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فرمانده پلیس راه اس��تان 
اصفهان، اس��تفاده از رانندگان 
غیرحرف��ه ای و خودروه��ای 
اردوه���ای  در   نامن��اس��ب 
دانش آموزی و دانشجویی را 
ممنوع اعالم کرد. سرهنگ علی 

نیکبخت به خبرنگار ایرنا گفت: آموزش و پرورش...
  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مدی�����ر ام��ور زراعت 
 س��ازمان جه��اد کش��اورزي 
چهارمحال و بختیاري گفت: 
پیش بیني مي شود تولید گندم 
در سال زراعي جاري در این 
اس��تان به م��رز 145 هزار تن 

برسد. مسعود میرزایي در گفتگو با فارس در شهرکرد اظهار داشت: از 
مجموع اراضي کشاورزي استان در سال زراعي...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

اصفه��ان   ف��رم��ان��دار 
گف��ت: دغدغه مه��م دولت، 
برقراري عدالت و برداش��تن 
فاصله هاي طبقاتي اس��ت که 
با اجرایي شدن قانون هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا ب��ه عدالت 

اجتماعي نزدیك تر مي ش��ویم. ب��ه گزارش فارس به نق��ل از روابط 
عمومي فرمانداري اصفهان، مظفر حاجیان در جلسه ستاد صیانت و 

حریم امنیت عمومي و حقوق شهروندي ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رهبر معظم انقالب:
رسانه ملي مي تواند مــرکز 
هدايت فکــري جــامعــه باشد

استاندار اصفهان خواهان تأمين
 ايمني خطوط انتقال نفت و گاز شد

وزیر امور خارجه:
4 ديپلمــات ربوده شده ايرانی 
به اسرائیل منتقل شده اند

صفحه 4

استاندار چهارمحال وبختیاري:
مديران استان از بین جوانان 

منصوب مي شوند

استفاده از راننده غیرحرفه اي 
و اتوبوس نامناسب 

در اردوهاي تحصیلي ممنوع است

هدفمند کردن يارانه ها
فاصله هاي طبقاتي را از بین مي برد

تولید گندم در چهارمحال و بختیاري 
به 145 هزار تن مي رسد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاري گفت: نسل 
جدی��د مدیران ج��وان در این اس��تان منصوب و 
مش��غول به کار خواهند ش��د. به گ��زارش ایرنا، 
علي اصغر عنابس��تاني در آیین تجلیل از جوانان 
نخب��ه شهرس��تان ش��هرکرد در جش��نواره جوان 
ایراني افزود: هنگام انتصاب مدیران جوان ممکن 
اس��ت برخي ها بخواهند انتقاد کنن��د اما باید به 
نس��ل جوان متعهد، متخصص و ب��ا ایمان اعتقاد 
راسخ داش��ت. وي تصریح کرد: جوانان در طول 
هشت سال دفاع مقدس گام هاي بلندي برداشتند 
و ب��راي حفظ کیان، میه��ن و انقالب از جان مایه 
گذاش��تند و جوانان نخبه ام��روز کمتر از جوانان 
دیروز نیس��تند و باید میدان مدیریتي را براي آنان 
فراهم کرد.عنابس��تاني یادآور ش��د: جواني براي 
انقالب اس��المي یك فرصت بزرگ است و باید 
از نیروي خالق و جوان کش��ور براي توس��عه و 
آباداني ایران اس��المي بهره گرفت و به جوانان در 
همه سطوح مدیریتي اعتماد داشت. به گفته وي، 
در دولت دهم با تالش رئیس جمهوري اس��المي 
ایران دایره مدیریت جوانان در کش��ور گس��ترش 
یاف��ت و اینك جوانان با اخ��الص و با ایمان در 
رشد علم و توسعه کشور حرف اول را در منطقه 

مي زنند.
وي تصریح کرد: استفاده از جوانان در مباحث 
مدیریت��ي و تصمی��م گیري باید ب��ه یك فرهنگ 
غالب تبدیل ش��ود و فرهنگ آن نهادینه ش��ود و 
از ش��عار دادن براي جوانان پرهیز کرد. عنابستاني 
تصری��ح کرد: علي رغم تالش بیش از س��ه هزار 
ش��بکه ماهواره اي خارجي در راس��تاي زدایش 
معنوی��ت و ملی��ت، هنوز جوانان ایران اس��المي 
با ایمان اس��توار براي آباداني و س��ربلندي ایران 
تالشي راسخ و خستگي ناپذیر را انجام مي دهند. 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاري گفت: الگوهاي 
دس��ت نیافتني براي برخي از جوانان در افق دور 
دس��ت قرار دارد و الگو سازي براي جوانان باید 

زمیني باشد. 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اصفهان در نظر دارد 
امور مربوط به جایگاه شرکتی شماره 1 ناحیه نائین شامل 
تعمیرات   – نفتی  عملیات خرید و عرضه فرآورده های 
خدمات   – تجهیزات  و  تأسیسات  نگهداشت   – جزئی 
ایمنی – بهداشت محیط زیست – نظافت و فضای سبز را 
بصورت حجمی با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به 

شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف( محل انجام کار

جایگاه شرکتی شماره 1 نائین
ب( شرایط شرکت های متقاضی

1 – داشتن شخصیت حقوقی 
2 – داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

3 – داشتن تجهیزات، امکانات و تخصص الزم، توانایی 

فنی و مالی کافی جهت انجام کار موضوع مناقصه.
امور  و  کار  وزارت  کار  صالحیت  تأییدیه  ارائه   –  4

اجتماعی
متقاضیان می توانند بمدت 10 روز پس از درج آگهی 
فراخوان نوبت دوم جهت تحویل اسناد مناقصه به آدرس 
بنزین  پمپ  نظر- جنب  چهارراه  باال،  چهارباغ  اصفهان، 

واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه  مبلغ  است  ذکر  شایان 
چهارده  مبلغ  حروف  به  )تکرار  ریال   14/000/000
میلیون ریال تمام( می باشد. ضمناً هزینه درج آگهی از 

برنده مناقصه دریافت می گردد.
HTTP://ISFAHAN.NIOPDC.IR

آگهی فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم 
)نوبت اول شماره 800/5240(

به تعدادی نیروی دفتری خانم تمام وقت و نیمه وقت با پورسانت 
عالی یا حقوق ثابت 100 الی 200 هزار تومان نیازمندیم.

نیروی دفتری خانم نیمه وقت با پورسانت عالی یا حقوق ثابت 100 الی 
200 هزار تومان نیازمندیم.

آگهی استخدامآگهی استخدام

7866178                                       0913 294 4717 7866102                                        0913 710 4852

 با مصرف بی رویه برق، این عنصر حیاتی را 
به هدر ندهیم.

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2873/ش مورخ 89/1/18 
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام عملیات نظافت و امور 
خدماتی جهت کلیه قسمت های ساختمان و محوطه پایانه مسافربری برون شهری شهرداری 
شاهین شهر و تأسیسات جانبی آن به مجری واجد شرایط با اعتبار اولیه 300/000/000 ریال 

اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به 
واحد حسابداری شهرداری شاهین شهر مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز شنبه مورخ 89/4/26 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(

ناصر نفری - شهردار شاهین شهر 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه اصفهان

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
م الف/ 4870
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وزی��ران امورخارجه کش��ورهای امریکای التین و ح��وزه کارائیب در 
نشست مش��ترک خود در کاراکاس تأسیس یك س��ازمان جدید منطقه ای 
ب��دون حضور امریکا و کانادا را تصویب کردند. ب��ه گزارش واحد مرکزی 
خبر از کاراکاس، در این نشس��ت که ریاست نیکالس مادورو وزیر خارجه 
ونزوئال برگزار ش��د شرکت کنندگان ضمن پیگیری توافقات جلسه گذشته 
این اجالس در مکزیك، ایجاد یك س��ازمان منطقه ای کشورهای امریکایی 
بدون حضور امریکا و کانادا را اعالم کردند. به این ترتیب کشورهای امریکای 
التین و منطقه کارائیب سازمانی را ایجاد خواهند کرد که در آن جایی برای 
امریکا و کانادا نخواهد بود. هنریکه آنخل از اکوادور در اینباره گفت: هدف 
از تأس��یس این س��ازمان ایجاد و همبستگی بیشتر میان کشورهای منطقه و 
نی��ز کاهش نفوذ امریکا در امور داخلی کش��ورهای امریکای التین و حوزه 
کارائیب است. خورخه الواردو نیز از کشور بولیوی ضمن انتقاد از سیاستهای 
دولتمردان امریکایی تأکید کرد: ما در امریکای التین و کش��ورهای کارائیب 
شاهد دخالتهای امریکا هستیم، در آن سوی کره زمین هم مقامات واشنگتن 
در امور داخلی کش��ورهای خاورمیان��ه دخالت می کنند. ملتها و دولتها این 
همه خودخواهی را نمی پذیرند. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئال نیز در 
آئین اختتامیه این نشست با اشاره به اینکه نفوذ امریکا در کشورها سبب فقر، 
وابستگی و عقب افتادگی شده است خواستار تالش بیشتر کشورهای منطقه 
برای توقف دخالتهای اس��تعماری امریکا شد. از دیگر موضوعات مهم این 
نشست بررسی تغییرات آب و هوا، بحران مالی، تولید و مصرف بهینه سوخت 
و انرژی و نیز موضوعات اجتماعی بود. س��ی و س��ه کشور منطقه امریکای 

التین و حوزه کارائیب جزء این سازمان منطقه ای هستند.

س��ازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای با اش��اره به دستورهای اخیر 
از س��وی رژیم صهیونیس��تی برای تخریب خانه های مسکونی فلسطینیان 
در مناط��ق مختل��ف کرانه باختری و تبعید فلس��طینیان از بی��ت المقدس، 
 خواستار توقف این اقدامات شد. به گزارش ایرنا از امان، در این بیانیه آمده 
اس��ت: در پی صدور دس��تورهایی از سوی مقامات اس��رائیلی، 17 خانواده 
فلس��طینی ب��ه زودی از خانه و کاش��انه خود محروم می ش��وند. این بیانیه 
افزود: براس��اس آمارهای منتشر ش��ده از سوی سازمان ملل، 600 فلسطینی 
که بیشتر از نصف آنها کودک هستند پس از صدور دستور از سوی مقامات 
اس��رائیلی خانه های خود را از دس��ت دادند. عفو بین الملل گفت: براساس 
قوانین اس��رائیلی این خانواده ها حق ندارند خانه های جایگزین در اختیار 
داش��ته باشند و این بدین معنی است که بس��یاری از آنها آواره می شوند. از 
 س��وی دیگر فیلیب لوتر مدیر برنامه خاورمیانه و ش��مال آفریقا در سازمان 
عفو بین الملل گفت: دستور تخلیه خانه های فلسطینیان یك نمونه از نقض 
حقوق فلس��طینیان در زمینه داشتن مسکن مناسب است و مقامات اسرائیلی 
باید دس��تور تخلیه و تخریب خانه فلس��طینیان را ف��وراً متوقف کنند. وی 

 

افزود: فلسطینیانی که در مناطق اشغال شده زندگی می کنند در زمینه ساخت 
و س��از خانه با محدودیت های سختی روبه رو هس��تند و در شرایط بدی 

زندگی می کنند و عماًل از خانه و کاشانه خود آواره می شوند.

من�ابع بی�مارس��ت�ان 
بهمن لبنان، اعالم کردند: 
عالمه سید محمدحسین 
فضل اهلل از مراجع شیعه 
لبنان روز یکشنبه پس از 
عمري مبارزه و حمایت از 
مقاومت اسالمي در لبنان 
جان به جان آفرین تسلیم 
کرد. به گ��زارش ایرنا از 
بی��روت، عالمه فضل اهلل 

که 14 روز به دلیل بیماري کبد در بیمارستان بهمن در ضاحیه جنوبي شهر 
بیروت بستري شده بود، از روز جمعه گذشته به دنبال خونریزي داخلي وارد 

کما کامل شد و تنها با تنفس مصنوعي به حیات خود ادامه مي داد.

دبی��رکل اتحادی��ه عرب ب��ر ض��رورت موضعگیري واح��د عربي در 
 قب��ال توقف روند صلح و مانع تراش��ي هاي رژیم صهیونیس��تي تأکید کرد. 
به گزارش فارس به نقل از روزنامه سعودي الریاض، عمرو موسي دبیرکل اتحادیه 
 عرب در سفر به لبنان و پس از دیدارش با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان 
گفت: م��ا )عربها( نیازمند یك موضع گیري ]یکپارچ��ه[ در مقابل مخالفت 
اسرائیل با طرح ابتکاري صلح عربي، توقف روند صلح و تداوم اشغال اراضي 
عربي هستیم. طرح ابتکاري صلح عربي که دولت هاي عربي آن را در نشست 
بیروت در س��ال 2002 تأیید کردند، تالش��ي براي تحقق صلح در منطقه به 
پیش��نهاد عربستان سعودي بود که در س��ال 2004 در نشست ریاض نیز به 
تأیید و تصویب تمام کشورهاي عربي رسید. هدف از این طرح، پایان دادن 
به درگیري عربي و اسرائیلي است و براساس آن، در مقابل عقب نشیني کامل 
اسرائیل از اراضي اشغالي عربي از جمله قدس شرقي، عادي سازي روابط با 
اسرائیل از سوي تمام کشورهاي عربي آغاز خواهد شد. دبیرکل اتحادیه عرب 
در نشس��ت خود با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان، آغاز جنگ جدید در 
منطقه را بعید دانست و اخبار منتشر شده مبني بر حمله احتمالي اسرائیل به 

خاک لبنان را مبالغه آمیز دانست.

ژنرال دیوید پترائوس امروز رس��ماً جانشین مك کریستال فرمانده برکنار 
ش��ده نیروهاي ناتو و امریکا در افغانستان مي شود. او طي سخناني در آستانه 
آغاز مأموریت خود در کابل تأکید کرد: هیچ چیز در مورد مشکل افغانستان ساده 
نیست. به گزارش ایرنا، شبکه خبري یورونیوز گفت: پترائوس با اعالم این امر 
ضمن ارائه تصویري از آنچه پیش روي اوست نشان داد سعي دارد اعتماد خود 
را به نیروهاي افغانستان نشان دهد. این اعتمادسازي به دنبال نارضایتي افغانها از 
برکناري مك کریستال ناشي مي شود. فرمانده جدید ناتو در افغانستان با نشان 
دادن آگاهي خود از داوریهاي جنگ افغانستان کوشش مي کند سهم نیروهاي 
افغان را در مبارزه با طالبان پررنگ کند که عالوه بر تالش براي جلب حمایت 
آنها تأکیدي باشد بر برنامه امریکا براي خروج هرچه سریع تر از افغانستان و کار 
را به نیروهاي بومي سپردن. براساس این گزارش، بسیاري از بلندپایگان دولت 
افغانستان نارضایتي خود را از کنار گذاشتن مك کریستال پنهان نکردند امري که 

قطعاً کار را براي فرمانده تازه وارد سخت مي کند.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم 
انقالب رس��انه ملی را، مرکز هدایت فکری جامعه 
برشمردند و با اشاره به تعبیر حضرت امام خمینی 
)ره( درباره صداوسیما افزودند: این دانشگاه بزرگ 
باید همچون قله ای عظیم و سرچشمه ای همیشه 
جوش��ان، زالل معارف الهی – انسانی – اجتماعی 
– فرهنگی و سیاس��ی را در زندگ��ی مردم جاری 
س��ازد، که این جایگاه بسیار مهم تکالیفی اساسی 
را در مقابل مسئوالن، دست اندرکاران و همکاران 
هنرمند صدا و سیما قرار داده است. به گزارش ایرنا، 
رئیس سازمان صدا و سیما و جمعی از کارگردان، 
نویس��ندگان،  هنرمندان و دست اندرکاران نمایشی 
صدا و س��یما با رهبر معظم انق��الب دیدار کردند. 
ایشان در این دیدار جایگاه رسانه ملی و به خصوص 
بخش »هنرهای نمایشی و فیلم و سریال« را، مهمتر 
از ه��ر زمان دیگر دانس��تند و با تش��کر صمیمانه 
از تالش��های ارزن��ده مدیران و هنرمندان رس��انه 
 مل��ی در این زمینه افزودند: با اس��تفاده از امکانات 
س��خت افزاری و ن��رم افزاری از جمل��ه تاریخ و 
فرهنگ جذاب و پر فراز و نش��یب ایران، می توان 
فاصله زیاد وضع موجود با وضع مطلوب را کاهش 
داد و پر کرد. رهبر انقالب اسالمی، هنرهای نمایشی 
 را در ن��گاه راهب��ردی به نقش رس��انه در عرصه 
فرهنگ سازی، بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند: 
واقعیات نشان می دهد صدا و سیما و به ویژه بخش 
هنرهای نمایشی، نقش بسیار مهمی در حال و آینده 
کشور بر عهده دارند. رهبر انقالب اسالمی، استفاده 
دش��منان ملت ایران را از هنرهای نمایش��ی برای 
تأثیرگذاری در افکار عمومی، نشانه ای از ظرفیت 
عظیم اینگونه هنرها دانس��تند و خاطرنشان کردند: 
ملت ب��زرگ، زنده و هدفمند ایران، دارای پیامهای 
ناب و سعادت آفرینی است و از این لحاظ نیز باید 
حقیقتاً در اعتالی هنرهای نمایش��ی اهتمام ورزید 
و در ای��ن زمینه س��رمایه گذاری م��ادی و معنوی 
کرد. ایشان، با اشاره به سخنان برخی هنرمندان در 
این دیدار درب��اره دغدغه های روحی و روانی در 
ساخت آثار هنری و نیز مشکالت ناشی از پرداختن 
ب��ه برخی انتقادات افزودند: روح هنرمند، لطیف و 
ظریف است اما هنرمندان در این زمینه حساسیت 
زیادی نشان ندهند و با اعتماد به نفس به کار بسیار 
مه��م خود بپردازند. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، 
عبور از خط قرمزه��ای اخالقی، دینی و فرهنگی 
 را دارای ضررهای فراوان خواندند و خاطرنش��ان 
کردند: در برخی س��ریالها، نیازی به طرح اینگونه 
موارد، اصوالً وجود ندارد و به هر حال مسائلی که 
شرع مقدس الزم دانسته است، در تولیدات هنری 

کاماًل رعایت شود. ایشان، ترویج ارتباط غلط زن و 
مرد را از جمله مس��ائل کاماًل غیرالزم برشمردند و 
در تشریح مفهوم صحیح انتقاد به عنوان یك عنصر 
ض��روری افزودند: به م��وازات طرح نقاط منفی و 
تاری��ك جامعه، باید با طرح نقاط مثبت و ترس��یم 
مبارزه ش��خصیتها و قهرمانهای سریال با زشتی ها 
و پلیدیه��ا، به گونه ای عمل کرد که در نهایت، آن 
نقاط منفی، طرد و مغلوب شوند چرا که در غیر این 
صورت، طرح نقاط منفی، عماًل به نق زدنهای مکرر 
و س��یاه نمایی تبدیل می شود و در جامعه یاس و 
نومیدی ترویج می کند. رهبر انقالب اس��المی در 
همین زمینه افزودند: در هر داستان وسرگذشتی، در 
چالش خیر و ش��ر، انگیزه های سالم موجود برای 
مبارزه با جریان شر نیز، هنرمندانه به تصویر کشیده 
ش��ود تا فض��ای واقعی جامع��ه در ذهن مخاطب 

ترسیم شود.
ایش��ان ایس��تادگی تاریخ��ی ملت ای��ران در 
مقابل جبهه اس��تکبار را منش��أ دش��منی صریح و 
 آش��کار قدرتهای ب��زرگ با این مل��ت خواندند و 
افزودن��د: دوران کنونی از لحاظ سیاس��ی دورانی 
استثنایی است اما بدون تردید ملت بزرگ ایران این 
گذرگاه دش��وار را نیز پشت سر خواهد گذاشت و 
در هر حرکتی از جمله آثار هنری و نمایش��ی باید 
واقعیت مس��لم این دوران تاریخی، یعنی دشمنی 
قدرته��ای زورگو با ملت ایران را در نظر داش��ت 
و نق��ش خود را در مقابله با این دش��منی ایفا کرد. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای دروغهای فضاحت 
بار دش��منان ملت ای��ران را در زمینه دمکراس��ی، 
 حقوق بش��ر و همکاری با ملتها یادآور ش��دند و 
افزودند: کسانی که سالح و مواد شیمیایی را برای 

جنایت آفرینی در حق ملت ایران، در اختیار صدام 
قرار می دادند امروز ش��بکه های به ظاهر فرهنگی 
تشکیل می دهند تا همان هدف را دنبال کنند و این 

واقعیت نباید از چشم کسی پوشیده بماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با اش��اره به تاریخ 
کهن این س��رزمین ملت ایران را از لحاظ تاریخی 
ملتی حقیقتاً عفیف و نجیب خواندند و با یادآوری 
تالش بی وقفه ش��بکه های بیگانه برای شکستن 
حری��م عف��اف و حجاب و وی��ران ک��ردن بنیان 
خان��واده در ایران افزودن��د: آنهایی که با این ملت 
ادعای دوستی می کنند با تولید فیلمهای سینمایی 
و تلویزیونی ضد ایرانی، دش��منی خود را با تاریخ 
و فرهن��گ این ملت پرافتخار آش��کار کرده اند و 
در چنین شرایطی، هر کار نمایشی سیاسی، باید با 
هوش��یاری کامل صورت گیرد تا در جهت اهداف 
دشمن نباش��د. رهبر انقالب اس��المی در تشریح 
انتظ��ار رهبری نظ��ام از جامعه هنرمن��دان به ویژه 
 دس��ت اندرکاران عرصه های فیلم و سریال تأکید 
 کردن��د: اگر ش��ما در آث��ار خود با هوش��یاری و 
دشمن شناسی، ایستادگی تاریخی ملت ایران را به 
زیبایی ترسیم کنید، خود، قهرمان یك داستان حقیقی 
می شوید و اثر نمایشی شما نیز مطمئناً جذاب تر 
و گیرات��ر خواهد بود و این مس��أله ای اس��ت که 
 از جامع��ه هنرمندان و به وی��ژه هنرمندان فعال در 
صدا و س��یما توقع می رود. ایش��ان ب��ا قدردانی 
 از تالش��های فاخر و ارزش��مند هنرمن��دان توانا و 
دس��ت اندرکاران س��ریالها و فیلم های تلویزیونی 
افزودند: در پش��ت هر لحظ��ه این گونه آثار فاخر، 
دریای��ی از کار و تالش و ابتکار و خالقیت وجود 

دارد و باید واقعاً قدردان این گونه کارها بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینکه چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده به دست عوامل 
رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، به اسرائیل منتقل 
ش��ده اند، از کشورهای مستقل و مجامع بین المللی 
و حقوق بش��ر خواست درباره این موضوع و آزادی 
این دیپلماتها اقدام کنند. به گ��زارش واحد مرکزی 
خبر، متکی در مراس��م بیس��ت و هشتمین سالگرد 
ربوده شدن این چهار دیپلمات ایرانی در وزارت امور 
خارجه گفت: وجود جنگ خانمان سوز داخلی در 
س��الهای 1975 تا 1989 در لبنان، حاکمیت دولتهای 
ضعیف و تحرک گسترده احزاب و گروههای سیاسی 
و نظامی در این کشور، اشغالی بودن بخش عمده ای 
از خ��اک لبنان و منطقه وس��یعی از بیروت از جمله 
محل به اسارت گرفته شدن دیپلماتهای ایرانی، وقوع 
انفجارهای مهیب و ادامه روند انتقام گیری گروهها و 
طوایف دینی و سیاسی از یکدیگر و پاسخگو نبودن 
رژیم صهیونیستی، همگی عواملی است که سرنوشت 
تعداد قابل توجهی از شهروندان لبنانی و اتباع خارجی 
را در هال��ه ای از ابهام ف��رو برد. وزیر امورخارجه با 
بیان اینکه این علل و عوامل موجب ش��د هیچ گونه 

اطالع دقیقی از سرنوشت و وضع آنان وجود نداشته 
باشد افزود: دستیابی نداشتن به اطالعات دقیق و متقن 
درباره دیپلماتهای ایرانی به این دلیل است که هیچ یك 
از احزاب و شخصیتهای لبنانی هیچ گونه اطالعات 
صحیحی از این افراد در دست ندارند یا اینکه برخی 
 از پذیرش مس��ئولیت مس��تقیم در این باره سر باز 
می زنند. متکی گفت: در عین حال این گونه نیست 

ک��ه اطالعاتی در ای��ن خصوص به دس��ت نیامده 
باش��د؛ جمهوری اس��المی ایران تاکنون اطالعات 
مفی��دی ب��ه دس��ت آورده اس��ت حاک��ی از اینکه 
دیپلماتهای مذکور در پی بازداشت موقت به دست 
نیروهای فاالنژ که مورد حمایت رژیم صهیونیستی 
 در منطق��ه جونیه لبنان هس��تند، به اس��رائیل منتقل 

شده اند.   

