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رئیس مجلس:
با پذیرش گزینشی بیانیه تهران مخالفیم 

اطالعیه ستاد مرکزی بزرگداشت 
حضرت امام خمینی )ره(

تاریخ، فرهنگ و هنر اصفهان 
باید به جهان صادر شود
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2 طـــرح ملـــی آبخیــزداری در 
چهارمحال و بختیاری با 70 درصد 
ــرفت در حال ساخت است. به  پیش
گزارش موج، مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 

گفت: این طرح ها شامل طرح ملی آبخیزداری حوزه سد زاینده رود و طرح 
ملی آبخیزداری حوزه کارون است که تابستان امسال به بهره برداری می رسند. 

سبزعلی کاویانی در خصوص طرح ملی ... 

شهرستانها

شهرستانها

فرصت های  بررسی  نشست 
ــذاری بین  ــرمایه گ ــاری و س تج
ــهر اصفهان و گواندونگ چین،  ش
ــتم خردادماه جاری در محل  هش
ــی و صنایع و معادن  اتاق بازرگان

اصفهان برگزار شد. در این نشست هیأتی بلندپایه از شرکت های دولتی 
ــور چین از شهر گواندونگ  و خصوصی سرمایه گذاری و اقتصادی کش
ــان بودند. همچنین  ــان و فعاالن عرصه اقتصاد اصفه میهمان کارآفرین
ــئوالن اتاق بازرگانی  ــی ایران و چین، مس ــاء هیأت اتاق بازرگان اعض
اصفهان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان و جمعی از فعاالن 

اقتصادی، کارآفرینان و مدیران ...

ــم در بخش  ــتاني دولت نه ــفرهاي اس مصوبات س
ــي نو را در  ــال و بختیاري انقالب ــگري چهارمح گردش
ــگري این استان سبب شده است. اطالق  صنعت گردش
سرزمین گنج هاي آشکار نخستین بار در جهان از سوي 
ــتقیم  ــان و متخصصان هلندي به دلیل تابش مس محقق
ــید و ارتفاع دو هزار متري از سطح دریا به  نور خورش
ــد. چهارمحال و  ــتان چهارمحال و بختیاري داده ش اس
بختیاري داراي جاذبه هاي طبیعت گردي فراواني است به 
ــتانه فصل بهار در منطقه چمن گلي  گونه اي که در آس
ــتان کوهرنگ همزیستي برف و  و صمصامي در شهرس

گیاه را به راحتي مي توان مشاهده کرد. 
ــم مختلف از 11  ــران که داراي 9 اقلی این خطه ای
ــت سرزمین آبشارهاي مینیاتوري براي  اقلیم جهاني اس

توریست هاي اروپایي است. 
ــدن رودخانه  ــار و جاري ش ــمه س ــود 700 چش وج
ــده رود، کارون و دز  ــرآب و روان زاین ــاي بزرگ، پ ه
ــي با آب و هوایي بهاري در  دیدني ترین مکان تفریح
ــه تاالب بین المللي  ــت. س چهار محال و بختیاري اس
ــوع گونه هاي  ــولقان از نظر تن ــور، گندمان و س چغاخ
ــتند. 6 کانون  ــي نظیر هس ــت محیطي در ایران ب زیس
ــعه  ــتان کوهرنگ براي توس ــت شهرس ــور بازف در مح
ــداد دو کانون  ــه از این تع ــود دارد ک ــگري وج گردش
ــي  ــن راه ــون بی ــل و دو کان ــون مکم ــي، دو کان اصل
ــوب مي شود و کانونهاي گردشگري محور جاده  محس
ــت - چهارمحال و بختیاري، داراي ظرفیت باالیي  بازف

براي پذیرش گردشگران فالت مرکزي ایران است. 
هم اکنون 147 کیلومتر از محور بازفت – خوزستان 
در حال احداث، آسفالت و مرمت است و در آینده قرار 
است، به عنوان یکي از راههاي مواصالتي استان درحد 
فاصل بین بازفت شهرستان کوهرنگ و مسجد سلیمان 

و ایذه در استان خوزستان مورد استفاده قرار گیرد.
مهمترین ویژگي صنعت گردشگري چهارمحال و بختیاري 
اکوتوریست طبیعي یا گردشگري طبیعت و جغرافیایي 

آن است که در مصوبات سفر ...
                                       ادامه در صفحه 4

صفحه8

پایان طرح مطالعاتي 
راه اندازي تله کابین 

زردکوه بختیاري 

 اصفهـان مـادر صنعت ایـران

پیشرفت 70 درصدي 2 طرح 
آبخیزداري در شهرکرد 

ــورای اداری استان اصفهان،  ش
برگزار شد، در این شورا، نمایندگان 
ــتان در مجلس شورای اسالمی،  اس
ــان فرمانداران و  ــتاندار و معاون اس
شهرداران، رؤسای ادارات و ارگانها، 

فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئوالن عالی رتبه استان به همراه امام جمعه اصفهان 
ــه و امام جمعه  ــی، نماینده ولی فقی ــت اهلل طباطبای ــرکت کردند. آی ش
ــخنانی با قرائت فرازهایی از نامه امام علی )ع( به مالک  اصفهان در س
ــتر، توصیه های امام اول شیعیان را چراغ راه ملت ایران و مسلمانان  اش
ــمتهایی از آن نامه را برای  ــت و قس ــکالت دانس جهان در راه حل مش

شهرستانهاحاضران تفسیر کرد ... 

اصفهان ظرفیت پذیرش الحاقات 
جدید شهری را ندارد
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موضوع: ساخت و نصب 600 علمک پلی اتیلن تکی در شهرستان 
لردگان- بخشهای )مرکزی- خانمیرزا- فالرد(

آدرس  به  شرکت  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
WWW.nigc-chbgas.ir مراجعه فرمایید. ضمنًا هزینه درج 

آگهی بعهده شرکت برنده مناقصه عمومی می باشد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/3/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/3/23

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

موضوع: واگذاری پروژه ذیل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت.

آگهی مناقصه عمومی - یک مرحله ای
نوبت اول- شماره 89/13

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

برآورد)ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف

25/000/000494/834/485جاریلوله گذاری فاضالب خیابان ملک الشعرا بهار زرین شهر1

11/500/0001/605/678/821عمرانیخط انتقال فاضالب شهر داران2

31/200/000662/755/778جاریتوسعه شبکه فاضالب اسالم آباد در منطقه دو اصفهان3

موضوع: اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب
مناقصات )شماره 78-1-89 الی 89-1-80(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
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سراسری

اطالعیه ستاد مرکزی بزرگداشت 
حضرت امام خمینی )ره(

ــت حضرت  ــتاد مرکزی بزرگداش س
ــی )ره( در اطالعیه ای آورده  ــام خمین ام
ــالمی و  ــگ انقالب اس ــت: در فرهن اس
ــد آورندگان این  ــه تاریخی پدی در حافظ
ــه نیمه خرداد  انقالب مبارک برای همیش
ــت.  ــام خمینی کبیر پیوند خورده اس با ن
ــزی خبر به نقل از  به گزارش واحد مرک
ــانی جماران دراطالعیه  پایگاه اطالع رس
ــت حضرت امام  ــتاد مرکزی بزرگداش س
ــه که بر  ــت: آنچ ــده اس ــی )ره( آم خمین
ــت ناپذیر  ــرکات حضور غیب ــه و ب جاذب
ــالمی و  ــاد و نام معمار کبیر انقالب اس ی
بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی حضرت 
ــال  ــام خمینی )ره( در نیمه خرداد امس ام
ــالگرد  ــارن توأمان س ــت تق ــزوده اس اف
ــالروز میالد  ــالله پاکان در س میالد آن س
ــرت فاطمه  ــر والیت و امامت، حض کوث
ــالگرد ارتحال امام راحل  ــرا )ره( با س زه
ــاالنه بزرگداشت  ــکوه س ــم با ش و مراس
ــت که ملت  ــش در جوار حرم اس حضرت
ــتاقانه برای  ــریف و بزرگوار ایران مش ش
شرکت در آن لحظه شماری می کنند. در 
این اطالعیه افزوده شده است: بی تردید 
ــال 68 می گذرد  هر چه از 14 خرداد س
طنین آوازه یاد و نام امام در سراسر جهان 
رساتر می شود و عطش ملت ها برای پی 
ــخصیت جامع االطراف مردی  بردن به ش
ــخ را متحول و بنیان های فکری،  که تاری
ــی و اجتماعی جدیدی را  فرهنگی، سیاس
در پرتو اسالم ناب پایه ریزی کرد فزونی 

ــت. ملت بزرگ ایران در ترویج  یافته اس
ــی امام تاکنون به  ــه و مکتب سیاس اندیش
ــالت تاریخی خود عمل کرده است و  رس
ــه زمانها متعهد به  ــون نیز بیش از هم اکن
تداوم و فداکاری در مسیر حرمت نام یاد 

و آرمان امام است. 
ــخصیت  ــردن به ش ــی ب ــک پ بی ش
ــتر مناسب  بی بدیل امام نیازمند ایجاد بس
ــه دور از هرگونه  ــری و فرهنگی و ب فک
تعصب و افراط گرایی است. ستاد مرکزی 
بزرگداشت حضرت امام خمینی )ره( در 
این اطالعیه افزوده است: حضور میلیونی 
ــرهای مختلف مردم خصوصًا جوانان  قش
ــورمان در مراسم ویژه روز 14 خرداد  کش
ــال با نماز جمعه همراه است بار  که امس
ــت بزرگ را  ــند پایبندی این مل دیگر س
ــه، وصیت نامه امام و میثاق  به راه، اندیش
ــری امضاء می کند.  ــاره با امام و رهب دوب
ــیت ها و  ــوی دیگر به لحاظ حساس از س
شرایطی که در فضای سیاسی و اجتماعی 
ــا و  ــدن تهدیده ــر ش ــی و علنی ت داخل
ــمنان خارجی، ندای  صف بندی های دش
ــای امام خمینی )ره( یعنی وحدت و  رس
هم آرایی تمامی اصحاب انقالب و یاران 
ــالئق سیاسی  امام از همه گرایش ها و س
ــدای جاودانه  ــه در حقیقت بازگویی ن ک
ــگی مؤمنان  قرآن کریم در دعوت همیش
ــز از تفرقه و اختالف  ــه وحدت و پرهی ب
ــته  ــت بیش از تمامی ادوار گذش امت اس
ــود. ستاد  ــاس می ش تاریخ انقالب، احس

ــن میراث  ــی ای ــام خمین ــت ام بزرگداش
ــارکت مؤثر  ــام )ره( که با مش ــادگار ام ی
ــر آثار و با عضویت  مؤسسه تنظیم و نش
ــور نمایندگان دولت محترم، قوای  و حض
ــتگاههای مختلف  ــها و دس دیگر و بخش
نظام و نهادهای انقالب افتخار ساماندهی 
مراسم باشکوه بزرگداشت امام و خدمات 
ــت برنامه  به زائران عزیز را عهده دار اس
ــه اطالع عموم  ــژه روز 14 خرداد را ب وی

می رساند. 
ــم رأس ساعت 30 /10 صبح جمعه  مراس
ــزاداری در  ــم و ع ــالوت قرآن کری ــا ت ب
ــاج آقا مصطفی  ــهید آیت اله ح صحن ش
ــه و فضاهای اطراف آن  خمینی و محوط
ــخنرانی ریاست  ــود. سپس س آغاز می ش
ــدی نژاد و  ــوری دکتر محمود احم جمه
ــخنرانی حجت االسالم حاج  سپس با س
ــن خمینی ادامه می یابد. آنگاه  سید حس
ــر  با حضور میلیونی مردم و زائران سراس
ــور و میهمانان خارجی شرکت کننده  کش
در مراسم، شخصیتهای روحانی، سیاسی، 
ــوری و خانواده معزز شهدا  لشگری، کش
ــریف حضرت امام نماز  و اعضاء بیت ش
ــه امامت حضرت آیت اهلل  جمعه تهران ب
ــالمی  ــه ای رهبر معظم انقالب اس خامن
ــن اطالعیه  ــد. در ای ــد ش ــزار خواه برگ
ــده است: امید است این حضور  افزوده ش
ــرگ زرین و  ــورآفرین ب ــت و ش پرصالب
افتخارآمیز دیگری در کارنامه ملت بزرگ 

ایران باشد.

ــت که زخم  ــا سال هاس ــاره آفریق ق
ــرب و به ویژه  ــتعماری غ مداخالت اس
امریکا را بر پیکر نحیف خود دارد. منافع 
ــورهای  ــا می کند، در کش امریکا اقتض
ــته درگیری و  ــون این قاره پیوس گوناگ
ــت چه  ــد و معلوم نیس ــزی باش خونری
زمانی امریکا از این سیاست غیر انسانی 
ــنه دست  خود در این قاره غنی اما گرس
ــیده  ــید. اکنون زمان آن رس خواهد کش
است که ایاالت متحده سیاست های خود 
در جهت غیرنظامی کردن قاره آفریقا را 
ــرد در  ــش گیرد. از پایان جنگ س در پی
ــال 1989، هم حاکمان جمهوریخواه  س
ــا، کمک ها،  ــرات، حمایت ه و هم دمک
آموزش ها و نیز انتقال تسلیحات نظامی 
ــور از پنجاه و  ــل پنجاه کش ــه حداق را ب
ــم کرده اند و  ــور این قاره فراه ــه کش س
باعث به راه افتادن تقریبًا چهارده جنگ 
ــر دو حزب  ــده اند. ه ــاره ش ــن ق در ای
ــرات، در تعیین  ــواه و دمک جمهوری خ
سیاست های خود در قبال آفریقا، تالش 
ــلح کرده  ــد مردم این قاره را مس می کنن
ــنگی،  ــواره در حال گرس ــا را هم و آنه
ــاری، فقر و جنگ نگاه دارند. در هر  بیم
ــون درگیر منازعات  ــوری که اکن نه کش
ــتند، تسلیحات و آموزش های  نظامی هس
نظامی ایاالت متحده به چشم می خورد: در 
جنگ داخلی اتیوپی، تجاوزات سومالی 
به اتیوپی، چاد، مراکش و صحرای غربی 
ــودان، جنگ داخلی الجزایر و البته  و س
ــت کنگو، که از سال 1996  در هولوکاس
ــش میلیون  تاکنون، چیزی در حدود ش
ــته است که پس از جنگ  نفر تلفات داش
جهانی دوم، چنین تلفاتی بی سابقه است. 
ایاالت متحده از تمام ارتش های ملی که 
ــغال بخش هایی از کنگو دخالت  در اش
ــرده و تجهیزات  ــته اند حمایت ک داش
الزم را در اختیار آنها قرار داده است؛ از 
ــا و اوگاندا گرفته تا ارتش  نیروهای کنی
کشور هایی چون رواندا، برونئی، آنگوال 
ــالح های  ــا. همچنین س ــی نامیبی و حت
ــت چریک های  ــده به دس ــاالت متح ای
ــی  خصوص ــای  ارتش ه و  ــی  غیردولت
ــتار مردم و  ــن عده با کش ــد و ای می رس
ــکونی از سکنه،  خالی کردن مناطق مس
ــانی، »کلتان«  به ما کمک می کنند به آس
موردنیاز تلفن ها و کامپیوتر ها، »تیتانیوم« 

موردنیاز هواپیما ها و »اورانیوم« موردنیاز 
سالح های اتمی خود را استخراج کرده 

و به غارت ببریم. 
ــری  ــی گ ــی نظام ــت خارج سیاس
ــود مردم  ــاره آفریقا به س ــکا در ق امری
ــگاه نظامی  ــت. افتتاح پای این قاره نیس
ــا محکومیت  ــاره آفریقا، ب ــکا در ق امری
ــردم این قاره  ــتهزای م جهانی و نیز اس
ــر آفریقا رو  ــان در سراس و دولت هایش
ــالح های  ــردم آفریقا س ــد. م ــه رو ش ب
ــی را نمی خواهند، آنها خواهان  آمریکای
مداخله امریکا در امور داخلی کشورشان 
نیستند. هیچ یک از کشورهای آفریقایی 
ــر به پذیرفتن  از ترس مردم خود حاض
ــکا در قاره  ــگاه نظامی امری میزبانی پای
ــا آمریکایی ها، بدون  ــدند. ام آفریقا نش
ــب، پایگاه های نظامی  توجه به این مطل
ــا و جیبوتی در شرق  خود را از مومباس
ــوال و خلیج گینه  ــن قاره گرفته تا آنگ ای
ــش می دهند.  ــاره افزای ــرب این ق در غ
ــت خارجی آمریکا، یعنی  نخبگان سیاس
ــرکت های چند ملیتی، پنتاگون، تولید  ش
ــکاران  پیمان و  ــلیحات  تس ــای  کننده ه

مزدور، می دانند چه می خواهند. 
ــال و الماس  ــه دنبال نفت، ط آنها ب
ــاورزی  ــی خواهند کش ــتند. آنها م هس
آفریقا را با محصوالت متنوع آمریکایی 
ــی ژنتیک است، گره  که حاصل مهندس
ــتفاده از این  ــد و حق انحصاری اس بزنن
محصوالت را در اختیار خود قرار دهند. 
ــوند که کشور های  آنها مانع از این می ش
ــتفاده از دارایی ها و منابع  آفریقایی با اس
ــرای خود  ــود، بخواهند ب ــخصی خ ش
بهداشتی  ــی و  ــاخت های آموزش زیرس
ایجاد کنند. همچنین به آنها اجازه نمی دهند 
ــه اختصاص دهند،  به مواد غذایی یاران
در جامعه اشتغال ایجاد کنند و به اقتصاد 
ــت یافته و آن را رونق  داخلی سالم دس

بخشند. 
ــور های این  ــی خواهد کش ــکا م آمری
ــر جنگ های داخلی  ــاره همواره درگی ق
ــند، زیرا وجود چنین جنگ هایی به  باش
ــت. اگر کشوری  ــود تجارت آنها اس س
ــتاده و یک  همچنان روی پای خود ایس
ــت خورده« نباشد، تالش  »دولت شکس
می کنند آن را به یکی دیگر از کشور های 

شکست خورده تبدیل کنند.

آنچه آمریكا بر سر آفریقا مي آورد 

ــالمی در  ــورای اس ــس مجلس ش رئی
ــی  ــت مطبوعاتی خود ضمن بررس نشس
اتفاقات رخ داده در جریان انتخابات هیأت 
ــه مجلس گفت: واقعاً صورت مسأله  رئیس
ــیون  ــت که در فراکس ــن اتفاقاتی اس همی
ــت، آقای باهنر  ــان رخ داده اس اصولگرای
ــع اصولگرایان  ــی در داخل مجم در رقابت
ــد، البته  ــب کن ــت رأی الزم را کس نتوانس
ــت عده ای نخواستند که او رأی  ممکن اس
ــت که وی به این رأی  بیاورند. مهم آن اس
ــین  ــان را تحس ــد بودند که بنده ایش پایبن
ــابقه ای  ــی پرس می کنم. باهنر عنصر سیاس
است که اکنون معاون نظارت رئیس مجلس 
ــیون است و می تواند  و نائب رئیس فراکس
ــد و مجلس از  ــت ها فعال باش در این پس
ــتفاده کند. الریجانی در ادامه  وجود او اس
ــت اجتماعی  ــرح ارتقای امنی ــورد ط در م
گفت:  نیروی انتظامی باید در جهت ایجاد 
آرامش در کشور تالش کند. من نمی گویم 
ــوارد در جامعه زیاد  ــزان اینگونه م ــه می ک
ــت اما در همین حد نیز نباید در جامعه  اس
ــته باشد و  ــالمی این موارد وجود داش اس
نیروی انتظامی نیز به عنوان نیرویی که باید 
ــد باید به این  ــت اجتماعی دفاع کن از امنی
ــه از این نظر  ــف عمل کرده و هر چ وظای
ــد از آنها حمایت می کنیم. وی  فعال تر باش
ــه تهران، گفت:  اگر بحث  در رابطه با بیانی
پذیرش گزینشی بیانیه در نظر گرفته شود 
با آن مخالفم، چون این بیانیه دارای بندهای 
مختلفی است و همه با هم معنا می دهد اگر 
ــی بخواهد نسبت به آن گزینشی عمل  کس
کند ما با آن مخالفت می کنیم. باید به این 
بیانیه با بندهای مختلف و با پیوستگی نگاه 
ــخ به سؤالی مبنی  ــود. الریجانی در پاس ش
ــال 87  بر  قرائت گزارش تفریغ بودجه س
ــما مبنی بر بررسی بحث یک  و دستور ش
ــی ها به کجا  میلیارد دالر تاکنون این بررس
ــت؟ گفت: طبق اصل 55 قانون  رسیده اس

اساسی دیوان محاسبات مرجعی است که به 
حساب های مؤسسات و شرکت های دولتی 
رسیدگی می کند که آیا حساب ها انطباق با 
ــون دارد یا اینکه هزینه ها در جای خود  قان
مصرف شده است و بر این اساس گزارشی 
را به مجلس ارائه می دهد. طبق همین اصل 
ــوارد را به اطالع عموم  مجلس باید این م
برساند. آنجایی که دستگاهی بودجه ای را 
در جای خود مصرف نکند به عنوان تخلف 
این موضوع ممکن است فساد و یا تخلف 
ــکلی باشد که هر دو به عنوان تخلف به  ش
شمار می آید. وی افزود: در گزارش دیوان 
ــبات از این سنخ تخلفات ذکر شده  محاس
ــی ایجاد  ــر و صدای ــود که پس از آن س ب
ــد. ایجاد این سر و صداها و حرف ها به  ش
گونه ای بود که به نظر می رسید می خواهند 
جلوی اراده مجلس را برای قرائت عمومی 
ــا مطابق با نص صریح  گزارش بگیرند، ام
ــد گزارش  ــی و اصل 55 بای ــون اساس قان
ــبات به عنوان باالترین مرجع  دیوان محاس
ــاب ها به اطالع  ــی حس ــی در بررس نظارت
ــد، ما نیز این کار را انجام دادیم  عموم برس
ــیر دادگاه  ــی به مس و االن در مرحله بررس
ــیر خودش را طی کند و  ــت و باید مس اس
ــده است. وی  هنوز هم پرونده مختومه نش
ــاره به برگزاری همایش برنامه پنجم  با اش
ــورای اسالمی  ــعه از سوی مجلس ش توس
گفت: عالوه بر این موضوع مجلس تالش 
کرد، بعد نظارت خود را با نگاه بازدارندگی 
و نه مچ گیری تقویت کند. به این موضوع  
ــتیم که تخلفی انجام شود و ما آن  قائل نیس
را بزرگ کنیم. چرا که کل ساز و کار کشور 
باید به گونه ای باشد که مجال الزم برای همه 
فراهم شود. رئیس مجلس شورای اسالمی 
افزود: نگاه ما به نوع اجرای قوانین است و 
کسی نباید دلخور شود، چون کار مجلس 
قانونگذاری و نظارت است. اگر مجلس با 
توجه به بعد نظارت خود اعالم می کند که 

تخلفی در جایی رخ داده است، نباید کسی 
دلخور شود. چرا که اصوالً تئوری سه قوه 
از لحاظ فلسفی این است که تمرکز قدرت 
ــد. چرا که تمرکز قوا میل به  در یکجا نباش
ــاد می کند. الریجانی با  دیکتاتوری را ایج
ــه قوا برای این بود  بیان اینکه پایه ریزی س
ــور در سه بخش اجرایی،  قضایی و  که کش
تقنین، اداره شود گفت: نظرات مقام معظم 
رهبری در این مسیر راهگشا بوده و تالش 
ــان را محقق کنیم.  می کنیم همه بیانات ایش
ــأله فلسطین  ــاره به مس وی در ادامه با اش
ــأله فلسطین جزء  خاطرنشان ساخت: مس
دغدغه های مجلس چه در سال گذشته و 
چه امسال بود. ضمن اینکه در روز سه شنبه 
ــیایی جلسه ای  ــین های آس آینده تئوریس
ــطین خواهند داشت. الریجانی  درباره فلس
ــخنان خود گفت: دولت جدید  در ادامه س
عراق مستقر شود غرامت جنگ را پیگیری 

می کنیم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی با اعالم 
ــران از  ــت غرامت جنگی ای ــه دریاف اینک
ــتقرار دولت جدید عراق  ــراق در پی اس ع
در دستور کار تهران قرار می گیرد، گفت: 
اصل موضوع غرامت جنگ ایران از عراق 

قابل صرفنظر کردن نیست. 
ــه داد: مجلس و دولت پیگیر  وی ادام
این موضوع خواهند بود، البته باید به صحنه 

عراق نگاه واقع بینانه داشت. 
ــت: حرکت  ــس مجلس مقننه گف رئی
ــی حرکتی است  عراق در زمینه دموکراس
که در حال طی شدن است، باید مجال داد 
ــتقر شوند. وی با  نهادهای مختلف آن مس
ــه باید فرصت داد با رأی مجلس  بیان اینک
دولت جدید عراق شکل بگیرد، گفت: پس 
از شکل گیری این نهادها مباحث اصلی بین 
ــود. الریجانی  ایران و عراق پیگیری می ش
ــتور کار  ــا این موضوع را در دس افزود: م

خواهیم داشت.

ــماره گذاری پلیس  ــز ش ــس مرک رئی
ــوخت  س کارت  ــرد:  ک ــالم  اع ــور  راه
موتورسیکلت هایی که طبق زمانبندی اعالم 
شده برای دریافت پالک ملی اقدام نکنند، 
باطل می شود. سرهنگ محمدرضا غالمی 
ــا فارس گفت: تعویض پالک  در گفتگو ب
ــت در  ــیکلت ها از اول اردیبهش موتورس
سطح کشور به صورت اجباری آغاز شده 
است. این مقام پلیس راهنمایی و رانندگی 
تصریح کرد: مالکان موتورسیکلت ها باید 
طبق زمانبندی اعالم شده از اول اردیبهشت 
برای دریافت پالک جدید موتورسیکلت 
خود اقدام کنند، اما بررسی ها نشان می دهد 
بسیاری از مالکان طبق زمانبندی به مراکز 
شماره گذاری مراجعه نکرده اند. وی اظهار 
داشت: موتورسیکلت های فاقد پالک ملی 
ــاس ماده 2 آئین نامه پلیس راهنمایی  براس
و رانندگی، پالک شان غیرمجاز تلقی شده 
ــد.  ــا جلوگیری خواهد ش ــردد آنه و از ت
سرهنگ  غالمی افزود: پس از اتمام مهلت 
شماره گذاری موتورسیکلت ها طبق جدول 
که  موتورسیکلت های  ــت  لیس زمانبندی، 
برای دریافت پالک جدید اقدام نکرده اند 
به شرکت پخش فرآورده های نفتی اعالم 

تا کارت  سوخت شان باطل شود.

زمان بندی برای دریافت پالک ملی 
ــماره گذاری پلیس  ــز ش ــس مرک رئی
راهور گفت: موتورسیکلت هایی که اولین 
ــمت چپ پالک آنها بدون توجه  عدد س
ــریال پالک، اعداد یک و 2 است، به  به س
مدت 3 ماه از ابتدای اردیبهشت تا ابتدای 
مرداد 89 موظف برای مراجعه به تعویض 

پالک هستند.
وی اظهار داشت: موتورسیکلت هایی 
ــمت راست پالک آنها اعداد 3  که عدد س
ــرداد تا ابتدای  ــت نیز از ابتدای م و 4 اس
ــدای آبان تا  ــداد 5 و 6 از ابت ــان 89، اع آب
ــداد 7 و 8 از ابتدای بهمن  ــن، اع 19 بهم
1390و  ــال  س ــت  اردیبهش ــدای  ابت ــا  ت
ــیکلت هایی که اولین عدد سمت  موتورس
ــایر اعداد  ــت پالک آنها عدد 9 و س راس
ــد از ابتدای  ــده  باش ــالک نش ــض پ تعوی
ــال 1390 تا ابتدای مرداد  ــت س اردیبهش
ــال 1390 فرصت خواهند داشت برای  س
ــز تعویض پالک  ــالک به مراک تعویض پ

مراجعه کنند
ــال ــل و انتق ــرای نق ــدارک الزم ب م

 یا تعویض پالک موتور سیکلت ها 
ــرهنگ غالمی افزود: مدارک الزم  س
ــض پالک  ــال یا تعوی ــل و انتق ــرای نق ب

ــند کمپانی،  ــتن س ــیکلت ها داش موتور س
ــری، کارت موتور،  ــن بنچاق محض آخری
ــنامه و کارت ملی مالک، کد پستی  شناس
و برگه احراز محل سکونت به همراه بیمه 

شخص ثالث است. 
ــت: 7 میلیون و 500  ــار داش وی اظه
ــیکلت در کشور  ــتگاه موتورس هزار دس
وجود دارد که باید در طرح ملی تعویض 
پالک موتورسیکلت شرکت کنند.2میلیون 
ــور فاقد پالک  ــیکلت نیز در کش موتورس

هستند. 
فاز دوم تعویض پالک موتورسیکلت ها 
ــده و مالکان  ــال گذشته آغاز ش از دی س
ــالک ملی و  ــیکلت ها موظفند پ موتورس
ــای قدیمی  ــن پالک ه ــد را جایگزی جدی

کنند. 
ــماره گذاری پلیس  ــز ش ــس مرک رئی
ــز تعویض  ــرد: 42 مرک ــور اعالم ک راه
ــتان ها و 180 دفتر خدمات  ــالک در اس پ
ــتان ها برای اجرای  ــی در شهرس خودروی
ــیکلت ها  ــالک موتور س ــرح تعویض پ ط

آماده هستند. 
ــیکلت ها می توانند به  مالکان موتورس
ــماره گذاری محل  ــک ترین مرکز ش نزدی

سکونت خود مراجعه کنند.

