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مراسم معارفه و جشن پیراهن 
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 
قهرمان فصل گذشته سپاهان 
در تاالر راه و ترابری اصفهان 
برگزار شد. در این مراسم دکتر 
علی س��عیدلو رئیس سازمان 

تربیت بدنی کشور، دکتر ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان، سامبا سفیر 
کشور سنگال، دکتر رشید خدابخش مدیرکل...

  ورزش / ادامه در  صفحه 7

جمعی��ت هالل احمر اس��تان 
اصفهان، به مناسبت میالد بزرگ 
مردی که انسانیت، ظهور او را 
به انتظار نشسته و عدالت برای 
بوسیدن قدومش لحظه شماری 
می کند برای نخس��تین بار در 

اصفهان برگزار می کند. جمعیت هالل احمر استان اصفهان...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس سازمان امور اقتصادی 
و دارایی استان اصفهان با بیان 
اینکه وضعیت فعلی استفاده 
مناس��ب  ای��ران  در  کاال  از 
نیست، گفت: اجرای هدفمند 
یارانه ها، اصالح شیوه  کردن 

رفت��اری مردم در مصرف کاال اس��ت. به گزارش موج، س��ید علی 
حجازی در شورای اداری شهر اصفهان با بیان ..

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس جمهور:
ملت ایران دست متجاوز را از بازو قطع می کند

به مناسبت والدت منجی عالم بشریت )عج(

 ایران اسالمی، غرق در شادی

جایگاه البرادعی در جنبش تغییر در مصر
 آینده مصر قابل پیش بینی نیست

صفحه 2

از نیمه شعبان، پرداخت 
هدیه یك میلیوني دولت 

به نوزادان

جشن پیراهن تیم فوتبال سپاهان 
برگزار شد

هدفمند کردن یارانه ها، اصالح شیوه 
رفتاري مردم در مصرف کاال است

بنابر گزارش حوزه روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر

جشن میالد حضرت قائم )عج(

تفاهمنام��ه  این کار، در ثبت احوال کش��ور 
 ب��ا بانك ملي امضا مي ش��ود. اج��راي این 
تفاه��م نامه، از نیمه ش��عبان آغ��از و به هر 
کودک��ی که متولد مي ش��ود، این هدیه داده 
مي شود. به گزارش فارس، رئیس جمه�ور، 
در جم��ع م��ردم ارومی��ه، گف��ت: دول��ت 
پیش بیني ک��رده، براي متولدین س��ال 89، 
حس��ابي افتتاح  کند که ی��ك میلیون تومان 

موجودي دارد. 
احمدي نژاد، با بی��ان اینکه دولت پیش بیني 
کرده از اول س��ال 89، ه��ر فرزندي که در 
ایران به دنیا مي آید براي او حس��ابي افتتاح 
کند که یك میلیون تومان موجودي داش��ته 
باش��د، گفت: هدفمان از افتتاح این حساب 

تأمین آینده فرزندانمان است. 
وي اف��زود: حس��ابي در صندوق��ي به نام 
صندوق آتیه، باز مي ش��ود که یك حساب 
س��رمایه گذاري اس��ت و هر س��ال، س��ود 
 س��رمایه گذاري ب��ه آن اضاف��ه مي ش��ود. 
رئیس جمهور، با بیان اینکه در مرحله اول، 
دولت یك میلیون تومان در این حس��اب ها 
هدی��ه خواهد ک��رد، تصریح ک��رد: دولت 
هرس��اله 100 هزار تومان، به این حس��اب 
اضافه مي کند و از خانواده ها خواهشمندیم 
حداق��ل 20 ه��زار توم��ان ماهانه ب��ه این 
حس��اب اضافه کنند، تا وقت��ي این نوزادان 
به جوانی رسیدند صندوق آتیه 120 میلیون 
تومان براي اش��تغال، ازدواج و مسکن شان 

در اختیارشان قرار دهد.

مؤسسه فرهنگ پژوهان دانش با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان دوره های آموزش کوتاه مدت
مقدماتی و تکمیلي رشته روزنامه نگاری را با مجوز رسمی از دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و تسهیالت ویژه براي اعضاي هیأت 

تحریریه هاي مطبوعات برگزار می نماید. 
این دوره ها در دو نیمسال تحصیلي ارائه مي گردد. شرایط مربوط به برگزاري دوره مقدماتي در ادامه آمده و موارد مربوط به دوره 

تکمیلي متعاقباً در آگهي بعدي اعالم خواهد شد.
 شروع ثبت نام دوره مقدماتي از تاریخ 89/4/26 حداکثر تا تاریخ 89/5/21 با مراجعه حضوری به محل مؤسسه می باشد.

 شروع دوره از 89/5/28  بمدت یکماه خواهد بود. امتحان جامع در تاریخ 89/7/1 برگزار می گردد.
 اولویت ثبت نام با شاغلین در رسانه ها است

مدارک الزم جهت ثبت نام
1. فتوکپی کارت ملی

2. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم(
3. فتوکپی سوابق کاری مرتبط با رشته مورد نظر )روزنامه نگاري(

4. معرفی نامه از سازمان یا رسانه های مکتوب و غیر مکتوب در صورت شاغل بودن در مؤسسات مطبوعاتي، روابط عمومي ها،  
  مراکز خبري ، تبلیغاتي، چاپ و نشر

5. دو قعطه عکس
6. تکمیل فرم ثبت نام 

7. پرداخت مبلغ هزار تومان برای هر ساعت درسی )جمعاً مبلغ 96 هزار تومان به حساب 62354 بانك تجارت شعبه جلفاي 
اصفهان به نام مؤسسه فرهنگ پژوهان دانش واریز گردد.

الزم به ذکر است ثبت نام قطعی منوط به شرکت و پذیرش در جلسه مصاحبه می باشد.
فراگیران پس از پایان موفقیت آمیز دوره، گواهی مورد تأیید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت می کنند.

 در صورت شاغل بودن در رسانه و تأیید آن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي ، مبلغ 20 درصد تخفیف ارائه می شود. 

       ثبت نام دوره هاي آموزش کوتاه مدت روزنامه نگاری 

شرکت انتقال گاز ایران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد مرمت، بازسازی 
و گسترش حصارهای انشعابات لردگان، سمیرم و یزد و رنگ آمیزی حصارها و 
شیرها با متعلقات در محدوده شهرکرد را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت های اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید.

آگهی مناقصه عمومی شماره 87390009 )نوبت اول(

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ایران 
منطقه دو عملیات انتقال گاز

WWW.SHANA.IR
WWW.NIGC-NIGTC.IR
WWW.NIGC-DIST2.IR

تاریخ انتشار نوبت اول: 89/5/4
تاریخ انتشار نوبت دوم: 89/5/6

جهت دریافت اطالعات تکمیلی به این آدرس مراجعه نمایید:
خیابان شیخ صدوق جنوبی )برج(، کوچه 14، پالک 70    

تلفن : 6682086 - 0311
www.farhangpazhuhan.com

ساعتتعداد واحددروس ترم دومساعتتعداد واحددروس ترم اول

اخالق و حقوق حرفه ای 18مبانی و مفاهیم روزنامه نگاری
0/54مطبوعات

1/512عکاسی خبری 18خبرنویسی برای مطبوعات 

 مقدمات گرافیك و 1/512روش های مصاحبه 
18صفحه آرایی در مطبوعات 

0/54روانشناسی ارتباطات18اصول گزارش نویسی 

216روزنامه نگاری عملی 18شیوه نگارش فارسی در مطبوعات

18مبانی کامپیوتر و نرم افزارهای رسانه ای

 والدت با سعادت منجی عالم بشریت 
حضرت مهدی )عج( بر عموم شیعیان بخصوص 

مردم مؤمن و والیت مدار اصفهان مبارک باد

روابط عمومی شهرداری اصفهان

شماره مجوز: 1164139987

شهرداری اصفهان

م الف/5908
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و  ن��گار  روزنام��ه  ی��ك 
تحلیلگ��ر مصری ب��ا بیان 
رسمی  اپوزیس��یون  اینکه 
حال��ت  در  کش��ور  ای��ن 
ضعف بس��ر می برد اظهار 
داش��ت: تحرکات گسترده 
مردمی تنها راه لغو حالت 
فوق الع��اده در مصر پس 
از گذش��ت 30 سال است. 
الهامی الملیجی در گفتگو 
درباره  مه��ر  خبرن��گار  با 

تداوم حالت فوق العاده در مصر و راههای تغییر در این کشور گفت: 30 
س��ال از اعالم حالت فوق العاده در مصر می گذرد و مصری ها همچنان 
تحت این قان��ون نفرت انگیز زندگی می کنند. من معتقدم لغو این قانون 
تنها با کمك تحرکات مردمی گس��ترده )که تمامی گروههای سیاسی فعال 
و تاثیرگذار در آن مشارکت داشته باشند و آمدن به خیابانها( محقق خواهد 
ش��د وعالوه بر این: آگاه کردن جامعه به این موضوع که حل مش��کالت 
روزمره آنها تا حد زیادی در گرو ایجاد فضای دموکراتیك و سالم است، 
)فضای��ی ک��ه در آن واگذاری ق��درت و نظارت مردمی بر دس��تگاه ها و 

مقامات اجرایی به راحتی انجام شود(. 
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر، تغییر؛ خواسته ضروری کل جامعه 
مصر اس��ت و تمام��ی گروههای مختلف به دنبال تحقق چنین خواس��ته 
ای هس��تند و اعتراض��ات و تظاهرات هایی که تقریب��اً هر روز در اقصی 
نقاط مصر صورت می گیرد بهترین دلیل برای تمایل مصری ها نسبت به 
اصالحات است.این تحلیلگر مصری در پاسخ به این پرسش که آیا محمد 
البرادعی فردی مناسب برای ایجاد تغییر در مصر محسوب می شود گفت: 
محمد البرادعی تنها سمبل برای ایجاد تغییر به شمار می رود که گروه های 
سیاسی خواهان تغییر تالش می کنند از جایگاه بین المللی و خصوصیات 
فردی و خوش��نامی وی اس��تفاده کنند ولی در عین ح��ال نقش البرادعی 
محدود است یا بهتر است بگوییم: البرادعی جزئی از جریان بزرگ خواهان 
تغییر در مصر است که برای ایجاد اصالحات مورد نظر تالش می کند اما 
تجربه سیاسی وی کمتر از آن است که بتواند توده گسترده مردم را رهبری 

کند و منجر به ایجاد تغییرات ریشه ای شود. 
وی با بیان این مطلب افزود: مس��أله دیگری که وجود دارد، این است که 
مواضع البرادعی در قبال بسیاری از مسائل مورد اهتمام شهروندان مصری 
واضح و روشن نیست. ملیجی درباره آینده سیاسی مصر نیز اظهار داشت: 
هیچ کارشناسی به دقت نمی تواند آینده سیاسی مصر را پیش بینی کند و 
در حال حاضر وضعیت مصر خیلی پیچیده تر از آن است که بتوان آینده 

آن را پیش بینی کرد. 
نظام سیاسی مصر از ضعف و تنش میان جناح های مختلف رنج می برد. 
وی تصریح کرد: اپوزیس��یون رس��می در حال ضعف بسر می برد و این 
ضعف مانع از رهبری توده مردم به س��وی اصالحات و تغییر می ش��ود. 
از س��وی دیگر اپوزیسیون غیر رسمی نیز مثل جنبش اخوان المسلمین و 
جنبش های سیاس��ی تازه ش��کل گرفته همچون جنبش کفایه و جنبش 6 
آوریل و جبهه ملی برای تغییر پایگاه مردمی ندارند و دچار شکاف هستند 
و فعالیت این جنبش��ها در چارچوبی محدود صورت می گیرد و حرکت 
آنها با توجه به توانی که دارند و قوانینی که آزادی ها را مقید کرده است، 
بسیار کند انجام می شود. این روزنامه نگار مصری در بخش دیگر سخنان 
خود خاطرنش��ان کرد: یکی از س��ناریوهای تغییر حضور گس��ترده و غیر 
س��ازمان یافته مردم است که ش��اید به دخالت ارتش منجر شود. )ارتشی 
ک��ه از زم��ان کودتا علیه نظام پادش��اهی در 23 جوالی 1952( س��ازمان 
 یافته تر و یکپارچه تر ش��ده و خود را قدرت مشروع، برای رهبری مصر 

می داند.

رواب��ط عموم��ي اداره کل 
اس��تان  بدن��ي  تربی��ت 
اصفهان در حاشیه همایش 
روابط عمومي هاي ادارات 
کل تربیت بدني کشور به 
عنوان روابط عمومي برتر 
ش��ناخته شد. این همایش 
روابط  مدیران  سراس��ري 
عمومي ادارات کل تربیت 
بدني کش��ور به مدت سه 
روز در مهمانس��راي خانه 
معلم شهرس��تان خرم آباد اس��تان لرستان برگزار ش��د و در این همایش 
روابط عمومي اداره کل استان اصفهان مقام نخست را به خود اختصاص 
داد. در این همایش نشس��ت انتخابات کارگروه روابط عمومي س��ازمان 
تربیت بدني کش��ور نیز انجام شده که طي آن غالمحسین کریمي مسئول 
رواب��ط عمومي اداره کل تربیت بدني اس��تان اصفهان به عنوان عضو این 

کارگروه انتخاب شد.

وزیر صنایع و معادن گفت: همه کارخانه ها و صنایع جدید، برای رعایت دقیق 
مس��ائل زیست محیطی، به شبکه تصفیه خانه مجهز شدند. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، علی اکبر محرابیان در سیزدهمین همایش صنایع سبز افزود: این 
وزارتخانه با وجود کمبود اعتبار، این طرح را برای همه صنایع جدید اجرا کرد. 
وی با بیان این که به مرور، شبکه تصفیه خانه برای صنایع قدیمی نیز اجرا خواهد 
شد، گفت: نصب سامانه اچ - اس - سی که برای بازدهی تولید با رعایت مسائل 
کامل زیست محیطی است، نیز در برخی صنایع آغاز شده است. محرابیان افزود: 
صنایع کشور باید از تجهیزات متناسب با محیط زیست استفاده کنند، تا آالیندگی 
کمتری ایجاد کنند. وزیر صنایع و معادن گفت: زمانی می توانیم در ایجاد صنایع 
پاک موفق شویم که صنایع ما رقابت پذیر باشند. محرابیان افزود: در استانداردها، 
ضوابط و معیارها باید به گونه ای حرکت کنیم که با حداقل هزینه، حداکثر سود 
و مزیت حاصل شود. وزیر صنایع و معادن با انتقاد از جریمه واحدهای صنعتی 
آالینده گفت: جریمه کردن این واحدهای صنعتی، به تنهایی نمی تواند مشکل را 
برطرف کند. محرابیان افزود: باید صنایع سبز تشویق و معرفی شوند تا واحدهای 
آالینده به خود آیند و در این جهت حرکت کنند. وزیر صنایع و معادن گفت: 
همه صنایع جدید از تجهیزات و فناوری هایی استفاده می کنند که مسائل زیست 
محیطی در آنها رعایت شده است. محرابیان افزود: صنایعی که در گذشته راه 
اندازی شده اند نیز، با تغییر در برخی تجهیزات، به سمت رعایت مسائل زیست 
محیطی پیش خواهند رفت. وزیر صنایع و معادن گفت: این وزارتخانه از صنایع 

و کارخانه های غیرآالینده، بیشترین حمایت را می کند.

 زاینده رود
به مناس��بت خجس��ته روز والدت حضرت مهدی )عج(، منجی عالم 

بشریت، امشب و فردا ایران اسالمی غرق در جشن و شادی است.
مردم مؤمن و انقالبی ایران اسالمی که هر ساله نیمه شعبان را با شور 
و شوق فراوان، به جشن و پایکوبی می پردازند امسال نیز با چراغانی 
معابر و آذین بندی س��ر در مغازه ها، ادارات، ارگانها و توزیع شربت 
و ش��یرینی، میالد منجی عالم بشریت، حضرت مهدی )عج( را گرامی 
می دارند و از خداوند متعال خواس��تار ظهور امام برحق خود هستند. 
همچنین، در این ایام و بخصوص امش��ب، مردم والیت مدار اصفهان 
با آذین بندی های معابر و چراغانی خیابانها و برگزاری جش��ن های 
نیمه ش��عبان و توزیع شیرینی و ش��ربت، خود را برای ظهور آقا آماده 

می کنند.
جشن های نیمه شعبان در میان مردم اصفهان، از حال و هوای خاصی 
برخوردار است، به طوری که امشب یك شب فراموش نشدنی، برای 
مردم اس��تان اصفهان به حس��اب می آید که در این بین، نقش جوانان 
در برگزاری جش��ن و شادی میالد حضرت مهدی )عج(، چشمگیر و 

وصف ناپذیر است.

سراسری

به راستی جنگ نرم چیست و تکنیك ها 
و روش��های اجرایی آن کدامند؟ و چرا 
مقامات کاخ سفید برای اجرای آن علیه 
ایران وارد عمل ش��ده اند؟...جنگ نرم 
 )Hard War( در براب��ر جنگ س��رد
در حقیقت ش��امل هرگونه اقدام روانی 
و تبلیغات رس��انه ای اس��ت که جامعه 
هدف یا گروه هدف را نش��انه می گیرد 
و بدون درگیری نظامی و گشوده شدن 
آتش، رقیب را به انفعال یا شکس��ت وا 

می دارد.
مارک پالمر یکی از استراتژیس��ت های 
مع��روف امریکایی اس��ت ک��ه از او به 
عنوان یکی از نوآوران سیاست خارجی 

ایاالت متحده نام می برند. 
پالمر در دولتهای نیکسون، کارتر، ریگان 
و بوش در وزارت خارجه مشغول بوده 
و اکنون ع��الوه بر اینکه مدیر دپارتمان 
تحقیقاتی مرکز سیاست خارجی سابان 
در مؤسس��ه بروکینگز می باشد، عضو 
کمیته خطر جاری اس��ت که اخیراً و در 
پی تح��والت پیش آمده پ��س از یازده 
س��پتامبر 2001 گزارش��ی تحت عنوان 
ایران- آمری��کا، رهیاف��ت جدید را به 

نگارش درآورد. 
الزم ب��ه توضی��ح اس��ت کمیت��ه خطر 
ج��اری در اوج جنگ س��رد و در دهه 
19۷0 میالدی و با مش��ارکت اس��تادان 
برجس��ته علوم سیاسی و مدیران سابقه 
دار س��ازمان سیا و پنتاگون تأسیس شد 
و یک��ی از موفقی��ت آمیزترین اقدامات 
در جری��ان رقابت دو ابر قدرت ش��رق 
و غ��رب طراح��ی و اج��رای مراح��ل 
مختلف س��ناریوی فروپاشی ابرقدرت 
 Soft( ش��رق از طری��ق جن��گ ن��رم
"War( در س��الهای پایان��ی دهه 1980 

بود. 
پ��ی اصالح��ات  در  و  مقط��ع  آن  در 
گورباچ��ف مبنی بر ایج��اد فضای باز 
سیاس��ی و تغیی��ر در قوانی��ن اقتصادی 
)پروس��ترویکا( ای��ن کمیته ب��ا منتفی 
دانس��تن جن��گ س��خت و رودر رو با 
اتحاد جماهیر ش��وروی تنها راه به زانو 
درآوردن بل��وک ش��رق را جنگ نرم و 

فروپاشی از درون معرفی کرد. 
سیاس��تگذاران پنتاگون و س��یا با س��ه 
راهب��رد دکترین مهار، نبرد رس��انه ای 
و س��اماندهی نافرمان��ی مدن��ی اتحاد 
 ش��وروی را به فروپاش��ی و شکس��ت 

واداشتند.
مارک پالمر نویس��نده گ��زارش ایران- 
آمری��کا، رهیاف��ت جدید در اس��تدالل 
خود صراحتا با ایده تهاجم نظامی علیه 
جمهوری اس��المی ای��ران نیز مخالفت 
ک��رده و اعالم نم��وده ای��ران به لحاظ 
وس��عت س��رزمینی، کمی��ت جمعیت، 
کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، 
موقعی��ت  مناب��ع طبیع��ی سرش��ار و 
جغرافیایی ممت��از در منطقه خاورمیانه 
و هارتلند نظام بین الملل به قدرتی کم 
نظیر تبدیل ش��ده که دیگر نمی توان با 
یورش نظامی و جنگ آن را س��رنگون 
کرد بلکه تنها راه س��رنگون سازی نظام 
جمهوری اسالمی پیگیری مکانیسم های 
جنگ ن��رم و اس��تفاده از تکنیك های 
عملیات روانی تبلیغاتی با اس��تفاده از 3 
تاکتیك دکترین مهار، نبرد رس��انه ای و 
ساماندهی و پشتیبانی از نافرمانی مدنی 
است. در پایان این گزارش، همچنین با 
منتفی دانستن هرگونه گفتگو و مذاکره 
مس��تقیم با مقامات ایرانی آمده اس��ت: 
گفتگو فقط حکومت ایران را تقویت و 
محکم می کن��د و باید از طریق انزوا و 
تقویت مخالفان داخل و خارج حکومت 

در جهت تغییر این رژیم تالش کرد.
اصط��الح جن��گ روانی خ��ود مقوله 
مفصلی است و با شگردها و شیوه های 
متنوعی، اجرا می شود و باید آن را یکی 
از اشکال و زیر مجموعه های جنگ نرم 

دانست. 
جنگ رایانه ای و اینترنتی و راه اندازی 
تلویزیون��ی  و  رادیوی��ی  ش��بکه های 
 و... نی��ز اش��کال دیگ��ر جن��گ ن��رم 

هستند. 
کلید خوردن جنگ ن��رم علیه ایران در 
مقطع فعلی را باید ناش��ی از گس��ترش 
حس تنفر از امریکا در جهان دانس��ت 
که به نظر س��ران کاخ سفید، ایران مرکز 
اصلی ایج��اد این تنفر و گس��ترش آن 
است و در امریکا برای مقابله با این موج 
نیروی واکنش سریع تشکیل شده تا اوالً 
به خنثی س��ازی نفوذ معن��وی ایران در 
کشورهای اس��المی و منطقه خاورمیانه 
بپردازد و ثانیاً ب��ا القای خطرناک بودن 
ای��ران ب��رای امنیت همس��ایگان اذهان 
عمومی از اقدامات و نقشه های ایاالت 

متحده منحرف کند.
 ایاالت متحده با ۴۴۴ میلیارد دالرسرمایه 
گذاری درزمینه اطالعات )IT( در رتبه 
نخست این فناوری قرار دارد. بنابراین، 
از بس��تر الزم برای راه ان��دازی جنگ 
مجازی )سایبر( علیه هر کشوری که در 

مغایرت با سیاست ها و منافع آن باشد، 
برخوردار است.

جنگ نرم در پی از پای درآوردن اندیشه 
و تفکر جامعه هدف است، تا حلقه های 
فک��ری و فرهنگی آن را سس��ت کند و 
با بمب��اران خبری و تبلیغات��ی در نظام 
سیاس��ی- اجتماع��ی حاک��م، تزلزل و 

بی ثباتی تزریق کند. 
پروژه نات��وی فرهنگی که چندی پیش 
مق��ام معظم رهب��ری آن را مورد تأکید 
و توج��ه ق��رار دادند، مش��تمل بر خط 
تهاجمی دش��من و تالش معاندان نظام 
ب��رای ورود از عرصه ه��ای فرهنگی، 
هنری و رس��انه ای اس��ت، تا به س��یاه 

نمایی علیه ایران بپردازند. 
رویک��رد اصلی نات��وی فرهنگی جنگ 
نرم و هدف اصلی آن فروپاشی علقه ها 
و پیونده��ای همگرایان��ه ملتی اس��ت 
ک��ه حدود س��ه دهه با تمام فش��ارها و 
کاستی ها، صبر و مدارا پیشه کرده و راه 
پیش��رفت و مقاومت در برابر زورگویی 
وانحصارطلب��ی دش��منان را برگزی��ده 

است.
 امریکا و جریان صهیونیس��م بین الملل 
برای عملیاتی ساختن جنگ نرم و ناتوی 
فرهنگی علیه جمهوری اس��المی ایران 
طی س��الهای گذش��ته و همچنین برای 
سالهای آینده راهبردها و شیوه های زیر 

را طراحی کرده اند:
الف( پیگیری پرونده هس��ته ای ایران و 
القای غیرصلح آمیز ب��ودن این فناوری 
و اینک��ه ایرانی ها ت��الش دارند بمب 
اتمی بس��ازند واین نه تنها برای امنیت 
و ثبات منطقه و جهان خطرناک اس��ت 
بلکه موجب تقویت جبهه تروریس��ت 
و جریان بنیادگرای��ی افراطی در جهان 

خواهد شد.
ب( س��رمایه گ��ذاری در رس��انه های 
آژانس ه��ای  ش��نیداری،  و  دی��داری 
کمپانی ه��ای  و  خب��ری  و  تبلیغات��ی 
فیلمس��ازی برای ارائه تصویری س��یاه 
اس��المی  جمه��وری  از  خطرن��اک  و 
ای��ران، ب��رای افکار عموم��ی جهان که 
آخرین نمونه آن س��اخت و پخش فیلم 
ضدایرانی 300 بوده نمونه دیگری از این 
اقدامات به ش��مار می آید. فیلم دیگری 
نی��ز تحت عنوان فرار از تهران توس��ط 
 کمپانی ب��رادران وارنر در ح��ال تولید

 است.
ج( ایج��اد فض��ای رس��انه ای درباره 
دخال��ت ای��ران، در ع��راق، لبن��ان و... 
به عن��وان بزرگترین مدافع تروریس��م 
که به عوام��ل ناامنی در این کش��ورها 
 تسلیحات داده و آنها را آموزش نظامی 

می دهد.
د( حمایت از اصالح طلبان و ایده جنبش 
دموکراسی خواهی و مقوله حقوق بشر، 
حق��وق زنان و دام��ن زدن به مطالبات 
صنفی و اجتماعی، در جنبش دانشجویی، 
جنبش کارگری و اعتراضات معلمان و 
همچنی��ن س��ازماندهی نارضایتی ها و 
 نافرمان��ی مدنی از طری��ق مطبوعات و

 احزاب و...
ه�( راه اندازی س��ایت های اینترنتی و 
ارائه نرم افزارهای جاسوس��ی به عوامل 
خود در داخل کش��ور تا ابعاد مختلف 
جنگ رسانه ای به ش��کل اثربخش تر 

طراحی واجرا شود.
و( ت��الش ب��رای تحلی��ل مغرضانه از 
اوضاع داخلی و ایجاد فضای وحش��ت 
و موه��وم، از احتمال بروز جنگ، آغاز 
دوره بحران اقتصادی و مشکالت عظیم 

ناشی از آن
ز( سوءاس��تفاده تبلیغات��ی از اج��رای 
ط��رح هایی چون: امنی��ت اجتماعی به 
عن��وان محدودکنن��ده آزادی و حقوق 
 زن��ان و نق��ش آزادی ه��ای مدن��ی و

 اجتماعی
ح( ایجاد تقابل های سیاسی بین سران 
ارشد نظام اسالمی و القای اینکه جنگ 
قدرت در جمهوری اس��المی بین چند 
طیف در جری��ان اس��ت و نهایتاً فالن 
طی��ف یا ف��الن گروه پیروز ش��ده و یا 

شکست می خورد.
نهایتاً اینکه: باید گفت پازل رس��انه ای 
امریکا برای تحت فشار قراردادن ایران 
اسالمی طراحی ش��ده و راهکار خنثی 
س��ازی و بی اث��ر ک��ردن تالش ه��ای 
دش��منان، ایجاد فضای ت��ك صدایی و 
همگرایی بین نیروهای درون نظام و عمل 
به ش��عار اتحاد ملی )به عنوان رهیافت 
 استراتژیك نظام اسالمی در سال 1386( 

می باشد.
 افش��ای حقای��ق و اوض��اع داخل��ی 
امری��کا و نیز برمال ک��ردن توطئه های 
غ��رب، در خاورمیانه و جهان اس��الم 
و تقوی��ت زمینه ه��ای انس��جام مل��ی 
در زم��ره راهکارهای��ی هس��تند ک��ه 
می توانند در ناکامی نقش��ه های مراکز 
 استراتژی سازی دولت امریکا در ایجاد 
 جن��گ ن��رم علی��ه ای��ران تاثیرگ��ذار 

باشند.