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: شبکه 
ملی اینترنت به این معناست که یك شبکه گسترده 
با پهنای باند زیاد در داخل کشور برای پاسخگویی 
به نیازهای دول��ت الکترونیك در فازهای مختلف 
راه اندازی ش��ود که فاز اول آن را امیدواریم امسال 
بتوانیم به نتیجه برس��انیم. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، رضا تقی پور تصریح کرد: شبکه ملی اینترنت 
در کل برنامه ای است که حداقل 3 تا 4 سال به طول 

خواهد انجامید و در طول برنامه پنجم با توسعه ها 
در فازهای مختلف به صورت کامل محقق خواهد 
ش��د. وی درباره کاهش قیم��ت اینترنت نیز اظهار 
داشت: در حال حاضر اینترنت خانگی برای کاربران 
مستقیماً از جانب وزارت ارتباطات ارائه نمی شود 
 و بخش خصوصی این خدمات را به کاربران ارائه 
م��ی کند اما ارائ��ه این خدم��ات از جانب وزارت 
ارتباطات را در دست بررسی داریم و پیشنهادهایی 

هم به کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شده 
است تا در آن بخشی که مربوط به زیر ساخت است، 
قیمت ها کاهش یابد و این هم به زودی محقق خواهد 
شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: به دنبال 
کاه��ش قیمت ها در زیر س��اخت های مخابراتی، 
اپراتورهایی هم که به کاربران نهایی این خدمات را 
ارائه می دهند، در صورتی که توافق کنند این کاهش 

قیمت هم برای آنها اعمال خواهد شد.   

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس تأکید ک��رد: در طرح یك فوریتی 
صیانت از دس��تاوردهای هس��ته ای ایران و مقابله 
ب��ا توطئه های امری��کا و انگلیس، انواع و اقس��ام 
روش های مقابله به مثل با تحریم ها و قطعنامه اخیر 

شورای امنیت دیده شده است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، کاظ��م جالل��ی در جمع 
 خبرن��گاران، ب��ا بیان اینکه بررس��ی ای��ن طرح از 
س��ه شنبه هفته جاری در کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی آغاز می ش��ود، گف��ت: کاهش 
سطح روابط، بازرسی کشتی ها و تغییر در رفتار از 

جمل��ه راه های مقابله به مثل با اعمال کنندگان این 
تحریم ها خواهد بود.

جالل��ی از ارائه حدود 40 پیش��نهاد از س��وی 
نمایندگان ب��رای این طرح خب��ر داد و گفت: این 
پیشنهادات نشانگر آن است که مجلس و نمایندگان 
درب��اره نوع توطئه هایی که غرب به رهبری امریکا 
و س��ردمداری افراطیون صهیونیست ها انجام داده، 
حساس هس��تند. نماینده مردم شاهرود در مجلس 
تأکید کرد: کمیسیون تالش می کند ظرف چند هفته 
با حضور مسئوالن کشور این طرح را به جمع بندی 
نهایی برساند و گزارش آن را به صحن علنی مجلس 

ارائه کند.
وی با اش��اره به تحریم های جدیدی که امریکا 
در شورای امنیت و در مجالس این کشور علیه ملت 
ایران دنبال می کند، تصریح کرد: راهی که امریکا در 
دولت مدعی تغییر درخصوص ایران در پیش گرفته، 

راه غلطی است.
جاللی افزود: مس��یری که می توانست با بیانیه 
ته��ران به بازی برد � برد تبدیل ش��ود ب��ا اقدامات 
غربی ها به سمت افراط گرایی و اقدامات عجوالنه 
پیش رفت که مسوولیت آن متوجه کسانی است که 
از این فرصت تاریخی بیانیه تهران استفاده نکرده اند.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

چالشهای پیش روی رژیم صهیونیستی 
در عراق جدید

در  ــران  ای ــترده  گس ــکاری  هم
بازسازی عراق

به اعتق��اد بس��یاری از تحلیلگران، 
علی رغ��م مخالفت هایی ک��ه جمهوری 
 اس��المی  ایران با حمله امریکا به عراق 
داش��ت، اما با گذش��ت زمان به یکی از 
فعال تری��ن کش��ورها در امر بازس��ازی 
ع��راق تبدی��ل ش��ده اس��ت. عالوه بر 
قرابت ه��ای فرهنگ��ی نزدیکی که ملت 
ای��ران و عراق دارند، همجواری این دو 
کش��ور فرصتی ایجاد ک��رده تا عراق از 
ظرفیت های جمهوری اسالمی در امور 
اقتص��ادی و انرژی، تجارت و بازرگانی 
و همچنین فرهنگی و اجتماعی به نحو 
احسن اس��تفاده کند که منجر به حضور 
فعال ایرانیان در آن کش��ور شده است. 
جمه��وری اس��المی ایران س��عی کرده 
با اع��زام زائران ب��ه عتب��ات عالیات و 
ارتباط سازنده با مراجع نجف از جمله 
آیت اهلل  سیس��تانی مرجع عالیقدر جهان 
تش��یع، ارس��ال کمك های معیش��تی به 
آس��یب دیدگان جنگ، رفتار دوستانه ای 
با دولت عراق داش��ته باش��د، امری که 
ش��دیداً با منافع صهیونیست ها تعارض 
دارد. بنابرای��ن هرچ��ه رواب��ط ایران و 
عراق مستحکم تر باشد، محدودیت ها و 
دشواریهای رژیم صهیونیستی برای نفوذ 

در این کشور نیز بیشتر خواهد شد.
نگرانی ترکیه از استقالل کردها

از معدود کش��ور های منطقه  ترکیه 
خاورمیانه است که روابط دوستانه ای با 
رژیم صهیونیستی داشته که در روزهای 
اخیر به دلیل حمله کماندوهای این رژیم 
به کش��تی امدادرس��انی آزادی به مردم 
غزه و کشته شدن چند تن از نمایندگان 
مجلس ترکیه، اندکی خدش��ه دار ش��ده 
است اما این حسن روابط برای اسرائیل 
اهمیت بس��یاری داشته اس��ت. یکی از 
نگرانی ه��ای بنیادی��ن ترکی��ه در عراق 
اس��تقالل کردها بوده است. شاید ایجاد 
یك سیس��تم سیاس��ی فدرال در عراق 
برای ترک ها قابل تحمل باش��د، اما آنها 
استقالل کردها را قابل تحمل نمی دانند، 
چراکه با استقالل آنها این احتمال قوی 
وجود دارد که س��ناریوی مشابهی مورد 
توج��ه کردهای ترکیه قرار گیرد و بدین 
ترتی��ب تمامیت ارضی ترکی��ه را مورد 
تهدید قرار دهد. تحرکات اخیر اسرائیل 
در کردس��تان عراق از س��وی ترک ها به 
مثابه اقدامی کاماًل غیردوستانه تلقی شده 
و موجبات خشم آنها از صهیونیست ها 
را برانگیخته است. هرچند که در شرایط 
حاضر باتوجه به فدرالیزه ش��دن عراق، 
بحث اس��تقالل ارضی ب��رای کردهای 
عراق اولویت ندارد و هرچند که با روند 
اصالحات سیاس��ی در ترکیه و احتمال 
فدرالیزه ش��دن این کشور در آینده که به  
احتمال زیاد با پیوستن ترکیه به اتحادیه 
اروپ��ا همراه خواهد ب��ود، تدریجًا ایده 
اس��تقالل طلبی در می��ان کردهای ترکیه 
نی��ز به تحلیل م��ی رود، اما در ش��رایط 
فعلی تحرکات اسرائیل در شمال عراق 
نه تنها نگرانی دولت ترکیه، بلکه نگرانی 
بخش عمده ای از مردم و فعاالن سیاسی 
 غیرکرد ع��راق را برانگیخته اس��ت. از 
این  رو امروزه مقامات تل آویو در مورد 
اینکه پروژه آنها در عراق به چه س��مت 

و س��ویی س��وق خواهد یافت و اینکه 
آیا دس��تاوردهای ناش��ی از آن بیشتر از 
هزینه های آن خواهد بود، به  جمع بندی 
مشخصی نرس��یده اند. از استراتژی های 
رژی��م صهیونیس��تی ای��ن ب��وده که تا 
جایی که امکان دارد میان چهار کش��ور 
ایران، ترکیه، عراق و سوریه تنش ایجاد 
کند، اما با اقدامات اخیر اس��رائیلی ها در 
عراق ممکن اس��ت این چهار کشور به 

هم سویی بیشتری کشیده شوند.
ــیدن جریان ناهمسو  به قدرت رس

با رژیم صهیونیستی در عراق
پ��س از انتخابات ژانوی��ه 2005 در 
ع��راق و متعاق��ب آن انتخ��اب ابراهیم 
جعفری به نخس��ت وزیری عراق، پس 
از آن نخس��ت وزیری ن��وری المالکی 
و در ح��ال حاضر تش��کیل بزرگ ترین 
فراکس��یون رد پارلمان جدید و انتخاب 
مجدد نخس��ت وزیر و تش��کیل دولت 
آین��ده عراق، واضح اس��ت ک��ه جریان 
اکثریت شیعه در عراق حاضر به استقبال 
از دخالت رژیم صهیونیستی در مسائل این 
کشور نیستند. در دوره نخست وزیری ایاد 
عالوی ، پس از دیدار وی با سیلوان شالوم 
وزی��ر خ�ارجه رژیم صهیونیس���تی در 
حاشیه نشست س��الیانه مجمع عمومی 
س��ازمان ملل برخی گروه های عراقی از 
جمله حزب الدعوه  ع��الوی را خائن و 
انورس��ادات عراق نامیدند. حال، پس از 
انتخابات ه��ای متع��دد کس��ی س��کان 
نخس��ت زویری در ع��راق را در اختیار 
دارد ک��ه از اعض��ای حزب الدعوه بوده 
و قراب��ت فک��ری زیادی ب��ا گروههای 
مقاوم��ت دارد که ب��ه هیچ وجه حضور 
صهیونیس��ت ها را ب��ر نم��ی تابد. حتی 
جالل طالبان��ی رئیس جمهور عراق نیز 
صریحاً اعالم کرده که به رغم اینکه هیچ 
دشمنی میان عراق و رژیم صهیونیستی 
وجود ندارد، اما عادی س��ازی روابط با 
این رژیم به پذیرش طرح صلح اعراب 
ازس��وی تل آوی��و منوط اس��ت. بدین 
ترتیب ب��ا وجود کنترل اش��غالگران بر 
عراق و خواس��ت دولت عراق مبنی  بر 
تداوم حضور آنها تا زمان تس��لط  کامل 
نیروه��ای عراقی بر امنیت این کش��ور، 
موضع دولت ع��راق در قبال این رژیم 
چندان متفاوت از سایر اعراب ناسازگار 

با صهیونیست ها نیست.
ــای  طـــرح ه ــای  محدودیت هــ

خاورمیانه ای امریکا
طرح های خاورمیانه ای امریکا درحالی 
از س��وی مقامات کاخ سفید مطرح شده 
که عالوه بر اعراب حتی اغلب اروپایی ها 
نیز از آن به گرمی استقبال نکردند. عراق 
که س��کوی آغاز اجرای طرح خاورمیانه 
بزرگ امریکا تلقی می شد، چنان با بحران 
امنیت��ی مواجه  ش��د که به  نظر می رس��د 
حتی پ��س از تأمین آرام��ش و امنیت در 
این کش��ور، احتم��ال اجرای پ��روژه ای 
ش��بیه به عراق در سایر کشورهای منطقه 
بس��یار پایین است. مقامات کاخ سفید به 
این نکته که شکل گیری دموکراسی امن، 
امری تدریجی و زمان بر است، نزدیك تر 
می ش��وند. ازای��ن رو ح��ل  و فصل کامل 
مش��کالت اعراب و رژیم صهیونیس��تی 
نیز در کوتاه مدت بعید به نظر می رس��د و 
رؤیاهای مقامات تل آویو در انتقال نفت به 
سرزمین های اشغالی تحقق نخواهد یافت.
پایان

نماینده مردم کرج در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: نخس��تین پارک طبیعت و 
حی��ات وحش خاورمیانه و کش��ور در ارتفاعات کرج با نام البرز احداث می ش��ود. 
 پارک طبیعت و حیات وحش البرز در ارتفاعات حصار ویسه و کالک باال به مساحت 

چهار هزار هکتار ساخته خواهد شد.
فاطم��ه آجورلو در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: این پارک ابتدا در فضایی به مس��احت 
چهار هزار هکتار در س��ه فاز احداث می ش��ود و به هش��ت هزار هکتار گس��ترش 
می یابد.وی خاطرنش��ان کرد: این پارک اولین مجموعه گردش��گری طبیعت و حیات 
 وحش در کش��ور و خاورمیانه خواهد بود که به این وس��عت ساخته می شود.آجورلو 
گفت: کار مطالعاتی احداث این پارک از حدود ش��ش س��ال پیش آغاز شده و هیأت 

امنای متخصص و مسئول برای این کار در نظر گرفته شده است.
عضو هیأت امنای نظارتی پارک طبیعت و حیات وحش البرز نیز گفت: این طرح 
در س��ه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف ش��ده که در صورت اخذ 
مجوزهای الزم و تخصیص اعتبارات برنامه کوتاه مدت می تواند یك ساله، میان مدت 

هفت ساله و بلند مدت 10ساله اجرا شود.
نادر رضا نوری افزود: هنوز بودجه برای این طرح تعریف نشده است ولی باتوجه 
به نظر مس��اعد رئیس س��ازمان محیط زیست کشور و درخواس��ت نماینده کرج، باید 

بودجه ملی برای طرح در نظر گرفته شود.
وی گفت: زیرس��اختهای مناس��ب ب��رای مطالع��ه، طراحی و اج��رای این طرح 
ب��رای ورود س��رمایه گ��ذاران خصوص��ی و عالقه من��دان محیط زیس��ت و طبیعت 
پیش بینی ش��ده اس��ت. ن��وری ادامه داد: در ای��ن پارک بخش��های مختلف همچون 
ب��اغ پرن��دگان، دریاچه مصنوعی، پ��ارک حیات وحش حیوان��ات داخلی و خارج از 
کش��ور مثل حیوان��ات ق��اره آفریقا و همچنی��ن بخش��های علمی، آزمایش��گاهی و 
کارگاه��ی مختل��ف و گردش��گری ایجاد می ش��ود. وی افزود: این پ��ارک گنجایش 
 خدم��ات دهی به حدود 15میلیون نفر از بازدید کنندگان اس��تانهای اطراف را خواهد 

داشت.

حرکت خزنده رژيم صهیونیستي براي 
انتقال نفت عراق به سرزمین هاي اشغالي 

)قسمت سوم(

تأسیس سازمان جديد امريکای 
التین بدون امريکا و کانادا

عفو بین الملل خواستار توقف تخريب 
خانه هاي مردم فلسطین شد

  عالمه سید محمدحسین فضل اهلل 
به ديار باقي شتافت

اتحادیه عرب:
نیازمند موضعگیري واحد درقبال 

توقف روند صلح هستیم

پترائوس: 
 مشکل افغانستان بدون افغانها 

قابل حل نیست

رهبر معظم انقالب:

رسانه ملي مي تواند مــرکز هدايت فکــري 
جــامعــه باشد

متکی:
4 دیپلمات ربوده شده ایرانی به اسرائیل منتقل شده اند

افتتاح مرحله اول شبکه ملی اینترنت تا پایان سال

سخنگوي کمیسیون امنیت ملي مجلس:
مجلس انواع مقابله به مثل با تحریم ها را پیش بیني خواهد کرد

جهان نما

نخستین پارک طبیعت و حیات وحش 
خاورمیانه، در کرج احداث مي شود
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مهدی فضیلت
از جهیزیه های عجیب و غریب تا مهریه های نجومی

امروزه یکی از بزرگترین مش��کالت جوانان، در امر ازدواج 
مهریه و جهیزیه اس��ت. روش متقابلی ک��ه خانواده ها در پیش 
گرفته اند جهیزیه س��نگین بدهند و در مقابل مهریه سنگین تر و 
داش��تن خانه و ماشین را برای داماد آینده شرط بگذارند. امروزه 
اقتص��اد ت��ا اعماق زندگی انس��انها نفوذ کرده و داش��تن مال از 

مهمترین شرایط ازدواج شده است.
 مالی که ب��ا آن جهیزیه های عجیب و غریب و مهریه های 
نجومی وضع و ترتیب داده ش��ود. این فرهنگ هر روز بیشتر از 
قبل بر فرهنگ س��اده زیستی و ازدواج آسان سایه می افکند، آه 
و فغ��ان بس��یاری از خانواده ها و جوانان از این رس��وم فراگیر 
بلند اس��ت؛ رس��ومی ک��ه هر روز ب��ه میزان مص��رف گرایی و 
مدگرای��ی افزایش یافته و چش��م و هم چش��می ها اف��راد را از 
چشم پوش��ی از آن باز می دارد. در جامعه امروز متأسفانه اکثراً 
دختران تمایل به داش��تن جهیزیه کامل و به روز و گرفتن مهریه 
باال برای فخرفروش��ی ب��ه فامیل دارند و پس��رها هم اگرچه از 
 جهیزیه کامل بدش��ان نمی آید ولی از مهریه های سنگین گالیه 

می کنند. 
متأس��فانه همین زیاده خواهی ه��ا در مورد مهریه و جهیزیه 
بس��یاری از رسوم خواس��تگاری را که می تواند به یك زندگی 
ش��یرین مبدل شود، برهم می زند. گاهی این مراسم در حد یك 
معامل��ه پیش می رود و اگر کس��ی تنها صدای افراد را بش��نود 
احساس می کند که یك معامله سنگین ملکی یا اقتصادی در راه 
است! سنجش ارزش انسان ها و زیستن در کنار هم به قدری از 

عش��ق و احساس فاصله می گیرد که به 
رفتاری تجاری نزدیك می ش��و، مهریه 
وس��یله ای می ش��ود برای فخرفروشی 
و جهیزیه هم افتخاری می ش��ود برای 
ع��رض اندام ع��روس به همس��االن و 
اقوام، فامیل هم س��عی می کنند پس از 
ه��ر ازدواج، رکوردی جدی��د در میزان 
جهیزیه و مهریه ثبت ش��ود! هر جا هم 
به ای��ن روش ها اعتراض ش��ود عنوان 
می کنند که مهریه یك س��نت پسندیده 
اس��ت و حتی پیامبر)ص( توصیه کرده 
ک��ه دخت��ر را بی مهریه ب��ه خانه بخت 
روان��ه نکنید اما نمی گویند مهریه مورد 
نظر رس��ول اکرم )ص( چ��ه میزان و یا 

جهیزیه حضرت زهرا)س( چه بود؟!
بله این سنت پسندیده در سایه چشم و همچشمی به سنگی 
بزرگ و سد راه ازدواج بدل می شود و برخی اوقات نیز قوانینی 
همچ��ون عندالمطالبه بودن آن و عدم توجه مردان به معنای آن، 
زندگی را در سراش��یبی قرار می دهد و گاهی هم عنداالستطاعه 
ب��ودن آن حق زنان را پایمال می کند. راس��تی مهریه باید به چه 
میزانی باش��د و به ج��ز مهریه چه چیزهایی پیوند زناش��ویی را 
اس��تحکام می بخشد که کم هزینه تر از مهریه باشد؛ و آیا هزینه 
ک��ردن میلیون ها تومان از س��وی خانواده ها برای جهیزیه های 
عجیب و غریب که هر روز براس��اس بدعت ها بر گس��تردگی 
آن افزوده می ش��ود از س��وی خانواده های ک��م بضاعت امری 
ضروری اس��ت؟ و آیا هزینه کردن نیمی از این مخارج جهیزیه 
ب��رای امور ابتدای��ی زندگی و یا پایه گ��ذاری ضروریاتی چون 

مسکن و اتومبیل بهتر نیست؟
البته تنها چیزی که در مراس��م خواستگاری و بله برون مورد 
نظ��ر قرار نمی گی��رد توانایی بازپرداخت مرد اس��ت. مثاًل مادر 
عروس خانم دوست دارد مهریه دخترش هزار سکه باشد و وقتی 
ب��ا مخالفت روبه رو می ش��ود می گوید: )مهریه را کی داده کی 
گرفته( و این جمله معروف اس��ت که یك اشتباه تاریخی بزرگ 
و س��بب فروپاش��ی بس��یاری از خانواده ها و ناکامی ازدواج ها 
اس��ت. در حالی که ام��روزه با قوانینی که وضع ش��ده مهریه را 
خیلی راحت می توان گرفت و اصاًل این حقی اس��ت که به زن 
داده شده و هر وقت اراده کند آن را به صورت امانتی که نزد مرد 
دارد می توان��د وصول کند اما زمانی این حق گرفتنی اس��ت که 
مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد وگرنه باید مدت مدیدی 

پش��ت میله ها آب خنك خ��ورده و تا آخر عمر هر ماه قس��ط 
مهری��ه و نفقه بدهد و بدتر از آن هم همان جمله معروف »مهرم 
 حالل و جانم آزاد« که خانه اش خراب آنکه این جمله را ابداع 

کرد. 
چرا باید مهریه آنقدر س��نگین باشد که مرد نتواند پرداخت 
کند و یا س��نگینی آن را وسیله ای برای آزار زن قرار دهد تا این 
جمله در دادگاه تکرار ش��ود و حق مسلم یك زن پایمال شود؟ 
البت��ه تمام خانم ها هم این جمل��ه را نمی گویند و تا دینار آخر 
مهری��ه را طلب می کنند و حتی در مواردی مش��اهده ش��ده که 
مهریه و مبلغ آن را پیش فروش می کنند و با وکالت به خریدار 
او را وادار به شکایت از شوهر می کنند و در این صورت دیگر 
آقا با عواطف زنانه و قانون سروکار ندارد بلکه با یك »شر خر« 
طرف اس��ت که پولش را می خواهد. چه بسیارند مردانی که به 
خاطر مهریه پش��ت میله های زندانند، مطمئن باش��ید آنها دیگر 

نمی گویند: کی داده و کی گرفته!
ــزرگ در مورد تعیین مهریه در  صحبت های یک مادرب

قدیم
مادربزرگ می گوید آن روزها حرف از س��که و باغ و ملك 

و این حرفها نبود.
بزرگترها دور هم جمع می شدند و حرفها را می زدند و به 
اصط��الح قباله را می بریدند و می دوختند! و بعد هم دو جوان 
را پای س��فره عقد می نشاندند، گاهی عروس تا پای سفره عقد 
ه��م از مهریه اش خبردار نمی ش��د! و این مهریه مبلغ پولی بود 
یا ملکی و باغی اگر داماد و یا پدرش مالی داش��تند، البته در آن 
روزها »ش��یربها« حتمًا مرس��وم بود و اص��والً جهیزیه را با پول 

شیربها تهیه می کردند! 
ام��روز دیگ��ر این س��نت حذف ش��ده اس��ت. مادربزرگ 
می گوی��د: این روزها مغزم از ش��نیدن مقدار جهیزیه ها و ادا و 
اصول های امروزی س��وت می کشد، مهریه من دو هزار تومان 
ب��ود ک��ه پدربزرگت یك روز بع��د از عقد، تم��ام و کمال نقداً 
پرداخت و س��الها کنار هم به خوبی و خوش��ی زندگی کردیم و 
من هم آن دو هزار تومان را در موقع تنگدس��تی در زندگی مان 
خرج کردم، اما حاال همه فکر می کنند مهریه ها و جهیزیه های 

بزرگ خوشبختی می آورد.
مادرب��زرگ می گوی��د: پس��رم بدان ه��ر چه این مس��ائل 
سنگین تر باش��د و خانواده ها بر سر آن بیشتر جروبحث کنند، 
زندگی ها کوتاهتر و خوش��بختی ها کمتر ش��ده و تخم کینه و 
نف��رت و دعواه��ای پ��س از ازدواج در دل دو خانواده و زوج 

کاشته می شود. 

جــوانان دم بخت بخــوانند
مهــریه دادنی نیست، امــا می گیــرند!