ــورش قصد معذرت خواهی از روسیه به خاطر  ــتان اعالم کرد: کش وزیر امور خارجه لهس
استقرار سامانه های موشکی »پاتریوت« امریکایی در خاک لهستان و همکاری نظامی با متحدان 
ــکی  وزیر  ــالو سیکورس ــش در ناتو را ندارد. به گزارش  روزنامه اینترنتی »اوتر«، رادوس خوی
امور خارجه لهستان اعالم کرد: مقامات این کشور قصد ندارند در خصوص استقرار سامانه های 
ــک های پاتریوت آمریکایی در خاک لهستان از روسیه معذرت خواهی کند. وزیر خارجه  موش
ــورش عضو پیمان آتالنتیک شمالی است و دقیقاً به همین دلیل مانند  ــتان یادآور شد: کش لهس
سایر کشورهای عضو این سازمان برای انجام مانورهای مشترک نظامی با متحدان خود در ناتو 
از کسی معذرت خواهی نخواهد کرد. سیکورسکی در عین حال تأکید کرد: موشکهای پاتریوت 
ــتقرار یافته اند صرفاً جنبه دفاعی دارند. ضمن اینکه وی به  ــتان اس امریکایی که در خاک لهس
وجود سامانه های موشکی »اس-300« روسی در نزدیکی مرز لهستان نیز اشاره کرد. این واکنش 
مقامات ورشو بعد از آن صورت گرفت که وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد که 
مسکو موضع گیری امریکا و لهستان در خصوص مسأله استقرار سامانه های موشکهای پاتریوت 
امریکایی در نزدیکی مرز روسیه که برد پروازی معادل 160 کیلومتر دارند را درک نکرده و انتظار 
دارد که واشنگتن و ورشو در این مورد توضیح قانع کننده ای ارائه دهند. سرگئی الوروف، وزیر 
امورخارجه روسیه اعالم کرد که مقامات مسکو روی این مسأله حساب می کنند که توضیح قانع 
کننده ای در رابطه با این اقدام نظامی از سوی مقامات آمریکایی دریافت کنند. الکساندر گروشکو، 
ــیه نیز اعالم کرد: مقامات مسکو دلیل سیاسی و نظامی که توجیه  معاون وزیر امورخارجه روس
ــامانه های موشکهای پاتریوت امریکایی در فاصله 60 کیلومتری از مرز  کننده لزوم استقرار س
روسیه باشد، نمی بینند. گروشکو تأکید کرد: اگر موشکهای پاتریوت به طور دائم در خاک لهستان 
استقرار پیدا کنند، این مسأله نقض اصول مربوط به همکاریهای متقابل بین روسیه و ناتو خواهد 
بود که در آن گفته شده »همه کشورهای عضو ناتو باید از استقرار نیروهای نظامی در نزدیکی 

مرز روسیه خودداری کنند«.

مدافعان حقوق بشر امریکا را عامل آواره شدن حدود چهار میلیون نفر در کلمبیا می دانند. 
ــوق آوارگان کلمبیایی با برپایی تجمع در  ــاتودی،فعاالن مدافع حق به گزارش تلویزیون راش
ــنگتن شرکت های بزرگ را عامل به وجود آمدن دومین جامعه آوارگان جهان خواندند. واش
آنها می گویند،این شرکت های بزرگ که عمدتاً امریکایی هستند و حقوق بشر را فدای پول 
ــود کرده اند، باعث آواره شدن حدود چهار میلیون کلمبیایی از خانه و کاشانه خود شده  و س
اند. هم اکنون این آوارگان شکایت خود را به دروازه های کاخ سفید آورده اند. میلیون ها نفر 
در کلمبیا در نتیجه جنگ های چریکی و شورش آواره  و شکنجه یا ناپدید شده اند. فعاالن 
معترض تصاویر زیادی از قربانیان کلمبیایی را مقابل کاخ سفید نصب کردند.آنها معتقدند این 
ــت امریکا در کلمبیاست. کلمبیا بعد از دارفور سودان  تصاویر منعکس کننده شکست سیاس
ــت. فعاالن حقوق بشر امیدوارند قطعنامه ای که  دومین جامعه بزرگ آوارگان جهان را داراس
اخیراً در کنگره امریکا در این خصوص صادر شد، دولت اوباما را به رسیدگی به مسأله آوارگان 
ــرکت های بزرگ چند ملیتی را با اوضاع به وجود آمده  کلمبیا وادارد. مردم کلمبیا ارتباط ش
قوی می دانند. فعاالن حقوق بشر می گویند،نقش امریکا در آموزش، تجهیز و تأمین بودجه 
گروههای نظامی در کلمبیا به بحران دامن زده است. آنها خواستار خاتمه یافتن این رویه امریکا 
شده اند.آنها همچنین خواستار لغو قرارداد تجارت آزاد میان امریکا و کلمبیا هستند. به اعتقاد 

این عده، قرارداد نفتا بحران داخلی کلمبیا را تشدید کرده است.

ــتی درخواست 189 کشور شرکت کننده در نشست بازنگری معاهده منع  رژیم صهیونیس
ــلیحات هسته ای مبنی بر پیوستن این رژیم به ان پی تی را رد کرد. به گزارش فارس  تکثیر تس
ــلیحات هسته ای از جمله  به نقل از خبرگزاری رویترز، تمامی 189عضو پیمان منع تکثیر تس
امریکا روز جمعه هفته گذشته در بیانیه ای از رژیم صهیونیستی خواستند تا به ان پی تی بپیوندد. 
ــتی در واکنش به این درخواست بین المللی، ضمن ناقص و ریاکارانه قلمداد  رژیم صهیونیس
کردن این بیانیه، تأکید کرد که به هیچ  عنوان حاضر نیست تا به پیمان ان پی تی بپیوندد. رژیم 
صهیونیستی در بیانیه ای در این خصوص اعالم کرد: اسرائیل که عضو ان پی تی نیست، خود را 
متعهد به تصمیمات این کنفرانس نمی کند که هیچ قدرت و اختیاری در مقابل اسرائیل ندارد. با 
در نظر گرفتن ماهیت تحریف شده این قطعنامه، تل آویو نمی تواند در اجرایی کردن این قطعنامه 
ــاس این گزارش، رژیم صهیونیستی مقادیر قابل توجهی زرادخانه های  ــارکت کند. بر اس مش
ــت و در خاورمیانه، تنها رژیم  ــأله را تأیید یا انکار نکرده اس ــته ای دارد اما هنوز این مس هس
صهیونیستی است که پیمان »ان پی تی » را امضاء نکرده و همچون هند و پاکستان در کنفرانس 
بازنگری منع تکثیر تسلیحات هسته ای حضور نداشت. رژیم صهیونیستی در بیانیه خود افزود: 
این قطعنامه واقعیت  خاورمیانه و تهدیدات واقعی که منطقه و تمامی جهان با آن مواجه است را 
نادیده گرفته است. رژیم صهیونیستی از این مسأله بسیار خشمگین است که در سند کنفرانس 
بازنگری ان پی تی از ایران نامی برده نشده است و از این رژیم خواسته شده است تا به ان پی تی 
بپیوندد. این بیانیه رژیم صهیونیستی، می افزاید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ــنبه هفته جاری در ارتباط با بیانیه ان پی تی با باراک اوباما، رئیس جمهوری  در نظر دارد سه ش
امریکا در کاخ  سفید گفتگو کند. در بیانیه این رژیم همچنین ادعا شده است که مشکل واقعی 
سالح های کشتار جمعی در خاورمیانه مرتبط با اسرائیل نیست بلکه مرتبط با کشورهایی است 
که ان پی تی را امضاء و گستاخانه آن را نقض کرده اند. باراک اوباما، مخالفت شدید خود را با 
تالش ها برای متمایز کردن رژیم صهیونیستی در موضوع خلع سالح هسته ای، اعالم و تأکید 
ــت. رئیس جمهور  ــرائیل را به خطر می اندازد، مخالف اس کرد: با اقداماتی که امنیت ملی اس
ــد بزرگترین تهدید برای ان پی تی و انتشار تسلیحات در خاورمیانه،  امریکا در ادامه مدعی ش
مخالفت ایران در انجام تعهدات ان پی تی خود است. جیمزجونز، مشاور امنیت ملی امریکا نیز 
با تأسف بار خواندن تصمیم کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی درباره رژیم 

صهیونیستی گفت: این اقدام بیهوده بوده است. 
جونز که بعد از اتمام کنفرانس صحبت می کرد، در ادامه گفت: شکست بیانیه ]کنفرانس 
ــده ان پی تی و  ــت نقض کنن ــوری که مدت هاس ــاره به ایران، کش ــری ان پی تی[ در اش بازنگ
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بوده و بزرگترین تهدید در توسعه تسلیحات اتمی در 

منطقه و تمامیت ان پی تی بوده، نیز قابل تأسف است. 

فساد اخالقی و مالی یکی از وزرای دولت ائتالفی و جدید انگلیس شکست سنگینی را 
به دیوید کامرون تحمیل کرد. 

دیوید الوز وزیر دارایی دولت ائتالفی و جدید انگلیس که فساد اخالقی و مالی وی این 
روزها بر سر زبانها افتاده است، باالخره رسماً مجبور به عذرخواهی شد و قول داد که پولهایی 
ــت را  که از محل اخذ دریافت مالیات از مردم برای اقدامات غیراخالقی خود هزینه کرده اس
هرچه سریع تر باز پس دهد. روزنامه دیلی تلگراف انگلیس اخیراً از رابطه غیراخالقی وزیر 
دارایی جدید انگلیس خبر داد و فاش کرد دیوید الوز برای پرداخت اجاره بهای خانه دوستش 
ــتکم چهار سال ماهانه هفتصد تا نهصد و پنجاه پوند از محل مالیاتهای دریافتی  به مدت دس
از مردم هزینه می کرد. نمایندگان جناح مخالف خواستار کناره گیری وی از کابینه کامرون و 
توضیح نخست وزیر به مجلس شدند. خشم نمایندگان مجلس عوام بیشتر به خاطر سخنان 
اخیر دیوید الوز پس از انتخاب شدنش به عنوان وزیر دارایی انگلیس که گفته بود هیچ وزیری 
نباید از خودروی دولتی و یا راننده به جز در موارد استثنایی استفاده کند، افزایش یافته است. 
وی گفته بود وزرای کابینه باید با پای پیاده یا وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد استفاده 
کنند. دیوید کامرون نخست وزیر و نیک کلگ معاون او در طول مبارزات انتخاباتی بارها از 

غیر قابل تحمل بودن هرگونه سوء رفتار نمایندگان تأکید کرده بودند.

جهان نماایران نصف النهار

با پذیرش گزینشی بیانیه تهران مخالفیم 

رئیس مرکز شماره گذاري پلیس راهور خبرداد
ابطال كارت سوخت موتورسیكلت هایي كه پالك ملي دریافت نكنند

دولت ائتالفی انگلیس 
نخستین شكست خود را تجربه کرد 

براي پیوستن به ان پي تي 
رژیم صهیونیستي قطعنامه 189 کشور 

جهان را رد کرد

  وزیر خارجه لهستان: 
ورشو در خصوص موشك هاي پاتریوت 

از روسیه معذرت خواهي نمي کند

راشاتودي: 
فعاالن حقوق بشر امریكا را عامل 
بحران آوارگان در کلمبیا مي دانند

ــت: غرفه های  بازیافت در میادین میوه  ــهرداری منطقه 20 گف رئیس اداره بازیافت ش
ــعه و  ــود.کریم گرامی در گفتگو با فارس، گفت: توس ــهرری راه اندازی می ش و تره بار ش
افزایش تعداد غرفه های بازیافت به ویژه در مجاورت میادین میوه و تره بار و مجتمع های 

مسکونی پرجمعیت در برنامه های این اداره قرار دارد. 
ــاره به اینکه در میادین میوه و تره بار  ــهرداری منطقه 20 با اش رئیس اداره بازیافت ش
ــی آنها را به این غرفه ها میسر  ــط شهروندان دسترس ــک توس امکان انتقال زباله های خش
ساخته است، افزود: در حال حاضر 9 غرفه در سطح منطقه نصب شده است که در نظر 

داریم تعداد آنها را در سال جاری به 15 مورد افزایش دهیم. 
ــهروندان از این غرفه ها گفت: در حال  ــتقبال مطلوب ش ــاره به اس وی در ادامه با اش
ــمند از این غرفه ها  ــک ارزش ــماند خش ــط 350 تا 400 کیلوگرم پس حاضر به طور متوس
ــان کرد: این غرفه ها، پسماندهای خشک  ــود. گرامی در ادامه خاطرنش جمع آوری می ش
ــهروندان را تحویل گرفته و در قبال آن مواد شوینده، لوازم التحریر، پول نقد و بن کاال  ش

اهدا می کنند. 
رئیس اداره بازیافت شهرداری منطقه 20 در ارتباط با تقسیم بندی پسماندهای خشک 
گفت: زباله های خشک شامل انواع پالستیک ها، فلزات، کاغذ، شیشه و انواع بسته بندی ها 
ــتند و می توان با بازیافت آنها، محصوالت مصرفی جدیدی را  است که فاسدنشدنی هس
تولید کرد. کریم گرامی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر روزانه به طور متوسط 320 

تن زباله از سطح منطقه جمع آوری می شود. 

ــال 1389، 250  ــهرک های صنعتی تهران پیش  بینی کرد در س ــرکت ش مدیرعامل ش
واحد صنعتی با سرمایه گذاری بالغ بر 1500 میلیارد ریال به بهره برداری برسد.

ــن نوری اظهار داشت: با افتتاح این تعداد واحد صنعتی برای  به گزارش موج، محس
ــهرک ها و نواحی صنعتی ایجاد خواهد  ــتغالزایی در ش ــه هزار و 700 نفر اش بیش از س

شد.
ــاس پیش بینی های سال گذشته مقرر بود، 180 واحد صنعتی  وی تصریح کرد: براس
با سرمایه گذاری بالغ بر هزار و 80 میلیارد ریال و اشتغال 2700 نفر به بهره برداری برسد 
ــرمایه گذاری بالغ بر هزار و 890 میلیارد ریال و  که از این تعداد، 315 واحد صنعتی با س

اشتغال حدود پنج هزارو 220 نفر به بهره برداری رسیده اند.
ــتین نشست بررسی مدل بهینه ارتباط صنعت و دانشگاه  وی در ادامه برگزاری نخس
در شرکت شهرک های صنعتی تهران اشاره کرد و گفت: این نشست هفته آینده با توجه 
به اهمیت نقش دانشگاه ها و مراکز تخصصی علمی در توسعه و بالندگی صنعت کشور، 

به میزبانی شرکت شهرک های صنعتی تهران برگزار خواهد شد.
ــی و  ــت را بررس ــهرک های صنعتی تهران هدف از این نشس ــرکت ش مدیرعامل ش
ارزیابی اقدامات به عمل آمده توسط این شرکت در سال گذشته عنوان کرد و افزود: در 
ــه، سعی در شناسایی نقاط قوت و ضعف این اقدام و دستیابی به مدل بهینه در  این جلس
ــبکه صنعت و دانشگاه  ــتای ایجاد تعامل هر چه مؤثرتر در جهت بهره برداری از ش راس

هستیم.
ــهرک های صنعتی استان تهران اقدام  ــاس این گزارش، سال گذشته شرکت ش بر اس
ــگاه های تهران،  ــگاه های تهران نمود و هم اکنون دانش به مبادله تفاهم نامه هایی با دانش
خواجه نصیر الدین طوسی، علم و صنعت و امیرکبیر به ترتیب در مراکز خدمات فناوری 
ــمس آباد، علی آباد، عباس آباد و اشتهارد مستقر و  ــب کار شهرک های صنعتی ش و کس

مشغول به ارائه خدمات نرم افزاری به واحدهای صنعتی است.

رئیس اداره بازیافت شهرداري منطقه 20:
غرفه  بازیافت در میادین میوه و تره بار 

شهرري راه اندازي مي شود

در سال جاري
بهره برداري از 250 واحد صنعتي در شهرك ها 

و نواحي صنعتي استان تهران

چه خبر از پایتخت



گذری به نقاشی دیواری در ایران از شروع تا حال
   زهرا شمس

اولین آثار به دست آمده به انسانهای غارنشین 
ــی می کردند و در  ــی گردد که در غارها زندگ برم
ــعلی  انتهای غارها جایی که هیچ نوری نبود، با مش
ــی روی دیوارها می پرداختند و این کار نه  به نقاش
ــت  جنبه تزئینی بلکه جنبه مذهبی و کاربردی داش
ــال پیش از میالد  و در ایران قدمت آن به 8 هزار س
ــده بر دیوار غارهای  ــف ش ــد، که آثار کش می رس

»دوسر« و »میرمالس« واقع 
در منطقه کوهستانی لرستان 
ــامل تصاویری  ــت و ش اس
ــم رخ از حیواناتی چون  نی
ــگ، گوزن،  ــی، س ــز کوه ب
اسب، روباه و انسان اسب سوار 
ــال رزم و  ــت که در ح اس
ــان و با  ــکار با تیر و کم ش
شکل های ساده و ابتدایی و 
ــیاه و قرمز  در رنگ های س
اخرایی و زرد است که این 
ــت و  ــا را گاه از طبیع رنگه
گاه از پودر کردن سنگ ها 

به دست می آمده است. 
ــت  ــه عل ــد از آن ب بع
کشف سفال و... و کشاورز 
ــه  هیچگون ــان  انس ــدن  ش
ــی دیواری دیگری در  نقاش
ــی  تاریخ نداریم تا به نقاش
ــیم.  ــوه خانه ای می رس قه
ــتر  ــی بیش ــن گونه نقاش ای
ــه یا در مکانهای  روی پارچ
ــده  می ش ــی  نقاش عمومی 
ــه  ــر صحن ــت و روایتگ اس

ــی از جمله  ــی- مذهب ــتانهای حماس هایی از داس
ــگام اجرا  ــی و... بودند و در هن ــاهنامه فردوس ش
ــی، یک نفر می ایستاد و داستان را  همچون نمایش
از روی تصویر تعریف می کرد و مردم به تماشای 
ــی برای حفظ  ــن خود عامل ــد و ای آن می پرداختن

داستانهای قدیمی شد.
ــی دیواری در دوران جنگ  ــکلی از نقاش اما ش

تحمیلی و بعد از آن در کشورمان مرسوم شد.
نقاشی بر روی دیوارهای بلند و اکثراً بر پشت 
ساختمان ها با موضوع شهدا که احتماالً با سفارش 

شهرداریها اجرا می شد. پس از چندی تصاویر گل 
ــیوه اضافه شد که هم  و مرغ و طبیعت نیز به این ش
اکنون نیز در گوشه کنار شهر از آن دوران کارهایی 

به جای مانده است.
ــر، در عرصه هنر تحوالتی  ــالهای اخی اما در س

عظیم صورت گرفته است. 
هنرمندان با آثار نقاشان جهان بیشتر آشنا شدند 
ــی به پایه گذاری  ــناخت تکنیک های اصول و با ش

ــه بیانگر روح و  ــران پرداختند ک ــر نوین در ای هن
اندیشه ایرانی در عصر معاصر است.

ــال پیش در تهران نقاشی دیواری  تقریبًا از 2 س
ــروعی غیر رسمی داشت و نقاشی معموالًً شبانه  ش
توسط نقاشی ماهر با استفاده از چند اسپری سریعًا 
ــی های  ــد و این نقاش ــیده می ش روی دیوار کش

کلیشه ای اکثراً گرافیکی بودند. 
ــتفاده تبلیغات بود،  ابزاری که تاکنون مورد اس
اینک در دست هنرمندان شکلی متفاوت از استفاده 

را ارائه می کرد. 

اکنون شاهد نقاشی دیواری هایی با تکنیک های 
مختلف هستیم که در گوشه و کنار خیابانهای تهران 
نقش تأثیرگذار و مثبت در روحیه رهگذران دارند 
ــر می گذارند،  ــی در منظره اطراف خود تأثی و حت
نقاشی هایی در زمینه هنرهای تجسمی و گرافیک. 
ــن تجربیات فراوان  ــوان به صراحت گفت ای می ت
ــهرداری تهران جزء سفارش دهندگان آن به  که ش
شمار می روند، روند تکمیلی داشته، اگر چه هنوز 

به پختگی کامل نرسیده است. 
ــط  ــاک کردن دیوارها توس ــرفت از پ این پیش
ــهرداری به اعالم بیانیه فراخوان عمومی  کارکنان ش
ــرح جهت  ــرکت در این ط ــت ش ــان جه از نقاش

زیباسازی شهر تبدیل شده است. 
اما این تحول تنها در تهران قابل رؤیت است و 
شاید دیگر شهرها هنوز بر این باور نیستند که این 
ــازی  ــرات تأثیر مثبت بر روحیه مردم و زیباس تغیی

شهر دارد.
ــی  ــاهد چنین نقاش ــز هنوز ش ــان نی در اصفه

ــتیم و با توجه به اینکه این شهر  دیواری هایی نیس
ــور به حساب می آید و آثار  پایتخت فرهنگی کش
ــود دارد، به پیگیری و  ــی در آن وج تاریخی نفیس
تحقیقی در این مورد پرداختیم که پس از گفتگو با 
مهندس آقابابایی رئیس گرافیکی و مهندس عقیلی 
ــئول زیباسازی شهر اصفهان، چنین بیان شد که  مس
ــت که دارای قانون نامه  ــهری اس اصفهان اولین ش
ــهری است، که توسط متخصصان  داخلی مبلمان ش
مربوطه تنظیم شده است و 
ــد قانونی مندرج در  طبق بن
ــی دیواری  آن هرگونه نقاش
به هر شیوه از جمله نقوش 
ــی  نقاش ــط،  خ ــی،  هندس
روی  ــر  ب ــی  شعارنویس و 
دیوارهای شهر ممنوع است، 
ــاص.  ــرایط خ ــر در ش مگ
ــار کردند که  ــن اظه همچنی
ــی دیواری نمای شهر  نقاش

را از بین می برد. 
در واقع موضع مسئوالن 
ــل با روند  ــور، در تقاب مذک
این امر در پایتخت است و 
برنامه ای نیز برای آینده در 
ــهر اصفهان  این مورد در ش
ندارند و با وجود دیوارهای 
خالی زیادی در سطح شهر 
ــچ دیواری  و زیرگذرها هی
ــرای این کار ــب ب را مناس

نمی دانند. 
تعداد معدود طرح هایی هم 
اتوبان ها  و  ــا  زیرگذره در 
می بینیم، کارهایی آزمایشی 
ــورد توجه و رضایت مردم در  ــوده اند، اگر چه م ب
ــهرداری مخالف ارائه این  حال گذر هستند، اما ش

گونه طرح ها در آینده است. 
ــی که کنار  ــا طرح های ــا در حال حاضر ب تنه
ــاختمان و محیط  ــاختمان ها و مطابق با طرح س س
ــاخته می شوند، البته پس از تأییدیه  اطراف خود س
ــود.اما زندگی مردم امروز با زندگی  موافقت می ش
چند سال قبل آنها فرق می کند و هر روز آدمی در 
ــد به آینده ای  ــت، پس می توان امی حال تغییر اس

نزدیک داشت.

    مریم مرادیان نیری
هر سال روز 31 ماه می میالدی به عنوان روز جهانی 
بدون دخانیات در نظر گرفته می شود که امسال )1389( 
ــرداد. هفته منتهی به روز بدون  ــت با 10 خ مصادف اس
دخانیات را نیز هفته بدون دخانیات می نامند. هر ساله 
ــامی مشخصی برای هر روز این هفته در نظر گرفته  اس
می شود و با توجه به این اسامی فعالیت های مختلفی نیز 
صورت می گیرد. با همه تالش هایی که هر ساله توسط 
افراد مختلف در زمینه های گوناگون صورت می گیرد، 
باز هم شاهد مصرف دخانیات در افراد مختلف جامعه، 
مخصوصاً جوان ها، هستیم؛ مثالً چندی پیش ایسنا خبری 
را تحت این عنوان اعالم کرد: شیوع 4 درصدی  استعمال 
تفننی دخانیات در میان زنان ایرانی. در این خبر آمده بود 
دکتر حسن آذری پور عضو هیأت مدیره انجمن زندگی 
بدون دخانیات ایران شیوع استعمال دخانیات در میان زنان 
ایرانی را نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر و حدود 
2 درصد برشمرد، اما در عین حال گفت: شیوع استعمال 
تفننی دخانیات در میان زنان ایرانی 4 درصد است. دکتر 
ــت از نظر شرکت های دخانی، زنان  آذری پور بیان داش
ایرانی بازار بالقوه ای برای محصوالت دخانی شرکت  های 
ــرکت  های دخانی زنان  ــتند،  از این رو ش دخانیات هس

ایرانی را به استفاده از قلیان های میوه ای تشویق و ترغیب 
می  کنند. وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته شیوع 
استعمال دخانیات زنان به اوج خود یعنی 22 تا 25 درصد 
ــاس برآورد سازمان بهداشت  رسیده است، گفت: براس
جهانی در مناطق شش گانه، شیوع استعمال دخانیات در 
میان جمعیت زنان باالی 15 سال 4 تا 8 درصد است که 
فاصله معناداری با کشورهای توسعه یافته دارد. این فاصله 
سبب شده تا زنان کشورهای در حال توسعه بازار بالقوه ای 
برای کمپانی  های بزرگ دخانی دنیا باشند،  به این ترتیب 
این شرکت ها برای ورود فرهنگ استعمال دخانیات در 
ابتدا از زنانی به اصطالح باکالس اجتماعی، سطح سواد 
و میزان درآمد بیشتر استفاده می کنند. مثالً هنرمندان و 

سیاستمداران از آن جمله هستند.
قلیان

ــرای افزایش مصرف مواد  صنعت دخانیات دنیا ب
دخانی در میان زنان از شعار برابری زنان و مردان استفاده 
می  کنند تا با این ترفند زنان کشورهای در حال توسعه 
را به مصرف محصوالت دخانی ترغیب کنند. از طرفی 
بسیاری از زنان به علت ناپسند دانستن مصرف سیگار در 
جامعه به استعمال قلیان روی  آورده  اند. در شرایط کنونی 
ــر و... در اماکن  ــه اعضای خانواده اعم از مادر، دخت هم

عمومی نظیر قهوه خانه  ها به صورت دسته جمعی قلیان 
می  کشند؛ غافل از اینکه نیکوتین موجود در توتون قلیان 
اعتیادآور است. عالوه بر این، توتون قلیان حاوی میکروب 
و قارچ است؛ به گزارش فارس و به نقل از روابط عمومی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرجان قطبی 
مسئول ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات با 
اعالم این مطلب افزود: برخالف تصور عمومی، وجود 
ــمی را نگرفته و بیشتر  آب قلیان جلوی مواد مضر و س
این مواد سمی از جمله نیکوتین به علت دم  های عمیقی 
که فرد برای جذب دود می  زند، تخریب  های جدی به 
ریه وارد می کند. دود قلیان عالوه بر مضراتی که همانند 
ــیگار دارد، به دلیل زغالی که برای سوختن آن به  دود س
ــتری دارد. مصرف  ــید کربن بیش کار می  رود، مونوکس
قلیان مانند سایر مواد دخانی عامل اصلی انواع سرطان ها 
مانند سرطان ریه، سرطان لب و دهان و حنجره، سرطان 
مثانه، سرطان مری و معده، لوزالمعده، کبد، روده بزرگ 
و زخم  های گوارشی و ریفالکس معده است. عالوه بر 
بیماری  های اشاره شده، مصرف اشتراکی قلیان می  تواند 
منجر به افزایش احتمال ابتال به بیماری سل و ویروس  هایی 
مانند تبخال و هپاتیت  شود. توتون استفاده شده در قلیان 
عالوه بر مضراتی که مشابه توتون موجود در سیگار دارد، 

به دلیل مواد افزودنی و اسانسی که برای طعم به آن اضافه 
ــود ایجاد عالئم حساسیتی به صورت پوستی و  می ش
تنفسی می  کند و در پاره  ای موارد باعث بروز عالئم آسم 
خاموش در افراد می شود. آمارها نشان می دهد که شیوع 
سرطان ریه، آسم و بیماری های انسدادی ریه در افرادی 
که در معرض دود سیگار و یا قلیان قرار می  گیرند نسبت 
به افرادی که اصالً در معرض دود قرار ندارند بیشتر است 
و عوارض مصرف یک بار قلیان معادل استعمال 40 تا 80 

نخ سیگار است.
سیگار و ضریب هوشی

ــت در این مطلب اشاره  بحث دیگری که بد نیس
ــیم یکی از هزاران عوارض  کوچکی به آن داشته باش
مصرف سیگار است. چندی پیش اعالم شد سیگاری  ها، 
ضریب هوشی پایین  تری دارند. در این خبر آمده بود: 
نتایج یک تحقیق جدید نشان می  دهد که سیگاری ها 
ــیگاری، ضریب هوشی کمتری  نسبت به افراد غیرس
دارند و هر چه فرد بیشتر سیگار بکشد، ضریب هوشی 

او کمتر می شود. 
در این تحقیق هم چنین مشخص شد؛ افراد مبتال 
به مشکالت روانی و رفتاری نیز بیشتر به سیگار روی 

می  آوردند.

