
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری و خدمات امور مشترکین تعدادی از 
شهرستان های استان را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از محل اعتبارات جاری از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصات دو مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد)ریال(تضمین )ریال(شرحشماره مناقصه

بهره برداری و خدمات امور مشترکین 89-2-173
65/000/0001412/134/234گلپایگان و گوگد

23/000/000448/943/021بهره برداری و خدمات امور مشترکین گلشهر89-2-174

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/5/7
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/5/10

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

شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد قسمتی از پروژه های تأمین آب 
آشامیدنی روستایی را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری در 
نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرکرد را با برآورد 
اولیه 40 میلیارد ریال، به پیمانکار بومی ذیصالح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای 
پیمانکاری دارای صالحیت دعوت می شود جهت دریافت مدارک ارزیابی به اداره 

کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مراجعه نمایند.
نشانی محل تحویل اسناد: شهرکرد- بلوار آیت ا... طالقانی- خیابان سعادت- کوچه 
)3(- پالک )1( اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس )معاونت مهندسی 

و امور یادمانها(
تلفن: 2226163-2226164

آخرین مهلت دریافت مدارک ارزیابی: 89/5/5

1( محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهادی: شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- شرکت آب 
و فاضالب روستایی- امور پیمانها ضمناً ارائه فیش واریز مبلغ 150/000 ریال به حساب 2175211502003 
سیبا نزد بانک ملی زمان به منظور دریافت اسناد بدیهی است ارائه معرفی نامه کتبی برای نماینده پیمانکار 

جهت دریافت اسناد الزامی است.
2( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت 89/5/4

3( مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری )ساعت 14( روز شنبه مورخ 89/5/16
4( زمان بازگشایی پیشنهادات: رأس ساعت 8:30 صبح مورخ 89/5/17 در محل شرکت می باشد و از 
شرکت کنندگان دعوت بعمل می آید در جلسه بازگشائی پاکتها مالی شرکت نمایند. بدیهی است حضور 

نماینده پیمانکار با در دست داشتن معرفی نامه در جلسه بالمانع می باشد.
5( هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6( مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه شده از تاریخ آخرین مهلت ارائه پاکت پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می 
باشد.

 WWW.abfar-chb.ir یا سایت شرکت iest.mporg.ir سایت ملی مناقصات به آدرس

مدت اجراء محل اجراءموضوع مناقصه
نحوه ی محاسبه صالحیت موردنیازبه ماه 

مبلغ ضمانت نامه مبلغ برآورد به ریالبراساس
شرکت در مناقصه

خرید تضمینی آب سالم 
و بهداشتی برای شرب 

مشترکین روستایی

شهرستانهای 
فارسان و 
کوهرنگ

24
شرکتهای خدماتی کد 

2 و 7  و شرکتهای رشته 
آب رتبه 5

3/290/100/00016/500/000مترمکعب

تجدید مناقصه عملیات 
اجرایی شبکه توزیع آب و 
نصب انشعابات تعدادی از 

روستاهای مجتمع میهه

شهرستان 
2کوهرنگ

شرکتهای دارای رشته 
آب پایه حداقل 5 و 

پیمانکاران دارای رتبه 
آب پایه 3

فهرست بهاء 
893/380/46310/000/000ابنیه سال 88

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 189/1112
فراخوان آگهی ارزیابی پیمانکاران

روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان چهارمحال و بختیاری

صفـحهصفـحه
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در حوزه ورزش؛ رشته فوتبال 
يکي از مباح��ث جنجالي از 
سوي محافل خبري شناخته 
ش��د، چرا که در اي��ن وادي، 
 نام کس��اني به مي��ان آمد که 
هيچ ک��س تص��ور نمي کرد، 

روزي نام اين افراد به عنوان واسطه هاي اسمي از سوي مراجع قضايي 
و امنيتي اعالم ش��ود و آنها به دليل دخل و تصرف در قرارداد برخي 

بازيکنان، مورد پيگرد قضايي قرار گيرند ...
  ورزش / ادامه در  صفحه 7

معاون عمرانی استاندار اصفهان 
گفت: دولت اجازه فروش 380 
ميليارد ريال اوراق مشارکت به 
منظور اجرای طرح بهشت آباد 
را ب��ه ش��رکت آب منطقه ای 

اصفهان داد ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

اين روزها در کوچه و خيابان 
و پارکه��ای ش��هرها و حتی 
در روس��تاها ه��م آدمهايی را 
می بينيم که با روزها و ماهها 
و سالهای قبل فرق کرده اند. 
 پس��رهايی که موهايش��ان را 

سيخ سيخ کردند، شلوارهايی پوش��يده اند که پاره و دمپای شلوارها 
ريش ريش شده اند، در دل سرما برای آنکه بگويند بعله ما هم هستيم 
لباس��های تنگ و آستين کوتاه می پوشند و شرم آورتر آنکه زير ابرو 

می گيرند و لبهايشان را هم ... واقعًا از همه مردها بابت... 
جامعه / ادامه در  صفحه 3

 الریجاني:
 امریکا عامل اصلي حادثه تروریستي 
زاهدان است  

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي: 
رهبــر معظم انقالب، بیشترین نقش را در 
ترویج فرهنگ قــرآني داشته اند  

استان اصفهان ظرفیت پذیرش 100 هزار 
نفر از جمعیت تهران را دارد  

صفحه 2

به منظور تسهیل تردد معلوالن؛
معابر چهارمحال و بختیاري 

مناسب سازي مي شود

بازار دالالن در لیگ 89 چگونه 
رقم خورد؟!

جــعل هــویت با مـــدگرایی

صدور مجوز فروش 380 میلیارد 
 ریــــال اوراق مشـــارکت 

در طرح بهشت آباد 

معاون سياسي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري 
گفت: معابر چهارمحال و بختياري به منظور تسهيل 
تردد معلوالن مناسب س��ازي مي ش��ود. به گزارش 
فارس از ش��هرکرد، مراد کاظمي در مراس��م افتتاح 
نمايشگاه توانمندي هاي مددجويان و معلوالن اين 
اس��تان اظهار داش��ت: آنچه مددجويان و معلوالن 
تحت پوشش سازمان بهزيستي در اين نمايشگاه به 
معرض ديد بازديدکنندگان گذاشته اند، بيانگر همت 
واال و اراده مستحکم آنان است.  وي افزود: معوالن 
در بسياري از زمينه ها الگوپذيري مناسب و موفقي 
براي اقشار جامعه محس��وب مي شوند. کاظمي بر 
ضرورت ارائه تسهيالت به معلوالن تحت پوشش 
سازمان بهزيستي تأکيد کرد و گفت: برهمين اساس 
توج��ه به مطالبات معلوالن و افراد تحت پوش��ش 
س��ازمان بهزيس��تي در رفع موانع و مشکالت آنان 
تأثيرگ��ذار خواهد بود. کاظم��ي ادامه داد: جامعه و 
س��ازمان ها بايد تمهيدات الزم در راستاي افزايش 
عزت نفس اين افراد را از طريق ايجاد شغل مناسب، 
رس��يدگي به مسائل اجتماعي و حقوقي، ازدواج را 
فراه��م کند. وي بر ضرورت مناسب س��ازي معابر 
عمومي در استان تأکيد کرد و گفت: برهمين اساس 
توجه به نحوه س��اختار فيزيکي ادارات، سازمان ها، 
معابر و پياده روها در راس��تاي فراه��م آوردن رفاه 
عمومي معلوالن مس��تلزم تالش گسترده مسئوالن 
است که خوشبختانه اقدامات مناسبي در دستور کار 
قرار گرفته است. کاظمي تأکيد کرد: مناسب سازي 
پياده روها، راهروها، پله ها، درها، پارکينگ و راه هاي 
قابل دسترسي از مهم ترين موضوعاتي است که اين 
کميته پيگيري مي کند تا ش��رايط براي افراد نيازمند 
براي دسترس��ي و امکان اس��تفاده همچ��ون افراد 
ع��ادي فراه��م آيد. وي اضافه کرد: ب��ه هر حال به 
نظر مي رسد توجه مسئوالن به روند مناسب سازي 
تجهيزات اماکن و معابر عمومي به نوعي احترام به 
توانمندي افراد معلول اس��ت و تالش در اين راستا 
نيز در مسير حضور پررنگ معلوالن در جامعه تأثير 

منابه سزايي دارد. 
: ای
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وزي��ر ام��ور خارج��ه انگليس ب��ه همت��اي آمريکايي خود اع��الم کرد 
ک��ه هيچ گونه ش��واهدي مبني ب��ر آن وجود ن��دارد ک��ه آزادي مظنون 
بمب گ���ذاري الکربي ب��ا قرارداد نفتي بريتيش پتروليوم ارتباط داش��ته 
اس��ت. به گزارش فارس ب��ه نقل از خبرگزاري فرانس��ه، »ويليام هيگ« 
در نام��ه اي به »هيالري کلينتون« در خص��وص انتقادهاي دولت آمريکا 
از ش��رکت بريتيش پتروليوم و متهم کردن اين ش��رکت در مشارکت در 
آزادي »عبدالباس��ط المقرحي« اعالم کرد که هيچ گونه شواهدي مبني بر 
آن وجود ن��دارد که آزادي مظنون بمب گذاري الکرب��ي با قرارداد نفتي 
بريتيش پتروليوم ارتباط داش��ته است. وي تصريح کرد که دولت جديد 
ائتالفي انگليس بر اين باور اس��ت که آزادي المقرحي که در اوت س��ال 
گذش��ته ميالدي صورت گرفت، يك اشتباه بوده است اما تأکيد کرد که 
مقامات اس��کاتلندي که تصميم به آزادي المقرحي گرفته اند، کار خود را 
به درس��تي انجام داده اند و ادعاه��اي آمريکا را مبني بر آنکه غول بزرگ 
نفتي انگليس )BP( براي حفظ قرارداد با ارزش نفتي با ليبي، خواس��تار 

آزادي المقرحي شده است، رد کرد.
هيگ در نامه خود به کلينتون اينگونه نوش��ت: هيچ گونه شواهدي وجود 
ندارد که به هر ش��کلي اتهاماتي مبني بر مش��ارکت بريتيش پتروليوم در 
تصميم اجرايي اس��کاتلند براي آزادي المقرحي به داليل انسان دوستانه 
در س��ال 2009 را ثاب��ت کن��د و همچنين هيچ گونه پيش��نهادي مبني بر 
آنک��ه بخش اجرايي اس��کاتلند تصميم گرفت تا المقرح��ي را آزاد کند 
تا به اين وس��يله قراردادهاي نفتي بريتيش پتروليوم را تس��هيل بخش��د، 
وجود ندارد. بر اس��اس اين گزارش، المقرحي، تنها مظنون بمب گذاري 
هواپيم��اي آمريکايي بر فراز الکربي در س��ال 1988 اس��ت که منجر به 
کش��ته ش��دن270 نفر شد. وي در اوت سال گذش��ته به دليل رنج بردن 
از س��رطان و اينکه تنها چندماه به زندگي وي باقي نمانده بود، به داليل 

انسان دوستانه آزاد شد.

اس��ناد و مدارك به دست 
آمده توسط مقامات اردني 
نشان مي دهد، برادر رئيس 
خودگ��ردان  تش��کيالت 
فلس��طين ت��الش داش��ته 
بيش از ي��ك ميليارد دينار 
از اردن اخت��الس کن��د. به 
گزارش فارس ب��ه نقل از 
فلس��طين  آژان��س خبري 
ادع��اي  برخ��الف  آالن، 
تش��کيالت  دس��تگاه هاي 

خودگردان و شخص محمود عباس رئيس اين تشکيالت در مبارزه با مفاسد 
اداري و اجتماعي و رانت خواري، مقامات اردني اخيرا به مدارك مستندي 
دس��ت يافته اند که نشان مي دهد، احمد عباس برادر محمود عباس، طي ماه 
ژوئن گذشته تالش داشته با پرونده سازي و جعل اسناد يك ميليارد و 208 
ميلي��ون دينار اردني اختالس کند. در اين پرونده عالوه بر عباس نام فرزند 
وي، عامر هم مش��اهده مي ش��ود که به همراه پدرش حس��اب مشترکي در 
بانك هاي اردن داش��ته و تالش داشتند با استفاده از اين حساب بانکي مبلغ 
فوق را به کرانه باختري انتقال دهند. اين پرونده اکنون در حال بررس��ي در 
مراجع قضايي اردن اس��ت و عباس و عامر براي اداي برخي توضيحات به 
دادگاه اردن فراخوانده ش��ده اند. پيش از اين نيز خبرهايي در زمينه دس��ت 
داشتن خانواده عباس از جمله فرزندان وي در مفاسد اداري و رسوايي هاي 

مالي و سياسي به ويژه با طرف هاي آمريکايي منتشر شده بود.

هکرهای ترکيه ای تا کنون اطالعات مربوط به حساب بانکی و کارتهای 
اعتب��اری بي��ش از 32 ه��زار کاربر اس��رائيلی را در س��ايتهای دولتی و 

دانشگاهی رژيم صهيونيستی هك کرده اند.
ب��ه گزارش مهر به نقل از يديعوت آحارونوت، منابع اس��رائيلی از فاش 
شدن اطالعات بانکی و کارت اعتباری 32 هزار و 651 کاربر صهيونيست 
در س��ايتهای اينترنتی دولتی و دانش��گاهی رژيم صهيونيستی خبر دادند. 
بر اين اس��اس، اين اسامی مربوط به کاربران بيش از 140 پايگاه اينترنتی 
دولتی و بيش از 300 پايگاه اينترنتی دانش��گاهی رژيم صهيونيس��تی می 
ش��ود. اين در حالی اس��ت که بيش��تر اطالعات و گذرواژه های مذکور 
مربوط به کاربران پايگاههای تجاری رژيم اس��رائيل می شود. در همين 
حال مقام های اس��رائيلی، ترکيه را مسئول فاش شدن اطالعات شخصی 
اين کابران دانسته اند. صهيونيست ها علت اين حمله سايبری به کابران 
اس��رائيلی را داليل مذهبی عنوان کرده اند. خاطرنش��ان می شود که در 
پی کشته شدن 9 شهروند ترکيه در حمله نظاميان صهيونيست به کاروان 
کمك رسانی به غزه، احساسات ضدصهيونيستی در بين مردم اين کشور 

به شدت افزايش يافته است.

وزارت  س��خن��گ����وي 
اموخارجه س��وئيس اعالم 
کرد که ليوبا لئو اگوس��تي 
سفير اين کش��ور در ايران 
تنها از س��وي پليس تحت 
کنترل قرار گرفته بود و به 
نشده  بازداشت  وجه  هيچ 
است. گزارش گروه اخبار 
صوت��ي و تصوي��ري ايرنا 
ب��ه نقل از مناب��ع اينترنتي 
حاکيست: اين مقام وزارت 
امورخارجه سوئيس تأکيد کرد که سفير سوئيس در ايران طي يك سفر و 
جابه جايي به دليل اينکه هويتش براي پليس شناخته نشده بود، براي مدتي 
تحت کنترل بود و اصال بازداشت نشده است. وي تاکيد کرد که اين کنترل 
هيچ پيامد و عواقبي در روابط دو کش��ور ايران و س��وئيس ندارد. پيش از 
اين رامين مهمان پرست سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران اعالم کرد که خبر دس��تگيري س��فير سوئيس به شکلي که برخي از 
سايت ها منتش��ر کرده اند، صحت ندارد. سخنگوي وزارت امور خارجه 
در ارتباط با خبر منتش��ر ش��ده در برخي از سايتهاي خبري در خصوص 
بازداشت سفير سوئيس در يکي از شهرهاي خراسان شمالي گفت: خبر به 
گونه اي غير دقيق و خالف وافع منعکس شده و چنين حادثه اي به شکلي 

که توسط برخي از سايتها منتشر شده است، صحت ندارد.

سراسری

سید عیسی حسینی مزاری
علل و عوامل مختلف��ی در ايجاد تنش 
ميان افغانس��تان و ايران وجود دارد که 

شامل:
سید عیسی حسینی مزاری

ایجاد تنفر عمومی علیه ایران
اجانب ب��ه اين امر واقف ش��ده اند که 
دولت افغانس��تان ولو خود بخواهد اما 
جدای از شخصيت ها و مردم افغانستان 
نمی تواند مس��ير جداگانه ای را مش��ی 
نمايد بنابراين با دنب��ال نمودن جنجال 
آفرين��ی عليه ايران، ت��الش دارند به دو 

هدف عمده دست پيدا نمايند:
هدف اول

مواضع حامد ک��رزی در رابطه با حفظ 
روابط با همس��ايه ها، اگر چه ناش��ی از 
هوش و تدبير سياس��ی و مديريتی وی 
اس��ت اما اگر معتقد ب��ه عالقه و تمايل 
قلبی وی در اين راس��تا نباشيم، خواهی 
نخواهی مبتنی بر خواست های داخلی 
نيز همت و چون وی اين احس��اس را 
دارد که اکثر قريب به اتفاق ش��خصيت 
های جهادی،  سياس��ی، احزاب و گروه 
های اسالمی، ديد ويژه و مثبتی نسبت به 
جمهوری اسالمی ايران دارند، ولو خود 
نخواهد، صرف توجه به همين خواست، 
آقای رئيس جمه��ور را وامی دارد تا از 
همس��ايگی ايران حسن استفاده بنمايد. 
ت��الش در جهت دام��ن زدن به ذهنيت 
منفی نسبت به جمهوری اسالمی ايران و 
حداقل ايجاد فضای رعب و وحشت و 
ترساندن برخی از شخصيت ها و وادار 
نمودن آن ها به سکوت و عدم واکنش، 
اين اتکای مواضع کرزی را از ميان برده 
و وقتی رئيس جمهور، ش��اهد باشد که 
ش��خصيت ها و گروه های حامی وی، 
از ايران نه تنها دل خوشی ندارند که از 
آن متنفرن��د و يا حاضر به بروز و ظهور 
مواضع مثبت نس��بت به ايران نيس��تند، 
ممکن به نظر می رس��د که وی هم در 
رويکرد سياسی خود نسبت به همسايه 

غربی کشور تغيير ايجاد نمايد.
هدف دوم

بيگانه ها، متوجه ش��ده اند که حتی اگر 
موضع دولت، س��ران و شخصيت های 
اس��المی افغانستان، نسبت به ايران بد و 
نامناسب باشد و همه آنان مطابق نظر آن 
ها عمل نمايند اما مردم در موضعگيری 
با دولت هماهنگ نباشند بلکه برعکس، 
بيش��ترين ديد مثبت ميان مردم نس��بت 
ب��ه ايران وجود داش��ته باش��د، به هيچ 
وجه نيات اجان��ب، عليه ايران از خاك 
افغانستان تحقق پذيرفتنی نمی شود. چه 
اينکه در اين صورت، نه تنها هيچگونه 
بس��تری برای يك چني��ن اهدافی عليه 
همسايه غربی، در افغانستان مهيا نيست 
که چه بس��ا در صورت احس��اس مردم 
از اين نيات، با عکس العمل شديد ملی 
مواجه شوند. اين است که تغيير ذهنيت 
مردم افغانس��تان نس��بت به ايران، برای 
خارجی ه��ا از اولويت ب��اال برخوردار 
اس��ت و حاضرند هزينه های سرس��ام 
آوری را در اي��ن رابطه متحمل ش��وند، 
ت��ا در ص��ورت توفيق به اي��ن هدف، 
اهداف بعدی را دنبال نمايند و آنگاه نه 
تنها مخالفت مردم افغانس��تان را در پی 
نداشته باشند که  حمايت ميليونی افغان 
ه��ا را نيز به همراه خواهند داش��ت. از 
اين رو به زعم بدخواهان، دامن زدن به 
شايعه اعدام مهاجران در ايران و حيثيتی 
س��اختن آن، می تواند زمينه دور شدن 
افغانستان از ايران و بلکه ايجاد دشمنی 
ميان دو دولت وملت همسايه را فراهم 

نمايد.
ــال  اعم دادن  ــرار  ق ــعاع  ش ــت  تح

جنایت کارانه خارجی ها
تحت ش��عاع قراردادن کش��تار افغان ها 
توس��ط نيروهای خارج��ی و ورود بی 
ادبان��ه آنه��ا در درون خان��ه افغان ها و 
دس��تگيری و زندانی نمودن صدها تن 
هموط��ن، ازديگر دالي��ل جنجال های 
تبليغاتی اخير اس��ت که دس��ته ديگری 
از صاح��ب نظران اذعان ب��ر آن دارند. 
چنانچه وجود يك چنين مش��کالتی از 
س��وی نيروهای خارج��ی، بارها مورد 
اعتراض عمومی قرارگرفته، تاجايی که 
افکار و اذهان عام��ه داخلی و خارجی 

را تحت تأثير قرارداده، فش��ار مضاعفی 
عليه خارجی های حاضر در افغانستان 
ايجاد نموده است. اما وجود يك سوژه 
تبليغات��ی ديگر که بتواند افکار افغان ها 
را از اي��ن همه بی بندوباری و تجاوز به 
عنف نيروهای نظامی خارجی، منحرف 
س��اخته، چند روزی به خود مش��غول 
نماي��د و دس��ت تصميم گيرن��دگان و 
عامالن سياست های غربی درافغانستان 
و منطق��ه را ب��از گذاش��ته، در فض��ای 
پرهياهوی تبليغات��ی، به اهداف از پيش 
تعيين ش��ده خود برسند بسيار ضروری 
احساس شده و اين س��وژه، در شرايط 
فعل��ی، بهت��ر از تبليغ��ات فراگير عليه 
جمهوری اس��المی ايران، چيز ديگری 

نخواهد بود.
ــکالت  ــراردادن مش ــعاع ق تحت ش

فراگیر داخلی
به فراموشی س��پردن مشکالت داخلی، 
اعم از فس��اد اداری، نا به س��امانی های 
سياس��ی، عدم تأمين حقوق شهروندی، 
وضعيت اقتصادی م��ردم، وضعيت راه 
ه��ای مواصالت��ی، بهداش��ت، تعليم و 
تربيت، ش��رايط بد زنداني��ان افغان در 
زندان های کش��ور و زندان های تحت 
نظ��ارت غربی ه��ا، و ده ه��ا وصد ها 
مش��کل ديگر نيز ب��ی ارتباط با اين جو 
تبليغاتی مسموم نيس��ت. به بيان ديگر، 
بانيان پيگيری جنج��ال های اخير عليه 
اي��ران، ت��الش دارند اف��کار عمومی را 
مش��غول نموده مانع فکر کردن افغان ها 
به مش��کالت اساس��ی داخلی و مسايل 
مربوط به خارجی ها ش��وند. زيرا يکی 
از ش��عارهای غرب��ی ه��ای حاضر در 
افغانستان، تامين امنيت و بهبودی شرايط 
زندگی م��ردم درعرصه ه��ای مختلف 
اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  سياسی، 
بهداشت بود اما اينك مردم نه تنها به اين 
آمال نرس��يده اند که فرسنگ ها فاصله 
دارند و مس��لماً عامل اين عقب مانی و 
دور شدن از زندگی مطلوب نسبی را کم 
کاری، بی توجهی و يا تعمد غربی ها می 
دانند و به همين منظور خارجی ها برای 
در ام��ان مان��دن از تمرکز اعتراض ملی 
افغان ها ، نياز به انحراف اذهان دارند که 
يکی از راه های اين انحراف، برپا نمودن 
جنجال تبليغاتی عليه جمهوری اسالمی 

ايران است.
ــی و ایجاد نا  ــی داخل ــدید نا امن تش

بسامانی منطقه ای
گروهی از آگاهان نيز اين ايده را همواره 
بروز داده اند که ممکن اس��ت حلقاتی 
درص��دد ن��ا امن ک��ردن منطقه باش��ند 
حال چ��ه از راه ترورها وعمليات های 
انتحاری و چه از طريق ايجاد تنش های 
اجتماع��ی، فرهنگی و بعيد به نظر نمی 
رس��د که س��ازمان دهندگان تحرکات 
تبليغ��ی عليه جمهوری اس��المی ايران، 
به دنب��ال اين ه��دف حرک��ت کنند و 
چون می دانند که از يکسو ممکن است 
دس��ته جات ديگری از اتباع کش��ور، از 
توهين و هتاکی نس��بت به رهبر بزرگ 
مذهبی خ��ود يعنی حضرت امام خامنه 
ای بر آشفته ش��ده، در پاسخ به عامالن 
اين حرکت سخيف، وارد صحنه شوند 
که نتيجه طبيعی اي��ن روند، برافروخته 
ش��دن آتش نف��اق داخل��ی خواهد بود 
و از س��وی ديگرتبليغ��ات و تظاهرات 
افغانی ها در کابل، تأثير مستقيم بر روی 
روحيه ايرانی ها گذاشته چه بسا ممکن 
اس��ت حتی برخ��ی ادارات و نهادهای 
اين کشور ، سخت گيری هايی را عليه 
مهاجران افزايش دهند و نيز دسته جات 
و گروه هايی که آنها نيز قطعا سروسری 
با محافل خارجی خواهند داشت و بی 
ارتباط با س��ازمان دهن��دگان اصلی اين 
ماجرا نخواهند بود، به صورت سازمان 
يافته، اهرم های فشار عليه مهاجران مقيم 
ايران را به کار گرفته و برای رس��يدن به 
اي��ن هدف، حتی از کش��تن و ضرب و  
ش��تم عمدی افغان های مهاجر نکنند، 
آن��گاه از اين وضع بهره ب��رداری های 
تبليغاتی بيش��تر نموده و به اين ترتيب 
تنش بين دوکشور را به حد اعال افزايش 
دهند و بس��تر را برای سؤ استفاده های 

بعدی اجانب فراهم نمايند.
پايان

ایران، افغانستان و جنجال های تحمیلی
)قسمت اول(

وزیر خارجه انگلیس:
بریتیش پترولیوم هیچ  نقشي در 

آزادي مظنون »الکربي » نداشته است

تنش در روابط تل آویو-آنکارا
هکرهای ترکیه ای اطالعات بانکی 32 

هزار کاربر اسرائیلی را هک کردند

  دولت سوئیس بازداشت سفیر خود 
در تهران را تکذیب کرد  

اختالس یک میلیاردي احمد عباس

جهان نما نصف النهار

پایتخت

ایران

سرپرس��ت معاون��ت برنام��ه ريزی اس��تانداری 
اصفهان گفت: اين اس��تان ظرفيت پذيرش 100 
هزار نف��ر در قال��ب 25 هزار خان��وار جمعيت 
تهران را دارد. به گزارش ايرنا، عليرضا همدانيان 
افزود: بعد از س��ازمان ميراث فرهنگی، پيش��نهاد 
انتقال وزارت راه و ترابری، وزارت نيرو، وزارت 
صنايع و فرهنگ و ارشاد اسالمی به اصفهان ارائه 

شده است. 
رئيس س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری اس��تان اصفهان نيز گفت: انتقال اين 
سازمان برای اصفهان اهميت و فوايد زيادی دارد 
و اين استان می تواند جايگاه خود را در کشور به 
دست آورد. اسفنديار حيدری پور افزود: حضور 
س��ازمان ميراث فرهنگی و پژوهشکده هنرهای 
دستی و س��نتی سبب توسعه اين بخش در آينده 

نزديك می شود. 
مديرعامل بانك ملی اصفهان هم در اين نشست 
گفت: بانك ملی بازوی سياستی دولت است که 
با تمام توان برای تسهيالت کارمندان انتقال يافته 

به اصفهان تالش می کند. 
س��عيد صالح ودادی افزود: اي��ن بانك برای اين 
کارکنان ح��دود هفت ميليون توم��ان وام خريد 
خ��ودرو، 5 ميليون توم��ان برای کارگش��ايی و 
دو ميلي��ون توم��ان ب��رای تس��هيالت کاال ارائه 
می دهد و کارمندان با ارائه س��ند زمين يا پروانه 
س��اختمان می توانند وام مس��کن دريافت کنند. 