جامعه
میکروسکوپ عمومی

حوادث

سپهر اوحدی 
منتظر تاکس��ی بودم در ظهر برهوت و گرما هیچ اتومبیلی توقف نمی کرد، دنبال س��ایه ای گش��تم 
و کنار دیواری ایس��تادم، ناگهان دیدم پس��ربچه ای از مغازه داران و عابران چیزی طلب می کند لباس 
من��درس و ظاه��ر خاک آلودی داش��ت، هر کس جوری او را جواب می ک��رد، یکی می گفت: برو از 
بابات بگیر! یکی اصاًل محلش نمی گذاش��ت، مغ��ازه داری او را به بیرون پرتاب کرد! و کمتر عابرانی 
اندک پولی به او می دادند، من از دور همه وقایع را می دیدم... تا اینکه پس��رک 5 یا 6 س��اله به سراغم 
آم��د و گف��ت: آقا تو رو به خدا، ت��و را به ...، هزار تومان به من بده گفتم: ه��زار تومان را می خواهی 
 چ��کار کن��ی؟ گفت: می خواهم پف��ك و خوراکی بخرم، کم��ی فکر کردم و دیدم راس��ت می گوید 
هزار تومان را دیگر پفك و خوراکی هم نمی دهند به او گفتم: می دهم به ش��رطی که خوراکی ات را 
 بگیری و به خانه بروی، گفت: چش��م اما من پدر ندارم! گفتم: تو خودت مرد بزرگی می ش��وی و کار 
می کنی، س��عی نکن برای چیزی التماس کنی. باز گفت چش��م! پول را گرفت و رفت اما سماجت من 
نه به خاطر دنبال کردن پولم بلکه به خاطر دانستن یك حقیقت اجتماعی او را تعقیب کرد، او به پارک 
مجاور رفت اما هیچ خوراکی نخرید و فقط مقداری آب با دستان زخم و خاکی اش از آبخوری پارک 
خورد و دوباره مش��غول التماس به مردم ش��د، دوباره بی تفاوتی ها و فحش ها و متلك ها و گهگاهی 
هم لگد و پش��ت کله ای های محکم تاوان س��ماجت پس��رک در گرفتن پول بود، برایم جالب بود که 
یك پس��ربچه مگر چقدر می تواند پول احتیاج داش��ته باش��د و یا اصاًل چقدر معنای پول را می فهمد 
که برای آن اینقدر ذلیل ش��ود و س��ختی بکشد باالخره پس از س��اعتی پسربچه همه مسیرهای رفته را 
بازگش��ت و من به دنبال او بودم تا به کوچه ای رس��ید در خم کوچه و پش��ت دیواری نه چندان بلند 
مادری با طفلی شیرخوار و کودکی دو ساله، چادر خود را فرش زیر پای آنها کرده بود و در اطرافشان 
یك س��اک کهنه و غذای مانده و لیوانی آب به چش��م می خورد، با دیدن پسرک، زن گفت: ذلیل مرده 
کدام گوری بودی! گفتم رفتی زیر ماشین دیه ات را می گیرم از این زندگی لعنتی خالص می شوم، پا 
ش��د و چند س��یلی و مشت هم به پسرک زد و گفت: زود باش هر چی کاسبی کردی بریز وسط، وای 
به حالت اگر همه را ندهی، پسرک در  حالی که هق هق گریه می کرد گفت: به خدا من پفك نخریدم 
و چند اس��کناس ریز و درش��ت و پولهای خرده را در گوش��ه چادر مادر ریخت، مادر او را در آغوش 
کش��ید و گریه کردند، ناگهان چش��مان مادر از باالی دیوار مرا دیدکه سرک می کشیدم، من هم ناچار 
س��رم را زیر انداختم و راه افتادم، قرارم دیر ش��ده بود و اصاًل متوجه نبودم فقط می دانستم که پسرک 
پفك نخریده بود، به من دروغ گفت، ولی به مادرش دروغ نگفت، دیواری که مأوای آنها بود کوتاه و 

محقر بود، اما دیوار فقر خیلی بلند...

در پی مراجعه و ش��کایت تعدادی از ش��هروندان مبنی بر اینکه فردی از دخل مغازه هایشان اقدام 
به س��رقت کرده اس��ت و ارجاع پرونده ها جهت رسیدگی بیش��تر به پلیس آگاهی، تیمی از کارآگاهان 

مسئول رسیدگی به موضوع شدند.
ای��ن گزارش حاکی اس��ت: مأموران پلیس آگاه��ی با انجام تحقیقات فنی و پلیس��ی و با توجه به 
دس��تگیری سارقی به اتهام س��رقت در بازجویی هایی که از سارق دستگیر شده صورت گرفت وی به 

10 فقره سرقت داخل مغازه و دخل زنی اعتراف کرد.
و اما توصیه هایی در خصوص پیشگیری از سرقت محل کسب

- از نگهداری وجوه نقد بیش از حد معمول در مغازه خودداری کرده و سریعاً آن را به بانك بسپارید.
- چنانچه محل کسب شما از درب آهنی و شیشه ای برخوردار است، برای باال بردن ضریب اطمینان 

هر دو را همزمان قفل کنید.
- برای قابل رؤیت بودن داخل مغازه خود، از کرکره مشبك استفاده کنید.

- از آنجا که قفل های معمولی به راحتی با قیچی بریده می شوند، حتی االمکان از قفل های سوئیچی 
استفاده کنید.

- به وس��یله جوش دادن میله های محکم فلزی، راه نفوذ س��ارقان را از طریق کانال کولر، هواکش و 
تابلوهای تبلیغاتی مغازه مسدود کنید.

- به منظور نگهداری مقطعی و ضروری وجوه نقد خود، از گاوصندوق سالم استفاده کرده و ترجیحاً آن 
را به صورت نامحسوس در داخل دیوار جاسازی کنید.

مأم��وران پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان در پی 
کسب خبری مبنی بر اینکه یك دستگاه خودرو پژو به 
رانندگی فردی با هویت معلوم حامل مواد مخدر است، 

بالفاصله وارد عمل شدند.
این گزارش حاکی اس��ت: در ادامه مأموران ضمن 
توقی��ف خودرو، در بازرس��ی از آن 350 گرم هروئین، 
14 گرم حش��یش، 50 گرم کراک، 22 گرم شیشه و سه 
عدد پایپ کش��ف و یك نفر را در این رابطه دس��تگیر 
و پس از تش��کیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
لذا از شهروندان خواسته می شود در صورت مواجهه با موارد مشکوک، سریعًا مراتب را از طریق 

تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

پلیس انگلس��تان یك فرد بازنشس��ته را به اتهام تالش برای فروش یك هتل معروف دستگیر کرد. 
»آنتونی لی« 49 ساله هنگامی که قصد داشت هتل معروف »ریتز« را به »ترنس کالینز« ساده لوح به مبلغ 
250 میلیون پوند، معادل 380 میلیون دالر بفروش��د، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد. این مرد که 
راننده بازنشسته کامیون است، ادعا کرده بود که دوست صمیمی »فردریك« و »دیوید بارکلی« صاحبان 
این هتل است. این در حالی است که این دو برادر هرگز نامی از این مرد نشینده بودند و به همین دلیل 

دست این مرد کالهبردار برای پلیس رو شد.

تمس��اح بازیگوش��ی که با پرس��ه زدن در یکی از 
خیابان های آلمان، وحش��ت به جان مردم انداخته بود 
زنده شکار شد. به گزارش ایسکانیوز جمعه شب تلفن 
پلیس و آتش نش��انی ش��هر »گروس رورهایم« آلمان، 
همزمان به صدا درآمد و خبر رس��ید یك قطعه تمساح 
در خیابان، پرس��ه می زند. مأموران که خیال می کردند 
این موضوع، یك ش��وخی یا مزاحمت اس��ت با تداوم 
تماس ش��هروندان به خیابان موردنظر رفتند و تمساح 
خبرس��از را مقاب��ل فروش��گاه موتورس��یکلت دیدند. 
در همی��ن رابطه فردیناند دیرگس - س��خنگوی پلیس 

»گروس رورهایم« اعالم کرد: تمس��اح س��ه متر و 30 سانتی از محل نگهداری حیوان های دست آموز 
یك سیرک فرار کرده بود که زنده گرفتار شد. این تمساح خوشبختانه به هیچکس آسیب نزد.

مرد آمریکایي نامزدش را پخت. پلیس پس از رسیدن به خانه او با اندام بریده شده »شیرر« روبه رو 
ش��د، یك گوش در حال پختن در ظرفي روي گاز بود و قطعه اي از گوش��ت انسان نیز در ظرفي روي 
می��ز ب��ود که چنگالي در آن فرو رفته بود. مقامات پلیس تگزاس اعالم کردند که مردي پس از کش��تن 
نام��زدش، او را قطعه قطع��ه کرده و پس از پختن بعض��ي از اعضاي وي با پلیس تماس گرفته و به آنها 
اطالع داده که در حال انجام چه کاري اس��ت. به گزارش فارس به نقل از آسوش��یتدپرس از تگزاس، 
»کریس��توفر لي مك کوئین« 25 س��اله،  در تماس با مرکز فوریت هاي پلیس اعالم کرد که »جانا شیرر« 

21 ساله را کشته و هم اکنون هم در حال پختن اعضاي بدن اوست.

دستگیری سارق و کشف 10 فقره سرقت مغازه
در شهرکرد

توقیف خودروی حامل هروئین در شهرکرد

دستگیری يك بازنشسته کالهبردار به اتهام 
فروش هتل ريتز لندن

شکار تمساح بازيگوش در خیابان

مردی نامزدش را پخت !!

ــاره: روز قل��م در تقویم ای��ران، به عنوان  اش
نم��ادی ب��رای تجلی��ل از صاح��ب قلم��ان و آثار 
آنها انتخاب ش��ده است. در این نوش��تار، به ابعاد 
تربیت��ی، رس��انه ای و ارزش��ی تألیف و نگاش��تن 
اش��اره ش��ده و از چگونگ��ی س��یر قل��م در طول 
تاری��خ صحبت به میان آمده اس��ت. به این س��یر، 
 چه از نظر محتوای نوش��ته ها و چ��ه از نظر ابزار 
ظاهری � که به ش��یوه های اینترنتی و الکترونیکی 
� رسیده، نگریسته شده است. ارزش قلم در اسالم 
و قرآن و در روایات اهل بیت، بحث دیگری است 

که به آن می پردازیم.
روز قلم: 

در صفحات تقوی��م، چهاردهم تیرماه با عنوان 
»روز قلم« به خود جلوه ای دیگر بخش��یده است. 
ن��ام گذاری این روز به نام قلم، بی ارتباط با تاریخ 
کهن متمدن و فرهنگ س��از این س��رزمین نیست. 
ابوریحان بیرونی در کت��اب آثار الباقیه خود آورده 
اس��ت که چهاردهمی��ن روز از تیرم��اه را ایرانیان 
باس��تان، روز تی��ر )عطارد( می نامیدن��د. از طرفی 
سیاره تیر یا همان عطارد، در فرهنگ ادب پارسی، 
کاتب و نویسنده ستارگان است. به همین مناسبت 
این روز را روز نویس��ندگان می دانستند و گرامی 
می داش��تند. ارزش و کرامت قلم بس��یار باالتر از 
آن اس��ت که ب��رای بزرگداش��ت آن و صاحبانش 
ب��ه اختصاص دادن روزی در تقویم به آن بس��نده 
کنیم. این س��اده ترین ش��عار ب��رای تجلیل از مقام 
قلم و ارباب قلم اس��ت. نماد روز قلم برای تجلیل، 
تجلیل و پیش��رفت نویس��ندگان و نوشته ها، فقط 
یك تلنگر اس��ت. در این روز با گرامی داشت یاد 
و خاط��ره اهالی قل��م و تجلیل از آثار آنها، ش��اید 
بتوانیم گوش��ه ای از زحمات طاقت فرس��ای آنان 

را قدردان باشیم.
تاریخ نوشتن: 

تاریخ نوش��تار، حداکثر به بیس��ت هزار س��ال 
پیش بازمی گردد و با محدود ساختن به نظام های 
نوشتاری مدون، رقمی حدود شش هزار سال پیش 
را نش��ان می دهد. این ارقام و آمارها فقط تخمینی 
اس��ت از سوی کاوش��گران علمی، در صورتی که 
بدون شك پیش��رفتی از س��وی جوامع گوناگون، 
بدون کمك خط و زبان امکان پذیر نبوده است. از 
جمله موادی که برای نوشتن به کار می رفته سنگ، 
چوب، پوس��ت حیوانات، برگ درختان، استخوان، 
موم، ابریش��م، پنبه و کاغ��ذ را می توان نام برد. در 
طول تاریخ، نوش��تن به دو صورت بوده است: یك 
دس��ته خطوطی را در برمی گرفت که با استفاده از 
ابزارهای تیز چون سوزن، چاقو و... نوشتاری، کنده 
کاری می شد. دسته دیگر شامل خطوطی است که 
به وس��یله قلم پر، قلم نی، قلم مو و... و با استفاده 
از جوهر بر س��طح ماده نوش��تاری ترسیم می شد. 
گفتنی است نس��خه برداری از نوشته ای بر سنگ 
ی��ا فلز به طور منطق��ی، در نهایت به اختراع چاپ 

انجامید.
قلم، معجزه جاوید: 

معجزه، یکی از نش��انه های نبوت اس��ت. در 
 ه��ر دوره از تاری��خ، پیامب��ران به اذن پ��روردگار، 
معجزه هایی را برای اثبات نبوتشان ارائه می کردند. 

در این میان، اس��الم آخرین و کامل ترین دین الهی 
است؛ یعنی آیینی است که در هر برهه ای از زمان 
و در هر مکانی باید جوابگوی مخاطب خود باشد. 
ح��ال معجزه پیامبر این دی��ن باید از چه مقوله ای 
باش��د که حتی جوابگوی مخاطبان هزاره های پس 
از خود ش��مرده ش��ود؟ چه معج��زه ای می تواند 
قرن ها تازگی و ماندگاری خود را در زندگی بشر 
حفظ کند؟ کتاب، نوشته، َو ما یَْسُطُروَن. قرآن کریم، 
ب��ا قلم خالق قلم، معجزه جاوی��د پیامبر آخرالزمان 
است. قلم و کتابت از مقوله هایی هستند که نه تنها 
کهنه و مانده نمی ش��وند، بلکه هر روز جنبه هایی 
تازه از آنها پدیدار می شود. پروردگار، قرن هاست 
برای این نوشته سترگ هماوردطلبی می کند: »اگر 
آدمی و پری گرد ش��وند که مانن��د این قرآن آرند، 
مانندش نیارند، گرچه برخی ش��ان پشتیبان برخی 
باشند« یا »اگر در آنچه بر بنده مان فرو فرستاده ایم 

در گمانید، پس سوره ای همانندش آرید.«
قلم مدرن: 

در آغاز قرن بیس��تم، کس��ی ای��ن تردید را به 
خ��ود راه نمی داد ک��ه قلم و کاغ��ذ را مهم ترین 
و مؤثرتری��ن ابزار ذخیره س��ازی اطالعات بداند؛ 
زیرا در آن زم��ان جوامع از نظر اقتصادی و فکری 
ب��ه جامعه ه��ای کاغذمدار تبدیل ش��ده ب��ود. اما 
پایه های ای��ن باور پس از چندی ب��ه لرزه درآمد 
و با ظهور رایانه، رش��د س��ریع فناوری اطالعات، 
تلویزیون، اس��تفاده های گوناگ��ون از میکروفیلم، 
میکروفیش و ابزارهای الکتریکی، برتری بی رقیب 

کاغذ و قلم س��نتی، به طور جدی به مبارزه طلبیده 
ش��د. همان طور که در طول تاریخ، شکل ظاهری 
قلم عوض می ش��ده اس��ت، روز به روز همراه با 
صنعت رو به رشد نیز تغییر می کند. اگر چه هنوز 
کتابخانه های الکترونیکی و اداره های بدون کاغذ 
و قل��م و جامعه های بدون کتاب نیامده اس��ت و 
شاید هرگز نیاید، ولی موقعیت ابزار و مواد نوشتنی 
از بنیاد دگرگون شده است. این دگرگونی در ظاهر 
قلم ها و نوشته ها، نه تنها از ارزش قلم و صاحبان 
 آن نم��ی کاه��د، بلکه به دلی��ل انتق��ال لحظه ای 
نوش��ته ه��ا، هرآین��ه مس��ئولیت و وظیف��ه قلم را 

صدچندان می کند.
قلم چیست؟ 

قلم، زبان عقل و معرفت و احس��اس انسان ها 
و بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است. 
قلم، زبان دوم انس��ان هاس��ت. هویت، چیستی و 
قلمرو قلم بس��یار گس��ترده تر از آن اس��ت که در 
بیان بگنجد. هرگونه رش��د و پیش��رفت، پیروزی، 
 آرام��ش، معرفت و ش��ناخت، ریش��ه در قلم دارد. 
تمدن ها، تجربه های تلخ و شیرین و علوم با نوشتن 
 ماندگار می شوند و آیندگان مملو از تجربه و پر از 
راه ح��ل هایند. هر ک��س می تواند قلم��ی را بین 
انگش��تانش بفش��رد و فرمانش دهد ک��ه بنگارد و 
هر آنچ��ه را از مخیل��ه صاحب انگش��ت تراوش 
می کند، بنویس��د. قلم، تخریب می کند، می سازد. 
واقعیت ه��ا را آش��کار می کند. آش��کارها را نهان 

می کند. به واقع قلم، معجزه ای جاودان است.

جایگاه قلم در اسالم: 
س��وگند خداوند در قرآن به نام قلم، گویاترین 
ش��اهد بر شرافت و قداست آن است: »ن َو الَْقَلِم َو 
ما یَْس��ُطُروَن؛ س��وگند به قلم و آنچه نویسند.« در 
جایی که خداوند، صاحب هس��تی ب��ه آفریده ای 
از آفریده ه��ای خود قس��م یاد می کند، بش��ر در 
چه جایگاهی می تواند از ارج و منزلت آن س��خن 
براند. در نخستین ارتباط وحیانی رسول خدا)ص( 
با مبدأ هس��تی در غار حرا، س��خن از قلم به میان 
می آی��د، تا جایی ک��ه خداوند خ��ود را این گونه 
معرفی می کن��د: »الَّذی َعلََّم بِالَْقَل��ِم؛ آن که با قلم 
آموخت.« با س��یری در زندگی پیامبر و امامان)ع( 
می توان توجه و اهتمام عملی به نوشتن را از متن 
س��یره آنان دریافت. این قدرشناس��ی به حدی بود 
که گاه موجب آزادی اس��یران کفار می گشت. در 
صدر اس��الم، پس از پای��ان برخی جنگ ها، پیامبر 
دستور می فرمود اسیرانی که به ده نفر از مسلمانان 
خواندن و نوش��تن بیاموزند، آزاد شوند. این عمل 
در جامع��ه محروم از تم��دن آن دوره، زیباترین و 
مؤثرترین پی��ام برای ارج نهادن ب��ه جایگاه قلم و 

علم بوده و هست.
قلم، پیامبر جاودانه: 

فلس��فه وجودی قلم و نگاشتن، برقرای ارتباط 
میان مکتب ها، آموختن تجربه ها و تعالی اندیش��ه 
هاست. تأثیر قلم، ماندگارتر، تأثیرگذارتر و عمیق تر 
از ه��ر ابزار دیگ��ری برای پیام ب��ری و پیام آوری 
اس��ت. چه بس��یار آثار ارباب قلم��ی که حتی پس 
از مرگش��ان، به فرهنگ ها ی��ا تمدن های ماندگار 
تبدیل شده است. کتاب های آسمانی که برای بشر 
به ارمغان فرستاده ش��ده است، همگی ناظر به این 
ویژگی مهم قلم است.حضرت امیرمؤمنان علی)ع( 
می فرماید: »سفیر و فرستاده تو، ترازوی بزرگواری 
توس��ت و قلم ت��و، رس��اترین و گویاترین چیزی 
اس��ت که از سوی تو س��خن می گوید.« براساس 
این روایت، قلم، ش��یواترین و بهترین ابزاری است 
که در هر برهه ای از زمان می تواند رس��الت خود 
را انجام دهد. ماندگاری علوم و انتقال آن از نسلی 
به نس��ل دیگر، رس��یدن پیام مکتب ها و تمدن ها 
به انس��ان آینده و سرانجام تکامل اندیشه های بشر 
در ط��ول قرونی که اندیش��مندان هیچ گاه یکدیگر 
را ندی��ده اند، تنها با معجزه قل��م امکان پذیر بوده 

و هست.
قلم به دست: 

اصحاب قلم و نوش��تن، می توانند نسل هایی 
را در سراش��یبی های انحراف به س��قوط بکشانند 
ی��ا تعالی ملت هایی را رقم بزنند. کالم و نوش��ته، 
رابط نویسنده و خواننده است. پس می تواند عامل 
همدلی گ��ردد. درخت قلم اگ��ر در تعهد و تدین 
ریشه داشته باشد، میوه اش شیرین و ماندگار است. 
ارزش هر قلم به پیام آن اس��ت و عظمت نوشته به 
محتوایش و ماندگاری آثار به ریشه داشتن در حق 
و صدق. قلم های ش��هیدپرور، عشق های برتر را 
بذرافشانی می کنند و شهیدان را در معراج شهادت 
از خاک تا خدا پیش می برند. چه دست هایی قلم 
ش��ده تا قلم در دست پاکان قرار بگیرد و چه بسیار 

نویسندگان شجاع که شهید قلم شده اند. 

به مناسبت 14 تیرماه روز قلم

پشـت ديــوار فـقرقلـــم، جـــاويدان هميشه بيـــدار

قلم به دست گرفتم که حرف حق بنویسم
هر آنچه نتوان گفت بر ورق بنویسم

قسم به جان قلم خورده ام که نای قلم را
به دست گیرم و تا آخرین رمق بنویسم

قلم و روایات: پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله: 
»قلم، نعمت بزرگی از طرف پروردگار است 
و اگر قلم نبود، ملک و دین استوار نمی شد و 

زندگِی شایسته برقرار نمی گردید«.
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استاندار اصفهان رعایت حریم و تأمین ایمني 
بیش��تر خطوط لوله انتقال نف��ت و گاز را ضروري 
دانست. به گزارش ایرنا، علیرضا ذاکراصفهاني هنگام 
بازدید هوایي از مسیر 435 کیلومتري خطوط لوله 
انتقال نفت مارون به اصفهان،  گفت: دو س��ال قبل 
شکسته شدن خط لوله نفت باعث ورود حجم قابل 
توجهي نفت خام به رودخانه زاینده رود وآلودگي 
این رودخانه ش��د. وي با یادآوري شکستگي خط 
لوله انتقال فرآورده هاي نفتي منطقه سگزي اصفهان 
در فروردین ماه امس��ال افزود: تذکرات الزم براي 
پیشگیري از ساخت وس��از در حریم خطوط لوله 
به دستگاه هاي مختلف اجرایي در نشست شوراي 

مدیریت بحران استان داده مي شود.
خطوط لوله نفت منطق��ه اصفهان روزانه 550 
هزار بشکه نفت خام را از مرکز انتقال نفت آغاجاري 
به اصفهان و تهران منتقل مي کند. خط انتقال نفت 

مارون به اصفهان که از رشته کوه هاي زاگرس عبور 
مي کند پس از خط لوله آالسکا بزرگترین خط لوله اي 

است که در جهان از مناطق سخت گذر عبور داده 
شده است.

