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و  اس��تاندارد  مدي��رکل 
تحقيق��ات صنعت��ي اس��تان 
از  اس��تفاده  اصفهان گف��ت: 
کاالي قاچاق عالوه بر زيانهاي 
اقتصادي، سالمت مردم را نيز 
تهديد مي کند. سيدغالمحسين 

حسيني در گفتگو با ايرنا افزود: برخي کاالهاي قاچاق عالوه بر اينکه 
به اشتغال و صنعت کشور لطمه مي زند و باعث تضييع حقوق دولت 

مي شود، سالمت مردم را نيز به ...
  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

ر  ن������دا س��ت�������ا  ا
چهارمح��ال و بختياری گفت: 
حلقه مشاوران در امور اجرايی 
اين اس��تان محدود نيست. به 
گزارش ف��ارس از ش��هرکرد 
ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی 

دانشگاه شهرکرد، علی اصغر عنابستانی، در  نشست هم انديشی  استادان 
 دانشگاه های چهارمحال  و  بختياری...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مديرکل بهزيستي اصفهان 
گفت: نخس��تين مرک��ز زنان 
آس��يب ديده اجتماعي کشور 
و نخستين کلينيك مددکاري 
خيابان��ي- اجتماعي کش��ور 
در اصفهان راه اندازي ش��د. به 

گزارش فارس، محمود محمدزاده ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رهبر معظم انقالب: 
بايد براي حفاظت از انقالب اسالمي ، ملت عزيز 
و کشور ايران آماده باشيم  

 دستاوردهـاي نظام؛ منتج
 از روحيه ايثار و شهــادت است  

میالد امام حسین)ع(
مبارک باد

صفحه 4

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
الحاق بهارستان هر چه 
سريعتر بايد انجام شود

 مصرف کاالي قاچاق،سالمت مردم 
را تهديد مي کند  

نخستين مرکز زنان آسيب ديده 
اجتماعي کشور در اصفهان 

راه اندازي شد

حلقه مشاوران در امور اجرايي 
محدود نيست 

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان از اظهارات 
اخير فرماندار اصفهان پيرامون موضوع الحاق بهارستان 
اظهار تأس��ف کرد و گفت: اين الحاق از ضروريات 
ش��هر اصفهان اس��ت و بايد هر چه س��ريع تر انجام 
ش��ود. به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان، عباس حاج رسوليها در جلسه علنی 
اين ش��ورا از برداشت غلط فرماندار اصفهان پيرامون 
مصوبه شوراهای اسالمی شهرهای اصفهان و بهارستان 
پيرامون اين الحاق اظهار تأسف کرد و گفت: اقدامات 
تفکيکی انجام شده حد فاصل اين 2 شهر طوری انجام 
شده است که با سياستهای درازمدت کالنشهر اصفهان 
همخوانی ن��دارد و اگر اين الح��اق رخ ندهد ضربه 
سنگينی به اصفهان وارد خواهد شد. وی اظهارنظر و 
تصويب اين الحاق را از حقوق مسلم شوراهای اسالمی 
2 شهر دانست و گفت: با توجه به درخواست قطعی 
ساکنان بهارستان و طومارهای متعدد درخواست آنان 
پيرام��ون اين الحاق، تأخير در اين امر نارضايتی مردم 
را به دنبال خواهد داشت. رئيس شورای اسالمی شهر 
اصفهان، مديريت يکپارچه بر مجموعه اراضی اصفهان 
و بهارس��تان را به نفع شهروندان هر 2 شهر عنوان و 
اظهار اميدواری کرد: اين موضوع در استانداری و ديگر 
مراجع ذيربط پيگيری و به نتيجه نهايی برس��د. حاج 
رسوليها با اشاره به ضرورت اعمال مديريت جامع در 
کالنش��هر اصفهان تصريح کرد: با اين الحاق، تکميل 
پ��روژه های خدماتی و زيربنايی بهارس��تان همچون 
پروژه های زيرگذر ورودی و رفع مشکالت خدماتی 
در بخشهای حمل و نقل همچون مترو، اتوبوسرانی با 
سرعت پايان خواهد يافت. وی تصريح کرد: با توجه به 
اينکه الحاق بهارستان به اصفهان از خواسته های مهم و 
قطعی شوراهای اسالمی و شهرداران اين 2 شهر است 
و امام جمعه محترم بهارستان نيز بر آن تأکيد دارند بايد 
هر چه زودتر انجام ش��ود تا يکی از نمونه های عينی 
تحقق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کار مردم به 
مردم را شاهد باشيم چرا که تجربه يك دهه اخير نشان 
داده است که اداره شهرها توسط خود مردم بهترين نوع 

حکومت مردمی است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهــان در نظــر دارد پروژه های ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

مناقصه لوله گذاری فاضالب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد)ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه
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13/500/0002/300/581/197عمرانیلنجان- ورنامخواست

14/000/0002/341/314/056عمرانیلوله گذاری فاضالب باغبهادران )قسمت اول(89-2-163

47/000/000930/486/178جاریلوله گذاری فاضالب زرین شهر89-2-164

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/5/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/5/3
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهــان در نظــر دارد انجام امور خدماتی و تنظیفاتی ستاد 
مرکزی و ادارات تابعه شهر اصفهان را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه 

از محل اعتبارات جاری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصات دو مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/31
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/5/3
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انجام امور خدماتی و تنظیفاتی ستاد مرکزی 89-2-161
228/000/0006/856/999/200و ادارات تابعه شهر اصفهان
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وزير انرژی روس��يه، اعالم کرد با وج��ود تحريم های يکجانبه امريکا 
و اروپا، روس��يه آمادگی دارد تا به انتقال س��وخت به ايران بپردازد. سرگی 
شماتکو اعالم کرد: شرکت های روسيه آماده هستند تا به انتقال فرآورده های 
نفتی، به ايران بپردازند. در صورت وجود منفعت تجاری، امکان انتقال اين 

فرآورده ها به ايران وجود دارد.  
روس��يه پيش��تر نارضايتی خود با تحريم های يکجانبه ای که از سوی 
اي��االت متحده امريکا و اتحاديه اروپا، عليه ايران اتخاذ ش��ده بود را اعالم 
کرد. شماتکو، که اين سخنان را بعد از ديدار با مسعود ميرکاظمی وزير نفت 
ايران اعالم می کرد، افزود: تحريم ها نمی تواند باعث توقف ما شود. امريکا 
و برخی کشورهای غربی، مدعی هستند که ايران در پوشش برنامه هسته ای 

خود، در تالش برای دستيابی به تسليحات اتمی است.
آژان��س بين المللی انرژی اتمی، در بازرس��ی های خود از تأسيس��ات 
هس��ته ای ايران، هيچگونه انحرافی را در برنامه هسته ای تهران اعالم نکرده 
است. امريکا بزرگترين دارنده تسليحات اتمی در جهان، به شمار می آيد و 
تنها کشوری است که از بمب اتمی عليه بشريت استفاده کرده است. امريکا 
در جنگ جهانی دوم با بمباران هس��ته ای شهرهای ژاپن، ده ها هزار نفر را 

به کام مرگ کشاند. 

نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی، به منظور مقابله با کشتی ليبيايی اميد، 
با مقامات ارش��د ارتش و نيروی دريايی اين رژي��م رايزنی کرد. به گزارش 
فارس به نقل از پايگاه خبری فلسطين اليوم، بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم 
صهيونيستی، طی يك نشست با مقامات ارشد ارتش و نيروی دريايی اسرائيل، 

به رايزنی درباره موضوع کشتی ليبيايی اميد پرداخت. 
از سوی ديگر کابينه امنيتی نتانياهو با بررسی اين موضوع، اعالم کرد که 
از ورود اين کش��تی به بندر غزه جلوگيری خواهد کرد. اين در حالی اس��ت 
که هشت فروند قايق نظامی صهيونيستی، کشتی ليبيايی در حال حرکت به 
سوی نوار غزه را به محاصره خود درآورده اند. مؤسسه القذافی با بيان اينکه 
کشتی اميد  هنوز مسير خود را از غزه تغيير نداده است، تأکيد کرد که »اميد« 
هنوز مسير خود را به بندر العريش، در مصر تغيير نداده است و به آرامی، در 
حال حرکت است. خبرنگار الجزيره که همراه کشتی ليبيايی است، افزود که با 
اين حال يکی از موتورهای اين کشتی، خراب شده است و مهندسان تالش 
می کنند آن را تعمير کنند. بنابراين گزارش، کشتی اميد اکنون در فاصله 40 تا 
50 کيلومتری سواحل غزه، قرار دارد و قايق های نظامی صهيونيستی، با تعقيب 

آن، تماس های اين کشتی را به بيرون دچار مشکل می کند. 

فهرس��ت العراقي��ه، در درخواس��تی جديد ضمن اص��رار دوباره بر 
نخس��ت وزيری اياد عالوی، خواس��تار واگذاری رياست جمهوری به 
نوری المالکی و رياس��ت پارلمان به عمار حکيم ش��د. به گزارش مهر، 
نخس��ت وزيری در عراق، با توجه به اينکه در قانون اساس��ی اختيارات 
گس��ترده ای برای آن تعريف شده است، صحنه اصلی جدال گروه های 
سياسی اين کشور، در سه ماه اخير پس از اعالم نتايج انتخابات پارلمانی 

بوده است.
 از طرف��ی، فهرس��ت العراقي��ه ب��ا توج��ه ب��ه پي��روزی ش��کننده 
در انتخاب��ات پارلمان��ی اخي��ر، با ب��ه دس��ت آوردن تنها دو کرس��ی، 
بي��ش از ائت��الف دول��ت قانون، ب��ر لزوم تش��کيل دولت توس��ط اين 
 جري��ان و نخس��ت وزي��ری اي��اد ع��الوی در دولت جديد پافش��اری 

دارد.
اين در حالی اس��ت که در قانون اساس��ی عراق، اين مسأله تصريح 
ش��ده اس��ت که تش��کيل دولت ع��راق، بر عه��ده فراکس��يون بزرگتر 
پارلمان نهاده می ش��ود، نه جريان پيروز انتخابات. تحليلگران سياس��ی 
با اش��اره به س��فرهای متعدد سران فهرس��ت العراقيه به خارج از عراق، 
در برهه حس��اس پس از اعالم نتايج انتخابات پارلمانی، اين مس��أله را 
 در ناکامی اين جريان در تش��کيل فراکس��يون بزرگ ت��ر پارلمان دخيل 

می دانند.
امری که موجبات تأخير در تش��کيل دولت عراق را به وجود آورده 
و در آخري��ن مورد، موجبات تعويق دو هفته ای نشس��ت پارلمان را به 
وجود آورد. البته برخی از تحليلگران، تعويق دوهفته ای نشست پارلمان 
را که به منظور رس��يدن به توافق، در مس��أله رؤسای سه گانه داده شده 
است، برای حل اين گره پيچيده کافی نمی دانند. اين در حالی است که 
عدنان الدنبوس از اعضای فهرس��ت العراقيه در گفتگو با الشرق االوسط 
از پيش��نهاد جديد اين جريان برای خروج از بحران تشکيل دولت، خبر 

داده است.
بر اين اس��اس: در نسخه جديد فهرس��ت العراقيه در مسأله تشکيل 
دول��ت جدي��د و توزيع مناصب س��ه گانه، پس��ت نخس��ت وزيری که 
مهمترين مس��أله اختالفی در بين جريان های عراقی است به اياد عالوی 
خواهد رس��يد. از طرفی ن��وری المالکی و عمار حکي��م نيز می توانند، 
پس��ت رياست جمهوری و رياس��ت پارلمان را بر عهده بگيرند. به نظر 
می رس��د اين پيش��نهاد بيشتر از آنکه عملی باش��د، تنها موجبات تأخير 
بيش��تر در تش��کيل دولت را به وجود آورده و بر پيچيدگی های خاص 

روند سياسی عراق می افزايد.

رئيس مجلس ارمنستان، خواهان اعمال فشار اتحاديه اروپا بر ترکيه 
برای وادار کردن اين کشور به عادی سازی مناسبات با ارمنستان شد. به 
گزارش ايرنا، تلويزيون دولتی ترکيه، با اعالم اين مطلب افزود: هوويك 
آبراهاميان، رئيس مجلس ارمنستان، در سخنانی در کميته روابط خارجی 

پارلمان اروپا اين پيشنهاد را ارائه کرد. 
وی با اش��اره به امضای موافقتنامه عادی سازی روابط ميان ترکيه و 
ارمنس��تان، افزود: به رغم آنکه پيش بينی می ش��د اين موافقتنامه بدون 
هيچ پيش ش��رط و در مدتی معقول، تصويب ش��ود، روند عادی سازی 
روابط دو کشور، با بن بست مواجه شده است. آبراهاميان گفت: پس از 
آنکه رجب طيب اردوغان، نخس��ت وزير ترکيه حل مسأله قره باغ را به 
عنوان پيش شرط عادی س��ازی روابط با ارمنستان اعالم کرد، اين روند 
با بن بس��ت مواجه ش��د. رئيس مجلس ارمنس��تان، اضافه کرد:  اتحاديه 
اروپا بايد با افزايش فش��ارها بر ترکيه، دولت آنکارا را به بازگشايی مرز 
خود با ارمنس��تان و تصويب موافقتنامه عادی س��ازی روابط در مجلس 
ترکيه، وادار کند. وی گفت:  ترکيه مايل اس��ت برای حل مس��أله قره باغ 
ميانجيگ��ری کند، اما ارمنس��تان، به هيچ وجه چنين چي��زی را نخواهد 

پذيرفت. 

رهبر معظم انقالب اس��المی با اشاره به صدور 
قطعنامه تحريم عليه ايران و به موازات آن حرفهای 
به ظاه��ر رنگي��ن و تهديدهای گاه ب��ه گاه نظامی 
تأکيد کردند: آنها به گونه ای س��خن می گويند که 
ما فکر کنيم در پش��ت اين تهديدها چيز فوق العاده 
خطرناکی نهفته است البته چه تهديدها پوشالی باشد 
چه واقعی، بدون ش��ك ما برای حفاظت از انقالب 
اس��المی، ملت عزيز ايران و کش��ور پرافتخار ايران 
بايد برای هرگونه ش��رايطی آماده باشيم. به گزارش 
ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم 
انقالب اسالمی حضرت آيت اهلل خامنه ای در آستانه 
سوم ش��عبان، ميالد مبارک سيدالش��هدا )ع( و روز 
پاس��دار در ديدار هزاران نفر از فرماندهان و اعضای 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی، شاکله معنوی سپاه 
را عامل اصلی »انعطاف پذيری و عملکرد تحس��ين 
برانگيز« اين نهاد مردم��ی و انقالبی در عرصه های 
مختلف و شرايط متفاوت سه دهه گذشته خواندند 
و ب��ا تبيين واقعيات مهم داخلی و بين المللی تأکيد 
کردند: همه مسئوالن کشور بايد به وظايف سنگين 
خود در عرصه های مختلف عمل کنند و همچون 
31 س��ال گذشته، برای روبه رو شدن با هر شرايطی 
آماده باشند که البته و بدون کوچکترين ترديد، ملت 
بزرگ ايران و جمهوری اس��المی، همچون گذشته 
پيروز اين ميدان رويارويی مستمر خواهند بود. رهبر 
انقالب اسالمی در اين ديدار، ماه شعبان را ماه ذکر و 
توسل و خودسازی خواندند و با تبريك حلول اين 
ماه عظيم و ميالد مبارک حضرت اباعبداهلل الحسين، 
امام س��جاد و حضرت ابوالفض��ل العباس )عليهم 
السالم(، سپاهيان پاسدار را »رهروان صادق و عاشق 
راه خدا و ائمه هدی« برشمردند. ايشان، سرداران سپاه 
و ديگر پاسداران را رهروان شهدای گرانقدری چون 
باکری – همت، بروجردی و ديگر شهيدان سرافراز 
سپاه دانستند و در تبيين شاکله معنوی و باطنی سپاه 
افزودند: دلهای مشتاق به مجاهدت فی سبيل اهلل در 
هر عرصه و ميدان – زبانهای صادق و نگاههای حق 
بين و حق شناس، سه عنصر اصلی شاکله و هويت 
حقيقی سپاه پاسداران را تشکيل می دهند. فرمانده کل 
قوا با استناد به مناجات شريف ماه شعبان، افزودند: در 
شاکله معنوی سپاه، آتش اشتياق دلهای پاسداران را به 
خدا نزديك می کند و صداقت و وفاداری آنان در نيت 
و گفتار و عمل، همچون کلمه طيبه رفعت می گيرد 
و به سوی پروردگار تعالی می يابد. حضرت آيت اهلل 
خامنه ای نگاه حق بين و حق شناس را عنصر سوم 
شاکله و هويت حقيقی سپاه خواندند و افزودند: اين 
نگاه حق بين، در هر شرايطی حتی اوضاع غبارآلود و 
پرابهام، واقعيات صحنه را تشخيص می دهد و وظيفه 
و راه عم��ل به وظيف��ه را درک می کند. فرمانده کل 
قوا، با اشاره به چگونگی شکل گيری سپاه پاسداران، 
س��پاه را نهادی جوشيده از »دل مساجد و مدارس و 
دانشگاهها« و برآمده از خانه ها و دلهای مؤمن مردم 
برشمردند و افزودند: کسی سپاه را خلق نکرد بلکه 
اين نهاد به اقتضای نياز زمان شکل گرفت و هر جا و 
هر عرصه ای که الزم بود به پاسخگويی به نيازهای 
انقالب و کشور پرداخت. رهبر معظم انقالب اسالمی، 
حفظ هويت و شاکله اصلی و عمل براساس نياز زمان 
را ويژگی بارز سپاه خواندند و خاطرنشان کردند: سپاه 
در سالهای اوليه انقالب، در مقابله با ضدانقالب در 
خيابانهای تهران – در مس��ائل استانهای مرزی – 8 
س��ال دفاع مقدس و ديگر عرصه ه��ای متفاوت و 
مختلف، هويت خود را حفظ کرد اما با انعطاف الزم، 
شکل خود را براساس نياز زمان، تنظيم کرد تا بتواند 

به وظايفش عمل کند. 
ايش��ان با اش��اره به درخواست مسئوالن دولت 
وق��ت پ��س از جنگ ب��رای ورود س��پاه به عرصه 
س��ازندگی افزودند: در اين عرصه نيز س��پاه هر جا 
حضور يافت بهترين اقدامات سازندگی را انجام داد 
و اين واقعيات نش��ان می دهد که اين نهاد مردمی، 
در پرتو وفاداری به شاکله معنوی خود، از سازمانی 
منعطف برخوردار است که براساس نيازهای زمان، 
روز به روز متحول و متکامل نيز ش��ده است. رهبر 
انقالب اسالمی، ايجاد نهادهای مختلف از جمله سپاه 
و جهاد سازندگی را هنر بزرگ انقالب برشمردند و 
افزودند: اين نهادها، ساختاری انطباق پذير همراه با 
بعد ارزشی قوی دارند و ضمن نظم و قانون پذيری، 
از مشکالت سازمانهای متعارف از جمله »شکنندگی 
و خشکی سازمانی« به دور هستند. فرمانده کل قوا با 
تأکيد بر لزوم حفظ هويت نهادی س��پاه، اين نهاد را 
شجره طيبه ای خواندند که به فرموده قرآن کريم در 
هر دوره، ثمره خاصی بروز می دهد که اين عملکرد 

و ويژگی تحسين برانگيز بايد ادامه يابد. 
رهبر انقالب اس��المی شناخت واقعيات امروز، 
و بررس��ی و پيش بينی ش��رايط فردا را الزمه برنامه 

ريزی صحيح برای حرکت به سمت تحقق اهداف 
دانستند و با اشاره به مسئوليت فرماندهان – نيروهای 
مختلف و آحاد سپاهيان در اين زمينه افزودند: حفظ 
کامل شاکله معنوی سپاه تشخيص واقعيات امروز و 
پيش بينی تحوالت آين��ده را امکان پذير می کند و 
اين شناخت و آگاهی، زمينه برنامه ريزی و اقدامات 
صحيح را فراه��م می آورد. ايش��ان در ادامه همين 
بحث به تبيين واقعيات امروز کشور و صحنه جهانی 
پرداختند. نخس��تين واقعيت انکارناپذيری که رهبر 
انقالب اسالمی در ترسيم شرايط موجود به آن اشاره 
کردند ثبات انقالب بود. حضرت آيت اهلل خامنه ای 
برای درک بهتر اين واقعيات، ضمن مقايسه ای ميان 
انقالب اسالمی و انقالب فرانسه، به مراحل متعدد و 
کاماًل متفاوت و متضاد انقالب فرانسه در دهه های 
اول ش��کل گيری و پيروزی اشاره کردند و افزودند: 
انقالب اسالمی برخالف ديگر حرکتهای سياسی- 
اجتماعی قرنهای معاصر، پس از گذش��ت 31 سال 
پرفراز و نشيب، همچنان در مسيری که اسالم ترسيم 
کرده و امام راحل عظيم الشأن آن را به تعبيری ريل 
گذاری کردند حرکت می کند و اين واقعيت بسيار 
مهم، نش��انه دست حمايت پروردگار از اين انقالب 
است. حضرت آيت اهلل خامنه ای، با اشاره به سخنان 
مقامات امريکايی درباره تالش برای تغيير رفتار ايران 
خاطرنشان کردند: منظور و مفهوم حقيقی اين سخنان، 
تالش برای تغيير مس��ير حرکت انقالب اس��المی 
است. رهبر انقالب اسالمی، دلهای مؤمن ملت ايران 
را مظه��ر قدرت الهی خواندند و تأکيد کردند: آنچه 
حرکت انقالب را در همان مسير اصلی، امکان پذير 
کرده، عشق ملت ايران به اسالم است که خاکريزی 
بزرگ و نفوذناپذير برای انقالب اسالمی و کشور به 
وجود آورده است که اگر مسير عوض شود و اسالم 
از دست برود اين خاکريز ديگر وجود نخواهد داشت 
و پای زورگويان و متجاوزان به کشور باز خواهد شد. 
رهبر انقالب اسالمی پيشرفتهای کشور را، واقعيت 
دوم عرصه داخلی برشمردند و افزودند: براساس آمار 
جهانی، ش��تاب پيشرفت و رشد علمی کشور چند 
برابر متوس��ط جهانی است، البته همچنان فاصله با 
قافله علم فراوان است اما اين شتاب پرافتخار را نبايد 
از ياد برد. رهبر انقالب اس��المی، پختگی سياسی و 
مجرب شدن مردم را از ديگر واقعيات ايران دانستند 
و افزودن��د: مردم، جوانان و حت��ی نوجوانان بر اثر 
حوادث پی در پی، تجربه سياس��ی خوبی به دست 
آورده اند و خوشبختانه مسائل را تا حد زيادی خوب 
می فهمند به گونه ای که حتی اگر مسأله شبهه ناکی 
بتواند نظر آنان را جلب کند، بعد از درک واقعيت، به 
سرعت، جهت گيری خود را تغيير می دهند که در 
قضايای فتنه سال 88، اين واقعيت کامالً مشهود بود. 
رهبر انقالب اسالمی، حضور مؤثر و آشکار دين در 
حوزه زندگی جوانان را واقعيت بسيار مهم ديگری 
برشمردند که در داخل کشور قابل درک است. ايشان، 
حضور پرشور جوانان در مراسم اعتکاف، نمازهای 
جماعت دانشگاهها و ديگر اماکن، و شرکت پررونق 
جوانان در مجامع مذهبی را از نش��انه های واقعيت 
ياد شده خواندند. گس��ترش تفکر انقالب اسالمی 
در جهان واقعيت ديگری بود که رهبر انقالب به آن 

اشاره کردند. 
ايش��ان معنای حقيقی صدور انقالب را صدور 
عطر افکار و آرمانهای انقالب اس��المی خواندند و 
با اشاره به استقبال مشتاقانه مردم کشورهای مختلف 
از مس��ئوالن جمهوری اسالمی افزودند: عطر اسالم 
و انقالب اس��المی با وجود همه تالشهای دشمنان، 
قلبهای ملتها را پرنش��اط کرده است و اين، واقعيتی 
انکارناپذي��ر اس��ت. رهب��ر انقالب اس��المی، ادامه 
فعاليتهای جبهه معارض انقالب اسالمی را از ديگر 
واقعيات پيرامونی انقالب اسالمی خواندند و با اشاره 
به تالش��های بی وقفه اما ناکام رژيم صهيونيستی و 

امريکا برای مقابله با حرکت عظيم ملت مس��لمان 
اي��ران افزودند: انقالب اس��المی، اي��ران پرعظمت 
را ب��ا موقعيت راهبردی و مناف��ع فراوانش از چنگ 
امريکايی ها درآورده است و بساط حقارت در مقابل 
زورگويان جهانی را در اين کشور برانداخته است به 
همين علت آنها در تمامی سالهای گذشته به دشمنی 
و توطئه در مقابل ملت ايران ادامه داده اند. حضرت 
آيت اهلل خامنه ای امريکا را به زورگويی تشبيه کردند 
که در سطح جهان، به دنبال باج گيری است اما روز 
به روز اوضاع نابه س��امان تری پيدا می کند. ايشان 
خاطرنشان کردند: عده ای برای حفظ کاسبی خود به 
اين زورگوی جهانی، باج می دهند، عده ديگری که 
قدرت نسبی دارند اما تمايلی به مقابله با امريکا ندارند 
عمالً به نوچه سياسی- نظامی او تبديل می شوند اما 
برخی در مقابل اين زورگويی می ايستند که جمهوری 
اسالمی به يمن پايداری مردم و مسئوالنش، در صف 

مقدم اين ايستادگی قرار دارد. 
رهبر انقالب اسالمی در تشريح روند روزافزون 
نف��رت ملتها از امريکا، به ادعاهای اين کش��ور پس 
از فروپاشی ش��وروی و بلوک شرق اشاره کردند و 
افزودن��د: دولت امريکا در آن زمان ادعای نظم نوين 
جهان��ی را به رهبری کاخ س��فيد مطرح می کرد اما 
امروز مسئوالن اين کش��ور با تظاهرات و مخالفت 
روزافزون مردم جهان روبه رو هس��تند و هر کاری 
می کنند از ميزان منفوريت آنها کاسته نمی شود. رهبر 
انقالب اس��المی ناکامی امريکا در عراق، افغانستان، 
لبنان و فلسطين را يادآور شدند و افزودند: امريکا با 
همه ادعايش همراه با رژيم صهيونيستی، در سرنگونی 
حکومت حماس در نوار باري��ك غزه ناتوان مانده 
است و اين نشانه واقعيتی انکارناپذير يعنی ضعف 
روزافزون اين کشور است. در همين زمينه حضرت 
آيت اهلل خامنه ای طرحه��ا و برنامه های امريکا را 
عمدتاً سياسی خواندند و خاطرنشان کردند: در فتنه 
سال گذشته نيز امريکايی ها به سرعت وسط ميدان 
آمدن��د و به صراحت و ذوق زده، از مس��ئوالن فتنه 
و کس��انی که گردنشان واقعاً زير بار مسئوليت فتنه 
است، حمايت کردند اما پروردگار متعال و هوشياری 

و ايستادگی ملت آنها را شکست داد. 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه ای، توجه مس��تمر 
ب��ه واقعي��ات درون��ی و بيرونی کش��ور و تأمل در 
بازخورده��ای عملکرد دش��من در داخل را، وظيفه 
همه مسئوالن فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
برشمردند و تأکيد کردند: مسلماً و بدون ترديد، ملت 
ايران، انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی، همچون 
گذش��ته پيروز اين ميدان رويارويی هستند چرا که 
خداوند به صراحت، به متقين وعده پيروزی نهايی 
داده است و وعده خدا، بدون کوچکترين ترديدی، 
محقق خواهد ش��د. رهبر انقالب اس��المی، ايمان، 
تقوا و عمل صالح را زمينه س��از پيروزی حتمی در 
رويارويی با دشمنان اسالم و انقالب اسالمی دانستند 
و خاطرنشان کردند: همين عوامل و عناصر، تاکنون 
انق��الب را در مقابل هر توطئه و اقدامی، پيروز و با 
ثبات نگه داشته است و از اين پس نيز چنين خواهد 
ب��ود. فرمانده معظ��م کل قوا در پايان سخنانش��ان، 
تبليغات ش��ديد دش��منان و دنباله های داخلی آنان 
را بر ضد سپاه پاس��داران، نشانه مؤثر بودن سپاه در 
تداوم حرکت عزتمند و مقتدرانه ملت ايران دانستند 
و پاسداران پرافتخار را به مراقبت روزافزون درونی 
و احس��اس مسئوليت مداوم در قبال وظايف عظيم 
اين مجموعه توصيه کردند. ايش��ان سپاه پاسداران 
را خان��واده ای بزرگ، زنده و پرنش��اط خواندند و 
با ضروری خواندن تعامل بخش��های گوناگون اين 
نهاد عظيم افزودند: حتی بازنشستگان سپاه پاسداران 
نيز، اعضای وابسته سپاه محسوب می شوند و بايد 
همچون ديگر اجزای اين نهاد، س��پاه را از خودشان 

بدانند و سپاه هم آنها را از خود بداند.

