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افروغ: 
فضاي روشنفكري عمومي كم رنگ 
شده است

جهان به ایران می بالد 
و ایران به اصفهان

 معـــــاون سیــــاسی امنیتی استــــانـــــدار 
چهارمحال و بختیاری از تصویب بیش از 200 
طرح در قالب مصوبه های فرهنگی استان خبر 
داد. به گزارش فارس از شهرکرد، »مراد کاظمی« 
اظهار  استان  این  فرهنگی  شورای  نشست   در 
عنوان  به  فرهنگی  طرح   200 از  بیش  داشت: 
اجرا  برای  و  تأیید  استان  فرهنگی  مصوبه های 
به دستگاه های مربوطه ابالغ شد. وی افزود: دفتر 
عنوان  به  استان  این  استانداری  اجتماعی  امور 
و  اجتماعی  امور  تخصصی  کارگروه  دبیرخانه 
فرهنگی، بیش از 2 هزار و 22 طرح پیشنهاد از 
تشکل های غیر دولتی و دستگاه های اجرایی استان 
را جمع بندی و پس از تشکیل کمیته کارشناسی 
به  را  ارائه شده، 200 طرح  فرهنگی  برنامه های 

عنوان مصوبه های فرهنگی استان نهایی کرد. 
به  کمک  جشنواره ها،  برگزاری  گفت:  کاظمی 
فعالیت های فرهنگی و قرآنی و حوزه های علمیه، 
فرهنگی  مصوبه های  محورهای  مهم ترین  از 
استاندار  امنیتی  ـ  سیاسی  معاون  است.   استان 
اعتبار  کرد:  خاطرنشان  بختیاری  و  چهارمحال 
مصوبه های  شدن  اجرایی  منظور  به  پیش بینی 
بودجه  درصد   50 مجموع  استانداری،  فرهنگی 
فرهنگی استان را به خود اختصاص خواهند داد. 
وی بر ضرورت توجه به فرهنگ در این استان 
تأکید کرد و گفت: باید جریان شناسی برای مقابله 
با تهاجم فرهنگی را به خوبی بشناسیم و دستگاه ها 
باید با کمک گرفتن از یک دیگر برای خنثی کردن 
تهاجم فرهنگی تعامل پیدا کنند. کاظمی تصریح 
کرد: همان طور که تهاجم فرهنگی آرام، بی سر و 
صدا و با ظرافت انجام می شود، ما هم باید مبارزه 
با تهاجم فرهنگی را آرام و با اولویت بندی مطالب 
انجام دهیم. وی هدف اصلی دشمنان از برپایی 
در  تغییر  ایجاد  را  فرهنگی  تهاجم  و  نرم  جنگ 

نگرش و رفتار جوانان دانست.

نمایشگاه عرضه توانمندی های 
ــاون و ارائه تولیدات  بخش تع
ــایی  ــا هدف شناس ــی ب تعاون
الیه های مختلف بخش تعاون 
و ارائه توانمندی این بخش در 
ــالم و  ــت ایجاد رقابت س جه

پیمودن مسیر پیشرفت به همراه آسیب شناسی بخش تعاون...
شهرستان/ صفحه4

ــاون رئیس  محمدی زاده )مع
ــازمان  ــس س ــور و رئی جمه
ــت  ــط زیس ــت از محی حفاظ
کشور( در گردهمایی مدیران 
ــتان  ــع بزرگ اس ــی صنای عال
ــازمان  اصفهان که به همت س

محیط زیست و به میزبانی ذوب آهن اصفهان در هتل کوثر برگزار... 
سراسری/ صفحه2

برگزاری نمایشگاه توانمندی های 
تعاون بستری  بــرای توسعـه 

اقتصاد استــان اصفهـان

محمدی زاده: 
پروژه های زیست محیطی بسیار 
خوبی در ذوب آهن اجرا شده است

Zayande Roud - No. 384, November,1,2010دوشنبه 10 آبان 1389 / 24 ذالقعده1431 / شماره 384 / 8 صفحه / 200 تومان

معاون استاندار 
چهارمحال و بختیاري خبر داد: 

تصویب 200 طرح فرهنگي 
در چهارمحال و بختیاري 

استاندار خبر داد:

اصفهان، آماده 
اجراي هدفمند کردن يارانه ها

معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست 
عنوان کرد؛ بیش از 75 درصد 
ــهر  ــاء آلودگی هوا در ش منش
اصفهان مربوط به حوزه حمل 
ــن درحالی  ــت و ای و نقل اس

است که بسیاری از نگاه ها به اشتباه به بخش صنعت متمرکز...
محیط زیست/ صفحه6

منشاء بیش از 75 درصد 
آلودگي هوا در اصفهان تردد 

خودروهاست

صفحه 2

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

شرکت مهندسین مشاور مشانیک جهت ایاب و ذهاب کادر 
ناظرین خود در سطح استان اصفهان به تعدادی خودرو با 
از عالقمندان جهت همکاری دعوت  لذا  دارد  نیاز  راننده 

بعمل می آید.
آدرس: اصفهان – خیابان توحید میانی – کوچه داروخانه 

دی – ساختمان زیتون – طبقه پنجم – واحد 12 
تلفن: 6291058 و 09137070470

اجاره خودرو 

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای(

مورخ   87/573 شماره  مصوبه  باستناد  چمگردان  شهرداری 

88/12/12 و 89/1291 مورخ 89/7/27 شورای اسالمی شهر 

چمگردان و از محل اعتبارات سال 1389 در نظر دارد پروژه های 

ذیل را از طریق مناقصه عام و بر اساس فهرست بهای مبنای سال 

واجد  پیمانکاران  به  مصالح  التفاوت  مابه  و  تعدیل  بدون   1388

الشرایط واگذار نماید.

عالقه مندان به شرکت در مناقصه می توانند در ساعات اداری تا 

مورخ 89/8/27 بمنظور کسب اطالعات و اخذ مدارک مناقصه و 

تحویل پیشنهادها به شهرداری مراجعه نمایند.

ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

1 – آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار 4/000/000/000 ریال 

جهانگیر فدایی 
شهردار چمگردان

شهرداری چمگردان

نوبت اول

ود
ه ر

ند
زای

س: 
عک



 2Monday 1 November 2010 دوشنبه 10 آبان 1389/ 24 ذالقعده1431/ شماره384           

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
ایران

ــابق مجلس  ــروغ )نماینده  س ــاد اف عم
ــالمی( با حضور در غرفه   ــورای اس ش
خبرگزاری ایسنا، در هفدهمین نمایشگاه 
ــات و خبرگزاری ها در گفتگو با  مطبوع
ــان این که یکی از  ــن خبرگزاری، با بی ای
ــت،  ــانه ها نقد اس کارکردهای ویژه  رس
ــرد: این بحث دو طرف دارد؛  تصریح ک
یکی به توقع مردم و یکی به سعه صدر 
دولتمردان و پاسخگویی به این توقعات 
از سوی دولتمردان برمی گردد، هم مردم 
ــتی  باید بخواهند و هم دولتمردان بایس
متوجه کارکردهای ضروری نقد باشند، 
ــه در مبانی  به خصوص دولتی که ریش
ــام جمهوری  ــک خاصی به ن ایدئولوژی

اسالمی دارد.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــاال برد، ــگ نقد را ب ــه باید فرهن  این ک
ــنفکران  ــردم و روش ــد به م ــزود: بای اف
آموخت که نقد خوب، مستند، مستدل، 
ــت و  ــول و روش مند چه نقدی اس معق
ــرد که با  ــزد ک ــم به دولتمردان گوش ه
ــت که  ــاوت اس ــعه صدر و آرای متف س

می توان کشور را عقالنی اداره کرد. 
ــروغ با بیان این که ما در هر دوی این  اف
ــکل داریم، افزود: از طرفی  مؤلفه ها مش
فرهنگ نقد خوب در این کشور نهادینه 
ــت و هنوز ما بین نقد فکر و  ــده اس نش
تفکیک  نمی توانیم  ــخصیت  ش تخریب 
ــتیم که اگر  ــویم و متوجه نیس ــل ش قائ
ــد جامعه  می خواهیم نقدمان باعث رش
ــود باید به فکر طرف مقابل نقد وارد  ش
ــته او را تخریب  ــود، نه این که گذش  نم

کرد. 
ما هنوز در نقد تفاوت فکر و شخصیت 
ــم و این یکی از  ــرد را درک نکرده ای ف

موانع پیشبرد نقد است. 
ــر برخی  ــوی دیگ ــه داد: از س وی ادام
ــت  ــر فضا یک دس ــد اگ ــر می کنن فک
ــود و رقیب و نقد نباشد، اداره سالم  ش
ــت،  و بی دغدغه جامعه امکان پذیر اس
ــت در چنین  ــد گف ــه بای ــی ک در حال
ــود دارد. اختالف ها  ــاق وج حالتی نف
ــت و در  ــه و نفاق رو آمده اس زیر رفت
ــق رو آمده  ــاق و تمل ــه ای که نف جامع
ــد جامعه آرام یا آتش زیر خاکستر   باش

است. 
ــس تصریح  ــابق مجل ــده س ــن نماین  ای
ــدون توجه به  ــدارد ب ــکان ن ــرد: ام ک
ــور را اداره و  ــلیقه های مختلف کش س
به اختالف ها توجه نکرد و آیا می شود 
ــرد؟ در  ــا را اداره ک ــه دنی آخرت گرایان
ــی که ما در این دنیا زندگی می کنیم  حال
ــالف و تفاوت  ــن دنیا باید اخت و در ای

باشد.
ــم نفاق حاکم  ــتی بود بدانی اگر یک دس
ــرت علی )ع(  ــر حض ــت و به تعبی اس

ــوی نفاق می دهد.  ــاق بیش از حد ب وف
ــه در چنین  ــه این ک ــاره ب ــروغ با اش اف
ــتری  ــرایطی از دولتمردان توقع بیش ش
ــالت خاص  داریم؛ چرا که آنها یک رس
ــد که باید به آن توجه  بر دوش گرفته ان
ــد، افزود: باید به این آموزه حضرت   کنن
علی )ع( یعنی سعه صدر توجه بیشتری 
ــعه صدر نیز باید  داشته باشند و این س

واقعی باشد. 
وی یادآور شد: باید به مردم نیز آموخت 
ــه ویژگی هایی  ــه نقد خوب دارای چ ک
ــران را  ــد تاریخی ای ــت و موانع نق اس

شناخت و تبیین کرد. 
این استاد دانشگاه با اشاره به این که این 
ــت که  ــل یک معضل فرهنگی اس معض
ــه ما نیز وجود  ــطوح زیرین جامع در س
ــت: گاهی نخبگان ما به خاطر  دارد، گف
ــرایط اجتماعی مجبور می شوند یک  ش
ــتر  ــای اجتماعی را بیش ــری مالک ه س
ــه مالک های  ــد؛ در حالی ک ــاظ کنن لح
ــوب ندارد  ــی به نقد خ ــی ربط اجتماع
ــتند، منضبط،  ــه نقد خوب باید مس بلک
ــتدل و قاعده مند باشد و فقط شرط  مس
ــت ناقد و ارائه  ــوب ربطی به نی  نقد خ
 راه حل یا عدم راه حل از سوی نقدکننده 

ندارد.
ــور ما نقد  افروغ ادامه داد: چون در کش
نهادینه نشده است توصیه می کنیم به این 
شرط های اجتماعی نقد توجه بیشتری 
شود و یک نقد خوب همراه با دلسوزی 
ــد تا به تدریج  منتقد و ارائه راه حل باش
ــن موضوع در فرهنگ عمومی جامعه  ای
ــد کارکرد مثبت دارد  ما جا بیفتد که نق
ــت و می توان بین  ــب جداس و از تخری
ــخصیت تفاوت  ــد فکر و تخریب ش نق

قائل شد. 
این پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی 
ــاس می کنم فضای  ــان این که احس با بی
ــی در کل کم رنگ  ــنفکری عموم روش
ــده و بازتاب آن را در این نمایشگاه  ش
ــه با سال های گذشته می بینیم،  در مقایس
ــه می خواهد کار  گفت: در جامعه ای ک
علمی و آکادمیک انجام دهد و کانون های 
ــدازد به  ــک راه بین ــی آکادمی آزاداندیش
ــی اش باید  ــم در فضای عموم طور حت
ــاط و پر سر و  ــنفکری پرنش یک روش
ــته   صدا با حفظ مرزبندی ها وجود داش
ــرد: حال  ــان ک ــد. افروغ خاطرنش باش
ــاید این بتواند  ــت بگوییم ش ممکن اس
ــت و فتح بابی  ــری فرص ــر دیگ از منظ
ــد، یعنی ما بحث های اندیشه ای و  باش
ــم. اما در کل به  ــر را مطرح کنی مبنایی ت
ــد این فضای مورد توقع و  نظر می رس
ــه ای ناب  مطلوب که بحث های اندیش
و فضای عمومی روشنفکری آزاد داشته 

باشد را االن در اختیار نداریم.

ــتاندار و مدیرکل ارزشیابی و  مشاور اس
استانداری  ــئوال های  به س پاسخگویی 
ــدار مردمی رئیس  ــت: در دی تهران گف
ــتاندار تهران  جمهور، هیأت دولت و اس
ــائل و  ــی، به مس ــهروندان تهران ــا ش ب
ــیدگی شد.  ــکل های 5112 نفر رس مش
محمد فیضی با اشاره به اینکه این دیدار 
ــا 4 بعدازظهر ادامه  از 8 صبح آغاز و ت
ــت، افزود: در این مالقات چهره به  داش
چهره، ابتدا درخواست ها، شکوائیه ها و 
پیشنهادها مورد استماع رئیس جمهور، 
ــتاندار تهران و  اعضای هیأت دولت، اس
ــتگاه های اجرایی استان  مدیران کل دس
ــپس دستورهای  تهران قرار گرفت و س

الزم جهت رفع مشکل ها صادر شد.
ــترین  بیش ــرد:  ک ــان  خاطرنش ــی  فیض
ــتغال،  ــول محور اش ــت ها ح درخواس
ــی،  ــکن، خدمات حمایتی و پوشش مس
ــکل های  ــان، هزینه تحصیل و مش درم
ــه بود که  ــای منطق ــه اداره ه مربوط ب
ــتورهای الزم برای  ــس جمهور دس رئی

حل مشکل ها را صادر کرد.
ــتاندار تهران تصریح کرد: با  ــاور اس مش
وجود آنکه دیدار رئیس جمهور خاص 
ــهر تهران بود  ــای 1، 2 و 3 ش منطقه ه
ــایر نقاط  ــهروندان تهرانی از س ولی ش
ــائل خود در  ــرای بیان مس ــران نیز ب ته

محل مالقات حضور یافته بودند.

ــیون  ــس کمیس ــی )رئی ــی طالی مرتض
ــازمان میراث  فرهنگی( درباره اعالم س
ــرار گرفتن بازار تهران  فرهنگی دربار ق
ــر«، اظهار  ــت »میراث در خط در فهرس
ــت: توضیح درباره این موضوع که  داش
ــت میراث در خطر قرار  بازار در فهرس
ــازمان خواهد  ــده این س ــه، به  عه گرفت
ــهری نیاز  ــا از نظر مدیریت ش ــود؛ ام ب
ــاماندهی حتمی است  بازار تهران به س
ــده در وضعیت بحرانی  ــا به عقیده بن ام

قرار ندارد. 
ــاماندهی که سال های  وی افزود: اگر س
ــد اکنون نیز  ــام می ش ــته باید انج گذش
ــی وجود  ــن نگران ــرد ای ــورت نگی ص
ــه یک بحران  ــت بازار ب ــا وضعی دارد ت
ــود اما این بحران نیز از جنس  تبدیل ش
ــازمان  ــتان ما در س ــه دوس ــی ک بحران

 میراث می گویند نیست. طالیی تصریح 
ــرایط ایمنی  ــازار تهران ش ــر ب کرد: اگ
ــوزی  ــد وقوع یک آتش س ــته باش نداش
می تواند باعث ایجاد میلیاردها خسارت 
شود که این موضوع نگران کننده است و 
ــت از این جنس   بحرانی که مد نظر ماس

است.
وی ادامه داد: سازمان میراث اعالم کرده 
ــت و با  بازار تهران جزو پهنه میراثی اس
این نامگذاری مردم نه امکان ساخت و 
ــاز دارند و نه امکان خرید و فروش؛  س
ــه همه جای دنیا  ــت ک این در حالی اس
وقتی محلی این گونه نامگذاری می شود، 
ــه افزایش پیدا  ــالک آن منطق قیمت ام
می کند ولی در کشور ما با کاهش قیمت 
ــر به دلیل  ــویم و این ام رو به  رو می ش

بالتکلیفی مردم است.

مـــوج،  ــزارش  گـــــ ــه   بـــــــ
ــه  ــر اصفهانی در جلس ــا ذاک علیرض
ــاره به  ــتان با اش ــورای اداری اس ش
ــف،   مختل ــتگاه های  دس ــی  آمادگ
ــرای اجرای  ــت ب ــتانداری و دول اس
ــا، زمینه های  ــد کردن یارانه ه هدفمن
ــرح را فراهم  اجرای مطلوب این ط
ــت: ذخیره های  ــرد و گف ــی ک ارزیاب
ــه و تمهیدهاي  الزم صورت پذیرفت
ــروز  ــا از ب ــده ت ــیده ش الزم اندیش
ــری  ــی جلوگی ــکل های احتمال مش
ــتان  ــتگاه های اس ــود. وی از دس ش
خواست قبل از اجرای هرگونه طرح 
ــای الزم با دقت  و برنامه ، مطالعه ه

ــورت ضرورت به اجرا  ــورت پذیرد و در ص ص
ــته ــود تا در حد امکان از تنش ها کاس  گذارده ش
ــه  ــژه ب ــه وی ــان، توج ــتاندار اصفه ــود. اس  ش
حمل و نقل عمومی توسط دستگاه های مربوطه 
ــد و گفت: این دستگاه ها باید در  را خواستار ش
ــازی یارانه ها و با  ــد س ــتای اجرای هدفمن راس
استفاده از بسته های حمایتی، از افزایش قیمت ها 

در این حوزه جلوگیری کنند. 
ذاکر اصفهانی هم چنین از صدا و سیما خواست 
ــردم در خصوص  ــش آگاهی م ــبت به افزای نس
ــرای این قانون اقدام های الزم را انجام دهد.  اج
ــکل  ــزوم پیگیری و رفع مش ــه بر ل وی در ادام
ــان کرد: در حوزه  ــکن مهر تأکید و خاطرنش مس
ــی صورت  ــتان اقدام های خوب ــکن در اس مس
ــتر در این حوزه به  ــه کار بیش ــه، اما نیاز ب گرفت
ــکن روستایی  ــتان ها و مس خصوص در شهرس

احساس مي شود. 
ذاکر اصفهانی وضعیت مصوبه های سفر استانی 
رئیس جمهور در استان اصفهان را بسیار مطلوب 
ــی کرد و گفت: تا پایان مهر، 96 درصد از  ارزیاب
مصوبه های سفر اول، 75 درصد از مصوبه های 
ــفر دوم و 48 درصد از مصوبه های سفر سوم  س

اجرایی شده و به بهره برداری رسیده است. 
ــکو به  ــاره به اعطای مهر اصالت یونس وی با اش
30 اثر اصفهانی، رتبه اصفهان در تمامی زمینه ها 
را اول یا دوم معرفی کرد و افزود:  طبق فرمایش 
ــت چند برابر  ــری، در این دول ــام معظم رهب مق

دولت های قبلی کار انجام شده است.
ــتاندار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره  اس
ــرق اصفهان  ــتاهای ش ــد خود از روس به بازدی
ــن منطقه ها را باال ارزیابی کرد  محرومیت در ای
ــکل  ــاورزی در این منطقه ها با مش و گفت: کش

کمبود آب مواجه است. 

ــگری را باید  وی گفت: محیط گردش
ــیم تا  فعال کنیم و تمهیدهاي بیندیش
ــگری در بخش  بتوان از منابع گردش
ــر اصفهانی از  ــره برد. ذاک اقتصاد به
هیأت هایی  ــا  ب ــتانداری  اس توافقات 
ــه و بحرین  ــن، ترکی ــیه، چی از روس
ــفر 50 وزیر  ــر داد و افزود:  در س خب
ــگری به اصفهان به گفته همه،  گردش
اصفهان موقعیت تبدیل شدن به قطب 

گردشگری در منطقه را دارد. 
ــی  ــه اصول نام ــت  موافق از 19  وی 
ــاخت های گردشگری  ــعه زیرس توس
ــگری  و 18 طرح در کارگروه گردش
شهرستان ها خبر داد و گفت:  اولویت 
استان، توجه جدی به گردشگری است. استاندار 
اصفهان با اعالم این که دریافت 30 مهر اصالت 
طی 40 روز تاکنون در جهان سابقه نداشته است، 
ــان کرد:  طی هفته گذشته، 3 هنرمند به  خاطرنش
ــتاده شدند که هر سه مقام های اول  الجزایر فرس
تا سوم این جشنواره بین المللی را کسب کردند 
و این نشان از ظرفیت ها و توانمندی های استان 
ــت. وی در بخش دیگری از  در این زمینه ها اس
ــهر  ــخنانش تصریح کرد: اصفهان به عنوان ش س
ــوزه، فرصت خوبی دارد تا در خدمت صنعت  م

و اقتصاد کشور باشد. 
ــگری  ــن مزیت کار در حوزه گردش وي هم چنی
ــت  ــروز هوی ــا ب ــه تنه ــتی را ن ــع دس و صنای
ــه ترویج  ــور ک ــی و انقالبی کش ــالمی،  ایران اس
ــا و مفاهیم معنوی  ــدور انقالب و اعتقاده  و ص

دانست.

زاینده رود
ــدی زاده )معاون رئیس  محم
جمهور و رئیس سازمان حفاظت از 
محیط زیست کشور( در گردهمایی 
ــتان  ــران عالی صنایع بزرگ اس مدی
اصفهان که به همت سازمان محیط 
ــی ذوب آهن  ــه میزبان ــت و ب زیس
ــد؛  اصفهان در هتل کوثر برگزار ش
ــگار ما ضمن  ــه با خبرن در مصاحب
ــای  اقدام ه از  ــندی  خرس ــار  اظه
 گسترده زیست محیطی این شرکت 
ــت: ذوب آهن اصفهان به عنوان  گف
ــه ای، در  ــت بزرگ و پای یک صنع
رشد و توسعه صنعت کشور، تأمین 
فوالد و ایجاد اشتغال در منطقه تأثیر 

قابل توجهی داشته است.
وی عملکرد این شرکت در کاهش 
آالینده های زیست محیطی را مثبت 
ــت: در طول  ــود و گف ــی نم ارزیاب
ــال های اخیر پروژه های زیست  س
ــی در ذوب آهن اجرا  محیطی خوب
ــده و حدود 80 درصد آالینده ها  ش
به طور کامل حل شده و بخش کمی 
که در ارتباط با آالیندگی هوا وجود 
ــه زمان بندی که  ــی برنام دارد در ط
ــیده امید است تا پایان  به توافق رس
ــال جاری و حداکثر در سال 90  س
ــد تا هیچگونه نگرانی  به نتیجه برس
ــن کارخانه  ــی در ای ــت محیط زیس

وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به ایجاد حدود 18 هزار 
ــبز در ذوب آهن  ــار فضای س هکت
ــان و اقدام هایی که در جهت  اصفه
حفظ و نگهداری آنها صورت گرفته 
ــعه فضای سبز به  است گفت: توس
همت این مجموعه بزرگ صنعتی و 
ــیار با ارزشی است  اقتصادی کار بس
ــه از این اقدام های  که باید صمیمان

مهم قدردانی نماییم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
ــور  ــت کش حفاظت از محیط زیس
ــای تولیدی و  اقدام ها و فعالیت ه
حرکت در جهت خودکفایی صنعتی 

و بومی سازی در ذوب آهن را مهم 
ــت: تالش های  ــی کرد و گف ارزیاب
ــان و متخصصان  ــت، کارکن مدیری
ــوزه خودکفایی  ــرکت در ح این ش
ــا ارزش بوده و  ــور ب و بالندگی کش
ــت ذوب آهن هم چنان در  امید اس
مسیر تولید کیفی و استاندارد، کاهش 
ــتفاده بهینه از  ــرف انرژی و اس مص
ــگامی خود را  منابع خدادادی، پیش
ــد و اعتبار با  ــد و این برن ــظ کن حف
ــان دارد به  ــزد ایرانی ــه ن ارزش را ک

جهانیان نیز نشان دهد.
ــتان اصفهان  ــام مدیریت اس اهتم
در حوزه صنعت به مسائل زیست 

محیطی جدی است
هم چنین محمدی زاده در گردهمایی 
مدیران عالی صنایع و محیط زیست 
استان که براتی )مدیرعامل(، بهرامی 
)مشاور عالی(، نجاتی)معاون نیروی 
ــران  مدی از  ــدادی  تع و  ــانی(   انس
ــتند؛ طی  ذوب آهن نیز حضور داش
ــزاری این  ــدف از برگ ــخنانی ه س
ــترک را قدردانی از  ــی مش گردهمای
ــت  ــای صورت گرفته زیس اقدام ه
ــا و  از نظره ــتفاده  ــی و اس محیط
مدیران  و  ــئوالن  مس ــای  دیدگاه ه
ــه  ــان و ارائ ــتان اصفه ــع اس صنای
ــای الزم در این زمینه ذکر  راهکاره
نمود و گفت: اقدام هایی که تاکنون 
انجام شده نشان می دهد که اراده و 
عزم مدیریت استان به ویژه در حوزه 
ــائل  ــبت به اهتمام مس ــت نس صنع

زیست محیطی بسیار جدی است.
ــعه صنعتی  الگوی توس ــان  اصفه

کشور است
وی گفت: در توسعه صنعتی کشور 
ــق است و به  اصفهان الگو و سرمش
دلیل دانش و تجربه و اثرگذاری آن 
در مقیاس ملی که حدود 70 درصد 
ــور را در اختیار داشته؛ در  فوالد کش
ــور نیز  ــد و رونق اقتصادی کش رش

تأثیر به سزایی دارد.
وی استان اصفهان را الگوی توسعه 

ــت و گفت: این استان  ــور دانس کش
ــتای مصالح  ــه در راس ــه میزانی ک ب
ــائل  ــور از جمله مس ــع کش  و مناف
ــام و اقدام  ــی اهتم ــت محیط زیس
ــزان بر دانش  ــه همان می می کند ب
ــور نیز  ــطح منزلت علمی کش و س

تأثیرگذار است.
ــخنان  ــش دیگری از س وی در بخ
ــوازن  مت ــعه  توس ــت:  گف ــود   خ
ــدف دار در  ــده و ه برنامه ریزی ش
بحث ها و استراتژیک حوزه صنعت 
باید مورد توجه و مطالبه قرار گیرد، 
ــی پایدار  ــعه صنعت زمان زیرا توس
است که به محیط زیست نیز توجه 
ــد و توسعه نیز به  ــته باش کافی داش
اندازه قدرت بازتوانی محیط توسعه 
ــازی  ــود ضمن اینکه بازس انجام ش
ــوان اکولوژیکی  ــت و ت محیط زیس
ــد مد نظر  ــی محیط هم بای بازپاالی
ــت ضوابط  رعای ــرد.وی  گی ــرار  ق
ــتقرار صنعت بر اساس آمایش و  اس
ظرفیت های زمین را در طرح های 
ــت و افزود:  ــعه ضروری دانس توس
ــاس  ــفانه در موردهایی بر اس متأس
توصیه و خواست بعضی از مسئوالن 
ــه آمایش و  ــدون توجه ب ــی، ب محل
ظرفیت های زمین، صنایعی توصیه 
ــن اصول  ــود که مطابق با ای می ش
ــا تأکید بر  ــت. وی ب و ضوابط نیس
ــات صنعتی گفت:  ــت مقتضی رعای
ــرایط  ــی از موردهایی که در ش یک
فعلی باید مورد توجه قرار گیرد لزوم 
تجدید نظر راجع به استقرار صنایع 
ــن تجدید نظر در بعضی  و هم چنی
از قانون ها مانند قانون های جرایم 
ــت محیطی است که هم اکنون  زیس
ــری مدیران  ــن موضوع با هم فک ای
ــت و محیط  ــد و فعال صنع توانمن

زیست در حال بررسی می باشد.
محمدی زاده یادآور شد: بارگذاری 
ــای اجتماعی و  ــی که پیامده صنعت
فرهنگی خاص خود را دارد نیز باید 
ــا و ظرفیت ها  ــاس قابلیت ه بر اس

ــری از تکنولوژی های  و با بهره گی
ــازی صنایع،  ــراه با نوس جدید هم
و  آب  از  ــدد  مج ــری  گی ــره  به
جلوگیری از اتالف انرژی و رعایت 
 استانداردهای موجود در بحث های 

زیست محیطی دنبال گردد.
دفاتر زیست محیطی در واحدهای 

تولیدی جدی گرفته شود
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست کشور، در 
ادامه بحث های خود، ضرورت ایجاد 
دفاتر زیست محیطی در واحدهای 
ــرار داد و  ــدی را مورد تأکید ق  تولی
ــاس برنامه ریزی های  گفت: بر اس
ــات  اطالع ــده، کل  آم ــل  ــه عم  ب
ــرفت  پیش میزان  ــت محیطی،  زیس
ــای  ــاس داده ه ــر اس ــا ب پروژه ه
ــات دریافتی از  ــی و اطالع دیجیتال
ــازمان محیط زیست دنبال  طرف س
ــود و کلیه مدیران صنایع نیز  می ش
به روز می توانند از وضعیت مسائل 

زیست محیطی خود مطلع شوند.
وی جلوگیری از پراکندگی صنایع، 
ــمت  رعایت ضوابط، حرکت به س
ــرژی هوا،  ــای نو )مانند ان انرژی ه
ــید و انرژی هسته ای و  باد، خورش
اصالح الگوی مصرف( را از جمله 
ــت و  ــا در صنایع دانس ضرورت ه
ــده باید  ــای آین ــت: در برنامه ه گف
ــت نیز توجه  به اقتصاد محیط زیس
ــه اصلی حیات  ــود چرا که مؤلف ش
برای دوام بنگاه های اقتصادی یک 
ضرورت است.گفتنی است: در این 
)مدیرکل  زاده  گردهمایی، الهیجان 
ــازمان حفاظت از محیط زیست  س
استان( برخی از اقدام های صورت 
 گرفته و تنگناهای موجود در مسائل 
ــتان را تشریح  ــت محیطی اس زیس
نمود و در ادامه مدیران صنایع استان 
ــور جداگانه گزارش هایی  نیز به ط
ــت  ــت و اقدام های زیس از وضعی
ــازمان متبوعه خود ارائه  محیطی س

نمودند.

