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آرام بیدار می شود و به استقبال 
خدا می رود...

زمین به زیر قدم هایش سر خم 
می کند و آسمان از خجالت 
مصیبتی که در راه است..... باز 
هم تاریخ تکرار خواهد شد و 

این داغ جاودان زمان بر دل ها سنگینی خواهد کرد...
جامعه / صفحه3

خروج اسکناس هاي يک هزار توماني
 از چرخه پولي کشور

آيا طرح جديد وارداتي كاال
 تولید داخلی را رونق می بخشد؟ 

روز قدس 
روز نبرد با اشغالگري 

صهیونیست

 به مناسبت شهادت حضرت علي )ع( 
او معني عشق است و عشق 

يعني همه چیز...
 بیش از ش��صت س��ال اس��ت که قدس 
عزی��ز، جنایت های متج��اوزان و اش��غالگران 
س��الیان  و  می کن��د  تحم��ل  را  صهیونیس��ت 
درازی اس��ت که قبله اول مس��لمانان در مهیب 
آتش نمرودیان می س��وزد و دیدگاه میلیون ها 
مس��لمان سرش��ار از خش��م و نفرت، نظاره گر 
تج��اوز و اهان��ت صهیونیس��ت های جنایتکار 
 ب��ه حریم مق��دس دی��ار پیامبران الهی اس��ت. 
خون آشامی ها و ددمنشی های فرزندان فرعون، 
واقعه مکرری اس��ت که فلس��طینیان هر روز آن 
را تجربه می کنند و خون فرزندان فلس��طین و 
مسلمانان آزاده و غیور بیت القدس سال هاست 
که در جای جای این سرزمین مقدس و مبارک 

جاری است.
ضم��ن تجلیل و حمایت هم��ه جانبه از تمامی 
 مبارزه ه��ای ح��ق طلبان��ه ضد صهیونیس��تی 
ب��ه وی��ژه قیام پ��ر افتخ��ار انتفاض��ه و حرکت 
ش��جاعانه مبارزان فلسطینی و لبنانی که در خط 
مقدم نبرد با اش��غالگران غاصب ق��رار دارند و 
بزرگداشت یاد تمامی شهدای غیور امت اسالم 
در راه آزادی فلس��طین و مقابل��ه با تجاوزگری 
رژیم صهیونیس��تی؛ از مردم موحد و خداجوی 
اس��تان اصفهان انتظار دارد با الهام از آموزه های 
ج��اودان بنیانگ��ذار جمه��وری اس��المی ایران 
حضرت امام خمین��ی)ره( و لبیک به ندای ولی 
امر مسلمین و مقام معظم رهبری، حضرت آیت 
ا... خامنه ای )مدظله تعالی( با شرکت گسترده، 
پرشور و توفنده خود در راهپیمایی روز جهانی 
قدس، با تأکید بر اینکه روز قدس، روز اس��الم 
و عرصه نمای��ش وحدت و حمایت همه جانبه 
امت اس��المی از آرمان های فلس��طین و قدس 
شریف اس��ت؛ در صف های به هم فشرده و با 
فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل در روز 
جمعه دوازدهم شهریور ماه، از مسیرهاي تعیین 

شده...
ادامه در صفحه2

همزم��ان با هفت��ه دولت، پنج 
طرح عمرانی و کشاورزی در 
شهرستان اردل به بهره برداری 
رسید.  به گزارش موج، به نقل 
از روابط عمومی اس��تانداری 
چهارمحال و بختیاری، معاون 

سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت ...
شهرستان / صفحه4

همزمان با هفته دولت
بهره برداري از پنج طرح عمراني 

و کشاورزي در شهرستان اردل

در هفته دولت صورت گرفت

افتتاح 577 طرح و پروژه ملي 
و 588 پروژه استاني

صفحه 2

 استاندار اصفهان، از تصویب 
نهایي مصوبه آغاز طرح بزرگ 
آبرساني از فالت مرکزي ایران، 
به اصفهان )طرح بهشت آباد( 
در کمیس��یون 33 خب��ر داد. 
»علیرضا ذاکر اصفهاني« گفت: 

با تصویب این طرح هیچ مانعي براي کلنگ زني وجود ندارد... 
شهرستان / صفحه4

تصويب آغاز طرح بزرگ آبرساني 
فالت مرکزي ايران )بهشت آباد(

ش��رکت پاالیش نفت اصفهان، در ارتفاع 1685 متری از سطح دریا، 
در شمال غربی اصفهان واقع شده است. این شرکت فعالیت خود را 
در زمینه پاالیش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی از سال 1358 
تحت عنوان: پاالیش��گاه اصفهان آغ��از کرد و هم اکنون درصد قابل 

توجهی از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را تأمین می کند.
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با ظرفیت اسمی 200 هزار بشکه در 
روز و ظرفیت عملیاتی روزانه 375 هزار بش��که بنا بر نیاز کشور به 
فرآورده ه��ای نفتی در مقاطع مختلف زمانی و با اجرای پروژه های 
توسعه ای و رفع تنگناها و تأمین نیازهای عملیاتی، هم اینک تأمین 
کننده مواد اولیه مورد نیاز بس��یاری از شرکت های بزرگ استانی و 
کش��وری است و سهم به س��زایی را در چرخه اقتصادی کشور ایفا 

می کند.
این شرکت که نفت خام، مواد اولیه و خوراک آن را تشکیل می دهد، 
در حال حاضر با واحدهای تولیدی تقطیر، کاهش گرانروی، تهیه گاز 
مایع، هیدرو کراکینگ، تبدیل کاتالیستی، تهیه هیدروژن، حالل های 
ویژه، سیستم تولید نیرو و بخار آب، تهیه آب صنعتی، بازیافت آب های 
آلوده، تصفیه گاز، تصفیه آب ترش، بازیافت گوگرد و مخازن و نقل 
و انتقال مواد نفتی مشغول به فعالیت است و با کسب گواهینامه های 
 ،ISO -TS 29001 سیس��تم مدیریت کیفیت بر اساس اس��تاندارد
ISO 9001، سیستم مدیریت زیس��ت محیطی بر اساس استاندارد 
ISO 14001:1996، سیس��تم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 
 براساس استاندارد OHSAS 18001:2004 و سیستم مدیریت یکپارچه
)IMS Integrated Management System(، در زم��ره یکی 

از شرکت های موفق ملی جای گرفته است.
لذا با نظر به توانمندی های این ش��رکت و جایگاه ش��اخص آن در 
عرص��ه پاالیش نفت خ��ام و تولید فرآورده های نفتی کش��ور و به 
بهانه هفته دولت، فرصت را مغتنم ش��مرده و نیم نگاهی داش��تیم به 
فعالیت های ش��اخص این مجموعه مقتدر که شرح کامل آن را در 

ذیل می خوانید.
• اجرای پروژه بنزين سازی شركت پااليش نفت اصفهان 

پروژه بنزین سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان با بودجه ای برابر با 
370 میلیارد تومان در حال اجراست. با اتمام پروژه، روزانه 3 میلیون 

لیتر بنزین به تولیدات این شرکت افزوده خواهد شد.
• بهره برداری از پروژه برج خنک كننده جديد شركت، با حضور 

معاون وزير نفت
با حض��ور مهندس علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، پروژه برج 
خنک کننده جدید ش��رکت پاالیش نفت اصفهان ب��ه بهره برداری 

رسید.
احداث برج خنک کننده جدید این شرکت به منظور تأمین آب خنک 

کننده مورد نی��از طرح های افزایش تولید بنزین و 
بهینه س��ازی و بهبود فرآیند و امکان بازس��ازی و 
تعمیرات برج های خنک کنن��ده قدیمی صورت 

گرفته است.
ظرفیت طراحی این برج به میزان 14800 مترمکعب 
 counter( در س��اعت از نوع جریان غیر همسو
flow( اس��ت ک��ه دم��ای آب ورودی را از 45 
درجه س��انتیگراد به 25 درجه کاهش داده و خنک 

می کند.
در این واحد، س��ه دس��تگاه پمپ هر کدام به قدرت 1/7 مگاوات با 
ظرفیت 7400 مترمکعب در س��اعت با توربین و کندانسور مربوطه 
طراحی ش��ده و برق مورد نیاز آن حدوداً یک مگاوات اس��ت که از 
طریق نیروگاه اصلی پاالیشگاه و آب و بخار مورد نیاز این پروژه نیز 

از طریق واحد آب، برق و بخار پاالیشگاه تأمین می شود.
اتوماتیک بودن، هدر رفتن کمتر آب و ظرفیت بیشتر برج خنک کننده 

جدید از مزیت های این برج نسبت به برج های قدیمی است.

