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در می��ان علمای ط��راز اول 
عالم��ه  ای��ران  در  اس��الم 
»محم�دباق��ر مجلس��ی« از 
امتیازات خاص��ی برخوردار 
اس��ت. عالم����ه بزرگ��وار 
مجلس��ی از خان��دان علم و 

تقوا است... 
جامعه/ صفحه3 

رهبر معظم انقالب اسالمي:
 اگر تهديد نظامي عملي شود، ميدان مقابله 
ملت ايران فقط منطقه ما نخواهد بود

آغازي نو براي ملت ايران
امروز، شروع سوختگيري 
نيروگاه بوشهر

در حاشيه رودخانه بهشت آباد 
اردل؛

كارگاه هاي پرورش ماهي 
غيرمجاز تخريب مي شود

عالمه مجلسي؛ ستاره اي درخشان 
 در آسمــان علم و اجتهــاد 

جهان اسالم

فرماندار شهرس��تان اردل گفت: كارگاه هاي پرورش 
ماه��ي غیرمج��از در حاش��یه رودخانه بهش��ت آباد 
 تخریب مي ش��ود. به گ��زارش فارس از ش��هركرد، 
»فیروز خس��روي« در جلسه شوراي حفاظت منابع 
آب با اشاره به مشكالت موجود در سطح كارگاه هاي 
پ��رورش ماهي در این شهرس��تان اظهار داش��ت: با 
توجه به اح��داث كارگاه هاي غیرمجاز در حاش��یه 
رودخانه بهشت آباد الزم است؛ تا ابتدا به كساني كه 
 ماهي بازاري در كارگاه خود دارند از س��وي شركت 
آب منطقه اي، اخطار داده ش��ود و پس از برداش��ت 

تخریب شوند. 
وي افزود: این در حالي ا س��ت كه براي كس��اني كه 
در كارگاه ماه��ي ندارند و در ح��ال احداث كارگاه 
 غیرمجاز هس��تند در اس��رع وقت حكم تخریب از 
 مقام هاي قضایي اخذ و تخریب مي شوند. خسروي 
بر ضرورت اتمام مطالعات طراحي سایت آبزي پروري 
در حاشیه رودخانه بهشت آباد تأكید كرد و گفت: بر 
همین اس��اس الزم اس��ت تا اداره ش��یالت استان با 
مشاور حاشیه رودخانه بهشت آباد قرارداد منعقد كرده 
و ظرف مدت 2 ماه نسبت به مطالعه و طراحي سایتي 
 در آن محل اقدام نماید، سپس مجوزات قانوني صادر 

شود.
فرماندار شهرس��تان اردل از آب منطقه اي خواست 
كه لیس��ت افراد داراي كارگاه غیرمجاز در حاش��یه 
 رودخانه بهش��ت آباد را به فرمانداري ارائه دهد. وي  
افزود: در غیر این صورت با اخذ حكم تخریب از مقام 
هاي قضایي كارگاه هاي غیرمجاز در حال احداث، به 
سرعت تخریب مي شوند. وي تصریح كرد: با توجه به 
اینكه مطالعات چشمه كارخانه ) انجیر( توسط مشاور 
انجام ش��ده و براي اجرا نیاز به اعتبار دارد، بر همین 
اساس تا تأمین اعتبار مورد نیاز براي اجراي مطالعات 

در روستاي كري، هیچگونه مجوزي صادر نشود.

»س��ید احمد امامیه« در گفتگو 
م��ا تصری��ح   ب��ا خبرن��گار 
كرد: در سال جاری 20 مدرسه 
هی��أت امنای��ی به م��دارس 
 هی��أت امنای��ی اضافه ش��ده 

است.
وی افزود: مدارس هیأت امنایی از س��ال 83 راه اندازی و تأسیس 

شد...
شهرستان/ صفحه4

نمایش��گاه سراس��ری ناشران كش��ور ش��هریور  ماه امس��ال در 
ش����هركرد مرك����ز اس��ت��ان چهار مح��ال و بختی��اری برگزار 

می شود. 
ایرن��ا، مدیركل  به گ��زارش 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 
چهارمح��ال و بختی��اری در 
فرهن��گ  ش��ورای  جلس��ه 
اس��ت��ان  ای��ن   عموم����ی 

گفت: این نمایشگاه با حضور400 ناشر برگزیده كشوری...
فرهنگ و هنر/ صفحه8 

 نمايشگاه سراسري كتاب 
در شهركرد برگزار مي شود

اضــافه شدن 20 مــدرسه هيأت 
امنايي در شهــر اصفهــان

خبرهای خوش شهردار اصفهان به اهالی خيابان فروغی 

اولین خط تراموا،  به خیابان فروغی 
پا می گذارد 

صفحه 2

آگهي مناقصه عمومي

شركت انتقال گاز ايران )منطقه دو عمليات انتقال گاز( در نظر دارد محوطه سازي 
منازل مجتمع تأسيسات تقويت فشار گاز دهق را از طريق مناقصه عمومي واگذار 
نمايد. جهت كسب اطالعــات بيشتر از شرايط مناقصه و متقاضيان به سايت هاي 

اينترنتي زير مراجعه فرمائيد.

اصالحيه

در آگهي تجديد مزايده )اجاره( شركت عمران شهر جديد فوالدشهر كه در تاريخ هاي 

دوشنبه 89/5/11 و چهارشنبه 89/5/13 چاپ گرديدند شماره آگهي 4724/1/ص 

درست است كه بدينوسيله اصالح مي گردد.
شركت عمران شهر جديد فوالدشهر

شماره 87390012

تاريخ انتشار نوبت اول: 89/5/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/5/30

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز
م الف/ 7203

WWW.SHANA.IR  

WWW.NIGC-NIGTC.IR

WWW.NIGC-DIST2.IR

شركت انتقال گاز ايران
منطقه دو عمليات انتقال گاز

نوبت دوم

تاريخ و محلهاي فروش اسناد مناقصه: از 89/5/23 لغايت 89/6/3 با ارائه معرفينامه به آدرس: اصفهان 
چهارباغ باال، شركت برق منطقه اي اصفهان، شركت مهندسين دانشمند تلفن: 0311-6251777

مبلغ خريد اسناد مناقصه: 500/000 ريال واريز شده به حساب سيباي0103189597005 بانك ملي 
شعبه چهارباغ باال اصفهان به نام شركت مهندسين دانشمند

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي در وجه شركت برق منطقه اي اصفهان با مبالغ 
فوق 

مهلت تحويل پاكات مناقصه: حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 89/6/15
محل تحويل پاكات مناقصه: اصفهان – خيابان چهارباغ باال – دبير خانه شركت برق منطقه اي اصفهان

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 89/6/15 – سالن كميسيون 
معامالت ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه اي اصفهان

شرايط مناقصه:
1- هر پيشنهاد دهنده مي تواند در يك يا دو گروه شركت نمايد.

2- به پيشنهاد هايي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك 
شخصي و نظاير آن و پيشنهاد هايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
3- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمناً مي توانيد اين آگهي را در سايتهاي اينترنتي زير مشاهده كنيد.
                 www.erec.co.ir     http://iets.mporg.ir      www.tavanir.org.ir

آيا مي دانيد عمر المپ كم مصرف 8 برابر المپهاي معمولي است؟

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 890/1004 )نوبت دوم(
شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه اي اصفهان

اعتبارشرايط و الزامات مناقصهمبلغ تضمينموضوع مناقصهشماره مناقصه 

 890/1004

گروه الف: تسطيح زمين، تأمين مصالح 
و ديوار كشي پستهاي 63/20 كيلوولت 

آتشگاه، رباط، كاشان 7

 214/000/000
ريال 

رتبه 5 ساختمان از معاونت برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي رياست جمهوري

- داشتن ظرفيت خالي و سابقه انجام 
گواهي حسن  ارائه  با  مشابه  كار  سه 

سابقه 

عمراني

گروه ب: تسطيح زمين، تأمين ديوار پيش 
ساخته و ديوار كشي پستهاي 63/20 
كيلوولت جالل آباد و مورچه خورت

 199/000/000
ريال 

غير 
عمراني

روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان
م الف/ 6822
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بر اس��اس تح��والت دهه ه��ای اخیر 
اقتصاد چین و تالش این كش��ور برای 
ق��رار گرفت��ن در صدر ق��درت های 
اقتصادی جهان، چال��ش های جهانی 
پیش روی این كش��ور را می توان در 

قالب سه نكته طبقه بندی كرد:
ابتدا باید وس��عت عظیم اقتصاد چین 
را در مقایس��ه با قدرت اقتصادی این 
كشور در نظر گرفت. قدرت اقتصادی، 
مطابق نظر اغلب كارشناسان اقتصادی 
و سیاس��ی، همیش��ه ناش��ی از اندازه 
اقتصاد نیس��ت. اقتصاد چین در نتیجه 
سرمایه گذاری تولید كنندگان اروپایی، 
 امریكای��ی و چن��د ملیتی مش��تاق به 
بهره مندی از مزی��ت پایین بودن نرخ 
دس��تمزد و باال بودن نرخ سود در این 
كش��ور، رشد به سزایی كرده است. اما 
اكنون مسئوالن این كشور با مشكالتی 
در كنترل نرخ دس��تمزد و هزینه های 
زندگی در این كش��ور مواجه شده اند. 
از س��وی دیگر علیرغم رشد چشمگیر 
مؤسسات آموزشی و حرفه ای در این 
كشور، این مؤسسات از لحاظ نوآوری 
پیشرفت اندكی نسبت به مراكز آموزش 
كشورهای پیشرفته جهان حاصل كرده 
اند. مس��ئله بعدی پی��ش روی اقتصاد 
چین، وابس��تگی ش��دید این كشور به 
منابع انرژی جهان اس��ت. اقتصاد این 
كشور به شدت به سنگ آهن، گوشت 
و گندم اس��ترالیا و نفت و گاز سودان 
و معادن آفریقای جنوب��ی، خاورمیانه 
و امری��كای جنوب��ی وابس��ته اس��ت. 
رهبران چین می دانند كه براي داشتن 
رش��د اقتصادی پایدار، نیازمند امنیت 
بخش��یدن به تأمی��ن منابع م��ورد نیاز 
اقتصاد كشور خود و حفظ میزان تولید 
ناخالص داخلی كشور هستند. رهبران 
این كش��ور اقدامات��ی از جمله ایجاد 
ش��ركت های دولت��ی و صندوق های 
ذخیره ارزی را برای انجام امور بانكی، 
سرمایه گذاری و توسعه انرژی را طی 
10 س��ال گذش��ته به كار گرفته اند تا 
منافع ملی خ��ود را با تغییرات قدرت 

در جامعه بین الملل تطبیق دهند. چرا 
كه رش��د اقتصادی چین باید همیش��ه 
ب��ا س��رمایه های داخلی این كش��ور 
مطابق��ت نماید تا بتوان��د 350 میلیون 
 نفر قشر متوسط جامعه خود را كنترل 

كند.
نكت��ه س��وم، افزایش ق��درت نظامی 
چین طی 25 س��ال گذشته در اثر رشد 
اقتصادی قدرتمند این كش��ور اس��ت. 
سیاس��تگذاران نظامی چین نمی دانند 
كه تا چه حد بای��د قدرت نظامی این 
كش��ور را در توازن با رش��د و قدرت 
اقتصادی آن تقویت نمایند تا در مقابل 
قدرت نظامی كش��ورهای همس��ایه از 
جمل��ه: روس��یه، ژاپن و ك��ره جنوبی 

مصون بمانند. 
از هم��ه مهمت��ر این اس��ت كه نس��ل 
جدید سیاستمداران چین باید در فكر 
مقابل��ه با دخالت ه��ای نظامی امریكا 
در منطقه آس��یا و اقیانوسیه نیز باشند. 
از س��وی دیگر علیرغ��م تالش های 
مس��تمر امری��كا ب��رای ایج��اد توازن 
قدرت در ش��مال ش��رق آس��یا، چین 
نیز تمای��ل ویژه ای ب��ه حفظ قدرت 
خود در ای��ن منطقه دارد، ولی ترجیح 
می ده��د به جای رویارویی با آمریكا، 
از حضور این كشور در آبهای اطراف 
خود بهره امنیتی كس��ب كند. از لحاظ 
تجاری، صادرات و سرمایه گذاری در 
 شرق آس��یا، )اقیانوس هند و نقاط فرا 
و  نیروه��ا  حض��ور  ای(،  منطق��ه 
ایجاد  امریكای��ی، موجب  پایگاه های 

امنیت برای چین می شود.
در نتیجه چین باید ابتدا تعادل اقتصادی 
داخلی خود را با رشد اقتصادي اش در 
عرصه جهانی تطبیق دهد و س��پس با 
مدرنیزه كردن مراكز آموزشی و ایجاد 
ن��وآوری، باعث تح��ول اقتصاد خود 
ش��ود و در نهای��ت ب��ا تقویت قدرت 
ماهواره ای، سیس��تم های الكترونیک، 
اس��تراتژی هس��ته ای و توان نظامی، 
 خ��ود را از حصار امنیتی امریكا خارج 

سازد.

مـروري   بـر  چـالش  جهـاني  چيـن

ايراننصف النهار

ش��هردار اصفه��ان گفت: ب��ا توجه به 
این كه خیابان فروغ��ی از معابر اصلی، 
مركزی و قدیمی محس��وب می ش��ود 
در این راس��تا اولین خ��ط تراموای این 
كالنشهر از این محور عبور می كند. به 
 گزارش ایمنا، »سید مرتضی سقاییان نژاد«
در حاش��یه دیدارنم��این��دگان اهال��ی 
ف�روغی در خصوص تقدیر از تعطیلی 
 ماه��ی فروش��ان ای��ن خیاب��ان اظهار 
داش��ت: س��اماندهی مش��اغل مزاحم 
شهری از وظایف ش��هرداری به شمار 
می رود ام��ا  می بایس��ت ارگان های 
مربوط��ه ب��ه خص��وص اس��تانداری، 
صن��وف و مدیریت ش��هری  با تعامل 
و هم��كاری یكدیگ��ر این مه��م را به 

سرانجام برسانندتا شاهد آرامش در مناطق مختلف 
ش��هر باشیم. وی با اش��اره به وجود مشاغل مزاحم 
متعدد در سطح ش��هر تصریح كرد: در حال حاضر 
وجود مش��اغل مزاحم در گوشه و كنار شهر آرامش 
 همه را بهم ریخته است كه  می توان به كارگاههای 
موزاییک س��ازی در منطقه دو، مراكز طالسازی در 
هسته مركزی شهر و شركت های شارژ گاز در مناطق 
حاشیه ای شهر اش��اره كرد كه در حال حاضر برای 
مردم این كالنشهر معضالت و مشكالتی را ایجاد كرده 
بنابراین الزم است با هماهنگی نهادهای مربوطه این 
مشاغل از مناطق مسكونی به خارج از شهر انتقال یابند 
تا خدمات رسانی اصولی، متوازن و پایدار و براساس 
عدالت برای مردم در سراسر شهر ایجاد شود.وی به 
تعطیلی ماهی فروشان خیابان ف��روغی اشاره و بی�ان 
كرد: از  سال ه�ای گذشته اهالی این خیابان  نارضایتی  

خود را از وجود ماهی فروش��ان  اعالم نمودند و با 
پیگیری های متوالی  شهرداری حكم قضایی الزم را 
اخذ و  نهایتاً كمیسیون بند20 موفق به ایجاد شرایط 
الزم ب��رای صدور رأی تأیید مزاحمت و اجرای بند 
20 ماده 55 قانون شهرداری، از عرضه  ماهی در این 

واحدهای صنفی جلوگیری شد. 
ش��هردار اصفهان  با بیان اینكه بازاره��ای روز مواد 
پروتئین��ی )تمدن، حجت و س��روش( برای عرضه  
ماهی تازه با ش��رایط اس��تاندارد و كیفیت و قیمت 
 مناس��ب به ش��هروندان در نظر گرفته ش��ده است 
افزود: ماهی فروش��ان خیابان فروغی به این بازارها 
انتقال می یابند همچنین تمهیدات الزم جهت جلب 
رضایت ماهی فروش��ان صورت گرفته است. وی با 
ابراز خرس��ندی از ایج��اد آرامش در خیابان فروغی 
خاطرنشان كرد: عالوه بر این  كه مراكز عرضه ماهی 
در خیابان فروغی باعث سلب آرامش اهالی این خیابان 

شده بود از لحاظ بهداشتی نیز بر اساس 
نظرات كارشناس��ان مشكالت متعددی 
نیز به همراه داش��ت كه خوشبختانه با 
تعطیلی این مشاغل شاهد شعف وسرور 
ش��هروندان والیتمدار و قدیمی ش��هر  
بودیم. سقاییان نژاد خیابان فروغی را از 
معابر  اصلی، مركزی، قدیمی و عجین 
با ارزش های انقالب اس��المی  دانست 
و اذعان داشت: ش��هرداری برای رفاه و 
آسایش شهروندان این منطقه طرح های 
ترافیك��ی مختلف��ی را ب��ا هماهنگ��ی 
استانداری، نیروهای انتظامی از جمله یک 
طرفه كردن  این خیابان به اجرا در آورده 
است. وی  از راه اندازی اولین خط تراموا 
از خیابان پاسداران تا میدان شهدا خبر داد 
و تأكید كرد: به منظور كاهش آلودگی شهر اصفهان 
و ترافیک سنگین در این ش��هر، راه اندازی تراموا از 
 ایس��تگاه  پاس��داران در خیابان ام��ام خمینی)ره( تا 
 میدان جمهوری و از این میدان تا ش��هدا با عبور از 
خیابان فروغی به تصویب شورای عالی ترافیک رسیده 
است. شهردار اصفهان با بیان اینكه این طرح با رعایت 
كلیه امور زیست محیطی و اصول ایمنی و استانداردهای 
فنی و با لحاظ كلیه امور رفاهی برای مس��افران این 
وسیله حمل و نقل عمومی صورت خواهد گرفت، 
یاد آور شد: شهرداری اصفهان اولین خط تراموا را  به 
 منظور كاهش بار ترافیكی درون شهری و تسهیل در 
 رف��ت و آم��د، به خص��وص در مح����ور فروغی  
راه اندازی خواهد كرد. همچنین دسترس��ی آسان به 
ایستگاههای  شمال- جنوب  مترو از اه�داف اجرای 

این طرح می باشد.

خامن��ه ای  ا...  آی��ت  حض��رت 
 درب��اره تهدی��د نظامی امری��كا تأكید 
كردند: بعید اس��ت آنه��ا این حماقت 
را انجام دهن��د اما همه بدانند اگر این 
تهدید عملی ش��ود میدان مقابله ملت 
ای��ران فقط منطقه ما نخواهد بود بلكه 
این مقابله، میدان گسترده تری خواهد 
داشت. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب 
اس��المی، حضرت آیت ا... خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار 
مس��ئوالن و كارگ��زاران نظ��ام ضمن 
تبیین سیاست های جمهوری اسالمی 
در مس��ائل مهم داخل و خارجی، ماه 

رمضان را فرصتی بی بدی��ل برای توبه و طهارت 
و خل��وص و توجه به ابعاد اجتماعی و سیاس��ی 
تقوا دانس��تند و با تأكید ویژه بر ضرورت وحدت 
و همدلی افزودند: وحدت مس��ئوالن یک فریضه 
مهم اس��ت و تعمد در بر هم زدن آن، خالف شرع 

به شمار می رود.
رهبر انقالب اسالمی تالش برای گسترش عدالت 
در هم��ه ابعاد را از باالترین ابعاد تقوا دانس��تند و 
افزودند: عدالت قضایی، اجرایی، اجتماعی،عدالت 
در تقسیم منابع و فرصت ها و عدالت در گزینش 
اف��راد، از جمل��ه مصداق های عدال��ت در مفهوم 
حقیقی آن اس��ت. حض��رت آی��ت ا... خامنه ای، 
جلوگیری از خش��می كه موجب انحراف در فكر 
و عمل می ش��ود را از دیگر ابعاد تقوا دانس��تند و 
با اشاره به اهمیت مقابله و مهار اختالف افكنی ها 
افزودن��د: عده ای در ح��ال آت��ش افروزی های 
سیاس��ی میان جناح ها و عناصر مختلف جناح ها 
هس��تند و مقابله با این تحركات، از مصادیق بارز 

تقوای الهی است.
رهب��ر انقالب اس��المی با تأكید مج��دد بر جذب 
حداكث��ری و دفع حداقلی به عنوان یک سیاس��ت 
اصولی و اساس��ی افزودند: البته میزان و معیار این 
كار اصول و ارزشهاست اما باید توجه كرد كه ایمان 
اشخاص درجات متفاوتی دارد و باید كسانی را كه 
جزو مجموعه بوده اند اما بر اثر اش��تباه یا غفلت، 
كنار افتاده اند با نصیحت و داللت به راه برگرداند. 
رهب��ر انقالب اس��المی، روزه را یک عمل جمعی 
خواندند و خاطرنشان كردند: اگر همه كسانی كه بر 
سر سفره پربركت رمضان جمع هستند یعنی ملت 
ایران و دیگر ملل اسالمی، از این فرصت الهی برای 
توبه و بازگشت به خدا استفاده كنند، مسائل داخلی 

و مشكالت امت اسالمی عالج خواهد شد.
رهب��ر انق��الب اس��المی در بخ��ش دیگ��ری از 

 سخنانش��ان، توج��ه ب��ه واقعی��ات موج��ود در 
جبهه بن��دی میان ملت ایران و جبهه اس��تكبار را 
برای تحلیل صحیح مس��ائل داخل��ی و خارجی، 
 مهم خواندن��د و افزودند: تأم��ل در واقعیات این 
جبهه بندی 32 ساله، نشان می دهد كه ملت ایران 
و جمهوری اس��المی »همان راه و اصول و اهداف 
انقالب و امام« را ادامه داده اس��ت اما جبهه مقابله 
دچار تغییراتی ش��ده است. ایش��ان رو به ضعف 
بودن جبهه دشمنان ملت ایران و حركت صعودی 
جمهوری اس��المی را دومی��ن واقعیت قابل توجه 
خواندند و افزودند: اگرچه جبهه مقابل جمهوری 
اس��المی، خود را در دروغی بزرگ جامعه جهانی 
می خواند اما تنها رژیم صهیونیستی و امریكا، محور 
این جبهه هس��تند. حضرت آیت ا... خامنه ای در 
تشریح دالیل و مصادیق روند رو به ضعف جبهه 
دشمنان ملت ایران، محروم بودن رژیم صهیونیستی 
و امریكا از هر گونه عقبه مردمی در جهان را مورد 
اش��اره قرار دادند و افزودند: نفرت ملتها از این دو 
رژیم، ناكامی آنها در حوادث نظامی سالهای اخیر 
در عراق و افغانس��تان و فلسطین، گرفتار آمدن در 
ركود اقتصادی س��نگین، ناكامی در سیاست های 
خاورمیانه ای در سوریه و لبنان و فلسطین، كاهش 
اعتماد به نفس مس��ئوالن امریكایی و اس��رائیلی و 
عاجز ماندن امریكا در تصمیم گیریهایی مانند: ادامه 
اشغال یا خروج از عراق و افغانستان، از نمودهای 

روند رو به تزلزل جبهه دشمنان ایران است.
رهب��ر انق��الب همچنین در تصری��ح دالیل روند 
صعودی جمهوری اسالمی، به پیشرفتهای مختلف 
در عرصه ه��ای علمی – فناوری اش��اره كردند و 
افزودند: عالوه بر حركت درخشان در عرصه های 
مختل��ف، از لحاظ اجتماع��ی و معنوی نیز، ملت 
ایران از روحیه ملی باالیی برخوردار است و اصل 
حضور 40 میلیونی در انتخابات سال گذشته نشان 
دهنده شور و نشاط اجتماعی و سیاسی در كشور 

است. 
رهبر انقالب اس��المی، با تأكید 
 بر ض��رورت »فك��ر و تدبیر و 
برنامه ریزی« در مقابله با جبهه 
دشمن خاطرنشان كردند: آنها نیز 
در مقابل ما برنامه ریزی دارند و 
ما باید دست در دست یكدیگر و 
متكی بر عقل و خرد و شجاعت 
 در این میدان، همچنان به پیش 

برویم. 
حضرت آی��ت ا... خامنه ای در 
تشریح برنامه های بیگانگان، به 
نظامی،  اقتصادی،تهدید  فش��ار 
جن��گ روانی و ایج��اد اختالل 
سیاس��ی و خراب��كاری در داخل اش��اره كردند و 
افزودند: امریكایی ه��ا در كنار همه این برنامه ها، 
یعن��ی تحریم و تهدید و قطعنام��ه، بحث آمادگی 

برای مذاكره را نیز مطرح می كنند.
حضرت آی��ت ا... خامنه ای، وح��دت و همدلی 
را تكیه گاه اساس��ی ملت و نظام در ادامه حركت 
مقتدرانه انقالب اس��المی دانستند و برای تشریح 
اهمی��ت این موضوع تأكید كردند: اتحاد و همدلی 
مس��ئوالن كش��ور یک فریضه اس��ت و تعمد در 
مخالفت با آن، به خصوص در سطوح باال خالف 
ش��رع اس��ت. ایش��ان با اش��اره به تالش دشمنان 
 ب��رای تبدیل اختالفات كوچک به مس��ائل بزرگ 
افزودند: اختالف نظر دولت و مجلس در مس��ائل 
مختلف فاجعه نیس��ت بلكه تبدی��ل این اختالف 
س��الیق به شكافهای غیرقابل اصالح و زخم های 
غیرقابل عالج، خطایی بزرگ است. رهبر انقالب 
اس��المی در همین زمینه افزودند: از چندی قبل از 
ش��ورای نگهبان خواس��ته ایم در مواردی كه میان 
مجلس و دولت محل گفتگو و مناقشه است وارد 
شده تا با مشخص شدن حدود اختیارات و وظایف 
مس��ائل حل شود و تفكیک قوا كه از اصول قانون 
اساسی است تحقق پیدا كند. ایشان حفظ و تمسک 
مس��تمر به اصول و بازی نكردن در زمین دش��من 
 را م��ورد تأكید مجدد ق��رار دادند و خاطرنش��ان 
كردند: دش��من درصدد بی اعتم��اد كردن مردم به 
مسئوالن است و هیچكس نباید به گونه ای سخن 
 بگوید كه مردم به دولت، مجلس و قوه قضایی بدبین 
ش��وند. رهبر انقالب اسالمی همچنین زیر سئوال 
ب��ردن بی دلی��ل آماره��ای ارائه ش��ده از س��وی 
دس��تگاه های مس��ئول را مورد انتقاد ق��رار دادند 
و خاطرنش��ان كردند: باید از ای��ن گونه كارهایی 
 ك��ه اعتماد م��ردم را تضعیف می كن��د خودداری 

كرد.