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ايران، از خروج شهرام 
اميری از خاک امريکا، خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، رامين مهمان پرست 
اضافه کرد: با تالش های انجام شده از سوی جمهوری اسالمی ايران و همکاری 
مؤثر سفارت پاکس��تان در واشنگتن شهرام اميری با بدرقه رئيس دفتر حفاظت 
منافع جمهوری اسالمی ايران در واشنگتن خاک امريکا را از طريق کشور ثالث به 
مقصد جمهوری اسالمی ايران ترک کرد. مهمان پرست همچنين از گفتگوی تلفنی 
کمالوندی معاون آمريکای وزارت امور خارجه با شهرام اميری، خبر داد که در آن 
ضمن حصول اطمينان از سالمت و آرامش روحی وی، خصوصاً پس از حضور 
در دفتر حفاظت منافع جمهوری اس��المی ايران در واشنگتن بر هرگونه تالش 
کش��ورمان، برای بازگرداندن وی به ميهن اسالمی و آغوش خانواده، تأکيد شده 
بود.  وی همچنين تأکيد کرد که وزارت امور خارجه، همچنان پيگيری های خود 
را در رابطه با مسئوليتهای دولت امريکا در ربايش اميری از طريق کانالهای مختلف 
حقوقی و ديپلماتيك ادامه خواهد داد. اميری 13 خرداد سال گذشته در مراسم حج 

عمره در مدينه ربوده شد و به امريکا انتقال يافت.

نقشه راه همکاريهای جمهوری اسالمی ايران و روسيه در حوزه انرژی ديروز 
به امضای وزير نفت ايران و وزير انرژی روسيه رسيد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر از مسکو، در اين نقشه راه که دارای 9 بند است پس از بررسيهای کارشناسان 
دو کشور؛ سيد مسعود ميرکاظمی و سرگئی اشماتکو آن را امضا کردند. همکاری 
و سرمايه گذاريهای مشترک ايران و روسيه تا 30 سال آينده در زمينه تبادل دانش 
فنی، انتقال فناوری و تبادل تجربه  در بخشهای نفت، گاز و پتروشيمی به ويژه در 
حوزه های استخراج نفت و گاز، پااليش منابع هيدروکربنی و اکتشافات دريايی و 
پژوهش در چاههای نفت و گاز با توجه به سوابق دو کشور در اين صنعت، پيگيری 
برای تأسيس بانك مشترک، همچنين همکاريها در حوزه های برق، انرژی هسته ای 
و انرژی های نو و تجديدپذير، همکاری در زمينه ترانزيت و سواپ نفت و گاز و 
افزايش توليد نفت خام از مفاد اين نقشه راه است. کارگروه همکاريهای مشترک 
ايران و روسيه در مسکو دی ماه گذشته تشکيل و در آن توافق شد دو طرف برنامه 
بلندمدت همکاری در بخش انرژی تدوين کنند. ايران و روسيه تاکنون پنج کميته 

کاری در حوزه انرژی )در سطح معاونان وزير( تشکيل داده اند.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

پايان فوری جنجال جاسوسی ميان دو 
کشور امريکا و روسيه يکی ديگر از نشانه 
هايی اس��ت که از عصر جديد همکاری 
و همگراي��ی در رواب��ط بين قدرت های 
بزرگ خب��ر می دهد. جمعه گذش��ته 9 
ژوئيه )18 تير ماه ج��اری( در بزرگترين 
تبادل جاسوس بين واشنگتن و مسکو از 
زمان جنگ س��رد، 10 جاسوس روسيه با 

چهار جاسوس امريکا مبادله شدند. 
عمليات تبادل جاسوسان در فرودگاه 
وين اتري��ش و بدون حضور خبرنگاران 
انج��ام گرف��ت. پلي��س ف��درال امريکا 
)F.B.I( روز دوشنبه 28 ژوئن )7تير ماه( 
اندکی پس از دي��دار ديميتری مدوديف 
رئيس جمهوری روس��يه از امريکا اعالم 
ک��رد که اف��رادی را به اتهام جاسوس��ی 
برای مسکو دستگير کرده است. اما روز 
پنجش��نبه گذش��ته اين 10 نف��ر متهم به 
جاسوسی برای روس��يه پس از آنکه در 
دادگاه نيويورک مجرم ش��ناخته ش��دند، 
بالفاصل��ه حکم اخ��راج آنه��ا از خاک 
اياالت متحده صادر شد، تا بدين صورت 
امکان مبادله اين افراد با چهار نفر محکوم 
به جاسوس��ی در روسيه فراهم شود. در 
آن س��وی ديگر در روس��يه نيز همزمان 
مدوديف، محکومان به جاسوس��ی برای 
غرب را که از مدت ها پيش در زندان به 

سر می بردند، عفو کرد. 
1- مبادله سريع جاسوسان دو کشور، 
اين گمان را تقويت کرده که امريکا قبل از 
دستگيری اين افراد شرايط را برای مبادله 
دو جانبه جاسوسان با روسيه فراهم کرده 
بود. س��رعت اين ماجرا به گونه ای بود 
که در ع��رض 12 روز اين افراد متهم به 
جاسوسی برای روس��يه دستگير شدند، 
به اتهاماتش��ان اعتراف کردند و سپس از 
امري��کا اخراج و به روس��يه تحويل داده 
شدند. در اين زمينه برخی منابع امريکايی 
مدعی ان��د که حدود يك هفت��ه قبل از 
آنکه عملي��ات تبادل جاسوس��ان انجام 
ش��ود، مقام های امريکايی در يك اقدام 
عجيب و غيرمعمول ب��ه ديپلمات های 
روس��ی اج��ازه دادن��د ت��ا ب��ا دو تن از 
متهمان به جاسوس��ی برای روسيه ديدار 
کنند. آن طور که رابرت ش��کتوف وکيل 
مدافع يکی از متهمان به جاسوسی گفته 
است، در ديداری که روز سوم ژوئيه بين 
مقام های روس��ی و آن دو متهم صورت 
گرفت، ديپلمات های روس��ی به متهمان 
گفتند که در جريان پرونده آنها هس��تند 
و دارن��د روی آن کار می کنن��د. تنها دو 
روز پ��س از آن ديدار بود که خبر توافق 
امريکا و روس��يه بر سر مبادله جاسوسان 
ميان دو کشور منتشر شد و سرانجام نيز 
روز 9 ژوئي��ه اين عمليات انجام گرفت. 
پيتر کراپ يکی ديگ��ر از وکالی مدافع 
متهمان جاسوس��ی در امريکا نيز در اين 
ب��اره می گويد دو روز پ��س از مالقات 
ديپلمات  ه��ای روس��ی ب��ا دو متهم به 
جاسوسی آن کشور، از سفارت روسيه با 
او تماس گرفته و گفتند که بر سر مبادله 

جاسوسان توافق به دست آمده است. 
آن ط��ور که اين وکي��ل مدافع گفته، 
ديپلمات های روسی به متهمين گفتند که 
ش��خص رئيس جمهوری امريکا باراک 
اوباما، در جريان اين پرونده اس��ت و از 

جزييات آن خبر دارد. 
2- موضوع جاسوس��ی س��ابقه ای 
قديمی در روابط بين کش��ورها دارد. بر 
خالف پندار عمومی، مس��ائل اطالعاتی 
و جاسوس��ی ميان کش��ورها، امروز در 
کنار ابعاد ديگر روابط کشورها همچون 
روابط سياس��ی، اقتص��ادی و... يك نوع 
رويه ش��ناخته ش��ده و نه چندان عجيب 
اس��ت. وج��ود س��رويس جم��ع آوری 
اطالعات )جاسوس��ی( در اکثر نهادها و 
س��ازمان های اطالعاتی کش��ورها مؤيد 
شناخته ش��ده بودن اين مسأله در عرصه 
روابط بين کشورهاست. جاسوسی بيشتر 

با هدف برتری جويی کش��ورها نسبت 
ب��ه يکديگ��ر و نيز داش��تن اطالعات به 
منظور اقدامات پيش��گيرانه در سياس��ت 
انجام می گيرد. همه کش��ورها و به ويژه 
قدرت های بزرگ می دانند که کشورها 
و قدرت ه��ای رقي��ب خ��ود در تالش 
برای کس��ب اطالعات از آن کش��ور به 
روش های مختلف هستند و از همين رو 
در تالش هستند که با تقويت سازمان ها 
و نهاده��ای اطالعاتی خود اجازه ندهند 

رقيب خود در اين زمينه کامياب شود. 
ماهيت و ش��يوه مسائل جاسوسی به 
مرور زمان دچار تحول ش��ده است. اگر 
روزی اطالعات نظامی و امنيتی اهميت 
اصلی را در اين زمينه داش��ت، با متحول 
ش��دن مؤلفه ه��ای قدرت دس��ت يابی 
به اطالع��ات در حوزه ه��ای اقتصادی 
همچ��ون تکنولوژی ه��ای پيش��رفته و 
صنعت نيز اهميت به س��زايی در عرصه 
کس��ب اطالعات و جاسوسی پيدا کرده 
است. از سوی ديگر تجهيزات جديد در 
عرص��ه جم��ع آوری اطالعات همچون 
وس��ايل  و  جاسوس��ی  ماهواره ه��ای 
الکترونيکی جديد، ش��يوه های جديدی 
را وارد اي��ن عرصه کرده اس��ت. در اين 
ميان امريکا و روسيه به عنوان دو قدرت 
ب��زرگ همواره رقابت هاي��ی در عرصه 
مسائل اطالعاتی با يکديگر داشته اند که 
البته هر دوی آنها به خوبی از اين مسأله 

مطلع هستند. 
اين رقابت در دوران جنگ س��رد که 
مس��کو و واشنگتن رهبر دو بلوک شرق 
و غرب بودند بيش��تر از ام��روز بود. هر 
دو کش��ور در تالش بودن��د در اين نبرد 
اطالعات��ی عواملی را در دس��تگاه های 
دولتی يکديگر نف��وذ دهند تا اطالعات 

حياتی به دست آورند. 
اما موضوع مبادله جاسوسان اولين بار 
در دهه 1960 انجام گرفت. بدين صورت 
که دو ابرقدرت وقتی دس��ت جاسوس 
هايشان رو می ش��د و به دام می افتادند 
بر سر آنها معامله می کردند تا هم قدرت 
اطالعات��ی خود را به رخ بکش��ند و هم 
بتوانند مأموری که جاسوس آنها بوده و 
توانسته بود انبوهی از اطالعات با ارزش 
را جمع آوری کند، پيش خود برگردانند. 
به گزارش بی بی س��ی در س��ال 1968، 
نيک��والس دانيلوف خبرن��گار امريکايی 
در مس��کو دس��تگير و به جاسوس��ی و 
در اختيار داش��تن اس��ناد محرمانه متهم 
ش��د. کمی پيش از آن، آمري��کا، گنادی 
زاخاروف از اعض��ای هيأت ديپلماتيك 
ش��وروی در س��ازمان ملل را بازداشت 
ک��رده بود. بعد از س��ه هفته مذاکره ميان 
دولت رونالد ريگان و مقامهای کرملين، 
هر دو نفر به فاصله يك روز از هم، آزاد 
ش��دند. در سالهای جنگ س��رد، هزاران 
زندانی بين دو طرف مبادله شدند. شايد 
مشهورترين مورد، مربوط به گری پاورز 
خلبان ني��روی هوايی امريکا باش��د، که 
در س��ال 1960، هواپيمای جاسوسی يو 
2 او، بر فراز ش��وروی سرنگون شد. دو 
س��ال بعد، پاورز را با رودلف ايبل مبادله 
کردند، کسی که سالها در پوشش عکاس 

در نيويورک کار می کرد. 
ام��ا بعد از آخرين پرونده پر س��ر و 
صدای جاسوسی پس از پايان جنگ سرد 
مربوط به رابرت هنس��ن است، کسی که 
22 س��ال عامل نفوذی شورويها در اف 
بی آی بود. هنس��ن، دوران حبس ابد را 
می گذراند. بزرگترين تبادل جاسوس��ان 
در دوران جنگ سرد به سال 1985 برمی 
گردد که در آن بيش از 20 جاسوس ميان 
دو بلوک غرب و ش��رق در شهر برلين با 

يکديگر مبادله شدند.
3- پس از عمليات مبادله جاسوسان، 
اين سؤال مطرح شده که برنده واقعی اين 
ماجرا کدام طرف بود، روسيه يا آمريکا؟
 ادامه دارد...

ش��هردار کرج از راه اندازی شهرک بازيافت در کرج خبر داد. سيدعلی آقازاده  در 
گفتگو با فارس در کرج اظهار داش��ت: راه اندازی اين ش��هرک می تواند تأثيرات بسيار 
مثبت��ی در بازگ��رد بخش عمده ای از زباله ها به چرخه توليد باش��د. وی ادامه داد: اين 
نخستين شهرک بازيافت است که در شهرستان کرج به مرحله اجرايی رسيده است. اين 
مسئول گفت: در صورت تأمين اعتبارات می توان اقدامات اساسی را درباره راه اندازی 
س��ريع اين ش��هرک انجام داد. آقازاده افزود: اين شهرک در زمينی به مساحت 15هزار 
متر مربع در حلقه دره کرج احداث می شود. وی ادامه داد: باتوجه به برنامه ريزی های 
 انج��ام ش��ده پيش بينی می ش��ود 10 واحد صناي��ع تبديلی در اين ش��هرک راه اندازی 

شود.
ش��هردار ک��رج با اش��اره به اي��ن که هم اکن��ون روزانه ي��ك هزار ت��ن زباله در 
کالنش��هر کرج جم��ع آوری می ش��ود، تأکيد کرد: راه ان��دازی اين ش��هرک؛ می تواند 
صرفه اقتصادی بس��يار زيادی داشته باش��د. آقازاده در ادامه سخنان خود از برگزاری 
نخس��تين جش��نواره مقاالت و پايان نامه های دانش��جويی، در مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری ويژه دانش��جويان و فارغ التحصيالن دانش��گاه های اس��تان ته��ران به همت 
 معاون��ت هماهنگی و برنامه ريزی ش��هرداری کرج، در رش��ته مديريت ش��هری خبر 

داد. 

 تبادل جاسوسان و عصر همگرايي قدرت ها 
)قسمت اول(

بدون توجه به تحریم هاي آمریکا و اروپا؛
روسيه: آماده انتقال فرآورده هاي 

سوختي به ايران هستيم

با هدف مقابله با کشتي لیبیایي صورت گرفت؛
رايزني نتانياهو  با مقامات ارشد ارتش 

درباره کشتي اميد 

درخواست های جدید العراقیه
مالکی رئيس جمهور و حکيم رئيس 

پارلمان شود 

ارمنستان خواهان اعمال فشار 
اتحاديه اروپا، عليه ترکيه شد 

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و اعضاي سپاه پاسداران: 

 بايد براي حفاظت از انقالب اسالمي ، ملت عزيز 
و کشور ايران آماده باشيم  

خروج شهرام امیری از خاک امریکا  امضاء نقشه راه ایران و روسیه در حوزه انرژی  

جهان نما

شهردار کرج:
شهرک بازيافت در کرج راه اندازي مي شود
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حوادث

از بزرگان آن طايفه بود و مانند ساير همفکران خود، دشمني علي )عليه السالم( و فرزندانش را در 
دل داشت و حتي به آن مباهات هم مي کرد. اين گروه بعد ها به خوارج، به معناي شورش کنندگان بر 
اميرالمؤمنين، علي )عليه السالم(، مشهور شدند و چون علي)عليه السالم( و فرزندانش حسن و حسين 
)عليهم الس��الم( را کافر مي دانس��تند، جنگي را نيز بر عليه ايش��ان در تاريخ رقم زدند. روزي او که به 
نافع ابن ارزق مش��هور بود و از س��ران خوارج به شمار مي رفت، وارد مسجد الحرام شد. امام حسين 
)عليه الس��الم( و عبداهلل ابن عباس نيز در مس��جد الحرام نشس��ته بودند. نافع هم به همان سو رفت و 
 در کن��ار آنها نشس��ت. پس از مدتي نافع  رو به ابن عب��اس کرده و گفت: اي ابن عباس! خدايي را که 

مي پرستي براي من توصيف کن! 
ابن عباس مکثي طوالني کرد و چيزي نگفت. 

در اين هنگام امام حس��ين )عليه الس��الم(  رو به او کرد و گفت: اي نافع! جواب سوالي را که از او 
کردي، من به تو مي گويم.

اما نافع پاس حرمت فرزند رس��ول خدا )صلي اهلل عليه وآله و س��لم( را نداشت و پاسخ داد: از تو 
نپرس��يدم که بخواهي جوابم را بدهي. ابن عباس رو به نافع کرد و گفت: اينچنين با پس��ر رس��ول خدا 
)صلي اهلل عليه وآله و سلم( سخن مگو،  او از خاندان نبوت است و معدني از حکمت به همراه دارد. 

نافع به امام گفت: شما خدا را برايم توصيف کن.
امام با اينکه رفتار ناشايس��ت نافع را ديده بود؛ اما گويي اصال اتفاقي نيفتاده اس��ت. بنابراين سخن 
خ��ود را اي��ن گونه آغاز کرد: او را توصيف مي کنم همان گونه که خود، خود را توصيف کرده اس��ت 
و او را مي شناس��م همان گونه اي که خودش ذات خويش را معرفي کرده اس��ت. او موجودي اس��ت 
که با حواس انس��اني درک نمي ش��ود و با مخلوقات نيز قابل مقايس��ه نيس��ت. نزديکي اس��ت که در 
عين نزديکي به ما متصل نيس��ت و دوري اس��ت که در عين حال، از ما دور نمي ش��ود. يکتايي است 
که هيچ جزئي ندارد. معبودي نيس��ت جز او که  بزرگ و متعال اس��ت. راوي مي گويد نافع به گريه 
 افتاد و گريه ش��ديدي کرد. امام حس��ين )عليه الس��الم( از او پرس��يد: چه چيزي تو را به گريه آورده

است؟
نافع گفت: از زيبايي توصيف تو مي گريم.

امام به او فرمود : اي نافع! شنيده ام که تو برادرم و پدرم و خود مرا به کفر متهم مي کني.
نافع در جواب گفت: قس��م به خدا با آنچه از ش��ما شنيدم، بی ترديد شما سرچشمه نورانی اسالم 

و ستارگان احکام خداهستيد.
امام به او فرمود: اي نافع! درباره مس��أله اي من از تو س��ؤال مي کنم و به من جواب بده. در مورد 
گفتار خداوند)در قرآن( که مي فرمايد: » و اما آن ديوار متعلق به دو پس��ر يتيم در آن ش��هر بود و در 
زير آن گنجي متعلق به آنها)پنهان( بود و پدرش��ان مرد صالحي بود و پروردگار تو مي خواس��ت آنها 
به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند.« چه کسي )آن گنج گرانبها را( براي آنها ذخيره کرده 

بود )تا به آنها به ارث برسد.( ؟
نافع گفت: پدر آن دو.

امام فرمود:کدام يك برتر هس��تند، پدر و مادر آنها و يا رس��ول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم( و 
فاطمه )عليها السالم(؟

نافع که متوجه منظور امام حسين )عليه السالم( شده بود، نه مي توانست در برابر آن سخني بگويد 
و نه جرأت پذيرش آن را داشت، پس بهترين راه را اين ديد که برخيزد و مجلس را ترک کند.

به راستي خداوند متعال به احترام يك پدر صالح، از ميراث او محاظت کرد تا بعد از سالها به دست 
فرزندان و وارثان حقيقی آن برسد، اما آيا واقعًا می توان باور کرد ک�ه پروردگار عالم از گنجينه علم و 
هدايت رسول خاتم و اشرف مخلوقات خود، صيانت نکرده باشد تا به دست وارثان حقيقي آن برسد؟ 
و آيا به راستي براي ميراث بردن از رسول خدا)صلي اهلل عليه و آله و سلم(، چه کساني را شايسته تر 
از فرزندان صالح آن حضرت که تربيت شده خانه وحي اند و از عطر نفس هاي پيامبر اکرم)صلي اهلل 

عليه و آله و سلم( استشمام کرده اند، مي توان يافت؟
)بر گرفته از تفسیرالعیاشي، تألیف محمد بن مسعود عیاشي(

اعضای باندی که ش��بانه به منازل مردم دس��تبرد می زدند، توسط مأموران پليس آگاهی فرماندهی 
انتظامی شهرستان فالورجان استان اصفهان شناسائی و دستگير شدند.

س��رهنگ مهدی داوری، سرپرس��ت فرماندهی انتظامی شهرس��تان فالورجان با اعالم اين مطلب 
بيان داش��ت: در پی وقوع چندين فقره س��رقت در منزل در س��طح اين شهرس��تان، موضوع در دستور 
کار مأم��وران پليس آگاه��ی اين فرماندهی قرار گرفت. وی افزود پس از انجام تحقيقات پليس��ی و با 
بهره گيری از شيوه های علمی؛ فردی به نام »حسين- ا« شناسائی و با هماهنگی مقام قضائی در محل 

سکونتش دستگير شد.
اين مقام مس��ئول گف��ت: در بازجوئی های اوليه متهم به بزه ارتکابی اقرار و عنوان داش��ت که: با 
همدس��تی دو نفر ديگر از دوس��تانش، به نام های: »غالمعلی- ع«  و »حس��ين- ا« مبادرت به س��رقت 
می کرده است. اين مقام انتظامی تصريح کرد: طی هماهنگی صورت گرفته با مقام قضائی، دو همدست 
ديگر س��ارق نيز شناسائی و دستگير شدند و در تحقيقات تکميلی به هشت فقره سرقت منزل اعتراف 
کردند. وی بيان داش��ت: با تحقيقات پليس، دو نفر مالخر اين پرونده نيز شناس��ائی و در دو عمليات 
جداگانه دس��تگير شدند. سرهنگ داوری، در پايان با بيان اينکه تمامی مالباختگان اين پرونده شناسائی 
ش��ده اند، خاطرنش��ان کرد: متهمان دستگير شده، به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانونی تحويل 

مراجع قضائی شدند.

مأموران فرماندهی شهرس��تان »ش��هرضای« اس��تان اصفهان بيش از 100 هزار نخ سيگار خارجی 
قاچاق از يك دس��تگاه اتوبوس کش��ف و ضبط کردند. س��رهنگ خس��رو احمدی، فرمان��ده انتظامی 
شهرس��تان ش��هرضا با بيان اين مطلب اظهار داشت: مأموران انتظامی مستقر در ايست و بازرسی شهيد 
 امامی اين فرماندهی، حين کنترل خودروهای عبوری به يك دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف 

کردند.
وی افزود: در بازرس��ی از خ��ودروی مذکور، تعداد پنج ه��زار و 100 پاکت حاوی 102 هزار نخ 
س��يگار خارجی قاچاق که به طرز ماهرانه ای جاس��ازی شده بود، کشف و ضبط شد. اين مقام مسئول 
گف��ت: از اتوب��وس مذکور، عالوه بر س��يگار، تعداد 380 ثوب انواع پوش��اک قاچ��اق و بدون مجوز 
 گمرگی، کش��ف و راننده خودرو به نام »مجيد- ک« به اتهام حمل س��يگار و کاالی قاچاق دس��تگير 

شد.
س��رهنگ احمدی، در پايان با بيان اينکه کاالهای قاچاق کش��ف ش��ده تحويل گمرک شده است 
خاطرنش��ان کرد: متهم دستگير شده، به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی 

شد.

ط��ی حادثه انفجاری که بر اثر س��وختگيری غيرمجاز يك دس��تگاه خ��ودرو، در اصفهان رخ داد، 
کودک 2 س��اله ای طعمه حريق ش��ده و جان خود را از دس��ت داد. سرهنگ محس��ن عقيلی، فرمانده 
انتظامی شهرس��تان اصفهان اظهار داش��ت: در پی گزارش مرکز فوريت های پليسی 110، مبنی بر يك 
مورد حريق خودرو در يکی از محله های اين ش��هر، موضوع در دس��تور کار مأموران کالنتری 27 اين 
فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: در بررس��ی های اوليه، مش��خص شد به علت بی احتياطی، فردی به 
ن��ام »غالم عباس – د« حين س��وختگيری غيراصولی خودرو خود ب��ا گاز مايع، انفجار صورت گرفته 
 و مال��ك خودرو، به همراه دو فرزندش به نام های »مهدی و مس��لم- د« دچار س��وختگی 90 درصد 

شده اند.
 اي��ن مقام مس��ئول گف��ت: متأس��فانه در اين حادثه دلخراش؛ يك پس��ربچه 2 س��اله ني��ز به نام 
»محمدحسين- ش« در اثر جراحات وارده از اين حادثه، در بيمارستان سوانح سوختگی فوت می کند. 
اين مقام انتظامی، در ادامه افزود: متأس��فانه مورد مش��ابهی در محدوده حوزه اس��تحفاظی کالنتری 35 
اين فرماندهی رخ داد. که در اثر بی احتياطی فردی، به نام »مجيد- ک« 40 س��اله، حين س��وختگيری 
خ��ودروی خ��ود با گاز مايع، انفج��ار رخ داده و وی دچار مصدوميت می ش��ود و 20 درصد خودرو 
در آتش می س��وزد. س��رهنگ عقيلی، در پايان به همش��هريان توصيه کرد: از روش های سوختگيری 
غيرمجاز و غيراستاندارد جداً خودداری کنند، چرا که هر لحظه امکان بروز حادثه و انفجار در اينگونه 
سوختگيری ها وجود دارد و يك بی احتياطی ممکن است، حوادث تلخ و جبران ناپذيری را به وجود 

آورد.

دستگيری اعضای باند سارقان منزل
 در فالورجان اصفهان

کشف بيش از 100 هزار نخ سيگار قاچاق
در »شهرضای« اصفهان

در اصفهان رخ داد:
کودک 2 ساله، قربانی سوختگيری غيرمجاز خودرو

امام علی  عليه الس��الم: َخيُر النّاِس َرُجٌل َحبََس 
ِ يُجاِهُد أعداَءُه يَلتَِمُس الَموَت أِو  نَفَسُه فِی َسبيِل اهللهَّ

الَقتَل فی َمصافِِّه؛
بهترين مردم کس��ی اس��ت خود را در راه خدا 
وق��ف کند و با دش��منان او به نب��رد برمی خيزد، و 
مرگ يا کشته شدن در ميدان نبرد را آرزو می کند.

پاس��دار در لغت ب��ه معنی نگهب��ان و مراقب 
است و پاسدار و پاس��داران، آن کسانی هستند که 
 در حس��اس ترين لحظات تاري��خ از ميان خلق بر
م��ی خيزند و همچ��ون دژی مس��تحکم، مردانه و 
ش��جاعانه در جهت رس��يدن به ح��ق و حقيقت و 
حف��ظ آن گام برمی دارند. در تاريخ تمدن بش��ری 
کم بوده اند آدميانی که برای برافروختن چراغ حق 
و ترويج اخالق کريمه، تمامی هس��تی و آمال خود 
را بر س��ر هدف خويش بگذارند. کمربس��تن برای 
احي��ای حقيقت خواهی، همتی جانانه می طلبد که 
تنها از مردانی چون حسين)ع( برمی آيد که آزادگی 
و شور حقيقت جويی اش چنان حماسه ای آفريد 
که تا زمان، زمان اس��ت نامش ج��اودان و موجب 
احترام انس��انهای حق طلب اس��ت و خواهد بود. 
امام حسين)ع( هنگامی که تحريف گران حقيقت و 
تقديس کنندگان خش��ونت، از سنت و سيره پيامبر 
اکرم)ص( و آنچه خداوند در شريعت اسالمی و از 
زب��ان قرآن بنا نهاده بود. تصويری مغاير با واقعيت 
ارائ��ه کردند، بر خود تکليف ديد ت��ا برای احيای 
آن س��نت از کف رفته و نهادين��ه کردنش در ميان 
امت اس��الم، قيام تاريخی و حماس��ی اش را آغاز 
کن��د و بدين ترتيب از دين پيامبر خود پاس��داری 
کن��د. که اين در حقيقت تجلی ش��جاعت پدرش، 
علی)ع( بود در پاس��داری از رس��ول خدا در کنار 
س��تون حرس ک��ه بدين زيباي��ی در اعتالی پرچم 
دين خدا پديدار ش��د. بی شك حسين )ع( تبديل 
ب��ه الگوی کامل و جاودانه پاس��داری از ارزش ها 
برای رادمردان تاريخ ش��د. می توان نمونه هايی از 
رادمردی پاس��داران را در تاريخ انقالب اس��المی 
ايران يافت. پاسدارانی که در دفاع از کيان و کشور 
خود به ف��داکاری پرداختند. اف��رادی که با روحيه 
شهادت طلبی، انسجام درونی و خالقيت نظامی در 
صحنه های مختلف به نبرد پرداختند. چنانچه رهبر 
فرزانه انقالب اس��المی، در رابطه با سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی می فرمايند:
... من اصرار دارم که ش��ما عزيزان پاسدار در 

هر جا هس��تيد، روح و حقيقت پاس��داری و سپاه 
پاسداران را مورد توجه قرار بدهيد. در ايجاد سپاه 
پاس��داران، فقط اين نبود که نظام می خواهد از نو 
يك نيروی مسلح درست کند - مسأله تنها به اينجا 
ختم نمی ش��د - مسأله از اين هم باالتر بود؛ مسأله 
اين بود که در يك تش��کيالت نظامی که به وسيله 
انق��الب به وجود می آمد، فک��ر، عقيده و ايمان - 
يعنی عامل معن��وی قدرت - در تمام اجزا رعايت 
و لحاظ بش��ود؛ و تا آنجا که ممک��ن بود، اين کار 

شد... 
اساس قضيه اين بود؛ سپاه پاسداران بعد از آن 
که به وجود آمد، کس��انی که آن را نمی خواستند، 
بارها آن را تا مرز انحالل بردند و به انزوا انداختند؛ 
نس��بت به آن بی اعتنايی کردن��د و به آن امکانات 
ندادن��د؛ بارها از آن بدگويی کردند؛ اما س��پاه ماند 

و می ماند. اينگونه پايه مستحکمی می ماند؛ چرا؟ 
چون عامل معنوی قدرت در درون اين سازمان به 
طور وافر وجود داش��ته اس��ت و امروز هم وجود 

دارد.
آن عامل معنوی قدرت چیست؟

اعتقاد، ايمان، اخ��الص، مجاهدت برای ادای 
تکلي��ف، مجاه��دت برای خدا، مجاه��دت منهای 
درآم��د م��ادی آن مجاه��دت و ت��الش؛ اينها مهم 
اس��ت؛ اينهاس��ت که يك مجموعه و يك نظام را 
حف��ظ می کند؛ در اصل انقالب هم همين معنا بود 
و امروز هم هس��ت. نبايد به بعضی از ظواهری که 
مخالفان اصل نظام، س��عی می کنند آنها را درشت 
و پ��ر رنگ و رن��گ آميزی کنند و نس��بت به آنها 
مبالغه کنن��د، فريب خورد؛ حقيق��ت قضيه وجود 

ايمان است.