این پروژه که به صورت EPC توس��ط ش��رکت 
خرد صنعت و با همکار خارجی )SPX( از کشور 
آلم��ان، انجام گرفت و مبلغ قرارداد آن 93 میلیارد 

ریال است.
• استخدام 100 نفر مهندس شیمی

ش��رکت پاالیش نفت اصفهان ب��ه منظور تأمین 
نیروی انس��انی مورد نیاز واحدهای بهره برداری 
)نوبتکاری( حدود 100 نفر از فارغ التحصیالن مرد 
در مقطع کارشناس��ی مهندسی شیمی را استخدام 

کرد.
نحوه جذب نیروی انس��انی با همکاری دانش��گاه اصفهان از طریق 
برگ��زاری آزم��ون کتبی، مصاحب��ه، انجام گزین��ش و طب صنعتی 
انجام گرفت که افراد پذیرفته ش��ده به صورت قرارداد مدت معین، 
در چارچ��وب قانون کار و تأمین اجتماعی با ش��رکت پاالیش نفت 

اصفهان همکاری می کنند.
تاکنون استخدام نیروی انسانی در این شرکت به طور مستقیم از طریق 

وزارت نفت انجام می گرفت، اما از آنجایی که شرکت در سال 1387 
مش��مول اصل 44 قانون اساس��ی قرار گرفته و به بخش خصوصی 
واگذار ش��ده، این اولین بار است که خود شرکت اقدام به استخدام 
نیروی انسانی کرده و طی اطالعیه هایی از طریق روزنامه ها و صدا 
و سیما از فارغ التحصیالن مهندسی شیمی دعوت به کار کرده است. 
افراد پذیرفته ش��ده نهایی، پس از گذراندن معاینات طب صنعتی و 

دوره کارآموزی به صورت فشرده، مشغول به کار خواهند شد.
• سرمايه و تركیب سهامداران

س��رمایه شرکت در بدو تأس��یس بالغ بر یکصد میلیون ریال )شامل 
تعداد هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یکصد هزار ریال( بود که 
طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 4162258 میلیون ریال )شامل 
تعداد 4162258100 س��هم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال( در 

پایان سال مالی منتهی به 1389/12/29 افزایش یافته است.
• شركت پااليش نفت اصفهان تقديرنامه تعالی دريافت كرد

 شرکت پاالیش نفت اصفهان در هفتمین دوره اجرای فرآیند جایزه ملی 
بهره وری و تعالی سازمانی موفق به دریافت تقدیر نامه تعالی شد.

• برنامه های آينده شركت 
هیأت مدیره این ش��رکت مصمم اس��ت در راه خدمت به جامعه و 
توس��عه و پیش��رفت روزافزون، ضمن حفظ و ارتقای ارزش های 
بنیادی ش��رکت، به اس��تراتژی های هدف گذاری شده به شرح زیر 

دست یابد:
• تداوم و تس��ریع در امر اجرای طرح احداث مجتمع بنزین س��ازی 

)GPP( و طرح بهبود فرآیند بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان
• احداث پروژه URP در راستای رفع تنگناهای عملیاتی فعلی 

• تکمیل و راه اندازی مخازن استراتژیک نفت کوره، در جهت افزایش 
توانمندی قدرت ذخیره نفت کوره در منطقه 

• بهبود رضایتمندی مشتریان، کارکنان و سایر طرف های ذینفع
• کاهش یا حذف ریس��ک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها تا حد 

قابل تحمل
• ارتقاي کمی و کیفی محصوالت، بهینه سازی و اصالح فرآیندها و 

استفاده بهینه از منابع در راستای اصالح الگوی مصرف 
• پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی

• مدیریت و ارتقاي دانش فنی کارکنان، ترویج فرهنگ مش��ارکت و 
کار گروهی در راستای تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری 

• پایش و اندازه گیری عملکرد، تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود مستمر 
معیارهای اثربخشی فرآیندها

• س��اماندهی قراردادها، م��راودات مالی و تعام��ل اثرگذار با صنایع 
همجوار 

• اصالح و تکمیل نرخ های خدمات و عرضه های غیر خدماتی، 
هم جهت با طرح هدفمندسازی یارانه ها.

پااليشگاه نفت اصفهان در يک سال گذشته

محصوالت شركت پااليش نفت اصفهان از جايگاه مطلوبي در منطقه برخوردار است

ءلو
بها
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سی
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شركت پااليش نفت اصفهان با 
توجه به ماهیت و نوع ارتباطي 
كه در چارچوب قوانین وزارت 
نفت دارد، به لحاظ بازار 
محصوالت موقعیت مناسبي 
داشته و محصوالت تولیدي آن 
از جايگاه مطلوبي در منطقه 
برخوردار است.
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سراسری
ايران

 مرضیه محب رسول
مس��أله صلح در فلس��طین اشغالی به 
یک هدف و آرزوی بزرگ تبدیل شده 
است که جامعه جهانی و به خصوص 
کش��ورهای درگیر در این مناقشه و به 
طور مش��خص امریکا آرزوی رسیدن 
ب��ه آن را دارد برپایی مذاکرات صلح 
متعددی که توس��ط رؤس��ای جمهور 
دوره ه��اي مختلف امری��کا صورت 
گرفت نش��انه ای بر این مدعاس��ت. 
ضع��ف روز افزون اس��رائیل در برابر 
واکنش هاي منطقه ای و حساس شدن 
 افکار عمومی جامعه جهانی، امریکا را 
وام��ی دارد تا به عنوان ب��زرگ ترین 
حامی اس��رائیل چاره ای بیندیشد اگر 
چه در دوره ای با آب و تاب تبلیغات 
سیاس��ی و حض��ور ش��خصیت های 
جهانی این نشس��ت ها را تحت تأثیر 
خود ق��رار می دهد ام��ا تاکنون هیچ 
مذاک��ره ای ب��ه مصالح��ه نیانجامیده 
است. مذاکرات کمپ دیوید در زمان 
کلینتون، نشس��ت آناپوی��س در زمان 
بوش و اکنون مذاکرات مستقیم صلح 
بر زمان اوباما گوشه ای از تالش های 
گسترده اس��رائیل و امریکا برای برون 
رفت از بن بس��ت فلسطین است. اگر 
چه به نظر بیش��تر کارشناس��ان روابط 
بی��ن الملل ش��رکت تم��ام گروهها و 
کش��ورهای دخیل در مس��أله اشغال 
فلس��طین برای رس��یدن به یک توافق 
کارآمد ضروری اس��ت، اما تاکنون در 
هیچ یک از این گفتگوها تمامی طرف 
های درگیری حضور نداشته اند. اوباما 
نیز چ��ون رهبران دیگر امریکا، تالش 
می کند تا این مناقشه را به نوعی حل 
و فص��ل نماید. جرج میچل فرس��تاده 
ویژه امریکا در روند صلح خاورمیانه 
س��رانجام در جلب موافقت دو طرف 
فلسطینی و اسرائیلی برای شرکت در 
مذاکرات مس��تقیم صلح موفق شد و 
قرار اس��ت این مذاکرات در واشنگتن 
ب��ا حضور مص��ر، اردن و طرف های 
کمیت��ه چهارجانب��ه بی��ن المللی آغاز 

شود.
نکت��ه ای که در نشس��ت اخیر داراي 
اهمی��ت بوده این اس��ت که دو طرف 
فلس��طینی این بار به رغ��م میل خود 
وارد مذاکرات مستقیم می شوند. هیچ 

یک از دو طرف نتوانس��تند ش��روطی 
را ب��رای آغ��از مذاکره تعیی��ن نماید. 
اس��رائیل حاض��ر به توقف ش��هرک 
سازی در س��رزمین های اشغالی نشد 
همچنین این رژیم هر گونه صلحی که 
منجر به پایان یافتن اشغالگری اش بر 
کرانه باختری و قدس شرقی می شود 
را رد کرده اس��ت. دو طرف براساس 
تمای��ل امری��کا و ب��دون کوچکترین 
اعتمادی به یکدیگر و در نبود فضای 
مناسب برای مذاکرات وارد این عرصه 
شده اند. در این بین طرف مذاکره کننده 
فلسطینی با مس��ائلی روبه روست که 
به ی��ک چالش اساس��ی پی��ش روی 
این کشور بدل ش��ده است.  موضوع 
بازگشت آوارگان و حقی که برای آنها 
در بازگشت به س��رزمین مادری شان 
محفوظ اس��ت، مس��أله دیگر اراضی 
اشغال شده فلسطین است که اسرائیل 
هی��چ حق��ی را در این س��رزمین ها 
برای فلسطینیان قائل نیست. در زمان 
کنونی گروه های فلسطینی و اسرائیلی 
 بیش از هر زم��ان دیگری از یکدیگر 

