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رئی���س اداره صن��ای��ع 
و مع��ادن اس��تان اصفهان در 
پاسخ به س��ؤال زاینده رود در 
خص��وص چگونگ��ی ایفای 
نق��ش آن اداره در قبال محیط 
زیست و آالیندگی هوا، آب و 

خاک توسط کارخانجات استان گفت ...
  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

علی اصغ�ر عنابس��تانی 
گف��ت: ی��ک ه��زار و 500 
میلی��ارد ریال تس��هیالت به 
منظور تکمیل 28 طرح آمایش 
و صنع��ت اس��تان تخصیص 
داده شد. به گزارش فارس از 

شهرکرد، علی اصغر عنابستانی در جلسه پیگیری ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

کمیته فرهنگ شهروندی 
ش��هرداری اصفه��ان، ب��ه آن 
دسته از شهروندانی که بتوانند 
به درس��تی حدس بزنند چه 
خطر جدی اصفهان را تهدید 
می کن��د جای��زه می دهد. به 

گزارش روابط عمومی کمیته فرهنگ ش��هروندی، دبیر این کمیته از 
اجرای مس��ابقه بزرگی با عنوان »یه خطر جدی« خبر داد و گفت: از 

ابتدای ماه جاری، مجموعه ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

طرح جزئیات 11پیشنهاد ایران توسط الریجانی
ائتالف، راه شکست حصر غزه است

اجــرای نخستین مــرحله
 هدفمندی یارانه ها در شش استان کشور 

وزیر ارتباطات:
مردم می توانند ودیعه تلفن همراه خود
را دریافت کنند

صفحه 4

تعاونیهای مسکن مهر غیر فعال 
لغو قرارداد می شود

پرداخت تسهیالت و یارانه به صنایع 
آالینده محیط زیست برای تغییر 

به سمت صنعت سبز

 چه خطر جدی، شهر اصفهان 
را تهدید می کند؟

اختصاص 1500 میلیارد ریال 
تسهیالت آمایش صنعتی
به چهارمحال و بختیاری 

تفاه��م نامه برای س��اخت یک ه��زار و 470 
واح��د مس��کونی ب��ا انبوه س��ازان در ش��هرهای 
ش��هرکرد، بروجن، فارسان و فرخ شهر به صورت 
س��ه جانبه بین انبوه س��ازان، س��ازمان مس��کن و 
شهرس��ازی و بان��ک مس��ک��ن منعق�د ش��د. به 
 گزارش روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی 
چهارمح��ال و بختی��اری، عل��ی ابراهیمی گفت: 
تعاونی ه��ای مس��کن مهر ک��ه غیرفعال هس��تند 
براساس مصوبه ش��ورای تأمین مسکن استان لغو  
قرارداد ش��ده و واحدها را ب��ا روش های دیگری 
مانند قرارداد با انبوه سازان خواهیم ساخت تا کارها 
با س��رعت بیش��تری پیش برود. وی گفت: قرارداد 
با انبوه س��ازان با رعایت سه شرط قیمت مترمربع 
مقطوع، مش��خصات فنی معین و مدت زمان یک 
س��ال بسته می ش��ود و در حقیقت تفاهم نامه سه 
جانبه را ش��کل می دهد که در آن تضمین فروش 
واحدهای مسکونی توسط مسکن و شهرسازی هر 
استان به انبوه سازان داده شده است. رئیس سازمان 
مس��کن و شهرسازی اس��تان به استقبال متقاضیان 
از ساخت واحدهای مس��کونی مهر با روش های 
خودمالک اش��اره ک��رد و گف��ت: در این طرح که 
افراد، واحدهای مسکونی را در زمین متعلق به خود 
می س��ازد بدون محدودی��ت 75 مترمربع در متراژ 
ساختمان و با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی 
و رعایت الگوی س��اخت مسکن احداث خواهند 
کرد و از تس��هیالت 200 ت��ا 250 میلیون ریالی از 
محل خط اعتباری مسکن مهر استفاده خواهد کرد. 
وی گفت: در این طرح تاکنون بیش از 478 متقاضی 
واجد شرایط در سطح استان برای گرفتن تسهیالت 
به بانک معرفی شده اند. خاطرنشان می شود: افراد 
متقاضی استفاده از تسهیالت مسکن مهر در هفت 
بخش می توانند از محل خط اعتباری مسکن مهر 
تسهیالتی ش��امل: تسهیالت مس��کن مهر ملکی، 
تأمین زمین و ارائه تسهیالت بانکی برای متقاضیان 
انتقال از کالن ش��هرها، واگ��ذاری زمین گروهی، 
اضاف��ه اش��کوب، احیاء و بازس��ازی و نوس��ازی 
 بافت های فرسوده شهری، انبوه سازان و تسهیالت 
مقاوم سازی روستایی در سطح استان استفاده کنند.

1 – اطالعات مناقصه:
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز – منطقه دو عملیات انتقال گاز

 موضوع مناقصه: اجرای آسفالت محوطه منازل و جاده ارتباطی تأسیسات تقویت فشار گاز 
دوراهان 1 و2

 محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان، کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد- اداره مرکزی منطقه 
دو عملیات انتقال گاز – واحد امور پیمانها- تلفن/نمابر: 6281413 – 0311

 مدت اجراء پروژه: 2 ماه شمسی
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 10/000/000 ریال

 مهلت جهت ارائه مدارک و اعالم آمادگی: حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
 تاریخ دریافت و عودت پاکات مناقصه: در اسناد ذکر گردیده است.

 پیمانکار بایستی توانایی ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه و 
ضمانتنامه پیش پرداخت، مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد.

 محل، زمان، تاریخ گشایش پاکات، مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه عیناً در اسناد مناقصه 
ذکر شده است.

 محل تحویل پاکات مناقصه: منطقه دو عملیات انتقال گاز به نشانی فوق
 فرایند مناقصه: یک مرحله ای – ارزیابی ساده

هزینه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود.
2 – شرایط متقاضیان 

 ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 راه و ترابری )حمل و 
نقل( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جهت دریافت اسناد الزامی است.

 ارائه کد اقتصادی و کد شناسه ملی الزامی است.

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

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

آگهی مناقصه عمومی
شماره 87390007 )نوبت اول(

 آیا می دانید که بیش از 90 درصد مصرف برق 
المپهای رشته ای بصورت حرارت تلف می شود.

رئیس قوه قضائیه در دیدار با رئیس و اعضا س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
با تش��ریح وظایف قوه قضائیه در مبارزه با مواد مخدر از عزم جدی دستگاه 
قضایی در برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر خبرداد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، آیت اهلل صادق آملی الریجانی گفت: در برخورد 
قاطع با مجرمان مواد مخدر و اجرای اشد مجازات برای آنانی که با این بالی 
خانمانسوز ارکان جامعه و خانواده را تهدید می کنند کوچکترین تردیدی به 
خ��ود راه نمی دهیم. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت توجه جدی به 
کاهش زمینه های وقوع جرم و پیش��گیری از گرایش به مصرف مواد مخدر 
اف��زود: قوه قضائیه در کنار برخ��ورد قاطعانه با عامالن توزیع و قاچاق مواد 
 مخدر، همکاری چش��مگیر با تمام نیروها و دس��ت اندرکاران ستاد مبارزه 
ب��ا مواد مخدر را در دس��تورکار قرار داده اس��ت تا بیش از پیش در س��ایه 
همکاریهای منسجم به پیشگیری و کاهش مصرف مواد مخدر دست یابیم. 
رئیس قوه قضائیه با تقسیم بندی وظیفه و عملکرد دستگاه قضایی در ارتباط 
ب��ا مواد مخدر به 4 مرحله برخورد جدی ب��ا قاچاقچیان و توزیع کنندگان، 
س��اماندهی زندانیان مواد مخدر، اصالح و تکمیل فرآیند درمان معتادان بعد 
از خروج از زندان و نیز پیش��گیری از وق��وع جرم و گرایش به مواد مخدر 
اعالم کرد: مهمترین زمینه موفقیت در کاهش معضل مواد مخدر در جامعه 
همکاری تمامی دس��تگاهها و مش��ارکت همه جانبه مردم در مس��یر مبارزه 
با آن اس��ت. الریجانی جداس��ازی زندانیان مواد مخدر و معتادان زندانی از 
سایر زندانیان را یکی از برنامه های سازمان زندانها برشمرد و گفت: نیازمند 
بودجه مناس��ب برای تکمیل این طرح و کاهش آثار زیانبار حضور معتادان 
در کنار س��ایر زندانیان هس��تیم. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: امیدواریم 

وزارت مسکن به تعهد خود در قبال ساماندهی وضع زندان ها عمل کند تا 
بتوانیم در س��اماندهی و تفکیک زندانیان برنامه های خود را جدی تر دنبال 
کنیم. آیت اهلل الریجانی اصالح مجرمان و معتادان بعد از خروج از زندان را 
یک��ی دیگر از مراحل مهم توصی��ف کرد و گفت: این مرحله از کار نیازمند 
جدی مشارکت تمام بخشها به ویژه سازمان های غیردولتی، جامعه شناسان 
و متخصصان علوم مختلف است چرا که ترک گرایش به مواد مخدر به دلیل 
 آثار سوء آن بر روان معتادان کار مشکلی است که عزمی جدی را می طلبد. 
رئیس قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم را مرحله ای بسیار جدی در کاهش 
گرایش به مواد مخدر دانست و اظهار امیدواری کرد: با قانونمند شدن الیحه 
پیگیری از وقوع جرم تمام نهادهای دس��ت اندرکار در قالب همکاری های 
مشترک در بحث پیشگیری از وقوع جرم و عدم گسترش اعتیاد قدم بردارند. 
آیت اهلل الریجانی از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با مواد مخدر تقدیر 
و تأکید کرد: نیروی انتظامی خط مقدم جبهه مبارزه با مواد مخدر است. در 
ابتدای این دیدار سردار احمدی مقدم رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر با ارائه 
گزارشی از روند مبارزه و کشفیات مواد مخدر اعالم کرد: هماهنگی مناسبی 
در روند مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و عزمی ملی برای کاهش گرایش به 
مواد مخدر شکل گرفته که حتی گروههای مردمی و سازمان های غیردولتی 
و خصوصی را نیز شامل می شود. سردار احمدی مقدم با بیان این مطلب که 
متأسفانه تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان رو به فزونی و حتی بیش از 
مصرف جهانی است، گفت: در حال حاضر با اقداماتی مناسب تقریباً باالی 
90 درصد مرزهای شرقی کشور تحت کنترل کامل است و عبور خودرو و 

کاروان های مواد مخدر امکان پذیر نیست. 

برخورد جدی با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر

ضمناً آگهی فوق در سایتهای ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.

م الف: 4670

تاریخ انتشار نوبت اول: 89/4/10                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 89/4/12
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چین اعالم کرد همه پرسی در قرقیزستان جزء امور داخلی آن کشور 
محسوب می شود و پکن به آن احترام می گذارد. چین گانگ سخنگوی 
وزارت خارج��ه چین گفت: چین از تالش های س��ازنده برای پیش��برد 
ثبات در قرقیزس��تان حمایت می کند. وی با اشاره به همه پرسی ملی در 
قرقیزس��تان گفت: این همه پرس��ی بر روی قانون اساسی جدید متمرکز 
اس��ت. وی گفت: چین به این مسأله و برگزاری صلح آمیزآن توجه دارد 
و امیدوار اس��ت وضعیت در قرقیزستان با ثبات شده و نظم اجتماعی به 
س��رعت در این کش��ور برقرار شود.س��خنگوی وزارت خارجه چین که 
اظهاراتش در تارنمای اینترنتی این وزارتخانه منتش��ر ش��ده، گفت: چین 
همس��ایه دارای روابط نزدیک و دوس��تانه با قرقیزس��تان است و از هیچ 
تالش��ی برای کمک رسانی انساندوستانه به این کشور دریغ نخواهد کرد. 
چین تاکنون چندین محموله کمک های انس��ان دوس��تانه به قرقیزستان 

ارسال کرده است.

وزارت کشور عراق از طرح گروه های مسلح برای حمله به مراکز حساس 
اقتصادی در این کش��ور به ویژه در بغداد پرده برداشت. به گزارش فارس، 
عالء الطائی مش��اور رسانه ای در وزارت کش��ور عراق به روزنامه الحیات 
چ��اپ لندن گفت: آژانس اطالعات و تحقیقات از منابع موثق اطالعاتی به 
دست آورده اس��ت که نشان می دهد گروه هایی قصد اجرای عملیات علیه 
مراکز اقتصادی و بانک ها را دارند و به همین دلیل تدابیر امنیتی تش��دید و 
تمامی نیروها برای خنثی کردن این طرح های تروریس��تی بسیج شدند تا با 
عملیات پیشدستانه و حمله به مخفیگاه های گروه های مسلح این عملیات را 
ناکام گذارند. وی تأکید کرد: اعترافات تروریس��ت های بازداشتی طرح های 
جنایتکارانه زیادی از جمله هدف قرار دادن بانک ها و دیگر مراکز حیاتی در 
بغداد و برخی اس��تان ها را فاش کرد و نباید این اطالعات را نادیده گرفت، 
بلکه باید با آن با جدیت برخورد کرد همچنانکه عملکرد وزارت کشور نیز 

مرتبط و بلکه مکمل با تالش های فرماندهی عملیات بغداد است.
در همین رابطه سرلش��گر حس��ین علی کمال قائم مقام وزیر کشور در 
امور تحقیقات و جمع آوری اطالعات از وجود طرح های رهبران تشکیالت 
القاعده موسوم به دولت عراق اسالمی برای حمله تروریستی بزرگ و هدف 
قرار دادن مراکز مهم خبر داد. وی گفت: اطالعاتی در دست است که نشان 
می دهد حمالت احتمالی علیه مراکز حس��اس در اس��تان های بغداد، نینوا، 
کرکوک و األنبار به ویژه مراکز اصلی و بانک های دولتی در این اس��تان ها، 
انج��ام خواهد گرفت. از س��وی دیگر یک منب��ع اداره پلیس فدرال گفت: 
طرح های زیادی برای ناکام گذاش��تن عملیات تشکیالت القاعده در عراق 
اندیشیده شده اس��ت و در چارچوب عملیات پیشدستانه تاکنون ده ها فرد 

تحت تعقیب بازداشت شده اند.

ژنرال دیوید پترائوس 
در خص��وص تش���دید 
افغانستان  درگیری ها در 
هش�دار داد. به گ�زارش 
تلویویزیون بی بی س��ی، 
ژن��رال دیوی��د پترائوس 
که ب��اراک اوباما او را به 
عن��وان فرمانده نیروهای 
خارج��ی در افغانس��تان 
اس��ت،  ک��رده  مع��رف 
تش��دید  خص��وص  در 

درگیری ها در این کش��ور طی ماههای آینده هش��دار داد. پترائوس در 
جلسه ای در س��نای امریکا راهبرد خود را برای مقابله با طالبان تشریح 
ک��رد. او خاطرنش��ان کرد جنگ ب��ه زودی خاتمه نمی یاب��د و قول داد 
که مقابله ای هماهنگ و منس��جم با ش��ورش های تقویت ش��ده طالبان 
داشته باشد. خبرنگار بی بی سی در گزارشی گفت، وقتی شمار نیروهای 
افغان کافی باش��د، طبیعی است که نیروهای انگلیسی و امریکایی هر چه 
زودتر به کشورش��ان بازگردند. اما امریکا در گزارش اعالم کرده اس��ت 
که نیروهای امنیتی افغان پیش��رفت خوبی نداش��ته اند و مواد مخدر آنها 
را فاس��د کرده اس��ت. ژنرال پترائوس نیز معتقد است: آموزش و تربیت 
نیروه��ای متخصص امنیت��ی باید در کانون راهبرده��ای این جنگ قرار 
گیرد. امریکا ده س��ال اس��ت که در افغانستان مشغول جنگ است و این 
طوالنی تر از جنگ عراق و ویتنام اس��ت. خروج از طوالنی ترین جنگ 
امریکا به یک سؤال تبدیل شده است. البته اوباما می گوید تابستان آینده 
 این اتف��اق رخ می دهد. اما با وجود مخالفت ها و مس��ائل افغانس��تان 

نمی توان به درستی در اینباره پیش بینی کرد. 

بانک توس��عه آسیا هش��دار داد آس��یا با بحران آب مواجه است که اگر 
حل نش��ده باقی بماند، می تواند رشد اقتصادی قدرتمند منطقه را به عقب 
بیندازد. آرجون تاپان مش��اور ویژه هاروکیکو کورودا رئیس بانک توس��عه 
آسیا در امور آب و زیرساختها، اعالم کرد: دولت های آسیایی باید شروع به 
مدیریت بهتر منابع آب کنند تا از وخامت این مشکل جلوگیری شود. تاپان 
در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در حاشیه یک کنفرانس برنامه ریزی شهری 
و آب در سنگاپور، اعالم کرد: ما بدون شک معتقد هستیم آسیا با بحران آب 
روبه رو اس��ت و این مشکل به مرور زمان جدی تر می شود. وی افزود: ما 
فکر می کنیم ارزیابی اخیر در خصوص اختالف 40 درصدی بین عرضه و 
تقاضای آب در آسیا تا سال 2030، تخمینی منطقی است. وی هشدار داد با 
توجه به اینکه 80 درصد آب آسیا برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده 
می شود، کمبود آب می تواند پیامدهای جدی برای عرضه غذا داشته باشد. 
بین 10 تا 15 درصد آب آسیا توسط صنایع مصرف می شود. تاپان خاطرنشان 
کرد صرفه جویی در مصرف آب در صنعت و کش��اورزی در آس��یا از سال 

1990 تاکنون فقط یک درصد در سال بهبود یافته است.
 وی تأکید کرد: در صورتی که آسیا صرفه جویی در مصرف آب را در 
کش��اورزی و صنعت به طور چشمگیری بهبود نبخشد، نخواهیم توانست 
اختالف بین عرضه و تقاضا را تا س��ال 2030، کاهش دهیم. وی افزود: در 
صورتی که مش��کل کمبود آب حل نشده باقی بماند، می تواند رشد آسیا 
را کن��د کند. تاپان تأکید ک��رد برای مدیریت خوب مص��رف آب، باید از 
 مردم به اندازه آبی که مصرف می کنند، پول دریافت کرد. وی گفت: دیگر 
نمی توان به آب به عنوان یک منبع طبیعی رایگان و بی پایان نگاه کرد. این 
یک منبع محدود اس��ت. به رغم اینکه ش��هرهای به سرعت در حال رشد 
آسیا از موتورهای مهم اقتصادی هستند ولی بسیاری از این شهرها مصرف 
کننده بهینه آب نیس��تند و این مسأله باید باعث شود سیاستگذاران دولت، 

فوراً اصالحاتی اجرا کنند. 

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
اینکه رژیم صهیونیستی به هیچ قاعده بین المللی 
وفادار نیست، 11 پیشنهاد عملی کشورمان برای 
حل مشکل محاصره غزه را در اجالس اضطراری 
بین المجالس در دمشق ارائه کرد. به گزارش مهر، 
علی الریجانی رئیس مجلس جمهوری اس��المی 
 ای��ران که برای ش��رکت در اج��الس اضطراری 
بین المجالس اس��المی عازم س��وریه شده است 
در س��خنانی در این اجالس با تقدیر و تشکر از 
س��وریه به دلیل اهتمام در برگزاری این اجالس 
بی��ان داش��ت: نشس��ت رؤس��ای پارلمان های 
کشورهای اسالمی این پیام را دارد که نمایندگان 
ملته���ای مس��لمان سیاس��ت ه��ای تهاجم��ی 
تجاوزکارانه و فراس��اختاری رژیم صهیونیس��تی 
علیه ملت فلس��طین، همس��ایگان عرب خود و 
س��ایر ملل منطقه در مرحله ای ارزیابی می کنند 
ک��ه غفلت از آن ب��ه خروش توده ه��ای عظیم 

جوامع مدنی بدل خواهد شد.
وی تأکی��د کرد: ام����روز نظام بی��ن الملل 
 و ملت ه��ای خاورمیان��ه ب��ا تهدی��د نامتق��ارن 
روب��ه رو اس��ت و در مقاب��ل آن بای��د اقدامات 
پیش��گیرانه طراحی ک��رد و در این راه نمی توان 
امی��دی به مجامع بی��ن المللی داش��ت هر چند 
بای��د از این ظرفی��ت در جهت افش��اگری بهره 
جس��ت و در براب��ر جنایات پای��ان ناپذیر رژیم 
صهیونیس��تی باید الگوی خودیاری را محور کار 
قرار داد. الریجانی خاطرنشان کرد: پارلمان های 
کشورهای اس��المی می توانند با بهره جستن از 
سالح بیداری وجدان ها در مقابل جنایات رژیم 
صهیونیس��تی به عنوان محور اتص��ال جریانهای 
مدن��ی حرک��ت برمبن��ای خودی��اری و ائتالف 
را س��امان بخش��ند این مس��یر مقاومتی را شکل 
می ده���د تا از اقدامات وحشیانه رژیم غاصب 
پیش��گیری کند. رئیس مجلس یادآور شد: امروز 
رژیم صهیونیستی بر این مسیر ح��رکت می کند 
تا فضای ع��دم تقارن را از طری��ق غافلگیری و 
خش��ونت مرحله ای به نفع خ��ود مصادره کند 
مب��ارزه با ای��ن تاکتیک از طری��ق فرصت ندادن 

ب��ه این رژی��م س��فاک و ش��کل دادن مقاومت 
میس��ر اس��ت، قدرت نرم اف��زاری در کنار اصل 
مقاومت می تواند موازن��ه قدرت در برابر رژیم 
صهیونیستی ایجاد کند. چرا که رژیم صهیونیستی 
به هیچ قاعده بین المللی وفادار نیست. وی تأکید 
کرد: قدرت ه��ای بزرگ در براب��ر رفتار تکرار 
ش��ونده جنایت بار این رژیم س��کوت می کنند 
و ای��ن قدرت نرم اف��زاری در تئوری خودیاری 
و ائتالف جوامع مدنی پارلمان های کش��ورهای 
اس��المی عربی و غیر متعهدها می تواند ش��کل 
یاب��د و جریان های مدنی ضد جنایات بش��ری 
س��ایر کش��ورهای اروپایی و آمریکای التین را 
همراه کند. رئیس مجل��س در ادامه با بیان اینکه 
دولت های قدرتمند عالقه مند در جنایات رژیم 
صهیونیس��تی از جمله حمله ب��ه کاروان آزادی 
سرپوش بگذارند، تصریح کرد: برگزاری نشست 
دمش��ق به فاصله اندکی از نشس��ت ترکیه نشان 
دهنده حساسیت پارلمان های کشورهای اسالمی 
نس��بت به موضوع جنایات رژیم صهیونیس��تی 
اس��ت. الریجانی در ادامه س��خنان خ��ود با بیان 
اینک��ه دیگر نباید به صرف ص��دور یک بیانیه و 
چند س��خنرانی اکتف��ا کنیم، 11 پیش��نهاد خود 
 را ب��ه عنوان گام ه��ای عملی مط��رح کرد. وی 
گفت: کمیته س��وم حقوق بش��ر مجمع عمومی 
سازمان ملل کیفرخواس��ت ریچارد گلدستون را 
بررس��ی کرده و باید پیگیری ش��ود که ش��ورای 
حقوق بش��ر در این موضوع نظ��ر خود را اعالم 
کن��د و در این زمینه بای��د از ظرفیت حقوقدانان 

جهان اسالم بهره جست.
الریجانی ادامه داد: ش��ورای امنیت هر چند 
ناتوان��ی خود را در مقابله با رژیم صهیونیس��تی 
نش��ان داده اما ب��ا این همه در مقاب��ل موج تنفر 
افکار عمومی مجبور ب��ه صدور چند قطعنامه و 
بیانیه شده چرا برای محقق کردن این قطعنامه ها 
مجازاتی در نظر نگرفته است که در این باره باید 
از پتانسیل جهان اسالم بهره جست و موضوع را 
پیگیری کرد. در پیشنهاد سوم جمهوری اسالمی 
ایران که از س��وی الریجانی در اجالس دمش��ق 

مطرح شد آمده اس��ت رژیم صهیونیستی دارای 
س��الح اتمی اس��ت و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و ش��ورای امنیت نمی تواند به س��ادگی از 
کن��ار این موضوع بگ��ذرد. پیگیری این موضوع 
امری ضروری است و در اینجا من الزم می دانم 
ف��اش کنم ک��ه در مذاک��رات اتمی ای��ران وزیر 
خارجه ی��ک کش��ور اروپایی که عض��و دائمی 
شورای امنیت نیز است به بنده گفت مسأله اتمی 
ایران حتی اگر صاحب س��الح اتمی هم ش��وید 
برای ما اهمیت نداش��ت بلکه موضع جمهوری 
اس��المی ایران در مسأله فلس��طین مسأله اصلی 
 ماس��ت. الریجانی در پیش��نهاد دیگ��ری گفت 
بین المجالس اس��المی می تواند کنفرانسی را در 
جهت همیاری و مقاومت با حضورNGO های 
ضد جنگ و ضد جنایت بشری تدارک بیند تا از 
ظرفیت آنان جهت کمک به ملت فلس��طین بهره 
گیری ش��ود. در پیش��نهاد دیگری از سوی ایران 
مطرح شده که نهادهای پارلمانی عضو در اولین 
فرصت زمینه های قانونی قطع روابط سیاس��ی، 
تجاری، اقتصادی و فرهنگی با رژیم صهیونیستی 
را تصویب ب��ه دولت های خوی��ش ابالغ کنند 
و دبیرخان��ه این اتحادیه موض��وع را پیگیری و 
نتیج��ه آن را ب��ه اطالع اعضا برس��اند. عالوه بر 
ای��ن الریجان��ی از نهادهای پارلمانی خواس��ت 
با اق��دام قانونمند خویش خواس��تار پافش��اری 
دولت های کش��ورهای خود برای لغو عضویت 
 رژیم صهیونیستی در س��ازمان های منطقه ای و 
بین المللی ش��وند. در پیش��نهاد دیگر الریجانی 
آمده است لیست شرکت های تجاری و صنعتی 
رژیم صهیونیس��تی ب��ا هدف تحری��م محاصره 
 بازرگان��ی این رژی��م می��ان پارلمان های عضو 
بین المجالس در هر شش ماه تبادل و در دستور 

کار اقدام قرار گیرد.
 رئی����س مجل����س ش���ورای اس��المی در 
 ادامه س��خنان خ��ود گف��ت: نهاده��ای پارلمانی 
بین المجالس اس��المی با تصوی��ب قانون داخلی 
دولت ه��ای خوی��ش را متعهد ب��ه ممانعت تردد 
ش��ناورهای رژیم صهیونیس��تی و پهلوگیری آنها 
در بن��ادر کش��ورهای عض��و س��ازمان کنفرانس 
اس��المی کنند. الریجانی همچنین از پارلمان های 
کش��ورهای اس��المی خواس��ت با مصوبه قانونی 
اس��تفاده هواپیماهای رژیم صهیونیستی از فضای 
هوایی کشورهای خود را ممنوع کنند. پیشنهاد دهم 
جمهوری اسالمی ایران اعزام کاروان جدید کمک 
رس��انی به غزه از س��وی پارلمان های کشورهای 
اس��المی است و برای تحقق این امر و استمرار آن 
الریجانی درخواس��ت کرد دبیرخان��ه اتحادیه بین 
المجالس اسالمی کمک های پارلمان ها را سامان 
دهد. الریجانی در پایان س��خنان خود بیان داشت: 
برای پیگیری مصوبات این نشس��ت دبیرخانه باید 
موظف ش��ود با نظارت سه نفر از رؤسای مجالس 
کش��ورهای اسالمی که انتخاب می شوند اقدامات 
را س��امان داده و هزینه های الزم را تعیین نماید و 

گزارش آن در نشست آتی ارائه شود.