مرحله مقدماتی راه اندازی نیروگاه بوشهر امروز با 
حضور هیأت روسی به سرپرستی »سرگئی كرینكو« 
مدی��ركل روس اتم )به عنوان مجری طرح نیروگاه 
بوشهر( و »علی اكبر صالحی« معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عملیاتی می شود. 
این مرحله  عبارت است از انتقال سوخت هسته ای 
مورد نیاز راكتور نیروگاه به استخر همجوار راكتور 
ت��ا پس از مدتی از اس��تخر به قل��ب راكتور منتقل 
ش��ده و نیروگاه ش��روع به تولید برق كند. به گفته 
رئیس نیروگاه اتمی بوشهر و به نقل از ایرنا، بعد از 
اینكه مرحله سوخت گذاری در نیروگاه بوشهر به 
 اتمام رس��ید، این نیروگاه وارد تست های فیزیكی، 
تس��ت ه��ای راه ان��دازی فیزیكی و تس��ت های 

حداقل قدرت خواهد ش��د. در ابت��دا، این نیروگاه 
 ب��ا 50 درصد و بعد ب��ا 75 درصد قدرت نامی كار 
می كند و امیدواریم تا آخر س��ال ب��ه 100 درصد 
قدرت نامی این نیروگاه دست پیدا كنیم. در همین 
 راستا وزیر امور خارجه روسیه با حمایت از همكاری 
هسته ای با جمهوری اسالمی ایران ابراز عقیده كرد: 
راه اندازی نیروگاه بوش��هر همچون لنگری اس��ت 
 كه ایران را در مس��یر استفاده صلح آمیز از فناوری 
هسته ای نگاه می دارد وی كه در حاشیه دیدار سران 
كشورهای منطقه در شهر سوچی سخن می گفت، 
تأكید كرد: در همكاری روسیه با ایران در این پروژه 
هیچ خطری درباره نگرانی هایی كه كشورهای غربی 

مطرح می كنند، وجود ندارد.

 افزايش همکاری يونان و رژيم اسرائيل 
برای تحريک  تركيه

ی��ک پژوهش��كده غربی با بررس��ی روابط تركیه و رژیم اس��رائیل و رف��ت و آمد مقامات 
دو ط��رف نوش��ت كه ه��دف آتن و ت��ل آوی��و از تقوی��ت روابط دیپلماتی��ک تحریک 
تركی��ه اس��ت. به گ��زارش مه��ر، مؤسس��ه پژوهش��ی اس��تراتفور، اخی��راً در گزارش��ی 

 

 نوشت: رهبران اسرائیل و یونان مشغول تقویت روابط دیپلماتیک هستند تا تركیه را تحریک
كنند. ظاهراً هدف از این همكاری ممانعت از قدرت گیری تركیه و توسعه حوزه نفوذ این 
كشور در خاورمیانه است. استراتفور می افزاید: یونان كه در پی بحران اقتصادی تضعیف شده، 
امیدوار است بتواند به آنكارا نشان دهد كه اهرم هایی برای حفظ توازن قوا در دریای اژه در 
دست دارد. لیكن همكاری اسرائیل و یونان نمی تواند آنكارا را تشویق به تغییر مسیر سیاسی 

كند.
استراتفور می نویسد: یونان حربه ای در دست اسرائیل است. كنترل دریای اژه برای یونان امری 
حیاتی است لكن یونان ناچار شده پیشرفته ترین نیروی هوایی را در كل قاره به وجود آورد تا 
این كنترل را حفظ كند و هزینه این نیرو برای كشوری با تنها 10 میلیون جمعیت حتی زمانی 
كه با بحران مالی مواجه نباشد، گزاف است. سران رژیم صهیونیستی و یونان معتقدند همكاری 
این دو كشور تركیه را متزلزل می كند. رژیم اسرائیل امیدوار است پشتیبانی این كشور از یونان 
موجب نگرانی تركیه شود. البته یونان به عنوان متحد اسرائیل هرگز نخواهد توانست جایگزین 
تركیه شود. یونان برخالف تركیه نفوذی در خاورمیانه نداشته و در گذشته حامی كشورهای 
عربی بوده است. یونان به طور سنتی از متحدان اعراب بوده و دیرتر از كشورهای اروپایی با 
رژیم اسرائیل رابطه برقرار نموده است. یونان تنها در سال 1990 روابط تمام عیار دیپلماتیک با 
رژیم صهیونیستی برقرار نموده و اخیراً تمایالتی نسبت به داشتن روابط  نزدیک تر با اسرائیل 
نشان می دهد. این مانور دیپلماتیک هدفی جز رساندن پیام نارضایتی رژیم اسرائیل به گوش 

تركیه را دنبال نمی كند. یونان هم تحت فشار كنونی هرگونه توجهی را خوشامد می گوید.

كاهش 25 درصدی واردات برنج
واردات برنج نس��بت به مدت مشابه خود در 4 ماهه نخست سال گذشته 25 درصد كاهش 
داشته است . به گزارش واحد مركزی خبر، »حمید صافدل« معاون كل سازمان توسعه تجارت، 
با بیان این مطلب كه واردات برنج به كشور در چهار ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه 
خود در س��ال گذش��ته با كاهش 25 درصدی روبه رو بوده اس��ت، گف��ت: از عمده دالیل 
كاهش واردات برنج به كشور اعمال شرایطی بوده است كه از سوی نهادهای مسئول چون: 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكی،جهاد كشاورزی و مؤسسه استاندارد بر واردات 
 برنج اعمال ش��ده اس��ت و این نهادها با اعمال شرایط فنی و دقیقتر واردات برنج را محدود 

كرده اند. 
وی در ادامه، دیگر عوامل مؤثر در كاهش واردات را نیز مورد توجه قرار داد و تأكید كرد: تعرفه 
واردات این محصول كه در شش ماه نخست سال گذشته 25 درصد اعمال می شد، با افزایش 
20 درصدی به 45 درصد رسید و همین امر یعنی افزایش تعرفه، عاملی شد تا واردات برنج به 
كشور با كاهش روبرو شود. به گفته صافدل، افزایش تولید داخل و تعادل عرضه و تقاضا نیز 
از دیگر عوامل مؤثر در كاهش واردات بوده است. الزم به یادآوری است: ایران در چهار ماه 
ابتدایی امسال 320 هزار تن برنج از پنج كشور پاكستان، امارات، هند، تایلند و امریكا وارد كرده 
است، به گونه ای كه پاكستان با  129 هزار تن ، امارات با 119 هزار تن، هند با 61 هزار ، تایلند 
با 5/7 هزار تن در رتبه های اول تا چهارم این واردات قرار دارند. امریكا نیز در این مدت 40 

تن صادرات مستقیم برنج به ایران داشته است.

رهبر معظم انقالب اسالمي:
اگر تهديد نظامي عملي شود، ميدان مقابله ملت ايران فقط منطقه ما نخواهد بود

آغازي نو براي ملت ايران
امروز، شروع سوختگيري نيروگاه بوشهر

جهان نما

    روسيه برای احيای نفوذ خود 
در افغانستان تالش می كند

رئیس جمهور روس��یه در نشس��ت چهارجانبه ای كه با حضور رؤس��ای 
جمهور افغانستان، پاكستان و تاجیكستان برگزار شد، در تالش برای بهبود 
بخش��یدن به وجهه بازگشت نفوذ روسیه به منطقه، از حمایت كشورش از 
افغانس��تان خبر داد. به گزارش ایرنا، دیمیتری مدودیف، گفت: ما از دولت 
افغانستان در مبارزه با تروریسم حمایت می كنیم و آماده ایم به آنها كمک 
كنیم. وی افزود: ما، در همین منطقه زندگی می كنیم و این بدان معناس��ت 
كه مشكالت و چشم اندازهای مشتركی برای ما وجود دارد. حامد كرزای 
رئیس جمهور افغانس��تان نیز در پاسخ گفت: افغانس��تان نیازمند حمایت 
دوس��تان و كشورهای بزرگی چون روس��یه در زمینه مبارزه با تروریسم و 

تجارت مواد مخدر است.
اما آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاكس��تان كه در ماه ژوئیه گذشته با 
همتای افغان خود، درگیری لفظی داش��ت نیز بر حمایت از كابل در زمینه 
مبارزه با تروریس��م تأكید كرد. وی خاطرنشان كرد: ما می توانیم به كمک 
یكدیگ��ر با طالب��ان مبارزه كنیم و باید از مردم افغانس��تان حمایت نماییم.
كرزای در ماه ژوئیه گذش��ته، همس��ایه خود را متهم كرد. كه به یک گروه 
تروریستی پناه داده است، اما اسالم آباد این اتهامات را رد كرده بود. كرملین 
پیش از برگزاری نشس��ت س��وچی تأكید كرده بود كه این دیدار با هدف 
تقویت همكاری های منطقه ای برای سهیم شدن در ثبات افغانستان برگزار 
می ش��ود. روس��یه تمایل دارد كه نقش مهمتری در سازمان همكاری های 
 ش��انگهای و س��ازمان معاهده امنیت جمعی كه مسكو نقش اساسی در آن 

بر عهده دارد، داشته باشد.
دول��ت روس��یه نگران این مس��ئله اس��ت كه اعم��ال خش��ونت آمیز به 
جمهوری های ش��وروی سابق در آسیای مركزی نیز امتداد یافته و تجارت 
مواد مخدر در منطقه افزایش یابد. مس��كو احتمال اعزام نیرو به افغانستان 
برای مبارزه با طالبان را رد كرد؛ به نظر می رسد علت این امر عقب نشینی 
نیروهای شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 پس از 10 سال درگیری 

مستمر در این كشور است.
در مقابل روس��یه تمای��ل دارد با توجه ب��ه اینكه امریكا پیش��نهاد فروش 
تجهیزات نظامی خود به افغانس��تان را مطرح كرده اس��ت، این كش��ور نیز 
تجهیزات نظامی از جمله بالگردهای خود را به این كشور بفروشد. نشست 
چهارجانبه سوچی در پایان با صدور بیانیه ای حمایت خود را از طرح های 
اقتصادی و بازس��ازی تأسیسات زیربنایی در افغانس��تان به ویژه در زمینه 

انرژی و حمل و نقل اعالم كرد.
بر اساس این بیانیه مشترک، اولویت با طرح هایی چون حفر تونل ساالنگ 
اس��ت كه ش��مال و جنوب افغانس��تان را به هم مرتبط می كند؛ همچنین 

طرح های نفتی و گازی در شمال افغانستان نیز در اولویت قرار دارد. 
 رئی��س جمه��ور روس��یه درباره س��یل ویرانگر پاكس��تان كه ب��ه آوارگی
 20 میلیون نفر منجر ش��ده اس��ت، نیز گفت: كشورش از طریق اسالم آباد 
همه كمک های ضروری خود را به پاكستان ارائه خواهد داد. قرار بود دیدار 
زرداری از روس��یه 2 روزه باش��د، اما این دیدار فقط چند ساعت به طول 
انجامید. با توجه به سیل اخیر پاكستان، زرداری اخیراً سفر اروپایی خود را 

قطع نكرده بود كه این امر وی را در معرض انتقادات شدیدی قرار داد.

افسر اسرائيلی شاهد ترور حريری 
از لبنان درخواست پناهندگی كرد

ی����ک افس����ر ارت�ش 
اس��رائیل كه شاهد جدید 
رفی��ق حری��ری،   ت��رور 
نخس��ت وزیر اسبق لبنان 
ای��ن كش��ور  از  اس��ت، 
درخواست پناهندگی كرد. 
به گ��زارش ایرنا، روزنامه 
الدی��ار با بی��ان این خبر 
جدیدی  ش��اهد  نوشت: 
ترور حریری  قضیه  وارد 
ش��ده و آن یک افس��ر از 

ارتش اسرائیل است.
الدی��ار افزود: این افس��ر 

ارت��ش اس��رائیل در پراگ به س��فارت لبنان مراجع��ه و خواهان پناهندگی 
سیاس��ی و در خواس��ت وی ب��ه وزارت ام��ور خارج��ه لبنان ارائه ش��ده 
اس��ت. این افس��ر اس��رائیلی مدعی اس��ت كه اطالعاتی از داخل اسرائیل 
و از لبن��ان در م��ورد ت��رور رفیق حریری در منطقه س��ان جورج در غرب 
بیروت در س��ال 2005 در اختیار دارد و آماده اس��ت ت��ا اطالعات خود را 
در نشس��ت خبری ارائه دهد. س��فارت لبنان در پراگ نیز از این ش��خص 
خواس��ت در صورتی كه خواهان پناهندگی سیاسی است، فوراً راهی لبنان 

 

شود.

 رفع تبعيض جنسيتی در انگليس 
60 سال زمان می برد

نتایج تازه ترین بررس��ی ها نش��ان می دهد مدیران مرد در انگلیس ساالنه 
حدود 10هزار پوند، بیشتر از مدیران زن حقوق می گیرند. واحد مركزی خبر 
به نقل از خبرگزاری رویترز: نتایج مؤسس��ه تحقیقات مدیریت در انگلیس 
حاكی است برطرف كردن این شكاف میان زن و مرد در انگلیس تقریباً 60 

سال به طول خواهد انجامید. 
براس��اس نتایج این بررس��ی ها، با وجودی كه حقوق مدیران زن در طول 
یكس��ال گذشته به تدریج رو به افزایش بوده است، ولی هنوز هم برخی از 
مدیران ارشد مرد حدود یک سوم بیشتر از جنس مخالف حقوق می گیرند.
نتای��ج تحقیقات از می��ان 43 هزار و 312 نفر از پرس��نل 197 ش��ركت و 
سازمان مختلف در انگلیس نشان می دهد: میانگین دستمزد یک مدیر مرد 
 ح��دود 10 ه��زار و 71 پوند بیش��تر از یک مدیر زن در همان رده ش��غلی 

است. 
كارشناسان ضمن هشدار درباره دورنمای تداوم این تبعیض آشكار جنسیتی 
می گویند: این معضل اجتماعی تا دس��ت كم 57 سال دیگر در انگلیس به 

قوت خود باقی خواهد بود.

خبرهای خوش شهردار اصفهان به اهالی خيابان فروغی 

اولین خط تراموا به خیابان فروغی پا می گذارد 
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 سپيده نصر اصفهاني
در می��ان علمای طراز اول اس��الم در ایران عالمه 
»محمدباقر مجلسی« از امتیازات خاصی برخوردار 
اس��ت. عالمه بزرگوار مجلسی از خاندان علم و 
تقوا اس��ت. پدر بزرگوارش��ان جناب محمدتقی 
 مجلس��ی )مجلس��ی اول( اس��ت و نسبشان به 
حافظ ابونعیم اصفهانی برمی گردد. عالمه مجلسی 
در دوران جوانی در ش��هر اصفه��ان به تحصیل 
پرداخته و از محضرعالمان وارسته ای چون پدر 
فاضل خود،  جناب فیض كاش��انی و ش��یخ حر 
عاملی كس��ب فیض كرده و از آنها اجازه روایت 
دریافت كرده است. عالمه مجلسي در كسب علم 
و رفتن راه سیر و سلوک معنوي، دنباله رو پدر شد. 
چنانك��ه بعد از وي مردم زمانش او را در حد پدر 

دانسته و به او لقب »مجلسي ثاني« دادند. 
قابل ذكر است بسیاری از ادعیه معروف همچون 
»زادالمعاد« و ترجمه هایی از زیارت جامعه كبیره و 
دعای سمات از اوست. نام او همچون خورشیدی 
فروزنده در آسمان پارسایی و اجتهاد می درخشد 
و جامعی��ت وی بر تمامی عل��وم، او را همچون 
عالمه ای نابغه در جهان تشیع ممتاز ساخته است.

آشنايی با بزرگترين اثر عالمه مجلسی
از عالمه محمد باقر مجلس��ی آث��ار زیادی برجا 
مانده اس��ت، مهمترین اثر عظیم وی بحاراالنوار 
 اس��ت كه در یكص��د و ده جلد ب��ا مقدمه های 
مرحوم آی��ت ا... ربانی ش��یرازی و پاورقی های 
مرحوم عالمه طباطبایی چاپ و منتشر شده است.
عالمه در مورد انگیزه تألیف این كتاب در مقدمه 
آن این نكته را ذكر می كند كه در جوانی حریص 
و مشتاق به علم و دانش بوده و در علوم مختلف 
تحصیل كرده و استفاده كامل برده، اما پس از مدتی 
اندیشه و تأمل به این نتجه می رسد كه همه این 
علوم به صورت كامل از سرچشمه وحی سیراب 
نشده اند، پس تصمیم می گیرد به سرچشمه این 
علوم یعنی كتاب و س��نت رجوع می كند. سپس 

موفق به تألیف بحاراالنوار می شود.
در بدو نظر به آثار عالمه مجلس��ی ممكن است 
شخص تصور كند كه شخصیتی متعصب و تک 
جنبه ای است اما این توهم به زودی با اندک ژرف 
نگری در آثارش از میان خواهد رفت. این ادعا را 

در این جا با دالیلی ذكر می كنیم.
جمع روايات گوناگون: مس��لماً عالمه مجلسی 
با اش��رافی كه به منابع روایی عصر خود داشت، 
روایات زیادی در گس��تره موضوعی بسیار متنوع 

جمع آوری كرده است.
ــث: اگر بگوییم  ــدی به درايت احادي توجه ج
بزرگترین هنر عالمه مجلسی، فهم و درک حدیث 
بود تا جمع حدیث، سخن درستی گفته ایم. زیرا 
وی با تسلط كافی به جوانب مختلف فهم حدیث، 

آنها را مورد بررسی قرار داده است.
ــه پردازی و نقادی: واقعیت آن اس��ت كه  نظري
برخ��ی از افراد در تألیفات خود از علم نقل خود 
بهره ای نمی گیرند. از این رو، این دسته از افراد به 
عوض آنكه عالم و پژوهشگر باشند، بیشتر حافظ 
علوم دیگران اند اما عالمه مجلس��ی با وجود آن 
كه علوم و نظرات را به غایت در ذهن داشت در 
اغلب موارد نظریات مستقلی ارائه كرده و نظریات 

دیگران را به نقد كشیده است.
ــتفاده از منابع اهل سنت:  عدم تعصب در اس
عالمه مجلسی در حوزه حدیث و روایت آن اندازه 
تسلط داش��ت كه نه تنها منابع روایی شیعه بلكه 
منابع حدیثی اهل سنت را نیز مدنظر قرار می داد. 
از این رو برای اثبات نظری كه مطرح می كرد، از 
روایات شیعیان و سنی ها استفاده می كرد تا بحث 

خود را به صورتی كامل بپروراند.
عالمه مجلسی به منظورهای مختلف از احادیث 
اهل سنت اس��تفاده كرده اس��ت. خود او در این 
زمینه در فصل اول از مقدمه بحار گفته است: برای 
تصحیح الفاظ و روایات و تعیین معنای آن ها به 
كتاب های لغت و كتاب های شرح حدیث اهل 
س��نت مراجعه می كنیم وی 20 كتاب لغت، 52 
كتاب حدیث و 13 كتاب ش��رح حدیث از اهل 
س��نت را نام برده است كه به آن ها زیاد مراجعه 
كرده اس��ت. عالمه می گوید: گاهی روایات اهل 
س��نت را نقل می كنم تا پاس��خ آن ها را بدهم و 
یا استدالل برخورد آنان نموده و گاهی برای بیان 
مورد تقیه ی��ا تأیید روایات ش��یعه آن ها را نقل 
می كنم. بنابرای��ن در بحاراالنوار موارد فراوانی از 
روایات را مشاهده می كنیم كه از كتب اهل سنت 

نقل ش��ده است؛ گاهی با واس��طه و گاهی بدون 
واسطه.

ــات در فهم  ــه ارزش تأثيرگذار ادبي ــه ب توج
حديث: بدون تردید كس��ی كه در ادبیات عرب 
گامی برنداش��ته هرگز نخواهد توانست به عمق 
معنای��ی حدیث پی ببرد، زی��را كاربرد هر یک از 
معانی مختل��ف واژه ها تأثیر به س��زایی در فهم 
معنایی آن خواهد گذاشت. به عالوه نحوه قرائت 
و تركی��ب جمل��ه می تواند تغییرات��ی در معنا و 
مفهوم آن به عمل آورد. با وجود وس��عت بسیار 
بحاراالنوار، مجلسی هرگز از این مسأله هم غفلت 

نكرده است.
در حی��ن مطالعه این كتاب به جز مطالبی كه ذكر 
شد به مسائل مهم و نغز دیگری هم برمی خوریم 
كه نش��انه درایت نویس��نده است از جمله اینكه: 
جناب مجلسی در تدوین این اثر عظیم از ابتدا با 
طرحی مدون پیش رفته كار گروهی را برگزیده و 
تعدادی از بهترین شاگردانش كه خودشان در زمره 
عالمان و مدرسان بزرگ بوده اند، را به همكاری 
برگزیده است كه تحت نظر ایشان به جمع آوری 
منابع پرداخته اند و ایشان نظارت و هدایت علمی 
آنها را برعهده داشته اند و در آخرین قسمت كار 
كه تدوین نهایی است این دانش و بینش مجلسی 
است كه به تحلیل نرم افزاری داده ها پرداخته و به 

تدوین این اثر عظیم انجامیده است.
نكته مهم دیگر نوع چینش احادیث هر فصل و باب 
است كه بسیاری از آن غفلت كرده و به خاطر غفلت 
خویش، عالمه مجلسی را متهم به سهل انگاری یا 
ساده نگری كرده اند. آنها فكر می كنند كه مرحوم 
 مجلس��ی هر جا در براب��ر حدیث ضعیفی كه به 
اهل بیت نسبت داده شده موضع تدافعی رسمی 
نگرفته حتماً  آن نسبت را پذیرفته است اما اگر در 
بس��یاری از مواقع به این احادیث و نحوه چینش 
آنها و اشارات مجمل ایشان بنگریم؛ نكته ظریف 
و كارگش��ایی به ذهن می آید و آن این است كه 
جناب مجلسی پیش از ذكر این احادیث اشاره ای 
به راویان اولیه حدیث و جایگاه آنان بین اهل وثوق 
می كند یا شهرت آنها را با صداقت با ذكر نام یک 
واقعه تاریخی به صورت تلویحی به خواننده تذكر 
می دهد و احادیث مشابهی در این باب می آورد 
و بعد از آن احادیثی با مضمون مشابه ذكر می كند 
و در انتها یا ضمن سخن، احادیث معتبری را كه 
دارای اوج كالم و عمق بیان اس��ت ذكر می كند. 
جناب مجلسی با این شیوه، هم اصل كالم منسوب 
و غیر واقعی را آورده و هم با لطافت تمام، خواننده 
را به شیوه مقایسه و تطبیق به كالم معصوم سوق 
داده اس��ت و ردیه ای ب��ر كالم مجعول از جانب 
كالم معتبر خود اهل بیت )علیهم السالم( بیان كرده 
است. از طرف دیگر راه را بر آیندگان نبسته است 
زیرا چه بس��ا با حذف حدیثی كه فكر می كرده 
جعلی است ممكن بوده كه به سهو احادیث موثقی 
را نیز حذف كند. این كار به نوعی نقض غرض نیز 
هست زیرا یكی از اهداف اصلی عالمه مجلسی 
در تدوین این كتاب حفظ تمامی سخنان منسوب 
به حضرات معصومین اس��ت تا ازگزند حوادث 
محفوظ بماند و آیندگان بتوانند از آنها اس��تفاده 
ك��رده و در م��ورد صحت و س��قم آنها پژوهش 

كنند. نكته دیگری كه باید توجه كرد این اس��ت 
ك��ه بعضی اهل حدیث معتقدند: كتاب ش��ریف 
بحاراالنوار فرهنگ عموم مسلمین است نه فرهنگ 
كامل و بی چون و چرای اسالم؛ به این معنی كه 
در این كتاب فرهنگ و اندیشه مسلمین به همراه 
ناب ترین و اصیل ترین مسائل اسالم كه از لسان 
وحی منزلت حضرات معصومین صادر شده، آمده 
است و بسیاری از مسائل منسوب به اهل بیت از 
تأمالت افراد پیرامون كالم معصوم ناشی می شود 
و بس��یاری نیز حاصل جعل معاندین اس��ت كه 
بنابر اغراض خاص به اهل بیت نس��بت داده اند. 
مجلسی كار جمع آوری را به عهده دارد و تنقیح و 
نتیجه گیری برعهده آیندگان است سخن دیگر در 
مورد بحار این است كه این كتاب به نوعی تفسیر 
موضوعی روایی قرآن كریم است زیرا همانطور كه 
ذكر شد در آغاز هر فصل و باب جدید، آیاتی از 
قرآن كریم به مناسبت بحث ذكر می شود و سپس 
احادیثی مناسب موضوع بیان شده و توضیحاتی 

ارائه می شود.
مواضع عالمه مجلسی نسبت به حكومت وقت 

)صفوی(
مهم ترین رس��الت عالمان دین صیانت از حریم 
دین و تبلیغ احكام االهی می باشد. علمای دین تا 
حد توان از بی عدالتی ها و اجحاف ها جلوگیری 
نموده ان��د و از حق مظلوم در برابر ظالم حمایت 
كرده اند. ایشان در بسیاری از مواقع برای رسیدن 
به اهداف خود مقام دولتی را پذیرفته و با حاكمان 
عصر خ��ود همكاری نموده اند. ش��یخ صدوق، 
س��ید مرتضی و خواجه نصیر از جمله این افراد 
می باشند. برخی علمای شیعه معتقدند حكومت 
فقط مخصوص امام معصوم یا نایب اوست و غیر 
از آن ها هر كس مقام سلطنت را اشغال كند، جابر 

و تبعیت از سلطان حرام است.
گ��روه دیگ��ری از علم��ا معتقدن��د: در صورت 
ضرورت و مصلحت و برای حفظ جان و مال و 
جلوگیری از خونریزی می توان با حاكم همكاری 
نمود. عصر عالمه مجلسی دوران استقرار حاكمیت 
ش��یعه بر ای��ران در برابر عثمانیان س��نی مذهب 
متعصب است. شكست صفویان در برابر عثمانیان 
به منزله شكست تالش و اقدامات علمای شیعه 
در طول زمان بود؛ چرا كه در صورت تس��لط بر 
ایران، عثمانیان تمام ذخایر مادی و معنوی شیعه 
را به یغما می بردند و ت��اراج می كردند. گر چه 
عالمه حكومت صفویه را حكومتی مطلوب نمی 
دانست ولی همكاری با آن را نوعی دفع افسد به 
فاسد قلمداد می نمود و در سایه تسلط صفویان 
شیعی مذهب بر ایران، از شرایط موجود برای پر 
بار كردن فرهنگ اس��الم و نیز حفظ این فرهنگ 
از ناب��ودی و زوال، بهترین اس��تفاده را كرد. او از 
اس��تراتژی های مختلفی بهره می ب��رد: گاهی با 
 تمجید از پادش��اه یا درباریان و گاهی با تحریک 
عرق ملی و مذهبی آن ها و برخی مواقع از جمله 
هنگام جلوس شاه سلطان حسین و نیز در مقدمه 
كتاب زاد المعاد از او و پدرش تمجید كرده است. 
به نظر می رسد علت این تمجیدها سخت جلب 
توجه پادش��اه به گس��ترش و تبلیغ آیین تشیع و 
جلوگیری از به بیراهه كشاندن مكتب تشیع بود. 

