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در شورای اداری استان اصفهان 
اعطا شد

تقدیر استاندار اصفهان از مدیرکل 
زندانهای استان اصفهان

در جلسه ش��ورای اداری استان از 
مدی��رکل زندانهای اس��تان اصفهان به 
مناس��بت ترویج و توسعه فرهنگ نماز 

تقدیر شد.
در این جلسه که با حضور مدیران 
دستگاه ها برگزار شد استاندار اصفهان 

ضمن تأکید بر اهمیت نقش نماز در انسان سازی و هدفمند کردن جامعه به 
سوی تعالی و رستگاری از دستگاههای برتر در خصوص ترویج و توسعه 

فرهنگ نماز تقدیر به عمل آمد . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

نماینده مجلس:
 وزارت نیرو برای آبگیری سد 

کارون چهار به تعهدات خود عمل کند
نماین��ده م��ردم اردل، فارس��ان، 
کوهرنگ و کیار در مجلس ش��ورای 
اس��امی گف��ت: وزارت نی��رو برای 
آبگیری س��د کارون چهار به تعهدات 
خود عم��ل کند. ن��وراهلل حیدری در 

گفتگو با ایرنا افزود. . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

پیوند هنر و ارزشهای اسالمی و 
والیت در آثار خوشنویس زواره ای

به مناس��بت ماه محرم ماه پیروزی 
خون بر شمشیر، نمایش��گاهی از آثار 
خوشنویس��ی اس��تاد عباس معمارزاده 
زواره در خان��ه قدیم��ی چهارصفه ای 
پدری اش در محله پامنار زواره برپا شده 

است . . .                                          فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

پیروزی پس از ناکامی های قطر
راهیابی ایران به جام 

ملت های آسیا  
دیدار تیم هاي ایران و سنگاپور در چارچوب 
مسابقات انتخابي جام ملت هاي آسیا از ساعت 15 
دی��روز به وقت ایران در ورزش��گاه ملي واقع در 
منطقه بیش��ان برگزار شد. این دیدار با برتري 3 بر 

یك به سود ایران به پایان رسید . . .

          ورزشی / ادامه در  صفحه   

ازدواج های اینترنتی 
رو به افزایش است

اینترنت وارد خانه ایرانی ها شده است. امروزه 
حت��ی اگر به خانه های طبقه متوس��ط کش��ور هم 
وارد شوید کامپیوتر بخش��ی از لوازم خانه است. 
وس��یله ای که در دهه گذشته هنوز کاالی لوکسی 
به ش��مار می رف��ت امروز دیگر عض��وی از خانه 

است . . .

            جامعه / ادامه در  صفحه   

شهرداری اصفهان برای 
تهیه طرح تفصیلی شهر 
35 میلیارد ریال هزینه 

کرده است
سرپرس��ت معاونت شهرس��ازی و معماری 
ش��هرداری اصفه��ان گفت: ش��هرداری اصفهان 
ب��رای تهیه طرح های تفصیلی این ش��هر بالغ بر 

35 میلیارد ریال هزینه کرده اس��ت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری اصفهان، 

مس��عود نریمانی اظهار داش��ت . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

صفـحه صفـحه

رئیس  جمه��ور کش��ورمان پس از 
افتت��اح خط لول��ه دوم انتق��ال گاز 
ترکمنستان به ایران اظهار داشت:  با 
افتتاح این خط مسیر برای معادالت 
جدید انرژی در منطقه و دنیا هموار 

می شود.
 محمود احمدی نژاد پس از مراسم 
افتتاح خط دوم لوله گاز ترکمنستان 
به ای��ران در گفتگو با واحد مرکزی 
خب��ر گف��ت: افتتاح ای��ن خط کار 

بزرگ و مهمی بود که با کمك فنی 
جمهوری اسامی ایران و مشارکت 
ترکمنستان به س��رعت احداث شد 
ک��ه در وهل��ه اول ب��ه ش��بکه گاز 
خراسان و درآینده نزدیك به شبکه 

عمومی کشور متصل خواهد شد.
رئی��س جمهور اح��داث خط آهن 
ترکمنس��تان، ایران و قزاقس��تان را 
تحولی در معادالت اقتصادی منطقه 
دانست و اظهار داشت: احداث این 
خط مسیر شمال به جنوب کشور را 

دچار تغییرات اساسی خواهد کرد.
آقای احمدی نژاد با اش��اره به اینکه 
رواب��ط جمهوری اس��امی ایران و 
ترکمنستان کامًا دوستانه و متعالی 
اس��ت، گفت: روابط دو کش��ور به 
لح��اظ فرهنگی و اعتق��ادی عمیق 
ب��وده و ویژگی همس��ایگی بر این 

عمق افزوده است.
رئیس جمهور با بی��ان اینکه حجم 
معامات ای��ران با ترکمنس��تان در 
سال گذش��ته میادی نزدیك به سه 
میلی��ارد دالر رس��ید، تصریح کرد: 
امیدواریم ب��ا ظرفیت ها و امکانات 
موج��ود بتوانی��م ظرف پنج س��ال 
آینده حجم معامات خود را به 10 

میلیارد دالر برسانیم. 

وزارت اطالعات اعالم کرد:
اسامی 60 بنیاد و مؤسسه مرتبط با 
جنگ نرم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی  تأمین نیرو
شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد مجوز شماره 87/755 مورخ 87/12/3 شورای محترم اسالمی 
ــانی مورد نیاز در امور اداری، فضای سبز و خدمات  ــودرجان جهت تأمین نیروی انس ــهر کلیشاد و س ش
ــتعالم بهاء اقدام و با  ــر 1/200/000/000 ریال از طریق اس ــال 89 با اعتباری بالغ ب ــهری برای س ش

پیمانکار واجد شرایط انعقاد قرارداد می نماید. 
1 – پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت مشخصات و توضیحات بیشتر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 

مورخ 88/10/27 به شهرداری کلیشاد و سودرجان مراجعه نمایند.
ــاب 90003  ــد کل اعتبار را به صورت وجه نقد به حس ــدگان باید معادل پنج درص ــنهاد دهن 2 – پیش
شهرداری نزد بانک ملی شعبه کلیشاد و سودرجان واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد 

خود نمایند. در صورت ارائه چک یا سفته پیشنهادات آنها مورد بررسی قرار نمی گیرد.
3 – پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 88/10/29 در دو پاکت 
ــکار و پاکت ب محتوی برگ  ــتعالم و ضمانتنامه پیمان ــده )پاکت الف محتوی برگ اس ــر ش الک  و مه
ــته و زیر آن مهر و امضا شده باشد( را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و  ــنهاد قیمت که به حروف نوش پیش

رسید دریافت دارند.
تلفن تماس 0312-3184023-4 

اکبر امینیان پور - شهردار کلیشاد  و سودرجان         

معادالت جدید انرژی با انتقال گاز ترکمنستان به ایران

رنا
: ای

س 
عک

پایان امسال

گشایش بزرگراه 2 طبقه اصفهان  
بزرگراه 2 طبقه شهر اصفهان در خیابان 11 کیلومتری 

امام خمینی )ره( تا پایان امسال راه اندازی می شود.
به گ��زارش واحد مرکزی خبر، ش��هردار اصفهان با 
بیان اینکه این طرح س��ه مرحله ای از سال 86 آغاز شده 
اس��ت، گفت: س��اخت این بزرگراه تاکن��ون 90 درصد 

پیشرفت داشته است.
سید مرتضی سقائیان نژاد هزینه ساخت این بزرگراه را 
600 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: با ساخت این بزرگراه 
پنج ه��زار و 200 مترمربعی در ارتف��اع 6 متری خیابان، 
گ��ره کور ترافیکی ورودی اصفهان پس از 40 س��ال باز 

می شود.
وی با اش��اره به اینکه به علت وجود تأسیس��ات اصلی 
ش��هر در خیابان امام خمینی )ره(، کارشناس��ان سه دهه 
چگونگی طرح ساخت بزرگراه را در این خیابان بررسی 
کردن��د، گفت: این بزرگراه با حدود 2 هزار میلیارد ریال 
صرف��ه جویی اقتصادی، 2 س��ال زودتر از موعد به بهره 

برداری می رسد.
کارشناس ارشد ترافیك شهرداری اصفهان هم گفت: 
کاهش 50 درصدی ترافیك مهمترین ویژگی ساخت این 

بزرگراه است.

مرضیه فراس��ت اف��زود: روزانه 100 هزار دس��تگاه 
خودرو از اس��تان های مرکزی و شمالی کشور به مقصد 
جن��وب و بالعک��س از خیاب��ان امام خمین��ی )ره( تردد 

می کنند.
وی گف��ت: کاهش 35 درصدی مصرف س��وخت، 
افزایش 20 درصدی سرعت و کاهش 60 درصدی زمان 
عبور وس��ایل نقلیه از دیگر مزایای ساخت بزرگراه امام 
خمینی )ره( اس��ت. فراست افزود: از سال آینده خطوط 
اتوبوس های پرسرعت هم در مسیر زیر این بزرگراه راه 

اندازی می شود. 

منا
: ای

س
عک

رئیس کمیسیون ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها:
 الیحه هدفمندکردن یارانه ها بسیار شفاف 
شده است

رئیس سازمان خصوصی سازی:
پایان دی؛ پرداخت سود سهام عدالت به 
بازنشستگان



سراسری

وزرای منتخب دولت در شورای عالی اداری تعیین شدند

افزایش ظرفیت انتقال گاز ایران

پایان دی؛ پرداخت سود سهام عدالت به بازنشستگان

چه خبر از پایتختایرانجهان نما
فرماندار ری: 

سازمانهای مردم نهاد 
دولت را برای رسیدن به 

اهدافش کمک کنند
فرمان��دار شهرس��تان ری گف��ت: س��ازمانهای 
مردم نهاد دولت را در راه رسیدن به اهدافش که همان 

خدمتگزاری و مهرورزی است، یاری کنند.
به گزارش ایرنا، علیرضا جانه  در س��ومین دوره 
انتخابات س��ازمانهای مردم نهاد در هیأت نظارت بر 
عملک��رد شهرس��تان ری افزود: وجود س��ازمانهای 
مردم نهاد برای ما بسیار مهم بوده، به خصوص اینکه 
ری، شهری مذهبی است و فضای بسیار مناسبی برای 

فعالیتهای سازمانهای غیردولتی دارد.
وی با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد در شهرستان 
ری اغلب در بخش های فرهنگی و اجتماعی فعالیت 
می کنن��د، اظهار داش��ت: جای امیدواری اس��ت که 
مجموعه شهرس��تان، فرهنگ و تم��دن اصیل ری را 

دنبال می کنند.
جان��ه ی��ادآور ش��د: گرای��ش و تفک��ر دولت، 
خدمتگزاری و مهرورزی به مردم است که سازمانهای 
مردم نه��اد باید در این راه با اب��زار و خدمات خود، 
دولت را کمك کنند تا بستر عدالت را در جامعه فراهم 

آورد.
وی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی و طرحهای 
ش��هر نمونه قرآنی و گردش��گری در شهرستان ری 
گفت: سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی نیز می توانند 

در اجرای مطلوب این برنامه ها مؤثر باشند.
فرماندار ری افزود:  مجموعه دولت تاش دارند 
قشر ضعیف جامعه را ساماندهی و تحت پوشش قرار 
دهند اما در بهترین حالت وجود سازمانهای غیردولتی 
و حضور مردم برای کمك در این راه است تا دولت 

را در ساماندهی قشر ضعیف جامعه یاری کنند.

تمامی تاکسی های تهران 
تا پایان سال دوگانه سوز 

می شوند

مدیر س��وخت س��تاد حمل و نق��ل و مدیریت 
مصرف س��وخت کش��ور بر ضرورت نصب سیستم 
موقعیت یاب جهانی روی خودروهای عمومی تأکید 
کرد و گفت: آژانس ها نی��ز اگر قصد دارند به عنوان 
حمل و نقل عمومی شناخته شوند باید طبق مصوبه 
دولت زیر مجموعه شهرداری ها قرار گیرند تا دولت 

نیز بنزین آنها را تأمین کند.
به گزارش شهر، مهندس رجبی با اشاره به اینکه 
240 هزار آژانس در کشور با یارانه دولتی دوگانه سوز 
شده اند افزود: این در حالی است که باز هم مسئوالن 

آژانس ها اعام می کنند خودروی بنزین سوز دارند.
به گفته وی با کاهش س��همیه بنزین در راستای 
 CNG اجرای مصوبه مجلس قرار شد 200 جایگاه

تا پایان سال جاری در کشور ایجاد شود.
وی گفت: با هماهنگی نیروهای مس��لح، ش��ش 
جایگاه سوخت CNG در تهران احداث کرده ایم، از 
سوی دیگر در تاش هستیم زمینه های بیشتری برای 
اح��داث جایگاه های س��وخت گاز طبیعی در تهران 

اختصاص دهیم.
رجبی افزود: تاکنون 25 هزار تاکسی بنزین سوز 
در ته��ران ب��ه منظور دوگانه س��وز ش��دن به س��تاد 
حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور معرفی 

شده اند.
بن��ا برگ��زارش ایس��نا، مدیر س��وخت س��تاد 
حمل و نقل و مدیریت مصرف س��وخت کش��ور به 
وضعیت توزیع بنزین و گازوئیل در کشور اشاره کرد 
و گفت: میزان مصرف روزانه بنزین در دی ماه به 62 
میلیون لیتر رسیده اس��ت که 2/5 میلیون لیتر آن آزاد 
است که این رقم در مقایسه با سال گذشته 13 درصد 

کاهش نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
به طور متوس��ط روزانه 5 میلی��ون لیتر بنزین آزاد در 
کش��ور توزیع ش��ده اس��ت، افزود: این رقم در سال 

گذشته 2/5 میلیون لیتر در روز بوده است.
مدیر سوخت ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف 
سوخت کشور با اشاره به اینکه از اول اردیبهشت ماه 
سال جاری تمامی خودروهای ناوگان سنگین کشور 
تنها با کارت هوشمند گازوئیل مجاز به دریافت نفت 
گاز بوده ان��د، افزود: در بخ��ش حمل و نقل عمومی 
با به کارگیری کارت هوش��مند گازوئیل مصرف این 
ف��راورده را روزانه 3 میلیون لیتر کاه��ش داده ایم و 
بدی��ن ترتیب مص��رف روزانه این ف��راورده نفتی به 

حدود 89 تا 90 میلیون لیتر رسیده است.

مصباحی مقدم:

 الیحه هدفمندکردن یارانه ها بسیار شفاف شده است
اصاحات الیحه هدفمند کردن 
یارانه ه��ا با درک متقاب��ل دولت و 

مجلس انجام شد.
همزمان با اجرای هدفمندسازی 
یاران��ه ها، دولت و مجلس از بخش 

تولید حمایت می کنند.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خبر، رئیس کمیس��یون ویژه بررسی 
ط��رح هدفمن��د ک��ردن یارانه ه��ا 
گف��ت: زمان��ی ک��ه دول��ت الیحه 
هدفمند کردن یارانه ها را ارائه کرد، 
ابهام خیلی زی��ادی برای نمایندگان 
وجود داش��ت اما پس از یك س��ال 
و نیم کار کارشناس��ی، الیحه بسیار 

شفاف شده است.
مصباحی مقدم گفت: بیش��تر از 
90 درص��د ابعاد ای��ن الیحه و آنچه 
قابل که پیش بینی بوده، بررس��ی و 
پیش بینی ش��ده اس��ت. وی گفت: 
ابعاد روشن ش��ده و دولت مشکلی 
سر راه نمی بیند و با قوت این الیحه 
را اجرا خواهد کرد. رئیس کمیسیون 
ویژه بررس��ی ط��رح هدفمندکردن 
یارانه ها  افزود: همه همت کمیسیون 
ویژه این بود ک��ه الیحه به گونه ای 
تصویب ش��ود که قابلیت اجرا باشد 
ضمن آنکه توضیحات دولت کمك 
کرد تا مش��کات اجرا را درک کنیم 
و راه حل هایی که دولت پسندید نیز 

در الیحه دیده شد.
افزود: اگرالیحه  مصباحی مقدم 
در مرحله اج��را نیازمند اصاحاتی 
بود مجلس حتماً ای��ن کار را انجام 

خواهد داد.
رئیس کمیس��یون ویژه بررس��ی 
ط��رح هدفمن��د ک��ردن یارانه ه��ا 
ب��ا اش��اره ب��ه تف��اوت س��اختاری 
شرکت های مختلف گفت: مجلس 
س��اختار ش��رکت دولت��ی را برای 
س��ازمان هدفمن��د ک��ردن یارانه ها 
تصویب ک��رد و دولت نی��ز در این 
موضوع از موضع خ��ود کوتاه آمد. 

مصباحی مق��دم از دول��ت به دلیل 
پذیرفتن این نظر مجلس تشکر کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان هدفمند 
کردن یارانه ها متمرک��ز و در مرکز 
است و کار سیاس��تگذاری، نظارت 
و هدایت را عه��ده دار خواهد بود، 
گفت: این سازمان با امکانات موجود 
تشکیل می ش��ود. رئیس کمیسیون 
ویژه بررس��ی ط��رح هدفمندکردن 
یارانه ه��ا  ادام��ه داد: تف��اوت این 
شرکت با ش��رکت های معمول در 
این اس��ت که این ش��رکت درآمدی 
ن��دارد بلکه درآمدها از خزانه و پس 
از کسر س��هم دولت به این سازمان 
واری��ز می ش��ود. مصباح��ی مقدم 
تصریح کرد: نظارت مجلس از طرف 
دیوان محاس��بات صورت می گیرد 
و گزارش های ش��ش ماه��ه نیز به 
کمیسیون های مربوط داده می شود 
تا آنها نیز بر عملکرد سازمان هدفمند 
کردن یارانه ها نظارت داش��ته باشد. 
آقایی، عضو کمیسیون ویژه بررسی 
طرح تح��ول اقتص��ادی مجلس نیز 
گفت: اصاحات در الیحه هدفمند 
کردن یارانه ها با درک متقابل دولت 

و مجلس انجام ش��د. آقایی گفت: با 
توجه به انشای قانون هدفمند کردن 
یارانه ه��ا و ارتب��اط و درک متقابل 
دول��ت و مجل��س، در روند اجرایی 
انجام خواهد  الزم  مس��اعدت های 
ش��د ت��ا دول��ت در اج��رای الیحه 
موفق باش��د. وی با اش��اره به اینکه 
دولت قصد دارد گام بس��یار مهم و 
اساس��ی در طرح تح��ول اقتصادی 
بردارد، گفت: سازمان هدفمند کردن 
یارانه ه��ا به ش��یوه اجرای��ی دولت 
کمك می کن��د و دولت بدون اینکه 
تش��کیات جدیدی ایجاد ش��ود از 
وضع موجود سازمانی ایجاد می کند 

تا الیحه را به پیش ببرد.
 وی اف��زود:  ب��ا اج��رای ای��ن 
الیحه تحوالت اقتصادی بر اس��اس 
قیمت های واقعی صورت می گیرد 
و در آن زمان صادرات واقعی خواهد 
بود. عضو کمیس��یون ویژه بررس��ی 
طرح تحول اقتصادی مجلس با تأکید 
بر اینکه هدف این الیحه قطع یارانه 
نیس��ت بلکه پرداخ��ت هدفمند آن 
است، گفت: دولت در مواردی یارانه 
را پرداخت می کند تا صنعت مورد 

نظ��ر بتواند خ��ودش را با نرخ های 
واقعی تطبیق دهد. آقایی درباره زمان 
اجرای الیحه هدفمند کردن یارانه ها 
گفت: این الیحه احتماالً از اول سال 
89 اجرا می ش��ود. فرهنگی، عضو 
کمیس��یون ویژه بررسی طرح تحول 
اقتص��ادی مجلس، گف��ت: همزمان 
ب��ا اجرای هدفمندس��ازی یارانه ها، 
دول��ت و مجلس از بخ��ش تولید و 
تولید کننده حمایت می کند. محمد 
حسین فرهنگی یکی از وظایف مهم 
دولت را تأمین نی��از تولید کنندگان 
و کاه��ش هزینه ه��ای آن��ان اعام 
ک��رد و اف��زود: مجلس بر اس��اس 
ماده هش��ت ک��ه هم��ان حمایت از 
س��ازمان  اس��ت  کنن��ده  تولی��د 
هدفمندسازی یارانه ها را مکلف به 
گزارش از این بخش کرده است. وی 
گفت: اراده دولت در بخش صنعت 
بیشتر معطوف به بخش تولید، ارائه 
کم��ك و تس��هیات و افزایش بهره 
وری اس��ت. عضو کمیس��یون ویژه 
بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس 
اجرا ش��دن الیحه هدفمند س��ازی 
یارانه ها را آغاز کار مجلس و دولت 
دانس��ت و گفت : مهمترین مس��أله 
در هدفمند س��ازی یارانه اجرای آن 
اس��ت. فرهنگی گفت: با اجرای این 
طرح که ع��اوه بر قیم��ت واقعی، 
اص��اح الگوی مص��رف را نهادینه 
می کن��د، قش��رهای مختلف جامعه 
مص��رف خ��ود را کنت��رل می کنند. 
عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی 
گفت: با اجرای ای��ن طرح در بازار 
ه��م اصاحاتی ص��ورت می گیرد. 
فرهنگی افزود: توجه به زیر ساختها 
و توسعه حمل و نقل، افزایش تولید 
در پاالیش��گاههای کش��ور، کاهش 
مص��رف و ت��اش ب��رای مدیریت 
مص��رف و س��وختهای جایگزی��ن 
همزمان با اجرای این الیحه از طرف 

دولت پیگیری می شود.

با تصوی��ب دول��ت و در جهت 
تحق��ق اهداف پیش بینی ش��ده قانون 
مدیریت خدمات کشوری در تشکیل 
ش��ورای عالی اداری، وزریران کشور، 
دادگس��تری و تعاون به عنوان وزرای 
منتخب هیأت وزیران در شورای عالی 

اداری تعیین شدند.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی 
دول��ت، بر اس��اس قان��ون مدیریت 
خدم��ات کش��وری، ش��ورای عالی 
اداری باید به منظ��ور ایجاد تحول در 
نظام اداری کش��ور، اصاح س��اختار 
تش��کیاتی و نظام های اس��تخدامی، 
 مدیریت منابع انس��انی و رفع فساد و 
تبعیض و دیوان ساالری در نظام اداری 

تشکیل شود.
اعض��ای ش��ورای عال��ی اداری 
مع��اون  جمه��ور،  رئی��س  ش��امل 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزرای 

آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی 
و 3 نف��ر از وزرای بخش های دیگر به 
انتخاب هیأت وزیران، وزیر یا رئیس 

دس��تگاه مس��تقل ذیرب��ط، دو نفر از 
استانداران به انتخاب استانداران سراسر 
کش��ور، دو نفر صاحب نظر در رشته 
حق��وق اداری و مدیریت به انتخاب 
رئی��س جمهور و دو نفر از نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��امی به انتخاب 
مجلس شورای اسامی به عنوان ناظر 
است. در همین جهت دولت به منظور 
فراهم کردن مقدمات تشکیل جلسات 
ش��ورای عالی اداری، بنا به پیش��نهاد 
معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه 
انس��انی رئیس جمهور وزیران کشور، 
دادگستری وتعاون را به عنوان وزرای 
منتخب هیأت وزیران در شورای عالی 

اداری تعیین کرد.

ظرفیت انتقال گاز طبیعی کشور از طریق شبکه 
سراسری به 700 میلیون متر مکعب در روز افزایش 

یافته است.
 ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر، براس��اس 
آمارهای رس��می ش��رکت ملی گاز ایران، در برنامه 
چهارم توس��عه کشور ساالنه حدود 2 هزار کیلومتر 
خ��ط لوله و 5 ت��ا 7 ایس��تگاه تقویت فش��ار گاز 
احداث ش��ده و شبکه سراس��ری انتقال گاز توسعه 

قابل توجهی یافته است.
گاز مورد نی��از 30 اس��تان از طریق 10 منطقه 
عملیات انتقال گاز تأمین می شود و شبکه سراسری 
انتقال گاز کشور با 30 هزار کیلومتر طول، در جایگاه 
چهارم دنیا پس از امریکا، روسیه و کانادا قرار دارد.

59 ایس��تگاه تقوی��ت فش��ار گاز، 201 توربو 
کمپرس��ور و 31 مرکز بهره برداری خطوط لوله در 

سراسر کشور فعال است.

قرار اس��ت تا پایان س��ال تعداد ایستگاه های 
تقویت فشار گاز به 62 ایستگاه برسد.

براساس اعام ش��رکت ملی گاز ایران،  در افق 
س��ند چشم انداز 20 س��اله کشور، باید طول شبکه 
سراس��ری انتقال گاز کش��ور به 70 هزار کیلومتر و 
تعداد ایستگاه های تقویت فش��ار به 140 ایستگاه 

افزایش یابد.
در سال 1385 در مجموع 120 میلیارد مترمکعب 
و در سال 1386 معادل 133 میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی در کشور توزیع شد و پارسال به 145 میلیارد 

مترمکعب رسید.
از ابتدای سال جاری تا پایان آذر هم حدود 97 
میلیارد مترمکعب گاز از طریق شبکه سراسری انتقال 
گاز کش��ور توزیع شد و مسئوالن شرکت ملی گاز 
ای��ران پیش بینی می کنند این رقم تا پایان س��ال به 

160 میلیارد متر مکعب برسد.

رئیس س��ازمان خصوصی سازی 
گف��ت: تا پای��ان دی پرداخت س��ود 
سهام عدالت بازنشستگان سراسر کشور 

مشخص و آغاز می شود.
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، 
غامرضا حیدری کردزنگنه در حاشیه 
س��ومین نمایش��گاه »بورس، بانك و 
خصوصی سازی« افزود: از 21 میلیون 
نفری که در سال 86 مشمول دریافت 
سود سهام عدالت بوده اند، 12میلیون 
و 500 هزار نفر س��ود س��هام خود را 
دریافت کرده اند. وی گفت: اطاعات 
دیگ��ر افراد مش��مول دریافت س��ود 
س��هام عدالت تا ش��نبه آینده تکمیل 
می شود. کردزنگنه افزود: امسال 389 
ش��رکت در برنام��ه واگذاری ها قرار 
دارد که تاکنون 61 شرکت واگذار شده 
است و تعدادی نیز تا پایان سال واگذار 

می شود.

وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره 
بودجه س��ال 89 این س��ازمان گفت: 
این رقم هنوز مش��خص نیس��ت اما 
رقم پیشنهادی ما 3 هزار میلیارد تومان 

است.
کرد زنگنه افزود: در بودجه امسال 

5 هزار میلیارد تومان برای واگذاری ها 
پیش بینی ش��ده بود ک��ه از این میزان 
2850 میلیارد تومان وصولی داشته ایم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره کسر 
بودجه این س��ازمان گفت: هم اکنون 
نمی توان رقم��ی را در این باره اعام 

کرد و معموالً این رقم در پایان س��ال 
مالی اعام می شود.