مديرعامل بانك ملی اصفهان گفت: اس��امی اين 
کارکن��ان به اين بانك اعالم ش��ده و اين افراد با 
افتتاح حس��اب در آينده نزدي��ك وام های خود 
را دريافت می کنند. معاون پش��تيبانی و توس��عه 
مناب��ع انس��انی اس��تانداری اصفهان ني��ز گفت: 
معاونت صنايع دستی س��ازمان ميراث فرهنگی، 
 گردش��گری و صنايع دستی در بين دستگاه های 
 پايتخ��ت نش��ين، خط ش��کن خ��روج از تهران

است. 

ف��رزاد زيويار اف��زود: با توجه ب��ه ظرفيت های 
باالی گردش��گری اس��تان اصفهان و عزم دولت 
برای اجرای طرح تمرکززدايی از تهران، معاونت 
صنايع دس��تی س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دس��تی و گردش��گری کش��ور به اصفهان منتقل 
ش��د. وی تأکيد کرد: تهران از نظ��ر جمعيتی به 
حد اش��باع رسيده و با حوادث احتمالی همچون 
زلزله مواجه اس��ت، لذا تمرکززدايی از اين شهر 

يك تصميم ملی است.

استان اصفهان ظرفیت پذیرش 100 هزار نفر 
از جمعیت تهران را دارد  

فرمانده نيروی انتظامی تأکيد کرد: مسائل و مشکالت امنيتی را بايد 
ب��ا راهکاره��ای اجتماعی حل کرد و به جای امنيتی کردن مس��ائل 
اجتماعی، بايد به اجتماعی کردن مسائل امنيتی بپردازيم. به گزارش 
واح��د مرکزی خبر، س��ردار احمدی مق��دم در همايش ملی امنيت 
و انضباط اجتماعی با اش��اره به اتفاقاتی که هفته گذش��ته در بازار 
ته��ران روی داد، گف��ت: برای برخورد با اي��ن اتفاقات دو رويکرد 
امنيتی و اجتماعی متصور بود و با اين مس��أله از طريق راهکارهای 
اجتماعی و شنيدن انتقادها و حل مشکالت برخورد شد. وی افزود: 
راه��کار ديگر اين بود که مس��أله امنيتی ش��ود و با بگي��ر و ببند با 
اين مس��أله برخ��ورد کنيم که اين نوع برخ��ورد پرهزينه، کم نتيجه 
 و بس��يار ناپايدار اس��ت و امنيت جامعه محور را مخدوش خواهد 

کرد. 
فرمان��ده نيروی انتظامی با اش��اره به تح��والت اجتماعی از جمله 
توس��عه فضای مجازی، تحوالت خانواده، ناهنجاری های اجتماعی 
و افزاي��ش مصرف مواد روان گردان، بر اس��تفاده پليس از فناوری 
های جديد و روش های دانش بنيان، افزايش مش��ارکت اجتماعی 
 و توس��عه ظرفيت های قانونی متناس��ب با تهدي��دات جديد تأکيد 

کرد. 

نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��المي دول��ت را موظ��ف کردند در 
راس��تاي مقابل��ه ب��ا اقدام��ات کش��ورهاي س��لطه گر کش��ور را در 
 عرصه ه��اي مختلف فناوري هس��ته اي صل��ح آميز ب��ه خوداتکايي 

برساند. 
به گزارش ايرنا، نمايندگان در جلسه علني مجلس بررسي طرح صيانت 
از دس��تاوردهاي صلح آميز هس��ته اي جمهوري اسالمي ايران را آغاز 
کردند و پس از تصويب کليات 2 ماده از آن به تصويب نهايي رس��يد. 
با تصويب نمايندگان مجلس دولت موظف ش��د در راستاي مقابله با 
اقدامات زياده طلبانه و زورمندانه برخي کشورهاي سلطه گر با سرمايه 
گذاري در عرصه هاي مختلف فناوري هس��ته اي صلح آميز از جمله 
چرخه سوخت هسته اي کشور را در اين زمينه به خود اتکايي برساند. 
نماين��دگان در ماده ديگري دولت را موظ��ف کردند انجام تعهدات و 
تکاليف پادماني معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي را متناسب 
با تامين حقوق پادماني معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي انجام 
دهد. اين طرح مشتمل بر 5 ماده است. به دليل اهميت موضوع منوچهر 
متکي وزير امورخارجه در اين جلسه علني مجلس حضور يافت و در 
برخي موارد براي بيان ديدگاه دولت درباره پيشنهادهاي نمايندگان در 

جايگاه سخنران حضور يافت. 

وزير بهداشت گفت: نگران رشد ايدز در جمعيت جوان کشور هستيم. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
گفت: بعد از معتادان تزريقی که بيشترين موارد ابتالی به ايدز در کشور 
در بين آنان گزارش می شود، اکنون نگران رشد ايدز در جمعيت جوان 
کشور از طريق راه های جنسی هستيم.  دکتر مرضيه وحيد دستجردی 
افزود: برخی از مطالعات جديد در کشور در افرادی که رفتارهای پرخطر 
جنس��ی دارند، از افزايش موارد ابتال ب��ه )اچ آی وی( از طريق انتقال 
جنسی حکايت می کند. دکتر دستجردی با اشاره به مطالعه ديگری که 
از طريق خوداظهاری گروهی از مردان و زنانی که رفتار پرخطر جنسی 
دارند، صورت گرفته است گفت: اين مطالعه نشان می دهد نيمی از آنان 
تاکنون آزمايشی برای ايدز نداده اند و اصاًل از بودن يا نبودن بيماری در 
ب��دن خود اطالع ندارند و از بين 50 درصد ديگر که آزمايش داده اند، 

نيمی به ايدز مبتال هستند. 
دکتر دس��تجردی درباره مبتاليان به ايدز با رفتارهای پرخطر جنس��ی 
گفت: از نظر علمی هر يك از اين افراد می توانند در يك سال، 5 تا 10 
نفر ديگر را مبتال کنند. وزير بهداشت شمار مبتاليان شناسايی شده به 
اي��دز را در ايران نزديك به 20 هزار نفر اعالم کرد و افزود: تعداد قابل 
انتظار مبتاليان از ديدگاه علمی، 4 برابر اين رقم اس��ت بنابراين تعداد 
اساس��ی مبتاليان به اين بيماری در کشور حدود 80 هزار نفر تخمين 

زده می شود. 

رئيس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: براساس دستورالعمل جديد40 هزار نفر از120هزار پذيرفته شده 
آزمون مرحله اول استخدامی آموزش و پرورش بر اساس آزمون عملی 
بر حسب رشته، مصاحبه و گزينش جذب خواهند شد.  علی فرهادی 
در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر، با بيان اينکه مرحله دوم آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش لغو شده است و برگزار نمی شود، افزود: 
دستورالعمل نحوه آزمون عملی، مصاحبه و گزينش از پذيرفته شدگان 
مرحله اول آزمون استخدامی به سازمان های آموزش و پرورش استان 
ها ابالغ ش��ده است. وی خاطرنشان کرد: در آزمون مرحله اول3 برابر 
ظرفيت مورد نياز )120هزار نفر( پذيرفته شدند که قرار بود در آزمون 
مرحله دوم که نيمه دوم تير برگزار می شود شرکت کنند. فرهادی يادآور 
شد: مدارك پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی دريافت شده 
است و مراحل آزمون عملی، مصاحبه و گزينش از اين پذيرفته شدگان 
به زودی آغاز می ش��ود. رئيس مرکز اطالع رس��انی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش تأکيدکرد: پذيرفته شدگان در آزمون عملی، 
مصاحبه و گزينش تا پايان شهريور در کالس های آموزشی بدو خدمت 
شرکت می کنند و احکام استخدام آنان از اول مهر همزمان با آغاز سال 

تحصيلی جديد صادر خواهد شد.

حل مسائل امنیتی با راهکارهای 
اجتماعی بهتر جواب می دهد  

لغو مرحله دوم آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش  

با تصویب مجلس: 
دولت موظف به خوداتکایي در 

فناوري هسته اي صلح آمیز شد  

وزیر بهداشت:  
زنگ خطر ایدز به صدا درآمده    

شهردار کرج گفت: پروژه دوربرگردان جاده مخصوص تا پايان ماه جاري به بهره برداري 
مي رسد. سيدعلي آقازاده در گفتگو با ر فارس در کرج اظهار داشت: نبود دور برگردان 
از ابتداي پل ش��هيد سلطاني تا شهر گرمدره سبب ايجاد مشکالت فراواني براي تردد 
اهالي کالك پايين شده بود که با يك کار تحقيقاتي و مطالعات کارشناسي شده احداث 
اين دوربرگردان آغاز شد . وي اعتبار اجراي طرح اصالح هندسي آن طرح را از ابتداي 
ورودي شهر کرج از سمت گرمدره تا پل مترو را بالغ بر 7 ميليارد ريال اعالم و اظهار 

اميدواري کرد که اين طرح حداکثر تا پايان ماه جاري به بهره برداري. 

تا پایان ماه جاري؛
پروژه دوربرگردان جاده مخصوص به 

بهره برداري مي رسد

رئيس مجلس شورای اسالمی، امريکا را عامل 
اصلی حادثه تروريستی اخير زاهدان دانست و 
گفت: امروز، روز خجالت اياالت متحده امريکا 
است که دست در چنين جنايت هولناکی داشته 
است و قطعاً اين اقدام خائنانه پاسخ جدی دارد. 
به گزارش ايرنا، علی الريجانی در آغاز جلس��ه 
علنی مجلس، حادثه اخير تروريستی زاهدان را 
دردناك و اسفناك توصيف کرد و افزود: پليدی 
اين جنايت از هر جهت وس��يع بود. وی ادامه 
داد: چنين جنايتی در ايام ش��ادی و سرور اعياد 
شعبانيه، ش��ب جمعه و در مراسم دعای کميل 
در خانه خدا نش��ان از بغض و عداوت سفاکانه 
دارد. الريجانی تصريح کرد: متأسفانه اعترافات 
عبدالمالك ريگی جنايتکار در رس��انه ها منتشر 
نش��د تا جريان های مختلفی که طی چند س��ال 
اخير دس��ت در جنايات گوناگ��ون عليه ملت 
ايران داشتند، کاماًل بر همگان مکشوف و روشن 
ش��ود که امروز مناديان پر سر و صدای حقوق 
بش��ر چگونه با ارتجاع منطق��ه و برخی عوامل 

داخلی مثلث تروريس��م منافقان��ه امريکايی را 
تشکيل دادند. الريجانی از وزارت امورخارجه 
خواس��ت تا با جديت اي��ن موضوع را پيگيری 
کند و از دولت پاکس��تان هم خواست تا نسبت 
به حضور اين افراد ش��رور مس��ئوالنه پاسخگو 
باش��د. وی به مردم استان سيستان و بلوچستان 
اطمينان داد دولت و مجلس با جديت خواسته 
آنها را دنبال می کند. رئيس مجلس از مسئوالن 

امنيتی کش��ور درخواس��ت کرد تمامی س��عی 
خ��ود را برای برخورد با اين جريان ش��رور به 
کار گيرند. الريجانی به کميس��يون امنيت ملی 
و سياس��ت خارجی مجل��س نيز دس��تور داد 
ت��ا موض��وع را تا حصول نتيج��ه پيگيری کند. 
رئي��س مجلس خاطرنش��ان کرد: م��ردم عزيز 
استان سيستان و بلوچستان همانگونه که پس از 
اين حادثه دردناك و مراس��م تشييع پيکر شهدا، 
بلوغ سياس��ی خود را نش��ان دادند، با وحدت 
و يکپارچگ��ی می توانند اين تحرکات ناش��يانه 
تروريس��تی را ريش��ه کن کنن��د. الريجانی از 
حسينعلی شهرياری و پيمان فروزش نمايندگان 
زاهدان و عباسعلی نورا نماينده زابل و زهك به 
عنوان نمايندگانی با احساس مسئوليت ياد کرد 
که با آرامش و آبادانی مس��ائل استان سيستان و 
بلوچستان را دنبال می کنند. وی همچنين از اين 
نمايندگان خواس��ت با حضور قوی در مجلس 
شورای اس��المی خواس��ته های برحق مردم را 

پيگيری کنند و از استعفا صرف نظر کنند.

 الریجاني:
 امريکا عامل اصلي حادثه تروريستي زاهدان است  
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مدي��ر عامل جمعيت تولد دوباره، گفت: برای نخس��تين بار، امکان درم��ان معتادان به ماده روانگردان و 
صنعتی شيشه در کشور فراهم شد، اين درمان؛ غير دارويی و اقامتی است. عباس ديلمی زاده، در گفتگو 
با خبرنگار بهداش��ت و درمان، اظهار داش��ت: به منظور درمان معتادان شيشه، برنامه درمانی غير دارويی 
با کمك متخصصان طراحی کرديم، چرا که برنامه درمانی شيش��ه غير دارويی اس��ت و برای آن برنامه 
دارويی خاصی استفاده نمی شود. وی افزود: برنامه درمانی اعتباد به شيشه، در دنيا 2 ويژگی غيردارويی 
و اقامتی، نه بس��تری دارد که ما بعد از بررس��ی مدل های روز دنيا و برداش��تن پروتکل های موفق انجام 
ش��ده در کش��ورهای مختلف اروپايی و در نهايت بومی سازی آنها با مدل درمانی موجود در کشور؛ که 
پرهيز مدار و ايمان مدار اس��ت، مدل جديد درمانی شيش��ه را تهيه کرديم. ديلمی زاده، با بيان اينکه اين 
کار برای نخس��تين بار در کشور اتفاق افتاده اس��ت، گفت: تجربه های موفقی که در طراحی اين برنامه 
وجود داش��ت، همگی برپايه ش��واهد دقيق علمی انتخاب شدند. وی اضافه کرد: در حال حاضر 30 نفر 
از معتادان به ماده روانگردان صنعتی شيش��ه؛ در حال اقامت و درمان در جمعيت تولد دوباره هس��تند و 
پروتکل درمانی آن س��ه ماهه به صورت 2 مرحله 45 روزه اس��ت و در صورتی که متخصصان موجود 
در مرکز، به اين نتيجه برسند که در 45 روز اول؛ معتاد ترك کرده است، فرد را مرخص می کنند در غير 

اين صورت در 45 روز دوم فرد در مرکز می ماند. 

اين روزها در کوچه و خيابان و پارکهای ش��هرها 
و حتی در روس��تاها ه��م آدمهايی را می بينيم که 
با روزها و ماهها و س��الهای قب��ل فرق کرده اند. 
پس��رهايی که موهايش��ان را سيخ س��يخ کردند، 
شلوارهايی پوشيده اند که پاره و دمپای شلوارها 
ريش ريش ش��ده اند، در دل س��رما ب��رای آنکه 
بگويند بعله ما هم هستيم لباسهای تنگ و آستين 
کوتاه می پوش��ند و ش��رم آورتر آنک��ه زير ابرو 
می گيرند و لبهايشان را هم... واقعًا از همه مردها 
بابت ديدن اين صحنه های شرم آور عذرخواهی 
می کنم و به حال خانوادههايی که اجازه می دهند 
فرزندانش��ان با چنين ش��کل و ش��مايل زنان در 
خيابان و پارك تردد کنند تأسف می خورم. درآن 
س��وی ديگر زنان و دخترکانی ک��ه خود را بزك 
کرده و در ش��هر نمايش می دهند و همه اينها را 
درحالی انجام می دهن��د که وقتی مورد اعتراض 
م��ردم باغيرت قرار می گيرن��د ادعا دارندکه تابع 
م��د و تميزی هس��تند و بقيه مردم تميز نيس��تند! 
ب��ا يکی از اين دختران گريم ش��ده با حجابی که 
ندارد در پارکی در دل شهر روبه رو می شوم. او 
قبل از گفتگو از ترس پليس امنيت اخالقی همراه 
با پس��ر جوان��ی که او خود را به ش��کل خروس 
جنگی درآورده است در البه الی درختان مخفی 
می ش��ود و دختر13 ساله در خصوص دليل اين 
ن��وع مد و تي��پ زدنش می گويد: من هر ش��ب 
ک��ه در ماهواره ه��ا م��دل خاصی از پوش��ش را 
می بينم دوس��ت دارم بالفاصله و زودتر از ساير 
دوس��تانم آن را بزنم و به خيابان بيايم. من از اين 
وضعي��ت لذت می برم و وقتی زودتر آن نوع مد 
را می پوش��م خودم را بزرگتر از س��اير دوستانم 
می دانم. اين دخت��ر نوجوان درباره والدينش هم 
می گويد: مادرم پزش��ك و پدرم هم تاجر است 
آنها فرصت نمی کنند خودشان يکديگر را ببينند 
 ت��ا اينک��ه بخواهند به م��ن بگويند چ��ه کار کنم 
يا نکنم؟! اصاًل تا به حال درباره اينکه با کی باشم 
يا نباشم و چی بپوشم و چی بخورم با آنها حرف 
نزده ام. م��ن پولم را از طريق حس��اب بانکی از 
والدين��ی که نمی بينم می گيرم و آنها هر ماه پول 
درخواستی مرا به حساب بانکی ام می ريزند، هر 
چه هم نياز داشته باشم با موبايل به آنها می گويم 

و آنها برآورده می کنند.
 پس��ر 17 س��اله ای هم که همراه��ش بود برای 
اينکه خودی نش��ان دهد و جلوی دختر نوجوان 
کم نياورد می گويد: اصاًل چه دليلی دارد که پدر 
و مادرمان بگويند چه بپوش��يم؟ آقا، زمانه عوض 
ش��ده فکرتان را عوض کنيد. اين قدر به بچه ها 
گير ندهيد. اصاًل به شما چه مربوط است که پدر 

و مادر اين دختر با او چگونه رفتار می کنند. 
در همي��ن ح��ال دخترك هم وارد بحث ش��ده و 
می گويد: ما دختران باالخ��ره بايد ازدواج کنيم، 
بايد برای زندگی آينده مان ش��ريك مناسبی پيدا 
کني��م تا تکيه گاهمان باش��د. صحبتهايش را قطع 
کرده و می پرس��م: فکر می کنيد اين پسر با شما 

ازدواج کند؟!
دختر نوجوان بالفاصله و با قاطعيت می گويد: به 
من قول داده اس��ت و گرنه چه لزومی داش��ت از 
ميان اين همه پسری که با من دوست هستند به او 
عالقمند ش��وم؟ هنوز صحبتهايش تمام نشده بود 
که پس��ر نوجوان حرفهايش را قطع کرد و او را با 
خود برد. در داخل تاکسی هم از زنی که چادر بر 
سر داش��ت دليل استفاده از چادر را پرسيدم و او 
گفت: چادر مرا از چشمان ناپاك مصون می دارد. 
چ��ادر به من ابه��ت و آبرو می دهد. البته ش��ايد 
برخی ه��ا از چادر برای اهداف خاصی اس��تفاده 
کنند اما آنها حسابشان با خداست. از او می پرسم 
ک��ه مانت��و به او چني��ن احساس��ی را نمی دهد؟ 
می گويد: عزت و ابهت را خداوند براساس ذات 
و فطرت انس��انها به آنها می دهد. فرقی نمی کند 
که زن چادر داش��ته باش��د يا مانتو، مهم آن است 
که بداند کيس��ت. اين زن 20 س��اله که سرانجام 
می گويد دانشجوس��ت درباره مدگرايی در ميان 
دختران و پسران ايرانی می گويد: عده ای هستند 
که کورکورانه از ه��ر آنچه غربيها دور می ريزند 
و فرهن��گ غلط��ی ک��ه از آن دور می ش��وند به 

بهانه مدگرايی اس��تفاده می کنن��د. اين افراد هيچ 
هويتی ندارند و هويت و ش��خصيت خودشان را 
در نگاههای ديگران جس��تجو می کنند. لباسهای 
آنچنانی می پوشند مدل مو می زنند، اينها فقط در 
چشم می آيند ولی باطن بس ناپاك دارند. باطنی 
 که اگر رو ش��ود جز س��ياهی را نش��ان نمی دهد 
 وگرن��ه تمي��زی و پ��اك ب��ودن را همه دوس��ت 

دارند.
فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

غالمعلی حداد عادل رئيس سابق مجلس شورای 
اس��المی در ب��اب فرهن��گ برهنگ��ی و برهنگی 
فرهنگی می گويد: انسان بسته به اينکه برای جهان 
چه معنايی قائل باش��د، خود را چگونه موجودی 
بشناسد، چه سرنوش��تی برای خود تصور کند و 

س��عادت خود را در چه بداند لباس پوش��يدنش 
تف��اوت می کن��د. معتقدي��م که اگ��ر در جوامع 
غرب��ی مذهب و قانون تعيين کننده نوع پوش��ش 
نيست نبايد تصور کرد که مردم در انتخاب لباس 
 آزادند و لباس آنان از هيچ معيار و مالکی تبعيت 

نمی کند و هيچ بينشی حاکم نيست. 
لباس انسان نخست تابع فرهنگ جامعه اوست و 
سپس تابع س��ليقه خود او. جامعه غربی با لباسی 
ک��ه بر تن دارد با ما س��خن می گويد اگر به اين 
سخن گوش دهيم فلسفه غرب را خواهيم شنيد.