مثاًل ش��اه سلطان حسین به علت ارتباط با عالمه 
مجلسی، بخشی از امالک خویش را وقف تألیف 

بحاراالنوار و هزینه طالب علوم دینی كرد.
هدف دیگر عالمه، جلوگیری از نفوذ بیگانگان و 
مبلغان مذهبی مسیحی و انجام عمل امر به معروف 
و نهی از منكر و جلوگیری از گس��ترش مفاسد 
اجتماعی بود و یا با توجه به اینكه آخرین سالطین 
صفوی به علت ساده لوحی و كم تجربگی تحت 
تأثیر اطرافیان و خواجه سرایان قرار داشتند و این 
افراد با تمجید و تقدیر، شاه را وادار به باده خواری 
و عشرت طلبی می نمودند؛ عالمه با تمجید خود 
توجه ش��اه را به خود جلب می نمود و سپس با 
موافقت او اهداف خود را دنبال می كرد. به طور 
یقین، هدف عالمه از برقراری این گونه روابط با 
ش��اه و تمجید از او، حفظ دین بود. به نحوی كه 
حتی مستشرقین از جمله لكهارت اقدام مجلسی را 
 بنا به انگیزه دینی می دانند، نه از روی حرص و آز. 
عالمه مجلس��ی بارها با عشرت طلبی شاهان به 
مخالفت برخاست و آن ها را از عواقب این مفاسد 
برحذر داشت تا جایی كه شاه سلطان حسین فرمان 

به منع باده نوشی، كبوتربازی و... می دهد. 
مهم ترين علل پذيرش مناصب دولتی توسط 

عالمه به طور خالصه عبارتند از:
1. انج��ام فریضه امر به مع��روف و نهی از منكر، 
رسیدگی به امور جامعه و جلوگیری از مفاسد و 
مناهی به ویژه دربار. اصفهانی می نویسد: موالنا 
محمد باقر مجلس��ی در اواخر ش��اه س��لیمان و 
اوایل ش��اه سلطان حسین بود. شاه كمال متابعت 
در مطالب دینی از آن جناب داش��ته و در هر كار 
همراهی می نمود. مواعظ او شاه را سودمند آمد، 
از جمع مناهی توبه نمود.  رواج تعالیم فقه جعفری، 
پاسخگویی به شبهات و جلوگیری از انحرافات 
دینی ناشی از فعالیت های مبلغان مذهبی مسیحی، 

متصوفان متظاهر و مدعیان پاسدار دین.
3. پادش��اهان صوفی از مذهب تش��یع در مقابل 
تسنن عثمانیان حمایت می نمودند و برای تبیین 
فقه ش��یعه به وجود علما نیاز داش��تند و آن ها را 
برای همكاری دعوت می كردند. عالمه مجلسی 
با اس��تفاده از موقعیت پیش آمده، به جمع آوری 
میراث گرانبهای ائمه اطه��ار می پرداخت تا این 
میراث در یک مجموعه جمع آوری شود و براثر 
گذشت زمان پراكنده نشده و از بین نرود. او با این 
اقدام نتایج زحمات علمای سلف را به نسل بعد از 
خود منتقل كرد و شاید اگر از عالمه مجلسی چنین 
اقدامی صورت نمی گرفت بعد از سقوط صفویه و 
در زمان تسلط افاغنه بر ایران و سپس افشاریان و 
زندیان به علت عدم ثبات سیاسی، آثار و زحمات 

علما به هدر می رفت.
4. عالمه مجلس��ی با دخالت در امور كش��وری، 
عالوه بر اینكه از رواج فساد و تباهی و باده گساری 
ممانعت می كرد، تا می توانس��ت  از اختالفات 
مذهبی كم می كرد و بدین وس��یله سقوط دولت 
صفوی را به تعویق انداخت. چنانكه بعد از عالمه،  
اختالفات مذهب��ی موجب قدرت یابی میرویس 
افغانی و تس��لط افغان ها ش��د. عالمه فرمان منع 
جنگ طوائف و دسته جات را از شاه گرفت و بدین 
 وسیله از سیاست »تفرقه بینداز و حكومت كن« و 

»جنگ قبائل« ممانعت به عمل آورد. مواضع عالمه 
مجلس��ی در قبال اهل سنت، با توجه به عملكرد 
دولت عثمانی در قتل شیعیان و انتشار كتب ضاله و 

ایجاد شک و تردید، بسیار عالمانه و منطقی بود.
 او دف��اع از مذه��ب ش��یعه را بزرگترین وظیفه 
خود می دانس��ت و این امر را در قالبی علمی و 
فرهنگی اجرا می نمود. او بیشتر از طریق تدوین 
كتب، تدریس علوم دینی، جواب دادن به شبهات 
و ریاست بر امور دینی انجام وظیفه می نمود. گر 
چه در كتاب حق الیقین او، از مطاعن ابوبكر و عمر 
سخن به میان می آورد. ولی با وجود فتوای برخی 
از علمای اهل سنت بر كفر شیعیان و سپس قتل 
آنها،  عالمه مجلسی هیچ وقت فتوایی بر ضد سنیان 
صادر نكرد و سنی كشی برخی پادشاهان صفوی 
و ش��یعه كش��ی امرای عثمانی جدای از عملكرد 
عالمان دین بود و ربطی به تفكر اصیل تش��یع و 

تسنن نداشت.
در هر صورت عالوه بر مصالح و مقتضیات زمان 
و مكان، همكاری عالمه مجلسی و كاًل علماء با 
دولت صفویه دستاوردهای بسیار مهمی را در بر 

داشت از جمله:
1- تبلیغ و توضیح مبانی اعتقادی و فقهی شیعه و 
جایگزین نمودن تشیع فقاهتی و علمی،  به جای 
تشیع صوفیانه. این اقدام از لحاظ فرهنگی نفوذ تام 
تشیع جامعه ایرانی را به صورت جامعه ای تقریبًا 
یک دست، درآوردند و مذهب شیعه به دست مایه 
اصل��ی وحدت ملی در میان اقوام س��اكن در این 

منطقه جغرافیایی مبدل گردید.
2- ش��اهان صف��وی ب��رای حف��ظ موقعیت و 
مش��روعیت خود از مخالفت ب��ا علما خودداری 
می كردند و آنان نیز می توانستند نقش مهمی در 

كاهش ظلم و ستم حاكمان بر مردم ایفا كنند.
3- حفظ اس��تقالل و تمامیت ارضی ایران تا حد 
زیادی به تش��یع و نیز دولت صف��وی حامی آن 
وابسته بود. در صورتی كه اوضاع مذهبی و سیاسی 
ایران به همان صورت قبل از صفویه باقی می ماند، 

حاكمیت عثمانیان بر ایران بعید نبود. 
ول��ی در پرت��و همكاری علما ب��ا دولت صفوی 
مذهب شیعه به مذهب رسمی امپراطوری قدرتمند 
صفوی مبدل شد و دولت صفوی با اتكا به شور 
مذهبی موفق شد ایران را از ادغام در قلمرو عثمانی 
و تعرض ازبكان حفظ كند. در واقع صفویان روح 
ملی ایران را در قالب مذهب شیعه احیا كردند و به 

ایران شخصیت مستقل بخشیدند.
4- حضور علم��ا و ارتباط آنها ب��ا دربار، تا حد 
زیادی س��بب اصالح رفتار درباریان و جلوگیری 
از انجام اعمال خالف ش��رع، رعایت عدل و تقوا 

و... می باشد.
عالمه مجلسی نیز در كنار دیگر عالمان و فقیهان 
شیعه به دولت صفوی نزدیک بود و آرزو داشت 
تا این حكومت كه تنها حكومت ش��یعه و به نظر 
وی ت��ا اندازه ای عادل و متعهد به ش��ریعت بود 
همچنان اس��توار بماند مشروط بر این كه عادل و 
معتقد به شریعت باشد. عالمه مجلسی در مسند 
شیخ االسالمی خدمات بسیاری را در مقوله های 
گوناگون سیاس��ی و اجتماعی به ایران و تش��یع 
نم��ود. بزرگترین كار عالمه مجلس��ی در صحنه 
سیاس��ت مبارزه با صوفیان بود.  عالمه مجلسی 
از ق��درت آنها كاس��ت و به مبارزه با كشیش��ان 
درب��ار و بیگان��گان و نماین��دگان مؤسس��ات و 
شركت های غربی و بت پرستان پرداخت. در پی 
این حضور عالمه مجلس��ی، شاه نوشیدن شراب 
و جنگ میان فرقه ها و... را ممنوع س��اخت نكته 
مهم دیگر در سیاس��ت عالمه مجلسی این است 
كه در زمان عالمه مجلس��ی، هیچ برخوردی بین 
ایران و همسایگان اهل سنت رخ نداد و از سوی 
شیعیان به هیچ یک از والیت های اهل تسنن ایران 
تعدی نش��د و ایران دركمال آرامش به سر برد در 
 زمان ش��اه سلطان حس��ین كه مردی بی تدبیر و 
ضعیف النفس بود وجود شخصیت عالی مقامی 
چ��ون عالمه مجلس��ی، باعث آرام��ش و حفظ 
مملك��ت از هرگونه آش��وب و انق��الب داخلی 
و س��لطه خارجی ب��ود.  اما هنگام��ی كه عالمه 
مجلسی در س��ال 111 )ه.ق( چشم از جهان فرو 
بست، ش��مارش معكوس سقوط دولت صفویه 
آغاز ش��د و در همان سال والیت قندهار سقوط 
كرد. اصفهان نیز 25 سال بعد از وفات مجلسی به 
تصرف افغان ها درآمد و منجر به از دست رفتن 

استقالل ایران و انقراض سلسه صفویه شد.

رمضان مظلوم و سفره هاي هزار رنگ

دخت��ر فراری كه با ظاهری پس��رانه پس از مضروب 
كردن یک راننده اقدام به سرقت خودروی وی كرده 
بود 48 س��اعت پس از وقوع سرقت، توسط مأموران 
 فرماندهی انتظامی شهرس��تان اصفهان دس��تگیر شد.

ب��ه گ��زارش پای��گاه اط��الع رس��انی پلیس، 
س��رهنگ »محس��ن عقیل��ی« فرمان��ده انتظامی 
 شهرس��تان اصفهان ب��ا بیان این مطل��ب اظهار 
داش��ت: شهروندی كه از ناحیه كتف و صورت 
مورد اصابت س��الح س��رد قرار گرفت��ه بود با 
مراجعه ب��ه كالنتری 12 ای��ن فرماندهی اعالم 
ش��كایت ك��رد. وی اف��زود: این ش��هروند در 
ش��كایت خود بیان داشت، در س��اعات پایانی 
شب در حال بازگشت به منزل بودم كه دو پسر 
جوان تحت عنوان مسافر سوار خودرو شدند اما 
پس از طی مس��افتی یكی از آنها به وسیله چاقو 
ضربه ای به صورت و بازویم زد و بعد از اینكه 

كنترل خودرو را از دس��ت دادم به كمک همدس��تش 
م��را پایی��ن آورده وخودرو را به س��رقت بردند. این 
مقام مسئول اظهار داشت: با اظهارات شاكی موضوع 
در دس��تور كار مأم��وران قرار گرفت و با در دس��ت 
داش��تن مشخصات ظاهری از سارقان تحقیقات برای 

شناس��ایی آنان آغاز ش��د. وی بیان داشت: سرانجام 
در كمت��ر از 48 س��اعت پس از وقوع س��رقت، یكی 
از واحد ه��ای گش��ت خودرویی پلی��س خودروی 
مسروقه را شناس��ایی و هر دو سارق دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان با بیان اینكه پس 
از دس��تگیری متهمان، مشخص ش��د كه یكی از آنان 
دختر است گفت: این دختر كه »نیلوفر-ع« نام داشته 
و 24 س��ال دارد مدتی است كه از یک استان جنوبی 
كش��ور فرار و به علت اعتیاد ش��دیدی كه داشته در 

اصفهان دس��ت به س��رقت می زده اس��ت. این مقام 
مس��ئول در خصوص دیگر متهم ای��ن پرونده عنوان 
داش��ت: متأسفانه همدس��ت وی نیز یک پسر جوان 
20 س��اله به نام »امیر-ف« اس��ت ك��ه او هم از خانه 
فرار كرده، در پارک با این دختر آش��نا ش��ده و 
برای تأمین مواد اعتیادآور شیش��ه خود دس��ت 
 ب��ه این عم��ل مجرمانه می زن��د. وی تصریح 
ك��رد: در این رابطه پرونده تش��كیل و متهمان 
به همراه ش��اكی جهت س��یر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی تحویل ش��دند. سرهنگ عقیلی 
در پایان با اش��اره ب��ه نقش مه��م خانواده در 
پیش��گیری از بزهكاری خاطرنش��ان كرد: اكثر 
قاب��ل توج��ه كارشناس��ان و صاح��ب نظران 
معتقدند كه اگر فرزندان از س��وی والدین خود 
به طور صحیح پرورش یافته و تحت نظر آنان 
قرار گیرند از بسیاری ناهنجاری های اجتماعی 
مصون مان��ده و در دام باند های فس��اد و بزهكاری 
نخواهند افتاد. این مقام انتظامی گفت: در این پرونده 
هم اگر دو جوان دستگیر شده در خانواده خود تحت 
 تربیت صحیح قرار گرفته بودند امروز به عنوان سارق 

دست بند پلیس دستان آنها را لمس نمی كرد. 

 مهدی رفائی
ب��ا صدای »ربنای« دم افطار، دل همه م��ردم می تپد و به وجد می آیند، 
حت��ی معدود اف��رادی كه روزه نگرفته اند. چن��د روز قبل از ماه مبارک، 
معنویت كم كم میهمان دل ها و خانه های ما می ش��ود، فلسفه وجودی 
رمضان چیست؟ آیا به جز سادگی و دوری از اسراف و رسیدن به اسبابی 

است كه نزدیكی به خداوند را مهیا می كند؟!
ام��ام عل��ی )ع( ب��زرگ مظلوم عال��م در م��اه رمضان ضرب��ت خورد و 
 در تصوی��ری ك��ه تم��ام انس��انیت و دی��ن ما در آن تفس��یر می ش��ود: 
)می زند بر لب خود كاس��ه ش��یر / می كند چشم اشارت به اسیر( اسیری 
كه همان قاتل اوس��ت، پس رمضان ماه بخش��ودگی اس��ت و ماه عفو و 
رحمانیت خداوندی. چطور خداوند بلند مرتبه خواب ما را ثواب می داند 
 و گناه��ان كوچک و بزرگ ما را می بخش��د پس ما ش��یعیان او نیز باید 

داعیه دار عدالت او بوده و دل های خود را ظرف صافی و صداقت كنیم.
پیامبر معظم اس��الم می فرماید: )الُصوم فی الشتاءِ َغنیمه الُمبارک( یعنی 
در زمس��تان روزه داشتن غنیمت فرخنده است، این نشان از آسان گیری 
اس��الم در روزه داری اس��ت. اگر چه برخی افراد ش��رایطی س��خت را 
وضع می كنند تا آن را به كابوس��ی پر از گرس��نگی و تش��نگی و دوری 
از خواس��ته ها تبدیل كنند، نه! فلس��فه وجودی رمضان س��المت روح 
و جس��م اس��ت، نخوردن در ساعاتی از روز برای رس��یدن به 60 فایده 
پزش��كی روزه در برابر بیماری ها و خودس��ازی انسان به سوی حركت 
 نبوی و علوی و كمال انس��انیت و معنویت و تفكر بر اخالق ناشایست 
گذشته اش.آشنایی و دوستی بیشتر با كتاب آفرینش و صفات خداوندی 
و اسماء كریمه فراوان، به دور از اجبار و ترس با رسیدن به دركی واقعی 
از فلس��فه وجودی رمضان میسر می شود، تا كمی از پرخوری و شهوت 
و گناهان زبان و چش��م دور ش��ویم. باشد كه برای همیش��ه در این راه 

استوار بمانیم.

ماه رمضان و دنيای مدرن تبليغات
یك��ی از پدیده های جامعه مدرن امروز، میل به مصرف گرایی اس��ت. 
اص��والً تبلیغات پیامد مصرف گرایی را برای جوامع به ارمغان می آورد 
و ماه رمضان نیز از آن تبلیغات مصون نمانده اس��ت، بنرها و تابلوهای 
عظیم تبلیغاتی كه با تبریک رمضان انواع و اقسام غذاهای گران قیمت را 
تبلیغ می كند و دنیای پرهیاهوی تبلیغات رس��انه ای: تیزرهای تبلیغاتی 
رس��توران های لوك��س، تبلیغات مداحی و طراحی دكوراس��یون های 
مذهبی و تصاویر سفره های هزار رنگی كه تنها مصرف گرایی را تبلغ 
نموده و رمضان را از س��ادگی و بی پیرایگی در خوردن و آش��امیدن و 
دوری از لذات دنیوی به س��مت اس��راف و تبذی��ر و مخارج هنگفت 
پیش می برد. برخی تش��ویق می ش��وند كه برای تفریح آن هم در ماه 
رمض��ان، افط��اری را در فالن رس��توران كه ارتفاع بلن��دی دارد و تنها 
ورودی آن نفری ده هزار تومان اس��ت، ص��رف كنند. برخی آقایان كه 
س��ال را از فیض بخش��ش محروم و در بخل مفرط سپری می كردند؛ 
برای اینكه خودی نش��ان دهند و به اصطالح »مكه نرفته حاجی شوند 
و ش��هره به بخشندگی«، س��فره های عریض و طویل می اندازند و در 
رس��توران های درجه یک با صرف هزینه گزاف، مراسم افطاری مجلل 
برگزار می كنند تا س��ری میان س��رها داشته باشند. اما تنها در این میان 
نیازمندان و محرومان واقعی هس��تند كه به این مراسم ها دعوت نشده 
و به��ره ای نم��ی برند، كه این برنامه ها هدفی هم جز فخرفروش��ی و 

مباهات طلبی ندارد.
مشاهده گردیده كه مراسم های احیاء و سوگواری با هزینه های چندین 
میلیونی و دعوت از مداحان چند میلیونی برگزار می ش��ود و نگاه همه 
تنها به ش��ام و افطاری و تنقالت آن اس��ت. گفتم ش��ام و افطاری! چرا 
كه بس��یاری هموطنان ابتدا به عنوان باز كردن روزه به علت گرس��نگی 
مفرط از نان و نمک و خرما و سایر افطاری های مرسوم به اندازه الزم 
تناول كرده و پس از گذشت ساعتی، شام را هم به صورت غذای گرم 
میل می نمایند و در ادامه هم مصرف )باقلوا و زولبیا، بامیه و پشمک(، 
میوه، آجیل و س��ایر مخلفات هم كه برای خالی كردن عقده روزی كه 
با گرس��نگی گذشته، جای خود را دارد و با دو ساعت خوابیدن هم كه 

سحر از راه می رسد و خوردن انواع... از نو...
آری ای��ن حاصل دنیای تجمل گرای مدرن امروزی اس��ت كه رمضان 
مظل��وم را از اهداف معنوی آن دور كرده و گرانی كاالهای اساس��ی و 
س��وء اس��تفاده فرصت طلبان و تظاهر و ریا كاری در بر گزاری مراسم 
ت��ا افزایش هزینه و دس��تمزد مداحان و وعاظ را ب��ه ارمغان می آورد. 
حاال بگذریم از كم ش��دن س��اعات كار اداری و برخوردهای نامناسب 
 برخ��ی اف��راد از طری��ق نامتعارف برای ام��ر به مع��روف و دعوت به 
روزه داری واقعی و نپرسیم كه چرا اگر فردی توبه كرده و با یاری خدا 
از صمیم قلب امس��ال را ش��روع بندگی واقعی و روزه داری خود قرار 
داده، مورد استهزاء و نامهربانی هم محلی ها و نزدیكان واقع می شود، 
اینه��ا همه آفت هایی اس��ت كه اگر در قیاس ب��ا روزه داری واقعی كه 
مدنظر بزرگان بوده اس��ت برآید جای بس��ی تأس��ف دارد. امید است 
 عم�����وم دین��داران و اخالق گ���رایان در راه حل كردن این مس��ائل 
)اگر چه به ظاهر به چشم نمی آیند( كه آفتی بزرگ بر فلسفه وجودی 

ماه رمضانند، اهتمام ورزند.

جامعه

ث
واد

ح

بسم ا... الرحمن الرحيم
ــَك واْجعلنی فيِه من الفائِزيَن  ــّم اْجعلنی فيِه من الُمتوّكلين علي االله

لََديَْك واْجعلنی فيِه من الُمَقّربيَن اليَك بإْحسانَِك يا غايَه الّطالِبين.
خدایا قرار بده مرا در این روز از متوكالن به درگاهت و مقرر كن در آن 
از كامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت 

ای نهایت همت جویندگان.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)30 مرداد 1389(

تاريخ: شنبه30 مرداد           رمضان المبارک: 10  
اذان صبح: 04 : 05           طلوع خورشيد: 06:31 

اذان ظهر: 13:07                    غروب خورشيد: 19:42 
اذان مغرب: 20:00           نيمه شب شرعی: 00:22 

دعای روز دهم ماه مبارك رمضان به مناسبت روز بزرگداشت عالمه مجلسي

عالمه مجلسي ؛ ستاره اي درخشان در آسمــان علم و اجتهــاد جهان اسالم

برخورد  پليس  راه  اصفهان 
با خودروي  مسافربر  شخصي

دختر پسرنما به دام پليس اصفهان افتاد 

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان از اجرای طرح 
برخورد با مسافربرهای ش��خصی در جاده های این استان 
خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، س��رهنگ 
»علی نیكبخت« با اعالم این خبر گفت: از آنجا كه برخی از 
مجرمان تحت پوشش مسافركش مرتكب تخلفات و برخی 
جرایم می ش��وند، این پلیس ط��رح برخورد با خودروهای 
مس��افركش فاقد مجوز را در دس��تور كار خ��ود قرار داده 
اس��ت. وی افزود: این ط��رح هم اكن��ون در كلیه راه های 
 مواصالتی اس��تان در ح��ال اجرا بوده و تیم های گش��تی 
پلیس راه در صورت مش��اهده این گونه خودرو ها آنها را 
متوق��ف خواهند كرد. این مقام مس��ئول، امنیت جاده های 
اس��تان را از الویت های این پلیس برشمرد و تصریح كرد: 
بی سامانی و بی ضابطه بودن خودروهای مسافربر شخصی 
در خطوط بین اس��تانی، موجب شده تا زمینه سوء استفاده 
مجرم��ان و متخلفان برای رس��یدن ب��ه مقاصد خود تحت 
پوش��ش مسافركش فراهم شود. سرهنگ نیكبخت در پایان 
ب��ه مردم توصیه ك��رد: در صورت ضرورت برای اس��تفاده 
از وس��ایل نقلیه س��واری از خودروهایی كه تحت نظارت 
تعاونی ها و آژانس های معتبر هستند و دارای مجوز برای 

حمل مسافر می باشند، استفاده كنند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها

زرين شهر

كاشان شهركرد

شهركرد

شهركرد

م��دیرعام��ل ش��ركت 
تعاونی فعاالن ش��ركت 
گفت:  كاش��ان  ف��رش 
مشكالت  و  موانع  رفع 
شركت های  روی  پیش 
ماش��ینی  فرش  تكمیل 
كاشان و آران و بیدگل، 
نیاز به همفكری و خرد 
جمعی مس��ئوالن دارد. 
ب��ه گ��زارش م��وج از 
كاشان، »حسین عدالت« 
مدی��ران  نشس��ت  در 
تكمی��ل  ش��ركت های 
فرش ماش��ینی كاش��ان 
ب��ا  بی��دگل  و  آران  و 
مدیركل سازمان صنایع 