کردزنگنه افزود: در سال های 85 
ت��ا 87، 3 ه��زار و 900 میلیارد تومان 
سود ش��رکت ها بوده است که از این 
رقم هزار و 450 میلیارد تومان وصول 
شده است و مابقی نیز نزد شرکت ها 
باقی اس��ت. رئیس سازمان خصوصی 
س��ازی در بخش دیگری از سخنانش 
افزود: امس��ال 33 شرکت را در برنامه 
نظارت و ارزیاب��ی پس از خصوصی 
س��ازی گذاش��ته ایم و آنها را از نظر 
معیارهایی مانند شاخص های مالی و 
بورس، نوآوری، مدیریت و کیفیت و 

رقابت پذیری ارزیابی کرده ایم.
کردزنگنه افزود: این شرکت ها در 
همه معیارهای یادشده رشد داشته اند و 
فقط شاخص رقابت پذیری و ذینفعان 

کاهش داشته است.

دادس��ت�ان کل انگلی��س حک���م پیگ���رد 
رژیم صهیونیستی به علت جنایت جنگی را وتو 

می کند.
به نوشته روزنامه تایمز، بارونس اسکاتلند 
دادستان کل انگلیس ممکن است حکم بازداشت 
س��ران خارجی را رد کند. ای��ن اقدام به منظور 
از میان بردن نگرانی وزرای اس��رائیلی صورت 
گرفته اس��ت که در سفر به این کشور به علت 
جنایت جنگی تحت پیگرد قرار بگیرند. به گفته 
منابع وزارت خارجه انگلیس، بارونس اسکاتلند 
که اکنون در بیت المقدس است، درباره اصاح 
قان��ون انگلیس صحبت کرده اس��ت به نحوی 
ک��ه به دفتر او این اختی��ار را بدهد که در حکم 
بازداشت شخصیت های سیاسی بازنگری کند. 
اسرائیل هشدار داده اس��ت چنانچه این مسأله 
به زودی حل نش��ود، پیامدهایی را برای هر دو 
کش��ور در بر خواهد داش��ت. هرگونه وخامت 
روابط دیپلماتیك ممکن اس��ت به تاش های 
ضد تروریس��م انگلیس که به شدت به تجارب 
و مه��ارت اس��رائیل به وی��ژه در برخ��ورد با 
بمب گذاران انتحاری متکی است، آسیب بزند. 
سفر اس��کاتلند با لغو س��فر یك هیأت نظامی 
اسرائیل به انگلیس همزمان شده است. سفر این 
گروه پس از آن لغو ش��د که ارتش انگلیس به 
عنوان میزبان آنها، ب��ه این هیأت نظامی اطاع 
داد نمی تواند تضمین کند در ورود به انگلیس 

بازداش��ت نش��وند. تزیپی لیونی وزیر خارجه 
اس��رائیل ماه پیش پس از آنک��ه دادگاهی بنا به 
خواست فعاالن فلسطینی به علت ارتباط داشتن 
او با تهاجم 2008 اس��رائیل ب��ه غزه، برای وی 
حکم بازداش��ت صادر کرد، سفر خود به لندن 

را لغو کرد.
پی��ش از این ایه��ود اولم��رت وزیرجنگ 
اسرائیل نیز از بیم دستگیر شدن برنامه سفر خود 

به انگلیس را لغو کرد.
دیوی��د میلیبند وزیر خارج��ه انگلیس ماه 
گذش��ته از لیونی عذرخواهی کرد و به او قول 
داد ب��رای جلوگیری از تکرار ای��ن وضع، فوراً 
قانون مربوط به آن را بازنگری کند. منابع دولت 
انگلیس گفتند هیچ تصمیم نهایی درباره نحوه 
حل کردن این مشکل گرفته نشده اما دادن حق 
بازنگری احکام پیگرد خصوصی به دادس��تان 
کل، مطلوب ترین گزینه است. این بازنگری به 
دادس��تان کل انگلیس اختیار می دهد بازداشت 
سیاس��تمداران اسرائیلی را متوقف کند اما اقدام 
علیه تبهکاران جنگی نازی، جنگ ساالران افغان 
یا رهبران فراری متهم به نس��ل کشی را متوقف 
نمی کند. مقامات دولت انگلیس گفتند تغییر در 
قوانین فعلی به تأیید پارلمان نیاز دارد. پارلمان 
انگلیس این تغییر را به تأخیر انداخته است زیرا 
بیم دارد چنین جانبداری از اس��رائیل با واکنش 

منفی برخی نمایندگان آن روبه رو شود.

س��رمای هوا و افزایش مصرف انرژی در 
انگلیس این کشور را با کمبود 

گاز روبه رو کرده است.
ش��بکه  گ��زارش  ب��ه 
تلویزیونی سی ان ان، مصرف 
گاز طبیع��ی در انگلی��س ب��ه 
علت سرمای هوا، به بیشترین 
میزان خود رسیده است و این 

کش��ور مجبور ش��ده برای تأمین گاز مصرفی 

شهروندان خود، از دیگر نقاط اروپا گاز وارد 
کند.

از  انگلی��س  مقام��ات 
نیروگاهها و برخ��ی دیگر از 
مصرف کنن��دگان گاز طبیعی 
خواسته اند به صورت موقت 
از دیگ��ر س��وخت ها مانن��د 
زغال سنگ برای تأمین انرژی 

خود استفاده کنند.

وزارت خارج��ه کره جنوبی از بازگش��ت 
بی سابقه مهاجران تبعه کره جنوبی به کشورشان 

در مقایسه با 12 سال گذشته خبر داد.
ای��ن وزارت خانه اعام کرد 4 هزار و 301 

مهاجر تبعه کره جنوبی 
در سال 2009 میادی به 
بازگشته اند  کشورشان 
که این رقم در مقایسه با 
سال گذشته 14/3 درصد 

افزایش نشان می دهد.
خ��ارج��ه  وزارت 
کره جنوب��ی اعام کرد 
بس��یاری از اتب��اع کره 

جنوبی که در سنین جوانی به خارج از این کشور 
مهاجرت می کنند برای گذراندن بقیه زندگی در 

کشورشان به کره جنوبی باز می گردند.
در این بیانیه آمده اس��ت ثبات سیاس��ی و 

رش��د اقتصادی نیز به نظر می رسد به افزایش 
بازگشت مهاجران تبعه کره جنوبی به سرزمین 

مادریشان کمك می کند.
شمار اتباع مهاجر کره جنوبی از دهه 80 تا 
میادی  دهه 90  اواسط 
به تدریج افزایش یافت 
با این حال این شمار در 
اواخر دهه 90 و بحران 
کاهش  آس��یا  اقتصادی 

یافت.
خبرگزاری ش��ینهوا 
از س��ئول گزارش داد با 
برگ��زاری رویداده��ای 
بی��ن المللی در کره جنوب��ی مانند جام جهانی 
2009 ک��ره و ژاپن این رق��م باردیگر افزایش 
یافت و طی س��ال های اخیر ساالنه حدود 10 

درصد افزایش یافته است.

رایزن��ی فرهنگی جمهوری اس��امی ایران 
در فرانسه، به عنوان فعالترین رایزنی در فرانسه 

معرفی شد.
 به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر، یکی از 
دالیل این انتخاب، حضور چش��مگیر مخاطبان 
برنامه ه��ای رایزنی فرهنگی ایران در س��الهای 

2008 و 2009 اعام شده است.
مدیر انجمن مؤسسه های فرهنگی خارجی 
در پاری��س با اش��اره به کارآم��دی، فعالیت و 

خاقیت اس��تثنایی رایزنی فرهنگی ایران ابراز 
امیدواری ک��رد، این عنوان، پویایی مضاعفی را 
برای برنامه های خانه ایران در فرانسه به ارمغان 

آورد.
رودی وس��تر همچنین با اذع��ان به غنای 
فرهنگی ایران اس��امی تصری��ح کرد: انگیزه و 
فعالیت های درخشان رایزنی جمهوری اسامی 
ایران در فرانسه الگوی کارآمدی در میان دیگر 

مراکز فرهنگی ملل در فرانسه است.  

همزمان با افزایش م��وج انتقادها از قوانین 
جدی��د امری��کا در تش��دید بازرس��ی  بدنی از 
مس��افران هواپیماها وزیر کش��ور لبنان تصریح 
کرد نیازی به تشدید تدابیر امنیتی درفرودگاه بین 

المللی بیروت نیست. 
به گزارش واحد مرک��زی خبر، زیاد بارود 
در نشست کابینه لبنان همزمان با افزایش تدابیر 
امنیتی در بس��یاری از فرودگاههای جهان بنا به 
درخواست امریکا  گفت: تشدید تدابیر امنیتی در 
فرودگاه بیروت فقط به دولت این کشور مربوط 
می شود. وی افزود: هر کشوری خودش مسئول 

برقراری تدابیر امنیتی در کشورش است. 
وی ب��ا اش��اره به قوانین جدی��د امریکا در 
تشدید بازرس��ی های امنیتی مسافران پرواز های 
بین المللی از 14 کشور خاص که لبنان نیز جزء 
آنها اس��ت افزود: درخصوص فرودگاه بیروت 
باید بگویم تش��دید تدابیر در ای��ن فرودگاه در 
ح��ال حاضر اصًا مد نظر نیس��ت و جدای از 
درخواس��ت هرکش��وری در خص��وص تدابیر 
امنیتی، باید تأثیر این مسأله بر مسافرانی که وارد 
بیروت می شوند یا از این شهر خارج می شوند 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

ن��رخ تورم در ماه دس��امبر س��ال 2009 به 
0/4درصد در مقیاس ماهانه و برای کل سال نیز 

به 8/8 درصد رسید.
به گزارش ریانووس��تی از مس��کو، سازمان 
فدرال آمار روس��یه با انتشار گزارشی اعام کرد 
که نرخ تورم در روسیه سال گذشته در مجموع 
به 8/8 درصد رس��ید. وزارت توسعه اقتصادی 
روسیه نیز پیش��تر اعام کرده بود که نرخ تورم 

در س��ال 2009 بین 8/8 درص��د و 9 درصد در 
نوسان خواهد بود.

در ماه دسامبر سال 2008، نرخ تورم روسیه 
0/7 درصد بود و در کل سال 2008 نیز این میزان 

حتی به 13/3 درصد نیز رسید.
ن��رخ ت��ورم 8/8 درص��دی، پایی��ن ترین 
ن��رخ ت��ورم از س��ال 1991 تاکنون در روس��یه 

بوده است.

انگلیس قوانین خود را به نفع رژیم صهیونیستی 
اصالح می کند

سرمای هوا انگلیس را با کمبود گاز روبه رو 
کرده است

بازگشت بی سابقه مهاجران کره جنوبی به 
کشورشان

ایران در فرانسه بهترین شد

وزیر کشور لبنان:
 نیازی به تشدید تدابیر امنیتی در فرودگاه بیروت 

نیست 

نرخ تورم در روسیه در سالی که گذشت به
 8/8 درصد رسید
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علم و صنعت

نقش بانک های خصوصی در توسعه نظام تأمین مالی کشور

هنر شاد زیستن شادی و خوشحالی باعث افزایش طول عمر شما  چقدر  شاد هستید؟ 
و همچنی��ن جلوگیری از ان��واع بیماریها و حتی 
س��رطان ها می شود. گرچه ش��اد بودن به مقدار 
زی��اد به رضایت ف��رد از وضعیت موجود مرتبط 
است ولی انسانها خود می توانند با تمرین و دقت 

زندگی خود را شادتر کنند.
شادی موهبتی است از جانب پروردگار که به 
همه انس��ان ها هدیه داده شده. شاد بودن همیشه 
آسان نیست، شاد بودن می تواند یکی از بزرگترین 
مبارزات ما در صحنه زندگی باشد و گاه می تواند 
تمام پا فشاری ها، انضباط فردی و تصمیماتی را که 

برای خود فراهم آوردیم مخدوش کند.
برای شاد بودن باید بر افکار شاد تمرکز کرد اما 
ما غالباً بر عکس عمل می کنیم. اغلب تعریف ها 
و تمجیدها را ناش��نیده می گیریم اما حرف های 
ناخوشایند را مدتها در ذهن نگه می داریم، یادمان 

باشد ما زیر سلطه ذهن خود هستیم.

ــاد زیستن جستجوی زیباییها و  » الزمه ش
خوبیها ست «

علت غمگینی انس��انها آن است که زندگی 
بدانگونه که او می خواس��ته نیس��ت، زندگی ما 
ب��ا آرمانهایی جور در نمی آی��د و در نتیجه او را 
غمگین و افسرده می کند. ما می گوییم: من وقتی 
خوشحال خواهم بود که …. فقط خود را فریب 

داده ایم.
شاد زیس��تن یك تصمیم است. برای شادتر 
بودن و بهره برداری بیشتر نباید دنیا را تغییر دهیم. 
بای��د خود را تغییر دهی��م. دنیا بی عیب و نقص 

نیست.
برای ش��اد بودن دنیا را به همین صورتی که 
هس��ت بپذیریم، دنیا همین که هس��ت. ماه گرد 
زمین می چرخد و زمین گرد خورشید، گلهای رز 
شکفته می شود، پرندگان آواز می خوانند و آدمها 
ازدواج می کنند همه اینها بخشی از برنامه بزرگ 

زندگی است .
چهار راهبرد برای شاد بودن:

1- دنیا را همان طور که هست در یابیم
2- آرامش خیال و عشق ورزیدن

3- شغل مورد عاقه
4- خندیدن و شوخی

خندی��دن زیاد حتی فلج را هم مداوا می کند 
و از طریق خنده می ش��ود وضعیت را معکوس 
به وجود آورد. آندروفینی که هنگام خنده در مغز 
ما تخلیه می ش��ود به ما احساس» پرواز طبیعی« 
می دهد و باز دهی سیس��تم تنفسی درست مانند 
زمانی می ش��ود ک��ه ب��ه ورزش دو پرداخته ایم. 
بسیاری از فیلمها و کتابهای کمدی مسکن های 

فوق العاده هستند .
خن��ده درد را تس��کین می ده��د و ما تنها 
زمانی می توانیم بخندیم که آس��وده خاطر باشیم 
و هر چه میزان این آس��ودگی بیشتر باشد، درد را 
کمتر احس��اس می کنیم. ما اغلب وقتی مریض 
می شویم که خود و زندگی را بیش از اندازه جدی 
می گیریم. آنچه برای سالم ماندن به آن نیاز داریم 

»خندیدن« است .
هنر ش��اد بودن مس��تلزم توانایی خندیدن به 
مشکات در کوتاه ترین زمان ممکن پس از وقوع 
آن است. بیایید گاه و بیگاه برای خود خاطر نشان 
کنیم که ما انسان هستیم و مانند تمام انسانهای دیگر 
ممکن است کارهای احمقانه از ما سر بزند . نباید 
توقع بی عیب و نقص بودن و کامل بودن داش��ته 

باشیم .

 در اینجا می توانیم کودکان را سرمشق خود 
قرار دهیم. کودک به طور طبیعی و بدون احساس 
خجال��ت تقریباً به همه چیز می خندد. بچه ها با 
عطش سیری ناپذیر نشاط و ش��ادی قدم به این 

جهان می گذارند .
ش��رم آور است اغلب ما انس��انها با رسیدن 
به بزرگسالی نگرش��ی را جایگزین می کنیم که 

می گوید :
»زندگی ش��وخی بردار نیس��ت« بزرگساالن 
وقت فراوانی را صرف محدود کردن خنده های 
کودک می کنند و مدام به او تذکر می دهند: »سر 
کاس با ص��دای بلند نخند«، »موقع غذا خوردن 
نباید بخندی« و تا اینکه قسمت اعظم این طیب 

خاطر خود به خودی را از کودک می گیرند.
با ش��اد بودن احس��اس بهتر و کارایی بیشتر 
خواهیم داش��ت و دیگران نی��ز از مصاحبت با ما 

احساس رضایت و خرسندی خواهند کرد.
زندگ��ی آنقدره��ا هم جدی نیس��ت، بیایید 

شوخی را جدی تر بگیریم.
به هر چیز که فکر کنی به طرفش کشیده 

می شوی»ضمیر نا هشیار«
علت این اس��ت که این مسیر حرکت ذهن 
همیش��ه به سوی هر چیز اس��ت و نه در جهت 
گریز از آنها… بارها شده به خود می گوییم: که 
فان مسأله را نباید فراموش کنیم و بعدها همان را 
فراموش می کنیم. ذهن شما می تواند از فراموش 
کردن بگریزد. ذهن بر اساس تصاویر عمل می کند. 
ذهن انسان ش��بیه به یك کوه یخ است و با آنکه 
آگاهی ما بیشتر از قسمت بیرونی این کوه یا همان 
ضمیر هشیار است، اما قسمت زیرین یعنی ضمیر 
ناهشیار بیشترین تأثیر را بر ما دارد. اعمال جسمانی 
و نگرشها و تمام مهارتهای آموخته شده به ذهن 

ناهشیار منتقل می شود.

ضمیر ناهشیار مجموع تمام اندیشه های هشیار 
ما تا به این لحظه و تمام اندیشه های دیگری است 
که از طریق تکرار مداوم در ذهن ناهشیار به ودیعه 
گذاش��ته ایم و اینك شاهد نتایج حاصل از آن در 
زندگی خود هستیم. اگر مدام به بیماری و ضعف 
فکر کنیم و درباره آن صحبت کنیم، ضمیر ناهشیار 
ما الگوهای بیم��اری را در خود جذب می کند و 
ما مس��تعد یك مزاج بیمار هستیم و بالعکس هم 

می تواند اتفاق بیفتد با فکری که می کنیم.
انس��ان هر آنچه را که در ذهن داشته باشد به 
سوی خود جذب می کند. ناپلئون هیل در کتاب 
برجسته و موفق خود به نام »فکر کنید و ثروتمند 
ش��وید«     می نویس��د : مغزها از طریق شایعترین 
اندیشه هایمان خاصیت آهن ربایی پیدا می کند و 
این آهن رباها به گونه ای که برای بشر ناشناخته 
است افراد، نیروها و موقعیت هایی را که با ماهیت 
این افکار غالب همخوانی دارند، به سوی ما جذب 

می کنند .
ــتن هستید باید  ــاد زیس اگر مصمم به ش

مواظب حرفهای خود باشید:
1- باید درباره خود به طور مثبت صحبت 

کنید.
2- از بی اعتبار ساختن خود بپرهیزیم.

ب��ا ناله و گریه و گایه از خود، دوس��تان، 
ش��غل، خانواده و دیگران نمی توانیم احساس 

خوبی درباره خود داشته باشیم.
توصیه به کس��ی که می خواهد کسالت را 
کنار بگذارد و شاد باشد این است که»فقط وقتی 
دهانش را ب��رای حرف زدن باز کند که حرفی 

مثبت و سازنده برای گفتن داشته باشد.«
شکرگزاری: ما باید همیشه به خاطر همه 
چیزهایی که در دنیا داریم ش��کرگزار باشیم. نه 
فقط از دیدگاه روحانی، بلکه از نظر علمی نیز 
باید ش��کرگزار نعمتهای خود باشیم و این کار 

یك الزام است.
اگر دچار س��ر درد شدیم یادمان باشد بقیه 
اعضای ما س��الم هستند و ش��کرگزار آنچه که 
داریم باش��یم نه بیشتر به س��ر درد و نقصمان 
بیندیش��یم. وقتی سپاس��گزار نعمته��ای خود 
هس��تیم، مرکز توجه خود را بر خواس��ته های 

مطلوب خود قرار می دهیم.
تالش:

از حیوانات نیز می توان درس گرفت، برای 
شاد زیس��تن به تاش نیاز است. وقتی غفلت 
می کنیم پیشرفتی در امور حاصل نمی شود و 
این چیزی اس��ت که هر ناخدا در مورد کشتی 
خود، هر ورزش��کاری در مورد بدن خود، هر 

دانشجویی در مورد ذهن خود می داند.
اشتباه اغلب مردم این است که اغلب برای 
رسیدن به اهداف نهایی کار می کنند و نه برای 
لذت از کار کردن و ب��ه همین خاطر وقتی به 
اهداف مورد نظر خود نمی رسند دچار یأس و 

افسردگی می شوند.
برای اینکه همیش��ه ش��اد باشیم اول خود 
و بعد دیگران را دوس��ت داشته باشیم و برای 

خودمان ارزش قائل شویم،
همه ما در زندگی ب��ا نامایماتی روبه رو 
هس��تیم پس بهتر اس��ت این نامایمات را به 
عنوان بخش��ی از فرایند زندگ��ی بپذیریم، هر 
چه باش��د زندگی تنوع هم می خواهد به امید 
آن روز که تمامی انس��انها بتوانند شاد باشند و 

شادی را به یکدیگر هدیه دهند.

شما چقدر شاد هس��تید؟ در پاسخ به این سؤال، 
خیلی ها می گویند: »مگر ش��ادی را هم می شود اندازه 
گرفت؟« پروفسور لورد الیارد، استاد اقتصاد و مؤلف 
کتاب »شادی و درس هایی از علم جدید« معتقد است: 
»وقتی از کلمه ش��ادی استفاده می کنیم، مفهومی مانند 
باال رفتن بادکنك در آس��مان و یا س��بکی و نشاط در 
ذهنمان تداعی می ش��ود ولی امروزه دانشمندان به این 
نتیجه رسیده اند که شادی را هم می شود اندازه گرفت 
و برای اینکه بتوانیم درباره اش دقیق تر حرف بزنیم، باید 

میزان شادی مان را بسنجیم!« 
فیلم خنده دار   ببینید

آیا می دانستید تماش��ای فیلم های کمدی به دلیل 
کمك به روان ش��دن جریان خون ب��رای قلبتان مفید 
است؟! هنگام تماشای فیلم های کمدی به دنبال خنده 
و اثر آن یعنی عریض ش��دن ش��ریان ها، جریان خون 
روان ت��ر می ش��ود و در مقابل، فیلم های پراس��ترس و 
پرهیجان باعث تنگ شدن شریان ها می شوند. البته این 
به هیچ وجه به آن معنا نیس��ت که فیلم های غم انگیز یا 
پراسترس، تأثیر زیان آور درازمدتی روی قلب و جریان 
خون داش��ته باشند. اما آنچه مورد تأکید و تأیید است، 
تماشای فیلم های کمدی و خنده ناشی از آنها، افزایش 
ضربان قلب، اکسیژن گیری بیشتر مغز و آرامش جسمی 

 و روحی  است.
تقلید خنده از فیلم خنده دار

بررس��ی فیلم های کمدی از زاویه دیگر نیز، باز به 
آث��ار مفید و مطلوب آن بر روح و روان، صحه خواهد 
گذاشت؛ انسان ها اصوالً موجودات مقلدی هستند و از 
حاالت افراد دیگر تأثیر می پذیرند پس وقتی بازیگرانی 
لبخن��د به لب دارن��د یا حرکات شادی بخش��ی انجام 
می دهند و به طور کلی ش��وخ طبعی و طنز بیشتری در 
رفتار و گفتار ایشان دیده می شود، به طور ناخودآگاه تأثیر 

مطلوبی نیز بر تماشاچی  خواهند گذاشت.
چند پیشنهاد ایرانی

در س��ینمای ما تعداد فیلم ه��ای کمدی که توجه 
مخاطب��ان و منتقدان را به خود جلب کرده باش��د، کم 
نیست. از بین فیلم های کمدی دهه 80 می توان به آثاری 
مثل میهمان مامان، مارمولك، آتش بس، نان، عش��ق و 
موتورهزار، مکس، ازدواج به س��بك ایرانی، بی پولی و 
دایره زنگی اشاره کرد. در این میان می توان به تعدادی از 
فیلم های کمدی در خور توجه سال های قبل تر اشاره کرد 
که در جذب مخاطب و گیشه موفق بوده اند. مومیایی 3، 
مرد عوضی، اجاره نشین ها، روزفرشته، ناصرالدین شاه 
اکتور س��ینما، دیگه چه خبر، همس��ر و کاه قرمزی و 

پسرخاله از آن جمله اند.
چند    فیلم  خارجی

در پای��ان معرفی چند کمدی خارجی نیز خالی از 
لطف نیست: چندگانه دزدان دریایی کارائیب، تصورش 
کن، مامامیا، تعطیات آقای بین، تقریباً مجموعه فیلم های 
جیم کری)خنگ و خنگ تر، مردی روی ماه، مرد بله گو، 
ماسك، دروغگو دروغگو(، فارست گامپ، ماقات با 

والدین، مادر شوهر هیوال و...
البته در کنار تمام این فیلم ها، انیمیش�ن های جذاب 
و س��رگرم کنن�ده ای چون کمپ�انی هیواله�ا، ش��ن�ل 
قرمزی 2000، رئیس مزرعه، فصل شکار و گارفیلد و... 
روحیه بخش و بسیار نشاط آفرین هستند. یادمان نرود: 
»چو ش��ادی بکاهد، بکاهد روان/ خرد گردد اندر میان    

ناتوان  .«
سنجش    شادی

امروزه دانشمندان علوم اجتماعی با سبکی ساده و 
از طریق پرس��ش نامه هایی، شادی را می سنجند. آنها با 
این سؤال ساده شروع می کنند: »چگونه احساس شادی 
می کنید؟« این روش با بحث و اختاف نظر همراه است 
چون آنچه طبق گفته یك فرد باعث شادی او می شود 
ممکن است طوری باشد که بخواهد خود را با دوستان 
و سایرین تطابق دهد و حس واقعی او نباشد. اکثر مردم 
معتقدند به طور نس��بی و در حد متوس��ط خوشحال  
هستند. پروفس��ور اد دینر، روانشناس ارشد امریکایی 
از دانشگاه ایلی نویز معتقد است: »برای سنجش شادی 
فرمولی وجود دارد که علم شادی بر آن اساس و با یك 
ایده ساده که مستقیم به اصل مطلب می رود قابل بررسی 
است؛ ش��اید کمی احمقانه به نظر برسد اما ما از مردم 
می پرسیم چقدر شاد هستید؛ یك از هفت یا یك از ده؟ 
و نکته جالب اینجاست که همین سؤال ساده پاسخ هایی 
واقعی به همراه دارد که معتبر است. این پاسخ ها ایده آل 

و بدون نقص نیست اما اعتبار دارد و مردم وقتی پاسخ 
سؤال ما را می دهند تمام انواع مسائل واقعی زندگی شان 
را در نظر گرفته و جواب آنها تلفیقی از تمام احساسات 