    سپهر اوحدی
شاید به عقیده خیلی روانشناسان و کارشناسان اجتماعی، امروزه شادی از میان مردم رخت بر بسته 
ــت و این بحث جای صحبت بسیار دارد، باال رفتن توقعات فرزندان، تغییر الگوهای شادی، استفاده  اس
نادرست از شادی آفرینی، کمبود وقت خانواده ها و مشکالت و مشغله های زیاد باعث شده است که 

شادی در جامعه تغییر هویت داده و به شکلی دیگر نمود پیدا کند. 
ــینی های همسایگان، رفتن به دشت و صحرا و  ــته تفریح سالم همراه با خانواده، شب نش در گذش
ــروز تفریحات جوانان از خانواده ها  ــالم محلی از تفریحات خانواده ها و جوانان بود، ام بازی های س
ــیقی و یا موتورسواری با ویراژهای خطرناک یا  ــده و در باور آنها تفریح یعنی، گوش دادن موس جدا ش
پرسه زنی در خیابانها. پارکهای ما به شب نشینی و روزنشینی مجردها و زوج های مشکوک مزین شده 
ــالم در پارکها، عرصه را برای خانواده ها تنگ کرده است. عروسی های ما که شاید  و حضور افراد ناس
ــادباش ها و تفریحات در فرهنگ ماست به تجمل گرایی و مخارج سنگین چه  یکی از قدیمی ترین ش
ــته شده است و در این میان  ــتگانی که باید به آنها کمک کنند، آراس برای عروس و داماد و چه برای بس
ــتادن در هر میدان برای رقص و پایکوبی و استفاده از اکو و  ــان و ایس کم کم کارناوال های عروس کش
ــایگان خواب راحت نداشته باشند و نتوانند اعتراض کنند چرا  ــتریو دوباره باب شده است، تا همس اس

که عروسی یک شب است.
ــی می گذرد، بحث ترقه زدن یکی از  ــمات پرتجمل عروس ــته از آنچه که در داخل این مراس گذش
ــت که کم کم به خیابان ها کشیده شده است. در شب های جمعه و شنبه تا نیمه های شب  مواردی اس
ــط جوانان است و بر پیکر شهر  ــادی توس ــی که بهانه ش ــهروندان از صدای ترقه های عروس خواب ش
ــود ضمن اینکه این ترقه ها عالوه بر ایجاد مشکالت برای بیماران و آلودگی  ــود،حرام ش کوبیده می ش

صوتی، چهره نازیبایی به شهر بخشیده است. 
ــده کنار خیابان، درب مغازه ها و  ــین های پارک ش این جوانان غافل، از کوبیدن ترقه حتی به ماش
ــردم هم ابایی ندارند و از همه بدتر آنکه در صدها مورد این ترقه ها به تابلوهای راهنمای  ــای م دیواره
ــهدا و بزرگان است کوبیده شده و پس از  ــهروندان و جلوه ای از نام ش ــهری که نماد راحتی خود ش ش

بارها سفید کردن و از نو نوشتن تابلوها مجدداً تکرار شده است. 
ــیه شهر آن هم در نوع بی خطر  ــمات خصوصی و حاش آیا این ترقه که نفس زدن آن، جز در مراس
ــود که الاقل آن را به آسفالت  ــت چه لذتی را برای آنها تولید می کند و چه می ش ــند اس آن امری ناپس

بکوبند اگرچه باز هم صدا دارد!
ــود تا جای  ــهر یعنی بزرگراه دو طبقه امام خمینی چرا باید آماج صدها ترقه ش یکی از افتخارت ش
ــافران سایر شهرها بگذارد و به پای  ــیاهی آن فرهنگ برخی از جوانان اصفهانی را به عرصه دید مس س

همه مردم تمام شود! کمی فکر کنید! ارزشش را ندارد!

ترقه، شادی و تفریح یا خالی کردن 
عقده ها بر پیكر شهر

   مهدی فضیلت
ــیعی را  ــیار وس ــات عرصه بس ــروزه تبلیغ ام
ــان ها را رها  ــه که حتی در خواب هم انس فراگرفت
نمی کند. انواع و اقسام تبلیغات صوتی و تصویری، 
دیوارنویسی، تابلوهای تبلیغاتی و دهها روش نوین 
ــر تبلیغات یعنی تبلیغ  ــر در کنار نوع قدیمی ت دیگ
ــد. در عصر  ــد، خودنمایی می کن ــق جرای از طری
ارتباطات و رقابت تجاری، شرکت ها سعی دارند 
ــانند و  به هر نحوی کاالهای خود را به فروش برس
ــت این اصل مهم مدیریت بازرگانی  ــال اس چند س
ــت!  را فراگرفته اند که تبلیغات صحیح، هزینه نیس
ــه در این میان خودنمایی می کند ضرورت  اما آنچ
ــأله  ــت و این مس نظارت بر آگهی های تجاری اس
روشن به نظر می رسد که ارگانی باید بر صحت و 
سقم و مطابقت متن آگهی ها و تصاویر با حقیقت 

نظارت داشته باشد. 
ــای بازرگانی  ــأله که آیا آگهی ه حال این مس
ــی و یا جاده ای، بنرها و بیلبوردها حقایق  تلویزیون
ــت که سری  ــته ای اس را می گویند یا نه خود رش
دراز دارد. اما چیزی که در این بحث به آن خواهیم 
پرداخت نقد حضور هنرمندان و ستارگان ورزشی 

و هنری در انواع تبلیغات است.
آنهایی که در تبلیغات شرکت کردند!

ــمًا اعالم  ــو، رس ــال 87 به این س اگر چه از س
شد که هنرمندان و ستارگان ورزرشی حق شرکت 
ــانه ای و تلویزیونی را  ــات بیلبوردی، رس در تبلیغ
ــاهد حضور  ــال قبل از آن ش ندارند اما در چند س
ــه تبلیغات و  ــدان در عرص ــکاران و هنرمن ورزش
ــری بوده ایم. اگر به تاریخچه آن برگردیم،  اسپانس
ــناس، پیش  ــت و مربی سرش علی پروین، فوتبالیس
ــانه ای شرکت کرد،  از انقالب در چندین تبلیغ رس
ــه 60 در برنامه تبلیغاتی  ــر حجازی نیز در ده ناص
ــری وسایل ورزشی و بدنسازی شرکت  برای یکس
ــکاران  ــیاری از ورزش می کرد. اما در آن زمانها بس
نظیر جهان پهلوان تختی این کار را نادرست دانسته 
و دور از شأن ورزشی و اخالق جوانمردی دانستند 

ــدند در قبال پرداخت مبلغ بسیار باال،  و حاضر نش
اسپانسر یک تیغ خودتراش خارجی شوند.

ــنهادهای  ــاد دوباره براثر پیش ــا در دهه هفت  ام
ــد و  ــته ش ــه انگیز، این تابو شکس میلیونی وسوس
کریم باقری در سال 76 در تبلیغات شرکت داروگر 
ــکنی بزرگ تعداد  ــد و پس از این سدش حاضر ش
ــتاره های هنری و ورزشی در تبلیغات  زیادی از س
ــرای آنها هزینه  ــدند و مبالغ باالیی نیز ب حاضر ش

شد.
ــزار، هدیه تهرانی، بهرام رادان و  محمدرضا گل
حتی جمشید مشایخی و مهران مدیری در تبلیغات 
ــدند.  ــه تا چای حاضر ش ــای لباس گرفت مارک ه
ــس از آن احمدرضا عابدزاده که قباًل در تبلیغات  پ
ــرده بود، این  ــرکت ک خیرخواهانه اهدای خون ش
ــیکلت شد، مهدوی کیا، علی  بار اسپانسر موتورس
کریمی و میرزاپور در تبلیغات لوازم خانگی، بارها 
ــان و نیکبخت واحدی  ــدند و علی انصاری دیده ش
ــپولیس( هم در آگهی های تجاری  )بازیکنان پرس
ــاک نقش مانکن را بازی کردند و کار تا آنجا  پوش
ــامره، شامپو را تبلیغ  ــترش پیدا کرد که علی س گس
ــرکت ها در  ــید که ش ــرد. این عمل به آنجا کش ک
ــر برای یک کلیپ دو دقیقه ای یا  رقابت با یکدیگ
ــن 5 قطعه عکس مبالغی بین 10 تا 60 میلیون  گرفت
ــد. اوج این قیمت زمانی بود که  تومان هزینه کردن
ــرکت در  ــدوی کیا برای مدت 4 ماه ش ــدی مه مه
ــای مطبوعاتی و تنها 4 تابلوی تبلیغاتی در  آگهی ه

تهران مبلغ 60 میلیون تومان دریافت کرد.
چه زمانی جنجال آفرینی آغاز شد؟

ــال پیش با رو شدن مبالغ قراردادها  دقیقًا دو س
ــا را از تبلیغات  ــتاره که پ و جنجال آفرینی چند س
ــات ماهواره ای  ــته و در تبلیغ ــی فراتر گذش وطن
ــاد مؤکداً اعالم کرد:  ــرکت کردند، وزارت ارش ش
ــانه  ــد 10 ماده 6 قانون مطبوعات و رس ــر به بن نظ
ــأن و جایگاه هنرمندان و ورزشکاران  ها، نظر به ش
ــواه آنها در  ــزاری و حتی دلخ ــتفاده اب کماکان، اس
ــرار و تأکید این  ــت. تک تبلیغات کاالها ممنوع اس

ــین رضازاده به طور وسیع  قانون زمانی بود که حس
ــانه ای و بیلبوردی شد و در این  وارد تبلیغات رس
رشته نیز مانند رشته های ورزشی رکوردشکن شد؛ 
ــال در بیش از ده تبلیغ از  چرا که در کمتر از دو س
ــک ها، آب معدنی،  ــی بان جمله تبلیغات قرعه کش
ــرکت های نفتی، بنگاههای مسکن و... شرکت  ش
ــرکت در یک  ــورد 70 میلیونی برای ش ــرد و رک ک

تبلیغ را از خود به جای گذاشت. 
اما زمانی که او در تبلیغات یک شرکت مسکن 
ــد و این فیلم تبلیغاتی در چندین  در دبی حاضر ش
شبکه برون مرزی پخش شد، اوضاع شکل جنجالی 
به خود گرفت و در ادامه نیز ناصر حجازی، مهرداد 
میناوند و آتیال حجازی نیز در تبلیغات ماهواره ای 
شرکت کردند و باالخره علیرضا حیدری کشتی گیر 
ــت و مبلغ صد  ــه را شکس ــناس رکورد هم سرش

میلیون برای تبلیغ یک مارک پوشاک گرفت.
ــور هنرمندان و  ــت حض ــال اس اگر چه دو س
ــکاران در عرصه تبلیغات ممنوع شده است  ورزش
ــره آنها از  ــال نیز هیچ گاه چه ــا در همین دو س ام
بیلبوردهای شهر و صفحات مجالت تبلیغاتی پاک 

نشده است. 
ــاد در  ــه وزارت ارش ــت ک حدود یک ماه اس
ــک تصمیم جدی  ــرای اتخاذ ی ــال گمانه زنی ب ح
ــت به طوری که اوایل اردیبهشت  در این زمینه اس
ــاد، حضور  ــاه مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت ارش م
ــد و  ــبب رش ــا را س ــن عرصه ه ــدان در ای هنرمن
شکوفایی فروش کاالهای ایرانی دانست اما درست 
ــت، نمابری  ــخ 6 اردیبهش ــه بعد در تاری یک هفت
ــکاران در تبلیغات را  ــدان و ورزش ــور هنرمن حض

ممنوع اعالم می کرد.
نکاتی در مورد حضور هنرمندان و ورزشکاران 

در عرصه تبلیغات
ــینما و ورزشکاران  ــتی آیا هنرمندان س به راس
ــائل مالی این نوع تبلیغات نیاز دارند.  مطرح به مس
ــت، چرا که این قشر نسبت  ــخ قطعًا منفی اس پاس
ــار جامعه درآمد بهتری دارند؛ اما در  ــایر  اقش به س

ــا نیاز دارند به طور  ــواردی هم واقعًا به این پوله م
ــایخی که عواید حاصل از  مثال: در مورد آقای مش
ــرکت در تبلیغات بیلبوردی و رسانه ای خود را  ش
صرف عمل جراحی کرد. در سوی دیگر این سؤال 
ــکاران از  ــش می آید که چرا هنرمندان و ورزش پی
ــود در جهت اهداف خیریه  این وجهه تبلیغاتی خ
ــیب زدایی اجتماعی،  ــا کمک به طرح های آس و ی
یا مبارزه با بیماریها و... استفاده نکرده و آیا گرفتن 
ــی یک کار پردرآمد و تجاری  این مبالغ که به نوع
ــرعی و اینکه مدل  ــود، از نظر ش ــوب می ش محس
اصلی آن از خارج گرفته شده است، حالل است؟ 
ــتارگان مبلغ قرارداد مهم است و  آیا حقیقتًا برای س
ــتارگان  ــوع کاالیی که تبلیغ می کنند؟ قطعًا س یا ن
ــی به خوبی می دانند که تبلیغ آنها  هنری و ورزش
ــوب و چه بد تأثیر فراوانی بر  بر هر کاالیی چه خ
ــاب میان خوب و  ــروش آن گذارده و قطعًا انتخ ف
ــا را در مقام یک قاضی قرار خواهد داد که  بد، آنه
بعدها از نظر وجدان در مقابل تبلیغی که می کنند، 

مسئول خواهند بود.
ــا پرداختن آنها به امر تبلیغ  ــر دیگر آیا ب از منظ
ــأن اجتماعی  ــتفاده ابزاری در بازاریابی به ش و اس
ــت فرهنگی و ورزش  ــان و منزل و فرهنگی خودش

لطمه ای نخواهد زد؟ 
ــکالی دارد با  گروهی عنوان می کنند که چه اش
ــتفاده از هنرمندان و چهره ها کاالهای داخلی را  اس
به مردم معرفی کنیم تا به تولید داخلی و شأن ملی 

اقتصاد کمک شود؟
ــین این  ــوارد پیش ــر در م ــر تقدی ــه ه ــا ب  ام
شرکت های خارجی بوده اند که هزینه های گزاف 
ــغ قراردادها نیز توافقی  ــت می کردند و مبل پرداخ
ــال اگر اجرای  ــت که به هر ح ــی بوده اس و رقابت
ــته است قسمتی از  ــود شایس این طرح قانونمند ش
ــا به طبقه های محروم جامعه و  عواید این طرح ه
جمعیت های آسیب دیده و حتی کمک به ورزش، 
باشگاه های محروم و نیز کمک به مشکالت جامعه 

فرهنگ و هنر، اختصاص یابد.

دو گروه شکارچی متخلف که به صورت غیر قانونی اقدام به شکار در منطقه حفاظت شده کرکس 
کرده بودند با تالش محیطبانان مستقر در این منطقه دستگیر شدند.

ــکارچی که در اراضی  ــتان نطنز در بازرسی از یک گروه ش ــت شهرس محیطبانان اداره محیط زیس
ــده کرکس اقدام به شکار غیر مجاز کرده بودند، چهار قبضه اسلحه  ــتای اوره در منطقه حفاظت ش روس

کشف و ضبط کردند.
ــوران اجرایی این اداره پس از طی  ــر در منطقه کرکس، مأم همچنین در ارتفاعات کوه های پنج س
ــلحه های جنگی و  ــتگیری دو شکارچی با اس ــاعته، موفق به دس ــیر طوالنی و کوه پیمایی چند س مس

بی سیم شدند.
ــنگ مربوط به اسلحه خفیف و ادوات شکار کشف و  ــی از این شکارچیان، سی عدد فش در بازرس

ضبط شد که به همراه متخلفان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
ــعت افزون بر 100 هزار هکتار در غرب شهر نطنز واقع شده و  ــده کرکس با وس منطقه حفاظت ش
ــاب می آید، که  ــتان اصفهان به حس ــت اس یکی از بکرترین مناطق تحت حفاظت اداره کل محیط زیس

گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فردی را در خود جای داده است.

حوادث !

دستگیری دو گروه شكارچی غیر مجاز
در منطقه حفاظت شده کرکس

تحلیل زاینده رود بر تصمیمات نهایی وزارت ارشاد 
حضور ستارگان هنری و ورزشی در تبلیغات: آری یا نه!!

به امید هفته اي بدون دخانیات

شماره 249             شماره 241             

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

جدول

ان
سوی

مو
ن 

حس
د م

سی
ل : 

دو
 ج

اح
طر

افقی:
ــش روده  ــنتی – اولین بخ ــگاه س 1 – ورزش

      کوچک
2 – جنبش و تکان شدید – تن پوش، جامه – 

      شهر و بندری در شمال شرقی ایتالیا
ــردن – مثل و مانند –  ــری و دنبال ک 3 – پیگی

      ویران کننده
4 – عشوه گری – آزاد و رها – با پاخت تبانی 

     است – تپق زدن
5 – رود آرام – وسط و بین – حاصل

ــفند جنگی –  6 – کنایه از آدم لجوج – گوس
      مذکر 

ــتان – مدفن ناصر خسرو  ــهر بلغارس 7 – ش
      قبادیانی – دانه نهانزا

8 – به رخ کشیدن احساس – دادن امتیاز تشکیل 
ــت –  ــرکت ها به خارجیان مطلقاً... اس      ش

    خاطر 
ــور درنده – کتابی از لئوواالس  9 – بانگ جان

      امریکایی – از تیمهای فوتبال ایتالیا
10 – یکی از نت های موسیقی – پاداش و 

        اجرت – حرکتی در جودو
ــی – ناخن  ــی ترش ــام آوری – نوع 11 – پی

       چهارپا
ــان – پدر مرد آویچ – تکیه کالم  12 – آب ده

       چوپان – از جنس نی!
ــیدا – لباس رسمی اروپا –  ــیفته و ش 13 – ش

       حرکت آونگی داشتن و تاب خوردن 
14 – امتحان – دلداری، آرام یافتن – سازمان 

       فضایی

15 – طی کردن – چاشنی کاهو.
عمودی:

 1 – کشوری در اقیانوسیه – برای حل برخی 
       از مشکالت باید از آن گذشت 

2 – زگیل – فرمانروایان، جمع امیر – شفابخش 
     است اگر خدا بخواهد

3 – برنج فروش – حنا – نوعی اسلحه کمری 
4 – به فرموده امام علی)ع( کلید همه بدی ها 

ــانا –  ــت – ثروت، توانگری – فلز رس       اس
     خرمن بر باد ده

5 – آشکار – پارچه فروش – گیاه تو خالی 
6 – برج کج فرانسه – گودال و مغاک – زیر و 

     رو کننده علم شیمی 
7 – بخشش – زن همنشین – عنکبوت

ــان –  ــروز عرب – دارای آهنگ یکس 8 – دی
     واحد شمارش اسب 

ــتم – انسان نمای جنگلی –  9 – از القاب رس
      آهک 

ــت – خونبها –  10 – گویند زاییده احتیاج اس
        عدد گلر

11 – آب در لغت محلی – دیگ دهان گشاد  
       - کفش سربازی 

12 – جوشن – باالبر ماشین – دستبند زنانه 
       – گنجشک

13 – پرگار – بیماری سگ – نسب شناس 
ــیمان –  ــب – پش ــی صائ ــبک ادب 14 – س

        دیپلماتیک
ــر آلمان –  ــال معتب ــم فوتب ــهر و تی 15 – ش

       آسودگی خاطر.

میکروسکوپ عمومی
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شهرستانها

به منظور ارائه به سومین جلسه استاني دولت؛
بیش از 700 طرح در شهرکرد تدوین شده است

نشست شورای اداری استان اصفهان مطرح شد:
اصفهان ظرفیت پذیرش الحاقات جدید شهری را ندارد

اسدا... عسگر اوالدی:
 اصفهـــان مــادر صنـــعت ایـــران

   زاینده رود
ــازی  ــکن و شهرس ــزاد وزیر مس نیک
روز شنبه از استان اصفهان بازدید کرد. و 
عالوه بر دیدار از طرحهای مسکن مهر در 
ــهر اصفهان با هلی کوپتر بافت شهری،  ش
ــتانهای اطراف اصفهان را نیز مورد  شهرس
بازدید قرار داد، وی با حضور در شورای 
ــتان در مورد طرحهای مسکن  مسکن اس
مهر استان و مسائل شهرسازی با مسئوالن 
ــکن و عمران  ــان مس ــتانی و کارشناس اس
ــورت و  ــان به گفتگو، مش ــهری اصفه ش

تبادل نظر پرداخت.
نیکزاد در این رابطه گفت: از جمعیت 
ــهرها و 22 میلیون  ایران 52 میلیون در ش
ــی می کنند که  ــتایی زندگ در بافت روس
ــهرها 13/2 نفر  ــاخص تراکم آن در ش ش
ــرآورد به عمل  ــت که با ب در هر منزل اس
ــد منزل،  ــک میلیون واح ــدود ی آمده ح
ــا مدیریت  ــت که ب ــور اس کمبود کل کش
معنوی حاکم بر شورای مسکن کشور که 
ــر از وزیران و  ــور و 3 نف ــس جمه از رئی
ــکیل می شود  معاونان رئیس جمهور تش

در آینده ای نزدیک حل خواهد شد.
ــکن و شهرسازی در گفتگو  وزیر مس
با زاینده رود در مورد آمار مسکن ساخته 
شده در طرح مهر وضعیت حدودی آن را 
به صورت 600 هزار واحد عملیاتی شده 
در کشور ارزیابی کرد که 200 هزار واحد 
ــتایی است. وی مسکن  آن در مناطق روس
ــتان اصفهان را 69  ــده در اس مهر آماده ش
ــرد و افزود:  ــزار و 300 واحد عنوان ک ه
مسکن مهر در کشور هیچگاه تعطیل نشده 

است و با سرعت در حال رشد و پیشرفت 
است، وی از فعالیت های دیگر، وزارتخانه 
ــک  ــاجد و کم ــرای مس ــن ب را دادن زمی
ــینیه ها اعالم  ــاجد و حس در احداث مس
ــمت  ــازان را به س کرد و افزود: ما انبوه س
ــارکت در آن کشیده ایم  مسکن مهر و مش
ــکن را تعدیل کردیم.  و وضعیت بازار مس
همچنین وی از احداث یک میلیون و 400 
ــال 92 در  ــکن تا پایان س ــزار واحد مس ه

طرحهای مسکن مهر خبر داد.

وزیر مسکن و شهرسازی در شورای مسکن استان

مسکن مهر در ایران هیچگاه تعطیل نشده است

اصفهاناصفهان

اصفهان

اصفهان

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان
وضعیت ترافیك در شمال شهر اصفهان 

نامطلوب است

نائب رئیس کمیسیون 
حمل و نقل شورای اسالمی شهر

هزینه تولید اکسیژن در غرب اصفهان
توسط مدیریت استان پرداخت شود

به دلیل نوع تکنولوژی و سودآوری 
سهام ذوب آهن اصفهان با استقبال خوبی 

مواجه می شود 

پیشرفت 70 درصدي 2 طرح آبخیزداري 
در شهرکرد 

40 درصد اعتبارات طرحهاي آمایش صنعت 
و معدن کشور اجرایي شد

فرماندار شهرکرد گفت: بیش از 700 طرح 
برای ارائه به هیأت دولت در سومین سفر رئیس 
ــتان در راستای رفع مشکالت  جمهور به اس
ــعه این شهرستان تدوین و آماده  مردم و توس
شده است. به گزارش فارس، سعید زمانیان در 
نشست مشترک با رؤسای شوراهای اسالمی 
ــتا و دهیاران شهرستان شهرکرد  شهر و روس
اظهار داشت: اگر تعامل بین دستگاه های دولتی، 
شوراها، دهیاران و شهرداران به خوبی وجود 
داشته باشد و بخشی نگری نداشته باشیم، شاهد 
توسعه شهرها و روستاها خواهیم بود. وی بر 
ضرورت گسترش ارتباطات شوراها و دهیاران 
ــوراها و  با مردم تأکید کرد و گفت: ارتباط ش
دهیاران باید با مردم بیشتر شود و با نزدیکی به 
مردم و شنیدن مشکالت برای حل آنها تالش 

و پیگیری کنند. 
ــوراهای  ــای ش ــان ادامه داد: رؤس زمانی
ــانی که برای  ــالمی و دهیاران باید از کس اس
سرمایه گذاری به روستای آنها می آیند استقبال 
و برای پیشرفت کارشان تالش کنند، زیرا حل 
ــیدن به رفاه عمومی در  ــتغال و رس معظل اش
سایه سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق 
ــرفت خواهد کرد. فرماندار  و منطقه نیز پیش
شهرستان شهرکرد به سفر سوم ریاست محترم 
جمهور به استان در آینده ای نزدیک اشاره کرد 
و گفت: بیش از 700 طرح برای ارائه به هیأت 
دولت از سوی شهرستان شهرکرد آماده شده 
است که عمران و آبادانی بیشتر شهرستان را به 
دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه اعتبارات 
ــتقر در سطح  ــال جاری دهیاری های مس س

شهرستان دو برابر شده است، افزود: مسئوالن 
روستاها باید با برنامه ریزی دقیق طرح هایی را 
که پیش بینی شده به نتیجه برسانند و اعتبارات 
را در جای خود هزینه کنند. زمانیان با تأکید بر 
اینکه برنحوه عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها 
ــود، گفت: برهمین  ــدت نظارت می ش به ش
اساس مسئوالن شهر و روستا مراقب باشند که 
حسابرسی های آنان با مشکل مواجه نشود و 

هر اعتباری در جای خود هزینه شود. 
وی با بیان اینکه انتخابات شوراها در سال 
ــد،  ــاری به احتمال قوی برگزار خواهد ش ج
ــرای برگزاری این  ــت: برنامه ریزی الزم ب گف
انتخابات صورت گرفته است و در دستور کار 
ــرار دارد تا با آمادگی کامل این انتخابات  ما ق
ــم. زمانیان همچنین به موضوع  را برگزار کنی
ــاره کرد و گفت:  مسکن مهر در روستاها اش
تسهیالت مقاوم سازی مسکن روستایی به 100 
ــیده است که باید شوراها به  میلیون ریال رس
اطالع مردم برسانند تا بتوانند از این تسهیالت 
ــتفاده کنند. وی تصریح کرد: اگر مسئوالن  اس
بخواهند جلوی کار مردم سنگ اندازی کنند و 
ــدت  کار مردم را به خوبی انجام ندهند، به ش
با آنان برخورد خواهد شد. فرماندار شهرستان 
ــهرکرد به موضوع هدفمند کردن یارانه ها  ش
اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه این طرح از 
نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد، مردم ما در 
شهرها و روستاها باید در جریان باشند که اگر 
در انرژی صرفه جویی کنند، می توانند از پول 
واریزی به حسابشان در امور دیگر زندگی نیز 

استفاده کرده و کمکی برایشان خواهد بود. 

   زاینده رود
ــورای اداری استان اصفهان، برگزار  ش
ــتان  ــورا، نمایندگان اس ــن ش ــد، در ای ش
ــالمی، استاندار و  ــورای اس در مجلس ش
ــهرداران، رؤسای  معاونان فرمانداران و ش
ــی و  ــان نظام ــا، فرمانده ادارات و ارگانه
ــتان به  ــئوالن عالی رتبه اس انتظامی و مس
ــرکت کردند. همراه امام جمعه اصفهان ش
ــده ولی فقیه و  ــت اهلل طباطبایی، نماین آی
ــخنانی با قرائت  امام جمعه اصفهان در س
ــام علی )ع( به مالک  ــی از نامه ام فرازهای
ــیعیان را  ــای امام اول ش ــتر، توصیه ه اش
ــلمانان جهان  ــراغ راه ملت ایران و مس چ
در راه حل مشکالت دانست و قسمتهایی 
ــیر کرد.  ــه را برای حاضران تفس از آن نام
اسماعیلی معاون سیاسی، امنیتی استانداری 
اصفهان نیز در سخنانی به جمعبندی چند 
مسأله در استان پرداخته و با اشاره به سند 
راهبردی سال 89 معاونت سیاسی امنیتی 
استانداری و پرده برداری از این سند، آن را 
شامل 50 بند، رکن و مبنا، دانسته و گفت: 
ــند مورد استناد و مطالبه از  مفاهیم این س
مجموعه استان قرار می گیرد و به ادارات 
ــر استان ارسال شده است.  تابعه در سراس
ــارات برای  ــت: اعتب ــراز داش اب وی 
ــت های مردمی  ــخگویی به درخواس پاس
ــص یافته  ــه اصفهان تخصی ــفر اخیر ب س
ــن در خصوص  ــماعیلی همچنی است.اس
داد  ــال  احتم ــا  یارانه ه ــازی  هدفمندس
ــتفاده از موقعیت  ــد سوءاس ــرادی قص اف
ــرح را  ــن ط ــه ای ــردن وجه ــراب ک و خ
ــت  ــه درخواس از هم ــند و  باش ــته  داش
ــند. ــوص بیدار باش ــن خص ــرد در ای ک
ــن کامران نماینده مردم اصفهان  حس
ــز در  نی ــالمی  اس ــورای  ــس ش در مجل
ــتان گفت: آیا با وجود  ــت اداری اس نشس
ــت سر قرار دادن سال الگوی مصرف،  پش
ــزان  ــرف و می ــوی مص ــار الگ ادارات آم
ــالم کردند و آیا  ــه جویی خود را اع صرف
ــال اصالح الگوی مصرف از عدد و  در س
رقم های مصرف ادارات کم شده است؟ 

ــه  ــور ارائ ــه منظ ــت: ب ــه گف وی در ادام
ــکونی طرح  ــهیالت به واحدهای مس تس
ــام بانک ها به  ــود تم ــا ب ــر بن ــکن مه مس
ــا کنند که عماًل پس از  متقاضیان وام اعط
ــت چند ماه از ابالغ این تصمیم این  گذش

کار صورت نپذیرفته است. 
ــأله تعیین حریم  ــاره به مس وی با اش
ــتان، ادامه داد: شخصًا  ــهر جدید بهارس ش
ــهر اصفهان هستم  ــعه ش از مخالفان توس
ــرای ما مالک  ــرزمین ب و طرح آمایش س
است و این طرح است که بهره برداری را 

مشخص می کند. 
ــان در مجلس  ــردم اصفه ــده م نماین
ــب  ــا تصوی ــزود: ب ــالمی اف ــورای اس ش
ــاص 140 میلیارد تومان به  مصوبه اختص
ــهرهای جدید  ــهری ش راه اندازی قطار ش
ــوم  ــفر س ــهر در س ــتان و فوالدش بهارس
رئیس جمهور به استان اصفهان، جمعیت 
ــرازیر می شود.  ــهرها س اصفهان به این ش
ــی که  ــرد: در صورت ــح ک وی تصری
ــئوالن برای تعیین حریم شهرها طرح  مس
ــرار دهند،  ــرزمین را مالک ق ــش س آمای
ــان دیگر ظرفیت  ــهر اصفه می بینیم که ش
ــر به خود را ندارد.  پذیرش الحاقات دیگ
ــه در حال حاضر  ــران با بیان اینک کام
ــه دلیل  ــهر اصفهان ب ــتم ش ــز اکوسیس نی
ــه  ــورت گرفت ــه آن ص ــه ب ــی ک الحاقات
ــزود: برخی از  ــت، اف ــم ریخته اس ــه ه ب
ــهر  ــهرهای جدید بدون  هماهنگی ش ش

ــبب  ــده که این کار س ــان الحاق ش اصفه
برهم خوردن آرامش شهر نیز شده است. 
ــرای الحاق  ــت: باید ب وی اظهار داش
ــان تدبیری  ــه اصفه ــد ب ــهرهای جدی ش
ــود تا با صرف زمان کمتر، به  اندیشیده ش

این شهر مساعدت شود. 
ــان در مجلس  ــردم اصفه ــده م نماین
ــاخت های مورد  افزود: فراهم کردن زیرس
ــتان اصفهان  ــکن مهر در اس نیاز برای مس
از اهدافی است که باید در بررسی برنامه 
ــعه برای آن اعتبار قابل توجهی  پنجم توس

در نظر گرفته شود. 
ــی  ــرد: باید در بررس ــح ک وی تصری
ــعه اعتباراتی برای تأمین  برنامه پنجم توس
هزینه های تأسیسات زیربنایی مسکن مهر 
فراهم شود. کامران همچنین اعتراض کرد 
ــال جدولی تنظیم  ــه چرا در بودجه امس ک
ــار را بین 15  ــه 100 میلیارد اعتب ــده ک ش
ــیم کرده و نام اصفهان در بین  استان تقس

آنها وجود ندارد؟ 
ــن  ــان همچنی ــردم اصفه ــده م نماین
ــئوالن دولتی و  ــتار پاسخگویی مس خواس
ــرکت ها در مورد آالیندگی  خصوصی ش
و دود ناشی از کارخانجات و ضرر آن بر 

مردم اصفهان و شهرهای همجوار شد. 
فوالدگر و نیز نمایندگان شهرستان های 
سمیرم و خمینی شهر نیز به همراه رئیس 
بازرسی استان در این نشست به سخنرانی 

پرداختند.

