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نامه الریجانی به احمدی نژاد
قانون حضور بانک های خارجی 
در ایران ابالغ شد

استاندار اصفهان:
حوزه مشاوران جوان به یک جنبه تئوري
 خالصه نمي شود

  افتتاح حساب 
هدفمند سازي یارانه ها

در چهارمحال و بختياري
 دبي��ر كميت��ه اطالع رس��اني هدفمن��دي يارانه هاي 
چهارمح��ال و بختي��اري گفت: كار افتتاح حس��اب 
هدفمند س��ازي يارانه ها از»10 تا 16« مردادماه جاري 
در اين اس��تان آغاز شد. به گزارش فارس از شهركرد، 
داريوش رضواني در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
افراد سرپرس��ت خانوار در اين استان تا 16 مرداد ماه 
جاري مي توانند با مراجعه به سامانه الكترونيكي وزارت 
www.« رف��اه و تأمين اجتماعي به نش��اني اينترنتي
refahi.ir « نسبت به ثبت شماره حساب متمركز خود 
اقدام كنند. وي افزود: افراد سرپرست خانوار در استان 
كه فرم اطالعات اقتصادي خانوار خود را تكميل كرده و 
متقاضي دريافت يارانه هستند، بايد داراي شماره حساب 
متمركز در يكي از بانك هاي دولتي يا خصوصي استان 
باش��ند و براي ثبت اين شماره حساب می بايست به 
سايت مربوطه مراجعه كنند. رضواني تصريح كرد: افراد 
واجد شرايط دريافت يارانه نقدي كه هيچ گونه حسابی 
در بانك هاي كشور ندارند، مي توانند در ابتدا با مراجعه 
حضوري به يكي از ش��عب بانك هاي كشور حسابي 
افتتاح و س��پس شماره آن را در سامانه ثبت كنند. وي 
خاطرنشان كرد: اين حساب بانكي بايد از نوع كارت دار 
باش��د و هر نوع كارتي اعم از عابر بانك و غيره مورد 
قبول بوده ولي كارتي بهتر است كه داراي مشخصات 
سرپرست خانوار باشد. وي به نقش رسانه ها در افزايش 
سطح آگاهي و دانش مصرف كنندگان به اجراي قانون 
هدفمندسازي يارانه ها پرداخت و افزود:  مديريت افكار 
عمومي، همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي از ديگر 
وظايف رسانه ها به شمار مي آيد. دبير كميته اطالع رساني 
هدفمندي يارانه هاي چهارمحال و بختياري با قدرداني 
از مش��اركت و همكاري مردم در اجراي هر چه بهتر 
اين طرح خاطرنش��ان ك��رد: ش��ماره 9009000017 
وزارت رفاه به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي 
به س��ؤاالت مردمي در زمينه رون��د اجراي اين طرح 
و نحوه اعالم ش��ماره حساب هاي سرپرستان خانوار 
است. وي از همه مردم خواست به پايگاه هاي اينترنتي 
طرح هدفمندكردن يارانه ها مراجعه و شماره حساب و 

كدملي خود را وارد كنند.

متــرو اصفهــان در بن بست 
صفحه 2

ام��ور  وزارت  س��خنگوی 
خارجه در پاس��خ به س��ؤال 
يك خبرن��گار در خصوص 
مقام��ات  اخي��ر  اظه��ارات 
امريكايی  درباره 3  امريكايی 
بازداشتی در كشورمان گفت: 

س��ه ش��هروند امريكايی در تاريخ 9 مرداد 1388 به علت ورود غير 
قانونی به خاک ايران بازداشت شده اند. بنابراين، تخلف...

سراسری / ادامه در  صفحه 2

تخلف 3 امریکایی بازداشت شده 
محرز است

بازرگاني  س��ازمان  رئي��س 
گف��ت:  اصفه��ان  اس��تان 
مسئوليتي  بازرگاني  سازمان 
در راس��تاي تعيي��ن م��دت 
زمان ب��راي كاه��ش قيمت 
 م��رغ و مي��زان افزاي��ش آن 

ندارد. مظفر انصاري در گفتگو با فارس در اصفهان در پاس��خ به 
سؤالي مبني بر افزايش بي رويه ...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

عضو ش��وراي اسالمي شهر 
مش��كالت  گفت:  اصفه��ان 
ب��رج  ب��راي  ش��ده  ايج��اد 
جهان نما، درس بزرگي براي 
ش��وراي شهر و ش��هرداري 
اصفهان بود كه بدانند اصفهان 

تنها به مردم اين ش��هر تعلق ندارد. غالمرضا ش��يران در گفتگو با 
فارس در اصفهان با اشاره باقي ماندن...

شهرستان / ادامه در  صفحه 4

مسئوليتي در مورد تعيين زمان 
براي كاهش قيمت مرغ نداریم

جهان نما درس بزرگي براي مدیران 
شهري اصفهان بود

شماره 1724/1/ص مورخ 89/5/10 
شــرکت عمــران شــهر جـدید فوالد شهر در نظر دارد اجاره قطعه زمینی به مساحت 
5000 متر مربع را جهت استقرار پارک بادی به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط 
از طریق مزایده واگذار نماید، لذا از کلیه  عالقه مندان دعوت می گردد جهت کسب 
 اطالعات بیشتر و دریافت اسناد از تاریخ 89/5/12 لغایت 89/5/21 به پایگاه اینترنتی
 WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM و یا http://ietsmpory.ir و یا به 

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر مراجعه نمایند. 

آگهی تجدید مزایده  )اجاره( 
)نوبت اول(

شركت عمران شهر جدید فوالد شهر 

با درج یک آگهی در روزنامه زاینده رود 
صدها بار دیده شوید. 

سازمان بازرگانی روزنامه زاینده رود
تلفن های تماس: با 6284166           6284167              6284168

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی واحد خدماتی، 
اداری خود را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش برساند.

متقاضیان واجد شرایط می توانند برای کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 89/5/18 
به دفتر مرکزی شرکت واقع در شهر بهارستان خیابان الفت شرقی- خیابان 

امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن 96-6803090 تماس حاصل نمایند.

دفتر فروش
شركت عمران شهر جدید بهارستان                   

آگهی مزایده عمومی شماره 89/07
)نوبت دوم(

)هزینه درج آگهی به عهده برندگان می باشد(

م الف: 6095



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دو شنبه 11 مرداد 1389 / 21 شعبان 1431                 2Monday 2 August 2010  Monday 2 August 2010Monday 2 August 2010

رئيس س��ازمان س��نجش آموزش كش��ور 
با اع��الم اينكه حدود ي��ك ميليون و 300 
هزار نفر در آزمون كنكور امس��ال شركت 
كردند، گف��ت: 89 درصد داوطلبانی كه در 
اين آزمون ش��ركت كردند مجاز به انتخاب 
 رش��ته شدند و اس��امی آنها از امروز اعالم 

می شود. 
به گزارش واحد مركزی خبر، »محمدحسين 
س��رورالدين« در جمع خبرنگاران افزود: با 
اعالم نتايج ابتدايی كنكور امس��ال؛ كسانی 
كه مجاز به انتخاب رش��ته ش��دند تا پايان 
س��اعت اداری »15 م��رداد« فرصت دارند 
درباره رشته های مورد عالقه خود مطالعه 

كنند. 
وی ب��ا بي��ان اين ك��ه 175 ه��زار نفر در 
 كنك��ور امس��ال غايب بودند، اف��زود: همه 
عالقه مندان به ادامه تحصيل در دانشگاه های 

پي��ام ن��ور، غيرانتفاعی و ش��بانه، مجاز به 
انتخاب رشته هستند و عالقه مندان به ادامه 
تحصيل در دوره های روزانه نيز براس��اس 
 رتبه علم��ی خود، مجاز به انتخاب رش��ته 

شده اند. 
رئيس س��ازمان س��نجش با اش��اره به اين 
 ك��ه داوطلبان مج��از به انتخاب رش��ته از 
»16 ت��ا 18 م��رداد« ب��ه م��دت »3 روز« 
می توانند با مراجعه به س��ايت اين سازمان 
انتخاب رش��ته كنند، گفت: در اين سه روز 
می توانند با مراجعه مجدد به اين س��ايت، 
رش��ته يا رش��ته های مورد نظر خود را از 
فهرس��ت ك��د رش��ته های انتخاب ش��ده 
حذف كنند. س��رورالدين گفت: در اين سه 
روز به هر گونه مش��كل، س��ؤال و مس��أله 
 داوطلبان پاس��خ خواهيم داد و نتايج نهايی
پذيرفته ش��دگان كنكور امس��ال، نيمه دوم 

ش��هريور اعالم می ش��ود. وی با بيان اين 
كه؛ س��ازمان سنجش با انتش��ار ويژه نامه، 
دفترچه و راهنمايی ه��ای الزم، اطالعات 
مورد نياز برای انتخاب رش��ته را در اختيار 
داوطلب��ان ق��رار می دهد، اضاف��ه كرد: با 
اس��تفاده از اي��ن امكان��ات داوطلبان برای 
انتخاب رشته، هيچ نيازی به دريافت كمك 
از مؤسسات خصوصی ندارند و نبايد پولی 
در اي��ن زمينه پرداخت كنند. وی با اش��اره 
به ق��رار گرفت��ن دفترچه راهنمای رش��ته 
در پايگاه اطالع رس��انی س��ازمان سنجش 
گفت: 100 هزار نس��خه كت��اب »راهنمای 
انتخاب رش��ته و انتخاب آين��ده«  همراه با 
 لوح فش��رده در كتابفروشی ها توزيع شده 

است.
سرورالدين اضافه كرد: داوطلبان می توانند 
از اين كتاب برای آش��نايی با رش��ته های 

گوناگ��ون اس��تفاده كنند. رئيس س��ازمان 
س��نجش آموزش كش��ور گفت: با بررسی 
نم��ره و رتبه داوطلبان در س��ال های قبل، 
رش��ته هايی به داوطلبان امس��ال پيش��نهاد 

می شود. 
وی افزود: وي��ژه نامه راهنمای رش��ته نيز 
همراه با لوح فش��رده مرب��وط، در روزنامه 
فروش��ی ها توزي��ع می ش��ود و در پايگاه 
اطالع رسانی اين سازمان نيز قابل مشاهده 

است. 
س��رورالدين گفت: امس��ال برای نخستين 
بار تصوير پاس��خ نامه50 هزار نفر نخست، 
گروه های آزمايشی رياضی و فنی، تجربی 
و علوم انس��انی و پاس��خ نامه 10 هزار نفر 
نخست، گروه های آزمايش��ی زبان و هنر 
از »14 مرداد« در پايگاه اطالع رس��انی اين 

سازمان قرار می گيرد.

امروز؛
 اعالم نتایج كنکور

از  پ��س  هلند  ارت��ش 
4 س��ال، به مش��اركت 
خود در افغانستان پايان 
می دهد و از اين كشور 
جنگ زده عقب نش��ينی 
گ��زارش  به  می كن��د. 
فارس به نقل از ش��بكه 
خبری بی بی سی، ژنرال 
»پيت��ر ون اهم« فرمانده 
ارت��ش هلند اعالم كرد 
كه: هلند پس از 4 سال 

مش��اركت يك ه��زار و 950 نظامی خود در افغانس��تان، هم اكنون در نظر 
دارد نيروهای خود را از افغانس��تان خارج كند. وی تصريح كرد: هم اكنون 
پيشرفت های چشمگيری در بخش امنيتی واليت »اروزگان« مشاهده شده 

است. 
البته پس از عقب نشينی نيروهای هلندی از اين منطقه، هنوز اقدامات بسيار 
زي��ادی بايد در اين منطقه صورت گيرد. براس��اس اين گزارش، هم اكنون 
145 هزار نيروی خارجی تحت فرماندهی امريكا و ناتو در افغانس��تان در 
حال انجام عمليات هس��تند. مقامات هلند اعالم كردند: فرماندهی نظامی 
هلند در واليت »اروزگان« رسماً به نيروهای امريكايی و استراليايی سپرده 

 

 شد.

چوركي��ن«  »ويتال��ی 
س��فير و نماين��ده دائم 
روس��يه در سازمان ملل 
دوره ای شورای  رئيس 
امنيت ش��د. او جانشين 
همت����ای نيجري��ه ای 
اش ك��ه پي��ش از اين 
كرسی رياس��ت را در 
اختي��ار داش��ت ش��د. 
ش��ورای امنيت شامل: 
پنج عض��و دائم دارای 
ح��ق وتو و 10 عضو موقت اس��ت كه برای دوره ای دو س��اله انتخاب 
می ش��وند. آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين به عنوان پنج پيروز 
جنگ جهان��ی دوم، برای خود، حق وتو قائل هس��تند. اتريش، اوگاندا، 
بوس��نی و هرزگوين، برزيل، تركيه، گابن، ژاپن، لبنان، مكزيك و نيجريه 
نيز اعضای غيردائم شورای امنيت هستند. رياست شورای امنيت هر ماه 
 و ب��ه صورت چرخش��ی در اختيار يكی از اعضای 15 گانه ش��ورا قرار

می گيرد. 

دس��تگاههای امنيتی آلمان هم اكنون نگران گسترش هسته های خاموش 
تروريس��تی در اين كشور هستند. دسته هايی كه احتمال می رود توسط 
شهروندان آلمانی آموزش ديده در اردوگاههای القاعده، تشكيل شود. به 
گزارش ايرنا شبكه تلويزيونی العربيه گزارش داد: دفتر امور جنايی آلمان 
در اين زمينه ليستی از شهروندان آلمانی مشكوک به سفر به اردوگاهای 
آموزش��ی وابسته به القاعده در پاكستان و افغانس��تان را در اختيار دارد. 
كارشناس��ان امنيتی آلمان در اين رابطه عقي��ده دارند كه برخی از مناطق 
كوهستانی واقع در منطقه مرزی ميان پاكستان و افغانستان شاهد تأسيس 
تشكلی از رزمندگان آلمانی به ويژه در منطقه هندوكش بوده است. منابع 
امنيتی پيش بينی می كنند كه تعداد اين افراد كه بين 20 تا 30 س��ال سن 

دارند از دويست تن تجاوز نكند. 
به عقيده اين منابع، شهروندان آلمانی در سفر به پاكستان و افغانستان از 
س��فر با هواپيما احتراز می نمايند و از خودرو برای عبور از مرز استفاده 
می كنند. بسياری از آنها به تركيه می روند سپس از راههای غيرقانونی و 
با كمك قاچاقچيان وارد افغانس��تان و يا پاكستان می شوند. دستگاههای 
امنيت��ی آلمان به دليل اينكه القاعده و س��اير گروههای تروريس��تی، اين 
كش��ور را در رأس كش��ورهای هدف قرار داده است؛ در آماده باش بسر 

می برند. 
 در اي��ن رابط��ه طرح��ی ك��ه ق��رار ب��ود توس��ط اف��رادی وابس��ته به 
»هس��ته زوارلند« به منظور حمله به مراكز وابس��ته ب��ه ارتش امريكا در 
جنوب آلمان انجام ش��ود، كشف و خنثی ش��د. اين گزارش حاكيست: 
به رغم خنثی ش��دن برخی از اين عمليات تروريستی در آلمان، نگرانی 
دس��تگاههای امنيتی آلم��ان در اي��ن رابطه همچنان در حال گس��ترش 
اس��ت. اين دستگاهها از بازگش��ت برخی ش��هروندان خود از پاكستان 
و افغانس��تان ب��ه آلمان و اق��دام به اجير ك��ردن ديگران يا پيوس��تن به 
 هسته های خاموش و دست زدن به عمليات تروريستی، احساس نگرانی 

می كنند.

جمعيت كليس��اهای امريكا در واكنش به فراخوان كشيش��ی امريكايی كه 
خواستار آتش زدن قرآن ش��ده بود، به شدت در اين خصوص هشدار داد 
و اعالم كرد: اين كار، جهان مس��يحيت و اس��الم را رو در روی هم قرار 
می دهد. به گ��زارش فارس به نقل از روزنامه »الدس��تور« مصر، جمعيت 
كليس��اهای امريكا در بيانيه ای به شدت از فراخوان »تيری جونز« كشيش 
مسيحی كه خواستار آتش زدن قرآن كريم در سالروز 11سپتامبر شده بود، 
انتقاد و ابراز انزجار كرد. تيری جونز كش��يش مس��يحی و ناظر كليس��ای 
تبليغی »داف« خواستار اختصاص »روزی بين المللی برای آتش زدن قرآن« 

شد و از ديگر مذاهب خواست تا به اين رويداد بپيوندند. 
جمعيت كليساهای امريكا در بيانيه خود خواستار لغو طرح آتش زدن قرآن 
كريم ش��د و درباره خطرات نهفته در اين كار كه تنش بس��يار بزرگی ميان 
مس��يحيان و مس��لمانان جهان به وجود خواهد آورد هش��دار داد. در اين 
بيانيه همچنين آمده اس��ت كه ما همه اعضا را، به بنای روابطی براس��اس 
 همكاری و اعتماد و احترام به همسايگان خود از همه اديان فرا می خوانيم. 
تيری جونز از كشيش��ان مس��يحی، در اين فراخوان خود، دين اس��الم را 
شيطانی توصيف كرد و گفت: تمامی مسيحيان و سياستمداران بايد بايستند 
و به اس��الم »نه« بگويند. اين كش��يش امريكايی كه با هدف اسالم هراسی 
خواستار آتش زدن قرآن كريم در نهمين سالروز حمالت 11 سپتامبر شده 
ب��ود، اعالم كرد: هدف اي��ن تظاهرات و ديگر تظاهرات آن اس��ت كه به 

مسلمانان يك فرصت داده شود تا بازگردند.

سراسری

پاي��گاه خب��ری الجزي��ره )قط��ر( در 
گزارشی فاش كرد: رژيم صهيونيستی 
برای حل بحران تداوم نسل يهوديان و 
بحران جمعيتی خود، به يهودی سازی 
قباي��ل افغانس��تان و كوچاندن آنان به 
فلسطين اش��غالی، روی آورده است. 
به گ��زارش ف��ارس، ه در مقاله ای به 
نام »صنعت يهودی های افغان« به قلم 
»بش��ری االنصاری« آمده است: رژيم 
صهيونيستی برای حل مشكل و بحران 
در نسل يهوديان، دست به دامن قبايل 
بدوی در افغانس��تان شده است و در 
صدد اس��ت آنان را يه��ودی كند و به 

فلسطين اشغالی انتقال بدهد.
اي��ن پاي��گاه ب��ا ب��ه اس��تهزا گرفتن 
موجودي��ت، تاري����خ و  ه���وي��ت 
رژيم صهيونيستی نوشت: چه بدبخت 
اس��ت اي��ن دول��ت عب��ری ]رژي��م 
صهيونيس��تی[ با جغرافيای محدود و 
تاريخ س��اختگی و هويت دروغين و 
بم��ب بحران جمعيتی )ك��ه در قلبش 
كاش��ته شده( و هر لحظه آماده انفجار 
اس��ت. چني��ن اف��كار و دغدغه های 
هولناكی هميشه با دولت های مختلف 
در اسرائيل بوده و سبب شده است تا 
اس��رائيل در فكر يهودی كردن قبايل 
و س��پس كوچ دادن آنها به س��رزمين 
موعود باش��د تا بدي��ن ترتيب از يك 
س��و نياز خود به دف��اع و امنيت و از 
يك سو پاسخ گوی خطر جمعيتی، كه 
سرنوشت اس��رائيل را تهديد می كند، 

باشد.
بشيراالنصاری، افزود: در راستای همين 
اهداف، اسرائيلی ها به تاريخ سازی بر 
اس��اس افس��انه ها و نسب س��ازی در 
قبايل مختلف، كه برخی از آنان كاماًل 
با ه��م متفاوت اس��ت روی آورده اند 
س��پس طرحی را آغاز كرده اند، برای 
پيدا كردن قبايل گم ش��ده يهودی در 
روسيه، هند، اتيوپی، آسيای ميانه، گينه، 
چين، نيجريه، ژاپن، قبايل سرخ پوست 
امريكای ش��مالی و اخي��راً نيز در زير 
آواره��ا و خرابه های افغانس��تان. اين 
جستجو بر اساس آيه شماره 12 باب 
يازدهم »س��فر اش��عياء« كتاب مقدس 
)تورات( اس��ت كه می گويد: پرچمی 
برافراش��ته می ش��ود و پراكنده شدگان 
اسرائيل و تبعيدشدگان يهود از چهار 
س��وی زمين گرد هم جمع می شوند«. 
اس��رائيلی ها هر گونه كه بخواهند و با 
منافع شان سازگار باشد و هر گونه كه 
بر رژيم آنان سرپوش سياسی، دينی  يا 
قانونی بگذارد تفسير می كنند. همانطور 
كه تالش می كنند مهندس��ی ژنتيك را 
بهان��ه ای قرار  دهند برای مش��روعيت 

بخشيدن علمی به مقوله های تورات.
الجزيره نوش��ت: پ��س از آنكه طرح 
س��ازش با برخ��ی دولت ه��ای عربی 
به پاي��ان رس��يد، توجه مؤسس��ه ها 
و نهاده��ای اس��رائيل ب��ه افغانس��تان 
معطوف ش��د تا بدين صورت به قلب 
قبايل پش��تون نفوذ كنند. قبايل پشتون 
مس��لمانی كه در نوار مرزی افغانستان 

و پاكستان زندگی می كنند.
از اصالت نژاد تا نژاد ساختگی

در  ك����ه  مس��يحيت  عك��س  ب��ر 
افغانس��تان س��ابقه ای ندارد شهرهای 
بزرگ افغانس��تان مث��ل: كابل، هرات، 
قنده��ار در  ميمن��ه، غزن��ه و  بل��خ، 
طول ق��رون اخير ش��اهد اقليت های 
يهودی بوده اس��ت. اقليت يهودی در 
افغانس��تان ب��ه اندازه تاري��خ مكتوب 
اي��ن كش��ور س��ابقه دارد. مقب��ره ای 
يه��ودی در واليت غ��ور وجود دارد 
كه نوشته های آن به زمان ماقبل حمله 
مغول ب��از می گردد. مورخان پيش��ين 
مانندادريس��ی،ابن حوقل،جوزجانی، 
المقدس��ی و يعقوبی به وجود برخی 
گروه های يهودی در برخی ش��هرهای 

افغانستان اشاره كرده اند.

جوزجانی مؤلف كتاب طبقات ناصری 
)1260 م( از وج��ود اقليتی يهودی در 
منطقه غور در غرب افغانس��تان سخن 

گفته است. 
عالوه بر اي��ن ابن حوقل و ادريس��ی 
ني��ز از وجود اقليتی يه��ودی در كابل 
 س��خن گفته اند. ابن حوق��ل در كتاب 
»المس��الك و الممال��ك« از حض��ور 
گروهی يهودی در كابل ياد كرده است. 
)492-559 هجری(  ادريس��ی  سپس 
عب��ارت ابن حوق��ل را با كم��ی تغيير 
در كت��اب »نزهة المش��تاق فی اختراق 
اآلف��اق« ذكر كرده: كابل از ش��هرهای 
مجاور هند در بالد بخارستان و شهری 
جليل القدر و خوش س��اخت اس��ت... 
دژهايی مس��تحكم دارد و هيچ راهی 
ب��رای باال رفتن از آن نيس��ت. در اين 
شهر مسلمانان بسيارند و گروه هايی از 

كفار يهود در آن حضور دارند.
»حدودالعال��م«  مؤل��ف   همچني��ن 
)327 هجری( از منطقه ای كه يهودی 
نام داشت سخن گفته است: جهودان، 
ش��هری آباد و با خير و بركت اس��ت. 
اين ش��هر بر دامنه كوه واقع ش��ده و 
در خود، مقری ب��رای ملك جوزجان 
دارد. همچني��ن المقدس��ی )ق��رن 4 
 هجری( در »احسن التقاسيم« و يعقوبی 
از  )287 هج��ری( در معجم البل��دان 
شهری در افغانستان كه يهودی ناميده 

شده است سخن گفته اند.
گروهی از یک مرد

طبق اع��الم روزنامه »هرال��د تريبون« 
)ش��ماره 4 نوامب��ر 1969( اقليت های 
يهودی در اوايل قرن بيستم حدود 10 
هزا نفر می شده است كه پس از تأسيس 
اسرائيل در سال 1948 و پس از جنگ 
1967 و آت��ش زدن مس��جداالقصی 
در س��ال 1969 اقليت ه��ای يهودی با 
افغانس��تان روبه رو  مردم  حساس��يت 
ش��دند. اين موضوع س��بب مهاجرت 
ثروتمندان يهودی به ش��هر نيويورک 
امريكا و مهاجرت فقرای آنان به محله 
»بخارا« در قدس و تل آ ويو ش��د و از 
آن��ان جز 30 خانواده يه��ودی از آنان 
در افغانس��تان باق��ی نماند.به نوش��ته 
الجزيره، تع��داد يهوديان افغانی االصل 
كه اكنون در اسرائيل هستند طبق منابع 
اس��رائيلی حدود 10 هزار نفر است و 
ش��هر نيويورک فق��ط 200 خانوار از 
يهوديان افغ��ان را در خود جای داده 
است. نخس��تين كس��ی كه مهاجرت 
يهود افغان را به فلس��طين آغاز كرده 
ف��ردی به ن��ام »مال بنيامين« در س��ال 

1892 بود.
بناب��ر اين گ��زارش، يهودي��ان افغان، 
همانط��ور كه »اس��حق ب��ن زوی« از 
س��ران اوليه اسرائيل اعالم كرده است 
ويژگی های خاص خود را دارند اينان 
القاب دينی رايج ميان علمای مسلمان 
افغ��ان مانن��د مالجردش��ی، مالجان، 
مالكويي��ن و مالبنيامي��ن ب��رای خود 
استفاده می كنند. عجيب اين است كه 
اس��حق لوی كه در ژانوي��ه 2005 در 
كابل از دنيا رفت و به فلسطين منتقل 
ش��د تا در جبل زيتون دفن شود آيات 
ق��رآن را مانند حرز و دعا می نوش��ت 
و به مش��تريان افغان خود می داد. پس 
از مرگ وی »زبالن سمنتو« سخنگوی 
گروه يهودی های افغان شد. زبالن در 
كنيس��ه يهودی زندگی می كند كه 40 
سال پيش در خيابان »محالت الزهور« 
در كابل پايتخت افغانس��تان س��اخته 
ش��د و آرزو دارد ك��ه او نقطه پايانی 
تاريخ اقليت يهود در خاک افغانستان 
را ب��ه نام خود ثبت كن��د ولی آيا وی 
موف��ق می ش��ود يا اينكه صهيونيس��م 
می تواند صفحه تازه ای را رقم بزند و 
 دوباره تاريخ افس��انه ای جديدی خلق 

كند؟
ادامه دارد...

 الجزیره بررسي کرد

یهودي سازي قبایل افغان، توطئه 
پنهان و خطرناك رژیم صهيونيستي

)قسمت اول(

هلند به حضور نظامي خود در 
افغانستان پایان مي دهد

روسيه، رئيس دوره اي شوراي
 امنيت شد

دولت آلمان نگران تشدید عمليات 
تروریستي از سوي شهروندان خود

بر همكاري، اعتماد و احترام به همه ادیان تأکید شد
واكنش شدید جمعيت كليساهای 
آمریکا، به فراخوان آتش زدن قرآن

نصف النهار

متــرو اصفهــان در بن بست 

آنه��ا محرز ب��وده و بايد مانن��د هر فرد 
ديگری در برابر قانون پاس��خگو باشند. 
به گزارش واحد مرك��زی خبر، )رامين 
مهمانپرس��ت( اف��زود: س��اير اتهامات 
احتمالی مانن��د اقدام يا نيت ضد امنيتی 
آنها عليه جمهوری اسالمی ايران از طرف 
نهادهای ذيربط در دست بررسی است. 
وی تأكيد كرد: موضوع ياد ش��ده صرفًا 
امری قضايی است و در اين چارچوب 
پيگيری می شود بنابراين هرگونه تالش 
ب��رای تأثيرگ��ذاری بر پرون��ده قضايی 
نامبردگان از طريق فش��ارهای سياس��ی 
يا سناريوهای رسانه ای اخير در برخی 
ش��هرهای اروپايی هيچگونه تأثيری بر 
رويكرد مستقل قوه قضائيه در اين زمينه 

نخواهد داشت. مهمانپرست در ادامه افزود: در 
دوره بازداشت نامبردگان، تسهيالت گسترده ای 

براساس معيارهای اسالمی و مالحظات انسانی 
در اختيار نامبردگان قرار داده شده است.