دورند. 
دول��ت افراطی نتانیاهو هیچ منطقی را 
مبنی بر محدودیت فعالیت های یهودی 
س��ازی در فلسطین نمی پذیرد و هیچ 
 حقی را از قدس برای فلسطینیان قائل 
نیس��ت. از س��وی دیگ��ر گروههای 
فلس��طینی نیز از عدم وحدت و نفاق 
داخل��ی رن��ج می برند، ضم��ن اینکه 
محاصره نواره غ��زه و جبهه بندی در 
فلسطین نیز آنها را ضعیف کرده است 
چنانک��ه امروز فلس��طینیان با دس��ت 
خال��ی و ب��دون هیچ پش��توانه ای به 
مذاکره رضای��ت داده اند. در حقیقت 
تمام عناصر مربوط به مذاکرات برای 
موفقیت روند صلح فراهم نیس��ت. نه 
فلسطینیان آماده پذیرش خواست های 
اسرائیل یا کوتاه آمدن از خواست های 
خود هستند و نه اسرائیلی ها آماده اند 
آنچه را که فلس��طینیان ارائه مي دهند 
بپذیرند. در س��طوح دیگر نیز امریکا 
و کمیته چهار جانبه تغییری در ش��یوه 
رفتار خود با اسرائیل ایجاد نکرده اند. 
با این اوصاف مذاک��رات آینده صلح 
تنها یک طبل توخالی اس��ت که برای 

هیاهو بر آن می کوبند.

طبل توخالي مذاکرات صلح فلسطین و اسرائیل

نصف النهار

  مهدی روزبهان
»سید جمالدین صمصام شریعت« 
همزم��ان ب��ا هفت��ه دول��ت، در 
نشس��ت خبری مع��اون عمرانی 
استاندار تشریح کرد: از مجموعه 
1165 طرح افتتاحی اعالم ش��ده 
استان )که در هفته دولت به بهره 
ب��رداری می رس��د(، 577 طرح 
و پروژه در س��طح مل��ی و جزء 
پروژه های شاخص و 588 طرح، 
به ص��ورت اس��تانی خواهد بود. 
وی همچنین افتت��اح 117 پروژه 
را در حوزه کاری ش��هرداری ها 
توصیف کرد و بودجه هزینه شده 
در این پروژه ها را بالغ بر 327/6 

میلیارد تومان ارزیابی کرد.
معاون عمرانی استانداری اصفهان 
عمده این طرح ه��ا را در حوزه: 
و  مس��کن  کش��اورزی،  جه��اد 
شهرس��ازی، گاز، آب، صنای��ع و 
مع��ادن، برق، فن��ی و حرفه ای، 

مس��کن مهر، مدیری��ت عش��ایر، راه و ترابری، 
اداره ف��رودگاه ها، آب و فاضالب و... دانس��ت. 
 وی با اش��اره به طرح های مس��کن مهر استان و 
بهره برداری از 6500 واحد مسکونی در ماه های 
آتی، پیش بینی نمود: تا در این طرح ها، نزدیک 
به 2600 واحد مس��کونی مهر در شهرهای باالی 
25 هزار نفر، 13300 واحد در شهرهای زیر 25 
ه��زار نفر و 30 هزار واحد نیز در ش��هرک های 
جدی��د اقم��اری )در کن��ار فوالدش��هر و ش��هر 
مجلسی( ساخته ش��ود. وی همچنین فوالدشهر 
با 30 هزار واحد مسکن مهر، کاشان و گلپایگان 
ب��ا 3500 واحد، ش��هرضا ب��ا 1500 واحد را در 
 صدر جدول س��اخت مس��کن مهر ق��رار داد و 
خمین��ی ش��هر، نایی��ن و نج��ف آب��اد را نیز از 
کانون ه��ای مهم بع��دی از نظر تعداد مس��کن 
مهر قلمداد ک��رد. وی اختصاص 12 هزار واحد 
مسکونی مهر به جز فوالدشهر را به بافت شهری 
اصفهان س��بب ایجاد تحول مثبت در امر مسکن 

شهر اصفهان دانست.
صمص��ام ش��ریعت، از س��اخت 2 ه��زار واحد 
مس��کونی با ن��ام »مجموعه س��پهر« و در قالب 
آپارتمان ه��ای 75 و 150 متری، در داخل بافت 

فرسوده شهر خبر داد.
ــفر اول و نیمی  ــد از مصوبه های س 85 درص
ــت جمهوری  ــفر دوم رياس از مصوبه های س

اجرايی شده است
مع��اون عمران��ی اس��تانداری اصفه��ان اجرای 
مصوبه های س��فرهای ریاس��ت جمهوری را از 
عمده وظایف آن نه��اد توصیف کرد و به انجام 
85 درصد از مصوبه های س��فر اول یعنی افتتاح 
244 از 260 پروژه و نیز اجرایی شدن 165 طرح 
از 323 پروژه مصوب س��فر دوم اشاره کرد. وی 
پیشرفت طرح های سفر دوم را 51 درصد و در 
بخش مصوبات س��فر آخر ریاست جمهوری به 
اس��تان، تعداد پروژه ها را 188 پروژه دانست که 
تنها 30 درصد آن به بهره برداری رس��یده است 
و با افتتاح 7 پروژه، مابقی طرح ها پیش��رفت 39 

درصدی داشته است.
س��ید جمال الدین صمصام شریعت، طرح های 
آبرسانی را از مهمترین طرح های استان دانست 
و با تش��ریح این طرح ها، به طول 65 کیلومتری 
تونل آبرسانی فالت مرکزی اشاره کرد که ساالنه 
2 میلیارد مترمکعب آب به استان وارد می کند. 

وی ب��ا بی��ان پیش��رفت 90 درص��دی تون��ل 
خدنگستان و پیش��رفت 99 درصدی تونل سوم 
کوهرنگ، انجام پوش��ش گذاری این تونل ها را 
به ترتیب50  و 66 درصد ارزیابی نمود و افتتاح 
تونل ها را منوط به پوش��ش گذاری کل تونل ها 

پس از حفاری کامل دانست.
نیمی از پروژه قطار شهری )اصفهان – تهران( 
ــهر ساخته  ــرقی ش و 38 درصد كنار گذر ش

شده است
معاون عمرانی استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران 

عنوان نمود: قطار سریع السیر اصفهان – قم – تهران 
در بخش اصفهان 51 درصد پیش��رفت فیزیکی در 
س��ازه زیر بنایی داش��ته اس��ت و کنار گذر شرقی 
اصفهان از گردنه »الش��تر« تا ف��رودگاه 38 درصد 
از احداث خود را پش��ت سر گذاش��ته است. وی 
پیمانکار بخش اصفهان در پروژه قطار سریع السیر 
را، پیمان��کار اصفهان و مابقی ط��رح را در اختیار 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه دانست که 41 

درصد پیشرفت داشته است.
صمصام شریعت اعتبار این پروژه در بخش اصفهان 
را، 57 میلی��ارد توم��ان )در مرحله زیر س��اخت و 
ریل( ارزیابی نمود و اذعان داش��ت: 2 هزار میلیارد 
تومان برای قطعی ش��دن ط��رح و خرید ملزومات 
واگنی و س��ایر تجهیزات بودجه الزم است که در 
 حال حاضر با س��ه ش��یفت کاری در حال پیگیری 

است. 
وی در ادام��ه طول این پروژه در بخش اصفهان را، 
150 کیلومتر دانس��ت و کل طرح را دارای 295 پل 
کوچک و 123 پل بزرگ در مسیر اصفهان – تهران 
و در پروژه اس��تانی نیز مش��تمل بر 30 پل بزرگ و 
115 پل کوچک در مس��یر ریل گذاری در نقش��ه 

عمومی دانست.
سید جمال الدین صمصام شریعت، احداث گذر 
ش��رقی اصفهان از گردنه »الش��تر« تا فرودگاه به 
ط��ول 89/2 کیلومتر را دارای پیش��رفت خوبی 
قلمداد کرد و در خص��وص گذر غربی اصفهان 
به ط��ول 94/7 کیلومتر اعتبار ای��ن طرح را، 41 
میلیارد تومان در ش��روع آن )سال 83( توصیف 
ک��رده و آن را با 98 درصد پیش��رفت قابل بهره 

برداری دانست.
»مترو« نبايد برای مردم كابوس باشد!