   زاینده رود 
ــی فرصت های تجاری  نشست بررس
ــهر اصفهان و  ــذاری بین ش ــرمایه گ و س
ــتم خردادماه جاری  گواندونگ چین، هش
ــل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  در مح

اصفهان برگزار شد. 
ــی بلندپایه از  ــت هیأت ــن نشس در ای
شرکت های دولتی و خصوصی سرمایه گذاری 
و اقتصادی کشور چین از شهر گواندونگ 
میهمان کارآفرینان و فعاالن عرصه اقتصاد 
ــاء هیأت  ــن اعض ــان بودند.همچنی اصفه
ــئوالن  ــی ایران و چین، مس ــاق بازرگان ات
ــان و مدیرکل امور  ــاق بازرگانی اصفه ات
ــان و جمعی از  ــادی و دارایی اصفه اقتص
ــان و مدیران  ــادی، کارآفرین فعاالن اقتص
شرکت های دولتی در این نشست شرکت 

داشتند.
ــس اتاق  ــگراوالدی رئی ــدا... عس اس
ــخنانی  ــن در س ــران و چی ــی ای بازرگان
ــکر از فعاالن عرصه اقتصاد در  ضمن تش
ــتان اصفهان، تعامل اقتصادی با کشور  اس
ــارد دالر و طی  ــن را در ابتدا 20 میلی چی
ــال میزان آن را رقم  چند سال تعامل امس
ــارد دالر ارزیابی کرد.  ــک به 30 میلی نزدی
ــس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود:  رئی
ــن به جای واردات  ــا عالقه داریم با چی م
ــیم و  ــته باش ــالت دوجانبه داش کاال تعام
توسعه روابط را خواستار هستیم تا حجم 
ــان برنامه پنج  ــالت اقتصادی در پای تعام

ساله به 50 میلیارد دالر برسد. 
اینکه اصفهان  ــگر اوالدی ضمن  عس
ــالم  ــد، اع ــران نامی ــت ای ــادر صنع را م
ــه تمام  ــت ک ــده اس ــق ش ــت: تواف داش
هیأت های اقتصادی که از چین به تهران 
ــز تعامل  ــتان اصفهان نی ــا اس ــد ب می آین
ــند، وی خاطرنشان  ــته باش اقتصادی داش
کرد: ما در نظر داریم در هیأت هایی که به 
چین برای توسعه تجارت اعزام می کنیم، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی اصفهان نیز 

حضور داشته باشند. 

ــران و چین  ــاق بازرگانی ای رئیس ات
ــعه روابط با چین در  افزود: هدف ما توس
چارچوب حفظ منافع ملی است و باالنس 
ــن روابط قطعًا به نفع ایران خواهد بود.  ای
وی اذعان داشت: در حال حاضر ما سعی 
ــا صادرات  ــر مواد نفتی ب ــم عالوه ب داری
غیرنفتی، پتروشیمی، فرش و مواد غذایی 
ــهم 57 درصد خود از  ــین آالت س و ماش
ــر 43 درصد  ــن در براب ــادرات به چی ص

واردات از آن کشور را حفظ کنیم. 
ــاری  ــأت تج ــس هی ــان رئی زوزی ن
ــهر  ــن همایش ش ــن در ای ــادی چی اقتص
اصفهان را دارای مردمی بافرهنگ و تمدن 
ــت که جزء دومین شهر مدنظر  قوی دانس

چین در زمینه تجاری است.
ــای  ــت میزه ــن نشس ــیه ای در حاش
ــرکت های 26 گانه چینی  ــن ش تفاهم بی
ــده و  ــی برگزار ش ــرکت های ایران و ش
ــد. دکتر  ــه عمل آم ــاری ب ــات تج توافق
ــالمیان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و  اس
ــدا... عسگراوالدی توافق نامه ای مبنی  اس
ــاق بازرگانی ایران و چین  بر همکاری ات
ــان امضاء کردند  ــاق بازرگانی اصفه و ات
ــاق بازرگانی اصفهان  ــاس آن ات که بر اس
ــن پس در تعامالت بازرگانی با چین  از ای
ــران و چین  ــاق بازرگانی ای ــق ات از طری
همکاری خواهد داشت و برای بازدید از 
ــهرها و فرصت های اقتصادی چین نیز  ش

هیأتی را اعزام خواهد کرد.

ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــب رئیس ش نای
ــوب ترافیک در  ــان از وضعیت نامطل اصفه
ــمال این شهر انتقاد کرد. به گزارش روابط  ش
ــهر اصفهان،  ــالمی ش ــورای اس عمومی ش
ــمال اصفهان  ــیدکریم داودی، ترافیک ش س
ــنگین به ویژه  ــت و آمد خودروهای س و رف
ــه راه  ــای فرزانگان، دولت آباد، س در خیابانه
ــق اصفهانی را غیر قابل  ــینه و پل عاش نقش
تحمل دانست و گفت: ترافیک در این مناطق 
ــت که در مناطق زینبیه  گاهی به گونه ای اس
و هفتون در محدوده شهرداری منطقه 14 به 
وضعیت بحرانی می رسد و مشکالت عدیده 
و آلودگیهای زیست محیطی برای شهروندان 

ساکن در این مناطق به دنبال دارد.
ــارم ترافیکی به  ــداث حلقه چه وی اح
عنوان راهکار اساسی برای رفع ترافیک  شمال 
اصفهان را مورد تأکید قرار داد و احداث ادامه 
خیابان تاکسیرانی را ضروری دانست و افزود: 
ــرای طرحهای اضطراری  برنامه ریزی و اج
برای حل مشکل ترافیک و جلوگیری از تردد 
خودروهای سنگین در شمال شهر اصفهان باید 
در دستور کار سال آینده مسئوالن شهرداری 
قرار گیرد. نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان، به بررسی طرح ساماندهی پارکهای 
اطراف رودخانه زاینده رود برای استفاده بهینه 
ــط معماران و مشاوران در چهار  از آنها توس
سال قبل اشاره کرد و گفت: قرار بود بر اساس 

این طرح در مسیر این رودخانه از ناژوان تا پل 
شهرستان چندین پل عابر پیاده احداث شود که 
متأسفانه تاکنون این امر تحقق نیافته است. وی 
احداث این پل های عابر پیاده بر روی رودخانه 
زاینده رود را ضروری و باعث افزایش راندمان 
ــهروندان از  ــتفاده بهینه و مطلوب ش کار و اس
پارک های حاشیه این رودخانه دانست و علت 
عدم اجرای این طرح را از مسئوالن شهرداری 
خواستار شد و افزود: نباید گذشت زمان باعث 
فراموشی کارهای ریشه ای در شهرداری شود.  
ــخنان  ــری از س ــش دیگ داودی در بخ
ــازی در  ــازمان زیباس ــیس س خود لزوم تأس
شهرداری اصفهان را خواستار شد و گفت: با 
ــکده معماری  وجود فعالیت 30 الی 35 دانش
ــتان، باید بسترهای الزم  ــازی در اس و شهرس
برای فعالیت نیروهای متخصص و ارزشمند 
ــکده ها فراهم  ــل در این دانش ــارغ التحصی ف
ــتفاده از خبرگان، متخصصان و  شود. وی اس
ــهری را یکی  ــور ش ــران در ام ــب نظ صاح
ــورای  ــور ش ــتهای راهبردی در منش از سیاس
اسالمی شهر اصفهان بیان کرد و افزود: برنامه 
ریزی اصولی برای استفاده از فارغ التحصیالن 
رشته های معماری و شهرسازی استان به ویژه 
ــگ آمیزی تقاطع های غیر  در زمینه آبنما، رن
ــطح، نورپردازی، پیاده روسازی و تداوم  همس
ــهر اصفهان ضروری  ــازندگی ش عمران و س

است. 

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط 
زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر 
اصفهان، پرداخت هزینه تولید اکسیژن در غرب 
ــتان را ضروری  این شهر توسط مدیریت اس
ــورای  ــت. به گزارش روابط عمومی ش دانس
اسالمی شهر اصفهان، علیرضا نصر اصفهانی 
مشکالت موجود در محدوده شهرداری منطقه 
ــمرد و یکی از  ــان را برش ــرب اصفه 9 در غ
مهمترین آنها را عدم اجرای خیابان قدس بیان 
کرد و گفت: به رغم تالشهای مطلوب مسئوالن 
ــهرداری این منطقه متأسفانه پروژه خیابان  ش
ــده و مشکالت  ــازی قدس هنوز اجرا نش س
مردم این محدوده الینحل مانده است. وی با 
انتقاد از عدم اجرای پروژه خیابان سازی قدس، 
اجرای این طرح با اعتبارات شهرداری منطقه 
ــر ممکن بیان کرد و افزود: با توجه به  9 را غی

هزینه برآورده شده برای احداث خیابان قدس، 
اگر اعتبارات ویژه برای این خیابان پیش بینی 
نشود احداث آن سالها به طول خواهد انجامید. 
وی با بیان اینکه شهرداری منطقه 9 در غرب 
این شهر، تولید ارزشمندی به نام اکسیژن را به 
عهده دارد گفت: حفظ منطقه ناژوان با 1200 
هکتار فضای سبز به عنوان ریه اصفهان یکی از 
مهمترین وظایف مسئوالن است که باید مورد 
ــا بیان اینکه مدیریت  ــه قرار گیرد. وی ب توج
ــظ و نگهداری منطقه  ــتان باید هزینه حف اس
ــهرداری  ناژوان که در حال حاضر به عهده ش
ــت را بپردازد افزود: این  منطقه 9 اصفهان اس
قابل توجه و تأمل است که اگر ریه تنفسی در 
غرب شهر اصفهان ایجاد کردیم باید این افتخار 
را با اقداماتی صحه بگذاریم و اجازه ندهیم حق 

و حقوق این منطقه تضییع شود.

دکتر قاسم محسنی عضو هیأت مدیره و 
معاون نظارت بر نهادهای مالی بورس اوراق 
ــتر با ذوب آهن  بهادار به منظور آشنایی بیش
اصفهان و توانمندی های این مجموعه صنعتی 
و اقتصادی به اتفاق هیأتی ضمن بازدید از خط 
ــل و تعدادی از  ــد با دکتر براتی مدیرعام تولی

مسئوالن شرکت دیدار و گفتگو کرد. 
در پایان این بازدید دکتر محسنی در گفتگو 
با زاینده رود با اشاره به وضعیت مناسب ذوب 
آهن اصفهان از نظر تولید و سوددهی و شرایط 
ــرای حضور در بورس گفت: با  مطلوب آن ب
ــه توانمندی های موجود، مدیران این  توجه ب
ــتند که ذوب آهن هر  شرکت عالقه مند هس
چه زودتر در بورس پذیرفته شود، زیرا این امر 
امکان سوددهی بیشتر و توسعه بهتر را فراهم 

می کند. 
ــن اصفهان از نوعی  وی گفت: ذوب آه
ــم اکنون  ــت که ه ــوژی برخوردار اس تکنول
گازهایی که در فرایند تولید حاصل می شود را 
به عنوان انرژی در نیروگاه ها و بخشهای دیگر 
مورد استفاده قرار می دهد. بنابراین وابستگی 
ــه با صنایع  آن به انرژی برق و گاز در مقایس
ــت. در نتیجه هدفمند  دیگر بسیار کم تر اس
کردن یارانه ها بر ذوب آهن اصفهان اثر کمی 
خواهد گذاشت. وی افزود: ذوب آهن اصفهان 
ــالهای قبل، مزیت  ــودآوری س با توجه به س
نسبی و توانمندی هایی که در بخش تولید و 
ــودآوری و  نوع تکنولوژی دارد از نظر توان س
ــود می توان روی آن حساب کرد. به  تداوم س
ــرکت در بورس  همین دلیل با پذیرش این ش
پیش بینی می شود استقبال خوبی از سهام آن 

به عمل آید. 
وی اطالعات مالی شفاف و تعهد مدیریت 
به شفافیت اطالعات را برای پذیرش در بورس 
ــت: در بورس،  ــت و گف ــیار مهم دانس بس
سرمایه گذاران انتظار دارند عالوه بر شفافیت 
اطالعات سهام صنایع مختلف نیز عرضه شود 
ــرمایه گذاری آنها کاهش یابد.  ــک س تا ریس
بنابراین با ورود ذوب آهن اصفهان به بورس 
به عنوان صنعت بزرگ و مادر، صنعت فوالد 
ــاً فرصت های  ــد و طبیعت تقویت خواهد ش
سرمایه گذاری بزرگ تر و بیشتر برای سرمایه 

گذاران فراهم می شود. 

ــای ذوب آهن  ــر از مزای ــی دیگ وی یک
اصفهان را خودکفایی، تأثیر اندک هدفمند کردن 
یارانه ها بر آن و قابل رقابت بودن محصوالت 
ــرکت ذکر کرد و اظهار امیدواری کرد:  این ش
با ورود این مجموعه صنعتی به بورس تحول 

مثبتی برای کارکنان آن فراهم شود. 
ــای مالی بورس  معاون نظارت بر نهاده
گفت: طبق مقررات بورس، مقررات راهبردی 
و راهبری شرکت ها در ذوب آهن اصفهان نیز 
ــود و عالوه بر منافع سهامدار  باید رعایت ش
ــورد توجه قرار گیرد  ــع کارکنان آن نیز م مناف
زیرا همه مجموعه اعم از سهامداران و کارکنان 
ــد از منافع این مجموعه اقتصادی و  می توانن

صنعتی بهره مند شوند. 
قاسم محسنی در خصوص الیحه توسعه 
ابزارها و نهادهای مالی و مزایای آن گفت: در 
قانون مصوب سال 1384 بر اساس پیش بینی 
نحوه تعریف ابزارهای مالی جدید مقرر شد 
سازمان بورس ابزارهای مالی جدید را پیشنهاد 
ــد و پس از  ــورای بورس تحویل ده و به ش
تصویب قابل اجرا باشد اما مشکل این قانون 
ــانی بود که از  معلوم نبودن وضعیت مالی کس
خرید این اوراق بهادار یا افزایش قیمت آن یا 
ــودهایی که تقسیم می شود بهره می برند،  س
ــعه ابزارها و  اما با تصویب الیحه قانون توس
نهادهای مالیاتی، برای کلیه اوراق بهاداری که 
مجوزشان را از سازمان بورس و اوراق بهادار 
دریافت کنند معافیت مالیاتی بر سود دریافتی و 
درآمدی که ناشی از افزایش قیمت و همچنین 

نقل و انتقال آن باشد، پیش بینی شد. 
ــت: اگر اوراق بهادار از نوع اوراق  وی گف
ــد سودی که شرکت ناشر  یا درآمد ثابت باش
ــن اوراق پرداخت  ــادار و پردازنده ای اوراق به
ــای قابل قبول مالیاتی  می کند جزء هزینه ه
قلمداد می شود. بنابراین به لحاظ مالیاتی این 
قانون حمایت کننده ای برای سرمایه گذاران 
ــت. وی ادامه داد: این قانون اجرایی است  اس
و اوراق بهاداری که به این ترتیب منتشر شود 

می توانند از این معافیت استفاده کند. 
ــورس هم در حال  ــازمان ب وی افزود: س
طراحی ابزارهای مالی جدید است که بعضی 
ــب و قابل اجرا و بعضی هم در  از آنها تصوی

دست اقدام است.  

ــزداری در  ــرح ملـــی آبخیــ 2 طـــ
چهارمحال و بختیاری با 70 درصد پیشرفت 
ــزارش موج،  ــت. به گ ــاخت اس در حال س
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: این طرح ها شامل طرح ملی 
آبخیزداری حوزه سد زاینده رود و طرح ملی 
ــتان  ــت که تابس آبخیزداری حوزه کارون اس
ــند. سبزعلی  ــال به بهره برداری می رس امس
ــوص طرح ملی آبخیزداری  کاویانی در خص
حوزه سد زاینده رود افزود: اجرای این طرح 
شامل حوزه های آبخیز حیدری، جمالو، پهنا، 
دیمه، میهه، توف سفید و سد خاکی کرسنک 
ــته  نزدیک به 10 میلیارد ریال هزینه در برداش

است. وی افزود: اجرای طرح ملی آبخیزداری 
ــامل حوزه های آبخیز دره  حوزه کارون نیز ش
یاس، چلیچه، دوراهان، سردشت، قلعه تک، 
ــز 26میلیارد  ــج و گرداب نی ــار بازار، گن چه
ریال هزینه در بردارد. مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بذر و نهال 
کاری، غنی سازی جنگل، کپه کاری، ساخت 
سدهای خاکی، حوضچه های کوچک تغذیه 
ــفره ها و انجام عملیات سنگی و  مصنوعی س
ــای اجرایی در این  ــی را از جمله اقدام ه مالت
طرح ها بیان کرد. گفتنی است ساالنه حدود 4 
میلیون تن گل و الی وارد حوضه آبخیز زاینده 

رود و کارون می شود.

ــا و اعتبارات بانک  معاون ارزیابی طرح ه
صنعت و معدن کشور گفت: از سال 87 تا 
کنون 40 درصد اعتبارات آمایش صنعت و 
معدن کشور مصوب و اجرایی شده است. 
غالمعباس نعمت اللهی در سفر به چهارمحال 
و بختیاری افزود: اعتبارات سرمایه گذاری 
ــب طرحهای آمایش صنعت و معدن  در قال
ــور 300 هزار میلیارد ریال است و باید  کش
ــاله اجرایی شود. وی  ــه س دریک برنامه س
اظهار داشت: طرح آمایش صنعت و معدن 
شامل حدود900 طرح است که یک سال و 
نیم از آغاز آن می گذرد و در این مدت 40 
ــد از اعتبارات طرح مذکور مصوب و  درص
اجرایی شده است. نعمت اللهی بیان داشت: 
بانک صنعت و معدن حمایت از طرحهای 

ــط و کوچک به ویژه  صنعتی بزرگ، متوس
ــرای طرح آمایش صنعتی را در اولویت  اج
قرار داده و در پرداخت این تسهیالت، نقاط 
ــعه یافته را به شکل مساوی  محروم و توس
ــت. وی حرکت به سمت  در نظر گرفته اس
توازن منطقه ای و بهره گیری بهینه از منابع 
موجود را از مهمترین اهداف طرح آمایش 
ــدف از اجرای  ــرد: ه ــوان و تصریح ک عن
ــدن کم کردن  ــش صنعت و مع ــرح آمای ط
فاصله توسعه یافتگی استان های محروم از 
ــتان های برخوردار است. به گفته وی،  اس
ــش صنعتی، معدنی و اختصاص  طرح آمای
تسهیالت به واحدهای صنعتی، گام مؤثری 
ــعه بخشی صنعت محسوب  درجهت توس

می شود.

ــأت دولت  ــه اول، هی ــه از صفح ادام
ــتان از نظر طبیعت و  گنجانده شد. این اس
ــتان چهار  ــگری به اس ویژگی های گردش
ــرار گرفتن  ــت. ق ــال معروف اس فصل س
ــان و  ــی اصفه ــه صنعت ــن دو منطق در بی
ــتان، شرایط مناسبی را برای حضور  خوزس
ــتان فراهم کرده که  ــگران در این اس گردش
ــگری  ــوان یکی از محورهای گردش به عن
ــتانی دولت نهم به استان  استان در سفر اس
ــد.100  ــال وبختیاری تصویب ش چهارمح
کانون گردشگری در چهارمحال و بختیاری 
به عنوان شاهکار طبیعی ایران، با هزار چشمه 
جوشان و رودهای خروشان از ویژگی های 
ــگری استان در مصوبات سفر هیأت  گردش
ــت. هم  ــورد تأکید قرار گرفته اس دولت م
ــای مطالعاتی در  ــرای طرحه ــون با اج اکن
ــیه رودخانه  ــال وبختیاری، حاش چهارمح
ــتی چلگرد و  ــهر توریس ــده رود تا ش زاین
تاالب زیبای چغاخور آماده سرمایه گذاری 

در بخش گردشگری و توریسم است. 
ــتاندار چهارمحال و  ــتا اس در این راس
بختیاری گفت: این استان پتانسیل های مهم 
ــگری دارد که برای سرمایه گذاری  گردش

آماده است. 
ــاره به  ــتانی با اش ــر عنابس ــی اصغ عل
ــنواره  اصالت فرهنگی این خطه، آن را جش
ــرد و افزود:  ــای ایرانی توصیف ک فرهنگه
ــتن آب  چهارمحال و بختیاری به دلیل داش
ــی خنک می تواند به عنوان یکی از  و هوای

مناطق توریستی مهم کشور مطرح شود. 
ــمه  ــه داد: وجود هزاران چش وی ادام
دو  و  ــی  دایم ــای  رودخانه ه ــان،  جوش
ــزرگ زاینده رود و کارون و 10  رودخانه ب
درصد آب شیرین ایران بهترین نقطه برای 
گردشگری در بین استانهای گرم خوزستان 

و صنعتی اصفهان است. 
فرهنگی،صنایع دستی  میراث  مدیرکل 
ــال و بختیاری نیز  ــگری چهارمح و گردش
ــفر استانی هیأت دولت 25  گفت: در دو س
ــتان  ــگری برای اس مصوبه در بخش گردش
ــات اجرایی آنها 95  ــد که عملی مصوب ش
ــی دارد و با بهره  ــرفت فیزیک ــد پیش درص
ــی در بخش  ــرداری از آنها تحول عظیم ب
ــتان در حال شکل گرفتن  ــگری اس گردش
ــی افزود: برای  ــت. مژگان ریاحی زانیان اس
ــگری  ــرمایه گذاری در هر منطقه گردش س
این استان 250 میلیارد ریال پیش بینی شده 
است که هم اکنون در حال سرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری بخش خصوصی  یا آماده س
ــأت دولت در دو  ــه وی، هی ــت. به گفت اس
سفر استانی خود به چهارمحال و بختیاری 
مناطق نمونه گردشگری چغاخور، سامان، 
ــیدا و بازفت و طرحهای گردشگری بابا  ش
حیدر و سیاسرد بروجن را هم تصویب کرد.
ریاحی زینانی تصریح کرد: طرح مطالعاتی راه 
ــه کابین زردکوه بختیاری به عنوان  اندازی تل
ــون به پایان  ــفر، هم اکن یکی از مصوبات س

رسیده است.
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آگهی احضار
چون آقای عبدالمجید قطره سامانی فرزند سلیمان شکایتی علیه آقای امیر جهانیان 
ــه 882162 این دادیاری ثبت  مبنی بر آدم ربایی مطرح نموده که پرونده آن به کالس
ــد حسب ماده 115 قانون آئین  گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر 
آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
3180/ م الف

مدیردفتر شعبه 5 بازپرسی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
شماره: 19-88

بموجب رأی شماره 700 تاریخ 88/10/9 حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان 
ــت محکوم علیه مجتبی خورسندی بروزادی بنشانی:  اصفهان که قطعیت یافته اس
مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو 
شماره 727 س 77 ایران 13 و پرداخت 30 هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 
آقای محمدباقر حسینی زفره نام پدر: تقی نشانی محل اقامت: اصفهان- خ قائمیه- ک 

فضیلت- ک ش مرتضی تیموری پ 7. ضمناً خودروی مذکور پراید می باشد.
ــوم توسعه اقتصادی،  ــتناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س به اس
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
ــاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام  و مف

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 3161/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 25 حقوقی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
شماره: 314-88

بموجب رأی شماره 889 تاریخ 88/11/29 حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ها 1- جمیله بیگم حسینی مجهول المکان 
2- سکینه اکبری: نشانی اصفهان- خ گلستان- خ نظامی گنجوی- کوی الله 2- پ 
161 محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و یکصد هزار 
ریال بابت وجه حواله به شماره 8542245 عهده مؤسسه قوامین و پرداخت 30 هزار 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/5/5 تقدیم دادخواست لغایت 
زمان پرداخت به طور تضامنی در حق خواهان آقای مرتضی اهتمام نام پدر: محمود 
نشانی محل اقامت: اصفهان- خ صمدیه- ک مسجد الرضا- ک ش جزایری پ 9. 
ضمناً اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از زمان قید شده محاسبه از 

خواندگان اخذ و به خواهان پرداخت نماید.
ــوم توسعه اقتصادی،  ــتناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س به اس
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
ــاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام  و مف

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 3162/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 25 حقوقی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
شماره: 88-464 ش 17 ح

بموجب رأی شماره 594 تاریخ 88/9/30 حوزه 17 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه خانم فرحناز امینی مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 88/5/20 لغایت وصول در 
حق خواهان آقای فرامرز محمدرضایی نام پدر: کیارش نشانی محل اقامت: اصفهان- 

سه راه سیمین- بن بست ونهری.
ــوم توسعه اقتصادی،  ــتناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س به اس
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
ــاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام  و مف

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
18105/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 17 حقوقی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
شماره: 1348/88 ح/ 89/3/6-9

ــورای حل اختالف شهرستان  ــماره 13 تاریخ 89/1/16 حوزه 9 ش بموجب رأی ش
ــت محکوم علیه مهدی فاتحی نام پدر: شکر اله شغل:  اصفهان که قطعیت یافته اس
پیمانکار نشانی: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی هزار ریال، بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وکال و فسخ قرارداد مورخه 
ــق محکوم له آقای داود گله داری با وکالت آقای محمدعلی باقری  87/8/14 در ح
نام پدر: ناصر شغل: نجار نشانی: اصفهان- فلکه بزرگمهر- جنب آتش نشانی فوقانی 

بانک مسکن.
ــوم توسعه اقتصادی،  ــتناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س به اس
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
ــاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام  و مف

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 3254/ م الف
شورای حل اختالف شعبه نهم حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 290-89 ح 26

وقت رسیدگی: یکشنبه 1389/5/3 ساعت 9 صبح
خواهان: خانم صفورا درخشان فرزند غالمعلی

خوانده: نیما عالیوند فرزند هوشنگ مجهول المکان
خواسته: طالق

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
ــت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  درخواس
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ــت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال  ــخه دوم دادخواس کامل خود نس

جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 2941/ م الف
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970352400150
شماره پرونده: 8809980352401438

شماره بایگانی شعبه: 881438
خواهان ها: 1. آقای سیاوش فالح  2. خانم مینا چم آسمانی با وکالت آقای محمد 

مشاوری به نشانی اصفهان خ فیض خ ارباب رو به روی بیمه آسیا دفتر وکالت.
خوانده: آقای محمد خاتمی نیا به نشانی اصفهان خ باغ دریاچه دفتر طرح ساماندهی 

شهرداری ناژوان و صفه
خواسته: مطالبه خسارت

ــیدگی را اعالم و با  ــاوره ختم رس ــی محتویات پرونده  و انجام مش دادگاه با بررس
استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص خواسته خواهان آقای سیاوش فالح و بانو مینا چم آسمانی با وکالت 
آقای محمد مشاوری بطرفیت آقای محمد خاتمی کیا به موضوع خسارت تأخیر تأدیه 
به نسبت مبلغ 31880000 ریال محکوم به رأی شماره 8801823-88/12/27 با این 
وصف این دادگاه در خصوص اصل خواسته پرداخت خسارات وارده به خواهانها از 
بابت خسارت ناشی از جرم تخریب و خسارات قانونی غیر از تأخیر تأدیه بموجب 
رأی موصوف اظهارنظر نموده لیکن در خصوص خواسته تأخیر تأدیه اظهار نظری 
ــت علیهذا با توجه به مندرجات پرونده و عدم احراز شرایط مقرر برای  ــده اس نش

خسارت تأخیر تأدیه براساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه مستنداً به 
ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان بر مطالبه خسارت تأخیر 

تأدیه صادر می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
3113/ م الف

قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: 871020

وقت رسیدگی: 1389/7/11 ساعت 8 صبح
خواهان: امرا... اصالنی فرزند یدا...