وزیر نفت گفت: هم اکنون هیچ مشکلی برای 
تأمین بنزین چه در بازارهای بین المللی، چه از نظر 
قرارداد و چه از نظر ذخایر خوب موجود، نداریم. 
مسعود میرکاظمی در پاسخ به سؤالی در خصوص 
 تحریم ای��ران از جان��ب امریکا در م��ورد بنزین 
گفت: همان طور که قباًل اشاره شد ما امکان تولید 
بنزی��ن را در واحدهای پتروش��یمی خ��ود داریم. 
وی افزود: هم اکنون واحدهای پتروش��یمی کاماًل 
آمادگ��ی دارند ت��ا بنزین با اکتان ب��اال یعنی 98 تا 
100 را که همان بنزین س��وپر اس��ت، تولید کنند. 
وزیر نفت گفت: از پایان امس��ال و در سال آینده 
پاالیش��گاههای تولیدکننده بنزین که هم اکنون در 
حال بهینه سازی هستند به بهره برداری می رسند. 
وی اف��زود: ب��ا بهره برداری از این پاالیش��گاهها، 
هم کیفیت بنزی��ن ارتقا و هم میزان تولید افزایش 
می یابد به نحوی که از سالهای 1390 و 1391 به 
بعد ج��زء صادرکنندگان بنزین خواهیم بود. وزیر 
نفت گفت: ب��ا بهره برداری از این واحدها روزانه 
35 میلی��ون لیتر به تولید بنزین در کش��ور افزوده 
می ش��ود. میرکاظمی همچنین در پاسخ به سؤالی 
درباره به فروش نرفتن نفت کش��ور اظهار داشت: 
نفت به فروش می رسد و مشکلی وجود ندارد. وی 

در ادامه در پاس��خ به سؤالی درباره افزایش قیمت 
بنزین در ش��ش ماهه دوم س��ال گفت: این بحث 
مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه هاست؛ وقتی 
پولی به حس��اب مردم ریخته می شود قاعدتاً باید 
در آزادسازی تأمین شود. وزیر نفت در خصوص 
تأس��یس بان��ک صنعت نف��ت گفت: ای��ن بانک 
خصوصی است و در حال رایزنی با بانک مرکزی 
در این باره هس��تیم. وی حداقل س��رمایه تأسیس 
این بانک را 200 میلی��ارد تومان اعالم کرد. وزیر 
نفت در بخش دیگری از سخنانش گفت: روند و 
عدد قبلی سوآپ نفت مناسب نبود و منطق خوبی 
نداش��ت. مس��عود میرکاظمی درباره قطع سوآپ 
نفت افزود: س��وآپ نفت به معنای آوردن نفت از 
ش��مال کش��ور به جنوب و تحویل آن در جنوب 
است. وی گفت: روند گذشته سوآپ نفت منطقی 
نداشته اس��ت و به جای اینکه در جنوب تحویل 
داده ش��ود در داخل کشور و در پاالیشگاهها مورد 
استفاده قرار می گرفت. وزیر نفت افزود: همچنین 
میزان پرداخت و سهم شرکت ملی نفت از سوآپ 
نفت یک دالر بود که این میزان بس��یار پایین بود. 
میرکاظمی با بیان اینکه دستور اصالح روند سوآپ 
نفت را داده است، گفت: می توانیم سقف سوآپ 

را ب��ه ش��کل اصولی باالت��ر ببری��م. وی در ادامه 
درباره اساسنامه ش��رکت ملی نفت اظهار داشت: 
این اساس��نامه در حال حاضر در دولت اس��ت و 
در نوبت ارس��ال به مجلس قرار دارد. میرکاظمی 
همچنین در پاسخ به سؤالی درباره سرمایه گذاری 
در صنع��ت نفت گفت: س��رمایه گذاریهای انجام 
ش��ده در منطقه پ��ارس جنوبی در م��دت 35 ماه 
جواب می دهد و طرحها به بهره برداری می رسد. 
خبرنگاری پرس��ید: یکی از معاونان وزارت نفت 
اعالم کرده است که بنزین آزاد لیتری 400 تومانی 
که در حال حاضر به فروش می رسد در واقع نیمه 
آزاد اس��ت و این عدد بای��د به لیتری 900 تا 950 
تومان برس��د؛ آیا این موضوع صحت دارد؟ وزیر 
نفت پاس��خ داد: باید در این ب��اره به قانون رجوع 
کنیم؛ در قانون ارزش افزوده 20 درصد مالیات در 
نظر گرفته اند که ای��ن امر باعث باال رفتن قیمت 
بنزین می ش��ود. وی گفت: این افزایش قیمت از 
طریق مالیات را یا باید با حذف مالیات جبران کرد 
یا اینکه در ش��رکت نف��ت و از ابتدا برای تولید و 
خرید بنزین این میزان مالیات در نظر گرفته شود. 
وزیر نفت افزود: هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش 

قیمت بنزین گرفته نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در خص��وص پولی که ب��رای تعرفه 
سیم کارت تلفن همراه از مردم دریافت 
شده که وجهی از آن بابت ودیعه بوده 
است، گفت: مردم می توانند این مبلغ را 
که به عنوان ودیعه تلفن همراه پرداخت 
کرده بودند، دریافت کنند. به گزارش 
ایرنا، رضا تقی پور در حاش��یه جلسه 
هی��أت دولت در جم��ع خبرنگاران 

گفت: این موضوع جزء تعهدات شرکت مخابرات است و مردم می توانند یا این 
ودیعه را دریافت کرده و یا آن را به سهام تبدیل کنند. وی توضیح داد کسانی که 
نزد مخابرات ودیعه دارند می توانند درصدی از نصف آن را به مخابرات بدهی 

داشته باشند که در این صورت تلفن همراه آنها قطع نمی شود.

قانون اصالح قانون حمایت از انقالب اس��المی مردم فلس��طین مصوب 
1369 که در مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده 
بود، از س��وی رئیس جمهوری برای اجرا ابالغ ش��د. به گزارش ایرنا به نقل 
از پایگاه اطالع رس��انی دولت، بر اس��اس ماده واحده این قانون، تبصره ماده 8 
قانون حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین مصوب 19/69/2 حذف و چهار 
تبصره به آن اضافه می شود. همچنین کمیته تخصصی مرکب از وزارتخانه های 
امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطالعات، نفت، بانک مرکزی و 
سازمان صدا و سیما تشکیل می شود تا فهرست کامل شرکت ها و مؤسسات و 
کمپانی های صهیونیستی در سطح جهان و فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی 
موضوح تحریم را به صورت شفاف ظرف 2 ماه از تصویب این قانون ارائه و 
به صورت س��الیانه یا حسب ضرورت به روزرسانی کند. وزارت امور خارجه 
نیز موظف شده است گزارش روند فعالیت کمیته مذکور را سالیانه و همچنین 
در موارد مقتضی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند. 
همچنین سازمان صدا و  سیما موظف است طبق فهرست ارائه شده توسط کمیته 

تخصصی از تبلیغ هر نوع کاالی شرکت های صهیونیستی خودداری کند.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

برگزاری اجالس جی 20 مانند نشست 
گروه هشت با وجود صرف میلیون ها دالر 
نه تنها نتیجه ملموس��ی برای کش��ورهای 
غربی در بر نداش��ت که بر دامنه اعتراض 
و بدبینی ه��ا افکار عمومی کش��ورها نیز 
افزود. نشس��ت سران جی 20 در حالی در 
تورنتوی کانادا به پایان رس��ید که به نتیجه 
نرسیدن اجالس س��ران جی هشت برای 
حل بحران اقتصادی، دامنه اعتراض ها به 
این نشس��ت را دو چندان کرده بود. سران 
بیست کشور توسعه یافته و نوظهور موسوم 
به گروه بیس��ت در حالی نشست خود را 
در تورنت��وی کانادا آغاز ک��رده بودند که 
اعتراض های گس��ترده چند کیلومتری تا 
محل برگزاری اجالس، شکل گرفته بود. 
این اعتراض ها به ویژه پس از وعده سران 
گروه هشت کشور صنعتی جهان در کانادا 
برای کمک پنج میلیارد دالری به مبارزه با 
بیماری های کودکان و مادران در سراس��ر 
جهان گس��ترش یافت. این وع��ده گروه 
هش��ت بالفاصله با انتقادهای شدید رو به 
رو شد، چرا که وعده های قبلی سران این 
کشور برای اختصاص میلیون ها دالر برای 
مبارزه با فقر در جهان نیز هنوز عملی نشده 
اس��ت. جمعیت معت��رض در صف های 
منظم ابتدا به سوی محل برگزاری نشست 
سران گروه هشت کشور صنعتی جهان که 
جمعه ش��ب در اونتاریو آغاز به کار کرد، 
حرکت کردند و س��پس به محل برگزاری 
اجالس س��ران گروه 20 رهس��پار شدند. 
نشست س��ران گروه 20 در حالی به پایان 
رسید که با توجه به اختالفات میان اعضا بر 
سر اصالح سیستم مالی جهان، توافق  مورد 
نظر در این نشس��ت دور از انتظار بود، از 
این رو سران گروه 20 تصمیم  گیری بر سر 
اصالح سیستم مالی جهان را به پاییز سال 
جاری میالدی موکول کردند و برای همین 
منظور نیز ماه نوامبر بار دیگر در شهر سئول، 
پایتخت ک��ره جنوبی، با یکدیگ��ر دیدار 
خواهند کرد. نبود اجماع موضوعی است 
که البته پیش از این نیز پیش بینی شده بود. 
چند روز پیش از برگزاری اجالس یاد شده، 
تیم��وتی گایتنر، وزیر خزانه  داری امریکا 
طی گفتگ�ویی با  بی  بی  س��ی اعالم کرده 
بود.  جهان نمی  تواند مانند س��ابق وابسته 
به امریکا باشد و کشورهای پیشتاز صنعتی، 
باید برای رشد اقتصادی تدبیر اندیشی کرده 
و اعتم��اد بازار را دوباره به دس��ت آورند. 
وی همچنی��ن در این گفتگ��و تأکید کرده 
بود جهان نیازمند رشد اقتصادی فوری به 
هر بهایی اس��ت و از کش��ورهای اروپایی 
خواس��ت فوراً با اس��تقراض جدید، روح 
تازه ای به رش��د اقتصادی بدمند. به نوشته 
روزنامه فرانسوی لو فیگارو، دیوید کامرون، 
نخست وزیر انگلستان نیز با انتقاد از اینکه 
این گونه نشستها به سالن هایی برای گپ 
زدن تبدیل شده است، اعالم کرد که چنین 
نشست هایی تا کنون نتیجه چندانی نداشته 
است و فقط در حد یک درخشش مقطعی 
بوده است. در جریان این نشست سخنان 
وزیر خزانه داری ایاالت متحده با واکنش 
مقام��ات اروپایی همراه ش��د که مخالفت 
نخس��ت وزیر انگلستان از جمله آنها بود. 
کامرون از سیاست کاهش کسری بودجه به 
مثابه راهی اجتناب  ناپذیر برای رونق جهانی 
دفاع کرد. صدراعظم آلمان نیز موافقت خود 
را با همین سیاس��ت ابراز داشت. به  عقیده 
آنگال مرکل، اقتصاد جهانی تنها در صورت 
وجود بودجه               متوازن کش��ورها، به س��وی 
بهبودی پایدار خواهد رفت. همین رویکرد 
سبب شده تا آلمان و انگلستان برای ایجاد 
توازن در بودجه خ��ود، میلیاردها دالر در 
هزینه های خوی��ش صرفه  جویی کنند و 
این درست در مقابل خواست امریکا است. 
همین موضوع سبب ش��د تا باراک اوباما، 
رئیس جمهور امریکا پیش از اجالس گروه 
هشت هشدار دهد که سیاست  های صرفه  
جویانه اروپا، به زیان امریکا و تهدیدی برای 

رونق اقتصاد جهانی است.
 در همی��ن زمین��ه پای����گاه خب��ری 
دویچه وله )صدای آلمان( نوش��ته اس��ت 
ک��ه دول��ت امری��کا در زم��ان حاضر با 
ش��دید ترین بحران اقتص��ادی خود پس 
از جن��گ دوم جهانی دس��ت و پنجه نرم 
 می  کند. نرخ باالی بیکاری و تقاضای پایین 
مصرف  کنندگان، موتور اقتصاد امریکا را از 

حرکت انداخته است. به گفته گایتنر وزیر 
خزانه  داری امری��کا، اروپا امکان انتخاب 
برای انجام اصالح��ات اقتصادی با هدف 
رونق اقتصادی را دارد و در عین حال تأکید 
کرده که میان اروپا و امریکا درباره کاهش 
کس��ر بودجه توافق نظر وج��ود دارد وی 
اختالف کنونی، تنها بر سرمسیر این سیاست 
و سرعت آن می داند. البته این اختالف با 
اتحاد اقتصادی ناخوانده ای که میان س��ه 
اقتصاد مهم اروپایی یعنی آلمان، فرانس��ه 
و انگلس��تان شکل گرفته است، آشکار تر 
می شود. پس از موضع گیری صریح مرکل 
و کامرون، کریس��تین الگارد، وزیر اقتصاد 
فرانسه تصریح کرد رؤسای دولت ها باید 
در صدد رفع کس��ری بودجه  خود برآیند. 
وی همچنین به سران گروه بیست اجالسی 
که پس از گروه هش��ت در تورنتو برگزار 
ش��د، توصیه کرد تا از برنامه  های ناگهانی 
و عظیم بسته های کمک به رشد اقتصادی 
فاصله بگیرن��د و رهیافت های دقیق  تری 
بیابند تا سیاس��ت بودجه و پولی خود را با 
رشد اقتصادی و اشتغال  زایی پیوند دهند. 
با این اوصاف اکنون، امریکا خواهان ادامه  
برنامه های حمایتی دولت ها برای رش��د 
اقتصادی اس��ت، در حالی که کش��ورهای 
اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان از 
کسر بودجه های دولتی حمایت می  کنند. 
موضوع مذکور س��بب شده است تا بیانیه 
پایانی این نشس��ت و تأثیرگ��ذاری آن بر 
بهبود شرایط موجود بیانگر شکست اهداف 
اجالس مذکور باشد. همین اختالف میان 
اروپا و امریکا بود که س��بب شد تا سران 
گروه هشت برای پوشش بر نقاط ضعف 
این نشست تالش کنند موضوعاتی چون 
برنامه هسته ای ایران و حمله کره شمالی به 
یک ناو کره جنوبی را پر رنگ جلوه دهند 
که نظیر این مس��أله مجدداً در بیانیه پایانی 
اجالس بیس��ت تکرار ش��د. در این رابطه 
پایگاه اطالع رس��انی پولیتیکو با اشاره به 
سخنان باراک اوباما رئیس جمهور امریکا 
 نوش��ت: اوباما که با کوله باری از س��ردر 
گم��ی های��ش در کنگ��ره و نگرش��های 
نماین��دگان آن از هزینه ه��ای مرب��وط به 
محرکهای اقتص��ادی کس��ری بودجه در 
اجالس گروه بیست در کانادا حاضر شده 
بود، در این نشست در حوزه ترغیب سایر 
کش��ورها به کنار گذاشتن تدریجی برنامه 
محرک های اقتصادی و حرکت به سوی 
کاهش کسری بودجه که اروپاییها به منظور 
بازسازی اقتصاد جهانی حامی آن هستند، 
تنها بود. بیشتر رسانه ها و مطبوعات جنوب 
شرق آسیا نیز با انعکاس رویدادهای مربوط 
ب��ه برگزاری این اج��الس و اختالف نظر 
می��ان ش��رکت کنن��دگان آن و تظاهرات 
گس��ترده اعتراض آمیز در محل برگزاری 
اجالس تأکید کردند که معترضان همانند 
اجالس گروه هش��ت ضم��ن درگیری با 
پلیس سیاس��تهای غلط اقتصادی غرب را 
منشاء بحرانهای اقتصادی دانستند. در این 
رابطه ش��بکه خبری آس��یا، روزنامه استار 
مالزی، روزنامه اس��تریتز تایمز سنگاپور، 
روزنامه جاکارتا پست اندونزی، خبرگزاری 
غیر متعدها و خبرگزاری رس��می فیلیپین 
در گزارش��های خود با اش��اره به اعتراض 
مخالفان سیاس��تهای اقتص��ادی غرب در 
حاشیه اجالس گروههای هشت و بیست 
به دستگیری بیش از 500 نفر از معترضان 
و سرکوب گسترده پلیس کانادا با استفاده از 
باتوم، گاز اشک آور و ماشینهای آپ پاش 
تأکید کردند. از این رو کش��ورهای عضو 
گروه بیست که می دانند اجالس تورنتو از 
درون و بیرون شکست خورده است برای 
پنهان کردن ناکامی ه��ای اهداف خود در 
نشستهای گروه هشت و بیست و انحراف 
افکار عمومی جهان از سرکوبهای گسترده 
معترضان و عدم دستاوردهای اقتصادی آن 
یکبار دیگر با طرح ادعاهای واهی خود در 
پروژه شکست خورده اتهام ایران به ساخت 
تسلیحات اتمی تالش کردند تا عاجزانه عدم 
موفقی��ت خ��ود را در دو اجالس مذکور را 
توجیه کنند. گفتنی است که کشورهای عضو 
گروه بیس��ت ش��امل اتحادیه اروپا، امریکا، 
فرانس��ه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، 
روسیه، عربستان سعودی، اندونزی، استرالیا، 
ترکی��ه، آرژانتین، کانادا، هن��د، کره جنوبی، 

آفریقای جنوبی و مکزیک هستند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی، منطقه فردیس را نیازمند توجه ویزه مسئوالن 
دانس��ت و گفت: با توجه به ارتقای شهرس��تان کرج به اس��تان، تحقق این امر الزامی به نظر 
می رسد. به گزارش موج، عزیز اکبریان اظهار داشت: بزرگترین اتفاق و افتخار در طول تاریخ 
سیاسی، جغرافیایی و مدیریتی در کرج به وجود آمده است. وی ادامه داد: در سی و یکمین سال 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، سی و یکمین استان کشور به نام البرز تشکیل شد و 
این تقارن مبارکی برای شهروندان است. اکبریان خاطرنشان کرد: انشاء اهلل این استان که به نام 
البرز نامگذاری شده همچون کوه های سرفراز البرز به عنوان یک استان ممتاز و ویژه در کشور 
بدرخشد. وی ادامه داد: بحث استان البرز از 13سال پیش در سال 76 در سفر مقام معظم رهبری 
مطرح شد که از آن زمان ادامه پیدا کرد ولی عمده تالش ها در زمان ریاست جمهوری دکتر 
احمدی نژاد نتیجه داد. وی در ادامه اظهار داشت: قطعاً با تشکیل استان البرز، مردم منطقه فردیس 
و سایر شهرها همچون محمدشهر، مشکین دشت، اشتهارد، آسارا و طالقان سود خواهند برد. 

اجالس جی 20 و گروه 8 در کانادا 
هیاهو برای هیچ

چین:
 به انتخــاب مــردم قرقیزستان 

احترام می گذاریم

افشای طرح تروریستی حمله
به پایگا ه های حساس اقتصادی عراق

بانک توسعه آسیا درباره بحران آب 
در آسیا هشدار داد

ژنرال پترائوس در خصوص تشدید 
درگیری ها در افغانستان هشدار داد

وزیر نفت:
 هیــچ مشکلــی برای تأمین بنــزین نداریم

وزیر ارتباطات:
مردم می توانند ودیعه تلفن 

همراه خود را دریافت کنند

اصالحیه طرح تحریم کاالهای 
رژیم صهیونیستی برای اجرا ابالغ شد

طرح جزئیات 11پیشنهاد ایران توسط الریجانی

ائتالف راه شکست حصــر غــزه است

جهان نما

نماینده مردم کرج در مجلس:
منطقه فردیس نیازمند توجه ویژه است
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داستان های غیرعاشقانه

حوادث

سپهر اوحدی 
چه خوش است حال آن کسی که سربلند از بارگاه اعتکاف حضرت دوست آمده باشد. چه خوش 
است حال آن سربلندی که چند روز از خطای این دنیای فانی بازمانده و سردر سجده گاه میعاد گذارده 
باشد و چه خوش ایامی که در سال کم نیستند و ای کاش که قدرشناسان آن اندک نباشند سال و روز 

مؤمنان همه ایام بخشش است.
در رمضان غبار گناه از جس��م روح می زدائیم و در چند شب قدر توبه به گناهان گذشته می کنیم 
اگر آمرزیده نش��ویم عرفه را داریم و ایام ش��هادت امامان بزرگوار و عاش��ورا را و ایام اعتکاف نیز در 
کنار آن همه بخش��ش راه اس��تجابت و توبه را گشوده است. خدایا چقدر راه به تو رسیدن باز است و 
چقدر غافلیم چقدر رحمانیت و رحیمی ات فراگیر و از هر سو راه بازگشت هموار و باز چقدر دست 

بسیاری از دل سیاه کوتاه از آسمان نیایش توست!
چ��ه خوش اس��ت حال آن کس��ی که پس از گریه بر آس��تان تو خندیده باش��د و ج��واز اجابت 
 گرفته باش��د و پیش از پرس��ش به جواب ش��یرین درک وحدانیت تو رس��یده باشد، چه خوش است 
زخمه هایی که دست نوازشگر تو بر روح خستگان می زند در موسم دعا و چه خوش می نوازی ای 
نوازنده زیر و بم های ابدی و ازلی آوایت نوازش��گر روح ماس��ت و آن ندای معجزه گر روح تاریک 
انس��ان را از ژرفای غارهای جهل و بی پناهی بیرون می کش��د و به روش��نای عزت و ش��رافت پیوند 
می زند، ش��گفتا که هر کس در  پیدا و پنهان ش��ده دیگر تنش از س��رد و گرم روزگار نمی لرزد یقین 
 س��تایش تو چون میوه ای وسوس��ه گر از شاخس��ار نیاز به م��ا لبخند می زند و م��ا را می خواند که 
ص��د بار اگر توبه شکس��تی ب��از آی. دلها را آب و جارو کردیم، مثل همی��ن درب خانه که مادربزرگ 
چهل ش��ب آب و جارو کرد تا به اس��تجابت دیدار برگزیدگانت برسد، سرمایه او آب مهریه زهرا)س( 
ب��ود و ج��اروی نخ��ل خرمایش، اما دلی داش��ت که ایم��ان از آن ش��تک می زد. بی هی��چ تردیدی 
ب��ا قام��ت خمیده اش به عش��ق یک دیدار به ش��وق یک نگاه غب��ار می روبید هر چن��د غباری نبود؛ 
صب��ر در نظ��ر او تلخ نب��ود صبر او گرس��نگی و عطش هم نب��ود، صبر چرخیدن بر م��دار والیت و 
 ت��اب آوردن ب��ود صبر خارج نش��دن از منظومه ای بود که خورش��ید آن در س��حرگاه باالخره بر او 

لبخند زد.
مادرب��زرگ چه خوب حضور ت��و را حس می کرد ای معنای تازه ای ه��ر روز تازه تر در حوالی 
ادراک روح. هنگامی که آفتاب تو برآید و نفس ها در س��ینه حبس شود آنگاه پایان انتظار از خستگی، 
استقامت و تنگدستی است. آن روز نوبت اقتدای بی واسطه به حضرت اوست و نوبت ما هم خواهد 
رسید که جامی از نور خورشید غائب خود بنوشیم و وفادارانه بر سر بیعت و پیمان بزرگ بایستیم تا با 
حرمت باغ و بومی عطر حرم عجین شویم و دنبال بوی همان عطر را بگیریم و به سر منزل رهایی راه 
را هموار کنیم. ای که معنای تازه حضورت را در همین حوالی حس می کنم انگار روحم از شاخه تن 
جدا ش��ده، چون میوه که از این درختی میوه ای از احس��اس کرامت و بخشش بود که در دامانم افتاده 
اس��ت. لمسش می کنم خدایا صدای نفسهایم را می ش��نوی هق هق شب گریه هایم به زلزله شانه ها 

رسیده است!  

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از کش��ف بیش از س��ه هزار و 800 
حلقه سی دی غیرمجاز در این استان خبر داد.

س��رهنگ میرعباس صوفی وند رئیس پلی��س امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با  
اعالم این خبر اظهار داش��ت: در پی کس��ب خبری مبنی بر اینکه زوجی به نام »فائزه- ز« و »نادر- ع« 
از طری��ق اینترن��ت اقدام به فروش محصوالت ضدفرهنگی می کند موضوع در دس��تور کار این پلیس 

قرار گرفت.
وی اف��زود: با تحقیقات ص��ورت گرفته مخفیگاه نامبردگان شناس��ایی و مأم��وران به محل اعزام 
 ش��دند و با هماهنگی مقام قضایی در بازرس��ی از منزل آنان تعداد دو هزار و 512 حلقه س��ی دی و 
دی وی دی غیرمج��از، یک دس��تگاه کیس رایانه، یک دس��تگاه دایلیکتور حاوی ده دس��تگاه رایتر، 3 
دستگاه هارد دیسک کامپیوتری حاوی موارد ممنوعه، یک عدد فلش مموری، 48 جلد یک سی دی با 

تصاویر غیرمجاز کشف و ضبط شد.
ای��ن مقام مس��ئول گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرس��تان های چادگان و کاش��ان نیز در 
راس��تای ارتقای امنیت اجتماعی و اجرای ط��رح بازدید از واحدهای صنفی خدمات فرهنگی و هنری 
تع��داد هزار و 333 حلقه س��ی دی غیرمجاز کش��ف و ضبط کردند. س��رهنگ صوفی ون��د در پایان 
خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات ها تعداد شش نفر دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سارقی که از یک بیمار در اورژانس بیمارستان سرقت کرده بود با حضور به موقع مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان خوانسار اصفهان دستگیر شد.

سرهنگ حسین زارع فرمانده انتظامی شهرستان خوانسار با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی وقوع 
یک فقره کیف زنی در اورژانس یکی از بیمارستان های شهرستان خوانسار مأموران این فرماندهی سریعًا 

به محل اعزام شدند.
وی تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات اولیه و اخذ مش��خصات س��ارق از مالباخته مأموران موفق 
شدند در کمترین زمان ممکن وی را هنگامی که قصد داشت به صورت مخفیانه از بیمارستان خارج شود 
شناسایی و دستگیر کنند. این مقام انتظامی افزود: در بازرسی بدنی از متهم به نام »محمد جواد- ه« وجه 

سرقت شده کشف و به مالباخته مسترد شد.
س��رهنگ زارع در پایان با بیان اینکه متهم به همراه پرونده جهت س��یر مراحل قانونی تحویل مراجع 
 قضایی ش��د توصیه کرد: س��ارقان در هر مکان و هر ش��رایطی دست به س��رقت می زنند که شهروندان 
می بایست از کیف و اموال شخصی خود مراقبت کرده و به محض مشاهده موارد مشکوک سریعاً مراتب 

را با شماره تلفن 110 مرکز فوریت های پلیس اطالع دهند.

زنی که از طریق اینترنت اقدام به فروش محصوالت ضدفرهنگی می کرد توسط مأموران پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان دستگیر شد.

 س��رهنگ میرعب��اس صوف��ی وند رئیس پلی��س امنیت عمومی اس��تان اصفه��ان با بی��ان این مطلب 
اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی از طریق اینترنت اقدام به فروش محصوالت ضدفرهنگی 

به صورت بسته پستی به مشتریان خود می کند موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد فردی به نام »مهرانگیز- م« در یکی از محله های شهر 

اصفهان اقدام به تهیه و تکثیر اقالم ضدفرهنگی می کند.
این مقام مس��ئول گفت: با هماهنگی مقام قضایی مأموران به محل اعزام و طی بازرس��ی از منزل نامبرده 
تعدادی سی دی و دی وی دی غیرمجاز و یک دستگاه کیس یک هارد کامپیوتر حاوی موارد ممنوعه کشف 

و متهمه دستگیر شد.
سرهنگ صوفی وند در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس مرکز استان اصفهان با اعالم خبر غرق شدگی پنج نفر در منطقه تفریحی زاینده رود از ابتدای 
سال جاری تاکنون به مردم در این خصوص هشدار داد.