معاون عمرانی اس��تانداری با بیان پیشرفت های 
ط��رح مترو، با گالیه از بزرگ نمایی مش��کالت 
و هوچیگ��ری توس��ط برخی افراد و رس��انه ها 
در م��ورد مت��رو اظه��ار داش��ت: مت��رو نبای��د 
 ب��رای م��ردم کاب��وس باش��د و ب��ه زودی ب��ا 
 بهره برداری از مترو مردم لذت آن را احس��اس 

می کنند. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر ش��فاف عمل ک��ردن در این 
بخ��ش خط ش��مال – جنوب مت��رو اصفهان به 
ط��ول 20/2 کیلومت��ر را، دارای 40/73 درص��د 
پیش��رفت تا پایان تیرماه دانس��ت که این تحول 
در کل پروژه پدید آمده است و باالی 30 درصد 
 نیز در ساخت 5 ایس��تگاه پیشرفت حاصل شده 

است.
صمصام ش��ریعت در گفتگو ب��ا خبرنگاران، 10 
 کیلومت��ر خ��ط ش��مال – جن��وب را در مرحله 
ریل گذاری عنوان کرده و از رایزنی در خصوص 
ایجاد کمی تغییرات در ایس��تگاه 33 پل خبر داد. 
وی در ادامه اعتب��ارات دولتی جاری برای طرح 
را 99 میلیارد تومان دانس��ت ک��ه 27 میلیارد آن 

هزینه شده است. 
وی در خص��وص خط ش��رق به غ��رب متروی 
اصفه��ان، آغ��از طرح را از بهمن 87 دانس��ت و 

از م��ردم و مطبوعات خواهش ک��رد با توجه به 
صداق��ت مس��ئوالن در خص��وص عب��ور طرح 
از می��دان ام��ام )ره( با درایت عم��ل کرده و به 
ماجراجوی��ی نپردازند، وی مس��یر خط ش��رق 
ب��ه غ��رب را از زینبیه به میدان ام��ام علی)ع( و 
س��پس در مس��یر شکرش��کن و خیابان سپه به 
سمت غرب، در ورود به میدان امام و گذر از آن 
ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: نظر مسئوالن 
یونس��کو بر بی اش��کال بودن عبور مترو از زیر 
میدان امام)ره( با رعایت ضوابط خاص اس��ت و 
با وجود 3 میلیارد هزینه برای احداث ایس��تگاه 
دروازه دول��ت و حیاتی بودن گذر مترو از مرکز 
 ش��هر، انحراف این طرح عقالنی و علمی به نظر 

نمی رسد.
مع��اون عمران��ی اس��تانداری اصفهان ب��ه مردم 
اطمین��ان داد: ب��ا تش��کیل کارگ��روه در میراث 
ش��ورای  در  ط��رح  تصوی��ب  و  فرهنگ��ی 
ترافی��ک کش��ور ای��ن ام��ر ب��دون ض��رر برای 
 می��راث تاریخی نق��ش جهان ص��ورت خواهد 

پذیرفت.
ــتاندار  ــروژه ناتمام از اس ــارد پ ــزار میلی 2 ه
ــت معاونت عمرانی استانداری  قبلی، روی دس

اصفهان مانده است.
معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان با اش��اره به 
اینک��ه 2 ه��زار میلیارد ط��رح و پروژه ناتمام از 
س��فرهای ریاست جمهوری تا طرح های بزرگ 
و کوچک دیگر به دلیل غیر عملیاتی بودن و عدم 
اهتمام الزم از استاندار قبلی  روی دست معاونت 
عمران اس��تانداری مانده، اضافه کرد: بسیاری از 
پروژه های سفرهای ریاست جمهوری در 9 ماه 
گذش��ته اجرایی شده است و 25 میلیارد از محل 
اعتبارهای ملی نیز برای مترو )اصفهان – بهارستان، 
اصفهان – فوالدشهر( و... اختصاص یافته است 
 که در حال انجام آزادسازی و هدف گذاری نهایی 

است. 
صمصام ش��ریعت یادآور شد: در بخش مدیریت 
بحران خشکسالی نیز 31 میلیارد تومان تخصیص 
یافته است و نیز 25 میلیارد تومان برای حوادث 
استانی که در مجموع: جذب 222 میلیارد تومان 
بودجه برای عملیاتی ش��دن طرح های س��اکن 

مانده، جذب شده است.
معاون عمرانی اس��تانداری، همچنین از احداث 
149 پروژه مدرس��ه س��ازی ب��ا 1130 کالس و 
زیربن��ای 1107 مترمربع، خبر داده که اس��تان را 
در کش��ور ممتاز و با رش��د 97 درصدی همراه 

می کند. 
وی ساخت 48 نمازخانه در مدارس و 28 مورد 
مق��اوم س��ازی را، زمینه آماده س��ازی 364 باب 
کالس، برای افتتاح و اس��تفاده در مهرماه جاری 
دانس��ت و تصریح کرد، با اس��تفاده از اعتبارات 
»تخریب و بازس��ازی« تع��داد 2121 از مجموع 
4925 باب کالس های استان، مورد بازسازی و 
مرمت واقع ش��ده است که 44 درصد کل آنها را 

شامل می شود.

در هفته دولت صورت گرفت

افتتاح 577 طــرح و پروژه ملـي 
و 588 پروژه استاني

جهان نما

قذافی با چادر و اسب به ايتالیا رفت
قذافی رهبر لیبی در سالگرد 
انعقاد پیمان دوستی با ایتالیا 
که خط مشی روابط دوکشور 
را پ��س از عصر اس��تعمار 
ترسیم می کند، وارد رم شد. 
به گ��زارش واح��د مرکزی 
 خب��ر، قذاف��ی با اس��تقبال 
فرانکو فراتینی وزیر خارجه 
ایتالی��ا وارد رم ش��د. روابط 
ایتالیا و لیبی پ��س از انعقاد 
پیمان سی اوت سال 2008رو 

به گسترش است. قذافی قرار است با سیلویو برلوسکنی نخست وزیر مالقات 
و از یک نمایشگاه عکس تاریخی روابط لیبی و ایتالیا دیدن کند. سرهنگ قذافی 
در این س��فر، اسب های اصیل بربر را همراه سواران آنها به ایتالیا آورده است. 
البته این اسب ها با یک هواپیمای ویژه به ایتالیا آورده شده اند. افزون بر این او 
چادر محل اقامتش را هم به رم آورد ه اس��ت که قرار اس��ت این چادر در باغ 
س��فارت لیبی در رم برپا شود. ایتالیا اکنون سومین کشور بزرگ سرمایه گذار 
اروپایی درشمال آفریقاست. پیمان دوستی دوکشور با هدف بهبود روابط و  به 
فراموشی سپردن دوران تلخ اشغال لیبی توسط ایتالیا از سال 1911تا زمان جنگ 
جهانی دوم منعقد ش��ده است. براساس توافقنامه رم، ایتالیا حدود پنج میلیارد 
دالر، برای دوران اشغال لیبی به آن کشور به عنوان غرامت پرداخت می کند و 
1700 کیلومتر بزرگراه در لیبی در قبال تالش لیبی برای جلوگیری از مهاجرت 
غیرقانونی از سواحل می سازد. لیبی نیز اقدام به سرمایه گذاری در ایتالیا می کند 

و قرار است از ایتالیا تسلیحات دفاعی خریداری کند.

 ترکیه دعوت از نخست وزير 
رژيم صهیونیستی را تکذيب کرد

مقام هاي وزارت امور خارجه ترکیه گزارش رس��انه های رژیم صهیونیستی 
درباره دعوت ترکیه از »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر این رژیم برای سفر به 
آنکارا را تکذیب کردند. به گزارش ایرنا، مسئوالن وزارت امور خارجه ترکیه 
گفتند: تا زمانی که تل آویو در مورد حمله نیروهای اس��رائیلی به کشتی های 
کمک رس��انی به غزه عذرخواهی نکرده و پرداخت غرامت را نپذیرفته باشد، 
س��فر مقام های اسرائیلی به ترکیه ممکن نخواهد بود. شبکه تلویزیونی »سی.
ان.ان.ترک« در گزارش��ی از تل آویو، به نقل از رس��انه های رژیم صهیونیستی 
گزارش داده بود که آنکارا از نتانیاهو برای س��فر به ترکیه دعوت کرده اس��ت. 
منابع وزارت امور خارجه ترکیه با تکذیب این خبر از پافش��اری ترکیه برای 
عذرخواهی و پرداخت غرامت از سوی رژیم صهونیستی خبر دادند. در تهاجم 
خونین نیروهای رژِیم صهیونیستی به کشتی های کمک رسانی به غزه، 9 تبعه 

ترکیه کشته و شماری زخمی شدند.