خوانده: رضا ناظریان فرزند مصطفی
ــغ 80/000/000 ریال بابت چهار فقره چک  ــته: الزام خوانده به پرداخت مبل خواس
بشماره های 5322282 – 82/4/25 – 532281 – 82/3/28 – 53228 – 82/2/25 و 
150140 – 82/2/2 خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
ــیدگی به شعبه 11 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت  رس
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
ــود تا خوانده از تاریخ انتشار نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر  آگهی می ش
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
ــیدگی حضور به همرساند. 3107 / م  دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس

الف
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
ــتگی تهران به نمایندگی آقای امیر عباس چاوشیان  چون اداره تصفیه امور ورشکس
ــکایتی علیه آقای رضا چلونگر فرزند حیدر مبنی بر استنکاف از پرداخت بدهی  ش
شرکت ورشکسته مطرح نموده اند که پرونده آن به کالسه 881143 این دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگی برای روز 1389/06/07 ساعت 11/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان و متواری میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
ــار محلی طبع و نشر می شود  مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوید 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 3109/ م الف
اکباتانی- مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی مزایده
ــعبه هفدهم اجرای احکام حقوقی )خانواده( دادگستری اصفهان در نظر دارد در  ش
ــه اجرائی 880394 ح ج/ 17 له خانم زهرا کریمیان با وکالت آقای  خصوص کالس
حمید قلخانی علیه آقای جعفر جعفری میرآبادی بخواسته 823/240/205 ریال نقد 
بابت مبلغ نقدی مهریه، هزینه دادرسی، حق الوکاله، هزینه کارشناسی و  نشر و قیمت 
روز سکه و طال و مبلغ 1/405/005 ریال حق االجرا دولتی جلسه مزایده ای به منظور 
ــکونی به آدرس اصفهان  ــاع از 6 دانگ یک باب منزل مس فروش 13/395 حبه مش
ــماره  ــتان پالک 1 به ش خیابان امام خمینی)ره( خانه اصفهان خ نوبهار کوچه بهارس
ــه دارای 510 مترمربع عرصه و 40 متر  ــالک ثبتی 28/2172 بخش 14 اصفهان ک پ
زیربنا )انباری( 310 متر مربع طبقه همکف با دیوارهای جانبی آجری 35 سانتیمتری و 
ستون فلزی در وسط، سقفها تیرآهن و آجر )اطاق ضربی( دارای آشپزخانه، سرویس 
بهداشتی وحمام، دربهای داخلی چوبی و پنجره ها پروفیل آهنی با قاب شیشه ای، 
حیاط عمدتاً موزاییک فرش است. دارای اشتراکات و انشعابات آب و فاضالب، برق 
و گاز شهری است. ارزش کل آن 4/425/000/000 ریال و 13/395 حبه از آن معادل 
کل خواسته و هزینه های فوق و حق االجرا دولت می باشد برگزار می نماید. طالبین 
ــزاری مزایده در محل از آن پالک دیدن کرده و جهت  ــی توانند 5 روز قبل از برگ م
شرکت در خرید بتاریخ 89/3/29 ساعت 8/30 در دفتر این اجرا اتاق 207 طبقه دوم 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان خ شهید نیکبخت حاضر شوند فروش از مبلغ 
ارزیابی شروع و برنده کسی است که پیشنهاد کننده باالترین قیمت باشد و حداقل 10 
درصد مبلغ تقویمی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و هزینه های 

مربوط را متقبل شود. 3122/ م الف

مدیر اجرای احکام شعبه 17 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی 78/88/ ح/ 15

به موجب دادنامه غیابی شماره 483 مورخ 88/5/24 دادگاه عمومی حقوقی شعبه 15 
دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است محکوم علیه ها: 1- عفت گلپری نام پدر: 
اسماعیل 2- غالمرضا آقابابائی نام پدر: حسین 3- محمدرضا زمانی کاویانی نام پدر: 
مصطفی همگی مجهول المکان محکوم هستند به خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ 
نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار 
ــی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق  ریال بابت هزینه دادرس
محکوم له تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای عباس کریمی به نشانی: اصفهان- 
خ شیخ صدوق شمالی نرسیده به چهار راه شیخ صدوق پالک 384 طبقه دوم دفتر 
ــارت تأخیر تأدیه مبلغ  مجتبی داوری محکوم می گردد. در زمان اجرای حکم خس
خواسته وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه 

وصول و به محکوم له ایصال خواهد شد. 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 آنرا به موقع اجراء بگذارد.
2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

ــتیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در  3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و اس
صورتیکه 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 صریحاً اعالم نماید. 
هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد 
ــر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه  اجرائیه متعس

محکوم خواهد شد.
ــخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به،  تبصره: ش

مالی معرفی کند.
عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر 

برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. 3117/ م الف
شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970351101356
شماره پرونده: 8809980351100792

شماره بایگانی شعبه: 880798
ــگل گشا به نشانی یاسوج- خ مطهری- نبش شهدای 1-  خواهان: آقای هادی مش

جنب بانک کشاورزی
خوانده: آقای نصرت اله ذوالفقاری 

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای هادی مشکل گشا اردکانی بطرفیت آقای نصرت اله 
ــته اعسار از هزینه دادرسی مطالبه 250/000/000 ریال وجه چک  ذوالفقاری بخواس
708889، با توجه به متن دادخواست تقدیمی، استشهادیه پیوست، شهادت شهود و 
اینکه خوانده دفاعی بعمل نیاورده است فلذا دادگاه مستنداً به مواد 504، 506، 507 از 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به قبول موقتی اعسار خواهان صادر و اعالم می نماید. 
ــی  ــت به محض مالئت خواهان وفق مواد 511 و 514 قانون آئین دادرس بدیهی اس
ــرف 20 روز پس از ابالغ قابل  ــد. رأی صادره حضوری و ظ مدنی عمل خواهد ش

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
 3108/ م الف

کافی- رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

نام پورتال را زیاد شنیده ایم؛ اما شاید برای برخی از ما 
این سؤال پیش آمده باشد که واقعاً یک پورتال چیست؟ 
ــی دارد؟ و چه تفاوتی با یک  چه ویژگیها و خصوصیات
ــی در  ــایت دارد؟ ترجمه کلمه Portal به فارس وب س
ــه«، »درگاه« و »مدخل« ذکر  ــای لغت،»دریچ فرهنگ ه
ــوژی اطالعات معنی  ــده، اما کلمه پورتال در تکنول ش
متفاوتی دارد. اگر بخواهیم ساده بگوییم، پورتال صفحه 
ــی آسان را به هر  ــطی است، که امکان دسترس وب واس
ــته اش نیاز  چیزی که کاربر، برای انجام وظیفه یا خواس
ــت،  دارد، بدون توجه به اینکه محل فیزیکی آن کجاس
ــت به  فراهم می کند. به بیان دیگر پورتال »درگاهی« اس
دنیایی مجازی که کاربر می تواند از طریق امکانات فراهم 
شده در آن، تمامی نیازهای خود را برآورده کند. نیازهایی 
ــتجو و یا خرید )مثالً یک کتاب(، دسترسی  ــاب بانکی، افزایش و کاهش اعتبار یک حساب مانند جس به حس

ــانی اطالعات سخت افزاری از  اعتباری و یا به روز رس
محل کار، پورتال همه چیز را از طریق درگاهی واحد برای 

کاربر خود فراهم می سازد.
ویژگی های اصلی یک پورتال

1- تجمع اطالعات
2- هدف دار بودن اطالعات

3- دردسترس بودن اطالعات
دریچه ورود منحصر به فرد یک پورتال نیز مانند یک 
کامپیوتر خانگی، اطالعات و خدمات گوناگونی را در یک 
صفحه وب واحد و به صورتی سازگار و خوش ترکیب 
 web top در دسترس می گذارد. گاهی به این صفحه
هم گفته می شود. پورتال می تواند نقطه شروع یا صفحه 
اولیه مشخصی داشته باشد، که کاربران در زمان اتصال به 

وب آن را مشاهده کنند. 
اگر چه برخالف صفحه کامپیوتر، پورتال می تواند 
از طریق مجموعه وسیع دستگاههایی که قابلیت اتصال به 
وب در آنها پیش بینی شده )از جمله تلفن های موبایل( 

مورد استفاده قرار گیرد. هر چند شباهت ظاهری فراوانی 
میان یک وب سایت و یک پورتال وجود دارد، به گونه ای 
ــی میان آن دو مشاهده  که در نگاه اول تفاوت محسوس
نمی شود؛ اما این دو کامالً از یکدیگر متفاوت اند. سؤال 
اینجاست که به طور مشخص تفاوت آن دو در چیست؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت ویژگی های زیر در 
یک پورتال آن را از یک وب سایت متمایز می کند:

ــردی که از طریق آن می توان به  - درگاه ورود منف
مجموعه منابع مرتبط با پورتال دست یافت.

ــتفاده از تجربیات  - نمایش هدفدار اطالعات با اس
کاربر.

- دسترسی تقسیم بندی شده به انواع داده و اطالعات 
گروه بندی شده.

- در اختیار گذاشتن امکان ارتباط و همکاری میان 
همه کاربران و استفاده کنندگان پورتال.

- امکان پیوستن به نرم افزارها و سیستم های نرم افزاری 
که گردش کاری مشخص و تعریف شده ای دارند.

ــب بازگردیم، زمانی  ــر در دنیای کامپیوتر به عق اگ
ــرم افزاری  ــتم های ن ــم یافت که در آن سیس را خواهی
ــر الزم نبود برای  ــدند، که دیگ ــه گونه ای متحول ش ب
ــته شوند، یعنی  کار با یک برنامه، برنامه های دیگر بس
می توانستیم همزمان از چند برنامه کاربردی استفاده کنیم؛ 
بدون آنکه با مشکلی مواجه شویم. امکانی که قبل از آن 
ــت. تاریخچه پورتال ها از همان زمان آغاز  وجود نداش
شد و نسلهای تکامل یافته آنها یکی پس از دیگری پا به 

عرصه دنیای اطالعات گذاشتند.
نسل اول پورتال ها:

اولین پورتال ها، که از آنها تحت عنوان نسل اول نام 
برده می شود، بر فراهم کردن محتویات ایستا، مستندات 
و همچنین خوراکهای اطالعاتی زنده، در صفحات وب 
 yahoo مبتنی بودند. مثالهای نمونه این نسل سایت های
یا Excite است. این پورتالها در محیطی به هم پیوسته، 

اهداف مشابهی را دنبال کرده و صفحه واسط مشخص و 
منحصر به فردی را برای دستیابی به مجموعه اطالعات 
توزیع شده در سراسر شرکت یا سازمان خود، در اختیار 
ــتند. این اطالعات معموالً شامل اخبار  کاربر می گذاش
شرکت، شرایط و فرم های استخدام، اطالعاتی مربوط 
به کارکنان و چگونگی ارتباط با آنها، مستندات رسمی و 
سیاست های اعالم شده شرکت و همچنین لینک های 

ارتباطی مفید بود.
نسل دوم پورتال ها:

ــخص تر و  ــل دوم پورتال ها بر اطالعات مش نس
نرم افزارها متمرکز بودند. در اساس، شباهت زیادی به 
ــل اول  خصوص در زمینه فراهم آوردن اطالعات با نس
داشتند؛ با این همه تفاوت مهمی نیز وجود داشت. این 
پورتالها امکان همکاری کاربران را در محیطی به هم پیوسته 
فراهم می کردند و همین امکان، نقطه تمایز آنها با نسل 

پیشین محسوب می شد. پورتال های نسل دوم قابلیت 
همکاری متقابل را در ادارات مجازی برای تیم های کاری 
و به منظور انجام وظایفشان فراهم می ساختند.نسل دوم 
پورتال ها سرویس های متعددی داشتند که از جمله آنها 
می توان به سرویس های مدیریت محتوی )سازمان دهی 
و مدیریت اطالعات مرتبط( و سرویس های همکاری 
)که به کاربران امکان می داد با یکدیگر گپ زده و برای 
یکدیگر ایمیل فرستاده و قرار مالقات تنظیم کنند( اشاره 
کرد. در این پورتال ها قابلیت تعریف گروه های کاربری 
نیز فراهم آمده بود. به بیان دیگر این پورتال ها ساز و کار 

همکاری داخلی را در یک سازمان فراهم می کردند.
نسل سوم پورتال ها:

ــوم، با هدف ایجاد فضای مجازی تجارت  نسل س
الکترونیک )Business- E( به وجود آمد. پورتال های 
نسل سوم، به عنوان واسط ارتباطی کارمندان، تهیه کنندگان، 
تولید کنندگان و مشتریان قلمداد می شوند. ویژگی فوق 
العاده این پورتالها، امکان مرتبط شدن نرم افزارهای مستقر 

در سرورهای مختلف است. به بیان دیگر، این پورتال ها 
ــتن محتویات و برنامه های کاربردی  نقطه به هم پیوس
مستقر در سرورهای مختلف به طور همزمان و با استفاده 
از همکاری سرویس های خدماتی آنان هستند. به عالوه 
ــتمهای  ــی به محتویات و امکانات سیس امکان دسترس
مختلف را از طریق ابزارها و تجهیزات متنوع، بسته به نیاز 
کاربر، امکان پذیر می کنند. این گروه پورتال ها مجموعه 
قابل توجه و ارزشمندی از اطالعات، مستندات، امکانات و 
قابلیت های نرم افزارهای مرتبط را از طریق درگاه واحدی 
برای کاربر فراهم می کنند. به عالوه، این پورتالها به صورتی 
خودکار و بر اساس نقش کاربران هدفمند شده و ویژگی های 
خاص آنها را می یابند. به بیان دیگر، نحوه نمایش، محتوی 
و امکانات در دسترس، بسته به نقش تعریف شده برای 
کاربر به گونه ای منحصر به فرد و خاص وی، در اختیار 
او قرار می گیرد. کلید توسعه آینده این نسل از پورتال ها، 
ایجاد چهارچوب های کاری باز )از قبل تعریف نشده( 

برای سرویس های عمومی خواهد بود.

ــازمان، مجموعه متنوعی از کاربران دارد که  یک س
از جمله آنها می توان به مشتریان، شرکا، کارمندان اشاره 
ــتند از اطالعات و  کرد. همه این کاربران عالقه مند هس
خدمات آن سازمان استفاده کنند. کامالً آشکار است که 
هر کدام از آنها نیازهای خاص و اغلب متفاوتی دارند. 
برای پاسخگویی به این تنوع، انواع مختلف پورتال ایجاد 

شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
ــخگویی به  ــب چگونگی پاس به طور کلی برحس
ــران، پورتال ها را می توان در 4 گروه زیر  نیازهای کارب

دسته بندی کرد:
)Business to Customer B2C(

این نوع از پورتال با سیستم های CRM مرتبط بوده 
و دسترسی مستقیم مصرف کننده را به مجموعه وسیعی از 
اطالعات و خدمات فراهم می کند؛ برای مثال، اطالعاتی 
ــوالت« و »وضعیت  ــتفاده از محص مانند »راهنمای اس

سفارش مشتری« در خریدهای خود و همچنین امکانات 
ارتباطی کاربر با بخش پشتیبانی مشتریان در این پورتال ها 
پیش بینی می شود. مانند هر پورتال دیگری، یک پورتال 
B2C معموالً در قد و قواره ای ارائه می شود که نیازهای 

مشتریان خود را پاسخ دهد.
)Business to Business ،B2B(

ــکل  نوع دیگر پورتال در زنجیره مدیریت منابع ش
ــات الزم برای  ــال اطالع ــن نوع پورت ــد. در ای می یاب
تولیدکنندگان، تهیه کنندگان، نمایندگی ها و همچنین 
توزیع کنندگان، به گونه ای مناسب و دسته بندی شده 
ــع آوری و در اختیار آنان قرار می گیرد. برای مثال،  جم
یک شریک تجاری را قادر می کند تا به بخش هایی از 
اطالعات و امکانات مانند سفارش خرید و صدور فاکتور 

دسترسی داشته و از امکانات این بخش ها استفاده کند.
)Business to Employee ،B2E(

این پورتال ها که اغلب با عنوان پورتال های اینترانتی 
شناخته می شوند، معموالً به منظور تجمیع، انتشار و به 
ــنل یک  ــتراک گذاری اطالعات و خدمات به پرس اش
ــوند. B2E ها به دو دسته اصلی  ــازمان ایجاد می ش س
تقسیم می شوند:  پورتالهای کارکنان که امکان دسترسی 
ــرکت،  ــته ای مانند اخبار ش به محتویات به هم پیوس
اطالعات سخت افزاری و نرم افزاری، موتور جستجو و 
منابع فنی و گزارشها را در اختیار می گذارد. اطالعات این 
نوع پورتال معموالً در دسترس همه کارکنان یک سازمان 
قرار می گیرد. این پورتال کارکنان و شاغلین یک سازمان 
را قادر می کند، تا از طریق گپ و گفتگو با یکدیگر در 
تماس بوده و با هم همکاری کنند. عموماً، این پورتال ها 
امکاناتی نظیر ثبت نام در یک کالس و یا یک اردو را نیز 
در اختیار کاربر خود قرار می دهند. به عالوه کاربران این 
پورتال معموالً، می توانند اطالعات شخصی خود مانند 

نام و کلمه عبور را تغییر دهند.
)Knowledge worker portal(

که با یک یا مجموعه اهداف مشخص، مثالً فروش 
یک محصول ایجاد می شود. این پورتال ها مجموعه ای 
از محتویات را به منظور پشتیبانی از فرآیند یا فرآیندهای 
ــخصی در اختیار می گذارند. برای مثال یک برنامه  مش
تکنسین خودکار ممکن است، نیازمند منابعی از برنامه های 
کاربردی دیگر، مثالً برنامه های تعمیر و نگهداری باشد، تا 
بتواند اطالعات الزم در زمینه تاریخچه بازبینی و تعمیر، 
ــات و لوازم مورد نیاز برای  زمان بندی تجهیز و یا قطع

تعمیر آن را کسب کند.
 Mega Or Public( پورتال های عمومی

)Portal
این پورتال ها با عنوان پورتال های اینترنتی شناخته 
می شوند و مهمترین ویژگی آنها فراوانی مخاطبانشان است. 

این نوع از پورتال ها نیز در دو گروه دسته بندی می شوند:
- پورتال های عمومی که تمامی کاربران اینترنت را 
 Yahoo، Excite، ــال ــرار می دهند )برای مث مخاطب ق

Google و مانند آن(

پورتال چیست؟

اگر چه پورتال ها در انواع و اندازه های متنوعی ساخته می شوند، اما ویژگیهای محدود و مشخصی هسته 
اصلی آنها تشکیل می دهد:

هر پورتال اطالعات و خدمات را یک جا و در یک محل جمع آوری می کند.
هر پورتال می تواند در اندازه الزم برای شخص و یا گروه سازمان یابد.

هر پورتال در هر زمان و از هر، مکانی، قابل دسترس است.
یک پورتال مجموعه اطالعات و خدمات را یک جا و در یک محل جمع آوری می کند.

هدف اصلی فراهم آوردن امکان دسترسی آسان به هرچیزی )اطالعات و خدمات ( است که یک کاربر 
برای انجام وظایف و مسئولیتهایش به آن احتیاج دارد، صرف نظر از اینکه منبع آن کجا باشد.

اطالعاتی که یک پورتال فراهم می کند
داده های ساخت یافته. داده هایی که به صورتی سازمان یافته اند، که امکان جستجوی آسان آنها وجود 
داشته باشد )اغلب به صورت سلسله مراتب و بر اساس کلمات کلیدی(. فهرست الفبایی کتابهای یک کتابخانه 
ــاخت یافته، اغلب شامل گزارشها، تحلیلها،  ــاخت یافته است. داده های س مثال خوبی از داده های س
پرس و جوهای مشخص و دیگر انواع دانش مرتبط با کسب و کار است. داده های بدون ساختار، که جستجو 
در آنها معموالً دشوار بوده و خارج از یک بانک اطالعاتی قرار دارند. از این نوع داده، می توان متن ها، صوت، 
ــتندات Office، memos، ایمیل و قرارهای مالقات را مثال زد.  ــکالی مانند مس تصویر و یا گرافیک و اش
اطالعات خاص، که شامل محتویات قابل خرید و فروش )مثل انواع اخبار، گزارشها، اطالعات مربوط به سهام، 
کاریکاتورها و محتویات بی اهمیت( بوده و مخصوصاً به منظور استفاده در فرایندهای تولیدی دیگر تهیه و در 

اختیار قرار می دهند.
خدماتی که به وسیله یک پورتال فراهم می شود

- همکاری، )با عنوان خدمات ارتباطی نیز شناخته می شود ( و به کاربران اجازه می دهد تا با یکدیگر گپ 
بزنند، در بحثهای گروهی مشارکت داشته باشند، مطالب خود را در اختیار دیگران قرار دهند و...

- مدیریت محتوی که انواع جستجو ها، رهگیری ها را مدیریت کرده و همچنین قابلیتهای خاصی را به 
منظور استخراج داده ها در اختیار می گذارد. خدمات شخصی )با عنوان خدمات تراکنشی نیز نام برده می شود 
( که کاربران را قادر می سازد تا با دیگر سیستمها )مثاًل سیستمهای فروشنده و یا نماینده یک محصول ( مستقیم 
و بدون واسطه مرتبط باشند. معموالً این قابلیت به کاربر امکان می دهد، تا برای مثال فعالیتهای زیر را انجام 
دهد: محصوالت یک سازمان را خریداری کند، مالقاتهای خود را زمان بندی کند، حساب خود را مشاهده یا 

تراز کند، در کالس مورد عالقه خود ثبت نام کند.
هر پورتال می تواند در اندازه الزم برای شخص و یا گروه سازماندهی شود. یکی از ویژگی های جالب 
یک پورتال شکل و عملکرد متفاوت آن برای اشخاص مختلف است. یکی از روشهایی که به این منظور استفاده 
می شود، متناسب سازی و تغییر شکل و قابلیتهای پورتال بر حسب خواسته ها یا تجارب شخص یا گروه 
استفاده کننده از آن است. به همین دلیل است که کاربران متفاوت، شکل متفاوتی از یک پورتال مشاهده کرده و 
اطالعات و خدمات متفاوتی در اختیار آنها قرار می گیرد. امکان تغییر بر حسب خواسته ها بر حسب تجارب 
شخص یا گروه عموماً personalize نامیده می شود و به این معنی است که در پورتال امکان انتخاب نحوه 

نمایش محتوی پیش بینی شده است. 
ــازمانی وی( انجام  ــت س ــاس نقش کاربر )مثاًل پس اغلب این انتخاب به صورت خودکار و بر اس
ــود، به صورت خودکار فهرستی از  ــتم وارد می ش ــود. برای مثال وقتی کارمند فروش به سیس می ش
ــه در بعضی از پورتال ها انتخاب  ــوالت برای وی به نمایش در می آید. با این هم ــن محص جدیدتری
ــه پورتال خود، آن را انتخاب  ــود تا در زمان ورود ب ــده به کاربر محول می ش محتوی نمایش داده ش
ــامل انتخاب چگونگی شکل ظاهری آن )مثاًل رنگ و چیدمان صفحه(، مدل  کند. تغییر یک پورتال ش
ــب و عنوان  ــت. یک پورتال می تواند حتی برچس مرورگر و محل نمایش محتویات روی صفحه اس
ــته و ظاهر متفاوتی را برای انواع کاربرانش به نمایش گذارد. این دو ویژگی به  ــخصی داش تجاری مش
ــخص و تعریف شده ای از کاربران )مثاًل مشتریان، شرکاء و یا  پورتال امکان می دهد، تا مجموعه مش

کارکنان( را هدف قرار دهد. 
ــمایل متفاوتی از خود  ــکل و ش ــخص، ش بعضی از پورتال ها حتی می توانند برای هر کاربر مش
ــه در دسترس است. از آنجا که پورتال ها  ــان دهند. یک پورتال در هر زمان و از هر مکانی، همیش نش
ــوند، در هر زمان و از هر مکانی با استفاده از یک مرورگر  ــتفاده در محیط وب ساخته می ش برای اس
استاندارد وب در دسترس هست. انواع تجهیزات مبتنی بر وب نیز از جمله تلفنهای موبایل، دسترسی 

به پورتال ها را به غایت، آسان و مفید کرده اند.

پورتال ها می توانند ...

اشاره

تاریخچه پورتال

انواع پورتال ها
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پرسش



محیط زیست

گسترش روزافزون 
ــرژی و  ان ــه  ــاز ب نی
ــع  ــت مناب محدودیـ
ــش  ــیلی، افزایــ فس
آلودگی محیط زیست 
ــوزاندن  ــی از س ناش
این منابع، بحث گرم 
ــوا و اثرات  ــدن ه ش
ــه ای،  گلخان ــده  پدی
ــای  باران ه ــزش  ری
اسیـدی و ضـرورت 
ــر  متعادل نمودن نش
ــی لزوم CO2 همگ
در  ــی  جویـ صرفـه 

ــتفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر را  ــوخت های فسیلی و توجه مضاعف به اس مصرف س
ایجاب می کند. 

ــائل اساسی مهم در زندگی بشر  ــتردگی نیاز انسان به منابع انرژی همواره از مس گس
ــان  ــدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انس ــتیابی به یک منبع تمام نش بوده و تالش برای دس
ــده بر دیوار غارها می توان دریافت که بشر اولیه توانسته  ــت، از نقوش حک ش بوده اس
ــناخته و از آن  ــروی ماهیچه ای را به عنوان یک منبع انرژی مکانیکی به خوبی ش ــود نی ب
ــتفاده کند. ولی از آنجایی که این نیرو بسیار محدود و ضعیف است انسان همواره در  اس
ــتجو می کرد که همواره در هر زمان و مکان  ــدنی را جس تصورات خود نیرویی تمام نش

در دسترس باشد. 
این موضوع را می توان در داستان های مختلف که ساخته تخیل و ذهن بشر نخستین 
ــرفت تمدن بشری، چوب و پس از آن ذغال سنگ،  بوده به خوبی دریافت. کم کم با پیش
نفت و گاز وارد بازار انرژی شد. اما به دلیل افزایش روزافزون نیاز به انرژی و محدودیت 
ــو و افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع از  ــیلی از یک س منابع فس
ــتفاده از انرژی های تجدیدپذیر را روز به روز با اهمیت تر و گسترده تر  ــوی دیگر اس س
کرده است. انرژی باد یکی از انواع اصلی انرژی های تجدیدپذیر است که از دیرباز ذهن 
ــر را به خود معطوف کرده بود به طوری که وی همواره به فکر کاربرد این انرژی در  بش
صنعت بوده است. بشر از انرژی باد برای به حرکت درآوردن قایق و کشتی های بادبانی 

و آسیاب های بادی استفاده می کرده است. 
ــرایط کنونی نیز با توجه به موارد ذکر شده و توجیه پذیری اقتصادی انرژی باد  در ش
ــایر منابع انرژی های نو، پرداختن به انرژی باد امری حیاتی و ضروری  ــه با س در مقایس

به نظر می رسد. 
ــب و راه اندازی  ــبی جهت نص ــیل های مناس ــور ما ایران قابلیت ها و پتانس در کش
توربین های برق بادی وجود دارد، که با توجه به توجیه پذیری آن و تحقیقات، مطالعات 
و سرمایه گذاری که در این زمینه صورت گرفته، توسعه و کاربرد این تکنولوژی چشم انداز 

روشنی را فراروی سیاست گذاران بخش انرژی کشور در این زمینه قرار داده است.
کلیاتی درباره انرژی باد:

انرژی باد نظیر سایر منابع انرژی تجدیدپذیر از نظر جغرافیایی گسترده و در عین حال 
ــترس است. انرژی باد طبیعتی  ــه در دس به صورت پراکنده و غیر متمرکز و تقریبًا همیش
ــته و وزش دائمی ندارد. هزاران سال است که انسان با استفاده از  ــانی و متناوب داش نوس

آسیاب های بادی تنها از جزء بسیار کوچکی از آن را استفاده می کند. 
ــترده ای  ــن انرژی تا پیش از انقالب صنعتی به عنوان یک منبع انرژی، به طور گس ای
مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی در دوران انقالب صنعتی، استفاده از سوخت های 
ــد. در این دوره  ــاال جایگزین انرژی باد ش ــی و قابلیت اطمینان ب ــه دلیل ارزان ــیلی ب فس
ــت با بازار انرژی های نفت و گاز  ــن بادی قدیمی دیگر از نظر اقتصادی قابل رقاب توربی
نبودند. تا اینکه در سال های 1973و 1978 دو شوک بزرگ نفتی ضربه بزرگی به اقتصاد 
ــده به  ــل از نفت و گاز وارد آورد. به این ترتیب هزینه انرژی تولید ش ــای حاص انرژی ه

وسیله توربین های بادی در مقایسه با نرخ جهانی قیمت انرژی بهبود یافت. 
ــر دنیا به  ــگاهی متعددی در سراس ــات تحقیقاتی و آزمایش پس از آن مراکز و مؤسس
ــه عنوان یک منبع بزرگ  ــتفاده از انرژی باد ب ــی تکنولوژی های مختلف جهت اس بررس

انرژی پرداختند. 
به عالوه این بحران باعث ایجاد تمایالت جدیدی در زمینه کاربرد تکنولوژی انرژی 
باد جهت تولید برق متصل به شبکه پمپاژ آب و تأمین انرژی الکتریکی نواحی دورافتاده 
ــد. همچنین در سال های اخیر، مشکالت زیست محیطی و مسائل مربوط به تغییر آب  ش
ــیلی بر شدت این تمایالت افزوده  ــتفاده از منابع انرژی فس و هوای کره زمین به علت اس
ــگرفی در زمینه توربین های بادی در جهت تولید  ــت. از سال 1975 پیشرفت های ش اس

برق به عمل آمده است. 
ــبکه سراسری نصب شد. بعد از  ــال 1980 اولین توربین برق بادی متصل به ش در س
ــی در امریکا نصب و به بهره برداری  ــدت کوتاهی اولین مزرعه برق بادی چند مگاوات م
ــال 1990 ظرفیت توربین های برق بادی متصل به شبکه در جهان به  ــید. در پایان س رس
ــید که توانایی تولید ساالنه Gwh 3200 برق را داشته که تقریبًا تمام این  200MW رس
تولید مربوط به ایالت کالیفرنیا امریکا و کشور دانمارک بود. امروزه کشورهای دیگر نظیر 
هلند، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و هندوستان برنامه های ملی و ویژه ای را در جهت توسعه و 

عرضه تجاری باد آغاز کرده اند. 
ــادی به طور قابل  ــرژی به کمک توربین های ب ــته، هزینه تولید ان ــی دهه گذش در ط
ــادی از کارآیی و قابلیت  ــت. در حال حاضر توربین های ب ــه ای کاهش یافته اس مالحظ
ــه با 15 سال پیش برخوردار هستند. با این همه استفاده وسیع  ــتری در مقایس اطمینان بیش
ــده است. در مباحث مربوط به انرژی باد،  ــتم های مبدل انرژی باد هنوز آغاز نش از سیس
بیشتر تأکیدات بر توربین های بادی مبدل برق جهت اتصال به شبکه است. زیرا این نوع 