واقعی و قلبی آنهاست.«
ثبت و ضبط شادی

نوع دیگری از سنجش شادی وجود دارد که سطوح 
ش��ادی مردم را در سراسر روز و همه جا ثبت می کند. 
در این روش، نوعی زمان سنج اکولوژیك ارزیابی کننده 
وجود دارد که از کامپیوترهای دستی استفاده می کند. فرد 
موردنظر، این کامپیوتر دستی را تمام روز با خود حمل 
می کند و وقتی از او س��ؤال می ش��ود، دستگاه سیگنال 
می زند تا توجه او جلب شود و بعد یك سری پرسشنامه 
برایش طرح می ش��ود. پروفسور دینر معتقد است این 
سنجش ها هنوز کامل نیست اما فکر می کنیم در بسیاری 
روش ها به خوبی سنجش هایی است که اکولوژیست ها 
مورد اس��تفاده قرار می دهند. این ادعای پروفسور دینر 
قابل توجه اس��ت. اگر بتوان با یك سؤال ساده از مردم، 
ش��ادی آنها را به خوبی روش��ی که اقتصاد دان ها با آن، 
میزان رشد فقر را می سنجند، بررسی کرد؛ این موضوع 
بسیار قابل توجه و بررسی است و اگر این ارزیابی واقعًا 
درست باشد، دولت ها می توانند بر آن اساس قضاوت 
کنن��د که چقدر موجبات ش��ادی مردمش��ان را فراهم 
کرده اند. به عنوان مثال یکی از مش��اوران نخست وزیر 
انگلستان اعام کرده اس��ت طی 10 سال آینده، دولت 
انگلیس مورد سنجش قرار می گیرد که چقدر مردم خود 

را شاد کرده است.
چرا خوشحال   نیستم

طبیعی است موارد بس��یاری را در زندگی تجربه 
می کنی��م که باع��ث ناراحتی طوالنی مدت می ش��ود. 
پروفس��ور دینر دو واقعه کلیدی را شناس��ایی کرده که 
می تواند چنین اثرات طوالنی مدتی داشته باشد. بعد از، از 
دست دادن همسر، چند سال طول می کشد تا احساس 
خشنودی قبلی به فرد بازگردد. از دست دادن شغل هم 
فرد را تا چند سال از نظر روحی به عقب می راند اما به 
این موضوع مه��م هم توجه کنید؛ اگر بداخاق متولد 
شده  باشید، همیش��ه بداخاق می مانید؟ این موضوع 
موردی اس��ت که بحث و اختاف نظ��ر فراوانی را در 
بین روانشناسان مطرح کرده است. طبق نظر پروفسور 
روانشناس، مارتین سلیگمن از دانشگاه پنسیلوانیا، امکان 
افزایش میزان بیولوژیك شادی تا حدی وجود دارد به 

شرط آنکه روی آن کار شود.
طبق نظر او بهترین کاری که می توان برای احساسات 
مثبت انجام داد این است که از آدم ها بخواهیم فراتر از 
میزان خلق و خویی که به طور ذاتی دارند حرکت کنند. 
به این ترتیب اگر چه آدم های ذاتاً بداخاق را نمی توان 

همیشه خوش��حال  دید اما اگر روی آنها کار کنند بین 
10 تا 15 درصد افزایش خشنودی در آنها دیده خواهد 

شد.
رابطه پول و شادی

محققان حوزه شادی، رضایت از زندگی را در افراد 
برای مدت چند دهه بررسی کرده اند. با وجود افزایش 
گسترده ثروت و درآمد در 50 سال گذشته، سطح شادی 
آدم ها همراه با این بهبود وضع مالی، بهتر نشده است و 
روندی افزایش��ی در آن دیده نمی شود. پروفسور دانیل 
کاهنمن از دانشگاه پرینس��تون معتقد است استاندارد 
زندگی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است اما 
شادی اصاً بیشتر نشده و حتی در بعضی موارد کمی 
س��یر نزولی هم داشته اس��ت. در حال حاضر شواهد 
بی شماری وجود دارد که نشان می دهد ثروتمندتر بودن 
ما را شادتر نمی کند. تحقیق مورد نظر این موضوع را هم 
مطرح می کند که انتظار می رود در کشورهای ثروتمندتر، 
تمایل به ش��ادی بیشتر باش��د اما وقتی افراد خانه، غذا 
و لباس کافی و ایده آل داش��ته باشند دیگر پول اضافی 
نمی تواند باعث شادی بیشتر افراد شود. به نظر می رسد 
ثروت در سطحی که ذکر شد در حالی بی تأثیر می شود 
که متوسط درآمد افراد در کشورهای مورد نظر حدود 
10 هزار دالر در سال باشد. دانشمندان فکر می کنند دلیل 
اینکه چرا به رغم پول اضافی و امکانات مادی باز هم این 

آدم ها احساس شادی نمی کنند را می دانند:
اول اینکه بشر به لذت و خشنودی عادت می کند، 
معموالً ما آدم ها به دنبال چیزهایی هستیم که به ما لذت 
ناگهانی بدهند چه این مورد یك تکه ش��کات باشد 
چ��ه خرید اتومبیلی تازه اما این لذت و خش��نودی به 
سرعت از بین می رود. دوم اینکه ما آدم ها دوست داریم 
زندگی مان نس��بت به سایرین مقایسه و قضاوت شود. 
به همین دلیل دائم در مقام نظارت و مقایس��ه زندگی 
خود با دیگران هس��تیم و ش��ادی خودمان را در مقابل 
بدبختی سایرین مقایسه می کنیم. افرادی که ثروتمندترند 
وقتی خودشان را با افراد بی پول مقایسه می کنند احساس 
می کنند ش��ادترند چون وضعشان از آنها بهتر است اما 
وقتی با افراد هم س��طح خود و یا باالتر از خود مقایسه 
می شوند احساس خوشحالی نکرده و فکر می کنند باز 
هم باید برای شادتر شدن پولدارتر شوند! و البته باز هم 
افراد پولدارتر هس��تند و ماجرا ادامه دارد که نتیجه آن 
ناپایداری شادی است اما یك خبر خوب این است که 
ما می توانیم میزان مقایسه خود با دیگران و اینکه خود را 
با چه کسانی مقایسه کنیم را انتخاب کرده و اوضاع را 
تحت کنترل بگیریم و محققان معتقدند آدم ها در مورد 
مس��ائل پرمعنا مثل دوستی و اهداف متعالی زندگی، با 
س��رعت کمتری تطابق پیدا می کنند و شادی ناشی از 

اینجور مسائل پایدارتر است.
کلیدهای  شادمانی

طبق نظر پروفس��ور دینر، ی��ك کلید طایی برای 
ش��ادی وجود ندارد بلکه مجموع��ه ای از موارد برای 
شاد بودن ضروری و حیاتی است. اول اینکه خانواده و 
دوستان در این موضوع بسیار ضروری هستند. هر چه 
ارتباطات آدم ها گسترده تر و عمیق تر باشد احتمال شادی 
باالتر می رود. حتی این مسأله هم مطرح شده است که 
دوستی می تواند میکروب ها را از انسان دور کند. مغز ما 
آدم ها بسیاری از مکانیسم ها را در بدن کنترل می کند که 
این مکانیسم ها مسئول ابتا به بیماری هستند. درست 
همان طور که استرس باعث شروع بیماری ها می شود، 
این تفکر وجود دارد که دوستی و شادی اثرات حفاظتی 
دارد. طبق بررسی ها و تحقیقاتی که در مورد شادی انجام 
شده است دوستی تأثیر بس��یار بزرگ تری روی میزان 
متوس��ط شادی دارد و این تأثیر نسبت به تأثیر درآمد و 

وضعیت مالی فرد، روی شادی بسیار بیشتر است.
پروفس��ور اوس��فالد، اقتصاددان دانشگاه وارویك 
فرمولی دارد که می گوید با چقدر پول اضافی می توان 
دوستان را از دست داد! طبق فرمول او، با 50 هزار پوند 
درآمد س��االنه می توان با دوس��تان خداحافظی کرد! به 
نظر می رسد ازدواج هم عامل بسیار مهمی باشد. طبق 
تحقیق�ات او ، ازدواج ح�دود 7 س�ال به عمر مردان و 
4 سال به عمر زنان اضافه می کند. دومین مورد حیاتی، 
داشتن زندگی بامعناست؛ یعنی باور به چیزی بزرگ تر از 
خود که ریشه در مذهب، مسائل معنوی و فلسفه زندگی 
دارد. س��ومین مورد، داشتن اهدافی است که ریشه در 
ارزش های طوالنی مدت آدم ها داش��ته باشد و به خاطر 
آنها در زندگ��ی تاش  کنیم که البته همین اهداف هم 
باید برای افراد، لذت بخش باشند. با تمام این توضیحات، 
همچنان مهم ترین عامل مولد شادی، داشتن ارتباطات 
اجتماعی است. افرادی که رضایت بیشتری از زندگی 
خود دارند خانواده ای حامی و دوستانی نزدیك دارند. 
عام��ل دیگری که رضایت از زندگ��ی را به همراه دارد 
شغل و تحصیات و داش��تن نقشی مهم )مثل بزرگ 
خانواده بودن و یا مش��اور اصلی خانواده بودن( است. 
وقتی فردی از ش��غل  خود ل��ذت می برد و آن را بامعنا 
و مهم می داند متعاقب آن، رضایت او از زندگی بیشتر 
می شود. وقتی اوضاع شغلی نامناسب می شود، قدرت 
فرد کاهش پیدا کرده و رضایت و ش��ادی او هم کمتر 
می شود. داشتن اهدافی مهم در زندگی فرد را به سمت 
ارزش ها حرکت می دهد و وقت��ی در راه اهداف خود 
پیش��رفت می کند خوش��حالی او افزایش پیدا می کند. 
افرادی که از درون ناراحت و ناخش��نود هس��تند باید 
به خودش��ان برگردند و طرز فکر و دیدگاهی مثبت به 

زندگی و دنیا پیدا    کنند.
قدرت  شادی

به نظر می رسد شادی قدرتی جادویی و معجزه آسا 
داشته باش��د. علم بر این باور اس��ت که شادی باعث 
افزایش طول عمر، ارتقای سامت، افزایش قابلیت های 
روانی و بهبود عملکرد آدم ها می شود که البته هنوز این 
موارد کاماً اثبات نش��ده اند. این نتایج براین اساس به 
دست آمده که دانشمندان، شادی مردم را با هم مقایسه 
می کنند و س��ایر عوامل مثل سن، جنسیت، وضعیت 
تأهل، مذهب، سامتی، درآمد، اشتغال و بی کاری را هم 
در این بررسی در نظر می گیرند. ارزیابی ها پشت سر هم 
انجام می ش��وند و گروهی عظیم از مردم در نظر گرفته 
می شوند تا ارتباطاتی از نظر آماری معنی دار بین شادی 
و س��ایر عوامل مشخص ش��ود و این بررسی ها بارها 
تکرار می ش��وند. در حال حاضر دانشمندان نمی توانند 
رابطه علت و معلولی واضح��ی را اثبات کنند. مثاً با 
قاطعیت بگویند مردم چون شاد هستند پس سالم اند و یا 
چون از سامت برخوردارند شاد هستند. با این وجود 
روانشناس��ان این قابلیت را دارند که بعضی ارتباطات 
بسیار قوی را شناسایی کرده و تشخیص دهند. طبق نظر 
پروفسور دینر، مدارک و شواهد نشان می دهد افراد شاد 
نسبت به افراد افسرده از طول عمر باالتری برخوردارند. 
حتی پروفسور تأکید می کند در یك مطالعه، این اختاف 
بین شادترین گروه و ناشادترین آنها 9 سال بوده است 
که این تأثیر بسیار عظیم است. با توجه به اینکه استعمال 
دخانیات حدود 3 سال از عمر را کم می کند و اگر فرد 
کاماً سیگاری باشد تا 6 سال عمرش کم می شود پس 
اگر شادی 9 س��ال به طول عمر اضافه می کند تأثیری 

بسیار مهم و قابل توجه است.

آیا راز شاد زیستن در ژن های انسان نهفته است؟
محققان مدت هاست این موضوع را بررسی می کنند آیا راز شاد 
زیس��تن در ژن های انس��ان نهفته است یا شاد بودن اکتسابی است و 

می ت��وان آن را آموخ��ت.
برخی از اس��اتید دانش��گاه مینه س��وتا بر این باورند که توانایی 
ش��اد زیس��تن به صورت پیامهای ژنتی��ك از قبل در وجود انس��ان 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت. گروهی از روانپزش��کان نیز اعتقاد دارند 
آنچه در اطراف انس��ان می گذرد مهم تر از عامل وراثت اس��ت که 
انس��ان با آن به دنیا می آی��د. با تلفیقی بین ای��ن دو نظریه می توان 
نتیجه گرفت افراد ظرفیت های متفاوتی برای ش��ادمانی دارند. برای 
دس��تیبابی به این واقعیت، 100 نفر دانش��مند عل��وم اجتماعی از 18 
کش��ور جهان درباره کیفیت زندگی و تأثیر آن در ش��اد زیستن مردم 
در 50 کش��ور به بررس��ی پرداختن��د و به این نتیجه رس��یده اند که 
بهبود وضع اقتصادی کش��ور تا حدی موجب ش��ادی مردم می شود 
ولی میزان ش��ادی انسانها همراه با رش��د اقتصادی افزایش نمی یابد 
و بین ش��ادی مردم و وضع کلی اقتصاد کشور رابطه مستقیمی وجود 
ن��دارد. این تحقیقات بیانگر این واقعیت اس��ت که افراد ش��اد عمر 
بیش��تری می کنند. محققان دریافتند پولدار شدن در بدو دستیابی به 
زندگی مرفه، شادی می آفریند اما پس از مدتی دیگر این عامل نقش 
اساسی در تداوم شادیها ندارد برای مثال ژاپنی ها که به خود فرصت 
بیش��تری برای تماشای زیبایی های طبیعت داده اند مردمان شادتری 
شده اند. مردم کشورهای اسکاندیناوی باالترین سطح شادی زندگی 
را دارن��د زیرا در یك جامعه کوچك، قابل اداره و یکدس��ت زندگی 
می کنن��د ک��ه اتفاقات جامعه آنه��ا قابل پیش بینی اس��ت و از رفاه 
اجتماع��ی هم برخوردارند. در میان کش��ورهای مورد مطالعه درصد 
مردم��ان راض��ی و ش��اد در ایس��لند 97 درصد، س��وئد 96 درصد، 
دانم��ارک 94/2 درصد، نروژ 93/5 درصد، هلند 93/4 درصد، ایرلند 
ش��مالی 93/1 درصد جمعیت بوده است در حالی که این درصد در 
کشورهای پیشرفته ای مانند ایاالت متحده امریکا 88/7 درصد، ژاپن 

82/9 درصد و کانادا 78/4 درصد بوده است. نتیجه این بررسی نشان 
می دهد مردم کش��ورهای ثروتمند لزومًا ش��ادتر از کشورهای دیگر 
نیس��تند. برخی از پژوهش��گران اظهار می دارند که اعتماد به نفس و 

شادی جدایی ناپذیرند و هر دو از درون انسان سرچشمه می گیرند. 
از همین رو، باید قدر انس��ان، امکانات و وجود خودتان را بدانید تا 
ش��ادی از درون شما بجوشد. منش��اء اعتماد به نفس بعضی از مردم 
بیرون از خودشان اس��ت، این افراد نیاز دارند ستایش شوند و تملق 
بش��نوند تا اعتماد به نفس پیدا کنند، چنین اعتماد به نفس��ی زودگذر 
و ش��کننده اس��ت و به محض اینکه از برون تغذیه نش��ود از وجود 
شما رخت بر بس��ته و می میرند. در ضمن پژوهش های انجام شده 
ب��ر این نکته صحه می گذارد که وضعیت ظاهری انس��انها نیز مانعی 
جدی در راه ش��اد زیستن آنها نیس��ت. افرادی که روی نازیبا دارند 
ی��ا معلولند لزومًا اعتماد ب��ه نفس کمتری از دیگران ندارند در ضمن 
ش��ادی ارتباطی با سن و سال، نژاد، جنس و درآمد ندارد. افراد شاد 
چهار خصلت مش��ترک دارند: 1- اعتماد به نفس، 2- توانایی کنترل 
خود، 3- خوش��بینی، 4- برون گرایی. برای شاد زیستن باید خود را 
ب��ا محیط اجتماعی تطبیق داد و اهداف مش��خصی را دنبال کرد، هر 
چند که داش��تن یك هدف واقع بینانه هم کار آس��انی نیس��ت و نیاز 
به ارزیابی صحیح از توان فکری، جس��مانی و شرایط اجتماعی دارد. 
راض��ی بودن از زندگی و با خوش��بینی با همه چیز روبه رو ش��دن 
آرامش بخش و ش��ادی آور اس��ت. زیرا وقتی از زندگی خود راضی 
باش��ید به شادی دس��ت می یابید و احساسات شما متعادل می شود. 
مس��ئولیت پذیری نیز یکی از عواملی اس��ت که در شادی تأثیرگذار 
است. باید توجه داشت که هر چه سن باالتر می رود سطح انتظارات 
و توقعات هم بیش��تر می ش��ود و بار مس��ئولیت زیادتر می شود. از 
این رو، اگر مس��ئولیت را با رغبت بپذیرید زندگی آنقدرها س��خت 
نخواه��د بود. افزون بر این همواره به ش��ادی ها و خاطرات خوش 
بیندیشید زیرا شادترین انس��انها کسانی هستند که عمًا درخصوص 
نحوه ش��اد زیس��تن فکر کرده اند و می توانن��د آن را به دیگران هم 
بیاموزند. وقتی افراد یك جامعه یاد بگیرند چگونه شاد و خوشبخت 

زندگی کنند کل جامعه ش��اد و در آرامش به س��ر خواهند برد.
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

فرصت و تهدید الیحه هدفمند کردن یارانه باید برای 
تولید کنندگان تشریح شود

نماینده مجلس:
 وزارت نیرو برای آبگیری سد کارون چهار به تعهدات خود عمل کند

اصفهان اصفهان

اصفهان

در شورای اداری استان اصفهان 
اعطا شد

تقدیر استاندار اصفهان از 
مدیرکل زندانهای استان 

اصفهان

در جلسه شورای اداری استان از مدیرکل زندانهای 
استان اصفهان به مناسبت ترویج و توسعه فرهنگ نماز 

تقدیر شد.
در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه ها برگزار 
شد استاندار اصفهان ضمن تأکید بر اهمیت نقش نماز 
در انسان سازی و هدفمند کردن جامعه به سوی تعالی 
و رستگاری از دستگاههای برتر در خصوص ترویج و 

توسعه فرهنگ نماز تقدیر به عمل آمد.
در ادامه با اعطاء لوح تقدیر به محمدرضا گلپایگانی 
مدیرکل زندانهای اس��تان از سوی دکتر ذاکر اصفهانی 
استاندار و همچنین رضا جدیدی دبیر ستاد اقامه نماز 

استان از اقدامات شایسته زندانهای اصفهان تقدیر شد.
در بخشی از متن تقدیر نامه اعطائی آمده است:

جناب آق��ای محمدرضا گلپایگان��ی – مدیرکل 
زندانهای استان اصفهان  

از آنجای��ی که تاش م��ردان متعهد و متخصص 
و متدین در هر عرصه س��تودنی و قابل تقدیر است و 
همچنین رستگاری و فاح واقعی جامعه در پرتو احیا 
ارزشهای اسامی به خصوص فریضه مقدس اقامه نماز 
است. لذا الزم می دانیم که به پاس حرکت ارزشمند و 
شایسته جنابعالی در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ 
انسان س��از نماز صمیمانه از تاش و کوشش شما در 
اجرای برنامه های عموم��ی و اختصاصی تقدیر ویژه 

بنمائیم.

شهر زواره صاحب 
جایگاه CNG می شود

مدی��رکل  رود:  ــده  زاین ــگار  خبرن  – زواره 
بازس��ازی و حوادث غیرمترقبه استان اصفهان گفت: 
ساخت جایگاه CNG در شهر زواره در روزهای آینده 

آغاز می شود.
مهندس شیشه فروش افزود: با پیگیری های انجام 
ش��ده و هماهنگی با شرکت گاز استان  امکانات فنی  

جهت گازرسانی به این جایگاه فراهم شده است.
ش��ریف زاده ش��هردار زواره هم گف��ت: قرارداد 
ساخت ساختمان این جایگاه با پیگیری های شهرداری 

منعقد شده است.

خیران 30 میلی�ون ریال به 
خانه بهداشت روستای 

تلک آباد زواره کمک کردند
زواره – خبرنگار زاینده رود: مس��ئول خانه 
بهداش��ت روستای تلك آباد از توابع بخش زواره 
گف��ت: خیران این روس��تا مبل��غ 30 میلیون ریال 

جهت تجهیز خانه بهداشت روس��تا کمك کردند.

رض��ا عرب اف��زود: ای��ن خانه بهداش��ت که 
از تجهی��زات کافی برخوردار نب��ود هم اکنون به 

تجهیزات مورد نیاز تجهیز ش��ده اس��ت.
وی با اش��اره به جمعیت باالی روستای تلك 
آباد گفت: حضور2 روز پزش��ك خانواده در خانه 
بهداش��ت پاس��خگوی نیاز مردم روس��تا نبوده و 

تعداد روزهای حضور پزش��ك باید افزایش یابد.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری 
ش��هرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان 
برای تهیه طرح های تفصیلی این شهر بالغ بر 

35 میلیارد ریال هزینه کرده اس��ت.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، مسعود نریمانی اظهار داشت: طرح 
تفصیل��ی ش��هر اصفه��ان، یکی از نخس��تین 
طرح های تفصیلی کش��ور است که آغاز تهیه 

آن به س��ال 1381 باز می گردد.
وی افزود: ب��ا توجه به ارینکه برای تهیه 
طرح تفصیلی ش��هر اصفهان زحمات زیادی 
از س��ال 1381 تا 1386 کشیده شده، بیش از 
دو س��ال اس��ت این طرح در کمیسیون ماده 

پنج بدون پاس��خ مانده اس��ت.
وی با بیان اینکه ش��هروندان و شهرداری 
به دلیل اباغ نش��دن ای��ن طرح به مناطق در 
باتکلیف��ی به س��ر می برند، اظهار داش��ت: 
طرح تفصیلی ماک عمل قانونی محس��وب 
می شود بنابراین در حال حاضر تمام شهر در 

باتکلیفی به س��ر می برد.
وی از مس��ئوالن کمیس��یون م��اده پن��ج 
خواس��ت هرچه سریعتر در مورد تصویب و 
اباغ طرح تفصیلی شهر اصفهان اقدام کنند.
شهرداری  شهرسازی  معاونت  سرپرست 
اصفهان با بیان اینکه هنوز طرح های تفصیلی 
ش��هرهای مراکز استان توسط وزارت مسکن 
تهیه می ش��ود، بیان داش��ت: تهی��ه طرح های 
جامع و تفصیلی توس��ط شهرداری ها به نفع 

شهر است زیرا شهرداری ها در ارتباط مستقیم 
با شهرها هستند و بیشتر امور اجرایی شهری 
را ب��ر عه��ده دارند، طبیعی اس��ت زمانی که 
طرح به وس��یله وزارت مسکن تهیه شده در 
اج��را با مغایرت هایی روبه رو می ش��ود، البته 
اصفهان همچون تهران نخستین شهری است 
که طرح های تفصیلی آن توس��ط ش��هرداری 

تهیه ش��ده اس��ت.
وی خاطرنشان کرد: طرح جامع اصفهان 
ک��ه در س��ال 1376 م��ورد بازنگ��ری قرار 
گرف��ت، اس��اس طرح ه��ای تفصیل��ی فعلی 
اس��ت، در واقع طرح ه��ای تفصیلی فعلی که 
امروز در حال تهیه اس��ت به نوعی بازنگری 
در طرح هایی اس��ت که در س��ال 1375 تهیه 

ش��ده  بود.
ط��رح جام��ع، ط��رح توس��عه ش��هری 
تعیین کننده ش��بکه خیابان های اصلی ش��هر، 
منطق��ه و محله بن��دی نواح��ی و کارب��ری 
هر منطقه در یك افق 20 س��اله بر اس��اس 
گس��ترش و نیازهای ش��هری اس��ت که در 
نهایت پایه طرح تفصیلی ش��هر قرار خواهد 

گرف��ت.
طرح تفصیلی نیز طرح توس��عه جزئی تر 
ش��هر ب��ا تعیین ب��ر و ک��ف تم��ام معابر و 
همچنی��ن تعیی��ن کارب��ری تمام��ی اراضی 
شهری با لحاظ اصول شهرسازی و معماری 
با توجه به وضعیت موجود و توس��عه آینده 
محله و کوی ها در یك افق 10 س��اله است.

تصف��ه خانه ه��ای فاضاب لج��ن فعال 
ب��ه دلیل تولید مقادیر زی��ادی لجن، عاوه بر 
واحده��ای تصفی��ه پس��اب دارای واحدهای 
پردازش لجن نیز هس��تند که تقریبًا 50 درصد 
هزینه های س��رمایه گذاری و به��ره برداری 

تصفیه خانه را به خود اختصاص می دهند.
هدف از ایج��اد واحدهای پردازش لجن، 
تصفیه لجن، بهبود شرایط تثبیت لجن، کاهش 
عوام��ل بیم��اری زا، کاهش بوه��ای لجن و 
اس��تفاده از بیوگاز اس��ت. بیوگاز در اثر هضم 
بی هوازی لجن و تثبی��ت مواد آلی فرار لجن 
توس��ط میکرو ارگانیس��م های متانوژن تحت 
ش��رایط محیطی مناس��ب تولید می شود. این 
گاز که از باالی مخازن هضم لجن )دایجستر( 
خارج می شود دارای 60 تا 70 درصد متان، 25 
تا 30 درصد دی اکس��ید کربن و مقدار ناچیزی 
گازهای دی اکسید گوگرد و سولفید هیدروژن 
اس��ت اما ب��ه دلیل هم��راه ب��ودن رطوبت و 
گازهای خورنده در بیوگاز تولیدی، اس��تفاده 
مستقیم از آن س��وخت مصرفی باعث آسیب 
رساندن به تأسیسات و تجهیزات مشعل های 
مصرف سوخت می ش��ود، لذا تصفیه بیوگاز 
تولیدی امری غیر قابل اجتناب اس��ت. همین 
مشکل و به عاوه ارزان بودن سوخت در ایران 
سبب شده به بیوگاز تولیدی تصفیه خانه های 
فاضاب توج��ه خاصی نش��ود. از همین رو 
آزمایش��ات انجام ش��ده در تصفیه خانه های 

فاضاب اصفهان حاکی از مقدار 68 درصدی 
متان در بیوگاز تولیدی است و در صورتی که 
تثبیت لجن به خوبی انجام شود روزانه 2 تا 5 
ه��زار مترمکعب گاز در هر تصفیه خانه تولید 
می شود. اس��تفاده از این سوخت برای تأمین 
برق تصفیه خانه ها، سیس��تم گرمایش تصفیه 
خانه و گرم کردن لجن ورودی به دایجسترها 
در کش��ورهای پیشرفته جهان مرسوم است به 
ط��وری که در آلمان یکی از تصفیه خانه های 
لجن فعال با ظرفیت یك میلیون نفر  و مصرف 
ب��رق 1/2 مگاوات س��اعت از بیوگاز تولیدی 

سوخت نیروگاه برقی را تأمین می کند.
در تصفیه خانه ه��ای اصفهان )جنوب و 
ش��مال( به طور متوس��ط ماهیانه پنج میلیون 
تومان با در نظر گرفت��ن برق یارانه ای هزینه 
می ش��ود و در صورت��ی که بت��وان از بیوگاز 
تولی��دی برای تأمین برق اس��تفاده کرد عاوه 
ب��ر جلوگی��ری از آلودگی های هوای ناش��ی 
از بی��وگاز، هزینه های ب��رق تصفیه خانه نیز 
کاهش چش��مگیری می یابد. به همین منظور 
در سال های اخیر دفتر انرژی های نو وزارت 
نی��رو به دنبال اس��تفاده انرژی های جایگزین 
اس��ت که اقدام��ات اولیه و جم��ع آوری کمی 
و کیف��ی بیوگاز تولیدی انجام ش��ده و در آینده 
ش��اهد اس��تفاده از بیوگاز تولی��دی تصفیه 
خانه ه��ای اصفه��ان در تأمی��ن برق مورد 

نی��از  خواهی��م  ب��ود.