در طول هش��ت س��ال دفاع مق��دس و فراز و 
نش��يب های پس از انقالب، سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی از جمله نهادهايی بود ک��ه در کنار ديگر 
اقش��ار نظامی و پاس��داران گمنام ايران اسالمی با 
اقتدا به موالی خود، س��يد مظلوم��ان عالم، نجات 
بخش ملت ايران و اسالم عزيز بوده و در پاسداری 
از انقالب و هدفهای آن عاملی مؤثر و رکنی رکين 
بوده و هس��ت. و اکنون ش��ما ای پاسداران عصر 
حاضر و انقالب اس��المی! به حسين ابن علی )ع( 
که به راستی پاسدار حرمت و انسانيت و احترام به 
حقوق آدميان بود، به پاس��داران قرآن کريم و امام 
امت اقتدا کرده، حق پاس��داری از اسالم و انقالب 
اسالمی را به خوبی ادا کنيد و از اين منصب بزرگ 
ک��ه منصب انبي��ای عظام و اولي��ای خداوند تعالی 

است، به خوبی حفاظت کنيد.
ــی)ره( به  ــام خمین ــام حضرت ام ــن پی اولی

مناسبت روز پاسدار
حضرت امام خمينی )ره( در سوم شعبان سال 
1399 برابر با هفتم تير ماه 1358 پيامی به مناسبت 
والدت امام حس��ين )ع( فرس��تادند و در اين پيام 

سوم شعبان را روز پاسدار ناميدند.
بسم ا... الرحمن الرحيم

روز مبارک س��وم ش��عبان المعظ��م را که روز 
طليعه پاس��دار و پاس��داری از مکتب مترقی اسالم 
است، به عموم هم ميهنان و به خصوص پاسداران 
انقالب اس��المی تبريك ع��رض می کنم و به حق 
باي��د اين روز معظ��م را روز پاس��دار بناميم. روز 
والدت باسعادت بزرگ پاسدار قرآن کريم و اسالم 
عزيز اس��ت، پاس��داری که هر چه داش��ت، در راه 
هدف اهدا کرد و اسالم عزيز را از پرتگاه انحراف 

رژيم طاغوت بنی اميه نجات داد. 
اگر فداکاری پاس��داران عظيم الش��أن اسالم و 
ش��هادت جوانمردانه پاس��داران و اصحاب فداکار 
او نبود، اس��الم در خفقان رژيم بن��ی اميه و رژيم 
ظالمانه آن وارونه معرفی می ش��د و زحمات نبی 
اکرم )ص( و اصحاب فداکارش به هدر می رفت. 
همه پاسدار اسالم و حکومت حق باشيد. در اينجا 
پاس��داری اين اس��ت که اين حکوم��ت، حکومت 
عدل باشد و پاس��داری از عدالت باشد. پاسداری 
از عدالت اين اس��ت که پاسدار خودش موصوف 
 ب��ه عدالت باش��د تا بتوان��د پاس��داری از عدالت 

کند.

  اعتماد به نفس، عبارت اس��ت از احس��اس 
اطمينان نس��بت به خود. به عبارت ديگر، اعتماد 
به نفس يك فرد به نحوه احساس او درباره »من« 

خويش بستگی دارد.  
اعتماد به نفس چیست؟

اعتم��اد به نفس، عبارت اس��ت از احس��اس 
اطمينان نس��بت به خود. به عبارت ديگر، اعتماد 
به نف��س يك فرد ب��ه نحوه احس��اس او درباره 
»من« خويش بستگی دارد. شما در مورد خودتان 
چگونه فکر می کنيد؟ آيا نظر مساعدی نسبت به 
خودتان داري��د و به خودتان احترام می گذاريد؟ 
اگر پاس��خ شما به س��ؤاالت اخير مثبت باشد، در 
اي��ن صورت می توان گفت که ش��ما از يك من 
قوی و ايده آل، برخوردار هستيد. اما اگر شما نظر 
مس��اعدی نسبت به خودتان نداشته باشيد و برای 
خودتان احترام قايل نشويد، می توان گفت: شما 

دارای من ضعيفی هستيد. 
م��ع الو صف، بايد گفت که نظر فرد نس��بت 
ب��ه خ��ودش در موقعيته��ای مختل��ف زندگ��ی 
يکس��ان نيس��ت و ممکن اس��ت ک��ه او در يك 
موقعي��ت خودش را خوب و ق��وی بپندارد، ولی 
 در موقعي��ت ديگری خودپنداری ضعيفی داش��ته 

باشد.
 اما، چيزی که تأس��ف آور اس��ت، اين است 
که اغلب ما، معموالً بيش��تر به جنبه های ضعيف 
خودم��ان اهميت می دهيم و تم��ام توجه مان را 
ب��ر روی نکت��ه ضعفهايمان متمرک��ز می کنيم نه 
ب��ر روی امتيازاتم��ان. پس، چاره کار چيس��ت؟ 
نخس��تين قدم ش��ما ب��رای تقويت و ب��اال بردن 
اعتماد به نفس��تان، درک و فهم اين حقيقت بايد 
باش��د ک��ه اعتماد به نف��س، در واق��ع همان نظر 
 و عقي��ده ای اس��ت که ش��ما راجع ب��ه خودتان 

داريد.
 آگاه��ی از اين امر منجر به اين خواهد ش��د 
که در تقويت اعتماد به نفستان در مسير صحيحی 
گام برداري��د. در مرحله بع��دی، بايد از خودتان 
بپرس��يد که چرا در برخ��ی از جنبه های زندگی 
دارای اعتماد به نفس کافی نيستيد؟ يك دليل آن، 
 شايد مورد مقايسه قرار دادن خودتان با افراد ديگر 

باشد. 
داشتن اعتماد به نفس: 

اعتماد به نفس به مفهوم برتری داش��تن، تکبر 
و خودبينی نيس��ت، زيرا اين خصوصيات رفتاری 
از اعتماد به نفس پايين نش��أت می گيرند. اعتماد 
به نفس شما نبايد يك پديده مقايسه ای و رقابتی 

باش��د زيرا در اين هنگام شما خود را در معرض 
احتياج و وابستگی به پذيرش ديگران قرار خواهيد 
داد که ب��ا اعتماد به نفس واقع��ی و ناب منافات 
دارد. افراد با اعتماد به نفس باال نيازی به پذيرش، 
موافقت، تأييد، تشويق و دلگرمی ديگران ندارند. 
همچني��ن اعتماد به نفس باال اينگونه نيس��ت که 
ش��ما را از هرگونه ترديد، يأس و نگرانی مصون 
بدارد بلکه تنها تحمل و غلبه بر آنها را برای شما 

آسان تر می سازد. 
خصوصیات افراد با اعتماد به نفس باال :

 غم و شادی آنان وابسته به عوامل خارجی 
نيست. 

 از لح��اظ جس��مانی، احساس��ی، ذهنی و 
معنوی از خود مراقبت می کنند. 

 ميان��ه روی را در اف��کار، احساس��ات و 
رفتارهای خويش حفظ می کنند. 

 قادر به پذيرش و پندگيری از اش��تباهات 
خود هس��تند. قادر به بيان جمله من اشتباه کردم 

هستند. 
 توانايی بخش��ش اشتباهات خود و ديگران 

را دارند. 
 مس��ئوليت اداره زندگی خ��ود را به عهده 

می گيرند. 
ارج  را  اف��راد  مي��ان  ف��ردی  تفاوته��ای   

می نهند. 
 به نقطه نظرات ديگران گوش می دهند. 

 همواره مس��ئوليت ادراکات، احساسات و 
واکنش��های خود را به عهده گرفته و هيچگاه آنها 

را فرافکنی نمی کنند. 
 از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی دارند. 
 همواره در حال پيشرفت و ترقی بوده و از 

ريسکهای مثبت در زندگی بيم ندارند. 
 دارای اعتماد به نفس و خودباوری بوده و 

به خود ارج می دهند. 
 اعتم��اد به نفس آنان به دور از خودبينی و 

غرور است. 
گيرن��د  ق��رار  انتق��اد  م��ورد  آنک��ه  از   

نمی هراسند. 
 هنگامی که از آنان پرسشی می شود حالت 

تدافعی به خود نمی گيرند. 
 در برابر موانع و مشکالت به آسانی تسليم 

نمی شوند. 
 نيازی به تحقير و تمسخر ديگران ندارند. 
 از آنک��ه در کاری شکس��ت بخورند يا در 
حضور ديگران نادان به نظر برسند ابايی ندارند. 

 هيچگاه خ��ود را مورد انتقاد و س��رزنش 
مخرب و شديد قرار نمی دهند. 

 تواناي��ی خندي��دن به خ��ود و زياد جدی 
نگرفتن خود را دارند. 

 به خويش��تن و توانايی خودش��ان ايمان و 
اعتماد دارند. 

 به تصميم گيری هايشان اعتماد دارند. 
 ب��اور دارند که فردی ب��اارزش، با قابليت، 

دوست داشتنی، پذيرفتنی و مهم هستند. 
 نيازی به کمال گرايی ندارند. 

 هيچ��گاه خودش��ان را با ديگران مقايس��ه 
نمی کنند. 

 از آنک��ه ديگ��ران چگونه نس��بت به آنان 
می انديشند واهمه و نگرانی ندارند. 

 نيازی ب��ه اثبات و توجيه اف��کار و عقايد 
خود به ديگران ندارند. 

ــود را افزایش  ــه نفس خ ــه اعتماد ب چگون
دهید:

آگاه باشيد که ارزش شما به عنوان يك انسان 
بس��تگی به داش��تن وزن ايده آل، زيرک ترين و 
باهوش ترين، مشهور، محبوب ترين، سريع ترين 
بودن، باالترين نمره و يا رتبه را داشتن، شوخ طبع 
ترين، خوش لباس ترين، بهترين خانه و ماشين را 
داشتن و بهترين دوستها را داشتن نبوده و تنها به 

خودتان بستگی دارد. 
 توانايی ها، اس��تعدادها و موفقيتهای خود 

را جشن بگيريد. 
 خود را ب��ه خاطر اش��تباهاتی که مرتکب 

شده ايد عفو کنيد. 
 به روی نقاط ضعف خود تمرکز نکنيد. هر 

انسانی نقاط ضعف خاص خود را دارد. 
 با حقوق فردی خود آش��نا ش��ده و از آنها 

پيروی کنيد. 
 از تحقير و س��رزنش خ��ود دوری کرده و 

مثبت انديشی را فرا گيريد. 
 خود را بر اساس يك سری استانداردهای 
منطق��ی و دور از دس��ترس مورد قض��اوت قرار 

ندهيد. 
 ياد بگيريد که ش��ما يك انسان منحصر به 
فرد بوده و تنها خود شما مسئول تصميم گيريهای 

زندگی خود هستيد. 
 بياموزيد که با پش��تکار و س��ماجت قادر 

خواهيد بود به موفقيت دست يابيد. 
 بياموزيد که ش��ما نيازی به تالش بی وقفه 

برای کامل گشتن نداريد. 
 خودت��ان تعيي��ن کنن��ده مفه��وم موفقيت 

باشيد. 
ــک: نپذيرفتن��ی را بپذيري��د فرض  ــه ی نکت
می گ�ي�ري�م ش�م�ا فردی 40 ساله هستيد. موی 
سرتان کم پشت و در حال ريزش است. شکمتان 
نمايان ش��ده اس��ت. چي�ن و چ�روک صورتتان 
عميق و نازيبا هس��تند. ش��ما اساس��ًا احس��اس 

می ک�ن�ي�د ان�س�ان�ی بی ارزش هستيد.
 به نخس��تين تجلي��گاه اس��ترس يعنی همان 
خودان��کاری قدم گذارده اي��د. هنگامی که منکر 
شايستگی و استعدادهای ب�القوه خود جهت مبدل 
ش��دن به کس��ی يا چيزی فراتر و با اهميت تر از 
خويش��تن کنونی خود می شويد، گ�رف�ت�ار ي�ك 
چ�رخه مخرب انزجار از خويش��تن می ش��ويد. 
ب�ه منظور رهايی ي�افتن از ان�کار، ب�ايد ش���روع 
ب�ه پ�ذي�رش مش��کالت خود نموده و همچنين 
اه��داف آينده ت��ان را در ذه�ن مجس��م کن�ي�د. 
ه�م���واره ب�ه خاطر داش��ته باش��يد ش��ما قادر 
 خواهي��د بود ب��ه درجات عالی و بزرگ دس��ت 

يابيد. 
نکته دوم: به غير قابل انديش��يدن بيانديشيد 
با حفظ ش��خصيت فوق فرض می کنيم به ش��ما 
)ک��م مو، چاق، ميانس��ال( دائمًا گفت�ه ش���ود که 
ق��ادر نخواهي��د بود ب��ه هيچ چي��زی در زندگی 
خ��ود فائق آييد. افس��وس، چه س���خن ن�اگوار 
و دلخراش��ی برای شخصی اس��ت که تا پيش از 
اين نيمی از عمرش را به پايان رس��انيده اس��ت. 
 ب��ه دومين تجلي��گاه اس��ترس يعنی انتق��اد قدم 

گذارده ايد. 
ش��ما خواهيد گف��ت در 30 س��ال باقيمانده 
کس��ی قادر نخواهد بود کار زي��ادی انجام ده�د 
و يا به موفقيت چندانی دست يابد؟ در اش�ت�ب�اه 
ه�س��ت�ي�د. در ط�ول دوران ک����اری خ��ود ب�ا 
اشخاصی ديدار کرده ام که تصميم گرفتند مجدداً 
به دانش��گاه بازگردند و رش��ت�ه تحصيلی خود را 
به پايان برس��انند، برای خودش��ان کسب و ک�ار 
مس���تقل دس��ت و پا ک�ن�ن�د. آن�ه�ا از خطاها و 
اشتباهات خود درس گرفته و به جايگاه و منزلتی 
عال��ی در م�ي���ان اط�رافيانش��ان نايل ش��ده اند. 
هيچ��گاه برای تعليم و تربيت و کس��ب دانش و 

ادامه تحصيالت دير نيست.
 می بايد خارج از دايره متعارف بيانديشيد و 
شروع کنيد به انديش��يدن به غير قابل انديشيدنها 
 که ش��ما در واقع مردی هس��تيد ب��ا فرصتهای 
بس��يار زياد پي��ش رويت��ان. تنها کاری ک��ه بايد 
 انج��ام دهيد خلق و ايجاد دره��ا و عبور از ميان 

آنهاست. 
ــوم: اهداف خود را تعيين کنيد اکنون  نکته س
که خود را پذيرفته ايد و ش��روع به آن کرديد که 
همانند مردی با عظمت که می ت�واند شما باشيد 
بينديش��يد، مستلزم آن هستي�د ک�ه ت�داب�ي�ری را 
ب�رای دس���ت ي�افتن به اهدافتان تدوين و تنظيم 

کنيد. 
تعيين اهداف برای خودت�ان ش�ايد بزرگترين 
و مهم ترين هديه ای باش��د ک��ه می ت�وان�ي�د به 
خود عطا کنيد. با يادداش��ت ک��ردن و مرور آنها 
در فواص��ل زمان��ی معي��ن، کار را ش��روع کنيد. 
کاری ک��ه من مايل به ان�ج�ام آن هس���ت�م اي�ن 
اس���ت ک�ه اب�ت�دا اه���داف ب�لن�د م�دت خود 
را يادداش��ت کرده و س��پ�س ب��ه روی اه�داف 
ک�وتاه م�دت پ�يرامون، دس��ت ياب��ی به اهداف 
بلند مدت متمرکز می شوم. اين کار معموالً منجر 
به موفقيتهای واقع گرايانه می ش��ود و هر بار که 
ش��ما به يکی از اهدافتان دس��ت يافتيد، احساس 
 خيلی بهتر و خوشايندتری نسبت به خود خواهيد 

داشت.
ــارم: بی ترديد به موانع��ی در راه  ــه چه نکت
رس��يدن به اهدافتان برخورد خواهيد کرد. مجدداً 
مثل گذش��ت�ه اين مش��کالت را پذيرفته و آنها را 
پشت سر بگذاريد و به راه خود ادامه دهيد. وجود 
آنها را انکار نکنيد زيرا تا آخر عمر مکرراً به س��راغ 
شما خواهند آمد و دست بردار نخواهند بود. با عزم 
راس��خ به جنگ تك تك مش��کالت خ��ود رفته و 

س�رس�خ�ت�انه ب�ر ه�دف خ�ود پ�افشاری کنيد. 
ــه پنجم: به گذش��ته ننگريد اي��ن احتماالً  نکت
دش��وارترين کاری اس��ت که باي��د انجامش دهيد. 
ب��ه ما هم��واره گفته ش��ده اس��ت که سپاس��گزار 
توفيق��ات و نعمته��ای زندگيمان باش��يم اما برای 
انج��ام چني��ن کاری، مجبور به تعمق در گذش��ته 
ناگ��وار خود هس��تيم. ب���ه مجرد آنکه ش��روع به 
يادآوری گذش��ته کنيد، به ناکامی ها و سخت�ی ها 
دوباره، م�راجع��ت خ�واه�يد کرد. به محض آنکه 
به اهدافتان دس��ت يافتيد، الزم اس��ت ب��ه اين که 
 چه کسی هس��تيد و چه کسی مايليد باشيد، تمرکز

 کنيد. 
مطلب آخر: يك بار ش��نيدم که مردی بزرگ 

سخنی زيبا گفت: »... بودن و شدن...«

پاســـدار؛ حــافظ روح حقيقت

اعتماد به نفس و چگونگی افزایش آن  

ِ یُجاِهُد أعداَءُه یَلتَِمُس الَموَت أِو  امام علی  علیه السالم: َخیُر النّاِس َرُجٌل َحبََس نَفَسُه فِی َسبیِل اللهَّ
الَقتَل في َمصافِِّه؛

بهترین مردم کسی است خود را در راه خدا وقف کند و با دشمنان او به نبرد برمی خیزد، و مرگ 
یا کشته شدن در میدان نبرد را آرزو می کند.

وارث گنجينه نبوي 



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
پنج شنبه 24 تیر 1389 / 3 شعبان 1431                 4Thursday 15 July 2010  شهرستان ها

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

استاندار اصفهان گفت: دستاوردهاي 30 ساله 
نظام جمهوري اس��المي منت��ج از روحيه ايثار و 
ش��هادت و تداوم اين روحيه در س��ال هاي پس 
از دوران دف��اع مقدس اس��ت. به گ��زارش ايرنا، 
عليرض��ا ذاک��ر اصفهاني  در هماي��ش يك روزه 
مشاوران و مسئوالن امور ايثارگران فرمانداري ها 
و دستگاه هاي اجرايي استان، تقويت روحيه ايثار 
بين مس��ئوالن را در ارائه خدمت بيشتر و بهتر به 
جامع��ه مهم ارزيابي کرد. وي اضافه کرد: تقويت 
روحيه ايثار و ترويج آن در نظام اداري و انتخاب 
مدي��ران در اولويت ق��رار دارد زيرا با اين روحيه 
مي توان منش��أ خدمات بيشتري براي جامعه بود. 
ذاک��ر اصفهاني، کارآفريني و ايجاد اش��تغال را از 
مهمترين نيازهاي آحاد جامعه دانس��ت و متذکر 
شد: ايثارگران در زمينه هاي شغلي و تأمين هزينه 
هاي درماني و توانبخش��ي با مش��کالت مختلفي 
دست به گريبان هستند و شناسايي و دسته بندي 
مشکالت براي تهيه دستورالعمل هاي الزم براي 
کاهش و رفع آنها در دس��تور کار مسئوالن استان 
ق��رار دارد. اس��تاندار اصفهان با تأکي��د بر ايجاد 
وحدت رويه در ميان دستگاه هاي اجرايي استان 

براي خدمات رساني به ايثارگران گفت: پيگيري 
مصوب��ات امور مربوط به ايثارگ��ران را دفتر امور 
ايثارگران استانداري با جديت دنبال مي کند. ذاکر 
اصفهاني افزود: کارگروه هاي چهارگانه تعاون و 
امور اجتماعي، بهداش��ت و درمان و توانبخشي، 
فرهنگ و پژوهش و مس��کن براي رس��يدگي به 

مسائل ايثارگران استان تشکيل شده است. 
وي با تأکيد بر پرهيز از ش��عارزدگي در ارائه 
خدمات ب��ه ايثارگ��ران اضافه کرد: اس��تانداري 
اصفه��ان براي خدم��ت به اين بخ��ش از جامعه 
که منش��أ بيشترين خدمات به کش��ور بوده اند و 

رسيدگي به مشکالت آنان آمادگي کامل دارد. 

در جم��ع خبرنگاران، با اش��اره به آغاز هفته 
بهزيس��تي از روز جمعه اظهار داش��ت: 30 سال 
پيش س��ازمان بهزيستي توسط شهيد فياض بخش 
با يك بخش توانبخش��ي تشکيل شد. وي با بيان 
اينکه در حال حاضر اين س��ازمان وسعت زيادي 
يافت��ه و 53 عنوان وظيف��ه را دنبال مي کند، افزود: 
س��ازمان بهزيس��تي اکنون در 23 شهرستان استان 
اصفهان فعال اس��ت و يك ه��زار و 700 مرکز را 
در سراسر اس��تان اداره مي کند. مديرکل بهزيستي 
اس��تان اصفهان با اش��اره به اينکه مراکز بهزيستي 
فعاليت بسيار خوبي دارند، تصريح کرد: يك هزار 
و 400 نيروي دولتي و 11 هزار نيروي خصوصي 
و خير، در سازمان بهزيستي فعاليت مي کنند. وي 
خاطرنشان کرد: در مجموع؛ نزديك به 200 هزار 
نفر خدمات مس��تمر همچون: مستمري، آموزش 
و نگه��داري و نزديك ب��ه 500 هزار نفر خدمات 
غيرمستمر از س��ازمان بهزيستي دريافت مي کنند. 
محمدزاده با اش��اره به اينکه حدود 200 هزار نفر 
معلول در اس��تان اصفهان زندگ��ي مي کنند، بيان 
داشت: 400 هزار نفر از جميعت استان اصفهان را 
افراد باالي 60 سال تشکيل مي دهند و سرپرستي 

بسياري از خانواده ها را نيز زنان سرپرست خانوار 
ب��ه عهده دارند که بهزيس��تي باي��د بتواند به آنها 
خدمات بدهد. وي با بيان اينکه سازمان بهزيستي 
در چهار حوزه فعال اس��ت، افزود: حوزه معاونت 
امور توانبخش��ي که در راس��تاي خدمت رس��اني 
ب��ه معلوالن فعال اس��ت، در پنج دفتر مختلف، به 

معلوالن خدمات ارائه مي دهد. 
مدي��رکل بهزيس��تي اس��تان اصفه��ان گفت: 
دفتر ام��ور زنان و خانواده، دفت��ر امور کودکان و 
نوجوان��ان، دفتر ام��ور آس��يب ديدگان اجتماعي، 
دفتر امور شبه خانواده و دفتر امور شبکه خدمات 
بهزيستي روستايي، زير شاخه هاي حوزه معاونت 

اجتماعي در سازمان بهزيستي هستند. 
وي ادامه داد: حوزه معاونت امور پيش��گيري 
سازمان بهزيستي، در درمان اعتياد، مشاوره ژنتيك 
و خانواده، مشارکت گروهي و اشتغال در راستاي 
تهيه مس��کن، جهيزيه، س��هام عدال��ت و جذب 
انس��ان هاي خير، فعاليت مي کند. محم��دزاده، با 
اشاره به اينکه 95 درصد خدمات سازمان بهزيستي 
در اس��تان اصفهان، در بخش خصوصي و خيريه 
ارائه مي شود، تصريح کرد: خصوصي سازي مزاياي 

زيادي همچون؛ ورود نيروهاي تحصيلکرده، مؤمن 
و متعهد به سازمان بهزيستي را به همراه دارد. وي 
خاطرنشان کرد: حدود يك هزار و 200 واحد مهد 
کودک زير نظر س��ازمان بهزيستي در استان فعال 
هس��تند که در هر مهد؛ پنج نيروي بانو مشغول به 
فعاليت هس��تند. مديرکل بهزيستي استان اصفهان 
اضافه کرد: در خيابان هاي اصفهان، تعداد بس��يار 
کمي کودک و نابينا ب��ه تکدي گري مي پردازند و 
اين؛ حاصل فعاليت حوزه هاي مختلف س��ازمان 
بهزيستي و ارگان هايي، همچون: شهرداري، نيروي 
انتظامي و فرمانداري اس��ت. وي با اشاره به اينکه 
سال 1376 نخستين خانه کودکان بي سرپرست در 
کش��ور در شهرس��تان نطنز راه اندازي شد، افزود: 
نخستين مرکز زنان آس��يب ديده اجتماعي کشور 
و همچنين نخس��تين کلينيك مددکاري خياباني- 
اجتماعي کش��ور، در اس��تان اصفه��ان راه اندازي 
ش��ده اند. محمدزاده اضافه ک��رد: چرخه خدمات 
س��ازمان بهزيستي در اس��تان کامل است و در هر 
شهر داراي مراکز شبانه روزي نگهداري سالمندان 
و معلوالن، فعال بوده و نيازي به عزيمت اين افراد 

به مرکز استان نيست. 

مخاط��ره مي اندازند. وي،  لوازم آرايش��ي و 
بهداش��تي، اس��باب بازي، لوازم يدکي خودرو، 
پوش��اک و لوازم خانگ��ي را از جمله کاالهايي 
دانس��ت که قاچاق آنها، س��المت آح��اد جامعه 
را در مع��رض خطر قرار مي ده��د. وي افزود: 
بيش از50 درصد کااله��اي قاچاق فاقد حداقل 
کيفيت الزم بوده و اس��تفاده از آنها براي سالمت 
و ايمني مضر اس��ت.  مديرکل اس��تاندارد استان 
اصفه��ان، ب��ا بي��ان اينکه مش��کالت ناش��ي از 

مصرف برخي کاالهاي قاچاق غير اس��تاندارد و 
غير بهداش��تي در جامعه بحران س��از مي شود، 
تصريح ک��رد: منش��أ بس��ياري از ناراحتي هاي 
پوس��تي و مواردي از بيماريهاي العالج پوستي، 
مصرف لوازم آرايشي غيرمجاز و پوشاک قاچاق 
اس��ت. وي ادامه داد: فلزات سنگين موجود در 
برخي اسباب بازيها که بصورت غيرقانوني وارد 
 کش��ور مي شود نيز س��المت کودکان را تهديد 

مي کند. 

حس��يني با اشاره به نتايج اس��تفاده از لوازم 
يدکي غيرمجاز خودرو، تصريح کرد: در حاليکه 
درصد قاب��ل توجه��ي ازداليل وق��وع حوادث 
رانندگي را به خطاي انس��اني نس��بت مي دهيم، 
نبايد نس��بت به حوادث ناش��ي از استفاده لوازم 
يدکي غيراس��تاندارد و قاچاق، در خودروها بي 
توجه باش��يم. به گفته حس��يني، بيشترين ميزان 
کاالي قاچ��اق بي کيفيت وارداتي را محصوالت 

ساخت چين تشکيل مي دهد. 