زاینده رود
ــورای معاونان شرکت آب و  ش
ــتان اصفهان با حضرت  فاضالب اس
ــژاد نماینده ولی  ــت ا... طباطبائی ن آی
فقیه در استان و امام جمعه محترم شهر 

اصفهان دیدار و گفتگو کردند.
ــی )رئیس  ــم امین ــن دیدار هاش در ای
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان( ضمن ارائه 
گزارش عملکرد شرکت در بخش های 
آب و فاضالب، به تشریح مشکل ها و 
ــتان در حوزه  چالش های فرا روی اس
ــار و ارقام  ــت و با ارائه آم آب پرداخ
ــال های  مربوط به بارندگی ها در س
ــالی در کشور را  اخیر، روند خشکس

هشدار دهنده دانست.
ــای متعدد  ــه اقدام ه ــاره ب وی با اش

ــتان اصفهان در  ــتمر آبفای اس و مس
ــازی مصرف  ــوص فرهنگ س خص
ــه این اقدام ها  بهینه آب گفت: گرچ
ــیار مؤثر و اثربخش بوده است و  بس
ــه آماری  ــرف را در جامع میزان مص
ــمگیری  ــه به نحو چش ــورد مطالع م
ــوز باید با  ــت، اما هن کاهش داده اس
 استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های 
اطالع رسانی استان، در این زمینه کار کرد 
که در این خصوص توصیه های علما و 
 روحانیت می تواند بسیار راهگشا باشد.

آیت ا... سید یوسف طباطبائی نژاد امام 
جمعه محترم شهر اصفهان و نماینده 
ــتان اصفهان در ادامه  ولی فقیه در اس
ــه کار در زمینه آب و فاضالب  جلس
ــبکه ها و  در اصفهان با این قدمت ش
فرسودگی های لوله را دشوار دانست 

و ضمن ابراز خرسندی از اقدام های 
ــال  ــورت گرفته گفت: طی 50 س ص
ــته و با ثابت ماندن منابع آبی، با  گذش
ــت و مصرف  ــدید جمعی افزایش ش
ــوده ایم که  ــابقه آب رو به رو ب بی س
ــد اصفهان در  ــوع می طلب این موض
ــه جویی مطلوبی  ــرف آب صرف مص
ــد. وی در بخش دیگری از  داشته باش
ــخنان خود و با ابراز نگرانی گفت:  س
ــداری آب مالحظه  ــع در نگه  به واق
نمی شود. باید طرح های هوشمندانه ای 
ــدر روی آب  ــری از ه ــرای جلوگی ب
ــته باشیم. بسیاری از منابع آب در  داش
ــال آب، رودخانه ها و  کانال های انتق
ــاورزی های  ــش اعظم آن در کش بخ
ــد با ارائه  ــنتی هدر می رود که بای س
ــب کشاورزی، مردم  روش های مناس

را به کشاورزی مکانیزه ترغیب نمود 
ــازمان های دولتی  ــتا س و در این راس
باید با ارائه الگوهای عینی به این کار 
مبادرت نمایند.آیت ا... طباطبائی نژاد در 
ــخنان خود و با اشاره به آنکه  ادامه س
ــت فرهنگ مصرف تغییر  اگر قرار اس
نماید باید مسئوالن از خودشان شروع 
کنند و مدیریت صحیح مصرف باید در 
تمام ارکان کشور نهادینه شود گفت: 
ــراد جامعه بدانند که وقتی آب  باید اف
را هدر می دهند حق دیگران را تضییع 

کرده اند.
ــراف های  ــادآوری اس ــا ی ــان ب ایش
ناشایست در مصرف آب گفت: ما در 
واقع به آب خیانت می کنیم. مدیریت 
صحیح مصرف آب باید در همه افراد 

و همه مکان ها جاری شود.

افروغ: 
فضاي روشنفكري عمومي كم رنگ 

شده است

 رسيدگی رئيس جمهور 
به درخواست 5112 نفر از شهروندان 

تهراني 

رئیس کمیسیون فرهنگي شوراي شهر تهران :
بازار تهران وضعيت بحراني ندارد 

جهان نما نصف النهار
كمک روسیه به ویتنام

 برای ساخت نیروگاه هسته ای 
ــفر به ویتنام، توافقنامه کمک به این  ــیه در جریان س رئیس جمهور روس
ــاخت اولین نیروگاه هسته ای ویتنام را امضا خواهد کرد.  کشور برای س
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری »رویترز«، بر اساس اعالم منابعی 
ــفر  ــیه در جریان س در کرملین، »دیمیتری مدودف« رئیس جمهور روس
ــور برای ساخت اولین نیروگاه  خود به ویتنام،توافقنامه کمک به این کش
ــروگاه برقی- آبی را به امضا خواهد  ــته ای ویتنام و هم چنین یک نی هس
ــاند. تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور از دیگر هدف های سفر  رس

مدودف به ویتنام است. 
ــیه و ویتنام به  ــته میالدی مبادله های تجاری میان روس ــال گذش طی س
ــید. این در حالی است که سال پیش از آن، حجم  1/56 میلیارد دالر رس

مبادله های تجاری 1/4 میلیارد دالر بوده است. 
ــیه به هانوی )پایتخت ویتنام( با دیدارهایی با  ــفر رئیس جمهور روس س
ــور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )آسه آن(  رهبران 10 کش

همراه خواهد بود که نشست آنها در ویتنام برگزار می شود

مسئول ارشد حزب الدعوه: 

دعوت شاه عربستان، دخالت 
در امور داخلی عراق است 

ــد حزب »الدعوه« عراق، دعوت شاه عربستان از عراقی ها  ــئول ارش یک مس
برای نشست در شهر »ریاض« را به منظور بررسی دولت آینده خود، دخالت 
ــت. به گزارش فارس، »حسن عاشور« از مسئوالن ارشد  در امور عراق دانس
حزب الدعوه عراق در گفتگو با شبکه خبری العالم، از دعوت شاه عربستان از 
تعدادی از مسئوالن و احزاب عراقی برای برگزاری نشستی زیر نظر اتحادیه 

عرب در شهر ریاض انتقاد کرد و آن را دخالت در امور عراق دانست. 
وی گفت: درحالی که سیاستمداران عراقی به حل بحران تشکیل دولت خود 
ــا می تواند عراق را وارد عرصه ای از  ــده اند، چنین دعوتی چه بس نزدیک ش
ــور تأکید کرد: دعوت عربستان درچارچوب خنثی کردن  بحران ها کند. عاش
تالش های سیاسی در عراق بعد از توافق تشکل های سیاسی برای برگزاری 
جلسه های پارلمان در طول 10 روز آینده و انتخاب رئیس جمهور و مأمور 
ــیون »هم پیمانی ملی«  ــت وزیر که »نوری المالکی« نامزد فراکس کردن نخس
ــیون هم پیمانی ملی در پارلمان متشکل از  ــت، صورت می گیرد. فراکس اس
نمایندگان فهرست »دولت قانون« به ریاست نوری المالکی و ائتالف ملی به 
ریاست سید »عمار حکیم« که بزرگ ترین فراکسیون به شمار می رود، المالکی 

را به عنوان نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق معرفی کرده است. 
ــور با اشاره به اینکه ائتالف کردستان عراق نیز با نامزدی نوری المالکی  عاش
برای تصدی پست نخست وزیری موافقت کرده است، افزود: دعوت عربستان 
ــا بحران جدیدی را به جای حل بحران کنونی ایجاد کند و این اقدام  چه بس
عربستان بعد از اینکه تشکل های سیاسی عراق به سمت حل بحران حرکت 
کرده اند، دخالت در امور عراق محسوب می شود و چه بسا این کشور را وارد 

عرصه ای از بحران ها کند. 
ــور عراق  ــز از دخالت در ام ــرای پرهی ــتان ب ــت از عربس ــا درخواس  وی ب
گفت: توافق عراقی ها حاصل شده است و برخی از طرف های زیر مجموعه 
فهرست »العراقیه« به ریاست »ایاد عالوی« با فراکسیون هم پیمانی ملی برای 

برگزاری جلسه های پارلمان توافق کرده اند. 
وی تأکید کرد که حتی اگر برخی طرف ها به این دعوت عربستان پاسخ مثبت 
دهند، این امر برای رایزنی درباره تشکیل دولت و نه تعیین پست های ریاستی 
سه گانه )ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست مجلس( خواهد بود 

چرا که فراکسیون های پارلمانی درباره این پست به نتیجه قطعی رسیده اند. 
شاه عربستان از تعدادی از مسئوالن و احزاب عراقی خواست تا نشستی را زیر 
نظر اتحادیه عرب به منظور بررسی روند تشکیل دولت خود در شهر ریاض 
 برگزار کنند. شاه عربستان در پیام خود به عراقی ها به طور مستقیم و با ذکر نام، از
ــت نخست  ــت وزیر کنونی عراق که نامزد تصدی پس نوری المالکی نخس
وزیری آینده است، دعوت به عمل نیاورده و آن را در قالب دعوت از احزاب 
ــت. نوری المالکی رئیس حزب الدعوه و فهرست دولت قانون  بیان کرده اس

است. 

كشته شدن 80 شبه نظامی 
طالبان درشرق افغانستان

 
 مقام های محلی و نیروهای 
ــتان  افغانس ــرق  ناتو در ش
ــن از  ــد: 80 ت ــالم کردن اع
ــان در  ــان طالب ــبه نظامی ش
امنیتی  نیروهای  با  درگیری 
ــان خارجی  ــان و نظامی افغ
در شهرستان »برمل« استان 
پکتیکا در شرق این کشور 
ــدند. به گزارش  ــته ش کش
ــام آگاه در  ــک مق ــا، ی ایرن
استانداری پکتیکا درگفتگو 

ــبه نظامیان طالبان تهاجم گسترده ای را به یک پایگاه  با خبرنگاران افزود: ش
نیروهای امریکایی در این شهرستان آغاز کردند و با مقاومت شدید نیروهای 
ــوی دیگر، ذبیح اله مجاهد )سخنگوی گروه  ــدند. از س امریکایی مواجه ش
طالبان( در تماس با برخی رسانه ها مدعی شد که جنگجویان این گروه، شش 
ــگاه نیروهای دولتی را در برمل به تصرف خود در آورده اند. این ادعای  پاس

طالبان از سوی مسئوالن محلی رد شده است. 
ــبه نظامی این گروه را درجریان  ــدن هشت ش ــته ش وی در همین حال کش
ــت.  ــا نیروهای دولتی و نظامیان خارجی در برمل تأیید کرده اس درگیری ب
نیروهای بین المللی کمک به امنیت )ISAF( در افغانستان با انتشار بیانیه ای 
از زخمی شدن پنج سرباز امریکایی در حمله طالبان به مواضع آنها خبر داده 

بودند. 
بیشتر نیروهای خارجی مستقر درشرق افغانستان امریکایی هستند، شمار این 
ــد. هم اکنون عالوه برسربازان  ــتان به 100هزار تن می رس نیروها در افغانس
آمریکایی، 52 هزار سرباز خارجی از 46 کشور در افغانستان حضور دارند که 

بیشتر انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و کانادایی هستند.

ترکیه:

اسرائیل منبع شر در منطقه است
ــه تمامی اقدام های  ــتی را ریش ــورای امنیت ملی ترکیه، رژیم صهیونیس ش

خصمانه در منطقه عنوان کرد.
ــت ملی ترکیه  ــورای امنی ــل از روزنامه هاآرتض، ش ــه گزارش مهر به نق  ب
هم چنین اعالم کرد که تهدید ترکیه از سوی اسرائیل به حد اعالی خود رسیده 
ــور در قبال رژیم اسرائیل  ــت. این شورا در نشست اصالح سیاست کش اس
ــأت گرفته از سیاست اسرائیل است. شورای  اعالم کرد: بی ثباتی منطقه نش
 امنیت ملی ترکیه هم چنین رژیم اسرائیل را مهم ترین تهدید برای این کشور 

خواند.

استاندار خبر داد:

اصفهان، آماده اجراي هدفمند کردن يارانه ها

محمدی زاده: 
پروژه های زیست محيطی بسيار خوبی در ذوب آهن اجرا شده است

حضرت آیت ا... طباطبائی نژاد:
برای نهادینه سازی فرهنگ مصرف، مسئوالن باید از خودشان شروع كنند

چه خبر از پایتخت



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3              دوشنبه 10 آبان 1389/ 24 ذالقعده1431/ شماره384 Monday 1 November 2010

ــأله شده اید که  تا به حال متوجه این مس
ــما حتی یک لحظه هم نیست که فکر  ش
نکنید؟ آنچه در دنیا اتفاق می افتد، با یک 
فکر شروع می شود. افکار ما هستند که ما 
را در مسیر زندگی هدایت می کنند. این 
مسأله که افکار مثبت دریچه های امید را 
ــمت زندگی ما باز می کنند و افکار  به س
ــته و تالش  منفی ما را از ادامه راه بازداش
ما را به شکست می کشانند، امروزه ثابت 
ــت. بنابراین باید یاد بگیریم که  شده اس
ــت یابی به  ــکار خود را در جهت دس اف
اهدافمان در زندگی هدایت کنیم. چگونه؟ 
با طی کردن مراحل زیر این توانایی در ما 

ایجاد خواهد شد، امتحان کنید:
برای شروع به فکرهای تان بیشتر توجه 
کنید، بدون اینکه بخواهید آنها را شناسایی 
ــما باید به عنوان فردی  کنید. در واقع ش
جدا از خودتان به توجه به افکارتان ادامه 
دهید. ممکن است در این میان گاهی این 
افکار شما را با خودش به رویا بکشاند، به 
خصوص اگر مبتدی باشید. هیچ اشکالی 
ــریع تر این  ــعی کنید هر چه س ندارد. س
ــد و دوباره به  ــت را از خود دور کنی حال
عنوان یک ناظر به فکرهایی که از سرتان 

می گذرد، توجه کنید. 
ــما شود. آنها  نگذارید افکارتان مزاحم ش
را قضاوت یا سرزنش نکنید. سعی نکنید 
ــما  ــا را کنترل نمایید. بعد از مدتی ش آنه
می توانید یاد بگیرید که افکار منفی شما 
ــعی  ــت. حاال س درباره چه چیزهایی اس
کنید افکار مثبتی را که می تواند جایگزین 
این افکار منفی باشد، شناسایی کنید تا به 
ــی را در خود به  دنبال آن رفتارهای مثبت
وجود آورید. تالش ما باید در این راستا 
باشد که مقدار افکار منفی و غیرضروری 
را هر چه کمتر کنیم و کیفیت و چگونگی 
ــروری را در ذهن خود  افکار مثبت و ض
ــغول کنید.  تقویت نماییم. خودتان را مش
یک غذای ساده، یک نفس عمیق و انجام 
ــادگی به  ــده به س ــای آرام کنن تمرین ه
توانایی شما در مدیریت افکارتان کمک 
ــای دیگر انتظار زیادی  می کنند. از کاره

برای این کمک نداشته باشید.
افکار منفی خود را شناسایی کنید

ــت کوچک با خود  ــک دفترچه یادداش ی
داشته باشید. یادداشتی از افکار خود تهیه 
ــی از روز را که طی آن  ــد. لحظه های کنی

شاد بوده اید، در دفترچه بنویسید. آیا آنها 
ــی بوده اند یا اینکه  مثبت، کارآمد و کاف
ــراق آمیز و منفی  افکاری گیج کننده، اغ
ــته اید؟ آیا به رابطه میان آنچه اتفاق  داش
ــما در  ــاده و عکس العمل هایی که ش افت
برابر آن نشان داده اید، توجه کرده اید؟ اگر 
ــت، آیا شما نتیجه افکار  جواب مثبت اس
ــد؟ آیا تفاوتی میان  منفی را تجربه کردی
کلمه ها و افکارتان وجود داشت؟ اگر این 
تفاوت وجود داشت، توجیه آن منطقی و 
ــت بود یا خیر؟ آیا می توانستید راه  درس
بهتری برای ایجاد هماهنگی میان افکار و 

کلمه ها تان پیدا کنید؟ 
آیا پاسخ لفظی ضروری، 

مناسب و کافی بود؟
ــا با  ــا م ــی وقت ه بعض
ــادگی با  دیگران و یا به س
خودمان حرف می زنیم یا 
ــبیه این  اینکه به چیزی ش
فکر می کنیم. از خودتان 
سؤال کنید چه انگیزه ای 
ــرای  ــود ب ــث می ش باع
ــروع یک گفتگو پیش  ش

ــرورت دارد؟  ــوید. آیا این کار ض قدم ش
ــوده آیا به هدف خود  ــدف از آن چه ب ه
دست یافته اید؟ اگر نه، چرا نتوانستید این 
ــام دهید؟ آیا علت این نبود که  کار را انج
شما از کلمه هایي نامناسب و غیرضروری 
ــتفاده  ــاس های منفی اس ــر از احس  و پ
ــه برای فکر  ــد؟ آیا کلمه هایي ک کرده ای
ــا خودتان یا  ــوی درونی ب ــردن، گفتگ ک
ــرده اید،  ــتفاده ک ــت با دیگران اس صحب

ــی بوده  ــت، درخور و کاف ــب، مثب مناس
است؟ آیا در پایان کار شما از این گفتگو 
با خود یا دیگران شاد و راضی بوده اید؟ 
آیا می توانید راه هایی پیدا کنید که بتواند 
ــما را برای اینکه یک متفکر یا گوینده  ش
ــید، کمک کند؟ به خاطر داشته  بهتر باش
ــت وسیله ای  ــید که دفترچه یادداش باش
ــما برای شروع کار کمک  است که به ش
می کند و شما را قادر می سازد که افکار 
منفی خود را بشناسید. این مسأله اهمیت 
دارد که نسبت به این افکار درست هنگام 
ــان آگاه شوید و آنها را  به وجود آمدن ش
برای تجزیه وتحلیل بعدی 

رها نکنید.
 افکار منفی

یک خورشید قدرتمند را 
که نور قوی دارد، مجسم 
کنید. از این شعاع نورانی 
ــرای نابودی  ــان ب درخش
فکرهای  ــی،  منف ــکار  اف
و  ــا  تصوره ــته،  ناخواس
ــای نامطلوب که  حس ه
شناسایی می کنید، استفاده 
ــید را مانند یک اسلحه  ببرید. این خورش
که تمام وقت آماده شلیک است و به طور 
ــی را هدف قرار داده  اتوماتیک افکار منف
ــد، در ذهن خود داشته  و آنها را می کش
باشید. یادتان نرود که این خورشید را به 
عنوان دوست صمیمی و خیلی مهربان در 
ــته باشید. به خاطر داشته  تصور خود داش
باشید که چند بار در روز ناچار به استفاده 
ــید شده اید. این کار باعث  از این خورش

پیشرفت تدریجی هوشیاری شما می شود 
ــد می کنند.  و افکارتان از این طریق رش
ــدید افکار منفی این است  علت افت ش
ــتفاده نکنیم، به  که هر گاه ما از چیزی اس
ــج آن را از یاد می بریم و به عبارتی  تدری

گم می کنیم.
افکار مثبت را جایگزین کنید

ــی در این فرآیند،  یکی از گام های حیات
ــت به جای  ــریع افکار مثب جایگزینی س
افکار منفی از بین رفته است. هر چه مدت 
این جایگزینی کوتاه تر باشد، بهتر است. 
طوالنی شدن زمان جابه جایی میان افکار 
ــود که قدرت  منفی و مثبت باعث می ش
ــب کاهش پیدا کند. موفقیت و  افکار ش
ــناخت کامل اهدافمان و  آرامش ما به ش
ــت یافتن به آنها  ــری مؤثر برای دس پیگی
است که هر دوی این عوامل به چگونگی 
ــتگی دارد. افکار ما  مدیریت افکار ما بس
ــاندن به خود را  ــدرت جامه عمل پوش ق
دارند زیرا آنها وسیله ای هستند که انرژی 
درونی ما را به سمت فعالیت های جسمی 
ــزه می کنند.  ــت و کانالی ــا ذهنی هدای ی
شرایط بیرونی و سایر تبعات آن فقط در 
ــیب برسانند  صورتی می توانند به ما آس
ــازه را از طریق افکارمان به  که ما این اج
آنها بدهیم. مثبت سخن بگویید، سخنان 
مثبت بزرگان را بخوانید. در محیط زندگی 
خود پوستر ها و کارت هایی که پیام های 
ــده بر در و دیوار  ــته ش مثبت بر آنها نوش
ــبانید. آنها را روی میز کار و جلوی  بچس
چشم تان بگذارید، به دیوار آویزان کنید، 
ــبانید، روی یخچال،  ــه آینه حمام بچس ب
روی داشبورد ماشین، داخل کیف دستی 
ــر و کار  ــی که هر روز با آنها س و جاهای
ــتفاده کنید. به  دارید، از این عبارت ها اس
ــید که با گذشت زمان این  یاد داشته باش
پوسترها و عبارت های آن کهنه می شوند 
ــت می دهند.  ــت خود را از دس و خاصی
پس باید آنها را در فواصل زمانی عوض 
کنید. نگذارید گذشت زمان باعث ضعیف 

شدن این پیام ها شود. 
ــخ  ــه طور اختصاصی برای پاس از آنها ب
ــتفاده کنید.  ــاص اس ــکار منفی خ ــه اف ب
ــرایط  ــد در هر ش ــی بای ــن جایگزین ای
ــرف نظر از  ــد. ص ــی مثبت باش احساس
ــن افکار،  ــودن ای ــن ب ــوق و مطمئ مش
ــته  ــنهادهایی هم به همراه داش  باید پیش

باشند. 

عرفان هاي كاذب جامعه را 
تهدید مي كند

دادستان کل ویژه روحانیت کشور گفت: امروزه عده اي 
سودجو با طرح عرفان هاي کاذب و نو ظهور جامعه را 

تهدید مي کنند. 
ــلمین محمد سلیمي در گفتگو با  حجت االسالم والمس
فارس به مدینه منوره گفت: دشمنان اسالم و انقالب با 
ــار جامعه نقشه  طرح عرفان هاي نوظهور براي تمام اقش

دارند. 
ــتا عده اي با سودجویي و بیان  وي گفت: در همین راس
ــي خرافه ها جامعه را تهدید مي کنند که باید با آنها  برخ

برخورد جدي شود. 
ــند و فریب  وي افزود: مردم باید در این زمینه آگاه باش
ــتا مراقب جوانان  ــد و در این راس ــن افراد را نخورن ای

خود باشند. 
ــور در ادامه با اشاره  ــتان کل ویژه روحانیت کش دادس
ــي را فرصتي براي  ــم حج، این کنگره بین الملل به موس
ــلمانان دانست و گفت: اگر امت  ایجاد وحدت بین مس
اسالم به ارزش و جایگاه این مراسم معنوي پي مي برد 
ــد دیگر استکبار جهاني و در  و با فلسفه آن آشنا مي ش
ــود اجازه تعدي به  ــکاي جهانخوار به خ راس آن آمری
ــالمي و غارت ثروت هاي خدادادي آنان  کشورهاي اس

را نمي داد. 
ــب امروز جهان  ــاز ضروري و واج ــدت را نی وي وح
ــت و گفت: وحدت تنها راه نجات جهان  ــالم دانس اس
ــتکبار جهاني است، مسلمانان فقط  اسالم از سیطره اس
ــمنان  ــا وحدت کلمه و یکدلي مي توانند در مقابل دش ب

بایستند. 
ــلیمي خاطرنشان ساخت: دشمن در صدد است تا به  س
ــلمانان ضربه بزند و براي  ــیله اي که شده به مس هر وس
ــز ایجاد تفرقه  ــیدن به مقصود هیچ راهي ندارد ج رس
ــه مي تواند جلوي این  ــن آنان، پس تنها چیزي ک در بی
ــت و  ــالم اس ــه توزي ها را بگیرد وحدت جهان اس کین
بس! وي ضمن محکوم کردن اهانتي که نسبت به یکي 
ــت: تندروي ها،  ــر)ص( روي داد گف ــران پیامب از همس
ــت که از سوي  کج روي ها و ... از جمله اقدام هایي اس
ــتاي منافع  برخي افراد فریب خورده و یا نادان در راس
ــفانه در میان  ــمن صورت مي گیرد. وي افزود: متأس دش
ــراد تندرو وجود  ــالمي برخي اف گروه هاي مختلف اس
ــان  ــالم با اقدامات ش دارند که بدون توجه به منافع اس
ــته  ــمن مي ریزند و این تنها خواس ــیاب دش آب به آس

دشمنان است. 
ــاخت:  س ــان  نش ــر  خاط ــه  زمین ــن  ای در  ــلیمي  س
ــر معظم  ــمندانه رهب ــواي هوش ــع و فت ــدام به موق اق
ــد آگاه  ــان داد که بای ــوص نش ــن خص ــالب در ای انق
ــمنان  ــاي گوناگون دش ــا توطئه ه ــه مقابله ب ــود و ب  ب

پرداخت.  

ــالح زاده معاون  ــارس، ف ــه گزارش ف ب
توسعه مدیریت و منابع بعثه مقام معظم 
ــاالنه 2/5  ــاره به اینکه س ــري با اش رهب
میلیون نفر به حج، عمره و عتبات عالیات 
ــرف مي شوند گفت: این میزان زائر  مش
در حد امکاناتي است که مي توان اعزام 
کرد. وي با بیان اینکه از ظرفیت حج آن 
ــتفاده نمي شود گفت:  طور که باید، اس
باید با برنامه ریزي دقیق از ظرفیت حج 
ــتفاده کرد.  ــوزه هاي مختلف اس در ح
معاون توسعه مدیریت و منابع بعثه مقام 
معظم رهبري افزود: اگر از ظرفیت حج 
ــتفاده شود نه تنها مشکل  به درستي اس
ــالم برطرف خواهد شد بلکه  جهان اس
ــد و تعالي  ــني براي رش افق هاي روش
امت اسالم پدیدار خواهد گردید. فالح 
زاده در ادامه با اشاره به تغییر ساختار در 
ــال  بعثه مقام معظم رهبري گفت: در س
ــال همت مضاعف و  جاري که به نام س
کار مضاعف نامگذاري شده است، بعثه 
مقام معظم رهبري از پنج معاونت به سه 
معاونت کاهش پیدا کرده است که نتیجه 
این کار کاهش 20 درصدي پست هاي 

سازماني بعثه شد. 
ــتي حجاج  فالح زاده بیان کرد: سرپرس
داراي تشکیل های خاصي است که در 
ــتقیم زیر نظر  امور فرهنگي به طور مس
ــه انجام وظیفه مي کند  نماینده ولي فقی
و در امور دیگري مانند هیأت پزشکي، 
ــتقیم  ــل و نقل و... به طور غیر مس حم
ــود. وي  ــر امور اجرایي نظارت مي ش ب
ــاره به جایگاه حج گفت:  همچنین با اش
ــگاه واالي  ــتیابي به جای ــه منظور دس ب
ــکده حج  ــال ایجاد پژوهش حج به دنب
ــا راه اندازي آن  ــتیم که ب  و زیارت هس
مي توان با پژوهش هاي صورت گرفته 
به جایگاه رفیع حج دست یافت. معاون 
توسعه مدیریت و منابع بعثه مقام معظم 
رهبري در خاتمه در پاسخ به این سئوال 
ــهمیه عمره دانشجویي  که علت قطع س
دختران چیست گفت: عربستان قانوني 
دارد که به خانم هایي که محرم به همراه 
ندارند اجازه نمي دهد به این کشور سفر 
کنند بنابراین با توجه به ظرفیت و سهمیه 
ــر مجرد نمي  ــجویان دخت حجاج دانش

توانند به حج اعزام شوند. 