عباس حاج رس��ولیها در یکص��د و پنجاه و 
چهارمین جلس��ه علنی این ش��ورا، احداث حلقه 
چهارم ترافیکی ش��هر اصفه��ان را اجتناب ناپذیر 
خواند و گفت: به منظور کاهش بخشی از ترافیك 
حلقه س��وم ترافیک��ی خصوصاً در غرب ش��هر 
اصفهان تس��ریع در عملیات اجرای��ی خیابانهای 
ابوذر و صاحب روضات در محدوده ش��هرداری 

منطقه یك ضروری است.
وی اهمی��ت حلقه چه��ارم ترافیکی را کمتر 
از پروژه قطار ش��هری اصفهان ندانست و اظهار 
امیدواری ک��رد: اعتبارات مل��ی مصوب مجلس 
ش��ورای اس��المی به این پروژه در اس��رع وقت 
اختصاص یابد تا پروژه قطار ش��هری اصفهان به 

موقع در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در بخش 
دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه اصفهان در 
بحث انتق��ال وزارتخانه ها جایگاهی نداش��ته و 
ظرفیتی برای این کار وجود ندارد، تحقق مدیریت 
واحد ش��هری در کالن شهرهای کشور را یادآور 
ش��د و افزود: یکی از راهکارهای اساس��ی برای 
کاه��ش حجم دول��ت و مش��کالت، تحقق این 

مدیریت در کالن شهرها است.
وی با اش��اره به پیش بین��ی تحقق مدیریت 
واحد ش��هری در برنامه پنجم توس��عه گفت: در 
این برنامه، دولت ملزم ش��ده است تا در سال اول 
بخشی از وظایف دولت به مدیریت کالن شهرها 

منتقل شود.
مهندس حاج رس��ولیها، اصفه��ان را یکی از 
ش��هرهای مهم، صاحب نام و پیش��تاز در صنعت 
گردشگری، تولید و عرضه صنایع دستی در کشور 
عنوان کرد و افزود: انتقال معاونت صنایع دس��تی 
س��ازمان میراث فرهنگی به اصفهان می تواند در 
جهت کمك و حمایت از هنرمندان صنایع دستی 

و ارتقاء و توسعه این صنعت گام مؤثری باشد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود 
وضعیت ترافیك خیابانهای شهر اصفهان در پیك 
بار صبحگاهی و خدمات رسانی ناوگان حمل و 
نقل عمومی به ویژه اتوبوس��رانی را در این زمان 
مطل��وب و قابل تقدیر بیان ک��رده و گفت: قطعًا 
برنامه ریزی اصولی و اساسی دستگاه ها، ادارات 
و س��ازمانها به ویژه آموزش و پرورش در توسعه 
و تجهی��ز امکانات و خدمات خ��ود، در کاهش 
س��فرهای زائد و روانسازی ترافیك شهر اصفهان 

راهگشا خواهد بود. 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان، آموزش 
و پرورش را یکی از س��ازمانهای مؤثر در رش��د 
ترافی��ك و حمل و نقل بیان ک��رد و برنامه ریزی 
به موقع و مؤثر مسئوالن این سازمان برای کاهش 
ترافیك و س��فرهای زائد را م��ورد تأکید قرار داد 
و اف��زود: قطعاً اگر آموزش و پ��رورش در زمینه 
ثبت نام و اجرای برنامه های آموزشی و به منظور 
ارتقاء خدم��ات و تکریم ارب��اب رجوع فواصل 

واحدهای آموزش��ی خ��ود در مقاط��ع مختلف 
تحصیلی راکاهش دهد و با اس��تفاده از امکانات 
الکترونیکی از سفرهای زائد جلوگیری کند، شهر 
اصفهان در آغاز سال تحصیلی با ترافیك سنگین 

و غیر قابل تحمل مواجه نخواهد بود.   
وی انج��ام کاری ویژه در بخش حمل و نقل 
ش��هر اصفهان را ضروری دانس��ت و گفت: این 
حرکت می تواند با محوریت کمیس��یون حمل و 
نقل، محیط زیس��ت و فناوری اطالعات شورای 
اسالمی شهر اصفهان و با همکاری مسئوالن تمام 
دستگاه های ذیربط برای روانسازی ترافیك انجام 

شود. 
مهندس حاج رس��ولیها آلودگی هوای ش��هر 
اصفه��ان را یک��ی از دغدغه ه��ای مدیریت این 
ش��هر دانست و اطالع رس��انی به موقع و شفاف 
و همکاری مردم را به عنوان بهترین راهکار برای 
جلوگیری از آلودگ��ی هوا مورد تأکید قرار داد و 
گفت: در صورتی که آلودگی های زیست محیطی 
از حد استاندارد تجاوز کند مدیریت شهر اصفهان 
مجب��ور ب��ه اج��رای محدودیته��ای ترافیکی در 
محدوده مرکزی این شهر خواهد شد و همکاری 
مردم در اس��تفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، 
اطالع رسانی دقیق در این زمینه، کاهش سفرهای 
شهری، ارائه خدمات مطلوب و برگزاری همایش 
حمل و نقل و ترافیك می تواند از تحقق این امر 

جلوگیری کند.

فرمانده پلیس راه اس��تان اصفهان، اس��تفاده از 
رانن��دگان غیرحرفه ای و خودروهای نامناس��ب در 
اردوهای دانش آموزی و دانشجویی را ممنوع اعالم 

کرد.
سرهنگ علی نیکبخت به خبرنگار ایرنا گفت: 
آموزش و پرورش و مؤسسات آموزشی باید عالوه 
براستفاده  از راننده های آشنا به  جاده، از اتوبوس هایی 
برای جا به  جایی دانش آموزان و دانشجویان استفاده 
کنند که وابس��ته به س��ازمان حمل و نقل و پایانه ها 
و دارای تعریف و کارایی بیابانی باش��ند. وی تأکید 
کرد: در این زمینه نظارت مضاعفی روی رانندگان و 
اتوبوس ها صورت می گیرد و با متخلفان برخورد 

می شود. وی تصریح کرد: مسئوالن برگزاری اردوها 
بای��د برای تدارک اتوبوس و راننده، اس��تانداردهای 
الزم را رعای��ت کنند در غیر ای��ن صورت اتوبوس 
آنها در اولین پاس��گاه متوقف می شود. وی گفت: 
طی بخشنامه ای به پلیس راههای استانها اعالم شده 
است که استفاده از اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی 
واح��د ب��رای اردوهای دانش آموزی و دانش��جویی 
ممنوع اس��ت. وی با اش��اره به اینکه این ممنوعیت 
در جاده  های بین شهرستانهای یك استان نیز اعمال 
می شود، افزود: اتوبوسها و مینی بوسهای دستگاه های 
دولتی و غیردولتی که در اختیار اردوهای دانش آموزی 
قرار می گیرد نیز باید فاقد هرگونه عیب فنی، فیزیکی 

و دارای تجهیزات ایمنی باشد. نیکبخت با بیان اینکه 
در اردوهای دانش آموزی و دانشجویی که مدت سفر 
بیش از هشت ساعت است، وجود دو راننده الزامی 
است، گفت: در مسافتهای طوالنی، بیش از یك نوبت 
رانندگی در شب غیرقانونی است. وی افزود: رانندگان 
این خودروها باید از گواهینامه پایه یك و وسیله نقلیه 
از گواهینام��ه معاینه فنی برخوردار باش��د. این مقام 
مسئول انتظامی از دیگر موارد این بخشنامه را توقف 
اتوبوسها و مینی بوسها در پاسگاه های پلیس راه برای 
کنترل وس��ایط نقلیه از حیث تعداد مسافر، سرعت، 
ثبت س��اعات در برگه پش��ت مأموریت، بررس��ی 

وضعیت ظاهری و فنی ماشین و راننده عنوان کرد.

زاینده رود
همزمان با سالروز صدور پیام و فرمان تاریخی 
رهبر معظم انقالب پیرام��ون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز نشستی خبری در استانداری اصفهان با حضور 

مدیرکل انتظامی و امنیتی استان اصفهان برگزار شد.
جانثاری مدیر کل انتظامی و امنیتی اس��تانداری 
اصفهان در این نشست با تأکید بر اهمیت فرمان مقام 
معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کاال گفت: 
خطر جدی و بزرگ قاچاق کاال جدیت در مبارزه به 
عنوان یك واجب را در کالم رهبری معظم انقالب 
روشن می سازد و زمانی که کانون فرماندهی در این 
مبارزه ریاس��ت جمهوری باش��د اهمیت آن مبارزه 
همچون جهادی بزرگ برجسته می شود و تبلیغات 
مناسب، هوشمندانه و همه جانبه در امور راهگشای 
این مبارزه است. مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری 
اصفهان همکاری س��ه قوه، ایجاد عدم صرفه برای 
قاچاقچیان، مبارزه همه جانبه از مبادی ورودی تا بازار 
مصرف، عدم آلودگی عناصر درگیر مبارزه با رشوه و 
مش��ارکت دستگاه های نظامی و انتظامی را از ارکان 
مهم مبارزه با قاچاق کاال، طبق فرمان رهبری دانست.

جانثاری افزود: در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال در کش��ور زیر نظر ریاس��ت جمهوری فعال تر 
شده و با تشکیالت منسجم و هماهنگی وزارتخانه ها، 
دادگستری و نیروهای انتظامی، نظامی، تعزیرات حکومتی 
به تشکیل کارگروه ها و برنامه ریزی هدفمند کالن 
و مطالعه در این زمینه پرداخته شد و کمیسیون های 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استانها تشکیل شد.   در 
این راستا 20 دستگاه و نهاد دولتی، نظامی، انتظامی 
و قضایی در قالب سه کمیته اطالعات و عملیات به 

محوریت فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان، کمیته 
فرهنگی با محوریت صدا و سیما و کمیته ساماندهی 
و پیگیری با محوریت اداره بازرگانی استان، به فعالیت 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان اصفهان مشغول 
هستند. دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان 
اصفهان قاچاق را اقتصاد پنهانی دانست که ضوابط 
قانونی در آن اعمال نمی ش��ود قاچ��اق درآمدهای 
دول��ت را کاهش داده و از دید اقتصادی و سیاس��ی 
کمك به جنگ نرم دشمن است. وی ورود مشروبات 
الکلی، مواد مخدر و س��ایر دس��تاوردهای تهاجمی 
فرهنگی دشمن به کشور را در راستای اهداف شوم 
دشمنان ایران و باعث سود سرشاری برای آنها خواند. 
جانثاری تصریح کرد: اقدامات س��ازماندهی ش��ده 
دشمن در راستای تضعیف کنترل و امنیت ملی کشور 
است که یکی از مصادیق آن ترانزیت قاچاق و اقالم 
خالف ش��رع و قانون به کشور ما است. وی افزود: 
علی رغم فتنه پس از انتخابات سال گذشته مبارزه با 
قاچاق و کشفیات آن سیر صعودی داشته است. دبیر 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال در استان عمده ترین کاالی 
قاچاق ش��ده از اس��تان به خارج از آن را سوخت به 
خصوص گازوئیل دانس��ت و اعالم کرد: یك مورد 
2 میلیون و 600 هزار لیتر نفت کوره در سال گذشته 
توسط فردی به خارج استان قاچاق شده که این فرد 

دستگیر و 2/5 میلیارد جریمه شده است. 
همچنین قاچاق کود شیمیایی به خارج از کشور 
را از عمده اقالم قاچاق شده از داخل به خارج کشور 
عنوان کرد. جانثاری بیان کرد: استان اصفهان در اکثر 
کش��فیات قاچاق کاال که عمده آن را لباس، کفش، 
لوازم آرایش، دارو، رسیور ماهواره، مشروبات الکلی 

تش��کیل می دهد مقام اول را در سطح کشور دارد و 
خاطرنشان کرد: کیفیت اکثر کاالهای قاچاق شده به 

استان در سطح پایین است. 
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری اصفهان از 
کشف 12 کانتینر کاالی قاچاق در ماه های اخیر در 
گم��رک اصفهان خبر داد که در هر کانتینر 15 متری 
انبوهی از کاالهای قاچاق با مجوزهای جعلی ورود 
وجود داش��ته اس��ت. وی چای، برنج و تا حدی در 
گذشته آرد را از عمده محصوالت غذایی قاچاق شده 
به استان دانس��ت و در خصوص لباس های دست 
دوم موسوم به بازارهای تاناکورا گفت: به همت ستاد 
و با توجه به کشفیات بزرگ در این زمینه بساط این 
تجارت شوم در خصوص لباس های دست دوم غیر 
بهداشتی و آلوده برچیده شده و اصفهان در این زمینه 
پیشتاز در کشور اس��ت. جانثاری مدیرکل امنیتی و 
انتظامی اس��تان و دبیر ستاد مبارزه با کاالی قاچاق و 
ارز مس��تقر در استانداری اصفهان تأکید کرد: مبارزه 
با قاچاق و ش��دت آن بر اس��اس ضربه ای است که 
قاچاق به ارکان کشور وارد می کند و از این رو قاچاق 
عمده و کالن مشروبات و اجناس خالف در اولویت 

مبارزه قرار دارد. 
همچنین جانثاری در توضیح موارد کشفیات به 
کشف 8968 مورد قاچاق لوازم آرایش در سه ماهه 
اول 88 و افزایش آن به کش��ف 81 هزار و 97 مورد 
یعنی 10 برابر شدن کش��فیات لوازم آرایش قاچاق 
اش��اره کرد. وی همچنین از کشف 27 هزار بطری 
مشروبات الکلی در سه ماهه اول سال 88 و افزایش 
کشفیات به 67 هزار بطری در سه ماهه اول 89 خبر 

داد. 

استاندار اصفهان خواهان تأمين ايمني خطوط انتقال 
نفت و گاز شد

فرماندار اصفهان گفت: دغدغه مهم دولت، برقراري عدالت و برداشتن فاصله هاي 
طبقاتي اس��ت که با اجرایي شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها به عدالت اجتماعي 
نزدیك تر مي شویم. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي فرمانداري اصفهان، 
مظفر حاجیان در جلس��ه ستاد صیانت و حریم امنیت عمومي و حقوق شهروندي 
شهرستان اصفهان اظهار داشت: کوشش مسئوالن در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ 
عفاف و حجاب در دستگاه هاي ذي ربط ضروري است. وي افزود: ترویج فرهنگ 
اسالمي و رعایت شئون دیني از مصادیق بارز حقوق افراد جامعه است و  مسئوالن 
وظیفه دارند در مقابل تضییع حقوق مردم و ش��هروندان عکس العمل نش��ان دهند. 
فرماندار اصفهان با بیان اینکه تمامي دستگاه هاي اجرایي، مسئول صیانت از حقوق 
ش��هروندي هس��تند، تصریح کرد: زماني حقوق و حریم افراد رعایت مي شود که 
جامعه نسبت به مسائل فرهنگي و دیني افراد حساس باشد و آگاهي افراد از حقوق 
اجتماعي خود نیازمند اطالع رساني و آموزش صحیح است. وي شناسایي مصادیق 
نقض حقوق شهروندي و ارائه راهکارهاي اصالح آن را از اولویت هاي فعالیت این 
ستاد برشمرد و خاطرنشان کرد: دستگاه هاي ذي ربط با فعال کردن کمیته هاي بازرسي 
به ویژه در زمینه عفاف و حجاب، نس��بت به احقاق حقوق افراد جامعه و برخورد 
با متخلفان اجتماعي اقدام کنند. حاجیان گفت: ساماندهي فروشگاه ها، مراکز عرضه 
پوش��اک و ارائه الگوهاي پوشش اس��المي مطابق با فرهنگ دیني جامعه از جمله 

راهکارهاي ارتقا عفاف و حجاب در جامعه است.

زاینده رود
امیرحس��ین افیونی مع��اون بهبود تولی��دات دامی اداره جهاد کش��اورزی 
اس��تان اصفهان در گفتگو با زاینده رود در خصوص بازتاب افتتاح 234 پروژه 
کش��اورزی اس��تان گفت: از این پروژه ها 35 پ��روژه در خصوص بهبود امور 
دامی و حوزه فعالیت این معاونت بوده است که افزایش گوشت قرمز در استان 
را به همراه داش��ته و می��زان آن 125 تن بوده اس��ت، 3936 تن افزایش تولید 
ش��یر از محل این پروژه ها و 1410 تن گوش��ت مرغ سیر صعودی تولید این 
محصوالت بوده اس��ت و در خصوص احداث یك واحد عرضه و فروش دام 
500 رأس فروش بیشتر گوسفند در روز دستاورد این طرح بوده است. معاون 
بهبود امور دامی اس��تان اضافه کرد: در خصوص تولید شترمرغ نیز 500 قطعه 
جوجه پرواری به آمار تولید اس��تان اضافه ش��ده است. وی افت شدید قیمت 
مرغ زنده در دو هفته گذشته را نتیجه افزایش پیك تولید اضافه دانسته و قیمت 
حال حاضر آن را مناسب و بازار فروش آن را متعادل ارزیابی کرد، وی پیشبرد 
قیمت مرغ به صورت منطقی و متعادل را الزم و زمینه س��از رفاه مردم و آینده 
ش��غلی مرغداران ذکر کرد. افیونی سازمان جهاد کش��اورزی استان و معاونت 
بهبود امور دامی را دارای برنامه های علمی و تحقیقی برای بهبود بازار و تثبیت 
قیم��ت ها و همچنین کنترل تولید و عرضه دانس��ت ول��ی کمك اتحادیه های 
صنفی و تش��کلهای دامی و طیور را در پیشبرد این هدف و متولی گری بخش 
خصوصی الزم دانس��ت. وی افزایش بهره وری در مرغداری را ش��امل تأمین 
فناوری علمی و ابزاری روز و صرفه جویی دانس��ت. همچنین ترمیم سیس��تم 
س��رمایش، گرمایش و سیستم تغذیه ای را راهبردی مهم در موفقیت مرغداران 
ذکر کرد. افیونی مسائل بهداشتی و قرنطینه ای و عدم شیوع بیماریهای مرغ را 
در تعادل قیمت بازار تأثرگذار دانس��ته و افزود: استان اصفهان در کشور اولین 
تولیدکننده گوش��ت بوقلمون است که سال گذشته 2 هزار و 300 تن تولید در 
اس��تان معادل 40 درصد تولید کشور را داشته است. همچنین گوشت بوقلمون 
از نظر خواص بهداش��تی، غذایی و پزش��کی گوش��تی عالی است و با وجود 
قیمت کیلویی 4 هزار تومان آن می تواند مورد اس��تفاده شهروندان قرار گیرد. 
این گوش��ت خواص گوشت سفید و قرمز را به صورت توأمان دارد و مقرون 

به صرفه اقتصادی و غذایی است.
افیونی ارتقاء پرورش بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ در استان را از برنامه های 
کش��وری و استانی سازمان جهاد کشاورزی دانست، که با توجه به مصرف سرانه 
22 کیلو گوش��ت مرغ می تواند این نمونه گوش��ت ها در کنار گوش��ت مرغ 

استفاده شود. 

رئیس س��ازمان مسکن و شهرس��ازی اصفهان گفت: از ردیف اعتباری در 
نظر گرفته ش��ده برای طرح مسکن مهر، وام های 20 و 25 میلیون تومانی برای 
خرید مس��کن به اصفهان اختصاص یاف��ت. به گزارش فارس به نقل از روابط 
عمومی س��ازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان، محمود محمودزاده اظهار 
داشت: متقاضیانی که تمایل به خرید واحد آپارتمانی دارند در صورتی که پایان 
کار پروانه ساختمانی آن واحد بعد از تاریخ 86/1/1 باشد، با ارائه پروانه و سند 
مالکیت می توانند از وام های 20 و 25 میلیون تومانی مسکن مهر استفاده کنند. 
وی افزود: انبوه سازان و تعاونی های مسکن نیز می توانند از این روند به منظور 
فروش واحدهای خود استفاده کنند. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان 
اصفهان تصریح کرد: برداشت اکثر مردم از طرح ویژه مسکن مهر این بوده که 
تنها برای ساخت می توان از این تسهیالت و طرح ها استفاده کرد، ولی براساس 
مصوبه ارس��الی جدید از س��وی هیأت دولت، می توان به منظور خرید واحد 
مس��کونی نیز با ش��رایطی که در باال به آن اشاره ش��د، از این تسهیالت بانکی 
اس��تفاده کرد. وی اضافه کرد: این تسهیالت در قالب وام های قرض الحسنه که 
برای اجرای طرح مس��کن مهر در نظر گرفته ش��ده بود ب��ه متقاضیان دریافت 

تسهیالت برای خرید واحد مسکونی اعطا می شود.

مدی��ر مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: تابس��تان امس��ال خالقیت نجومي 
شهروندان اصفهاني شکوفا مي شود. ژاله موزون در گفتگو با فارس در اصفهان 
به برگزاري کارگاه هاي پرورش خالقیت شهروندان اصفهاني و به ویژه جوانان 
و نوجوان در زمینه نجوم اش��اره کرد و اظهار داش��ت: هدف از برگزاري این 
کارگاه، ایجاد خالقیت، انگیزه و شور علمي در بین جوانان و نوجوان عالقمند 
به نجوم اس��ت. وي تصریح کرد: با فرارس��یدن ایام تابس��تان و اوقات فراغت 
دانش��جویان و وج��ود زمان زیادي ب��راي تفریح و اس��تراحت جوانان در این 
فصل، کالس هاي خالقیت  هاي نجومي در این مرکز دایر مي ش��ود. وي با بیان 
اینکه کارگاه نخس��ت در زمینه علوم فضایي اس��ت، ادامه داد: در این کارگاه، 
عالقه مندان با س��اختار موش��ك هاي فضایي آشنا شده و نحوه ساخت موشك 
آماتور را آموزش مي بینند و در انتها با اس��تفاده از مباحث تئوري به س��اخت 
ماکت دست س��از مش��غول مي ش��وند. مدیر مرکز نجوم ادیب اصفهان افزود: 
ش��هرام یزدان پناه، مدرس کارگاه علوم فضایي اس��ت ک��ه از تاریخ 23 تیرماه 
جاري در خانه علوم اصفهان آغاز مي ش��ود و آخرین مهلت ثبت نام و شرکت 

در این کارگاه 20 تیرماه خواهد بود. 

مدی��رکل کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: 21 تیر ماه آخرین 
مهل��ت پرداخت یارانه طرح های فعال بنگاه های اقتصادی زودبازده مصوب ش��ده 
سال های 84 و 85 در این استان است. به گزارش فارس از شهرکرد، پرویز سلطانی 
اظهار داشت: تمام مجریان بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین که طرح های آنان 
از اسفند ماه سال 1384 تا پایان سال 1385 در بانك های عامل منجر به انعقاد قرارداد 
ش��ده و به بهره برداری رسیده و هم اکنون نیز فعال اس��ت، می توانند برای دریافت 
یارانه نقدی اقدام کنند. وی افزود: مجریان بنگاه های زودبازده تا پایان مهلت تعیین 
شده با مراجعه به دستگاه های اجرایی مربوط به طرح به منظور دریافت یارانه نقدی 
واحد صنعتی خود به ادارات کار شهرس��تان های استان مراجعه کنند. سلطانی ادامه 
داد: این یارانه ها مطابق ضوابط اجرایی کمیسیون ماده 5 آئین نامه گسترش بنگاه های 
اقتص��ادی زود بازده و کارآفرین به صورت نقدی ب��ه صاحبان بنگاه های اقتصادی 
زودبازده که طرح های آنها به بهره برداری رسیده و تمام تعهدات خود را در طرح های 
مصوب شده به انجام رسانده اند، پرداخت خواهد شد. مدیرکل کار و امور اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مجریان بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین 
توجه داشته باشند که عدم مراجعه تا تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت یارانه 
متعلقه تلقی می شود. وی افزود: برطرف کردن مشکالت فراروی بنگاه های زودبازده 
منجر به ایجاد اشتغال بیش از پیش و رفع موانع بیکاری در استان می شود. سلطانی 
بر ضرورت توجه جدی مس��ئوالن در راستای رفع معضالت و مشکالت فراروی 
قشر کاری استان تأکید و خاطرنشان کرد: نقش مؤثر و اثرگذار کارگران در پیروزی 
انقالب اسالمی ایران بر کسی پوشیده نیست از این رو برطرف کردن مشکالت این 
قشر و توجه بیش از پیش به نیازها و کمبودهای آنان موجب می شود تا این بخش 
از نیروی کاری کشور با آسودگی خیال بیشتر به کار پرداخته و چرخ های توسعه و 

اشتغال کشور را به چرخش درآورند.