سرهنگ محسن عقیلی با اعالم این خبر اظهار داشت: متأسفانه علی رغم ارائه هشدارهای الزم در این 
خصوص از ابتدای سال جاری تاکنون 5 نفر در منطقه تفریحی زاینده رود بر اثر غرق شدگی جان خود را 

از دست داده اند.
وی افزود: روز دوشنبه هفتم تیرماه سال جاری پنجمین فردی که برای تفریح به منطقه زاینده رود رفته 
بود بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داد که تالش گروه امداد و نجات آتش نشانی نیز در این زمینه 

بی نتیجه بود.
این مقام مس��ئول گفت: در این خصوص جس��د این فرد که جوانی حدوداً 21 س��اله بود با  هماهنگی 

 

مقام قضایی توسط عوامل اورژانس تحویل پزشکی قانونی شد.
س��رهنگ عقیلی با ابراز تأس��ف از چنین رخدادی به خانواده ها هشدار داد فرزندان خود را از خطرات 
احتمالی شنا در رودخانه آگاه سازید و به آنان بیاموزید که در صورت نیاز به شنا از استخرهای سرپوشیده در 

شهر استفاده کنند که دارای ایمنی و غریق نجات است.

کشف بیش از 3800 سی دی غیرمجاز
 در استان اصفهان

سرقت از یک بیمار اورژانسی

فروشنده اینترنتی سی دی های غیرمجاز دستگیر شد

از ابتدای سال جاری تاکنون:
مرگ 5 نفر در زاینده رود اصفهان

ندا پاکنهاد
یکی از مهمترین راه های تنظیم روابط اجتماعی، 
وجود قوانین و مقررات و عمل به آنهاس��ت. امروزه 
در ه��ر زمین��ه ای، قوانین به ص��ورت مجموعه ای 
کامل تدوین ش��ده که بر روابط اجتماعی افراد حاکم 
اس��ت. کلیه افراد جامعه، با وارد شدن به سن قانونی، 
تحت مسئولیت تکالیف اجتماعی قرار می گیرند و از 
حقوق قانونی بیشتری نسبت به حقوق دوران کودکی 
برخوردار می ش��وند؛ بنابراین بدون ش��ناخت دقیق 
حق��وق و تکالیف خود، نم��ی توانند نقش اجتماعی 
خویش را به خوبی ایفا کنند. از این رو آشنایی افراد با 
قوانین و مقررات مورد نیاز که حقوق و تکالیف آنها را 
مشخص می کند، ضروری و حتمی است. اما از یک 
طرف گستردگی قوانین و از طرف دیگر، به کار رفتن 
واژه ه��ای تخصص در متن آنها، امکان بهره گیری از 
قوانین را خصوصاً برای افراد کم س��واد مشکل کرده 
است. به همین دلیل بر آن شدیم که مهم ترین قوانین و 
مقررات مورد نیاز را با توجه به سؤاالتی که برای اقشار 
مختلف مردم پیش می آید، شناسایی کرده و با بیانی 
نسبتاً ساده در دسترس بگذاریم. یکی از حقوق فرزندان 
نسبت به والدین تعیین نام مناسب برای آنان است. در 
کشور ما، جهت تعیین نام کوچک و نام خانوادگی و 
نحوه تغییر آن مقرراتی وجود دارد که آش��نایی با این 
مقررات به زبان س��اده عالوه بر کمک به اشخاص در 
تعیین نام و نام خانوادگی موجب پیش��گیری از اقامه 
دعاوی بی ثمر و یا درخواس��ت های بدون نتیجه در 
محاکم و س��ایر مراجع ذیصالح خواهد شد. چنانچه 
ش��خص سید باشد سیادت او در شناسنامه اش آورده 
می ش��ود و مالک تشخیص س��یادت قید سیادت در 
شناس��نامه پدر ی��ا پدربزرگ پدری اس��ت و یا آنکه 
سیادت آنان با دالیل شرعی ثابت شود. برای انتخاب 
نام کوچک افراد معموالً از یک نام ساده یا مرکب مانند، 
بهرام، حس��ین، محمدعلی، ایمان، فاطمه و... که عرفًا 
یک نام به ش��مار می آیند، استفاده می شود. انتخاب 
نام با اعالم کننده آن است و اصوالً جز در مواردی که 
نامی موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می شود 
و یا عناوین و القاب و نام های زننده و مس��تهجن یا 
نامتناس��ب با جنس، انتخاب نام آزاد است. تشخیص 
نام های ممنوع با شوراهای عالی ثبت احوال است که 
از طریق این ش��ورا مراتب ب��ه اداره های ثبت احوال 

ابالغ می شود.
انتخاب نام آزاد است و پس از انتخاب نام توسط 

اع��الم کننده اصل ب��ر صحت نامگ��ذاری و اصالت 
شناس��نامه با نام مذکور در آن اس��ت بنابراین جز در 
موارد گفته ش��ده نباید سند س��جلی که سند رسمی 
افراد است دستخوش تغییر و تحول تابع میل اشخاص 
ش��ود. از طرفی ع��ده ای اعتقاد دارند که داش��تن نام 
کوچک حق افراد اس��ت و چنانچه ش��خص به یک 
نام به خصوص عالقمند اس��ت و یا از نامی تنفر دارد 
می تواند نام کوچک خود را تغییر دهد. در هر حال و 
با هر استداللی مرجع تشخیص این امر دادگاه است. 
از این رو رسیدگی به درخواست تغییر نام کوچک با 

دادگاه است.
دادگاه صالحیتدار

در خصوص رس��یدگی به درخواس��ت تغییر نام 
کوچ��ک، قانون جه��ت رفاه حال متقاضی��ان به آنان 
اجازه داده تا این درخواست را در قالب دادخواست به 
دادگاه محل اقامت خود و به طرفیت اداره ثبت احوال 
شهرس��تان یا بخش صادرکننده سند سجلی، طرح و 
اقامه کند. این دعوی به اصطالح حقوقدانان دعوی غیر 
مالی است و هزینه آن پنج هزار ریال بابت اصل دعوی 
و هزار و 100 ریال بابت اوراق + برای هر صفحه کپی 

برابر اصل 200 ریال است.

فرم نمونه درخواست نام کوچک
خواهان:

به نشانی: میانه، خ...... کوچه........ پالک.........
خوانده: اداره ثبت احوال

خواسته: تغییر نام کوچک از... به...
دالیل و منضمات: استشهادیه محلی- کپی مصدق 

شناسنامه............
شرح:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
با سالم- احتراماً؛ اینجانب خواهان در نزد اهالی محل 
و دوس��تان و اقوام به........... مشهور هستم و همه مرا 
به این نام می شناس��ند از آنجا که نام........... از اسماء 
مقدس بوده و از طرفی بنده حالیه در حوزه علمیه به 
تحصیل اشتغال دارم خواهشمند است با پذیرش این 
خواسته، اداره خوانده را به صدور یک جلد شناسنامه 
جدید با نام کوچ��ک............ ملزم کنید. گواهان بنده 

عبارتند از: 1............2............... به نشانی..................
.................4 ...............

محل امضاء
نکته: نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگی جزء 
وضعیت مدنی اشخاص است و اصوالً باید دوام داشته 

باشد. تغییر نام مشکالتی در روابط حقوقی اشخاص 
پدی��د می آورد و چه بس��ا به حق��وق دیگران لطمه 
می زن��د، از این رو تغییر نام در حقوق جدید محدود 

شده و یک امر استثنائی به شمار می آید.
اوالً نام کوچک در شناس��نامه و دفاتر سجلی که 
از اس��ناد رسمی است قید می شود و اهمیت و اعتبار 
سند رسمی اقتضا می کند که تغییر مندرجات آن آسان 

نباشد.
درباره تغییر نام کوچک قوانین ما ساکت است و 
می توان از خود پرسید آیا با سکوت قانون، تغییر نام 
کوچک امکان پذیر اس��ت؟ از آنج��ا که اصل، آزادی 
حقوقی اش��خاص اس��ت و ب��ه عب��ارت دیگر آنچه 
قانون منع نکرده باش��د اصوالً مجاز اس��ت، می توان 

 

گفت: تغییر نام کوچک در حقوق ما ممکن است. اما 
آیا می توان به افراد اج��ازه داد که آزادانه و بدون قید 
 شرط نام کوچک خود را تغییر دهند؟ پاسخ این سؤال 
نمی تواند مثبت باشد زیرا: اوالً نام کوچک در شناسنامه 
و دفاتر سجلی که از اسناد رسمی است قید می شود 
و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا می کند که تغییر 

مندرجات آن آسان نباشد.
ثانیاً همانطور که تغییر نام خانوادگی اشکاالتی در 
روابط حقوقی افراد پدید می آورد، تغییر نام کوچک 
نیز البته به مقیاس محدودتر مشکالتی ایجاد می کند. 
مثاًل ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام کوچک 
خود کوش��ش کند هویت اصلی خوی��ش را مخفی 
نگاهدارد تا بستانکاران یا مجرمان قانون نتوانند به او 

دسترسی پیدا کنند.
در قوانی��ن ای��ران قی��ود و حدودی ب��رای تغییر 
نام کوچک به صراحت پیش بینی نش��ده است. تنها 
محدودیت��ی ک��ه در این ب��اره می توان قائل ش��د آن 
اس��ت که طبق قواعد عمومی دادرس��ی )ماده 2 آئین 
دادرسی مدنی( درخواست کننده تغییر نام، نفع مشروع 
و عقالیی در این امر داش��ته باش��د. بنابراین تغییر نام 
کوچک بدون هیچگونه قاعده عقالیی و صرفاً از روی 
ه��وی و هوس قابل پذیرش نیس��ت. البته نفع اعم از 
نفع مادی و معنوی اس��ت و از این رو کسی که نفعی 
معنوی در تغییر نام کوچک دارد، چنانچه نام کوچک 
او عرفاً مس��تهجن و ناپس��ند و موجب شرمندگی او 
در بین مردم اس��ت، می تواند تغیی��ر آن را از دادگاه 
بخواهد. تش��خیص اینکه آیا خواه��ان دارای منفعت 
 مش��روع و عقالیی در دعوی هس��ت یا ن��ه با دادگاه 

است.

در ه��ر جامع��ه ای، برای ایجاد نظ��م اجتماعی، 
تکالیفی بر عهده اشخاص آن جامه گذاشته می شود. 
مثاًل افراد جامعه را مکلف می کنند که بدون داش��تن 
مدرک تحصیلی دکترا، در رش��ته پزشکی به طبابت 
نپردازند و اگر کس��ی بدون داشتن مدرک قانونی به 
م��داوای بیماران اقدام کن��د، او را مجازات می کنند.
همچنین برای اش��خاص حقوق اجتماعی هم در نظر 
می گیرد. مثاًل شخصی که گواهینامه رانندگی دریافت 
می کند، حق دارد به رانندگی بپردازد و کسی نمی تواند 
این حق را بدون دلیل قانونی از دارنده گواهینامه سلب 
کن��د. برای این که بتوان به راحتی تش��خیص داد هر 
ک��س چه حقوق و تکالیفی در اجتماع دارد و حقوق 
هر کس برای خودش محفوظ بماند تا دیگران نتوانند 
ب��ه جای او از آن حقوق قانونی بهره مند ش��وند، هر 
یک از افراد جامعه، به محض متولد شدن دارای نام و 
نام خانوادگی )شهرت( می شوند و نام انتخاب شده 
در اداره ثبت احوال به ثبت می رسد. در کشور ایران، 
اس��م شخص از بین اسامی ایرانی یا اسالمی انتخاب 
می شود و اداره ثبت موظف است از به ثبت رساندن 
اس��امی بیگانه یا اس��م هایی که معانی آنها با فرهنگ 

اسالمی و ایرانی هماهنگی ندارد خودداری کند.
ــت نام و نام خانوادگی: ن��ام و نام خانوادگی  ثب
)اسم و شهرت( شخص، باید در ظرف چند روز اول 
پس از تولد توس��ط والدی��ن او در اداره ثبت احوال 
همان ش��هری که به دنیا آمده اس��ت به ثبت برسد و 
گواهی به ثبت رس��یدن که همان شناسنامه است، از 

اداره ذکر شده دریافت شود.
مواد 10، 35 و 36 قانون ثبت احوال: در کشور 
ایران، اس��م شخص از بین اس��امی ایرانی یا اسالمی 
انتخاب می شود و اداره ثبت موظف است از به ثبت 
رساندن اس��امی بیگانه یا اسم هایی که معانی آنها با 
فرهنگ اس��المی و ایرانی هماهنگی ندارد خودداری 

کند.
ــت احوال: نام  ــک، ماده 20 قانون ثب تبصره ی
خانوادگی، برخالف نام، انتخابی نیس��ت و اداره ثبت 
احوال نام خانوادگی پدر هر ش��خص را به عنوان نام 

خانوادگی او در شناسنامه اش قید می کند.
تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال: همچنین در 
شناسنامه، عالوه بر اسم و شهرت، شماره شناسنامه، 
مشخصات دقیق والدین و تاریخ دقیق تولد شخص 
نوشته می شود. نوشتن تاریخ دقیق تولد به این دلیل 
است که زمان شروع شدن برخورداری از حقوق )مثل 
حق رفتن به مدرسه( و نیز زمان شروع شدن تکالیف 
اجتماعی )مثل تکلیف رفتن به سربازی برای پسران( 

دقیقاً مشخص باشد.

ــت احوال: با توجه به این که  ماده 36 قانون ثب
انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط 
والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی 
در تعیین آن نداش��ته است، هنگامی که فردی به سن 
قانونی رس��ید، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده 
را به دالیلی )مثاًل نامناسب بودن معنی آن یا طوالنی 
بودن واژه ها( مناس��ب ندانست، می تواند نسبت به 
تغییر اس��م یا ش��هرت خود با رعایت شرایطی اقدام 

کند.
ــخاص می توانند در موارد ذیل درخواست  اش

تغییر نام خانوادگی کنند:
1- نام خانوادگی بی��ش از دو کلمه و یا بیش از 
ی��ک کلمه و یک حرف یا عدد یا پس��وند یا به طور 
مطلق یا مضاف نام محل باشد. مانند: دو اصل تهرانی، 
علی نژاد مطلق، عدنان تکان تپه تهرانی، آحسینی پور، 

طباطبایی ط.
2- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند 

ترکیب شده باشد. مانند: گدا پور، پدر سوخته، لش.
3- ن��ام خانوادگی از واژه های خارجی باش��د. 
مانند: علی اف برای ایرانی��ان غیر مهاجر یا آراکلیان 

برای مسلمانان.
4- نام خانوادگی های مذموم که مغایر ارزشهای 

فرهنگ اسالمی باشد.
5- اس��امی محل به ط��ور مطلق و مضاف: مانند 

کرجی، افخمی تبریزی.
ــره یک: حذف نام مح��ل از نام خانوادگی  تبص
اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق 
تقدم نام خانوادگی انجام خواهد ش��د. مانند حسینی 

شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری.
ــره 2: حذف نام ایالت و عش��ایر و حرف  تبص
و مش��اغل از نام خانوادگی اش��خاص بدون رعایت 
مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام خواهد شد. مانند: 

کوراوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی.
6- واژه های��ی که از القاب و اس��امی مربوط به 
عناوین علم��ی اعم از درجات و مؤسس��ات علمی 
مانند دکتر، دانش��گاه و یا مناصب دولتی از لشکری 
و کش��وری به صورت مطلق باش��د مانند: سرهنگ، 

شهردار.
7- استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا 
زمانی که در قید زوجیت اس��ت با ارائه اجازه نامه از 

شوهر بدون رعایت حق تقدم بالمانع است.
در ص��ورت وقوع طالق با اعتراض زوج س��ند 
س��جلی و شناس��نامه زوجه به ن��ام خانوادگی اولیه 
برگش��ت داده می شود. پس از فوت همسر تا زمانی 
که زوجه ش��وهر دیگری اختیار نکرده باشد کماکان 
می تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده کند 

یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.

8- در صورت��ی که نام خانوادگ��ی پدری تغییر 
یاب��د، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از 18 س��ال 
با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان 
کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه 

از پدر ممکن خواهد بود.
9- هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر دهد 
و فوت کند هر یک از فرزندان متوفی می توانند برابر 
تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود 

را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.
هر یک از اش��خاص زیر که دارای نام خانوادگی 
 قاب��ل تغییر هس��تند می توانن��د با مراجعه ب��ه اداره 
ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام 

خانوادگی اقدام کنند.
1- اشخاص 18 سال به باال.

2- اش��خاص کمتر از 18 س��ال که دارای حکم 
رشد باشند.

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت 
فرزندان کمتر از 18 سال در صورتی که نام خانوادگی 

پدر تغییر کرده باشد.
4- قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود 

با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.
 مدارک مورد نیاز:

1-  تنظی��م و تس��لیم درخواس��ت تغیی��ر ن��ام 
خانوادگی.

2- ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه 
صفحات.

3- ارائه اجازه نامه تنظیم ش��ده در دفاتر اس��ناد 
رس��می از پدر یا جد پدری ب��رای فرزندان کبیر که 
بخواهن��د از ن��ام خانوادگی هر یک از آنها اس��تفاده 

کنند.
4- ارائه اجازه نامه تنظیم ش��ده در دفاتر اس��ناد 
رس��می از دارن��ده حق تق��دم ن��ام خانوادگی مورد 

درخواست.
تبصره: تنظیم اجازه نامه های مذکور در ادارات 

ثبت احوال نیز میسر است.
5- بانوان��ی ک��ه می خواهند از ن��ام خانوادگی 
همسر خود اس��تفاده کنند مدارک ذیل را می بایست 

ارائه کنند:
- تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی.

- اصل و تصویر شناسنامه متقاضی.
- اجازه نامه شوهر.

- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه شوهر 
و قباله نکاحیه.

نحوه مراجعه:
1- ب��رای تغییر نام خانوادگ��ی کلیه ادارات ثبت 
احوال سراس��ر کش��ور آمادگی دریاف��ت مدارک یاد 
شده را در ساعات و ایام اداری دارند. تنظیم و تسلیم 

درخواست تغییر نام خانوادگی در غیر از محل صدور 
شناسنامه بالمانع است که در این گونه موارد پس از 
پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط )محل 
صدور شناس��نامه( اقدام الزم مبذول و نتیجه جهت 
اطالع متقاضی به اداره ارس��ال کنن��ده اعالم خواهد 

شد.
2- نظر به اینکه درخواست تغییر نام خانوادگی 
می بایس��ت به تصویب س��ازمان ثبت احوال برسد 
بنابراین تغییر نام خانوادگی موکول به تصویب سازمان 

خواهد بود.
3- پس از موافقت با تغییر نام خانوادگی به شرح 

ذیل اقدام خواهد شد:
1- ابالغ موافقت با تغییر نام خانوادگی به متقاضی 

توسط اداره ثبت احوال محل مراجعه.
2- درخواست کتبی اجرای تغییر نام خانوادگی 
در اسناد س��جلی توسط متقاضی و اقدام به تعویض 

شناسنامه.
3- پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

اگر اداره ثب��ت با تغییر ن��ام خانوادگی موافقت 
نک��رد، همان طور گفتیم ش��خصی ک��ه در نظر دارد 
نسبت به تغییر نام یا نام خانواگی یا دیگر مشخصات 
شناسنامه خود اقدام کند، ابتدا باید به اداره ثبت احوالی 
که شناس��نامه اش از آنجا صادر شده است مراجعه و 
درخواس��ت خود را ارائه کند. اگ��ر اداره ثبت احوال 
مطابق دستورالعمل های خود، انجام تقاضای شخص را 
امکانپذیر دانست، نسبت به تغییر یا اصالح مشخصات 
و صدور شناسنامه جدید )اصالح شده( اقدام می کند. 
مثاًل کسی که نام خانوادگی وی دارای پسوندی است 
که نشانگر اسم روستای والدینش است، با این روش 
می تواند تقاضای حذف پسوند فامیلی خویش را بکند. 
ولی اگر انجام تقاضای ش��خص، از حدود اختیارات 
اداره ثبت احوال خارج باش��د، می تواند با مراجعه به 
دادگاه شهرس��تان مح��ل صدور شناس��نامه، از دادگاه 
 تقاضا کند تا نس��بت به تغییر مش��خصات یا اصالح 
شناسنامه اش حکم صادر کند. بدیهی است دادگاه در 
صورتی که دلیل ش��خص را منطقی تش��خیص دهد، 
حکم به تغییر و اصالح شناس��نامه خواهد داد. بعد از 
اینکه دادگاه حکم اصالح شناسنامه را صادر کرد، اداره 
ثبت احوال نسبت به اصالح مشخصات شناسنامه ای 
شخص اقدام و شناسنامه جدید برای او صادر می کند. 
به شناسنامه های جدید که صادر می شوند، اصطالحًا 
المثنی گفته می شود، زیرا این گونه شناسنامه ها مدرک 

اولیه نیستند و به صورت ثانویه صادر شده اند.
 نکته مهم:

برگشت به نام خانوادگی اولیه امکان پذیر نیست 
در هن��گام انتخاب نام خانوادگی جدید دقت الزم را 

مبذول کنید.

تغییر نام کوچک ممکن، اما دشوار!

تغییر نام خانوادگی

رعایت مس��أله عفاف و حجاب در بهداشت 
روان اف��راد در جامعه بس��یار تأثیرگذار اس��ت. 
به ط��وری که اضط��راب و نگران��ی را کم کرده 
و موج��ب باال رفت��ن اعتماد به نفس اش��خاص 
می شود. دکتر سیما فردوسی عضو هیأت علمی 
دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی ضمن 
بیان این مطلب گفت: جدیدترین تحقیقات نشان 
داده زنانی که مایل به نش��ان دادن خود به مردان 
غریبه هس��تند، به توانایی های درونی خودش��ان 
اعتماد کافی ندارند و از همین رو به سمت استفاده 
از جاذبه های ظاهری روی می آورند. مدیر سابق 

گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه 
ب��ه تفکرات تربیتی متفاوت ب��ه عنوان آفتی برای 
پ��رورش دینی ک��ودکان و نوجوانان اش��اره کرد 
و گف��ت: جامعه م��ا دارای تفک��رات متفاوت و 
س��بک های مختلف تربیتی اس��ت. بنابراین الزم 
اس��ت در مرحل��ه اول پدران، م��ادران و معلمان 
مدارس نسبت به جایگاه و اهمیت حجاب توجیه 
ش��وند تا در مرحله دوم با آموزش مفاهیم عفاف 
و حجاب از سنین خردسالی، بتوانیم شاهد شکل 
گیری یک جامعه دینی یکپارچه باشیم و نفاق ها 
 و دوگانگی ه��ای ش��خصیتی موجود ک��ه بر اثر 

تربیت های چندگانه اس��ت، برطرف ش��ود. وی 
در مورد تأثیر رس��انه ها به خصوص رسانه های 
تصویری و نق��ش آن در ترویج فرهنگ عفاف و 
حجاب تأکید کرد: مخاطبان در س��نین نوجوانی 
و جوان��ی ب��ه ص��ورت وی��ژه ای از رس��انه ها 
خصوصًا رس��انه های تصویری الگو می پذیرند. 
بنابراین الزم اس��ت رس��انه ها به شکلی جذاب 
مس��أله پوش��ش را برای مخاطبان مطرح کنند و 
ویژه برنامه هایی را ب��ا تکیه بر تحقیقات محکم 
 ترتیب دهند که باعث جذب نوجوانان و جوانان 

شود.

حجــاب، عــامل افــزایش اعتمــاد به نفس
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مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری از 
آغاز صدور شناسنامه های مکانیزه در شهرکرد خبر 
داد. عبدالرس��ول غزالی در گفتگ��و با فارس اظهار 
داشت: هم اکنون کسانی که نیاز فوری به تعویض 
شناسنامه دارند یا گروه های سنی باالی 15 سال که 
به دنبال عکس دار کردن شناسنامه هستند، می توانند 
برای دریافت شناس��نامه های جدید به ادارات ثبت 
اح��وال مراجعه کنن��د. وی اف��زود: زیربنای تمام 
برنامه ریزی ه��ا، آمار صحیح اس��ت که ثبت احوال 
به عنوان نهادی زیرس��اختی مسئولیت جمع آوری 
آمارهای انس��انی را برعهده دارد و با انتشار آنها به 
رفع مشکالت موجود و برآوردن نیازهای جامعه کمک 
می کند. مدیرکل ثبت اح��وال چهارمحال و بختیاری 
ثبت وقای��ع حیاتی تولد، وف��ات، ازدواج و طالق 
را از مشخصه های اساس��ی این سازمان دانست و 
تصریح کرد: کارکنان ثبت احوال در هنگام صدور 
شناس��نامه، صدور گواهی فوت و یا سایر خدمات 
س��جلی، کاری حساس و ظریف دارند که مستلزم 
دقت عمل باال است. غزالی خاطرنشان کرد: امروزه 
با توسعه امکانات و مکانیزه شدن امور دستگاه های 
اجرایی باید به س��وی فناوری های جدید حرکت 
کنند. مدیرکل ثبت اح��وال چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه امکان صدور شناس��نامه مکانیزه برای 
افراد باالی 15 س��ال فراهم شده است، گفت: برای 
اینکه نقش خود را در دولت الکترونیک انجام دهیم 
الزم اس��ت راهبردهایی را تعیین کنیم که از جمله 

این راهبردها صدور شناس��نامه به صورت مکانیزه 
است. غزالی خاطرنشان کرد: راهبردهای مذکور به 
تازگی طراحی شده و کمک می کند که این سازمان 
در راستای نوین شدن حرکت کند.وی ادامه داد: از 
اوسط تیرماه جاری شناسنامه های جدید در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد اما به دلیل محدودیت هایی 
که وجود دارد انجام آن به صورت فراخوان نیست.
غزال��ی اضاف��ه کرد: برهمین اس��اس اف��رادی که 
شناس��نامه آنها پس از اخذ تصمیمات شورای حل 
اختالف قابل تعویض تش��خیص داده ش��ده و یا 
تغییر نام و نام خانوادگ��ی آنها مورد تأیید احکام و 
دادگاه های اجرایی بوده اس��ت می توانند با مراجعه 
به ثبت احوال و ارائه درخواست نسبت به دریافت 

شناسنامه مکانیزه اقدام کنند. 
مدی��رکل ثبت احوال چهارمح��ال و بختیاری 
ادامه داد: کس��انی که شناسنامه  آنها به علت وجود 
برخی مشکالت ظاهری زمینه ساز برخی مشکالت 
هنگام ارائه به مکان های اداری و حقوقی شده است 
می توانند نس��بت به تعویض شناسنامه خود اقدام 
کنند. به گفته غزالی، به صفر رسیدن قابلیت جعل، 
اس��کن شدن عکس روی صفحه، دوام زیاد، اندازه 
اس��تاندارد، صدور مکانیزه و اتصال اطالعات درج 
ش��ده از طریق دس��تگاه های مکانیزه به پایگاه های 
جمعیتی کشور از ویژگی های شناسنامه های جدید 
اس��ت. مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری 
از ایجاد آرش��یو الکترونیکی در این استان طی سال  

جاری خبر داد و گفت: ایجاد دفاتر پیشخوان دولتی 
ب��رای ارائه خدمات س��ریع تر و بهت��ر، ایجاد موزه 
صدور شناسنامه های جدید و کارت هوشمند ملی 
از دیگر برنامه های در دس��ت اقدام این اداره کل در 
س��ال جاری اس��ت. وی با تأکید بر الزام ثبت تغییر 
نشانی محل س��کونت ش��هروندان در کارت های 
شناس��ایی ملی گفت: ثبت احوال استان در راستای 
 انج��ام وظایف قانونی محوله به ویژه با اس��تناد به 
م��اده  3 آیین نام��ه اجرایی قانون ال��زام اختصاص 
شماره ملی و کدپس��تی، صاحب کارت شناسایی 
ملی مکلف به اعالم تغییر محل س��کونت خود به 
ثبت احوال اس��ت.غزالی باروری، م��رگ و میر و 
مهاجرت را سه شاخص تغییر و تحوالت جمعیتی 
یک کش��ور دانس��ت و افزود: این در حالی ا ست 
ک��ه باروری اثر جمعی یا فزاین��ده، مرگ و میر اثر 
تفریقی یا کاهنده بر جمعیت دارد اما مهاجرت هر 
دو اثر را تواماً دارد. مدیرکل ثبت احوال چهارمحال 
و بختی��اری ادام��ه داد: مهاج��رت در واقع نوعی 
جابه جایی جمعیتی اس��ت که به دالیل مختلف و 
 در اکثر موارد به خواس��ت افراد صورت می پذیرد. 
وی جابه جایی جغرافیایی جمعیت را زاینده شرایط 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ی و امنیتی یا 
محیطی دانس��ت و گفت: بر همین اس��اس داشتن 
آم��ار دقیقی از جمعی��ت مهاجر و عل��ل آن برای 
برنامه ریزی های طوالنی کشور بسیار حائز اهمیت 

است. 