دسترس��ی كنسولی س��فير س��وئيس به عنوان 

اي��ران  در  امري��كا  مناف��ع  حاف��ظ 
ب��ا  تلفن��ی  تم��اس  نامب��ردگان،   ب��ه 
خانواده هايش��ان و س��فر مادران آنها به 
ته��ران در بهترين ش��رايط رفاهی برای 
ديدار با آنها از جمله اين تسهيالت بوده 
است. سخنگوی وزارت امور خارجه در 
خصوص ارتباط بين ايرانيان بازداش��تی 
در امري��كا و 3 امريكايی بازداش��تی در 
كشورمان گفت: جمهوری اسالمی ايران 
با تأكيد بر اينكه هيچ نوع ارتباطی ميان اين 
دو موضوع وجود ندارد، خواهان اعمال 
ش��رايط انسانی و رعايت معيارهای بين 
المللی برای ايرانيان بازداشتی در امريكا 
بوده و تأكيد دارد شمار قابل توجهی از 
اين افراد با انگيزه های سياسی بازداشت 

شده اند و بايد در اسرع وقت آزاد شوند.

رئي��س مجلس ش��ورای اس��المی در نام��ه ای به 
رئي��س جمه��وری، قان��ون حض��ور بانك ه��ای 
 خارج��ی در اي��ران را ابالغ كرد. ب��ه گزارش مهر، 
دكتر علی الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی؛ 
قانون حضور بانك ه��ای خارجی در ايران را پس 
 از تصوي��ب مجل��س و تأييد ش��ورای نگهبان به 
»محمود احمدی نژاد« رئيس جمهوری، ابالغ كرده 
است. در نامه الريجانی به احمدی نژاد آمده است: 
عطف ب��ه نامه ش��ماره 43348/164546 و اجرای 
اصل 123 قانون اس��اس جمهوری اس��المی ايران، 
قان��ون الحاق يك تبصره به قانون اصالح موادی از 
قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و اجرای سياست 
های كلی اصل 44 قانون اساسی كه با عنوان اليحه 
تقديم مجلس شده بود، با تصويب مجلس و تأييد 
شورای نگهبان ابالغ می ش��ود. با ابالغ اين قانون، 

ش��رايط حضور بانك های 
خارجی در ايران تس��هيل 
می شود، همچنين با توجه 
به ارائه درخواس��ت هايی 
از س��وی خارجي��ان برای 
تأس��يس بانك و شعبه در 
ايران و تأسيس بانك های 
مشترک، از اين پس شاهد 
حضور بانك های خارجی 

در ايران خواهيم بود.
براس��اس اي��ن قان��ون در 
تأسيس بانك مشترک ايرانی 
و خارج��ی، س��هم طرف 
س��قف های  از  خارج��ی 
من��درج در م��اده 5 قانون 
اص��الح م��وادی از قانون 
برنامه چهارم توس��عه و اجرای سياست های كلی 

اصل 44 قانون اساسی مستثنی شده است. 
همچنين بر اس��اس قانون تس��هيل شرايط حضور 
بانك های خارج��ی در ايران؛ اش��خاص حقوقی 
خارجی با حداقل 51 درصد س��هام ايرانی، ايرانی 
محسوب می شوند. دولت جمهوری اسالمی ايران 
نيز تنها مجاز اس��ت با مش��اركت خارجی اقدام به 
تأس��يس بانك توس��عه ای نمايد. به گزارش مهر، 
»بهروز عليشيری« رئيس س��ازمان سرمايه گذاری 
خارج��ی با بيان اينكه  با ابالغ اي��ن قانون راه ورود 
بانك های خارجی به كشور باز شده است، گفت: 
س��ازمان س��رمايه گذاری آماده اس��ت درخواست 
بانك های خارجی به كشور را بررسی و در صورت 
احراز ش��رايط الزم، تحت قانون تشويق و حمايت 
از س��رمايه گذاری خارجی، از آنها حمايت نمايد. 

معاون وزير اقتصاد يادآور ش��د: با الحاق تبصره 5 
به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سياس��ت های كلی 
اصل 44 قانون اساسی در تأمين بانك مشترک ايرانی 
و خارجی؛ سهم طرف خارجی از سقف های اين 
ماده مس��تثنی شده است. وی با بيان اينكه براساس 
اي��ن قانون، دول��ت جمهوری اس��المی ايران تنها 
مجاز است با مش��اركت خارجی اقدام به تأسيس 
بانك های توسعه ای نمايد، افزود: براساس اين ماده 
واحده، اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و 
يك درصد سهام ايرانی، ايرانی محسوب می شوند. 
عليش��يری در خصوص مزاي��ای ورود بانك های 
خارج��ی به كش��ور ب��رای بنگاهه��ای اقتصادی 
اظهارداش��ت: ورود بانك ه��ای خارجی موجب 
افزايش كارآيی بانكداری داخلی می شود، رقابت را 
افزايش داده و با كاهش هزينه ها، س��ود را افزايش 
خواهد داد. وی در عين حال خاطرنشان كرد: ورود 
بانك های خارجی در هر كش��وری، دسترس��ی به 
 بازار س��رمايه های بين المللی را تس��هيل خواهد 

كرد. 
رئيس كل س��ازمان س��رمايه گذاری و كمك های 
اقتص��ادی و فنی ايران اف��زود: بانك های خارجی 
با توجه به مازادی ك��ه در اختيار دارند و همچنين 
دسترسی آنها به بازارهای بين المللی، منابع اعتباری 
با ثباتی را برای بخش های توليدی كش��ور، فراهم 
خواهند كرد. معاون وزير اقتصاد از كليه بانك های 
خارجی دعوت كرد برای تأسيس بانك، درخواست 
خود را جهت رس��يدگی در هيأت سرمايه گذاری 
خارجی به اين سازمان ارسال كنند. وی همچنين از 
بانك مركزی درخواست كرد تا مقررات اجرايی و 
نظارتی روان و شفاف حضور بانك های خارجی را 

تدارک و ابالغ كنند.

مهر: ط��ی آخرين اخبار به دس��ت آمده 
تعدادی از كارشناس آلمانی كه اصطالحا 
»مالک« يا »غواص« ناميده می ش��وند و 
برای تعمير »دستگاه برش TBM«مترو 
اصفهان با دس��تمزدهای بسيار باال اقدام 
ك��رده بودند. پس از 60 روز، كار خود را 
كه كمتر از 50 درصد پيشرفت داشت به 
دليل ريزش سينه ديواره تونل و همچنين 
عقب افتادن دس��تمزدها، ترک كرده و به 
كشور خود بازگشتند. در اين خصوص 
سازمان قطار شهری اصفهان اعالم كرد: 
تعدادی از متخصصين آلمانی برای تعمير 
دستگاه برش TBM به اصفهان آمده البته 
اعالم نش��د كه اين افراد از كدام شركت 
هس��تند و تا چه زمانی اين تعميرات به 
طول می انجامد. اين در حالی اس��ت كه 

اگر دستگاه برش TBM تعمير نشود، ادامه حفاری 
در اين تون��ل امكان پذير نخواهد بود و حال اينكه، 
 »Nordsitakher« اين كارشناسان آلمانی از شركت
آم��ده بودند و قرار ب��ود تا پاي��ان كار در ايران باقی 
بمانند. اما در حال حاضر تنها دو كارش��ناس آلمانی 
در اصفه��ان مانده اند كه البته به دليل ريزش س��ينه 
تونل، هيچ فعاليتی ندارند. در اين زمينه »عبدالجواد 
زعفرانی«، رئيس سازمان قطار شهری اصفهان با رد 
خبر برگشت متخصصين آلمانی به كشورشان، اعالم 
 TBM كرد: ريزش ديواره تونل در جلوی دس��تگاه

امری عادی است و می توان كار در تونل مترو را با كار 
در زير زمين، مقايسه و خطرات آنها را مشابه دانست 
و هم اكنون تمامی متخصصين آلمانی در تونل مترو 
در حال فعاليت هستند. از سوی ديگر »رستمی« كه 
در زم��ان انحراف مترو رئي��س كارگاه ميانی بوده به 
دليل ضعف عملكرد و در نتيجه مشكالت به وجود 
آمده برای شركت پيمانكار)الموت( پس از انحراف 
و ناتوانی اين شركت از حل مشكل، از سمت خود 
كنار رفت و هم اكنون »حكيم زاده« به جای رستمی 
رياس��ت كارگاه ميانی تونل شرقی را بر عهده گرفته 
است. در خصوص اين موضوع رئيس سازمان قطار 

شهری اصفهان ابراز نا آگاهی كرد و گفت: 
تغيير رئيس كارگاه ميانی مترو به سازمان 
قطار شهری اصفهان و روزنامه ها مربوط 

نيست.
ــه پل، 215 متر  ــتگاه سی و س  ایس

دورتر
ايستگاه فعلی س��ی و سه پل با 215 متر 
اختالف به سمت جنوب شهر، محل خود 
را تغيير می دهد. به گفته يكی ديگر از منابع 
آگاه، سازمان قطار شهری در حال احداث 
ايستگاه س��ی و سه پل با اختالف بسيار 
زيادی از محل فعلی اين ايستگاه است، 
البته اين تغيير ايس��تگاه بر خالف گفته 
مسئولين و طبق نظر كارشناسان مطالعات 
ترافيكی؛ تمامی طرح های مطالعاتی اين 
بخش از پروژه را بر هم خواهد زد و قطعًا 
پس از راه اندازی مترو در اين محل، ش��اهد ترافيك 
بس��يار ش��ديدی در طول روز خواهيم بود به عالوه 
اينكه مسافران بايد برای رسيدن به ايستگاه مترو سی 
و س��ه پل مسافتی بيش از 200 متر را طی كنند. وی 
افزود: از سوی ديگر تاكنون حدود 1/5 ميليارد تومان 
برای ايستگاه فعلی هزينه شده كه گويا قرار است اين 
ايستگاه تغيير كاربری دهد. رئيس سازمان قطار شهری 
اصفهان نيز در اين زمينه اظهار داشت: تغيير ايستگاه 
سی و سه پل مترو، هيچ مشكلی در مباحث مطالعاتی 

كه در اين بخش انجام شده است، ندارد. 

تخلف 3 امریکایی بازداشت شده محرز است

نامه الریجانی به احمدی نژاد
قانون حضور بانک های خارجی در ایران ابالغ شد

جهان نماایران
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جــوانـان و مــد در ایــران
پديده مد از موضوعاتی اس��ت كه همواره می تواند 
اقش��ار مختل��ف جامعه را به ش��كل های گوناگون 
تحت تأثير خود قرار دهد. البته نوع نگرش حكومت 
ب��ه اين پدي��ده اجتماعی، می تواند نق��ش آن را در 
جامعه افزايش يا كاهش دهد. حكومت اسالمی بعد 
از انق��الب با اجرای يك س��ری برنامه های خاص 
اجتماع��ی توانس��ت يك نوع نگ��رش را در جامعه 
انتش��ار دهد و بدين طريق ب��ا ايجاد ممنوعيت ها و 
محدوديت های خاص آن زم��ان در جامعه و تنبيه 
متخلفين به اش��كال گوناگون اقشار مختلف جامعه 
را به س��مت هماهنگی و تطابق با فرهنگ اسالمی و 
حكومت اسالمی بكشاند. اما به مرور زمان اين روش 
تغيير پيدا می كند و پديده مد و مدگرايی به الگوهای 
غير اسالمی )شايد بتوان گفت »غربی«( در ميان نسل 
نوجوان و جوان ايران افزايش شديدی يافت. امروز 
گرايش نس��ل جوان كش��ور، روز به روز به مدهای 
جدي��د لباس، مدل و رفتاره��ای تقليدی گروه های 
موزي��ك رپ، تكن��و، پ��اپ، راک و... هنرمندان و 
ورزش��كاران خارجی به خص��وص از نوع غربی و 
امريكايی اش افزايش بيش از حد يافته است. چنين 
گرايشاتی در گذشته بيشتر در جوانان مقيم باالی شهر 
)ثروتمند به لحاظ مالی( ديده می ش��د ولی امروزه 
بين جوانان و نوجوانان باال و پايين ش��هر، در عرصه 
يك سری تمايالت و خواست های اجتماعی و نيز 
آزادی های مدنی برای ي��ك زندگی بهتر، و آزادتر، 
وجود دارد و آنها در سال های اخير با ارتباط يكديگر 
 و تبادل امكانات، روابط گسترده ای با يكديگر برقرار 
كرده اند. نس��ل س��وم كشورمان با وس��ائلی چون: 
ماهواره، اينترنت، نوار ويدئو، نوار كاست، پوسترها، 
لباس و ش��لوار لی با مارک های مختلف، به شدت 
تح��ت تأثير تغييرات و ش��رايط جهانی ش��دن قرار 
گرفته اند و به اشكال گوناگون از خود عكس العمل 
نش��ان می دهند و چنان كه می بينيم مد در زندگی 
آن ها نقش مهم و اساس��ی ب��ازی می كند، مراجعه 
 TMF و MTV« ب��ه كانال های موس��يقی چ��ون
و...« از طري��ق آنتن ه��ای ماهواره ای به ش��دت در 
نس��ل جوان كشور رايج است. بس��يار ديده شده كه 
يك جوان كارگر ب��ا درآمد ناچيز روزانه، برای خود 
پيراه��ن يا ش��لوار مارک دار خارج��ی به قيمت 25 
هزار تومان می خرد ت��ا بلكه بدين طريق خود را با 
ش��رايط ديگر جوانان وفق دهد و در واقع يك هفته 
 حقوقش را بابت آن پيراهن يا ش��لوار پرداخت كرده 

است.
 نس��ل س��وم كش��ور لباس های دارای نوشته ها و 
مارک های معروف را می پوشند تا بلكه بدين طريق 
با اين نوع پوش��ش بتوانند خود را با شرايط موجود 
يكس��ان كرده كه در واقع آن را نوعی تجدد خواهی 
و نوگرايی به حس��اب می آورند. اي��ن روش ها و 
برخوردها به عبارتی؛ نوعی دفاع از حقوق انس��انی 
و انتخاب فردی جوانان در جامعه و اجتماع است و 
ازاين زاويه برای آنها نوعی ترقی به حساب می آيد. 
كه بايد م��ورد توجه دولتمردان و روان شناس��ان و 

جامعه شناسان قرار گيرد.

تاریخچه لباس ملی در ایران
بر اس��اس آنچه كه در »دانش نام��ه ايرانيكا« درباره 
پوش��اک ايرانيان در دوره پهلوی نوشته شده است، 
پوشاک ايرانی ها طی سال های اوليه سلسله پهلوی، 
به طور كلی شبيه پوشاک دوره قاجار بودكه اختالفات 
ميان اقوام، روس��تاها، مناطق و نيز طبقات اجتماعی 
را منعكس می ك��رد. در اواخر قرن نوزدهم ميالدی 
تالش ه��ای زيادی برای تغيير پوش��ش از س��وی 
حكومت صورت گرفت. مخصوصاً پس از انقالب 
مش��روطه كه بس��ياری از مردان به خارج سفر كرده 
بودند؛ پوش��ش اروپايی و پوش��يدن كت و شلوار، 
پاپيون و كراوات را پذيرا شدند. در 29 بهمن 1301 
مجلس اليح��ه ای را تصويب كرد كه همه كاركنان 
خدمات شهری، اعضای كابينه و نمايندگان مجلس 
را ملزم به پوش��يدن پوش��اک دوخت ايران در طول 
ساعات كار می كرد. اين دستورالعمل در اول ميزان 
1302 بنا بر حكم وزير جنگ، »س��ردار سپه« شامل 

پرسنل نظامی نيز شد.
در 4 مه��ر 1307كابينه مقرر كرد ك��ه تمام مردهای 
ايران��ی به طور يكدس��ت و به س��بك غربی لباس 
بپوشند. تن پوش های بيرونی سنتی مانند: شال ها، 
قباها، س��رداری ها و لباده ها، با كت جايگزين شد. 

ش��لوارهايی كه به طور سنتی از پارچه سياه جناغی 
ي��ا مش��ابه آن دوخته می ش��د با ش��لوار و كمربند 
 غربی جايگزين ش��دند. تم��ام كارمن��دان دولت و 
دان��ش آموزان پس��ر، كاله های لبه دار اس��توانه ای 
معروف ب��ه كاله پهلوی را به ج��ای كاله های خز 
مرس��وم و كاله ه��ای بيضوی به س��ر كردند. فقط 
روحانيون، ش��امل اس��تادان مدارس، طالب دينی و 
بزرگان ساير مذاهب به رسميت شناخته شده؛ از اين 
حك��م كه در روز اول فروردين 1308 در ش��هرها و 
يك سال بعد در دهات و مناطق روستايی اجرا شد، 

معاف بودند.
در ماه های خرداد تا تير 1313، پهلوی اول، از تركيه 
ديدن كرد و در آنج��ا عميقاً تحت تأثير برنامه های 
»كمال آتاترک« برای مدرني��زه كردن قرار گرفت. او 
مصمم شد كه ايرانی ها نيز همچون اروپايی ها لباس 
بپوشند. او در تركيه دستوری خطاب به نخست وزير 
وقت صادر كرد كه مقرر می داش��ت از آن پس تمام 
كارگران ايرانی كاله های لبه دار به سبك اروپايی بر 
س��ر بگذارند و توجيه او اين ب��ود كه لبه پهن كاله، 
كارگرانی را كه در هوای آزاد كار می كردند، از آفتاب 
سوختگی حفظ می كند. در 16 تير 1334 حكم كابينه، 
به سر گذاشتن اين كاله را برای تمام مردان اجباری 

ساخت و به اين ترتيب جای كاله پهلوی را گرفت. اين 
دستور كه به شدت اعمال می شد مقاومت های زيادی 
را خصوصاً در اس��تان ها برانگيخ��ت. در يك واقعه 
مشهور، گروهی از مسلمانان به رهبری روحانی صريح 
اللهجه ای به نام »شيخ تقی بهلول« در مسجد گوهرشاد 
مشهد گردهم نشستند كه در آنجا مورد حمله نيروهای 

امنيتی قرار گرفته و تعدادی نيز كشته شدند.
لباس زنان ایرانی

پيش از واقعه گوهر ش��اد، پهلوی اول ش��خصاً برای 
تغيي��ر لباس زنان ال��زام و اجباری اع��الم نكرده بود. 
بعضی اعضای دربار كه در خارج تحصيل كرده بودند 
با منسوخ كردن كامل حجاب موافق بوده و بر حضور 
زنان در فعاليت های اجتماعی تأكيد داشتند. يكی از 
حاميان چنين ديدگاهی، وزير وقت دربار، »عبدالحسين 
تيمورتاش« بود كه در جلس��ه كابينه در س��ال 1312 

واردات كاله زنانه از خارج را قانونی كرد.
سرانجام در سال 1314 پهلوی اول، دستور به كشف 
حجاب داد. وی نخس��تين حكم��ران منطقه بود كه 
چني��ن كاری را انج��ام می داد. آتات��رک حجاب را 
ممن��وع نكرده بود. اين عمل نيز با مقاومت و اعمال 
زور روبه رو شد. اكثريت قريب به اتفاق زنان ايرانی 
به گونه ای تربيت شده بودند كه حجاب را واجب تر 
می دانستند و معتقد بودند آشكار ساختن سر و گردن 
گناه است. وانگهی، مردان ايرانی كنار نهادن حجاب 
را آشكارا نشان بی عفتی می دانستند. از طرفی فشار 
پليس اجتناب ناپذير بود. آنها زنان را كتك می زدند، 
چادرها و روسری هايشان را كشيده و پاره می كردند 
و حتی خانه هايش��ان را به زور می گشتند. هر چند 
رفت��ه رفته مقاومت م��ردم، ب��ر زور حكومت فايق 
آمد، اما س��ه تا چهار سال آخر سلطنت پهلوی اول، 
زن ها با لباس های بلند س��اده، جوراب های كلفت 
و كاله ه��ای حصي��ری لبه په��ن، در اجتماع ظاهر 
می ش��دند. در برخی روستاها و شهرهای كوچك، 
 زنان ديگر خانه هايش��ان را ت��رک نكردند، تا آنكه 
رضا خان در ش��هريور 1320 مجبور به كناره گيری 
ش��د. در دوران پهل��وی دوم نيز بی حجابی و تقليد 
از مدهای غربی، ميان، گروه��ی از مردم ايران رواج 
داشت. تا آنكه در س��ال 1357 و با پيروزی انقالب 
اس��المی، بی حجابی برای زنان ممنوع و پوش��يدن 
لباس های ساده تر از آنچه مد غرب بود برای مردان 

به عنوان ارزش شناخته شد.
امروزه پس از گذش��ت حدود ربع ق��رن از انقالب 
اس��المی در اي��ران و رواج تكنول��وژی ارتباطات و 
راه يافتن امواج ماه��واره ای به منازل برخی ايرانيان 
)آمارهای رس��می وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نش��ان دهنده اس��تفاده ه��ر چند غير مج��از برخی 
خانواده ها از دستگاه های گيرنده امواج ماهواره ای 
اس��ت( به نظر می رس��د، دوباره آهن��گ پيروی از 
مدهای غربی مخصوصاً ميان جوانان پايتخت روندی 
صعودی يافته اس��ت. به طوری كه مسئوالن به فكر 
طرح لباس ملی افتادند. اما اينكه نتيجه اين طرح چه 
خواهد شد و چگونه از بوته آزمايش بيرون می آيد 

مسأله ای است كه نياز به گذشت زمان دارد.

ــأن و ارزش فردی در  چند نكته درمورد حفظ ش
)محیط کار(

شأن افراد در گرفتن مقام نيست، بلكه در شايستگی  
آنها در به دس��ت آوردن آن مقام خالصه می شود. 
شما به پيشرفت های تحصيلی و شغلی خود افتخار 
می كنيد و مش��تاقيد تا به عرصه چالش های جديد 
قدم بگذاريد. اين چالش ها برای شما موقعيت ها و 
آزمايشاتی را فراهم می آورند كه شخصيت و شأن 
ش��ما را در بوته آزمايش قرار خواهد داد. به خاطر 
داشته باشيد: نگه داشتن شأن شخصی در اعتماد به 
نف��س، عزت نفس و عدالت خالصه می ش��ود. در 
اين قس��مت چند نكته وجود دارد كه با استفاده از 
آنها ارزش ش��خصی و عزت نفس تان در محل كار 

هيچگاه از بين نخواهد رفت
ــتان را کارآمد  ــدون کوچک کردن خود رئیس ب

جلوه دهید: 
زمانی كه كارفرمای ش��ما ترفيع می گيرد برای شما 
دو موقعيت مختلف پيش می آيد، يكی اينكه: به شما 
اهميت نداده و برايتان خأل ايجاد كند، و ديگر اينكه: 
چون ش��ما يكی از س��رمايه های با ارزش شركت 
هستيد ش��ما را با خود به بخش جديدی كه منتقل 
ش��ده است ببرد. تنها كاری كه بايد بكنيد اين است 
كه: مطمئن ش��ويد او و ديگران از سهم بزرگی كه 
برای ش��ركت انجام می دهيد، آگاه می شوند. خود 
را در معرض ديد قرار دهيد، س��ودمند واقع شويد 
و برای قبول مس��ئوليت های جديد آماده باش��يد، 
اما به هيچوجه چاپلوس��ی نكنيد. ب��ه ندرت اتفاق 
 م��ی افتد كه يك رهبر پرقدرت اط��راف خود را با 
بله قربان گو ها پر كند. به موفقيت های خود افتخار 

كنيد و استعداد ها و توانايی هايتان را بروز دهيد.
گله و شكایت نكنید:

 اگر هميش��ه از كارفرمای خ��ود تقاضای مرخصی 
كنيد و زمانی كه به مهلت تحويل پروژه ها نزديك 
م��ی ش��ويد از او بخواهيد تا وقت بيش��تری را در 
 اختيار شما قرار دهد، او به طور حتم از شما منزجر 
می ش��ود و تأثير منفی بر روی شغل و در نتيجه بر 
روی عزت نفستان می گذارد. كسانی كه پيوسته در 
حال گله و ش��كايت كردن هس��تند، هيچگاه ترفيع 
رتبه نمی گيرند. )مديران هميشه سعی می كنند آنها 
را به ش��عبه های ديگر انتقال دهند تا از دستش��ان 
راحت شوند.( ش��ما می خواهيد رئيستان دوستتان 
باشد نه دشمنتان؛ پس سعی كنيد اسباب ناراحتی و 

رنجش او را فراهم نسازيد.
زمانی كه می خواهيد نزد او برويد، فكر كنيد و تمام 
جوان��ب گفته های خ��ود را در نظر بگيريد. ارزش 
خ��ود را با تصميم گيری های مناس��بی كه مربوط 
به حيطه كاری خودتان می ش��ود، حفظ كنيد و به 
دنبال تعريف و تمجيد بيهوده از جانب كارفرمايتان 

نباشيد.