 جنگ نرم آمریکا علیه ایران؛ 
چیستی و چرایی 

جایگاه البرادعی در جنبش تغییر در 
مصر، آینده مصر قابل پیش بینی 

نیست

روابط عمومی تربیت بدنی اصفهان 
به عنوان عضو کارگروه تربیت 

بدنی کشور منصوب شد

  همه صنایع جدید، به شبکه تصفیه 
خانه مجهز شدند

جهان نما نصف النهار

به مناسبت والدت منجی عالم بشریت )عج(

ایــران اسالمی، غرق در شادی

رئیس جمه��ور با تأکید بر اینک��ه آنها )غربی 
ها( می دانند ما اهل جن��گ و تجاوز به جایی 
نیس��تیم و نب��وده ایم، اف��زود: در همین حال، 
آنها می دانند اگر کس��ی به ایران دست درازی 
 کن��د، مل��ت ایران دس��ت او را از ب��ازو قطع 

می کند. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، احمدی نژاد  در 
پنجمین جش��نواره ملی کارآفرینان برتر گفت: 
معلوم است غربی ها از چه می ترسند و امروز 
هم آنها سازهای خود را کوک کرده اند و خیال 
می کنند با سناریوهای تبلیغاتی و جنگ روانی 
می توانند ملت ایران را وادار به عقب نش��ینی 
کنن��د. رئیس جمه��ور گفت: مل��ت ایران در 
گذش��ته هم نه با لشکرکشی، بلکه با اندیشه و 
فرهنگ انسانی، دیگر سرزمین ها را فتح کرد و 
قدرت های فاسد را به زیر کشید. احمدی نژاد 
تصریح کرد: ب��رای مقابله با امری��کا و دنباله 
های آن نیاز به جنگ نداریم و سیاست ایران، 
وح��دت و تمدن فرهنگ ای��ران آنها را به زیر 
می کش��د، اما جرأت نمی کنند تصدیق کنند و 
فقط دنبال دروغ گویی و مخفی کاری هس��تند. 
رئیس جمهور با بی��ان اینکه دعوای کنونی بر 
س��ر منطق، فرهنگ و مدیریت بر جهان است، 
ادام��ه داد: قبول نداریم ظالمان��ه و یك طرفه 
جیب ملت ه��ا را خالی کنی��د. احمدی نژاد با 
اشاره به کس��ری بودجه 1۴80 میلیارد دالری 
دولت امریکا گفت: البته این رقمی اس��ت که 

علن��ی اعالم می کنند؛ اما به هر حال کس��ری 
بودج��ه دولت امری��کا به خاطر تس��لط دالر 
بر ب��ازار جهانی، به معنای برداش��ت از جیب 
همه ملت ها اس��ت. رئیس جمهور ادامه داد: 
با اعالم این رقم، آنها می گویند 1۴80 میلیارد 
دالر از جیب جهانی��ان برمی داریم و به جیب 
سرمایه داران امریکایی می ریزیم. احمدی نژاد 
گفت: آنها می دانند اگر فرهنگ و تمدن ایرانی 
شکوفا شود، جایی برای غارت های گسترده و 
مدرن آنها نم��ی ماند. وی افزود: فکر کرده اند 
بازی های تبلیغاتی کنونی جواب می دهد و به 
همین خاطر بخش��ی از روسیه، اروپا و رسانه 
ها را با خود هماهنگ کرده اند. رئیس جمهور 
تصری��ح ک��رد: آنها حتی بعض��ی را در داخل 
کش��ور با خ��ود هماهنگ کرده ان��د که بعدها 

ابعادش را خواهم گفت. 
احمدی ن��ژاد اف��زود: خدای متعال س��ناریوی 
آنه��ا را لو داد و خبر دقیقش پیش ما آمد. وی 
خطاب به کش��ورهای غربی گفت: بیچاره ها 
اگ��ر فرض کنیم که راس��ت م��ی گویید، ادعا 
م��ی کنید که از ی��ك بمب ایران می ترس��ید! 
ای��ن در حالی اس��ت که خودت��ان چند هزار 
بمب داری��د. رئیس جمهور اضاف��ه کرد: این 
ادع��ا مثل آن اس��ت که کس��ی 30 هزار تانك 
داش��ته باش��د، آن وقت بگوی��د از یك تانك 
 می ترس��د. آنها هم دروغگو، هم ترس��و و هم 

فریبکارند. 

احمدی ن��ژاد تصریح کرد: آنها از بیداری روح 
ملت ایران و اینکه نتوانسته اند از آن جلوگیری 
کنند، می ترس��ند. وی هش��دار داد: آنها خیال 
دارند با این داس��تان پردازی ها به کشورهای 
خاورمیان��ه حمل��ه کنند و منطقه را ش��لوغ و 
س��پس توجهات را به س��وی ای��ران معطوف 
کنند. رئی��س جمهور تصریح کرد: هدف همه 
این طراحی ها این اس��ت که جلوی کار ش��ما 
و جلوی آبادانی و س��اختن ای��ران را بگیرند. 
احمدی ن��ژاد افزود: هدف هم��ه تحریم ها و 
ادعاهای دروغ، جلوگیری از پیش��رفت ماست 
و می خواهند نگذارند ما به موقعیت شایس��ته 
ملت ای��ران برگردی��م. وی س��پس به تالش 
اروپایی ه��ا برای اعم��ال تحریم هایی فراتر از 
قطعنامه های ش��ورای امنیت سازمان ملل علیه 

ایران پرداخت.

رئیس جمهور:
ملت ایران دست متجاوز را از بازو قطع می کند

ایران

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال در کشور گفت: با انجام کارهای اطالعاتی 
تصمیم داریم با ش��بکه های اصلی قاچاق، دس��ت های پنه��ان، هدایتگر و 

گردانندگان اصلی قاچاق کاال مقابله کنیم. 
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، فتح اهلل زمانیان در نشس��ت خبری در جمع 
خبرنگاران افزود: امس��ال ضربه های مهلکی را ب��ه قاچاقچیان کاال وارد می 
کنیم و در هماهنگی که با اینترپل انجام شده است، هدایتگران خارجی قاچاق 
کاال به داخل کشور، دستگیر و تحویل مقامات قضایی خواهند شد. وی گفت: 

توقیف اموال متهمان قاچاق کاال از دیگر برنامه های ماست. 
زمانیان افزود: برای مقابله با قاچاق کاال نیاز است این کار در مرزها و مبادی 
ورودی که هزینه کمتری دارد، انجام شود. وی گفت: بعد از ورود کاالهای قاچاق 
به کشور، محورهای مواصالتی، دپوهای داخل و اطراف شهرها و بازار توزیع 
 کاالی قاچاق نیز زیرنظر قرار می گیرد و نیروی انتظامی در این موارد هم فعال 

خواهد شد. 
زمانیان افزود: کنترل مجرمان س��ال های گذشته، برای رسیدن به دست های 

پنهان در برنامه های ماست.

وزی��ر آموزش و پرورش گفت:50 میلیارد تومان س��رانه امروز به حس��اب 
مدارس اس��تان های سراس��ر کش��ور واریز ش��ده اس��ت و هیچ مدرسه ای 
حق دریافت وجه نقد از اولیا به دلیل نداش��تن س��رانه را ندارد. حمید رضا 
حاج��ی بابایی در مصاحبه ب��ا واحد مرکزی خبر افزود: متأس��فانه برخی از 
مدی��ران مدارس از اولیای دانش آموزان هن��گام ثبت نام وجه نقد طلب می 
کردند ک��ه کاماًل غیرقانونی ب��ود. وی درباره کارت بیم��ه طالیی فرهنگیان 
گف��ت: تاکنون بی��ش از یك میلیون و950 هزار نف��ر از فرهنگیان و خانواده 
ه��ای آنه��ا کارت بیم��ه طالی��ی دریافت ک��رده ان��د و برای بیم��ه طالیی 
 بازنشس��تگان فرهنگی نیز با بیمه ایران و دانا جلس��اتی داش��ته و به نتایجی 
رسیده ایم.  وی گفت: نتایج آزمون مدارس تیزهوشان امروز از طریق پایگاه اینترنتی 
 سازمان پرورش استعدادهای درخشان به نشانی www.sampad.ir اعالم 

می شود.

 خانواده ه��ای معظ��م ش��هدا و ایثارگ��ران و م��ردم ش��هیدپرور ای��ران 
ب��ا س��عادت  می��الد  ف��رار رس��یدن س��الروز  مناس��بت  ب��ه   اس��المی 
 یگان��ه منج��ی عال��م بش��ریت حض��رت مهدی)ع��ج(؛ مراس��م پرفیض 
 دع��ای ف��رج را در گل��زار ش��هدای گرانق��در سراس��ر کش��ور برگ��زار 

می کنند. 
ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خب��ر، مس��عود زریباف��ان، مع��اون رئیس 
 جمه��ور و رئی��س بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران با بی��ان مطلب فوق، 
در خص��وص برنامه ه��ای بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگران به مناس��بت 
 عی��د س��عید نیم��ه ش��عبان نی��ز گف��ت: برگ��زاری مراس��م غبارروبی و 
عطرافش��انی مزاره��ای ش��هدای واالمق��ام سراس��ر کش��ور، مول��ودی 
خوان��ی، دکلم��ه، تواش��یح، س��رود و... از دیگ��ر برنامه ه��ای بنی��اد در 
س��الروز والدت ب��ا س��عادت حض��رت ول��ی عص��ر )ع��ج( در ج��وار 
 م��زار ش��هدای گرانق��در انق��الب اس��المی و 8 س��ال دف��اع مق��دس 

خواهد بود.

وزیر جهادکش��اورزی، میزان تولید گوش��ت قرمز را در کشور ساالنه 900 
ه��زار تن بیان کرد و گفت : 150 هزار تن ت��ا تأمین کامل نیاز داخلی این 
محصول کمبود داریم که در برنامه های تنظیم بازار وزارت بازرگانی تهیه 

می شود. 
ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر، ص��ادق خلیلیان در حاش��یه نشس��ت 
ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع و مع��ادن ته��ران در گفتگ��و ب��ا خبرنگاران 
اف��زود: گس��ترش واحده��ای پرواربن��دی و حمایت از ای��ن واحدها در 
 برنام��ه ه��ای وزارت جهادکش��اورزی ب��رای تأمین گوش��ت م��ورد نیاز 

قرار دارد.
وی در ادامه گفت: کاهش نرخ س��ود تس��هیالت بانکی بخش کشاورزی 
پیش نیاز اصلی و اساس��ی برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش است 
ت��ا از حداکث��ر ظرفیت های تولیدی ای��ن بخش برای تأمی��ن نیاز داخلی 

استفاده کنیم. 
خلیلی��ان، تقویت زیرس��اخت ه��ا، تخصیص کام��ل اعتب��ارات عمرانی 
ت��ا 50 ه��زار میلی��ارد ری��ال و همچنی��ن توس��عه بیم��ه محص��والت 
 کش��اورزی را از دیگر ضرورت های توس��عه زیربخش های کش��اورزی 

ذکر کرد. 
وی گفت: پرداخت مطالبات کش��اورزان در بس��یاری از اس��تانهای کشور 
به روز ش��ده اس��ت. خلیلیان میزان اعتبار خریدهای تضمینی محصوالت 
کش��اورزی را 10 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار داش��ت: هشت هزار 

میلیارد ریال آن مصوب و ابالغ شده است. 
وزیر جهاد کش��اورزی  افزود: تاکنون پنج هزار میلیارد ریال از این اعتبار 

دریافت شده و سه هزار میلیارد ریال دیگر نیز در مرحله دریافت است. 
واردات  مج��وز  ارائ��ه  مس��ئول  وزارت،  ای��ن  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
 محص��والت کش��اورزی به کش��ور می ش��ود، گف��ت: این موض��وع در 
 مجل��س مط��رح و تصوی��ب ش��ده اس��ت ک��ه پ��س از اب��الغ، اجرایی 

خواهد شد.

سیاست اصلی ناجا، مبارزه با 
گردانندگان قاچاق کاال

واریز 50 میلیارد تومان سرانه به 
حساب مدارس

مراسم پرفیض دعای فرج در 
گلزارهای شهدا

تولید 900 هزار تن گوشت قرمز در سال

نی
زئی

س: ت
عک
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حوادث

ِة بِْن الَْحَسِن َصلَواتَُك َعلَیِْه َوَعلی آبائِِه فی هِذِه  الّساَعِة  َوفی ُکلِّ ساَعٍة َولِیًّا َوحافِظًا َوقائِداً َوناِصراً  اَللُّهمَّ ُکْن لَِولِیَِّك الُْحجَّ
َوَدلیاًل َوَعیْنًا َحتّی تُْسِکنَُه أَْرَضَك َطْوعًا َوتَُمتَِّعُه فیها َطویاًل برحمتك یا ارحم الراحمین

سپیده نصر اصفهانی
  چش��مهای همیش��ه منتظ��رم را ب��ا ش��وقی وص��ف ناپذی��ر م��ی گش��ایم و ب��ه ن��ور خی��ره م��ی ش��وم... چی��زی در دل��م نجوا 
می کند که او می آید و این انتظار بی پایان را خاتمه می دهد. نویدی در دلم، به رقص در می آید و از عشق می گوید، عشقی که سالهاست 

در وجود نحیفم، به بار نشسته و با انتظار آمدنت عجین شده است...
محبوب قلبها، زمان برای دیدنت بی معناست. آنجا که دل به عشق قدمهایت می تپد و چشمها به شوق ظهورت گشاده می شوند، عشق معنائی 
 جز تو نمی یابد! چترها را می بندیم، چش��مها را می گش��ایم و با دلی پر از احس��اس زیر باران کرمت قدم می زنم... امروز صدائی از آسمان مژده 

می دهد که تو می آئی و زنگار از دلها برمیداری... امروز زمین آیینه بندان می شود، مالئك در آسمان جشن می گیرند و فلك به غرور می نشیند.
تو که می آئی، همه چیز از پوچی مطلق، به بی نهایت کرامت می رسد... تو که می آئی، چشمهای همیشه بیدار در امتداد وجودت آرام می گیرد... تو که 
می آئی، دلها به شوق می نشینند و دستها به شکرانه وجودت به آسمان بلند می شوند... تو که می آئی، غم ها کنار می رود و نورانیت محض، از ازل به ابد 
پیوند میخورد... تو که می آئی زمزمه ای در دلها جای می گیرد و ایمان به الهی استوارتر از قبل در راستای حضورت حکم می کند... تو که می آئی، همه شاد 

می شوند... گلها می خندند و جانها به ذوق میالدت در خود نمی گنجند...
منجی غائب... بیا و با حضورت به دلهای منتظر رحم کن، به قلبهایی که سالها به شوق آمدنت، تند تند تپیدند، هر طلوع به عشق تو قامت نماز بستند و هر 

غروب به یاد تو تکبیر گفتند...
مهدی موعود .... دستهای لبریز از گشایشت را باز کن، وجود بی پایانت را بنما، دلهای خالی را به شوق آمدنت لبریز از عشق 

کن و به بشریت ثابت کن که از تبار عشقی...
ندای از نظرها پنهان ... لحظه های بدون تو سراسر رنج است، روزهای بدون تو بی نور و شبهای بی 
حضورت صبح غم را به دنبال دارد.... بیا و با آمدنت انسان خاکی را از این حقارت، 
به عرش بی نهایت الهی برس��ان، س��عادت را میهمان دلها کن و تا دنیا 

دنیاست، سایه ات را از بشریت نگیر ...

الهم عجل لولیك الفرج

به راستی انتظار سخت است، آن هم در مهم ترین 
دوران؛ دوران تاریك غیبت، منتظر می اندیش��د و 
برای رسیدن به محبوبش در تالش و تکاپو است. 
او م��دت تأخیر در ظهور نور را جویا می ش��ود، 
تاریخ را بررسی می کند، گذشته را با دقت و تأمل 
می نگ��رد، تا علت طوالنی ش��دن ظهور نور را به 
دست آورد و موانع را یکی پس از دیگری، از میان 
بردارد. او در راه کمال انس��انی حرکت می کند و 
می خواهد به زودی با ظهور این نور الهی، جهانی 
سبز و خرم، پر از عدل و داد و قسط داشته باشد.

ــار: نگاه مثبت دین به آینده  تعریف و مفهوم انتظ
 تاری��خ و اعتقاد به حضرت مه��دی، اصلی به نام 
»انتظار« را در دل ها زنده کرده است. انتظار هم، یك 
امر فطری انس��انی و هم یك اصل مثبت اجتماعی 
اس��ت. مقصود از انتظار فرج، انتظار دگرگونی در 
زندگی بش��ر و زدودن ناکامی ها و نابه سامانی ها 
از چهره غمزده جامعه انسانی است. امام جواد)ع( 
انتظار فرج را با فضیلت ترین و راه گش��اترین امر 
می داند: »برترین عمل شیعیان ما انتظار فرج است، 
ه��ر کس این امر را بداند و آنرا بشناس��د، با همین 
انتظار، در کارش گشایش و فرج حاصل می شود« 
امید و تحقق عدالت، در روایات اس��المی »انتظار 
فرج« خوانده ش��ده، اصل انتظار فرج از یك اصل 
کلی اس��المی و قرآنی، دیگر اس��تنتاج  می شود و 
آن اص��ل »حرمت یأس از روح ا...« اس��ت. انتظار 
یعن��ی: لحظه ب��ه لحظه، آن به آن و ثانی��ه به ثانیه، 
چش��م به راه و متوقع مقدم دیدار باشیم. انتظار یا 
آینده نگری به حالت کس��ی گفته می شود، که از 
وضع موجود ناراحت اس��ت و ب��رای ایجاد وضع 
بهتر، تالش می کند. انس��ان منتظر، انس��انی است 
امیدوار، پویا و تالش��گر، دشمن شکن، خودآگاه، 
با مردم و در میان مردم، مؤمن و معتقد به محبوبی 
ک��ه در طلب آن، می س��وزد، می گدازد و باالخره 
منتظر یعنی: زمینه س��از موع��ود. منتظر در لغت به 
معنای »مراقب بودن« اس��ت، معموالً به کسی گفته 
می شود که از وضع موجود، ناراحت و برای ایجاد 
وضع بهتر تالش می کند. انسان از چیزی یا کسی 
پاس��داری می کند، یا منتظر کس��ی است که او را 
بشناس��د و به او معرفت داشته باشد از این جهت، 
انس��ان در عصر غیبت، یا منتظر واقعی اس��ت، یا 
گرفتار جاهلیت و عدم شناخت و معرفت صحیح 
است. انتظار یك شاخصه است که با زندگی فردی 
و اجتماعی هر انسان آمیخته شده است. به طوری 
که ب��دون انتظار، زندگ��ی معنای اصل��ی خود را 
نخواهد داش��ت. انتظار واقع��ی، تنها عامل حرکت 
و عبور از مس��یر پرپیچ و خ��م، در دوران تاریك 

غیبت، در رسیدن به دوران شکوهمند 
ظهور حضرت مهدی)عج( است.

انواع انتظار و برداشت های متفاوت 
از آن:

انتظاری که سازنده و نگهدارنده است، 
تعه��دآور اس��ت، نبردآفرین و تحرک 
بخش اس��ت، به گونه ای که می تواند 
نوعی عبادت و حق پرس��تی ش��مرده 
شود، و انتظاری که گناه است، ویرانگر 
اس��ت، اسارت بخش است، فلج کننده 
اس��ت و نوعی اباحه گری محس��وب 
می گردد. ای��ن دو انتظار فرج، معلول 
دو نوع برداشت از ظهور موعود است 
و این دو نوع برداش��ت، ب��ه نوبه خود از دو بینش 
درب��اره تح��والت و انقالب های تاریخی، ناش��ی 
می شود. بعضی بر این باورند که: در زمان غیبت، 
در مس��اجد، حسینیه ها و منازل بنش��ینند و برای 
فرج امام زمان)عج( دعا کنند. دیدگاه دوم از انتظار 
این است که: در زمان غیبت کاری برای جلوگیری 
از انحرافات و مفاس��د اجتماع��ی و آنچه در عالم 
اسالم رخ می دهد، نداشته باشیم، عالم از معصیت 
پر ش��ود، تا حض��رت بیاید وظیفه م��ا دعا کردن 
است. س��ومین برداشت به شکل افراطی است که، 
معتقدند: وظیفه ما نه تنها گرفتن جلوی معاصی و 
منکرات نیست، بلکه وظیفه داریم به آن انحرافات 
در جامعه دامن بزنیم تا زمینه ظهور مس��اعد شود. 
چه بسا کسانی می پندارند منتظران اند و از نواب 
و ارج منتظ��ران برخوردارند، لیکن چنین نیس��ت؛ 
جامع��ه ای ک��ه از نظر اعتق��اد و بصی��رت عمل 
و اخ��الق طهارت، زه��د و آنچنان که پیش��وایان 
گفته اند و خواس��ته اند نباش��د، چه بسا، با توجه 
و تأمل در واقعیت انتظار، ضد انتظار و ضد منتظر 

محسوب گردند، نه منتظر.
 نقش انتظار سازنده: مهدی موعود، مظهر نویدی 
اس��ت که به اهل ایمان داده شده، او مظهر پیروزی 
نهایی اهل ایمان اس��ت. انتظار منج��ی موعود، از 
س��ویی: عاملی برای پایداری و شکیبایی، در برابر 
مش��کالت عصر غیبت و از س��ویی دیگر: عاملی 
برای پویایی، تحرک و آماده باش همیشگی شیعیان 

است.
ــت انتظار: انتظار فرج، یکی از نش��انه های  فضیل
بارز پایداری در والیت امامان می باشد که با ثواب 
هزار ش��هید جنگ بدر برابر اس��ت. انتظار مهدی 
آل محم��د )ص( موجب اعتالء اخالقی و تهذیب 
اخالقی، س��بب کمال اس��ت و این خود نوعی از 
ط��ی کردن مدارج تعالی اس��ت. انتظار فرج، خود 
نوعی از ریاضت اس��ت و موجب تس��لط بر نفس 
و خ��ودداری از ارتکاب فحش��اء و قتل می گردد. 
انس��ان بالفطره در راه تکامل فک��ری و اخالقی و 
معن��وی، پیش م��ی رود. آینده ای بس روش��ن و 
سعادت بخش و انس��انی، که شر و فساد از بیخ و 

بن، برکنده خواهد شد در انتظار بشریت است.
ــام زمان)عج(:   ــناخت و معرفت ام ضرورت ش
منتظران باید با امام زمانش��ان آشنا شوند و جامعه 
انسانی را با چنین شخصیتی که با ظهورش، جهان 
غرق در نور خواهد شد آش��نا نمایند. هنگامی که 
جامعه انسانی کوچکترین آشنایی با آن وجود داشته 
باشند می توانند روزنه ای برای رسیدن به سوی او 

ایجاد کنند، دیگر به دنبال سراب نخواهند رفت و 
به سوی سرچش��مه آب حیات خواهند شتافت و 