زراعت  ام��ور  مدی��ر 
کشاورزي  جهاد  س��ازمان 
بختی��اري  و  چهارمح��ال 
مي ش��ود  پیش بیني  گفت: 
تولید گندم در سال زراعي 
جاري در این استان به مرز 
145 هزار تن برسد. مسعود 
میرزایي در گفتگو با فارس 
در شهرکرد اظهار داشت: از 
کشاورزي  اراضي  مجموع 
استان در سال زراعي جاري 
3 هزار و 200 هکتار زیرکش��ت گندم آبي و 41 هزار هکتار زیرکش��ت گندم دیم 
است. وي افزود: باتوجه به مساحت زیر کشت گندم استان پیش بیني مي شود 145 
هزار تن گندم برداشت شود که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته باتوجه به 
وضعیت مناس��ب بارندگي بهار حدود 10 درصد افزایش در تولید خواهیم داشت.
میرزایي اضافه کرد: برهمین اس��اس از هر یك هکتار از اراضي زیر کش��ت آبي در 
استان 3/5 تن تولید گندم برداشتي و از هر یك هکتار کشت به صورت دیم یك تن 
گندم برداش��تي برآورد شده که البته در بعضي از مناطق استان میزان برداشتي گندم 
به بیش از 11 هزار تن هم گزارش شده است. وي باالترین میزان تولید گندم را در 
شهرستان لردگان اعالم کرد و گفت: باتوجه به وضعیت آب و هواي گرمسیري این 
منطقه و میزان بارش هاي مناسب در سال گذشته 11 هزار تن برداشت گندم انجام 
ش��ده و این در حالي  است که کوهرنگ کم ترین سطح برداشت را به میزان 2/5 تن 
داشته است. مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري میزان بارش 
بهاره در استان را بسیار مطلوب ارزیابي کرد و گفت: این در حالي ا ست که باتوجه به 
خشکسالي هاي دو سه سال اخیر سطح آب هاي زیرزمیني در استان به میزان 18 متر 
کاهش یافته که حتي بارش مطلوب بهاره نیز نتوانسته است کاهش آب هاي زیرزمیني 
را جبران کند. وي تصریح کرد: کاهش آب  هاي زیرزمیني در تولید گندم و زراعت 
اثرات بسیار سوء بر جاي گذاشته است. مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزي 
چهارمحال و بختیاري از خرید تضمیني گندم کش��اورزان اس��تان خبر داد و گفت: 
افزایش میزان خرید گندم طي س��ال جاري در مقایسه با سال هاي گذشته از شتاب 
فزآینده طرح خودکفایي گندم حکایت مي کند. وي افزود: برهمین اساس پیش بیني 
مي شود که بیش از 85 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداري شود. 
میرزایي هزینه حمل و نقل گندم ها به سیلو یا کارخانجات را از عمده ترین مشکالت 
کش��اورزان عنوان کرد و گفت: میزان باالي هزینه جابه جایي نارضایتي کشاورزان 
استان را به دنبال داشته است. وي افزود: با توجه به برداشت گندم دیم کشاورزان و 
آغاز فصل برداش��ت گندم آبي تاکنون طرح خرید گندم از کشاورزان اجرایي نشده 
است، برهمین اساس کشاورزان نیز بازار استان هاي مجاور از جمله اصفهان و یاسوج 
را به منظور فروش گندم مازاد تولیدي خود انتخاب کرده اند. میرزایي خاطرنشان کرد: 
بر همین اساس الزم است تا اداره غله با اتخاذ سیاست هاي راهبردي به عنوان مجري 
طرح خرید گندم مازاد کش��اورزان از خروج گندم از استان به منظور تحقق اهداف 
طرح خودکفایي گندم جلوگیري کند. مدیر امور زراعت س��ازمان جهاد کشاورزي 
چهارمح��ال و بختیاري با بیان اینکه افزایش عملکرد در واحد س��طح عامل اصلي 
خودکفایي گندم اس��ت، گفت: خودکفایي در گندم نشان از توجه مسئوالن به این 
محصول بوده به گونه اي که استمرار آن یکي از سیاست هاي وزارت جهاد کشاورزي 
اس��ت. وي افزود: استمرار خودکفایي گندم و خودکفایي در سایر محصوالت عزم 
ملي را مي طلبد و این افتخار ملي باعث شده است که هر ایراني نان خود را در داخل 
کشور تأمین کند. میرزایي تصریح کرد: رعایت تناوب زراعي با گندم، انتقال یافته هاي 
علمي به کش��اورزان، استفاده از ظرفیت هاي خالي در عرصه تولید، افزایش کیفیت 
گندم، نهضت سیلوسازي براي ذخیره سازي گندم تولیدي، خرید گندم به صورت 
نق��دي و کاهش ضایعات و مصرف بهینه گندم و ن��ان را از مهم ترین اقدامات در 

راستاي پایداري در تولید و استمرار خودکفایي گندم است.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاري از آغاز اجراي طرح پزشك خانواده 
از اوایل ش��هریورماه س��ال جاري در فارس��ان خبر داد.ناصر خسروي در گفتگو با 
فارس در ش��هرکرد از اجراي طرح پزشك خانواده در شهرستان فارسان خبر داد و 
اظهار داش��ت: باتوجه به توافقات صورت گرفته فاز نخست طرح پزشك خانواده 
در ش��هرهاي زیر 50 هزار نفر اجرا مي ش��ود که طي این فاز طرح پزشك خانواده 
در اس��تان هاي چهارمحال و بختیاري، خوزس��تان و سیستان و بلوچستان به عنوان 
استان هاي نمونه اجرا مي شود و پس از بررسي نتایج به کل کشور تعمیم داده مي شود.
وي افزود: در این اس��تان نیز شهرستان فارس��ان به عنوان فاز نخست اجراي طرح 
پزشك خانواده در نظر گرفته که مقدمات آن ایجاد و برنامه ریزي الزم براي اجراي 
آن تا دو ماه دیگر صورت گرفته است.خس��روي خاطرنشان کرد: در این طرح تیم 
سالمت پزشك خانواده تمامي اقدامات بهداشتي و درماني الزم را به جامعه هدف 
ارائه مي دهد. خسروي با بیان اینکه 12 پزشك خانواده در شهرستان فارسان مستقر 
مي شوند، افزود: باتوجه به اینکه به ازاي هر 10 نفر جمعیت یك پزشك خانواده در 
نظر گرفته شده در شهرستان فارسان 12 پزشك مستقر مي شود که جمعیت تحت 
پوشش مي توانند به مراکز بهداشتي مراجعه و پزشك مورد نظرشان را انتخاب کنند. 

فرماندار اصفهان:
هدفمند کردن يارانه ها فاصله هاي 

طبقاتي را از بین مي برد

افزايش تولید گوشت قرمز، شیر و مرغ 
در استان اصفهان

رئیس سازمان مسکن اصفهان خبر داد:
اختصاص وام  25 میلیون توماني 

مسکن به اصفهاني ها

خالقیت نجومي
 شهروندان اصفهان شکوفا مي شود

مدیرکل کار چهارمحال و بختیاري اعالم کرد:
21 تیر آخرين مهلت پرداخت يارانه 
طرح هاي فعال بنگاه هاي زود بازده

با افزایش 10 درصدي؛
تولید گندم در چهارمحال و بختیاري 

به 145 هزار تن مي رسد

از اوایل شهریور ماه امسال؛
طرح پزشك خانواده در فارسان

 اجرا مي شود

عباس حاج رسولیها:

تسریع در آغاز عملیات اجرایی حلقه چهارم ترافیکی شهر اصفهان

فرمانده پلیس راه اصفهان

استفاده از راننده غیرحرفه اي و اتوبوس نامناسب 
در اردوهاي تحصیلي ممنوع است

برگزاری نشست خبری روز مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استانداری اصفهان
قاچاق، کمک به جنگ نرم است
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 Institute for( علم��ی  اطالع��ات  مؤسس��ه 
 ISIبان��ك اطالع��ات ) Scientific Information
مرکزی برای فهرس��ت نمودن و پوش��ش دادن جامع 
مهمترین مجالت علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل 
اطالعات میان پژوهشگران مختلف است. شمار مجالت 
ISI ثابت نیست. یك مجله ممکن است در یك زمان از 
مجالت ISI محسوب شود  اما به دلیل کاهش بار علمی  
بعداً از لیست مجالت ISI کنار گذاشته شود. در حال 
حاضر بیش از 16000 مجله  در لیست ISI قرار دارند. 
هر ساله 2000 مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد 
و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند. 
هر مجله علمی قبل از انتخاب ش��دن و فهرست شدن 
در ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد. 
ازجمل��ه عوامل مورد ارزیابی، رعایت اس��تانداردهای 
 بانك اطالعاتی ISI و کمیته علمی منتخب مجله، تنوع 
بین المللی مقاالت چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله 
و جایگاه نش��رآن است. الزم به ذکر است که هیچ یك 
 از ای��ن عوامل به تنهایی مورد بررس��ی و ارزیابی قرار 
نمی گیرد بلکه با بررس��ی مجم��وع عوامل یك امتیاز 
کلی داده خواهد ش��د. از جمله مواردی که در ارزیابی 
مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقاالت، 
چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیس��ی باشد 
همچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی 
نوشته ش��وند. اگر چه اطالعات علمی مهم به تمامی 
زبانها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان 
انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد 
زیرا ارزیابی کنندگان مجالت علمی در ISI نمی توانند 
عناوین و منابع به کار رفته در مقاالت را به زبان انگلیسی 
ترجمه کنند. داوری علمی و تخصصی مقاالت چاپ 
شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله 
عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان است که 

گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.
ارجاع به خود یا self citation چیست؟

اگر منابع ذکر ش��ده در مقاله  پژوهش نویسندگان 
خود مقاله باش��د  این کار از ارزش مقاله می کاهد زیرا 

جنبه بین المللی بودن آن را ضعیف می کند. درجه ارجاع 
به خود مجالت ISI معموالً کمتر از 20 درصد است.

 Impact factor ضریب تأثیر یا درجه تأثیر یا
چیست؟ 

ای��ن عام��ل هم��ه س��اله توس��ط ISI برمبن��ای 
ارجاع��ات ب��ه هر یك از مجالت علمی آن محاس��به 
 می ش��ود و نتیج��ه در گزارش��ات ارج��اع مجل��ه یا 
 JCR ی��ا به اختصار Journal Citation Reports
منتشر می شود. این ضریب  نه برای مقاله یا نویسنده 
بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه برمبنای یك 
دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضاً اگر در سال 84 
جمعاً 40 ارجاع به یك مجله صورت گرفته باشد و در 
آن مجله در سال 82 تعداد 26 مقاله و در سال 83 تعداد 
24 مقاله چاپ ش��ده باشد  ضریب ارجاع آن مجله  از 
تقسیم 40 بر 50 به دست می آید که 0/8 است. یعنی به 
طور متوسط  هر مقاله آن نشریه 0/8 مرتبه مورد استناد 

مقاالت دیگر قرار گرفته است.
ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟

بهترین راه مراجعه به س��ایت هایی نظیر تامسون 
است. زیرا همچنان که گفته شد هم تعداد مجالت زیاد 
است و هم ISI محسوب شدن یك مجله ممکن است 
همیشگی نباشد. هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور 
چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه 

قرار نمی گیرد. 
ISC چیست؟

ISC ی��ا هم��ان پایگاه اس��تنادی عل��وم جدید و 
تکنولوژی که همانند ISI دارای مقاالت دانشمندان است 
که خوشبختانه در ایران نیز چنین پایگاهی تأسیس شده 

است و هم اکنون به فعالیت می پردازد.
: ISI پیوستن پایگاه استنادی علوم ایران به

رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی گفت: 
پیوس��تن ISC به ISI با هدف افزایش سهم تولیدات 
 ISI علمی ایران در جهان در نشستی با حضور مسئوالن
در کتابخانه منطقه ای بررسی شد. با توجه به اینکه تمامی 
خصیصه ه��ای ISI در ISC نیز وجود دارد، کتابخانه 

 ISC منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز که متولی ایجاد
)پایگاه اس��تنادی علوم و تکنولوژی ( در کشور است، 
برای درج ش��دن مجالت بیش��تری به زبان فارسی در 
ISI و ایجاد ارتباط بیش��ترISC با ISI تالش می کند. 
با برقراری پیوند علمی میان ISI و ISC شناسایی علم 
به زبان فارس��ی در سطح بین المللی بیشتر می شود و 
 س��هم ایران از تولیدات علمی دنیا بیش��تر خواهد شد. 
 ISC هم اکنون بیش از 6 هزار مقاله توسط مجالت معتبر در
 تولید می شود اما انعکاس این تولیدات علمی در سطح 
بین المللی کم اس��ت که با درج تعدادی از مجالت در 

ISI بازتاب علمی ایران در جهان بیشتر می شود.
وی ب��ا بیان اینکه ه��م اکنون 25 مجل��ه ایرانی 
 توسط ISI شناسایی شده و نمایه می شود، افزود: در 
حال حاضر تالش می ش��ود این تعداد به 500 مجله 
افزایش یابد. مسئول راه اندازی ISC در ایران با بیان 
اینکه ایران چهارمین کشور دارای مطالعات استنادی 
علوم بر پایه ISI است، گفت: کشورهای ژاپن و چین 
نیز توانس��ته اند مجالت خ��ود را به همین روش در 
ISI درج کنند. گفتنی است کتابخانه منطقه ای علوم و 
تکنولوژی شیراز چندی پیش مأمور راه اندازی پایگاه 

اس��تنادی علوم ایران و جهان اسالم شد و این مرکز 
هم کانون در تالش برای سنجش تولیدات علمی در 
کشورهای اس��المی، رتبه بندی نشریات کشورهای 
اسالمی، تولید نمایه استنادی علوم کشورهای اسالمی 
به منظور توس��عه ISC در میان تمامی کش��ورهای 

اسالمی و پیوند دادن ISC به IS I است.
 ISI مجله های ایرانی موجود در فهرست

قب��اًل تعداد کمی بود که یکی از آنها مجله »علوم 
و فناوری« دانش��گاه ش��یراز اس��ت که از سال های 
پیش در این فهرس��ت قرار گرفته اس��ت. ولی ظاهراً 
در ح��ال حاضر بیش از 20 مجله از ایران به صورت 
ISI ثبت ش��ده اس��ت و این جای خوش��حالی دارد. 
البته مج��الت داخلی معتب��ر دیگری ه��م در ایران 
چاپ می ش��ود ک��ه به دالیل��ی هنور نتوانس��ته اند 
در این فهرس��ت قرار بگیرن��د. قاعدتاً اگر یك مجله 
ش��رایط این مؤسس��ه را داشته باش��د، پس از مدتی 
توسط آن فهرست می ش��ود. بنابراین به جای ایجاد 
یك ISI دیگر بهتر اس��ت س��عی کنیم مجالت خود 
 را ب��ا کیفیت تر کنیم تا بتوانیم آنها را در این جا ثبت 

کنیم.

رتب��ه علمی جهان��ی ایران در کل رش��ته ها در 
گستره 10 ساله اخیر از نظر تعداد مقاالت، 40 و از 
نظر تعداد ارجاعات نمایه شده با چهار رتبه صعود، 
43 اس��ت. دکتر یعقوب فتح اللهی، معاون پژوهشی 
دانش��گاه تربیت مدرس در گفتگو با ایس��نا اظهار 
کرد: براساس آخرین آمار و اطالعات شاخص های 
اساس��ی علم در مؤسسه اطالعات علمی )ISI( که 
گستره اول ژانویه 1998 تا 29 فوریه 2008 را در بر 
می گیرد، در گستره مذکور، 20 نفر از پژوهشگران 
ایران ک��ه قباًل به عنوان محققان برجس��ته انتخاب 
شده بودند، توانس��تند موقعیت خود را حفظ کنند 

و تعداد مق��االت و ارجاعات آنه��ا افزایش یافت. 
همچنین هش��ت مؤسس��ه ایرانی که پی��ش از این 
در ISI نمایه ش��ده بودن��د، موقعیت خود را حفظ 

کرده اند.
ــته های  ــران در رش ــی ای ــه علم ــود رتب صع

مختلف
وی اف��زود: در 22 رش��ته مذکور نمایه ش��ده 
در ISI، رتب��ه علم��ی ایران از نظ��ر تعداد مقاالت 
در عل��وم کش��اورزی، طب بالین��ی، علوم اعصاب 
و رفت��ار و ریاضی��ات، یك رتبه، مهندس��ی، علوم 
اجتماع��ی،  اقتصاد و تج��ارت دو رتب��ه، فیزیك، 

علم مواد، محیط و اکولوژی و علم فضا س��ه رتبه 
صع��ود داش��تند. از نظر تعداد ارجاع��ات هم رتبه 
ایران در رشته های طب بالینی، علم مواد، بیولوژی 
مولکولی و ژنتی��ك، ایمونولوژی، روانشناس��ی و 
کامپیوتر، یك رتبه، مهندس��ی، علوم گیاهی، علوم 
فضا و عل��وم اجتماع��ی دو رتبه، عل��وم اعصاب 
و رفت��ار، س��ه رتب��ه، میکروبیولوژی پن��ج رتبه و 
اقتص��اد و تجارت هش��ت رتبه صعود داش��تند. از 
نظ��ر تعداد ارجاعات به مق��االت هم رتبه ایران در 
بیولوژی، بیوش��یمی، اقتص��اد و تجارت یك رتبه، 
 کامپیوت��ر س��ه رتبه و مهندس��ی پن��ج رتبه صعود 

داشتند.
افزایش قابل توجه مقاالت پراستناد محققان 

ایرانی
فتح اللهی در گفتگو با ایس��نا خاطرنش��ان کرد: 
 )Highly Cited Papers( تعداد مقاالت پراستناد
محققان ایرانی هم با 11 عنوان افزایش به 104 عنوان 
 Research( رسید که از این تعداد 81 مقاله به عنوان
Fronts( نمایه شده است. همچنین تعداد مقاالت داغ 
)HOT PAPERS( نمایه ش��ده از محققان ایرانی 
به ش��ش عنوان رسید  که تمام کار پژوهشی این اسناد 

علمی در داخل کشور انجام شده است.

برای نوشتن يك مقاله استاندارد جهت انتشار در ISI چيست؟
مجالت معتبر آی اس آی چه بايد کرد

اشاره

جامع��ه محقق��ان ای��ران ب��ا حج��م ب��االی تولی��د  عل��م و دان��ش در کش��ور روبه رو اس��ت و 
ای��ن افتخ��ار ب��زرگ بای��د در صحنه های بی��ن الملل��ی با ق��درت تمام به ثبت برس��د. مه��م ترین 
 ISI راه ثب��ت تولی��دات دان��ش محقق��ان ایرانی، انتش��ار مق��االت آنها در مج��الت معتبر فهرس��ت 

است. 
برای موفقیت در پذیرش مقاله باید به نکات زیر توجه کرد:

ــب با تحوالت روز: عنوان موردنظر باید کاماًل واضح و دارای لغات کلیدی  ــتن عنوان مناس داش
تحقیق باشد. عناوین طوالنی سبب کاهش نمره ارزشیابی مقاله می شود.

چکیده مناسب: چکیده تحقیق باید مختصر و مفید باشد. 
لغات کلیدی: حداکثر چهار کلمه باید باشد.

مقدمه: Introduction  در این بخش محقق با نوش��تن مطالب کلی توجه خواننده را به س��وی 
موضوع تحقیق متمایل می کند. در نوشتن مقدمه بهتر است موارد زیر را رعایت کنید:

ابتدا یك تعریف از موضوع مورد نظر از قول منابع معتبر، س��پس مطالب مرتبط با مقدمه را در این 
بخش قرار دهید. 

ــأله: در اینج��ا ه��م ابتدا ب��ه تعریف مس��أله بپردازید و س��پس مش��کالت و مس��ائل  ــان مس بی
مرتب��ط با موض��وع را بیان کرده و س��عی کنید س��ؤالهایی را که در فرضیات تحقی��ق مطرح کرده اید 
 در ای��ن بخ��ش به صورت جمالت پرسش��ی مطرح کنید ولی این پرسش��ها بای��د در جمالت خبری 

باشد.
اهمیت موضوع: در این بخش اهمیت مسأله را بیان می کنید. اینکه عدم توجه به این مسأله سبب 
چه عواقبی می شود و اجرای درست آن چه نتایج مثبتی به همراه دارد. )آوردن اعداد و ارقام معتبر به 
صورت در صد و...( در کش��ورهای دیگر چه نتایجی از این مس��أله گرفتند و عدم اجرای آن سبب چه 

مشکالتی شده است. 
مروری بر تحقیقات انجام شده: ابتدا از تحقیقات سالهای اخیر شروع کنید و به عقب بروید. اگر 
مقاله را برای مجالت داخلی می فرس��تید، ابتدا از تحقیقات داخلی بنویسید. اگر مقاله را برای مجالت 
خارجی می فرس��تید برعکس فوق انجام دهید. از نوش��تن نام یك نفر به صورت مکرر جداً خودداری 

کنید. 
)اینکار این ش��بهه را برمی انگیزد که ش��ما از منابع مختلف اس��تفاده نکرده ای��د...( برای مقاالت 
رش��ته های تاریخ هر چه منبع قدیمی تر باش��د جالب تر اس��ت. ولی برای مق��االت مدیریت، فنی و 
پزش��کی و علوم پایه باید از منابع جدید استفاده بیشتری بکنید. اگر از منابع و مقاالت اینترنتی استفاده 
می کنید، این مقاالت باید حتمًا یك مقاله تحقیقاتی باشند. بهتر است مقاله مورد نظر دارای مشحصات 

دانشگاهی باشد. 
فرضیات و اهداف تحقیق: فرضیات را دقیق و مناسب بنویسید.

روش تحقیق: روش تحقیق بخش بسیار مهم مقاله را تشکیل می دهد. برای نوشتن روش تحقیق 
حتمًا با متخصصان آمار مشورت کنید.

اگر مطالب مقاله شما در سطح باال باشد ولی روش تحقیق درستی را انتخاب نکرده باشید زحمتتان 
به هدر خواهد رفت. از مطالب نوش��ته ش��ده در بخش چکیده پیروی کرده، منتهی از جمالت کاملتر و 

بیشتری استفاده کنید.
نتایج تحقیق: برای نوش��تن نتایج تحقیق در مقاله انگلیس��ی باید از مهم ترین جداول و نمودارها 
اس��تفاده کنید. همه جداول و نمودارها را در مقاله قرار ندهید و از کش��دار کردن مقاله جداً خودداری 
کنید. به طور مثال اگر برای چند سؤال مربوط به هر فرضیه یك آزمون انجام داده اید، سعی کنید جدول 

نهایی آزمون را در مقاله قرار دهید.
ــه گیری: در این بخش باید ابتدا چند نکته مهم را از ادبیات تحقیق بیاورید. س��پس  ــث و نتیج بح
نتیجه هر فرضیه را نوشته و پس از آن نتیجه تحقیقات دیگران را در رابطه با آن فرضیه بنویسید و بعد 

این نتایج را با نتیجه خود مقایسه کنید.
پیشنهادات: پیشنهاد باید در دو بخش داخل کشور و خارج کشور )بین المللی( باشد.

منابع: منابع باید کاماًل دقیق نوش��ته ش��وند. برای نوش��تن منابع می توانید به منابع مقاالت منتشر 
 شده توجه کنید. اگر از یك مقاله فارسی استفاده کردید، سال هجری شمسی را به سال میالدی تبدیل

کنید.

ISI رتبــه ایــران در مقــاالت

آگهی مزایده مال غیر منقول
321/خ براساس پرونده  اجرائی کالسه  2293 / 118 ش 88  تمامت ششدانگ 
یکباب خانه به پالک ثبتی ش��ماره یکهزار و شش��صد و س��ی و یك فرعی از 
چهار اصلی واقع در برزوک آباد بخش یك ثبتی ش��هرضا به مساحت 172/80 
متر مربع مورد ثبت صفحه 58 دفتر352 با حدود اربعه ذیل: ش��ماالً به طول نه 
متروپنج صدم متر درودیواریس��ت به کوچه عمومی ش��رقًا به طول 19/10متر 
دیواریس��ت به دیوارخانه 4/1632 جنوبًا به طول 7/95متر در و دیواریست به 
کوچ��ه عمومی غربًا اول به طول 19/10متر به دیوارخانه 4/1465 دوم به طول 
20 س��انتیمتر دیواریس��ت به کوچه عمومی حقوق ارتفاقی ن��دارد به نام زکی 
حاجب نژاد ثبت و س��ند صادر ش��ده اس��ت و به موجب س��ند رهنی شماره 
11527–86/6/11 دفتر 5 ش��هرضا از طرف نامبرده در رهن بانك ملت ش��عبه 
ش��هرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور 
اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت بانك بس��تانکار باس��تناد 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک 
مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور 
اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی 
گردید.مورد بازدید س��اختمان مس��کونی به مس��احت عرصه 172/8مترمربع 
و مس��احت اعیانی 165مترمربع ش��امل )همکف وطبق��ه اول ودوپوش روی 
پارکینگ ( می باش��د، ساختمان با دیوارهای باربروسقف تیرچه وبلوک، نمای 
کوچ��ه ونمای حیاط پالسترس��یمان ودرب وپنجره ها ی بی��رون آلومینیوم و 
دربهای داخل چوبی وس��طوح داخلی بدنه یك متر سنگ و بقیه گچ می باشد 
آش��پزخانه نیمه کاشی وکابینت فلزی وکف ساختمان موزائیك است سرویس 
بهداشتی تمام کاشی است. دارای اشتراکات آب و برق و گازمی باشد به مبلغ 
س��یصد وپنجاه میلیون ریال )350/000/000( ریال ارزیابی گردیده اس��ت در 
جلس��ه مزایده که ازس��اعت 9 صبح الی 12 روزچهارشنبه مورخ 89/5/20  در 
ش��عبه اجرای ثبت اس��ناد شهرضا تش��کیل میگردد. از طریق مزایده به فروش 
میرس��د .چنانچ��ه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز 
بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل میگردد. مزایده ازمبلغ سیصدوپنجاه میلیون 
ریال)350000000( ریال پایه مزایده شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی و هر 
کس که خریدار باش��د فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از 
مورد مزایده به آدرس: شهرضا خیابان آیت اله غفاری خمینی آباد کوچه توحید 
فرع��ی 19پالک 9بازدید به عمل آورند الزم به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های 
قانونی اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رسمی ومالیات ودارائی 
وعوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان، آب و برق 
وگاز و سایر هزینه های متعلقه برعهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت 
در روزنامه زاینده رود در تاریخ 89/4/14 چاپ ومنتشر میشود.                                
م الف/ 200                   میر محمدی -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا   