مطمئن شوید که شرایط کاری مناسب است: 
آيا ش��ما حقوق كافی درياف��ت می كنيد، و در يك 
محيط كاری امن مش��غول به كار هس��تيد. برای به 
دس��ت آوردن حقوق خود قد علم كنيد و هيچگاه 
عزت نفس و ارزش خود را به خاطر فيش حقوقی 
تان زير پا نگذاريد. بايد به راحتی مواردی كه برايتان 
مهم اس��ت را با رئيس ت��ان در ميان بگذاريد، مثاًل: 
س��اعات فراغ��ت، كاهش س��اعات هفتگی كاری، 
كارك��ردن در خانه و فرس��تادن اطالعات از طريق 
رايانه. مدعی باشيد اما پرخاشگر نباشيد؛ و هميشه 
بر روی فوايد و مزايای كارهای خود برای ش��ركت 
تأكيد داشته باش��يد. با ارزشی كه برای كارفرمايتان 
قائل هستيد و با اتكا به عزت نفس، احتمال پذيرش 

طرح ها و پيشنهاداتتان را افزايش دهيد.
همیشه از اکثریت پیروی نكنید: 

همكاری و تشريك مساعی داشته باشيد، اما هيچگاه 
اجازه ندهيد تا ديگران از ش��ما اس��تفاده كنند. اگر 
اجازه دهيد تا همكارانتان تمام كارها را بر روی سر 
ش��ما بريزند ارزش و احترامتان پايين می آيد و در 
عوض آنها به وس��يله كاری كه شما آن را به خوبی 
انجام داده ايد افتخار كس��ب می كنند. بد نيس��ت 
گاهی اس��تقالل خود را امتحان كني��د. اگر همه از 
ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر سر خود را با كارهای 
غيركاری گرم می كنند الزم نيست كه شما هم مشابه 
آنها عمل كنيد. برای مسائل مهم مثل ايمنی در محل 
كار و حقوق و مزايا، خوب است به جمع بپيونديد، 

ام��ا عالوه بر اينكه در چنين اجتماعی ش��ركت می 
كنيد، بهتر اس��ت برای افزاي��ش درآمد با مديريت 
رودررو صحبت كنيد. اگ��ر دوربين های ايمنی در 
تمام قسمت های محل كار شما برای جلوگيری از 
تقلب نصب ش��ده و تصور می كنيد كه اين امر به 
حقوق و استقالل شما آسيب می رساند، ارزش آن 
را دارد كه در مقابل آنها بايس��تيد. پيش از اينكه به 
ديگران برای محافظت از حقوقشان بپيونديد، تمام 

جوانب كار خود را درنظر بگيريد.
اجازه ندهید تا عنوان »دلقک و یا لوده بخش« را 

به شما بدهند:
 بد نيس��ت كه در ساعات بيكاری و اوقات فراغت 
خود بخنديد و شادی كنيد اما نبايد زياده روی كنيد. 
ادب مساوی است با ارزش. خنداندن مردم در زمان 
سخنرانی و يا كنفرانس يك ويژگی شايان ذكر است 
اما اگر همكارانتان ش��ما را به عنوان دلقك و جوكر 
بشناسند، هيچ كس شما را جدی نمی گيرد و چيزی 
نمی گذرد كه عزت نفس خود را از دست خواهيد 

داد.
مشكالت شخصی را به محل کار نبرید: 

بلند صحبت كردن با تلفن در محل كار هيچ جايی 
ندارد. اگر شما جر و بحث داريد و يا برای بخشش 
از طرف كسی كه آنسوی خط تلفن است گريه زاری 
س��ر دهيد و يا او را ببوسيد، بايد آن را در خارج از 
دفتر كار و به وسيله تلفن همراه انجام دهيد. پيش از 
اينكه بخواهيد با هر يك از همكارانتان ارتباط برقرار 

كنيد به تأثيراتی كه ممكن اس��ت او بر روی مسائل 
كاری ش��ما بگذارد به دقت فكر كنيد. اگر به خاطر 
رفتارهای بدی كه با يكی از همكارانتان داشته ايد، 
ارتب��اط خود را با او قطع كرده ايد اين امر منجر به 
نابودی ش��أن و ارزش شما خواهد شد، چرا كه به 
زودی تمام كارمندان از تمام مواردی كه شما سعی 

می كنيد مخفی نگه داريد، آگاه خواهند شد.
ــاتتان را  ــود را بگیرید و احساس ــم خ جلوی خش

کنترل کنید:
 زمانی كه يكی از همكاران، كار خود را س��ر موقع 
انجام ندهد و تأثير آن مس��تقيماً بر روی بازده شما 
تأثير بگذارد، طبيعی است كه شما ناراحت، رنجيده 
و عصبانی ش��ويد. اما نحوه برخورد شما با قضيه، 
ميزان ادراک ش��ما را برای سايرين روشن می كند. 
اگر انسان كم طاقتی هستيد بايد مراقب باشيد كه در 
زمان عصبانيت حركت ناشايستی از شما سرنزند. با 
كنترل احساس��ات، ارزش و شأن خود را باال ببريد. 
اگر چيزی بگوييد و يا حركتی انجام دهيد كه نبايد 
اعمال می ش��د، س��ريعاً برای نج��ات آبروی خود 

عذرخواهی كنيد.
مراقب آزار و اذیت ها باشید:

 خط مشی و سياست های شركت را به دقت بررسی 
كنيد. اگر همواره از طريق يكی از همكارانتان تحقير 
می ش��ويد و يا يكی از كارمندان ارتباط نامناس��ب 
جنس��ی با ارباب رجوع برقرار م��ی كند، اعتراض 

كنيد. درست مثل قلدری كردن در حياط مدرسه.
ــود را در مدیریت اثبات  ــی خ ــت و توانای خالقی

کنید:
 ابت��كار و ن��وآوری به عن��وان رمز تج��ارت آينده 
محس��وب می شود. در حين انجام كارهای روزمره 
دي��د خود را بر روی تصاوير بزرگتر معطوف كنيد. 
هميشه از فعاليت ها و تغييرات رقيبان مطلع باشيد. 
اگر براس��اس غريزه و درک شغلی خود عمل كنيد، 
هميشه رضايت شغلی بيشتری كسب كرده و اعتماد 
به نفس��تان افزايش پيدا خواهد كرد. دانش خود را 
افزايش داده و از استعدادها و خالقيت های خود در 

زمينه رشد شركت بهره بگيريد.
ارزش های خود را زیر پا نگذارید: 

مسئوليت رفتار هر كس به عهده خودش می باشد. 
اگر از ش��ما خواسته ش��د كه يك كار غيرقانونی و 
يا غيراخالقی انج��ام دهيد ب��ر روی تأثيرات دراز 
م��دت آن فكر كنيد. رفتاری موقر، با احترام و معزز 
به همراه درس��تی و غرور از خود نشان دهيد. برای 
اينكه به شأن شما آسيبی وارد نيايد بايد در يك آينه 
به خود نگاه كنيد و مطمئن شويد كه از روی وجدان 
كار می كنيد و از انجام هر چه در حد توانتان باشد 
كوتاهی نمی كنيد. اگر اين موارد را رعايت كنيد در 
پاي��ان هر روز، حس رضاي��ت و موفقيت در انجام 

كارها به شما دست خواهد داد.

لباسها با رنگ خود سخن مي گویند
از آن جاي��ي ك��ه رنگ ه��ا در دنياي م��د و لباس 
اهميت خاصي داشته و معاني گوناگوني را انتقال 
مي دهند، طراحان در به كار ب��ردن آنها همواره از 
خ��ود توجه ويژه اي نش��ان می دهن��د و به دنبال 
آن، اث��رات متفاوتي بر خلق و خ��وي افراد باقي 
مي گذارن��د. ب��ه گفته »نورم��ا كامال��ي«، يكي از 
طراحان مد: »به طور  كلي س��ياه، رنگي برگزيده و 
ممتاز اس��ت، اما امروزه كاربرد كمتري داش��ته و 
بيشتر در مراسم عزاداري به كار برده مي شود. در 
صنعت مد، رنگ س��ياه رنگي است كه در بروز يا 
تش��ديد حالت افسردگي و غم دخالت دارد.« اين 
در حالي  اس��ت كه »دكتر جوديت واترز«، اس��تاد 
روان شناسي دانشگاه فرلي ديكنسون معتقد است: 
»رنگ هاي روش��ن باعث افزايش روحيه و ايجاد 
حالت ش��ادابي، به ويژه پس از روزهاي غمگين 

زمستان مي شود.«
از طرفي م��ردم بيش 
از آن كه به حرف هاي 
ش��ما توج��ه داش��ته 
باش��ند به لباس��ي كه 
دق��ت   پ��وش��يده ايد 
بنابراين  كنن��د.  م��ی 
مي توانن��د  رنگ ه��ا 
مهمان��ي  همچ��ون 
ناخوان��ده ب��ر روابط 
ش��ما با ديگران تأثير 
ب��ه همين  بگذارن��د. 
پوشيدن  شايد  ترتيب 

لب��اس  با رنگ هاي اس��پرت و نمايش��ي، به كمي 
اعتماد به نفس نياز داش��ته باش��د. ب��ه طوري كه 
به عقيده »ج��ون روچ«، از مش��اورين طراحي و 
مد: در صورتي ك��ه نمي خواهيد توجه و واكنش 
ناخودآگاه مردم را به س��وي خويش جلب نماييد 
بهتر است اين رنگ ها را در لباس هاي خود به كار 
نبري��د چرا كه نمي توانيد خ��ود را در آن ها پنهان 
كنيد.« از طرف ديگر توصيه واترز اين است: »اگر 
مي خواهيد جدي گرفته شويد بهتر است به جاي 
رنگ هاي تند و فس��فري بيشتر از رنگ هاي مات 

استفاده كنيد«.
كامال��ي نيز همانند روچ كه معتقد اس��ت رنگ ها 
به انس��ان انرژي مي دهند، مي گويد: »تنوع رنگي، 
الهام بخش است. پوشيدن لباس هاي رنگي در افراد، 
تجربه  بسيار متفاوتی نسبت به پوشيدن لباس هاي 

س��ياه ايجاد مي كنند. رنگ ها مانند خورشيد مملو 
از ن��ور و روش��نايي اند و حالتي خ��وش بينانه و 
زندگي بخ��ش به وجود مي آورن��د.« به نظر روچ؛ 
سبز نمادي از رشد و شكوفايي بوده و از آن جايي 
كه پ��ر انرژي ترين رنگ محس��وب مي ش��ود، با 
پوشيدن آن احساس��ي از تندرستي و خوشبختي 
در فرد ايجاد مي كند. نارنجي نيز از انرژي زيادي 
برخوردار اس��ت و گرم��ا، آتش و حاصلخيزي را 
الق��ا مي كند. اين در حالي اس��ت ك��ه زرد، يكي 
ديگر از رنگ هاي پرانرژي، سرزندگي، حركت و 
جواني را به ارمغان مي آورد. اما سرخ، مفهومي از 
حمايت، ش��جاعت، و عالقه و اشتياق شديد را با 
خود دارد. در اين ميان طيف هاي مختلف آبي، هر 
يك معاني متفاوتي را انتقال مي دهند: آبي روشن 
نمادي از آب، آس��مان و بهش��ت، آبي متوس��ط 
دوس��تي و صميمي��ت خالصانه، و آب��ي كهربايي 
و  چاالكي  زورمندي، 
جنبش به همراه دارد. 
ارغواني نيز كه هميشه 
از رنگ هاي سلطنتي 
ب��ه ش��مار مي رفته از 
جمله رنگ هايي است 
كه ق��درت، بزرگي و 
فراوان��ي را به نمايش 
بنفش  اما  مي  گ��ذارد. 
از آن جاي��ي كه باعث 
برانگيخت��ن هيجانات 
و عواط��ف مي گردد، 
ب��ه نظ��ر روچ بهت��ر 
اس��ت در اطراف افراد بيمار به كار برده نشود زيرا 
به جهت تخليه هيجاني، وي را ضعيف تر مي كند. 
اكنون »ورا وانگ«، يكي ديگر از طراحان لباس به 
سراغ طراحي لباس هاي رنگي به جاي لباس هاي 
هميشه س��فيد عروس رفته و مي گويد: »به همان 
اندازه كه عاشق س��نت لباس سفيد براي عروس 
هس��تم، فكر مي كنم كمي تخطي از اين سنت هم 
مي تواند زيبا و جالب باشد. به كار بردن رنگ هاي 
آبي، صورتي، زرد و س��بز روش��ن به جاي سفيد 
در لباس عروس غيرمنتظره و بس��يار هيجان انگيز 
اس��ت.« به عقيده كامالي رن��گ در مدهاي لباس 
چي��زي بيش از تمايالت آن��ي و بي هدف بوده و 
تغييرات ناگهاني در آن، بيشتر از ايجاد و تغييرات 
فاحش در مدل لباس تأثير مي گذارد. رنگ همچون 

خوني در رگ هاي دنياي مد در جريان است.

زنی كه مدعی بود شوهرش از او خواسته تا معتاد 
شود به دادگاه رفت و از همسرش شكايت كرد. 
زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محالتی در 
حضور قاضی شعبه 254 اين مجتمع، دادخواستی 

برای دريافت نفقه خود ارائه داد. وی مدعی 
پرداخت  و شرط  است  معتاد  شد: شوهرم 
نفقه و خرجی به من را منوط به همراهی 
و  كرده  قيد  مخدر  مواد  استعمال  در  او  با 
من بسيار می ترسم و می خواهم از او جدا 

شوم.
است  سال   4 حدود  ما  اينكه  بيان  با  زن 
با هم زندگی می كنيم و يك فرزند 2  كه 
از اين وضع خسته  افزود: من  ساله داريم، 
و  كرده  امتناع  دادن  نفقه  از  شوهرم  شدم، 
من  كرد:  بيان  است. وی  به حشيش   معتاد 
نمی خواهم به خاطر نفقه معتاد شوم. شوهرم 
مواد زيادی مصرف می كند و اين موضوع 
مرا رنج می دهد و ديگر نمی توانم آن را تحمل 
كنم. قاضی رسيدگی كننده به اين پرونده، به دليل 

عدم حضور مرد، جلسه را به آينده موكول كرد.

كشته  و  پاكستان  فاجعه بار  سيل  پي  در 
شدن 800نفر از مردم اين كشور، دولت 
خواست  جهاني  جامعه  از  آباد  اسالم 
كمك هاي  ارسال  با  سريع تر  هرچه  تا 
ضروري، مواد اوليه و غذا به ياری مردم 
فارس،  گزارش  به  بشتابند.  كشور  اين 
كه  پاكستان  سرحد  ايالت  در  سيل 
 80 طي  كشور  اين  سيل  فاجعه بارترين 
مناطق  مي شود،   محسوب  گذشته  سال 
شدت  به  را  كشور  اين  غربي  شمال 
درنورديده و صدها روستا را به زير آب 
برده و هزاران نفر از ساكنان اين ايالت 
كرده  آواره  را  پيشاور  شهر  آن  مركز  و 

است.
آمار  پاكستان،  رسمي  منابع  اعالم  اساس  بر 
كشته شدگان اين سيل تا كنون به 800 نفر رسيده 
است و هزاران نفر ديگر نيز مفقود و آواره شده اند.
بنا بر اخبار رسيده، هرچند قايق هاي كمك رساني 
مي كنند  اين كشور تالش  ارتش  با كمك  دولتي 
تا به بازماندگان اين حادثه كمك كرده و اجساد 
كشته شدگان را بيرون بياورند، اما دولت پاكستان 
هرچه  تا  است  است  خواسته  جهاني  جامعه  از 

سريعتر به مردم اين كشور كمك كنند.
منطقه  عمليات  مسئول  ترويز«،  تبسم  »سرتيپ 
هزاران  همچنان  گفت:  باره  اين  در  »نيوشهره« 
قايق   5 و  هستند  محاصره   سيل  ميان  در  نفر 
 2 تاكنون  در آب غرق شده اند.  نيز  كمك رساني 
مشغول  امدادي  گروه هاي  از  نفر   460 و  هزار 
احتمال  كه  هستند  سيل زدگان  به  كمك رساني 
مي رود اين رقم افزايش يابد. همچنين 21 بالگرد 
اين  مجروحان  جابجايي  و  امدادرساني  وظيفه 
بالگرد  قرار است 7  دارند كه  بر عهده  را  حادثه 
نجات  عمليات  به  آمريكا  سوي  از  نيز  ديگر 
اين  بازماندگان  از  يكي  شود.  افزوده  سيل زدگان 
حادثه به خبرنگار الجزيره گفت: وضعيت بسيار 

ما  داد  به  ارتش  نيروهاي  اگر  است،  مصيبت بار 
نمي رسيدند تا كنون هالک شده بوديم. در حالي 
حاكي  شدگان  كشته  از  اعالمي  آمار  آخرين  كه 
و  ضد  اخبار  همچنان  اما  است،  800كشته  از 
از  مي دهد.  خبر  كشته شدگان  افزايش  از  نقيض، 
سوي ديگر، مقامات ايالت سرحد پاكستان به طور 
تا  اين كشور خواسته اند  فدرال  از دولت  رسمي 
به منظور كمك رساني به وضعيت بحراني ساكنان 
مناطق سيل زده، هزاران سرباز نظامي را به مناطق 

شمال غربي پاكستان اعزام كنند.
به گفته الجزيره، ارتش اين كشور نيز علي الرغم 
اين  كنترل  به  قادر  كه  كرده  اذعان  فراوان  تالش 
و  آب  وخيم  وضعيت  علت  به  و  نيست  فاجعه 
هوا، مناطق دورافتاده همچنان از دسترس نيروهاي 
امدادرسان و ارتش خارج است. جاري شدن سيل 
كه موجب طغيان رودخانه ها، آبگرفتگي و رانش 
زندگي  شده،  غربي  شمال  روستا هاي  در  زمين 
بيش از يك ميليون از ساكنان اين مناطق را تحت 
ايالت سرحد  اين سيل در  داده است.  قرار  تأثير 
سال  از  منطقه  در  سيالب  شديدترين  پاكستان 

1929 بوده است.

زبان رنگ هــــا

حفظ شأن و ارزش فردی؛ در محیط کار 

حوادث

شوهرم تا معتاد نشوم، به من نفقه نمی دهد

800کشته و هزاران مفقود
پاكستان از جامعه جهاني درخواست كمک كرد
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رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: به زودي ميز فرش استان در ارتباط با 
نيازمندي هاي اين بخش و نيازسنجي بخش خصوصي با حضور استاندار برگزار مي شود. 
اسماعيل كاوياني، در جشنواره فرش استان افزود: هم اكنون20 هزار دار قالي با تحت 
پوشش قرار دادن 40 هزار بافنده در استان، در قالب 7 تعاوني و يك اتحاديه فعاليت دارند. 
وي ادامه داد: س��ازمان بازرگاني استان با برگزاري يكهزار و 338 نفرساعت در راستاي 
آم��وزش به قالي بافان تالش وي��ژه اي براي ارتقاي جايگاه بافندگان فرش و هنر فرش 
دستباف دارد. كاوياني با بيان اينكه 18درصد صادرات فرش كشور از دستبافت هاي استان 
است خاطرنشان كرد: ضعف بنيه تعاوني هاي استان نسبت به ديگر تعاوني هاي كشور 
باعث شده توليدات فرش استان به طور مستقيم صادر نشوند. وي اظهار كرد: بانك ها بايد 
با همكاري تعاوني ها به قالي بافان، وام قالي بافي ارائه دهند تا در مسير صحيح افزايش دار 
قالي به كار رود. كاوياني با بيان اينكه يك كارگاه فرش 10 تا 20 ميليون ريال سرمايه نياز 
دارد تا در اشتغالزايي سهمي داشته باشد افزود: ارزش افزوده توليد فرش 70 درصد است 
و تنها با 30 درصد منابع مالي اين ارزش افزوده به دست مي آيد بنابراين بايد بخشي از 

سرمايه گذاري استان و كشور به اين سمت سوق داده شود. 

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردشگري چهارمحال 
و بختي��اري از ورود 4 ميليون و 
94 هزار و 262 مس��افر در تيرماه 
امسال به اين استان خبر داد. مژگان 
رياح��ي در گفتگو ب��ا فارس در 
شهركرد اظهار داشت: اين تعداد 
مسافر، حدود 300 هزار نفر در استان اقامت داشته اند.وي با بيان اينكه حدود 200 
هزار نفر مسافر در كمپ ها اقامت داشته اند، بيان داشت: حدود 30 هزار نفر مسافران 
ورودي به اس��تان در مدارس اسكان و اقامت يافته اند. فاضلي تأكيد كرد: بيشترين 
مسافران ورودي از استان هاي خوزستان، تهران، شيراز، اصفهان، بوشهر و بندرعباس 
بوده اند. مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري 
خاطرنش��ان كرد: بيشترين بازديد مسافران در شهرس��تان شهركرد از پل زمانخان، 
گرداب بن و قلعه چالش��تر، در شهرس��تان كيار از درياچه شلمزار و قلعه دزک، در 
شهرس��تان فارس��ان از پير غار و قلعه سردار اسعد، بوده است. وي افزود: همچنين 
در شهرس��تان كوهرنگ از آبشار كوهرنگ و چشمه ديمه، در شهرستان لردگان از 
چشمه برم و مال خليفه، در شهرستان بروجن از تاالب چغاخور و سياسرد بروجن 
و در شهرستان اردل از طبيعت اردل و چشمه موال بيشترين بازديد صورت گرفته 
است. رياحي ظرفيت هاي گردشگري اين استان  را بي نظير خواند و گفت: استفاده 
از اين فرصت ها نيازمند تعامل و همگرايي است.وي تصريح كرد: اين استان به دليل 
دارا بودن از مناظر بديع و چشم اندازهاي طبيعي و خيره كننده يكي استان هاي مهم 
گردشگري است. رياحي با تأكيد بر ضرورت توسعه گردشگري در اين استان گفت: 
ايجاد تنوع گردشگري و استفاده از عاليق ويژه، مي تواند موجب رشد اقتصادي و 
اشتغالزايي در منطقه شود. وي خاطرنشان كرد: برهمين اساس صنعت توريسم به 
لحاظ مزيت هاي نسبي از نظر سرمايه گذاري و پيامدهاي مهم اقتصادي و بحران هاي 
ايجاد شده از اهميت ويژه اي برخوردار است.رياحي، به حركت كشورهاي پيشرفته 
در مس��ير توسعه گردشگري اش��اره كرد و افزود: فراهم كردن بسترهاي مناسب و 
به كارگيري دانش بازاريابي به عنوان يكي از اصلي ترين منابع ارزآوري براي گذر از 
بحران اقتصادي و حتي تثبيت درآمد ارزي بلندمدت، در كش��ورهايي توسعه يافته 
مورد توجه قرار گرفته است. مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
چهارمحال و بختياري با بيان اينكه گردشگري بزرگ ترين و متنوع ترين صنعت دنيا 
محسوب مي شود، خاطرنشان كرد: بسياري از كشورها براي كسب درآمد، اشتغالزايي 

و تعامل فرهنگي از اين رويكرد بهره مي گيرند.
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رئیس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختیاري:
ميز فرش استان، براي نيازسنجي این 

بخش به زودي تشکيل مي شود

در نخستین ماه تابستان؛
 بيش از 4 ميليون مسافر، 

از چهارمحال و بختياري بازدید كردند
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اصفهان

شهرکرد

عضو ش��وراي اسالمي شهر 
مش��كالت  گفت:  اصفه��ان 
ب��رج  ب��راي  ش��ده  ايج��اد 
جهان نما، درس بزرگي براي 
ش��وراي شهر و ش��هرداري 
اصفه��ان ب��ود ك��ه بدانن��د 
اصفهان تنها به مردم اين شهر 

تعلق ندارد. 
غالمرضا ش��يران، در گفتگو 
با فارس در اصفهان با اشاره 
باقي ماندن ميدان امام)ره( در 
تاريخي جهاني  آثار  فهرست 
يونسكو اظهار داشت: سال ها 
پيش شهرداري بدون مطالعه 
كاروانس��راي قديمي صفوي 
را در مركز ش��هر ويران كرد 
تا برج��ي، همچون جهان نما 

را به جاي آن بسازد.
وي ب��ا بيان اينك��ه جهان نما 
سازه اي ناهماهنگ با سيما و 

منظر شهري اصفهان است، افزود: در تصويب و 
اجراي اين طرح، هم ش��هرداري و هم ش��وراي 
شهر تخلف كرده اند. عضو شوراي اسالمي شهر 
اصفهان تصري��ح كرد: اگر يك ش��خص عادي 
تخلفي همچون س��اخت و س��از غيرمجاز حتي 
به اندازه يك متر انجام دهد، شهرداري به شدت 
با او برخورد مي كند. اما خود شهرداري به دليل 
منافع ف��راوان، به چنين تخلفات بزرگي دس��ت 
مي زند و كس��ي ه��م نمي تواند ب��ا اين تخلفات 

برخورد جدي كند. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: ج��اي خوش��حالي دارد 
ك��ه دولت و اس��تانداري اصفه��ان، با جديت و 
حساسيت بااليي پيگير مسائل جهان نما بودند و 
باالخره شهرداري نيز به تخريب اين برج گردن 

نهاد. 

ش��يران، بيان داش��ت: اگ��ر جهان نم��ا تخريب 
نمي ش��د، ممكن بود سرنوشت بسيار بدي براي 
اصفه��ان ك��ه پايتخت فرهنگ و تم��دن ايران و 
ميراث تاريخي جهان اس��الم است، رقم بخورد. 
وي با اش��اره به اينكه مشكالت ايجاد شده براي 
جهان نما درس بزرگي براي ش��ورا و شهرداري 
اصفه��ان بود، ادامه داد: مديران ش��هري اصفهان 
بايد بدانند كه اصفه��ان فقط متعلق به مردم اين 
شهر نيست و به عنوان يكي از زيباترين شهرهاي 
تاريخي در دنيا شناخته شده است. عضو شوراي 
اسالمي ش��هر اصفهان تأكيد كرد: انتظار مي  رود 
دول��ت خدمتگزار و اس��تانداري مانند هميش��ه 
حساس��يت هاي الزم را نسبت به اصفهان اعمال 
كنن��د ت��ا ديگر ش��اهد تكرار چنين مش��كالت 
بين المللي نباش��يم. وي اضافه كرد: تصميم گيري 
و طراحي پروژه هاي مهم به ويژه در مركز شهر، 

بايد با مشاركت فعال و رأي 
مثب��ت مي��راث فرهنگ��ي و 
استانداري انجام شود. شيران 
ب��ا انتق��اد ش��ديد از اعضاي 
ش��وراي شهر و ش��هرداري 
اصفهان مبني بر عدم توجه به 
حفظ بافت تاريخي و ميراث 
فرهنگي افزود: حامي ميراث 
فرهنگي بودن تنها يك شعار 
است كه از س��وي برخي از 
اعضاي ش��ورا و ش��هرداري 
مطرح مي ش��ود و از افرادي 
كه عالقه زيادي به ساخت و 
 ساز دارند، انتظار ديگري نيز 

نمي رود. 
وي در پاسخ به سخنان برخي 
از اعضاي شوراي شهر سوم 
مبني بر عدم دخالت و ايفاي 
نقش در تصويب و س��اخت 
جهان نما، تصريح كرد: برخي 
از اعضاي ش��وراي ش��هر س��وم، اصفهان، خود 
را در ه��ر پ��روژه اي كه با موفقيت انجام ش��ود، 
دخيل مي دانند، اما در هر زمينه اي كه احس��اس 
 كنند منافعش��ان ب��ه خطر مي افتد، خ��ود را كنار 

مي كشند. 
عضو ش��وراي اسالمي شهر اصفهان، خاطرنشان 
كرد: اگر يونس��كو ش��هرداري را مجبور به اين 
 كار  نمی كرد، ش��ايد هيچ��گاه جهان نما تعديل 

نمي شد. 
وي با اش��اره، ب��ه دخالت ه��اي عجيب اعضاي 
شورا در برخي مس��ائل كالن شهر گفت: برخي 
از اعض��اي ش��ورا، همچنان در فضاي رياس��ت 
بر ش��هر س��ير مي كنند و در بس��ياري از موارد 
 ني��ز ه��ر كاري را خودش��ان بخواهن��د، انجام 

مي دهند.

162 نوع كاال، به ارزش 271 ميليون و 96 هزار دالر، در چهار ماهه امسال 
از گمركات استان اصفهان صادر شد. به گزارش موج از اصفهان، مديركل 
گمركات استان اصفهان افزود: اين كاالها از نظر ارزش 19 درصد افزايش 
و از نظر وزن، هفت درصد نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال كاهش نشان 
مي ده��د. وي گف��ت: وزن اين كاالها، 358 ه��زار و 110 تن بود كه به 54 

كشور صادر شد. 
»ف��رود عس��گري« افزود: كااله��اي صنعتي و ش��يميايي، صنايع دس��تي، 
مصنوعات طال و نقره، فرش ماش��يني، آهن آالت و فوالد، عمده كاالهاي 
صادرات��ي از گمركات اس��تان اصفهان به كش��ورهاي افغانس��تان، عراق و 
امارات متحده عربي بود. وي گفت: همچنين در 4 ماهه امس��ال با كاهش 
45 درصدي ارزش، بيش از 49 هزار و 349 تن كاال، به ارزش بيش از 90 

ميليون و 975 هزار دالر، وارد گمركات استان اصفهان شد. 
عسگري گفت: در اين مدت، 562 پرونده كاالهاي قاچاق، به ارزش بيش 
از 88 ميليارد و 415 ميليون ريال تش��كيل ش��ده است. در استان اصفهان، 

هفت دفتر گمركي فعال است.

