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وزیر مسکن و شهرسازی 
گفت: امس��ال مقاوم سازی 5 
هزار واحد مس��کن روستایی 
در چهارمح��ال و بختیاری در 
دستور کار قرار گرفته است. به 
گزارش فارس، علی نیکزاد در 

حاشیه بازدید از بیمارستان 220 تختخوابی بروجن اظهار داشت: در ...
 شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مع��اون سیاس��ی، امنیتی 
اس��تاندار اصفه���ان گف��ت: 
مرحله اول مص��ای اصفهان 
 ت��ا پای��ان س��ال ج��اری ب��ه 
به����ره ب��رداری می رس��د. 
محمدمه��دی اس��ماعیلی در 

گفتگ��و با ایرنا افزود: تاش همه اعضای هیأت مدیره بر اتمام س��الن 
برگزاری نماز تا پایان سال جاری است. وی با بیان اینکه ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

دبیر انجمن ملی گیاهان 
دارویی کشور گفت: نزدیک 
به یک ه��زار گون��ه گیاه در 
استان چهارمحال و بختیاری 
رش��د می کند و این اس��تان 
یک��ی از چه��ار بان��ک ژن 

گیاهی ایران در جهان محسوب می شود. محمد جعفری  فشارکی 
در گفتگو با فارس با بیان اینکه استفاده از دید...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس جمهوري:
 عملکـرد نظام هـاي سرمايه داري عـامل مهم 
مشکالت آب در جهان است

دريافت وام از کشورهاي همسايه براي 
پروژه هاي ميدان امام علي )ع( و همت آباد

رئیس مجلس شورای اسالمی:
  رهنمودهــاي مقــام معظم رهبري 
پشتوانه حرکت مجلس است

صفحه 4

دانشمندان پژوهشکده فناوري جنین دانشگاه 
ش��هرکرد به فناوري پیش��رفته انجماد شیش��ه اي 

دست پیدا کردند.
 ب��ه گزارش موج، رئیس دانش��گاه ش��هرکرد 
گف��ت: این جنین ها از طری��ق لقاح خارج رحمي 
تولی��د و با تکنول��وژي انجماد شیش��ه اي جهت 
پژوه��ش و تحقیقات تکمیلي در پژوهش��ک��ده 
فناوري جنین دام ش��هرکرد نگهداري مي ش��وند. 
دکتر اس��دي با اشاره به وجود تکنولوژي پیشرفته 
انجماد شیش��ه اي در این پژوهشکده گفت: امکان 
نگه��داري، تکثی��ر و انتق��ال جنی��ن گونه هاي با 
ارزش ان��واع حیوانات اهلي و وحش��ي و امکان 
تحقیق و پژوه��ش بر روي انواع تخمک و جنین 
 دام ه��ا در تمام فصول از مزای��اي این تکنولوژي 

است.
 وي با اش��اره به فعالیت پژوهشکده فناوري 
جنین دانش��گاه ش��هرکرد گفت: ای��ن مرکز مهم 
علمي از س��ال 82 در دانشگاه ش��هرکرد فعالیت 
خود را آغاز کرده اس��ت و هم اکنون س��ه گروه 
علم��ي مهم به تفکی��ک در آن فعالی��ت مي کنند. 
دکتر اس��دي گفت: گ��روه اول این مرکز بر روي 
سلول هاي جنس��ي و بنیادي و گروه دوم بر روي 
ژنتیک س��لولي مولکولي فعالی��ت مي کنند. رئیس 
دانش��گاه ش��هرکرد افزود: گروه س��وم تحقیقاتي 
ای��ن مرکز بر روي ش��بیه س��ازي حیوانات اهلي 
و حیوان��ات تراریخته دس��تاوردهاي خوبي را به 
دس��ت آوردند ک��ه مهمترین دس��تاورد آنان تولد 
گوسفند سالم از طریق لقاح خارج از رحم است. 
 این گوس��فند هم اکنون با س��ه س��ال س��ن زنده 

است.
 رئیس دانشگاه شهرکرد تولید آزمایشگاه هاي 
جنین گاو و گوس��فند، انجماد جنین آزمایشگاهي 
گوس��فند و گاو با قابلیت برگش��ت 70 درصد و 
تعیین جنسیت جنین دام قبل از مرحله النه گذاري 
 را از مهمتری��ن دس��تاوردهاي علم��ي این مرکز 

برشمرد.

 دستيابي پژوهشگران
  شهرکرد به تکنولوژي

انجماد شيشه اي

5 هزار واحد مسکن روستايي 
 چهارمحال  و  بختياري 
مقاوم سازي مي شود

مرحله اول مصالي اصفهان تا پايان 
امسال به بهره برداري مي رسد

 استان چهارمحال و بختياری يکي 
از 4 بانك ژن گياهي ايران در جهان

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

موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضالب و آب
مناقصات )شماره 100-2-89 و 89-2-101(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف
1B21/000/0004/746/814/030عمرانیلوله گذاری فاضالب سمیرم منطقه
26/000/000513/548/482جاریاصالح شبکه آب منطقه چهار شهر اصفهان2

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/4/6

دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
  www.abfa-esfahan.com 

شماره تلفن: 6680030 - 0311

 صرفه جوئی در مصرف برق، یعنی استفاده صحیح 
و بهینه نه چشم پوشی از نیازهای ضروری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد سهام شرکت مهندسین مشاور طرح و 
تحقیقات را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد: 89/4/3
گشایش پیشنهادها: 8:30 صبح یکشنبه 89/4/6 تلفن تماس: 6680030 -0311

www.abfa-esfahan.com   دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مزايده

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهمیزان سهامعنوان مزایده ردیف

1

فروش سهام شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
و آستان قدس رضوی و مؤسسه سازمان اقتصادی 
رضوی به میزان 100درصد در شرکت مهندسین 

مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب 

2356/400/000-22-10089درصد

شهرداری بویین میاندشت به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد 
نسبت به واگذاری رفت و روب معابر اصلی نگهداری فضای سبز و جمع 
آوری و حمل زباله را با مبلغ پایه 2/450/000/000 ریال به پیمانکار واجد 
شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید. لذا پیمانکاران جهت خرید اسناد 
مناقصه حداکثر تا تاریخ 89/3/27 با واریز مبلغ 200000 ریال به حساب 

شهرداری بویین میاندشت واریز و به واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

احمد عبداللهی شهردار بويين مياندشت

آگهی مناقصه
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رئیس جمهوري اس��امي ایران اندیشه مادي و 
عملکرد دولت ها و نظام هاي سرمایه داري را عامل 
مهم مشکات مربوط به آب در جهان اعام کرد. به 
گزارش ایرنا، محمود احمدي نژاد طي س��خناني در 
اجاس جهاني آب در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان 
به تشریح عوامل مهم بروز مشکات مربوط به آب در 
جهان و ارائه راهکارهایي در این زمینه پرداخت. وی 
در این اجاس گفت: آب مایه حیات اس��ت. هرجا 
آبي یافت شود در کنار آن حیات شکل مي گیرد. آب 
منشأ حیات است و از این جهت آب جلوه رحماني 
و رحمت خداس��ت. در ح��ال حاضر بحث آب به 
یک موضوع بین المللي تبدیل شده است. کمبود آب 
مناسب در مناطقي از جهان در نقطه بحران است و بر 
اساس بعضي پیش بیني ها در آینده از چالش هاي مهم 
جهاني خواهد بود. مشکل آب دالیل گوناگوني دارد 

که به بعضي اشاره شود.
1- عام��ل اول مص��رف اس��ت. مص��رف در 
بخش ه��اي گوناگون فاقد ضابط��ه عمومي و مؤثر 
اس��ت. مصرف امروز آب حداقل دو برابر میزان نیاز 
واقعي اس��ت. یکي از اصلي ترین مص��ارف آب در 
بخش کشاورزي است. در کشورهایي با آب و هواي 
خشک و نیمه خشک سهم مصرف کشاورزي افزایش 
مي یابد. در بسیاري از کشورها به دلیل عدم استفاده 
صحیح از آب در اس��تحصال یا انتقال و یا مصرف 
بخش عظیمي از آب هدر مي رود در حالي که با تعبیه 
شبکه هاي فني و سالم آبرساني، استفاده از شیوه هاي 
آبیاري کم مصرف و به کارگیري علوم و فناوري هاي 
کشاورزي که منجر به تولید بذرها و نسل هاي گیاهي 
پرمحصول و با کیفیت مي گردد، مي توان مصرف آن 

را کنترل کرد.
2- عامل مهم دیگر در بروز مش��کات مربوط 
به آب به اندیش��ه مادي و عملکرد دولت هاي نظام 

سرمایه داري برمي گردد.
تغییرات آب و هوایي ناشي از رها کردن گازهاي 
فسیلي و گلخانه اي نقش مهمي در بروز مشکات 
آبي داش��ته اس��ت. در حالي که همه کش��ورها در 
کنفرانس دانمارک اذعان داشتند که باال رفتن مصرف 
س��وخت هاي فسیلي از عوامل مهم باال رفتن درجه 
حرارت کره زمین است. بیش از 75 درصد مصرف 
سوخت هاي مزبور فقط مربوط به کشورهاي اصلي 

صنعتي جهان است، این کشورها هیچ گونه تعهدي 
را براي کاهش سهم سوخت هاي فسیلي نپذیرفته اند. 
آنان در حالي که تکنولوژي مهار گازهاي تولیدي را 
در اختیار دارند حاضر به سرمایه گذاري در این بخش 

نیستند.
جمهوري اس��امي ایران در مناطقي با هش��ت 
سال خشکسالي متوالي مواجه بوده است. متاسفأنه 
دولت هاي زورگو که صرفاً منافع شرکت ها، اشخاص 
و اح��زاب خاص را مد نظر دارند و س��ود و قدرت 
حداکثري مقصد آنهاس��ت حقوق س��ایر ملت ها و 
حقوق عمومي انساني را قرباني مي کنند و براساس 
تفکر ماتریالیس��تي در اندیش��ه، برنامه و عمل آنان 

اخاق، معنویت و عدالت جایي ندارد.
2- از عوام��ل دیگري که موجب کس��ري و یا 
بحران آب مي ش��ود، اش��غالگري، بي عدالتي و عدم 
پایبندي به رعایت حقوق دیگران است. نمونه بارز 
آن را در فلس��طین اش��غالي مي بینی��م. امروز بخش 
مهمي از کشورهاي همسایه فلسطین به دلیل انحراف 
رودخانه هاي مش��ترک از بي آبي در رنج هس��تند و 
زمین هاي کش��اورزي بسیاري به زمین هاي سوخته 

مبدل شده است.
3- عامل دیگر عدم بازیافت و احیاي آب مصرف 

شده است که به صورت فاضاب رها مي شود.
4- عدم رعایت مسائل زیست محیطي و آلوده 
کردن منابع آبي بخش مهمي از آب قابل مصرف را از 

گردونه استفاده خارج مي کند.
حفظ مایه حیات عالم یک وظیفه الهي و انساني 
است. شکر این نعمت بزرگ و بي نظیر در استحصال، 
نگهداري و مصرف صحیح و عادالنه آب، در حقیقت 

حفظ حقوق همگاني است. 
بر همین اس��اس به چند نکته اساس��ي اش��اره 

مي کنم:
براس��اس تعلیمات و اندیشه هاي الهي خداوند 
متعال که خالق حیات است همه لوازم حفظ حیات را 
نیز فراهم کرده است. او که آفریننده موجودات زنده 
نظیر گیاهان و حیوانات و انسان هاست، روزي دهنده 
آنان نیز هست. بر این اساس منابع آبي به اندازه کافي 
در جهان وجود دارد و با افزایش جمعیت منابع آبي 
کاهش نمي یابد. حجم آب کره زمین ثابت و دایم در 
گردش اس��ت. بسیار روشن است که محیط چرخه 
آب یک محیط پیوس��ته است و اساساً موضوعي به 
ن��ام کمبود آب وجود ندارد ولي به دالیل فوق الذکر 
چرخه آب در محیط طبیعي دچار مشکل شده است. 
آب رها ش��ده از یک منبع براي بازگش��ت به همان 
محل به حدود 500 سال زمان نیاز دارد و اگر چرخه 
دچار آس��یب شود تمام جهان آسیب خواهد دید. با 
پیش��رفت علم و تکنولوژي استحصال آب شرب و 
کشاورزي از منابع آب شور نظیر دریاها و دریاچه ها 
راه را براي دسترس��ي به منابع بي پایان آب گش��وده 
اس��ت و وقتي این نعمت بي مثال الهي در دسترس 
همگان قرار مي گیرد که خودخواهي ها و زورگویي ها 
کنار برود و نظامات حاکم بر اساس تفکر و اندیشه 

الهي و انساني نوسازي شود.
عدالت و التزام به رعایت حقوق دیگران و حقوق 
همگاني باید مد نظر قرار گیرد و اندیش��ه تجاوز و 
بي عدالتي جاي خود را به خیرخواهي و خدمت به 

دیگران و انسان دوستي بدهد.
همه گرفتاري هاي بش��ر به دور شدن او از خدا 
و پیامب��ران که براي تربیت و کمال بش��ري آمده اند 
برمي گردد. براس��اس آنچه گفته ش��د، باید بر التزام 
به حف��ظ و بهبود ش��رایط آب و هوای��ي از طریق 
کاهش مصرف سوخت هاي فسیلي و تولید گازهاي 
گلخانه اي و اس��تفاده از انرژي هاي پاک نظیر انرژي 
هس��ته اي و س��ایر منابع انرژي نظیر باد و خورشید 
تأکید شود. این مسئولیت خصوصاً متوجه دولت هاي 
صنعتي اس��ت که نقش مهمي در آلودگي آب و هوا 
دارند. سرمایه گذاري نسبت به منابع عظیم آبي که در 
جهان وجود دارد اما در مس��یر استفاده قرار نگرفته 

است بخشي از مشکات کم آبي را حل مي کند.

ایران
رئیس جمهوري:

 عملکـرد نظام هـاي سرمــايه داري 
عـامل مهم مشکالت آب در جهــان است

چه خبر از پایتخت

نصف النهار

باع���ث   مب����ارزه سیاس����ي گاه 
موضع گیري هاي شخصي و طردکردن هاي 
افراطي مي ش��ود. ضرورت هاي مبارزه رو 
در رو دس��ته بندي هایي ب��ا ترکیب هایي 
غری��ب را مي آفرین��د که تنها بر اس��اس 
میل مش��ترک به نابودي یک هدف شکل 
گرفته ان��د. ب��ه محض اینک��ه حریف بر 
خاک مي افتد، مش��کات آغاز مي شود. و 
همراه آنها این س��ؤال: حال چه باید کرد؟ 
بر اساس انتخاب هاي سیاسي، دالیلي که 
اتحاد گذش��ته مخالفان را سبب مي شد از 
میان برداشته شده و چند دستگي و عداوت 
آغاز مي ش��ود. به قدرت رس��یدن یکي از 
رقباي منفور به دلی��ل همراهي کوتاه اش 
در جبهه مخالفان، باعث خوش آیند شدن 
وي نمي شود. این منظره اي است که هم 
اکنون نیز در ایتالیاي آقاي برلوسکوني به 
چشم مي آید. او در س��ال 1٩٩5 از جناح 
چپ میانه اي شکس��ت خورده بود که در 
عین بي برنام��ه و کم رنگ ب��ود، ترکیبي 
غریب داش��ت، اما شش سال بعد فاتحانه 
ب��ه قدرت رس��ید. اکنون نیز در فرانس��ه 
س��ارکوزي زده، اتحادهاي سیاسي موقت 
بس��یاري به وجود مي آید، گاه بین احزاب 
سیاسي )مدافعان محیط زیست، میانه روها، 
سوسیالیس��ت ها( و گاه بین شخصیت ها 
)آق��اي » دمینیک دو ویل پن« � گلیس��ت 
� در چارچ��وب یک فراخوان ضد دولتي 
در کنار »الیویه بزانسونوي« � چپ افراطي 
 � ق��رار مي گیرد(. همه بر ضد یک هدف، 
رئیس جمهور فرانس��ه. اما خب بعد چه 
؟ معجون سه گانه اتحاد موقت، سیاست 
ناروش��ن و س��رخوردگي از پیش معلوم، 
هم اکن��ون در آمریکا نیز دیده مي ش��ود. 
یکس��ال پی��ش از ای��ن خرابکاري ه��اي 
جمهوري خواهان و پایان دوره ریاس��ت 
جمهوري جورج دبلیو بوش لحظات امید 
و ش��ادي را پدید آورده بود. حتي بخشي 
از رأي دهندگان، که وضعیت زندگي شان 
هیچ فرقي نکرده اس��ت، هن��وز از آقاي 
اوباما طرفداري مي کنند، اما از آن امیدواري 
پیشین دیگر خبري نیست. تشدید جنگ 
در افغانستان طرفداران صلح را نا امید کرده 
و اصاحات سیستم بیمه درماني همانند 
سیاس��ت هاي حفظ محیط زیست بسیار 
کم رنگ تر از انتظارهاست. داوري هایي از 
نوع کاچي به از هیچي هرچه بیشتر فراگیر 
مي ش��ود و فضایي تلخ را مي آفریند. شور 
سیاسي مجدداً جبهه عوض مي کند. بستر 
لغزنده راهي چنین پرپی��چ و خم، هم بر 
وزن و نقش البي ها مي افزاید و هم درباره 
قدرت واقعي رئیس جمهور درامریکا سؤال 
برانگیز می شود. بي شک اوباما، بوش نیست 
همان گونه که رومانو پرودي، برلوسکوني 
نیست. اما این امر براي دانستن آنکه اوباما 
به کجا مي رود و احیاناً تمایل به دنباله روي 

از او کافي نیس��ت. آن هم در شرایطي که 
امریکا بسیار گرفتار است: بیکاري رشدي 
نجوم��ي دارد و در بعضي محات تمامي 
خانه ها توسط بانک ها تصاحب و متروک 
شده اند. البته رئیس جمهور از هر فرصتي 
براي حرف زدن، توضی��ح دادن و تاش 
براي متقاعد کردن دیگران، استفاده مي کند؛ 
سخنراني هایش زنجیر وار ادامه مي یابند و 
گاه بسیار متأثرکننده اند. اما چه فایده ؟ در 
قاهره، شهرک سازي هاي اسرائیل در مناطق 
اشغالي را محکوم مي کند؛ اما ساخت آنها 
ادامه مي یابد و او لب از لب نمي گش��اید. 
او وعده مي دهد که سیستم بیمه درماني را 
عمیقاً اصاح کند؛ نمایندگان مجلس طرح 
وي را از محتوا خال��ي مي کنند و او ابراز 
رضایت مي کند. روزي در دانشگاه نظامي 
وس��ت پونت در مقابل دانشجویان اعام 
مي کند که نیروهاي بیشتري به افغانستان 
اع��زام خواهد ک��رد و کمي بع��د جایزه 
صلح نوب��ل را دریافت مي کند. این چنین 
رفتارهایي مي تواند به روان گس��یختگي 
)شیزوفرني( منتهي ش��ود. اما براي درمان 
هیاهوي س��رگیجه آور چنی��ن وضعیتي 
مج��دداً س��یلي از واژه ها روانه مي ش��ود 
که ه��ر موضع گیري را با اع��ام ضد آن 
تعادل مي بخشد. در نهایت، سلسله اي از 
جمات تکرار مي شوند: »دوستان مترقي 
من خواهان آنند؛ دوستان جمهوري خواه 
من چنین پاس��خ مي دهند؛ بعضي ها زیاده 
خواهند و دیگران به اندازه کافي اعتراض 
نمي کنن��د. من، مس��یر میان��ه را انتخاب 
کرده ام.« آقاي اوباما از ش��اگردان وس��ت 
پونت مي خواهد که »در استفاده از نیروي 
نظامي خ��ودداري به خرج دهن��د«؛ و در 
همان حال از داوران اسلو مي خواهد که در 
ارزیابي شان به » ضرورت استفاده از زور 
به دلیل کاستي هاي بشر و محدودیت هاي 
اس��تدالل و عقل« توجه داشته باشند. این 
داوران مي بایست در مورد رئیس جمهور 
 ریچارد نیکس��ون نیز غ��ور مي کردند که 
علي رغ��م » وقایع نف��رت انگیز انقاب 
فرهنگ��ي« پذیرف��ت که در س��ال 1٩72 
مائوتسه تنگ را ماقات کند. این ماقات 
البته براي این رئیس جمهور جمهوري خواه 
که خود را طرفدار حقوق بشر نشان مي داد 
گران تمام ش��د.... اما وي براي آرام کردن 
وجدان��ش چن��دي بع��د دس��تور داد که 
مهم ترین شهرهاي ویتنام را بمباران کنند و 
کودتاي ژنرال پینوشه در شیلي را تدارک 
دید. آقاي اوباما البته در مقابل داوران اسلو 
سخني از اینها به میان نمي آورد. او که عمیقًا 
»میانه رو« است ترجیح مي دهد که در عین 
حال هم خاط��ره مارتین لوترکینگ و هم 
رونالد ریگان را گرامي دارد. همه چیز اما 

به خوبي آغاز شده بود. 
ادامه دارد...

 شهردار منطقه 12 تهران در جلسه علني شوراي شهر با تشریح وضعیت فعلي بازار تهران 
از وقوع آتش سوزي در هر هفت روز یکبار در این بازار خبر داد که شرایط دشواري را براي 
یک میلیون مراجعه کننده روزانه بازار رقم زده است. به گزارش ایرنا، نادر کرمي با اشاره به تهیه 
طرح ساماندهي بازار تأکید کرد: وجود انبارهاي گسترده در بازار تهران که کمترین شاخصه هاي 
ایمني را دارند از تهدیدات جدي بازار است که طبق قانون نباید انباري در بازار تهران وجود 
داشته باشد. وي افزود: پهنه بازار با 110 هکتار وسعت و چهار هزار پاک و حدود 52 هزار 
فعالیت منتهي به کسب و کار پذیراي جمعیتي حدود یک میلیون نفر در روز است. شهردار 
منطقه 12 تهران با اشاره به کمبودهایي در بخش فاضاب و گاز در بازار تهران گفت: 350 هزار 
نفر از مراجعان به بازار تهران کسبه این پهنه هستند و 70 درصد ترددها به بازار از ضلع شمالي 
بازار انجام مي ش��ود که این موضوع موجب شده کار به سختي در این محدوده انجام شود و 
وضعیت حمل و نقل بار در بازار با مشکل مواجه شده است. شهردار منطقه 12 تهران با اشاره 
به مش��کل ترافیک بازار و معابر اطراف آن گفت: طرح اس��تفاده از دوچرخه در بازار تهران تا 
پایان تیرماه اجرایي خواهد شد و زیر ساخت هاي خط تراموا از میدان امام خمیني )ره(، خیابان 
خیام، خیابان 15 خرداد، خیابان ناصر خسرو و بازگشت به میدان امام )ره ( نیز در حال ساخت 
است که با استفاده از تراموا در این حلقه عبوري بزرگ ترین مسأله ترافیکي بازار حل خواهد 
شد.کرمي به آتش سوزي سراي حاج حسن اشاره و تصریح کرد: در وسط این سرا یک حوض 
 وجود داشت که از آن به عنوان انبار پتو استفاده مي شد و آتش گرفتن این پتوها موجب، بروز آن 
آتش سوزي بزرگ در این سرا شد.کرمي گفت: حساس ترین موضوع مورد بحث در این انبارها 
برق این انبارها و مغازه ها است که در گذشته از پست هاي برق در بیشتر مغازه هاي بازار براي 
استفاده از پنکه هاي سقفي بهره برداري مي شد ولي در حال حاضر از سیم هاي برق با ولتاژ پایین 

براي روشن کردن کولرهاي جدید و اسپلیت ها استفاده مي کنند.

مدیرکل کتابخانه هاي عمومي غرب استان تهران از اجراي طرح جامع فناوري اطاعات 
در کتابخانه هاي عمومي این منطقه خبر داد. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي اداره کل 
کتابخانه هاي عمومي غرب اس��تان تهران، رمضانعلي محسني ملردي اظهار داشت: به منظور 
دسترس��ي آسان اعضاي کتابخانه ها به کتابخانه و کتاب و در راستاي توسعه فرهنگ مطالعه 
و کتابخواني طرح جامع فناوري اطاعات در منطقه غرب اس��تان تهران اجرا شد. وي اظهار 
داش��ت: در اجراي این طرح از 2٩ کتابخانه عمومي منطقه غرب اس��تان تهران 15کتابخانه به 
شبکه محلي کتابخانه هاي استان مجهز مي شوند که با راه اندازي این شبکه جستجوي کتاب براي 
اعضا از طریق رایانه بر حسب موضوع، مؤلف و ... همچنین ارائه خدمات اینترنتي براي اعضا 
امکان پذیر مي شود. این مسئول گفت: طرح جامع فناوري کتابخانه ها از سال 85 در کل کشور 
اجرا شد که این طرح در چهار پروژه به کتابخانه هاي عمومي اعام شد که تجهیز کتابخانه ها به 
یک یا دو رایانه، تجهیز کتابخانه ها به نرم افزار جامع کتابداري، تکمیل پایگاه داده هاي اطاعاتي 
و تجهیز سخت افزاري و ایجاد شبکه هاي محلي در کتابخانه ها و ایجاد بخش اینترنت است که 
در منطقه غرب استان تهران در مراحل اولیه اجراي طرح هستیم. مدیرکل کتابخانه هاي عمومي 
غرب استان تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون با اجراي طرح مذکور دو نرم افزار نمایه کتابداري 
و نرم افزار نمایه مقاالت و نشریات حاوي 800 هزار مقاله و نشریه در زمینه هاي مختلف در 

کتابخانه هاي عمومي مورد استفاده اعضا و مراجعان قرار مي گیرد. 

 اجراي طرح جامع فناوري اطالعات 
در کتابخانه هاي غرب استان تهران

با وجود مدارک مس��تند و افشاگري شهرام امیري درباره ربوده شدنش 
به دس��ت نیروهاي اطاعاتي امریکا و عربس��تان، واشنگتن نقش خود در 
ربودن دانش��مند ایراني را انکار کرد و مدعي ش��د که هیچ گونه مش��ارکتي 
در ربوده ش��دن وي نداشته اس��ت.به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري 
فرانسه، وزارت امور خارجه امریکا روز گذشته مشارکت در ربودن شهرام 
امیري کارش��ناس و محقق دانشگاه صنعتي مالک اشتر را انکار کرد. فیلیپ 
کرولي سخنگوي وزارت امور خارجه امریکا اعام کرد: ما دانشمند ایراني 
را ربوده ایم؟ پاسخ، خیر است. سخنگوي وزارت امور خارجه امریکا ضمن 
بیان این مطلب هیچ گونه اظهار نظري در خصوص این مطلب که آیا امیري 
در امریکا بوده اس��ت یا خیر، خودداري کرد و تصریح کرد که ش��خصاً از 
مکان این دانشمند ایراني مطلع نیست. امریکا در حالي نقش خود را انکار 
مي کند که ش��هرام امیري که سال گذش��ته در مدینه منوره ربوده شده بود، 
در ی��ک پی��ام تصویري که در تاریخ سه ش��نبه 17 فروردین 8٩ مطابق با 5 
آوریل 2010 ضبط شده و به روشي خاص به دست دستگاه هاي اطاعاتي 
جمهوري اس��امي ایران رسیده است، به تشریح ربایش و وضعیت کنوني 
خود پرداخت. ش��هرام امیري در این س��ند تصویري ارسالي که از صدا و 
سیماي جمهوري اسامي ایران و در بخش خبري پخش شد، با بیان اینکه 
هم اکنون در شهر توسان ایالت آریزوناي امریکا هستم، مي گوید: در تاریخ 
13 خرداد 88 در یک عملیات مشترک بین تیم هاي ترور و ربایش سازمان 
اطاعات امریکا )CIA( و اس��تخبارات عربستان سعودي در مدینه منوره 
دزدیده ش��دم. سپس من را به یک خانه در یک جایي نامعلوم در عربستان 
بردن��د و در داخل آن به من آمپول بي هوش��ي زدند و وقتي به هوش آمدم 
در راه انتقال به س��مت کشور امریکا بودم. وي مي افزاید: در طي 8 ماه که 
در امریکا نگهداري ش��دم تحت شدیدترین شکنجه ها و فشارهاي روحي 
گروه هاي بازجویي سازمان اطاعات امریکا قرار گرفتم و هدف اصلي آنها 
از این فشارها این بود که از من مي خواستند در یک مصاحبه تلویزیوني با 
یکي از ش��بکه هاي خبري امریکا ادعا کنم که فرد مهمي در برنامه هسته اي 
ایران بوده و به درخواس��ت خودم به امریکا پناهنده ش��دم و در این فرآیند 
پناهندگي، یک سري مدارک و اسناد مهم را از کشورم به همراه یک لپ تاپ 
که حاوي اسرار محرمانه برنامه هسته اي نظامي ایران است، به امریکا منتقل 

کردم.

روزنامه لبناني الس��فیر نوش��ت به دنبال انتش��ار گزارش ها درباره وجود 
ذخیره اي عظیم از منابع نفت و گاز در آب هاي بین المللي سواحل لبنان، اسرائیل 
براي به سرقت بردن آن آماده مي شود. به گزارش فارس، روزنامه لبناني السفیر 
نوشت: در شرایطي که جهان درگیر دزدي دریایي اسرائیل علیه ناوگان آزادي 
در آب هاي بین المللي مدیترانه است، نزدیک به دو دهه پیش اسرائیل دزدي از 
نوع دیگري براي استخراج نفت و گاز در آب هاي بین المللي سواحل لبنان و 
قبرس را تمرین مي کند و باید دید واکنش دولت لبنان از یک سو و مقاومت از 

سوي دیگر به این اقدام اسرائیل چیست؟ 
این روزنامه آورده اس��ت: شرکت نفت و گاز امریکایي نوبل که شرکت 
اصلي و مرکزي شماري از شرکت هاي اسرائیلي در عملیات استخراج نفت و 
گاز در دریاي مدیترانه محس��وب مي شود اعام کرده است بر اساس تصاویر 
سه بعدي ترسیم شده به احتمال 50 درصد، 600 میلیارد متر مکعب گاز طبیعي 
در چاه لویتان، واقع در آب هاي بین المللي مدیترانه در شمال غربي شهر بندري 
حیفا موجود است و با این حساب اسرائیلي که تاکنون وارد کننده گاز از مصر 

بوده است به حساب خود به اروپا و ایتالیا هم نفت صادر مي کند.