بی حجابی چگونه به ایران آمد؟
يکی از ثمرات هجوم غرب به ايران، همين تغيير 
لباس و رواج برهنگی در ميان قشرهايی از جامعه 
بوده اس��ت ک��ه از آن در رژي��م طاغوت، تحت 
عنوان کشف حجاب و در اين اواخر رفع حجاب 
ي��اد می ش��د و در حقيقت چيزی ج��ز مبارزه با 
پوشش اسالمی و ترويج لباس غربی نبود. اجرای 
اين برنامه محتاج دو شرط بود نخست يك زمينه 
فرهنگ��ی و اجتماعی برای پذي��رش لباس غربی 
و دوم يك عامل اجرا که زور داش��ته باش��د و به 
اس��الم اعتقاد نداشته باشد که عامل دوم رضاخان 
ب��ود. در جامعه ما در س��الهای قب��ل از 1314 که 
تغيي��ر لباس را پذيرفتند همان کس��انی بودند که 

فرهنگ غربی را پذيرفته بودند.
مدهای گاوچرانی

در تاري��خ بش��ر آمده اس��ت که انس��ان از وقتی 
ريسندگی و بافندگی را آغاز کرد به لباسهای ساده 
قناعت نکرد و از پارچه هايی که می بافت س��عی 
می کرد پوشش زيبايی برای خود درست کند. به 
نظر می رس��د که مدگرايی از نوعی حس افراطی 
بشر و برتری جويی و جلب نظر ديگران و دوری 
از تکراری بودن امور حاصل می شود. اين حس 
در همه افراد وجود دارد و حد متعادل آن بس��يار 
پسنديده و موجب آراستگی ظاهر و باطن و گفتار 
می شود، ولی اگر از حد اعتدال خود خارج شود 

می تواند موجب سردرگمی شود. 

نبايد فراموش کرد اغلب مدهايی که در کشور ما 
هست با آداب و رسوم ملی و مذهبی ما متناسب 
نيست و تمام آنها برداشت وکپی برداری غلطی از 
کشورهای غربی است. در ايران بسياری از جوانان 
و حت��ی فرهيختگان به اصطالح مدگرا از مدهای 
اوب��اش اروپا و امريکا تقلي��د می کنند. به عنوان 
مثال: تي��پ گاوچرانهای امريکاي��ی؛ تيپ درجه 
يك و باکالس در ايران می ش��ود و يا مدل موی 
فالن حزب و گروه آلمان يا اروپا، تيپ دانشجوی 
 ايرانی می ش��ود که اين کارها نه عقالنی اس��ت 
 و ن��ه ب��ا آداب، دي��ن و فرهن��گ ما س��ازگاری 

دارد.
مد چیست؟

واژه مد در لغت به معنای س��ليقه، اسلوب، روش 
و شيوه و... به کار می رود و در اصطالح عبارت 
اس��ت از روش و طريقه ای موقتی که براس��اس 
ذوق و سليقه افراد يك جامعه و سبك زندگی از 
جمله شکل لباس پوش��يدن، نوع آداب پذيرايی، 
 معاش��رت، تزيين و معماری خان��ه و... را تنظيم 

می کند. 
مد به تغيير س��ليقه ناگهانی و مکرر همه يا بعضی 
از اف��راد يك جامعه اطالق می ش��ود و منجر به 
گراي��ش به انجام رفتاری خاص يا مصرف کاالی 
به خصوصی يا در پيش گرفتن س��بکی خاص در 
زندگی می شود. حس زيبايی يکی از ويژگيهای 
مخصوص انس��ان است که ريش��ه در فطرت او 
دارد و به اقتضای اين امر از ديدن هرگونه زيبايی 
لذت می برد. خودآرايی و زينت به عنوان بخشی 
از ح��س زيبايی نه تنها آثار بس��ياری در روح و 
روان فرد دارد، بلکه موجب تعالی و رش��د افراد 
جامعه نيز می شود، در مقابل، پرهيز از خودآرايی 
و پريش��انی و ژوليدگی چون با خواس��ت فطری 
انس��ان در تعارض است به تدريج اثرات منفی بر 
روان او به جای می گذارد که افس��ردگی روحی 
و عدم تعادل روانی يکی از آنهاس��ت. از آنجا که 

اين امور در نهايت، به سالمت زندگی فرد و نظام 
اجتماعی زيانهای جبران ناپذيری وارد می سازد 
به همين دليل در احکام اس��المی به ش��يوه های 

مختلف با اينگونه رفتارها مقابله شده است.
روانشناسی مدگرایی

معصومه غالمزاده مير، کارش��ناس روانشناسی به 
بررسی مدگرايی پرداخت و گفت: بيشتر دخترانی 
که از پوشش��های خاص استفاده می کنند در نهاد 
خانواده دچار مش��کل هس��تند و ارتب��اط گرم و 
عاطف��ی با اعضای خان��واده ندارن��د، بنابراين به 
دليل عدم ارضای روانی از سوی اعضای خانواده 
به س��مت اجتماع س��وق پيدا می کنند. خانواده 
به عن��وان زيربنايی ترين و ريش��ه ای ترين نهاد 
تأثيرگ��ذار در نوجوانان، تأثي��رات مهم و مؤثری 
می تواند داشته باشد. بنابراين وجود اختالف در 
خانواده های آشفته که روابط ناصحيح بين اعضا 
را ناخواس��ته در نوجوان درونی می کنند گرايش 
 به ناهنجاريها در بس��تر اجتماع نمود بيشتری پيدا 

می کند. 

وی می افزاي��د: پدي��ده گرايش دخت��ران هم به 
اس��تفاده از پوشش��های نادرس��ت، حرکتی برای 
ارضاء ح��س خودنمايی و جل��ب توجه ديگران 
بوده که زمينه ساز انحرافات اجتماعی و بزهکاری 
شده است. اين روانشناس اضافه می کند: زيبايی 
در ه��ر جامعه و ه��ر دورانی م��ورد توجه مردم 
است و خوب يا بد آن را نمی توان انکار کرد که 
همواره يکی از امتيازات افراد به ش��مار می رود. 
تا اينجا نه تنها هيچ مش��کلی وج��ود ندارد بلکه 
اهميت ن��دادن منطقی به آن به خصوص در ميان 
جوانان، نگران کننده هم اس��ت، زيرا تجربه نشان 
داده است که آن دسته از جوانانی که به زيبايی و 
آراستگی خود اهميت نمی دهند در معرض انواع 
بيماريهای روحی و روانی، چون افس��ردگی قرار 
دارن��د و عالوه بر آن بيش��تر در معرض خطرات 
اجتماع��ی و انحراف��ات قرار می گيرن��د اما اين 
مس��أله زمانی نگران کننده می ش��ود و حتی در 
بسياری موارد شکل بيماری به خود می گيرد که 
از حال��ت عادی خود خارج ش��ده و تمام فکر و 
ذهن يك فرد را به خ��ود معطوف کند به نحوی 
که در بس��ياری از مواقع باعث بروز انواع بيماری 
و ناهنجاری می شود، برای مثال کسانی که بيش 
از ان��دازه به زيباي��ی خود اهمي��ت می دهند، يا 
دچار اعتم��اد به نفس کاذب می ش��وند يا اينکه 
اعتماد به نفس خود را به ش��کل کامل از دس��ت 
 می دهن��د که ه��ر دو حال��ت بس��يار خطرناك 
اس��ت. خانم غالم��زاده مير می گوي��د: از طرفی 
توجه به اين معضل س��بب می ش��ود تا مهمترين 
و پراهميت ترين مسأله زندگی جوانان اين مسأله 
شود و آنان را از بس��ياری از فعاليتهای اجتماعی 
ب��از دارد و حتی نتيجه کلي��ه فعاليتهای اقتصادی 

خودشان را صرف مدگرايی کنند. 
وی درب��اره عل��ت گراي��ش افراط��ی جوانان به 
مدگرايی می گويد: اين مس��أله داليل گوناگونی 
دارد اگ��ر چ��ه جوان��ان در تمام دنيا ب��ه اينگونه 
معيارها توج��ه دارند اما جوانان��ی که در جوامع 
درح��ال گذر زندگی می کنند بيش��تر در معرض 
اين مس��أله قرار دارند، به طوری که اس��تفاده از 
بس��ياری از مارکهای معروف، به اندازه ای که در 
اين کش��ورها خريدار دارد در خود کش��ورهای 
توليد کننده اگر با اين قيمتها عرضه شود، خريدار 
ندارد. ب��رای مثال در ايران ممکن اس��ت جوانی 
که در س��طح زندگی متوس��ط و حتی متوس��ط 
رو ب��ه پايين ق��رار دارد، مايل باش��د که خود را 
ب��ا جديدتري��ن معياره��ای مد و زيباي��ی منطبق 
س��ازد و در اين راه از هيچ کوشش��ی حتی تحت 
 فش��ار گذاش��تن خود يا خان��واده اش هم دريغ 

نمی کند. 
اين روانش��ناس ادامه می ده��د: از طرفی افرادی 
ک��ه از اعتم��اد به نف��س کمت��ری برخوردارند و 
ع��الوه بر آن هيچ مزيت فکری و عقيدتی ندارند 
س��عی می کنند که بس��ياری از ضعفهای خود را 

با پوش��يدن لباس��ها و جواهرات گرانقيمت و مد 
روز پنهان کنند و بدين وسيله خود را در معرض 

تحسينهای ديگران قرار دهند.
جعل هویت

دکت��ر حس��ينی، جامع��ه ش��ناس اجتماع��ی نيز 
براساس نوش��ته های يك جامعه شناس خارجی 
ب��ه نام بورديو می گويد: مصرف در دوران جديد 
روندی اس��ت که در آن خريدار کاال از طريق به 
نمايش گذاش��تن کاالهای خريداری شده به طور 
فعالی مشغول تالش برای خلق و حفظ يك حس 
هويت اس��ت. به عبارت ديگر برخی افراد هويت 
چه کس��ی بودن خويش را امروزه از طريق آنچه 
ک��ه مصرف می کنند، تولي��د می نمايند و يا بهتر 
بگويي��م جعل هويت می کنن��د. آيين قدم زنی يا 
پرس��ه زنی در حاش��يه خيابانها، محصول همين 

سرايت مراکز خريد به همه جاست. 
وی می افزايد: ش��رايط جديد که می توان آن را 
در پرس��ه زنی در خيابانهای بزرگ و پاس��اژها و 

مغازه ها به خوبی ديد، هويتهای جديد ساختگی 
اس��ت که خ��ود را در قالب مصرف و مد نش��ان 
می ده��د اين اف��راد در يك طبق��ه اقتصادی و يا 
اجتماع��ی منزلت��ی ندارند. اين جامعه ش��ناس با 
اظهار تأس��ف از پدي��ده مدگرايی و جعل هويت 
در ميان برخی جوانان ايرانی، می گويد: اين قبيل 
افراد که در پشت مدگرايی هويت جعلی خودشان 
را پنهان می کنن��د، به گونه ای رفتار می کنند که 
طبق��ه اجتماعی و اقتصادی آنان به س��ادگی قابل 
تش��خيص نيس��ت مگر آنکه به شناس��نامه آنان 
مراجعه کنيم و تازه اگر هم شناسنامه شان جعلی 

نباشد. 
در واق��ع آنها با لباس و آراي��ش پوچی که دارند 
فقط هويت خودش��ان را گم نمی کنند بلکه طبقه 
اجتماعی و فرهنگ خودشان را هم پنهان می کنند 
تا خ��ود را کس ديگری جلوه دهند، ش��خصيت 
ديگری که آرزو دارند داشته باشند. وی می افزايد: 
افراد مدگر و جاعل هويت، فقط در برهه خاصی 
از زندگيشان، می توانند با نوع پوشش و آرايشی 
ک��ه دارند خود و شخصيتش��ان را پنه��ان کنند و 
بع��د از ازدواج و تش��کيل زندگی، خود واقعی و 
شخصيت حقيقی آنها نمود پيدا می کند. از سوی 
ديگر، دکتر مصطفی اقليما، آسيب شناس اجتماعی 
نيز گرايش دختران به لباسهای نامتعارف را به زير 
بنای فرهنگی جامعه و نوع نگاه جامعه به زنان و 
دختران مرتبط می داند و می گويد: در جامعه ای 
که ارزش افراد به وضع ظاهر آنان باش��د دختران 
و زن��ان که از خصوصيت آنان نياز به آراس��تگی 
و خودنماي��ی و زيبا بودن و جلب توجه مخالف 
 اس��ت، مجبور به اس��تفاده از پوشش��های خاص 

می شوند.
 اقليما، در مورد معضالت اجتماعی و آس��يبهای 
روحی و روانی اس��تفاده از پوشش��های نابهنجار 
می گوي��د: بس��ياری از دختران، در اين لباس��ها 
احس��اس راحتی نم��ی کنند اما ب��ه اجبار جامعه 
ک��ه آنها را در اين چارچوب می پس��ندد، مجبور 
به اس��تفاده از اين نوع پوشش��ها می شوند و اين 
خ��ود موجب القای اين حس می ش��ود، که آنان 
آلت دست ديگران بوده و از خود هويت مستقلی 
ندارن��د، بنابراين، دچ��ار ناراحتی ه��ای روحی 
و عقده ه��ای روانی نس��بت به جامع��ه و مردان 
می شوند. بس��ياری از دختران برای اينکه بتوانند 
از پوشش��های مد روز اس��تفاده کنند رژيم های 
س��خت غذايی می گيرند، تا اندام مناسبی داشته 
باش��ند و در نتيجه دچار مش��کالت جس��می و 

سوءتغذيه می شوند.
سخن آخر

مد روز هرچه باشد، شلوار دمپا گشاد يا چسبان، 
مانتوی کوتاه يا چاکدار و کفشهای گوناگون و غيره، 
باالخره تغيير می کند اما بايد شخصيتی داشت که 
تغيير نکند، زيرا هر کدام از ما با تغيير شخصيت، 
از نظر افراد جامعه هم طرد می شويم. مهم نيست 
که چه نوع لباس��ی می پوش��يد، آنچه که اهميت 
دارد باطن شماست. اينکه چگونه فکر می کنيد و 
 چه رفت��اری داريد. پس بايد تالش کنيد خودتان 
باشيد. خود بودن زياد هم سخت نيست و از آنجايی 
 که در اي��ن بحث قصد نصيحت ک��ردن نداريم، 
همان طور که متوجه ش��ديد به س��راغ مسئوالن 
نرفتيم، بلکه از گفتگو با کارشناسان نوشتيم آنهايی 
که در بطن جامعه هس��تند و با من و شما هر روز 
 س��ر وکار دارند. نظرات آنها منطقی و قابل توجه
 است. بياييد مدگرا نباشيم، مدل موردنظر فروشندگان 
 نباشيم، بلکه الگوی اخالقی و رفتاری برای ديگران
  باش��يم. م��د، تابل��وی تبليغاتی ي��ك فرهنگ و 
خرده فرهنگ اس��ت، پس زمام فکر و عقل خود 
را در اختيار صاح��ب فرهنگی مدها قرار ندهيم. 
کار منطقی آن است که پيش از پيروی کورکورانه 
از مدها، به شناخت کافی درباره آنها دست يابيم، 
در غير اين ص��ورت حرکتی انفعالی و بی پايه و 

تقليدی کورکورانه شکل خواهد گرفت.

جــعل هــویت با مـــدگرایی
 درمان غیر دارویي اعتیاد به »شیشه« در کشور 

امکان پذیر شد

سرخط

حوادث

 زاینده رود
ش��امگاه ش��نبه 26 تيرماه، ش��رکت پارس گاز واقع در خيابان امام خمينی انتهای خيابان بس��يج بر اثر 

انفجاری مهيب، طعمه حريقی شد و به کلی ويران شد.
به گزارش زاينده رود، 5 دقيقه پس از انفجار اول که س��بب آتش گرفتن تانکر در حال تخليه گاز که 
در  شروع حريق در محل حادثه حاضر بود شعله های آتش تا 50 متر در آسمان زبانه می کشيد و بوی 
دود و سوختگی تا کيلومترها به مشام می رسيد، انفجار اول در ساعت 8/35 دقيقه و انفجار کوچکتری 
در 30 دقيقه بعد رخ داد که سبب پرتاب درب ورودی شرکت و پنجره های رو به خيابان و خردشدن 

کل شيشه های اطراف شد.
ابتدا نيروی انتظامی وارد عمل ش��ده و از ورود افرادی که سعی در اطفای حريق و کمك به مصدومان 
احتمالی داش��تند، جلوگيری کرده، ولی جوانان محلی با وجود آتش و دود و احتمال خطر، بس��ياری 
از تانکره��ای کوچ��ك گاز مايع را از محل آت��ش دور می کردند. در کمتر از ده دقيقه، دهها دس��تگاه 
خودروهای امداد و نجات و اطفای حريق و دهها تن از آتش نشانان، به صحنه شتافتند و پليس راه و 
نيروی انتظامی نيز س��عی در منفرق کردن و کنترل بحران برای آس��يب نرسيدن به مردم داشت و شايان 
ذکر است: صدها نفر از مردم خيابانهای اطراف، از وحشت شعله های آتش و دود ناشی از آن به محل 

حادثه آمده بودند. بيش از پنجاه دستگاه کاميون آتش نشانی به محل حادثه شتافتند.
ش��عله های آتش اصلی پس از کمتر از 7 س��اعت، در س��اعت 9/30 فروکش کرد و مأموران، عمليات 
پاکس��ازی و ايمن س��ازی و جلوگيری از خطرات انفجار دوباره را سريعًا اجرا کردند. فرماندهان ارشد 
ني��روی منطق��ه و فرماندهی 5 ق��رارگاه بزرگ آتش نش��انی اصفهان، از نزديك ب��ه مديريت بحران و 

فرماندهی عمليات پرداختند.
به گفته مأموران امداد و نجات، به 7 نفر از کارکنان شرکت، جراحات سوختگی نه چندان جدی وارد 
ش��ده اس��ت. به عقيده  کارشناس��ان آتش نش��انی: عدم رعايت ايمنی در هنگام تخليه گاز مايع توسط 
تانکری که از پااليش��گاه به محل ش��رکت پارس گاز، گاز مايع حمل کرده و به موقع در نزديك تانکر 
خود برای رها کردن تانکر از حريق، حضور نداش��ته س��بب کشيده شدن دامنه حريق به کل شرکت و 
لوله های اطراف ش��ده اس��ت. آخرين قس��متی که پس از اطفای کارخانه هنوز دچار آتش سوزی بود 
قس��متی از س��کوی اصلی بود که آن نيز به سرعت مهار شد. شايان ذکر است؛ در شعاع يك کيلومتری 
همين کارخانه و در فواصل 300 متری، س��ه ش��رکت ديگر توزيع گاز مايع و گاز اکس��يژن به نام های 
ايران پارسی، گاز بوتان و فرگاز وجود دارند که متأسفانه همگی در منطقه مسکونی خيابان بسيج، واقع 

در خيابان امام خمينی و محله بابوکان واقع شده اند و به بخش خصوصی تعلق دارند. 

زن امريکايی که صدها پيامك تهديدآميز به خودش ارس��ال کرده بود؛ به يك س��ال زندان محکوم شد. 
به گزارش خبرآنالين، جان موندانگو مانونگا 25 س��اله، با اين ش��يوه مجازات شد، چون نامزد سابق و 
خواهر او را متهم کرده بود، که SMS های تهديدآميز به او ارسال می کنند و اين دونفر به خاطر اتهام 

دروغين بازداشت شده و مجبور شدند، هزاران دالر به عنوان وثيقه بپردازند. 
خواه��ر اي��ن مرد قبل از اينکه بتواند مبلغ وثيقه را بپردازد، 3 بار زندانی ش��د. دادگاه اين زن را به اتهام 
ارائه گزارش دروغ به پليس و زندانی شدن دو فرد بی گناه، گناهکار شناخت و او را  به يك سال زندان 
محک��وم ک��رد. او بايد 50 هزار دالر به قربانيان بپردازد. اين زن 3 س��ال تحت نظر پليس خواهد بود، تا 

به اين دو قربانی نرديك نشود.

افراد بس��ياری در 4 کشور آس��يايی که در جريان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال آفريقای جنوبی؛ 
مبلغی در حدود 115 ميليون دالر را قمار کردند، دستگير شده اند. 

ب��ه گزارش مانيتورينگ فارس، به نقل از ش��بکه تلويزيونی بی  بی س��ی، مقامات اينترپ��ل اعالم کردند: 
نيرو های پليس با حمله به 800 مخفيگاه ش��رط بندی و قماربازی، در 4 کش��ور: چين، مالزی، تايلند و 
سنگاپور، بيش از 5 هزار نفر را دستگير و 10 ميليون دالر را ضبط کردند. بنابراين گزارش، اين مکان ها 
در جريان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، در آفريقای جنوبی، مبلغی در حدود 115 ميليون دالر 

را قمار کردند. 
ژين ميش��ل لوبوتين مدير سرويس های اينترپل در بيانيه ای با اعالم اين خبر گفت: مکان های قماربازی 
ع��الوه بر ارتباط با کارتل های مواد مخدر، همچنين؛ مرتکب جرايم ديگری چون: پولش��ويی و فس��اد 
اخالقی ش��ده اند. نيرو های پليس در کش��ور های آسيايی در اين عمليات، موسوم به عمليات »سوگا« که 
با همکاری پليس بين المللی در فرانس��ه انجام ش��د، همچنين اموال قماربازان، شامل: ماشين، کارت های 
بانک��ی، رايانه و گوش��ی  های موباي��ل را ضبط کردند. اين گ��زارش می افزايد: مبلغی ک��ه از گروه های 
قماربازی ضبط شده، در برابر کل مبلغ در گردش اين گرو ها در جريان جام جهانی فوتبال، بسيار ناچيز 
بوده اس��ت و تعداد بيش��تری در رابطه با اين پرونده، بايد دستگير شوند. اکنون پليس اميدوار است که 
اطالعات جمع آوری ش��ده به آن ها، برای پيدا کردن افراد بيش تری که در اين ش��رط بندی ها ش��رکت 

داشتند کمك کند. 

بيش از 900 بمب منفجر نشده از جنگ جهانی دوم، در زير يك رستوران در اوکيناوا يافت شد. 
کارگران س��اختمانی که در حال انجام پروژه بس��ط يك خيابان بودند، با کمك دس��تگاه های آشکارساز 
فلزی، به وجود اين بمب ها پی بردند و پليس را در جريان گذاش��تند. يك گروه خنثی بمب کشف کرد 
که بيش از 902 فقره س��الح جنگی، ش��امل: راکت، بمب و نارنجك که در امريکا س��اخته شده اند، در 
زي��ر اين هتل وجود دارد. يك افس��ر پليس به نام کيوت��وکا مادوماری، در اين باره گفت: پيدا کردن اين 
تعداد بمب منفجر نش��ده، رويداد بس��يار نادری اس��ت. به دليل آن که هنوز هم تجهيزات جنگی که از 
جنگ دوم جهانی در سراس��ر اوکيناوا باقی مانده اند، کارگران قبل از ش��روع حفر زمين، در هر پروژه ای 
از شناس��اگرهای فلزی اس��تفاده می کنند. هميش��ه بمب ها و س��الح های جنگی در سراس��ر ژاپن يافت 

می شوند. 
اين موضوع حتی در توس��عه يافته ترين بخش های توکيو، هم چندان غيرمنتظره نيس��ت. اوکيناوا، شاهد 
خونين تري��ن درگيری ه��ا در حين جنگ در اقيانوس آرام بود. در طی اي��ن جنگ، نزديك به 190 هزار 

ژاپنی جان خود را از دست دادند، که نيمی از آن ها ساکن اوکيناوا بودند. 
تخمي��ن زده می ش��ود بعد از جنگ، نزديك ب��ه 10 هزار تن مواد منفجره در اوکيناوا باقی مانده باش��د. 
نزديك به 4 هزار و 500 تن از اين س��الح ها و مواد منفجره، در زمانی که آمريکا، اوکيناوا را در س��ال 

1972 به ژاپن بازگرداند در آنجا باقی مانده است.