زمینه ظهور آن نور الهی آماده خواهد شد.
ــرات آن: بارزتری��ن  ــار و اث ــد انتظ ــار و فوای آث
شاخص تربیتی- اجتماعی مهدویت، عبار ت است 
از: ایج��اد نگ��رش مثبت به آین��ده، منتظر آینده را 
روشن می بیند، چون عاقبت از آن صالحان است. 
از آثار انتظار، آماده باش، صبر در برابر مش��کالت 
و برخورده��ا، ذکر در براب��ر فتنه های غفلت زا و 
بصیرت، در برابر ش��بهات اس��ت. انتظار در ابعاد 
گوناگون حیات انس��انی آث��ار ژرف می گذارد و 
بیشترین اثرگذاری در بعد تعهدها و مسئولیت های 
اجتماعی و احساس دیگرخواهی می باشد. انتظار 
ف��رج یا چش��م به راه ب��ودن، به خ��ودی خود در 
عصر غیبت، برای منتظران مایه گشایش، نجات و 
رستگاری است. انس��انی که منتظر امام زمان)عج( 
است، اگر در بیابان بی آب و علف، تنها و بی کس 
باشد، رو به قبله ایستاده، دو رکعت نماز خوانده و 
با گفتن »السالم علیك یا ابا صالح المهدی ادرکنی« 
متوس��ل به امام زمان)عج( ش��ده و امام زمان)عج( 
نی��ز کمکش می نماید. حال کس��ی ک��ه مرتبط به 
امام زمان)عج( است، از حیث روانی هیچ مشکلی 
نخواهد داش��ت. در تنهایی ها مون��س دارد و در 
مش��کالت، دادرس و فریادرس��ی، چون امام. امام 
صادق)ع( در روایتی فرمودند: امام زمان )عج( در 
دوران غیبت، رأفت شدیدی نسبت به شیعیان دارند 
و اگر کس��ی امام زمان)ع��ج( را با لقب قائم، صدا 
بزن��د، امام زمان، در هر جای دنیا که باش��ند، به او 
توجه می نمایند لذا وقتی با لفظ قائم، با امام زمان 
ارتباط برق��رار می کند، چون امام زمان)عج( را به 
دل دارد و ام��ام زمان را حاضر و ناظر، بر اعمالش 
می داند هیچ وقت به خانواده اش زور نمی گوید، 
بدرفتاری نم��ی کند، بلکه به دنبال جذب رضایت 
امام زمان اس��ت. جامعه منتظر، جامعه ای است که 
در آن، هیچکس به دیگری ظلم و خیانت نکرده، و 
افراد می توانند به همدیگر اعتماد کنند. اثر دیگری 
که انتظار مهدی دارد حل نش��دن در مفاسد محیط 
و عدم تسلیم، در برابر آلودگی ها است. دانشگاهی 
که همه افراد آن با امام زمان)عج( باش��ند، کسی به 
کسی تعرض نکرده، علم ارزشمند است و همه در 
تکاپوی علمی هس��تند که برای جامعه مفید است. 
دکت��ری که با ام��ام زمان)عج( مرتبط اس��ت، زیر 
می��زی نمی گیرد، مأموری که مرتبط با موالس��ت، 
رش��وه نمی گیرد، ح��ق را ناحق نم��ی کند، تاجر 
بازار اهل خیانت نیس��ت و جامعه، جامعه ایده آل 
و مدینه فاضله خواهد ش��د. انتظ��ار در همه ابعاد، 
اعمال و س��کنات گوناگون م��ا تأثیرگذار بوده، و 
در نگ��رش و همه ابعاد فردی و اجتماعی زندگی، 
دگرگونی به وجود می آورد. منتظرانی که به انتظار 
ظهور ش��خصی نشس��ته اند که او موجود است و 
ناظ��ر اعمال ورفتارها و گرفتاری های مس��لمانان 
اس��ت، این نوع انتظار به طور قطع اثرات بیشتری 
در اف��راد و روحیه آنه��ا دارد و به هیچ وجه و در 

هیچ شرایطی، امید خود را از دست نمی دهند.
ــت: انس��ان منتظر  ــار انتظار، اصالح غیر اس از آث
مهدی، هم خود را می س��ازد وهم ب��ا عطر پاکی 
خ��ود، دیگ��ران را معطر می کند. منتظر همیش��ه، 
خویش را در کنار منجی و مصلح خود احس��اس 

می کند و این نوع احس��اس، آثار تربیتی و ایمانی 
بیش��تری دارد. از آث��ار و فوای��د انتظ��ار در عصر 
غیبت، این است که: به زمین امنیت بخشیده است، 
همچنانک��ه ایش��ان فرمودند: من مای��ه امنیت اهل 
زمین هس��تم. مهمترین فایده وجود امام، واس��طه 
فیض بودن اس��ت. اثرات دیگر انتظار، این اس��ت 
که: انس��ان را دائمًا به یاد منتظ��ر می اندازد، یعنی 
در حقیقت انس��ان منتظر، یك لحظه هم از یاد آن 
حضرت غافل نیس��ت. دومین اثر آن: آماده شدن و 
مهیا شدن، برای آمدن امام زمان)عج( است. انتظار 
موجب آسانی مصیبت ها و مشکالت بر انسان ها 
می شود، زیرا می داند در معرض جبران و برطرف 
شدن هستند. انتظار همان طور که: موجب اصالح 
نفس فرد، بلکه دیگری می گردد، موجب می شود 
که انس��ان به تهیه مقدمات و ش��رایطی بپردازد که 
موج��ب غلبه حضرت مهدی)عج( بر دش��منانش 
گ��ردد، و الزم��ه این ه��دف، تحصی��ل معارف و 
علومی اس��ت. به ویژه آنکه: معلوم ش��ده، غلبه آن 
گرامی بر دش��منانش، به طریق عادی خواهد بود، 
این ها برخی از آثار انتظار راس��تین است. جامعه 
منتظ��ر، جامعه ای اس��ت ک��ه در آن، هیچکس به 
دیگری ظلم و خیانت نکرده و افراد می توانند، به 

همدیگر اعتماد کنند.
ــف منتظران و تکالیف آن ها: انس��ان های  وظای
دارای خصل��ت انتظار، باید در زمینه خواس��ته ها 
و هدف ه��ای امام ش��ان عم��ل کنند و ب��ه یاری 
انس��ان های مظلوم و محروم بش��تابند شاید یکی 
 از معان��ی برخی از احادیث درب��اره )انتظار فرج(

گفته اند: » انتظار فرج خود فرج است«
نخس��تین وظیفه انسان منتظر، خودسازی و توبه و 
تربیت جس��م و جان و آمادگی برای ظهور غایب 
است، زیرا شوق دیدار امام انسان را ساخته و او را 
برای درک ظه��ورش آماده می کند. از مهمترین و 
واجب ترین تکالیف مردم نسبت به امام زمان)عج( 
تحصیل معرفت و ش��ناخت به آن حضرت است، 
روشن است که باید صفات و خصوصیات امامی را 
که اطاعت از او بر همه کس واجب است، دانست، 
تا دیگران را با او اش��تباه نگرفت و او را از مدعیان 
مق��ام و منص��ب آن حض��رت، تمیز و تش��خیص 
داد. یکی دیگر از تکالی��ف منتظران، یادکردن امام 
عصر )ع��ج( در همه زمان ه��ا و مکان ها در حد 
مقدور و وسع می باشد، به ویژه در ایام و ساعات 
مخص��وص آن حض��رت، مث��ل: روز جمعه، نیمه 
ش��عبان، ش��ب های قدر و بعد از نمازهای یومیه. 
بای��د به یاد آن حضرت بود و خاطر او را در دل و 
روح پروراند. اگر یاد او به زبان ممکن است، باید 
با زبان او را یاد کرد و اگر تنها در ذهن و اندیش��ه 
می توان به ی��اد آن حضرت بود، باید یاد او را در 
دل و روح و در ذه��ن و اندیش��ه پروراند و از آن 
غافل نشد. وظیفه مهم دیگری که هر شخص منتظر 
بر عهده دارد، پیراستن خود از خصایص ناپسند و 
آراستن خود به اخالق نیکو است، موضوع تهذیب 
نفس و دوری کردن از گناهان و اعمال ناشایس��ت 
ب��ه عن��وان یک��ی از وظای��ف منتظ��ران در عصر 
غیبت، از چنان اهمیتی برخوردار اس��ت که اعمال 
 ناشایس��ت و گناهانی که از ش��یعیان آن حضرت 
س��ر می زند، یکی از اسباب و تنها، سبب طوالنی 
شدن غیبت و دوری ش��یعیان از زیارت لقای بدر 

منیر، ش��مرده شده اس��ت: اگر انسان 
منتظ��ر به وظایفی که برای او ش��مرده 
شده عمل کند، به الگوی مطلوب انسان 
دیندار دس��ت می یاب��د و از جایگاه و 
مرتب��ه واالیی برخوردار می ش��ود. به 
عبارت دیگر: انس��ان منتظر با رعایت 
همه شرایط انتظار، به همان منزلتی که 
مورد انتظار دین اسالم است می رسد 
بای��د همه انس��ان ها در همه اعصار و 
ادوار، ام��ام زم��ان خود را بشناس��ند، 
وگرنه رشته اتصال آنان از آیین مقدس 
اس��الم گسس��ته، به عه��د بربریت و 
جاهلیت خواهند پیوست. همانطور که 

اعتق��اد ب��ه توحید و نبوت و معاد ب��دون ایمان به 
والیت امیر المومنین )ع( و برائت از غاصبین حق 
خالفت ارزشی ندارد، همه این اعتقادات و عبادات 
اگر انجام شود و انسان به والیت بیت ایمان داشته 
باش��د ولی امام زمان خویش را نشناس��د، از هیچ 
 ی��ك از معتق��دات خود، حتی از والی��ت ائمه نیز 
به��ره مند نخواه��د گردید. یک��ی از وظایف مهم 
منتظ��ران ش��ناخت ام��ام و آش��نایی و ارتباط هر 
چ��ه بیش��تر با آن حضرت اس��ت ک��ه در روایات 
آمده اس��ت »هر ک��س بمی��رد و ام��ام زمانش را 
نشناس��د، به مرگ جاهلی مرده اس��ت«. از جمله 
وظای��ف منتظ��ران آم��اده ب��اش کام��ل فکری و 
 اخالقی مادی و معن��وی، برای اصالح همه جهان

است.
دعا: از کارس��ازترین وظایف منتظ��ران در دوران 
غیب��ت امام زمان دعا اس��ت می ت��وان گفت رمز 
ظه��ور حض��رت مه��دی )ع��ج( دعاس��ت. امام 
هادی)ع( فرمود:»بر ش��ما باد به دعا و انتظار فرج« 
نخس��تین وظیفه انسان منتظر خود سازی و تربیت 
جس��م و جان و آمادگی برای ظهور غایب اس��ت. 
قرآن کریم یاوران حضرت مهدی و منتظران واقعی 
آن حضرت را بندگان صالح و شایسته خدا و افراد 
پرهی��زگاری می داند ک��ه ایمان به خ��دا دارند و 

کارهای نیك و شایسته انجام می دهند.
 صفات، خصایص و ویژگی های منتظران:

1-  شخص منتظر، آرمان خود را می شناسد، همه 
زیبایی ها و کماالت انسانی را در وی می بیند، از 
ای��ن رو به طور طبیعی او را محبوب خود می یابد 
و مشتاق دیدار او می شود.امام محبوب و معشوق 
هر مؤمن اس��ت. یار امام کسی است که در غیبت 
ایش��ان برای همان چیزی تالش کند که امام برای 
تحقق آن ظهور می کند یاران امام پیشتازان تحول 

جهانی و سازندگان تمدن اسالمی اند.
منتظران ظهور باید دارای خصایل زیر باشند:

ــالص. اخ��الص کمال توحیداس��ت. مرز  1- اخ
قبولی طاعات اس��ت. آنان که منتظران واقعی امام 
زمان)ع��ج( و ش��یفتگان دی��دار اوین��د، مخلصان 

حقیقی درگاه خداوند می باشند.
ــته. منتظران شایس��ته امام زمان  2- اخالق شایس
)عج(که او را مظهر کامل اخالق ربانی و آیینه تمام 
نم��ای آداب الهی می دانند. چگونه ممکن اس��ت 

اخالقی زشت و ناپسند داشته باشند.
ــیاری: منتظر همیش��ه بیدار و  3-بیداری و هوش
هوش��یار است. هوشیار از آن بابت که مبادا عوامل 
نف��اق در جامعه رخنه پیدا کنن��د و زمینه را برای 

تباهی فراهم سازند.
ــتور خداوند: منتظر  4-تالش برای پیروی از دس
تالش می کند برای رس��یدن به این هدف که مردم 
را تاب��ع خ��دا و دس��تورات او کند. منتظر س��عی 
می کند که تالش خود را براس��اس پذیرش زمینه 
اعتقادی و ق��رار گرفتن در صراط توحید معطوف 
کند و مردم را از این راه به س��وی کمال کشاند و 
آنها را از اس��ارت هوای نفس بی��رون آورده تا به 

جای هوای نفس خدا را بپرستند.
5- مجاهدت در طرد تفرقه ها: منتظر می کوشد 
و ت��الش می کن��د که تفرق��ه ه��ا، دوگویی ها و 
چند گوی��ی ها، را از جامعه ط��رد نماید، مردم را 
به وحدت و اتحاد و بر س��فره واحد بخواند، این 
امر از اهداف اساس��ی مکت��ب توحید و از مقاصد 
اساس��ی خط سیر مهدی اس��ت. ربانیت از صفات 
و ویژگی ه��ای یاران حضرت مهدی، می باش��د 
و ب��ه معنای تق��وا و دوری از معاصی و گناهان و 
اجتهاد در دین خداوند بلند مرتبه است. یاران امام 
در برابر مؤمنان خاضع و فروتن هس��تند. در برابر 
س��تمکاران قدرتمند هس��تند. ثابت قدم بوده و از 

مالمت کنندگان باکی ندارند.
)منتظران حضرت مه��دی آنقدر باید تقوا و ایمان 
داش��ته باش��ند تا به درک حضرت مهدی برس��ند. 
همانگونه که بهره بردن از برکات امام زمان نیازمند 
ای��ن ویژگی ها اس��ت. )آنچنان که از خورش��ید 
اس��تفاده می ش��ود هنگامی که در پش��ت ابر قرار 

گیرد(
نتیجه گیری:

 انتظ��ار ظهور مصلح��ی که هر قدر دنیا فاس��دتر 
می شود امید ظهورش بیشتر می گردد، اثر فزاینده 
روان��ی در معتقدان دارد و آنه��ا را در برابر امواج 
نیرومند فس��اد بیمه می کند آنها نه تنها با گسترش 
 دامن��ه فس��اد محی��ط مأی��وس نمی ش��وند، بلکه 
به مقتضای »وعده وصل چون ش��ود نزدیك آتش 
اش��تیاق تیزتر گردد« وصول به ه��دف را در برابر 
خویش می بینند و کوشش��ان برای مبارزه با فساد 
و یا  حفظ خویش��تن یا ش��وق وعش��ق زیاد تری 

تعقیب می گردد.
 از مجم��وع بحث های گذش��ته، نتیجه می گیریم 
ک��ه: اثر تخدیری انتظار، تنها درصورتی اس��ت که 
مفهوم آن مس��خ ی��ا تحریف ش��ود، همانگونه که 
جمع��ی از مخالفان تحریف��ش کرده اند و جمعی 
از موافق��ان مس��خش ام��ا اگ��ر به مفه��وم واقعی 
 در جامع��ه و ف��رد پیاده ش��ود، یك عام��ل مهم 
 تربی��ت و خودس��ازی و تح��رک و امی��د خواهد 

بود. 

فرمان��ده انتظامي شهرس��تان هاي: نایین و خور و بیابانك، گفت: یك نفر از مأموران نی��روي انتظامي، در درگیري با 
اش��رار، به درجه رفیع ش��هادت نائل ش��د. به گزارش فارس از نایین، محمدعلي یوسیلیاني، در جمع خبرنگاران، در 
این باره اظهار داشت: مأموران نیروي انتظامي، در حین انجام وظیفه و گشت در محور »کهنوج« استان کرمان، با یك 
دس��تگاه خودروي قاچاقچیان برخورد می کند و پس از توقف خودرو مذکور با سرنشینان آن درگیر می شوند. وي 
ادامه داد: در این درگیري، به سمت مأموران نیروي انتظامي، تیراندازي شد، که راننده خودرو، گروهبان یکم »سعید 
س��لمان« به ش��هادت مي رسد. فرمانده انتظامي نایین، خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار، از جوانان و اهالي روستاي 
»چاه ملك« شهرس��تان خور و بیابانك است که همزمان با س��الروز والدت حضرت علي اکبر)ع( و در روز »جوان« 
به درجه رفیع ش��هادت نائل ش��د. وي افزود: پیکر این شهید، امروز از مقابل بنیاد شهید شهر خور و بیابانك، تشییع 
و در گلزار ش��هداي زادگاهش به خاک س��پرده مي شود. یوسیلیاني، تصریح کرد: نیروي انتظامي در رابطه با مبارزه با 
س��وداگران مرگ، همیش��ه و به صورت ش��بانه روزي، آماده رزم و مبارزه است و در این راه از هیچ چیز و هیچ کس 
هراس��ي ندارد. وي افزود: نیروي انتظامي با تمام قوا، در کش��ور جمهوري اسالمي و در کیان اسالمي، نظام و امنیت 
براي ملت آزاده و فهیم ایران را، به ارمغان آورده و در این راه، از هیچ کوششي دریغ نمي کند. فرمانده انتظامي نایین 
تأکید کرد: مأموران نیروي انتظامي، با کمال ش��جاعت و ایمان، با عوامل ایجاد ناامني و ش��رارت در کشور، به شدت 
برخورد مي کنند. وي در ادامه با اشاره به شرکت ستاد فرماندهي نیروي انتظامي شهرستان هاي: نایین و خور و بیابانك 
در مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار، افزود: از عموم شهروندان و مردم فهیم و عزیز شهرستان هاي نایین و خور 
و بیابانك نیز، دعوت مي ش��ود به منظور ارج نهادن به مقام ش��امخ شهدا و تجدید پیمان با آرمان هاي این عزیزان، در 

مراسم تشییع پیکر این شهید شرکت کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرستان کاش��ان، گفت: دو گروه شکارچی متخلف، 
که در یکی از مناطق ش��کار ممنوع شهرس��تان کاش��ان اقدام به شکار کرده بودند، دستگیر 
ش��دند. به گزارش موج از اصفهان، مهدی انصاری، اظهار داش��ت: این دو گروه شکارچی 
که در منطقه ش��کار ممنوع دهق باال، اقدام به ش��کار تعدادی از گونه های ارزشمند منطقه 
 کرده بودند، توس��ط عوامل اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان، دستگیر 

شدند. 
وی ادام��ه داد: ای��ن دو گروه ش��کارچی متخلف، با سوءاس��تفاده از تعطی��الت به وجود 
آم��ده، اق��دام به ش��کار، در یک��ی از مناطق ش��کار ممنوع این شهرس��تان ک��رده بودند 
ک��ه در مواجه��ه ب��ا محیط بان��ان اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرس��تان، ب��ه درگیری 
 مس��لحانه، روی آورده، ام��ا ب��ا اقدام��ات ب��ه موقع محیط بانان، خلع س��الح و دس��تگیر 

شدند. 
رئی��س اداره حفاظ��ت محی��ط زیس��ت شهرس��تان کاش��ان، اف��زود: در بازرس��ی از این 
گروه ه��ای متخلف، س��ه عدد الش��ه گونه ه��ای جانوری یک��ی از مناطق ش��کار ممنوع 
شهرس��تان کاش��ان کش��ف ش��د. انص��اری خاطرنش��ان س��اخت: گروه ه��ای متخل��ف 
 دس��تگیر ش��ده، ب��رای رس��یدگی به اقدام��ات مجرمان��ه خ��ود، تحویل مراج��ع قضایی 

شدند.

دستگيري دو گروه شكارچي متخلف در كاشان در درگيري با اشرار؛ مأمور نيروي انتظامي شهيد شد

كشف بيش از 50 كيلوگرم حشيش در مباركه
در بازرس��ي از یك دس��تگاه خودروي س��واري، بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر، از نوع 
 »حش��یش« توس��ط مأموران فرمانده��ي انتظامي مبارکه اس��تان اصفهان، کش��ف و ضبط 

شد. 
به گزارش موج از اصفهان، س��رهنگ غالمرضا شمس، فرمانده انتظامي شهرستان مبارکه، 
با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: حین گش��ت زني، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
 ای��ن فرمانده��ي، به یك دس��تگاه خودروي س��واري س��مند، مش��کوک و آن را متوقف 

کردند.
 وي تصری��ح کرد: در بازرس��ي از خودروي مذک��ور، مأموران مق��دار 51 کیلوگرم مواد 
 مخدر، از نوع »حش��یش« را که به طرز ماهرانه اي جاس��ازي ش��ده بود، کش��ف و ضبط 

کردند.
 این مقام مس��ئول افزود: در این رابطه، راننده خودرو، به نام »میثم – ب« به اتهام قاچاق 
حمل مواد مخدر، دس��تگیر و خودروي وي نیز توقیف ش��د. س��رهنگ شمس، در پایان 
خاطرنش��ان کرد: متهم دستگیر ش��ده، به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانوني، تحویل 

مراجع قضایي شد.

میــالد منجـــی دل هـــا
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 ادامه از صفحه یك
اینکه همه اقتصاددانان بر 
ضرورت اجرای هدفمند 
کردن یارانه تأکید دارند، 
اظهار داش��ت: پرداخت 
فعلی،  به روش  یارانه ها 
ناهماهنگی  و  انح��راف 
اقتص��اد  در  را  بزرگ��ی 
کشور ایجاد کرده است. 
وی افزود: ارائه یارانه به 
روش فعل��ی، نرخ پایین 
عدم  اقتص��ادی،  رش��د 
درآمدها،  عادالنه  توزیع 
مصرف ب��االی انرژی و 
اسراف در منابع کشور را 
به دنبال داشته است. وی 
ب��ا تأکید بر نیاز کش��ور 
به توزی��ع عادالنه منابع 
عمومی گف��ت: وقتی با 

شرایطی در کشور روبه رو هستیم که بیش از ۷0 
درص��د یارانه ها توس��ط 20 درصد مردم مصرف 
می ش��ود، ضرورت اجرای قان��ون هدفمند کردن 
یارانه ها احساس می شود. وی با بیان اینکه صرفه 
جویی در منابع انرژی از ضروریات کشور است، 
ادامه داد: کش��ور ایران دومین تولید کننده نفت و 
گاز کش��ور اس��ت، اما در فصل زمستان با کمبود 

شدید انرژی مواجه می ش��ویم. حجازی تصریح 
کرد: اگر با وضعیت فعلی که سرانه مصرف انرژی 
در کش��ور دوبرابر ش��ده هدفمند کردن یارانه ها 
اجرا نش��ود، در سال های آینده باید بخش زیادی 
از تأمی��ن انرژی خ��ود را وارد کنی��م. وی با بیان 
اینکه هدفمند کردن یارانه ه��ا اصالح رفتار مردم 
را در مصرف کاالها به دنبال دارد، اظهار داش��ت: 
هدفمند س��ازی یارانه ها، اصالح ش��یوه رفتاری 

م��ردم در مصرف کاال و 
مص��رف  در  مدیری��ت 
را  ان��رژی  حامل ه��ای 
ب��ه دنب��ال دارد. رئیس 
سازمان امور اقتصادی و 
با  اصفهان  استان  دارایی 
بیان اینکه به دلیل ارزان 
انرژی،  حامل های  بودن 
ی��ك صنعت گ��ران در 
کشور شکل گرفته است، 
افزود: به دلیل گران بودن 
هزین��ه تولی��د فعلی در 
کش��ور، کاالهای داخلی 
ب��ا کااله��ای خارج��ی 
قاب��ل رقاب��ت نیس��تند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه 
در  یارانه ه��ا  پرداخ��ت 
کشور براساس اطالعات 
ارائه شده از طرف مردم 
است، گفت: صنایع و خانواده ها در صورت عدم 
ارائه اطالعات درست، با مشکالت زیادی مواجه 
خواهند ش��د. وی با اش��اره به این که بسیاری از 
مردم بر اجرای هدفمند کردن یارانه ها تأکید دارند، 
ادامه داد: مس��ئوالن اس��تان باید با اقدامات خود 
مردم را با ضرورت اجرای آن آشنا کرده تا دولت 

را در اجرای طرح یاری کنند.

نماینده مردم ش��هر اصفه��ان با بیان 
اینکه وزار باید مشخص کنند چه مسأله ای 
اتفاق افتاده که بدهی کشاورزان گندم کار 
پرداخت نش��ده اس��ت، گفت: مسئوالن 
و وزرا ب��رای عدم پرداخ��ت بدهی های 
گندم  کاران اصفهانی پاس��خگو باشند. به 
گزارش م��وج، محمدکریم ش��هرزاد در 
شورای اداری ش��هر اصفهان با اشاره به 
تأکید دولت ب��رای اجرای هدفمندکردن 
یارانه ها اظهار داشت: دولت با بسته های 
حمایتی برای خانواده ها و صنایع به دنبال 
اجرای طرح با کمترین هزینه برای مردم 
اس��ت. وی با بیان این که رسانه ملی در 
اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها بسیار 
تأثیرگذار است، افزود: اگر اطالع رسانی 

ب��رای م��ردم پیرامون ض��رورت اج��رای قانون 
هدفمندکردن یارانه ها انجام شود، مردم دولت را 
برای اجرای طرح حمایت می کنند. نماینده مردم 
اصفهان با تأکید بر اینکه بس��یاری از کشورهای 
حوزه خلیج فارس س��هم ایران را از نفت و گاز 
بیش از اندازه برداش��ت می کند، گفت: در برنامه 
جدی��د دولت در عراق، س��هم تولید نفت به 11 
میلیون بش��که در روز رسیده است و این منطقی 
نیست که ما ارز کشور را صرف واردات بنزین و 

انرژی کنیم. وی با اشاره به این که هدفمندکردن 
یارانه ها یك برنامه ملی اس��ت، ادامه داد: ش��اید 
قانون توس��ط مجلس ش��ورای اس��المی بسیار 
زیبا و کامل نوش��ته شده باش��د، اما اجرای آن با 
دشواری های خود مواجه است. شهرزاد با اشاره 
به اینکه نظارت در اج��رای طرح هدفمندکردن 
یارانه ها بس��یار ضروری است، خاطرنشان کرد: 
باید س��تادهای استانی تش��کیل شوند تا از تورم 
ناگهان��ی در بخش های مختلف هن��گام اجرای 
ط��رح جلوگی��ری کند. وی ب��ا اش��اره به عدم 

پرداخ��ت بدهی گن��دم کاران اصفهان در 
ماه های گذش��ته اظهار داش��ت: جلسات 
مختلف با مس��ئوالن کشور تشکیل شده 
و براساس بررس��ی های انجام شده، تنها 
دلیل عدم پرداخت بدهی س��وء مدیریت 
در بخش های کشاورزی بوده است. وی 
با اش��اره به مشکل آب در استان اصفهان 
تصری��ح ک��رد: بای��د برنامه ریزی ه��ای 
مناس��ب انجام ش��ود تا بتوان از حداقل 
آب موجود بهتری��ن بهره برداری را کرد. 
شهرزاد با بیان این که با مشکالت فعلی 
مش��خص نیس��ت تونل بهش��ت آباد چه 
زمانی ب��ه بهره برداری می رس��د، افزود: 
تنها راه رفع مش��کل آب اس��تان استفاده 
بهین��ه از منابع آبی اس��ت. وی همچنین 
با اش��اره به مس��ائل مطرح ش��ده پیرامون عدم 
پرداخت هزینه مترو اصفهان توسط دولت گفت: 
موضوع مترو در کشور، داخل معادالت سیاسی 
شده اس��ت و دس��تگاه های مختلف باید بدانند 
با رس��انه ای کردن و درگیری ها، این مش��کالت 
رفع نمی ش��ود. ش��هرزاد عنوان کرد: با توجه به 
مش��کالت فعلی تحریم ها علیه کشور نمی توان 
منابع ارضی را ب��دون برنامه ریزی به بخش های 

مختلف اختصاص داد.