تحلیلگران معتقدن��د از زمان مطرح 
ش��دن نام محمد البرادعی به عنوان نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 
2011 و خواست وی در زمینه تغییر قانون 
اساسی، جبهه ای فراگیر علیه وی از سوی 
حکومت مبارک شکل گرفته که گام نهادن 
به جلو را برای مدیرکل س��ابق آژانس در 
عرصه سیاسی مصر سخت کرده است. به 

گزارش مهر، پایگاه خبری میدل ایس��ت در گزارشی می نویسد، این جبهه 
دولتی که از سوی مبارک هدایت می شود در آخرین اقدام خود برای تخریب 
چهره مردمی البرادعی )که خواهان جلوگیری از موروثی شدن حکومت در 
این کش��ور اس��ت(، وی را به هم پیمانی با اخوان المسلمین متهم کرده اند. 
اتهامی که در پی حمایت البرادعی از فعالیت سیاسی گروه اخوان المسلمین 
به عنوان گروهی که خواهان اصاح و تغییر در مصر است، علیه وی ایجاد 
ش��ده است. نامزد احتمالی ریاس��ت جمهوری مصر در سال 2011 اخیراً با 
محمد سعد الکتاتنی یکی از اعضای گروه اخوان المسلمین درباره  اصاحات 
سیاس��ی در این کش��ور دیدار کرده بود. البته این مسأله قطعاً اولین مورد از 
جوس��ازی علیه وجهه مثبت البرادعی نبوده و قطعاً آخرین آنها هم نخواهد 
بود. رسانه های دولتی مصر از آغاز حرکت مدیرکل سابق آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای حضور فعال در صحنه سیاس��ی مصر فعالیت علیه وی را 
کلید زده  بودند. بر این اس��اس در چند ماهه اخیر رس��انه های دولتی مصر 
و برخی از نخبگان سیاسی حامی رژیم مبارک به خواسته های البرادعی در 
مسأله تغییر قانون اساس��ی مصر، اشراف کامل بر روند انتخابات و تأسیس 
انجمن ملی تغییر، به دیده شک و تردید نگریسته و همواره در صدد تخریب 
و سوء استفاده از این اقدامات علیه شخصیت البرادعی بوده اند. یک تحلیل گر 
مصری با اش��اره به افزایش فساد و رشوه در مصر و خواست البرادعی برای 
تغییر این وضعیت تأکید کرد: البرادعی پیش بینی می کرد اراده تغییر در مصر 
بیش از این باش��د. البته این مسأله به این معنا نیست که مردم خواهان تغییر 
نیستند، اما باید پذیرفت که قشرهای بزرگی از مردم توانایی تن دادن به هزینه 
تغییرات را ندارند؛ هر تغییر هزینه ای دارد که مردم مصر با توجه به فقر شدید 
و نا آگاهی، از تن دادن به آن س��ر باز می زنند. این پژوهش��گر سیاس��ی در 
ادامه با اشاره به احساس نا امیدی البرادعی پس از مواجهه با صحنه سیاسی 
مصر، اظهار داشت: وی از ناتوانی مردم در شکستن مانع ترس در برابر تغییر 
خواهی و اصاحات و از طرفی نحوه برخورد مؤسس��ات دولتی با حضور 
 وی در عرصه سیاسی این کشور دچار نوعی یأس و نا امیدی شده است. وی 
تأکید کرد: هنگامی که البرادعی می گوید باید مانع ترس را در برابر اراده تغییر 
از روبرو برداش��ت، گویی به این تحلیل رسیده است که مردم مصر توانایی 
رفع این مانع ندارند؛ عبد الوهاب در ادامه افزود: البرادعی از س��وی دیگر با 
مشاهده اینکه نخبگان سیاسی مصری و به ویژه سران احزاب مخالف چندان 
تفاوتی با رژیم حاکم بر مصر ندارند، بلکه در امتداد این رژیم هستند، دچار 
نا امیدی بیشتری شد. وی تأکید کرد: البرادعی هم اکنون به این نتیجه رسیده 
است که احزاب مخالف و سران آن همچنان به این درک سیاسی نرسیده اند 
که هر تغییری هزینه ای دارد و باید هزینه آن را پذیرفت. خاطر نشان می شود 
که ابهام در مسأله حضور محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس و از مخالفان 
جدی رژیم مبارک در انتخابات ریاس��ت جمهوری مصر در سال 2011 به 

علت موانع موجود در قانون اساسی مصر هنوز ال ینحل باقی مانده است.

آيا اياالت متحده اصالح پذير است؟)قسمت اول(

 هــر هفــت روز يك آتش ســوزي 
در بازار تهــران رخ مي دهد

با وجود مدارك مستند؛
امريکا نقش خود را در ربودن 

دانشمند ايراني انکار کرد

 همه مخالف البرادعی
از رسانه ها تا نخبگان سياسی

جهان نما

رئیس مجلس شوراي اسامي گفت: رهنمودهاي 
رهبر معظم انقاب اسامي پشتوانه حرکت مجلس 
است. به گزارش ایرنا، علي الریجاني در آغاز جلسه 
علني مجلس با تأکید بر دیدار نمایندگان مجلس با 
مقام معظم رهبري اظهار داشت: رهنمودهاي ایشان 
پشتوانه عظیمي براي حرکت آتي مجلس است که 
در رویک��رد و مکانیزم فعالیت قوه مقننه ثمربخش 
خواه��د ب��ود. وي تصریح کرد: حس��ن نظر رهبر 
فرزانه انقاب اس��امي به س��مت گیري هاي خانه 
مل��ت و نقش آفریني مجلس در امور مهم کش��ور 
 اع��م از مس��ائل بین المللي و ام��ور داخلي کمک 
م��ي کند. رئیس مجلس ادامه داد: مجلس مس��تمراً 
باید ش��رایط و ش��ناخت صحیح پیراموني را رصد 
دقیق کند و با حضور فعال و هوشمندانه در صحنه 
 ب��ه وظای��ف خود عمل کن��د. الریجان��ي تصریح 
کرد: رویکرد آرمان گرای��ي در تدوین قوانین که از 
مبناي شناخت واقعیت ها به شکل عیني سرچشمه 

مي گیرد، موجب جهت گیري متین و جهش بخش 
در کان حرکت جامعه موجب مي شود تا در تحقق 
سند چشم انداز با عزم راسخ گام برداشته شود. وي 
ادام��ه داد: مهم تلقي کردن نمایندگي ملتي بزرگ و 
کار کارشناس��ي در امور تقنیني در کمیس��یون ها و 
مطالعات جدي پیراموني در بحث هاي کارشناسي 
باعث مي شود قوانین مصوب از قدرت علمي بالنده 
در جهت رویکرد آرماني واقع گرا برخوردار باش��د. 
وي تصریح کرد: تأیید رهبر معظم انقاب اسامي 
بر روحیه مس��لط مجلس مبني ب��ر انقابي، مؤمن، 
شاداب و داراي احساس مسئولیت و آشنا به مسائل 
بودن، کلید تحرک سازنده فعالیت هاي نقش آفرین 
مجلس خواهد بود که ان شاءا... با عنایت حق تعالي 
و توجهات حضرت بقی��ه ا... االعظم ادامه مي یابد. 
رئیس مجلس همچنین گفت : قدرشناسي و تکریم 
رهبر معظم انقاب از زحمات و خدمات نمایندگان 
ملت در دو س��ال گذشته، پشتوانه مهمي براي ادامه 

راهي است که سلوک متین و صمیمانه در همراهي 
و کمک به س��ایر قوا به ویژه ق��وه مجریه همراه با 
 حفظ حدود و ثغور قانوني پیگیري شود. وي اظهار 
داش��ت: از آنجا که مجلس نهاد نظارتي بر سایر قوا 
اس��ت، تأکید رهبر معظم انقاب بر صیانت از این 
جایگاه در پرتو مراقبه دروني، نهایت توجه و اهمیت 
و احترام ایشان به مکانت خانه ملت را نشان مي دهد که 
این نهاد ملي، حامل نظارتي دروني در خویش باشد. 
وي گفت: مجلس شوراي اسامي با سپاسگذاري 
از قدرشناس��ي رهبر فرزانه انقاب، مسائل اساسي 
مدنظر ایشان را به عنوان اولویت هاي جهت دهنده 
کار این نهاد، تلقي مي کند، به ویژه در شرایط فعلي 
 پیچیده بین المللي آن را مبن��اي عمل خویش قرار 

مي دهد.
همچنین نماین��دگان مجلس در مراس��می به 
تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی و ادای احترام 

به شهدای واالمقام ایران پرداختند.

مجلس ش��ورای اس��امی با تصویب طرحی، 
س��ازوکار جدی��دی را برای تحری��م کاالهای رژیم 
صهیونیستی وضع کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
طرح اصاح قانون حمایت از انقاب اسامی مردم 
فلسطین مصوب 136٩ که دو فوریت آن در جلسه 
علنی به تصویب رسیده بود بررسی و با طنین شعار 
مرگ بر اسرائیل نمایندگان ملت تصویب نهایی شد. 
براساس تبصره یک این طرح که اصاح ماده 8 قانون 
مصوب در س��ال 136٩ اس��ت کمیته ای تخصصی 
مرکب از وزارتخانه های امور خارجه امور اقتصادی 
و دارایی، بازرگانی، اطاع��ات، نفت، بانک مرکزی و 

سازمان صدا و سیما تشکیل و فهرست کامل شرکت ها، 
مؤسسات و کمپانیهای صهیونیست در سطح جهان و 
فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تحریم 
را به صورت ش��فاف در مدت 2 ماه از تصویب این 
قانون ارائه و به صورت ساالنه و یا حسب ضرورت 
به روزرس��انی می کند. تبص��ره 2 این طرح، وزارت 
امورخارجه را موظف می کند گزارش روند فعالیت 
کمیته مذکور را ساالنه و همچنین در مواقع مقتضی به 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه 
کند. براساس تبصره 3 این ماده وزارت امورخارجه 
موظف اس��ت در فرصت ه��ای مقتضی در مجامع 

جهانی و اجاس های بین المللی از جمله س��ازمان 
کنفرانس اسامی و اجاس غیرمتعهدها، طرح تحریم 
کاالهای اس��رائیلی را مطرح و برای درج در بیانیه ها 
و قطعنامه ها پیش��نهاد دهد. همچنین تبصره 4 این 
طرح سازمان صدا و سیما را موظف می کند براساس 
فهرست ارائه شده از جانب کمیته تخصصی یادشده 
از تبلیغ هر نوع کاالی شرکتهای صهیونستی خودداری 
کند. ابتدا کلیات این طرح با 155 رأی موافق، 5 رأی 
مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب رس��ید و سپس 
نمایندگان با 175 رأی موافق و 4 رأی مخالف و بدون 

رأی ممتنع جزئیات آن را تصویب کردند.

مدیر کل سیاس��ي وزارت کشور در خصوص 
برخ��ي خبره��ا درباره درخواس��ت مج��وز براي 
راهپیمایي در سالگرد انتخابات تو ضیحاتي را ارائه 
داد. به گزارش فارس محمود عباس زاده مش��کیني 
مدیرکل سیاس��ي وزارت کشور در خصوص نحوه 
صدور راهپیمایي اظهار داش��ت: اوالً طبق اصل 27 
قانون اساس��ي تش��کیل اجتماعات و راهپیمایي ها 
بدون حمل س��اح به ش��رط آنکه مخل به مباني 
اسام نباشد آزاد است و طبق تبصره 2 ماده 6 قانون 
فعالیت احزاب و جمعیت ها مصوب 1360 مرجع 
تش��خیص اینکه یک راهپیمایي مخل مباني اسام 
اس��ت یا نه، از اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب 
است که اعضاي آن نمایندگان سه قوه کشور هستند. 
وي در ادامه این مطلب خاطرنشان کرد: ثانیاً براساس 
ماده 30، 31، 32 تصویب نامه شماره 30530 مورخ 
1361/4/٩ هیأت وزیران براي اجرا به وزارت کشور 
اباغ شده است؛ گروه متقاضي راهپیمایي باید یک 
هفته قبل از انجام راهپیمایي کتباً و حضوراً توس��ط 

نماینده رسمي و معرفي شده گروه درخواست خود 
را به وزارت کشور تسلیم کند. دبیر کمیسیون ماده 
10 قانون فعالیت احزاب به نماینده رسمي و معرفي 
شده گروه و کلید واژه حضوراً در قانون اشاره کرد 
و گفت: براساس ماده 32 همین قانون گروه موظف 
است در موقع تسلیم درخواست خود موارد زیر را 
دقیقاً مشخص کرده و مدارک الزم را ارائه دهد. وي 
ادامه داد: طبق ماده 31 همان قانون نماینده رس��مي 
گروه موظف است تعهدي مبني بر عدم حمل ساح 
و عدم اخال نس��بت به مباني اس��ام و امنیت به 
وزارت کشور تسلیم کند. مدیرکل سیاسي وزارت 
کش��ور تصریح کرد: نماینده رسمي گروه متقاضي 
برگزاري راهپیمایي باید حضوراً به وزارت کش��ور 
مراجعه و تعهدات و مدارک مصرح در قانون را ارائه 
کند تا در خواست به صورت شفاف و تکمیل شده 
و براي اخذ نظر کمیسیون ماده 10 احزاب در دستور 
کار ق��رار گیرد.عباس زاده مش��کیني در خصوص 
برخي ش��ایعات در زمینه راهپیمای��ي در روزهاي 

آینده گفت: اوالً نماینده رسمي هیچ حزبي حضوراً 
براي طرح درخواس��ت و ارائه مدارک قانوني براي 
تکمیل درخواس��ت براي طرح در کمیس��یون ماده 
10 احزاب به وزارت کش��ور مراجعه نکرده  است. 
ثانیاً تنها نشانه اي که ما یافته ایم این است چند روز 
پیش یادداشتي غیررسمي مبني بر درخواست مجوز 
راهپیمایي به دبیرخانه وزارت کش��ور ارسال شده 
 است که عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقیف 
شده ذیل این یادداشت درج شده که حتي یکي نیز 
فاقد امضاء است که البته تکلیف حزب توقیف شده 
مشخص است. مدیرکل سیاسي وزارت کشور تأکید 
کرد: کارش��ناس مربوطه در وزارت کش��ور تاش 
کرده اس��ت با مسئوالن رسمي گروه هایي که عنوان 
آنها در ذیل این یادداشت آمده  است تماس گرفته و 
خواسته  است در صورتي که مفاد یادداشت، موضع 
و درخواس��ت رس��مي گروه است طبق قانون و به 
صورت ش��فاف طرح درخواست کنند لیکن کسي 
حاضر به قبول مسئولیت این یادداشت نشده است.

الریجاني:
 رهنمودهاي مقام معظم رهبري پشتوانه حرکت مجلس است

در جمع خبـرنگاران صورت گـــرفت:
توضيحات مدير کل سياسي وزارت کشور در خصوص مجوز راهپيمايي

مجلس وضع کرد: 
سازوکارتحريم کاالهای رژيم صهيونيستی

السفیر:
 سرقت نفت  و گاز چاههاي موجود 

در آب هاي ساحل لبنان توسط اسرائيل

سراسری
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داستان های غیرعاشقانه

حوادث

برخی اس��تدالل مي کنند کارهایي که جوانان وارد 
آنها مي ش��وند، به میزان زیادي توس��ط وضع موجود 
جامعه تعیین مي شوند و براي بسیاري از جوانان راه هاي 
انتخاب وجود ندارد. عده اي دیگر، که شامل بسیاري از 
متخصصان مشاور هم مي شود، با این استدالل مخالفند. 
اس��تدالل این افراد این است که بیشتر جوانان راه هاي 
معني داري دارند که مي توانند یکي از آنها را برگزینند. 
این افراد وظیفه مشاوران شغلي را آگاه ساختن جوانان 
از این راه هاي انتخاب و توانا ساختن آنها براي انتخاب 
از می��ان این راه ها با توجه ب��ه ویژگي هاي فردي خود 
مي دانند. با این وجود، گروهي دیگر دیدگاهي میانه رو 
دارند و تأکید آنها بر نفوذ افراد مهم و تأثیر سایر منابع در 

انتخاب شغل است. 
یک مشاوره خوب باید بر پایه هر سه این دیدگاه ها؛ 
وضع موجود جامعه، عوامل مؤثر فوري تر، ویژگیهاي 

فردي، وضع موجود جامعه بنا شود. 
در گس��ترده ترین س��طح،  فرهنگ م��ا مجموعه 
پیچیده اي از انتظارات اجتماعي را منتقل مي سازد. جایگاه 
جوانان و خانواده هایش��ان در ساختار اجتماعي جامعه، 
دیدگاه هاي آنها را نسبت به خودشان و دنیاي کار، تحت 
تأثیر قرار مي دهد و در نتیجه آرمانها و انتظارات آنان را نیز 

تحت الشعاع قرار مي دهد. 
وضعیت هاي مختلفي که مي تواند گستره امکانات 
و راه هاي انتخاب جوانان را محدود کند، ش��امل موارد 

زیر است:
ــغلي والدین: جواناني که والدین آنها در  سطح ش
ش��غل هاي تخصصي و مهارتي فعالیت داش��ته اند، در 
مقایس��ه با افرادي که والدینش��ان در شغل هاي ساده تر 
فعالیت داش��ته اند یا براي مدتي طوالني بیکار بوده اند، 
به س��وي آرمانهاي جاه طلبانه تر گرایش پیدا مي کنند و 

دسترسي به فرصت ها و امکانات بیشتري دارند. 
جنسیت: افراد هر دو جنس شاید نسبت به انتخاب 
شغل هایي که به طور سنتي به جنس مخالف بیشتر مربوط 
مي شود ، مقاومت نشان دهند. تعصبات جنسیتي نسبت به 
انتخاب شغل مناسب به همان اندازه مي تواند براي پسرها 

محدود کننده باشد که براي دخترها! 
ــي و نژادي: منش��اء قومي افراد  ویژگي هاي قوم
 مي توان��د آرمان هاي ش��غلي آنها را تح��ت تأثیر خود 
ق��رار دهد و به دلیل ش��بکه هاي محدود ت��ر برخي از 
گروههاي قومي اقلیت، مي تواند فرصت آزمایش آرمان ها 

و شانس استخدام آنها را محدود تر سازد. 
یکي از وظایف اصلي خدمات ش��غلي و حرفه اي 
این است که این محدودیت ها را کاهش داده و در مقابل، 

گستره امکانات را براي همه جوانان افزایش دهند. 
این وظایف شامل موارد زیر مي شود: 

- مبارزه با نگرش قالبي و کلیش��ه اي به جنسیت، 
گروههاي قومي و سایر تعصبات اجتماعي. 

- فراهم آوردن دسترس��ي به افراد نمونه، مثًا  زنان 
و سیاهپوستاني که در شغل هاي غیر سنتي به موفقیت 

دست یافته اند. 
- حمای��ت از افرادي که با وجود داش��تن راه هاي 

انتخاب فراوان،  راههاي سنتي را انتخاب کرده اند. 
عوامل مؤثر فوري تر: 

 جوانان براي انتخاب ش��غل، به گستره وسیعي از 
منابع اطاعاتي دسترسي دارند منابعي که نفوذ مستقیم 
دارند، ش��امل ای��ن موارد مي ش��وند: والدین و س��ایر 
خویشاوندان، دوس��تان و گروه همساالن، متخصصان 
حرفه اي، معلمان موضوعي، تماس با کارمندان و استفاده 
از تجارب مستقیم آنها از استخدام، افراد همچنین از طریق 
آگهي هاي شغلي و راههاي عمومي  تر تحت تأثیر کتابها، 
بروشورها، نرم افزارهاي شغلي و رسانه ها قرار مي گیرند. 
تحقیقات نشان مي دهد جوانان براي انتخاب شغل 
بیشتر روي نصیحت هاي غیر رسمي و حمایتهاي والدین 
و دوستان تکیه مي کنند تا اینکه بروند و از مشاوره رسمي 
مانند مشاوران شغلي و معلمان استفاده کنند. دیده شده 
که والدین به عنوان مفید ترین منبع مؤثر روي فرد اعمال 
نفوذ دارند و پس از آنها مشاوران شغلي و سپس معلمان 
قرار دارند. این منابع مختلف، نفوذ خود را به گونه هاي 

مختلفي اعمال مي کنند: 
1- والدین و خویش��اوندان فرد، دانش دست اولي 
درباره مشاغل خاص و شغل به طور کلي ارائه مي کنند. 
همچنین تحقیقات نشان مي دهد که نصایح و حمایت هاي 
 خان��واده، روي تصمیم  فرد ب��راي ادامه تحصیل بعد از
 16 سالگي مؤثر تر از نصایح متخصصان حرفه اي است 
. ول��ي این خطر وجود دارد که با در نظر گرفتن آهنگ 
تغیی��رات در بازار کار، دانش والدین و خویش��اوندان، 
قدیمي باشد. برخي از والدین شاید آرمانهاي نامناسبي 
براي فرزندانش��ان داشته باشند و آنها را براي استفاده از 
فرصت هاي نامناسب تحت فشار قرار دهند. خانواده ها 
مي توانند دیدگاه هاي جوانان را نسبت به کار به گونه هاي 
غیر عمدي تري نیز تحت تأثیر قرار دهند. تحقیقات نشان 
مي دهد تجارب اولیه جوان در خانواده، رش��د و توسعه 
پیدا می کند و عاقه او به مشاغل خاص و اینکه آیا جوان 
تحصی��ات خود را ادامه خواهد داد یا نه را تحت تأثیر 
قرار مي دهند. براي دختران، انتخاب مشاغل غیر سنتي 
تحت تأثیر نگرشهاي والدین نسبت به کار قرار مي گیرد 
و به نوع رابطه اي که آنها با هر یک از والدین خود دارند 

نیز بستگي دارد. 
2- دوستان و گروه همس��االن، در دوران بلوغ که 
ج��وان درک قوي تري از هویت خود پیدا مي کند نفوذ 
قوي تري روي جوان اعمال مي کنند. براي بسیاري افراد، 
صحبت با دوستان درباره شغل، یک منبع مهم از نظریات 
و ایده هاي جدید اس��ت. افرادي که در سن 16 سالگي 
تحصی��ل تمام وقت را به اتمام مي رس��انند غالباً اولین 
چیزهایي که درباره شغل مي شنوند، از زبان دوستانشان 
بیان مي شود. آن دوستاني که در حال کار کردن هستند، 
اطاعات شغلي خوبي به فرد مي دهند. آن دوستاني که 
در حال گذراندن تحصیات باالتر هستند نیز در وضعیت 
خوبي براي دادن ارزشیابي صادقانه از دوره ها و مؤسسات 
آموزشي خاص، قرار دارند. با وجود این، شواهد نشان 
مي دهد گروه همساالن مي تواند در تطبیق دادن جنسیت 
فرد با ش��غلش و سایر تعصبات در آغاز تصمیمات بر 

روي فرد اعمال فشار کند. 
3- مش��اوران شغلي اساساً نقش خود را کمک به 
جوانان براي کند و کاو و اکتشافات در اهداف و آرمانها، 
وس��عت دادن به ایده ها و نظری��ات، به چهارچوب در 
 آوردن انتخابه��ا و افزایش برنامه هایش��ان ب��راي آینده 
مي دانند. آنها منبعي از اطاعات درباره فرصتها و امکانات 
هستند و با وجود این باز هم افراد را به جستجو و کاوش 
درباره اطاعات شغلي مورد نیاز خود ترغیب مي کنند. 
این مسأله شاید براي جواناني که انتظار دارند در گفتگوها 
و مشاوره هاي شغلي خود چنین اطاعاتي را جمع آوري 
کنند، نا امید کننده باش��د.  افزای��ش خودآگاهي، دانش 
استفاده از فرصتها و مهارتهاي تصمیم گیري، همگي از 
تأثیرات اثبات شده مشاوره شغلي هستند. تحقیقات نشان 
مي دهد جواناني که از خانواده  هاي محروم و فقیر بوده اند، 
شاید بیش از دیگران به مشاوره شغلي نیاز داشته باشند 
و یا به آن متکي باش��ند. در نتیجه شاید خدمات شغلي 
مشخصاً براي برآوردن نیاز چنین گروههایي به وجود 

بیایند. 
4- شواهد نش��ان مي دهد که صحبت با مشاوران 
 ش��غلي هنگامي مؤثرتر اس��ت که با آموزش مش��اغل 
همراه باشد. آموزش مشاغل همچنین به نحو مثبتي دیدگاه 
جوانان را نسبت به اهمیت به دست آوردن تحصیات 
 دانش��گاهي و قابلیتهاي علم��ي و حرفه اي تحت تأثیر 

قرار مي  دهد. 
5- معلمان موضوعي، که نقش مش��اوران رسمي 
را ندارن��د، روي تصمیم��ات افراد جوان ب��راي ورود 
 به آموزش هاي باالتر و بیش��تر و انتخاب مسیرش��ان، 
نفوذ خاصي دارند. افراد از متخصصان موضوعي اطاعات 
مفیدي درباره قوتها و ضعف هاي خود کسب مي کنند. هر 
چند، برخي جوانان از فشار بیش از اندازه معلمانشان براي 
ماندن در مدرسه و یا ادامه تحصیل در رشته خاص شکوه 
دارند و معتقدند که معلمان این کار را به خاطر افزایش 

تعداد دانش آموزانشان انجام مي دهند. 
6- تم��اس با کارمن��دان )مثاً صحبت ب��ا آنان( 
مي تواند اطاعات مفیدي درباره مش��اغل و محیطهاي 
کاري مختلف در اختیار جوانان قرار دهد ؛ با این وجود 
 این خط��ر وجود دارد که آنان را دچ��ار پیش داوري و 
جبهه گیري کند، چون این امکان وجود دارد کارمندان از 

سازمان خود بیش از حد تعریف کنند . 
ب��راي هم��ه   7- تج��ارب کارآم��وزي تقریب��اً 
دانش آموزان در هنگام تحصیل وجود دارد. این تجارب 
مي تواند تأثیر مهمي روي تصمیمات شغلي داشته باشد. 
تصمیمات مربوط به کارهاي جاري یا تصمیمات مربوط 
 ب��ه فرصتهاي جدید و یاحت��ي رد اولویت هاي قبلي و 
به وجود آمدن اولویتهاي جدید. این مسأله بستگي زیادي 
به این دارد که چگونه این تجارب با آموخته هاي قبلي 

فرد تلفیق مي شوند. 
8- کتابها، بروش��ورها و نرم افزارهاي شغلي منابع 
مهمي براي کسب اطاعات تحصیلي و حرفه اي هستند. 
جوانان از طریق مدارس و خدمات تخصصي گوناگون 
مي توانند به کتابخانه هاي تخصصي دست یابند و این 
کتابخانه ها غالباً به همان اندازه که مواد چاپي دارند، منابع 
و اطاعات کامپیوتري و خودکار را نیز شامل مي شوند. 
اهمی��ت اینترنت نیز احتم��االً  در آینده ب��ه عنوان یک 

 

منبع اطاعاتي مه��م، به نحو فزاینده اي افزایش خواهد 
یافت. ولي در برخي از مکتوبات استخدامي )که متعلق به 

مؤسسات آموزشي هستند( بیش از حد بر خصیصه هاي 
جذاب یک سازمان استخدام کننده یا مؤسسه آموزشي 

خاص تأکید مي کنند. 
اطاعات کامپیوتري، به دلیل شیوه ارائه آنها، شاید 
چیزهایي را وا نمود کنند که چندان موجه یا تضمین 

شده نباشند. 
٩- رسانه ها عموماً منابعي اطاعاتي در مورد مشاغل 
نیز هستند. مثاً تلویزیون نقش قدرتمندي در گسترش 
درک و فهم نسبت به مشاغل دارد، به ویژه مشاغلي که 
جوانان کمتر به طور مستقیم با آنها تماس دارند. تلویزیون 
تا اندازه اي نگرش قالبي و متعصبانه به مشاغل را افزایش 
مي دهد، هر چند این مسأله امروزه نسبت به گذشته کمتر 
دیده مي شود. شاید جوانان براي قضاوت در مورد ارزش 
و اعتبار اطاعاتي که از این منابع متعدد به دست آورده اند، 

نیاز به یاري مشاوران شغلي داشته باشند. 
ویژگیهاي فردي: 

در ابتدایي ترین سطح، تصمیم گیري در مورد انتخاب 
شغل به صورت فرآیند نسبت دادن عائق، ارزش ها و 
توانایي هاي یک فرد به فرصت هاي شغلي و آموزشي او 
تعریف مي شود. به حساب آوردن نظر خود فرد نسبت 
به ویژگي هاي خودش و اعتماد او به توانایي هایش نیز 

مسأله مهمي است. 
1- عائ��ق را مي توان به عن��وان اولویت هاي فرد 
 در مورد فعالیت هاي مربوط ب��ه کار تعریف کرد. یک 
چهار چوب 6 نوع عاقه ش��غلي تش��کیل مي ش��ود: 
واقع بینانه )معقول(، جستجوگرانه، هنرمندانه، اجتماعي، 
جسورانه و سنتي )متداول( که افراد را مي توان برحسب 

این عائق از یکدیگر متمایز کرد. 
2- ارزش ها یعني اعتقادات اساسي درباره مسائلي که 
براي یک نفر اهمیت دارند. براي مثال، نیازهاي هر فرد 
براي تحریکات عقاني، امنیت یا دریافت پاداشهاي مالي 

از کار با فرد دیگر تفاوت دارد. 
3- توانایي ها قدرتمند ترین ابزار پیش بیني سطح شغلي 

نهایي فرد هستند، تمایزات غالباً در این موارد هستند. 
ــتعدادها: قابلیت هاي فردي براي انجام یک   - اس

کار خاص ، البته همراه با تعلیم است. 
- صالحیت ها: میزان دانش، مهارتها و نگرشهایي که 

براي انجام مؤثر کار الزم هستند. 
ــتاوردها: احراز ش��رایط الزم آموزش��ي و   - دس
شغلي است )مثًا  قبولي در امتحانات پیشرفته و احراز 

شرایط حرفه اي در سطح ملي( 
4- نظرات فرد درباره ویژگي هاي خودش مي تواند به 
اندازه ارزیابي عیني بر این ویژگیها اهمیت داشته باشد. این 
مسأله نیاز به مشاوره براي دادن فرصت به جوانان براي 
توضیح نظرات شخصي شان نسبت به توانایي هایشان را 

برجسته تر مي سازد. 
 5- اعتم��اد ف��رد نس��بت ب��ه توانایي های��ش نیز 
ب��ر تصمیم گیري اثر دارد. براي مثال، نداش��تن اطمینان 
به مهارتهاي ریاضي، در انتخاب شغل هایي که مستلزم 
 داش��تن مهارتهاي ریاضي اس��ت، تأثیر دارد. به سخن 
کلي تر، نداشتن اعتماد به توانایي ها غالباً بر تصمیم گیري 
در مورد انتخاب شغل براي دختران و اقلیت هاي قومي 
تأثیرگذار است. مشاوره مي تواند در باال بردن اعتماد به 

توانایي ها مؤثر باشد. 
ــد تصمیم گیري: تصمیم گی��ري در مورد  فرآین
انتخاب ش��غل به ن��درت از ی��ک توال��ي منطقي و 
برنامه ری��زي ش��ده پی��روي مي کند. افراد نس��بت به 
 رویدادها واکنش نشان مي دهند، فرآیند هاي فکري آنها 
تحت تأثیر احساسات و عواطفش��ان قرار مي گیرد و 
ش��اید آنها گاهي به مراحل قبلي این فرآیند باز گردند 
. نظریه ه��اي مربوط به انتخاب ش��غل تاش مي کنند 
ت��ا این فرآیند را تحت قالب در آورده و مدل س��ازي 
کنند. فرضیه هاي این نظریات نسبت به میزان منطقي 
و برنامه دار بودن جوانان، متفاوت است. این فرضیات 
همچنین در میزان تأکید نس��بي که بر زمینه  اجتماعي، 
تأثیرات فوري تر و خصلتهاي ف��ردي دارند، متفاوت 
اس��ت. یک نظریه س��اختار فرصت بیان مي کند وارد 
شدن به کار را به وسیله عوامل ساختاري مثًا فرصتهاي 
آموزشي و اجتماعي � اقتصادي بهتر مي توان شرح داد 
تا به وس��یله انتخاب فردي. تحقیقات نش��ان مي دهد 
کودکان خانواده هاي طبقه کارگر نسبت به کودکان طبقه 

 متوسط، براي وارد شدن به تحصیات عالیه و مشاغل 
مدیریتي - تخصصي از شانس بیشتري برخوردارند. 