آگهی ماده 147 اصالحی قانون ثبت
254/ خ ش��ماره: 10118/ج-89/3/24  هیأت حل اختالف مس��تقر در منطقه 
ثبت اس��ناد و امالک جنوب اصفهان به ش��رح رأی ش��ماره 89/2/5-13084 
تصرفات مفروزی ششدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی در آن ملکی آقای 
عبدالحس��ین عباس پ��وری فرزند محمدعلی در قس��متی از پالک 4786 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان را به مس��احت 347/15 مترمربع خریداری ش��ده از 
آقای میرزا حیدر حیدری مع الواس��طه به موجب س��ند عادی مورخه 54/9/6 
و 62/9/11 تأیید و به جهت عدم دسترس��ی به مالکین مقرر ش��ده پس از نشر 
آگهی در صورت عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت رس��می صادر و تسلیم 
گردد علیهذا در اجرای بند 6 ماده یك قانون اصالح مواد یك و دو و سه قانون 
اص��الح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65/4/31 و الحاق موادی به آن 
مصوب 70/6/21 و ماده 34 آیین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی آگهی میش��ود چنانچه 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالکین ملك 
به ثبت محل نرس��د منطقه ثبت اس��ناد و امالک جنوب اصفهان س��ند مالکیت 
موردتقاضای متصرف را براساس مدلول رای در حدود مقررات صادر خواهد 
ک��رد در صورت وصول اعتراض مراتب ب��ه دادگاه صالحه احاله می گردد در 
هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
3992/ م الف        مرادی- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 89/3/30            تاریخ انتشار نوبت دوم: 89/4/14

آگهی ابالغ
181/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970353100348

شماره پرونده: 8709980363200841 شماره بایگانی شعبه: 890009
ش��اکی: مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان اصفهان به نش��انی اصفهان- خ 

منوچهری
متهم: آقای حسین موالیی به نشانی مجهول المکان
اتهام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها

گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام حسین موالیی فرزند نوروزعلی مبنی بر تغییر کاربری 500 
متر مربع اراضی زراعی روستای اصفهانك بدون اخذ مجوز پیرو کیفرخواست 
صادره از س��وی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت مدیریت جهاد 
کش��اورزی شهرستان اصفهان دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 
تحقیقات انجام ش��ده و گزارش مأمورین انتظامی و نظر به اینکه متهم علیرغم 
احضار از طریق انتش��ار آگهی در دادگاه حاض��ر نگردیده و ایراد و دفاعی در 
قبال اتهام انتسابی بعمل نیاورده و با در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائن اتهام 
متهم محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی 
زراعی و باغها مصوب س��ال 1374 متهم را به پرداخت مبلغ 1/050/000/000 
)ی��ك میلیارد و پنجاه میلیون ریال( جزای نقدی معادل س��ه برابر ارزش زمین 
پس از تغییر کاربری و همچنین پرداخت مبلغ 280/000/000 ریال )دویس��ت 
و هش��تاد میلیون ریال( بعنوان عوارض معادل هش��تاد درصد قیمت زمین پس 
از تغیی��ر کاربری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
م الف/ 4732         عالمی- رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
182/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970353700380

شماره پرونده: 8809980360001020 شماره بایگانی شعبه: 890005
ش��اکی: آقای فرش��ید بختیاری فرزند س��عید به نش��انی اصفهان ملك شهر خ 

مطهری ک شهید ضیایی اول پ 51 طبقه 3.
متهم: آقای محسن سرلك به نشانی فعال مجهول المکان

اتهام ها: 1. ضرب و جرح عمدی 2. فحاشی
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای محس��ن س��رلك مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
با وس��یله برنده همانند دامس و فحاش��ی با توجه به شکایت شاکی و گواهی 
پزشکی قانونی و اظهارات شاهد و عدم حضور و دفاع متهم و سایر شواهد و 
قرائن بزه وی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 614 متهم مذکور را به تحمل 
شش ماه حبس محکوم می نماید و از جنبه خصوصی جرم مستنداً به مواد 302 
و 304 و 367 و 480 و 481 و 484 قانون مجازات اسالمی متهم مذکور را از 
جه��ت یك عدد کبودی به پرداخت 1/5 ه��زارم دیه کامل و از جهت ارش و 
دیه س��ایر صدمات و جراحات جمعًا به پرداخت 8/5 درصد دیه کامل در حق 
فرش��ید بختیاری ظرف مدت یك س��ال از تاریخ وقوع جرم محکوم می نماید 
رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پ��س از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 4735       نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی تأسیس
197/ ت/ 4 شماره: 1383/ ث 103

آگهی تأسیس شرکت ماشین سازان قائم نصف جهان سهامی خاص.
ش��رکت فوق در تاری��خ 1389/04/08 تحت ش��ماره 40946 و شناس��ه ملی 
10260586534 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/04/08 از 
لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی 

می شود.
1- موضوع ش��رکت: تراشکاری و ساخت انواع قطعات یدکی موردنیاز صنایع 

کوچك و بزرگ کشور- طراحی تکنولوژی ساخت و مونتاژ انواع ماشین آالت 
صنعتی موردنیاز در کلیه صنایع کشور- طراحی و ساخت انواع گیربکس های 

صنعتی- شرکت در مناقصات صنایع مختلف کشور.
2- مدت شرکت:

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3- مرکز اصلی شرکت:

1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان کاوه- خیابان نگارستان- کوچه 
تاالر- مجتمع مسکونی تاالر- طبقه 3- واحد 4

4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 
ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط 
مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 106 مورخ 1389/03/27 نزد بانك ملی 
ش��عبه مدرس 3082 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 

سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای محسن نوربخش به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای مظاهر کیانی اشترجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای سعید مهدیان به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آق��ای س��عید مهدیان به س��مت مدیرعام��ل به مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای 

سه نفر از اعضای هیأت مدیره متفقًا و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای مهدی محقق علویجه به عنوان بازرس اصلی.

2-8- آقای علیرضا بنیادی به عنوان بازرس علی البدل.
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
214/ ت/ 4 ش��ماره: 88- 974 ش/ ح/ 26 بموج��ب رأی ش��ماره 91 تاریخ 
89/1/31 حوزه 26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت. محکوم علیه 1- خانم لیال س��پهری نیا نام پدر: رضا نشانی محل 
اقامت: اصفهان- خ جابر انصاری- خ 5 آذر اردیبهش��ت 4 پالک 4 و 2- رضا 
سلیمی نام پدر: حسن نشانی محل اقامت: اصفهان- خ جابر انصاری- خ 5 آذر 
اردیبهش��ت 4 پالک 4 محکوم است به: پرداخت مبلغ 5/400/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان آقای احمد 
صابریان نام پدر: رجبعلی ش��غل: مدیرعامل صندوق قرض الحس��نه حضرت 

محمد)ص( نشانی محل اقامت: اصفهان- خ حکیم نظامی- جنب کوچه 33.
به اس��تناد م��اده 19 آئین نام��ه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار 
اجرایی ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت 
محک��وم به و یا انجام تعهد ومف��اد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت 
 اق��دام قانونی برای اج��رای احکام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل خواهد

شد.
م الف/ 4832                    شورای حل اختالف شعبه 26 حقوقی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
215/ ت/ 4 شماره: 89- 866 بموجب رأی شماره 165 تاریخ 89/2/18 حوزه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
آقای هومن کشاورز، فرزند پشوتن نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاری��خ 88/9/4 لغایت 
اج��رای حکم در حق محکوم له آقای احمد صابریان نش��انی محل اقامت: خ 

حکیم نظامی- ک 33- صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص(.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
و یا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.

 شورای حل اختالف شعبه 27 حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ اجرائیه

216/ ت/ 4 ش��ماره: 87- 174 ش ح/ 31 بموج��ب رأی ش��ماره 67 تاری��خ 
87/12/5 حوزه 31 حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان )و رأی 
ش��ماره 8809970352401146 تاری��خ 88/8/19 ش��عبه 24 دادگاه عموم��ی 
حقوق��ی اصفهان( ک��ه قطعیت یافته اس��ت. محکوم علیهم��ان 1- حمیدرضا 
2- محس��ن 3- علی 4- فاطمه بیگم حسینی س��ه خوانده اول همگی حبیبیان 
نش��انی: مجهول المکان محکوم هس��تند ب��ه: پرداخت مبل��غ ده میلیون ریال 
باب��ت چك ش��ماره 123541-87/2/20 و ده میلیون ریال بابت چك ش��ماره 
123542-87/2/10 و س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه 
براس��اس ش��اخص بانك مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )87/10/3( به 
نس��بت س��هم خود )تا تاریخ اجرای حکم از ماترک متوف��ی در حق خواهان 
رس��ول مکارمی نیا به وکالت نعم��ت ا... نادی پور نش��انی )وکیل( اصفهان- 
خیابان حکیم نظامی- ابتدای خیابان ش��ریعتی- س��اختمان الزهرا طبقه س��وم 
واحد 109به اضافه مبلغ شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار و یکصد و پنجاه 
 ریال بابت صورتحس��اب کامپیوتری در حکم س��ند ف��ی مابین طرفین در حق 

خواهان.
به اس��تناد م��اده 19 آئین نام��ه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پ��س از ابالغ این 
اخط��ار اجرایی ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده 
 جه��ت اق��دام قانونی برای اجرای اح��کام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل 

خواهد شد.
م الف/ 4715                    شورای حل اختالف شعبه 31 حقوقی اصفهان

 
آگهی ابالغ ماده  101آئین نامه  اجرای مفاد اسناد رسمی

217/ ت/ 4 بدینوسیله به آقای امیرشجاعی رجوئی فرزند جهانبخش به شماره 
شناس��نامه 285 صادره از حوزه 6 اصفهان که طبق متن س��ند س��اکن اصفهان 
ک��وی امیریه خیاب��ان 5 مجتمع الله بلوک آ طبق��ه 4 و برابراعالم اداره اجرای 
اس��ناد رس��می اصفهان در آدرس مذکورمورد شناسائی واقع نگردید ابالغ می 
ش��ود، درموضوع پرونده اجرائی کالس��ه 101/640 ش 88  ل��ه بانك اقتصاد 
نوین ش��عبه مبارکه وعلیه ش��ما وغیره اعالم میدارد تمامت شش��دانگ پالک 
ثبتی ش��ماره 117/30 واقع درس��پهرآباد بخش یك ثبتی شهرضا ملکی محمد 
علی احمدیان)نس��بت به چهاردانگ مش��اع( وخانم ش��هال س��الك )نسبت به 
دودانگ مش��اع( مورد رهن س��ند رهنی ش��ماره 84985 – 9/15 86 دفتر74 
مبارکه توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال 
)550/000/000( ریال ارزیابی گردیده اس��ت لذا چنانچه اعتراضی به ارزیابی 
انج��ام ش��ده دارید ظرف مدت پنج روزاعتراض خ��ود را به ضمیمه مبلغ یك 
میلیون ریال )1/000/000( ریال هزینه تجدید ارزیابی به این اجرا ارسال دارید 

واال به همان قیمت آگهی خواهد شد.  
م الف/239                     میرمحمدی -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 
آگهی تحدید حدود اختصاصی  

218/ ت/ 4 تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 50/2207 واقع 
در آله آباد بخش یك ثبتی ش��هرضا مف��روزي از 50/265 که طبق پرونده ثبتي 
بنام آقاي حسام قاسمپور فرزند حسن وغیره درجریان ثبت است بعمل نیامده 
اینك طبق تبصره 5 و 4 ماده 148 اصالحي قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملك مرقوم درروز 1389/5/17 س��اعت 8 صبح درمحل شروع 
وبعم��ل خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی 
گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضوریابن��د. اعتراضات مجاورین 
وصاحب��ان امالک مطاب��ق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس 
تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهدش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرون��ده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
را ازمرج��ع ذیص��الح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز 
تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گ��ردد تحدید حدود در روز بعد از 

تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 237       میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
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منطقه شهرداریشماره بلوک- ملک- آپارتمان برنده

یک53-101161

دو7-102394

سه100-103598

چهار41-104129

پنج69-105126

شش66-106305

هفت4-107430

هشت32-308521

نه61-109094

ده84-110589

یازده54-111039

دوازده4-2-112249

سیزده15-113776

چهارده12-114465

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

یک17-101075

یک21-64-101158

یک356-101409

دو42-102485

دو520-102037

دو630-102224

سه721-103518

سه813-103018

سه9104-103233

چهار1090-104535

چهار1118-104019

چهار128-104236

پنج1325-105126

پنج1439-105349

پنج157-205517

شش168-106429

شش172-106099

شش1824-19-106276

هفت3-52-107489 19

هفت51-79-207517 20

هفت2111-107109

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

یک116-101457

یک230-1-101090

یک3134-101171

دو426-102646

دو581-102125

دو650-102396

سه733-103060

سه81-34-103279

سه951-103595

چهار1031-104371

چهار1120-10-104708

چهار126-114-104131

پنج4-35-105508 13

پنج16-105052 14

پنج156-105242

شش163-6-106450

شش1728-106127

شش182-40-106292

هفت195-38-107497

هفت2020-207601

هفت2142-107134

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

هشت22113-108328

هشت231-23-108782

هشت2456-208804

نه2594-109092

نه2691-109262

نه2784-109734

ده285-110229

ده291-110576

ده309-110975

یازده316-111542

یازده3233-111876

یازده3316-111218

دوازده3428-112036

دوازده3523-112254

دوازده3696-2-112571

سیزده37103-113693

سیزده3810-113891

سیزده3915-313153

چهارده4075-114582

چهارده4113-114857

چهارده42102-214568

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

هشت2210-3-308902

هشت2374-108485

هشت2413-108893

نه2523-109218

نه269-1090574

نه275-109086

ده28191-210076

ده29116-110268

ده305-110616

یازده3125-111888

یازده3214-111232

یازده3320-111591

دوازده343-7-112087

دوازده351-112284

دوازده361-17-112601

سیزده37143-113728

سیزده38213019

سیزده397-313260

چهارده4019-114967

چهارده414-214979

چهارده425-114638

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

یک138-101371

یک251-101473

یک384-101018

یک45-14-101061

یک55-101084

یک5-10-101104 6

یک718-101131

یک854-101158

یک94-44-101188

یک1013-101297

دو1154-102160

دو1226-102224

دو139-102313

دو1466-102420

دو1524-102474

دو164-284-102515

دو176-102647

دو1812-102014

دو1959-102045

دو2010-102095

سه21225-103245

سه221-103344

سه235-103412

سه2476-103505

سه2590-103609

سه2610-1-103761

سه2722-103843

سه2871-103051

سه2924-103105

سه303-14-103153

چهار3125-104129

چهار3213-104192

چهار3315-104256

چهار3413-104335

چهار3565-104444

چهار3624-104532

چهار371-104605

چهار383-9-104725

چهار39279-104944

چهار40164-104069

پنج418-105028

پنج4212-92-105091

پنج43132-105133

پنج4476-105179

پنج452-233-105276

پنج4665-105342

پنج4719-105428

پنج4811-105513

پنج493-205401

پنج5099-1-205672

شش5158-106342

شش521-17-106386

شش538-106435

شش54461-6-106482

شش5551-106018

شش562-17-106089

شش572-66-106140

شش5813-106180

شش592-73-106250

شش6082-106291

هفت6120-12-107498

هفت629-207158

هفت6346-207257

هفت6421-81-207517

هفت655-207689

هفت6628-107005

هفت674-107093

هفت6874-107176

هفت692-107298

هفت7029-107397

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

هشت7132-108417

هشت7292-108486

هشت738-30-108517

هشت741-12-108780

هشت7562-108837

هشت7627-208345

هشت776-208584

هشت7831-308019

هشت7994-108023

هشت8014-108169

نه8150-109102

نه8247-109145

نه8358-109183

نه8413-109273

نه8542-109455

نه86139-109497

نه871-109728

نه883-27-109011

نه8984-109039

نه9028-109089

ده914-110422

ده924-23-110529

ده939-110629

ده9448-110703

ده953-110794

ده9610-210007

ده97136-110055

ده9812-4-110145

ده992-9-110209

ده10070-110298

یازده10117-111612

یازده10229-111686

یازده10311-111770

یازده10414-111903

یازده10516-111026

یازده10624-111161

یازده10717-111218

یازده10837-111280

یازده1091-111412

یازده11013-111480

دوازده111114-1-112037

دوازده11221-112131

دوازده1135-112216

دوازده1141-1-112246

دوازده1154-13-112288

دوازده1164-2-112360

دوازده11772-112495

دوازده1181-21-112588

دوازده11926-112871

دوازده12032-212027

سیزده12145-113837

سیزده1229-113934

سیزده1231-8-213068

سیزده1244-18-213243

سیزده1259-313140

سیزده1263-9-113397

سیزده1273-113616

سیزده12832-113672

سیزده12910-113720

سیزده130134-113788

چهارده1316-114865

چهارده13215-114619

چهارده13351-114693

چهارده1346-114806

چهارده1351-114982

چهارده13638-214279

چهارده13713-214540

چهارده13815-214938

چهارده13921-114510

چهارده1407-114568

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

یک18-1-101006

یک23-101046

یک39-1-101090

یک43-35-101117

یک514-72-101158

یک699-101243

یک738-6-101359

دو854-102160

دو935-102270

دو1048-102412

دو1133-102482

دو12254-102606

دو1320-102019

دو1418-102076

سه15137-103066

سه164-44-103145

سه173-8-103266

سه18113-103390

سه194-22-103523

سه2041-103704

سه219-103843

چهار2245-204025

چهار2352-104109

چهار247-104197

چهار2528-104295

چهار2640-104441

چهار2710-104550

چهار2819-104707

پنج2979-1-205466

پنج3024-2-205905

پنج3127-105099

پنج3278-5-105155

پنج33172-105276

پنج3464-105376

پنج353-30-105498

شش3621-106398

شش3716-106470

شش382-106025

شش397-106116

شش4017-106182

شش411-22-106271

شش4226-106330

هفت432-11-207094

هفت445-8-207267

هفت4558-10-207633

هفت4653-107003

هفت4737-107114

هفت4884-107271

هفت493-3-107419

شماره بلوک- ملک- ردیف
آپارتمان برنده

منطقه 
شهرداری

هشت508-308902

هشت2-10-108178 51

هشت5-7-108456 52

هشت532-109-108511

هشت541-5-108797

هشت55-41-208185

هشت5656-208702

نه5714-109569

نه5829-109008

نه593-22-109067

نه605-109100

نه6146-109162

نه622-109255

نه63123-109461

ده6424-110001

ده656-110147

ده6612-110252

ده6752-110406

ده68162-110545

ده69143-110688

ده7030-110813

یازده7135-111232

یازده7220-111394

یازده7341-111485

یازده742-111661

یازده7534-111765

یازده7637-111910

یازده7725-111124

دوازده7830-112306

دوازده792-4-112393

دوازده804-4-112592

دوازده8139-112949

دوازده8230-112034

دوازده8329-112195

دوازده8445-112240

سیزده8518-113955

سیزده8625-213158

سیزده8729-313136

88-112-113405
سیزده14

سیزده899-113662

سیزده90208-113728

سیزده9164-113824

چهارده9298-114608

چهارده9325-114722

چهارده9439-114851

چهارده9516-114990

چهارده9610-214345

چهارده9735-214935

چهارده98400-114519

تذکر مهم به برندگان:
 بدینوسیله برندگان جوایز جشنواره شهروندان خوش حساب اصفهانی اعالم و از مالکین امالک اعالمی 
دعوت می شود طبق جدول زمانبندی با در دست داشتن فرم تکمیل شده ذیل به همراه مدارک مندرج 

در آن به امور درآمد شهرداری مرکزی واقع در میدان امام حسین )ع( مراجعه نمایند.

تاریخ مراجعهبرندگان جوایزردیف

برنده یک واحد آپارتمان و برندگان یک دستگاه 1
بیستم تیرماهخودرو

بیست و دوم تیرماهبرندگان کمک هزینه سفر حج2

بیست و چهارم تیرماهبرندگان تلویزیون ال سی دی3

بیست و ششم تیرماهبرندگان سکه تمام بهار آزادی4

بیست و هشتم تیرماهبرندگان وام قرض الحسنه ده میلیون ریالی5

مشخصات مالک ملک اعالمی به عنوان برنده :
نام ................ نام خانوادگی....................... نام پدر ...................... تاریخ تولد ..................... شماره شناسنامه .....................................کد ملی ...

 ..................................
 آدرس محل سکونت ..............................................................................................................

شماره تلفن ثابت ........................ شماره تلفن همراه ........................... آدرس الکترونیکی: .............................
مشخصات ملک اعالمی به عنوان برنده :

آدرس دقیق ملک ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................متراژ ملک .....................  پالک ثبتی  .......................

شماره بلوک- ملک- آپارتمان  .......................................
کروکی محل وقوع ملک اعالمی به عنوان برنده :                                                                                                          شمال

 
 نحوه اطالع از نتایج برندگان جشنواره شهروندان خوش حساب اصفهانی :

سایت خبری ایمنا         سایت پرتال شهرداری اصفهان          روزنامه اصفهان زیبا         دعوتنامه شهرداری اصفهان           سایر
 مدارک الزم :

• اصل و تصویر برابر با اصل سند مالکیت مربوطه    • اصل و تصویر برابر با اصل کارت ملی مالک  • اصل وتصویر برابر با اصل شناسنامه مالک  • در 
صورت وجود ،  اصل و تصویر برابر با اصل پروانه ساختمان • اصل و تصویر فیش پرداختی عوارض نوسازی و عمران شهر سال 1388  •دوقطعه 

عکس 4×3
      امضاء و اثر انگشت مالک 

منطقه شهرداریشماره بلوک- ملک- آپارتمان برنده

هشت38-108431

برندگان خوشبخت جشنواره خوش حسابی معرفی شدند
شماره برندگان جوايز جشنواره خوش حسابی از سوی شهرداری اصفهان اعالم شد

برندگان وام قرض الحسنه ده میلیون ریالی

برندگان سکه تمام بهار آزادی

برندگان کمک هزینه سفر حج
برنده یک واحد آپارتمان

برندگان تلویزیون ال سی دی

برندگان یک دستگاه خودرو
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ورزشی

نوش��اد عالمی��ان پینگ پنگ باز تی��م ملي ایران 
موفق شد در رقابت هاي رده سني امیدهاي پوروتور 
ژاپن با حضور در مرحله یك چهارم نهایي به جمع 
هش��ت بازیکن برتر این رده صعود کند. به گزارش 
ایرنا از فدراس��یون پینگ پنگ، عالمیان با رده جهاني 
39 امیدها در بازي نخس��ت با نتیجه 4 بر 3 جوهان 
 گروت از دانمارک را با رنکینگ جهاني 89 شکست 

داد.
وي در بازي دوم خود موفق شد دومین بازیکن 
چیني االصل ترکیه که در رده 26 جهان قرار دارد را 
با حس��اب 4 بر 2 مغل��وب هنرنمایي خود کند و به 
جمع هشت بازیکن برتر راه یابد تا به مصاف کنجي 

ماتسودیرا ژاپني برود.
وي در مرحل��ه یك چه��ارم نهایي برابر حریف 
ژاپني 4 بر صفر مغلوب ش��د و از راه یابي به مرحله 
نیمه نهایي باز ماند. نوش��اد به خاط��ر صعود تا این 
مرحل��ه 300 دالر جایزه نقدي دریافت مي کند. دور 
دوم مرحله حذفي مس��ابقات تنی��س روي میز تور 
حرفه اي بزرگس��االن ژاپن نیز ش��نبه شب در شهر 
کوبه برگزار شد و نوش��اد عالمیان موفق شد ضمن 
پیروزي در یك گیم برابر تیموبول قهرمان اروپا و نفر 
دوم رنکین��گ جهان از آلمان، بازي خوبي از خود به 

نمایش بگذارد.
دو بازیکن چپ دست آس��یا و اروپا در مرحله 
یك شانزدهم نهایي به مصاف هم رفتند که تیموبول 
توانس��ت در گیم هاي اول و دوم با امتیاز نزدیك 11 
بر 8 بر عالمیان به برتري دس��ت یابد. نوشاد با ارائه 
بازي خوب و استفاده از بك هندهاي سرعتي و بدون 
ترس از حریف مطرح خود، موفق شد در گیم سوم 
ب��ا نتیجه 12 بر 10 پیروز ش��ود اما دو گیم بعدي را 
بازیکن آلماني بهتر ظاهر ش��د و ب��ا برتري 11 بر 6 
و 11 ب��ر 4 بر بازیکن جوان کش��ورمان، به پیروزي 

دست یافت.

تی��م ملی فوتس��ال ایران به ج��ام جهانی جایزه 
بزرگ برزیل اعزام می ش��ود. س��رمربی تیم فوتسال 
کشورمان گفت: این تیم ش��هریور م�اه در دی�داری 
چهارجانبه با تیم های آمریکا، لیبی، صربستان که در 
کش��ور لیبی برگزار می شود مسابقه می دهد و پس 
 از آن مهر ماه به جام جهانی فوتسال در برزیل اعزام 

می شود.
 شمس از حضور16 تیم مطرح جهان در جایزه 
ب��زرگ برزی��ل خب��ر داد و افزود: پ��س از این جام 
 ه��م دو بازی تدارکاتی در اکرای��ن و تهران خواهیم

داشت.
وی افزود: هم اکنون بازیهای باش��گاهی درحال 
 برگ��زاری اس��ت و ی��ك هفته قب��ل از مس��ابقات 
چهار جانبه بازیکنان دعوت و پس از انجام هماهنگی 

به مسابقات اعزام می شوند.   