مديركل دفتر امور روس��تايي اس��تانداري اصفهان 
گفت: هم اكنون 41 شركت تعاوني در هر شهرستان 
و بخ��ش، به منظور توس��عه و آباداني روس��تاهاي 
اصفهان فعاليت مي كنند. مجيد جوهري، در گفتگو 
با فارس در اردس��تان با بيان اينكه استان اصفهان با 
920 روستاي باالي 20 خانوار، داراي 730 دهياري 
مصوب است، اظهار داشت: با پيگيري هاي نمايندگان 
مجلس توانسته ايم، براي روس��تاهاي تا 50 خانوار 
عنوان دهياري اختصاص دهيم كه در سال جاري 12 
روستاي باالي 50 خانوار، داراي دهياري مي شوند.
وي اعتبار دهياري ها را در سال گذشته 110 ميليارد 
ريال اعالم كرد و گفت: اين اعتبار در س��ال جاري 
با افزايش 20 درصدي، مواجه بوده اس��ت. مديركل 
دفتر امور روستايي اس��تانداري اصفهان، در ادامه به 
اقدامات صورت گرفته، براي عمران روستاها اشاره 
كرد و افزود: در اين راس��تا درصدد تقويت و ايجاد 
ش��ركت هاي تعاوني برآمديم ك��ه در حال حاضر 

توانسته ايم 41 شركت تعاوني را در هر شهرستان و 
بخش ايجاد كنيم.جوهري، از سياست هاي دفتر امور 
روس��تايي تقويت ش��ركت هاي تعاوني را نام برد و 
ادامه داد: پيگيري دستگاه، اجرايي شدن دهياري ها از 
راههاي تقويت اين شركت ها بوده است كه اين مهم 
در بودجه 89 محقق شده و اميدوارم كد اجرايي هم 
به دهياري ها اختصاص يابد. وي با بيان اينكه هدفمند 
كردن توزيع ماشين آالت از ديگر برنامه هاي در نظر 
گرفته شده براي تقويت شركت هاي تعاوني روستايي 
بوده است، خاطرنشان كرد: در هفته دولت با حضور 
اس��تاندار اصفهان تعداد قابل توجهي ماش��ين آالت 
عمران��ي و مديريت پس��ماند به اين ش��ركت ها و 
دهياري ها واگذار مي شود تا بتوانند در جهت توسعه 

و عمران روستا حركت كنند.
مديركل دفتر امور روستايي استانداري اصفهان تعداد 
طرح هاي در حال اجرا در روستاها را قايل مالحظه 
دانس��ت و بيان داشت: از جمله اين طرح ها مي توان 

به احداث س��اختمان براي دهياري ها و ساماندهي 
گلزارهاي ش��هدا اش��اره كرد.جوهري با بيان اينكه 
احداث س��اختمان دهياري ها در اولويت قرار دارد، 
تصريح كرد: سال گذشته كار ساخت 95 ساختمان 
دهياري شروع شد و نخستين مرحله تخصيص اعتبار 

براي آنها صورت گرفته است.
وي پيشرفت فيريكي ساختمان دهياري هايي كه از 
خودياري و منابع داخلي استفاده كرده اند را در حدود 
70 درصد اعالم كرد و گفت: بعضي از س��اختمان 
دهياري ها هم در حدود 20 درصد، پيشرفت فيريكي 

داشته اند.
مديركل دفتر امور روستايي استانداري اصفهان اعتبار 
مورد نياز براي احداث هر س��اختمان دهياري را در 
حدود 15 ميليون تومان، اعالم كرد و بيان داش��ت: 
با همكاري شوراي روستا، مكان هاي بالاستفاده در 
روستاها به عنوان ساختمان دهياري در حال استفاده 

است.

مع��اون برنامه ري��زی و آموزش س��ازمان 
تاكس��يرانی ش��هرداری اصفهان پيش بينی 
كرد: بي��ش از 6 هزار و500 تاكس��ی برای 
س��رويس م��دارس، در س��ال تحصيل��ی 
جدي��د در قال��ب 40 ش��ركت حمل ونقل 
اختصاص داده می ش��ود و نس��بت به سال 
 پيش س��رويس ده��ی 10 درص��د افزايش 

می يابد.  
به گ��زارش ايمن��ا، منوچهر شاهس��وندی، 
در مورد تدابير امسال س��ازمان مديريت و 
نظارت برتاكس��يرانی ش��هر اصفهان، برای 
پوشش سرويس مدارس گفت: اين سازمان 
بر اس��اس برنامه ريزی؛ تمام شركت های 

حم��ل و نق��ل دان��ش آم��وزی و تع��دادی از 
آژانس ه��ای تاكس��ی را جهت س��رويس دهی 
 در س��ال تحصيلی جدي��د فراخوانده اس��ت تا 
س��رويس دهی مطلوبی در اي��ن زمينه صورت 
گيرد. وی با اش��اره به اين كه س��رويس دهی به 
مدارس نسبت به سال گذشته 10 درصد افزايش 
يافته اس��ت،پيش بين��ی كرد: امس��ال 6 هزار و 

500  تاكس��ی برای سرويس مدارس اختصاص 
می يابد  كه 300 دستگاه آن از نوع خودروهای 

ون هستند. 
وی ادامه داد: سازمان تاكسيرانی اصفهان جابجايی 
دانش آموزان را به حدود 40  شركت خصوصی 
تاكسيرانی، جهت سرويس دهی مناسب، نظارت 
بيش��تر و پوشش مناس��ب تر واگذار كرده است. 
شاهسوندی با اشاره به امضای توافقنامه حقوقی، 

بين سازمان تاكسيرانی و آموزش و پرورش 
ش��هر اصفهان  تصريح كرد: بر اين اس��اس 
ش��ركت های صالحي��ت داری كه س��ازمان 
تاكسيرانی معرفی می كند، می توانند به عنوان 

سرويس مدارس به كارگيری شوند. 
مع��اون برنام��ه ري��زی و آموزش س��ازمان 
تاكسيرانی ش��هرداری با تأكيد بر اين كه  بر 
اس��اس ماده 3 آيين نامه اجرايی حمل و نقل 
رانندگان س��رويس  م��دارس،  دانش آموزان 
مدارس بايد گواهی صالحيت رانندگی حمل 
و نقل دانش آموزی داشته باشند، خاطرنشان 
كرد: الزم است به منظور شناسايی سرويس 
مدارس  بر روی همه اين خودرو ها، برچسب 

سرويس مدارس  ونرخ ها نصب شده باشد. 
وی درباره ظرفيت س��رويس س��واری مدارس 
توضي��ح داد: مقاط��ع دبيرس��تان، راهنماي��ی و 
دبس��تان، ب��ه ترتي��ب س��رويس های 4، 5 و 6 
نف��ره در نظرگرفته ش��ده و با هر ن��وع تخلف، 
 در اي��ن خص��وص برخ��ورد قانون��ی خواه��د 

شد.

رئيس س��ازمان بازرگاني اس��تان اصفهان گفت: 
سازمان بازرگاني مسئوليتي در راستاي تعيين مدت 
 زمان براي كاهش قيمت مرغ و ميزان افزايش آن 

ندارد.
مظفر انصاري، در گفتگو با فارس در اصفهان در 
پاسخ به س��ؤالي مبني بر افزايش بي رويه قيمت 
مرغ در چند روز اخير اظهار داش��ت: قرار است 
با وزير بازرگاني، جلسه اي در اين ارتباط برگزار 
شود كه اميدواريم به زودی اطالعات جامع تري 

را در اين مورد در اختيار مردم قرار دهيم. 
وي تصري��ح ك��رد: افزاي��ش قيمت م��رغ، پيرو 
ش��رايط متفاوتي از جمله، گرمي هوا بوده است. 
رئيس سازمان بازرگاني استان اصفهان، در پاسخ 
به اينك��ه قيمت مرغ در روزه��اي آينده، تا چه 
ميزاني افزايش دارد، ادامه داد: سازمان بازرگاني 

هيچ مس��ئوليتي در راس��تاي تعيي��ن مدت زمان 
 كاه��ش قيمت مرغ ن��دارد و همه چيز تابع بازار 

است. 
وي با اش��اره به اينكه برخي از استان ها با توجه 
به فشارهاي وارده نتوانستند مرغ مورد نياز خود 
را تأمي��ن كنن��د، ادامه داد: سياس��ت و مديريت 
اصفهان نيز مبني ب��ر ثبت و نگهداري كاالها در 
اين اس��تان نيست و كاالهاي مازاد، به استان هاي 
ديگر صادر مي ش��ود. انصاري گف��ت: البته بايد 
تحمل مصرف كنن��ده را نيز در ارتباط با افزايش 

قيمت ها و توان خريد آنان، در نظر گرفت. 
وي با اش��اره به اينكه ش��وراي توزيع و بررسي 
بايد در اين راس��تا اقداماتي انج��ام دهد، افزود: 
البته برخي از مش��كالت ذخيره سازي مطرح بود 

كه با گذشت زمان رفع مي شود. 

رئيس سازمان بازرگاني استان اصفهان، اضافه كرد: 
با بهتر شدن ش��رايط آب و هوايي، بازار تعديل 
 مي ش��ود و در ماه رمضان ني��ز قيمت ها كاهش 

مي يابد.

اداره سياس��ی  پيگي��ری  ب��ا 
استانداری و مسئوالن محترم 
قضاي��ی دادگاه های عمومی، 
حقوق��ی«  پنج��م   »ش��عبه 
دادگاه ه��ای عموم��ی؛ برای 
رس��يدگی متمرك��ز و طرح 
دع��اوی اف��راد زي��ان ديده و 
س��رمايه گ��ذار، در ش��ركت 
خانه گس��تر پرديس، در نظر 
گرفته ش��د. به گزارش ايمنا، 
با توجه به مشكالت شركت 
س��رمايه گذاری خانه گستر 

پرديس و موضوع خانه س��ازی در بختيار دشت اصفهان، روابط عمومی استانداری 
اس��تان اطالعيه ای صادر كرد، متن اطالعيه بدين ش��رح است: »بدينوسيله به اطالع 
س��رمايه گذاران محترم شركت ساختمانی خانه گستر پرديس می رساند، با عنايت 
ب��ه مراجعات مردمی، بررس��ی اوليه وضعيت و ش��رايط ش��ركت مذكور توس��ط 
دستگاه های ذيربط انجام و با هماهنگی مسئولين محترم قضايی استان، شعبه پنجم 
حقوق��ی دادگاه های عمومی، حقوق��ی اصفهان برای طرح دعاوی افراد خس��ارت 
 دي��ده، عليه ش��ركت مذكور و رس��يدگی متمركز تعيين گرديده اس��ت؛ ل��ذا افراد 
می توانند جهت پيگيری ش��كايت و مطالبات خود به آن ش��عبه واقع در اصفهان، 
 خياب��ان ش��هيد نيكبخت، س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان، طبق��ه اول مراجعه 

نمايند.«

با  اصفهان  اس��تاندار 
اينكه حوزه  بر  تأكيد 
مش��اوران ج��وان به 
تئوری  جنب��ه  ي��ك 
خالص��ه  علم��ی  و 
گف��ت:  نمی ش��ود، 
اقدامات  زمين��ه  بايد 
در  جوانان  اجراي��ی 
فراهم  اي��ن عرص��ه 
شود. به گزارش موج 
از اصفه��ان، عليرضا 
در  اصفهان��ی  ذاك��ر 
مراس��م توديع و معارفه مشاور حوزه جوان استانداری با بيان اينكه سياست 2 
چهره مقابل هم دارد، اظهار داشت: استانداری به طور عمده فعاليت سياسی و 

كالن مديريتی و در رأس آن تأمين امنيت استان را بر عهده دارد. 
وی با بيان اينكه الزمه فعاليت سياس��ی، امنيت و برنامه های فرهنگی اس��ت، 
افزود: بايد هر دو عنصر ياد ش��ده حفظ شوند، چرا كه مكمل يكديگر هستند. 
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به عملكرد حوزه مش��اوران جوان اس��تانداری در 
س��ال های گذش��ته گفت: با توجه ب��ه تجربه خوبی كه از آغ��از دولت نهم در 
اين حوزه ايجاد شده اس��ت، برای حوزه مشاوران استانداری ارزش زيادی را 

قائل هستيم. 
وی با تأكيد بر اينكه فعاليت حوزه مش��اوران جوان اس��تانداری به يك فعاليت 
تئوری و علمی نبايد خالصه ش��ود، تصريح كرد: بايد ابعاد تقسيم فعاليت بين 
بخش اقدامات عملی و تئوری مورد بررس��ی ق��رار گرفته و برنامه ريزی الزم 
ايجاد ش��ود. ذاكر اصفهانی تصريح ك��رد: بايد جهت گيری های الزم در حوزه 
نخبه پروری جوانان ايجاد ش��ود، چرا كه تاريخ ثابت كرده است، هر كجا تنها 
به ارتقا علم و مباحث تئوری اكتفا شده، در زمان نياز كشور نخبه های خود را 
در اختيار غير قرار داده ايم. وی خاطرنش��ان كرد: بايد نگاه ما به گونه ای باش��د 
كه همواره در مس��ير فعاليت های خود، جهت های اصلی حكومت را فراموش 
نكنيم. اس��تاندار اصفهان با بيان اين كه مش��اور جوان جديد اس��تانداری؛ راه 
اندازی حوزه های جوان در دستگاه ها و بخش های استان را دنبال خواهد كرد، 
اظهار داش��ت: اين حوزه برای اجرای طرح های خود ارتباط مستقيم با سازمان 
ملی جوانان استان داشته و همراهی های الزم را با اين سازمان صورت خواهد 
داد. وی با تأكيد بر پايبندی و توجه مش��اوران جوان بخش های مختلف استان 
به نظام و اعتقادات اسالمی، بيان داشت: ما تعهد و پايبندی به نظام و حكومت 
اسالمی را قبل از تخصص می شناسيم و همواره بر آن پايبنديم. ذاكر اصفهانی 
با بيان اين كه فقدان بصيرت در ميان جوانان مشكالت زيادی را ايجاد می كند، 
 افزود: بايد به عنصر خالقيت و نوآوری جوانان توجه شود تا بصيرت الزم نيز 

ايجاد شود.

رئيس سازمان جوانان چهارمحال و بختياري گفت: نخبگان بايد با شناسايي مشكالت 
جامعه نه تنها در بسترهاي علمي، بلكه در تمام زمينه ها نسبت به رفع موانع اجتماعي 
اقدام كنند. به گزارش فارس از شهركرد، مجتبي نوروزي در نشست هم انديشي با جوانان 
بخش بن از توابع شهرستان شهركرد اظهار داشت: خوشبختانه مديريت كشور به سمت 
جوان گرايي است، اما نبايد انتظار داشت تمام مشكالت هم توسط دولت برطرف شود، 
چراكه پيشرفت هر نظامي، در سايه بدنه اجرايي مردمي ميسر مي شود.وي با تأكيد بر 
ضرورت اس��تفاده از جمعيت جوانان در تشكيالت مديريتي گفت: زماني به تشكيل 
انقالب فكر مي كنيم، كه بسترهاي تشكيل آن در سايه حضور جواناني فراهم شد كه با 
يك احساس تكليف ديني، بزرگ ترين انقالب مردمي را رقم زدند.نوروزي با تأكيد بر 
اينكه بدون ترديد در بين همه مراحل عمر آدمي، هيچ مرحله اي به اهميت مرحله جواني 
نيست، گفت: واژه »جوان« يادآور حياتي پر از نشاط و همراه آن تالش و كوشش در 
عرصه هاي حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. رئيس سازمان جوانان 
چهارمحال و بختياري تصريح كرد: جوان مجموعه اي از استعدادها و قابليت هاي شكوفا 
شده و عامل تحرک و جنبش براي دستيابي به رشد و توسعه بوده و بايد مورد توجه 
همه برنامه ريزان فرهنگي كشور قرار گيرد. وي شناخت نيازها و مشكالت و دغدغه هاي 
جوانان را ضروري دانس��ت و خاطرنشان كرد: براي درمان، بايد اين نسل نوخاسته را 
بشناسيم و با نسل جوان، ارتباط چاره جويانه، مناسب و منطقي برقرار كنيم. نوروزي 
اضافه كرد: عدم برخورد منطقي و آگاهانه، نسل جوان را به انحراف كشانده و آنها را به 
مكاتب و انديشه هاي منحرف، سوق مي دهد. وي ادامه داد: براي بهره برداري صحيح و 
استفاده مطلوب از نيروها و استعدادهاي جوانان در امور مختلف سازندگي و اداره كشور، 
مس��ئوالن بايد تمام تالش خود را به كار گيرند تا شور و نشاط و توانايي هاي جوانان 
در مسير رفع نيازها و رفاه و آسايش حال و آينده جامعه، هدايت شود. رئيس سازمان 
جوانان چهارمحال و بختياري، نقش جوانان را در سازندگي و پيشبرد اهداف نظام مقدس 
جمهوري اسالمي پر رنگ دانست و افزود: امروزه در گوشه و كنار سرزمين پهناور ايران 
شاهد موفقيت ها و پيشرفت هاي جوانان، در عرصه توليد، اقتصاد، فناوري هاي پيشرفته 
و انرژي هس��ته اي هس��تيم و هر روزه، جوانان ايران به عرصه هاي جديدي از علم و 
دانش دست يافته و افتخار مي آفرينند. وي با اشاره به ويژگي افراد نخبه گفت: با توجه 
به تعريف رايج از نخبگي و قرار گرفتن طيفي از افراد در دامنه نخبگي، متأسفانه بسياري 
از نخبگان امروز جامعه، زمينه نخبگي را ندارند. رئيس سازمان جوانان چهارمحال و 
بختياري تصريح كرد: بر اساس تعريف رايج از نخبگي، نخبه تنها در زمينه علمي تعريف 
مي شود، در حالي كه اين قشر، بايد با شناسايي مشكالت جامعه در تمام  زمينه ها نسبت 
به رفع موانع اجتماعي اقدام كنند. بخشدار بن نيز در اين نشست با اشاره به جمعيت 70 
درصدي جوانان در اين بخش گفت: اكنون بسترهاي الزم براي كار فرهنگي و نيروي 
انساني آماده است و مي طلبد كه مسئوالن با برنامه ريزي الزم، نسبت به حضور و اجراي 
برنامه ها با توجه به جنگ نرم دشمنان اقدام كنند. عليرضا اكبرپور با بيان اينكه در طول 
دوران 30 ساله انقالب اسالمي در تمام پيشرفت هاي جديدي كه حاصل مي شود نقش 
جوانان كامالً مشهود است، خاطرنشان كرد: جوانان مستعد و پرتالش ايران اسالمي با 
اعتماد به نفس و همت و پشتكار مضاعف تمام توطئه ها و تحريم هاي غرب عليه ايران 
را، خنثي كرده اند. وي حضور بخش��داران و جوانان برتر هر بخش در جلسات ستاد 
ساماندهي امور جوانان استان با هدف طرح مسائل و مشكالت جوانان را از مهم ترين 

مصوبات اين نشست عنوان كرد.

 استاندار اصفهان در جلسه تودیع و معارفه 
مشاور جوان استانداري:

حوزه مشاوران جوان به یک جنبه 
تئوري خالصه نمي شود

 صادرات بیش از 270 میلیون کاال 
از  اصفهان

مدیرکل دفتر امور روستایي استانداري اصفهان:

41 شرکت عمراني؛ براي توسعه روستاهاي اصفهان فعالیت مي کنند

در سال تحصیلی جدید

سرویس دهی مدارس؛ 10درصد افزایش می یابد

رئیس سازمان بازرگاني استان اصفهان:
مسئولیتي در مورد تعیین زمان، براي کاهش قیمت مرغ نداریم

اگر امیدتان برای خانه دار شدن با سرمایه گذاری در 
خانه گستر پردیس نا امید شده بود، نگران نباشید
افقی تازه پیش روی مال باختگان

رئیس سازمان جوانان چهارمحال و بختیاري:
نخبگان با شناسایي مشکالت جامعه، 

موانع اجتماعي را برطرف كنند

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:

جهان نما درس بزرگي براي مدیران شهري اصفهان بود
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آگهی احضار
304/ خ چون خانم فاطمه خس��روی فرزند علی ش��كايتی علي��ه آقای محمدعلی 
ميربختي��ار مبنی بر ضرب و جرح عم��دی و فريب در ازدواج و ترک انفاق مطرح 
نموده اند كه پرونده آن به كالس��ه 890381 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگی برای 
روز ش��نبه 1389/7/3 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينك��ه متهم مجهول 
المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيف��ری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم 
مذك��ور دع��وت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 4378                   مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

آگهی ابالغ
120/ ت/ 4 خان��م مهرن��وش بح��ن زهرانی فرزند سيدمحس��ن بنش��انی اصفهان 
دادخواس��تی بخواس��ته طالق بطرفيت آقای ابراهيم خوش بر فرزند محمد تقديم 
ك��ه ب��ه اين ش��عبه ارجاع و بش��ماره بايگانی 89-501 ح/ 21 و ش��ماره كالس��ه 
8909980352100495 ح/ 21 ثب��ت گردي��ده و آدرس خوانده را مجهول المكان 
اعالم نموده اس��ت براس��اس دادخواس��ت خواهان و حسب دس��تور دادگاه و به 
تجوي��ز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدن��ی يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش��ار 
چ��اپ و منتش��ر می گ��ردد و از خوانده دعوت می ش��ود كه ب��رای روز 89/7/3 
س��اعت 8:30 جهت رس��يدگی در ش��عبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع 
در خياب��ان نيكبخت حاض��ر و درهمين فرص��ت نيز جهت دريافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م به دفت��ر دادگاه مراجع��ه نمايد بديهی اس��ت در صورت 
عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه غيابًا تصمي��م مقتضی اتخاذ 

 

خواهد نمود.
م الف/ 4440        سليمانی- مدير دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
178/ت/4 آق��ای عل��ی صالحی فرزند محمدباقر به نش��انی اصفهان دادخواس��تی 
بخواس��ته ط��الق بطرفي��ت خانم ش��يرين ف��رج زاده س��رخكی فرزن��د مصطفی 
تقديم كه به اين ش��عبه ارجاع و بش��ماره بايگانی 518/89ح/21 و ش��ماره كالسه 
8909980352100512 ح/21 ثب��ت گرديده و آدرس خوان��ده را مجهول المكان 
اعالم نموده اس��ت بر اس��اس دادخواس��ت خواهان و حسب دس��تور دادگاه و به 
تجوي��ز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدن��ی يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش��ار 
چ��اپ و منتش��ر می گ��ردد و از خوانده دعوت می ش��ود كه ب��رای روز 89/7/4 
س��اعت 8:30 جهت رس��يدگی در ش��عبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع 
در خياب��ان نيكبخ��ت حاضر و در همي��ن فرصت نيز جهت دريافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م به دفت��ر دادگاه مراجع��ه نمايد بديهی اس��ت در صورت 
عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه غيابًا تصمي��م مقتضی اتخاذ 

 

خواهد نمود. 
م الف: 4730       سليمانی - مدير دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 آگهی ابالغ 
137/ت/4 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به اميد ابراهيمی فرزند علی و رضا جعفری 
فرزند حسين موضوع دادخواست بانك رفاه كارگران به مديريت پيمان نوری مبنی 
بر مطالبه وجه س��فته كه تحت كالس��ه 16/89ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان درخواست 
ابالغ بوسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدينوسيله به نامبردگان 
ابالغ می ش��ود كه در تاريخ 89/7/5 س��اعت 8:30 صبح جهت رسيدگی در شعبه 
نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوند. در صورت عدم حضور و يا عدم 
ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابًا رس��يدگی و رأی مقتضی 

صادر خواهد نمود.
م الف: 4590                    مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
198/ ت/ 4 خانم صديقه س��ادات مصاحبی فرزند س��يدمصطفی بنش��انی اصفهان 
دادخواس��تی بخواس��ته 1- مطالبه مهريه 2- تأمين خواسته اعس��ار بطرفيت آقای 
1- خس��رو 2- فرداد 3- پری رخ 4- س��هيال 5- ميترا 6- فرحناز ش��هرتين نادی 
انصاری فرزندان ش��يخ مراد تقديم كه به اين ش��عبه ارجاع و بشماره بايگانی 89-
409 ح/ 21 و شماره كالسه 8909980352100404 ح/ 21 ثبت گرديده و آدرس 
خوانده را مجهول المكان اعالم نموده است براساس دادخواست خواهان و حسب 
دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده دعوت می ش��ود كه برای روز 
89/7/6 س��اعت 10 صبح جهت رس��يدگی در ش��عبه 21 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفه��ان واق��ع در خيابان نيكبخت حاضر و در همين فرص��ت نيز جهت دريافت 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. بديهی اس��ت در 
صورت عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه غيابًا تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 4812        سليمانی- مدير دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
209/ ت/ 4 كالس��ه پرون��ده: 890516 ح/ 22 وقت رس��يدگی: 89/7/4 س��اعت 
9 صب��ح خواهان: ش��هرزاد عبديزدان فرزند: حس��ين اصفه��ان خ فروغی- انتهای 
اميركبي��ر- كوچه الل��ه پ 75 خوانده: حس��ين عبديزدان فرزند: حس��ن مجهول 
المكان خواس��ته: اجازه ازدواج خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی 
نم��وده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 22 ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 
و بتجوي��ز م��اده 73 قان��ون آئين دادرس��ی مدنی مرات��ب يك نوب��ت در يكی از 
جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود. ت��ا خوانده از تاريخ نش��ر آگهی ظرف يك 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را درياف��ت نماي��د و در وق��ت مق��رر ب��اال جهت رس��يدگی حضور 

بهمرساند. 
م الف/4929                               مدير دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
270/ ت/ 4 خان��م كتاي��ون ايل بيگی بهرام آبادی فرزند حس��ن بنش��انی اصفهان 
دادخواس��تی بخواس��ته مطالبه نفقه بطرفيت آقای عزت اله اي��ل بيگی بهرام آبادی 
فرزند عليمراد تقديم كه به اين ش��عبه ارجاع و بش��ماره بايگانی 89-421 ح/ 21 
و ش��ماره كالس��ه 8909980352100416 ح/ 21 ثبت گرديده و آدرس خوانده را 
مجهول المكان اعالم نموده اس��ت. براس��اس دادخواست خواهان و حسب دستور 
دادگاه و ب��ه تجوي��ز م��اده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی يك نوب��ت در روزنامه 
كثيراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده دعوت می ش��ود كه برای روز 
89/7/6 س��اعت 11 صبح جهت رس��يدگی در ش��عبه 21 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفه��ان واق��ع در خيابان نيكبخت حاضر و در همين فرص��ت نيز جهت دريافت 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد بديهی اس��ت در 
صورت عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه غيابًا تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 5050       سليمانی- مدير دفتر شعتبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
287/ ت/ 4 كالس��ه پرون��ده: 8900611 ح 20 وقت رس��يدگی: 89/7/4 س��اعت 
11/30 صب��ح خواه��ان: خانم كب��ری تركيان خوان��ده: جهانگير ابدال خواس��ته: 
صدور گواهی عدم امكان س��ازش خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی 
نم��وده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 20 ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 
و بتجوي��ز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار محلی آگهی ميش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آگه��ی ظرف يك ماه 
بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 
 و ضمائ��م را درياف��ت نماي��د و در وق��ت مق��رر ب��اال جهت رس��يدگی حضور  

بهمرساند.
م الف/ 5476                   مدير دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 آگهی ابالغ وقت دادرسی
377/ ت/ 4 آگهی ابالغ به آقايان اس��داله نوری فرزند محمدعلی و ناصر جواليی 
زادگان فرزن��د رض��ا و خانم بتول نفری فرزند رمضان موضوع دادخواس��ت بانك 
ملت به مديريت آقای علی ديواندری مبنی بر مطالبه وجه س��فته كه تحت كالس��ه 
88-1421 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان درخواست ابالغ بوسيله نشر آگهی شده است 
كه مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی 
درج و منتشر می گردد. بدينوسيله به نامبردگان ابالغ می شود كه در تاريخ 89/7/6 
س��اعت 8/30 صبح جهت رسيدگی در ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حاض��ر ش��وند. در صورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليح��ه دفاعيه و يا عدم 

معرفی وكيل دادگاه غيابًا رسيدگی و رأی مقتضی صادرخواهد نمود.
م الف/ 5502                    مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
456/ت/4 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به كالس��ه پرونده: 
890646 ح18 وقت رس��يدگی: 1389/7/4 س��اعت 11/30 صبح خواهان: نازنين 
رنجب��ری خوانده: منص��ور رنجبری خواس��ته: تقاض��ای اج��ازه ازدواج خواهان 
دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 18 
حقوقی ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان بودن 
خوان��ده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز م��اده 73 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوان��ده از تاريخ نش��ر آگهی ظرف يك ماه به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسيله آگهی الزم 

شود فقط يكنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
م – الف 5953                  مدير دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی احضار
5/120 چون آقای احمد رضايی فرزند محمد شكايتی عليه آقای داوود نوری  مبنی 
بر عدم رعايت نظامات پزشكی و مقررات ايمنی درمان منتهی به نقص عضو مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890458 ک 116 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی 
ب��رای روز 89/7/3 س��اعت 11/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينك��ه متهم مجهول 
المكان ميباشد لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6174                   مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

