مردم را به اوج 

نااميدی از برنامه های دولت کنونی رسانده است.

در آستانه برگزاری نشست کش��ورهای صنعتی گروه بيست، دولت 
ژاپن می کوش��د تا مي��زان بدهی های خود را کاه��ش دهد. به گزارش 
ش��بکه تلويزيونی دويچه ول��ه، يکی از مهمتري��ن محورهای گفتگو در 
نشس��ت گروه بيست که اين هفته برگزار خواهد شد، نحوه مهار کسری 
بودجه ملی کشورهای عضو خواهد بود. ژاپن در بين کشورهای صنعتی 
بيش��ترين بدهی را دارد که رقم آن به دويس��ت درص��د توليد ناخالص 
داخلی اين کش��ور می رس��د. در آس��تانه برگزاری اجالس کش��ورهای 
صنعتی گروه بيس��ت، نائوتو کان نخس��ت وزير جديد ژاپن برنامه های 
خ��ود را برای مهار هزينه ه��ای عمومی و افزاي��ش احتمالی ماليات بر 
فروش کاال در اين کش��ور اعالم کرد. خبرن��گار دويچه وله گزارش داد 
تفاوتی نمی کند که موضوع س��اخت پل، ش��بکه حم��ل و نقل ريلی يا 
خيابان باش��د زيرا کليه اقداماتی که ژاپن در زمينه زيرساخت های خود 
صورت می دهد با استفاده از استقراض است. اين مسأله پيامدهای جدی 
برای کس��ری بودجه اين کشور دارد. ميزان بدهی های ژاپن به دويست 
درصد توليد ناخالص داخلی آن می رس��د که اين بيش��ترين رقم در بين 
کشورهای صنعتی است. اکنون توکيو گام هايی را برای مهار اين مشکل 
برداش��ته است. يوش��يهيکو تودا، وزير دارايی ژاپن می گويد در اجالس 
گروه بيس��ت در تورنتو، م��ن عالقه مندم تا اقدامات��ی را که ژاپن قصد 
دارد انجام دهد تش��ريح کنم و حداکثر تالش خود را به کار می گيرم تا 
اعتماد نه تنها بازار بلکه اعتماد ساير کشورها را جلب کنم. ظاهراً دولت 
ژاپن برای دس��تيابی به اين هدف مصمم اس��ت تا ماليات بر فروش کاال 
را افزاي��ش دهد و در عين حال از برنامه های خود برای کاهش ماليات 
ش��رکت ها به ميزان پنجاه درصد به منظور افزايش رش��د اقتصادی خبر 
داده اس��ت. ميزان صادرات کاالهای ژاپنی به چين قابل توجه اس��ت و 
همين مس��أله سبب شده اس��ت تا دولت ژاپن امس��ال ميزان پيش بينی 
خ��ود درب��اره توليد ناخالص داخلی اين کش��ور را ب��ه رقم 2/6 درصد 
 افزاي��ش دهد که اين مي��زان يک درصد از پيش بينی های قبلی بيش��تر 

است. 

رئيس مجلس شورای اسالمی در آغاز جلسه 
علنی چهارشنبه گفت: برادران و خواهران عزيز، 
در موضوع طرح ساماندهی به مؤسسات آموزشی 

غيردولتی نکاتی را به استحضار رساندم. 
عل��ی الريجانی افزود: هرچن��د به نظر بنده، 
ورود مجلس به اين موضوع در ش��رايط فعلی به 
مصلحت نبود ام��ا اوالً مجلس و نمايندگان حق 
رسيدگی به همه امورکشور را دارند ثانيًا باتوجه 
به وجود ش��ورای محترم نگهبان در مواردی که 
خروج از قانون اساس��ی رخ دهد، موضوع حل 
خواهد ش��د و به هي��چ وجه بن بس��تی در کار 
وجود ندارد. وی افزود: برخی شعارهايی که در 
اجتماعی که برخی عزيزان بس��يجی دانشجو در 
جوار مجلس طرح کردند، به هيچ وجه با مصالح 
نظام و ادب اسالمی سازگار نبود؛ شعارهايی که 
به اين جانب داده ش��د، قاعدتًا حجت ش��رعی 
دارن��د و بنده مس��أله ای با آن بيانات ندارم و آن 

بايد بين بنده و خدا باشد.
الريجانی گفت: توهين به نهادی مهم و يک 
قوه از س��ه قوه کشور نه سنت امام )قدس سره( 
ب��ود و نه راه و مس��لک رهبر معظم انقالب. وی 
افزود: مالحظه کنيد اين شعارها را، تابلوی کيف 
انگليس��ی را هم برای توهين به مجلس آوردند.
الريجانی گفت: دوس��تان عزيز ، اين ش��عارها و 
متأس��فانه مطالب موهن ديگ��ر در بنرها چيزی 
نبود که مخفی باش��د و در منظر همه رسانه های 
داخل��ی و خارجی، اين اقدامات صورت گرفت. 
وی افزود: آيا درس��ت است قوه مقننه کشور که 
مفتخر به اس��المی و واليی بودن است، اينگونه 

درمعرض ناسزا و دشنام قرار گيرد. 
الريجانی گفت: اين مجلس را متهم به کيف 
انگليس��ی م��ی کنيد، اين مجل��س را متهم به بی 

واليتی و تهديد به تعطيلی می کنيد، اين مجلس 
خمينی اس��ت، اين مجلس خامنه ای است، اين 
مجلس خامنه ای اس��ت که شما درباره آن چنين 
گفتيد. رئيس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: آيا 
اين راه و رسم رفتار حزب اللهی و واليی است؟ 
کجای سنت30 ساله انقالب، از لسان امام و رهبر 
معظم کوچکترين توهينی به مجلس سراغ داريد. 
وی افزود: اين مصداق بی بندوباری گفتاری که 
رهبر معظم چندسال پيش انذار دادند، نيست؟ آيا 
وقت آن نرسيده است که قدری در رفتار و گفتار 

خود تجديدنظر کنيد؟ 
الريجان��ی ادامه داد: گيريم که در مصوبه ای 
از صده��ا مصوب��ه مجلس، اي��رادی وجود دارد 
آيا اين حق اس��ت اين ط��ور توهين های ناحق 
به مجلس ش��ود؟ وی گفت: بنده ضمن تأس��ف 
از اين رفتار غيراس��المی و غيرواليی و محکوم 
کردن اين گفتارها به مجلس ش��ورای اس��المی، 
به اي��ن عزيزان جوان نصيحت م��ی کنم مراقب 
باشيد برای ادای وظيفه اسالمی خود دچار ده ها 

لغزش غيراسالمی نشويد. رئيس مجلس شورای 
اسالمی در ادامه سخنانش افزود: مراکزی که اين 
تجمعات را شکل می دهند، به رفتار خود توجه 
کنند. علی الريجانی گف��ت: اين دفاع از رهبری 
نيس��ت. رهبری نيازی به اين ح��رکات ضعيف 
ندارد. هم��ه قوا تحت نظر واليت فقيه هس��تند 
و مفتخرن��د. وی افزود: مج��دداً عرض می کنم 
در ش��رايط فعلی کش��ور، به هيچ وجه اين گونه 
کش��مکش ها را به مصلحت جامع��ه نمی دانم. 
رئيس مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: زمان 

همدلی و مقاومت است نه تفرقه و تخريب.
الريجان��ی گف��ت: متأس��فم که اي��ن گونه 
اقدامات و ش��عارها مستمسکی برای رسانه های 
بيگانه فراهم کرد که به اختالفات دامن بزنند. وی 
افزود: همه عزيزان را به وحدت دعوت می کنم و 
در شرايط آرام و متعادل، کشور می تواند از حقوق 
ملت دفاع کند. رئيس مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: درس��ت است که شورای انقالب فرهنگی 
نهاد محترمی اس��ت، اما مجلس شورای اسالمی 
يک قوه کش��ور است و احترام همه نهادها و قوا 

دال بر فهم درست راه رهبری است. 
الريجانی افزود: همانگونه که بيان ش��د، اگر 
برخی دوس��تان نصيحت حقير را می پذيرفتند و 
از ط��رح موضوع منصرف می ش��دند، به صالح 

مجلس و کشور بود. 
وی اضاف��ه کرد: فعاًل هم موض��وع با تدبير 
حل خواهد ش��د و بی جهت نبايد به اين مسأله 
چ��ه داخل مجلس و چه بيرون آن دامن زد و ان 
ش��اء اهلل از طريق درست و قانونی، موضوع حل 
خواهد شد. رئيس مجلس شورای اسالمی گفت: 
از نمايندگان محترم هم می خواهم با اين مسائل، 

با مدارا عمل کنيد. 

نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی با انتشار 
بياني��ه ای اعالم کردن��د مجلس تدابي��ر الزم را 
ب��رای تفکيک ام��ور بين ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی و مجلس می انديش��د. به گزارش ايرنا، 
حسين سبحانی نيا متن اين بيانيه را که به امضای 
165 نماينده رس��يده است، در جلسه علنی روز 

چهارشنبه قرائت کرد.
متن کامل اين بيانيه به اين ش��رح است:پيرو 
مصوبه اخي��ر مجلس در خص��وص حمايت از 
تأس��يس و تقويت مؤسس��ات و مراکز آموزش 
عال��ی غيردولتی نگرانی هايی در اين رابطه ابراز 
شده که به استحضار ملت ايران می رسد. مجلس 

هش��تم واليتمدار چنانچه دريابد شورای نگهبان 
بخش هايی از اين مصوبه را مغاير شرع و قانون 
اساسی تش��خيص می دهد قطعًا اصالحات الزم 
را برای تأمين نظر اين ش��ورا و اجرای تدبير در 
تفکيک امور بين شورای عالی انقالب فرهنگی و 

مجلس انجام می دهد.

وزير کشور گفت: کميته سامان ازدواج آسان 
ب��رای اجرايی ک��ردن مصوبه ش��ورای اجتماعی 
کش��ور مبنی بر ايجاد تسهيالت الزم برای ازدواج 
آس��ان و پايدار در تمام شهرس��تان های کشور 
راه ان��دازی می ش��ود. به گ��زارش ايرنا به نقل 
از پايگاه اطالع رس��انی وزارت کشور، مصطفی 
محمدنجار در نشس��ت آسان س��ازی امر ازدواج 
اف��زود: کميته س��امان ازدواج آس��ان متش��کل از 
فرماندار، امام جمعه و رئيس ش��ورای اس��المی 
ش��هر و برخی از خيرين شهرستان خواهد بود و 
اين کميته موظف اس��ت تمام امکانات موجود در 
شهرستان و تسهيالت الزم را برای ازدواج آسان و 

پايدار جوانان بسيج کند.
وی همچنين با اش��اره به راه اندازی ش��بکه 
فعاالن و خيران ازدواج آسان در تمام استان های 

کش��ور گفت: اين ش��بکه هم اکنون در 7 استان 
راه اندازی ش��ده اس��ت و تا پايان سال در 20 
اس��تان فعال خواهد شد. رئيس شورای اجتماعی 
کش��ور در خصوص مصوبات آخرين جلسه اين 
ش��ورا در اسفند سال گذش��ته تصريح کرد: يکی 
از مصوب��ات اين جلس��ه ايجاد زمين��ه الزم برای 
ازدواج آس��ان و پايدار بود که مقرر ش��د سازمان 
ملی جوان��ان اين موضوع را پيگي��ری کرده و به 
س��رانجام برس��اند. محمدنجار ادامه داد: شورای 
اجتماعی کشور به عنوان عالی ترين مرجع تصميم 
گيری در امور اجتماعی نقش هماهنگی، هدايت، 
نظارت و راهب��ردی برای اج��رای مصوبه ايجاد 
زمين��ه الزم ب��رای ازدواج را دارد.وی همچنين از 
تشکيل اتاق فکر با موضوع ازدواج آسان و پايدار 
در وزارت کشور خبر داد و گفت: توسعه فرهنگ 

وساطت خانواده ها در امر ازدواج، فرهنگ سازی 
جهت کاهش انتظارات و آداب و رس��وم دس��ت 
و پاگير و ارائه الگوی مناس��ب ب��ه خانواده ها و 
جوانان و اختصاص سالن ها و تاالرهای پذيرايی 
جهت برگزاری مراس��م ازدواج آسان را از جمله 
پيشنهادات اين اتاق فکر برای آسان سازی ازدواج 
است. وی با تأکيد بر حضور خيران در امر ازدواج 
آسان، اضافه کرد: حضور فعاالن و شخصيت های 
مؤث��ر فرهنگ��ی و خيران در اي��ن زمينه ضروری 
است. وزير کش��ور با بيان اينکه بايد هماهنگی و 
حمايت الزم از بنياده��ا و کانون های خيرين در 
امر ازدواج آس��ان انجام شود، تصريح کرد: دولت 
آمادگ��ی کامل دارد تا عالوه بر تس��هيالتی که در 
ام��ر ازدواج ارائه می دهد ب��ا خيران در اين زمينه 

همکاری الزم را انجام دهد.

وزي��ر امور اقتصادي و دارايي گفت: هرچند در 
پي بروز بحران مالي جهاني بسياري از بورس هاي 
دنيا با افت شديد مواجه شدند اما بازار سرمايه کشور 
ب��ا اقدامات کنترلي و اتخاذ تدابي��ر الزم نه تنها از 
آس��يب ها مصون ماند بلکه توانس��ت از تهديدها 
فرصت سازي کرده و رشد قابل توجهي را تجربه 
کند. سيدش��مس الدين حسيني در گفتگو با ايرنا، 
 افزود: بازار س��رمايه کش��ور در س��ال هاي اخير 
حرکت شتابداري را به سوي توسعه و تحول آغاز 
کرده و همچنان با توجه به فرصت هاي ايجاد شده 
و حمايت و توجه سياس��ت گذاران کالن کشور، 
 مس��ير طوالني و پرفراز و نشيب توسعه يافتگي را 
طي مي کند. وي ادام��ه داد: بخش هاي اجرايي و 
نظارتي بازار سرمايه شکل گرفته و در حال تکامل 
اس��ت، ضمن آنکه  نهاده��اي مالي جديد همچون 
شرکت هاي تأمين سرمايه وصندوق سرمايه گذاري 

تأسيس شده اند.
وزير اقتص��اد اظهار داش��ت ابزاره��اي مالي 
جديدي همچون اوراق اجاره، قرارداد آتي سهام و 
غيره براي انتشار و معامله در بازار سرمايه طراحي 
شده است. حسيني با بيان آنکه معامله قراردادهاي 
آتي آغاز ش��ده و در حال توس��عه به انواع کاالها 
اس��ت،  ادام��ه داد: هماي��ش ها، س��مينارها و 
کارگاه هاي آموزش��ي پيش��رفته به طور مرتب 
توس��ط نهادهاي بازار س��رمايه براي ارتقا دانش 
بازار سرمايه تشکيل مي شود.سخنگوي اقتصادي 
دولت تصريح کرد به علت آنکه بازار سرمايه کشور 
متنوع بوده و مبتني بر اقتصاد واقعي است علي رغم 
بحران مالي جهاني روند ارزش بازار و شاخص ها 
روبه رش��د بوده است. حسيني گفت: تنها در نيمه 
دوم س��ال 87 به علت کاهش شديد قيمت نفت و 
کاهش درآمدهاي ارزي کشور بازار سرمايه اثرات 
اندکي را پذيرفت که در مقايسه با ساير بورس هاي 
جهاني بسيار ناچيز بوده است. به گفته وي  از طرفي 

ديگر به موازات رشد بورس و اوراق بهادار تهران 
بورس کاالي ايران نيز با اتخاذ تدابير و برنامه هاي 
جديد از جمله گسترش پذيرش کاالهاي جديد و 
استفاده از ابزار هاي نوين مالي روند افزايشي را در 
دوره فعاليت خود داش��ته است. وي گفت:  بحران 
مالي و اقتصادي بين الملل��ي از بازار مالي به بازار 
واقعي منتقل شد و به صورت مجدد از بازار واقعي 
به بازار مالي بازگشت حال آنکه در ايران به عکس 
اثرات اقتصادي از بازار واقعي به بازار سرمايه منتقل 
شد. حس��يني کاهش ارزش بازار و افت شاخص 
بورس ته��ران در زمس��تان 87 را به علت کاهش 
قيمت نفت و فلزات اساس��ي در سطح بين المللي 
دانست و افزود: هرچند کاهش قيمت فلزات منجر 
به کاهش س��ود و در نهايت ارزش ش��رکت هاي 
بزرگ توليدکننده فلزات و شرکت هاي معدني شد 
اما از ابتداي س��ال 88 روند صع��ودي مجدد آغاز 
ش��د که اين روند تاکنون ادامه داش��ته است. وزير 
امور اقتص��ادي و دارايي تصريح کرد در طول اين 
دوره عمده بورس هاي بين المللي با کاهش شديد 
ش��اخص عملکردي مواجه بودند و در عين حال 
بورس اوراق بهادار تهران براساس اطالعات منتشر 
ش��ده بين المللي از جمله بورس هايي اس��ت که 

توانسته بر بحران مالي به نحو مطلوبي فائق آيد.
وي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي 
کنترل و گذار از بحران، گفت: تأکيد بر حمايت از 
بخش واقعي اقتصادکه آثار آن بر بازار س��رمايه از 
جمله استمهال تسهيالت بانکي براي شرکت هاي 
صنعتي بورسي ، افزايش تسهيالت بانکي اعطايي به 
شرکت ها،  سرعت در پرداخت بودجه طرح هاي 
عمراني،  ايجاد کارگروه مقابله با بحران و برگزاري 
جلس��ات با رئيس سازمان بورس مشهود است، از 

جمله اين اقدام ها است. 
وي همکاري ش��رکت هاي س��رمايه گذاري و 
س��اير فعاالن بازار براي هماهنگي در کنترل بازار و 

پرهيز از عرضه هاي بدون برنامه و همچنين پرهيز 
از اقدامات هيجاني براي ايجاد جو اطمينان بخش 
در بي��ن فعاالن بازار را از ديگ��ر اقدامات صورت 
گرفته براي مقابله با تحريم در بازار سرمايه عنوان 
کرد. حسيني گفت:  ايجاد مکانيزم ها و بازارگرداني 
س��هام در بورس ب��ا هماهنگي س��هامداران عمده 
ش��رکت ها،  افزايش شفافيت اطالعاتي شرکت ها 
و اطالع رساني به بازار در زمينه سودآوري شرکت 
ها ، مديريت عرضه سهام دولتي در بورس، مهندسي 
اطالع رس��اني و به کارگيري فناوري ارتباطات به 
وي��ژه در فض��اي وب و رس��انه اي در جه��ت 
افزايش اعتماد و آرامش در بازار س��رمايه از ديگر 
اقدامات صورت گرفته در اين زمينه اس��ت. وزير 
امور اقتصادي و دارايي اف��زود: افزايش اطالعاتي 
در عرضه ش��رکت هاي پذيرفته شده در بورس و 
ج��ذب منابع مالي جديد به بازار س��رمايه، رقابتي 
کردن قيمت محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي 
نفت��ي از طريق عرضه آن در ب��ورس کاالي ايران، 
افزايش عرضه کاالهاي توليدي در بورس کاال براي 
افزايش ش��فافيت و حذف رانت ها از طريق بازار 
رس��مي که به فعاليت بهتر بخش واقعي در اقتصاد 
منجر شد نيز از ديگر اقدامات انجام شده بوده است. 
وي  کوش��ش براي مديريت رواني بازار،  همکاري 
با س��ازمان امور ماليات��ي،  اولويت قرار دادن بخش 
صنع��ت براي اعطاي تس��هيالت وتصويب قانون 
توس��عه ابزارها و نهادهاي جدي��د مالي را از ديگر 
اقدامات صورت گرفته براي بهبود بازار سرمايه در 

شرايط تحريم اعالم کرد.
وزير اقتصاد گفت:  آمار مقايس��ه اي بورس هاي 
عضو فدراسيون بين المللي حاکي از آن است که بورس 
تهران کمترين آسيب را از بحران مالي اقتصادي بين 
المللي داشته است. به گفته وي  در مجموع بورس 
ه��ا معادل 23 هزار ميلي��ارد دالر همزمان با بحران 

مالي جهاني با کاهش ارزش مواجه شده اند. 

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

نويسندگان يک نشريه اينترنتي آلماني بر 
اين باورند که در صورت تداوم روند کنوني 
و تسليم سياستمداران اروپا و باالخص آلمان 
در برابر خواسته هاي بي پايان البي يهود، به 
زودي شاهد فروپاشي يورو و اتحاديه اروپا 
خواهيم بود. پايگاه اينترنتي گلوبال فاير در 
مقاله اي تحليل��ي چگونگي به وجود آمدن 
بحران در منطقه اقتصادي يورو را بررسي 
کرده و به تش��ريح پيامدهاي آن در آلمان 
پرداخته است. در اين مقاله با اشاره به نقش 
يهوديان در سوء اس��تفاده از ابزارهاي مالي 
ناکارآمد غرب، از تسهيل کالهبرداري هاي 
هنگفت مالي توسط قوانين مصوب دولت 

آلمان به شدت انتقاد شده است. 
در ابتداي مقاله حاضر فرآيند تضعيف 
اقتصاد و فرهنگ مردم آلمان پس از جنگ 
جهان��ي دوم مورد اش��اره ق��رار مي گيرد: 
شکم عظيم الجثه هلموت کهل  صدراعظم 
آلمان، تنها بخش هيوالوار دولت وي نبود. 
ارتباط نزديک وي با مراکز قدرت يهود نيز 
نشان دهنده ظرفيت شيطان صفتانه وي در 
شر و بدي بود. کهل مي خواست آلمان ها را 
از طريق جذب و ترکيب در اتحاديه اروپا 
نابود کند. وي در بروکس��ل )مقر استقرار 
نهادهاي اتحاديه اروپا( مهندس��ي تخريب 
فرهنگ آلمان را از طريق توبه و تاوان آغاز 

کرد. 
در حقيقت، کميس��يونرهاي اتحاديه 
اروپا براي اش��اره به کمک هاي مالي آلمان 
ب��ه اين اتحادي��ه دقيق��اً از همين کلمات 
اس��تفاده مي کنند: اينه��ا هزينه هاي جنگ 
هستند. )يعني هزينه هاي باختن يک جنگ( 
جانشينان هلموت کهل، باالخص گرهارد 
شرودر و يوشکا فيشر کمي بهتر از او بودند 
اما آنگال مرکل واقعاً شايسته دريافت لقب 

شيطان سياسي است. 
وي از زماني ک��ه به عنوان صدراعظم 
منصوب شده به مانند عروس شيطان عمل 
کرده و بر سنگ قبر سياسي مزار ملت آلمان 
رقصيده است. البته مرکل اولين کسي نبود 
که ملت آلمان را تحويل بانکسترها )ترکيبي 
بين بانکدار و گانگس��تر( داد تا س��الخي 

شوند. 
او همچنين اولين کسي نبود که آنها را 
در معرض سيستم پيگرد ملي قرار داد. اما 
وي کسي بود که اين شيوه هاي جرج اورلي 
)اش��اره به کتاب معروف جرج اورل با نام 
1984 ک��ه در آن کنترل تمام زندگي مردم 
حتي اف��کار آنها در جهان آينده به تصوير 

درآمده بود( را تکميل کرد. 
به ه��ر ح��ال وي در زم��ان تصدي 
تبليغاتچي ارشد جنبش جوانان جمهوري 
دموکراتيک آلمان از ش��اگرد اريک هانکر 
ب��ود. به گفت��ه نيکالوس برندر، س��ردبير 
اخراج شده شبکه تلويزيوني آلمان در زمان 
آنگال مرکل روش هاي پليسي و تجسسي 
جمهوري دموکراتيک آلمان شرقي را وارد 
سيستم جمهوري فدرال آلمان کرد برندر در 
 ZDF يکي از برنامه هاي شبکه تلويزيوني
آلمان اعالم کرده بود: شبکه اي از جاسوسان 
در داخل احزاب سياس��ي وجود دارند که 
اس��رار داخلي آنها را جمع آوري مي کنند. 
وي در اين ارتباط به عبارت خبرچين هاي 
غيررسمي در احزاب سياسي اشاره مي کند 
که در حقيقت معادل عبارت خبرچين هاي 
غيررسمي در جمهوري دموکراتيک آلمان 
شرقي است. به گفته برندر از جاسوس ها 
نوعي ش��بکه ظريف و به هم بافته شده از 
وابستگي ها به وجود مي آيد که براي اعضاء 
توليد فرصت هاي شغلي و همچنين تعهد 

مي کند. 
به گفته برندر وي سعي کرده تا مي تواند 
از راه يابي اين جاسوس ها به مناصب مهم 
در شبکه جلوگيري کند. ترس و وحشتي 
که حقيقت جوي��ي در تاريخ را هدف قرار 
داده اند و همچنين تالش براي مس��اعدت 
و همکاري با بانکس��ترها براي اس��تثمار 
خلق آلمان، همگي در دوران صدراعظمي 
تبليغاتچي ارشد و س��ابق جنبش جوانان 
جمهوري دموکراتيک آلمان جمع شده اند. 
آنچه که امروز در آلمان شاهد آن هستيم از 
 قوه تخيل هر شهروند معمولي فراتر مي رود. 
دولت جمهوري فدرال عم��داً قوانيني را 
تصويب کرده تا پايه هاي اقتصادي و مالي 
ملت آلمان را نابود سازد. بانکسترها اجازه 
يافته اند ميليارد ها يورو را با يکديگر معامله 

کنند )تجارت داخلي(. 
آنها اين کار را با فروش اوراق بهاداري 
انجام مي دهند که توسط جمهوري فدرال 
تضمين ش��ده اند، حت��ي زماني ک��ه اين 
معامله هاي قمارمانند آنها به ضرر سيستم 
جمهوري فدرال است، آرمين ماهلر رئيس 
55 س��اله وزارت اقتصاد در دولت آلمان، 
ش��اهد بود آنهايي که ب��ا کمک هاي مالي 
دولت ف��درال نجات يافته بودند هم اکنون 
نوعي بورس بازي به راه انداخته اند که کاماًل 

در تضاد با منافع منجي  آنها است. 
ادامه دارد...