و معادان استان اصفهان در شركت فرش تكمیل ستار كاشان گفت: تولید بخشی 
از مواد اولیه رزین، نشاسته، نخ ریشه و نخ آكریلیک در كاشان با كمک و حمایت 
دولت، تأثیر به سزایی در كاهش قیمت تمام شده مواد اولیه مورد نیاز شركت های 
تكمیل فرش ماش��ینی در منطقه كاشان خواهد داش��ت. وی دریافت تسهیالت 
بانكی و وام های زود بازده با بهره كم برای فعالیت های كوتاه و بلند مدت و تهیه 
 مواد اولیه و ادامه فعالیت های شركت های تكمیل فرش را حائز اهمیت خواند و 
با اشاره به اعطای وام هایی با بهره 24 درصد به این شركت ها، خواستار تخصیص 
وام هایی با بهره 12 درصد مش��ابه آنچه به شركت های دولتی داده می شود، شد. 
به گفته وی، ماهیانه یک هزار تن زرین مصرف 37 ش��ركت فعال تكمیل فرش 
ماشینی در كاشان و آران و بیدگل است كه برای تهیه آن باید مبالغ قابل توجهی 
هزینه ش��ود. عدالت همچنین صدور مجوزهای جدید التأسیس شركت تكمیل 
فرش ماش��ینی توسط س��ازمان صنایع و معادن را یكی از مشكالت پیش روی 
این صنعت در منطقه كاش��ان ذكر كرد و افزود: چنانچه 37 شركت فعال تكمیل 
فرش ماش��ینی در كاش��ان و آران و بیدگل با تمام ظرفیت فعالیت داشته باشند، 
 بیش از 10 ش��ركت اضافه بر نیاز منطقه خواهیم داش��ت. وی با اشاره به این كه 
در حال حاضر ش��ركت های تكمیل فرش ماشینی كاشان كمتر از 10 ساعت در 
شبانه روز فعالیت دارند، برای جلوگیری از تعطیلی و ادامه فعالیت این شركت ها 
خواس��تار عدم صدور مجوزهای جدید تأسیس ش��ركت تكمیل فرش ماشینی 
توسط س��ازمان صنایع و معادن شد. مدیرعامل ش��ركت تعاونی فعاالن شركت 
فرش كاشان با بیان این كه مجموعه شركت های تكمیل فرش ماشینی در منطقه 
كاش��ان ماهیانه 1/5 میلیارد تومان هزینه در قسمت های مختلف دارند، خواستار 
كمک و حمایت های سازمان صنایع و معادن برای ادامه فعالیت این شركت ها شد 
و افزود: برای تحقق ش��عار دولت خدمتگزار مبنی بر ایجاد اشتغال با كمک های 
دولتی به این بخش از صنعت می توان به اش��تغال پایدار نیز امیدوار بود. به گفته 
وی، اش��تغال غیر پایداری كه بعداز مدت زمان كوتاه به دلیل عدم حمایت های 
دولتی به تعطیلی واحد صنعتی منجر ش��ود، نمی تواند اش��تغال پایداری باش��د. 
عدال��ت افزود: در حال حاضر با فعالیت 37 ش��ركت تكمیل فرش ماش��ینی در 
شهرستان كاشان و آران و بیدگل، زمینه اشتغال مستقیم حدود یک هزار و پانصد 
نفر فراهم ش��ده اس��ت. وی اظهار امیدواری كرد با حمای��ت و كمک دولت به 
صنایع تكمیل فرش ماش��ینی، اشتغال های ایجاد شده در منطفه پایدار بماند تا به 
وضعیت اقتصاد و اشتغال منطقه و كشور كمک شود. مدیرعامل شركت تعاونی 
فعاالن ش��ركت فرش كاش��ان گفت: در حال حاضر، 37 ش��ركت تكمیل فرش 
ماش��ینی در كاش��ان و آران و بیدگل فعالیت دارند كه كاره��ای نهایی و آهاری 
تولی��دات فرش ماش��ینی این دو شهرس��تان را انجام داده و روان��ه بازار فروش 
می كنند. به گفته وی، این تعداد شركت تكمیل فرش ماشینی موجب اشتغالزایی 
فراگیری برای حدود 3 هزار نفر هستند كه با وضعیت ركورد بازار فروش فرش 
ماش��ینی، در حال حاضر این تعداد به دو هزار نفر كاهش یافته اس��ت. عدالت با 
اش��اره به این كه این ش��ركت ها هم اكنون با 35 ت��ا 40 درصد ظرفیت در حال 
فعالی��ت هس��تند، نیاز فعلی آن��ان را 1100 تا 1200 كارگر اع��الم كرد و افزود: 
به دلیل این كه ش��ركت های تكمیل فرش ماش��ینی ش��ركت خدماتی محسوب 
می ش��وند، 800 تا یک هزار نفر كارگر مازاد بر نیاز در حال دریافت خدمات از 
این ش��ركت ها هستند. وی یادآور شد: شركت های تكمیل فرش ماشینی كاشان 
به امید رونق بازار، تعدادی نیرو جذب كردند كه در ش��رایط كنونی ركود بازار 
نمی توانند جوابگوی حقوق آنها باشند. مدیرعامل شركت تعاونی فعاالن شركت 
فرش كاش��ان گفت: 37 ش��ركت فعال تكمیل فرش ماشینی در كاشان و آران و 
بیدگل با یک هزار و 500 نفر كارگر تحت پوش��ش و بالغ بر 700 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری به عنوان مجموعه بزرگ صنعتی منطقه كاشان محسوب می شوند 
كه برای ادامه فعالیت خود و اش��تغال ثابت و پایدار در منطقه، نیازمند كمک و 
حمایت های دولت و س��ازمان صنایع و معادن هستند. مدیركل سازمان صنایع و 
معادن استان اصفهان نیز گفت: دولت پس از اجرایی شدن قانون هدفمند كردن 
یارانه ها و با افزایش نقدینگی، س��رمایه گذار را تشویق می كند. محسن پورسینا 
گفت: در شرایط فعلی هر گونه اقدام سرمایه داران براساس محاسبه سود و زیان 
س��رمایه گذاری در وضعیت هدفمند شدن یارانه ها صورت می گیرد و به همین 
دلیل، مقداری ركود در س��رمایه گذاری دیده می شود. وی افزود: دولت نیز این 
مسئله را پذیرفته و به همین منظور سعی دارد پس از اجرای كامل هدفمندكردن 
یارانه ها، با افزایش نقدینگی سرمایه گذاری را تشویق كند. پورسینا با اشاره به این 
كه دولت این كار را با هدف كاهش تأثیر تحریم ها بر كش��ور نیز انجام می دهد، 
افزود: فراهم كردن بس��تر بومی س��ازی صنایع، اقدام دیگری است كه دولت به 

عنوان فرصت خوبی برای مبارزه با تهدیدات در دستور كار دارد.

مدی��ركل اوق��اف و ام��ور 
خیریه چهارمحال و بختیاری 
گفت: 22 آسیب در حوزه 
وق��ف و ام��ور خیریه در 
بختی��اری  و  چهارمح��ال 
شناس��ایی شده اس��ت. به 
 گزارش فارس از شهركرد، 
»حجت االسالم شوذب شیری« 
در س��ومین جلسه شورای 
فرهنگ عمومی اس��تان بر 
فرهنگ  توس��عه  ضرورت 
 وقف در جامعه تأكید كرد و 
گفت: فرهنگ وقف، اعتقاد 
و ایمان به وقف در جامعه را 
احیا می كند و بستر مناسبی 
را در راس��تای ایجاد انگیزه و تمایل افراد به س��مت انفاق و كمک به هم نوعان 
فراه��م می نماید. وی افزود: موقوفات نقش مهمی در حفظ و دفاع از ارزش های 
دینی و اسالمی در جامعه دارند كه بدین ترتیب باید در راستای حراست از آنها و 
توسعه فرهنگ وقف در جامعه تالش بیشتری كرد. شیری تصریح كرد: برهمین 
اس��اس س��از و كارهای مهمی در راستای شناسایی شاخص های توسعه وقف و 
بررس��ی فرصت ها و تهدیدهای فرا روی این امر مهم در اس��تان صورت گرفته 
است. وی نهادینه سازی فضای اطمینان بخش برای واقفان و خیرین را مهم ترین 
راهكار ارتقای فرهنگ وقف و انفاق در اس��تان دانست و افزود: شناسایی، احیا، 
بهینه س��ازی، حفظ و ثبت اس��ناد مربوطه، ترویج و توسعه فرهنگ سنت حسنه 

وقف، از دیگر راهكارهای مؤثر در این بخش است. 
مدی��ركل اوقاف و ام��ور خیریه چهارمح��ال و بختیاری ادام��ه داد: بهره برداری 
 از س��رمایه ها و دارایی ه��ای موج��ود در موقوفات در عرصه ه��ای اقتصادی و 
زمینه س��ازی برای ورود به بازارهای پولی و مالی و بهره برداری بهینه و به روز 
از عواید موقوفات مطابق با نیات واقفان از دیگر راهكارهای توس��عه موقوفات 

در استان است.
وی قانونمند س��ازی و نظام مند كردن امور خیریه در اس��تان را از ش��اخص های 
مهم ارتقای فرهنگ وقف در بخش مؤسس��ات خیریه عنوان كرد و گفت: اعمال 
مدیریت راهبردی و نظارت همه جانبه بر فعالیت های مؤسس��ات خیریه، جلب 
اعتماد افكار عمومی و تعمیق روحیه خیرخواهانه در جامعه و معرفی و تجلیل از 
خیرین نمونه استان و تشكل های مردم نهاد از دیگر شاخص های ارتقای فرهنگ 

وقف در بخش مؤسسات خیریه است. 
ش��یری با بیان اینكه 22 آس��یب در حوزه وقف و امورخیریه در استان شناسایی 
ش��ده اس��ت، اف��زود: عدم آش��نایی ب��ا موازین قانونی و ش��رعی وق��ف، عدم 
رعای��ت حق��وق وقف و انفاق و عدم پرداخت دیون دس��تگاه ها، عدم آش��نایی 
ب��ا موازین قانونی و ش��رعی وقف، وج��ود نهادهای م��وازی در اخذ خیرات و 
حس��نات و ع��دم وجود نظارت بر عملك��رد آنها و فروش موقوف��ات در زمان 
 اصالح��ات ارضی و ابط��ال بعضی از اس��ناد وقفی، از مهم ترین این آس��یب ها 

است.

اس��تاندار چهارمحال و 
بختی��اری گف��ت: نرخ 
اس��تان  ای��ن  بی��كاری 
نسبت  امس��ال  بهار  در 
ب��ه س��ال گذش��ته دو 
 درص��د كاه��ش یافت. 
عنابستانی«  اصغر  »علی 
استان  مدیران  جمع  در 
اف��زود: نرخ بیكاری در 
بهار س��ال گذش��ته در 
استان 8/16 درصد بود 
كه این میزان امس��ال به 
8/14 درصد رسید. وی 
اظهار داشت: بر اساس 
گزارش مركز آمار ایران 

در بهار امسال نسبت به سال گذشته چهار استان كاهش نرخ بیكاری داشتند كه 
چهارمحال وبختیاری در بین این چهار اس��تان بیش��ترین كاهش را داشته است. 
وی، بهترین خدمت در اس��تان را ایجاد اش��تغال در حوزه های مختلف عنوان 
 كرد و گفت: معیش��ت خوب، وضعیت مناسب، گردش اقتصادی بهتر و توسعه 

همه جانبه استان به امر اشتغال بستگی دارد.

ایل��راه تاریخی دزپارت 
در اس��تان چهارمح��ال 
و بختیاری، احیاء ش��د. 
مدیركل امور عش��ایری 
چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینكه ایلراه معروف 
 دزپ��ارت ب�����ا قدمتی 
یكص��د س��اله یك��ی از 
ایلراه��ای  معروفتری��ن 
ایران اس��ت كه سال ها 
عش��ایر  عب��ور  مح��ل 
كوچ��رو ب��وده گف��ت: 
مح����دوده ای از ای��ن 
به علت س��اخت  ایلراه 
سد كارون 4 به زیر آب 
رفته است. صفری با اشاره به اینكه چند سالی است این ایلراه مسدود شده و پل 
معروف مروارید در مسیر آن به زیر آب رفته است تصریح كرد: هم اكنون یک 
دستگاه شناور در مسیر رودخانه پشت سد كارون 4 مستقر شده است و عشایر 
كوچرو اس��تان امسال می توانند از مسیر این ایلراه به مناطق قشالقی خوزستان 
ك��وچ كنند. ایل��راه دزپارت از بخش ناغان در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
ش��روع می شود و تا شهر ایذه در استان خوزستان ادامه دارد. هم اكنون عشایر 
چهارمحال و بختیاری از مس��یر ایلراه بازفت به خوزستان كوچ می كنند. عشایر 
چهارمح��ال و بختیاری بیش از 130 هزار نفر جمعیت دارند و با دارا بودن یک 
 میلیون و پانصد هزار واحد دامی نقش به سزایی در تولید لبنیات و گوشت قرمز 

دارند. 

احيــاء ايلــراه دزپارت 
در چهــارمحــال و بختيــاري  

خرد جمعي، راهکار مشکالت 
شركت هــاي تکميل فــرش كاشان 

نرخ بيکاری در چهارمحال وبختياری 
دو درصد كاهش يافت

 مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياري:
22 آسيب در حوزه وقف 

چهارمحال و بختياري شناسايي شده است

بنا به اعالم اداره  روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان زرین شهر، دانش آموزان 
ش��ركت كننده در طرح هجرت سه، مدارس منطقه  زرین ش��هر را برای شروع سال 
تحصیلی آماده می كنند. طرح هجرت س��ه در منطقه  زرین شهر با شش هزار نفر با 
همكاری بس��یج سازندگی س��پاه لنجان و حضور دانش آموزان در حال اجراست و 
دانش آم��وزان، مدارس را برای اول مهرماه برای حضور همكالس��ی های خود آماده 
می كنند. به گفته  مدیریت آموزش و پرورش زرین ش��هر، دانش آموزان در این طرح 
تمام زمین های ورزش��ی مدارس را خط كشی كرده و میز و نیمكت های فرسوده را 
نیز تعمیر خواهند كرد. مدیر آموزش و پرورش زرین ش��هر همچنین اظهار داشت: 
پانزده عرصه هم اكنون در حال اجراس��ت ك��ه هزینه  آن بالغ بر چهل و پنج میلیون 
تومان می باشد و نقاش��ی تعدادی از مدارس و زیباسازی كانون فرزانگان، بصیرت، 
آینده س��ازان و... نیز انجام گرفته اس��ت. گفتنی اس��ت هدف از اج��رای این طرح، 
غنی س��ازی اوقات فراغت دانش آموزان و اجرای برنامه های فرهنگی و كالس های 
عقیدتی و همچنین انجام كارهای فنی و آموزشی توسط دانش آموزان است. همچنین 
 گفتنی است؛ هنرجویان اصفهانی، رتبه های برتر كشوری را در دهمین دوره  مسابقات 
علمی - كاربردی ش��اخه  كاردانش كس��ب كردند. بنا به اعالم اداره  روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان اصفهان، در دهمین دوره  مسابقات علمی - كاربردی شاخه 
كاردانش كه در استان خراسان شمالی و در شهر بجنورد برگزار شد، هنرجویان استان 
اصفهان توانستند در رشته  باغبانی،  رشته  زراعت،  رشته  طال و جواهر و رشته  نگارگری 
رتبه  دوم كشوری را به  دست آورن. برگزاری این مسابقات با هدف ایجاد انگیزه و 

رقابت سالم و به  منظور كیفیت  بخشی به آموزش های كاردانش صورت می گیرد.

مدیر برنامه ریزي مش��اغل شهري 
سازمان میادین ش��هرداري اصفهان 
كارگران  ساماندهی  گفت:كارگروه 
فصل��ی و خیابان��ی ب��ا همكاری 
ام��ور  و  كار  شهرداری،س��ازمان 
اجتماعی، نیروی انتظامی و سازمان 
فنی و حرفه ای تش��كیل می شود. 
به گزارش ایمنا، حمیدرضا میریان 
با بیان این كه از س��ال 83 اقداماتی 
جهت ساماندهی كارگران ساختمانی 
انجام ش��ده اس��ت، افزود: با وجود 
اینكه محل هایی ب��رای این كار در 
نظر گرفته شده اما به علت همكاری 
نك��ردن كارفرمایان نتیجه مثبتی در 
راستای ساماندهی به همراه نداشت. 
وی با بیان این كه تنها یک سازمان 
نمی تواند همه وظایف را انجام دهد، 
تصری��ح كرد:در صورت��ی كه همه 

سازمان های مربوطه همكاری های 
الزم را داشته باشند می توان كارگران 
ساختمانی را ساماندهی كرد. میریان 
اظهار داشت: از آنجایی كه معموالً 
نی��روی كار از ظرفیت كار بیش��تر 
است، امر ساماندهی به راحتی انجام 

نمی شود.
وي به تش��كیل كارگروهی جهت 
و  فصل��ی  كارگ��ران  س��اماندهی 
ساختمانی اشاره و خاطرنشان كرد: 
در ای��ن كارگ��روه ك��ه وظایف هر 
سازمان به درستی مشخص می شود 
در ابتدا موقعیتهاي شغلی فصلی و 
موقت شناسایی و سپس با ثبت نام 
نیروی كار و تشكیل بانک اطالعاتی 
كارگ��ران فصل��ی، پایگاهی جهت 
س��اماندهی كارگران خیابانی ایجاد 

می شود

نائب رئیس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به بودجه 410میلیارد 
تومانی ش��هرداری بیان داش��ت: با 
احتس��اب جمعیت ی��ک میلیون و 
700 هزار نفری شهر اصفهان، سرانه 
درآمد هر ش��هروند اصفهانی 230 
هزار تومان در سال است. به گزارش 
ایمنا، س��ید كریم داودی با بیان این 
كه  ش��هرداری اصفهان هزینه های 
زیادی برای نگهداش��ت شهر انجام 
می دهد گفت: 67 درصد بودجه كل 
شهرداری یعنی 275 میلیارد تومان به 
فعالیت های عمرانی اختصاص دارد 
كه با احتساب جمعیت اصفهان سهم 
عمرانی هرشهروند 150هزار تومان 

در سال است. 
وی با بیان این كه س��رانه خدماتی 
هر شهروند اصفهانی 80 هزار تومان 

اس��ت افزود: 44 درص��د از بودجه 
عمرانی ب��ه مباحث حمل و نقل از 
جمله اح��داث خیابان، تقاطع های 
غیر همسطح و توسعه حمل و نقل 

عمومی اختصاص دارد. 
نائب رئیس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار داش��ت: پرداخت به 
موق��ع عوارض باعث می ش��ود تا 
ش��هرداری خدمات بیشتر و متنوع 
تری را به شهروندان محترم اصفهانی 
ارائه دهند. داودی با تأكید برافزایش 
مش��اركت ش��هروندان در تأمی��ن 
هزینه هاي شهر تصریح كرد: مشاركت 
ش��هروندان در مدیریت شهري مي 
تواند در تأمین منابع اقتصادي، كاهش 
هزینه خدم��ات، افزایش انس��جام 
 اجتماعي و رضایت شهروندان مؤثر 

باشد.

زارع با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت 
در اصفهان اظهار داشت: 30 نفر از استان اصفهان 

در این مسابقات شركت داشتند.
وی با بیان اینكه اصفهانی ها در این مس��ابقات 
هش��ت مدال و 12 دیپلم افتخار به دست آورند، 
افزود: س��ه مدال طال، دو مدال نقره و سه مدال 
برنز حاص��ل كار رقابت كنن��دگان اصفهانی در 
ای��ن مس��ابقات بود. مدی��ركل آم��وزش فنی و 
حرفه ای اس��تان اصفهان با اشاره به اینكه چهار 
رش��ته از این مسابقات در منطقه اصفهان برگزار 
ش��د، تصری��ح كرد: ای��ن مس��ابقات همزمان با 
 ته��ران، كرج و مركز تربی��ت مربی كرج برگزار 

شد.
وی ادامه داد: ش��ركت كنندگان اصفهانی در این 
مسابقات س��ه مدال طال در رشته های: خیاطی، 
لوله كشی و گرمایشی، كاشی كار كف و دیوار، 
دو مدال نقره در رشته ه��ای: فناوری اطالعات 
كامپیوترهای ش��خصی، پشتیبانی شبكه و قنادی 
و س��ه مدال برنز در رشته ه��ای: مكاترونیک و 

الكترونیک، به دست آوردند.
زارع بی��ان داش��ت: در طراح��ی وب، فناوری 

طراح��ی گرافی��ک، طراحی مهندس��ی مكانیک، 
ت��راش CNC، فل��ز CNC، كنت��رل صنعت��ی، 
 آجرچین��ی، فن��اوری اطالع��ات ش��اخه كاربرد 
نرم افزارها، فناوری اتومبیل، تأسیسات الكتریكی، 
كابینت سازی چوبی و برودتی نیز رقابت كنندگان 

اصفهان صاحب دیپلم افتخار شدند.
وی با اشاره به اینكه 27 مرد و زن از اصفهان در 
این مسابقات شركت كردند، تأكید كرد: از لحاظ 

امتیاز م��دال، تیم اصفهان به هم��راه آذربایجان 
ش��رقی مقام نخست را كس��ب كردند و از نظر 
امتی��از، اصفه��ان رتبه پنجم را به دس��ت آورده 

است.
مدی��ركل آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای اس��تان 
اصفه��ان اضافه كرد: به نفرات اول تا س��وم این 
دوره از مس��ابقات در هر رش��ته، به ترتیب سه، 
دو و یک س��ه بهارآزادی به هم��راه لوح تقدیر، 
 تندیس مس��ابقات و ی��ک ش��اخه گل رز اهدا 

شد.
وی افزود: به برگزیدگان این مس��ابقات مزایایی 
همچون كارت مربیگری در هر رشته و عضویت 
در بنیاد نخبگان اهدا می ش��ود و آقایان برگزیده 
نیز می توانند خدمت سربازی خود را به صورت 
امریه در اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 

بگذرانند.
 زارع تصری��ح كرد: مس��ابقات جهان��ی مهارت 
هر دو سال یک بار برگزار می شود و سال آینده 
لندن  میزبان این مسابقات است و نفرات اعزامی 
از كش��ور به این مس��ابقات، از بین برگزیدگان 

داخلی، انتخاب و اعزام می شوند. 

 الدن سلطاني
»س��ید احمد امامی��ه« در 
گفتگ��و با خبرن��گار ما 
تصری��ح كرد: در س��ال 
جاری 20 مدرسه هیأت 
امنایی به مدارس هیأت 
امنایی اضافه شده است.

م��دارس  اف��زود:  وی 
هی��أت امنایی از س��ال 
83 راه اندازی و تأسیس 
شد و یک اردیبهشت ماه 
س��ال 88 آیین نامه این 
مدارس م��ورد بازنگری 

و اصالح قرار گرفت.
امامیه درباره شیوه هیأت 
امنایی گفت: این شیوه، 
ش��یوه جدی��د در اداره 
مدرسه، در راستای ارتقا 
كیفی در ابعاد آموزش��ی 
و پرورش��ی ب��ا كم��ک 

هیأت امنای مدرس��ه است و در آیین نامه جدید 
شیوه اداره مدرسه، ش��یوه انتخاب مدیر، تركیب 
اعضای هیأت امنا و ش��رایط مدرسه برای هیأت 

امنایی شدن، عنوان شده است.
وی ضمن اش��اره به راه ان��دازی مدارس هیأت 
امنای��ی پس از بازنگری آیین نامه و ادامه فعالیت 
آنها خاطر نش��ان كرد: نظارت ب��ر عملكرد این 
مدارس بر عهده اداره ه��ای آموزش و پرورش 
نواحی و مناطق مربوطه می باشد و سیاستگذاری 
 كالن در ای��ن مدارس توس��ط س��ازمان مدارس 
غی��ر دولت��ی و توس��عه مش��اركت های مردمی 

وزارت متبوع، انجام می پذیرد.
رئی��س اداره مش��اركت های اداره كل آم��وزش 
در  كار  كیفی��ت  تف��اوت  درب��اره  پ��رورش  و 
 مدارس هیأت امنایی نس��بت ب��ه مدارس عادی 
گفت: براس��اس آیین نامه این مدارس، به علت 

آنك��ه با خرد جمعی از اعضای هیأت امنا درباره 
امور تصمیم گیری و سپس اجرا می شود؛ قاعدتًا 
باید كیفی��ت كار هم بهتر باش��د و چون در این 
مدارس برنامه های آموزش��ی و پ��رورش مازاد 
ب��ر برنامه ح��ال موجود در دیگر م��دارس اجرا 
 می ش��ود؛ خود ب��ه خود كیفی��ت كار هم ارتقاء 
می یاب��د. امامیه تعداد م��دارس هیأت امنایی در 
اس��تان اصفهان را 90 مدرس��ه عن��وان و درباره 
 رضای��ت مردم از عملكرد ای��ن مدارس تصریح 
كرد: بررسی ها نشان داده ارزیابی كه از مدارس 
هیأت امنایی در مناطق و نواحی مختلف توس��ط 
ارزیاب��ان اداره كل آم��وزش و پ��رورش انج��ام 
ش��ده، مطلوب بوده و اس��تقبال مردم از حضور 
فرزندانش��ان در این مدارس بیانگر رش��د كیفی 

مدارس است.
وی در پاس��خ به این س��ئوال كه آیا ثبت نام در 
م��دارس مذكور ش��رایط وی��ژه ای دارد گفت: 

 این م����دارس موظفند 
محدود  آم��وزان  دانش 
اداره  نام��ی ك��ه  ثب��ت 
پ��رورش  و  آم��وزش 
آنه��ا  ب��رای  مربوط��ه 
مش��خص ك��رده بدون 
هیچ قید و ش��رطی ثبت 
ن��ام كنن��د و چنانچ��ه 
ظرفیتش��ان تكمیل نشد 
براس��اس  می توانن��د 
برگ��زاری  ی��ا  مع��دل 
آزم��ون ب��ا هماهنگ��ی 
از دانش  اداره مربوط��ه 
آموزان دیگر ثبت نام به 
عمل آورند. رئی�����س 
مش��اركت های  اداره 
مردمی اداره كل آموزش 
 و پ��رورش همچنی���ن 
اف��زود: مدی��ران نبای��د 
جهت ثبت نام و ورود به 
این مدارس هزینه ای را از اولیا دریافت نمایند اما 
پس از شروع سال تحصیلی هیأت امنای مدرسه 
با تصویب برنامه های آموزشی و پرورشی فوق 
برنام��ه و تأیی��د آن توس��ط اداره مربوطه و ارائه 
آن ب��ه اولیا دانش آم��وزان، می توانند هزینه این 

كالس ها را از دانش آموزان اخذ كنند.
امامی��ه در خاتم��ه درباره نحوه ارائه و بررس��ی 
پیش��نهادات و انتقادات مردم از عملكرد مدارس 
هیأت امنایی خاطرنش��ان كرد: م��ردم برای ارائه 
پیش��نهاد، انتظارها و حتی شكایت های خود از 
ای��ن مدارس؛ جهت بررس��ی می توانند به دایره 
ارزیاب��ی عملك��رد اداره های مربوط��ه مراجعه 
نماین��د همچنی��ن می توانن��د با ش��ماره تلفن 
2213929 و 2218693 ك��ه مرب��وط ب��ه بخش 
كارشناسی شوراهای اداره كل آموزش و پرورش 

است تماس حاصل نمایند.