همزمان با روز عفاف و حجاب، فاز نخست 
بزرگتري��ن مجموعه ورزش��ی، تفريح��ی بانوان 
کش��ور با وس��عت 40 هزار مترمربع در بوستان 
ملت شهرکرد گشايش يافت. در مراسم افتتاحيه 
اين مجموعه که با حضور پرش��ور بانوان برگزار 
شد، ش��هردار ش��هرکرد گفت: نخس��تين پارک 
بانوان ش��هرکرد به عنوان يك الگوی کشوری با 
داشتن امکانات ورزشی و تفريحی برای استفاده 
بانوان آماده ش��ده اس��ت. نوريان افزود: در فاز 
نخست اين بوستان زمين های دوچرخه سواری، 
اسکيت، دوميدانی، واليبال، بسکتبال و همچنين 

تنيس جانمايی ش��ده اس��ت. ش��هردار شهرکرد 
گفت: کل اعتبار پيش بينی شده برای تکميل اين 
مجموعه ورزشی به وسعت 84 هزار مترمربع 34 
ميليارد ريال است که تاکنون 9 ميليارد ريال برای 

اجرای فاز نخست آن هزينه شده است.
اردش��ير نوري��ان با اش��اره به اينک��ه برای 
تکميل فاز دوم و س��وم اي��ن مجموعه تفريحی، 
ورزش��ی اف��زون ب��ر 25 ميلي��ارد ري��ال ديگر 
اعتب��ار موردنياز اس��ت خاطرنش��ان ک��رد: در 
ص��ورت تأمين بودجه ف��از دوم آن که ش��امل 
 استخر سرپوش��يده بانوان است احداث خواهد

شد. همچنين در اين مراسم استاندار چهارمحال 
و بختياری به همراه جمعی از مسئوالن با حضور 
در مجموعه فرهنگی، تفريح��ی بانوان از اماکن 
ورزش��ی و امکانات تفريحی اين بوستان بازديد 

کرد.
 در حاش��يه اين مراس��م نيز ضم��ن اجرای 
برنام��ه های ش��اد و متنوع توس��ط هيأت های 
ورزش��ی اس��تان، گروه��ی از مأم��وران نيروی 
انتظامی با اهداء بس��ته های فرهنگ��ی از بانوان 
باحج��اب حاض��ر در مجموع��ه پ��ارک بانوان 

شهرکرد تجليل کردند.

رئيس اتحاديه دامداران اصفهان گفت: توليد 
روزانه ش��ير خام در اصفهان، در حال حاضر 2 
هزار و 100 تن اس��ت که از اين ظرفيت استان، 
می توان برای کمك به صادرات شير خام کشور 
اس��تفاده کرد. عباس حسينی در گفتگو با فارس 
با اش��اره به اينکه ايران از سوی سازمان جهانی 
خ��وار و ب��ار و کش��اورزی، به عن��وان يکی از 
گزينه ها برای صادرات شير خام به جهان، معرفی 
شده اس��ت، بيان داشت: با توجه به ظرفيت های 
ب��االی ايران و به ويژه اس��تان اصفهان در تأمين 
ش��ير خام مورد نياز برای ص��ادرات، بايد برخی 
از زيرس��اخت ها و اختيارات، به س��ازمان جهاد 

کشاورزی بازگردانده شود. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر ب��ا توجه به 
واگ��ذاری برخ��ی از اختي��ارات و برنامه ه��ای 
جه��اد کش��اورزی، ب��ه س��ازمان بازرگانی، اين 
س��ازمان نمی تواند برای صادرات ش��ير خام به 
دني��ا، اختياراتی داش��ته باش��د. رئي��س اتحاديه 
دامداران اس��تان اصفهان، ادام��ه داد: با توجه به 

سياست گذاری هايی که در زمينه انتقال اختيارات 
به سازمان بازرگانی شده است، به جای کمك به 
صادرات راهوری اعمال ش��ده است. وی افزود: 
از حدود يك س��ال و نيم گذش��ته اختيار تنظيم 
بازار، سياست گذاری و بازار خريد و فروش در 
زمينه ش��ير به سازمان بازرگانی منتقل شده است 
که اين امر سبب کاهش قدرت جهاد کشاورزی 

برای صادرات شير خام می شود. 
حس��ينی اظهار داشت: مديران سازمان جهاد 
کش��اورزی از تجربه کاف��ی و الزم برای اعمال 
سياس��ت گذاری ها در راس��تای تسهيل صادرات 
ش��ير خ��ام برخوردارند و مس��ئوالن س��ازمان 
بازرگان��ی می توان��د ب��ه عنوان ب��ازوی کمکی 
در کنار اين وزارت خانه فعاليت داش��ته باش��د. 
وی ادامه داد: توليد روزانه ش��ير خام در اس��تان 
اصفهان در حال حاضر 2 هزار و 100 تن اس��ت 
که از اين ظرفيت اس��تان، می توان برای کمك به 

صادرات شير خام کشور استفاده کرد. 
رئيس اتحاديه دامداران استان اصفهان با بيان 

اينکه بيمه کش��اورزی که در رابط��ه با دامداران 
است، با وضعيت فعلی دامداران هم خوانی ندارد، 
افزود: شرايط زمان و مکان برای کشاورزان برای 
س��ه ماه هم قابل پيش بينی نيست و اين در حالی 
است که اين قانون به روز نيست. وی ادامه داد: 
در موارد بحران برای واحدهای دامداری، امکان 
پرداخت به روز خسارات از سوی ستاد مديريت 
بحران اس��تانداری وجود ندارد و شاهد کمترين 
کمك به خسارت ديدگان اين بخش از سوی اين 

ستاد هستيم. 
حس��ينی افزود: اس��تقبال دام��داران از بيمه 
دام��داران به دليل عدم اطالع رس��انی از س��وی 
مس��ئوالن صندوق بيمه محصوالت کشاورزی، 
رضايت بخ��ش نبوده اس��ت. وی با بي��ان اينکه 
قانون بيمه کش��اوزری، نياز ب��ه اعمال تغييراتی 
دارد، اظه��ار داش��ت: واحده��ای صنعتی، نيمه 
صنعت��ی، تمام م��واد و تجهي��زات و خود واحد 
 توليدی بايد زير پوش��ش بيمه کش��اورزی قرار 

بگيرند. 

فرماندار مبارکه گفت: فوالد مبارکه، هنوز از ليست آالينده ها خارج نشده است و 
نظر قطعی در مورد آالينده بودن يا نبودن اين شرکت به بعد از نظر کارشناسان موکول 
می شود.حبيب اهلل معتمدی در گفتگو با فارس در مبارکه، با اشاره به حضور کارشناسان 
سازمان محيط زيست کشور در شهرستان مبارکه و بررسی وضعيت آاليندگی شرکت 
فوالد مبارکه، اظهار داش��ت: اين کارشناسان از همه قسمت های شرکت فوالدمبارکه 
بازديد کردند و در حال حاضر منتظر جواب اين کارشناسان هستيم و در هفته آينده 
پاس��خ اين کارشناسان اعالم می شود. وی با بيان اينکه ادعای مشکوک بودن حضور 
با اطالع قبلی اعضای اين گروه کارشناس��ی، ادعای قابل قبولی نيست، تصريح کرد: 
اين ادعا قابل قبول نيست زيرا ما به اين کارشناسان اعتماد داريم و اين کارشناسان، از 
کارشناسان خبره کشور هستند و از شرکت بازديد صحيحی به عمل آورده اند. فرماندار 
شهرستان مبارکه، با اشاره به اينکه آاليندگی چيزی نيست که در يك يا دو روز برطرف 
ش��ود، اظهار داش��ت: اعالم قبلی در مورد حضور در شرکت فوالد مبارکه و بررسی 
آاليندگی اين شرکت؛ دليلی بر مشکوک بودن فعاليت های کارشناسان نيست و من 
اين مسأله را تأييد نمی کنم. وی در مورد پرداخت نشدن عوارض آاليندگی سال های 
87 و 88 از سوی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اين عوارض محاسبه شده و 
مسئوالن شرکت درصدد پرداخت عوارض آاليندگی هستند. معتمدی در پاسخ به اين 
سؤال که اعضای شورای اسالمی شهر نسبت به حذف غيرمنتظره شرکت فوالد مبارکه 
از ليست آالينده های کشور معترض هستند، بيان داشت: نام فوالد مبارکه هنوز از ليست 
آالينده های کشور خارج نشده و اين مسأله نيز مطرح نيست. وی با بيان اينکه قرار بود 
هيأت کارشناسی سازمان محيط زيست کشور در سال گذشته برای بررسی آاليندگی 
فوالد مبارکه، به اين شهرستان سفر کنند، تصريح کرد: سازمان محيط زيست نام شرکت 
را از فهرست حذف نکرده و اعالم نظرات خود را به پس از اعالم گزارش اين هيأت 
کارشناسی، موکول کرده است. فرماندار شهرستان مبارکه، با اشاره به لزوم ايجاد امکانات 
و تجهيزات الزم برای رفع آاليندگی از س��وی ش��رکت فوالد مبارکه گفت: شرکت 
فوالد مبارکه، مدعی هستند که به اندازه ای اين کار را انجام داده اند و اين هيأت بايد به 
صورت مستمر و نه سالی يکبار، با حضور در اين شرکت، ميزان آاليندگی را بررسی 
کنند. وی به لزوم تالش فوالد مبارکه برای محو آاليندگی اش��اره کرد و افزود: فوالد 
تالش هايی در اين زمينه انجام داده است اما نظر نهايی؛ نظر کارشناسان است که بايد 
نظرشان را در مورد مسائل فنی و دستگاه های شرکت اعالم کنند. معتمدی، با بيان اينکه 
هيأت کارشناسی، شب ها نيز در کارخانه حضور داشتند، تصريح کرد: نظر کارشناسی 
از اهميت بسياری برخوردار است، و نمی توان در مورد اظهارات برخی که معتقدند 
فوالد مبارکه نسبت به برداشتن فيلتر در شب ها اقدام می کند، اظهار نظری کرد. وی با 
اشاره به وجود آثار آاليندگی در شهرستان مبارکه، اظهار داشت: کارشناسان و افراد خبره 

می توانند آثار آاليندگی در شهرستان را بررسی و در اين مورد اظهارنظر کنند. 
فرماندار شهرستان مبارکه، در پاسخ به سؤالی پيرامون کاهش بازدهی زمين های 
منتهی به شرکت فوالد مبارکه، اضافه کرد: استعالمی در اين زمينه از جهاد کشاورزی 

انجام داده ايم و نظر کارشناسان اين سازمان، در روزهای آينده به ما اعالم می شود. 

رئيس اتحاديه دامداران اصفهان گفت: توليد روزانه شير خام در اصفهان، در حال 
حاضر 2 هزار و 100 تن است که از اين ظرفيت استان، مي توان براي کمك به صادرات 
شير خام کشور استفاده کرد. عباس حسيني در گفتگو با فارس با اشاره به اينکه ايران از 
سوي سازمان جهاني خوار و بار و کشاورزي، به عنوان يکي از گزينه ها براي صادرات 
شير خام به جهان، معرفي شده است، بيان داشت: با توجه به ظرفيت هاي باالي ايران 
و به ويژه اس��تان اصفهان در تأمين ش��ير خام مورد نياز براي صادرات، بايد برخي از 
زيرساخت ها و اختيارات، به سازمان جهاد کشاورزي بازگردانده شود.  وي افزود: در 
حال حاضر با توجه به واگذاري برخي از اختيارات و برنامه هاي جهاد کشاورزي، به 
سازمان بازرگاني، اين سازمان نمي تواند براي صادرات شير خام به دنيا، اختياراتي داشته 
باشد. رئيس اتحاديه دامداران استان اصفهان، ادامه داد: با توجه به سياست گذاري هايي 
که در زمينه انتقال اختيارات به سازمان بازرگاني شده است، به جاي کمك به صادرات 
راهوري اعمال ش��ده است. وي افزود: از حدود يك سال و نيم گذشته اختيار تنظيم 
بازار، سياست گذاري و بازار خريد و فروش در زمينه شير به سازمان بازرگاني منتقل 
شده است که اين امر سبب کاهش قدرت جهاد کشاورزي براي صادرات شير خام 
مي شود.  حسيني اظهار داشت: مديران سازمان جهاد کشاورزي از تجربه کافي و الزم 
براي اعمال سياس��ت گذاري ها در راستاي تسهيل صادرات شير خام برخوردارند و 
مس��ئوالن سازمان بازرگاني مي تواند به عنوان بازوي کمکي در کنار اين وزارت خانه 
فعاليت داش��ته باش��د. وي ادامه داد: توليد روزانه شير خام در استان اصفهان در حال 
حاض��ر 2 هزار و 100 تن اس��ت که از اين ظرفيت اس��تان، مي ت��وان براي کمك به 
صادرات شير خام کشور استفاده کرد.  رئيس اتحاديه دامداران استان اصفهان با بيان 
اينکه بيمه کشاورزي که در رابطه با دامداران است، با وضعيت فعلي دامداران هم خواني 
ندارد، افزود: ش��رايط زمان و مکان براي کش��اورزان براي سه ماه هم قابل پيش بيني 
نيست و اين در حالي است که اين قانون به روز نيست. وي ادامه داد: در موارد بحران 
براي واحدهاي دامداري، امکان پرداخت به روز خس��ارات از س��وي ستاد مديريت 
بحران استانداري وجود ندارد و شاهد کمترين کمك به خسارت ديدگان اين بخش از 
سوي اين ستاد هستيم.  حسيني افزود: استقبال دامداران از بيمه دامداران به دليل عدم 
اطالع رس��اني از سوي مسئوالن صندوق بيمه محصوالت کشاورزي، رضايت بخش 
نبوده است. وي با بيان اينکه قانون بيمه کشاوزري، نياز به اعمال تغييراتي دارد، اظهار 
داشت: واحدهاي صنعتي، نيمه صنعتي، تمام مواد و تجهيزات و خود واحد توليدي 

بايد زير پوشش بيمه کشاورزي قرار بگيرند. 

معاون معدني سازمان صنايع و معادن اصفهان گفت: در راستاي استفاده بهينه از 
توان بخش سنگ اصفهان سند چشم انداز 20 ساله  سنگ اصفهان تدوين شد. رسول 
فروغي در گفتگو با فارس بيان داشت: استان اصفهان با داشتن يك هزار و 500 واحد 
سنگ بري از نظر ايجاد اشتغال پايدار و مولد، در جايگاه منحصر به فردي در کشور 
در اين زمينه قرار گرفته است. وي ادامه داد: استان اصفهان از نظر ميزان توليد، در رتبه 
سوم در کشور و از نظر ميزان توليد سنگ هاي تزئيني در جايگاه نخست در کشور قرار 
دارد. معاون معدني سازمان صنايع و معادن استان اصفهان با بيان اينکه استان اصفهان، با 
داشتن اين توان در توليد سنگ هاي تزئيني هنوز جاي کار بسياري در اين زمينه دارد، 
افزود: در راستاي استفاده بهينه از توان بخش سنگ اصفهان سند چشم انداز 20 ساله  
سنگ استان اصفهان تدوين شده است.  وي تصريح کرد: اين سند با تعامل و هم فکري 
انجمن سنگ استان، انجمن معدن کاران و سازمان صنايع و معادن استان اصفهان و با 
هدف توسعه و ايجاد شرايط رقابتي در بازار سنگ تدوين شده است. فروغي افزود: با 
اجرايي شدن برنامه هاي پيش بيني شده در اين سند جايگاه استان اصفهان در صادرات 
سنگ مشخص مي شود. وي با بيان اينکه در حال حاضر ميزان صادرات سنگ از استان 
اصفهان در اين سند مشخص نيست، ادامه داد: يکي از مزيت هاي بازار سنگ اصفهان 
در مقايسه با ديگر استان هاي کشور، با اهميت بودن جايگاه اين استان، در صادرات 
سنگ هاي تزئيني است. معاون معدني سازمان صنايع و معادن استان اصفهان گفت: در 
سال گذشته صادرات سنگ هاي تزئيني از کشور حدود 170 ميليون دالر بود که سهم 
اس��تان اصفهان بيش از نيمي از صادرات کش��ور، در اين زمينه بوده است. وي اظهار 
داشت: در اهدافي که در تدوين سند چشم انداز سنگ استان اصفهان پيش بيني شده 
است در سال هاي آتي ارزش صادرات سنگ از اين استان از سهم کشوري افزايش  يابد 

و جايگاه واقعي را نسبت به سهم جهاني به دست آورد. 

مشاوره و مش��ورت را بسيار 
مهم و ض��روری و الزمه موفقيت 
دانست و اظهار داشت: ما به دنبال 
ايجاد س��ازمانی برای مش��اوره و 
دبيرخانه مشاورين بوده و به سمت 
ايجاد گروه های مش��ورتی حرکت 

می کنيم. 
وی با استقبال از ارائه طرح ها و 
ايده های نو، به عزم جدی در راستای 
اس��تفاده از هم��ه توانمندی ه��ای 
اس��تان، به منظور توسعه اش��اره کرد و گفت: دقت در بررسی عملکردها و انتقاد 
خيرخواهانه صاحبنظران و استادان دانشگاه ها نيز، موجب بهتر شدن عملکرد در 
بخش های اجرايی می شود. در اين نشست، همچنين حجت االسالم مرتضی امامی 
مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد گفت: امروز استادان 

و دانشجويان ما، بهترين استادان و دانشجويان دنيا هستند. 
وی با اشاره به س��خنان مقام معظم رهبری، نشست های هم انديشی استادان 
را بس��يار مفيد و اثرگذار دانس��ت و پيش��نهاد کرد: به منظور فراهم ش��دن زمينه 
بهره مندی هرچه بيش��تر اس��تان، از استادان برجسته کش��ور، يك مرکز فرهنگی، 
تفريحی و آموزش��ی در استان ايجاد شود. امامی همچنين خواستار تداوم حضور 
اس��تاندار و ساير مسئوالن، در جمع دانشگاهيان به ويژه دانشجويان شد و اظهار 
داشت: بايد سازوکاری طراحی شود که استادان بتوانند نتايج اين هم انديشی ها را 
در فرآيندهای تصميم گيری استان، مشاهده کنند. اسماعيل اسدی رئيس دانشگاه 
ش��هرکرد نيز در اين نشست، طی سخنانی بر انسجام بيش از پيش و همکاری به 
منظور تشکيل منظم جلسات هم انديشی با حضور استاندار تأکيد کرد و گفت: علم 
و پژوهش، تنها راه رس��يدن به اهداف توس��عه کشور است. وی افزود: دعوت از 
استادان دانشگاه جهت حضور در جلسات و شوراهای گوناگون و ارزش گذاری 
به آنها، ارزش گذاری به علم است و توجه و استفاده از نظرات استادان به جامعه، 

جهت حرکت در مسير توسعه و تعالی کمك می کند. 
رئيس دانش��گاه شهرکرد، با اشاره به جايگاه ممتاز دانشگاه شهرکرد، به ويژه 
در امور پژوهشی، خواستار ايجاد زمينه استفاده از توان علمی و فکری استادان در 

راستای توسعه و حل مسائل استان شد. 
وی همچني��ن، تقويت ارتباط صنعت و دانش��گاه را بس��يار الزم و ضروری 
برش��مرد و ب��ا اش��اره ب��ه تن��وع فرهنگی موج��ود در اس��تان گفت: برجس��ته 
 ک��ردن نقاط مش��ترک و همگرايی، الزمه رس��يدن اس��تان به رش��د و توس��عه

 است. 
اس��دی، پيش��نهاد کرد: انجام بعضی امور و حل برخی مس��ائل، به صورت 
مأموريت به دانش��گاه ها واگذار ش��ود، تا دانش��گاه ها نيز در رفع موانع و پيشبرد 
اهداف توسعه اثرگذارتر باشند. تعدادی از استادان دانشگاه های اين استان نيز در 
اين نشس��ت، به بيان نظرات و ديدگاه های خود پيرامون مس��ائل گوناگون استان 
پرداختن��د که از جمله آنها می ت��وان به لزوم حمايت از آثار و تأليفات اس��تادان 
دانش��گاه ها، ل��زوم بهره گي��ری از نتايج تحقيقات دانش��گاهی، لزوم اس��تفاده از 
متخصصين در پس��ت های مديريتی مرتبط، توجه به ظرفيت های نيروی انسانی 
 اس��تان، استفاده بيش از پيش از نظرات مش��ورتی دانشگاهيان، توجه به فرهنگ 
به عنوان مقدمه توس��عه پايدار، لزوم توجه جدی به مهندسی فرهنگ در جامعه، 
توج��ه به مديري��ت زمان، تخصصی تر ش��دن موضوع جلس��ات هم انديش��ی، 
 توجه و اس��تفاده از ويژگی های منحصر به فرد اس��تان، به منظور توس��عه اشاره 

کرد. 
در اين جلس��ه که به همت دفتر هم انديش��ی اس��تادان دانش��گاه ش��هرکرد 
 برگ��زار ش��د، بي��ش از 80 نف��ر از اس��تادان دانش��گاه  های اين اس��تان حضور 

داشتند. 

کارشناس تکثير و پرورش شيالت 
و آبزيان چهارمحال و بختياري گفت: 
نخستين مزرعه پرورش ماهي خاويار، 
درمنطقه گرمسيري شهرستان لردگان 
در اين استان به صورت پايلوت فعال 
ش��د. مصيب کبيري درگفتگو با ايرنا 
افزود: دراين طرح، دو هزار قطعه بچه 
ماهي س��ه گرمي خاوي��ار به صورت 
آزمايشي در يك مزرعه پرورش ماهي 

لردگان رها شد. وي گفت: در صورت سازگار بودن آب وهواي شهرستان لردگان 
با پرورش اين نوع ماهي، مجوز تأسيس و تکثير اين نوع ماهي به صورت گسترده 
گرفته خواهد ش��د. وي زمان دوره توليد ماهي خاويار را بيش از پنج س��ال اعالم 
کرد و گفت: با پيش بيني انجام شده هر قطعه ماهي خاويار توليدي به 30 کيلوگرم 
خواهد رس��يد. کبيري، همچنين از فعال بودن 240 مزرعه پرورش ماهي سردآبي 
قزل آال در سطح استان خبر داد و گفت: ساالنه 12 هزار تن ماهي سردآبي در اين 

استان، توليد و روانه بازار مصرف مي شود. 

رئيس اداره بازرگاني شهرستان بروجن از توليد ساالنه بيش از 5000 متر مربع 
فرش دستباف در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش فارس از بروجن، نوراهلل عاليي در جمع خبرنگاران با اعالم اين خبر 
اظهار داشت: شهرستان بروجن، بيش از 30 درصد از سهم توليدات فرش دستبافت 
اس��تان چهار محال و بختياري را به خود اختصاص داده اس��ت. وي تصريح کرد: 
اين ميزان فرش دس��تبافت، در 5 هزار دار قالي و توسط 10 هزار بافنده توليد و به 

بازار عرضه مي شود. 
عاليي ارزش توليدي فرش دستبافت شهرستان بروجن را بيش از 10 ميليارد 
ريال اعالم کرد و گفت: بيش از 30 درصد از توليدات فرش دستبافت اين شهرستان 

به کشورهاي عربي و اروپايي از جمله ترکيه؛ سوريه و آلمان صادر مي شود.
رئيس اداره بازرگاني شهرس��تان بروجن، مهم ترين طرح ها و سبك هاي مورد 
استفاده در فرش دستباف اين شهرستان را سبك يلمه، سبك گل پتو فرادنبه، خشت 
بختياري، خشت بلداجي، ترنج، گليم، گبه و جاجيم اعالم کرد و افزود: هم اکنون 
بيش از 3 هزار و 800 بافنده  زيرپوشش دو شرکت تعاوني توليد شهري و روستايي 

در اين شهرستان مشغول به فعاليت هستند. 
عاليي از برگزاري بيش از 20 دوره آموزشي، به بافي فرش، در روستاهاي اين 
شهرس��تان خبرداد و گفت: بيش از   هزار و 750 بافنده روس��تايي، در اين دوره ها 

شرکت کرده و آموزش هاي الزم را فرا گرفتند. 
به گفته وي اين طرح در راستاي ارتقاي سطح کيفي و کمي توليد فرش در اين 

شهرستان اجرا شده است. 

فرماندار مبارکه:
فوالد مبارکه هنوز از ليست آالينده ها 

خارج نشده است 

رئیس اتحادیه دامداران اصفهان:
توليد روزانه شير خام در اصفهان بيش از 

2 هزار تن است 

معاون سازمان صنایع و معادن اصفهان:
سند چشم انداز سنگ اصفهان تدوين شد

استاندار چهارمحال و بختیاري:
حلقه مشاوران در امور اجرايي محدود 

نيست 

اولين واحد پرورش ماهي خاويار به شکل 
آزمايشي، در چهار محال و بختياري 

فعال شد  

رئیس اداره بازرگاني بروجن خبر داد:
توليد ساالنه بيش از 5 هزار متر مربع 

فرش دستبافت در بروجن

استاندار اصفهان:

 دستاوردهاي نظام؛ منتج از روحيه ايثار و شهادت است  

مدیرکل بهزیستي اصفهان:
نخستین مركز زنان آسیب دیده اجتماعي كشور در اصفهان راه اندازي شد

مدیرکل استاندارد اصفهان:
 مصرف كاالي قاچاق،سالمت مردم را تهدید مي كند  

بزرگترین بوستان اختصاصی بانوان كشور در شهركرد افتتاح شد

رئیس اتحادیه دامداران اصفهان:
تولید روزانه شیر خام در اصفهان بیش از 2 هزار تن است 
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آگهی تحدید حدود عمومی
222/ ت/ 4 آگهی تحديد حدود قسمتی از امالک بخش زواره و ديگر مزارع و 
قراء و بلوک گرمسير و سفلی بخش هفده ثبت اصفهان بموجب ماده 14 قانون ثبت، 

تحديد حدود قسمتی از امالک و مستغالت به شرح ذيل اعالم می گردد:
دهستان گرمسیر شهر زواره 16 اصلی و فروعات زیر

675- خانم بتول گازور عباسی فرزند حسن و غيره: ششدانگ يکباب خانه و 
دکان متصله

990- آقای س��يد احمد توالئی زواره فرزند س��يدرضا: ششدانگ قطعه ملك 
مزروعی

1217- آقای علی برخورداری فرزند حسين: ششدانگ قطعه زمين مزروعی
روز شنبه 89/05/16
1635- سيد ابوطالب حيدری طبائی فرزند سيدمحمود و غيره: ششدانگ قطعه 

ملك
1706- آقای س��يد حس��ن طالئی زواره فرزند س��يدعباس و غيره: باقيمانده 

ششدانگ قطعه ملك
1752- آقای س��يد مسعود معتمدی زواره فرزند سيد ابراهيم وغيره: ششدانگ 

قطعه ملك مزروعی
روز یکشنبه 89/05/17
4579- آقای س��لمان س��المه زاده زواره فرزند حسين و غيره ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی
4591- آقای نصرت اله آزادگان فرزند مسيح اله و غيره ششدانگ جوی متروکه 
4597- آقای سيد حسين ميرحسينی طبائی زواره فرزند محمد و غيره ششدانگ 

قطعه زمين محصور
روز دوشنبه 89/05/18

قریه شهراب 28- اصلی دهستان سفلی زواره و فرعی ذیل:
368- خانم کبری صالحی شهرابی فرزند محمد: ششدانگ يکباب خانه

روز سه شنبه 89/05/19
135- اصلی دهستان سفلی خانم منيژه سميعی زفرقندی فرزند محمدحسين و 

غيره ششدانگ مزرعه حيدرآباد و رشته قنات اختصاصی
روز چهارشنبه 89/05/20
در روزهای مقرر به ترتيب از ساعت 8/30 صبح بعمل خواهد آمد لذا بموجب 
م��اده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورين آنها اعالم می ش��ود که در روز 
و س��اعت مقرر در محل حضور بهم رس��انند و چنانچه هر يك از صاحبان امالک 
ي��ا نماينده قانونی آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور، ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد و 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک که در موقع تحديد حدود حاضر نبوده اند، 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 
خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترض 
ثبت، معترض ظرف يکماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايس��تی با تقديم 
دادخواس��ت به مرجع ذيصالح قضائی، گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين 

اداره تسليم نمايد.
تاريخ انتشار: 89/4/24 
م الف/ 134                              عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 151/ت/4 چون تحديد حدود شش دانگ دو قطعه زمين مزروعی و مشجر و 
محصور شماره پالک 1678 فرعی از 134 اصلی واقع در يارند جزء بخش ده حوزه 
ثبتی شهرستان نطنز بنام آقای حسن ره جو و غيره در جريان ثبت می باشد و بعلت 
عدم حضور مالك باشد اينکه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده،  تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/5/31 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهی به مالکين و مجاورين و صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند. 
ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
 م الف: 296                                     شادمان –رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی 
 184/ت/4 چون تحديد حدود شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعی مش��هور 
پی گرده  شماره پالک 1593 فرعی از 100 اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی شهرس��تان نطنز بنام علی عرب عامری در جريان ثبت می باشد و بعلت عدم 
حضور مالك در آگهی قبلی بايس��تی تجديد گردد اينکه به موجب دستور اخير از 
ماده 15قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالک مرقوم در ساعت 10صبح 
روز 89/5/27 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهی به کليه 
مالکين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
اين آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد.
م الف/ 300                        شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970353500372 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /193
8809980364601083 شماره بايگانی شعبه: 890141 شاکی: آقای فرهاد مروی به 
نشانی ملك شهر خ 17 شهريور- ک گلها- مجتمع گلها- واحد 3 متهم: آقای مجتبی 
نافذ به نشانی فعال مجهول المکان اتهام: ايراد جرح عمدی با چاقو گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 

رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهم مجتبی نافذ )که به لحاظ متواری بودن وی و عدم دسترسی 
به ايشان اطالعات و مشخصات بيشتری از نامبرده در اختيار نمی باشد( داير بر ايراد 
جرح بدنی عمدی با چاقو نس��بت به فرهاد مروی، از توجه به مفاد کيفرخواس��ت 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و با عنايت به گزارش اوليه تنظيمی از 
طرف مأمورين انتظامی که با حضور در صحنه، مراتب درگيری فيمابين نامبردگان و 
مجروحيت ش��اکی در اين حادثه را تأييد و تصديق نموده اند و با مالحظه گزارش 
مرجع انتظامی و اعالم شکايت شاکی مصدوم و گواهی طول درمان ارائه شده از سوی 
وی و اظهارات شهود و مطلعين قضيه و اينکه متهم نيز عليرغم ابالغ قانونی اخطاريه 
از طرف جرايد )منتشره در روزنامه زاينده رود به شماره 1441-88/12/15( و عليرغم 
ابالغ قانونی وقت رسيدگی )که آگهی احضار وی نيز در روزنامه اصفهان امروز به 
شماره 1013-88/12/13 درج گرديده است( در جلسه دادرسی مورخ 89/3/23 اين 
دادگاه حضور نيافته و اليحه ای نيز در دفاع از خود تقديم ننموده اس��ت لذا وقوع 
و انتساب بزه فوق به وی محرز و مسلم می باشد. دادگاه مستنداً به مواد 294، 367 
و تبصره 614 قانون مجازات اسالمی متهم را از حيث جنبه عمومی بزه ارتکابی به 
تحمل ن��ود و يك روز حبس تعزيری و از حيث جنبه خصوصی آن به علت ايراد 
جرح بدنی عمدی نس��بت به ش��اکی منجر به ايجاد بريدگی داميه در سمت راست 
خلف قفس��ه س��ينه وی به تأديه يك درصد از ديه کامل به عنوان ارش در حق آن 
مص��دوم محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظ��رف ده روز از تاريخ ابالغ قابل 

واخواهی در همين دادگاه است. 
م الف/ 5048               کليشادی- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

آگهی ابالغ
194/ ت/ 4 کالس��ه پرونده اجرائی: 88-350-ج/ 13بموجب دادنامه غيابی شماره 
88-976 مورخ 88/10/12 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان 
قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه آقايان: 1- اميرمسعود نوری نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان 2- غالمعلی اميريوسفی نشانی محل اقامت: خمينی شهر منطقه صنعتی 
جنب کارخانه آرد صحرا  ک اول سمت راست کارخانه رنگ بافت محکوم هستند به: 
پرداخت مبلغ به صورت تضامنی 100/000/000 ريال و پرداخت مبلغ 2/001/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 3/600/000 ريال بابت هزينه حق الوکاله وکيل در 
حق محکوم له آقای علی اکبر جعفری باقرآبادی نام پدر: محمد نشانی محل اقامت: 
تهران خ وليعصر خ مقدس اردبيلی خ پسيان خ ماکو پريور کوچه مير تقوی پ 13 و 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال به عنوان نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت رأی 
صادره نسبت به محکوم عليه رديف اول غيابی و اجرای آن منوط به اعمال تبصره 2 

ماده 301 قانون آئين دادرسی مدنی است محکوميت به صورت تضامنی می باشد. 
محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد. 2- يا 
ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استيفاء 
محکوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم کندو 
اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که محکوم عليه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن 
برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده 
به نحوی که تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد. به حبس جنحه ای از 
شصت و يك روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند 
به جای محکوم عليه برای استيفای محکوم به مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال 
به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائيه درج 

گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 5108                              دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970351800320 دادنام��ه:  ش��ماره  195/ت/4 
8809980351800110  شماره بايگانی شعبه: 880119 خواهان: خانم محبوبه اميدوار 
به نشانی اصفهان- اتوبان چمران- قبل از شهرداری منطقه هفت- بن بست ش معينی 

)دهم(- منزل اول- دست راست- واحد 2 کدپستی 819361-7713
خوانده: آقای مهدی جهان ديده به نشانی مجهول المکان خواسته: صدور حکم طالق 
به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت 

بصدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص دادخواس��ت تقديمی خواهان خانم محبوب��ه اميدوار فرزند غالمرضا 
بطرفي��ت خوانده آقای مهدی جهان ديده فرزند احمد مجهول المکان و بخواس��ته 
ص��دور حکم طالق غيابی بعلت مجهول المکان ب��ودن خوانده، بدين توضيح که 
خواهان اظهار داشته بموجب سند نکاحيه شماره ترتيب 8012 مورخ 84/8/30 دفتر 
ازدواج ش��ماره 186 اصفهان با خوانده ازدواج کرده ام و خوانده حدود يك س��ال و 
نيم بلکه نزديك به دو سال است زندگی را ترک کرده و ديگر مراجعت ننموده فلذا 
درخواس��ت صدور گواهی عدم امکان سازش و اس��تيذان اعمال وکالت در طالق 
بلحاظ تحقق بند 8 از شروط ضمن العقد را دارم عليهذا دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده، اظهارات خواهان، تصوير مصدق سند نکاحيه که داللت بر زوجيت طرفين 
دارد و با عنايت به شهادت شهود مبنی بر ترک زندگی از ناحيه خوانده بمدت بيش 
از يك سال و اينکه پس از ارسال نيابت قضائی به محل زندگی خوانده در رضوانشهر 
بندر انزلی اعالم داش��ته اند حدود ش��ش ماه اس��ت که متواری بوده و اهالی محل 
هيچگون��ه اطالعی از وی ندارن��د و با مالحظه اينکه خواهان نصف از مهريه خود 
را بذل نموده و اينکه خوانده با وصف ابالغ از طريق نشر آگهی در جلسه دادرسی 
 ش��رکت نک��رده و دفاعی بعمل نياورده تحقق بند 8 از ش��روط ضمن العقد محرز 
می باشد و با مالحظه اينکه مساعی دادگاه و داوران طرفين در جهت سازش و اصالح 
ذات البين مؤثر واقع نگرديده مستنداً به مواد 234، 237، 1119 و 1146 قانون مدنی و 
ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمايت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر 
و به خواهان اجازه می دهد با مراجعه به يکی از دفاتر رسمی طالق و قبول ما بذل 
از ناحيه خوانده نسبت به مطلقه نمودن خود بنوع طالق خلع با حق توکيل غير اقدام 
نمايد و دفاتر را اصالتاً از جانب خود و وکالتاً از جانب خوانده امضاء کند و رعايت 
شرايط اجرای صيغه طالق بعهده مجری آن خواهد بود. گواهی صادره غيابی و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف همين مدت 

قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر می باشد.
م الف/ 4949                  توکلی- رئيس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی 
206/ت/4 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف تايی شماره 
پ��الک 259 فرع��ی از 34 اصل��ی واقع در مزرعه خطير جزء بخ��ش 9 حوزه ثبتی 
شهرستان نطنز بنام آقای سعيد غفاری در جريان ثبت می باشد و به علت عدم انجام 
عمليات تحديدی در روز معينه در آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينکه به موجب 
دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالک مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 5/25/ 89 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين و صاحبان امالک اخطارمی گردد که در ساعت 
و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند0 ضمناً اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 

30 روز پذيرفته خواهد شد.
 م الف: 302                                   شادمادن – رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970353500400 دادنام��ه:  ش��ماره  211/ت/4 
8809980364701470 شماره بايگانی شعبه: 890122 شاکی: خانم صديقه برندگی 
به نشانی: خيابان جابرانصاری، خيابان عارف، بن بست نيکان، پالک 125 متهم: سعيد 
عسگری به نشانی: مجهول المکان  اتهام: خيانت در امانت نسبت به يکدستگاه خودرو 

گردشکار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح انشاء رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای س��عيد عس��گری فرزند فضل اهلل داير بر خيانت در امانت 
 نسبت به يك دستگاه خودرو 405 به شماره پالک 65-343 ص27 مدل 1385 رنگ 
نقره ای موضوع ش��کايت خانم صديقه برندگی با عنايت به داليل ابرازی شاکی از 
جمله گواهی گواهان و اين متهم علی رغم احضار وی در دادسرا و نيز دادگاه حضور 
نيافته است و دفاع مؤثری نداشته است اتهام وی محرز و مستندا به ماده 673 قانون 
مجازات اس��المی نامبرده به دو سال حبس تعزيری محکوم می گردد. رأی صادره 
غيابی و ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه سپس ظرف 

20 روز قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 4945              اعلمی – دادرس شعبه 109 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
224/ ت/ 4 در خص��وص پرونده کالس��ه 89-535 خواهان ج��واد فرامرزی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام خوانده به حضور در يکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال 
قطعی سند يك دستگاه موتورسيکلت 200 سی سی جی وای مارک تالش به شماره 
انتظامی 78349 تهران 17 مقوم به دو ميليون ريال به طرفيت مهدی شربافچی زاده 
فرزند عزيزاهلل تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/5/25 
ساعت 8 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان محتشم کاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف/ 5125 مدير دفتر شعبه هفت مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
234/ ت/ 4 کالس��ه پرونده اجرائی شماره: 931/87 / ح 15 بموجب دادنامه غيابی 
ش��ماره 332 و 1379 مورخ 88/4/9 و 88/12/19 دادگاه عمومی حقوقی ش��عبه 15 
دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است محکوم عليه ها 1- علی اکبر امامی 2- 
احمد رضا خسروی 3- زهره فروزان 4- شيرعلی شهرياری همگی مجهول المکان 
5- بهرام داوديان نشانی محل اقامت:  اصفهان- خ بزرگمهر خ رکن الدوله چهارراه 
اول پ 984 محکوم است به: خواندگان بالمناصفه به پرداخت خسارت تأخير تأديه 
مبلغ 726/577/178 ريال از 85/6/1 لغايت زمان پرداخت آن و خسارت تأخير تأديه 
مبلغ 26/342/282 تومان از 85/5/1 لغايت 85/12/29 که وفق جدول شاخص اعداد 
تورمی بانك مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له آقای محمدعلی مهاجر 
طادی با وکالت يوس��فعلی رستمی نش��انی محل اقامت: اصفهان- خ شيخ صدوق 
شمالی ساختمان وکالء ط 3 واحد 7 محکوم می گردند همچنين خواندگان بالمناصفه 
به پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه و يك هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق 
الوکال��ه وکيل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له محکوم می گردند.  هزينه حق 
االجراء 5 درصد می باشد. اجرای حکم منوط به رعايت تبصره 2 ماده 306 می باشد. 

محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- يا 
ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استيفاء 
محکوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم کند و 
اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که محکوم عليه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن 
برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده 
به نحوی که تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از 
شصت و يك روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند 
به جای محکوم عليه برای استيفای محکوم به، مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال 
به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائيه درج 

گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 4918                                   شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
 240/ت/4  چون خانم مهش��يد سلحشور فرزند اکبر شکايتی عليه آقای علی 
بادسار  فرزند مرتضی مبنی بر ترک نفقه مطرح نموده که پرونده به کالسه 890705 
اين دادياری ثبت گرديده. لذا نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباشد حسب ماده 
115 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد ظرف مدت يکماه پس 
از نشر آگهی جهت پاسخگويی به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت 

عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 5090                                خسروی - دادياری شعبه 7 مرکزی اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصی 

242/ت/4 چون تحديد حدود شش��دانگ يکباب اطاق تحتانی و فوقانی آن در 
خانه معروف حيدر ش��ماره پالک 859 فرع��ی از 118 اصلی واقع در جاريان جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام معصومه اولياء فرزند عباس در جريان ثبت می 
باشد و به علت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينکه به موجب 
دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالک مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 5/23/ 89 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين و صاحبان امالک اخطارمی گردد که در ساعت 
و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند0 ضمناً اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 

30 روز پذيرفته خواهد شد.
 م الف: 306                                    شادمان – رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی ابالغ وقت دادرسی
243/ ت/ 4 کالس��ه پرون��ده: 89-362 ش 23  وقت رس��يدگی: مورخه 
89/5/30 س��اعت 16/30 عصر خواهان: محمدرض��ا ايروانی فرزند احمدعلی 
خوانده: علی اميری ماربينی فرزند حمزه مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 
46/000/000 ريال وجه 1 فقره چك به ش��ماره 917890 و خس��ارت تأخير 
تأديه و کليه خس��ارات و هزينه دادرس��ی خواهان دادخواستی تسليم شعبه 23 
ش��ورای حل اختالف اصفهان نموده است لذا وقت رسيدگی تعيين و به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دس��تور ش��عبه 23 
ش��ورای حل اختالف و همچنين به تجويز ماده 73 آيين دادرسی مدنی مراتب 
يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهی ظرف مدت يکماه به دفتر ش��عبه واقع در خيابان محتشم کاشانی 
جنب بيمه ايران مجتمع ش��ماره يك شوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر اعالم ش��ده نيز حاضر شود. چنانچه بعداً ابالغی به وسيله آگهی 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
م الف/ 5112              خالويی- دبيرخانه شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی اخطار اجرایی
245/ ت/ 4 ش��ماره: 88-1277 بموجب رأی ش��ماره 141 تاريخ 89/2/8 
حوزه ش��عبه 12شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است. 
محکوم عليه آقای عليرضا عبدی خوراس��گانی نش��انی مح��ل اقامت: مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال اتومبيل 
پيکان به ش��ماره 582 ب 11- ش��هرکرد بنام محکوم له آقای اس��حاق ياوری 
با وکالت البرز اس��دی نش��انی محل اقامت: سه راه حکيم نظامی- مقابل بانك 
صادرات- س��اختمان 121 طبقه دوم و پرداخت سی هزار ريال هزينه دادرسی 
و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه. به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 
قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم عليه مکلف 
اس��ت: پ��س از ابالغ اين اخط��ار اجرايی ظرف ده روز مفاد آن��را بموقع اجرا 
بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد 
در غي��ر اينصورت پرونده جه��ت اقدام قانونی برای اج��رای احکام دادگاه يا 

دادگستری محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 5065                            شورای حل اختالف شعبه 12 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
246/ ت/ 4 کالس��ه پرونده: 89-189 ش ح 25 مرجع رس��يدگی: شعبه 25 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای عباس فرهنگ نشانی: اصفهان- بلوار 
مل��ت جنب مبل صيفی پالک 110 منزل ش��خصی خوانده: آقای منصور اس��دی 
سمسانی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای عباس فرهنگ بطرفيت آقای منصور اسدی سمسانی 
به خواسته مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 880058 
عهده بانك ملی و مطالبه خس��ارات دادرسی و تأخير تأديه به شرح دادخواست و 
ضمائ��م تقديمی با توجه به محتويات پرون��ده و نظر به بقاء اصل چك و گواهی 
نامه عدم پرداخت در يد خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده را دارد و خوانده 
دليل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خويش باشد ارائه ننموده است و با وصف 
مجهول المکان بودن و نش��ر آگهی در جلسه دادرس��ی حاضر نگرديده و دفاعی 
بعمل نياورده باش��د وصف تجربی بودن اس��ناد تجاری شورا مستنداً به مواد 198 
و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم 
به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت 43000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از 
تاريخ سررسيد چك 83/9/18 لغايت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد اجرای احکام مکلف اس��ت خسارت تأخير تأديه را براساس مبلغ مرقوم 
احتس��اب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت گردد رأی صادره غيابی ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمين شورا می باشد و سپس 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.
م الف/ 5113                 قاضی شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
247/ ت/ 4 در خصوص پرونده کالسه 89-320 خواهان محمد عبدالهی 
با وکالت احمدرضا س��تايش فر و فرزانه ايمان فر دادخواس��تی مبنی بر تنفيذ 
مبايع��ه نام��ه عادی مورخه 85/1/23 مقوم به بيس��ت و ي��ك ميليون ريال  به 
طرفيت حميد بزرگزاد ايمانی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز 
يکش��نبه مورخ 89/5/24 ساعت 5/30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م کاشانی 
جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 

و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 5131  مدير دفتر شعبه 29 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ 
251/ ت/ 4 کالسه پرونده: 88-1375 ش 16 شماره دادنامه: 89/4/8-382

مرجع رس��يدگی: شعبه 16 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهانها: 1- آرش 
محمدی 2- زهرا خادم الفقراء نشانی هر دو: اصفهان- خ کاشانی- خ جامی- کوچه 
پرستو – پالک 10 خوانده: يعقوب عسگری نشانی: مجهول المکان خواسته: تقاضای 
مطالبه مبلغ 14/000/000 ريال بابت خس��ارات ناش��ی از تصادف به انضمام مطلق 
خسارات و هزينه های دادرسی و هزينه کارشناسی به مبلغ 300000 ريال و پارکينگ 
16/700/0000 ريال . گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 

آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد:
»رأی قاضی شورا«

در خص��وص دعوی خواهان ه��ا1- آرش محمدی 2- زه��را خادم الفقراء به 
طرفيت خوانده يعقوب عس��گری به خواسته مطالبه مبلغ 14/000/000 ريال بابت 
خسارات ناشی از تصادف به انضمام مطلق خسارات و هزينه های دادرسی و هزينه 
های کارشناسی به مبلغ 300/000 ريال و هزينه پارکينگ 1670000 ريال بدواً صدور 
قرار تأمين خواس��ته قاضی ش��ورا با عنايت به محتويات پرونده و نظريه کارشناس 
رسمی دادگستری به شماره 1716-88/12/6 و همچنين عدم حضور و دفاع و عدم 
ارسال اليحه از ناحيه خوانده عليرغم نشر آگهی در روزنامه کثيراالنتشار اصفهان امروز 
به روز پنج شنبه 89/2/2 که همگی داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارند، دعوی خواهان 
را ثابت تش��خيص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسی مدنی حکم به 
محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 14/000/000 ريال بابت اصل خسارت و مبلغ 
330800 ريال بابت هزينه های دادرس��ی و کارشناسی در حق خواهانها صادر و در 
خصوص مابقی خواسته )حق پارکينگ( با عنايت به عدم ارائه قبض پارکينگ دعوی 
خواهانها را در خصوص اين قسمت از خواسته غيرثابت تشخيص و مستنداً به مواد 
84 و 89 قانون آئين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نمايد رأی صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف 

بيست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی شهر اصفهان می باشد.
م الف/ 5064                   رفيعی- قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
272/ ت/ 4 آقای حبيب اهلل گلخنی فرزند دخيل عباس باستناد يکبرگ استشهاديه 
محلی که هويت و امضاء مشهود رسماً گواهی شده و مدعی است که سند مالکيت 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب خانه پالک شماره 657 واقع در زواره 16  5 4

اصلی دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 421 دفتر 10 امالک 10
زواره بنام حبيب اهلل گلخنی ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و در اثر سهل انگاری 
مفقود شده است، نظر به اينکه درخواست صدور سند مالکيت المثنی نامبرده را نموده، 
طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند 

مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد.
م الف/ 130                            عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

آگهی ابالغ 
276/ ت/ 4 کالسه پرونده: 88-1023 ش 20 شماره دادنامه: 89/3/29-386

مرجع رسيدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد بابائی 
فرزند غالمعلی نشانی: اصفهان- چهارباغ باال- روبروی شرکت زمزم- مجتمع کاويان 
خوانده: هرمز رضائی گله دار نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه يك ميليون و 
شش��صد هزار تومان بابت هزينه پارکينگ از تاري��خ 84/10/1 لغايت 88/11/19 با 
خسارات و بدواً صدور قرار تأمين خواسته گردشکار: با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از 

خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد:
»رأی شورا«

در خصوص دعوی خواهان محمد بابائی بطرفيت هرمز رضائی به خواسته مطالبه 
مبلغ يك ميليون و ششصد هزار تومان بابت هزينه پارکينگ از تاريخ 84/10/1 لغايت 
88/11/19 با خسارات و صدور قرار تأمين خواسته اين شورا با توجه به جميع اوراق 
پرونده و مفاد دادخواست تقديمی خواهان و با توجه به ابالغ خوانده از طريق نشر 
آگهی در روزنامه کثيراالنتش��ار زاينده رود مورخه شنبه اول اسفندماه 88 و استماع 
شهادت شهود. لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به ماده 198 
ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ ش��انزده ميليون ريال )16/000/000 ريال( بابت 
اصل خواسته و مبلغ سی هزار ريال هزينه دادرسی و همچنين خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ تنظيم دادخواست 88/11/21 لغايت اجرای حکم در حق خواهان محکوم و 
اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در همين شعبه شورای حل اختالف می باشد.
م الف/ 5142                        قاضی شورا شعبه 20 حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ اخطاریه افراز
309/ ت/ 4 آقايان علی اکبر و محس��ن و محمدصادق و خانمها مريم و زهره 
همگی اميری فرزندان نعمت اهلل و افسر اميری فرزند آزاد نظر به اينکه آقای عبدالعلی 
شبيب فرزند مجيد شريك شما در ششدانگ پالک 8647/ 2 واقع در فضل آباد بخش 
يك ثبتی شهرضا به استناد آيين نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 
سال 1357 تقاضای افراز سهم مشاع خود از پالک فوق الذکر را نموده اند و شما را 
مجهول المکان اعالم نموده اند و در تاريخ 89/5/25 ساعت 9 صبح به اتفاق نماينده 
و مهندس ثبت در محل موردتقاضای افراز حاضر خواهند شد لذا بدينوسيله به اطالع 
می رساند که جهت تنظيم صورتمجلس و امضاء آن در روز و ساعت مقرر در محل 

حاضر شويد. عدم حضور مانع از رسيدگی نخواهد شد.
م الف/ 277                      ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی تأسیس
ش��ماره: 1516/ ث 103/ 89 آگهی تأسيس ش��رکت توليدی بازرگانی پوالد 
زيست اصفهان  سهامی خاص. شرکت فوق در تاريخ 1389/04/17 تحت شماره 
41058 و شناس��ه مل��ی 10260587573 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 
1389/04/17 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تکمي��ل گرديده و خالصه اظهارنامه آن 
به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود 
آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام کليه فعاليتهای بازرگانی از قبيل صادرات 
و واردات- خري��د- فروش- توليد- تهيه و توزيع کليه کاالهای مجاز بازرگانی- 
اخذ تسهيالت از بانکهای دولتی- خصوصی و خارجی صرفاً جهت تحقق اهداف 
شرکت- انجام کليه امور ترخيص کاال از گمرکات داخلی و کشورهای خارجی و 
شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصی- دولتی و خارجی- مشارکت و سرمايه 
گذاری در ش��رکتهای دولتی- خصوصی و خارجی- اخذ و اعطای نمايندگی از 
شرکتهای دولتی و خصوصی و خارجی. انجام کليه امور خدماتی از قبيل طراحی- 
نظارت- اجراء در زمينه امور ساختمانی- راه سازی و معدن، راه اندازی کارگاه های 
ساخت طال- نقره و جواهرات. 2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان نظر شرقی- کوچه 
کليسای وانك- پاساژ مارتين- پالک 221. 4- سرمايه شرکت: مبلغ 10/000/000 
ريال منقس��م به ده هزار سهم 1/000 ريالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد 
که مبلغ 3/500/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طی گواهی بانکی شماره 315814 
مورخ 1389/03/31 نزد بانك صادرات شعبه جلفا پرداخت گرديده است و الباقی 
س��رمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولين مديران شرکت:  1-5- آقای 
آرش پوالدخان به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم نيوشا ضيغمی به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای اميرحس��ين سازنده زاده اصفهانی به سمت 
عضو هيئت مديره. 4-5- آقای آرش پوالدخان به سمت مديرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر شرکت معتبر است. 
7- اختي��ارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باش��د. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای اميرحسين نصرتی به عنوان بازرس 

اصلی. 2-8- آقای احمد منصوری حبيب آبادی به عنوان بازرس علی البدل.
آذری- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
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مع��اون گردش��گری اداره کل ميراث فرهنگی و 
گردش��گری چهارمحال و بختياری از ورود بيش از 
يك ميليون نفر به اين اس��تان در نيمه نخست تيرماه 
امس��ال خبر داد. پيمان فاضلی در گفتگو با ايس��نا، 
بي��ان کرد: آمار ورود مس��افران ه��ر 15 روز يك بار 
بررس��ی می ش��ود و در 15 روز نخس��ت تيرم��اه 
 اين مي��زان به ح��دود يك ميلي��ون و 600 هزار نفر 

رسيد. 
وی با اش��اره به تعطيلی چند روز گذشته، اظهار 
ک��رد: در اين چن��د روز، ضريب اش��غال هتل ها و 
مهمان پذيره��ا به بيش از 90 درصد رس��يد و تقريبًا 
ظرفيت تمام کمپ ها، پارک ها و مدارس شهرستان ها 

پر شد.
همچني��ن از جمل��ه خدمات��ی که به مس��افران 
ارائ��ه ش��د، ب��ه پخش ن��ان به ص��ورت س��يار در 
پارک ه��ا و مراکز ديگر می توان اش��اره کرد. فاضلی 
اف��زود: در چند روز گذش��ته، 15 تور از ش��هرهای 
تهران و ش��يراز و اس��تان های آذربايجان ش��رقی و 
 آذربايج��ان غربی ب��ه چهارمحال و بختي��اری وارد 

شدند. 
هم چنين تورهای استان گردی و طبيعت گردی در 
اين مدت برپا شدند. تور رودخانه ای و قايق سواری 
ارمند و حاش��يه زاينده رود از تورهايی بودند که در 

اين مدت برگزار شدند.

مجموعه ای از آثار برجس��ته تاريخی عربستان، 
همچ��ون در طالي��ی کعبه ب��رای نخس��تين بار در 
قالب نمايش��گاهی در موزه ل��وور پاريس به نمايش 

درآمدند.
ب��ه گزارش فارس، اين نمايش��گاه که جاده های 
عربس��تان: تاريخ باستان پادشاهی عربستان نام دارد، 
حاصل توافقنامه سال 2004 کميسسيون عتيقه جات 
و گردشگری عربستان با موزه لوور است، 320 شیء 
و اث��ری را ب��ه نمايش می گذارد که دو س��وم آن به 
دوران پي��ش از ظهور اس��الم و ب��ه اوايل قرن هفتم 

ميالدی تعلق دارند. 
به گفت��ه مدير بخش عتيقه ج��ات خاور نزديك 
م��وزه لوور، اين مجموعه نه  تنها برای نخس��تين بار 
خارج از مرزهای عربس��تان نمايش داده می ش��وند 
بلکه بس��ياری از مناطق عربس��تان نيز تاکنون موفق 
ب��ه نماي��ش اي��ن مجموعه نش��ده بودن��د. يکی از 
برجسته ترين آثار نمايش داده شده در اين نمايشگاه، 
در طاليی کعبه اس��ت که در ق��رن هفدهم ميالدی 
توس��ط امپراتور عثمانی به ش��اه عربستان اهدا شد. 
اين در حدود سال 1940 تعويض و در موزه رياض 

مورد نگهداری قرار گرفت. 
از ديگ��ر آثار ب��ه نمايش درآم��ده در اين موزه 
مقبره ای اش��رافی متعلق به ي��ك دختربچه به همراه 
نقاب��ی طالي��ی، جواه��رآالت و قس��متی از تخت 
 تدفين زينتی اس��ت ک��ه به ق��رن اول ميالدی تعلق 

دارد. 
مجس��مه ای کوچ��ك به ش��کل انس��ان متعلق 
ب��ه ه��زاره چه��ارم پيش از مي��الد نيز يک��ی ديگر 
از مجموعه ه��ای ت��ازه ب��ه نمايش درآم��ده در اين 
مجموعه به ش��مار می رود که به دليل متمايل ش��دن 
 س��ر آن به يك قس��مت، حالتی اندوه بار به آن داده

است. 