آگهی ابالغ 
5/128 كالس��ه پرونده: 89/ 161 ح/ 4، وقت رس��يدگی: 89/7/6 س��اعت 9/30، 
خواهان: ش��ركت ليزينگ صنعت و معدن با وكالت مهدی جهانبخش، خواندگان: 
1- مهرداد راس��تی 2- حس��ن حاجيان 3- عباس نائينی، خواسته: فسخ قرارداد و 
تحويل كاميون خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت 
رس��يدگی به ش��عبه چهارم حقوقی اصفهان ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خواندگان از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 
 و ضمائ��م را درياف��ت نماين��د و در وقت مق��رر باال جهت رس��يدگی حضور به 

همرسانند.
م الف/ 6173                مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
آگهی فقدان سند مالکیت

5/140 ش��ماره: 5810 آقای علی قادرزاده فرزند عباس باس��تناد يك برگ استشهاد 
محلی كه هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی شده كه سند مالكيت 
يك دانگ مش��اع از ش��ش دانگ يك باب طاحونه پالک 3950 واقع در بخش 17 
ثب��ت اصفهان در صفح��ه 69 و 72 دفتر 58 به نام آقای علی قادرزاده ثبت و صادر 
گردي��ده و بر اثر جابه جايی مفقود گرديده و معامالت متعددی انجام ش��ده چون 
درخواس��ت صدور س��ند مالكيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود كه هر كس مدعی انجام معامله نس��بت به ملك 
مزبور يا وجود س��ندمالكيت نزد خود می باش��د از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 
10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارک مثبت تس��ليم نمايد 
در ص��ورت انقض��اء مدت مذكور و عدم وصول واخواه��ی و يا وصول واخواهی 
 ب��دون ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در ص��دور المثنی طبق مق��ررات اقدام 

خواهد شد.
م الف/ 150                         فدائی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
آگهی تغییرات

5/141 ش��ماره: 5899 آگهی تغييرات شركت فنی مهندسی بازرگانی مدرن سپاهان 
آريا )سهامی خاص( به ش��ماره ثبت 142 و شناسه ملی 10260037716 به استناد 
صورت جلس��ه مجمع فوق العاده مورخه 89/4/7 در ش��ركت مهندس��ی بازرگانی 
مدرن س��پاهان آريا تغييراتی به شرح ذيل در ش��ركت فوق به عمل آمد.1. سرمايه 
شركت از مبلغ 100/000/000 ريال به مبلغ 3/500/000/000 ريال كه به 350/000 
س��هم با نام عادی 10/000 ريالی منقس��م گرديده، افزايش يافته و ماده 5 اساسنامه 

اصالح گرديد.
م الف/ 148                         فدائی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
آگهی تغییرات

5/142 شماره: 471/ ت 103/ 89 آگهی تغييرات شركت سنگ كاران زرين سپاهان 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 40821 و شناس��ه ملی 10260585153 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/04/10 تصميمات ذيل اتخاذ 
ش��د:1- موضوع ش��ركت به ش��رح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
اصالح گرديد:انجام كليه پروژه های توليدی، س��اختمان، تأسيسات، راه، بازرگانی 
و صادرات و واردات كاالهای مجاز و هر نوع اقدامی كه با موضوع شركت ارتباط 
داش��ته باش��د- استخراج- اكتش��اف و بهره برداری از معادن- توليد شن و ماسه و 
س��نگ دانه. در تاريخ 1389/04/14 ذيل دفتر ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاری 

ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف/607/1           آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
143/ 5 شماره: 1482/ ث 89/103آگهی تأسيس شركت رهنمود توان كار آفرينان 
سهامی خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/04/15 تحت شماره 41027 و شناسه 
ملی 10260587267 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/04/15 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 

عموم در روزنامه رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود.
1- موضوع ش��ركت:اخذ تس��هيالت از بانكهای دولت��ی و خصوصی جهت تحقق 
اهداف ش��ركت- ش��ركت در مناقص��ات و مزايدات خصوص��ی و دولتی- اخذ و 
اعطای نمايندگی و مش��اركت و سرمايه گذاری در شركتهای دولتی و خصوصی- 
انعقاد قراداد با كليه ارگانها، ادارات و اش��خاص حقيقی و حقوقی- توليد، توزيع و 
انتقال نيرو و اعم از نيروگاهها، شبكه های برق و تأسيسات برقی، پست های توزيع 
و الكترونيك عام و خاص- سيستم های كنترل ابزار دقيق- اتوماسيون صنعتی، برق 
صنعتی و كارخانجات و س��اختمان- تأسيس��ات و تجهيزات ساختمان )آب، گاز، 
فاضالب- وسايل انتقال و سيستم های خبر و هشداردهنده(- امور عمرانی و ساخت 
و س��از ساختمان و انجام خدمات وابس��ته از قبيل طراحی، محاسبه، نقشه كشی و 
نقشه برداری- اجرا، نظارت، معماری- سدسازی- ساخت راهها، پل ها، تونل ها و 
سيستم های حمل و نقل و راهداری- عمليات آسفالتی و مالچ پاشی- كليه فعاليت 
های كش��اورزی- دامداری- شيالت، آبزيان، زنبورداری، منابع طبيعی، آبخيزداری، 
جنگل داری و زهكش��ی- كليه امور خدماتی نظير طراحی و اجرای فضای س��بز و 
خدمات مربوطه به درختكاری و پاركها و هرس درختان- جدول بندی- آذين بندی 
و نورپردازی ميادين و خيابان ها و پل ها- ارائه خدمات كامپيوتری صرفًا س��خت 
افزاری و ش��بكه- جوشكاری- ساخت و نصب سازه های فلزی و هرگونه اموری 
كه با نحوی با موضوع شركت مرتبط باشد.2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 

نامحدود.3- مركز اصلی ش��ركت:1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان ملك شهر- 
خيابان مطهری- خيابان آزادگان- كوچه اطلس 3- پالک آخر4- س��رمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم 
با نام می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طی گواهی بانكی شماره 
501 مورخ 1389/02/30 نزد بانك ملی ش��عبه ملك شهر پرداخت گرديده است و 
الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.5- اولين مديران شركت:1-5- آقای 
مصطفی طباطبائی محمدآبادی به س��مت رئيس هيئت مديره.2-5- آقای حسينعلی 
طباطبائ��ی محمدآبادی به س��مت نائب رئيس هيئت مدي��ره.3-5- آقای غالمرضا 
طباطبائی محمدآبادی به س��مت عضو هيئت مديره.4-5- آقای مصطفی طباطبائی 
محمدآبادی به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند.6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت ب��ا امضای مديرعامل و 
با مهر ش��ركت معتبر اس��ت.7- اختيارات مديرعام��ل: مديرعامل مجری مصوبات 
هيأت مديره می باش��د.8- بازرس اصلی و علی الب��دل:1-8- خانم زينب پيكانی 
 قارن��ه به عنوان بازرس اصل��ی.2-8- خانم فاطمه پيكانی قارن��ه به عنوان بازرس 

علی البدل.
م الف/ 6071/2   آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
144/ 5 ش��ماره: 1479/ ث 89/103آگهی تأس��يس ش��ركت گروه صنعتی غذايی 
فراشهر كامران سپاهان سهامی خاص.ش��ركت فوق در تاريخ 1389/04/15 تحت 
ش��ماره 41025 و شناس��ه ملی 10260587233 در اين اداره به ثبت رس��يده و در 
تاري��خ 1389/04/15 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می و كثيراالنتشار زاينده رود 

آگهی می شود.
1- موضوع شركت:1( توليد و بسته بندی و فروش كليه محصوالت غذايی خشك 
و ت��ر، خري��د و توليد ابزار و ماش��ين آالت و ل��وازم يدكی و قطع��ات و مصالح 
نيم س��اخته ش��ده و كامل و مواد خام و اوليه جهت توليد و همچنين بس��ته بندی 
وس��ايل و محصوالت مذكور- 2( مبادرت به هرگونه عمليات واردات و صادرات 
و معامالت مجاز كه به طور مس��تقيم يا غيرمستقيم برای انجام فعاليت های مذكور 
 در بند فوق ضروری و مفيد باش��د. 3( مش��اركت در س��اير شركت ها كه موضوع 
آنها با فعاليت های مندرج در بند 1 اين اساس��نامه منطبق يا مرتبط باش��د از طريق 
مشاركت در تأس��يس يا خريد سهام شركت های مزبور با تصويب مجمع عمومی 
عادی ش��ركت.2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.3- مركز اصلی 
شركت:1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان نظرشرقی- كوی جوهری- 
ك��وی برهان��ی- پالک 5 ،4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 50/000/000 ريال منقس��م 
ب��ه ي��ك هزار س��هم 50/000 ريالی كه تعداد يك هزار س��هم با نام می باش��د كه 
مبلغ 17/500/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 9506752 
م��ورخ 1389/03/16 ن��زد بانك ملت ش��عبه چهارراه نورب��اران اصفهان پرداخت 
گرديده اس��ت و الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.5- اولين مديران 
شركت:1-5- آقای ش��هرام كامرانی نژاد به سمت رئيس هيئت مديره.2-5- خانم 
فرش��ته ابن النصير به س��مت نائب رئيس هيئت مديره.3-5-آق��ای آرش كامرانی 
ن��ژاد به س��مت عضو هيئ��ت مدي��ره.4-5- آق��ای آرش كامرانی نژاد به س��مت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق 
و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت با امض��ای مديرعامل يا رئي��س هيأت مديره و 
با مهر ش��ركت معتبر اس��ت.7- اختيارات مديرعام��ل: مديرعامل مجری مصوبات 
هيأت مديره می باش��د.8- بازرس اصلی و علی البدل:1-8- آقای منصور شايگان 
 ن��ژاد به عن��وان بازرس اصلی.2-8- خانم حديثه ش��ايگان نژاد ب��ه عنوان بازرس 

علی البدل.
م الف: 6071/3   آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
5/150 ش��ماره: 1592/ث89/103 آگهی تاسيس ش��ركت پايار سيستم خاورميانه 
س��هامی خ��اص ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/4/26 تح��ت ش��ماره 41108 
و شناس��ه مل��ی 10260588097 در اي��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��يده و در تاري��خ 
1389/4/26 از لح��اظ امضاء ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالص��ه اظهارنامه آن 
 به ش��رح زير جه��ت اطالع عموم در روزنامه رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود 

آگهی می شود.
1 – موضوع شركت:انجام كليه امور مخابراتی بجز مواردی كه در انحصار شركت 
مخابرات اس��ت و فعاليتهای برنامه نويس��ی و پياده سازی اتوماس��يون اداری، راه 
اندازی و مديريت سيس��تمها – اس��مبل – ش��بكه – صنعتی – حسابداری – مالی 
– خريد و فروش س��خت افزار و تعميرات س��خت افزاری سيس��تمهای رايانه ای 
– خدم��ات بازرگان��ی از قبيل صادرات و واردات، خري��د و فروش و تهيه و توليد 
انواع كاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تسهيالت بانكی جهت تحقق اهداف شركت، 
ش��ركت در مناقص��ات و مزايدات دولتی و غير دولت��ی – اخذ و اعطای نمايندگی 
به ش��ركتها، س��ازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی – كليه خدمات تعميرات و 
نگهداری از سيس��تمها، تأسيسات و ساماندهی ساختمانی و ماشين آالت صنعتی و 
غير صنعتی – تأمين نيروی انس��انی موق��ت و كليه اموری كه به نحوی با موضوع 
ش��ركت در ارتباط می باش��د.2 – مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.3 
– مركز اصلی ش��ركت:1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان خيابان رباط – چهار 
راه رزمندگان – تقاطع دوم – جنب كتابفروش��ی سعيد – شماره 114، 4– سرمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يك هزار سهم 1/000 ريالی كه تعداد 
ي��ك هزار س��هم با نام می باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط موسس��ين طی 
گواهی بانكی ش��ماره 33002 مورخ 1389/2/22 نزد بانك صادرات ش��عبه رباط 
پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد.5 – اولين 
مديران ش��ركت:1-5- آقای ابوالقاس��م عطوفی نجف آبادی به سمت رئيس هيأت 
مدي��ره.2-5- خان��م صديقه پير مراديان نجف آبادی به س��مت نائب رئيس هيأت 
مدي��ره.3-5- خانم زهره عطوفی نجف آبادی به س��مت عضو هيأت مديره.5-4- 
خان��م زه��ره عطوفی نجف آبادی به س��مت مدير عامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدند.6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��ركت با 
امضای مديرعامل و با مهر شركت معتبر است.7 – اختيارات مديرعامل: مديرعامل 
مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.8 – بازرس اصلی و علی البدل:1-8- خانم 
 سميه معظم به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای رضا جالير نادری به عنوان بازرس 

علی البدل
م الف: 6071/9         منصور آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس 
5/151 ش��ماره: 10501/ث89/103 آگهی تأس��يس ش��ركت فنی مهندس��ی سپهر 
رعد گرجی س��هامی خاص ش��ركت ف��وق در تاريخ 1389/4/16 تحت ش��ماره 
41043 و شناس��ه مل��ی 10260587438 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 
1389/4/16 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكمي��ل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به 
 ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی 

می شود.
1 – موضوع ش��ركت:انجام كليه خدمات فنی و مهندسی از قبيل طراحی، محاسبه، 
نظارت و اجراء ش��بكه های توزيع هوايی و زمينی و تجهيز پس��ت های خصوصی 
و عموم��ی در زمينه صنعت برق و انرژی و هرگونه اموری كه به نحوی با موضوع 
ش��ركت مرتبط باشد.2 – مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.3 – مركز 
اصلی ش��ركت:1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان ملك شهر – خيابان مفتح – 
16 متری بهاران – كوچه داود – بن بس��ت اول – س��مت راس��ت – درب س��وم 
س��مت راست4 – سرمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
10000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
موسس��ين طی گواهی بانكی شماره 92247113 مورخ 1389/3/27 نزد بانك ملت 
ش��عبه ملك شهر اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان 
س��هام می باش��د.5 – اولين مديران شركت:1-5- آقای حس��ين اصالنی به سمت 
رئيس هيأت مديره.2-5- خانم مليحه مقدسی آخوره عليائی به سمت نائب رئيس 
هيأت مديره.3-5- آقای درويش مقدسی  به سمت عضو هيأت مديره.4-5- آقای 
درويش مقدسی به سمت مدير عامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای دو نفر از اعضای 
هيأت مديره متفقًا و با مهر شركت معتبر است.7 – اختيارات مديرعامل: مديرعامل 
مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.8 – بازرس اصلی و علی البدل:1-8- آقای 
حس��ن علی جديد االس��الم به عنوان بازرس اصلی  2-8- آقای حميدرضا زارعی 

ردانی به عنوان بازرس علی البدل 
م الف: 6071/10   آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
5/152 ش��ماره: 1490/ث89/103 آگهی تأس��يس ش��ركت فراز مهر ايرسا سهامی 
خاص ش��ركت فوق در تاريخ 1389/4/16 تحت ش��ماره 41031 و شناس��ه ملی 
10260587345 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/4/16 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم 

در روزنامه رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود.
1 – موضوع ش��ركت:انجام كليه فعاليتهای بازرگان��ی از قبيل صادرات و واردات، 
خريد و فروش، توليد، تهيه و توزيع كليه كاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تسهيالت 
از بانك های دولتی و خصوصی صرفًا جهت اهداف شركت، انجام كليه امور مربوط 
به ترخيص كاال از گمركات كش��ور، شركت در مناقصات و مزايدات خصوصی و 
دولتی، مش��اركت و س��رمايه گذاری در ش��ركت های دولت��ی و خصوصی، انجام 
امور خدماتی از قبيل طراحی و نظارت و اجراء در زمينه ماش��ين آالت و دس��تگاه 
ه��ای صنعتی، تعمير و تامين و بهينه س��ازی كليه قطعات ماش��ين آالت صنعتی و 
كشاورزی – تحقيق و پژوهش و انجام امور مشاوره ای در زمينه صنعتی و طراحی 
سيس��تمها.2 – مدت ش��ركت: از تاري��خ ثبت به مدت نامح��دود.3 – مركز اصلی 
ش��ركت:1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان خيابان اش��رفی اصفهانی – كوچه 
گلنثار – پالک 4،2 – س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يك هزار 
سهم 1/000 ريالی كه تعداد يك هزار سهم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال 
توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 27413 مورخ 1389/2/12 نزد بانك ملی 
ش��عبه اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می 
باشد.5 – اولين مديران ش��ركت:1-5- آقای علی اصغر پور عجم به سمت رئيس 
هيأت مديره.2-5- آقای امين پور عجم به س��مت نائب رئيس هيأت مديره.5-3- 
آقای امير بهمن خليلی كتوالئی به سمت عضو هيأت مديره.4-5- آقای امير بهمن 
خليلی كتوالئی به سمت مدير عامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای رئيس هيأت مديره 
و مديرعامل متفقًا و با مهر شركت معتبر است.7 – اختيارات مديرعامل: مديرعامل 
مجری مصوبات هيأت مديره می باشد.8 – بازرس اصلی و علی البدل:1-8- آقای 
 مهدی جعفری به عنوان بازرس اصلی2-8- آقای روح اله عصاچی به عنوان بازرس 

علی البدل
م الف: 6071/11  آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

حصر وراثت
5/187 خانم ناهيد محبوبی دارای شناس��نامه ش��ماره 263 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 1911/89 ح/ 10 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان عبداله محبوبی بشناسنامه 22990 در تاريخ 88/7/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به چهار دختر و همس��ر.1- فريده محبوبی به ش ش 908 فرزند متوفی.2- ناهيد 
محبوب��ی ب��ه ش ش 263 فرزند متوف��ی.3- ليدا محبوبی ب��ه ش ش 5454 فرزند 
متوف��ی4- مني��ژه محبوبی به ش ش 43798 فرزند متوفی.5- س��لطنت مندرجا به 
ش ش 29711 همس��ر متوفی و الغير.اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 6259        رئيس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف حقوقی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
5/188 آقای محمد س��يلزده فرزند رمضانعلی باس��تناد يكبرگ استشهاد محلی كه 
هويت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی ش��ده مدعی است كه سند مالكيت تمامت از 
ش��ش دانگ يكباب خانه قطعه باقيمانده پالک ش��ماره 3740 و 1/3741 واقع در 
ميم��ه بخش ثبتی ميم��ه كه در صفحه 67 جلد 124 ام��الک ذيل ثبت 18242 بنام 
محمد س��يلزده فرزند رمضانعلی ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و بموجب س��ند 
25550-82/9/25 دفتر 14 ميمه نزد كميته امداد امام خمينی در رهن اس��ت نحوه 
گم شدن يا از بين رفتن در اثر جابجايی وسايل منزل است چون درخواست صدور 
المثنی س��ند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه 
قانون س��ندمراتب آگهی می ش��ود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در 
اين آگهی ذكر ش��ده( نسبت به آن يا وجود س��ند مالكيت مزبور نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن 
ارائه اصل س��ند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند با ارائه كننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم 

خواهد شد.
م الف/ 6262                           نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ميمه

اخطار اجرایی
5/192 ش��ماره: 88-1990 بموجب رأی ش��ماره 322 تاريخ 89/3/4 حوزه 22 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است. محكوم عليه آقای مسلم كريمی 
نهر خلجی نام پدر: عبدالرضا نشانی محل اقامت: خوراسگان، خ اباذر، بن بست ميثم، 
پ��الک 10 فع��اًل مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چه��ار ميليون ريال 
اصل خواس��ته و شش هزار ريال و هزينه نش��ر آگهی و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 
88/11/10 لغايت زمان وصول طبق نرخ ش��اخص بانك مركزی در حق خواهان آقای 
كيوان مؤمنی نام پدر: حس��ين ش��غل: آزاد، نش��انی محل اقامت: اصفهان- خ كاوه- خ 
فالطوری- كوی معلم فرعی نسيم پ 18 طبقه اول. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی 
ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف 
اس��ت: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا 
ترتيب��ی برای پرداخت محكوم ب��ه و يا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غير اينصورت 
 پرون��ده جهت اق��دام قانونی برای اجرای اح��كام دادگاه يا دادگس��تری محل تحويل 

خواهد شد.
م الف/ 6273                        شورای حل اختالف شعبه 26 حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
5/193 ش��ماره: 88-1231 بموجب رأی شماره 116 تاريخ 89/1/31 حوزه هفت 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت. محكوم عليهم 
آقاي��ان 1- محمدجعفر يزدانی نش��انی محل اقامت: اصفهان- س��ه راه س��يمين- 
ساختمان تك- جنب بانك تجارت2- آقای رضا بيات نشانی محل اقامت: مجهول 
المكان محكوم هس��تند به: متفقًا به انتقال رس��می س��ند كاميون كش��نده به شماره 
332 ع 18 اي��ران 23 و س��ی هزار ريال هزينه دادرس��ی در ح��ق محكوم له آقای 
علی عابدی چرمينی، نش��انی محل اقامت: چرمهي��ن- خيابان صاحب الزمان- بن 
بس��ت صدف- پالک 556.به اس��تناد م��اده 19 آئين نامه اجرائی م��اده 189 قانون 
برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف است: پس 
از اب��الغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی 
ب��رای پرداخ��ت محكوم به و ي��ا انجام تعهد و مفاد رأی بده��د در غير اينصورت 
 پرون��ده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگس��تری محل تحويل 

خواهد شد.
م الف/ 6336                       شورای حل اختالف شعبه هفتم حقوقی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
5/194 ش��ماره: 2496 خانم جان محمدی شناسنامه 19 زيادآباد فرزند فرج اله باستناد 
يكبرگ استش��هاد محلی كه هويت و امضاء ش��هود رسماً گواهی شده مدعی است كه 
سند مالكيت تمامت از شش دانگ يكدرب باغ موستان پالک شماره 30/344 واقع در 
زيادآباد بخش ثبتی ميمه كه در صفحه 514 جلد 64 امالک ذيل ثبت 10321 بنام فرج 
اله محمدی فرزند احمد ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و بموجب سند رسمی شماره 
17075-1348/3/15 دفترخان��ه 14 ميم��ه به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم 
انجام نش��ده نحوه گم ش��دن يا از بين رفتن در اثر جابجايی وس��ايل منزل است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 
120 آئين نامه قانون س��ندمراتب آگهی می ش��ود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير 
از آنچه در اين آگهی ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود س��ند مالكيت مزبور نزد خود 
باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
س��ند با ارائه كننده مس��ترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د يا در صورت 
 اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی س��ند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم 

خواهد شد.
م الف/ 6313                          نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ميمه
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مديركل دفتر بهره برداری سازمان جنگل ها گفت: 
8 واح��د بزرگ فعال در صنعت چوب و با ظرفيت 
اس��می 1 ميلي��ون و 535 ه��زار مترمكعب، عالوه 
برظرفي��ت گذش��ته در ح��ال احداث اس��ت كه با 
احتساب راه اندازی اين شركت ها 2 ميليون و 942 
هزار مترمكعب كمبود چوب در كشور وجود خواهد 
داش��ت. به گزارش خبرگزاری محيط زيست ايران، 
مهندس وجيه اله موسوی، مديركل دفتر بهره برداری 
سازمان جنگل ها و مراتع كشور در جمع خبرنگاران 
اعزامی به استان گيالن، جزييات صنايع فعال چوبی، 
محل تأمين مواد اوليه آنها و سهم واردات هر يك را 
تشريح كرد. وجيه اله موسوی گفت: اكنون در كشور 
62 واحد تبديلی صنايع اوليه بزرگ با ظرفيت اسمی 
3 ميليون و 200 هزار مترمكعب چوب، در س��ال و 
20 كارگاه تبديلی صنايع ثانويه با ظرفيت اسمی 1 
ميليون و 900 هزار مترمكعب مصرف ساليانه وجود 
دارند كه در مجموع: در كشور 1 ميليون و 300 هزار 
مترمكعب كمبود چوب، برای تأمين نياز اين واحدها 
وج��ود دارد. مدي��ركل دفتر بهره برداری س��ازمان 
جنگل ها در تش��ريح جزييات بيشتر در اين زمينه، 
اضافه كرد: صنايع كوچك روكش و تخته اليه نيز، 
به نوبه خود با ظرفيت اس��می 200 هزار مترمكعب 

چوب در سال، در حال فعاليت هستند كه 100 هزار 
مترمعكب آن تأمين می شود و 100 هزار مترمكعب 
ني��ز كمبود وجود دارد. وی ادامه داد: تعداد 58 هزار 
كارگاه تبديل ثانويه، با ظرفيت اسمی 1 ميليون و 600 
هزار مترمكعب نيز، در كش��ور وجود دارد كه همه 
نيازهای آن تأمين می شود و كسری ندارد. به گفته 

مهندس موس��وی، در مجموع در كنار ساير صنايع 
چوب��ی، 4 ميليون و 200 ه��زار مترمكعب مصرف 
چوب، در كش��ور وجود دارد كه ظرفيت اسمی آن 
بيش از 5 ميليون مترمكعب است. اين مقام مسئول 
در س��ازمان جنگل ها و مراتع كشور با اشاره به راه 
ان��دازی قريب الوقوع 8 واحد بزرگ صنعتی جديد 
گفت: اين واحدها، با ظرفيت اسمی 1 ميليون و 500 
و 35 هزار مترمكعب جديد در حال احداث اس��ت 
كه با راه اندازی اين شركت ها 2 ميليون و 942 هزار 
مترمكعب كمبود چوب، در كشور خواهيم داشت. 
به گفته وی 20 درصد از نياز 4 ميليون و 200 هزار 
مترمكعبی چوب كش��ور، از محل مديريت اجرای 
طرح های جنگلداری تأمين می شود. وی در ادامه در 
اين زمينه خاطرنشان كرد: در گذشته، ميزان برداشت 
به صورت متمركز 2/5 مترمكعب در هر هكتار بود 
كه با افزايش طرح های جنگلداری، به 1 ميليون و 7 
هزار هكتار، ميزان برداشت نيز 8 دهم مترمكعب در 
هر هكتار رسيده است. مهندس موسوی، با اشاره به 
اينكه چوب وارداتی ايران از روسيه می باشد، گفت: 
بنابر آمارهای سال 2006 فائو 3/5 ميليارد مترمكعب 
برداشت چوب از جنگل های دنيا صورت می گيرد 
ك��ه 40 درصد چوب صنعتی و گرد آن را، روس��يه 
توليد می كند. وی با بيان اينكه عمده چوب وارداتی 
اي��ران از نوع چوب های بريده و گرد اس��ت و 90 
درصد چوب مورد اس��تفاده در صنايع كش��ور، در 
صنايع تبديل اوليه مصرف می شوند، كه بيشتر نئوپان 
و ام دی اف و از نوع پست ترين چوب ها هستند، 
اظهار داش��ت: عمده ترين مسائل در راه تجارت و 
واردات چوب مسائل قرنطينه است كه اجازه واردات 
چوب با پوست را نمی دهد و بايد پوست كنی شود 
و اين در حالی اس��ت كه اي��ن چوب ها در صنايع 
روكشی، مورد استفاده ندارند. وی خاطرنشان كرد: 
با احداث هر واحد صنعت چوب )كه تأمين چوب 
موردني��از آن( از محل توليد داخل ب��وده و واردات 
نباش��د، موافق نيس��تيم و اين در حالی است كه در 
برخی موارد گرچه در طراحی شركت ها محل تأمين 
چوب واردات اعالم می ش��ود، اما در مقام اجرا اين 

امر تحقق نمی يابد. 