زاینده رود
رئیس اداره صنایع و معادن اس��تان اصفهان در 
پاس��خ به س��ؤال خبرنگار زاینده رود در خصوص 
چگونگی ایفای نقش آن اداره در قبال محیط زیست 
و آالیندگی هوا، آب و خاک توس��ط کارخانجات 
اس��تان گفت: درخواس��ت ما از رس��انه ها تشریح 
صحیح مسأله است در صورتی که به گزارش سازمان 
محیط زیس��ت آالیندگی هوا توس��ط کارخانجات 
صنعتی در اس��تان اصفهان و برهم زدن هوای پاک 
نقش کوچکتری دارد و 70 درصد آالیندگی هوای 
اصفهان مربوط به عدم استاندارد خودروها و وجود 
سوخت های نامرغوب است، به طوری که ما اکنون 
در کش��ور گازوئیل استاندارد نداریم و خودروهای 
فرسوده و نامناسب نقش عمده تری از کارخانجات 

در آلودگی هوا دارند.

پورس��ینا افزود: اکنون اهرم فش��ار برای ورود 
ماش��ین های آالینده و غیر اس��تاندارد به کشور و 
همچنی��ن تولید آنه��ا در داخ��ل در بخش صنعتی 
و ترابری در دس��ت اداره صنایع و معادن اس��ت و 
یارانه های انرژی این اج��ازه را به بخش اقتصادی 
می ده��د که با معضل ماش��ین های آالینده مبارزه 
کند. اما از طرفی بخش��ی از کارخانجات و صنایع 
از اس��تاندارد الزم برخوردار نیس��تند و تکنولوژی 
صنعت س��بز و اس��تاندارد آن را رعایت نکرده و به 
آن مجهز نیستند در این راستا از سوی سازمان صنایع 
و معادن و با همکاری محیط زیست فرصت هایی 
 به آنها داده شده است تا خود را به استاندارهای روز 
محیط زیس��ت مجهز کنند و در غی��ر این صورت 
مشمول اعمال قانون می شوند. همچنین به صنایعی 
که در جهت حفظ محیط زیس��ت در دستگاهها و 

ابراز خود تغییر ایجاد کنند یارانه و تسهیالت خاصی 
از س��وی دولت تعلق می گی��رد. وی تصریح کرد: 
کارخانه های آجرپزی و لیست محدودی از صنایع 
بزرگ استان در آالیندگی نقش دارند که با دریافت 
یارانه ها فرصت ه��ای 2 تا 6 ماه��ه برای اصالح 
س��اختار زیس��ت محیطی به آنها داده ش��ده است. 
همچنین پیگیری س��ازمان محیط زیست و نظارت 
مس��تمر آن همراه با آزادی عم��ل در اعمال قانون و 
برخورد با صنایع خاطی از طریق قانون راهکار دیگری 
است که در مراحل بعدی اعمال می شود. پورسینا در 
خصوص پساب های صنعتی گفت: کلیه کارخانه هایی 
که پساب خود را بدون تصفیه وارد حوزه های آبی و 
خاکی می کرده اند شناسایی شده و راهکارهای حل 
مسأله در فرصت های زمانی به آنها داده شده است که 

مشکل تعدادی از آنها حل شده است. 

وزی��ر رفاه و تأمین اجتماعی گفت: ش��ماره 
حس��اب متقاضیان دریافت یارانه نقدی از شش 
اس��تان ت��ا 15 تیر به س��ازمان هدفمند س��ازی 

یارانه ها اعالم می شود.
به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر، محصولی 
پ��س از پای��ان کار هی��أت دول��ت در جم��ع 
خبرن��گاران گف��ت: این ش��ش اس��تان ش��امل 
جنوب��ی،  خراس��ان  اصفه��ان،  اس��تان های 
   آذربایجان غربی،  کرمانش��اه،  گلس��تان و بوشهر 
هستند. وی در پاسخ به سؤالی دیگر درخصوص 
طرح پزشک خانواده نیز گفت: این قرارداد منعقد 
و قرار ش��د از همین ماه در سه استان خوزستان، 
سیس��تان و بلوچس��تان و چهارمحال و بختیاری 

اجرا شود.  
وزیر رفاه گفت: این طرح در ش��هرهای زیر 

پایلوت، آن را در کل کشور اجرا خواهیم کرد.محصول��ی ادامه داد: پس از پای��ان این کار 50 هزار نفر جمعیت اجرا می شود.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری خبر داد:
آغاز صدور شناسنامه های مکانیزه در شهرکرد

پرداخت تسهیالت و یارانه به صنایع آالینده محیط زیست 
برای تغییر به سمت صنعت سبز

اجــرای نخستین مــرحله هدفمندی یارانه ها 
در شش استان کشــور

کمیته فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفهان، به آن دسته از شهروندانی که 
بتوانند به درس��تی حدس بزنند چه خطر جدی اصفهان را تهدید می کند جایزه 
می دهد. به گزارش روابط عمومی کمیته فرهنگ ش��هروندی، دبیر این کمیته از 
اجرای مس��ابقه بزرگی با عنوان »یه خطر جدی« خب��ر داد و گفت: از ابتدای ماه 
جاری، مجموعه تبلیغات ش��هری کمیته فرهنگ ش��هروندی اعم از بیل بوردها، 
بنرها، س��یلک ها و... به معرفی طرحی با عنوان »یه خطر جدی« اختصاص یافته 
اس��ت که هدف از انجام این کار، ایجاد آمادگی ذهنی در ش��هروندان برای بیان 
یکی از نکات مهم شهروندی بوده است. مهدی بقایی افزود: در این مدت عالوه 
بر اس��تفاده از تبلیغات شهری، این دبیرخانه با استفاده از سامانه پیام کوتاه کمیته 
فرهنگ شهروندی، برای 160 مشترک خود، پیامی با همین مضمون ارسال کرده 

است تا ذهن های آنها بیش از پیش با این خطر جدی، درگیر شود.
وی با بیان اینکه ش��هروندان اصفهانی تا پای��ان روز جمعه هفته جاری برای 
ح��دس این خطر جدی ودریاف��ت جوایز ارزنده، فرصت دارن��د. تصریح کرد: 
عالقه مندان به ش��رکت در مس��ابقه می توانند حدس��یات و نظرات خود را در 
خص��وص این خطر ج��دی از طریق س��امانه پیام کوتاه به ش��ماره 30008313 
 و ی��ا از طری��ق پای��گاه اطالع رس��انی کمیت��ه فرهنگ ش��هروندی ب��ه آدرس

 WWW.shahrvandi.net ارسال کنند.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی با بیان اینکه به 50 نفر از شهروندانی که پاسخ 
صحیح داده باش��ند به قید قرعه هدایای ویژه ای تقدیم خواهد ش��د، یادآور شد: 
شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که در صورت ارسال پیامک، قبل از بیان 
پاسخ، عدد 77 را در ابتدای پیام خود نوشته و در صورت استفاده از سایت، بعد از 

اعالم پاسخ، حتماً نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را ذکر کنند.

زاینده رود
صفرعلی براتی مدیرعامل 
ب��ا  اصفه��ان  آه��ن  ذوب 
 اش��اره ب��ه س��ابقه و قدمت 
ذوب آهن و پرونده زمین این 
ابر صنعت وظیفه همه دانست 
که دین خ��ود را به این واحد 
صنعت��ی ادا کنند چ��را که در 
زمان جنگ و پس از آن نقش 
مهمی در س��ازندگی داش��ته 
است. براتی افزود: ذوب آهن 
مادر صنعت کشور است. وی 

فعالیت ذوب آهن اصفهان در اس��تانهایی نظیر خراسان، کردستان و آذربایجان را 
سبب ایجاد صنایع فوالد مهم کشور دانست و نقش اساسی ذوب آهن را در صنایع 
باالدستی و مادر فوالد متذکر شد. مدیرعامل ذوب آهن زحمات فوالد مردان ذوب آهن 
در جنگ تحمیلی، مهندسی فنی در زمان جنگ و ساخت سوله ها، ادوات، پل ها و... 
را بی نظیر و ارزنده دانسته و خودکفایی ایران در صنعت فوالد را مرهون تولید در 
ذوب آهن دانس��ت وی طرح توازن را که باعث توس��عه تولید تا سقف 3/6 و در 
فازهای بعد به باالی 5 میلیون تن می رسد را باعث توسعه سریع صنعت آهن و 
فوالد کشور دانست و ذوب آهن را در صدر ماده 44 قانون اساسی دانست که باید 

به بخش خصوصی انتقال یابد.
خسروی راد معاونت بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص طرح توازن 
گفت: این طرح ش��امل یک کوره، یک نیروگاه و اگلویناس��ون اس��ت که از سال 
82 ش��روع به ساخت ش��ده و قرار بوده که تا سال 86 به بهره برداری برسد، ولی 
متأسفانه به دالیل مالی اکنون 90 درصد کار نیروگاه انجام و در بخش کمک سازی 
نیز تجدید قرارداد شده و 65 درصد آن انجام شده است. قرارداد قبلی کک سازی با 
اکراین بود ولی اکنون با چین قرارداد بسته شده است و در بخش اجرایی کل پروژه 
 توازن را 1000 میلیارد تومان ارزیابی کرد که 100 میلیارد از آن باقی مانده است. وی 
اشتغال زایی طرح توسعه توازن ذوب آهن را 1500 نفر دانست. مهندس خسروی راد 
بازس��ازی و تعمیرات کوره بلند یک را دستاورد بزرگی در صنعت کشور دانست 
که همزمان با ساخت و راه اندازی کوره بلند شماره 3 انجام شده است. تولید کوره 
بلند شماره 3، 1/6 میلیون تن است و اگر مواد و خوراک کوره به موقع آماده بود 
در اوایل سال افتتاح می شد. کوره شماره یک نیز ساالنه 900 هزار تن تولید دارد. 
براتی در مورد س��ود دهی ذوب آهن گفت: در سال گذشته ذوب آهن سودآوری 
زیادی نداش��ته ولی امسال بحمداهلل سودآوری خواهیم داشت. یکی از دالیل عدم 
سودآوری هزینه های انرژی است و استفاده از زغال سنگ، کک و استفاده کمتر از 
گاز طبیعی سود کارخانه را باال می برد. وی در خصوص باشگاه های ذوب آهن 
گفت: این باشگاه ها در مقایسه با افتخارات موجود هزینه ای برای ذوب آهن در 
برندارد. مدیرعامل ذوب آهن با اش��اره به استاندارد ایزو 14000 ذوب آهن اذعان 
داشت اگر ذوب آهن مسائل زیست محیطی را رعایت نمی کرد نائل به این افتخار 
نمی شد و امسال نیز 100 میلیارد صرف مسائل زیست محیطی ذوب آهن و تجمیع 
پساب و هدایت آن می شود و در زمینه حفاظت از خاک اعالم داشت ذوب آهن 
کم ضرر اس��ت. صفرعلی براتی در خصوص تولید ری��ل راه آهن در ذوب آهن 
گفت: این امر در سال گذشته انجام پذیرفت ولی پس از مدتی استقبال صنایع ریلی 
راه آهن نسبت به آن کم شد و استاندارد usc60 مطرح شد که باید این نوع ریل 
تولید ش��ود. اکنون در حال بررس��ی تولید این نوع ریل و ایجاد قرارداد با راه آهن 
هستیم و در حال حاضر خطی در حال راه اندازی و تولید است که چند نوع ریل 

بین المللی با نیت صادرات در آن تولید خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اصفهان از نوسازی یک 
هزار تاکسی فرسوده تا پایان سال خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، علیرضا تاجمیر ریاحی در مورد روند نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی اصفهان، تصریح کرد: در حال حاضر این روند سرعت بسیار خوبی دارد 
به نحوی که در س��ال گذشته توانستیم تعداد قابل توجهی از تاکسی های فرسوده 
ناوگان را با همکاری س��تاد مدیریت مصرف سوخت کشور و دیگر دستگاه های 
مربوطه نوسازی کنیم. وی افزود: هم اکنون 24 هزار تاکسی در قالب خصوصی و 
عمومی در این ناوگان حمل و نقل عمومی است که یک هزار دستگاه فرسوده از این 
تعداد نیز تا پایان سال نوسازی می شوند. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهر اصفهان اظهار داشت: تبدیل به احسن تاکسی ها از هیچ زمانی شروع 
و تمام نمی ش��ود چرا که عمر تاکس��ی در حال تغییر است. وی با بیان اینکه عمر 
ناوگان تاکسیرانی اصفهان در سال گذشته بیش از 6 سال برآورد شد، اذعان داشت: 
استاندارد عمر مفید تاکسی 5 سال است که امید است تا پایان سال به این مهم نزدیک 
شویم. تاجمیر ریاحی بیش از 90 درصد از 11 هزار تاکسی مسافربرهای شخصی 
را فرسوده دانست و گفت: درصدد هستیم در این زمینه به وضعیت مطلوبی دست 
یابیم. وی اظهار کرد: امیدواریم روند نوس��ازی تاکسی ها همچنان با سرعت پیش 

برود تا همه خودروهای فرسوده هر چه سریعتر از ناوگان خارج شوند.

نخس��تین کارخانه تولید اتصاالت گازی کشور در شهرکرد به بهره برداری 
رسید. رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری گفت: در این واحد 
صنعتی70 درصد از نیاز کشور به اتصاالت فشار قوی پلی اتیلن تأمین و ساالنه 

پنج میلیون دالر صرفه جویی ارزی می شود. 
رحمان کرمی افزود: اتصاالت فش��ار قوی پلی اتیلن به روش الکتروبیوژن 
تولی��د می ش��ود و در اجرای خطوط و ش��بکه های انتقال نف��ت، گاز، آب و 
فاضالب کاربرد دارد. وی گفت: این کارخانه با 22 خط تولید، زمینه اش��تغال 

مستقیم 150 نفر را فراهم کرد. 
رئیس س��ازمان صنایع و معادن استان افزود: در این واحد صنعتی ساالنه 6 
هزار و 500 تن اتصاالت فشار قوی پلی اتیلن تولید خواهد شد. به گفته کرمی 
برای تجهیز و راه اندازی این کارخانه 60 میلیارد ریال هزینه شد. رئیس سازمان 
صنایع و معادن اس��تان افزود: پیش��تر اتصاالت فشار قوی پلی اتیلن از فرانسه، 

سوئیس و آلمان وارد می شد.
 کارخانه تولید اتصاالت گازی با 3 هزار مترمربع مساحت و 5 هزار و500 
مترمربع زیربنا در ش��هرک صنعتی سامان 2 از توابع شهرستان شهرکرد ساخته 

شده است. 

فیبرنوری فرودگاه بین المللی شهرکرد نصب و راه اندازی شد. به گزارش موج 
به نقل از روابط عمومی فرودگاه بین المللی ش��هرکرد، طرح نصب و راه اندازی 

فیبرنوری در این فرودگاه با استفاده از کافوی نوری انجام شد.
 ای��ن ط��رح با ظرفی��ت core12 و با پهن��ای باند M2 کلی��ه خطوط تلفن 
ش��امل Data و Voice را داراس��ت. نصب الیت ترمینال نیز با س��رویس دهی 
 ورودی user روی این سیس��تم برنامه ریزی و بس��ترهای الزم مخابراتی ایجاد 

شد.

زاینده رود
وزیر راه و ترابری در هفتاد و دومین سفر استانی به چهارمحال و بختیاری 
اح��داث راه آهن اهواز- چهارمحال و بختیاری- اصفهان را از برنامه های مهم 
 دولت در این استان دانست. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان 
چهارمح��ال و بختی��اری حمید بهبهانی با بیان این مطلب در جلس��ه ش��ورای 
اداری شهرس��تان بروجن افزود: خسارت کم، کاهش مصرف سوخت و صرفه 
جوی��ی در زم��ان از اهداف احداث راه آهن در نقاط مختلف کش��ور اس��ت. 
وی ب��ا اش��اره به خدمات دولت نهم و دهم تصریح ک��رد: قبل از انقالب 120 
کیلومتر راه آسفالته روستایی داشتیم اما در دولت نهم و دهم برای اولین بار در 
 تاریخ 70 س��اله کش��ور مع�اونت راه روستایی در وزارت راه و ترابری تشکیل 

شد. 
بهبهان��ی ب��ا بی��ان اینکه حدود 85 ه��زار کیلومتر راه روس��تایی آس��فالته 
داریم افزود: در دولت دهم 13 هزار کیلومتر راه روس��تایی آس��فالت شد. امام 
جمعه بروجن در این جلس��ه، س��فر اس��تانی هیأت دول��ت را از ویژگی های 
ممتاز دولت عدالت محور دانس��ت و گفت: دولت ب��ا این حرکت قالب های 
 س��نتی را شکس��ت و روش جدی��دی را ب��رای ام��ور اجرایی کش��ور اتخاذ 

کرد. 
در جری��ان ای��ن س��فر دکت��ر بهبهان��ی از پروژه ه��ای در دس��ت اجرای 
س��فرهای اس��تانی دولت در شهرس��تان بروجن بازدید ک��رد. از جمله پروژه 
چه��ار خط��ه ش��هرکرد- بروج��ن، بروج��ن- گندم��ان، بروج��ن- مبارکه- 
مصل��ی نم��از جمعه بروج��ن. وی همچنی��ن کلنگ احداث قطع��ه دوم چهار 
خط��ه بروج��ن- ل��ردگان را ب��ه ط��ول 30 کیلومت��ر و کلنگ اح��داث تونل 
 انتق��ال آب س��بزه ک��وه به چغاخ��ور را ب��ه ط��ول 10 کیلومتر ب��ه زمین زد. 
وی در جری��ان این بازدیدها گفت: در س��ال همت مضاعف و کار مضاعف با 
صرفه جویی در طراحی درس��ت و صحیح می توان ب��ه طول راههای احداثی 
اف��زود. وی گفت: در تمام پروژه های در دس��ت اجرای ش��قوق حمل و نقل 
مهندسی ارزش انجام شود تا بتوان پروژه را با بهترین کیفیت در بهترین شرایط 
اجرا کرد. بهبهانی اظهار داش��ت: پروژه های نیمه تمام از اولویت های وزارت 

راه و ترابری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: یک هزار و 500 میلیارد ریال 
تسهیالت به منظور تکمیل 28 طرح 
آمایش و صنعت استان تخصیص 
داده ش��د. ب��ه گزارش ف��ارس از 
شهرکرد، علی اصغر عنابستانی در 
جلسه پیگیری طرح های مهم استان 
اظهار داشت: از مجموع 28 طرح 
آمایش صنعت و معدن این استان 
پنج طرح ایج��ادی، دو طرح نیمه 
تمام و 23 طرح سرمایه درگردش 

هس��تند. وی با بیان اینکه در اجرای طرح آمایش صنعتی اس��تان با سه گونه طرح 
روبه رو بودیم، گفت: طرح های ایجادی طرح هایی بودند که پیش��ینه ای نداش��تند و 
متقاضیان طرح ه��ا را اجرا می کردند که در این زمینه یک هزار و 295 میلیارد ریال 

تصویب و 670 میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است. 
عنابس��تانی ادام��ه داد: ن��وع دیگر طرح ه��ا، طرح های نیمه تمام اس��ت که در 
 ای��ن طرح ه��ا متقاضی قس��متی از س��رمایه گذاری را انجام داده ک��ه در این زمینه
 15 میلیارد و 200 میلیون ریال تصویب که تاکنون 12 میلیارد ریال پرداخت ش��ده 
است. استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بخش سوم طرح ها، طرح های سرمایه 
در گردش بودند که در این واحدها به دلیل حفظ اشتغال موجود فعالیت کردیم و 
119 میلیارد ریال تصویب که تاکنون افزون بر 89 میلیارد ریال آن پرداخت ش��ده 

است.
وی تصری��ح کرد: تأمین مالی واحدهای صنعتی یک��ی از برنامه های جدی در 
دس��تور کار است که در این زمینه طرح آمایش صنعت به طور جدی مورد پیگیری 
قرار گرفته و برای ما اجرای آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده اس��ت. عنابستانی 
اضاف��ه کرد: اجرای ط��رح آمایش به ایج��اد تعادل و توازن در توس��عه صنعتی و 
معدن��ی کش��ور با اس��تفاده از امکان��ات و قابلیت های متنوع کم��ک می کند. وی 
تصریح کرد: شعار توسعه س��رمایه گذاری عدالت محور مهم ترین و محوری ترین 
 ه��دف طرح آمایش اس��ت تا با این رویکرد به اهداف برتر چش��م انداز 20 س��اله 

برسیم. 

کمیته فرهنگ شهروندی به شهروندان پیش بینی کننده 
جایزه می دهد:

 چه خطر جدی شهر اصفهان 
را تهدید می کند؟

پیشرفت 90 درصدی طرح توسعه 
و توازن ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان اعالم کرد:
نوسازی یک هزار تاکسی فرسوده

تا پایان سال

افتتاح کارخانه تولید اتصاالت گازی 
در شهرکرد

احداث راه آهن در چهارمحال و بختیاری
 از برنامه های مهم دولت

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:
اختصاص 1500 میلیارد ریال تسهیالت 

آمایش صنعتی به چهارمحال و بختیاری 

نصب و راه اندازی فیبرنوری در فرودگاه 
بین المللی شهر کرد

زاینده رود
نشست خبری روز صنعت و معدن با حضور 
پورس��ینا رئیس س��ازمان صنایع و معادن استان و 
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس هیأت مدیره کارخانه 

صنعت و معدن برگزار شد.
پورس��ینا گف��ت: اصفهان قط��ب دوم صنعت 
و مع��دن اس��ت و پس از تهران ک��م تمرکزگرایی 
دولت��ی آن را در رتب��ه اول ق��رار داده اما از لحاظ 
شاخص های توسعه صنعت و معدن اصفهان رتبه 
اول را در س��الهای اخیر داشته است و در سال 89 
با توجه به دغدغه دولت بر اش��تغال یک میلیون و 
 160 هزار مورد اش��تغال وعده ریاس��ت جمهوری 
80 هزار آن تعهد و وظیفه استان اصفهان است که 
بحث عم��ده آن و 40 درص��د آن مربوط به تعهد 
صنعت و معدن است که باید 32 هزار شغل ایجاد 

کند.
پورسینا با اشاره به تزریق تسهیالت بانکی وعده 
داد فرصت های ش��غلی در 6 ماهه دوم سال قابل 
تحقق است ولی طرح هایی با پیشرفت فیزیکی 75 
درصد به باال و س��رمایه گذاری باالی یک میلیارد 
تومان وجود دارد که کم نیس��تند و طرح هایی که 
40 درصد بیش��تر پیشرفت داشته یک هزار و 191 
مورد است که اشتغال زایی در این طرح ها بیشتر از 
41 هزار نفر خواهد بود. با تأمین سرمایه در گردش 
بانک ه��ا و تزریق آن به صنایع نیز حدود 15 هزار 
شغل ایجاد می شود. پورسینا 18 هزار متر زمین را 
تحت کلنگ زنی و ایجاد مجموعه های صنعتی در 
استان دانست که 12 هزار متر آن در حال ساخت و 

ساز و شروع به کار است. پورسینا اشاره کرد اصفهان 
به 200 میلیارد بودجه برای اداره فعالیت های خود 
اس��ت که مبلغ اختصاصی فعل��ی در حد 13 تا 14 
میلیارد اس��ت و عدم تناسب موجود موجب عقب 

افتادن برخی پروژه ها می شود.
وی س��رمایه گ��ذاری اف��راد متم��ول بخش 
خصوص��ی و بازاری های قدیم در صنعت، همراه 
با استفاده از نیروهای جوان متخصص را از مسائل 
مهم در راهبرد اهداف صنعتی اس��تان دانس��ت و 
تش��کیل یک نظام مهندسی در س��ازمان صنایع و 
مع��ادن را از ضروریات بخش صنعت و معدن در 
استان و کشور دانس��ت. وی در خصوص معضل 
بیکاری گفت: بس��یاری از افراد بیکاری خود را به 
عنوان یک ضد تبلیغ بر علیه بسیاری از ادارات بیان 
می کنند و به بسیاری از ادارات مراجعه می کنند و 
ای��ن خود باعث افزایش تفکر در زمینه بیکاری در 
اذهان عمومی اس��ت. وی بیکاری را از معضالت 
مهم کشور و مجموعه صنعت دانست و گفت: این 
مشکل اقتصادی در اصفهان و کل استان ها وجود 
دارد و بیکاری اصفهان با توجه به 23 هزار ش��غل 
ارائه ش��ده در سال گذشته و توسعه آن به دو برابر 
در س��ال جدید مش��کالت موجود در این زمینه را 
مرتفع می کند. وی در حضوص بزرگ نمایی برخی 
افراد و مطبوع��ات از اعتصاب کارکنان و کارگران 
صنایع گالیه کرده و افزود: در کشورهای دیگر این 
وضعیت به مراتب بدتر و کش��ور ما در ش��اخص 
رضایت کارگران در صنایع بزرگ برجس��ته است. 
رئیس س��ازمان صنایع و معادن استان در خصوص 

توس��عه فناوری در صنایع گف��ت: هرگز صنایع ما 
و مدیریت آن به صورت س��نتی اداره نمی ش��ود 
و پیش��رفت خاصی در س��الهای اخیر داشته است 
و بس��یاری از صنایع به تجهی��زات روز دنیا مجهز 
ش��ده اند. البته واردات بی رویه قابل کتمان نیست 
اما نباید فراموش ش��ود که ما خواس��ته بسیاری از 
مش��تریان در عرصه ه��ای مختل��ف به خصوص 
پتانس��یل صادرات به کش��ورهای همسایه و ایجاد 
رواب��ط تجاری با بخش خصوص��ی اروپا را تأمین 
می کنیم. وی در زمینه ایجاد اش��تغال پایدار گفت: 
هر پایگاه صنعتی باید زمینه ای پیدا کند که همیشه 
به صورت ثابت و پایدار باشد و ریزش نیرو در آن 
به چشم نخورد. در این راه شناخت بازار و مدیریت 
علمی از ش��اخص های مهم است و عدم مطالعه 
و تجهیز از نظر مالی و تس��هیالتی باعث ش��ده که 

بی ثباتی شغلی در بسیاری از صنایع به وجود آید.
پورس��ینا با اشاره به آمار و ارقام سالهای قبل و 
بعد از انقالب و اکنون، دس��تاورد مجموعه استان 
را بس��یار ب��زرگ و ارزنده دانس��ت و گفت: نباید 
به آنها بس��نده ش��ود و جای کار بسیاری در حوزه 
ش��اخص های اقتصادی وج��ود دارد. م��ا باید با 
کشورهای بزرگ صنعتی رقابت کنیم. وی باز شدن 
راه برای بخش خصوصی را از ضرورت های نقش 
آفرین��ی بزرگ مردم در عرصه اقتصاد دانس��ت که 
باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به آن عمل 
کرد تا بتوانیم شعار سازمانی صنعت و معدن مبنی 
بر»صنعت و معدن نماد خودباوری و توسعه پایدار« 

محقق شود.