همايش ملي شهروند الکترونيک با حضور 160 ش��هردار و رؤساي شوراهاي اسالمي 
شهرهاي کشور در تاالر شهيدان نژاد فالح کرج برگزار شد. به گزارش ايرنا، شهردار کرج در 
اين همايش گفت: در سه دهه گذشته ميزان در مناطق مختلف کشور تغيير کرده، به طوريکه 
امروز حدود 30 درصد جمعيت در روستاها و 70 درصد در شهرها زندگي مي کنند. سيدعلي 
آقازاده افزود: به رغم رشد جمعيت شهري، زير ساختها و امکانات متناسب با نيازهاي جمعيت 
در اين مناطق نيست. وي بيان داشت: اگر بخواهيم با روش هاي قديمي شهرها را مديريت کنيم 
با مشکل مواجه خواهيم شد، بنابراين استفاده از شيوه هاي جديد در مديريت شهري ضروري 
است. شهردار کالن شهر کرج گفت: اکنون بيش از يک چهارم جمعيت در 40 شهر کشور 
ساکن هستند. وي بيان داشت: طي سالهاي اخير با همت دولت و دستگاههاي مختلف از جمله 
وزارتخانه هاي کشور، ارتباطات، تحقيقات و فن آوري و اقتصاد و دارايي تالش خوبي براي 
انتقال فناوري هاي جديد در شهرهاي بزرگ انجام شده است. شهردار کرج بيان داشت: دولت 
براي آموزش شهروند الکترونيک که يکي از روشهاي جديد فناوري در شهرها محسوب مي 
شود، اعتبارات مناسبي اختصاص داده است. آقازاده گفت: شهر کرج به عنوان پايلوت کشوري 
در استفاده از فناوري هاي جديد و شهروند الکترونيک با حمايت دولت به 95 درصد انتظارات 
در اين بخش دست يافته است. وي افزود: سهميه 220 هزار نفر براي برخورداري از آموزشها 
و امکانات شهروند الکترونيک در کرج تعيين شد که 183 هزار نفر پس از نام نويسي در حال 
فراگيري آموزش هستند. وي اظهار داشت: 130 هزار نفر تاکنون کارت شهروند الکترونيکي 
خود را درکرج دريافت کرده اند. وي اظهار داشت: استقبال شهروندان از اين طرح سبب شد 
تا مسئوالن شهري با سرعت به بسترسازي براي آموزشها بپردازند. آقازاده تصريح کرد: اکنون 
مرحله دوم آموزش شهروند الکترونيک در کرج شروع شده که در اجراي اين طرح شهروندان 
براي انجام کارهاي خود از جمله خريد از مراکز تجاري و نام نويسي در مدارس و دانشگاهها 
از طريق سامانه هاي الکترونيکي اقدام خواهند کرد. وي گفت: با گسترش شهروند الکترونيک 
س��فرهاي درون ش��هري به حداقل مي رس��د که اين امر موجب صرفه جويي، روان سازي 

ترافيک، استفاده بهينه از زمان و تسريع در انجام امور مي شود.

معاون پليس راه استان تهران از آغاز اجراي مرحله اول طرح تابستاني کنترل ترافيک 
جاده هاي اين استان خبر داد.

سرهنگ رضا اکبري گفت: با آغاز فصل تابستان و افزايش سفرهاي برون شهري اين 
طرح در تمام راههاي اصلي و فرعي به ويژه محورهاي کوهستاني استان تهران به اجرا گذاشته 
شده است. وي افزود: در اجراي اين طرح 110 تيم پليس راه در قالب 30 پايگاه ثابت و سيار 
در جاده هاي اس��تان تهران فعال شده اند. اکبري خاطرنشان کرد: در اجراي طرح تابستاني 
کنترل ترافيک در جاده هاي استان تهران، پليس محسوس و نامحسوس نيز در محور هاي 
حادثه  خيز فعال شده و با رانندگان متخلف برخورد قانوني و قاطع خواهد کرد. معاون پليس 
راه استان تهران گفت: در طرح تابستاني امسال عالوه بر حضور فيزيکي پليس در محورها و 
افزايش کنترل، از دوربينهاي کنترل سرعت و ثبت تخلفهاي رانندگي نيز استفاده مي شود. وي 
افزود: در طرح تابستاني کنترل ترافيکي جاده ها، سازمان راهداري، اورژانس، هالل احمر، 
واحدهاي امداد خودرو و پليس انتظامي به منظور پوشش انتظامي و امنيتي راههاي مواصالتي 
اين استان با پليس راه استان تهران همکاري دارند. وي گفت: در اين طرح، با شش تخلف 
حادثه ساز شامل سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، رعايت نکردن فاصله طولي، استفاده از 
تلفن همراه، نبستن کمربند ايمني و حرکت نکردن در بين خطوط، برخورد قاطع مي شود. 

اجراي مرحله اول طرح تابستاني پليس راه استان تهران تا 20 مرداد ماه امسال ادامه دارد.

تسلیم سیاستمداران اروپا در برابر 
خواسته های بی پايان البی يهود )قسمت اول(

همکاري آژانس و مصر براي ايجاد 
خاورمیانه عاري از تسلیحات هسته اي

افشاي پي درپي فساد مالي دولت، 
حزب حاکم و رئیس جمهوري فرانسه

ژاپن مي کوشد میزان بدهي خود 
را در آستانه نشست گروه بیست 

کاهش کند

نمایندگان تأکید کردند:
ضرورت تفکيک امور بين شوراي عالي انقالب فرهنگي و مجلس

وزیر کشور:
کميته سامان ازدواج آسان در تمام شهرستان ها راه اندازي مي شود

حسیني: 
بورس تهران ازتهديد بحران مالي جهاني فرصت سازي کرد

واکنش الریجانی به معترضان مصوبه مجلس
جهان نما

برگزاری همايش ملي شهروند الکترونیک 
در کــرج 

آغاز مرحله اول طرح تابستاني 
پلیس  راه استان تهران
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داستان های غیرعاشقانه

حوادث

   سپهر اوحدی
موالی آب و آينه امش��ب در آس��تانه زادروزت، خانه دل را آب و ج��ارو می کنم، با آب ديدگان 
و جاروی مژگان غبار غم با يادت از دل می زدايم و س��الروز والدت را س��رفصلی جديد در پيمان با 
واليت و امامت، رقم می زنم با خود عهد می بندم که فصلی جديد از معنويت و عبوديت را در امتداد 
ماههای پربرکت الهی آغاز کنم و تولد شما آغازگر موسمی نو از پايمردی و حق طلبی در راه آرمانهای 
اس��المی و انسانی باش��د. اگر چه اشک در والدت مرسوم نيست اما اين گريه جز شوق والدت تو، ره 
ب��ه کوچه های کوفه و مدينه دارد، چطور می ش��ود نام تو آيد و م��رغ دل به هوای نجف پرواز نکند، 
چگونه می ش��ود نام تو آيد و تو را با اش��ک و آه زيارت نکرد، مگر دس��تهای پينه بسته شما از کار در 
نخلستان و در شام دو رکعت نماز پای هر نخلی از ياد می رود، مگر ياد آن زخم هايی که در حمايت 
از نبی اکرم )ص( و صيانت از فاطمه )س( خورده ايد در ذهن ما بهبود می يابد، با من بگو که آوازهای 
درده��ای غريبت را چگونه با چاه می گفتی که يک آس��مان مالئک��ه در باور آن دردها گريه می کنند، 
بگو حکايت آن س��الهای غربت را که در هوای مظلوميت و پاس��داری از دين خدا سکوت کردی، ای 
يگانه نماد عدالت که هر کجا اش��ک مظلومی می ريزد و حقی پايمال می ش��ود نام تو را می آورند و 
از تو ياری می طلبند، مگر می ش��ود يتيمی را ديد و ياد نگاه پدرانه تو و پرس��ه های نيمه شب و انبان 
آذوقه نيفتاد، کجا می شود نماد، اشدا علی الکفار، رحماء بينهم را هر لحظه در خاطر نداشت، آنجا که 
صبر، حلم و جوانمردی ات تو را از س��ينه عمر بن عبدود بلند کرد. نمی ش��ود از شجاعت و شهامت 
نام برد و از خيبرشکن تاريخ حرف نزد، از تيغ برنده ذوالفقار نگفت که کفار، ناکثين، مارقين و خوارج 
را از دم آن گذراندی تا اس��الم بماند و مس��لمانی دروازه خوشبختی تمدن بشری شود، عشق تو موال 
به روز و ماه و س��ال و س��اعت و ثانيه مان گره خورده اس��ت و جز نام تو ما را آرامش خيال و راحتی 
روزگاری نيس��ت، ای پناه دردمندان در ناش��کيب ترين کوران زندگی، ای پديدار از تو سالله پاکی ها 
و ادامه امامت، ای روش��نی بخش دل يتيمان و پدر دردمندان، چگونه تيغ نانجيبان کينه توز س��حرگاه 
عبادت تو را آش��فت؟ امان از جهل و نامردمی و امان از بی وفايی کوفيان که بعد از تو نيز با فرزندت 
چنين کردند. لعنت خدا بر آنان که تاب آن همه خوبی تو را نداش��تند، آنها که ناراحت خاموشی شمع 

بيت المال بودند!!
موالی عش��ق و عاطفه امش��ب صفای دل خود را مديون نام مبارک شما و آستان والدتت هستيم، 
زمين و آس��مان مکه نورباران اس��ت و از آس��مان صدای هلهله می آيد، کبوتران حرم به شوقت اوج 
می گيرند و نجابت ياد نورانی تو را از آسمان بلند استجابت برای ما ارمغان می شوند، دمی بر تولدت 

شادابيم و شيعه تا ابد زخم دارد و گريان فرق شکافته ات می ماند!

با تالش مأموران فرماندهی انتظامی شهرس��تان شهرضای استان اصفهان محموله قاچاقی به ارزش 
دو ميليارد و 340 ميليون ريال طی بازرسی از يک دستگاه خودرو تريلی کشف و ضبط شد.

سرهنگ خسرو احمدی فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بيان اين مطلب اظهار داشت: مأموران 
انتظامی مس��تقر در ايست بازرسی ش��هيد امامی اين فرماندهی، حين کنترل خودروهای عبوری به يک 

دستگاه تريلی حامل بار پتو مشکوک شده و آن را متوقف کردند. 
وی اف��زود: در تحقيقات صورت گرفته مأموران پی ب��ه جعلی بودن مدارک بار خودرو برده و در 
بازرس��ی از آن تعداد 11 هزار و 232 تخته پتو که به صورت قاچاق وارد کش��ور شده بود را کشف و 

ضبط کردند.
اين مقام مسئول با بيان اينکه خودرو توقيف و راننده آن دستگير شده است تصريح کرد: براساس 
اعالم نظر کارشناسان اداره گمرک شهرستان ارزش اين محموله دو ميليارد و 340 ميليون ريال برآورد 

شده است.

زوجی که با طرح و نقشه قبلی از يک راننده خودروی مسافربر شخصی اخاذی کرده بودند با حضور به 
موقع مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان دستگير شدند.

سرهنگ محسن عقيلی فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بيان اين مطلب اظهار داشت: مأموران واحد 
گشت کالنتری 26 اين فرماندهی حين گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به يک مورد درگيری و نزاع 
برخورد کردند. وی افزود: در تحقيقات صورت گرفته مشخص شد زوج جوانی با صحنه سازی و نقشه قبلی 
از راننده يک خودروی مس��افربر اخاذی کرده که بالفاصله زوج مذکور توس��ط مأموران دستگير شدند. اين 
مقام مسئول گفت: در بازجويی های انجام شده زن جوان به نام »رقيه- م« به اخاذی انجام شده با همدستی 
همسرش به نام »مهدی- الف« اعتراف و عنوان داشت که ابتدا وی به عنوان مسافر سوار خودروی عبوری 
می شده و پس از طی مسافت کوتاهی از راننده اخاذی و سپس از خودرو پياده و به همراه همسرش که وی 

را تعقيب می کرده از محل متواری می شده است.

اعضای باند س��ارقی که به صورت ش��بانه به موتورهای آب زمين های کشاورزی شهرستان فالورجان 
اصفهان دس��تبرد می زدند شناسايی و دستگير شدند. س��رهنگ مهدی داوری سرپرست فرماندهی انتظامی 
شهرستان فالورجان با بيان اين مطلب اظهار داشت: به دنبال شکايت تعدادی از کشاورزان مبنی بر سرقت 
سيمهای برق موتورخانه چاه آب زمينهای کشاورزی خود تحقيقات برای شناسايی سارق يا سارقان آغاز شد. 
وی افزود: در تحقيقات مشخص شد از آنجا که سيمهای برق موتورخانه چاه های آب زمين های کشاورزی 
از قيمت بااليی برخوردار است سارقان به صورت شبانه وارد زمينهای کشاورزی شده و با استفاده از ضعف 
نگهبانان اين چاه ها اقدام به سرقت سيمهای برق می کنند. اين مقام مسئول گفت: پس از انجام تحقيقات الزم 
س��ريعاً اکيپی از مأموران پليس آگاهی به صورت محسوس و نامحسوس به گشت زنی در اطراف زمينهای 
کشاورزی پرداخته و سرانجام سارقان را که چهار نفر بودند حين سرقت شناسايی و دستگير کردند. سرپرست 
فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان بيان داشت: سردسته اين باند به نام »محسن- ق« فردی غيربومی بوده 

و تاکنون به 16 فقره سرقت سيمهای برق کشاورزان به همراه دوستان خود اعتراف کرده است.

کشف کاالی قاچاق 2 میلیارد ريالی 
در شهرضای اصفهان

صحنه سازی زوج برای اخاذی از رانندگان

سارقان به کشاورزان هم رحم نمی کردند

مــوالی آب و آينــه 
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جدول شماره

افقی

عمودی

 1- ش��ير خ��دا، قرآن ناط��ق و حيدر ک��رار- غدد فوق 
         کليوی 

2- پيامبر صبور- حرف انتخاب- لقب مواليمان علی )ع(
3- روپوش کتاب- وسنی- واحد سطح- سزاوار

4- شب قبل- ضربه ای در فوتبال- آفريدگار دو جهان
5- سلطان مرکبات- خوشگوار

6- جای روشنايی- جوان
 7- حلوای قهوه ای- س��فره هفت سين- کتاب صادق         

         هدايت

8- فرياد شادی- کشنده بيصدا- زدنی مضر
9- از سخنان نغز رسول اکرم )ص(

10- فيلم مارسل لربيه فرانسوی- آزادمرد- نيمی از رويا
11- طول عمر- خفاش- ارسباران

12- دهاتی- مادر عرب- همسر زن- صدای گربه
13- راه روشن و آشکار- مرکز غنا- شکلک
14- ميمون آدم نما- قبيله آتيال- اثاث خانه

 15- رم��ان ژان پل س��ارتر- ضامن- نوع��ی خواهر و
           برادر.

1- بزرگوار- فراری از ترس
2- کاشف سياره اورانوس- درخت جدول

3- هنر زلوده نشده- چندين سهم
4- مايه حيات- خوردنی دردآور- شهر مرزی گيالن

5- همه- راز و نياز به درگاه آفريدگار هستی
6- فوق ستاره تيم بارسلونا که آقای فوتبال جهان شد

7- عملی که خداوند دوست دارد و موال علی )ع( هميشه 
سفارش آن را کرده است 

8- اثاث خانه- نام آذری
9- کتاب خيام نيشابوری

10- عالمت جمع

11- فيلم سعيد اسدی با بازی نيکی کريمی
12- لوله خون- نمايشنامه غم انگيز

13- طفل تازه راه افتاده- اکسيد کلسيم
14- نام اصلی ماکسيم گورکی خالق رمان مادر

15- مهيا و فراهم- از چين ملی آمده
16- سرگيجه

17- قلب ايتاليا- ساز مولوی- از فروع دين اسالم
18- لوس و بی مزه- از اصول دين اسالم

19- ايالتی در امريکا- از القاب حضرت امام حسين )ع(
20- رو روسی- فيلمی با بازی مرحوم شکيبايی، پرويز 

پرستويی و نيکی کريمی.

مرضیه محب رسول 
روز پ��در نزديکه بچه ها البت��ه اونايی که به 
فکر پدراش��ون هس��تن کلی بايد زحمت بکشن، 
فکر کن��ن تا بتونن يه کادوی مناس��ب برای روز 
پ��در بخرن. روز مادر خيل��ی راحته اما پای هديه 
پدر که می رس��ه کادوه��ا محدود ب��ه پيراهن و 
جوراب و شلوار می شه البته بعضی ها می خوان 
فق��ط يه انجام وظيفه کرده باش��ن و ناگفته نمونه 
خيلی ها هم هستن که با عشق هديه می خرن، اما 
 چيزی جز همون هديه های تکراری به فکرشون 

نمی رسه!
 ت��ا حاال فک��ر کردين که روز پ��در يه هديه 
جدي��د ب��ه پدرتون بدي��ن؟ يه چيزی ک��ه اصاًل 
فکرش��م نکرده يه هديه ای که اونو غافلگير کنه. 
بياين امسال به جای هديه مادی، يه هديه معنوی 
به پدرتون بدين. يه کاری بکنين که خوش��حالش 
کن��ه، يه کاری که هميش��ه ازتون می خواس��ته و 
انجامش ندادين يه کاری بکنين که هميش��ه دلش 
می خواسته انجام بدين يه جوری بهش بفهمونين 
ک��ه به عنوان يه پدر چقدر بهش افتخار می کنين، 
بذارين پدرتون به داش��تن شما افتخار بکنه. قلب 
پدرها و مادرها ساده تر از اون چيزی که فکرشو 
بکنين ش��اد می شه. ما فقط بايد کمی تالش کنيم 
فقط بايد اونها رو ببينيم و حس کنيم، بايد بتونيم 
يه لحظه به جای يه پدر باش��يم کسی که ما ثمره 
بهترين س��اليان عمرش هس��تيم. يادش بخير هر 
وقت اس��م پدر مياد ياد ي��ه جمله ای می افتم که 
ورد زبون دوستم بود. هميشه می گفت: پدر يعنی 

بعد از خدا اميد، هستی، عشق و زندگی.
بعضی از ما پدرای مريضی دارن که دلخوش 
يک عيادت ساده هس��تن و شايد ما هيچ وقت با 

رضايت و از صميم قلب کنار اونها نبوديم. 
بعض��ی از ما پدره��ا و مادرهاي��ی داريم که 

س��اکن خانه های دلگير سالمندان هستن و منتظر 
يک ديدار کوتاه و ش��ايد بسيار دلتنگ و غمگين. 
نم��ی دونم چرا اونها از يه همچين جاهايی س��ر 
درآوردن ام��ا به ه��ر دليلی که ب��وده حتمًا خيلی 
رنجور و ش��کننده ش��دن. بياين به بهانه اين روز 
يه کمی بيش��تر کنارشون باش��يم اگرچه اونها پدر 
هس��تن اما به نوازش و توجه ما بيشتر از هر زمان 

ديگه احتياج دارن.  
بعضی از ما پدرهايی داريم که ازشون دلگيريم 
و شايد واقعًا هم اونا مقصر باشن ولی به هر حال 
روز پدر همگی چش��م ب��ه راه دارن تا بچه های 

خودشون رو ببينن. 

بعض��ی از ماها اص��اًل به ح��رف پدرهامون 
گ��وش نکردي��م اونها رو نديدي��م و گاهی حتی 
بهشون احترامی هم نگذاشتيم. اما اونها يعنی تمام 
پدرهای دنيا هميش��ه مشتاق فرزنداشون هستن و 
بی تاب در آغوش کش��يدن اونه��ا بياين به اونها 
فرص��ت ابراز عالقه بدي��م بزاريم بهمون بگن که 

دوستمون دارن...
بعض��ی از ماها پدرهايی داريم که دستش��ون 
تنگ��ه، پدری که اگر چه هميش��ه ت��الش کرده و 
زحمت کش��يده ام��ا نتونس��ته اون چيزايی که ما 
می خواي��م رو برام��ون مهي��ا کنه، تا حاال ش��ده 
به چش��مای اين پدر نگاه کرده باش��ی؟ اگه اين 

جوری باش��ه حتمًا خستگی و شرمندگی رو توی 
نگاهش��ون ديدی. می تونيم تو روز پدر حتی اگه 
اين جوری نيس��ت بهش��ون بگيم که دست تنگه 
اونها برامون خيلی مهم نيس��ت. بگيم فقط و فقط 
به غيرت و مردونگيشون افتخار می کنيم. بهشون 
بگي��م می دوني��م يه کارايی رو می خواس��تن اما 
نتونس��تن برامون انجام بدن بهشون بگيم برامون 
مهم اينه که اونها دلشون می خواسته که ما چيزای 
بهتری داش��ته باشيم نه اينکه نتونس��تن اونها رو 

برامون فراهم کنند.
اما بعضی از ماها از نعمت داشتن پدر محروم 
شديم و چه سخته روز پدر رو بدون حضور پدر 
جش��ن گرفتن! ام��ا باز می تونيم ب��ه اين بهانه به 
مزار پدرها بري��م و هديه هايی از نور و معنويت 
رو برای اونها هديه ببريم. حتمًا پدرهايی که توی 
اين دنيا نيستن در حق بچه هاشون که به ياد اونها 

هستن دعا می کنن. 
و يادمون باش��ه بچه هايی هستن که يا اصاًل 
پدر رو نديدن و يا اينکه سالهاس��ت از آغوش او 
محرومند، بچه های ش��هيدی که در اطراف ما کم 
نيستند، کسانی که پدرهاشون خون خودشون رو 

برای سربلندی ميهن و پدرهای ما هديه کردن.
ام��ا چيزی که نبايد فراموش کرد اينه که نبايد 
روز پدر فقط يک روز در س��ال باش��ه. بلکه بايد 
ه��ر روز رو روز تکريم پدر و م��ادر بدونيم بايد 
ه��ر روز و ه��ر لحظه ب��ه يادمون باش��ه که همه 
زندگيمون رو مديون پدر و مادر هس��تيم بايد هر 
روز يادم��ون باش��ه که وجود م��ا از وجود پدر و 
مادرمون ريش��ه گرفته. يادمون باشه ما امروز هر 
چی که داريم از زحمات ديروز پدر و مادرهاست 
پ��س، فردامون رو با نيکی ب��ه اونها به يه عاقبت 
 خي��ر گره بزنيم و رضايت خدا رو برای خودمون 

بخريم.

هــديــه امســال: عشق و مهــربانی

ندای عشق...