پژمان سلطانی
تی��م فوتس��ال گیتی پس��ند س��ومین تی��م لیگ 
برتری اس��تان اصفهان است که س��همیه تیم صدرای 
 ش��یراز را خرید. مدی��ر روابط عمومی گیتی پس��ند 
 حس��ین عراقی زاده پیرامون این انتق��ال به زاینده رود 
گفت: با توجه به سابقه فراوان تیم فوتسال صدرای شیراز 
در لیگ برتر این تیم تحت پوشش شرکت عمران شهر 
جدید صدرای شیراز بود که با توجه به مشکالت مالی 
مسئوالن این تیم و در رأس آن ناظم الشریعه تصمیم بر 
این شد تا سهمیه این تیم را به فروش برسانند و به همین 
دلیل علی جنتی رئیس صنایع گیتی پسند سهمیه این تیم 
را با هدف اینکه به ورزش قهرمانی استان خدمت کند 
 خریداری کرد. وی ادامه داد: با توجه به سوابق درخشان 
علی طاهری مدیرعامل س��ابق باش��گاه ف��والد ماهان 
و پس��ت اصفهان هیأت مدی��ره مدیرعاملی را به وی 
 پیشنهاد داد و او پذیرفت. عراقی زاده اخالق گرایی و 
اخ��الق مداری را هدف اصلی این باش��گاه دانس��ت 
و توضی��ح داد: ما به دنبال رقابت س��المی با حریفان 
خ��ود هس��تیم و در باش��گاه رفاق��ت ح��رف اول را 
می زن��د از مدیری��ت گرفته تا کادر فن��ی و بازیکنان 
 تیم. وی به بازیکنان فوتس��ال این باشگاه اشاره کرد و 
گفت: مصطفی نظری، احس��ان زحمتکش، مس��عود 
دانش��فر از بازیکنان ملی پوش��ان گیتی پسند هستند، 
 صادق م��رادی، محمد وزیرزاده، جاس��م س��لطانی، 
سجاد بندی سعدی، سینا ضریحی و ابراهیم مسعودی 
نیز دیگ��ر بازیکنان که خود را ب��رای این فصل آماده 
می کنند. مدیر روابط عمومی باشگاه گیتی پسند اضافه 
کرد: ش��عار صنایع گیتی پس��ند با محصوالت گیتی 
پسند است و در امر ورزش گیتی پسند با ورزشکاران 

دنیاپسند  هستند. 

 فوتسال ايران 
 در جام جهانی 

جايزه بزرگ برزيل

  مظلومي:
استقالل نیازي به امثال کعبي ندارد

پس از برد آلمان برابرآرژانتین
گروه حمايت از حقوق حیوانات خواستار آزادی 

هشت پای پیشگو شد!

صعود نوشاد عالمیان به 
جمع هشت بازيکن برتر 

امیدهاي جهان

حسین عراقی زاده:
گیتی پسند با ورزشکاران 

دنیاپسند
پژمان غفاری

پس از شکس��ت س��نگین چهار بر صفر تیم 
آرژانتی��ن مقاب��ل آلمان در رختک��ن نماینده قاره 
امری��کا اتفاقات��ی رخ داد که مهمتری��ن آن گریه 
لیونس��ل مس��ی بازیکن پ��ا به ت��وپ و تکنیکی 
بارس��لونا بود که برخ��ی از مطبوعات جهان وی 
را ب��ه ک��م کاری و بی تعصبی نس��بت به پیراهن 
تیم ملی کش��ورش محکوم کردند. وقتی مارادونا 
س��رمربی آرژانتین اش��ك های مس��ی را دید رو 
به خبرنگاران کرد و گفت: کس��انی که مس��ی را 
محک��وم به بی تعصبی کردند ای��ن گریه ها خط 
بطالنی بر صحبت های این گونه افراد اس��ت، در 

تیم ما همه بازیکنان با جان و دل بازی کردند. وی افزود: باخت ما به ژرمن ها مثل مش��ت خوردن از 
محمدعلی کلی بود که کمر تیم ما را شکست. باید به مارادونا متذکر شد، تیمی که دچار غرور کاذب 
ش��ود و خود را از پیش برنده بداند این مش��ت های سنگین هم باید برای شما و تیم تان تجربه خوبی 
باشد تا در رینگ های بعدی با آرامش و بدون غرور وارد شوید و با حریفان مبارزه مطلوبی را داشته 
باشید. گفتنی است صحبتهایی که پیرامون مسی در محافل ورزشی شد درباره بعضی از بازیکنان ایرانی 
در مرحله انتخابی جام جهانی به وجود آمد و لژیونرهایی که در امارات بازی کردند را به بی تعصبی 

به پیراهن مقدس تیم ملی محکوم کردند. 

مارادونا:
 اشك های مسی نشان از تعصب اوست

الم:
  از اين پس می توانیم به قهرمانی 

در جام جهانی فکر کنیم 

رقابت داويد ويا و کلوزه برای آقای گلی 

 فیلی��پ الم، مداف��ع و کاپیت��ان تی��م مل��ی فوتب��ال آلم��ان پ��س از پیروزی قاط��ع تیم��ش در برابر 
 آرژانتی��ن اع��الم ک��رد از ای��ن پس می توانیم به کس��ب عن��وان قهرمانی در ج��ام جهانی فوتب��ال 2010 
آفریقای جنوبی فکر کنیم. کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان تأکید کرد کاماًل طبیعی است که پس از کسب نتیجه 
عالی چهار بر صفر در چنین مسابقه ای، رویای قهرمانی جام جهانی داشته باشیم. ما تیم بسیار خوبی داریم 
بنابراین می توانیم به قهرمانی جام جهانی فکر کنیم. فیلیپ الم که مدافع بایرن مونیخ آلمان است افزود چهار 
سال پیش آرژانتین ما را در جام جهانی شکست داد و با کسب موفقیت های زیاد به مرحله نیمه نهایی جام 
جهانی راه یافت اما در این جام برتری ما کاماًل محسوس بود. الم افزود: پیروز شدن به این طریق در برابر 
تیمی که یکی از بختهای قهرمانی در این دوره از مسابقات محسوب می شد، اعتماد به نفس ما را زیاد می 
کند. ما پیش از این نیز به توانایی های خود اعتماد داشتیم و پیروزی چهار بر یك در برابر انگلیس در مرحله 
یك هشتم نهایی مسابقات اعتماد به نفس ما را تقویت کرده بود اما پیروزی امروز این احساس را در ما دو 
چندان کرد. کاپیتان و مدافع تیم ملی فوتبال آلمان پس از پیروزی شیرین چهار بر صفر تیمش در برابر تیم 
پ��ر مهره آرژانتین گفت: هرگز برای من قابل تصور نبود که بتوانیم آرژانتین را که یکی از بختهای قهرمانی 
این مس��ابقات بود، با چنین نتیجه ای شکس��ت دهیم.  الم افزود: ما از قبل به خوبی برای این مسابقه آماده 
شده بودیم، فیلمهای ویدئویی بازیهای تیم ملی آرژانتین را دیده و تحلیل کرده بودیم و در جریان بازی نیز 
اجازه ندادیم هیچ فرصتی از دست برود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از کیپ تاون، فیلیپ الم که در غیبت 
میشائیل باالک مصدوم بازوبند کاپیتانی تیم ملی فوتبال آلمان را در اختیار گرفته است، افزود: باالک که در 
ورزشگاه کیپ تاون حضور داشت این پیروزی را صمیمانه به همه اعضای تیم تبریك گفت. الم افزود آنگال 
مرکل صدراعظم آلمان نیز پس از بازی به رختکن تیم ملی آمد و با شور و اشتیاق فراوان با بازیکنان صحبت 
کرد. تیم ملی فوتبال آرژانتین با همه ستارگان خود از جمله مسی در مرحله یك چهارم نهایی جام جهانی 
2010 آفریقای جنوبی در برابر تیم یکدست آلمان قرار گرفت. تیم دیه گو مارادونا در نیمه اول این مسابقه 
یك گل و در نیمه دوم هم سه گل از آلمانها دریافت کرد تا با شکست سنگین چهار بر صفر وداع تلخی با 

جام جهانی داشته باشد.

زاینده رود
 تیم فوتبال اس��پانیا با تك گل داوید ویا از س��د تیم پاراگوئه گذش��ت و در مرحله نیمه نهایی آلمانی را 
پیش روی خواهد داشت که در نوک خط حمله این تیم میروسالو کلوزه با چهار گل پس از داوید ویای 5 گله در 
رده دوم جدول گلزنان برتر این جام ایستاده و دیدار این دو تیم آقای گلی این رقابت ها را مشخص خواهد کرد. 
مولر دیگر بازیکن گلزن ژرمن ها تأکید کرد: هدف اصلی، قهرمانی آلمان در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 
است من وکلوزه در وهله نخست برای موفقیت تیم کشورمان به میدان می رویم. قبل از آغاز این رقابت ها اکثر 
کارشناسان لیونسل مسی، کاکا و حتی رونالدوی پرتغالی را بخت نخست آقای گلی می دانستند در این بین نباید 
پاسوری همچون ژاوی را در تیم اسپانیا نادیده گرفت که در بارسلونا هم با پاس های طالیی خود مهاجمان این 
تیم را صاحب موقعیت گلزنی کرد و در جام جهانی این کار را برای داوید ویا و دیگر مهاجمان اسپانیا انجام داد. 
در این بین هیگواین از آرژانتین چهارگله بود که با شکست این تیم مقابل آلمان از گردونه رقابت ها کنار رفت و 

این بازیکن دیگر نمی تواند در جام نوزدهم گلزنی کرد. 

س��رمربي تی��م فوتبال اس��تقالل ته��ران گفت: 
خوشبختانه اینقدر بازیکن خوب در جمع بازیکنان 
استقالل هست که دیگر نیازي به امثال حسین کعبي 
نداشته باشیم. پرویز مظلومي در گفتگو با موج تصریح 
کرد: نظري جویباري صحبت هایي را با مدیربرنامه 
هاي حسین کعبي داشته است، اما وقتي متوجه شدیم 
مس��ئوالن باشگاه اس��تیل آذین موافق جدایي کعبي 
نیستند از پیشنهاد خود منصرف شدیم. وي ادامه داد: 
کعبي با اس��تیل آذین قرارداد دوساله دارد و باید تابع 
نظر مس��ئوالن باشگاهش باشد. سرمربي تیم فوتبال 
استقالل اظهار داشت: با وجود اینکه تمرینات ما کمي 

دیر شروع شد، اما تمرینات بسیار خوبي را پشت سر گذاشتیم. در این چند روز تمام تالش خود را به کار گرفتیم 
تا بازیکنان را به درصدي از آمادگي برسانیم و تا حدودي این اتقاق رخ داده است. وي آرامش موجود در تیم 
استقالل را عامل اصلي موفقیت این تیم در فصل آینده رقابت هاي لیگ برتر دانست و اذعان داشت: با آمدن 
فتح اهلل زاده به استقالل آرامش به استقالل بازگشته است و مي توانیم با تکیه بر این موضوع فصل آینده بازي 

هاي خوبي را ارائه دهیم.

یك گروه حمایت از حقوق حیوانات در آلمان پس از پیشگوییهای شگفت انگیز هشت پای اوبرهاوزن در 
پیروزی تیم ملی آلمان در جام جهانی آفریقای جنوبی خواستار آزادی این جانور دریایی شد. به گزارش مهر، 
این پیشگوی معروف، هشت پایی به نام پل است که در جام ملتهای اروپا 2008 موفق شد 80 درصد از نتایج 
تیم ملی آلمان را به درستی پیشگویی کند و تاکنون نیز صحت پیشگوییهای آن در نتایج بازیهای این تیم در مقابل 
تیمهای انگلیس و آرژانتین به اثبات رسیده است. اکنون یك سازمان حمایت از حقوق حیوانات به نام پتا آلمان 
خواستار آزادی این حیوان شده است. این سازمان اعالم کرد: پل به درستی پیشگویی کرد که آلمان آرژانتین را 
می برد بنابراین ما می خواهیم که این حیوان را آزاد کنید. این سازمان خواسته است که پیشگوی آبزی فوتبال را 
که در حال حاضر در آکواریم شهر اوبرهاوزن در غرب آلمان زندگی می کند به آبهای حفاظت شده پارک ملی 
جنوب فرانسه انتقال دهند. در این محدوده دریایی، صید ممنوع است و بنابراین پل می تواند در آزادی در این 
دریا زندگی کند. یك زیست شناس دریایی سازمان پتا آلمان توضیح داد: پل در یك آکواریم کوچك گیر افتاده 
است. ما فکر می کنیم که پل باید به دریا برود. هشت پاها در زمره بی مهره داران بسیار باهوش قرار دارند. آنها 
قادرند فرایندهای پیچیده ای را انجام دهند. این جانوران هم حافظه کوتاه مدت و هم حافظه بلند مدت دارند 
می توانند از ابزارها استفاده کنند و با مشاهده پیرامون خود بیاموزند. آنها شخصیتهای متفاوتی دارند و نسبت به 
درد بسیار حساسند. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آکواریم شهر اوبرهاوزن معتقد است که فکر آزاد کردن 

پل ایده بسیار بدی است.

زاینده رود
تیم فوتب��ال آرژانتی��ن مانند تیم 
های بزرگ��ی چون فرانس��ه، ایتالیا، 
 انگلستان، برزیل و پرتغال از گردونه 
رقاب��ت های ج��ام جهان��ی 2010 
آفریقای جنوبی در مرحله یك چهارم 
نهایی کنار رفت. شاگردان مارادونا با 
حساب 4 بر صفر مغلوب تیم آلمان 
شدند گلهای آلمان را مولر، فدریش 
و کل��وزه 2 گل وارد دروازه حریف 
 کردن��د. خ��وش بین تری��ن هوادار 
ژرم��ن ها فکر نمی کرد که آنها با 4 
گل تیم آرژانتین که اکثر کارشناسان 
فوتبال او را شانس نخست قهرمانی 
دانستند را شکست دهند. هشت پای 
معروف آلم��ان ها برای چندمین بار 
پیش بینی اش صحیح از آب درآمد 
و ش��اگردان یواخی��م لو ب��ه تعداد 

نصف پاهای این موجود گل به ثمر 
رساندند. آرژانتین خوش شانس بوده 
ک��ه این موجود فقط 8 پا دارد و اگر 
بیش از این تعداد داشت شاید تیمش 
بیش از 4 گل دریافت می کرد. آلمان 
که در دیدار قبلی خود از مرحله یك 
هش��تم نهایی با اشتباهات داوری از 
س��د انگلیس گذش��ت در دیدار با 
یاران مس��ی برای اثبات شایستگی 
پای به میدان گذاشت و با یك بازی 
قابل قبول و استفاده از ضدحمالت 
و ضربات آزاد بلیت کشور آرژانتین 
را ی��ك هفته زودتر به دس��ت یاران 
مارادون��ا داد و آنها را از رس��یدن به 
جمع چهار تیم برتر جام نوزدهم باز 
داشت. میروسالو کلوزه با زدن 2 گل 
در این دیدار و حذف یاران هیگواین 
بخت نخس��ت آقای گل��ی این جام 

اس��ت، اگر آلمان به دیدار نهایی راه 
یابد. وقتی داور مسابقه سوت پایان 
ب��ازی آلمان و آرژانتی��ن را به صدا 
درآورد آق��ای خاص جام جهانی با 
چشمانی گریان ورزشگاه کیپ تاون 
 را ترک ک��رد، این ورزش��گاه برای 
تیم های بزرگ بدیمن بوده و فقط در 
دور دوم مرحله مقدماتی تیم پرتغال 
7 گل وارد دروازه کره شمالی کرد و 
همین پرتغال در مرحله یك هش��تم 
نهایی در این ورزش��گاه مغلوب تیم 
اسپانیا ش��د. حتی در این ورزشگاه 
انگلستان با الجزایر به تساوی بدون 
گل رس��ید که مطبوعات این کشور 
لق��ب دلقك های کیپ ت��اون را به 
ش��اگردان کاپلو دادند. با این تفاسیر 
ش��اید هلند در مرحل��ه نیمه نهایی 
مقابل اروگوئه در این ورزشگاه تن 

به شکست دهد.
در دیدار دیگر تیم فوتبال اسپانیا 
با ت��ك گل داوید ویا که با این گل، 
5 گله ش��د و در صدر گلزنان برتر 
جام تکیه زد پاراگوئه را شکست داد. 
در این بازی ه��ر دو تیم یك پنالتی 
را از دس��ت دادند، کاردوس��و برای 
پاراگوئه و ژاوی آلونسو این ضربات 
پنالتی را از دس��ت دادند. با شکست 
پاراگوئه یك تیم دیگر از جام جهانی 
حذف شد. در مرحله نیم نهایی هلند 
با اروگوئه و آلمان با اس��پانیا دیدار 
خواهند کرد. بازی دوم که 16 تیرماه 
در ورزش��گاه دورب��ان س��اعت 23 
برگزار می ش��ود و مس��ابقه هلند و 
اروگوئه ی��ك روز زودتر 15 تیرماه 
در ورزش��گاه کیپ تاون ساعت 23 

انجام خواهد شد.

کری��م باق��ري گفت: همیش��ه 
حرف هایم را با فوتبال درون زمین 
زده ام، نه در صفح��ات روزنامه ها! 
به گزارش ایس��نا، کریم باقري که 
در اردوي پرسپولیس در دورتموند 
حض��ور دارد،  در گفتگو با س��ایت 
باشگاه پرسپولیس در مورد شرایط 
پرس��پولیس،  اردو، وضعیت  ای��ن 
شایعه اختالف با دایي، جام جهاني 
و مطالب برخي از روزنامه ها سخن 

گفته است.
ــرایط اردویي پرسپولیس در  ش

آلمان به چه ترتیب است؟
- شرایط خوبي در اردو حاکم 
اس��ت. یك اردوي کاماًل حرفه اي 

با نظ��م و انضباط خ��اص برگزار 
مي ش��ود که پایه گ��ذار نظم خوبي 
ب��راي فص��ل آتي خواهد ش��د. به 
ای��ن ترتیب امیدواری��م تیم خوبي 
روانه لیگ دهم، جام حذفي و لیگ 

قهرمانان آسیا کنیم.
ــرایطي  ــري چه ش ــم باق کری

دارد؟
- خوش��بختانه وضعیت بسیار 
خوبي دارم و در تمرینات گروهي 
به خوبي حاضر مي ش��وم، در حال 
حاض��ر هم ش��رایط بس��یار خوبي 

دارم.
ــت که در  ــان راحت اس خیالت
ــتید و حرف و حدیث ها  آلمان هس

چندان به گوش تان نمي رسد؟
- اوالً ک���ه م���ن روزن�ام���ه 
نمي خوانم که بدانم چه مي نویسند 
یا چ��ه مي گویند. بع��د هم برخي 
هم��کاران ش��ما در روزنامه ه��اي 
دیگر از بي س��وژه گي از این کارها 

مي کنند. حاال چه نوشته اند؟
ــي مخالف  ــته اند علي دای نوش

تمدید قرارداد شما بوده است و...!
- این سوژه که قدیمي و نخ نما 
ش��ده، بهتر اس��ت بعضي ها سراغ 

سوژه هاي جدیدتري باشند.
ــوع ناراحت  ــي از این موض یعن

نیستید؟
- اص��اًل! چن��د س��ال قبل هم 
نوشتند که با اس��تیلي مشکل دارم. 
این س��ناریویي است که چند سالي 
در رابطه با م��ن طراحي مي کنند و 
دیگر برایم مهم نیس��ت. سوژه هاي 
ندارن��د!  نگران��ي  ک��ه  تک��راري 
همان ط��ور که گفتم، م��ن روزنامه 
تحلیلي  مطال��ب  نمي خوان��م. جز 
و فن��ي ق��وي ک��ه نگاهي ب��ه آنها 

مي اندازم.
پس جوابي ندارید؟

- مگر باید جواب هر بحثي که 
مطرح مي ش��ود را بدهم؟! من تمام 
تالش خ��ودم را خواهم کرد تا در 
داخل زمین و با عملکرد مناس��بم، 

جواب آقایان را بدهم.
به هرحال هواداران پرسپولیس 
این روزها بابت این شایعات ممکن 

است احساس نگراني کنند.
- ه��واداران نباید نگ��ران این 
شایعات باش��ند. من هم همان طور 
که گفتم، به ای��ن موضوعات هیچ 
اهمیت��ي نمي ده��م. کری��م باقري 

همیشه حرف هایش را با فوتبال اش 
و درون زمی��ن زده، نه در صفحات 

روزنامه ها!
ــان جام جهاني  چه تیمي قهرم

خواهد شد؟
- اه��ل پیش بیني نیس��تم. پس 

پیش بیني نمي کنم.
ــام نوزدهم  ــران در ج جاي ای

خالي نیست؟
- ن��ه. اص��اًل! جاي ای��ران به 
هیچ وج��ه در جام جهان��ي خال��ي 
نیس��ت. این یك حقیقت است که 
تیم های��ي باید به  جام جهاني صعود 
کنند که لیاقت حضور در بزرگترین 
تورنمن��ت فوتبال جهان را داش��ته 

باشند.
ــمالي که 7 گل از  یعني کره ش

پرتغال خورد...!
- ایران چ��ه ارتباط��ي به کره 
شمالي دارد؟ آنها کره شمالي هستند 
و ما ای��ران! هر تیمي هم ش��رایط 
خ��اص خ��ودش را دارد. از م��ن 
پرسیدي جاي ایران در جام جهاني 
خالي نیس��ت، م��ن هم گفت��م نه! 
لیاقت  چون حضور در جام جهاني 

مي خواهد که متأسفانه ما نداشتیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه اردوی 
اتریش معضل بزرگی برای تیم  های 
لیگ برتری اس��ت، گفت: بدترین 
مش��کل این اس��ت ک��ه بازیکنان 
در ش��رایطی باید با تی��م خود در 
مسابقات لیگ به میدان بروند که با 

سایر نفرات هماهنگ نیستند. 
 ب�ه گ���زارش مه���ر، من�صور 
ابراهی��م زاده پس از اردوی تیمش 
گف��ت: بازیکنان جدیدی که به تیم 
اضافه شده اند در این اردو فرصت 
بس��یار خوبی را به دست  آوردند تا 
عالوه بر مباحث بدنسازی، از نظر 
روحی - روانی، تغذیه، تا حدودی 
مهارت ه��ای تاکتیک��ی و مس��ائل 
دیگ��ر مورد ارزیابی ق��رار بگیرند. 
امس��ال هم با توجه به پیشرفتی که 
بازیکنان داشتند، از این اردو راضی 
ب��ودم. وی افزود: هفده��م تیرماه 
تمرینات س��رعتی،  برگزاری  برای 
تاکتیکی و انجام دیدارهای دوستانه 
راه��ی ترکیه می ش��ود. نخواس��تن 
ویزا و رفت و آمد آس��ان از یکسو 
و حض��ور تیم ه��ای کش��ورهایی 
مانن��د آذربایجان و آس��یایی میانه 
در ترکی��ه ب��رای آم��اده س��ازی و 
انج��ام دیداره��ای تدارکاتی با آنها 
و تیم ه��ای ترکیه ای که در مس��یر 
پیشرفت قرار دارند، از سوی دیگر 
دلیل حضورم��ان در اردوی ترکیه 
است. س��رمربی ذوب آهن گفت: 
اردوی اتری��ش بزرگتری��ن معضل 
ب��رای تیم های��ی مانن��د ذوب آهن 
است زیرا از 20 تیرماه آغاز شده تا 
3 روز مانده تا آغاز لیگ دهم طول 
می کش��د. اکثر تیم های لیگ برتری 

تمرینات بدنس��ازی تیم خود را از 
دهه سوم خردادماه شروع کرده اند 
و در این زمان باید برای رسیدن به 
هماهنگی بیشتر، بازی های تدارکاتی 
را انج��ام دهند. البته در این بین مربی 
تیم ملی ترفند خوبی زده است زیرا 
بازیکنان دوران بدنس��ازی را پشت 
سرگذاش��ته و لژیونرها هم نیستند 
و بازیکنان لیگ برت��ری می توانند 

توانایی خود را نشان دهند.
 وی در م��ورد اردوی تی��م ملی 
اف��زود: ای��ن مس��أله در کمیته فنی 
مطرح ش��د و قب��ول کردی��م باید 
برای تیم ملی ارزش قائل ش��ویم، 
گرچه خیلی از برنامه های تیم ملی 
به تیم ها ضربه می زند. در این بین 
ما هم برای کمك به تیم ملی اعالم 
کردیم حاضریم با هزینه ش��خصی 
بازیکنان را از ترکیه به اتریش اعزام 
کنیم. البته بدترین مشکل این است 
ک��ه چند روز پیش از ش��روع لیگ 
برتر بازیکنان به تیم ها بازمی گردند 
و در ش��رایطی باید با تیم خود در 
مسابقات لیگ به میدان بروند که با 
س��ایر نفرات هماهنگ نیستند. این 

مسأله کار تیم ها را سخت تر می کند 
و در مجم��وع ناهماهنگی ه��ا ب��ه 

تیم های لیگ برتری ضربه می زند.
وی ادامه داد: به اعتقاد من یك 
تیم ملی خوب از درون باش��گاه ها 
ش��کل می گیرد و در این ش��رایط 
باید مصالح باشگاه های هم توسط 
قطبی و کمیته تیم های ملی در نظر 
گرفته ش��ود اما با این برنامه ریزی 
تیم ها زمان مناس��بی را برای انجام 
دیدارهای تدارکاتی و آماده سازی 
کامل از دست می دهند. البته نکته 
جالب توجه در این اردو این است 
که 35 نفر دعوت شده اند و بدون 
برگ��زاری تمرین آماده س��ازی 10 
بازیک��ن از بین نفرات خط خورده 
و تی��م ملی با 25 بازیکن به اتریش 
م��ی رود. س��ؤال م��ن این اس��ت 
دلیل خط خ��وردن بازیکنان بدون 
چیس��ت؟ دع��وت ک��ردن و خط 
خوردن بازیکنان پی��ش از لیگ به 
آنه��ا از نظ��ر روحی-روانی ضربه 
می زند که این مس��أله اصاًل جالب 
نیس��ت. وی در م��ورد اعت��راض 
تیم ه��ا به تقویم لیگ گفت: گرچه 

م��ا هم به این برنامه انتقاد داریم اما 
با توجه ب��ه محدویت های موجود 
بای��د ما و همه تیم ها با برنامه ریزی 
مناس��ب خ��ود را ب��ا ای��ن تقویم 
هماهنگ کنن��د. ابراهیم زاده گفت: 
باره��ا گفته ام که ب��ه زور بازیکنی 
را نگ��ه نمی داریم، ما مس��لمان را 
به دلیل س��ربازی از دست دادیم و 
 اش��جاری و منصوری هم خودشان 
آه��ن  ذوب  در  خواس��تند  نم��ی 
بمانند. به صالحی نژاد هم گفتم به 
صالحت است در ذوب آهن بمانی 
ولی او می خواست برود و من مانع 
هیچکدام از این بازیکنان نشدم. در 
ای��ن ش��رایط چند بازیک��ن جدید 
از جمل��ه جالل رافخاه��ی، مجید 
نورمحمدی،  مه��دی رجب زاده، 
حس��ین ماهینی و امید ابوالحسنی 
هم جانشین این بازیکنان شده اند.