در یک انفجار و آتش سوزی مهیب، شرکت پارس گاز 
طعمه حریق شد

حبس برای زنی که پیامک های تهدیدآمیز به خودش 
ارسال می کرد

پلیس اینترپل خبر داد،

115 میلیون دالر قمار جام جهاني، هزاران نفر را راهي 
زندان کرد

900 بمب در زیر یک رستوران پیدا شد



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دوشنبه 28 تیر 1389 / 7 شعبان 1431                 4Monday 19 July 2010  Monday 19 July 2010 Monday 19 July 2010 شهرستان ها

اصفهان اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

نائین

شهرکرد

شهرکرد

 مدي����رعام��ل ش�����رکت توزي�����ع ب����رق 
چهارمحال و بختياري، گفت: اگر هر مشترك يك 
الم��پ 100 وات از مدار مص��رف خود کم کند، 

سهم خاموشي استان از بين مي رود.
به گزارش فارس از شهرکرد، رحمت اهلل حماميان 
در جم��ع خبرن��گاران اظهار داش��ت: باتوجه به 
خاموشي هاي اخير که به علت گرماي شديد چند 
روزه رخ داده اس��ت، اگر هر مش��ترك يك المپ 
100 وات از م��دار مص��رف خود کم کند، س��هم 

خاموشي استان از بين خواهد رفت. 
وي افزود: يك پنجم از توليد برق کش��ور برق آبي 
است که باتوجه به کم آبي  ها توليد برق نيز کم شده 

است. 
حماميان با اش��اره به اينکه بخش هاي صنعتي در 
هيأت دولت موظف شده اند که شيفت هاي کاري 
خود را کاهش دهند، گفت: برهمين اساس کمك 
اصناف در راس��تاي کاهش مصرف قابل تقديد و 
تش��کر است، اين در حالي ا ست که بايد به تعداد 
معدودي که مصرف بيش از حد برق دارند، تذکر 
داده ش��ود و در صورت عدم رعايت، برق واحد 

صنعتي متخلف قطع خواهد شد. 
حمامي��ان در مورد اس��تفاده از المپ هاي قلمي و 

رش��ته اي  افزود: اينگونه المپ ها 70 درصد انرژي 
را تبديل به گرما مي کنند که گرماي محل کس��ب 
 را باال برده و مجبور به اس��تفاده از دس��تگاه هاي 
خنك کننده مي شود که خود باعث افزايش بي رويه 

مصرف برق خواهد شد. 
وي خاطرنش��ان کرد: در هفته آينده اصناف استان 
بايد تمام المپ هاي قلمي و رشته اي را جمع آوري 
و از المپ هاي کم مصرف استفاده کنند، در غير اين 
صورت مأموران شرکت توزيع برق استان اقدام به 

قطع برق اينگونه واحدها خواهد کرد. 

حمامي��ان اضافه ک��رد: در نورافش��اني  ميالدها و 
مناس��بت ها بايد از المپ هاي LED استفاده شود 
که داراي توان مصرفي فوق العاده کم و ماندگاري 

باال و ظاهري زيباتر هستند. 
وي خاطرنش��ان کرد: خاموش ک��ردن المپ هاي 
اضافي تبليغاتي و رشته اي و قلمي حتي المپ هاي 
 کم مص��رف اضاف��ي مي تواند کم��ك بزرگي به 
کم کردن خاموشي ها و همچنين اقتصاد واحدهاي 

صنفي کنند. 
ب��رق  ني��روي  توزي��ع  ش��رکت   مديرعام��ل 
چهارمحال و بختتياري همچنين از مردم خواست 
تا با مش��ارکت و همکاري صميمانه و بهره گيري 
بهينه از انرژي، با مجموعه صنعت برق استان براي 
ارائه برق مطمئن و پايدار همراه بوده و با مديريت 
مصرف برق امکان بهره مندي همه مشترکان را از 

برق فراهم کنند. 
حمامي��ان با بيان اينکه اس��تفاده از وس��ايل برقي 
پرمصرف در ساعات اوج بار فشار مضاعفي را به 
شبکه ها وارد مي کند، تأکيد کرد: مناسب ترين زمان 
بهر ه گيري از لوازم برقي پرمصرف از جمله ماشين 
لباس شويي، چرخ گوشت، جارو برقي و اتو اواخر 

شب، اوايل صبح و روزهاي تعطيل است. 

معاون عمرانی اس��تاندار اصفه��ان گفت: دولت 
اجازه فروش 380 ميليارد ريال اوراق مش��ارکت 
به منظور اجرای طرح بهش��ت آباد را به شرکت 
آب منطق��ه ای اصفه��ان داد. س��يد جمال الدين 
صمصام ش��ريعت در گفتگو با فارس در اصفهان 
با اشاره به اينکه طرح آب رسانی به فالت مرکزی 
ايران متوقف نش��ده اس��ت، بيان داشت: اجرای 
پروژه بهش��ت آباد يا همان طرح آب رس��انی به 
فالت مرکزی ايران جزو هش��ت پروژه شاخص 
اس��تانداری اصفه��ان اس��ت. وی ادام��ه داد: با 
مکاتباتی که با رياست جمهوری برای اختصاص 
اعتبار به طرح های شاخص استان صورت گرفته 

ب��ود، با پيش��نهاد اس��تانداری اصفه��ان مبنی بر 
کم��ك دولت ب��رای ادامه اي��ن طرح ها موافقت 
ش��د. معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان تصريح 
کرد: در جلس��ه روز بيس��تم تيرماه س��ال جاری 
هيأت وزيران به ش��رکت آب منطقه ای اس��تان 
اصفهان، مج��وز فروش 380 ميليارد ريال اوراق 
مش��ارکت برای تأمين اعتبار مورد نياز به منظور 
 تکميل طرح آب رسانی فالت مرکزی ايران داده 
شد.  وی با بيان اينکه در حال حاضر و با تصميم 
دولت ش��رکت آب منطق��ه ای اصفهان مديريت 
 اج��رای پ��روژه بهش��ت آباد را بر عه��ده دارد، 
اف��زود: موافقت دولت با پيش��نهاد اس��تانداری 

اصفهان برای کمك به طرح بهش��ت آباد نش��ان 
از تأکي��د دول��ت در اجرای اين ط��رح از طريق 
اصفهان را دارد.  صمصام  شريعت اظهار داشت: 
در روزه��ای اخير مباحثی مبنی ب��ر توقف اين 
پروژه مطرح ش��د ک��ه با اين مصوب��ه دولت نه 
تنها اين طرح متوقف نش��د، بلکه عزم دولت در 
اجرايی ش��دن اين پروژه عظيم ملی را نيز تأييد 
ک��رد. وی با بيان اينکه تمام مراحل اين پروژه از 
بخ��ش مطالعه تا اجرايی ش��دن آن مخفی نبوده 
اس��ت، اضافه ک��رد: طرح آب رس��انی به فالت 
مرکزی ايران از مصوبات س��ه دوره سفر رئيس 

جمهور به استان اصفهان بوده است. 

معاون صنايع دس��تي س��ازمان مي��راث فرهنگي، 
صنايع دس��تي وگردش��گري گفت: صنايع دستي 
ايران با دريافت 45 مهر اصالت يونس��کو درسال 
گذش��ته مي��الدي، 75 درصد مهره��اي اصالت 
يونس��کو را در اختي��ار گرف��ت. تهمين��ه دانيالي 
گفت: يونس��کو در س��ال 2009 اقدام به اعطاي 
مهر اصالت بر روي صنايع دستي کشور کرد. وي 
گفت: از مجموع 60 مهر اصالت يونسکو، 45 مهر 
به ايران تعلق دارد و صنايع دستي استان اصفهان 
22 مهر اصالت يونسکو را داراست. وي تصريح 
کرد: کش��ور چين تنها داراي ش��ش مهر يونسکو 
براي صنايع دستي خود است که استان اصفهان به 
تنهايي چهار برابر کشور چين مهر اصالت دريافت 
کرده است. دانيالي تأکيد کرد:  مهر اصالت به توليد 
هنر به ويژه در صنايع دستي و هنرهاي سنتي تعلق 
مي گيرد که منحصر به فرد، کار دس��ت و ابداعي 
باشد. وي همچنين از استقرار 310 نفر از کارکنان 
معاونت صنايع دستي و پژوهشکده هنرهاي سنتي 
و صنايع دس��تي در اصفهان خبر داد و افزود:140 
نفر از نيروها در بخش صنايع دستي و 170 نفر از 
آنها در بخش پژوهشکده هنرهاي دستي و سنتي 

در اصفهان مستقر شده اند. 
دانيالي اضافه کرد: جش��ني را به مناسبت استقرار 
اين دستگاه تا قبل از ماه مبارك رمضان در اصفهان 

برگزار خواهيم کرد. 
وي گفت: بر اس��اس مصوبه دولت، دستگاهها و 
س��ازمان ها مرحله به مرحله از تهران خارج و به 

استان ها يا شهرس��تان هاي ديگر انتقال خواهند 
يافت. وي اس��تان اصفه��ان را پايتخت فرهنگي 
جهان اس��الم با قدمت بس��يار در ح��وزه تاريخ، 
فرهنگ و تمدن عنوان کرد و گفت: صنايع دستي 
اس��تان اصفهان به جهت داش��تن 196 رش��ته از 
250رشته صنايع دستي و دارابودن بيش از 2 هزار 
و 500 واحد کارگاهي صنايع دس��تي رتبه اول را 
در کشور دارد. وي با بيان اينکه بيش از 100 هزار 
نفر هنرمند سنتي و صنايع دستي در استان اصفهان 
وجود دارد، افزود: هنرمندان اصفهاني نسبت به 2 
ميليون هنرمند صنايع دستي کشور ايران، جمعيت 

بس��يار زيادي تشکيل داده و بر اين اساس با نگاه 
تخصصي استان اصفهان را انتخاب کرديم. 

دانيالي اظهار داشت: کش��ور ايران با دارا بودن 2 
ميليون هنرمند صنايع دس��تي در ح��وزه توليد و 
صادرات در زمره س��ه کش��ور برتر دنياست. وي 
سياس��ت دولت دهم را ايج��اد عدالت اجتماعي 
عنوان ک��رد و افزود: دولت ب��راي کارمندان اين 
سازمان تس��هيالت ويژه ازجمله مسکن، افزايش 
 حق��وق و امکانات ديگر در نظر گرفته که نش��ان 
م��ي دهد براي تحقق عدالت اجتماعي تالش مي 

کند. 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از عدم استفاده از پتانسيلهای موجود در اين 
شهر، برای جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری انتقاد کرد. به گزارش روابط 
عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، ابوالفضل قربانی؛ از نبود برنامه های الزم برای 
 اس��تفاده از پتانسيلهای اين شهر و جذب گردش��گران داخلی و خارجی خبر داد و
گفت: تالش و همت مس��ئوالن سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری برای توسعه 
صنعت گردش��گری و جذب گردشگران مس��لمان و رونق صنايع دستی اصفهان 
ضروری است. وی به وجود آثار فرهنگی تاريخی ارزشمند و منحصر به فرد در شهر 
اصفهان اشاره کرد و بی توجهی مسئوالن امر را علت عدم استفاده از اين پتانسيلها 
و وارد آمدن آس��يب های جدی در اين بخش دانس��ت و افزود: توسعه گردشگری 
و جذب گردش��گران داخلی و خارجی و تروريس��م اسالمی؛ با هدف معرفی آثار 
فرهنگی، تاريخی، هنری و صنايع دس��تی اصفهان، می تواند در رونق اين صنعت 
و اقتصاد ش��هر نقش اساسی ايفا کند. سخنگوی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان از 
رياس��ت اين شورا خواست؛ ترتيبی اتخاذ کند که مسئوالن سازمان ميراث فرهنگی 
و گردشگری استان با حضور در جلسه شورای اسالمی شهر برنامه های خود را در 
جهت توسعه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفيتها و پتانسيلهای شهر اصفهان ارائه 
کنند. وی در بخش ديگری از سخنان خود از تغيير کاربری اراضی شهر اصفهان در 
کميسيون ماده 5 بدون توجه به نظر شورای اسالمی شهر انتقاد کرد و گفت: کسانی 
می توانند روی تغيير کاربری اراضی نظر بدهند که نسبت به اين اراضی احاطه کامل 
داشته باشند و افرادی که يك بار هم منطقه و محله را نديده اند، نمی تواننداظهارنظر 
درستی انجام دهند. قربانی، با بيان اينکه فقط اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، 
بنابر مقتضيات کاری اشراف کامل بر نقاط مختلف شهر را داشته و اين مناطق را به 
خوبی می شناسد، افزود: روال تغيير کاربری اراضی به اين صورت بود که نخست اين 
موضوع در شورای اسالمی شهر بررسی و تصويب و سپس برای تأييد به کميسيون 
ماده 5 ارس��ال می شد، که در حال حاضر اين روند تغيير کرده است و بايد به روال 
قبل برگردد. وی اصالح قانون جديد تغيير کاربری اراضی شهر اصفهان توسط مراجع 
مربوطه را خواس��تار ش��د و گفت: تا زمان اصالح اين قانون، تغيير کاربری اراضی، 
می تواند در قالب مشورت با شورای اسالمی شهر پيگيری شود. سخنگوی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، در بخش ديگری از سخنان خود به نصب مانکن در پياده روها 
و پش��ت ويترين بعضی از واحدهای تجاری ش��هر اشاره کرد و گفت: اين موضوع 
هيچ گونه تناس��بی با سيمای شهر و فرهنگ ملی و مذهبی مردم اصفهان نداشته و 
حتی موجب ازدحام و شلوغی و ايجاد مزاحمت برای شهروندان هم می شود. وی 
لزوم توجه مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به مباحث مختلف اين پديده و 
مسئوالن شهرداری اصفهان به عنوان سد معبر، در پياده روها و مزاحمت برای مردم 
را مورد تأکيد قرار داد و افزود: نبايد اجازه دهيم الگوهای غربی اين چنين به کشور 

و شهرمان رسوخ کند.

صباغی مدير شعب پست بانك 
اس��تان اصفهان طی مصاحبه ای 
اظهار داشت: واگذاری دستگاههای 
خودپ����رداز و دست���گاههای 
 posو)Pinpad( کارتخ����وان
به دفاتر خدمات بانکی ش��هری 
و روس��تايی در اس��تان اصفهان، 
آغاز شده اس��ت. وی با اشاره به 
اصل واگذاری خدمات به بخش 
خصوصی و کاهش تصدی گری 
دول��ت، گفت: پس��ت بانك هم 

اکنون در اس��تان اصفهان، با صدور بي��ش از 575 مجوز دفتر خدمات بانکی؛ گامی 
بزرگ به س��مت واگذاری خدمات به بخش خصوصی برداش��ته اس��ت و در حال 
حاضر به بيش از 15 دفتر خدمات بانکی، در روس��تاها و شهرها دستگاه خودپرداز 
واگذار شده و در حدود 75 دفتر نيز دستگاههای pos دريافت کرده اند و در آينده 
نزديك، دستگاههای کارتخوان شعبه ای )Pinpad( نيز تحويل اين بخش خواهد 
ش��د. مدير شعب پست بانك استان با اشاره به اينکه دفاتر خدمات بانکی به عنوان 
بخش خصوصی و با مجوز بانك مرکزی و با نظارت مستمر و متمرکز پست بانك، 
به عنوان نماينده اين بانك، اقدام به ارائه خدمات بانکی می کند، اظهار داشت: با اين 
اقدام بديع، در حال حاضر جهت اکثريت قريب به اتفاق روستاييان استان دسترسی 
به خدمات بانکی مهيا شده است. صباغی تأکيد کرد: با تأسيس دفاتر خدمات بانکی 
پس��ت بانك در روستاها، خدمات بانکی در محل روستا به صورت on line ارائه 
می شود و در جديدترين خدمت: روستاييان می توانند شماره حساب خود در اين 
دفاتر را، جهت دريافت يارانه ای نقدی، در سايت وزارت رفاه ثبت کنند. وی از ديگر 
خدمات مورد استقبال دفاتر خصوصی پست بانك را، پرداخت سود سهام عدالت، 
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه، افتتاح حساب جاری و... در روستاها عنوان کرد 
و ادامه داد: با روند روبه رشد ارائه خدمات از طريق پست بانك در روستاها، فاصله 

ارائه خدمات الکترونيکی کاهش چشمگيری پيدا خواهد کرد.

فرمانده نيروي انتظامي شهرس��تان نائين گفت: رضايت مردم از خدمتگزاري پليس، 
بزرگ ترين هدف نيروي انتظامي در کشور است. به گزارش فارس از نائين، محمدعلي 
 يوس��يلياني در ديدار پليس هاي افتخاري با فرماندهي انتظامي اين شهرس��تان اظهار 
داش��ت: هدف از تشکيل پليس افتخاري، پيشگري، کاهش و مهار جرائم است. وي 
ادامه داد: تعامل و همکاري بس��يار خوب پليس افتخاري با ما در سال گذشته نتايج 
بس��يار خوبي را داشته اس��ت که از آن جمله مي توان به کاهش سرقت احشام، سيم 
برق و سرقت هاي خرد منازل اشاره کرد. فرمانده انتظامي شهرستان نائين خاطرنشان 
کرد: پليس هاي افتخاري از بين معتمدان، مسئوالن و روحانيان که سفيران خوب اين 
نيرو هستند و برخي از فعاالن عرصه رسانه به نمايندگي از مردم انتخاب شده اند و به 
عنوان فرهنگ ياران پليس در جامعه به فعاليت مي پردازند. وي افزود: همچنين بحث 
پليس هاي افتخاري در بين قش��ر جوان و نوجوان در مدارس و دانشگاه ها نيز وجود 
دارد که در آن زمينه نيز نتايج مطلوبي را در بر داشته است. يوسيلياني افزود: هدف از 
برگزاري اين جلسات اين است که ضمن اين که تعامل و همکاري ها بيشتر شود و 
پليس هاي افتخاري با قلم، قلب و لسان خود از پليس حمايت کنند، معضالت بومي 
شهرستان بررسي و حل و فصل شود.  وي با اشاره به اين که رضايت و خدمتگذاري به 
مردم بزرگ ترين هدف پليس است، تأکيد کرد: پليس در کنار مردم است و نه در مقابل 
آنان و کاهش و مهار جرائم و فرهنگ سازي اولويت اول و اساسي کار نيروي انتظامي 
محسوب مي شود. فرمانده انتظامي شهرستان نائين با اشاره به اينکه براي اصالح رفتارها 
بايد ابتدا از اصالح خود و خانواده خود شروع کنيم، گفت: بايد به جوانانمان استفاده 
صحيح از موتورسيکلت، تجهيزات دريافت از ماهواره، موبايل، مکان هايي که در اختيار 
جوانان است و استفاده صحيح از اوقات فراغت را آموزش دهيم.  وي تصريح کرد: با 
فرهنگ سازي، امنيت پايدار محقق مي شود و الزمه آن، تعامل و همکاري مردم و پليس 

و برقراري انضباط اجتماعي در کنار اصالح رفتار پليس است.

اس��تاندار چهارمحال و بختياری 
گفت: دفاع مق��دس گنجينه ای 
تم��ام نش��دنی از ايثارگری های 
رزمن��دگان اس��الم و فرزن��دان 
برومند اين آب و خاك اس��ت. 
به گ��زارش فارس از ش��هرکرد، 
علی اصغر عنابستانی در نشست 
هم انديش��ی ايثارگران اس��تان با 
تأکيد بر ضرورت ترويج هرچه 
بيش��تر فرهنگ ايثار و ش��هادت 
در جامعه اظهار داش��ت: اگرچه 
رشادت ها و از خودگذشتگی های 
جوانان سلحش��ور کشورمان در هشت سال دفاع مقدس قابل توصيف نيست، ولی 
س��عی در حفظ آثار برجای مانده از آنها و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بر همگان 
امری ضروری و الزم است. وی افزود: شهدا با تقديم خون پاك خود به معنای واقعی 
رسالت و وظيفه خود را در دفاع از انقالب اسالمی و کيان اسالم ادا کردند. عنابستانی 
با تأکيد بر اينکه شهدای گرانقدر با جان نثاری و از خود گذشتگی اسالم را احيا کردند، 
گفت: اين رشادت های شهدا و جانبازان در تاريخ ايران بر هيچ کس پوشيده نيست. 
استاندار چهارمحال و بختياری با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبری بر ترويج فرهنگ 
ايثار و شهادت گفت: برگزاری کنگره و همايش در باره شهدا از توفيقات بزرگی است 
که سبب ترويج فرهنگ ايثار و تلطيف فضای فرهنگی کشور می شود. وی تصريح 
کرد: پيروی و پاسداری از آرمان ها و ارزش های واالی امام راحل و شهدا از وظايف 
قش��رهای مختلف جامعه است. عنابستانی با اشاره به اينکه شهدای گرانقدر کسانی 
هستند که به ما عزت دادند، تصريح کرد: نبايد شهدا را فراموش کنيم چراکه امروز دنيا، 
خود را مديون جان نثاری و از خودگذشتگی شهدا می داند. وی با تأکيد بر اينکه امروز 
رسالت اصلی برای ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بر دوش جانبازان و خانواده های 
آنان است، اظهار داشت: فرهنگ ايثار و شهادت در دوران دفاع مقدس نجات بخش 
جمهوری اسالمی بود و توانست صحنه های بديعی را ايجاد کند. عنابستانی افزود: ما 
برای تحويل اين نظام به حضرت مهدی)عج( نيازمند فرهنگ ايثار و شهادت هستيم 
و بايد با اين فرهنگ زمينه های ظهور را فراهم کنيم. عنابستانی خاطرنشان کرد: نظام 
اس��المی ايران  آنچه دارد و خواهد داشت از برکت نام امام حسين )ع( است. وی با 
تأکيد بر اينکه رزمندگان اس��الم ايثار و از خودگذشتگی و شهادت در راه حق را از 
مکتب امام حس��ين )ع( آموخته اند، گفت: نظام جمهوری اس��المی تاکنون حوادث 
و تهديدات نظامی، امنيتی، سياس��ی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را چه به لحاظ 
داخلی و چه خارجی پشت سر گذاشته که به لطف خداوند همه آنها خنثی شده اند. 
استاندار چهارمحال و بختياری شهادت را اوج توکل، رضا، تسليم و توحيد خواند و 
افزود: برهمين اساس همين حب واليت بود که امام حسين)ع( ترقی کرد و به اوج 
واليت پذيری بشر دست يافت و اينگونه بود که نه تنها آب را شرمنده خود کرد تاريخ 

را هم شرمنده خود کرد.

فرماندار ش��هرکرد گف��ت: هفته جوان بهترين فرصت ب��راي ارزيابي ظرفيت ها و 
توانمندي هاي جوانان است.  به گزارش فارس از شهرکرد، سعيد زمانيان در نشست 
س��تاد س��ازماندهي جوانان در اين شهرستان با تأکيد بر ضرورت تبيين شخصيت 
حضرت علي اکبر)ع( براي نس��ل جوان، اظهار داش��ت: اس��اس کار ما در س��تاد 
س��اماندهي امور جوانان، پرداختن به مس��ائل فکري و آينده نگري براي جوانان به 
صورت ريشه اي اس��ت. وي افزود: امروز جوانان در رأس امور هستند، از اين رو 
بايد از تمام ظرفيت هاي جوانان اس��تفاده شده و در راستاي ارتقاي سطح بيشتر و 
آگاهي آنها گام برداش��ت. زمانيان تصريح کرد: افتخار جمهوري اسالمي بصيرتي 
اس��ت که توسط جوانان در مقابل توطئه هاي دش��منان از ابتداي انقالب و جنگ 
تحميلي ايجاد شده، از اين رو بايد براي آينده آنها در عرصه هاي علمي، فرهنگي، 
هنري، مش��کالت اجتماعي، مقابله با چالش ها و بصيرت افزايي برنامه ريزي کرد. 
فرماندار شهرستان شهرکرد با بيان اينکه بخشداران بخش هاي مختلف اين شهرستان 
بايد نس��بت به تشکيل جلسه س��تاد هفته جوان اقدام کنند، گفت: اجراي برنامه ها 
در هفته جوان بايد به گونه اي باش��د که شخصيت حضرت علي اکبر)ع( به عنوان 
محور و الگوي جوانان معرفي شود. وي خاطرنشان کرد: برهمين اساس با استناد 
به منويات رهبر معظم انقالب و توصيه هاي ايش��ان در رابطه با جوانان در اجراي 
برنامه ها، غلبه نگاه تربيتي، هويت بخش��ي، خودباوري، نش��اط اجتماعي و ارتقاي 
روحي��ه اعتماد به نفس مل��ي در برنامه هاي هفته جوان از اه��داف برگزاري ويژه 
برنامه هاي هفته جوان در اين شهرستان است. زمانيان به بيان برخي از برنامه ها در 
اين هفته پرداخت و گفت: در سطح شهرستان برنامه هاي متنوعي از جمله برگزاري 
باشکوه جشن ميالد حضرت علي اکبر)ع( و روز جوان، معرفي و تجليل از کارکنان 
و کارمندان و کارگران جوان برتر دس��تگاه ها و پرس��نل، اهداي هدايا و تجليل از 

جوانان برتر برگزار مي شود.
زمانيان ادامه داد: عيادت از جوانان بيمار در بيمارستان ها، ديدار مديران با خانواده هاي 
شهداي جوان، تجديد بيعت جوانان منتخب شهرستان شهرکرد با آرمان هاي شهدا 
با حضور در گلزار شهدا و ديدار با خانواده هاي شهداي جوان، از ديگر برنامه هاي 

شاخص اين هفته است.

