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معاون اول ریئس جمهور:
امسال باید به سال مبارزه جدی 
با قاچاق تبدیل شود

به یاد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر: 
خرمشهر را خدا آزاد کرد  

مجلس پشت سر رسانه هاي 
افشا کننده فتنه ايستاده است
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س��ازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان در نظر دارد سرانه 
فضای س��بز را در بافت های فشرده 
مسکونی به خصوص مناطق یک و 
سه جهت توزیع عادالنه فضای سبز 

افزایش دهد. سرپرست س��ازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
با اش��اره به مشکل این سازمان برای ایجاد فضای سبز در بافت های فشرده 

مسکونی، گفت: اما با این وجود برای توزیع ...

شهرستانها

شهرستانها

2 ه��زار خان���وار عش���ایر 
چهارمحال و بختیاری اسکان یافته 
اند. به گ��زارش موج، مدیرکل امور 
عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: 
اسکان یافتگان حدود 300 هزار نفر 

جمعیت دارند که از اس��تان های جنوبی کش��ور در ییالقات چهارمحال و 
بختیاری مستقر شدند. وی خاطرنشان کرد: عشایر کوچرو بیشتر در مناطق 
شهرستان های کوهرنگ و اردل مستقر شدند. صفری با اشاره به موانع اسکان 
عش��ایر تصریح کرد: نبود اشتغال پایدار، کمبود اعتبارات دولتی، محدویت 

تسهیالت بانکی در ساخت مسکن و ...

رض����ا محمدس���لیمانی گف�ت: فتح خرمش���هر 
 فت��ح خودب��اوری مل��ی، غی��رت و تعص��ب دین��ی 

بود.
 جوانان این مرز و بوم با تأسی به فرهنگ و ارزش های 
به دست آمده در دوران سراسر افتخار دفاع مقدس در 
زمینه های مختلف به پیش��رفت های چش��مگیر دست 
 یافتند که چش��م طمع دشمنان را از این سرزمین کوتاه 

کرد.
 وی فتح خرمشهر را یادآور اوج افتخار ملی دانست 
و افزود: در تاریخ جنگ ه��ای معاصر ایران بخش های 
زیادی از سرزمین ما جدا شد و این برای نخستین بار بود 
که در دوران دفاع مقدس نه تنها بخشی از آن جدا نشد 
 بلکه با غرور و افتخار پای دشمن متجاوز از کشور کوتاه 

شد.
 فرمانده س��پاه چهارمحال و بختی��اری به تأثیرات 
فرامنطقه ای آزادی خرمش��هر اشاره کرد و گفت: آزادی 
خرمش��هر چنان در س��طح بین المللی تأثیر گذاشت که 
پس از پیدایش وضعیت جدید و بیرون راندن متجاوزان 
از خرمشهر، برتری سیاسی نظامی ایران در برابر عراق 

مطرح و مسیر جنگ نیز تغییر یافت.
پیروزمندان��ه  عملی��ات  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی   
بیت المقدس ضربه اساس��ی و تعیین کنن��ده ای به پیکر 
دش��من وارد س��اخت و تمام��ی مع��ادالت، باورها و 
ذهنیت های��ی را ک��ه در م��ورد توانای��ی و قابلیت های 
 نظ��ام جمهوری اس��المی ای��ران وجود داش��ت، تغییر 

داد. 
محمدسلیمانی خاطرنشان کرد: به منظور گرامیداشت     
این حماس��ه ماندگار سپاه قمر بنی هاشم)ع( و رده های 
تابع��ه در طول این هفت��ه برنامه های متن��وع فرهنگی 
از جمل��ه دیدار ب��ا خان��واده معظم ش��هدا، برگزاری 
همایش های مختلف، صبحگاه مشترک نیروهای نظامی 
و انتظامی، حضور فرماندهان در رده های مقاومت بسیح 
 و بیان خاطرات از آن دوران سراس��ر افتخار را برگزار 

می کنند.

صفحه 4

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاري:
فتح خرمشهر

 فتح خودباوري و غيرت دیني

اسکان 2 هزار خانوار عشایر در 
استان چهارمحال و بختياري

افزایش سرانه فضای سبز 
در بافت های فشرده مسکونی اصفهان

علیرضا ذاکر اصفهانی در جمع 
120 نفر از دانشگاهیان و فرهنگیان 
فرانس��وی که به اصفهان سفر کرده 
بودن��د، اظه��ار داش��ت: اصفه��ان 
دایره المعارف هنر و معماری صفوی 

اس��ت و آثار بسیاری دارد که لیس��ت این آثار برای سازمان علمی فرهنگی 
آموزشی ملل متحد )یونسکو( ارسال شده است. وی افزود: اصفهان از دیرباز 
نوابغ بسیاری را در خود جای داده و طی تاریخ چند هزار ساله این شهر، جهان 
را با نور فرهنگ، معنویت و هنر روشنی بخشیده و هنر این مرز و بوم که از 

شهرستانهاایمان مردم نشأت می گیرد ...

مرکز هنرهاي سنتي ایران 
را در اصفهان بنا مي کنيم

وطنم پاره تنم، ای زادگاه و میهنم، بر خاک تو بوسه می زنم
سالروز فتح خرمشهر و بوسه دوباره بر خاک گلگون آن 

مبارک.

خاک گلگون خرمشهر را هر روز هزاران بار بوسه می زنیم.
سالروز آزادی خرمشهر مبارک

سالروز فتح خرمشهر بر تمامی عاشقان وطن عزیزمان مبارک 
و خجسته باد

انا فتحنا لک فتحا مبینا
سالروز فتح خرمشهر مبارک باد

... و باز بر سر گلدسته ها اذان جاریست
سالروز آزادی خرمشهر خجسته باد

یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد
که از او خصم به دام آمد و معشوق به کام

سالروز شکست دشمن و پیروزی فرزندان وطن خجسته باد

ای ایران، ای مرز پرگهر
سالروز آزادی خاک خونین خرمشهر خجسته باد

فتح آسمان، تنها خورشید را شایسته است
سالروز فتح آسمان به دست فرزندان زمین مبارک باد

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای استان اصفهان 

روابط عمومی شهرداری شهرکردروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
استان اصفهان

 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
استان چهارمحال و بختياری

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان چهارمحال و بختياری

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای 
استان چهارمحال و بختياری
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سراسری

معاون اول رئیس جمهور: 

امسال بايد به سال مبارزه جدي با قاچاق تبديل شود
مع��اون اول رئیس جمه��ور مبارزه با 
قاچاق را نیازمند هم��کاری و هماهنگی 
هم��ه مراج��ع قضای��ی، قانونگ��ذاری و 
اجرایی دانس��ت و گفت: سال 89 باید با 
عزم جدی همه مس��ئوالن به سال مبارزه 
ج��دی و کامل با قاچاق تبدیل ش��ود. به 
گ��زارش ایرنا به نق��ل از پای��گاه اطالع 
رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی 
در همایش دبیران کمیس��یون های مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ارز سراس��ر کش��ور با 
تأکید بر اینکه می ت��وان بر پیکره قاچاق 
ضربه ه��ای ش��دیدی وارد ک��رد، افزود: 
بای��د با قاچاقچیان و حامی��ان آنها در هر 
بخش به شدت برخورد شود. معاون اول 
رئیس جمهور قاچاق را از موانع پیشرفت 
و توسعه کشور دانس��ت و گفت: باید با 
تصمیم جدی قاچاق را از ریشه خشکاند. 
رحیم��ی با تأکی��د بر اینکه س��ودجویان 
همواره در پی تأمین منافع خود هس��تند، 
خاطرنشان کرد: قاچاقچیان با وارد کردن 
مواد غیراستاندارد به مردم ضربه می زنند 
و عالوه بر آن اقتصاد کش��ور نیز متحمل 

خسارات فراوان می شود.
در  رئی��س جمه��وری  اول  مع��اون 
ادامه با بی��ان اینکه قاچاقچیان به صورت 
کاماًل س��ازماندهی ش��ده عمل می کنند، 
نح��وی  ب��ه  اس��تکباری  نظ��ام  گف��ت: 
طراحی کرده اس��ت تا با قاچاق کاالهای 
ضد فرهنگ��ی، حرام و مخ��رب به ملت 
ای��ران و جمهوری اس��المی ضربه بزند. 
رحیمی با اشاره به اینکه اخالص در عمل و 
ایثار، فعالیت های دست اندرکاران مبارزه 
با قاچ��اق کاال را مثمرثم��ر خواهد کرد، 

اظهار داش��ت: همه باید سوگند یاد کنیم 
تا در مصالح کشور از هرگونه جانفشانی 
دری��غ نکنیم. مع��اون اول رئیس جمهور 
در ادامه س��خنان خود ایران را کلید فتح 
جهان دانس��ت و تأکید کرد: باید از همه 
ظرفیت های ایران در بخش های مختلف 
از جمله تولید و ترانزیت کاال اس��تفاده و 
به قله های تعالی و پیش��رفت دست پیدا 
کرد. رحیمی با تأکید بر ضرورت استفاده 
از راهکارهای مختلف ب��رای جلوگیری 
از قاچ��اق کاال خاطرنش��ان ک��رد: امروز 
ای��ران مح��ور ترانزیت ش��رق و غرب و 
ش��مال و جنوب اس��ت و به همین دلیل 
باید زمینه انتق��ال کاال به صورت قانونی 
را فراهم کرد. وی افزایش کیفیت و تنوع 
کاالهای تولی��د داخل را در جلوگیری از 
قاچاق کاال مؤثر دانس��ت و اظهار داشت: 
بای��د با ایجاد اش��تغال مولد در سراس��ر 
کش��ور به ویژه مناطق م��رزی از گرایش 

جوانان ب��ه قاچ��اق کاال جلوگیری کرد. 
رحیمی با تأکید بر اینکه پیش��رفت ایران 
در بخش ه��ای مختلف ب��ه صف آرایی 
همه زورگوی��ان عالم در برابر ملت ایران 
منجر ش��ده اس��ت، تصریح کرد: به فضل 
اله��ی، موفقیت های جمهوری اس��المی 
ای��ران در اجالس نیویورک و بیانیه تهران 
زورگویان عالم را در بن بست کامل قرار 
داده اس��ت. معاون اول رئیس جمهور با 
اش��اره به بحران اقتصادی اکثر کشورهای 
جهان طی س��الهای اخیر گف��ت: به رغم 
بحران جهانی اقتص��اد امروز ایران دارای 
پیشرفت اقتصادی و رشد سرمایه گذاری 

است.
رحیمی جمهوری اسالمی ایران را تنها 
حکومت با معنویت متصل به آموزه های 
پیامبران معرفی و خاطرنش��ان کرد: امروز 
حرکت ایران در هر مس��یری به ناراحتی 

قدرت های زورگو منجر می شود.

روابط میان ایاالت متحده و اسرائیل 
بحرانی ش��ده اس��ت. هرچن��د این نوع 
ناخرس��ندی پیش��تر  نی��ز اتف��اق افتاده 
ب��ود، اما در ش��رایط کنون��ی نارضایتی 
ب��ه مرات��ب جدی ت��ر اس��ت. موضوع 
اختالف مربوط به بحران سیس��تم تأمین 
امنی��ت در خاورمیان��ه مبتنی ب��ر اتحاد 
نظامی- سیاس��ی واش��نگتن و تل آویوو 
اس��ت. با نگاه اول ممکن است چنین به 
نظر برسد که دلیل سردی کنونی روابط 
ایاالت متحده و اس��رائیل ناشی از انتقاد 
از تصمی��م بنیامین نتانیاهو در خصوص 
جدید  مس��کونی  ش��هرک های  احداث 
اسرائیلی از سوی دولت امریکا باشد. در 
حقیقت واشنگتن نسبت به این مسأله که 
می تواند در مناطق ش��رقی قدس ایجاد 
بی ثباتی ش��دید کند، نگران اس��ت. این 
موضوع نیز درست اس��ت که تل آویوو 
با عصبانیت نسبت به پیشنهاد واشنگتن 
ب��رای متوقف ک��ردن شهرک س��ازی ها 
عکس العمل نشان داده است. اما با اینکه 
ای��ن موضوع کاماًل جدی اس��ت، اما به 
خ��ودی خود دلیل اصلی بروز نزاع میان 
اوباما و نتانیاهو نیس��ت، بلکه عالوه بر 
آن، مجموعه مسائلی به مراتب عمیق تر 
وج��ود دارد. دلی��ل اول این اس��ت که 
دول��ت باراک اوباما از روز اول ورود به 
کاخ سفید بر تغییرات عملی در سیاست 
خارجی امریکا تأکید عملی کرده است. 
در خاور میان��ه این اقدام به معنای تمایل 
به برقراری مناسبات دوس��تانه با دنیای 
ع��رب و آمادگی جهت کنار گذاش��تن 
ان��گاره اعراب به عنوان دش��من غرب، 
دموکراسی و حتی حامی مالی تروریسم 
جهانی اس��ت. اتخاذ اجرای چنین خط 
مشی  برای اس��رائیل غیرمنتظره بود و به 
یک اقدام غافلگیرانه ناگوار تبدیل ش��د. 
در طی ده ها سال اسرائیل پایگاه مقدم و 
نزدیکترین و وفادارترین متحد ایاالت متحده 
در منطق��ه بوده و موضع گی��ری ایاالت 
متحده نس��بت به سایر کش��ورهای این 
منطق��ه با در نظر گرفتن منافع اس��رائیل 

بررس��ی و مشخص می ش��د. اما اکنون 
اوضاع دگرگون ش��ده و اس��رائیل نقش 
انحص��اری به عن��وان هادی سیاس��ت 
امریکا در منطقه را از دس��ت داده است. 
مسأله دوم این اس��ت که اغلب اعضای 
تش��کیالت تعیین کننده استراتژی امریکا 
به این نتیجه رسیده اند که مناقشه اسرائیل 
و فلس��طین راه حل مثبتی ندارد، هرچند 
برخی از آنها ب��ر این باورند که راه حل 
این مشکل، ایجاد دولت فلسطین است. 
بس��یاری از نیروهای متنفذ در فلسطین 
مایل نیس��تند به سمت ایجاد یک دولت 
مس��تقل حرک��ت کنند. به همی��ن دلیل 
مسأله ایجاد دولت فلسطینی معلق مانده 
و مناقش��ه اسرائیلی- فلسطینی به جزئی 
مستمر از زندگی روزانه فلسطینی ها بدل 
ش��ده و مذاکرات چهارجانبه و نقشه راه 

نیز بی  معنی شده است. 
کن��ون آمریکایی ها بهت��ر از دیگران 
درک می کنن��د که وضعی��ت پیش آمده 
در خاورمیان��ه ب��دون ط��رف برن��ده و 
بازنده باق��ی خواهد ماند. ایران و برنامه 
هسته ای آن نیز به عنوان یک عامل دیگر 
تحریک کننده در رواب��ط میان تل آویوو 
و واش��نگتن خودنمای��ی می کند. به نظر 
می رسد امریکا خیلی آهسته، اما به طور 
اجتناب ناپذی��ری در ح��ال پذیرش ایده 

ایران هسته ای است. 
در ای��االت متح��ده ای��ن درک ب��ه 
وج��ود آم��ده که حت��ی ناب��ودی کامل 
زیرس��اخت های ای��ران اج��رای برنامه 
هس��ته ای آن را حد اکثر برای مدت یک 
س��ال به تأخیر می ان��دازد. چنین اقدامی 
ارزش ریس��ک های ناش��ی از عملیات 
نظامی را ن��دارد. از این رو در امریکا به 
این نتیجه رسیده اند که با ایران هسته ای 
چط��ور زندگی کنند. اما برای اس��رائیل 
چنین وضعیتی به معن��ی چالش بوده و 
غیر قابل قبول اس��ت، چرا که اس��رائیل 
جایگاه ویژه خود را به عنوان تنها کشور 
هسته ای در منطقه از دست خواهد داد. 
                                  ادامه دارد ...

ناخرســــــندی در روابــــــط 
واشنگتن- تل آویوو )قسمت اول(  

رئیس مجلس گف��ت: چنانچه امریکا 
دست به ماجراجویی بزند، در آن شرایط 
مجلس در مورد نح��وه همکاری ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیمات 

دیگری خواهد گرفت. 
به گزارش ف��ارس، عل��ی الریجانی 
رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی ک��ه 
در آغ��از صح��ن علن��ی مجلس س��خن 
می گفت، در بخش��ی از س��خنان خود به 
بیانیه اخی��ر بین تهران، ترکیه و برزیل که 
برای تبادل س��وخت هس��ته ای بین ایران 
و گروه وین امضاء ش��ده اس��ت، اش��اره 
ک��رد و اظهار داش��ت: در همین مس��أله 
اخیر اتمی مش��اهده کردی��م پس از آنکه 
امریکایی ه��ا کتبًا از ترکی��ه تقاضا کردند 
که وس��اطت کنن��د و ترکی��ه و برزیل را 
برای بازکردن مس��یری در بحث هسته ای 
وارد صحنه کردند، ایران به احترام ترکیه 
و برزی��ل ک��ه دو کش��ور دوس��ت ایران 
هستند، بحث تبادل سوخت را با شرایطی 
پذیرفت که در بیانیه تهران منعکس شده 

است. 
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه پس از 
این موض��وع امریکایی ها یکباره دس��ت 
ب��ه فریب کاری زدند و ب��ا هیاهوی زیاد، 
مجدداً به س��وی قطعنام��ه روی آوردند، 
عنوان کرد: در این جا باید به امریکایی ها 
گفت که اگر ش��ما واقعًا خواهان پیمودن 
چنین مس��یری بودید، چرا دو دولت مهم 

برزیل و ترکیه را دچار تمس��خر کردید؟ 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی بر همین 
اس��اس یادآور ش��د: ایران که از ابتدا به 
دوس��تان ترکیه و برزیل گفت��ه بود ما به 
امریکایی ه��ا اعتم��اد نداری��م و به همین 
دلیل با سپردن اورانیوم غنی شده در ترکیه 
موافق نیس��تیم، حاال صحت ن��گاه ایران 

برای همگان اثبات شد. 
وی همچنی��ن تأکی��د کرد که ش��اید 
امریکا و چند کشور اروپایی در این خیال 
هس��تند با چنین قیل و قالی اجرای بیانیه 

تهران را گزینشی دنبال کنند!
 الریجان��ی گف��ت: مجلس ش��ورای 
اسالمی صراحتًا اعالم می کند، همان گونه 
که در بیانیه مجلس منعکس ش��د، دولت 
ایران صرفًا در میانجیگری ترکیه و برزیل 

می تواند در قال��ب تحقق تمام مفاد بیانیه 
تهران گام بردارد و نه اقدام گزینشی. 

رئی����س دس����تگاه قانونگ���ذاری 
کش��ور در عین ح��ال با تأکید ب��ر اینکه 
ته��ران  بیانی��ه  از  مجل��س  پش��تیبانی 
من��وط ب��ه رعایت همه ش��روط اس��ت، 
متذک��ر ش��د: چنانچ��ه امری��کا چ��ه در 
مل��ی  امنی��ت  عال��ی  ش��ورای  س��طح 
س��ازمان ملل متحد و چ��ه در کنگره این 
کش��ور، دس��ت ب��ه ماجراجوی��ی بزند، 
همه تالش های کشورهای ترکیه و برزیل 
را مخدوش کرده اس��ت و کاًل این مسیر 
به کن��ار خواهد رفت که در آن ش��رایط 
مجلس ش��ورای اس��المی در مورد نحوه 
همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی 

اتمی تصمیمات دیگری خواهد گرفت.

ط��رح یک فوریتی ام��ر به معروف و 
نه��ی از منک��ر با اکثری��ت آرا در مجلس 

شورای اسالمی به تصویب رسید. 
ب��ه گزارش واحد مرک��زی خبر، این 
ط��رح که با 103 امضاء ارائه ش��د دارای 
28 ماده اس��ت و طراحان شرایط، حدود 
و کیفی��ت فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر را مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی 
شامل تعاریف و الزامات آورده اند. بخشی 

از طرح یک فوریتی امر به معروف و نهی 
از منکر ناظر به اعمالی است که در جامعه 
علنی باش��د یا بروز اجتماعی داشته باشد 
و یا بدون ضرورت تجس��س ثابت شود 
ک��ه مضر به منافع عموم��ی و امنیت ملی 
اس��ت. همچنین امر به معروف و نهی از 
منکر در مرحله تذکر لسانی، کتبی و ارائه 
ش��کایت و گزارش به مراجع ذی صالح 
وظیفه همگانی است و در مرحله یدی به 

حکومت اختصاص دارد. 
در بخش دیگ��ری از این طرح آمده 
اس��ت: به عنوان امر به معروف و نهی از 
منکر نمی توان دیگ��ران را به پذیرش یا 
ترک عقیده ای خاص، اک��راه یا اجبار و 

وادار کرد. 
ای��ن طرح یک فوریتی ب��ا 172 رأی 
موافق، 12 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع 

به تصویب رسید.

س��خنگوی وزارت خارج��ه ای��ران از 
لغو روادید بین ایران و گرجس��تان در آینده 
نزدی��ک خبر داد و اعالم ک��رد که میخائیل 
ساکاش��ویلی رئیس جمهور گرجس��تان از 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای سفر 
به گرجستان دعوت کرده است. به گزارش 
مهر، رامین مهمانپرس��ت در مراسم امضای 
یادداش��ت تفاهم همکاری بین سخنگویان 
وزارت خارج��ه  ایران و گرجس��تان گفت 
میخائی��ل ساکاش��ویلی تاکنون دو ب��ار از 
احمدی نژاد برای سفر به گرجستان دعوت 
کرده اس��ت که امیدواریم بع��د از برگزاری 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی 
و س��فر وزیر خارجه ایران به گرجس��تان، 
برنامه ریزی های الزم برای سفر رئیس جمهور 
ایران به گرجستان فراهم شود. وی در تشریح 
سیاست خارجی ایران ضمن دفاع از تمامیت 
ارضی کش��ورها از جمله گرجستان اعالم 

کرد: همکاری با همس��ایگان و کشورهای 
منطقه و توسعه روابط با گرجستان از جمله 
اولویت های سیاس��ت خارجی ایران است. 
وی ضمن یادآوری روابط تاریخی فرهنگی و 
مشترکات زیاد دو کشور تأکید کرد: از توسعه 
روابط دو کش��ور باید استفاده مناسب شود. 
مهمانپرست ضمن تأکید بر نقش رسانه ها در 
شناخت درست ظرفیت ها و هکاری های 
دو کشور اعالم کرد: بعد از سفر وزیر خارجه 

گرجس��تان به تهران و همچنین سفر هیأت 
رسانه ای ایران به گرجستان این مالقات ها 
به افزایش روابط سیاس��ی کم��ک خواهد 
کرد. وی امضای یادداش��ت تفاهم همکاری 
رسانه ای بین دو کشور را بستر خوبی برای 
ارتباط مستقیم رسانه های دو طرف برشمرد 
و گفت: که دعوت نامه ای رسمی به همتای 
گرجی خود ارس��ال خواه��د کرد تا وی در 
رأس یک هیأت رس��انه ای در ماه سپتامبر 
از ایران دیداری داش��ته باش��د. س��خنگوی 
وزرات ام��ور خارجه جمهوری اس��المی 
ایران همچنین اعالم کرد: به زودی ش��اهد 
لغو روادید و افتتاح سرکنسولگری ایران در 
شهر باتومی خواهیم بود. وی در پایان تأکید 
کرد: ایران از مقتدرترین کش��ورهای منطقه 
است که برای همکاری، ارتباط و تعامالت 
دو جانبه با کش��ورهای مستقل و غیرمتعهد 

برنامه ریزی دارد. 

بر خالف اخبار منتش��ر ش��ده مبنی بر حذف صفحه توهین آمیز فیس بوک به پیامبر 
اس��الم در برخی سایت ها، مقامات این س��ایت اعالم کردند این صفحه بدون دخالت ما 
حذف ش��ده اس��ت.به گزارش فارس، به رغم اینکه برخی س��ایت ها و رسانه ها به نقل از 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس اعالم کردند که صفحه توهی��ن آمیز فیس بوک به پیامبر اکرم 
)ص( در این س��ایت حذف ش��د، اما مقامات فیس بوک اعالم کردند که ما این صفحه را 
حذف نکرده ایم. گردانندگان و مدیران فیس بوک لحظاتی پس از انتش��ار این خبر اعالم 
کردن��د ک��ه در واکنش به اعتراضات دولت و مردم پاکس��تان، صفح��ه اینترنتی که در آن 
به پیامبر اس��الم)ص( توهین ش��ده ب��ود را حذف نکردند  بلکه ب��ه دلیل خاصی که هنوز 
اطالعاتی در این زمینه وجود ندارد، این صفحه از روز جمعه از سایت فیس بوک ناپدید 
ش��د. احتمال می رود که  پس از اعالم انزجار و مخالفت مسلمانان با این اقدام و همچنین 
اعتراف مقامات مس��ئول س��ایت فیس بوک، صفحه توهین به پیامبر اس��الم توسط ارتش 
سایبری مسلمانان هک شده باشد. البته مقامات سایت فیس بوک نیز اعتراف کرده اند که 

این احتمال وجود دارد که این صفحه توسط ایجاد کننده آن نیز حذف شده باشد.