مدير برنامه ريزي مشاغل شهري سازمان ميادين 
شهرداري اصفهان:

 کارگروه ساماندهی کارگران فصلی 
و ساختمانی تشکيل می شود

 نائب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان
 اعالم كرد:

 سرانه درآمد هر شهروند اصفهانی
 230 هزارتومان

مديركل آموزش فني و حرفه اي اصفهان: 
کسب مقام اول مسابقات علمي مهارت، توسط تيم اصفهان

رئيس اداره مشاركت هاي مردمي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

اضــافه شدن 20 مــدرسه هیأت امنايي 
در شهــر اصفهــان

مدير آموزش و پرورش شهرستان زرين شهر:
طرح هجرت

 مدارس را براي اول مهرماه آماده مي كند 

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

ني
زئي

س: ت
عك

 اصفهان
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امروزه مصرف انرژی در صنعت برق رو به افزایش است و اثرات مخربی بر روی سالمتی 
و ایمنی انسان داشته است. تأثیرات میدان های الكتریكی و مغناطیسی بر روی سالمت 
و بهداش��ت انسان از مضرات این صنعت اس��ت. ما در زندگی روزمره در محیط كار، 
خانه و مدرسه در معرض میدان الكتریكی و مغناطیسی هستیم. میدان های مغناطیسی و 
الكتریكی به وسیله خطوط نیرو، سیم های الكتریكی و تجهیزات الكتریكی تولید می شود 
و خطوط نامرئی نیرو هستند كه در اطراف هر وسیله وجود دارند و قدرت آن با افزایش 
 ولتاژ افزایش می یابد. میدان الكترومغناطیس��ی از وسایل برقی مثل كامپیوتر شخصی، 
فر برقی، تلویزیون، یخچال و غیره و نیز خطوط انتقال نیروی برق با ولتاژ زیاد حاصل 
می شود. میدان الكترومغناطیسی بر روی سیستم های عصبی و رشد، تكامل و ترمیم 
 س��لول ها اختالالتی ایجاد می كن��د و موجب پیدایش امراض ناش��ناخته مانند انواع 
سرطان ها، طومورهای مغزی و ناباروری در انسان می شود همچنین افرادی كه به دفعات 
و به مدت طوالنی در معرض چنین میدان هایی قرار می گیرند و نیز افراد شاغل در صنایع 
برق و تلفن، تعمیركاران تلویزیون و جوشكاران آسیب پذیرتر هستند پس باید با نصب 
دستگاههای كنترل سرطانزایی در محیط كار و شناسایی منابع تولید الكترومغناطیسی، 
رعایت نكات ایمنی در محیط كار و در صورت امكان اس��تفاده از تجهیزاتی كه دارای 
حداقل میزان انتشار امواج الكترومغناطیسی است محیطی مناسب برای كار و فعالیت 

ایجاد كنیم.
امروزه تولید س��رانه برق و روند رو به رشد آن یكی از شاخص های مهم نشان دهنده 
پیش��رفت صنعتی، اقتصادی و افزایش رفاه كشور است. با توجه به اهمیت طرح های 
صنعتی در توسعه پایدار، صنعت برق نیز مشابه دیگر صنایع با توجه به افزایش شتاب 
تولید و مصرف انرژی برق در 20 سال گذشته نقش به سزایی در آلودگی محیط زیست 
و سالمت و بهداشت انسان داشته است و باید اثرات نیروگاههای حرارتی از نظر آلودگی 
آبی و گازی، جامد و آلودگیهای صوتی و میدان های الكتریكی و مغناطیسی ناشی از 
فعالیت نیروگاهها بر روی موجودات زنده به خصوص انس��ان مورد بررسی قرارگیرد.
درون تمام ارگانیزمهای زنده، جریان الكتریكی و میدان های الكتریكی با منشا داخلی 
وجود دارد كه در مكانیسم های پیچیده كنترل فیزیولوژیكی نظیر اختالل در سیستمهای 
عصبی، عضالنی، فعالیت سلولی و رشد، تكامل و ترمیم بافتها نقش دارند. بنابراین الزم 
اس��ت ویژگیهای مصنوعی آثار احتمالی آنها در سیستم های بیولوژیكی مورد بررسی 
قرار گیرند. میدانهای الكترومغناطیس��ی )EMF( ابتدا موجب سرگیجه، وز وز گوش، 
ضعف و خستگی و تار شدن دید چشم و خواب آلودگی هنگام كار و همچنین پیدایش 
امراض ناشناخته، تغییر تركیبات خون، اختالل در سیستم های عصبی عضالنی، دگرگونی 
ژنتیكی، بروز سرطانهایی چون لنفوم، لوسمی، طومورهای مغزی، سرطان غدد بزاقی و 

اختالل در باروری در زنان و مردان می شود. مطالعاتی در رابطه با سالمتی انسان در مورد 
كس��انی كه در معرض میدان مغناطیسی و انواع سرطانها از نوع لوسمی و سرطان مغز 
صورت گرفته است. تعدادی از محققان در مورد ارتباط قرار گرفتن در معرض میدان 
مغناطیسی و سرطان تردید دارند. زیرا تفسیر آن از نظر بیولوژیكی مشكل است و نتایج 
تحقیقات متفاوت به نظر می رسد و با هم هماهنگی ندارند. بسیاری از محققان معتقدند 

نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص تأثیرات میدانهای الكتریكی و مغناطیسی بر سالمت 
انسان داریم.

ميدان الكترومغناطيسی
میدان الكترومغناطیسی به وسیله خطوط نیرو، سیم های برق و تجهیزات الكتریكی تولید 
می شود. میدانهای مغناطیسی خطوط نامرئی نیرو هستند كه در اطراف هر وسیله الكتریكی 
وجود دارند. میدان الكتریكی با ولتاژ تولید می شود و قدرت آن با افزایش ولتاژ افزایش 
می یابد. واحد قدرت الكتریكی بر حس��ب متر بر ولت است. میدان مغناطیسی نتیجه 
شدت جریان در سیم ها یا وسایل الكتریكی می باشد و قدرت آن با افزایش ولتاژ افزایش 
می یابد. میدان مغناطیسی بر حسب گوس یا تسال اندازه گیری می شود. از طرف دیگر 
میدان الكتریكی حتی وقتی كه تجهیزات الكتریكی خاموش می شود برقرار است و مدت 
زیادی با منبع جریان برق ارتباط خود را حفظ می كند. میدان الكتریكی با عبور كردن از 
موادی كه هادی الكتریسیته هستند كاهش می یابد. به عبارت دیگر میدانهای مغناطیسی 
از بس��یاری مواد عبور می كنند و بنابراین جلوگیری از عبور آن بس��یار مشكل است. با 
وجود اینكه میدانهای الكتریكی و مغناطیسی در اطراف وسایل الكتریكی و خطوط نیرو 
وجود دارند. تحقیقات اخیر بر روی پتانسیل اثرات میدانهای مغناطیسی بر سالمت انسان 
متمرك��ز گردیده اند. با وجود اینكه بعضی مطالعات اپیدمولوژیک ارتباط افزایش خطر 

ابتال به سرطان را با در معرض میدان مغناطیسی قرار گرفتن گزارش كرده اند اما ارتباط 
مشابهی در مورد میدانهای الكتریكی گزارش نشده است. توسعه سریع علم و تكنولوژی، 
موجودات زنده را تحت تابش طیف وسیعی از میدانهای الكترومغناطیسی قرار داده است. 
پیشرفت فناوری و صنعت برق انسان ها را در تماس با میدان الكترومغناطیسی حاصل از 
وسایل برقی از جمله كامپیوتر شخصی، فر برقی، تلویزیون، یخچال و... نیز خطوط انتقال 

نیروی با ولتاژ زیاد قرار داده است.
اثرات ميدانهای الكترومغناطيسی بر انسان

اپیدمولوژی، مطالعه بر روی احتمال شیوع بیماری ها در جمعیت های انسانی است و 
اینگونه تحقیقات غالباً عینی هستند تا تجربه ای و این بدان معناست یک اپیدمیولوژیست 
نم��ی تواند تمامی فاكتورهایی را كه موجب بروز بیماری می ش��ود كنترل كند و یا در 
آزمایشگاه تحقیق كند اگرچه تحقیقات آزمایشگاهی در اطراف محیط انسانی و حیوانی 
كامالً در مورد انسان صدق نمی كند. اپیدمیولوژیستها می توانند عوامل به وجود آورنده 
س��رطان را مشخص كنند كه شامل دود سیگار است و این در حالی است كه در مورد 
میدانهای الكترومغناطیسی ارتباطی بین معاش��رت و اپیدمولوژی وجود ندارد. بعضی 
دانشمندان كه در این مورد مطالعه كرده اند ارتباط موجود بین میدانهای الكترومغناطیسی 
و سرطان های خاص را وقتی كه خطر كم باشد و یا اصالً نباشد مشكل تفسیر می كنند 
حتی اگر احتمال ابتال به سرطان ناشی از میدانهای الكترومغناطیس بسیار اندک باشد باید 
آن را جدی تلقی كرد. زیرا در میان تعداد بسیاری كه در معرض میدانهای الكترومغناطیس 
هس��تند حتی یک احتمال ناچیز هم می تواند باعث افزایش سرطان در سطح گسترده 

شود.

ارتباط سرطان با مشاغل صنعت برق
از سال 1982 تعدادی از اپیدمیولوژیستها مطالعات و آزمایشاتی در این مورد انجام داده اند 
و گزارش��ی از بررسی بیماری لوسمی روی افراد كه در معرض میدان الكترومغناطیس 
بوده اند با افرادی كه در مشاغل دیگر كار كرده اند ارائه داده اند. در ایاالت متحده این بیماری 
در بزرگساالن از هر 100 هزار نفر 10مورد در سال مشاهده می شود و این مطالعات شامل 
افرادی می شود كه مستقیماً با وسایل الكترومغناطیسی سر و كار دارند مثل مهندسان برق و 
یا افراد شاغل در خطوط تلفن و تلویزیون و تعمیرات رادیویی، اپراتورهای ایستگاه برق، 
الكتریسیته و جوشكار. مطالعات دیگر ارتباط بین شیوع سرطان مغز و یا مرگ و میر در 
 Samuel Milham مشاغل مشابه را نشان می دهد. این تحقیقات اولین بار توسط دكتر
در سال 1982 كامل شده است. همچنین مطالعاتی در مورد ارتباط سرطان سینه و قرار 
داشتن در معرض میدان الكترومغناطیسی صورت گرفته است. سرطان سینه در مردان نادر 
و متأسفانه در زنان بسیار رایج است. در ایاالت متحده سرطان سینه از هر 1000 نفر بیش 
از یک مورد در سال مشاهده شده است. در یک مركز تحقیقاتی دانشگاهی در كارولینای 
شمالی میزان مرگ زنانی كه در معرض میدانهای الكترومغناطیسی قرار داشته اند در اثر ابتال 
به سرطان سینه بیشتر از زنانی بوده است كه در چنین مشاغلی كار نكرده اند. اما با توجه 
به اینكه عوامل دیگری مثل فاكتور سن در تولد اولین نوزاد و باروری و تاریخچه ارثی در 
ایجاد این نوع سرطان مؤثر هستند، بنابراین باعث اختالل در این تحقیق شده است و با 
در نظر گرفتن این مشكالت و نداشتن اطالعات كافی پی بردن به عامل اصلی ایجاد این 
بیماری غیر ممكن به نظر رسید و مطالعات دیگری كه در ایاالت متحده و كشورهای دیگر 
انجام شده است نشان می دهد حتی زنانی كه در خانه كار می كنند و در معرض میدان 

الكترومغناطیسی باالیی قرار ندارند با خطرپیشرفت سرطان سینه مواجه بوده اند.
ساير امراض ناشی از ميدانهای الكترومغناطيسی

بیماری آلزایمر نوعی بیماری است كه در افراد سن باال بروز می كند و باعث ضعف تمركز 
و اختالل در یادآوری خاطرات می شود. مطالعه و تحقیقاتی كه در سال 1995 در فنالند 
و كالیفرنیا انجام شده نشان می دهد كارگرانی كه بیشتر در معرض میدان الكترومغناطیس 

قرار گرفته بودند بیشتر به این بیماری مبتال شده اند. 
اثرات بيولوژيكی ميدانهای الكترومغناطيس

این مجموعه اطالعاتی در مورد تأثیرات میدانهای الكترومغناطیس��ی بر روی حیوانات 
 و تقسیم سلولی به ما می دهد و تأثیرات بیولوژیكی شامل تغییراتی در اعمال سلول ها، 
بافت ها و تغییراتی در فعالیت مغز اس��تخوان انس��ان و ضربان قلب می شود. این قبیل 
 مطالعات بر روی حیوانات آزمایش��گاهی و حیوانات اهلی و نیز انس��ان بررسی شده 

است. 
طول موج، مدت در معرض امواج بودن، فاصله نسج با موج در تكثیر سلولی و جزئیات 
 DNA تكثیر مورد بررسی قرار گرفته است و باعث اختالل در تكثیر سلولی در مرحله
سازی و نیز باعث افزایش بروز نقص مادرزادی و اختالل باروری و موتاسیونهای مختلف 
 می شود و این اختالل با مدت مجاورت با میدان الكترومغناطیسی و نوع موج متناسب بوده

 است.

تأثیر میدان هاي الكترومغناطیسي بر انسان
اداره كل دفتر امور ص��ادرات وزارت 
صنایع و معادن اعالم كرد: در سه ماهه 
منتهی به خرداد ماه سال جاری ارزش 
صادرات محصوالت صنایع شیمیایی 
و صنایع وابس��ته به آن افزون بر یک 
میلیارد و 189 میلیون و 476 هزار دالر 
بود. به گزارش ایرنا از وزارت صنایع و 
معادن، عمده ترین محصوالت شیمیایی 

ص��ادره در دوره 
زمانی یاد ش��ده 
بر مبنای بیشترین 
صادراتی  ارزش 
 آن ب��ه ترتی��ب 
م��واد  ش��امل: 
ش��یمیایی آل��ی 
 721 ارزش  ب��ه 
و 931  میلی��ون 

هزار دالر، كودهای شیمیایی به ارزش 
89 میلی��ون و 962 هزار دالر، صابون 
 ه��ا، فرآورده های شستش��و كننده و 
روان كنن��ده، موم ه��ای مصنوع��ی 
اف��زون ب��ر 34 میلی��ون و 315 هزار 

دالر و محص��والت دارویی به ارزش 
17 میلی��ون و 463 هزار دالر اس��ت. 
براساس این گزارش، ارزش صادرات 
مواد پالس��تیكی و اشیاء ساخته شده 
از ای��ن مواد، كائوچو و مواد س��اخته 
ش��ده از آن در س��ه ماه��ه نخس��ت 
امس��ال در مجم��وع افزون ب��ر 793 
 میلی��ون و 89 هزاردالر اس��ت.گفتنی 
اس����ت: ارزش 
ص�������ادرات 
محص����والت 
صنایع شیمیایی یا 
صنایع وابسته به 
آن در خردادم��اه 
ج��اری  س��ال 
اف��زون ب��ر 325 
و 230  میلی��ون 
ه��زار دالر و ارزش ص��ادرات م��واد 
پالس��تیكی و اشیاءساخته شده از این 
مواد، كائوچو و مواد ساخته شده از آن 
در خرداد افزون بر 252 میلیون و 439 

هزار دالر بوده است.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران 
از ممنوعیت واردات لوازم و تجهیزات 
 A برقی با رتبه انرژی پایین تر از درجه
و B براساس بخشنامه هیأت وزیران 
خبر داد. به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، 
»سعید مهذب ترابی« درباره نظارت و 
كنترل این سازمان بر وسایل برقی كه 
وارد بازار می شوند، گفت: با توجه به 
اهمیت موضوع، تاكنون برای 17 وسیله 
برقی استاندارد برچسب انرژی تدوین 
شده كه همگی آنها نیز ابالغ و اجرایی 
شده است. مهذاب ترابی، درخصوص 
اینكه سازمان بهره وری انرژی ایران تا 
چه حد بر روی اجناس برقی وارداتی 
نظ��ارت دارد نیز اظهار داش��ت: این 
سازمان از طریق نمونه برداری تصادفی 
از بازار و انجام آزمون تس��ت انرژی، 
وس��ایل موجود در ب��ازار را به نوعی 
نظ��ارت می كند. وی با تأكید بر اینكه 
این اقدام كافی نیست، افزود: به پیشنهاد 

سابا طی بخشنامه سال گذشته از سوی 
دولت، گمرک های كشور و تعدادی از 
وزارتخانه ها موظف شدند از ورودی 
محصوالت عم��ده )كولر و یخچال( 
با رتبه پایین مص��رف انرژی به داخل 
كش��ور جلوگیری كنند. به گفته وی،  
این مس��أله نیز كفایت نمی كند و باید 
یک اجماع در این خصوص به وجود 
آید. وی یادآور ش��د كه در این زمینه 
مسئولیت نظارت بر استاندارد تجهیزات 

بر عهده مؤسسه استاندارد است. 
مدیرعامل س��ازمان به��ره وری انرژی 
ایران افزود: براس��اس قانون، مؤسسه 
استاندارد وظیفه تأیید و ارائه  برچسب 
توس��ط  ك��ه  دارد  را  محصوالت��ی 
آزمایش��گاه های همكار این مؤسسه 
مورد تس��ت و آزمون مصرف انرژی 
قرار می گیرن��د، ضمن آنك��ه قانون، 
تصریح كرده است: محصوالت برقی 

نباید فاقد برچسب انرژی باشند.

صادرات بيش از 1/1 ميليارد دالر 
محصوالت صنايع شيميايي

براساس بخشنامه هيأت وزيران؛
واردات لوازم و تجهيزات برقي با رتبه 

انرژي درجه پايين ممنوع است

علم و صنعت

تحديد حدود اختصاصی 
5/312 چون تحدید حدود شش��دانگ قس��متي از یكباب خانه پالک شماره 21/2411 واقع 
در رش��كنه بخش یک ثبتي ش��هرضا كه بانضمام شش��دانگ پالک 21/2410 جمعًا تشكیل 
یكباب خانه را داده اس��ت كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي حس��ن ش��اهچراغي فرزند رضا 
و غی��ره در جریان ثبت اس��ت به عل��ت عدم حض��ور متقاضی ثبت به عم��ل نیامده اینک 
بن��ا به دس��تور قس��مت اخیر از م��اده 15 قانون ثب��ت و برطب��ق تقاضای نامب��رده تحدید 
ح��دود مل��ک مرقوم در روز 1389/6/28 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد 
آم��د. ل��ذا به موجب ای��ن آگهی بكلیه مالكی��ن و مجاورین اخطار می گ��ردد كه در روز و 
س��اعت مقرر در مح��ل حضور یابند. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 
20 قان��ون ثب��ت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د 
 و طب��ق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تكلی��ف پرونده های معترض��ی ثبت، معترض 
می بایس��ت ظرف مدت یكماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز 
 تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید ح��دود در روز بعد از تعطیل انجام 

خواهد شد.
م الف/ 325                                    میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

تحديد حدود اختصاصی 
5/313 چون تحدید حدود شش��دانگ قس��متي از یكباب خانه پالک شماره 21/2427 واقع 
در رش��كنه بخش یک ثبتي ش��هرضا كه قباًل 157/1-21 و 157/2-21 بوده اس��ت بانضمام 
ششدانگ پالک 21/2416 جمعًا تشكیل یكباب خانه را داده است كه طبق پرونده ثبتی بنام 
خانم فردوس كاویاني فرزند حس��ین در جریان ثبت اس��ت به عل��ت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دس��تور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/6/28 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و 
بعم��ل خواه��د آمد. لذا به موجب این آگهی بكلیه مالكی��ن و مجاورین اخطار می گردد كه 
در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د 
 و طب��ق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تكلی��ف پرونده های معترض��ی ثبت، معترض 
می بایس��ت ظرف مدت یكماه از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به ای��ن اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز 
 تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید ح��دود در روز بعد از تعطیل انجام 

خواهد شد.
م الف/ 326                                     میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

تحديد حدود اختصاصی 
5/314 چون تحدید حدود ششدانگ قسمتي از یكباب خانه پالک شماره 21/2415 واقع در 
رشكنه بخش یک ثبتي شهرضا كه بانضمام ششدانگ پالک 21/2414 جمعًا تشكیل یكباب 
خانه را داده اس��ت كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي هوش��نگ صالحپ��ور فرزند امراله و غیره 
در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دس��تور 
قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز 1389/6/28 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آم��د. لذا به موجب این 
آگهی بكلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابن��د. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یكماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده 

گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 327                                  میر محمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
تحديد حدود اختصاصی 

5/319 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ قس��متي از یكباب خانه پالک ش��ماره 
21/2413 واقع در رش��كنه بخش یک ثبتي ش��هرضا كه بانضمام ششدانگ پالک 
21/2412 جمع��ًا تش��كیل یكباب خانه را داده اس��ت كه طبق پرون��ده ثبتی بنام 
آق��اي ابوالقاس��م ابراهیمي پور فرزند اصغر و غیره درجریان ثبت اس��ت به علت 
ع��دم حضور متقاض��ی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از 
م��اده 15 قانون ثبت و برطبق تقاض��ای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 

1389/6/28 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد. لذا به موجب این 
آگه��ی بكلی��ه مالكین و مجاورین اخطار می گردد كه در روز و س��اعت مقرر در 
مح��ل حضور یابند. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
 تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تكلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت، معترض 
می بایست ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی 
تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا 
چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز 

بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 
م الف/ 333                       میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

ابالغ وقت رسيدگي
5/428 درخصوص پرونده كالس��ه 89-427 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت محمد 
دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفیت حبیب مفشدي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي 
روز یكش��نبه مورخ 89/7/11 ساعت 15/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي 
به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م كاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 7210                 مدیر دفتر 27 مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
5/429 درخصوص پرونده كالس��ه 323/89 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت محمد 
بمدیریت احمد صابریان دادخواس��تي مبن��ي بر مطالبه به طرفیت صدیق��ه ده كرد میرزایي 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز سه شنبه مورخ 89/6/30 ساعت 3/30 عصر 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم كاشاني 
جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 7209                 مدیر دفتر 29 مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
5/432 كالسه پرونده: 88/ 1152 ش/ 24، شماره دادنامه:  89/5/9-482

مرجع رس��یدگي: شعبه 24 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  محسن بكراني نشاني:  
اصفهان خ میر مجتمع گلس��تان طبقه 2 واحد 4، وكیل: پدرام داوري نشاني: اصفهان انتهاي 
خ میر ابتداي فیض مجتمع گلس��تان طبقه 2 واحد 4، خواندگان: 1- حس��ن صادق برزاني 
2- عباس الله هر دو مجهول المكان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمي یكدستگاه سواري 
پیكان مدل 76 بش��ماره انتظامي 287 ب 36- اصفهان، گردش��كار: ب��ا عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن ختم رس��یدگي با اس��تعانت از 

خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید:
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي خواهان محس��ن بكران��ي با وكالت پ��درام داوري بطرفیت خواندگان 
1- حس��ن صادق برزاني 2- عباس الله بخواس��ته الزام به انتقال س��ند رس��مي یكدستگاه 
س��واري پیكان مدل 76 بش��ماره انتظامي 287 ب 36 اصفهان نظر ب��ه اینكه وكیل خواهان 
طي دادخواس��ت تقدیمي و قولنامه ارائه ش��ده اعالم داش��ت كه خواهان طب��ق مبایعه نامه 
عادي مورخه 79/10/10 خودرو موصوف را از خوانده ردیف دوم خریداري نموده اس��ت 
و طي جوابیه اس��تعالم از پلیس راهور مالكیت خودرو بنام صادقي فرزند محمد )بدون ذكر 
نام كوچک( اعالم ش��ده اس��ت. خواندگان ردیف یک هر دو مجهول المكان اعالم شده اند 
كه علیرغم ابالغ و نش��ر آگهي در روزنامه رس��مي كشور در وقت رسیدگي در جلسه شورا 
حاضر نشدند و دفاعي در قبال دعواي مطروحه معمول نداشته اند با توجه به استعالم بعمل 
آم��ده از پلیس راهور كه حكایت از این دارد كه خودرو س��ابقه ثبت و مالكیت بنام صادقي 
فرزند محمد دارد لهذا شورا حكم به الزام خوانده ردیف اول بحضور در یكي از دفاتر اسناد 
رس��مي و انتقال سند خودرو پیكان شماره 287 ب 36- اصفهان بنام خواهان صادر و اعالم 
مي نماید و دعوي در مورد خوانده ردیف دوم قابلیت اس��تعمال ندارد و رأي صادره غیابي 

و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شورا مي باشد.
م الف/ 7249                                 قاضي شعبه 24 شوراي حل اختالف اصفهان

مزايده
5/433 آگهي مزایده پرونده اجرایي كالسه: 20920- 2/784

ش��ش دانگ یک باب خانه پالک شماره 406/3454 مجزي شده از پالک شماره یک فرعي 
به مس��احت 312/5 مترمربع واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس: ش��اهین شهر خیابان 
فردوس��ي فرعي 4 ش��رقي بن بست دوم ش��مالي پالک 41 كه س��ند مالكیت آن در صفحه 
324 دفتر 228 امالک به ش��ماره ثبت 51873 و ش��ماره چاپي 251790 ثبت و صادر ش��ده 
اس��ت با حدود: ش��ماالً به ط��ول 12/5 متر پالكه��اي 3522 و 3523 فرعي ش��رقًا به طول 
25 مت��ر دیواریس��ت به دیوار خان��ه 3453 فرعي جنوبًا اول به ط��ول 10 متر به دیوار خانه 
پ��الک 5939 فرع��ي دوم به طول 2/5 متر درب اس��ت به كوچه 5 مت��ري غربًا به طول 25 
متر دیواریس��ت به خانه پ��الک 3455 فرعي حقوق ارتفاقي ندارد كه طبق نظر كارش��ناس 
رس��مي پالک فوق به صورت یک باب خانه مس��كوني ویالیي مي باش��د كه داراي قدمت 
25 س��اله اس��ت اعیاني هاي احداثي از دیوارهاي آجري و س��قف آجر و تیرآهن و درب 
هاي داخلي چوبي و درب هاي خارجي فلزي اس��ت و نماي بیروني حیاط س��نگ گردیده 
اس��ت طبق وضع موجود در محل و س��وابق ثبتي 312/5 مترمربع مساحت عرصه و حدوداً 
200 مترمرب��ع اعیاني دارد و از امتیاز آب و برق و گاز بهره مند مي باش��د ملكي خانم پري 
خدابخش��ي چرمهیني كه طبق سند رهني ش��ماره 124851-84/2/27 دفترخانه 26 شاهین 
ش��هر در رهن بانک كش��اورزي ش��عبه مدیریت اصفهان واقع مي باشد از ساعت 9 الي 12 
روز چهارش��نبه مورخ 89/6/17 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهش��ت ش��رقي- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده مي ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 
نهصد و بیس��ت میلیون ریال شروع و به هر كس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي 
فروخته مي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي كه مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز 
بده��ي هاي مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اع��م از اینكه رقم قطعي 
آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنكه پس از مزایده در 
ص��ورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي ف��وق از محل مازاد به برنده مزایده 
مس��ترد مي گردد ضمنًا این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
 89/5/30 درج و منتش��ر م��ي گردد و در ص��ورت تعطیلي روز مزایده ب��ه روز بعد موكول 

مي گردد.
م الف/ 6926                           اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان 

 
ابالغ

5/363 آگهي ابالغ اجرائیه كالسه: 4073/412
بدینوس��یله به علي ش��ایان مقدم فرزند عبدالرحیم شماره شناس��نامه 8414 از گنبد كاووس 
به نش��اني اصفهان- خیابان عبدالرزاق بدهكار پرونده كالس��ه 412-4073 كه برابر گزارش 
واحد ابالغ نیروي انتظامي دادگس��تري اصفهان در نشاني اعالمي بستانكار شناخته نگردیده 
اید ابالغ مي گرددكه برابر قرارداد ش��ماره 6593-85/11/23 بین ش��ما و مدیریت ش��عب 
بانک سپه منطقه اصفهان مبلغ 49/711/200 ریال بابت اصل، به اضافه خسارت تأخیر تأدیه 
ت��ا تاریخ 88/10/30 مبل��غ 5/125/918 ریال به اضافه روزانه مبل��غ 27/920 ریال بدهكار 
مي باش��ید كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از 
تش��ریفات قانوني اجرائیه صادر و بكالس��ه فوق در این اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائي مفاد اس��ناد رسمي بش��ما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي كه 
تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتش��ر مي گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر 
 این صورت بدون انتش��ار آگهي دیگ��ري عملیات اجرایي طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب 