انتقاد سخنگوی شورای اسالمی شهر عدم 
استفاده از پتانسیلهای شهر اصفهان برای 

توسعه صنعت گردشگری

صباغی مدیر شعب پست بانک استان اصفهان:
 آغاز واگذاری دستگاههای خودپرداز 
به بخش خصوصی در استان اصفهان

فرمانده انتظامي شهرستان نائین:
 افزایش رضایت مردم بزرگ ترین 

هدف نیروي انتظامي است 

استاندار چهارمحال و بختیاري:
دفاع مقدس گنجینه  تمام نشدني 

ایثارگري هاي رزمندگان است 

فرماندار شهرکرد:
هفته جوان فرصت مغتنم ارزشیابي 

ظرفیت هاي جوانان است

با خروج یک المپ 100 وات هر مشترک از مدار مصرف
 سهم خاموشي در چهارمحال و بختياري از بين مي رود

معاون استاندار اصفهان خبر داد:
صدور مجوز فروش 380 ميليارد ريال اوراق مشاركت در طرح بهشت آباد 

75 درصد مهر اصالت یونسکو متعلق به صنایع دستي ایران   

توليد آزمايشگاهی جنين گوسفند نژاد لری بختياری در پژوهشکده 
فناوری جنين دانشگاه شهرکرد برای نخستين بار در کشور با موفقيت 

انجام شد. 
به گزارش موج، رئيس پژوهشکده فناوری جنين دانشگاه شهرکرد 
گفت: در اين فناوری پيچيده موفق به تولد نخستين گوسفند نژاد لری 

از طريق لقاح خارج از رحمی شديم. 
دکت��ر ميرش��کرايی تولي��د آزمايش��گاهی گامت های جنس��ی به 
منظ��ور افزايش ب��ازده تولي��د جنين و تثبي��ت روش انجماد اس��پرم 
گوس��فند برای نخس��تين بار در کش��ور را هم از دس��تاوردهای تولد 
 نخس��تين گوس��فند نژاد ل��ری از طريق لقاح خ��ارج از رحمی عنوان 

کرد. 
ب��ه گفت��ه وی، تولي��د آزمايش��گاهی جنين گوس��فند ن��ژاد لری 
 بختياری کاربردهای فراوان��ی در درمان بيماری های خاص حيوانات 

دارد. 
ميرش��کرايی ب��ا اش��اره ب��ه فعاليت پژوهش��کده فن��اوری جنين 
دانش��گاه ش��هرکرد اضافه کرد: اين مرکز از س��ال 82 فعاليت خود را 
آغاز کرده اس��ت و در س��ه غالب گروه پژوهشی سلول های جنسی، 
 جني��ن و س��لول های بنيادين و ژنتي��ك س��لولی و مولکولی فعاليت 

می کند.

برای نخستین بار

جنين گوسفند نژاد لری بختياری 
به طور آزمايشی توليد شد

شهرکرد

فرارسیدن اعیاد شعبان به ویژه پیشاپیش میالد خجسته و فرخنده حضرت ولی عصر 
)عج( را خدمت همه هموطنان و هم استانیهای عزیز شادباش گفته و از همه هیأت 
های مذهبی، دست اندرکاران برگزاری محافل اعیاد شعبان، دوستداران و منتظران 
برگزاری  محافل  روز  مجالس  بندی  آذین  هنگام  داریم  انتظار  عصر،  ولی  حضرت 
جشنهای نیمه شعبان، تمامی مسائل ایمنی برق را مدنظر داشته باشند و از تجهیزات 
و المپهای کم مصرف استفاده نمایند. حریم شبکه های برق را در نظر داشته باشند و 
فراموش نکنیم فاصله و یا حریم قانونی شبکه های برق 3 متر می باشد. تلفن حوادث 

برق در همه ادارات تابعه استان 121 می باشد.

موضوع: اطالعیه شماره 9

فضل اهلل وطن خواه مدیر دفتر روابط عمومی
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
207/ت /4 چون تحديد حدود ش��ش دانگ دو قطع��ه زمين مزروعی در بخش 
برزن شماره پالك 4281 و 4264 فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 
11 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام جميله انصاری طرقی و غيره در جريان ثبت 
می باشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينکه به 
موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالك 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/6/3 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
بموجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار ميگردد که 
در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات 
مجاوري��ن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 

مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
م الف: 301                                 شادمان – رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

آگهی تأسیس
297/ت/4 آگهی تأسيس شرکت ايستا بام سپاهان سهامی خاص شرکت فوق در 
تاريخ 1389/4/10 تحت شماره 40993 و شناسه ملی 10260586840 در اين اداره 
به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/4/10 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: اجرای امور پيمانکاری 
در رشته های ابينه )ساختمان( راه و ترابری و تأسيسات و تجهيزات آب، صنعت 
و معدن بشرح زير ساخت ساختمانهای چوبی بتنی و فلزی و انجام کليه خدمات 
مربوط به آنها – ساخت و اجرای عمليات زيرسازی خيابانها و روکش و آسفالت آنها 
– اجرا و انتقال لوله های آب، گاز، نفت – تعمير و نگهداری سيستم های برودتی 
 و حرارتی – نصب دستگاههای فشار قوی – اجرای سيستم های اعالم حريق و 
سيس��تم های هشداردهنده ساخت بندها و سدهای بتنی و سيستم های آبياری و 
زهکشی تحت فشار فاضالب – پروژه های صنعتی – نصب و راه اندازی سيستم 
های مکانيکی و هيدرومکانيکی کارخانجات. 2 – مدت شرکت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی ش��رکت: 1 – 3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
خيابان نظر ش��رقی – کوچه ش��هيد احمد زارعی – بن بست بهار – مجتمع بهار 
– واحد 7 ، 4 – س��رمايه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 
10/000 ريالی که تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط 
مؤسسين طی گواهی بانکی شماره 57943 مورخ 1389/3/30 نزد بانك ملی شعبه 
اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5 – اولين مديران شرکت: 1 -5- خانم سعادت خواجه پور به سمت رئيس هيئت 
مدي��ره. 2-5- خانم گل نوش  عباس منش به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 

3-5- آقای فرهاد عباس منش به سمت عضو هيئت مديره.
4-5- آق��ای فره��اد عباس منش به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدند. 6 – دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با 
امضای مديرعامل منفردا و با مهر ش��رکت معتبر است. 7 – اختيارات مديرعامل: 
مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد. 8 – بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آقای سهراب سليمی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای وحيد رحيم مطاع 

به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/1 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
298/ت/4 آگهی تأسيس شرکت متين صفه چهلستون سهامی خاص شرکت فوق 
در تاريخ 1389/4/10 تحت شماره 40995 و شناسه ملی 10260586889 در اين 
اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/4/10 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تکميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: سورت و 
بسته بندی انواع حبوبات و غالت و فريز يا )آ کا اف( انواع محصوالت کشاورزی 
و دام��ی و لبن��ی – بوجاری در کليه محصوالت کش��اورزی و غالت و حبوبات 
کش��اورزی تبديلی و آنچه که احتياج به بسته بندی و بوجاری دارند و سورت – 
ضدعفونی – بوجاری و بسته بندی درجه بندی کليه محصوالت کشاورزی جهت 
صادرات و فروش داخلی به هر نحو که اداره اس��تاندارد و بهداش��ت اجازه دهد 
جهت فروش داخلی يا صادرات به خارج از کش��ور – صادرات و واردات انواع 
تجهيزات و محصوالت مرتبط با ش��رکت – اخذ نمايندگی از داخل يا خارج از 
کشور و اعطای نمايندگی فروش يا توزيع در داخل و خارج از کشور – اخذ وام 
از بانکها و مؤسس��ات مالی و اعتباری خارج يا داخل کشور در چارچوب قوانين 
جمهوری اس��المی ايران جهت تحقق اهداف شرکت و همچنين هرگونه فعاليت 
مرتبط با توليدات ش��رکت. 2 – مدت ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3 – مرکز اصلی شرکت: 1 – 3- استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان نظر شرقی 
– خيابان خورش��يد – بن بس��ت کريم پور – پالك 113. 1-3- شعبه به مديريت 
مهدی گيتی فر به آدرس ايران – تهران – تهران خيابان سهروردی – پايين تر از 
افش��ار جوان – پالك ش��ش – طبقه اول – واحد يك. 4 – سرمايه شرکت: مبلغ 
100/000/000 ريال منقس��م به يکصد س��هم 1000/000 ريالی که تعداد يکصد 
سهم با نام می باشد که مبلغ 35/000/000ريال توسط مؤسسين طی گواهی بانکی 
ش��ماره 959680435 مورخ 1389/4/6 نزد بانك ملت شعبه مرکزی شاهين شهر 
اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5 – اولين مديران ش��رکت: 1 -5- خانم مس��رور گيتی فر به سمت رئيس هيئت 
مديره. 2-5- آقای مصطفی گيتی فر به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 5-3- 
آقای مهدی گيتی فر به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای مهدی گيتی فر به 
سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6 – دارندگان حق امضاء: کليه 
اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مديرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. 7 – اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد. 
8 – ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای جعفر محمدی اصفهانی به عنوان 

بازرس اصلی 2-8- آقای حميد محمدی اصفهانی به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/2 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاری اصفهان

آگهی تأسیس
299/ت/4 آگهی تأس��يس ش��رکت مديريت تجارت پرن��د پرنيان پرديس پارس 
س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاريخ 1389/4/2 تحت شماره 40903 و شناسه 
ملی 10260585966 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/4/2 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رس��می و کثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1 – 
موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت، تأمين مواد 
اوليه – تأمين نيروی انسانی موقت جهت ادارات و ارگانها – پشتيبانی و نگهداری 
از تجهيزات صنعتی، برقی و مکانيکی، توس��عه، نوس��ازی، مونتاژ، توليد، توزيع، 
صادرات، واردات، بازرسی فنی کاال )سوريانس( بازرسی مهندسی، اخذ نمايندگی 
از ش��رکت های داخلی و خارجی، تأس��يس شعب داخل و خارج از کشور، اخذ 
تس��هيالت از مؤسس��ات مالی و اعتباری جهت امور ش��رکت و سرمايه گذاری، 
مش��ارکت با ساير شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی، انجام امور بازرگانی 
داخلی و بين المللی، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقی و حقوقی، اکتشاف، برنامه 
ري��زی و کنترل پروژه و مديريت طرح امور پيمانکاری اجرای پروژه ها به روش 
طرح و س��اخت  کليد در دس��ت، طراحی سيستم های جامع اطالعات مديريت، 
شرکت در مناقصات و مزايدات تحقيقات و امکان سنجی طرح ها در زمينه های 
زير ش��امل و نه محدود به: معماری، معماری داخلی، ارگونومی، شهرسازی و راه 
س��ازی، راه آهن و پل س��ازی و تونل و محوطه س��ازی و فضای سبز و شهرك 
سازی و انواع ساختمان و سازه و تأسيسات برق و مکانيك و تجهيزات و سيلو و 
تأسيس��ات شهری و آبرسانی و گاز رسانی و فاضالب و شبکه ای نيروی انسانی 
سيستم های توليد و انتقال سيستم های ارتباطی، سيستم های حفاظت، نيروگاه ، 
توليد و توزيع و انتقال نيرو و برق صنعتی )بجز مواردی که در انحصار شرکت برق 
و وزارت نيرو باشد( تابلو کنترل و اتوماسيون سيستم های برق و انتقال و کنترل 
و اتوماسيون و پست و مخابرات، سوئيچينگ، مخابرات، انتقال پست و شبکه ای 
ماهواره ای بی س��يم و با س��يم – مخابراتی )بجر مواردی که در انحصار شرکت 
مخابرات ايران است( ديسپاچينگ، تأسيسات نصب و نگهداری – معدن و نفت و 
گاز و پتروشيمی و پليمر و پااليشگاه و خطوط انتقال مربوطه، سخت افزار، صنايع 
فلزی و نورد، ذوب و ريخته گری و کانی ها و صنايع غير فلزی و ماشين سازی و 
صنايع هوايی، دريايی و خودرو آيرو ديناميك، صنايع شيميايی و کشاورزی و دامی 
و چوب و س��لولزی، نساجی و پوشاك، غذايی، تجهيزات پزشکی، صنايع برق و 

الکترونيك، لوازم خانگی و بسته بندی – بيو و نانو تکنولوژی – انرژی های نو و 
محيط زيست متالورژی، نقشه برداری، تجهيزات آزمايشگاهی و دندانپزشکی.  2 
– مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی شرکت: 1 – 3- 
استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان نشاط– کوچه باغات-کوچه26 – بن بست 
حلبيان- بن بست اميد – پالك 117. 4 – سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی که تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 
350/000 ريال توس��ط مؤسسين طی گواهی بانکی شماره 138 مورخ 1389/3/1 
نزد بانك ملی شعبه شهيد نيکبخت اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه 
در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5 – اولين مديران شرکت: 1 -5- آقای محمد 

بخشنده بابر صاد به سمت رئيس هيئت مديره.
2-5- آقای س��يد سعيد موسوی نسب به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 5-3- 
آقای محمد امين حاجی احمدی به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای محمد 
امين حاجی احمدی به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6 
– دارن��دگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای 
مديرعامل و يکی از اعضای هيأت مديره و با مهر شرکت معتبر است. 7 – اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد. 8 – بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- آقای سهيل صالحی پور باورساد به عنوان بازرس اصلی 8-2- 

آقای محمدهادی کشاورزيان به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/3 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
300/ت/4 آگهی تأسيس شرکت سيور صنعت سپاهان سهامی خاص شرکت فوق 
در تاريخ 1389/4/3 تحت ش��ماره 40927 و شناسه ملی 10260586120 در اين 
اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/4/3 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
کثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: طراحی، نظارت و 
اجرا، تعميرات و نگهداری تأسيسات صنعتی و برق ساختمان و خطوط انتقال نيرو 
– س��اختمانی، راه سازی، واحدهای توليدی لوله کشی و جوشکاری، رنگ آميزی 
و س��ند بالس��ت مخازن و لوله های صنعتی – خدمات کشاورزی و سخت افزار 
کامپيوتر – تأمين نيروی انسانی موقت – تهيه طبخ و توزيع غذا و تنظيفات – انجام 
کليه فعاليتهای بازرگانی شامل صادرات و واردات، تهيه و توزيع کاالهای بازرگانی 
– اخذ تسهيالت از کليه بانکها جهت اهداف شرکت – ترخيص کاال از گمرکات 
کشور – شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی – مشارکت و 
سرمايه گذاری و اخذ و اعطاء نمايندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی و خارجی 
و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. خدمات راهبری. 
2 – مدت ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی ش��رکت: 
1 – 3- استان اصفهان – شهر اصفهان شهرك ولی عصر - خيابان استاد شهريار– 
پالك 267E – طبقه سوم. 4 – سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يکصد سهم 10/000 ريالی که تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ريال توسط مؤسسين طی گواهی بانکی شماره 199 مورخ 1389/3/18 نزد بانك 
ملی شعبه بلوار کشاورز اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد 
صاحبان سهام می باشد. 5 – اولين مديران شرکت: 1 -5- آقای سهراب عادلی به 
سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای محمدرضا عادلی کوشکی به سمت نائب 
رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای عليرضا عادلی کوش��کی به س��مت عضو هيئت 
مديره. 4-5- آقای عليرضا عادلی کوش��کی به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6 – دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای مديرعامل و يا رئيس هيأت مديره و با مهر شرکت معتبر است. 
7 – اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد. 8 – 
بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای علی ضامن رشيدی به عنوان بازرس اصلی 

2-8- خانم فاطمه رشيدی ده رشيدی به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/4 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
301/ت/4آگهی تأس��يس ش��رکت فنی مهندس��ی هنر صنعت جهان نما سهامی 
خاص ش��رکت فوق در تاريخ 1389/4/7 تحت ش��ماره 40928 و شناس��ه ملی 
10260586397 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/4/7 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه های رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: 
انجام کليه امور توليدی– خدماتی در زمينه های صنعتی – ساختمانی – پوشاك 
و البسه – سخت افزار کامپيوتر – انجام کليه فعاليتهای بازرگانی از قبيل صادرات 
و واردات – خدمات – خريد و فروش و توزيع کليه کاالها و دستگاههای مجاز 
بازرگانی و کليه امور مربوط به ترخيص کاال از گمرکات کش��ور – ش��رکت در 
مناقصات و مزايدات و س��رمايه گذاری در ش��رکتهای دولتی و خصوصی – اخذ 
نمايندگی از شرکتهای داخلی و خارجی – اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی 
در جهت پيشبرد اهداف شرکت - انجام کليه امور فنی مهندسی و هرگونه اموری 
که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد. 2 – مدت شرکت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی شرکت: 1 – 3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
خيابان پروين اعتصامی – کوچه ثاراهلل – بن بست 110 – پالك 311 ، 4 – سرمايه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد س��هم 10/000 ريالی که تعداد 
يکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی گواهی 
بانکی ش��ماره 187 م��ورخ 1389/3/24 نزد بانك صادرات ش��عبه خيابان حکيم 
ش��فايی 32363 پرداخت گرديده اس��ت و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د. 5 – اولين مديران ش��رکت: 1 -5- آقای حميدرضا اصغری به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای محمد حيدری دس��تگردی به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقای رضا اصغری به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای 
رضا اصغری به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6 – دارندگان 
حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مديرعامل و با 
مهر ش��رکت معتبر است. 7 – اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيأت مديره 
می باشد. 8 – بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مسعود نيکبخت به عنوان 

بازرس اصلی 2-8- آقای مجيد قربانی رنانی به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/5 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
302/ت/4 آگهی تأسيس شرکت فجرآفرينان البرز جی سهامی خاص شرکت فوق 
در تاريخ 1389/4/7 تحت ش��ماره 40957 و شناسه ملی 10260586418 در اين 
اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/4/7 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: انجام کليه فعاليتهای 
بازرگان��ی از قبي��ل صادرات و واردات – خريد و فروش – توليد و تهيه و توزيع 
کليه کاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تسهيالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفًا 
جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصی و دولتی 
– مش��ارکت و سرمايه گذاری در ش��رکتهای دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای 
نمايندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی – انجام امور خدماتی از قبيل طراحی 
– نظارت و اجرا در زمينه س��اختمانی و امور نظافت و تهيه و توزيع و طبخ غذا و 
هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد. 2 – مدت شرکت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی شرکت: 1 – 3- استان اصفهان – 

شهر اصفهان اتوبان چمران – خيابان اشراق – کوی شهرآرا 1 – واحد 45
4 – سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی 
که تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی 
گواهی بانکی ش��ماره 187 مورخ 1389/3/18 نزد بانك سپه شعبه شهيد چمران 
1591 پرداخت گرديده اس��يت و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5 – اولين مديران ش��رکت: 1 -5- خانم مينو اعيان منش مطلق به س��مت رئيس 
هيئت مديره. 2-5- خانم مهس��ا پوده به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 5-3- 
آقای محمود پوده به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای محمود پوده به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6 – دارندگان حق امضاء: کليه اوراق 
و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با 
مهر ش��رکت معتبر است. 7 – اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيأت مديره 
می باش��د. 8 – بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محسن جعفری نيسيانی 
به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم زهرا باباعلی خواجوئی به عنوان بازرس علی 

البدل 

م الف: 5135/6 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس
303/ت/4 آگهی تأسيس شرکت طراوت گستر غدير سهامی خاص شرکت فوق 
در تاريخ 1389/3/22 تحت شماره 40788 و شناسه ملی 10260584849 در اين 
اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/3/22 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تکميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: انجام کليه 
امور خدماتی و طراحی – نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی – راهسازی – 
آبخيزداری و بهره برداری و اکتشاف مواد و سنگهای معدنی و نهالکاری – بيابان 
زدايی – مبارزه با آفات در اراضی کشاورزی و منابع طبيعی و پروژه های مربوط 
به زمين از قبيل نقش��ه برداری با جی آر اس – نقش��ه کش��ی – خاك برداری و 
خاکريزی و حفر چاه و خدمات فضای سبز و تهيه طرح و اجرا و نگهداری پارك 
ها و مطالعات و اجرای طرحهای آب و خاك و پوشش انهار و پروژه های آبياری 
تحت فشار و اجرا و نگهداری آن و تهيه طرحهای اقتصادی و خدمات کشاورزی 
ش��امل تهيه طرح و نظارت و اجرا و انجام کليه فعاليتهای مجاز بازرگانی اعم از 
خريد و فروش – صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی و پرورش طيور و 
فروش آن و خدمات پشتيبانی شامل تأمين نيروی انسانی موقت – نظافت و تهيه 
ماشين آالت صنعتی و اخذ نمايندگی و تشکيل شرکت و يا مشارکت در شرکتهای 
مرتبط با موضوع ش��رکت. 2 – مدت ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3 – مرکز اصلی ش��رکت: 1 – 3- استان اصفهان – شهر اصفهان شاهين شهر – 
خيابان فردوسی – فرعی 6 شرقی – اولين پالك جنوبی. 4 – سرمايه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقس��م به يکصد سهم 10/000 ريالی که تعداد يکصد سهم با 
نام می باش��د که مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طی گواهی بانکی شماره 
5367109533 مورخ 1389/2/30 نزد بانك تجارت ش��عبه شاهين شهر اصفهان 
پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 – اولين 
مديران شرکت: 1 -5- آقای محمد حسين ابراهيمی به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- خانم صديقه حس��ينيان به س��مت نائب رئيس هيئت مدي��ره. 3-5- آقای 
مهدی ابراهيمی به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای مهدی ابراهيمی به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6 – دارندگان حق امضاء: کليه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مديرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
7 – اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد. 8 – 
بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم ام حديث کريمدوس��ت به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- آقای ابوالفضل کريمدوست به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/7 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاری اصفهان

آگهی تأسیس
304/ت/4 آگهی تأسيس شرکت لوتوس داده پردازی اسپادانا سهامی خاص شرکت 
فوق در تاريخ 1389/3/23 تحت شماره 40797 و شناسه ملی 10260584927 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/3/23 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رس��می و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: فروش – 
اجرا – پش��تيبانی – اتوماسيون اداری – اخذ تسهيالت بانکی صرفاً جهت تحقق 
اهداف ش��رکت – شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصی و دولتی – فروش 
و خدمات در زمينه سخت افزار – مشاوره در زمينه صنعت IT – اخذ و اعطای 
نمايندگی – واردات و صادرات در حوزه کاری ش��رکت و هرگونه اموری که به 
نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2 – مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3 – مرکز اصلی شرکت: 1 – 3- استان اصفهان – شهر اصفهان خيابان 
هشت بهشت غربی - خيابان گلزار شمالی – خيابان استاد همايی – کوچه شهيد 
تفکری - پالك 8 . 4 – سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد 
س��هم 10/000 ريالی که تعداد يکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 
ريال توس��ط مؤسسين طی گواهی بانکی ش��ماره 26103 مورخ 1389/2/11 نزد 
بانك ملی شعبه اصفهان 3001 پرداخت گرديده است. 5 – اولين مديران شرکت: 
1 -5- آقای جعفر گلناری عباسی به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای جعفر 
آرامی به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای مهدی مغزيان اصفهانی به 
سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای مهدی مغزيان اصفهانی به سمت مديرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6 – دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد 
مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای دو نفر از اعضای هيأت مديره متفقاً و با مهر 
ش��رکت معتبر است. 7 – اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيأت مديره می 
باش��د. 8 – بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای س��عيد انصاری پور به عنوان 

بازرس اصلی 2-8- آقای محمدرضا سبحانی به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/8 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس
305/ت/4 آگهی تأس��يس ش��رکت مهندس��ی مه��ر و نيك توان تبديل س��هامی 
خاص ش��رکت فوق در تاريخ 1389/3/23 تحت ش��ماره 40796 و شناسه ملی 
10260584912 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/3/23 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رس��می و کثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1 – 
موضوع ش��رکت: انج��ام کليه فعاليتهای بازرگانی از قبيل ص��ادرات و واردات – 
خريد و فروش – توليد و تهيه و توزيع کليه کاالهای مجاز بازرگانی و مواد اوليه 
کارخانجات صنعتی داخلی و خارجی – شرکت در نمايشگاه های داخلی و بين 
المللی – اخذ تسهيالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف 
ش��رکت – انجام کليه امور مربوط به ترخيص کاال از گمرکات کش��ور – شرکت 
در مناقصات و مزايدات خصوصی و دولتی – مش��ارکت و س��رمايه گذاری در 
ش��رکتهای دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمايندگی از ش��رکتهای دولتی و 
خصوص��ی – انجام ام��ور خدماتی از قبيل طراحی و اج��را در زمينه پروژه های 
ب��رق – الکترونيك و اتوماس��يون صنعتی. 2 – مدت ش��رکت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی ش��رکت: 1 – 3- استان اصفهان – شهر اصفهان 
انتهای آپادانا دوم – خيابان طبيب اصفهانی – س��اختمان پارس��يان – واحد 104.  
4 – سرمايه شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی 
که تعداد يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی 
گواهی بانکی شماره 921854 مورخ 1389/3/17 نزد بانك ملت شعبه ميدان آزادی 
اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5 – اولين مديران شرکت: 1 -5- آقای سيد ناصر نوری عسگرانی به سمت رئيس 
هيئت مديره. 2-5- خانم فرحناز قضاوی به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 5-3- 
آقای حميدرضا ش��ايگان فر به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای حميدرضا 
ش��ايگان فر به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6 – دارندگان 
حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدير عامل منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر است. 7 – اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات 
هيأت مديره می باش��د. 8 – بازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- آقای فريد رضا 
جعف��ر پور به عنوان بازرس اصلی 2-8- آق��ای امير ايوب تفنگ چی مهياری به 

عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/9 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس
306/ت/4 آگهی تأس��يس شرکت سنگ کاران زرين سپاهان سهامی خاصشرکت 
فوق در تاريخ 1389/3/25 تحت شماره 40821 و شناسه ملی 10260585153 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/3/25 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رسمی و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1 – موضوع شرکت: انجام کليه 
پروژه های توليدی، س��اختمان، تأسيس��ات، راه، بازرگانی و صادرات و واردات 
کاالهای مجاز و هر نوع اقدامی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. 2 – مدت 
شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3 – مرکز اصلی شرکت: 1 – 3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان قص��ر صنعت – کيلومتر 2 جاده زينبي��ه حبيب آباد – 
پالك 269.  4 – سرمايه شرکت: مبلغ 10/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 
100/000 ريالی که تعداد يکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 3/500/000 ريال 
توسط مؤسسين طی گواهی بانکی شماره 9253641 مورخ 1389/3/24 نزد بانك 
ملت شعبه شمس آبادی اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد 
صاحبان س��هام می باش��د. 5 – اولين مديران شرکت: 1 -5- آقای مسعود نعمت 

بخش به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای محمد نعمت بخش به س��مت 
نائ��ب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای علی نعمت بخش به س��مت عضو هيئت 
مديره. 4-5- آقای علی نعمت بخش به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند. 6 – دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت 
با امضای مدير عامل و يکی از اعضای هيأت مديره متفقاً  و با مهر شرکت معتبر 
است. 7 – اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باشد. 
8 – بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای حميدرضا امين به عنوان بازرس اصلی 

2-8- خانم مهسا صنعتی به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/10 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

آگهی تأسیس
307/ت/4 آگهی تأس��يس شرکت سپاهان گستر گندمکار سهامی خاص شرکت 
فوق در تاريخ 1389/3/26 تحت شماره 40831 و شناسه ملی 10260585250 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/3/26 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رس��می و کثيراالنتشار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1 – موضوع شرکت: مجری 
کاره��ای عملياتی پروژه های نفتی، گازی و پتروش��يمی های کش��ور )از جمله 
کارهای اجرايی( – کارهای اجرايی پايپينگ )فيتاب – نصب – جوش( – کارهای 
دفتر فنی اسپول جن )توليد نقشه( و همچنين توليد تست پکيج جهت هيدروتست 
و فالشينگ – امور خدماتی شامل تنظيفات – طبخ غذا – ايجاد سلف سرويس – 
نگهداريفضای سبز – تأمين نيروی های انسانی موقت متخصص و غير متخصص 
و همچنين خدمات شهرداريها – تعميرات ساختمان – اخذ نمايندگی شرکتهای 
داخلی و خارجی – صادرات و واردات کارهای مجاز بازرگانی – عقد قرارداد با 
اش��خاص حقيقی و حقوقی. 2 – مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3 – مرکز اصلی ش��رکت: 1 – 3- استان اصفهان – شهر اصفهان شاهين شهر – 
خيابان بهداری – فرعی 1 شرقی – پالك 78 – طبقه دوم   4 – سرمايه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالی که تعداد يکصد سهم 
با نام می باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی گواهی بانکی شماره 
74 مورخ 1389/2/16 نزد بانك ملی ش��عبه بازار ش��اهين شهر پرداخت گرديده 
است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 – اولين مديران شرکت: 
1 -5- خانم بهدخت اعرابی درب قلعه به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای 
اياز ابوالحس��نی به س��مت نائب رئيس هيئت مديره.3-5- آقای نوذر آذرباران به 
سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای نوذر آذرباران به سمت مديرعامل به مدت 
2 س��ال انتخاب گرديدند. 6 – دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعه��دات ش��رکت با امضای مدير عامل و يکی از اعض��ای هيأت مديره و با مهر 
ش��رکت معتبر است. 7 – اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت 
مديره می باشد. 8 – بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مرتضی حسنی نژاد به 

عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای خيبر حسن نژاد به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/11 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس 
308/ت/4 آگهی تأس��يس ش��رکت خدماتی بازرگانی ايده آرای بصيرت سپاهان 
س��هامی خاص شرکت فوق در تاريخ 1389/3/26 تحت شماره 40830 و شناسه 
ملی 10260585265 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/3/26 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رس��می و کثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1 – 
موضوع شرکت: 1( بازاريابی غير هرمی و غير شبکه ای به صورت مجاز و انعقاد 
قرارداد با کليه اش��خاص حقيقی و حقوقی باالخص مراکز فرهنگی – ورزش��ی 
و تفريحی و ش��رکت در کليه مزايدات و مناقصات خصوصی و دولتی در مورد 
تنظيفات و طبخ و س��رويس دهی غذا و خدمات مربوطه. 2( نصب و راه اندازی 
آسانسور و ديگر تأسيسات ساختمانی. 3( واردات و خريد و فروش کليه کاالهای 
مج��از بازرگانی داخل��ی و خارجی و اخذ نمايندگی های مجاز توليديها و توزيع 
کاال و خدمات. 2 – مدت ش��رکت: از تاريخ ثب��ت به مدت نامحدود. 3 – مرکز 
اصلی شرکت: 1 – 3- استان اصفهان – شهر اصفهان کوی سپاهان – کوچه ششم 
– پالك 5 ، 1-3- ش��عبه به مديريت روح اهلل لطيفی به آدرس ايران – سيس��تان و 
بلوچستان – زاهدان بلوار معلم – بين فرعی 22 و 24 – پنج طبقه.  4 – سرمايه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد س��هم 10/000 ريالی که تعداد 
يکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ريال توسط مؤسسين طی گواهی 
بانکی ش��ماره 130189474 مورخ 1389/3/12 نزد بانك پاسارگاد شعبه سعادت 
آباد پرداخت گرديده است. 5 – اولين مديران شرکت: 1 -5- خانم رويا بنداد به 
سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم سميرا آزماينده به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره. 3-5- آقای روح اله لطيفی به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقای روح 
اله لطيفی به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6 – دارندگان حق 
امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای مدير عامل منفرداً 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7 – اختيارات مديرعامل: مجری مصوبات هيأت 
مديره می باش��د. 8 – بازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- خانم ژاله نامجويان به 
عن��وان بازرس اصلی  2-8- خانم تهمين��ه نامجويان به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 5135/12 منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی مزایده در خصوص مال غیرمنقول
281/ت / 4 اج��رای احکام مدنی ش��عبه 26 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان در 
نظر دارد جلس��ه مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی کالسه 358/88 ج 26 له 
خانم معصومه کارگر عليه آقای امراله اديبی مبنی بر مطالبه بخشی از مهريه بمقدار 
پانصد عدد س��که بهار آزادی در روز چهارش��نبه مورخ 1389/5/6 از ساعت 9 تا 
9/30 صبح در محل اين اجراء ) اتاق 56 طبقه همکف دادگستری شهيد نيکبخت( 
جهت فروش شش دانگ آپارتمان مسکونی پالك ثبتی 667/972 بخش 9 اصفهان، 
واقع در بلوار ش��فق – کوه نور- مجتمع مرجان- طبقه 5 واحد 502 که متعلق به 
محکوم عليه و فاقد مستاجر می باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ 
520/920/000 ريال ارزيابی و نظريه وی مصون از اعتراض طرفين واقع گرديده، 
برگزار نمايد طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده با مراجعه به آدرس 
فوق، از آن بازديد و با توديع 10 درصد قيمت پايه، در جلسه مزايده شرکت نمايند.
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت، برنده مزايده خواهد بود وهزينه های اجرايی بعهده 
محکوم عليه می باشد.)توضيح اينکه حسب نظر کارشناس، آپارتمان فوق دارای 
86/82 متر مربع مس��احت، دو خوابه، دارای س��رويس بهداشتی و آشپزخانه اپن، 

آسانسور و پانزده سال قدمت می باشد(
م الف: 5495                    مدير اجرای احکام شعبه 26 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
356/ت/4. در خصوص پرونده کالسه 128/89 ش 14 ح خواهان صالح محمدی 
با وکالت آقای س��عيد بهرامی نسب دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت 
غالمرضا يعقوبی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز دوش��نبه مورخ 
89/6/15 ساعت 11 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 / 5442    مدير دفتر 14 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
314/ت /4 چون تحديد حدود ش��ش دانگ يکباب مس��تراح شماره پالك 258 
فرعی از 100 اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام 
آقای حسين طامه و غيره در جريان ثبت می باشد و بعلت عدم قيد شماره اصلی 
ملك در سرلوحه آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينکه به موجب دستور اخير از 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 
صبح روز 89/6/1 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهی به 
کليه مالکين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار ميگردد که در ساعت و روز مقرر 
در اين آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان 
ام��الك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد. 
م الف: 312                                  شادمان – رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دوشنبه 28 تیر 1389 / 7 شعبان 1431                 6Monday 19 July 2010  Monday 19 July 2010 Monday 19 July 2010 

ــازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از  س
ــازمانهای حمایتی همواره بر آن بوده که  س
ــدگان  ــر بیمه ش چتر حمایتی خود را بر س
گرفته و بیشترین آمار بیمه شدگان در کل 

کشور را به خود اختصاص دهد.
اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال 
ــوان زیرمجموعه این  ــاری نیز به عن وبختی
سازمان آمار چشمگیری از بیمه شدگان در 
ــتان را به خود تعلق داده و عملکرد  کل اس
ــری را در دولت نهم و دهم به جای  منحص
ــت. نگاهی اجمالی به عملکرد  گذاشته اس

این سازمان خواهیم داشت:
اصالحات مستمر سازمان تأمین اجتماعی 

در دولت نهم و دهم
افزایش اعتبار دفترچه های درمانی و تحویل 

یک روز دفترچه در تمامی شعب
ــزام انجام معاینات پیش از صدور  حذف ال

نخستین دفترچه درمانی
ــه ای از  ــی بیم ــای بازرس ــیوه ه اصالح ش

کارگاهها
افزایش مدت اعتبار نسخ دارویی

ــگامی در فراهم سازی امکان مراجعه  پیش
ــتانهای غیر طرف  بیمه شدگان به بیمارس

قرارداد
ــتمری  ــراری مس ــرایط برقـــ ــهیل ش تس

بازنشستگی
تسهیل شیوه های پرداخت به بازنشستگان

ــعب اقماری بیمه ای برای تسهیل  ایجاد ش
ــه ای بویژه در  ــات بیم ــی به خدم دسترس
مناطق محروم و مناطقی که استانداردهای 
الزم را برای ایجاد شعب دائمی از نظر تعداد 

بیمه شدگان احراز نکرده اند.
تسهیل شرایط پرداخت حق بیمه و 
ــت حق بیمه از سوی کارفرمایان  ارائه لیس

در تمامی شعب بانک رفاه
ــوه پرداخت ارائه  ــری در ضوابط نح بازنگ

حمایت کمک بارداری
پیشگامی در اجرای داوطلبانه مصوبه دولت 
ــرکتی  نهم در تبدیل وضعیت کارکنان ش
ــهیل شیوه  ــازمان به قراردادی دفن تس س

پرداخت کمک هزینه کفن و فن
تسهیل نمودن ضوابط بیمه اختیاری

ــکل  ــد و رفع مش ــهیالت جدی ــاد تس ایج
دریافت وام بازنشستگان و مستمری بگیران 

از بانکهای کشور
تسهیل در قوانین و شرایط بیمه شدن اقشار 
مختلف جامعه جهت افزایش پوشش بیمه ای

اصالح فرایند طوالنی کمیسیون پزشکی
ــروه جدید از  ــش قرار دادن گ تحت پوش
ــه صاحبان  ــاغل مختلف در قالب بیم مش
ــمول مقررات  ــاغل آزاد در ش حرف و مش
تأمین اجتماعی )خادمین مساجد، کارگران، 

باربران و...(
ــا بمنظور  ــزاری ه ــعه کارگ ــاد و توس ایج
ــن  مخاطبی ــه  ب ــتر  بیش ــات  خدم ــه   ارائ

سازمان
اجرای بخشنامه بازنشستگی پیش ازموعد 

در خصوص مشاغل سخت و زیان آور
ــتمری بگیران  ــنواتی حقوق مس افزایش س
ــص بن کمکهای  ــتگان و تخصی و بازنشس

غیرنقدی و کمک هزینه نقدی
اجرای بخشودگی جرایم و خسارات ناشی 

از بدهی های معوق

میزان پرداختی های صورت پذیرفته به بیمه شدگان و مستمری بگیران
طی سالهای 88-83 )ارقام به میلیون ریال(

تعداد مراجعین سرپایی به قسمت های مختلف مراکز 
درمانی تابعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

درصد رشد سال 88 به تعدادقسمت مراجعه
سال 87

-720الکتروآنسفالوگرافی

-712الکترومیوگرافی

7 درصد756245جمع ویزیت

9 درصد610729داروخانه

14 درصد94710آزمایشگاه

6 درصد44895رادیولوژی

84 درصد13539سونوگرافی

18 درصد37411مامائی

15 درصد5241جراحی سرپایی

136 درصد9328خدمات سرپایی چشم

31 درصد439پاپ اسمیر

25 درصد71هولتر مانیتورینگ

80760فیزیوتراپی

231 درصد7995ادیومتری

ــوان یک مکمل در  ــان تأمین اجتماعی نیز به عن مدیریت درم
کنار اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری بوده 
ــام خود کرده  ــه ممتاز را به ن ــه خدمات رتب ــواره در ارائ و هم

است.
مدیریت تأمین اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری با عملکرد 
درمانی مستقیم وغیرمستقیم خدمات ارزنده ای را به مردم این 
استان اعطا و در این راستا عملکرد مثبتی داشته که به اختصار 

نگاهی به آن خواهیم داشت:

بار مراجعه سرپایی و بستری درمان مستقیم 
وغیرمستقیم طی سال های 87 و 88

درصد رشد سال 88 نسبت به سال 83 سه برابر می باشد.
افزایش سه برابری میزان پرداختی به مستمری بگیران و بیمه شدگان

تحت پوشش سال 88 نسبت به سال 83

138313841385138613871388سال

123750158460209960305245385385505188مبلغ

نوع نوع درمان
مراجعات

بستریسرپایی

سال 88سال 87سال 88سال 87

مستقیم

تعداد 
165957217776171212412123مراجعات

افراد تحت 
320992319785320992319785پوشش)نفر(

4 0/.4 0/.502506بار مراجعه

غیر 
مستقیم

تعداد 
275461031897982722330670مراجعات

افراد تحت 
320992319789320992319785پوشش)نفر(

1 0/.8 0/.80610بار مراجعه

جمع کل: 604 نفر
- تعداد مؤسسات طرف قرارداد )درمان غیرمستقیم( در مجموع 554.

- تعداد مراکز درمانی وابسته به مدیریت درمان )درمان مستقیم( 6 مرکز
- هزینه های انجام شده درمان در سال 88 در مجموع 327/000/000/000 
ــته 27 درصد رشد داشته  ــد که نسبت به مدت مشابه سال گذش ریال می باش

است.
- تعداد کل مراجعین بخش سرپایی درمان )مستقیم و غیرمستقیم( در سال 88 
در مجموع 4/967/415 بیمار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 

درصد رشد داشته است.
ــتری درمان )مستقیم و غیر مستقیم( در سال  - تعداد کل مراجعین به بخش بس
ــال گذشته 9  ــابه س ــبت به مدت مش 88 در مجموع 42793 بیمار بوده که نس

درصد رشد داشته است.
ــاحت 909 متر وبه مبلغ 670 میلیون تومان جهت ساخت  - خرید زمین به مس

پلی کلینیک جدید تخصصی شهرکرد.
ــال 88 مدیریت درمان  ــرمایه ای خریداری شده در س ــکی س - تجهیزات پزش

تأمین اجتماعی استان در مجموع مبلغ 4 میلیارد ریال.

وضعیت منابع انسـانی شـاغل در واحدهای تابعه مدیریت درمان تأمین 
اجتماعی استان 

عملکرد بخش بستری واحدهای تابعه مدیریت درمان تأمین 
اجتماعی استان

آمار سال 88

74/36 درصدنرخ اشتغال تخت

2/71متوسط اقامت بیمار

1688زایمان طبیعی

48/36 درصدنسبت سزارین به کل زایمان ها

12123تعداد بستری شدگان

7763تعداد جراحی

کاظم کاکی مدیر کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال  و بختیاری

دکتر عباس مقدادی مدیریت درمان تأمین اجتماعی  استان چهارمحال و بختیاری

مبلغ )به میلیون ریال(نوع تعهد

260211مستمری بازنشستگان

217364مستمری از کارافتادگان و بازماندگان

18844کمکهای کوتاه مدت

42892مقرری بیمه بیکاری

539311جمع

میزان پرداختی به مستمری بگیران و بیمه شدگان در سال 1388

تعداد شعب تحت پوشش استان

لغایت سال 1388لغایت سال 1383

911شعب ثابت

05شعب اقماری

01کارگزاری

917جمع

نوع شعبه
سال

آمار بیمه شدگان اصلی استان به تفکیک نوع بیمه در سال 1388

درصد ازکلتعدادنوع بیمه 

71/5درصد76291اجباری

11درصد11484رانندگان 

8 درصد8645قالیبافان

5 درصد5437حرف ومشاغل آزاد

2درصد2259اختیاری

1درصد1149مقرری بگیران بیمه بیکاری

1/5درصد1583توافقی

100درصد106848جمع

تعداد مستمری بگیران استان طی سالهای 83-88

138313841385138613871388سال
درصد رشد سال 
88 نسبت به سال 

83

تعداد 
66/5 درصد69457544841092471012911565)پرونده(

درصد613253بازنشستگان
درصد 120210/4از کار افتاده

درصد 423136/6فوت شده )بازماندگان(
درصد11565100جمع

آمار مستمری بگیران استان به تفکیک نوع مستمری

66/5 درصد افزایش تعداد مستمری بگیران سال 88 نسبت به سال 83

درصد رشد سال 88 138313841385138613871388سال
نسبت به سال 83

41 درصد7599580890850359260999917106848تعداد

افزایش 41 درصد بیمه شدگان اصلی سال 88 نسبت به سال 83

عملکرد اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری 
در سال 1388

تعداد بیمه شدگان اصلی استان طی سالهای 83-88

درصد رشد 88 سال 88سال 87
به 87

17 درصد125000147000درمان مستقیم

35 درصد133000180000درمان غیرمستقیم

27 درصد258000327000جمع

اعداد به میلیون ریال

هزینه های انجام شده درمان به تفکیک مستقیم وغیرمستقیم 
در استان چهارمحال و بختیاری طی سال های 87 و 88

نوع درمان
 سال
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ووووزال غیرقانوني به ایران آمد
به گزارش منابع رسانه اي محلي کردستان عراق، 
ش��يپور ويژه جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي 
که به اندازه حوادث جام جهاني خود خبرس��از 
بود، در کش��ورهاي منطقه ش��مالي خاورميانه به 

صورت قاچاق وارد بازار مي شود.
 به گزارش ايس��نا، اين گزارش حاکي است که: 
پس از حضور ش��يپورهاي ووووزال در شهرهاي 
ترکي��ه، از طريق کردس��تان ع��راق و از مرزهاي 
ش��هرهاي: مريوان و مناطق شمالي نوار مرزي با 
کردستان عراق؛ اين شيپور پر سروصدا به داخل 

ايران نيز قاچاق شده است. 
قاچ��اق وس��ايل خانگي، صوت��ي و تصويري و 
برخ��ي کاالهاي غيرمج��از پيش ت��ر از اين مرز 
خبرساز شده بود اما ورود اين شيپور پرسروصدا 
ب��ه صورت غيرقانوني به کش��ور، خبري اس��ت 
ک��ه ام��روز توس��ط منابع رس��انه اي کردس��تان 
عراق، به ويژه اربيل و س��ليمانيه نيز تأييد ش��د. 
 ووووزال ک��ه مدت��ي پي��ش از طريق کردس��تان 
 ع��راق در ش��هرهاي: تکريت، بغداد، ش��هرهاي
 کرکوك و موصل نيز به فروش رفته است، هم اکنون 
 در دوبي نيز ب��راي خود پايگاه فروش پيدا کرده 

است. 
تعدادي از ايرانيان تماشاگر بازي هاي جام جهاني 
نيز که به آفريقاي جنوبي س��فر ک��رده بودند، از 
اين ش��يپور و کاله هاي مخص��وص جام جهاني، 
ب��ا خود به کش��ور آورده ان��د. يادآور مي ش��ود: 
هفته گذش��ته و در پاي��ان بازي هاي جام جهاني، 
ش��ايعه اي در گمرکات جنوبي کشور پيچيد، که 
ي��ك تاجر ايراني 400 ه��زار عدد ووووزال وارد 
کشور کرده اس��ت و قصد آن دارد، تا در هنگام 
 برگزاري مسابقه هاي ليگ برتر، آن ها را به فروش 

برساند. 

ووووزال ک��ه س��اخت چي��ن اس��ت، عمدتًا در 
کارخانه های اس��باب بازي بندر شانگهاي، توليد 
مي ش��ود و گفته مي شود بيش از 15 ميليون عدد 

از آن، تاکنون در چين ساخته شده است.
 بي��ش از ي��ك ميلي��ون و 700 ه��زار ووووزال، 
تاکنون در چين به فروش رفته اس��ت و بيش از 
4 ميليون ووووزال نيز به آفريقاي جنوبي و ساير 

کشورهاي آفريقايي، صادر شده است. 
با اينکه نمي ش��ود به آمارهاي داده شده اطمينان 
الزم را داشت، اما بايد گفت: اگرچه جام جهاني 
آفريق��اي جنوبي پايان يافته اس��ت، اما ووووزال 
 با صداه��اي گوشخراش��ش همچنان خبرس��از 

است. 
الجزيره اسپورت در گزارشي اعالم کرد: برزيلي ها 
که خود بسيار سروصدا را در ورزشگاه ها دوست 
دارند، پس از اعالم اينکه اين ساز باعث شکست 

آن ها در برابر هلند شد، آن را تحريم کرده اند. 
يادآور مي ش��ود: فيليپ��ه ملو، بازيک��ن تيم ملي 
برزي��ل که دروازه تيم خود را به اش��تباه گش��ود 
و باعث شکس��ت تيم ملي کشورش شد، پيشتر 
گفت��ه بود: س��روصداي ووووزال باع��ث از بين 
 رفت��ن تمرکز من و هم بازيهاي��م در جام جهاني 

شد.