ــنجي اینترنتي  ــاس نتیجه نظرس بر اس
ــزار و 31  ــه 7 ه ــت ک وزارت بهداش
ــد، 73 درصد  ــرکت کردن نفر در آن ش
شرکت کنندگان اعالم کردند که تا دو 

فرزند کافي است. 
به گزارش فارس، وزارت بهداشت در 
ــنجي اینترنتي که در سایت  یک نظرس
این وزارتخانه به نمایش درامده است، 
ــؤالي را مطرح کرد با این عنوان که  س
ــواده با کدام یک از  »درباره تنظیم خان
ــخ هاي  گزینه هاي زیر موافقید؟ که پاس
آن عبارتند از 1- یک فرزند کافیه.2- دو 
ــد کافیه.3-والدین تصمیم بگیرند   فرزن

 4- دولت تصمیم بگیرد. 
نتیجه این نظرسنجي که تاکنون 7 هزار 
و 31 نفر در آن شرکت کرده اند و هنوز 

هم در سایت این وزارتخانه به آدرس:
 http://www.behdasht.gov.ir
ــه 35 درصد  ــان داد ک ــت نش فعال اس
ــه اول یعني  ــرکت کنندگان با گزین ش
»یک فرزند کافیه« موافقند، 38 درصد 
ــي »دو فرزند  ــا گزینه دوم یعن دیگر ب
کافیه« موافقند و در مجموع 73 درصد 
ــنجي  ــرکت کنندگان در این نظرس ش
ــي معتقدند که تا دو فرزند براي  اینترنت

هر خانواده کافي است. 
ــنجي 25 درصد  ــاس این نظرس بر اس
ــرکت کنندگان نیز معتقدند که باید  ش
والدین در این زمینه تصمیم بگیرند و 2 
درصد از کل شرکت کنندگان نیز معتقدند 
ــن زمینه تصمیم  ــت باید در ای  که دول

بگیرد.
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نقش افكار در زندگي ما 

طالی كودك ۶ ساله چشم آدم ربا را 
خيره كرد

انهدام خانه فساد زنان جمهوري آذربایجان در آستارا 

طراحي مدل اطالع رساني و رسانه سازي ضروري است 
ــس  ــوری و رئی ــس جمه ــاون رئی مع
ــازمان جوانان در دیدار با خبرنگاران  س
ــلمان داخلی و خارجی، یکی از  زن مس
ــی برای خروج از دنباله  راه های اساس
ــی را طراحی  ــبک های غرب روی از س
ــانی و رسانه  ــالمی اطالع رس مدل اس

سازی دانست 
ــذر پاش به  ــزارش ایرنا، مهرداد ب به گ
وضعیت نامناسب رسانه ای دنیای اسالم 
ــانه های  در قبال آمادگی و آرایش رس
غرب اشاره کرد و گفت: رسانه های ما 
پیرو سبک رسانه های غربی شده اند و 
در بهترین حالت نیز در زمین آنها بازی 
ــان دهنده  ــد که این موضوع نش می کنن
ــانه های دنیای اسالم  حالت انفعالی رس

است. 
ــالم این  ــای اس ــت: دنی ــاش گف بذرپ
ــر پایه معنویت و  ــت را دارد تا ب وضعی
ــانی نظام اطالع رسانی  ارزش های انس
ــتفاده از  ــی کند که اس ــن را طراح نوی
ــا این  ــه ب ــانه ای در رابط ــاوری رس فن
ــتخدام در آوردن این  ــوع و به اس موض
ــالم ضروری  ــرای دنیای اس ــاوری ب  فن

است. 
وی افزود: با این مدل جدید می توانیم 

ــش تهاجمی  ــانه ای آرای ــرد رس در نب
ــم که در این رابطه نباید از عنصر  بگیری
ــان غفلت کنیم تا رقیب فرصت یابد  زم

جلو تر از ما به پیش برود. 
ــان در بخش  ــازمان ملی جوان رئیس س
ــخنانش، تناقض رفتاری و  دیگری از س
ــان ها را یکی از نقاط  نقض حقوق انس
ضعف و پاشنه آشیل رسانه های غربی 
دانست و گفت: با تمرکز بر روی نقاط 
ــانه ها می توان یک جریان  ضعف رس

جدید رسانه ای ایجاد کرد. 
ــیل نظام  ــنه آش ــی ترین پاش وی، اصل
ــتی  مادی غرب را رفتار رژیم صهیونیس
عنوان کرد و اظهار داشت: صهیونیست 
ــت که می توان  انقدر شکننده شده اس
ــجم آن را به  ــانه ای منس با طراحی رس
ــت و دروغ ها  ــدی انداخ ــره ج مخاط
ــت ها  صهیونیس ــای  جنایت ه و 
ــرای  ــه ب ــه داد ک ــه ای ارائ ــه گون را ب
ــوس تبدیل  ــتی به کاب ــم صهیونیس  رژی

شود. 
ــت ها که همواره  وی افزود: صهیونیس
ــر می دادند  ــرات« س ــعار »نیل تا ف ش
ــرایطی قرارگرفته اند که  ــون در ش اکن
ــود را  ــهرک های خ ــد دور ش مجبورن

حصار بکشند. 
ــکل گیری ارتباط هاي  وی خواستار ش
ــالم  ــانه ای جهان اس درونی فعاالن رس
ــد و بهترین قالب برای شکل گیری  ش
این ارتباطات را شبکه های حرفه ای و 

صنفی عنوان کرد. 
بذر پاش ورود خبرنگاران زن مسلمان 
ــی از نماد های عینی  ــه را یک به صحن
ــبکه های حرفه ای و  ــکل ها و ش تش
ــت:این  ــمرد و اظهار داش ــی برش صنف
ارتباط تشکیالتی باید بر مبنای آموزش، 
ــادل دانش  ــه ای و تب ــانی حرف همپوش

رسانه ای شکل بگیرد. 
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش های 
ما با دنیای غرب موضوع زن و خانواده 
ــت های رسانه های  ــت، نقد سیاس اس
ــوص زن و خانواده را  ــی در خص غرب
ــد و گفت: گرد هم آمدن  ــتار ش خواس
ــلمان خبرنگار فرصت مغتنمی  زنان مس
ــگاه زن و خانواده را در  ــت تا آنها ن اس

رسانه تصحیح کنند. 
ــانه ها در فرهنگ سازی  وی، نقش رس
ــرار داد و گفت: امروز  را مورد تأکید ق
رسانه، هسته مرکزی فرهنگ است این 
ــت که در گذشته نه چندان  در حالی اس

ــانه ها از دل فرهنگ ها سر در  دور رس
ــانه ها خود  ــد اما امروز رس می آوردن

فرهنگ ساز شده اند. 
ــاوری از  ــانه با فن ــک رس ــد نزدی پیون
ــانه با  ــت، رس ــا نه های این امر اس نش
ــایه خود را  ــاوری هر روز س کمک فن
ــترش  ــانها گس  بر تمام ابعاد زندگی انس

می دهد. 
ــازمان  ــد پور معاون اجتماعی س فرهمن
زن  ــت،  نشس ــن  ای در  ــز  نی ــان  جوان
ــلمان بودن و خبرنگار بودن  بودن، مس
ــلمان  ــی زنان مس ــه اصل ــه مولف را س
ــه وقتی یک  ــرد ک ــوان ک ــگار عن خبرن
ــا را دارد مأموریت  ــن ویژگی ه زن ای
ــاوت بوده و  ــت با دیگران متف و سیاس
ــاوت خواهد  ــبک زندگی اش نیز تف  س

کرد. 
ــورد تهدید  ــت: این مؤلفه ها م وی گف
ــه اند، برای مثال زن در جهان  قرارگرفت
ــت  ــکل یک ابزار در دس امروز یا به ش
مردان درآمده یا یک رقیب برای مردان 
ــمار می آید این درحالی است که  به ش
ــت،  ــت امر چیزی غیر از این اس واقعی
ــرای مردان  ــه رقیب ب ــه ابزار و ن  زن ن

است. 

ــر این  ــی 110 مبنی ب ــای پلیس ــز فوریت ه ــا مرک ــاس تلفنی ب ــال تم ــه دنب ب
ــته و با  ــاله را داش ــک دختربچه 6 س ــودن ی ــواری قصد رب ــرد موتورس ــه ف ک
ــت،  ــده اس ــور بموقع مردم از محل متواری ش ــودک و حض ــای این ک فریاده
ــتان اصفهان قرار  ــار در اس ــوران انتظامی خوانس ــتور کار مام ــوع در دس  موض

گرفت. 
ــد، این کودک به  ــخص ش ــت ماموران به محل و تحقیق هاي اولیه مش ــا عزیم ب
ــوی مرد آدم ربا مورد  ــده، که از س ــان خارج ش قصد خرید تنقالت از خانه ش
ــده  ــوار از محل متواری ش ــه قرار گرفته اما با فریادهای وی، مرد موتورس  حمل

است. 
با تشکیل پرونده ای در این ارتباط و چهره نگاری از آدم ربا، به دستور سرهنگ 
حسین زارع فرمانده انتظامی خوانسار، تیم های پلیس جستجوی گسترده را برای 

دستگیری فرد آدم ربا آغاز کردند. 
ــواری که به  ــاهده جوان موتورس ــاعت پس از این حادثه ماموران با مش یک س
صورت مشکوک پرسه می زد، او را متوقف کردند که وی پس از اظهارات ضد 
ــاله را داشت، از سوی  و نقیض و انتقال به محلی که قصد ربودن دختربچه 6 س

دختر خردسال و شاهدان عینی شناسایی شد. 
ــورآالت  ــاهده زی ــس از مش ــرد پ ــراف ک ــم اعت ــوع مته ــن موض ــی ای درپ
ــته ــودن او را داش ــد رب ــرقت طالهایش قص ــزه س ــه انگی ــال ب ــر خردس  دخت

 است. 
ــی سوابق در پلیس  ــتور قضایی برای ادامه تحقیق ها و بررس با اعتراف متهم، دس

آگاهی صادر شد.

ــت زني  به گزارش فارس پلیس قبرس در جریان گش
ــي خود در خیابان متوجه صداي ناله هاي مردي  معمول
مي شود. در این لحظه پلیس مردي 31 ساله را مشاهده 

مي کند که زخمي بر روي زمین افتاده بود. 
ــود که این فرد از ناحیه شکم مورد  پلیس متوجه مي ش

ــت چاقو قرار گرفته و در نقطه اي کور در یکي از  اصاب
ــت. فرد زخمي به  خیابان هاي قبرس به زمین افتاده اس
سرعت به بیمارستان اصلي نیکوزیا انتقال پیدا مي کند 
و تحت عمل جراحي قرار مي گیرد. پزشکان حال این 
ــاعد اعالم کرده اند ولي عالیم حیاتي این  فرد را نامس

ــکي  ــته و او تحت مراقبت هاي پزش بیمار وجود داش
ــون 45 و 44  ــن خصوص پلیس دو مظن ــت. در ای اس
ــت. هنوز فرد بیمار به حالت  ــاله را دستگیرکرده اس س
ــته تا بتواند اطالعات دقیقي را در  طبیعي خود بازنگش

این خصوص به پلیس ارائه دهد.

ــتارا از کشف و انهدام  مرزبان و فرمانده هنگ مرزي آس
خانه فساد سه تبعه زن جمهوري آذربایجان در آستارا خبر 
داد. مهدي شهیدي در گفتگو با فارس در آستارا با اشاره 
به چگونگي کشف و انهدام این خانه فساد اظهار داشت: 
ــپورت  ــک زن تبعه جمهوري آذربایجان که داراي پاس ی
ایراني و آذربایجاني بود، به عنوان سرکرده این خانه فساد 
در امر ورود و خروج زنان آذري به ایران فعالیت داشت. 
وي افزود: مأموران اطالعات هنگ مرزي آستارا با انجام 
کارهاي شناسایي و اطالعاتي در یک عملیات غافلگیرانه 
خانه فساد این زن را در منطقه عباس آباد آستارا کشف و 
ــازي کردند. شهیدي ادامه داد: از سرکرده این خانه  پاکس
ــاد به هنگام عبور از مرز زمیني آستارا 70 گرم تریاک  فس
ــازي شده بود، کشف و ضبط  که به طرز ماهرانه اي جاس
ــف و ضبط هفت بطري مشروبات الکلي  ــد. وي کش ش

خارجي، ابزارآالت مستهجن و ضدفرهنگي، سي دي هاي 
ــر اقدام هاي هنگ مرزي  ــواره را از دیگ غیرمجاز و ماه
آستارا در ارتباط با خانه فساد مذکور عنوان کرد. فرمانده 

ــاره به سوءاستفاده این زن تبعه  هنگ مرزي آستارا با اش
ــپورت ایراني براي ازدواج با  جمهوري آذربایجان از پاس
ــن زن که در امر حمل و  ــت: ای یک مرد ایراني بیان داش
توزیع مواد مخدر و ورود دختران جوان به ایران فعالیت 
داشت، به عنوان متهم اصلي دستگیر و با تشکیل پرونده 
ــده و از آنجا نیز  ــام های قضایي ش ــي تحویل مق تنظیم
ــد. شهیدي هوشیاري و تالش  روانه زندان ویژه زنان ش
مرزبانان نیروي انتظامي در پاسداري از مرزها و صیانت 
از امنیت و آرامش جامعه را ستودني خواند. وي تصریح 
کرد: مأموران جان بر کف مرزباني منطقه مرزنشین آستارا 
ــب از ارزش ها،  ــالش مي کنند تا با یک دیده باني مناس ت
ــالمي دفاع کرده و اجازه  اصول دیني و اعتقادي ایران اس
ــه زننده به امور اجتماعي و  فرصت طلبي به عوامل ضرب

رواني جامعه را ندهند.  

 ساالنه 2/5 میلیون نفر به حج و عتبات 
مشرف مي شوند

نتیجه یک نظرسنجي:
داشتن دو بچه و یک بچه در صدر

معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان 
ــت: هم اکنون  ــکی گف و آموزش پزش
پروپوزال رتبه بندی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور آماده است و این طرح 
ــال جاری انجام خواهد شد.   تا آخر س
ــان اینکه تمام  ــد تقی محقق با بی محم
شاخص های رتبه بندی دانشگاه های 
ــکی هماهنگ با مدل های  علوم پزش
جهانی است تصریح کرد: شاخص های 
ــامل شاخص های کمی  رتبه بندی ش
ــجویان و مباحث  ــد ترکیب دانش مانن
ــی و شاخص های کیفی شامل  آموزش
سطوح آموزش، دستاوردهای آموزشی 
ــت ارائه خدمات  ــی، موقعی و پژوهش
ــاران، ارتباط بین الملل، فناوری  به بیم
ــای علمی در  ــگاه ها، تولیده در دانش

مجموعه های آموزشی خواهد بود. 
وی افزود:در صورتی که دانشگاه های 
ــگ  هماهن ــور  کش ــکی  پزش ــوم  عل
ــور در  ــع کش ــگاه های جام ــا دانش ب
ــد، افزایش  ــرار گیرن ــک مجموعه ق ی
ــمگیری در رتبه بندی بین المللی  چش

خواهند داشت؛ محقق خاطرنشان کرد: 
ــه رتبه بندی  ــت تجرب وزارت بهداش
ــگاه ها را در سطح دانشگاه های  دانش
ــای  ــکی و در مجموعه ه ــوم پزش عل
کوچک تر داخل دانشگاهی در مراکز 

مطالعات و علوم پزشکی را دارد. 
ــت در  ــاون آموزش وزارت بهداش مع
ــخنان خود با بیان  بخش دیگری از س
ــریه های علمی داخل  اینکه تعداد نش
ــگ و  ــوب وزارت فرهن ــور مص کش
 ارشاد اسالمی 140 عنوان اعالم کرد و

ــطوح و  ــریه ها در س ــزود: این نش اف
ــی متفاوت  ــب علمی و تخصص مرات
در  ــا  آن ه از  ــی  برخ ــه  ک ــتند  هس
ژورنال ها و مراکز بین المللی ایندکس 
نشریه های تخصصی عضویت دارند. 
ــش بینی می کنیم در طول  همچنین پی
ــریه های علمی  ــه پنجم تمام نش برنام
ــکی  ــوزه علوم پزش ــی در ح تخصص
کشور به عضویت ایندکس مولوکوس 
یا دیگر مراکز تثبیت نشریه هاي علمی 

کشور درآید. 

انجام طرح رتبه بندي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كشور تا پایان امسال 

جامعه

ظرفيت پذيرش روزنامه ها بيش 
از ساير منابع مطالعاتي است

جهان به ايران می بالد و ايران 
به اصفهان

»غالمرضا یاوري« مدیر کل کتابخانه هاي عمومي استان 
اصفهان در بازدید از غرفه خبرگزاري موج تأکید کرد 
که چهل دقیقه از سرانه مطالعات، به روزنامه ها اختصاص 
دارد. به گزارش ایمنا، مدیر کل کتابخانه هاي عمومي استان 
اصفهان در گفتگو با این خبرگزاری، برگزاري نمایشگاه 
مطبوعات را فرصت مغتنمي براي اهالي رسانه در زمینه  
اطالع رساني عنوان کرد و گفت: هم  اکنون اطالع رساني از 
سوي خبرگزاري ها و مطبوعات وجود ندارد، به این معنا که 
عموم مردم نسبت به نمایشگاه آگاهي ندارند. وي یکي از 
بزرگ ترین سرمایه گذاري هاي عصر حاضر را بحث تبلیغات 
حاضر،  حال  در  افزود:  و  کرد  عنوان  اطالع رساني  و 
اطالع رساني حرف نخست را در دنیاي امروز مطرح مي کند. 
مدیر کل کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، سرانه مطالعه 
یک نفر ایراني را در سال 1387، 71 دقیقه اعالم کرد و 
گفت: این میزان در سال 1388 به 76 دقیقه افزایش یافته 
است. به گفته وي، ظرفیت پذیرش روزنامه ها هم  اکنون 
بیش از سایر منابع مطالعاتي است در نتیجه باید در این زمینه 
هم به لحاظ حمایتي و هم به لحاظ تعاریفي اقدام های قابل 

توجهي صورت گیرد.

و  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  سازمان  معاون 
گردشگری کشور اعالم کرد: اصفهان نه تنها متعلق به 
ایران بلکه متعلق به جهان است و جهان به ایران می بالد و 
ایران به اصفهان افتخار می کند. به گزارش ایمنا، دکتر تهمینه 
دانیالی جایگاه اصفهان در زمینه صنایع دستی و هنرهای 
سنتی را بسیار خوب خواند و گفت: بنابر برنامه ریزی های 
انجام شده اصفهان نه به خاطر نزدیکی به تهران بلکه به 
سبب داشتن 194 رشته از بین 250 رشته هنری و دارا بودن 
2500 واحد کارگاهی زنده و فعال و نیز چهره های شاخص 
هنری، به عنوان پژوهشکده هنرهای سنتی انتخاب شد. دکتر 
دانیالی در ادامه به تاریخچه مهر اصالت اشاره کرد و افزود: 
سازمان فرهنگی، علمی و تربیتی بخشی از یونسکو است که 
در سال 2002 حدود 191 کشور به عضویت این سازمان 
درآمدند. دانیالی عضویت ایران را از سال 2007 اعالم کرد و 
ادامه داد: در سال 2008 برنامه اهدای مهر اصالت در ایران 
انجام شد و در اقدامی بی نظیر کشور پر افتخارمان توانست 
45 مهر اصالت از مجموع 60 مهر را از آن خود کند که از 
این تعداد حدود 22 مهر متعلق به استان اصفهان بود و در 
این میان چین با همه بزرگی اش در رشته های هنری، فقط 
توانست 6 مهر اصالت دریافت کند. دانیالي در ارتباط با 
علت برگزاری مراسم اهدای مهر اصالت در ایران گفت: با 
توجه به اینکه ایران در 65 رشته حاضر می شد و تعداد 
رشته ها باال بود، خواهان این مطلب شدیم که این دوره نیز 
در اصفهان برگزار شود که نتیجه آن دریافت 30 مهر اصالت 

برای صنایع دستی اصفهان بود. 

کيفيت افکار ما است که 
کيفيت برون دهی خود را 
که عمل ما است، تعيين 

خواهد کرد. 
افکار ما قدرت جامه عمل 
پوشاندن به خود را دارند.

چاقو كشي خياباني در قبرس

محمدرضا کيا

ني
زئی

س ت
عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود
ــل در  ــل و نق ــی حم ــزار کارت الکترونیک ــون 850 ه تاکن
ــرار گرفته  ــهروندان ق ــهر اصفهان توزیع و در اختیار ش ــطح ش  س

است. 
ــهرداری  ــانه ای روابط عمومی ش ــزارش اداره ارتباطات رس ــه گ ب
اصفهان، مدیر پروژه و دبیر کارگروه کارت الکترونیکی حمل و نقل 
ــهرداری اصفهان با بیان اینکه فروش بلیت الکترونیک با استقبال  ش
خوبی رو به رو شده است اظهار داشت: با فرهنگ سازی در زمینه 
ــوی طیف های  ــل الکترونیکی از س ــل و نق ــتفاده از کارت حم اس
ــط مردادماه تاکنون  ــده و از اواس ــتقبال خوبی ش مختلف جامعه اس
ــهر توزیع  ــطح ش ــزار کارت الکترونیکی حمل و نقل در س 850 ه

شده است.
ــای الکترونیکی از  ــاره به اینکه کارت ه ــدس فرهاد گلی با اش  مهن
ــتیابی  ــای الکترونیکی برای دس ــن و کارآمدترین ابزاره ــم تری  مه
ــه ریزی های حمل  ــافر و برنام ــالع های دقیق جا به جایی مس اط
ــل و نقل از مهم ترین  ــزود: کارت الکترونیکی حم ــت اف و نقل اس
ــرایط تحقق شهر الکترونیکی می باشد که خوشبختانه با حمایت  ش
مجموعه مدیریت شهری این مهم در بحث ناوگان اتوبوسرانی اجرا 

شده است.
ــی مربوط به صرف  ــت کاغذی و هزینه های میلیون وی حذف بلی
ــط الکترونیکی عنوان  ــعه کارت بلی کاغذ را از نکته های مهم توس
ــت: از هفته اول مهرماه با حذف بلیت کاغذی از  کرد و اذعان داش
ــهر، کارت بلیت الکترونیکی به طور کامل جایگزین آنها  ــطح ش س

شده است.
ــل و نقل  ــروه کارت الکترونیکی حم ــر کارگ ــروژه و دبی ــر پ مدی
ــرد 12گانه کارت  ــاره به قابلیت و عملک ــهرداری اصفهان با اش ش
ــتفاده از  ــهروندان و رانندگان با اس بلیت های الکترونیکی افزود: ش
ــن کارت می توانند نیازهای حمل و نقل خود را به خصوص در  ای

تاکسی برآورده سازند.
وی از راه اندازی کارت های الکترونیکی در ایستگاه های دوچرخه 
ــر داد و تصریح کرد:  ــاه آینده خب ــهر اصفهان تا دو م ــطح ش در س
طرح کارت پارک هوشمند از تکنولوژی های نوین می باشد که از 
قابلیت و کارایی باالیی بهره مند است و در حال حاضر در بسیاری 
ــعه یافته دنیا برای راحتی و آسایش شهروندان  ــورهای توس از کش

مورد استفاده قرار می گیرد.
فرهاد گلی در پایان مهم ترین نتیجه توسعه کارت الکترونیکی حمل 
ــهر را ارتقای کیفیت برنامه ریزی های ترافیکی  ــطح ش و نقل در س
ــترش حمل و نقل عمومی متناسب با ظرفیت های مورد نیاز  و گس
ــرمایه های ملی و بهره وری بهینه از کلیه  و جلوگیری از اتالف س
ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی دانست و خاطرنشان کرد: برای 
اطالع رسانی جزییات اجرای این طرح به مردم، همکاری و همیاری 

همگی سازمان ها و ارگان های شهرداری مورد نیاز است.

در چهارمحال و بختیاري؛
هزینه هاي درماني بیماران خاص 

ساالنه 10 میلیارد ریال است
ــز درمانی و  ــور تعداد مراک ــمت اله داودپ ــزارش فارس، حش به گ
ــتان را 511 مرکز اعالم کرد و اظهار داشت:  بهداشتی مستقر در اس
ــاس سازمان بیمه خدمات درمانی در سال گذشته بیش  بر همین اس
ــه های تحت پوشش این  از 230 میلیارد ریال بابت درمان به مؤسس
سازمان پرداخت کرده و پیش بینی می شود این میزان در سال جاری 

به 340 میلیارد ریال افزایش یابد. 
وی با بیان اینکه فاز نخست طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر50 
هزار نفر جمعیت استان در دست اجراست، تصریح کرد: این در حالی 
ا ست که اجرای طرح پزشک خانواده در ماه های آتی نیز در شهرکرد 
ــود. داودپور اجرای عدالت در سالمت افراد جامعه را از  اجرا می ش
ــک خانواده برشمرد و افزود: این  مهم ترین شاخصه های طرح پزش
 طرح یکی از محوری ترین برنامه های نظام سالمت در کشور محسوب

 می شود.
مدیرکل بیمه خدمات درمانی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: کاهش 
ــکیل پرونده الکترونیک برای بیماران، ارتقای  هزینه های درمان، تش
شاخص سطح سالمت بیماران، افزایش کیفیت خدمات و تسهیالت 
 به افراد جامعه از دیگر مزایای استفاده از طرح پزشک خانواده به شمار 

می رود. 
ــمی، دیالیزی و پیوند  ــاران هموفیلی، تاالس ــور ادامه داد: بیم داودپ
ــوند. وی  ــوب می ش کلیه و بیماران ام اس جزء بیماران خاص محس
ــازمان  ــط این س با بیان اینکه ماهانه بیش از 300 میلیون ریال توس
در راستای رسیدگی و بهبود وضعیت درمانی بیماران خاص هزینه 
می شود، افزود: این میزان هزینه در سال به بیش از 10 میلیارد ریال 

می رسد. 

 توزیع بیش از 411 تن جو 
میان دامداران و عشایر بروجن

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن از توزیع بیش از 411 تن محصول 
ــازمان  ــایر خبر داد. به گزارش روابط عمومی س جو میان دامداران و عش
جهاد کشاورزی استان، غالمیان افزود: این مدیریت با همکاری اداره تعاون 
روستایی شهرستان بروجن از 21 مهرماه اقدام به توزیع جو یارانه دار بین 
دامداران و عشایر نموده است. وی با بیان اینکه روند توزیع جو هنوز ادامه 

دارد، خواستار مراجعه دامداران برای خرید جو در زمان باقی مانده شد.

در اصفهان
 آغاز به كار15 هزار و 333 نفر 

در 6 ماهه اول سال جاری 
قادریان مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان بیان کرد که در 6 ماهه 
ــال جاری 51 هزار و 786 نفر جویای کار از طریق کاریابی های  اول س
دولتی و غیردولتی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 13 هزار و 141 نفر زن 
و 38 هزار و 645 نفر مرد می باشند. وی گفت: تا پایان شهریورماه سال 
جاری 35 هزار و 945 فرصت شغلی در کاریابی های دولتی و غیردولتی 

به دست آمده است و 55 هزار و 353 نفر به کار معرفی گردیدند.
مهندس قادریان اعالم کرد که از 55 هزار و 353 متقاضی معرفی شده به 
کار، 15 هزار و 333 نفر در شرکت ها و کارخانه های استان مشغول به 
ــد که از این تعداد 3 هزار و 399 نفر زن و 11 هزار و 934  کار گردیده ان
مرد می باشند. وی در پایان با اعالم این مطلب که 60 درصد تعهد اشتغال 
ــتان محقق شده، اظهار امیدواری کرد که تعداد اشتغال  80000 نفری اس

ایجاد شده تا پایان سال جاری از مرز 80000 نفر بیشتر خواهد شد.

 برداشت 2 هزار و 952 تن انار 
از باغ های انار چهارمحال و بختیاری

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
از برداشت 2 هزار و 952 تن انار از باغ های انار خبر داد.

ــازمان جهادکشاورزی استان، مهندس  به گزارش روابط عمومی س
ــت  ــطح زیر کش حمیدرضا منصوری با اعالم این مطلب افزود: س
ــتان بالغ بر 328 هکتار است که بیشترین سطح کشت به  انار در اس

ترتیب به شهرستان های کیار، لردگان و اردل اختصاص دارد.
ــاره و خاطرنشان کرد: به  ــتغالزایی باغ های انار اش وی به میزان اش
ــتقیم  ــتغال مس ازای هر 2 هکتار باغ انار برای یک بهره برداری اش
ــازمان جهاد کشاورزی استان با بیان  ایجاد می کند. مدیر باغبانی س
ــتان چهارمحال و بختیاری 9 تن در  ــط تولید انار در اس اینکه متوس
ــام انار پرمحصول  ــتیم ارق ــت، تصریح کرد: درصدد هس هکتار اس
ــعه باغ های جدید و  ــتان ها را در راستای توس و تجاری دیگر اس
ــطح کشت انار در منطقه های مستعد به کار گیریم تا در  افزایش س
ــازه خوری و همچنین  ــاهد افزایش تولید محصول های ت آینده ش

تجاری در استان باشیم.