1- این نظریه نقش محدودتري براي مشاوره قائل 
اس��ت. براي مثال به ارزش تربیت جوانان براي افزایش 
فرصت ه��اي آنان و بهتر کنار آمدن با تقاضاهاي دنیاي 
 کار اش��اره مي کند . این نظریه همچنین بر نیاز براي به 
حساب آوردن واقعیتهاي بازارهاي کارملي و محلي در 

حمایت و راهنمایي جوانان تأکید دارد.
2- نظری��ه یادگی��ري اجتماع��ي و نظریه تعامل 
اجتماعي بر تأثیر تجارب یادگیري و افرادي که جوانان 
 با آنها در تماس هستند، تأکید دارند. براي مثال تحقیقات 
نشان مي دهد استعدادهاي جوانان توسط کساني که رابطه 
نزدیکي با آنها دارند، شناسایي مي شود و این مسأله در 
تعیین اولویت ها و جهت دادن به میل و سلیقه آنها نقش 
مهمي را ایفاء مي کند. این دو نظریه، اهمیت مشاوره  را 
در افزایش گستره تماس ها و ارتباطات جوانان و کمک 
به آنها براي استفاده س��ازنده این ارتباطات، برجسته تر 
مي سازند.  براي نمونه تجربه کاري مي تواند به افراد کمک 

کند تا گستره دیدشان را درباره مشاغل افزایش دهند. 
3- نظریه مربوط به رش��د بیان مي کند تصمیمات 
مربوط به انتخاب شغل در یک دوره زماني طوالني توسط 
فرآیندهایي که به رشد وسیع تر فرد مربوط مي شوند، به 
وجود مي آیند و تداوم مي یابند. رشد روانشناختي کودکان 
در طي چند مرحله ادامه مي یابد که در این مراحل توجه 
آنها به جنبه هاي متفاوت خود و موقعیت جلب مي شود 
و ی��اد مي گیرند م��واد را در راههاي پیچیده تري به کار 
گیرند. از دیدگاه این نظریه دالیل لزوم اعمال مشاوره این 
است که تصمیمات شغلي را نمي توان تنها از طریق یک 

راه مثاً یک گفتگوي شغلي اتخاذ کرد. 
 4- نظری��ه ه��اي هماهنگ��ي فرد و محی��ط بیان 
مي کنند که در اتخاذ تصمیمات شغلي، افراد مي خواهند 
بی��ن توانایي ها، عائق و ارزشهایش��ان از یک طرف و 
فرصتهایشان از طرف دیگر نوعي همخواني و تناسب 
برقرار سازند. برخي از این نظریه ها بر نقش خود مفهومي 
)دیدگاه خود فرد نسبت به توانایي هایش( در جستجوي 
هماهنگي تأکید دارند و بقیه روي ویژگي هاي عیني تر 

تأکید  مي کنند. 
تحقیقات نشان مي دهد انتخاب شغلي که با عائق 
و ارزشهاي فرد همخواني دارد، به رضایت شغلي منجر 
مي ش��ود. به نظر مي رسد عائق اولیه به مشاغل فني و 
علمي دوام و ماندگاري زیادي دارند و تاثیر قدرتمندي 
ب��ر انتخابهاي بع��دي فرد مي گذارن��د. همخواني بین 
استعدادهاي فرد و نیازهاي شغلي الزمه عملکرد موفق 
در کار اس��ت. این نظریه ها بر نیاز ب��ه اطاعات دقیق 
 و مرتب��ط )هم درباره اف��راد و هم درب��اره فرصتها( را 
تأکید مي کنند. تس��ت ها و پرسش��نامه هاي روانسنجي 
شاید براي جمع آوري اطاعات درباره عائق، ارزشها 
و توانایي ها مفید باشند ولي معموالً براي ارائه راهنمایي 
و مشاوره مفید نیستند. جوانان براي ربط دادن این نتایج 
به مفاهیم دروني خود و اهداف و آرمانهایشان به کمک 

احتیاج خواهند داشت. 
5- نظریه روانکاوي بیان مي کند تصمیمات شغلي را 
مي توان به قابلیتها و نیازهاي عمیق درون افراد ربط داد. 
تحقیقات تا اندازه ای از این نظریه  حمایت مي کند، مثًا 
نش��ان مي دهد افراد در سو گیري نسبت به افراد دیگر و 
موقعیت ها با هم تفاوت دارند و این مسأله به اولویت هاي 
ش��غلي ربط پیدا مي کند. مهمترین معني شیوه مشاوره 
 دانس��تن این است که ش��اید فرآیند هاي روانشناختي 
عمیق تري وجود داش��ته باشند که احتمال عنوان شدن 
آنها در خدمات مش��اوره شغلي بسیار کم باشد ولي با 
این وجود این فرآیند ها مي توانند میزان تأثیر این خدمات 
را محدود س��ازند. بیشتر مشاوران شغلي به جاي اینکه 
توجه خود را تنها به یکي از این مدل ها معطوف سازند، 
نگرشي گزینشي به عمل مشاوره دارند و به طور انتخابي 
از آنها استفاده مي کنند. همچنین بیشتر مشاوران شغلي 
نق��ش خود را به عنوان افرادي م��ي دانند که از جوانان 
در گرفتن تصمیماتشان حمایت مي کنند نه اینکه به آنها 

بگویند چه کاری باید بکنند. 
سبك ها: 

تحقیقات نشان مي دهد تصمیمات نهایي حداقل 
در سه سبك متفاوت گرفته مي شوند: 

1- منطقي و عقاني: در این سبک فرد نقاط ضعف 
و قوت را به گونه اي نظام یافته مي سنجد. 

2- حدسي و شهودي: فرد در این سبک بیشتر روي 
احساسات و انتخابهاي غریزي و شهودي تکیه مي کند تا 

منطق حساب شده. 
3- وابس��ت:، فرد در این س��بک از خواس��ته هاي 
دیگران تبعیت مي کند و مسئولیت خود را براي گرفتن 

تصمیم انکار مي کند. 
اف��راد مي توانند گس��تره اي از س��بکها را در روند 
تصمیم گیري خود به کار گیرند. مش��اوره شغلي بیشتر 
به س��مت س��بک منطقي و عقاني گرایش دارد. ولي 
این سبک ش��اید آن روشي نباشد که بیشتر جوانان در 
تصمیم گیري هاي خود به کار مي گیرند. شاید الزم باشد 
نگرش منطقي و عقاني در جوانان گسترش یابد تا آنها 
تشویق شوند که عناصر شهودي و وابسته را در فرآیند 

تصمیم گیریشان شناسایي و بررسي کنند.

عناصــر تصميم گيــري در انتخــاب شغل  
سپهر اوحدی

 ستاره های دور، روی بام خانه صف کشیده اند، دو کشتی پر از ستاره از مسیر شب به سمت نور می روند، 
ستاره ها نوارهای نور را میان بچه های کوچه پخش می کنند، ستاره ها به قعر آبی جهان سقوط می کنند. عبور یک 
شهاب از میان کهشکشان، هزارها دریچه را به سمت کوچه های آفتاب باز می کند. به ماسه های ساحل سپید می 
رسیم به کوه ابر و در میان سایه حضور آفتاب پیاده می شویم و تن به نور می دهیم و مثل سایه های کاج دراز می 
کشیم و زنگ سایه های خویش را از نور پاک می کنیم و دست می دهیم با حضور و واژه های خویش را برای 
دیدن ستاره ها به کوچه می بریم در مسیر واژه های شاد برای چیدن ستاره ها درخت الزم است. میان کوچه های 
آفتاب کسی به فکر سایه نیست ترانه های تازه از میان شاخه های واژه تاب می دهند، برهنه کفش های خویش را 
 به شط بیکران نور پرت می کنیم و با کاه آبی ستاره ها به خواب می رویم. شکوفه ها به کوچه های ابری ترانه ها 
رسیده اند، هجوم سبز واژه ها است صدای بال بال یک کبوتر از کرانه تخیل است. آه عجب ترنم خوشی میان برگ 
ها است. غروب روی ماسه ها چه عاشقانه راه می رود! و موج ها چه عارفانه در کنار صخره ها سماع می کنند! چقدر 
سایه ها به هم سواری خیال می دهند! چقدر برف ریخته است روی برگ شاهدانه ها چه کاج ها غریب در کنار هم 
نشسته اند! به سوی کومه های روز می رویم ترانه ای قشنگ روی کول ماست، میان دست های ما طنین عاشقانه ای 
است به هم ستاره پرت می کنیم. برای اسب تشنه توی دست آب می بریم و زیر سایه قشنگ بید حرف می زنیم. به 
آستانه بلند عشق می رویم، به اوج کبریا به خانه های ابری بر روی خاک به کوچه قشنگ دوست داشتن به پشت آن 
درخت های روی کوه در امتداد سایه های کاج راه می رویم و دست های ما پر از طراوت ترانه ها است، چه دره ای 
! شبیه بال های یک چکاوک است با غروب مثل جلد یک کتاب عاشقانه است. هزار سار ناگهان پرید روی موج میان 
آینه، هزار سینه سرخ به روی ناودان نشست. به وادی درخت های تشنه می رسیم، به خانه های تنگ کوه به کوچه 
های بال شاپرک و در میان خاطرات ایل خیمه می زنیم نگاه کولیان الله رو به ماست درخت ها برای ما ستاره پهن می 
کنند و آفتاب سایه قشنگ خویش را به روی رود می زند. در آفتاب خلسه و از ظهر سایه می زنیم. صدای ارتعاش 

قلب یک قناری از میان باغچه است، طنین گام های مرغابی عاشقی است که روی روح آب راه می رود.   

م��ردي که مدع��ي بود مراد خود را به خاطر اختاف 300 میلیون توماني به قتل رس��انده اس��ت، با 
حکم دادگاه به قصاص محکوم ش��د. به گزارش خبرنگار حوادث فارس، ش��امگاه 3 مرداد 87، مأموران 
 کانت��ري 161 اب��وذر از وق��وع یک فق��ره درگیري خونین در یک��ي از خانه هاي مس��کوني این منطقه 
باخبر شدند. مأموران با حضور در صحنه متوجه شدند مردي 50 ساله و یک مرد حدوداً 42 ساله بر اثر 
اصابت ضربات متعدد قمه مجروح شده اند که مرد 50 ساله به قتل رسیده و فرد دیگر به بیمارستان منتقل 
ش��ده اس��ت. 2 روز بعد از قتل، متهم به قتل به نام امیر به پلیس آگاهي مراجعه کرد و مدعي ش��د بر اثر 
اختافات مالي اقدام به این کار کرده و مقتول را کشته  است. تحقیقات نشان داد قاتل و مقتول از سالیان 
قبل بر سر مسائل مالي با یکدیگر درگیري داشته اند. با اعتراف متهم، قرار مجرمیت وي از سوي دادسراي 
جنایي تهران صادر و پرونده براي رسیدگي به دادگاه کیفري استان تهران ارجاع داده شد. جلسه رسیدگي 
به این پرونده در ش��عبه 71 دادگاه کیفري اس��تان تهران و به ریاس��ت قاضي نوراهلل عزیزمحمدي برگزار 
ش��د. روش��ن، نماینده دادستان با اش��اره به مدارک موجود در پرونده مانند، شکایت اولیاي  دم، شکایت 
دوس��ت مقتول، نظریه پزش��کي قانوني، اعترافات متهم و گزارش مرجع انتظامي، بزه انتسابي به متهم را 
محرز دانس��ت و خواستار مجازات وي شد. در ادامه جلسه، اولیاي  دم در جایگاه قرار گرفتند و با اعام 
ش��کایت مجدد از متهم، خواس��ته خود را قصاص وي عنوان کردند. یکي از دوستان مقتول که در محل 
درگیري حاضر بود و توس��ط متهم، به ش��دت مجروح شده بود، گفت: متهم از صبح روز حادثه در خانه 
مقتول بود و بعد از ناهار از آنجا خارج ش��د. بعد ازظهر دوباره به خانه برگش��ت و زماني که مقتول وارد 
خانه شد بدون درنگ و با بیان اینکه به آخر خط رسیدیم، به مقتول حمله کرد. مرا هم به شدت زخمي 

کرد تا شاهدي براي قتل باقي نماند.
 ادعاي جدید متهم: من مغفول فرقه ساختگي مقتول شدم

بعد از اظهارات ش��اکي، متهم در جایگاه قرار گرف��ت و ضمن قبول اتهام قتل، ادعاهاي جدیدي در 
رابط��ه ب��ا مقتول عنوان کرد که در تمام مراحل تحقیقات و بازپرس��ي هیچ حرف��ي از آن نزده بود. متهم 
درباره نحوه آش��نایي با مقتول گفت: س��ال80 با مقتول در محل کارم آشنا شدم. او مرا به شرکت در یک 
مراس��م دعوت کرد که او و اعضاي هیأت مدیره برپا کرده بودند. او مدعي بود به همراه 12 نفر، شرکتي 
س��اختماني را با عنوان یاران66 تأس��یس کردند که مقداري از درآمد آن را به بیماران کلیوي اختصاص 
 داده اند. وي ادامه داد: وقتي وارد آن مجموعه ش��دم، متوجه ش��دم که آنها فرقه اي با همان عنوان یاران66 
به راه انداخته اند. مقتول مدعي بود که چشم بصیرت دارد و قادر به سیر و سلوک معنوي است. 66، نام 
خدا بر اس��اس حروف ابجد اس��ت و اعتقاد داشتیم که با خدا شراکت داریم. متهم افزود: با تلقین مقتول 
مبني بر اینکه مستجاب الدعوه است و به اسرار غیب آشناست، همه اطرافیان در کنار مدیرعاملي شرکت، 
او را به عنوان مراد خود پذیرفته بودند و همه ما دس��تورات او را بدون هیچ واکنش��ي اطاعت مي کردیم. 
ما واقعاً شیفته او شده بودیم. وي در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه به طور اتفاقي مرتکب قتل شده است، 
گفت: مطمئن هس��تم که اگر نقش��ه قتل را از قبل کشیده بودم، مقتول با چشم بصیرتي که داشت متوجه 
اقدام من مي شد. متهم در پاسخ به سؤال قاضي که چرا تاکنون این ادعاها را نداشتي گفت: نمي خواستم 
موض��وع را با کس��ي در میان بگذارم ولي در زن��دان به رفتار خود فکر کردم و تصمیم به این کار گرفتم. 
من در مدت 8 س��الي که با مقتول کار مي کردم، به خانواده ام جفا کردم. وي درباره روز حادثه گفت: من 
در ابتداي آش��نایي، خانه ام را فروختم و همه پول آن را به مقتول دادم. تا زمان درگیري با مقتول حدود 
500 میلیون تومان از او مي خواس��تم که او معتقد بود این مبلغ 200 میلیون تومان اس��ت. او با بیان اینکه 
من مدرکي ندارم از پرداخت پول امتناع مي کرد. چاقو را از آشپزخانه برداشتم و چند ضربه به مقتول زدم. 

خانه او جداي از دفتر کار، خانقاهي بود براي برگزاري مراسم عرفاني.
8 سال تمام دستورات مقتول را بدون سرپیچي اجرا مي کردم

قاضي از متهم سؤال کرد چرا مراد خود را کشتي که متهم در جواب گفت: من 8 سال تمام دستورات 
او را بدون س��رپیچي اطاعت مي کردم و زماني که بحث اختافات مالي رخ داد متوجه اش��تباهات خود 
شدم. در نهایت بر سر همین موضوع هم درگیر شدیم و او را کشتم. متهم در بیان آخرین دفاعیات خود 
گفت: اتهام قتل را قبول دارم ولي عمداً او را نکشتم. از خانواده مقتول مي خواهم اگر هم خواستار قصاص 
من هس��تند، مرا حال کنند تا در آخرت عذاب نکش��م. قاضي عزیزمحمدي بعد از اظهارات متهم، ختم 
جلس��ه را اعام کرد و به همراه مستش��اران دادگاه براي صدور حکم وارد شور شدند. در نهایت قضات 
دادگاه، متهم را به خاطر قتل عمد به قصاص و به دلیل جرح عمدي دوس��ت مقتول، به 5 س��ال حبس و 

پرداخت دیه محکوم کردند.

رئی��س پلیس آگاه��ي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ گفت: با توجه به دس��تور مق��ام قضایي مبني بر 
چاپ مجدد تصاویر کاهبرداراني که در پوش��ش مش��اور اماک، از ش��هروندان کاهبرداري مي کردند، از 
 مالباختگان خواست در شناسایي این افراد به پلیس کمک کنند. به گزارش خبرنگار اجتماعي ایرنا، سرهنگ

عباسعلي محمدیان از بازپرس پرونده کاهبرداري تشکر کرد و افزود: همکاري هاي بسیار نزدیک این مقام 
قضایي با پلیس آگاهي در کشف پرونده بسیار مؤثر بود. وي تصریح کرد: با توجه به اینکه احتمال ارتکاب جرایم 
مشابه بسیاري از سوي متهمان تحت تعقیب در اماک هاي یازده گانه شناسایي شده وجود دارد، قاضي پرونده با 

درخواست کارآگاهان پلیس آگاهي دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان تحت تعقیب را صادر کرد.
محمدیان گفت: با انتشار مجدد تصاویر این افراد از سایر مالباختگاني که تاکنون اقدام به شکایت نکرده 
یا در س��ایر مراجع ش��کایت کرده اند دعوت مي ش��ود به اداره چهاردهم پلیس آگاهي تهران بزرگ واقع در 
 خیابان وحدت اس��امي یا ش��عبه 13 بازپرس��ي دادس��راي ناحیه پنج تهران )صادقیه ( مراجعه و یا با شماره 
تلفن 51055614 تماس بگیرند. وي دو توصیه جداگانه هم براي اتحادیه اماک و ش��هروندان داش��ت، اول 
اینکه شهروندان در مقابل ادعاهاي افراد مبني بر مالکیت آپارتمان یا ملک در زمان خرید یا رهن حتماً با انجام 
 تحقیقات الزم از هویت واقعي مالک و سپس صحت ادعاي مالکیت وي اطمینان پیدا کنند و دوم اینکه اتحادیه 
مشاوران اماک نظارت بیشتري بر فعالیت غیر مجاز دفاتر اماکي که یک شبه فعالیت خود را شروع مي کنند، 
داش��ته باشند چون این از انتظارات و مطالبات مردم بخصوص مالباختگان در این گونه پرونده ها است. وي 
یادآور شد: با اعام خبر دستگیري چهار کاهبردار در جراید، تاکنون دهها مالباخته به اداره چهاردهم و شعبه 
13 بازپرسي دادسراي صادقیه مراجعه کرده که باالترین مبلغ کاهبرداري از مالباختگان جدید ٩00 میلیون ریال 
است. رئیس پلیس آگاهي پایتخت گفت: در تحقیقات کارآگاهان اداره 14 یک نفر بنام حسن که بعنوان جاعل 
اقدام به جعل مدارک هویتي براي متهمان و جعل اسناد ملکي مي کرد، در 12 خرداد ماه شناسایي و دستگیر شد. 
وي افزود: آخرین متهم دستگیر شده از افراد سابقه دار در زمینه جعل در اداره 13 پلیس آگاهي بوده که داري 

سه پرونده جعل، دستگیري، زندان و محکومیت در سال هاي قبل است. 
رئیس پلیس آگاهي یادآور شد: متهمان به کاهبرداري نزد مشتري ها براي خود از عناوین بسیجي دوران 
دفاع مقدس، حضور در جبهه، جانباز، سرهنگ، حاج آقا و عضویت در ارگان هاي انقابي براي جلب اعتماد 
مراجعین استفاده مي کردند. وي افزود: این افراد محل فعالیت را با نمادها و تصاویري از فضاي مقدس جبهه 
 و تش��کل بسیج آذین مي بس��تند. محمدیان اظهار داشت: با روشن ش��دن تازه ترین ابعاد و زوایاي کارشان 
مشخص شد در برخي موارد حتي با تظاهر به اینکه جانباز شیمیایي هستند دستگاه تنفس مصنوعي را در اماک 
خود قرار داده و یکي از متهمان جلوي مشتري نقش جانباز را بازي کرده و در تشنج حاصل از نارسایي شدید 

تنفسي، نفر دیگر سریعاً به وي با دستگاه تنفس مصنوعي مي داد.

يك روز با رويا

دادگاه حکم قصاص صادر کرد
قاتل: فرقه ساختگي مقتول زندگي ام را به باد داد

پليس آگاهي تهران بزرگ از مالباختگان خواست 
کالهبرداران را شناسايي کنند

مهدی فضیلت
 ب��ه س��الهای بس��یار دور برگردی��م زمان��ی که 
صفحه های گرام دست به دست می گشت و داشتن 
یک دستگاه گرامافون ثروت و شکوهی به یک خانواده 
می بخش��ید. کم کم اولین ضبط صوت ها تولید شد 
 و نوارهای کاس��ت پدید آمد ام��ا هنوز گرامافون ها 
وج��ود داش��ت و افراد گهگاهی ب��ه صفحات گرام 
هم گ��وش م��ی کردند. ک��م کم ضبط ص��وت ها 
دو کاس��ته شد و در کمتر از س��ی سال شاید تحول 
ش��گرفی در صنعت رادیو و رس��انه های شنیداری 
پدید آمد، ویدئوهای خانگی تولید شد و دستگاهها 
در تحول روز به روز به ویدئو س��ی دی ها و ویدئو 
 پروژکشن ها کشیده شد و صنعت دیجیتال تکنولوژی
 MP3 و MP4 را ارائه کرد و کامپیوترهای خانگی 
کم کم تمام اینها را در خود خاصه کردند و هر سال 
نیز دستگاه های کوچک دیجیتالی و رایانه ای جهت 
ضبط و گوش دادن موس��یقی و پیام های شنیداری 
عرضه می ش��ود... دیگر اآلن شاید کسی نوار کاست 

هم گوش نکند!!! تکنولوژی برتر امکان تبدیل صوت 
را به نش��ان های رقمی صفر و یک فراهم آورد و در 
اوایل دهه 80 توانست عاقه مندان به موسیقی را قانع 
کند تا برای شنیدن صدایی با کیفیت باالتر دیسک ها 
و CD های صوتی ساده و یا فشرده خریداری کنند. 
کم کم دیس��ک ها فشرده شدند و امکان قرار گرفتن 
دهها س��اعت صدا، موس��یقی و... بر روی لوح های 
فشرده ایجاد شد و به جای خرید صد CD یک لوح 
فشرده، همه نیازها را برطرف می کرد و قطعاً خیلی 

 

مقرون به صرفه ت��ر. ارزانی همراه با کیفیت، ارمغان 
پیشرفت تکنولوژی صوتی بود، ولی امروزه انگار اینترنت 
 کمر به نابودی تولید دیسک های صوتی و تصویری 

بسته است.
 داس��تان از این قرار است که هر کس می تواند 
تصاوی��ر و ص��دای تولیدی و موس��یقی را از طریق 
اینترنت به مشارکت بگذارد و تکنولوژی هایی که روز 
به روز بر سرعت و کیفیت آنها افزوده می شود، این 
امکان را فراهم می کنند که هر کس سیستم کامپیوتر 

به روزی داش��ته باش��د این فایل ها را به سیس��تم 
خ��ود منتقل و ب��ر روی CD و یا ف��اش دلخواه 
خود کپی کند و بدین س��ان احتماالً صنعت تولید 
CD و دیس��ک های دیداری و شنیداری و تجارت 
صوت و تصویر براس��اس تکثی��ر و تیراژ به زودی 
از میان خواهد رفت. در س��الهای اخیر تاش های 
زیادی در جه��ان برای احقاق حق مؤلفین و قانون 
کپی رایت برداش��ته شده است، اما متأسفانه فراگیر 
بودن و جهانی شدن اینترنت این تاش ها را ناکام 
گذاشته و تنها فرهنگ سازی جهانی و یا محدودیت 
ارائ��ه آثار ش��اید بتواند اندک��ی از حقوق صاحبان 
 اصلی آثار دفاع کند تا آنها هم عوایدی از کار خود 
داش��ته باش��ند. البته فراموش نکنیم، هنرشناسان و 
مردم��ان بافرهنگ قطعاً به کار هنرمندان و صاحبان 
 آث��ار ق��در نهاده و از نس��خه های اصلی اس��تفاده 
م��ی کنند و در ای��ران نیز در س��الهای اخیر همتی 
بزرگ در راستای فرهنگ سازی و حمایت فرهنگی 

از صاحبان اثر به وجود آمده که قابل تقدیر است.

آيا ديگر کسی 
 گرامافون گوش 
می دهد؟!!

جامعه
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معاون مالي اداري شهرداري اصفهان خبر داد:

دريافت وام از کشورهاي همسايه براي پروژه هاي 
ميدان امام علي )ع( و همت آباد

اصفه��ان  اداری ش��هرداری  مال��ی  مع��اون 
گف��ت: مذاکرات ق��رارداد دریاف��ت 200 میلیارد 
تومان تسهیات فاینانس با کشورهای چین، ترکیه 
و امارت متحده عربی برای پروژه  های میدان امام 
علی )ع( و بافت فرس��وده همت آباد انجام شده 
است. به گزارش موج، مهندس سید مرتضی حسام نژاد با 
بیان این مطلب افزود: تاکنون مکاتبات و مذاکرات 
دریاف��ت اعتب��ارات و تس��هیات فاینانس برای 
اج��رای پروژه طرح احیای می��دان امام علی )ع( 
و بافت فرس��وده همت آباد به مبلغ 200 میلیارد 
تومان با کش��ورهای چین، ترکیه و امارات متحده 
عربی انجام ش��ده، اما هنوز نهایی نشده است. به 
گفته وی، روند مذاکرات به خصوص با چینی ها 
جهت دریافت فاینانس مثبت بوده و امید اس��ت 
تا نیمه اول سال جاری نتایج نهایی حاصل شود. 
حس��ام نژاد با اشاره به فروش اوراق مشارکت به 
موازات مکاتبات دریافت تسهیات فاینانس برای 
طرح احیای میدان امام علی )ع( و بافت فرسوده 

همت آباد اظهار داشت: این روش ها برای اجرای 
این دو پروژه بزرگ ش��هری در نظر گرفته ش��ده 
که درصدد تحقق این موارد هستیم. گفتنی است 
فاینانس وامی اس��ت که سرمایه پذیر، پروژه ای را 

معرفی می نماید و س��رمایه گ��ذار مبلغ مورد نیاز 
جه��ت بهره برداری را طبق ج��دول مورد توافق 
پرداخ��ت خواهد کرد و پس از طی ش��دن دوره 

تنفس، بازپرداخت آغاز می شود.

شهردار شهرکرد گفت: حمایت حقوقی و قانونی 
از مصوبات و تصمیمات شوراهای اسامی مهم ترین 

راهکار رفع مشکات این شوراهاست. 
به گزارش فارس اردش��یر نوریان در نشس��ت 
استاندار چهارمحال و بختیاری با شهردار و اعضای 
شورای اسامی شهرکرد، به فلسفه وجودی شوراهای 
اسامی اشاره کرد و اظهار داشت: شوراهای اسامی 
یکی از الیه های میانی حکومت در کشور هستند که 
با کاهش تصدی گری دولت و خدمت رسانی سریع و 

بهتر به مردم ایجاد شده اند. 
وی ادامه داد: جهت گیری ش��وراهای اس��امی 
در راستای پاس��خگویی به نیازهای مردم و دفاع از 
حقوق آنها است که در این راستا باید مورد حمایت 

دستگاه های دولتی به ویژه استانداری قرار بگیرند. 
نوریان حمایت حقوق��ی و قانونی از مصوبات 
و تصمیمات شوراهای اسامی را مهم ترین راهکار 

در راس��تای رفع مشکات شوراها دانست و افزود: 
از مهم ترین مشکات شوراها عدم اجرای مصوبات 
آنها اس��ت که با حمایت قانون��ی و حقوقی از این 
مصوبات بستر الزم برای اجرا و عملیاتی کردن آنها 
فراهم می ش��ود. وی ادامه داد: شرکت دادن شوراها 
در تصمیم��ات اساس��ی و مهم اس��تان، هماهنگی 
دس��تگاه ها و نهاد های اجرایی با شوراها، مشارکت 
شوراها در شورای فرهنگ عمومی استان و حضور 
و حمایت اس��تاندار در رأس سازمان های مدیریت 
شهری از دیگر راهکارهای حل مشکات و مسائل 
شوراهای اسامی است. شهردار شهرکرد خاطرنشان 
کرد: همانطور که ش��وراها یکی از ارکان حکومتی 
هس��تند و وظایف ویژه ای بر عهده آنان نهاده شده، 
بای��د به آنها اختیارات و امکانات الزم را داد تا بدون 
وابستگی به هرگونه نهادی به صورت مستقل عمل 
کرده و رسالت واقعی خود را ایفا کنند. نوراهلل همتیان 

سخنگوی شورای اسامی شهرکرد نیز در این جلسه 
بر ضرورت عبور خط راه آهن از مرکز اس��تان تأکید 
کرد و افزود: عبور خط راه آهن از مراکز استان روند 
توسعه این استان را سرعت می بخشد. همتیان احداث 
کمربند شمال- جنوب شهر را مهم ترین راهکار در 
راستای کنترل ترافیک سنگین شهر دانست و گفت: 
با توجه به عرض کم خیابان ها و ترافیک های سنگین 
شهر، ایجاد کمربندی شمال- جنوب می تواند کمک 
شایانی به حل این مشکل کند. وی خاطرنشان کرد: 
احداث پاالیشگاه نفت شهرستان شهرکرد، رسیدگی 
به فضای ورودی ش��هر، رونق بخش��ی ب��ه راه های 
مواصاتی منتهی به شهرکرد که در گذشته از اهمیت 
آنها کاسته ش��ده و اعزام کاروان های زیارتی به مکه 
مکرمه و عتبات عالیات از فرودگاه شهرکرد از دیگر 
مطالبات شورای شهر شهرکرد در راستای توسعه این 

شهر و رفع مشکات فراروی شهروندان است.