بر اس��اس گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع برق شهرس��تان اصفهان شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان با 49 درصد تأسیسات 
ب��رق معارض با پروژه میدان عتیق بیش��ترین 
همکاری را بین دستگاه های اجرایی در زمینه 

جابه جایی تأسیسات معارض داشته است.
مهندس سعید بهشتی مدیر پروژه عتیق با 
اش��اره به همکاری خوب سایر دستگاه های 
اجرایی گفت: ش��رکت توزیع برق شهرستان 
اصفه��ان با ق��درت تم��ام از ابت��دای طرح، 
همکاری را آغاز و هم اکنون ش��اهد کمترین 

تأسیسات معارض برق در پروژه هستیم.
وی نیاز همکاری با ش��رکت توزیع برق 
شهرستان را در پروژه عتیق در دو مرحله یکی 
هم��گام با پروژه و یکی در پایان پروژه عنوان 

کرد و افزود: همزم��ان با اجرای طرح احیای 
میدان عتیق کلیه تأسیسات برق معارض جا به 
ج��ا و کمترین چالش و قطعی برق را تا کنون 

برای برق مردم آن منطقه داشته ایم.
مهندس بهش��تی در ادامه به مرحله دیگر 
همکاری ش��رکت توزیع برق شهرستان اشاره 
کرد و گفت: با توجه به ش��رایط زیرگذرهای 
طراحی ش��ده در میدان عتیق که رانندگان از 
شرایط کم نوری به سوی نور طبیعی حرکت 
می کنن��د باید تمهیدات خاص��ی در طراحی 
در نظ��ر گرفته ش��ود که این ام��ر با برگزاری 
جلسات مشترک با مشاورین طراحی شرکت 
برق در حال بررسی و اقدام است و امیدواریم 
با طراحی مناس��ب بتوانیم حداکثر استفاده از 
تجهیزات با استاندارد مناسب را داشته باشیم. 

استفاده از گازهای تصفیه خانه برای تأمین انرژی 
در تصفیه خانه های فاضالب اصفهان

اصفهان

زواره

زواره

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
بیشترین همکاری را در بین دستگاه های اجرایی 

با شهرداری اصفهان جهت پروژه میدان عتیق 
داشته است

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:
شهرداری اصفهان برای تهیه طرح تفصیلی شهر 

35 میلیارد ریال هزینه کرده است

اصفهان

  نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی 
اصفهان گفت:  فرصتها و تهدیدهای 
الیح��ه هدفمن��د ک��ردن یارانه ه��ا 
بای��د از دیدگاه ه��ای مختلف برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مورد 

بررسی قرار گیرد.
جعف��ر ذره بینی در کمیس��یون 
تج��ارت و خدمات ات��اق بازرگانی 
اصفهان گفت: اجرایی شدن الیحه را 
باید  پذیرف��ت و عواقب آن را باید 
مورد تحلیل قرار داد تا جریان تولید 

و صادرات متضرر نشود. 
    وی تأکید کرد پیرامون اصل و 
ماهیت الیحه هدفمند کردن یارانه ها 
تنها بحث ک��ردن نتیجه ندارد لیکن 
باید هزینه های اجرای آن  را با اطاع 
رس��انی و همگانی کردن آن کاهش 

داد.
  وی از برگزاری سمینار تخصصی 
برای بررس��ی فرصته��ا و تهدیدهای 
اجرای الیحه هدفمند کردن یارانه ها  
توس��ط ات��اق بازرگان��ی و با حضور 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی خبر داد 
و گفت: تولید کنندگان و صادرکنندگان  
تصویب و اجرای الیحه هدفمند کردن 
یارانه ها را  حتمی بدانند و نس��بت به 
تأثیرات منف��ی و مثبت آن اگاهی پیدا 

کنند. 
  رئیس کمیس��یون تجارت اتاق 
اصفه��ان افزود: واحده��ای صنعتی 
باید پیرامون اجرایی شدن این الیحه 
بیشتر وقت بگذارند تا از ویژگی های 
ای��ن الیحه اط��اع یافت��ه و باعث 
واحدهای  نابس��امانی  و  سردرگمی 

تولیدی نشود.  
محم��ود گل��کار رئی��س خانه 
صنعت و معدن استان اصفهان گفت: 
بخش صنعت فراتر از هدفمند کردن 
یارانه ها خواستار حذف یارانه برای 

این بخش است. 
  وی افزود: حذف یارانه ها باید 
مشروط بر این باش��د که سهم بیمه 
تأمین اجتماعی برای کارفرمایان صفر 
شود، مالیات و در بخش بهداشت و 
درمان جامعه هزینه ها کاهش یابد.  

  وی با انتقاد از اختصاص تنها 30 
درصد یارانه های تصویبی  به بخش 
صنعت گفت: امیدواریم اجرای این 
الیحه همانند قانون مالیات بر ارزش 
افزوده نش��ود که بخش تولید را زیر 

فشار قرار دهد. 
مه��رزاد خلیلیان دبی��ر کل اتاق 
بازرگان��ی اصفه��ان در این جلس��ه 
گف��ت: هدفمند ک��ردن یارانه ها در 
دس��تور کار دولت پنج��م بوده ولی 
به دالیل مشکات اجرایی به صحنه 

اقتصاد وارد نشد. 
  وی اج��رای این الیحه را وارد 
ش��دن ش��وک اقتصادی ب��ه جامعه 
دانس��ت و گفت: دولت باید اثرات 
منف��ی احتمالی اجرای این الیحه در 
جامعه اقتصادی کشور را به حداقل 
برس��اند و این مه��م نیازمند تعامل 

بخش دولتی با بخش خصوصی در 
نحوه اجرای این الیحه است. 

 امین جواهری از کانون مدیران 
ماش��ین س��از در این جلسه گفت: 
ه��ر قانونی که به ش��کلی تصویب 
می ش��ود برای افراد مختلف فضایی 
برای س��وء اس��تفاده و بهره برداری 

خاص ایجاد می کند. 

   وی اج��رای صحیح هر قانون 
ول��و قانون ب��ا س��اختار ناصحیح را 
مهم دانس��ت و گفت: اجرای قانونی 
که صحت آن کامًا بررس��ی نش��ده 
می تواند ش��رایط تغییر را برای عمل 

کنندگان به قانون ایجاد کند. 
  وی از ع��دم رون��ق واحدهای 
ش��هرکهای صنعتی خبر داد و گفت: 
ش��هرکهای صنعتی به ج��ای رونق  
روز ب��ه  روز بی رمق می ش��وند و به 
جای افزایش تولید در وضع کاهش 

تولید و رکود به سر می برند.
   وی یك نوبت ش��دن فعالیت 
واحدهای صنعتی را نشان از کاهش 
بازده��ی تولی��د دانس��ت و گف��ت: 
متأس��فانه سمت و س��وی کشور به 
تولی��د و صادرات نیس��ت و فروش 
نفت و هزینه کردن آن در بخش��های 
مختلف وظیفه دولت و مردم ش��ده 

است. 
  وی از اتاق بازرگانی خواست 
برای ایجاد رون��ق تولید و صادرات 
راهکارهای��ی اجرای��ی ب��ه دول��ت 
پیشنهاد کند زیرا واحدهای تولیدی 
روز به روز به رکود و تعطیل ش��دن 

نزدیك می شوند.
فرش  صادرکنندگان  اتحادیه 
ــه  ــتار صدور شناس اصفهان خواس
صادرکنندگان  ــرای  ب ــی  صادرات

فرش شد
 نای��ب رئی��س ات��اق بازرگانی 
اصفهان در بخش دیگری از سخنان 
خود ب��ه نقش ف��رش در فرهنگ و 
اقتصاد اصفهان اش��اره کرد و گفت: 
ات��اق آمادگی بررس��ی مش��کات 
پیرام��ون هنر صنعت ف��رش را دارد 
و انتق��ال آن به مس��ئولین تأثیرگذار 

است. 
 وی حضور فعاالن بخش فرش 
در عرصه صادرات غیرنفتی کش��ور 
را مهم دانس��ت و گفت: متأس��فانه 
کش��ورهای پاکس��تان و چی��ن در 

افزای��ش تولید و ص��ادرات فرش، 
گوی سبقت را از ایران ربوده اند. 

  وی ایج��اد اتحاد و یکپارچگی 
بین صادرکنن��دگان و تولیدکنندگان 
ف��رش را عامل مه��م در رونق بازار 
از دس��ت رفته فرش ایران دانست و 
گفت: به جای ص��ادرات پراکنده و 
ک��م ارزش باید صادراتی هدفمند با 

هدف ج��ذب بازارها ی جدید انجام 
داد. 

   وی افزود: س��ازمان توس��عه 
تج��ارت ب��ه ات��اق بازرگان��ی قول 
همکاری و مساعدت برای رفع موانع 
صادراتی در تمامی بخش��ها را اعام 
کرده و مس��ئوالن جدید این سازمان 
خواس��تار ح��ل و فصل مش��کات 
صادرات بخشهای گوناگون هستند.

علی ماهانی نایب رئیس اتحادیه 
صادرات فرش دستباف استان اصفهان 
در این کمیسیون گفت: این اتحادیه 
برای رونق ص��ادرات محصوالت با 
کیفیت خواستار صدور شناسه برای 

صادرکنندگان فرش است. 
  وی صدور این شناسه را عامل 
مهم در توانمند شدن صادرکنندگان 
فرش دانست و گفت:  اتاق بازرگانی 
به عنوان مرج��ع صادرکننده کارت 
بازرگان��ی می توان��د نس��بت به این 

درخواست اتحادیه اهتمام ورزد. 
   وی تصری��ح ک��رد: تخصصی 
ش��دن صادرات فرش ب��رای فعاالن 
می تواند نوید افزایش توان صادراتی 
این محصول ایرانی و کس��ب مجدد 
بازارهای از دست رفته فرش ایرانی 

در جهان شود. 
  وی با اشاره به ظرفیت صادرات 
فرش در طول سالهای گذشته گفت: 
صادرات فرش در سال 1373 به 1/7 
میلی��ارد دالر مع��ادل 55 درصد کل 
خری��د و  فروش ف��رش جهان بود 
ولی در سال گذشته این رقم به 400 

میلیون دالر کاهش یافته است. 
عض��و  کاظم���ی  اس��م�اعیل   
هیأت مدی��ره اتحادیه صادرکنندگان 
ف��رش اصفه��ان از ات��اق بازرگانی 
خواس��ت کارت ه��ای بازرگانی  به 
صورت تفکیکی صادر شود تا رشته 

تخصصی هر فرد مشخص شود. 
  وی حضور صادرکنندگان غیر 
تخصصی در فرش را عامل مهمی در 

ص��ادرات فرش های کم کیفیت و با 
بهای پایین برشمرد و گفت: پر رنگ 
ش��دن نقش اتحادی��ه صادرکنندگان 
فرش در ص��دور کارت بازرگانی و 
بررسی صاحیت صادرکنندگان این 
عرصه می تواند  نقش تأثیرگذاری در 
افزایش صادرات کمی و کیفی فرش 

استان اصفهان داشته باشد.    
  وی از نب��ود اطاعات دقیق در 
صادرات فرش در کش��ور خبر داد و 
گفت: س��االنه در کشور  4/9 میلیون 
متر مربع فرش تولید می شود که 900 
هزار مت��ر مربع مص��رف داخلی، 2 
میلیون متر مربع صادرات و 2 میلیون 
متر مربع انباشت در داخل می شود. 

   وی اف��زود: س��هم ای��ران  با 
صادرات 400 میلیون دالر فرش در 
بازار فرش جهان 25 درصد است در 
حالی که در س��ال 55 سهم ایران 76 

درصد بوده است. 
  وی مقول��ه فرش را تخصصی 
و نیازمند به کارشناسی دقیق دانست 
و گفت: حضور کارشناس��ان خبره 
در بخش صادرات ف��رش می تواند 
از صادرات محصوالت بی کیفیت و 

کم ارزش جلوگیری کند. 
  محم���د جهانم���رد عض���و 
هیأت مدیره  اتحادیه صادرکنندگان 
فرش استان اصفهان گفت: متأسفانه 
حضور صادرکنن��دگان بی تجربه در 
صادرات فرش باعث شده در برخی 
از کشورها  فرش را به صورت وزنی 
به فروش برسانند و بازار فرش ایران 

را خراب کنند. 
 اصغ��ر خورس��یانی معاون فنی 
گمرک اصفهان گفت: صادر نکردن  
کاال بهتر از بد صادر کردن اس��ت و 
صادرکنندگان باید کاالی با کیفیت و 

ارزشمند را صادر کنند. 
  وی تصریح کرد : قیمت فرش 
صادرات��ی اس��تان اصفهان نس��بت 
به س��ایر اس��تانها پایین تر اس��ت و  
تش��کلهای فعال در ای��ن زمینه باید 
نسبت به بررسی این موضوع همت 

کنند. 
   وی ص��ادرات نه ماه اس��تان 
اصفهان از گمرکات کش��ور را  قابل 
توجه دانست و گفت: در نه ماه سال 
ج��اری یك میلی��ارد و 222 میلیون 
دالر کاال ص��ادر ش��ده در حالی که 
در سال گذش��ته در این مدت 814 

میلیون دالر بوده است. 
  وی افزود:  گمرک اصفهان در 
طی نه ماه سال جاری 533 هزار دالر 
کاالی صادرات��ی ثبت کرده که مبلغ  
س��ال گذش��ته  طی این مدت 244 

هزار دالر بوده است. 
  وی صادرات آهن آالت به مبلغ 
102 میلیون دالر، فرش ماش��ینی 79 
میلیون،  ط��ا و جواهر 91 میلیون، 
فرش دس��تباف 27 میلیون و سیمان 
25 میلی��ون دالر را ب��ه تری��ب پنج 

کاالی صادراتی نخست ذکر کرد.

نماینده مردم اردل، فارس��ان، کوهرنگ و کیار 
در مجلس شورای اسامی گفت: وزارت نیرو برای 
آبگیری سد کارون چهار به تعهدات خود عمل کند. 
نوراهلل حیدری در گفتگو با ایرنا افزود: در بازدیدی 
که دو هفته قبل همراه با رئیس هیأت مدیره شرکت 
آب نیرو وابسته به وزارت نیرو از سد کارون چهار 
انجام شد برای جلب رضایت مردم منطقه و آبگیری 
این س��د سه شرط گذاشته ش��د. وی اظهار داشت: 
مقررش��د، قرارداد مناقصه س��اخت پل قوسی 450 
متری روی رودخانه در منطقه سد کارون چهار هر 
چه سریعتر انعقاد و رونوشتی از آن برای نمایندگان 
استان ارسال شود. حیدری بیان داشت: تجهیز کارگاه 
برای ساخت پایه های پل از دی ماه جاری، تعریض 
جاده سرخون به لردگان تا زمان ساخت جاده های 

جایگزین اصلی محور ارتباطی شهرکرد- ایذه برای 
ایجاد امکان تردد موقت از ناغان سرخون به لردگان 

و نهایتاً ایذه،  از شرطهای دیگر است.
حیدری تصریح کرد: در صورت انجام این سه 
کار و جلب رضایت مردم، آبگیری س��د امکانپذیر 

خواه��د بود در غی��ر این ص��ورت آبگیری عملی 
نخواهد شد. وی گفت: با آبگیری سد کارون چهار، 
محور ش��هرکرد- ناغان - ایذه مس�دود خواهد شد 
در حالی که این محور به عنوان یك راه اصلی استان 
است و باید برای حل مشکل آن با اختصاص اعتبار 

ملی چاره اندیشی ویژه شود.
وی همچنین گفت: جاد ه منج - بیدله )لردگان 
به ایذه ( باعث بن بس��ت شدن جاده مرکز استان به 
ناغان - ایذه شده است و وزارت راه ترابری باید با 
حذف نقاط سخت گذر این مسیر و احداث تونل به 

رونق این منطقه کمك کند.
حیدری گفت: کاهش تردد از این مسیر زندگی 
م��ردم این منطقه را با رک��ود مواجه کرده و این امر 

خطر مهاجرت روستاییان را به دنبال دارد.

سمیه پناهنده - برخی مسئوالن و کارشناسان 
ح��وزه اش��تغال و امور بانوان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری معتقدند میزان تقاضای اش��تغال زنان این 
استان در سالهای اخیر چهار برابر افزایش یافته است. 
این افراد در گفتگو با زاین��ده رود افزودند: افزایش 
جمعیت زنان جویای کار به ویژه دانش آموختگان 
دانش��گاهی درحالی اس��ت که ایجاد فرصت های 
شغلی برای به کارگیری جویندگان کار در این منطقه 
بسیار محدود است. به گفته کارشناسان، برخی عوامل 
از جمله افزایش شمار دانش آموختگان دانشگاهی، 
ایجاد انگیزه و افزایش نیازهای اقتصادی، تورم، رشد 
جمعیت، باال رفتن س��ن ازدواج، افزایش آمار تجرد 
و طاق باعث افزایش مش��ارکت اقتصادی زنان و 
درنهایت افزایش جمعیت جویای کار این قشر شده 

اس��ت. براساس آخرین گزارشها، نرخ بیکاری زنان 
ایران حدود دو برابر مردان اعام شده، به طوری که 
در چهارمحال و بختیاری نرخ بیکاری زنان بیش از 
28 درص��د و نرخ بیکاری این اس��تان حدود 15 
درصد است. رئیس سازمان کار و امور اجتماعی 
چهارمحال و بختی��اری دراین باره به زاینده رود 
گف��ت: افزایش چهار برابری می��زان تقاضای کار 
جامعه زنان در اس��تان نشان دهنده افزایش میزان 

مشارکت اقتصادی این قشر است.
پرویز س��لطانی اف��زود: اکنون نرخ مش��ارکت 
اقتصادی زنان استان 7/12 درصد است در حالی که 
نرخ مشارکت زنان در کشور یك درصد بیش از این 
اس��تان اس��ت. وی نرخ بیکاری زنان استان را 4/28 
درصد عنوان کرد و گفت: این میزان در کشور7/16 

درصد اس��ت که افزایش تقاضای اش��تغال زنان در 
بخشهای مختلف برنامه ریزی و توجه مسئوالن برای 
حل مشکل این قشر را بیش از پیش ضروری کرده 
است. وی افزود: در سند توسعه استان میزان اشتغال 
در نظر گرفته ش��ده برای زنان 21 درصد است که با 
توجه به میزان افزایش تقاضا این میزان باید افزایش 

یابد.
به گفته وی، در ش��ش ماهه اول امس��ال چهار 
هزار و647 نفر در مراکز کاریابی غیردولتی وابس��ته 
به اداره کار اس��تان ثبت نام کردند که این تعداد سال 
گذش��ته چهار هزار و 704 نفر بود. وی به ضرورت 
ساماندهی و توسعه اشتغال خانگی در استان اشاره 
کرد و گفت: بخش اعظم اشتغال زنان در خانه است 
و س��اماندهی اشتغال خانگی، گس��ترش و توسعه 

آن یک��ی از برنامه های اولوی��ت دار وزارت کار و 
امور اجتماعی است. سلطانی افزود: درحال حاضر 
وضعیت اشتغال بانوان در استان نسبت به گذشته بهتر 
شده اما تقاضای اشتغال این قشر افزایش یافته است. 
وی گفت: 86 درصد بانوان در چهارمحال و بختیاری 
شاغل نیس��تند و تنها 11 درصد آنها در فعالیتهای 
صنعتی نقش دارند درصورتی که در گذشته زنان 
استان با تولید صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد 
خان��واده ایف��ا می کردند. مدیرکل تعاون اس��تان 
چهارمحال و بختیاری نیز گفت: با توجه به اهمیت 
بخش تعاون در زمینه اشتغال و توسعه استان تنها 20 

درصد تعاونی های استان خاص زنان است.
بهرام عزیزی افزود: درحال حاضر بیش از یك 
هزار و 130 ش��رکت تعاونی در اس��تان با  47 هزار 

نفر عضو زمینه اش��تغال 8 هزار و920 نفر را فراهم 
کرده اس��ت. وی گف��ت: ایج��اد تعاونیهای خاص 
زنان، مش��ارکت پوی��ای آنان را در رش��د اقتصادی 
کشور تضمین می کند که بخش تعاونی از طریق 
تقوی��ت فرهن��گ مش��ارکت مردم��ی زمینه ای 
مناسب برای اش��تغال زنان است. مشاور استاندار 
چهارمحال و بختیاری در امور بانوان و خانواده نیز با 
اشاره به افزایش جمعیت فارغ التحصیان دانشگاهی 
زن درمنطقه گفت: جمعیت 70درصدی دانشجویان 
زن ایجاد زیرساختهای الزم برای اشتغال این قشر را 

ضروری کرده است.
نس��رین هادیان اف��زود: نرخ بی��کاری زنان در 
اس��تان  باال اس��ت، با این وجود زنان   12 درصد از 
سهم اش��تغال جامعه را در اختیار دارند درحالی که 

این رقم تا پایان برنامه چهارم توس��عه در استان باید 
به 22 درصد برس��د. وی اف��زود: بیش از 70 درصد 
زنان متقاضی کار در استان دارای مدرک دانشگاهی و 

تحصیات لیسانس هستند.
وی اج��رای طرحه��ای آم��وزش کارآفرینی، 
توانمندس��ازی زنان عش��ایر و روس��تایی، افزایش 
مهارته��ای فنی، برپای��ی نمایش��گاههای دوره ای، 
ساماندهی اشتغال خانگی و ایجاد کارگاههای تولیدی 
کوچك و ب��زرگ را از مهمترین برنامه های اجرایی 
امس��ال به منظور باالبردن مهارت و ضریب اشتغال 

زنان استان برشمرد.
به گزارش زاین��ده رود، نیمی از جمعیت 857 
هزار نفری اس��تان چهارمحال و بختی��اری را زنان 

تشکیل می دهند.

جمعیت زنان جویای کار چهارمحال و بختیاری چهار برابر افزایش یافته است شهرکرد

شهرکرد
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افقی:
1 – مخترع چاپ – اداره ارتباطات

2 – دستگاه تشخیص فاصله اجسام در زمین یا هوا 
- از شهرهای شمالی – بیماری خونی

3 – اریب، کج – پشت سر – بهشت زیرپای اوست
4 – از کلمات اش��اره – باریك – حرف انتخاب – 

کشتی جنگی
5 – کافی – غله پاک کرده – از توابع کاشان – ماه 

زمستانی
6 – مخ��زن بنزین – کتاب خاطرات س��یده زهرا 

حسینی – از نامهای حضرت زهرا)س(
7 – درخت جوان – بنیانگذار – پس��وند به معنی 

صاحب و دارنده
8 – از نامهای دختران – قانع

9 – نوع��ی اتومبیل س��واری – فانی – در آفتاب 
همراهمان است 

10 – رکوع کننده – جدید – مشك آن معروف است
11 – وتر کمان – گفتن سخنی غیر از معنی خودش 

– خون بها – از پوشاک
12 – از ملعونین حادثه عاشورا – جانور وحشی – 

قاضی مسابقات – نوعی لباس زنانه
13 – از نامهای خداوند – نظاره – آجرلعابدار

14 – دریغ – لیکن – به معنی روستا
15 – روز قیامت – ثروتمند.

عمودی:
1 – سرباز درجه دار – تقویم

2 – بیماری گشاد شدن رگها – از اصوات – همدم
3 – دین داری – میوه دهنده – مقابل دروغ

4 – خالص – جنگ و جدال – کاالی بکر – آهنگ 
و آواز

5 – ثم��ر و میوه – پس��وند آمیختگی – یاقوت – 
خوب و نیکو

6 – از حبوبات – خوب نیس��ت – آنچه به آن خو 
بگیرند

7 – از جانوران وحشی – زیرک و باهوش – چین 
و شکن

8 – زهر – ویرانی
9 – واحد اندازه گیری – صادق – نوشیدنی

10 – پیامبر زندانی در شکم ماهی – درخت انگور – دارو
11 – دودمان – آخر – خوبی – فرمان اتومبیل

12 – از وسایل نقاش��ی – مادر ورزشها – گروه و 
حزب – شخصی

13 – رساننده خبر – درخشیدن – آرایش دائمی
14 – کمك رس��انی – لوله ای که هوا را به ش��ش 

می رساند – شهر محتشم
15 – غده غضروفی پایین گردن – از آثار نظامی.