برگزاری 25 دوره كارگاه آموزشی 
 ترویجی كشاورزی 

در چهارمحال و بختیاری
ــازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس  به گزارش روابط عمومی س
ــهرکرد با 8 کارگاه آموزشی  ــتان ش خالد طاهری اظهار کرد: شهرس
ــت مکانیزه گندم دیم، کشت گیاهان دارویی،  ــامل: کش ترویجی ش
ــت کرفس کوهی، زراعت گندم، تراکم مناسب بذور در کشت  کش
ــت زعفران در  ــم، حفظ کاربری اراضی و دو کارگاه  کش گندم دی

رتبه نخست قرار دارد. 
ــی 4 کارگاه برای زنان  ــزود: از میان این کارگاه های آموزش وی اف

روستایی برگزار شده است. 
ــا  ب ــی  آموزش کارگاه   5 ــن  بروج ــتان  شهرس در  ــن  همچنی
ــار  زیانب ــای  اثره و  ــموم  س ــرف  مص ــش  کاه ــای   عنوان ه
ــگاه دام  ــت جای ــرای زنان و بهداش ــان ب ــخ آبزی ــه دوره(، طب  )س

برگزار شد.
ــان می توان به  ــتان فارس ــده در شهرس ــای برگزار ش از کارگاه ه
ــازی و یکپارچه  ــت مکانیزه گندم، نوس بیماری های نوظهور، کش

سازی اراضی و پرورش مرغ بومی اشاره کرد. 
ــه داد: در  ــازمان ادام ــاورزی س ــج کش ــی و تروی ــر هماهنگ مدی
ــتان کوهرنگ نیز کارگاه های آموزشی ترویجی نظیر توسعه  شهرس
ــرل بیماری ها در  ــت، کنت ــتفاده از قارچ های همزیس باغ ها با اس
ــاک ورزی برگزار  ــم ادوات خ ــو و نحوه تنظی ــا، تب کونگ  گاوه

گردید. 
ــی ترویجی  ــتان اردل کارگاه های آموزش ــت در شهرس گفتنی اس
ــیر خام و  ــم کاری و بهبود کیفیت ش ــره رطوبت دی ــظ و ذخی حف
ــی و پرورش توت فرهنگی  ــتان کیار حفظ کاربری اراض  در شهرس

برگزار شد. 

گشتی در اخبارروی میز

زاینده رود
ــه  عرض ــگاه  نمایش
ــای بخش تعاون  توانمندی ه
ــدات تعاونی با  ــه تولی و ارائ
الیه های  ــایی  شناس ــدف  ه
ــش تعاون و ارائه  مختلف بخ
در  ــش  بخ ــن  ای ــدی  توانمن
ــالم و  جهت ایجاد رقابت س
به  ــرفت  پیش ــیر  مس پیمودن 
ــیب شناسی بخش  همراه آس
ــتان  ــرکت 6 اس ــاون با ش تع
ــم، چهارمحال و  ــان، ق اصفه
ــتان و  ــزد، لرس ــاری، ی بختی
مرکزی از چهارم تا 8 آبان ماه 
در نمایشگاهی قابل قبول در 
ــهروند )خیابان  محل تاالر ش
ــد و  جی( اصفهان برگزار ش

ــا برگزاری همایش انتقال در تعاون در  در روز اول ب
محیط دانشگاه صنعتی اصفهان و حضور دکتر محمد 
عباسی )وزیر تعاون( و شرکت ایشان در جلسه های 
ــئوالن  ــاون با مس ــی تع ــیب شناس همفکری و آس
ــئوالن تعاونی ها همراه  ــجویان و مس ــتان، دانش  اس

بود.
ــا به  ــدن تعاونی ه ــگاه وارد ش ــن نمایش از محاس
عرصه بازاریابی جدید برای محصوالت بود و تنوع 
ــاون در این 6  ــان از قوت بخش تع ــا نش تعاونی ه

استان مهم کشور داشت. 
ــش  همای و  ــی  آموزش ــی  تخصص ــه های  جلس
ــران  مدی ــت  نشس و  ــاون  تع در  ــدار  پای ــتغال  اش
ــان و  ــگاهی، کارشناس ــتادان دانش ــا با اس تعاونی ه
ــتان اصفهان و کارآفرینان  ــئوالن اتاق تعاون اس مس
ــگاه  ــن نمایش ــتاوردهای ای ــاون از دس ــش تع  بخ

بود.
ــتی و  ــتبافت، گل های زینتی صنایع دس ــرش دس ف
ــاختمانی از  ــنگ س ــاورزی و س محصول های کش

صادرات تعاونی ها است
ــگاه  نمایش ــود در  ــی موج تعاون ــرکت های  از ش
در  ــان  درخش ــه  کارنام دارای  ــا  آنه از  ــدادی  تع
ــل طبیعی،  ــای زینتی، عس ــرش گل ه ــادرات ف ص
ــی و... بودند که  ــین، گیاهان داروی ــای ماش قطعه ه
ــاون در اقتصاد  ــش تع ــای بخ ــان از توانایی ه  نش

داشت. 
ــتره  ــا گس ــک ب ــرکت های انفورماتی ــن ش  همچنی
ــان صنایع  ــرکت های تعاون کارکن ــن المللی، ش بی
بزرگ، شرکت های فعال تعاونی در بخش بازرگانی 
ــرکت صادر کننده گرانیت، موزائیک و  و چندین ش

ــنگ طبیعی نیز در نمایشگاه شرکت فعال داشتند،  س
ــادرات این تعاونی ها  ــتی نیز از تولید ص صنایع دس

می باشد.
ترکیب تعاونی های شرکت کننده در نمایشگاه 

استان اصفهان
ــرکت 22 شهرستان  ــتان اصفهان با 80 غرفه و ش اس
دارای بیشترین سهم در این نمایشگاه است و از بین 
ــی مصرف فوالد مبارکه  تعاونی های اصفهان تعاون
ــتغال و اتحادیه  ــا 8850 عضو و ایجاد 105 نفر اش ب
ــتبافت اصفهان با 3 هزار نفر عضو و ایجاد  فرش دس
2 نفر اشتغال و نیز تعاون چند منظوره نوید اصفهان 
ــتغال، تعاونی  با 600 نفر عضو و ایجاد 124 نفر اش
ــا 2650 نفر عضو  ــار کارکنان بانک صادرات ب اعتب
ــاخص  ــتغال از تعاونی های ش ــر ایجاد اش و 11 نف
ــرکت های تعاون فرش  اصفهان در کنار اتحادیه ش
استان اصفهان و تعاونی سهام عدالت استان اصفهان  

هستند.
ــتان چهارمحال و بختیاری با 10 شرکت تعاونی  اس
ــتان  ــت که 5 شهرس ــگاه حضور یافته اس در نمایش
ــگاه حاضر می باشند و از میان  این استان در نمایش
ــتبافت بروجن با  ــتان فرش دس تعاونی های این اس
ــتغال و اتحادیه  1250 نفر عضو و 5 مورد ایجاد اش
ــرکت های تعاونی صنایع دستی با 1075 عضو و  ش
ــتغال از تعاونی های شاخص این  ایجاد 200 نفر اش

استان می باشند.
ــت که  ــور یافته اس ــا 5 تعاونی حض ــم ب ــتان ق اس
ــی را در بر می گیرد و  تعاونی های صنعتی و معدن
تعاونی معدنی همکار سنگ قم با 70 نفر عضو و 80 
مورد ایجاد اشتغال در بین آنها شاخص است. استان 
ــتان با 4 تعاونی در نمایشگاه حضور یافته است  لرس

ــتان بروجرد و  که از دو شهرس
ــند. و تعاونی  خرم آباد می باش
تولید کنندگان و صادرکنندگان 
ــو و 50  ــرد با 370 عض بروج
مورد ایجاد اشتغال در بین آنها 

شاخص است. 
استان مرکزی نیز با 5 تعاونی از 
5 شهرستان حضور یافته است 
ــتارگاه صنعتی  ــه تعاونی کش ک
ــر عضو و 54  ــان با 12 نف دلیج
مورد ایجاد اشتغال در بین آنها 

شاخص می باشد.
ــتان یزد نیز با 5 تعاونی از 4  اس
شهرستان شرکت کرده است که 
تولیدی فرش دستبافت خاتم و 
ــتای  ــی غدیر بانوان روس تعاون
ــاخص  ترنج از تعاونی های ش

شرکت کننده از این استان می باشند.
اختتامیه نمایشگاه توانمندی های تعاونی

ــتان اصفهان  ــرکل تعاون اس ــان مدی ــول حامدی رس
ــی تعاونی ها و  ــه، توفیق گردهمای در آئین اختتامی
ــار اصفهان را  ــگاه در کن ــتان در نمایش حضور 5 اس
ــور توصیف  از حرکت های خوب بخش تعاون کش
کرد و گفت: بازدید وزیر تعاون امام جمعه اصفهان، 
ــنیدن  ــئوالن و بیان دیدگاه ها و ش ــتاندار و مس اس
ــک در بهبود اوضاع  ــکل های تعاونی ها بی ش مش

ایشان مفید خواهد بود.
ــی با بیش از 16  ــزود: با وجود 8 هزار تعاون وی اف
ــی از آنها غیرفعال  ــفانه نیم ــور متأس گرایش در کش
ــح عمومی از  ــرش ناصحی ــه نگ ــه این ب ــتند ک هس
ــفانه بسیاری از مردم  تعاونی ها بازمی گردد و متأس
ــی مصرف و یا  ــطح تعاون ــا را تنها در س تعاونی ه
ــند که این باورها باید  ــتایی می شناس تعاونی روس
ــتان  ــده و ارتقاء یابد. مدیرکل تعاون اس تصحیح ش
ــازی عمومی  ــر لزوم فرهنگ س ــان با تأکید ب  اصفه
تصریح کرد: وظیفه باورمند کردن مردم از تعاون بر 
ــده  ــت و ثابت ش دوش تعاونی ها و اعضای آن اس
ــرمایه های خرد تعاونی ها کار  ــت با تجمیع س اس

بزرگی را انجام داده اند.
ــول حامدیان خاطرنشان ساخت: تعاونی ها باید  رس
ــس  ــداف کالن مورد نظر نظام و مؤس ــمت اه به س
ــهید مظلوم دکتر بهشتی پیش  متعاونی در کشور، ش
ــگاه های تخصصی و  ــاد نمایش ــد. وی از ایج رون
ــگاه  ــرکت دادن تعاونی ها برتر حاضر در نمایش ش
ــگاهی ملی و بین المللی در آینده  در تورهای نمایش

نزدیک خبر داد.

شهرستان

دبیر کارگروه کارت الکترونیکی حمل و نقل 
شهرداری:

توزیع 850 هزار كارت الكترونیكی 
حمل و نقل در سطح شهر اصفهان

 برگزاری نمايشگاه توانمندی های تعاون 
بستری  بــرای توسعـه اقتصاد استــان اصفهـان

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان گفت: با اجرای پروژه 
ــیر اصفهان به تهران، این مسیر در مدت  قطار سریع الس
ــود و روزانه 25 هزار مسافر و  زمان 90 دقیقه طی می ش
ــاالنه 20 میلیون مسافر جا به  جا می شوند. »هوشنگ  س
ــایری« در گفتگو با فارس در اصفهان، با بیان اینکه  عش
حمل و نقل ریلی بهترین نوع حمل و نقل نسبت به سایر 
ــت، اظهار داشت: میزان خط های راه آهن به  ناوگان ها س
ــعه یافتگی کشورها،  عنوان یک عامل زیربنایی در توس
ــت. وی افزود: هم  اکنون زمان حمل و نقل بین  مؤثر اس
ــت، ولی با راه اندازی قطار  اصفهان و تهران طوالنی اس
ــیر، زمان جا به  جایی مسافران در این محور به  سریع الس

ــاعت تقلیل پیدا می کند و از آن جایی که  کمتر از دو س
بیش از 50 درصد جمعیت کشور و فعالیت های تولیدی 
در این مسیر متمرکز شده، این خود موفقیت بزرگی برای 
حمل و نقل ریلی کشور محسوب می شود. مدیرکل راه 
ــتان اصفهان اضافه کرد: با اجرای این پروژه  و ترابری اس
روزانه 25 هزار مسافر و ساالنه 20 میلیون نفر جا به  جا 
ــاره به اینکه در حال حاضر مشکل  می شوند. وی با اش
ــبکه ریلی ایران یک طرفه بودن بیشتر خط ها  عمده ش
ــش نداشتن برای سرعت های زیاد است، تصریح  و کش
ــافر در محدوده تهران-  کرد: با توجه به حجم باالی مس
قم- اصفهان، این طرح به صورت دو خطه در نظر گرفته 

شده تا امکان ترابری انبوه و سریع مسافران را داشته باشد. 
عشایری خاطرنشان کرد: مصرف کم انرژی، ایمنی و رفاه 
ــافر، کاهش حوادث  باال، قابلیت باال در حمل بار و مس
رانندگی مسیر تهران- اصفهان، قابلیت باالی ترانزیت و 
نیز آلودگی بسیار ناچیز زیست محیطی، از مزایای قطار 
سریع السیر اصفهان به تهران است. وی بیان داشت: این 
ــرفت زیر بنایی داشته و تا  طرح تاکنون 52 درصد پیش
پایان سال 1390 عملیات زیرسازی آن به اتمام می رسد 
و پیش بینی می شود با تالش های شبانه روزی کارگران و 
پیمانکاران قطار سریع السیر اصفهان- تهران در سال 92 به 

بهره برداری برسد. 

رئیس مرکز تحقیقات منابع آب چهارمحال و بختیاری در سمینار بررسی چالش ها 
و موانع موجود در مسیر توسعه آب معدنی استان گفت: این شهرک  های تخصصی 
ــتم به بهره برداری  ــندگان و باغ رس ــته بندی آب معدنی در منطقه دیمه، س  بس

می رسند.  
به گزارش موج، حسین صمدی نبود آماده سازی زیر ساخت های مناسب شامل 
ــه با  ــه واحد حمل و نقل کاال در مقایس ــاال بودن هزین ــن، ب آب، راه، گاز و تلف
ــتای نیازمندی های  ــور، نبود مراکز خدماتی در راس ــیاری از استان های کش بس
ــتان را از جمله این  ــانی متخصص در اس فنی و تجهیزات کارخانه و نیروی انس
ــکل ها دانست. وی نبود شبکه توزیع مناسب محصول و مشکل های مربوط  مش
ــره برداری را از  ــتاندارد و پروانه به ــت، اس ــه اخذ مجوزهای مورد نیاز بهداش  ب

مشکل های واحدهای آب معدنی استان برشمرد. 

ــه هزار نفر  ــدگان اصلی چهارمحال و بختیاری با س ــم کاکی گفت: بیمه ش کاظ
ــدگان تابعه نیز به 339 هزار و  افزایش به 109هزار و 354 نفر و جمعیت بیمه ش
ــتمری بگیران این  ــت. به گزارش موج، کاکی تعداد مس 752 نفر افزایش یافته اس
ــارد ریال مابه التفاوت  ــزار و50 نفر اعالم و تأکید کرد: 30 میلی ــازمان را 12ه س

امسال مستمری بگیران تأمین اجتماعی در مهر ماه پرداخت شده است. 
وی اعتبارات هزینه ای این سازمان در سال جاری را 750 میلیارد ریال دانست و 

افزود: این اعتبار برای تعهدات قانونی و جاری سازمان هزینه می شود. 
کاکی به نقش تأمین اجتماعی در پوشش خدمات درمانی و معیشتی بیمه شدگان 
ــازمان شامل  ــاره و تصریح کرد: تعهد این س و ارائه 20 نوع خدمات به مردم اش
ــتگی، از کارافتادگی و حقوق بازماندگان ماهانه 40 میلیارد ریال  پرداخت بازنشس

است.

مدیرکل راه و ترابري استان اصفهان خبر داد:
جابه جایي روزانه 25 هزار مسافر با راه اندازي قطار سریع السير اصفهان- تهران

بهره برداري از سه شهرك  تخصصي 
بسته بندي آب معدني

 افزایش سه هزار بيمه شده اصلي 
در نيمه نخست امسال

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر 
يکي از دانشگاه هاي برتر استان و کشور

 اطالعيه سپاه قمر بنی هاشم )ع( 
به مناسبت 13آبان

زنگ ايثار و مقاومت در مدارس فالرد 
شهرستان لردگان به صدا در آمد

 بزرگداشت شهيد فهميده 
و شهيدان دانش آموز در شاهين شهر

ــاء هیأت علمی  ــهر در جمع اعض ــتان خمینی ش ــی فرماندار شهرس صالح
ــهر گفت: دانشگاه به واسطه سابقه،  ــگاه آزاداسالمی واحد خمینی ش دانش
ــمندی که در سطح شهرستان و استان انجام داده  تجربه و اقدام های ارزش
ــود. فرماندار  ــتان و کشور محسوب می ش ــگاه های برتر اس یکی از دانش
ــتان از زحمات  ــده دولت در شهرس ــه عنوان نماین ــهر افزود: ب خمینی ش
ــگاه برای تربیت نسل جوان  ــوز دانش ــئوالن دلس ــتمر و ارزشمند مس مس
قدردانی می نمایم. صالحی با بیان اینکه پل ارتباطی دانشجویان با مدیریت 
ــتادان به دلیل ارتباط نزدیک و  ــتند تصریح کرد اس ــگاه، استادان هس دانش
ــزایی دارند.  ــکوفایی آن ها تأثیر به س ــد و ش ــجویان در رش دائم با دانش
ــت که بتوانند مسائل  ــتادان اس ــان کرد: بهترین زبان، زبان اس وی خاطرنش
ــئوالن  ــجویان را در فضایی منطقی به مس و انتظارات و دیدگاه های دانش
منتقل کند. وی ادامه داد حضور استادان در جلسه های مهم دانشگاه هم بر 
ــجویان و هم بر رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دانشگاه  رضایتمندی دانش
در راستای حرکت های علمی و تولید علم و دانش مؤثر است. صالحی در 
ادامه سخنان خود در راستای منویات مقام معظم رهبری از استادان دانشگاه 
ــاط، شادابی و  ــان، نش ــت به جوان ها برای امید به آینده ای درخش خواس
دوری از یأس تالش مضاعفی داشته باشند. فرماندار خمینی شهر از کسب 
ــگاه در مجامع ملی و بین المللی قدردانی  مقام های برتر دانشجویان دانش
کرد و افزود اقدام های صورت گرفته در سال های اخیر جهت تولید علم 

و گسترش فضاهای آموزشی بسیار چشمگیر است. 

ــتان چهارمحال و بختیاری، سیزده آبان  نماد مقاومت،  به گزارش بسیج اس
ــد و صحنه فرو ریختن  ــتیزی ملت ایران می باش ــتادگی و استکبار س ایس

شیطان بزرگ در برابر جمهوری اسالمی است.
ــرای ملت  ــه های بزرگی را ب ــان یاد حماس ــه می افزاید: 13 آب ــن بیانی ای
ــالمی و امام  ــده می کند که الهام بخش تداوم راه انقالب اس ــور ایران زن غی
ــیاری  ــه ای که خون های پاک و مطهر بس ــت، همان حماس راحل)ره( اس
ــتیبان والیت فقیه  ــا پش ــا امروز م ــده ت ــه پای آن ریخته ش ــهدای ب  از ش

باشیم.
در این بیانیه با اشاره به شکست های تلخ و پی در پی شیطان بزرگ در سه 
ــالمی و اعتراف دولتمردان و سردمداران محافل  دهه دشمنی با انقالب اس
ــی، امنیتی غرب نسبت به ناکارآمدی و استیصال نقشه ها و ترفندهای  سیاس
ــت: درایت و هوشمندی  ــلطه علیه ملت ایران آورده اس ــیطانی نظام س ش
ــیاری و بصیرت مثال زدنی  ــالمی و هوش والیت فقیه و رهبری انقالب اس
ــالمی را در  ــید ایران، نه تنها نظام، انقالب و میهن اس ــردم انقالبی و رش م
ــتکباری حفظ کرده است  ــهمگین اس برابر طوفان هجمه ها و توطئه های س
ــکل گیری  ــه و الگوی نافذ و جامعی برای ش ــه موتور محرک ــه آن را ب بلک
نهضت  بیداری جهانی و فراگیر شدن امواج ظلم ستیزی و عدالت خواهی 
در جای جای عالم کفرزده و تحت سلطه و ستم امروز مبدل ساخته است؛ 
ــتاوردی سترگ و حقیقتی انکارناپذیر که به گونه ای برجسته و ملموس  دس

فراروی وجدان های بیدار و تشنه عدالت و آزادی قرار گرفته است.

ــده  ــین فهمی ــد حس ــهید محم ــهادت ش ــالروز ش ــا س ب ــان  همزم
ــدا  ــه ص ب ــالرد  ف ــش  بخ ــدارس  م در  ــت  مقاوم و  ــار  ایث ــگ   زن

در آمد. 
ــم که به صورت  ــیج دانش آموزی فالرد گفت: این مراس ــئول بس مس
ــه فاطمه الزهرا )س( مال خلیفه و در جمع 250 نفر  نمادین در مدرس

از دانش آموزان این دبیرستان برگزار شد. 
ــیج دانش آموزی از تحصیل علم و  ــدار فالرد با تبریک هفته بس بخش
ــالح مبارزه  افزایش معنویت دینی در دانش آموزان به عنوان بهترین س
با دشمنان عنوان کرد. ابراهیم کریمی افزود: شهیدان فهمیده، عزیزالهی 
ــان با حضور در میدان های نبرد و به دست گرفتن تفنگ  و همرزمانش
ــن خود را به نظام و انقالب ادا کردند و اکنون با تغییر روش جنگ  دی
دشمن حضور در سنگرهای علم و دانش و عمل به یافته های علمی و 
ــت که دانش آموزان و جوانان  پیروی از اعتقادهای دینی وظیفه ای اس

ما باید امروزه انجام دهند.
ــرد و افزود:  ــی جنگ روانی تلقی ک ــمنان را نوع ــای دش وی تهدیده
ــمنان ما با تجربه ای که از جنگ تحمیلی به دست آورند فهمیدند  دش
ــا ایمان جوانان ما را ندارد و به همین  ــه از راه نظامی قدرت مقابله ب ک
ــا اعتقادهای مذهبی و دینی ما آورد،  ــل رو به جنگ نرم و مبارزه ب دلی
ــورا در خون ملت مسلمان ایران در حال  غافل از این که فرهنگ عاش

حرکت است و لحظه ای از اعتقادهای خود عقب نشینی نمی کنند.

ــاهین شهر، همه ساله با توجه به رویداد سیزدهم آبان  به گزارش موج ش
ــالمی دانش آموزان  ــکل از اتحادیه انجمن های اس ــترکی متش کمیته مش
ــی دیگر از  ــش آموزی و برخ ــیج دان ــرورش و بس ــوزش و پ وزارت آم
ــازمان ها و نهادهای کشور با عنوان کمیته مرکزی دانش آموزی مراسم  س
ــده که مهم ترین برنامه های آن در قالب برنامه های  ــکیل ش 13 آبان تش
ــالگرد تأسیس اتحادیه  ــت شهید فهمیده و س هفته تربیت، روز بزرگداش

انجمن های اسالمی دانش آموزان طراحی می شود. 
ــی و هنری،  ــل از دانش آموزان نمونه در زمینه های فرهنگی، سیاس تجلی
ــا خانواده های معظم آنان  ــهدای دانش آموز و دیدار ب حضور در مزار ش
ــتر از حضور سیاسی جوانان در دوران  ــگاه عکس و پوس و برپایی نمایش
ــه های  ــهدای دانش آموز در مدرس ــالمی به همراه یادبود ش ــالب اس انق
ــده به مناسبت روز 13  ــور از جمله برنامه های پیش بینی ش ــر کش سراس
ــی با دانش آموزان در  ــله نشست ها و گفتگوهای سیاس ــت. سلس آبان اس
ــی امریکا  ــیوه های رویارویی با توطئه های فرهنگی و سیاس خصوص ش
ــتان، دیدار اعضای کمیته ها  ــتکبار در یکصد و ده شهرس ــتگان اس و وابس
ــیج دانش آموزی و امور تربیتی  ــالمی دانش آموزان بس و انجمن های اس
ــزی دانش آموزی  ــر برنامه های کمیته مرک ــام معظم رهبری از دیگ با مق
مراسم سیزده آبان است. بسیج دانش آموزی، یک نهاد آموزشی است که 
ــعی دارد گام مؤثری در  ــا برنامه های مدون و ایجاد پایگاه های علمی س ب

ارتقای توان علمی دانش آموزان داشته باشد.  
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 مفاد آرا
ــناد و امالک  ــتقر در ثبت اس ــماره: 3838 آگهی ابالغ مفاد آراء هیئت ماده 133 قانون مس 8/166 ش
ــقان. نظر باینکه طبق آراء صادره موضوع بند 2 ماده 133 ق برنامه چهارم توسعه اقتصادی و  جوش
ــالمی ایران باستناد اسناد عادی تسلیمی تصرفات مالکانه  اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اس
مفروزی افراد متقاضی ذیل در روستای ورکان از پالک 152 اصلی جزء بخش ثبتی 12 کاشان احراز 
گردیده است لذا برابر بند ج ماده 9 آئین نامه اجرائی ماده فوق الذکر مراتب یک نوبت آگهی میگردد تا 
چنانچه شخصی یا اشخاصی نسبت به آراء صادره اعتراض دارند از تاریخ انتشار ظرف مدت بیست 
روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد بدیهی 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر ثبت اسناد مطابق آراء صادره مبادرت به  اس

صدور سند مالکیت خواهد نمود.
1- رأی شماره 204-89/07/05 خانم مهین عطاری فرزند علیخان ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 
ــی از 152- اصلی واقع در قریه ورکان جزء بخش  ــمتی از پالک 1756 فرع 40/81 مترمربع از قس

12- کاشان
ــدانگ یکباب مغازه  ــماره 205-89/07/05 آقای حیدر قادریان ورکانی فرزند میرزا شش 2- رأی ش
بمساحت 30/32 مترمربع بر روی قسمتی از پالک 675 فرعی از 152- اصلی واقع در قریه ورکان 

جزء بخش ثبتی 12- کاشان
ــدانگ یکباب بهاربند  ــن شش ــین میرزایی فرزند حس ــماره 206-89/07/05 آقای حس 3- رأی ش
بمساحت 771/68 مترمربع احداثی بر روی پالک 1745 فرعی از پالک 152- اصلی واقع در قریه 

ورکان جزء بخش ثبتی 12 کاشان.
4- رأی شماره 207-89/07/05 آقای غالمعلی نعمتی ورکانی فرزند علی ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 36/16 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 1742 فرعی از شماره 152- اصلی واقع 

در ورکان جزء بخش ثبتی 12 کاشان.
5- رأی شماره 208-89/07/05 آقای حسن نجاتی فرزند حسین ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 
18/31 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 1704 فرعی از شماره 152- اصلی واقع در ورکان 

جزء بخش ثبتی 12 کاشان.
ــماره 209-89/07/05 آقای عبداله نجاتی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت  6- رأی ش
472/41 مترمربع پالک شماره 388 فرعی باقیمانده از اصلی مرقوم واقع در قریه ورکان جزء بخش 

ثبتی 12 کاشان.
ــلم نعمتی ورکانی فرزند غالمرضا ششدانگ یکبابخانه  ــماره 210-89/07/05 آقای مس 7- رأی ش
ــماره 452 باقیمانده از اصلی مرقوم واقع در قریه ورکان جزء  ــاحت 195/39 مترمربع پالک ش بمس

بخش ثبتی 12 کاشان.
ــدانگ یکبابخانه  ــین نعمتی ورکانی فرزند حیدر شش ــماره 211-89/07/05 آقای حس 8- رأی ش
بمساحت 429/08 مترمربع بشماره 695 فرعی از شماره 152- اصلی واقع در قریه ورکان جز بخش 

ثبتی 12 کاشان.
9- رأی شماره 212-89/07/05 آقای عباس جعفری فرزند حسینعلی ششدانگ یکباب مغازه و گاراژ 
بمساحت 25/76 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 675 فرعی از شماره 152- اصلی واقع در 

قریه ورکان جز بخش ثبتی 12 کاشان.
10- رأی شماره 213-89/07/05 آقای غالمرضا کریمی فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب گاراژ 
و انباری و زمین متصل به آن بمساحت 236/76 مترمربع از شماره 706 فرعی از پالک 152- اصلی 

واقع در قریه ورکان جز بخش ثبتی 12 کاشان.
ــمی ورکانی فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه  ــماره 214-89/07/05 آقای محمد قاس 11- رأی ش
بمساحت 1494/93 مترمربع از پالک شماره 407 فرعی از شماره اصلی مرقوم واقع در ورکان جز 

بخش ثبتی 12- کاشان.
12- رأی شماره 215-89/07/05 آقای غالمعلی اسمعیلی ورکانی فرزند حاج اسماعیل ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 567/68 مترمربع احداثی بر روی پالک های 402 و 403 فرعی از شماره 152- 

اصلی مرقوم واقع در قریه ورکان بخش ثبتی 12 کاشان.
ــماره 216-89/07/05 آقای عباس خان یوسفی ورکانی فرزند ماشااله خان ششدانگ  13- رأی ش
یکبابخانه بمساحت 609/56 مترمربع بشماره 385 فرعی از شماره 152- اصلی مرقوم واقع در قریه 