میزان پیش بیني درآمد هر س��هم ش��رکت فوالد 
مبارکه براي س��ال مالي منتهي به 29 اس��فند سال 
جاري، 9 درصد افزای��ش یافت. به گزارش موج 
از اصفهان، امیر حس��ین نادري معاون اقتصادي و 
مالي فوالد مبارک��ه با اعالم این خبر تصریح کرد: 
بیش از این شرکت فوالد مبارکه پیش بیني درآمد 
هر س��هم را براي س��ال مالي منتهي به 89/12/29 
مبل��غ ۴0۷ ری��ال اعالم کرده بود ک��ه در گزارش 
جدید خود که هفته گذش��ته به بورس اعالم کرد، 
این مبلغ بر اس��اس عملک��رد واقعي دوره 3 ماهه 
به مبلغ ۴۴۷ ریال افزایش یافت. وي خاطرنش��ان 
کرد: عالوه بر تعدیل یاد شده، شرکت توانست بر 
اس��اس عملکرد خود در دوره سه ماهه اول سال 
جاري میزان 31 درصد از این سود را پوشش دهد. 
بدین معني که بر اساس گزارش جدید، مبلغ 138 
ریال از س��ود س��ال جاري در دوره سه ماهه اول 
تحقق پیدا کرده اس��ت. نادري این میزان افزایش 
سود را، ناشي از همت و تالش بي وقفه مجموعه 
مدیریت و کارکن��ان فوالد مبارکه خواند و گفت: 
تقدیر و تش��کر ویژه س��هامداران از کلیه کارکنان 
فوالد مبارکه در مجمع عمومي س��ال جاري، مهر 
تأییدي بر تالش کارکنان زحمتکش فوالد مبارکه 
بود که با ت��الش و همت مضاعف خود، موجب 
عزت و س��ربلندي صنعت فوالد کش��ور شدند. 
معاون اقتصادي و مالي فوالد مبارکه در خصوص 

وضعیت سود تقسیمي شرکت فوالد مبارکه براي 
س��ال مالي منتهي به 29 اسفند سال گذشته گفت: 
شرکت فوالد مبارکه از سال 13۷2 تا 138۴، حدود 
1600 میلیارد تومان سود حاصل کرده بود که هر 
س��ال در مجمع بین 10 تا 15 درصد توزیع شد و 
مابقي آن صرف طرح هاي توسعه و دیگر مصارف 
شرکت مي رسید. نادري ادامه داد: پس از واگذاري 
سهام شرکت از طریق بورس تا سال 1388، حدود 
3500 میلیارد تومان سود تحصیل کرده است که از 
این میزان، 3000 میلیارد تومان آن یعني حدود 86 
درصد آن با تصمیم مجامع عمومي بین سهامداران 
توزیع شده است. وي افزود: با توجه به طرح هاي 
توس��عه انجام ش��ده و جاري در ف��والد مبارکه و 
همچنین فعالیت ها ي س��رمایه گذاري شرکت از 

قبیل طرح هاي تو سعه زیر سقف، خرید مجموعه 
فوالد س��ازي و نورد پیوسته که تأمین منابع مالي 
آنها همگ��ي از محل منابع داخلي ف��والد مبارکه 
انجام ش��ده، اهمی��ت افزایش س��رمایه به منظور 
اصالح ساختار سرمایه شرکت و اجراي طرح هاي 
توسعه ضروري به نظر مي رسید، بنابراین مذاکراتي 
در این خصوص در مجمع عمومي عادي سالیانه 
شرکت در سال جاري با سهامداران فوالد مبارکه 
انجام ش��د تا چنانچه تصمیم به افزایش سرمایه، 
مصوب و موافق��ت آن از بورس تصویب و اخذ 
شود، در مجمع فوق العاده اي که در این خصوص 
برگزار خواهد شد، میزان و روش افزایش سرمایه 
و همچنی��ن مهلت مقرر آن به س��هامداران اعالم 
خواهد شد. امیر حسین نادري یادآور شد: افزایش 
س��رمایه به صورت اختیاري اس��ت، به نحوي که 
س��هامداران مي توانند در صورت تمایل نسبت به 
این امر اقدام کنند. بدیهي اس��ت بخشي از سهام 
به صورت س��هام جایزه و بخش دیگر به صورت 
س��هام 1000 ریالي بسته به روش افزایش سرمایه 
در اختیار س��هامداران قرار خواهد گرفت. معاون 
اقتص��ادي و مالي فوالد مبارکه در خاتمه زحمات 
مجموعه مدیریت و کارکنان تالشگر فوالد مبارکه 
را ارج نهاد و ابراز امیدواري کرد در سال منتهي به 
سال 89 عملکرد شرکت کما في السابق سودمند و 

درخشان به بار نشیند.

مدیرکل بهزیستي استان اصفهان 
گفت: شرایط حضور معلوالن در 
مکان هاي عمومي شهري فراهم 
نیست. به گزارش موج، محمود 
محمود زاده در شوراي اداره شهر 
اصفهان، سازمان بهزیستي استان را 
در توانبخشي و پیشگیري پیشگام 
کش��ور دانس��ت و اظهار داشت: 
سازمان بهزیستي استان اصفهان با 
1۴00 نفر نیرو در بخش دولتي و 
11 هزار نیرو در بخش خصوصي 
به مردم خدمات ارائه مي دهد. وي افزود: حدود یك هزار و ۷00 مرکز تحت نظارت 
سازمان بهزیستي استان است که از این تعداد، 100 مرکز دولتي و بقیه خصوصي اند. 
مدیرکل بهزیستي استان اصفهان گفت: از مجموع مددجویاني که در سال گذشته به 
سازمان بهزیستي مراجعه کرده اند، بیش از200 هزار نفر سرویس مستمري که شامل 
خدمات نگهداري، آموزش، توانبخشي و 500 هزار نفر سرویس غیر مستمر از جمله 
آموزش مهارت هاي زندگي و ... دریافت کرده اند. وي همچنین با اشاره به خدمات 
سازمان در استان اصفهان طي چند سال گذشته تصریح کرد: با فعالیت هاي اجتماعي 
و پیشگیرانه اي که سازمان بهزیستي در اصفهان انجام داده، از آسیب هاي اجتماعي 
جلوگیري شده؛ به طوري که سال 86 استان اصفهان رتبه ۴ کشور در ثبت طالق را 
داش��ت، اما در سال 88 اصفهان در رتبه نهم کشور قرار گرفت. محمود زاده با بیان 
این که سازمان بهزیستي متعلق به همه مردم است، ادامه داد: همانگونه که همه مردم 
از این سازمان خدمات دریافت مي کنند، باید سازمان را هم براي رسیدن به اهدافش 
یاري دهند. اظهار داش��ت: بسیاري از بانك هاي استان شرایط مناسبي براي حضور 
معلوالن در بانك و یا کنار دستگاه هاي خودپرداز ندارند. محمود زاده با بیان اینکه 
سازمان بهزیستي در تمام کمیته هاي اجتماعي استان فعالیت دارد، افزود: اگر مسئوالن 
اس��تان، سازمان بهزیستي را یاري دهند، رشد چشمگیري را در حوزه هاي مختلف 
اجتماعي استان شاهد خواهیم بود. وي گفت: اگر سهم خود اشتغالي براي معلوالن 
استان در نظر گرفته شود، خود معلوالن در قسمت هاي مختلف شهر مشکالتشان 

را برطرف مي کنند.

رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان 
اتومبی��ل اس��تان اصفهان گفت: 
واردات خودرو براي شرکت ها 
و نمایندگي ه��ا مقدور اس��ت، 
ولي شخص به دلیل هزینه هاي 
ب��االي کمرگي، قادر به واردات 
این محصوالت نیست. مرتضي 
گل افشان در گفتگو با فارس در 
مورد تعرف��ه واردات خودرو و 
بحث هاي مرب��وط به آن اظهار 
این تعرفه، در  داش��ت: اجراي 

مجلس ش��وراي اسالمي مسکوت مانده و در حال حاضر خودروهاي وارداتي 
با همان تعرفه قبلي وارد کش��ور مي شوند. وي ادامه داد: واردات خودرو براي 
ش��رکت ها و نمایندگي هایي مانند هیونداي و تویوتا مقدور است و شخص به 
دلیل هزینه هاي باالي کمرگي، قادر به واردات این محصوالت نیس��ت. رئیس 
اتحادیه فروشندگان اتومبیل استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مجلس شوراي 
اسالمي، تعرفه واردات خودرو براي سال جاري 20 درصد کاهش یافته بود اما 
به صورت مجدد به میزان سال گذشته یعني 90 درصد بازگشت. وي با اشاره 
به اینکه در صورت اجراي این طرح، تولیدکنندگان داخلي متضرر مي ش��دند، 
بیان داش��ت: در صورت اجراي این طرح، خری��د و فروش خودروهاي تولید 

داخل به میزان قابل توجهي کاهش مي یافت. 
گل افش��ان در مورد وضعیت خودروهاي داخلي، تصریح کرد: در حال حاضر 
و با اجرایي نش��دن کاهش تعرفه واردات خودرو، خرید و فروش ماشین هاي 
تولید داخل با استقبال بهتري نسبت به خودروهاي وارداتي مواجه شده و این 
ن��ه تنها به نفع تولیدکنندگان اس��ت، بلکه به اقتصاد کش��ور نیز کمك مي کند. 
وي با اش��اره به تحریم هاي موجود علیه ایران، خاطرنش��ان کرد: در گذش��ته 
کش��ورهایي مانند ارمنستان، ترکیه، پاکستان و عراق ماشین هاي تولید داخل را 
خریداري مي کردند اما با آغاز دوباره تحریم ها، صادرات به میزان قابل توجهي 

کاهش یافت.
 ب��ا اش��اره به اینکه خری��د و فروش اتومبی��ل در داخل کمپاني ه��ا گران تر از 
بازار آزاد اس��ت، بیان داش��ت: بازار خودروهاي تولید داخل با استانداردهاي 
موج��ود، ن��رخ مطلوب��ي دارد و خودروهاي تولی��د ایران خودرو و س��ایپا از 
نظ��ر خدم��ات پس از فروش و امکانات، نس��بت به خودرو ه��اي وارداتي در 
جایگاه مطلوبي قرار دارند و مش��کالت فني موجود در خودروها نیز برطرف 
ش��ده است. گل افش��ان با اش��اره به اینکه پیش��نهادهایي براي ارتقاي کیفیت 
خودروه��اي تولید داخل ارائه کرده ایم، اظهار داش��ت: در صورت اجراي این 
 برنامه ه��ا، مي  توانی��م آنها را با امکانات و خدمات پ��س از فروش بهتري ارائه 

دهیم.

 ادامه از صفحه یك
ضمن تبریك و تهنیت فرارسیدن فرخنده میالد بزرگ آخرین ذخیره الهی حضرت 
مهدی موعود )عج( از آحاد مردم شهیدپرور و عالقه مندان به حضرتش دعوت به 
عمل آورد تا در این جش��ن که به مناس��بت میالد حضرت ولی عصر)عج( برگزار 
می ش��ود حضور به هم رس��انند. عالقه مندان می توانند در روز سه شنبه 89/5/5 
مصادف با شام نیمه شعبان در میدان امام اصفهان از اذان مغرب و عشا حضور یابند 

و از برنامه های مفرح این جشن استفاده کنند.

بافت ه��ای  احی��ای  ض��رورت 
فرسوده به عنوان وصله ای نازیبا 
بر پیکر شهرها یکی از طرح های 
ارزنده ای اس��ت که در سفرهای 
استانی دولت مورد توجه قرار گرفته 
است. با اجرایی شدن مصوبات این 
بخش نهضت بازسازی بافت های 
فرس��وده و زیباسازی شهری آغاز 
همچن��ان ادامه دارد. ب��ه گزارش 
ایرنا، بافت های فرسوده عالوه بر 
نداش��تن طرح و نقشه مناسب و 
مقاومت در برابر زلزله به لحاظ داشتن مشکالت خاص فنی و اجرایی و نیز مخدوش 
کردن دکوراسیون شهرها مشکالت زیادی را برای ساکنان و فرایند ساماندهی ترافیك 
و توسعه خدمات شهری ایجاد کرده است. براساس آمار، آهنگ بازسازی و نوسازی 
بافت های شهری در چهارمحال و بختیاری با انجام اولین سفر استانی هیأت دولت 
آغاز ش��د و اکنون این طرح روند خوبی دارد. اختصاص تسهیالت کم بهره و پیش 
بینی امتیازهای مناسبی نظیر معافیت از عوارض شهرداری و تخفیف اشتراک آب، برق 
و گاز از جمله ابتکاراتی بود که دولت در قالب این طرح، بخش خصوصی را ترغیب 
به فعالیت برای نوسازی بافت فرسوده شهرها کرد. اینك با گذشت چندسالی از این 
طرح، بازسازی برخی از بافت های فرسوده شهرکرد براساس معماری شهری نوین 
چهره نازیبای این بافت ها را تغییر داده اس��ت. محوطه امامزادگان حلیمه خاتون و 
حکیمه خاتون شهرکرد یکی از محالتی است که بازسازی بافت فرسوده این محوطه 
تجاری و زیارتی جلوه خاصی به این محدوده داده است. اگرچه این طرح نیمه تمام 
است اما چشم انداز این محدوده تجاری و سیاحتی دگرگونی عمرانی در یك نقطه 
از بافت قدیم ش��هر ایجاد کرده اس��ت. محمد رئیسی یکی از ساکنان بافت فرسوده 
جنوب شهر شهرکرد گفت: با استفاده از تسهیالت بانکی کم بهره در حال نوسازی 
واحد قدیمی هس��تم و اجرای این طرح عالوه بر مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
گامی برای زیباسازی مبلمان شهری است. استاندار چهارمحال و بختیاری حمایت از 
نوسازی بافت های فرسوده را یکی از اقدامات ارزنده دولت توصیف کرد. علی اصغر 
عنابستانی افزود: زیباسازی چهره شهرها به ویژه بافت های قدیمی و تأمین تسهیالت 
کم بهره و کمك به ارزش افزوده امالک مردم، از پیامدهای این طرح اس��ت. معاون 
عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شورای ساماندهی بافت فرسوده شهری 
در اس��تان فعال شده اس��ت و روند اجرای این طرح را به طور جدی دنبال می کند. 
احمد ایرج پور افزود: در شهرستان شهرکرد برای اجرای طرح فرهنگی نوسازی مسیر 
سقاخانه حضرت ابوالفضل )ع( و امامزاده دو معصوم برنامه ریزی شده است که برای 
اجرای بازسازی معابر این طرح 30 میلیارد ریال نیاز است. وی ادامه داد: طول مسیر 
این طرح 500 متر اس��ت که در طول مسیر، بازارچه هایی با معماری ایرانی احداث 
می شود. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از اجرایی شدن 
مصوبات دور اول و دوم سفر دولت به این استان خبرداد و گفت: در سفر اول به طرح 
مطالعه و ساماندهی بافت قدیم این استان 5/11 میلیارد ریال اختصاص یافت که این 
میزان 100درصد جذب شد. علی ابراهیمی افزود: در قالب این طرح بافت فرسوده 
شهرکرد در سطح 86 هکتار و در بروجن در سطح 100 هکتار مطالعه و کمیسیون 
ماده 5، در شورای معماری و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان تصویب شد. 
وی ادامه داد: در سفر دوم هم 6 میلیاد ریال به مطالعه بافت های فرسوده شهری این 
استان اختصاص یافت که 100درصد این اعتبار جذب شد و در قالب این طرح ها 
هم محدوده بافت فرسوده 16 شهر استان مطالعه و تصویب شده است. ابراهیمی با 
اشاره به استقبال از نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای این استان، از صدور پروانه 
ساخت و ساز برای یك هزار و 200 واحد مسکونی این استان از سوی شهرداری های 
استان در سال 88 خبر داد و گفت: یك هزار و 50 هکتار بافت فرسوده در 2۷ شهر 
اس��تان وجود دارد که از ابتدای اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 
محدوده 16 شهر در کمیسیون ماده 5 کارگروه معماری و شهرسازی و شورای برنامه 
ریزی استان به تصویب رسیده است. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری در خصوص اعطای تسهیالت به متقاضیان اظهار داشت: مردم شهرهایی که 
بافت فرسوده مصوب دارند می توانند برای احیا و نوسازی در شهر خود از تسهیالت 
و حمایت های دولت استفاده کنند. این مقام مسئول پرداخت تسهیالت 200 تا 250 
میلیون ریالی بدون نیاز به س��پرده گذاری و با نرخ س��ود 12 درصد برای هر واحد 
مسکونی از محل خط اعتباری مسکن مهر را از دیگر حمایت های دولت به نوسازی 
بافت های فرسوده اعالم کرد و افزود: سهم استان برای احیا و نوسازی در سال جاری 
300 واحد مس��کونی با 60 میلیارد ریال تسهیالت است که تاکنون به 80 درصد از 
متقاضیان تسهیالت پرداخت شده است. به گفته رئیس سازمان مسکن و شهرسازی 
عمده بافت های فرسوده مناطق مسکونی شناسایی شده مربوط به شهرکرد و مراکز 
شهرستان های 6 گانه است و با مشارکت مردم، بخش خصوصی و شرکت عمران و 

مسکن، این بافت ها در حال نوسازی است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعي چهارمحال و بختیاري گفت: عملیات اجرایي 
یك طرح راه س��ازي در منطقه موگویي شهرستان کوهرنگ،  سبب نابودي بخشي 
از گون زارهاي منطقه ش��د. س��رهنگ عبدالکریم اصالني در گفتگو با ایرنا افزود: 
این راه هفت کیلومتري از سوي مسئوالن اجرایي شهرستان فریدن از توابع استان 
اصفهان و بدون اخذ مجوز از اداره منابع طبیعي چهارمحال و بختیاري در دس��ت 
اجراس��ت. وي گفت: یگان حفاظت منابع طبیع��ي به عنوان ضابط قضایي وظیفه 
تقویت و عمومیت بخش��ي به رفتارهاي قانونمن��د در عرصه هاي منابع طبیعي و 
آبخیزداري را دارد و در این راستا ادامه این طرح غیرقانوني را متوقف کرده است. 
جاده یاد شده براي سهولت دسترسي بخش مرکزي فریدن به مناطق روستایي این 
شهرس��تان در دست ساخت است که به سبب موقعیت جغرافیایي منطقه،  بخشي 
از حوزه استان چهارمحال و بختیاري را نیز دربر مي گیرد. فرمانده یگان حفاظت 
مناب��ع طبیعي چهارمحال وبختیاري گفت: این یگان با محوریت قانون حفاظت و 
احیاي جنگل ها و مراتع با هرگونه تجاوز و تخریب در عرصه هاي ملي توس��ط 
اش��خاص حقیق��ي و حقوقي برخورد مي کند. وي با بی��ان اینکه هرگونه دخل و 
تصرف و فعالیت عمراني در عرصه هاي منابع طبیعي باید برمبناي مجوز صادره از 
سوي مراجع ذیصالح و تأیید کمیته فني منابع طبیعي و آبخیزداري صورت گیرد، 
افزود: پرونده تعرض و تخریب منابع طبیعي براي اجراي طرح راه سازي به مراجع 

ذیصالح ارسال شده است.

مدیرکل بهزیستي استان اصفهان:
شرایط حضور معلوالن در مکان هاي 

عمومي فراهم نیست

رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان:
هزینه هاي باالي گمرک واردات خودرو 

را کاهش داده است

بخشي از » گون زار« موگویي در 
چهارمحال و بختیاري نابود شد

شهرزاد:
مسئوالن براي عدم پرداخت بدهي هاي گندم کاران اصفهاني 

پاسخگو باشند

تعدیل مثبت 9 درصدي سود در فوالد مبارکه

ج��وان اصفهان��ی دارنده 12 ط��رح برتر 
جهانی موفق ش��د عنوان نخس��ت جوان 
ایران را که نشان ملی جوان ایرانی است، 

به خود اختصاص دهد. 
ش��اهین گوانجی در گفتگو ب��ا فارس با 
اشاره به اینکه امس��ال برای نخستین بار 
جش��نواره جوان ایرانی در س��طح ملی و 
زیر نظر سازمان ملی جوانان برگزار شد، 
بیان داش��ت: هدف اصلی این جشنواره 
اف��راد برت��ر در  شناس��ایی نخب��گان و 
زمینه های مختلف، معرفی آنها به جامعه 
و حمای��ت آنها در تمام زمینه ها اس��ت. 
وی در م��ورد محورهای این جش��نواره، 

افزود: بخش های فنی و مهندسی، جوان 
و عش��ایر، منابع طبیعی و محیط زیست، 
تش��کل های کش��اورزی، جوان فعال در 
بخش ه��ای دهی��اری، صنای��ع تبدیلی و 
تکمیلی، زراعت و باغبانی، صنایع دستی 
و روستایی، شیالت و آبزیان، دام و طیور 
از محوره��ای جش��نواره ج��وان ایرانی 

است.
 ای��ن مخترع جوان اصفهانی با بیان اینکه 
این جش��نواره در دو بخش برگزار شد، 
اظهار داشت: بخش نخست این جشنواره 
شرکت در جش��نواره به صورت ثبت نام 
اینترنت��ی ب��ود و در نهای��ت با بررس��ی 

رتب��ه علم��ی، مس��تندات و فعالیت های 
اجرای��ی اف��راد و گزین��ش آنه��ا ب��رای 
 ورود ب��ه مرحل��ه دوم جش��نواره ب��وده 

است. 
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه در مرحله دوم 
یکس��ری از شاخص ها مورد داوری قرار 
می گی��رد، تصریح کرد: داوران این بخش 
از بهتری��ن و برترین اف��راد جامعه بودند 
ک��ه از آنها می توان به مدیرکل آموزش و 
ترویج وزارت کشاورزی، کمیته انتخاب 
برترین های وزارت کش��اورزی، معاونت 
ام��ور دام کش��ور و مس��ئول شناس��ایی 
نمونه ه��ای تبدیل��ی و تکمیل��ی وزارت 

کشاورزی اشاره کرد.
گوانج��ی در م��ورد جوایز نف��رات برتر 
گفت: نفر نخس��ت با دریافت تندیس و 
نش��ان جوان ایرانی، لوح تقدیر و ش��ش 
س��که به��ار آزادی، نفر دوم ب��ا دریافت 
چهار س��که به��ار آزادی و نفر س��وم با 
دریافت دو سکه بهار آزادی مورد تجلیل 

قرار گرفتند. 
وی با بیان اینکه در بخش فنی و مهندسی 
نانوبیوتکنولوژی  با دو ط��رح  توانس��تم 
در گیاه پزش��کی و دس��تگاه تش��ریح و 
کالبدش��کافی انگل و کرم در جش��نواره 
ج��وان ایرانی حضور یابیم، خاطرنش��ان 

ک��رد: در این جش��نواره ح��دود ۴ هزار 
نف��ر ج��وان کمتر از 29 س��ال ش��رکت 
داشتند و بیشتر ش��رکت کنندگان دارای 
 مدرک لیس��انس، فوق لیس��انس و دکترا 

بودند.
ای��ن مخترع جوان اصفهانی با اش��اره به 
دس��تگاه کالبدشکافی و تش��ریح انگل ها 
گفت: این دس��تگاه برای نخستین بار در 
جهان طراحی ش��ده که قابلیت تش��ریح 
انگل ها و کرم ها را با دقت فوق العاده باال 
داشته و قادر اس��ت بدن کرم ها را بدون 
هیچ گونه آس��یب به دیگر اندام ها تشریح 

کند. 

وی در م��ورد کاربرد این دس��تگاه بیان 
داش��ت: این دس��تگاه در مراکز آموزشی 
ب��رای آم��وزش دانش آم��وزان ب��ه عمل 
تشریح و در بخش دانشجویی نیز استفاده 
می ش��ود.گوانجی با بیان اینکه این طرح 
مورد تأیید سازمان های زیادی قرار گرفته 
است، تصریح کرد: سازمان پژوهش های 
علم��ی و صنعت��ی ای��ران، بنی��اد مل��ی 
نخبگان، س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفه��ان، اداره کل دامپزش��کی اصفهان 
و پژوهش��کده رویان جهاد دانش��گاهی 
 از تأییدکنن��دگان ای��ن ط��رح به ش��مار 

می روند.