پایگاه خبری – تحلیلی ولترنت طی گزارشی تأکید کرده است که فارغ از این که کدامیک از 
احزاب کارگر یا محافظه کار به قدرت رسیده اند، برنده اصلی انتخابات  اخیر انگلیس صهیونیست ها 
بوده اند که نفوذ ش��دیدی در سیاستمداران این کش��ور دارند. به گزارش فارس، پیروزی حزب 
محافظه کار انگلیس در انتخابات پارلمانی روز ششم مارس و متعاقب آن قرار گرفتن این حزب به 
عنوان بزرگترین حزب پارلمان انگلیس را به معنای سلطه و سیطره دائم عوامل رژیم صهیونیستی 
بر صحنه سیاس��ت انگلیس و در معرض خطر قرار گرفتن امنیت انگلیس دانسته است. وی با 
اشاره به تعلیق پارلمان انگلیس در جریان انتخابات اخیر این کشور و تالش دو حزب کارگر و 
محافظه کار برای تسلط بر پارلمان می نویسد: اگرچه شاهد رقابت چند روزه میان دیوید کامرون 
و گوردون براون که هر دو نیز خود را از حامیان صهیونیست می دانند، بودیم اما فارغ از این که 
چه کس��ی در نهایت س��اکن خانه شماره 10 خیابان داونینگ ش��ده، برنده اصلی این انتخابات 
صهیونیست ها هستند. این گزارش می افزاید: سران هر دو حزب، این اطمینان را به اسرائیل داده اند 
که دوستی وفادار دارد که به این رژیم آدم کش وفادار خواهد ماند. در حقیقت کامرون و براون، هر 
دو از حامیان صندوق ملی یهود هستند و اطرافیانشان را نیز کسانی تشکیل می دهند که از گسترش 
موجودیت صهیونیسم و رفتار وحشیانه آن حمایت می کنند. لیتل وود با اشاره به سخنان کامرون 
که ارزش های مورد نظر خود را همان ارزش های یهودیان توصیف کرده بود، می افزاید: با توجه 
به وابستگی حزب محافظه کار انگلیس به صهیونیست ها، مانند گذشته و زمان حاکمیت حزب 
کارگر، بس��یاری از سمت های کلیدی و وزارتی به خصوص در وزارت امور خارجه، سرویس 
امنیت، کمیته های امنیتی و دفاعی به دست صهیونیست ها و حامیان آنها خواهد افتاد. بر اساس 
این گزارش اگرچه رأی دهندگان به کسی رأی دادند که پیش از این مدیر گروه پارلمانی دوستان 
محافظه کار اسرائیل بوده است، اما بیشتر آنها اطالعی از همراهی کامرون با قدرتهای بیگانه و تأثیر 

فعالیت های وی بر تفکر منحرف شده حزب محافظه کار در امور خارجی نداشتند. 

سخنگوي جنبش مقاومت اسالمي فلسطین )حماس(، با اشاره به موضوع شکنجه زندانیان 
فلسطیني در مصر، دولت این کشور را مسئول تیره شدن روابط دو طرف دانست. سامي ابوزهري 
در گفتگو با شبکه خبري العالم اعالم کرد دولت مصر مسئول تیره شدن روابط في مابین است. 
وي افزود: ش��کنجه زندانیان فلس��طیني در زندان هاي مصر پس از آن مطرح شد که بسیاري از 
فلسطیني هاي آزاد شده از زندان هاي این کشور در این خصوص شهادت دادند. ابوزهري با تأکید 
براینکه حماس خواستار تیره شدن روابط خود با هیچ کشور عربي از جمله مصر نیست، تصریح 
کرد: ما همواره با مس��ئوالن مصري در ارتباط هستیم اما این موضوع تاکنون حل نشده بلکه با 
افزایش دستگیري ها و شکنجه ها، پیچیده تر هم شده است. سامي ابوزهري همچنین ادعاي برخي 
جریان ها مبني بر دامن زدن حماس به قضیه شکنجه مبارزان فلسطیني در مصر را به دلیل مسأله 
کشته شدن یوسف ابوزهري )برادر سامي ابوزهري( رد کرد و گفت: این قضیه به هیچ وجه ربطي 
به مسائل شخصي ندارد بلکه ما پیگیر سرنوشت ده ها زنداني فلسطیني هستیم که در زندان هاي 
مصر در معرض شکنجه و تحقیر قرار دارند. سخنگوي حماس افزود: دادستان کل مصر به ظاهر 
دستور پیگیري این موضوع را صادر کرده اما بعدها روشن شد که این امر کاماًل صوري بود. وي 
گفت: دادستاني مصر از احضار متهمان اصلي از جمله رئیس دستگاه هاي امنیتي، مدیر زندان، 

پزشکان زندان و دانشگاه اسکندریه خودداري مي کند.

رسانه های داخلی آلبانی اعالم کردند احزاب مخالف در این کشور با مهلت تعیین شده از 
سوی اتحادیه اروپا جهت رفع اختالفات و بیرون آوردن کشور از بن بست سیاسی موافقت کرده اند. 
حزب سوسیالیست که مخالف دولت آلبانی است از زمان برگزاری انتخابات در این کشور که یک 
سال پیش صورت گرفت پارلمان را مورد تحریم قرار داده است. حزب سوسیالیست عقیده دارد 
حزب دموکرات سالی بریشا نخست وزیر آلبانی در این انتخابات تقلب کرده است. به گ�زارش 
خب�رگزاری آلمان از تیرانا، استفان فوئل کمیسر گسترش اتحادیه اروپا پیشتر درخواست کرده بود 
اختالفات در آلبانی در مدت زمان دو هفته حل و فصل شود. پس از مطرح شدن این درخواست 
از سوی اتحادیه اروپا، بریشا در نهایت موافقت کرد بخشی از آراء را بازشماری کند. بریشا در 
اینباره خطاب به خبرنگاران در تیرانا گفت: ما برای هر گونه مصالحه منطقی آمادگی داریم. ادی 
راما رهبر حزب سوسیالیست و رقیب عمده بریشا نیز ابراز امیدواری کرد بازشماری آراء بتواند 

به نتیجه ای مساعد منتشر شود. 

مذاکره دیپلماتیک، بهترین راه حل رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره بیانیه 
تهران و جزییات مبادله س��وخت هسته ای ایران به سران 26 کشور جهان نامه ارسال کرد. 
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از اطالعیه اداره مطبوعات نخس��ت وزیری ترکیه، 
این نامه به سران کشورهای آلمان، بلغارستان، چین، فرانسه، امارات، جمهوری آذربایجان، 
بوس��نی و هرزگوین، گرجس��تان، گابن، انگلیس، عراق، اتریش، نیجریه، عربستان، سوریه، 
لیبی، لبنان، مکزیک، عمان، قطر، کویت، بحرین، ژاپن، روسیه، یونان و اوگاندا ارسال شده 
اس��ت. اردوغان در این نامه با اش��اره به توافق سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل درباره مبادله 
س��وخت هس��ته ای ایران، بر مذاکره دیپلماتیک به عنوان بهترین و مؤثرترین راه حل برای 
مس��ائل فوق تأکید کرد. نخست وزیر ترکیه در نامه خود تأکید کرد: آنکارا به سیاست های 

خود مبنی بر برتری حقوق و نگرش عادالنه به موضوع هسته ای ایران ادامه خواهد داد.

مادران سه امریکایی بازداشت شده در ایران پس از بازگشت در فرودگاه جان اف کندی 
از مقامات ایرانی تشکر کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، فاکس نیوز اعالم کرد مادران 
این سه امریکایی که چندی پیش برای دیدار فرزندانشان به ایران آمده بودند در فرودگاه بین المللی 
ج��ان اف کندی در نیویورک گفتند: ما از مهربانی مقامات ایرانی سپاس��گزاری می کنیم و 
لحظاتی که بعد از ماهها دلهره و نگرانی با فرزندان خود دیدار کردیم برایمان به یاد ماندنی 
خواهد بود. مادر ش��ین در ابتدا گفت: ما تش��کر خالصانه خود را از مقامات ایرانی که به ما 
اجازه دادند در تهران با ش��ین، س��ارا و جاش دیدار کنیم اعالم می کنیم. مادر س��ارا دیگر 
بازداشت شده امریکایی در ایران گفت: ما حدود 10ساعت در طول دو روز با سارا، شین و 
جاش بودیم که بخش زیادی نیز خصوصی بود. ما از اینکه با آنان به خوبی رفتار می شود 
خشنود هستیم و از اینکه دیدیم آنان بعد از مدت ها حبس از سالمت خوبی برخوردارند، 
احساس آرامش می کنیم. مادر جاش دیگر بازداشتی امریکایی در ایران هم گفت: در ابتدا به 
مردم ایران می گویم که استقبال گرم آنان و همدردی هایی که آنان می کردند برای ما بسیار 
دلگرم کننده و به یاد ماندنی خواهد بود. این سه تبعه امریکایی حدود 10 ماه پیش پس از 

ورود غیرقانونی به ایران بازداشت شدند.

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

الریجاني در آغاز صحن علني:
پشتيباني مجلس از بيانيه تهران منوط به رعايت همه شروط آن

تصويب فوريت طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس

مهمانپرست خبر داد:
دعوت احمدی نژاد به تفليس

تشکر مادران 3 امریکایی از مقامات ایرانی

نامه اردوغان به سران 26 کشور 
دربــاره بيانيه تــهران

فيس بوك در پي اهانت به پيامبر اسالم هك شد

ولترنت گزارش داد:
صهيونسيت ها برنده اصلي انتخابات بریتانيا

حماس: 
مصر مسئول تيره شدن روابط دوجانبه است

احزاب مخالف آلباني با مهلت تعيين شده 
از سوي اتحادیه اروپا موافقت کردند

مدیر مرکز اس��ناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس غرب استان تهران 
گفت: بیش  از 60 هزار سند مکتوب مربوط به دفاع مقدس در غرب استان تهران جمع آوری 
ش��ده اس��ت. به گزارش فارس از کرج به نقل از روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس غرب استان تهران، سیدرضا طاهری با بیان اینکه این اسناد از ابتدای 
زمستان سال گذشته تاکنون جمع آوری شده است اظهار داشت: نقش اسناد به عنوان مقدمه 
و رکن اولیه ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت باید برای همه دستگاه ها و نهادها تبیین شود. 
وی با اشاره به اینکه باید چشم انداز روشنی برای گردآوری، ثبت و ضبط اسناد فراهم شود، 
افزود: اس��ناد فرهنگی دفاع مقدس و ایثارگران، متولیان متعددی دارد که این مسأله باید با 
همت بیشتر به عنوان یک ظرفیت مورد بهره برداری قرار گیرد. طاهری با تأکید بر موضوع 
ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت با استفاده از اسناد شهدا، اظهار کرد: با تشکیل بانک جامع 
و یکپارچه ای از اس��ناد دفاع مقدس و ایثارگران، همه سازمان های فرهنگی و پژوهشگران 
به راحتی امکان دسترس��ی به این بانک را خواهند داشت. مدیر مرکز اسناد اداره  کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس غرب استان تهران با اشاره به اینکه گذشت زمان، اسناد 
و میراث مکتوب و غیرمکتوب دفاع مقدس را تهدید می کند، تأکید کرد: س��یر زمان، اسناد 
و میراث مکتوب و غیرمکتوب دفاع مقدس را تهدید می کند، از این رو ضروری است که 
سازمان ها و نهادهای مرتبط به ایثارگران در زمینه گردآوری، حفظ و ساماندهی اسناد دفاع 
مقدس تالش بیش��تری انجام دهند. وی در ادامه گفت: از این رو کارشناس��ان مرکز اسناد 
اداره کل حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس غرب استان تهران با توجه  به این  که به 
دنب��ال انجام ی��ک کار جدید و نو در زمینه گردآوری آثار مربوط به دفاع مقدس بودند، در 
چند مرحله از س��ازمان اسناد ملی کش��ور و برخی از ادارات کل استان ها برای هرچه بهتر 
انجام دادن کار بازدید تخصصی کردند. طاهری با اش��اره به این  که طرح جامع »شناسایی، 
جمع آوری، ساماندهی و نگهداری اسناد دفاع مقدس« غرب استان تهران از ماه های پایانی 
س��ال گذشته در این منطقه آغاز شده اس��ت، افزود: این طرح در شهرستان های نظرآباد و 
ساوجبالغ پس از ارائه در شورای اداری این شهرستان ها از سال گذشته به اجرا درآمد. مدیر 
مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس غرب استان تهران با بیان این 
مطلب که اجرای این طرح در شهرستان کرج از اواسط فروردین ماه سال جاری آغاز شده 
است، اظهار کرد: در این رابطه نیز با سپاه ناحیه کرج و لشکر عملیاتی سیدالشهدا )ع( این 

شهرستان نیز جلسات مشترکی برگزار شده است.

رضا رضاپور در مراس��م افتتاح و کلنگ زن��ی این پروژه ها در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: پروژه های عمرانی در راس��تای خدمات رسانی بیشتر به ش��هروندان و همچنین 
توس��عه خدمات رفاهی انجام ش��ده اس��ت. وی ای��ن پروژه ها را ش��امل بهره برداری از 
س��اختمان اداری منطقه 7 با اعتباری بالغ بر 35 میلی��ارد ریال عنوان کرد و افزود: پارک 
شهرداری و افتتاح بلوار 55 متری مطهری به ترتیب با اعتباری بالغ بر 350 میلیون تومان 

و 200 میلیون تومان امروز به مرحله بهره برداری رسیده است. 
ش��هردار منطقه 7 کرج در ادامه سخنان خود بر لزوم توسعه پارکینگ های عمومی در 
س��طح مناطق مختلف ش��هرداری کرج تأکید کرد و افزود: با توجه به نرخ جمعیت و به 
تبع آن رش��د استفاده بیشتر ش��هروندان از خودروهای شخصی، الزم است تا تدابیر الزم 
به منظور توس��عه پارکینگ های عمومی با هدف کاهش ترافیک و همچنین ایجاد نظم و 

ترتیب در شهر اندیشیده شود. 
رضاپور تصریح کرد: در این راس��تا و به منظور تحقق اهداف ش��هرداری نیز ش��اهد 
بهره برداری از پارکینگ عمومی در منطقه 7 شهرداری کرج بودیم که برای راه اندازی این 
مرکز اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان صرف شده است. وی افتتاح خیابان 20 متری با 

اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان را از دیگر پروژه های افتتاح شده عنوان کرد. 
رضاپور در ادامه س��خنان خود به توس��عه فضاهای س��بز در این منطقه اشاره کرد و 
گفت: رش��د و توسعه فضاهای س��بز نیز از مهم ترین اقداماتی است که شهرداران باید به 

آن توجه ویژه داشته باشند. 
وی توسعه سرانه فضاهای سبز شهروندان را مهم ارزیابی کرد و افزود: در این راستا 
پارک ایرانی با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان در منطقه هفت شهرداری کرج کلنگ زنی 

شد که گامی اساسی برای توسعه و رشد فضاهای سبز شهروندان این منطقه است.

در غرب استان تهران؛
60 هزار سند مکتوب دفاع مقدس جمع آوري شد

در آستانه فرا رسیدن سوم خرداد؛
6 پروژه عمراني در کرج به بهره برداري رسيد



بیاد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر

خــرمشهر را خــدا آزاد کــرد
روز س��وم خرداد س��الگرد حماس��ه آزادی و فتح 
خرمشهر پس از بیش از یک سال و نیم اشغال به دست 
بعثیان اس��ت. خرمشهر برای ملت ایران تنها یک شهر 
نیس��ت، بلکه تاریخ گویای پایداری، ایثار، مقاومت و 
جاودانگی انقالب است. عراق پس از تمهیدات سیاسی و 
نظامی با 563 مورد تجاوز زمینی، 221 مورد تجاوز هوایی 
و 24 مورد تجاوز دریایی، در ساعت 14:15 بعدازظهر 
31 شهریور 59 با سه فروند میگ 23 فرودگاه بین المللی 
تهران را به تقلید از حمله نیروی هوایی اسرائیل در جنگ 
ش��ش روزه علیه اعراب )مصر( مورد تجاوز قرار داد و 
به این ترتیب خوی توسعه طلبانه و تجاوزگری خود را 
آشکار کرد و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رسماً آغاز 
شد. صدام در این روز به مرکز فرماندهی ارتش آمد تا در 
اتاق ویژه عملیات از نزدیک در جریان اولین روز جنگ 
ب��ا ایران قرار گیرد. او در حالی که چفیه قرمز رنگی بر 
سر داشت و نوار فشنگی به دور کمرش بسته بود، وارد 
اتاق اصلی هدایت عملیات ش��د. ژنرال عدنان خیراهلل، 
وزیر دفاع عراق به استقبال صدام آمده و به او می گوید: 
»سرورم! جوانان ما بیست  دقیقه قبل به پرواز درآمدند.« 
صدام در پاس��خ به او می گوید: »نیم ساعت دیگر کمر 
ایران را خواهند شکس��ت.« بعدازظهر 31 شهریور ماه 
سال 59 خرمش��هر زیر آتش سنگین ارتش عراق قرار 
گرفت. انبوهی از آتش خمپاره ها و توپ های دش��من 
روی شهر، همه غافلگیر شده بودند و حیران. شهر در 
آتش می سوخت و صدای انفجار لحظه ای قطع نمی شد. 
طولی نکشید که بیمارستان پر شد از انبوه مجروحان و 
شهیدان. زنان و کودکان و سالخوردگان، آواره بیابان ها و 
جاده ها ش��ده بودند. مردم به خصوص جوانان روی به 
مسجد جامع )نماد مقاومت( و دیگر پایگاه ها آوردند تا 

برای مقاومت سازماندهی شوند.
34 روز مقاومت

گروه های مقاومت به س��رعت شکل گرفت و در 
محورهای هجوم، جنگ و گریز شروع شد. آن طرف از 
توپخانه، تانک، خمپاره انداز، مسلسل های سنگین و قوای 
زرهی بهره می برد و این طرف فقط چند تفنگ ام یک، 
ژ3، بطری های آتش زا و چند آرپی جی داشت. 34 روز 
مقاومت و تالش در این وضعیت اگر چه بس��یاری از 
مدافعان ش��هر را به کام شهادت کشاند، ولی دشمن را 
در دستیابی سریع به اهدافش و اشغال سریع خوزستان 
ناکام گذاشت. هر چند که خرمشهر خونین شهر شد و به 
دست دشمن افتاد.  حماسه ای که در 34 روز جلوه کرد. 
چهارم بهمن، روز اش��غال شهری است که مدافعانش 
طی 34 روز نبرد و تالش شبانه روزی کوشیدند با ادای 
تکلیف الهی خود دشمن را از گسترش تجاوز به ایران 
اسالمی باز دارند. خرمشهر اشغال شد، لکن حماسه ها، 
ایس��تادگی ها و جانبازی هایی آفرید ک��ه اوالً افتخاری 
ب��زرگ را در تاریخ این مرز و بوم به ثبت رس��اند، ثانیًا 
باعث شد دشمن بیش از این خطرپذیری نکند و ثالثاً این 
مقاومت اعتماد به نفسی را برای اردوی خودی به ارمغان 
آورد که دست مایه رزمندگان برای بیرون راندن دشمن از 

سرزمین اسالمی شد.
اهداف عملیات آزادسازی خرمشهر

آزادسازی خاک جمهوری اسالمی ایران از اشغال 
دش��من و بازپس گیری مناطق استراتژیک و شهرهای 
مهم مانند: حمیدیه، خرمشهر، هویزه، جوفیر و حسینیه و 
نورد از اشغال متجاوزین عراقی از اهداف این عملیات 
بود. عراق با تداوم اش��غال خرمشهر می کوشید آخرین 
و مهمترین اهرم فش��ار خود را برای واداشتن ایران به 
شرکت از موضع ضعف در مذاکرات صلح، حفظ کند. 
متقابالً آزادسازی این شهر می توانست نماد تحمیل اراده 
جمهوری اسالمی ایران بر متجاوز و اثبات برتری اش در 
جنگ باشد. هدف اساسی عملیات بیت المقدس تداوم 
رزم علیه دشمن، تهدید بصره، کاهش توان رزمی دشمن، 
آزادسازی خرمشهر و خارج کردن اهواز از برد توپخانه 
بود. البته مالحظات سیاسی در رابطه با بی ثبات نشان 
دادن رژیم صدام، وادار کردن عراق به پذیرش ش��رایط 
ایران برای پایان جنگ، کاهش فشار مشکالت مهاجران 
جنگی در داخل کشور و ایجاد زمینه برای فعالیت های 
کشاورزی در مناطق حاصلخیز خوزستان نیز مورد توجه 

بوده است.
شکل گیری عملیات فتح خرمشهر

پس از عزل بنی صدر از جانشینی فرماندهی کل قوا 
به فرمان حضرت امام خمینی )ره( در 20 خرداد 1360 و 
سرکوب سازمان مجاهدین خلق، سپاه و بسیج در کانون 
تصمیم گیری و اقدام حضور یافته و با بهره مندی از توان 
ارتش، دور جدیدی از عملیات های نظامی را طراحی 
کردند و با ایجاد قرارگاه، سلسله عملیات های مشترک 
سپاه و ارتش با هدف آزادسازی مناطق اشغالی آغاز شد. 
بدین ترتیب عملیات »ثامن االئمه )ع(« در 5 مهر 1360 
در محور آبادان و با هدف شکستن محاصره این شهر، 
با موفقیت کامل انجام شد. پس از این عملیات نیروهای 
خودی بدون از دس��ت دادن زمان و با جمع کردن نیرو 
و تجهیزات، عملی��ات دوم را با نام »طریق القدس« در 
محور بستان و در 8 آذر 1360 انجام دادند. پیروزی در 

آزادسازی شهر بستان فرماندهان ارتش و سپاه را بر آن 
داشت که به اجرای عملیات ادامه دهند و از شوک وارد 
 شده به دشمن به گونه ای شایسته بهره برداری کنند. از
 این رو طی 3 ماه، س��پاه تالش زی��ادی برای افزایش 
تیپ ها و لش��کرهای خود به کار بست تا نبرد بعدی 
بزرگتر از عملیات گذشته طراحی و اجرا شود. فرماندهان 
مصمم شدند در اسفند ماه 1360 عملیات دیگری را آغاز 
کنند؛ اما پیش دستی عراق و حمله به »چزابه« موجب به 
تعویق افتادن زمان عملیات شد. دشمن بعثی از وحشت 
تکرار عملیات آبادان و بستان دست نیاز به سوی متحدان 
خود و استکبار جهانی دراز کرد و پس از اطالع از تمرکز 
قوای ایران در غرب دزفول و شوش توسط ماهواره های 
امریکا تالش کرد جبهه فعال جدیدی را مقابل قوای ایران 
گشوده و عالوه بر بازپس گیری بستان از وقوع عملیات 
فتح المبین جلوگیری کند. صدام سرانجام در 17 بهمن 
1360 در منطقه تنگه چزابه حمله سنگینی را با حمایت 
شدید نیروی هوایی و آتش سنگین توپخانه آغاز کرد، اما 
علیرغم پیشروی اولیه نیروهای بعثی، دشمن با مقاومت 
جانانه نیروی زمینی سپاه و بسیج مواجه شد و حمالت 
پ��ی در پی هوایی و توپخانه صدام بعثی پس از اندکی 
موفقیت با جانفشانی حماسه آفرینان تنگه چزابه برای 
چندین بار عقیم ماند. به دنبال این موفقیت ها عملیات 
»موالی متقیان« در اول اسفند 1360 با رمز »یا علی)ع( 
ادرکنی« و با هدف انهدام نیروهای دشمن و خنثی کردن 
تحرکات عراق )برای جلوگیری از عملیات فتح المبین( 
و همچنین حفظ بستان آغاز شد و پس از 14 روز نبرد 
سخت و کم نظیر در حالی که تنگه چزابه مملو از اجساد 
دش��من شده بود، شکست تلخی به عراق تحمیل شد 
و نیروهای دش��من بر اثر این شکست مجبور به عقب 
نش��ینی ش��دند. در این عملیات، 10 تیپ از نیروهای 
ارتش متجاوز عراق به استعداد 30 گردان به طور کامل 
منهدم و 4500 تن کش��ته و زخمی ش��دند و 100 نفر 
به اسارت رزمندگان اسالم درآمدند. سرانجام با تالش 
نیروهای مخلص ارتش و سپاه، عملیات »فتح المبین« 
در بامداد دوم فروردین 1361 در جبهه جنوب )منطقه 
غرب ش��وش و دزفول و غ��رب رود کرخه( با رمز »یا 
زهرا)س(« آغاز شد و رزمندگان اسالم با درهم کوبیدن 
ماشین جنگی صدام در عملیاتی10 روزه، 2500 کیلومتر 
مربع از خاک میهن اس��المی را که شامل دشت عباس، 
دهل��ران، رقابیه، عین خوش و ده ها روس��تای مرزی و 
همچنین سایت های موش��کی و رادار 4 و 5 بود، آزاد 
کرده و عالوه بر انهدام 26 هواپیما و بالگرد و 661  تانک 
و نفربر و خودرو، 820 تانک و نفربر و خودرو به غنیمت 
گرفته شد و 40 هزار بعثی را اسیر، کشته و زخمی کردند. 
شور و شوق ناشی از این فتح بزرگ نظامی تمام کشور 
را فرا گرفت و امام خمینی )ره( این حماس��ه بزرگ را 
»فتح الفتوح« نامیدند. پس از عملیات فتح المبین، یک 
گام دیگر تا آزادسازی کامل مناطق استراتژیک ایران باقی 
مان��ده بود و آن، آزادی خرمش��هر به عنوان نماد توازن 

سیاسی - نظامی بود.
 طراحی عملیات بیت المقدس

از این رو تنها عاملی که می توانس��ت موفقیت را 
نصیب یکی از طرفین کند، سرعت عمل در اقدامات 
ب��ود. به همین دلیل بالفاصله پ��س از اتمام عملیات 
فتح المبی��ن در حالی که قوای ارت��ش عراق در منطقه 
بومی خرمشهر تقویت می شدند به تمامی یگان های 
تحت امر قرارگاه مرکزی کربال دس��تور داده شد تا با 
بازسازی و تجدید قوا به شناسایی و طراحی عملیات 

بپردازن��د. بدین ترتیب عملیات »بی��ت المقدس« در 
منطق��ه غ��رب رود کارون و جنوب غرب��ی اهواز و 
شمال خرمشهر با رمز »یا علی بن ابیطالب)ع(« در 10 
اردیبهش��ت 1361 آغاز شد. اما حساسیت و اهمیت 
هدف های ایران و عراق در این منطقه موجب شد که 
عملیات به مدت 25 روز به درازا بکش��د و در نهایت 
رزمندگان اسالم، در حالی که در شرایط بسیار دشوار 
آب و هوایی می جنگیدند، در اوج اقتدار، خرمشهر را 
آزاد کردند. در واقع بیش از 20 ماه از آغاز تجاوز عراق 
به خاک ایران نمی گذشت که عملیات بیت المقدس با 
مشارکت ارتش و سپاه و هدایت قرارگاه مرکزی کربال 
به فرماندهی شهید سپهبد صیاد شیرازی )فرمانده وقت 
نیروی زمینی ارتش( و محسن رضایی )فرمانده وقت 
کل سپاه( و همراهی چهار قرارگاه فتح، نصر، قدس و 
فجر در منطقه ای به گستردگی 5700 کیلومتر مربع با 
موفقیت انجام شد. در عملیات آزاد سازی خرمشهر که 
در 4 مرحله اجرا شد، نیروهای مسلح ایران که شامل، 
135 گردان متش��کل از 45 گ��ردان ارتش، 90 گردان 
از س��پاه و بسیج به عالوه نیروهای ژاندارمری، کمیته 
انقالب اسالمی، شهربانی و جهاد سازندگی بودند، در 
برابر 7 لشکر دشمن و نیمی از ادوات، توپخانه، امکانات 
مهندسی و زرهی ارتش عراق قرار گرفتند، ضمن اینکه 
ارتش عراق با کمک عوارض طبیعی موجود در منطقه 
)رودخانه کارون، اروند، کرخه، هورالهویزه( به دفاع از 
موقعیت خود در این عملیات پرداخت. صدام حسین، 
رئیس جمهور معدوم رژیم بعث عراق و حامیان وی 
که بازپس گیری خرمش��هر توسط ایران را غیرممکن 
می دانس��تند و اعالم کرده بودن��د: »... در صورتی که 
ایرانی ه��ا آن را پس بگیرن��د، عراقی ها کلید بصره را 
ب��ه ایران خواهن��د داد.« در آغ��از عملیات خطاب به 
نیروهای تحت فرمانش، دفاع از خرمش��هر را همانند 
دفاع از بغداد و بصره خوانده و گفت: »... خرمش��هر 
تکیه گاه بصره به شمار می رود، بنابراین باید پیروزی 
در نبرد آینده را با هر قیمتی به دست آورد و نیروهای 
ایرانی را منهدم کرد.« در این عملیات، عراق برای حفظ 
خرمشهر هر چه در توان داشت به کارگرفت، چنانکه 
غرب جاده اهواز- خرمش��هر را در ابعاد یک کیلومتر 
از موانع��ی نظیر خودرو، تی��ر آهن و حتی دکل های 
ب��رق را به طور عمود پر کرد و با مین گذاری در این 
منطقه امکان هلی برد نیروها را غیرممکن ساخت، اما 
سرانجام با مجاهدت و ایثار رزمندگان اسالم، عراق 
به دلی��ل ناتوانی در حفظ برت��ری نظامی و امید به 

تحمیل شرایط جدید سیاس��ی به ایران، ناچار به 
عقب نشینی از خرمشهر شد.