ورکان جزء بخش ثبتی 12 کاشان.
14- رأی شماره 217-89/07/05 آقای عباس طالبی فرزند مالک ششدانگ یکباب حصار و انباری 
ــاحت 131/11 مترمربع از پالک شماره 415 فرعی از شماره 152- اصلی مرقوم واقع در قریه  بمس

ورکان جزء بخش ثبتی 12 کاشان.
15- رأی شماره 218-89/07/05 آقای رحمت اله هادی فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
660/70 مترمربع احداثی بر روی قسمت مفروزی از پالک 1714 فرعی از شماره 152- اصلی مرقوم 

واقع در قریه ورکان جز بخش ثبتی 12 کاشان.
ــماره 219-89/07/05 خانم معصومه خان میرزایی فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه  16- رأی ش
ــماره پالک 1717 فرعی از شماره اصلی مرقوم واقع در ورکان جز  ــاحت 328/15 مترمربع بش بمس

بخش ثبتی 12 کاشان
ــین نادعلی ورکانی فرزند مرحوم حسین ششدانگ  ــماره 220-89/07/05 آقای حس 17- رأی ش
یکبابخانه بمساحت 326/84 مترمربع از پالک شماره 745 فرعی از شماره اصلی مرقوم واقع در قریه 

ورکان جزء بخش ثبتی 12 کاشان.
18- رأی شماره 221-89/07/05 آقای محمد عطاری فرزند آقاخان ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
326/85 مترمربع از پالک 728 فرعی از اصلی مرقوم واقع در قریه ورکان جز بخش ثبتی 12 کاشان.
ــماره 222-89/07/05 آقای سیف اله شبانی ورکانی فرزند نوروز ششدانگ یکبابخانه  19- رأی ش
بمساحت 289/50 مترمربع از شماره 700 فرعی باقیمانده از اصلی مرقوم واقع در قریه ورکان جز 

بخش ثبتی 12 کاشان.
20- رأی شماره 223-89/07/05 خانم ماه منظر و خانم معصومه شهرت هر دو سلیمانی ورکانی 
فرزندان حسین بالمناصفه مشاعاً ششدانگ یکبابخانه بمساحت 541/76 مترمربع احداثی بر روی از 

پالک 409 فرعی اصلی مرقوم.
ــلطان صادقی ورکانی فرزند میرزا باقر ششدانگ  ــماره 224-89/07/05 خانم زیورس 21- رأی ش
ــماره  ــاحت 264/21 مترمربع احداثی بر روی پالکهای 1922 الی 1925 فرعی از ش یکبابخانه بمس

اصلی مرقوم واقع در قریه ورکان جزء بخش ثبتی 12 کاشان. تاریخ انتشار: 89/08/10
نوروز- کفیل ثبت اسناد جوشقان

تحدید حدود اختصاصي
ــماره: 7796 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین شماره پالک 4520 فرعي از 193  6/372 ش
اصلي واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام بهداري شهرستان نطنز در جریان 
ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب دستور 
ــاعت 10 صبح روز  اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س
89/9/29 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و 
صاحبان امالک اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. 
ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/08/10
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مزایده
7/605 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 30981-2/827 ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان 
سمت غرب طبقه سوم پالک شماره 2817/69 اصلی به مساحت 170/90 مترمربع که از این مقدار 
ــرفتگی روی فضای کوچه است بانضمام ششدانگ اعیانی انباری 39 فرعی به  8/90 مترمربع پیش
مساحت 7/20 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی 2 فرعی از 2817 اصلی و مشاعات مربوطه 
ــاعی 37 فرعی، رامپ مشاعی 53 فرعی،  ــاعی 36 فرعی، موتورخانه مش ــور مش )راه پله و آسانس
پارکینگ مشاعی 54 فرعی، اطاق نگهبانی و سرایداری مشاعی 55 فرعی واقع در بخش 5 اصفهان 
ــپیدا،  ــگاه( کوی س به آدرس: اصفهان خیابان توحید، قبل از چهار راه پلیس )از طرف بلوار دانش
ــند مالکیت آن در صفحه 398 دفتر 1140 امالک  ــاختمان اهورا، طبقه 3 غربی واحد 10 که س س
ذیل ثبت 214224 ثبت وصادر شده است با حدود: اول حدود آپارتمان شماالً: اول بطول 10 متر 
دیواری است به فضای پالک 2826 فرعی، دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقی است به ترتیب 
به طول های 2/90 متر و 1/10 متر پنجره و دیواری است به فضای نورگیر مشاعی شرقاً: اول در 
ــت به ترتیب به طول های 1/60 متر و هشتاد صدم متر و  ــه قسمت که قسمت دوم شمالی اس س
1/80 متر دیوار اشتراکی به آپارتمان سمت شمالی طبقه سوم پالک 70 فرعی، دوم بطول 1/35 متر 
ــت به فضای هواکش مشاعی، سوم بطول 1/80 متر درب اختصاصی و دیوار  پنجره و دیواری اس
اشتراکی است به راه پله و آسانسور مشاعی پالک 36 فرعی، چهارم در سه قسمت که قسمت اول 
جنوبی و قسمت سوم شمالی است بترتیب به طول های هفتاد سانتی متر، چهل سانتی متر و شصت 
سانتی متر پنجره و دیواریست به فضای هواکش مشاعی، پنجم بطول یک متر دیوار اشتراکی است 
ــاعی پالک 36 فرعی و ششم بطول 5/85 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان  ــور مش با راه پله و آسانس
طبقه سوم پالک 71 فرعی جنوباً: اول در پنج قسمت که قسمت های دوم و چهارم غربی است به 
ترتیب به طولهای 2/50 متر، سی سانتی متر، 3/20 متر و 1/25 متر پنجره و دیواریست به فضای 
ــمت که قسمت های اول و سوم غربی به ترتیب به طول های 3/10 متر  کوچه، دوم در چهار قس
ــت بفضای رامپ مشاعی پالک 53 فرعی غرباً:  و 2/70 متر 1/25 متر و 1/10 پنجره و دیواری اس
بطول 10/50 متر دیواری است بفضای پالک 2807 دوم حدود انباری: شماالً بطول 4 متر دیواری 
اشتراکی است به پارکینگ مشاعی پالک 52 فرعی شرقاً: بطول 1/80 متر درب اختصاصی و دیوار 
اشتراکی است به پارکینگ مشاعی 52 فرعی جنوباً: بطول 4 متر دیوار اشتراکی با انباری پالک 38 
فرعی غرباً: بطول 1/80 متر دیواری است به تحتانی پالک 2807 و حقوق ارتفاقی له وعلیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق بصورت یک واحد آپارتمان 
در طبقه سوم غربی از یک مجتمع مسکونی 16 واحدی با اسکلت بتونی، سقف تیرچه بلوک، پنجره 
های خارجی آلومینیومی، چهارچوبها فلزی، درب های داخلی چوبی، نمای بیرونی آجرنما، کف 
های سالن و اطاقها سرامیک، دیوارها رنگ شده سقفها ابزار زنی و گچبری، کابینت های آشپزخانه 
ــپزخانه تا سقف کاشی، سیستم گرمایی موتورخانه مرکزی و شوفاژ،  ام- دی- اف- دیوارهای آش
سیستم خنک کننده کولر آبی، آسانسور و دارای پارکینگ مشاعی و یک واحد انباری اختصاصی به 
مساحت 7/20 مترمربع و قدمت ساخت مجتمع حدود 6 تا 7 سال می باشد. دارای اشتراکات آب 
و برق و گاز مشترک. ملکی خانم نوشین وفائی فرزند ناصر که طبق سند رهنی شماره 108057-

87/11/27 دفترخانه 4 اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی اصفهان واقع می باشد از 
ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 89/9/7 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه دو 
میلیارد و ششصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
ــت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و  ــود. الزم به ذکر اس می ش
ــد و نیز بدهی های مالیاتی و  ــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش یا حق اش
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
ــت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت  عهده برنده مزایده اس
ــترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در  هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 89/8/10 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 

مزایده به روز بعد موکول می گردد.
م الف/ 9979                                          قویدل- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
ــه 89-730 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی بر مطالبه به  8/110 در خصوص پرونده کالس
ــت. وقت رسیدگی برای مورخ 89/9/16 ساعت 5  طرفیت حمیدرضا بهداروندی تقدیم نموده اس
ــب تقاضای خواهان مراتب در  عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس
ــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب  جراید منتش
بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 8983                                                 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
8/165 شماره: 4697 به موجب پرونده اجرایی 2150-ج/87 اجرای ثبت میمه آقای اکبر کبیریان 
ورنوسفادرانی فرزند محمد صادق و مجید صباغ زاده و مریم ثنایی ورنوسفادرانی- تقی ابراهیمی 
به موجب سند رهنی 26201-83/4/28 دفترخانه 14 میمه تمامت مقدار شش هزار مترمربع قطعه 
ــهرک صنعتی وزوان جزء بخش ثبتی میمه موضوع قرارداد واگذاری زمین و حقوق  زمین در ش
ــماره 028/3000/و/ح-80/8/12 توسط شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان بنام  انتفاع ش
ــات و ماشین  ــتحدثات موجود و تأسیس آقایان اکبر کبیریان و تقی ابراهیمی به انضمام کلیه مس
آالت و نیز آنچه در آینده اضافه می گردد با کلیه توابع شرعیه و عرفیه را در رهن و وثیقه بانک 
ــپه شعبه میمه قرار داد. لذا ارزش ششدانگ عرصه و اعیانی بانضمام تأسیسات و مستحدثات  س
و ماشین آالت موجود موضوع مزایده طبق نظریات وارده به شماره 1046-89/2/16 عبارتند از: 
1- سالن تولید: سوله ایست استاندارد به مساحت 1200 مترمربع با دهانه 20 متر و ارتفاع کناره 
ها 6 متر با سقف توری مرغی و پشم شیشه و ورق گالوانیزه کرکره ای- کف بتنی درب و پنجره 
های فلزی و دیوارهای جانبی 35 سانتی با نمای پالستر سیمان سفید در دو طرف 2- ساختمان 
اداری و کارگری به مساحت 200 مترمربع با دیوارهای باربر آجری و سقف تیرآهن و آجرنمای 
داخلی و خارجی سنگ و در برخی قسمت ها پالستر سیمان سفید و دارای سرویس بهداشتی 
3- انبار بمساحت 95 مترمربع سقف تیرچه و بلوک و دیوارهای باربر آجری و فاقد نماسازی و 
نازک کاری و دارای درب و پنجره های فلزی نصب شده 4- حوضچه های آب بمساحت 200 
مترمربع که با مصالح بنایی ساخته شده به ارزش یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال قیمت 
گذاری شده و 1- قله بر دو متری با دو واگن به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال 2- دو واگن 
ــبی 8 کله یکصد میلیون  اضافه 10 تنی و یک واگن حمال پنجاه میلیون ریال 3- جرثقیل چس
ریال 4- طولی بر یک دستگاه هفتاد میلیون ریال 5- دو دستگاه کله بر چهل میلیون ریال 6- یک 
دستگاه ساپ دو کله سیصد میلیون ریال 7- یک دستگاه ساپ و بیست بر یکصد و بیست میلیون 
ریال 8- جرثقیل هوایی 12 متری 25 تنی سیصد میلیون ریال 9- تعداد 6 حوضچه وموتورهای 
تخلیه به مبلغ یکصد میلیون ریال 10- کمپرسور دو آتمسفر 1/5 متر مکعبی پانزده میلیون ریال 
ــتم برق رسانی و تابلو خازن به  ــت میلیون ریال 12- سیس 11- امتیاز برق 200 کیلو وات دویس
ــین آالت و تجهیزات یک میلیارد و هفتصد و چهل و  مبلغ یکصد میلیون ریال و جمع کل ماش
ــدانگ سنگبری مزبور را اعم از عرصه و اعیانی و  ــد لذا تمامت شش پنج میلیون ریال ارزیابی ش
ماشین آالت و مستحدثات آن به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال ارزیابی 
شده است. مزایده از مبلغ مزبور شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
ــود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده  ــده در صورت وج از مزای
مزایده مسترد می گردد. جلسه مزایده حضوری روز چهارشنبه مورخه 89/9/3 از ساعت 9 الی 
12 ظهر در محل اجرای ثبت میمه به نشانی میمه خیابان طالقانی جنب اداره بهزیستی می باشد 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود اصفهان مورخ 89/8/10 درج و منتشر می گردد. 

در صورت تعطیلی در روز مزایده به روز بعد موکول میشود.
م الف/ 9722                                             نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

ابالغ تعیین وقت افراز
ــرکار خانم عصمت حاجی حسینی احد از مالکین مشاعی  ــماره: 9819 نظر به اینکه س 8/181 ش
ششدانگ یکبابخانه مخروبه و حیاط بشماره پالک 390 فرعی از شماره 9- اصلی واقع در علیاء نطنز 
4 ششدانگ خواستار افراز   3

4
جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز با مالکیت        دانگ مشاع از  

سهمی خود از سهام مشاعی سایر مالکین که برابر حکایت پرونده ثبتی عبارتند از خدیجه و زهرا و 
دانگ مشاع از    3

4 34   و  و    3
1 و 4 3

4
شوکت و حسین همگی حاجی حسینی به نسبت هر یک 

ششدانگ گردیده و اعالم نموده که از آدرس سایر مالکین اطالعی ندارند لذا باستناد قانون افراز و 
فروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال 1357 تاریخ 1389/8/29 جهت عملیات افراز تعیین و برابر 
ماده 17 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجراء بدینوسیله از کلیه افراد فوق دعوت می گردد 
در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهمرسانند. بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و 

اقدامات قانونی نخواهد بود.
م الف/ 499                                                           شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

  
ابالغ تعیین وقت افراز 

ــرکار خانم عصمت حاجی حسینی احد از مالکین مشاعی  ــماره: 9821 نظر به اینکه س 8/182 ش
ششدانگ یکبابخانه مخروبه و حیاط بشماره پالک 1283 فرعی از شماره 9- اصلی واقع در علیاء 
نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز با مالکیت 78   دانگ مشاع از ششدانگ خواستار افراز 
سهمی خود از سهام مشاعی سایر مالکین که برابر حکایت پرونده ثبتی عبارتند از خدیجه و زهرا و 
2 دانگ مشاع   1

دانگ و 2   7
و 8   7

و 8  7
8
شوکت و حسین همگی حاجی حسینی به نسبت هر یک 

از ششدانگ گردیده و اعالم نموده که از آدرس سایر مالکین اطالعی ندارند لذا باستناد قانون افراز و 
فروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال 1357 تاریخ 1389/8/29 جهت عملیات افراز تعیین و برابر 
ماده 17 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجراء بدینوسیله از کلیه افراد فوق دعوت می گردد 
در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهمرسانند. بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و 

اقدامات قانونی نخواهد بود.
م الف/ 500                                                            شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ قطعه باغچه در کوچه صالحی شماره پالک  ــماره: 9656 چون تحدید حدود شش 8/183 ش
1152 فرعی از 152- اصلی واقع در نیه جزء بخش یازده حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام خانم عفت 
قربان پور نیه و غیره در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید 
گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم 
ــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به  ــاعت 10 صبح روز 89/9/3 در محل ش در س
کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/8/10

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تأسیس
8/192 شماره: 2772/ث 89/103 آگهی تأسیس شرکت آسمان لیث فاتح سهامی خاص. شرکت 
ــه ملی 10260597052 در این اداره  ــماره 41971 و شناس فوق در تاریخ 1389/07/24 تحت ش
ــاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه  ــیده و در تاریخ 1389/07/24 از لحاظ امض به ثبت رس
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: تولید انواع لوله و اتصاالت، خرید و فروش، تهیه و توزیع 
انواع لوله و اتصاالت، اجرای پروژه های ساختمانی اعم از آپارتمان سازی- انبوه سازی- ساخت 
ــرکت در مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ وام و اعتبار از  ــاختمانهای اداری و تجاری- ش س
ــرکت: از تاریخ ثبت به  ــرکت. 2- مدت ش بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف ش
ــرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان بزرگمهر-  مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش
ــرمایه شرکت: مبلغ  چهارراه نورباران- کوچه 30- کوچه درفش- پالک 110- طبقه دوم. 4- س
ــهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد  ــم به یکصد س 1/000/000 ریال منقس
که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 525 مورخ 1389/07/14 نزد 
ــرمایه در تعهد صاحبان سهام می  ــت و الباقی س ــعبه نورباران پرداخت گردیده اس بانک ملی ش
باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای عبداله قاسمی گورتی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای رسول یوسفی گورتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای مهدی سلیمان 
ــمت  ــلیمان زاده دهاقانی به س ــمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مهدی س زاده دهاقانی به س
ــال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی  مدیرعامل به مدت 2 س
ــرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  ــرکت با امضای مدیرعامل و با مهر ش و تعهدات ش
ــد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای  مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باش
علیرضا احمدیان به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم منیره طغرائی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 10302/5                        آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

ــد و دگرگونی  ــعه منبع اصلی رش از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون تحقیق و توس
جامعه های صنعتی تشخیص داده شده است. پیش از جنگ جهانی دوم، فعالیت های 
تحقیق توسعه بیشتر در صنایع نظامی ایاالت متحده امریکا، ژاپن و اروپا متمرکز بود. 
ــه های تحقیق توسعه کوچک بودند، مدیریت این مؤسسات به  در آن زمان مؤسس
پیچیدگی امروز نبود و رویارویی تحقیق و توسعه با دیگر عوامل به سادگی صورت 
می گرفت. در پایان جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده امریکا در زمینه های مختلف 
تکنولوژی )در مقایسه با بقیه جهان( به صورت تعیین کننده پیش افتاد. همان زمان که 
کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن برای تجدید بنای ویرانی های جنگ می کوشیدند، 
ــرمایه گذاری بر روی نتایج به دست آمده از فعالیت های  ایاالت متحده از طریق س
ــرعت پیشرفت کرد. امروزه تحقیق و توسعه در  ــعه زمان جنگ به س تحقیق و توس
سراسر دنیای صنعتی یک فعالیت عمده صنعتی شده است. با آنکه حدود سی کشور 
توسعه یافته )یا کمتر از یک سوم جمعیت جهان( بر دانش و تکنولوژی جهان چیرگی 
ــتر نشریه های علمی، اختراعات، حق امتیازها و محصوالت جدید، در  دارند و بیش
اختیار این کشورها است، تا حدودی همه کشورهای در حال توسعه از نارسایی های 
نظام تکنولوژیک زیان می بینند. در حدی که در بسیاری از این کشورها یا مؤسسه 
تحقیق و توسعه ای وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد بسیار کوچک و فاقد 
کارآیی است. از آنجا که تکنولوژی و تولید علم، محصولی است که در کارخانه تحقیق 
ــعه به وجود می آید و واحدهای تحقیق و توسعه، رکن زیر بنای تکنولوژی  و توس

دانسته شده اند و بزرگ ترین منبع یگانه نوآوری تحقیق و توسعه است.
تحقیق و توسعه چیست؟ تحقیق و توسعه عبارت از کار خالقی است که به طور 
منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و 
طرح کاربردهای جدید انجام می شود. )فریمن 1974( فرایند تحقیق و توسعه عبارت 
ــایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها، آفرینش، طراحی، تولید، معرفی و  از شناس
ــار یک محصول یا نظام تکنولوژیک تازه است.)دین ولگدهار 1980( یونسکو  انتش
تحقیق و توسعه راچنین تعریف کرده است: هر گونه فعالیت منسجم، خالق در جهت 
افزایش سطح دانش و معرفت علم اعم از دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و 

استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید.
ــعه: فعالیت های  ــوم و تکنولوژی دو محصول فعالیت های تحقیق و توس عل
ــه دو محصول به همراه دارد، یکی  ــعه به مفهوم عام همیش علمی و تحقیق و توس
ــب  معلومات و دانش و دیگری تکنولوژی و فن در لغت نامه ها علم به معنای کس
ــتماتیک و تنظیم یافته تعریف می گردد. گرچه تعاریف  معلومات به صورتی سیس
بسیار زیادی می توان برای علم قائل شد. بعضی ها علم را به معنای ایجاد خالقیت، 
ــی دیگر علم را یک نوع فعالیت فکری و اجتماعی و برخی دیگر علم را یک  برخ
تحول فرهنگی دانسته اند. ارتباط سیستماتیک بین علوم و تکنولوژی از طریق انجام 
فعالیت های تحقیق و توسعه در واقع پس از جنگ جهانی دوم برقرار شد و قبل از 
آن تکنولوژی از طریق سعی و خطا و یا به صورت تصادفی و یا از طریق تفکر مطلق 
نصیب بشریت گردیده است. تجارب چند دهه گذشته نشان داده است که آن دسته 
از کمپانی هایی که ارتباط بین علم و تکنولوژی را در عمل برقرار نموده اند؛ از رشد 
سریع تری نسبت به سایرین برخوردار بوده اند. البته فاصله زمانی بین به کارگیری 
نتیجه تحقیقات در تولید تکنولوژی در ابتدای امر بسیار زیاد بوده که گاهی به یک قرن 

می رسید اما بعدها این زمان از چند سال تجاوز نکرد.
ــور ما، قبل از پیروزی  ــعه پیش درآمدی بر تولید علم: در کش تحقیق و توس
ــی برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه به چشم  ــالمی کمتر تالش انقالب اس

می خورد و فقط در خالل سالیان 
پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ــالیان  و به خصوص در طول س
ــی، عطش گرایش  جنگ تحمیل
به فعالیت های تحقیق و توسعه 
ــالش برای خود اتکایی فنی  و ت
موجب صرف امکانات و منابع 
ــادی از منابع محدود این مرز  زی
و بوم به امور تحقیقات صنعتی 
ــازی  ــازی و کپی س و نمونه س
ــوص در  ــوالت، به خص محص
ــن نیازهای جنگ  ــتای تأمی راس
ــت. از طرف  ــده اس تحمیلی ش
دیگر پس از پایان جنگ تحمیلی 
ــور  ــازی کش و آغاز دوران بازس
ــایی های تولیدی  و جبران نارس
گذشته، درصد زیادی از مدیران 
واحدهای صنعتی تحت پوشش 
ــازی و توسعه  دولت برای بازس
ــیس  منابع خویش متقاضی تأس
واحدهای تحقیق توسعه بوده اند. 

ــعه  ــترش و ارتقای فعالیت های تحقیق و توس ــتی عوامل مؤثر در گس ولی به راس
ــازماندهی،  ــعه را برنامه ریزی، س کدامند؟ چگونه باید فعالیت های تحقیق و توس
ــت یافت. تحقیق  ــور دس ــود تا به تولید و تکنولوژی در کش ــت و کنترل نم هدای
ــات پایه ای،  ــته ای از تحقیق ــم پیوس ــای به ه ــد پوی ــارت از فراین ــعه عب و توس
ــی آن تولید  ــه؛ نتیجه علم ــت ک ــعه ای اس ــات کاربردی و تحقیقات توس تحقیق
ــورها امر  ــتر کش ــکو - 1988( در جهان امروز بیش ــد )یونس  علم و دانش می باش
برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی )علوم و تکنولوژی( را جزو برنامه سیاست کالن 
دولت های خود قرار داده اند زیرا بر این مسأله معتقدند که علوم و فنون می توانند 
به بهترین شکل ممکن در خدمت دفاع از استقالل و تمامیت ارضی کشور، توسعه و 
پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی قرار گیرند. دستیابی به امر فوق می تواند قدرت 
سیاسی، ایجاد استقالل، افزایش در آمد، توسعه صادرات، رفاه اجتماعی و بهبود سطح 
زندگی افراد یک کشور را به دنبال داشته باشد. با این همه اهمیت در زمینه تحقیقات 
ــتاورد های مختلف اقتصادی و سایر زمینه ها،  علمی و صنعتی و بهره گیری از دس
ــانی و مالی عمده ای را در خدمت پژوهش قرار  ــورهای جهان سوم منابع انس  کش
ــاز برای گسترش و تولید علم  نمی دهند. بنابراین می توان یکی از عوامل زمینه س
در کشور را تحقیق و توسعه دانست و برای اینکه بتوانیم از تقلید علم از کشورهای 
پیشرفته جلوگیری کنیم بایستی به تحقیق و توسعه در کشور توجه زیادی داشته باشیم. 
متأسفانه در کشور ما نقش تحقیق و توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار کم رنگ 
است و همین عامل باعث شده که در تولید علم هیچگونه نوآوری نداشته باشیم و 
فقط به عنوان مقلد از علم سایر کشورهای جهان استفاده کنیم. در برنامه های آموزش 
و پرورش جایگاه تحقیق و توسعه بسیار نازل است. هنوز بر روی ابتکارات در زمینه 
تکنولوژی، آموزش الزم صورت نمی گیرد و تکنولوژی جایگاه شایسته ای پیدا نکرده 

است. روش تدریس سلیقه ای به 
 جای روش علمی، زمینه ای برای 
ــا باقی  ــری ابتکاره ــکل گی  ش
ــی از مهم ترین  نمی گذارد. یک
ــاخت  ــت زیر س ــل تقوی عوام
ــوژی در  ــوزش تکنــولــ آمــ
ــور های جهان سوم، هزینه  کش
همگانی  آموزش های  ــاختن  س
ــت. در ایران به آموزش دوره  اس
ــتری داده  ــی باید بهای بیش میان
ــود. زیرا یکی از کارکردها و  ش
ــن دوره، هدایت  ــای ای نقش ه
ــته  ــوز در انتخاب رش دانش آم
تحصیلی است. در این انتخاب 
ــا  ــی خانواده ه ــای فرهنگ فض
ــهم بزرگی دارد. حقیقت  نیز س
ــه خانواده ها  ــت ک ــر این اس ام
ــی  راهنمای و  ــذاری  تأثیرگ در 
تحصیلی و شغلی فرزندان خود 
آگاهانه عمل نمی کنند و نسبت 
ــط و عالی، تمایل چندانی از  ــطح متوس به آموزش تکنولوژی و علوم ریاضی در س
ــعه آموزش دانش و تکنولوژی در کلیه سطوح آموزش  ــان نمی دهد. توس خود نش
ــور برای ایجاد فضای فرهنگی  ــیع از ابتدایی تا عالی، در کش و پرورش به طور وس
ــرورت دارد. از نظر  ــبت به دانش و فن صنعت، ض ــوب و گرایش عمومی نس مطل
پرورش محقق، نظام آموزش ما به نحو ی است که نباید انتظار معجزه داشت. زیرا 
ــد ورودی انتخاب شده و  ــتن از س در این نظام داوطلبان ادامه تحصیل پس از گذش
یک دسته آموزش های کالسیک را طی می نمایند. پس از اتمام هر دور می بایست 
جهت ورود به دوره بعد امتحان دیگری را گذرانیده تا پایان دوره های ممکن. بدین 
ترتیب داوطلبان، دوره های آموزش را به نحوی طی می نمایند که در عمل با فعالیت 
ــتند. در این میان فقط معدود کسانی هستند که در اثر نگارش  پژوهشی بیگانه هس
رساله و یا به لحاظ عالقه شخصی به سوی تحقیق تحقیق کشیده می شوند و جذب 
ــد که در واقع به صورت آکادمیک برای تحقیق  فعالیت های تحقیقاتی خواهند ش
پرورش نیافته اند. پرورش محقق بیش از آنکه جنبه تئوری داشته باشد، جنبه عملی 
دارد و همچون آموزش دوره بالینی پزشکی است که باید عالوه بر آموزش تئوریک 
ــت سر گذارد. در گذشته در جامعه ما، آموزش  ــتاد پش یک دوره عملی را همراه اس
فعالیت های فنی از طریق استاد و شاگردی انتقال و گسترش می یافت. ولی متأسفانه 
ــام آموزش ما جایگاه خاص برای پرورش محقق از طریق تداوم علمی و عملی  نظ
باز نکرده و بنابراین نمی تواند محقق پرور باشد. توجه به اینکه ماهیت دانشگاه در 
ــورهای نیمه صنعتی )در حال توسعه( یک ماهیت آموزشی است، در حالی که  کش
ماهیت دانشگاه در کشورهای صنعتی یک ماهیت پژوهشی بوده و آموزش یکی از 
ــت. به عبارت دیگر در دانشگاه های معتبر جهان نظام؛  ثمره ها و نتایج پژوهش اس
تحقیقاتی پشتوانه نظام آموزش است و مواد آموزشی دانشگاه ها در واقع بازتاب و 
نتیجه تحقیقات پژوهشگران است و چون موضوع های تحقیق برخاسته از نیازهای 