سپیده نصراصفهانی
عاشقانه های دلم را کنار ميزنم و با چشم دل به عظمتی چنين 

نگاه ميکنم...
نش��انت را از کجا بگيرم؟ به کدام نخل چنگ زنم و از کدام 
چاه آرامش بخواهم؟ در ش��بهای بی کسيم به کدام در خيره شوم 
و چش��مان منتظرم را به چهره کدام مهربان بدوزم؟ از حال فاصله 
ميگيرم و به تاريخ ميپيوندم. چش��مهايم را ميبندم و با گوش جان 
ميش��نوم: صدای پای فاطمه است که به کعبه نزديک ميشود و از 
خدا ميخواهد که او را در به دنيا آوردن نوری از بهشت ياری دهد. 
چي��زی که در بطن وجود فاطمه بيداد ميکند ش��ور و ش��عفی 
وصف ناشدنی است، عشقی است که می آيد تا ايمان بشريت 
را ب��ه يقين تبديل کند ... نماد روش��نی از خ��دا بر روی زمين ... 
کعبه به اذن الهی ش��کافته ميش��ود، فاطمه ب��ه درون ميرود و نور 
زاده ميگردد. فرشتگان جشن ميگيرند و در کائنات هلهله ای برپا 

ميشود... ولی خدا، پا به جهان هستی گذارده است....
اينک زمين تو را دارد ... تو ای اولين ايمان به محمد رس��ول 
خ��دا ... تو ای يگانه پرچمدار جه��اد در راه حق، تو ای صالبت 

ايمان و شهامت ايثار.
اينک زمين تو را دارد ... تو ای همس��ر فاطمه ... تو ای ندای 
غيرت و جوانمردی ... تو ای غمخوار تنهايی ها و بی کسی های 

زهرای مرضيه.
اينک زمين تو را دارد ... تو ای پدر حس��ين، تو ای پش��توانه 
 خ��ون خدا ... تويی که مرد بودن و م��رد ماندن را زندگی کردی و 

اسطوره ای جاودان شدی.
اين��ک زمين ت��و را دارد ... تو ای ياور يتيمان ... تو ای نهايت 
آرزوهای کودک بی پدری که وس��عت دلش ب��ه اندازه قدم های 

توست.
اين��ک زمين ت��و را دارد ... تو ای غرور زمان ... تو ای نش��ان 
گذش��ت ... تو ای فصاحت عش��ق ... تو ای کسی که بشريت به 

داشتنت ميبالد و جهان هستی با حضورت به پا ميخيزد .....
دوست ميدارمت 

ای که به لرزه در می آيد زمين زير قدم هايت 
و آسمان ميبارد به خشم تو

تو همان سپيده صبحی در دل ثانيه های به تاراج رفته ابديت
ميان آنهايی که تو را نفهميدند ...

در بلندترين نقطه هستی ايستاده ای
آنجا که شب را با روز پيوند است و آسمان را با زمين

ای اسوه شهامت
رو در روی تو آس��مان ش��هادت عش��ق ميدهد و زمين نويد 

پيروزی
پيروزی غريبی که ندای اهلل اکبر توست

از داغ خورش��يد س��وزنده تر اس��ت بار غمی ک��ه به دوش 
ميکشی

تو خليفه آدمی روی زمين و ولی خدا در آسمانی
ای فراز بی همتای بدون فرود

از شنيدن غمت کوه از کمر ميشکند
زمين به اشک مينشيند

گلبرگهای گل خون ميگريند
و ماه کفن ميپوشد

تو مثال بی تکلف خدا و عروج صادقانه عشقی
که در پی يافتنت انسان خاکی قرن ها و قرن ها آشفته بود

و اکن��ون نيز وجود رازگونه ات در هال��ه ای از ابهام پيچيده 
مانده

ابهام ش��ادی کودکان يتيمی که از دست تو غذا خوردند و تو 
را نديدند

و چه غريبانه است اين شادی ...
تو در اوجی من بی تاب در پی ارادت مخلصانه تو

دوست می دارمت
آنجا که از پس پرده شب تأللو گنبد نورانيت روشنی چشمان 

اشکبارم ميشود
از پای می ايستم در برابر عظمت تو

نگاهم را با کبوتران حرمت پيوند ميزنم
مشتاقانه کمر خم ميکنم

عاشقانه بر آستان مقدست سر سجود مينهم
و زمزمه وار صدايت ميکنم

يا موال علی ...
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اصفهاناصفهان شهرکرد

شهرکرد
اصفهان اصفهان

اصفهان

اس��تاندار اصفهان گفت: با توجه به موقعيت 
اي��ن اس��تان در مرکز کش��ور و زيرس��اختهاي 
مناسب، شرايط براي انتقال وزارت راه و ترابري 
به اصفهان فراهم اس��ت. عليرضا ذاکر اصفهاني 
در گفتگو با ايرنا افزود: پيشنهاد انتقال وزارتخانه 
راه و تراب��ري از تهران به اصفه��ان به وزير راه 
 داده ش��د و وي از اي��ن موضوع اس��تقبال کرد. 
ذاکر اصفهاني تصريح کرد: در اين راس��تا، طرح 
جابه جايي را با رئيس جمهوري مطرح خواهيم 
کرد ت��ا در صورت موافقت دول��ت، اصفهان به 
عن��وان گزينه جايگزين ب��راي انتقال وزارت راه 

انتخاب ش��ود.وي افزود : در صورت انتقال اين 
وزارتخانه به استان اصفهان، توسعه زيرساختها و 

تحول در صنعت حمل و نقل و تحول را ش��اهد 
خواهيم بود. 

ذاک��ر اصفهاني همچنين گف��ت: با توجه به 
زيرس��اختهاي فرهنگي استان و موافقت دولت، 
انتق��ال بخش ميراث فرهنگي مهرماه امس��ال به 
اصفهان انجام مي ش��ود. وي اضافه کرد: گرچه 
هنوز انتقال بخش گردش��گري به استان اصفهان 
مطرح نش��ده اس��ت ام��ا اين اس��تان از ظرفيت 
مناس��بي براي اين بخش نيز برخوردار اس��ت و 
ام��کان خدمات دهي به کش��ور در اين زمينه در 

اصفهان فراهم است.

سرپرست معاونت پش��تيباني و توسعه منابع 
انساني اس��تانداري اصفهان از وصول درخواست 
انتقال ح��دود 700 کارمند دولت از تهران به اين 
 اس��تان خبرداد. ف��رزاد زيوي��ار در گفتگوبا ايرنا 
افزود:  اطالعات اف��راد متقاضي انتقال به اصفهان 
در دفتر منابع انس��اني استانداري اصفهان به ثبت 
رس��يده و بر اس��اس رشته و مش��اغل به دستگاه 

هاي مختلف اجرايي استان ارجاع شده است. وي 
اضافه کرد: با توجه به تأکيد دولت بر انتقال برخي 
از دستگاه ها از مرکز به استانهاي مختلف کشور، 
تالش مديريت اس��تان بر آن است تا ظرف مدت 
يکماه براي افراد متقاض��ي انتقال، تعيين تکليف 
ص��ورت گيرد. زيويار، تعداد ش��اغالن مش��اغل 
کارشناسي و دبيري استان را 111 هزار نفر اعالم 

کرد و اظهار داش��ت:  هم اکنون يک س��وم پست 
هاي دس��تگاه هاي اجرايي استان بالتصدي است 
و بي��ش از 10 هزار نفر ظرفيت براي جذب نيرو 
در دس��تگاه هاي اس��تان وجود دارد. وي متذکر 
شد: براي تأمين نيروي مورد نياز در دستگاه هاي 
اس��تان اولويت براي متقاضيان انتقال از تهران در 

نظر گرفته شده است.

رئيس شورای عالی اس��تان ها، پروژه احيای 
ميدان امام علی )ع( را طرحی فراملی و بی نظير 
توصي��ف کرد و گفت: تاکن��ون چنين طرحی از 
لحاظ قدمت و وس��عت در س��طح خاورميانه به 
خصوص در کش��ورهای باس��تانی اجرا نش��ده 
است. به گزارش موج، مهدی چمران در بازديد 
از روند اجرای زيرگذر پروژه احيای ميدان امام 
عل��ی )ع(، ضم��ن بی نظير خوان��دن اين طرح 
بزرگ و عظي��م در فضايی فراتر از س��طح ملی 
افزود: در کش��ور ما و حتی در سطح خاورميانه 
به خصوص ش��هرهای قديمی از جمله دمش��ق 
و بغ��داد، طرحی با اين قدمت و وس��عت اجرا 
نشده و اميد است اين طرح موفق در زمان مقرر 
و براس��اس زمانبندی مش��خص به بهره برداری 
برس��د. وی با اشاره به بازديد خود در حدود 15 
س��ال پيش با حضور وزير مسکن و شهرسازی 

وقت از محور اين پروژه اظهار داش��ت: حرکت 
عظيم��ی ک��ه در هس��ته مرکزی ش��هر اصفهان 
ب��ا عنوان ط��رح بزرگ ميدان ام��ام علی )ع( در 
حال اجرا اس��ت، از آرزوه��ای ديرينه مديران و 
مس��ئوالن کش��ور بود که آينده ای بسيار پربازده 
و منحصر به فرد خواهد داش��ت، چرا که شاهد 
پيوند و اتصال دو ميدان تاريخی امام )ره( و امام 

علی )ع( خواهيم بود.
وی با بيان اين که وس��عت طرح در مقايسه 
با پيش��رفت کار نتيجه مطلوبی به کار بخش��يده 
اس��ت، گفت: اين پروژه عظيم طرح در هس��ته 
مرکزی شهر به خوبی مديريت می شود. چمران، 
همکاری و همياری کسبه و اهالی محدوده طرح 
ميدان ام��ام علی )ع( را قابل تحس��ين خواند و 
افزود: از ن��کات مثبت قابل توجه در اين طرح، 
همدلی و مش��ارکت ديگر ارگان ها به خصوص 

ش��رکت های تأسيساتی است که نقش به سزايی 
در رون��د اجرای اي��ن پروژه ايف��ا کرده اند. وی 
تأکيد کرد: با توجه به اين که طرح احيای ميدان 
امام علی )ع( از طرح های جهانی و ملی اس��ت، 
نيازمند اختصاص اعتبارات ملی اس��ت. بنابراين 
اميد است دولت مس��اعدت های الزم را در اين 

زمينه داشته باشد.
 رئيس ش��ورای عالی اس��تان ها، برنامه های 
عمرانی ش��هر اصفهان را در مقايسه با شهرهای 
ديگ��ر قابل توج��ه عن��وان کرد و خاطرنش��ان 
س��اخت: با تش��کيل ش��وراها ب��ه خصوص در 
ش��هر اصفهان، ش��اهد تحوالت زيادی هس��تيم 
که قابل مقايس��ه با دوره های قبل نيس��ت و الزم 
اس��ت کسانی که به شوراها انتقاد می کنند از اين 
 ش��هر بازديد نمايند تا اين تغييرات چش��م گير 

باشند.

استاندار اصفهان: 
شرايط انتقال وزارت راه و ترابري به استان اصفهان فراهم است

حدود 700 کارمند تهراني خواهان انتقال به اصفهان شدند

رئیس شوراي عالي استان ها:

طرح احياي ميدان امام علي )ع( در سطح خاورميانه 
دادستان عمومي و انقالب استان اصفهان گفت: بيشترين مفاسد کالن اقتصادي بي نظير است

در استان، در قالب استفاده از تسهيالت بانکي در غير از محل مشخص شده، است. 
به گزارش ايرنا، محمدرضا حبيبي در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائيه 
 اظهار داش��ت: افرادي با سوء اس��تفاده از ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط با 
بانک ها،  تسهيالت کالن دريافت کرده و در محل هايي غير از محل قانوني مشخص 
استفاده مي کنند. وي در تشريح يکي از پرونده ها گفت: در اين پرونده 40 ميليارد 
توماني، مجرم با ارائه اسناد و مدارک جعلي و ساختگي به ادارات بازرگاني، گمرک و 
اقتصاد و دارايي و در نهايت بانک، اين دستگاهها را از مقصد اصلي خود منحرف و 
تسهيالت بانکي را به جيب زده است. حبيبي توضيح داد: محکوم کمتر از10 درصد 
از اين تسهيالت را در مسير اصلي و بقيه را براي خريد زمين و ساخت و ساز صرف 
کرده است. وي گفت: در پرونده ديگري از مفاسد اقتصادي سنگين در استان، فردي 
به طور خانوادگي يک باند زمين خواري تشکيل داده و نسبت به خريد مجهول اقدام 
کرده است. وي توضيح داد: اين فرد منازل قديمي فاقد مالکيت مشخص و يا امالکي 
 که مالکان آنها در قيد حيات نيس��تد و يا در س��نين کهولت و عدم تشخيص به سر 
مي برند را شناسايي و با تنظيم و ارائه اسناد عادي و ساختگي به دادگاها از آنها الزام 

به تنظيم سند درخواست کرده است.
وي در بخش ديگري از س��خنانش پيش��گيري ازجرم را سياست اوليه دستگاه 

قضايي دانست و گفت: پيشگيري ها در قالب اجتماعي و وضعي لحاظ مي شود.

فرماندار شهرکرد گفت: در نشست کميسيون تعزيرات آرد و نان اين شهرستان 
پروانه هشت نانواي متخلف در شهرکرد لغو شد. به گزارش فارس، سعيد زمانيان در 
نشست ويژه تعزيرات آرد و نان استان از لغو پروانه هشت واحد نانوايي متخلف در اين 
شهرستان خبر داد و اظهار داشت: واحدهاي متخلف تا زمان رفع کامل نقص و دريافت 
مجوزهاي قانوني تعطيل خواهند بود. وي بر لزوم رسيدگي به تخلفات خبازان در اين 
شهرستان تأکيد کرد و گفت: عدم استفاده از خميرمايه، کم فروشي، عدم مرغوبيت نان، 
مخفي کردن و فروش آزاد کيسه هاي آرد، نداشتن روپوش و عدم رعايت از مهم ترين 
تخلفاتي اس��ت که بايد پيگيري و از بروز آن جلوگيري ش��ود. زمانيان جريمه نقدي 
مشخص براي هر کيلو آرد ضبط شده از نانوا به قصد فروش آزاد را 50 ريال عنوان 
کرد و گفت: برهمين اساس هر کيلو آرد ضبط نشده هر کيلو 620 تومان مقرر شد. 
فرماندار شهرستان شهرکرد تأکيد کرد: صاحبان نانوايي هاي متخلف در شهرستان در 
مجموع به پرداخت بيش از 698 هزار و 200 ميليون تومان جريمه نقدي محکوم شدند. 
وي خطاب به نانوايان متخلف هشدار داد: هرجا کيفيت نان خوب نبود پنج کيسه از 
سهميه آرد نانوايي متخلف کسر و هرجا خوب بود در صورت تشخيص توسط نماينده 
فرماندار افزايش س��هميه آرد داش��ته باشند. وي با بيان اينکه نان از جمله نعمت ها و 
برکات الهي است که امروزه قوت غالب و تغذيه مردم را در کشور به خود اختصاص 
داده است، گفت: در فرآيند تهيه گندم و آرد و تبديل آن به نان تالش ها و فعاليت هاي 
بس��ياري توسط کشاورزان و کارکنان بخش هاي مختلف دولت انجام گرفته است و 

سوبسيدهاي کالني نيز پرداخت مي شود.

مديرکل بازرسي چهارمحال و بختياري گفت: 500 معامله کالن دستگاههاي اجرايي 
چهارمحال و بختياري به ارزش 200 ميليارد تومان سال 88مورد نظارت و بازرسي قرار 
گرفت. سعيد دهقان، به مناسبت هفته قوه قضائيه در جمع خبرنگاران افزود: اطالعات 
250مورد از اين500 مورد معامله را بازرسان اين اداره با شرکت و نظارت مستقيم در 
جلس��ات اين معامالت اخذ کردند.  وي اظهار داش��ت: ارزش 250 مورد مذکور 150 
ميليارد تومان بوده است. دهقان با اشاره به ابطال هفت درصد از معامالت مذکور تصريح 
کرد: در اکثر معامالت هدف اداره بازرس��ي ارشاد و راهنمايي است و با اين وجود 25 
مورد معامله لغو و تجديد معامله شدند. وي با اشاره به بازرسي 250 پرونده موردي بيان 
داشت: از اين تعداد 70 مورد گزارش بازرسي از دستگاههاي اجرايي تهيه و 80 مورد 
پيشنهاد اصالحي به ارگانها داده شد.  دهقان گفت: سال گذشته 50 مورد درخصوص 
معامالت مربوط به مناقصات به صورت کتبي تذکر داده ش��د و 110 مورد اثر بخشي 
در پرونده هاي دس��تگاههاي اجرايي سطح استان صورت گرفت.  وي با اشاره به راه 
اندازي دو سيستم الکترونيکي براي رسيدگي به شکايات در استان افزود: سيستم پيام 
کوتاه به شماره 30002136 براي ارسال پيام کوتاه در طول شبانه روز و صندوق صوتي 
 136 در تمام شهرستانها براي رسيدگي به شکايات مردم فعال هستند.  دهقان يادآور
 )www.shekayat.bazresi.ir( شد: سامانه ملي رسيدگي به شکايات و اعالم کشور
به شهروندان اين امکان را مي دهد که در هر نقطه اي از کشور شکايات خود را به سازمان 
بازرسي انتقال دهند.  وي تصريح کرد: تاکنون سه وزارتخانه راه و ترابري، فن آوري و 
اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمي و دستگاههاي زير مجموعه آنها به اين سيستم مجهز 
شده اند و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري تمام دستگاههاي اجرايي کشور تحت 
پوشش اين سامانه قرار گيرند.  دهقان بيان داشت: قراردادهاي اراضي عمومي در يکي از 

شهرستانهاي استان که به افراد حقوقي داده شد به ارزش 12 ميليارد تومان ابطال شد.

مسئول پايگاه هاي اورژانس اس��تان اصفهان گفت: اورژانس استان اصفهان در 
س��ال جاري، در راستاي اهداف مديريت سالمت در حوادث به اتوبوس آمبوالنس 
مجهز مي شود.  به گزارش فارس از اصفهان، به نقل از روابط عمومي مرکز مديريت 
حوادث و فوريت هاي پزشکي استان اصفهان عليرضا قاسمي اظهار داشت: در بحث 
مديريت حادثه، برخي اوقات با وقوع حوادث جاده اي و يا غير مترقبه با تعداد زيادي 
مصدوم مواجه مي شويم که اين امر نياز به پيش بيني هاي مختلفي براي مواجهه با اين 
مصدومان دارد که در اين راستا به تازگي، مبحث اتوبوس آمبوالنس در تمام کشور 
مطرح و اين امکانات تهيه شده است. وي افزود: در همين مورد معاون اجرايي مرکز 
و مسئول امور پايگاه هاي استان طي بازديدي از نخستين نمونه داخلي تجهيز شده 
اين نوع آمبوالنس ديدن کردند.مس��ئول پايگاه هاي اورژانس استان اصفهان قابليت 
حم��ل 11 مصدوم و وجود تجهيزات کامل براي انتق��ال و درمان بيماران ترومايي 
 را از ويژگي ه��اي اين اتوبوس آمبوالنس ها دانس��ت و تصريح ک��رد: راه اندازي و

به کارگيري آسان، بدون نياز به زمان و نيرو به دليل سيار بودن، انتقال سريع و عدم 
نياز به هزينه هاي جانبي، قابليت و تغيير کاربردي در حوادث جاده اي و غيرمترقبه از 

جمله مزاياي اين اتوبوس آمبوالنس هاست.
 قاسمي همچنين با اشاره به اينکه با ورود اين ناوگان به سيستم اورژانس به دنبال 
اين سيس��تم هستيم تا تمام تکنسين هاي مشغول به کار در اورژانس گواهينامه پايه 
يک اخذ کنند، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است که تا پايان 
امسال تمام استان هاي کشور به اين ناوگان مجهز شوند و عالوه بر اين مرکز مديريت 
حوادث و فوريت هاي پزشکي استان اصفهان در نظر دارد تا از محل اعتبارات استاني 

تعدادي را نيز به طور مستقل خريداري کنند.

دادستان اصفهان:
 استفاده نادرست از تسهیالت بانکي
از مهمترين فسادهاي اقتصادي است

لغو پروانه 8 نانواي متخلف در شهرکرد

مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری 
دريافت شکايت شهروندان

 در هر نقطه از کشور 
مسئول پایگاه هاي اورژانس استان اصفهان:

اورژانس اصفهان به اتوبوس آمبوالنس 
مجهز مي شود

نقشه های مبنایی تا پایان سال 88 از مجموع 97 
ــهر آماده شده  ــتان نقشه مبنایی 84 ش شهر اس
ــذاری از مجموع 84  ــت و در بخش پالک گ اس
ــه مبنایی آنها آماده شده است و  ــهر که نقش ش
همچنین عملیات پالک گذاری ثبتی در 78 شهر 
تکمیل و در 6 شهر مراحل پایانی می باشد و در 
بخش داده آمایی و اسکن دفاتر امالک از مجموع 
ــد دفتر امالک موجود در واحدهای  11226 جل
ــناد و امالک استان داده آمایی 10700  ثبت اس

جلد دفتر امالک به پایان رسیده است.

ــناد مالکیت برای بیش از 150  1- صدور اس
هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان

2- نظارت بر انجام داده آمایی حدود 7000 
جلد دفتر امالک

ــزار و 573 جلد  ــدور و تحویل 17 ه 3- ص
اسناد مالکیت منازل مسکونی روستایی در سطح 
ــتان و همچنین پایش و کنترل ماهیانه آمار و  اس
ــکالت اجرای عملیات ماده 133 قانون  رفع مش
ــنددار کردن  ــعه، موضوع س برنامه چهارم توس
ــتاها و محقق شدن  ــکونی روس امالک بافت مس

آمار اسناد بیش از سهمیه
4- اقدام و رسیدگی نسبت به 18963 فقره 

گزارش اصالحات و اشتباهات

1- ایجاد بسترهای الزم برای نصب و راه اندازی 
نرم افزار جدید در اداره اجرای اسناد رسمی

ــول مطالبات  ــش 145 درصدی وص 2- افزای
ــط اداره اجرای  ــی توس ــخاص حقیقی و حقوق اش
ــال 88 در مقایسه با سال 87  ــناد رسمی در س اس
ــخاص حقیقی و  ــزان مطالبات وصولی اش )که می
حقوقی در سال 87 مبلغ )555/946/840/900 
ــال 88 مبلغ  ــوده و مطالبات وصولی در س ریال ب

)1/362/386/814/100 ریال است.(
4- تعویض کلیه تابلوهای دفاتر اسناد رسمی و 

ازدواج و طالق در سطح استان اصفهان.
ــی در اداره ثبت  ــرم افزار تخصص 5- نصب ف

شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
ــتقرار گیشه بانکی دستگاه  6- راه اندازی و اس

اهم فعالیت های برجسته امور امالک: در 
سال 88

اهم اقدامات برجسته امور اسناد
 در دو سال اخیر )87 و 88(

اهم اقدامات دفتر کاداستر ثبت استان 
در سالهای 87 و 88

POS )سامانه دریافت الکترونیکی( در ثبت اسناد 
و امالک منطقه شمال.

ــت  ــامانه پرداخ ــدازی س ــب و راه ان 7- نص
الکترونیکی وجوه )سیستم POS( در 98 درصد از 
دفاتر اسناد رسمی استان اصفهان و همچنین نصب 
سیستم POS در 98 درصد از دفاتر اسناد رسمی 
شهرستان اصفهان که به زودی راه اندازی خواهند 

شد.
ــمی فعال در سطح  ــناد رس 8- تعداد دفاتر اس
ــتان 482 دفتر که از این تعداد 255 دفتر در  اس
ــتقر می باشند و همچنین  شهرستان اصفهان مس
تعداد 220 دفترخانه ازدواج و تعداد 42 دفترخانه 

طالق در سطح استان دایر می باشند.
ــداد پروانه های تخصصی صادره درجه  9- تع
ــال 87 یکصد و  ــاورین و امالک( در س یک )مش
ــت. که در سال  هفتاد و یک )171( فقره بوده اس
ــده است و  88 تعداد )910( فقره به آن افزوده ش
تعداد پروانه های تخصصی درجه دو در سال 87 
ــت که در  ــت و نوزده )219( فقره بوده اس دویس
سال 88 تعداد 189 فقره افزوده شده است. )جمع 
ــاورین  کل پروانه های صادره درجه یک و دو مش

امالک و خودرو 1154 فقره می باشند(

فعالیتهای انجام شده دفتر کاداستر در راستای 
تثبیت مالکیت، امنیت حقوقی و صیانت از حقوق 
شهروندان و اربابان رجوع عبارتند از: تهیه نقشه 
مبنایی کاداستر، پالک گذاری ثبتی و داده آمایی 
ــکن دفاتر امالک و یکپارچه سازی )مقدمه  و اس
صدور و سند تک برگی( می باشد که در بخش 

1- خرید تجهیزات و ایجادزیرساخت های الزم 
جهت اتصال ادارات ثبتی تابعه

ــاخت های  2- خرید تجهیزات و ایجاد زیرس
الزم جهت تأمین امنیت شبکه ادارات ثبت تابعه

3- تکمیل و اصالح شبکه LAN در 24 واحد 
ثبتی

4- ایجاد شبکه WAN با استفاده از تکنولوژی 
وایرلس

ــی از طریق اینترانت  ــاط 19 واحد ثبت 5- ارتب
ــتانی جهت ارتباط با اداره کل و دیگر ادارات و  اس

استفاده از دولت الکترونیک 
6- اتصال 23 واحد ثبتی به اینترنت پرسرعت

7- اجرای اتوماسیون ثبت شرکتها در اداره ثبت 
شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان به منظور 
ــرای بهبود  ــرکتها ب کاهش زمان فرآیند ثبت ش
شاخص های کسب و کار و در راستای رضایتمندی 

مراجعین
ــتم  ــی و اجرای تهیه سیس ــل، طراح 8- تحلی
ــرکتها و  نرم افزاری پلمپ دفاتر در اداره ثبت ش

ــاختمان ادارات سطح  1- وضعیت مالکیت س
استان:

الف- ساختمانهای خریداری شده )15 واحد(
ب- ساختمانهای احداث شده )13 واحد(

ــتیجاری 9 واحد شامل:  ــاختمانهای اس پ- س
)ادارات منطقه جنوب اصفهان، غرب اصفهان، اداره 
ثبت شرکتها، انبار کارپردازی اصفهان، دولت آباد، 
دهاقان، کوهپایه، مبارکه، فریدونشهر می باشد که 
ــت ماهیانه حدود مبلغ 150 میلیون  قابل ذکر اس

ریال اجاره بهاء پرداخت می گردد.(
2- وضعیت پروژه های عمرانی در سطح استان:

الف- در دست احداث )یک پروژه )اداره ثبت 
اسناد و امالک فریدونشهر((

ــازی )2 پروژه جهت  ب- مقاوم سازی و بازس
مقاوم سازی اداره ثبت اصفهان واقع در چهارباغ باال 

حدود 9 میلیارد ریال مورد نیاز می باشد.(
ــانی )2 پروژه  پ- انجام مطالعات و به روز رس
ــناد و امالک غرب اصفهان و  اداره منطقه ثبت اس

اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه(
ث- متوقف شده )یک پروژه قمصر کاشان(

ــفر  ج- پروژه های احداثی مصوب دور دوم س
ریاست محترم جمهور 5 پروژه که نیازمند تأمین 

اعتبار جهت خرید زمین و احداث می باشد.