خونین شهر؛ شهر خون  آزاد شد
بدین ترتیب؛ خرمشهر که پس از 34 
روز مقاومت در برابر دشمن در تاریخ 4 
آبان 59 س��قوط کرده بود، پس از 575 
روز اشغال، در کمتر از 48 ساعت آزاد 
و به ط��ور کامل از وج��ود نیروهای 
ارتش عراق پاکس��ازی شد. در این 

عملیات ضمن آزادسازی خرمشهر، 
هویزه، پادگان حمید، شلمچه،جاده 
اهواز- خرمش��هر- کرخ��ه نور و 

جاده سوسنگرد - هویزه، ده ها هواپیما، 
2 بالگ��رد، 285 تانک و نفربر و 500 خودرو منهدم و 
105 تانک و نفربر و 95 هزار مین و صدها خودرو و 
س��الح به غنیمت گرفته شد و بیش از 16 هزار نفر از 

مزدوران بعثی کش��ته و زخم��ی و 19 هزار نفر نیز به 
اسارت نیروهای رزمنده ایرانی درآمدند.

وضعیت دشمن
فرماندهی سپاه سوم ارتش عراق تدابیر پدافندی 
ویژه ای در این منطقه به مورد اجرا گذاشته بود؛ نحوه 
آرایش نیروهای دشمن با توجه به موقعیت زمین، به 
صورت مثلثی فرضی بود، مثلثی که ضلع ش��رقی آن، 
به طول حدود 100 کیلومتر در امتداد رودخانه کارون 
از خرمش��هر تا آبادی ملیحان، واقع در 20 کیلومتری 
جنوب غربی اهواز قرار داشت؛ ضلع شمالی آن حدود 
60 کیلومتر از ملیحان در امتداد کرانه جنوبی رودخانه 
کرخه کور، هویزه، رودخانه نیسان تا هورالعظیم کشیده 
ش��ده بود و ضلع بزرگ این مثلث نیز، خط مرزی دو 
کشور؛ از محل تالقی رودخانه نیسان با هورالعظیم تا 
پاس��گاه ژاندارمری در کرانه نه��ر خین، به طول 150 
کیلومتر بود . تدبیر پدافندی دشمن در ضلع شمالی مثلث 
که شامل شرق هورالعظیم، ساحل رودخانه های نیسان، 
کرخه و ادامه خط دفاعی در حوالی آبادی ملیحان و به 
طرف جنوب تا پادگان حمید می شد، چنین بود: ایجاد 
استحکامات فشرده، بهره برداری از موانع هورالعظیم و 
مناط��ق آب گرفتگی، تهیه قدرت آتش متراکم و انبوه 
و پیش بینی احتیاط های ق��وی برای انهدام رخنه های 
احتمالی؛ با استقرار دست کم دو لشکر تقویت شده 5 
مکانیزه و 6 زرهی در دشت جفیر. اساساًتدبیر پدافندی 
دش��من در این منطقه مبتنی بر این باور بود که سمت 
اصلی تهاجم نیروهای ایرانی از جاده اهواز - خرمشهر 
خواهد بود، زیرا برپایه روش های کالسیک وجود این 
جاده به عنوان عقبه مطمئن، بهترین راهکار ش��ناخته 
می ش��د. بنابراین، دش��من عالوه بر استقرار دو لشکر 
تقویت ش��ده 5 مکانیزه و 6 زرهی، در دش��ت جفیر 
واقع در منطقه جنوب غربی اهواز و جاده استراتژیک 
اهواز به خرمشهر، استحکامات و مواضع بسیاری را با 
بهره برداری از موانع طبیعی ایجاد کرده بود. باید به این 
واقعیت مهم اش��اره کرد که تدبیر پدافندی فرماندهی 
ارتش عراق در ضلع شرقی منطقه، در امتداد رودخانه 
کارون - با توجه به ناآگاهی دش��من از سمت اصلی 
تک نیروهای خودی - بس��یار ضعیف بود و تنها در 
برخی از نقاط، مواضعی را ب��ه وجود آورده و با اتکا 
به یگان های سبک تأمینی و پوششی، به احتیاط های 
متحرک و غیرمتحرک بسنده کرده بود. لشکر 3 زرهی 
سپاه سوم ارتش عراق با استقرار در سه محل جداگانه 
در غ��رب جاده اهواز - خرمش��هر، وظیفه دفاع را به 
عهده داشت. فاصله نیروهای تأمینی و پوششی دشمن 
از ساحل غربی رودخانه کارون سبب شد که نیروهای 
خودی با تدبیر عملیات عب��ور از رودخانه، نیروهای 

دشمن را غافلگیر کنند.   
در ضلع جنوبی )منطقه خرمشهر( دشمن با نیرویی 
به استعداد 17 گردان در دو سمت شرقی و شمالی شهر 
اشغالی خرمشهر آرایش گرفته بود تا هرگونه عملیات 
عبور از رودخانه در تک جبهه ای به داخل خرمش��هر 
و یا ورود به این ش��هر از س��مت شمال را مهار کند. 
ایجاد استحکامات در خرمشهر با تخریب ساختمان ها 

برای جلوگیری از فراهم ش��دن 
زمینه مناس��ب جهت وقوع 

جنگ ش��هری و نبرد 
ت��ن به تن، 

ت��الش  از  دیگ������ری  بخ��ش 
 دش��من ب��ه منظ��ور حف��ظ خرمش��هر 

بود.

بازتاب هاي بين المللي عمليات بيت المقدس
منطقه   عملیاتی  بیت  المقدس  با 5400 کیلومتر 
مربع  وس��عت ، از ش��مال  به  کرخه  نور و هویزه ، از 
جنوب  به  ش��ط  العرب  و خرمشهر، از شرق به  رود 
کارون  و از غ��رب  به  هورالعظیم  و دژ مرزی  عراق، 
محدود می ش��ود. عوارض  مهم  و نقاط  حساس  و 
اس��تراتژیک  منطقه  عبارت اند از: بندر خرمش��هر، 
 ارون��د رود، جفی��ر، کرخه   ن��ور، جاده  آس��فالته  

اهواز - خرمش��هر، رودخانه  کارون . مهمترین  نقطه  
این  منطقه عملیاتی ، خرمش��هر اس��ت  که  یکی  از 
شهرهای  زیبای  جنوب  بوده  و جزء بزرگ ترین  بنادر 
خاورمیانه  و خلیج فارس  به  حساب  می آمد. این  بندر 
است کشتی های  بزرگ اقیانوس پیما را پذیرا شود و 
با داشتن  سیزده  اسکله  )قبل  از جنگ ( نقش  ویژه ای  
را در بازرگانی منطقه  ایفا می کرد. این  شهر به  دلیل  
داش��تن  موقعیت  سوق الجیش��ی ، فوق العاده  مورد 
توجه  استعمارگران  بوده  و تاکنون  چند بار به  اشغال  
قوای  خارجی  درآمده  است . رزمندگان  اسالم  برای  
آزاد سازی  این  ش��هر مهم ، عملیات  بیت  المقدس  
را که  بزرگ ترین عملیات  درون  مرزی  است  در سه  
مرحله  انجام  دادند. این  عملیات ، اوج  ذلت  دش��من  
و روحی��ه  تجاوزگرانه  او را به  نمایش  گذاش��ت  و 
در عین  حال ، سرفصل  جدیدی  از شیوه های  خاص 
 جنگ  مردمی  و تاکتیک های  منحصر به  فرد آن  را در 

دفاع  مقدس  گشود. 
آزادی خرمش��هر چنان در س��طح بین المللی 
تأثیر گذاش��ت که پس از پیدایش وضعیت جدید 
و بی��رون راندن متج��اوزان از خرمش��هر، برتری 
سیاس��ی - نظامی ایران در برابر عراق مطرح ش��د 
و مس��یر جنگ نیز تغییر یافت. جنگ��ی که ابتدا با 
ه��دف براندازی ی��ا تعدیل دیدگاه ه��ای انقالب 
اس��المی طرح ریزی ش��ده بود، برخالف تصور، 
عامل تثبیت اوضاع سیاسی در داخل کشور و درهم 
شکستن جبهه ضدانقالب شد. زمانی که خرمشهر 
به دس��ت نیروهای ایرانی از دشمن باز پس گرفته 
شد، همه دنیا تا 24 ساعت سکوت کرد و بوق های 
تبلیغات��ی هیچ گونه خبری از پی��روزی رزمندگان 
ایران اس��المی را در حماس��ه فتح خرمشهر پخش 
نکردند؛ زیرا برایش��ان باورکردنی نبود که نیروهای 
 ایران��ی بتوانند دس��ت ب��ه چنین عملیات��ی بزنند. 
تحلیل  گ��ران  نظامی  سیاس��ی  غ��رب ، نتیجه  فتح  
خرمش��هر را ایجاد عدم ثبات  در کشورهای  میانه رو 
خلی��ج  ف��ارس  برش��مردند. جنگ  روانی  دش��من  
با هدایت  مس��تقیم  غرب ، علیه  ایران  آغاز ش��د که  
ه��دف  از آن ، متوقف  کردن  رزمندگان  اس��الم  بود. 
نتایج عملیات بیت المقدس و به ویژه فتح خرمشهر 
انعکاس��ی جهانی داش��ت و اخبار مرب��وط به این 
پیروزی در صدر گزارش��ات و تفسیرهای سیاسی 
و نظامی رس��انه های گروهی جه��ان قرار گرفت. 
ناظران و تحلیل گ��ران رویداهای جنگ تحمیلی، 
این عملیات را به عنوان نقطه عطفی در جنگ ایران 
و عراق می شناختند و بر این امر اذعان داشتند که 
ایران از نظر نظامی در موضع برتری نسبت به عراق 

قرار گرفته است.
رادی��و دولتی انگلس��تان که در ش��امگاه نهم 
اردیبهش��ت 1361 اعالم می کرد: »چنانچه ایرانیان 
درصدد بازپس گرفتن خرمش��هر برآیند، س��خت 
تری��ن »گ��ردو« را برای شکس��تن برگزی��ده اند«، 
س��رانجام ناچار ش��د س��کوت خود را بشکند و 
طی گفتاری در روز پنجم خردادماه س��ال شصت 
و یک، یعنی دو روز پس از فتح خرمش��هر توسط 
رزمندگان ایران اسالمی، حیرت زده اعالم کند: »از 
زمانی که خبرنگاران غرب��ی از نیروهای عراقی در 
 خرمشهر دیدن کرده و از روحیه خوب آنها گزارش 
داده اند، بیش از س��ه یا چه��ار روز نمی گذرد که 
ناگهان همه ش��هر از دست عراقی ها بیرون کشیده 
ش��د.« در س��اعت ده و پنجاه و پن��ج دقیقه بامداد 
چهارش��نبه، چهارم خ��رداد، 1361 خبرگزاریهای 
بی��ن المللی، در گزارش��هایی که با عنوان »بس��یار 
مهم« از بغداد به سراسر جهان مخابره کردند، برای 
نخس��تین بار ضمن استناد به بیانیه نظامی صادره از 
س��وی حکام بغداد، اعالم داشتند که عراق تلویحًا 
به شکس��ت خود اعتراف کرده اس��ت. خبرگزاری 
رس��می عراق )آی. ان. ا( طی ی��ک اطالعیه کوتاه 
ضمن آنکه از خرمشهر با عنوان بندر خرمشهر نام 
برد، اعالم کرد: س��خنگوی ارتش عراق اعالم کرده 
 اس��ت بندر خرمش��هر را ترک کرده و تا مرزهای 
بین المللی عقب نش��ینی کرده اند. خبرنگار عراق 
اف��زود که عقب نش��ینی نیروهای عراق��ی، از روز 
یکش��نبه اول خرداد 1361 آغاز شده بود. در همین 
زمان خبرگزاری امریکایی »یونایتدپرس« در ساعت 
بیس��ت و چهار و بیست و دو دقیقه همان روز، در 
گزارش ارس��الی خود از بیروت، سربازان عراقی را 
در حال فرار توصیف کرد و نوش��ت: »... سربازان 
در حال فرار عراق، سرگرم گریختن از خرمشهر و 

مناطق اشغالی هستند.«
دکتر علی اکبر والیتی در کتاب تاریخ سیاس��ی 
جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران 
با اشاره به تبلیغات سران دشمن می نویسد: »عراق 
به صراحت شکس��ت خود را اعتراف نکرد و حتی 
مدعی بود که گوش��مالی الزم را به انقالب اسالمی 
ایران داده است و درنتیجه، چون ضرورتی احساس 
نمی کرد که نیروهایش بیش��تر در خرمشهر بمانند، 
آنها را با درگیری به عقب کش��یده اس��ت.« پس از 
پخش گزارش��های مس��تند، خبری و تصاویر تهیه 
شده از جبهه خرمشهر توس��ط رسانه های ایرانی 
و خارجی که در آنها شکس��ت نیروهای عراقی در 
قالب صف��وف هزاران نفره اس��را و انبوه ادوات و 
تجهیزات منهدم شده یا به غنیمت درآمده دشمن، 
به گویاترین وجهی ب��ه نمایش درآمد، دیگر حتی 
کش��ورهای جنوب خلیج فارس نیز که همواره از 
صدام حمای��ت می کردند، اکنون ب��ه واهی بودن 
دع��اوی حکام بغ��داد اذعان داش��تند. اکنون حتی 
مردم عراق هم به ماهیت واقعی ماجرا وقوف یافته 
بودن��د و به خوبی می دانس��تند که صدام به خاطر 
شکست در جبهه محمره! جمع کثیری از زبده ترین 
فرماندهان خود، از جمله سرلشگر صالحی قاضی 
� فرمانده س��پاه س��وم ارتش عراق، س��رتیپ ستاد 
جواد اسعد شینته، فرمانده سابق لشگر سوم زرهی، 

سرهنگ دوم ستاد محسن عبداهلل، فرمانده تیپ 12 
زرهی ابن ولید، س��رهنگ ستاد »ش��اکر العماری«، 
فرمانده تیپ 104، سرتیپ »عطاءاهلل نوری الدنیمی« 
معاون سپاه سوم، سرهنگ »احمد زیدان«، فرمانده 
عملیات خرمش��هر را تیرباران کرده است. از طرف 
دیگ��ر رژیم عراق ب��رای فریب اف��کار عمومی و 
 سرپوش گذاش��تن بر شکس��ت خود در عملیات 
بی��ت المقدس، اقدام به اعطای »مدال ش��جاعت«، 
»نش��ان لیاقت« و نش��ان »رافدین« به تع��دادی از 
فرمانده��ان خود کرد. رادی��و دولتی صدای امریکا 
پس از پنج ش��بانه روز سکوت و امتناع از انعکاس 
خبر فتح خرمشهر توسط نیروهای ایرانی، سرانجام 
در گزارش ویژه 1361/3/8 خود می گوید: »به رغم 
مش��کالت تدارکاتی، ناآرامی های ناشی از انقالب 
و کاهش تدریجی ق��درت عملیات نیروی هوایی 
ایران، ماش��ین نظامی ایران به گونه ای اعجاب آور 
عمل کرد.« روزنامه گاردین چاپ انگلستان درباره 
فتح خرمشهر می نویس��د: »سقوط خرمشهر یعنی 
س��قوط آخرین و مهمترین افتخار جنگی عراق که 
ایرانی ه��ا با بازپس گرفت��ن آن، این برگ برنده را 
که به وس��یله آن عراق می کوش��ید ایران را به پای 
میز مذاکره بکشاند، از دست بغداد ربودند.« احمد 
متوسلیان، در تاریخ 1361/3/7 در جلسه رده های 
مختلف فرماندهی تیپ 27 محمد رسول اهلل)ص(، 
در قرارگاه تاکتیکی تیپ 27 »دارخوین« این چنین 
به جمع بندی دستاوردهای عملیات »بیت المقدس« 
می پ��ردازد: »در مورد عملیات اخی��ر گفتنی زیاد 
اس��ت؛ لیکن در یک تحلیل فش��رده باید گفت که 
از لحظه س��قوط رژیم طاغوت تا به امروز به تعبیر 
تمام خبرگزاریهای عمده، سابقه نداشت که چنین 
ضربه سیاس��ی مهلکی به منافع امریکا وارد ش��ود. 
فتح خرمش��هر باعث ش��د توازن نظامی که امریکا 
در منطقه برقرار کرده بود، به ش��دت به ضرر غرب 
برهم بخورد. وزیر امور خارجه امریکا )الکس��اندر 
هیگ( رس��ماً در ش��ورای امور خاورمیانه وزارت 
خارجه  این کش��ور می گوی��د: »پیروزیهای اخیر 
ای��ران در جنگ با عراق ب��رای امریکا نگران کننده 
اس��ت و منافع غرب خصوصاً امریکا را در منطقه 
به خطر انداخته است.« عدم پذیرش شرایط برحق 
ایران برای آتش بس از سوی عراق و تسامح مجامع 
بین المللی و وجود جریانات سیاس��ی و نظامی در 
منطقه و جهان، که ت��الش می کردند تا جمهوری 
اس��المی ایران ب��ه حقوق حقه خود نرس��د، لزوم 
تعقیب متجاوز و مجازات او را بیش از پیش آشکار 
ساخت. روز 15 خرداد ماه سال 1361 و پس از چند 
روز سکوت، نیروی هوایی عراق مناطق مسکونی 
چند ش��هر از جمل��ه ایالم را بمب��اران کردند و در 
این ش��هر مردم بی دفاع را که به مناس��بت سالگرد 
پانزده��م خرداد راهپیمای��ی می کردند، به خاک و 
خون کش��ید. در این روز ارتش صهیونیستی رژیم 
اش��غالگر قدس، تجاوز گسترده خود را به جنوب 
لبنان و به ویژه اردوگاه های فلس��طینی آغاز کرد و 
روز بعد این مناطق را اشغال کرد. روند رو به رشد 
پیروزی های نظامی ایران بر نیروهای متجاوز عراق 
امری نبود که از دید دشمنان انقالب اسالمی مخفی 
مانده باش��د و بعد از پیروزی رزمندگان اس��الم در 
عملیات بیت المقدس، موفقیت جمهوری اسالمی 
ایران در تعقیب متجاوز در آن س��وی مرزها بسیار 
محتم��ل ب��ود و قرائن و ش��واهد حاکی از ضعف 
نیروهای نظامی عراق در مقابله با رزمندگان اسالم 
بود. تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان رویدادی بود که 
می توانس��ت توجه ایران اسالمی را از ادامه جنگ 
با عراق به س��وی لبنان جلب کند تا بدین وس��یله 
زمان��ی برای تنف��س و تجدید قوا ب��رای نیروهای 
عراق��ی فراهم ش��ود. بنابراین اق��دام تجاوزکارانه 
رژیم اش��غالگر قدس به جنوب لبنان، بدون ارتباط 
با سرنوشت جنگ تحمیلی نبود و بی تردید چنین 
مسأله ای در ارزیابی ها و محاسبات طراحان تجاوز 
اس��رائیل به لبنان، مدنظر قرار گرفته بود. جمهوری 
اس��المی ایران بالفاصله اقدام اسرائیل در تجاوز به 
جنوب لبنان را محکوم و اعالم کرد که در حمایت 
از م��ردم لبنان و مبارزان فلس��طینی آمادگی دارد تا 

همه گونه کمکی را به عمل آورد.
در س��اعت یک بامداد روز بیس��تم خرداد ماه 
رادیو و تلویزیون عراق خبری منتش��ر کرد مبنی بر 
اینکه مجلس ش��ورای انقالب عراق تصویب کرده 
اس��ت که نیروهای عراقی ب��دون هیچ گونه قید و 
ش��رطی ظ��رف دو هفته از ایران خ��ارج و به طور 
یک طرفه اع��الم آتش بس کرد. در این خبر علت 
این اقدام، فراخواندن نیروهای عراق برای جنگ با 
اس��رائیل ذکر ش��ده بود. اما گزارشاتی که از طریق 
پست های استراق سمع و سایر منابع اطالعاتی پس 
از انتشار این خبر دریافت شد حاکی از آماده باش 
ص��د در صد نیروهای عراق��ی در جبهه ها بود. اما 
حضرت امام خمینی )ره( با روشن بینی پیامبرگونه 
خود فرمودند و هش��دار دادند که مبادا بخواهند با 
بازی دادن ما در مس��أله لبنان، ع��راق را از تنگنای 
فعلی نجات دهند و مانع از پیروزی ایران اس��المی 
بر عراق شوند و بنابراین باید توجه داشت که مسأله 
لبنان در موضوع جنگ ایران و عراق تأثیری نداشته 
باش��د. ایشان سپس اس��تراتژی »راه قدس از کربال 
می گ��ذرد« را اعالم فرمودن��د. در پی رهنمودهای 
حضرت امام خمین��ی )ره(، فرمانده نیروی زمینی 
در جلسه توجیه گفتند: ضمن اعزام نیرو به سوریه 
و ش��رکت فعال در هرگونه عملی��ات علیه تجاوز 
اس��رائیل به لبنان همگام با س��وریه، جنگ با عراق 
را نیز با س��رعت و جدیت دنبال کرده و تا موقعی 
که عراق به ش��رایط ایران گردن نگذارده است در 
تصمیم ایران دایر به ادامه جنگ تغییری رخ نخواهد 
داد و این موضوع که این عمل فریب کارانه از سر 
موض��ع ضعف و اینکه خود را به شکس��ت قطعی 
نزدیک می بیند، و نوعی اغتنام فرصت و گریختن 
از مهلکه چیز دیگری نیست. قرارگاه کربال به منظور 
جلوگیری از هرگونه غافلگیری به یگان های خود 
در سراسر جبهه دستور داد کاماًل مراقب و هوشیار 
بوده و هرگونه قراینی دال بر آتش بس را در منطقه، 
یا عقب نشینی نیروهای عراقی را که مشاهده کردند 

سریعاً گزارش کنند.

نمی شود نامی از خرمشهر برد و یادی از دوران حماسه ها و 
مقاومت مردم این شهر در طول 34 روز مقاومت برد و نامی از 
شهید سید محمد علی جهان آرا نبرد. سردار مقاومت خرمشهر در 
سال 1333در خانواده ای مستضعف، مسلمان و متعهد خرمشهری 
متولد ش��د. پایبندی خانواده او به اسالم باعث شد که از همان 
اوان کودکی عش��ق به خدا و خاندان عصمت و طهارت)ع( در 
جان و قلب محمد ریشه دواند. شهید جهان آرا در شکل گیری 
سپاه خرمشهر نقش فعال و اساسی داشت و ابتدا مدتی مسئولیت 
واحد عملیات را به عهده گرفت. پس از حمله متجاوزانه رژیم 
بعث عراق به خونین شهر شهید جهان آرا از اولین کسانی بود که 
در کنار مردم قهرمان خرمشهر ایستادگی کرد. مقاومت و روح 
پایداری در شهید محمد جهان آرا به حدی بود که نام خرمشهر با نام این سردار دلیر جنگ درهم آمیخته است. 
محمد جهان آرا پس از عملیات ثامن االئمه با یک فروند هواپیمای C130 از اهواز به مقصد تهران در حرکت بود تا 
بدن پاک و مطهر شهدا را به خانواده هایشان و مجروحان جنگ را به بیمارستان ها برساند که در منطقه کهریزک تهران 
دچار سانحه شد و سقوط کرد و شهید سید محمد علی جهان آرا پس از سال ها مبارزه، تالش و فداکاری خالصانه 

در سخت ترین شرایط، به آرزوی دیرین خود رسید و به شرف شهادت نائل آمد.

حج��ت االس��الم ش��هید ش��ریف قنوتی، نخس��تین 
روحان��ی ش��هید دف��اع مقدس، نق��ش تعیین کنن��ده و به 
س��زایی در مقاومت خرمش��هر داش��ت. او با شروع جنگ 
تحمیلی، با تش��کیل گروه های »اهلل اکبر« و گروهان های 
مقاوم��ت، چندی��ن ب��ار ش��هر را از خطر س��قوط نجات 
تش��کیل  را  اکب��ر«  »اهلل  لش��کر  آن،  از  پ��س   بخش��ید. 

داد. 
جاسوسان و ستون پنجم، فعالیت های او را به دشمن 
 اطالع می دادند و دشمن نیز همواره در تالش بود او را به دام 

بیندازد.
 وی افزون ب��ر فرماندهی محور خرمش��هر و هدایت 

نیروها، مسئولیت تأمین مهمات آنها را به عهده داشت و چندین بار با فداکاری و رشادت، دشمن را از 
شهر بیرون راند. شهید شریف قنوتی در همه صحنه ها حضوری جدی و تعیین کننده داشت؛ از حمل 
 مجروحان و شهیدان گرفته تا رساندن آب و غذا به خرمشهر، تا آن جا که به او »سقای خونین شهر« لقب 

دادند.