ــت،  ــاورزی اس عینی و ملموس نهادهای گوناگون اجتماعی از قبیل صنعت و کش
بنابراین یک ارتباط تنگاتنگ و پویا بین پژوهش، آموزش، صنعت و کشاورزی وجود 
دارد. به همین جهت در غرب مشکلی به نام عدم ارتباط بین دانشگاه و صنعت وجود 
نداشته و این، از مشکالت خاص جهان نیمه صنعتی )در حال توسعه( است. آموزش 
در جهان صنعتی مبتنی بر تحقیق و تربیت است و در جهان در حال توسعه آموزش 
ــرایط توسعه علمی  ــیار مهم در ش مبتنی بر ترجمه بوده و این یکی از علت ها بس
است. لزوم ارتقاء تکنولوژی، ایجاد ذهن جستجوگر و متفکر در کودکان و نوجوانان 
می باشد و رسانه های گروهی و آموزش و پرورش نقش عمده ای در این رابطه ایفا 
می نمایند. چگونگی ترویج وسایل سرگرم کننده و تفریحی سالم عامل مؤثری در این 
زمینه می باشد. وسایلی که به صورت اسباب بازی در اختیار کودکان قرار می گیرند، 
باید در کنجکاوی و فعالیت ذهنی کودکان این نقش را ایفا کنند که پدیده ها را در 
خدمت گرفته و با حداقل نیروی فیزیکی، به تدریج نتیجه های مهمی را کسب نمایند. 
ــد خالقیت  ــت که می توان از فرصت ها جهت آموزش و رش در این صورت اس

کودکان استفاده کرد و بهترین نتیجه را کسب نمود.
ما باید بکوشیم تا در علوم جدید نیز از حالت مقلد جهان صنعتی خارج شویم و تا 
آنجا پیش رویم که صاحب اجتهاد شویم. عدم آموزش مستمر محققان و عدم امکان 
ادامه تحصیل محققان در داخل و خارج کشور، از جمله عوامل نقص در تحقیق و 
ــب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز  ــعه می باشد. مهم ترین عامل در کس توس
علمی و تحقیقاتی، تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعان و 
مکتشفان و نیروی های متعهد و متخصص است که شهامت مبارزه با جهل را دارند 
و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگهدارند، بنابراین بی توجهی 
ــود یا  ــتادان، متفکران و محققان که یا منجر به فرار مغزها می ش و بی مهری به اس
ــازد که تجارت را به تفکر ترجیح می دهند، زیرا که  ــاده می س از آنها کارمندانی س
محصوالت تالششان خریداری ندارد. برای ایجاد انگیزه در محققان ابتدا باید متوسل 
به سیاست های تقدیر و تشویق، امتیاز، برگذاری محافل و سمینار شد. بعد باید به 
وضعیت مادی آنها به نحوی توجه نمود که به جای تفکر و تعقل، وقت گران بهای 
ــش را برای تأمین نیازهای اولیه و مادی زندگی صرف ننمایند. بودجه یکی از  خوی
مقوالتی است که در نوشته های بسیاری، به عنوان ساز و کار اساسی مؤثر در ارتقاء و 
گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت 
تأمین بودجه تحقیقاتی پژوهشگران، سرلوحه ارتقاء تحقیق و توسعه در کشور است.
نتیجه گیری:  با بررسی به عمل آمده مشخص می شود که تولید علم در کارخانه 
ــعه، زیر بنای تکنولوژی دانسته  ــعه به وجود می آید و تحقیق و توس تحقیق و توس
ــت. بنابراین می توان نتیجه گرفت توجه به نکات ذیل می تواند در بهبود  شده اس
فعالیت های تحقیق و توسعه و در نهایت، تولید علم در کشور اهمیت زیادی داشته 

باشد.
 تغییر روش برنامه های آموزش و پرورش در جهت تحقیق و توسعه

  تغییر روش تدریس سلیقه ای به جای روش علمی
 تغییر ساختار پذیرش دانشجو در دانشگاه ها
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ــس جمهور و رئیس  معاون رئی
ــازمان حفاظت محیط زیست  س
ــش از 75 درصد  عنوان کرد: بی
ــهر  ــی هوا در ش ــاء آلودگ منش
ــوط به حوزه حمل  اصفهان مرب
و نقل است و این درحالی است 
ــیاری از نگاه ها به اشتباه  که بس
ــده  به بخش صنعت متمرکز ش
ــواد محمدی  ــت. محمد ج اس
ــطح  ــت: در س ــان داش زاده بی
ــتانداردهای  اس ــاء  ارتق ــی،  مل
برنامه های  از  ــودرو  ــی خ کیف
ــش آالیندگی  ــت برای کاه دول
ــی از تردد خودروها است  ناش
ــا مورد  ــا بازنگری ه ــه باید ب ک
ــرد. وی با بیان  اصالح قرار گی
اینکه در حال حاضر نزدیک به 
ــوخت خود را  85 درصد از س

ــان کرد:  ــق بنزین تأمین می کنیم، خاطرنش از طری
ــئوالن، مقرر  ــات صورت گرفته با مس طبق توافق
ــده که تا 5 سال آینده مجموع مصرف سوخت  ش
فسیلی به 70 درصد رسیده و 30 درصد باقی مانده 
ــوخت های پاک  ــر س ــای CNG و دیگ  از گازه

تأمین شود. 
محمدی زاده با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این 
کار یک حاشیه امن ایجاد کرده ایم بیان داشت: در 
ــوده را از  درجه اول باید بتوانیم خودروهای فرس
سطح استان خارج کرده، عمر مفید خودروها را به 
10 سال رسانده و حمل و نقل عمومی در دستور 
کار قرار گیرد و سهمیه خوبی در این مورد در نظر 

گرفته شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
ــش آالینده ها  ــورد تنها راه حل کاه ــور در م کش
ــوده از چرخه  ــردن خودروهای فرس که خارج ک
ــان کرد: در نظر گرفتن تسهیالت  است، خاطرنش
ــکل این قسمت را  بهتر با نرخ ارزان می تواند مش
ــهیالت ویژه ای در ناوگان حمل و  حل کرده و تس
ــهری باید در نظر گرفته  ــنگین، سبک و ش نقل س
شود. وی در مورد توسعه مجموعه فوالد در استان 
ــعه فوالد زیاد  ــان تصریح کرد: تبعات توس اصفه
ــیب های اجتماعی در این زمینه  ــاهد آس بوده و ش
خواهیم بود و با توجه به اهمیت این موضوع، نیاز 
به تعادل بخشی بر اساس مزیت ها و ظرفیت های 

استان احساس می شود. 

ــان اینکه در  محمدی زاده با بی
ــازوت  م ــته  گذش ــال های  س
از مصرف  ــش  بی ــا  نیروگاه ه
ــوخت آنها  ــوان س ــه عن گاز ب
بوده است، گفت: با اقدام های 
خوب زیست محیطی، مصرف 
ــتان به  مازوت نیروگاه های اس
15 درصد و مصرف گاز به 85 
درصد رسیده است. وی ایجاد 
نیروگاه های کشور  بین  تعادل 
ــروه  کارگ ــای  برنامه ه از  را 
ــت محیطی سازمان عنوان  زیس

کرد. 
ــه معاون رئیس جمهور  در ادام
ــت  ــازمان حفاظ ــس س و رئی
ــت، چالش اساسی  محیط زیس
ــتان ها به ویژه استان  بیشتر اس
ــالی  کم آب اصفهان را خشکس
و آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن عنوان 
ــالح روش های  ــفانه در اص ــرد و گفت: متأس ک
ــال های اخیر پیشرفت های قابل  آبیاری که در س
ــص هایی دیده  ــت نق ــته اس مالحظه ای نیز داش
ــود که تصحیح آن تأثیر بسزایی در افزایش  می ش
 راندمان و بهره برداری از آب های موجود خواهد 

داشت. 
ــاز از آب به  ــت های غیر مج محمدی زاده برداش
ــش از اندازه چاه ها را مورد تأکید  ویژه احداث بی
ــت اصلی  ــرد: مأموری ــان ک ــرار داد و خاطرنش ق
سازمان آب منطقه ای استان رفع و ساماندهی این 

مشکل با حمایت ویژه استاندار می باشد. 

ــت اصفهان،  ــزارش خبرگزاری محیط زیس به گ
ــلو و کاله قاضی  ــتگاه موته، قمیش ــه زیس در س
ــکونت دارند که این  ــش از9200 رأس آهو س بی
 تعداد کمی بیش از نصف جمعیت آهو در کشور 
ــرن افزود: رئیس  ــت. قادریان در گفتگو با ای اس
سازمان محیط زیست چند روز پیش از زیستگاه 
ــتگاه، شمار  ــلو بازدید کرد که در این زیس قمیش
ــش برابری می کند. وی  ــمار قوچ و می آهو با ش
ــتگاه  ــان کرد: 4300 رأس آهو در زیس خاطرنش
ــلو و  ــتگاه قمیش موته، 3400 رأس آهو در زیس

ــتگاه کاله قاضی  ــز در زیس ــو نی 1500 رأس آه
ــتگاه قمیشلو با  ــمار آهو در زیس وجود دارد. ش
ــمار آهو در کاله قاضی  ــمار قوچ و میش و ش ش
ــمار کل و بز برابراست. این مقام مسئول با  با ش
ــماری صورت گرفته که  ــاره به آخرین سرش اش
چند هفته پیش در زیستگاه های این کشور انجام 
شد، از افزایش شمار آهو در استان اصفهان خبر 
داد. طبق آمارهای رسمی سازمان محیط زیست، 
ــتگاه  ــک به 18 هزار رأس آهو در 16 زیس نزدی

کشور وجود دارد.

ــتان اصفهان در  ــت اس مدیرکل حفاظت محیط زیس
ــترک شورای حفاظت کیفی زاینده رود و  نشست مش
ــت محیطی که با حضور مسئوالن  کارگروه های زیس
استانی و کشوری همراه بود، با بیان اینکه این استان در 
بخش مدیریت زیست محیطی در زمینه های مختلف 
ــب کرده است  ــت را در سطح کشور کس رتبه نخس
گفت: ساماندهی امحای بهداشتی زباله ها با راه اندازی 
سیستم های جدید، بهره برداری از 4 تصفیه خانه پساب 
صنعتی در شهرک های صنعتی مهم استان، احداث و 
تکمیل 50 تصفیه خانه در واحدهای صنعتی استان طی 

ــال گذشته، افزایش تعداد ایستگاه های سنجش  دو س
آلودگی هوا و گازرسانی به بیش از 1800 واحد صنعتی 
توسط شرکت گاز استان از جمله اقدام هایی است که 
این اداره کل در راستای صیانت از محیط زیست انجام 
ــت. احمدرضا الهیجان زاده با اشاره به اینکه  داده اس
پروژه های بزرگ زیست محیطی در واحدهای صنعتی 
مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه به مرحله اجرا رسیده 
ــت، اظهار داشت: این طرح ها در جهت شناسایی،  اس
ــی عوامل زیست محیطی و زیان  اندازه گیری و بررس
آور محیط کار ناشی از فعالیت های تولیدی و خدماتی، 

اجرا و عملیاتی شده است. 
وی گشت پایش هوایی را یکی دیگر از کارهای موفق 
ــت اصفهان دانست و افزود: در  اداره کل محیط زیس
ــد هواپیما، می توان  ــتفاده از یک فرون این اقدام با اس
ــه به لحظه اطالع های مربوط به آلودگی ها را به  لحظ
ــان زاده با تأکید بر  ــد مربوطه مخابره کرد. الهیج واح
استفاده 3/5 میلیون نفر از جمعیت استان از آب زاینده 
ــت محیطی در حوزه  ــکل های زیس  رود گفت: مش
ــای برنامه های  ــت از  اولویت ه زاینده رود می بایس

مسئوالن امر باشد.

مدیرکل تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: با واگذاری مدیریت موزه های تنوع زیستی به 
بخش خصوصی، سیستم نظارتی قوی تر از آنچه که 

امروز اعمال می شود در آینده صورت  می گیرد. 
ــارس  ف ــا  ب ــو  گفتگ در  ــی  منتظم ــهاب الدین   ش
ــتی به  درباره واگذاری مدیریت موزه های تنوع زیس
ــپاری شرایط خاص  بخش خصوصی گفت: برون س
ــت که با واگذاری همه  خود را دارد و این گونه نیس

چیز را به بخش خصوصی بسپاریم. 
ــپاری  ــداف برون س ــاره به اه ــا اش ــه ب وی در ادام
ــت  ــازمان محیط زیس ــپاری در س ــت: برون س گف
ــورت می گیرد  ــا این هدف ص ــش موزه ها ب در بخ

ــناخته  ــتر ش ــی بیش ــخ طبیع ــای تاری ــه موزه ه  ک
ــا ورود  ــرد: در واقع ب ــی تصریح ک ــوند. منتظم ش
ــده  بخش خصوصی به این صحنه ایجاد جذابیت ش
ــیده   ــمت موزه  تاریخ طبیعی کش ــردم نیز به س  و م

می شوند. 
ــذاری مدیریت ها موزه های  ــرد: با واگ وی تأکید ک
ــی نیز در میان   ــت محیط تاریخ طبیعی فرهنگ زیس
ــازمان  ــتی س مردم رواج می یابد. مدیرکل تنوع زیس
حفاظت محیط زیست بیان کرد: با واگذاری مدیریت 
در بخش موزه های محیط زیست کارآفرینی نیز ایجاد 
ــود همچنین مردم نیز با مقوله محیط زیست و  می ش
ــنا می شوند. وی با تأکید بر  حیات وحش بیشتر آش

اینکه وظیفه حاکمیتی و نظارتی سازمان محیط زیست 
محفوظ باقی می ماند، تأکید کرد: واگذاری مدیریت 
ــیبی وارد نمی کند و  موزه ها به بخش خصوصی آس
ــروز اعمال  ــر از آنچه که ام ــتم نظارتی قوی ت سیس
ــرد. وی در ادامه با  ــود در آینده صورت می گی می ش
ــاره به اینکه برخی کشورها در زمینه جذب مردم  اش
ــرفت خوبی داشته اند، گفت: با  ــمت موزه پیش به س
ورود بخش خصوصی به این مقوله دیگر نباید منتظر 
ورود مردم به موزه باشیم بلکه از این طریق آنها را به 
صحنه می کشانیم. منتظمی بیان کرد: مطمئن ترین فضا 
برای ارائه اطالع های زیست محیطی و ایحاد ذهنیت 

زیست محیطی موزه ها هستند.

ــازمان حفاظت  ــت دریایی س ــاون محیط زیس مع
ــیع در سواحل  ــت از بلوم جلبکی وس محیط زیس

دریای عمان خبر داد. 
ــنا، افزود:  دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با ایس
ــاس جدیدترین گزارش های دریافتی بلوم  بر اس
ــواحل دریای عمان اتفاق  ــیعی در س جلبکی وس

افتاده است. 
ــی های انجام شده نشان می دهد  وی افزود: بررس
ــرقی چابهار  ــواحل ش بلوم جلبکی رخ داده در س

ــول 70 کیلومتر و عرض حدود  و در نواری به ط
ــابندر«  ــدر »رمین« تا »پس ــر از محدوده بن 30 مت
ــن حال در آبهایی  ــت که در عی صورت گرفته اس
ــند دیگری نیز مشاهده  ــواحل نیز کش  دورتر از س

شده است. 
ــازمان حفاظت  ــت دریایی س ــاون محیط زیس مع
محیط زیست گفت: در محدوده این بلوم جلبکی 
4 قطعه الک پشت سبز که از گونه های در معرض 

خطر انقراض هستند تلف شدند. 

وی تأکید کرد: بررسی های اولیه نشان می دهد این 
ــوم جلبکی از جنس »چتونال« بوده، اما گونه آن  بل

هنوز مشخص نشده است. 
ــازمان حفاظت  ــت دریایی س ــاون محیط زیس مع
محیط زیست با اشاره به این که برخی انواع گونه 
»چتونال« سمی هستند، تصریح کرد: بررسی ها در 
خصوص سمی بودن یا نبودن این بلوم جلبک در 
سواحل دریای عمان همچنان ادامه دارد که اخبار 

تکمیلی در این خصوص اعالم خواهد شد.

بومیان و مردم محلي 
بزرگ ترین آسیب رسانان به طبیعت ایران

معاون سازمان محیط زیست خبر داد:
 صدور  500 هزار دفترچه شكار 

و وجود  1/5 میلیون اسلحه در كشور

ــت معتقد  ــناس محیط زیس برهان ریاضی کارش
ــتایی که  ــایری و روس ــت: فعالیت های عش اس
ــوی بومی ها  ــاماندهی از س ــه و س ــدون برنام ب
ــی  مل ــای  از پروژه ه ــش  بی ــود  ــام می ش انج
ــیب  ــور آس ــت کش ــه محیط زیس ــی ب  و عمران

رسانده است. 
ــت ایران را عدم  ــکل اصلی محیط زیس وی مش
ــعه نیافتگی عنوان کرد و در مورد  آگاهی و توس
ــی در ایران  ــط طبیع ــد کننده محی ــل تهدی عوام
گفت: چرای مفرط و بی ضابطه دام ها که بدون 
ــان یا فصل صورت می گیرد   توجه به مقدار، زم
ــکل از بین رفتن پوشش گیاهی در  مهم ترین مش
ــم کاری ها دومین  ــت. او ادامه داد: دی ایران اس

عامل تخریب پوشش گیاهی هستند. 
ــرای محیط  ــومین عامل مخرب ب ــه گفته او س ب
ــازی های اصلی و  ــواع جاده س ــت ایران ان زیس

فرعی است. 
به عنوان مثال قسمت های بسیاری از جنگل های 
ــکل از بین  ــه همین ش ــباران ب ــرس و ارس  زاگ
رفته اند. که به دلیل بارش ساالنه 400 میلی متری 
ــردم بدون توجه به لطمه ای که  در این منطقه، م
ــود، اقدام به دیم  ــت به محیط وارد ش ممکن اس

کاری غالت می کنند. 
ریاضی همچنین گفت: فقر، بی برنامگی، نداشتن 

ــرای بی رویه دام ها  ــگل داری، چ مدیریت جن
ــی می زند.  ــیب را به محیط طبیع ــترین آس بیش
ــرای پروژه های ملی  ــش از اج ــأله بی و این مس
ــت را در معرض تهدید  ــی محیط زیس و عمران
ــود همه ــت و با وج ــرار داده اس ــب ق  و تخری
ــا می زنند باز  ــن پروژه ه ــه ای ــیب هایی ک آس
ــازمان محیط زیست در  می توان گفت نظارت س
ــال  ــا حدی وجود دارد و بعد از چند س آن ها ت
برنامه های زیست محیطی را تدوین کرده اند و 
ــتری  ــیب بیش  در این میان فعالیت های بومی آس

وارد می کند. 
ــادگان را به عنوان مثال مطرح کرده  وی تاالب ش
و توضیح می دهد: تنها لطمه ای که به این تاالب 
از نظر توسعه یافتگی وارد می شود، پساب هایی 
 است که از طریق کارخانه توسعه نیشکر به آن وارد 

می شود، 
ــه جراحی و  ــه از رودخان ــی ک ــه آب ــی ک درحال
ــود آنقدر در  ــت به این تاالب وارد می ش باالدس
ــاورزی و شهری  ــیر خود برای مصارف کش مس
ــت می شود که مقدار کمی از آن به تاالب  برداش
رسیده و آنچه به این قسمت می رسد آبی آلوده 
ــت و همه این آلودگی ها بسیار  ــب اس و نامناس
ــاب ها می تواند در مشکل تاالب  بیش از آن پس

شادگان مؤثر باشد.

ــازمان  ــتی س ــاون محیط طبیعی و تنوع زیس مع
ــتین  ــت از برگزاری نخس ــت محیط زیس حفاظ
نمایشگاه تخصصی تجهیزات ورزش تیراندازی، 
ــور  ــکار و طبیعت گردی در کش ــوارکاری، ش س
ــیم تا در قالب طرحی  خبر داد و گفت: در تالش
ــور  ــکارچیان در کش ــاماندهی ش ــه س ــبت ب  نس

اقدام کنیم. 
ــنا، با  ــد باقر صدوق در گفتگو با ایس دکتر محم
ــاره به این که بالغ بر 1/5 میلیون اسلحه مجاز  اش
ــور وجود دارد، گفت: آمارها  و غیر مجاز در کش
ــکار  ــان می دهد حدود 500 هزار دفترچه ش نش
ــده که بر این اساس سازمان  ــور صادر ش در کش
ــت در  ــت تصمیم  گرفته اس حفاظت محیط زیس
ــاماندهی و آموزش  ــبت به س قالب طرح های نس

شکارچیان اقدام کند. 
ــگاه  ــتین نمایش ــاره به برگزاری نخس وی با اش
ــدازی،  تیران ورزش  ــای  تجهیزه ــی  تخصص
ــردی در محل  ــکار و طبیعت گ ــوارکاری و ش س
ــی، گفت: این  ــگاه های بین الملل ــی نمایش دایم
ــاری با هدف  ــال ج ــگاه از 13 آبان ماه س نمایش
توسعه اکوتوریسم، ساماندهی شکارچیان، ایجاد 

ــب برای جلب مشارکت های مردمی،  بستر مناس
ــتر مردم با طبیعت و طبیعت گردی  ــنایی بیش آش
ــزار  برگ ــکار  ش ــه  مقول ــردن  ک دار  ــدف  ه  و 

می شود. 
ــازمان  ــتی س ــاون محیط طبیعی و تنوع زیس مع
ــه این که در  ــاره ب ــت با اش حفاظت محیط زیس
ــت محیطی  ــکل های زیس ــگاه ها تش این نمایش
ــتان های مختلف  ــی، اس ــط طبیع ــوزه محی در ح
ــور خواهند  ــگری حض ــاالن عرصه گردش و فع
ــت محیط  ــازمان حفاظ ــد کرد: س ــت، تأکی داش
ــال با عنوان  ــه نامگذاری امس ــت با توجه ب زیس
ــتی« با محوریت همین  ــال جهانی تنوع زیس »س
ــگاه شرکت خواهد کرد و قرار  موضوع در نمایش
ــاخص ایران برای نخستین  ــت گونه های ش اس
ــالمی ایران  ــوری اس ــه جمه ــر روی نقش ــار ب ب
ــته  ــه نمایش عموم گذاش ــگاه ب  در محل نمایش

شود. 
ــکار نیز نسبت  وی در عین حال گفت: کانون ش
به ثبت نام شکارچیان اقدام کرده و تالش می کند 
با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت 

به ساماندهی آن ها اقدام کند.

مشاور ارشد بین المللی طرح حفاظت از 
تاالب های ایران:

 تاالب های ایران طی
3 دهه تحت تأثیر توسعه 

ناپایدار بودند
دکتر مایکل موزر در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این 
که تعدادی از تاالب های مهم جنوب غرب آسیا و 
ــازمان  ــده اند، افزود: س خاورمیانه در ایران واقع ش
ــت ایران تالش زیادی کرده تا  حفاظت محیط زیس
کار خود را به بهترین شکل انجام دهد، اما بسیاری 
از تهدیدها نشأت گرفته از سایر بخش ها و بیشتر 
ــده تحت مدیریت  خارج از منطقه های حفاظت ش

این سازمان است. 
اکنون سازمان حفاظت محیط زیست با علم به این 
موضوع که الزم است سایر بخش ها )به ویژه آب، 
ــگری( مشارکت داده  کشاورزی، شیالت و گردش
ــردن جوامع محلی و  ــوند، هم چنین با درگیر ک ش
ــعه ملل  ــا حمایت های بین المللی )از برنامه توس ب
متحد، تسهیالت جهانی محیط زیست، کنوانسیون 
ــر و غیره( پیشگام رویکرد نوین اکوسیستمی  رامس

برای حفاظت از تاالب ها شده است. 
از  ــت  حفاظ ــرح  ط ــی  بین الملل ــد  ارش ــاور  مش
ــه من به  ــه این ک ــاره ب ــران، با اش ــای ای تاالب ه
ــرایط بحرانی و  ــدت ش ــبت به ش ــور کامل نس ط
ــتم،  ــه ارومیه مطلع هس ــای دریاچ ــواری احی دش
ــن موضوع  ــه ای ــال ب ــن ح ــرد: در عی ــح ک  تصری

خوش بینم. 
ــت و ذینفعان نیز  ــرا که برنامه مدیریت آماده اس چ
ــارکت اعالم آمادگی  ــن خصوص جهت مش در ای

کرده اند. 
ــدن دریاچه ارومیه  وی با تأکید بر این که احیا نش
ــزود: این دریاچه  ــت، اف حتی قابل تصور هم نیس
ــت  یک جواهر ایرانی دارای اهمیت بین المللی اس
ــت محیطی، فرهنگی و  ــد ارزش های زیس که واج

اقتصادی زیادی است. 
مشاور ارشد بین المللی طرح حفاظت از تاالب های 
ایران، افزود: بدون چون و چرا دریاچه ارومیه قابل 
ــت، ولی الزمه آن عزم، تعهد و بودجه است  احیاس
ــان می دهد که  ــه تجربه های بین المللی نش چرا ک
ــی منافع حاصل از آن  ــای احیا باال بوده ول هزینه ه
ــه طور قابل توجهی زیادتر  از هزینه های مربوطه ب

است. 
ــا  ــد ب ــه بای ــرف آب در حوض ــزود: مص وی اف
آب،  ارزش  ــوص  خص در  ــا  آگاهی ه ــش  افزای
ــرف آب )به  ــان مص ــل توجه راندم ــش قاب افزای
ــتفاده از ابزارهایی  ــاری( و اس ــور مثال برای آبی ط
ــرای مدیریت  ــذاری واقعی آب ب ــون قیمت گ چ
ــطوح پایدار  ــمند، به س ــن منبع ارزش ــر ای  پایدارت

برسد. 
ــور قطع در رفع  ــالی اخیر نیز به ط ــان خشکس پای

معضل مؤثر خواهد بود.
ــی خود در  ــوص پیش بینی های قبل ــوزر در خص م
ــنا گفت:  ــودی دریاچه ارومیه به ایس خصوص ناب
ــه تصور نمی کردم  ــال ها پیش با وجود اینک من س
ــی  ــه را پیش بین ــد دو نکت ــداوم یاب ــالی ت  خشکس

کردم. 
ــدم انجام  ــه در صورت ع ــه این بود ک ــن نکت اولی
 اقدام های عاجل مدیریتی، احتمال نابودی اکوسیستم 

وجود دارد. 
ــردم که گرد هم  ــن نکته تأکید ک ــه بر ای دوم اینک
ــه به یک  ــی ک ــا جای ــف ت ــان مختل آوردن ذینفع
ــترک برسند، فرایندی طوالنی مدت  چشم انداز مش

و زمان بر است. 
ــن محقق  ــای م ــفانه پیش بینی ه ــزود: متأس وی اف
ــازی و ایجاد زمینه های الزم  شد. فرایند ظرفیت س
ــد زمان بری  ــه ذینفعان فراین ــارکت کلی جهت مش
ــاهده می کنید نزدیک به  ــت و همانطور که مش اس
ــال به طول انجامید و بی شک اگر این فرایند  5 س

ــید و  ــود، زودتر نیز به نتیجه می رس زودتر آغاز  ش
ــرایط بحرانی قرار  ــاید دریاچه امروز در این ش  ش

نمی گرفت. 
ــرح حفاظت از  ــرد ط ــوص عملک ــوزر در خص م
ــه ارومیه گفت: طرح  ــا برای نجات دریاچ تاالب ه
ــرد خوبی  ــران عملک ــای ای ــت از تاالب ه  حفاظ

داشته است. 
ــازمان حفاظت  ــتوانه س ــاد و پش ــا اعتم ــرح ب  ط
ــل متحد کار  ــعه مل ــت و برنامه توس ــط زیس محی
ــارکت  می کند و از همه مهم تر موفق به جلب مش
ــاورزی و  ــه ویژه آب، کش ــای مختلف ب بخش ه

گردشگری شده است. 
در  ــون  اکن ــت  زیس ــط  محی ــت  حفاظ ــازمان  س
ــرای تحقق  ــایر بخش ها ب ــارکت نزدیک با س مش
ــوص اهمیت  ــترک در خص ــم انداز مش ــک چش ی
در  ــی  افزایش ــه  ب رو  ــد  تعه و  ــت  هاس ــاالب  ت
ــع در مدیریت تاالب  ــارکت جوام ــوص مش  خص

وجود دارد. 
ــت و  ــان طرح باقی مانده اس ــال تا پای ــوز 2 س هن
ــتاوردهای بیشتری کسب  من اطمینان دارم که دس

خواهد شد.