يونس��کو از حمايت کامل خ��ود جهت مرمت و 
بازس��ازی ميراث تاريخی تخريب ش��ده هائيتی خبر 

داد.
 ب��ه گ��زارش ف��ارس،  پ��س از اج��الس کميته 
بين المللی تعامل يونسکو در تاريخ هفتم و هشتم ماه 
جوالی،  اين سازمان طی بيانيه ای حمايت کامل مالی 
خود برای مرمت و بازس��ازی ميراث تاريخی کشور 

هائيتی را اعالم کرد. 
اين اجالس که با حضور 10 کارش��ناس ميراث 
تاريخی از هائيتی و مؤسس��ات بي��ن المللی برگزار 
شد، اقداماتی از قبيل مرمت و بازسازی ساختمان ها،  
مناظر طبيعی و مراکز تاريخی تخريب شده به همراه 
 موزه ه��ا، کتابخانه ه��ا و مخ��ازن آثار باس��تانی را در 

سر لوحه فعاليت های خود قرار دادند. 
عالوه بر مرمت مناطق تخريب شده،  احياء مجدد 
صناي��ع خ��الق و تقويت ميراث معنوی اين کش��ور 
ني��ز از ديگر تصميم��ات نمايندگان حاض��ر در اين 
اجالس بوده اس��ت. زمين ل��رزه مهيب هائيتی که در 
ماه ژانويه اين کشور را لرزاند عالوه بر کشتن هزاران 
تن از س��اکنان اين کشور،  بس��ياری از ساختمان های 
پايتخ��ت آن، همچ��ون ادارات دولت��ی، کليس��اها، 
 م��دارس و کتابخانه ه��ا را به ص��ورت کامل تخريب 

کرد. 

ورود بيش از يك ميليون نفر 
به چهارمحال و بختياري
در نيمه نخست تيرماه 

نمايش »در طاليي کعبه« 
در موزه لوور پاريس

يونسکو ميراث تاريخي 
هائيتي را بازسازي مي کند

بارها گفته ايم و ش��نيده ايم که ايران، کش��ور 
بزرگ��ی اس��ت، س��رزمين چهارفصل اس��ت و 
طبيعت و تاريخ آن ديدنی های بس��ياری را پيش 
چشم گردشگران می نهد. اما هر يك از ما چقدر 
از اين س��رزمين پهن��اور را ديده ايم و تا چه حد 
آن را ورای اطالع��ات نوش��تاری و ش��نيداری، 
می شناسيم؟ سفر همچنان که زيبايی های خاص 
خ��ود را دارد، با محدوديت هايی همراه اس��ت 
که گاه در ش��کل عوامل بازدارنده عمل می کند. 
مخارج سفر و مشغله های روزمره، بيش از ساير 
عوامل؛ امکان سفر کردن را از مردم سلب می کند. 
اما گاه وقتی هزينه سفر موجود و مجالش فراهم 
اس��ت، در برابر اين پرس��ش قرار می گيريم که 
کج��ا برويم؟ مث��اًل تهرانی ها، ع��ادت دارند که 
در تعطي��الت کوتاه مدت آخر هفت��ه يا اعياد را 
به ش��مال کش��ور، يعنی: مازندران و گيالن سفر 
کنند. اين ش��هرها، هم به تهران نزديك هس��تند 
و هم، س��فر به آن ها به نس��بت شهرهای دورتر، 
ارزان تر تمام می شود. شهرهای شمالی اگرچه با 
دريا و جنگل و ش��اليزار مناظر دلفريب و هوای 
فرح بخش��ی دارند، اما نمی توان برای هميش��ه، 
به ديدن آن ها بس��نده ک��رد. تهرانی ها اگر همان 
س��ه چهار س��اعتی را که صرف رفتن به شمال 
می کنند، به جانب غرب برانند به قزوين و سپس 
زنجان می رس��ند که هر دو از ش��هرهای ديدنی 
ايران هس��تند و آثار تاريخ��ی منحصر به فردی 
چون: گنبد س��لطانيه را در خود ج��ای داده اند. 
طبيعت پيرامون اين ش��هرها ني��ز، تقريبًا در همه 
فصول زيبايی های خاص خ��ود را دارد. اما اگر 
از تهران به جانب ش��رق برانيم، در کمتر از يك 
ساعت به دماوند و مناطقی چون: جابان و در دو 
س��اعت به فيروزکوه، با روستاها و مناطق ديدنی 
بسيار می رس��يم. و باالخره در سمت جنوب، از 
طريق ش��بکه بزرگراه��ی، در فاصله زمانی دو تا 
چهارس��اعت انبوه شهرها و روستاهای ديدنی از 
قم و کاش��ان گرفته، تا ابيان��ه و آران و بيدگل و 
کوير مرنجاب در انتظار مس��افران اس��ت. همين 
وضع، درباره س��اير ش��هرهای کشور؛ خصوصًا 
شهرهايی که در غرب و مرکز ايران قرار گرفته اند 
کمابيش صادق است و از هرسو، می توان با طی 
مس��افتی نه چندان زياد به مناطق ديدنی رس��يد. 
حتی کوير که تا يك دهه پيشتر، نزد عموم مردم 
با بيابان يکی تصور می شد، جاذبه های بی شماری 
دارد، ک��ه تجربه های ن��و و متفاوتی را پيش پای 

گردشگران قرار می دهد. 
با اين حال اين ظرفيت بزرگ گردش��گری، 
چنان که بايد و ش��ايد مورد توج��ه قرار نگرفته 
و مردم بيش��تر به جاهای آش��نا و مأنوس س��فر 
می کنند، تا مناطق ناآش��نا و ت��وأم با تجربه های 
نو. شايد هزينه های سفر قدرت ريسك مسافران 
را کاه��ش داده اس��ت. در نتيج��ه، آن ه��ا مايل 
نيس��تند به جايی س��فر کنند که نمی دانند، دقيقًا 
چه چيزی در انتظارش��ان هس��ت و چقدر لذت 
خواهند ب��رد. ضعف تبليغات گردش��گری نيز، 
به اي��ن معضل دام��ن می زند. اگر س��ايت های 
گردش��گری اطالع��ات دقيقی را پيش از س��فر، 
در اختيار گردش��گران قرار می دادند شايد تا حد 
زي��ادی، از وضعي��ت خود هنگام س��فر مطمئن 
می شدند و می توانستند برنامه ريزی دقيقی برای 
س��فر داش��ته باش��ند. در حال حاضر و در نبود 
تبليغ��ات و آگاهی ه��ای الزم برای س��فر، دچار 
پراکندگی نا بسامان گردشگران، در نقاط مختلف 
ايران هس��تيم. در حالی که برخی شهرها، مانند: 

شهرهای شمالی، مشهد، اصفهان، شيراز و کيش 
خصوص��ًا در تعطيالت عمومی با گردش��گرانی 
بي��ش از ظرفيت های موجود، روبه رو هس��تند، 
شهرهای ديگر دوره های طوالنی از بی رونقی در 
صنعت گردش��گری را تجربه می کنند. اين وضع 
به نوبه خود موجب می ش��ود که سرمايه گذاران 
برای ش��کل دادن به زيرساخت های گردشگری، 
فق��ط در مناطق خاصی س��رمايه گذاری کنند که 
س��ود سرمايه در آن نواحی تضمين شده است و 
بدين سان سيکل معيوب و گريز ناپذيری از عدم 
استقبال گردش��گران و نبود امکانات گردشگری 
تشکيل می شود. از منظری ديگر، توزيع نامتوازن 
تعطيالت ساالنه، بس��ياری از شهرهای کشور را 
از پذيرش گردشگران محروم می سازد. در فصل 
تابس��تان که مردم فراغت بيشتری دارند، سفر به 
ش��هرها، بنادر و جزاير جنوبی؛ به علت گرمای 
زي��اد هوا ممکن نيس��ت و در زمس��تان که اين 
مناطق هوای به��اری و معتدلی دارند، تعطيالت 
قابل توجهی وجود ن��دارد. به همين ترتيب، در 
تعطيالت نوروزی عمده شهرهای غرب و شمال 
غرب کشور، هنوز در فصل سرما به سرمی برند 
و امکان س��فر بدان مکان ها تا حد زيادی فراهم 
نيس��ت. تا آنجا که به مديران بخش گردشگری 
مربوط می ش��ود، آنها کوش��يده اند تا با گنجاندن 
تعطيالت زمستانی، در تقويم، موازنه گردشگری 
در مناطق مختلف کش��ور را ت��ا حدودی برقرار 
س��ازند. اما اي��ن پيش��نهاد، عمومًا ب��ا مخالفت 
نهادهای ديگری چون: س��ازمان های آموزش��ی 
کش��ور يا برخی ادارات روبه رو شده و بی فرجام 
مانده است. پديده ديگری که در سال های اخير، 
دردسرس��از ش��ده، وجود انبوهی از گردشگران 
خودکفاست. يعنی: کسانی که با اتومبيل خود سفر 
می کنند، مواد خوراکی و وسايل پخت و پز را به 
همراه می برند و به جای هتل ها و مهمانس��راها، 
کن��ار جاده، يا در دامنه ک��وه و جنگل و يا حتی 
در ارک ها و ميدان های بزرگ چادر زده و شب 
را به صبح می رس��انند. اين دسته از گردشگران، 
هيچ منفعتی برای اقتصاد گردش��گری شهرها و 
روس��تاهای ميزبان ندارند و بعضًا مش��کالتی از 
قبيل: پراکنده س��اختن زباله ها، آس��يب به محيط 
زيست، اختالل در شبکه ترافيك و... را نيز سبب 
می شوند. اما به اين دس��ته از مسافران نمی توان 
اي��راد گرفت، چرا که هزينه های س��فر؛ گزاف و 
توان آن ها محدود اس��ت و در عين حال کس��ی 
نمی تواند اين عده را از س��فر به عنوان يك حق 
طبيعی منع کند. اما اگر بخش دولتی و س��رمايه 
گ��ذاران خصوصی، برای س��اخت اقامتگاه های 
ارزان قيمت فعال ش��وند، می ت��وان اميدوار بود 
که اي��ن وضع، اگرنه به تمامی، الاقل تا حدودی 
بهبود پيدا کند. همچنين به نظر می رسد، که فقدان 
اطالعات الزم برای به کجا سفر کردن، مشکالتی 
را برای گردش��گران به وجود آورده است. برای 
مثال: گاه صدا و سيما و مطبوعات، به تبليغ برای 
منطقه ای جنگلی يا کوهس��تانی با آبشارهای زيبا 
می پردازند اما به آنها اين آگاهی را نمی دهند که 
ديدن اين نقاط دارای چه الزاماتی اس��ت و زمان 
و وس��يله و امکانات سفر، بايد چگونه باشد. در 
نتيج��ه گاه خانواده ها با فرزندان خردس��ال خود 
و بی هيچ وس��يله يا حتی لباس مناس��ب، راهی 
نقاطی می ش��وند که تنه��ا مختص طبيعت گردان 
حرفه ای و تمهيدات گوناگون است. اين ها همه 
ضعف هايی اس��ت که گردشگری ايران )در بعد 

داخلی( از آن رنج می برد. 

کفش هــايم کـــو؟ 
 س��نگ نگاره ه��ا ي��ا هنره��ای 
صخره ای، که��ن ترين آثار تاريخی و 
هنری به جای مانده از بشر هستند. به 
تعبيری بس��تر به وجود آمدن حروف 
رمزی، خط، تبادل پي��ام، زبان، تاريخ، 
اس��طوره ها، هنر و فرهنگ از س��نگ 
نگاره هاست و آنها از بهترين ابزارهای 
رمزگشايی ما قبل تاريخ هستند. تعداد 
آنها فقط در يك منطقه محدود در ايران 
به بيش از 21 هزار مورد می رس��د که  
عمر بعضی از آنها تا چهل هزار س��ال 
است و بش��ر تا کنون موفق به کشف 
هيچ پدي��ده تاريخی و هن��ری به اين 

قدمت نشده است. 
سنگ نگاره  چیست؟

ب��ه زبان س��اده؛ به ه��ر تصوير و 
نگارش��ی بر روی سنگ، سنگ نگاره 
يا هن��ر صخ��ره ای می گوين��د. اگر 
اين نوش��ته ها يا نقاش��ی ها، بر روی 
س��نگ با رنگ يا امثال آن باشد به آنها 
Pictographs  و اگ��ر نق��وش ي��ا 
نوش��ته ها از طريق کن��ده کاری ها بر 
روی سنگ ها انجام شده باشد به آنها 
 Petroglyphs-petrographs
می گوين��د. اغل��ب در درون غارهای 
قديمی از نقاشی يا نوشته های با رنگ 
اس��تفاده ش��ده )Pictographs( که 
عموماً عمر آنها در برابر عوامل طبيعی 
بسيار کوتاه است و علت ماندگاری آنها 
از هزاران سال قبل تاکنون در دسترس 
نبودن و محفوظ بودن آنها در برابر عوامل 
طبيعی بوده است. اما سنگ نگاره های 
 )Petroglyphs( کن��ده کاری ش��ده
 ع��الوه ب��ر اينک��ه در غارها کش��ف 
ش��ده اند، در محوطه های باز و بيرون 
غارها نيز وجود دارند. قس��مت اعظم  
سنگ نگاره های محيط های باز در برابر 
عوامل طبيعی مثل سرما، گرما، باد، باران 
و يخ زدگی از بين رفته اند و می روند. 
از طرف ديگر متأس��فانه به علت عدم 
آگاهی مردم نيز تعداد بس��يار زيادی از 

آنها تخريب و نابود شده است. 
عمر س��نگ نگاره های اي��ران از 
ديدگاه صاحب نظران متفاوت اس��ت. 
به نظر تعدادی از آنان قدمت بعضی از 
سنگ نگاره های ايران به پنج تا چهل 
هزار سال هم می رسد، اين ساليابی ها 
اکثراً از طريق کارکردهای مقايس��ه ای 
ب��وده و از رويکرده��ای علمی نوين 
)ريزفرس��ايش و راديوکرب��ن( کمت��ر 
بهره گيری ش��ده اس��ت. نقوش��ی که 
بر دي��واره س��نگی کوه ه��ا و دره ها 
 ديده می ش��ود، برای زيست شناسان، 
تاري��خ دان��ان، جامعه شناس��ان، مردم 
شناسان، باستان شناسان، نمادشناسان، 

دوستداران اسطوره ها، تاريخ فرهنگ، 
تاريخ زبان و هنرهای تاريخی و تزئينی، 
می تواند بس��يار جالب و ديدنی باشد. 
اي��ن که چرا تقربي��اً 90 درصد نقوش 
سنگ نگاره های ايران بز کوهی است. 
قسمت اصلی آن به اسطوره ها، فرهنگ، 
دين و اعتقادات مردم باستان ايران  زمين 

مربوط می شود.
اين محوطه ها با نقوش��ی که ذکر 
ش��د، واقعاً موزه های سنگی هنرهای 
صخره ای هستند که هر بيننده با ذوقی 
را به شدت تحت تأثير قرار می دهند. به 
راستی چگونه در زمانی که افراد سواد 
خواندن و نوشتن نداشته اند، چنين با 

دقت و ظرافت هنر آفريده اند. 
میراث گرانبها

 مکان ياب��ی و م����کان نم��ايی 
س��نگ نگاره ها در ايران گام نخست 
و مبنايی جه��ت مطالعه و معرفی اين 
نمادهای تاريخی و هنری ملی ايرانيان 
است. اين در حالی است که بعضی ملل 
جهان ساليانه تورهای بی شماری را برای 
ديدن سنگ نگاره ها تدارک می بينند و 
بعضی کشورهای ميزبان ضمن انتقال 
فرهنگ خود، برابر فروش چندين چاه 
نفت درآم��د دارند. ما در آينده نزديك 
ناگزير خواهيم بود که از ابعاد مختلف، 
اين ارزش های تاريخی و هنری را به 
صاحب نظران، متخصصان و کليه مردم  
ايران و جهان جهت پژوهش، تحقيق و 
آشنايی آنان معرفی کنيم تا ضمن معرفی 
آثار هنری به جا مانده از نيکانمان، مردم 
ما نيز از مترتبات آنها منتفع شوند. هنر 
صخره ای، نمونه ای مشخص از يك 
هنر جهانی اس��ت، که بيشترين سابقه 
را بين هنرهای شناخته شده ديگر دنيا 
داراس��ت. اين هنر از جمله مهم ترين 
ش��اخه های هنرهای تجسمی است. 
زيرا نه تنها نخستين جلوه های شناخته 

شده از حساسيت هنری و زيبا شناختی 
اجداد دور انسان را در بسياری از نقاط 
جهان به نمايش می گذارد، بلکه يکی 
از رايج ترين شيوه های بيان پيام ها و 

فرهنگ انسان است.
یادگار نیاکان

ني��اکان م��ا باوره��ا، ايده ه��ا و 
تقدس های خود را در زيس��تگاه ها و 
بعضاً روی ظروف و لوازم زندگی خود 
)سفال ها، سنگ نگاره ها، سنجاق های 
سينه( تصوير و حك می کرده اند. اين 
نق��وش و تصاوير بيان کننده پيام های 
گوناگون��ی هس��تند که انس��ان های 
حکاک و نقاش، هنرمندانه ايده پردازی 
کرده اند به شکلی که امروز آن نقوش 
و تصاوي��ر با صاحب نظران و اهل فن 
خود سخن می گويند و صاحب نظران 
در کنار آنها  احس��اس لذت می کنند. 
اين هنرآفرينی ها در گذشته اکثر ملل 
دنيا وجود داش��ته اس��ت. ب��رای مثال 
ما نق��وش بز کوه��ی را در اقليم های 
گوناگون می توانيم مشاهده کنيم. ايران، 
پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، قرقيزستان، 
افغانستان، جمهوری آذربايجان، ترکيه، 
يمن، مصر، عربس��تان، حتی کاليفرنيا، 
آريزونا و کلرادو در امريکا. با توجه به 
اينکه سبك طراحی آنها با هم تفاوت 
دارد؛ ول��ی هم��ه آنها در ي��ك اصل، 
ش��باهت بی ترديد دارن��د. پيام و هنر 
صخ��ره ای. وقتی س��نگ نگاره های 
دني��ا را مورد تعمق قرارم��ی دهيم، به 
 راحتی متوجه تف��اوت هنر موجود در 
س��نگ نگاره های ايران، با ديگر ملل 
می ش��ويم. برای مثال بعضی س��نگ 
نگاره ه��ای اي��ران با تصاوي��ر روی 
سفال ها و ابزار زندگی نياکان ما در پيش 
از تاريخ رابطه و پيام مشترک  دارند. 90 
درصد نقوش سنگ نگاره های موجود 
در اي��ران نقش بزکوهی با ش��اخ های 

بلند سمبليك است که نشان و پيام آن 
»آب، باران، فراوانی نعمت، نگهبانی ماه، 
نگهبان و ناجی مش��ی و مشيانه« است 
و اين ارتباط پيامی و کالمی مشترک بر 
روی سفال ها نيز از اعصار کهن بر جا 
مانده است. تصاوير بز کوهی بر روی 
س��فال ها و نقوش آنها بر سنگ های 
سخت کوه ها با شاخ های سمبليك، 

جداً تحسين برانگيز است. 
نشانه های مشترک

 قدمت و تنوع سنگ نگاره ها در 
ايران متنوع و بسيار زياد است. هرجا که 
زيستگاهی بوده بی ترديد آثاری از حيات 
پراحساس و هنرمندانه آنها قابل کشف 
و رؤيت است. سفال های برجا مانده،  
نقوش س��نگ نگاره ها؛ اين نشانه ها 
خود نمادی از سير زندگی و احساسات 
قوی آن ملت نس��بت ب��ه پديده های 
فرهنگی بوده است. نکته جالب توجه 
اينکه، نياکان ما با اين نمادهای ساده که 
از خود به يادگار گذاش��ته اند؛ تا وقتی 
انسان حيات دارد سخن می گويند. اين 
نشان از عظمت ملت ها دارد که زمان 
قادر به اس��تهالک آنها نيست. حاصل 
حيات و عظمت انسان ها آثار و بدايع 
آنهاس��ت. که نياکان ما به شايستگی از 
عهده آن برآمده اند. همه انس��ان ها به 
دور از تأثير حاکميت ها و ايدئولوژی 
ها، براس��اس فطرت پ��اک الهی خود 
شبيه به هم فکر می کنند و می انديشند. 
حتی اگر کنار هم نباشند و در يك زمان 
نباشند. اين اصلی است که زمان و مکان 
در مقابل آن رنگ می بازد.  به عبارتی، 
حاصل بررسی سنگ نگاره های ايران و 
دنيا يك پيام واضح دارد و آن وجود يك 
وحدت رويه تکاملی در کل انسان ها 
در گذش��ته است که در جريان زندگی 
خود از آن خودآگاه يا ناخودآگاه پيروی  
 و گذر ک��رده اند. آثار بس��يار متنوع و 
فوق الع��اده جالبی از اي��ن هنر ها در 
سرتاس��ر ايران شناسايی ش��ده است. 
برای مثال: بيرجند )الخ مزار(، خراسان 
)نهبن��دان(، ي��زد )ارنان(، سيس��تان و 
بلوچس��تان )نيك ش��هر و س��راوان(، 
اصفهان )غرقاب و کوچری گلپايگان 
و ويست خوانس��ار(، لرستان )هميان 
کوهدش��ت، خم��ه اليگ��ودرز، ميهد 
بروجرد(، اراک )ابراهيم آباد، يس��اول 
کميجان، احمد آباد خنداب و خمين(، 
هم��دان )دره شهرس��تانه الون��د، دره 
گنجنامه، مهرآباد و خوشيجان مالير(، 
کرمان )ميمند و شاه فيروز(، آذربايجان 
شرقی )ارسباران(، کردستان )دهگالن 
و س��ارال(، تهران )روستای دولت آباد 

شهريار، کوه کفترلو( قم )کهك(.

بايد به 65 کيلومتری سميرم سفر 
کني��د تا باور کنيد طبيع��ی ترين آفت 
کش دني��ا، از دل غار بيرون می آيد به 
رودخانه می ريزد! آبشار آب ملخ، شايد 
يکی از عجيب ترين آبش��ارهای ايران 
باش��د که با ترکيبات وي��ژه اش، نقش 
يك سمپاش��ی طبيعی را برای مزارع و 
زمين های کشاورزی بازی می کند و 
می تواند تمام ملخ های مهاجم را درجا 

نابود کند!
داستان یک نام عجیب

آب ملخ، نام عجيب��ش را مديون 
همين خاصيت شگفت انگيز است. پای 
صحبت قديمی های روستا که بنشينيد، 
برايت��ان تعريف می کنند که س��ال ها 
پي��ش، وقتی مزارع گندم روس��تاهای 
اطراف مورد تهاجم ملخ قرار گرفت، از 
آب اين چش��مه بزرگ برای دفع آفت 
اس��تفاده کردن��د و ملخ ها همه يکجا 
هالک ش��دند. اتفاقی ک��ه هنوز هم از 
ذهن کشاورزان منطقه پاک نشده و به 
همين دليل، آنها هنوز هم مزارعشان را 
با آب اين چشمه آبياری می کنند. با اين 
حال، نام ديگر اين آبشار تخت سليمان 
است و مردم منطقه معتقدند که در اين 
چشمه قطعه س��نگی وجود داشته که 
تختگاه حضرت سليمان بوده اما اجانب 

آن را دزديده اند.
اما مؤلف مرآت البلدان هم سال ها 
قبل درباره اين آبش��ار نوش��ته است: 
»چشمه ای است که به زعم بعضی آب 
آن دافع مضرت ملخ است و از کوه دنا 
که از مش��اهير جبال و در ميان اراضی 
فارس و عراق واقع است می جوشد و 
آب چشمه بر روی پل سنگی می ريزد و 
از دو طرف به رودخانه داخل می شود. 
معروف است که چون ملخ به ناحيه ای 
آيد ش��خصی برس��ر اين چشمه آمده 
ظرفی از آب چشمه به نيت آن ناحيت 
 برم��ی دارد و گويد می خواهم س��ار 
ملخ خوار به فالن جا آيد و شرط است 
که در هيچ منزلی ظرف آب آن چشمه 
را به زمين نگذارد و هر جا که منزل کند 
ظرف آب را بر سه پايه يا درختی بياويزد 
و چون به ناحيه ملخ زده وارد شود آب 
را بر مزارع و اراضی بپاشد تا به زودی 
مرغ س��ياهی به نام سار به عده زياد در 
آن مح��ل پديدار آيد و ملخ ها را صيد 
کرده بخورد تا تمام شوند. ولی اين قول 
معروف دليل عقلی ندارد. شاه عباس در 

سال 1066 ه.ق. به تماشای چشمه آب 
ملخ رفت و به قرار معلوم در قزوين هم 
چش��مه آب ملخ وجود دارد«. )مرآت 

البلدان ج 4 صص 229 - 230(.
 موقعي��ت جغرافياي��ی روس��تای 
آب ملخ مانع از آن می شود که آفتاب 
بيش از سه ساعت در اين روستا توقف 
کند. بنابراين، شما در آب ملخ ظرف سه 
ساعت هم طلوع خورشيد را خواهيد 

ديد و هم  غروب آن را! 
آبشار تو در تو

آبشار آب ملخ از دو بخش تشکيل 
شده است. اولين قسمت آن سرچشمه 
آبش��ار اس��ت ک��ه از دل ک��وه بيرون 
می آيد و بخش ديگری که در زير اين 
سرچشمه قرار گرفته، طاقديسی سبز 
رنگ است که مثل پل بر روی رودخانه 
ماربر خم شده است؛ بخشی که اتفاقاً در 
نگاه اول بيشتر به چشم می آيد و بدنه 

اصلی آبشار را تشکيل می دهد. 
ب��ا اين ح��ال اگر دوس��ت داريد 
سرچشمه را هم ببينيد، بايد مسيری را 
که تا رس��يدن به آبشار در پيش گرفته 
بوديد ادامه دهيد و بعد از آن، به باالی 
آبش��ار بروي��د و از آن ب��اال طبيعت را 
تماشا کنيد. اگر س��ختی راه و گرمای 
هوا کالفه تان کرده بود، می توانيد روی 
بخشندگی سرچشمه حساب کنيد و از 
آب گوارا و معدنی آن بنوشيد. مطمئن 
باشيد دليلی برای بيمار شدن تان وجود 

نخواهد داشت!
اما در پشت آبشار پرتگاه خطر ناک 
و زيباي��ی ق��رار دارد که  آب ملخ را به 

يکی از خطرناک ترين آبشارهای ايران 
تبديل می کند. آبش��اری که تا به حال 
قربانيان زيادی داش��ته و احتماالً بعد از 
اين هم خواهد داشت. بنابراين توصيه ما 
اين است که در زمان تماشای آب ملخ 
فريب زيبايی آبشار و پرتگاه را نخوريد و 
فکر چرخ زدن در ارتفاعات را از سرتان 
بيرون کنيد. باور کنيد تمام س��ی چهل 
نفری که جانش��ان را خرج اين پرتگاه 
کردند، مثل ش��ما فکر می کردند که با 
ديگران فرق دارند و می توانند با کمی 
دقت و احتياط از لبه پرتگاه عبور کنند! 
اما لغزندگی و شيب تند پرتگاه در يك 
لحظه آنها را غافلگير کرده و به رودخانه 
خروشان ماربر س��پرده است. البته در 
باالی آبش��ار در محل ورود به قسمت 
پشت آبش��ار نرده های کوچکی قرار 
دارد که احتماالً با ديدنشان هشدارهای 
ما را برای ممنوعيت عبور افراد آماتور و 

بدون تجهيزات به خاطرتان می آورد.
اگ��ر گذارت��ان به آب مل��خ افتاد، 
قدمگاه س��ليمان را از دس��ت ندهيد. 
س��اختاری س��نگی که در تنگ بسيار 
گ��ودی قرار گرفته و س��ال ها قبل به 
ص��ورت پلی س��نگی و طبيعی ايجاد 
شده است. برای ديدن تخت سليمان يا 
قدمگاه سليمان، بهتر است از راهنمايی 
بوميان منطقه اس��تفاده کنيد. نزديکی 
تخت سليمان به آبشار اين فرصت را به 
شما می دهد که در يك نيم روز، از هر 
دو منطقه ديدن کنيد. به محض رسيدن 
به روستا بايد با خودروتان خداحافظی 
کرده و با پای پياده از مسيری مالرو عبور 

کنيد. اگر ذوق اکوتوريستی تان گل کرد 
هم می توانيد از روستائيان بخواهيد که 
قاطرشان را چند ساعتی به شما اجاره 
دهند تا هم تجربه جديدی در اين سفر 
کسب کنيد و هم درآمدهای گردشگری 

روستا را بيشتر کنيد! 
راه رسیدن

بهترين زمان بازديد از اين آبش��ار 
بهار و تابستان اس��ت و اين روزها که 
گرمی هوا تابس��تان کالفه کننده ای را 
برای ساکنان مرکز و جنوب کشور رقم 
زده، سفر به اين آبشار گزينه خوبی برای 

فرار از گرما خواهد بود.
اگر از سمت استان اصفهان راهی 
آب ملخ می ش��ويد، بايد از شهرهای 
اصفهان و س��ميرم بگذريد و اين شهر 
را به س��مت ياس��وج  ترک کنيد. در 
جاده سميرم- ياس��وج، بالفاصله بعد 
از روس��تای چهار راه، جاده ای خاکی 
می بينيد که در مس��ير آن دو دوراهی 
وجود دارد. در هر دو مورد راه س��مت 
چ��پ را در پي��ش بگيري��د و حدود 
7 کيلومت��ر در آن پيش بروي��د، تا به 
روستای آب ملخ برسيد. روستايی در 
شمالی ترين قسمت خط الرأس دنا و 
مردمی که اصالتش��ان بختياری است. 
شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد که 
موقعيت جغرافيايی روستای آب ملخ 
مانع از آن می ش��ود که آفتاب بيش از 
سه س��اعت در اين روستا توقف کند. 
بنابراين، ش��ما در آب ملخ ظرف سه 
ساعت هم طلوع خورشيد را خواهيد 

ديد و هم  غروب آن را!
از اين جاده می توانيد با ماش��ين 
سواری عبور کنيد و اگر امکان استفاده 
از ماش��ين های شاس��ی بلند را داشته 
باشيد، احتماالً راحت تر از مسير خاکی 
عب��ور خواهيد کرد. به ه��ر حال، بايد 
مس��ير را در پشت روستا ادامه دهيد و 
در جهت رودخانه ای که از ارتفاعات 
روستا سرچشمه می گيرد و به رودخانه 
خروشان ماربر ملحق می شود در پيش 
بگيريد و بعد از نيم ساعت کوهپيمايی 
سبك به مالقات آبشار آب ملخ برويد. 
حاال شما درس��ت در 215 کيلومتری 
شهر اصفهان قرار گرفته ايد. رو در روی 
آبشاری که به محض شنيدن صدايش 
و لمس اولين قطره های پراکنده آن در 
فضا، خستگی راه را فراموش خواهيد 

کرد.