امريکا ارتش لبنان را تهديد کرد
وی��ژه  فرس��تاده   مع��اون 
رئیس جمهور امریکا تهدید 
کرد: اگ��ر ارتش لبن��ان در 
هرگونه درگیری مرزی، مقابل 
ارتش اسرائیل بایستد، ارتش 
اسرائیل تمام زیرساخت های 
ارت��ش لبنان را ه��دف قرار 
خواه��د داد. ب��ه گ��زارش 
فارس، روزنامه لبنانی »اللواء« 
به نق��ل از مناب��ع امریکایی 
نوش��ت: »فریدریک هوف« 
 که یکی از دو مش��اور مهم 
»جورج میچل«، فرستاده ویژه امریکا به خاورمیانه است؛ پس از درگیری های 
اخیر )س��وم آگوس��ت( بین ارتش لبنان و رژیم صهیونیستی در منطقه مرزی 
العدیس��ه در دیدار با »جان قهوه چی« فرمانده ارتش لبنان نقشه ارتش اسرائیل 
برای هر درگیری آتی علیه لبنان را فاش کرد. این روزنامه نوشت: معاون ویژه 
فرستاده امریکا در خاورمیانه به فرمانده ارتش ابالغ کرد که اسرائیل تصمیم دارد 
زیر بنای ارتش لبنان را هدف قرار دهد. منابع امریکایی تأکید کردند: »هوف« 
هشدار داده است در صورتی که ارتش لبنان در هر درگیری آتی مرزی به ارتش 
اسرائیل حمله کند ارتش اسرائیل همه پادگان ها و زیر ساخت های ارتش لبنان را 

ظرف چهار ساعت نابود می کند.
روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« به نقل از منابع امریکایی نوشت: در 
گزارش نیروهای حافظ صلح سازمان ملل درباره درگیری العدیسه درباره خطر 
احتمالی نزدیکی بین ارتش لبنان و حزب ا... هش��دار داده ش��ده است. در پی 
تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به مرزهای لبنان که با پاسخ قاطع ارتش مواجه 
شد، این اقدام ارتش لبنان خشم مقام هاي امریکا را برانگیخت و کنگره امریکا 
تصمیم گرفت. تا کمک 100 میلیون دالری به ارتش لبنان را متوقف کند. در 
این درگیری 2نظامی و یک غیرنظامی و یک روزنامه نگار لبنانی شهید شدند و 
یکی از افسران ارشد ارتش رژیم صهیونیستی کشته و چند نظامی دیگر این رژیم 

نیز زخمی شد.
آمریکا طی چند سال گذشته با کمک های چند صد میلیون دالری به ارتش لبنان، 
امیدوار بود که با افزایش قدرت ارتش لبنان، جنبش حزب ا... لبنان به حاشیه رانده 
شود. سیدحسن نصراله دبیرکل حزب ا... لبنان در سخنان اخیر خود بر تجهیز 
ارتش لبنان از س��وی ایران و کشورهای عربی تأکید کرد و گفت: اتفاق های 
»العدیسه« نشان داد  امریکایی ها از طریق سالحی که به این کشور می دهند، قصد 
دارند، از آنها در درگیری های داخلی میان لبنانی ها استفاده شود، نه اینکه آنها را 

در مبارزه با رژیم صهیونیستی به کار گیرند.

اوباما: 
نگران شايعه ها در مورد مسلمان 

يا مسیحی بودنم  نیستم
رئیس جمهور امریکا تصریح کرد: نگران نظر س��نجی اخیر که نشان داد به 
طور تقریب از هر پنج امریکایی یک نفر معتقد است که وی مسلمان است 
نمی باش��د. به گزارش ایس��نا، بارا ک اوباما، رئیس جمهور امریکا در گفتگو 
با ش��بکه  ان.بی.سی در مورد مسیحی بودنش گفت:  حقیقت،  حقیقت است. 
اوباما شبکه ای از اطالعات نادرست در دوران رسانه ای جدید را عامل بروز 
این س��وء تفاهم ها در مورد اعتقادهای مذهبی اش معرف��ی کرد. به گزارش 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس ، در نظر سنجی که اوایل ماه جاری توسط مرکز 
تحقیقاتی پیو منتش��ر ش��د. 18 درصد از مردم امریکا معتقدند که اوباما یک 
مسلمان است. این آمار باالتر از 11 درصد مارس 2009 بوده است. فقط 34 
درصد اعالم کردند که اوباما یک مس��یحی است و  این آمار در سال گذشته 
48 درصد بود. رئیس جمهور امریکا در این گفتگو خاطرنشان کرد:  در مورد 
شایعه هایی که در محافل مختلف منتشر می شود نگران نیستم. اگر بخواهم 
همه وقت خود را به بررسی این شایعه ها صرف کنم، به طور طبیعی وقت 
زیادی نخواهم داش��ت. اوباما در پاسخ به س��ئوالی در مورد این اتهام که در 
امریکا به دنیا نیامده خاطر نشان کرد: نمی توانم همیشه مدرک به دنیا آمدن در 

امریکا را به پیشانی ام بزنم.

 ادامه از صفحه اول
به سوی محل های برگزاری نماز جمعه، حضوری حماسی و عاشورایی داشته باشند 
و با قدوم با صالبت خویش انزجار و خش��م خود را علیه اس��تکبار جهانی، امریکا، 
انگلیس و اس��رائیل غارتگر ب��ه نمایش گذارده و ضمن حمایت از مردم مس��لمان و 
ستمدیده فلسطین موجب قوت قلب مبارزان فلسطینی در ادامه راه مقدسشان باشند.

مسیرهای هشت گانه راهپیمایی روز جهانی قدس شهر اصفهان:
مسیر شماره يك: مسجد مصلی – میدان قدس- خیایان هاتف – میدان امام علی)ع( 

– چهار راه شکرکن – خیابان حافظ – میدان امام )ره(
مسیر شماره2: مسجد آیت ا... خادمی – میدان شهدا – خیابان چهارباغ پایین – میدان 

امام حسین)ع( – خیابان سپاه – میدان امام)ره(
مسیر شماره3: مسجد اهلل - میدان احمدآباد – خیابان احمدآباد – چهار راه شکر شکن 

– خیابان حافظ – میدان امام)ره(
 مس��یر ش��ماره4: مس��جد نور باران – چهار راه نور باران – خیابان شریف واقفی – 

چهار راه نقاشی – چهار راه شکرشکن – خیابان حافظ – میدان امام)ره(
مس��یر شماره5: مسجد حجت اکبر – خیابان ش��یخ صدوق – پل فردوسی – خیابان 
فردوس��ی – مسجداالقصی – میدان فلسطین – خیابان اس��تانداری – خیابان سپاه – 

میدان امام)ره(
مس��یر شماره6: مس��جد الهادی)ع( – میدان انقالب – چهارباغ عباسی – میدان امام 

حسین)ع( – خیابان سپاه – میدان امام)ره(
مس��یر شماره7: مسجد گورتان – مس��جد بهارانچی – خیابان آتشگاه – میدان جهاد 
– خیابان صارمیه – خیابان طالقانی – میدان امام حس��ین)ع( – خیابان س��پاه – میدان 

امام)ره(
مسیر شماره8: مسجد موسی بن جعفر)ع( – خیابان حکیم نظامی – خیابان نظرشرقی 
–چهار راه نظر- چهارباغ باال- س��ی سه پل- میدان انقالب- چهارباغ عباسی- میدان 

امام حسین- خیابان سپاه- میدان امام)ره(
وعده ما: جمعه دوازدهم ش��هریورماه هشتاد و نه مصادف با بیست و سوم ماه مبارک 

رمضان ساعت 10:30 صبح، از مسیرهای هشت گانه به سمت میدان امام اصفهان 

 مدیر کل س��ازمان تولید اس��کناس و 
مس��کوک گفت: نزدیک به هش��ت ماه 
زم��ان می برد ت��ا اس��کناس 10 هزار 
تومان��ی ب��ه دس��ت اکثر مردم برس��د. 
مجید صنیعی، مدیر کل س��ازمان تولید 
اس��کناس و مس��کوک در خص��وص 
علت کمب��ود اس��کناس های 10 هزار 
تومان��ی در کش��ور و در ش��بکه بانکی 
ب��ا بیان این که  رایج ش��دن اس��کناس 
جدی��د زمان بر اس��ت، اظهار داش��ت: 
باید اس��کناس های 10 ه��زار تومانی 
ب��ه می��زان کافی چاپ ش��ود ت��ا مردم 
 بتوانند از آن در تبادالت خود اس��تفاده 
کنند. وی افزود: نزدیک به هش��ت ماه 
زمان می برد تا این اس��کناس به دست 