سقای خونين شهرسرداري از جنس مقاومت و ایستادگي  

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3دوشنبه 3 خرداد ماه 1389 / 10جمادی الثانی1431  Monday 24 May 2010

جامعه



فتح خرمشهر، فتح خاک نیست، فتح تمامی ارزشهای اسالمی 
و انسانی است. )امام خمینی ره(

سالروز فتح خرمشهر مبارک باد

 گرامی باد یاد و خاطره شهدای خونین شهر 
در بهار آزادی، جای شهدا خالی 
سالروز فتح خرمشهر، مژده باد

سالروز فتح شهر قهرمان ایران، خونین شهر قهرمان بر تمامی 
ایثارگران مبارک باد!

پرواز دوباره کبوتران آزادی بر فراز آسمان زیبای خرمشهر 
مبارک باد!  

 سالروز فتح خرمشهر خجسته باد

طلوع خورشید پیروزی بر فرزندان خاک پاک ایران زمین 
مبارک

سالروز فتح خرمشهر، فرخنده باد.

امروز از قطره قطره خون شهدا، دسته دسته گلهای آزادی 
روییده است.

سالروز شکفتن گل آزادی خرمشهر مبارک باد!
 ای زادگاه شیرمردان و شیرزنان! ای شهر قهرمان، 

آزادی ات مبارک

ای شهر قهرمان، چه صبورانه ایستادی و چه فاتحانه به دامان 
پاک وطن بازگشتی. آزادی ات مبارک!

شهر قهرمان! ایستادی، فاتح و صبور و آزادی را جشن گرفتی! 
برای همیشه.

سالروز فتح خرمشهر مبارک باد

و امروز از فراز آسمانی ترین سنگر زمینی، از فراز گلدسته های 
مسجد خرمشهر، بار دیگر صدای اذان طنین انداز شد.

سالروز فتح خرمشهر مبارک

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری
استان چهارمحال و بختياری

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختياریروابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

روابط عمومی اداره کل ارشاد اسالمی استان اصفهان  روابط عمومی اداره کل ارشاد اسالمی 
استان چهار محال و بختياری

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 استان اصفهان

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان چهارمحال و بختياری

روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر استان اصفهان
 روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر

 استان چهارمحال و بختياری

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری
استان اصفهان
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شهرستانها

اسکان 2 هزار خانوار عشایر در استان 
چهارمحال و بختياري

توزیع 2 هزار ميليارد ریال اوراق مشارکت 
برای بافت ميدان امام علی )ع( و همت آباد

افزایش سرانه فضای سبز در بافت های فشرده مسکونی اصفهان

نماین��ده مردم اصفهان در مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت:  مجلس ش��وراي اسالمي با 
قدرت پشت سر نیروهاي انقالبي و رسانه هاي 
افش��اکننده جری��ان فتنه بع��د از انتخابات، 
 ایستاده است. محمدکریم شهرزاد در گفتگو 
با ایرنا افزود:  مراس��م تجلیل حداقل کاري 
بود ک��ه نمایندگان مجلس توانس��تند براي 
این نیروه��اي انقالبي و افس��ران مبارزه با 
جن��گ نرم انجام دهن��د. وي گفت:  امیدوار 
هستیم تا شرایط دفاع رسانه اي از انقالب را 
فراهم کنیم و این عزیزان را در جبهه تهاجم 
به دش��من یاري رسانیم. ش��هرزاد در مورد 
برخي افراد در بیرون از کش��ور که اعتقادي 
به نظام هم ندارند و در دادگاهها علیه رسانه 
هاي ما اقامه دعوا کردند،  اظهار داش��ت:  از 
دس��تگاه قضا این انتظار هست تا اگر خالء 

 قانوني در این خص��وص وجود دارد،  اقدام 
کند تا مجلس در این خصوص کمک کند. 
نماینده اصفهان تصریح ک��رد:  اگر این نوع 
نگاه تداوم پیدا کند،  قطعاً سلطنت طلب ها و 
دیگر مخالفان نظام این جرأت و جسارت را 
پیدا خواهند کرد که علیه رسانه هاي ما اقامه 
دعوا کنند. وي از دس��تگاه قضا خواست تا 
راهکاري را در این خصوص بیندیشد. وي 
در بخش دیگري از سخنانش تصریح کرد: 
رس��انه هایي که در جریان فتنه به افشاگري 
و روش��نگري افکار عمومي پرداختند، کم 
از رش��ادت هاي رزمن��دگان در جبهه هاي 
جنگ و در فتح خرمشهر نمي دانیم. شهرزاد 
در ادام��ه نقش  رس��انه هایي ک��ه اهتمام به 
مقابله با جریان فتنه کردند و به افش��اگري 
آنان پرداختند را به مانند نقش��ي دانست که 

رزمندگان در آزادي خرمش��هر ایفا کردند و 
راه آنان را در این جبهه ادامه دادند.وي یادآور 
شد:   دشمنان در آن مقطع در رویارویي علیه 
ای��ران صف آرایي ک��رده بودند اما اینک در 
جنگ نرم مقابل ما صف کشیده اند.نماینده 
اصولگراي مجلس افزود:  متأسفانه برخي از 
رسانه ها در جریان افشاگري فتنه هاي بعد از 
انتخابات روي صندلي اتهام نشانده شدند و 
این جفایي بود که در حق آنان شد. وي تأکید 
ک��رد: موظفیم تا راهکار جلوگیري از تکرار 
آن را از س��وي برخ��ي افراد منحرف و ضد 
انقالبي که در وطن فروش��ي آنان در خارج 
از کشور تردیدي نیست و بدون حضور در 
دادگاه توس��ط وکالي خود،  برادران ما را به 
دادگاه کش��اندند و علیه آنان اقامه دعوا مي 

کنند،  بیندیشیم.

مجلس پشت سر رسانه هاي
افشا کننده فتنه ايستاده است

استاندار اصفهان:اصفهاناصفهان
مرکز هنرهاي سنتي ایران 
را در اصفهان بنا مي کنيم

2 ه������زار خان�����وار عش������ایر 
چهارمح��ال و بختیاری اس��کان یافته اند. به 
گزارش موج، مدیرکل امور عشایر چهارمحال 
و بختیاری گفت: اسکان یافتگان حدود 300 
هزار نف��ر جمعیت دارند که از اس��تان های 
جنوب��ی کش��ور در ییالق��ات چهارمحال و 
بختیاری مستقر شدند. وی خاطرنشان کرد: 
عشایر کوچرو بیشتر در مناطق شهرستان های 
کوهرنگ و اردل مس��تقر ش��دند. صفری با 
اش��اره به موانع اسکان عش��ایر تصریح کرد: 
نبود اش��تغال پایدار، کمبود اعتبارات دولتی، 

محدوی��ت تس��هیالت بانکی در س��اخت 
مسکن و اشتغالزایی، نبود اراضی مناسب به 
همراه منابع الزم و نبود درآمد کافی از جمله 
مشکالت اسکان خانوارهای عشایری است.
به گفته وی، هم اکنون سه سایت دیگر شامل 
گراب در بازفت، چویالن در دیناران و تگرگ 
آب در شهرستان بروجن در حال مطالعه است.
وی گفت: تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی به 
منظور اشتغال، ایجاد زیرساخت های برق، خیابان 
کشی و ایجاد جایگاه سوخت از دیگر اقدامات 

این اداره در قالب طرحهای اسکان است.

معاون مالی و اداری ش��هرداری اصفهان 
از توزیع 2 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت 
نوسازی بافت های فرسوده محدوده میدان امام 
علی )ع( و همت آباد در سال جاری خبر داد و 
گفت: مراحل مقدماتی این مهم انجام شده و به 
تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان رسیده 
اس��ت. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، مهندس 
مرتضی حسام نژاد با بیان اینکه این اوراق سه 
ساله، معاف از مالیات، بی نام و قابل انتقال به 
غیر اس��ت. افزود: اوراق با تضمین شهرداری 
اصفه��ان و همچنی��ن مجوز بان��ک مرکزی 
جمهوری اسالمی عرضه می شود و امید است 
هر چه سریعتر مراحل نهایی توزیع این اوراق 

در اصفهان انجام شود.
وی ه��دف از ای��ن ط��رح را پررنگ تر 

کردن حضور تشکل های حقوقی غیردولتی 
در نوس��ازی بافت ه��ای فرس��وده و فراهم 
ک��ردن ام��کان مش��ارکت قانونی س��اکنان 
بافت های فرسوده در نوسازی دانست و تأکید 
کرد: شهرداری اصفهان در راستای سیاست های 
جلب مشارکت مردمی برای سرمایه گذاری 
سودآور و مطمئن، اوراق مشارکت را به مردم 

عرضه می کند.
معاون مالی و اداری ش��هرداری با اشاره 
به انتشار و فروش اوراق مشارکت شهرداری 
به مبلغ 200 میلیارد ریال جهت اجرای طرح 
بدنه س��ازی ش��رق چهارباغ در سال گذشته 
اظهار کرد: مدت مشارکت این اوراق 4 ساله 
با نرخ سود علی الحساب ساالنه 16 درصد و 
معاف از مالیات است و مقاطع پرداخت سود 

علی الحساب هر سه ماه یکبار است.

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در نظر دارد س��رانه فضای س��بز را 
در بافت های فشرده مسکونی به خصوص 
مناطق یک و سه جهت توزیع عادالنه فضای 
سبز افزایش دهد. سرپرست سازمان پارک ها 
و فضای سبز ش��هرداری اصفهان با اشاره به 
مشکل این س��ازمان برای ایجاد فضای سبز 
در بافت های فشرده مسکونی، گفت:  برای 
توزیع عادالنه فضای سبز در سطح همه شهر 
س��رانه را در مناطقی که دارای این نوع بافت 
هستند، افزایش می دهیم. مهندس داریوش 

فتحی با بی��ان اینکه هم اکنون این س��ازمان 
برای ایجاد فضای سبز در بافت های فشرده 
مسکونی به دلیل کمبود زمین با مشکل مواجه 
است اذعان داش��ت: براساس سیاست ها و 
برنامه های درنظر گرفته شده تعدادی پالک در 
این بافت ها از سوی شهرداری جهت احداث 
پارک تملک می ش��ود. وی اف��زود: در حال 
حاضر در مناطقی مانند یک و س��ه که دارای 
این نوع بافت هس��تند، سرانه فضای سبز در 
سطح پایینی یعنی حدود 5 مترمربع قرار دارد 
اما با برنامه ریزی هایی که انجام گرفته در نظر 

داریم سرانه فضای سبز این مناطق را به حد 
قابل قبولی نزدیک کنیم. سرپرس��ت سازمان 
پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری اصفهان 
توزیع عادالنه فضای س��بز در تمام مناطق را 
به صورت یکنواخت غیرممکن دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: در تمام دنیا سرانه فضای سبز 
در تمام مناطق متفاوت است، اما می توان با 
به کارگیری سیاس��ت های��ی از جمله ایجاد 
فضای سبز بر روی بام در بافت های فشرده 
مسکونی شاهد افزایش س��رانه فضای سبز 

باشیم.

علیرضا ذاک��ر اصفهان��ی در جمع 120 
نفر از دانش��گاهیان و فرهنگیان فرانسوی که 
به اصفهان س��فر کرده بودند، اظهار داش��ت: 
اصفهان دایرةالمعارف هنر و معماری صفوی 
است و آثار بس��یاری دارد که لیست این آثار 
برای س��ازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل 
متحد )یونسکو( ارسال شده است. وی افزود: 
اصفهان از دیرباز نوابغ بسیاری را در خود جای 
داده و طی تاریخ چند هزار س��اله این ش��هر، 
جهان را با نور فرهنگ، معنویت و هنر روشنی 
بخشیده و هنر این مرز و بوم که از ایمان مردم 
نش��أت می گیرد همچون رودخانه ای در این 
شهر جاری بوده است. استاندار اصفهان با بیان 
اینکه بیش از 22 هزار جاذبه تاریخی، فرهنگی، 
گردش��گری و طبیع��ی در این ش��هر وجود 
دارند، تصریح کرد: این شهر دارای خانه های 
تاریخی بسیاری اس��ت که هویت فرهنگی، 
تاریخی و معم��اری این مردم را مش��خص 
می کند و فرهنگ در تمام ش��ئون زندگی آنان 
جریان داش��ته است. وی گفت: شهر اصفهان 
از دیرباز کانون همزیستی مسالمت آمیز ادیان 
مختلف ب��وده و مداراگری اهالی آن با دیگر 
اف��کار و عقاید موجود بیانگر فرهنگ باالی 
مردم اصفهان است. ذاکراصفهانی با اشاره به 
اینکه اصفهان همواره پذیرای تاریخ شناسان، 
فرهنگ  شناسان و شرق شناسان بوده است، 
اظهار داشت: ادوارد سعید، فلسطینی االصل 
آث��ار برخی از ش��رق شناس��ان را نقد کرده 
اس��ت که منظ��ور برخی پی��ش داوری ها و 
پیش فرض هایی اس��ت که شرق را به مرده 
یا فردی نابالغ توصیف کرده اند و ش��رقیان 
را از شناس��ایی ریش��ه ها و سنت های خود 

عاجز دانسته اند. وی انجام این سفر را به ایران 
فرصت خوبی برای پیدا کردن شناخت واقعی 
از فرهنگ، هنر، تمدن و جامعه ایرانی بیان کرد 
و افزود: راهبرد ما در اصفهان این اس��ت که با 
قوت تمام با ساخت و سازهایی که معماری، 
فرهنگ و هنر اصفهان را مورد خدش��ه قرار 
می دهند مقابله کنیم و به هویت گذش��ته این 
ش��هر برگردیم. استاندار خاطرنشان کرد: تنها 
نگاه ک��ردن به میراث فرهنگی اصفهان بازگو 
کننده حقایق بسیاری از تاریخ، فرهنگ، هنر و 
سیاست ما است و شما سفرای فرهنگی ایران 
در کش��ور خود خواهید بود تا آنچه مشاهده 
کرده اید را برای دوستان و آشنایان بیان کنید. 
وی با بیان اینکه نبوغ هنرمندان و ویژگی های 
طبیعی ش��هر اصفهان سبب ش��ده این شهر 
مجموعه ای از میراث فرهنگی طبیعی شود و 
به علت همین ویژگی ها آن را نصف جهان 
نامیده اند، گفت: س��اختمان هایی همچون 
مجموعه میدان امام )ره( با گذش��ت 400 
س��ال از دوران بنای آن هن��وز با مخاطب 
ارتب��اط خاص معن��وی برق��رار می کند و 
اثبات این ادعا صحبت های گردشگران از 
ملیت ه��ای مختلف پ��س از بازدید از این 
بناها است. وی اظهار داشت: سال گذشته 
22 رش��ته از هنرهای س��نتی اصفهان مهر 
اصالت یونس��کو را دریاف��ت کردند و در 
نظر داریم مرکز هنرهای سنتی ایران را در 
اصفهان بنا کنیم. این ش��هر با برخورداری 
از 3 هزار کارگاه هنری انفرادی و گروهی 
بیش��ترین جمعیت ش��اغالن صنایع دستی 
را در می��ان اس��تان های کش��ور ب��ه خود 

اختصاص داده است. 

شهرکرد

اصفهان

اصفهان



آگهی ابالغ
برگ اجرائیه

کالسه پرونده اجرائی: 895/86 ح/ 15
ب��ه موجب دادنامه غیابی ش��ماره 633 م��ورخ 87/5/30 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان ش��عبه 15 ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه حس��ین ترابی فرزند 
محمدجعفر نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
چهل و ش��ش میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ هشتصد و هفتاد و یک 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له شرکت سهامی خاص دی با 
نمایندگی حقوقی علی پژمان نش��انی مح��ل اقامت: خیابان انقالب، خیابان فخر 
رازی، پ��الک 89 محک��وم می گردد. ضمناً دایره محترم اجراء خس��ارت تأخیر 
تأدیه چک را از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت )بهمن 84( لغایت زمان اجرای 
حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه 
وص��ول و به محکوم له ایصال خواهد داش��ت. هزینه حق االجراء 5 درصد می 

باشد. اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید:
1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و 
در صورتیک��ه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محک��وم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخ��ت محکوم به بوده لیکن برای فرار 
از آن ام��وال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به 
نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای 

از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: ش��خص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم 

به، مالی معرفی کند.
عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی 
مدن��ی مص��وب 79/1/21 و قانون نحوه اج��رای محکومیته��ای مالی مصوب 
77/8/10 ک��ه ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توج��ه نموده و به آن عمل 

نماید. 2805 / م الف
شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
دادنامه

شماره دادنامه: 8909970354400105 
شماره پرونده: 8809980359300841

شماره بایگانی شعبه: 881083
تاریخ تنظیم: 89/2/12

ش��اکی: خانم طوبی ش��هیدی با وکالت آقای حمید وحیدی و مظاهر مهرابی به 
نش��انی: اصفهان، طالقانی، نارون، کوی علی قلی بیگی، بن بس��ت رحیم خان، 

پالک26
متهم: آقای فواد کعبی به نشانی: مجهول المکان

اتهام: ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص ش��کایت خانم طوبی شهیدی فرزند شکراله با وکالت آقای حمید 
وحیدی وکیل پایه یک دادگس��تری علیه آقای فؤاد کعبی دائر بر بی احتیاطی در 
امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، با توجه به گزارش مرجع انتظامی، نظریه 
افسر کارشناس فنی تصادفات، گواهیهای پزشکی قانونی و سایر امارات و قرائن 
موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به متهم مذکور محرز 
و مس��لم می باشد فلذا به اس��تناد مواد 294 و 295 و 302 و 484 و 717 قانون 
مجازات اسالمی وی را از حیث جنبه خصوصی بزه )دیه( به پرداخت چهار دینار 

و نیم از بابت کبودیهای بازوی راست، کتف راست و باسن راست در حق شاکی 
و از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می 
دارد رأی ص��ادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  2813 / م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان، طبقه همکف 
خدابنده - رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970353300074
شماره پرونده: 8809980365900880

شماره بایگانی شعبه: 881205
تاریخ تنظیم: 1389/01/26

شاکی: آقای حسن خلیلی به نشانی میمه- خ شریعتی- تکیه ابوالفضل – پ 9
متهم: آقای هوشنگ صداقت اردکانی به نشانی مجهول المکان

اتهام: کالهبرداری 
گردش��کار: دادگاه ب��ا توجه به محتوی��ات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با 

استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای هوشنگ صداقت )که متواری می باشد و از طریق نشر 
آگهی احضار شده است( مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع فروش تعدادی 
خط و موبایل و انتقال آن به دیگران موضوع ش��کایت آقای س��ید حس��ن سید 
خلیلی فرزند حس��ین از توجه محتویات پرون��ده گزارش مأمورین و تحقیقات 
بعمل آمده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و دالیل 
معنون در آن از جمله شکایت شاکی و استعالم بعمل آمده از مخابرات و مدارک 
تقدیم شده و مورد مالحظه در ید شاکی و عدم حضور متهم علیرغم ابالغ قانونی 
و سایر قرائن و امارت موجود در پرونده بزه انتسابی وی را محرز دانسته با استناد 
به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری ضمن 
اعراض از مجازات ماده یک از قانون مذکور در کیفرخواس��ت متهم موصوف را 
عالوه بر رد اصل مال )تعداد شش خط تلفن اعتباری همراه اول( به تحمل نود 
و یک روز حبس محکوم می نماید رأی غیابی ظرف مدت ده روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در دادگاه بدوی سپس برابر مقررات ظرف بیست روز پس 

از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد.
2810/ م الف

نش��انی: اصفهان- خیاب��ان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق شماره 139

نجفی- رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970351201657
شماره پرونده: 8809980351200465

شماره بایگانی شعبه: 880478
تاریخ تنظیم: 1388/11/28

خواهان: بانک صادرات اصفهان با وکالت خانم الهه زندیه به نشانی 3 راه حکیم 
نظامی ابتدای حکیم نظامی روبروی بانک صادرات ساختمانش 121 ط 2

خواندگان: 
1. آقای س��عید برزکار به نشانی خوراس��گان خ اباذر خ فجر تقاطع دوم خیاطی 

سعید
2. آقای رضا رحیمی به نشانی خوراسگان خیاران ک ش جعفری ک دشت

3. آقای محمود رحیمی خیارانی 4. آقای حسین رحیمی همگی به نشانی مجهول 
المکان

5. آقای اکبر حاجی خیارانی به نش��انی خوراس��گان خ فجر تقاطع دوم المینیوم 
سازی

خواسته: مطالبه طلب
گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

دعوی خانم الهه زندیه بوکالت از بانک صادرات اصفهان بطرفیت آقایان 1- رضا 
رحیمی 2- سعید برزکار 3- محمود رحیمی 4- اکبر حاجی خیارانی 5- حسین 
رحیمی بخواس��ته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال وجه دو فقره س��فته به شماره 
خزان��ه داری کل 911295-164049 ب��ه سررس��ید 86/11/30 به انضمام مطلق 
خسارات با توجه به بقای اصول سفته ها در ید خواهان و گواهی واخواست از 
س��وی بانک مربوطه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا 
بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد 
مواد 307 و 308 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومی��ت خواندگان بنحو تضامنی به پرداخ��ت مبلغ 22/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 392/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و 
224/600 ریال بابت هزینه واخواست و همچنین 13/261 ریال بابت ذمه روزانه 
از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود.
2519/ م الف

نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321

امید حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
ش��عبه 9 اجرای احکام کیفری دادگس��تری اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده 880194 ش 9 له علی فتاحیان علیه روح اله طوقانی پور مبنی بر تتمه 
مطالب��ه مبلغ 205630000 ری��ال و هزینه روزنامه و کارشناس��ی در نظر دارد 
جلس��ه مزایده ای روز دوش��نبه مورخ 89/3/17 از ساعت 11 الی 12 ظهر در 
محل اصفهان دادگس��تری کل، طبقه همکف- اطاق 30 به منظور فروش میزان 
10/9669 حبه مشاع از 72 حبه از شش دانگ پالک ثبتی 26/1871 بخش 14 
ثبت اصفهان که ش��ش دانگ آن واقع اس��ت در خیابان کاش��انی خیابان جامی 
کوچه شهید عباس شهبازی بن بست شمشاد پ 42 و بصورت منزل مسکونی 
قدیمی س��از که دارای ح��دود 155 متر مربع عرصه و ح��دود 130 متر مربع 
اعیانی با دیوارهای آجر و خش��ت- سقف آهن- دربها چوبی و قدیمی- بدنه 
ها گچ- زیرزمین آجر و کف سیمان- سقف آهن و آجر- کف حیاط موزائیک 
ف��رش و دارای آب، برق و گاز و فاضالب می باش��د که از ش��مال و جنوب 
شرقی به کوچه راه دارد که با توجه به موقعیت منطقه متراژ عرصه و اعیان نوع 
قدمت، اش��تراکات و با توجه به کلیه عوامل مؤثر ش��ش دانگ پالک مسکونی 
توس��ط هیئت کارشناس��ان رسمی دادگس��تری به مبلغ 1/350/000/000 ریال 
ارزیاب��ی گردیده ک��ه برمبنای ارزیابی فوق ارزش 10/9669 حبه مش��اع مورد 
مزایده 205630000 ریال ارزیابی گردیده، برگزار نماید. توضیحًا مورد مزایده 
در مح��ل اداره ثبت اصفهان به نام روح اله طوقانی پور س��ابقه ثبت و مالکیت 
دارد و در تصرف مادرخوانده می باشد. طالبین می توانند پنج روز قبل ازمزایده 
در محل از مورد مزایده بازدید نمایند مزایده از مبلغ ارزیابی ش��ده ش��روع و 
برنده کس��ی اس��ت که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده یعنی 205630000 
ریال در زمان مزایده به صورت نقدی همراه داش��ته باش��د و باالترین مبلغ را 

پیشنهاد نماید.
2816/ م الف

دفتر شعبه 9 اجرای احکام کیفری
 

آگهی ابالغ
برگ اجرائیه

کالسه پرونده: 1231/88 ش7
شماره دادنامه: 89/1/31 – 116

مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: علی عابدی چرمهینی نشانی: چرمهین، خیابان صاحب الزمان، بن بست 

صدف، پالک556

خوانده: 1- محمدجعفر یزدانی به نش��انی: اصفهان، س��ه راه س��یمین، کیلینیک 
ساختمان تک، جنب بانک تجارت

2- رضا بیات به نشانی: مجهول المکان
خواس��ته: الزام خواندگان به انتقال سند یکدس��تگاه کامیون به شماره 332ع18 

ایران23 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت 

بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا «

در خص��وص دع��وی خواهان علی عاب��دی چرمهینی بطرفی��ت خواندگان 1- 
محمدجعفر یزدانی 2- رضا بیات به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند رسمی 
یکدس��تگاه کامیون کشنده به ش��ماره 332ع18 ایران23 شورا نظر به محتویات 
پرون��ده دعوی مطروحه خواهان و مف��اد و مندرجات آن و اینکه طرفین دعوی 
خواهان و خوانده ردیف اول در جلس��ه رس��یدگی مورخ��ه  88/12/18 حاضر 
گردیده و خوانده ردیف دوم علی رغم نشر آگهی در روزنامه زاینده رود اصفهان 
مورخه 88/11/4 در جلس��ه رس��یدگی حاضر گردید و الیح��ه دفاعیه نیز ارائه 
ننم��وده اس��ت و همچنین دو فقره قولنامه به تاریخ ه��ای 87/4/20 و 87/4/18 
مضب��وط در پرونده که حکایت از انجام سلس��له ایادی بی��ن متعاملین را دارد و 
ب��ا عنایت به اقرار صریح خوانده ردیف اول نس��بت ب��ه صحت معامله و تأیید 
اظهارات خواهان لذا ش��ورا دعوی خواهان را ثابت داشته و مستنداً به ماده 198 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و ماده 10 قانون مس��ئولیت مدنی خواندگان را متفقًا 
به انتقال رس��می سند کامیون فوق االشعار و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی در 
حق خواهان محکوم واعالم می دارد رأی صادره نس��بت به خوانده ردیف اول 
حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
اصفهان و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شورا می باشد. 2846 / م الف
رئیس مجتع شماره یک حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای امید محمدی کردعبدالهی 