اهم اقدامات برجسته فناوری و اطالعات 
استان اصفهان در دو ساله اخیر )87 و 88( 

مؤسسات غیرتجاری اصفهان به منظور حذف فرم 
کاغذی اداره امور اقتصادی و دارایی اصفهان حوزه 
ــرکتها، نظارت بر تعداد دفاتر پلمپ شده برای  ش

شرکتها و...
ــم و نرم افزار  ــتم UP میث 9- راه اندازی سیس

پاسخ به استعالمات، بازداشتی و سند تک برگی

اطالعات کلی ساختمانها و پروژه های عمرانی 
دفتر فنی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

اهم فعاليت هــای اداره کل ثبت اسنــاد و امالک استان اصفهــان در سال 87-88 
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اگر در ش��ب پر ستاره در فضای آزاد قرار بگيريد 
متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان می دهند. اگر 
به مدت چند دقيقه به ستاره يا گروه ستارگان خاصی 
از نزديک س��تون يا ساختمان بلندی نگاه کنيد متوجه 
اين حرکت خواهيد شد. در طی مشاهده ای طوالنی تر 
متوجه خواهيد شد که برخی از ستارگان مثل خورشيد 
و ماه ظاهراً در شرق طلوع کرده و به تدريج در آسمان 
ب��اال می آيند و پس از طی پهنه آس��مان در افق غربی 
غروب می کنند. اگر در نيمکره شمالی به دقت به سوی 
شمال و در نيمکره جنوبی به سوی جنوب نگاه کنيم 
متوجه خواهيم ش��د که بعضی از ستارگان غروب يا 
طلوع نمی کنند، بلکه در طول تمام شب آسمان را دور 
می زنند. اينها را س��تارگان »گرد قطبی« می نامند، زيرا 
ظاهراً حول دو محور موس��وم به قطب های سماوی 
ش��مال و جنوب در آسمان گردش می کنند. اينکه چه 
ستارگانی )ستارگان گرد قطبی( در تمام طول شب قابل 
رويت هس��تند به محل رصد بستگی دارد، برای مثال 
با نگاه به آس��مان از آمريمای شمالی يا اروپا خواهيم 
ديد که صورت فلکی دب اکبر، آس��مان شمالی را به 
طور پيوس��ته دور می زند و هرگز پايين تر از افق قرار 
نمی گي��رد؛ بنابراين صورت فلکی مزب��ور از نوع گرد 
قطبی است. مشاهده باز هم بيشتر نشان می دهد که همه 
ستارگان حول محورهای نامرئی گردش می کنند. ارتفاع 
ي��ا فرازی که اين محورهای نامرئ��ی در آن قرار دارند 
به موقعيت ناظر در س��طح زمين بستگی دارد. مثاًل در 
مورد فردی که از نيويورک رصد می کند، محور نامرئی 
)قطب سماوی شمالی( تقريباً در نقطه وسط فاصله بين 
افق شمالی و باالی سر او قرار می گيرد. پيدا کردن اين 
محور نامرئی در نيمکره شمالی نسبتاً آسان است، زيرا 
خوشبختانه ستاره قطبی )ستاره جدی( خيلی نزديک 
به آن قرار دارد. البته هنگام شب وقتی به آسمان خيره 
می شويد بايد به خاطر داشته باشيد که: در اين کره ستاره 
نيست که گردش می کند، بلکه بخاطر يک بار چرخش 
زمين حول محورش در هر 24 س��اعت، چنين به نظر 
می رس��د که گويی در اين مدت ستاره يک بار گردش 
کرده اس��ت. صرف نظر از اينها، رصد در طی دو شب 
متوالی نش��ان می دهد هر ستاره 4 دقيقه زودتر از شب 
قبل از طلوع می کند. با نظاره کردن مداوم ستارگان طی 
هفته ها و ماه ها آشکار می شود که تمام کره هر ستاره 
ظاه��راً به طور کامل آس��مان را دور می زند. اين تغيير 
م��کان تدريجی از آنچه که طی 24 س��اعت مالحظه 
می کنيم کاماًل متمايز اس��ت و به اين دليل رخ می دهد 
که زمين نه فقط حول مح��ور خود بلکه در طی يک 
سال به دور خورشيد نيز گردش می کند. اين امر دليل 
تغييرات فصلی صورت های فلکی اس��ت. با رجوع 
به نقش��ه های آس��مان می بينيم که در يک زمان معين 
صورت های فلکی مربوط به ش��مال، جنوب، شرق 
 و ي��ا غرب در ه��ر يک از فصل های س��ال متفاوت 

هستند.

صورتهای فلکی 
س��تارگان در آسمان ش��ب به صورت نقش ها يا 
 گ��روه هايی ديده می ش��وند ک��ه صورت های فلکی
نام دارند. هيچ کس نمی داند چه شخصی برای اولين بار 
نقش های ستاره ای را برای تشکيل صورت های فلکی 
تنظيم کرد. مواردی را که می دانيم به 4000 س��ال قبل، 
يعنی به دوران بابليان مربوط می شود. حدود 280 سال 
قبل از ميالد، يک ش��اعر يونانی به نام آراتوس سولی 
درباره صورت های فلکی اشعاری سروده است و اين 
اشعار قديمی ترين توصيف موجود از آنهاست. نخستين 
تصاوير صورت های فلکی نيز روی مجسمه ای رومی 
حک ش��ده است که به »کرخ آتالنت فارنس« مشهور 
اس��ت و اکنون در موزه ای در ناپل نگهداری می شود. 
مجسمه نشان می دهد که اطلس )شخصيت اسطوره ای( 
به سطح کره ای که بر باالی سر اوست که در آن زمان 
يونانی ها می شناختند، نقش بسته است. پنج صورت 
فلکی ديگر در اثر تحوالت زمان از آن محو شده است. 
چينی ها و مصريان باستان نيز برای صورت های فلکی 
و همچنينی برای ستارگان درخشان منفرد مثل شعرای 
يمانی، تصاويری داشتند. تصاوير مصريان روی جهان 
نمای مس��طح »دندرا« که اکن��ون در موزه پاريس قرار 
دارد، ثبت ش��ده است. تصاوير چينی ها و مصری ها 
با تصاوير يونانی ها کاماًل فرق دارد. فقط معدودی از 
تصاوير مصری ها قابل تشخيص هستند، زيرا بعدها 
هنرمن��دان مصری در نمونه س��ازی از تصاوير خيلی 

قديمی که االن موجود نيستند، دچار اشتباه شده اند.
صورت های فلکی راهنما )قراول(

انس��انهايی که در نيمکره شمالی زندگی می کنند، 
نس��بت به آنها که در نيمکره جنوبی هس��تند خوش 
ش��انس ترند، زي��را صورت های فلکی بس��ياری در 
آس��مان نيمکره ش��مالی وجود دارند که اشکال کاماًل 

متمايزی داشته و باز ش��ناخت آنها آسان است. وقتی 
اين صورت های فلکی قابل تش��خيص شدند محل 
صورت های فلکی ديگر نزدي��ک به آنها نيز وضوح 

کمتری دارند، به آسانی کشف می شود.
ستارگان دب اکبر

 ش��اخص ترين صورت فلکی آس��مان ش��مالی، 
دب اکبر )خرس بزرگ( نام دارد. تماشاگران اوليه آسمان 
تصورات روشن و زنده ای داشتند و به همه صورت های 
فلکی، از جمله صورت های فلکی منطقه البروج اسامی 
حيوانات، اشيای مش��هور و يا اسامی شخصيت های 
اسطوره ای را داده بودند. در واقع، صورت فلکی خرس 

بزرگ جز دم آن، زياد شبيه به خرس نيست.
نحوه یافتن دب اکبر

برای يافتن اين صورت فلکی ابتدا جای آن را در 
نقشه س��تارگان پيدا کنيد و سپس در يک شب بدون 
مهتاب و با هوای صاف آن را در آسمان جستجو کنيد. 
ابتدا بگذاريد چشمانتان به تاريکی عادت کند. اين کار 
سه يا چهار دقيقه طول می کشد. رو به شمال بايستيد و با 
توجه به آن وقت شب از سال به دقت هفت ستاره ای را 
که آن صورت فلکی از آنها تشکيل شده است، جستجو 
کنيد. در پاييز، در اوايل شب، دب اکبر در پايين افق قرار 
می گيرد و مثل ديگ بزرگی به نظر می رس��د که دارای 
دسته ای خميده است. ولی در بهار اين صورت فلکی 
در باالی سر به صورت وارونه قرار می گيرد و تشخيص 
شکل آن تا اندازه ای دشوار می شود. در واقع ديگر اين 

صورت فلکی به صورت کج قرار می گيرد.
در اين صورت فلکی دو ستاره که نسبت به دسته 
»ديگ« از بقي��ه دورترند »قراوالن« ناميده می ش��وند، 
زي��را اگر خط واص��ل بين آنها را تا پن��ج برابر امتداد 
دهيم به س��تاره قطبی )جدی( خواهيم رس��يد. هرگاه 
توانس��تيد صورت فلکی دب اکبر را تشخيص دهيد 

و از حرکت های فصلی آن آگاه شويد، آنگاه خواهيد 
توانست در شب جهت شمال را به درستی تعيين کنيد. 
ولی به خاطر داشته باشيد که در داخل و يا حومه شهرها، 
 ن��ور چراغ ها و هوای دود آلود، مانع ديدن س��تارگان 
کم نور می شود و فقط رويت ستارگانی ممکن می شود 

که صورت های فلکی پرنورتری را تشکيل می دهند.
ستاره قطبی

با شروع از صورت فلکی دب اکبر همراه با استفاده 
از نقشه س��تارگان، می توان جای صورت های فلکی 
ديگر را تشخيص داد. در آسمان شب های زمستان با 
ايستادن رو به جنوب، صورت فلکی جبار )شکارچی( 
يک��ی از صورت های فلکی اس��ت که مح��ل آن را 
 می توان به آسانترين وجه پيدا کرد. سه ستاره ای که »بند
شمشير جبار« را تشکيل می دهند در جهت شرق و رو 
به پايين، به سمت س��تاره شعرای يمانی که درخشان 

ترين ستاره در آسمان است، قراول رفته اند.
رصد صورتهای فلکی

جبار )ش��کارچی(، صورت فلکی بس��يار جالبی 
اس��ت که پر از اجرام قابل رويت با چشم غير مسلح 
است. ستاره يدالجوزا که »شانه راست جبار« را تشکيل 
می دهد، يک س��تاره س��رخ بس��يار ش��اخص از نوع 
ستارگانی است که به »غول سرخ« مشهورند. اين ستاره 
از لحاظ درخشندگی در آسمان در مرتبه دوازدهم قرار 
دارد. اندازه آن خيلی بزرگتر از خورشيد است. قطر اين 
ستاره 3سه رابر قطر خورشيد است. همچنين يدالجوزا 
 ستاره متغيری است و درخش��ندگی آن بين قدرهای
 0/3 و 1/1 تغيير می کند. س��تاره درخشان ديگری که 
همان رنگ رخ يدالجوزا را دارد، الدبران اس��ت که در 

صورت فلکی مجاور يعنی ثور قرار دارد.
س��تاره رجل الجوزا بر عکس يدالجوزا و الدبران 
س��تاره ای بسيار داغ و با رنگ سفيد مايل به آبی است 
يکی از گوهرهای واقعی آسمان، سحابی بزرگ است، 
که در صورت فلکی جبار و درس��ت در زير سه تاره 
واقع در کمربند آن قرار دارد. با چش��م غير مسلح اين 
سحابی مانند يک لکه غبار تيره ای ديده می شود، ولی 
از مي��ان دوربين به طور واضح و به صورت ابر س��بز 
رنگی قابل رويت است. اين سحابی جزء کهکشان راه 
شيری است و منطقه ای است که ستارگان جديد در آن 

تولد می يابند.
ج��رم ديگری نيز وج��ود دارد که با چش��م غير 
مس��لح و به صورت لک غبار تيره ديده می شود و در 
صورت فلکی امراه المسلسه قرار دارد. اين جرم يکی 
از نزديکترين کهکشانها به کهکشان راه شيری است و 
بيش از دو ميليون سال نوری با ما فاصله دارد. وقتی در 
فضای آزاد به اين اجرام نگاه کنيد به زودی در خواهيد 
يافت که با اندکی خيره شدن به يک طرف آنها رويت 
بهتری ممکن می ش��ود. علت آن اس��ت که کناره های 
مردمک چش��م در مقايسه با وس��ط آن، نسبت به نور 

ضعيف حساس تر هستند.

چند کهکشان کشف کرده ايم !؟ستارگان در فصول مختلف سال
اشاره

منجمان بر اين باورند که صدها ميليارد کهکشان در جهان وجود دارد اما تعداد دقيق آن ها مشخص نيست. 
اما منجمان بايد بدانند عمالً چند کهکشان رصد و کشف شده است، مگر نه ؟!جواب اين سؤال مثبت است، اما نه 
لزوماً. تصويری از دوربين ميدان ديد فوق عميق تلسکوپ هابل که از بخش بسيار کوچکی از آسمان گرفته شده و 
تعداد بسيار زيادی کهکشان در آن ديده می شود ! اد چرچ ول  پروفسور نجوم دانشگاه ويسکونسين- ماديسون در 
پاسخ به اين سؤال می گويد: ما نمی دانيم! ما تنها می دانيم که عددی بسيار بزرگ است. به عنوان مثال تنها در عکسی 
که توسط دوربين ميدان ديد فوق عميق هابل گرفته شده است، در حدود 10000 کهکشان مرئی وجود دارد. در 
کهکشان خودمان، کهکشان راه شيری، در حدود 100 – 300 ميليارد ستاره وجود دارد منتهی فقط 8479 تا از آن ها 
از زمين قابل رويت هستند و تقريباً 2500 ستاره را بدون تجهيزات )چشمان غير مسلح(، در شرايط مناسب، در 
منطقه ای مشخص و در زمان مشخص می توان رصد کرد! اما تعداد کهکشان ها با بهتر شدن تلسکوپ های ما و 
جستجو در گذشته های دورتر، به رشد خود ادامه خواهد داد. چرچ ول می گويد: »برای شمارش همه کهکشان ها 
بايد بتوانيم به زمان های دورتر و فضاهای عميق تر بنگريم، آن زمانی که کهکشان ها شکل گرفته اند. ما هنوز به آن 
نقطه نرسيده ايم. اين عدد قطعی نيست اما تالش می کنيم تا به آن دست يابيم.« تخمين اينکه چند کهکشان در جهان 
وجود دارد با اينکه چند کهکشان را در منطقه ای کوچک از آسمان می توانيم ببينيم، انجام شده. آن گاه از اين عدد 
برای حدس تعداد کهکشان های موجود در کل آسمان )جهان( بهره می گيريم. عجالتاً، صدها ميليارد تعدادی است 

که از بررسی تصاوير دوربين ميدان ديد فوق عميق هابل طی سال های 2003 تا 2004 به دست آمده است.
نظریه ی جهان های موازی

آيا شخص ديگری روی سياره ای به نام زمين با کوه های مه گرفته، مزارع حاصلخيز و شهرهای بی در و پيکر 
در منظومه خورشيدی که هشت سياره ديگر نيز دارد، زندگی می کند؟ آيا زندگی اين شخص از هر لحاظ درست 
عين زندگی شما بوده است؟ اگر جوابتان مثبت است، شايد در اين لحظه او تصميم بگيرد اين مقاله را تا همين جا 

رها کند در حالی که شما به خواندن مقاله تا انتها ادامه خواهيد داد.
انديشه وجود يک خود ديگر نظير آنچه که در باال شرح آن رفت عجيب و غير معقول به نظر می رسد، اما 
آنگونه که از قرائن بر می آيد انگار مجبوريم آن را بپذيريم. زيرا مشاهدات نجومی از اين انديشه غير مادی پشتيبانی 
می کنند. بنابراين پيش بينی ساده ترين و پر طرافدارترين الگوی کيهان شناسی که امروزه وجود دارد، اين است 
که هر يک از ما يک جفت )همزاد( داريم که در کهکشانی که حدود 10280 متر دورتر از زمين قراردارد، زندگی 
می کنند. اين مسافت آنچنان زياد است که به طور کامل خارج از هرگونه امکان بررسی های نجومی است اما اين 

امر واقعيت وجود نسخه دوم ما را کمرنگ نمی کند. 
فضای بیکران:  اينکه فضا بيکران است و تقريباً به طور يکنواخت از ماده انباشته شده است، چيزی که مشاهدات 
هم آن را تأييد می کنند. در فضای بی کران حتی غير محتمل ترين رويدادها نيز باالخره در جايی، اتفاق خواهند افتاد. 
در اين فضا، بينهايت سياره مسکونی ديگر وجود دارد، که نه تنها يکی بلکه تعداد بيشماری از آنها مردمانی دارند که 
شکل ظاهری، نام و خاطرات آنها دقيقاً همان هاست که ما داريم ساکنانی که تمامی حالت های ممکن ار گزينه های 

موجود در زندگی ما را تجربه می کنند. من و شما احتماالً هرگز »خودهای ديگران« را نخواهيم ديد.
وسعت عالم: دورترين فاصله ای که ما قادر به ديدن آن هستيم، مسافتی است که نور در مدت 14 ميليارد 
سال که از انفجار بزرگ و آغاز انبساط عالم سپری شده است، طی می کند. دورترين اجرام مرئی هم اکنون حدود 

4x1026 متر دورتر از زمين قرار دارند. فاصله ای که عالم قابل مشاهده توسط ما را تعريف می کند.
به طور مش��ابه، عالم های خود های ديگر ما کراتی هس��تند به همين اندازه، که مرکزشان روی سياره محل 
سکونت آنهاست. چنين ترکيبی ساده ترين و سر راست ترين نمونه از جهان های موازی است. هر جهان تنها 

بخشی کوچک از »جهان چند گانه« بزرگتر است.
انواع جهان های موازی: دانشمندان تاکنون چهار نوع جهان موازی متفاوت را تشريح کرده اند. هم اکنون 
پرس��ش کليدی وجود يا عدم جهان چندگانه نيست، بلکه سؤال بر سر تعداد سطوحی است که چنين جهانی 

می تواند  داشته باشد.
يکی از نتايج متعدد مشاهدات کيهان شناسی اخير اين بوده است که جهان های موازی ديگر مفهومی خيالپردازانه 
و انتزاعی صرف نيست. به نظر می رسد که اندازه فضا بينهايت است. اگر اين گونه باشد، باالخره در جايی از اين 
فضا هر چيزی که امکان پذير باشد واقعيت خواهد يافت. اصالً مهم نيست که امکان پذيری آن تا چه حد نامتحمل 
است. فراسوی محدوده ديد تلسکوپ های ما، نواحی ديگری از فضا کامالً شبيه آنچه که پيرامون ماست وجود 
دارند آن نواحی يکی از انواع جهان های موازی هستند. دانشمندان حتی می توانند محاسبه کنند که اين جهان ها 
 به طور متوسط چقدر با ما فاصله دارند و مهم تر از همه اينکه تمامی اينها فيزيک حقيقی و واقعی است. زمانی که 
کيهان شناسان با نظرياتی روبه رو می شوند که از استحکام الزم برخوردار نيستند، نتيجه می گيرند که جهان های 
ديگر می توانند ويژگيها و قوانين فيزيکی کامالً متفاوتی داشته باشند. وجود اين جهان ها بسياری از جنبه های 

پرسش بنيادی در خصوص ماهيت زمان و قابل درک بودن جهان فيزيکی را پاسخ داد.

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت دادرسی
305/خ خان��م زهره جعفری دارانی فرزند بختيار بنش��انی اصفهان دادخواس��تی 
بخواس��ته صدور شناس��نامه فرزند مشترک بنام اميرحس��ين بطرفيت 1- سازمان 
اداره ثب��ت احوال اصفهان 2- آقای علی اصفهان��ی رضوانی فرزند خليل تقديم 
که به اين ش��عبه ارجاع و بش��ماره بايگانی 89-478 ح/ 21 و ش��ماره کالس��ه 
8909980352100472 ح/ 21 ثب��ت گرديده و آدرس خوانده را مجهول المکان 
اعالم نموده اس��ت براس��اس دادخواست خواهان و حسب دس��تور دادگاه و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی يک نوبت در روزنامه های کثيراالنتشار 
چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده دعوت می ش��ود که برای روز 89/5/12 
س��اعت 9:30 صبح جهت رسيدگی در شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
واق��ع در خياب��ان نيکبخت حاضر و در همين فرصت نيز جهت دريافت نس��خه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد بديهی است در صورت 
عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه غياب��ًا تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 4375

سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ ماده 101 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
318/خ بدينوسيله به آقای عبدالرضا پارسائی فرزند يداله به شماره شناسنامه 12 
متولد 1343 صادره ازشهرضاکه برابرمتن سند ساکن شهرضا خيابان وليعصرغربی 
کوچه ش��هيد شيدانش��يد منزل ش��خصی و طبق اعالم بس��تانکارپرونده س��اکن 
ش��هرضا خيابان چهل متری خيابان ارشاد بن بست دوم پالک74 و برابرگزارش  
مامورابالغ نامبرده در آدرس های مذکورمورد شناس��ائی واقع نگرديده ابالغ می 
ش��ود، درموضوع پرونده اجرائی کالس��ه 2240/ 17 ب 87 له بانک ملی ش��عبه 
مرکزی ش��هرضاوعليه ش��ما وغيره اع��الم ميدارد تمامت شش��دانگ پالک ثبتی 
ش��ماره 8696/ 2 واقع درفضل آباد بخش يک ثبتی ش��هرضا ملکی زهراحفاری 
مورد رهن سند رهنی شماره 168737-810/ 85 دفتر3 شهرضا توسط کارشناس 
رس��می دادگس��تری به مبلغ پانصد وس��ی ميليون ري��ال )530/000/000( ريال 
ارزيابی گرديده اس��ت لذا چنانچه اعتراضی به ارزيابی انجام ش��ده داريد ظرف 
مدت پنج روزاعتراض خود را به ضميمه مبلغ يک ميليون ودويس��ت هزار ريال 
)1/200/000( ريال هزينه تجديد ارزيابی به اين اجرا ارس��ال داريد واال به همان 

قيمت آگهی خواهد شد.
م الف/ 195

میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
332/خ در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1351/88 خواه��ان محم��د منتظ��ری 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالب��ه مبل��غ 50/000/000 )پنجاه ميلي��ون ريال( وجه 
چه��ار فقره چک به ش��ماره ه��ای 211991-86/8/25 و 211990-86/7/25 و 
077210-86/10/25 و 077211-86/11/25 ب��ه انضم��ام مطل��ق خس��ارات به 
طرفيت قديرعلی ياری تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز پنج شنبه 
مورخ 89/5/7 س��اعت 9/30 تعيي��ن گرديده، با توجه به مجه��ول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم کاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع 
ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. 
 در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود.
م الف/4280

مدیر دفتر شعبه سی و سه مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
333/خ در خصوص پرونده کالسه 1349/88 خواهان محمد منتظری دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 )پنجاه ميلي��ون ريال( وجه يک فقره چک به 
ش��ماره 377400-88/3/14 به انضمام کليه خس��ارات به طرفيت احسان احسان 
جو تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز پنج شنبه مورخ 89/5/7 ساعت 
10 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان محتش��م کاش��انی جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 

وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 4277

مدیر دفتر شعبه سی و سه مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
334/خ در خصوص پرونده کالسه 1348/88 خواهان محمد منتظری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 30/000/000 )س��ی ميليون ريال( وجه س��ه فقره س��فته به 
شماره های 0187557-88/4/20 و 0187556-88/4/20 و 88/4/20-0187555 
به انضمام مطلق خس��ارات به طرفيت محمدعلی احسان جو تقديم نموده است. 
وقت رس��يدگی برای روز پنج ش��نبه مورخ 89/5/7 س��اعت 10/30 صبح تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
محتش��م کاش��انی جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 

ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 4278

مدیر دفتر شعبه سی و سه مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
335/خ در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1350/88 خواه��ان محم��د منتظ��ری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000 )ده ميليون ريال( وجه يک فقره 
چک به ش��ماره 211167-87/8/15 به انضمام کليه خس��ارات به طرفيت حسين 
کريمی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز پنج ش��نبه مورخ 89/5/7 
س��اعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به 
اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م کاش��انی جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره 
ي��ک اصفه��ان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمايد. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصميم مقتضی اتخاذ

 می شود.
م الف/ 4279

مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تأسیس
338/خ شماره: 1132/ ث 103/ 89

آگهی تأسيس شرکت بازرگانی شميم سپهر خاوران سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاري��خ 1389/03/20 تحت ش��ماره 40770 و شناس��ه ملی 
10260584682 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/03/20 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع 

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

انج��ام کليه فعاليتهای بازرگانی از قبيل صادرات و واردات – خريد، فروش کليه 
کااله��ای مجاز بازرگانی – انجام کلي��ه امور مربوط به ترخيص کاال از گمرکات 
کشور، اخذ و اعطای نمايندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی – هرگونه اموری 

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

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفه��ان- ش��هر اصفهان، خيابان )بلوار( ش��فق، ک��وی کوه نور، 

ساختمان نيکان، طبقه دوم، واحد 9
4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی 
که تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی 
گواهی بانکی ش��ماره 70 مورخ 1389/03/16 نزد بانک ملی شعبه بزرگراه ذوب 

آهن پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولين مديران شرکت: 

1-5- خانم طاهره تيموری فرد به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5- خانم فيروزه شمسی پور دهکردی به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- آقای رسول شمسی پور به سمت عضو هيئت مديره.
4-5- آقای رس��ول شمس��ی پور به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گرديدند.
6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای 

مديرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای محمدرضا تيموری فر به عنوان بازرس اصلی.