اکثر مردم برس��د. صنیعی در ادامه انتشار محدود 
اسکناس 10 هزار تومانی را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: مردم تا چندین ماه یک اسکناس جدید 

را پی��ش خود نگه می دارند و از خرج کردن آن 
امتناع می کنند. مدیر کل سازمان تولید اسکناس 
و مس��کوک اظهار داشت: بانک مرکزی همچنان 
به تولید اس��کناس 10 هزار تومانی می پردازد تا 

این اسکناس به میزان کافی برای انجام 
مب��ادالت روزمره در دس��ت مردم قرار 

گیرد.
به گفت��ه وی؛ در ازای ورود یک قطعه 
اس��کناس 10 هزار تومان��ی، 10 قطعه 
اس��کناس یک هزار تومان��ی از جرگه 
پولی کش��ور خارج می ش��ود. صنیعی 
ب��ه تولید ش��ش ت��ا 10 میلی��ون قطعه 
اس��کناس 10 ه��زار تومان��ی در هفته 
اش��اره کرد و گف��ت: ماهانه 30 میلیون 
 قطعه اسکناس 10 هزار تومانی به چاپ 

می رسد. 
وی همچنی��ن در خص��وص زمان قرار 
گرفتن اس��کناس های 10 هزار تومانی 
در خودپردازها نیز گفت: این اسکناس 
باید حدود یک س��ال تولید شود تا قابلیت قرار 
 گرفت��ن در 30 درص��د از خودپردازه��ا را پیدا 

کند.

خروج اسکناس هاي يک هزار توماني از چرخه پولي کشور
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 به مناسبت شهادت حضرت علي )ع( 

بسم ا... الرحمن الرحیماو معني عشق است و عشق يعني همه چيز...
اللهّم اْفتَْح لی فیِه أبواَب الِجناِن واْغلِْق َعنّی فیِه أبواَب النّیراِن َوَوّفْقنی 

فیِه لِتاِلَوِة القرآِن يا ُمنَّزِل الّسکینِة فی ُقلوِب المؤِمنین.
خدایا بگش��ا برایم در آن درهای بهشت و ببند برایم درهای آتش دوزخ 
 را و توفیق��م ده در آن ب��رای تالوت ق��رآن ای نازل کنن��ده آرامش در 

دل های مؤمنان.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)9 شهريور 1389(

تاريخ: سه شنبه 9 شهریور         رمضان المبارک: 20  
اذان صبح: 13 : 05           طلوع خورشید: 06:37 

اذان ظهر: 13:04                    غروب خورشید: 19:30 
اذان مغرب: 19:47           نیمه شب شرعی: 00:22 

دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان

بزرگمرد راه دين...صحنه خاك و خون...سفیر عشق در بستر، به جاي رسول خدا...

وصیت امیرمؤمنان علی )ع(
بسم ا... الرحمن الرحیم

ای��ن وصیت نامه علی ابن ابیطالب اس��ت. گواهی می دهد که: معبودی جز 
خدای بی ش��ریک نیست و محمد، بنده و پیامبر اوست که وی را با هدایت 
و آیین دین حق فرستاد که بر همه دین ها چیرگی دهد، اگرچه مشرکان آن 
را ناخوش دارند. نماز، عبادت، زندگی و مرگ من برای خدای بی ش��ریک 
و پروردگار جهانیان اس��ت. چنین مأمور شده ام و من از مسلمانانم. شما دو 
تن )حس��ن و حسین( را به تقوای الهی سفارش می کنم. در جستجوی دنیا 
نباش��ید اگر چه دنیا در جستجوی شما باشد و بر چیزی از دنیا که از دست 
شما می رود دریغ مخورید. جز حق مگویید و برای پاداش آخرت کار کنید. 
دشمن ستمگر و یاور مظلوم و ستمدیده باشید. شما دو تن و همه فرزندان و 
خانواده ام و هرکس را که این وصیت نامه من به دست او می رسد، به تقوای 
 الهی و رعایت نظم در کارها و اصالح میان خودتان سفارش می کنم. زیرا از 

رس��ول خدا )ص( شنیدم که می فرمود: اصالح میان مردم برتر از تمام نماز 
و روزه ها است و دشمنی مکنید که باعث زوال دین است و نیرویی نیست 
مگر به اس��تعانت خدا. به خویشاوندان خود بنگرید. پس با آنها رفت و آمد 
کنید، که خداوند محاس��به را بر شما سبک می کند. خدا را، در مورد یتیمان 

رعایت کنید. 
 گرس��نه ش��ان نگه ندارید تا در محضر ش��ما در خ��واری نیفتن��د. زیرا از 
رس��ول خدا )ص( شنیدم که می فرمود: هرکس یتیمی را سرپرستی کند تا 
بی نیاز ش��ود، خداوند بهشت را برای او واجب می گرداند و اگر کسی مال 
یتیمی را بخورد جهنم را بر او واجب می کند. خدا را خدا را، در مورد قرآن 
منظور دارید تا مبادا دیگران در عمل بدان از شما پیشی گیرند خدا را در مورد 
همسایگانتان پیش نطر آورید که سفارش شدگان پیامبرتان هستند. خدا را خدا 
را خدا را درباره خانه پروردگارتان منظور دارید. پس تا زمانی که باقی هستید 
نباید از وجود شما خالی باشد که اگر متروک شود نتوانید همتایی برای آن قرار 
دهید و کوچک ترین چیز برای کسی که از آن بازگردد. آمرزش تمام گناهانی 
است که پیش از آن مرتکب شده بود. خدا را خدا را درباره نماز رعایت کنید 
که آن بهترین کردارها و ستون دین شماست. خدا را خدا را درباره زکات پیش 
چشم آورید که آن، خشم پروردگارتان را فرو می نشاند. خدا را خدا را درباره 
جهاد در راه خدا با مال ها و جان هایتان منظور دارید. جز این نیست که دو تن 
در راه خدا جهاد می کنند، پیشوای هدایت کننده و کسی که مطیع او و پیرو 
هدایت اوست. خدا را خدا را درباره ذریه پیامبرتان رعایت کنید و مبادا پیش 
روی شما به آنان ستم کنند. خدا را خدا را در مورد یاران پیامبرتان )ص( منظور 
دارید، کس��انی که بدعتی از آنان سر نزده و بدعتگذاری را پناه نداده اند. زیرا 
رسول خدا به آنان سفارش کرده و بدعتگذاران آنان و پناه دهندگان به آنان را، 
لعنت فرموده است. خدا را خدا را در مورد مستمندان و مسکینان پیش چشم 
آورید. پس آنان را در زندگی خود سهیم کنید. سپس فرمود: نماز. نماز. در راه 
خدا از سرزنش سرزنشگران بیم مدارید خداوند شما را از شر کسانی که بر 
ضد شمایند کفایت کند. با مردم به نیکویی سخن بگویید چنان که خداوند شما 
را بدان دستور فرموده است و امر به معروف و نهی از منکر را کنار مگذارید که 
در این صورت خداوند بد شما را بر شما حاکم کند. آن گاه دعا می کنید ولی 
به استجابت نمی رسد. بر شما باد دوستی و بخشندگی و از جدایی و دشمنی 
و پراکندگی بر حذر باشید. در کار نیک و پرهیزگاری.یار همدیگر باشید و بر 
گناه و ستم همدلی مکنید. پروای خدا پیشه کنید که خدا سخت مجازات است. 
خداوند دودمان شما را حفظ کند و پیغمبر را در میان شما بر جای دارد و شما 
را به خدا می سپارم که بهترین نگهدارنده است و سالم و رحمت و برکات 

الهی را بر شما می خوانم.