وزیر مس��کن و شهرسازی گفت: امسال مقاوم 
سازی 5 هزار واحد مسکن روستایی در چهارمحال 
و بختی��اری در دس��تور کار ق��رار گرفته اس��ت. به 
گ��زارش ف��ارس، علی نیکزاد در حاش��یه بازدید از 
بیمارستان 220 تختخوابی بروجن اظهار داشت: در 
چهارمحال و بختیاری 11 هزار متقاضی واجدالشرایط 
مس��کن مهر وجود دارد که از این تع��داد 2 هزار و 
200 نفر در 22 ش��هر زیر 25 ه��زار نفر و 8 هزار و 
800 نفر نیز در ٩ ش��هر باالی 25 هزار نفر متقاضی 
دریافت طرح مسکن مهر هستند. وی افزود: این در 
حالی است که تاکنون از 11 هزار واحد، 8 هزار واحد 
انعقاد قرارداد شده که 4 هزار و 800 واحد در مرحله 
اخ��ذ پروان��ه و 3 ه��زار و 800 واحد نیز در مرحله 
پی سازی قرار دارند. وزیر مسکن و شهرسازی تأکید 
کرد: بر همین اس��اس تسهیات پرداختی به منظور 
احداث واحدهای مسکونی مهر از 15 میلیون تومان 
به 20 میلیون در بخش غیرصنعتی و 25 میلیون تومان 
در بخش صنعتی افزایش یافته اس��ت. وزیر مسکن 
و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری افزود: در سال 

گذشته 5 هزار سهمیه مس��کن روستایی در استان 
چهارمحال و بختیاری وجود داشت که خوشبختانه 
100 درصد اعتبارات الزم به منظور احداث واحدهای 
مسکن روستایی جذب شده است. نیکزاد ادامه داد: 
در سال جاری نیز مقاوم سازی 5 هزار واحد مسکن 
روس��تایی در چهارمحال و بختیاری در دستور کار 
قرار گرفته است که برای هر واحد، 10 میلیون تومان 
تسهیات اختصاص یافته است. وی خاطر نشان کرد: 
تاکنون 40 درصد این اعتبارات به طور کامل پرداخت 
شده است. نیکزاد تأکید کرد: از نظر منابع تسهیات 
ب��رای اح��داث واحدهای مس��کن مهر در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری مش��کلی وجود ندارد. وی با 
بیان اینکه اجرای طرح مسکن مهر در راستای گفتمان 
حضرت امام خمینی )ره( اس��ت، اضافه کرد: دولت 
براس��اس گفتمان امام راحل همچنین قصد دارد تا 
تأسیسات زیربنایی شامل آب، برق و انشعابات گاز و 
فاضاب را برای مردم فراهم و در ساخت تأسیسات 
روبنایی نیز کمک کند. نیکزاد تأکید کرد: تاش دولت 
در راستای تحکیم بنیان جامعه، کارآمدی نظام مقدس 

اس��امی و گفتمان حضرت امام راح��ل بوده و در 
این زمینه نیاز به همکاری تمام مسئوالن، دولتمردان 
و سیستم بانکی اس��ت. وزیر مسکن و شهرسازی 
به روند اجرایی بیمارس��تان 22 تختخوابی بروجن 
اشاره کرد و گفت: احداث اسکلت بیمارستان 220 
تختخوابی بروجن با اعتبار اولیه 42 میلیارد ریال از 
سال 87 و با پیشرفت فیزیکی 60 درصدی در اراضی 
سنگ س��لف بروجن در حال اجراست. وی میزان 
اعتبارات هزینه ش��ده در راستای بهره برداری از این 
طرح را 28 میلیارد ریال اعام کرد و افزود: این میزان 
اعتبار برای احداث اسکلت این بیمارستان با زیربنای 
16 هزار مترمربع در هفت طبقه از محل اعتبارات ملی 
هزینه ش��ده است. نیکزاد تصریح کرد: این در حالی 
اس��ت که به منظور بهره برداری از این بیمارستان 22 
میلیارد ریال دیگر اعتبار مورد نیاز است. وزیر مسکن 
و شهرسازی و جمعی از مدیران استانی و مسئوالن 
محلی در س��فر به شهرس��تان بروجن از طرح های 
مس��کن مهر در این شهرستان بازدید و از نزدیک با 

روند اجرای این طرح ها و مشکات آن آشنا شدند.

دبی��ر انجمن مل��ی گیاهان دارویی کش��ور 
گف��ت: نزدیک به یک هزار گونه گیاه در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری رشد می کند و این استان 
یک��ی از چهار بانک ژن گیاه��ی ایران در جهان 
محسوب می ش��ود. محمد جعفری  فشارکی در 
گفتگ��و با فارس با بی��ان اینکه اس��تفاده از دید 
کارشناس��ی و اصولی به منظور رفع مشکات و 
مس��ائل کش��ت گیاهان دارویی در کشور الزامی 
اس��ت، اظهار داشت: حدود 7 هزار و 500 گونه 
گیاهی در کش��ور یافت می ش��ود که نزدیک به 
یک هزار گونه در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
رشد می کند و این استان یکی از چهار بانک ژن 
گیاهی ایران در جهان محسوب می شود. وی بر 
ل��زوم توجه به مراتع کش��ت داروهای گیاهی و 
لزوم محافظت از آن، بیان داشت: توسعه باغات 
در اراضی شیب دار استان چهارمحال و بختیاری، 
ضربه ای بسیار سنگین به بانک ژن گیاهی کشور 
خواهد ب��ود.   دبیر انجمن مل��ی گیاهان دارویی 

کش��ور همچنین خواس��تار توجه ویژه به کشت 
گیاهان دارویی در اس��تان اصفهان شد و تصریح 
کرد: تمامی مسئوالن و فعاالن عرصه کشاورزی 
و کشت گیاهان دارویی باید از به مخاطره افتادن 
مرات��ع اصفهان جلوگی��ری کنند. وی با اش��اره 
به اینکه اس��تفاده بهینه از مرات��ع و منابع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان، موجبات 
خوداش��تغالی بس��یاری از مردم منطقه را فراهم 
می آورد، گف��ت: نباید با برنامه ری��زی و اجرای 
طرح های ناموفق، به این مناطق صدمات جبران 
ناپذیر وارد کرد. جعفری فش��ارکی با بیان اینکه 
خشکسالی پدیده ای فرا س��یاره ای است، افزود: 
طی سال های اخیر مشکل خشکسالی آسیب های 
بس��یاری ب��ه م��ردم و اقتصاد کش��ور و به ویژه 
فعاالن بخش کش��اورزی وارد کرده اس��ت. دبیر 
انجمن ملی گیاهان دارویی کشور با اشاره به نیاز 
کشاورزان اصفهانی به استفاده از آب زاینده رود 
ب��ه منظور آبیاری مراتع خود گفت: کش��اورزان 

شرق اصفهان که برای تأمین آب مورد نیاز کشت 
خود از رودخانه زاینده رود اس��تفاده می کنند، با 
بسته شدن آب رودخانه  زیان می بینند. وی اظهار 
داشت: میزان بارندگی های ساالنه طی سال های 
گذش��ته جوابگوی خشکس��الی نبوده و به دلیل 
خالی ش��دن س��فره های زیر زمینی، خشکسالی 
در اصفه��ان همچنان ادام��ه دارد. وی ادامه داد: 
تش��کیل کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی 
در مرکز بخش با حضور کارشناس��ان استانی و 
خبرگان بخش کشاورزی از جمله مواردی است 
ک��ه باید به منظور سروس��امان دادن به وضعیت 
موجود انجام شود. جعفری فشارکی با بیان اینکه 
احداث مجتمع های گلخانه ای در مناطق مختلف 
اس��تان اصفهان از مواردی اس��ت که باید به آن 
توجه ویژه شود، اضافه کرد: کشور ایران توانایی 
بس��یاری در پرورش گیاهان و گل های مختلف 
دارد و باید از این استعداد و ظرفیت، به صورت 

مطلوب استفاده کرد.

مدیرکل امور روس��تایی استاندار اصفهان از 
اجرای طرح مدیریت استراتژیک در روستاهای 
این اس��تان خبر داد. مجید جوهری در گفتگو با 
فارس مهم ترین برنامه ای که در سال جاری برای 
دهیاری ها دنبال می ش��ود را تهیه طرح مدیریت 
اس��تراتژیک روستاهای استان اعام کرد و اظهار 
داش��ت: در ح��ال حاض��ر مطالع��ات و مراحل 
ابتدایی این طرح انجام ش��ده اس��ت. وی هدف 
از اج��رای ای��ن طرح را ش��ناخت نقاط ضعف، 
قدرت، فرصت ها و تهدیدهایی که در روس��تاها 
است اعام کرد و افزود: با شناسایی این مسائل 

در روستاها برنامه ریزی بهتر و هدفمندتری برای 
روستاها انجام می ش��ود. مدیرکل امور روستایی 
استاندار اصفهان بیان داشت: ارتقای سطح کیفی 
آم��وزش دهیاران براس��اس نظام نام��ه آموزش 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا، هدفمن��د 
ک��ردن ماش��ین آالت و اختصاص ماش��ین آالت 
خدمات دهیاری ها و تقویت شرکت های تعاونی 
توس��عه دهیاری ه��ا از جمله برنامه های امس��ال 
اس��ت. وی تنظیم تفاهم نامه بین دس��تگاه های 
مختلف اجرایی به منظور تقویت هر چه بیش��تر 
زیرس��اخت های خدمات��ی، فرهنگی و اجتماعی 

روس��تا را از دیگ��ر برنامه های امور روس��تایی 
اس��تانداری اصفه��ان اعام ک��رد و گفت: طرح 
جامع فرهنگی روس��تاها براساس سند راهبردی 
فرهنگی استان اصفهان در حال تدوین است که 
با اجرای این طرح و توس��عه فرهنگی به توسعه 
در زمینه های مختلف می رسیم. جوهری رویکرد 
امور روستایی اس��تانداری اصفهان را در جهت 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور 
به منظور توس��عه و آبادانی هر بیش��تر روستاها 
و کاه��ش فاصله طبقات��ی و عدالت اجتماعی و 

مهاجرت معکوس بیان کرد.

شهردار شهرکرد:
حمايت قانوني مصوبات مهم ترين راهكار مشكالت شوراهاست

5 هزار واحد مسكن روستايي 
چهارمحال  و  بختياري مقاوم سازي مي شود

دبیر انجمن ملي گیاهان دارویي کشور:
استان چهارمحال و بختياری يكي از 4 بانك ژن گياهي ايران در جهان است

مدیرکل امور روستایي استاندار اصفهان خبر داد:
اجراي طرح مديريت استراتژيك در روستاهاي اصفهان

کارشناس مسئول امور شهرستان های دبیرخانه کانون های فرهنگی - هنری مساجد 
اصفهان گفت: طرح غنی س��ازی اوقات فراغت تابس��تان امس��ال در کانون های 
فرهنگی - هنری مس��اجد استان اجرا می ش��ود. حسام الدین تسلیمی در گفتگو با 
فارس با اشاره به نشست مدیران مسئول و ائمه جماعات کانون های فرهنگی - هنری 
مساجد شهرستان گلپایگان اظهار داشت: در این نشست در راستای کمی و کیفی شدن 
کانون های فرهنگی - هنری و همچنین پیش��نهادات و انتقادات مسئوالن کانون ها و 
طرح ها و برنامه های غنی سازی اوقات فراغت تابستان که در مساجد برگزار می شود، 
تبادل نظر شد. وی خاطرنشان کرد: برنامه های غنی سازی اوقات فراغت تابستان در 
محورهای ورزش��ی، فرهنگی، هنری، آموزش��ی، قرآن )تجوید، حفظ، و روخوانی(، 
اردوهای زیارتی و تفریحی در داخل و خارج شهرستان است.کارشناس مسئول امور 
شهرستان های دبیرخانه کانون های فرهنگی - هنری مساجد استان اصفهان با بیان اینکه 
بحث کیفی سازی کانون های مساجد با ارتقای سطح کانون ها و رویکرد دبیرخانه استان 
اصفهان مدتی است آغاز شده، بیان داشت: از طرح ها و فعالیت های مکتوب کانون ها که 
به دبیرخانه ارسال می شود به صورت منطقه ای، استانی و کشوری حمایت و پشتیبانی 
می شود. وی تصریح کرد: از دیگر موضوعاتی که در دبیرخانه کانون های فرهنگی - هنری 
مساجد پیگیری می شود موضوع دیجیتال و خانه نرم افزار و پشتیبانی از وب سایت ها 
و وباگ هاس��ت و در صورتی که کانون های مساجد شهرستان فضاها و ظرفیت های 
موجود را در این زمینه داشته باشند و در صورت درخواست کانون مساجد به دبیرخانه 
از اینگونه فعالیت ها حمایت می شود. تسلیمی تصریح کرد: یک نمونه از مراکز دیجیتالی 
که با پشتیبانی و حمایت دبیرخانه به تازگی به بهره برداری رسیده است، مرکز دیجیتال در 
مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان در شهر اصفهان است و امیدواریم سایر کانون های 

فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نیز از تمام استعدادها در این زمینه استفاده کنند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان گفت: مرحله اول مصای اصفهان تا پایان 
سال جاری به بهره برداری می رسد. محمدمهدی اسماعیلی در گفتگو با ایرنا افزود: 
تاش همه اعضای هیأت مدیره بر اتمام سالن برگزاری نماز تا پایان سال جاری است.
وی با بیان اینکه مشکل پروژه مصا، فراتر از مسائل حقوقی و اعتبارات است، اظهار 
داشت: هیأت امنای مصا باید اصاح شود زیرا برخی اعضای آن افراد حقیقی هستند. 
اسماعیلی گفت: مهمترین اصاحات این پروژه در سال گذشته تغییر هیأت مدیره مصا 
بود که با این تغییر، معاون عمرانی استاندار و شهردار به ترتیب به عنوان رئیس و نائب 
رئیس هیأت مدیره انتخاب ش��دند. وی خاطرنشان کرد: برای این پروژه یک ردیف 
بودجه ویژه در اعتبارات دولتی در نظر گرفته شده است. قائم مقام مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان هم چهارم اردیبهشت ماه سال جاری به ایرنا گفت: این اداره 
کل درخصوص تأخیر در احداث مصای اصفهان و عدم تغییر هیأت امنای آن به دادگاه 
شکایت کرده است. حجت االسام والمسلمین حسین اژدری با بیان اینکه این اداره 
کل30 فروردین ماه امسال از هیأت امنای مصای اصفهان به دادگستری استان شکایت 
کرده، افزود: این شکایت براساس ارائه ادله به دادگاه مبنی بر تأخیر در احداث پروژه 
مصا، بی توجهی به نظر اوقاف و عدم تغییر هیأت امنای مصا مطرح شده است. وی 
با اشاره به اینکه با طرح این شکایت منتظر ارائه ادله هیأت امنا به دادگاه هستیم، اظهار 
داشت: اگر ترکیب جدید اعضای هیأت امنا مشخص شود، در آینده نزدیک می توانیم 
از محل اعتباراتی که نماینده ولی فقیه در استان می تواند جذب کند، این پروژه را به 
پایان برس��انیم. آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اصفهان هم سوم اردیبهشت ماه سال جاری در خطبه های نماز جمعه از هیأت 
امنای مصای این شهر خواست تا قبل از صدور رأی دادگاه، کناره گیری خود را از 
این مسئولیت اعام کنند. عملیات احداث پروژه مصای اصفهان با 84 هزار مترمربع 

مساحت از سال1374 آغاز شده و تاکنون همچنان نیمه تمام باقی مانده است.

30 نقطه حادثه خیز و آسیب زای محات اصفهان به منظور ایجاد شهری ایمن 
و سامت، ارتقای استانداردهای زندگی و تأمین آرامش سکونت شناسایی و تا پایان 
س��ال جاری رفع و ساماندهی خواهد شد. مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان با 
اعام این خبر گفت: با شناسایی 30 نقطه حادثه خیز در مناطق 14 گانه، طرح های 
آرام س��ازی ترافیک در محات اجرا خواهد شد. مهندس مسعود بنده خدا، کاهش 
سرعت وسایل نقلیه و تأمین تردد عابران پیاده و دوچرخه سواران را از اهداف اجرای 
طرح های آرام سازی ترافیک دانست و اذعان داشت: انواع روش های استاندارد ملی با 
استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا در این طرح ها به کار برده می شود تا آرامش 
سکونت در محات و شهرک های مسکونی اصفهان تأمین شود. وی با اشاره به این 
که در سال گذشته حدود 80 درصد تصادفات منجر به فوتی در داخل شهرهای استان 
مربوط به عابر پیاده و موتورسیکلت بوده است، اذعان داشت: معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان سعی دارد با توجه به این آمار، طرح ها و برنامه های ترافیکی 

متعددی را به اجرا درآورد.

به گزارش پایگاه اطاع رس��انی پلیس، س��رهنگ خرم آبادی رئیس پلیس 
اطاع��ات و امنیت عمومی چهارمحال و بختیاری در تش��ریح این خبر گفت: 
بحث حجاب و عفاف یک بحث ملی اس��ت و به اس��تان یا منطقه ای خاص 
محدود نمی شود. سرهنگ خرم آبادی ادامه داد: فرهنگ دینی و جامعه ایرانی 
ما همیش��ه پوشش را به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان فرهنگی مدنظر قرار 
داده است. وی گفت: قطعًا جامعه در سیر تحول تاریخی دچار یک سری فراز و 
نشیب های فرهنگی شده و نفوذ فرهنگ بیگانه و اثر بر فرهنگ خودی موجب 
ب��ه وجود آمدن تغییرات��ی در فرهنگ ایران و به وجود  آمدن خرده فرهنگ ها 
شده است. رئیس پلیس اطاعات و امنیت عمومی چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: دش��من به صورت هدفمند بحث هجم��ه فرهنگی را دنبال می کند و این 
موضوع تنها مختص به کش��ور ایران نیس��ت و مسأله ای فراگیر است. وی در 
ادام��ه گفت: غرب با بهره گیری از ابزار، امکانات، فن آوری، قدرت اقتصادی 
و س��رمایه مادی ک��ه در اختیار دارد هجمه فرهنگی را بر کش��ورهای دیگر و 
سایر فرهنگ ها تحمیل می کند. سرهنگ خرم آبادی گفت: با گسترش فضای 
مجازی و ارتباطات رس��انه ای و کم ش��دن فاصله ها، هجمه های فرهنگی با 

سرعت بیشتری صورت می گیرد.
وی افزود: متأس��فانه در س��ال های اخیر، ای��ران از این رهگذر بی نصیب 
نمانده اس��ت و جوانان و نوجوانان متأثر از ارتباطات دنیای مجازی و ماهواره 
با فرهنگ های بیگانه آش��نایی بیش��تری پیدا کرده اند. وی گفت: امروزه نقش 
خانواده ه��ا در تربیت فرزندان تا حدودی کم رنگ ش��ده اس��ت و جوانان و 
نوجوانان تأثیرپذیری بیش��تری از گروه همساالن و اجتماع دارند. رئیس پلیس 
اطاعات و امنیت عمومی ادامه داد: این احس��اس خطر وجود دارد که فرهنگ 
اصیل و انقابی ایران در معرض تهدیدهای جدید قرار گرفته اس��ت. سرهنگ 
خرم آبادی گفت: نیروی انتظامی قطعًا به عنوان یکی از دستگاه های متولی امر 
عفاف و حجاب در میان دستگاه های مسئول در این فرایند محسوب می شود. 
وی اظهار کرد: نیروی انتظامی هم به لحاظ فرایند جمعی و احس��اس تکلیف 
جمعی و تعاملی که با سایر دستگاه ها باید داشته باشد و هم به لحاظ وظایف 
ذاتی و قانونی در این زمینه مس��ئول اس��ت. رئیس پلی��س اطاعات و امنیت 
عمومی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ممکن است فعالیت ناجا در این رابطه 
ذاتًا کار فرهنگی نباش��د ولی چون احساس مسئولیت می کند و به عنوان یک 
تکلیف احساس دین می کند در این رابطه تمام سعی و تاش خود را می کند 
تا س��ایر دس��تگاه ها را یاری کن��د. همچنین رئیس پلی��س اطاعات و امنیت 
عمومی بر اس��تمرار اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در استان تأکید کرد و 
گف��ت: طرح ارتقاء امنیت اجتماع��ی در حوزه های مختلف از قبیل برخورد با 
اراذل و اوب��اش، مزاحمان نوامیس مردم و تهی��ه و توزیع کنندگان مواد مخدر 
در تمامی شهرس��تان های اس��تان با جدیت تمام اجراء می شود و این طرح تا 
برقراری کامل امنیت و آرامش، ادامه خواهد داش��ت. س��رهنگ خرم آبادی در 
پایان خاطرنشان کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به خواست مردم و با اقتدار 
کامل پلیس اس��تان در تمامی شهرس��تان ها با هدف ارتقاء و توس��عه احساس 

امنیت اجراء خواهد شد.

مخازن ذخیره آب آش��امیدنی روس��تاهای شهرس��تانهای کیار و شهرکرد 
شستشو و گندزدایی شد.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان شهرکرد از الیروبی، شستشو 
و گندزدایی مخازن آب ش��رب روس��تاییان در شهرس��تانهای شهرکرد و کیار 

خبر داد.
سیاوش زمانی گفت: بر اساس برنامه زمان بندی با نظارت مسئوالن کنترل 
کیفی امور آب و فاضاب روس��تایی و نیروهای بهداش��تی مس��تقر در مناطق، 
آبداران روس��تایی با اطاع رسانی قبلی اقدام به الیروبی، شستشو و گندزدایی 

مخازن ذخیره آب آشامیدنی کردند.
وی در ادامه، کل مخازن دخیره شستشو شده را 71 باب با حجم 16 هزار 
و ٩71 مترمکعب اعام کرد و افزود: از این تعداد مخزن ذخیره آب شرب 51 
باب با حجم 12 هزار و 178 مترمکعب در شهرس��تان ش��هرکرد و 20 باب با 

حجم 4 هزار و 7٩3 مترمکعب در شهرستان کیار قرار دارند.
مدیر امور آب و فاضاب روس��تایی شهرس��تان ش��هرکرد در پایان گفت: 
شستش��وی مخازن ذخیره ب��رای این امور 70 میلیون ریال هزینه در برداش��ته 
اس��ت. قابل ذکر اس��ت این مخازن، آب آش��امیدنی ٩٩ هزار و 445 نفر را در 

شهرستان های شهرکرد و کیار ذخیره می کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح اوقات فراغت با عنوان طرح نشاط و تعالی در 240 پایگاه مقاومت 

و پنج کانون فرهنگی ورزشی بسیج جوانان اجرا می شود.
به گ��زارش فارس، حی��در بابااحمدی در جمع مس��ئوالن اجرایی اوقات 
فراغت این اس��تان با بیان اینکه طرح نش��اط و تعالی بسیج همزمان با سراسر 
کش��ور از اول تیرماه در س��طح پایگاه های مقاومت و کانون های بسیج سراسر 
استان آغاز می شود، اظهار داشت: امسال طرح نشاط و تعالی در استان در بیش 
از 240 پایگاه مقاومت و کانون بسیج مساجد و 5 کانون فرهنگی ورزشی بسیج 

جوانان اجرا می شود. 
وی فراه��م کردن زمینه جذب جوانان و نوجوانان به ارتش 20 میلیونی را 
هدف اصلی برگزاری این طرح دانس��ت و گفت: غنی س��ازی اوقات فراغت، 
حفظ و انس��جام نیروهای سازماندهی شده در رده های مقاومت بسیج، رشد و 
تأمین مبانی دینی، اخاقی و اجتماعی شرکت کنندگان از دیگر اهداف برگزاری 
این طرح است. بابااحمدی خاطرنشان کرد: امسال با برنامه ریزی به عمل آمده 
سپاه اس��تان و نواحی تابعه آمادگی پذیرش 12هزار نفر از جوانان و نوجوانان 

را ایجاد کرده است. 
معاون فرهنگی اجتماعی س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و بختیاری 
اضافه کرد: برگزاری کاس های ورزش��ی در رشته های گوناگون، آموزش های 
فنی و حرفه ای، برگزاری اردوهای درون و برون اس��تانی فعالیت های قرآن و 
نماز و کاس های امداد و نجات از مهم ترین برنامه های س��پاه در طرح نش��اط 

و تعالی است. 
وی ب��ا بیان اینکه این طرح با رویکردی جدید و با همکاری معاونت ها و 
واحدهای س��پاه و حوزه مقاومت بسیج استان اجرا می شود، گفت: باید تاش 
ش��ود برنامه هایی اجرا کنیم که دارای قابلیت اجرا باش��د و بتوانیم با اجرای آن 
به اهدافمان دست پیدا کنیم. بابااحمدی تصریح کرد: باید بدانیم که دشمن در 
کمین جوانان ماس��ت و با ترفند و حیله می خواهد جوانان را اغفال و منحرف 

کند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه باید با برنامه ریزی صحیح، دقیق و اس��تفاده از همه 
امکانات و فضاهای ورزشی بتوانیم اوقات فراغت جوانان را غنی کنیم، افزود: 
جوانان از س��رمایه های اصلی این نظام هستند که باید کوشید برای غنی سازی 

اوقات فراغت آنان برنامه های خوبی اجرا کنیم.

معاون عمرانی شهرداری اصفهان از شناسنامه دار کردن طرح  احیای میدان امام 
علی )ع( به عنوان پروژه شاخص شهری برای اولین بار خبر داد.

به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
علیرضا قاری قرآن با اعام این خبر اظهار داشت: تمام اقدامات انجام شده در طرح 
احیای میدان امام علی )ع( طبق ضوابط و مقررات از سوی کارشناسان و مشاوران خبره 
و مجرب به صورت روزانه مستندنگاری می شود تا آیندگان نیز از این اطاعات بهره 
ببرند. وی با اشاره به اینکه پروژه احیای میدان امام علی از جمله پروژه های عمرانی 
اس��ت که از ویژگی و اهمیت بیش��تری نسبت به س��ایر پروژه ها برخوردار است و 
شهروندان را بیشتر درگیر خود می کند اذعان داشت: با توجه به این که سابقه طراحی 
این پروژه موجود اس��ت به همین علت اطاعات الزم در قالب شناسنامه ای تدوین 
و گردآوری می شود. وی ادامه داد: طرح احیای میدان امام علی )ع( اولین پروژه ای 
خواهد بود که اطاعات آن در اختیار شهروندان و ساکنان محدوده به عنوان بزرگترین 
و مهمترین طرح ش��هری قرار می گیرد. قاری قرآن در خصوص نوع این اطاعات 
اظهار داش��ت: نوع پروژه، دلیل اجرای پروژه، نحوه اجرا، زمان آغاز و پایان، تأثیرات 
اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ترافیکی و...، محدودیت هایی که در زمان اجرای 
پروژه برای شهروندان به ویژه در نحوه تردد آنها ایجاد می شود و... از جمله مواردی 
اس��ت که شهروندان نیاز به آگاهی از آن داش��ته و از جمله حقوق آنها است. وی با 
اشاره به اینکه مشخصات کامل نحوه اجرای اولین پل دو طبقه کشور و تونل شهید 
آقاخانی نیز موجود اس��ت گفت: در نظر داریم اطاعات این طرح های شاخص به 
صورت مدون و شناسنامه دار درآید تا مورد استفاده آیندگان قرار گیرد معاون عمرانی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: مدیریت شهری در نظر دارد برای پروژه های شاخص 
شهری شناسنامه تهیه کند و این اطاعات در قالب بروشور و همچنین در نشریه محلی 
در اختیار ش��هروندان قرار دهد. وی تأکید کرد: با جمع آوری مستندات و شناسنامه 
دار کردن طرح های شاخص شهری از بروز شبهات، سیاه نمایی ها و شایعه پراکنی 

جلوگیری به عمل می آید.

تابستان امسال؛
طرح غني سازي اوقات فراغت 

در اصفهان اجرا مي شود

مرحله اول مصالي اصفهان تا پايان امسال 
به بهره برداري مي رسد

مدیر ترافیك شهري شهرداري اصفهان:
30 نقطه حادثه خيز در محالت شناسايي شد

رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی چهارمحال و بختیاری:
براساس خواست عمومی اجرای 

طرح امنيت اجتماعی تسريع می شود

شستشوی مخازن ذخيره 
آب شرب روستايی

در راستاي اجراي طرح نشاط و تعالي بسیج؛
240 پايگاه طرح اوقات فراغت 

در چهارمحال و بختياري ايجاد مي شود

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:
طرح احيای ميدان امام علی )ع( 

شناسنامه دار می شود
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علی وشمه
 عل��م تاریخ هم��واره با س��ؤاالت، فرضیه ها، 
نظریه ه��ا و رمز و رازهایی مواجه اس��ت که پی 
ب��ردن به آنها ب��رای محققان با س��ایق و گرایش 
های علمی مختلف همواره جذاب و محرک است و 
 آنچه در زمینه های مختلف تاریخی به آنها پرداخت 
می شود سؤاالت بی پاسخی است که ذهن این افراد 

کنجکاو را به خود جلب کرده است.
در این مجال به بررس��ی ش��باهتهای ساکنان 
اولیه قاره پهناور آمریکا و اقوام مغول در س��الیانی 
دور خواهی��م پرداخ��ت. وج��وه نقاط مش��ترک 
فراوانی میان این دو گ��روه مثل زندگی قبیله ای، 
وجود ساحران و شمن ها، قوانین مرتبط با طبیعت 
و... همه و همه احتمال وجود ریشه های مشترک 
می��ان این دو قوم را افزایش می دهد. از نظر دینی 
مذهب مغوالن را شمنی و مذهب سرخپوستان را 
چمن��ی می خوانند که البت��ه اعتقاد به این مذاهب 
در ط��ول تاری��خ، احتماالً ب��ا تغیی��رات مختلفی

 

رو به رو ش��ده است. این شباهت میان نام این دو 
مذهب خود می تواند س��ندی دیگر در راس��تای 
اثبات این فرضیه باش��د. البت��ه نباید فراموش کرد 
 ک��ه آنچه پیرام��ون آن بحث می کنی��م مربوط به 
ح��دود 40 ه��زار س��ال قب��ل اس��ت. آث��اری از 
اس��تخوانهای انس��انی مربوط به ح��دود 40 هزار 
س��ال قبل که در آبش��ارهای ایاالت متحده امریکا 
 کشف ش��ده و همچنین آثار مکش��وفه مربوط به
 30 هزار س��ال پیش در دش��تهای ای��ن قاره و یا 
بقایای کش��ف شده از اس��تخوان در آثار آتش که 
مربوط به 41 هزار س��ال پیش هستند همه احتمال 
صحب��ت این فرضیه را تقوی��ت می کنند؛ چرا که 
بسیاری از محققان معتقد هستند این استخوانها و 
آثار مرتبط با آنها مربوط به مهاجرانی اس��ت که از 

قاره آسیا به این نواحی مهاجرت کرده اند.
 یک��ی از محقق��ان ب��ه ن��ام )دوم��ور تیلت( 
معتقد است مهاجران از سوی شمال شرق و شمال 
غرب وارد این س��رزمین شده اند. از شمال شرق 
اروپایی ها با جمجمه هایی کش��یده و از ش��مال 
کش��ور »گال« به اینج��ا مهاجرت ک��رده اند و از 
طرف دیگر از طرف ش��مال غرب آس��یایی ها با 
جمجمه ای گرد از س��یبری وارد روسیه شده اند 
و بعدها در مس��یر خود به س��مت جنوب با گروه 
اول اختاط پیدا کرده و س��پس ساکنان اولیه قاره 
آمری��کا را تش��کیل داده اند. ظاه��راً این اختاط 
 ن��ژادی در دوران حج��ر کهن و قبل از تش��کیل 
هر گونه تمدن سامی در آسیا صورت گرفته است. 
احتماالً س��اکنان اولیه بایستی از نژاد آموری یعنی 
اجداد اولیه مغول ها باش��ند که همزمان در امریکا 
و اس��ترالیا نژادی به نام مانزی را تش��کیل دادند. 