2-8- خانم الهه صادقی کليشادی به عنوان بازرس علی البدل.
م الف/ 4162/3

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

آگهی تأسیس
340/خ شماره: 1117/ ث 103/ 89

آگهی تأسيس شرکت ساختمانی يکتا سازان صفه سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاري��خ 1389/03/19 تحت ش��ماره 40760 و شناس��ه ملی 
10260584585 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/03/19 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع 

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

انجام امور خدماتی از قبيل طراحی، نظارت، اجراء در زمينه امور ساختمانی.
2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان، خيابان جی، خيابان پروين اعتصامی، خيابان 

عسگريه دوم، پالک 113.
4- سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی 
که تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی 
گواهی بانکی ش��ماره 36743 مورخ 1389/02/28 نزد بانک ملی ش��عبه اصفهان 

پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولين مديران شرکت: 

1-5- آقای اميرحسين ميرزاخانی به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5- آقای محمدعلی واثقی خوندابی به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- آقای احسان ميرزاخانی به سمت عضو هيئت مديره.
4-5- آقای احس��ان ميرزاخانی  به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 

گرديدند.
6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای 

مديرعامل يا رئيس هيأت مديره و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای احمد مختاری دنبه به عنوان بازرس اصلی.
2-8- آقای مرتضی مددی به عنوان بازرس علی البدل.

م الف/ 4162/5
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
102/ ت/4 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89-317 خواهان رس��ول رضوانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت مصطفی باق��ری خولنجانی تقديم نموده 
اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/5/11 س��اعت 5:30 تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 

ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف/ 4381

مدیر دفتر 28 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
103/ ت/ 4 ش��ماره: 88/ 446 ش 20 بموجب رأی ش��ماره 43 تاريخ 89/1/23 
حوزه 20 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است. محکوم 
عليه آقای مسعود کورنگی نام پدر: محمود نشانی محل اقامت: اصفهان- خيابان 
مفتح- خ ملک شهرک آزادی بلوک 11 محکوم است به: پرداخت مبلغ ده ميليون 
و شش��صد و نود هزار ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ پانصد هزار ريال هزينه 
کارشناس��ی و مبلغ س��ی هزار ريال هزينه دادرسی در حق محکوم له خانم بتول 
غفوری نام پدر: ابراهيم نشانی محل اقامت: اصفهان- خورزوق- بلوار وليعصر خ 

ش علی رضائيان ک شکرشاه جنب جوی آب منزل شخصی می باشيد.
به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم عليه مکلف اس��ت: پ��س از ابالغ اين اخطار اجرايی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و 
يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد. م الف/ 4380
شورای حل اختالف شعبه 20 حقوقی اصفهان
 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
107/ ت/ 4 چون تحديدحدودشش��دانگ يکباب خانه نيمه تمام پالک ش��ماره 
12851/ 2 واق��ع در فض��ل آباد بخش يک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی 
بن��ام آقاي محمدص��ادق رهايي فرزند يحيي درجريان ثبت اس��ت به علت عدم 
حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون 
ثب��ت و برطبق تقاضای نامب��رده تحديدحدودملک مرق��وم در روز 1389/4/27 
س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع و بعم��ل خواهدآمد. لذا به موج��ب اين آگهی 
بکلي��ه مالکي��ن و مجاورين اخطارمی گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حضور يابند. اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاري��خ تنظي��م صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می 
بايس��ت ظرف مدت يکماه ازتاريخ تس��ليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی 
تقدي��م دادخواس��ت را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اي��ن اداره ارائه نمايد 
ضمنًاچنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نش��ده گردد تحديد حدود 

در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. م الف/ 180 
                      میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
105/ ت/ 4 نظر به اينکه اداره اوقاف و امور خيريه شهرس��تان ش��هرضا بموجب 
نامه 423014-89/3/13 و به اس��تناد دو برگ استشهاد محلی که هويت و امضاء 
ش��هود رسمًا گواهی ش��ده و با ارائه گواهی 40-89/3/23 ش��عبه حقوقی اداره 
تحقيق اوقاف و امورخيريه اس��تان اصفهان مدعی مفقود ش��دن سند مالکيت سه 
دانگ مش��اع از ش��ش دانگ پالک 1389/1 – 2 واقع در بخش يک ثبتی شهرضا 
مربوط به موقوفه غالمرضا شفی گرديده که سند مالکيت مذکور ذيل ثبت 4692 
صفح��ه 427 دفت��ر 30 به نام غالمرضا ش��فی فرزند تقی ثب��ت و صادر گرديده 
س��پس بموجب سند 16474 -338/19 دفتر سه ش��هرضا وقف گرديده است و 
نيز در گواهی حقوق فوق الذکر عنوان ش��ده که متولی فوت و فعاًل فاقد متولی 
می باش��د و تصدی موقوفه مربوط به عهده اداره اوقاف و امور خيريه ش��هرضا 
می باش��د که اداره مذکور درخواس��ت س��ند مالکيت المثنی نموده که طبق ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می ش��ود که هر کس نس��بت 
به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق به آن اش��اره نش��ده و يا مدعی 
وجود س��ند مالکيت نزد خود می باش��د بايد تا ده روز پس از انتش��ار اين آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت يا س��ند 
معامله تس��ليم نماي��د و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د و يا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکيت معامله ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکيت المثنی 
را طب��ق مقررات صادر و به متقاضی تس��ليم خواهد کرد در صورت ارائه س��ند 
مالکيت يا س��ند معامله ص��ورت مجلس مبنی بر وجود آن ن��زد معترض در دو 
 نسخه تنظيم و يک نسخه آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد

 می شود. م الف/ 206
میرمحمدی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
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کوله پشتیحمام 300 ساله حمام عليقلی آقا طرح تابستانه سفر از زبان يک مسئول

ارداويــراف نــامـــه

در گذش��ته، خانه ه��ا فاق��د 
حم��ام خصوصی بود و از اين رو 
همه مردم ب��ه حمام های عمومی 
می رفتن��د. برای مثال از 600 خانه 
تاريخی موجود در ش��هر کاشان 
فقط يک خانه يعنی خانه بس��يار 
اش��رافی عامری ه��ا دارای حمام 
خصوصی است. در عوض، کاشان 
در گذشته دارای حمام های عمومی 
زيادی بوده اس��ت که بسياری از 
س��ياحان اروپايی وصفشان را در 
س��فرنامه های خود آورده اند و از 
شکوه و زيبايی شان سخن گفته اند. 
ش��هرهای تاريخی ديگ��ر نيز به 
همي��ن ترتي��ب دارای حمام های 
زيادی بوده اند که بخش عمده ای 
از آنها از ميان رفته اند و مابقی که 
مانده اند، عموماً به حال خود رها 
ش��ده اند. برخی نيز که معروفيت 
مانند حمام  داش��ته اند  بيش��تری 
گنجعليخان کرم��ان، حمام وکيل 
ش��يراز و حمام ميراحمد کاش��ان 
ب��ه ص��ورت م��وزه ای نگهداری 
می شوند. در اين ميان حمام عليقلی 
آقا از بناهای تاريخی اصفهان است 
که اي��ران دارای معماری با ارزش 

و در ن��وع خود قابل توجه اس��ت. حمام عليقلی آقا 
به هم��راه مجموعه بناهای عمومی ديگران از جمله 
مسجد، بازارچه، چهارسو و سرا از دوره صفوی باقی 
اس��ت. بانی اين بناها عليقلی آقا از خواجگان حرم 
شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوی بوده است. 
دو کتيبه مورخ 1122 ق در مسجد عليقلی آقا و نقل 
مؤلف تاريخ اصفهان از ساخت حمام در سال 1112 
و باالخره تاريخ 1125 در انتهای وقفنامه حمام نشان 
می ده��د که اين بن��ا از آثار نيمه اول ق��رن دوازدهم 

هجری قمری است.
اين بنا از دو حمام بزرگ و کوچک تشکيل شده 
است. هر يک از اين دو حمام مانند ديگر حمام های 
سنتی شامل دو فضای اصلی سربينه و گرمخانه است 
و در حمام بزرگ فضای مهم ديگری موسوم به چال 
ح��وض نيز وجود دارد. مجموع��ه اين دو حمام به 
گونه ای طراحی شده که سربينه های دو حمام مجاور 
هم و گرمخانه ها در کنار يکديگر قرار گيرند. بدين 
ترتي��ب با نزديک هم واقع ش��دن فضاهای با درجه 
حرارت مش��ابه، ات��الف حرارت کمت��ری صورت 
می گيرد. قس��مت های مختلف مجموعه فضاهايی 
منظم و با قاعده های هندس��ی هستند. سربينه حمام 
بزرگ فضايی اس��ت با قاعده هشت ضلعی منتظم، 
س��کوهايی بر گرد اين س��ربينه بخ��ش کوچکتری 
با قاعده ای مش��ابه در ميانه اين فضا پديد آورده اند. 
سکوها محل های نشستن، تعويض لباس و استراحت 
مراجعان بوده و حفره هايی زير س��کوها برای جای 
کفش تعبيه ش��ده است. بر دو محور فضای سربينه، 
چهار حوض در درون سکوها تعبيه شده اند تا افراد 
قبل از ورود به سکو پاهای خود را در اين حوض ها 

شستشو دهند.
هشت ستون س��نگی طاق گنبدين بخش ميانه 
س��ربينه را ب��ر دوش دارند و س��کوهای اطراف را 
طاق های کوتاه تری می پوش��انند. بدي��ن ترتيب دو 
محدوده فضايی در سربينه از يکديگر متمايز شده اند: 
فضای مکث س��کوها و فضای حرک��ت و تردد در 
بخش ميانی سربينه. سربينه از طريق فضايی موسوم 
به ميان در به گرمخانه مرتبط می ش��ود. ميان در مسير 
دسترسی سربينه و گرمخانه را با چندين شکست و 
تغيير زاويه فراهم می کند تا ديد مستقيم بين اين دو 
فض��ا از بين برود و از ات��الف حرارت گرمخانه نيز 

جلوگيری شود. 
گرمخان��ه حمام بزرگ فضايی وس��يع با قاعده 
مس��تطيل شکل اس��ت که با اس��تفاده از ستون های 
سنگی به بخش های مختلف تقسيم بندی شده است. 
 در ميانه گرمخانه طاق مدوری بر پايه چهار س��تون 
ق��رار گرفت��ه و در هر س��وی آن دو س��تون ديگر 
بخش های کوچکتری را ايج��اد کرده اند که هر يک 
فضايی برای استحمام و شستش��و بوده اند. در يکی 
از بخش های طرفين بخش ميانی، حوضی مستطيل 
ش��کل قرار دارد. درگاه ورودی خزينه در ميانه ضلع 
روبه روی ورودی ميان در به گرمخانه واقع است. با 
عبور از چند پله به فضای خزينه که مملو از آب بود 
وارد می شدند تا آب کشی و تطهير کنند. در هر سوی 
خزينه فضاهايی موس��وم به خلوت واقع است. اين 

فضاها محل استحمام خصوصی بوده و يکی از آنها 
حوضی در ميانه دارد.

حمام کوچک مجموعه نيز فضاهايی با قاعده های 
منظم و هندس��ی دارد. قاعده سربينه اين حمام مربع 
شکل است و سکوهايی با حوض های درونشان بر 
گرد س��ه ضلع آن نشسته اند. طاق ميانی اين فضا بر 
پايه چهار ستون سنگی استوار است و طاق های باالی 
سکوها کوتاه ترند. بدين ترتيب در اينجا نيز فضاهای 
مکث و تردد از يکديگر تفکيک شده اند. ميان در اين 
حمام با تغيير زاويه در حرکت ديد مستقيم به گرمخانه 
را از بين می برد و از اتالف حرارت می کاهد. گرمخانه 
اين حمام فضايی با قاعده هشت و نيم هشت است و 
هشت ستون سنگی طاق ميانی آن را بر دوش دارند. 
فضاهای پيرامون بخش ميانی با طاق های کوتاه تری 
پوشيده شده اند و مکان هايی برای شستشو فراهم آمده 
است. پس از طی چند پله از کف گرمخانه می توان از 
درگاه خزينه بدان وارد شد. قسمت های مختلف اين 
مجموعه طاق های رس��می بندی بر فراز خود دارند. 
نورگيرهايی که درون اين طاقها تعبيه شده عالوه بر 
تأمين روشنايی فضاها، جلوه خاصی به طاقها داده اند. 
در جوار حمام داالن گاورو و چاه و استخری در انتهای 
آن وجود دارد که برای تأمين آب مورد نياز حمام ها 
به کار می رفته اس��ت، به طوری که با حرکت گاو در 
داالن آب از چاه باال کش��يده می شد و داخل استخر 
فرو می ريخت. فضای سربينه در حمام های سنتی غالبًا 
مورد توجه بيشتر طراح بوده و زيباترين بخش حمام 
است. سربينه حمام بزرگ عليقلی آقا فضايی منتظم 
و کاماًل هندس��ی اس��ت. اين فضا قاعده ای به شکل 
هشت ضلعی منتظم دارد و بخشی با همين هندسه 
در ميانه سربينه توسط سکوهای پيرامونش ايجاد شده 
است. طاقنماهای تونشسته در هر وجه سربينه دو به 
دو محوره��ای اين فضای منتظم را نمايش می دهند 
و حوض های درون س��کوها ب��ر دو محور آن قوت 
بيشتری بخشيده اند حوض هشت گونه ميانه اين فضا 
و سنگاب درونش تأکيد مضاعفی بر مرکز فضا دارد. 
طاقی رسمی بندی بر فراز بخش ميانی سربينه هندسه 
فضا را کامل می کند و نورگير ميانه طاق بار ديگر بر 

مرکز فضا تأکيد می کند.
فض��ای چال حوض در حمام های س��نتی ديده 
می ش��ود که طرح کامل و مفصل��ی دارند. اين فضا 
استخری وسيع دارد که با آب سرد پر می شده و برای 
شنا همچنين تفريح و آب تنی به کار می رفته است. 
در حم��ام عليقلی آقا اين فض��ا قاعده ای به صورت 
مس��تطيل کشيده دارد که اس��تخری به همين شکل 
درون آن قرار گرفته اس��ت. هشت ستون سنگی بر 
پيرامون اين استخر واقع  هستند. تويزه ها و طاق ها 
بر دوش اين ستون ها نشسته اند و اين فضا را پوشش 
می دهند. دو فضای شاه نش��ين با مقطع نيم هشت در 
ابتدا و انتهای محور اصلی اين فضا عقب نشسته اند. 
کف اين شاه نشين ها از کف فضای چال حوض باالتر 
است و شاه نشين ها به صورت سکو درآمده اند. يکی 
از شاه نشين ها حوضی به شکل نيم هشت درون خود 
دارد. معروف اس��ت که يکی از شاه نش��ين ها  محل 

نشستن تماشاچيان بوده است.

از آنجا آب با لوله های سفالی 
موسوم به تنبوش��ه به خزينه ها و 
مختلف  قسمت های  حوض های 
حمام هدايت می شد. سيستم گرم 
ک��ردن آب و به هم��راه آن هوا و 
محيط حمام از جمله نکات جالب 
و قاب��ل توجه حمام های س��نتی 
اس��ت. آتش��دان و انبار سوخت 
حمام معموالً پش��ت خزينه قرار 
دارد. س��وخت مصرف��ی حمام ها 
در قدي��م خ��ار و بوته، فضوالت 
حيوانات و ذغال گلوله شده بوده و 
در اين اواخر از ذغال سنگ و نفت 
سياه استفاده می ش��ده است. آب 
اين حمام از جايی تأمين می شده 
 ک��ه از نهر مادی منش��عب از آب 
زاينده رود بوده است. حمام عليقلی 
آقا دارای تزئينات و نقاشی های از 
سه دوره تاريخی صفوی با تلفيقی 
از کاش��ی کاری و آه��ک بری - 
نقاش��ی و کاش��يکاری قاجار - و 
نقاشی کوچه بازاری دوره پهلوی 
است. که اين مجموعه تزئينات از 
جاذبه های بس��يار در خور توجه 
اين حمام تاريخی است. از آنجا که 
اين بنا پس از احداث در دوره های 
بعدی نيز مورد استفاده قرار می گرفته تعميرات و يا 
الحاقاتی به صورت نادرست در بنا صورت پذيرفته 
اس��ت که در هنگام مرمت تمامی آنها اصالح ش��ده 
و با اليه برداری بين س��ه تا پنج اليه پس از رسيدن 
 ب��ه اولين اليه تزئين��ات دوره ه��ای مختلف حمام 

قابل دسترسی باشد. 
حمام علیقلی آقا و افسانه هایش

درب��اره اين حم��ام ي��ک رواي��ت عاميانه بين 
اصفهاني��ان وجود دارد که می گويد: در زمان عليقلی 
آقا، پيرمرد فقير و نابينايی در اين محله بود که روی 
سکوی بقعه شيخ ابومسعود رازی از عرفای سده نهم 
هجری می نشس��ت و روزها را به سرمی آورد. مردم 
محل توجهی به اين پيرمرد نداشتند و او را به چيزی 
نمی گرفتند. تا اين که عليقلی آقا به س��فر حج رفت 
و در آن ج��ا پيرمرد را در ح��ال طواف به دور کعبه 
ديد. وقتی به اصفهان بازگشت، پيرمرد را به حضور 
طلبيده و از او پرس��يد که چگونه با فقری که دارد به 
س��فر حج رفته است. اما پيرمرد پاسخ گفت که هيچ 
گاه به زيارت کعبه نرفته و در زمان س��فر عليقلی آقا 
در اصفهان بوده. تحقيق از اهل محل نيز نشان داد که 
پيرمرد راس��ت می گويد و هرگز پايش را از اصفهان 

بيرون نگذاشته.
عليقلی آقا متوجه شد که پيرمرد دارای احواالت 
روحانی اس��ت و به همين س��بب ضمن تکريم او 
خواست که اگر حاجتی دارد، برآورده سازد. پيرمرد 
گفت که برای خود هيچ نمی خواهد اما بهتر اس��ت 
که عليقلی آقا به محله او توجه بيش��تری نشان دهد 
 و اس��باب رف��اه مردم را فراهم س��ازد. اي��ن بود که 
عليقلی آقا دستور ساخت مسجد، حمام و بازارچه ای 

را در آن حدود داد.
اس��تخر حمام عليقلی آقا به وي��ژه از نظر عمق 
وس��عت و فواره های زيبايی که در ميان س��تون های 
محاط برآن تعبيه کرده اند و شاه نشين های دو سوی 
استخر زيبا و جالب توجه است. حاال بايد ديد آب و 
هوای حمام چگونه گرم می شد؟ به کانون آتش حمام 
»تون« می گفتند. در اين جا آب را در ديگ بزرگی به 
نام ديگ هفت جوش که ترکيبی از روی و مس و قلع 
و س��رب و چند چيز ديگر بود، می ريختند و زيرش 
آتش می افروختن��د. اين ديگ در برابر حرارت زياد، 
مقاوم بود. همچنين گرما را در خود نگاه می داشت و 
دير به سردی می گراييد. آتش زير سنگ هفت جوش، 
دود و دم زي��ادی را به وجود می آورد که از آن برای 

گرم کردن هوای حمام بهره می بردند. 
دود و آت��ش را ب��ه تونل هاي��ی ک��ه زي��ر کف 
 حم��ام س��اخته بودن��د و »گرب��ه رو« می خواندند، 
هدايت می کردند و بدين وسيله سنگ کف حمام و 
در نتيجه هوای حمام گرم می شد. وقتی آب بر کف 
گرم شده حمام می ريخت، بخار زيادی بلند می شد و 
فضای سوناگونه ای به وجود می آمد. نور حمام نيز در 
روز از سقف و در شب با پيه سوز تأمين می شد. در 
طاق های گنبدی حمام، شيشه هايی به نام »جامخانه« 
قرار می دادند که محدب بود. بدين ترتيب، نور از آنها 
به درون می تابيد، اما کس��ی نمی توانست از پشتشان 

درون حمام را ببيند.