موزه های سنگی، هنرهای صخره ای 

آب ملخ؛ آبشار آفت ُكش 

مردمک

میراث فرهنگی

معاون صنايع دس��تی اس��تان چهار محال و 
بختي��اری از ص��دور 59 فقره کارت شناس��ايی 
صنعتگری از س��وی اين معاونت تا پايان خرداد 
ماه س��ال جاری خب��ر داد. في��روزه هيبتيان در 
گفتگو با ميراث آري��ا، با بيان اين مطلب گفت: 
اي��ن معاونت همچنين س��ه فق��ره پروانه توليد 
کارگاه��ی در اي��ن اس��تان صادر کرده اس��ت. 
وی اف��زود: کارت های شناس��ايی صادر ش��ده 
ب��ه هنرمن��دان رش��ته های قفل س��ازی، احجام 
س��نگی و معرق چوب مربوط می ش��ود. معاون 
صنايع دس��تی استان چهارمحال و بختياری ادامه 

داد: تعداد اعالميه های تأس��يس صادر ش��ده در سه ماه نخست سال جاری دو فقره است. به گفته اين 
 مقام مس��ئول اعالميه های تأس��يس به دو کارگاه مش��بك کاری و سفال و س��راميك اختصاص يافته

 است.
وی تصريح کرد: هنرمندان رشته های گليم بافی، بافته های سنتی، قلمزنی، معرق روی چوب، نمد 

مالی، سرمه دوزی، گيوه بافی و البسه محلی موفق به دريافت کارت شناسايی صنعتگری شده اند.
معاون صنايع دس��تی اس��تان چهار محال و بختياری در ادامه اظهار داشت: اميدواريم اين معاونت 
بتواند از اين هنرمندان به خوبی حمايت کند تا موجب رونق هنرهای س��نتی و صنايع دس��تی در اين 

استان شود.

سرپرس��ت مرمت مس��جدجامع عتيق اصفهان از مرمت صفه  درويش اين مسجد تاريخی پس از 
حدود يك دهه خبر داد. 

عبدالرضا کارگر در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: حدود يك دهه پيش به  دليل نبودن استحکام کافی 
در اين صفه، پنج ش��معك در آن کار گذاش��ته شد. سال گذشته اين ش��معك ها برداشته و مرمت اين 
بخش ها آغاز شد. وی ادامه داد: در مرمت اين بخش، قسمت فوقانی صفه سبك سازی و اسکلت بندی 
ش��د و س��قف از پايين به اس��کلت های باال متصل ش��د و پس از پايان مرمت بخش فوقانی، مرمت 
گچبری ها آغاز شد. او با اشاره به انجام کارهای مقاوم سازی در اين بخش، بيان کرد: ازاره های مرمری 
صفه رها ش��ده بود و امکان ريزش وجود داش��ت. نخست سنگ ها برداشته شد و پس از پشت سازی 

آن ها، سنگ ها مرمت و دوباره در جای خود نصب شد.
کارگ��ر نورپردازی اين محوطه از کف را از ديگر اقدامات انجام ش��ده در صفه درويش دانس��ت 
و اف��زود: مرمت اين صفه از اواخر خردادماه س��ال گذش��ته آغاز ش��د و حدود دوم��اه ديگر به پايان 

می رسد. 

صدور 64 فقره مجوز سه گانه صنايع دستي 
در شهرکرد

صفه درويش در مسجدجامع عتيق اصفهان 
در حال مرمت است 
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رقابتهای بين المللی تنيس فيوچرز با راهيابی 
2 نماينده ايران، به مرحله يك هشتم نهايی جدول 
اصلی، هفته اول در مجموعه ورزشی انقالب تهران 
پيگيری ش��د. به گزارش واح��د مرکزی خبر، در 
اين مسابقات اميد سوری مقابل پرانامالور از هند، 
قرار گرفت و موفق ش��د 2 بر يك حريف خود را 
شکس��ت دهد و به مرحله يك هشتم نهايی هفته 
اول اين رقابتها راه يابد. محس��ن حسين زاده هم 
ايسام تويل از سوريه را با نتيجه 2 بر صفر مغلوب 

کرد و به مرحله يك هشتم نهايی راه يافت.
اش��کان ش��کوفی، روزبه کامران و ش��اهين 
خال��دان، ديگر تنيس بازان کش��ورمان در جدول 
اصلی مس��ابقات با نتايج مش��ابه 2 بر صفر مقابل 
حريفانی از هند و چين، تن به شکس��ت دادند و 
از ادامه مسابقات بازماندند. همچنين در ديدارهای 

2 نف��ره تي��م اش��کان ش��کوفی)ايران( و عبداهلل 
مقدس)کويت( برای راهيابی به جمع 4 تيم پايانی 
اين مس��ابقات، در هفته اول، ف��ردا با چين ديدار 

می کند. 

ي��ك مبتکر مجارس��تانی در پ��ی جنجال های 
فراوانی که بر س��ر داوری در مسابقات جام جهانی 
2010 به وجود آمد، راه حلی را پيش��نهاد کرده، که 
ج��ای هيچ نيازی ب��ه فن آوری ويدئوي��ی را باقی 
نمی گذارد.  به گزارش ايرنا به نقل از س��ايت ايپز، 
اش��تباهات داوری، در جام نوزدهم بعد از مش��کل 
صدای ووووزالها، بزرگترين مس��أله جنجالی بود 
که فيفا را به بررس��ی دوباره اس��تفاده از فن آوری 
 ويدئوي��ی در مس��ابقات واداش��ت. تا قب��ل از اين 
سپ بالتر رئيس فيفا از مخالفان سرسخت اين فن 
آوری؛ ب��رای کمك به تصميم��ات داوران و کمك 
داوران ب��ود. در جام جهان��ی 2010 جرج الريوندا 
داور مجارس��تانی و کمکش، نتوانس��تند عبور گل 
مسلم انگليسی ها توسط فرانك لمپارد را از دروازه 
آلم��ان ببينند و روبرتو روس��تی داور ايتاليايی، گل 
کارلوس ته وز از آرژانتين مقابل مکزيك را در حالی 
 که در موقعيت آفس��ايد قرار داشت، درست اعالم 

کرد. 
بع��د از اين دو بازی، بالتر از تيم های انگليس 
و مکزيك، که هر دو از دور بازی ها حذف شدند، 
ب��ه خاطر اش��تباهات داوری عذرخواهی کرد. اينها 
تنها اش��تباهات داوری جام جهانی آفريقای جنوبی 
نبودن��د بلکه بدتر از چنين صحنه هايی را هم ثبت 
کردن��د. کوم��ن کوليبال��ی داور اهل مال��ی نيز گل 
درس��ت مائوريس��و ادو برای امري��کا را در مقابل 
اس��لونی نپذيرفت و بازی با تس��اوی 2 بر 2 تمام 
 شد. پس از اين اتفاقات، بالتر تصميم گرفته بحث 
فن آوری ويدئويی را در دستور کار جلسه 23 ژوييه 
هيأت قانونگذاری فوتبال قرار دهد اما، خاطرنشان 
کرده اس��ت که فقط تکنولوژی خط دروازه بررسی 

خواهد شد. 
رئي��س فيفا اع��الم کرد: ما تاکن��ون 40 ميليون 
پون��د، برای آموزش به داوران، هزينه کرده ايم ولی 
حاال بايد برنامه جديدی را برای بهبود سطح کنترل 
مس��ابقات س��طح باال آغاز کنيم. بعضی چيزها بايد 

تغيير کنند. 
 از اي��ن رو ي��ك مبتک��ر مجارس��تانی، ب��ه ن��ام 
السلو ماروزی راه حل جديدی را پيشنهاد کرده است. 

او در تشريح اين سيس��تم که نام آن را سيستم 
ماروزی گذاشته است، گفت: به عنوان يك تاجر و 
در عين حال راننده رالی س��عی می کنم، ايده های 
خالقانه ای داش��ته باشم. در سيستم جديد تصاوير 
ضبط ش��ده توس��ط دوربين های اطراف زمين، با 
اس��تفاده از يك برنامه کامپيوتری، تحليل ش��ده و 
نتاي��ج آن بالفاصله از طريق يك گيرنده راديويی به 

دسته پرچم کمك داور ارسال می شود. 
اما امتيازهای استفاده از چنين سيستمی به شرح 

زير است: 
- از اش��تباهات بزرگ��ی ک��ه می توانند روی 
 نتيج��ه بازی تأثي��ر بگذارند، جلوگي��ری کرده و به 

تصميم گيری های درست داوران کمك می کند. 
- سرعت بازی باالتر می رود، گل های بيشتری 
به ثمر می رسد و مسابقات تماشايی تر می شوند. 

- داوران می توانند روی اتفاقات ديگری که در 
زمين روی می دهد، تمرک��ز کنند و با طی فواصل 
کوتاه تر، کنت��رل بيش��تری روی بازيکنان خواهند 

داشت. 
- اس��تفاده از آن، فساد در مسابقات و حوادث 

مربوط به آن را از بين می برد. 
- مس��ابقات با امنيت بيشتری، در ورزشگاه ها 

برگزار می شوند. 
بنابراي��ن گزارش، سيس��تم پيش��نهادی در دو 

مرحله، به تحليل اتفاقات درون زمين می پردازد. 
مرحله اول 

1( تشخيص موقعيت توپ، ارسال عالمت، به 
دس��ته پرچم خط نگه دار در ص��ورت عبور کامل 
توپ از خ��ط دروازه، خط کنار دروازه و همچنين، 

خط کنار زمين. 
وقت��ی توپ به طور کامل از خ��ط کنار دروازه 
عبور می کند، دس��ته پرچم خط نگه دار ظرف سه 
ثاني��ه، به خاطر موتور کوچکی ک��ه درون آن تعبيه 
ش��ده، شروع به لرزيدن و وز وز کردن، می کند. در 
همين حالت، از بين همه چراغ ها، چراغ قرمز روی 
دس��ته پرچم نيز روشن می شود.  هنگامی که توپ 
از خ��ط کنار زمين عبور می کند، عالوه بر لرزش و 
صدا، چراغ قرمز ش��روع به روشن و خاموش شدن 
می کن��د.  در زمان عبور کامل توپ از خط دروازه 
نيز، همزمان با لرزش و صدا، چراغ سبز روی دسته 

پرچم روشن می شود. 
2( نصب سيستم امنيتی 

با نصب دوربين های بيش��تر در اطراف زمين، 
سيس��تم امنيتی نيز، با قدرت بيشتری عمل خواهد 
ک��رد و در صورت حرکت غيرمنتظره ای، بالفاصله 
يك عالم��ت از طرق مختلف، به مأم��وران امنيتی 

ارسال می شود. 
مرحله دوم 

1( تشخيص موقعيت آفسايد، با ارسال عالمت 
فوری به دسته پرچم خط نگه دار. 

اگر برنامه نرم افزاری موقعيت آفسايد را هنگام 
ضربه به توپ تشخيص دهد، بالفاصله يك عالمت 
راديويی به دسته پرچم کمك داور، می فرستد. اگر 
کمك داور دکمه را فش��ار دهد، ل��رزش و صدا را 
احس��اس خواهد کرد و چراغ زرد ظرف س��ه ثانيه 

روشن می شود. 
ب��ر اين اس��اس؛ نيازی نيس��ت کم��ك داور با 
بازيکن��ان در يك خط قرار داش��ته باش��د و برنامه 

بدون توجه به موقعيت او عمل می کند. 
2( کنت��رل ح��رکات بازيکن��ان و تس��هيل کار 

مربيان 
سيس��تم ب��ا کنترل دقي��ق بازيکن��ان، می تواند 
عملک��رد آنه��ا را تحلي��ل کن��د. از اي��ن رو، طول 
دوندگ��ی، س��رعت حرک��ت و نماي��ش گرافيکی 
حرکات بازيکنان، در پايان هر بازی و حتی در حين 

مسابقه، برای کارشناسان قابل دسترس می شود.

پيشنهاد جديد يك مبتکر 
مجارستاني، براي حل 

مشکالت داوري در فوتبال 

راهيــابی 2 تنيسور ايران
 به يك هشتم رقابتهــای فيوچــرز       

سیمئونه:
بهترين بازيکن جام اينيستا بود

پس از حضور هاجسون در لیورپول
فوالم به همکاري با اوتمار هيتسفلد مي انديشد   

 برنامه 4 هفته نخست دهمين دوره ليگ برتر فوتبال 
ايران اعالم شد 

 بازيک��ن س��ابق اتلتيک��و مادري��د، معتق��د
 اس��ت: جايزه ف��ورالن حق او نب��وده و بايد به 

اينيستا داده می شد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس و ب��ه نق��ل از م��ارکا 
اسپانيا، ديه گو پابلو س��يمئونه، بازيکن آرژانتينی 
 سال های نه چندان دور باشگاه هايی چون: سويا، 
اتلتيکو مادري��د، اينترمي��الن و التزيو، گفت: به 
عقي��ده من، بهتري��ن بازيکن ج��ام نوزدهم فقط 
اينيس��تا بود و هيچ جای ترديدی وجود نداشت، 

تا برای انتخاب اينيستا دچار مشکل شويم. 
وی اف��زود: اينيس��تا را ب��ه خاط��ر گلی که 
زد، انتخ��اب نمی کن��م. او در ترکيب بارس��لونا 

و تيم ملی اس��پانيا کاری کرده ک��ه هر دو مورد 
قهرمانی های خ��ود را مديونش باش��ند. هافبك 
تدافعی تيم ملی فوتبال آرژانتين از س��ال 1988 
 ت��ا 2006 مي��الدی ب��ا 106 ب��ازی مل��ی، ادامه 
داد: اينيستا يك بازيکن کامل است اما فورالن را 
يك بازيکن کامل نمی دانم. او فقط بزرگ اس��ت 

اما به کمال نرسيده است. 
س��رمربی فعلی باشگاه سن لورنزو آرژانتين، 
عنوان کرد: اگر قرار بود منصفانه تيم منتخب جام 
نوزده��م را انتخاب کنيم، به جز مولر و ش��واين 
اش��تايگر آلمانی، ديگر بازيکنان بايد از اس��پانيا 

انتخاب می شدند. 

مقام��ات اي��ن تيم انگليس��ی ک��ه در فصل 
نقل و انتقاالت تابس��تانی ش��اهد از دست دادن 
روی هاجس��ون، مربی مجرب خويش، به خاطر 
انتقال ب��ه ليورپول بودند، اي��ن روزها بر تالش 
خود افزوده اند تا هرچه  سريع تر، جانشينی برای 

وی بيابند.
در اين راس��تا، گزارش شد نمايندگان فوالم، 
با مدير برنامه های اوتمار هيتس��فلد تماس گرفته 
و ش��رايط وی را برای همکاری، جويا شده اند. 
اين حرکت در حالی صورت گرفته اس��ت که تا 
دو، س��ه روز قبل تصور می شد، اسوون گوران 

اريکس��ون، س��وئدی زمام امور فوالم را برعهده 
می گيرد؛ اما وقتی در آخرين بخش از مذاکرات، 
اين مربی خواهان دريافت دس��تمزدی کالن شد، 

مذاکرات بی نتيجه ماند. 
هيتس��فلد که از دو س��ال قب��ل هدايت تيم 
س��وئيس را برعه��ده گرفت��ه، در رقابت ه��ای 
جام جهانی آفريقای جنوبی، مربی تنها تيمی بود، 
که توانست مقابل اسپانيا، قهرمان جديد جهان به 
برتری رسد. وی پيش تر همراه با تيم بايرن  مونيخ 
و بروس��يادورتموند آلم��ان، قهرمان اروپا ش��ده 

است. 

سازمان ليگ برتر فدراس��يون فوتبال، برنامه 
هفته های اول تا چهارم دهمين دوره رقابت های 

باشگاه های برتر ايران را اعالم کرد. 
به گ��زارش ايرن��ا، دهمي��ن دوره ليگ برتر 
باش��گاه های کش��ور، از روز دوش��نبه چه��ارم 
مردادماه امسال، با ديدار تيم های شهرداری تبريز 

و استقالل تهران آغاز می شود. 
برنامه چهار هفته نخس��ت اين مسابقه ها به 

شرح زير است:  
هفته اول 

دوشنبه 89/5/4 
شهرداری تبريز با استقالل تهران در ورزشگاه 

يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 17/30 
پ��اس همدان با م��س کرمان، در ورزش��گاه 

قدس همدان، ساعت 18 
ذوب آه��ن اصفه��ان ب��ا پي��کان قزوين، در 

ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 19/30
فوالد خوزس��تان با اس��تيل آذي��ن تهران، در 

ورزشگاه تختی اهواز، ساعت 20/45
سه شنبه 89/5/5 

راه آهن ش��هرری با فوالد مبارکه سپاهان، در 
ورزشگاه اکباتان تهران، ساعت 17/40

سايپا کرج با صبای قم، در ورزشگاه انقالب 
کرج، ساعت 18/15

ملوان بندر انزلی با نفت تهران، در ورزشگاه 
تختی انزلی، ساعت 18/15 

پرس��پوليس تهران با تراکتور سازی تبريز، در 
ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 19/40 

ش��اهين بوش��هر با نفت آبادان، در ورزشگاه 
شهيد بهشتی بوشهر، ساعت 20/30 

هفته دوم 
شنبه 89/5/9 

استيل آذين تهران با پاس همدان، در ورزشگاه 
دستگردی تهران، ساعت 17/30

مس کرمان با ذوب آهن اصفهان، در ورزشگاه 
شهيد باهنر کرمان، ساعت 17/30

اس��تقالل ته��ران ب��ا ف��والد خوزس��تان، در 
ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 19/40 

يکشنبه 89/5/10 
تراکتورس��ازی تبريز با راه آهن شهرری، در 

ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 17/30

پيکان قزوين با ش��اهين بوشهر، در ورزشگاه 
شهيد رجايی قزوين، ساعت 18/15 

نفت تهران با شهرداری تبريز، مکان اين ديدار 
متعاقباً اعالم می شود، ساعت 18/15 

فوالد مبارکه س��پاهان با ملوان بندر انزلی، در 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 18/15

نفت آب��ادان با س��ايپا، در ورزش��گاه تختی 
آبادان، ساعت 20/45

صبای قم با پرس��پوليس تهران، در ورزشگاه 
يادگار امام )ره( قم،  ساعت 20/45 

هفته سوم 
پنجشنبه 89/5/14 

ش��هرداری تبريز با تراکتورس��ازی تبريز، در 
ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 17/20

ذوب آه��ن اصفهان با اس��تقالل ته��ران، در 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 19/20

استيل آذين تهران با نفت تهران، در ورزشگاه 
دستگردی تهران،  ساعت 17/30

جمعه 89/5/15 
ملوان بندر انزلی با مس کرمان، در ورزشگاه 

تختی انزلی، ساعت 18/15
پ��اس همدان با پيکان قزوين، در ورزش��گاه 

قدس همدان، ساعت 18/15
راه آهن شهر ری با نفت آبادان، در ورزشگاه 

اکباتان تهران، ساعت 19/30
پرسپوليس تهران با سايپا، در ورزشگاه آزادی 

تهران، ساعت 19/30
فوالد خوزس��تان با فوالد مبارکه سپاهان، در 

ورزشگاه تختی اهواز، ساعت 20/30
ش��اهين بوش��هر با صبای قم، در ورزش��گاه 

شهيد بهشتی بوشهر،  ساعت 20/30
هفته چهارم 

جمعه 89/5/22 
استقالل تهران با اس��تيل آذين، در ورزشگاه 

آزادی تهران، ساعت 21/30
تراکتورس��ازی تبريز با پاس، در ورزش��گاه 

يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 21/30 
صبای قم با راه آهن، در ورزشگاه يادگار امام 

)ره( قم،  ساعت 21/30
نف��ت تهران با ف��والد خوزس��تان، مکان اين 

ديدار، متعاقباً اعالم می شود،  ساعت 21/30
سايپا کرج با ذوب آهن اصفهان، در ورزشگاه 

انقالب کرج،  ساعت 21/30
مس کرمان با ش��هرداری تبريز، در ورزشگاه 

شهيد باهنر کرمان، ساعت 21/30
پيکان قزوين با ملوان بندر انزلی، در ورزشگاه 

شهيد رجايی قزوين، ساعت 21/30
فوالد مبارکه س��پاهان با ش��اهين بوشهر، در 

ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 21/30
شنبه 89/5/23 

نفت آبادان با پرسپوليس تهران، در ورزشگاه 
تختی آبادان، ساعت 21/30

پيش از ش��روع مسابقات، عموم 
م��ردم، جام نوزدهم را جام بازيکنان 
می دانس��تند. جايی برای هنرنمايی 
انفرادی بازيکنانی، چون: ليونل مسی، 
کريس��تيانو رونال��دو، و وين رونی. 
عليرغ��م تمامی انتظ��ارات، تيمهای 
موفق ج��ام جهان��ی2010 آفريقای 
جنوب��ی آنهاي��ی بودند ک��ه ذکاوت 
تاکتيکی مربيان را با بازيکنان توانمند 
و تاکتي��ك پذير ترکي��ب کردند. در 
يك کالم جام نوزدهم ثابت کرد که 

فوتبال ورزشی جمعی است. 
پنج حرک��ت تاکتيکی مربيان در 
طول مسابقات جام جهانی که منجر 
به تغيير روند و در نهايت نتيجه بازی 

شد شاهدی بر اين مدعا است.
ــه میدان  ــاالت متحده میان   ای

را از انگلستان می گیرد 
همگان ديدار ب��ا اياالت متحده 
را بازی بس��يار آسان برای انگلستان 
می دانستند. انگليس بازی را خوب 
شروع کرد و کاپيتان استيون جرارد، 
تنها پ��س از چهار دقيقه، گل برتری 
تيمش را به ثمر رس��اند. پس از گل، 
اياالت متحده به س��رعت به اهميت 
ميانه ميدان پی برد و با اجرای سيستم 
4-2-2-2 تيم انگلس��تان را مجبور 
ب��ه بازی ب��از و حمل��ه از جناحين 
کرد. فايده ديگر اين سيس��تم، برای 
اياالت متحده اين ب��ود که دو دفاع 
انگلستان يعنی: اش��لی کول و گلن 
جانسن هرچه بيشتر به مرکز متمايل 
می ش��دند تا از نفوذ لندن داناوان و 
کلينت دمزی جلوگيری کنند. نتيجه 
آنکه: اين دو مدافع، کمتر در کارهای 
نفوذی از جناحين ش��رکت کردند و 
هافبك های غير متمرکز انگلس��تان 
هم مجبور بودند فضای خالی ايجاد 
شده در پش��ت سرشان را به تنهايی 

پوش��ش دهند. گرچه نتيجه تساوی 
ي��ك بر يك بيش��تر متأثر از اش��تباه 
راب��رت گرين دورازه ب��ان انگليس 
بود اما امريکاي��ی ها، خرد تاکتيکی 
خ��ود را در آن ش��ب نش��ان دادند. 
همان چيزی که نهايتاً منجر به صعود 
اي��ن تيم از مرحل��ه گروهی در مقام 

صدرنشين شد. 
ــپانیا را غافلگیر  ــوئیس، اس  س

می کند 
قهرمان ج��ام نوزدهم ديدارهای 
خود را با شکست يك بر صفر برابر 
سوئيس، در دوربان آغاز کرد. طرح 
جامع اوتمار هيتزفيلد به بهترين نحو 
پاس��خ داد و ثابت ک��رد که بی دليل 
دو ب��ار ب��ه عن��وان بهتري��ن مربی 
 س��ال انتخاب نشده اس��ت. آرايش 
4-4-1-1 تي��م س��وئيس، فض��ای 
موردني��از بازيکنان��ی چ��ون: ژاوی 
هرنان��دز و آلونس��و، را بين خطوط 
دفاع و هافبك س��وئيس کاهش داد. 
آراي��ش حمله هم، به هم��ان اندازه 
کارآمد بود و نقش اساسی در شکل 
گيری، مهمترين لحظه بازی داشت. 
گلس��ون فرناندز ت��وپ را از فاصله 
نزدي��ك و پس از ي��ك ضدحمله، 

درون دروازه جای داد.
ــو و میلنر، یاران کلیدی   دی ف

کاپلو 
به طور قطع، کس��انی که تقصير 
شکس��ت انگلس��تان در جام جهانی 
را ب��ر گ��ردن کاپل��و می اندازند، از 
اين حرف ناراحت خواهند شد، اما 
حقيقت اين اس��ت که اگر کاپلو در 
ديدار حياتی مقابل اس��لوونی دست 
به ابتکار نزده بود، انگليس در مرحله 
گروهی حذف شده بود و آينده او در 
تيم انگلستان نامشخص تر می شد. 
ريس��ك کاپلو، نوع��ی همکاری در 

خ��ط حمله بود که کارايی اش تا آن 
زمان ثابت نش��ده بود. تاکتيك کاپلو 
کارگ��ر افت��اد و ميلنر ک��ه در ديدار 
مقابل اياالت متحده در سمت چپ 
قرار داشت، به سمت راست آمده و 
پ��اس او به دفو، تبدي��ل به تك گل 
بازی شد. در کل کار تيمی انگلستان 
در آن بازی بهتر ش��ده بود و قسمت 
عم��ده آن، نتيجه بازی ميلنر بود، که 
فضای الزم را ب��رای انگليس ايجاد 
ک��رد. دی فو، بازی خ��ود را از خط 
دفاع شروع می کرد، و اين به رونی 
اج��ازه م��ی داد، تا بيش��تر در عمق 

باشد.
ــک ترین  ــان مهل ــث آلم  مثل

ضربه ها را می زند 
هيچ تيم حاضر در جام جهانی، 
در ح��د و ان��دازه آلم��ان، ترکي��ب 
جادويی آگاهی، مديريتی و ش��عور 
بازيکن��ان را به نمايش نگذاش��ت. 
بازی خ��وب آنها در دي��دار مرحله 
حذفی، مقابل انگليس و سپس ديدار 
برابر آرژانتين، در يك چهارم نهايی 
ب��ه جهت ع��ددی، نتايج يکس��انی 
به ارمغ��ان آورد، اما ب��ه جهت نوع 
ب��ازی کام��اًل متفاوت بود. اس��اس 
حمله در هر دو بازی، مثلث لوکاس 
پودولسکی، توماس مولر و ميروسالو 

کلوزه بود.
در دي��دار براب��ر انگليس کلوزه 
تکي��ه گاه ب��ود و با جاب��ه جايی در 
زمين متيو آپسن انگليسی را با خود 
به اين طرف و آن طرف می کش��اند 
که خود، موجب می شد تا مدافعان 
انگلس��تان از نظ��ر تع��داد در مقابل 
پودولس��کی و مولر که از دو جناح 
حمله می کردند به دردسر بيفتند. در 
آن ديدار کلوزه گل اول، پودولسکی 
گل دوم و مولر 2 گل ديگر بازی را 

به ثمر رساندند.
ام��ا در دي��دار مقاب��ل آرژانتين 
برخالف بازی با انگليس پودولسکی 
و مولر چندان خطرناک نبودند و در 
عوض خط هافبك آلمان، با چابکی 
خارق العاده ای در حمله ظاهر شد. 
نتيجه آنکه خاوير ماسکرانو در مقام 
تنه��ا هافبك دفاع��ی آرژانتين، مورد 
هجوم مهاجمان حريف واقع می شد، 
در حالی که ليونل مس��ی، رودريگز، 
دی ماري��ا و کارل��وس ت��وز پس از 
صاح��ب توپ ش��دن در حس��رت 

فضای الزم برای بازی بودند.
 چشمگیرترین تغییرات 

دل بوسکه 
ت��ا اينجا فقط در باره طرح های 
موفقی بحث ش��د که پيش از بازی 
برنامه ريزی شده بود. اما دل بوسکه، 
چش��مگيرترين تغييرات را در حين 
بازی ها انج��ام داد در ديدار مرحله 
حذفی، براب��ر پرتغال فرناندو لورنته 
در دقايق نخس��ت نيمه دوم به جای 
تورس س��ختکوش، به زمين آمد و 
بالفاصله صاحب موقعيت ش��د که 
از س��وی ادواردو دفع شد. لحظاتی 
بعد داويد ت��ك گل ديدار را به ثمر 
رس��اند. در ديدار مرحله يك چهارم 
نهاي��ی مقابل پاراگوئه، پ��درو را به 
جای ژاوی آلونس��و به زمين فرستاد 
و 7 دقيق��ه بع��د، ضربه پ��درو پس 
از برخورد به تي��ر دروازه، به داويد 
ويا رس��يد و با ضربه وي��ا تبديل به 
تنها گل ديدار ش��د. ش��ايد تعويض 
بازيکنان��ی در ح��د و اندازه ه��ای 
تورس و آلونس��و، وقتی جانش��ينان 
آنه��ا ه��م بازيکنان خوبی هس��تند، 
کار س��ختی نباش��د، اما در هر حال 
دل بوس��که تصميمات شجاعانه ای 

گرفت که بالفاصله نتيجه داد.