با 12 طرح برتر جهاني؛

جوان اصفهاني 
جوان برتر ایران 
شناخته شد

اصفهان

چهارمحال و بختیاری
بازسازی بافت های فرسوده، نهضت 

عمران و زیباسازی

هدفمند کردن یارانه ها
 اصالح شیوه رفتاري مردم در مصرف کاال است
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آگهی فقدان سند مالکیت
331/ت/۴ نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/۴9 شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 22/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3105 صفحه ۴59 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می یابد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراضی اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 

دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود.
م الف/ 258                                                 میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
332/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/58 شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 36/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3106 صفحه ۴61 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می یابد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م الف/ 255                                             میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
333/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/5۷ شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 5۷/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 310۷ صفحه ۴63 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور درخواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نمایید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 

م الف/ 25۴                                               میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
33۴/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/۴8 شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 38/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3108 صفحه ۴65 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 

م الف/ 253                                                 میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
335/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/۴3 ش��عبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 3۴/1/۷2 واقع در بخش یك ثبتی 
شهرضا گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3109 صفحه ۴6۷ دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان 
بدعوی تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی 
آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرضا می باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای 
کرده که در فوق به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز 
پس از انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه 

دهنده مسترد می شود. 
م  الف/ 252                                                 میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
336/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/60 شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 168/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3102 صفحه ۴53 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 

دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود.
 م  الف/ 251                                               میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
33۷/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 

به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/6۴ شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 112/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3086 صفحه ۴21 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 

دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود.
 م الف/ 250                                              میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
338/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/50 ش��عبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 86/1/۷2 واقع در بخش یك ثبتی 
شهرضا گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3103 صفحه ۴55 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان 
بدعوی تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی 
آن فوت و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرضا می باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای 
کرده که در فوق به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز 
پس از انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه 

دهنده مسترد می شود.
 م الف/ 2۴9                                               میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
339/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/۴۴ شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 109/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 308۷ صفحه ۴23 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور درخواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 

م الف/ 2۴8                                                میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
3۴0/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/61 شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 106/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3088 صفحه ۴25 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 

م الف/ 2۴۷                                                میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
3۴1/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/63 شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 181/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3092 صفحه ۴33 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می یابد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 

دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود.
 م الف/ 2۴6                                                میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
3۴2/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/۴1 شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 16۴/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3091 صفحه ۴31 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می یابد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 

م الف/ 2۴5                                                 میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی فقدان سند مالکیت
3۴3/ت/۴. نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا به موجب نامه 89/3/2۴/۴3919۷ و 
به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و با ارائه گواهی 
89/3/23/51 شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مدعی مفقود شدن سند 

مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین موقوفه مربوط به پالک 66/۷2 واقع در بخش یك ثبتی شهرضا 
گردیده که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 3090 صفحه ۴29 دفتر 1۷ بنام اسداله کاظمیان بدعوی 
تولیت ثبت و صادر گردیده است و نیز در گواهی حقوقی فوق الذکر عنوان شده که متولی آن فوت 
و فعالً فاقد متولی می باشد و تصدی موقوفه مربوطه به عهده اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا می 
باشد که اداره مذکور در خواست سند مالکیت المثنی نموده که طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای کرده که در فوق 
به آن اشاره نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار این 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یك نسخه از آن به متقاضی المثنی و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م الف/ 2۴۴                                                میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
 

احضار
3۷1/ت/۴. نظر به اینکه خانم زهرا مرادی فرزند کریم شکایتی علیه آقای علی مرادی منقبتی مبنی 
بر اتهام تحصیل نامشروع وجه و کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890۴50 ثبت 
این شعبه و وقت حضور ظرف یك ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یك نوبت در یکی از رونامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد. 
م الف/ 5508            مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۴ اصفهان

ابالغ
3۷8/ت/۴  شماره دادنامه: 89099۷035120012۷. شماره پرونده: 8۷099803512013۷۷ شماره 
بایگانی ش��عبه: 8۷1393. خواهان: بانك صادرات اصفهان به نشانی خ سعادت آباد. خواندگان: 
1- شرکت فنی و مهندسی خدماتی فیروز ماهور سپاهان به نشانی اصفهان خانه اصفهان فروردین 
شمالی ک گلها پ 69. 2- آقای فضل اله اله دادی به نشانی مجهول المکان. 3- آقای حمیدرضا 
امیدی به نشانی خانه اصفهان نیروی هوائی ک 1۴ پ 1۷. خواسته ها: 1- تامین خواسته. 2- مطالبه 
طلب. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به اصدار رای می نماید. 
رای دادگاه

دعوی بانك صادرات اصفهان بطرفین شرکت فنی مهندسی خدماتی فیروز ماهور سپاهان و آقایان 
فضل اله اله دادی و حمیدرضا امیری، بخواسته مطالبه مبلغ ۷2/000/000 ریال وجه 5 فقره سفته 
ب��ه ش��ماره خزان��ه داری کل ۴2218۴ – 96۴562 – 1686۷8 –۴22183 و 96۴561 به انضمام 
مطلق خسارات با توجه به بقای اصول سفته ها در ید خواهان و گواهی واخواست از سوی بانك 
مربوطه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته اند. 
بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 30۷ و 308 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دارسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 1/396/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/۴51/500 ریال بابت هزینه واخواست 
و هم چنین 61150 ریال بابت ذمه روزانه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن به عهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود.
م الف/ 5518                               حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
5/103 خانم فاطمه عبداللهیان سه پله دارای شناسنامه شماره 16۴31 به شرح دادخواست به کالسه 
89/1836ح/10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سعید علوی بالمعناء بشناسنامه ۴360 در تاریخ 89/2/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه عبداللهیان سه پله ش.ش 16۴31 عیال 
متوفی. 2- زهرا حسن حسینی ش.ش ۴8۴10 مادر متوفی. 3- حسینعلی علوی باالمعناء، ش.ش 
۴۷53۴ پدر متوفی والغیر.اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف/ 5929                                               رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده غیر منقول
۴۷9/ ت/ ۴ ش��ماره: 259۷ ب��ه موج��ب پرونده های اجرائی کالس��ه ۴/۷9 و ۴/90 علیه آقایان 
سیدمحمدحسین طباطبائی فرزند سیدمحمود )مشتری( و سید محمود موسوی جعفرآبادی فرزند 
سیدرضا )راهن( که بترتیب مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل تسهیالت و مبلغ 22/۷12/000 
ریال بابت سود و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 8۷/11/2۷ و از تاریخ فوق به ازای هر سه هزار 
ریال 1/6۴ ریال تا روز وصول )بابت پرونده اجرائی کالس��ه ۴/۷9( و مبلغ 1۷0/000/000 ریال 
بابت اصل تسهیالت و مبلغ 5۷/000/000 ریال بابت سود و خسارت تأخیر تادیه تا تاریخ 88/5/6 
و از تاریخ فوق به ازای هر سه هزار ریال 1/6۴ ریال تا روز وصول )بابت پرونده اجرائی کالسه 
۴/90( و سایر هزینه های متعلقه به بانك ملی شعبه زواره و پنج درصد اقالم فوق را بابت نیم عشر 
اجرائی به صندوق دولت بدهکار می باشد که به موجب اسناد رهنی شماره 66۴۴5-81/12/2۴ و 
۷۴161-86/5/30 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 51 اردستان تمامت ششدانگ و مازاد ششدانگ 
یکبابخانه قطعه 16 تفکیکی از زمین شماره 2۴۷5 مجزی شده از زمین بائر شماره 6۷23 واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 1۷ ثبت اصفهان به مساحت 390 مترمربع که حدود و 
مشخصات ششدانگ پالک مرقوم به شرح پرونده ثبتی می باشد ملکی آقای سید محمود موسوی 
جعفرآبادی فرزند سیدرضا که در صفحه 296 دفتر 1۷8 امالک اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
بنام نامبرده س��ابقه ثبت و س��ند مالکیت دارد )با مشخصات یکبابخانه مسکونی با عرصه ای به 
مساحت 390 مترمربع و ساختمانی در طبقه همکف و قسمتی از طبقه اول جمعا با زیربنای حدود 
300 مترمربع با دیوارهای باربر، سقف تیرآهن و آجر، درب و پنجره پروفیل فلزی، ستون وسط 
ساختمان فلزی، تراشیدگی گچ و خاک بدنه دیوارها در طبقه همکف در موقع بازدید و سفیدکاری 
ساختمان بخش فوقانی در طبقه اول، فاقد نما بودن ساختمان مزبور و نماسازی بخشی از آن با 
آجر 5 سانتیمتری، دارای امتیازات آب و برق و گاز( در قبال طلب بانکی ملی زواره مورد رهن 
قرار گرفته اس��ت که از ساعت 9 الی 12 روز ش��نبه 89/5/23 در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره از طریق مزایده از مبلغ ۴30/000/000 ریال )چهارصد و س��ی میلیون ریال(، مبلغ ارزیابی 
شده به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود. ضمناً کلیه هزینه های قانونی 
به جز نیم عشر و حق مزایده به عهده خریدار خواهد بود. آدرس ملك زواره- بلوار رهبر- کوچه 
س��وم- منزل آقای سیدمحمود موسوی جعفرآبادی می باشد، طالبین خرید می توانند به آدرس 
ذکر شده مراجعه و از محل بازدید نمایند. این آگهی در یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 

و منتشر خواهد شد. 
م الف/ 1۴۴                                             عصاری- رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک زواره 

 
تحدیدحدوداختصاصی  

393/ ت/ ۴ چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره 2۴1۷ / ۴  واقع  در برزوک 
آباد بخش یك ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي اهلل یار عاشوري فرزند آقایار درجریان 
ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینك بنابه دستورقسمت اخیرازماده 
15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملك مرقوم درروز 28 / 5 / 1389 ساعت 8 
صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی 
گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضای��ی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمناًچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 

گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد. 
                                                       میرمحم��دی-  رئی��س ثب��ت اس��نادوامالک ش��هرضا

تحدیدحدوداختصاصی  
39۷/ ت/ ۴ چ��ون تحدیدحدودشش��دانگ ی��ك قطعه ملك  پالک ش��ماره 586 / 51 واقع در 
فودان بخش یك ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام شرکت کشتیراني مالك سواحل سرنشین ) 
سهامي خاص ( ثبت شده بشماره 3۷۴2۴ واحدثبتي اصفهان درجریان ثبت است به علت عدم 
حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینك بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق 
تقاضای نامبرده تحدیدحدودملك مرقوم درروز 1/ 6 / 1389 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل 
خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
خودراب��ه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه 
نمایدضمناًچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل 

انجام خواهدشد. 
                                               میرمحم��دی- رئی��س ثب��ت اس��نادوامالک ش��هرضا

ابالغ وقت رسیدگی
5/101 درخصوص پرونده کالس��ه 89-156ش ح /15 خواهان صندوق قرض الحسنه محمد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ19/000/000 ریال طرفیت عفت ندیمی شهرکی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 89/6/16 ساعت 6 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یك 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف/ 5863                          مدیر دفتر 15 مجتمع شماره یك شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5/102 ش��ماره 9۷2/88 ش ح 26 ب��ه موجب رای ش��ماره 1055 تاری��خ 88/12/22 حوزه 26 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم علیه: عبداله 
مالاسماعیلی فرزند کرمعلی نشانی: مجهول المکان. محکوم است به: پرداخت مبلغ 5/650/000 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت 88/9/21 تا زمان اجرای مفاد دادنامه در حق محکوم له قرض الحسنه 
حضرت محمد )ص( به مدیریت احمد صابرونی نشانی: بر خ حکیم نظامی جنب ک 33 به استناد 
ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم 
علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام 

قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
م الف/ 586۴                                             شورای حل اختالف شعبه 26 حقوقی اصفهان

آگهی احضار
۴12/ ت/ ۴ چون آقای حسن فرتاش فرزند حسین شکایتی علیه آقای علی یوسفی مبنی بر ایراد جرح 
عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 8۷11۴8 ک 102 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی 
برای روز شنبه 89/6/9 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
 حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 5۷20                                                دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزایده
۴30/ت/۴ شعبه 9 اجرای احکام کیفری در نظر دارد در خصوص کالسه 880523 ش9 جلسه 
مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 89/5/20 ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 30 طبقه 
همکف دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش امتیاز یك خط تلفن ثابت به شماره )555۷۴13( 
که کارشناس رسمی دادگستری آن را پانصد هزار ریال ارزیابی نموده برگزار نماید طالبین خرید 
5 روز قبل از جلسه مزایده به این اجرا مراجعه و با مالحظه نظر کارشناس از کم و کیف آن مطلع 
شوند و با تودیع نقدی 10درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار است موضوع پرونده ضبط 

وجه الکفاله کفیل آقای خیراتعلی یعقوبی به نشانی هفتون – کوی ایثار – پالک 25 می باشد. 
م الف/ 5۷22                                     خضری – مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری اصفهان

احضار
۴36/ت/۴ چون آقای محمد عرفان به والیت از طرف فرزندش اوستا عرفان شکایتی علیه آقای 
امی��ر زارع��ی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890۴65ک109 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/6/15 ساعت 8/5 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 5628                                        مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
۴39/ت/۴ کالسه پرونده: 89/ 121 ح 20 وقت رسیدگی:89/6/۷ ساعت 11 صبح. خواهان:زهرا 
نعمت اللهی. خوانده:محمد اسماعیل کریمی فر. خواسته:صدور گواهی عدم امکان سازش. خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 
م الف/ 5632                                         مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
3۷9/ ت/ ۴ کالسه: 8809980350600065ح6 دادنامه: 88099۷0350600886-88/8/2۴ مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. خواهان: بانك ملت به مدیریت آقای علی 
دیوانداری با وکالت آقای مهدی جهانبخش هرندی به نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی پ 
38۴ طبقه سوم واحد 6 دفتر وکالت. خواندگان: 1- آقای ناصر محمدی به نشانی: اصفهان خ امام 
خمینی دهنو فلکه دانشگاه صنعتی کوچه استوار کاشی سازی ناصر محمدی. 2- آقای حسن آقایی 
به نشانی: اصفهان خ امام خمینی روبروی بیمارستان امام خمینی ک شهید یوسفی منزل شخصی. 3- 
آقای مرتضی آقایی به نشانی: اصفهان خ امام خمینی دهنو جنب مخابرات کوچه شهید اکبر آقایی 
منزل آقایی. ۴- آقای عباسعلی عمرانی به نشانی: اصفهان خ امام خمینی خ شهدای بیت المقدس بن 
بست شهید قمی منزل عمرانی. خواسته: مطالبه وجه چك. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص دعوای بانك ملت با مدیریت آقای علی دیوانداری و وکالت آقای مهدی جهانبخش 
هرندی بطرفیت آقایان. 1- حسن آقایی فرزند محمود. 2- ناصر محمدی فرزند رضا. 3- عباسعلی 
عمرانی فرزند قربانعلی ۴- مرتضی آقایی فرزند تقی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و دو 
میلیون ریال وجه سه فقره سفته به شماره های 1525۷5 و 018185 و 322812 به انضمام کلیه 
خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه، از توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهانها و با توجه به 
تصاویر مصدق سفته های یاد شده و واخواستهای بعمل آمده و با توجه به تصویر مصدق قرار 
داد فروش اقساطی از جمله مواد 10 و 11 قرار داد یاد شده و با توجه به تصویر مصدق تعهد نامه 
مورخ 82/12/2۴ و اینکه از ناحیه خواندگان نس��بت به دعوای مطروحه دالیل استنادی خواهان 
ایراد و دفاعی بعمل نیامده است دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً 
به مواد 2۴9 و 30۷ و 309 قانون تجارت و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی، رای بر 
محکومیت خواندگان بصورت متقاضی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
برابر ماده 12 قرار داد فروش اقساطی به میزان بدهی و از قرار 19/5 درصد سالیانه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی 

در همین دادگاه است. 
م الف/ 551۷                             محمدی – رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
۴۴2/ت/۴ آگه��ی اب��الغ وق��ت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائ��م ب��ه کالس��ه پرون��ده: 
8909980350300253 وقت رسیدگی: 89/6/۷ ساعت 11 صبح. خواهان: قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء. خوانده:عبدالصمد مصدق فرزند علی. خواسته: الزام به تنظیم سند. خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند. 
م – الف 5636                                         مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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برگزاری دهمین نمایشگاه 
بین المللي محیط زیست

اصفهان آلوده ترین استان کشور

مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک

رئیس شوراي شهر اصفهان:
شمال اصفهان، ظرفیت ایجاد فضاي سبز را دارد

حسین عبری گلپایگانی
آب ه�����ای زی�����ر زمینی، 
یک��ی از مناب��ع اصل��ی تأمین 
 کنن��ده آب م��ردم در مناط��ق 
آب هوای خشك و نیمه خشك 
می باشند؛ این آبها برای تأمین 
آب شرب و صنعتی در مناطق 
ش��هری و روس��تائی جه��ت 
کش��اورزی، از اهمیت زیادی 
برخوردارن��د و در اکثر موارد 
ب��دون اینکه عملی��ات تصفیه 
قاب��ل مالحظه ای بر روی آنها 
انجام ش��ود؛ به طور مس��تقیم 
م�ورد اس�تفاده قرار می گیرند 
و متأس��فانه بخش عظیمی از 
کش��ور عزیزمان ای��ران، جزو 
مناط��ق آب و هوای خش��ك 
 و نیمه خش��ك می باش��د، و
به علت خشکس��الی در چند 
سال اخیر و همچنین، برداشت 
بی��ش از ح��د مج��از آب از 
س��فره های زیر زمینی در این 

نواح��ی، تهدی��د جدی ب��رای منابع 
طبیعی و محیط زیست آن مناطق شده 
است. شاید شما در منطقه ای زندگی 
کنید ک��ه روزگاری برای آش��امیدن 
آب و ی��ا برای کاش��ت محصوالت 
کش��اورزی، از آب چش��مه سراها و 
اس��تفاده می کردن��د، ولی  قنات ها 
امروزه به علت خشك شدن قنات ها 
و چشمه سراها، از آثار قنات ها تعداد 
زیادی چاه پشت سر هم که با نظمی 
خاص کنار هم چیده ش��ده اند، باقی 
مانده که اگر ب��ه لب هر کدام از آنها 
بروید و س��نگی به ت��ه آن بیندازید، 
دیگر صدای آب نمی ش��نوید و آن 
نشانه خش��کی چاه می باش��د. و از 
چشمه سارها هم، فقط یادی در ذهن 

بزرگترها باقی است.
ــی از کم آبی:  ــتان تاریخ یك داس
در یک��ی از همایش ه��ای زیس��ت 
محیطی ک��ه موض��وع آن »آب« بود 
یک��ی از اس��تادان، دکت��ر کردوان��ی 
س��خنران جلسه بود. ایش��ان گفت: 
در ای��ام قدیم که ش��هر ی��زد، دچار 
خشکسالی می شد، کشاورزان یزدی، 
از دو روش ب��رای حفظ و نگهداری 
درختان انار )که یکی از سرمایه های 
اصلی کش��اورزان یزد بود( در فصل 
گرما استفاده می کردند. اولین روش: 
کس��انی که وضع مادی شان مناسب 
ب��ود، از مغازه های یخ فروش��ی؛ یخ 
می خریدن��د و در پ��ای درختان انار 
خاک می کردند، تا با این کار بتوانند 
درخته��ای انار را از خش��ك ش��دن 
نجات دهند و روش دیگر: میوه کال 
درختان انار را که نزدیك به رس��یدن 
بودن��د، از درخت ج��دا می کردند 
چون اعتقاد داشتند درختان انار مانند 
مادری می ماند که در هنگام زایمان، 
)بنا به علل��ی( نمی تواند کودکش را 
سالم به دنیا بیاورد و کودک در هنگام 
تولد، جان مادر را تهدید می کند. اگر 
ن��وزاد به دنیا بیاید، باعث مرگ خود 
و مادر می ش��ود، بنابراین باید نوزاد 
را ف��دا کرد، تا جان مادر نجات یابد، 
به همین دلیل میوه های نارس برای 
به ثمر رسیدن، احتیاج زیادی به آب 
 دارن��د و ب��ه دلیل کم آب��ی، درخت 
نمی تواند برای خود و میوه هایش آب 
تأمین کند. و برای اینکه جان درخت 
را برای سالهای آینده نجات دهند، از 

خیر میوه های آن می گذرند.
قنات بزرگترین کشف انسان اولیه، 

برای کشاورزی:

 انسانهای اولیه، بعد از اینکه کشاورزی 
را کشف کردند، جهت ادامه زندگی 
به روش کش��اورزی باید مناطقی را 
انتخاب می کردن��د، تا هیچگاه برای 
دسترس��ی به آب، مش��کلی نداشته 
باش��ند بنابراین ابتدا کنار رودخانه را 
ب��رای زندگی انتخاب کردند و با این 
انتخاب، پایه های اولیه تمدن انسانی، 
در کنار رودخانه گذارده شد، و سپس 
کلمه آبادانی، بر سر زبانها افتاد )کلمه 
آبادی، یعنی: محلی که چند نفر برای 
زندگی درکن��ار آب انتخاب نمایند( 
ولی به مرور زمان انسانها فهمیدند که 
در مناطق کوهستانی، بخصوص پایین 
دامنه های کوه نیز، امکان کشاورزی 
وجود دارد، زیرا کوهها می توانستند 
آبهائی در پاییز و زمستان، به صورت 
برف یا باران، مانند یك آب انبار بزرگ 
ذخیره کنند از این آبها برای کشاورزی 
اس��تفاده می ش��د ولی یك مش��کل 
وجود داش��ت و آن این ب��ود که: در 
بعضی از سالها که بارندگی در مناطق 
کوهستانی کم بود، این چشمه ها کم 
آب می شدند و کش��اورزان مجبور 
بودند، این س��رزمین ها را ترک کنند 
و ی��ا اینکه آن��ان در فصلهای پاییز و 
زمستان و بهار، در یك منطقه و فصل 
تابس��تان که با کمب��ود آب و علوفه 
روبه رو می ش��دند، ییالق و قشالق 

می کردند.
در بعض��ی از مناطق خش��ك و نیمه 
خش��ك، فق��ط در فصله��ای پایی��ز 
بارندگ��ی می ش��ود و  و زمس��تان 
رودخانه ها و چشمه سارها، در فصل 
بهار پرآب می باش��ند ولی در فصل 
تابس��تان و اوایل فص��ل پاییز، چون 
کش��اورزان جهت کش��ت محصول، 
احتیاج زیادی به آب دارند، با کمبود 
آن روبه رو می شوند، جهت رفع این 
مش��کل، دو راه: ذخیره س��ازی آب 
 رودخانه ه��ا در دره ها و در ش��یار 
کوه ها، )این عمل نام سدس��ازی به 
خود گرفت،( که از آب ذخیره ش��ده 
برای فصل گرما اس��تفاده می شد یا 
اس��تفاده از آبهای زیرزمینی به وسیله 
چش��مه و ی��ا روش دیگ��ری:  ک��ه 
بتواند جهت انتقال آب ذخیره ش��ده 
از اعماق به س��طح زمین، و استفاده 
در کش��اورزی. از هزاران سال پیش 
استفاده از آبهای سفره های زیرزمینی، 
یکی از روشهای کشاورزی ایرانیان، 
در مناط��ق نیمه خش��ك و خش��ك 
 بوده است. باس��تان شناسان، کشف 
کرده ان��د: از حدود پنچ هزار س��ال 

پیش، ایرانی های قدی��م، با احداث 
قنات به بزرگترین کش��ف بش��ر در 
دوران تاری��خ دس��ت یافته اند و این 
ش��اهکار در جه��ان، به ن��ام ایرانیان 
ثبت گردیده اس��ت، و در بسیاری از 
کش��ورهای دنیا، مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد که با حف��ر چاه، آبهای زیر 
زمین��ی س��طحی را، به س��طح زمین 
می آورند و با آن زمینهای کشاورزی 
را آباد می سازند آثار قناتهای قدیم با 
قدمت پنچ هزار سال، با تعداد زیادی 
چاه، هن��وز در ش��هرهایی همچون: 
گناباد؛ نیش��ابور و دامغان، به چش��م 
می خ��ورد و حتی می گویند: ش��هر 
نیش��ابور که یکی از ش��هرهای مهم 
ایران بوده، بخش زیادی از آب مورد 
نیاز خ��ود را از راه قنات تأمین کرده 
است. در دوره حمله مغولها به ایران؛ 
مردم ش��هر نیش��ابور در برابر حمله 
مغوله��ا مقاومت کردند؛ مغولها برای 
اینکه بتوانند خشم خود را نسبت به 
مقاومت مردم نیش��ابور، نشان دهند، 
تعداد زیادی از این چاه ها و قناتهای 
نیشابور را با خاک پر کردند و باعث 

نابودی آنها شدند.
ــای زیرزمینی در قرن  وضعیت آبه
اخیر: در 50 سال اخیر، برای منابع آبی 
ایران که تأمین کننده آب آشامیدنی و 
کشاورزی و صنعتی می باشند چهار 

اتفاق بزرگ رخ داده است:
1( خشکسالی و کاهش بارندگی: در 
بعضی از مناطق ایران که گذشته ای 
نه چندان دور )همین دهه های چهل 
و پنج��اه و اوایل دهه ش��صت، قرن 
اخیر( شاهد بارش��های زیادی بودیم 
مث��اًل: در شهرس��تان گلپایگان میزان 
بارش و ب��رف، به حدی زیاد بود که 
هر س��ال در فصل زمس��تان، چندین 
نوب��ت برف می باری��د و هر نوبت، 
گاهی ارتفاع برف به بیش از نیم متر 
می رسید و به غیر از بارش برف در 
زمس��تان؛ باریدن باران در فصل بهار 
ادامه داش��ت و در بعضی از س��الها، 
در فصل تابستان، در هنگام برداشت 
محصول گندم؛ باران قطع نمی شد و 
کشاورزان برای قطع بارش باران و از 
بین نرفتن محصوالت خود، به دعا و 

نیایش می پرداختند.
2( توسعه صنعتی کشور و کشاورزی 
 مدرن، باعث افزایش مصرف آب: 
با توج��ه ب��ه تح��والت صنعتی در 
جه��ان؛ کش��ور ایران نیز از توس��عه 
 صنع��ت، عقب نمان��ده و با احداث 
کارخانه هایی مانند: ساخت خودرو؛ 

تولی��د آه��ن و ف��والد؛ و نیز 
اکتشاف نفت و معادن و غیره، 
که احتیاج زیادی به آب دارند، 

تحوالت عظیمی داشته است.
3( افزایش جمعیت و زندگی 
ــینی: در پنچاه سال  ــهر نش ش
اخیر به علت باال رفتن امکانات 
بهداشتی و کاهش مرگ و میر 
ک��ودکان، همچنین ب��اال رفتن 
امکانات رفاهی، نمودار رش��د 
نفرات تعداد جمعیت کشور، با 
شیب تندی رو به افزایش بوده 
و جمعیت کشور از 19 میلیون 
نفر سال 1335 به 60 میلیون نفر 
تا سال 13۷5، یعنی: در عرض 
چهل سال، سه برابر و همچنین 
رش��د جمعیت شهرنشینی، از 
30 درص��د در س��ال 1335 به 
61 درص��د در س��ال 13۷5 با 
رش��د دو برابر از دیگر موارد 
می باش��د، که باعث باال رفتن 

مصرف آب شده است
4( سیاست های دولت و مردم، در 
قبال کم آبی: بنا به شرایط کشور، از 
جمل��ه افزایش جمعی��ت و بیکاری؛ 
زمین های بایر زیادی به زیر کش��ت 
رفته اس��ت، که بخصوص در اوایل 
انقالب که مردم با گرفتن زمین های 
اطراف ش��هرها و روستا، و همچنین 
زمین ه��ای  از  بعض��ی  واگ��ذاری 
هیأت ه��ای  توس��ط   کش��اورزی، 
هف��ت نفره، به ش��رکت های زراعی 
و تعاون��ی و غیره، مواردی باعث باال 
رفتن مصرف آب گردیده و در نتیجه 
تهدیدی جدی، برای محیط زیس��ت 
کشور عزیزمان ایران می باشد، شاید 
این مش��کل این بار از کرمان شروع 
شده باشد، ولی این معضل، در آینده 
برای همه منابع آبهای زیرزمینی ایران، 

جدی می باشد.
ــنهاداتی جهت رفع مشکالت  پیش
منابع آبی زیر زمینی: اگر خشکسالی 
ب��رای چند س��ال دیگر ادامه داش��ته 
باشد و همچنین برداشت بی رویه از 
منابع زیرزمینی آب ادامه داشته باشد، 
می تواند باعث نابودی یکی از تأمین 
کنندگان آب مردم ش��ود، مواردی از 
قبیل: نشس��ت زمین ی��ا پایین رفتن 
ارتف��اع آبهای زیرزمین��ی، که باعث 
خشك ش��دن درختان و شور شدن 

آبها و دهها مورد دیگر گردد.
چه باید بکنیم:

ال��ف( دول��ت بای��د از دادن مجوز 
جهت برداشت آبهای زیرزمینی جداً 

خودداری کند.
ب( دول����ت ب���ا دادن تس��هیالت 
ب��ه کش��اورزان، جهت اس��تفاده از 
روش های نوین کشاورزی از قبیل: 
کش��اورزی قطره ای و یا روش��های 
دیگ��ر، )ک��ه باعث کاه��ش مصرف 
آب می شود( مصرف آب را کاهش 

دهد.
ج( دولت ب��ا مجبور کردن )صنایعی 
که ب��ه آب زیاد احتیاج دارند( جهت 
استفاده از بازیافت آب از فاضالبهای 
موجود، و همچنین با هدایت و تصفیه 
فاض��الب ها، به مناطق کش��اورزی، 
از پس��ماند آب، و ی��ا با اس��تفاده از 
تکنولوژی بارور ک��ردن ابرها، میزان 

بارش در کشور را افزایش دهد.
د( م��ردم نی��ز به ص��ورت داوطلب، 
جهت کاهش برداش��ت آب از منابع 
زیرزمینی و صرفه جوئی در مصرف 
آن از ناب��ودی مناب��ع آب جلوگیری 

کنند.