ستاد دايمی تسهيالت سفرهای کشور متشکل 
از ستادهای استانی و مناطق آزاد به طور دايمی در 
طول سال فعال بوده و بر جريان سفر نظارت دارند 
و بايد برنامه ريزی الزم را در جهت س��اماندهی و 
ايجاد امکانات و خدمات برای رفاه حال مسافران 
و گردشگران داش��ته باشند. اگرچه به دليل حجم 
باالی سفر هموطنان در نوروز عمده فعاليت ستاد 
به اين ايام معطوف می شود، اما سفرهای تابستانه 
نيز از جايگاه ويژه ای در کش��ور برخوردار اس��ت 
که بايد به طور جدی م��ورد توجه و برنامه ريزی 
توسط سازمان های عضو ستاد قرار گيرد تا تجربه 
عملکرد س��تاد در ن��وروز در تابس��تان نيز تکرار 
ش��ود. به اين منظور طرح تابستانه ستاد تسهيالت 
سفرهای کشور از سوی ستاد مرکزی تهيه شده و 
در دس��تور کار تمامی ستادهای استان، شهرستانی 
و مناطق آزاد قرار گرفت. به منظور آشنايی هرچه 
 بيش��تر با اين طرح که قرار اس��ت از اول تيرماه تا
31 ش��هريورماه اجرايی ش��ود ب��ا محمدابراهيم 
الريجان��ی؛ قائ��م مقام س��تاد دايمی تس��هيالت 
س��فرهای کشور به گفتگو نشستيم که مشروح آن 

در پی آمده است.
الريجانی درباره اين طرح گفت: طرح سفرهای 
تابستانه با به خدمت گرفتن ستاد دايمی تسهيالت 
س��فرهای کش��ور و به تبع آن حض��ور و تعامل 
گس��ترده ارگان های فرابخش��ی، مقدمات آسايش 
و رفاه گردش��گران را در ايام تعطيالت تابس��تان 
فراه��م خواه��د آورد. اين طرح در ش��ش بخش 
مجزا برنامه هايی از جمله برگزاری جشنواره های 
گردش��گری، فرهنگی و هنری، اج��رای تورهای 
اس��تان گردی و خاص، اطالع رس��انی و راهنمايی 
مسافران، آمارگيری و نيز نظرسنجی از گردشگران 
را ش��امل خواهد ش��د. بنا بر اجرای گسترده اين 
طرح در سراسر کشور، جلسات هماهنگی مربوطه 
طی دو ماه ارديبهشت و خرداد تحقق خواهد يافت 
تا بدين وسيله محدوده وظايف و اختيارات هريک 
از ارگان های فرابخشی مؤثر در سفرهای تابستانه 
معين شود. به گفته قائم مقام ستاد دايمی تسهيالت 
س��فرهای کشور؛ در اجرای طرح تابستانه به دليل 
طول تعطيالت تابس��تانه و پراکندگی مناسب آن، 
بسياری از مشکالت و فشردگی های ايام نوروز را 
شاهد نخواهيم بود و طبيعی است که سطح تعامالت 
و مشارکت و حضور دستگاه های مختلف دولتی 
و خصوصی ب��ه ميزان حجم فعاليت های صورت 
گرفته در نوروز نباشد. همچنين حمايت، حضور و 
پشتيبانی تمامی سازمان های عضو ستاد از برنامه ها 
 و اقداماتی که در ط�رح تابستانی در دستور کار ستاد 
خواه��د ب��ود می تواند جريان خدمات رس��انی به 
مسافران و گردش��گران را تثبيت و نهادينه کند و 

موجب ارتقای رضايتمندی آنان شود.
ــازمان های  ــور پررنگ س ــر حض ــد ب تأکی

ذی ربط در طرح تابستانه سفر 
قائم  مقام ستاد دايمی تسهيالت سفرهای کشور 
با بيان اينکه در اجرای طرح تابستانه سفر حضور 
تمامی مس��ئوالن در صحنه خدمتگزاری و تکريم 
مس��افر و گردشگر همچون نوروز بايد برای مردم 
قابل لمس باش��د، افزود: س��تاد دايمی تسهيالت 
سفرهای کش��ور بايد اقدام الزم در جهت حضور 
تمامی  سازمان ها و نهادها اعم از سازمان های عضو 
ستاد و ساير سازمان ها که دارای ظرفيت، امکانات 
و اختياراتی در جهت تأمين آسايش و رفاه مسافران 
و گردشگران هستند را انجام داده و تجربه نوروز 
را تکرار کند. برنامه ريزی در اقدامات حمل و نقل 
ج��اده ای، امنيت، انتظامات، ترافيک، امدادخودرو، 
عرضه ارزاق عمومی، کنترل  های بهداشتی، اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری و اعمال تخفيف ها و 
تسهيالت ويژه بايد از سوی ستاد دايمی تسهيالت 
س��فر استان ها مورد توجه قرار گيرد. عالوه بر اين 
هماهنگی با مراکز تفريحی، شهربازی ها، بازارها، 
برنامه ريزی و مديريت بر سواحل و دريا، از حيث 
ايمنی، ام��داد و تفريحات آبی و دريايی و س��اير 
اقداماتی که با مشارکت اهالی، شوراها و سازمان ها 
جهت رضايتمندی مس��افران و گردش��گران قابل 
بهره گيری باش��د نيز از ديگر موضوعاتی است که 

بايد ستادهای استانی به آن توجه داشته باشند.
ــافران و گردشگران در  ــنجی از مس نظرس

طرح تابستانه 
قائم مقام ستاد دايمی تسهيالت سفرهای کشور 
بر انجام نظرسنجی از مس��افران و گردشگران در 
طول اجرای طرح تابستانه سفر از سوی ستادهای 
اس��تانی تأکيد کرد و گفت: مواردی که در تدوين 
طرح تابستانه س��فر مورد توجه قرار گرفته است 
و بايد در دس��تور کار تمامی ستادهای تسهيالت 
س��فر اس��تان ها قرار گيرد موضوع نظرس��نجی از 
مسافران و گردشگران است. اين موضوع با هدف 
شناسايی نقاط قوت و ضعف و اخذ نظر مسافران 
و گردش��گران و بهره گيری از دي��دگاه آنان مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. وی با بيان اينکه دريافت 
نظر مسافران و گردشگران مهمترين راه شناسايی 
نقاط قوت و ضعف موج��ود در ارائه خدمات به 
مسافران است، متذکر شد: نظرسنجی از مسافران 
در نوروز 89 نيز از س��وی ستادهای استانی انجام 
شد که نتايج خوبی را در پی داشت. در اين راستا 
الزم است ستادهای اس��تانی در موضوعاتی نظير 
وضعيت اس��کان، تغذيه، امنيت، خدمات شهری 
و رفاهی و س��اير مسائل از مسافران و گردشگران 

نظرسنجی به عمل آورند.
برپایی چادرهای اطالع رسانی

تجربه موفق راه اندازی چادرهای اطالع رسانی 
طی تعطيالت نوروز، در فصل تابس��تان نيز تکرار 
 می ش��ود. الريجانی ضمن بيان اين مطلب افزود:

بنا بر اجرای طرح سفرهای تابستانه در طول فصل 
تابس��تان، تمامی ارگان های فرابخشی عضو ستاد 
دايمی تسهيالت سفرهای کشور بار ديگر با تعامل 
و هم��کاری مس��تمر نياز گردش��گران را در ابعاد 
مختل��ف تأمين خواهند کرد. وی با بيان اينکه نياز 
به کسب اطالعات پيرامون جاذبه های گردشگری 
و مراکز اقامتی اس��تان های کش��ور از اصلی ترين 

نياز مس��افران به ش��مار می آيد، ادام��ه داد: از اين 
رو تجربه موفق برپايی چادرهای اطالع رسانی در 
مبادی ورودی شهرها تکرار خواهد شد تا با توجه 
به گس��تردگی سفر در طول س��ه ماه، راهنمايی و 
اطالع رسانی گردشگران در سطحی مطلوب انجام 
گيرد. همچنين در مراک��ز موردنظر با توزيع اقالم 
تبليغاتی نظير دفترچه راهنمای گردش��گری، لوح 
فش��رده و نقشه راه ها، راهنمايی مسافران به سوی 
مراکز اقامت��ی و تفريحی مورد نظر محقق خواهد 
شد. وی با اشاره به اينکه در پی اجرايی شدن طرح 
سفرهای تابستانه تعداد راهنمايان گردشگران نيز 
افزايش خواهد يافت، گفت: به کارگيری نيروهای 
راهنمای گردشگران با کمک جمعيت هالل احمر 
و س��اير نهادهای عضو س��تاد دايمی تس��هيالت 
س��فرهای کشور در طول اين ايام می تواند بخش 
ديگ��ری از نياز گردش��گران به کس��ب اطالعات 
را تأمي��ن کند. به دنب��ال فراه��م آوردن مقدمات 
اجرايی شدن طرح سفرهای تابستانه، ستاد دايمی 
تس��هيالت س��فرهای کش��ور پس از اعالم تعداد 
کيوسک های اطالع رسانی و راهنمای گردشگران 
از سوی استان های کشور، خدمات قابل عرضه را 

به اطالع عموم مردم خواهد رساند.
توجه ستادهای تسهیالت سفر به برگزاری 

تورهای استان گردی 
به گفته قائم مقام ستاد دايمی تسهيالت سفرهای 
کشور، استان های مختلف بايد نسبت به برگزاری 
تورهای استان گردی در طرح تابستانه سفر توجه 
داشته باشند؛ از جمله اين تورها می توان به برگزاری 
تورهای بازديد از روس��تاهای هدف گردشگری، 
تورهای بازديد از مراسم مذهبی و آئينی، تورهای 
شترس��واری، تورهای دريايی، تورهای نيم و يک 
روزه استان گردی و ساير تورهايی که در استان های 
مختلف با توجه به ظرفيت های موجود قابل اجرا 
است اشاره کرد. بديهی است اطالع رسانی گسترده 
روی اينگونه تورها و اجرای قوی آن توسط دفاتر 
خدمات مسافرتی مجرب می تواند به ارتقای سطح 

رضايتمندی مسافران و گردشگران منجر شود.
الريجانی اطالع رس��انی و راهنمايی مسافران 
را يکی از شروط موفقيت طرح  سفرهای تابستانه 
عنوان کرد و افزود: الزم اس��ت س��تاد تسهيالت 
سفرهای استان های مختلف همانند نوروز، عالوه 
بر چاپ و توزيع نقش��ه های راهنمای گردشگری 
و بروش��ور جاذبه های استان نس��بت به راه اندازی 
کيوس��ک های اطالع رس��انی و حضور راهنمايان 
در مب��ادی ورودی و افزاي��ش راهنماي��ان ثاب��ت 
 در س��ايت های گردش��گری اقدام کنند. همچنين 
الزم اس��ت حجم اق��الم تبليغاتی چاپ و نش��ر 
ش��ده، تعداد کيوس��ک های اطالع رسانی و نفرات 
به کارگيری شده برای اين منظور به ستاد مرکزی 
اعالم ش��ود، تا از طريق س��تاد مرک��زی به اطالع 

هموطنان برسد.
برگزاری حداقل یک جشنواره فرهنگی در 

تابستان 89 
برگزاری حداقل يک جشنواره و يا نمايشگاه 
با اطالع رسانی و تبليغات مؤثر و اعالم آن جهت 
درج در تقويم برنامه  ها و نمايش��گاه های س��تاد 
مرکزی تسهيالت سفرهای کشور از موارد تأکيد 
شده در طرح تابستانه سفر است. الريجانی با بيان 
اين مطلب گفت: يکی از برنامه هايی که ستادهای 
دايمی تس��هيالت سفرهای استان های کشور بايد 
در دستور کار خود به منظور اجرا در طرح تابستانه 
قرار دهن��د برگ��زاری جش��نواره های فرهنگی، 
هنری، مس��ابقات و نمايشگاه های مختلف است. 
اين نمايش��گاه ها بايد با محوريت گردش��گری، 
صنايع دستی و برنامه های جشن، موسيقی، جنگ 
ش��ادی و برنامه هايی از اين قبيل باشد که عالوه 
بر ايجاد فضای ش��ادی و نشاط و سرگرمی برای 
مسافران و گردش��گران در استان های کم مسافر 
جنبه جلب و جذب توريس��ت و گردشگر را نيز 
خواهند داش��ت. همچنين الزم است استان های 
مختل��ف ب��ه فراخ��ور موقعي��ت جغرافياي��ی و 
فرهنگی اس��تان و تقويم نمايش��گاهی خود يک 
يا چند برنامه فرهنگی، هنری و نمايش��گاهی را 
در طول مدت اجرای طرح تابستانه برگزار کنند. 
اين مقام مس��ئول متذکر ش��د: آنچه بايد به طور 
جدی در دستور کار ستادهای تسهيالت سفرهای 
استان های کش��ور قرار گيرد اجرای حداقل يک 
جشنواره و يا نمايشگاه با اطالع رسانی و تبليغات 
مؤث��ر و اعالم آن جه��ت درج در تقويم برنامه ها 
و نمايشگاه های ستاد مرکزی تسهيالت سفرهای 

کشور است.
ــای  ــران فعالیت ه ــی؛ رصدگ ــران عال ناظ

استان ها در طرح تابستانه سفر 
به گفته الريجانی؛ در طول اجرای طرح تابستانه 
ستاد دايمی تس��هيالت سفر بايد بر نحوه فعاليت 
تأسيسات و مؤسس��ات گردشگری و اصنافی که 
به طور مس��تقيم ب��ه ارائه خدمات به مس��افران و 
گردشگران می پردازند نظارت کنند. وی ادامه داد: 
کنترل نرخ مراکز اقامتی و رعايت اس��تانداردهای 
فنی و سطح خدمات، بهداشت، کنترل نرخ تورهای 
درون استانی و برون استانی، کنترل قيمت اقالم و 
مايحتاج ضروری مسافران و گردشگران و نظارت 
بر خدمات م��ورد نياز آنان از جمل��ه برنامه هايی 
اس��ت که کميته نظارت ستاد تسهيالت سفرهای 
هر استان بايد آن را در دستور کار خود قرار دهند. 
کميته نظارت متش��کل از سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دس��تی و گردش��گری، س��ازمان بازرگانی، 
سازمان تعزيرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی 
و س��اير مراجع ذی صالح اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: بديهی است نتيجه نظارت های صورت گرفته 
و آمار و اطالعات آن اعم از تعداد بازديدها، تعداد 
ش��کايات واصله، تعداد تخلفات رسيدگی شده، 
تعداد اخطارها، تذکرها، تشويق ها و ميزان پلمب ها 
و لغو مجوزها و غيره می بايد روزانه کس��ب شده 
و ب��ه ص��ورت گزارش های دروه ای ه��ر 15 روز 
يکبار در قالب گزارش های آماری به ستاد مرکزی 

تسهيالت سفرهای کشور منعکس شود.

ارداويراف نامه يکی از محبوبترين کتابهايی است 
که به زبان پهلوی ساس��انی يا فارسی ميانه نوشته 
ش��ده اس��ت. اين کتاب در 101 فر )فصل( گرد 
آمده اس��ت. موضوع اين کتاب رفتن قديس��ی به 
نام ويراف در زندگانی به بهش��ت، دوزخ و برزخ 
و مشاهده نتيجه کردار آدميان در آن جهان است. 
هدف از اين س��فر روحانی، يافتن اطمينان خاطر 
در دانستن درستی آداب و رسوم و آيينهای مذهبی 
اس��ت که موب��دان و روحانيون کيش زردش��تی، 
 آن را اختي��ار ک��رده بودند، به همي��ن دليل برای 
يقي��ن آوردن درباره باورها و تفاس��ير خويش و 
ش��يوه برگزاری آيينه��ا و اثبات درس��تی آنها در 
جايگاه آذر فرنبغ که آتش ويژه روحانيون اس��ت، 
انجمن کرده و ارداويراف را برگزيد تا به اين سفر 
رود، اين س��فر هفت شبانه روز به درازا می کشد 
روان وی از تن جدا می ش��ود و از سر پل چينود 
يا پل صراط می گ��ذرد و چونان پيک، پيغامبری 
سير آن جهان می کند و سپس به تن بازمی گردد، 
آنگاه دبير فرزانه می آورند تا ش��رح مشاهدات را 

بنويسد.
زرتش��تيان به جاودانگی روح عقي��ده دارند، آنان 
می گوين��د: روان پ��س از ت��رک جس��م تا روز 

رس��تاخيز در عالم برزخ می ماند. بهش��ت آيين 
زرتش��ت چيزی مانند بهش��ت اسالم است اما در 
جهنم آن به خاطر مقدس بودن آتش، آتش جايی 
ندارد. جهنم جای بس��يار سرد و کثيفی است که 
انواع جانوران در آن گناهکاران را آزار می دهند. 
در اثر ويراف، ترتيبی که برای جهان آورده ش��ده 
هميس��نکان )برزخ(، بهش��ت، دوزخ. ولی در اثر 

دانته دوزخ، برزخ، بهشت است.
هميس��نکان يا ب��رزخ ويراف، عال��م مخصوصی 
است که منحصراً به آيين فرديستی مربوط است. 
اين ناحيه واس��طه بهشت و دوزخ است که اولی 
در ب��اال و دومی در پايين ق��رار گرفته، در دوزخ 
دانته، روان خش��مگينان، خسيسان، رباخواران به 
س��ر می برند که اين دوزخ زرتش��تی را مجس��م 

می کند.
کت��اب ارداوي��راف از زب��ان پهل��وی ب��ه زب��ان 
سانس��کريت، پازند، گجراتی و فارس��ی ترجمه 
شده اس��ت. روان ارداويراف در پناه ايزد سروش 
و اي��زد آذر درمی آي��د و آن دو به او خوش��امد 
می گويند و می پرس��ند »ت��و را هنوز زمان آمدن 

نبود« ويراف می گويد »پيامبرم«. 
ايزدان دس��ت او را می گيرند و نخست به ديدار 

روانه��ای نو رفته پارس��يان می برند که در س��ه 
ش��ب نخس��تين بر بالين تن به خوشی می مانند 
و می س��رايند »نيک او که از نيکی او هر کسی را 
نيکی اس��ت.« در بامداد چهارمين روز با استقبال 
بوی خوش بهش��تی از پل صراط که به گشودگی 

9 نيزه است می گذرد.
پس سروش اشو ايزد و آذر ارداويراف را به ديدار 
جاي��گاه روان پرهيزگاران بهش��تی و گناهکاران 
دوزخی می برند. نخست به هميسنکان می رسند 
و روان مردمی را می بينند که ثواب و گناهانشان 
براب��ر اس��ت و رنجی ج��ز گردش ه��وا و تغيير 
فصول ندارند، س��پس به ديدار طبقات بهش��ت و 
م��ردم نورانی آن راه می ياب��د، و به بارگاه هرمزد 
خدای و عرش اعلی می رس��د، س��پس رودی را 
می بيند که اش��ک چش��م بازماندگانی اس��ت که 
برای درگذشتگان خويش گريسته اند و اين رود 
اش��ک نمی گذارد که آن روانها به بهشت درآيند. 
در دوزخ که جای س��رد و تاريکی اس��ت و انبوه 
مردم بی شماری وجود دارد هر کس می انديشد 
ک��ه »م��ن تنهاي��م« و در آن هر 3 ش��بانه روز به 
درازای 9000 س��ال می گذرد ک��ه درازای عمر 

گيتی است.

می گويند ش��هميرزاد بهشت کوير است. شهر 
سرس��بزی که درس��ت در مرز مي��ان کوير مرکزی 
ايران با سرس��بزی ش��مال کش��ور ق��رار گرفته و 
می تواند شما را در چند دقيقه از زمين های داغ و 
خش��ک کوير به جنگل های مرطوب و آبشارهای 
طبيعی برس��اند! شهميرزاد را بايد در 20 کيلومتری 
مرکز استان س��منان ببينيد. اگر از سمنان به سمت 
ش��مال برانيد، پس از 20 دقيقه عبور از جاده های 
سبز و زيبای کوهستانی، به طبيعت بکر و ناشناخته 
اين ش��هر می رسيد. آن وقت، تمام گرمای کويری 
که در مس��ير رسيدن تا س��منان تجربه کرديد، در 
يک لحظه از خاطرتان می رود و ش��ما در طبيعت 
سرس��بزی که از جنگل های حاش��يه البرز نصيب 
شهميرزاد شده اس��ت، غرق می شويد. از اينجا به 
بعد، درخت، نس��يم و گندمزارهای سبز همسفران 
دايمی شما هستند که لذت تماشای جوی های آب 
و دش��ت های پيش رو را برايتان بيش��تر می کنند. 
ش��هميرزاد، همانجايی اس��ت که اگ��ر در ميان آن 
بايستيد، بيابان درست در پشت سرتان خواهد بود 
و دشت و جنگل و کوه، در مقابلتان! کوچه باغ های 
شيبدار ش��هميرزاد، با مردم محلی خوش ذوقی که 
دارد، شايد به تنهايی برای تجربه يک فضای جديد 
طبيعی و فرهنگی کافی باشد. مردمی که با زبان نيمه 
سمنانی و نيمه گيلکی حرف می زنند، در نزديکی 
ش��ما، نان تنبل��ک می پزند، کش��اورزی می کنند 
و بهتري��ن گردوه��ای اين مرز و ب��وم را پرورش 
می دهند. پيست اسکی شهميرزاد هم که در بخش 
ش��مالی ش��هر قرار گرفته، يکی از توريستی ترين 
جاذبه های زمس��تانی اين شهر محسوب می شود 
که سفر زمستانی ش��ما را لذتبخش تر می کند. اما 
ش��هميرزاد به جز اين جاذبه های طبيعی و قومی، 
بهانه های گردش��گرپذيری ديگ��ری هم دارد. مثل 
چندي��ن قله و تپه اس��ت که بلندتري��ن آنها به نام 
نيزوا با ارتفاع 3810 متر يکی از مقاصد کوهنوردی 
تيم های ورزش��ی محس��وب می ش��ود. اين شهر 
همچنين ميزبان س��ه قلعه تاريخی شير قلعه، قلعه 
ش��يخی و دژ وهل است که شيرقلعه براساس آمار 
ميراث فرهنگی استان سمنان به عنوان قديمی ترين 
ابنيه تاريخی شهرس��تان سمنان ش��ناخته می شود. 
تاري��خ اين قلعه ب��ه دوره ساس��انی برمی گردد و 
ظاهراً از پناهگاه های مس��تحکم اسپهبدان طبرستان 
بوده اس��ت. اگر خواستيد ش��ير قلعه را از نزديک 
ببينيد، بايد به 3 کيلومتری ش��مال غربی شهميرزاد 
سفر کنيد و آن را در منطقه ای به نام شيخ چشمه سر 
 پي��دا کني��د. اي��ن در حالی اس��ت که ش��هميرزاد
16 چش��مه، 15 نهر، 15 قنات و بيش از 10 استخر 
دارد ک��ه بهانه های خوبی برای گ��ردش و تفريح 
در اين ش��هر به ش��مار می روند. اگ��ر گذارتان به 
ش��هميرزاد افتاد و وسوسه ش��ديد سری به شمال 
کشور بزنيد، بهتر اس��ت جاده شهميرزاد- کياسر- 
س��اری را برای عبور انتخاب کنيد. جاده ای در آن 
کوه های بلند البرز مثل ديوارهايی عظيم شما را در 
بر گرفته اند و دش��ت هايی که جا به جا در مسير 
می بيني��د، بهانه خوبی برای چن��د دقيقه توقف و 
هواخوری هس��تند. به خصوص که در طول مسير 
احتماالً چش��مه های بی نظيری را خواهيد ديد که 
از ديواره های سنگی البرز می جوشند بهترين آب 

معدنی دنيا را به شما تقديم می کنند.

اجرای طرح تابستانه سفر که از سوی ستاد دايمی 
تسهيالت سفرهای کش��ور تدوين شده است از يک 
تيرماه آغاز و تا 31 ش��هريور ادامه خواهد داش��ت. به 
گزارش ميراث آريا طرح سفرهای تابستانه با به خدمت 
گرفتن س��تاد دايمی تسهيالت س��فرهای کشور و به 
تبع آن حضور و تعامل گسترده ارگان های فرابخشی، 
مقدمات آسايش و رفاه گردشگران را در ايام تعطيالت 
تابستان فراهم خواهد آورد. اين طرح در شش بخش 
مجزا از جمله برگزاری جش��نواره های گردش��گری، 
فرهنگ��ی و هنری، اج��رای تورهای اس��تانگردی و 
خاص، اطالع رس��انی و راهنمايی مسافران، آمارگيری 
و نيز نظرسنجی از گردشگران برنامه ريزی شده است. 
 ب��ا توجه به فرا رس��يدن ماه مبارک رمض��ان از تاريخ 
21 مرداد لغايت 19 شهريور ماه، ضمن حفظ حرمت 
اين ايام و رعايت ش��ئونات، طرح س��فر تابس��تانه با 
تغييراتی در اين ايام به اجرا در می آيد تا خدمت رسانی 
به مسافرانی که سفرهای ده روزه و يا زيارتی را انتخاب 
خواهند کرد، محقق شود. از آنجا که کسب اطالعات 
پيرامون جاذبه های گردشگری و مراکز اقامتی استان های 
کش��ور از اصلی ترين نياز مسافران به شمار می آيد، از 
اي��ن رو تجربه موفق برپايی چادرهای اطالع رس��انی 
در مب��ادی ورودی ش��هرها تک��رار خواهد ش��د تا با 
توجه به گس��تردگی سفر در طول سه ماه، راهنمايی و 
اطالع رسانی گردشگران در سطحی مطلوب انجام شود. 
همچنين در مراکز مورد نظر با توزيع اقالم تبليغاتی نظير 
دفترچه راهنمای گردشگری، لوح فشرده و نقشه راه ها، 
راهنمايی مسافران به س��وی مراکز اقامتی و تفريحی 
مورد نظر محقق خواهد ش��د. ب��ه کارگيری نيروهای 
راهنمای گردش��گران با کمک جمعيت هالل احمر و 
س��اير نهادهای عضو ستاد دايمی تسهيالت سفرهای 
کشور در طول اين ايام از ديگر برنامه های طرح ريزی 
شده برای اجرای هرچه بهتر طرح تابستانه سفر است.