از کاربرد انرژی باد می تواند سهم مهمی در تأمین برق مصرفی جهان داشته باشد. 
براساس برنامه سیاست های جاری تخمین زده می شود که سهم انرژی باد در تأمین 
ــد بود. این میزان  ــال خواه ــال 2020 تقریبًا برابر با 375Twh در س ــرژی جهان در س ان
ــد.  ــتفاده از توربین های بادی به ظرفیت مجموع 180GW تولید خواهد ش انرژی با اس
ــهم این انرژی در سال 2020 بالغ بر  ــت محیطی س اما در قالب برنامه ضرورت های زیس
ــتفاده از توربین های بادی به ظرفیت مجموع  ــال خواهد بود. که با اس 970Twh در س

470GW تولید خواهد شد. 
به طور کلی با استفاده از انرژی باد، به عنوان یک منبع انرژی در دراز مدت می توان 
دو برابر مصرف انرژی الکتریکی فعلی جهان را تأمین کرد. در بین انرژی های تجدیدپذیر، 
انرژی باد یکی از اقتصادی ترین روش های تولید برق است که آلودگی محیط زیست را 
در پی نداشته و پایان پذیر هم نیست. طبق آمار موجود تولید هر کیلو وات ساعت انرژی 
الکتریکی از باد می تواند از انتشار حدود یک کیلوگرم CO2 در مقایسه با نیروگاه های 

سوخت فسیلی جلوگیری کند. 
ــرق تولیدی از نیروگاه  ــا جایگزینی انرژی برق بادی به جای انرژی ب ــه طور کلی ب ب
ــوخت فسیلی می توان از انتشار گازهای گلخانه ای کاست. به عنوان نمونه در منجیل  س
ــاعت  ــل یک میلیون و 500 هزار کیلووات س ــال حداق ــر توربین 500 کیلووات در س ه
ــه مقدار زیاد  ــت ب ــد می کند که باعث کاهش آالینده های محیط زیس ــرژی برق تولی ان

خواهد شد. 
ــود  ــط توربین های برق بادی تزریق می ش ــبکه توس در زمانی که برق مورد نیاز ش
ــیلی این  ــوخت فس ــایر نیروگاه ها کاهش یافته از این رو در مصرف س ــرق تولیدی س ب
نیروگاه ها صرفه جویی می شود که با توجه به میزان تزریق برق بادی به شبکه، از انتشار 

آالینده های محیط زیست کاسته خواهد شد.
ــم انداز سیستم های انرژی بادی  از طرف دیگر می توان به جاذبه های طبیعی و چش
ــی از انرژی پاک برای مردم  ــاره کرد که نمای ــه در معرض دید افراد قرار می گیرند اش ک

تلقی می شود. 
در ضمن از سطح زمینی که برای احداث مزرعه برق بادی اختصاص می یابد 99 درصد آن 
ــت. اگرچه پره های توربین های بادی نوعًا بیشتر از 10 متر! قطر دارند  ــتفاده اس قابل اس
ــاورزی و  ــا از آنجا که در ارتفاع باالتر از 20 متری قرار دارند، اجازه فعالیت های کش ام
ــت و شواهد مؤید این است که  این  دامپروری تا کنار برج توربین ها همچنان فراهم اس
ــوء ندارند. همچنین  ــی اطراف مزارع بادی نیز اثر س ــا بر حیوانات اهلی و وحش توربینه
مطالعات در کشورهای پیشرو در این تکنولوژی نشان می دهد که تنها یک درصد از کل 

سطح مزارع بادی توسط خود این توربین ها اشغال می شوند. 
در نتیجه با توجه به موارد فوق انرژی بادی در کاهش هزینه های اجتماعی در مقایسه 
ــوخت فسیلی که در برگیرنده اثرات برونزایی منفی هستند توجیه پذیر  با نیروگاه های س
ــعه اقتصادی،  ــوان یک انرژی پایدار در توس ــل از آن می تواند به عن ــوده و برق حاص ب

اجتماعی و فرهنگی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ــیرین در منطقه شهداد واقع  ــتانداری کرمان گفت: تاکنون آب ش مدیرکل دفتر فنی اس
ــف نشده است. سید مصطفی آیت الهی موسوی، با رد خبر کشف آب  در کویر لوت کش
ــهداد کرمان افزود: پیش از این دانشمندی آلمانی اعتقاد داشت که در  ــیرین در کویر ش ش
ــاس مقرر گردید این فرد با  ــیرین موجود است و بر همین اس ــهداد آب ش اعماق کویر ش
ــازمان میراث فرهنگی در این منطقه یک چاه حفر کند. وی ادامه داد: برای  هماهنگی های س
ــتگاه های حفاری چاه را در  ــرکت آب منطقه ای کرمان نیز دس ــرای این عملیات، ش اج
ــمند آلمانی در منطقه شهداد قرار داد. مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمان  اختیار این دانش
اضافه کرد: این دانشمند معتقد بود که با حفر 40 متر چاه در شهداد می توان به آب شیرین 
دست پیدا کرد. موسوی گفت: اما این گروه پس از مدتی عملیات حفاری، با حفر چاهی 
به عمق 60 متر به آب شیرین دست پیدا نکرد. به گزارش ایرنا روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای استان کرمان نیز اعالم داشت: تداوم عملیات جستجو آب در کویر شهداد توسط 
ــتگی دارد که تا چند روز آینده این موضوع  ــان این شرکت بس این گروه به نظر کارشناس
ــت که هفته جاری برخی نشریات خبری مبنی بر  ــخص خواهد شد. این در حالی اس مش
ــهداد در کویر لوت و در استان کرمان قرار  ــف آب در منطقه شهداد منتشر کردند. ش کش

دارد و از این منطقه به عنوان گرمترین نقطه کره زمین یاد می شود.

مدیر پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی گفت: منطقه 
ــازمان حفاظت محیط  ــالش و پیگیری پروژه زاگرس مرکزی و س ــده دنا با ت حفاظت ش
ــت به عنوان ذخیره گاه زیست کره ایران ثبت شده و مراحل تهیه سند آن در سازمان  زیس
ــت. به گزارش ایرنا، محمد فرحت، در گفتگو با ایرنا افزود: با  ــکو در حال انجام اس یونس
ــرکت ملی  ــت ش ــت کره ایران، نیاز اس توجه به این انتخاب و نگاه جهانی به ذخیره زیس
ــرده و با این اقدام خود  ــرح عبور خط لوله از این منطقه تجدید نظر ک ــرای ط گاز در اج
ــتی اثبات کند. وی در  ــازمان های دولتی و خصوصی را در حفظ تنوع زیس همکاری س
ــلویه به  ــانی از منطقه دنا تصریح کرد: خطوط انتقال گاز از عس خصوص عملیات گازرس
ــینه نمک« در منطقه حفاظت شده دنا از  ــمال و شمال غرب کشور در حوزه »س مناطق ش
ــیمای حفاظتی زاگرس  ــتی در س محدوده اجرای پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیس
ــدرت جلوگیری از اجرای این طرح را  ــزی عبور می کند. ولی مدیریت این پروژه ق مرک
ندارد، اما از طریق معاونت محیط زیست طبیعی و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست 

پیگیر حل این موضوع هستیم.
ــال گاز در منطقه دنا موجب قطع 12 هزار  ــته اجرای خط انتق فرحت گفت: در گذش
ــد که این درختان از نظر تنوع زیستی ارزش بسیار زیادی  ــال بلوط ش اصله درخت کهنس
ــنهاد  ــادگی برای یک طرح عمرانی آن را قطع کرد. وی تأکید کرد: پیش دارند و نباید به س
می کنیم مسئوالن شرکت ملی گاز در خصوص خطوط انتقال گاز از منطقه دنا تجدیدنظر 
کنند. به گفته وی، در سال های گذشته مجوزی برای عبور این خطوط از سوی محیط زیست 
ــده ولی در آن قید نشده که برای احداث این خطوط درختان  ــرکت ملی گاز داده ش به ش
کهنسال بلوط را قطع کنند. وی گفت: جنگل های بلوط در منطقه دنا امکان احیای سریع 
همچون جنگل های شمال کشور را نداشته و در هیچ کجای دنیا این درختان قابلیت بهره 
ــرداری ندارند. وی با تأکید بر اینکه در اجرای خط انتقال گاز در این منطقه باید تجدید  ب
نظر شود، افزود: یک خط انتقال که در مجاورت محل احداث خطوط جدید از گذشته و 
ــده و دو خط لوله نیز از آنجا عبور کرده وجود دارد، که  ــت ایجاد ش با نظارت محیط زیس
پیشنهاد می کنیم شرکت ملی گاز از این محل برای خط انتقال جدید استفاده کند. فرحت 
ــتی، کتابخانه حیات دنیا محسوب می شود، خاطرنشان کرد:  ــاره به اینکه تنوع زیس با اش
شرکت گاز باید در سال حفاظت از تنوع زیستی همکاری بیشتری با محیط زیست داشته 

تا ضمن حفاظت از تنوع زیستی در احیای آن نیز کوشا باشد.

ــان می گویند: حجم جزیره بزرگ شناور زباله ها در کالیفرنیای امریکا  اقیانوس شناس
ــم اکنون 6 برابر  ــده که ابعاد این جزیره ه ــته 2 برابر ش ــوس  آرام، طی دهه گذش در اقیان
کشور انگلستان است. به گزارش ایرنا، مجموعه عظیمی که به »وصله زباله اقیانوس آرام« 
ــده که در مدت زمان 60 سال رشد کرده و  ــت، بین کالیفرنیا و هاوایی واقع ش معروف اس
ــت محیطی دنیا به شمار می رود. این جزیره زباله شامل، همه اقالم  بزرگترین فاجعه زیس
از جمله کیسه های پالستیکی، بطری های شامپو، اسباب بازی های کودکان، قوطی های 

نوشابه، الستیک های اتومبیل، پالستیک های استخرهای شنا و دیگر موارد است.
ــیمیایی سمی و ذرات پالستیکی شکسته سنگین  همچنین آب این اقیانوس با مواد ش
شده که هم اکنون در ماهی های این منطقه نمایان شده است. دانشمندان تنها در بدن یک 
ــدار داده اند که مواد شیمیایی راه  ــتیکی یافته اند. این دانشمندان هش ماهی 26 تکه پالس
خود را در زنجیره غذایی انسانی پیدا کرده اند. 500 مایل دورتر از ساحل کالیفرنیا، منطقه 
ــده است، هم اکنون بزرگترین توده  ــتیکی« شناخته ش تحت تأثیر، که به »حلقه های پالس

زباله جهان را تشکیل داده که مقدار آوار تا 100 میلیون تن تخمین زده می شود.

اداره هواشناسي سازمان ملل متحد اعالم کرد: زمین در سال 2010 میالدي گرم ترین 
شرایط آب و هوایي را تجربه مي کند. 

ــالم کرد :  ــي اع ــازمان ملل متحد در گزارش ــي س ــزارش ایرنا، اداره هواشناس ــه گ ب
ــاس برآوردها زمین در سال 2010 گرمترین دماي تاریخ را تجربه خواهد کرد. بنا بر براس
ــانتیگراد مي رسد که تاکنون  ــال به 14/58 درجه س پیش بیني ها، میانگین دماي زمین امس

سابقه نداشته است. 
پیش از این رکورد گرمترین سال، در سال 1998 بود، به طوري که در آن سال میانگین 
ــده بود. دانشمندان دلیل گرمایش زمین را تغییرات اقلیمي و افزایش تولید  14/52 ثبت ش

گازهاي گلخانه اي مضر براي محیط زیست مي دانند. 
ــط قرن نوزدهم دماي زمین را ثبت کرده اند و با استناد  ــمندان و محققان از اواس دانش
ــده اخیر زمین هیچ گاه به دماي پیش بیني شده براي سال 2010 نرسیده  به گزارش دو س
ــالهاي گذشته، موجب ذوب شدن یخهاي  ــت. تغییرات اقلیمي و گرمایش زمین در س اس

قطبي و باال آمدن آب اقیانوسها شده است.

ــمندان در امریکا می گویند تمیز کردن نفت نشست کرده در  مقام های دولتی و دانش
باتالق های سواحل خلیج مکزیک غیرممکن است و این آلودگی برای ماهیان و حیات وحش 

این منطقه مهلک خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از »نئواورلئان«، مقام ها در حال بررسی راههایی 
ــت نفت در پی حادثه آتش سوزی در سکوی  ــی از نش برای تمیز کردن آلودگی نفتی ناش
ــش زدن باتالق ها برای از بین بردن  ــتند؛ از جمله این راه ها، آت نفتی خلیج مکزیک هس
نفت نشتی است. اما گفته می شود این اقدام، موجب نابودی باتالق ها خواهد شد و تنها 

راه این است که این آلودگی به طور طبیعی از میان برود. 
ــده در باتالق های خط ساحلی موجب پوشاندن  ــاس این گزارش، نفت وارد ش براس
ــد که برای حفظ اکوسیستم و صنعت  ــاقه ها و برگ های گیاهانی نظیر »نی« خواهد ش س
ــت.  ــه و حفاظت در برابر تندبادهای خلیج مکزیک ضروری اس ــری در این منطق ماهیگی
مقامات گارد ساحلی گفتند: نشت نفت اکنون در طول 240 کیلومتری این منطقه از جزیره 

دافین، آالباما تا گراند آیل لوییزیانا را در برگرفته است. 
ــان می گویند با گذشت زمان، آب و هوا و میکروب های طبیعی موجب از  کارشناس
میان رفتن بیشتر این نفت خواهند شد اما با این حال این نفت خام مطمئنًا موجب مسموم 

شدن گیاهان و حیات وحش طی ماهها و حتی سالها در این منطقه می شود.

ــه هنوز بحث درباره اینکه  در حالی ک
ــته یک شهر  ــهر »از« واقعًا می توانس آیا ش
ــد یا نه ادامه دارد در عین  ــبز باش تمامًا س
حال، شهرهای زیادی در سراسر جهان به 
طور ساالنه نمره سبز بودن می گیرند. این 
شهرهای ایده آل با ترکیبی از ضوابط رتبه 
ــوند. این ضوابط شامل برنامه  بندی می ش
ــت  ــهری و آمارهای زیس ــای ش ریزی ه
ــامل منابع  ــت. ضوابطی که ش محیطی اس
ــرژی، نحوه مصرف و گزینه های  تأمین ان
ــت.  حمل و نقل و مواردی از این قبیل اس
ــت هایی که در این زمینه تهیه  ــتر لیس بیش
ــوند، در مورد زندگی سبز )مواردی  می ش
ــای عمومی،  ــه پارک ه ــی ب مثل: دسترس
ــاختمان های بادوام(  شغل های سبز و س
ــل بازیافت( هم،  ــبز )مث ــم انداز س و چش
ــد. این روش،  ــواردی را در بر می گیرن م
ــهری را برای  ــتثنایی مناطق ش به طور اس
ــد. مناطق  ــارزه می طلب ــبز بودن به مب س
ــهری حجم زیادی از جمعیت، ترافیک  ش
ــه و آلودگی هوا را در  ــرده، زبال درهم فش
خود دارند تا مانع از سبز نامیده شدن آنها 

شوند. 
ــی  ــورهای صنعت ــه 1990، کش در ده
ــدن  ــرای اقدامی در مقابل پدیده گرم ش ب
ــوا با همدیگر  ــن و تغییرات آب و ه زمی
ــدند. آنها با همدیگر پیش نویس  متحد ش
ــتند و تصویب کردند.  پیمان کیوتو را نوش
ــن توافقنامه با هدف کاهش اثرات تغییر  ای
آب و هوا از طریق کاهش گاز گلخانه ای 
ــده است. این ــده، تصویب ش شناخته ش
ــید کربن، متان،  6 گاز عبارتند از: دی اکس
ــید، هیدروفلوئورکربن ها،  نیتروژن، مونواکس
پرفلوئوروکربن ها و هگزافلوئوراید. کشورهایی 
که از سال 1997 )که این پیمان بسته شد( 
ــه پایبندی به هدف  ــتند ملزم ب به آن پیوس
ــش خروج  ــت کاه ــرارداد در جه ــن ق ای
گازهای گلخانه ای خود به میزان متوسط 
ــد کمتر از میزان خروجی گازهای  5 درص
گلخانه ای شان در سال 1990 هستند. آنها 
باید تا دوره 2008 الی 2012 به این هدف 
دست یابند. برخی روش ها برای دستیابی 
ــتفاده  به هدف این معاهده عبارتند از: اس
از انرژی های تجدید شدنی شامل انرژی 
ــاد، روش های  ــروی ب ــیدی و نی خورش

مناسب کشاورزی و ارتقاء بازده انرژی.
ــنا  ــبز جهان آش ــهر س در این مقاله با 5 ش
ــویم که نه تنها به خاطر شیوه های  می ش
ــکارات و  ــه خاطر ابت ــبز بلکه ب کاری س

مدیریت سبزشان، برگزیده شده اند. 
1ـ  مالمو، سوئد:

ــل زندگی 280  ــهری که مح مالمو ش
ــت، سومین شهر بزرگ سوئد  هزار نفر اس
ــتان جنوبی اسکان  ــت. این شهر در اس اس
ــب از کانال ها،  ــهری مرک قرار دارد و ش
ساحل، پارک ها، بندرگاه و ساختمان هاست 
ــطی را نگه  که هنوز نما و حس قرون وس
داشته است. اما زیبایی شناختی مربوط به 
قرون وسطی آن را در این لیست قرار نداده 
است. بلکه این استفاده های ابتکاری شهر 
مالمو از منابع انرژی تجدیدشدنی و هدف 
ــدن به یک شهر از نوع  آن برای تبدیل ش
ــتی )شهری که از همه لحاظ های  اکوزیس
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شهر 
برتری باشد( است که آن را در این جایگاه 

قرار داده است. 
ــت که به عنوان  ــوری اس ــوئد کش س
ــناخته می شود.  ــتاز الکتریسته سبز ش پیش
ــته ای و  ــته ای که از انرژی هس الکتریس
ــهرهایی مثل  ــود. ش ــی تأمین می ش برقاب
ــدن کمک  ــبز ش ــوئد برای س مالمو به س
می کنند تا بتواند تا دوره 2008 الی 2012 
ــن خود را به  ــید کرب میزان تولید دی اکس
ــزان 25 درصد کاهش دهد. یعنی خیلی  می
ــر از هدفی که در پیمان کیوتو در نظر  فرات
ــتیابی به این  ــرای دس ــده بود. ب گرفته ش
ــخت، محله های شهر مالمو، در  هدف س
ــدن به نواحی نسبتًا خودکفا  حال تبدیل ش
هستند. وسترن هاربر، سیج پارک و آگوستن 
ــاًل کارخانه  ــترن هاربر که قب ــورگ. وس ب
ــازی بود و اکنون منطقه شهری  ــتی س کش
ــتفاده از انرژی های  متراکمی است، با اس
ــه کار خود  ــدنی ب ــد تجدیدش 100 درص
ادامه می دهد. این انرژی ها شامل انرژی 
خورشیدی، برقابی و سوخت های زیستی 
به وجود آمده از زباله های آلی می شوند. 
ساختمان های آن با موادی با عمر طوالنی 
ساخته می شوند. طوری طراحی می شوند 
که از انرژی به نحو مطلوب استفاده کنند. 
ــاده روی و  ــب پی ــای آن مناس خیابان ه
ــتند. 40 درصد از  ــواری هس دوچرخه س
ــانی که به سر کار خود می روند و 30  کس
درصد کل افرادی که در حرکت هستند از 
ــتفاده می کنند. عالوه بر این،  دوچرخه اس
ــیج پارک انرژی محل را از  ترمیم منطقه س
طریق انرژی های سبز شامل فتو ولتائیک 

ــیدی(، باد و سوخت های  )انرژی خورش
زیستی تأمین خواهد کرد. آگوستن بورگ، 
منطقه ای که از دهه پیش حرکت به سوی 
ــت به خاطر  ــدن را آغاز کرده اس ــبز ش س
ــده است. باغ  ــبزش شناخته ش بام های س
ــا که آبهای حاصل از  هایی بر روی بام ه
ــی را کاهش می دهند و یک محله  بارندگ
شهری را عایق و پوشش گیاهی می دهند. 
ــهر جهان است  ــتن بورگ اولین ش آگوس
ــی خیابانی بدون  ــه از قطارهای الکتریک ک
ــتفاده کرد. به عالوه 12 خانه  آالیندگی اس
ــت در آن وجود دارد که 70 درصد  بازیاف
ــده را بازیافت  ــای جمع آوری ش زباله ه

می کنند. 
2ـ  کپنهاگ، دانمارک:

ــاکن  یک میلیون و هفتصد هزار نفر س
ــح دادن  ــر ترجی ــاگ به خاط ــهر کپنه ش
ــخصی  ــر اتومبیل ش ــه و مترو ب دوچرخ
ــناخته شده هستند. اما حمل و نقل سبز  ش
ــتدار ــهری دوس ــی از برنامه ش تنها بخش
ــت. در سال  ــهر اس ــت این ش محیط زیس
2006، کپنهاگ برنده جایزه زیست محیطی 
ــت آبراه های تمیز و مدیریت  اروپا به عل
ــت محیطی اش شد. چه  برنامه ریزی زیس
چیزی این شهر را به چنان شهرتی رساند؟ 

آب و توربین های بادی. 
ــالش هایش در  ــهر به خاطر ت این ش
ــال اخیر جهت تمیز و ایمن  بیش از 10 س
ــود، مورد  ــای بندرگاه خ ــتن آبه نگه داش
ــتایش قرار گرفته است. مقامات رسمی  س
ــتم هشدار دهنده کیفیت آب  بر روی سیس
ــرمایه گذاری کرده اند تا میزان آلودگی  س
ــته باشند. عالوه بر این  آب را زیرنظر داش
ــای بادی اش  ــاگ به علت توربین ه کپنه
معروف است. بیش از 5600 توربین بادی 
ــرق دانمارک را  ــاگ، 10 درصد ب در کپنه
تأمین می کنند. در سال 2001 هم کپنهاگ 
ــای بادی  ــه توربین ه ــن مجموع بزرگتری
ــی در جهان را افتتاح کرد. این پارک  دریای
جدید قادر است که 32 هزار خانه در شهر 
را تحت پوشش خود قرار دهد. که برابر با 

3 درصد از کل نیاز شهر به انرژی است.
3ـ  پورتلند، اورگان:

پورتلند در سواحل رودخانه ویالمت 
ــرار دارد که  ــکا ق ــی امری ــمال غرب در ش
ــزار نفر  ــر با 500 ه ــی براب دارای جمعیت
ــهر برای چند دهه مدلی از  ــت. این ش اس
ــا درهم آمیختن  ــالم و پایدار، ب زندگی س
ــهری و باز بوده  ــمندانه فضاهای ش هوش
ــهر پورتلند که کوه ماونت  ــت. افق ش اس
ــبزی این  ــود. س ــود در آن دیده می ش ه
ــت. از سال  ــهر، چندان جدید هم نیس ش
ــهرهایی امیدبخش  ــا، ش 1903، پورتلنده
برای سراسر ایاالت متحده امریکا و جهان 
ــبز را در برنامه های  بوده اند تا فضای س
شهری خود بگنجانند. )در امریکا چندین 
شهر با نام پورتلند وجود دارند(. 30 سال 
ــا خراب کردن  ــش پورتلند این راه را ب پی
ــده برای ایجاد یک پارک  یک اتوبان 6 بان
ــه داد. در حال  ــاحلی در مکان آن، ادام س
ــبزی به  ــر، پورتلند دارای فضای س حاض
ــاحت حدود 372 کیلومتر مربع است.  مس
که این فضای سبز شامل 119 کیلومتر مسیر 
برای دوچرخه سواری، دو و پیاده روی است. 
پورتلند مرز رشد شهری را تصویب کرده 
است که کنترل کننده دورنمای شهر است 
ــگل و  ــع از جن ــزار کیلومترمرب و 101 ه
مزارع را محافظت می کند. پورتلند اولین 
ــه قانونی برای  ــهر ایاالت متحده بود ک ش
کاهش تولید گازهای گلخانه ای تصویب 
ــس »کمپین  ــی از اعضای مؤس کرد و یک
مبارزه شهرها برای محافظت از آب و هوا« 
ــال  بود. همچنین پورتلند برای چندین س
ــهرهای سبز در امریکا  در صدر لیست ش
ــت. این شهر 50  ــته اس و جهان قرار داش
ــتانداردهای  ــاختمان دارد که در حد اس س
ــبز ایاالت متحده  هیأت ساختمان های س
ــتند. ترکیب مناطق  یا حتی باالتر از آن هس
مسکونی و تجاری آن مناسب پیاده روی و 
دوچرخه سواری است. تقریبًا یک چهارم 
ــرای رفتن به محل کار از دوچرخه  افراد ب

استفاده می کنند. 
ــهر،  ــرای آینده انرژی ش ــد، ب پورتلن
اهداف جاه طلبانه ای در نظر گرفته است، 

ــت در سال 2010 کل انرژی شهر  قرار اس
ــدنی تأمین  از طریق انرژی های تجدیدش
شود. این هدف شامل روش های ابتکاری 

نظیر پارکومترهای خورشیدی می شود. 
4ـ  ونکوور، کانادا:

ــاحلی است، 560  ــهری س ونکوور ش
ــق برآورد  ــت دارد و طب ــزار نفر جمعی ه
ــت، به عنوان بهترین شهر  مجله اکونومیس
ــده است.  ــناخته ش جهان برای زندگی ش
ــت که نه تنها بهترین  اکنون ثابت شده اس
شهر برای زندگی است بلکه مدل کانادایی 
برای استفاده از منابع انرژی تجدیدشدنی 
است. ونکوور استفاده کننده ای بزرگ از 
تکنولوژی های نوظهور محسوب می شود. 
ونکوور یک برنامه 100 ساله جاه طلبانه برای 
ــهر هم  ــبز دارد. این ش ــی پاک و س زندگ
ــتفاده  ــتاز از جهت اس اکنون به عنوان پیش
ــت چرا که  ــروی برقابی در جهان اس از نی
ــود را از این طریق  ــرژی خ ــد ان 90 درص
ــه ای هم  ــد. ونکوور برنام ــن می کن تأمی
ــدی تولید گازهای  برای کاهش 20 درص
ــاختار پیمان  ــاس س گلخانه ای اش براس
ــهر در  ــرمایه گذاری ش ــو دارد. با س کیوت
ــیدی، موج و  ــتم های بادی، خورش سیس
ــیلی نیز  ــوخت های فس جزر و مدی، س

کاهش می یابند.
ــی از  ــا، به عنوان بخش ــالوه بر اینه ع
ــای افزایش بازده انرژی، ونکوور  برنامه ه
ــتفاده از پدیده های  ــی برای اس هیچ ترس
ــتگاه های پرس کننده  نوظهور ندارد. دس
ــهر ظاهر  ــیدی در اطراف ش زباله خورش
ــدازه یک ظرف  ــدام به ان ــده اند. هر ک ش
ــد 5 برابر زباله  ــتند. اما می توانن زباله هس
ــود که  ــه دارند. این کار موجب می ش نگ
ــه کمتر در  ــای جمع آوری زبال کامیون ه

سطح شهر ظاهر شوند. 
5ـ  ریکویک، ایسلند:

ــبز در  ــهر س ریکویک کوچکترین ش
ــود. در کل  ــوب می ش ــا محس ــت م لیس
ــلند 300 هزار نفر زندگی می کنند و  ایس
ــزار، اما تأثیر این  در ریکویک هم 115 ه

شهر بر جهان مهم است. 
ــقف های  ــلند، س ایس ــک در  ریکوی
ــرای تأمین  ــبز ب رنگارنگ و برنامه ای س
ــه ریزی کرده  ــلند برنام ــرژی دارد. ایس ان
ــال 2050 وابستگی خود به  است که تا س
سوخت های فسیلی را کاماًل برطرف کند 
ــک اقتصاد هیدروژنی را تجربه  تا بتواند ی
ــک )و تمام  ــد. در حال حاضر، ریکوی کن
ــش خود را  ــلند( انرژی جهت گرمای ایس
ــته خود را از انرژی  از آب گرم و الکتریس
ــن تأمین  ــای مرکزی زمی ــی و گرم برقاب
ــدنی  می کنند. که هر دوی اینها تجدیدش
ــه ای نیز، تولید  ــتند و گازهای گلخان هس
ــایل نقلیه از  نمی کنند. حتی برخی از وس
ــهری با هیدروژن کار  جمله 3 اتوبوس ش
ــهر تنها یک نگاه سریع  می کنند. این 5 ش
به پروژه های سبزسازی مناطق شهری در 

سراسر جهان هستند. 
خیلی از شهرهای دیگر در تالش هستند 
ــش دهند،  ــود را کاه ــرف انرژی خ تا مص
شیوه های توسعه شهری دوستدار محیط زیست 
را گسترش دهند و شیوه های زندگی سبز 
را که هم اکنون برقرار هستند، بپذیرند. که 
هر کدام از این کارها می تواند یک شهر را 

به سبزترین شهر جهان تبدیل کند.
مصدر، ابوظبی، امارات متحده عربی:

ــهر  ــان خاورمیانه نفت خیز، ش در می
ــده عربی در حال  ابوظبی در امارات متح
ــت  ــارد دالر جه ــردن 15 میلی ــه ک هزین
ــتدار محیط زیست  ــهری دوس ساختن ش
ــهر مصدر، مصدر از منابع انرژی  است: ش
ــل انرژی  ــی مث ــدنی و بادوام ــد ش تجدی
ــوخت های  ــیدی، انرژی باد و س خورش
ــتی )بایوفیوئل( برای تأمین انرژی و  زیس
ــتفاده خواهد کرد. همچنین  تصفیه آب اس
ــبکی نیز برای  ــط ریلی زیرزمینی س از خ
حمل و نقل برخوردار خواهد بود. ساخت 
ــد و  ــال 2008 آغاز ش مصدر در اوایل س
ــالدی پایان یابد.این  باید در دهه آینده می
شهر دارای مساحتی برابر 5 کیلومتر مربع 
ــه ای بدون هیچگونه  خواهد بود و جامع
آالیندگی خواهد داشت. ساکنان این شهر 

بین 40 تا 50 هزار نفر خواهند بود.