ــران جابجا  ــران  فصل ها در ای ــن، بر ای ــای کره زمی ــات تأثیر گرم جزئی
می شوند

معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، علیرغم گرم شدن دو 
دهم درجه ای کره زمین تا 100سال آینده، گفت: تغییرات اقلیمی که با گرم شدن 
زمین ایجاد می شود بیشتر در مناطق استوایی و قطبها ایجاد می شود ولی در ایران 

شاهد جابجایی فصول هستیم.
به گزارش مهر، محققان بر اساس واکنشهایی که بین سیلیکاتها و گازها، در روزهای 
آغازین زمین وجود داشته و با توجه به ترکیب کانی های موجود آن زمان و مقدار 
گاز کربنیکی که در سنگ های آهکی به تله افتاده است ترکیب اتمسفر اولیه زمین 
را همانند مریخ و زهره غنی از گاز کربنیك، نیتروژن، کمی بخار آب، آمونیاک و 
متان فرض کرده اند که در این صورت، دمای هوا ۴00 تا 500 درجه س��انتیگراد 
بوده است. ولی با افزایش بخار آب  به تدریج از انباشتگی این اتمسفر سنگین و 
پر فشار و مملو از CO2 کاسته شد و دمای زمین طی صدها میلیون سال کاهش 
یافت و بخشی از CO2 به دلیل ایجاد رسوب سنگ های آهکی در دریاها کاهش 
یافت. از این رو حالتی متعادل در اتمسفر پدید آمد به نحوی که امکان شکوفایی 

حیات در 650 میلیون سال قبل در سطح زمین فراهم شد. 
از 200 س��ال قبل با روی آوردن بش��ر به اس��تفاده از س��وخت های فس��یلی و 
صنعتی ش��دن و رشد جوامع ش��هری در یکصد سال اخیر و همچنین  استخراج 
 نفت و زغال س��نگ و مصرف روز افزون آنها، تولید گازهای گلخانه ای سرعت 
سرسام آوری پیدا کرد. این گازها که ترکیبی از بخار آب، گاز کربنیك،  متان، دی 
اکسید و نیتروژن است با چنان سرعتی، در حال افزایش است که حفظ تعادل آن 
با انحالل س��نگ ها و رسوب آهك در دریاها، هم امکان پذیر نیست. از این رو: 

به منظور اندازه گیری دمای هوای کره زمین، تحقیقاتی از س��ال 1880 آغاز شده 
و تاکن��ون ادامه دارد. طبق داده های این تحقیقات دانش��مندان جهان پیش بینی 
می کنند: تا سال 201۴ زمین شاهد رکورد بی سابقه گرم شدن خواهد بود. همچنین 
گفته می شود گرم شدن کره زمین در سال 2100 باعث خشکسالی شدید، گرمای 
سوزان و طوفان های وحشتناک خواهد شد. تعدادی از فاکتورهای طبیعی، چون: 
حرکت های قاره ای، آتشفش��ان ها، گردش های اقیانوس��ی، زاویه شیب زمین، 

ستاره های دنباله دار و سنگهای آسمانی، باعث تغییر اقلیم می شوند.   
بحرانی که به تغیرات آب و هوایی و اقلیم کره زمین تعبیر می شود، عبارت است 
 ،CO2 از: ناپایداری اقلیم های مختلف کره زمین، بر اثر تولید و افزایش گازهای
متان و سایر گازهای گلخانه ای، که این بحران اکنون نشانه های اولیه آن بروز کرده 
است. این دانشمندان علت اصلی این امر را رشد جمعیت، پیشرفت فناوری و در 
نتیجه: افزایش تقاضای جامعه، برای حامل های انرژی می دانند که در قرن اخیر 

بیش از ۴ درصد رشد داشته است.
گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، هر دو بر محیط زیست و زندگی بشر اثر می گذارند. 
پیش بینی می شود: تغییرات اقلیم در آینده باعث گرمایش جهانی، باال رفتن سطح 
 دریا و افزایش حوادث آب و هوایی ش��ود و به نظر می رس��د که، اکوسیستم ها 

به طور ویژه ای، از این تغییرات آسیب ببینند. 
 طبق برآورد محققان: با ازدیاد گازهای گلخانه ای، افزایش دمای اتمس��فر زمین 
در پایان قرن بیستم 0/5 درجه بوده است اما با این روند افزایش گازهای گلخانه 
 ای، انتظار بر این اس��ت که در پایان قرن بیست و یکم، شدت افزایش دما بسیار
فاجعه بار و مقدار آن تا ۴/5 درجه سانتیگراد باشد که این تغییر اقلیم را در نقاط 

مختلف کره زمین موجب می شود.
افزایش 2 دهم درجه ای دمای جهانی

 دکتر فریبرز جمالزاده معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، 
در گفتگو با مهر با انتقاد از محدود بودن تحقیقات در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی 

در زمینه گرمایش زمین، گفت: در حالی که کشورهای دنیا از 15 سال پیش مطالعات 
جدی و جهانی در زمینه CO2 )در اکسید کربن( را آغاز کرده اند و در حال حاضر 
نیز پیگیری می شود در مراکز اقلیم شناسی و تحقیقاتی ما سابقه ای از آن در دست 

نیست. این امر شروع تحقیقات، در این زمینه را با مشکل مواجه می سازد. 
وی با اش��اره به مشکالت ناش��ی از نبود این اطالعات در مراکز پژوهشی اقلیم 
شناسی یادآور شد: اکنون مطالعاتی در سطح دانشگاهها، در زمینه میزان CO2 آغاز 
شده است که داده های این تحقیقات می تواند نیازهای اولیه تحقیقات گسترده در 

این زمینه را فراهم کند.
 جمالزاده، به گرمای اخیر ایران اش��اره و خاطرنش��ان کرد: هفته گذشته به عنوان 
گرم ترین روزها معرفی ش��د در حالی که این اولین بار نبود، بلکه ایران در سال 

1336 تجربه این گرما را داشته است.
 معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، با تأکید بر اینکه: آنچه 
که نوسانات و تغییر آب و هوایی را برای ما ملموس تر کرده، جابجایی فصلی بوده 
است به مهر گفت: طبق مطالعات دانشمندان جهانی، قرار است در طول 100 سال 
آینده، دو دهم درجه زمین گرمتر ش��ود و این امر به معنی افزوده تر ش��دن مقدار 

کربن در اتمسفر و جابجایی اقلیمی است.
 تأثیر فالت ایران از تغییرات جهانی اقلیم

 جمالزاده، به اثرات تغییرات اقلیمی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: اقلیم ایران نیز 
از تغییرات آب و هوایی جهانی بی تأثیر نخواهد بود. تغییر و جابجایی فصول از 

نشانه های تاثیرپذیری اقلیم ایران از این تغییرات جهانی است.
 وی اضافه کرد: زمانی که در یك دوره 50 س��اله، الگوی تغییر دمایی یکس��انی 
تکرار شود کلیه امور: کشاورزی، سفر و فعالیتهای عمرانی، بر اساس الگوی آب و 
 هوایی مشابه برنامه ریزی می شود که با تغییر اقلیم، مشکالت عدیده ای را برای 

برنامه ریزان و مسئوالن کشور ایجاد می کند.
معاون پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، به افزایش دمای جهانی 

تا س��ال 2015 اشاره کرد و گفت: تغییرات درجه حرارتی، بیشتر در بخش های 
استوایی و قطب های شمال و جنوب مشاهده می شود و ایران به دلیل واقع شدن 

در نواحی معتدل کره زمین، تغییرات زیادی را تجربه نخواهد کرد.
این محقق، یادآور ش��د: با تغییرات اقلیم جهانی، قطب شمال و جنوب و مناطق 

استوایی، شدیدترین تغییرات را خواهند داشت.
 گرمایش زمین پدیده محلی نیست

 جمالزاده با تأکید بر اینکه مطالعه در زمینه گرمایش زمین، بحث جهانی اس��ت 
 CFC نه منطقه ای، به مهر گفت: مطالعات جهانی جامعی در زمینه گاز س��می
)گاز فرئون که به نام تجاری کلروفلوروکربن ش��ناخته می ش��ود( کارخانه های 
یخچال س��ازی در دستور کار است که در این زمینه سرمایه گذاری های زیادی 

شده است.
معاون پژوهش��ی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی تأکید کرد: اگر قرار 
است همگام با دنیا پیش برویم، الزم است: ضمن تکمیل و توسعه داده ها در زمینه 
تغییرات آب و هوایی، تحقیقات خود در زمینه کنترل منابع، بهینه سازی مصرف 

سوخت و تغییر الگوی مصرف را در قالب گروه های جهانی دنبال کنیم.   
وی همکاری با گروه های تحقیقات جهانی را، در راستای جلوگیری از افزایش دو 

دهم درصدی، دمای جهانی دانست.
تالش برای تدوین نقشه تغییرات دی اکسید کربن در کشور 

وی با اشاره به لزوم ساماندهی اطالعات موجود در حوزه اقلیم شناسی، یادآور شد: 
هش��دارهای تغییر آب و هوایی باعث شد تا در سالهای اخیر تالشهایی در زمینه 

توسعه ایستگاههای هوا شناسی انجام شود.
جمالزاده از تدوین نقشه CO2 )دی اکسید کربن( در کشور خبر داد و یادآور شد: 
با توجه به نقش CO2 در ایجاد تغییرات اقلیمی، مطالعاتی در زمینه تغییرات دی 
اکس��یدکربن، در استانهای مختلف، در حال انجام است تا با استفاده از نتایج آن، 

نقشه تغییرات میزان CO2 در استانهای مختلف تدوین شود.

برداشت بیش از حد آب از سفره های زیر زمینی؛ 
تهدید جدی برای محیط زیست و کشاورزی

نقشه CO2 ایران، تدوین می شود

محیط زیست

دهمین نمایش��گاه بین المللی محیط زیس��ت، شنبه 
گذش��ته آغاز به کار ک��رد. به گ��زارش خبرگزاری 
مس��تقل محیط زیس��ت ایران، مراس��م گشایش این 
نمایشگاه، با حضور محمد رضا رحیمی، معاون اول 
رئیس جمهوری، جواد محمدی زاده، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت و ش��ماری از دیگر مدیران 
بلند پایه برگزار ش��د. رئیس سازمان محیط زیست، 
در آغاز دهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 
گف��ت: تالش ما این اس��ت صنایعی که س��ازگار با 
 محیط زیس��ت هس��تند را به جامعه معرف��ی کنیم. 
محمد جواد محمدی زاده، با بیان این مطلب افزود: 
200 ش��رکت داخلی و خارجی، به وس��عت 8000 
مت��ر مرب��ع در فضای مس��قف وجود دارن��د که در 
نوع خود از تنوع صنای��ع و توزیع و تولید کنندگان 
محصوالت صنعتی برخوردار اس��ت. وی افزود: در 
این نمایش��گاه 3 روزه، 10 کارگاه آموزشی تشکیل 
خواهد ش��د و طی آن از وزیران صنایع، نفت، نیرو 
و غیره دعوت به عمل خواهد آمد و طی جلس��اتی 
تخصص��ی پیرامون محیط زیس��ت صحبت خواهند 
کرد. وی در مورد استقرار صنایع در حاشیه شهرها، 
گفت: استقرار صنایع متناسب با ظرفیتها و قابلیتهای 
زیست محیطی انجام می شود و همچنین به توان و 
پایداری محیط زیس��ت در این مسأله توجه خواهد 
شد. آموزش و پژوهش، کلید حفظ محیط زیست و 
توس��عه پایدار، صنعت و محیط زیست، حفاظت از 
عرصه ه��ای طبیعی و تنوع زیس��تی ایران با تکیه بر 
کار و هم��ت مضاعف و حفاظ��ت و امداد و نجات 
پس��تانداران دریایی، عناوین چه��ار روزه کاری این 
نمایش��گاه، خواه��د ب��ود. همزمان با ای��ن دوره از 
نمایش��گاه، س��یزدهمین همای��ش س��بز و پنجمین 
همایش واحدهای خدماتی س��بز نیز، برگزار خواهد 

شد.
ــت  انتظار امام زمان)عج( از مردم حفظ محیط زیس

است
همچنی��ن محمدرضا رحیمی، در آغاز افتتاح دهمین 
نمایش��گاه بین الملل��ی محی��ط زیس��ت، گف��ت: از 
خواس��ته های حضرت ولیعصر)عج( این است که از 
کره خاک��ی به عنوان یك امانت ب��ه خوبی حفاظت 
کنیم و حریم زمین را نگاه داریم چرا که حریم زمین، 
برابر با اندازه رگ و اعصاب انسان حدود 620 میلیون 
کیلومتر اس��ت و محیط کره زمی��ن نیز، همین اندازه 
اس��ت. معاون اول رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه قطعًا 
از جمله مسائل مدنظر حضرت صاحب الزمان)عج(، 
آراس��تگی محیط زیست اس��ت، گفت: خداوند کره 
زمی��ن را به امانت در اختیار ما قرار داده و باید از آن 
محافظت کنیم. وی ادامه داد: ۷0 درصد بدن انس��ان 
را، آب تش��کیل داده که این ع��دد، با ۷0 درصد آب 
ک��ره زمین، برابری می کند و این یعنی اینکه خداوند 
ب��ا این خلقت از همان ابتدا نگران آلودگی کره زمین 
بوده است. رحیمی افزود: متجاوزترین  انسانهای کره 
زمین غربی ها هس��تند. آنها شهرهایشان را آراستند 
در حالی که بخش��های دیگر زمی��ن را نابود کردند. 
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: نقشه جامع محیط 
زیست کشور در دست طراحی و بررسی است و به 
زودی تش��کیل سازمان نظام مهندسی محیط زیست، 
در دولت تصویب خواهد شد. وی گفت: البته ما نیز 
در برخی بخش��ها ایراداتی داریم اما فرق ما با غربی 
ها، در این است که ما به جنبه های شریف انسانی در 
محیط زیست توجه داریم در حالی که چنین وضعیتی 
نتیجه علم بدون معنویت است، یعنی همان علمی که 
 غرب به آن مجهز شده است. رحیمی در پایان گفت:
بر اساس آمار، س��االنه دو میلیارد و 251 میلیون تن 
غذا تولید می ش��ود، در حالی که یك میلیارد و 200 
میلیون نفر در جهان، گرفتار س��وء تغذیه هس��تند و 
1۴ هزار نفر نیز، از گرس��نگی جان خود را از دست 
 دادند که این هم، نش��انی از فاصل��ه علم با معنویت 

است.

معاون محیط زیس��ت انسانی س��ازمان حفاظت 
از محی��ط زیس��ت گف��ت: براس��اس مطالعات 
ته��ران،  اصفه��ان،  اس��تان های  ش��ده  انج��ام 
مرکزی، آذربایجان ش��رقی و خراس��ان رضوی 
 ب��ه ترتی��ب آل��وده ترین اس��تان های کش��ور 

هستند. 
ب��ه گزارش موج، علی محمد نوریان قائم مقام و 
معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان حفاظت از 
محیط زیست، در سیزدهمین همایش صنایع سبز 
و پنجمی��ن همایش واحدهای خدماتی س��بز که 
در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
برگزار ش��د، با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: 
توزی��ع صنایع در اس��تان های مختلف متفاوت 
است. وی صنایع کانی غیر فلزی را آالینده ترین 
صنایع کشور اعالم کرد و گفت: 3600 واحد از 
این صنایع در کشور وجود داشته و 1000 واحد 
آالینده آن در استان های مختلف پراکنده است. 

نوری��ان تصریح کرد: کمترین میزان آالیندگی در 
صنایع مربوط به الکترونیك اس��ت. وی با اشاره 
به حضور ۴600 واحد آبکاری بدون مجوز اذعان 
داشت: این فعالیت بسیار آالینده بوده و متأسفانه 
در اماک��ن غی��ر اس��تاندارد نظی��ر محوطه های 
 من��ازل، زی��ر پله ه��ا و غی��ره این گ��روه فعال 

هستند. 
وی اصفه����ان و ته�����ران را دارای بیش��ترین 
واحده��ای صنعتی آالینده اع��الم کرد و گفت: 
کهکیلویه و بویراحمد پاک ترین اس��تان کش��ور 
اس��ت.نوریان ادامه داد: هرمزگان و سیس��تان و 
بلوچس��تان کمتری��ن واحد آالینده را داش��ته و 
 این به مفهوم کم تر صنعتی بودن این اس��تان ها 

نیست. 
وی با اش��اره به س��یر نزولی صنایع سبز کشور 
براس��اس آمار ها اذعان داش��ت: این سیر نزولی 
به مفهوم کاهش صنایع س��بز نبوده بلکه نش��ان 
 دهن��ده پایش تع��داد بیش��تری واح��د صنعتی 

است. 
وی در ارتب��اط ب��ا نح��وه انتخ��اب واحدهای 
خدماتی س��بز اظهار داشت: در مرحله اول 110 
واحد انتخاب و پس از بررس��ی نهایی 80 واحد 
خدماتی س��بز برگزی��ده ش��دند. وی ادامه داد: 
پس از بررس��ی 80 هزار واح��د صنعتی موجود 
در کش��ور در مرحله نهای��ی ۴۷ واحد برگزیده 
شدند و نتایج بررسی های کمیته خاص منجر به 
انتخاب 5 واحد صنعتی سبز و 3 واحد خدماتی 
سبز شد. نوریان استقرار سیستم اتوماتیك پایش 
صنایع با همکاری وزارت صنایع و معادن را مهم 

ترین برنامه سال 89 دانست.

بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
و س��ازمان بسیج سازندگی س��پاه صاحب الزمان 

تفاهم نامه همکاری مشترک، منعقد شد.
به گ��زارش واحد خب��ر اداره کل حفاظت محیط 
 زیس��ت اس��تان اصفه��ان، ه��دف از مبادل��ه این 
تفاهم نامه، که در 8 ماده و به امضای مدیران ارشد 
طرفین رسید، نهادینه کردن فرهنگ و ادبیات محیط 
زیست و تسری آن در جامعه، با بهره گیری از توان 

تخصصی بسیج، مدنظر قرار گرفته است.
در ای��ن تفاه��م نامه، اجرای پروژه های مش��ترک 
حفاظت، از تنوع زیس��تی در عرصه های طبیعی، 
همکاری در نشر فرهنگ زیست محیطی و آموزش 
محیط زیس��ت در جامعه، با استفاده از اطالعات و 
آموزه های تخصصی محیط زیست، پیش بینی شده 

است.

برگزاری کارگاه های آموزشی زیست محیطی، برای 
مربیان و نیروهای آموزشگر بسیجی و پشتیبانی فنی 
تخصص��ی واحدها و پایگاه های منتخب بس��یج، 
توسط اداره کل حفاظت محیط زیست نیز از دیگر 

بندهای قید شده در این تفاهم نامه می باشد.
همچنین، همیاری مس��تمر در امر حفاظت محیط 
زیس��ت، در عرصه های ش��هری و برون ش��هری 
و فراخوان��ی و ب��ه کارگی��ری نیروهای بس��یج، 
 در طرح ه��ای مش��ترک از س��وی بس��یج س��پاه 

صاحب الزمان پیش بینی شده است.
ب��ه منظور سیاس��تگذاری، برنامه ری��زی، نظارت 
 و پش��تیبانی مطل��وب، در اج��رای مف��اد ای��ن 
تفاهم نامه، کارگروه اس��تانی و شهرس��تانی نیز، با 
حضور کارشناسان مربوطه از طرفین، در دوره های 

زمانی مختلف تشکیل خواهد شد.

رئیس ش��ورای ش��هر اصفهان با اش��اره به اینکه: 
ش��مال ش��هر اصفه��ان ظرفی��ت ایج��اد فضای 
 س��بز را دارد، گف��ت: 250 هکت��ار از زمین های 
)هادی گل( ش��مال ش��هر اصفهان باید به فضای 
س��بز تبدیل ش��ود.به گزارش فارس از اصفهان، 
عباس حاج رس��ولیها، در جلسه پارلمانی شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان، اظهار داش��ت: با توجه 
به اینکه در طرح مس��کن مه��ر، زمین به صورت 
رایگان در اختی��ار متقاضیان قرار می گیرد، قیمت 
تمام ش��ده مسکن به طور چش��مگیری، به ویژه، 
برای قش��ر مح��روم کاهش می یاب��د. وی با بیان 
اینکه ش��مال ش��هر اصفهان ظرفیت ایجاد فضای 
 س��بز را دارد، اف��زود: 350 هکت��ار از زمین های 
)هادی گل( شمال شهر اصفهان باید به فضای سبز 
تبدیل شود و مدیریت شهری شهرداری اصفهان 
آمادگ��ی الزم را برای ایجاد فضای س��بز در این 
منطقه دارد. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان، 
در بخشی از سخنان خود به مشکالت بازار اصفهان 
اشاره کرد و بیان داشت: قرار گرفتن انبار مغازه ها 
در کنار خانه های مسکونی، بسیار خطرناک است 
و تدبیر و راهکار مسئوالن در این راستا ضروری 
و الزم به نظر می رس��د. وی گفت: برای مقابله با 
آلودگی صوتی، در س��طح شهر اصفهان، احداث 
دیوارهای عایق صوت ش��کن، از پیش��نهادات و 
تذکرات ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان در سال 
گذش��ته بود اما تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی 
مس��ئوالن در ارتباط با این موضوع انجام نش��ده 

است.حاج رسولیها با اشاره به مشکالت معلوالن 
و جانبازان در استفاده از خودپردازهای بانك های 
س��طح شهر اصفهان، اظهار داش��ت: نمایندگان و 
مس��ئوالن بانك ها باید برای رفاه حال شهروندان 
معل��ول و جانباز ش��هر اصفه��ان خودپردازهای 
اس��تانداردی را )با توجه به ش��رایط ای��ن افراد( 
فراهم کنند. وی با بیان اهمیت پروژه )دولت خانه 
صفویه( در طرح ملی میدان امام علی خاطرنشان 
کرد: ب��ا توجه به تمدی��د فعالیت ش��وراها، باید 
اعضای شورا از فرصت پیش آمده استفاده کنند و 
بتوانند با مدیریت و تالش الزم، این طرح عظیم را 
تا س��ه سال آینده به بهره برداری برسانند. در ادامه 
این جلس��ه، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، با تبریك فرا رسیدن 
میالد با س��عادت منجی عالم بش��ریت حضرت 
مه��دی موعود)عج( گفت: برنامه ریزان ش��هری، 
باید در این ایام، برنامه های مناس��ب و ش��ادی را 
برای ش��هروندان در نظر گرفته و برگزاری جشن 
در مکان های مش��خص، برخ��ورد با حرکت های 
غی��ر اخالق��ی، رعایت نظم و امنی��ت از مواردی 
 اس��ت که باید بوس��یله آحاد جامعه رعایت شود. 
کری��م نصراصفهانی اف��زود: در جش��ن میالد با 
س��عادت منجی عالم بش��ریت، حض��رت مهدی 
موعود)عج( یکی از معض��الت مهم، افزایش بار 
ترافیك در سطح شهر است و مسئوالن باید تدابیر 
الزم و ضروری را برای رفع معضالت در این روز 

در نظر بگیرند.
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 فارس: رئیس س��ازمان لیگ برتر فوتبال گفت: به 
احتمال فراوان ۴ سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
حفظ خواهد شد. به گزارش فارس، عزیز محمدي 
عنوان کرد: در رابطه با موضع گیري هایي که برخي 
مربیان تیم ها علیه یکدیگر انجام مي دهند به 3- ۴ 
باش��گاه نامه هاي خیلي محرمانه نوشتیم و از آنها 
خواسته ایم به کادر فني و مربیان تذکر بدهند به جاي 
آنکه در مصاحبه علیه یکدیگر موضع گیري کنند به 
کار فني خود بپردازند و در میدان شایستگي هایشان 
را ثابت کنند. وي ادامه داد: مربیان نباید بر سر انتقال 
یك بازیکن یا مسائل دیگر وارد حاشیه هاي بي مورد 
شوند. در آستانه لیگ برتر دهم باز هم شعار فصل 
قبل را س��رلوحه کار خود قرار دادیم که احترام به 
خود و دیگران است که این احترام باید حفظ شود. 
دین ما دین اخالق است و پیامبر مکرم )ص( ما نیز 

بر اخالق تاکید فراواني دارند. 
رئی��س س��ازمان لیگ در م��ورد س��فرش به مقر 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا خاطرنشان کرد: رؤساي 
سازمان لیگ 10 کش��وري که تیم هایشان در لیگ 
قهرمانان آس��یا حض��ور دارند، عض��و کمیته این 
مس��ابقات هس��تند. در مقر AFC بیشترین بحث 
در نشس��تي که پیش رو اس��ت، در م��ورد بازدید 
نمایندگان AFC از 18 باش��گاه لیگ برتري ایران 
خواه��د بود و آنها مس��ائل و نقاط قوت و ضعف 