بهشت گم شده ايران؛ 
شهمیرزاد

طرح تابستانه سفر آغاز شد

میراث فرهنگی
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ورزشی

اسپانيــا و شيلی مدعيــان صعــود

رئيس فدراسيون کشتی با تکذيب خبر تابعيت 
سامان طهماسبی  کش��تی گير فرنگی کار کشورمان 
به جمهوری آذربايجان، اعالم کرد وی به زودی به 

کشور باز می گردد. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، محمدرض��ا يزدانی خرم 
گفت: حضور کشتی گيران و ورزشکاران کشورمان 
در تيم های باش��گاهی ساير کشورها امری متداول 
بوده و انجام مراودات و ارتباطات ورزشی ميان دو 

کشور چيز عجيبی نيست.
 وی ب��ه س��رمايه گذاری ه��ای کالن کش��ور 
آذربايج��ان و حمايت ه��ای رئي��س جمهور اين 
کش��ور از اين ورزش اشاره کرد و گفت: مسئوالن 
ورزش��ی آذربايجان چندين بار با ما جهت افزايش 
س��طح همکاری ها و ارتباطات ورزش��ی جلس��ه 
 گذاش��ته و درصدد تقويت جايگاه ورزش��ی خود 

هستند.
 وی به حضور س��امان طهماس��بی در کش��ور 
آذربايج��ان اش��اره ک��رد و اظه��ار داش��ت: اي��ن 
کش��تی گير در مسابقات قهرمانی کشور آذربايجان 
ش��رکت کرده و با کس��ب مقام قهرمانی پنج هزار 
 دالر جاي��زه اي��ن مس��ابقات را از آن خ��ود کرده

است. 
وی با کنايه آذربايجان را کش��وری مناسب برای 
پناهنده ش��دن ورزش��کاران ندانس��ت و افزود: اگر 
طهماس��بی قصد تغيي��ر مليت و پناهنده ش��دن را 
داشت از راه های ديگری استفاده می کرد و کشور 
ديگری را انتخاب می کرد. وی به حضور دو داور 
بين المللی از کشورمان در مسابقات کشتی قهرمانی 
کشور آذربايجان جهت داوری مسابقات نيز اشاره 
کرد و گفت: اين داوران پس از اتمام مس��ابقات به 

کشور بازگشتند.

اصغر گلی زاده اس��تاد فيده جوان کشورمان با 200 
شطرنج باز به صورت همزمان )سيمولتانه( به پيکار 
پرداخت. در اين رقابت که در س��الن 6 هزار نفری 
پورش��ريفی تبريز برگزار شد، گلی زاده در مصاف 
با 200 ش��طرنج باز در رده های س��نی مختلف از 
استان آذربايجان شرقی، به 182 پيروزی دست پيدا 
کرد، در برابر 14 نفر به نتيجه تس��اوی رضايت داد 

و نتيجه 4 بازی را واگذار کرد.
صائمی، سپاس��ی، ثروين و فتحی ش��طرنج بازانی 
بودند که موفق به شکس��ت گلی زاده ش��دند. اين 
رقابت از س��اعت 10 صبح تا ساعت 21:30 ادامه 
داش��ت. اس��تاد فيده کش��ورمان که عنوان استادی 
بي��ن الملل��ی اش به زودی از س��وی فدراس��يون 
بين المللی ش��طرنج به تصويب خواهد رس��يد، در 
اي��ن رقابت ح��دود 20 کيلومتر پي��اده روی کرد. 
رک��ورد برگ��زاری رقابت های همزمان ش��طرنج 
)س��يمولتانه( در جهان از آن استاد بزرگ کشورمان 
مرتضی محجوب اس��ت که مرداد س��ال گذشته با 
 500 ش��طرنج باز به صورت همزمان رقابت کرده 

بود.

زاینده رود
مرحل��ه حذفی رقابت ه��ای ج��ام جهانی 2010 
آفريقای جنوبی از روز ش��نبه ب��ا انجام دو رويداد 
آغاز می ش��ود. که طبق برنامه از ساعت 18:30 در 
 A ورزش��گاه مانگوانگ تي��م اروگوئه که در گروه
مس��ابقات با کس��ب 7 امتياز در مکان اول جدول 
قرار گرفت به مصاف تيم گروه دوم B کره جنوبی 
م��ی رود. کره ای ها پ��س از آرژانتين 9 امتيازی با 
4 امتي��از همراه اين تي��م در جمع 16 تيم برتر جام 
جهانی راه يافتند. ش��اگردان هوجونگ موی برای 
رس��يدن به اين مرحله با دو گل يونان را شکس��ت 
دادن��د. مقابل نيجريه به تس��اوی 2 بر 2 رس��يدند. 
در دي��دار با آرژانتين با حس��اب 4 بر يک مغلوب 
آرژانتين ش��دند. تي��م اروگوئه، آفريق��ای جنوبی 
و مکزي��ک را از پي��ش روی برداش��ت و در بازی 
با فرانس��ه به تس��اوی بدون گل رضاي��ت داد. در 
ورزش��گاه ژوهانسبورگ س��اعت 23 هم آرژانتين 

مکزيک را پيش روی دارد.
 ش��اگردان مارادونا هر س��ه بازی مقدماتی خود را 
مقاب��ل تيم های ک��ره جنوبی، يون��ان و نيجريه با 
پيروزی پش��ت سر گذاش��تند و در مقابل شاگردان 
خاوير آگيره در وهل��ه اول برای گل نخوردن پای به 
ميدان م��ی گذارند و در ادامه تاکتيک های خود را بر 
حذف ديکته خواهند کرد. مکزيکی ها در مرحله قبلی 
مقابل آفريقای جنوبی به تساوی يک بر يک رسيدند. تيم 
فرانسه را با دو گل شکست دادند و در بازی آخر خود 
 در مرحله مقدماتی با يک گل بازی را به اروگوئه واگذار 

کردند.

اغلب رس��انه هاي آفريقايي و بين المللي نش��ان 
دادن��د س��رمربي تيم ملي فرانس��ه پس از شکس��ت 
تيم��ش در برابر آفريق��اي جنوبي از دس��ت دادن به 
 سرمربي آفريقاي جنوبي امتناع کرد. به گزارش ايرنا، 
ريمون��د دومنيک پس از آنکه همه بازيکنان و مربيان 
دو تيم براي خس��ته نباش��ي به تيم حريف به س��راغ 
ه��م رفتند، در مواجهه با کال��وس آلبرتو پيريرا مربي 
برزيلي بافانابافاناي آفريقاي جنوبي از مصافحه با وي 
خودداري کرد. پيريرا با س��وت پاي��ان داور اين بازي 
به س��مت نيمکت ذخيره هاي تيم فرانس��ه جايي که 
دومنيک هم آنجا نشسته بود، رفت تا به او دست دهد 
اما وي از دست دادن به پيريرا سرباز زد. اغلب رسانه ها با تمرکز بر اين موضوع، با پخش کنفرانس خبري 
دومنيک نشان دادند وي بارها از پاسخگويي به سئواالت چند خبرنگار در باره اين حرکت غير اخالقي خود 
طفره رفته و آنها را بي پاس��خ گذاش��ت. اين در حالي است که با شکست 2 بر يک فرانسه در برابر آفريقاي 

جنوبي، هر دو کشور از صعود به مرحله بعد بازي هاي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي باز ماندند.

بعداز شکست فرانسه؛
ريموند دومنیک با سرمربي آفريقاي جنوبي دست نداد

نصیرزاده:
کاهش شانس کامراني فر براي قضاوت

در دور آينده جام جهاني 

ترس جان تري از اخراج او را مجبور 
به عذرخواهي از کاپلو کرد

تکذيب رئیس فدراسیون 
کشتي در مورد تابعیت 

کشتي گیر ايراني 

مصاف همزمان استاد فیده 
ايران با 200 شطرنج باز

 شاگردان مارادونا 
به مصاف سرخ پوستان 

می روند

کارش��ناس داوری فوتبال ايران ش��انس کمک داور کش��ورمان را برای قضاوت در مرحله بعدی 
جام جهانی 2010 آفريقا جنوبی کم دانس��ت. هوشنگ نصيرزاده در گفتگو با ايرنا، افزود: قضاوت تيم 
داوری ديدار ش��يلی و س��وئيس که حسن کامرانی فر نيز در آن قرار داش��ت، نسبت به بازی اول آنها 
ضعيف تر بود. وی ادامه داد: اين تيم داوری آسيايی در بازی شيلی و سوئيس اشتباهات زيادی داشتند 
که بايد آن را به حساب حساسيت بيشتر بازی ها گذاشت. وی گفت: متأسفانه در اين ديدار، همکاری 
تي��م داوری ضعي��ف بود و در بعضی صحنه ها نتوانس��تند به يکديگر کم��ک کنند. وی در خصوص 
انتقادهای مطرح شده از عملکرد داوران حاضر در جام جهانی تصريح کرد: افزايش اشتباهات داوران به دليل 
حس��اس تر شدن بازی هاست. وی با انتقاد از حضور بعضی داوران در جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی 
اظهار داشت: متأسفانه نمی دانم فيفا به چه دليل از بعضی داوران برای حضور در جام جهانی دعوت کرده 
زيرا اين افراد در سطح قضاوت در اين مسابقات نيستند. نصيرزاده در خصوص سختگيری بيش از حد 
داوران در ديدارهای اخير خاطرنش��ان کرد: کميته داوران فيفا به تمامی داوران حاضر در جام جهانی 

توصيه کرده است در خصوص صحنه های خشن به شدت سختگيری کنند.

جان تری دف��اع ميانی تيم ملی فوتبال انگليس 
که به خاطر افش��ای حقايق پش��ت پرده در اردوی 
اي��ن تيم از جانب فابيو کاپلو س��رمربی خود مورد 
انتق��اد قرار گرفته ب��ود، از وی عذرخواهی کرد. به 
گزارش ايرنا، تری که پس از تس��اوی نااميد کننده 
تيمش در مقابل تيم الجزاي��ر، اعالم کرده بود بايد 
طی جلس��ه ای وضعيت تيم را با کاپلو مش��خص 
کنند و حتی در صورت لزوم تغييراتی را در آرايش 
تاکتيکی تي��م انجام دهند، مجبور به عذرخواهی از 
سرمربی تيم ملی انگليس شد. فابيو کاپلو سرمربی 
تيم انگليس به دنبال اظهارات انتقادآميز و افشاگرانه 

کاپيتان س��ابق تيمش اعالم کرد تری در افش��ای حقايق موجود در تيم انگليس کار بس��يار اشتباهی را 
انجام داده است و بهتر اين بود قبل از آنکه با رسانه ها در اين خصوص صحبت کند، اين موضوع را 

با وی در ميان می گذاشت.
به نظر می رسد که به دنبال انتقاد و اعتراض مستقيم نيکال آنلکا بازيکن تيم ملی فوتبال فرانسه از 
ريموند دومنيک س��رمربی تيمش به خاطر عملکرد ضعيف تيم فرانس��ه در رقابت های جام جهانی که 
در نهايت به اخراج آنلکا از تيم ملی اين کش��ور منجر ش��د، بازيکنان تيم های حاضر در رقابت های 
جام جهانی 2010 بايد در خصوص اظهار نظر خود از وضعيت فنی تيم و عملکرد سرمربی دقت نظر 
بيشتری را به عمل آورند. به همين خاطر کاپيتان سابق انگليسی ها نيز با تجديد نظر در موضع خود به 
نشريه انگليسی ديلی ميل گفت: وی کاماًل از کاپلو حمايت می کند و آنچه که او پيشتر گفته بود صرفًا 
پاسخ سؤال رسانه ها بوده است. تری همچنين تصريح کرد: شايد در اظهار نظراتش در خصوص تيم 
انگليس کمی از خطوط قرمز گذشته است. مدافع ميانی تيم انگليس خاطرنشان کرد: من به هيچ وجه 
قصد نداشتم که مدير تيم را برنجانم و اگر کسی را رنجانده ام از همين جا عذرخواهی می کنم. تری 
در پايان افزود: من به سرمربی تيم گفتم از هر لحاظ از حمايت من برخوردار است و اکنون نيز مايل 

هستم که بگويم فکر نمی کنم اثر مخربی را بر اردوی تيم ملی گذاشته ام.

شاید ایتاليا به مصاف هلند برود

پژمان سلطانی 
مقدمات��ی  مرحل��ه  س��وم  دور 
مسابقات فوتبال جام جهانی امروز 
پيگي��ری و ف��ردا جمع��ه ب��ه پايان 
می رس��د و روز ش��نبه اين رقابتها 
پ��ای به مرحل��ه يک هش��تم نهايی 
خواهد گذاش��ت. از ساعت 18:30 
اس��فند به طور همزمان اين رقابتها 
درگروه شش��م در ورزش��گاه های 
ژوهانس��بورگ و پولوکوان��ه انجام 
می ش��ود، ايتاليا که ب��ا دو امتياز در 
م��کان دوم ج��دول رده بندی قرار 

دارد باي��د به مصاف اس��لواکی قعر 
جدولی برود. اين ديدار برای هر دو 
تيم حساس خواهد بود چون شانس 
صعودش��ان به ي��ک اندازه اس��ت. 
شاگردان ليپی که در اين جام نسبت 
به ادوار قبلی جام جهانی از قدرت 
چندانی برخوردار نيس��تند دو بازی 
مقاب��ل پاراگوئ��ه و نيوزيلند انجام 
دادند که فقط حاصل آن دو تساوی 
ب��رای الج��وردی پوش��ان ايتاليايی 

بوده و در مقابل اس��لواکی چش��م 
به هر 3 امتياز دوخته اند. اس��لواکی 
تا قب��ل از ديدار نخس��ت خود تيم 
ناشناخته ای بود ولی با اين دو بازی شايد 
مارچل��و ليپ��ی تا ان��دازه ای از اين 
تيم ش��ناخت پيدا کرده باش��د. در 
ديگر ب��ازی اي��ن گ��روه پاراگوئه 
برای اينکه با هلن��د در مرحله يک 
هش��تم نهايی روبه رو نشود بايد در 
ورزشگاه پولوکوانه از سد نيوزيلند 

دو امتي��ازی بگ��ذرد در صورت��ی 
که ايتالي��ا در اين گروه دوم ش��ود 
ج��دال هلن��د و ش��اگردان ليپی در 
مرحله بعد جذاب و ديدنی خواهد 
ب��ود. نيوزيلند تا ب��ه اينجا خوب و 
ديدن��ی در مقابل اس��لواکی و ايتاليا 
ب��ازی و آنها را با تس��اوی متوقف 
ک��رد و اکنون برای خود يک مدعی 
برای صعود به مرحله حذفی اس��ت 
ام��ا با وج��ود حريفی چ��ون ياران 
 انريک��ه ورا به جمع 16 تيم راه پيدا 

نخواهند کرد.

زاینده رود
س��اعت 23 امشب نيز گروه پنجم دو 
تيم صعودکرده را خواهد ش��ناخت. 
در ورزشگاه کيپ تاون، هلند که قبل 
از ديدار س��ومش صعودش به مرحله 
حذفی حتمی شده کامرون اولين تيم 
حذف ش��ده ج��ام جهان��ی 2010 را 
پيش روی دارد. نارنجی پوشان هلندی 
روی کاغذ در صورتی می توانند به رده 
دوم اين گروه سقوط کنند که کامرون 
اين تيم را شکس��ت دهد و تيم های 
ژاپ��ن و دانمارک در جدال با يکديگر 
ب��ا تفاضل بيش از س��ه گل همديگر 
را شکس��ت دهد که اين تا اندازه ای 
غيرممکن است اگر آبی پوشان آسيايی 

مثل ديگر نماينده آس��يا کره شمالی با 
گلهای فراوان از دانمارکی ها شکست 
نخورند، کامرون که در اين جام ديگر 
نام شيرهای رام نشدنی برای بازيکنانش 
برازنده نيست فقط برای اعاده حيثيت 

پای به ميدان خواهد گذاشت و اتوئو 
خيلی زود مثل س��تاره های فرانسه از 
اين جام خداحافظی می کند. ورزشگاه 
ژوهانس��بورگ هم در همين ساعت 
ميزبان مسابقه دانمارک و ژاپن خواهد 

بود. هر دو تيم 3 امتيازی و نماينده آسيا 
با تفاضل گل بهتر نسبت به دانمارک 
در رده دوم ق��رار دارد. هر کدام از اين 
تيم ها با دست پر زمين مسابقه را ترک 
کنند در دور بعدی ش��ايد با پاراگوئه 
مسابقه دهند، اما شاگردان تاکاشی اوکادا 
اولين هدفشان حداقل کسب يک امتياز 
اس��ت و فقط تمرکز خود را روی اين 
ديدار حس��اس گذاشته و در آن سوی 
ميدان ياران نيکالس بندتنر به هر سه 
امتياز اين مسابقه نياز مبرمی دارند، به 
همين خاطر مورتن اولس��ن تيم خود 
را تهاجمی به زمين خواهد فرستاد و 
ش��ايد در ضد حمالت مغلوب ياران 

ناکازاوا شود.

زاینده رود
در ورزش��گاه دوربان ج��ذاب ترين 
مس��ابقه مرحله مقدماتی جام جهانی 
را س��اعت 18:30 جمعه بين تيم های 
فوتب��ال برزيل و پرتغال از گروه هفتم 
شاهد خواهيم بود. شاگردان دونگا 6 
امتيازی و پرتغالی ها 4 امتيازی هستند 
و برای صدرنشينی رودر روی يکديگر 
قرار خواهند گرفت. شاگردان کارلوس 

کرش در بازی قبلی خود طوفان سختی 
را به راه انداختند و توانستند کره شمالی 
که معروف به طوفان زرد آسياست را با 7 
گل درهم بکوبند و با روحيه ای مضاعف 
پای به اين ميدان خواهند گذاشت. هنوز 

تکليف تيم اول گروه هشتم مشخص 
نش��ده هر چند دو تيم برزيل و پرتغال 
دوست ندارند که در مرحله يک هشتم 
نهايی با اسپانيا ديدار کنند. ديگر بازی اين 
گروه را تيم های ساحل عاج و کره شمالی 

برگ��زار  نلس��پرويت  ورزش��گاه  در 
می کنند هر دو تيم شانسی برای صعود 
ندارند و بدون اس��ترس ب��ازی را دنبال 
می کنند. کره ای ها در اين مس��ابقات 
چه��ار بازيکن خود را از دس��ت دادند، 
شايعاتی وجود دارد مبنی بر اينکه آنها تبعه 
کشورهای اروپايی شده اند. بازيهای اين 
گروه به طور همزمان ساعت 23 جمعه 

مرحله مقدماتی به پايان می رسد.

زاینده رود 
در ورزشگاه پرتوريا دو تيم شيلی 
و اس��پانيا از گروه هشت با هم رقابت 
می کنند. تيم شيلی با 6 امتياز در صدر 
جدول قرار دارد و تيم های اس��پانيا و 
سوئيس هر کدام با 3 امتياز در تعقيب 
آن هستند. شاگردان مارچلو بيلسا با يک 
تساوی به عنوان تيم اول به جمع 16 
تيم می پيوندد و در صورت شکست 
مقابل ياران کاسياس و پيروزی بيش 
از تفاض��ل يک گل س��وئيس برابر 

هن��دوراس ب��ه مرحله بع��د صعود 
نخواه��د کرد. اس��پانيا در اين ديدار 
ب��ا سيس��تم و تاکتي��ک تهاجمی به 
مي��دان می آيند. در ب��ازی آخر دور 
مقدماتی هندوراس صفر امتيازی که 
در قعر جدول تکيه زده در ورزشگاه 
مانگوان��گ س��وئيس را پيش روی 
دارد شاگردان اوتمار هيتسفلد هنوز 
به يک اندازه نس��بت به دو تيم ديگر 
شانس صعود دارند و حريف آسانی 

برای هندوراس نخواهند بود.

ژاپنی هــا به تساوی می انديشند

برزيل و پرتغال برای صدرنشينی با هم نبرد می کنند

پژمان غفاری
بازيکن س��ابق تيم ابومسلم مشهد که برای چهارمين س��ال در ليگ برتر انگلستان حضور دارد در 
نمايشگاه تجهيزات ورزشی در اصفهان آفتابی شد. آندرانيک تيموريان پيرامون سفر خود به اصفهان اظهار 
داش��ت: به دو دليل به ش��هر گنبدهای فيروزه ای آمدم اول به دليل اينکه برادر بزرگترم سرژيک در اين 
نمايشگاه غرفه دارد )سرژيک تيموريان بازيکن قدرتمند و تنومند دهه 70 استقالل تهران بود که هواداران 
آبی پوش پايتخت لقب پل گاسکوين را به او داده بودند( و به خاطر ديدن دوستان و اقوام ارامنه که در 
اين شهر زندگی می کنند اما برای عقد قرارداد و يا مذاکره با دو تيم اصفهانی نيامده ام. وی ادامه داد: از 
3 تيم پايتخت استقالل، پيروزی و استيل آذين و يک تيم شهرستانی، سپاهان پيشنهاد دارم ولی اولويت 
نخست من بازی در ليگهای اروپايی است. تيموريان به مسابقات جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی اشاره 
کرد و گفت: هجدهمين دوره اين مسابقات که در آلمان با حضور تيم ملی کشورمان برگزار شد و من 
هم عضو اين تيم بودم به مراتب سطح آن از رقابتهای امسال باالتر و از کيفيت بااليی برخوردار بود و 
دوم اينکه به علت آماده نبودن تيم هايی مثل فرانسه، انگلستان و ايتاليا که بازيکنان اين تيم در رقابت های 
مختلف در باشگاه خود بازی کردند از نظر هماهنگی در تيم ملی به مرز آمادگی نرسيدند و فصل سرما 
که در کشور ميزبان حاکم است نيز سطح اين رقابتها را پايين آورده است. تيموريان تيم های آلمان، برزيل 
و پرتغال را بهتر از ساير تيم ها دانست و افزود: اين سه تيم با بازی های درخشان و روان مقابل حريفان 
نشان از قدرت در جام نوزدهم را دارند. مکزيک هم تيم خوبی است اما در گروه اول برابر تيم خسته و 
پر از حاشيه فرانسه قرار گرفت، بازيکن سابق بولتون انگلستان پيرامون حضور چهارساله خود در فوتبال 
جزيره در جمع خبرنگاران توضيح داد: در بولتون هم بازيکن ثابت و هم درخشش خوبی داشتم پس از 
آن به فولهام نقل مکان کردم وضعيتم خوب بد که از شانس بد من از ناحيه زانو دچار مصدوميت شدم که 
کمی از آمادگی دور شدم و ناگزير به بارنزلی رفتم و 15 بازی برای اين تيم انجام دادم که روی هاجسون 
سرمربی فولهام از من خواست به اين تيم برگردم اما هاجسون به من اعتماد نکرد و مرا در ترکيب اصلی 
قرار نداد. همه ايرانی ها منتظر بازی کردن من در ليگ برتر بودند و از آنها تشکر می کنم و اميدوارم در 
فصل آينده جبران کنم. اکنون بازيکن آزادم و دوست دارم در تيمی غير از فولهام در اروپا توپ بزنم؛ همه 
جوانب را در نظر خواهم گرفت و تيمی را انتخاب می کنم که تمام ش��رايط تيم های حرفه ای را دارا 
باشد. نه اينکه هر روز با حاشيه ها دست و پنجه نرم کند و پس از جام جهانی به پيشنهادات تيم هايی 

که خواهان بنده هستند پاسخ می دهم.