ــت در  ــاف نف ــات اکتش ــوز عملی ــدور مج ص
ــده ایران در حالی از  بزرگترین پارک حفاظت ش
سوی نماینده سازمان محیط زیست در کمیسیون 
ــیده که معاونت  زیربنایی دولت به تصویب رس
محیط طبیعی این سازمان به عنوان مرجع رسمی 
ــن اقدام به  ــدور مجوز از ای ــا عدم ص صدور ی
شدت انتقاد و خواستار لغو مجوز اکتشاف نفت 

در پارک ملی کویر شده است. 
ــاف و  ــزارش مهر، خبر صدور مجوز اکتش به گ
ــوی  ــارک ملی کویر از س ــتخراج نفت در پ اس
ــازمان محیط  محمد جواد محمدی زاده رئیس س
ــت ایران در روز محیط بان در حالی اعالم  زیس
ــئوالن محیط زیست از  ــده که پیش از این مس ش
دهه هفتاد تا قبل از این، صدور هر گونه مجوزی 

را انکار می کردند.
دکتر محمد باقر صدوق در 
ــو با مهر با همراهی با  گفتگ
ــان  کارشناس و  متخصصان 
ــت بر این باور  محیط زیس
ــت که پارک ملی کویر  اس
ــه پارک های ملی  مانند هم
در جهان قوانین و مقررات 
ــاره  ــخصی دارد و درب مش
صدور مجوز اکتشاف نفت 
هر بار به من مراجعه شده با 
این مسأله مخالفت کرده ام. 
معاون محیط طبیعی سازمان 
محیط زیست ایران با تأکید 
بر مخالفت خود با هر گونه 

ــارک ملی کویر گفت: نقد  ــات آالینده در پ عملی
جدی به این اقدام غیر محیط زیستی وارد است 
ــوی معاونت محیط طبیعی  و هیچ موافقتی از س
ــازمان با این پروژه صورت نگرفته است. این  س
در حالی است که نماینده سازمان محیط زیست 
ــیون زیربنایی دولت با امضای موافقت  در کمیس
ــازمان محیط زیست ایران با عملیات اکتشاف  س
ــن فرصت را برای  ــارک ملی کویر ای نفت در پ
تخریب بزرگترین پارک ملی کشور فراهم آورده 

است. 
ــت همراه با  ــیاری از متخصصان محیط زیس بس
محمد باقر صدوق معاون سازمان محیط زیست 
ــاف نفت در پارک  که معترض به عملیات اکتش
ــد پیچیده  ــبب فراین ــت، معتقدند به س ملی اس
ــداث اماکن و  ــی و نیاز به اح ــای نفت آلودگی ه
ــه و ترافیک رفت و  ــترده در منطق تجهیزات گس
ــبک و انفجارهای  ــین های سنگین و س آمد ماش
ــدید نفتی  پی در پی و همچنین آلودگی های ش

ــایر  ــت س ــارک ملی کویر به سرنوش ــا پ چه بس
ــور دچار شود.  منطقه های آلوده به نفت در کش
ــتگاه های  ــرکل دفتر امور زیس ــا این حال مدی ب
سازمان محیط زیست اعالم مجوز اکتشاف نفت 
ــازمان را  ــوی رئیس س در پارک ملی کویر از س
ــن اعالم دلیلی  ــوزی کلی خواند و گفت: ای مج
ــرای انجام هر نوع عملیاتی در پارک ملی کویر  ب
نیست و وزارت نفت موظف به رعایت الزامات 
ــت. مرتضی فرید در گفتگو  ــت محیطی اس زیس
ــتخراج نفت  ــر ضمن تأیید مجوز برای اس با مه
ــن مجوز کلی را  ــارک ملی کویر، صدور ای در پ
ــه و پایش های میدانی و ارزیابی   منوط به مطالع
ــت محیطی دانست و گفت: این میدان نفتی  زیس
ــت و  ــش منطقه و پارک ملی واقع اس در دو بخ
گذشته  یکسال  در 
بررسی شده است. 
ــان اینکه  وی با بی
نظر سازمان محیط 
زیست بر مدیریت 
با  ــروژه  پ صحیح 
لحاظ استاندارهای 
ــت  زیس ــط  محی
ــت تأکید کرد:  اس
این مجوز هر نوع 
ــی را توجیه  فعالیت
نمی کند بلکه فقط 
ــاف  اکتش ــث  بح
ــه عقیده  ــت. ب اس
ــی  تمام ــد،  فری
ضوابط قانونی برای حفاظت از پارک ملی کویر 
ــده و تمهیدات  ــازمان ارائه ش به دفتر ارزیابی س
الزم برای این پروژ لحاظ شده است. وی اضافه 
کرد: مجوز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر طبق 
ــی سازمان محیط زیست بر اساس  نظر کارشناس
ــرایط زمانی و مکانی و نحوه اجرا کلی صادر  ش
ــده و نیاز به هماهنگی بیش از پیش با محیط  ش
زیست دارد چرا که منطقه حساسیت های باالیی 
ــی دارد. پارک ملی  به لحاظ ارزش های حفاظت
کویر 430 هزار هکتار وسعت دارد و تنها منطقه 
ــت که هیچ مشکلی  ــت در ایران اس محیط زیس
معارضاتی شامل مستثنیات و حتی مجوز چرای 
ــوس منطقه حفاظت  ــه عنوان نام ــدارد و ب دام ن
شده ایران لقب گرفته است. در پارک ملی کویر 
ــات وحش زندگی می کنند  انواع گونه های حی
ــات لرزه نگاری و  ــان با آغاز عملی که حیات ش

اکتشاف به خطر می افتد.

 هشدار نسبت به خطر اكتشاف نفت 
در پارک ملي كویر

سرزمین منزمین من

محیط زیست

مسئول روابط عمومي محیط زیست

نيمي از جمعيت آهو، در استان اصفهان

منشاء بیش از 75 درصد آلودگي هوا در اصفهان 
تردد خودروهاست

رتبه نخست استان اصفهان در مدیریت زیست محیطی در كشور

مدیرکل تنوع  زیستي سازمان حفاظت محیط زیست:
نظارت قوی تر با واگذاری موزه  تنوع زیستی به بخش خصوصی

شكوفایي جلبكي وسیع در سواحل دریاي عمان

 درگذشت مادر گراميتان بانو حاجيه خانم رضایی  را به جنابعالی تسليت عرض 
نموده و از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه و صبر و  شكيبایی 

برای شما را مسئلت داریم.
سردبیر روزنامه زاینده رود

جناب آقای مهدی رضاپور 
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مهرداد جابری: 
بازیكنان فیروز 
صفه به خودباوری 
رسیده اند

جواد اصغری: 
فاصله هتل تا مكان 
مسابقه زیاد بود

حقیقی: 
می خواهم سرباز 
تیم ملی ایران 
باشم

 تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان با اقتدار توانست تیم ارژن 
ــم بکوبد. مهرداد جابری  ــاب 7 بر 3 دره فارس را با حس
بازیکن این تیم در مورد بازی با ارژن فارس گفت: بچه ها بازی 
خوب و روانی از خود به نمایش گذاشتند در تمام دقایق مسابقه 
توپ و میدان در اختیار فیروز صفه بود و توانستیم با تفاضل گل 

مناسب زمین را ترک کنیم.
وی ادامه داد: تیم ارژن فارس یکی از تیم های خوب لیگ برتری 
ــتند اما در مقابل ما  ــش جوان و با انگیزه هس ــت که بازیکنان اس
 حرفی برای گفتن نداشتند و بچه های فیروز صفه به خودباوری 
رسیده اند. جابری افزود: از هواداران اصفهانی تشکر می کنم که 
در سالن حاضر می شوند و ما باید با کسب نتیجه های مطلوب 
ــخگوی هواداران خود باشیم. زننده یکی از گل های فیروز  پاس
ــرد: در هفته بعدی لیگ برتر  ــه مقابل ارژن فارس، اضافه ک صف
ــال کشور برای بازی با کیش ایر به شهر قم خواهیم رفت.  فوتس
این تیم در مکان یازدهم جدول رده بندی قرار دارد اما بازیکنانش 
جوان، دونده و سرعتی هستند و به عقیده من بازی سنگینی را در 

شهر قم پیش رو داریم.

ــروزی مقابل  ــال ماهان پس از پی ــوش تیم فوتس ملی پ
ــتان گفت: بازی به نسبت سختی بود اما  حفاری خوزس
ــتند.  بازیکنان ماهان بهترین بازی این فصل را به نمایش گذاش
ــواد اصغری مقدم ادامه داد: خیلی روان و با برنامه در زمین  ج
ــدیم و همه تاکتیک های کادر فنی را به طور مطلوب  ظاهر ش
در زمین پیاده کردیم و مالکیت توپ و میدان از آن تیم ماهان 
ــفانه نتوانستم دروازه حریف  بود. وی افزود: در این بازی متأس
را باز کنم اما از هفت گلی که به ثمر رسید سه پاس گل دادم. 
اصغری مقدم به مسابقه های جام جهانی کوچک اشاره کرد و 
ــابقه حساس و  توضیح داد: تیم ملی ایران در هفت روز، 6 مس
ــنگین در مقابل قدرت های فوتسال جهان برگزار کرد و در  س
ــانس با ما یار  ــی از دیدارها که نتیجه را واگذار کردیم ش بعض
ــزد بازیکنان جوان نیز یکی از علت های  نبود و عدم تجربه ن
ــالن  ــکان تیم تا س عدم نتیجه گیری بود. فاصله هتل محل اس
مسابقه هم زیاد بود و ما جهت رفتن به این سالن یک ساعت 
و نیم در راه بودیم و این نیز یکی از مشکل های تیم ایران در 

برزیل بود. 

 دروازه بان پرسپولیس گفت: می خواهم سرباز سربلندی 
برای تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا باشم. 

ــت:  بازی بسیار  علیرضا حقیقی در گفتگو با فارس اظهار داش
ــتیل آذین انجام دادیم و خدا را شکر به  خوبی را مقابل تیم اس
ــیدیم. در نیمه اول زیاد خوب نبودیم چون آنها با  3 امتیاز رس
دوندگی بیشتر در خط میانی سوار بازی بودند اما با حرف های 
ــد و ما به خودمان آمدیم و نتیجه اش  دایی همه چیز عوض ش

این شد که 2 گل به حریف زدیم. 
ــن از هواداران  ــرد بودیم اما م ــتحق این ب ــه داد: مس وی ادام
ــتر ما را حمایت  ــت می کنم در بازی های بعدی بیش درخواس
ــدول نزدیک تر  ــگ آنها ما را به صدر ج ــد. حضور پر رن کنن
می کند. حقیقی خاطرنشان کرد: هدف اصلی من از درخشش 
ــربلندی برای تیم ملی  ــرباز س ــت که س در لیگ برتر این اس
ــورم در جام ملت های آسیا باشم. خدا را شکر می کنم در  کش
حال حاضر جزو 3 دروازه بان اصلی تیم ملی هستم، به همین 
ــت  ــه  می گذارم تا پیراهن تیم ملی را از دس ــل از جان مای  دلی

ندهم. 

خبرها

همراه با گوانجو فوتسال
رضازاده: 

اميدوارم وزنه برداری ايران 
در گوانجو 3 مدال کسب کند

سرپرست فدراسیون وزنه برداری گفت: با آمادگی 
در  امیدوارم  دارند  وزنه برداری  ملی پوشان  که 
مسابقه های آسیایی گوانجو 3 مدال با ارزش به دست 

آ وریم.
به گزارش فارس، حسین رضازاده با حضور در غرفه 
بین المللی  نمایشگاه  هفدهمین  در  خبرگزاری  این 
خبرنگار  سئوال های  به  خبرگزاری ها،  و  مطبوعات 

ورزشی این باشگاه پاسخ داد. 
وی درباره بازی های آسیایی گوانجو، اظهار داشت: تیم 
ــد  ملی وزنه برداری 21 آبان ماه عازم گوانجو خواهد ش
که امیدوارم با دعای خیر مردم، ملی پوشان کشورمان در 

این میدان بزرگ موفق شوند. 
ــدان بزرگ و  ــیایی، می ــابقه های آس وی ادامه داد: مس
ــب مدال می آیند  ــت و همه تیم ها برای کس سختی اس
ــی که دارد 3 مدال  ــدوارم تیم ما با آمادگی خوب که امی
ــت آورد و پرچم ایران را به  ــن پیکارها به دس را در ای

اهتزاز درآورد. 
ــی  ــایل ورزش ــز کردن وس ــورد تجهی ــازاده در م رض
ــتور علی سعیدلو )رئیس  ــان عنوان کرد: با دس ملی پوش
ــازمان تربیت بدنی( صندوق حمایت از ورزشکاران  س
ــی وزنه برداران را در  ــه و کفش ورزش چک خرید البس
ــیون قرار داده که ما در اسرع وقت آنها را  اختیار فدراس
خریداری خواهیم کرد و در اختیار وزنه برداران خواهیم 
ــورد وزنه بردارانی که در بازی های  ــت. وی در م گذاش
ــب کنند، گفت: براي ملی پوشانی که  آسیایی مدال کس
ــیایی گوانجو مدال کسب کنند پاداش  در بازی های آس

خوبی در نظر گرفته ایم. 
سرپرست فدراسیون وزنه برداری، درباره آخرین اخبار 
ــنگین  ــینی وزنه بردار فوق س ــعید علی حس از پرونده س
ــهریور  ــه ای که 13 ش ــد: پس از جلس ــران یادآور ش ای
ــیون  ــی فدراس ــد تا این لحظه کمیته دادرس برگزار ش
جهانی وزنه برداری جواب نهایی پرونده این وزنه بردار 
فوق سنگین را اعالم نکرده است، اما امیدوارم به زودی 

نتیجه آن مشخص شود.  

صدرنشينی تيراندازی فوالد ماهان 
سپاهان در ليگ برتر

راهيابی ورزشکار اصفهانی 
به تيم ملی فوتبال دستی 

راه و ترابری، فاتح شهرآورد 
بسکتبال اصفهان

زاينده رود
در ادامه رقابت های لیگ برتر تیراندازی باشگاه های کشور، تیم فوالد 
ماهان سپاهان در تهران و به عنوان میزبان این هفته از مسابقه ها به مصاف 

حریفان خود رفت.
در رشته تپانچه، فوالد ماهان صاحب 5 پیروزی و 2 شکست شد تا در این 
بخش موفق به کسب 25 امتیاز شود اما در رشته تفنگ بادی با دستیابی به 
دو پیروزی و قبول 5 شکست فقط به 10 امتیاز رسید تا در مجموع دو رشته 

با کسب 35 امتیاز در این هفته به کار خود پایان دهد.
گفتنی است: فوالد ماهان تا پایان هفته سوم رقابت ها با کسب 55 امتیاز 
در صدر جدول هشت تیمی مسابقه های لیگ برتر تیراندازی کشور قرار 

دارد.

زاينده رود
ــابقه های کاراته یادواره استاد شهید طحانی پایان یافت. در این  مس
مسابقه ها تیم کاراته شهید طحانی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد 

و تیم های مبارزان و آریانا دوم و سوم شدند.
این دوره از مسابقه ها در سه رده سنی بزرگساالن، جوانان و نوجوانان به 
انجام رسید. مراسم اختتامیه در سالن چند منظوره مجموعه ورزشی آزادی 
ــگان با حضور خدابخش )مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان(  خوراس
ــگان، هیأت کاراته شهرستان اصفهان و  برگزار شد. تربیت بدنی خوراس
ــهر خوراسگان در برگزاری خوب و میزبانی شایسته این  هیأت کاراته ش

رقابت ها همکاری کردند.

پايان مسابقه های کاراته يادواره 
استاد شهيد طحانی

زاينده رود
ــته اول بسکتبال کشور با پیروزی  هفته اول رقابت های لیگ دس
ــهید همت شهرضا همراه شد. در هفته  راه و ترابری اصفهان مقابل ش
ــتانی، راه و ترابری  ــن رقابت ها که با رویارویی دو تیم هم اس اول ای
ــهید همت شهرضا در خانه بسکتبال اصفهان همراه بود؛  اصفهان و ش
دو تیم رقابت بسیار مهیج و نزدیکی را در مقابل تماشاگران اصفهانی 
ــتند و در پایان راه و ترابری حریف خود را شکست  به نمایش گذاش

داد.
ــت و ــده دار اس ــان عه ــر آقاج ــری را امی ــرمربیگری راه و تراب   س
ابوالفضل یاوری که همراه با فوالد مبارکه سابقه نایب قهرمانی در لیگ 

برتر را در کارنامه دارد، سرمربی تیم شهید همت شهرضا است.

ورزش

مسعود سعيدی
ــت و تیم های  ــار اصفهانی هاس ــدول در اختی ــدر ج ص
ــدر جدول  ــرخابی های پایتخت را از ص ــی، س اصفهان
ــه تیم های پایتخت بردهای  دوره کرده اند؛ در هفته ای ک
نه چندان دشواری داشتند، اصفهانی ها به مصاف تیم های 
تبریزی رفتند تا نسبت به برتری فوتبال اصفهان از تبریز 
ادعا داشته باشند. سپاهان در اصفهان میزبان تیمی بود که 

همگان بر چگونگی فوتبال این تیم و شرایط مناسب آن 
ــاگران پرشورش تأکید می کنند و ذوب آهن  و البته تماش
به مصاف تیمی می رفت که با تغییر روزهای اخیر خود، 
با انگیزه زیاد به مصاف نماینده اصفهان آمده و در صدد 
ــتفاده از امتیاز میزبانی خود بود. تیم های اصفهانی در  اس
ــدگان فوتبال تبریز یکی 3 و  ــیزدهم مقابل نماین هفته س

دیگری یک امتیاز گرفتند.
ــپاهان با پیروزی یک بر صفر مقابل تیم تراکتورسازی  س

تبریز، اختالف خود را با صدر جدول به 2 امتیاز رساند، 
جایی که پیش از آن تیم های سرخابی با امتیازهای یکسان 
ــزش ذوب آهن در صدر  ــد و منتظر هر لغ ــرار گرفته ان ق
ــتند. شاگردان امیر قلعه نویی که در هفته های  جدول هس

ــتند نتیجه های قابل  نخست لیگ برتر نتوانس
قبولی از خود ارائه کنند، این روزها روی دور 
برد افتادند و با پیروزی مقابل تیم های مختلف 
ــرایط مطلوب تیم  ــته  و ش یادآور فصل گذش
ــر قلعه نویی که  ــده اند. امی اصفهانی در لیگ ش
ــپاهان ایده آلش در  ــول داده بود از س ــا ق باره
هفته های یازدهم تا پانزدهم رونمایی می شود، 
در هفته های گذشته مقابل تیم های مختلف به 
ــیرین دست یافته و با حضور در  چند امتیاز ش
ــدی، اختالفش را با  ــارم جدول رده بن رده چه
ذوب آهن صدرنشین به دو امتیاز رسانده است 
ــیه های احتمالی در تیم های  ــا ایجاد حاش تا ب
ــن آمدن ذوب آهن به  ــرخابی و احتمال پایی س
دلیل خستگی و شرایط حضور در آسیا، یک باره 
ــدول را ازآن خود کند. ذوب آهن نیز  صدر ج
ــهرداری، نتوانست  ــاوی مقابل ش اگرچه با تس
ــای دیگر حفظ کند  ــود را با تیم ه اختالف خ
ــابقه های  ــف امتیازهایی که از مس ــه لط اما ب
ــوز صدر  ــرده بود، هن ــل جمع ک ــدای فص ابت
ــود دارد و برای بازی  ــدول را در اختیار خ ج
با پاس، با اندکی آرامش به میدان می رود. تیم 
ــی که با حضور در مرحله نیمه نهایی و  اصفهان
ــابقه های لیگ قهرمانان آسیا اندکی  فینال مس
ــد، امید بسیاری دارد که  ــته به نظر می  رس خس
ــد از بازیکنان ذخیره اش  ــن هفته ها بتوان در ای
استفاده کند و عالوه بر افزایش انگیزه بازیکنان 

نیمکت خود، استراحتی به دیگر بازیکنان بدهد. می توان 
ــان که به تازگی هدایت تیم تبریزی  گفت حمید درخش

ــتفاده کرد  اکبر میثاقیان را در اختیار گرفته، از فرصت اس
ــت منصور ابراهیم زاده در رفت و یک  و به نوعی از دس
امتیاز درخشان از فینالیست لیگ قهرمانان آسیا گرفت تا 
در روزهای نخست سرمربیگری خود، با خیال آسوده بر 
ــهرداری در  روی نیمکت جای گیرد. ش
ــهاب گردان، علی احمدی و  روز نبود ش
ــم حدادی فرد که تا حدودی ترکیب  قاس
ــکیل می دهند، یک  اصلی ذوبی ها را تش
ــاگردان منصور ابراهیم زاده به  امتیاز از ش
ــاب خود در جدول رده بندی لیگ  حس
ــا این وجود  ــرد و البته ب ــر واریز ک برت
ــوش کرد.  ــا خ ــدول ج ــای ج در انته
ــت در روزی که تا حدودی  می توان گف
ــه خاطر  ــای پایتخت ب ــه روزنامه ه هم
ــاعته استقالل جشن  ــینی 24 س صدرنش
ــتفاده  و پایکوبی به راه انداخته و در اس
از رنگ های آبی زیاده روی کرده بودند، 
ــاب بازیکنان  ــور ابراهیم زاده در غی منص
ــازه متحول  ــل تیم ت ــی تیمش مقاب اصل
شده شهرداری به تساوی رسید و صدر 
ــای فرصت طلب  ــدول را از تهرانی ه ج
پس گرفت تا تالفی بی توجهی های آنها 
را نسبت به فینالیست شدنش در بیاورد. 
ــه این روزها به عنوان  دو تیم اصفهان ک
ــی قهرمانی، خود را در بین  مدعیان اصل
ــری مطرح کرده اند در  تیم های لیگ برت
ــیزدهم با کسب امتیاز از تیم های  هفته س
تبریزی، خود را به عنوان مدعیان اصلی 
ــان  ــاندند و نش ــه اثبات رس ــی ب قهرمان
ــال اصفهان هنوز هم از دیگر  دادند فوتب
ــت؛ فوتبالی که حتی پایتخت  ــتان های کشور برتر اس اس

حسرت داشتن آن را می خورد.

حسین افضلی: 
در قهرمانی های ماهان نقشم كم رنگ بود

زاينده رود 
ــر فوتبال  ــیزدهم لیگ برت هفته س
ــید و ذوب آهن با  ــان رس ــور به پای کش
ــک مقابل  ــک بر ی ــاوی ی ــه به تس توج
شهرداری در تبریز، هم چنان با 25 امتیاز 
ــت جدول رده بندی قرار  در مکان نخس
دارد. مهدی رجب زاده تک گل ذوبی ها 
را به ثمر رساند و کارلوس ادواردو بازی 

را به تساوی کشاند. 
ــره کلیدی خود به نام  ابراهیم زاده 3 مه
ــم  ــردان، علی احمدی و قاس ــهاب گ ش

ــروم بودن  ــه علت مح ــدادی فر را ب ح
ــازی مقابل  ــت اما در ب ــار نداش در اختی
ــا ذوب آهن بازی قابل قبولی  تبریزی ه
را به نمایش گذاشت. ارسال از جناحین 
و هم چنین پرتاب های اوت دستی بلند، 
ــی را روی دروازه  ــای فراوان موقعیت ه
ــه فقط در یک  ــهرداری ایجاد کرد ک ش

صحنه منجر به گل شد. 
شاگردان درخشان نیز از روی یک ارسال 
ــاوی  ــتگاهی بازی را به تس ــه ایس ضرب
ــاندند. در دیگر بازی پرسپولیس در  کش

ورزشگاه آزادی با 2 گل هادی نوروزی 
ــپیتیم آرفی استیل آذین را شکست  و اش

داد. 
ــیزدهم تیم های اول  ــه س ــان هفت در پای
ــدی هیچ جا  ــدول رده بن ــارم ج تا چه
ــتند  ــبت به هفته قبل نداش ــه جایی نس ب
ــم برزیلی مس  ــو مهاج ــیانو ادینه لوس
ــدر  ــی در ص ــه تنهای ــا 11 گل زده ب ب
ــگ برتر قرار گرفت و   جدول گلزنان لی
ــتان با یک  رضا نوروزی از فوالد خوزس

گل کمتر در تعقیب ادینهو است. 
ــپولیس با 7  ــای ذوب آهن و پرس تیم ه
برد بیشترین پیروزی را کسب کرده اند. 
نفت تهران با 8 تساوی سریال تساوی ها 

را به نمایش گذاشته و پیکان با داشتن 9 
باخت کم کم از رده خارج می شود.

ــا 22 گل زده عنوان بهترین  ــتقالل ب  اس
خط حمله را یدک می کشد و تیم های 
ــکان قزوین با 28  ــهرداری تبریز و پی ش
ــاع لیگ را  ــورده بدترین خط دف گل خ
تشکیل دادند. راه آهن شهر ری با باخت 
مقابل استقالل تهران پس از 5 هفته طعم 

شکست را چشید. 
ــپولیس و استیل  پس از پایان بازي پرس
ــرمربی پرسپولیس(  آذین علی دایی )س
ــردم روزی  ــت: فکر نمی ک ــار داش اظه
ــین  ــی ام )افش مقابل رفیق دوران ورزش
ــت،  ــی( قرار بگیرم در نیمه نخس پیروان

ــاهد نبودم  ــی از تیم خود ش بازی جالب
ــپولیس متحول  اما در نیمه دوم تیم پرس
ــد و چند فرصت گلزنی روی دروازه  ش
ــه آن 2 گل  ــف ایجاد کرد که نتیج حری
ــد. وی درباره داوری گفت: از داوری  ش
ــتم بی جهت به علی عسگر  راضی نیس
ــوت های  س و  داد  ــان  نش زرد  کارت 
ــرر ما و  ــود و هم به ض ــلیقه ای ب او س
ــود را به صدا  ــوت خ ــود ما س  هم به س

درآورد. 
وی در پایان تصریح کرد: تیم پرسپولیس 
ــری  ــت مربیگ ــه جه ک اول  از روز  را 
ــام قهرمانی  ــب دو ج ــرای کس ــدم ب آم
ــور ــگ برتر فوتبال و جام حذفی کش  لی

ــرمربی  ــی )س ــین پیروان ــته ام. افش بس
ــتیل آذین( نیز گفت: در نیمه نخست  اس
گلزنی  ــرای  ب ــی  فراوان ــای  موقعیت ه
ــتند از این  ــتیم که بازیکنانم نتوانس داش
ــتفاده را ببرند و  ــت اس ــا نهای فرصت ه
ــتن 6  ــه دوم به علت همراه نداش در نیم
ــدم مهدوی  مهره کلیدی خود، مجبور ش
ــدوم را از زمین  ــا و علی کریمی مص کی
ــم و به جای این بازیکنان از  بیرون بکش
ــتفاده کنم. پیروانی  دو بازیکن جوان اس
در مورد داوری تصریح کرد: به نظر من 
داوری به علت فشار زیاد مسابقه بد نبود 
و تیم داوری در این مسابقه کار خود را 

به طور مطلوب انجام داد. 

ذوب آهن هم چنان صدرنشين است

هفته سیزدهم جدال دشوار اصفهانی ها بود،

عیار فوتبال اصفهان بر تبريزی ها می چربد

زاينده رود
ــی  ــابقه هــای انتخاب مس
ــتی برای  ــی فوتبال دس تیم مل
ــان برگزار  ــن بار در اصفه اولی
ــابقه ها به منزله  ــد. این مس ش
ــه  ب ــی  انتخاب ــای  رقابت ه
ــابقه های  ــور اعزام به مس منظ
ــالن فوتبال دستی  جهانی در س
ــپاهان برگزار شد و در پایان   س
علی شهرستانی از گیالن، عماد عزیزی از اصفهان و رضا اخروی از 
 تهران به عناوین اول تا سوم دست پیدا کردند و به عضویت تیم ملی 

درآمدند.
ــتان های تهران،  ــکارانی از اس ــا، ورزش ــت ه ــن دوره از رقاب در ای
کردستان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، گیالن 
ــت که راهیابی  ــتند. نکته قابل توجه این اس ــان حضور داش و اصفه
عماد عزیزی از اصفهان به تیم ملی فوتبال دستی برای اولین بار رخ 
می دهد، هم چنین مسابقه های جهانی فوتبال دستی از پانزدهم دی 

ماه در فرانسه آغاز می شود.

شاگردان 
امير قلعه نويی که 

در هفته های نخست 
ليگ برتر نتوانستند 

نتيجه های قابل 
قبولی از خود ارائه 
کنند، اين روزها 

روی دور برد افتادند 
و با پيروزی مقابل 
تيم های مختلف 

يادآور فصل گذشته  
و شرايط مطلوب تيم 

اصفهانی در ليگ 
شده اند.

پژمان سلطانی
ــوالد ماهان  ــال ف ــئوالن تیم فوتس مس
ــید مهدی ابطحی،  ــس از برکناری س پ
وی  ــین  جانش را  ــی  افضل ــین   حس

کردند. 
ــته نیز تیم  ــین افضلی فصل گذش حس
ــان را در دو جبهه لیگ برتر  فوالد ماه
ــگاه های  ــور و جام باش ــال کش فوتس
ــال پس از  ــرد و امس ــیا قهرمان ک آس
ــند اصفهان سهمیه تیم  اینکه گیتی پس
ــال صدرای شیراز را اخذ کرد،  فوتس

ــی طاهری  ــه همراه عل ــی ب افضل
ــت و در  ــند پیوس به گیتی پس

ــه هفتم این تیم را  پایان هفت
ــاند  ــدر جدول رس به ص

ــا با ابطحی  و ماهانی ه
ــی  ــال و روز خوش  ح

نداشتند. 
ــم  تصمی ــی  افضل

فعالیتش  ــت  گرف
را با گیتی پسند 

قطع کند و به 
ــابق  س تیم 
د  ــو خـــ
بـازگشت. 
ن  ــا ه ما
ــه  هفت در 

ــم  ه د ز یا
ــا  ــت ب توانس

 7 ــــاب  حس
ملــی  یک  بر 
ی  ر ــا حفـــ

خوزستان را از پیش رو بردارد و جای 
ــود را در صدر جدول تثبیت کند با  خ
ــین افضلی گفتگویی انجام دادیم  حس
ــدگان را به این  ــما خوانن که توجه ش

مصاحبه جلب می کنیم:
 در مورد بازی با حفاری توضيح 

دهيد؟
ــازی خیلی خوب و جذابی از دو تیم  ب
به خصوص ماهان شاهد 

بودیم.
ــه  ــی ک ــدف های ه
ــتیم در  در نظر داش
ــن پیاده و نتیجه  زمی
با  امتیاز  آن کسب 3 

تفاضل گل 6 بود.
 از وقتی ش��ما به 
ماهان آمديد از نظر 
دفاع��ی خ��وب 
و  عم�����ل 
آمار گل 
خورده 
ي��ن  ا

تي��م 
پايي��ن آم��ده، علت 

چيست؟
ــوده که  ــف خدا ب لط
ــده.  ــده ش ــامل بن ش
ــدی ابطحی  ــید مه س
ــای  ــم زحمت ه ــن تی ــرای ای ب
فراوانی کشیده است زمانی که جای 
ــز خود را روی  ــن مربی آمدم تمرک ای
ــتم به علت اینکه با داشتن  دفاع گذاش
ــان بزرگی در تیم موقعیت های  بازیکن

ــود و می توان به  فراوانی ایجاد می ش
گل رسید.