تاریخ: 89/2/19
شماره: 890195 ک107

آقای عنایت اله مجلسی ش��کایتی علیه آقای امید محمدی کردعبدالهی مبنی بر 
انتقال مال غیر مطرح نموده که به کالسه 890195 ک107 این شعبه ثبت و بوقت 
رسیدگی روز یکشنبه مورخ 89/4/13 ساعت 8:30 صبح  تعیین گردیده است. با 
التفات به مجهول المکان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا نامبرده 
فوق در مهلت مقرر در این شعبه واقع در خیابان شهید نیکبخت اصفهان حضور 
بهم رس��اند. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی صادر 

خواهد نمود.
  2809 / م الف

مدیر دفتر شعبه107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای حسین شاهرضایی

تاریخ: 89/2/26
شماره:881333ک107

خانم نجمه انصاری طاری ش��کایتی علیه آقای حسین شاهرضایی فرزند احمد 
مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که به کالس��ه 881333 ک107 این ش��عبه ثبت 
و بوقت رس��یدگی روز دوشنبه مورخ 89/4/14 ساعت 10 صبح  تعیین گردیده 
است. با التفات به مجهول المکان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می 
گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در این شعبه واقع در خیابان شهید نیکبخت 
اصفهان حضور بهم رساند. بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم 

مقتضی صادر خواهد نمود.  2808 / م الف
مدیر دفتر شعبه107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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پرسش

کيفيت صدا بستگی به چگونگی تارهای صوتی دارد

صدای شش دانگ 

اشاره

ب��ا کمی دق��ت درمی یابی��م که ص��دا یکی از 
مهمترین عوامل ارتباطی ما با دنیای اطرافمان است، 
چی��زی که کمتر به آن توج��ه می کنیم! اما اگر یک 
روز صبح که از خواب بیدار می ش��ویم، بفهمیم که 
صدایمان مثل هر روز ش��فاف و بی نقص نیست و 
برای صاف شدن صدا باید مدام سرفه کنیم، آن موقع 
اس��ت که به ارزش صدایی که تا به حال بدان توجه 
نمی کردیم، پی می بریم. در این شماره قصد داریم 
در مورد صدای ش��ش دانگ بحث کنیم اما قبل از 
پرداختن به اص��ل موضوع ضرورت دارد در مورد 

اصل صدا بیشتر بدانیم:
صدا چیزی جز نوس��ان یک م��اده اعم از هوا، 
آب، چوب و یا س��ایر مواد دیگر نیست. گوش ما 
این نوس��انات را جمع آوری کرده و برای تفس��یر 
به مغز می فرس��تد. مردم به طور دایم در محاصره 
ه��زاران نوع مختلف از اصوات ق��رار دارند. اگر چه 
ای��ن اصوات متف��اوت ب��ه نظر می رس��ند، بعضی 
خوش��ایند و بامعناتر و برخی بی معنی، ولی همگی 
آنها خصوصیات مش��ترک را دارا هستند. صدا امواج 
لرزنده ای است که در هوا می گذرد. تعداد موج هایی
 ک��ه در یک ثانی��ه از یک نقطه معی��ن می گذرند، 
فرکانس ص��دا نامیده می ش��ود. فرکانس با واحد 
هرتز اندازه گیری می شود و به فاصله بین دو نقطه 

متقابل طول موج اطالق می ش��ود. سرعت صوت 
340 متر در ثانیه اس��ت. از آنجا که سرعت صوت 
همیش��ه ثابت اس��ت با افزایش فرکانس موج های 
بیش��تری از یک نقطه می گ��ذرد و این بدان معنی 
اس��ت که با افزای��ش فرکانس ط��ول موج کاهش 

می یابد. 
شدت صوت به حد فاصل بین باالترین و پایین ترین 
نقطه یک موج گفته می ش��ود و نشان دهنده میزان 
ان��رژی موجود در آن صدا اس��ت ب��ه گونه ای که 
صداهای پرانرژی بلند هستند. شدت صوت با دسی 
بل سنجیده می شود. صدای خالص در طبیعت بسیار 
نادر اس��ت، چرا که صداهای مختلف از طول موج و 
شدت های مختلفی تشکیل شده اند. غالب صداهای 
بیولوژی��ک نیز پیچیده اند. هر صدا دارای فرکانس 
پایه یا کمترین میزان فرکانس و س��ایر بخش های 
آن مضرب��ی از فرکان��س پای��ه اس��ت ک��ه اینها را 
هارمونیک می نامند. رنج فرکانس هایی که انس��ان 
قادر به شنیدن آن اس��ت معموالً در محدوده های 
بی��ن 20000-20 کیلوهرت��ز ق��رار دارد. از طرفی 
حساس��یت ما ب��ه تمامی فرکانس ه��ا در محدوده 
شنوایی یکسان نیست. اما بیشترین حساسیت را به 
فرکانس هایی داریم که بین 3000-1000 اس��ت و 
حساسیت کمتری به فرکانس های باال و پایین این 

محدوده دارا هس��تیم. در این قسمت اطالعاتی در 
مورد صداهای معمولی که اط��راف ما را فراگرفته 

ارائه می دهیم:
- صداهای دلپذیر: اصواتی هس��تند که کیفیت 
زندگی ما را بهبود می بخش��ند و ما از شنیدن آنها 

لذت می بریم.
- مکالمات: مکالم��ه بخش اعظم زندگی ما را 
تش��کیل می دهد. ع��دم وجود ارتب��اط، زندگی و 

کیفیت آن را متأثر می سازد.
- اطالعات: اطالعات نق��ش مهمی در زندگی 

روزمره ما بازی می کند. نبود اطالعات به معنای از 
دست دادن هماهنگی با سایر افراد جامعه است.

- سروصدا: صداهای خیلی بلند و ناراحت کننده 
و ناخوش آیند، سروصدا نامیده می شوند. سروصدا 
باعث صدمات فیزیکی و روانشناس��ی می شود که 
کیفی��ت خوب زندگ��ی را پایین م��ی آورد. وقتی 
س��نگی در آب می اندازید، موجهایی در آب ایجاد 
می ش��ود که دایره وار به اطراف حرکت می کند. 
صدا هم به همین ش��کل در هوا پخش و توس��ط 

گوش جمع آوری و درک می شود.

حنج��ره انس��ان ی��ک ن��وع آل��ت موس��یقی 
می کن��د.  ص��وت  تولی��د  ک��ه  اس��ت  طبیع��ی 
اس��تنباط م��ا این اس��ت ک��ه موس��یقی آوازی یا 
آوای��ی، ارتعاش��ات منظ��م و موزونی اس��ت که 
توس��ط انس��ان خوانن��ده در فضای ده��ان ایجاد 
می ش��ود. اصاًل صدای انس��ان بنا به یک سلسله 
ح��رکات فیزیکی به وجود می آی��د، یعنی بر اثر
فشاری که با انقباض عضالت شکم و دنده ها ایجاد 
می ش��ود، هوا از داخل ریه ها ب��ه لوله قصبته الریه 
رانده می ش��ود، آنگاه جریان هوا در حین عبور از 
حنجره، پرده های صوتی را به ارتعاش در می آورد 

و در نتیجه صدا تولید می شود. 
بدیهی اس��ت ه��ر چه ای��ن ارتعاش��ات منظم تر 
باشند، صدای تولید ش��ده مطلوب تر و مطبوع تر 

به گوش می رس��د. مایه صدا یعنی همان پستی و 
بلندی یا زیر و بمی صدا، به نس��بت طول قسمتی 
از پرده های صوتی که در حال ارتعاش است تغییر 
می یاب��د. بنابراین آواز، خواه با نوای س��از همراه 
باش��د یا نباشد عبارت اس��ت از به کار بردن صدا 
بنابر قوانین و اصول موس��یقی که معنای آن توسط 
لحن و کالم بیان شود و به اختصار می توان گفت: 
صدا نتیجه حرکات ارتعاش��ی اس��ت که به وسیله 

گوش احساس می شود. 
صداهای��ی ک��ه دارای ارتعاش��ات نامنظم باش��ند 
صداه��ای غیرموس��یقی و آنهای��ی که ارتعاش��ات 
منظم دارند )پریودیک( صداهای موس��یقی نامیده 

می شوند. 
صوت انس��ان از این نظر بر صدای س��ازها برتری 
دارد که با کالم همراه است و شاید هم کمتر کسی 
باش��د که در طول عمر خود زمزمه نکرده باش��د. 
منتها یکی ب��ا صدای خوش و دلپذی��ر می خواند، 
که همان صدای موس��یقی است و دیگری با صدای 
ناخوشایند و غیرموسیقی می خواند. بعضی افراد از 
دوران کودکی صدای خوش��ی دارند که اگر آن صدا 
را تربیت کنند و ممارست داشته باشند، آوازه خوان 
می ش��وند. همین طور هر کس��ی ممکن است در 

اث��ر تربیت، صدای خود را مطبوع و دلپس��ند کند. 
وس��عت صدا در افراد متفاوت است. بعضی ها بم 
می خوانن��د و بعضی ها زی��ر )اوج(. چنانکه فالن 
آوازه خ��وان 2 دانگ صدا دارد و دیگری 6 دانگ. 
منظور از 2 دانگ، نرم و آهسته خواندن و منظور از 

6 دانگ، زیر و اوج خواندن است.
تقسیم بندی صدا 

غربی ها با آزمایش��های دقیق آواز، به تناس��ب 
قدرت و ضعف یعنی همان زیری و بمی صداها را 
به 4 دسته تقسیم کرده اند: باس، تنور، آلتو، سوپرانو. 
خوانن��ده ب��اس آوازی کوتاه و ب��م دارد و خواننده 

سوپرانو آوازی بلند و زیر دارد. 
در ای��ران هم از قدی��م آوای خوانندگان را به 3 
دسته تقس��یم کرده بودند و این سه قسم شامل: )از 
پائی��ن به باال( دو دانگ، چهار دانگ و ش��ش دانگ 
بوده است و چون در ایران وسیله دقیقی برای اندازه 
گیری قدرت صدا وجود نداش��ت براساس قدرت 
و ضعف صداها را به این س��ه درجه تقس��یم کرده 

بودند. 
به طور کلی اصوات انس��ان به 2 دس��ته تقسیم 
می ش��ود. اول: صوت زنها و بچه ها و دوم: صوت 

مردها که مردها بم تر از زنها می خوانند.

هر خواننده حد معین��ی از اصوات را می تواند 
بخوان��د و آن ح��د متوس��ط را وس��عت صدای آن 
خواننده می گویند. باید بدانیم همان طور که وسعت 
سازها قابل تغییر است وسعت صوت هم قابل تغییر 
اس��ت. در کتاب موس��یقی فارابی به نام )آهنگها و 
وزنه��ا( بین ص��دای زن و مرد اختالف��ی که وجود 
دارد اینطور فرض ش��ده ک��ه اگر عمارتی را در نظر 
بگیریم، صدای زن حکم طبقه باالی عمارت را دارد 

و صدای مرد حکم طبقه پایین عمارت. 
به طور کلی صدای مردها بم تر از زنهاست که 
در اصطالح موسیقی مردها راست کوک و زنها چپ 

کوک هستند.
                            تنظیم برای زاینده رود 
                                سپیده نصراصفهانی

صدا چیست؟

صدای انسان

تارهای صوتی از الیاف »کش دار« درس��ت شده اند و می توان آنها را همچون سیم های ویلن پنداشت. 
تارهای صوتی را می توان شل یا سفت کرد؛ یعنی در حقیقت می توان آنها را به 170 حالت گوناگون درآورد. 
هنگامی که تنوره ای از هوا از درون شش ها برمی آید، از البه الی این تارها عبور می کند و هم زمان، آنها را 
به ارتعاش درمی آورد؛ براثر همین ارتعاش هاست که امواج صوتی تولید می شود. هنگامی که تارهای صوتی 
شل هستند، ارتعاشی حدود 80 بار در ثانیه دارند و صدای بم تولید می کنند؛ اما وقتی که سفت هستند شاید 
حدود هزار بار در ثانیه مرتعش شوند و در نتیجه امواج صوتی کوتاه، یعنی صدای زیر، ایجاد می کنند. تارهای 
صوتی کودک کوتاه است؛ از این رو امواج صوتی کوتاهی دارد و صدایش زیر و نازک است و چون به مرور 
رشد می کند، این تارها نیز بزرگ می شوند و در نتیجه صدایش از اوج فرو می افتد و بم می شود. حد متوسط 
طول تارهای صوتی مرد بیشتر از تارهای صوتی زن است و به همین دلیل صدای مرد کلفت تر از صدای زن 
است. جریان رشد در حنجره پسربچه چنان سریع انجام می گیرد که قادر به مهار کردن آن نیست، از این رو 
ناگهان تغییری در سراسر حنجره وی روی می دهد. علت آنکه می بینیم پسرها به هنگام بلوغ صدای دورگه 
پیدا می کنند، همین است. اگر چه ارتفاع صوت یک انسان بالغ، بستگی به طول تارهای صوتی وی دارد، ولی 
هر صدایی، باز در ردیف خاصی طبقه بندی می شود، و هر کسی را با توجه به صدایش می توان تشخیص داد 

که به کدام ردیف تعلق دارد.
صوت به 6 گروه زیر تقسیم می شود: 

برای مردان: - بس )بم( - بریتون )متوسط( - تنر )زیر(
برای زنان: - التو )بم( - مدزسپرانو )متوسط( – سپرانو )زیر(

با این همه، کیفیت صدای انسان بستگی به عوامل بسیار دیگری هم دارد؛ مثاًل وضع و حالت پیچشگاه های 
صوت، مانند نای، ش��ش ها و س��وراخ های بینی در کیفیت صدا بسیار مؤثر اس��ت. در خوش صدایان این 

قسمت ها چنان به گونه مطلوبی آفریده شده که آنان را به تسلط بر صدای خویش، توانا ساخته است.

حتماً بارها و بارها از این و آن شنیده اید که فالن خواننده از وسعت صدای بسیار باالیی که اصطالحاً شش 
دانگ نامیده می شود برخوردار است. اما آیا واقعاً چنان وسعت صدایی وجود دارد؟ آیا خواننده ای که بتواند با 
چنان وسعت صدایی بخواند در جهان هست؟ ابتدا بهتر است بدانیم دانگ در موسیقی چیست و به چه فاصله ای 
از نت ها دانگ می گویند. به طور کلی فاصله چهار نت متوالی موسیقی را یک دانگ می گویند. مثالً از نت دو 
تا نت فا را یک دانگ می گویند. بنابراین فاصله هشت نت متوالی موسیقی که یک گام می شود، شامل دو دانگ 
اس��ت. از نت دو تا نت فا دانگ اول، و از نت س��ل تا نت دو دانگ دوم است. ضمناً باید توجه داشت که تعداد 
هشت نت متوالی موسیقی را که از هر نتی شروع شده و به نت همنام ختم شده باشد به لفظ بین المللی »اکتاو« نیز 
نامیده می شود. بنابراین هر، اکتاو نیز شامل دو دانگ است، اما در موسیقی بین گام و اکتاو تفاوتهایی وجود دارد. 
اما در مورد صدای شش دانگ در موسیقی ایران معموالً وسعت سازها و همچنین صدای خوانندگان را برحسب 
دانگ مورد اندازه گیری و سنجش قرار می دهند. صدای خوانندگان اعم از خواننده زن و یا مرد، به طور معمول 
هر یک وسعت خاصی دارد و چون جنس صدا و به خصوص تارهای صوتی همه خوانندگان یکسان نیست، 
لذا از لحاظ زیر و بم اصوات )باال و پایین( تقسیم بندی هایی صورت گرفته که مجموعه اصوات خوانندگان را 
شامل می شود. بنابراین معموالً مجموعه اصوات خوانندگان مرد و زن را صدای شش دانگ می نامند. باید توجه 
داش��ته باش��یم که فی المثل اگر خواننده ای به دلیل نازک بودن تارهای صوتی، دارای صدای زیر، یعنی صدای 
باالیی بود، دلیل بر آن نیست که شخص دارای وسعت صدای شش دانگ است. زیرا همان گونه که اشاره شد 
منطقه صدای او در نتهای باالتری قرار گرفته است. به طور کلی صدای دقیق و شفاف و به اصطالح شارپ در 
خوانندگان، محدوده خاصی دارد و پایین تر از آن و باالتر از آن دیگر نمی تواند صدای ش��فاف باش��د و قاعدتًا 
یک صوت فیزیکی خواهد بود، نه صوت موسیقایی و مانند آن است که کسی بخواهد فریاد بزند یا جیغ بکشد. 
اع��م  خوانن��ده  ی��ک  ش��فاف  و  دقی��ق  ص��دای  مح��دوده  ک��ه  می ده��د  نش��ان  تجربی��ات 
از م��رد ی��ا زن، ب��ه ط��ور طبیع��ی مع��ادل ح��دود دو اکت��او یعن��ی چه��ار دان��گ بیش��تر نیس��ت. 
البته در این راستا بعضی از خوانندگان به ویژه اگر با فن موسیقایی و سازها نیز آشنایی داشته باشند می توانند 
با تربیت تارهای صوتی خود این محدوده صوتی را به مقدار کمی در قس��مت بم یا زیر افزایش دهند. ولی به 

هر حال محدوده صدای طبیعی یک خواننده مرد چهار دانگ است.



محیط زیست

دانش��مندان با هشدار نسبت به 
عواقب ادامه نش��ت نفت در خلیج 
مکزیک، از حرکت لکه نفتی ایجاد 
ش��ده به سمت اروپا و قطب شمال 
خب��ر دادند. ب��ه گ��زارش فارس، 
تالش های ی��ک ماهه امریکا برای 
متوق��ف کردن نش��ت نفت خام از 
یک سکوی نفتی در خلیج مکزیک 
بی نتیج��ه مانده اس��ت و هر روز 
بیش از 5 هزار بش��که نفت از این 

س��کو وارد آب می شود. دانش��مندان امریکایی هشدار دادند در صورت ادامه نشت نفت 
عواقب ناش��ی از این حادثه گریبانگیر مناطق دیگر جهان نیز خواهد شد. لکه نفتی ایجاد 
ش��ده به تدریج در حال حرکت به س��مت اروپا و قطب ش��مال است و عواقب ناشی از 
این حادثه تنها ش��امل حال امریکا نمی شود و زندگی موجودات در محدوده گسترده تری 
در مع��رض خط��ر قرار گرفته اس��ت. به اعتقاد کارشناس��ان چنانچه این لک��ه نفتی وارد 
جریان های اقیانوسی شود آب های دیگر مناطق جهان را آلوده خواهد کرد. شرکت نفتی 
بریتیش پترولیوم که مالک س��کوی مذکور بوده اس��ت و همچنین دولت امریکا، به دلیل 
ناتوانی در مهار این بحران مورد انتقاد شدید مردم قرار گرفته اند. چندی پیش وزیر انرژی 
امریکا از تشکیل یک گروه فکری پنج نفره از دانشمندان امریکا برای مقابله با این بحران 

خبر داد که نام مخترع بمب هیدروژنی امریکا نیز در این لیست قرار دارد.

مس��أله تخریب محیط زیس��ت را می ش��ود جدا از موارد اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی 
و دیگ��ر موارد انس��انی دانس��ت ول��ی این تجزی��ه راه حل اساس��ی را از بین می ب��رد. روحیه 
فرمانداری- فرمانبرداری در سراسر نقاط جهان باعث جنگ های بی شمار، ناهنجاری های اجتماعی 
و وضعیت کنونی محیط زیست شده است. نمونه بارز آن، گرمایش جهانی است. گرچه برخی آن 
را انکار می کنند، اما این معضلی جدی است که جهان را تهدید می کند. آنچه در پی می آید مقاله ای 
است در باب ریشه یابی علل و منشأ تخریب های محیط زیست  و راهکارهایی که می تواند مانع از 
آن شود. با وجود تمام معضالتی که اینک محیط زیست با آن دست به گریبان است، انسان قادر 
است این روند را به سوی بهبود زیست بوم و سالمت اجتماعی خود تغییر دهد، نخستین گام 
برای دستیابی به این هدف ریشه یابی این تخریب هاست، به عبارت دیگر پیش از هر اقدامی باید 
علت این تخریب ها را در ذهن خود جستجو کند و تصویری شفاف از منشاء آن به دست آورد. 
این تصویر به او کمک می کند در حد توانایی خود برای پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست 
گام بردارد، چرا که آنچه باعث تخریب محیط زیست شده در واقع فعالیت های نابخردانه بشر است. 
برای نمونه، در محلی که اکنون پارک ملی توران نام دارد حدود 3 هزار سال پیش معادن مس کشف 
شد. در آن روزگاران، این منطقه پوشیده از درختان تاق بود، پوشش متراکمی که حتی عبور از آن 
دشوار بود، هیزم تاق یکی از بهترین هیزم هایی است که حرارتی باال و دیرپا دارد، به همین دلیل 
جنگل های تاق منطقه که اینک به آن پارک ملی توران اطالق می شود تماماً قربانی ذوب فلز مس 
شدند و در نتیجه این ناحیه نیمه بیابانی تبدیل به بیابان شد، به طوری که امروزه به ندرت درخت 
تاق در این منطقه دیده می ش��ود. با این همه، هنوز هم برخی حاشیه نشینان کویر از این درخت 
برای گرم کردن و پخت و پز به وی  ژه پخت نان استفاده می کنند. تخریب محیط زیست همواره 
وجود داشته و متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد. از بین  رفتن قسمتی از جنگل های خزر که 
از کهن ترین جنگل های جهان محسوب می شود از بین رفتن نسل شیر ایرانی در طبیعت ایران 2 
نمونه از تخریب های 30 ساله اخیر است. در عرصه بین المللی هم نمونه های بی شماری از تخریب 
محیط زیست را می توان نام برد؛ ازجمله اخطار جیمز هنسن، رئیس سابق هواشناسی ناسا مبنی بر 
اینکه »گرمایش جهانی منشاء انسانی دارد.« این اخطاری است که اولین بار 20  سال پیش و برای 

بار دوم در سال میالدی جاری آن را در مجلس امریکا مطرح کرد.
منشأ تخریب ها

ریشه تخریب محیط زیست در فرآیند تکامل طبیعی از کجا، چگونه و کی شروع شده و از 
کجا تغذیه می شود؟ زمانی بشر با شیوه و فرهنگ کشاورزی و دامداری آشنایی نداشت. او غذای 
خود را آزادانه و با بهره گیری از گیاهان و درختان میوه در طبیعت گردآوری می کرد. س��پس یاد 
گرفت که می تواند با شکار کردن هم غذای خود را تهیه کند. ما در مدرسه آموختیم که پدید آمدن 
عصر کشاورزی و دامداری در واقع گامی به سوی متمدن شدن بود، اما امروزه بر این باور هستیم 
که این متمدن شدن با تخریب های متعدد زیست محیطی و اجتماعی همراه بوده است. ولی چرا 
و چگونه این روند عوض شد و اجداد طبیعت نشین ما شهرنشین شدند؟ چرا در روندی هستیم 
که بشریت طبیعت را به سوی تخریب کشانده و می کشاند؟ آیا می توان مسیر تکامل طبیعی را 
به س��وی تکاملی هشیارانه جهت داد به طوری که مانع این تخریب ها شد؟ و باالخره آن جهت 

هشیارانه چیست؟
نیاز روزافزون به انرژی از یک سو و آثار مخرب ناشی از مصرف سوخت های فسیلی از سوی 
دیگر، سبب شده تا متخصصان در سراسر جهان به خصوص کشورهای توسعه یافته برای حفظ 
آسمان آبی و زمین سبز دست به تالش های گسترده ای بزنند. بدین معنی که با وجود تردد انبوه 
وسایل نقلیه در راه های درون شهری و برون شهری و نیز فعالیت بی وقفه کارخانه های تولید مواد 
شیمیایی، تالش می شود محیط زیستی سالم و عاری از آلودگی ایجاد شود. اما چگونه می توان به 
این هدف دست یافت؟ این ایده با طرح شعار»از  طبیعت به طبیعت« و با تولید مواد انرژی زا از 
طریق چرخه طبیعی حیات به گونه ای که هیچ ماده زیان آوری )آالینده( به محیط زیست اضافه 
نشود ادامه دارد. برای دستیابی به این هدف، دانش جدید بیوفناوری در راستای تولید مواد با عنوان 
محصوالت بیولوژیکی در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است. این محصوالت، 
سوخت ها، مواد شیمیا یی و حتی مواد پایه پاره ای از محصوالت شیمیایی را شامل می شوند که 
از طریق خوراک قابل تجزیه و بازیافت هس��تند و با مواد واس��طه ای موجودات ذره بینی 
و میکرو اورگانیسم - که هردو آنها از طبیعت بهره مند می شوند- تأمین می شوند. برای مثال، 
محصوالت و زائدات کش��اورزی، خانگی، صنعتی و حتی پاره ای از زائدات صنایع نس��اجی را 
می توان از دسته منابع اولیه برای تولید سوخت  نام برد. از مهمترین محصوالت بیولوژیکی می توان 
به زیرگروه نفت بیولوژیکی و از این زیرگروه به سوخت های بیولوژیکی )سوخت های غیرفسیلی( 
اشاره کرد. تعداد طرح های تولید نفت بیولوژیکی که توسط شرکت های بزرگ نفتی اجرا شده به 
طرز چشمگیری رو  به  افزایش است. در واقع زیست توده )بیوماس( با صنایع نفت به  صورت 
زیربنایی تلفیق شده است. از مزایای قابل توجه این طرح ها استفاده از روش های پیشین تصفیه و 
توزیع )صنعت نفت( و حفظ مسائل زیست محیطی است، چرا که این نوع محصوالت قابل تجزیه 
هستند و دی اکسید کربنی که از مصرف این سوخت تولید  می شود بسیار کمتر از سوخت فسیلی 
است. عالوه بر این برای تولید این نوع سوخت ها از محصوالت و زائدات کشاورزی از جمله 
ذرت، چغندرقند و الیاف سلولزی استفاده می شود. استفاده از مواد زائد به  عنوان مواد اولیه در این 
صنعت، خود با از بین بردن این زائدات کارکرد   های مفیدی در حفظ محیط زیست دارد. برای مثال 
یکی از شرکت های سوئدی موسوم به اگرواتانول، اتانول بیولوژیکی )سوخت های بیولوژیکی( 
تولید می کند. این شرکت برای تأمین مواد اولیه تولیدات  خود یک زمین کشاورزی برای تولید 
غالت در کنار کارخانه ایجاد کرده است. شرکت های بزرگ نفتی مانند کانکو شل و شورون تکزاکو 
نیز به سوی تولید تجاری نفت بیولوژیکی روی  آورده اند. البته بسیاری از شرکت های نفتی دیگر نیز 
به این تجارت عالقه مند هستند و در این زمینه سرمایه گذاری هایی انجام داده اند. از سایر طرح های 
تولید محصوالت بیولوژیکی می توان به تولید پالستیک و اسید سیتریک بیولوژیکی نیز اشاره کرد.