جدول

حل جدول شماره 181
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ازدواج های اینترنتی رو به افزایش است

انتخاب همسر از طریق سایت های همسریابی؛آری یا نه؟

نگاهی به مفهوم هویت در فضای مجازی

اینترنت وارد خانه ایرانی ها ش��ده است. امروزه 
حتی اگر به خانه های طبقه متوس��ط کشور هم وارد 

شوید کامپیوتر بخشی از لوازم خانه است.
وسیله ای که در دهه گذشته هنوز کاالی لوکسی 
به شمار می رفت امروز دیگر عضوی از خانه است. 
ح��اال دیگر کودکان دبس��تانی هم به فکر خرید یك 
لپ تاپ هس��تند تا سری میان س��رهای بزرگ ترها 
در بیاورن��د. ورود اینترنت به خانه ها تغییر در برخی 
رفتارها را نیز به دنبال داش��ت، هر چند این تغییرات 
رفتاری تأثی��ر چندانی بر پدر و مادرها نداش��ت اما 
نوجوان��ان و جوان��ان خیل��ی زود مج��ذوب دنیای 
مجازی ش��دند و از هر فرصتی برای اتصال به شبکه 

جهانی استفاده کردند.
جذابیت اینترنت س��بب شد وابستگی پسران و 
دختران جوان به جعبه جادویی چهارگوش بیشتر و 
بیشتر شود، این عاقه مشترک البته زمینه پدید آمدن 
دوستی های جدیدی شد؛ دوستی هایی که در برخی 
موارد نتایج خوب و در بعضی موارد هم تجربه های 

نه چندان جالبی را به همراه داشت.
اینکه جوانان ایرانی از اینترنت برای یافتن همسر 
مناس��ب بهره گرفتن��د البته کمی دردسرس��از به نظر 
می رس��د. ناکام��ی این ازدواج ه��ا در برخی موارد و 
رشد فزاینده ازدواج های اینترنتی از سوی دیگر سبب 
به وجود آمدن یك نوع نگرانی میان جامعه شناسان و 

خانواده ها شد.
همین نگرانی ها س��بب شد ش��ها کاظمی پور، 
معاون پژوهش��ی مرک��ز مطالع��ات و پژوهش های 
جمعیتی آسیا و اقیانوس��یه در این باره به خانواده ها 
هش��دار دهد. وی او با تأکید بر اینک��ه ازدواج های 
اینترنتی در کشور رو به افزایش است، می گوید: آمار 

ازدواج های اینترنتی در حد نگران کننده ای نیس��ت 
ولی به مرور زمان امکان افزایش این مس��أله وجود 
دارد. براس��اس گفته های کاظمی پور، در حال حاضر 
از ه��ر 100 م��ورد ازدواج 2 م��ورد ازدواج اینترنتی 

رخ می ده��د اما می تواند در آین��ده افزایش یابد، هر 
چند او معتقد است که آمار دقیقی درباره ازدواج های 
اینترنتی وجود ندارد و معم��والً کمتر پیش آمده که 

افراد شیوه ازدواج خود را بگویند.
کاظمی پور با اش��اره به افزایش آمار طاق دالیل 
مختلفی را در این زمینه مؤثر دانسته و می افزاید: یکی 

از این دالیل شیوه همسرگزینی است که از خانواده، 
همسایه و همکاران به س��مت آشنایی های خیابانی 
و لحظه ای و ازدواج ه��ای اینترنتی که نوع جدیدی 

محسوب می شود، سوق پیدا کرده است.

وی قاطعانه گفته است: در آشنایی های اینترنتی 
بعید است که افراد بتوانند شناخت پیدا کنند و معموالً 
ابتدا با یکدیگر آشنا می شوند و قول و قرارها گذاشته 
می ش��ود و بع��د از آن برای پیدا کردن ش��ناخت بر 
یکدیگر اقدام می کنند در حالی که در گذشته حضور 
خانواده ها یا معرف ه��ا پررنگ بود و معموالً افرادی 

که دختر یا پسری را معرفی می کردند سعی داشتند تا 
خانواده ها نیز یکدیگر را کامًا بشناسند.

 به اعتقاد کاظمی پور، ازدواج های اینترنتی یکی 
از حالت ه��ای ازدواج ه��ا و آش��نایی های لحظه ای 
هستند. در آشنایی های لحظه ای، چهره و رفتار ممکن 
است مد نظر قرار گیرد اما در ازدواج های اینترنتی این 
امکان نیز وجود ندارد و غیابی است و فرد شخصیت 
خ��ود را هرگونه که تمایل داش��ته باش��د به دیگری 
عرضه می کند. معاون پژوهش��ی مرک��ز مطالعات و 
پژوهش های جمعیتی آس��یا و اقیانوس��یه در ادامه با 
اش��اره به نحوه این آشنایی های اینترنتی در خارج از 
کشور بیان کرد: در خارج از کشور فرهنگ متفاوتی 
وجود دارد و افراد نمی توانند از طریق اینترنت خود 
را معرفی کنند بلکه سازمان هایی هستند که شخصیت 
فرد را با انجام تس��ت های روانشناسی مورد ارزیابی 
قرار می دهند و پس از آن اطاعات فرد روی سایت 
قرار می گیرد و باید توجه داش��ته باشیم که اینترنت 
وسیله ثانویه است نه اولیه. براساس اعام مرکز آمار 
جهان��ی اینترن��ت، ایران در میان 20 کش��ور یکی از 
باالترین تعداد کاربران اینترنتی را دارا اس��ت و رتبه 
17 را به خ��ود اختصاص داده تع��داد کاربران ایرانی 
اینترنت 23 میلیون نفر اعام شده و ضریب نفوذ در 
ایران 34 درصد است. متوسط این شاخص در جهان 
21درصد است. به هر حال ازدواج های اینترنتی رو به 
رشد است، هر چند هنوز آمار دقیقی در دست نیست 
اما یکی از دالیل طاق نیز همین نوع ازدواج  است.

اینترنت درهای زیادی را روی ایرانیان گشود اما 
به نظر می رسد جوانان ایرانی اشتیاق زیادی دارند که 
همسر خود را از دریچه جدیدترین نوع ارتباط پیدا 

کنند؛ شاید راه های دیگر بسته است.

یك روانشناس گفت: تشکیل زندگی از طریق 
سایت های همسریابی منجر به سستی بنیان خانواده 
می ش��ود بنابرای��ن انتخ��اب همس��ر از طریق این 

سایت ها باید کنار گذاشته شود.
احمد خاکی اظهار داش��ت: سوء استفاده   هایی 
که در فعالیت های س��ایت های همسریابی صورت 

می گیرد بیشتر از نفع آنها برای جوانان است.
وی ادامه داد: اعتقاد و پایبندی به رس��وم سنتی 
موجب پایداری و اس��تحکام زندگی خواهد بود و 
اگر این رس��وم سنتی از زندگی محو شود پایه های 

زندگی سست می شود.
وی گفت: س��ایت های همس��ریابی ب��ه دنبال 

کسب منافع مادی برای خود هستند.
خاک��ی عنوان کرد: مس��ئوالن در ق��وه قضائیه 

و نی��روی انتظام��ی وظیفه دارند به ط��ور جدی با 
گردانندگان سایت های همسریابی برخورد کنند.

وی اظهار داش��ت: ازدواج س��نتی با استحکام 
بنیان خانواده رابطه مستقیم دارد بنابراین افرادی که 
روش سنتی را برای ازدواج خود انتخاب می کنند، 

بنیان خانوادگی شان محکم تر خواهد بود.
ای��ن روانش��ناس تصریح کرد: ناس��ازگاری ها 
در زندگی هایی که بدون ش��ناخت ش��کل می گیرد 
بسیار زیاد است بنابراین شیوه ازدواج از طریق این 

سایت ها را کنار بگذاریم.
خاک��ی ادام��ه داد: آم��ار طاق در کش��ورمان 
باالس��ت و اگر ش��یوه ازدواج ها از روش سنتی به 
روش های دیگر تبدیل ش��ود آم��ار طاق افزایش 

بیشتری پیدا می کند.

ارتباطات  و  فناوری   - زرگر  سروی  محمد 
زندگی  عرصه  در  دگرگونی  به  منجر  الکترونیك 
نمادین بشر شده است و از این طریق منشاء تحوالت 
عمده ای در دانسته های بشری شده است. مفاهیم 
بنیادین، دانش ارتباط جمعی و علوم اجتماعی را دچار 
تغییر و تحوالت اساسی کرد. از جمله مفاهیمی که 
در عصر ارتباطات الکترونیك دچار تغییر و تحوالت 
گسترده شد، مفهوم »هویت« است. تحوالت الکترونیك 
این مفهوم را از حالت بسته و چارچوب بندی شده 
سنتی خارج ساخت و انسان را به دنیایی متنوع پرتاب 
کرد. از سوی دیگر، تنوع و تکثر در شکل گسترده و 
اجتماعی  زندگی  مختلف  ابعاد  بر  خود،  گیر  همه 
بشر حاکم شد و به صورت »پارادایم« غالب عصر 
الکترونیك درآمد. در این نوشته سعی می شود برخی 
از ابعاد مختلف این تحول با تکیه بر مفاهیم نظری 
خصوص  به  اجتماعی  متفکران  توسط  شده  ارائه 

»میشل فوکو« بررسی شود.
»هویت« دربرگیرنده دو نگاه کامًا متفاوت است. 
این مفهوم از یك سو بر همسانی و تشابه داللت می کند 
و از س��وی دیگر، بیانگر تفاوت و تمایز است. بدین 
معنی که اعضای یك گروه در درون مرز مش��خص 
و بر اس��اس مؤلفه های خاصی که به شاخصه های 
هویتی معروف اند، به نوعی با هم مش��ابه و همسان 
هستند. به عبارت دیگر این مرزها که خصلتی نمادین 
دارند، دربرگیرنده افرادی هس��تند ک��ه به طور کلی 
شباهت هایشان بیشتر از تفاوت های آنهاست. اساسًا 
همین شباهت ها اس��ت که به عنوان شاخص هایی 
ب��رای تعریف هویت آنها، به عنوان عضویت در یك 

گروه اجتماعی خاص به کار می آید.
از س��وی دیگر، افراد در خارج از این محدوده و 
در فراسوی مرزهای نمادینی که قلمرو یك گروه را از 
دیگر گروه ها متمایز می کند، بر اساس ویژگی های 
اختصاصی خود و تفاوت هایشان با دیگران مشخص 
می ش��وند. به بیان دیگر، در خارج از مرزهای گروه، 
به جای هویت با مفهوم هویت ها روبه رو هستیم که 
ناشی از تفاوت و گاهی تقابل هویت ها است. در واقع، 
هر هویتی در تقابل با سایر هویت ها تعریف می شود 
و اجتماعات بشری با استفاده از قابلیت های نمادین 
بین خود و دیگری مرزبندی می شوند. مفهوم هویت 
در دیالکتیك معنایی یك فرد و دیگران یا یك گروه با 
گروه یا گروه های دیگر، صورت بندی می شود. هر 
هویتی با ایجاد مرز از سایر هویت ها متمایز می شود 
و این مرزها بیانگر ویژگی های ساختاری و محتوایی 

هویت ها هستند.
نکت��ه دیگری که باید در بررس��ی مفهوم هویت 
در نظر داش��ته باش��یم، تقابل تلقی های روانشناختی 
و جامع��ه ش��ناختی از این مفهوم اس��ت. گروهی از 
اندیش��مندان اجتماعی، هویت را در س��طح فردی و 
روانش��ناختی مطرح می کنن��د و گروهی دیگر مانند 
»هربرت مید« از بررسی هویت در قالب اجتماع دفاع 
می کنند و اصط��اح »هویت اجتماعی« را برای بیان 
ارتب��اط فرد و جامعه به کار می بندند. در کنار این دو 
دیدگاه باید از روانشناس��ی اجتماعی نیز یاد کرد که 
تلفیقی از دیدگاه های فردی و اجتماعی است. دیدگاه 
روانشناسی اجتماعی سعی می کند مفهوم هویت را 
در ارتباط بین ویژگی های فردی و مفاهیم اجتماعی 
بررس��ی کند ک��ه در نهایت دید کل��ی و جامع تری 

نس��بت به دو دیدگاه اولیه مطرح شده )دیدگاه های 
روانشناختی و جامعه شناختی( دارد.

در بررسی هویت در هر یك از قالب های فوق، 
نبای��د این نکت��ه را نادیده گرفت ک��ه هویت دارای 
سویه ای تاریخی نیز هس��ت چرا که عوامل سازنده 
هویت در طول زم��ان تغییر می کنند و دارای حالتی 
پوی��ا و متحول هس��تند. در مطالعه ای��ن مفهوم مهم 

ارتباط  بای��د  اجتماعی، 
هویت ه��ا ب��ا خ��ود و 
ویژگی های  و  یکدیگر 
آنها در گس��تره  درونی 
بررس��ی  مورد  تاریخی 
قرار گیرد. هویت ها نه 
در انت��زاع فردی و نه در 
انقطاع از س��یر تاریخی 
بلک��ه در دیالکتی��ك با 
خ��ود و دیگری ش��کل 
مهمی  سؤال  می گیرند. 
در عصر گس��ترش  که 
ارتباط��ات الکترونی��ك 
پیش می آید این اس��ت 
که مرزهای هویتی کجا 

قرار می گیرند؟ و عوامل ش��کل دهن��ده هویت ها 
کدامن��د؟ اینک��ه در یك جامعه انس��انی چه عامل یا 
عوامل��ی مرزه��ای نمادین یك جامعه و ب��ه تبع آن 
هویت گروهی را مشخص می کند، بستگی به عوامل 
گفتمان��ی )discorsive( دارد. این عوامل گفتمانی، 
در اس��اس شامل فاکتورهای قدرت و هژمونی است. 
»فوکو« با تبارشناس��ی مفاهیم ق��درت و هژمونی، به 
چگونگی ش��کل گیری مرزهای ف��ردی و اجتماعی 
می رسد و به خوبی نشان می دهد که چگونه و تحت 
تأثیر کدام سازوکارهای هژمونیك، مرزهای جمعی و 
فردی دیوانگان، مجرمان و محکومان در سطح فردی 
و اجتماع��ی ش��کل می گیرد. او نش��ان می دهد که 
درگیری و نزاع اصلی در مرز هویت ها اتفاق می افتد، 
آنجا که سوژه نقش محوری و اساسی را در ساخت و 
شکل دهی هویت ها و چگونگی مرزبندی آنها برعهده 
می گیرد. در آرا و اندیشه های »فوکو«، سوژه )به عنوان 
عامل مهم و اساس��ی بر سازنده هویت( در دو مقطع 
زمان س��نتی و مدرن، تفاوت های بسیار مهمی دارد. 
سوژه س��نتی که جامعه را می سازد، ثابت، مشخص 
و دارای س��اخت معین است و با دو ویژگی مکانمند 
و خطی بودن تعریف می ش��ود. مکانمندی س��بب 
ایجاد تداوم و ثبات فردی و جمعی می شود. در این 
جوامع، مرزهای فردی و جمعی کامًا مشخص، ثابت 
و ساخت یافته و تغییر آن بسیار سخت و دشوار است 
و اغلب مستلزم به کارگیری کنش سیاسی است. ثبات 
در این جوامع به حدی است که حتی پس از شکست 
سیاسی یکی از طرفین، هویت فردی و اجتماعی آنها 
به ندرت از بین می رود و اغلب به صورت زیرزمینی 
و پنه��ان به حیات خ��ود ادامه می دهن��د و در زمان 
مساعد نس��بت به اعان هویت خود اقدام می کنند. 
در حالت کلی، سوژه سنتی، سوژه ای یکپارچه است 
که محیط مفهومی محدودی با مرزهای کامًا ساخت 
یافته ایجاد می کند. در مقابل فضا عنصر اساس��ی بر 
سازنده دنیای مدرن است که جهانی بدون مرز و فاقد 
مرک��ز ثقل ایجاد می کند. از این نظر جامعه مدرن، با 

جامعه به روایت »دورکیمی« آن کامًا متفاوت است. 
در جامعه مدرن بر خاف درک »دورکیمی« یك مرکز 
)Centre( وجود ن��دارد که فعالیت های اجتماعی 
در حول آن سامان یابد بلکه جامعه مانند موجودیتی 
فارغ از مرکزیت یا حداکثر موجودیتی با مراکز متنوع 
فهمیده می شود. مفهوم مرز در اینجا دگرگون می شود 
و دیگر نمی توان از چارچوب مشخص و قاطعی به 
ن��ام مرز صحب��ت کرد. 
ب��دون مرک��ز  فض��ای 
سبب ایجاد تکثر معنایی 
می شود و از ه�ر گ�ونه 
طبقه بندی و دسته بندی 
ش��دن می گری��زد چرا 
ک��ه ه��ر ی��ك از مراکز 
ب��ه نوب��ه خود، منش��اء 
معنابخشی های متفاوت 
اجتماعی  پدیدارهای  به 
هوی���ت  می ش���وند. 
حاصل از چنین فضایی، 
ناپایدار و  هویتی سیال، 
نامحدود خواهد بود. در 
چنین حالتی، رابطه ساده 
و مش��خص بین فرد با اجتماع و معنای ثابت هویت 
در دنیای س��نتی از بین م��ی رود و رابطه ای پیچیده، 
غیرمتمرکز و منتج از مفهوم فضا در ارتباط با هویت ها 
شکل می گیرد که فاقد شکل ساخت یافته و مشخص 
است و از هرگونه تعریف و صورت بندی مشخصی 

می گریزد.
س��وژه مدرن )اینجا س��وژه فوکویی- دولوزی( 
بر س��ازنده و حامل چنین هویتی اس��ت. س��وژه ای 
تکه تکه و فاقد انس��جام که در دنیای مدرن امروزی 
ک��ه ویژگی ه��ای هویتی مختص خ��ود را بر دوش 
می کش��د. این س��وژه همان گونه که »فروید« اشاره 
کرده بود، س��وژه ای دانا و عقانی )rational( و با 
هویت ثابت و مشخص نیست بلکه تحت تأثیر نیروی 
ناخودآگاهی است که سبب بی شکلی و عدم انسجام 
س��وژه مدرن می ش��ود. متفکران دیگری نیز درباره 
ویژگی های سوژه مدرن به ارائه نظرات خود پرداخته 
ان��د. از جمله ی آنه��ا »ژاک الکا «، »روالن بارت« و 
»ژاک دریدا« هس��تند که به بررس��ی ابعاد مختلفی از 
سوژه مدرن پرداخته اند. روانکاوی سوژه مدرن پس 
از »فروید« با »الکان« دنبال ش��د. در عرصه فلس��فی 
و ادبی، نظریه های س��اخت ش��کنی و مرگ مؤلف 
»دری��دا« و »بارت« مطرح ش��دند. تمام این تاش ها 
در راس��تای ارائه ویژگی های کلی سوژه است که در 
نهایت مجموعه گسترده و پراکنده ای از ویژگی های 
سوژه مدرن ارائه می دهد. »فوکو« معتقد است، سوژه 
مدرن با این ویژگی ها کامًا با هویت مدرن سازگار 
است چرا که هم هویت و هم سوژه، دال هایی هستند 
که فاقد مدلول مشخصی هس��تند و این امر ناشی از 
فضامندی این دو )هویت و س��وژه( اس��ت. حرکت 
از س��وژه پایدار و ثابت س��نتی به هویت های باز و 
متکثر مدرن، با مطالعات پس��ت مدرن هایی همچون 
»کریس��توا«، »جیمس��ون«، »لیوتاگر« شتاب بیشتری 
گرفت و در نهایت در نوش��ته های »ژان بودریار« به 

اوج خود رسید.
هم��ان گونه ک��ه ارتباطات ش��فاهی و چهره به 

چهره منطبق بر دوره س��نتی است، در دوره مدرن نیز 
ارتباطات الکترونیك پایه شکل گیری دهکده جهانی 
»مك لوهان« می شود. در نهایت شکل تکامل یافته آن 
در فضای مجازی متجلی می شود. جدای از انتقادات 
»بودریار« در مقاله ی معروف »فرهنگ رس��انه های 
گروهی« درباره ش��کل زندگی مدرن و انتقادات او به 
سیستم رس��انه ای که به رغم او به تولید فرا واقعیتی 
منجر می ش��ود، می ت��وان از انطباق این دو ش��کل 
ارتباطی ش��فاهی و الکترونیك بر دو ش��کل زندگی 
)سنتی و مدرن( و در نهایت دو شکل هویتی )هویت 

سنتی و هویت مدرن( دفاع کرد.
اجتماع س��نتی بر پایه ارتباطات شفاهی، گفتگو 
و تعامل مس��تقیم بین افراد شکل می گیرد. در چنین 
اجتماع ارگانیکی )به رغم تونیس( نوع حاکم ارتباطات 
سبب شکل گیری هویت ثابت سنتی می شود. نمونه 
آرمانی چنی��ن اجتماع��ی در نوش��ته های »یورگن 
هابرماس« در کت��اب معروف »کنش ارتباطی« درباره 
پاریس قرن 18 متجلی می شود که در آن جامعه مدنی 
ک��ه خارج از معادالت ق��درت عمل می کند، عرصه 
ایده آلی برای کنش ارتباطی ایجاد می کند. حال آنکه 
»بودریار« با کتاب »در سایه اکثریت خاموش« به ذکر 
این نکته می پردازد که جامعه مدرن، جامعه اکثریت 
خاموش است و در آن هرگونه گفتگو و کنش ارتباطی 
به وس��یله ش��کل گیری توده )mass(  با شکس��ت 
روبه رو می ش��ود. محصول نهایی چنین جامعه ای، 
توده های بی شکلی است که در مکان های ساکت، 
دور از هم، ناپایدار و متمایز به حرکت های کاتوره ای 
خود می پردازن��د و در نتیجه برخوردهای اتفاقی به 
یکدیگر در مسیری دیگر حرکت می کنند، بی آنکه 
از مقصد خود اطاعی داش��ته باش��ند یا در انتخاب 
نوع مس��یر دخالتی داشته باشند. دنیای مدرن با رشد 
روزافزون وسایل ارتباطی الکترونیك شتاب باالیی در 
مسیر آشفتگی و تکثر بیشتر معنایی به خود گرفت و 
محت��وای ارتباطی را در ح��د باالیی تغییر داد. مفهوم 
»فضای س��ایبر« که توسط »نوربرت وینر« بنیان نهاده 
شد، امروزه با تمام آنچه از ارتباطات در دنیای مدرن 
و هویت تکه تکه سوژه مدرن ارائه می شود، انطباق 
کامل دارد. فضای س��ایبر را شاید به جرأت بتوان از 
هم گسیخته ترین و متکثرترین فضای ممکن نامید. 
این فض��ا کامًا مرکز گریز، بدون م��رز و فاقد نقطه 
ثقل و اتکاس��ت. حرک��ت از یك پنج��ره به پنجره 
دیگر در فضای اینترنت، یادآور لغزش های مکرر و 
بی انتهای »دریدایی« از دالی به دالی دیگر اس��ت. در 
 )chat( عین حال نشانه هایی مانند گفتگوی اینترنتی
یك شخص با چند کلمه شناسایی )ID( مختلف در 
فضاهای بس��ته و در مقابل صفحه نورانی مونیتور از 
شکل گیری آیین ها )rituals( و شکل های مختلف 
زندگی در بافت های جدیدی حکایت می کند که در 
آن تکثر در اشکال مختلف، امکان ایجاد هرگونه معنای 
کامل را غیرممکن می کند. در این فضا امکان تعریف 
مفاهیم به ش��کل مقطوع و مشخص از بین می رود. 

مفهوم هویت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
زمانی »ژاک دریدا« در مقابل سرگردانی مطلق و 
بی معنایی دنیای مدرن، راه حل نهایی را »یکس��انی 
گفتمانی« می دانس��ت. حال سؤالی که پیش می آید 
این اس��ت که آیا می توان چنین راه حلی برای سایبر 

متصور شد؟

در راس��تای اجرای ط��رح امنیت اخاقی و 
اجتماعی در چهارمح��ال و بختیاری و به دنبال 
وصول شکایت فردی مبنی بر اینکه توسط افراد 
ناشناس مورد تهدید، ارعاب و اخاذی قرار گرفته 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
مأموران بافاصله پس از انجام ش��گردهای 
اطاعاتی و پلیس��ی موفق به شناسایی 4 متهم با 
هویت معلوم که س��ه نف��ر از آنان مؤنث بوده و 
در امر اخاذی و فس��اد و فحشا فعالیت داشتند، 
شدند و سپس متهمان را دستگیر و مورد تحقیق 

و بازجویی فنی قرار دادند.

متهمان در تحقیقات اق��رار کردند، با طرح 
و نقش��ه قبلی پس از برق��راری تماس تلفنی با 
سوژه ها و طعمه های خود و به کار بردن الفاظ 
نامناس��ب، صدای مخاطب خود را ضبط کرده 
و س��پس با تهدید فرد مورد نظر مبنی بر افشای 
صحبتهای وی، اقدام ب��ه اخاذی مبالغ هنگفت 

می کرده اند.
شایان ذکر اس��ت پس از تشکیل پرونده و 
تکمیل تحقیقات کلیه متهمین به مراجع قضایی 
معرفی و فعًا با قرار صادره از سوی مقام قضایی 

روانه زندان شدند.

ب��ه گ��زارش مرکز اط��اع رس��انی پلیس 
اصفهان، فرمانده انتظامی کاش��ان از کاهش 31 
درصدی تصادفات فوتی طی آذرماه سال جاری 
در این شهرس��تان خبر داد. س��رهنگ منوچهر 
صفایی فرمانده انتظامی شهرس��تان کاش��ان با 
اعام این خبر اظهار داش��ت: ای��ن فرماندهی 
به منظور ارتقای فرهنگ ترافیك و اس��تفاده از 
کاه و کمربند ایمنی در سطح کاشان طرح ویژه 
انضباط اجتماعی را از نیمه دوم آبان ماه س��ال 

جاری به مرحله اجرا گذاشت.
وی افزود: در این طرح پنج اکیپ مشترک 
از نیروه��ای انتظام��ی و ترافیک��ی در نق��اط 
حادثه خیز و پر رفت و آمد شهرستان مستقر و 
به اعمال قانون و برخورد با متخلفان پرداختند.

این مقام مس��ئول گفت: بر اساس آمارهای 
به دس��ت آم��ده از زم��ان آغاز اج��رای طرح 
ت��ا پایان آذرماه س��ال جاری به نس��بت مدت 

مش��ابه تصادفات فوتی 31 درصد و تصادفات 
خس��ارتی 19 درصد کاهش یافت. س��رهنگ 
صفایی در ادامه بیان داش��ت: در این مدت سه 
هزار و 433 دستگاه موتور سیکلت و 14 هزار 
و 717 دس��تگاه خودرو توس��ط پلیس اعمال 

قانون شدند.
وی تصریح کرد: همچنین در طرح مذکور 
281 دس��تگاه موتور س��یکلت و 126 دستگاه 
خودرو به علت انجام تخلفات مهم متوقف و به 
پارکینگ انتقال داده شدند. این مقام انتظامی در 
پایان با بیان اینکه اجرای طرح انضباط اجتماعی 
با قوت تمام در س��طح شهر ادامه خواهد یافت 
خاطر نشان کرد: در این طرح با موتور سوارانی 
که دارای تخلفاتی از قبیل ایجاد آلودگی صوتی، 
تردد در پیاده رو، تردد در جهت مخالف مسیر، 
نداش��تن پاک و عدم اس��تفاده از کاه ایمنی 

باشند برخورد قانونی صورت می گیرد.  