انرژي باد و محیط زیست5 شهـــر سبـــز جهـــان

آب شیرین در کویر شهداد کشف نشد

ثبت منطقه حفاظت شده »دنا«
به عنوان ذخیره گاه زیست کره ایران 

جزیره بزرگ زباله هاي شناور در کالیفرنیا 
فاجعه زیست محیطي براي دنیا

مردم امسال گرمترین سال کره زمین
را تجربه مي کنند

دانشمندان پاك سازي آلودگي نفتي
خلیج مكزیك را غیرممكن مي دانند
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محیط زیست
زمین من



وضعیت نامشخص سرمربی 10 تیم لیگ برتری

فعاًل خبری از خارجی ها نیست

پژمان غفاری
ــی فوتبال  ــرمربی تیم مل ــوی س از س
ــرای حضور در  ــن ب ــورمان 35 بازیک کش
ــت  ــور اتریش که از روز بیس اردوی کش
ــدند.  ــود، دعوت ش ــاز می ش ــاه آغ  تیرم
ــین قطبی در اینباره گفت: این لیست  افش
ــد و  ــکل ویزا زودتر اعالم ش به خاطر مش
ــتی ما سه بازیکن را به تیم ملی  در هر پس
دعوت کردیم و فقط درون چارچوب و در 
خط حمله از چهار بازیکن استفاده کردیم. 
ــیا 8 ماه  ــه داد تا جام ملتهای آس وی ادام
دیگر باقی است و بازیکنانی که در لیست 
ــش  ما حضور ندارند می توانند با درخش
ــود را به مربیان  ــگاه های خود، خ در باش
ــدگاه ما کلی  ــد. دی ــی تحمیل کنن تیم مل
است برای انتخاب بازیکنان ساعتها وقت 
ــت. بازیکنان دعوت شده،  صرف شده اس
 از روی تصمیمات منطقی به اردو انتخاب 

شده اند.
ــال  ــین قطبی با بیان اینکه 35 س  افش
ــح نکرده ایم اظهار  ــیا را فت جام ملتهای آس
ــی در این جام باید با  ــت: برای قهرمان داش
ــدار کنیم  ــب فوتبال دی ــورهای صاح کش
ــم های دنیا را  ــیون، قوی ترین تی و فدراس
ــی در نظر گرفته  ــرای دیدارهای تدارکات ب

ــپانیا و  ــل برزیل، اس ــم هایی مث ــت. تی اس
ــاال مقابل  ــا تجربه ب ــا بتوانیم ب ــه، ت  فرانس
ــمالی و عراق ظاهر شویم. سرمربی  کره ش
ــاخت: برای دیدن  ــان س تیم ملی خاطرنش
ــترالیا و کره  ــمالی، اس ــای کره ش بازی ه
ــی خواهم رفت.  ــی به آفریقای جنوب جنوب
ــگاه  ــابقات باش ــرای دیدن مس ــر را ب بیوت
ــتیم،  ــور می فرس ــای امارات به این کش ه
ــت که  ــرا این حق کادر فنی تیم ملی اس  زی
ــود را از نزدیک  ــان خ ــای حریف ــازی ه ب
ــم ها را آنالیز  ــاهده و دیدارهای این تی مش
ــابقات فوتبال لیگ برتر در  کند. وی به مس
فصل گذشته اشاره و تصریح کرد: لیگ نهم 
در هفته های نخست با کیفیت پایین برگزار 
شد و در میانه های راه، سطح این بازیها باال 
رفت اما در هفته های آخر به علت خستگی 
ــطح  ــرده بودن بازی ها، س بازیکنان و فش
ــابقات افت کرد. افشین قطبی در پایان  مس
پیرامون انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان 
ــتیار گفت: این بازیکن کفش تیم ملی  دس
ــیده و در تیم بزرگی چون استقالل  را پوش
ــازی و بازوبند کاپیتانی این تیم را به بازو  ب
بسته است همچنین او به زبان های مختلفی 
ــاب به عنوان  ــت می کند و این انتخ صحب

دستیار به عقیده من بهترین گزینه بود.

ــه  ب ــي  اعزام ــردار  ــامي 20 وزنه ب اس
ــوتان،  پیشکس جهاني 2010  ــاي   رقابت ه
ــد. به  ــد ش ــالم خواه ــاه اع ــرداد م 11 خ
وزنه برداري  ــیون  فدراس ــارس،  ف گزارش 
اسامي 20 نفر از بهترین ها را براي اعزام به 
رقابت هاي جهاني 2010 پیشکسوتان روز 
ــخص مي کند.  ــنبه 11 خرداد ماه مش  سه ش
میر رسول رئیسي، رئیس کمیته پیشکسوتان 

ــامي ــرداري در این زمینه گفت: اس  وزنه ب
20 وزنه بردار انتخابي مشخص شده است، 
ــه اي که روز سه شنبه 11  فقط باید در جلس
ــت  ــاعت 10 صبح با سرپرس خرداد ماه س
فدراسیون وزنه برداري داریم، نام آنها تأیید 
ــود. رقابت هاي وزنه برداري پیشکسوتان  ش
جهان مهرماه سال جاري به میزباني لهستان 

برگزار خواهد شد.

ــراس  ــابقات موتورک ــن دوره مس اولی
ــه میزبانی  ــال 89 ب ــور در س قهرمانی کش
ــزرگ  ب ــگاه  ــت ورزش پیس در  ــان   اصفه
ــن دوره از  ــد. در ای نقش جهان برگزار ش
مسابقات 150 موتورسوار در قالب 22 تیم 

 85cc،65ccاز سراسر کشور در کالسهـای
و 250cc رقابت کردند که در مجموع نتایج 
ــی، اصفهان پس از کرمان نایب قهرمان  تیم
ــت  ــومی را به دس ــد و فارس عنوان س  ش

آورد.

براي اعزام به مسابقات جهاني 2010 پیشکسوتان
اسامي 20 وزنه بردار، 11 خرداد مشخص مي شود

اصفهان نایب قهرمان موتورکراس قهرمانی ایران

افشین قطبی:
 با برزیل، اسپانیا و فرانسه دیدار می کنیم

فدراسیون کشتي پاسخ منتقدان لغو انتخابي را داد
 عارف ربطي گفت: مسابقات انتخابي تیم ملي 

را براي همیشه لغو نكرده ایم

 تیم ملی ووشو ایران 
شنبه به مصاف تیم ملی چین می رود

 مجمع ساالنه هیأت وزنه برداری 
استان اصفهان

در حالیکه کمتر از 57 روز به آغاز دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور باقی مانده است، فقط پنج تیم حاضر 
در این رقابت ها تکلیف شان مشخص است و قطعاً می دانند سرمربی شان برای فصل پیش رو کیست. فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر 
از روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شد. البته از خیلی وقت پیشتر از این تیم ها به تکاپو افتاده بودند، پنهانی و آشکارا و با هر گزینه ای 
مذاکره می کردند تا تیمی خوب برای فصل آینده ببندند. با گذشت کمتر از یک هفته از آغاز فصل نقل و انتقاالت برخی تیمها 
گوی سبقت را از دیگران ربوده اند و از همین آغاز کار از رقبا پیش افتاده اند و البته در این وانفسا هستند تیم هایی که هنوز نمی دانند 
سرمربی شان کیست و فصل آینده چه می خواهد و چه دارند که با آن برای خود هدف و آرمان تعیین کنند. در زیر اشاره ای کوتاه 

به وضعیت تیمهای لیگ برتری می شود، آنهایی که در تدارک حضور در دهمین دوره لیگ برتر هستند:
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ــر و یکی از  ــان لیگ برت ــان: قهرم ــپاهان اصفه   س
ــای  تیم ه ــن  تری ــات  باثب
فوتبال ایران در اولین اقدام 
ــرارداد امیر قلعه نویی را  ق
ــا این هدف  ــد کرد ب تمدی
گذشته  فصل  توفیقات  که 
ــد. حضور  ــداوم بخش را ت
ــپاهان یکی  جانواریو در س
اتفاقات فصل  از مهمترین 

ــک موفقیت  ــرای این تیم ی ــت که ب ــل و انتقاالت اس نق
ــپاهان خبر  ــود. از اردوی س ــی ش ــوب م ــزرگ محس  ب
می رسد، ستاره های راضی و ناراضی فصل گذشته حفظ 
ــی و البته  ــی در لیگ برتر، جام حذف ــوند، قهرمان می ش
ــاکت با  جبران ناکامی های لیگ قهرمانان هزینه دارد و س

تدبیر این هزینه ها را تأمین می کند.

   استقالل تهران: مرفاوی از استقالل رفت و سرمربی مس 
کرمان شد. با جدایی او استقالل 
ــت تا یک  به تکاپو افتاده اس
 مربی واجد شرایط را پیدا کند.
ــم زاده، مظلومی و... در   ابراهی
سیاهه آبی پوشان جای دارند، 
ــچ کدام هنوز حاضر به  اما هی
ــئولیت استقالل  پذیرش مس
نشده اند. در تیم استقالل قرارداد 

13 بازیکن به اتمام رسیده و تا به امروز تنها فیلیپ آلوز دسوزا و 
جواد شیرزاد با این تیم قرارداد داخلی به امضا رسانده اند. پس از 
جانواریو، سیاوش اکبرپور و حسین کاظمی هم نزدیک در خروجی 
باشگاه هستند. باید دید واعظی آشتیانی با شعار فوتبال پاک می تواند، 
تیمی پاک را برای فصل آینده تدارک ببیند یا در همین فصل نقل و 

انتقاالت مغلوب دیگر تیم های لیگ برتری می شود.

ــر و صدا مانند فصل  ــتیل آذین تهران: پرس     اس
گذشته. هر ستاره ای که در 
استیل  است،  ایران  فوتبال 
ــی خواهد.  ــن او را م آذی
ــا مکانی و  ــد از سوش بع
ــرف از  ــور، ح میالدزنیدپ
ــیاوش اکبرپور،  حضور س
ــواد  ــی، ج ــین کاظم حس
کاظمیان، مهرزاد معدنچی 
ــت پیراهن  ــا همه قرار اس ــت. اینه ــن تیم اس  و... در ای
ــخص  ــن کنند در حالیکه هنوز مش ــتیل آذین را برت اس

نیست نام سرمربی این تیم کیست؟ 
ــح تریم و  ــکارد، فات ــرف از فرانک ری ــاًل که ح فع
ــت شاید هم قرعه به نام تیم پیروانی،  مصطفی دنیزلی اس

شاهرودی و عابدزاده افتاد!

ــانس آورد که لیگ برتر تمام     پیکان قزوین: پیکان ش
ــد وگرنه این تیم هم به لیگ دسته اول سقوط می کرد. با  ش
عملکردی که تیم پیکان در هفته های پایانی لیگ برتر داشته 
ــت، باید به مدیران این باشگاه حق داد که دنبال جانشین  اس
برای درخشان باشند. پیکان رنگ و رو رفته احتیاج به مرمت 
دارد، اگر با شرایطی که فصل گذشته داشت، در لیگ برتر آینده 

حضور یابد از خط حضور در این رده خارج می شود.

ــهر: شاهین با ماندن در لیگ برتر انگار  ــاهین بوش     ش
ــید. با بقا در لیگ برتر دیگر خبری از  به همه آرزوهایش رس
ــتی یاوری همچنان در بوشهر   بوشهر و شاهین نیست. راس
ــی ماند؟! در میان اخبار پرتعداد فصل نقل و انتقاالت جای  م

شاهین هم خالی است.

راه آهن شهرری: راه آهن همیشه برای ماندن در لیگ برتر حاضر می شود.
ــای مدعیان حرکت کند؟ لوکوموتیوران  ــی که برای بقا می جنگد آیا لزومی دارد که همپ تیم
ــت، تارتار پاداش حفظ تیم در لیگ برتر را از مسئوالن این  ــخص نشده اس راه آهن نیز هنوز مش

باشگاه طلبکار است.

در حالی که برخی تیم های حاضر در لیگ برتر به دنبال جذب مربیان خارجی هستند و مذاکراتی را نیز با گزینه های مورد 
نظر خود انجام داده اند اما هنوز خبری از حضور خارجی های بیشتر در لیگ ایران نیست. لوکا بوناچیچ تنها سرمربی خارجی 
لیگ نهم ایران بود که تیم آینده او هنوز مشخص نیست. وضعیت سه تیم صعود کننده به لیگ برتر از رقابتهای لیگ دسته اول 

هم هنوز مشخص نیست و باید تا پایان رقابتهای لیگ دسته اول منتظر سه تازه وارد جدید بود.

   پاس همدان: فعالً کریم مالحی ترجیح می دهد منتظر 
مدیرروستا باشد. پاسی ها منتظر سرمربی تیم شان هستند تا با 
 نظــر او برای فصل بعد آمـاده شوند. آنها دارند وقت را تلف 
می کنند و اگر زودتر نجنبند شاید تعداد بیشتری از بازیکنان شان 

مثل سوشا مکانی را از آنها  خواهند گرفت.

ــان لیگ برتری ها وضع  ــوان بندرانزلی: در می     مل
ملوان از همه بدتر است. اردشیر پورنعمت از مدیرعاملی 
ــوان بدون  ــرد و رفت تا مل ــگاه کناره گیری ک ــن باش ای
ــکاندار در دریای طوفانی فصل نقل و انتقاالت ساحل  س
ــتی ملوانان فعاًل با هدایت  ــتجو کند. کش آرامش را جس
ــده چه پیش  ــی رود تا در آین ــاد پورغالمی پیش م  فره

آید.

  تراکتورسازی تبریز: بازهم بحث تکراری منشوری 
بودن کمالوند مطرح شده 
ــت  ــت. جالب اینجاس اس
ــئوالن  ــه کمالوند و مس ک
تراکتورسازی این موضوع 
ــی کنند و از  را تکذیب م
ــر برخی ها به  ــوی دیگ س
این  برای  ــین  دنبال جانش
مربی هستند. شفق که چند 

ــت مورد نظر کمالوند را در جیب  ــت فهرس هفته ای اس
ــت تا مبادا سرمربی  ــش به فدراسیون اس دارد، یک گوش
ــور قرمز لیگ برتر  ــت بدهد. تراکت موفق تیمش را از دس
فعاًل در استراحتگاه است و منتظر راننده ای که برای لیگ 
دهم استارت بزند. آیا نام این راننده همچنان فراز کمالوند 

خواهد بود یا قرعه به نام یک مربی دیگر می افتد.

ــاز دوره صمد  ــان عصر لوکا و آغ ــس کرمان: پای   م
ــاوی. مرفاوی به حیات  مرف
آمد  ــتقاللی ها  اس ــوت  خل
ــه همانند  ــد ک ــن امی ــا ای  ب
قلعه نویی و مظلومی خود را 
برای بازگشت موفق به دامان 
ــد. او تیمی  ــال مهیا کن فوتب
نصف و نیمه دارد که هنوز 
در فصل نقل و انتقاالت کار 

ــت. جدایی برخی بازیکنان همچون  خاصی انجام نداده اس
ــران کننده برای صمد  ــرو قربانی و ... اخباری نگ ادینهو، پی
ــت که در هفته سی و سوم در لیگ برتر ماندنی   و تیمی اس

شد.

ــد.  ــای قم: از قم اخبار خوبی به گوش نمی رس    صب
ــرمربی و  از مدیرعامل تا س
ــه بالتکلیف  ــان هم بازیکن
ــتند.  فعاًل که بازیکنان  هس
ــنهادی  ــم رقم پیش ــن تی ای
تیم های دیگر را باال و پایین 
ــی خیال صبا  ــی کنند و ب م
هستند.  صبای قم این روزها 
ساکت ترین تیم لیگ برتری

   فوالدخوزستان: پاسخ »نه« جاللی به استقاللی ها خبری 
خوش برای فوالدخوزستان 
ــی می داند فصل  بود. جالل
ــوار برای  ــده کاری دش آین
ــگ برتر  ــای فوالد در لی بق
ــی زودتر از  دارد، پس خیل
دیگر مربیان قرارداد خود را 
با فوالد تمدید کرده و منتظر 
است تا تیمی مطمئن را برای 

فصل بعد ببندد.

  ذوب آهن اصفهان: ابراهیم زاده می خواهد در ذوب آهن 
بماند و کار نیمه تمام خود در 
ــیدن  این تیم را تمام کند. رس
ــیا و حضور  ــه قهرمانی آس ب
ــگاه های جهان  ــام باش در ج
رویارویی است که ابراهیم زاده 
ــق آن باید در ذوب  برای تحق
ــد. او می خواهد در   آهن بمان
ــه فعالیت خود  ــن ب ذوب آه
ادامه دهد اما هنوز رسماً با این باشگاه قراردادی امضا نکرده است. 
خداحافظی مسلمان از ذوب آهن و بازگشت امید ابوالحسنی به 
ــان اصفهانی است.  این تیم اولین جابه جایی در جمع سبزپوش
ذوبی ها امیدوارند ترکیب موفق فصل گذشته را حفظ کنند، کاری 
دشوار که وقوع آن هزینه براست و دشوار.  ماندن یا رفتن خلعتبری 

این روزها دغدغه اصلی ابراهیم زاده و مدیران ذوب آهن است.

   پرسپولیس تهران: یکی از محسنات حضور علی دایی 
در پرسپولیس عالوه بر دستیابی 
به عنوان قهرمانی جام حذفی 
این است که سرخپوشان پس 
ــه فصل با نظر سرمربی  از س
ــان بازیکن می گیرند.  تیم ش
ــه فصل گذشته تیم را  طی س
ــتیلی، پیروانی و  به نوبت اس
عبدی تیم پرسپولیس را بستند 
و تحویل سرمربیانی دادند که نظری روی جذب بازیکنان نداشتند. 
اما این بار دایی تیم پرسپولیس را برای لیگ دهم تدارک می بیند. 
 او فهرست خوبی را مدنظر دارد، غالمرضا رضایی، محمد نوری، 
امیرحسین فشنگ چی، کریم انصاری فرد و ... . این نفرات اسم 
ــم دار اگر سرخپوش شوند، تیم دایی می تواند امیدوار به  و رس

موفقیت در پیکارهای داخلی و آسیایی باشد. 

  سایپا کرج: مایلی کهن ماندنی شد. این مهمترین خبر از 
اردوی نارنجی پوشان کرجی 
است که روزهای پایانی لیگ 
را با نتایجی خوب پشت سر 
گذاشتند. مایلی کهن که در 
ــای آرام و بی  ــتن تیم ه بس
حاشیه تخصص دارد، بازهم 
این فرصت را خواهد داشت 
که سایپایی مطمئن را برای 
جاده پرفراز و نشست لیگ دهم تدارک ببیند. او در اولین اقدام 
باید کریم انصاری فرد ستاره تیمش را حفظ کند، ستاره ای 
 که این روزها به شدت هوای رفتن به پرسپولیس را در سر

 دارد.

  سرمربي جدید تیم فوتبال رئال مادرید 
ــپانیا امروز در برنابئو به هواداران معرفي  اس
ــرمربي پرتغالي  ــود. خوزه مورینیو س مي ش
سابق اینترمیالن ایتالیا، ساعت 13:00 به وقت 
ــانتیاگو  ــي )15:30 به وقت ایران( در س محل
برنابئو مراسم معارفه خود را تجربه مي کند. 

وکیل مورینیو از پرس 
ــت کرده این  درخواس
ــور  حض در  ــم  مراس
نباشد چرا  تماشاگران 
ــش حوصله  که موکل
را  ــمي  مراس ــن  چنی
ــا فلورنتینو  ــدارد، ام ن
پرس حداقل 40 هزار 
بلیت 35 یورویي براي 
ــم فروخته و  این مراس

ــود با ارزش مشارکت  مورینیو باید در این س
داشته باشد. در این مراسم قرار است بزرگان 
باشگاه رئال مادرید با در دست داشتن تصاویر 
ــگاه با مورینیو  ــطوره هاي تاریخ این باش اس
ــم قسم نامه  دیدار کنند. مورینیو در این مراس
ــمو را به صورت نمادین قرائت و  مادریدیس

امضا مي کند. 
ــرمربي تازه تیم فوتبال رئال مادرید  س
ــود با  ــا هم که تبلیغ مي ش ــپانیا آنقدر ه اس
ــت.  جهان فوتبال غریبه و بیگانه نبوده اس
خوزه مورینیو در خانواده اي به شدت اهل 
فوتبال به دنیا آمده و به خاطر ثروت باالي 
ــي وارد فضاي  ــه راحت ــزرگ خود ب پدرب
گران قیمت آن روز فوتبال در کشور شده 
است. پدربزرگ مورینیو، رئیس و به نوعي 
ــتوبال در پرتغال بوده و  بخشدار منطقه س
ــهردار این منطقه  ــر عمر خود ش در اواخ
مي شود. پدر مورینیو، فلیکس مورینیو در 
نامه اي همزمان با تولد 10 سالگي خوزه از 
وي خواسته روزي به بهترین مربي جهان 
ــود. فلیکس، پدر خوزه مورینیو  تبدیل ش
ــه پرتغال بوده  دروازه بان تیم فوتبال بلننس
ــت. وي صاحب رکورد کمترین بازي  اس
ــطح جهان  ــال و البته در س ــي در پرتغ مل
ــراي 8 دقیقه بازی با  ــت، چرا که تنها ب اس
ــتانه برابر  لباس پرتغال در یک بازي دوس
جمهوري ایرلند در سال 1972 بازي کرده 
است. وقتي مورینیو تنها 9 سال سن داشته، 
مادربزرگش  ــي  انگلیس ــتان هاي  داس پاي 
ــت خانوادگي به  ــک دوس ــته و ی مي نشس
ــه براي تدریس  ــنچائو همیش نام ماریو آس
ــپانیایي و انگلیسي نزد او مي آمده  زبان اس
و مي شود حدس زد که مورینیو تا سن 20 
ــپانیایي و  ــالگي تا چه حدي به زبان اس س
ــي مسلط بوده است. پدر خوزه در  انگلیس
سال 1977، 10 درصد از حق بیمه باشگاه 
ــه را به وي داد تا به خاطر تسلطش  بلننس
ــي از رقباي این  ــي گزارش به زبان انگلیس
تیم تهیه کند. در آن تاریخ پدر خوزه مربي 
ــه بود و باید اطالعاتي در مورد چند  بلننس
باشگاه انگلیسي و آلماني به دست مي آورد. 

ــل از ترجمه در  ــو که از پول حاص مورینی
ــش آمده بود پس از آن بارها  فوتبال خوش
ــار گزارشات و تحلیل هایي  دست به انتش
ــب کرد.  از فوتبال زد و درآمد خوبي کس
خوزه بعدها از دانشگاه تربیت بدني پورتو 
و آکادمي تخصصي روش شناسي در فوتبال 
ــد.  فارغ التحصیل ش
این نشان مي دهد که 
آقاي خاص تنها یک 
نبوده  ــاده  س مترجم 
ــال از کودکي  و فوتب
ــده  ــا وي همراه ش ب
ــک  کم وي  ــت.  اس
ــو آوه  ــي تیم ری مرب
پرتغال شد و همزمان 
به خاطر تسلطش به 
ــي به انتقال چند  ــپانیایي و انگلیس زبان اس
ــت زد.  ــن و داللي در این زمینه دس بازیک
ــمي  ــوزه به فضاي داللي غیر رس ورود خ
ــا چند دالل  ــنایي او ب ــه آش ــال ب در فوتب
ــد و کم کم باب آشنایي  اسپانیایي منجر ش
وي با بارسلونا را باز کرد. مورینو در سال 
ــي  ــدرک کارشناس ــکاتلند م 2000 در اس
ــان  ــت و در امتح ــا گرف ــال را از فیف فوتب
ــول  قب  A رده  در  ــري  مربیگ ــري   سراس

شد. 
ــس از آن مربیگري تیم زیر 16  وي پ
ــر عهده گرفت  ــال ویتوریا پرتغال را ب س
ــد تا به  ــگاه بنفیکا ش ــپس راهي باش و س
عنوان کمک مربي مانوئل فرناندس بزرگ 
فعالیت کند. در پرتغال به مانوئل فرناندس 
ــون دوم مي دادند که بعدها  لقب بابي رابس
ــد. در اینجا یک  ــب خوزه مورینیو ش نصی
ــی رخ داد و مقصر آن یک  ــتباه تاریخ اش
ــت.  خبرنگار پرتغالي در روزنامه آبوال اس
ــت: مورینیو  او در مقاله آن روز خود نوش
ــت و در متون  ــگاه بنفیکا اس ــم باش مترج
ــورت ترجمه  ــه همین ص ــي نیز ب انگلیس
ــد. مورینیو از آن خبرنگار شکایت کرد  ش
ــد وي یک  ــأله باعث ش چرا که همین مس
ــنهاد مهم از انگلیس را از دست بدهد  پیش
ــال در مترجم  ــک لیورپول در آن س و مال
ــر  ــک کرد. س ــودن یا مربي بودن وي ش ب
ــل ماجرا آگاه بود  ــون که از اص بابي رابس
ــو دعوت کرد مربیگري پورتو را  از مورینی
ــت و بعدها به  ــود. او نپذیرف عهده دار ش
ــلونا شد که  ــوم راهي بارس عنوان مربي س
ــبي به انگلیسي  ــلط نس عماًل به خاطر تس
ــوان مترجم  ــري از او به عن ــون خب در مت
ــد. اما امروز  ــال یاد مي کردن ــي فان خ لوی
ــزرگ ترین و  ــی از ب ــوزه مورینیو یک  خ
مطرح ترین چهره های فوتبال جهان است. 
ــاز جهان  مربی که حتی از بازیکنان خبرس
ــت.  ــانه ها اس ــتر مورد توجه رس هم بیش
ــه مربیگری  ــاص در هر تیمی ک ــای خ آق
ــز قهرمانی  ــاری ج ــم انتظ ــد از آن تی  کن

نمی رود.  

نگاهي به زندگي آقاي خاص
مورینیو فقط یك مترجم نبود

1

پژمان سلطانی
ــب  ــاعت 21 ش ــم قرار بود س  این مراس
ــود و با یک ساعت و نیم تأخیر در  برگزار ش
هتل آسمان آغاز شد که رشید خدابخش در 
این نشست اظهار داشت: من افتخار می کنم که 
امشب در حضور حسین رضازاده سرپرست 

فدراسیون وزنه برداری 
ــتم. جهانیان، ایران  هس
ــم او و علی  ــه اس را ب
ــند و ما  دائی می شناس
ــت  ــت به دس باید دس
 هم دهیم تا کسانی مثل 
ــین رضازاده برای  حس
ــوند.  جوانان ما الگو ش
وی ادامه داد: با حضور 
فدراسیون  ــت  سرپرس

ــور در اصفهان و همچنین  وزنه برداری کش
تالش بی وقفه سیف زاده رئیس هیأت وزنه 
برداری استان در آینده می توان مدال المپیک 
این رشته را برای شهرمان به ارمغان آورد. در 
ــدو به طور مطلوب قدمهایی را  ورزش تکوان
ــان را در کارنامه  ــته ایم و قهرمانی جه برداش
داریم، اما برای اصفهان در رشته وزنه برداری 
هنوز اتفاق نیفتاده است. خدابخش به زحمات 
ــاره کرد و گفت: سیف زاده و  سیف زاده اش
ــعه در  همکارانش در این هیأت، بحث توس
ــتان ها و استعدادیابی را در دستور کار  شهرس
دارند و با خلوص نیت انجام وظیفه می کنند. 
خدابخش در پایان تأکید کرد: ذاکر اصفهانی 
ــتاندار اصفهان ویژگیهای خاص خود را  اس
داشته و با تفکر و نگاه برنامه ای، توجه خاصی 

به ورزش استان اصفهان دارد.
حسین رضازاده: خانه وزنه برداری در 

اصفهان افتتاح می شود
ــرداری  ب ــیون وزنه  ــت فدراس سرپرس
ــت: از رئیس  ــم گف ــورمان در این مراس کش
ــکر می کنم که به  ــتان اصفهان تش هیأت اس
ــوزانه کار خود را ادامه می دهد و ما  طور دلس
ــیف زاده حمایت و پشتیبانی کنیم.   باید از س
ــرد: ما با همکاری  ــین رضازاده اضافه ک حس
ــعی خواهیم کرد این  ــتان س هیأت های اس
ــطح جهان توسعه دهیم. وی  ورزش را در س
تأکید کرد: وجود اسپانسر برای رشته ورزشی 
ــتان که  ــت و در این اس وزنه برداری مفید اس
وزنه برداران خوبی دارد می توانند با حمایت 
مالی به هدف های خود دست یابند. حسین 
رضازاده در پایان گفت: در آینده ای نه چندان 
ــهر اصفهان به بهره  دور خانه وزنه برداری ش

برداری خواهد رسید.
ــت خالی نمی توان  سیف زاده: با دس

کار کرد
رئیس هیأت وزنه برداری استان اصفهان 
در ادامه صحبتهای حسین رضازاده گفت: من 
ــتم. من  ــق این همه تعریف و تمجید نیس الی
ــتم و اکنون دینم را  خادم و مدیون ورزش هس
ــیف زاده اضافه کرد: از وقتی که  ادا می کنم. س
رشید خدابخش به عنوان مدیرکل تربیت بدنی 
استان منصوب شده، حمایت خوبی از هیأت 
کرده است. وی افزود: اصفهان از نظر اسپانسر 
ــرداری دفاع  ــت. صنایع از وزنه ب  ضعیف اس
نمی کنند تا بتوانیم این رشته را در سطح جهان 
توسعه دهیم و واقعاً باید این را گفت که با دست 

خالی نمی توان به قله های افتخار رسید.
ــاه از همه  ــش: بهمن م دکتر خدابخ

قهرمانان استان قدردانی می شود
در مراسم تجلیل از قهرمانان و افتخارآفرینان 
رشته ورزشی تکواندوی استان زیرنظر کمیته 
استعدادیابی، حمایت از قهرمانان این رشته و 
ــی اداره کل تربیت بدنی  کمیته روابط عموم

ــتان برگزار شد. رشید خدابخش مدیرکل  اس
ــت:  ــتان اصفهان اظهار داش تربیت بدنی اس
ــحالم  قبل از هر چیز باید بگویم خیلی خوش
ــما مدال آوران رشته تکواندو  که در جمع ش
ــجامی که در این هیأت  هستم. براساس انس
 می بینم و با پشتوانه های خوبی چون مربیان، 
ــد بهتر از اینها  می توانی
نتیجه بگیرید، خدابخش 
ادامه داد: تکواندوکارهای 
اصفهانی مدال هایی را در 
سطوح مختلف کسب 
کرده اند که این عناوین، 
ساده به دست نیامده و 
 به موجب توانمندی ها، 
ــا و  ــذاری ه ــدف گ ه
ــای  ــزی ه ــه ری برنام
ــیده اند و با وجود  مدونی به این اهداف رس
کشوری مثل کره جنوبی که در سطح جهانی 
از نظر داوری حمایت می شود، صاحب سکو 
هستند. خدابخش اراده جمعی و فردی را راه 
رسیدن به اهداف دانست و افزود: اراده جمعی 
مربوط به حمایت مربیان، هیأت تکواندو، اداره 
کل تربیت بدنی و فدراسیون تکواندو می شود 
ــخص ورزشکار  اما در بحث اراده فردی، ش
باید از تالش مضاعف و فراوان برای رسیدن 
ــش کند که به آسانی به دست   به هدف کوش
ــرد: تالش برای  ــان ک نمی آید. وی خاطرنش
ــت و حتی  ــبیه لذت قهرمانی اس قهرمانی ش
ــتگی هم در این راه لذت بخش خواهد  خس
بود، چرا که خستگی ها و تمرین ها انسان را 
به هدف می رساند. مدیرکل تربیت بدنی استان 
تصریح کرد: باید قهرمانی ها را تکرار و ارتقاء 
ــید تا برای خودتان، مربیان و کشورمان  بخش
افتخارآفرینی کنید. خدابخش در پایان اضافه 
ــتان قصد دارد  کرد: اداره کل تربیت بدنی اس
هر سال در ماه بهمن از تمام قهرمانان ورزش 
استان در حضور استاندار تقدیر و قدردانی کند. 
در ادامه صحبتهای مدیرکل تربیت بدنی استان، 
علیرضا غیور، معاون خدابخش لب به سخن 
گشود و گفت: این عناوینی که شما در 6 ماهه 
دوم سال 88 بدست آوردید جای خوشحالی 
ــور افراد  ــا حض ــته دارد و ب ــن رش ــرای ای ب
متخصصی که در این رشته وجود دارد نباید به 
این عناوین اکتفا کنیم و باید آن را ارتقاء دهیم. 
غیور ادامه داد: با مدیریت، تعامل و مشارکت 
بین هیأت های استان و همچنین تربیت بدنی 
اصفهان، تکواندو کاران می توانند در این رشته 
ــهرمان مدال المپیک کسب کنند و با  برای ش
پتانسیلی که من در شهرمان مشاهده می کنم به 
مدال این مسابقات خواهیم رسید. وی در پایان 
تأکید کرد: یک قهرمان وقتی ماندگار می ماند 
که به مسائل فرهنگی و منش پهلوانی و حفظ 

ارزشها توجه کند.
ــران قبلی  ــی زاده:  مدی ــه کعب صدیق

ارزشی برای قهرمانان قائل نشدند
ــوان اداره کل تربیت  ــاون ورزش بان مع
ــما  ــت: ش ــم اظهار داش ــی در این مراس بدن
ــورمان هستید و باید  ــهر و کش افتخارات ش
 تسهیالتی را برای شما قهرمانان در نظر گرفت. 
ــی زاده ادامه داد: اداره کل تربیت  صدیقه کعب
ــی قصد دارد که مجموعه نصر را فقط به  بدن
ــاص دهد که بانوان تکواندوکار  بانوان اختص
هم می توانند از آن استفاده کنند. وی درپایان 
ــهر و  ــت: ما باید به مدال المپیک برای ش گف
ــورمان فکر کنیم. در سالهای قبل ارزشی  کش
برای قهرمانان قائل نشدند ولی ما سعی می کنیم 
برای قهرمانان در بورس، سهام خریداری کنیم 
و یا یک تولیدی ورزشی افتتاح کنیم که درآمد 

آن را به قهرمانان اختصاص دهیم.