ایجاد 45 درصد اشتغال زایی وعده داده شده توسط سازمان صنعت و معدن 
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آگهی احضار
282/خ چ��ون خانم بتول مداحی فرزند اس��فندیار ش��کایتی علیه آقایان بهرام 
و اکبر کیانی مبنی بر فحاش��ی و تهدید مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890008 ک111 ای��ن دادگاه ثب��ت و وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 
89/6/13 س��اعت 8:30 صبح تعیین شده، نظر به اینکه متهمان مجهول المکان 
می باش��ند، لذا حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهمان مذکور 
دع��وت بعم��ل می آید جهت رس��یدگی در وق��ت مقرر حاضر ش��وند و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 4374              مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
 285/خ کالسه پرونده: 890424 ح/22

وقت رسیدگی: 6/16/ 89 – ساعت 10 صبح
خواهان: نفیسه محمدی فرزند ملک با وکالت آقای سعید حاج هاشمی نشانی: 
اصفهان، ملک شهر، خیابان مطهری، سه راه نقش جهان، کوچه شهید آقابابایی، 

پالک 20 
خوانده: عبدالعزیز عزیزی فرزند باب خان – مجهول المکان

خواسته: ثبت عقد نکاح دایم
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 22 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و ب��ه تجویز ماده 73 
قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وقت مق��رر باال جهت رس��یدگی حضور

بهمرساند. 
م الف/ 4225              مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
117/ ت/ 4 کالسه پرونده: 890459-451 ح/ 19

وقت رسیدگی: 89/6/15 ساعت 11 صبح
خواهان: نیلوفر هفت برادران- فرزند محمد حس��ین- اصفهان- مشتاق دوم- 
پل شهرس��تان- خ بازارچه- ب بست نشاط پ 26 با وکالت مهدی ریاضیات، 
فرزند محمدعلی، اصفهان- س��ه راه س��یمین- روبه روی رستوران یلدا- طبقه 

دوم- دفتر وکالت
خوانده: محمد سلطانی فرزند ناصر مجهول المکان

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طالق به لحاظ 
تحقق ش��روط ضمن العقد مندرج در س��ند نکاحیه و مطلق خسارات دادرسی 

و حق الوکاله وکیل 
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاهه��ای عمومی نموده که جهت رس��یدگی 
به ش��عبه 19 حقوق��ی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده 
بعل��ت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و بتجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرساند.
م الف/ 4443      ادیبی- مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
134/ ت/4 چون ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شکایتی علیه آقای 
حس��ین صادقانی فرزند مهدی مبنی بر عدم ثبت واقع��ه ازدواج مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 890088 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 
89/6/3 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظ��ر به اینکه متهم مجه��ول المکان می 

باش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در 
یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دع��وت بعمل م��ی آید جهت رس��یدگی در وق��ت مقرر  حاضر ش��ود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 4580              مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
 140/ت/4 چ��ون آقای س��ید احمد س��جادی ن��ژاد فرزند مصطفی ش��کایتی 
علی��ه آق��ای علی حی��دری مبنی ب��ر توهین مطرح نم��وده که پرون��ده آن به 
کالس��ه 890332 ک110 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/6/15 
س��اعت 8:30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینک��ه متهم مجهول المکان میباش��د 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دع��وت به عمل می آی��د جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 4556              مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ 
141/ت/4 در پرونده کالس��ه 870405 ت/ 17 آقای ابوالفضل ساداتیان فرزند 
اکبر متهم اس��ت به قت��ل عمدی مرح��وم بهنام مهدور که حس��ب محتویات 
پرونده مجهول المکان می باش��د. لذا با استناد به ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری به وی اخطار می ش��ود جهت رسیدگی به اتهامش در تاریخ 89/6/16 
س��اعت 9 صبح در شعبه 17 تجدیدنظر کیفری استان اصفهان واقع در خیابان 
 نیکبخ��ت طبقه 4 اطاق 454 حاضر در غیر ای��ن صورت تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد.
م الف/ 4555  قاسمی- مدیر دفتر شعبه 17 تجدیدنظر کیفری استان اصفهان

آگهی احضار
 143/ت/4 چون آقای محس��ن حاج حیدری فرزند عباس��علی ش��کایتی علیه 
آق��ای جهانگیر پرنده فرزند نی��از مبنی بر خیانت در امان��ت مطرح نموده که 
پرونده آن به کالس��ه 890297 ک110 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 89/6/6 ساعت 10:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 4559              مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
آگهی ابالغ

157/ت/4 شماره دادنامه: 8909970353500355
شماره پرونده: 8809980365901320

شماره بایگانی شعبه: 881231
شاکی: خانم فاطمه کاظمی به نش��انی: بهرام آباد، خیابان بعثت، خیابان رسول 

کریمی، آخرین بن بست، جنب امالک سبز، منزل عقیل زارع 
متهم: آقای جمعه خان توکلی به نشانی: مجهول المکان

اتهام: ترک انفاق 
دادگاه ب��ا بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه 

در خص��وص اته��ام متهم جمع��ه خان توکلی دائ��ر بر ترک انفاق نس��بت به 
همس��رش فاطمه کاظمی، از توجه به مفاد کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای 
عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به ش��کوائیه ش��اکیه و مالحظه اظهارات 
ش��هود و مطلعی��ن ام��ر در مرجع انتظام��ی و در نزد دادیار محترم دادس��را و 

اینک��ه متهم نیز علیرغم اب��الغ قانونی اخطاریه در مرحل��ه تحقیقات مقدماتی 
دادس��را از طریق جراید )منتشس��ره در روزنامه نصف جهان به ش��ماره 924-
88/11/3( و علیرغ��م ابالغ قانونی وقت رس��یدگی از طریق جراید )که آگهی 
احض��ار وی نیز در روزنام��ه اصفهان امروز به ش��ماره 1011-89/2/11 درج 
گردیده اس��ت( در جلس��ه دادرس��ی مورخ 89/3/18 این دادگاه حضور نیافته 
و الیح��ه ای نی��ز در دف��اع از خود تقدیم ننموده اس��ت لذا وقوع و انتس��اب 
بزه فوق به وی محرز و مس��لم می باش��د دادگاه مس��تنداً به ماده 642 قانون 
مجازات اس��المی متهم را ب��ه تحمل یکصد روز حب��س تعزیری محکوم می 
 نماید رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه است.
م الف/ 4677      کلیشادی – رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
158/ت/4 کالسه پرونده: 880726 ک109

وقت رسیدگی: 89/5/11 – ساعت 10/5 صبح
خواهان: آقای بیژن تیموریان فرزند محمد

خواندگان: 1- آقای محمدرضا احسانی فرزند حسینعلی 
2- آقای مازیار میرزا رضی فرزند حبیب اهلل 

خواسته: اعس��ار از پرداخت محکوم به خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 109 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده بعل��ت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواس��ت خواهان و 
دس��تور دادگاه و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال 
جهت رس��یدگی و استماع شهادت ش��هود خواهان حضور بهمرسانند چنانچه 
بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بود.
م الف/ 4676              مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
آگهی ابالغ

159/ت/4 شماره دادنامه: 8909970350700314
شماره پرونده: 8909980350700177

شماره بایگانی شعبه: 890177
خواهان: آقای تقی میرعظیم به نش��انی: پوالدشهر، محله ب5، بلوک 15، پالک 

120، ورودی 313
خوانده: آقای چنگیز مهرابی به نشانی: مجهول المکان

خواسته: الزام به انتقال مال منقول 
گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به 

صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه 

در خص��وص دع��وی خواهان آق��ای تقی میرعظی��م بطرفیت خوان��ده آقای 
چنگیز مهرابی و به خواس��ته الزام به انتقال رسمی سند یکدستگاه خودرو پژو 
206 بش��ماره انتظامی 859 د77 ایران -13 و مطالبه هزینه دادرس��ی و بش��رح 
دادخواس��ت تقدیم��ی دادگاه از توجه به محتویات پرون��ده و مدارک ابرازی 
خواه��ان خصوصًا بیع نامه عادی مورخ 85/5/9 که داللت بر وقوع عقد بیع و 
مالکیت خواهان داش��ته و ایضًا تصرفات مالکان��ه خواهان از تاریخ بیع لغایت 
هم اکنون و س��ایر اس��ناد و مدارک خودرو موصوف در ید مالکانه خواهان و 
با عنایت به اینکه خوانده دفاعی به عمل نیاورده و حس��ب اس��تعالم واصله از 
پلیس راهوار خودرو موصوف نیز به نام خوانده می باش��د فلذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد دانس��ته و مس��تنداً به مواد 10 و 219 و 220 از قانون مدنی و 
ماده 198 و 515 قانون آ.د.م خوانده را ملزم و محکوم به انتقال رسمی خودرو 
مذکور و پرداخت 97100 تومان هزینه دادرسی در حق خواهان می نماید رأی 
دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر می باشد.
م الف: 4675          مسیبی – رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
160/ ت/ 4 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89- 320 ش 33 خواه��ان آرش 
افقری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 45/750/000 ریال بابت وجه چک 
ش��ماره 358479-88/2/22 بانضمام کلیه خس��ارات هزینه دادرس��ی و تأخیر 
تأدی��ه از تاریخ سررس��ید چک تا وص��ول آن به طرفیت امید س��رائیان تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 89/5/12 ساعت 8 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک 
اصفه��ان مراجع��ه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در 
 ص��ورت عدم حض��ور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی 

اتخاذ می شود.
م الف/ 4508 مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

161/ ت/ 4 در خصوص پرونده کالسه 89- 321 ش 33 خواهان آرش افقری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 18/500/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
های 188645-88/2/22 و 188638-88/2/17 بانضمام کلیه خس��ارات وارده 
هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول آن 
به طرفیت امید س��رائیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 89/5/12 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- 
مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
م الف/ 4508 مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

166/ ت/ 4 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89-438 ح 22 خواه��ان مهدی 
صفری دادخواس��تی مبنی بر فس��خ معامل��ه به طرفیت علی خس��روی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای روز دوش��نبه مورخ 89/5/11 س��اعت 
4/30 عص��ر تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
 ص��ورت عدم حض��ور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی 

اتخاذ می شود.
م الف/ 4746 مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
آگهی ابالغ وقت دادرسی

 303/خ کالسه پرونده: 8900489 ح/20
وقت رسیدگی: 89/6/23 – ساعت 8:30 صبح
خواهان: خانم نرجس شیرانی فرزند قدرت اله

خوانده: مسعود نیک عهد فرزند علیرضا
خواسته: مطالبه مهریه

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 20 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و ب��ه تجویز ماده 73 
قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند 
چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
م الف/ 4377               مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

گوناگون
بــاغ آبی و باغ زمین 

در یک کشتی زیبــا

طراحی بلژیکی با هدف جلب توجه جهان نسبت 
به موضوع زیستگاه های آبی در زمین، کشتی ویژه ای 
طراحی کرده که آب و هوا را از آلودگی ها پاک کرده، از 
آب و خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده کرده و به 
عنوان پایگاهی توریستی یا مطالعاتی مورد استفاده قرار 
می گیرد. به گزارش مهر، فیسالیا نیمی کشتی و نیمی 
س��اختمان است. ساختاری س��بز که طرح آن توسط 
معماری بلژیکی ارائه شده است. این طرح عظیم الجثه 
آلومینیومی همزمان با حرکت در میان رودهای اروپا، 
آب کثیف آنها را به آب آشامیدنی تصفیه کرده و انرژی 
بیش از آنچه برای مصرف نیاز دارد را تولید می کند. 
پوششی از دی اکسید تیتانیوم روی الیه نقره ای رنگ 
این کشتی با جذب پرتوهای ماورا بنفش آلودگی های 
هوا را خنثی کرده و منجر به بروز واکنشهای شیمیایی 
می شوند که می توانند سموم ارگانیک و غیر ارگانیک 
را از بین ببرند. این کش��تی با حرکت در رودها مسیر 
آبراه ها را نیز تصفیه کرده و با استفاده از انرژی های آبی 
و خورشیدی نیروی خود را تأمین می کند. توربینهای 
زیرین کش��تی حرکات آب و س��لولهای خورشیدی 
س��قف نور خورش��ید را به انرژی الکتریسیته تبدیل 
خواهند کرد. عملکرد مفید سقف با وجود گلخانه ای 
که می تواند آب رودخانه ها را از مواد روغنی و آلوده 
پاک کند، دو برابر خواهد بود. اما این کشتی تنها برای 
حرکت کردن بر روی رودخانه ها به منظور تأمین انرژی 
 یا تصفیه آب طراحی نش��ده است. فیس��الیا در واقع 
موزه ای شناور اس��ت که می تواند توجه قشرهای 
مختلفی از مردم را به خود جلب کند و دانشمندانی که 
بر روی محیط های زیستی آبی مطالعه دارند می توانند 
زمان خود را در البراتوار بزرگ باغ زمین این کشتی سپری 
 کرده و توریس��تها می توانند از نمایشگاه های موقت
ب��اغ آبی آن دیدن کرده و ی��ا در اتاقهای زیر آبی این 
کشتی استراحت کنند. بر اساس گزارش پاپ ساینس، 
طراح بلژیکی این موزه ش��ناور سبز، پس از کنفرانس 
س��ال گذش��ته تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در 
کپنه��اک تصمیم گرفت برای جلب توجه مس��ئوالن 
نسبت به موضوع آب در جهان این کشتی را طراحی 

کند.

فروردین 
 فروردی��ن نام نخس��تین ماه فصل به��ار و روز 
نوزدهم هر ماه در گاه ش��ماری اعتدالی خورشیدی 
است. در اوس��تا و پارسی باستان فرورتینام، در زبان 
پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که 
به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است. 
بنا به عقیده پیش��ینیان، ده روز پیش از آغاز هر سال، 
فروهر در گذش��تگان که با روان و وجدان از تن جدا 
گشته، برای سرکش��ی خان و مان دیرین خود فرود 
می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می برند. به 
مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان، هنگام نوروز را 
جشن فروردین خوانده اند. فروهران در ده روز آخر 
سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن 

آفتاب، به دنیای دیگر می روند. 
اردیبهشت 

  اردیبهش��ت نام دومین ماه سال و روز دوم هر 
ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا 
اشاوهیشتا و در زبان پهلوی اشاوهیشت و در فارسی 
اردیبهشت گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو 
جزء: جزء اول)اشا( از جمله لغاتی است که معنی آن 
بسیار منبسط است؛ راستی و درستی، تقدس، قانون و 
آئین ایزدی، پاکی... و بسیار هم در اوستا به کار برده 
شده اس��ت. جزء دیگر این کلمه که واژه )وهیشت( 
باش��د، صفت عالی اس��ت به معنای بهترین. بهشت 
فارس��ی به معنی فردوس از همین کلمه اس��ت. در 
مجموع این کلمه به بهترین راس��تی و درستی است. 
در عال��م روحانی، نماینده صفت راس��تی و پاکی و 

تقدس اهورا مزدا است و در عالم مادی، نگهبانی کلیه 
آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی 
ترکیب لغت اردیبهشت)مانند بهشت( هم آمده است. 

خرداد 
 خرداد نام س��ومین ماه س��ال و روز شش��م در 
گاهش��مار اعتدالی خورش��یدی اس��ت. در اوستا و 
پارسی باستان هئوروتات، در زبان پهلوی خردات و 
در فارس��ی خورداد یا خرداد گفته شده که کلمه ای 
است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است 
به معنای رس��ا، همه، درست و کامل. جزء دوم تات 
که پسوند است برای اسم مونث. بنابراین هئوروتات 
به معنای کمال و رس��ایی اس��ت. ایزدان تیر و باد و 
فروردین از همکاران خرداد هس��تند. خرداد نماینده 
رسایی و کمال اهورامزدا است و در گیتی به نگهبانی 

آب گماشته شده است. 
تیر 

  تیر نام چهارمین ماه س��ال و روز س��یزدهم هر 
ماه گاهش��ماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا 
تیش��ریه، در زبان پهلوی تیشتر و در فارسی صورت 
تغییر یافته آن یعنی تیر گفته ش��ده که یکی از ایزدان 
اس��ت و به س��تاره ش��عرای یمانی اطالق می شود. 
فرش��ته مزبور نگهبان باران اس��ت و به کوش��ش او 
زمین پاک از باران بهره مند می ش��ود و کش��تزارها 
س��یراب می ش��ود. تیش��تر را در زبانه��ای اروپایی 
س��یریوس خوانده اند. هرگاه تیش��تر از آسمان سر 
بزند و بدرخش��د، مژده ریزش ب��اران می دهد. این 
 کلم��ه را نباید با واژه عربی به معنی س��هم اش��تباه 

کرد. 
امرداد 

  امرداد نام پنجمین ماه س��ال و روز هفتم هر ماه 
در گاهش��ماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا 
امرت��ات، در زبان پهلوی امرداد و در فارس��ی امرداد 
گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء: جزء 
اول)ا( ادات نفی به معنی نه، جزء دوم)مرتا( به معنی 
مردنی، نیس��ت و نابود شدنی و جزء سوم )تات( که 
پس��وند و دال بر مونث اس��ت. بنابر این امرداد یعنی 
بی مرگی و آس��یب ندیدنی یا جاودان��ی. پس واژه 
)مرداد( به غلط استعمال می شود. در ادبیات مزدیسنا 
امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی نباتات با 
اوست. در مزدیسنا شخص باید به صفات مشخصه 
پنج امشاس��پند دیگر که عبارتند از: نیک اندیش��ی، 
صلح و س��ازش، راستی و درستی، فروتنی و محبت 
به همنوع، تأمین آس��ایش و امنیت بشر مجهز باشد 
تا به کمال مطلوب همه که از خصایص امرداد است 

نایل شود. 
شهریور 

  ش��هریور نام ششمین ماه س��ال و روز چهارم 
هر ماه در گاهش��ماری اعتدالی خورش��یدی است. 
در اوس��تا خشتروئیریه، در زبان پهلوی شتریور و در 
فارس��ی شهریور می دانند. کلمه ای است مرکب از دو 
جزء: خشتر که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت 
به معنی کش��ور و پادشاهی است و جزء دوم صفت 
است از ور به معنی برتری دادن وئیریه یعنی برگزیده 
و آرزو شده و جمعاً یعنی کشور منتخب یا پادشاهی 
برگزیده. این ترکیب بارها در اوس��تا به معنی بهشت 
یا کشور آس��مانی اهورامزدا آمده است. شهریور در 
جهان روحانی نماینده پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار 
خداوندی است و در جهان مادی پاسبان فلزات. چون 
نگهبانی فلزات با اوستاو را دستگیر فقرا و ایزد رحم 
و مروت خوانده اند. روایت شده است شهریور آزرده 
و دلتنگ می شود از کسی که سیم و زر را بد به کار 

اندازد یا بگذارد که زنگ بزند. 
مهر 

  در سانس��کریت میترا، در اوستا و پارسی میثر، 
در زبان پهلوی میتر و در فارس��ی مهر گفته می شود 
که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب 
خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر 
کرده اند. مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان. 
میثره در سانس��کریت به معنی دوس��تی، پروردگار، 
روشنایی و فروغ اس��ت و در اوستا فرشته روشنایی 
و پاسبان راستی و پیمان است. مهر، ایزد هماره بیدار 
 و نیرومند اس��ت و برای یاری کردن راس��تگویان و 
بر انداختن دروغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست. 
مه��ر از برای محافظت عهد و پیم��ان و میثاق مردم 
گماشته شده است. از این رو فرشته  فروغ و روشنایی 

نیز هست که هیچ چیز از او پوشیده نمی ماند. برای 
آنک��ه از عهده نگهبانی برآید، اهورام��زدا به او هزار 
گوش و ده هزار چشم داده است. مقام مهر در باالی 
کوه )هرا( است. آنجایی که نه روز است و نه شب. نه 
گرم اس��ت و نه سرد. نه ناخوشی و نه کثیفی. مهر از 
آنجا بر ممالک آریایی نگران است. این آرامگاه خود 
به پهنای کره زمین است یعنی مهر در همه جا حاضر 
است و با شنیدن آوای ستمدیدگان آگاه گشته به یاری 
آنان می ش��تابد. آیین مهر در دین مسیح نیز مشهود 
اس��ت. ایزد مهر در اصل به جز ایزد خورش��ید بوده 
اس��ت اما بعدها آن دو را یکی دانس��ته اند. مورخان 
یونانی مهر را به نام میترس یاد کرده اند و ذکر کرده اند 
که ایرانیان خورشید را به اسم )میترس( می ستایند. از 
این خبر پیداست که در یک قرن پیش از میالد مسیح 
آن دو با یکدیگر مخلوط شده اند. نگهبانی ماه هفتم و 

روز شانزدهم هر ماه به عهده ایزد مهر است. 
آبان 

 در اوستا آپ، در پارسی باستان آپی و در فارسی 
آب گفته می ش��ود. در اوس��تا بارها )آپ( به معنی 
فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه جا به صیغه 
جمع آمده است. نام ماه هشتم از سال خورشیدی و 
نام روز دهم از هر ماه را آبان می دانند. ایزد آبان موکل 
بر آهن اس��ت و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق 
دارد. به سبب آنکه)زو( که یکی از پادشاهان ایران بود، 
در این روز با افراس��یاب جنگ کرده، او را شکست 
داده، تعاقب کرد و از ملک خویش بیرون کرد. ایرانیان 
این روز را جش��ن می گیرند. دیگر آنکه چون مدت 
هش��ت س��ال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف 
شدند و بعضی به ملک دیگر رفتند. عاقبت در همین 
روز باران شروع به باریدن کرد و بنابراین ایرانیان این 
روز را جشن گرفتند. آفتاب در این ماه در برج عقرب 

یا کژدم قرار می گیرد. 
آذر 

  در اوس��تا آتر، آثر، در پارس��ی باس��تان آتر، در 
زبان پهل��وی آت��ر و در فارس��ی آذر می گویند. آذر 
فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگترین ایزدان است. 
آریائیان)هندوان و ایزدان( بیش از دیگر اقوام به عنصر 
آتش اهمیت می دادند. ای��زد آذر نزد هندوان، آگنی 
خولنده شده و در )ودا، کتاب کهن و مقدس هندوان( 
از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفتاب در این ماه، 

در برج قوس یا کماندار قرار می گیرد. 
دی 

  در اوس��تا داث��وش یا دادها ب��ه معنی آفریننده، 
دادار و آفری��دگار اس��ت و غالباً صف��ت اهورامزدا 
اس��ت و آن از مص��در )دا( به معن��ی دادن و آفریدن 
است. در خود اوستا صفت دثوش)دی( برای تعیین 
دهمین ماه اس��تعمال شده اس��ت. در میان سی روز 
ماه، روزهای هش��تم و پانزدهم و بیس��ت و سوم به 

دی)آفریدگار،دثوش( موس��وم است. برای اینکه سه 
روز موسوم به )دی( با هم اشتباه نشوند، نام هر یک 
را به نام روز بعد می پیوندند. مثاًل روز هشتم را )دی 
ب��از( و روز پانزدهم را )دی بمهر(و.... دی نام ملکی 
اس��ت که تدبیر امور و مصال��ح روز و ماه دی به او 

تعلق دارد. 
بهمن 

  در اوس��تا وهومن��ه، در پهل��وی وهومن و در 
فارس��ی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است 
مرک��ب از دو جزء: )وه��و( به معنی خوب و نیک و 
)مند( از ریشه  »من« به معنی منش. پس یعنی بهمنش، 
نیک اندیش، نیک نهاد. نخس��تین آفری��ده اهورامزدا 
اس��ت و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیس��نا. در عالم 
روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند 
است. انس��ان را از عقل و تدبیر بهره بخشید تا او را 
به آفری��دگار نزدیک کند. یکی از وظایف بهمن این 
است که گفتار نیک را تعلیم می دهد و از هرزه گویی 
باز می دارد. خروس که از مرغکان مقدس به ش��مار 
می رود و در س��پیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت 
را رانده، مردم را به برخاس��تن و عبادت و کش��ت و 
کار می خوان��د، ویژه بهمن اس��ت. همچنین لباس 
س��فید هم از آن وهمن است. همه جانوران سودمند 
به حمایت بهمن س��پرده شده اند و کشتار در بهمن 
روز منع ش��ده است. بنا به نوش��ته ابوریحان بیرونی 
 جانوران س��ودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند. 
بهمن اسم گیاهی است که به ویژه در جشن بهمنجه 
خ��ورده می ش��ود و در طب نیز این گی��اه معروف 

است. 
اسفند 

 دراوستا اسپنتا آرمیتی، در زبان پهلوی اسپندر 
و در فارس��ی س��پندارمذ و گاه به تخفیف سپندار 
و اس��فند گفته ش��ده که کلمه ای است مرکب از 
دو جزء: »س��پند«که صفت اس��ت به معنی پاک و 
مقدس. یا ارمئتی هم مرکب از دو جزء: اول »آرم« 
که قید اس��ت به معنی درست، شاید و به جا. دوم 
»مت��ی« از مصدر من به معنی اندیش��یدن. بنابراین 
ارمتی به معنی فروتنی، بردباری و سازگاری است 
و س��پنته آرمتی به معنی بردباری و فروتنی مقدس 
است. در پهلوی آن را خرد و کامل ترجمه کرده اند. 
سپندارمذ یکی از امشاسپندان است که مؤنث و دختر 
اهورامزدا خوانده شده است. وی موظف است که 
همواره زمین را خرم، آباد، پاک و بارور نگه دارد. 
ه��ر که به کش��ت و کار بپردازد و خاک��ی را آباد 
کند، خشنودی اس��پندارمذ را فراهم کرده است و 
آس��ایش در روی زمین س��پرده به دست اوست و 
خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شکیباست 
و مخصوصًا مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش 

است. بیدمشک گل مخصوص سپندارمذ است.