ورزشی

رئيس هيأت بدمينتون اس��تان اصفهان گفت: امتياز 
تيم ماهان را در اصفهان نگه مي داريم. و در صورت 
نياز با بودجه هيأت در ليگ برتر تيم داري مي کنيم. 
س��روش اس��ماعيلي در گفتگ��و با ف��ارس، اظهار 
داش��ت: با وجود اعالم انصراف باش��گاه ماهان، به 

زودي قرار اس��ت با مديران اين باش��گاه جلسه اي 
داش��ته باشيم تا به هر شکل ممکن نگذاريم باشگاه 
ماهان از تي��م داري در ليگ برتر بدمينتون منصرف 
ش��ود، اين تيم قهرمان ايران است و نبايد گذاشت 
به اين زودي از تيم داري خس��ته ش��ود. وي ادامه 
داد: در صورت به توافق نرس��يدن با باشگاه ماهان، 
امتياز اين باشگاه به هيأت بدمينتون منتقل مي شود 
و در ص��ورت نياز با بودجه هيأت اين تيم را روانه 
لي��گ مي کنيم؛ هرچن��د تيم داري ب��ا بودجه ناچيز 
هيأت تقريبًا محال اس��ت و بايد به فکر يك حامي 
مالي مناسب باش��يم. رئيس هيأت بدمينتون استان 
اصفهان، خاطرنشان کرد: سال گذشته با تالش هايي 
که صورت گرفت باش��گاه پايتخت، اسپانسر مالي 
تيم هيأت بدمينتون ش��د و کماکان به فعاليت خود، 
در اين رشته ادامه مي دهد؛ با انتقال امتياز تيم ماهان 
به هيأت بدمينتون نيز به دنبال حامي همچون باشگاه 
پايتخت خواهيم بود.تا هر دو سهميه ليگ برتر، در 
اصفهان ماندگار شود. اس��ماعيلي به بازيکنان تازه 
اضافه ش��ده به تيم پايتخت، اش��اره ک��رد و افزود: 
با اضافه ش��دن محمدرضا خردمن��دي، که يکي از 
بهترين بدمينتون بازان ايران است، اين تيم مي تواند 
به عنوان مدعي در ليگ ظاهر ش��ود. رئيس هيأت 
بدمينتون اس��تان اصفهان، به فعاليت هاي اين هيأت 
براي تابس��تان سال جاري اشاره کرد و بيان داشت: 
با همکاري مسئوالن اداره آموزش و پرورش استان 
اصفهان، امس��ال کالس هاي اوقات فراغت را براي 
سنين مختلف برگزار مي کنيم. وي استقبال ادارات 
و ارگان هاي مختلف اس��تان از فعاليت هاي هيأت 
بدمينتون را مناس��ب خواند و خاطرنشان کرد: همه 
مسئوالن اس��تان از اين هيأت حمايت مي کنند، اما 
اين هيأت در مس��ائل مالي با مش��کالت بس��ياري 

مواجه است. 
اس��ماعيلي به حضور بازيکنان بدمينتون استان در 
مس��ابقات بين المللي گوانگ جو چين اشاره کرد و 
افزود: مسئوالن فدراس��يون بدمينتون استعدادهاي 
برتر 10 اس��تان کش��ور را به اين مس��ابقات اعزام 
مي کنن��د. وي با اش��اره به س��ابقه طوالني اصفهان 
در ورزش بدمينت��ون اظهار داش��ت: به دليل وجود 
استعدادهاي بسيار در ورزش بدمينتون، تعدادي از 
ورزش��کاران بدمينتون استان به اين مسابقات اعزام 

مي شوند. 
رئي��س هي��أت بدمينتون اس��تان اصفه��ان به لزوم 
اس��تعداديابي در جوان��ان و نوجوانان اش��اره کرد 
و گفت: درصدد هس��تيم که با فع��ال کردن هيأت 
شهرستاني، اس��تعدادهاي برتر استان در نوجوانان 
 و جوان��ان را شناس��ايي ک��رده و آنها را ش��کوفا 

کنيم. 

ب��ا وجود اين که در تقويم فيفا، دو تيم اوکراين و هلند 
در تاريخ 11 آگوست با هم بازی دارند، سرپرست کميته 
بين الملل فدراسيون فوتبال، می گويد: اين بازی برگزار 
نخواهد ش��د، و ديدار اوکراين در اين تاريخ برابر ايران 
خواهد بود. در تقويم اعالم ش��ده توسط فيفا، آمده: در 
روز 11 آگوست 2 تيم هلند و اوکراين، به مصاف هم 
می روند و اين زمان نشان دهنده تداخل بازی اوکراين 
مقابل اي��ران خواهد بود، اما عباس ترابيان گفت: پيش 
از آن که قرارداد مربوطه با فدراس��يون فوتبال اوکراين 
رد و بدل شود، در جريان گفتگوهای فدراسيون فوتبال 
هلن��د و اوکراين بوديم، اما اي��ن ديدار برگزار نخواهد 
ش��د و تيم ايران براس��اس برنامه قبلی، در اين روز رو 
در روی اوکراي��ن قرار خواهد گرفت. وی افزود: حتی 
ما در حال گفتگو هستيم، که اين ديدار به صورت زنده 

پخش شود.

تيم فوتبال بارسلونای اسپانيا برای جانشينی يحيی توره 
بازيکن اين تيم که به منچستر سيتی انگليس پيوسته است، 
سه بازيکن حاضر در ليگ يك فرانسه را مدنظر قرار داده 
است. استخدام الو ديارا بازيکن با تجربه تيم بوردو که تا 
ماه ژوئن سال 2013 با اين تيم قرارداد دارد، احتمال دارد 
هفت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار يورو هزينه داشته 
باشد. به گزارش پايگاه اينترنتی فرانس فوتبال، مسئوالن 
بارسلونا بعد از جدايی يحيی توره در تالش هستند در 
ميانه ميدان يك هافبك دفاعی را به عنوان بازيکن مکمل 
سرخيو بوسکتس به خدمت بگيرند. آنها به همين منظور 
اتين کاپوی بيست و دو ساله و موسی سيسوکو بيست 
ساله، دو بازيکن تيم تولوز و الو ديارای بيست و نه ساله 

را از تيم بوردو مد نظر قرار داده اند.
 

 رئیس هیأت بدمینتون اصفهان:
امتیاز تیم ماهان را در 
اصفهان نگه مي داریم

 تداخل زمانی دیدار
اوکراین - هلند با بازی ایران

 3 گزینه جانشینی 
یحیی توره در بارسلونا 

فرگوسن پيشنهاد 
سرمربيگری را رد كرد

جمشیدیان:
تیم ملي جاي نورچشمي هاي قطبي است 

امروز،آغاز بزرگترین جشنواره رزمی جهان درکیش 

ابراهیم زاده: 
جدایی ملی پوشان برنامه های ما را تغییر داد

هافبك تيم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان گفت: روند 
کنوني حاکم بر تيم ملي فوتبال کشور نشان مي دهد 
که تيم ملي جاي نورچش��مي هاي سرمربي تيم ملي 

شده است.
احمد جمشيديان در گفتگو با فارس با اشاره به شرايط 
تمريني تيم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان اظهار داشت: 
شرايط تيم بس��يار خوب است و تيم همچون سال 
گذشته تمرينات خود را زود آغاز کرد؛ در حال حاضر 
ترکيب تيم کامل است و تمرينات تيم بسيار خوب 
پيگيري مي شود تا براي شرکت در نخستين مسابقه 

ليگ برتر به مشکل چنداني برنخوريم. 
وي با بيان اينکه تيم سپاهان به اندازه کافي ستاره دارد 
و بازيکنان س��تاره اي که از تيم هاي ديگر به سپاهان 
آمده اند بدانند که از س��تاره هاي س��پاهان س��تاره تر 
نيستند، تصريح کرد: ستاره هاي پرسپوليس و استقالل 
تنها جلوي چشم هستند و اين بازيکنان بايد بدانند 
که س��پاهان تيم بزرگي است و به تيم بزرگي ملحق 

شده اند. 
هافب��ك تيم فوتبال ف��والد مبارکه س��پاهان به لزوم 
پاسخگويي کادر فني سپاهان در مورد حضور تعداد 
بسياري بازيکن ستاره در اين تيم اشاره کرد و اظهار 
داشت: در اين مورد بايد کادر فني اظهارنظر کند و آنها 
بايد پاس��خ بازيکنان را بدهند، زيرا اگر بازيکنان تيم 
همگي در شرايط ايده آل خود باشند، هيچ يك حاضر 

به نيمکت نشيني در تيم نيستند. 
وي حضور شش بازيکن ملي و بيش از 10 بازيکن 
با س��ابقه تيم ملي در تيم س��پاهان را مهم خواند و 
خاطرنشان کرد: س��وابق بازيکنان نشان مي دهد که 

همه بازيکنان اين تيم در س��طح هم هستند و در هر 
بازي تنها 10 نفر از اين بازيکنان مي تواند شرکت کند 

بنابراين ساير بازيکنان بايد نيمکت نشين شوند. 
جمشيديان در مورد بازيکنان دعوت شده به تيم ملي 
از تيم هاي مختلف ليگ برتري بيان داشت: در حال 
حاضر بهترين ها در تيم ملي نيستند، بلکه کساني در 
اردوي تيم ملي شرکت مي کنند که دلخواه سرمربي تيم 
 ملي هستند و نظر سليقه اي سرمربي تيم ملي را انجام

 مي دهند. 
وي ب��ا بيان اينکه فوتبال ملي کش��ور ايران همچون 
فوتبال اس��پانيا و انگليس جرقه اي و سليقه اي است، 
تصريح کرد: اين گونه است که مي بينيم فوتبال ملي 
کشور پيشرفتي نمي کند و اگر در تيم ملي کشورمان 
همچون تيم ملي آلمان بهترين بازيکنان وارد تيم ملي 
مي شدند، نظم و هماهنگي تيمي موجب پيشرفت تيم 

ملي مي شد.

بزرگترين جشنواره هنرهای رزمی جهان در سال 
2010 از ام��روز به ميزبان��ی جزيره کيش برگزار 

می شود. 
رئيس ف�دراس��يون ورزش ه�ای رزمی کش��ور 
گف��ت: در اي��ن مس��ابقات 750 ورزش��کار و 
مس��ئوالن المپيك و فدراس��يون های 76 کشور 
جه��ان حضور دارن��د و رقابت ه���ا به مدت 5 
روز در س��الن ه��ای المپيك، غدي���ر، ک�وث�ر و 
اس��کل�ه تفريحی در رشته های کشتی با کمربند، 
جوجيتسو، موی تای، ووی نام، قوه الرمی، دف�اع 
ش��خصی و هنره�ای فردی، کيك بوکس��ينگ و 

کون��گ فو در2 بخش م��ردان و زنان برگزار می 
شود. 

نوح��ی افزود: در اي��ن رقابت ها بي��ش از 550 
م��دال در پ�ايان ب���ازی ها به نف��رات برتراهدا 
می ش��ود و نخس��تين ب��ار در جهان اس��ت که 
ورزش��کاران زن و مرد به صورت مجزا مسابقه 
م��ی دهند. م�راس��م افتتاحيه اين مس��ابق�ات از 
 ساعت 18 و 30 دقيقه امروز با حضور مسئوالن 
ورزش کش��ور و ديگ��ر کش��ورهای ش��رکت 
 کننده در س��الن چند منظوره المپيك کيش آغاز 

می شود.

منصور ابراهيم زاده، س��رمربی تيم فوتبال ذوب 
آهن گفت: قرار بود بازی های تدارکاتی خود در 
ترکيه را از ساده به سخت انجام دهيم، اما جدايی 
بازيکن��ان ملی پوش، باعث ش��د در برنامه های 
تي��م تغيير ايجاد کني��م. وی در مورد اردوی اين 
تيم در ترکيه، اظهار داش��ت: اردوی بسيار خوبی 

را در ترکي��ه برگزار کرديم، که در آن با برگزاری 
تمرين��ات آم��اده س��ازی و 3 دي��دار تدارکاتی 

مناسب، به اهداف مان دست يافتيم. 
وی اضاف��ه کرد: طبق برنامه ريزی پيش��ين، قرار 
بود در ترکيه مسابقات خود را از ساده به سخت 
برگ��زار کنيم، اما به علت اينکه در اواس��ط اردو 
4 بازيک��ن ملی پ��وش، از جمع نف��رات ما جدا 
می شدند، اين برنامه ها تغيير کرد و ابتدا با فوالد 

که تيمی بس��يار خوب بود بازی کرديم و سپس، 
برابر تيم ضعيف منتخب گلباشی، به ميدان رفتيم 
و در بازی آخر برابر تيم مطرح کونيااس��پور قرار 
گرفتيم. س��رمربی تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان، 
در م��ورد آخري��ن وضعيت مصدوم��ان تيمش 
تصري��ح کرد: احم��د محمدپور ک��ه در ديدار با 
ف��والد از ناحيه عضله پا دچار کش��يدگی ش��ده 
اس��ت، در حال حاضر به ص��ورت اختصاصی، 
زير نظر بدنس��از تيم، تمرينات خاصی را برگزار 
می کند، ضمن اينکه محمد صلصالی هم، جدا از 

بازيکنان به تمرينات فيزيوتراپی می پردازد. 
وی ب��ا بيان اينکه هنوز در م��ورد دانيل؛ بازيکن 
آرژانتينی که در تمرينات اين تيم حضور داش��ته، 
تصميم گيری نکرده است، اظهار داشت: در اين 
اردو به خوبی وضعيت فنی و جسمانی بازيکنان 
را بررس��ی کردم و در نهايت، ب��ه نظم تيمی که 
دوس��ت داش��تم، رس��يدم. ابراهيم زاده با اشاره 
ب��ه اينکه با پيوس��تن 4 بازيکن ما ب��ه تيم ملی، 
تمرين��ات تيم ذوب آه��ن در اردوی ترکيه، تنها 
ب��ا 14 بازيکن پيگيری ش��د، در پايان گفت: در 
اين اردو سيس��تم 1-3-2-4 را امتحان کردم، اما 
وقتی بازيکن ما در ديدار با کونيا اس��پور اخراج 
شد، توانستم تيم را در وضعيت 1-1-4-4 مورد 

ارزيابی قرار دهم.

در حوزه ورزش؛ رشته فوتبال يکي از 
مباحث جنجالي از سوي محافل خبري 
ش��ناخته شد، چرا که در اين وادي، نام 
کساني به ميان آمد که هيچ کس تصور 
نمي ک��رد، روزي نام اين افراد به عنوان 
واس��طه هاي اسمي از س��وي مراجع 
قضايي و امنيتي اعالم ش��ود و آنها به 
دليل دخل و تصرف در قرارداد برخي 
بازيکنان، مورد پيگرد قضايي قرار گيرند 
و س��رانجام به دليل رفتار غير اصولي 
خود؛ در محاک��م قضايي به اتهام هاي 
مالي خود به قاضي پرونده پاسخ دهند. 
ماجرا از اس��فند ماه سال 87 آغاز شد. 
جايي که تعدادي از مديران اصولگراي 
فوتبال ايران، به توصيه مسئوالن بلند پايه 
کشور، اقدام به تهيه ليستي از افراد شاغل 
در بازار نقل و انتقاالت کردند که ساالنه 
از کنار فعاليت هاي ناسالم خود، ميليون ها 
تومان به راحتي به جيب مي زنند و به 
اصطالح؛ بازيکنان و مربيان درجه دوم 
و سوم فوتبال ايران را سرکيسه مي کنند. 
اين عده از مديران فوتبالي کش��ور، که 
با آگاهي کامل پا در اين مسير گذاشته 
بودند، در نخستين حرکت خود اسامي 
تعدادي از دالالن و واسطه هاي معروف 
فوتبال ايران را ب��ه مراجع امنيتي ارائه 
دادند، تا آنها در بررسي هاي اوليه خود 
از طريق بازجويي از اين افراد، به ديگر 
افراد زير مجموعه اين جريان دسترسي 
پيدا کنند. مراجع امنيتي در گام نخست؛ 
تعداد زيادي از واسطه هاي سرشناس را 
بازداشت کرده و از آنها بازجويي هاي 
الزم را به عمل آورد تا مشخص شود، 
زير پوست فوتبال چه اتفاقاتي در حال 
وقوع است، با روشن شدن زواياي پنهان 
اين پرونده و اعترافات هولناك برخي 
دالل ه��اي فوتبال اي��ران؛ اين واقعيت 

مشخص شد که برخالف تصور برخي 
مديران فوتبال ايران، فضايي پاك و سالم 
بر روابط برخي بازيکنان و مربيان فوتبال 
ايران حاکم نيست، چرا که برخي مربيان 
که بعداً پاي آنها نيز به محاکم امنيتي باز 
شد، از طريق دالل هاي نامبرده اقدام به 
اخاذي از بازيکنان فوتبال مي کردند، تا 
عالوه بر مبلغ قراردادي که از باش��گاه 
طرف قرارداد خود دريافت مي کردند، 

منبع درآمد ديگري هم داشته باشند.
در بررسي اين پرونده بسياري از افرادي 
ک��ه بيم اين را داش��تند در صورتي که 
اق��دام به افش��اگري در اين خصوص 
کنند، متحمل فش��ار مافي��اي فوتبال 
ايران خواهند ش��د، اين جرأت را پيدا 
کردند، تا با حضور در مراجع قضايي 
در خصوص قس��متي از فعاليت هاي 

اين افراد، توضيحاتي را به مس��ئوالن 
ارائه دهند تا شايد به واسطه اين سخنان 
اتهام هاي اين مافيا به وضوح قابل پيگرد 
باش��د. با طرح حقايق پنهان از سوي 
برخي بازيکنان فري��ب خورده، ماجرا 
وارد ف��از جديدي از پيگيري ها ش��د. 
مس��ئوالن درگير با اين پرونده، متوجه 
شدند که واس��طه ها و مربيان از طريق 
برخي روزنامه نگاران به يکديگر متصل 
مي ش��دند و برخي ارباب جرايد نيز، 
در اين امر به پروس��ه داللي در حوزه 
فوتبال، کمك مي کردند تا اين پروسه 
به خوبي اجرا ش��ود. با لو رفتن اسامي 
خبرنگاران مرتبط با سيس��تم داللي از 
س��وي دالل هاي دستگير شده، مراجع 
قضايي؛ روزنامه نگاران خاطي را براي 
پاسخگويي به رفتار غير حرفه اي خود، 

به محاکم قضايي احضار کردند که 
اين احضار با حقايقي جديد همراه 
بود. روزنامه نگاران سودجويي که در 
اين ماجرا نقش آفريني کرده بودند، با 
مشاهده شرايط و فضا ترجيح دادند 
لب ب��ه اعتراف باز کنن��د و پرده از 
روابط پنهان خود با برخي دالل ها و 

مربيان بردارند.
 اي��ن افراد با تش��ريح وظايف خود 
اعتراف کردند در بسياري از مواقع؛ 
زماني که مرب��ي بازيکن مورد نظر 
را ب��ه اين افراد معرفي مي کرده، آنها 
با اس��تفاده از اب��زار تحت مديريت 
خ��ود، زمينه تبليغات کاذب را براي 
اين بازيکن فراهم مي کردند تا مربي 
مورد نظر با استناد به اين مطالب، از 
مديريت باشگاه درخواست کند براي 
جذب بازيکن مورد نظر اقدام کند. 
اين افراد که بر اثر فرصت طلبي موفق 
شده بودند تربيون هاي پرمخاطبي را 
در اختيار بگيرند، بارها از موقعيت 
خود سوء اس��تفاده کردند و در کمال 
ناباوري، از يك بازيکن درجه سوم يا 
چهارم؛ بازيکني تمام حرفه اي ساختند 
تا از کنار اين حرکت س��ودي ميليوني 

به جيب بزنند.
 اما تمام داستان به اينجا ختم نمي شد، 
چ��را که با پيش��روي تحقيق��ات اين 
واقعيت آشکار شد که در اين جريان، 
برخي مديران باشگاه هاي ليگ برتري 
نيز با اين جريان مافيايي همراه ش��دند 
و با س��وء استفاده از موقعيت خود، در 
تالش هس��تند از کرس��ي مديرعاملي 
نهايت سودجويي را ببرند. حال با توجه 
به اين اتفاقات رخ داده، به عقيده شما آيا 
فوتبال 89 متفاوت با سال هاي گذشته 

خواهد بود؟! 

س��ر الکس فرگوسن سرمربی تيم فوتبال منچستر 
يونايت��د گفت: دو بار پيش��نهاد س��رمربيگری تيم 
ملی فوتبال انگليس را رد کرده اس��ت. فرگوس��ن 
اسکاتلندی که تيمش جمعه گذشته در بازی دوستانه 
ای در تورنتو با نتيجه سه بر يك سلتيك را شکست 
داد، گفت دو بار به من پيشنهاد سرمربيگری تيم ملی 
 فوتبال انگليس داده شد ولی اين مسأله امکان پذير

اف��زود:   وی  نب��ود. 
تي��م  س��رمربيگری 
ملی فوتب��ال انگليس 
همچ��ون ج��ام زهر 
است؛ فکر می کنم کار 
سختی است. به عالوه، 
بودن من  اسکاتلندی 
يك عيب بزرگ اس��ت. پ��س از نتايج نااميدکننده 
انگليس در مس��ابقات جام جهانی فوتبال آفريقای 
جنوبی سال 2010، عملکرد سرمربی تيم ملی فوتبال 
انگليس بارديگر زير ذره بين قرار گرفته است. انگليس 
 پس از شکس��ت چهار بر ي��ك، در برابر آلمان، در 
 مرحل��ه يك هش��تم نهايی بازيهای ج��ام جهانی، 

حذف شد.

آرس��ن ونگر س��رمربی تي��م فوتبال ارس��نال 
انگلي��س تأکيد کرد: به هيچ پيش��نهادی درباره 
خريد سسك فابرگاس مهاجم و کاپيتان تيمش 

پاسخ نخواهد داد. 
آرس��ن ونگ��ر فرانس��وی ب��ا انتق��اد از اينکه 
سس��ك  درب��اره  زي��ادی  س��روصداهای 
 فاب��رگاس کاپيت��ان تيم آرس��نال ب��ه راه افتاده 
 است، تأکيد کرد: مسئوالن باش���گاه قصد دارند اين 
 بازيکن اسپانيايی را همچنان در ترکيب تيم حفظ 

کنند. 
پيش�����نهاد  ب�����ه  ک��رد:  تأکي����د   ونگ��ر، 
هي��چ تيم��ی درب��اره خري��د فاب��رگاس، که به 
 هم��راه تي��م مل��ی کش��ورش ب��ه عن������وان 
ق�����هرمان��ی جام 
جهان��ی فوتب����ال 
و  ه�������زار  دو 
جنوبی  آفريقای  ده 
يافت،  دس������ت 
نخواه��د   گ��وش 

کرد. 

 زاینده رود
حجت االسالم مجيدقاس��می به مدت دو ماه به 
عنوان مش��اوره فرهنگی مدي��رکل تربيت بدنی 
استان اصفهان مش��غول به فعاليت است. وی در 
اين مورد گفت: اگر چه ابالغ ما ابالغ مشاوره ای 
اس��ت اما کليه امور اجرايی که مربوط به فرهنگ 

است را پيگيری می کنم. 
قاس��می ادامه داد: بايد ديد نگرش ما به ورزش 
چه نگرش��ی است، بعضی ها به ورزش به عنوان 
وسيله نگاه می کنند ولی برخی ها از آن به عنوان 

هدف استفاده می کنند. 
اگر ما به عنوان هدف بنگريم رس��يدن به جايگاه 
قهرمانی برای ما هدف خواهد شد که مشکالت 
فرهنگی را به وج��ود خواهد آورد، در حالی که 
ما بايد ورزش را وس��يله بدانيم برای رسيدن به 
ارزشهای انسانی و رشد فکری جامعه، در مرحله 
نخست ورزش��ها را وس��يله ای برای رسيدن به 
ارزش��ها بداني��م و اگ��ر در اين راه ب��ه قهرمانی 
رس��يديم چه بهتر  اما اگر هم به نتيجه نرس��يديم 
چون هدف ما مس��ائل اخالق��ی و فرهنگی بوده 
کار مطلوبی صورت گرفته است. مشاور فرهنگی 
خدابخش اضافه کرد: متأس��فانه درکشورمان که 
زي��ر پرچم حضرت مه��دی )عج( ق��رار گرفته 
ورزش را به عنوان هدف می نگرند. از مسئوالن 
درخواس��ت می کنم در اساسنامه اين موضوع را 
ابالغ کنند و بحث ورزش فقط رسيدن به عناوين 

نباشد. 
فرهنگ در ورزش ما به عنوان س��مبوليك است 
اما در خارج از کش��ور به عن��وان يك ضابطه و 
قان��ون درآمده اس��ت. وی پيش��نهاد داد: ما بايد 
در جلس��ه نخست مس��ئوالن و متوليان امر را به 
اهميت مس��ائل فرهنگی واق��ف کنيم که ورزش 

ذاتًا يك کار فرهنگی است. 
ــی را یدک  ــم فرهنگ ــگاه های ما فقط اس  باش

می کشند
وی با تأکيد بر اينکه برخی ها برای رفع تکليف 
اس��م فرهنگی را به باش��گاه خ��ود اضافه کردند 
گفت: باشگاههای ما متأسفانه فقط اسم فرهنگی 

را فقط يدك می کش��ند اما در عمل کار فرهنگی 
انجام نمی دهن��د و اين موضوع يعنی به ورزش 
از دي��د هدف نگاه ک��ردن که با ورزش به عنوان 

وسيله مغايرت دارد. 
قاس��می خاطرنشان س��اخت: بايد نگاه مسئوالن 
را تغيير دهيم و مس��ائل فرهنگی را اجراء کنيم. 
اگر به اين س��مت برويم به هدف اصلی خواهيم 

رسيد. 
ورزش اصفهان باید پیام آور فرهنگ باشد

 وی ب��ه اس��تان اصفهان اش��اره ک��رد و توضيح 
داد: اصفهان به عن��وان پايتخت تمدن و فرهنگ 
 اس��المی ن��ام دارد و ورزش اي��ن اس��تان باي��د 
پي��ام آور فرهنگ باش��د ولی متأس��فانه اينگونه 
نيس��ت. با توجه ب��ه احترامی که ب��رای مديران 
 قبلی قائل هس��تم اما بايد بگويم ذهنيت ها تغيير 

نکرده بود.
 از آنها نبايد توقع داشت، آنها در حد توان خود 
انج��ام دادند اما کافی نبود. وی نوك پيکان انتقاد 
را به برخی از مديران باش��گاه ها نشانه گرفت و 
با بيان اينکه بعضی مديران ورزش��ی در کش��ور 
داري��م که ورزش را نردبان ترقی خود می دانند، 
افزود: کس��انی بودند که در زمان انتخابات فدای 
مسائل سياسی ش��دند و به نوعی از ورزش دور 
ش��ده اند اينکه يا مديری ديگر پول بيت المال را 
به صورت زيرميزی به ف��الن بازيکن تقديم می 
کن��د. چرا از دين و اس��الم برای قرآن س��ر نيزه 
اس��تفاده می کنند و يا عده ای هم با اسم باشگاه 
خصوصی وارد می ش��وند با کمبود و مشکالتی 
که داشتند ورزش را سپر بالی خود کرده اند اين 
اش��خاص بايد ورزش را ره��ا کنند و فقط برای 
رضای خدا کار کنند نه برای مشکالت خودشان 

که نگاهی هدف گونه به ورزش است. 
حجت االسالم قاسمی پيرامون کارهای فرهنگی 
گفت: ما در س��ه جه��ت کار فرهنگی انجام می 
دهي��م: 1- بهب��ود فرهن��گ س��ازمانی 2- بهبود 
فرهنگ در جوام��ع اختصاصی ورزش که همان 
تماش��اگران، مربي��ان و داوران در رش��ته ه��ای 

مختلف است 3- فرهنگ عمومی ورزش. 