خواهد شد.
م الف/ 6924                             اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

احضار
5/364 چون آقاي علیرضا قائدي فرزند فرهاد شكایتي علیه فرشید ترک زاده مبني بر مزاحمت 
براي بانوان، مزاحمت تلقي و تهدید مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890726 د/ 28 این 
دادگاه ثبت و در این مرجع به آدرس اصفهان، خیابان كهندژ دادس��راي ش��ماره 2، شعبه 28 
دادیاري تحت رسیدگي مي باشد، نظر به اینكه متهم مجهول المكان میباشد لذا حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسي كیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي كثیراالنتشار طبع و نشر 
مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در این مرجع قضایي حاضر 
 شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 7010                           مدیر دفتر شعبه 28 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان

ابالغ
5/365 نظ��ر ب��ه اینكه آق��اي مجتب��ي و بهنام عاب��دي فرزن��د مصطفي باتهام فحاش��ي و 
مزاحم��ت ملكي حس��ب ش��كایت خانم صدیق��ه رعیتي فرزن��د حس��ینعلي از طرف این 
دادس��را در پرونده كالس��ه 890268 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نب��ودن مح��ل اقام��ت وي ممك��ن نب��وده بدینوس��یله در اجراي م��اده 115 قان��ون آ.د.ک 
مرات��ب ب��ه نامب��رده ابالغ تا ظ��رف مهلت یک م��اه از تاریخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 27 
دادی��اري دادس��راي عموم��ي اصفهان جهت پاس��خگوئي به اتهام خویش حاضر ش��ود در 
 ص��ورت ع��دم حضور پس از یكم��اه از تاریخ انتش��ار آگهي اقدام قانون��ي معمول خواهد 

شد.
م الف/ 7013                            شعبه 27 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
5/366 نظر به اینكه آقاي عقیل لطیفي فرزند نعمت ا... باتهام ترک انفاق حس��ب ش��كایت 
خانم ها 1- زهره لطیفي فرزند حبیب اله 2- فاطمه لطیفي فرزند عقیل از طرف این دادسرا 
در پرونده كالس��ه 890294 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت وي ممكن نبوده بدینوس��یله در اجراي ماده 115 قانون آ.د.ک مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه 27 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان 
جهت پاسخگوئي به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یكماه از تاریخ 

انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد.
م الف/ 7012                            شعبه 27 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
ابالغ

5/367 نظر به اینكه آقاي محمدرضا معلمي فرزند علي اكبر به اتهام ش��هادت كذب حسب 
ش��كایت آقاي مصطفي ثروتي از طرف این دادسرا در پرونده كالسه 890592 تحت تعقیب 
اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت وي ممكن نبوده بدینوس��یله در 
اجراي ماده 115 قانون آ.د.ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهي در ش��عبه 27 دادیاري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاس��خگوئي به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یكماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول 

خواهد شد.
م الف/ 7011                            شعبه 27 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
5/368 آگهي ابالغ مفاد اجرائیه در كالسه پرونده 87-1002 ح/9 محكوم له بانک صادرات 
اصفهان- خ س��عادت آباد- بانک صادرات اصفهان- محكوم علیهم 1- س��امان فروزش 2- 
حس��ام همت یار 3- مجتبي دادخواه تهراني هر سه مجهول المكان به موجب دادنامه غیابي 
ش��ماره 8809970350900354 مورخ 88/4/11 ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
محكوم علیهم محكومند به صورت تضامني به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و پرداخت مبلغ دویس��ت و چهارده هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسي و 
پرداخت مبلغ یكصد و بیس��ت و ش��ش هزار ریال بابت هزینه واخواس��ت و پرداخت حق 
الوكاله وكیل وفق تعرفه قانوني و پرداخت خسارات تأخیر وفق قرارداد 27 درصد سالیانه از 
تاریخ سررس��ید سفته ها 1387/2/25 در زمان اجرا در حق محكوم له بعالوه پرداخت مبلغ 
شش��صد هزار ریال بابت حق االجراء- مفاد اجرائیه مس��تنداً به ماده 9 قانون اجراي احكام 
یک نوبت در یكي از روزنامه هاي كثیراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد كه محكوم 
 علیه��م مجه��ول المكان در فرجه قانوني ضم��ن اعالم آدرس از حق قانوني خود اس��تفاده 

نمایند.
م الف/ 7009                                   رئیس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
5/434 در خص��وص پرونده كالس��ه 89- 566 خواه��ان محمد ابراهیم زاده دادخواس��تي 
مبن��ي ب��ر انتقال س��ند ب��ه طرفیت محمدحس��ن عش��قي نژاد تقدی��م نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگي براي روز دوش��نبه مورخ 89/6/29 س��اعت 6 عصر تعیین گردی��ده، با توجه به 
مجه��ول الم��كان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضاي خواه��ان مرات��ب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م كاش��اني جنب بیمه 
ای��ران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
 نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمی��م مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 7288                مدیر دفتر 24 مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی محيط زيست

جامع��ه جهان��ی در ح��ال 
تغذیه حدود هفت میلیارد 
انس��ان است. به زیر كشت 
بردن زمین های كشاورزی 
از  اس��تفاده  همچنی��ن  و 
كودها و س��موم شیمیایی 
معاص��ر  كش��اورزی  در 
صدمه های جبران ناپذیری 
به محیط زیست وارد آورده 
است. با این حال در تالش 
ب��رای تولید م��واد غذایی 
دو ش��یوه جدید به محیط 
زیس��ت بیمار جهان كمک 
می كند؛ مهندس��ی زیستی 
ارگانی��ک.  كش��اورزی  و 
مش��كالت مرب��وط به كره 
زمین در مقایس��ه با گذشته 
تغیی��ر محسوس��ی نیافت��ه 
اس��ت؛ هنوز در بسیاری از 
نقاط جهان هوا به ش��دت 
آل��وده اس��ت، اقیانوس ها 

همچنان تحت تنش های زیس��ت محیطی قرار دارند و 
بس��یاری از معاهدهای تدوین ش��ده در مورد آنها یا به 
امضا نرس��یده یا آنكه اجرا نمی ش��وند. با این وجود در 
مقایس��ه با گذشته، آگاهی گسترده تری نسبت به محیط 
زیس��ت به دس��ت آورده ایم. اش��تباهات فراوان زیست 
محیطی در س��ال های گذشته درس آموزنده ای به همه 
ما داده است. راه حل اجتناب از مسائل زیست محیطی، 
نفی صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نیست. واقعیت آن 
 است كه سالمت محیط زیست می تواند از طریق توسعه 
برنامه ریزی ش��ده و پایدار تضمین ش��ود. آنچه در زیر 
می آید گزارشی درباره شیوه های ممكن برای دستیابی 
به یک محیط زیست سالم در قرن بیست و یكم است. در 
این گزارش مسیرهای منتهی به آینده سالم تر مشتمل بر 
صنعت سبز، كشاورزی سبز، انرژی سبز، حمل و نقل سبز 
و حتی دیدگاه سبز نسبت به حیات وحش تشریح شده 
است. همه این مس��یرها قباًل به اشكال مختلف بررسی 
شده، ولی آنچه اعتبار جدیدی به این راه حل ها می دهد 
مفهوم توس��عه پایدار اس��ت؛ مفهومی كه بیان آن بسیار 
س��اده ولی اجرای آن بسیار مشكل است. با وجود شش 
میلی��ارد و هفتصد میلیون نفر كه متكی به منابع این كره 
زنده كوچک هس��تند، اكنون بشر به این دریافت رسیده 
است كه منابع كافی برای تأمین مایحتاج انسان در دست 
نیست. محاسبه ها نشان داده است مجموع محصوالت 
كش��اورزی، دامپروری و دیگر مواد مصرف شده توسط 
انس��ان تقریباً 20 درصد بیشتر از آن چیزی است كه كره 
زنده می تواند به طور طبیعی جایگزین س��ازد. این بدان 
معنی است كه 14/4 ماه طول می كشد تا آنچه انسان طی 
12 ماه از زمین می گیرد به آن بازگردانده شود. اگر منابع 
جهانی را همچون یک سپرده مشترک تلقی كنیم، جامعه 
بشری نه تنها سود حاصل از آن، بلكه بخشی از سرمایه 
را نیز به مصرف می رساند. هدف توسعه پایدار معكوس 
كردن این نحوه برداشت از حساب مشترک جهانی است. 
نگ��رش قدیمی طرفداران محیط زیس��ت متكی بر جدا 
كردن انسان از طبیعت بوده است ولی دیدگاه های جدید 
اولویت را به انسان داده و محیط زیست را در مرحله دوم 
قرار می دهد، گو اینكه بر این واقعیت آگاهی دارد كه در 
هر جایی كه منابع طبیعی از میان برود، انس��ان نیز نابود 
خواهد ش��د. این دیدگاه جدید در قرن بیست و یكم با 
مشكالت متعددی رو به رو است، برخی از این مشكالت 

به شرح زیر است. 
جمعيت و بهداشت

در حال��ی ك��ه جمعیت انس��ان هنوز ه��م در برخی از 
كشورهای در حال توسعه به ویژه در آسیا رو به افزایش 
است، میزان رشد جمعیت انسانی در حال كاهش است. 
طی سال های 1975 تا 2000 جمعیت جهان 48 درصد 

 افزای��ش یافت��ه، در حالی كه طی 25 س��ال قب��ل از آن 
)1950 تا 1975( میزان افزایش جمعیت انسان 64 درصد 
بوده است. از آنجا كه این كاهش تدریجی رشد جمعیت 
انس��انی ادامه دارد، انتظار م��ی رود در نهایت جمعیت 
 جهانی در س��طح ح��دود 11 میلیارد نف��ر در میانه قرن 
بیس��تم و یكم، به رش��د برابر با صفر دسترسی پیدا كند. 
برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی و كنترل موالید، 
باعث كاهش رش��د جمعیت در جوامع انس��انی ش��ده 
اس��ت، ولی در برخی از كشورها به دالیل مختلف نرخ 
افزایش جمعیت كاهش محسوس��ی داش��ته اس��ت. در 
برخی از فقیرترین كش��ورهای جه��ان به ویژه در آفریقا 
بیماری های عفونی نظیر: ایدز، ماالریا، وبا و سل تأثیری 
مالتوس��ی بر جای گذاش��ته اس��ت. تخریب زمین های 
كش��اورزی، روستاییان را به مناطق شهری )كه انسان ها 
در محیط های آلوده زندگی فالكت باری را می گذرانند( 
كوچانده اس��ت. انتظار می رود در سطح جهانی در سال 
2020، 68 میلی��ون نفر به دلیل بیماری ایدز از پا درآیند. 
از این میان 55 میلیون نفر در كشورهای آفریقایی جنوب 
صحرا ق��رار دارند. در حالی ك��ه هرگونه تالش محلی 
برای كاهش میزان افزایش جمعیت می تواند زیان های 
زیست محیطی را كاهش دهد، كمک هایی كه كشورهای 
ثروتمند می توانند در اختیار این كشور قرار دهند، بسیار 
حائز اهمیت است. كمک های خارجی می تواند در زمینه 
كنترل موالید و كاهش دامنه گسترش بیماری های عفونی 
تمركز یابد. این تالش ها می تواند شامل گسترش بیشتر 
دسترس��ی اهالی در كشورهای عقب مانده به تسهیالت 

مربوط به كنترل موالید و بهداشت محیط باشد. در حالی 
كه زنان در كشورهای فقیر همچنان دارای فرزندان زیادی 
هس��تند، نرخ زادآوری آنها در مقایسه با سال 1969، 50 
درصد كاهش یافته و انتظار می رود این كاهش تا س��ال 
2050 باز هم ادامه یابد. برخی دیگر از برنامه ها می تواند 
ش��امل آموزش و تربیت زنان باش��د. زنان آموزش یافته 
نه تنها ممكن اس��ت راهی برای گریز از فقر بیابند، بلكه 

ممكن است صاحب بچه های كمتری شوند.
غذا

واقعیتی كه معموالً در كش��ورهای توس��عه یافته نادیده 
گرفته می شود، این است كه قریب به یک سوم جمعیت 
انس��انی در خطر گرس��نگی قرار دارند و نزدیک به دو 
میلیارد انسان فاقد منابع مطمئن برای تأمین غذا هستند. 
از ای��ن عده 800 میلیون نفر )كه 300 میلیون آنها كودک 
هس��تند( دچار سوءتغذیه مزمن هس��تند. سیاست های 
كشاورزی كنونی به واقع بیان كننده توسعه ناپایدار است. 
تنه��ا 15 محصول زراعی پول س��از مانند ذرت، گندم و 
برنج بیش از 90 درصد از محصوالت كش��اورزی جهان 
را تشكیل داده اند. كش��ت مداوم زمین های كشاورزی 
به وسیله این اقالم كش��اورزی آنها را نسبت به آفت ها 
آس��یب پذیر می س��ازد. تكنیک های متكی بر تخریب 
همه جانبه سیستم های طبیعی و اتكای بیش از اندازه به 
مواد شیمیایی، زمین های زراعی را تضعیف و در نهایت 
نابودی آنها را س��رعت می بخش��د. حل مشكل مربوط 
به تخریب خاک های زراعی، معظل بزرگی اس��ت. راه 
حل های پیش��نهادی متفاوت و در برخی موارد بس��یار 
بحث برانگیز اس��ت. طرفداران بیوتكنول��وژی راه حل 
مش��كل مربوط به غذا را در ایجاد واریته های دستكاری 
ش��ده ای می دانند كه بتواند م��واد مورد نیاز و همچنین 
محصول باالیی داش��ته باش��د، از طرف دیگر طرفداران 
محیط زیس��ت از این می ترسند كه نادانی ما از عواقب 
دستكاری های ژنتیكی مخاطرات زیست محیطی بزرگ 
تری را موجب شود. در حال حاضر امید می رود هر دو 
جبهه بتوانند به سهم خود، منشاء اثر گذار باشند. تناوب 

زراع��ی بهتر و همچنین اس��تفاده از ش��یوه های آبیاری 
مناس��ب تر می توان��د از تضعی��ف و تخریب خاک ها 
پیشگیری كند. ش��یوه های قدیمی اصالح نژاد همچنان 
می توان��د واریت��ه هایی را معرفی كن��د كه محصوالت 
بیشتری داشته و همچنین نسبت به آفات مقاوم تر باشد، 
ولی در دنیایی كه با سرعت تغییر می یابد باید مهندسی 
ژنتیک هم س��همی داشته باشد. واریته های اصالح شده 
نه تنها به وس��یله مؤسس��ه های ب��زرگ بیوتكنولوژی، 
بلكه به وس��یله گروه های كوچ��ک محلی نیز به وجود 
می آید. سازمان تحقیقات كش��اورزی اوگاندا به تازگی 
نوعی ذرت به وجود آورده اس��ت ك��ه مقاومت زیادی 
نسبت به بیماری ها دارد و می تواند در خاک های بسیار 
ضعیف نیز رش��د كند. در میان ای��ن تالش ها، می توان 
به انتخاب برای ایجاد مواد غذایی اش��اره كرد كه دارای 
ویتامین بیشتر، مقاومت باالتر به خشكی و بیماری باشد. 
این مواد غذایی معموالً در غرب ناشناخته اند. به گفته ی 
برخی از مسئوالن نكته كلیدی آن است كه سیاست تغذیه 
محلی را نباید از غرب گرفت، بلكه باید به این كشورها 
كمک كرد تا با اتخاذ روش های مناسب بیوتكنولوژی و 
اصالح روش های كشاورزی، مواد غذایی مورد نیاز خود 
را به دست آورند. اقالمی كه در غرب به شیوه دستكاری 
ژنتیكی به وجود آمده اند، ضرورتاً مناسب ترین محصول 

قابل كشت در كشورهای در حال توسعه نیست.
انرژی و آب و هوا

در بس��یاری از مناط��ق جه��ان، انرژی مورد نی��از برای 
مصارف خانگی از طریق الكتریس��یته تأمین نمی شود. 
بیش از 2/5 میلیارد نفر از جمعیت انسانی هنوز به منابع 
انرژی جدید دسترس��ی ندارند. با این وجود تقاضا برای 
مصرف انرژی در كش��ورهای در حال توس��عه س��االنه 
2/5 درص��د افزایش می یابد. اگر تمامی نیازهای انرژی 
برای جمعیت انس��انی تأمین شود، سوخت های فسیلی 
بیش��تری به مصرف رس��یده و درپی آن، گاز كربنیک و 
دیگ��ر گازه��ای گلخانه ای ب��ه میزان بیش��تری در جو 
پراكنده می شود. افزایش میزان گازهای گلخانه ای باعث 
گرمایش جهانی بیشتر، افزایش خشكسالی و طوفان های 
شدیدتر می شود. استفاده فراوان از چوب و زغال سنگ 
در بعضی از مناطق جهان، موجب آلودگی بیشتر هوا شده 
است. سازمان ملل متحد طی گزارشی اثرات زیانبار ذرات 

معلق ناشی از آتش سوزی 
در جنوب آس��یا را گوشزد 
ك��رده و بی��ان می كند كه 
 ابر قهوه ای آس��یایی، عامل 
مرگ و میر صدها هزار نفر 
است كه به دلیل بیماری های 
 تنفس��ی ه��ر س��اله از پای 
در می آیند. احتماالً راه بهتر 
برای تأمین ان��رژی جامعه 
انسانی، توسعه منابع ارزان 
و پاكیزه ت��ر انرژی اس��ت. 
عالوه بر این سیاست های 
تش��ویقی یا كاهش مالیات 
برای مناب��ع آلترناتیو انرژی 
نیز می تواند مؤثر باشد. در 
هندوستان رشد قابل توجهی 
در تولید برق بادی صورت 
گرفته اس��ت. فناوری های 
دیگر نی��ز می توانند اثرات 
خ��ود را )هرچند كوچک( 
كارخانه های  باشند.  داشته 
كوچک تولید انرژی برقابی در بس��یاری از كش��ورهای 
جهان به راه افتاده است. در این كارخانه ها، بدون ساختن 
س��دهای بزرگ، مسیر نهرها و رودخانه های كوچک را 
ب��ه منظور تولید انرژی برقابی منحرف می كنند. هر یک 
از ای��ن واحدها می توانند 200 كیلووات برق تولید كند. 
ای��ن میزان ب��رق می تواند روش��نایی 200 تا 500 منزل 
مس��كونی را برای 20 س��ال تأمین كند. اتحادیه جهانی 
انرژی روستایی )كه به وسیله بانک جهانی و بنگاه توسعه 
سازمان ملل متحد حمایت می ش��ود( امیدوار است كه 
بتواند در 10 سال آینده برای 300 میلیون نفر در 50 هزار 
روستا برق تولید كند. كلید موفقیت این برنامه، انتخاب 
منابع مناسب انرژی برای مصرف كننده محلی است. برای 
نمونه در مناطق دور افتاده ممكن است صفحه های مبدل 
انرژی خورش��یدی به ان��رژی الكتریكی بهترین انتخاب 
بوده، در حالی كه برای برخی از شهرها، گسترش شبكه 

توسعه برق انتخاب مناسب تری است.
تنوع زیس��تی بیش از یازده هزار گونه گیاهی و جانوری 
ب��ا خط��ر انقراض روبه رو اس��ت. قریب به یک س��وم 
صخره های مرجانی طی 30 سال آینده از بین می روند 
و هر ساله 15 میلیون هكتار جنگل پاک تراشی می شود. 
»ادوارد ویلسون« زیست شناس معروف دانشگاه هاروارد 
در كت��اب خود به ن��ام آینده حیات، نگران��ی خود را از 
 ت��داوم حیات روی ك��ره زمین بیان می دارد. ویلس��ون 
می گوید: چنانچه انسان شیوه های كنونی استفاده از منابع 
را تغیی��ر ندهد تا پیش از پایان قرن جاری بیش از نیمی 
از گونه های موجود منقرض خواهد شد. خسارت های 
ناش��ی از انقراض گونه ها تنها جنبه زیباشناس��ی ندارد. 
بس��یاری از گونه های منقرض ش��ده منبع غ��ذا و مواد 
دارویی اند. عالوه بر این، انقراض یک گونه؛ ممكن است 
تأثیرهای بس��یار گوناگونی بر بقای دیگر گونه ها داشته 
باشد. این واقعیتی است كه اكولوژیست ها در دهه های 
گذش��ته بارها به زبان آورده اند و تنها پس از مش��اهده 
آنها است كه اینک گوش های شنوای بیشتری پیدا شده 

است.
نمونه های موفقی از تالش ه��ای بخش های دولتی و 
خصوصی در فراهم آوردن ش��رایط الزم برای توس��عه 
پای��دار در مناطق اس��توایی وج��ود دارد. بنیاد حفاظت 
جهان��ی امید دارد تا پایان س��ال جاری 260 میلیون دالر 
برای كمک به پروژه هایی جمع آوری كند كه هدف آنها 
حفاظت از منابع ژنتیكی است. از دیدگاه زیست محیطی، 
توسعه پایدار یک مشكل جهانی است، ولی از نظر عملی 
این افراد محلی هستند كه باید آنها را در نظر گرفت. اگر 
این پیامی است كه طرفداران محیط زیست مایلند آن را به 
گوش جهانیان برسانند، باید پذیرفت كه واكنش مناسب 
صورت پذیرفته اس��ت. گروه های اجتماعی بیش از هر 

زمان دیگری مایلند مس��ائل زیس��ت محیطی به صورت 
سیاس��ی یا غیر از آن مدنظر قرار گرفته شود. در برخی از 
ایالت های امریكا قوانینی وضع شده است تا میزان خروج 
گازهای گلخانه ای از اگزوز اتومبیل ها را كمتر از میزان 
موجود كند. بسیاری از كشورهای دیگر نیز در این زمینه 
دست به كار شده اند. برای نمونه كشور شیلی تسهیالتی 

برای استفاده پایدار از آب و برق فراهم كرده است.
 در ژاپ��ن برای كس��انی ك��ه مایلند اتومبیل های س��بز 
)اتومبیل هایی كه مصرف بنزین كمتری دارند( خریداری 
كنند، تسهیالت مالی قابل توجهی فراهم می شود. حتی 
در كش��ور كوچک موریس استفاده از دستگاه های مولد 
حرارت خورشیدی تشویق می شود و مصرف بی رویه 
پالس��تیک نهی شده است. پیش��رفت هایی نیز در زمینه 
حفاظت از محیط زیس��ت به چشم می خورد. به تازگی 
مركز هدایت محیط زیس��تی در اقتصاد در واشنگتن، از 
شركت های بزرگ اتومبیل س��ازی و نفتی نظیر: فورد، 
تگزاكو و شل، خواسته است تا پیش نویس دستورالعمل 
مربوط به حفاظت از تنوع زیستی در عملیات استخراج 
نف��ت و گاز را تدوی��ن كنند. همین مرك��ز برنامه ای را 
برای حمایت از تولیدكنندگان قهوه فراهم آورده اس��ت 
به گونه ای كه ش��یوه كشت آنها كمترین تأثیر نامناسب 
زیست محیطی را بر جای می گذارد. آیا واقعاً امیدی به 
آینده وجود دارد؟ اگرچه تالش ها در سطح جهانی برای 
از میان بردن مش��كالت زیست محیطی كافی نیست، اما 
دور نمای حل این مش��كالت برای همگان روشن تر به 

نظر می رسد.

نگاهی به چالش هـای زيست محیطی قرن بیست و يكم  
سال 20۱0 

گرم ترين سال زمين است
از 100 س����ال 
ك�����ه  پی��ش 
ثبت دم��ای هوا 
آغاز ش��د، سال 
تاكن��ون   2010
گرمترین س��الی 
زمین  ك��ه  بوده 
پشت سرگذاشته 
اس��ت. درحالی 
ك��ه م��اه پیش، 
دومین ژوئیه )اوس��ط تیر تا اواسط مرداد( گرمی بود كه 
تاكنون به ثبت رس��یده، س��ال 2010 همچنان گرم ترین 
سال زمین به شمار می رود. »مركز ملی داده های اقلیمی« 
امری��كا گزارش داد: میانگین دمای هوا در ژوئیه امس��ال 
61/6 درج��ه فارنهایت )5/16 درجه س��انتی گراد( بود. 
ژوئیه س��ال 1998 از امسال گرم تر بوده است. همچنین 
دوره زمانی ژانویه - ژوئیه )اواسط دی سال 88 تا اوسط 
 مرداد 89( امسال با میانگین دمای 58/1 درجه فارنهایت 
)14/5 درجه س��انتی گراد( گرم تری��ن دوره زمانی بوده 
كه تاكنون ثبت ش��ده است و پس از آن هفت ماه ژانویه 
- ژوئیه س��ال 1998 )اواس��ط دی ماه 1376 تا اواس��ط 
م��رداد ماه 1377( در رده دوم ق��رار دارد. این گزارش به 
 دنبال یک ماه رویدادهای آب و هوایی در سراس��ر جهان
از جمله بروز س��یل ها، آتش س��وزی ه��ا، ذوب یخ ها 
و گرمای طاقت فرس��ا منتشر می ش��ود. دانشمندان در 
سال های اخیر نگرانی های فزاینده ای نسبت به گرم شدن 
هوای زمین بر اثر فعالیت های انسانی ابراز كرده اند؛ این 
در حالی است كه فشارهای سیاسی و بحث های شدید 
درباره تغییرات اقلیمی، موجب كند شدن تالش ها برای 

یافتن راه حلی برای كاهش گرمای زمین شده است.