گــذری بر فلسفه نام مـاههــای ایران زمین
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باغ شاهــزاده؛ نگینی در دل کــویر 
گـردشگــری گـل در ایران 

از سوسن چلچراغ تا نیلوفر آبی

باغ ش��اهزاده ماهان کرمان یکی از نمونه باغ 
تخت های ایرانی است که از شرایط مساعد طبیعی 

ممتازترین بهره برداری را نموده است. 
ب��اغ ش��اهزاده، ماه��ان در عصر قاج��ار در 
عبدالحمی��د  فرمانفرمای��ی  ی��ازده س��اله   دوران 
می��رزا ناصرالدول��ه )1298 ه. ق ت��ا 1309 ه. ق( 
احداث ش��د که با مرگ وی س��اخت باغ ناتمام 
ماند. محل استقرار این باغ در نزدیکی مقبره »شاه 
نعمت اهلل ولی« در دامنه ارتفاعات جوپار اس��ت. 
وجود خ��اک حاصلخیز، آفت��اب الزم، وزش باد 
مالیم و نس��یم و باالخره دسترسی به آب )قنات 
تیگ��ران( امکان ایجاد باغ��ی در آن مقیاس را در 
گستره ای خشک و بی آب و علف، معجزه گونه 
فراهم ساخته اس��ت. باغ تخت شاهزاده در دامنه 
ارتفاعات جوپار به مس��احت5/5 هکتار با شکلی 
مس��تطیلی با شیبی حدود 4/6 درصد شکل گرفته 
و حصاری بلند آن را از جو نامساعد اطراف جدا 
می س��ازد. آب منبع حیات بخش این باغ از بخش 
فوقانی ب��اغ داخل می ش��ود. محورهای اصلی و 
فرعی و تخت های مس��طح از نظر ویژه ای آبیاری 
ش��ده و س��بز انبوه و کم نظیری را در چارچوب 
طرح باغ به وجود آورده اس��ت. نهر آبی که وارد 
باغ می شود در جهت طولی باغ به گونه ای توزیع 
می  ش��ود که عالوه بر آبیاری کرت ها و مس��یرها 
با اس��تفاده از شیب تند زمین که شرایط اولیه باغ 
تخت ها است  بر روی محور اصلی و میانی باغ به 
صورت نهری وسیع، آبشره ها و آبشارها به عنصر 

اصلی کیفیت بخش باغ  بدل می شود.
در دو انته��ای مح��ور اصلی، یعن��ی در برابر 
اولین تخت که بن��ای اصلی روی آن قرار دارد و 
ورودی باغ، برابر سر در خانه، دو استخر طراحی 
ش��ده  که سطح وس��یع آب، صدا و جهش آب و 
فواره  های آنها به مطبوعیت باغ می افزاید. بناهای 
ب��اغ عبارتند از کوش��ک اصلی یعنی س��کونتگاه 
دایم��ی  و یا فصلی مالک که در انتهای فوقانی باغ 
قرار دارد. س��ر در خانه در مدخل باغ به صورت 
بنایی خطی جبهه ورودی باغ را اشغال کرده و در 
دو طبقه بنا ش��ده است. طبقه فوقانی دارای اطاق 
هایی اس��ت که برای زندگی و پذیرایی پیش بینی 
شده اند. سایر بناهای خدماتی باغ از حصار اصلی 
استفاده کرده و به صورت دیواری مرکب بناهای 
مختلف خدماتی را در نقاط مناس��ب در خود جا 

داده است. 
ورودی های فرعی باغ  نیز در دو ضلع طولی 
پی��ش بینی ش��ده اند. طرح اندازی باغ ش��ازده از 
چشم اندازهای باغ  که از ویژگی های اصلی باغ  
تخت ها است به بهترین وجه استفاده کرده است. 
دید روهای ممتد در جهت طولی باغ از کوش��ک 
اصلی به سایر قسمت های باغ و بالعکس از سردر 
خان��ه غنای خاصی ب��ه زندگی در ب��اغ می دهد. 
مناظ��ر بیرونی باغ که از داخ��ل و یا از بیرون باغ 
قاب��ل رؤیت هس��تند، در نمایش تضاد دو کیفیت 
زیس��ت محیطی  باغ و خارج ب��اغ از نمونه های 
کم نظیر و منحصر به فرد باغ ش��ازده است. نظم 
درخت��کاری، انتخاب مناس��ب گیاه��ان در ایجاد 
س��ایه و یا رن��گ آمیزی متناس��ب در فصل های 
مختلف باغ ارزش های اس��تثنایی ای را برای آن 

تعریف می کند.
باغ ش��ازده ماهان در اوج واالیی و ش��ادابی 
کیفیت ه��ای طبیع��ی و مصنوعی خ��ود به خاطر 
دگرگونی ش��رایط سیاس��ی و اجتماع��ی دوران،  
برای مدتی طوالنی خالی از سکنه و متروک ماند 
و دچار آس��یب های فراوانی ش��د. خرابی های 
وارد ش��ده کلیه قسمت های باغ را در بر می گیرد. 
ویرانی ها ش��امل ویرانی بناهای اصلی و همچنین 
محوطه باز باغ می شود. یعنی باغ سازی و عناصر 
اصلی شکل دهنده باغ نیز )آبراه ها، استخرها، پیاده 
راه ها و باألخره طبیعت گیاهی باغ  نظیر درختان، 
کرت ها، بسترهای گلکاری( از این گزند در امان 
نمی مانند. باغ یک بار در س��ال 1357 خورشیدی 
 مرم��ت ش��د. همچنی��ن در زلزل��ه س��ال 1360 

آسیب هایی دید اما مرمت شد.
این باغ ب��ه دلیل ویژگی ه��ا و جذابیت های 
تاریخی و ارزش ه��ای فضایی که دارد به عنوان 
یک��ی از نمونه باغ تخت ه��ای ایرانی مورد توجه 
دوس��تداران باغ ایرانی اس��ت. ع��الوه بر این باغ 
ب��ه عن��وان فضای��ی تفرجگاه��ی، پذی��رای عده 
زیادی اس��ت که برای گذران اوق��ات فراغت از 
مناط��ق اطراف به آنجا رفته و س��اعاتی را در آن 

می گذرانند.

نظام استقرار
ب��ا توجه به اینکه باغ ش��اهزاده در دامنه کوه 
جوپار قرار گرفته، از ارتفاع 2000 متر از س��طح 
دریای آزاد برخوردار است. این باغ  در فاصله 35 
کیلومتری جنوب ش��رقی شهر کرمان و در فاصله  
ش��ش کیلومتری شهر ماهان در مسیر جاده کرمان 
� بم در نزدیکی ارتفاعات جوپار بنا ش��ده است. 
واقع ش��دن منطقه در مسیر عبوری کرمان به بم و 
در مس��یر جاده کهن ابریش��م از عواملی است که 
این محل را برای احداث یک باغ اشرافی مناسب 
می ساخته است. باغ شاهزاده به گونه ای استقرار 
یافته که حداکثر اس��تفاده از مناظ��ر بدیع داخلی 
را ب��ه صورت زیر امکان پذیر می س��ازد: در بدو 
ورود، به ویژه در طبقه فوقانی س��ردرخانه به غیر 
از دیده��ا و مناظر بیرونی ب��اغ، منظره چهارباغ و 
در جه��ت عک��س آن منظره ک��وه را امکان پذیر 
می س��ازد. این مناظر عمده یعن��ی رؤیت حرکت 
آب، حوض ها و آبش��ارها هرک��دام به نوبه خود 
تأکیدی بر محورهای عمود بر محور اصلی دارند 
و توأم با نظ��ام گیاهی مناظر بدیع داخلی را ارائه 
می دهند. باغ در بس��تر کویر در می��ان ارتفاعات 
 جوپ��ار و بل��وار ش��کل گرفته اس��ت. کوه های 
پر برف جوپار منظ��ر زیبایی در محور اصلی باغ 
ارائه می دهند که ویژگی خاص این منطقه است.

نظام فضایی
ـ رابطه باغ با فضای بیرونی

وج��ود ارتفاعات بلند رش��ته کوه های جوپار 
ب��ه ویژه منظری بس��یار جالب برای ب��اغ در این 
گس��تره فراه��م آورده اس��ت. در این بس��تر باز، 
باغ با دیوارهای نس��بتًا بلندی محصور ش��ده و با 
انبوه وی��ژه ای از درختان همچون نگینی در کویر 
خودنمایی می کند. ورودی به باغ از این گس��تره 
ب��از و فض��ای بکر کویری � از مس��یر یک چهار 
 باغ اس��ت که با درختان ب��ه ایجاد فضایی ممتد و 

جهت دار به سوی باغ هدایت می شود.
ـ سردر ورودی

س��ردر ورودی به صورت حجمی ش��فاف، 
ایجاد فضای واحدی میان این پیش فضا، چهارباغ 
و داخ��ل ب��اغ می نماید. در داخل ای��ن بنا دید به 
فضاها در دو س��وی محور اصلی باغ امکان پذیر 
بوده و فضای بیرونی با درون باغ به صورت سیال 

و در یکدیگر ادغام می شوند.
فضای داخل باغ

در بدو ورود به باغ  کل فضای باغ در راستای 
مح��ور اصل��ی و در ادامه آن و مناظ��ر ارتفاعات 
جوپار رؤیت می ش��ود. این چشم انداز طوالنی با 
حجم باال خانه در انتها بسته می  شود و با حضور 
درختان در دو جانب محور که در مواقعی از سال 
رنگ های متفاوت دارند تقویت می شود. حضور 
جریان سراسری آب در محور اصلی باغ، آبشارها 
و صدای آن به تعریف این محور کیفیت مطلوبی 
می ده��د؛ و انعکاس درختان و بنای س��ردرخانه 
و باالخانه در دو اس��تخر ب��اغ زیبایی خیره کننده 
ای��ن باغ را دوچندان می کند. نور و س��ایه نیز به 
سهم خود در این فضاس��ازی نقش مهمی را ایفا 

می کنند.
نظام فضایی زمین

باغ به خاطر اختالف س��طح حدوداً 20 متری 
در طول محور اصلی به طور مناسبی تقسیم  بندی 
شده اس��ت. این تقسیم بندی سطوح که از شیب 
طبیعی ناشی می شود ماهیت باغ تخت را تعریف 

می کند.
نظام هندسی

شکل اصلی باغ ش��اهزاده مستطیلی با نسبت 
تقریبی چهار به یک اس��ت. طول کلی داخل باغ 
407 متر و عرض آن 122 متر است. تقسیم بندی 
کل��ی باغ به صورت یک محور طولی و دو کانون 
)محوطه بنای اصلی باغ در قسمت باال و محوطه 
ورودی در قس��مت پایین( قابل تشخیص است. 
محوره��ای فرعی ب��ه صورت افق��ی و عمود بر 
مح��ور اصلی در مرز اختالف س��طح ها، کرت ها 
را که ش��مار آنها در هر طرف هش��ت اس��ت به 
وجود آورده اند. بناهای باغ به س��ه دس��ته تقسیم 
ش��ده اند: بنای اصلی در باالترین تخت قرار دارد. 
بنای سردر خانه در بخش ورودی و سایر بناهای 
خدماتی مم��اس به دیوار اصل��ی و خارج از آن 

واقع شده اند.
س��طح بنای باالخانه 487 متر مربع و س��طح 
س��ردر خان��ه 234 متر مربع و فاصل��ه این دو از 

یکدیگر 325 متر است.

نظام معماری
نظام معماری در رابطه تنگاتنگ با نظام فضایی 
و نظام هندس��ی باغ است. محدوده باغ با دیواری 
بلند و مرکب محصور ش��ده اس��ت. این دیوار با 
بناهایی ک��ه در داخل آن و یا با تصرف بخش��ی 
از وس��عت بیرونی باغ مشخص ش��ده،  باغ را از 
محیط خارج جدا می سازد. زمین آرایی تخت باغ، 
و طبقه طبقه ش��دن آن از طریق سطوح کرت ها، 
سطح باغ را آینه وار در معرض دید قرار می دهد 
و بنابرای��ن رابط��ه س��اده بین نظاره گ��ر و زمین 
مسطح به صورت غنی تری درمی آید و مشارکت 
نق��ش توپوگرافی زمین در فضای باغ را تش��دید 
می کند. جریان آب ب��ه ویژه حوض ها عالوه بر 
تأکید محورها و آب نمای سراس��ری به صورت 
آب ش��ره ها سطوح ش��فافی را بروی زمین برای 
انعکاس دیگر عناصر ارائه داده است. درخت های 
س��ایه افکن ویژگی های معم��اری فضای باغ را 
تأکید و تش��دید می کنند.س��ردر خانه از معماری 
ش��فافی برخوردار اس��ت که ام��کان رؤیت چند 
جانبه باغ را میس��ر می سازد. از جمله، منظری که 
از ارتفاع فوقانی به سمت باالخانه و پایین کوه ها 
جوپ��ار که در فصول مناس��ب پوش��یده از برف 
هس��تند رؤیت می ش��ود از یکسو و منظر دیگری 
که به س��مت مقابل ورودی ب��اغ در امتداد چهار 
باغ  تا دور دس��ت کوه های بل��وار ادامه می  یابد. 
بن��ای باالخانه طویل ترین بنای منفرد باغ اس��ت 
ک��ه عمود ب��ر محور اصلی و در انته��ای آن قرار 
گرفته و بخش پایانی محور محس��وب می شود. با 
این که در پش��ت آن قسمتی از حیاط واقع است 
اما از آنجا ک��ه حیاط مذکور اهمیت حیاط اصلی 
را ن��دارد این حجم از بنا رابطه اصلی را با حیاط 

پشتی قطع می کند.
آرایش محیط
- کف سازی

س��طوح ک��ف در ب��اغ عمدت��ًا از مخل��وط 

 

قلوه سنگ با مالت تشکیل شده است این ترکیب 
در دو مح��دوده اط��راف باالخانه و س��ردرخانه 
توسط نقوش هندس��ی تزئین می شود. از آجر در 
پله ها و حاش��یه باغچه ها استفاده شده و سنگ در 
مرز میان کرت ها با پیاده راه ها و دیگر لبه بندی ها 

وجود دارد.
مصالح

مصالح بناهای باغ عمدتًا آجر و اندود اس��ت 
که در جاهایی مانند س��ردرخانه توسط کاشی نره 
مزین شده اس��ت. بنای باالخانه کاًل اندود است. 
دیواره ب��اغ  اندود کاهگل اس��ت که در نزدیکی 
سردر خانه و باالخانه به دلیل خصوصیت فضایی 
محوطه ه��ای مذکور به ترکی��ب آجر و اندود گچ 

تبدیل می شود.
نظام کاربری ها

بازشناسی کارکردی
باغ ش��اهزاده ماهان در مقایسه با انواع باغ ها 
اعم از باغ � ش��کارگاه ها، بس��تان ها، باغ قلعه ها 
و باغ س��کونتگاهها در زمان ساخت خود )دوره  
قاجار( به عنوان فضایی سکونتگاهی و تفرجگاهی 
شکل گرفت. با توجه به وجود دو محوطه وسیع 
در جلوی باالخانه و س��ر در خانه که با نرده های 
چوبی محصور شده اند نشان می دهد که باغ عالوه 
بر سکونتگاه محلی برای پذیرایی و تشریفات نیز 

پیش بینی شده بود.
نظام آبیاری

منبع حیاتی باغ ش��ازده جریان آبهایی اس��ت 
که از کوه های اطراف سرچش��مه می گیرد. قنات 
تیگ��ران ک��ه از ارتفاعات کوه جوپار سرچش��مه 
می گی��رد منبع آب این باغ اس��ت. جریان فوق از 
مرتفع ترین س��طح وارد باغ ش��ده و نظام آبیاری 
طراحی شده باغ را به وجود می آورد. نظام آبیاری 
در باغ شازده کاًل تابع دو اصل است. یکی آبیاری 
گیاهان ب��اغ  و دوم بهره برداری از موجودیت و 
کیفیت های��ی که آب می توان��د در باغ ایجاد کند. 
بررس��ی وضع اولیه باغ  نشان می دهد که حرکت 
پلکان��ی آب در محور میانی ت��ا بیرون از باغ  نیز 
ادامه داش��ته اس��ت. این فضا در ح��ال حاضر با 
رواق هایی بازس��ازی و س��نگ فرش شده است. 
دو استخر اصلی باغ  در قسمت باال و در قسمت 
ورودی دارای فواره های��ی بوده ان��د که آب را به 
ارتف��اع  قابل مالحظه ای پ��رش می دادند. این راه 
حل کمتر در باغ های ایرانی دیده ش��ده اس��ت و 
یقینًا متأثر از شناخت باغ ها و چشمه های اروپایی 

است.

بهار تا میانه تابس��تان فص��ل اعجاب انگیزی 
برای گردشگرانی اس��ت که دیدن گل، برایشان 

بهانه خوبی برای سفر در ایران است.
گردش��گری گل در کش��ور ما جایگاهی رو 
به توس��عه دارد. چه از نظ��ر توانایی های بالقوه 
گردش��گری و چ��ه از نظ��ر گرای��ش اف��راد به 
موضوع گردش��گری گل که جزء عالئق ویژه در 
گردشگری است. ایران زیبا در چهار فصل خود 
می تواند گردشگران بسیاری را با چشم اندازهای 

طبیعی مسحور کند.
سوسن چلچراغ 

سوس��ن عروس ایران است. نخستین گیاهی 
که به عنوان اثر طبیعی به ثبت ملی رسیده است. 
سوس��ن را نایاب ترین گل ای��ران می دانند. حتی 
اگ��ر نایاب تری��ن هم نباش��د، ای��ن گل فقط در 
دو جای جهان رویش دارد.27 س��ال اس��ت که 
سوسن در ارتفاعات عمارلو در روستای داماش 
در مساحت 4 هکتار تحت حفاظت است و البته 
رویشگاه دیگری در لنکران جمهوری آذربایجان 
دارد. سوس��ن، در ماه های خرداد و اوایل تیر گل 
می کن��د و با قامت��ی بلند و به ش��کلی واژگون، 
ش��کفته می ش��ود. این گل در سال 1354 توسط 
گیاه شناسی به نام لدربوی به دولت ایران معرفی 
ش��د و در همان زمان از س��وی ش��ورای عالی 
محیط زیس��ت در زمره آثار زیس��ت محیطی به 
ثبت رس��ید. سوس��ن گیاهی از تیره لیلیوم است 
که در حال حاضر در منطقه ای حصار کشی شده 
مراقبت و محافظت می شود.گردش��گران سوسن 
چلچ��راغ را از اوایل خردادماه تا اواس��ط تیرماه 
در گیالن، شهرس��تان رودبار، روس��تای داماش 

می توانند ببینند.
الله واژگون

الله واژگ��ون بوم��ی منطقه گس��ترده ای از 
آناتولی، فالت ایران و کوهپایه های هیمالیا است. 
آن را گل اش��ک و اش��ک مریم نی��ز نامیده اند. 
گل های زنگوله ای درش��ت و ب��ه رنگ نارنجی 
مایل به قرمز دارد. این گیاه زیبا، دارویی اس��ت. 
60 گون��ه در جهان دارد که 15 گونه آن در ایران 
شناسایی شده است. این گیاه یک متر ارتفاع دارد 
ام��ا گونه ای از آن به ن��ام الله گرگانی، 50 تا 80 
سانتیمتر رشد می کند. الله گرگانی زرد کم رنگ 
اس��ت و بیش��تر در شمال ش��رقی کشور رویش 
دارد. این گیاه در نقش س��ر ستون های ساسانی 
در طاق بستان در کنار نقش پادشاه ساسانی دیده 
می ش��ود. افس��انه ها گواه برآنند که در آن زمان 
که گلوی س��یاوش با تیغ گرس��یوز آشنا می شد، 
الله واژگون ش��اهد ماجرا بود. از آن پس، س��ر 

به زیر انداخت و بر بیگناهی س��یاوش آرام آرام 
اش��ک ریخت. عالق��ه مندان به دی��دن الله های 
واژگون اوایل اردیبهش��ت تا خرداد می توانند به 
چهار محال و بختیاری، شهرستان کوهرنگ، 12 
کیلومتری ش��هر چلگرد، دشت الله های واژگون 

سفر کنند.
گل گالب

گل گالب یا گل محمدی، جاذبه پر اهمیتی 
در گردش��گری کشور است. اوایل اردیبهشت تا 
اواسط خرداد، این گل به تنهایی فرصت مناسبی 
را برای س��فر به مناطقی که به قصد گالب گیری 
از ای��ن گل، زمین های کش��اورزی را به پرورش 
ای��ن گل اختص��اص داده ان��د، به وج��ود آورده 
اس��ت. رایحه وی��ژه ای��ن گل در تمامی صنایع 
عطرسازی، دارویی، غذایی و آرایشی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اس��ت. فرم صورتی رنگ آن 
با بوته های پرپش��ت و بلندی بی��ش از یک متر 
و خارهای ریز بیش��مار روی س��اقه های جوان، 
شاخص ترین نمونه بارز این گل در ایران است. 
خاس��تگاه این گل ایران و خاورمیانه اس��ت که 
در آغاز س��ده هفده��م میالدی به هندوس��تان، 
ش��مال آفریقا، ترکیه و بلغارس��تان برده ش��د و 
سپس کاش��ت آن در تمام جهان رواج پیدا کرد. 
خاستگاه نخستین گالب نیز در سرزمین فارس و 
در کارگاه های تولید گالب در میمند و فیروزآباد 
ب��ود.گل محم��دی، در فصل به��ار در اصفهان، 
کاشان، قمصر، نیاسر و جوشقان کامو به استقبال 

گردشگران می آید.
نیلوفرآبی

الله تاالبی، گیاهی از تیره نیلوفر آبی اس��ت 
ک��ه در آب ه��ای راکد ش��مال و غرب کش��ور 
می روید. این گونه، انتش��ار بس��یار محدودی در 
س��طح جه��ان دارد و دارای ارزش بین الملل��ی 
اس��ت. گل های بس��یار ب��زرگ و زیب��ای آن به 
رنگ های س��فید و صورتی اس��ت ک��ه از اوایل 
تیرماه تا اواخر تابس��تان گل دهی دارد. برگ های 
پهن و بزرگ این گیاه محل النه گذاری پرندگان 
زیبای تاالب است. اصلی ترین محل رویش این 
گیاه در مناطق سرخانگل و سیاه کشیم در استان 
گیالن اس��ت. برگ های الله تاالبی مدور و قلبی 
ش��کل تا قطر60 س��انتیمتر، به رنگ سبز متمایل 
ب��ه آبی با کناره های کامل و گل های درش��ت به 
قطر 20 س��انتی متر با گلبرگ های صورتی رنگ 
ضخیم است.گردشگران از اوایل تیرماه تا اواخر 
تابستان در تاالب انزلی می توانند نظاره گر نیلوفر 

آبی باشند.
شقایق

شقایق نخستین گل شاخص فصل بهار است. 
در دامنه ه��ای کم ارتفاع کوهس��تانی می روید و 
اگرچه با رنگ قرمز ش��ناخته شده است اما رنگ 
زرد نیز دارد. این گیاه در برخی مناطق کشور از 

زیبایی خاصی برخوردار است.
شقایق های دشت الر و دامنه دماوند به تنهایی 
می توانن��د جاذبه گردش��گری منطقه محس��وب 
ش��وند به طوری که گردش��گر، گاه فقط به قصد 
بازدید از شقایق ها به منطقه می رود. عالقه مندان 
گل ش��قایق از اواس��ط فروردین تا اواخر خرداد 
در دامن��ه دماوند، دش��ت الر می توانند نظاره گر 

این گل باشند.

فراخ��وان ش��رکت در جش��نواره کش��وری 
ف��رش بختیاری در چهارمح��ال و بختیاری آغاز 
ش��د. به گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، رئیس 
س��ازمان بازرگان��ی چهارمح����ال و بختی��اری 
گف��ت: هنرمن��دان فرش باف سراس��ر کش��ور 
ک��ه در زمین��ه باف��ت ف��رش بختی��اری فعالیت 
 م��ی کنند می توانند در این جش��نواره ش��رکت 

کنند.
 اس��ماعیل کاویانی معرف��ی تولیدکنندگان، 
بافن��دگان و فع��االن برتر فرش بختی��اری را از 
اه��داف برگزاری این جش��نواره اع��الم کرد و 
گفت: عالقمندان برای نامنویس��ی می توانند به 
سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری به نشانی 
ش��هرکرد میدان جه��اد مجتم��ع ادارات مراجعه 
و ی��ا با ش��ماره تلف��ن 2225300-0381تماس 

حاصل کنن��د. به گفت��ه وی این جش��نواره 28 
 تیرماه در شهرس��تان بروجن برگزار می شود. در 
چهارمحال و بختیاری س��االنه 25 هزار مترمربع 
فرش بافته می ش��ود، که چالش��تر مهمترین نوع 

فرش این استان، شهرت جهانی دارد.

باستان شناس��ان ژاپنی برای نخس��تین بار با 
اس��تفاده از تصویر برداری لیزری موفق به نقشه 
ب��رداری س��ه بع��دی از تپه ه��ای تدفینی بزرگ 
این کش��ور ش��دند. به گزارش فارس،  به کمک 
دوربین های مجهز به ف��ن آوری لیزر که قدرت 
تصویر برداری با سرعت 100 هزار فریم بر ثانیه 
را دارا هس��تند، تپه های بزرگ تدفینی باس��تانی 
ژاپ��ن که طی گذش��ت قرن ها در زیر پوشش��ی 
جنگلی پنهان مانده بودند، به صورت س��ه بعدی 

نمایان شدند.
 ای��ن فن��اوری ک��ه ب��ه راحتی دسترس��ی 
دانش��مندان ب��ه مناطق باس��تانی را ب��دون وارد 

ش��دن درون مناط��ق منجر می ش��ود به صورت 
عکس های��ی هوایی که از طریق بالگرد از فضای 
 ب��االی س��ایت های باس��تانی گرفته می ش��ود به 
نقش��ه نگاری می پردازد. به گفته باستان شناسان، 
در اقدام اخیر عکس های هوایی از منطقه کوناب 
توس��ط بالگردی که در ارتفاع 500 تا 650 متری 
س��طح زمین در حال پرواز بود گرفته شد که در 
انته��ا به نمایان ش��دن تصویری مج��ازی از این 
مقبره باستانی ختم شد.کارشناسان اعالم کردند، 
این منطقه در ابتدا پوشیده از درخت بود اما اشعه 
لیزر پوشش جنگلی را از بین برد و تصویری سه 

بعدی از آثار زیرین آن را نمایان کرد.

میراث فرهنگی

ش��اید هیچ کدام از روستاهای کویری ایران 
به اندازه میمند ش��گفت انگیز نباش��ند. روستایی 
صخره ای و دس��تکند که در اس��تان کرمان، بین 
ش��هرهای ی��زد، کرمان و ش��یراز ق��رار دارد و 
ب��ه عنوان مرک��ز دهس��تان میمند از شهرس��تان 
ش��هر بابک ش��ناخته می ش��ود. این روس��تا با 
س��اختار وی��ژه ای ک��ه در معم��اری و اح��داث 
سکونتگاه های روستایی دارد، یکی از مهم ترین 
جاذبه ه��ای کویر گ��ردی ایران و جهان اس��ت 
و ب��ا چند هزار س��ال قدمت ی��ادآور روزگاری 
 اس��ت که آدم ها دل کوه را برای زیستن انتخاب 

می کردند. 
خانه ه��ای قدیم��ی روس��تا درس��ت مث��ل 
مناره هایی در دل کوه کنده ش��ده اند. خانه هایی 
عمودی از جنس س��نگ های رسوبی و سخت با 
اتاق هایی که ش��اید محکم تری��ن اتاق های دنیا 
باشند. در این خانه های مناره ای شکل، اتاق ها و 
پستوها هر کدام راهرو و ستون دارند و معماری 
روس��تایی ویژه ای را به نمایش می گذارند که در 
هیچ روس��تای دیگ��ری نمون��ه اش را نخواهید 
دی��د. ای��ن خانه ها به علت ش��یب اط��راف دره 
میمن��د در چه��ار یا پن��ج طبقه روی ه��م قرار 
گرفته اند و دامنه کوه را پوش��انده اند. خانه هایی 
ب��ا ارتفاع دو متر و وس��عتی نزدیک به 16 تا 20 
مترمربع! خانه های قدیمی روس��تا درس��ت مثل 
مناره هایی در دل کوه کنده ش��ده اند. خانه هایی 
عمودی از جنس س��نگ های رسوبی و سخت با 
 اتاق هایی که ش��اید محکم تری��ن اتاق های دنیا 

باشند.
خانه تاریک است!