تیم ها را به ما اعالم مي کنند. 
محمدي که با رادیو ورزش گفتگو مي کرد، افزود: 
نسبت به فصل گذشته، لیگ برتر ایران و باشگاه هاي 

ما پیشرفت بهتري داشتند. بنابراین: ما ۴ سهمیه را به 
احتمال فراوان در لیگ قهرمانان حفظ خواهیم کرد 
زیرا کش��ورهایي که از غرب و شرق آسیا خواهان 
حضور در لیگ قهرمانان هستند مشخص هستند. 
از شرق آسیا کشورهاي ویتنام،  تایلند و سنگاپورو 
از غرب آس��یا ۴ کشور فلسطین، پاکستان، اردن و 
قرقیزس��تان خواه��ان حضور نمایندگان ش��ان در 
لیگ قهرمانان آس��یا هس��تند. محمدي با اشاره به 
اس��تانداردهاي الزم براي حضور در این مسابقات 
گفت: ۴ کشور غرب آسیا شرایط الزم براي حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا را ندارند بنابراین به احتمال 
فراوان هر ۴ س��همیه ایران، در لیگ قهرمانان آسیا 
حفظ خواهد شد. مسئوالن AFC زماني که براي 
بازدید به ایران آمدند اولین س��ؤال شان این بود که 
آیا پرسپولیس در فصل آینده لیگ قهرمانان در این 

رقابت ها حضور دارد یا نه. 
در فصل قبل به دلیل عدم حضور پرس��پولیس در 
لیگ قهرمانان آسیا شمار تماشاگران این مسابقات 
نسبت به گذشته کمتر شده بود. بنابراین آنها دچار 
زیان شدند. وي یادآور شد: مسئوالن AFC تمایل 
دارند پرس��پولیس و اس��تقالل در لی��گ قهرمانان 
آس��یا حضور داشته باشند زیرا مي دانند این دو تیم 
 AFC طرفداران زی��ادي دارند. من به مس��ئوالن
گفتم اگر دیدار استقالل و الشباب در تهران برگزار 
مي ش��د، صد هزار تماشاگر به ورزشگاه مي آمد اما 
 در عربس��تان فقط 15 هزار تماش��اگر به ورزشگاه 

رفته بود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره به 
اینکه بازی نخس��ت لیگ برای همه تیم ها سخت 
اس��ت، گفت: ش��رایط همه تیم ها برای حضور در 
دهمی��ن دوره لی��گ برتر ایده آل نیس��ت. منصور 
ابراهی��م زاده در گفتگو با خبرن��گار مهر، در مورد 
آخرین وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن برای حضور 
در دهمی��ن دوره لیگ برتر گف��ت: هنوز بازیکنان 
هی��چ تیمی از نظر آمادگی جس��مانی و هماهنگی 
به ش��رایط ایده آل نرس��یده اند اما با گذشت چند 
هفته تیم های وضعی��ت مطلوب و مورد نظر خود 
را بدس��ت خواهن��د آورد. وی با بیان اینکه غیبت 
ملی پوش��ان هم در رس��یدن ب��ه هماهنگی بعضی 
از تیم ها تاثیر داش��ته اس��ت، اف��زود: بازیکن های 
ملی پوش تا حدودی خس��ته ان��د و بعضی از آنها 
هم مش��کالتی دارند. بطور مثال ش��هاب کردان تا 
حدودی اضافه وزن پیدا کرده و این مسأله می تواند 

عوامل مختلفی داشته باشد. 
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: 
راض��ی نبودیم در این مقطع مه��م بازیکنان مان را 
ب��ه تیم ملی بدهیم اما باید ب��ه تیم ملی هم کمك 
ک��رد ولی باید بیش��تر حواس��مان را جمع کنیم تا 
با رفع خس��تگی و سایر مش��کالت این بازیکنان 
 هرچ��ه زودتر آنه��ا را آماده حضور در مس��ابقات

کنیم.
وی ب��ا تأکید بر اینکه: گرچه بعض��ی از بازیکنان 
مدنظ��ر، در فصل نقل و انتقاالت جذب نش��دند 
اما از جذب نفرات جدید و تمدید قرارداد بیش��تر 
بازیکنان تاثیرگذار فصل گذش��ته خوشحال است، 
اظهار داشت: برگزاری نخستین دیدار در خانه یك 
امتیاز مثبت و حس��ن برای تیم ذوب آهن است اما 
هم��ه تیم های لیگ این آمادگ��ی را دارند در زمین 

حریف امتیاز الزم را کسب کنند. 
ابراهیم زاده در مورد دیدار با پیکان خاطرنشان کرد: 
همیشه بازی های نخست در لیگ و تورنمنت های 
دیگر سخت است و باید برابر تیمی به میدان برویم 
ک��ه هم کادر فنی و هم بازیکنانش تغییر کرده و ما 

هیچ ش��ناختی از آنها نداریم اما این مس��أله باعث 
نمی ش��ود مقابل ای��ن تیم به موضوع��ی به غیر از 

پیروزی فکر کنیم. 
وی با بیان اینکه: احمد محمدپور و جالل رافخایی 
ب��ه دلیل مصدومی��ت در هفته ه��ای آغازین لیگ 
نمی توانند این تیم را همراهی کنند، افزود: با توجه 
به جذب بازیکن��ان تاثیرگذار تیم های: ذوب آهن، 
پرسپولیس، اس��تقالل، استیل آذین و سپاهان برای 
رس��یدن به قهرمانی از ش��رایط بهتری برخوردار 
هستند اما همه بازی  های لیگ سخت است و همه 
تیم ه��ا با تفکر پیروزی در زمی��ن خود و خارج از 
خانه به میدان می روند. سرمربی تیم فوتبال ذوب 
آهن اصفه��ان در پایان گفت: هدفگذاری، تفکر و 
تالش��مان این اس��ت که: پس از س��ه عنوان نایب 
قهرمانی )ک��ه 2 مرتب��ه آن در دو فصل اخیر رقم 
خورده است(، بتوانیم در فصل جاری قهرمان شویم 
اما فقط با فکر کردن یك تیم موفق نمی شود بلکه 
باید با تالش مضاعف و برنامه ریزی مناسب راه مان 

را برای رسیدن به این هدف هموار کنیم.
دی��دار تیم ه��ای فوتب��ال ذوب آه��ن اصفهان و 
پیکان قزوین در چارچوب هفته نخس��ت دهمین 
دوره رقابت ه��ای فوتب��ال لیگ برتر باش��گاه های 
کش��ور س��اعت 19:30 امروز با قضاوت س��عید 
فوالدش��هراصفهان  ورزش��گاه  در  زاده   بخش��ی 

برگزار می شود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از دستور موقت 
برای محرومیت دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس 
و یك بازیکن تیم س��ایپا در فصل جدید مسابقات 

لیگ برتر خبر داد.
به گزارش مهر، حمید علی عسگر، سامان آقازمانی 
)پرس��پولیس( وعلی زینالی)سایپا( به دلیل شرکت 
نک��ردن در اردوهای قبلی تیم فوتب��ال امید بطور 
موقت از همراهی تیم های باشگاهی خود در لیگ 

برتر محروم خواهند بود. 
گزارش غیبت بازیکنان مذکور از سوی سرپرست 

تی��م فوتب��ال امید به فدراس��یون فوتب��ال گزارش 
ش��ده و کمیت��ه انضباطی نی��ز با صدور دس��تور 
 موقت، رأی محرومیت این س��ه بازیکن را صادر 

کرده است.
هفته گذشته نیز کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، 
سینا عش��وری و امید ابوالحسنی از تیم ذوب آهن 
و علیرض��ا حدادی فر از تیم مل��وان بندر انزلی را 
ب��ه دلیل حاضر نش��دن در اردوی تیم فوتبال امید 
ازهمراهی باش��گاه های خود در مسابقات رسمی 

محروم کرد.

تیم امید با ۴ورزشکار به مصاف حریفان خود در 
رقابت هاي قهرماني آسیا خواهد رفت. 

از س��وي کادر فن��ي 8 ورزش��کار ب��ه اردوي 
آماده س��ازي دع��وت ش��ده بودن��د ک��ه پس از 
بررس��ي هاي الزم اس��امي ۴ نف��ر ب��راي اع��زام 
ب��ه هنگ کنگ اعالم ش��د. بعد از بازگش��ت از 
مسابقات س��بك شیتوریو ش��یوتوکاي اندونزي 
8 نف��ر ب��ه اردوي تی��م ملي امید دع��وت و بعد 
 از ارزیاب��ي مجدد از س��وي کادر فن��ي ۴ نفر از 
آنها براي اعزام به رقابت هاي هنگ کنگ انتخاب 

شدند. 
رض��ا روش��ن در وزن 55- کیلوگ��رم، مرتضي 

ش��فاهي در وزن 68- کیلوگرم، پیمان سلطانیان 
در وزن ۷8- کیلوگ��رم و علي ف��داکار در وزن 
۷8+ کیلوگ��رم اعض��اي تی��م امید ای��ران را در 
 مس��ابقات قهرمان��ي امیده��اي آس��یا تش��کیل 

مي دهند. 
روش��ن و سلطانیان براي نخس��تین بار است در 
یك میدان رس��مي بین المللي ش��رکت مي کنند 
و همچنین ش��فاهي برنز آس��یا و ف��داکار طالي 
 جه��ان را در کارنامه دارند. تی��م امید ایران براي 
 11 آس��یا  قهرمان��ي  مس��ابقات  در  حض��ور 
 مردادم��اه ته��ران را به مقصد هن��گ کنگ ترک 

خواهد کرد.

س��رمربي تیم فوتبال راه آهن در آستانه  اولین دیدارش در 
لیگ دهم مقابل فوالد مبارکه سپاهان اصفهان گفت: بازي 
بسیار سختي خواهیم داش��ت و باید با این تیم تا دندان 
مس��لح مبارزه خوبي انجام دهیم. رس��ول کربکندي در 
گفتگو با )ایسنا(، اظهار کرد: تیم سپاهان اصفهان از نظر 
بازیکن، سرمایه گذاري و تجهیزات کامالً مجهز است و 
به نوعي: این تیم سر تا پا مسلح است و هر تیمي که مقابل 
آن قرار مي گیرد باید آماده باش��د. این تیم به طور طبیعي 
باید قهرمان ایران و آس��یا شود. تیمي است که همه چیز 
دارد. در حالي که بسیاري از باشگاه ها در پرداخت حقوق 
بازیکنان ش��ان مربوط به فصل گذشته مشکل دارند، این 
تیم بازیکناني بزرگ و گران قیمت جذب کرده و انتظاري 
جز پیروزي ندارند. وي افزود: ما برابر این تیم باید بیشتر 
بدویم و فکورانه تر بازي کنیم. باید فاکتورهایي را انتخاب 
کنی��م که بازیکنان بزرگ این تیم را کنترل کند. بازي اول 
مشکالت خاص خودش را دارد. حال اگر برابر سپاهان 
قرار بگیرید، این مشکالت بیشتر مي شود. بازیکنان ما کار 
بسیار سختي را پیش رو دارند اما هیچ چیز دور از دسترس 
نیست. وي در مورد شرایط آمادگي تیم راه آهن ادامه داد: 
بعد از بازگشت از اردوي ترکیه، دو بازي در جام والیت 
انجام دادیم. در بازي با امیدهاي پیروزي، پیروز ش��دیم 
هرچند آن بازي براي ما س��خت نبود. در فاصله دیدار با 
سپاهان به بازیکنان تیمم یك روز استراحت دادم و از دوم 
مرداد روزانه دو جلسه تمرین مي کنیم تا آماده  لیگ شویم. 
کربکندي یادآور شد: بازي شروع فصل یکي از مهم ترین 
بازي هاست چرا که بازیکنان در افت هستند و همچنین در 
شرایط روحي � رواني خاصي باید باشند تا بتوانند پیروز 
شوند. بازي راه آهن با سپاهان سخت تر است چرا که به 
تیم جدیدي آمده ام که ش��اید تفکرات من را هنوز کامال 
نمي شناسد. در یك تیم باید تفکرات سرمربي و بازیکنانش 
به یکدیگر نزدیك باشد تا بتواند نتیجه بگیرد. تمام تجربیات 
خودم در دیدار با سپاهان را در اختیار بازیکنانم قرار مي دهم 
تا کمك کنم که آن ها بهتر تیم سپاهان، ویژگي هاي آن را و 
نوع بازي بازیکنانش را بشناسند و در نتیجه راه آهن پیروز 
شود. امیدوارم با شناختي که از بازیکنان خود و ویژگي هاي 
آن ها به دست مي آورم، بتوانیم در آینده نتایج خوبي کسب 
کنیم. سرمربي تیم فوتبال راه آهن در پاسخ به این سوال که 
پیش بیني اش از جایگاه این تیم در پایان لیگ دهم چیست 
و چه هدفي را در لیگ امسال دنبال مي کند، گفت: هدف 
هر تیم نسبت به فصل قبلش، پیشرفت است. وقتي تیمي 
با تفاضل گل در لیگ ماند، قطعا مي خواهد جایگاه بهتري 
را به خود اختصاص دهد. هدف ما ارتقاي جایگاه فصل 
قبل است هرچند در مورد جایگاه راه آهن در لیگ دهم 
صحبتي با مسووالن باشگاه نداشته ام. وي افزود: جایگاه هر 
تیم در پایان فصل به شرایط تیم هاي دیگر نیز بستگي دارد 
چرا که باید با آن هایي بازي کنیم که شرایط بسیار متفاوتي 

نسبت به فصل قبل شان دارند. 

محمدي:

  4 سهميه ایران در ليگ قهرمانان آسيا 
حفظ خواهد شد

ابراهیم زاده در گفتگو با مهر:

شرایط تيم ها در هفته اول ایده آل نيست

کمیته انضباطی، اعالم کرد:

دو بازیکن پرسپوليس و یک بازیکن سایپا از حضور 
در ليگ برتر محروم شدند

ترکيب تيم اميد کاراته ایران برای شرکت در 
مسابقات قهرماني جوانان و اميدهاي آسيا

کربکندي: 

برابر سپاهان باید فکورانه 
بازي کنيم 

 ادامه از صفحه یك
 پژمان غفاری

تربیت بدنی اس��تان اصفهان و معاون وی علیرضا 
غی��ور، مهدی تاج نائب رئیس فدراس��یون فوتبال 
کشور و دیگر مس��ئوالن ورزشی و سیاسی استان 
حضور داش��تند. که محمدرضا ساکت مدیرعامل 
باش��گاه س��پاهان از تمام میهمانان ب��رای حضور 
در این جش��ن تش��کر و قدردانی کرد و ادامه داد: 
قرار بود جش��ن قهرمانی را با حضور بیست هزار 
هوادار سپاهانی برگزار کنیم که به علت درگذشت 

نابهنگام سیدعلی ش��اطرزاده مربی تیم کاراته این 
باش��گاه مراسم جشن را به مراسم معارفه تغییر نام 
دادیم. س��اکت موفقیتهای دهه 80 این باش��گاه را 
مرهون راهنمائی هیأت مدیره باش��گاه دانس��ت و 
اظهار داش��ت: از مهندس رجائ��ی رئیس کارخانه 
ف��والد مبارک��ه و مهندس پورس��ینا، رئیس هیأت 
مدیره باش��گاه تش��کر می کنم ک��ه در همه زمینه 
ها، م��ا را حمایت کرده ان��د. وی در پایان افزود: 
به غیر از فوالد مبارکه، باش��گاه فرهنگی- ورزشی 
س��پاهان دارای اسپانسرهای فرعی است که دست 

این عزیزان را به گرمی می فشاریم.
ترتیب برگزاری مراسم

1- پخ��ش کلیپ��ی از قهرمانی تی��م های مختلف 
سپاهان به خصوص تیم فوتبال این باشگاه.

2- صحب��ت ه��ای مدیرعامل باش��گاه س��پاهان 
»محمدرضا ساکت«.

3- کلیپ��ی از افتخارآفرین��ی مرح��وم س��یدعلی 

شاطرزاده و همچنین مراسم ترحیم این کاراته کار 
اصفهانی، که موجب تأثر ش��دید میهمانان حاضر 

در مراسم شد.
۴- علیرض��ا افتخ��اری، هنرمن��د خ��وش صدای 
اصفهانی با صدای گرم و دلنش��ین خود، میهمانان 

را به وجد آورد.
5- در پایان، برنامه بیش��تر مس��ئوالن برای جشن 

پیراهن به باالی سن رفتند.
شماره های پیراهن سپاهانی ها در فصل جدید

سید مهدی رحمتی )1(
خسرو حیدری )2(

محمدحسن رجب زاده )3(
محرم نویدکیا )۴(

سید هادی عقیلی )5(
سیدجالل حسینی )6(

حسین پاپی )۷(
محسن بنگر )8(

مهدی جعفرپور )9(

ابراهیم توره )10(
مهدی کریمیان )11(
محمد سواری )12(
مهدی نصیری )1۴(
امید ابراهیمی )15(

هاشم بیگ زاده )16(
هادی جعفری )1۷(
جواد ماهری )19(

احمد جمشیدیان )20(
رضا عنایتی )21(

سید رضا ناصحی )22(
جواد کاظمیان )23(

اکبر ایمانی )2۴(
مسعود قاسمی )25(

سعید لطفی )26(
احسان حاج صفی )28(

میلوراد یانوش )29(
هادی ریش اصفهانی )2۷(

شهریار شیروند )33(
فابیو جان واریو )3۷(

حواشی جشن پیراهن سپاهان
 سعیدلو یادت باشه ........... 

نقش جهان ساخته بشه 
پ��س از اینکه س��عیدلو وارد ت��االر راه و ترابری 
ش��د هواداران اصفهانی با فریاده��ای خود از وی 
خواستند افتتاح ورزشگاه نقش جهان را در اولویت 
کاره��ای خود قرار دهد و نظارت ویژه ای، به این 

پروژه داشته باشد.
خسرو دیوید بکهام

زمانی که خس��رو حیدری ب��رای عکس با پیراهن 
جدیدش روی س��ن رفت تماشاگران سپاهانی به 
او لقب دیوید بکهام ایران را دادند حیدری در این 
فصل با ش��ماره 2 برای س��پاهان در میادین بازی 

می کند.
سامبا، لباس توره را تقدیم کرد

پژمان سلطانی 
سامبا سفیر کشور سنگال پیراهن شماره 10 ابراهیم 
توره را تقدیم وی کرد که هواداران توره را ابراهیم 
اتوئو خطاب کردند و باعث ش��ادی توره و سفیر 

کشور سنگال شد.
به من بگویید یانی

مهاجم تازه وارد س��پاهانی ها میل��وراد یانوش از 
حاضرین خواس��ت ک��ه او را یان��ی خطاب کنند 
او بازیک��ن فص��ل پاختاک��ور ازبکس��تان بود که 
 در این فصل با ش��ماره 29 س��پاهانی ها به میدان

 می رود.  

ذوب آهن در ایستگاه اول، پیکان را پنچر می کند؟
پانزده روز از رقابت ه��ای جام جهانی 2010 آفریقای 
جنوبی گذشته و با آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، 
بار دیگر تنور لیگ فوتبال کشورمان، به شدت داغ شده 
و در هفته نخست رقابت ها، امروز و فردا  این تیم ها به 

مصاف یکدیگر خواهند رفت.

آبی های پایتخت، مقابل قرمزهای تبریز
ساعت 17:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز

شهرداری تبریز/ استقالل تهران 
تیم تبریزی، یکی از سه تیمی بود که از لیگ دسته اول 
آزادگان، به رقابتهای لیگ برتر صعود کرد و از چهار پنج 
هفته مانده به پایان رقابتهای دسته اول، حضورش در لیگ 
برتر مسجل شده بود و نسبت به دو تیم دیگر )نفت تهران 
و صنعت نفت آبادان( در فصل نقل و انتقاالت فعال تر 
بود. اکبر میثاقیان، سرمربی این تیم تا حدودی توانسته 
بازیکن��ان موردنظر خود را، جذب کند ولی میثاقیان در 
مصاحبه ه��ای خود اعالم کرده که: تیمش نس��بت به 
استقالل، از آمادگی کمتری برخوردار است، اما تیم دست 
و پا بس��ته ای، در هفته نخست نخواهد بود، در مقابل 
آبی پوش��ان پایتخت، در نبود یاران ملی پوش خود در 
مسابقات 6 جانبه تهران، شرکت و به همراه تیم راه آهن 
ش��هر ری به مقام سوم رس��یدند. آن چیزی که از بازی 
شاگردان مظلومی مشخص بود: عدم هماهنگی و انسجام 
در این تیم موج می زد و شاید تکلیف برنده این دیدار 
را ضربات ایستگاهی بازیکنان استقالل از جمله میالد 
میداودی و ایمان مبعلی مشخص کند یا اینکه ضربات 
سر دقیق سعید دقیقی برای تبریزی ها شادی را به ارمغان 
آورد. این بازیکن به همراه محمدرضا طهماسبی از پیکان 

قزوین به شهرداری تبریز نقل مکان کرده اند.
تجربه نخست آقا صمد با مس کرمان

دوشنبه ساعت 18 ورزشگاه قدس همدان
پاس همدان/ مس کرمان

پس از اینکه صمد مرفاوی نتوانست انتظارات هواداران 
استقالل تهران را، در فصل پیش برآورده کند استعفایش 

مورد قبول واعظ آشتیانی، مدیرعامل سابق استقالل قرار 
گرفت و او به ش��هر کرمان نقل مکان کرد و سکانداری 
مس این شهر را به عهده گرفت و در گام نخست، باید 
برای رویارویی با پاس به »هگمتانه« سفر کند. مسی ها، 
بازیکنان جوان و باتجربه ای را به جمع خود اضافه کردند 
اما بازی در ش��هر همدان، برای این تیم آس��ان نخواهد 
بود با اینکه پاسی ها تعدادی از بازیکنان اصلی خود را 
مانند: هادی اصغری، مجید غالم نژاد، امید خورج، امید 
ابوالحس��نی و وریا غفوری را از دست داده اند، در این 
دیدار اگر س��امان صفا درون دروازه پاس بایستد بازی 
جذاب تر خواهد شد به دلیل اینکه صفا، فصل پیش از 
دروازه کرمانی ها در بعضی از مسابقات، محافظت می 
کرد و درصدد است شایستگی های خود را به رخ کادر 
فنی تیم مس بکشاند. روی کاغذ شاگردان مدیرروستا 
)به علت کم تجربه بودن( س��ه امتیاز را تقدیم مرفاوی 

خواهند کرد.
پیکان، پنچر برمی گردد

ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
دوشنبه ساعت 19:30

ذوب آهن اصفهان/ پیکان قزوین
نائب قهرمان فصل پیش، میزبان تیم پیکان قزوینی خواهد 
بود که در ترکیب قزوینی ها، کاپیتان چندساله ذوب آهن 
)مصطفی صالحی نژاد( را در تیم خود می بیند. صالحی 
نژاد که در اوائل فصل نقل و انتقاالت با استقالل تهران 
قرارداد داخلی بست به جمع شاگردان محمد احمدزاده 
پیوس��ت و در اولین دیدار باید در مقابل تیم خودش به 
میدان برود. پیکانی ها بازیکنان سرشناس و باتجربه ای را 
جذب نکرده اند، اما ذوبی ها اسکلت اصلی تیم خود را 
حفظ و بازیکنان موردنظر کادر فنی را به طور مطلوب به 
خدمت گرفتند. مهمترین هدف تیم ذوب آهن، حضور 
در مسابقات جام باشگاههای جهان )که با داشتن کادر 
فن��ی ق��وی و در رأس آن منصور ابراهی��م زاده، دور از 
دسترس نخواهد بود می باش��د. ذوبی ها در این دیدار 
از سینا عشوری، نمی توانند استفاده کنند به علت اینکه 
این بازیکن در تمرینات تیم ملی امید، شرکت نکرده و 
تا اطالع ثانوی از حضور در مسابقات باشگاهی محروم 
است و شاید شاهین خیری، بازیکن فصل گذشته سپاهان 
جایگزین وی در خط هافبك شود. منصور ابراهیم زاده و 
محمد احمدزاده، مربیان دو تیم سابقه مربیگری تیم ملی 
ایران را در کارنامه خود دارند، ذوب آهن، گام نخست را 
مقابل پیکان برمی دارد و در ایستگاه اول پیکان، پنچر به 

قزوین برخواهد گشت.
جادوگر؛ غایب بزرگ استیل آذین

دوشنبه ساعت 20:45 ورزشگاه تختی اهواز
فوالد خوزستان/ استیل آذین تهران

تیم تهرانی با جذب س��تاره های دیگر تیم ها درصدد 
کس��ب سهمیه آسیایی و حتی رسیدن به مقام قهرمانی 
اس��ت. اما تیم به غیر از اینکه اسپانسر عالی داشته باشد 
باید ریشه دار نیز باشد و تماشاگران زیادی را به ورزشگاه 

بکشاند. 
شاگردان تومباکوویچ، اولین دیدار خود را در غیاب علی 
کریمی )که در اردوی تیم ملی مصدوم شد( به مصاف 
قرمزهای اهواز می روند که در این فصل، رضا نوروزی 

مهاجم فصل قبل استیل را در ترکیب خود خواهد دید. از 
نظر آمادگی تهرانی ها نسبت به فوالد، در سطح باالتری 
به س��ر می برند. )اگر علی کریم��ی در این دیدار به به 
بازی رسید به نوعی می توان گفت که کریمی به خاطر 
ت��رس از پرواز، یک��ی دو روز زودتر اردوی تیم ملی را 
ترک کرده و در صورت مصدومیت باید با تیم به تهران 
برمی گشت( این مسابقه، در گرمای شدید اهواز برگزار 
می شود و شاید از نظر فنی روی بازی هر دو تیم تأثیر 