رئیس کمیس��یون حمل و نقل، محیط زیس��ت و فناوری اطالعات ش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفهان تالش مضاعف مس��ئوالن برای کاهش میزان آلودگیهای زیست محیطی را 

خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان، مهندس ابوالفضل قربانی به 
آلودگیها و معلق بودن گرد و غبار در هوای این شهر اشاره کرد و گفت: براساس گزارشها 
و هش��دارهای مسئوالن محیط زیس��ت تعداد روزهای آلوده و نامناسب برای زندگی در 

شهر اصفهان افزایش یافته و میزان آالیندگی در این شهر از حد مجاز فراتر رفته است.
وی تدابی��ر الزم برای رفع آلودگیهای زیس��ت محیطی در ش��هر اصفهان را ضروری 
دانس��ت و از مسئوالن ذیربط خواست در س��الی که به عنوان سال همت مضاعف و کار 
مضاعف نامگذاری شده از هیچ تالشی برای کاهش میزان آلودگیهای زیست محیطی در 

شهر اصفهان دریغ نکنند.

   سعید سعدانی پور
سمی بودن نفت

تمام��ی محصوالت و ترکیبات نفت خام برای ارگانیزم های دریایی س��می هس��تند. 
ب��رای ارگانیزم ه��ای بالغ مقدار 1 تا 10 میلی گرم در لیت��ر ترکیبات نفتی محلول و برای 
ارگانیزم ه��ای ج��وان تر، مقدار 0/1 تا یک میلی گرم در لیتر این ترکیبات اثرات مهلک و 
کش��نده دارد. میزان حساسیت جانداران دریایی نس��بت به آلودگی ناشی از نفت متفاوت 
است. کاًل برخی ماهیها می توانند در صورت آلوده شدن آب، محل زندگی خود را تغییر 
دهن��د. همچنین پس��تانداران دریایی به عل��ت برخورداری از تحرک زی��اد و احتمال کم 
برخ��ورد با آلودگی نفتی کمتر صدمه می بینند. ام��ا گونه های کوچکتر جانداران دریایی 

دچار مشکالتی خواهند بود.
اثر آلودگی نفتی بر باکتریهای دریایی

به هنگام نشت نفت، ابتدا موجودات و گونه های کم مقاومت آسیب می بینند. ترکیبات 
نفتی عمومًا بر رش��د باکتری ها اثر می گذارند. آبهای نمک دار و ش��وری که تحت تأثیر 
هیدروکربن های نفتی قرار می گیرند با کاهش تعداد میکروارگانیزم ها مواجه می ش��وند. 
ام��ا در برخی موارد نیز افزایش هیدروکربن ها موجب افزایش برخی گونه ها و در نتیجه 
افزای��ش جمعیت میکروارگانیزم ها می ش��ود و در هر حال این امر بر رش��د باکتریها اثر 

می گذارد. افزایش این باکتری ها باعث تجزیه و تقطیر هیدروکربن ها می شوند.
اثر آلودگی نفتی بر پالنکتونهای دریایی

در مرحله اول در نقاطی که آلودگی به حد متوسط است، تمایل به افزایش زاد و ولد 
در پالنکتونه��ای گیاهی ب��ه وجود می آید که علت آن افزایش هیدروکربن های معدنی با 
ازت موجود در نفت و کم شدن جمعیت پالنکتونها است. بعد از مرحله اولیه نفت به ویژه 
وقتی که دارای ترکیبات معطر با نقطه جوش پایین باش��د به شدت برای پالنکتونها سمی 
است. عقیده کلی بر این است هرچند اجتماع طبیعی پالنکتونها تحت تأثیر عواقب وخیم 
تماس با نفت قرار می گیرند ولی به نظر می رس��د قدرت باالی تولیدمثل فیتوپالنکتونها 
باعث جبران و کاهش در کوتاه مدت می ش��ود. گزارشی که در مورد آلودگی آب دریای 
خ��زر و اثرات آن وجود دارد نش��ان می دهد، آلودگی باعث ح��ذف پالنکتونهای گیاهی 
از زنجیره غذایی دریاها می ش��ود. در نتیج��ه باعث کاهش ذخایر پالنکتونهای حیوانی و 
سرانجام در ذخایر شیالتی شده است. نفت با جریانهای باد جابه جا می شود و در اثر این 
جابه جایی یک تماس کوتاه بین نفت و ارگانیزم های دریایی برقرار می ش��ود. تماس 5 
دقیقه ای بین فیتو پالنکتونها و آب دریا با آلودگی 0/1 میلی لیتر در هر لیتر مازوت، باعث 
کاهش رشد و تکثیر این فیتوپالنکتون ها می شود. اثرات آلودگی بر زئوپالنکتونها، باعث 
فعالیت کمتر و کم ش��دن تعداد آنها می ش��ود. نفت و مشتقات نفتی در غلظت 10 میلی 
لیتر در هر لیتر قادر اس��ت تمام زئوپالنکتونها را در 24 س��اعت نابود کند. بیشترین اثرات 
آلودگی نفتی، در مورد موجودات کف دریا است. زیرا بخشی از نفت به صورت الیه ای 
در کف دریا قرار می گیرد. س��طح آب در فاصله کوتاهی پس از نشس��ت، عاری از نفت 
خواهد ش��د و در نتیجه ارگانیزم های پوش��ش دار از اثرات آلودگی نفتی تا حدی مصون 
خواهند بود. اما موجودات س��اکن کف دریا و ناحیه بنتیک ناگزیرند محیط نفتی را سالها 
تحمل کنند. نواحی میان قس��مت های جزر و مدی نیز به دلیل ضربه امواج پاک خواهند 

شد. زدوده شدن کامل آلودگی از کف دریا ممکن است تا چند دهه به طول بی انجامد.
اثر آلودگی نفتی بر ماهی ها

به نظر می رس��د که ماهی های به خصوصی قادر به استش��مام نفت در نواحی آلوده 
باش��ند که به این ترتیب از نزدیک ش��دن به آن خودداری می کنند. اثرات طوالنی مدت 
نفت بر اجتماعات ماهی ها، عواقب کشنده ای مانند تغییر رفتار و شکل مهاجرت و میزان 

زاد و ولد آنها دارد. 
بررس��ی ها در مورد آلودگی آبها در اثر حادثه نفتکش توری کانیون نش��ان داده است 
که حتی اگر ماهی های بالغ توانسته باشند از نواحی آلوده دور شوند بین 50 تا 90 درصد 

تخم ماهی های دریایی از بین رفته و نوزادان آنها نیز ناپدید شده اند.
اثرات آلودگی بر ماهیگیری و شیالت

آلودگی نفتی در زمینه های مختلف و یا از طرق مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم 
بر ماهیگیری و ش��یالت، لطمه وارد می آورد و یا با از بین بردن ماهی ها و یا موجوداتی 
ک��ه ماهی از آنها تغذیه می کند در میزان صید، کاهش به وجود می آورد و با آلوده کردن 
محیط زیست یعنی آب دریا، فعالیت صیادی و ماهیگیری را مشکل و غیرممکن می سازد. 
مطالعات انجام شده در دریای سیاه نشان داده اند که نفت و مشتقات آن در غلظتی معادل 

0/001 میلی لیتر در هر لیتر ماده نفتی، موجب مرگ پالنکتونها می شود. 
کاهش در میزان صید بر اثر آلودگی نیز ممکن است به علت تأثیر مواد نفتی بر الگوی 
زیس��ت و عادات غذایی ماهی ها و سایر موجودات آبزی که آزادانه در آب شنا می کنند 
ب��ه وجود آید. آبهای آغش��ته به م��واد نفتی، فعالیت صی��ادی واردات صید را تحت تأثیر 
نامطلوب خود قرار می دهند. تورهای صیادی در مناطق آلوده به نفت وس��یع نیس��ت، اما 
وجود لکه ها یا تجمع مواد س��رطان زا در اندام ماهیان از مس��ائل جدی و مهمی است که 

ناشی از آلودگی نفتی است.

امروزه بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت 
دنی��ا که عموم��اً در کش��ورهای آفریقایی و 
آسیایی فقیر و در حال توسعه زندگی می کنند، 
از دسترس��ی به آب بهداشتی و سالم محروم 
هس��تند. به عالوه همه ساله 2/2 میلیون نفر 
که بخش اعظمی از آنها را کودکان تش��کیل 
می دهند، به دلیل بیماری های ناشی از مصرف 
آب آلوده نظیر وبا، اس��هال خونی، تیفوس و 
یا کرم ها و انگل ه��ای روده ای، جان خود را 
از دس��ت می دهند. این در حالی اس��ت که 
بودجه نظامی کشورهای دنیا به 1/2 تریلیون 
دالر می رس��د و ظرف یک دوره 10 ساله و 
با اختصاص 5 درصد از این مبلغ ، می توان از 
مرگ این انس��ان ها جلوگیری کرد. در دنیای 
سرش��ار از فس��اد و فقر و در عصر پرستش 
بت های پول، س��ودجویی، ش��هرت طلبی و 
مصرف گرایی متظاهرانه، زمان آن فرا نرسیده 
است که گامی در جهت تقسیم مجدد ثروت 
جهانی و کاستن از بودجه های جنگ افروزی 
برداش��ته ش��ود؟ بیش از یک میلیارد نفر از 
مردم کره خاکی مجبور هس��تند از آب های 
آلوده بنوش��ند و در دهه گذشته نیز، حداقل 
22 میلی��ون نفر به دلیل مصرف این آب های 
غیربهداش��تی جان س��پرده اند و اگر درصد 
اندک��ی از کل هزینه ه��ای بخش نظامی دنیا 
برای تهیه آب بهداش��تی آنان صرف ش��ود، 
هم��ه زنده می ماندند، اما چ��را چنین اتفاقی 
روی نمی ده��د؟ اکث��ر دولت ه��ای دنیا، به 
ویژه دولت های ثروتمن��د، ترجیح می دهند 
که ب��ا خرید تس��لیحات نظامی متن��وع، به 
قتل عام انسان ها دس��ت بزنند و گامی برای 
س��اخت تجهیزات تهیه آب بهداشتی برای 
زندگی س��یاهان و رنگین پوستان کشورهای 
فقیر برندارند.ابر ثروتمندان، ابرش��رکت ها و 
ملت های مرفه، بر جهان امروز سلطه ای تمام 
عیار دارند. آنان بت های ساختگی شهرت طلبی 
، پول ، سودجویی و مصرف گرایی متظاهرانه 
را می پرستند. عشق، محبت، عاطفه و همدلی 
انسانی نیز در این دنیای بی احساس و بی رحم 
بازاره��ای آزاد و بازاره��ای اوراق به��ادار، 
عمیقاً در انزوا قرار گرفته اس��ت. ثروتمندان 
غول پیکر، بهای هر چیزی را می دانند، اما از 
ارزش هیچ چیز مطلع نیس��تند. از نگاه آنان، 
مردم همانند بشکه های نفت و یا کیسه های 
ذرت، تنها یک کاالی قابل معامله هس��تند. 
نیازهای انسانی اهمیتی ندارند، پول همه چیز 
است و تا زمانی که فقرا از داشتن آن محروم 
باش��ند، باید در فالکت زندگی کنند. صدها 
میلیون زن، مرد ، کودک و پیر غیرسفیدپوست 
دنیا، باید به نوشیدن آبی گل آلود و متعفن تن 
دهن��د که اگر مرفهان و ثروتمندان بخواهند، 
این ش��رایط اس��فناک تغییر خواه��د یافت. 
کودکان بی گناه کشورهای فقیر، در حالی همه 
روزه جان خود را به دلیل نوش��یدن آب های 

ناسالم از دس��ت می دهند که دنیای مرفه، به 
این شرایط هیچ توجهی ندارد. تنها کسی که 
باید سرزنش شود، ما مردم کشورهای توسعه 
یافته هستیم. ما زمینه طمع ورزی بیش از پیش 
ثروتمن��دان را فراهم کرده ایم. ما دولت هایی 
را به قدرت می رس��انیم که در زمانی بس��یار 
کوتاه، میلیاردها دالر بودجه را صرف جنگ 
 های��ی غیراخالقی و غی��ر قانونی می کنند. 
م��ا می توانی��م زمینه کاه��ش بودجه نظامی 
دولت هایمان و اختصاص بخش��ی از آن را 
جهت تأمین یک حق بنیادین انسان ها یعنی 
دسترسی آسان به آبی سالم و بهداشتی فراهم 
آوریم. دولت کنونی حاکم بر انگلس��تان، در 
صورت مرگ یک شهروندش بر اثر مصرف 
آب آلوده، به سرعت به صحنه می آید؛ اما چرا 
ما مرگ  دیگران را بدین راحتی می پذیریم؟ 
آیا میان انسان هایی که در نقاط مختلف دنیا 
زندگی می کنن��د، از لحاظ هویت انس��انی، 
تفاوتی وجود دارد؟ و آیا همه اعضای خانواده 
بش��ریت، از ارزشی برابر برخوردار نیستند؟ 
پاسخ این پرسش ها منفی است، زیرا در غیر 
این صورت، زمینه اقدامی بین المللی در جهت 
از بین بردن شرایط شرم آور مصرف آب های 
آلوده فراهم می آم��د. نایک ادمانز از اعضای 
مؤسسه خیریه »WaterAid « خاطرنشان 
کرد: در 18 سال نخست قرن بیست و یکم، 
حداقل 1/1 میلیارد نفر با عدم دسترس��ی به 
آب سالم و بهداش��تی روبه رو خواهند بود.
تا پی��ش از پایان آن روز، هم��ه روزه 5000 
کودک جان خود را از دس��ت خواهند داد و 
تا روز بعد و برای همیش��ه، 10/000 کودک، 
پ��در و م��ادر خویش را در س��وگ خواهند 
نش��اند. در قرن بیس��ت و یکم که ما آن را با 
جار و جنجال ها و شعارهای رنگارنگی آغاز 
کرده ایم، در هر س��ال 2/2 میلیون انس��ان که 
1/8 میلیون نفر آنه��ا کودک خواهند بود، به 
دلی��ل ابتال به بیماری های ناش��ی از مصرف 
آب آل��وده، جان خود را از دس��ت می دهند. 
نکت��ه تأس��ف آور دیگر اینک��ه، 2/6 میلیارد 
نفر از دسترس��ی به امکانات توالت ایمن و 
بهداشتی محروم هستند. آنان از گودال هایی 
حفر شده در زمین که زمینه ایجاد بیماری های 
مختلفی را فراهم می آورد، استفاده می کنند. 
ای��ن فضوالت انس��انی، ب��ا ورود به اعماق 
خاک، آب های زیرزمین��ی را که منبع تأمین 
آب چاه ها و رودها اس��ت، آلوده می کنند و 
آب مورد استفاده جهت استحمام، نوشیدن، 
شستش��و و صید ماهی این مردم فقیر نیز از 
همین دو منبع تأمین می ش��ود. مصرف ساده 
آبی گوارا، سالم و در دسترس که برای همه 
مردم کشورهای غربی فراهم است، برای یک 
شش��م ساکنان کره خاکی به ویژه شهروندان 
آس��یایی و آفریقایی، تنها یک آرزوی دور و 
دراز اس��ت.صدها میلیون انسان فقیر باید با 

طی ک��ردن مس��افت هایی طوالنی و صرف 
زمانی چند س��اعته، آبی سرش��ار از عوامل 
بیم��اری زا و بدبو و بدطعم را تهیه کنند، هر 
چند مصرف آن عموماً به بروز بیماری هایی 
نظیر تیفوس، اس��هال خونی، وبا و به وجود 
آمدن کرم ها و انگل های روده ای می انجامد. 
فقدان دسترس��ی به آب س��الم، ب��ر زندگی 
س��اکنان مناطق حاش��یه ای که عموماً شامل 
اقلیت های نژادی و قبیله ای اس��ت، تأثیراتی 
بس��یار ناگوارتر و فاجعه آمیزتر دارد؛ چراکه 
ممکن است، دسترسی آنان به آبی بهداشتی، 
محدود شده و یا قیمت  زیادی برای آن تعیین 
شده باشد.ساخت تعدادی از زیرساخت های 
گردشگری در کش��ورهای در حال توسعه، 
نظیر هتل ه��ای بزرگ و زمین های گلف هم 
به محدود ش��دن آب در دسترس مردم این 
مناطق می انجامد، چرا که تأمین آب مورد نیاز 
این تأسیسات، باعث ایجاد بحران هایی نظیر 
خشک شدن آب چاه های پیرامونی می شود. 
کمبود آب و فق��دان منابع مالی الزم جهت 
برطرف کردن این معضل، در پاره ای موارد، با 
در پیش گرفتن سیاست های خصوصی سازی 
از سوی دولت ها، حتی بدتر از قبل نیز شده 
اس��ت. زیرا پیمانکاران این تأسیسات تالش 
می کنند که تأمین آب مناطق مرفه نشین و نه 
مناطق حاش��یه ای را در دستور کار خود قرار 
دهند. از سوی دیگر، در سایه گرمای جهانی، 
افزایش جمعیت شهرنشین و بروز جنگ های 
مختلف، معضل دسترسی به منابع آب سالم و 
بهداشتی، روز به روز با دشواری های بیشتری 
روبه رو می ش��ود. نمونه ای از این بحران های 
و  در کش��مکش ها  می ت��وان  را  نوظه��ور 
درگیری های به وجود آمده میان اسرائیلی ها 
و فلس��طینی ها بر سر تقس��یم آب رود اردن 
مش��اهده کرد؛ چ��را که دول��ت تل آویو، با 
برداش��ت زیاد آب این رود، عماًل ساکنان 
کرانه غربی را با کمبود آب مورد نیاز خود 
مواجه کرده است.چگونه می توان پذیرفت 
در دنیای��ی سرش��ار از ث��روت و امکانات، 
میلیارده��ا انس��ان همچن��ان در تأمین یک 
نیاز ابتدایی زندگی خود یعنی آب س��الم، 
ناتوان باش��ند؟بی تردید زمان آن فرا رسیده 
که اقدامی جهانی در جهت تقس��یم مجدد 
ثروت جهانی در می��ان مردم گیتی و تغییر 
س��رمایه گذاری های انجام ش��ده، از بخش 
تس��لیحات نظامی و جنگ افروزی به ایجاد 
پروژه ه��ای توس��عه ای در جه��ت تأمی��ن 
سالمت پایدار و ایجاد یک زندگی سالم، به 
ویژه در مسیر تدارک آبی سالم و بهداشتی 
صورت گیرد. آیا این ضرورت، بیش از هر 
زمان دیگری حس نمی ش��ود؟ داشتن آب 
سالم و بهداشتی، یک حق انسانی است. به 
همین دلیل، ما باید آب و نه جنگ را برای 

مردم دنیا به ارمغان آوریم.

شکی نیست که طی س��الیان گذشته، 
انس��ان ها با بی مباالتی و سهل انگاری از 
یکس��و و از س��وی دیگر توجه به رفاه و 
ساخت وسایل جدید، با تولید دی اکسید کربن 
و گازه��ای گلخان��ه ای، محیط زیس��ت 

اطرافشان را به نابودی کشانده اند. 
اما س��ؤال این اس��ت که چه کس��ان 
دیگری تولیدکننده دی اکسیدکربن بودند؟ 
بخش نس��بتًا کوچکی از دی اکسید کربن 
وارد ش��ده به جو زمین توسط انسان ها یا 
دس��تگاه هایی که آنها ساخته اند، نبوده و 
طبق تحقیقات صورت گرفته، فوران های 
آتشفش��انی که با خ��ود گوگرد و گازهای 
س��می به همراه داش��ته، از دیگ��ر عوامل 

تأثیرگذار بوده اند. 
ب��ا همه اینها برخ��ی در کمال تعجب 
به دنبال بررس��ی تئوری تازه ای هس��تند 
که تأثیر فوران های آتشفشانی بر گازهای 

گلخانه ای را بررسی می کند. 
»اس��تیو ش��لمر« محقق س��اکن لندن، 
عقیده دارد دی اکس��ید کربن تولید ش��ده 
توسط انسان ها، همانند یک قطره آب در 
برابر لیوانی پر از آب اس��ت که تأثیری بر 
آن ندارد! اما شواهد و آمارهای علمی چیز 

دیگری نشان می دهد. 
با این حال به نظر می آید دانش��مندان 
خی��ال ندارند کمی ب��ه عق��ب بازگردند 
و به بررس��ی ش��واهد و م��دارک قدیمی 
بپردازن��د اما طبق نقش��ه ب��رداری هایی که 
س��ازمان ایاالت متحده انجام داده، تمامی 
آتشفش��ان های موج��ود و فعال چه روی 
زمین و چه زیر آب اقیانوس ها، س��الیانه 
200 میلی��ون تن دی اکس��ید کربن به جو 
زمین وارد می کنند و این در حالی اس��ت 
که طب��ق تحقیقات انجام گرفته از س��وی 
س��ازمان کنترل ه��وا در ای��االت متحده، 
این مقدار ب��رای خودروها و کارخانجات 
24 میلیارد تن اس��ت! این اع��داد و ارقام 
نش��ان می دهد که آتشفش��ان ها در برابر 
دی اکس��ید کربن تولید شده توسط بشر، 
س��هم بس��یار ناچیزی دارند و ش��اید این 

مقدار حتی به یک درصد هم نرسد. 
یک��ی از دالی��ل کم جل��وه دادن تأثیر 
مخرب بش��ر در تولید دی اکسید کربن و 
س��پس گازهای گلخانه ای، آن اس��ت که 
سطح دی اکسید کربن موجود در اتمسفر 

توسط ایس��تگاه های مرکز کنترل آلودگی 
هوا اندازه گیری می شود. 

روزنامه ن��گاری ک����ه در حیط����ه 
محیط زیست فعالیت دارد در این خصوص 
می گوی��د: »اگ��ر ای��ن مس��أله صحی��ح 
باش��د که فوران های آتشفش��انی بیش از 
دی اکس��ید کربن های تولید شده توسط 
بش��ر بر گازه��ای گلخان��ه ای تأثیرگذار 
هستند، پس باید در مناطقی که دی اکسید کربن 
بیشتر در جو آن اس��ت، تکه های گوگرد 

در هوا به راحتی یافت شود!« 
از ای��ن گذش��ته برخ��ی دانش��مندان 
معتقدن��د، فورانه��ای فرام��وش نش��دنی 
آتشفش��انی در س��ال های 1980 و 1991 
در »سنت هلن« و »پیناتوبو« در یک مقطع 
زمانی کوتاه تأثی��ر عمیقی بر خنک کردن 
)و نه گرم کردن( هوای زمین داشت، زیرا 
ذره های خاکستر و مواد دیگر معلق شده 
در اتمسفر س��بب آن می شد که انرژی و 
گرمای منتشر ش��ده از خورشید مجدداً به 
سمت جو انعکاس داده شود. به این دلیل 
با بره��م خوردن موازنه ان��رژی، زمین از 

حالت عادی سردتر می شود. 
So هنگامی که به اس��ید س��ولفوریک 
مبدل و در اتمسفر داغ می شود، می تواند 
در یک پروس��ه طوالنی زمانی و البته بعد 
از یک فوران آتشفشانی بر سرد شدن هوا 
تأثی��ر بگذارد. از طرفی دیگر دانش��مندان 
س��ال  آتشفش��انی  فوران های  می گویند 

1991 در فیلیپین به میزان 5 درصد بر سرد 
ش��دن کره زمین تأثیرگذار ب��وده که البته 
افزای��ش گازهای گلخانه ای س��بب بروز 
سیل در ساحل اکوادور و پرو در امریکای 
جنوبی در دوره زمانی بین سال های 1991 
تا 1993 شد و هوا را گرم تر کرده، میزان 

تأثیر این کاهش دما را کم رنگ تر کرد. 
بریتانیای��ی   س��ال گذش��ته محقق��ان 
مقاله ای را منتش��ر کردند که ب��ر پایه آن 
نش��ان داده می ش��د تحرکات آتشفشانی 
بر آب ش��دن یخ ه��ای قط��ب، تأثیر منفی 
داش��ته اند. در کنار این گفته ها و آمارهای 
علمی دو تن از افراد س��ازمان حفاظت از 
قطب جنوب در انگلس��تان بر این باورند 
که فعالیت های آتشفش��انی طی چند دهه 
گذش��ته بر پایین آمدن سطح یخ ها و باال 
رفتن س��طح آب اقیانوس ها مؤثر بوده و 
یکی از بزرگ ترین مس��ائلی که س��بب به 
صدا درآمدن زنگ خطر برای بش��ر شده، 
ب��اال رفتن دم��ای زمین و گرم ش��دن هوا 
اس��ت؛ که انس��ان ها را وادار کرده کمی 
به گذش��ته بازگردن��د و به ج��ای مقصر 
دانس��تن فعالیت های آتشفشانی، خود را 
بیش از سایر عوامل محیطی مقصر بدانند. 
آنچه مس��لم است عوامل طبیعی و زیست 
محیط��ی در تعدیل چرخه های زیس��تی 
نقشی پررنگ دارند و این انسان و  عوامل 
انسانی است که این چرخه متعادل را برهم 

زده است.

آيا آتشفشان ها محیط زيست
 را نابود مي کنند؟!

هشدار دانشمندان امریکایي
لکه نفتي خليج مکزیك 

به اروپا و قطب شمال مي رسد

ریشه یابی تخریب محيط زیست

تالش بيشتر مسئوالن ذیربط برای کاهش 
آلودگيهای زیست محيطی

اثرات آلودگی نفتی بر محيط زیست دریایی

نياز دنيای امروز، آب است، نه جنگ

رسمًا اعالم شد:
ایران فقط 900 پلنگ دارد

صبا ص��راف: مع��اون محیط 
طبیع��ی س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت به نقل از اتحادیه جهانی 
پلنگ های  حیات وحش ش��مار 
باقی مان��ده ای��ران را 900 قالده 

اعالم کرد. 
به گزارش خبرگزاری محیط 
زیست ایران اعالم این آمار از آن 

جه��ت اهمی��ت دارد که تا کنون در آمارهای رس��می و حتی متون تحقیقاتی ش��مار 
پلنگ های ایران بالغ بر 3000 قالده برآورد شده است. 