 دش��من پس از س��ال ها اذیت و آزار تصمیم 
ب��ه قتل گرفته بود و رس��ول خدا از ط��رف پروردگار 
مأمور بود تا ش��بانه مکه را به قصد مدینه ترک گوید. 
محمد )ص( این تصمیم پنهاني را با علي )ع( در میان 
گذاشت و از او خواس��ت که شب هنگام در بسترش 
به جاي او به خواب رود تا به این وس��یله دش��منان و 
فتنه گران از رفتن پیامبر خدا آگاه نشوند. محمد )ص( 
شبانه و دور از چش��م کینه توزان قریش مکه را ترک 
گفت و علي )ع( عاش��قانه در بس��تر او خفت، عشق 
خ��ود را هدیه به پیامبر و جان��ش را در راه اطاعت و 

بندگي او فروخت...
س��فیر عش��ق در بس��تر رس��ول خدا آرمید؛ در حالی 
 ک��ه روانداز آن حضرت را به روی خود کش��یده بود. 
ش��ب هنگام آنان ک��ه تصمیم به کش��تن پیامبر )ص( 
داش��تند، به خانه حضرت وارد شده و او را از هر سو 
محاصره کردن��د. آنان در انتظار طل��وع فجر بودند تا 
در روز روش��ن و در مقابل چشمان بنی هاشم، رسول 
خدا را به قتل برس��انند تا خونش به هدر رود و کسی 
هم نتواند آن را مطالبه کند. با چنین فداکاری از سوی 
امیرمؤمنان، جان پیامبر )ص( محفوظ ماند و سبب شد 
تا وی زنده بماند و رسالت خویش را ابالغ کند که اگر 
فداکاری بزرگم��رد روزگار، علی )ع( نبود، هرگز این 

رسالت انجام نمی شد.
با حمله دش��من، ناگهان امیرمؤمنان از جای برخاست 
و در مقابلش��ان موضع گرفت. آنان وقتی که دریافتند 

امیرمؤمنان به جای پیامبر )ص( خوابیده، از خانه بیرون 
رفتند و از اینکه تمام تالش هایشان نقش بر آب شده 
بود، به شدت عصبانی بودند. در این از خودگذشتگي 
هیچ یک از مسلمانان با امیرمؤمنان شریک نبود و اینجا 
بود که خدای س��بحان در ش��أن و منزلت آن حضرت 
این آیه را نازل کرد: کسي که بفروشد جانش را در راه 

رضاي خدا، خداوند بر او مهربان است.
در روای��ت اس��ت: هنگامی که مش��رکان قریش خانه 
پیامبر )ص( را به محاصره درآورده بودند، خداوند به 
جبرئیل و میکائیل وحی کرد که من بین ش��ما برادری 
برقرار کردم و عمر یکی از ش��ما را از دیگری درازتر 
قرار دادم پس کدام یک از ش��ما دو نفر حاضر اس��ت 
که زندگی خود را به دیگری نثار کند؟ هر دو فرش��ته 
زندگی را بر مرگ ترجیح دادند و اینجا بود که خداوند 
ب��ه آنها وحي کرد که چرا همانن��د علی بن ابی طالب 
نیستید؟ من بین او و محمد )ص( برادری برقرار کردم 
و هم اکنون او در بس��تر محمد )ص( خوابیده، جانش 
را فدای او کرده اس��ت و زندگ��ی او را بر خود مقدم 
داش��ته است، پس به س��وی زمین بروید و علی را از 
ش��ر دش��منان حفظ کنید. آن دو فرشته به سوی زمین 
 آمدند و جبرئیل در باالی سر و میکائیل در طرف پای 
علی )ع( نشس��ت و س��ایر فرش��تگان فریاد می زدند: 
خوشا به حال تو ای فرزند ابوطالب، چه کسی همانند 
توس��ت در حالی که خداوند به تو در برابر فرش��تگان 

فخر و مباهات می کند؟!

 دو مبارز سخت مشغول پیکار بودند. هر دو غرق 
در خاک و خون، هر دو یل، هر دو دالور. یکی از جبهه 
کفر، یکی از جبهه اس��الم. هر دو شمش��یر می زدند نام 
یکی علی بن ابیطالب)ع( و نام دیگری عبدود. س��پاه در 
ت��ب و تاب، در هراس در تردید پی��روزی. هر دو مبارز 
رجز خوان یکی مي گفت: منم یل س��پاه ابوس��فیان منم 
که پش��ت تو را بر خاک می رس��انم و پی��روز این پیکار 
می شوم. دیگری می گفت: منم یاور محمد رسول خدا. 
به یاری حق و به نام او شمشیر می زنم بدان که من حقم 

و حق مرا یاری می کند.
و در یک آن علی)ع( زمینش زد و بر سینه ستبرش جای 
گرفت. شمشیر از نیام برکشید و به نام حق و برای قربت 
او قصد ذبح آن ملعون کرد. اما عمرو بن عبدود از خشم 
آب دهان��ش را بر صورت حض��رت انداخت. علی)ع( 
لحظ��ه ای تأمل کرد ناگهان برخاس��ت و دوباره حریف 

را به رزم دعوت کرد. 
عب��دود حیران که چ��را علی)ع( این چنین ک��رد. پیکار 
دوباره آغاز شد و باز هم علی برنده این کارزار سهمناک 
ب��ود. عبدود پرس��ید چرا بار اول مرا نکش��تی؟ علی)ع( 
خندید به آسمان نظری افکند فریاد برآمد اگر بار اول تو 
را می کش��تم از کینه و خش��م نفس بود و نه از سر حب 
خدا. آن زم��ان خون تو را می ریزم ک��ه تمام نیتم برای 
حق باش��د نه از س��ر کینه عمل تو. و علی)ع( به نام حق 
 و ب��رای او و به یاد او پیکار کرد و شمش��یر زد و قربانی 

گرفت!

 خس��ته و تش��نه از یک روز سخت در حال گذر 
از کوچ��ه ای بود که زنی را مش��ک آب ب��ر دوش دید. 
 زن بار خ��ود را به زحمت به دوش می کش��ید و حمل 

می کرد...
عل��ی )ع( مش��ک آب را از زن گرف��ت و آن را تا خانه 
زن برای��ش رس��اند. حض��رت در بی��ن راه همانط��ور 
ک��ه از زن در رابط��ه ب��ا زندگي و س��ختي ه��اي آن و 
 ق��درت ایمان در ش��کل گیري صبر ب��راي مواجه با این 
س��ختي ها س��خن مي گفت متوجه ش��د که زن همسر 
یکی از ش��هدایی اس��ت که در رکاب ایش��ان جنگیده و 
شهید شده است و از زمان شهادت وی همسر او مجبور 
 اس��ت به تنهایی و با فقر و تنگ دس��تی زندگی خود را 

بگذراند. 
عل��ی )ع( بدون معرفی خود ب��ه آن زن به محل خالفت 
برگشت و اندکی آذوقه برای او و بچه های یتیمش جدا 
ک��رد بعد آذوق��ه را به خانه زن برد و ب��ه کمک او برای 

فرزندانش نان پخت. 
 حض��رت از اینک��ه ت��ا آن زم��ان از وج��ود آن خانواده 
 ب��ا خب��ر نب��وده و مش��کالت آنه��ا را نمی دانس��ته اند 
 بس��یار ناراح��ت بودن��د ب��ه ان��دازه ای ک��ه هن��گام 
 پخ����ت ن����ان، آن گ����اه که ش��عله های آت��ش باال 
م��ی گرفت ص��ورت خود را ب��ه آتش نزدیک س��اخته 
 و ب��ه خ��ود م��ی گفتن��د: این آت��ش را بچ��ش، جزای 
کس��ی که از یتیمان و بیوه زنان غفلت نماید، همین آتش 

است. 

جامعه

  سپیده نصر اصفهاني
آرام بیدار می شود و به استقبال خدا می رود...

زمین به زير قدم هايش سر خم می كند و آسمان از 
خجالت مصیبتی كه در راه است.....

ــد و اين داغ جاودان  ــاز هم تاريخ تکرار خواهد ش ب
زمان بر دل ها سنگینی خواهد كرد!

ــمان از حجم  ــت و آس ــروز زمین عزادار علی اس ام
غريب نبودن او سیاه میپوشد.... امروز كائنات به صدا 
در می آيد و از بار غمی كه او به دوش كشید فرياد 
میزند... امروز چه در راه است؟ كدام موالی عشق و 
عدالتی آسمان را به يمن وجودش رستگار و زمین را 
ــد؟  در نهايت غم رفتنش به چار میخ روزگار میکش
ــک های خود به  ــم ها می گريند و با اش امروز چش
ــه بزرگمرد  ــر می گردند... روزی ك ــا قبل ب قرن ه
روزگار برسجده حق، كالم عشق را تعريف كرد و با 
زمینی ها وداع گفت. همان روزی كه يتیمان قیامت 
نبود مواليشان را به سوگ نشستند و چه پر معناست 

كه لحظه به لحظه زمان يتیم علی است!

خنده از لب ها رخت بر می بندد،  صدا در گلو خفه 
ــق  ــود و عش ــد، خون در رگها منجمد می ش می مان
ــر محراب عبادت  ــتد آنجا كه برس از نفس می ايس

مظلومانه كمر خم می كند و...
كجای زمان عظمتی به وسعت علی می توان يافت؟ 
ــوی زمان در غم  عظمتی كه دل ها را حتی در آن س

از دست دادنش به سوگ وادارد؟
ــا می گويم كه خون ببارند... می گويم  امروز به دله
ــدون او بايد در  ــت قرن های ب ــاوان گذش ــه به ت ك
ــودش تاريخ را ورق  ــرت نب ــا ماند و با حس لحظه ه

زد...
خدايا امروز از زبان همه جان های خسته از تاريکی، 
به نیابت از همه كسانی كه علی را نديدند و شنیدن 
ــد، با همه وجودی  ــقش را به گوش جان خريدن عش
ــت وپا می زند فرياد بر  ــه در بی نهايت غم او دس ك

می آورم:
ــم  ــدا قس ــه خــ ــن بــ ــنــاختم م ــی ش ــه علــ  ب

خدا را.....