آنچ��ه مهاجرت این گروه از مهاجران را تس��هیل 
ک��رد و آن را امکان پذیر س��اخت ریزش در کوه 
یخ��ی بزرگ به تنگه »برینگیا« بود که در نتیجه دو 
قاره امریکا و آس��یا را به هم پیوند داد. این واقعه 
احتماالً حدود 35 تا 45 هزار س��ال پیش رخ داده 
اس��ت و احتماالً حدود 10 تا 35 هزار سال پیش 
ای��ن پل ارتباطی مجدداً ب��ه زیر آب رفته و همین 
واقع��ه مهاجمان را به پیش��روی و ادامه مهاجرت 
خود به داخل قاره آمریکا برانگیخته است. حرکت 
این گروه باید به سمت مرکز و سپس جنوب بوده 
باش��د که این حرکت دس��ته جمعی طی سالیانی 
طوالن��ی و به کن��دی صورت پذیرفته اس��ت. به 
طوری که مدت آن را حدود 2 هزار س��ال تخمین 
زده اند. اس��کان این گروه در مساحتی حدود 15 
هزار کیلومتر مربع ص��ورت گرفته که این مطلب 
به همراه مدت طوالن��ی مهاجرت می تواند مبین 
وجود منابع غذایی کافی باشد. با بررسی موضوع 
از دریچه ای دیگر یعنی شباهتهای موجود در میان 
آداب و آئی��ن ای��ن دو گروه، می ت��وان به بعضی 
دیگر از شباهتهای ریشه ای میان این دو قوم یعنی 
سرخپوستان که ساکنان قدیمی قاره آمریکا هستند 
و مغوالن که به تعبیری مهاجران اولیه قاره آمریکا 

هستند دست یافت.
نظ��ام خانواده در می��ان سرخپوس��تان مبتنی 
 ب��ر مادرس��االری بود و فرزن��دان با ن��ام دایی یا
 م��ادر خوانده می ش��دند. گاهی نیز ای��ن نظام بر
 پدر س��االری اس��توار بود که نام اجداد پدری به 
فرزن��دان تعلق می گرفت. البت��ه گروه های میانی 
نیز وجود داشتند که نظام پدرساالری را با اعقاب 
مادری و ازدواج برون همس��ری توأم می کرد. در 
واقع قبیله های دارای ازدواج برون همس��ری، در 

جوامع پیش��رفته تر، برای تحق��ق برتری قبیله ای 
بر قدرت پدر تأکید داش��تند. در می��ان اعتقادات 
و باورهای دینی سرخپوس��تان قاره آمریکا در آن 
دوران نیز می توان به ش��واهد جالب تری دس��ت 
یافت؛ از جمله اعتقاد اکثر آنها به وجود یک نیروی 
حیاتی به عن��وان خدای بلندمرتبه یا خدای متعال 
و ی��ا اعتقاد اکثر آنان به چند فرد مقدس به عنوان 
واسطه بین قوم خود و خدای متعال. آنان همچنین 
اعتقادات محکمی درباره اعمال مربوط به مرگ و 
عزاداری داشتند. در مورد خطاکاران بر این اعتقاد 
بودند که آنها دچار جنون، جن زدگی و یا بیماری 
ش��ده اند. پس با انجام مراس��می وی��ژه جادوگر 
 قبیله، فرد مجرم را از چنگال روح شریر و یا جن، 
آزاد س��اخته و نجات م��ی داد و در صورت عدم 
حصول نتیجه حکم اع��دام وی از طرف پیرترین 
فرد قبیله صادر می ش��د. گاه��ی نیز این فرد طرد 
می شد که البته این حالت نیز با مرگ وی تفاوت 
چندانی نداش��ت. از نظر آن��ان عالم زرین جایگاه 

مردگان و محل مجازات آنان محسوب می شد.
وج��ود  آمری��کا  ق��اره  نخس��تین   بومی��ان 
بیم��اری ه��ا را به عل��ل مختلفی چ��ون گناهان، 
تم��اس، ارواح، زیرپا گذاش��تن تابوها، تأثیر باد و 
م��اه و ... می دانس��تند. برای از بین ب��ردن آثار و 
دالیل این بیم��اری ها نیز جادوگران و درمانگران 
با انجام مراسم خاصی همراه با آواز، رقص، بازی 
و هنره��ای تصویری که به طور انف��رادی و یا با 
همراهی اعضای قبیله ص��ورت می گرفت، اقدام 
ب��ه درمان فرد می کردند. گاهی نیز این افراد برای 
درم��ان فرد بیمار اقدام ب��ه جراحی می کردند. به 
طور کلی مداوای بیماران شامل یک سلسله اعمال 
 مذهب��ی و س��پس خوراندن داروها ب��ه فرد بیمار 

می ش��د. در برابر بومیان نخس��تین ق��اره پهناور 
آمریکا، با بررس��ی برخی آداب و اعتقادات مغول 
ها نیز به شواهد جالب توجهی دست می یابیم که 

حکایت از شباهتهای فراوان این دو گروه دارد.
آنان نیز چون سرخپوس��تان دارای نظام قوی 
خانوادگی و عش��یره ای بودن��د و بنیان و اصالت 
آن��ان برایش��ان از اهمی��ت وی��ژه ای برخ��وردار 
 ب��ود. برون همس��ری، یعن��ی انتخاب همس��ر از 
قبیل��ه ای خ��ارج از قبیله ای که ف��رد در آن می 
زیست همچون برخی قبایل سرخپوستی، رایج و 
در بس��یاری موارد قانونی الزم االجراء محسوب 
می ش��د. تعدد زوجات نیز در میان مغوالن بسیار 
رایج بود اما در آن میان همواره نخس��تین همس��ر 
فرد به عنوان بزرگتر سایر زنان محسوب می شد.

»ش��من ب��اوری« ک��ه ردپ��ای آن را در میان 
 س��اکنان اولی��ه ق��اره آمری��کا نیز رص��د کردیم،
رش��ته ای از باوره��ای موجود می��ان اکثر قبایل 
مغول را تش��کیل می داد. ش��من ها ب��ر این باور 
بودند که به وس��یله ارتباط با ارواح می توان درد 
و رن��ج افراد را تش��خیص داده و ی��ا در افراد به 
 واس��طه همین عوامل ایجاد درد و بیماری کرد. از 
ای��ن رو این آئین را از زاویه برخورد با بیماری ها 
می توان نوعی »جادوی پزش��کی« پنداشت. شمن 
ها که بزرگان دینی این آئین محس��وب می شدند 
ب��ر این باور بودند که می توانن��د با روح خود به 
جهان های دیگر سفر و یا با ارواح دیگری تماس 
برقرار کنند. آنه��ا مدعی بودند که می توانند میان 

جهان مادی و جهان روحانی توازن برقرار کنند.
شمن ها در جامعه مغولی نقش های مختلفی 
را ایفا می کردند از جمله درمان، راهبری قربانیان 
در مراس��م آئینی، حفاظت از رسوم کهن از طریق 
قصه گویی و آوازخوان��ی و همراهی و راهنمایی 
روح یک نوزاد به دنیا آم��ده و... اعتقاداتی بودند 
که اجرا و محقق ش��دن آنها را جزء توانایی های 

شمن ها می دانستند.
به ط��ور کل��ی باید گف��ت، علی رغ��م تمام 
ش��واهد و قراین به دس��ت آمده کماکان منابع در 
دس��ترس در راه اثبات یا رد این فرضیه بسیار نادر 
و در بس��یاری موارد نیز دور از دس��ترس هستند. 
اما با نگاهی کلی به ش��واهد و مدارک به دس��ت 
آم��ده تاکنون می توان احتم��ال قرابت و نزدیکی 
دو قوم بزرگ و قدیمی ش��ناخته ش��ده از ساکنان 
جهان یعنی سرخپوس��تان و مغ��والن را پذیرفت. 
 وجود مناسبات مش��ترک در تعلقات خانوادگی و 
عشیره ای و یا نوع برخورد این دو گروه در ادوار 
گذش��ته با بیماری ها و گناهان و همچنین حضور 
فعال جادوگران در ه��ر دو گروه می تواند دلیلی 

جهت اثبات این ادعا باشد.

گوناگون

آيا سرخپوستـان و مغــوالن از يک نژادنـد؟
مرد بیهوشي را روي تخت جراحي تصور کنید که عنکبوت عظیم الجثه اي از باالي سرش آویزان است و چهار بازویش 
را به ش��کم مرد فرو کرده اس��ت. این عنکبوت که از فوالد سفید ساخته شده و درون بدن مرد مشغول کاوش است، 
ناگهان یکي از بازوهایش را بیرون مي آورد. پنجه  هاي روبات عنکبوتي کاماً تمیز و مرتب است، اما یک بافت خوني و 
اضافي را با خود بیرون آورده است. روبات داوینچي به تازگي عصاي دست جراحان شده و پزشک به کمک آن پشت 
میز کنترل مي  نشیند تا بدون دخالت دست، غده  اي را از بدن بیمار بیرون بیاورد. این روش در مقایسه با جراحي  هاي 
معمولي که پزشکان انجام مي  دهند، مزایاي بي شماري دارد. توصیفاتي که خواندید، رویایي بود که در دنیاي پزشکي 
تصور مي  شود. شاید تا چند سال دیگر وقتي اخبار پزشکي را مرور مي  کنید، چنین مطالبي آنقدر رایج شده باشد که دیگر 
جاي تعجبي باقي نماند. به هر حال، تنها روبات  هاي غول پیکر با بازوهاي آویزان، چشم انداز آینده فناوري بهداشت و 
درمان نیست، بلکه روبات  هایي با کوچک  ترین اندازه ممکن نیز در جراحي  ها به خدمت گرفته مي  شود. شاید اصًا 
خدمات مهم و جدي را روبات  هایي بسیار کوچک انجام دهند که به بدن وارد مي  شوند، کار خود را انجام مي  دهند 
و بیرون مي  آیند، بدون اینکه نیازي به تیغ جراحي و باز کردن بدن بیمار باشد. در شرایطي که نانوبات  ها )روبات  هاي 
نانو( تنها در رویاي ما از طریق گردش خون به نقاط مختلف مي  روند، بسیاري از گروه هاي تحقیقاتي و پژوهشي در 
حال طراحي دستگاه  هایي در ابعاد چند میلي  متر هستند. شاید اولین نسل روبات  هاي فوق کوچک پزشکي یا میني 
مدیبات  ها، از طریق گوش، چشم و ریه براي رساندن دارو، نمونه برداري یا حتي نصب یک ابزار درماني و پزشکي 
به بدن ما وارد شوند. چالش  هاي مهندسي متعددي سر راه طراحي مدیبات  ها قرار دارد. اینکه این روبات  ها با چه 
نیروي محرکه  اي باید به جلو رانده شوند و منبع انرژي مورد استفاده آنها چگونه باید باشد، از سؤال  هایي است که 
پژوهشگران در جریان تحقیقات خود سعي مي  کنند براي آنها پاسخي بیابند. البته در حال حاضر بسیاري از نمونه  هاي 
 اولیه این گونه روبات  ها روي حیوانات و جانوران به آزمایش گذاشته شده  اند و روزي که در بدن انسان نیز مورد استفاده 
قرار بگیرند چندان دور نیست. براد نلسون، استاد روباتیک مؤسسه فدرال فناوري در زوریخ سوئیس مي  گوید: احتمال 
وقوع چنین اتفاق  هایي تا پنج سال آینده چندان دور از ذهن نیست. وي مي افزاید: براساس تحقیق  هایي که انجام گرفته 
و مي  گیرد، به طور قطع مطمئنم تا آن زمان این اتفاق رخ مي  دهد. از دهه 1٩70 جراحي  هاي بسته که تنها از طریق 
ایجاد یک حفره کوچک انجام مي  شوند، مرسوم شدند. در این روش به جاي اینکه بدن بیمار باز شود و خونریزي و 
مشکات متعددي رخ دهد، تنها از طریق یک حفره به طول یک سانتي متر ابزارهاي جراحي به بدن بیمار وارد شده و 
از طریق دسته  هاي خارجي و دوربیني که همراه آن ابزار است، عملیات جراحي کنترل مي  شود. با این روش از میزان 
خونریزي، درد و دوران نقاهت کاسته مي  شود. ترکیب روش هاي جراحي بسته با روبات  هایي مانند داوینچي، به این 
معناست که تا چندي دیگر پزشکان جراح فقط باید پشت میز فرمان کامپیوتر بنشینند و جریان جراحي را از طریق مانیتور 
هدایت کنند. به این ترتیب خطاهاي انساني از جمله لرزش دست و جا گذاشتن وسایل پزشکي از جمله چاقو و پنس 
در بدن بیمار به حداقل ممکن مي  رسد. دقت باال مي  رود و سامت بیمار تضمین مي  شود. در حال حاضر یک هزار 

روبات داوینچي در سراسر دنیا در کلینیک  هاي درماني مورد استفاده قرار گرفته  اند.
نفوذ به قلب

براي اینکه روبات  ها در آینده علم پزشکي بیش از پیش استفاده شوند، راه  هاي زیادي وجود دارد. تاکنون ابزارهاي 
متعدد مار شکلي براي دستیابي به نقاطي از بدن که نفوذ درون آنها دشوار است، ساخته شده  اند. یکي از این دستگاه  ها 
کهi-Snake  نام دارد، از طریق سیستم ردگیري نگاه که جراح آن را روي چشم  ها نصب مي  کند، هدایت مي  شود. 
گوانگ ژونگ یانگ، استاد روباتیک دانشکده سلطنتي لندن و طراح این روبات مي  گوید: این دستگاه تا چهار سال آینده 
 براي آزمایش روي بیماران آماده مي  شود. با پیشرفت  هایي که در آینده در حوزه کوچک سازي دستگاه  ها به وقوع 
مي  پیوندد، امکان استفاده از دستگاه  هاي پزشکي در بدن بیماران به روش  هاي نوآورانه بیش از پیش افزایش مي  یابد. 
یکي از این دستگاه  هاي مینیاتوري که در حال حاضر از آن به طور آزمایشي استفاده مي  شود، دوربیني است که درون 
یک کپسول جا گرفته و به راحتي مي  توان با یک لیوان آب آن را قورت داد. در آندوسکوپي هاي معمولي، دوربیني در 
 انتهاي یک لوله نرم قرار دارد که پزشک آن را از دهان یا مقعد وارد بدن بیمار مي  کند تا مشکات احتمالي را کشف 
و درمان کند. اما به هر حال این دستگاه هم قادر نیست به بخش  هاي داخلي شکم دسترسي پیدا کند. دوربین کپسولي 
تنها 25 میلي  متر طول دارد و بنابراین به راحتي مي  تواند در جریان گردش خود در سیستم گوارش ما، گزارش مفصلي از 
اعضاي داخلي شکم تهیه کند. مدل  هاي پیچیده  تري از این دستگاه  ها هم ساخته شده  که با رسیدن به نقطه مشخصي از 
بدن، دارویي را که با خود حمل مي  کردند به آن اندام تزریق یا از دیگر بخش  ها نمونه برداري مي  کنند. جالب اینجاست 
که این کپسول به نیروي محرکه نیاز ندارد زیرا با حرکات طبیعي اندام  هاي گوارشي و انقباضات عضاني به جلو رانده 
مي  شود. اما به غیر از سیستم گوارش، سایر نقاط بدن فاقد چنین انقباضاتي هستند و این امر یکي از چالش  هاي عمده 
پیش روي متخصصان تأمین نیروي رانش به جلو و انرژي مورد نیاز براي حرکت دستگاه  ها آن هم براي ابزار مینیاتوري 
به شمار مي  رود. در طراحي روبات جراحي به نامHeartLander   براي حل این مشکل، از سیم  هایي استفاده شده که 
به روبات متصلند و انرژي مورد نیاز را به آن منتقل مي  کنند. این روبات تنها  20 میلي  متر طول دارد و مي  تواند جراحي 

دشوار و باز قلب در مواقع انسداد شریان قلب را به طور سرپایي و با بي  حسي موضعي انجام دهد.

روبات های رويايی در اتاق عمل
اشاره

آگهی ابالغ
187/خ شماره دادنامه: 8٩0٩٩70353400148

شماره پرونده: 880٩٩80358101540
شماره بایگانی شعبه: 8810٩4

ش��اکی: آقای محمدعلی کاروان پور با وکالت آقای بهادر ادیبی به نشانی بوستان 
ملت بن بست ارکیده پ ٩8 وکیل 

متهم: آقای حمید بزرگزاد ایمانی به نشانی مجهول المکان
اتهام: فروش مال غیر

گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعام و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه 
در خصوص اتهام متهم بنام آق��ای حمیدرضا بزرگزاد ایمانی فرزند منوچهر دائر 
بر ف��روش مال غیر )کاهبرداری( یک باب رس��توران واقع در اتوبان ذوب آهن 
کوچه گلش��ن موس��وم به رستوران خلوت دل حسب ش��کایت آقای محمدعلی 
کاروان پ��ور با وکالت آقای به��ادر ادیبی با توجه به مجم��وع اوراق پرونده نظر 
به اینکه طبق رونوش��ت مصدق قولنامه ع��ادی مورخ 1385/3/23 متهم موصوف 
رستوران مزبور را به مبلغ چهار میلیارد ریال به شاکی مذکور فروخته در صورتی 
ک��ه طب��ق قولنامه عادی م��ورخ 1385/1/23 همان متهم آن رس��توران را به مبلغ 
ش��ش میلیارد و پنجاه میلیون ریال به آقای محمد عبداللهی فروخته بوده اس��ت 
و اظه��ارات مطلعین و س��ائر قرائن موجود در پرونده و مت��واری بودن متهم بزه 
انتس��ابی محرز و مس��لم می باش��د و مس��تنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتش��اء و اخت��اس و کاهب��رداری ناظر به ماده ی��ک قانون مجازات 
راج��ع به انتقال مال غیر متهم موصوف عاوه بر رد اصل رس��توران به صاحبش 
)ش��اکی( به تحمل دو س��ال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد 
ری��ال بعنوان جزای نق��دی در حق دولت محکوم می گ��ردد. رأی صادره غیابی 
و ظ��رف م��دت ده روز پس از اباغ قاب��ل واخواهی در همین دادگاه و س��پس 
 ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.
3601/ م الف

مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

ابالغ
188/خ شماره دادنامه: 880٩٩70354001267

شماره پرونده: 870٩٩80358600001
شماره بایگانی شعبه: 880174

ش��اکی: آقای س��عید بابایی به نش��انی: اصفهان، خیابان ولی عصر، خیابان س��ید 
احمدیان، پاک 27 

متهمی��ن: 1- آق��ای داود الهیار محمود صالحی به نش��انی: خمینی ش��هر، خیابان 
کهندژ، محله اتحاد اسامی، فرعی 12، پاک20

2- آقای علی خدایی به نشانی: متواری
3 – آقای حجت اله کرمی به نش��انی: قزوین، خیابان راه آهن، کوی شهید حسین 

صفری، پاک 24
اتهام ها: 

1 – خیانت در امانت 
2 – غصب عنوان

3 – کاهبرداری با اتخاذ سمت مجعول 
4 – تحصیل مال از طریق نامشروع

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خص��وص اته��ام آقای علی خدایی دائر بر تحصیل مال نامش��روع و تظاهر به 
امر وکالت دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای 
عمومی و انقاب، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات شهود و متهمین پرونده اجماالً 
مبن��ی بر اینکه متهم موصوف بدون اینکه وکیل دادگس��تری باش��د خود را وکیل 
دادگس��تری معرفی نموده و از طریق فردی بنام س��عید بابایی از آقایان حجت اله 
کرمی و علی برفی جهت حل مش��کل ایش��ان در دادگستری وجوهی اخذ نموده 

و نهایت��اً متواری م��ی گردد و با عنایت به عدم حض��ور متهم موصوف با وصف 
اباغ از طریق نش��ر آگهی و عدم ارس��ال الیحه از س��وی وی و س��ایر قرائن و 
امارات موجود بزه های انتس��ابی را به نامبرده محرز دانسته مستنداً به ماده 46 )از 
باب تعدد معنوی بین جرائم مذکور( از قانون مجازات اس��امی و ماده 55 قانون 
وکالت و ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختاس و کاهبرداری 
مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشارالیه را به تحمل دو سال حبس 
تعزیری )مجازات تحصیل مال نامشروع به عنوان مجازات اشد اعمال شده است( 
با احتساب ایام بازداشت احتمالی قبل از اجرای حکم محکوم می نماید در مورد 
رد م��ال چ��ون پول فوق مربوط ب��ه آقایان حجت اله کرم��ی و علی برفی بوده و 
آقای سعید بابایی واسطه و معرف آقای علی خدایی بوده است فلذا در این مورد 
چنانچه سعید بابایی ادعا می کند پول افراد فوق )حجت اله کرمی و علی برفی( را 
مسترد نموده است چون از مال خودش نبوده و صرفاً پول اخذ شده دیگران را به 
خدایی داده و سپس همان پول را به افراد فوق مسترد کرده نامبرده )سعید بابایی( 
مستحق دریافت وجهی نبوده و از طرفی آقایان حجت اله کرمی و علی برفی نیز 
چنین ادعایی علیه علی خدایی نداشته اند بنا به مراتب این مرجع در مورد رد مال 
مواجه با تکلیفی نیست ولیکن راجع به مبلغ وجهی که در کیفرخواست قید شده 
مبنی بر اینکه علی خدایی از سعید بابایی به نحو نامشروع اخذ نموده چون ادعای 
شاکی مستند به دلیلی نبوده متهم موصوف را در این قسمت تبرئه می نماید و اما 
در خصوص اتهام آقای حجت اله کرمی دائر بر خیانت در امانت نس��بت به چک 
شماره 434687 به مبلغ دوازده میلیون و یکصد هزار تومان مورخ 86/1/2٩ عهده 
بانک تجارت شعبه خواجو اصفهان دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات 
سراس��ر متناقض ش��اکی مخصوصاً در صفحات 28 و جلسات مورخ 88/4/24 و 
88/6/25 و حتی اظهارات ش��هود تعرفه شده وی اجماالً حکایت از این موضوع 
دارد که این چک باقیمانده همان پولی بوده اس��ت که از خدایی و کرمی گرفته و 
س��پس آن را استرداد نموده اس��ت و ادعا های شاکی واقعاً واهی و بی جهت می 
باشد بنا به مراتب فوق بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم حصول قناعت وجدانی بزه 
انتس��ابی را محرز ندانسته مستنداً به اصاله البرائه متهم موصوف را تبرئه می نماید 
و همچنین راجع به دادخواس��ت ش��اکی بطرفیت متهم موصوف بخواسته مطالبه 
وجه چک مذکور و کلیه خسارات وارده ناشی از جرم چون ادعای شاکی مستند 
به دلیل قانونی نبوده و اظهارات ش��هود تعرفه شده ایشان قناعت وجدانی حاصل 
نک��رده دادگاه موضوع را به حق اس��تحاف موکول نم��وده که در این خصوص 
ش��اکی صراحتاً در جلسه مورخ 88/10/1 بیان نموده حاضر به اتیان سوگند متهم 
)خوانده( نیست و از طرفی متهم نیز منکر ادعای شاکی است بنا به مراتب مستنداً 
به م��اده 1٩7 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��اب در امور مدنی 
حک��م بر بی حقی خواهان صادر و اعام می نماید و اما در خصوص اتهام آقای 
داوود الهیار محمود صالحی دائر بر کاهبرداری و اتخاذ س��مت مجعول موضوع 
ش��کایت اولیه آقای س��عید بابایی دادگاه با توجه به محتویات پرونده استعامات 
بعمل آمده، تناقض گویی های ش��اکی صرفنظر از اعام گذشت وی در صفحات 
13٩ و 140 پرون��ده، دفاعی��ات موجه و مؤثر متهم به لحاظ فقد ادله کافی و عدم 
حصول قناعت وجدانی بزه انتس��ابی را به نامبرده محرز ندانس��ته مستنداً به اصاله 
البرائه مش��ارالیه را نیز تبرئه می نماید رأی صادره راجع به محکومیت متهم علی 
خدایی غیابی محس��وب ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و پ��س از انقض��اء مهلت مزبور ظرف بیس��ت روز قابل تجدی��د نظر در محاکم 
محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد راجع به سایر موارد بهر حال حضوری 
محس��وب ظرف بیس��ت روز پس از اباغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد.
 3603 / م الف

سعیدی ابواسحاقی – رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی ابالغ
18٩/خ شماره دادنامه: 8٩0٩٩70354000255

شماره پرونده: 880٩٩80358101036
شماره بایگانی شعبه: 881134

ش��اکی: آقای علیرضا نجاتی به نش��انی خ ش��یخ صدوق- چه��ار راه نیکبخت- 
فروشگاه استیل البرز

متهم: آقای حمید افراسیابی به نشانی مجهول المکان

اتهام ها: : 1. توهین 2. تهدید
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
رأی دادگاه 

در خصوص اتهام آقای حمید افراس��یابی دائر بر تهدید و توهین نسبت به شاکی 
بن��ام علیرضا نجاتی دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواس��ت صادره از 
دادس��رای عمومی و انقاب اصفهان، شکایت شاکی، شهادت شهود، عدم حضور 
متهم با وصف اباغ از طریق نش��ر آگهی و عدم ارس��ال الیحه از س��وی وی در 
کلیه مراحل تحقیقات و با عنایت به س��ایر قرائن موجود بزه انتسابی را به نامبرده 
محرز دانسته مستنداً به مواد 47 و 608 و 66٩ از قانون مجازات اسامی مشارالیه 
را به تحمل هفتاد و چهار ضربه ش��اق تعزیری ک��ه به نحو متعارف تعزیری در 
مح��ل اجرای احکام دادگس��تری اصفهان اجراء خواهد ش��د و بابت تهدید و به 
پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بابت توهین در حق دولت با احتساب 
ایام بازداش��ت احتمالی قبل از اجرای حکم محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
محسوب ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء 
مهلت مزبور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان است.
3602/ م الف

سعیدی ابواسحاقی- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
   

آگهی ابالغ
1٩5/خ شماره دادنامه: 880٩٩7035420186٩

شماره پرونده: 880٩٩80358300314
شماره بایگانی شعبه: 881087

ش��اکی: آقای رجبعلی نظری با وکالت آقای علی خسروی به نشانی شهرکرد- خ 
سعدی ک 47/1 ساختمان ارم طبقه دوم

متهم: آقای خلف مولوی به نشانی مجهول المکان
اتهام: کاهبرداری )فروش مال غیر(

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه 

در خص��وص اتهام آقای خلف مولوی فرزند نگهدار )فاقد مش��خصات بیش��تر( 
دائر بر فروش 6 دانگ از کارخانه کیک وکلوچه و نان فانتزی در ش��هرک صنعتی 
کوهپایه به شماره ثبتی 11046 متعلق غیر به آقایان نم نبات و یوسفیان در مورخه 
87/6/31، از توج��ه به مجموع اوراق و محتوی��ات پرونده بدین صورت که طی 
تحقیقات انجام شده و استعامات صورت گرفته مشخص گردیده متهم که مالک 
رسمی ش��ش دانگ کارخانه موصوف بوده مبادرت به انتقال کارخانه به شخصی 
به نام یداله روس��تا نموده و ش��خص اخیرالذکر نیز آن را به ش��اکی این پرونده 
آقای رجبعلی نظری می فروش��د، متعاقباً شاکی مقدار 2/5 دانگ از کارخانه را به 
شخص دیگری به نام علی مردان اکبری واگذار نموده که به دالئلی این معامله در 
تیرماه س��ال 1387 فس��خ و آقای رجبعلی نظری )شاکی( مجدداً مالک 2/5 دانگ 
م��ی گردند. در مورد 3/5 دانگ دیگر ش��اکی مبادرت ب��ه معاوضه آن با زمینی به 
مساحت 205 متر واقع در تهران در تاریخ 1386/٩/8 با آقای خلف مولوی )متهم( 
می نماید که حسب ادعای شاکی، زمین موصوف وجود خارجی ندارد سپس متهم 
که مطابق معاوضه نامه مورخ 86/٩/8 مالک قانونی 3/5 دانگ کارخانه گردیده در 
تاریخ 1387/6/31 اقدام به فروش کل ش��ش دانگ به آقایان نم نبات و یوس��فیان 
می نماید. در صورتی که 2/5 دانگ آن هنوز متعلق به شاکی بوده است. دادگاه از 
توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و وکیل وی آقای علی خسروی و با 
عنایت به متواری بودن متهم و عدم ارائه دفاعیه مؤثر از ناحیه وی، مجرمیت وی 
را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده واحده راجع به انتقال مال غیر ناظر به 
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختاس و کاهبرداری مصوب 
س��ال 1367 متهم را به تحمل دو س��ال حبس تعزیری و رد 2/5 دانگ از کارخانه 
به ش��اکی و جزای نقدی معادل ارزش ریالی 2/5 دان��گ کارخانه در زمان وقوع 
بیع )87/6/31( در حق صندوق دولت بابت بزه فروش 2/5 دانگ مال متعلق غیر 
محکوم می نماید و در خصوص 3/5 دانگ دیگر، از توجه به محتویات پرونده و 
اینکه مطابق اصول اصل، صحت معامات می باشد و شاکی که یکی از متعاملین 
ق��رارداد معاوضه م��ورخ 1386/٩/8 بوده دلیلی بر بطان ق��رارداد موصوف ارائه 

ننموده و قانوناً مشارالیه می بایستی الزام متعامل را به تحویل زمین را بخواهد لذا 
دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و فقد ادله کافی حکم بر برائت متهم از اتهام 
فروش مال غیر به میزان 3/5 دانگ صادر و اعام می نماید. بدیهی است چنانچه 
بعداً ش��اکی بتواند فس��اد معاوضه نامه مورخ 86/٩/8 را به اثبات برساند در طرح 

شکایت مجدد مخیر خواهد بود.
ضمن��اً در خص��وص رد 2/5 دان��گ که در س��طور پیش��ین بدان اش��اره گردید 
ب��ا توجه ب��ه اینکه بیع موص��وف، بیعی فاس��د ب��ود و مطابق م��اده 358 قانون 
مدن��ی، بیع فاس��د اث��ری در تمل��ک ندارد حک��م بر ابط��ال ق��رارداد 87/6/31 
نس��بت ب��ه 2/5 دانگ ص��ادر و اعام م��ی گ��ردد. رأی صادره غیاب��ی و ظرف 
م��دت ده روز از تاری��خ اباغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پ��س از آن ظرف 
 بیس��ت روز قاب��ل اعت��راض در محاک��م محت��رم تجدیدنظ��ر اس��تان اصفه��ان 

می باشد.
3771/ م الف

وطن خواهان اصفهانی- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

آگهی احضار
1٩4/خ

چ��ون آقای اس��داله مهدوی و غی��ره فرزند صفرعلی ش��کایتی علیه آقای مهدی 
مهدی فرزند حس��ن مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده 
آن به کاسه 881330 ک102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 4/2٩/8٩ 
ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 375٩/ م الف

مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
1٩6/خ در خص��وص پرون��ده کاس��ه 88-1413 ح/ 8 خواهان ش��اهین امیری 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند خودرو جیپ به شماره انتظامی 55527 
گنبد به طرفیت 1- زادور استپانوسیان 2- محمد رضا زادگان تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 8٩/5/6 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
37٩5/ م الف

مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
1٩7/خ خانم روش��نک آداودی جلفایی دارای شناس��نامه شماره 16٩83 به شرح 
دادخواس��ت به کاس��ه 1206/8٩ ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اشرف عرفان شهرضا بشناسنامه 
128 در تاریخ 88/12/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و مادر
1- رامین آداودی جلفایی به ش ش 2757 فرزند متوفی.