منفی بگذارد.
ستاره های کهکشانی سپاهان، در ایستگاه راه آهن 

سه شنبه ساعت 17:40 ورزشگاه اکباتان تهران
راه آهن شهر ری/ سپاهان اصفهان

تیم س��پاهان اصفهان که فقط از ترکی��ب اصلی خود، 

عمادرضا و شاهین خیری را از دست داده و سه بازیکن 
ثابت فصل پیش اس��تقالل و چند بازیک��ن دیگر را به 
خدمت گرفته به طور جدی مدعی اول و مدافع عنوان 
قهرمانی است. در تهران راه آهن شهر ری را پیش روی 
دارد، راه آهن��ی که 2 برادر از برادران نور محمدی جدا 
شده اند اما این تیم نسبت به فصل قبل، بازیکنان باتجربه 
و جوانی را در جمع خود می بیند ولی برای سپاهانی ها 
نمی تواند صخره ای محکم باشد. گفتنی است: شاگردان 
امیر قلعه نویی، در هفته اول لیگ نهم نتیجه را به استقالل 
تهران واگذار کرده بود، سرمربی راه آهن رسول کربکندی، 
مربی خوشنام اصفهانی است که در فصل قبل بین او و 
امیر قلعه نویی، حاشیه هایی به وجود آمد و مصاف این 

دو مربی، می تواند به جذابیت این دیدار اضافه کند.
حاجی مایلی، مقابل مسن ترین مربی لیگ

سه شنبه ساعت 18:15 ورزشگاه انقالب کرج
سایپا کرج/ صبای قم

صبای قم که فصل پیش، رس��ول کربکندی را در رأس 
کادر فنی خود می دید، با جدایی چند بازیکن شاخص 
این تیم، وی هم، اس��تعفای خ��ود را تقدیم مدیر عامل 
باش��گاه کرد و محمود یاوری مس��ن ترین مربی ایران، 

سکان هدایت این تیم را در دست گرفت و در ورزشگاه 
انقالب کرج، تیم او میهمان شاگردان مایلی کهن است هر 
دو تیم در فصل نقل و انتقاالت در یك سطح عمل کردند 
اما کرجی ها اسکلت اصلی به خصوص دو مهاجم اصلی 
خود، به نام های: کریم انصاری فرد و امین منوچهری را 
حفظ کردند و سایپا برای کسب همه امتیازات این دیدار، 
برنامه ریزی خاصی انجام داده این تیم نیز در مسابقات 6 
جانبه جام والیت حضور داشته و از نظر آمادگی در سطح 

مطلوبی به سر می برد.
قوهای سپید خوش شانس

سه شنبه ساعت 18:15 ورزشگاه تختی انزلی
ملوان بندرانزلی / نفت تهران

ملوانی ها، مربی فصل پیش خود )فرهاد پورغالمی( را 
حف��ظ کردند و در فصل نق��ل و انتقاالت خوب ظاهر 
نشدند. اما از خوش اقبالی در ایستگاه اول در شهر خود 
به مصاف نفتی می روند که در هفته های آخر لیگ دسته 
اول آزادگان، به جمع 18 تیم لیگ برتر فوتبال کش��ور 
اضافه شد و نسبت به جذب بازیکن، فرصت چندانی 
نداش��ت، نفتی ها، حسین فرکی که سال گذشته مربی 
شهر صنعتی کاوه بود را به رأس کادر فنی آوردند و این 
تیم برای ماندن در لیگ برتر، راه دشواری را پیش روی 

خواهد داشت.
تبریزی های تراکتور به دست به تهران می روند
سه شنبه ساعت 19:40 ورزشگاه آزادی تهران

پرسپولیس تهران/ تراکتور سازی تبریز
هر دو تیم در جذب بازیکن به طور مطلوب عمل کردند، 
تبریزی ها عزم خود را برای کسب سهمیه آسیابی جزم 
ک��رده اند و با هواداران پرش��ور خود، ای��ن مهم دور از 
دسترس نخواهد بود و حتی فراز کمالوند در مصاحبه 
ه��ای خود تأکید کرده که ما به فکر قهرمانی هس��تیم، 
بازی این تیم در ورزش��گاه آزادی چندان آسان نیست 
ولی ش��اگردان دایی در دیدارهای تدارکاتی هم نشانی 
از تیم قدرتمند نشان نداده اند و این مسابقه، امتیازاتش 
بین هر دو تیم تقس��یم خواهد شد و تماشاگران هر دو 
 تیم به خص��وص تبریزی ها راضی ب��ه خانه خواهند 

رفت.
نبرد جنوبی ها، در حاشیه خلیج فارس

سه شنبه ساعت 20:30 ورزشگاه شهید بهشتی 
بوشهر

شاهین بوشهر/ نفت آبادان
آبادانی ها آخرین تیمی هس��تند که به لیگ برتر کشور، 
صعود کردند و از نظر تیمی: اس��کلت اصلی تیم خود 
را حفظ و فقط س��ه بازیکن به نام های: رسول نویدکیا، 
علی ممبینی و امیر شریفی نسب به لیست خود اضافه 
کردند، اما این تیم نسبت به نفت تهران از بازیکنان بومی و 
سرشناس تری، بهره می برد و در گام نخست در حاشیه 
خلیج فارس به مصاف شاهینی می رود که حمید استیلی، 
مربی جوان فصل گذشته استیل آذین را به جای محمود 
ی��اوری، روی نیمکت می بیند. ی��اوری با خبرنگاران 
بوشهری، روابط مطلوبی نداشت به همین دلیل این تیم را 
به مقصد صبای قم ترک کرد، حمید استیلی هم در فصل 
قبل امتحان خود را پس داده و حتی نتوانست برای تیم 

پرستاره استیل آذین، سهمیه آسیایی کسب کند.

آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور

جشن پیراهن تیم فوتبال سپاهان برگــزار شد
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در نخس��تین جش��ن »لوح و قلم« که از س��وی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد »دا« به عنوان 
پرمخاطب ترین کتاب س��ال 88 و انتش��ارات سوره 
 مه��ر به عنوان ناش��ر برتر در بخ��ش ادبیات معرفی 
شدند. به گزارش مهر، در نخستین جشن »لوح و قلم« 
که در سالن همایش های صدا و سیما تشکیل شد 30 
نفر از ناشران، نویسندگان و مدیران مسئول نشریات 

ارسالی به کتابخانه های کشور تجلیل شدند.
این تجلیل ها در 5 محور: کتاب، نشریات، استادهای 
کارگروه های انتخاب منابع نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور، جایزه ویژه عمار و پرمخاطب ترین کتاب سال 
88 انجام شد.در بخش کتاب با محور علوم کاربردی، 
محض و دانش��گاهی از محمدمهدی طهرانچی مدیر 

مسئول انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، ایرج ضرغام 
مدیر مسئول انتشارات فاطمی و در بخش کتابهایی با 
مضامین دینی برای کودکان و نوجوانان، از عبدالعظیم 
فریدونی، مدیر مسئول انتشارات محراب قلم، در بخش 
دایره المعارف برای کودکان و نوجوانان از محمدرضا 
جاسبی مدیر مسئول انتشارات پیام آزادی و در بخش 
موضوعات علمی، تاریخی و ادبی��ات برای کودکان 
و نوجوانان از سیدابوالحس��ین هاشمی مدیر مسئول 

انتشارات مدرسه تجلیل شد. 
در بخش کتابهای دینی از یاسین حجازی مؤلف کتاب 
»آه«، سیدمهدی شجاعی مدیر مسئول انتشارات نیستان 
و حجت االسالم سیدعباس الجوردی مدیر مسئول 
انتش��ارات لیله القدر، قدردانی به عمل آمد.در بخش 
کتابهای تاریخی از حجت االسالم احمد خزایی رئیس 

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی تجلیل شد.
در بخش کتابهای روانشناسی، از محمود گلزاری مدیر 
مسئول انتشارات رش��د با اهدای لوح تقدیر و جایزه 

جشن »لوح و قلم« قدردانی شد.
در بخش ادبیات نیز، جایزه به محمد حمزه زاده مدیر 
انتشارات س��وره مهر، حوزه هنری اختصاص یافت.
در بخش کتابهای مرجع نیز، حجت االس��الم محمد 
صادق عرب نیا مدیر مس��ئول انتشارات دارالحدیث 
 جای��زه و لوح تقدیر خود را از دس��ت وزیر ارش��اد 
دریافت ک��رد. در بخش ترجمه نی��ز مهدی نصیری 
مدیر مسئول انتشارات کتاب صبح و حسین غفاری، 

مدیر مسئول انتشارات حکمت تقدیر شدند.در بخش 
نشریات موسی حقانی مدیر مس��ئول نشریه یادآور، 
محمود دهقانی مدیر مس��ئول نش��ریه پرتو سخن و 
علیرضا س��ربخش، مدیر مسئول نشریه سینما رسانه 
تجلیل ش��دند. در بخش اس��تادهای کارگ��روه های 
انتخاب منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور، فیروز 
زنوزی جالل��ی و راضیه تجار، به عنوان اس��تادهای 
کارگ��روه ادبی��ات، ابراهیم فی��اض از کارگروه علوم 
اجتماعی، محمدحس��ین نیرومند، از کارگروه هنر و 
 احمد برجعلی از کارگروه روانشناس��ی،  لوح تقدیر 
دریافت کردند.در بخش پرمخاطب ترین کتاب سال 88 
از س��یده زهرا حسینی، راوی کتاب »دا« و سیده اعظم 
حسینی، مولف این کتاب تجلیل شد.در بخش عمار 
نیز از محمدحسن روزی طلب، سردبیر مجموعه ویژه 
نامه های رمز عبور مؤسسه ایران، حمیدرضا اسماعیلی 
مؤلف کتاب ش��ورش اشرافیت، بر جمهوریت، علی 
محمد مودب و کاظم رس��تمی، مولفان کتاب مساله 
بیست و دوم خرداد نبود، مسأله بیست و دوم بهمن بود، 
مازیار بیژنی مؤلف جنبش سبز مخملی تقدیر شد. در 
این مراسم اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ریاست 
جمهوری و دبیر کمیسیون فرهنگی دولت، سیدمحمد 
حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، منصور واعظی 
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور و دیگر مسئوالن 
 و دست اندرکاران عرصه فرهنگ و نشر کتاب حضور 

داشتند.

در جشن لوح و قلم

»دا« پــرمخاطب ترین کتاب سال 88 شد

فرهنگ و هنر
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، خيابان ارتش، جنب پل 
حسين آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهركرد، خيابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مركزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیك:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
29960  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
314000  یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

296500  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1048 1045    دالر امریکا

1351   1348  یورو

276278   ریال عربستان

283285  درهم امارات

کالم نور
امام حسن مجتبی)ع(:

همانا در روز قیامت، بندگان به مقدار عقل و درک و شعورشان، مجازات می شوند.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

33 °

16 °

13 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

وزیر ارش��اد، مخالفت خود را ب��ا طرح تصویبی 
نماین��دگان مجل��س، در اصالح قان��ون حمایت 
از حق��وق مؤلف��ان و مصنف��ان و هنرمن��دان که 
محدودیت زمان��ی را از حقوق مادی آثار مؤلفان 
برداش��ته، اعالم کرد. به گزارش مهر، در نخستین 
جش��ن »لوح و قلم« که برگزار ش��د. سیدمحمد 
حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: راه 
تعال��ی با کتابخوانی و مطالعه، هموار می ش��ود و 
بس��یاری از بزرگان نیز اذعان دارن��د که آنچه از 
کتاب ها و مطالعه، آموخته اند، بسیار بیشتر از آن 

چیزی است که از آموزگار آموخته اند.
وی ادام��ه داد: نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور 
دارای ط��رح و برنام��ه اس��ت و نیازهای کش��ور 
را معلوم ک��رده و می تواند ب��ه فراخور موقعیت 
اعتبارات الزم را جذب کند . ما هم در این مس��یر 

به آنها کمك خواهیم کرد. 
باید تنوع مناب��ع کتابخانه ها باال رود. کتابدارهای 
امی��ن و متخص��ص مش��غول ب��ه کار باش��ند که 
اس��تعدادهای مراجعه کنندگان به ویژه کودکان و 
نوجوانان را درک کرده و متناسب با استعدادشان 

به آنها کتاب بدهند. 
حس��ینی تأکید ک��رد: تمرک��ز و تاکید ما بیش��تر 
ب��ر خانواده هاس��ت. اگ��ر بچ��ه ه��ا در خانواده 
تقوی��ت  مدرس��ه  در  و  ش��وند  مطالع��ه  اه��ل 
 ش��وند آنگاه فرهن��گ مطالع��ه در آنه��ا نهادینه 

می شود. 
ما باید طبقه بندی کتابهایمان متناس��ب با فرهنگ 
بومی خودمان و نه صرفًا حرکتی تقلیدی باش��د. 
وی با اشاره به طرحی با نام »نهضت مطالعه مفید« 
که در ش��ورای فرهن��گ عمومی تصویب ش��ده 
عنوان کرد: این طرح در حال حاضر در ش��ورای 
انقالب فرهنگی در دست بررسی است که پس از 
تصویب، ابالغ و اجرایی می شود و کمکی بزرگ 
برای باال بردن سطح مطالعه در کشور است. وزیر 
ارشاد در بخش دیگر صحبت هایش، درباره طرح 
جدیدی که در مجل��س درباره حمایت از حقوق 
مولفان مطرح ش��ده است، توضیح داد: در مجلس 
طرحی مطرح ش��د که ابتدا درباره یك شخصیت 
ب��ود ولی بع��داً تعمیم یافته و کلی ش��د و آن هم 
این بود که حق التألیف نویس��ندگان که تا 30 سال 
در اختی��ار خانواده و پس از آن در اختیار ناش��ر 
 اس��ت به 50 سال افزایش یابد که این رقم بعداً به 
مادام العمر بودن حق انتشار آثار یك نویسنده پس 
از مرگش، توسط خانواده وی و اختصاص درآمد 

آن به خانواده اش افزایش یافت. 

حس��ینی، اضاف��ه کرد: گرچ��ه این ط��رح هنوز 
 به ص��ورت قان��ون در نیامده و ش��ورای نگهبان 
م��ی تواند نظر بده��د ولی  موضع ما نس��بت به 
آن منفی اس��ت و فکر می کنی��م، به ضرر جامعه 
است و با استناد فقهی هم می توان آن را رد کرد. 
مراجعاتی به من می ش��ود که ناشران از این طرح 
ناراضی هستند که من از اینجا اعالم می کنم، این 
طرح از ناحیه ما نبوده و با آن مخالفیم. وی برخی 
نگرانی ها درباره تحریف آثار را بی دلیل دانس��ته 
و گفت: این همه کتاب ساالنه، منتشر می شود که 
طبق نظارت ارشاد بدون تحریف، چاپ می شوند 
و چطور کس��ی تاکنون نگران این تحریفها نبوده 
است. کتابهایی چون: قرآن، نهج البالغه، مفاتیح و 
... بارها و بارها چاپ می ش��وند و هیچ وقت هم 

تحریف نمی شوند.
وزیر ارشاد با اشاره به اینکه الیحه جامع مالکیت 
معن��وی که در دس��ت تدوین اس��ت، بس��یاری 
 از مش��کالت را برط��رف می کند، گف��ت: اینکه 
مس��أله ای به این مهمی، بدون در نظر گرفتن نظر 
دس��ت اندرکاران و مس��ئوالن امر تأیید می شود 
کار درس��تی نیست. حسینی، در پایان عنوان کرد: 
ایجاد کارگروه کتاب در دولت، اتفاق خوبی است 
و از ناش��ران و دس��ت اندرکاران نشر می خواهم 
اگر پیش��نهاد و نظری دارند ارائ��ه کنند. قباًل هم 
بحثهایی در دولت درباره سینما مطرح شد که طی 
آن، شورای عالی سینما، به ریاست رئیس جمهور 
ایجاد ش��د و در بحث کتاب نی��ز این حمایت ها 
وجود دارد. یادآوری می ش��ود نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی، در اصالح قان��ون حمایت از 
حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، محدودیت 

زمان��ی از حقوق مادی آثار مؤلفان را برداش��تند. 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در بررسی 
ط��رح اص��الح م��اده 12 قانون حمای��ت حقوق 
مولف��ان و مصنف��ان و هنرمندان مص��وب 13۴8 
مق��رر کردند حقوق مادی پدی��د آورنده موضوع 
این قان��ون به موجب وصایت ی��ا وراثت، منتقل 
می ش��ود و اگر وارثی وجود نداش��ته باشد یا بر 
اثر وصایت به کس��ی منتقل نشده باشد، به منظور 
اس��تفاده عمومی در اختیار حاکم اسالمی یا ولی 

فقیه قرار خواهد گرفت. 
پیش از این، در متن تهیه ش��ده طرح محدودیت 
زمانی برای استفاده از حقوق مادی پدید آورندگان 
در نظر گرفته شده بود و محدوده زمانی آن تا 50 
س��ال پس از مرگ پدید آورنده تنظیم ش��ده بود 
اما با اخطار قانون اساس��ی که از س��وی حسینی 
دولت آبادی، نماینده برخوار و عضو کمیس��یون 
فرهنگی مجلس مطرح ش��د مجل��س، این اخطار 
قانون اساسی را وارد دانست و محدودیت زمانی 

50 سال برداشته شد.
 این اخطار قانون اساس��ی، به این جهت که مدت 
50 س��ال را مغایر شرع می دانست، در مجلس به 

رأی گذاشته شد. 
در ط��رح اولیه در ص��ورت نب��ود وارث حقوق 
م��ادی اثر به منظور اس��تفاده عموم��ی در اختیار 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی قرار می گرفت 
ام��ا نمایندگان بر اس��اس اخطار قانون اساس��ی، 
اختی��ار اس��تفاده از حقوق م��ادی را مغایر قانون 
دانس��تند، بنا بر این اس��تفاده از حق��وق مادی اثر 
 مؤل��ف در اختیار حاکم اس��المی ول��ی فقیه قرار 

می گیرد.

یك منتقد، گفت: اس��تقبال مردم از این مجموعه 
و دو مجموعه جذاب دیگر س��یما، مثل س��ریال 
»تاوان« و »زیر هش��ت«، ثابت کرد که در صورت 
وج��ود یك اثر دیدني ، اس��تقبال از ش��بکه هاي 
ماه��واره اي فارس��ي زب��ان، کاه��ش مي یاب��د و 
ای��ن آم��وزه و سرمش��ق کوچک��ي در تقاب��ل با 
 تج��اوز ام��واج مزاح��م و نانجیب ماه��واره اي 

نیست! 
پژمان کریمي، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان 
س��ینماي ای��ران، در گفتگ��و با ف��ارس در مورد 
سریال »فاصله ها« ساخته )حس��ین سهیلي زاده(، 
اظهار داشت: سریال »فاصله ها«، یك نمونه دیگر 
موفق از مجموعه هاي تلویزیوني موفق خانوادگي 

است. 
مجموعه اي که توانس��ت، در همان قس��مت هاي 
نخس��ت خود ب��ه عنوان اث��ري کام��اًل جدي و 
 ج��ذاب، در پی��ش نظ��ر مخاط��ب خودنمای��ي 

کند. 
وي در ادام��ه تأکی��د ک��رد: س��ریال »فاصله ها«، 
روای��ت ش��کاف اعتقادي و باوري در دو نس��ل 
اس��ت که کاماًل روش��ن، ملموس و ب��ا پرهیز از 
مصلحت س��نجي هاي بي اهمیت، ش��کل پذیرفته 
اس��ت. کریم��ي تصریح ک��رد: محس��ن )دانیال 
حکیم��ي( پدري اس��ت که در نبود همس��رش، 
ت��الش مي کند دو فرزند ج��وان و نوجوان خود 
 را مبتن��ي ب��ر آموزه هاي اس��المي، ب��ار آورد اما 
به س��بب ش��یوه نامطل��وب تربیتي، نب��ود مادر، 
تأثیرات خانوادگي و محیطي، به موفقیت نرسیده 
چنان که آثار مثبت تربیتي را بر فرزند ارشد خود 

شاهد نیست. 
ای��ن منتق��د، در ادامه  گفت: س��عید )ش��اهرخ 
اس��تخري( پسر بزرگ محس��ن )دانیال حکیمي( 
مایل اس��ت به ش��یوه جوان��ان تاب��ع اقتضائات 
روز رفت��ار  کن��د و مس��تقل ظاه��ر ش��ود اما در 
 این مس��یر، ب��ا مش��کالتي خودس��اخته روبرو 

مي شود. 
باید گفت، ناتواني »محسن« در تربیت فرزندان و 
درد سرهاي خانوادگي و اجتماعي »سعید«، کاماًل 
بر اس��اس رابط��ه علت و معلولي ش��کل یافته و 
همین ویژگ��ي از مجموعه تلویزیوني »فاصله ها« 

اثري پذیرفتني ساخته است.
وي در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: به ط��ور مثال: 
خودخواهي کودکانه »س��عید« به آنجا مي رس��د 
ک��ه وي ب��راي کمك نخواس��تن از پ��در، رو به 

رباخواري مي آورد تا به نوعي اتکا به نفس خود 
را نیز به اثبات برساند. مي بینیم که در تشریح این 
بخش از ماجراي »س��عید«، تا چه اندازه نویسنده 
بر پایه رابطه اي منطقي و علت و معلولي، آشکار 

شده است. 
کریم��ي در ادامه افزود: خوش��بختانه نویس��نده 
)مس��عود بهبهاني نیا( در کار پي ریزي داستان هاي 
حاش��یه اي، مثل داس��تان زندگي توأم با شکست 
فره��اد )حس��ن جوهرچ��ي( نی��ز موف��ق وارد 
می��دان ش��ده و متناس��ب با خوي س��طحي نگر، 
وي،  کین��ه اي  و  گری��ز  منط��ق  و  احساس��ي 
 اتفاق ه��ا و رون��د داس��تان را به درس��تي عمل 

کرده است. 
او گف��ت: »حس��ین س��هیلي زاده« در کارگرداني 
مجموع��ه تلویزیون��ي »فاصله ها« نی��ز ثابت کرد 
هنرمندي اس��ت که رس��انه و مخاطب تلویزیون 
را به خوبي مي شناس��د و به بایستگي هاي رسانه 
مل��ي و اقتضائ��ات کار تلویزیوني کاماًل مس��لط 

 

است. 
او ح��اال مي تواند به عن��وان کارگرداني صاحب 
س��بك مدعي ش��ود. انتخ��اب زوایاي درس��ت 
دوربین )از حیث تأثیرگذاري بیش��تر بر مخاطب، 
ایجاد ضرباهنگ س��ریع، روایت س��اده و به دور 
از تکل��ف( از ویژگي هاي حس��ین س��هیلي زاده 
اس��ت. این منتقد در ادامه به ضعف هاي س��ریال 
»فاصله ها«، نیز اشاره کرد و افزود: اما در میان این 
ویژگي ها طرح مس��ائل علمي و دیني، با لحن و 
حالت مستقیم - مانند صحنه »مذمت رباخواري« 
 ب��ه س��اختار و مس��یر انتق��ال پیام، صدم��ه زده 

است. 
خاط��ر گفتگ��و  ای��ن  پای�����ان  در   کریم��ي، 

نش��ان کرد: باید تأکید کنم ک��ه در این مجموعه 
دانیال حکیمي )محس��ن( نمون��ه اي از بازي هاي 
 خوب در نقش شخصیت هاي آرام اما رو به تنش 

است.
 اس��تقبال مردم از این مجموع��ه و دو مجموعه 
جذاب دیگر س��یما، مثل س��ریال »تاوان« ساخته 
»ش��هرام شاه حس��یني« و »زیر هش��ت« س��اخته 
در ص��ورت  ک��رد  ثاب��ت  مق��دم«،  »س��یروس 
وجود ی��ك اثر دیدني، اس��تقبال از ش��بکه هاي 
 ماه��واره اي فارس��ي زبان کاهش مي یاب��د و این 
ب��ا  تقاب��ل  در  کوچک��ي،  سرمش��ق  و  آم��وزه 
 تج��اوز ام��واج مزاح��م و نانجیب ماه��واره اي 

نیست!

نام پدر: علیمراد     متولد: 1358    تاریخ شهادت: 13۷9/8/2۴ محل شهادت: جنوب کشور منطقه حسینیه
فرازهایی از زندگی نامه شهید:

ش��هید مهرداد مرادپور در س��ال 1358 در روستای راستاب چش��م به جهان گشود و دوران کودکی و 
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی خود را در همان روس��تا س��پری کرد و بعد از آن برای ادامه تحصیل به 
ش��هرکرد رفت و تحصیالت خود را تا دیپلم ادامه داد. س��پس به خدمت مقدس سربازی اعزام شد و 
بعد از گذراندن دوره آموزشی، به لشکر 92 زرهی اهواز منتقل شد و در تاریخ 13۷9/8/2۴ در منطقه 

حسینیه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.

شهید مهرداد مرادپور
روزی بود...

ارشاد با طرح مجلس، برای اصالح قانون حمایت از 
حقوق مؤلفان مخالف است

عکس روز

»فاصله ها«؛
اثري موفق، در تقابل با امواج نانجیب و مزاحم

فرماندار اصفهان با بیان این که 855 طرح فرهنگي در 
شهر اصفهان دریافت شده است، گفت: براي اجراي 
این طرح ها به اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال نیاز 
است. به گزارش موج، مظفر حاجیان در جلسه شوراي 
اداري ش��هر اصفهان با اشاره به این که سند راهبردي 
اس��تان پس از تصویب 88 میلی��ارد بودجه فرهنگي 
تدوین شده است، اظهار داشت: پس از اعالم فراخوان 
طرح هاي فرهنگي توسط استانداري، تعداد 855 طرح 
قابل قبول، در ش��هر اصفهان دریافت شده است. وي 
اف��زود: در صورت��ي که کانون هاي مس��اجد و دیگر 
دستگاه هاي بخش فرهنگي استان، برخي طرح ها را با 
استفاده از بودجه هاي داخلي و به صورت مشارکتي 
انجام دهند، طرح هاي مناسبي، در سطح شهر اصفهان 
اجرا خواهد ش��د. فرماندار اصفهان با بیان این که 20 
درصد از بودجه فرهنگي استان، به کانون هاي مساجد 
و حوزه هاي علمیه اختصاص یافته است، گفت: باید 
برنامه ری��زي دقیق، پیرامون اختص��اص ۷0 درصد 
باقیمانده، به بخش هاي مختلف انجام شود. وي با بیان 
این که اجراي 855 طرح دریافت شده، به 2 هزار میلیارد 
ریال بودجه نیازمند است، ادامه داد: طرح هاي دریافتي 
به کارگروه فرهنگ استان ارسال شده، و طرح هایي که 
داراي توسعه بیشتري در سطح استان باشند به تصویب 

خواهند رسید.

فرماندار اصفهان:
855 طرح فرهنگي در شهر 
اصفهان دریافت شده است

داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.

با نور نوشتند به پیشانی خورشید
                ماهی که جهان منتظرش بود درخشید

روابط عمومی روزنامه زاینده رود