اعضای باند اخاذی، فساد و فحشا شناسایی و 
دستگیر شدند

کاهش 31 درصدی تصادفات فوتی در کاشان
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حوادث

به گزارش مرکز اطاع رسانی پلیس اصفهان، 
با تاش مأموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و 
رایانه ای پلیس آگاهی اصفهان، تعداد 38 هزار و 
800 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش 20 
میلیون ریال کشف و ضبط شد. سرهنگ حسین 
حسین زاده رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در 
اج��رای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز مأموران 
اداره مب��ارزه با جرائم اقتص��ادی و رایانه ای این 
پلیس حین گشت زنی در سطح شهر اصفهان به 
یك دستگاه خودرو سواری پراید مشکوک شده 

و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرس��ی از این خودرو تعداد 
38 هزار و 800 نخ انواع س��یگار خارجی کشف 

و ضبط شد.
ای��ن مقام انتظام��ی ارزش این تع��داد اقام 
کشف شده را 20 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار 
داشت: سیگارهای کشف شده همگی خارج از 
شبکه توزیع و فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و 

به صورت قاچاق حمل می شدند.
سرهنگ حس��ین زاده در پایان خاطر نشان 
کرد: راننده خودرو به نام »مهران-ن« دستگیر و در 
تحقیقات اولیه صراحتاً به دست داشتن در قاچاق 

این تعداد سیگار کشف شده اعتراف کرد.
گفتنی است، در این خصوص پرونده تشکیل 
و متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از 38 هزار نخ سیگار قاچاق در اصفهان
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ترجمه:حامد واحدی- آس��یا گردش��گران را به س��وی خود جلب 
می کند.جایی که بسیاری از مقاصد گردشگران را در خود جای داده است. 
اگر شما در حال برنامه ریزی برای سفر هستید، آسیا مکانی ایده آل برای 
گذران تعطیات شماس��ت. این قاره، قطب جاذبه های گردشگری است. 
میهمان نوازی مردم آسیا نیز جالب توجه است. بنابراین مقاصد گردشگری 
آسیا را بررسی کنید و آنها را در برنامه ی زمانی اوقات فراغت خود جای 

دهید.
سنگاپور:

یک��ی از حیرت انگیزترین مکانه��ا برای گذران تعطی��ات ایده آل 
و همچنین یک��ی از بهترین مقاصد گذران اوقات فراغت در آسیاس��ت. 
سنگاپور کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیاست و دارای محیطی مملو 
از فرهنگهای مختلف و پر طراوت است. جاذبه های توریستی افسانه وار، 
چش��مه های آب معدنی شفابخش، مراکز و امکانات خرید درجه یك و 
غذاهای لذیذ و طعم های به یادماندنی از جمله ویژگی هایی هس��تند که 

سنگاپور دارا است.
این کشور به غیر از سرزمین اصلی اش، شامل 60 جزیره نیز می شود 
 Sentosa و Jurong،Pulau، Pulau Ubin،  Tekong  که جزای��ر
بزرگترین آنها هس��تند که می توان از طریق پلها، ج��اده ها، گذرگاهها و 
قایق های مجهز از سرزمین اصلی سنگاپور به آنها دسترسی یافت. سنگاپور 

آماده پذیرایی از گردشگران با ذائقه ها و سایق متفاوت است.
اگ��ر مایلی��د دنی��ای حیوان��ات را س��یر و س��یاحت کنی��د، پارک 
پروانه ها، زیستگاه حش��رات، پارک پرندگان، سیاحت اکتشافی در شب 
و دنیای جانوران آبزی در Sentosa ش��ما را مدهوش خود خواهد کرد. 
  Little، Chinatown،محله های مس��کونی اقلیت ها در سنگاپور نظیر
از   Peranakan و   kampong Glam، Geylang seria، India
جمله پربیننده ترین مکانها برای تمام گرش��گران هستند.در این محله ها 
انواع گوناگ��ون کاالها مانند: جواهرات، منس��وجات، زینت آالت بدلی، 
صنایع دستی، گیاهان دارویی و دیگر کاالها با عناوین پایان ناپذیر به وفور 
یافت می شود. خیابانهای این مناطق بسیار دوست داشتنی و فروشگاهها 
و رس��تورانها به موازات خیابان صف کشیده اند. شما می توانید دست به 
اکتشافات ماجراجویانه در جنگل های سنگاپور و همچنین محات مرکزی 

شهر بزنید.
از دیگ��ر ویژگیهای س��نگاپور حوزه وس��یع و رنگارن��گ غذاها و 
نوشیدنی هاست که شامل غذاهای چینی، هندی، ماالیی و بسیاری دیگر 
از غذاهای بین المللی می شود. در سنگاپور همچنین بهترین تسهیات  در 

هتلها و محلهای اقامت فراهم آمده است.
مالدیو:

یکی از محبوبترین و پر مخاطب ترین مقاصد گردشگری در آسیاست. 
جایی که بهش��ت نواحی گرمسیر جنوب استواست و متشکل از جزایری 
بدی��ع و خوش منظره واقع در آبهای گرم اقیانوس هند. مالدیو هر س��اله 

انبوهی از گردشگران را به سوی خود جلب می کند.
مالدیو کشوری است در جنوب غربی سریانکا که از طریق فرودگاه 
بین المللی MALE می توان به آن دسترسی یافت. این کشور دارای هتلها 
و تس��هیات اقامتی مجلل برای ش��ما و خانواده تان است. مالدیو دارای 
گنجینه سواحل شنی، آبهای درخشان و شفاف، تاالبها و دیگر ویژگیهای 

طبیعی است.
گش��ت و گذار دریایی، ماهیگیری، غواص��ی و parasailing )جزء 
ورزشهای آبی و عبارتند از بلند شدن در هوا با چتر به کمك قایق موتوری( 

برخی از فعالیتهایی هستند که گردشگران در مالدیو به آن می پردازند.

Male، پایتخت مالدیو است که به صورت تمام عیار ذهن و جسم شما 
را از خستگی می زداید و طراوت می بخشد.

این ش��هر مأمن بس��یاری از نقاط مورد نظر گردشگران مانند: مسجد 
بزرگ جمعه، موزه ملی، بازارماهی و موزه Jumhooree اس��ت. معنای 
حقیقی ابهت و شکوه را می توان در معماری مجلل مسجد بزرگ جمعه 
دریافت. بازار ماهی مالدیو نیز قطب فعالیتهای بازرگانی این کشور است. 
فروشگاههایی که محصوالت متنوع و مختلفی را عرضه می کنند. همچنین 
Male مقصد ایده آلی برای خرید گردش��گران اس��ت. بازار محلی که در 
نزدیکی بازار ماهی واقع شده است، بهترین محل برای یافتن اقام متنوع 
صنایع دستی است. دکه های دستفروش��ی که در طول خیابان قرار دارند 
مبادرت به فروش انواع ترشیجات، شیرینی جات، شیرینی های خانگی و 

دیگر تنقات می کنند.
ب��ازار  Majeedhee Magu واقع در جاده اصلی از دیگر مکانهایی 
اس��ت که می توانید از آن بازدید کنید. جای��ی که اقام متنوعی همچون 
پوش��اک،کیفهای دستی، کیفهای زنانه، لوازم آرایش��ی و ابزار برقی در آن 
به فروش می رس��د. بازار Chaandanee Magu دارای فروشگاههایی 

استثنایی برای تهیه سوغاتی است.
 Male ،ام��ا ب��رای کس��انی ک��ه عاش��ق غذاه��ای لذی��ذ هس��تند
مقص��د بی نظیری اس��ت. جای��ی که ان��واع مختل��ف غ��ذا از اروپایی 
گرفت��ه تا آس��یایی و چین��ی را در بر می گی��رد. برخی از رس��تورانهایی 
که به ش��ما پیش��نهاد می کنی��م به آنه��ا  مراجعه کنی��د از ای��ن قرارند:
 Kings Corner، Intimate، Athamaa Palace Restaurant Departure

برای مثال رس��توران Athamaa Palace جایی اس��ت که جوجه  
بریانی لذیذی به سبك هندی را به شما عرضه می کند.

 Kings Corner اگر عاقه مند به غذاهای دریایی هستید رستوران
محل مورد نظر شماست.

پس بدون هیچ درنگی سفر خود به جزایر مالدیو را ترتیب دهید.
هندوستان:

هندوس��تان شگفت انگیز، یکی از برترین مقاصد گردشگران از اقصا 
نقاط جهان برای گذران اوقات فراغتشان در آسیا است. جاذبه های فراوانی 
از جمله حیات وحش و س��واحل دریایی در هندوستان وجود دارند و پر 
واضح است که هندوستان یکی از پر ازدحام ترین مقاصد گردشگری در 

آسیاست.
گوا:

گوا در س��احل غربی هندوس��تان واقع ش��ده و به خاطر کلیساها و 
س��واحلش بسیار شگرف و فوق العاده است. محیط دست نخورده و بکر 

گوا مبهوت کننده است.
جایی که خورشید بر سواحل بوسه می زند. هتلها و پاتوقهای مجلل 
و قلعه هایش مقصدی ایده آل را برای گذران تعطیات گردشگران فراهم 
م��ی آورد. جاذبه های طبیعی و حیات وحش��ش  از این قرارند: معبد یا 
 ،Bondla زیستگاه حیات وحش ،Bhagwan Mahaveer  نیایش��گاه

.Dudhsagar و آبشارهای Molem پارک ملی
با اینحال سواحل گوا پر مخاطبتر هستند. ساحل Calangute که با نام 
ملکه سواحل هند خوانده می شود دارای بارها، رستورانها و غذاخوری های 
 Dona شگفت انگیزی است. از دیگر سواحل جالب توجه گوا، سواحل

Paula  و  Baga هستند.
اگر مشتاق خرید از این مناطق هستید، پرسه در بازار Goan، جمعه 
بازار Mapusa y و بازار مخصوص فروش اشیای ارزان قیمت یا دست 
دوم )سمس��اری( Anjuna  بسیاری از نیازهای شما را برآورده خواهند 

کرد.
آگرا:

آگرا به موجب بنای )یادبود عشق( مشهورش تاج محل شناخته شده 
است.

تاج محل را ش��اه جهان برای یادبود همس��ر مورد عاقه اش بنا نهاد. 
بنایی که حاکی از میراث و تاریخ آگرا است. معماری زیبای این بنای یادبود 

بسیار باشکوه است.
 Ram Bagh, Chini Ka ،دیگر نقاط مورد اقبال گردشگران در آگرا

Rauza, Sikandra, Jama Masjid وآرامگاه مریم است.
اگر در هندوس��تان بسر می برید باشك نمی توانید از شهر صورتی 
چشم پوشی کنید. منطقه Jaipur در Rajasthan  ملقب به شهر صورتی 
اس��ت. برج و باروها و کاخهای کهن که تبدیل به هتلهای سنتی شده اند، 
شترسواری، گردش در باغها، سیاحت اکتشافی با جیپ و بسیاری دیگر از 

این دست فعالیتها، جاذبه های Jaipur  هستند.
از دیگر ش��هرهای زیبای استان Rajasthan شهر  Udaipur است 
که از هواداران بی شماری نزد گردشگران برخوردار است. شهری که )شهر 
روی آب( یا ونیز ش��رق خوانده می شود. این شهر میعادگاه عشاق برای 
گذران تعطیاتشان به ش��مار می آید. جاذبه های Udaipur: کاخ شهر، 

عمارت روی آب و معبد Jagdish هستند.
خرید ساریهای منقوش، مجسمه های فلزی و جواهرات نقره از بازار 
این شهر از سرگرمی های گردشگران است. دریاچه ی Pichola و گشت 

و گذار با قایق را در Udaipur فراموش نکنید.
هندوستان دارای تعداد زیادی هتل مجلل و همچنین هتلهایی با قیمتهای 
به صرفه برای گردشگران است. غذاهای هندی نیز در طعمهای متنوع به 
همراه غذاهای محلی و دریایی که بسیار مطبوعند برای شما تدارک دیده 

شده اند. از هندوستان به خاطر داشتن تعطیاتی بی نظیر بازدید کنید. 

سید احمد احمدی شیخ شبانی 
رس��ول گرام��ی اس��ام )ص( می فرمایند: 
هر کس در مسجدی از مساجد خدا، چراغی بر 
افروزد، تا وقتی که در آن مس��جد، پرتوی از آن 
چراغ می تابد، فرشتگان و حامان عرش، برایش 
استغفار می کنند.  )وسائل الشیعه،ج 3،ص 513 (

 روس��تای شیخ شبان، در حال حاضر غیر از 
حرم مطهر امامزاده س��ید بهاء الدین محمد )ع(، 
دارای 3 مسجد به نام های مسجد جامع، مسجد 
حض��رت امام موس��ی بن جعفر )ع( و مس��جد 
حضرت صاحب الزمان )عج( و همچنین حسینیه 
ش��هداء و بیت العباس )ع( به عنوان محل های 

برگزاری مراسمات اسامی، مذهبی و... است.
در این فراز، به معرفی مسجد جامع روستای 
ش��یخ شبان به عنوان یکی از مهمترین مساجد و 

مکان های مذهبی روستا می پردازیم:
احداث و پیدایش مسجد جامع روستای شیخ 
شبان به حدود قرن نهم و دهم هجری قمری یعنی 
زمانی برم��ی گردد که ع��ده ای از اوالد امامزاده 
س��ید بهاءالدین محمد)ع( که قباً در ایلگاه مرغ 
آشنا و عرب خان و سپس در قریه گوراب ساکن 
بوده، به دنبال بروز خشکس��الی در آن مناطق که 
س��بب کوچ عده ای به سرزمین های دیگر شد، 
در محل کنونی روس��تای شیخ ش��بان که در آن 
زمان فقط، چش��مه آب و محل کشاورزی بوده، 
در کن��ار چش��مه پرآبی که هن��وز روان و به نام 
»چشمه مسجد« نیز معروف است، ساکن و شروع 
به احداث خانه و مس��کن در اطراف این چشمه 

کردند.
ساکنین محل که از شیعیان و سادات موسوی 
از ذریه حضرت امامزاده سید بهاء الدین محمد)ع( 
بودن��د، جه��ت برپای��ی نمازه��ای جماعت و 
مراسمات مذهبی، بنای اولیه مسجد جامع روستا 
را در س��مت جنوبی این چشمه گذاشتند که از 
آن زمان )حدود 400 یا 500 سال پیش ( تاکنون 
دستخوش تغییرات زیادی شد. منجمله از حدود 
150 سال قبل و پس از هجرت حضرت آیت اله 
سید اسدالهل موسوی کاظمی نجفی )ره( از نجف 
به شیخ شبان )از علمای بزرگوار روستا؛ مدفون 
در حرم مطهر حضرت امامزاده س��ید بهاء الدین 
محمد )ع(( با همت بزرگان و ریش سفیدان وقت 
روستا )مرحوم سید عبداهلل موسوی، مرحوم سید 
محسن موسوی، مرحوم سید نقی احمدی و...( 
بنای قدیمی این مسجد به میزان حدود چهارصد 
مترمربع توس��عه پیدا کرد. این بنای زیبا و مصفا، 
شامل شبس��تان اصلی که از طاق و چشمه ها با 
ستون های مستطیل شکل پهن به ابعاد حدود یك 

در یك و نیم متر و عموماً با خشت و گل و سنگ 
ساخته شده بودند و یك حیاط کوچك و تعدادی 
رواق برای استفاده در تابستان و یك غسالخانه )تا 
قبل از توسعه روستا و احداث غسالخانه مستقل( 
که قس��متی از آب چش��مه از آن عبور می کرد، 
بود ک��ه بعدها و در س��الهای اخیر نی��ز مجدداً 
بازسازی و چندسال بعد نیز شبستان مسجد، برای 

چندمین بار، اندکی توسعه پیدا کرد.
به هرحال این مس��جد، طی سالیان متمادی، 
محل راز و نیاز و عبادت، برپایی نمازهای جماعت، 
مراسمات مذهبی، احیای شبهای قدر و... سادات 
و اهالی پاک و با اخاص و صفای روستای شیخ 
شبان با حضور علما و روحانیون فرهیخته بود )که 
زمانی هم این روستا را تحت عنوان »نجف اشرف 
چهارمحال« خطاب می کردند( و تمامی تجمعات 
انقابی اهالی روستا در جریان مبارزات ضد رژیم 
منحوس پهلوی نی��ز در این مکان مقدس انجام 
می شود و در سالهای اولیه دفاع مقدس، مسجد 
جامع روس��تا، محل آمادگی و اعزام بسیجیان و 
ایثارگران روستا به جبهه های حق علیه باطل بود.

با توس��عه روستا، افزایش جمعیت، فرسوده 
شدن بنای قدیمی خشت و گلی مسجد، کمبود 
فضا و احس��اس نیاز به مس��جدی ب��ا زیربنا و 
مساحت بیش��تر، در سال 1365 هجری شمسی، 
با همکاری، همفکری، تاش و اهتمام  عمومی 
اهالی و به ویژه برادرانی چون مرحوم حاج سید 
نصراهلل کاظمی )معمار شیخ شبانی ساکن تهران( 
و... بنای جدید مس��جد جامع )به جای مس��جد 
قدیمی( به صورت بسیار مستحکم و باشکوهی 
در 750 مت��ر زیربنا ب��ه اضاف��ه 250 متر بالکن 
)2 طبقه( و یك گنبد و دو گلدس��ته، به صورت 

جدی و ظرف مدت یکسال احداث شد.
احداث مس��جد جامع جدید روس��تا در آن 
زمان، هزین��ه ای معادل ح��دود چهارمیلیون و 
دویست هزار تومان، فقط جهت خرید مصالح در 
برداش��ت و تمامی نیروی انسانی، کارگر، بنا و... 

مورد نیاز توسط اهالی روستا تأمین شد.
برخی تعمیرات داخلی، احداث س��رویس 
بهداشتی و وضوخانه، محوطه سازی، حصارکشی 
و ایوان ورودی مس��جد نیز تاکنون )به مرور( به 
اتمام رس��یده و تکمیل شده و لذا به حمداهلل در 
حال حاضر، »مسجد جامع روستای شیخ شبان« 
به لطف اله��ی و عنایات اه��ل بیت عصمت و 
طهارت)ع(، به ویژه توجهات حضرت ولی عصر 
)ارواحنا فداه( تبدیل به مسجدی شایسته، مناسب 
و زیبا و درخور شأن اهالی و سادات محترم روستا 

شده و محل برگزاری مراسمات مختلف است. 

مسجد جامع روستای شیخ شبان
تعطیالت در آسیا

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/9/10
شماره:88/402ح ش 34
پیوست: 523 -88/9/10

در خصوص پرونده کاس��ه 402/88 خواهان داود گله داری دادخواس��تی مبن��ی بر جلب ثالث و مطالبه 
عین چك به طرفیت مهدی فاتحی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 88/11/8 
ساعت 4 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران، 
مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 14196/م الف
مدیر دفتر 34 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره پرونده: 35/87 ش ح/31

شماره دادنامه: 81/2/6-54
مرجع رسیدگی: حوزه 31 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: حس��نعلی کیهانی ف��رد فرزند رضا قلی مقیم اصفهان، بهارس��تان، خیابان ایثار، مجتمع محتش��م 
کاشانی، بلوک E پاک 305 

خوانده: محمدرضا ناجی مقیم اصفهان، اتوبان کاوه، س��ه راه ملك ش��هر، خیابان نگارستان، جنب مجتمع 
مسکونی فرهنگ نگارستان، کوچه تاج، پاک 10، طبقه همکف

خواسته: استرداد مبلغ و مطالبه ضرر و زیان
گردش��کار – خواهان دادخواس��تی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این ش��ورا و ثبت بکالس��ه فوق و جری تش��ریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه بتصدی امضا 
کنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
»رأی شورا«

خواسته خواهان علیه خوانده استرداد مبلغ یك میلیون تومان پیش پرداخت قرارداد ساخت کابینت و رفع 
ضرر و زیان به دلیل عدم انجام تعهد مس��تند به قرار داد 87/5/5 می باش��د. نظر به دادخواست تقدیمی از 
سوی خواهان و اظهارات وی در شورا، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و دفاع از دعوی مطروحه 
بدون عذر موجه مفاد قرارداد مذکور تظیمی فیمابین طرفین و اظهارنامه ارس��الی از س��وی خواهان جهت 
خوانده به شماره 14602-87/10/2 همگی حاکی از پرداخت پیش پرداخت مبلغ یك میلیون تومان توسط 
خواهان به خوانده و عدم اجرای قرارداد مذکور از ناحیه خوانده می باشد دعوی ثابت تشخیص و مستند 
ب��ه ماده 198 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواس��ته در حق 
خواهان صادر می گردد رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در دادگاه 

عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. 14118/ م الف
قاضی شورای حل اختالف شماره 31 اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره: 1152/88ش/9

تاریخ: 88/10/14
در خصوص پرونده کاس��ه 1152/88 ش 9 خواهان س��عید لطیفیان دادخواس��تی مبنی ب��ر الزام خوانده 
به حضور در دفترخانه و انتقال س��ند خودروی س��مند مدل 82 به ش��ماره انتظام��ی 944س36 ایران 23 
با احتس��اب خس��ارات وارده و هزینه های دادرس��ی به طرفیت 1 – علی اصغ��ر نگهبانی 2 – غامرضا 
حاج هاش��می ورنس��فادرانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 88/11/28 
س��اعت 8 تعیی��ن گردیده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 14308/ م الف
مدیر دفتر نهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

تجدید نظر خواهان حسنعلی کیهانی فرد فرزند رضاقلی شغل بازنشسته محل اقامت: اصفهان، شهر 
بهارستان، خیابان ایثار، مجتمع محتشم کاشانی، بلوک E، واحد 305

تجدید نظر خوانده محمدرضا ناجی ش��غل کابینت ساز محل اقامت: اصفهان، خیابان کاوه، سه راه 
ملك شهر، خیابان نگارستان، جنب مجتمع مسکونی فرهنگ نگارستان، کوچه بن بست تاج، درب 

سفید طبقه همکف، آقای ناجی
وکیل یا نماینده قانونی: اصیل

تعیین خواسته و بهای آن: اعتراض به رأی شماره 871-88/9/8 از کاسه پرونده 88/820 شورای 
حل اختاف ش��عبه 31 برای اس��ترداد مبلغ یك میلیون تومان پیش پرداخت ساخت کابینت و رفع 

خسارت تحمیلی به اینجانب حداقل به مبلغ 4/5 میلیون تومان
دالئ��ل و منضمات دادخواس��ت: 1- کپی رأی بدوی 871-88/9/8  2- محتویات پرونده کاس��ه 

88/820
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

با س��ام و احترام اینجانب حس��نعلی کیهانی فرد تجدید نظر خواه پرونده کاس��ه 820 س��ال 88 
ش��ورای حل اختاف ش��عبه 31 دالیل اعتراض خود را به رأی ش��ماره 871-88/9/8 از کاس��ه 

88/820 را به شرح ذیل تقدیم می دارم:
1- مطابق محتویات پرونده خوانده بایستی مطابق قرارداد ظرف 35 روز از تاریخ 87/5/5 کابینت ها 
را ساخته و تحویل دهد و مبلغ یك میلیون تومان هم به عنوان بیعانه دریافت نموده است تا امروز 

هیچ اثری از نامبرده یا ساخت کابینت وجود ندارد 
2- خوانده در جلسه اولیه شورای حل اختاف شماره 31 علی الرغم اباغ اخطاریه شرکت ننموده 

و انجام قرارداد برایش اهمیت نداشته است 
3- خوانده بر اثر اینکه موارد مشابه دیگری با اشخاص مختلف داشته و دارد هر چند مدت آدرس 
محل کار و منزل خود را عوض می کند که شاکیان به او دسترسی نداشته باشند از آن جمله آدرس 

زیر قرارداد خوانده با اینجانب در حال حاضر مسدود می باشد
4- خوانده را شرکت مهدفام سپاهان سازنده و فروشنده آپارتمان به آدرس خیابان بزرگمهر، جنب 
مادی نیاصرم، ش��ماره 121 معرفی کرده و به همین دلیل هم جریمه تأخیر در قرارداد آورده نش��ده 

است چون فکر می کردم ایشان کار را به درستی انجام خواهد داد
5- متأس��فانه با توج��ه به اینکه خوانده هر چند مدت آدرس خ��ود را تغییر می داده و بنده اطاع 
نداشتم نه تلفنی و نه آدرس به خوانده دسترسی نداشته ام ولی خوانده بر اثر فشار واحد نظارت و 
بازرسی اصناف اصفهان به شرکت مهدفام سپاهان فقط یکبار به واحد نظارت اصناف آمده و متعهد 

به جلب رضایت اینجانب شده که بعد از آن هم دیگر او را نتوانستم پیدا نمایم.
6- بحث انجام تعهد و پایبندی به عقود نظر ش��ارع مقدس اس��ام و واضعین قوانین می باش��د و 
خوان��ده که نه به تعهد خود عمل نموده و نه به قوانین احترام گذارده و نه خود را نمایانده چگونه 

بایستی با او برخورد کرد؟
7- ع��دم محکومیت افراد مختلف مانند خوانده به جبران خس��ارت تحمیلی به طرف مقابل باعث 
رش��د و نمو کاهبرداری می گردد کما اینکه خوانده چندین پرونده مش��ابه در بازرسی اصناف و 

اتحادیه مربوطه و دادگاه دارد.
8- خوانده با عدم انجام تعهد خود باعث تحمیل خس��ارت به اینجانب ش��ده که قابل مطالبه است 
کما اینکه اگر تعهد خود را انجام می داد از مهرماه سال 87 اینجانب از آپارتمان استفاده می نمودم 

و حداقل ماهی 500 هزارتومان متضرر نمی شدم
9- اینکه اگر خوانده کار را انجام نداد بنده می توانستم به شخص دیگری مراجعه کنم درست است 
ولی آیا می توان برای انجام کاری چندین پیش پرداخت به اشخاص مختلف داد تا یك کار واحد 

انجام گیرد و از این موضوع افرادی مانند خوانده سوء استفاده نمایند.
بنابرای��ن با توجه به موارد فوق تقاضای رس��یدگی و صدور رأی محکومیت تجدیدنظر خوانده به 
جبران خس��ارت مذکور در دادخواست تقدیمی را دارم. خوانده فرصت دارد ظرف مدت 10 روز 

از تاریخ انتشار آگهی درخواست تجدیدنظر را به دادگاه ارسال کند.
 14116/م الف

دبیرخانه شعبه 21 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
کالسه: 880680 ک /110

دادنامه: 8809970353601154 – 88/9/8
مرجع رسیدگی: شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

شاکی: آقای علی سلطانی به نشانی بهارستان فاز 2 بلوک 124 پ 251
متهم: آقای کوروش احمدی مجهول المکان

اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو
گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رأی می نماید.
رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای علی سلطانی علیه کوروش احمدی مجهول المکان دائر بر ایراد ضرب عمدی 
ب��ا چاقو با توجه به اعام رضایت بدون قید و ش��رط ش��اکی خصوصی و اظه��ارات وی مبنی بر اینکه با 
کمربند به صورتم زد و پس از آن دوستانش چاقوئی به او دادند که فرار کرد و با چاقو به من نزد و مرحله 
اول یك کمربند دس��تش بود لذا دادگاه باس��تناد ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب 
از جنبه خصوصی صادر و نس��بت به جنبه عمومی جرم ارتکابی محرز نیس��ت باستناد بند الف ماده 177 
قانون آئین دادرس��ی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از اباغ 

قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد.
13971/م الف

مؤمنی - رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
فرم رأی حقوقی

شماره دادنامه: 88/9/8-871
مرجع رسیدگی: حوزه 31 شورای حل اختاف اصفهان

خواهان: حسنعلی کیهانی فرد فرزند رضا قلی مقیم اصفهان، بهارستان، خیابان ایثار، مجتمع محتشم کاشانی، 
بلوک E پاک 305 

خوانده: محمدرضا ناجی مقیم اصفهان، اتوبان کاوه، س��ه راه ملك ش��هر، خیابان نگارس��تان، جنب مجتمع 
مسکونی فرهنگ نگارستان، کوچه تاج، پاک 10 )درب سفید(، طبقه همکف

خواسته: مطالبه ضرر و زیان به دلیل عدم انجام تعهد به مبلغ 45/000/000 ریال
گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت بکاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل 
اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش��ور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
»رأی شورا«

خواسته خواهان علیه خوانده مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال ضرر و زیان وارده به دلیل عدم انجام تعهد 
)قرارداد شماره 144-87/5/5( تنظیمی فیمابین طرفین در رابطه با ساخت کابینت و آرک و دکوراسیون و کمد 
می باشد. نظر به اینکه خواهان مدعی شده خوانده در مهلت مقرر نسبت به انجام تعهد خود بشرح فوق اقدام 
نکرده پس از آن نتوانس��تم جهت اجرای قرارداد با وی تماس تلفنی برقرار کنم به بازرس��ی اصناف شکایت 
کردم نامبرده متعهد به  جلب رضایت اینجانب شد ولیکن هیچ اقدامی در این خصوص انجام نمی دهد مدت 
شش ماه است مخفی شده نامبرده دارای پرونده های دیگری در این خصوص می باشد اگر خوانده به تعهد 
خود عمل می کرد از مهرماه تا کنون از آپارتمان مذکور استفاده می کردم و حداقل ماهی 5/000/000 ریال 
ضرر نمی دادم تقاضای جبران خسارت مذکور با جلب نظر کارشناس دارم با توجه به مفاد قرارداد معتقدند 
ک��ه در آن هیچ گونه ضمانت اجرایی مالی از قبیل جریمه تأخی��ر روزانه برای خوانده در صورت تأخیر در 
انجام تعهد یا عدم انجام تعهد پیش بینی نشده  عدم استفاده از آپارتمان بلحاظ عدم نصب کابینت و آرک و 
دکوراسیون و کمد را نمی توان ضرر و زیان وارده به خواهان ناشی از عدم انجام تعهد توسط خوانده دانست 
زیرا که خواهان وقتی تشخیص داد خوانده قصد انجام تعهد را ندارد می توانسته بافاصله و در اسرع وقت 
نسبت به فسخ قرارداد و استرداد وجه پرداخت و انجام خواسته خود از طریق شخص دیگر اقدام نماید و یا 
در قرارداد منعقده فیمابین خود و خوانده ضمانت اجرا پیش بینی می کرد فلذا با توجه به مراتب و مجموع 
اوراق و محتویات پرونده و بلحاظ سند ارائه اثباتی و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
بی حقی خواهان صادر و اعام می گردد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 

در این شورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 14117/ م الف

قاضی شورای حل اختالف شماره 31 اصفهان

سفری به چهارمحال و بختیاری

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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آگهی ابالغ
کالسه: 8709980358300529 

بایگانی:880480
دادنامه: 8809970354700955 – 88/7/29

مرجع رسیدگی کننده: شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
شکات: 1- آقای پرویز ایزدی 2- آقای قاسم مرادزاده همگی به نشانی: خیابان عبدالرزاق، بن بست شیخ 

االسام، مؤسسه عالی سپهر، پاک 13
متهم: آقای علی ازهری – مجهول المکان

اتهام: عضویت در شرکت های هرمی به منظور اخال در نظام اقتصادی کشور
گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور 

رأی می نماید.
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای علی ازهری )فراری و مجهول المکان( دایر بر اخال در نظام اقتصادی کش��ور از 
طریق فعالیت در ش��رکت هرمی گلدکوئیس��ت موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 
دادگاه از توجه به شکایت آقایان پرویز ایزدی و قاسم مرادزاده و فتوکپی فیش های واریز وجه و مدارک 
عضویت و خرید محصول و تحقیقات پلیس اطاعات و امنیت کش��ور و بازپرس محترم دادس��را و نظر 
به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم اتهام انتس��ابی را محرز و مس��لم می داند مستندا به ماده واحده الحاق 
یك بند یك تبصره به قانون مجازات اخال گران در نظام اقتصادی کش��ور و با رعایت ماده 22 از قانون 
مجازات اس��امی به لحاظ مش��هود نبودن س��وابق کیفری در رابطه با جزای نقدی موضوع ماده مذکور به 
تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی )معادل حداقل پورسانت دریافتی( و 
رد مبلغ پانزده میلیون ریال در حق هر یك از شاکیان محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 
ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است. 13977/م الف
محمدرضا مفیدیان - رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه: 8709980365901859

بایگانی: 880103 ک 109
دادنامه: 8809970353501268 – 88/9/12

مرجع رسیدگی: شعبه 109 دادگاه عمومی )کیفری( اصفهان
شاکی: 1- آقای مجتبی مؤمن زاده به نشانی اصفهان خ فاطوری کوچه محمدی پ 6 تلفن 5686169

متهم: آقای ایوب صالحی به نشانی فعًا مجهول المکان
اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید.

رای دادگاه
در خصوص اتهام متهم ایوب صالحی )که بلحاظ متواری بودن نامبرده و عدم دسترسی به ایشان اطاعات 
و مشخصات بیشتری از وی در اختیار نمی باشد( دایر بر ایراد جرح بدنی عمدی با قداره نسبت به مجتبی 
مؤم��ن زاده از توجه به مفاد کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انق��اب اصفهان و با عنایت به 
شکوائیه شاکی مصدوم و ماحظه گواهی طول درمان ارائه شده از سوی وی و اظهارات شاهد عینی قضیه 
در مرج��ع انتظامی و اینکه مته��م نیز علیرغم اباغ قانونی اخطاریه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادس��را 
)منتش��ره در روزنامه اصفهان امروز به ش��ماره 813-88/5/15( و علی رغم اباغ قانونی وقت رسیدگی از 
طریق جراید )که آگهی احضار وی نیز در روزنامه اصفهان امروز به ش��ماره 877-88/8/3( درج گردیده 
اس��ت در جلسه دادرس��ی مورخ 88/9/11 این دادگاه حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم 
ننموده است لذا وقوع و انتساب بزه فوق به متهم موصوف محرز و مسلم می باشد دادگاه مستنداً به مواد 
294 و 481 و تبصره 614 قانون مجازات اسامی اوالً از باب جنبه عمومی بزه ارتکابی متهم را به تحمل 
یکصد روز حبس تعزیری و ثانیًا از باب جنبه خصوصی آن بعلت ایراد جرح بدنی عمدی منجر به ایجاد 
جراحت متاحمه در ناحیه خلف آرنج دس��ت چپ ش��اکی به تأدیه یك و نیم درصد از دیه کامل در حق 
آن مص��دوم محک��وم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه می باشد
.13980/م الف

عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه: 880641 ک 101

دادنامه: 8809970352701367 – 88/9/11
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ش��اکی: آقای نیما افاکی بنی با وکالت محمود شمش��یری به نش��انی: اصفهان چهارباغ باال چهارراه نظر 
مجتمع پزشکی ماکان طبقه چهارم

متهم: آقای خشایار خلیقی به نشانی: مجهول المکان
اتهام: خیانت در امانت

گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأی می نماید.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای خشایار خلیقی فرزند فضل ا... دائر بر خیانت در امانت نسبت به سه فقره چك به 
شماره های 489742 و 489734 و 489750 موضوع شکایت نیما افاکی فرزند علی اکبر با وکالت آقای 
محمود شمشیری دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و وکیل ایشان و فتوکپی امانت نامه و اظهارات شهود 
و کیفرخواست صادره و احضار متهم به دادگاه و عدم حضور و عدم ارسال الیحه دفاعیه از سوی ایشان 
اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و باستناد ماده 674 قانون مجازات اسامی وی را به تحمل شش ماه 
حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد. 13981/م الف
محمدعلی شریفیان - رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه: 8809980362600566

شماره بایگانی: 880526 ک 109 
شماره دادنامه: 8809970353501254 – 88/9/9

مرجع رسیدگی کننده: شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
شاکی: خانم پوران مسیبی به نشانی: اصفهان شهرک ولی عصر)عج( خیابان استاد شهریار پ 394 

متهم: آقای حسین معینی نجف آبادی نشانی: فعًا مجهول المکان
اتهام: ترک انفاق

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.
رای دادگاه

در خص��وص اته��ام متهم آقای حس��ین معینی نجف آبادی فرزن��د محمود دائر بر ترک انفاق نس��بت به 
همس��رش پوران مس��یبی، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادس��رای عمومی و انقاب اصفهان و 
با عنایت به ش��کوائیه ش��اکیه و ماحظه اظهارات ش��هود و مطلعین تعرفه شده از سوی مشارالیها و اینکه 
متهم نیز علیرغم اباغ قانونی اخطاریه از طریق جراید )منتشره در روزنامه اصفهان امروز به شماره 799-
88/4/30( در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و علیرغم اباغ قانونی وقت رسیدگی از طریق جراید )که 
آگهی احضار وی نیز در روزنامه اصفهان امروز به ش��ماره 868-88/7/20 درج گردیده اس��ت( در جلسه 
دادرس��ی مورخ 88/9/9 این دادگاه حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اس��ت لذا 
وقوع و انتساب بزه فوق به وی محرز و مسلم می باشد. دادگاه مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسامی 
متهم را به تحمل یکصد روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ 

اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. 13984/م الف
عبدالمجید کلیشادی - رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره بایگانی پرونده: 880385 – ک109

پرونده کالسه: 860998035850043
دادنامه شماره: 8809970353501267- 88/9/12

شاکی: آقای مهدی امیری به نشانی: اصفهان-خیابان کاوه فرعی4 آذر مرکز تربیت معلم شهید باهنر
متهم: آقای حمیدرضا علوی بهن فعًا مجهول المکان

اتهام: سرقت یکدستگاه گوشی تلفن همراه
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه
درخصوص کیفرخواست صادره علیه متهم مجهول المکان حمیدرضا علوی دایر بر سرقت یك دستگاه گوشی 
تلفن همراه با مارک سونی اریکسون مدل750K متعلق به مهدی امیری؛ با عنایت به مجموع تحقیقات انجام شده 
و محتویات پرونده اگر چه ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان به شرح نامه ارسالی به شماره 51512/م 770/70-

86/7/22 در پاسخ به استعام دادسرای عمومی و انقاب اصفهان مراتب استفاده از گوشی یاد شده توسط متهم را 
تأیید و تصدیق نموده است لیکن نظر به اینکه صرف استفاده از گوشی یاد شده دلیلی مبنی بر ارتکاب سرقت توسط 
متصرف آن نمی باشد و مالباخته نیز در اظهارات اولیه خود از شخص یا اشخاص بخصوص اعام شکایت ننموده 
است لذا وقوع و انتساب بزه فوق به متهم یاد شده محرز و مسلم نمی باشد دادگاه ضمن رد کیفرخواست صادره 
مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعام می دارد. رأی صادره ظرف 

بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است. 13983/م الف
عبدالمجید کلیشادی – رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 313/88

شماره دادنامه: 520/   88/6/17
مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان

خواهان: امیر حسین کریم زاده نشانی: اصفهان خ نظر اول خ خورشید پاک 20
خواندگان: 1- اسماعیل عباسی 2- علی عباسی نشانی : هر دو مجهول المکان

خواس��ته: مطالبه مبلغ یك میلیون و پنجاه و چهار هزار تومان بابت یك فقره س��فته و رسید بانکی به علت 
عدم پرداخت اقساط وام معوقه با تأخیر تأدیه – هزینه دادرسی.

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی شورا
در خصوص دعوی خواهان امیر حسین کریم زاده به طرفیت خواندگان 1- اسماعیل عباسی 2- علی عباسی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ یك میلیون و پنجاه و چهار هزار تومان بابت یك فقره س��فته به شماره 818903 به 
تاریخ 85/10/8 و رس��ید بانکی به علت عدم پرداخت اقس��اط وام معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه – 
هزینه دادرس��ی، قاضی ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده، شکایت ش��اکی خصوصی، رسید بانکی کسر 
اقساط از جاری 4178 خواهان به تاریخ 88/2/16، اصل سفته در ید خواهان، عدم حضور و دفاع و همچنین 
ارس��ال الیحه از ناحیه خواندگان علیرغم نش��ر آگهی در روزنامه کثیر االنتشار نسل فردا به تاریخ 88/2/27  
دعوی خواهان را ثابت تش��خیص و حکم به محکومیت خوان��دگان، متضامناً به پرداخت مبلغ 10504094 
ریال )معادل ده میلیون و پانصد و چهار هزار و نود و چهار ریال( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید س��فته )85/10/8 ( تا زمان اجرا و مبلغ 30000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف 

بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی شهر اصفهان می باشد. 14146/ م الف
رفیعی- قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه: 8809980350600523

دادنامه: 8809970350600969- 1388/9/9
مرجع رسیدگی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: آقای علی اکبر جعفری باقر آبادی با وکالت خانم مریم اردپور به نشانی تهران خ اشرفی اصفهانی 
پایین تر از نیایش نبش بهار سوم پ 2 طبقه 3

خوانده: آقای امیر مسعود نوری به نشانی اصفهان آپادانا دوم نبش الفت پ 37 )فعًا مجهول المکان(
خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
 رأی دادگاه 

در خصوص دعوی آقای علی اکبر جعفری باقر آبادی فرزند محمد با وکالت خانم مریم اردپور به طرفیت 
آقای امیر مس��عود نوری بخواس��ته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه ش��ش فقره سفته به شماره های 
126 الی 313822 )س��ری ج( هر یك به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه داردس��ی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، از توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و با توجه به تصاویر مصدق 
س��فته های اس��تنادی و با عنایت به این که دالیل استنادی وکیل خواهان از هر گونه ایراد و دفاعی مصون 
مانده اس��ت دادنامه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تش��خیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��یصد میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ شش��صد و چهل و شش هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ هشت میلیون و 
چهارصد و نود ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه در تاریخ تقدیم دادخواست )1388/6/18( 
لغایت اجرای دادنامه که از ناحیه اجرایی برابر نرخ شاخص قیمتها محاسبه و وصول وایصال خواهد نمود 
در حق خواهان صادر و اعام می نماید رأی صادره غیابی در تاریخ اباغ ظرف مهلت بیس��ت روز قابل 

واخواهی در همین دادگاه است. 14191/م الف
محمد محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

پیروزی پس از ناکامی های قطر

راهیابی ایران به جام ملت های آسیا

هر 3 سهمیه  تکواندوی المپیک نوجوانان را به دست مي آوریم

اصفهان میزبان مسابقات بین المللی کشتی جام تختی

سرپرست شمشیر بازي: 
با اقتدار قهرمان مي شویم 

   
سرپرس��ت تیم شمش��یر بازي باش��گاه فرهنگي 
ورزش��ي ذوب آهن در ارتباط با مس��ابقات آتي لیگ 
کش��ور و میزب�اني اصفه�ان گفت : این مسابق�ات از 
7 بهمن ماه آغاز مي ش��ود و تیم ذوب آهن در هر سه 
اسلحه ش��رکت خواهند داش��ت. عاقه بند افزود: به 
خواست خدا پیش بیني من این است که تیم ذوب آهن 
در همه اسلحه ها با اقتدار قهرمان لیگ خواهد شد وي 
رقیب اصلي ذوب آهن در این رقابتها را تیم سایپا دانسته 
و گف��ت: اکثر اعضای تی��م ذوب آهن در حال حاضر 
رنکینگهاي برتر کشور را به خود اختصاص داده اند و با 

این پشتوانه قهرماني از آن ماست.

درپي حذف کونگ فو از رقابت هاي 
المپیاد ایرانیان؛

رئیس هیأت خوزستان: 
15 نشان طال را پیش بیني 

کرده بودیم

رئیس هیأت کونگ فو استان خوزستان گفت: 
تیم کونگ فو خوزس��تان اگر به سومین دوره از 
رقابت هاي المپیاد ورزش��ي ایرانیان راه یابد 15 

نش��ان طا را به افتخارات اس��تان اضافه مي کند.
خ��ادم عل��ي تهذیبي، در گفتگو با ایس��نا در 
خوزس��تان، با بیان این مطل��ب اظهار کرد: براي 
حض��ور در ای��ن دوره از مس��ابقات 15 نش��ان 
ط��ا معادل 30 درصد مدال هاي طا رش��ته هاي 
ورزش کش��ور را براي کونگ فو خوزستان پیش 

بین��ي ک��رده   بودی��م.
تهذیب��ي تصریح کرد: رش��ته کونگ  فو س��ال 
گذش��ته عنوان بهترین رش��ته ورزش��ي اس��تان 
و هیأت عالي کش��ور را به دس��ت آورد. بنابراین 
امیدواری���م س��ازمان تربیت بدني ای��ن قان�ون را 
لغ��و کن�د و اجازه ده�د که ورزش��کاران رش��ته 
کونگ فو همچون دیگر رش��ته هاي ورزشي کشور 
در رقابت ه��اي مهم و معتبر المپیاد حضور داش��ته 

باش��ند  .
وي اظهارکرد: مسئوالن سازمان تربیت بدني 
معتقدند رش��ته ورزش��ي کونگ فو به دلیل اینکه 
المپیکي نیس��ت بنابراین نمي تواند در رقابت هاي 
المپی��اد ش��رکت کن��د و پس از اع��ام اعتراض 
خود به فدراس��یون کونگ فو، این فدراسیون نیز 
اعت��راض خود را به س��ازمان تربیت بدني اعام 

کرده و خواس��تار لغو این قانون ش��ده اس��ت.

چهره
زندگینامه فرانتس بکن  بائر

رضا عنایتی هم بخشیده شد

سرمربي تیم تکواندوی نوجوانان 
گفت: تمام تاش من این اس��ت که 
ه��ر 3 س��همیه المپی��ك نوجوانان 

سنگاپور را به دست آورم.
فریب��رز عس��گري در گفتگو با 
فارس اظهار داشت: با 8 تکواندوکار 
المپیک��ي در مجموع��ه  در 4 وزن 
ورزش��ي انق��اب مش��غول تمرین 
هستیم. مسابقات سهمیه المپیك در 
5 وزن برگزار مي ش��ود که کشورها 
حداکثر در 3 وزن مي توانند شرکت 

کنند.
وي در پاسخ به اینکه آیا تمرینات 
2 تیم ملي نوجوانان به طور مشترک 
و همزم��ان انجام مي ش��ود، افزود: 
به ش��کل چرخشي تمرین مي کنیم. 
گاهي صبح ها بدنسازي و عصرها به 

شکل فني تمرین داریم  .
عسگري خاطر نش��ان ساخت: 

اگر ش��رایط فراهم و مش��کل مالي 
فدراس��یون حل ش��ود، اردوهاي ما 
ب��ه مجموعه ورزش��ي آزادي منتقل 
مي ش��ود. تا 10 روز آین��ده باید 3 
وزن اعزامي به مکزیك را مش��خص 
کنیم و تا س��ه هفته دیگر اس��امي 3 

نفر نهای��ي را اعام مي کنم. یك ماه 
فرص��ت داری��م این فهرس��ت را به 

فدراسیون جهاني ارسال کنیم.
س��رمربي تی��م مل��ي نوجوانان 
با اش��اره ب��ه ض��رورت دیدارهاي 
تدارکاتي اظهار داش��ت: این مس��أله 

را با دبیر فدراس��یون در میان خواهم 
گذاش��ت. 2 تن از نف��رات تیم من 
سابقه شرکت در مسابقات قهرماني 
آس��یا را دارند اما این کافي نیس��ت. 
بتواند تورنمنتی  امیدوارم فدراسیون 
بین المللي را براي آماده س��ازي تیم 

فراهم    کند.
وي افزود: در مسابقات مکزیك 
6 نفر س��همیه المپیك مي گیرند که 
نفرات اول تا س��وم مشترک به طور 
مستقی�م و 4 نف�ر ب�ازن�ده دوب�اره به 
ج�دال م�ي پ�ردازند و در پ�ای�ان 2 
نفر دیگر س��همیه مي گیرند. با اینکه 
فرصت چنداني تا مسابقات مکزیك 
وجود ن��دارد اما همه تاش خود را 
به کار مي بندیم تا هر س��ه سهمیه را 
کسب کنیم حتي اگر دیدار تدارکاتي 
نداشت�ه باشیم با تمرین�ات داخل�ي 

به مرز آمادگي الزم مي رسیم.

دیدار تیم هاي ایران و س��نگاپور 
در چارچ��وب مس��ابقات انتخاب��ي 
جام ملت هاي آس��یا از س��اعت 15 
دی��روز به وقت ایران در ورزش��گاه 
مل��ي واقع در منطقه بیش��ان برگزار 
ش��د. این دی��دار ب��ا برت��ري 3 بر 
یك به س��ود ایران به پایان رس��ید.
نیمه اول توس��ط تیم ایران آغاز 
ش��د. اس��امی بازیکنان تی��م ایران: 
رحمتي، حس��یني، عقیلي، معدنچي، 
تیموری��ان، میداودي، ح��اج صفی، 

نوري، حیدري، خلعتبري  و زندي. 
در دقیق��ه 9 با خط��ای بازیکن 

روی  س��نگاپوری 
معدنچي در محوطه 
س��نگاپور  جریمه 
پنالتي ب��ه نفع تیم 
هادي  توسط  ایران 
عقیلي به اولین گل 

ایران بدل شد.
 15 دقیق��ه  در 

نیز به دنبال اش��تباه  مدافع سنگاپور 

در دف��ع توپ، توپ تقدیم معدنچي 
شد. معدنچي به سمت دروازه حمله 
ور شد و از میان دو 
مدافع توپ را وارد 
س��نگاپور  دروازه 

ک��رد.
در دقی�ق��ه 31 
کرن��ر روي دروازه 
ایران زده شد. توپ 
ما  مدافعان  از همه 
گذشت و بازیکن سنگاپور با ضربه 

س��ر دروازه ایران را ب��از کرد. نیمه 
اول ب��ا نتیجه 2 بر 1 به نفع تیم ایران 
خاتمه یاف��ت. در نیمه دوم در دقیقه 
63  بازیکنان ایران در یك ضد حمله 
و پاس��کاري عالي و زیبا رضایي را 
صاحب توپ کردن��د و او در حالي 
که با دروازه بان سنگاپور تك به تك 
شده بود با ضربه اي توپ را از باالي 

دستان دروازه بان وارد دروازه کرد.
این دیدار در پایان با نتیجه 3 بر 

1 به نفع تیم ایران خاتمه یافت.

رئیس هیأت کشتی استان اصفهان 
از برگزاری مسابقات بین المللی کشتی 
آزاد جام جهان پهل��وان تختی در این 

شهر خبر داد.
 داوود شیران افزود: برگزاری این 
مس��ابقات در اصفهان پ��س از مذاکره 
مس��ئوالن اس��تان با رئیس فدراسیون 

کشتی قطعی شد.
مسابق�ات بین المللی کشتی آزاد 
جام جه�ان پهلوان تختی روزهای 28 
، 29 و 30 بهم��ن ماه آینده در س��الن 

پی�روزی ش��ه�ر اصف�ه�ان ب�رگ�زار 
می ش��ود. تاکنون تیم های جمهوری 
آذربایجان و ترکیه برای شرکت دراین 

رقابت ها اعام آمادگی کرده اند.
ش��یران گف��ت: براس��اس اعام 
مسئوالن فدراسیون کشتی؛هشت تیم 
از کش��ورمان در این پیکارها شرکت 
می کنند. وی همچنین از عقد قرارداد 
با دو هتل برای اسکان تیم های شرکت 
کننده درمسابقات بین المللی جام تختی 

خبر داد.

منهای فوتبال

فرانت��س بکن  بائر در 11 س��پتامبر 1945 
در مونی��خ به دنیا آمد و از 9 س��الگی در تیم 
دسته نوجوانان اس س��ی مونیخ 6 بازی کرد. 
م��ردم و مطبوعات به وی لقب قیصر داده اند. 
او اس��طوره ورزش آلم��ان اس��ت. وی اولین 
ب��ازی خود در بای��رن مونی��خ را در 6 ژوئن 

داد.  انج��ام   1964
شگفتی آور  بازی های 
بای��رن باع��ث  او در 
ش��کوفایی  و  ترق��ی 
هرچ��ه بیش��ترش در 
ای��ن ورزش و باعث 
دعوت او به تیم ملی 
ش��د. او اولی��ن بازی 
مل��ی خ��ود را در 26 
س��پتامبر 1965 یعنی 
یك سال پس از رفتن 
به تی��م بای�رن مونیخ 
بائر  بکن  داد.  انج��ام 
اولی���ن  در  ج���وان 
فین���ال ج��ام جهانی 
سال  در  بازیگری اش 
رفت  میدان  به   1966
و با آنک�ه تم�ام سعی 

خود را کرد ولی تیم ملی انگلستان با استفاده از 
امتیاز داوری، در بازی فینال تیم آلم�ان غ�ربی 
را از به دست آوردن جام جهانی محروم کرد. 
وی در این مس��ابقات در اولی��ن بازی مقابل 
س��وئیس 2 گل زد ک��ه در نهای��ت 5 بر صفر 
سوئیس را شکس��ت دادن�د. آلمان ها در جام 
جهان��ی بعدی دیگر ش��تابزده عمل نکردند و 
توانس��تند این بار به قهرمانی برسند. در فینال 
جام 1974توانس��تند بر تی��م قدرتمند هلند با 
نتیجه 2 بر یك غلبه کنند و بکن بائر توانست 
برای اولین بار جام جهانی را لمس کند. او در 
سال1977 از تیم بایرن مونیخ به تیم کاسموس 
نیویورک انتقال داده شد و توانست با این تیم 

چندین ب��ار قهرمان��ی جام امری��کا را تکرار 
کند. او در س��ال 1982 دوباره به بوندس لیگا 
بازگش��ت ولی این بار به تیم هامبورگ رفت 
و مجموع�اً در بوندس لیگا توانس��ت 44 گل 
بزند که برای یك دفاع پوششی رکورد خوبی 
اس��ت و در نهایت در سال 1984 از بازیکنی 
فوتب��ال کن��اره گیری 
ک���رد. بک�ن بائ�ر در 
س�ال 1984مربیگ�ری 
تی��م مل��ی آلم��ان را 
و  گرف��ت  برعه���ده 
را  آلمان  تیم  توانست 
به فین��ال جام جهانی 
س��ال 1986 ک��ه در 
برساند.  بود،  مکزیك 
ول��ی در آنجا مغلوب 
قدرت آرژانتین شدند 
و ب��ا نتیج��ه 3 ب��ر 2 
ش��دند  قهرمان  نایب 
ام���ا درس��ت جام   .
جهان��ی بعد ب�ود ک�ه 
ت�وانستن�د انتقام گیری 
کنن���د و تیم آرژانتین 
را در فینال مس��ابقات 
ب��ا نتیجه یك ب��ر صفر شکس��ت دهند. آنجا 
بود که بکن بائر احساس��ی بس��یار غرور آمیز 
داش��ت چون که او هم در دوران بازیگری و 
ه��م در دوران مربیگری توانس��ته بود قهرمان 
جام جهانی ش��ود. پ��س از آن ب��ود که او از 
مربیگری تیم ملی کناره گیری کرد. او پس از 
این به مربیگ��ری تیم بایرن مونیخ پرداخت و 
توانست ای�ن تیم را یك بار قه�رمان بوندس 
 لیگا در سال1994 و یك بار هم نایب قهرمان 
باش��گاه های آلمان در سال1996 کند. پس از 
سال 1996 او از مربیگری هم کناره گیری کرد 
و در س��ال1998 به عنوان رئیس باشگاه بایرن 

مونیخ انتخاب شد.