2- روشنک آداودی جلفایی به ش ش 16٩83 فرزند متوفی.
3- رویا آداودی به ش ش 0-0٩85٩3-127 فرزند متوفی
4- فاطمه مصفا به ش ش 87 مادر متوفی متوفی و الغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. 3803/ م الف
فانیان- رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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روز جهانی صنايع دستیخبر

مردمك

کوله پشتی
همايش گردشگري ايران و ژاپن برگزار مي شود

مدیر کل تعاوني هاي تولیدي وزارت تعاون:
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به تعاوني هاي 

فعال صنايع دستي

از دژپل تا دزفول
46 س��ال پیش در چنین روزی در 
س��ال 1٩64 میادی، ش��ورای جهانی 
صنایع دستی تأسیس شد و از آن تاریخ 
همه س��اله چنین روزی به عنوان روز 
صنایع دس��تی در جهان گرامی داشته 
می ش��ود. از ای��ن تاریخ، با تأس��یس 
شورای جهانی صنایع دستی، در قالب 
یکی از ارگانهای وابس��ته به یونسکو، 
صنایع دستی و سنتی به صورت بخشی 
از حیات فرهنگی - اقتصادی ملل مورد 
توجه قرار گرفت.  در بدو امر، شورای 
جهانی صنایع دستی با شمار محدودی 
از اعضا کار خود را آغاز کرد و در حال 
حاضر٩0 کشور جهان را تحت پوشش 
دارد. دبیرخانه آن در ش��هر آمس��تردام  
کشور هلند قرار دارد. از هر کشور تنها 
یک سازمان می تواند به عنوان نماینده 
صنعتگران آن کش��ور، به عضویت این 
ش��ورا درآید و س��ازمان صنایع دستی 
ایران از س��ال 1347 به عن��وان ارگان 
مس��ئول متولی صنایع دستی کشور به 
عضویت شورای جهانی صنایع دستی 
درآمده اس��ت.  یک��ی از خصوصیات 

صنایع دستی این است که این صنعت حاصل روح 
ملت ه��ا و آیین فرهنگ ملی کشورهاس��ت که به 
س��ادگی با رجوع به آمار صنایع دستی کشورها به 
روحیه مردم آن کش��ورها می توان پی برد، بنابراین 
صنایع دستی تنها یک کاال برای مبادله نیست بلکه 
خصوصیات فرهنگی و ویژگی های اقوام از طریق 
این کاال مبادله می ش��ود و نوع��ی ارتباط را ایجاد 

می کند.
صنایع دستی و نبود شناخت نیاز بازار 

تمدن چند هزار س��اله ایران نشانی بر کثرت و 
تنوع هنرهای دس��تی در این کشور است که زمانی 
به عنوان صنعت اصلی در این س��رزمین به ش��مار 
می آم��د. اما آیا ه��م اکنون نیز می ت��وان از آن به 
عنوان صنعت در کش��ور نام برد؟ دالیل بس��یاری 
باعث ضعف این صنعت و به حاشیه کشانده شدن 
آن ش��ده اس��ت که یکی از آنها نبود شناخت نیاز 
واقعی بازار و س��لیقه مصرف کننده امروزی و یا به 
عبارتی بازاریابی مناسب اس��ت. این نبود توجه و 
فاصله روزافزون میان خواس��ته مصرف کنندگان و 
تولیدات صنایع دستی در کشور باعث شده، به این 
صنعت- هنر ایرانی لطم��ات جبران ناپذیری وارد 
ش��ود. در صورتی که این صنعت در طول س��الیان 
دراز نش��ان داده، می توان��د بس��یاری از بازارها و 

توجهات داخلی و خارجی را به خود معطوف کند. 
نبود توجه به بازاریابی متأسفانه باعث شده صنایع 
دستی کشورهای دیگری مانند چین،  هند و پاکستان 
با کیفیت بس��یار پایین و با استفاده از موادی که گاه 
اس��تفاده از آنها توسط بسیاری از متخصصان علوم 
بهداشتی و سامتی منع ش��ده، بازارهای جهانی و 
حتی بازار داخلی کشور ما را در اختیار خود درآورد. 
ساالنه میلیون ها تومان سرمایه مردم صرف خرید 
اینگونه محصوالت و پرکردن جیب سرمایه گذاران 
خارجی می ش��ود، درحالی که صنایع دس��تی ما با 
کس��ر کوچکی از این مبالغ می تواند به شکوفایی 
شایسته و درخور شأن خود دست یابد. این معضل 
نه تنها دل دوستداران،  هنرمندان و دست اندرکاران 
این صنایع را به درد می آورد، بلکه باعث می شود 
یکی از بازارهای کاریابی و اشتغال زایی کشور نیز 
روبه نابودی رود. صنایع دستی ما با کمترین سرمایه 
و تنها با اس��تعداد و ذوق جوانان ایرانی، نواده گان 
هنرمن��دان و صنعتگران پیش��ین، می تواند جایگاه 
خ��ود را به عنوان یک حرفه درآمدزا در بین نس��ل 
جدید باز کن��د. با این حال بس��یاری از جوانان با 
وجود نداشتن شغل، حتی به ذهن خود نمی آورند 
که به س��مت تولید صنایع دستی بروند در صورتی 
که توجه به آن ب��ا رویکردهای اقتصادی به عنوان 

درآم��دزا، می تواند  صنعتی 
را  تح��والت چش��مگیری 
منج��ر ش��ود ک��ه ج��دا از 
تولید کننده  برای  سوددهی 
در داخ��ل کش��ور، عام��ل 
توسعه صادرات و ارزآوری 
شود. علت این بی عاقگی 
جوان��ان را بای��د در کج��ا 
جس��تجو کرد؟ آیا باید این 
دلیل سطحی نگر را پذیرفت 
که در عصر س��رعت و فن 
آوری، دیگر انگیزه ای برای 
روی آوردن ب��ه حرفه وقت 
گیر و پر مشقت هنر دستی 
باقی نمی ماند و جوانان در 
پی کسب ش��غلی پردرآمد 
و بدون مش��کل هس��تند. 
آیا ب��ا توجه به آم��ار زیاد 
جوانانی که در کارگاه های 
صنعتی ب��دون نور و تهویه 
برای کسب  هوا ساعت ها 
درآمدی ناچیز مش��غول به 
کار هستند، باز هم می توان 
گف��ت همه نس��ل جدید ب��ه دنب��ال کار راحت و 
پردرآمد است. ساالنه میلیون ها تومان سرمایه مردم 
ص��رف خرید اینگونه محصوالت و پرکردن جیب 
سرمایه گذاران خارجی می شود، درحالی که صنایع 
دس��تی ما با کسر کوچکی از این مبالغ می تواند به 
شکوفایی شایسته و درخور شأن خود دست یابد. یا 
اینکه اگر زمینه الزم برای آنان فراهم شود، زمینه ای 
که به گفته حسین هاتفی فارمد معاون صنایع دستی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
می تواند با تنها دو میلیون تومان برای دس��ت کم 
پنج نفر اش��تغال زایی کند، آیا ب��از می توان گفت 
مش��تاقان کار به این صنعت روی نمی آورند؟ البته 
نباید ب��ه این موضوع بی توجه ب��ود که رونق این 
صنعت در گرو هماهنگ��ی و همکاری حلقه های 
شناخته شده ای است که در صورت اتصال شایسته 
می تواند به بار بنش��یند. حلقه های��ی مانند توجه 
مس��ئوالن امر به وضعیت هنرمن��دان و صنعتگران 
کنونی که خود می تواند مش��وقی برای نسل آینده 
باشد. از دیگر حلقه ها می توان به سرمایه گذاری 
مناس��ب، بازاریابی در داخل و خارج از کش��ور و 
برگزاری دوره های آموزش��ی ب��رای هنرمندان در 
زمینه شناخت نیاز و سلیقه بازار و تبلیغات شایسته 

و گسترده نام برد. 

رش��ته رش��ته موهای بز را به ه��م می تند و 
ریس��مانهای ن��ازک و ظریف می تاب��د، همه یک 
دس��ت و یکس��ان مه��ارت خ��اص خ��ود را در 
بافته هایش همراه با سلیقه و ذوقش عجین می کند 
تا هنر دس��تان توانایش عاوه ب��ر زیبایی، نیازی 
از زندگی��ش را رفع کند. س��یاه چادر، خورجین، 
چیت، رس��ن، آوار، جاخوایان، گبه، هور، خراره 
و دهها هنر دس��تی که سینه به س��ینه از نسلهای 
گذش��ته در این دیار هر ک��دام از مادر به دختر به 
ارث رس��یده اس��ت تا بتواند ب��ا آن روزی کمک 
حال خانواده اش ش��ود. هنر دس��تان توانمند زنان 
عش��ایر از گذش��ته های دور تاکنون که همه چیز 
تحت تأثیر توس��عه و ماش��ینی ش��دن قرار دارد، 
همچنان ادامه دارد. اما این روزها به واسطه تردد 
عشایر در شهرها بیش��تر زنان کاالهای مورد نیاز 
خود را خری��داری می کنند و کمتر زحمت بافتن 
و درس��ت کردن آنها را می کش��ند. هنر دستی یا 
به قول امروزیها صنایع دس��تی و س��نتی ایران که 
با تکیه بر هزاره ها و س��ده ها، س��ابقه طوالنی را 
پشت سرگذاشته است، هر سال می رود که اندکی 
غبار فراموش��ی بر چهره اش بنشیند و حضورش 
کم ک��م در میان تولیدات مصنوع��ی رنگ ببازد. 
درست کردن س��یاه چادر برای زندگی، سبد بافی، 
سنگتراش��ی و تولی��د کفپوش��های روس��تایی از 
پرس��ابقه ترین صنایع دس��تی و س��نتی در کشور 
محسوب می شوند. محصوالت سنتی و دستی در 
ابتدا جنبه مصرفی و عملی داش��تند و گذش��تگان 
آنها را ب��رای رفع نیازهای خ��ود می آفریدند، اما 
امروزه جنب��ه تزئینی و تفننی به خ��ود گرفته اند. 
در ح��ال حاضر بیش از160 نوع محصول صنایع 
دس��تی در ایران وجود دارد که ه��ر کدام از آنها 
در دوره ه��ای زمانی متف��اوت و الیه های تمدنی 

خاص از فرهنگ ایران خلق ش��ده اند و ما امروز 
انبوهی از محصوالت س��نتی و دس��تی داریم که 
هویت و فرهنگ غنی ایرانی پش��توانه آنها است. 
موضوع صنایع دس��تی در حقیقت پس از انقاب 
صنعتی و تس��لط ماشین بر کلیه ابعاد زندگی بشر 
تقریبًا به فراموش��ی سپرده شد، ولی بعد از جنگ 
جهانی دوم در بسیاری از کشورها به عنوان هسته 
اولیه شکل گیری اقتصاد ملی و عامل عمده تأمین 
خود کفایی قرار گرفت. اما در ایران به علت تکیه 
اقتصاد به نفت، تنها در چهارچوب فعالیت مکمل 
در اقتصاد روستایی مورد توجه بود و حال به دلیل 
پاره ای مشکات در معرض فراموشی قرار گرفته 
است. در دوره های گذشته، عشایر بخش عمده ای 
از نیازهای خانواده خود را با استفاده از تولیدات 
هنر دس��تی زنان عش��ایر برط��رف می کردند اما 
امروزه آن صنایع در معرض فراموشی قرار گرفته 
اس��ت. هنر دستی زنان عشایر کمک قابل توجهی 
به اقتصاد خانواده می کرد، چون هم با اس��تفاده از 
مواد تولی��دی دامهای آنها ب��ود و هم بدون هیچ 

هزینه ای توسط خودشان درست می شد. متأسفانه 
امروزه به دلیل صنعتی ش��دن و تردد آسان عشایر 
به ش��هر، عشایر بیش��تر اجناس مورد نیاز خود را 
از بازار ش��هرها خریداری می کنند. امروزه بیشتر 
عش��ایر دامدار پشم و کرک تولیدی دامهای خود 
را ب��ه قیمت بس��یار ناچیز به دالالن و واس��طه ها 
می فروش��ند و برای خرید محصوالت مورد نیاز 
خ��ود باید مبال��غ گزافی پول پرداخ��ت کنند. به 
عنوان مثال قبًا عش��ایر ب��رای جا به جایی کاه و 
آرد م��ورد نیاز دامهای خود از خراره، گبه و هور 
استفاده می کردند اما امروزه از صنایع مصنوعی که 
دارای کیفیت پایین تری هس��تند، استفاده می شود. 
وقتی عش��ایر برای نگهداری آرد مصرفی از هور 
یا گبه استفاده می کردند، این محصوالت به دلیل 
منفذهای��ی که داش��ت اجازه می داد ه��وا در آرد 
جریان پیدا کند و از فاس��د ش��دن آن جلوگیری 
می ک��رد ام��ا اس��تفاده از صنای��ع مصنوعی برای 
نگه��داری آرد باعث خرابی آن در مدت بس��یار 

کوتاه می شود. 
تولی��دات عش��ایر ب��ه دلیل تن��وع و ترکیب 
رنگه��ای متن��وع، دارای زیبایی خاصی اس��ت و 
نماد خودکفایی مردم عش��ایر است زیرا آنان تمام 
نیازه��ای خود غی��ر از ابزارآالت فل��زی را تولید 

می کردند. 
امروزه با توجه به پیش��رفت صنعت در سطح 
کش��ور و تسهیل دسترسی عشایر به این امکانات 
بیش��تر آنان کمتر از هنر دس��تان خ��ود برای رفع 

نیازهای خانواده استفاده می کنند. 
باید با فرهنگ سازی و تشویق عشایر به تولید 
صنایع دس��تی مختلف و خرید ای��ن تولیدات از 
آنها به قیمت مناسب، آنان را به ترویج این هنرها 

ترغیب کرد.

فرهنگ بش��ری دس��تاوردی عظیم و حاصل 
هم��کاری و همیاری تم��ام ملل و اقوام س��اکن 
زمی��ن اس��ت. در این مجموعه هی��چ ملتی را هر 
چن��د کوچک نمی ت��وان در این فرهنگ س��هیم 
ندانس��ت ولی به جرأت می ت��وان گفت که بهره 
برخی ملل و اقوام در این دستاورد بشری بیش از 
سایرین اس��ت و حاصل آن را می توان در میزان 
آثار ادبی، س��ازه ها آثار تاریخ��ی، هنرها صنایع 
سنتی و بسیاری دیگر از عناصر فرهنگی دانست. 
کش��ور ما از معدود کش��ورهایی است که صنایع 
و هنرهای سنتی بی ش��مار آن نظر کارشناسان و 
گردش��گران را به خود جلب کرده است، فراوانی 
محصوالت س��نتی مانند گلی��م، گبه، فرش، انواع 
کاش��ی کاری، تذهیب، مین��ا کاری و دیگر انواع 
هنرهای س��نتی خود گویای این حقیقت اس��ت. 
صنایع دس��تی را در یک تعریف س��اده و در عین 
ح��ال گویا می توان چنین توضیح داد: »... صنایع 
دستی هم حالت کارگاهی و هم خانگی و قابلیت 
استقرار در ش��هر و روستا را دارد و بدون نیاز به 
تکنولوژی پیشرفته بیشتر متکی به تخصص های 
بومی و س��نتی است و قس��مت اعظم مواد اولیه 

مورد مصرف آن از داخل کشور قابل تهیه و تأمین 
است، صنایع دس��تی دارای ویژگی های هنری و 
مصرف��ی به طور توأمان بوده و عاوه بر داش��تن 
جنبه ه��ای مصرفی ق��وی، برخ��وردار از بینش، 
ذوق، اندیش��ه و فرهنگ تولید کننده نیز هس��ت 
و در مجموع می ت��وان آن را یک هنر – صنعت 
نامید« هنرهای س��نتی و صنایع دستی از دیرباز و 
پیش از صنعتی ش��دن زندگی بشر، به بسیاری از 
نیازهای زندگی انس��ان پاسخ می گفتند و زیستن 
را برای او تس��هیل می کردند. در گذشته های نه 
چندان دور سفالگری و ظروف سفالی پاسخگوی 
نیاز بسیاری از مردم کشور ما به ظروف خانگی را 
پاسخ می گفت و یا تا اواسط دوره صفوی و پیش 
از آنکه دفاتر بازگانی انگلیسی و هلندی در ایران 
فعالی��ت خود را آغاز کنند و واردات انواع پارچه 
را متداول س��ازند، پوشاک مردم ما از پارچه های 
محصول کارگاه های کاشان و یزد، تهیه و دوخته 

می شد. 
ولی رفته رفته با صنعتی شدن زندگی، پارچه هایی 
نظیر ترمه، ابریش��م و مخمل به فراموش��ی سپرده 
ش��د و پته کرمان و مخمل کاشان را دیگر تنها در 

صندوق های مادربزرگ ها می شد یافت. 
صنایع دس��تی چنان که گفته ش��د بخشی از 
صنایع اولیه اس��ت و چون دیگر صنایع می تواند 
دارای اثرات بس��یار مثبت اقتص��ادی و اجتماعی 

باشد، از جمله:
1- نقش صنایع دس��تی در باال بردن س��طح 

اشتغال.
2- نق��ش صنای��ع دس��تی در ازدی��اد درآمد 

سرانه.
3- نقش صنایع دستی در تولید ملی.

4- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری 
و مبادالت فرهنگی.

5- نقش صنایع دستی در توسعه صادرات.
می ت��وان با ایج��اد نوآوری در رش��ته های 
صنایع دستی و بررسی نیاز بازار و سائق موجود 
در کالب��د صنایع دس��تی روح ت��ازه ای دمید و با 
آشنا کردن جوانان با این رشته ها ماندگاری آنان 

را تأمین کرد. 
هم اکنون بر اس��اس گزارش سازمان صنایع 
دستی بیش از 250 شاخه هنرهای سنتی و صنایع 

دستی در کشور به ثبت رسیده است.

برگزاری همایش گردشگری ایران و ژاپن درپی سیاست های مشترک توسعه همکاری های گردشگری 
میان دو کشور ایران و ژاپن، در دستورکار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است. 
به گزارش ایرنا از س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تاش برای برگزاری این همایش با 
هدف بهره مندی از ظرفیت آموزشی کشور ژاپن، شناخت دقیق عایق گردشگران این کشور، چگونگی تعریف 
تورهای تلفیقی، تبادل گردشگر بر پایه اشتراکات فرهنگی میان دو کشور و توسعه گردشگری ایران صورت 
می گیرد. همچنین از آنجایی که ایران همواره جذابیت های بسیاری برای گردشگران ژاپنی دارد، می توان با 
فراهم کردن تسهیات مورد نیاز همانند تهیه روادید در کمترین زمان ممکن، شرایط ورود آنان به ایران را فراهم 
کرد. با توجه به زمان برگزاری همایش مشترک گردشگری ایران و ژاپن در اواخر تیرماه یا اوایل مرداد ماه سال 
جاری معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی تاش داد با میزبانی از مسئوالن ارشد و بخش خصوصی 

صنعت گردشگری ژاپن، زمینه گسترش تعامات فعاالن بخش خصوصی دو کشور را فراهم کند. 

وزارت تعاون از تعاونی های فعال صنایع دس��تی با پرداخت تسهیات قرض الحسنه و کمک باعوض 
حمایت می کند. به گزارش میراث آریا، مدیر کل دفتر تعاونی های تولیدی و خدماتی وزارت تعاون در اولین 
نشست تخصصی هفته بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی با اعام این خبر گفت: در حال حاضر تعداد یک 
هزار و 300 شرکت، 17 اتحادیه و یک اتحادیه سراسری در بخش صنایع دستی کشورمان فعال هستند. جوهری 
ادامه داد: در حال حاضر تعاونی ها به دو شکل متعارف سهامی عام در کشورمان فعال هستند. وی با اشاره به 
اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی تعاونی ها متعارف نسبت به سهامی عام در میزان سهام با یکدیگر تفاوت هایی 
دارند، اظهار داشت: در تعاونی های متعارف تفاوتی میان حق رأی اعضا با توجه به میزان سهامشان وجود ندارد. 
مدیر کل دفتر تعاونی های تولیدی و خدماتی تصریح کرد : اما در تعاونی های سهامی عام حق رأی با توجه به 
میزان سهام تغییر می کند. جوهری افزود:  براساس قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی اشخاص حقیقی 
نیم درصد، اشخاص حقوقی 5 درصد و شرکت های تعاونی فراگیر ملی و سهامی 10 درصد از سهم تعاونی های 
سهامی عام را می توانند در اختیار داشته باشند. وی اضافه کرد:  در حال حاضر نوع دیگری از تعاونی ها نیز با 
عنوان فراگیر ملی فعال هستند که 70 درصد اعضاء آن باید جزء سه دهک پایین جامعه باشند. این مقام مسئول با 
بیان اینکه هنرمندان صنایع دستی  طبق قانون اصل 44 جزء سه دهک پایین جامعه به شمار می آیند، گفت:  فعالیت 
هنرمندان در قالب تعاونی ها مزیت های مختلفی از سوی وزارت تعاون به همراه دارد. مدیرکل دفتر تعاونی های 
تولی��دی و خدماتی وزارت تعاون در ادامه اظهار داش��ت: برای هنرمندان فعال در تعاونی ها 20 درصد امتیاز 
بیشتر نسبت به سایر بخش ها در نظر گرفته می شود. جوهری تأکید کرد: کمک باعوض و پرداخت تسهیات 
قرض الحسنه در کنار مشوق هایی چون تخفیف 20 درصدی پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و ارائه مشاوره 
و کمک به ارتقاء بهره وری و مهارت کارورزی به صورت رایگان نیز از دیگر مزایای در نظر گرفته شده است. 
وی یادآور شد:  همچنین وزارت تعاون یارانه تسهیات گمرکی و حمایت از تشکیل تعاونی های فراگیر ملی را 

نیز در دستور کار خود قرار داده است.

رستم زاد
می گویند از 1750 سال قبل که پل قدیمی دزفول 
بر رودخانه دز بنا شد، نام این شهر را دژپل گذاشته اند. 
نامی که بعدها به دزپل تغییر کرد و کمی بعد، در گذر 
زمان تبدیل به دزفول ش��د. تاریخ پل قدیمی دزفول را 
باید در دوران شاپور دوم ساسانی جستجو کنید. پلی که 
قدیمی ترین پل جهان به شمار می رود و وقتی ساخته 
ش��د که شاپور به کارگزارانش دس��تور داد تا با به کار 
گرفتن اسیران رومی، پلی روی رودخانه بسازند و عبور 
سپاهیان از رودخانه دز را راحت تر کنند. در همان زمان 
قلعه ای هم برای حفاظت از پل در نزدیکی آن س��اخته 
شد و شاید به همین دلیل باشد که قدیمی های دزفول 
هنوز هم این پل را به نام پل رومی یا دژپل می شناسند. 
هرچند که عده ای معتقدند به دلیل وجود شهر روناش در 
نزدیکی رودخانه دز، نام این پل »رعناش« یا »پل روناش« 
است و به همین ترتیب دژ کنار پل هم »قصر الروناش« 
نامیده شده و به تبع آن، مردم منطقه را قصری نامیده اند! 
سلسله ای از اسامی که هر کدام ریشه در دیگری دارد! 
با تمام اینها، هیچ کدام از اس��امی این پل این روزها به 
زبان نمی آیند و بیشتر مردم ترجیح می دهند پل باستانی 
ش��هر را به نام پل قدیمی صدا کنند. پل قدیمی دزفول 
در دوران صفویه بازسازی و در دوره رضا شاه پهلوی، 
جزییات جدیدی به آن اضافه شد. بنابراین ساختمان این 
پل معماری سه دوره تاریخی را در خود دارد: ساسانی، 
صفویه و پهلوی. طول این پل به طور تقریبی 370 متر 
است و در معماری آن، 14 دهانه وجود دارد. عاوه بر 
این، در س��اخت آن از سنگ س��اروج و آهک استفاده 
شده که باعث استحکام عجیب این پل در طول قرن ها 
شده است. شاید برایتان عجیب باشد اگر بدانید که پل 
قدیم دزفول آن قدر محکم است که این روزها عابران 
و خودروهای سواری دزفول و اندیمشک هم از روی 
آن رد می شوند! هر چند که پل قدیمی از تخریب های 
دوران در امان نمانده است. پایه های پل مربوط به دوره 
ساس��انی و بخش طاقدیس پل مربوط به دوره صفویه 
است. طاقدیس هایی که نمونه ای از زیباترین طاق های 
دوره اسامی به شمار می روند. بخش عرشه پل هم که 
از مصالح جدیدی مثل سیمان و فلز ساخته شده، مربوط 
به دوره رضا شاه پهلوی است و جدیدترین قسمت بنا 
محسوب می شود. این پل در مرکز 3 دهنه بتنی دارد که 
در سال 1316 توسط معماران انگلیسی که آن زمان در 
خوزستان حضور داشتند، ساخته شده است. این روزها 
اگرچه با احداث س��د دز فش��ار آب رودخانه کم شده 
است اما پایه های سنگی یک پارچه ای که در بنای پل 
وجود دارد، در گذشته یک عامل دفاعی و هدایت کننده 
سیاب های فصل زمستان بوده اند. پل قدیمی دزفول 
در میانه راه جندی ش��اپور و شوش بنا شده و اگر این 
روزها بخواهید سری به آن بزنید، باید آن را در فاصله 80 
کیلومتر شوشتر )جنوب شرقی دزفول( و 10 کیلومتری 
ایستگاه راه آهن اندیمش��ک در ساحل شرقی رود دز 
ببینید. پلی که س��ال هاس��ت دو منطقه غربی و شرقی 
شهر دزفول را به هم متصل می کند و در حقیقت رابط 

دزفول - اندیمشک بوده است.

حسین روزبهان
صنایع دس��تی اصفهان، نامی س��رافراز در هنر صنعت ایران زمین برای جهانیان است، هنری که با 
صنعت درآویخت و اعتباری عظیم به نام اصفهان بخش��ید گاهی این هنر س��ر از آثار بزرگ فرهنگی 
باس��تانی اصفهان درآورد و به ش��کل کاش��ی های زیبای فیروزه ای و مجسمه های شکوهمند زینت 
بخش آثار تاریخی ش��د و گاهی از خون سرانگش��تان زنان هنرمند اصفهانی در رگهای قالی تزریق و 
به اقصی نقاط جهان صادر ش��د. صنایع دس��تی اصفهان اگر چه دارای ش��هرت و اعتبار جهانی است 
اما در س��الیان اخیر با مش��کات زیادی دست و پنجه نرم کرده است و چه بسیار از این صنایع دستی 
به فراموش��ی سپرده ش��دند و جز در گوشه حجره های قدیمی در اندوه دس��تان پینه بسته هنرمندان 
پیشکس��وت نامی از آن هنرها نمانده اس��ت. دیرینه سالی پیش که هنوز صنعت و دنیای مدرن تا این 
درجه به پیش��رفت نرس��یده بود، چرخ صنعت و هنر، در دستان س��فال گران و چرخ نخ ریسی زنان 
هنرمند پارچه باف بود. اگر چه تمام ش��هرهای ایران زمین دارای صنایع دس��تی است ولی اصفهان به 
عنوان خاس��تگاه بس��یاری از هنرهای دس��تی ایران و پایگاه صدور و آموزش آن در دوران قدیم بوده 
اس��ت. در عهد صفویه ش��اه عباس، صنعتگران و هنرمندان فراوانی را برای گسترش این هنر صنعتی 
در اصفهان گرد آورد و از آن دوران و پیشتر از آن، اصفهان به مهد صنایع دستی تبدیل شد. برخی از 
صنایع دس��تی اصفهان در شهرهای دیگر کشور نیز تولید می شود و برخی دیگر منحصر به فرد و در 
احاطه صنعتگران هنری اصفهان اس��ت در ش��هرها و روستاهای دور و نزدیک استان اصفهان از قدیم 
االیام صنایع دستی و ارتزاق از طریق آن رواج داشته است و در کنار دو شغل کلیدی دیگر کشاورزی 
و دامداری پرداختن به تولید صنایع دس��تی از اس��باب مهم معیشت زنان و مردان شهری و روستایی 
اصفهان بوده اس��ت، اما چه شد که این هنر صنعتی عظیم که دهها رشته را مشتمل می شود و هزاران 
هنرمند صنعتگر را در دامان خود پرورانده است از رونق افتاده و اگر زمانی افتخار سوغات و صادرات 

ایران زمین بود امروزه به جز در چند رشته این شکوه از حرکت ایستاده است. 
در ادامه به چند دلیل کاهش رونق صنایع دستی اصفهان می پردازیم.