 وی در م��ورد جذب بازیکنان 
خارج��ی گفت: من بای��د بازیکنان 
خارج��ی را حتم��ًا در تمرین ببینم 
بازیک��ن   DVD تماش��ای  ب��ا   و 
نمی گیرم. البته قرار است در اردوی 
ترکیه چن��د بازیکن در تمرینات ما 
ش��رکت کنن��د تا در م��ورد جذب 
آنها تصمیم گیری کنیم. متأس��فانه 
امس��ال نتوانستم به برزیل سفر کنم 
تا خودم بازیکنان مدنظرم را جذب 
برخالف س��ال های گذش��ته  کنم. 
ک��ه در برزی��ل بازیکنان��ی مانن��د 
کاس��ترو را انتخاب کردم، امس��ال 
ب��ه خاطر مس��ابقات ج��ام جهانی 
برنام��ه تمرینات تیم ه��ای برزیلی 
تغییر ک��رده بود و من فرصت الزم 
برای س��فر به این کشور و انتخاب 

بازیکن را نداشتم.

آلمان حریف اسپانیا شد

اختاپوس آلمان ها الک پشت آرژانتين را بلعيد

ابراهیم زاده:
اردوی اتریش بزرگترین معضل تیم هاست 

کریم باقري:
 خودم را در زمین نشان داده ام، نه در صفحات روزنامه ها!
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عکس روز )گردنه حیران(

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(
30550هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

303000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10431046   دالر امریکا

1307  1304  یورو

278283 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
امام علی )ع(:

ــته می شوند پس )برای رفع خستگی آن( حکمت های تازه  دل ها مانند بدن ها خس
بجویید.

با تصویب نمایندگان؛
محدودیت زماني استفاده از حقوق مادي مؤلفان برداشته شد

همزمان با جشنواره بین المللي فیلم مقاومت، انقالب و دفاع مقدس؛
برترین فیلم هاي 30 سال سینماي انقالب اسالمي معرفي مي شوند 

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

39 °

36 °

20 °

14 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

با تصویب مجلس ش��وراي اس��المي هرگونه 
محدودیت زماني براي استفاده از حقوق مادي مؤلفان 
برداشته شد. به گزارش ایسنا، در جلسه علني مجلس 
شوراي اسالمي طرح اصالح ماده 12 قانون حمایت 
از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 
1384 مطرح شد که کلیات آن به تصویب نمایندگان 
رسید و در جریان بررسي جزئیات این طرح با اخطار 
حسیني دولت آبادي نماینده شاهین شهر، برخوار و 
میمه مبتني بر اصل چهار قانون اساسي محدودیت 

زماني این قانون برداشته ش��د. وي در اخطار خود 
ب��ا تأکید بر اینکه باید در م��ورد حق تألیف، قوانین 
اس��المي م��ورد تأکید ق��رار گیرد، زمان 50 س��ال 
پیشنهادي در طرح را داراي اشکال و نیز مدت  زمان 
30 سال مصوب در قانون سال 1348 را نیز نادرست 
اعالم کرد که رئیس مجلس با وارد دانس��تن اخطار 
وي و رأي گیري در مورد آن رفع محدودیت زماني 
را مورد تأیید قرار داد. بر این اساس ماده واحده این 
طرح که در خصوص اصالح ماده 12 قانون حمایت 

از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است، 
بدین شکل اصالح ش��د. حقوق مادي پدیدآورنده 
موضوع این قانون به موجب وصایت یا وراث منتقل 
مي شود و اگر وارثاني وجود نداشته باشد و یا بر اثر 
وصایت به کسي منتقل نشده باشد به منظور استفاده 
عموم��ي در اختیار حاکم اس��المي یا ولي فقیه قرار 
خواهد گرفت. براس��اس این مصوبه عنوان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي و نیز قید زماني 50 سال 

پس از تاریخ مرگ پدید آورنده حذف شد.

برترین فیلم هاي س��ینمایي سي س��ال گذشته با 
موضوع انقالب اسالمي همزمان با برگزاري یازدهمین 
جش��نواره بین المللي فیلم مقاوم��ت، انقالب و دفاع 
 مقدس، معرفي مي ش��وند. به گزارش فارس به نقل 
از روابط عمومي جشنواره بین المللي فیلم مقاومت، 
انق��الب و دفاع مق��دس، در این بخش ک��ه با عنوان 
تصویر انقالب در جش��نواره دفاع مقدس پیش بیني 
شده از برگزیده آثار تولید شده طي سي سال گذشته با 
موضوع انقالب قدرداني مي شود. بر پایه این گزارش، 
کلیه آثار سینمایي که طي سه دهه گذشته تولید شده 
و داستان فیلم صرفاً با موضوع انقالب اسالمي باشد 
مي توانند در این بخش شرکت کنند. روابط عمومي 
جشنواره طي فراخواني از دارندگان فیلم هاي سینمایي 
ب��ا موضوع و محوریت انقالب اس��المي تقاضا کرد 
به منظور ش��رکت در این بخش مس��ابقه آثارش��ان 
را تا تاریخ اعالم ش��ده در فراخوان جش��نواره - 24 
تیرم��اه جاري به نش��اني دبیرخانه واق��ع در تهران، 

خیابان بهار ش��مالي، نبش جواد کارگر، جنب بانك 
تجارت، ساختمان 245 طبقه پنجم، واحد 16- ارائه 
دهند. جشنواره بین المللي فیلم دفاع مقدس با اهدافي 
چون شناسایي و معرفي آثار برتر تولید شده از سال 
1384 تاکنون شامل فیلم هاي سینمایي، آثار سینمایي 
ویدیویي � تله فیلم، فیلم هاي کوتاه و مستند مرتبط با 
موض��وع مقاومت، انقالب اس��المي و دفاع مقدس، 
ایجاد رغبت در سرمایه گذاري و گرایش تهیه کنندگان 
و نهاده��اي فرهنگي به تولی��د فیلم هایي با موضوع 
مقاومت و انقالب اس��المي و دفاع مقدس، ترغیب و 
تشویق فیلمسازان ایران و کشورهاي مسلمان به تولید 
آثار فاخر در این زمینه ها و بررسي راهبردهاي جدید 
براي رونق بخشي تولید و اکران این آثار و بسترسازي 
براي حضور س��ینماي پایداري ایران در کشورهاي 
جهان اسالم و تعامل گسترده تر متقابل در این زمینه 
و در محورهاي نقش انقالب اسالمي و دفاع مقدس 
در خودباوري، پویایي، غرور ملي و تبلور ارزش هاي 

انساني، نقش مردم به ویژه جوانان، جانبازان، آزادگان، 
خانواده شهدا و زنان در شکل گیري پیروزي انقالب 
اس��المي و دفاع مقدس و حفظ دس��تاوردهاي آن و 
جایگاه شان در توسعه کشور، مقاومت و هویت ایراني 
و اسالمي مردم در پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت و 
موفقیت در عرصه هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و 
اجتماعي کشور، نقش بسیج در دفاع مقدس و توسعه، 
علمي، فرهنگي، اجتماعي، توسعه و سازندگي، ثمرات 
فرهنگي همت مضاعف و کار مضاعف، نقش انقالب 
اسالمي و دفاع مقدس در بیداري و مقاومت سایر ملل 
و آثاري که معرف هویت انقالب اسالمي، دفاع مقدس، 
بسیج و مقاومت سایر ملل باش��د برگزار مي شود و 
بنیاد فرهنگي رویت، انجمن سینماي انقالب و دفاع 
مقدس، معاونت امور س��ینمایي، بنی��اد حفظ آثار و 
ارزشهاي دفاع مقدس،  مرکز گسترش سینماي مستند 
و تجربي با همکاري س��ازمان ها و مراکز مختلف از 

جمله برگزارکنندگان این رویداد بین المللي هستند. 

زاینده رود
همایش بررس��ی ردیف های س��ازی و آوازی 
مکتب اصفهان به همت خانه موسیقی حوزه هنری 
استان اصفهان در محل خانه هنرمندان استان برگزار 
ش��د. این همای��ش در خصوص نش��ر آهنگ ها و 
ردیف های س��ازی و آوازی اصفهان برگزار شد که 

توسط حسنعلی منصوری گردآوری شده است.
س��یدین، مدیر ح��وزه هنری س��ازمان تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان گردآوری ردیف های سازی 
و آوازی مکت��ب اصفهان به ص��ورت یك کتاب را 
از دس��تاوردهای موس��یقی و حاصل س��الها تالش 
حسنعلی منصوری هنرمند اصفهانی و همکاری دکتر 
قبادی موس��یقی ش��ناس بیان کرد. وی ثبت و ضبط 
ردیف های آوازی و س��ازی موس��یقی را از اصول 
مهم آن برای آموزش دانست و اذعان داشت: در این 
خصوص شکاف بزرگی در اصفهان با وجود مکتب 
غنی موسیقی وجود داشت که این نیاز برطرف شده 
اس��ت. س��یدین انجام پژوهش در زمینه موسیقی و 
اس��تفاده از نمونه اجرایی آن در س��از نی را همراه با 
استفاده از شعر از مهمترین خصوصیات این کتاب و 

طرح مکتوب موسیقی دانست. 
امید قبادی مدیرخانه موس��یقی استان در حوزه 
هن��ری با برش��مردن ردیف های مکتب موس��یقی 
اصفهان به بررس��ی روند پدید آمدن این اثر هنری و 
نشر آن پرداخت وی آن را از بزرگترین وقایع موسیقی 
در کشور و استان اصفهان دانست و گنجینه موسیقی 
اصفهان را توسط این اثر قابل حراست، آموزش، نقد 
و بررس��ی و ماندگاری خواند. وی عدم وجود خط 
نت ها در موس��یقی قدیم را باعث سینه به سینه نقل 
ش��دن و آموزش گوش��ه ها و ردیف ها در قدیم و 
عدم حفظ برخی از آنها دانس��ت که بعضی در قالب 
تعزیه، موسیقی محلی، مرثیه ها و آئین های مذهبی 
در حفظ و حراست ردیف های آواز مؤثر بوده است. 
دکتر قبادی اوج موسیقی اصفهان را در دوره صفویه و 
اهمیت به فرهنگ و هنر در آن زمان دانست و مکتب 
موس��یقی اصفهان را در کنار مکتب تبریز و تهران از 
اعم مکاتب موسیقی ایران برشمرد و افزود: گردآوری 

ردیف های سازی، آوازی و نت های مکتوب مکتب 
اصفهان که از تجزیه سینه به سینه هنرمندان اصفهانی 
پدید آمده است گوشه ای از عظمت موسیقی اصفهان 
در گوش��ه های ردیف آوازی و س��ازی است. دکتر 
قبادی گفت: بعد از نوروز، دومین اثر هنری ناملموس 
که توسط یونسکو در دنیا به عنوان اثر هنری و ارزشمند 

فرهنگی ثبت شده ردیف های آوازی ایران است.
جمع آوری این کتاب با ارزش حدود 30 س��ال 
و بر پایه تالش 13 س��اله استاد منصوری از سال 76 

انجام پذیرفته است.  
حس��نعلی منصوری با برش��مردن ردیف های 

اصفه��ان ب��ه عنوان ردی��ف برتر در کش��ور قدمت 
ردیف های اصفهان را باالتر از مکتب تهران و مربوط 
به قبل از صفویه و مکتب عراق عجم دانس��ت. این 
هنرمند و نگارنده کتاب ردیف های سازی و آوازی 
و مجموعه س��ی دی ه��ای آن افزود: تقویت مکتب 
موسیقی اصفهان توسط مکتب های آئینی و مراسمات 
فرهنگی و مذهبی پاسداشت شده است و در سه زمان 
هخامنشیان، ساسانیان و صفویان عرصه فرهنگی در 
ایران بازیابی شده و موسیقی و فرهنگ در این زمانها 
رشد درخشانی داشته است اما در خفا و پنهانی انجام 

شده است.
وی با اشاره به کتاب استاد جالل همایی به اهمیت 
هنر، هنرمند و موس��یقی در عصر صفویه پرداخت و 
اصالت مکتب سازی و آوازی اصفهان را نزدیك ترین 
و در دست ترین موسیقی ایرانی دانست چرا که پس 
از صفویه و پایتختی اصفهان هنر موسیقی روند افول 

در کشور داشته است. 
وی از قول اس��تاد پایور اف��زود: وجود نت ها و 
اجرای آن از روی نسخه مکتوب هنرمند ساز نیست 
و خالقیت ها و نقل س��ینه به سینه آن در موسیقی و 

گوشه ها و انگاره های آن مهم تر است.
حس��نعلی منصوری مؤلف کت��اب ردیف های 
س��ازی و آوازی مکتب اصفهان درک گوش��ه های 
موس��یقی مکتب اصفهان را مرهون زحمات زیاد و 
ممارست در آموزش دانست و تصریح کرد: موسیقی 
ایرانی و اصفهان حرفهای زی��ادی در جهان دارد که 
تنها ثبت جهانی آن در یونس��کو کافی نیست و باید 
در زمینه آن کارهای علم��ی و عملی صورت گیرد. 
حسنعلی منصوری تأکید کرد: با آغوش باز از نقدها، 
انتقادات و همچنین نظرات افراد استقبال کرده و بهره 

خواهیم گرفت. 
اساتیدی همچون حسین یاوری، عباس قاضی، 
احم��د هنرمند و دیگر هنرمندان موس��یقی اصفهان 
از اس��اتیدی هس��تند ک��ه از تج��ارب و اطالعات 
 آنه��ا در ن��گارش کتاب فوق الذکر اس��تفاده ش��ده 
326 گوشه جدید در این کتاب گردآوری شده که در 

مکتب تهران و سایر مکاتب نبوده است. 
منصوری اذعان داش��ت: دلهره ای از نقد نقادان 
ندارم و به آموزه هایی که از اساتیدم آموختم اطمینان 
دارم. دکت��ر قبادی ایج��اد زمینه نق��د در خصوص 
گوش��ه های آوازی را باعث بس��ط و گس��ترش آن 
دانست و نفی افراد را در خصوص کشف گوشه های 
جدید را بیهوده دانسته و بافت جامعه هنر امروزی را 

دارای پتانسیل کشف گوشه های جدید بیان کرد. 
قب��ادی گ��ردآوری س��ایر ردیف ه��ای آوازی 
اس��تانهای دیگر را از فعالیت های آینده حوزه هنری 

و خانه موسیقی اصفهان دانست.   

هشتمین گردهمایی رؤسای ادارات کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان در باغ شهرداری خوراسگان 
برگزار شد. در این جلس��ه مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اس��تان با اش��اره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در خصوص امر کتاب و کتابخوانی به ارائه 
گ��زارش فعالیت های صورت گرفت��ه در اداره کل 
پرداخت و از کس��ب رتبه نخست استان در تعداد 
کتابخانه های مشارکتی خبر داد. یاوری به پیگیری 
جذب نیم درصد شهرداری از طریق دیوان محاسبات 
و سازمان بازرسی استان و برگزاری دوره های آموزشی 

ضمن خدمت در مباحث مدیریتی اشاره کرد. 
س��پس هر ی��ك از رؤس��ای ادارات ب��ه بیان 
مش��کالت و مس��ائل موجود در شهرس��تان خود 
پرداختند و مدیرکل به سؤاالت آنان پاسخ گفت و 
در ادامه افزود: جلسات انجمن باید بر اساس قانون 
به صورت دو ماه یك بار و منظم تشکیل شود. وی 
به رؤس��ای ادارات توصیه کرد: قانون مالک عمل 
اس��ت و باید در تمامی امور بر اس��اس ضوابط آن 
عمل کرد و اجرای بخشنامه های نهاد باید سرلوحه 

کارها باشد. 

حامد حقی
 گروه موسیقی سنتی ژولیاک به خوانندگی مجتبی 
عس��گری به مدت سه شب کنسرتی را به یاد پرویز 
مشکاتیان در سالن استاد فرشچیان اصفهان اجرا کرد. 
در این کنسرت برخی از آثار مرحوم پرویز مشکاتیان 

به یاد این آهنگساز برجسته برگزار شد.
 از جمل��ه قطعاتی ک��ه در این برنامه اجرا ش��د 
می توان به همه قطعات آلبوم دس��تان، تصنیف جان 
جهان از آلبوم ن��وا و مرکب خوانی و دو تصنیف از 
آلبوم افشاری مرکب که به آهنگسازی پرویز مشکاتیان 
و خوانندگ��ی محمدرضا ش��جریان اجرا ش��ده بود 
اشاره کرد. مشکاتیان از جمله تأثیرگذارترین موسیقیدان 

های معاصر کش��ورمان بود که سال گذشته در چنین 
روزهایی به دیار باقی شتافت.

هاسمیك پوغوسیان، وزیر فرهنگ ارمنستان از 
تصویب حکمی از سوی یونسکو مبنی بر انتخاب 
یروان، پایتخت ارمنستان به عنوان پایتخت بین المللی 
کتاب در س��ال 2012 خبر داد. به گ��زارش ایبنا به 
نقل از آیس��ور، وزیر فرهنگ ارمنستان خاطرنشان 
کرد: پ��س از انتخابات طوالنی مدت یونس��کو ما 
تالش کرده ایم تا تمام مطالباتم��ان را کامل کرده و 
ارائ��ه دهیم و مطمئن بودیم که پایتخت ما به عنوان 
پایتخت بین المللی کتاب شناخته خواهد شد. این در 
حالي است که ارمنس��تان یك بسته از توانایي هاي 
مشارکت های فرهنگی اش را در شش ماه گذشته به 
یونس��کو ارائه داده است. گاگیك بگالریان شهردار 
یروان نیز در اینباره گفت: هر س��ال یونسکو و سه 
سازمان بین المللی متشکل از ناش��ران و کتابداران، 

شهری را به عنوان پایتخت بین المللی کتاب انتخاب 
می کنند. این باعث ش��ادی و رویدادی بسیار دلگرم 
کننده اس��ت که درخواست یروان از سوی یونسکو 
پذیرفته ش��ده اس��ت. وی خاطر نش��ان ک��رد: این 
درخواس��ت در ماه مارس بر مبنای تقاضاهای ارائه 
شده از سوی شهرداری ها ارئه شده است. بگالریان 
همچنین اف��زود: عنوان پایتخت بین المللی کتاب تا 
به حال به 11 پایتخت رس��یده است که مادرید در 
سال 2001، مونترال 2005 ، تورین 2006، آمستردام 

2008 و بیروت از جمله آنها هستند. 
بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین در سال 2011 
به عن��وان یازدهمین مرکز بین المللی کتاب انتخاب 
ش��ده است. روز بین المللی کتاب و کپی رایت 23 

آوریل 2012 در یروان برگزار می شود.

نمایش »سلطان و گاگول« کار مشترک ایران و 
آلم��ان بعد از ایران در اجرای آلمان نیز با اس��تقبال 
مخاطبان و عالقمندان تئاتر کودک مواجه شد. حامد 
زحمتکش هنرمند ایرانی حاض��ر در گروه اجرایی 
نمایش سلطان و گاگول درباره اجرای این نمایش در 
کشور آلمان به مهر گفت: ما نمایش سلطان و گاگول 
را از 31 خرداد تا س��وم تیرماه در جش��نواره کیندر 

اینزل در شهر لودویکس هافن به صحنه بردیم. 
ما تنها گروه خارجی حاضر در این جش��نواره 
بودیم که هر روز در دو ساعت 9 و 11 اثر را در یك 

پارک طبیعی که محل برگزاری جش��نواره بود اجرا 
کردیم. وی ادامه داد: بچه ها بعد از تماشای نمایش ها 
می توانستند در این پارک طبیعی با حیوانات ارتباط 
بگیرند و بازی های فک��ری نیز برای آنها در فضای 
م��ورد نظر اجرا می ش��د. ما بعد از هش��ت اجرای 
نمایش س��لطان و گاگول نمایش گاو را هم دو بار 
در چه��ارم تیرم��اه به زبان آلمانی اج��را کردیم. در 
هشت اجرای نمایش سلطان و گاگول بیش از 1100 
 ک��ودک حاضر در جش��نواره از ای��ن نمایش دیدن 

کردند. 
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فرازهایی از زندگی نامه شهید:
شهید جانمراد محمودی در سال 1340 در خانواده ای مذهبی و متدین دیده به جهان گشود. بعد از پایان 
تحصیالت در س��ال 1358 وارد جهاد سازندگی شد. شهید جانمراد محمودی دارای اخالقی نیکو و بسیار 
مهربان بود و همیشه دوست داشت کار مردم را به نحو احسن انجام دهد و به کار و فعالیت خود ادامه داد تا 
اینکه در تاریخ 1364/5/4 در محور ارومیه- سردشت طی یك مأموریت، توسط ضدانقالب به درجه رفیع 

شهادت نائل شد.

شهید جانمراد محمودی

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان: 
قانون بايد مالک عمل باشد

کنسرت گروه موسیقی سنتی ژولیاک
سالن استاد فرشچیان

يروان پايتخت بین المللی کتاب در سال 2012

»سلطان و گاگول« را 1100 کودک در آلمان ديدند

روزی بود...

همایش ردیف های سازی و آوازی مکتب اصفهان برگزار شد:

گردآوری اولين بانک اطالعات مکتوب، سازی و آوازی 
مکتب موسيقی اصفهان

فیلم سینمایی لج و لجبازی به کارگردانی 
س��یدمهدی برقع��ی در چهار روز نخس��ت 
نمایش عموم��ی 47 میلی��ون تومان فروش 

کرد.
به گ��زارش مهر، این فیلم س��ینمایی در 
نخس��تین روز نمایش عموم��ی 6 میلیون و 
500 هزار تومان، پنجشنبه 18 میلیون تومان، 
جمعه 14 میلیون و 500 هزار تومان و ش��نبه 

8 میلیون تومان فروش کرد.
 این فیلم در 24 سالن در تهران روی پرده 
رفته است. امیر جعفری، نیما شاهرخ شاهی، 
سارا خوئینی ها، سحر زکریا و سحر قریشی 

بازیگران این فیلم هستند.
 فیلمنامه را حمید گرشاس��بی بر اساس 
طرحی از رامبد جوان نوشته است. این فیلم 
داس��تان زوج��ی جوان به نام پون��ه و فرهاد 
اس��ت که پس از 15 س��ال زندگی مشترک 
 حدود س��ه س��ال اس��ت از یکدیگ��ر جدا 

شده اند.
 آشنایی پونه با یك مرد جوان انگیزه ای 
می ش��ود تا فرهاد رقیب عش��قی خود را از 

میدان به در کند. 

در چهار روز
»لج و لجبازی« 47 
میلیون تومان فروخت