کاپيتان تيم فوتبال استيل آذين، با 
بيان اينکه اتفاقات جام جهانی عجيب 
و غريب بود، گفت: کره ش��مالی که 
به عنوان جانش��ين اي��ران راهی اين 
مسابقات شده بود، نتايج غيرمنتظره ای 
کس��ب کرد، اما ک��ره جنوبی و ژاپن 

عملکرد خوبی داشتند. 
مه��دی مهدوی کي��ا، ضمن بيان 
مطلب فوق، در مورد آخرين وضعيت 
آماده س��ازی اين تيم گف��ت: در اين 
م��دت، تمرينات بدنس��ازی بس��يار 
سختی را پشت سرگذاشتيم، به همين 
دليل، بسيار خسته ايم. البته اميدواريم 
در اردوی اتريش، با تمرينات مناسب، 

به شرايط ايده آل برسيم.
ــروع قدرتمندانه لیگ  ــم ش مه

است
کاپيتان تيم فوتبال استيل آذين، با 
تأکيد بر اينکه اين تيم با توجه به انجام 
تمرينات مطل��وب و جذب بازيکنان 
تأثيرگ��ذار در وضعيت مطلوبی قرار 
دارد، اف��زود: بازيکن��ان تيم از انگيزه 
بااليی برای حض��ور قدرتمندانه در 
ليگ برخوردارند، البته مهم اين است 
ليگ را ب��ا قدرت و پي��روزی، آغاز 
کنيم تا بتوانيم از همان روز نخست، 
خودم��ان را به عنوان يکی از مدعيان 

قهرمانی مطرح سازيم.
وی در مورد اينکه شانس قهرمانی 
استيل آذين، در ليگ دهم تا چه اندازه 
است؟ اظهار داشت: با توجه به اينکه 
چندين تيم برای رسيدن به قهرمانی 
در ليگ دهم، برنامه ريزی کرده اند، ما 
کار سختی را پيش رو داريم اما تمام 
بازيکنان تيم برای رسيدن به موفقيت 

در اين جام، تالش خواهند کرد، البته 
در اين بين، بايد برای تقويت تيم چند 

بازيکن جديد را جذب کنيم.
ــور تومباکوویچ مدعی  با حض

اول قهرمانی می شویم
مهدوی کيا در مورد شناختش از 
تومباکوويچ، سرمربی جديد تيم استيل 
آذين اظهار داشت: شناخت زيادی از 
اين مربی ندارم، اما اميدوارم وی بتواند 
موفق شود. با توجه به اينکه کادر فنی 
پيشين استيل آذين هم، حفظ خواهد 
شد، فکر می کنم با حضور اين مربی 
موفق ش��ويم، در ليگ و جام حذفی 

مدعی اول قهرمانی باشيم.
وی در پاس��خ، به اين س��ؤال که 
آي��ا در اين مقطع زمانی، اين تيم نياز 
به س��رمربی خارجی داشت؟ افزود: 
به عنوان يك بازيکن اين مس��ائل در 
حيطه وظايف من نيست و نمی توانم 

در اين خصوص اظهارنظر کنم.
بازگشت لژیونرها، لیگ 

را جذاب می کند

کاپيتان تيم فوتبال اس��تيل آذين 
در مورد تقويم مس��ابقات ليگ دهم 
تأکيد کرد: امسال با توجه به بازگشت 
بسياری از بازيکنان برتر فوتبال ايران 
به ليگ، مس��ابقات زيبايی را پيش رو 
خواهيم داشت. البته طبق برنامه ريزی 
انجام ش��ده تيم ها به موقع، مسابقات 
را آغاز کرده و به موقع هم، رقابت ها 
به پايان می رسد که اين نظم می تواند 
تأثي��ر زي��ادی در اج��رای صحي��ح 

برنامه های تيم ها داشته باشد.
وی  در مورد فش��ردگی باز ی ها، 
در هفته ه��ای نخس��ت لي��گ برت��ر 
خاطرنشان کرد: در فوتبال دنيا بارها 
اتف��اق می افتد مس��ابقات در فاصله 
زمان��ی 3 تا 4 روز برگزار ش��ود، اما 
در مجم��وع؛ برنامه ريزی مناس��ب تر 
می تواند به نفع باشگاه ها و در نهايت، 

تيم ملی باشد.
ــم عجیب و  ــج جام نوزده نتای

غریب بود
مهدوی  کي��ا در ادامه گفتگويش، 

در مورد مس��ابقات جام جهانی 2010 
آفريق��ای جنوبی گف��ت: در اين جام 
نتاي��ج عجيب و غريبی رقم خورد، اما 
تيم های حاضر در مرحله نيمه نهايی، با 
شايستگی، جواز حضور در اين مرحله 
را کس��ب کردند. اس��پانيا که به غير از 
بازی نخس��ت، در اي��ن جام عملکرد 
بسيار خوبی داشت. آلمان و هلند هم، 
حريفان قدرتمندی را پشت سرگذاشتند 
و اروگوئ��ه هم، با تکيه بر ش��انس و 
سختکوشی بازيکنانش در اين مسابقات 
به موفقيت دس��ت يافت و در نهايت، 

اسپانيا با شايستگی قهرمان شد.
وی با بي��ان اينکه طرف��دار تيم 
خاصی نب��ود، اضافه کرد: با توجه به 
اينکه س��ال ها در فوتبال آلمان بازی 
کرده ام، دوس��ت داشتم آلمان بتواند 
در جام نوزدهم به عن��وان قهرمانی، 
دست يابد اما اسپانيا هم، با بازی های 
خوب توانس��ت عن��وان قهرمانی را 

کسب کند.
آلمان  ــاب  انتخ ــرای  ب  اوزیل 

با من مشورت کرد
کاپيت��ان تيم فوتبال اس��تيل آذين 
در م��ورد مس��عود اوزي��ل و اينک��ه 
گفت��ه می ش��ود وی اي��ن بازيکن را 
ب��ه تيم ملی آلمان فرس��تاده، تصريح 
کرد: مدير برنامه های من و مس��عود 
يك نفر اس��ت، به همين دليل وقتی 
مس��عود می خواس��ت از دو کش��ور 
ترکي��ه و آلمان، يکی را انتخاب کند، 
با من مشورت کرد و در نهايت، قبول 
ک��رد در تيم ملی آلم��ان بازی کند و 
 خوش��بختانه انتخ��اب خوبی برايش 

بود.

اشاره  با  پرس��پوليس  دروازه بان 
گذش��ته  فصل  نيمکت نش��ينی  ب��ه 
در س��پاهان گف��ت: اي��ن باليی بود 
که قلعه نويی بر س��ر م��ن آورد و با 
پيوس��تن ب��ه پرس��پوليس، آن را به 
فراموشی س��پردم. رحمان احمدی، 
در گفتگ��و با ف��ارس، در خصوص 
وضعيت پرس��پوليس، اظهار داشت: 
ش��رايط خوبی داريم و تمرينات را 

 به خوبی دنبال می کنيم. اميدوارم شرايط 
اين گونه ادامه پيدا کند و بتوانيم به 100 
درصد آمادگی، برای اولين ديدار برابر 

تراکتورسازی دست يابيم. 
وی ادام��ه داد: در ب��ازی اول، 
محکوم به پيروزی هستيم. از دست 
دادن امتي��از در ديداره��ای ابتدايی 
ليگ، ش��رايط را دشوار خواهد کرد 
و ب��ه تيم ضربه می زن��د. ما به دنبال 

کسب 3 جام هس��تيم و بايد تالش 
خود را از ابتدا آغاز کنيم. 

دروازه ب��ان پرس��پوليس، درباره 
نيمکت نش��ينی فص��ل گذش��ته در 
س��پاهان، تأکي��د ک��رد: اي��ن باليی 
ب��ود که قلعه نويی س��ر م��ن آورد و 
با پيوس��تن به پرس��پوليس آن را به 
 فراموش��ی س��پردم. فصل گذش��ته 
100 درصد آماده بودم و عدم حضورم 

در بازی ها، به علت مسائل فنی نبود، 
بلکه به علت برخی مش��کالت بود 
که در گذشته اعالم کرده ام. احمدی 
افزود: در کنار يحيوی آرامش کامل 
دارم و و تمرين��ات خوب��ی را انجام 
داده ام. پرس��پوليس در اولي��ن بازی 
خود، در دهمي��ن دوره ليگ برتر 5 
مرداد ميزب��ان تراکتورس��ازی تبريز 

خواهد بود. 

بازگشت لژیونرها به ایران، لیگ را جذاب می كند

 پنج شاهکار تاکتيکی جام جهانی 2010 

احمدي:
با پیوستن به پرسپولیس، بالیي كه قلعه نویي سرم آورد را فراموش كردم
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :
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نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
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شهرکرد :
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قیمت طال )تومان(
30570هر گرم طالی 18 عیار

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

302000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10461049   دالر امریکا

1307  1304  یورو

278281 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
امام حسین )ع(:

ــتی انجام می دهد نه  حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی، زیرا مؤمن نه کار زش
به عذر خواهی می پردازد، اما منافق، همه روزه بدی می کند و به عذرخواهی می پردازد.

نگاهی به زندگی پابلو نرودا،به بهانه جشن های ادبی در روزتولدش

روزشمار انقالب اسالمي منبع معتبري براي عالقمندان به تاریخ

كنسرت گروه موسیقي »نوژان« در حوزه هنری اصفهان اجرا شد
اصفهان

آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

39 °

36 °

21 °

15 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

حمید حقیقت
پابلو نرودا در 12جوالی 1904 در پاررال ش��يلی 
به دنيا آمد. نام اصل��ی او »نفتالی ريکاردو ريس« بود 
که بعدها به »پابلو نرودا« شهرت يافت؛ به گونه ای که 
می گويند »نفتالی« مربوط به پاررال شيلی است ولی 
نرودا مربوط به همه جهان اس��ت. وی از اوان جوانی 
استعداد خارق العاده ای در سرايش شعر داشت و سال 
1921 يکی از شعرهايش را در مجله ای چاپ کرد و 
دو سال بعد )1923( نخستين کتاب شعرش را به نام 
»شفق« منتشر کرد. دومين مجموعه شعرش را يك سال 
بعد با عنوان »بيست شعر عاشقانه و يك غمنامه« انتشار 
داد که شهرت بسياری برای او به بار آورد و تخيل پربار 
اوج ستايش و افتخار به عنوان کنسول شيلی به رانگون و خالق او را آش��کار ساخت. وی در دهه بيست در 

و بعد به کلمبو و جاوه اعزام شد. سالها وابسته سفارت 
ش��يلی در سنگاپور، بوئنس آيرس، بارسلونا، مادريد، 
پاريس، مکزيکو و... بود. در س��ال 1933 به ش��يلی 
بازگشت و در انتخابات 1945 به نمايندگی مجلس سنا 
برگزيده شد.  وی حتی نامزد رياست جمهوری شد که 
بعد به نفع دوست صميمی اش سالوادور آلنده کناره 
گيری کرد و برای پيروزی آلنده به تبليغات گسترده ای 
دس��ت زد و يکی از مبلغان اصل��ی او بود. پس از به 
قدرت رس��يدن آلنده وزير علوم و آنگاه سفير شيلی 
در پاريس شد. نرودا سال 1971 جايزه نوبل ادبيات را 
گرفت و پس از کودتای ضدمردمی ديکتاتور پينوشه و 
سرنگونی دولت آلنده)1973( چند روز بعد از کودتا، 

روز 23 سپتامبر درگذشت.

مسئول واحد تدوين تاريخ انقالب اسالمی حوزه 
هنری از انتشار جلد سوم روزشمار 15 خرداد خبر داد 
و گفت: اين مجموعه منبع معتبری برای عالقمندان به 
تاريخ انقالب محسوب می شود. ميرزا باقر عليان نژاد 
در گفتگو با ايرنا افزود: کاری که در اين حوزه انجام 
شده يك کار مرجع اس��ت و تا اين مقطع تاريخی، 

چنين مجموعه کاملی تهيه و تدوين نشده است. 
وی گف��ت: اي��ن روزش��مار به بررس��ی وقايع 
انق��الب از ابت��دای س��ال 1340 تا پايان س��ال 43 
می پردازد، ک��ه در اين مقطع زمانی حکومت وقت 
دس��تخوش تحوالت فراوانی بوده است.  عليان نژاد 
اظهار داش��ت: برای جمع آوری اسناد مربوط به اين 
روزش��مار يك محدوده تاريخی را مشخص کرديم 
که در آن تحوالت حکومتی و تعويض 5 نخس��ت 
وزير، زمينه های قيام 15 خرداد و پيامدها و بازتاب 
آن مورد بررسی قرار گرفته است. وی بيان داشت: از 
ديگر مباحثی که در اين روزشمار مورد بررسی قرار 
گرفت��ه رحلت آيت اهلل بروجردی بوده که در ابتدای 
سال 40 پس از رحلت ايشان و طرح مرجعيت امام 
خمينی )ره(، رژيم از فرصت اس��تفاده کرده و بحث 

اصالحات ارضی و انقالب س��فيد را مطرح می کند 
و همزم��ان برای هدايت مرجعيت به بيرون از ايران، 
رژيم نامه تس��ليتی برای آيت اهلل حکيم در عراق به 
خاطر درگذش��ت مرحوم بروجردی ارسال می کند 
که وی به عنوان مرجع ش��يعيان پس از وی باش��ند. 
عليان نژاد افزود: يکی ديگر از مباحث قابل بررسی 
در اين مجموعه بحث انجمنه��ای واليتی و ايالتی، 
مبارزه 2 ماهه روحانيون با اين بحث، انقالب سفيد 
و مخالفت روحانيون با آنها، قضيه مدرسه فيضيه قم 
و طالبيه تبريز و يورش مأموران رژيم و به ش��هادت 
رس��اندن جمعی از اين طالب نيز مورد بررسی قرار 

گرفته است.
ب��ه گفته مس��ئول واحد تدوي��ن تاريخ انقالب 
اسالمی حوزه هنری، سخنرانی امام خمينی )ره( در 
عاشورای 42 و دس��تگيری ايشان، مهاجرت برخی 
علما، دستگيری و اعدام مبارزان، تحوالت سال 43، 
آزادی امام و بازگشت به قم، سخنرانی در خصوص 
کاپيتوالسيون، بازداشت و تبعيد ايشان به ترکيه، ترور 
حسنعلی منصور نخست وزير وقت و بر سر کار آمدن 
هويدا از ديگر مباحث مورد بررسی در اين روزشمار 

است. وی اين منبع را به دليل روزشمار بودن و ذکر 
منابع در زير هر خبر، برای محققان، فيلمسازان حوزه 
مس��تند و تاريخ مفيد خواند و گفت : برای تهيه اين 
مجموعه از تمام نشريات معتبر سالهای 1340 تا 43، 
کتابه��ا و خاطرات مبارزان و افراد مؤثر در واقعه 15 
خرداد که در 10 جلد بوده اس��تفاده کرده ايم. عليان 
نژاد گفت: از 9 جلد کتاب »قيام 15 خرداد به روايت 
اس��ناد ساواک« که توس��ط وزارت اطالعات منتشر 
شده و حاوی س��ندهای پنهان اين دوره و بولتنهای 
محرمانه ای از خبرگزاری ايرنا )پارس سابق( نيز بهره 
گرفته ايم که از تمامی اين اس��ناد و اطالعات حدود 

300 هزار فيش تهيه شده است. 
وی کار جمع آوری اين اطالعات و اس��ناد را از 
سال 76 تا 83 عنوان کرد و ادامه داد: 40 نفر کار جمع 
آوری مطالب اين مجموع��ه را انجام داده اند و کار 
نگارش آن نيز از سال 83 شروع شده که تا به امروز 
جلد اول و دوم آن منتشر شده و در حال حاضر نيز 
جلد س��وم آن که مربوط به رخدادهای پاييز 1340 
اس��ت توسط انتشارات س��وره مهر به زودی منتشر 

خواهد شد. 

حامد حقی
کنس��رت گروه موس��يقی »نوژان« با نام  »در 
امت��داد اصوات« به خوانندگی اميرحس��ين اميری 
در حوزه هنری اس��تان اصفهان برگزار ش��د. اين 
کنس��رت در چهار قس��مت با آهنگس��ازی سينا 
فرزادی پور و بابك رجبی به صورت موس��يقی و 
تصوير و در چهار دستگاه، شور، همايون، چهارگاه 
و ماهور برگزار شد.  در ابتدای برنامه تصاويری با 
اصوات اوليه چون باد، باران و رعد پخش ش��د و 
سپس گروه با نواختن سازهای کوبه ای، سيمی و 
کششی همچون تار، تارباس، عود، قيچك، قانون، 
تنب��ك، دف، دايره، کوزه، س��نتور و نی به اجرای 
برنامه پرداختند. تلفيق صداهای موجود در طبيعت 
همچون صدای پرندگان با انواع موسيقی همراه با 

افکت های بص��ری و آواز از ديگ��ر برنامه های 
اين گروه در طول برگزاری کنس��رت بود. اجرای 

موسيقی پژوهشی از قرن ششم و هفتم در قسمت 
پايانی کنس��رت و همچنين اجرای موسيقی دوره 
گردها با س��ازهای آکاردئون، س��ه ت��ار و فلوت 
ني��ز از ديگ��ر برنامه هاي��ی بود ک��ه در تنفس و 
 آنتراک های بين برنامه ها برای عالقه مندان اجرا 
ش��د. از نوازندگان ديگر در اين کنسرت می توان 
ب��ه محمدرض��ا نامدارپور و س��ينا ف��رزادی پور 
)س��ازهای کوبه ای(، بابك رجب��ی )تار(، مهدی 
زي��دی )تار ب��اس(، مه��دی افريچ��ه )قيچك(، 
اميرحسين مختاری )قانون(، حميد اللی )سنتور( 
و رسول عشوری )نی( اشاره کرد. از ديگر عوامل 
اين برنامه می ت��وان به مرتضی بصامی کارگردان 
تجسمی و احس��ان تحويليان طراح پوستر اشاره 

کرد.

کان��ون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان 
نامه های کودکان و نوجوانان استان آذربايجان شرقی 

خطاب ب��ه رهبر معظم انق��الب را در قالب کتاب 
منتش��ر می کند.  به گزارش ايرن��ا از کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان، بي��ش از 2هزار و 500 
کودک و نوجوان با ش��رکت در مسابقه ای با عنوان 
»دلنوش��ته های کودکان و نوجوانان خطاب به مقام 
معظم رهبری« به رهبر خود نامه نوشتند که هم اکنون 
داوری در مورد اين آثار در حال انجام است. حسين 
س��ليمی باهر مدير کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان آذربايجان شرقی در اين باره گفت: 
در ديدار با آيت  اهلل مجتهد شبستری نماينده ولی فقيه 
در استان و امام جمعه تبريز، گزارشی از اين مسابقه 
ارائه و مقرر شد منتخبی از آثار به همراه مقدمه ای با 

پيام رهبر معظم انقالب به زودی منتشر  شود. 
وی از تأکيد س��يدصادق رضايی رئيس هيأت 
مديره و مديرعامل کانون برای چاپ اين کتاب در 
واحد انتشارات کانون خبر داد و گفت: اين مسابقه 
از جمله برنامه های کميته کودک و نوجوان س��تاد 
دهه فجر انقالب اسالمی در بهمن ماه سال گذشته 
بود که کانون اس��تان آذربايجان آن را برگزار کرده 

بود.

برنامه کودک اتل متل ويژه فصل تابستان در 
شبکه استانی سيمای مرکز چهارمحال و بختياری 

تهيه و پخش می شود.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی صدا و س��يمای 
مرکز چهارمح��ال و بختياری: دک��ور اين برنامه 
در فضاي��ی ج��ذاب و متنوع ش��بيه فضای يك 
سياره طراحی شده است و مجری همراه سه آدم 
فضايی که از س��ياره ديگ��ری آمده اند به اجرای 

برنامه های شاد، متنوع و آموزشی می پردازند.

اتل متل با ساختار ترکيبی- نمايشی روزهای 
تابس��تان به غير از دوشنبه ها و جمعه ها در 68  
قس��مت 40 دقيق��ه ای از س��اعت 16 با حضور 

بچه ها در برنامه به روی آنتن می رود.
نمايش نقاش��ی های ارسالی کودکان، معرفی 
بچه ه��ای خوب، گ��زارش از مکان های اوقات 
فراغت بچه ها در تابس��تان و مسابقه رايانه ای با 
رقابت دو نفر از طريق تلفن از جمله بخش های 

اين برنامه هستند.

برنام��ه روي��ش وي��ژه مخاطب گروه س��ني 
نوج��وان در فص��ل تابس��تان از ش��بکه اس��تاني 
 س��يماي مرک��ز چهارمح��ال و بختي��اري پخش 

مي شود.
به گ��زارش رواب��ط عمومي صدا و س��يماي 
مرک��ز چهارمح��ال و بختي��اري: اي��ن برنام��ه با 
س��اختار ترکيبي- نمايش��ي و رويکرد اجتماعي 
تالش مي کند لحظاتی ش��اد، مف��رح و آموزنده؛  
متناس��ب با دغدغ��ه ه��ای فک��ری نوجوانان و 
ارائ��ه آم��وزش هاي مفيد ب��راي گ��ذر از دوران 
 نوجواني و ش��کل گيري هويت جواني را فراهم 

سازد. 
برنام��ه رويش در فضايي خارج از اس��توديو، 
در محيطي صميمي و با اجراي شاد و دوستانه دو 
دختر نوجوان در 68 قس��مت 15 دقيقه اي پخش 

مي شود. 
گ��زارش از محيط هاي آموزش��ي، فرهنگي- 
هنري، برنامه هاي ش��اد و متنوع، از فعاليت هاي 

مختل��ف نوجوانان، کتابخوان با اجراي نوجواناني 
که در کتابخانه حضور مي يابند و کتابي را مطالعه 
و خالص��ه آن را براي بينندگان بي��ان مي کنند و 
بيش��تر بدانيم ش��امل اطالعات جديد اينترنتي از 
دانستني هاي جهان، بخش هاي متنوع اين برنامه 

را تشکيل مي دهند.

دبي��ر انجمن قلم ايران گف��ت: با جمع آوري 
سلسه اطالعاتي در مورد زندگي شهيد جهان آرا، 
ن��گارش اين کت��اب در دس��ت تدوين اس��ت. 
راضي��ه تجار دبير انجمن قلم اي��ران درگفتگو با 
فارس با اش��اره ب��ه تدوين کتاب��ي در خصوص 
زندگي نامه ش��هيد محمد جهان آرا، اظهار داشت: 
با جمع آوري سلس��له اطالعاتي در مورد زندگي 
 شهيد جهان آرا مقدمات انتشار اين کتاب را آغاز 

کرده ايم. 
دبي��ر انجم��ن قل��م اي��ران ب��ا بي��ان اينکه 
ش��هيد  ش��خصيت  و  زندگي نام��ه  زمين��ه  در 
جه��ان آرا کاره��اي مؤث��ري ص��ورت نگرفت��ه 
اس��ت، گفت: کت��اب خاطرات ش��هيد جهان آرا 
 در قال��ب زندگي نام��ه داس��تاني منتش��ر خواهد

شد. 
وي با اش��اره ب��ه اين که اين کتاب توس��ط 
انتشارات انجمن قلم ايران منتشر مي شود، خاطر 
نشان کرد: به علت وسعتي که در زمينه خاطرات 
ش��هيد جهان آرا وجود دارد فعاًل زمان انتشار اين 

کتاب قابل پيش بيني نيست.
محمد جه��ان آرا در س��ال 1348 با ورود به 

کارهاي انقالبي، گروه ا... اکبر را راه  اندازي کرد 
و بعد از آش��نايي با گروه مخفي حزب ا... به اين 
گروه پيوس��ت ول��ي طولي نکش��يد، که اعضاي 
گروه توسط س��اواک شناسايي و دستگير شدند. 
در جريان اين دستگيري، محمد جهان آرا به يك 

سال زندان محکوم شد.
محم��د پس از آزاد ش��دن از زندان دس��ت 
از فعاليت ه��اي انقالب��ي برنداش��ت و با حضور 
در گ��روه منصورون، تمام تالش خ��ود را براي 
پيروزي انقالب انجام داد. بعد از سقوط خرمشهر 
و ب��ه دنبال آن، عزل بن��ي صدر از فرماندهي کل 
قوا، مرحله جديدي از جنگ آغاز شد. اولين گام 

شکستن محاصره آبادان بود. 
ب��ه دنبال اي��ن پيروزي مه��م، در مهر 1360 
محم��د جه��ان آرا ب��ه هم��راه تعداد ديگ��ري از 
فرماندهان جن��گ در روز هفتم مهر عازم تهران 
ش��دند تا گزارش عملکرد نيروها را به حضرت 
ام��ام خمين��ي )ره( بدهند اما در ميان��ه راه بر اثر 
س��قوط هواپيماي پ��رواز هرکولس س��ي-130 
نيروي هوايي ارتش ايران، به مقام ش��هادت نائل 

آمدند. 

نام پدر: هيبت ا...         متولد: 1332       تاریخ شهادت: 1359/10/10
فرازهایی از زندگی نامه شهید:

شهيد فرج ا... صالحی در سال 1332 در خانواده ای مذهبی و متدين در روستای )چليچه( چشم به جهان 
گش��ود. دوران کودکی و تحصيالت خود را در همان روس��تا سپری کرد و بعد از آن وارد دانشگاه اصفهان 
شد. شهيد صالحی قبل از انقالب، فعاليتهای انقالبی زيادی داشتند و در توزيع اعالميه های امام، نقش مهمی 
داشتند. به طوری که تحت تعقيب ساواک قرار گرفت. بعد از انقالب و با ناامن شدن غرب کشور به صورت 
داوطلبانه به غرب کشور اعزام می شوند تا اينکه در تاريخ 1359/10/10 در اثر جراحاتی که در درگيری با 

منافقين، برداشته بود به شهادت رسيد.

شهيد فرج اهلل صالحی

کودکان در جهان بين

نوجواني در جهان بين سپري مي شود

کتاب زندگي نامه شهيد محمد جهان آرا 
در دست تدوين است

روزی بود...

رسانه

نامه هاي کودکان و نوجوانان به رهبر معظم انقالب کتاب مي شود  

کتاب القانون في الطب ابوعلي سينا، دانشمند 
و حکيم برجس��ته ايراني، براي نخستين بار به 
ص��ورت کامل به زبان چيني ترجمه و منتش��ر 
شد. به گزارش ايرنا،اين کتاب توسط پروفسور 
جو مينگ از اساتيد دانشکده داروسازي دانشگاه 
پزش��کي پکن از زبان انگليس��ي به زبان چيني 
ترجم��ه و در ماه ژوئن س��ال جاري توس��ط 
انتش��ارات بهداش��ت خلق - پکن در سه هزار 
نس��خه چاپ و منتشر ش��د. اين کتاب داراي 
چهار فصل به انضمام زندگينامه ابوعلي سينا و 
تصاويري از ترجمه هاي انگليسي و آلماني آن 
با سيصد و هفتاد و يك هزار کاراکتر چيني در 

299 صفحه است.
باتوجه به اينکه در ط��ول تاريخ؛ مبادالت 
پزش��کي و داروهاي س��نتي بين چين و ايران 
ادامه داش��ته است، کتاب قانون ابن سينا نيز در 
اين کشور مش��هور و مورد توجه دانشمندان و 
دانشکده هاي طب سنتي چين بوده و بخشهايي 
از اين کت��اب در مقاطع مختلف ب��ه اين زبان 
ترجمه و منتش��ر شده است. اين براي نخستين 
بار اس��ت که متن کامل کتاب قانون ابن سينا به 

زبان چيني ترجمه و منتشر شده است. 

انتشار کتاب »قانون« 
ابوعلي سينا

به زبــان چينــي 