کپی برداری و عدم حراست از صنایع دستی
زمانی که توریس��ت های خارجی و برخی جاه طلبان هنری داخلی آثار بی بدیل صنایع دس��تی 
اصفه��ان را می خریدند و یا در کارگاه های س��اخت آن س��اعت ها می ماندند و عکس و فیلم تهیه 
می کردند، صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی به خود می بالیدند و لذت می بردند که هنر آنها این 
چنین بینندگان را مبهوت س��اخته است. اما هرگز گمان نمی بردند که روزی این تحسین ها به شکل 
نوعی جاسوس��ی هنری و صنعتی بدل ش��ود و هنر اصفهانی در کش��ورهای دیگر کپی و به صورت 
صنایع دس��تی بدلی به بازار جهان صادر ش��ود. آری مهمترین و اصیل ترین نقشه های فرش ایران بر 
اثر عدم حراس��ت به کش��ورهای دیگر رس��ید و فنون تولید صنایع دستی به جای آموزش و فراگیری 
عمومی در کش��ور، توس��ط جاه طلبان آموخته شد و ناجوانمردانه به کش��ورهای دیگر برای تولید و 
استفاده فروخته شد و این چنین بود که فرش ایران در دو دهه اخیر بر اثر همین معضل کپی برداری 
و سوءاس��تفاده در حد باالیی از اعتبار جهانی س��اقط شد و در کش��ورهای هند و پاکستان و... همین 
نقش��ه های قالی با کیفیت بیش��تر و تولید انبوه به بازارهای جهان س��رازیر شد. فرش اصفهان که در 
قالی های س��نتی اصفهان، نائین، کاش��ان، نجف آباد، فریدن و... بازار جهان را در فرش دس��تباف در 
اختیار داش��ت از رونق افتاد و کپی انواع و اقس��ام صنایع دستی بدلی در چین تولید و به بازار اصفهان 
رسید تا آه از نهاد متولیان صنایع دستی برخیزد و مسئوالن استانی وکشوری علیه این مشکل بپاخیزند 
و چندین طرح و تبصره برای محدود کردن خرید و فروش و نیز ورود این محصوالت بدلی و ارزان 

قیمت به بازار اصفهان به تصویب رسید.
عدم به روز شدن محصوالت صنایع دستی و تولید انبوه آن 

متأس��فانه ع��دم حمایت های الزم از صنعتگران عرصه صنایع دس��تی، تولی��د این محصوالت را 
منحص��ر ب��ه غرفه ها و حجره های کوچک کرد و هرگز فناوری روز تولید و صنعت به کمک فعاالن 
این رش��ته نیامد و تولید محصوالت به س��بک س��نتی و با همان ابزار دس��تی که نیاز به وقت بسیار و 
در مقاب��ل تولید کم داش��ت ادامه پیدا ک��رد. در حالی که با کمی بینش برخی از قس��مت های تولید 
می توانس��ت با اس��تفاده از فناوری های روز صورت گیرد و بخش های هن��ری و ریزه کاری ها به 
دست استادان سپرده شود. همچنین هیچگاه صنایع دستی به طور جدی در خدمت اشتغال زایی قرار 
نگرفت. همچنین کارگاه های بزرگ جز در صنایع فرش و چند هنر دیگر به وجود نیامد تا با پشتیبانی 
نی��روی کار ف��راوان و حضور صدها نفر در کارگاه های بزرگ، تولید و بهره وری این  محصوالت را 
باال برده و هم از قیمت آنها برای افزایش مش��تری بکاهد. متأسفانه متولیان صنایع دستی هیچگاه زیر 
بار نرفتند که کمی هنر س��نتی دیروز را با نگاه مشتری پسند امروز و سلیقه های امروزی عجین کنند 

و بتوانند در طرح، رنگ و نوع پردازش اشیاء و صنایع دستی تحول ایجاد کنند.
از رونق افتادن برخی صنایع دستی بر اثر عدم آموزش و انتقال به نسل های بعدی

متأس��فانه نگاه نادرس��ت به صنایع دستی در حیطه یک شغل و وسیله معاش بسیاری از هنرمندان 
صنعتگ��ر را از آم��وزش آن به دیگران برحذر می داش��ت و فکر می کردند اگر دیگ��ران این هنر را 
بیاموزند از فروش و درآمد آنها کم خواهد شد و اینگونه بودکه برخی هنرهای دستی و ریزه کاری ها 
و ف��وت و فن ه��ای آن با مرگ صاحبان آن به دل خاک رفت. همچنین عدم بازاریابی درس��ت برای 
این صنایع در دوران مدرن امروز و در هجوم فرهنگ مدرنیته و تجمل به زندگی انس��انها، باعث شد 
که بس��یاری از فرزندان تولیدکنندگان صنایع دس��تی راه پدران و مادران خود را در پیش نگیرند و از 
آموختن این کار خودداری کنند و جذب حرف و مشاغل دیگر شوند و این خود نوعی دلسردی برای 
گسترش صنایع دستی در نزد متولیان آن به وجود می آورد. این مشکل بیشتر شامل حال آن دسته از 
صنایع دس��تی می شد که ش��امل چندین مرحله پردازش تا رسیدن به محصول اصلی داشت و صرف 

زمان، وقت و دقت بیشتری را می طلبید که از حوصله جوانان امروز خارج بود.

پرنده نگری یا bird watching واژه ای آش��نا 
و ملموس برای آنانی اس��ت که با طبیعت و هر آنچه 
به آن مرتبط است نامأنوس نیستند. گرایشی در طبیعت 
گردی که ش��اید ارزان ترین و کم خطرترین ش��اخه 
از گس��تره بی نهایت طبیعت به شمار می رود و تنها 
هزین��ه آن عاقه، انگیزه، حوصل��ه و اندکی آموزش 
اس��ت. پرنده نگری فعالیتی است لطیف و زیبا که بر 
محوریت پرنده های وحشی تعریف شده است و هر 
عاقه مندی در هر ش��هر و کشوری می تواند به آن 
بپردازد. چرا که انواع پرندگان وحشی در جای جای 
کشورمان قابل رؤیت هستند و روزانه از باالی سرمان 
عبور می کنند، بدون اندکی توجه ما! پس کاری ندارد 
ک��ه تنها با کمی توج��ه، گام در مس��یر پرنده نگری 
گذاریم چرا که حتی یک بار تجربه آن خالی از لطف 
نیست. پرنده نگری شاخه ای از طبیعت گردی است 
که در بسیاری از کشورهای دنیا جایگاه اصلی خود را 
به دست آورده و طرفداران بسیاری را از آن خود کرده 
است تا جایی که کشورهایی چون انگلیس، آلمان و 
اتریش به عنوان پایلوت پرنده نگری در دنیا شناخته 
شده اند و به گفته بسیاری تعداد طرفداران پرنده نگری 
در کشور انگلیس با تعداد طرفداران فوتبال این کشور 
برابری می کند. عاوه بر این، کلوپ های پرنده نگری 
بس��یاری نیز در این کشور فعال هستند. قدمت پرنده 
نگری در دنیا به 200 سال پیش باز می گردد و تماشا 
و ل��ذت بردن از پرندگان را ش��امل می ش��ود. ثبت 
مشاهدات نیز بخش��ی دیگر از آن را در بر می گیرد. 
تفریحی ک��ه در ایران هنوز جایگاه خود را آنطور که 
شایسته است به دست نیاورده. ایران سرزمینی پهناور 
با اقلیم های متفاوت است که این تنوع اقلیمی تنوع 
گونه های مختلف پرندگان را نیز ایجاد کرده اس��ت. 
به گفته پرنده نگران قدر ایرانی، س��هم ما از پرندگان 
وحشی به اندازه س��هم قاره پهناور اروپا است و این 
خود سندی بر ظرفیت باالی ایران در این حوزه است. 
همچنین برخورداری پایتخت ایران از 140 گونه پرنده 
نیز دلیل دیگری بر این مدعا است. اما صفر بودن سهم 
ایران از بازار پرنده نگری دنیا کماکان جای سؤال دارد! 
اینکه به رغم برخورداری از این ظرفیت باال چرا توسعه 
این شاخه از طبیعت گردی در کشور به کندی انجام 
می ش��ود و چرا هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت موجود 
عاوه بر ترویج فرهنگ پرنده نگری در کشور، برای 
جذب پرنده نگران از کشورهای مختلف بهره ببریم؟! 
پرنده نگری می تواند جایگزین یک تفریح بی خطر 
برای کودکان و پرکننده اوقات فراغت افراد بزرگسال 
باشد، چرا که هیچ رده سنی خاصی را نمی شناسد و 
برای هیچ گروه س��نی مشخصی تعریف نشده است. 
تنها الزم��ه رونق آن، برنامه ریزی کارشناس��ی برای 
آشنایی و آش��تی مردم با این حوزه از طبیعت گردی 
است تا شاید از این طریق تمامی مناطق طبیعی کشور 

به کانونی برای تجمع پرنده نگران تبدیل شود.

هنر دستی زنان عشاير زير چرخ صنعتی شدن

صنايع دستی فرهنگ ماندگار

نگاهی به صنايع دستی اصفهان 
و داليل رکود و بی رونقی

چرا سهم ما صفر است؟
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ورزش

تمـام حواس هـا فردا به سوی قاره سياه است
پژمان سلطانی

ب��ا آغ��از مس��ابقات فوتب��ال ج��ام جهانی 
2010 آفریق��ای جنوب��ی از ف��ردا دوب��اره ت��ب 
 فوتبال در سرتاس��ر جهان ب��ه اوج خود خواهد 

رسید. 
در کش��ورمان ک��ه اکث��ر فوتب��ال دوس��تان 
نق��ل و انتق��االت فوتب��ال ای��ران را دنب��ال می 
 کنند ش��اید ب��ا اس��تارت این ب��ازی ها بیش��تر 
 حواس ها به سوی کشور آفریقای جنوبی سوق پیدا 

کند. 
فردا س��اعت 18:30 این رقاب��ت ها با دیدار 
افتتاحی��ه بی��ن آفریقای جنوب��ی و مکزیک آغاز 
خواهد شد و تماش��اگران آفریقایی با شیپورهای 
مع��روف خ��ود جهنم س��ختی را ب��رای یکی از 
نمایندگان امری��کای جنوبی به وجود می آورند.

اما باید این را در نظر داشت که مکزیکی ها تیمی 
هستند که همانند برزیل و آرژانتین توپ را روی 
زمین خوب به گردش در می آورند و از فرصت 

های گل به آس��انی نمی گذرند و تا دقایق پایانی 
دست از تاش برنمی دارند. آفریقای جنوبی هم 
می داند با وجود اروگوئه و فرانس��ه برای صعود 
بای��د گام اول را محکم بردارد تا حداقل به عنوان 
تیم دوم ب��ه مرحله بعد امیدوار باش��د. در دیگر 
 بازی فردا که س��اعت 23 ب��ه وقت تهران برگزار 
می ش��ود فرانس��ه نائب قهرم��ان دوره قبلی این 
رقابتها به مصاف اروگوئه خواهد رفت. فرانس��ه 
ک��ه در بازی مقابل ایرلند جنوبی با گلی که تیری 
هان��ری ب��ا دس��ت وارد دروازه حری��ف کرد به 
نوزدهمین دوره مس��ابقات راه یافت قصد دارد با 
بازی های درخش��ان خود در قاره سیاه به حرف 
و حدیث هایی که در مورد این تیم به وجود آمد 
پایان دهد. آنل��کا و تیری هانری امید اول گلزنی 

فرانسوی ها هستند.

ب��ا راه نیافتن تیم هاي بزرگ دنیا به جام جهاني 
2010 آفریق��اي جنوب��ي، بازیکن��ان سرش��ناس و 
تأثیرگذار بس��یاري در این مسابقات غایب خواهند 
ب��ود. به گ��زارش ایرنا، ب��ا توجه به اینک��ه یکي از 
بزرگترین رویدادهاي ورزشي جهان به زودی آغاز 
خواهد شد، نگاه تمامي مردم دنیا به سمت آفریقاي 
جنوبي و محل برگزاري این دوره از پیکارها معطوف 
 شده است. باید عنوان شود که جاي خالي ستاره هاي 
تیم هاي راه نیافته به جام جهاني نیز به خوبي احساس 
مي شود. مدعیان همیشگي قهرماني جام جهاني یعني 
برزیل، آلمان، ایتالیا و هلند امسال نگران رویارویي با 
تیم هایي نظیر روسیه، ترکیه، سوئد،  کرواسي، بوسني 
هرزگوین،  ایرلند، مصر، سنگال، توگو، مالي، اوکراین 
و لهستان نخواهند بود. به طور حتم در هر یک از این 
تیم ها بازیکنان ش��اخص زیادي حضور داشتند که 
هر مربي حاضر در جام جهاني آرزوی داشتن آنها را 

داش��ت. به طور مثال در پست دروازه باني مي توان 
به بازیکنان بزرگ و تأثیرگذاري چون پیتر چک، از 
کشور جمهوري چک و باشگاه چلسي، شي گیون 
ایرلندي از باش��گاه منچستر سیتي و ایگور اکینفیف 

روسي از باشگاه زسکا مسکو اشاره کرد.
در خط دفاع نیز بازیکن��ان تأثیرگذاري در جام 
جهان��ي غایب خواهن��د بود، از جمله دریو س��رنا، 
بازیکن باشگاه شاختار دونتیسک از کشور کرواسي، 
توماس فرمالن بازیکن بلژیکي تیم فوتبال آرسنال، 
کریس��تین چیوو مدافع مس��تحکم و رومانیایي تیم 
اینترمیان، یوري ژیرکوف از کش��ور روسیه باشگاه 
چلسي، یان آرن ریس از بازیکن نروژي باشگاه رم. 
ریچارد دان از ایرلند، دیمیتري چیگرینسکي مدافع 
اوکراین باش��گاه بارس��لونا. از جمل��ه هافبک هاي 
مشهوري که به دلیل عدم صعود تیم ملي کشورشان 
ب��ه رقابت هاي جام جهاني ش��انس حضور در این 

مسابقات را از دست داده اند، مي توان به سیدو کیتا 
بازیکن اهل مالي باش��گاه بارسلونا، اندري ارشاوین 
بازیکن روسي باشگاه ارسنال، میرالم پیانیچ از بوسني 
هرزگوین، احمد حس��ن از کش��ور مصر، اس��تفان 
یووتی��چ هافبک اهل مونته نگرو باش��گاه فیورنتینا، 
ماروان فاییني از بلژیک و لوکا مودریچ از کرواسي 
 اش��اره کرد. در می��ان غایبان ج��ام جهاني که حتي 
مي توانس��تند با حضورش��ان در این رقابت عنوان 
 آقاي گلي این مسابقات را به خود اختصاص دهند، 
م��ي توان از مهاجماني چ��ون کریگ بامي مهاجم 
ولزي باشگاه منچستر س��یتي، زالتان ابراهیموویچ 
مهاجم سوئدي باشگاه بارسلونا، ایویکا اولیوچ مهاجم 
اهل کرواس��ي باش��گاه بایرن مونیخ آلمان، امانوئل 
ادوبایور از توگو، دیمیتار برباتوف از بلغارس��تان و 
باش��گاه منچس��تر یونایتد و ادین دزکو از بوسني و 

هرزگوین نام برد.

مذاکرات صورت گرفته بین باش��گاه بوخوم 
آلمان و مدیربرنامه های وحید هاش��میان بی نتیجه 
ماند تا مهاجم پیش��ین تیم ملی ایران رسمًا از این 
 تی��م آلمانی جدا ش��ود و پیش��نهاداتی از آلمان و 

تیم های داخلی لیگ ایران را بررسی کند.
به گ��زارش مه��ر، ای��ن بازیک��ن ایرانی که 
س��ابقه حضور در جام جهانی با تیم ملی فوتبال 
کش��ورمان را دارد ضم��ن تأیید ای��ن خبر اظهار 
داشت: مدیر برنامه هایم با بوخوم در مورد مسائل 

مالی و پیش��نهاد این تیم به مذاکره نشس��ت، اما 
به دلیل آنکه توافقی حاصل نش��د، ادامه همکاری 
مقدور نب��ود. وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: من 
برای بوخ��وم آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم 
س��ال آین��ده این تیم به دس��ته ی��ک بوندس لیگا 
صعود کند. مهاجم پیشین تیم های بوخوم و بایرن 
مونیخ آلمان تصریح کرد: به دلیل دس��ت نیافتن به 
توافق مالی و اینکه بوخوم به دس��ته دوم س��قوط 
کرده از این تیم جدا ش��ده ام. وی درباره وضعیت 

فعلی اش اظهار داش��ت: فعًا در حال انجام امور 
شخصی هس��تم؛ محل س��کونتم را به هامبورگ 
انتقال داده ام و به زودی در س��میناری 3 روزه در 
خصوص مربیگری جوانان شرکت خواهم کرد و 
پس از آن نیز به اس��تراحت می پردازم. هاشمیان 
در پای��ان گفت: اگر پیش��نهاد خوب��ی از ایران یا 
آلمان داش��ته باش��م در موردش��ان تصمیم گیری 
 می کن��م و ش��اید هم در دوره مربیگری ش��رکت 

کنم.

عرفان کیخسروی:
 برادران ريخته گران

 اصفهان را قطب اصلی 
فوتسال آسيا کرده اند

گل چشمه: 
 ملــوان می تواند سرباز 

جذب کند

زاینده رود
با قهرمانی تیم فوتس��ال فوالد ماهان در رقابتهای 
جام باش��گاه های آسیا، اصفهان به عنوان قطب اصلی 
فوتس��ال آسیا به حس��اب می آید. عرفان کیخسروی 
سرپرست تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان پیرامون این 
موضوع اظهار داشت: وجود بهروز و فیروز ریخته گران 
در شهرمان باعث شده که فوتسال رشد چشمگیری در 
این شهر داشته باشد و شهر گنبدهای فیروزه ای بدون 
شک تنها قطب فوتسال آسیا است. کیخسروی به تیم 
فوتس��ال فیروز صفه اش��اره کرد و گفت: این تیم روز 
ش��نبه تمرینات خود را زیر نظر قاسم جالی صبح و 
بعد از ظهر در س��الن پیروزی آغاز می کند. جالی از 
مربیان با سابقه اصفهانی است که می تواند فیروز صفه 
را به جایگاه اصلی خود س��وق دهد. جالی هم اکنون 
هدایت تیم زیر 23 سال فوتسال فوالدماهان را در لیگ 
دسته دوم بر عهده دارد که می تواند به لیگ دسته اول 
صعود کند آنها تنها با اختاف 2 امتیاز، نس��بت به تیم 
صدر جدولی دایتی ش��یراز در رده دوم قرار دارد. وی 
ادامه داد: تاکنون فیروز صفه با 8 بازیکن بنام های علی 
آذرپرور، سپهر محمدی و مهدی بدیع الصنایع بازیکنان 
فصل گذشته فوالد ماهان و مجید کیانی، حسن لوالکی، 
محم��د نکویی، میثم حجتی و مجید انتظامی از همین 
تیم فیروز صفه به توافق نهایی رس��یده و قصد بر این 
داریم ک��ه 4 بازیکن از تیم ماهان نوین و 4 بازیکن از 
دیگر شهرس��تانها جذب کنیم و تیم را برای مسابقات 
فوتسال لیگ برتر که از چهاردهم مرداد آغاز می شود 
آماده کنیم و پیش بینی می کنیم وضعیت این تیم نسبت 
 به فصل قبل بهتر خواهد ش��د. هدف اصلی ما کسب 
رتبه ه��ای باالی جدول اس��ت. با توج��ه به حضور 
 تیم هایی چ��ون پیروزی ته��ران و نیوپایپ اصفهان، 

رقابت های این فصل جذاب و دیدنی خواهد شد. 

زاینده رود
رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح اعام کرد: در 
 لیگ برتر فوتبال کش��ور در این فصل فقط تیم ملوان 
بندر انزلی می تواند در تیم خود از مش��موالن س��رباز 
اس��تفاده کند. گل چشمه ادامه داد: بازیکنانی که فصل 
قب��ل در تیم های پاس همدان و صب��ای قم به عنوان 
س��رباز در ای��ن تیم ها ب��ازی کرده اند ت��ا پایان دوره 
خدمت س��ربازی باید در این دو تی��م بازی کنند وی 
در پایان اضافه کرد: به غیر از ملوان بندرانزلی تیم های 
 دسته اولی مقاومت ش��یراز و نیروی زمینی ارتش نیز 

می توانند در تیم خود از مشموالن سرباز بهره ببرند. 

زاینده رود
با تمدید قرارداد منصور ابراهیم زاده س��رمربی 
ذوب آه��ن اصفهان مجتبی جباری هافبک، طراح و 
بازی ساز استقالی ها قصد دارد به جمع شاگردان 
ابراهیم زاده ملحق شود. جباری در فصل گذشته به 
علت مصدومیت در اکثر دیدارهای اس��تقال تهران 
حاض��ر نبود و بازی ه��ای این تی��م را در منزل یا 
روی سکوها دنبال می کرد. با استعفای دسته جمعی 
هیأت مدیره اس��تقال بازیکنان آزاد این تیم رغبت 
ب��ه تمدید قرارداد با این تیم نداش��ته و از آینده این 

تیم در هراس هس��تند و همین امر موجب ش��ده هر روز یکی از س��تارگان این باشگاه آهنگ جدایی 
س��ردهد. جان واریو هافبک برزیلی فصل قبل آبی پوش��ان تهرانی به همراه هاشم بیک زاده به سپاهان 
نق��ل مکان کرده اس��ت، فرهاد مجیدی ه��م قصد دارد دوباره در تیم های اماراتی توپ بزند، خس��رو 
حیدری و وحید طالب لو هم با این وضعیت قصد جدایی دارند سیاوش اکبرپور و حسین کاظمی به 
اس��تیل آذین رفتند. استقال تهران فقط با سه بازیکن به نامهای مصطفی صالحی نژاد، جواد شیرزاد و 

دسوزا قرارداد داخلی امضا کرده که این بازیکنان هم از ثبت قرارداد نهایی به نوعی گریزان هستند.

پژمان غفاری
علیرض��ا نیکبخت واح��دی با تی��م صبای قم 
ق��راردادی یک س��اله امضا ک��رد و در فصل آینده 
پیراه��ن آبی صب��ا را بر تن خواهد ک��رد. نیکبخت 
واحدی در تیم های ابومسلم مشهد، استقال تهران، 
پیروزی تهران و اس��تیل آذین بازی کرده است. تیم 
صب��ای قم ک��ه در فصل نقل و انتق��االت در جناج 
چپ امیرحسین فشنگچی را از دست داده با جذب 
بازیکن فصل گذش��ته اس��تیل آذین قصد دارد این 
جن��اح را تا حدودی بیمه کند. نیکبخت واحدی در 
فصل پیش با حمید اس��تیلی رابطه خوبی نداشت و 

در اکثر بازیها روی نیمکت استیل آذین بازی ها را نظاره گر بود. بازیکن 30 ساله صبای قم قصد دارد 
با بازی های درخشان در این تیم، خود را به سرمربی تیم ملی، افشین قطبی تحمیل کند.

18 دوره گذشته جام جهانی که در 15 کشور مختلف برگزار شده 708 بازی انجام شده که در این دیدارها 
2063 توپ از خط دورازه ها عبور کرده اس��ت و همه 77 نماینده عضو فدراس��یون جهانی فوتبال در این 
مسابقان حضور داشته اند که اکثر آنها بیش از یکبار در این 18 دوره بازی نکرده اند. تیم برزیل با کسب پنج 
عنوان قهرمانی در سالهای 1٩58، 1٩62، 1٩70، 1٩٩4 و 2002 پرافتخارترین تیم جهان به حساب می آید  و 
تیم های ایتالیا و آلمان به ترتیب هر کدام با 4 و 3 عنوان قهرمانی در رده های بعدی قرار دارند. تیم آلمان با 
حضور در فینال چهار دوره در سال های 1٩66، 1٩82، 1٩86 و 2002 عنوان ناکام ترین فینالیست را یدک 
می کشد. تیم فوتبال برزیل در تمام ادوار جام جهانی حضور داشته و در بیستمین دوره این رقابتها نیز به عنوان 
میزبان حاضر خواهد بود همچنین تیم های آلمان و ایتالیا در 17 دوره حضور داشته اند. برزیلی ها با زدن 201 
گل در ٩2 مس��ابقه بهترین خط حمله و آلمان ها با 112 گل خورده از همین تعداد بازی بدترین خط دفاع 
را در کارنامه خود دارند. مکزیک با 32 باخت بیشترین شکست را متحمل شده و برزیل با 64 برد بیشترین 
پیروزی را کسب کرده است. تیم مجارستان در 87 دیدار فقط 22 گل دریافت کرده که به عنوان بهترین خط 
دفاع از نظر آمار تعداد بازی و تیم های هائیتی و جمهوری کنگو در سه مسابقه 14 گل دریافت کرده اند که 
نسبت به تعداد بازی ها بیشترین گل را از حریفان دریافت کرده اند. جان فونتوی فرانسوی در سال 1٩58 با 
به ثمر رساندن 10 گل عنوان بهترین مهاجم را به خود اختصاص داده اما رونالدوی برزیلی در سه دوره 15 

گل وارد دروازه حریفان کرده که از نظر تعداد بازی، جان فونتو از او پیشی گرفته است.   

مجتبی جباری به ذوب آهن نزديك شد

نيکبخت واحدی دوباره آبی پوش شد

رکوردهای 18 جام جهانی فوتبال

آگهی تأسیس
163/خ شماره: 761/ ث 103/ 8٩

آگهی تأسیس شرکت مهندسی نیروسازان زاگرس سپاهان سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 138٩/02/26 تح��ت ش��ماره 40505 و شناس��ه مل��ی 
10260581٩05 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 138٩/02/26 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کلیه امور طراحی- مشاوره- نظارت و پیمانکاری ارگانهای دولتی و خصوصی- 
خدماتی- تولیدی و صنعتی و اخذ وام و تس��هیات از کلیه بانکها و مؤسس��ات و 
اعطای شعب و نمایندگی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- انجام فعالیتهای بازرگانی از قبیل 
خرید و فروش- تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی به نحوی که با موضوع 

شرکت در ارتباط می باشد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان غرضی- خیاب��ان خردمند- مجموعه 

بهاران.
4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی 
گواهی بانکی شماره 30803 مورخ 138٩/02/18 نزد بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان 

پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای احمد شاه نظری به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای محمدرضا شانظری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای حامد حاجی بنده به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای حامد حاجی بنده به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای مجتبی رئیسی هارونی به عنوان بازرس اصلی.
2-8- آقای محسن ابوالحسنی لرکی به عنوان بازرس علی البدل.

3353/13/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی احضار
167/خ چ��ون آق��ای رحیم رحیم زاده ش��کایتی علیه آقای فی��اض بخش مبنی بر 
کاهب��رداری مطرح نموده اند که پرونده آن به کاس��ه 8٩0264 این دادگاه ثبت و 
وقت رسیدگی برای روز 8٩/06/16 ساعت 8/30 صبح تعیین شده، نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان و متواری میباش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود 
و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
3526/ م الف

اکباتانی- مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی احضار
168/خ چون آقای علیرضا امینی فرزند سهراب شکایتی علیه آقای هوشنگ ناصری 
کریم وند مبنی بر س��رقت یکدستگاه گوش��ی همراه مطرح نموده که پرونده آن به 
کاسه 8٩0301 ک 111 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
8٩/06/02 ساعت 11/30 صبح تعیین شده، نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد، 
لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
3525/ م الف

مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی تأسیس 
178/خ شماره: ٩50/ث 103/8٩

آگهی تأسیس شرکت خدمات بازرسی فنی و تضمین کیفیت پارسه سهامی خاص.
شرکت فوق در تاریخ 138٩/3/6 تحت شماره 40633 و شناسه ملی 102605832٩7 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 138٩/3/6 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اط��اع عموم در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

بازرسی فنی بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی و انجام آزمایشهای غیرمخرب 
و مخرب – مشاوره و خدمات فنی و مهندسی – تعمیر و نگهداری – تأمین نیروی 
انس��انی موقت کارآمد در زمینه های فنی و مهندسی – مشاوره – استقرار – اجرا و 
راه اندازی سیستم های مدیریت – ممیزی سیستم های کیفیت جوش و آزمایشهای 
غیرمخرب – تضمین – کنترل و بهبود کیفیت و تضمین مرغوبیت خدمات و کاالهای 
صنعتی برای کارگاهها و پروژه های صنعتی و ساختمانی – تدوین نظامنامه کیفیت – 

اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای خارجی و داخلی ... 
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان، ش��هرک کاوه، خیابان گلستان، کوی بنفشه5، 

پاک 1٩٩
 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی 
گواهی بانکی ش��ماره 244٩61 مورخ 138٩/2/1٩ نزد بانک صادرات ش��عبه میدان 

آزادی اصفهان پرداخت گردیده است.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای رسول قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای حمید وکیل الرعایایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای بهرام طاهریان به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای بهرام طاهریان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از 
اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای پویا ستار به عنوان بازرس اصلی.
2-8- آقای فرزاد قاسم پور به عنوان بازرس علی البدل.