دبیر فدراسیون کشتي اظهار کرد: امسال 
ــي خود را از  ــان تیم ملي نیروهاي اصل مربی
ــن تورنمنت ها  ــابقات متعدد و همچنی مس
شناخته اند و به همین خاطر مسابقات انتخابي 
ــش  رو برگزار  ــدد میادین پی ــا توجه به تع ب
نمي شود. این طور نیست که مسابقات انتخابي 
را براي همیشه لغو کرده باشیم بلکه تنها امسال 
برگزار نمي شود. وي ادامه داد: در چند ماه اخیر 
مسابقات مختلفي مانند انتخابي جام تختي و 
انتخابي جام یادگار امام )ره( و همچنین خود 
ــابقات را برگزار کرده ایم. اگر کشتي  این مس
ــابقات  ــوده، باید در این مس گیري مدعي ب
شرکت مي کرده و اگر هم باخته دیگر دلیلي 
ــخ به این  براي اعتراض ندارد. ربطي در پاس

سؤال که چرا از 6 ماه قبل برنامه هاي تیم ملي 
مشخص نمي شود تا کشتي گیر بداند تکلیفش 
چیست و ناگهان خبر از لغو مسابقات انتخابي 
ــان تیم ملي  ــار کرد: مربی ــود، اظه داده مي ش
ــأله را بررسي  ــیا این مس پس از قهرماني آس
ــیدند که نیازي به  کردند و به این نتیجه رس
ــت و به بهترین نفرات  مسابقه انتخابي نیس
ــابقات جهاني و بازي هاي آسیایي  براي مس
ــتي در پایان  ــیده اند. دبیر فدراسیون کش رس
گفت: وقتي مربیان تیم ملي مهره هاي خود را 
شناخته اند و نیازي به برگزاري مسابقه انتخابي 
نمي بینند، دیگر چه دلیلي دارد 60-70 میلیون 
ــابقات هزینه  ــراي برگزاري این مس  تومان ب

کنیم.

ــران  ای ــو  ووش ــره  نفـــ  10 کاروان 
ــتانه با  ــدار دوس ــزاری یک دی ــرای برگ  ب
تیم ملی چین، چهارشنبه راهی این کشور 
می شود.  تیم ملی ووشو ایران که خود را 
برای حضور در بازیهایی آسیایی گوانگژو 
ــنبه راهی این  آماده می کند بامداد چهارش
کشور می شود. این دیدار در بخش ساندا 
ــنبه 15 خردادماه برگزار  ــارزه( روز ش )مب
ــد از این  ــم ملی هم بع ــد و تی خواهد ش
ــران باز می گردد. فرهاد فتحی  دیدار به ته
ــور در کادر این  که چندی قبل برای حض
تیم به تهران آمده در تهران باقی می ماند و 
تمرینات سایر ملی پوشان را زیر نظر خواهد 

ــت. رامین موحد نیا و وی اندونگ به  گرف
عنوان مربی، این تیم را همراهی می کنند. 
ــبی در وزن 52 کیلوگرم و  راضیه طهماس
ــور در وزن 60 کیلوگرم، 2  ــه آزادپ خدیج
سانداکار تیم ملی ووشو بانوان هستند که با 
 هدایت پانگ یان به چین اعزام می شوند. 
ــرمربی و رامین  وی یان دونگ به عنوان س
ــاندا  ــه عنوان مربی تیم ملی س موحدنیا ب
آقایان، تیم ملی ووشو کشورمان را در این 
مسابقه همراهی خواهند کرد. سفر به چین 
ــو برای  ــی از برنامه های تیم ملی ووش یک
ــور در بازیهای  ــازی جهت حض ــاده س آم

آسیایی است.    

در فصل نقل و انتقاالت است.
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چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   
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قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
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297500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز
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282285درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کالم نور
امام صادق )ع(:

ــد، نزد خداوند متعال،  ــتی  عمل دائمی  اندک که همراه با یقین باش بدان به درس
افضل از عمل بسیاری است که با یقین همراه نباشد.

شهید حسن رستمی
نام پدر: خیری آقا      متولد: 1348       تاریخ شهادت: 1366/12/23       نام عملیات: والفجر 10

فرازهایی از وصیت نامه شهید: 
ــد به داد ما  ــه در آخرت نه فرزن ــید ک ــدر به فکر مال و ثروت نباش ــزب اهلل، اینق ــت ح  ... و ام
می رسد و نه ثروت ما را از آتش دوزخ نجات می دهد. فقط اعمال نیک انسان به درد او می خورد 
که این نوع افراد در آخرت پیش پیامبران و بندگان صالح خدا روسفید می شوند و امت حزب اهلل، 
قدر امام را بدانید و بدانید که تنها راه استمرار حکومت انبیاء والیت فقیه است و بدانید که الزمه 
انقالبی بودن، تحمل سختی هاست و امت قهرمان و حزب اهلل راه سرخ شهیدان را ادامه دهید و 

بدانید که مسئولیت سنگینی را بر دوش دارید.

حمید حقیقت
ــش »آخر خط، طعم گیالس« ماه  اجرای نمای
گذشته در خانه هنرمندان به مدت ده شب برگزار 
شد.این نمایش به صورت تئاتر تجربی اجرا شد. 
نمایشی که هیچ مرزی بین بازیگران و تماشاگران 
ــده بود. تماشاگر خود بازیگری بود  قرار داده نش
برای نمایش اما از نکات مهم این نمایش می توان 
به تکرار مدام این نکته به تماشاگران ذکر کرد که؛ 
شما همه متهم هستید و همین سؤال پیش می آمد 
ــانها همگی متهم و گناهکار هستند؟ یا  که آیا انس
نه، عاری از هر خطایی؟ نمایش از شمارش عدد 
ــود و تا هزار که می رسد خاتمه  یک آغاز می ش
ــد و دوباره تکرار و تکرار و دوباره آغاز و  می یاب
ــکل بسته و شاید  ــاید در یک ش دوباره پایان، ش
ــی  ــمارش کس در نهایتی تا بی نهایت، در این ش
که قصد خودکشی دارد احواالت خود را روایت 
ــه عدد هزار  ــد دارد هنگامی که ب ــد و قص می کن

ــه چیز خاتمه  ــود را نابود کند و به هم ــید خ رس
ــاگران در چنین پروسه ای قرار  بدهد. همه تماش
ــخصیتهای  ــد و گویی آنان همگام با ش می گیرن
ــد اما  ــی می گیرن ــه خودکش ــش تصمیم ب نمای
ــت، یکی از  ــی به هزار مانده اس ــی که یک هنگام
بازیگران می گوید؛ دلم می خواهد یک بار دیگر 
ــیرین  ــم؛ و این گونه طعم ش مزه گیالس را بچش
ــاند و ارزش و  ــاگر می چش ــی را به تماش زندگ
ــدگان او مصور می کند.  زیبایی زندگی را در دی
ــروع نمایش خیلی تازه به نظر می رسید،  نقطه ش
آغاز آن توسط بازیگران از محوطه ورودی سالن 
ــی است که  و همینطور از درون صف بلیط فروش
ــط بازیگران از تماشاگران پرسیده  سؤاالتی توس
ــود و اشیائی از قبیل اسلحه پالستیکی مثاًل  می ش
ــن او را با  ــود و ذه ــاگر داده می ش به یک تماش
ــازد. در حین نمایش بازیگران  خود درگیر می س
ــرار می کنند؛  ــتقیم برق ــاگران ارتباط مس با تماش

ــمان  ــان را می گیرند و یا در چش ــت آن مثاًل دس
ــود را به  ــوند و حس های خ ــان خیره می ش آن
ــازند و تماشاچی خود به عنوان  آنان منتقل می س
ــن نمایش قرار می گیرد و با  یکی از بازیگران ای
ــود. این هم راهی برای  بازیگران همبازی می ش
ــه تماشاگر و واداشتن او به  به کار انداختن اندیش
ــت البته می توان بیشتر بر روی متن کار  تفکر اس
کرد و روشهای متنوع دیگری را نیز در این راستا 

به کار بست. 
ــه ای و عمیقتر،  ــؤالهای پای ــور با س همین ط
ــید. از  ــاچی را به چالش کش ــش از این تماش بی
ــایان  عوامل این نمایش می توان به، کارگردان: ش
ــم کیان و بازی:  ــتیار کارگردان: میث فیروزی، دس
ــوی، حامد احمد  ــهره موس ــژگان ملکوتی- ش م
ــاء- محمد  ــیه بنی طب ــیامک دری، آس ــو- س ج
ــاره  ــیامک دری، اش ــفیع- س ــی، زهرا ش  کربالی

داشت.

ــاخته ایرج  ــل جادویي س ــینمایي نس فیلم س
ــط امید فیلم پس از سه سال به اکران  کریمي توس

عمومي درمي آید.
ــلیمي مدیر امید فیلم که پخش  ــیروس تس س
ــي( را به عهده گرفته،  ــل جادویي )ایرج کریم نس
ــاره به اکران فیلم، اظهار  در گفتگو با فارس، با اش
داشت: باید پروانه نمایش فیلم نسل جادویي تمدید 
ــران آن اقدام کنیم. وي  ــود و پس از آن براي اک ش
ــخصي براي اکران این فیلم  افزود: هنوز زمان مش
ــم، چون اصوالً اکران اینگونه فیلم ها  در نظر نداری
ــاز و کار خاصي ندارند. این پخش کننده گفت:  س
حدوداً 80 فیلم از تولیدات سینمایي آن این مشکل 

را دارند، از فیلم هاي کیارستمي گرفته تا فیلم هاي 
مختلفي که از ژانر فیلم فرهنگي مي آیند.

ــتقل براي  ــک گروه مس ــح کرد: ی وي تصری
فیلم هاي فرهنگي وجود ندارد و به صورت مقطعي 
ــود که  ــانس هایي به این گونه فیلم ها داده مي ش س

نمونه آن را در اکران »کودک و فرشته« دیدیم.
ــران فیلم هاي فرهنگي را  وي معضل دیگر اک
ــت و گفت: در هزینه هاي  هزینه مواد تبلیغي دانس
ــدي و بدنه و...  ــي بین فیلم هاي کم تبلیغات فرق
ــه هزینه بیلبورد، چاپ  ــود ندارد و همانقدر ک وج
ــود، تخفیفي نیز  ــاي تبلیغاتي مي ش ــي و تیزره کپ

وجود ندارد.

ــت فیلمنامه  ــلیمي همچنین درباره وضعی تس
ــت: فیلمنامه روزهاي  ــیم« گف »وقتي همه مي ترس
آخر نگارش را پشت سر مي گذارد و هنوز تصمیم 
ــخص دیگري  ــم که آن را تهیه کنم یا به ش نگرفت

واگذار کند.
فیلم نسل جادویي چهارمین فیلم ایرج کریمي 
ــم مي گذریم، چند تار  ــد از فیلم هاي از کنار ه بع
ــه تهراني،  ــت که هدی ــو و باغ هاي کندلوس اس م
ــري، کوروش تهامي، نگار  رامبد جوان، باران کوث

جواهریان، شاهرخ فروتنیان در آن بازي کرده اند.
ــهر به  ــنواره فیلم ش ــن فیلم که تنها در جش ای

اکران در آمد، در سال 86 ساخته شد.

محمد رضایی میهمان 
کانون عكس انجمن سینمای جوان اصفهان

»معرفی کتاب«
»دو روایت جامانده از باد، دو نمایشنامه مثل هم«

حامد حقی
 محمد رضایی متولد مازندران، فارغ التحصیل رشته گرافیک است که  از سال 79 عکاسی را به 
صورت حرفه ای دنبال و از سال 84 به طور مستمر برای خبرگزاری فارس گزارش و خبر تصویری 
ــان مطرح و جوان حال حاضر کشور به  ــی و از عکاس تهیه می کند. وی برنده چند جایزه در عکاس
ــاب می آید که هفته گذشته میهمان انجمن عکاسان اصفهان بود و از تجربیاتش و عکس هایش  حس

سخن گفت.  
ــی مستند اجتماعی و طبیعت را دوست دارم.  رضایی در ابتدا در مورد عالئق خود گفت: عکاس
وی در ادامه عکاسی و نقاط دید خود را این چنین بیان داشت؛ تجربه، تجربه دیدن یا کسب دانش، 
دانش که بخش عظیم آن باز می گردد به نقد عکس، اگر می خواهید به عنوان یک عکاس حرفه ای 
عمل کنید از پراکنده عکاسی کردن پرهیز کنید، صرف اینکه سفری پیش بیاید و عکسی گرفته شود 

آن عکاس حرفه ای نیست.
هنوز که هنوز است دوست دارم عکس هایم را ببینم، من عکاسی زیاد کرده ام و نظر دیگران به 
ــاتیدم برایم از اهمیت زیادی برخوردار است. باید نگاه ها را تغییر داد و به زیباشناسی  خصوص اس

عکس بسیار توجه کرد.
ــود و دیگر   باید آنقدر کادر در ذهن خوب جا بگیرد که در همان قاب اول کار عکس تمام ش
نیاز به ویرایش نداشته باشد. رضایی در مورد ساده بودن و عکس های مستند و خبری گفت: امروز 
ــی خبری یک عکاسی مستند است و تنها  ــتند نگاه ها ساده و رو شده است. عکاس ــی مس در عکاس
ــی خبر مبین وقایع است. عکاس نباید خودش را به  ــت. عکاس تفاوت آن در اتفاق یک رویداد اس
طیف خاصی متصل کند. عکاسان خبری ما هنوز نمی دانند عکس خبری چیست به صرف اینکه در 
یک خبرگزاری عکاس هستند، عکاس خبری محسوب نمی شوند. تنها می توان گفت؛ یک عکاس 
ــی معمولی هستند. وی در ادامه گفت: مطالعه را فراموش نکنید، مطالعه یعنی دیدن پژوهش  گزارش
شده. رضایی در ادامه به استاد جاللی اشاره کرد و گفت: چرا بهمن جاللی می گفت آماتور هستم، 

چون می گذاشت حتی یک نفر آدم معمولی هم در مورد عکس هایش نظر بدهد.
ــت.  ــیم چراکه نقدپذیری یک اصل اس ــس همه ما تا بحث نقد پیش می آید باید آماتور باش  پ
ــتند  ــد، گفت: در مس ــاره ش ــتند اجتماعی و خبری  اش ــی که برای بار دوم به مس ــی  هنگام رضای
ــد.  ــی روز را بشناس ــائل سیاس ــد، عکاس خبری باید مس ــی هر مطالعه ای باید به روز باش اجتماع
ــترش دهد اما سیاسی نباشد. در ادامه، عکس های هوایی محمد  ــیش را بسط و گس مطالعات سیاس
ــالیزارها و  ــد. عکس هایی از طبیعت مازندران، نیزار ها، مرداب ها، ش ــته ش رضایی به نمایش گذاش
ــی داد؛ دفعه اول که با  ــی توضیحات جالب ــه در حین پخش  عکس ها رضای ــمال، ک طبیعت بکر ش
ــتم ببینم دفعه سوم دوربین را به دست گرفتم و  ــم ریخت دفعه دوم توانس هلکوپتر پرواز کردم ترس
از ویزور دوربین پایین را نظاره کردم و دفعه آخر عکس ها را گرفتم.  مجموعه دوم  عکس هایش، 
ــکل و  ــوژه با هر تفکر و ش ــهر بود که رضایی نکته جالبی از احترام به س کوره های آجرپزی بهش
ــن در بازی ها،  ــزی مرا عمو صدا می زدند. م ــن توصیف کرد؛ کارگران آجرپ ــمایلی را این چنی ش
ــتان آنها می دادم. ــریک بودم. حتی دوربینم را به دس ــام آنها ش ــوخی ها و حتی در صبحانه و ش ش
ــوژ ه ای احترام  ــر کرد. باید به هر س ــوژه را تحقی ــوژه ای ارتباط برقرار کرد، نباید س ــد با هر س  بای

گذاشت.
 اما مجموعه سوم، شالیکاری هــای  شمال بود،که می شد در آن فرم، رنگ و نگاه های اجتماعی را 
دید. این مجموعه که از کارهای قوی رضایی محسوب می شد. ارتباط خوب رضایی با مردم و نشان دادن 
سختی ها و مرارت های شالیکارها به خوبی دیده می شد. اما در این دو مجموعه آخر رضایی توانسته بود 
 طبیعت همراه با خوبی ها و بدی های درونش را به صورت طبیعی و بدون هیچ اغراق و دستکاری نشان 

دهد. 

زاینده رود
ــنامه مثل هم« عنوان نمایشنامه ای است نوشته محمدرضا  »دو روایت جا مانده از باد، دو نمایش
آریان فر در قطع رقعی و با قیمت 3500 تومان، که توسط نشر افراز به تازگی وارد بازار کتاب شده 
است. شیوه روایت در این نمایشنامه رئال است که در ادامه، گوشه هایی از این نمایشنامه را با هم 

دنبال می کنیم...
ــم؟ ]بغض آلود بر  ــم ها رو چه کار کن ــم هایش می کوبد.[ این چش ــان بر چش ــه کنم؟ ]پریش چ
ــرن... گفتم به خدا  ــاز رو چه کنم که از من فرمون نمی  گی ــم های ب ــم هایش می کوبد.[ این چش چش
ــته شین... کور شین! تاریک شین! هیچ جای روشن دنیا رو نبینین! چه کنم... از من فرمون  گفتم بس
ــامر رو دیدن ]شکسته[ پسرمو  ــبح مرگو دیدن، سایه  رسوایی س ــیاهی بختمو دیدن، ش نگرفتن و س
ــت صباح دستبند می زد  ــیره امو دیدن که به دس دیدن ]عصبی جنون زده[ علی مو... وارث خنجر عش
]رو به آسمان[ خدا... کورم کن... نابودم کن! ]لرزان سوی نهله می چرخد. دو انگشت اشاره را سوی 
ــتای بلندت چشم هامو از تو کاسه دربیار و  ــانه[ بیا عمی... بیا دخترم. با اون انگش او می گیرد. ملتمس

تو هور بنداز ]نهله پس می رود[ بیا... بیا یوبا... بیا پدر... بیا...!

 به بهانه نمایش »آخر خط، طعم گیالس« در خانه هنرمندان

علي رغم پخش تیزر در شبکه نمایش خانگي؛
»نسل جادویي« پس از 3 سال اکران عمومي مي شود

زاینده رود
آیین افتتاح مؤسسه فرهنگی اکو، دفتر اصفهان 
ــچیان با حضور  نهم خردادماه در محل تاالر فرش
ــتاندار اصفهان،  ــاد اسالمی، اس وزیر فرهنگ و اش
ــالمی  ــورای اس ــتان در مجلس ش ــدگان اس نماین
ــدان و دکتر ایوبی رئیس  نخبگان فرهنگی، هنرمن

مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد.
دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی در این آیین گفت: 
اصفهان از دیرباز محل تبادل فرهنگ و علم و ادب 
ــت  ــت و این مختص به عصر جدید نیس بوده اس
ــز تبادل فرهنگی ملل مختلف بوده و  اصفهان مرک
ــفرنامه ها به کرات از  ــرق شناسان و س در آثار ش
اصفهان گفته شده است و این به دلیل ظرفیت های 
ــت.  ــان در عرصه های فرهنگی اس ــاالی اصفه ب
استاندار اصفهان افزود: اصفهان همواره در تیررس 
نگاه سیاحان و تاریخ نگاران بوده است و در تاریخ 
شرق شناسی اصفهان نامی زرین است. و همواره 
ــول تاریخ محور مذاکره و مناظره فرهنگی و  در ط

تعامل اقشار فرهنگی جهان بوده است.
ــاره به چهار دوره پایتختی  ذاکر اصفهانی با اش
ــزود: در عصرتبادل  ــخ اف ــان در ادوار تاری اصفه
ارتباطات، نباید قابلیت های فرهنگی که ما وارث 
ــود و تهاجم فرهنگی نباید  آن هستیم فراموش ش

ــهری که پیشینه تاریخی و  بتواند به کشوری و ش
فرهنگی دارد ضربه بزند.

استاندار اصفهان خطاب به وزیر ارشاد گفت: 
اصفهان دارای ظرفیت باالی نخبه و هنرمند است 
ــود و اینها  ــد آنها زمینه فراهم ش که باید برای رش
ــاب عالی در  ــزی و عنایت جن ــد برنامه ری نیازمن
ــت. ذاکر از وزیر  حوزه فرهنگ و هنر اصفهان اس
ارشاد خواست در خصوص احداث زیرساختهای 
ــات بزرگ و  ــاالر اجتماع ــاختن ت ــی و س فرهنگ
ــتان  ــا، تعامل الزم را با اس ــی همایش ه اختصاص

اصفهان داشته باشد.
در این جلسه ابالغ مسئولیت و حکم تأسیس 
دفتر فرهنگی اکو در اصفهان توسط وزیر فرهنگ 
و ارشاد، استاندار اصفهان و دکتر ایوبی به مدیرکل 

ارشاد استان اصفهان، حسینی تقدیم شد.
ــالمی سید محمد  ــاد اس وزیر فرهنگ و ارش
حسینی در این مراسم با تشکر از مسئوالن فرهنگی 
استان و استانداری اصفهان، شهر اصفهان را دارای 
ــی توصیف کرد و  ــای بلند در عرصه فرهنگ گامه
ــنگ حقوق بشر را  ــورها س گفت: نباید دیگر کش
ــینه تاریخی  ــد در حالی که تنها پیش ــینه بزنن به س
اصفهان کافی و برابر با کل مفاخر و تاریخ چندین 
ــت و به اندازه دهها کشور مفاخر  کشور جهان اس

ــینی  ــری و علمی دارد. دکتر حس ــی و هن فرهنگ
ــان باید به  ــخ و فرهنگ و هنر اصفه ــزود: تاری اف
ــاد تأسیس دفتر اکو  ــود، وزیر ارش جهان صادر ش
ــتر مناسبی برای تقارب اصفهان  در اصفهان را بس
ــورهای اکو در مقوله های فرهنگی دانست  با کش
ــه یک آیین  ــوروز را که ب ــی نظیر ن ــث های و بح
ــل کار و فعالیت  ــت را قاب ــده اس ــی بدل ش جهان
ــت. وی در ادامه افزود: صدور فرهنگ ایران  دانس
ــور در  ــی و اقتصادی کش باعث تأثیرگذاری سیاس
ــاد از  ــت. همچنین وزیر فرهنگ و ارش  جهان اس
راه اندازی شبکه فرهنگ به صورت ملی و فراگیر 
ــر داد و  ــور خب ــیمای کش در آینده نزدیک در س
خواستار همراهی هنرمندان اصفهانی در این طرح 

شد.
دکتر ایوبی مدیر دفتر اکو در ایران در آیین افتتاح 
دفتر اصفهان از این شهر به عنوان شهر شهیدان یاد 
کرد و در مورد خاطرات جهانگردانی که از اصفهان 
دیدار کردند صحبت کرده و ابراز داشت: اصفهان 
ــروزه تمام جهان  ــت. ام زیباترین تصویر ایران اس
ــانه و سیاست تصویر،  ــند تا با جنگ رس می کوش
تصویر مطلوب از خود به جای بگذارند و هنرمندان 
 اصفهانی آن تصویر زیبا از ایران را به جهان صادر 

کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد در آیین افتتاح دفتر فرهنگی اکو در اصفهان
تاریخ، فرهنگ و هنر اصفهان باید به جهان صادر شود

آگهی فروش عمومی )نوبت دوم(
شماره 89/02

 شرکت عمــران شهر جدید بهــارستان در نظر دارد دو قطعه زمین با 
کاربری ورزشی واقع در فاز 1 شهر بهارستان را به فروش برساند. 

متقاضیان واجد شرایط می توانند برای کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 
89/3/16 به دفتر مرکزی شرکت واقع در شهر بهارستان خیابان الفت 
شرقی – خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن 96 – 6803090 

تماس حاصل نمایند.

)هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد(
دفتر فروش شرکت عمران شهر جدید بهارستان

اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در نظر دارد عملیات تکمیل مجموعه 
ورزشی کارگران فریدن را که شامل عملیات های زیر می باشد را به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید:
 نازک کاری ساختمان رختکن الحاقی به متراژ 300 متر مربع

 اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی سالن چند منظوره )48×25(
 خرید و نصب کف پوش سالن

 محوطه سازی اطراف سالن و رختکن به متراژی در حدود 620 مترمربع
 برآورد تقریبی در حدود 1/120/000/000 ریال

پیمانکاران دارای رتبه 5 ابنیه، می توانند به مدت 10 روز کاری پس از درج آگهی 
اصفهان  استان  اجتماعی  امور  و  کار  کل  اداره  به  اسناد  دریافت  دوم جهت  نوبت 

مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان 2983 م الف

 تشكیل کمیته صیانت
 از عفاف و حجاب 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و 
بختیاری از تشکیل کمیته صیانت از عفاف و حجاب 

در این اداره کل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان چهارمحال و بختیاری داریوش رضوانی 
گفت: این کمیته با هدف تدوین منشور اخالقی ترویج 
ــان دولت و  ــاف و حجاب بین کارکن فرهنگ و عف
هنرمندان با رویکرد مثبت اندیشی و تشویق تشکیل 
شد. وی افزود: اصحاب فرهنگ و هنر به منزله اعضای 
خانواده فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند و این کمیته 
ــارکت  کار ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را با مش
کارکنان، خانواده آنان و همکاری اصحاب فرهنگ و 
هنر و مطبوعات به طور جدی پیگیری می کند. وی با 
بیان اینکه کسی که حجاب خود را رعایت نمی کند به 
حقوق دیگران تعرض کرده است، تصریح کرد: هدف 
از تشکیل کمیته ستاد صیانت از عفاف و حجاب در 
استان و به دنبال آن کمیته صیانت در ادارات، مبارزه با 
بدحجابی نبوده بلکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
است زیرا جامعه اداری استان کامالً پایبند و معتقد به 
موضوع عفاف و حجاب هستند. رضوانی خاطرنشان 
ــبکه ماهواره ای به مبارزه با  کرد: امروز بالغ بر 150 ش
عفاف و حجاب پرداخته اند  که وظیفه کلیه نهادهای 
ــت در مقابل این تهاجم  ــال در حوزه فرهنگ اس فع

فرهنگی از عقاید اسالمی دفاع کنند.
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فرهنگ و هنر