گرد و غبار سبب اختالل 
در متابوليسم گياهی می شود

دكتر ناصر مقدسی معتقد اس��ت: گردوغبار و ریزگردها 
باعت اختالل در متابولیسم گیاهی می شوند. به گزارش 
خبرگزاری محیط زیست ایران، معاون مناطق مرطوب و 
نیمه مرطوب س��ازمان جنگل ها درباره تأثیر گرد و غبار 
و ریزگرد ها در حی��ات جانوری گفت: درباره تأثیر این 
ریزگرده��ا روی گونه های حیوانی سررش��ته ای ندارم 
 و نم��ی توانم در این باره اظهار نظر كن��م. وی افزود: اما 
ب��ه طور قطع و صد در صد روی گونه های گیاهی تأثیر 
خواهند داش��ت. معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب 
 س��ازمان جنگل ها درب��اره نحوه این تأثیر خاطرنش��ان 
كرد: این ریزگردها س��بب افت تولید نباتی می شوند. به 
عنوان مثال در س��ال جاری و در برخی مناطق در چرخه 
تولید عس��ل، افت تولید را ش��اهد بودیم. مقدسی اظهار 
داشت: این امر به نوبه خود سبب ایجاد اختالل در گرده 
افشانی و تولید مثل گیاهان و گل ها نیز می شود. وی با 
بیان اینكه این مهمانان ناخوانده سبب اختالل در متابولیسم 
گیاهی می ش��وند، تصریح كرد: هنگام��ی كه ریزگردها 
 روی گیاه��ان می نش��ینند، گ��رده افش��انی و زاد و ولد 
 درخت ها و درختچه ها را نیز با اختالل مواجه می كند. این 
مقام مسئول در سازمان جنگل ها تصریح كرد: هم اكنون 
در س��ازمان در حال انجام برخی فعالیت های پژوهشی 

برای ارزیابی خسارات ناشی از این ریزگردها هستیم.

گم شدن بچه ماهی ها 
تقصير ما است!

بچه ماه��ی ها در هفته های اول، با اس��تفاده از صداها 
 به طور غریزی مكان مناس��ب و امنی برای زندگی پیدا 
م��ی كنند. اما فقط یک ص��دای غیر طبیعی كوتاه مدت 
كافی اس��ت تا این سیس��تم به هم بریزد و ماهی به كام 
م��رگ برود. ماهیان كوچک در روزهای ابتدایی زندگی 
خ��ود، باید به دنبال م��كان امن و مناس��بی بگردند كه 
بتوانند در آن پناه بگیرند، رش��د كنند و بزرگ شوند. اما 
 آن ها چه ط��ور چنین مكانی را پیدا می كنند؟ محققان 
می گویند: مهم ترین راهنمای این موجودات تازه متولد 
شده، صدای صخره های مرجانی است. در واقع، صدای 
 ماهی ها، میگوها و جوجه تیغی های دریایی كه در این 
صخره های مرجانی زندگی می كنند، به طور طبیعی و 
غری��زی راهنمای بچه ماهی ها می ش��ود تا بتوانند این 
صخره ها را پیدا كنند. اما براساس گزارشی كه ساینس 

دیلی منتشر كرده، 
ما انسان ها داریم 
این رفتار طبیعی 
را دچار اختالل 
می كنی��م. ما با 
اقس��ام  و  انواع 
ابزارهایی كه به 
بریم،  م��ی  كار 
باع��ث آلودگی 
ص����وت��ی در 

اقیانوس ها شده ایم. بررسی محققان نشان می دهد كه 
سیستم غریزی پیدا كردن صخره های مرجانی از طریق 
صدا در ماهیان كوچک خیلی حساس است و حتی یک 
مواجهه كوتاه با صداهای نامربوط، می تواند تشخیص 
 بچه ماه��ی را خراب كن��د. در واقع محققین هش��دار 
 م��ی دهند ك��ه ب��ا افزایش آلودگ��ی ه��ای صوتی در
اقیانوس ها، از طریق رادارها گرفته تا عملیات اكتشاف 
نفت، ما بیش��تر بچه ماهی ه��ا را در معرض صداهای 
 مصنوع��ی و غیرطبیع��ی ق��رار م��ی دهیم و سیس��تم 
 مكان یابی غریزی آن ها را مختل می كنیم. بدین ترتیب، 
آن ها به جای صخره های مرجانی امن و پر از غذا، سر 
از مكان های نامعلومی درمی آورند كه در بس��یاری از 
موارد باعث مرگ آن ها می شود، فاجعه زیست محیطی 
تازه ای كه انس��ان ها دارند می آفرینند و ممكن اس��ت 

حتی تا به حال، بدان فكر هم نكرده باشند.

آسمان من

كارشناس محيط زيست استان خبر داد:
افزايش 30 درصدی شمار آهو در اصفهان

كارش��ناس مس��ئ��ول نظ��ارت و 
بازرس��ی اداره كل محیط زیس��ت 
 30 افزای��ش  از  اصفه��ان  اس��تان 
درصدی شمار آهو در پناهگاه های 
حیات وحش این اس��تان خبر داد. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری محی��ط 
كاووس��ی  پژمان  ای��ران،   زیس��ت 
افزود: آخرین سرشماری ما مربوط 
به زمس��تان سال گذش��ته است كه 
بر اس��اس این سرش��ماری، شمار 
آهوان 3 پناهگاه موته، قمیش��لو و 
كاله قاضی از افزایش 30 درصدی 

برخوردار بوده اس��ت. براساس سرش��ماری صورت گرفته، شمار آهو در پناهگاه موته 
4000 رأس گزارش شده است. در پناهگاه حیات وحش قمیشلو، شمار آهوان به 3000 
رأس می رسد و در پناهگاه حیات وحش كاله قاضی 1500 رأس آهو سرشماری شده 
اس��ت. كاووسی، شرایط مناسب زیستگاه ها را دلیل اصلی افزایش شمار آهو در استان 

اصفهان ذكر كرد. 
وی همچنین گفت: به تازگی مجوز ش��كار برای شكارچیان خارجی از سوی اداره كل 
محیط زیس��ت استان اصفهان صادر شده است. افزایش شمار آهو در استان اصفهان در 
حالی رخ داده است كه پیش از این مسئوالن محیط زیست استان های خراسان رضوی 
و یزد، از كاهش شمار آهو در زیستگاه های شیراحمد و كالمند خبر داده بودند. مسئول 
روابط عمومی اداره محیط زیس��ت اس��تان خراس��ان رضوی در گفتگو با ایرن، ش��مار 
آهوان زیس��تگاه ش��یراحمد را 3000 رأس اعالم كرده و از تلف ش��دن 350 رأس آهو 
در جاری ش��دن س��یل اوایل خرداد خبر داده بود. همچنین مسئول اداره روابط عمومی 
 اداره كل محیط زیس��ت اس��تان یزد ش��مار آهوان كالمند یزد را 384 رأس عنوان كرده

بود.

فرماندار شهركرد:
مديريت پسماندها 

در چهارمحال و بختياری نامناسب است
فرماندار ش��هركرد گفت: مدیریت 
پسماندها در چهارمحال و بختیاری 
نامناسب اس��ت. به گزارش فارس 
از ش��هركرد، »س��عید زمانیان« در 
پسماندها  مدیریت  ویژه  نشس��ت 
با حض��ور ش��هرداران ش��هرهای 
 مختل��ف ای��ن شهرس��تان، اظهار 
داش��ت: جمع آوری و دفع زباله دو 
عام��ل مكمل یكدیگر هس��تند كه 
اگر یكی به بهترین وجه و دیگری 
ناق��ص ص��ورت گی��رد كارآیی و 

اثربخشی الزمه را نخواهد داشت.
وی اف��زود: برهمین اس��اس الزم 
اس��ت تا مركز بهداشت اس��تان در ارتباط با جمع آوری زباله یک گزارش كامل با ارائه 
مس��تندات و جزئیات به فرمانداری ارائه دهد و نس��بت به پراكنده كنندگان پس��ماندها 
در اطراف ش��هر برخورد ش��دید داشته باش��د. زمانیان روند كار در مدیریت پسماندها 
را در این اس��تان نامناسب دانس��ت و گفت: اگر هر دستگاهی وظیفه ذاتی اش را انجام 
دهد هیچ مش��كلی در این زمینه پیش نمی آید برهمین اساس الزم است تا دستگاه ها و 
ارگان های مستقر در اس��تان، تعامل و همكاری هرچه بیشتری با شهرداری های سراسر 

استان داشته باشند. 
فرماندار شهرس��تان شهركرد تجهیزات ویژه جمع آوری زباله ها را در این استان فرسوده 
و مس��تهلک اعالم كرد و افزود: اس��تان چهارمحال و بختیاری با 900 هزار نفر جمعیت 
نیازمند تقویت تجهیزات است كه از طریق ستاد حوادث و پرداخت وام های بالعوض؛ 
 هر ش��هرداری بتواند دس��تگاه های ویژه حم��ل زباله خریداری كند. وی خاطرنش��ان 
كرد: تأمین بهداش��ت محیط محله های شهری وابسته به كنترل آالینده هایی است كه از 

منابع مختلف به محیط زیست انسانی وارد می شوند. 
زمانیان تصریح كرد: برهمین اس��اس در عمران و توس��عه خدمات ش��هری باید تمام 
ویژگی ها و ابعاد مد نظر قرار گیرد و رفع تمام نیاز ها به ویژه بهداش��ت محیط ش��هری 
ب��ا برنامه ریزی دقیق انجام ش��ود. وی ادام��ه داد: امروزه با توجه به تهدیدات زیس��ت 
محیطی پس��ماندها و با توجه به قابلیت های پس��ماندها به منظور تبدیل به كمپوس��ت، 
اس��تفاده از آن ها برای تولید انرژی، اس��تفاده و تبدیل پس��ماندهای خشک و بازیافت 
آن ه��ا، از درجه اعتب��ار و اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. زمانیان اضاف��ه كرد: تولید 
 انرژی در فرآیند بازیافت پس��ماند یک حلقه محسوب می شود كه حلقه های دیگری از 
جمله: ذخیره س��ازی، جمع آوری، حمل و نقل، بازیاف��ت و دفع نهایی در كنار آن قابل 

بررسی است.

رتبه جهانی ايران در عملکرد زيست محيطی 
۱۱ پله سقوط كرد

شاخص جهانی عملكرد زیست محیطی سال 2010 میالدی در حالی منتشر شده است 
كه ایران در میان 163 كش��ور جهان با 11 پله س��قوط نسبت به سال 2008 میالدی در 
رتبه 78 قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، براساس گزارش شاخص عملكردی محیط 
زیس��ت )EPI ( در س��ال 2010، ایران از میان 163 كش��ور جهان با كسب نمره 60 در 
مقام 78 جهان قرار گرفته اس��ت. این در حالی اس��ت كه در سال 2008 میالدی با نمره 
76/9 در رتبه 67 جهان قرار داشته است.EPI 2010 در 25 شاخص اجرایی و 10 خط 
مشی دسته و طبقه، بر دو موضوع سالمت محیط زیست و احیای اكوسیستم تقسیم بندی 
شده است. این شاخص ها یک معیاری برای رسیدن كشورها به شاخص های جهانی و 

سیاستگذاری در این خصوص است.
ای��ران در EPI 2010  از میان 163 كش��ور جهان با نم����ره 60 در رده 78 قرار گرفته 
اس��ت كه در این تقس��یم بندی ایس��لند با امتیاز 93/5 و پس از آن به ترتیب س��وئیس 
ب��ا امتیاز 89/1، كاس��تاریكا 86/4 و س��وئد 86 به ترتیب در مقام ه��ای اول تا چهارم 
ق��رار دارند. در این رده بندی كش��ور تركی��ه باالتر از ایران و قرقیزس��تان پس از ایران 
قرار گرفته اند. همچنین كمترین امتیاز در این ش��اخص به ترتیب متعلق به س��یرآلئون 
ب��ا 32/1، جمهوری آفریق��ای مركزی ب��ا 33/3، موریتانی 33/7 و آنگ��وال 36/3 بوده 
اس��ت. براس��اس این ش��اخص رتبه ای��ران در میان كش��ورهای خاورمیانه و ش��مال 
آفریق��ا پس از الجزایر، مراكش، س��وریه، فلس��طین، مصر و تون��س در مقام هفتم قرار 
 گرفته اس��ت كه پس از آن نام لبنان، اردن، عربس��تان و كویت در این منطقه به چش��م 

می خورد. 
در حالی ایران در ش��اخص EPI امتیاز 60 را دریافت كرده است كه میانگین این امتیاز 
در میان كشورهایی كه از نظر درآمد با ایران هم گروه هستند 63/2 و در میان كشورهایی 
كه از لحاظ جغرافیایی با ایران هم گروه هس��تند، 54/1 گزارش شده است. براساس این 
گزارش ایران در بخش بار بیماری های محیط زیستی از امتیاز 100 نمره 61/32، تأثیر 
آلودگی هوا بر انسان ها 72/9، وضعیت آب براساس تأثیر بر انسان 85/3، تأثیر آلودگی 
هوا بر اكوسیس��تم  47/3، وضعیت آب براس��اس تأثیر بر اكوسیستم 45/9، تنوع زیستی 
42/3، جنگل ها 100، صید ماهی 57/3، كش��اورزی 82/4 و تغییرات جوی نمره 52/6 
گرفته اس��ت. در نهایت ایران در 2 ش��اخص سالمت محیط زیست از 100 امتیاز، نمره 

70/21 و احیای اكوسیستم نمره 49/72 دریافت كرده است.

زمين من
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 پژمان سلطانی
در نوزدهمی��ن ش��هر آورد اصفه��ان در لی��گ 
برتر فوتبال كش��ور، تی��م ذوب آهن با تک گل 
محمدرض��ا خلعتب��ری از س��د رقی��ب دیرینه 
اش س��پاهان گذش��ت تا امیر قلعه نویی باز هم 
در دارب��ی اصفه��ان مغلوب ابراهیم زاده ش��ود. 
 فوتب��ال روی زمی��ن و هماهنگی بی��ن بازیكنان 
ذوب آهن باعث شد شاگردان ابراهیم زاده برتری 
محسوس��ی در طول نیمه نخس��ت داشته باشند. 
ذوبی ه��ا در دقیقه 8 بازی توس��ط خلعتبری به 
گل رسیدند كه مس��عود مرادی به اشتباه خطای 
خلعتبری را روی س��ید مهدی رحمتی گرفت و 
گل او را م��ردود اع��الم كرد پ��س از این حادثه 
سفید پوش��ان ذوب آهن به حمالت خود ادامه 
دادن��د و دقیق��ه 27 پاس عرض��ی مهدی رجب 
زاده از جناح راس��ت پش��ت محوط��ه 6 قدم به 
محمدرضا خلعتبری رس��ید و او با یک بغل پای 
س��اده دروازه س��ید مهدی رحمتی را گشود. در 
نیم��ه دوم قلعه نوعی ب��ا آوردن میلو رادیانوش 
ب��ه جای رضا عنایتی )ب��ی خطر در خط حمله( 
و هاش��م بیگ زاده به جای مهدی كریمیان قصد 
داش��ت از هر دو جناح روی دروازه ذوب آهن 
توپ ارسال كند كه تا حدودی در این كار موفق 
بودند ام��ا مدافعان باهوش و بلند قد ذوب آهن 
مانع از گلزنی حریف شدند آن چیزی كه بیشتر 
به چشم آمد اصرار س��پاهان به این تاكتیک بود 

كه به بن بست خورد.
دقايق حساس بازی

دقيقه 5: س��ید مه��دی رحمتی ضربه س��نگین 
محمد رضا خلعتبری را به آغوش كشید.

دقيقه 8: سید مهدی رحمتی قصد داشت توپ 
را با دس��ت برای بنگر پرتاب كند كه از كنترلش 
خارج ش��د و خلعتبری ت��وپ را درون دروازه 
س��پاهان جای داد و مسعود مرادی به اشتباه گل 

را نپذیرفت.

دقيقه 19: ش��هاب گردان ضربه محرم نوید كیا 
را از زاویه بسته دفع كرد.

دقيقه 23: پاس توی عمق مهدی رجب زاده در 
مصافی تک به تک، به خلعتبری رسید و مهاجم 
تن��د و تیز ذوبی ها نتوانس��ت از س��د رحمتی 

بگذرد.
ــرح گل: پ��اس عرض��ی مهدی  ــه 27 ش  دقيق
رجب زاده از جناح راست پشت محوطه 6 قدم 
ب��ه خلعتبری رس��ید و او با یک بغل پای س��اده 

دروازه سید مهدی رحمتی را باز كرد.
ــه 2+45: رحمت��ی ش��وت محكم مهدی  دقيق
رج��ب زاده از فاصل��ه 30 متری، با دو دس��ت 

مشت كرد.
دقيقه 55: پاس رو به جلوی هاش��م بیگ زاده 
را ابراهیم توره در 6 قدم نتوانست به گل تبدیل 

كند.
 دقيقه 58: ارس��ال خس��رو حیدری روی س��ر
حاج صفی نشست كه شهاب گردان با شیرجه ای 

بلند توپ را به كرنر فرستاد.
ــه 61: ضرب��ه فن��ی هاش��م بی��گ زاده با  دقيق
 پای راس��ت به ط��ور خطرناک از كن��ار دروازه 

ذوب آهن تبدیل به اوت شد.
حواشی ديدار سپاهان و ذوب آهن

ذوب آهن 10 دقيقه زودتر به ميدان آمد
بازیكنان تی��م فوتبال ذوب آهن كه پیروز داربی 
شدند، برای گرم كردن ساعت 20:30 وارد زمین 
ش��دند و سپاهان س��اعت 20:40 به زمین چمن 
فوالدشهر آمد و شاگردان ابراهیم زاده پس از نیم 
س��اعت به رختكن رفتند و زرد پوشان اصفهانی 

ساعت 21:5 به رختكن بازگشتند.
به تماشاگران ذوبی افطاری دادند

از سوی كانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن، به تماش��اگران این تیم افطاری داده 
شد در ضمن ورود به ورزشگاه برای آنها رایگان 
بود اما س��پاهانی ها جهت دی��دن بازی مبلغ دو 

هزار تومان برای هر قطعه بلیط می پرداختند.
محسن بنگر به تركيب اصلی بازگشت

پ��س از اینك��ه محس��ن بنگر ب��ه تعویض خود 
در یك��ی از بازی های گذش��ته اعتراض كرد از 
س��وی كادر فنی تیم از ش��ركت در تمرین های 
سپاهان محروم شد كه پس از چند روز به جمع 
شاگردان امیر قلعه نوعی بازگشت و در دیدار با 
ذوب آهن از ابتدا در تركیب اصلی قرار گرفت.

دل صالحی نژاد برای داربی زاينده رود تنگ شده 
بود

 مصطف��ی صالح��ی ن��ژاد كاپیتان چندین س��اله 
ذوب آهن كه امس��ال به پیكان قزوین نقل مكان 

كرده، هم اكنون از ناحیه دس��ت مصدوم است، 
در جریان بازی داربی اصفهان او در ورزش��گاه 
آزادی تهران ب��ود و مدام نتیجه بازی را پیگیری 
می ك��رد و اص��اًل حواس��ش به بازی حس��اس 
استقالل و پیكان نبود و وقتی پیروزی ذوب آهن 
را از طریق تلفن ش��نید باخت پیكان از استقالل 
را از یاد برد ب��ه نوعی دل مصطفی صالحی نژاد 
ب��رای ذوب آهن و ش��هر آورد زاینده رود تنگ 

شده بود.
VIP حضور قطبی و منصوريان در

افشین قطبی سر مربی تیم ملی فوتبال كشورمان به 
همراه علیرضا منصوریان )دستیارش( از جایگاه ویژه، 
داربی ش��هر گنبدهای فیروزه ای را نظاره گر بود و 
زمانی كه شهاب گردان گلر تیم ذوب آهن توپ ها 
را به زیبایی دفع می كرد تماشاگران ذوبی یک صدا 
 فری��اد می زدند: قطبی یادت باش��ه   ش��هاب باید 

باشه
از آريا جعفری قدردانی به عمل آمد

آری��ا جعفری یكی از عكاس��ان ورزش��ی اس��تان 
اصفه��ان، ضم��ن عكاس��ی، )وی قهرم��ان قای��ق 
س��واری در آب ه��ای خروش��ان در آسیاس��ت( 
 مورد تقدیر باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن 

قرار گرفت.

  پ��س از باخ��ت ی��ک ب��ر 
 صفر س��پاهان مقابل همشهری خود 
ذوب آه��ن، امی��ر قلعه نوعی س��ر 
 مربی زرد پوش��ان پیرامون این بازی 
گف��ت: بازی زیبا و خوبی بود هر دو 
تیم بازی با كیفیتی از خود به نمایش 
گذاش��تند، نبض بازی در اختیار تیم 
س��پاهان بود. به نظر م��ن عدالت در 
این مس��ابقه به اج��را در نیامد چون 
موقعیت های ما تبدیل به گل نش��د 
و تیم حریف پس از گل، بسته بازی 
كرد. وی ادامه داد: مصدومان تیم تا یک 
هفته به تیم اضافه شوند. وي افزود: با 
این بازی كه از بچه ها مشاهده كردم. 
س��پاهان به روزه��ای اوج خود باز 
می گردد. م��ن قبول دارم ك��ه در 5 
بازی 6 امتیاز كسب كردن برای تیمی 
چون س��پاهان نتیجه مطلوبی نیست 
قلع��ه نوعی با اب��راز ناراحتی گفت: 
 در مورد باخت هیچ عذر و بهانه ای 
نم��ی آورم به دلی��ل اینكه هر اتفاقی 
ممك��ن اس��ت رخ ده��د، س��پاهان 
ش��ده ه��ووی هم��ه ای��ران، حتی 
مطبوع��ات اس��تان اصفه��ان هم بر 

علی��ه قلعه نوعی و س��پاهان موضع 
می گوی��م، دوب��اره  و   گرفته ان��د 

 باختیم. 
ب��ه ابراهی��م زاده و تیم��ش  تبریک 
می گویم، سرمربی  سپاهان اضافه كرد: 
 بعضی ها می گویند س��پاهان ستاره 
ج��ذب ك��رده ول��ی م��ا 6 بازیكن 
 امس��ال به لیس��ت اضافه كردیم كه 
ابومس����لم  از  ب���ازیك����ن  دو 
و ی��ک بازیك��ن از تیم ش��هرداری 
 بندرعب��اس اس��ت آیا اینها س��تاره 
هستند؟ وی به تعویض عنایتی اشاره 
ك��رد و توضی��ح داد: رضا عنایتی در 
نیمه اول خوب ظاهر نشد و ما او را 
تعویض كردیم بنده با هیچ بازیكنی 
تعارف ندارم محس��ن بنگر به علت 
اعتراض به تعویض خود در یكی از 
دیدارها باعث ش��د كه نگذاریم تا با 
بچه ها تمرین كند و بعد از چند روز 
به تمرینات برگشت و امروز در تركیب 
اصلی قرار گرفت. وی در پایان تأكید 
كرد: با آمدن فابیوجان واریو كمربند 
خط میانی ما مس��تحكم تر خواهد 

شد.

 یک مجموع��ه، از مدیریت 
ه��واداران  ت��ا  گرفت��ه   كارخان��ه 
موفقی��ت  ب��رای  آه��ن   ذوب 
ذوب آه��ن ت��الش می كنن��د.  از 
 آنه��ا تش��كر و قدردان��ی می كنم، 
منصور ابراهیم زاده ادامه داد: ما دقایق 
بازی را تقس��یم كردیم می دانستیم 
س��پاهان در دقایق اولیه بازی فش��ار 
مضاعفی روی ما خواهد آورد و محرم 
نوید كیا می تواند خطر ساز شود.  هر 
چه بازی به جلو رود شرایط بازی به 
نفع ما خواهد شد. به جز دقایق ابتدایی 
كنترل بازی در دست ما بود و به گل 
رس��یدیم و چند موقعیت دیگر نیز 
نصیب تیم ما ش��د. وی افزود: شروع 
نیم��ه دوم نیز همین گون��ه بود با دو 
تعویضی كه قلعه نوعی انجام داد، قصد 
داشت با ارسال ها از جناحین دروازه 
تیم ما را باز كند. اما ما روی زمین بازی 
كردیم و از فضای پشت دفاع آنها بهره 
بردیم و شرایط برایمان مطلوب شد كه 
چند فرصت گلزنی به دست آوردیم. 
در مجموع یک بازی خوب و گردن 
كلفت از دو تیم اصفهانی شاهد بودیم 

وی در مورد ش��هاب گ��ردان گفت: 
ش��هاب گلر متین و دوست داشتنی 
است كه اگر صحبتی می كند بدون 
قص��د و غرض اس��ت. زمانی كه او 
به تیم ملی دعوت نش��د، انگیزه اش 
باال رف��ت و پرتالش به تمرین ادامه 
می دهد. افشین قطبی حتماً بررسی 
می كن��د و در نهایت ح��ق انتخاب 
 با س��ر مربی تیم مل��ی خواهد بود، 
ابراهیم زاده بهترین زمان پایان تمرین 
را در م��اه مبارک رمض��ان 15 دقیقه 
قبل از افطار دانس��ت و اظهار داشت: 
اگر س��اعت 20:15 اذان مغرب است 
تمرین تیم ها ساعت 20 به پایان برسد 
بهتر خواهد بود، تا انرژی از بین رفته 
با خوردن افطاری به بدن بازیكنان باز 
گردد و وقت��ی بچه های تیم ما روزه 
می گیرند سر حال تر از قبل هستند. 
وی در پایان تصریح كرد: هیچ بازیكنی 
از تیم ما ممنوع المصاحبه نیست ما 
به بچه ها گفتیم كمتر صحبت كنند  
این حق آنها است كه مصاحبه كنند 
ما به آنها متذكر شدیم درباره دیگران 

مصاحبه   نكنند.

سعيدلو: 
 بعيد است كريمی روزه خواری 

كرده باشد
رئیس س��ازمان تربیت بدنی گفت: مسأله روزه خواری یكی از ورزشكاران باید 
بررسی شود. به گزارش واحد مركزی خبر، سعیدلو در مصاحبه با خبرنگاران در 
حاشیه جلسه هیأت دولت در پاس��خ به سئوالی درباره برخورد با روزه خواری 
ورزش��كاران گفت : موضوع روزه خواری علی كریمی مطرح و تكذیب ش��ده 
 و خود وی نیز این موضوع را تكذیب كرده اس��ت. س��عید لو گفت: بعید است 

علی كریمی روزه خواری كرده باشد و نمی شود چنین اتهامی به او زد. 
وی افزود: اجازه بدهید این موضوع به طور دقیق رسیدگی شود و اگر به اثبات 

رسید ما آن را پیگیری خواهیم كرد.