تاریک  میمن����د  روس��تای   خانه ه������ای 
تاری��ک اند! آنها ن��ه روزنه ای دارن��د و نه حتی 
دودک��ش و پنجره ای! در وس��ط هر اتاق اجاقی 
کنده شده که برای گرم کردن خانه و تهیه غذا به 
کار می رود و دودهایی که در موقع روشن کردن 
اجاق ایجاد می شود تمام فضای سنگی خانه ها را 
سیاه کرده اس��ت. برپا کردن آتش و تهیه غذا در 
درون اتاق ها باعث ش��ده ت��ا بدنه داخل اتاق ها 
ایزوالسیون شده و باعث عمر بیشتر اتاق ها شود 
اما این روزها چون دیگر در خیلی از اتاقها آتشی 
روشن نمی شود، خاک سقفها به آهستگی ریزش 

پیدا کرده اند.
هر خانه س��نگی یک راهرو با شیبی تند دارد 
که به طرف بیرون کنده شده است. این راهروها 
در گویش محلی به نام »کیچه« معروف هس��تند 
که حکم هم��ان پله های ام��روزی را دارند. در 
س��مت راس��ت هر کیچه یک اطاق و در سمت 
چپ آن اتاق دیگری قرار دارد و یک اتاق هم در 
روبروی ورودی راهرو نمایان است. معموالً اتاق 
روبه رو برای نش��یمن و اتاق های دست راست 
و چپ جهت انبار و آغل حیوانات در زمس��تان 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. در برخ��ی از این 
خانه ها س��ه اتاق برای زندگی س��ه خانوار مجزا 

تعبیه شده است.
اگر به این روستا س��فر کنید، دژی می بینید 
که از دخمه هایی س��نگی س��اخته ش��ده است. 
دژی در ح��دود چهارصد مترمرب��ع با 15 اطاق 
س��نگی دایره ای شکل بدون س��قف! می گویند 
این محل، س��ردخانه میمند بوده اس��ت چرا که 
اس��تخوان م��ردگان همراه با اش��یای ارزش��مند 
دیگری در آن کش��ف ش��ده است. مسجد میمند 
هم از دیگ��ر دیدنی های این روستاس��ت که در 
فضایی مربع ش��کل با 4 ستون میانی در دل کوه 
جای گرفته و تمام قسمت های آن از سنگ است. 
قدیمی های روس��تا معتقدند که میمند به وسیله 
مردی که از س��وی خورش��ید می آید و ایران را 
 به ش��کوه قدیمی باز می گرداند، س��اخته ش��ده

است.
بر اس��اس ترجمه کتیبه های میمند، باستانیان 
معتق��د بودن��د هنگام��ی ک��ه کوه ه��ا در میمند 
ش��کاف بردارند و افس��انه های میمند به حقیقت 
بپیوندن��د، گنجینه میمند پدیدار خواهد ش��د و 
فق��ط یک نفر می توان��د به آن دس��ت پیداکند. 
همان کس��ی ک��ه از س��وی خورش��ید می آید! 
روس��تای 3هزارساله میمند تنها روستای تاریخی 
در جهان اس��ت ک��ه هنوز روابط س��نتی زندگی 
در آن جری��ان دارد و می ت��وان تعامل انس��ان و 
 طبیع��ت در هزاره دوم میالدی را به خوبی در آن 

دید.
این روس��تا هفتمین منظ��ر فرهنگی، طبیعی 
و تاریخ��ی جه��ان بود ک��ه جایزه مرک��وری را 
دریافت کرد. جایزه ملینا مرکوری جایزه ای است 
که از س��وی دولت یونان و ب��ا همکاری مجامع 
فرهنگی بین المللی مانند یونس��کو و ایکوموس 
)شواری حفاظت از بناها و محوطه های تاریخی( 
به آث��اری اهدا می ش��ود ک��ه دارای ش��رایط و 
ضواب��ط فرهنگی، طبیع��ی و تاریخی منحصر به 
فرد باش��د. روس��تای میمند در مهر ماه 1385 به 
 عنوان روس��تای نمونه ملی گردش��گری معرفی 

شد.

هزاران سال در دل کوه
کوله پشتی

فراخوان جشنواره کشوری فرش بختیاری

لیزر به کمک باستان شناسان مي آید
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ورزشی

دبیر فدراس��یون ش��نا، ش��یرجه و واترپلو گفت: 
برخی رش��ته ها در بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو 
احتمال بیش��تری برای م��دال آوری دارند و به همین 
خاطر کمیته ملی المپیک باید به این رشته ها که بیش 
از یک مدال کس��ب خواهند کرد، توجه بیشتری کند. 
امی��ر صدیقی در گفتگ��و با موج اف��زود: در بازیهای 
آس��یایی 2010 گوانگجو در مواد مختلف رش��ته شنا 
بیش از 54 مدال طال توزیع می ش��ود و احتمال مدال 
آوری کشورها نسبت به رشته های ورزشی یک مداله 
خیلی بیش��تر است. وی با اش��اره به توزیع 47 مدال 
 طال در دوومیدانی و 30 مدال طال در قایقرانی، تأکید 
کرد: رشته های ورزشی تک مداله مانند والیبال، فوتبال 
و برخی دیگر از رش��ته ها تنها برای کسب یک مدال 
مب��ارزه می کنند در صورتی که این می��زان در دیگر 
رش��ته ها خیلی متفاوت اس��ت. دبیر فدراسیون شنا، 
شیرجه و واترپلو، تصریح کرد: ایران در بازیهای آسیایی 
گوانگجو به دنبال کسب مدال بیشتر و قرار گرفتن در 
جایگاه مناسب تر در قاره کهن است، بنابراین باید به 
رشته های ورزش��ی که احتمال مدال آوری بیشتری 
دارند، توجه خاص کند تا به هدف خود برسد. وی با 
اش��اره به اینکه کشور چین با توجه به شرایط میزبانی 
و ورزش��ی حتماً قهرمان ای��ن دوره از بازیها خواهد 
ش��د، گفت: این کش��ور اکثر مدال های ورزشی را به 
دست می آورد و مبارزه ورزشکاران سایر کشورهای 
آسیایی برای کس��ب مقام دوم به بعد است. صدیقی 
در ادامه با اشاره به اینکه ورزشکاران اعزامی از سوی 
فدراسیون شنا در دو ماده از مواد شنا، شیرجه هماهنگ 
 و واترپل��و ام��کان زیادی ب��رای م��دال آوری دارند 
اف��زود: این فدراس��یون تم��ام تالش خ��ود را برای 
افتخارآفرینی انجام خواه��د داد، اما تنها تالش کافی 
نیس��ت، بلکه بای��د بودج��ه الزم برای پی��اده کردن 
برنامه های آمادگی تیم های ملی نیز به موقع در اختیار 
قرار گیرد. وی خاطرنش��ان کرد: برخی از کشورهای 
آسیایی مانند ژاپن برای یک مدال بیش از یک میلیون 
دالر س��رمایه گذاری می کنند، بنابرای��ن برای اینکه 
ورزشکاران کشورمان در مبارزه با آنان پیروز شوند، باید 
کارهای بسیار زیادی برای آنها انجام شود. شانزدهمین 
دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان ماه تا 6 آذرماه )12 تا 
27 نوامبر 2010( به میزبانی شهر گوانگژو در چین و با 
حضور 14 هزار ورزشکار، مربی و همراه از 45 کشور 
قاره کهن آسیا برگزار می شود. در بازیهای گوانگجو 
در بخش مردان 243 مدال طال، 243 مدال نقره و 321 
مدال برنز اهدا می شود و در بخش زنان نیز 148 مدال 
طال، 148 مدال نقره و 195 مدال در میان قهرمانان این 

دوره از بازی ها توزیع خواهد شد.

پژمان سلطانی 
فره��اد مجیدی مهاجم فصل گذش��ته تیم فوتبال 
اس��تقالل تهران قراردادش را برای دو سال دیگر با این 
تیم تمدید کرد. این بازیکن به گفته پرویز مظلومی در 
فصل قب��ل به همراه جان واریو و خس��رو حیدری از 
بهترین های آبی پوش��ان پایتخت بودند که رفتن جان 
واریو و حیدری به تیم فوتبال س��پاهان، ضربه روحی 
به هواداران این تیم وارد ش��د. پیش از فرهاد مجیدی، 
آرش برهانی و مجتبی جباری قرارداد خود را با استقالل 
به مدت 2 فصل دیگر تمدید کردند. استقالل تهران با 
جذب ایمان مبعلی، فرزاد آشوبی و نگه داشتن جباری 
کمربند خط میانی اش را محکم کرده اما با از دس��ت 
دادن خس��رو حیدری و هاش��م بیک زاده سمت چپ 
و راس��ت این تیم دچار مش��کل خواهد شد. باید دید 
پرویز مظلومی از چه بازیکنی به عنوان هافبک راست 
بهره می برد. ش��اید با اضافه ش��دن میالد میداودی به 
خط حمله، مجیدی به جناح راس��ت نقل مکان کند و 
جواد ش��یرزاد در س��مت چپ به بازی گرفته شود که 
 در این جناح محس��ن یوسفی و حتی مهدی امیرآبادی 
می توانند عصای دست کادر فنی استقالل باشند. حسین 
کاظمی و س��یاوش اکبرپور بازیکنان سابق آبی پوشان 
پایتخت که به تیم استیل آذین رفته اند اعتقاد دارند که 
فرهاد مجیدی حکم بازیکن ساالری را در فصل گذشته 
ایفا کرده و در کار س��رمربی و مدیرعامل وقت به طور 
محس��وس دخالت داش��ته و این دو بازیکن از مدیران 
استیل آذین قبل از اینکه مجیدی با استقالل تمدید کند 

خواهش کردند که این بازیکن را به این تیم نیاورند.

تیم والیبال بان��وان ذوب آهن در آخرین دیدار 
خود از مرحله گروهی جام باش��گاه های آسیا برابر 
نماینده کره شمالی شکست خورد، اما با این وجود 
ب��از هم ب��ه دور یک چهارم نهای��ی صعود کرد. به 
گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی باشگاه 
ذوب آه��ن، تی��م والیبال بانوان ذوب آه��ن نماینده 
کش��ورمان، در چهارمین دیدار خود مقابل نماینده 
کره شمالی قرار گرفت و این دیدار را با نتیجه 3 بر 
صفر به حریف قدرتمند شرق آسیایی واگذار کرد. 
نماینده ایران در این بازی ها در س��ه ست متوالی و 
با امتیازهای 25 بر 15، 25 بر 12 و 25 بر 11 بازی 
را به نماینده کره شمالی واگذار کرد. در این دیدار 
ش��بنم علیخانی پاس��ور اول تی��م ذوب آهن هنگام 
تمرین پیش از مس��ابقه آس��یب دید ک��ه در نتیجه 
س��رمربی تیم دست به تعویض اجباری زد و مریم 
کامیاب��ی را جایگزین وی نمود.تی��م والیبال بانوان 
ذوب آهن با سه شکست و یک پیروزی راهی دور 

بعدی رقابت های جام باشگاه های آسیا شد.

دل بوسکه: 
پاراگوئه را دست کم نمی گیریم

بکام جانشین احتمالی کاپلو

شانس هاي مدال آوري 
در چین بودجه بیشتري 

دریافت کنند

فرهاد مجیدی در استقالل 
ماندنی شد

با وجود شکست برابر نماینده 
کره شمالي؛

والیبالیست هاي بانوي 
ذوب آهن به یک چهارم 

نهایي صعود کردند

س��رمربی تیم ملی فوتب��ال آرژانتی��ن اعالم کرد 
که به بازی با آلمان فک��ر نمی کند. دیگو مارادونا در 
گفتگویی با تلویزیون کشورش ضمن بیان این مطلب 
اظهار داش��ت: آلم��ان تیم کاماًل متف��اوت با مکزیک 
اس��ت ولی ما با توجه به بازیکن��ان خوب قادریم بر 

این حریف غلبه کنیم. 
ما در بازی مقابل مکزیک در حقیقت در دیداری 
بزرگ برنده ش��دیم. می دانس��تیم وقت��ی آنها حمله 
می کنند، چگونه باید پاس��خ دهیم و فضاها را تنگ و 
محدود کنیم. به این ترتیب آرژانتین 90 دقیقه تمام بر 

حریف خود برتری داشت.
مارادونا ادامه داد، چرا باید به فکر آلمان باشم؟در اینباره بعداً فکر خواهم کرد.

مارادون��ا افزود: ما بازیکنی نداریم که خیال کند همیش��ه در ترکیب اس��ت. هری��ک از بازیکنانم 
می توانند به ترکیب وارد یا از آن خارج شوند. جوانانم به این نکته بسیار خوب واقف هستند در نتیجه 

آماده ایم برای کسب افتخار و غرور کشورمان نبرد کنیم.
ما می دانیم آلمان تیم کاماًل متفاوتی با مکزیک است. این تیم قوی تر است. بازیکنان خیلی خوبی 

داریم که بتوانیم آلمان را نیز شکست داده و باز هم صعود کنیم.
س��رمربی تیم ملی آرژانتین گفت: بدیهی احساس خوش��ایندی دارم و دلم می خواهد می توانستم 
پیراهن تیم کش��ورم را به تن کرده و وارد زمین ش��وم. خب، خیلی عالی است که یک تکه از پازل تیم 
باش��م. قباًل می گفتند که من در قالب مربی، فاقد اطالعات و ایده بازی هس��تم اما االن 4 بازی اس��ت 
که برنده شده ایم. با این حال تغییر نکرده ام و همینی که االن هستم، خواهم بود. البته برد چه به عنوان 

بازیکن و چه در قالب مربی چیزی بسیار ارزشمند است.

برخی منابع  رس��انه ای انگلیس از احتمال حضور هافبک لوس  آنجلس گاالکسی به عنوان سرمربی 
آینده تیم فوتبال این کشور خبر دادند. روزنامه اخبار جهان در گزارشی نوشت، شایعاتی اکنون مطرح 
 اس��ت که از حض��ور دیوید بکام به عنوان جانش��ین فابیو کاپلو در راس کادر فن��ی تیم ملی حکایت 

می کند.
 این روزنامه افزود: پس از نمایش ضعیف و کم فروغ در جام جهانی که با باخت سنگین 4 بر یک 
از آلمان  همراه ش��د، شایعه قطع همکاری با فابیو کاپلو، پس از دو سال همکاری مشترک قوت گرفته 
اس��ت. در عین حال برخی منابع نزدیک به اتحادیه فوتبال خبر می دهند برخی مقامات این س��ازمان 
از حضور بکام برای جانش��ینی مربی 64 س��اله حمایت پنهان دارند. این نش��ریه ادامه می دهد، به باور 
مدیران اتحادیه بکام 34 ساله در صورت برعهده گرفتن زمام امور تیم ملی، به خاطر جوانی و قدرت 
رهبری، می تواند خون تازه ای به رگ های تیم کشورش بدمد و تفکر تازه ای را در بازی این تیم ایجاد 
کن��د. این ش��ایعات در حالی به گوش می رس��د که بکام هنوز با تی��م امریکایی یک فصل دیگر برای 

بازی قرارداد دارد.

  مارادونا: 
چرا باید به بازی با آلمان فکر کنم؟

افزایش طرح های امنیتی برای فینال جام جهانی

عذرخواهی بالتر از انگلیس و مکزیک 

  فان بومل: 
امیدوارم انتقام 1974 را از آلمان بگیریم

مقامات بلندپایه آفریقای جنوبی اعالم کردند، پلیس این کشور در نظر دارد تدابیر امنیتی را در فینال 
جام جهانی امس��ال در ژوهانس��بورگ به دلیل حضور تعداد زیادی از مقامات برجسته جهانی افزایش 
ده��د. رئیس پلیس آفریقای جنوب��ی گفت: کمیته ویژه ای برای هماهنگی اقدامات امنیتی برای یازدهم 
ژوئیه )بیستم تیر( روز بازی فینال جام جهانی دو هزار و ده در ساکر سیتی تشکیل شده است. تاکنون 
23 تن از س��ران کش��ورها و هجده تن از مقامات بلندپایه از جمله بان کی مون دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد در فینال این مس��ابقات حضور می یابند. آفریقای جنوبی 44 هزار تن از نیروهای پلیس خود را 
برای تأمین امنیت مس��ابقات جام جهانی که برای اولین بار در قاره آفریقا برگزار می شود مستقر کرده 
اس��ت. فدراس��یون جهانی فوتبال )فیفا( از تدارکات امنیتی در آفریقای جنوبی تا به االن ابراز رضایت 

کرده است.

رئیس فدراس��یون بین الملل��ی فوتبال فیفا 
رس��ماً از انگلیس و مکزیک به خاطر اشتباهای 
فاح��ش داوری در جریان مرحله دوم رقابتهای 

جام جهانی 2010 عذرخواهی کرد.
سپ بالتر همچنین اعالم کرد، فیفا موضوع 
اس��تفاده از فن��اوری تصاویر ویدیوی��ی را در 
صحن��ه های مختل��ف برای کمک ب��ه داوری 
 در نشس��ت ماه آینده خود در کاردیف بررسی 

می کند.

هافبک هلند گفت: دوست دارم به بازی نهایی جام جهانی رسیده و برابر آلمان ها انتقام باخت سال 
1974 را بگیریم. مارک فان بومل افزود:  هدف هلند رس��یدن تدریجی به بازی نهایی جام اس��ت. وی 
ادامه داد: بدون هیاهو در این مس��یر حرکت می کنیم و دوس��ت دارم که در بازی نهایی، تاریخ یک بار 
دیگر تکرار شود ولی این بار برابر آلمان ها انتقام باخت 36 سال قبل را بگیریم. فان بومل که عضو تیم 
بایرن مونیخ است، گفت: پس از غلبه بر اسلوواکی بهتر است تمام توان خود را معطوف بازی با برزیل 
کنیم. ما در یک چهارم نهایی جام باید با این حریف روبه رو شویم و چاره ای نداریم جز اینکه رقیب 
 امریکای جنوبی را با تمام ستارگانش شکست دهیم و به سمت بازی پایانی حرکت کنیم. مصاف هلند 
و پرافتخارتری��ن تی��م تمام ادوار جام های جهانی روز جمعه آینده انجام خواهد ش��د. این تیم در بازی 
نهایی جام جهانی 1974 با وجود در اختیار داشتن ستارگانی همچون یوهان کرویف، 2 بر یک مغلوب 

آلمان شد و از کسب جام بازماند.

وینس��نته دل بوس��که س��رمربی تیم ملی فوتبال 
اس��پانیا تأکید کرد: تیمم، پاراگوئ��ه را در مرحله یک 
چه��ارم نهایی ج��ام جهانی 2010 آفریق��ای جنوبی 
دس��ت کم نخواهد گرفت. تیم ملی فوتبال اسپانیا تیم 
ملی فوتب��ال پرتغال را با یک گل شکس��ت داد و به 
مرحله یک چهارم نهای��ی این رقابت ها صعود کرد. 
تیم ملی فوتبال اسپانیا که قهرمان جام ملت های اروپا 
یورو 2008 است، در نیمه دوم بازی با گل دیوید و یا 
مهاجم خود مقابل پرتغال به پیروزی رسید و دل بوسکه 
از نتیجه بازی خوشحال بود. دل بوسکه گفت: این بازی 

بسیار دشوار و فشرده بود.
 دو تیم در نیمه نخس��ت، بازی برابری را از خود نش��ان دادند اما ما همیشه کنترل بازی را به دست 
می گیری��م و در نیمه دوم بازی از پرتغالی ه��ا بهتر بودیم. وی افزود: به هر حال، بازی مقابل تیم ملی 
فوتبال پرتغال، بازی دش��واری بود و حریفان ما بس��یار مس��تحکم بودند. اگر اسپانیایی ها موفق شوند 
در مرحل��ه ی��ک چهارم نهایی جام جهانی 2010 تیم ملی فوتبال پاراگوئه را شکس��ت دهند آن گاه در 
مرحله نیمه نهایی با برنده بازی تیم های ملی فوتبال آلمان و آرژانتین رو به رو خواهند شد. دل بوسکه 
گفت: ما نباید تیم ملی فوتبال پاراگوئه را دس��ت کم بگیریم و با احترام زیادی برای بازی با آنها آماده 
خواهیم ش��د. تیم ملی فوتبال پاراگوئه موفق ش��د در ضربات پنالتی تیم ملی فوتبال ژاپن را با نتیجه 5 
بر 3 مغلوب کند و به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها راه یابد. س��رمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا 
گف��ت: آنه��ا مدافعان و مهاجمان خوبی دارند و ما باید به ط��ور کامل برای پیروزی در آن بازی تمرکز 
 کنیم. وی افزود: می دانیم که پیروز شدن چقدر دشوار است و باید برای حریفان آینده خود احترام قائل

شویم.

 زاینده رود
در شماره قبلی 16 تیم راه یافته 
به مرحله یک هش��تم نهایی را مورد 
بررس��ی قرار دادی��م و از این تعداد 
8 تیم به مرحله ی��ک چهارم نهایی 
صع��ود کردند که س��هم قاره س��یاه 
فقط یک تیم، قاره سبز 3 تیم و قاره 

امریکا چهار تیم است.
ــاه  ــل )11 تیرم ــد و برزی هلن
ــاعت 18:30 ورزشگاه نلسون  س

ماندال(
هلند:

با چهار برد پ��ای به این مرحله 
گذاشت. درمرحله یک هشتم نهایی 
به مصاف تیم اسلواکی در ورزشگاه 
دوربان رفت. با شروع بازی توپ و 
میدان در اختیار شاگردان فن مارویک 
بود که آرین روبن ستاره بی چون و 
چرای نارنجی پوشان اروپا در دقیقه 
18 قفل دروازه اس��لواکی را گشود. 
در ادامه هلند به حمالت خود افزود 
اما با همین یک گل به رختکن رفت. 
در نیمه دوم اسلواکی تا حدودی از 
زیر فش��ار تیم حریف بیرون آمد اما 
نتوانس��ت دروازه هلندی ه��ا را باز 
کند تا اینکه دقیقه 84 اسنایدر دیگر 
ستاره هلندی ها دومین گل را برای 
ه��واداران این تیم ب��ه ارمغان آورد 
ای��ن پایان کار نبود و ثانیه های آخر 
این مس��ابقه یک پنالت��ی نصیب تیم 
اسلواکی ش��د و ویتک با یک ضربه 
زیبا دروازه تیم هلند را باز کرد. این 
آخرین گلی بود که اسلواکی در این 

جام به ثمر رساند.
برزیل:

مقدماتی ش��خصیت  در مرحله 
قهرمانی در این تیم دیده نمی شد. اما 
در مرحله یک هشتم نهایی شاگردان 
دونگا در ورزشگاه ژوهانسبورگ با 
ارائ��ه یک ب��ازی روان و رو به جلو 
تیم ش��یلی را با 3 گل مغلوب کرد. 
نیمه نخس��ت این مسابقه برزیلی ها 
حاکم توپ و می��دان بودند و دقیقه 
34 توس��ط ج��وآن ب��ه گل برتری 
رسیدند. 4 دقیقه از این گل نگذشته 
بود که در یک ضدحمله زردپوشان 
برزیلی ب��ه گل دوم توس��ط فابیانو 
دس��ت یافتن��د. ب��ا آغاز نیم��ه دوم 
ش��اگردان مارچلو بیلس��ا هجوم را 
آغ��از و موقعیت ه��ای فراوانی به 
روی دروازه حری��ف داش��تند که با 
هنرنمایی س��زار و مدافع��ان برزیل 
ای��ن فرصت ها تبدیل به گل نش��د 
و روبینیو با کار ترکیبی که بازیکنان 
برزیل در زمین به نمایش گذاش��تند 
گل سوم را وارد دروازه شیلی کرد و 
تالش یاران س��انچز برای رسیدن به 

گل بی فایده ماند.
ــد: حضور در ج��ام جهانی  هلن
تس��اوی،   10 ب��رد،   20( دوره   9
10 باخ��ت، 66 گل زده و 38 گل 

خورده(
ــل: حضور در جام جهانی  برزی
19 دوره )67 برد، 15 تس��اوی، 14 
گل   87 و  زده  گل   209 باخ��ت، 

خورده(
برن��ده تیم های هلن��د و برزیل 
در مرحل��ه نیم��ه نهایی ب��ه مصاف 
پی��روز دیدار اروگوئه و تیم ملی غنا 
می رون��د. این دی��دار روز پانزدهم 
تیرماه ساعت 23 در ورزشگاه کیپ تاون 

برگزار می شود.
 11( ــا  غنـــ و  ــه  اروگوئـــ
ــگاه  ورزش  23 ــاعت  س ــاه  تیرم

ژوهانسبورگ(
اروگوئه:

تیمی ک��ه در مرحل��ه مقدماتی 
کس��ی تصور نمی کرد به دور بعدی 
صعود کن��د در مرحل��ه حذفی تیم 
ک��ره جنوبی را با حس��اب 2 بر یک 
شکس��ت داد. ش��اگردان تابارس با 
توانستند  س��وارز  لوئیز  درخش��ش 
صع��ود خود به مرحل��ه یک چهارم 
نهای��ی را جش��ن بگیرن��د. در این 
ب��ازی اروگوئه که خود را شایس��ته 
حضور در این مرحله می دانست از 
همان ابتدا آهنگ ب��از کردن دروازه 
قرمزپوشان آسیایی را در سر داشت 
و هن��وز 8 دقیقه از بازی نگذش��ته 
بود که س��وارز دروازه کره ای ها را 
ب��از کرد. پس از این گل ش��اگردان 
جون��گ موی به خودش��ان آمدند و 
س��وار بر بازی ش��دند اما نتوانستند 
در این نیمه به گل تساوی برسند. با 
آغاز نیمه دوم بر حمالت کره ای ها 
افزوده شد و لی چونگ بونگ بازی 
را در دقیقه 68 به تس��اوی کش��اند. 
در ادامه، بازی از س��وی هر دو تیم 
آرام دنبال می ش��د و کره ای ها در 
فکر این بودند که پای به وقت های 
اضافه بگذارند که دقیقه 81 س��وارز 
هم خ��ودش و هم اروگوئ��ه را دو 
گل��ه کرد تا ش��اگردان جونگ موی 
وداع تلخ��ی با جام نوزدهم داش��ته 
باش��ند اما آنها می دانند که در سال 
2014 در برزی��ل حاض��ر هس��تند. 
)ب��ا بودن تیم های ایران، عربس��تان 
و بحری��ن ک��ه هیچ برنام��ه خاصی 
ب��رای ای��ن رقابت ها ندارن��د این 
تیم ها خوش��حال هستند که هر 20 
س��ال یکبار به این مسابقات راه پیدا 
می کنن��د آن هم برای ب��ازی کردن 
نه ب��رای صع��ود ک��ردن از مرحله 

مقدماتی(
غنا:

به باالترین افتخار خود در جام 
جهانی رسیده اس��ت. تا قبل از این 
غنایی ها ی��ک دوره در جام جهانی 
حضور داش��تند که ب��ه مرحله یک 
هش��تم نهایی راه یافتن��د. اما در این 
جام در جمع 8 تیم برتر جهان قرار 
گرفت��ه اند. نماینده آفریقا تیم خوب 
امریکا را با حس��اب 2 بر یک در دو 
وقت اضافه 15 دقیقه شکس��ت داد. 
در 5 دقیق��ه ابتدایی ب��ازی، بواتنگ 
دروازه امریکا را گش��ود. پس از این 
گل، امریکا قصد داشت گل خورده 
را جب��ران کند که با قدرت دوندگی 
ش��اگردان رایوواچ روبه رو ش��د و 
نتوانس��ت در نیمه نخست بازی را 
تغیی��ر دهد. با ش��روع نیم��ه دوم با 
فشاری که ش��اگردان باب بردلی به 
روی دروازه غنا ترتیب دادند، دقیقه 
62 صاح��ب یک پنالتی ش��دند که 
الن��دان داناوان بازی را به تس��اوی 
کش��اند و بازی به وقت های اضافه 
کش��یده ش��د. هنوز 3 دقیقه از نیمه 
اول وقت های اضافه نگذش��ته بود 
که آس��اموا جی��ان دروازه امریکا را 
برای دومین بار باز کرد و پس از آن 
تالش امریکا ثمری نداش��ت و آنها 
ب��ازی را به این تیم آفریقایی واگذار 

کردند.
اروگوئه: حضور در جام جهانی 
ی��ازده دوره )18 برد، 11 مس��اوی، 
15 باخ��ت، 71 گل زده و 57 گل 

خورده(
ــا: حضور در ج��ام جهانی 2  غن

دوره )4 برد، یک تساوی، 3 باخت، 
8 گل زده و 9 گل خورده(

برن��ده این دیدار بای��د با برنده 
بازی هلند و برزیل مسابقه دهد.