ماي��كل موزر رايزن ارش��د بين المللی هش��دار 
داد: اگر منابع آب درياچه اروميه تأمين نش��ود، 
اين درياچه تا 3 س��ال ديگر خش��ك می شود. 
به گ��زارش خبرگ��زاری محيط زيس��ت ايران، 
م��وزر )كه برای بازدي��د از تاالب های ايران و 
بررسی وضعيت آن( به كشور، سفر كرده بود در 
ارتباط با درياچه اروميه گفت: وضعيت درياچه 
اروميه بسيار وخيم است. و ادامه داد: اين بدين 
منظور اس��ت ك��ه دولت، در همي��ن هفته های 
آت��ی تصميم��ات الزم را بگي��رد و توافق ها و 
رايزنی های مربوطه را انجام دهد. او با اش��اره 
به داليل خش��ك ش��دن درياچه اروميه گفت: 
خشكسالی دائمی، استفاده زياد از حد آب برای 
مصارف كشاورزی و البته تغييرات آب و هوايی 
)كه در همه ج��ای دنيا اتفاق افت��اده(، عواملی 
 است كه باعث از بين رفتن درياچه اروميه شده

 است.
 وی ادامه داد: بنابراين، در مورد درياچه اروميه 

با شرايط چالش برانگيزی مواجه هستيم. 
موزر در مورد نتايج به دس��ت آم��ده از بازديد 
درياچ��ه اروميه گف��ت: اجرای ط��رح افزايش 
س��هميه آب برای اين درياچه، مهمترين اقدامی 
است كه قصد داريم در اين مورد انجام دهيم، و 
تمام كوشش ما در جهت تخصيص آب و انجام 

توافقاتی در اين زمينه است.
 ب��ه گفته او: اگر اين توافق ها صورت بگيرد، با 
وجود مس��ائل مربوط به خشكسالی و تغييرات 
آب و هوايی، می توان از خش��ك شدن درياچه 
ارومي��ه جلو گيری ك��رد. او با اش��اره به اينكه 
پيشرفت های خوبی هم، در اين زمينه صورت 

گرفته، چندين بار تكرار كرد: اما باز هم تأكيدم 
بر روی اين ش��رايط اس��ت. اين نخستين مرتبه 
اس��ت كه يك كارش��ناس، نظر صريحی را در 
ارتب��اط با وضعيت درياچ��ه اروميه اعالم كرده 
اس��ت. كارشناس��ان ايران، در چند سال اخير با 
ق��رار گرفتن درياچ��ه اروميه، در ليس��ت قرمز 
نظرات متع��ددی را در مورد اين درياچه اظهار 
داشته اند. بعضی از كارشناسان زيست محيطی 
و مناب��ع طبيعی، اين درياچه را خش��ك ش��ده 
می دانند و برخی معتقدند: تنها قسمت هايی از 
اين درياچه خشك شده و بايد آن را دوباره احيا 
كرد. پيش از اين نيز، دكتر نظری دوست، مدير 
مل��ی طرح حفاظت از تاالب ه��ای ايران اعالم 
كرده بود: آب اين درياچه با 6 متر كاهش عمق 
آب، مواجه اس��ت. در اين ميان موزر در حاشيه 
كارگاه تاالب كه در محل دايمی نمايش��گاه ها 
برگ��زار ش��د،گفت: من فكر می كن��م تنها 2 تا 
 3 س��ال، برای نج��ات درياچ��ه اروميه فرصت

 باقی است.

در صورت راه اندازي 8 و احد صنعتي جدید؛ 
كمبود ساليانه 2 ميليون و نهصد هزار مترمکعب 

چوب، در كشور

دریاچه اروميه؛ 3 سال دیگر مي ميرد اگر.... 

مقدمه
مسأله محيط زيست و به ويژه اثر منفی جوامع انسانی 
بر آن، در س��ال های اخير توجه بس��ياری را به خود 
جلب كرده است. اين امر در چند سال گذشته سبب 
ايجاد رون��د جديدی در دانش بش��ری و در توليد 
محصوالت مختلف شده است كه از آنها با عنوان های 
»فناوری سبز« و »حركت به سوی محصوالت سبز« 
ياد می شود. به عبارت ديگر، فناوری سبز، مجموعه 
روش ه��ا و موادی را دربرمی گيرد ك��ه كاربرد آنها، 

كمترين آسيب را به محيط زيست وارد می كند.
قلمرو فناوری سبز بسيار گسترده است و از روش های 
توليد انرژی تا روش توليد مواد شوينده غيرسمی را 
در برمی گيرد. محصوالت سبز نيز كاالهايی هستند كه 
براساس معيارهای استاندارد، اثرات مخرب كمتری 

بر محيط زيست می گذارند.
شايان ذكر است كه فعاليت در زمينه فناوری سبز و 

محصوالت سبز برای تحقق اهداف زير است:
ماندگاری: ماندگاری به معنای تأمين نيازهای كنونی 
جامعه بشری به گونه ای كه: ماندگاری منابع طبيعی 
انرژی را مورد تهديد قرار ندهد و نسل های آينده را 

فدای نسل كنونی نكند.
کاربری مجدد: اين مفهوم بدان معنی اس��ت كه: با 
كاربرد فناوری سبز، بايد محصوالتی توليد شوند، كه 
قابل بازيافت و ترميم باشند و بتوان مجدداً آنها را به 

چرخه های طبيعی مربوط بازگرداند.
ــات: اين ه��دف در صورتی محقق  کاهش ضایع
خواهد شد كه فناوری س��بز بتواند در فرايند توليد 
محص��والت س��بز از ايج��اد ضايع��ات و آلودگی 

جلوگيری كند.
ــكار: كاربرد نوآوری و ابتكار موجب  نوآوری و ابت
يافتن جايگزين های مناس��ب برای منابع فس��يلی و 
كاهش زيان های وارده ناشی از مصرف منابع مزبور 

خواهد شد.
سودآوری: منظور از سودآوری كه به عنوان آخرين 
هدف فناوری سبز، معرفی شده، همانا ايجاد مركزی 
برای فعاليت اقتصادی در زمينه محصوالت سازگار 
با محيط زيست و تسريع فرايندهای مزبور و ايجاد 
فرصت های شغلی جديد با هدف حفاظت جدی از 

سياره زمين است.
پیشگامان سبز

در س��ال های اخي��ر، در مي��ان صناي��ع گوناگ��ون، 
شركت های س��ازنده كامپيوتر به مسأله حفاظت از 
محيط زيس��ت توجه ويژه ای نشان داده اند و در اين 
زمينه پيش��گام بوده اند. آنها از روش های س��اخت 
جديدی استفاده می كنند كه ميزان سازگاری محصول 
توليد ش��ده نهايی با طبيع��ت را افزايش می دهد. به 
عنوان مثال، در سال های اخير، شركت های: »اسوس« 
و »گيگابايت«، استفاده از سرب در لحيم كاری قطعات 
سخت افزاری را متوقف و آن را با ماده ای كاماًل فاقد 
س��رب جايگزين كرده اند. در گام بعدی، استفاده از 
اجزای حالت جامد، نه فقط كارايی تنظيم كننده های 
ق��درت »مادرب��رد« را افزايش داد، بلك��ه در تنظيم 

حرارت سيستم نيز نقش بسيار مهمی را ايفا كرد.
در  گيگاباي��ت  و  اس��وس  ش��ركت های  اكن��ون 
جديدتري��ن اق��دام خ��ود سيس��تم جدي��دی را 
ب��ه وج��ود آورده ان��د ك��ه از فن��اوری ذخي��ره 
 ان��رژی برخوردار اس��ت. فن��اوری ذخي��ره انرژی 
)Energy Processing Unit( ك��ه ب��ه اختصار 
EPU ناميده می شود، دارای ساختاری ساده، اما قابل 
تطبيق با نيازهای سيستم اس��ت.EPU  يك تراشه 
ميكروكنترلر مبتنی بر س��خت افزار اس��ت كه روی 
»مادربرد« نصب می ش��ود و با تحت نظر قرار دادن 
 CPU ميزان مصرف انرژی در سيستم، منبع تغذيه
را در زمان اجرا تنظيم می كند. به اين ترتيب، كارايی 
حافظه مجازی سيستم - صرف نظر از اين كه ميزان 

بار سيستم چقدر است- افزايش می يابد.
مادربردهای مجهز به سيستم EPU دارای مدارهای 
تنظيم كننده ولتاژ هستند كه از حداقل چهار و حداكثر 
فاز تنظيم ولتاژ پشتيبانی می كنند. بردهای دارای فاز 
تنظيم ولتاژ، با ايجاد گستره وسيعی از ولتاژهای مجاز 
برای سيس��تم، قدرت كنترل سيستم مديريت منابع 
ان��رژی را به ميزان قابل توجه��ی افزايش می دهند، 
ضم��ن اين كه با افزايش ح��رارت كمتری روبه رو 
می ش��وند. بردهای مجه��ز ب��ه EPU می توانند به 

طور خودكار تنظيم كننده های ولتاژ را براس��اس نياز 
سيس��تم، فعال يا غيرفعال كنند. نخستين هواپيمای 
سرنشين دار هيدروژنی جهان كه در مادريد اسپانيا به 
طور آزمايش��ی به پرواز درآمد، به وسيله سلول های 
س��وختی هيدروژنی پرواز می كند و از خروجی آن 
تنها حرارت و آب خارج می ش��ود و كاماًل منطبق با 
معيارهای زيست محيطی است. اين هواپيما به وسيله 

شركت بوئينگ طراحی و ساخته شده است.
دوران طالیی

س��ال 2008 به عن��وان يك��ی از طاليی ترين دوران 
توس��عه فناوری های س��بز اس��ت. در س��ال 2008 
دانش��مندان تكنيك نوينی را ب��رای تبديل گازهای 
گلخان��ه ای به بنزين و حتی به س��وخت جت ارائه 
كرده اند. در صورتی كه اين ايده استثنايی دو دانشمند 
فعال در آزمايشگاه ملی لس آالموس امريكا، صحيح 
باش��د، امكان راندن خودروهای بنزينی تا 50 س��ال 
ديگر فراهم خواهد ش��د. اين دانشمندان، اميدوارند 
كه با اس��تفاده از اين تكني��ك منحصر به فرد، نقش 
دی اكسيدكربن در گس��ترش گازهای گلخانه ای را 

كاهش دهند.
در س��ال 2008 مدل پيش س��اخته بن��ای ضددود و 
تصفيه كننده هوا در فرانسه نيز رونمايی شد تا يكی 
از مهمتري��ن پروژه ه��ای مربوط به توس��عه دانش 
ساختمان سازی سبز نمايان ش��ده باشد. به گزارش 
مهر، در اين طرح پيش ساخته، از فناوری های سبز و 
تكنيك های نوين مهندسی استفاده شده و كارشناسان 
به آن به عنوان طرحی پايدار نگاه می كنند. در ساخت 
اين بنا، از 250 مترمربع صفحه خورش��يدی پوشيده 
شده از دی اكس��يدتيتانيوم استفاده می شود تا انرژی 
الكتريك��ی مورد نياز آن در داخل س��اختمان توليد 
شود. در اين سال، سازمان جهانی صلح سبز نيز نتايج 
تحقيقات خود در خصوص »سبزترين محصوالت 
الكترونيكی« را ارائه كرد. در اين تحقيق ويژگی های 
سبز بودن و سازگاری با محيط زيست 37 محصول 
الكترونيكی مورد بررس��ی قرار گرفت و نتايج اين 
تحقيقات نش��ان می دهد كه: تمامی توليد كنندگان، 
گام ه��ای مختلف رو به جلوي��ی را در جهت بهبود 
س��ازگاری های زيس��ت محيطی محصوالت خود 

برداشته اند.
جهان تهدید می شود

به نظر می رس��د كه: تغييرات آب و هوايی، كاهش 
ميزان توليد مواد غذايی را در سراس��ر جهان در پی 
داشته باش��د و به همين علت، دانشمندان نسبت به 
خطر گرسنه ماندن نيمی از مردم دنيا هشدار می دهند. 
ديويد باتيس��تی، عضو كرس��ی بررس��ی های آب و 
هوايی دانش��گاه واش��نگتن در ايالت سياتل آمريكا، 
عقي��ده دارد كه تغيي��رات آب و هوايی، تأمين مواد 
غذايی را در سال های پيش رو با مشكالت بيشتری 
روبه رو خواهد كرد. او می گويد: »اگر پيشگيری های 
الزم در برابر بروز و تشديد تغييرات آب و هوايی به 
عمل نيايد، افت توليد محصوالت كشاورزی به 20، 
30 و حتی 40 درصد هم خواهد رسيد و اين كاهش، 
تمام نشانه های پيشرفت در وضعيت زندگی ساكنان 
آسيا، آفريقا و آمريكای جنوبی را از بين خواهد برد. 
بديهی اس��ت: وقوع چنان وضعيتی، بيش از همه به 
توليدكنن��دگان مواد غذايی آس��يب خواهد زد، البته 
اكن��ون نيز اين گ��روه در كار خود با دش��واری های 
بس��ياری روبه رو اس��ت.« اين عض��و هيأت علمی 
دانشگاه واشنگتن كه با همكارانش تأثير تغييرات آب 
و هوا بر توليد مواد غذايی را مورد بررسی قرار داده، 
تأكيد می كند: »اين وضعيت در كشورهايی به وقوع 
خواهد پيوست كه يك سوم س��اكنان آنها هم اكنون 
نيز با گرسنگی دست به گريبانند و جمعيت شان نيز 
به س��رعت در حال افزايش اس��ت. چنين شرايطی، 
به هيچوجه دورنمای روش��نی را در برابر ما ترسيم 

نمی كند«.
جدی تر شدن تهدید

بنا به گزارش فارس، به رغم نگرانی های گسترده در 
مورد گرمايش جهانی، محققان اعالم كرده اند: انسان ها 
با س��رعت بيشتری نسبت به دهه 90 در حال توليد 
گازهای گلخانه ای در اتمس��فر زمين هستند. توليد 
گازهايی مانند: دی اكسيدكربن و ساير گازهای ناشی 
از فعاليت های صنعتی، عامل افزايش دما عنوان شده 
و نگران��ی در مورد تغييرات عم��ده در آب و هوای 

زمين را افزايش داده است. كريستوفر فيلد، از انستيتو 
علوم كارنج، در كنفرانس س��االنه انجمن امريكايی 
پيش��رفت علوم اعالم كرد: در حالی كه ميزان رشد 
توليد اين گونه گازها در دهه 90 ميالدی 0/9 درصد 
بوده، اين ميزان از س��ال 2000 با 3/5 درصد افزايش 
روبه رو بوده است. او يكی از مهمترين عوامل در اين 
راه را افزايش گسترده استفاده از زغال سنگ به عنوان 

يك منبع انرژی اعالم كرد.
اس��تفاده از فناوری های سبز، عالوه بر آنكه می تواند 
راه حل مناسبی، برای مشكل گرمای هوای كره زمين 
باشد، سبب صرفه جويی، در به كارگيری سوخت های 
فسيلی نيز خواهد شد. به گزارش آسوشيتدپرس، در 
اين كنفرانس، در مورد افزايش بيش از پيش سرعت 
گرمايش زمين و افزايش س��ريع تر سطح آب درياها 
نيز هش��دار داده شده است. دانشمندان در اين رابطه 
هشدار داده اند كه سرعت افزايش سطح آب درياها، 
در بخش هايی از آتالنتيك ش��مالی، غرب اقيانوس 
آرام و اقيانوس های جنوبی اطراف قطب جنوب، به 

حدود يك سانتيمتر در هر سال رسيده است.
فناوری سبز در مقابله با مشكل گرمای زمین

در همين رابط��ه، رئيس برنام��ه حفاظت از محيط 
زيست سازمان ملل اعالم كرد: استفاده از فناوری های 
سبز، عالوه بر آن كه راه حل مناسبی برای حل مشكل 
گرمای هوای كره زمين می باشد، سبب صرفه جويی 

در به كارگيری سوخت های فسيلی نيز خواهد شد.
ب��ه گزارش رويت��رز، آنجال كروپ��ر، رئيس و مدير 
اجرايی برنامه حفاظت از محيط زيست سازمان ملل، 
معتقد اس��ت: اس��تفاده از تكنولوژی و فناوری سبز 
می تواند تا 30 درصد از هزينه مصرف سوخت های 
غيرقابل بازگشت- فسيلی- در صنايع و كارخانه ها 
بكاهد و از طرفی هم باعث كاهش گرمای كره زمين 
ش��ود. افت ش��ديد توليد محصوالت كشاورزی در 
اثر تغيي��رات آب و هوايی، نيم��ی از مردم جهان را 
در معرض گرس��نگی قرار می دهد. وی در اين باره 
می گويد: »هم اكنون زمان آن فرا رس��يده اس��ت كه 
جهان سوخت های پاک و فناوری سبز را جايگزين 
سوخت های فسيلی كرده و به اين وسيله در صنعت 
و تجارت پيش��رفت حاصل كند«. شايان ذكر است: 
براساس آمارهای منتشر شده از سوی برنامه حفاظت 
از محيط زيس��ت س��ازمان ملل-  UNEP- ميزان 
مصرف سوخت های فسيلی در نيمه دوم سال 2008 
ميالدی، معادل 34 درصد نسبت به نيمه اول همين 
س��ال ميالدی افزايش داش��ته و اين ميزان پنج برابر 

بيشتر از سال 2007 ميالدی بوده است.
آنجال كروپر، بر اين نظريه تأكيد دارد كه تجارت های 
بزرگ كه ش��امل: كارخانه ها و صنايع می شود، بايد 
با استفاده از موقعيت تجاری و شغلی كه دارند، هم 
خودش��ان از س��وخت های پاک و فناوری های سبز 
استفاده كنند و هم، برای بهبود بخشيدن به وضعيت 
آب و هوايی كره زمين، به كشورهای در حال توسعه 
كمك كنند تا س��وخت های پاک را با سوخت های 
فس��يلی جايگزين كنند. بديهی اس��ت: ع��الوه بر 
دارندگان صنايع بزرگ، مردم عادی نيز بايد بياموزند 
ك��ه چگونه از انرژی های پاک، مانند نور خورش��يد 
و باد اس��تفاده كنند تا مصرف سوخت های فسيلی 
كاهش يابد، چرا كه با اس��تفاده از فناوری های سبز 
و س��وخت های پاک، هم از هزينه ها كاسته می شود 
و هم از تغيي��رات جوی زيان بار جلوگيری به عمل 

خواهد آمد.
استقبال مردم از محصوالت سبز

گروهی از پژوهشگران، در مراسم افتتاحيه نمايشگاه 
 )CES( بين المللی ابزارهای الكترونيكی الس وگاس
تحقيق��ی را انجام دادن��د. نتايج اين تحقيق نش��ان 
می دهد: در آينده ای نه چندان دور، مطابقت ابزارهای 
الكترونيك��ی ب��ا اس��تانداردهای زيس��ت محيطی، 
ش��انس خريد آنها را به مراتب افزايش خواهد داد. 
پژوهش��گران مزبور پيش بينی كرده اند كه خريداران 
به زودی، اطالعات بيش��تری را درباره آس��يب های 
محيطی ابزارهای الكترونيكی و مراحل ساخت آنها 
درخواس��ت خواهند كرد و ترجيح خواهند داد كه 
برای خريد محصوالت الكترونيكی واقعاً سبز، پول 

بيشتری را هم بپردازند.
استيو كوينينگ، تحليلگر ارشد CES می گويد: »به 
زودی س��بز بودن، به يكی از ويژگی های مهم خريد 
تبديل می شود. تحقيقات ما نشان می دهند: خريداران 
به شكل فزاينده ای نسبت به نحوه ساخت و بسته بندی 
محصوالت كنجكاو شده اند. آنها می خواهند بدانند 
كه آيا فرايندهای توليد فالن محصول خاص، برای 
محيط زيست خطرناک نيست؛ يا اينكه توليدكننده 
برای بازيافت اين محصول در زمانی كه از رده خارج 

شد، چه تمهيداتی را انديشيده است؟«
ش��ايان ذكر اس��ت: بيش از 50 درص��د افرادی كه 
در اين تحقيق ش��ركت كردند، حاض��ر بودند برای 
محصوالت س��بز، هزينه نس��بتاً باالتری را بپردازند. 
22 درصد ش��ركت كنندگان هم گفتند: برای خريد 
اين محصوالت، حداكثر تا 15 درصد بيش��تر هزينه 
خواهن��د كرد، اما در عين حال معتقدند: پرداختن به 
اثرات زيس��ت محيطی، بايد با اطالع رسانی بهتر و 
بيشتر در مورد محصوالت سبز، همراه باشد. همچنين 
بيش از 38 درصد كسانی كه  در اين تحقيق شركت 
كردن��د، تعريف دقيقی از مش��خصات محصوالت 
سبز نداش��تند، 58 درصد نيز خواستار نشانه گذاری 
اي��ن محصوالت با عالمتی مش��خص بودند. خيلی 
از اين افراد هم نس��بت به ادعاهای زيست محيطی 

توليدكنندگان محصوالت سبز بسيار بدبين بودند.

فناوري سبز و محصوالت سبز

جایزه 1/4 ميليون دالری؛ برای پاكسازی خليج مکزیک

سازمان محیط زیست اعالم کرد:
24 آرایه گياهي در معرض 

خطر انقراض هستند

خودروهاي فاقد مبدل 
كاتاليستي، نمي توانند برگه 

معاینه فني دریافت كنند

محیط زیست

بحران زيس��ت محيطی خليج مكزي��ك و ناتوانی 
»بريتي��ش پتروليوم« در مهار آن، موجب ش��ده كه 
»بنياد ايك��س پرايز« پا پيش بگذارد و با اختصاص 
جايزه 1/4 ميليون دالری، انديشه های خالق جهان 
را برای مقابله با اين فاجعه زيست محيطی به چالش 

بكشد.
اف��رادی كه تاكنون س��فرهای فضايی خصوصی و 
اتومبيل های فوق كم مصرف را برای بشر به ارمغان 
آورده اند، اين ب��ار وعده جايزه 1/4 ميليون دالری 
ب��رای تيم هايی دادند كه در مس��ابقه پاک س��ازی 
نفت »وندی شميدت« بهترين فناوری را ارائه دهد.
مقام��ات ايكس پرايز، اع��الم كردند به گروهی كه 
كارآمدترين روش را برای پاكسازی نفت از سطح 
اقيانوس ارائه دهد، جايزه ای به ارزش 1/4 ميليون 
دالر، اهدا خواهد كرد. البته واضح است كه ايده اين 
مس��ابقه، از فاجعه نفتی خليج مكزيك الهام گرفته 
اس��ت. اما اين رقابت جديد، تالش دارد انگيزه ها 
را برای ساخت فناوری های نسل جديد پاكسازی 
نفت، تحريك كند. دكتر »پيتر ديامانديس« سخنگوی 

ايكس پرايز در جلس��ه اعالم رسمی اين جايزه در 
واشينگتن دی.سی گفت: »تأثيرات فاجعه آميز نشت 
نفت در خليج مكزيك برای س��ال ها باقی خواهد 
مان��د و بروز حوادث مش��ابه در آينده نيز اجتناب 

ناپذير به نظر می رسد«.
اين رقابت دارای دو مرحله می باش��د. مرحله اول، 
فراخوانی برای عالقه مندان به كسب جايزه است تا 
روش های تكنيكی خود را قبل از آن كه گروهی از 
داوران به بررس��ی هزينه، تأثيرات زيست محيطی، 
ام��كان پذيری و مقياس پذي��ری آن بپردازند، ارائه 
دهند. مرحله دوم، آزمايش اين فناوری ها در عمل 

خواهد بود. 
البته ش��ركت كنن��دگان، ايده های خ��ود را برای 
آزماي��ش به خليج مكزي��ك نخواهند ب��رد، بلكه 
تم��ام ارزيابی ها در مركز ملی آزمايش انرژی های 
تجديدپذير و تحقيقات نش��ت نفت در نيوجرسی 
انجام خواهد ش��د.اما به هر حال ممكن اس��ت هر 
كدام از اين فناوری ها برای استفاده نهايی در فاجعه 
خليج مكزيك يا رويدادهای مشابه آينده مورد توجه 
قرار گيرن��د. تيمی كه بهترين فناوری را پيش��نهاد 
ده��د، مبلغ يك ميليون دالر جايزه دريافت خواهد 
كرد. به تيم های دوم و س��وم نيز به ترتيب جوايز 
300ه��زار و 100هزار دالری تعلق خواهد گرفت. 
وندی ش��ميدت كه اين جايزه به اسم او نام گذاری 
ش��ده و هزينه جايزه را نيز تقبل كرده، همسر مدير 
اجرايی گوگل، اريك شميدت است. او حامی چند 
سازمان خيريه ش��امل مؤسسه تحقيقاتی شميدت 
مارين، می باش��د كه به همراه همس��رش آن جا را 

بنيان گذاری كرده است.

سازمان محيط زيست فهرست گونه های گياهی در 
معرض خطر انقراض ايران را منتشر كرد. به گزارش 
خبرگزاری مس��تقل محيط زيست ايران، گونه های 
در معرض خطر انقراض شامل تاكسون هايی است 
كه تداوم حيات آنها در اثر عوامل تهديد كننده، غير 
محتمل اس��ت و تعداد حضور آنها، به سطح بحرانی 
كاهش يافته اس��ت. در حال حاض��ر در ايران تعداد 
2428 تاكسون )آرايه( در معرض تهديد وجود دارد 
ك��ه از اين تعداد، 24 آراي��ه گياهی در معرض خطر 
انقراض هستند. تعداد چهار گونه درختچه ای و دو 

گونه درختی نيز در اين فهرست جای دارند.
ن��ام فارس��ی گونه ه��ای گياهی در مع��رض خطر 
انقراض ايران كه توس��ط س��ازمان محيط زيس��ت 
منتش��ر ش��ده اند، عبارتند از: آنقوزه، كمای ايرانی، 
گل گندم گچ دوست، شمشاد، روشن بال، شيرسگ 
گچ دوس��ت، گون گچی، گون��ه ای گون )9 مورد(، 
مهر خوش، بادرنج بويه، پونه سای بينالودی، زفايی، 

موسير، هميشك و سفيدپلتو سرخدار.