آندو تیموریان: 
پس از جام جهانی به پیشنهادات فکر می کنم

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

3124-211پاراگوئه

2202-2-2ایتالیا

2202-2-2نیوزیلند

21-1113-2اسلواکی

گروه ششم

گروه پنجم

گروه هفتم

گروه هشتم

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

36-3--22هلند

11103-21ژاپن

13-123-21دانمارک

20-213--2کامرون 

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

5236--22برزیل

7074-211پرتغال

ساحل 
21-1113-2عاج

کره 
80--21--2شمالی

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

26-2--22شیلی

12113-21اسپانیا

11103-21سوئیس

30-203--2هندوراس

  نقل و انتقاالت تیم های تهرانی؛
پرسپوليس و سايپــا پيشتــاز

در حاليکه بيس��ت و هشت روز 
از فصل نقل و انتقاالت دهمين دوره 
رقابته��ای فوتبال ليگ برتر گذش��ته 
است، ش��ش تيم تهرانی قرارداد 26 
بازيک��ن جدي��د خ��ود را در هيأت 
فوتبال اين اس��تان به ثبت رسانده و 
46 بازيکن هم قراردادشان را تمديد 
کرده اند. به گزارش مهر، طبق اعالم 
هيأت فوتبال اس��تان ته��ران پس از 
گذش��ت 28 روز از فص��ل نق��ل و 
انتق��االت دهمي��ن دوره رقابت های 
فوتبال ليگ برتر باشگاه های کشور، 
تيم های تهرانی ق��رارداد 46 بازيکن 
خ��ود را تمديد ک��رده و 26 بازيکن 
جديد را به نفرات پيشين خود اضافه 
کرده ان��د. در اين بين تيم های فوتبال 
سايپا و پرسپوليس در تمديد نفرات 
پيشين و جذب بازيکنان جديد موفق 
ظاهر شده اند اما تيم پيکان با تمديد 
ق��رارداد 2 بازيکن و جذب تنها يک 
بازيکن، عملکرد قابل قبولی در اين 
فصل مهم فوتبالی نداش��ته اس��ت. 
مهمتري��ن اتفاق��ی که در فهرس��ت 
اس��امی بازيکنان تيم های تهرانی در 
هيأت فوتبال اس��تان تهران به چشم 
می خورد، اين است که شيث رضايی 

قراردادش را به مدت 2 فصل ديگر با 
پرس��پوليس در اين هيأت ثبت کرده 
و کريم انص��اری فرد هم به مدت 2 
فصل ديگر در سايپا بازی خواهد کرد. 
اسامی بازيکنانی که به صورت رسمی 
قراردادشان در هيأت فوتبال تهران به 

ثبت رسيده به اين شرح است:
پرسپولیس: 

مهدی  بادامک��ی،  غالمحس��ين 
شيری، مجتبی شيری، جالل اکبری، 
ابراهيم ش��کوری، تياگو آلوز فراگا، 
هادی ن��وروزی، عليرض��ا حقيقی، 
حميدرضا عس��گر و شيث رضايی 
به مدت 2 س��ال و س��پهر حيدری، 
عليرضا محم��د و محمد منصوری 
به مدت يک س��ال قراردادشان را با 
پرسپوليس تمديد کردند. محمد نوری 
از صبای ق��م، غالمرضا رضايی  فر از 
فوالدخوزستان، اميرحسين فشنگچی 
از صبای قم، مازيار زارع از الشارجه، 
عليرض��ا نورمحم��دی از راه آهن و 
رحمان احمدی از س��پاهان اصفهان 
با پرس��پوليس قرارداد رسمی منعقد 

کردند.
استقالل:

کيانوش رحمتی و مهدی امير آبادی 

قراردادش��ان را با تيم استقالل تمديد 
کردند و جواد شيرزاد از فوالدخوزستان، 
فيليپ آلوز دسوزا از ملوان بندرانزلی، 
ف��رزاد آش��وبی از م��س کرم��ان و 
ميالد مي��داوودی از اس��تقالل اهواز 
ه��م با عقد قرارداد رس��می به جمع 

آبی پوشان تهرانی ملحق شده اند.
راه آهن:

فرش��يد کريمی، ابوذر رحيمی، 
حس��ين پاش��ايی، ابراهي��م کريمی، 
حامد نورمحم��دی، مجيد باجالن و 
محس��ن ميرآبی قراردادشان را با اين 
تيم تمديد کردن��د و حميد هدايتی 
از  زاده  متوس��ل  امي��ن  پي��کان،   از 
مقاومت سپاسی شيراز، ايمان رزاقی 
راد از پيکان، بهادر عبدی از ش��اهين 
پارس جنوبی و ميرهانی هاش��می از 
مقاومت سپاسی شيراز هم به تيم راه 

آهن پيوستند.
سایپا:

مهدی خي��ری، رضا محمودی، 
وحيد شيخ ويسی، سيدامين منوچهری، 
سعيد يوسف زاده، سيدحسين حسينی، 
محمدجواد آشتيانی، ابراهيم صادقی و 
کريم انصاری فرد به مدت دو فصل 
و س��عيد قزلگچی، حبيب دهقانی، 

داريوش يزدانی، مجي��د ايوبی، اميد 
شريفی نس��ب و مرتضی ابراهيمی به 
مدت يک فصل قراردادشان را با سايپا 
تمديد کردند.عليرضا لطيفی از صبای 
قم، علی حقدوست از ابومسلم، عباس 
محمدرضايی از صبای قم، مصطفی 
صبری از تيم مقاومت سپاسی شيراز 
و جاب��ر انصاری از صبای قم با عقد 

قرارداد رسمی به تيم سايپا پيوستند.
استیل آذین:

محم��د غالمی، کاظ��م برجلو، 
فريدون  عش��وری زاد،  محمدعل��ی 
زن��دی، حميد نش��اط   ج��و، مهدی 
محمدی و حسين کعبی قراردادشان 

را با تيم استيل آذين تمديد کردند.
حسين کاظمی از استقالل، سوشا 
مکان��ی از تيم پاس هم��دان، ميالد 
زنيدپور از راه آهن، سياوش اکبرپور 
از اس��تقالل و حسن اشجاری از تيم 
ذوب آهن اصفهان به تيم استيل آذين 

پيوسته اند.
پیکان:

علی قربانی و محمود پوراسداهلل 
قراردادشان را با اين تيم تهرانی تمديد 
کردن��د و ابراهيم ميرزاپور هم از تيم 

فوتبال سايپا به پيکان پيوست.

سم
ج قا
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د 

حمی
س: 
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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 : 0381-2225599
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(
31100 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
316000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

309000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1049  1046 دالر امریکا

1289  1285  یورو

278282 ریال عربستان

284287 درهم امارات

کالم نور
امام علی )ع(:

ــت بزرگترین توانگری  ــت مردم اس ــتن بدانچه در دس بی اعتنایی و امید نداش
است.

افتتـاح شعبه بنيـاد چمـران در اصفهـان

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

32 °

16°

9 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

ش��عبه بنياد ش��هيد چمران ب��ا حضور رئيس 
ش��وراي اس��المي ش��هر تهران در اصفهان افتتاح 

شد. 
ب��ه گزارش ايرنا، مهدي چمران پس از افتتاح 
اين مرکز فرهنگي در اصفهان در جمع تعدادي از 
مسئوالن و بسيجيان اين شهر گفت: مکان کوچکي 
در تهران براي بنياد ش��هيد چمران در نظر گرفته 
ش��ده که آثار به جا مان��ده از وي همچون کتب، 
دست نوشته ها و نوارهاي سخنراني را ساماندهي 
و منتش��ر مي کند. رئيس ش��وراي اس��المي شهر 
تهران اظهار داش��ت: تاکنون 10 کتاب از ش��هيد 
چمران و کتاب هايي به قلم ديگران در خصوص 
اين شهيد بزرگوار توسط بنياد چمران منتشر شده 

است.
وي تصري��ح کرد: گ��ردآوري عک��س ها و 
نوارهاي س��خنراني شهيد چمران و انتشار آنها در 

قالب نوار و سي دي بخش ديگري از فعاليت هاي 
اين بنياد محسوب مي شود.

چمران يادآور شد: اکنون که شعبه بنياد شهيد 
چمران در اصفهان تأسيس شده فعاليت هاي اين 

بنياد پيرامون ش��ناخت ابعاد شخصيتي وي در اين 
اس��تان به صورت متمرکزت��ر و مؤثرتري پيگيري 

خواهد شد.
وي گف��ت: عدم ش��ناخت نس��ل ج��وان از 
حماس��ه س��ازان تاريخ اين ملت و خالء فکري 
ناشي از آن سبب مي شود به قهرمانان دست ساز 

استوديوهاي سينمايي غربي روي آورند.
وي افزود: بسياري از مشکالت امروز جامعه 
ب��ه اي��ن خاطر حادث مي ش��وند ک��ه جوانان ما 
قهرمانان واقع��ي ملت خويش را نمي شناس��ند. 
آنان بايد بتوانند ش��هدا را آن گونه که بودند درک 

کنند.
چمران تأکيد کرد: بايد ش��هدا را بشناس��يم، 
بشناس��انيم و س��عي کني��م چهره حقيق��ي آنان، 
رشادت ها و حماسه هايشان را به نسل هاي بعد 

از خود منتقل کنيم.

 زاینده رود
از س��ينمای جهان خبر می رس��د، بيس��ت و 
هشتمين جشنواره فيلم مونيخ با مقدمه ای سرشار 
از موسيقی و اجرای آثاری از انيو موريکونه، جان 
ويليام��ز و موريس ژار و همچنين تقدير از هوارد 

شور آغاز می شود. 
در اين مقدمه ارکستر راديو مونيخ و گروه کر 
راديو باواريان تحت هدايت و رهبری اولف شيمر 
بخش هايی از موس��يقی های کالس��يک فيلم هايی 
چ��ون »روزی روزگاری در غ��رب«، »جنگ های 

ستاره ای« و »دکتر ژيواگو« را اجرا می کنند. 
همچنين قطعاتی از »1492: فتح بهشت«ساخته 
ونجليس، »اولين شواليه« ساخته جری گلداسميت 
و »بن هور« ساخته ميکلوش روزا نيز در ادامه اين 

کنسرت اجرا می شود.
و ام��ا موس��یقی؛ جان��ی دپ که ب��ه خاطر 
عالقه شديدش به موس��يقی مدرسه را نيمه کاره 
رها کرد، به دليل برخی مس��ائل به جای موسيقی 
مجبور ش��د تا شغل بازيگری را انتخاب کند. اين 
بازيگر پس از گذشت ساليان سال از اين موضوع 
هم اکنون تصميم گرفته تا بار ديگر اس��تعداد خود 
را در عرصه موس��يقی بيازمايد. اي��ن بازيگر 47 
ساله طی س��ال های گذش��ته نيز به طور کامل از 
موس��يقی فاصله نگرفته و در زندگی شخصی اش 
و همچني��ن برخی از فيلم هاي��ش برخی از آالت 

موسيقی را می نواخت و  دست نويس ترانه »روزی 
در زندگی« که جان لنون برای گروه بيتلز نوش��ته 
بود در حراجی س��وتبی به قيم��ت يک ميليون و 
200 ه��زار دالر فروخته ش��د. اين دس��ت نويس 
فراتر از انتظارات به فروش رسيد. حراجی سوتبی 
تخمين زده بود اين اثر بين 500 تا 700 هزار دالر 
فروخته شود. اثر فروخته شده برگ کاغذی است 
که در دو طرف آن دس��ت خط ج��ان لنون و متن 
اين ترانه ديده می ش��ود. اي��ن ترانه آخرين آهنگ 
هش��تمين آلبوم اس��توديويی گروه بيتلز با عنوان 
»گروه باش��گاه قلب ه��ای تنها گروهب��ان پپر« را 
ش��کل داد که سال 1967 به بازار آمد. متخصصان 
معقتد هس��تند اين يک برگ کاغذ شيوه کار جان 
لن��ون و پل مک کارتنی، خواننده اصلی گروه بيتلز 
روی يک آهنگ را نشان می دهد. ترانه »روزی در 
زندگی« نقطه عطف کارنامه گروه بريتانيايی بيتلز 
و گ��ذر آنها از موس��يقی پاپ به موس��يقی جدی 
اس��ت. خريداری امريکايی که هويتش فاش نشد 
از طريق تلفن اين دست نويس را خريداری کرد.

و از تئاتر؛ تئاتر تلويزيونی »پرواز از فراز تير 
چراغ برق« به کارگردانی هنری محمدرضا اجاقی 
از ش��بکه چهار پخش و به اج��را درآمد. اين تله 
تئاتر به تهيه کنندگی س��يد رامين موسوی از شبکه 
چهار پخش ش��د. »پرواز از ف��راز تير چراغ برق« 
ماجرای جوان��ی را روايت می کند که برای جلب 

نظر خانواده نامزدش باالی تير چراغ برق می رود 
و آنها را تهديد می کند که خودکشی خواهد کرد.
و از ادبیات؛ کتاب »فيلمسازان بزرگ جهان« 
گردآوری و نوش��ته جرج اس��تيونس با انتخاب و 
ترجمه خس��رو سينايی از سوی نشر امرود منتشر 

شد. 
در اين کتاب عالوه بر بيوگرافی مختصری از 
زندگی و آثار فيلمسازان مطرح جهان گفتگويی با 
هر کدام از آنها به چاپ رس��يده که نش��ان دهنده 
روحيات و شيوه کارشان در خلق آثارشان است. 
فدريک��و فلينی، اينگم��ار برگم��ان، فردزينه من، 
ديويد لين و ويليام وايلر کارگردانهايی هستند که 
در کتاب »فيلمسازان بزرگ جهان« به آنها پرداخته 
شده است. اين کتاب همچنين حاوی يک مقدمه 
و چهار متن با عنوان »برداش��ت« از سينايی است 
که در آن با لحنی صميمانه و شخصی به ديدگاه ها 

و خاطراتش از سينما پرداخته است.
و از هنرهای تجس��می؛ همزم��ان با اجرای 
وي��ژه هنرمن��دان نماي��ش »راز ماه��ی طالي��ی 
آکواري��وم آق��ای ژان« ب��ه کارگردان��ی »احم��د 
ايرانی خواه« نمايش��گاه عکس��ی از اي��ن نمايش 
برگزار می ش��ود. گفتنی است کارگاهی با موضوع 
عکاس��ی تئاتر توس��ط رض��ا موس��وی برگزار و 
 جواي��ز هنرمن��دان برت��ر در آن روز اهدا خواهد 

شد.

مصطف��ی زمان��ی بازيگ��ری که ب��ا مجموعه 
يوس��ف پيامبر به ش��هرت و محبوبيت رسيد اين 
روزه��ا با نقش آفرينی متفاوتی در فيلم س��ينمايی 
کيف��ر ب��ه کارگردانی حس��ن فتح��ی روی پرده 
سينماها ديده می ش��ود. به گزارش مهر، مصطفی 
زمانی خيلی زودتر از آنچه تصور می شد با پخش 
مجموعه يوس��ف پيامب��ر ب��ه کارگردانی فرج اهلل 
سلحشور به ش��هرت رسيد. نخستين تصاوير اين 
بازيگ��ر جوان ک��ه در مجالت مختل��ف و اغلب 
عامه پس��ند منتشر شد، نش��ان می داد او چهره ای 
مناسب بازيگری دارد، هر چند چهره پرداز يوسف 
 پيامبر تالش کرده بود از او س��يمايی ديگر نشان

دهد.
 زمان��ی پس از يوس��ف پيامبر تصميم گرفت 
مانند ه��ر س��تاره نوظه��وری ک��ه در تلويزيون 
متولد می ش��ود فعاليتش را در س��ينما دنبال کند. 
پي��ش از اين او چند دقيقه ای در س��کانس پايانی 
در چش��م باد مقابل دوربين رفته ب��ود. اما بعد از 
اين مجموعه تاريخ��ی او در تجربه های متفاوتی 
مقاب��ل دوربين رفت و برخ��الف انتظار پايش به 
فيلمه��ای تين ايج��ری يا کمدی های عامه پس��ند 
باز نش��د. زمانی در فيلمهای س��ينمايی کيفر، آل 
و بدرود بغداد با س��ه چهره متف��اوت بازی کرد، 
س��ه نقش متفاوت را تجربه ک��رد تا تصويری که 
از او با مجموعه يوس��ف پيامبر ش��کل گرفته بود 
بشکند و نشان بدهد چهره اش ضمانت حضور او 
در سينما نيست و می خواهد با بازی در نقش های 

دشوار توان بازيگری اش را محک بزند. واکنش ها 
به اي��ن تجربه گری ها البته يکس��ان و مثبت نبود، 
بس��ياری او را بازيگری متوسط می دانند که هنوز 
مهمتري��ن برگ برنده اش چهره ای اس��ت که دارد 
و می تواند به پش��توانه اين س��يما چند س��ال در 
فيلمها و مجموعه های مختلف بازی کند. گروهی 
ديگر تالش مصطفی زمانی برای تجربه نقش های 
متفاوت در اولين گامهای بازيگری را ستوده اند و 
او را يکی از بخت های بازيگری سينمای ايران در 

آينده می دانند.
 البته نق��ش آفرينی های زمان��ی در فيلمهای 
سينمايی آل، بدرود بغداد و کيفر اوج و فرودهايی 
دارد و نش��ان دهنده جوانی و کم تجربگی های او 
است. اما اگر زمانی را با بازيگرانی مثل محمدرضا 

فروتن، به��رام رادان، امين حياي��ی و محمدرضا 
گلزار مقايس��ه کني��م متوجه می ش��ويم که زمانی 
از هم��ه آنه��ا در اولين تجربه های سينمايی ش��ان 
بهتر بوده اس��ت و در س��خت گيرانه ترين داوری 
انتخابهای بهتری در اولين گام داش��ته است. اين 
نش��ان می دهد که زمانی مش��اوران خوبی دارد و 
در کنار هوشمندی، تجربه گری و آينده نگری اش 
می تواند با اتکا به اين مش��اوران حرکتهای بعدی 
را بهت��ر طراحی کند. تجربه ه��ای ناتمام او در آل 
و ب��درود بغ��داد می توانند به ش��کل پخته ای در 
 آثار ديگ��ر کارگردانهای س��ينمای اي��ران تکرار

شوند.
 حضور در فيلم س��ينمايی پازل به کارگردانی 
فريدون جيرانی در کنار گروهی حرفه ای می تواند 
موقعيت زمانی را در س��ينمای بدنه تضمين کند و 
هم��کاری با ابراهيم حاتمی کيا در بانوی ش��هر ما 
می تواند سکوی پرتابی برای زمانی جوان باشد و 
او را در مواجهه با نقش��ی تازه و فضايی متفاوت 
قرار دهد. مصطفی زمانی می تواند در چند س��ال 
آينده يکی از س��تاره های س��ينمای ايران باش��د، 
امتيازهای الزم برای ستاره شدن را دارد اما مسير 
ستاره شدن در سينمای ايران دشوارتر از آن است 

که فکر کنيم.
 او کمتر از چهار س��ال اس��ت که به سينمای 
اي��ران آم��ده و در اين م��دت کوت��اه نقش های 
مختلفی را تجربه کرده و همکاری با کارگردانهای 

شاخصی را در کارنامه دارد.

حمید حقیقت
اي��ن هفته با آلبوم موس��يقی »چش��م به راه« 
ب��ه خوانندگی، باقی، در کنار ش��ما هس��تيم. از 
ديگر عوامل اين آلبوم می توان به؛ آهنگس��ازی: 
باقی، تنظيم کننده: علی موثقی، ترانه س��را: علی 

احمديان، داوود شعبانی، سرور ابراهيمی
نوازن��ده ها: اميد حج��ت، بابک رياحی پور، 
فيروز ويسانلو، اميد حاجيلی، علی جعفری پويان 
)همخوانان: کيانا کيارس، س��عيد عزيزی( اشاره 

داشت.
و در گوش��ه ای از اي��ن آلبوم موس��يقی پاپ 
داريم، چشم به راه نام اولين آلبوم خواننده جوان 
با نام هنری باقی اس��ت که خود آهنگ سازی اثر 
را نيز انجام داده اس��ت. تنظي��م کننده اين آلبوم، 
عل��ی موثقی، يک��ی از ش��اگردان و هم��کاران 
مرحوم اس��تاد بابک بيات اس��ت. ه��م چنين در 
اي��ن آلبوم عنوان جديدی ب��ه نام بازنگری تنظيم 
وجود دارد که نام حميد مجدی و س��عيد عزيزی 
)مدير ش��رکت پ��ژواک هن��ر( در مقاب��ل آن به 
چش��م می خورد. وجود قطع��ات آرام، ريتميک، 

فضاس��ازی شده ديجيتالی، تنظيم های آکوستيک 
و... آلبومی متنوع عرضه کرده است. حضور چند 
 نوازنده برجسته در اين آلبوم از نکات قابل توجه 

است.

  زاینده رود
اين هفته با مجموعه داس��تان، »همين اس��ت 
که هس��ت«، نوش��ته س��ودابه فرضی پ��ور همراه 
شما هستيم در گوش��ه ای از اين کتاب انتشارات 
افراز می خوانيم، اگر بخواهم خودم را از نو س��ر 
هم کنم، اول بايد بروم س��ر آن چ��ارراه که يک 
کيوس��ک تلفن دارد، همان که پش��ت کيوسک، 
يک مغازه کوچک ش��يرينی پزی است. چند قدم 
آن طرف تر يک س��طل زباله  بزرگ هس��ت. پای 
راس��تم از مچ به پايين و ه��ر دو بازويم در يک 
کيسه سياه آنجا است، توی سطل زباله. در کيسه 

دو گره محکم خورده.
 بعد از آن بايد بروم به خرابه پش��ت مسجد، 
همان مس��جد که مراسم ختم پدربزرگ را در آن 
گرفتيم و تمام فاميل گله کردند که از ش��هر دور 
اس��ت. اين طور که ي��ادم می آيد پ��ای چپم آنجا 

است، البته نه درسته. پايم سه تکه شده؛ يک تکه 
ران��م که از جای بريدگی ريش ريش ش��ده، يک 
تکه زانويم و يک تکه س��اق پايم که استخوانش 

به سختی شکسته.

 زاینده رود
اين هفته ب��ا فيلم، »داماد خوش قدم« در 

کنار شما هستيم.
دام��اد خوش ق��دم قصه پس��ري به نام 
سياوش )با بازي محمدرضا هدايتي( است که 
يک توليدي مانتو دارد و از طرف مشتريانش 
مجاب به ازدواج مي ش��ود ت��ا بتواند در اين 

صنف فعاليت کند. 
در اين مي��ان انجام اين ام��ر او را دچار 
نفرين يکي از دخترهايي که به خواستگاريش 
رفته ب��ود، مي کند و اين نفري��ن ماجراهاي 
جالبي را در خواس��تگاري هاي بعدي براي 

او رقم مي زند. 
محمدرضا هدايتي، فالمک جنيدي، نادر 
س��ليماني، رضا بنفش��ه خواه، افس��ر اسدي، 
هادي کاظمي، س��عيد پيردوس��ت و ش��اپور 
کله��ر در دام��اد خوش قدم ب��ه ايفاي نقش 

پرداخته اند.
 اين فيل��م را محمد کمالي پ��ور تهيه و 
کاظم راس��ت گفتار کارگرداني کرده اس��ت. 
»دام��اد خ��وش قدم« ک��ه در پخ��ش اول با 
تي��راژ س��يصد هزار نس��خه توس��ط پخش 
دنياي هنر در سراس��ر کش��ور توزيع ش��ده 
 محصول شرکت فرهنگي هنري لوح طاليي 

است.

مدي��ر راديو ق��رآن صدا و س��يماي جمهوري 
اس��المي گفت: آران و بيدگل در استان اصفهان به 
عنوان شهر نمونه قرآني معرفي مي شود. به گزارش 
ايرنا محمد حس��ين محمدزاده در ديدار با مسئوالن 
اجراي��ي شهرس��تان آران و بيدگل اف��زود: با علم، 
آگاهي، بررس��ي و مطالعه آران و بيدگل را انتخاب 
کرديم بدين منظور که براي معرفي يک جامعه نمونه 
قرآني لوازم و ش��رايط خاصي الزم است و ما بايد 
 در مورد شهر نمونه قرآني اين شهرستان تمهيدات 

ويژه اي را در نظر بگيريم.

مدير گروه اطالع رساني و فضاي مجازي شبکه 
قرآن نيز در اين جلسه با اشاره به طرح قرآني هزاران 
ختم قرآن خاطرنشان کرد: برگزاري چندين ساله اين 
طرح که موجبات فراهم آوردن س��ايت ختم قرآن 
را در پي داش��ت، از آغاز تا نيمه ماه مبارک ش��عبان 
از طريق س��ايت راديو قرآن )سامانه ثبت نام تلفني 
و حض��وري( اقدام خواهد ش��د. حميدرضا وليان 
از مس��ئوالن خواست ظرفيت هاي آستان حضرت 
محمد هالل بن علي )ع( آران و بيدگل را به عنوان 

برگزار کننده طرح هزاران ختم قرآن بررسي کنند.

نام پدر: حمزه علی    متولد: 1349     تاریخ شهادت: 1366/12/23   نام عملیات: والفجر 10
فرازهایی از وصیت نامه شهید:

... ای پدر و مادرم می دانم بعد از ش��هادت من ش��ما بس��يار ناراحت می شويد و اندوه شما را 
فرامی گيرد. ولی بدانيد و خوش��حال باش��يد و خدا را شکر کنيد که امانتی را که خداوند متعال به شما 
داده، توانستيد با سرافرازی تقديم به خود او کنيد و اميدوارم که مرا حالل کنيد چون من فرزند خوبی 
برای شما نبودم و پدرم بدان که اگر من رفتم، به جای من هزاران بسيجی عاشق است که آنها هم مثل 
من دلباخته ش��هادت هس��تند. و مادرم به تو وصيت می کنم همانطوری که تاکنون مادر نمونه ای برای 
م��ن و ديگر فرزندانت بودی بعد از من هم همانطور باش��ی و م��ادر از تو يک تقاضای ديگر هم دارم 
برادران مرا مثل من بار بياور، تا بتوانند در قيامت پيش حضرت محمد )ص( و امام حسين )ع( و ديگر 

امامان سربلند باشند. امام را فراموش نکنيد... خدا را فراموش نکرده و به فکر عبادت باشيد.

شهید منوچهر مهرپور

»موسیقی هفته«

»کتاب هفته«

معــرفی آران و بیدگــل 
به عنوان شهــر نمــونه قرآني کشور 

روزی بود...

روی خط فرهنگ هفت روز بر هنر ايران و جهان چه گذشت!

به بهانه اکران کیفر
مصطفی زمانی؛ از قاب تلويزيون تا پرده نقره ای سينما

»فیلم هفته«