بر اس��اس این گزارش، دکتر محمد باقر صدوق گفت: س��ازمان محیط زیس��ت 
آمارگیری کرده اس��ت و درحال حاضر آمار گونه های جانوری سال 88 را تهیه کرده 

است.
صدوق با اش��اره به سختی سرش��ماری گربه س��انان گفت: با توجه به مطالعات 
صورت گرفته در سال 88 آمار میش، گوزن، آهو و دیگر جانوارن در سازمان موجود 

است اما در حال حاضر در مورد گربه سانان کمی با مشکل مواجه هستیم. 
به گفته وی همچنان از س��وی س��ازمان محیط زیس��ت آمار دقیقی در مورد گربه 

سانان ارائه نشده است. 
معاون محیط طبیعی و تنوع زیس��تی س��ازمان محیط زیست با اشاره به آمار اعالم 
ش��ده از س��وی اتحادیه جهانی حفاظت حیات وحش در مورد این آمارگیری گفت: 
این آمارگیری از طریق مش��اهده مس��تقیم که از بهترین روش های سرشماری است، 

صورت گرفته است.
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محیط زیست
زمین من



امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان 
با اب��راز تمایل ب��ه ادامه حض��ور در این 
تی��م گفت: فصل آینده حت��ی اگر واعظی 
آشتیانی هم در اس��تقالل نباشد و فتح اهلل 
زاده، قری��ب ی��ا هر فرد دیگ��ری بیاید به 
این تیم برنمی گردم و اگر هم پیش��نهادی 
نداش��ته باش��م کش��اورزی می کنم! وی 

افزود: اگر می خواس��تم در استقالل بمانم 
سال گذشته در این تیم می ماندم و در این 
تیم مربیگری نخواه��م کرد وی ادامه داد: 
حت��ی اگر با تیمی هم ق��رارداد امضا نکنم 
ی��ک فصل بی��رون می مانم و اس��تراحت 
می کن��م و اگر قراردادی نداش��ته باش��م 

کشاورزی می کنم! 

فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( جمعه تولد 
صد و شش سالگی اش را جشن گرفت، در 
حالی که در کمتر از سه هفته به اولین میزبانی 
ق��اره آفریقا در جام جهانی فوتبال باقی مانده 
این تولد بس��یار ویژه و خاص بود. اولین مقر 
هیأت رئیسه فیفا در پشت ساختمان اتحادیه 
ورزش فرانس��ه در پاری��س در 21 می 1904 
تأسیس ش��د. قرارداد تأسیس این مقر توسط 
نمایندگانی از فرانسه، بلژیک، دانمارک، هلند، 
اسپانیا، سوئد و سوئیس به امضا رسید. دو روز 
بعد این سازمان نوپا اولین نشستش را برگزار 
کرد، در این نشست رابرت گوئرین فرانسوی 

به عنوان رئیس فیفا، ویکتور اشنایدر سوئیسی 
و کارل آنتون ویلهیم هیرشمان هلندی به عنوان 
نایب رئیسان فیفا، لوئیس موینگاس بلژیکی و 
دستیار او لودویک سیلو دانمارکی به عنوان دبیر 
و خزانه دار فیفا، انتخاب شدند. از آن پس فیفا 
گسترشی فراتر از تصور داشت و از پاریس به 
زوریخ انتقال یافت و در می 2006 در کشور 
سوئیس از سوننبرگ به استراس به فاصله بسیار 
نزدیکی با باغ وحش زوریخ انتقال یافت. روز 
س��ه شنبه 29 می 2007، درست قبل از پنجاه 
و هفتمین نشست فیفا مقر جدید فیفا رسمًا 

افتتاح شد.

علی دایی س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس 
گفت: در فوتبال ایران همه چیزمان تنها حرف 
زدن است. وی درباره بازی برگشت تیم فوتبال 
پرسپولیس مقابل گسترش فوالد تبریز در فینال 
جام حذفی گفت: قطعاً ش��رایط این مسابقه 
با ب��ازی رفت متفاوت خواهد بود. ما پس از 
بازی رفت نسبت به این تیم شناخت بیشتری 
پی��دا کردی��م و در بازی برگش��ت، عملکرد 
بهتری خواهیم داشت. مطمئن هستم ما مقابل 
100هزار تماش��اگر پرسپولیسی، این فینال را 
برگ��زار کرده و امیدوارم در پایان آن جش��ن 
قهرمانی را بگیریم. می دانم مشکل خاصی در 
برگزاری بازی برگش��ت پیش نخواهد آمد و 
از این حیث به هیچ وجه شبیه به بازی رفت 
در ورزش��گاه یادگار امام )ره( تبریز نخواهد 
بود. وي گفت: واقعاً ش��رایط خوبی در تبریز 
نداش��تیم. تعجب من از آن اس��ت مسئوالن، 
پرتاب سنگ به سمت نیمکت تیم ما و کنار 
زمین مسابقه را تکذیب کردند. مگر می شود 
پرتاب سنگ هایی به چنان بزرگی را تکذیب 
کرد؟ در هر جای دنیا چنین شرایطی بود، بازی 
را قط��ع کرده و پ��س از آن درباره نتیجه اش 

حکم صادر می کردند؛ اما متأسفانه با پرتاب 
سنگ و به وجود آمدن شرایط بسیار بد برای 
من و دیگر مربیان و بازیکنان، بازی که تعطیل 
نش��د هیچ، مسئوالن هم این اقدام را تکذیب 
کردند. متأس��فانه در فوتب��ال ما همه چیزمان 
همین است و فقط حرف می زنیم. اصاًل دنبال 
جبران ضعف ها و کاستی ها نیستیم. دایی با 
تبریک به تیم سپاهان برای قهرمانی در لیگ 
برتر، تصریح کرد: تیم ما در آن مسابقه الیق 
برد بود زیرا فرصت های گلزنی زیادی را از 
دست دادیم. ضمن اینکه داور مدیریت الزم 
را بر بازی نداشت و در اکثر صحنه ها به سود 
تیم سپاهان س��وت زد. داور حتی نگذاشت 
ضربه ایستگاهی ما در دقیقه پایانی بازی زده 
شود و خیلی زود سوت پایان را به صدا در 
آورد.  دایی افزود: س��پاهان با تمام قوا به 
مصاف ما آمده بود، پس این بازی برایشان 
اهمیت داش��ت. من معتقدم قهرمانی لیگ 
امس��ال واقعًا حق سپاهان بود زیرا این تیم 
در اواس��ط فص��ل امتی��ازات خوبی جمع 
کرد و حتی نگذاش��ت کار به دیدار پایانی 

بکشد. 

پیشکسوت فوتبال کش��ورمان گفت: لیگ 
نهم به همه کارشناس��ان فوتب��ال ثابت کرد 
که الگوی فوتبال ای��ران برای تغییر مربیان، 
کشورهای عربی است. حسن روشن افزود: 
به دلی��ل حضور مدی��ران غیرورزش��ی در 
باش��گاه های کشور و تفکر نتیجه گرایی در 
میان آنان، تغییر گس��ترده مربیان نیز به یک 
الگو در فوتبال کشورمان تبدیل شده است. 
وی ادامه داد: متأس��فانه مدیران غیرورزشی 
به دلیل ع��دم آگاهی از علم فوتبال در اوایل 
فصل بدون هیچ برنام��ه و تفکری و تنها با 
فش��ار دالالن، مربیانی را جذب می کنند که 
بعد از چند بازی ب��رای حفظ جایگاه خود 
مجبور به تغییر آنها می شوند. روشن با اشاره 
به اینکه برخوردهای س��لیقه ای مدیران در 

لیگ نهم باعث افت فوتبال ایران شد، گفت: 
برای فوتبال با سابقه و پرافتخار ایران بسیار 
زشت است که دو باشگاه آن در طول فصل 
10 سرمربی را استخدام کنند. روشن با اشاره 
به اینکه لیگ نهم با نظم برگزار شد اما جذاب 
نبود، گف��ت: در صدر جدول به دلیل فاصله 
زیاد امتیازها رقابتی بین تیم ها وجود نداشت، 
اما تیم های انتهای جدول��ی برای ماندن در 

لیگ رقابت جذابی با یکدیگر داشتند.
وی خاطرنش��ان کرد: یک��ی از ضعف های 
لیگ ایران پرحاش��یه بودن آن است و تیم ها 
بیشتر به جای پرداختن به مسائل فنی به دنبال 
حاشیه سازی و اعتراض به تصمیمات داور 
هستند. وی با تمجید از عملکرد داوران گفت: 
خوشبختانه داوری ما پیشرفت خوبی کرده 

است و عملکرد آنها در لیگ نهم قابل قبول 
بود. روشن در خصوص پدیده های لیگ نهم 
تصریح کرد: متأسفانه لیگ نهم بازیکن پدیده 
نداش��ت و با ادامه پیدا ک��ردن این وضعیت 
نباید به آینده تیم ملی امیدوار باشیم. وی در 
خص��وص روی آوردن ب��ه مربیان جوان در 
لیگ نهم اظهار داشت: متأسفانه مربیان ایرانی 
همه زیر نظر یک مدرس درجه سوم خارجی 
در کشور تعلیم می بینند و تمامی آنها با یک 

تاکتیک آشنا می شوند.
  وی تأکی��د کرد: با کمی دقت مش��اهده 
خواهیم کرد که اکثر تیم های ایران شبیه 
به هم بازی می کنند و با ادامه این روند، 
 آینده روش��نی ب��رای فوتبال کش��ورمان 

نمی توان متصور بود.

اولین میزبانی
این برای نخس��تین بار اس��ت که یک کشور 
آفریقای��ی میزبان بزرگترین رویداد ورزش��ی 
جهان می شود و از این بابت آفریقایی ها حق 
دارند که این روزها خوشحال ترین مردم دنیا 
باش��ند. مردمی که حاال می توانند به واسطه 
فوتبال و جام جهانی یکبار دیگر قدرت خود 
را به جهان نشان دهند. این روزها از آفریقای 
جنوبی خبر می رسد که همه مردم و مسئوالن 
برای برگزاری یکی از بهترین ادوار جام جهانی 
عزم خود را جزم کرده اند و می خواهند ثابت 

کنند که بیهوده تقاضای میزبانی نکرده بودند.
درباره آفریقای جنوبی

جنوبی ترین کش��ور ق��اره آفریقا با جمعیتی 
حدود 45 میلیون نفر، بیست و چهارمین کشور 

جهان به لحاظ جمعیت است.
حدود 77/6 درصد مردم آفریقا، سیاهپوست و 
بقیه سفید، زرد و سرخپوست هستند. حکومت 
آفریقای جنوبی حکومت جمهوری چند حزبی 
است و به دلیل جاذبه های گردشگری یکی 
از اصلی ترین مقاصد جهانگردان به حساب 

می آید.
تفاوت ساعت

طول پرواز از تهران تا ژوهانسبورگ حدود 12 
ساعت است، که این زمان شامل زمان توقف 
در کشورهای امارات و یا دوحه نیست. ساعت 
در آفریقای جنوبی چیزی حدود 2 ساعت از 
ایران عقب تر اس��ت، که این مس��أله باعث 
می شود تا پوش��ش خبری بازیها در ایران با 

سهولت بیشتری انجام پذیرد.
نحوه انتخاب میزبان

پس از اعالم فدراس��یون جهان��ی فوتبال  
FIFA مبن��ی ب��ر انتخ��اب یک کش��ور 
آفریقای��ی برای میزبانی جام جهانی 2010 
پنج کش��ور آفریقایی آمادگی خود را برای 
میزبانی این بازیها اعالم کردند، که از بین 

پنج کشور، 2 کش��ور درخواست میزبانی 
مش��ترک رقابتها را تسلیم فیفا کرده بودند، 
این 5 کشور عبارت بودند از مصر، مراکش، 
آفریقای جنوبی، لیب��ی، تونس به صورت 
مشترک که در پایان نیز آفریقای جنوبی با 
14 رأی موافق توانست میزبانی بزرگترین 
روی��داد فوتبالی جهان را به دس��ت آورد. 
بعد از آفریقای جنوبی، مراکش با 10 رأی 

موافق قرار گرفت.
سمبل بازیها

سمبل بازیهای جام جهانی 2010 یک شیر 
ایس��تاده با موهای س��بز رنگ است که در 
دست راست خود یک توپ فوتبال دارد. 
نام این شیر »زاکومی« است. این سمبل و نام 
از سوی کمیته برگزاری رقابتهای جام جهانی 

آفریقای جنوبی انتخاب شده است.
»زا« نام اختصاری آفریقای جنوبی و »کومی« 
)KUMI( در زبان رس��می کشور آفریقای 

جنوبی به معنای عدد 10 است.
آماده باش

کش��ور آفریقای جنوبی این روزها به حالت 
آماده باش درآمده اس��ت. حضور عالقمندان 
به فوتبال و طرف��داران 32 تیم حاضر در این 
رقابتها آفریقا را از هر زمان دیگری شلوغ تر 
کرده است. هتل ها، رستوران ها، سیستم نقلیه 
و... در ح��ال حاضر این آمادگی را دارد که در 
مقابل خیل عالقمندان به فوتبال میزبان خوبی 

برای آنها باشد.

سرمربی تیم فوتبال چلسی اعالم کرد: برای 
تقویت خط حمله تیم خود، خواهان حضور 
کاکا بازیکن تیم ملی برزیل در استمفوردبریج 
اس��ت. به گزارش ایرنا، مس��ئوالن باش��گاه 
چلس��ی برای خرید کاکا پیش��نهاد مناسبی 
را ب��ه مقامات رئ��ال مادرید ارائ��ه کرده اند. 
به احتمال زیاد این س��تاره برزیلی در فصل 
آینده برای آبی های لندنی بازی خواهد کرد. 
کارلو آنجلوتی س��رمربی ایتالیایی چلس��ی 
عالقه زیادی به س��بک ب��ازی کاکا دارد و از 
رومان آبراموویچ مالک سرمایه دار و روسی 
تبار چلس��ی خواس��ته به هر طریق ممکن 
س��تاره رئال مادرید را به چلسی بیاورد. کاکا 

که تابس��تان سال گذشته از تیم آث میالن به 
رئال مادرید پیوس��ت هرگز نتوانست فروغ 
گذشته را در جمع مادریدی ها داشته باشد 
و به همی��ن دلیل نارضایتی این بازیکن از 
حضور در مادرید دیده می شود. کاکا برای 
بازی در چلسی ابراز تمایل کرده و منتظر 
نظر مقامات رئال ماردید به پیشنهاد سران 
باش��گاه چلس��ی اس��ت. آنجلوتی و کاکا 
زمانی در آث میالن با یکدیگر کار کرده اند 
و ارتباط بسیار خوبی با یکدیگر دارند، به 
همین دلیل س��رمربی ایتالیایی برای تکرار 
خاطرات خ��وش گذش��ته می خواهد بار 

دیگر کاکا را به تیم خود بیاورد.

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری، با 
تأکید بر ظرفیت های آبی این اس��تان گفت: 
چهارمحال و بختیاری بای��د به عنوان قطب 
ورزش��های آب��ی و اس��کی در ایران باش��د. 
به گ��زارش ایرنا، علی اصغر عنابس��تانی در 
پای��ان رقابته��ای قایقرانی اس��اللوم ایران در 
 کنار پل زمانخان زاینده رود س��امان در جمع 
ملی پوشان آبهای خروشان تصریح کرد: ظرفیت 
رودخانه ها و آبهای پشت سدها می تواند این 
استان را به یکی از بهترین قطب های قایقرانی 
و رشته های آبی در کشور تبدیل کند. به گفته 
وی، وج��ود دو رودخانه بزرگ زاینده رود و 
کارون از قابلیت های مهم ورزش��های آبی و 
گردشگری این استان است که به این پتانسیل 
کمتر توجه شده است. به گفته وی، شرکت ها 
و کارخانجاتی که از منابع این استان بهره مند 

ش��ده اند باید در امر ورزش سرمایه گذاری 
کنند. استاندار چهارمحال و بختیاری، با اشاره 
به راهبرد عدالت محورانه دولت دهم گفت: 
دولت نگاه ویژه ای به ورزش اس��تانها دارد و 
در این زمین��ه نیز گامها و تصمیمات بزرگی 
گرفته است. مدیرکل تربیت بدنی چهارمحال 
و بختیاری نیز گفت: این اس��تان در آینده به 
قطب ورزشهای آبی کشور تبدیل خواهد شد. 
محمود شمسی پور تأکید کرد: رشته ورزشی 
قایقرانی به ویژه آب های خروش��ان یکی از 
رشته های تماشاگرپسند است، که می توان 
در این استان به عنوان کمپ تیم های ملی و 
فراملی تبدیل شود. مسابقات قایقرانی اساللوم 
آبهای خروشان ایران با قهرمانی تیم کرمانشاه 
جمعه ش��ب در کنار رودخانه زاینده رود در 

کنار پل تاریخ زمانخان به کار خود پایان داد. 

امیر قلعه نویی: 
اگر پيشنهادی نداشته باشم، کشاورزی می کنم

فيفا صدوشش ساله شد

ریز و درشت از جام جهاني 2010
آغاز شمارش معکوس برای آغاز رقابتهای 

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی

علی دایی:
در فوتبال ایران فقط حرف می زنيم حسن روشن: 

کشورهاي عربي الگوي فوتبال شده اند

جام قهرمانی از آن ذوب آهن بود 

قهرمانی مبارک قرمز پوشان تهرانی باشد!
چهارمحال و بختياري، قطب ورزشهاي آبي 

ایران شود

پژمان سلطانی
کیکاوس سعیدی سرپرست فدراسیون 

گلف کشور با دکتر خدابخش دیدار کرد.
خدابخش ترسیم چش��م اندازها توسط 
فدراس��یون ها را به منظور رش��د و توسعه 
رش��ته ورزش ض��روری دانس��ت و گفت: 
اداره کل تربی��ت بدن��ی اس��تان ع��الوه بر 
اجرای برنامه های ضربتی خود که در قالب 
برنامه ه��ای کوتاه مدت آغ��از کرده، تدوین 
برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. وی 
 ادامه داد: اگر فدراسیون ها دارای یک برنامه و 
چش��م انداز مش��خصی باش��ند؛ هیأت ها 
می توانن��د برنامه ه��ای خ��ود را در کمیته 
تخصصی و برنامه ریزی ورزش استان ها که 
به تصویب می رسد را، به طور مطلوب اجرا 

کنند. مدیرکل تربیت بدنی اس��تان از ورزش 
مف��رح گلف ب��ه نیکی یاد کرد و توس��عه و 
پیشرفت آن را در قالب یک برنامه هدفمند با 
استراتژی مشخص قابل دسترسی دانست. در 
این نشست کیکاوس سعیدی از اصفهان به 
عنوان یکی از پایگاه های فعال گلف در کشور 
نام برد و با اشاره به سوابق مدیریتی درخشان 
دکتر خدابخش نس��بت به آینده روشن این 
رش��ته ورزشی در استان که در توسعه کشور 
نیز مثمرثمر است ابراز امیدواری کرد.همچنین  
محس��ن ش��یران رئیس هیأت گلف استان 
اصفه��ان دقایقی پیرامون وضعیت فعلی این 
رشته در اس��تان صحبت کرد و از شهرستان 
کاشان و شاهین شهر به عنوان شهرستان های 

مستعد در جهت رشد گلف یاد کرد.  

قائم مق��ام وزیر آموزش و پرورش در 
امور تربیت بدنی و س��المت با اش��اره به 
طرح افزایش ساعت زنگ ورزش مدارس، 
گفت: زن��گ ورزش در صورت تصویب 
ش��ورای عال��ی آموزش و پ��رورش از دو 
ساعت به سه س��اعت در مدارس افزایش 
م��ی یابد. کیومرث هاش��می، در گفتگو با 
ایس��نا گفت: اصلی تری��ن وظیفه آموزش 
و پرورش و حوزه تربی��ت بدنی، افزایش 
کیفی��ت زنگ ورزش اس��ت، در حالی که 
تاکنون در آموزش و پرورش زنگ ورزش 
هم از طرف فضا و امکانات مدرس��ه و هم 
از س��وی خانواده ها جدی گرفته نش��ده 
است. وی افزود: با توجه به پتانسیل خوبی 
که در بین دانش آموزان و عالقه مندی آنها 
به زنگ ورزش وج��ود دارد، ما به راحتی 
می توانیم زنگ ورزش را در مدارس احیا 
کنیم. هاشمی یکی از چالشهای آموزش و 
پرورش را کمبود نیروی انسانی متخصص 
در ح��وزه تربیت بدنی بی��ان کرد و گفت: 
در حال حاضر 18 ه��زار معلم ورزش در 
کش��ور داریم که از این تع��داد 2500 نفر 
دیپلمه ام��ا عالقه مند به ورزش هس��تند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه از س��ال 1363 به بعد، 
به دلیل کمبود نیروی انس��انی عماًل زنگ 
ورزش در مقط��ع ابتدایی به نوعی تعطیل 
بوده و خروجی نداش��ته است، اظهار کرد: 
با سیاس��تهای آموزش و پرورش در دوره 
جدید و با اس��تخدام 20 هزار دبیر ورزش 
که به زودی به معلمان ورزش کشور افزوده 
می شود، مشکل نیروی انسانی برطرف می 
شود. هاش��می در ادامه با تأکید بر توسعه 
فضاهای ورزشی اعم از سرپوشیده و سرباز 
و افزایش س��رانه های ورزشی، گفت: اگر 
می خواهیم فعالیتهای ورزشی انجام دهیم 
باید امکانات آن را هم به وجود بیاوریم. به 
گفته قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در 
امور تربیت بدنی و س��المت، برای توسعه 
فضاهای ورزش��ی، سیاستگذاری با تربیت 
بدن��ی وزارت آموزش و پرورش و اجرای 
آن با سازمان نوسازی مدارس کشور است. 
وی همچنین گفت: امس��ال برای نخستین 

بار مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه 
ردیفی را مشخص کرد که براساس آن 40 
میلیارد تومان جهت س��اخت س��الن های 
ورزشی در استانهای کشور اختصاص یافته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در گذشته 
چنی��ن اعتبار جداگانه ای وجود نداش��ت 
و سالن های ورزش��ی در قالب ساخت و 
س��از مدارس انجام می ش��د، اما در حال 
حاضر عالوه بر ادامه روند گذشته، ردیف 
جدیدی نیز برای س��اخت و ساز فضاهای 
ورزش��ی در آموزش و پرورش اختصاص 
یافته است. به گفته هاشمی، ساخت 4 هزار 
س��الن ورزشی تا پایان دوره چهار ساله در 
سراسر کشور از برنامه های اصلی وزارت 
آموزش و پرورش اس��ت که ساخت یک 
هزار س��الن شروع شده اس��ت و سازمان 
نوسازی نیز در ش��هر تهران طی یک سال 
حدود 100 سالن احداث خواهد کرد. وی 
بیان کرد: هر ساله با ساخت یک هزار سالن 
ورزش��ی در کشور و طی چهار سال آینده 
4 هزار سالن ورزشی به فضاهای ورزشی 
مدارس کشور افزوده خواهد شد. هاشمی 
همچنین خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 
2800 سالن س��قف کوتاه و سقف بلند با 
مت��راژ یک میلی��ون و 725 ه��زار مترمربع 
در کش��ور وج��ود دارد ک��ه کل موجودی 
فضای ورزش��ی ما در کش��ور است. البته 
 ب��ا افزایش س��اخت و س��ازهای جدید و
 4 ه��زار س��الن، قطعاً س��هم آم��وزش و 
پرورش در سرانه ورزشی افزایش خواهد 
یافت. قائم مق��ام وزیر آموزش و پرورش 
در امور تربیت بدنی و س��المت در خاتمه 
گفتگوی خود با ایس��نا با تأکی��د بر اینکه 
وظیفه سازمان نوس��ازی مدارس، احداث 
س��الن های ورزش��ی و فضاهای ورزشی 
اس��ت که تربیت بدن��ی وزارت آموزش و 
پرورش به صورت غیرمستقیم آن را دنبال 
می کند، خاطرنش��ان کرد: در کنار ساخت 
سالن های ورزشی احداث استخرها نیز در 
دستور کار تربیت بدنی آموزش و پرورش 
ق��رار دارد و اولویت ما اتمام اس��تخرهای 

نیمه تمام در سطح کشور است. 

دیدار سرپرست فدراسیون گلف کشور با دکتر خدابخش
دکتر خدابخش: پيشرفت گلف با تدوین 

برنامه امکان پذیر است

 سوپر شرپا بار دیگر رکورد صعود 
به اورست را شکست

 زنگ ورزش مدارس در صورت 
تصویب نهایي 3 ساعته مي شود

آپا ش��رپا کوهنورد نامی نپالی رکورد 
خود را شکس��ت و ب��رای بیس��تمین بار 
ب��ه قله اورس��ت صعود کرد. ب��ه گزارش 
ایرنا، س��خنگوی وزارت گردشگری نپال 
در اینباره گف��ت: این کوهنورد 50س��اله 
بع��د از فتح قل��ه، در س��المت کامل قرار 
دارد و در حال بازگش��ت به س��وی کمپ 
اس��ت. الکس��من بهاتاری افزود: شرپا به 
راحتی اورس��ت را باال م��ی رود به همین 
دلیل به او لقب س��وپر ش��رپا داده اند. او 
که اولین بار در س��ال 1990بام دنیا را فتح 
کرد، با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرده است: 
از اینک��ه توانس��تم برای بیس��تمین بار به 
اورس��ت صعود کنم، شاکرم. این بار برای 
جل��ب توجه مردم و به خاطر آس��یبی که 
به دلیل تغیی��رات آب و هوایی به هیمالیا 
زده ش��ده، این کار را ک��ردم. بعد از اینکه 
ادمون��د هی��الری و تنزین��گ نورگ��ی به 

عنوان اولین نفرات در س��ال 1953به قله 
8848متری اورست صعود کردند، هزاران 
نف��ر از بلندترین قله جهان ب��اال رفته اند.
فص��ل صعود به اورس��ت از اواخر آوریل 
ش��روع می ش��ود و تا م��اه مه ادام��ه پیدا 
می کن��د. در این م��دت ب��ه دلیل وزش 
مالیم بادهای موس��می بهاره و تابس��تانه، 
بهترین ش��رایط برای صعود به ارتفاعات 
به وجود می آید. بهاتاری اظهار داشت: در 
این فصل بیش از 141کوهنورد از س��مت 
نپال که طرفداران بیشتری دارد، اورست را 
فتح کرده اند. تیم هایی هم از س��مت تبت 
موفق به صعود ش��ده اند. کوه اورس��ت با 
نام نپالی س��اگارماتا )به معنی سر آسمان( 
 و ن��ام تبت��ی کوموالنگم��ا، بلندترین قله 
کره زمین است. این کوه در رشته کوه های 
هیمالیا در مرز منطقه س��اگارماتای نپال و 
تب��ت در کش��ور چین قرار گرفته اس��ت.