كاظمی نژاد، قهرمان المپيک نوجوانان 
شد

وزنه بردار س��نگین وزن كش��ورمان مدال طالی وزن 84+ كیلوگرم مسابقه هاي 
وزنه برداری نخس��تین دوره بازی های المپیک نوجوانان در سنگاپور را برگردن 
 آویخ��ت تا كاروان ورزش��ی ایران صاح��ب دومین مدال طال در ای��ن دوره از 
 ب��ازی ها ش��ود. ب��ه گزارش مه��ر از س��نگاپور، در ای��ن رقابت كه در س��الن 
وزنه برداری مجموعه ورزش��ی توپایو برگزار ش��د، علیرضا كاظمی نژاد همپای 
دیگر وزنه برداران سنگین وزن جهان وزنه زد. علیرضا كاظمی نژاد به ترتیب با 
مهار وزنه های 155 كیلوگرم در حركت یک ضرب و 196 كیلوگرم در حركت 
دو ض��رب  و مجموع  351، عنوان قهرمان��ی و مدال طالی وزن 84+ كیلوگرم  
مس��ابقه ه��اي وزنه برداری المپی��ک نوجوانان را از آن خود ك��رد، در این وزن 
گور میناس��یان از ارمنس��تان با مهار وزنه های 160 و 190 كیلوگرم در حركات 
ی��ک ضرب و دو ضرب عنوان دوم را از آن خود كرد و حس��ن محمد از مصر 
با باالی س��ر بردن وزنه های 150 و 180 كیلوگرم در حركات یک ضرب و دو 
ضرب س��وم شد. داور اول مسابقه وزنه برداران سنگین وزن حسن شورانیان از 
كش��ورمان بود. این داور كه از فدراس��یون وزنه برداری كنار گذاشته شده است، 
فرصت قضاوت در مقابل ژاک روگ، رئیس كمیته بین المللی المپیک و تاماش 
آیان، رئیس فدراس��یون جهانی وزن��ه برداری را پیدا كرد. پی��ش از این كاروان 
ورزشی كشورمان در نخستین المپیک نوجوانان به یک مدال طال )كاوه رضایی، 
تكواندو(، دو مدال نقره )محمد سلیمانی، تكواندو و مهران شیخی، كشتی آزاد( 

و یک مدال برنز )یوسف قادریان،كشتی فرنگی( دست یافته بود.

درخشش عالميان 
در پينگ پنگ پروتور چين

المللی  بی��ن  رقابت های 
پینگ پنگ پروتور چین با 
درخشش ملی پوش ایران 
پیگیری ش��د. به گزارش 
واحد مرك��زی خبر، این 
رقابت ه��ا از ام��روز در 
دو رده س��نی بزرگساالن 
و زیر 21 س��ال در سوژو 
چی��ن آغاز ش��د و نتایج 
ادام��ه دور مقدماتی گروه 
بزرگساالن كه به صورت 
گروهی برگزار می ش��ود 

به شرح زیر است:
گروه 3:

افش��ین نوروزی پ��س از پیروزی 4 - 2 بر نگای ل��ی از هنگ كنگ، 4 بر صفر 
 از یانوش ژاكاب از مجارس��تان شكست خورد. نوروزی شانس صعود به عنوان 

نفر دوم را دارد.
گروه 8:

محس��ن خطیون به ترتیب با نتایج 4 بر صفر و 4 بر یک از ماتیاس كارلس��ون از 
سوئد و شارات آچانتا از هند شكست خورد و از دور رقابت ها كنار رفت.

گروه 13:
نیما عالمیان هم به ترتیب با نتیجه مشابه 3 - 4 از روی سومیادیپ روی از هند 

و یاروسالو ژمودنكو از اوكراین شكست خورد و حذف شد.
گروه 14:

نوشاد عالمیان به ترتیب با نتایج 4 بر صفر و 4 -2 كاسپر گامل مارک از دانمارک 
و آلكس��اندر شیبایف از روسیه را با شكست پشت سر گذاشت و به عنوان نفر 
اول راهی دور بعد شد. در این رقابت ها 14 پینگ پنگ باز برتر گروهها به دور 
اصل��ی راه یافتن��د و 6 پینگ پنگ باز از جمع 14 نفر دوم هر گروه، به قید قرعه 

راهی دور اصلی می شوند.

تيــم فوتبـال دختــران ايــران 
به مصاف گينه می رود

دختران نوجوان فوتبالیست ایران امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقه هاي فوتبال 
المپیک نوجوانان به دیدار تیم گینه خواهند رفت. به گزارش مهر مرحله گروهی 
مسابقه هاي فوتبال المپیک نوجوانان در بخش دختران، چهارشنبه شب به اتمام  

رسید. 
در این دیدارها تیم تركیه با چهار گل از س��د گینه نو گذش��ت و تیم گینه نیز با 
نتیجه 4 بر یک ش��یلی را از پیش رو برداشت. با نتایجی كه در این دیدارها رقم 
خورد، جدول رده بندی گروه های دوگانه این مسابقه هاي به شرح زیر  درآمد:

A گروه
1- تركیه 6 امتیاز، 2- ایران 3 امتیاز، 3- گینه نو بدون امتیاز

B گروه
1- گینه 6 امتیاز، 2- شیلی 3 امتیاز، 3- ترینیداد و توباگو بدون امتیاز

براین اس��اس دیدارهای نیمه نهایی مسابقه هاي فوتبال در بخش دختران امروز 
طبق برنامه زیر برگزار می شود:

تركیه - شیلی، ساعت 18، ورزشگاه جالن بسار
گینه - ایران، ساعت 20:45، ورزشگاه جالن بسار

هر روز در روزنامه زاينده رود
نتايج مسابقه های فوتسال 

جام موالی عرشيان

 
مجموعه ورزشي سالن شهيد حسن غازي           چهارشنبه 89/5/27

بیمه دانا: 3                 شهداي گمنام: یک
فرش پاتریس: 2                              عرشیان: 2

ثمین: یک                               الوند همدان: 7
مجموعه ورزشي زيتون                                    چهارشنبه 89/5/27

فدک: یک                                             پوشاک جزیره: یک
الله: 4                               قدر: 2

رادفوم:4                                             وحدت: صفر
مهدي آل محمد: 4                              محفل: صفر

بهشاد: 6                                             فاطمیون: یک
قائمیه: 3                                             نقش جهان: 3

مجموعه ورزشي سالن گل نرگس                     چهارشنبه 89/5/27
رده سني جوانان

آذین سپهر: 5                              مقاومت: صفر
پیام كوثر نوین: 4                              نوژین نوین سپاهان: 2

ایمان: 2                               شهداي مسجد علي )ع(: 6
مجموعه ورزشي بهمن                                     چهارشنبه 89/5/27

نادر دارایي: 5                              جوانان فدک: 2
ایثار: 2                                              جوانان پردیس: یک

زنده یاد مكبر: 7                              جاوید: صفر
پویان: 4                                             كوثر: یک 

كانون پیروان: 3                              منتخب جرقویه: یک
مجموعه ورزشي ارغوان                                   چهارشنبه 89/5/27

نقش جهان: 4                              جاوید: 3
تخت جمشید: 3                              المهدي: یک

سپهر: 2                                             پارسه 2
مرصاد: 5                                             شایان: 3

نتايج مسابقه های بسکتبال 
باشگاههای استان اصفهان

 
قهرمانی  بس��كتبال  مسابقه های 
نونه��االن باش��گاههای اس��تان 
تی��م   8 ب��ا ش��ركت  اصفه��ان 
 ادام��ه یاف��ت و نتای��ج زی��ر به 

دست آمد:
شهرداری الف: 52                     

توزین الكترونیک: 33
دانشگاه آزاد: 72   ذوب آهن الف: 21
شهرداری الف: 58                 ذوب آهن الف: 27

دانشگاه آزاد: 49   توزین الكترویكی: 29
خرداد: 40                  آموزش و پرورش: 13

شهرداری ب: 24   ذوب آهن: 12
خرداد: 40                  شهرداری ج: 7

ذوب آهن ب: 23   آموزش و پروش: 9
 

نجف آباد قهرمان وزنه برداری استان 
شد

 مسابقه های وزنه برداری نوجوان 15-14 سال استان اصفهان، با حضور 
 32 نف��ر از شهرس��تان های: خمینی ش��هر، اصفهان، زرین ش��هر، فالورجان و 
نجف آباد در اصفهان انجام ش��د، تیم صنایع س��نگ معدن الرضا نجف آباد با 
كس��ب 206 امتیاز به مقام اول رسید و تیم های اصفهان و فالورجان به ترتیب 

با 205 امتیاز و 66 امتیاز مقام دوم و سوم را كسب كردند.
 

مسابقه های فوتسال بانوان نجف آباد
آزادی  ورزش��گاه  در  آب��اد  نج��ف  بان��وان  فوتس��ال  مس��ابقه های   
 )س��الن موهب��ت( با حضور 7 تی��م در دو گروه پیش��رفته و مقدماتی به مدت 
سه روز انجام شد كه در پایان با برگزاری 9 دیدار تیم موهبت در رده پیشرفته 
و ی��زدان ش��هر در دوره مقدمات��ی مقام قهرمان��ی را به دس��ت آوردند، آرزو 
ریاحی از تیم موهبت و ش��قایق داودی از تیم گلدشت به عنوان بازیكنان برتر 
 ش��ناخته شدند و مرضیه ش��جاعی از تیم انقالب و عاطفه رستمی از یزدانشهر 
خ�����ود  آن  از  را  رقاب����ت ه�������ا  ای������ن  گل����ی«   »خان����م 

كردند.

خدابخش: 
لنجان از سرانه ورزشی  خوبی 

برخوردار است

 در ادامه س��فرهای شهرستانی رش��ید خدابخش، مدیركل تربیت بدنی 
اس��تان اصفهان از پروژه های عمرانی نیمه تمام و تأسیسات ورزشی شهرستان 

لنجان بازدید كرد. 
خدابخ��ش اظه��ار نم��ود: در ح��د ام��كان و ب��ا توج��ه ب��ه اعتب��ار موجود 
 تكمی��ل پروژه ه��ای نیم��ه تم��ام شهرس��تان در ماهه��ای آینده تحق��ق پیدا 

می كند. 
وی در ادامه گفت: شهرس��تان لنجان نس��بت به س��ایر شهرس��تان ها از سرانه 
ورزش��ی بهت��ری برخ��وردار اس��ت و ب��ا توج��ه به نیروه��ای متع��ددی كه 
 در س��طح شهرس��تان هس��تند؛ تكمی��ل پروژه ه��ای ناتمام ض��روری به نظر 

می رسد.

سپـاهان  همچنــان  در  حسـرت  فتـح   شهرآورد  ورزش ايرانيباشگاه شهر

 قلعه نوعي: 
سپاهان هووي همه شده است

ابراهيم زاده: 
يك بازي گردن کلفت انجام شد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی فرهنگ و هنر
روزنـامه اجتماعی، سياسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری( 

صاحب امتياز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشين مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فكس : 0311-6284166

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

شهركرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سايت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الكترونيك:

zayanderood.newspaper@yahoo.com

قيمت طال )تومان(
30620  هر گرم طالی 18 عیار

قيمت سكه در بازار تهران )تومان(
317000          یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

304000          یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قيمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1062     1059 دالر امریکا

1365     1360         یورو

282 278     ریال عربستان

289 286    درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهركرد
آب و هوای امروز

36 °

34 °

18 °

12 °

حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

نمایش��گاه سراس��ری ناشران كش��ور شهریور 
 ماه امس����ال در ش����هركرد مرك��ز اس��ت��ان 

چهار محال و بختیاری برگزار می شود. 
و  فرهن��گ  مدی��ركل  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختی��اری در 
 جلس��ه ش��ورای فرهن��گ عمومی این اس��تان 
گفت: این نمایشگاه با حضور400 ناشر برگزیده 
 كشوری از 27 شهریورماه تا دوم مهرماه برگزار 

می شود. 
داری��وش رضوان��ی افزود : این نمایش��گاه در 
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی شهركرد 

تشكیل می شود. 
وی گف��ت: ب��ا توجه به اس��تقبال گس��ترده از 
 نمایش��گاه های كت��اب در س��نوات گذش��ته 
پیش بینی می شود از این نمایشگاه نیز استقبال 

شود.

فیلم سینمایی افراطی ها علیرغم 
ف��روش خوبی كه داش��ته اما در 
قبولی  نمره  مخاطب��ان،  رضایت 
نمی گیرد. برخی از تماش��اگران 
این اثر س��ینمایی پ��س از دیدن 
آن، ضم��ن انتقاد از س��ازندگان 
فیلم، زمانی ك��ه برای دیدن این 
فیلم صرف كردند را تلف ش��ده 
خواندند. یک دانش��جوی رشته 
كامپیوتر كه برای دیدن این فیلم 
به س��ینما آمده بود در گفتگو با 
ایرنا گفت: تصور من از این فیلم 
چیز دیگری بود و فكر نمی كردم 

چنین اثری را در سینما ببینم.
عل��ی زمانی اف��زود: م��ن برای 
تفریح و سرگرمی به سینما آمده 

بودم و گمان می كردم با دیدن این فیلم می توانم 
برای مدتی ش��اد باش��م اما تنها چیزی كه در این 

فیلم دیدم لودگی بود. 
وی خاطر نشان كرد: واقعًا نفهمیدم كه داستان فیلم 
چه حرفی برای گفتن داش��ت و فقط چند كلیپ 
رقص و ش��وخی های نه چندان خنده آور را در 
كن��ار هم دیدم. عباس جعفری كه به همراه فرزند 
و همس��رش برای دیدن این فیلم به س��ینما آمده 
بود گفت: حضور بازیگران اخراجی ها سبب شد 
تا من به دیدن این اثر س��ینمایی بیایم زیرا تصور 
می ك��ردم با دیدن ای��ن اثر همانن��د اخراجی ها 
 می توان��م ب��ا خان��واده ام ب��رای لحظاتی ش��اد 

باشم.
وی اف��زود: فیل��م به هیچ عنوان خن��ده دار نبود، 

تص��ور من چیز دیگ��ری بود اما متأس��فانه آنچه 
دیدی��م خجالت آور بود. این كارمند بانک یادآور 
 ش��د: دیدن این فیلم س��بب ش��د تا دیگر چنین 
فیلم هایی را برای دیدن انتخاب نكرده و با دیدن 
تیزره��ای تلویزیون��ی، یک فیلم را ب��رای دیدن 
انتخاب نكنم. یک دانش��جوی رش��ته حسابداری 
كه ب��ه همراه همس��رش برای دی��دن افراطی ها 
 به س��ینما آفریقا آمده ب��ود نیز درب��اره این فیلم 
گفت: بیش��تر یک نوع كنجكاوی سبب شد تا به 
دیدن این فیلم س��ینمایی بیایی��م. فاطمه علیخانی 
اف��زود: تصور ما بر این بود كه این فیلم ش��بیه به 
اخراجی ها اس��ت و می توانیم لحظات شادی را 

داشته باشیم.
این مخاطب سینما خاطر نشان كرد: برای دیدن این 
فیلم به همراه همسرم شش هزار تومان پرداختیم 

اما واقع��ًا از پرداخت این پول 
راضی نیس��تیم زیرا ما با تصور 
دیگ��ری به تماش��ای این فیلم 
آم��ده بودیم و تنه��ا بازیگرانی 
 را دیدی��م ك��ه می رقصن��د و 
در  خ��ود  از  ب��ازی  ل��وده 
می آورند. علیرضا محمدی نیز 
كه به همراه یكی از دوس��تانش 
ب��ه دیدن افراطی ه��ا آمده بود 
گفت: اش��تباه ك��ردم این فیلم 
را ب��رای دیدن انتخ��اب كردم 
و ش��اید دیگر دیدن فیلم های 
طن��ز را از برنامه تفریحی خود 
ح��ذف كن��م. وی اف��زود: ب��ا 
 دیدن این فیلم نخندیدم و تنها 
نظ��اره گ��ر فیلم��ی ب��ودم كه 

بی شباهت به دیگر فیلم های طنز نبود. 
این مخاطب س��ینما اظهار داشت: حضور برخی 
از بازیگران در این اثر س��ینمایی سبب شد تا فكر 
كنم این فیل��م با دیگر فیلم های طنز تفاوت دارد 

اما چیز خاصی ندیدیم. 
محمدی یادآور شد: باید برای برخی از بازیگران 
تأسف خورد، تصور من از برخی از بازیگران این 
اثر س��ینمایی چیز دیگری بود و وقتی دیدم برای 
پول گرفت��ن می رقصند و اعتبار حرفه ای ش��ان 
برایشان مهم نیست تأسف خوردم. فیلم سینمایی 
افراطی ه��ا به كارگردان��ی جهانگیر جهانگیری و 
تهی��ه كنندگ��ی داریوش بابایی��ان از 4 هفته پیش 
 درتهران و شهرس��تان ها به اكران عمومی رسیده 

است.

آهنگس��از معروفی ایرانی پس 
از بازدید از س��د كارون 3 و 4 
درصدد ساخت سمفونی كارون 

است. 
به گزارش موج، مجید انتظامی 
آهنگس��از ایرانی با اش��اره به 
بازدی��د از س��د كارون 3 و 4 
 برای س��اخت سمفونی كارون 
گف��ت: عظمت س��د كارون 3 
و 4 من را مس��حور خود كرد 
و ب��ا دیدن این س��د، به ایرانی 
بودنم بالیدم، زیرا این سد بدون 
حضور كشورهای خارجی و با 
همت مهندسان ایرانی ساخته 

شده است. 
وی اف��زود: س��د كارون 3 و 4 ب��ا درایت م��ردان و 
صنعتگران ایرانی ساخته شده است و عظمتی كه من 
در آن م��كان دیدم، باور نكردنی بود و فكر نمی كردم 
سدی كه همه بی تفاوت از كنار آن گذر می كنند، چنین 
ابعادی دارد. انتظامی یادآور شد: پس از دیدن سد برای 
ساخت سمفونی كارون الهام گرفتم و برای نخستین 

بار اس��ت كه كاری را قبول كردم، اما نمی دانم از پس 
آن بر می آیم یا نه. 

وی با بیان این كه نوشتن ملودی های سمفونی كارون 
آغاز شده است، افزود: در حال حاضر به دنبال طراحی 
موسیقی این سمفونی هستم و فكر می كنم حداقل یک 
سال ساخت این س��مفونی زمان ببرد. سد و نیروگاه 

ش��رق  ش��مال  در   3 كارون 
اس��تان خوزس��تان كنار محور 
ایذه - شهركرد و 28 كیلومتری 
شهرستان ایذه واقع شده است.

سد 230 متری كارون 4 نیز كه 
بلندترین س��د بتنی دو قوسی 
كش��ور محسوب می ش��ود، با 
ه��دف تنظی��م آب رودخان��ه 
كارون ب��ه می��زان 3/4 میلیارد 
متر مكعب در س��ال و نیروگاه 
هزار مگاواتی آن با هدف تولید 
انرژی برق آبی به میزان 2100 
گیگاوات ساعت ساخته شده 

است. 
آبگیری این س��د در روز پنجم 
فروردین ماه جاری با حضور رئیس جمهور آغاز شد 
و هم اكنون دریچه های این س��د با هدف ذخیره آب 
برای مناطق پایین دس��ت و تولید برق در سال جاری 
بسته شده اس��ت. سد كارون 4 در استان چهار محال 
و بختیاری در فاصل��ه 180 كیلومتری جنوب غربی 
شهركرد و بر روی رودخانه كارون ساخته شده است.

چند کليپ پيوسته رقص و ديگر هيچ!

سمفوني کارون ساخته مي شود

نمايشگاه سراسري کتاب در شهرکرد برگزار مي شود
كالم نور

امام حسن مجتبي )ع(:
هركسي كه خدا را عبادت و اطاعت كند، خداي متعال همه چيزها را مطيع او گرداند.

شهيد حسين هلل گانی
پاس��دار و بس��یجی شهید حسین هلل گانی فرزند حسن در سال 1344 در خانواده ای مذهبی و باایمان در 
روستای دزک به دنیا آمد. وی دوران ابتدایی و راهنمایی را گذراند و همراه با دوست شهید خود سلطانعلی 
هلل گانی وارد دبیرستان شد و همزمان با تحصیل در بسیج روستا و مسجد محله به فعالیت های تبلیغی و 
فرهنگی پرداخت. او عاشق بسیج بود و به فرمان امام خمینی )ره( آموزش های نظامی را فراگرفت و به 
یاری و كمک رزمندگان در جبهه ها شتافت تا اینكه در تاریخ 1361/11/18 در سن 17 سالگی در عملیات 
والفجر در جبهه ربابیه به درجه رفیع شهادت رسید. این شهید عزیز در مهربانی، صفا و صمیمیت، تالش 
و پش��تكار اخالص در عمل و والیتمداری نمونه ای برای دیگر همرزمان و دوس��تان خود بود از جمله 
سفارشات ایشان در وصیت نامه اش این است كه شهدا زنده هستند و نزد خدا روزی می گیرند. شهادت 

آرزوی من است، دعا كنید كه به این فیض عظیم برسم.

»چشم پنجم« مسائل مختلف اجتماع را بررسی می كند
  برنامه اجتماعی »چشم پنجم« در شبكه استانی سیمای جهان بین، تهیه و پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مركز چهارمحال و بختیاری:
این برنامه با س��اختار تركیبی و رویكرد تخصصی، 
تحقیق��ی و پژوهش��ی ب��ه بررس��ی موضوع های 
مختل��ف: اجتماع��ی،  فرهنگی، علمی، سیاس��ی و 

اقتصادی می پردازد.
در »چش��م پنجم« مس��ائل مه��م و روز اس��تان، با 
حضور كارشناسان بررسی و راهكارهایی برای آنها 

ارائه می شود.
عالوه ب��ر مباح��ث كارشناس��ی، گفتاره��ای متن 
تحقیق��ی، گزارش ه��ای مردم��ی و تخصصی در 
خصوص موض��وع برنامه در ای��ن برنامه مطرح و 

پخش می شود.
عوامل برنامه:

طيبه اسماعيلی: تهیه كننده/ سمیه ملک پور: نویسنده و دستیار تهیه/ مرتضی محمدیان: مجری.

خبرهای استان از دريچه دوربين باشگاه 
خبرنگاران جوان

 بخ��ش خبری 60 ثانیه باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان مرك��ز چهارمح��ال و بختی��اری، ب��ا ارائه 
جدیدترین اطالعات و رویدادهای استان با استقبال 

مخاطبان جهان بین مواجه شده است.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی صدا و س��یمای مركز 

چهارمحال و بختیاری:
بخش خبری 60 ثانیه، به همت باش��گاه خبرنگاران 
جوان به جز مناس��بت های تعطیلی، هر ش��ب در 
 دو بخش یک دقیقه ای از ش��بكه اس��تانی سیمای 

جهان بین پخش می شود.
رویك��رد اصل��ی ای��ن مجموعه خب��ری: پرداختن 
ب��ه اخبار حوزه جوانان اس��تان و هر ش��ب با یک 
موضوع، ش��امل بخش های: ورزش��ی،  دانش��گاه، 

جوان، پزش��كی- س��المت و اجتماعی در باش��گاه خبرنگاران جوان مركز تهیه و تدوین و در فاصله 
برنامه های شبكه سیمای استانی، برای مخاطبان ارائه می شود. 

آلبوم گروه »شهناز«  منتشر می شود

  مجید درخشانی سرپرست گروه موسیقی شهناز از انتشار دو آلبوم موسیقی با آواز استاد محمدرضا شجریان در 
دستگاه سه گاه و آواز اصفهان خبر داد. 

سرپرست گروه موسیقی شهناز با اعالم این خبر در خصوص آمادگی گروه برای اجرای كنسرت در آینده به مهر 
گفت: تمرین گروه موسیقی شهناز با نظارت استاد شجریان همچنان ادامه دارد و به تازگی خانم شیما شاه محمدی 
نوازنده قیچک آلتو به گروه پیوسته است. مجید درخشانی در ادامه به تغییرات ایجاد شده در گروه اشاره كرد و 
گفت: عالوه بر ساز قیچک آلتو، دو ساز دیگر هم به گروه افزوده شده است و از این پس گروه موسیقی شهناز با 
18 نوازنده به روی صحنه خواهد رفت. این نوازنده تار در پاسخ به چرایی افزایش نوازندگان این گروه موسیقی 
گفت: باال بردن حجم صدای اركستر و در نهایت صدا دهی مناسب گروه موسیقی شهناز ما را برآن داشت تا تعداد 
نوازنده های اركستر را افزایش دهیم به همین دلیل نوازنده هایی را هم برای نواختن دو ساز »شهبانگ« و »بم ساز« 

كه از سازهای ابداعی استاد شجریان هستند و همچنین ساز قیچک آلتو انتخاب كردیم.
این آهنگساز در ادامه افزود: گروه موسیقی »شهناز« مجموع تمرین های خود را برای برگزاری كنسرت در خارج 
از كشور و یا در ایران دنبال می كند و قصد دارد رپرتواری از قطعات جدید موسیقی ایرانی را اجرا كند. البته درنظر 

داریم در صورت صدور مجوز، كنسرتی در مهرماه سال جاری در تهران برگزار كنیم. 
وی در پای��ان ب��ه اج��رای این گروه موس��یقی در لبنان اش��اره ك��رد و گفت: حضور در بیس��ت و پنجمین 
جش��نواره موس��یقی لبنان تجربه های ارزنده ای برای گروه به همراه داش��ت. در این جشنواره كه در یكی از 
قصره��ای قدیم��ی لبن��ان و در كوههای بیروت برگزار ش��د ملیت های مختلفی حضور داش��تند كه در این 
 بین رپرتوار موس��یقی ایرانی كه توس��ط گروه ش��هناز با آواز اس��تاد ش��جریان اجرا ش��د، مورد استقبال قرار 

گرفت.

روزی بود...

عكس روز

»در ماهی می ميريم« 
منتشر شد

 مجموعه داس��تان »در ماهی می میریم« نوشته 
سعید شریفی از سوی انتشارات افراز منتشر شد. 

به گزارش مهر، این كتاب ش��امل 9 داستان كوتاه است 
 كه عنوان برخ��ی از آنها عبارتن��د از: »همین یک بار«، 
»بساط سنگ و كركس«، »كورتیما« و »حوری« در داستان 
»رعنای رویا« می خوانیم: من هرگز متولد نمی شوم. چون 
قبل از اینكه مردی كه می شد، بعدها پدر صدایش كنم 
با زنی حرف بزند كه می ش��د مادرم باشد، زن می رود 
و بعدها هرگز پدرم پیدایش نمی كند. ش��اید هم هرگز 
دنبالش نمی رود. من چیزی نمی دانم. اگر هم می دانسته ام، 

از یاد برده ام...
داس��تان های مجموعه »در ماه��ی می میریم« هر كدام 
فض��ای خاص خود را دارن��د؛ در اغلب آنها  مرز رویا 
و واقعیت شكس��ته می شود و داس��تان ها در فضایی 
وهم آل��ود روایت می ش��وند ضمن آنك��ه نثر و لحن 
 روایت داس��تان ها نیز از ویژگی دیگر آنها محس��وب 

می شود. 
برخی از داس��تان های این كتاب، موفق به كسب رتبه 
در جایزه های ادبی ش��ده اند كه از آن جمله می توان به 
داس��تان در ماهی می میریم اش��اره كرد كه رتبه اول در 
 مسابقه علمی فرهنگی را از آن خود كرده است. كتاب 
در ماهی می میریم با ش��مارگان 1100 نس��خه در 135 

صفحه و به قیمت 3300 تومان منتشر شده است.
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