مديرعامل س��تاد مرك��زی معاينه فن��ی خودروهای 
تهران اعالم كرد: از اول مهرماه مبدل های كاتاليستی 
خودروها در تمام مراكز معاينه فنی تحت كنترل قرار 
می گيرد و هر خودرويی كه فاقد اين مبدل باش��د، 

نمی تواند برگه معاينه فنی دريافت كند. 
مبدل كاتاليستی وسيله ای است كه برای كاهش مواد 
س��می و آالينده گازهای خروجی از اگزوز اتومبيل 

به كار می رود.
به گزارش ايرنا، وحيد نوروزی در جمع خبرنگاران 
ب��ا بيان اينكه ح��دود دو ميليون خ��ودرو در تهران 
وجود دارد كه مبدل كاتاليس��تی آنه��ا از بين رفته و 
يا كيفيت قابل قب��ول را ندارند، گفت: خودروهايی 
كه مبدل كاتاليس��تی آنها از بين رفت��ه تقريبًا 8 برابر 
خودروهايی كه اين مب��دل را دارند توليد آاليندگی 

می كنند. 
وی اف��زود: خ��راب ب��ودن مبدل های كاتاليس��تی 
خودروها تبديل به بحرانی شده كه برای از بين بردن 
تأثي��رات منفی آن، از اول مهرم��اه، در مراكز معاينه 

فنی، تحت كنترل قرار می گيرد. 
مديرعامل س��تاد مركزی معاينه فنی خودروها گفت: 
در ش��هر ته��ران، ح��دود 5/3 ميليون خ��ودرو در 
حال تردد هس��تند كه ح��دود دو ميليون خودرو از 
مجم��وع آنها، مبدل كاتاليس��تی ش��ان از بين رفته و 
ب��ه همين دليل ب��ا توجه به اينكه اي��ن خودروها 8 
برابر خودروهايی كه دارای مبدل كاتاليس��تی هستند 
توليد آلودگی می كنن��د، در واقع می توانيم بگوييم 
ب��ه اندازه ت��ردد 18 ميليون خ��ودرو، توليد آلودگی 
در ه��وا داري��م. وی گف��ت: خودروهاي��ی كه فاقد 
مبدل كاتاليس��تی »ECE-1504« براساس استاندارد 
1978 اروپا هس��تند و يا به عبارتی استاندارد 1379 
اي��ران و توليد آاليندگی در اي��ن خودروها 16 گرم 
در كيلومت��ر اس��ت؛ در حاليك��ه خودروهای دارای 
 مب��دل كاتاليس��تی، 7/2 گ��رم در كيلومت��ر آلودگی 

توليد می كنند.
نوروزی تأكيد كرد: ستاد مركزی معاينه فنی خودروها 
اوايل تابستان مكاتبه هايی را با شركت های خودرو 
س��از انجام داده كه در آن، ضمن اعالم اين آمارها از 
خودروسازان، درخواست شده تا در نمايندگی های 
خود، اين قطعه را داش��ته باشند و نسبت به تعويض 
مبدل كاتاليس��تی خودروهايی كه به مرور زمان اين 
قطع��ه در آنها از بين رفته، اق��دام كنند. وی تصريح 
كرد: س��تاد مركزی معاينه فنی خودروها براس��اس 
قانون و مصوبه مجلس وظيفه كنترل خودروهای در 
حال تردد در س��طح شهر را دارد و با استفاده از اين 
اختيارات قانونی، مكاتبات الزم را با خودروس��ازان 

صورت داده است.
وی ادام��ه داد: ب��ه همي��ن دليل، از خودروس��ازان 
می خواهي��م در فرصت 3 ماه��ه ای كه باقی مانده، 
نس��بت به ارائه و تعويض مبدل های كاتاليستی در 
نمايندگی های خود اقدام كنند تا ش��هروندان دچار 

سردرگمی نشوند. 
نوروزی، خاطرنشان كرد: سازمان حفاظت از محيط 
زيس��ت نيز به جای اعمال اس��تاندارد يورو 3، برای 
خودروهای جدي��د، بهتر اس��ت؛ تعويض و نصب 
مبدل های كاتاليستی مناسب را برای تمام خودروها 
با جديت دنبال كند تا از توليد آاليندگی بس��يار زياد 

اين خودروها جلوگيری شود.
وی با اشاره به اجرای طرح »جان شما مهم است از 
ما بپرس��يد« گفت: اين طرح ك��ه از 14 تير ماه آغاز 
شده مورد استقبال شهروندان قرار گرفته و تاكنون 4 
هزار خودرو در مركز معاينه فنی از نظرات و بررسی 
 خودروها توس��ط كارشناس��ان به ص��ورت رايگان 

بهره مند شدند.
وی اف��زود: در اين طرح، كارشناس��ان از لحاظ فنی 
خودروه��ا را در حضور راننده تحت بررس��ی قرار 
می دهند تا مشكالت احتمالی خودرو مشخص شود 
و ش��هروندان بتوانند با خودرويی، ايمن به سفرهای 

تابستانی بروند. 
نوروزی در پايان گفت: نمايشگاه بين المللی محيط 
زيست محل تالقی اقدامات و فعاليت های ارگان ها 
و سازمان های دولتی و نهادهايی است كه وابسته به 

سازمان محيط زيست نيستند. 
اما فارغ از وظايف س��ازمانی، اقدام��ات ارزنده ای 
برای حفظ محيط زيس��ت انجام می دهند و س��تاد 
مرك��ز معاينه فنی ني��ز چون فعاليت های زيس��ت 
محيطی زيادی دارد در اين نمايش��گاه شركت داشته 

است.

يك گونه پرنده حمايت ش��ده، با نام »پيغو«، در يكی از باغ های اصفهان كشف 
ش��د. به گزارش واحد خبر اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، اين 
گونه پرنده كه با نام علم��ی Accipiter brevipes جزو قرقی ها، از خانواده 
قوش��يان و از راس��ته شاهين س��انان می باشد، پس از مش��اهده توسط يكی از 
صاحبان باغهای اطراف اصفهان، به معاونت محيط طبيعی اين اداره كل تحويل 
داده ش��د. اين پرنده كه جوجه ای 
 با س��ن ح��دود پنج ماه اس��ت،
 به منظور رس��يدن ب��ه وضعيت 
جس��مانی مناس��ب و توانايی در 
پ��رواز، پس از چند ماه نگهداری، 
در زيس��تگاه مناس��ب رهاسازی 

خواهد شد. 
»پيغو«  از پرندگان حمايت ش��ده  
ب��ه ش��مار می آي��د ك��ه پراكنش 
در  بيش��تر  و  داش��ته  وس��يعی 
 جنگل ها و بيش��ه زارها زيس��ت

 می كند.

درحالی كه كارشناسان محيط زيست، بارها نسبت به بروز فاجعه زيست محيطی، 
 ناش��ی از ورود پس��اب های صنعتی و فاضالب های خطرزای بيمارس��تانی، به
 زاينده رود هش��دار داده ان��د؛ اما بی توجهی به اين هش��دارها و نبود اهرم های 
بازدارنده سبب شده تا اين روند، همچنان ادامه يابد. براساس خبرهای دريافتی، 
ورود فاضالب ش��هرک بهارستان اصفهان، به شرق رودخانه زاينده رود موجب 

ايجاد آلودگی هايی در منطقه ش��ده 
اس��ت. اين فاضالب ها، پس از طی 
15 كيلومتر از طريق كانالی به زاينده 
رود می ريزد. معاون محيط زيست 
انس��انی اداره كل محي��ط زيس��ت 
اصفهان، دراين باره، به ايسنا گفت: از 
چند سال گذشته، فاضالب شهرک 
بهارستان، به داخل زاينده رود سرازير 
می ش��ود ك��ه به عل��ت كاهش دبی 
آب زاينده رود، بر اثر خشكس��الی 
 امسال، آلودگی هايی را موجب شده

 است.

كشف یک گونه »پرنده حمایت شده« 
در باغ های اصفهان

هشدار كارشناسان؛ درباره ورود پساب های 
صنعتی و بيمارستانی، به زاینده رود

زمین من
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به دلیل درگیري شدید بین بازیكنان
دومين دیدار دوستانه در ایتاليا،

 نيمه  تمام ماند
جدال دوس��تانه دو تيم »كاتانيا« و »گريك« در دقيقه 70 به دليل درگيری شديد 

ميان بازيكنان و خطاهای عمدی فراوان، نيمه تمام شد. 
ب��ه گ��زارش موج به نق��ل از رويترز، طی دو روز گذش��ته، اي��ن دومين بازی 
دوستانه در فوتبال ايتاليا است كه به دليل درگيری شديد بين بازيكنان نيمه تمام 

می ماند. 
پي��ش از اين نيز بازيكنان دو تيم كالياری و باس��تيا ت��ا دقيقه 75 برابر يكديگر 
بازی كرده بودند كه به خاطر درگيری فيزيكی و به دستور داور، زمين بازی را 
 ترک كردند. فدراس��يون فوتبال ايتاليا نگران گسترش اين درگيری ها در كالچو 

است.

ورزشی

تي��م مل��ی تيراندازی با كمان كش��ورمان ب��ه دليل عدم صدور رواديد س��فر به 
آمريكا، از حضور در س��ومين مرحله مس��ابقات جام جهانی سال 2010 امريكا 

بازمان��د. به گزارش واحد مركزی خبر، 
با وجود اينكه فدراس��يون تيراندازی با 
كمان كش��ورمان از 2 ماه قبل اقدامات 
الزم ب��رای اخذ رواديد س��فر به امريكا 
را انج��ام داده و با وجود نامه نگاری با 
فدراسيون بين المللی تيراندازی با كمان 
)فيت��ا(، مس��ئوالن وزارت امور خارجه 
امريكا از صدور وي��زا خودداری كرده 
و تيم ايران از حضور در مسابقات جام 

جهانی در شهر »اوگدن« بازماند. اين رقابت ها از روز سه شنبه آغاز می شود.

پژمان غفاری
در هفته دوم رقابتهای ليگ برتر فوتبال كشور، تيم استيل آذين تهران با 3 گل پاس 
همدان را در هم كوبيد، ذوب آهن اصفهان در ش��هر كرمان با گلهای اس��ماعيل 
فرهادی و محمد قاضی در مقابل تك گل احمد حسن زاده، به برتری دو بر يك 
رس��يد و تيم استقالل با حضور بيش از پانزده هزار هوادار خودی، در ورزشگاه 
آزادی با نتيجه يك بر دو مغلوب فوالد خوزستان شد. گل آبی پوشان پايتخت را 
ميالد ميداودی به ثمر رساند و هر دو گل فوالدی ها را رضا نوروزی وارد دروازه 
حريف كرد، با شروع مسابقه شاگردان مظلومی بازی را در اختيار و در دقيقه 9 
به گل رسيدند. اما پس از آن در نيمه اول چيز خاصی از بازيكنان استقالل ديده 
 نشد و حتی شاگردان مجيد جاللی در دقايق 22 و 37 می توانست دروازه وحيد 

طالب لو را توسط رضا نوروزی و جابا مجيری باز كند.
 در نيمه دوم فوالد دست از تالش برنداشت و رضا نوروزی در دقايق 63 و 68 

موجب پيروزی قرمزپوشان خوزستانی شد.
چهارمین پیروزی فوالد مقابل استقالل

دو تيم فوالد خوزس��تان و استقالل 
ته��ران پي��ش از اي��ن مس��ابقه، در 
مس��ابقات ليگ برتر فوتبال كشور 
16 بار به مصاف هم رفتند كه سهم 
آبی پوشان پايتخت 6 پيروزی بود و 
فوالدی ها نيز 3 بار از سد استقالل 
گذشتند. هفت مس��ابقه اين دو تيم 
مهم با تس��اوی به پايان رس��يد. كه 
ش��اگردان مجيد جاللی با شكست 
استقالل در اين ديدار، پيروزی های 

خود را در مقابل اين تيم، به عدد 4 رساندند.
ــینی  ــت نش ــارزاده از نیمك معم

ناراضی بود
ميثاق معم��ارزاده، دروازه بان فصل 
پيش تيم پرس��پوليس ته��ران كه به 
فوالد خوزس��تان نقل م��كان كرده 
در ديدار با اس��تقالل تهران از روی 
نيمكت، بازی را نظاره می كرد و از 
اين نيمكت نشينی به شدت ناراضی 

بود. كه البته اين ناراحتی به وضوح، در چهره اش ديده می شد. معمارزاده در دو 
 فصلی كه در جمع قرمزپوشان پايتخت بود، فقط در 22 بازی از چارچوب اين تيم 

محافظت كرد.
ــی در آزادی  ــم مل ــی تی کادر فن

حاضر بود
ديدار دو تيم استقالل تهران و فوالد 
خوزس��تان كه به برت��ری دو بر يك 
فوالدی ها انجاميد، دو ميهمان ويژه 

داشت.
 افش��ين قطبی، س��رمربی تيم ملی 
كشورمان به همراه كمك اول خود، 
علی رضا منصوريان بازيكن سابق و 

محبوب استقالل، آن دو ميهمان بازيكنان هر دو تيم را زير نظر داش�تند كه باعث 
انگيزه بين جوانان جويای نام تيم ها، به خصوص خوزستانی ها شد و موجب گرديد 
در مقابل شاگردان مظلومی با انگيزه ای مضاعف ظاهر شدند. شايان ذكر است در 
 ورزشگاه آزادی مهدی پاشازاده مدافع بلندقامت سابق تيم ملی و باشگاه استقالل هم 

ديده شد.
نوروزی 3 بار توپ را با دست لمس کرد

رضا ن��وروزی، مهاجم تي��م فوالد 
خوزستان كه گلهای فوالد را به ثمر 
رساند در بيست دقيقه نخست بازی، 
س��ه بار از دس��ت خود ب��رای مهار 
توپ استفاده كرد كه يداله جهانبازی 
قاضی ميدان، به راحتی از آن گذشت 
 و ب��ه او حتی ي��ك كارت زرد هم 

نشان نداد.
لیدر خوزستانی، با پیراهن برزیل

نزديك به 100 نفر از طرفداران تيم فوالد خوزس��تان، در ورزشگاه آزادی شاهد 
پيروزی تيم شهرشان مقابل استقالل تهران بودند كه ليدر آنها، با پيراهن تيم ملی 

برزيل از شاگردان جاللی حمايت كرد.
  طرف��داران صنع��ت نف��ت آب��ادان، پوش��يدن اي��ن پيراه��ن را از آن خ��ود
  می دانن��د و بدي��ن وس��يله و با ش��عار »آب��ادان برزيلته« به تيم خ��ود روحيه 

می دهند.

مراس��م تجلي��ل از برترين ه��ای اخ��الق نهمين 
دوره لي��گ برتر فوتب��ال، روز دوم ش��هريورماه 
 ج��اری، در مح��ل هت��ل المپيك ته��ران برگزار 

خواهد شد. 
»حميدرض��ا احم��دی«، رئيس كميت��ه فرهنگی 
س��ازمان ليگ فدراس��يون فوتبال اف��زود: دومين 
دوره مراس��م تجلي��ل از برترين های اخالق ليگ 
برت��ر فوتب��ال با هم��كاری كميته ه��ای فرهنگی 
فدراس��يون فوتبال و س��ازمان ليگ برتر روز سه 
ش��نبه دوم ش��هريور و همزمان با نيمه ماه مبارک 
رمضان و ش��ب والدت با س��عادت امام حس��ن 
مجتب��ی )ع( برگزار می گردد و طی آن با حضور 
مس��ئوالن ارشد فدراسيون فوتبال، از برترين های 

اخالق نهمين دوره مس��ابقات لي��گ برتر تجليل 
خواهد شد. وی تصريح كرد: در اين همايش يك 
روزه، ضمن تقدير از 34 بازيكن ليگ برتر فوتبال 
كه توانسته اند عنوان برترين های اخالق 34 هفته 
ليگ نهم را به خ��ود اختصاص دهند، از برترين 
مدي��ران فوتبال، مربي��ان، داوران و خبرنگاران و 

عكاسان برتر اخالقی، تقدير خواهد شد. 
احمدی در خص��وص جوايز برترين های اخالق 
ليگ نه��م، تصريح كرد: عالوه ب��ر لوح تقدير و 
تندي��س اخالق، برترين های اين مراس��م پاداش 

حج عمره و تمتع دريافت خواهند كرد. 
رئي��س كميته فرهنگی س��ازمان لي��گ، همچنين 
يادآور ش��د: در اين همايش يك روزه گزارش��ی 

لي��گ  از عملك��رد كميت��ه فرهنگ��ی س��ازمان 
برت��ر و برنامه های س��ال ج��اری اي��ن كميته از 
 س��وی مس��ئوالن فرهنگی س��ازمان لي��گ ارائه 

خواهد شد. 
وی با بيان اينكه برترين های اخالق، در ليگ نهم 
براساس منش��ور اخالقی و احترام به روح قانون 
و ارزش های انس��انی در ميدان مس��ابقه، انتخاب 
خواهند ش��د، تأكيد كرد: تجلي��ل از برترين های 
اخالق فوتبال كشور؛ ارزش گذاری به اخالقيات 
و احترام به عزت و كرامت بازيكنان فوتبال كشور 
اس��ت و تالش می كنيم، مراسم امسال باشكوه تر 
و بهتر از س��ال گذش��ته و در خ��ور برترين های 

اخالق فوتبال كشور برگزار شود.

             مجيد جاللی، پس از كس��ب پيروزی مقابل 
اس��تقالل تهران پيرامون اين دي��دار گفت: بازی خيلی 
خوبی بود. ما در بازی قبلی هم برابر استيل آذين مستحق 
شكست نبوديم. وی ادامه داد: زمانی كه از استقالل جلو 
افتاديم فشار روانی روی تيم ما بود استقالل تيم بزرگ 
و قدرتمندی اس��ت اما ما با فوتبال خوب و ديدنی ای 
كه ارائه داديم هر س��ه امتياز را كس��ب كرديم. در اين 
ديدار اول حريف را كنترل، فضاهای خالی را شناسايی 

و سپس از آن فضاها بهره كافی را برديم. 
جاللی به تمرينات فوالد اش��اره كرد و اظهار داش��ت: 
گ��رد و خاک فراوانی كه در ش��هر اه��واز وجود دارد 
مان��ع از تمرينات جدی تيم ش��د و اين موضوع هنوز 
ه��م باعث نگران��ی ما و بازيكنان اس��ت. وی در پايان 
پيرام��ون بازی با س��پاهان توضيح داد: س��ه ديدار اول 
م��ا با 3 تيم مدعی قهرمانی بوده مقابل س��پاهان با نظم 
خاصی، به ميدان می رويم و مقابل چش��مان هواداران 
خودی تيم دس��ت و پا بس��ته ای مقابل شاگردان قلعه 
 نوع��ی نخواهيم بود و آ نها ب��ازی زيبايی را از نزديك 

خواهند ديد.

تي��م فوتبال ذوب آهن در كرمان توانس��ت با 
گلهای اس��ماعيل فرهادی و محمد قاضی دو 
بر يك، تيم مس را در هفته دوم رقابتهای ليگ 

برتر كشور از پيش روی بردارد. 
فره��ادی زنن��ده گل اول ذوبی ه��ا در مورد 
اي��ن ب��ازی توضي��ح داد: بازی از س��وی هر 
 دو تي��م به ط��ور مطلوب و ب��ا كيفيت انجام 
شد. اما برتری ما از آغاز مسابقه كاماًل مشهود 
ب��ود و در اي��ن ديدار، به حق خود رس��يديم 
 و با كس��ب س��ه امتياز به ش��هرمان، اصفهان 

برگشتيم. 
وی ادام��ه داد: خوش��حالم كه يك��ی از گلها 
توس��ط من به ثمر رس��يد و اي��ن گل حاصل 

تالش كار تيمی و گروهی بود. 
فره��ادی، در پايان، پيرامون بازی با اس��تقالل 
گف��ت: اس��تقالل تيم خوبی اس��ت اما ما مثل 
ديداره��ای ديگر، برای كس��ب پي��روزی به 
ميدان می رويم و از همه هواداران ذوب آهن 
می خواهيم كه روز پنجش��نبه، به ورزش��گاه 
فوالدش��هر بيايند و تيم خود را مورد حمايت 

قرار دهند.

مهاجم ويارئال اس��پانيا، از دريافت پيشنهادی 
ارزش��مند از اينترميالن خب��ر داد. به گزارش 
ف��ارس و به نق��ل از ترايبال فوتبال، »گيس��پ 
روسی« مهاجم س��ابق منچستريونايتد انگليس 
ك��ه ب��ه ص��ورت قرض��ی، در تيم هايی چون 
نيوكاسل و پارما نيز بازی كرده، درخشش قابل 
توجهی در تركيب ويارئال اس��پانيا داشته و در 
91 بازی خود با پيراهن اين تيم، 33 گل به ثمر 
رسانده است. وی اصالتًا امريكايی است اما با 
دريافت پاسپورت اروپايی و با توجه به قوانين 
حاكم بر فوتبال ايتاليا همواره ش��انس حضور 
در تي��م ملی فوتبال ايتاليا، را داش��ته و تاكنون 
14 بار برای تيم ملی فوتبال اين كش��ور، بازی 
كرده است. روسی، در خصوص پيشنهادی كه 
از اينترميالن دريافت كرده گفت: مگر می شود 
به پيشنهاد موراتی فكر نكرد؟ من قدرت ارائه 
پاسخ منفی به پيشنهاد اينترميالن را ندارم و اگر 
 بتوانم به اين تيم منتقل ش��وم، بسيار خوشحال 

خواهم شد.   

مس��ابقات كبدی منطقه دو كشور به پايان رسيد و نمايندگان استان های فارس 
و اصفهان جواز حضور در مرحله نهايی مس��ابقات كبدی قهرمانی كش��ور را به 
دس��ت آوردند. به گزارش ايرنا، مسابقات كبدی جوانان پسر ايران، در منطقه 2 
كه از 5 مرداد در ش��هر بروجن اس��تان چهارمحال و بختياری آغاز شده بود، با 
صعود فارس و اصفهان، به مس��ابقات كشوری، به پايان رسيد. براساس گزارش 

فدراسيون كبدی، نتايج كامل اين رقابت ها به شرح زير است:
فارس 45 - كهگيلويه و بوير احمد 37

چهار محال و بختياری 31 - خوزستان 27
خوزستان 41 - كهگيلويه و بوير احمد 40

فارس 38 - اصفهان 37
اصفهان 34 - چهار محال و بختياری 10
فارس 29 - چهار محال و بختياری 25

چهار محال و بختياری 52 - كهگيلويه و بوير احمد 22
فارس 39 - خوزستان 32
اصفهان 23 - خوزستان 9

اصفهان 47 - كهگيلويه و بوير احمد 11
تيم كهگيلويه و بويراحمد جام اخالق اين دوره را از آن خود كرد.

مس��ابقات كبدی ايران، در 5 منطقه برگزار می ش��ود كه 2 تي��م از هر منطقه به 
مسابقات قهرمانی كشور راه پيدا می كنند.

مدارس  مس��ابقات ش��طرنج جهان��ی 
ب��ا نايب قهرمان��ی تيم دان��ش آموزان 
كش��ورمان به پاي��ان رس��يد. در پايان 
اين دوره از مس��ابقات شطرنج مدارس 
جهان كه در قيصريه، تركيه برگزار شد، 
تيم روسيه در رده نخست قرار گرفت 
و تي��م اعزامی كش��ورمان نيز به عنوان 
دوم دست يافت. ضمن اينكه تركيه هم 

در رده س��وم ايس��تاد. در چارچوب اين رقابت ها، و در رده س��نی زير 11 سال 
پس��ران، »محمدرضا اصغرزاده« به مدال طال دس��ت يافت. در رده س��نی زير 9 
سال، »آرين غالمی« اول شد و »جان نثار راد مقام« نيز سوم شد. عنوان نخست 
رده س��نی زير 17 سال نيز از آن »صابر كمرپشتی« شد. در همين رده سنی و در 

بخش دختران، »هليا بهاور« به مدال نقره دست يافت.

ناي��ب رئي��س هيأت گلف اس��تان اصفه��ان گفت: اس��تان اصفهان ب��ه عنوان 
 پايل��وت و الگوی گلف كش��ور ش��ده 

است.  
م��ژگان دادخ��واه، در گفتگو با ايس��نا 
 در اصفه��ان، ب��ا اش��اره ب��ه تصوي��ب 
آم��اده س��ازی زمي��ن گلف در ش��رق 
اصفه��ان و زمين های مين��ی گلف در 
شهرستان ها، اظهار داشت: زمين گلف 
نيازی به تغيير در شكل طبيعی زمين ها 
ن��دارد و با حف��ظ ويژگی های طبيعی، 
می ت��وان زمي��ن گلف احداث كرد. وی گلف را نه تنها ورزش��ی نش��اط آور، 
بلكه محلی، برای تبادل فرهنگی و اجتماعی دانس��ت و افزود: با توجه به وضع 
ورزش��ی، فرهنگی و گردشگری، اس��تان اصفهان، قابليت زيادی برای مركزيت 
گلف كش��ور دارد. وی تصريح كرد: در اس��تان اصفهان، بيش از 100 ورزشكار 
مرد و زن، به صورت حرفه ای در رشته گلف فعاليت دارند. دادخواه بيان داشت: 
دو تيم اصفهانی رقابت های دسته اول و دوم در رده آقايان هميشه جزو مدعيان 

قهرمانی بوده اند و تيم بانوان نيز امسال آمادگی حضور در ليگ را دارد.

رئيس شورای اسالمی شهر نجف آباد از بهره برداری سالن ورزشی چند منظوره 
اين شهر با وسعت يك  هزار و 800 متر مربع، تا پايان امسال خبر داد. 

مجتبی گودرزی، در گفتگو با فارس در نجف آباد با تشريح پروژه های در دست 
اقدام ش��هرداری اين شهر، اظهار داشت: زيرگذر پارک شمالی، آرامستان جديد 
نجف آباد، بهس��ازی گلزارهای شهدا، پروژه خيابان ش��ريعتی و بلوار ولی عصر 
جنوب ش��هر، خيابان جمهوری و فجر ش��مالی، از مهم ترين پروژه های ش��هر 

نجف آباد تا پايان امسال است.
از س��اخت س��الن ورزش��ی چن��د منظ��وره، در نجف آب��اد  وی همچني��ن 
 خب��ر داد و اف��زود: اي��ن پ��روژه در وس��عت ي��ك  ه��زار و 800 مترمرب��ع 
ساخته می شود.رئيس شورای اس��المی شهر نجف آباد، بودجه امسال شهرداری 
اي��ن ش��هر را 255 ميليارد ري��ال اعالم كرد و گفت: از اين مق��دار بودجه 130 
ميليارد ريال بودجه عمرانی و مابقی بودجه خدماتی و جاری خواهد بود. وی با 
اش��اره به اينكه نجف آباد، سه منطقه و سه ناحيه دارد، تصريح كرد: سعی بر اين 

است كه بودجه در تمام مناطق شهر به طور عادالنه توزيع شود.
گودرزی همچنين به مس��ائل فرهنگی ش��هر اش��اره كرد و گف��ت: پروژه های 
فرهنگی و برنامه های فرهنگی نيز در برنامه های شهرداری قرار دارد. وی اضافه 

كرد: كمك به مس��اجد نيز 
از طرف شورا و شهرداری 
برای  ولی  می ش��ود  انجام 
كمك به اين مراكز با كمبود 
بودج��ه مواج��ه هس��تيم. 
اس��المی  ش��ورای  رئيس 
شهر نجف آباد، در خاتمه؛ 
اولويت برنامه ش��هرداری 
را تكمي��ل پروژه های نيمه 
تمام و ش��روع پروژه های 

جديد اعالم كرد.