آنجلوتي خواهان حضور کاکا در چلسي

دروازه بان تیم فوتبال اس��تقالل تهران 
گفت: من وجدان کاری، اعتبار، س��ابقه و 
آبرویم را به هیچ کس نمی فروش��م و با 
هیچ چیز عوض نمی کنم.  بعد از توقف 
استقالل برابر پیکان قزوین و گلی که میزبان 
قزوینی وارد دروازه طالب لو کرد، حرف 
و حدیث هایی در مورد دروازه بان استقالل 
مطرح شد. او در گفتگویی به دفاع از خود 
پرداخته و ناگفته هایی را مطرح کرده است. 

گزیده ای از این گفتگو در زیر می آید:
ــروع  ــتقالل ش از بازی پیکان - اس
کنیم. چه شد که آن گل به ثمر رسید؟ 
چقدر مقصر بودی؟ اصالً آمادگی بازی 

داشتی؟
وحید طالب لو: اگر به دل خودم بود، 
روز چهارشنبه اصالً بازی نمی کردم. ولی 
من نه برای شخص خاصی بازی می کنم و 
نه برای گروه خاصی. من برای مردم بازی 
می کنم. استقالل تیمی مردمی است و من 
برای این مردم بازی می کنم. اگر استقالل 
تیمی مردمی نبود، روز چهارش��نبه اصاًل 

جلوی پیکان بازی نمی کردم.
علت اینکه نمی خواستی وارد زمین 

شوی چه بود؟
به خاطر ش��رایط سختی که برای من 
به وجود آورده بودند. من بعد از س��ه ماه 
ب��ه دور از میادین ب��ودن باالجب��ار وارد 
زمین ش��دم. ش��اید اگر در ترکیب اصلی 
جای داش��تم خ��ودم را از نظ��ر روحی و 
روانی آماده می کردم. با این ش��رایط بهتر 
از این نمی توانس��تم بازی کنم. بازیکنی 
 ک��ه در زمین ب��ازی می کند و پس��تش 
دروازه بان هم نیست بعد از این همه دور 
بودن از ترکیب اصلی نمی تواند بازی کند 

و خود را با شرایط تیم وفق بدهد. 
در مورد صحنه گل پیکان صحبت 

کن.
من بع��د از آنک��ه با ی��ک تعویض 
اجب��اری وارد زمین ش��دم، تم��ام تالش 
خود را به کار بستم اما یک اتفاق فوتبالی 
باعث ش��د ای��ن ح��رف و حدیث ها به 
 وجود آی��د. در آن صحنه من اگر توپ را
نمی زدم، مهاجم پیکان آن را گل می کرد. 
من اگر می خواستم خیلی بی تفاوت باشم 
زمانی که ت��وپ را در حالت تک به تک 
مهار ک��ردم و ریباندش را منتظری از گل 
درآورد دیگ��ر از جایم بلند نمی ش��دم تا 
ب��ه بازی ادامه دهم. اما م��ن کارم را دنبال 
کردم. تالش زیادی هم کردم که توپ وارد 
دروازه نشود. در آن صحنه می خواستم با 
مشت کردن توپ مطمئن ترین کار ممکن 
را انجام دهم اما مهاجم حریف جلوتر از 
من بود و بدنش را مقابلم گذاشت و دیر به 
توپ رسیدم و آن اتفاقی که شما دیدید در 

زمین رقم خورد.
ــردم و  ــورد م ــازی برخ ــد از ب بع

استقاللی ها با تو چطور بود؟
مردم که همیش��ه لط��ف دارند و من 
شرمنده آنها هستم. طرفداران تیم استقالل 
و حتی تیم پیکان با تشویق های خود چه 
قبل و چه بعد از بازی مرا شرمنده کردند. 
دوستانی هم که به من دسترسی دارند، چه 
از طریق تماس تلفن��ی، ایمیل و... خیلی 
به من لطف داشتند. متأسفانه بعد از بازی 
برخی از مطبوعات تیتر زده اند که استقالل 
از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
با دستان طالب لو بازماند. اصالً گلی که به 
قول این دوستان من باعثش شدم تأثیری 
در سرنوش��ت تیم اس��تقالل و از دست 
رفتن نایب قهرمانی این تیم نداشت. این 
طور برخ��ورد کردن، نوعی غرض ورزی 
اس��ت. نمی دانم این دوستان مردم را چه 
فرض می کنن��د، چون م��ردم اطالعات 
خوب��ی از فوتبال دارند و فوتبال را خوب 
تحلیل می کنند، می دانند با نتیجه ای که تیم 
ذوب آهن در مصاف با ملوان کسب کرده 
بود، تیم ما چندم می شد. ما حتی اگر یک 
برصفر هم ب��ازی را می بردیم با پیروزی 
 3 ب��ر صفر ذوب آهن دیگر نایب قهرمان 
نمی ماندیم. چه بهتر که با تفاضل گل نایب 
قهرمانی را به تیم ذوب آهن می دادیم اما 

متأسفانه این طور نشد.
ــاد می کنند،  ــی که از تو انتق آنهای
ــتی! چقدر با  مدعی اند قصد تالفی داش

این نوع نگاه موافقی؟
من وج��دان کاری، اعتبار، س��ابقه و 
آبرویم را به هیچ کس نمی فروش��م و با 
هیچ چیز عوض نمی کنم. من به خاطر این 
مردم بازی می کنم و تا به امروز از خیلی 
منافع شخصی خود به خاطر تیم استقالل و 
مردم گذشته ام. در هفتمین روز درگذشت 
خواهرم و در حالیکه باید در مراسم هفتم او 
شرکت می کردم برای استقالل بازی کردم 
و مصدوم شدم. به خاطر همین مصدومیت 
هفت هفته نتوانستم بازی کنم. اینها را که 
کس��ی نمی تواند جابه جا کرده و از ذهن 
مردم پا کند. خوشبختانه مردم این چیزها 
را خوب یادش��ان اس��ت و همیشه به من 

یادآوری می کنند.
ــازی در رختکن بین تو و  ــد از ب بع
ــرف خاصی رد و بدل  صمد مرفاوی ح

شد؟
در رختکن مش��کل خاصی به وجود 

نیامد. آقای مرفاوی داخل رختکن از همه 
بازیکنان خداحافظی کرد و هیچ صحبتی نه 
از طرف من و نه از طرف ایش��ان ردوبدل 
 نش��د. متأس��فانه یکس��ری از دوستان با 
غرض ورزی حرف و حدیث هایی درست 

کردند که صحت ندارد.
ــول واعظی  ــری مصاحبه از ق یکس
آشتیانی و مرفاوی نیز در مورد تو منتشر 

شده بود.
من با مسئوالن باش��گاه در این مورد 
ح��رف زدم. آنه��ا تمام ای��ن گفتگوها را 

تکذیب کردند.
ــد ــرد »وحی ــی ات از عملک  ارزیاب

ــت،  ــی که گذش ــو« در فصل ــب ل  طال
چیست؟ به نظر یکی از فصل های بد 

تو در استقالل بود.
نیم فص��ل دوم برای من اصالً خوب 
نب��ود اما در نیم فصل اول عملکرد خوبی 
داشتم. من در 10 هفته اول لیگ آمار خوبی 
داشتم و فقط سه گل خورده بودم که یکی 
از آنها از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده بود. 
در پن��ج هفته اول لیگ اصالً گل نخوردم. 
متأسفانه در نیم فصل دوم با نامالیماتی که 
پیش آمد بعد از دربی نتوانستم بازی کنم. 
رفته رفته شرایط بدتر و بدتر شد و دیگر 
فرصت بازی به من نرس��ید. در نهایت تا 
بازی آخر ه��م در ترکیب اصلی نبودم و 
هیچ کس فکرش را نمی کرد که من بازی 

کنم. 
ــات«  ــن »نامالیم ــورت از ای منظ

چیست؟
نم��ی خواهم چون فصل تمام ش��ده 
اس��ت، وارد این مقوله شوم. من در حین 
برگزاری مسابقات مطالبی را عنوان کردم. 
از آن دسته بازیکنانی نیستم که به محض 
اتمام فصل در مورد آنچه در تیم گذش��ته 
اس��ت، صحبت کنم و بگویم کارم با تیم 
تمام شده و می توانم هرچه دلم خواست 

بگویم. 
قراردادت را با استقالل تمدید می 

کنی؟
هن��وز تصمیمی نگرفته ام. پیش��نهاد 
تمدید قرارداد هم از جانب باشگاه مطرح 
شده است. باید فکر کنم و بهترین تصمیم 

را بگیرم.
استقالل اولویت چندم توست؟

من بازیک��ن اس��تقاللم و اولویت 
اولم طبیعتًا همین تیم است. در تصمیم 
گیری برای آینده ام اولین چیزی که در 
نظر می گیرم مردم هس��تند. هیچ وقت 
نخواسته ام با احساس و عواطف مردم 
بازی کنم. اگر قراردادم را تمدید کردم 
به م��ردم خیلی راحت می گویم بازهم 
در خدمت ش��ما خواهم ب��ود، در غیر 
این صورت از همه خداحافظی خواهم 

کرد.

پژمان غفاری 
دوره  س��ومین  و  بیس��ت  قهرم��ان 
مسابقات فوتبال جام حذفی کشور امروز 
در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران 
مشخص خواهد شد. در دیدار رفت فینال 
ای��ن دوره از رقابت ه��ا تیم پرس��پولیس 
ته��ران در تبریز با نتیجه ی��ک بر صفر از 
سد میزبانش گسترش فوالد تبریز گذشت. 
شاگردان فرهاد کاظمی در مسابقه رفت به 
تعداد انگشتان یک دست موقعیت از دست 
دادند. این تیم اصاًل نشانی از یک تیم دسته 
اولی نداشت و حتی می توانست در شهر 

خود کار تیم پیروزی را تمام کند. 
اما در دیدار برگش��ت شاگردان علی 
دای��ی ب��ا حمایت ه��واداران خ��ود، جو 
نامطلوب��ی را برای گسترش��ی ها ترتیب 
خواهند داد. اما مس��أله ای ک��ه در اذهان 
اصفهانی ها باقی خواهد ماند این اس��ت 
ک��ه در دیدار نیمه نهای��ی، بین ذوب آهن 
اصفهان و نماین��ده تبریزی ها با ناداوری، 
ش��اگردان ابراهی��م زاده ب��رای دومین بار 
متوال��ی به دی��دار نهایی نرس��یدند. بدون 

شک این جام باید مانند سال قبل بر دستان 
مصطفی صالحی نژاد کاپیتان سبزجامگان 
اصفهانی ب��اال می رفت؛ تی��م ذوب آهن 
در مسابقات آسیایی شایستگی خود را به 
رخ تمام تیم های لیگ برتری کش��ید. اگر 
پرسپولیس تهران قهرمان بیست و سومین 
دوره رقابت های جام حذفی کش��ور شد 
کار بزرگی انج��ام نداده به دلیل اینکه این 
تیم در رسیدن به مقام قهرمانی سه تیم لیگ 
یک به نامهای ایران جوان بوشهر، آلومینیوم 
هرمزگان و گس��ترش ف��والد )در صورت 
شکس��ت این تیم( را پشت سر گذاشت و 

در دیدار با صبای قم به جهت ش��انس و 
ضربات پنالتی به نیمه نهایی صعود کرد اما 
این س��ؤال باقی است که تا کی تیم هایی 
مثل ذوب آهن که فوتبال پاکی را از خود 
به نمایش می گذارند باید مورد کم لطفی 
و ناداوری قرار گیرند؟ با اشتباهات داوری 
فقط تیم ها آس��یب نمی بینند بلکه فوتبال 
کشور افت ش��دیدی پیدا می کند. فوتبال 
کش��ور باید قبول کند که سریال قهرمانی 
س��رخابی ها را باید در آرش��یو گذاشت 
و راه را ب��رای تیم هایی ب��از کرد که حق 
آنها واقعاً رسیدن به عنوان قهرمانی است. 

 

ذوب آه��ن هم در جام حذف��ی و هم در 
لیگ برتر از اشتباهات محرز داوری ضربه 
خورد و همچنین با برنامه ریزی نه چندان 
مطلوب س��ازمان لیگ در روزهای پایانی 
خس��تگی بر بازیکنان این تیم و استقالل 

تهران مانده بود.  
گس��ترش فوالد با سرمربیگری فرهاد 
کاظمی نش��ان داد که ی��ک تیم لیگ یک 
اما با اراده هم می تواند در مقابل حریفان 

حرفی برای گفتن داشته باشد.

طالب لو: 
وجــدانم را به چيزی نمی  فـــروشم 
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فرهنگ و هنر
روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

28 °10 °

16 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
29110 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
293000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
289000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10331038دالر امریکا
12951300یورو

277280ریال عربستان
282284درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کشورهاي اس��المي و همسایگان ایران حضور 
پر رنگي در جشنواره  کن امسال دارند. این کشورها 
در قالب ش��رکت هاي مختلف تولید و توزیع فیلم و 
همچنین سازمان هاي س��ینمایي، به معرفي و توزیع 
آخرین آثار س��اخته ش��ده و همچنی��ن توانایي هاي 
س��ینماگران خود و جاذبه هاي طبیعي مناسب براي 
فیلمبرداري و ساخت فیلم مي پردازند. کشور قطر به  
صورت متمرکز و با هدایت انستیتو فیلم قطر در بازار 
فیلم حضور یافته اس��ت. عمده  فعالیت این سازمان 
سینمایي در جهت ارتقاء و آموزش هنر سینما در قطر 
و منطقه برنامه ریزي شده و همچنین از سال گذشته 
با همکاري جش��نواره  فیلم ترایبکا، جشنواره  ساالنه  

ترایبکا را در قطر برگزار مي کند که دومین دوره  آن به 
مدت پنج روز در ماه اکتبر 2010 برگزار خواهد شد. 
انس��تیتو فیلم قطر با کمک بنیاد سینماي جهان - که 
به منظور حمایت و تبلیغ فیلم هاي ارزشمند مغفول 
مانده در عرصه  جهاني توس��ط مارتین اسکورسیزي 
تأسیس ش��ده - به حمایت از آثار مهم سینمایي در 
منطق��ه مي پردازد. این همکاري که چهارمین س��ال 
خود را پش��ت سر مي گذارد باعث شده تا این مرکز 
سینمایي به گنجینه  ارزشمندي از فیلم ها و کتاب هاي 
سینمایي دسترس��ي داشته باش��د و از این طریق به 
 اعتالي دانش و توانایي هاي سینماگران قطري کمک 

کند. 

کالم نور
امام صادق )ع(:

هیچ مردی نیست که تکبر بورزد یا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی
که در نفس خود می یابد.

سردار شهيد محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

کارهاش که تمام شد، رفت لباس هاش را از گوشه  کمد جمع کرد و بغچه اش را بست و 
رفت بیرون. دلم مي خواست مي رفتم ازش مي گرفتم و خودم مي شستم. چه فرق داشت؟ 
براي خیلي ها کرده بودم، براي او هم مي کردم. رفت بیرون. حمام را روش��ن کردم. وقتي 
آمد، یک لگن لباس شس��ته دس��تش بود. برد پهن کرد. صبح زود بلند ش��دم لباس ها را 

جمع کنم. بند خالي بود.

خاطراتی  از حاج احمد متوسليان

آپیچاتپون��گ ویراس��تاکول فیلمس��از نامدار 
تایلندی درباره ناآرامی های این روز های کشورش 
ابراز نگرانی کرد. به گزارش  مهر، ویراستاکول که 
نامدارترین چهره سینمای تایلند در عرصه جهانی 
است امسال برای پنجمین بار با فیلم جدید خود 
»عمو بونمی زندگی های گذش��ته اش را به خاطر 
م��ی آورد« در جش��نواره کن حض��ور دارد. فیلم 
جدید او به موضوعاتی چون تناسخ و رویارویی 
با مرگ می پردازد. ویراستاکول گفت: از خشونت 

های اتفاق افت��اده در روز های اخیر در تایلند به 
شدت نگران است. وی افزود: برای بانکوک شهر 
زادگاهم به ش��دت نگران��م و از روزی که تایلند 
را ب��رای حضور در جش��نواره کن ت��رک کرده ام 
فکرم به ش��دت درگیر ماجرا های سرزمینم است. 
فیلمساز تایلندی ادامه داد: برای سرزمینم بهترین 
آرزو ه��ا را دارم و فکر می کنم نبرد میان فقیر و 
غن��ی عامل اصلی وقایع اخیر تایلند باش��د و این 
مشکل کش��ور من از گذش��ته تا کنون است. در 

حال حاض��ر اوضاع نه روز ب��ه روز که دقیقه به 
دقیقه در حال تغییر است. فیلم جدید ویراستاکول 
در بخش مس��ابقه جشنواره کن به نمایش در آمد 
که با استقبال چندانی مواجه نشد. ویراستاکول در 
سال 2002 با فیلم »خواهان سعادت شما« جایزه 
بخش نوعی نگاه جشنواره کن را به دست آورده 
و دو س��ال بعد با فیلم »بیماری اس��توایی« جایزه 
 هیأت داوران این جش��نواره را به خود اختصاص 

داد.

اسپراکمن:
  »دا« می تواند تصویری شفاف از زن ایرانی 

به دنيا ارائه کند
مترج��م امریکایی آث��ار دفاع مق��دس گفت: 
ترجمه »دا« می تواند تصویری درس��ت و ش��فاف 
از زن ایرانی در جهان ارائه دهد، زیرا امریکایی ها 
فک��ر می کنن��د چ��ون زن��ان ایرانی چ��ادر دارند 
نمی توانند کار کنند. به گزارش ایرنا، پال اسپراکمن 
گفت: در سفرهایم به ایران شاهد فعالیت گسترده 
زنان در جامعه بوده ام و حتی معتقدم زنان ایرانی 
از مردان قویترند. بدون ش��ک نام پال اس��پراکمن 
ب��رای دوس��تداران ادبیات دفاع مق��دس و اهالی 
فرهن��گ بس��یار آشناس��ت، چرا ک��ه وی تاکنون 
بس��یاری از آثار مربوط به حوزه دفاع مقدس را به 
زبان انگلیس��ی ترجمه کرده و از این طریق نقش 

مؤثری در بیان واقعیات جنگ تحمیلی ایران در دیگر کشورها داشته است. این مترجم امریکایی هم 
اکنون برای آش��نایی بیش��تر با کتاب »دا« و گفتگو با سیده زهرا حسینی؛ راوی این مجموعه خاطره، 
که عنوان پرفروشترین کتاب سال را از آن خود کرده و به چاپ صد و دهم رسیده به ایران آمده تا 
با فضای کتاب و حال و هوای نویس��نده بیش��تر آشنا شود و سپس این اثر را ترجمه کند. وی پیش 
از این نیز کتاب های »س��فر به گرای 270 درجه« نوش��ته احمد دهقان، »شطرنج با ماشین قیامت« و 
»داس��تان های شهر جنگی« نوشته حبیب احمد زاده و »اسماعیل« اثر امیرحسین فردی را به انگلیسی 
ترجمه کرده اس��ت. اس��پراکمن هفته گذشته میهمان دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری بود، از این 
رو فرصت را برای گفتگویی دوستانه با وی مغتنم دانستیم تا نظراتش را در خصوص کتاب »دا« و 
سایر آثاری که ترجمه کرده جویا شویم. گفتگو با اسپراکمن از همان ابتدای سخنانش برایم جذابیتی 
فوق العاده داش��ت چرا که وی تاریخ و ادبیات ایران را به خوبی می شناس��د و از سمت های سیاسی 
افراد گرفته تا تألیفاتشان همه و همه را با اطالعات کامل بیان می کند و حتی به خوبی می داند کدام 
نویسنده اهل کدام شهر است. وی عالوه بر آثاری که تاکنون در زمینه دفاع مقدس ترجمه کرده در 
کارنامه خویش برگردان کتابی چون یادداش��ت های قاس��م غنی به انگلیسی را نیز دارد. این مترجم 
با وجود تصور بس��یاری که گمان می کنند اس��پراکمن تنها آثار انتشارات سوره مهر را می شناسد یا 
 بنا به دالیلی خاص کتاب های این انتش��ارات را ترجمه می کند، از آشنایی اش با سایر ناشران سخن 

گفت. 

فيلمساز تایلندی از ناآرامی های کشور ابراز نگرانی کرد

مدیرکل فرهنگ و ارش����اد اس��المی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از راه اندازی پانزده مؤسس��ه 

علوم قرآنی طی سال جاری در این استان خبر داد.
داری��وش رضوانی با بیان این مطلب گفت: این 
پانزده مرکز با هدف تس��هیل فراگی��ری آموزه های 
ق��رآن کریم و حمایت از دارندگان مدارک مربیگری 
و اس��تادیاری قرآن کریم در سراسر استان راه اندازی 

می شود. 
وی اف��زود: در دوره فعالیت دولت نهم چهارده 
میلی��ارد و در دولت دهم نیز بیس��ت و یک میلیارد 
تومان برای حمایت از فعالیت های قرآنی در استان 
اختصاص یافته اس��ت. رضوانی تأکید کرد: با روند 
موجود پیش بینی می ش��ود تا پنج س��ال آینده یک 
صد مؤسسه قرآنی در چهارمحال و بختیاری تأسیس 

شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش����اد اس��المی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری همچنین از اجرای طرح بیمه 
فعاالن قرآنی در استان خبر داد و افزود: کلیه دارندگان 
ش��رایط بیمه فعاالن قرآنی می توانند برای دریافت 
فرم های مربوطه و انجام اقدامات الزم در خصوص 
معرفی به مرکز، ب��ه واحد فعالیتهای قرآنی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مراجعه کنند.

وی با اش��اره به برگ��زاری آزمون های حفظ و 
مفاهیم در ابتدای اردیبهش��ت امس��ال تصریح کرد: 
بحمداهلل هم اکنون در نظام جمهوری اسالمی شرایط 
مناسب برای حضور کلیه قرآن آموزان در هر سطح و 
رده سنی در این آزمون ها فراهم شده است. رضوانی 
خاطرنش��ان کرد: کلیه دارن��دگان گواهی پایان دوره 
مربیگ��ری می توانند جهت ارائه تقاضای راه اندازی 
مؤسس��ه قرآنی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان مراجعه کنند. وی همچنین از برگزاری هفته 
فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: این 
مراس��م می تواند در هر کجای ته��ران و درهر زمان 
که مسئوالن استانی بخواهند برگزار شود. نماینده ولی 
فقیه در استان و رئیس شورای فرهنگ عمومی نیز در 
این نشست تقویت باورهای دینی و اعتقاد به والیت 
را بهترین راه برای هدایت جوانان به س��وی فرهنگ 

دینی برشمرد. 
آیت اهلل محمدرضا ناصری یزدی گفت: شورای 
فرهنگ عمومی باید در جهت رشد عقالنی جوانان 
برنامه ریزی کند و این امر با حرکت جوانان به سوی 
دی��ن مداری و والیت امکان پذی��ر خواهد بود. وی 
ترویج روحیه همت و کار مضاعف را زمینه ای برای 
ایجاد میدانی گسترده تر از قبل برای حضور جوانان 

در عرصه های مختلف عنوان کرد. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان نیز در آغاز این نشست از اجرای 
90 مصوبه شورای فرهنگ عمومی در دوره فعالیت 
دولت نهم خبر داد. داریوش رضوانی گفت: تشکیل 
کمیته س��اماندهی امور مداحان، تشکیل 36 جلسه 
شورای علمی و مش��ورتی، برگزاری همایش اتحاد 
ملی، همایش ائمه جمعه و جماعات، مدیریت امور 
مساجد استان، تأیید روز تولد عمان سامانی به عنوان 
روز استان، تدوین شیوه نامه خادمان نمونه فرهنگی 
استان، تشکیل ستاد ساماندهی جشن های شعبانیه و 
تدوین شیوه نامه انتخاب شورای برتر شهرستان ها را 
از جمله این مصوبات برشمرد که در 4 سال گذشته 

به اجرا درآمده است. 
وی تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی استان 
10 ش��اخص فرهنگی را در جهت ارتقای فرهنگ 
عمومی اس��تان انتخاب کرده و کارگروهی با 5 طرح 
عملیاتی را برای تحقق بخش��یدن ب��ه اهداف خود 

تدوین کرده است. 
رضوانی همچنین با اش��اره ب��ه برگزاری کنگره 
ملی عمان سامانی پس از یکصد و ده سال در استان 
در سال 87، خواستار اختصاص جشنواره ملی شعر 

عاشورایی به نام عمان سامانی شد.

پانزده مؤسسه قرآنی در چهارمحال و بختیاری تأسیس می شود

 WSBI پست بانک با عضــویت در سازمــان جهـانی
)مؤسسه جهانی بانکهــای پس انداز( و شبکه سوئیفت 
یکی از فعالترین بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در 

کشور می باشد.
روابط عمومی پست بانك استان اصفهان

  استفاده بهینه از انرژی برق، راه میان بر 
پیشرفت است.

روابط عمومی شرکت توزیع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری

مشترک گرامی:

پرداخت سود علی الحساب بصورت روزشمار/ حداقل سپرده گذاری 1 میلیون ریال
قابل انتقال به اعضای درجه یک خانواده/ تسهیالت با نرخ حداکثر 13 درصد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مهر 2

نظام  و  اجتماعی  تامین  نمونه  مامای  عنوان  به  را  شما  شایسته  انتخاب 
پزشکی استان چهارمحال وبختیاری در سال 1389 تبریک عرض نموده، 

ان شاء اله همواره در کلیه امور شغلی و زندگی موفق و پیروز باشید
  همکاران تامين اجتماعی و نظام پزشکی

 استان چهارمحال و بختياری

سرکار خانم مهرنوش فتوحی

حضور پررنگ کشورهاي اسالمي در جشنواره  فيلم کن