 اما به عقیده من باید اول گل دریافت 
ــر گلزنی  ــس از آن به فک ــم و پ نکنی

باشیم.
 حس��ين شمس س��رمربی تيم 
ملی فوتس��ال به عنوان مش��اور 
فن��ی ب��ه ماه��ان اضاف��ه ش��ده 

است؟
ــمس یکی از بهترین مربیان فوتسال  ش
ــت. با او در ارتباط هستم و  جهان اس
بعضی مواقع از او مشاوره می گیرم اما 
او مشاور فنی ماهان نیست و این خبر 

را تکذیب می کنم.
 درب��اره قهرمان��ی ماه��ان در 
لي��گ برتر س��ال گذش��ته و جام 
صحب��ت  آس��يا  باش��گاه ه����ای 
کني��د بعضی ه��ا قهرمانی ه��ای 
تيم تان در فصل گذش��ته را به 
 نام ش��مس ثبت کردند نظر شما 

چيست؟ 
ــامل تیم  ــود که ش ــف خدا ب فقط لط
ماهان شد و من در این قهرمانی نقشم 
ــا صالبت و  ــود و بچه ها ب کمرنگ ب
ــن عناوین را به  ــای جانانه ای بازی ه
ــرمربی تیم ملی  ــد و س ــت آوردن دس
هم در قهرمانی جام باشگاه های آسیا 
ــهیم بود. ناگفته نماند حسین شمس  س
ــم تزریق  ــود را به تی ــای خ  تجربه ه

کرد.
 در هفت��ه دوازدهم ليگ برتر 
کش��ور با آرش بتن قزوين بازی 
داريد، اي��ن مس��ابقه را چگونه 

ارزيابی می کنيد؟
ــت که  آرش بتن یکی از تیم هایی اس
ــر صعود کرده و به  ــال به لیگ برت امس
ــزد بازیکنان  ــه در ن ــت عدم تجرب عل
ــت و پا  ــر جدول دس ــش در قع  جوان

می زند. 
ــان  ــوی ماه ــه جل ــی ک ــر تیم ــا ه  ام
صف آرایی می کند با انگیزه مضاعفی 
ــود و این کار  ــن حاضر می ش در زمی
ــکل خواهد  ــدودی کار ما را مش تا ح
ــابقه  ــرد اما به یاری خداوند این مس ک
ــر خواهیم  ــت س ــروزی پش ــا پی  را ب

گذاشت.
 ماه��ان قهرمان نيم فصل اول 

خواهد شد؟
ــتراحت  ــا در هفته آخر نیم فصل اس م
ــای  بازی ه ــر  منتظ ــد  بای و  ــم  داری
ــه عقیده  ــیم ولی ب ــر تیم ها باش دیگ
ــت  ــی در نیم فصل نخس ــن قهرمان م
در  ــود  ب ــد  نخواه ــترس  دس از  دور 
ــل جامی  ــان نیم فص ــه قهرم  ضمن ب

نمی دهند.
مان��ده  اگ��ر حرف��ی  آخ��ر  در   

بفرماييد.
ــما اصحاب  ــدارم اما از ش ــی ن صحبت
ــان فعالیت دارید  ــانه که در اصفه رس
خواستارم تیم های اصفهانی را حمایت 
ــد و در اینجا از هواداران تیم فوالد  کنی
ماهان تشکر می کنم که این تیم را در 
ــا نمی گذارند  ــای خانگی تنه بازی ه
ــتیاق خاصی به سالن  ــور و اش و با ش
ــویق قرار   می آیند و ماهان را مورد تش

می دهند.
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امام صادق)ع(:
 کسی که 
ستمی کند به سبب آن ستم، 
 در جانش يا 
 مالش يا فرزندانش 
به گرفتاری می ا فتد.

ــر پایه زندگی  ــینمایی ب تولید آثار س
ــی  ــخصیت های دین ــران و ش  پیامب
ــینمای جهان رایج  ــال هاست که در س س
ــی را در نیم  ــوده و نمونه های گوناگون ب
ــاهد بوده ایم. به گزارش  ــته ش قرن گذش
ایرنا، سینمای ایران نیز در این باب آثاری 
را تولید کرده که از جمله آنها می توان به 
ــه  ــرج ال ــاخته ف ــر )ع(« س ــوب پیامب »ای
ــه  ــدس )س(« ب ــم مق ــور و »مری سلحش
ــهریار بحرانی اشاره کرد. اما  کارگردانی ش
ــین از نظر  ــک از نمونه های پیش ــچ ی هی
ــطح  ــی و بصری در س ــای صوت جلوه ه
ــل هزینه  ــتند و در اص ــی قرار نداش باالی
ــان در نظر گرفته  ــرای تولیدش ــی ب چندان
ــود  ــا وج ــن رو، ب ــه همی ــود. ب ــده ب نش
ــتند  ــان نتوانس ــتانی ش ــای داس  ارزش ه
ــورد توجه عموم قرار  ــان که باید م آن چن
گرفته، تأثیرگذار جلوه کنند. حال با فیلمی 
ــه از جنبه فنی کیفیت  ــتیم ک رو به رو هس
بسیار باالیی دارد و به هیچوجه قابل قیاس 
ــینمای ایران  ــین س با تولیدهای دینی پیش

نبوده است. 
»ملک سلیمان« که بر اساس زندگی حضرت 
سلیمان )ع( ساخته شده، روح تازه ای به 
کشورمان  در  سینمایی  گونه  این  کالبد 
عام  تماشاگران  از مدت ها  دمیده و پس 
را به سالن های سینما کشانده است. این 
روایت قرآنی که تفاوت های عمده ای با 
روایت توراتی آن دارد )برای مثال به فیلم 
هالیوودی سلیمان و ملکه سبا نگاه کنید(، 
از چند منظر دارای اهمیت است؛ نخست 
مفاهیم غنی پنهان در داستان که می تواند 
در هر برهه ای از تاریخ عبرت آموز باشد 
نهایت  در  که  برخی  خواری  ربا  )مثال: 
می شود(.  منتهی  شهر  به  اجنه  حمله  به 
دیگری تکنیک های سینمایی و جلوه های 
مفاهیم  تأثیرگذاری  که  بصری  و  صوتی 
یادشده را دو چندان کرده است. بحرانی 
را  خوبی  متریال  فیلم  این  ساخت  برای 
جذاب  بسیار  داستان  و  داشته  اختیار  در 
نبی )ع(  نشیب سلیمان  پرفراز و  زندگی 

عرصه را برای بلندپروازی های وی فراهم 
باالی  بودجه  است.  کرده 
که  فیلم  به  یافته  اختصاص 
به نتیجه آبرومندی هم ختم 
را  فیلم  تکنیکی  غنای  شده، 
تماشاگر  و  برده  باال  بسیار 
ترفندهای  اینگونه  با  آشنا 
تکنیکال را به سوی خویش 
به عنوان  جذب کرده است. 
جذاب  سکانس  به  نمونه 
حمله اجنه به شهر و تسخیر 
که  کنیم  مي  اشاره  انسان ها 
متوسط  فیلم های  رده  در 
تخیلی هالیوود قرار می گیرد 
و یا جنگ سلیمان با آدم های 
مسخ شده در ساحل رودخانه 
که بسیار خوب از کار درآمده 

است. 
در واقع فیلم از این نظر لطمه 
نخورده، بلکه حفره هایی در 

فیلمنامه اش داشته که جلوی ارتقای کیفی 

است.  کرده  را سد  بهترین سطح  تا  فیلم 
حضرت  کاراکتر  از  گذشته 
شخصیت ها  دیگر  سلیمان، 
پرداخت  باید  که  چنان  آن 
نشده اند که از جمله می توان 
)برادران  آبشالوم  به آدونیا و 
قطب  در  آصف  و  سلیمان( 
مثبت و یازار )کاهن یهود( در 
قطب منفی اشاره کرد که در 
به دوش کشیدن بار درام فیلم 
ناموفق بوده اند. در واقع جای 
خالی شخصیت پردازی )البته 
به جز سلیمان( به طور کامل 
تماشاگر  و  خورده  به چشم 
جنگ های  شاهد  بیشتر 
است  و...  اجنه  با  سلیمان 
شروع  دیگر.  بحث های  تا 
رویایی فیلم که با فضایی آرام 
است  همراه  گونه  بهشت  و 
در کنار سیاهی جادوگری به 
نام عارا؛ کنتراست جالبی را ایجاد کرده و 

تماشاگر را آماده نبردی سنگین میان خیر 
و شر می سازد. اما در فاصله این بخش تا 
حمله اجنه به اورشلیم، حفره های داستانی 
آشنایی  جلوی  که  دارد  وجود  فراوانی 
مرکزی  کاراکترهای  با  تماشاگر  عمیق تر 
فیلم را می گیرد. همین امر به کیفیت اثر 
زحمات  از  بسیاری  و  کرده  وارد  خدشه 
است.  نموده  رنگ  کم  را  آن  فنی  گروه 
»ملک  کننده  تهیه  و  کارگردان  واقع  در 
تکنیکال  وجه  جذب  قدری  به  سلیمان« 
فیلمشان شده اند که رکن اصلی آن یعنی 
فیلمنامه را تا حدودی فراموش کرده و آن 
را در سایه قرار داده اند! با این حال نمی 
توان چندان به آنها خرده گرفت، چرا که 
پس از سال ها، عرصه برای تولید فیلمی 
و  تصویری  جلوه های  به  متکی  و  فاخر 
بصری باز شده بود. انتخاب بازیگران فیلم 
هم چندان مناسب نبوده که از مهم ترینشان 

می توان به امین زندگانی اشاره کرد. 
وی که کارهای تلویزیونی قابل دفاعی را 
بازیگری  اصل  در  دارد،  کارنامه خود  در 
پرده  روی  و  نبوده  سینما  برای  مناسب 
در  معروف  بازیگر  یک  از  اثری  نقره ای 
او دیده نمی شود. کاراکتر خاص سلیمان 
می طلبیده  را  تری  صالبت  با  چهره 
به  را  تماشاگر  اش  قهرمانانه  وجوه   که 
هـــم ذات پنداری با خـــود وا دارد که 
زندگانی در این مورد چندان موفق نبوده 
بازی  به  است  کافی  نمونه  )برای  است 
فریبرز عرب نیا در نقش مختار به عنوان 
سمپاتیک  و  داشتنی  دوست  قهرمان  یک 
نگاه کرد و آن را با بازی زندگانی در نقش 

سلیمان نبی مقایسه کنید(. 
با همه اینها، ملک سلیمان اثر قابل دفاعی 
است که نقاط قوت بسیاری به خصوص 
در زمینه های فنی داشته و نشان می دهد 
آثاری  تولید  قابلیت  ایران  سینمای  که 
پرخرج و جذاب را با مشارکت نیروهای 
غیرایرانی دارد، مشروط بر آنکه فیلمنامه 
جدی  این ها  از  بیش  را  پردازی  درام  و 

بگیرد. 

ملك سلیمان، فیلمي قابل دفاع که مي توانست 
بهتر از اينها باشد 

»سعید صرافی زاده« نویسنده ایرانی تبار ساکن 
نیویورک امریکا، یکی از 10 نویسنده نوظهوری 
است که جایزه معتبر ادبی »ویتینگ« را که 50 
ــت آورد.  ــت، به دس ــزار دالر ارزش آن اس ه
صرافی زاده پس از بردن این جایزه گفت:  بردن 
ــیار خوبی است، چون با  این جایزه اتفاق بس
ــه برای مدتی بر روی  پول آن می توانم آزادان
ــندگی تمرکز کنم و دیگر مجبور نیستم  نویس

برگردم و برای »مارتا استیوارت« کار کنم! 
ــت گازت، این  ــزارش ایلنا به نقل از پس به گ
ــال در زمینه  ــنده محلی مدت هشت س نویس
ــش  گرافیک کار کرده تا این که کتاب پر فروش
به نام »تا وقتی که اسکیت بورد ها مجانی شوند« 
ــد و در پی آن از  ــط نشر »دایال« منتشر ش توس
پیتسبورگ به نیویورک نقل مکان کرد. مادر آقای 
صرافی زاده از اعضای متعهد حزب »سوسیال« 
و کارمند بخش اداری دانشگاه کارنگی ملون بود 
که سعی داشت پسر خود را طبق دیدگاه های 
حزب سوسیال بزرگ کند. به گفته صرافی زاده، 
ــکیت بورد ها در خارج از امریکا نیز  کتاب اس
فروش خوبی داشته است. او گفت: این کتاب 
در ایتالیا فروش خیلی بیشتری داشت. به نظرم 
خیلی از ایتالیایی ها با حس نوستالژی و حسرت 
از کمونیسم یاد می کنند. فکر کنم خارجی ها 
ایده »آمریکایی های کمونیست« را خیلی دوست 
داشته باشند. صرافی زاد گفت که در حال حاضر 
ــتن مطالب غیر داستانی را متوقف کرده و  نوش
ــتان رو آورده است. وی در ماه  ــتن داس به نوش
مارس گذشته یک داستان کوتاه به نام »اشتها« در 
 مجله نیویورکر به چاپ رساند. »الیف باتومن« و 
ــر جایزه ویتینگ  ــچ« دو برنده دیگ »ای می ای
ــد. »مایکل دالی«،  ــتانی بودن در بخش غیر داس
ــا پیله«  ــپ«، و »لیدی ــاووت الپچاروئنس »رات
ــز بخش  ــد که جوای ــنده ای بودن ــه نویس س
ــتانی را از آن خود کردند. »مت دونووان«،   داس
ــون« برنده  ــپرینگر« و »ال. بی. تامپس »جین اس
ــدند و »دیوید عجمی« هم در  ــعر ش بخش ش

بخش نمایشنامه نویسی برنده شد. 
ــگ« جوایز ویتینگ را  »بنیاد خانم گایلز ویتین
ــال 1985 به وجود آمد، به نویسندگان  که از س
اهدا می کند. جاناتان فرنزن، مایکل کانینگهام و 
جوستین کرونین از برندگان سال های قبل این 

جایزه هستند. 

نویسنده ایرانی تبار 
برنده جایزه 

»ویتینگ« شد 

روزی بود...

ــم »کوروش« که  ــی معلم درباره  فیل عل
پیش از این از ساخت آن خبر داده بود، 
ــه اعالم کردم، کاری  گفت: پروژه ای ک
ــته و دو ماهه  ــت که یک ماهه نوش نیس
ــر بخواهد این  ــود و اگ فیلمبرداری ش
ــورت پذیرد، حاصل  ــاق اینگونه ص اتف
ــرم بوده  ــه مدنظ ــت ک ــی نیس  آن فیلم

است. 
علی معلم )تهیه کننده سینما( در گفتگو 
ــاخت فیلم سینمایی  با ایسنا، درباره  س
»کوروش« و اعالم آمادگی و اظهارنظر 
ــینماگران درباره  این فیلم با  برخی از س
ــه داد: »کوروش«  ــن مطلب ادام بیان ای

یک پروژه  عظیم است.
 این کار یک زمان مطالعاتی یک سال و 
ــه نیاز دارد که در این بین باید روی  نیم
ــرمایه گذاری  آن خوب فکر و جذب س
ــم برابر با  ــاید بودجه  این فیل ــود. ش ش
ــینمای ایران  ــال کل س ــه  یک س بودج
ــد، بنابراین به هیچوجه قرار نیست  باش
ــول صرف داخلی  ــه عنوان یک محص ب

ساخته شود. 
برنامه ریزی های ما برای نمایش جهانی 
ــازده اقتصادی نیز  ــت که به نظرم ب اس
ــاب بازیگران اصلی این  دارد. وی انتخ
ــه های بین المللی  فیلم را از بین هنرپیش
دانست و افزود: فیلمی که مدنظر داریم 
ــه البته ایران  ــت ک یک فیلم جهانی اس

ــناخته  ــازنده  آن ش ــه عنوان مبدأ و س ب
ــه طور حتم  ــود. به عنوان مثال ب می ش
ــی آن باید از  ــه  اصل ــه هنرپیش دو یا س
هنرپیشه های بین المللی انتخاب شوند و 
فیلمبرداری آن به شکل فیلمبرداری های 
برجسته  جهانی کار شود و سایر موردها 
ــکل باشد. ممکن است  نیز به همین ش

ــه خوب  ــه هنرپیش ــده ای بگویند ک ع
ــاد داریم. این  ــه ای در ایران زی و حرف
ــت، اما هر مقدار هم  مسأله درست اس
ــه  حرفه ای ایرانی استفاده  که ما هنرپیش
ــای جغرافیایی  ــل مرزه ــم که داخ کنی
ــند، نمی تواند به  ــره باش ــان چه خودم
ــود، پس  ــی وارد بازار جهانی ش راحت
ــبب می شود که  اقتضاء بازار جهانی س
 به سمت استفاده از هنرپیشه  بین المللی 

برویم.

علي معلم: 
برنامه ريزي ما براي فيلم »کوروش« 

جهاني است

یاد یاران یاد باد

جهاد خدمت رسانی، حک کردن فرهنگ کار و تالش در بطن جامعه 

سیری در عملكردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان، »احیای بزرگ ترين میدان تاريخی« )قسمت دهم(
زاينده رود

نمایشگاه بزرگ جهاد خدمت رسانی  امسال  ابتدای مهرماه  از 
به روی  اخیر شهرداری  بر عملکرد ممتاز سال های  زیبا  پنجره ای 
چشمان  که  اندازی  چشم  کرد،  باز  اصفهانی  همشهریان  دیدگان 
بسیاری از بازدیدکنندگان شهرهای دیگر را نیز خیره نمود و باعث 
الگوپذیری  و  بررسی  برای  کشور  از سراسر  مدیران شهری  تا  شد 
از این خدمات به اصفهان سفر کنند و تا مدت ها طلیعه این سفر 
پربها را در خاطر داشته باشند. نمایشگاه جهاد خدمت رسانی نه تنها 
به عنوان آوردگاه نمایش دستاوردها و خدمات شهرداری اصفهان، 
بلکه به عنوان یک مرکز آموزشی و فرهنگی، توانست الگوهای قابل 
قبولی را در خصوص مدیریت شهری، عمران و آبادانی، نوسازی و 
و  ایرانی  معماری  تعریف  با  شهرسازی  بزرگ  عملیات های  انجام 
اسالمی و حفظ این هویت ارائه نماید و در کنار این فعالیت ها با 
برنامه های  بازدید عمومی شهروندان،  باالی  از ظرفیت  بهره گیری 
بی نظیر و کاملی را از قبیل ایجاد تورهای بازدید از نمایشگاه، ایجاد 
برگزاری همایش  بازی کودکان،  ترافیک کودکان و مجموعه  پارک 
فرهنگ شهروندی، برگزاری همایش شهروند الکترونیک، برگزاری 
کارگاه های آموزشی و برنامه های شهروندی، برگزاری سخنرانی ها 
کودکان،  برای  پانتومیم  و  طنز  نمایش های  مذهبی،  اعیاد  جشن  و 
مانور اطفاء حریق و برگزاری برنامه های حماسی، ورزش باستانی 
و  مطلوب  امکانات  از  گیری  بهره  به  و  گرفته  نظر  در  را  ایروبیک 
استادان مطرح به بهترین شکل شهروندان را مورد بهره گیری کامل از 
نمایشگاه قرار دهد. در این نوشتار به ابعاد کامل پروژه احیای میدان 

تاریخی امام علی خواهیم پرداخت.
نماد مديريت صحيح  با  تاريخی  ترين ميدان  بزرگ  احيای 

شهری
در  اصفهان  شهرداری  دستاوردهای  ترین  بزرگ  از  یکی  شک  بی 
در  انجام جراحی عظیم  و  امام علی  میدان  احیای  عملکرد عمرانی 
قلب بافت های فرسوده برای ایجاد تپش جدید در قلب شهر تاریخی 
اصفهان است. پروژه ای که آن قدر سخت می نمود که بسیاری از 
کارشناسان گفته بودند شهرداری در این پروژه فرو خواهد رفت! ولی 
دفاع  و عملیاتی هشت سال  اعتقادی  مدیریت  بر  توکل  و  ایمان  با 
مقدس و در پناه خدمت خالصانه مدیران شهری اصفهان، فاز اول این 
پروژه هم زمان با عید سعید فطر به بهره برداری رسید. مجموعه میدان 
کهنه و مسجد جامع و بناهای ارزشمند تاریخی از قرن 5 و 6 هجری 
قمری از دوره سلجوقی همراه با آثار بی نظیر دیگر، تحرک خود را 
از دست داده بود و در آهنگ نابه سامانی و ناهماهنگی سازه های 
فرسوده مدفون شده بود. احداث خیابان های جدید و رواج دست 
فروشی فضای نا مطلوبی را به این منطقه تاریخی داده بود و انبارهای 
بی هویت و واحدهای تجاری ناکارا تمامی این محدوده را پر کرده 
فروشان ورودی های  بار  تره  کنارش  در  و  فروشان  کهنه  بازار  بود 
بازارهای قدیمی را مسدود کرده و صدها مشکل دیگر در این قطب 

ارزشمند تاریخی – اقتصادی به وجود آورده بود.
هدف های کلی بازسازی و نوسازی ميدان امام علی 

به وسیله  امام علی  تاریخی و فرهنگی میدان  بازگردانی هویت   
تکمیل و احیای آن

 نوسازی و بهسازی مرکزهای مسکونی محله های پیرامون و رفع 
نیازهای تأسیساتی و خدماتی 

 ایجاد بسترهای مناسب جهت رشد اقتصادی الزم به نحوی که 
منافع حاصل از این رشد ضامن شکوفایی کل منطقه و محور تاریخی 

باشد
اقتصادی در جهت کاربری های  ایجاد نظم و آرایش شهری و   
موجود و مشاغل مختلف در راستای کاهش تداخل و مزاحمت های 

گوناگون
بنابر مطالعه های انجام شده و با توجه به جلسه های کارشناسی و 
عبور  گزینه  اصفهان  مجموعه شهرداری  گیری،  تصمیم  و  مدیریتی 
و مرور در سطح زیرین را در دستور کار قرار داد و جمع بندی ها 
زیرگذرهای  نام  به  پروژه ای  ایجاد  در  شهرداری  تالش  به  منجر 
چهار  ایجاد  صورت  به  میدان  کلی  طرح  و  شد  علی  امام  میدان 
مجموعه  اصلی، جلوخان مسجد جامع،  میدان  اصلی شامل  فضای 
پیرامون میدان برنامه ریزی   زیرگذرها، پارکینگ و قطعات بالفصل 

شد.
مشخصات عمومی فاز اول پروژه )زيرگذرها(

حوزه  گری  مجری  و  اصفهان  شهرداری  کارفرمایی  به  پروژه  این 

مالی  )اداری  حوزه  این  منابع  تأمین  با  و  شهری  عمران  معاونت 
شهرداری( و با راهبری میراثی و معماری، سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان و شرکت احیای میدان امام علی با تعیین مشاور و 
دستگاه نظارتی و انجام مطالعه های ترافیکی آغاز شد و آزادسازی 
آن به شهرداری منطقه 3 سپرده شد. مدت تعیین شده 18 ماه بود که 
به یاری خداوند پروژه در 14 ماه اتمام یافت و هزینه اجرای آن بالغ 
بر 180/000/000/000 ریال و هزینه آزادسازی فاز اول در محدوده 
به  جا  برای  چنین  هم  است.  بوده   400/000/000/000 زیرگذرها 

جایی تأسیسات بالغ بر 50/000/000/000 ریال هزینه شده است.
معرفی طرح مجموعه زيرگذرها و پارکينگ فاز اول ميدان 

امام علی 
شرقی  جهت  در  ولیعصر   – عبدالرزاق  محور  احداث  اگرچه 
منظور  به  جنوبی(  )شمالی  هاتف   – مجلسی  محور  و  غربی   –
واقع  به  اما  گرفت،  سواره صورت  مرور  و  عبور  مشکل های  رفع 
برای  که  شد  کهنه  میدان  محدوده  بافت  گسیختگی  هم  از  باعث 
امام علی سعی شده  این مشکل شهری در زیرگذرهای میدان  رفع 
زیرزمین،  از  گذر  با  و  شود  کاسته  به شدت  منفی  تأثیر  این  است 
محوطه  و  پارکینگ  ایجاد  با  و  شود  انجام  پیاده  عبور  امنیت 
در  و  ایجاد شود  آرام  و  ترافیکی  آلودگی  بدون   باراندازی، محیطی 
مراحل بندی میدان اصلی و بافت تجاری آن شکل گیرد و در انتها 
 محوطه جلوخان مسجد جامع نیز به تأسیسات کارآمد میدان اضافه 

شود.

اول  فاز  در  علی  امام  ميدان  احيای  فنی  مشخصات 
)زيرگذرها(

در محور عالمه مجلسی 184 متر طول و 14 متر عرض در فضای 
روباز و 222 متر طول و 14 متر عرض در فضای مسقف زیرگذر 
در نظر گرفته شده است. در محور خیابان هاتف 167 متر طول و 
14 متر عرض در فضای رو باز و 61 متر طول و 14 متر عرض در 
فضای مسقف زیرگذر امتداد می یابد در محور عبدالرزاق 197 متر 
طول و 16/75 متر عرض در محیط روباز و دو الین )80×16/76( و 
)180×27( متری در محور ولیعصر نیز 195 متر طول و 16/7 عرض 
در فضای روباز و 31 متر طول با 16/7 عرض در فضای مسقف در 

نظر گرفته شده است.
پارکينگ های زير سقفی پروژه:

 پارکینگ دو طبقه زیر عبدالرزاق )جنوب خیابان( با مساحت مفید 
هر طبقه 10700 مترمربع

با  خیابان(  )شمال  عبدالرزاق  خیابان  زیر  طبقه  یک  پارکینگ   
مساحت مفید 4440 مترمربع

 پارک سوار ابتدای مجلسی با 2 هزار متر فضای مفید
کل این پروژه تشریح شده با میزان 228840 مترمکعب خاک برداری 
و 19711 متر طول حفاری شمع ها و ستون ها با 1401 عدد شمع 
و 23000 مترمربع مساحت پل سازی و 6724 تن آرماتور مصرفی 
همراه 40535  به  بتونی  پیش ساخته  سازه های  مترمربع  و 10360 
آسفالت  و  مترمکعب  زیرسازی 29190  و  مصرفی  بتون  مترمکعب 

29640 مترمربع همراه بوده است.
مشکل ها و معارضات پروژه

عالوه بر مشکل های موجود در خصوص آزادسازی بافت تجاری و 
مسکونی موجود و نیز حجم تردد زیاد در محدوده پروژه، جا به جایی 
و رفع معارضات تأسیساتی پروژه سبب ایجاد مشکل های جدیدی 

می شد که در این راستا معارضات زیر وجود داشت.
 در تأسیسات آب در 7 خیابان و میدان قیام وجود لوله های چدنی 
160 متری تا 470 متری در مجموع به طول 2190 متر و قطر 250 
منطقه  برای آب شرب  دوباره  و  باید جمع شده  میلیمتری  تا 500 

احداث می شد.
تا 1200  لوله های 400  باید  متر،  به طول 2 هزار   در فاضالب 

میلیمتری انتقال می یافت.
 در گاز به طول 1670 متر، لوله های 4 و 6 اینچی مانیسمان باید 

در 6 خیابان جابه جا مي شد.
 در برق، کابل های فشار قوی و ضعیف از 5 خیابان و به طول 

1960 متر در سه رشته باید تغییر مسیر و انتقال می یافت.
و سرانجام در مخابرات کابل های زیرزمینی و هوایی به طول 1510 متر 
بدون قطعی طوالنی تلفن باید جا به جا می شد که همگی این مشکل ها 
و معارضات با همت مضاعف و مهندسی مدرن مدیریت شهری اصفهان 

حاصل و فاز اول میدان امام علی با موفقیت افتتاح شد.

»ملک سليمان« که 
بر اساس زندگی 

حضرت سليمان )ع( 
ساخته شده، روح 

تازه ای به کالبد اين 
گونه سينمايی در 
کشورمان دميده 
و پس از مدت ها 
تماشاگران عام را 

به سالن های سينما 
کشانده است.
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