قاس��می ادام��ه داد: اگر يك مع��زل اجتماعی در 
جامعه پديد آمد رو به ورزش آوريم و آن معزل 
را برط��رف کني��م. اما اکنون برعکس اس��ت در 
جوامع ورزش��ی مشکل به وجود می آيد ما بايد 
ب��ه ورزش به عنوان مطب برای درمان معضالت 

اجتماعی نگاه کنيم. 
ورزش در باشگاه ها مظلوم واقع شده به خصوص 
ورزش اس��تان اصفهان که هر کسی از راه رسيد 
 از آن استفاده شخصی، سياسی و اقتصادی از آن 
می کند. وی در مورد رش��يد خدابخش مديرکل 
تربيت بدنی اظهار داشت: ورزش اصفهان رو به 
فن��ا و نابودی بود خدابخش عامل نجات ورزش 
اصفهان شد. وی فردی برنامه محور است که در 
حال تهيه سند راهبردی پنج ساله است که چشم 
انداز هم تعريف کرده ک��ه ذاتًا خودش يك کار 

فرهنگی است. 
منشور اخالقی را رد یا تأیید نمی کنم

مش��اور فرهنگی مدي��رکل تربيت بدنی اس��تان 
اصفهان در مورد منش��ور اخالق��ی توضيح داد: 
بنده اعالم موعظه پيرامون منش��ور نخواهم کرد 
م��ا به جای درمان بايد پيش��گيری کنيم اگر آغاز 
انقالب گفته بوديم سی سال زمان داريم يا بعد از 
جنگ. بيست سال وقت داشتيم بايد کار فرهنگی 
را شروع می کرديم و اگر اين چنين بود به نتيجه 
می رس��يديم اما من منش��ور را رد و يا تأييد نيز 
نمی کنم ولی ش��فافيت مهم اس��ت. بايد معلوم 
شود منش��ور اخالقی چيست و استفاده شخصی 
از آن نبايد بش��ود. به نظر من منشور نوشتن و به 
اجرا گذاشتن بعيد می دانم کار دشواری باشد اما 
بايد برای مربيان و بازيکنان اين موارد را آموزش 
داد. قاسمی اضافه کرد: اگر ما به جای اين کارها 
فرهنگ اهل بيت را آموزش می داديم حداقل در 
جامع��ه ورزش به منش��ور اخالقی برخورد نمی 
کرديم ک��ه اين همه عکس العم��ل منفی در پی 
داشته باشد. وی در پايان افزود: کارهای زيربنايی 
که بيانگر روزهای خوب برای اس��تان است آغاز 
کرديم تا ورزش اس��تان را از نظر فرهنگی ارتقا 

دهيم.

تکذيب فروش فابرگاس 
از طرف آرسنال

حجت االسالم قاسمی:

نبايد ديدمان در ورزش هدف گونه باشد

بازار دالالن در لیگ 89 چگونه رقم خورد؟!

فروش 57 هزار يورويی 
توپ جام جهانی 2010 

يك ع��دد توپ 
دي��دار  فوتب��ال 
جهانی  جام  نهايی 
آفريق��ای   2010
جنوبی )جابوالنی( 
در ب��ازار لن��دن به 
قيم��ت 560 هزار 
پون��د )57 ه��زار ي��ورو( ب��ه ف��روش رف��ت.

 اي��ن توپ فوتب��ال که يک��ی از توپه��ای بازی 
تيم های اسپانيا و هلند در ورزشگاه ساکر سيتی 
آفريق��ای جنوب��ی مورد اس��تفاده ق��رار گرفت؛ 
در ي��ك ح��راج جهان��ی، به ص��ورت همزمان 
)آنالين( به عنوان توپ غيرقابل پيش بينی توجه 
 هم��ه فوتبال دوس��تان جهان را ب��ه خود جلب

 ک��رد. قرار اس��ت پ��ول حاصل از ف��روش اين 
جابوالن��ی ش��رکت آديداس و يا ديگر وس��ايل 
وزرشی جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی، برای 
طرح مبارزاتی نلس��ون ماندال رهبر مبارزات ضد 
تبعيض نژادی آفريقای جنوبی عليه ايدز)اچ آی 

وی( در سطح آفريقا هزينه شود.
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284166-7   
فکس : 0311-6284168

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30571هر 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

10481050   دالر امریکا

1307  1304  یورو

278281 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
حضرت رسول اکرم )ص(:

کسی که سخن حقی می داند نباید از بیم مردم از گفتن آن خودداری کند.

به زودي:  
تأسيس بانک هنــر در كشور

معرفی کتاب
 »ژان الكان«

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

30 °

21 °

14 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

بان��ك هنر با هدف حمايت از خبرنگاران و اهالی فرهنگ و هنر، در کش��ور حداقل
تأس��يس می ش��ود. نائب رئيس خانه مطبوعات کش��ور، در حاشيه نمايشگاه 
مطبوعات شمال غرب کشور، در اردبيل گفت:  در جلسه ای با حضور مسئول 
صندوق بيمه هنرمندان، روزنامه نگاران و نويس��ندگان، مقرر شد: اين بانك در 
نيمه اول امس��ال، راه اندازی ش��ود و اعتبار آن از محل صندوق بيمه هنرمندان 

تأمين می شود.
علی محدث، افزود: قرار است از طريق اين بانك، خدمات مالی و اعتباری به 
اهالی رسانه و اصحاب فرهنگ و هنر اعطا شود و آنها نيز از مزايای تسهيالت 
بانکی، برخوردار ش��وند. وی در زمينه حل مش��کل بيمه خبرنگاران و يارانه 
کاغذ نش��ريات محلی نيز گفت: با تش��کيل صندوق حماي��ت از هنرمندان، 
روزنامه نگاران و نويسندگان، تا حد زيادی مشکالت بيمه خبرنگاران برطرف 
شده است و تالش می شود، درصد پرداختی حق بيمه از سوی خبرنگاران که 
ش��خصاً پرداخت می کنند، نيز کمتر شود. نائب رئيس خانه مطبوعات کشور، 
 همچنين از س��اماندهی يارانه های کاغذ برای نش��ريات محل��ی، خبر داد و
افزود: در اين زمينه نيز طرح جامعی متناسب با تيراژ نشريات و زمان انتشار آنها 
به وزارت ارش��اد ارائه شده است، تا متناسب با معيارها و شاخصه های تعيين 

شده، اقدام به توزيع يارانه کاغذ کند.

يك منتقد گفت: »لج و لجبازی«، فيلمی است که 
با انتخاب اين اس��م و ش��کل تبليغاتی، محصولی 
از خيل کمدی های اين روزهای س��ينمای ايران، 
به نظر می رس��د، با اين وجود؛ س��اختار شس��ته 
رفته تری هم دارد و نس��بت به س��اير کمدی های 

روز؛ کم آزارتر است.
»امير قادری« عضو انجمن منتقدان و نويس��ندگان 
س��ينمای ايران، در گفتگو با فارس، در مورد فيلم 
س��ينمايی »هفت دقيقه تا پاييز«، س��اخته عليرضا 
امين��ی، اظهار داش��ت: به نظر من فيلم س��ينمايی 
»هفت دقيقه ت��ا پاييز«، يك س��وم ابتدايی خيلی 
خوبی دارد. در کنار آن شخصيت هايش را جذاب 
و محکم معرف��ی می کند و از همه مهم تر، اجرای 
درس��ت کارگردان )عليرضا امينی(، نويد تماشای 

يك فيلم خ��وب را می دهد. 
وی در ادام��ه تأکي��د کرد: اما 
نيمه دوم فيل��م، همه چيز به 
هم می ريزد، به نظر می رسد؛ 
داس��تان فيلم جهت معلوم و 
مشخصی ندارد. قطب نمايی 
در کار نيس��ت و هر پايانی را 
می توان برای اين فيلم متصور 
ش��د. اين منتق��د در ادامه در 
مورد بازی های فيلم سينمايی 

»هف��ت دقيقه تا پاييز« نيز، اظهار داش��ت: بازی ها 
اغلب خوب اند و اگر پ��اره ای از ذوق زدگی های 
س��ينمای جوانی را کنار بگذاريم، »عليرضا امينی« 
توانس��ته، چند س��کانس مؤث��ر از آب دربياورد، 
 از جمل��ه می توان به س��کانس حض��ور »فرهاد« 
)حامد بهداد( و »مريم« )خاطره اس��دی(، در کنار 

ويترين مغازه اسباب فروشی، اشاره کرد. 
فيل��م س��ينمايی   ق��ادری، همچني��ن در م��ورد 
»لج و لجبازی« س��اخته مه��دی برقعی، نيز اظهار 
داش��ت: اي��ن فيلم، فيلمی اس��ت که ب��ا انتخاب 
اين اس��م و ش��کل تبليغاتی، محصول��ی از خيل 
کمدی ه��ای اين روزهای س��ينمای ايران، به نظر 
می رسد، با اين وجود ساختار شسته رفته تری هم 
دارد و در کنار »خروس جنگی«، س��اخته مسعود 

اطيابی، در ميان اينگونه محصوالت سينمای ايران، 
کم آزارت��ر و با امتيازات بيش��تر قرار می گيرد. اين 
منتقد، ادامه داد: در اين فيلم »امير جعفری« نشان 
می دهد که مس��ير رو به رش��دی به عنوان بازيگر 
کمدی دارد. وی اظهار داشت: بزرگ ترين مشکل 
فيلم، ش��ايد رها کردن بعض��ی از ايده ها در طول 
قصه باش��د، ضمن اي��ن که »حميد گرشاس��بی« 
نويس��نده فيلمنامه کوش��يده اس��ت حال و هوای 
مناسبات شهری امروز را به فيلمنامه تزريق کند. 

قادری، در پايان اين گفتگو گفت: سينمای کمدی 
ايران، برای طبقه متوسط شهرنشين، بايد فيلم های 
بسيار هوش��مندانه تر و بهتر از اين توليد کند، اما 
نباي��د فاصله مي��ان اين فيلم با باق��ی کمدی های 

درب وداغان اين روزها را ناديده گرفت. 

حامد حقی
نویسنده: شون هومر مترجم: محمدعلی جعفری- سيد محمد ابراهيم طاهايی  

موضوع:روانشناسی
تاریخ چاپ: 1389 

نوع جلد: شوميز
قیمت: 38000 ريال 

بدون ترديد؛ مهم ترين روانکاو پس از زيگموند فرويد، ژاك الکان )1981-1901( 
است، که ملقب به بنيانگذار و پدر روانکاوی شده است. کار او به طرز عميقی، 
بحث انگيز است و علم روانکاوی را هم در مقام نظريه ذهن ناخودآگاه و هم در 
مقام فعاليتی بالينی دگرگون کرده اس��ت. اکنون بيش از پنجاه درصد روانکاوان 
دنيا، از روش های الکانی اس��تفاده می کنند. در عين حال تأثير الکان در فراسوی 
ديوارهای اتاق معاينه، بين انديشمندان روانکاوی مدرن، بی نظير است. تفکر الکانی 
امروزه در رشته های مطالعات ادبی و سينمايی، مطالعات زنان و نظريه اجتماعی، 
نفوذ کرده اس��ت و در حوزه های گوناگونی مانند: آموزش و پرورش، مطالعات 
حقوقی و روابط بين الملل، به کار می رود. امروزه برای دانشجوی انسان شناسی و 
علوم  اجتماعی، غيرممکن است که تا حدی با ايده های الکان، درگير نشود، الکان 

حتی اگر مستقيماً تأثير نگذارد، از طريق متفکری ديگر تأثير می گذارد. 

وزي���ر فرهن��گ و ارش����اد 
ابت��دای  از  گف��ت:  اس��المی، 
پيروزی انقالب اسالمی تاکنون، 
يک��ی از ش��خصيت هاي��ی که 
بيش��ترين، بارزترين و برجسته 
ترين نقش را در ترويج فرهنگ 
قرآنی، نه تنها در س��طح ايران، 
بلکه جهان داشته اند، حضرت 
آي��ت اهلل العظ���می خامنه ای، 
رهب��ر معظم انقالب بوده اند.  
سيدمحمد حسينی در گفتگو با 
ايرنا اظهار داش��ت: رهبر معظم 
انق��الب، در بح��ث قرائ��ت و 
حفظ ق��رآن کري��م، اهتمام به 
مسائل قرآن و اختصاص اعتبار 
و حرکت ه��ای نمادين در اين 

عرص��ه، نقش بس��يار مؤث��ری در ترويج فرهنگ 
قرآنی، به ويژه در سطح کشور ايفا کرده اند. 

وی افزود: حض��ور تأثيرگذار ايش��ان در مجامع 
قرآنی، بس��يار اميدبخش بوده و سبب شده است، 

ما همواره ش��اهد تنوع فعاليت ها در زمينه قرآن 
کريم، در کش��ور و در س��طح بين المللی باشيم. 
وزير ارشاد، با اشاره به برگزاری بيست و هفتمين 
دوره مس��ابقات بين المللی حف��ظ و قرائت قرآن 
کريم و همچنين نمايشگاه های قرآنی، در کشور، 

فعاليت ه��ای  غال��ب  گف��ت: 
قرآنی در کش��ور، همه و همه، 
ب��ا انگش��ت اش��ارت و تدبير 
رهب��ر معظ��م انق��الب، ب��وده 
اس��ت. حس��ينی، خاطرنش��ان 
جامعه  حامی  بزرگتري��ن  کرد: 
تاکن��ون حضرت  م��ا   قرآن��ی 
آي��ت اهلل العظم��ی خامن��ه ای 
بوده ان��د و مطمئنًا ايش��ان در 
به  آين��ده همچ��ون گذش��ته، 
از  حماي��ت ه��ای خودش��ان 
جامع��ه قرآن��ی کش��ور، ادامه 
خواهند داد و از هرچه بيش��تر 
قرآنی ش��دن فض��ای فرهنگی 
کشور، پشتيبانی خواهند کرد. 

بيس����ت و هفت���مي��ن دوره 
مس��ابقات بين الملل��ی قرآن کري��م از 18 تا 23 
تيرم��اه، با حض��ور 95 نفر از حافظ��ان و قاريان 
 60 کش��ور دنيا، در سالن اجالس س��ران برگزار 

شد.

کارش��ناس مطبوع��ات اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی چهارمحال و بختياری گفت: تاکنون 195 اثر 
به دبيرخانه سومين جشنواره مطبوعات استان ارسال 
شده است. اس��داهلل ترابی در گفتگو با فارس اظهار 
داشت: سومين جشنواره مطبوعات استان همزمان با 
روز خبرنگار به منظور معرفی خبرنگاران برتر برگزار 

می شود. 
وی افزود: آثار ارسال شده به اين جشنواره در 10رشته 
شامل مقاله ، س��رمقاله و يادداشت، عکس، گزارش، 
مصاحبه، خبر، تيتر، طن��ز، طرح و گرافيك و بخش 
 ويژه مقاله نويسی است. ترابی استقبال خبرنگاران و 
دس��ت ان��درکاران عرصه مطبوعات اس��تان در اين 
جش��نواره را مطلوب ارزيابی کرد و افزود: در بخش 
سرمقاله و يادداشت 11اثر، مقاله نويسی در زمينه های 
مختل��ف 40 اثر، عک��س 12 اثر، گ��زارش 42 اثر و 
مصاحبه 9 اثر ارس��ال شده اس��ت. به گفته وی، 25 
اث��ر در بخش خبر، 11 اث��ر در بخش تيتر، هفت اثر 
در بخش طنز مکتوب، تصويری، طراحی و گرافيك 
صفحه آرايی 9 اثر و در بخش ويژه مقاله نويس��ی 18 
اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است. کارشناس 
مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختياری ارتقای سطح علمی و فنی روزنامه نگاران 
و خبرنگاران استان را مهم ترين هدف از برگزاری اين 

جشنواره دانست و افزود: شناسايی برترين ها و فعاالن 
اين عرصه و قدردانی و تجليل از آنها از ديگر اهداف 
برگزاری اين جشنواره است. وی خاطرنشان کرد: در 
هر بخش براس��اس رأی داوران تأييد ش��ده وزارت 
فرهنگ و ارشاداس��المی نفرات اول تا سوم با توجه 
به شرايط انتخاب و تجليل خواهند شد. ترابی به نقش 
مهم و تأثيرگذار اصحاب رسانه در شکل دهی افکار 
عمومی اش��اره کرد و گف��ت: خبرنگاران و اصحاب 
مطبوعات در آگاه س��ازی و انتقال صحيح فرهنگ به 
م��ردم نقش ويژه و مهمی دارند که برهمين اس��اس 

قدردانی و تجليل از آنها امری ضروری است. 
وی ب��ا بيان اينکه هنرمندان ما بايد از قلم خويش به 
بهترين نحو استفاده کنند، تصريح کرد: نحوه درست 
اس��تفاده از قلم از وظايف مهم هنرمندان است زيرا 
قلم ارزش معنوی بااليی دارد و می تواند هم س��بب 

پيشرفت و توسعه و هم گمراهی مردم جامعه شود. 
ترابی با اش��اره به اينکه قلم و حرکت آن در زندگی 
بشر تحولی شگرف ايجاد می کند، گفت: هنرمندان اگر 
در برابر قلم خويش متعهد نباشند آثار و نوشته هايشان 

ارزشی ندارد. 
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بيش از 100 خبرنگار، 
سردبير، مدير مسئول و گزارشگر در سطح استان در 

عرصه خبر و اطالع رسانی فعاليت دارند. 

جمعی از دانش��جويان کارشناسی ارتباط تصويری 
جهاد دانش��گاهی علم و هنر اردکان يزد، نمايشگاه 
عکس��ی را با عن��وان »اتوبوس قرم��ز« در اصفهان، 
راه اندازی کردند. اين گروه فعاليت خود را از تاريخ 
دوم خ��رداد ماه 89 با برگزاری نمايش��گاه عکس و 

پوستر، در استان يزد آغاز کردند. 
گ��روه اتوبوس قرم��ز، در حال حاضر نمايش��گاه 
عکسی را با پشتيبانی انجمن سينمای جوان اصفهان، 
در آالچيق مجتمع فرهنگی- هنری استاد فرشچيان 

برگزار کرده است. 
اين نمايش��گاه از 26 تا 31 تيرماه سال جاری به کار 
خود ادامه می دهد. فرنوش هدايت، يکی از عکاسان 
اي��ن گروه هنری در گفتگو با ف��ارس، با بيان اينکه 
اين نمايش��گاه با هدف به نمايش گذاشتن بخشی 
از توانايی دانش��جويان کارشناسی ارتباط تصويری، 
برگزار ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: موض��وع اين 
نمايش��گاه، عکس آزاد است. وی در ارتباط با دليل 
نامگذاری »اتوبوس قرمز«، برای اين گروه هنری بيان 
داشت: افراد عضو در اين گروه، از شهرهای مختلف 
هس��تند و به دليل اينکه اتوبوس، يك وسيله حمل 
و نقل جمعی محس��وب می شود، نام اين گروه نيز، 
به اتوبوس قرمز نامگذاری ش��ده است. اين عکاس 
هنرمند ادامه داد: اين گروه به دليل اس��تفاده از يك 
اتوبوس قرمز برای ش��رکت در اردوها و با توجه به 
راننده مهربانی که سکان رانندگی آن را به عهده دارد، 
اين نام را برای گروه انتخاب کرده اند. هدايت با اشاره 
به اينکه بيشتر شرکت کنندگان در اين نمايشگاه، از 

عکاسان اصفهانی هس��تند، تصريح کرد: هنرمندان 
جوان عکاس، با به نمايش گذاشتن آثار عکس خود 
و در حضور اس��تادان عکاس��ی، از نکات ضعف و 

قوت آثارشان مطلع می شوند. 
بر اين اساس، 200 عکس، به دبيرخانه اين نمايشگاه 
ارسال شد که از اين تعداد 60 تابلو عکس از فرنوش 
هداي��ت، اعظم آتش��کاری، فرزانه فدايی، ش��يرين 
کريم زاده، مژده افتخاری، محبوبه فانيان، الهه پارسا، 
مژگان نقش زن، راضيه سرخوش، شهريار کاظمی، 
نفيسه اکبری، فائزه بخش��ی، نيلوفر ضرغام پور، ندا 
طياری و س��مانه س��رجويی برگزي��ده و برای اين 

نمايشگاه انتخاب شدند. 
مقص��د بع��دی اتوبوس قرمز ش��هر تهران اس��ت 
 ک��ه ب��ه زودی ني��ز در ش��هرهای مختل��ف ايران 
 ب��ه منظور برگ��زاری نمايش��گاه عکس س�����فر 

می کند. 

نام پدر: حسن     متولد: 1331       تاریخ شهادت: 1362/12/27 محل شهادت: جزيره مجنون
عمليات خيبر

فرازهایی از وصیت نامه شهید:
... من از اينجا به امت شهيدپرور اسالم می رسانم و عرض می کنم که نگذاريد خون شهدا پايمال 
شود و نگذاريد ظلم بر خودتان مسلط شود که مرگ باسعادت برتر از زندگی مذلت بار است و بدانيم 
که حق پيروز است و باطل نابود است )جاء الحق و زهق الباطل( و از شما تقاضا می کنم با هر جباری 
چه کوچك باش��د و چه بزرگ، مقابله کنيد و دين خود را به دنيايتان نفروش��يد، که نمی فروش��يد... و 
می خواهم که جبهه ها را خالی نکنيد و پشت جبهه ها را هم خالی نکنيد و جبهه ها را از هر لحاظ، 

مالی و غيرمالی )نيروی انسانی( تقويت کنيد.

شهید علی جمعه دربانی

 تاکنون؛
195 اثر به جشنواره مطبوعات 

چهارمحال و بختیاري ارسال شده است

توسط جمعي از دانشجویان کارشناسي ارتباط تصویري؛
نمایشگاه عکس »اتوبوس قرمز« به اصفهان رسید

روزی بود...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي: 

رهبــر معظم انقالب، بیشترین نقش را در ترویج 
فرهنگ قــرآني داشته اند  

عکس روز

»تي��م برتون«، 
س��اخت فيلم 
يی  س��ينم���ا
»س����ايه های 
را  س�����ياه« 
حض��ور   ب��ا 
»جانی دپ« از 

ژانويه سال 2011 ميالدی شروع خواهد کرد. 
به گزارش فارس »تيم برتون«، از ژانويه سال 
ميالدی آتی فيلم ترسناك »سايه های سياه« را 

جلوی دوربين خواهد برد.
 اي��ن فيلم با ب��ازی »جانی دپ«، براس��اس 
س��ريالی ب��ه همين ن��ام، محص��ول دهه 60 

ميالدی، ساخته خواهد شد. 
بنابراي��ن گزارش، در اين فيل��م از گريم های 
زياد و پيچيده ای اس��تفاده خواهد ش��د و در 
 آن تع��داد زي��ادی زامب��ی، روح و جادوگر 
وجود دارد، که »جانی دپ« نقش خون آشامی، 
 به ن��ام »بارناب��اس کولينز« را ب��ازی خواهد 

کرد. 

با بازي »جاني دپ«
»تیم برتون«  

»سایه هاي سیاه« را 
کلید مي زند

نقد شفاهي فیلم هاي اکران
»لج و لجبازي«؛ كم آزارتر نسبت به كمدي هاي روز 