3432/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

آگهی ابالغ
17٩/خ آگه��ی اباغ تجدید نظرخواهی به آقای ماش��اء اله زمانی نظر به اینکه آقای 
عبداله مقدم زاده نسبت به دادنامه شماره 880٩٩70350٩0134٩ ، 88/11/15 تجدید 
نظرخواهی نموده اس��ت که طی ش��ماره33-8٩، 8٩/2/25  ثبت تجدید نظر ش��ده 
اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت تجدید نظر خوانده آقای ماش��اء اله زمانی 
درخواست اباغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و نشر می گردد بدینوسیله به نامبرده اباغ می 
شود به علت اعتراض به رأی صادره ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه به دفتر شعبه 
و دریافت نسخ ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی چنانچه پاسخی دارید به 

آن دادگاه اعام نماید. 35٩3 / م الف
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ
180/خ آگهی اباغ وقت دادرس��ی به سعید پور واعظ موضوع دادخواست مصطفی 
سید قلعه و شهرام آقاجانی مبنی بر الزام به پرداخت عوائد و درآمد و پرداخت بهای 

اجناس فروخته شده که تحت کاسه 1405/88 ح/٩ ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست 
اباغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده اباغ 
می ش��ود که در تاریخ 8٩/5/25 س��اعت 10:30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیاباً رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد 

نمود. 35٩4/ م الف
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

آگهی ابالغ
181/خ در پرونده کاسه 880873 ح11 دعوی آقای عبدالوهاب شاکریان با وکالت 
آقای یوسفعلی در زیان رستمی به طرفیت آقای حسین فضیلتی مطرح رسیدگی می 
باشد و به لحاظ وصول نظریه کارشناسی و مجهول المکان بودن خوانده مراتب در 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار محلی درج و از خوانده دعوت بعمل می آید تا 
ظرف مدت یک هفته جهت مطالعه نظریه کارشناسی در دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی 

اصفهان حضور یابد و هرگونه اظهار نظری دارد اعام نماید.
 35٩5/م الف

پیرامون - مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
182/خ آقای حسین سیلیانی شکایتی علیه آقای میاد درخشان مبنی بر ضرب و جرح 
با چاقو مطرح نموده که به کاسه 8٩/272 ک107 این شعبه ثبت و بوقت رسیدگی 
روز دوشنبه مورخ 8٩/4/28 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با التفات به مجهول 
المکان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در این 
شعبه واقع در خیابان شهید نیکبخت اصفهان حضور به هم رساند. بدیهی است در 

صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود. 35٩7/ م الف
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
183/خ آقایان 1- مهدی داوری 2- محمدعلی داوری شکایتی علیه آقای حسن داوری 
فرزند مرتضی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که به کاس��ه 8٩0274ک107 
این شعبه ثبت و بوقت رسیدگی روز یکشنبه مورخ 8٩/4/27 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با التفات به مجهول المکان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در این ش��عبه واقع در خیابان شهید نیکبخت اصفهان 
حضور به هم رس��اند. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی 

صادر خواهد نمود.
 35٩8/ م الف

مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
 

آگهی احضار
184/خ چون آقای دانیال و خانمها 1- س��اناز 2- س��ولماز شهرت همگی صاحبان 
فرزندان اس��معیل شکایتی علیه آقای اس��ماعیل صاحبان مبنی بر ترک انفاق مطرح 
نموده که پرونده آن به کاس��ه 8٩02٩0 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 
8٩/6/17 ساعت ٩ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده 

تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 35٩6 / م الف
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

آگهی ابالغ
185/خ شماره دادنامه: 8٩0٩٩70352400008

شماره پرونده: 880٩٩80352400363

شماره بایگانی شعبه: 880363
تجدیدنظرخواهان ها:

1. آق��ای امیررضا مهیاری به نش��انی اصفهان خیابان عبدال��رزاق طبقه فوقانی بانک 
تجارت

2. آقای محمد امیدرحمت به نش��انی اصفهان خیابان شریف شرقی )رهنان( مقابل 
مخابرات مبل افق

3. آقای محسن کاغذگران به نشانی اصفهان دروازه شیراز کوچه شبنم مجتمع تجاری 
گل سنگ واحد 2

4. خانم فخرالسادات صالحی به نشانی خیابان عبدالرزاق طبقه فوقانی بانک تجارت
تجدیدنظرخوانده: بانک سینا با وکالت آقای علیرضا شیشه گر به نشانی اصفهان سه 

راه سیمین جنب مسجد االنبیا کوچه اهلل وردیخان دفتر وکالت آقای عباس هادی
خواسته: تجدیدنظرخواهی

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیر 
مبادرت به اصدار رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو فخرالس��ادات صالح��ی و آقایان امیر مهیاری و 
محمد امید رحمت و محسن کاغذگران بطرفیت بانک سینا با وکالت آقای علیرضا 
شیش��ه گر نس��بت به رأی ش��ماره 880٩73-88/7/18 نظر به اینکه با وصف اباغ 
رفع نقص بر پرداخت هزین��ه تجدیدنظرخواهی آقایان کاغذگران و امید رحمت و 
مهیاری اقدامی نسبت به رفع نقص ننموده و بانو صالحی نیز با وصف اباغ در تاریخ 
88/12/12 در تاریخ 88/12/27 پس از مضی زمان رفع نقص اقدام نموده لذا بمنزله 
عدم رفع نقص بوده دادگاه مس��تنداً به تبصره 2 ماده 33٩ قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعام می گردد. رأی صادره حضوری 

و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اصفهان می باشد.
3600/ م الف

قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اصفهان
 

آگهی ابالغ
186/خ شماره دادنامه: 8٩0٩٩70351000021

شماره پرونده: 880٩٩80351000782
شماره بایگانی شعبه: 870782

خواهان: آقای بهنام کرمی با وکالت خانم میترا بهرامی قهنویه به نش��انی سپاهان 
شهر خ خوارزمی 4 خ سروش کوچه سرور 4 واحد سمت چپ

خواندگان: 1. آقای سهراب بارفتن 2. خانم کبری دیدار 3. آقای اسماعیل پناهی 
4. آق��ای مهراب بارفتن 5. خانم فاطم��ه بارفتن 6. خانم محترم بارفتن همگی به 

نشانی مجهول المکان
7. خانم زهرا بارفتن به نشانی خ کهندژ محله خبیران کوچه محمودآباد روبروی 

انبار 110
8. آقای س��ام بارفتن به نش��انی اصفهان محله خبیران خ کهن��دژ کوچه ولیعصر 

پ 13
خواسته: درخواست اصاح رأی

گردشکار: دادگاه با اعام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر 
مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه )اصاحی(
در خصوص درخواست خانم میترا بهرامی وکیل خواهان مبنی بر اصاح دادنامه 
ش��ماره ٩46 مورخ 88/٩/28 این ش��عبه از حیث س��هام مورد انتقال که بش��رح 
دادنامه 277 سهم مشاع بوده به 138/5 سهم به مقدار 75 درصد دانگ و نیز ذکر 
ملحقات ملک شامل امتیازات آب- برق- گاز و تلفن مستنداً به ماده 30٩ قانون 
آئین دادرس��ی مدنی بش��رح مذکور دادنامه را اصاح می نماید و عاوه بر اصل 
مل��ک خوان��ده ملزم به انتقال امتیازات آب و برق و گاز می باش��د در خصوص 
تلفن نظر به اینکه بش��رح قرارداد ش��ماره تلفن به عنوان مبی��ع ذکر نگردیده در 
ای��ن خصوص حکم بر ب��ی حقی خواهان صادر و اعام می نماید رأی اصلی به 
انضمام رأی اصاحی معتبر و دادن رونوش��ت از رأی اصلی بدون رأی اصاحی 

ممنوع می باشد. 
35٩٩/ م الف

اصالنی- رئیس شعبه ده دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ستاره هاي بازمانده از جام جهاني فوتبال  

پس از عدم توافق با آلمان ها

وحيد هاشميان رسمًا از بوخوم جدا شد
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

قیمت طال )تومان(
30950 هر گرم طالی 18 عیار

144260هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
311600 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

307600یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1055  1052دالر امریکا

1011 1005 دالر کانادا

12591262 یورو

15251530 پوند  انگلستان

280283 ریال  عربستان

 3650 3600دینار کویت

286288درهم امارات

کالم نور
امام علی )ع(:

بر شما باد به فهمیدن، نه نقل کردن.
استانداری برای حل مشکالت مطبوعات اصفهان تالش می کند

عکس روز

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

35 °

31 °

    17°

11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

زاینده رود
استانداری اصفهان رسماً با تأسیس کمیته مشورتی 
رسانه و تشکیل اولین جلس��ه آن حمایت خود را از 
مطبوعات اس��تان در راستای حل مشکات موجود 
اعام کرد. در این جلس��ه مشورتی که بیش از پانزده 
خبرگزاری، روزنامه و نش��ریه استان حضور داشتند، 
مدیران و نمایندگان مطبوعات محلی به بیان مشکات 

موجود و تنگناهای مدنظر خود پرداختند.
پوراحمد از کارشناسان استانداری به همراه ضیایی 
کارش��ناس روابط عمومی در ابتدای بحث به تعامل 
با نمایندگان مطبوعات و بیان اهداف تش��کیل کمیته 

مشورتی رسانه پرداختند.
پوراحمد ابراز داش��ت: تعام��ل بین مطبوعات و 
اس��تانداری از دیرباز وجود داشته اس��ت اما در زمان 
حال با توجه به روحیه رسانه ای دکتر ذاکر اصفهانی 
اس��تاندار اصفهان و نیز عاقه خاص دکتر اسماعیلی 
معاون سیاسی امنیتی استاندار که خود تجربه رسانه ای 
دارد، این کمیته در راستای تعامل و مشورت و توجه به 
ارائه نظرات و نگرش متقابل در جهت حل مشکات 
مطبوعات تشکیل شده است. وی رسیدن به راه حلهای 
مشترک برای حل مشکات موجود را از اهداف این 

کمیته دانست.
در ادامه نمایندگان و مدیران مطبوعات اصفهان به 
بیان مشکات موجود پرداختند، اما متأسفانه در بیان 
تمامی دیدگاههای ارائه شده، افراد تنها مشکات نشریه 
خود را ابراز داش��تند و شاید تنها دو مورد مشکات 
مشترک تمامی نشریات و یا اشاره به مباحث زیرساختی 
و فنی به صورت کارشناسانه بیان شد، نظرات بیشتر 
جنبه دردل های عمومی، مط��رح کردن دیدگاه های 
نشریات و یا میدان عرض اندام و ارائه پیشرفت های 
شخصی را داش��ت و متأس��فانه نقدناپذیری برخی 
دوستان مطبوعاتی در دقایقی صحنه این تعامل راهگشا 

را به تصفیه حساب های شخصی مبدل ساخت.
دبیر یکی از تشکل های مطبوعاتی در ابتدای ارائه 
نظرات آب پاکی را بر روی دست حضار ریخت و به 
جای ادای تشکر و احترام به برگزاری چنین جلساتی 
که قطعاً قصدی جز خیرخواهی در آن نیست. بدون 
کسب نمایندگی از جمع ابراز کرد که مطبوعاتی های 
اصفهان دیگر از تشکیل چنین جلساتی خسته شده اند 
و این جلسات هدفی جز مانور تبلیغاتی و ارائه کارنامه 
برای تشکیل دهندگان هدفی را دنبال نمی کند. سپس 
طرحها و نمودارهایی را نشان داد که به قول خودش 
یازده سال است دنبال می شود ولی نتیجه ای نداشته 
است، وی عنوان نکرد که چرا کارها و تاش هایشان 
بی نتیج��ه مانده و چاره کار چیس��ت؟ یکی دیگر از 
مدیران به صورت کارشناسانه و با عدد و رقم به بیان 

مقایسه بین مطبوعات اصفهان و سایر استانها پرداخت 
و با توجه به پتانس��یل موجود آن را شایسته شهری با 
آن همه القاب فرهنگی ندانست و توسعه مطبوعات 
اصفهان را کمی و نه کیف��ی ارزیابی کرد. دیگران نیز 
همه صحبت کردند و اداره فرهنگ و ارشاد اسامی را 
در حل نکردن مشکات مقصر دانستند و هم در نحوه 
تقسیم آگهی ها در حالی که هیچ مقامی برای دفاع از 
اداره ارش��اد در جلسه حاضر نبود و متأسفانه حتی با 
ذکر نام مس��ئوالن غایب آنها را زیر س��ؤال بردند!!! از 
ایجاد اختیار برای صنوف مطبوعاتی سخن گفته شد 
ولی کسی از آنها نپرسید که با همین بضاعت موجود 
تاکنون چه کار مفیدی برای مطبوعات جز یارگیری و 
تأسیس صنفی مقابل صنف دیگر بدون وجود تعامل و 

همفکری انجام شده است.
اکث��ر اف��راد به ج��ای پرداختن به مش��کات و 
ریش��ه های آن در پی حل مش��کات نشریه خود و 
یافتن مقصری دولتی و سازمانی برای آن بودند، اما نکته 
مهمی از نظرها مخفی ماند و آن این نکته بودکه حداقل 
کار مدیران مطبوعاتی باال بردن محتوای نشریه و پیدا 
کردن مخاطب است و کسی سؤال نکرد که چرا حداقل 
مدیران مطبوعات در راه حل این مشکل قلم به دست 
نگرفته و یا صاحب قلمان سزاوار را به عرصه نیاوردند 
مگر انج��ام این مهم در ماه چقدر هزینه می طلبد، از 
کمبود آگهی گفته شد و اینکه چرا شرکت های دولتی 
بزرگ به همه نشریات آگهی نمی دهند و چرا در ازای 
آگهی دادن انتظار دارند، اما نماینده ای از این شرکت ها 
نبود تا دلیل آورده و جمع را توجیه کند. از دادن هدایای 
کوچک به خبرنگاران گایه شد و خواستار پاک شدن 
این ننگ از دامان مطبوعات شدند اما کسی نگفت که 
برای جبران آن چه کاری برای خبرنگار می کند و چه 
شده که خبرنگاران به این هدایای کوچک دل بسته اند 
و به قول گوینده اگر هدیه نگیرند خبری را انعکاس 
نمی دهند و یا چرا اصاً نشریه ای که چاپ نمی شود، 
در همه نشست های خبری نماینده دارد و چرا متأسفانه 
برخی مدیران مطبوعات از همین هدایای کوچک هم 
نم��ی گذرن��د و آن را از خبرنگار مطالبه می کنند. از 
کمبود آگهی های دولتی گفته شد، ولی دلیل پیشرفت 
نظریه آگهی در برابر خبر و اطاع رسانی، بررسی نشد 
و در جمع تلویحاً به برخی نشریات، شهرداری نامه و 
استانداری نامه گفته شد، در حالی که گویندگان توجه 
نداشتند که انعکاس اخبار ادارات دولتی در مرحله اول 
وظیفه مطبوعات و تعامل رسانه ای در صدر کارها قرار 
دارد. در صورت انجام آن قطعاً مباحثی همچون رپرتاژ 
آگهی و تعامات دیگر به وجود خواهد آمد. از عدالت 
مطبوعاتی گفته ش��د ولی نه در ارائه اخبار و رسالت 
قلم، بلکه در نحوه توزیع یارانه های عادی و تشویقی 

و همه و همه مشکات، به پای نهادهای دولتی گذاشته 
شد در حالی که کسی نگفت، کدام فرد شخصاً برای 
حل مشکات قدم به میدان گذاشته و از وقت و مال 
خود مایه گذاش��ته است. ضعف مدیریتی بسیاری از 
مطبوعات به پای عدم همکاری سازمانها در خصوص 
آگهی و نداش��تن بنیه مالی و پرداخت اجاره و مسائل 

دیگر گذاشته است.
در این میان چند مش��کل عمده و قدیمی نیز از 
جمله به وجود آمدن صندوق حمایت از مطبوعات، 
ایجاد مجتمع مطبوعات، اختصاص مکان بهتر جهت 
مرکز پخش، قول اختصاص خانه های میراث فرهنگی 
به مطبوع��ات و تمرکززدایی از دکه ها و گس��ترش 
فعالی��ت پخش و تغییر ش��کل فعل��ی مراکز فروش 
مطبوعات نیز به بحث گذاش��ته ش��د. و اما در پایان 
دکتر اسماعیلی با بیان تعامات مختلف استانداری با 
گروه های فرهنگی و هنری و کارگروه های فرهنگ 
و هنر و رس��انه ابراز داشت جلسات برای شناسایی 
مشکات نیست زیرا مشکات بر همه روشن است، 
م��ا نیز خود می دانیم و با اش��اره ب��ه چند ده صفحه 
مشکات مطبوعاتی استان که از طریق اداره فرهنگ 
، ارش��اد تهیه شده بود، دستاورد کمیته مشورتی را در 
جهت جمع بندی و حل مشکات کوچک و قابل حل 
و رسیدن به اجماع نظر برای حل مشکات بزرگ تر 
دانست، وی عدم انعطاف پذیری و نقدپذیری برخی 
رسانه ها و اهالی آن را مورد سؤال دانست و این عدم 
تفاهم و وفاق را یکی از مشکات ارزیابی کرد، دکتر 
اسماعیلی نشاط رسانه ای استان را متناسب با جریان 
سیاسی آن ندانست و کمبود مصاحبه های چالشی در 
مطبوعات استان را یکی از ضعف های بدنه مطبوعات 
در ایجاد فضای نشاط عنوان کرد. معاون سیاسی، امنیتی 
استانداری اصفهان هدف واالی کمیته مشورتی را  ایجاد 
فضای کار جدی و حرفه ای برای مطبوعات دانست 
و استانی با 4/6 میلیون نفر جمعیت و 23 شهرستان و 
100 شهر را الیق نشریات و روزنامه هایی با تیراژ باال 
و پخش کشوری عنوان کرد. وی داشتن سعه صدر و 
انتقادپذیر بودن را همراه با نقد منصفانه از خصوصیات 
الزم مدیران عرصه مطبوعات ارزیابی کرد و از مدیران 
مطبوعات خواست از دسته بندی مطبوعات به صورت 
جناحی و نگاه این چنین به آنها و یا مرزبندی دولتی 
و غیردولت��ی خودداری کنند، دکتر اس��ماعیلی ادامه 
روند کمیته مش��ورتی رس��انه ها را مثبت دانس��ته و 
اذعان داشت: از جلسه آینده دستورات محوری برای 
جلسات و در پایان آنها مصوبه هایی ارائه و برای انجام 
آنها اقدام خواهد شد، وی از تشکیل صندوق حمایت 
از مطبوعات، طرحهای فرهنگی، تشکیل  NGOها و 

فضای پرنشاط رسانه ای و فرهنگی استقبال کرد.

   زاینده رود
از س��ینمای جهان خبر می رسد: در حالی که 
فروش این هفته س��الن های س��ینما در آمریکای 
شمالی چندان باال نبود، چهارمین قسمت انیمیشن 
ش��رک ب��ا عنوان ش��رک جاودانی ب��ا فروش 25 
میلیون دالری برای س��ومین هفته متوالی در صدر 

جدول فروش قرار دارد. 
اما، مستند مهرجویی کارنامه چهل ساله ساخته 
مانی حقیقی به زودی به اکران عمومی در می آید 
و فیل��م ب��رداری چهاردهمین فیلم بلن��د ابراهیم 
حاتمی کیا با عنوان بانوی ش��هر م��ا از ماه آینده  
آغ��از می ش��ود و همچنین فیلم س��ینمایی  هفت 
دقیقه تا پائی��ز  به کارگردانی علیرضا امینی از 26 
خردادماه روی پرده می رود، هدیه تهرانی بازیگر 
اصلی این فیلم است که پس از دوری چهار ساله 

از سینما او را در فیلمی  متفاوت می بینم.
و اما موسیقی: جوزپه تادئی، خواننده ایتالیایی 
باریت��ون که ب��ا بزرگان��ی چون ماری��ا کاالس و 
لوچیان��و پاوروتی برنامه اجرا کرده بود، در س��ن 
٩3 س��الگی درگذشت. این خواننده که اهل جنوا 
ب��ود، در خانه اش در ش��هر رم چش��م از دنیا فرو 

بست. 
و اولی��ن آلب��وم گ��روه موس��یقی دارکوب با 
ص��دای مهران مدی��ری و حامد به��داد نیمه اول 
تیر ماه توس��ط مؤسسه گلچین آوای شرق منتشر 

می شود.

و از ایران خبر رس��ید: شهرام و حافظ ناظری 
ب��ه همراه چن��د نوازنده میهمان در ش��انزدهمین 
جشنواره بین المللی فز مراکش به اجرای قطعاتی 
بر اس��اس اشعار شاهنامه فردوس��ی می پردازند.
همچنین باتوجه به موفقیت ارکس��تر س��مفونیک 
تهران و براس��اس درخواس��ت اعضای ارکستر و 
هماهنگی های صورت گرفته، قرار ش��ده اس��ت 
برنام��ه آینده ارکس��تر س��مفونیک ته��ران را نیز 
ش��هداد روحانی رهبری کند و یازدهمین جش��ن 
خانه موس��یقی 10 مهرماه همزمان با روز جهانی 
موس��یقی در برج می��اد  همراه ب��ا جایزه پرویز 

مشکاتیان برگزار می شود.
و از تئات��ر: نمای��ش کالیگوال ب��ه کارگردانی 
همای��ون غنی زاده ش��هریورماه س��ال ج��اری در 
کش��ورهای اس��تونی و فنان��د اج��را می ش��ود. 
همچنین خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر از این 
هفته  میزبان نمای��ش حکایت دختری که خاتون 
مغرب��ی را دید، به کارگردانی جال خباز اس��ت. 
و پرت��ره  ش��خصیت های فرهنگی و سیاس��ی که 
غامعلی طاهری بعد از انقاب ترسیم کرده است 

در پاریس به نمایش گذاشته می شود. 
حدود 70 اثر که در فاصله سال های 5٩ تا 68  
از تکنیک باالیی برخوردار هس��تند و در ترس��یم 
آنها از دو ش��یوه رنگ و روغن و گواش استفاده 

شده است.
و از ادبی��ات ایران: ی��ک روز بهاری با موالنا 

در قونیه، نوش��ته آنه  ماری ش��یمل، شرق ش��ناس 
ش��هیر آلمانی است که به فارسی ترجمه و توسط 
انتش��ارات گام نو وارد بازار کتاب ش��ده اس��ت. 
این پژوهشگر موالنا ش��ناس در سه مقاله کتابش 
در پ��ی بررس��ی تطبیق عرفان و ادبیات ش��رق و 
غ��رب و وحدت آنهاس��ت، همچنین کتاب ایران 
از درون، راهنمای فرهنگی تاریخ ایران باس��تان تا 
ایران مدرن، نوشته آلفرد کاواناق در اسپانیا منتشر 
ش��د. این راهنمای فرهنگی، 5 هزار س��ال  تاریخ 
سیاس��ی، مذهب��ی، اجتماعی و فرهنگ��ی از زمان 
باس��تان تا ژانویه 2010 را در ایران در بر می گیرد 
و  کتاب اس��طوره ایزیس و اوزیریس و حماس��ه 
گیل گم��ش که 7 س��ال پیش در ی��ک جلد چاپ 
ش��د، به زودی با ویراس��ت جدید و روایت دونا 
روزنبرگ و ترجمه ابوالقاس��م اسماعیل پور در دو 

مجلد منتشر می شود. 
س��روش حبیبی مترجم ایرانی س��اکن آلمان 
رمان مش��هور دکتر ژیواگو  اثر برنده جایزه نوبل 
روس بوری��س پاس��ترناک را از زبان روس��ی به 
فارس��ی ترجمه کرد. این س��ومین ترجمه از این 
رمان در ایران است. و از هنرهای تجسمی: نتایج 
شش��مین جش��نواره بین المللی کارتون س��وریه 
اعام ش��د. در این جشنواره اساومیر لوژینسکی 
از لهستان موفق به کسب جایزه ی اول شد و پیام 
پورف��اح و محمود نظری به ترتیب جوایز دوم و 

سوم را به خود اختصاص دادند.

موسيقی هفته

فيلم هفته

شهيد محمدعلی شيری

نقشه هاي تاريخي خليج فارس در معرض 
ديد بازديدکنندگان اکسپوي جهاني

از گالری های شهر چه خبر؟

هفت روز بر هنر ايران و جهان چه گذشت!

روزی بود...

روی خط فرهنگ

   زاینده رود
این هفته با آلبوم موسیقی خاتون من، به خوانندگی پویا 
اشتری و آهنگسازی رضا خس��روی همراه شما هستیم که 
توسط انتشارات موسیقی گیتی گویش وارد بازار موسیقی شده 
است. اولین آلبوم پویا اشتری با نام خاتون من در فضایی متنوع 
عرضه شده اس��ت. تنظیم های آکوستیک، صدای سازهای 
واقعی و حضور جمعی از حرفه ای ترین نوازندگان موسیقی 
از نق��اط قوت این مجموعه هنری اس��ت.4 قطعه این آلبوم 
فضای آرام دارند و 2 قطعه با ریتم شاد و 1 قطعه ریتم سریع 
و فضایی دیجیتالی دارد. دو تراک آخر این آلبوم، ریمیکس و 
قطعه بی کام هستند. به نظر می رسد فاصله زمانی بین تولید 

و عرضه این مجموعه بسیار زیاد بوده و هم چنین پخش آلبوم نیز مناسب نبوده است.

   زاینده رود
پیش��نهاد فیلم  آخر هفته  کس��ی در انتظار توست: این 
فیلم توسط مؤسسه رسانه های تصویری به کارگردانی مارتین 
دونووان عرضه ش��ده اس��ت. از عوامل دیگر این فیلم درام 
می توان به بازیگران: گابریل بایرن، آناستازیا کینسکی، جانی 
ویت ورث، نویسنده : مارتین دونووان، مدیر فیلمبرداری : گرگ 
گاردینر، آهنگساز: الیا کمیرال، تهیه کننده یا کمپانی سازنده
Redhead Films اشاره داشت و بد نیست خاصه ای از 
فیلم را هم داشته باشیم: مادر لیون 18 ساله بعد از آزاد کردن 
وی از بازداشتگاه پلیس از او می خواهد مانند پدر الکلی اش 

آنها را ترک کند. 
وی قبل از آنکه بتواند به قولش - در مورد بازکردن یک 
حساب بانکی برای لیون _  عمل کند، توسط سارقان بانک 

کشته می شود و...

نقش��ه های تاریخی خلیج فارس در معرض دید اکس��پوی بین المللی شانگهای چین قرار گرفته است. 
به گزارش ایرنا از بنیاد رودکی، به منظور آشنایی بازدیدکنندگان بین المللی اکسپوی شانگهای چین با پیشینه 
تاریخی و جغرافیایی خلیج همیشه فارس، تعداد 25 نقشه تاریخی خلیج همیشه فارس از سوی کمیته فرهنگ، 

هنر و دفاع مقدس در اختیار کمیته اجرایی پاویون جمهوری اسامی قرار داده شده است. 
در میان این تابلو نقشه ها که توسط مرکز مطالعات جغرافیایی وزارت دفاع تهیه شده است، نقشه هایی از 
زمان بطلمیوس در سده اول میادی نیز مشاهده می شود که اصل آنها در موزه ها و گنجینه های معتبر اروپایی 

نیز وجود دارد.
کمیته فرهنگ، هنر و دفاع مقدس یکی از کمیته های هفت گانه پاویون جمهوری اسامی ایران در اکسپوی 

2010 شانگهای است. 
ریاست این کمیته که متولی تأمین محتوایی حضور ایران در این فرصت بین المللی در حوزه فرهنگ، هنر و 
دفاع مقدس است بر عهده حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نهاده شده است. این 
کمیته تاکنون با برنامه های متنوعی مانند اعزام گروههای موسیقی لیان، دارکوب، سازهای ملی و... تاش کرده 
است تا گوشه ای از فرهنگ و هنر این مرز و بوم را در معرض دید هنردوستان و بازدیدکنندگان اکسپوی 2010 
قرار دهد. اکسپوی بین المللی شانگهای چین به مدت شش ماه برگزار می شود و یکی از برترین و بزرگترین 

اکسپو های بین المللی جهان محسوب می شود.

زاینده رود 
 گالری آپادانا آثار حجم اس��تاد نعمت الهی را به دید هنردوس��تان می گذارد. موزه هنرهای معاصر، 

آبرنگ های جاوید طباطبایی را در دل خود جای داده است.
کتابخانه مرکزی در گالری ش��ماره یک خود، آثار س��فال طیبه جعفری و در گالری شماره دو خود 

نمایشگاه خط نگاره های سام کمیته فرهنگ شهروندی را دارد. 

بسیجی و جهادگر شهید محمدعلی شیری فرزند محمدحسن در سال 1344 در خانواده ای مذهبی به 
دنیا آمد. وی ضمن تحصیل در مقطع ابتدایی و راهنمایی در روستای دزک وارد دبیرستان شد و همزمان 
در بس��یج محل ثبت نام و به فعالیت در این نهاد مقدس پرداخت. روحیه انقابی و تاش��گر او موجب 
شد تا در جهادسازندگی مدارس ثبت نام و به ندای رهبر مقتدای خود لبیک گفته و به خدمت محرومان 
بپردازد. وی با چندین مرتبه اعزام به جبهه های حق علیه باطل از طریق بسیج و جهادسازندگی سرانجام 
در عملیات والفجر 8 به درجه رفیع ش��هادت رسید. سفارش به دینداری، کمک به محرومان، حمایت از 
انقاب و نظام جمهوری اسامی، یاری و کمک به  امام خمینی )ره( از جمله توصیه های او به همرزمان 

و همسنگرانش بود. یاد و خاطره این شهید عزیز گرامی باد.

   زاینده رود
ای��ن هفته ب��ا کتاب ش��عری به نام: ش��کوفه 
ب��ه هم��ت  می نوشد،س��روده: حس��ن صانع��ی، 
انتش��ارات نگاه تهران در 176 صفحه، در خدمت 
ش��ما دوس��تداران هنر هستیم. در گوش��ه هایی از 
این کت��اب می خوانیم: زمس��تان/ آفتاب می چینم/ 
تابستان/ سایه سار می خواهد نیکی ها/ پاییز/ برگ ها 
را می ش��مارم/ به��ار/ تو س��ر می کش��ی از خاک. 
)ص 174( -  ش��ما زنی را ندیدی��د/ که قرار بود 
گیس��وان اش روی ش��انه های من باش��د/ تا انتهای 
شب/ نیامد دیش��ب/ گفتم امروز می آید/ شما زنی 
را ندیدید/ که قرار بود گیسوان اش روی شانه های 
من باشد. )ص 64( - مجموعه  شعر حسن صانعی 
سال های 54 تا 7٩ را شامل می شود و تصویرگری 
اردشیر رستمی، کمک شایانی به بیان درون مایه های 
ذهن��ی نویس��نده اش کرده و تم��ی اجتماعی و گاه 

فلسفی، فضاها را از هم تفکیک کرده است. 
ای��ن دفتر باد می خ��ورد/ کس��ی ورق نمی زند/ 
صفحات اش س��فید اس��ت/ رویاهایش سفید/ برف 
بارید/ آفتاب بارید/ باران بارید/ لکه ها امضای کس��ی 
نیس��ت/ این دفتر باد می خورد/ کسی ورق نمی زند. 
)ص 11٩( - بازآفرین��ی رد پای حس��ی خاموش که 
با شاعر همیش��ه بوده و هست صرف نظر از زمان و 

مکان اش، پیکره  فرمی بیش تر تغزل ها را می سازد.

کتاب هفته