مدیریت باشگاه استقال 
تهران رضا عنایتی مهاجم تیم 

فوتبال خود را هم بخشید.
 ب��ه گ��زارش واح��د 
مرکزی خبر، براساس اعام 
این باشگاه عنایتی در دیدار 
با مدیرعامل باشگاه استقال 
درخواس��ت لغو محرومیت 

خود را از واعظ آش��تیانی کرد ک��ه مدیرعامل 

باشگاه با آن موافقت کرد.
عنایتی قرار است دوباره 
آبی پوش��ان  تمرین��ات  در 
حضور یابد اما ش��رایط او 
اکبرپ��ور و کاظمی  مانن��د 
خواه��د ب��ود و ب��ه میدان 
رفتن وی منوط به رضایت 
کادرفن��ی و کس��ب مجوز 

حضور در مسابقه خواهد بود.
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آیین گشایش و اختتامیه چهارمین جشنواره 
بین المللی شعر فجر، از طریق اینترنت به صورت 

همزمان پخش خواهد شد.
به گزارش فارس، س��ید س��عید میر صادق، 
مدیر روابط عمومی چهارمین جش��نواره ش��عر 
فجر با اش��اره به هماهنگی های صورت گرفته و 
مساعدت مدیران رادیو اینترنتی تمامی مخاطبان 
ش��عر ایران در سراسر جهان می توانند به صورت 
زنده از رویدادهای این مراسم آگاه شوند و اضافه 
کرد: همچنین ب��ا اقدامات صورت گرفته بیش از 
40 خبرنگار و عوامل اجرایی به عنوان نمایندگان 
تمامی رسانه ها اعم از مکتوب، الکترونیك، دیداری 
و شنیداری در بوشهر محل برپایی مراسم افتتاحیه 

حضور خواهند داشت.
مدیر روابط عمومی چهارمین جشنواره گفت: 
مراس��م افتتاحیه به صورت کامل از سوی شبکه 
چهار جمهوری اسامی ایران ضبط می شود و با 
دو روز تأخیر پخش خواهد شد همچنین این آیین 

از سوی برنامه سازان شبکه های تلویزیونی اعم از 
باغ کاغذی، شبکه 3، ژرفا، شبکه 1؛ آیینه  جام، شبکه 

جهانی جام جم ضبط و منعکس خواهد شد.
وی اضافه کرد: رادیو سراسری، رادیو ایران و 
رادیو جوان به صورت زنده گزارش هایی از برنامه 
تهی��ه و پخش می کنند همچنین صدا و س��یمای 
استانی بوش��هر هم این رخداد بزرگ فرهنگی را 
پوش��ش می دهد و رادیو اینترنتی صدا به صورت 
آن الی��ن عکس های جش��نواره را مخابره خواهد 

کرد.
میر محم��د ص��ادق تأکید کرد: ب��ا حضور 
رسانه های مکتوب و الکترونیك در محل برگزاری 
به صورت همزمان اخبار جشنواره روی خط های 

خبری ارسال می شود.
آدرس اینترنتی پخش زنده مراس��م افتتاحیه

www.iranseada.ir است.
چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر بهمن 

ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود.

آخری��ن رمان »ژاک چس��کس« نویس��نده 
سوئیسی که در ماه اکتبر سال گذشته میادی حین 
یك نشس��ت ادبی بر اثر حمله قلبی درگذشت، 

منتشر می شود.
به گزارش فارس، اسم این کتاب »مغز آقای 
ساد« نام دارد که هفته آینده در فرانسه و سوئیس 

به بازار کتاب عرضه می شود.

این کتاب ماجرای آخرین س��ال های زندگی 
مارکی دوساد نویسنده قرن 18 فرانسه است و از 

35 فصل کوتاه تشکیل شده است.
نشر گراسه در فرانسه این کتاب را با 25 هزار 

نسخه برای چاپ اول منتشر می کند.
ای��ن کتاب ی��ك روز پس از انتش��ار آن در 

فرانسه، در سوئیس منتشر می شود.

ایمان زینعلی
1– »آخ آقاجون نزن. تو را خدا نزن آقاجون. 
می س��وزه. غلط کردم آقاجون. ببخش��ید دیگه 

تکرار نمی شه«
این مونولوگ پسربچه ای است که پدرش او 
را با کمربند سیاه و کبود می کند و من در شگفتم 
که چرا هرگاه اظهار نظر اخیر آقای اکبر نبوی دبیر 
سابق جشنواره کودک و نوجوان را می خوانم این 

مونولوگ در ذهنم تداعی می شود.
آق��ای نبوی اخیراً گفته اند: مس��ئوالن ثابت 
کنند رفع توقیف برخی از فیلم ها جنبه تبلیغاتی 

ندارد.
و در جایی دیگر می گویند: اگر معتقدند در 
سال گذشته نسبت به آثار اجحافی صورت گرفته 

است با شهامت بگویند.
ما که منظور ایش��ان را از شهامت نفهمیدیم 

شما چطور؟
اولی��ن دوره  جش��نواره فیلم ه��ای   – 2
تلویزیون��ی )تله فیل��م( از 14 دی ماه با نمایش 
فیلم تکم چی س��اخته یداهلل( صمدی از شبکه 
سوم سیما شروع شده و احتماالً تا 12 بهمن ماه 
هم ادامه دارد. مس��ئوالن هدف از برگزاری این 
جشنواره را ارتقای کیفیت فیلم های تلویزیونی 

اعام کردند. ما هم امیدواریم.
3 – هفته گذشته در همین ستون نوشتم قرار 
است جشنواره فجر در برج میاد مرکزیت پیدا 
کن��د. این خبر بازتاب های زی��ادی را به همراه 
داشت عده ای هورا کشیدند و عده ای دیگر هم 

اشکال گرفتند.
علی معلم که یکی از حامیان این تصمیم بود 
در نوشته ای ذکر کرد: برنامه ریزی برای جشنواره 
فجر امسال مشارکتی صورت نمی گیرد حاال که 

با خودم فکر می کنم می بینم علی معلم پر بی راه 
هم نمی گوید.

و همین روند اشتباه در برنامه ریزی است که 
باعث تناقض گویی ها می شود.

در روزهای گذشته مسئوالن از تأسیس یك 
ساختمان برای کاخ جشواره سینما خبر دادند اما 
شورجه می گوید: احتماالً از برج میاد به عنوان 

کاخ جشنواره در سالهای بعد هم استفاده شود.
اکبر نبوی که این روزها تنور نقدش داغ است 
می گوید: برج میاد صاحیت کاخ جشنواره را 
ندارد چون کاخ جشنواره باید امکان آن را داشته 
باش��د که در طول س��ال و غیر از زمان برگزاری 

جشنواره مورد استفاده سینماگران قرار گیرد.
4 – قرار بود این هفته کمی هم از سریال های 
خارجی مثل ف��رار از زندان، گمش��دگان و... و 
نحوه پخش آنها بگویم اما نمی دانم چرا ترجیح 
می دهم نوشتن از س��ریال ها را رها کنم و یك 

فنجان چای بنوشم.
بفرمایید! یك فنجان چای.

5 – از قدیم گفتند مرد و حرفش.
بعد از آن همه حرف و نقل، جواد شمقدری 
به عهد خود وفادار ماند و به فیلم س��ینمایی »به 
رنگ ارغوان« س��اخته ابراهیم حاتمی کیا پروانه 
نمایش داد. همچنین این فیلم برای اکران نورزو 

89 خودش را آماده می کند.
6 – پرکارترین بازیگر جشنواره فجر امسال 

حمید فرخ نژاد است. 
بازیگ��ری که بارها و بارها خود را به جامعه 
س��ینمایی اثبات کرد و پس از گذشت چند سال 
هنوز کس��ی بازی درخش��انش در فیلم »ارتفاع 
پست« را فراموش نکرده است او امسال با هفت 

کار در جشنواره حضور پیدا خواهد کرد.

محمود رییسی
شاکله مصوبات دو سفر ریاست 
جمه��وری و هیأت دولت به اس��تان 
چهار محال و بختی��اری، پرداختن به 
زیرساختها و فضاهای سخت افزاری 
مورد نیاز بخش فرهنگ در این استان 
بوده اس��ت.  در این راستا پروژه های 
بزرگ و حیاتی عمرانی و زیرساختی 
بخش فرهنگ چهارمحال و بختیاری 
مانند احداث یا تکمیل فرهنگسراها، 
تکمیل پروژه بزرگ تاالر شهر شهرکرد 
و تکمیل و تسریع در ساخت مصای 
بزرگ امام خمین��ی )ره( در این زمینه 

نمود بارز و مشهودی داشته است. 
در دو س��فر رئی��س جمهوری و 
هیأت دولت به چهارمحال و بختیاری 
در بخش فرهنگ و هنر در این استان 
گامهای بلندی برداشته شده و سهم این 
استان برای فضاهای فرهنگی و دینی 
به 140 میلیارد ریال طی دو سال اخیر 

افزایش یافته است. 
در س��فر نخس��ت نی��ز بخ��ش 
فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و در 
این راس��تا پنج میلیارد و 900 میلیون 
ریال به مجتمع فرهنگی مصای امام 
خمینی )ره( ش��هرکرد برای تصویب 
در کمیس��یون م��اده 32 اختص��اص 
یافت. تخصیص پنج میلی��ارد و 500 
میلی��ون ریال به تاالر بزرگ ش��هر در 
ش��هرکرد، و اختصاص ی��ك میلیارد 
ریال برای تجهیز سالن ها و مکانهای 
فرهنگ��ی- هن��ری از دیگر مصوبات 
اجرا شده سفر اول هیأت دولت به این 

استان بود. 
اما برای دور دوم سفرهای استانی، 
اداره کل فرهن��گ و ارش��اد اس��امی 
چهارمح��ال و بختی��اری اختصاص 
بودجه10 میلی��ارد ریالی برای تکمیل 
و به��ره ب��رداری ت��االر ش��هر را ب��ه 
هیأت دولت در نشس��ت استانی دور 
دوم سفرهای استانی رئیس جمهوری 

ارائه کرد.
فرهنگس��رای بزرگ ش��هرکرد با 
زیربنای هفت هزار و 600 مترمربع در 
حال س��اخت است و چندین میلیارد 
ریال در آن هزینه شده و مجموع اعتبار 
فرهنگسرای ش��هرکرد تا پایان اجرای 

پروژه 54 میلیارد ریال خواهد بود.
و 500  میلی��ارد  دو  تخصی��ص 
میلیون ریال اعتبار به فعالیتهای فرهنگی 
و هنری، یك میلیارد ریال برای تجهیز 
کتابخانه های عمومی استان، تصویب 
احداث کتابخانه مرکزی و اختصاص 
پن��ج میلی��ارد ری��ال ب��رای کمك به 
مؤسس��ات قرآنی از دیگر پیشنهادات 
ای��ن اداره کل ب��رای دور دوم س��فر 

ریاست جمهوری بود.
از دیگ��ر مصوب��ات س��فرهای 
رئی����س  گذش����ته  دوره ه���ای 

جمه����ور و هی����أت دول���ت به 
چهارمحال و بختیاری طرح مطالعاتی 
اح��داث مناطق گردش��گری ش��یدا، 
سامان، چغاخور و کوهرنگ به عنوان 
مناطق نمونه گردشگری ملی بوده که 
حتی عملیات احداث منطقه شیدا نیز 

در حال انجام است.
در بخ��ش فرهنگی نیز دانش��گاه 
شهرکرد در مصوبات سفرهای رئیس 
جمه��وری به اس��تان س��هیم ش��د و 
پروژه هایی ش��امل ساختمان مرکزی، 
مجتمع دامپروری، پژوهشکده زیست 
فناوری، مرکز رش��د، پ��ارک فناوری، 
خرید مزرعه تحقیقاتی در ش��هرکرد، 
بروجن و تکمیل پروژه های دانشکده 
هنر فارسان به هیأت دولت ارائه شد. 

تمام��ی مصوبات دور اول س��فر 
ریاس��ت جمهوری و هی��أت دولت 
ب��ه چهارمحال و بختی��اری در بخش 
آموزش عالی در دانش��گاه ش��هرکرد 
اجرایی ش��د و عمده مصوبات س��فر 
ریاس��ت جمهوری و هیأت دولت در 
بخش دانشگاه برعهده وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوری اس��ت و این 

مصوبات اجرایی شده اند.
افزایش س��رانه دانشجویان بومی، 
احداث خوابگاه دانشجویی در سایت 
دانش��گاه ش��هرکرد، احداث کتابخانه 
مرکزی، واگذاری سه دستگاه اتوبوس 
برای جابه جایی دانش��جویان، انجام 
ط��رح مطالعات��ی دانش��کده ادبیات، 
دانش��کده دامپزش��کی، انج��ام طرح 
مطالعاتی دانش��کده فنی و مهندس��ی 
فارس��ان و بروجن و دانش��کده منابع 
طبیعی بروجن و اختصاص 50 درصد 
از زمان استفاده از ورزشگاه یادگار امام 
به دانش��گاه را از دیگر مصوبات مهم 
ریاس��ت جمهوری و هیأت دولت در 
دور اول س��فر به استان در خصوص 

دانشگاه شهرکرد بود.
در این بین افزایش سرانه پذیرش 
دانشجویان بومی در دانشگاه شهرکرد 
از 45 درص��د هم اکن��ون به باالی 60 

درصد افزایش یافته است. 
ی��ك س����ال پ����س از س��فر 
رئیس جمهور و هیأت دولت احداث 

کتابخانه مرکزی دانش��گاه شهرکرد و 
میزان اعتبار مورد نیاز آن اعام ش��د و 
این کتابخانه در زمینی به مساحت شش 
هزار و 500 مترمربع احداث می شود. 
برای انجام طرح مطالعاتی هرکدام 
از دانشکده های فنی و مهندسی فارسان 
و بروج��ن نیز یك میلیارد ریال اعتبار 
تخصیصی اعام نیاز شد که بخشی از 
این اعتبار از محل منابع داخلی دانشگاه 
شهرکرد بر عهده دانشگاه گذاشته شد.

برای اح��داث دانش��کده فنی و 
مهندس��ی فارس��ان 60 هکتار و برای 
احداث دانش��کده بروج��ن نیز 250 
هکتار زمین از س��وی منابع طبیعی به 

دانشگاه اختصاص یافته است. 
طرح مطالعاتی دانشکده دامپزشکی 
در فاز سه انجام شده و مراحل ساخت 
آن نی��ز آغاز ش��د و دو خوابگاه 250 
نفری هرکدام در س��ه ه��زار مترمربع 
در سایت دانشگاه ش��هرکرد احداث 

می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: در دور 
اول و دوم س��فر رئی��س جمهوری به 
چهارمحال و بختیاری به طور متوسط 
ساالنه 10 میلیارد ریال به بخش فرهنگ 

و هنر استان اختصاص یافت. 
داری��وش رضوان��ی در گفتگو با 
زاین��ده رود افزود: توج��ه به ماهیت 
فرهنگی دور س��وم سفرهای استانی، 
برنامه ه��ای نرم افزاری ب��رای توجه 
هی��أت دولت به بخش فرهنگ و هنر 

طراحی خواهد شد. 
وی یادآور شد: هر فردی پنج ایده 
در خصوص سفرهای دور سوم استانی 
رئیس جمهور و هیأت دولت در بخش 
فرهنگ و هنر به ای��ن اداره ارائه دهد، 
کمك هزینه سفر به خانه خدا دریافت 

می کند. 
رضوان��ی گف��ت: ای��ن اداره کل 
انتظ��ار دارد در دور س��وم س��فرهای 
استانی ساالنه 10میلیارد ریال اعتبار به 
پروژه ه��ای عمرانی بخش فرهنگ و 
هنر و س��ه میلیارد و 500 میلیون ریال 
به اعتبارات جاری فرهنگی اختصاص 
یاب��د.  وی از موافق��ت هیأت دولت 

با س��اخت کتابخانه مرک��زی در این 
استان در قالب مصوبات سفر استانی 
رئیس جمهور و هیأت دولت خبر داد 
و گفت: احداث این کتابخانه مرکزی 
در استان به نیاز علمی و فرهنگی اقشار 
چهارمحال و بختیاری به ویژه محققان، 
دانش��جویان و کتاب دوس��تان پاسخ 
خواه��د داد و اح��داث آن ض��روری 

است. 
رضوان��ی اف��زود: مطالعه احداث 
این کتابخانه از امس��ال آغاز می شود 
و عملیات اجرایی آن از سالهای آینده 
ش��روع خواهد شد و برای اجرای این 
کتابخانه به بی��ش از 80 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است. 
رضوانی بیان داشت: این کتابخانه 
مجهز به شبکه های دیجیتالی و اطاع 
رس��انی خواهد بود و می تواند خاء 
نبود کتابخانه مرکزی در چهارمحال و 

بختیاری را برطرف کند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
چهارمح��ال و بختیاری، تس��ریع در 
امر ساخت فرهنگس��را و تاالر بزرگ 
فرهنگ ش��هرکرد را خواس��تار شد و 
گف��ت: این ط��رح بزرگ ه��م اکنون 

نیازمند بودجه و اعتبار است. 
رضوان��ی افزود: ای��ن طرح برای 
تکمیل و بهره برداری نیازمند  20میلیارد 
ریال اعتبار است و امید است مسئوالن 
استانی بودجه الزم برای بهره برداری 
از این پروژه بزرگ عمرانی اختصاص 

دهند. 
وی یادآور ش��د: تجهی��زات این 
فرهنگسرای نیز تهیه شده و تا پیش از 
فرسوده شدن امید است فرهنگسرا به 

بهره برداری برسد.
به گفته وی، احداث این فرهنگسرا 
یکی از نیازهای اصلی بخش فرهنگ 
و هنر چهارمحال و بختیاری اس��ت و 
اختص��اص بودجه به این طرح باعث 
تکمیل ظرفیت های زیرساختی بخش 

فرهنگ استان می شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون 
هشت طرح عمرانی در بخش فرهنگ 
و هنر در این استان در حال اجرا است 
و طرحهای فرهنگی عمرانی بلداجی و 
غدیر شهرکرد آماده بهره برداری است. 
به گزارش زاینده رود، دور س��وم 
س��فرهای اس��تانی رئیس جمهور و 
هی��أت دولت ب��ا رویک��رد و ماهیت 
فرهنگی اس��ت و رئی��س جمهور به 
صورت وی��ژه در کارگروه فرهنگ و 

هنر استانها شرکت می کند. 
چهارمحال و بختیاری هم اکنون 
نزدی��ك به  860 هزار نفر جمعیت در 
هفت شهرستان دارد و توجه به فرهنگ 
نرم افزاری در سطح شهرستانها نیازهای 

اصلی هر منطقه است. 

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

کالم نور
حضرت فاطمه زهرا )س(:

بهترین شما کسانی هستند که متواضع ترند و زنان خود را بیشتر اکرام می کنند.

روی خط فرهنگ

حاشیه های هنر هفتم

فرهنگ نرم افزاری رویکرد مصوبات فرهنگی در 
چهارمحال و بختیاری

قیمت طال )تومان(
27040   هر گرم طالی 18 عیار
124610 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
276000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
267000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10021005دالر امریکا
970975دالر کانادا

14411444یورو
16121620پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز
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روزی بود...

پخش زنده افتتاحیه و اختتامیه جشنواره شعر 
از اینترنت

انتشار آخرین رمان نویسنده سوئیسی پس از 
مرگش

بفرمایید! یک فنجان شهامت 

شهید محمد علی 
نوروز تاش 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
خ��دا ج��ان و مال اه��ل ایمان را به پای بهش��ت 
خری��داری ک��رده، آنها در اه خدا جه��اد  می کنند که 
دش��منان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند، 
این وعده قطعی است برخدا و عهدی است که در سه 
دفترآسمانی تورات، انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا 
با وفاتر به عهد کیست ای اهل ایمان شما به خود در این 
معامله بشارت دهید که این معاهده با خدا به حقیقت 
سعادت  بزرگی اس��ت. با درود فراوان به امام خمینی 
بت ش��کن و با سام به امت شهید پرور و ملت غیور 
ایران.  ای اهل ایمان ساح جنگ برگیرید و آنگاه دسته 

دسته یا همه یکباره متفق برای جهاد بیرون بروید. 
اینجان��ب محم��د عل��ی ن��ورور ت��اش ک��ه در 
جبه��ه ها ی نب��رد حق علیه باطل هس��تم راه خود را 
یافته ام آن صراط مس��تقیم و راه اهلل است از شما ملت 
بزرگ ایران می خواهم که هیچ گاه امام بزرگوارمان را 

تنها نگذارید. 
پ��در و مادر عزیزم من ش��ما رابه خ��دای بزرگ 
می سپارم و از خدای متعال می خواهم که به شما صبر 
و اس��تقامت در راهش عطا کند. هیچ گاه از ش��هادت 
فرزندتان ناراحت نشوید چون مردن حق است چه بهتر 
که در این راه باشد یعنی شهادت. سفارشی  به برادرانم: 
راه اهلل را انتخاب کنید و بهترین راه که راه اسام و قرآن 
اس��ت  بپیمایید چون اس��ام به جوانها احتیاج دارد و 
خواهرانم را به خدای بزرگ می سپارم و می گویم ما 
رفتیم کار حسینی کردیم و شما که هستید زینبی انجام 
دهید و آن رس��اندن پیام خون شهید است. ای پدر و 
مادرعزیزم اگر من بی لیاقت شهید شدم بگویید فرزندم 
برای خدا به جبهه رفت و انتظار دیگری نداشته باشید 
و مرا در قطعه شهدا به خاک سپارید اگرمن بی لیاقت 
شهید شدم و به کربا نرسیدم عکس مرا به حرم ببرید 
و به حسین بگویید که به جنگ شتافت و عاشق تو بود 
و عکسم را آنجا نصب کنید و از پدر و مادر می خواهم 
که اگر خطائی از من سرزده ببخشید و برای من از درگاه 
خداوند عفو و بخشش بخواهید و راه مرا که همان راه 
اولیاء خداست ادامه دهید. پدر و مادرم از شما خواهش 
می کنم که اگر شهید شدم برای مظلومیت امام حسین 
گریه کنید من به راه و هدف خود رسیدم و می خواهم 
ک��ه از راه او جدا نش��وم همانطور که حضرت علی با 
خداوند نیایش کرد و فرمود: خداوندا همه چیز به من 
دادی تا در راه تو باشم و تو را نه به خاطر دنیا و نه ترس 
از بهشت و دوزخ  تو بلکه به این دلیل که عشق به تو 

داشته ام پس هرچه به درگاه تو نیایش کنم کم است. 
ش��ما را به تقوی و نماز و روزه گرفتن نصیحت 
می کنم تذکر می دهم در تشییع جنازه من آدم بی نماز 
شرکت نکند آدم ضد انقاب و مخالف راه امام بر جنازه 

من وارد نشود. 
خدایا خدایا تا انقاب مهدی خمینی را نگهدار 

عکس : حسین دیندارلو )زاینده رود(

زواره – خبرنگار زاینده رود:
به مناسبت ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر، 
نمایشگاهی از آثار خوشنویسی استاد عباس معمارزاده 
زواره ش��امل 72 تابلو به عدد شهدای کربا از آیات 
قرآن، احادیث ائمه معصومین )ع( و خط نگاره هایی 
در رثا و ش��هادت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و 
برادر با وفایش حضرت قمربنی هاشم )ع( در خانه 
قدیمی چهارصفه ای پدری اش در محله پامنار زواره 

برپا شده است.
ای��ن تابلوها با خطوط اس��امی نس��خ، ثلث و 
نس��تعلیق در ابعاد 40 در50 و 70 در50  روی بوم و 

کاغذهای تذهیب است.
استاد معمارزاده زواره هدف از این کار فرهنگی و 

هنری را ارادت قلبی به خاندان عصمت و طهارت)ع( 
به یژه س��رور و ساالر ش��هیدان حضرت ابا عبداهلل 

الحسین )ع( بیان کرد.

از مجموعه ه��ای نفی��س هن��ری این اس��تاد 
خوش��نویس زواره ای ک��ه زین��ت بخ��ش تکایا و 
حسینیه های تاریخی زواره است نگارش کتیبه های 
اس��امی 72 تن از یاران امام حس��ین )ع(، دوازده بند 
محتشم کاشانی شامل 96 بیت اشعار محتشم در رثای 
حضرت امام حس��ین )ع(، زیارت فاطمه زهرا)س(، 
زیارت عاش��ورا، زیارت قمربنی هاشم )ع( و ده ها 

کتیبه برزنتی به طول های 50 و 100 متری است.
کتاب نگارش آیه شریفه بسم اهلل الرحمن الرحیم 
در 110 طرح، کتاب جلوه های نور حاوی 110 کام 
امام علی )ع( و کتاب سفینه عشق در مدح حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین )ع( از آثار استاد عباس معمارزاده 

زواره است.

پیوند هنر و ارزشهای اسالمی و والیت در آثار خوشنویس زواره ای

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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