ــن )12 تیرماه  ــان و آرژانتی آلم
ساعت 18:30 ورزشگاه کیپ تاون(

آلمان:

اش��تباهات داوری در دی��دار با 
انگلی��س این تیم را ب��ه این مرحله 
رس��اند و آلمانه��ا با حس��اب 4 بر 
یک از س��د ش��اگردان فابی��و کاپلو 
گذش��تند. در نیمه دیدار ش��اگردان 
بواخیم لویک بازی حس��اب شده و 
رو به جلو نمایش گذاشتند و توسط 
میروسالو کلوزه و پودولسکی به گل 
رسیدند. با شروع بازی در 45 دقیقه 
دوم آبس��ون یکی از گلهای خورده 
را جبران و در ادام��ه فرانک لمپارد 
با یک ضربه زیبا دروازه ژرمن ها را 
باز کرد که داور مسابقه به اشتباه این 
گل را مردود اعالم و خشم نیمکت 
نش��ینان انگلیس را برانگیخت. پس 
از ای��ن اتفاق انگلیس��ی ها حمالت 
مضاعف��ی را روی دروازه حری��ف 
ترتیب دادند ک��ه در یک ضدحمله 
توماس مولر سومین گل آلمان را به 
ثمر رساند. یاران رونی با گل سومی 
که دریافت کردند شیرازه تیم آنها از 
هم گس��یخت و مولر باز هم از این 
ناهماهنگ��ی در خط دفاعی انگلیس 
بهره ب��رد و چهارمی��ن گل را برای 

آلمان ها به ارمغان آورد. 
آرژانتین:

در این ج��ام همه کارشناس��ان 
مدع��ی اول قهرمانی را تیم آرژانتین 
می دانن��د. ش��اگردان مارادون��ا در 
مرحله یک هش��تم نهایی با حساب 
3 بر یک بر تیم مکزیک غلبه کردند. 
آب��ی و سفیدپوش��ان آرژانتینی فقط 
برای پیروزی در طول 90 دقیقه پای 
به این دیدار گذاشتند و در 35 دقیقه 
نیمه اول با دو گل توز و هیگواین از 

حریف جلو افتادند. 
در نیم��ه  دوم هن��وز 7 دقیق��ه 
نگذش��ته ب��ود که توز ب��ا ضربه ای 
استثنایی از راه دور دومین گل خود 
و سومین گل ش��اگردان مارادونا را 
به ثمر رس��اند. بعد از آن ش��اگردان 
خاوی��ر آگی��ره دیگر چی��زی برای 
از دس��ت دادن نداش��تند و آگی��ره 
دس��ت به تعویضه��ای هجومی زد 
ت��ا اینکه هرن��ادز دقیقه 71 تک گل 
مکزیکی ها و آخرین گل آنها را در 
ای��ن جام وارد دروازه حریف کرد و 

بازی با همین نتیجه به اتمام رسید.
ای��ن نتیجه نش��ان از قدرت تیم 
آرژانتین است؛ ناصر پورمهدی یکی 
از کارشناس��ان فوتبال و س��رمربی 
فصل پیش ابومس��لم مش��هد اعتقاد 
دارد احساس��ی بودن مارادونا شاید 
کار دس��ت این تیم ده��د و مانع از 
کس��ب عنوان قهرمانی ش��ود. وی 
اضافه کرد: باید حرکات این مربی را 
جلوی دوربینهای تلویزیونی فاکتور 
گرفت و حرکات داخل رختکن این 

مربی را زیرنظر داشت.
آلمان: حض��ور در جام جهانی 
17 دوره )58 برد، 19 تس��اوی، 19 
گل   116 و  زده  گل   199 باخ��ت، 

خورده(
ج��ام  در  ــن: حض��ور  آرژانتی
جهان��ی پان��زده دوره )37 برد، 13 
تس��اوی، 19 باخت، 123 گل زده و 

75 گل خورده(

 12( ــپانیا  اس و  ــه  پاراگوئ
ــگاه  ورزش  23 ــاعت  س ــاه  تیرم

ژوهانسبورگ(
پاراگوئه:

در ی��ک مارات��ن فوتب��ال 120 
دقیق��ه ای حریف ژاپن نش��د و در 
ضرب��ات پنالت��ی ب��ا حس��اب 5 بر 
3 پی��روز ش��دند. در نیمه نخس��ت 
توپ بیش��تر در میان��ه زمین ضربه 
می خ��ورد. اما نماینده ق��اره امریکا 
در اکثر دقایق صاحب توپ و میدان 
بود. هون��دا بازیکن ژاپن از راه دور 
ضربه ای به توپ زدکه به تیرک افقی 
 دروازه ویار گل��ر پاراگوئه برخورد 

کرد. 
در 45 دقیقه دوم ژاپنی ها روی 
باز  ویژه ای  ضدحمالت، حس��اب 
کرده بودند ام��ا مهاجمان این تیم با 
بی دقت��ی موقعیت ه��ا را تبدیل به 
گل نکردن��د در این دی��دار نباید از 
خ��ط دفاعی ژاپن به رهبری ناکازاوا 
به راحتی گذش��ت که با جان و دل 
از دروازه خ��ود محافظت کردند تا 
اینکه مس��ابقه به دو وقت اضافه 15 
دقیقه رسید. در این بازی هر دو تیم 
راض��ی به ضرب��ات پنالتی بودند که 
 این دیدار به ضربات پنالتی کش��یده

شد.
 برای پاراگوئه بارتو، واریوس، 
وال��دس و کاردوزو ضرب��ات آنه��ا 
تبدیل به گل ش��د و اندو، هاس بگ 
و هون��دا ژاپن را صاحب گل کردند 
و کومانو نتوانس��ت ضرب��ه خود را 
تبدیل به گل کند و این باعث ش��د 
ک��ه پاراگوئه به مرحل��ه یک چهارم 

نهایی جام نوزدهم راه یابد.
اسپانیا:

ای��ن تیم در مقاب��ل پرتغال بازی 
یک طرفه ای را به نمایش گذاش��ت 
و نس��بت به شاگردان کارلوس کرش 
دو برابر پاس رد و بدل کردند که این 
از قدرت تکنیک یاران پویول بود. در 
نیمه نخس��ت هر دو تیم بدون گل به 
رختکن رفتند با شروع بازی در نیمه 
دوم اس��پانیا با ح��رکات داوید ویا، 
ژاوی و فرنان��دو ت��ورس حمالت 
خطرناک��ی را روی دروازه حری��ف 
ایج��اد کردند ک��ه ب��ا هنرنمایی و 
گل��ر  ادواردو  العمله��ای  عک��س 
پرتغالی ه��ا تنه��ا دقیق��ه 63 داوید 
ویا در موقعیتی مشکوک به آفساید، 
تک گل ب��ازی را به ثمر رس��اند تا 
آخرین تیم مرحله یک چهارم نهایی 

مشخص شود.
دل بوسکه تیم پاراگوئه را نسبت 
به پرتغال حریفی آسان می داند ولی 
او تأکی��د کرده که نبای��د این تیم را 
دست کم گرفت و ما با تمام بازیکنان 
 اصلی خود به مصاف این تیم خواهیم 
رف��ت. وی همچنی��ن خاطرنش��ان 
س��اخت: هم��ه بازیکنان��م مقاب��ل 
پرتغ��ال با تمام وج��ود بازی کردند 
گفت��ن  ب��رای   و حری��ف حرف��ی 

نداشت.
پاراگوئه: حضور در جام جهانی 
هش��ت دوره )8 ب��رد، 9 تس��اوی، 9 
باخت، 30 گل زده و 37 گل خورده(

اسپانیا: حضور در جام جهانی 13 
دوره )25 برد، 12 مساوی، 16 باخت، 

85 گل زده و 59 گل خورده(
برنده بازی آلم��ان و آرژانتین 16 
تیرماه ساعت 23 در ورزشگاه دوربان 
به مصاف پیروز بازی پاراگوئه و اسپانیا 

خواهد رفت.

مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 

بررسی 8 تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی

هلند- برزیل

اروگوئه- غنا 

آلمان- آرژانتین

پاراگوئه- اسپانیا

برنده
 دو دیدار

برنده
 دو دیدار

15 تیرماه - ساعت 23 
فینال - 20 تیرماه ساعت ورزشگاه کیپ تاون

23 ورزشگاه ژوهانسبورگ

رده بندی- 19 تیرماه ساعت 
23 ورزشگاه نلسون ماندال 16 تیرماه - ساعت 23 

ورزشگاه دوربان
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عکس روز

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-7866817-9   
فکس : 0311-7866099

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
31260هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
319000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

311000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10511055  دالر امریکا

1287  1283  یورو

280282 ریال عربستان

285287 درهم امارات

کالم نور
امام محمد باقر )ع(:

دعای انسان پشت سر برادر دینی اش، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است.

هفت روز بر هنر ایران و جهان چه گذشت!

هفت دقیقه تا پاییز؛ آغازی دوباره برای علیرضا امینی

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

40 °

35 °

 19 °

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

حمید حقیقت
از س��ینمای جهان خبر می رسد، امیر کاستاریکا 
فیلمس��از اهل بوس��نی به زودی فیلمب��رداری فیلم 
جدید خود را در فلس��طین اش��غالی آغاز می کند. 
فیلم جدید کاس��تاریکا »آب س��رد« نام دارد و تولید 
آن از ماه نوامبر )نیمه دوم آبان( آغاز می ش��ود. این 
فیلم با بودجه ای معادل 5/5 میلیون دالر و با سرمایه 
گذاری مش��ترک آلمان و فرانس��ه تولید می شود و 
نگاهی به دش��واریهای زندگی اعراب ساکن منطقه 
اش��غالی فلس��طین می اندازد. همچنین هیام عباس 
 بازیگر نامدار فلسطینی که در فیلم »محدوده کنترل« 
جیم جارموش نیز به نقش آفرینی پرداخته نخستین 
تجربه کارگردانی خود را با عنوان »میراث« به زودی 

جلوی دوربین می برد.
»میراث« داس��تان زندگی یک خانواده فلسطینی 
س��اکن نزدیکی مرز لبنان را روایت می کند و خود 
هیام عباس همراه با مکرم خوری بازیگر سوری در 
آن به ایفای نقش می پردازند. این پروژه اوائل س��ال 

2011 فیلمبرداری خود را آغاز می کند.
و از سینمای ایران؛ چاپ کتاب خسرو شکیبایی 
با حضور نویس��نده، جمشید مش��ایخی، همسر آن 
مرحوم و دیگر هنرمندان آغاز شد. مراسم آغاز چاپ 
کتاب خسرو شکیبایی با حضور جمشید مشایخی، 

مجید جعفری، حمیدرضا افش��ار، علیرضا رضا داد، 
سید امیر سید زاده، حبیب ایل بیگی، الهام قره خانی 
نویس��نده کتاب، بابک مانی ع��کاس پرتره کتاب و 
جمع��ی از خبرنگاران در خان��ه فرهنگ و هنر گویا 
برگزار شد و فیلم سینمایی »جدایی نادر از سیمین« 
ب��ه تهیه کنندگی و کارگردانی اصغ��ر فرهادی امروز 
پروانه ساخت گرفت و دست اخر اینکه؛ فیلم کوتاه 
داستانی»اویان« به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای 
مس��تند و تجربی و کارگردانی اسماعیل منصف، به 

بخش مسابقه جشنواره »سروینو« ایتالیا راه یافت.
و از تئاتر؛ نمایش »درخت بادام « نوش��ته عباس 
عبداهلل زاده به کارگردانی مرتضی آقاحسینی در خانه 
نمای��ش اداره برنامه های تئاتر اج��را به روی صحنه 
رفت. در این اثر نمایشی که به عنوان نمایش برگزیده 
هفتمین جش��نواره بین المللی تئات��ر رضوی معرفی 
شده حس��ین محب اهری، بیتا عباییان، عباس صفا، 
امیر کربالیی زاده و شکوفه کوشان به عنوان بازیگر 
حضور دارند. سیروس همتی به عنوان طراح صحنه و 
حمید فالحی به عنوان آهنگساز عوامل دیگر نمایش 

»درخت بادام« هستند.
و از ادبیات؛ هارپر لی نویس��نده آمریکایی رمان 
مشهور »کشتن مرغ مقلد« پس از سالها انزوای خود 
خواسته و س��کوت خود را می شکند. این نویسنده 

84 ساله به مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار کتاب 
»کش��تن مرغ مقلد«، پس از س��الها ت��ن به مصاحبه 
می دهد. این رم��ان که اولین بار در س��ال 1960 به 
چاپ رس��ید جایزه پولیتزر را نصی��ب لی کرد و از 
سوی انجمن کتابداران امریکا به  عنوان بهترین رمان 
قرن بیستم شناخته شد. تاکنون 30 میلیون نسخه از 
این کتاب در سراس��ر جهان به فروش رس��یده و به 
بیش از 40 زبان ترجمه ش��ده اس��ت. رمان »کشتن 
م��رغ مقل��د« از زبان دخت��ری به نام اس��کات فینچ 
روایت می ش��ود که دختر وکیل سفیدپوستی به نام 
اتیکاس فینچ اس��ت که دفاع از جوان سیاه پوس��تی 
به نام تام رابینس��ون را به عه��ده می گیرد. مردم این 
 شهر در رمان، مردمی خودپسند و نژادپرست معرفی 

شده اند.
در س��ال 1962 از سوی  رابرت مولیگان  با بازی 
گریگوری پک فیلمی از روی این رمان س��اخته شد 
که سه جایزه  اسکار و سه جایزه  گلدن گلوب در پی 
داش��ت و در نظرسنجی ها همواره یکی از فیلمهای 

محبوب از نظر تماشاگران شناخته شده است.
روز 11 ج��والی )20 تیر( همزمان با پنجاهمین 
سالگرد انتشار رمان »کشتن مرغ مقلد« بیش از پنجاه 
مراس��م مختلف در چندی��ن ایالت امری��کا برگزار 

می شود..

یک منتق��د گفت: در مجموع »هف��ت دقیقه تا 
 پاییز« اثری قابل تأمل است که آغ��ازی دوباره برای 
»علیرضا امینی« در س��ینمای ایران به شمار می آید تا 

بتواند در کارهای آتی، به قله های مرتفع تری برسد.
غالمعباس فاضلی مدیر مسئول سایت سینمایی 
پرده  س��ینما در گفتگو با فارس در مورد فیلم هفت 
دقیقه تا پاییز ساخته علیرضا امینی، اظهار داشت: به 
نظر من فیلم هفت دقیقه تا پاییز بیشترین موفقیت خود 
را مدیون انتخاب های هوشمندانه  کارگردان آن است. 
این مسأله ای بود که در آثار قبلی علیرضا امینی کم بود 
و امروزه این هوشمندی به کمک  وی آمده است. وی 
در ادامه افزود: ما در سینمای ایران دو دسته فیلم داریم 
که به زندگی زن و ش��وهرها می پردازند. دسته اول 
فیلم هایی هس��تند که به قبل از ازدواج می پردازند و 
گروه بعدی به فیلم های بعد از ازدواج روی می آورند. 
وی گفت: فیلم هایی که در مورد مسائل قبل از ازدواج 
است، معموالً منتهی به کمدی های سخیف و سطح 
پایین می ش��ود، اما فیلم های بعد از ازدواج فیلم های 
عمیق تری در می آیند. فاضلی تصریح کرد: یک بخش 
از موفقیت علیرضا امینی، انتخاب هوشمندانه است 
که به موضوع و مس��ائل بع��د از ازدواج می پردازد. 
ضمن این که ما چند س��الی اس��ت که در سینمای 
ایران از الگوی فاجعه دور مانده ایم اما در هفت دقیقه 
تا پاییز به وضوح مش��اهده می کنیم که خانواده ای با 
فاجعه ای دردناک مواجه می شوند و تالش می کنند از 
بحران خارج شوند که این انتخاب هوشمندانه است. 
او گف��ت: ای��ن برگ برنده ها و در کن��ار آن انتخاب 
هدی��ه تهرانی )میترا( که چند س��الی ب��ود از دنیای 
بازیگری فاصله گرفته بود، موجب ش��ده تا امینی از 
آن سرگردانی و پراکندگی چند فیلم قبلی خود رها 
ش��ود و حاال به هفت دقیقه تا پاییزی برس��د که در 

مجم��وع فیلم قابل قبولی اس��ت و در کارنامه امینی 
تا به حال بهترین فیلم کارنامه او محسوب می شود. 
این منتقد ادامه داد: علیرضا امینی قباًل در کارهایش، 
فیلم های تجربه گرا می ساخت که از جمله آن می توان 
به فیلم های: نامه های باد، دانه ه��ای ریز برف، زمان 
می ایستد، استشهادی برای خدا و... اشاره کرد که در 
مجموع فیلم های معلق��ی بوده اند. به زبان دیگر این 
نوع فیلم ها، نه به طور خاص فیلم های هنری بوده اند، 
نه فیلم های اجتماعی بوده اند و نه متعلق به سینمای 
بدنه بوده اند. وی ادامه داد: علیرضا امینی مدام در حال 
تجربه کردن بود که این تجارب چشم انداز روشنی 
برای او در برنداشت اما فیلم سینمایی هفت دقیقه تا 
پاییز اولین فیلم کارنامه او است که چشم انداز روشنی 
را برای او ترس��یم می کند و یک شروع دوباره برای 
او اس��ت که به نظر من بخش زیادی از این سهم نیز 
مرهون حضور سیدجمال ساداتیان )تهیه کننده( است 
که به این پروژه کمک شایانی کرده و سمت و سویی 
عالی بخشیده است تا فیلمساز در جهت ساخت یک 
فیلم حرفه ای حرکت کند و حاال می توان با صراحت 
اع��الم کرد که درونمایه خانوادگی فیلم هفت دقیقه 
ت��ا پایی��ز درآمده اس��ت. فاضلی در ادام��ه در مورد 

بازی های فیلم هفت دقیقه تا پاییز نیز اظهار داشت: 
در مجموع در این فیلم، ما ش��اهد بازی های خوبی 
هس��تیم. به یاد دارم زمانی که فیلم ش��وکران ساخته 
بهروز افخمی به اکران عمومی درآمد در س��کانس 
پایانی هنگامی که هدیه تهرانی در حالی  رانندگی بود 
 و اش��ک می ریخت، مردم در سینما می خندیدند، اما 
هدی��ه تهرانی )میترا( بعد از س��ال ها بازی  خوبی از 
خود به جای گذاشته است و در کنار آن حامد بهداد، 
محسن تنابنده و خاطره اس��دی هم بازی های قابل 
قبولی ارائه کرده اند. این منتقد در ادامه به ضعف های 
فیلم هفت دقیقه تا پاییز اش��اره ک��رد و افزود: اما با 
تمام تعاریفی که در باال ذکر شد، این فیلم تمام توان 
علیرضا امینی نیس��ت بلکه به عن��وان یک مقدمه و 
آغازی دوباره در کارنامه این کارگردان است، که ثابت 
می کند او روند رو به جلویی داشته و برآیند این کار 
را در کارهای آتی او مشاهده خواهیم کرد. فیلمنامه 
در حالت فعلی خیلی حالت سوگوارانه به خود گرفته 
اس��ت و به ابعاد ش��خصیتی کاراکترها نمی پردازد. 
به طور مثال می توان به هم��ان تکرار کاراکتر حامد 
بهداد )فرهاد( در نقش های قبلی اشاره کرد یا کاراکتر 
محسن تنابنده )نیما( که فاقد جذابیت است اما تکمیل 
شده این کاراکترها در تمام ابعاد را می توان در کاراکتر 
هدیه تهرانی )میترا( مش��اهده کرد. فاضلی گفت: به 
نظر من فیلم سینمایی هفت دقیقه تا پاییز باید بیشتر 
ایهام  داش��ت. کدهایی که در طول فیل��م قرار دارد، 
مخاطب را با خود همراه می کند و در نهایت قضاوت 
نهایی با خود تماشاگران است. در کنار آن در رابطه 
این دو زوج، ما ظرافتی را مشاهده نمی کنیم و اگر این 
انتخاب هوشمندانه صورت نمی گرفت، فیلم هفت 
دقیقه تا پاییز با یک کس��تینگ دیگر تبدیل به اثری 

پیش پا افتاده می شد.

وزیر ام��ور خارجه گفت: سیاس��ت خارجی 
دولت در خدمت هنر و س��ینمای کش��ور است و 
ب��ه زودی ب��ا کارگردانان و تهیه کنندگان س��ینما 
نشس��تی به منظور بررسی مس��ائل مربوط به این 

حوزه خواهیم داشت.
منوچهر متکی در گفتگو با ایرنا، در خصوص 
طراحی دیپلماس��ی در حوزه هنر و س��ینما اظهار 
داش��ت: ما در این زمینه با بعض��ی از کارگردانان 
و تهی��ه کنن��دگان ای��ن موضوع را مط��رح کرده 
ای��م. متکی اف��زود: به دنبال ایجاد خویش��اوندی 
 هس��تیم و در گام نخس��ت نشس��تی را با حضور س��ببی جدید بین دیپلماس��ی و حوزه هنر کشور 

دس��ت اندرکاران س��ینما در وزارت امور خارجه 
برگزار خواهیم کرد.

به گفت��ه وزیر امور خارجه در این نشس��ت، 
این موضوع مهم که دیپلماس��ی چگونه می تواند 
در خدمت هن��ر و همچنین هنر چگونه می تواند 
در خدم��ت دیپلماس��ی ای��ن مل��ت ب��زرگ و با 
تمدن باش��د، مورد بررس��ی و بحث و تبادل نظر 
قرار خواهد گرفت. متکی خاطرنش��ان کرد: فکر 
می کنم تصاویر این نشس��ت، فیلم بس��یار جالبی 
خواهد ش��د و زمینه تولی��د محصوالت جدید در 

عرصه سینما می شود.

حامد حقی
ای��ن هفت��ه با آلب��وم »تو راس��ت می گ��ی« به 
خوانند گ��ی: علی اصحاب��ی و آهنگس��ازی: علی 
اصحابی، حمید فرهادی، انوش��یروان تقوی، رامین 
فروغی، ش��هاب قصیوند، حمید فره��ادی، ناصر 
زینعلی و تنظیم: کوشان حداد در کنار شما هستیم. 
از دیگر عوامل این آلبوم پاپ می توان به؛ ترانه سرا: 
هادی اصحابی، حمید فرهادی، یاحا کاشانی، رامین 
فروغی، نسیم قصیوند، پویان شریعتی، ترانه مکرم، 
رحیم بایزیدی، نوازنده ها: رامین شمس )ویولن(، 
بابک سفرنژاد )ساز دهنی(، می توان اشاره داشت. فیروز ویسانلو )گیتار(، بابک یوسفی )ساکسیفون(، 

زاینده رود
این هفته با یک رمان در کنار ش��ما هس��تیم. 
بن در جه��ان )ادامه رمان فرزند پنجم(، نوش��ته 
دوری��س لس��ینگ برن��ده جای��زه نوبل اس��ت 
 ک��ه، پ��درام لعل بخ��ش آن را ترجم��ه ک��رده 

است. 
من کتاب شاهکاری است که زندگی امروزی 
بریتانیا و مفهوم انس��ان بودن را به روشنی مورد 
تأمل قرار می دهد. س��اندی بن در جهان، روایت 
ماجراهای بن لووات، ناکودک رمان فرزند پنجم 
است که به انسان های اولیه می ماند و در کودکی، 
خان��واده را ب��ه   عن��وان کانونی تجرب��ه می کند 
ک��ه تبل��ور ع��داوت، دافع��ه و کمال گرایی علیه 
اوست. حال در بزرگس��الی بن، دنیایی را تجربه 
می کند که به رغم مدرن ب��ودن، دنیایی غیرعادی 
 اس��ت: دنی��ای بی خانمان ها، بی نام و نش��ان ها و 

نا خواسته ها. 
با ذه��ن کودکان��ه ای که در پیک��ری تنومند 
و بوزینه مانن��د ج��ای گرفته اس��ت، او هم زمان 
آسیب پذیر و تهدیدکننده، قادر به اعمال خشونت 
و نیازمند تأیید و اعتماد است... لسینگ، در عین 
س��ادگی، ارزش اخالقیات انسان را به زیبایی به 

ما نشان می دهد. 
پی��ام تأثیرگذار لس��ینگ در این رمان جذاب 
و غم انگیز، نش��انگر مرز عشق و قدرت ویرانگر 
خودپرس��تی است و بیش از هر چیز دیگر، مبین 
می��ل حیوانی ما ب��رای نوعی زندگی اس��ت که 
تحت تأثیر نیازمندانی که به  خاطر نیاز به محبت، 

س��رعت ما را در زندگی کاه��ش می دهند، قرار 
نمی گیرد.

راش��ل کاسک، از ساندی اکسپرس می گوید: 
این رمان، تفس��یر کنایه آمی��ز و اثرگذار »تفاوت« 
اس��ت که به  تنهایی رمانی کامل می نماید. با این 
ح��ال، آنان که مج��ذوب فرزند پنجم ش��ده اند، 
چیز آش��نایی در این رمان می یابند که به  ش��کل 
هیجان آوری غیر منتظره اس��ت: کودک غول آسای 
آن رم��ان که عواطفی آش��نا دارد و قدرت تکلم 

یافته است. 
جون اسمیت از ساندی تایمز می گوید: بن در 
جهان، رمانی فراگیر و قدرتمند از نظر موضوعات 
انسانی و احساسی است. لسینگ، هیوالیی آفریده 
اس��ت که نه  تنها میل انسان به تعلق داشتن را به 
 نمایش می گذارد بلکه ما را وادار می کند به او عشق 

بورزیم.

زاینده رود
فیلم س��ینمایی، کاپوتی ب��ه کارگردانی: بنت 
میلر و بازی های، فیلیپ س��یمور هافمن )ترومن 
کاپوت��ی(، کاترین کینر)نل هرپرلی( وارد ش��بکه 

خانگی شد.
 این فیلم، برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد 
در اس��کار و گلدن گالب و نام��زد بهترین فیلم، 

کارگردان، فیلنامه در اسکار شده است.
 ام��ا در خالصه فیلم داریم، در س��ال 1959 
ترومن کاپوتی نویس��نده مش��هور امریکا با خبر 
کشته شدن یک خانواده 4 نفره در ایالت کوچک 
کنزاس مواجه می شود. او تصمیم می گیرد رمان 

بعدی خود را در این خصوص بنویسد، بنابراین 
ب��رای تحقیق درباره ماجرا به همراه نل همکار و 
دوست نزدیکش به این ایالت سفر می کند. پس 
از 3 ماه قاتالن که دو مرد جوان هس��تند دستگیر 
می ش��وند. ترومن در حین تحقیقات تحت تأثیر 
پ��ری یک��ی از دو مجرم زندانی ق��رار می گیرد. 
تش��ابهات س��ابقه زندگ��ی پ��ری و ترومن بیش 
از پی��ش باعث نزدیکی این دو می ش��ود. حکم 
اعدام برای هر دو مجرم صادر می ش��ود و لحظه 
 لحظ��ه زندگی ترومن که در ح��ال نگارش رمان
»خون س��رد« در مورد این ماجرا است با خود اثر 

آمیخته می شود.

نام پدر: علی       متولد: 1346/9/17        تاریخ شهادت: 1363/12/26       محل شهادت: اروند رود
فرازهایی از زندگی نامه شهید:

شهید اشکبوس نوروزی در تاریخ 1346/9/17 در روستای چلیچه دیده به جهان گشود. تحصیالت 
ابتدایی خود را در همان روس��تا پش��ت سر گذاشت. سپس با ش��روع دفاع مقدس به جبهه اعزام شد 
و در کنار س��ایر همرزمان خود به دفاع پرداخت و س��رانجام در تاریخ 1363/12/26 در اروند کنار به 

درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید اشکبوس نوروزی

موسیقی هفته

کتاب هفته

فیلم هفته

روزی بود...

رسانه

متکی:

به زودی نشستی با دست اندرکاران سینما 
خواهیم داشت

پنج داور بخش بازیگری جش��ن سینمای 
ای��ران از س��وی انجم��ن بازیگران س��ینمای 
ایران معرفی ش��دند. به گزارش مهر، داریوش 
اس��دزاده، علی دهک��ردی، حبی��ب رضایی، 
محبوبه بیات و پارسا پیروزفر به عنوان داوران 
تخصصی بخش بازیگری جشن سینمای ایران 

معرفی شدند. 
 انجم��ن بازیگران س��ینمای ایران داوران 
تخصصی خود را در بخش بازیگری به فرهاد 
توحیدی دبیر چهاردهمین جش��ن س��ینمای 
ای��ران معرفی کرد. ب��ه برگزیده ش��دگان این 
 بخش تندیس شایستگی س��ینمای ایران اهدا 

می شود.

داوران تخصصی 
بازیگری جشن خانه 
سینما معرفی شدند