در حالی كه پيش بينی می شد: با برگزاری مجمع و انتخاب رئيس هيأت جودو، 
جودو اصفهان پس از يك سال مديريت، سر و سامان بگيرد، اين اتفاق رخ نداد 

و حاشيه های جديدی، برای جودو اصفهان به وجود آمد.
به گزارش فارس از اصفهان، هفته گذش��ته مجمع انتخاباتی هيأت جودو استان 
 برگزار شد و رضا رفيع زاده، برای سومين بار متوالی، به عنوان رئيس اين هيأت 

معرفی شد. 
از لغو مجمع تا ثبت نام مجدد: دی  ماه س��ال گذش��ته و در شرايطی كه ماه ها 
از پايان دوره رياست رفيع زاده در هيأت جودو می گذشت، تاريخی برای زمان 
برگزاری مجمع انتخاباتی هيأت جودو اصفهان معين ش��د ولی مجمع در زمان 

مقرر برگزار نشد تا همچنان هيأت جودو با سرپرست اداره شود. 
پ��س از لغ��و مجم��ع اولي��ه، ثبت ن��ام مج��دد از كانديداهای رياس��ت هيأت 
ج��ودو انجام ش��د ك��ه اين ب��ار مخالف��ان عملك��رد رفي��ع زاده، حض��ور پر 
تع��دادی در جم��ع كانديداه��ای ثبت نام ش��ده برای رياس��ت هي��أت جودو 
 داش��تند ت��ا ب��ه اي��ن ترتي��ب مع��ادالت ج��ودوی اصفه��ان را به نف��ع خود 

تغيير دهند. 
ــیه: در مجمع انتخابات��ی هيأت جودو ك��ه در حضور رئيس  ــع پر حاش مجم
فدراس��يون و مديركل تربيت بدنی اس��تان اصفهان انجام ش��د، 9 نفر كانديدای 
رياست هيأت بودند كه سه نفر از آنها قبل از آغاز رسمی جلسه انصراف دادند 
تا رقابت بين ش��ش نفر باقيمانده ادامه داشته باشد. در ادامه نيز چهار نفر ديگر 
از كانديداها به نفع يكی ديگر از كانديداها انصراف دادند تا رقابت اصلی برای 

رياست هيأت بين رفيع زاده و امانی جريان داشته باشد. 
با پايان رأی گيری مجمع انتخاباتی هيأت جودو، رفيع زاده با كسب 11 رأی در 
مقابل شش رأی امانی و يك رأی ممتنع، توانست با كسب حداكثر آرا به عنوان 

رئيس چهار سال آينده هيأت استان انتخاب شود. 
انتخاب مجدد رفيع زاده واكنش مخالفان وی را در برداش��ت و اين افراد اواخر 
هفته گذش��ته به نش��انه اعتراض به نتايج انتخابات هيأت، در مقابل استانداری 

اصفهان تجمع كردند. 
در نهايت نيز به دستور استاندار اصفهان، جلسه ای با حضور نمايندگان مخالفان 
و مديركل دفتر اس��تانداری برگزار و قرار ش��د در آينده، با تشكيل جلسه ای با 
حضور نمايندگان مخالف و موافق رئيس هيأت، مديركل دفتر و معاون سياسی 
امنيتی استانداری و مديركل تربيت بدنی اصفهان، اتفاقات اخير جودوی اصفهان 

مورد بحث و بررسی قرار گيرد. 
نماینده معترضین: نحوه چينش اعضای مجمع به نفع يك كانديدا بوده اس��ت 
:معترضينی كه در مقابل استانداری اصفهان تجمع كردند، معتقدند: نحوه چينش 

اعضای مجمع به نفع يك كانديدای خاص بوده است. 
حجت كريمی از مربيان جودو اصفهان كه به عنوان يكی از سه نماينده معترضان 
جلسه ای را با مديركل دفتر استاندار اصفهان برگزار كرد، از جمله كسانی است 
ك��ه ادعای جهت دار بودن انتخاب اعضای مجمع را مطرح می كند. وی در اين 
خصوص گفت: كانديداهای شركت كننده در مجامع انتخاباتی اين حق را دارند 
كه حداقل 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات از نحوه چينش اعضای مجمع 
مطلع شوند تا امكان رايزنی برای جلب نظر اعضای حاضر در مجمع را داشته 
باش��ند. وی ادامه داد: اين در حالی است كه اعضای مجمع جودو تا صبح روز 

برگزاری مجمع در حال تغيير بودند. 
كريمی با اش��اره به انتخ��اب اعضای مجمع هيأت جودو بيان داش��ت: جودو 
فالورجان حدود 15 سال است كه تعطيل شده و فعاليت خاصی ندارد ولی در 

مجمع، جايگزين هيأت جودو كاشان شده است. 
وی اضاف��ه ك��رد: محمد جوان��ی از قهرمانان جودو اصفهان اس��ت كه مربيان 
جودو اصفهان همواره خود را پش��ت ن��ام وی پنهان می كنند ولی برای مجمع 
هيأت جودو با اين توجيه كه وی قهرمان نيس��ت از جمع اعضای مجمع كنار 

گذاشته شد. 
رفیع زاده: دخالتی در انتخاب اعضای مجمع نداش��تم: رضا رفيع زاده، كه برای 
س��ومين دوره متوالی به عنوان رئيس هيأت جودو اصفهان انتخاب شده است، 

هرگونه جهتگيری در انتخاب اعضای مجمع را رد می كند. 
وی ب��ا بيان اينك��ه دخالتی در انتخاب اعضای مجمع نداش��ته اس��ت، افزود: 
انتخاب اعضای شركت كننده در مجامع انتخاباتی هيأت های ورزشی بر اساس 
دس��تورالعمل های اداره كل تربيت بدنی اس��ت و نظر من در آن تأثيری ندارد. 
رفيع زاده معتقد اس��ت افرادی به دليل منافع ش��خصی به نتيجه انتخابات هيأت 

جودو معترض شده اند. 
وی در اي��ن خص��وص بيان داش��ت: دو نفر از مربيانی ك��ه در مجمع حضور 
داش��ته و صورتجلس��ه را ني��ز امض��ا كرده ان��د، ج��زو معترض��ان هس��تند و 
 متأس��فانه با اس��تفاده ابزاری از شاگردانش��ان، تجمع اعتراض آميزی را تدارک 

ديده اند. 
غیور: اين رفتارها به ورزش خدش��ه وارد می كند: عليرضا غيور معاون توسعه 
امور ورزش اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان كه از نزديك جريان انتخابات 
هيأت جودو را زير نظر داش��ته است، معتقد است: معترضان به نتيجه انتخابات 
هيأت جودو اگر هدف اصالح اين رش��ته را دارند، بايد به ش��يوه ای منطقی و 
منطبق بر گفتگ��و اعتراض خود را بيان كنند. غيور افزود: اساس��نامه برگزاری 
مجامع انتخاباتی هيأت های ورزش��ی و شرايط افراد شركت كننده در اين مجمع 

بر اساس آيين نامه های سازمان تربيت بدنی تنظيم شده  است. 
وی با بيان اينكه افرادی كه شايس��تگی داش��ته باش��ند به عنوان اعضای مجامع 
انتخاباتی، مشخص می شوند، افزود: بر همين اساس در حوزه داوران و مربيان، 
اف��رادی انتخاب ش��دند كه با فدراس��يون و هيأت همكاری داش��ته و در حال 

فعاليت در اين رشته هستند. 
غيور با اشاره به انتخاب قهرمانانی كه در سال جاری باالترين مقام ها را به دست 
آورده اند، گفت: برای انتخاب نمايندگان شهرستان ها از تمام شهرستان هايی كه 
در زمينه جودو فعاليت دارند، دعوت شد و با رأی گيری پنج شهرستان انتخاب 

و حضور هر يك از شهرستان ها، تصادفی بوده است. 

گزارش فارس از اتفاقات اخیر جودو اصفهان؛
آسمان جودوي اصفهان ابري است 

بهترین های تكواندو جهان

صدر جدول در تسخیر ایرانی ها
در آخري��ن رنكين��گ بهترين 
تكوان��دوكاران جهان تا پايان 
پنج  مي��الدی،  م��اه گذش��ته 
نماينده ايران در جمع هشت 
قرار  دني��ا  برتر  تكوان��دوكار 
گرفتند. به گ��زارش مهر، در 
بهترين  بندی  رده  جديدترين 
تكوان��دوكاران جه��ان كه از 
سوی فدراسيون جهانی اعالم 
تكواندوكار  است؛ س��ه  شده 
به ص��در جدول  كش��ورمان 
اوزان خود صع��ود كردند تا 
جمع ايرانی ه��ای حاضر در 
مكان نخست رده بندی اوزان 
خود، به عدد پنج برسد. »رضا 
نادريان« و »حس��ين تاجيك« 
در اوزان س��وم و هش��تم ت��ا 
پاي��ان م��اه ژوئ��ن در صدر 

جدول قرار داش��تند. قهرمانی تيم ملی كشورمان 
 در پانزدهمي��ن دوره رقاب��ت های ج��ام جهانی 
ن��ه تنها امتي��از اي��ن دو تكوان��دوكار را افزايش 
داد؛ بلك��ه باع��ث صعود س��ه عض��و ديگر تيم 
ملی كش��ورمان به صدر ج��دول اوزان خود نيز 
ش��د. »محمد باقری معمتد«، »ف��رزاد عبدالهی« و 
»يوس��ف كرمی« كه نقش مهمی در قهرمانی تيم 
ملی كش��ورمان داش��تند به صدر ج��دول صعود 

كردن��د تا ايران ب��ا حضور پنج تكوان��دوكار، در 
جمع هش��ت تكواندوكار برتر دني��ا قرار گيرد و 
ق��درت برتر تكوان��دو جهان در ش��رايط كنونی 
باش��د. در بخش بانوان »سمانه شش پری« كه در 
جام جهانی بهترين عملكرد را در بين اعضای تيم 
ملی بانوان داشت با 59 امتياز از رتبه پنجم  وزن 

خود به رتبه چهارم صعود كرده است.
ــگاه  جای و  ــان  جه ــدوکاران  تكوان ــدی  رده بن

نمایندگان کشورمان به این  شرح است:

وزن اول: 1- تركي��ه 2- ميثم 
باقری از رتبه ششم )60/74( 
صع��ود  دوم)98(  رتب��ه  ب��ه 

كردد3- تايلند 
 -2 اس��پانيا   -1 دوم:  وزن   

مكزيك 3- دومنيكن
 وزن س��وم: 1- رضا نادريان 
ب��ا 98/17 امتي��از 2- تركي��ه 

3-هلند 
وزن چهارم: 1- محمد باقری 
معمت��د 175 امتي��از 2- تركيه 

3- كره جنوبی
 وزن پنجم: 1- فرزاد عبدالهی 
ب��ا امتي��از 121/36 2-  تركيه 
3- عليرض��ا نص��ر آزادانی با 

امتياز 109/9
ــم: 1- انگلي��س2-   وزن شش

ايتاليا3- امريكا
روح اله طالبی با 53 امتيازو مس��عود حجی زواره 
ب��ا 52/70  امتياز در مكان ه��ای چهارم و پنجم 

قرار دارند.
وزن هفتم: 1- يوس��ف كرمی ب��ا امتياز 131/40 

2- ايتاليا 3- تركيه
 ك��وروش رجلی ب��ا 82/50 در رده چهارم قرار 

دارد.
وزن هشتم: 1-حسين تاجيك 174/90 امتياز

امریکا به كمانداران ایران ویزا نداد

مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور
دومين پيروزی سبزجامگان اصفهانی در كرمان

دوم شهریور، تقدیر از برترین بازیکنان اخالق ليگ نهم

سرمربی فوالد: 
تمرینات ما در گرد و خاك 

برگزار می شود

اسماعیل فرهادی:
 به حق خود رسيدیم

مهاجم ویارئال در راه اینترمیالن
روسي: مگر مي شود به 

پيشنهاد موراتي فکر نکرد؟

فارس و اصفهان؛ جواز حضور در مسابقات 
كبدي قهرماني كشور را كسب كردند

 ایران نایب قهرمان شطرنج 
مدارس جهان شد

نایب رئیس هیأت گلف اصفهان:
اصفهان؛ پایلوت و الگوي گلف كشور

بهره برداري از سالن ورزشي چند منظوره 
نجف آباد تا پایان امسال
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284166-7   
فكس : 0311-6284168

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

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الكترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30010 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سكه در بازار تهران )تومان(
315000    یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

294500    یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1048   1045      دالر امریکا

1368     1364    یورو

278 275     ریال عربستان

286 284   درهم امارات

کالم نور
امام صادق )ع(:

زشت گفتاری ناشی از ستمكاری و ستمكار در آتش است.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

26 °

17 °

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

معاون پرورشی و تربيت 
بدنی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: امسال10 
ه��زار مدرس��ه قرآن��ی 
در كش��ور راه ان��دازی 
می ش��ود. عل��ی اصغر 
يزدانی در مراسم افتتاحيه 
دوره  و هشتمين  بيست 
نهج  و  قرآن  مس��ابقات 
البالغ��ه دان��ش آموزان 
دختر كش��ور، در تبريز 
افزود: اين وزارتخانه در 
راستای رفع دغدغه رهبر 
انقالب مبن��ی بر زدودن 
مهجوري��ت از كالم ا... 
مجيد در جامع��ه، اقدام 
ب��ه راه ان��دازی مدارس 
قرآن��ی در كش��ور كرده 

اس��ت. وی گف��ت: آموزش و پ��رورش در مرحله 
نخس��ت اقدام به راه اندازی 10 هزار مدرسه قرآنی 
ك��رده كه اين آم��ار در مرحله دوم ب��ه بيش از 50 
هزار مدرس��ه، در نوبت دوم مدارس، ارتقا خواهد 

يافت. يزدانی افزود: تنها قرآن می تواند انسان ها را 
از گردنه های دشوار زندگی به سعادت برساند. وی 
خاطرنش��ان كرد: جمهوری اسالمی به بركت خون 
شهدا و پايمردی امام راحل اين امكان را فراهم كرد 
تا افراد جامعه از اين رحمت الهی اس��تفاده كنند و 

دل و ج��ان خوي��ش را 
طهارت دهند. وی ادامه 
داد: آش��نای افراد با نهج 
البالغه منجر به پی بردن 
آنان ب��ه حقيقت وجود 
امامت و واليت می شود. 
معاون پرورشی و تربيت 
بدنی وزارت آموزش و 
پرورش افزود: آش��نايی 
با تفكر، منط��ق، مرام و 
 ابعاد وج��ودی حضرت 
ب��ه  منج��ر  )ع(  عل��ی 
به دين  بيش��تر  نزديكی 
و آيي��ن مقدس اس��الم 
خواه��د ش��د. مراس��م 
افتتاح بيست و هشتمين 
دوره مس��ابقات قرآن و 
نهج البالغه دانش آموزان 
دختر كشور، با حضور 750 شركت كننده در مقاطع 
سوم راهنمايی و دوره متوسطه؛ در سه رشته قرآنی 
و ترجمه و تفس��ير 20 خطبه نهج البالغه »اس��تاد 

محمد دشتی« در تاالر معلم تبريز برگزار شد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، حمايت 
از موسيقی های اصيل بومی و ملی را ضامن مقابله با 
موسيقی های مبتذل دانست. به گزارش مهر در بناب، 
»ضياءاهلل اعزازی« در آئين اختتاميه دومين جش��نواره 
موسيقی آوای انتظار در شهرس��تان بناب افزود: اگر 
موسيقی اصيل گذشته را بهتر احيا نكنيم، نسل جوان 
با موس��يقی های ديگر آشنا می ش��ود. در حالی كه 
موسيقی اصيل ما لذت بخش می باشد و حيف است 
اين موسيقی را احيا نكنيم و به نسل جديد نشناسانيم. 
نماينده مردم بناب در مجلس با بيان اينكه بهترين وسيله 
برای شبيخون فرهنگی دشمن برگزاری جشنواره های 
ترويج موسيقی اصيل است، افزود: مسئوالن ما بايد از 
تمام مس��ائل بومی اعم از موسيقی، علم و... حمايت 
كنند و بايد به موسيقی اصيل ايرانی توجه شود. عضو 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه تصريح 
كرد: از مس��ئوالن فرهنگی كشور می خواهم به اين 
مس��ائل توجه كنند هر چند وزير ارشاد برنامه های 
خوب��ی در اين خصوص دارند اما راه دراز اس��ت و 
فراز و نشيب های بسياری دارد. اعزازی اضافه كرد: 
مسئوالن شهر هم در اين رابطه سختگيری نكنند. اگر 

ما به جوانان می گوييم سراغ ماهواره نرويد، اينگونه 
برنامه ها هم نباش��د، پس كجا برون��د؟ وی در پايان 
از جوانان نيز خواس��ت الگوهای خود را از غربی ها 
اخذ نكنند و آنان را الگو قرار ندهند. دومين جشنواره 
موس��يقی آوای انتظار كه به مناسبت ميالد باسعادت 
مه��دی موعود )عج( در بناب برگزار ش��د با معرفی 

نفرات برتر به كار خود پايان داد.
داوری اين جش��نواره را در بخش موس��يقی اصيل، 
»محم��ود نامدار« و »حس��ن كرمان��ی« و در بخش 

موسيقی عاشيق، »حسن اس��كندری« عهده دار بود. 
بازبينی آثار ش��ركت كننده در جش��نواره، پنجم تير 
ماه انجام ش��د كه 19 نفر در بخش موس��يقی سنتی 
تكخوانی و تكنوازی و 11 نفر در بخش موس��يقی 
عاشيق ش��ركت كرده بودند. از اين تعداد 17 نفر در 
بخش موسيقی س��نتی و 11 نفر در بخش موسيقی 
عاش��يق به مرحله نهايی راه يافتند و در بخش آواز 
بهمن محمديان، افش��ين صادقي��ان و حبيب آبرون 
رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در 
بخش موسيقی سنتی زير 20 سال مقام اول مشتركًا 
به حامد شيخ مقدسی با ساز تنبك و بهنام تركمانی 
با ساز سه تار و مقام دوم مشتركاً به امين بشيرپور و 
حسام رهبری رس��يد. رامين بروشك با ساز سه تار 
مقام اول، حس��ين خاكزاد با ساز س��ه تار، مقام دوم 
و رحمان نيكجو با ساز نی و سعيد فردوسی با ساز 
ويولون مشتركاً مقام سوم بخش موسيقی سنتی باالی 
20 سال را از آن خود كردند و سرانجام در موسيقی 
عاشيق، بهمن صبوری و نادر واحدپور مشتركاً مقام 
اول، كريم اميری و س��يف اله قلی پور مشتركاً مقام 

دوم و بهار آموسی مقام سوم را كسب كردند. 

سه هزار نشریه در انتظار 
دریافت مجوز

س��ه ه��زار نش��ريه در انتظار درياف��ت مجوز 
انتش��ارند كه اكثر آنها مربوط به شهرستان ها 
است. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در اردبيل 
گف��ت: به دليل برگزار نش��دن نشس��ت های 
هيأت نظارت، صدور مجوز برای انتش��ار اين 
نش��ريات به تعويق افتاده اس��ت. »سيد محمد 
حس��ينی« با اش��اره به اينكه صدور اين مجوز 
در هي��أت نظارت انجام می ش��ود افزود: اين 
هيأت از هفت نماين��ده نهادهای غيردولتی و 
دس��تگاههای مختلف تشكيل ش��ده است كه 
اعضای آن عالوه بر وزارت ارشاد، از نمايندگان 
مجلس، ق��وه قضاييه، ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی، ح��وزه علميه و نماين��ده مطبوعات 
هس��تند. وی گفت: هر هفته روزهای دوشنبه، 
س��اعت هفت صبح در محل تش��كيل نشست 
بررس��ی مجوز نش��ريه ها حض��ور می يابيم 
ولی به عل��ت حضور نيافتن اكث��ر اعضا و به 
 حد نصاب نرس��يدن تع��داد نتيجه ای حاصل 
نمی ش��ود. وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اف��زود: ب��رای چندمين بار ب��ه اعضای هيأت 
نظ��ارت بر مطبوعات تذك��ر داده ايم با برنامه 
ريزی و حضور منظم در نشس��ت ها، زمينه را 
برای بررسی مجوز نش��ريات متقاضی و ارائه 
پاس��خ های الزم ب��ه آنان را فراه��م كنند، اما 

همچنان كم كاری می شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور خبر داد:

افزایش  اعتبارات  استانی جهت 
ساخت  و  ساز  كتابخانه ها

دبي��ركل نه��اد كتابخانه های عمومی كش��ور 
گف��ت: نه��اد كتابخانه های عمومی كش��ور 
در ردي��ف بودجه های اس��تانی، بخش��ی از 
اعتبارات را به ساخت كتابخانه ها اختصاص 

داده است. 
»منص��ور واعظی« در گفتگو با م��وج، با بيان 
اين مطلب اظهار داش��ت: بخش عمده ای از 
اعتبارات، جهت ساخت كتابخانه ها در بودجه 
استانی بوده و برای ساخت و ساز بودجه ای 
پيش بينی ش��ده اس��ت. وی اف��زود: نهاد در 
رديف ه��ای بودجه ای، بودجه عمرانی ندارد 
و س��اخت و س��از را در بودجه های استانی 

پيش بينی كرده است. 
عموم��ی  كتابخانه ه��ای  نه��اد  دبي��ركل 
 كش��ور تصريح ك��رد: ه��ر اس��تان مطابق با 
هماهنگ��ی هايی كه صورت گرفته بودجه ای 
را برای توس��عه فضای كتابخانه ها پيش بينی 
كرده اس��ت. وی عنوان ك��رد: در حال حاضر 
نم��ی توانم رقم مش��خصی را برای س��اخت 
تع��داد كتابخانه ه��ا بگويم، اما ب��ه طور حتم 
تعداد س��اخت و س��از كتابخانه در استان ها 

افزايش پيدا خواهد كرد. 

محمد نوری درگذشت

محمد نوری خواننده پيشكس��وت كش��ورمان 
ب��ه علت بيم��اری در بيمارس��تان دار، فانی را 
وداع گفت. به گزارش واحد مركزی خبر، اين 
خواننده پيشكس��وت حدود يك س��ال درگير 
بيماری س��خت و بدخيم بود و برای چندمين 
بار در س��ه ماه گذش��ته در بيمارستان بستری 

شد.
 اج��رای ترانه ه��ای مختل��ف محل��ی آذری، 
گيلك��ی و ش��يرازی او، همچون: ج��ان مريم، 
ش��اليزار و جمعه ب��ازار به لحاظ احس��اس و 
لهجه در نهايت زيبايی و اس��تادی اس��ت. اين 
هنرمند پيشكسوت، چند س��ال پيش از سوی 
سازمان صدا و س��يما به عنوان چهره ماندگار 
موس��يقی انتخ��اب و معرفی ش��د. زمان دقيق 
 تشييع پيكر استاد نوری به زودی اعالم خواهد 

شد.

»امير قادری« عض��و انجمن منتقدان و 
نويسندگان سينمای ايران در گفتگو با 
فارس در مورد فيلم س��ينمايی »چهل 
س��الگی« س��اخته »عليرضا رئيسيان«، 
اظهار داشت: به نظر من فيلم سينمايی 
»چهل س��الگی«، بهتر از س��اخته های 
قبل��ی عليرضا رئيس��يان اس��ت كه در 
مجموع فيل��م احترام برانگيزی اس��ت 
كه س��اخته ش��دن آن در شرايط امروز 
س��ينمای اي��ران دور از ذه��ن به نظر 
می رسيد. وی در ادامه تأكيد كرد: فيلم 
س��ينمايی »چهل سالگی«، اقتباس ادبی 
را به عنوان يكی از س��نت های منسوخ 
در س��ينمای ايران، احي��اء می كند و به 
همگون��ی قابل قبولی مي��ان بازيگران 

و بازی های ش��ان ش��كل می دهد. قادری در ادامه 
به ف��ارس، گفت: به نظر من مش��كل اصلی فيلم 
سينمايی »چهل سالگی«، كيفيت نه چندان يكدست 
سكانس هايش است. صحنه های مربوط به »نگار« 
)فرزان اطهری( ش��خصيت كودک فيلم با »قاضی 
مويد« )ع��زت اهلل انتظامی(، ب��ا درام اصلی جفت 
نمی ش��ود و بين ماجراه��ا فاصله می ان��دازد، اما 
در مجموع ب��ا تمام اين اوصاف، فيلم س��ينمايی 
»چهل س��الگی«، س��رو ش��كل قاب��ل قبول تری 
 نس��بت به فيلم های قبلی »عليرضا رئيسيان« مانند 
»پرون��ده هاوانا« و »ايس��تگاه مت��روک« دارد. اين 
منتق��د ادام��ه داد: دغدغ��ه مطرح ش��ده در فيلم 
س��ينمايی »چهل سالگی«، بخشی از اما و اگرهای 
اجتماع امروز ما به حس��اب می آيد. در ميان خيل 

آثار پيش  پا افتاده و رياكارانه سينمای امروز ايران، 
اكران فيلمی مثل: »چهل سالگی« يك فرصت برای 
تماش��اگران س��ينمای ايران است، به خصوص كه 
سازنده اثر در انتهای داستان به كليشه های رايج تن 
در نمی دهد و نقطه چالش برانگيز داستان را حفظ 
می كند. وی خاطرنش��ان كرد: كاش فيلم سينمايی 
»چهل س��الگی« بيش از اينها ب��ر درام مركزی اش 
متمرك��ز نمی ش��د تا بش��ود به خي��ال راحت به 
تماشاگر اين س��ينما، نمايشش را توصيه كرد. در 
شكل فعلی، از هسته مركزی ملتهب فيلم، فاصله 
می گيريم ت��ا اينكه بخواهيم به ديالوگ های اغلب 
طوالنی ش��خصيت ها گوش كنيم. قادری در پايان 
اي��ن گفتگو به فارس گفت: ب��ه نظر من »عليرضا 

رئيسيان« هنوز بهترين اثرش را نساخته است.

نخستين جشنواره راديويی طنز و تبسم با انتخاب 
محبوبتري��ن هنرمندان عرصه طن��ز راديو برگزار 
شد. به گزارش واحد مركزی خبر، در اين مراسم 
كه در س��الن اجالس سران و با حضور مسئوالن 
رسانه ملی و رئيس دفتر رياست جمهوری برگزار 
شد، از نظر مخاطبان راديو، آقايان منوچهر آذری، 
اميرحسين مدرس، مهران اماميه، عليرضا جاويدنيا، 
داوود منفرد، رضا عبدی، فرزاد حسنی، داريوش 
كاردان، عب��اس محب��ی و اصغر سمس��ارزاده، به 
ترتي��ب حائز رتبه ه��ای اول تا دهم ش��دند. از 
برگزي��دگان با اه��دای تنديس و ل��وح تقدير و 
جواي��ز نق��دی قدردانی ش��د. »اس��فنديار رحيم 
مش��ايی«، سرپرست نهاد رياست جمهوری نيز از 

طرف رئيس جمهور به »س��عيد توكل« 
مسئول برنامه جمعه ايرانی راديو ايران 
و همس��رش هزينه س��فر زيارتی خانه 
خ��دا را اهداء ك��رد. 58 چهره طنز در 
اين جش��نواره به مخاطبان معرفی شده 
بود. در اين مراس��م »صوف��ی« معاون 
صدای س��ازمان صدا و س��يما، با بيان 
اينكه انس��ان توس��عه گرا انسانی شاد، 
س��رزنده و اميدوار است گفت: به اين 
دليل در آموزه های دينی و ادبيات ما بر 
شاد زيس��تن و شاد كردن مردم توصيه 
شده است. وی يكی از شاخص ترين 
ابعاد حضور مؤثر رسانه ها در زندگی 
اجتماعی را ايجاد ش��ادی و نشاط در 
جامعه دانس��ت و اضافه ك��رد: مخاطبان افزون بر 
بهره گيری اطالعاتی از رس��انه ها، در آنها فضای 
آرامش بخش را جستجو می كنند. صوفی با اشاره 
به اينكه اصلی ترين عنصر توليدكننده برنامه های 
طنز هنرمندان هس��تند گفت: هنرمن��دان توانمند 
با ايث��ار و فداكاری، فضای ش��اد، آرامش بخش، 
اميدآفرين، انتقاد س��الم، سازنده و مشفقانه ايجاد 
می كنن��د و به عنوان منتقدی دلس��وز و با توجه 
به مبانی ارزش��ی و اعتقادی، روحيه اجتماعی را 
برای توس��عه و پيش��رفت افزايش می دهند. وی 
افزود: تالش ما در صدای جمهوری اسالمی ايران 

افزايش برنامه های طنز است.
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... ای مردم مسلمان و شهيدپرور بدانيد كه من آگاهانه راهم را انتخاب كردم. حسين زمان را شناختم و ديدم 
كه فرزند حسين )ع( در كربالی ايران احتياج به جان نثارانی دارد تا از اسالم و ممكلت اسالمی و دين اسالم 
دفاع كند. چون احتياج به خودس��ازی داشتم به دانشگاه حس��ين )ع( آمدم تا خودسازی كنم و شجاعت و 
جانبازی را در اين دانشگاه بياموزم. آمدم تا در جمع رزم آوران و در جمع سنگرنشينان جان به كف، در راه 
خدا پيكار كنم... ای محصلين؛ نماز جماعت و شركت در بسيج را فراموش نكنيد. ای مردم! هميشه به فكر 

آخرت و برداشتن توشه باشيد.

شهيد براتعلی راستی
روزی بود...

10 هزار مدرسه قرآني امسال در کشور راه اندازي مي شود

عكس روز

»چهل سالگي«؛ احياگر اقتباس ادبي در ایران

محبوبترین هنرمندان طنز رادیو

16 طرح نمايشی از هشت استان كشور در فصل 
دوم از پ��روژه دايمی چه��ار فصل تئاتر ايران در 

سال 1389 پذيرفته شدند.
به گزارش ايرنا از مركز هنرهای نمايشی، 40 طرح 
نمايشی برای شركت در فصل دوم پروژه دايمی 
چهار فصل تئاتر ايران با موضوع نمايشنامه های 
»تذكره ای و زندگينامه« ارس��ال ش��ده بود كه از 
اي��ن تعداد 16 طرح به انتخاب هيأت علمی اين 
فصل متشكل از: »سعيد اسدی«، »حسين كيانی« و 

»ايوب آقاخانی« رسيد. 
پ��روژه چهار فص��ل از جمل��ه طرح های مركز 
هنرهای نمايشی است كه با هدف ارتقای سطح 
تكنيكی و نگارشی آثار نمايشی در زمينه نمايشنامه 

نويسی در سراسر كشور اجرا می شود.

پذیرش 16 طرح نمایشي 
در پروژه چهار فصل 

تئاتر ایران
حمایت از موسیقی اصیل؛ ضامن مقابله با موسیقی های مبتذل است