 حضرت امیر المؤمنین علی )ع ( فرزند ابوطالب، شیخ 
بنی هاش��م عموی پیغمبر اکرم )ص( بود که پیغمبر اکرم او را 
سرپرس��تی نموده و در خانه خود جای داده و بزرگ کرده بود. 
پس از بعثت نیز تا زنده بود از آن حضرت حمایت کرد و شر 

کف��ار عرب و خاصه قری��ش را از وی دفع نمود. 
علی)ع( بنا به نقل مش��هور، ده س��ال پیش از 
بعثت متولد ش��د و پس از ش��ش سال بر اثر 
قحطی ای که در مکه و حوالی آن روی داد بنا 

به درخواست پیغمبر اکرم)ص( از خانه پدر 
به خانه پسرعموی خود )پیغمبر اکرم( 

رفت. تحت سرپرستی و پرورش 
مستقیم آن حضرت درآمد. پس 

از چند سال پیغمبر اکرم)ص( 
به موهبت نبوت نایل شد و 
برای نخس��تین بار در غار 
حرا وحی آسمانی به وی 
رس��ید. وقتی که از غار 
رهسپار ش��هر و خانه 
خود ش��د و ماجرا را 
فرمود علی)ع( به آن 
حضرت ایمان آورد 
و باز در مجلسی که 
اکرم)ص(  پیغمبر 
خویش����اون�دان 
نزدی��ک خ��ود را 
جمع کرده و به دین 
خدا دع��وت نمود، 
فرمود: نخستین کسی 
از شما که دعوت مرا 
بپذیرد خلیفه و وزیر 
م��ن خواهد بود. تنها 
کس��ی ک��ه از جای 
خ��ود بلن��د ش��د و 
ایم��ان آورد علی)ع( 
اکرم  پیغمب��ر  بود و 
ایم��ان او را پذیرفت 
و وعده های خود را 
درباره اش امضا نمود. 
از این روی علی)ع( 
نخستین کسی است 
ک��ه به اس��الم ایمان 
آورد و نخس��تی���ن 
کسی است که هرگز 
غیر خ��دای یگانه را 
نپرستید. در مدینه نیز 
پیغمبر  از همراه��ان 

اکرم)ص( بود. 
در  حض��رت  آن 
هیچ زم��ان علی)ع( 
را کنار ن��زد و یگانه 
دخت��ر محبوبه خود 
فاطمه را به عقد آن 
و  درآورد  حضرت 
در موقع��ی که میان 

اصحاب خ��ود عق��د اخوت 

می بست او را برادر خود قرار داد. علی)ع( در تمام جنگ هایی 
که پیغمبر اکرم)ص( شرکت داشتند حاضر شد جز جنگ تبوک 
ک��ه آن حض��رت او را در مدینه به جای خود ق��رارداده بود و 
در هیچ جنگی پای به عقب نگذاش��ت، از هیچ حریفی روی 
نگردانی��د و در هیچ امری با پیغمبر اکرم)ص( مخالفت نکرد 
چنانکه آن حضرت فرمود: هرگز علی از حق و حق از علی 

جدا نمی شوند.
بعد از رحلت رسول اكرم

پس از رحلت رسول اکرم به علت شرایط خاصی که به 
وج��ود آمده بود، حضرت علی)ع( از صحنه اجتماع 
کناره گرفت و س��کوت اختیار ک��رد. نه در جهاد 
شرکت می کرد و نه در اجتماع به طور رسمی 
سخن می گفت. شمشیر در نیام کرد 
و به وظایف فردی و س��ازندگی 
اف��راد می پرداخت. علت این 
ب��ود که ام��ت اس��الم درباره 
امامت علی از همان روز مرگ 
پیامبر اختالف داشتند. گروهی 
 از اصحاب پیامبر شامل همه 
بن����ی هاش��م،  س��لمان 
فارسی، عمار یاسر، ابوذر، 
مق��داد، خزیم��ه بن ثابت 
ابو ایوب  )ذوالشهادتین(، 
انصاری، جابر ابن عبداله 
انصاری، ابوسعید خدری 
و زبیر معتقد بودند که 
علی »خلیفه رسول خدا« 
و »امام برحق« است. اما 
دیگران ب��ه مخالفت با 
وی پرداختند و سرانجام 
طی شورای »سقیفه بنی 
س��اعده«، ابوبک��ر ب��ه 
خالفت پس از پیامبر رسید. 
در طی خالفت ابوبکر و عمر 
و عثمان، امام علی)ع( همواره 
به آنها مش��ورت می داد، تا 
جایی که عم��ر بارها گفت 
اگر عل��ی نبود عمر هالک 
شده بود. در شورای شش 
نفره، امام علی)ع( حاضر 
نشد پیشنهاد عبدالرحمن 
اب��ن ع��وف را بپذیرد که 
گفت��ه بود به ش��رطی با 
علی بیع��ت می کند که 
بر اس��اس کت��اب خدا، 
سنت پیامبر و سنت 
دو خلیفه اول عمل 
کن��د و تأکید کرده 
بود که تنها بر اساس 
کتاب خدا و سنت 
پیامب��ر عم��ل می کند. 
فعالیت های امام در این 
دوران به طور خالصه 

اینگونه است:
 عبادت خدا 

 تفسیر قرآن و حل مسائل دینی و فتوای حکم حوادثی که در 
 طول 23سال زندگی پیامبر مشابه نداشت.  

 پاسخ به پرسش های دانشمندان ملل و شهرهای دیگر.  
 بیان حکم از رویدادهای نو ظهور زیادی که در اسالم سابقه 

نداشت.  
 حل مسائل، هنگامی که دستگاه خالفت در مسائل سیاسی و 

پاره ای از مشکالت با بن بست روبه رو می شد.  
 تربیت و پرورش گروهی که از ضمیر پاک و روح آماده، برای 

سیر و سلوک برخوردار هستند. 
 کار و کوش��ش ب��رای تأمین زندگی بس��یاری از بینوایان و 
درماندگان تا آنجا که با دست خویش باغ احداث می کرد، قنات 

استخراج می نمود و سپس آنها را در راه خدا وقف کرد.  
دوران خالفت امام علی)ع(

در تاریخ خالفت اسالمی هیچ خلیفه ای مانند علی)ع( با اکثریت 
قریب به اتفاق آرا برگزید نش��ده اس��ت. این تنها امام علی)ع( 
است که خالفت را از این راه به دست آورد و به عبارت بهتر، 
زمامداری از این راه به علی)ع( رسید. امام علی)ع( پس از کشته 
شدن عثمان خلیفه سوم توسط خیل مسلمانانی که به او هجوم 
آورده بودند، به خالفت برگزیده ش��د. محیط��ی که امام)ع( از 
حکومت  سیزده ساله عثمان به ارث برد محیط وفور نعمت و 
غنیمت  بود که از پیشرفت مسلمانان در کشورهای مختلف به 
دست آمده بود. وجود نعمت و وفور غنیمت مشکلی نبود که 
علی)ع( نتواند گره آن را باز کند؛ مشکل نحوه توزیع آن بود. زیرا 
از اواخر حکومت  خلیفه دوم و در طی دوره حکومت عثمان، 
سنت پیامبر)ص( و روش خلیفه نخست دگرگون شده بود و 
گروهی زورمند یا وابسته به خاندان خالفت غنیمت ها جنگی را 
به خود اختصاص داده بودند و در نتیجه اختالف طبقاتی شدید 
و نارضایتی عجیبی پدید آمده بود. تا سال بیستم غنیمت های و 
اموال را ذخیره نمی کردند، بلکه به سرعت آن را میان مسلمانان 
به طور مساوی تقسیم می کردند. اما خلیفه دوم دست  به تأسیس 
»بیت المال« زد و برای اشخاص، به حسب مراتب آنان، حقوق 

تعیین کرد و برای این کار دفتری اختصاص داد... 
وی مدعی بود که از این طریق می خواهد اش��راف را به اسالم 
جلب کند. ولی در آخرین س��ال از عمر خود می گفت که اگر 
زنده بماند همان طور که پیامبر اموال را به طور مساوی تقسیم 
می کرد او نیز به طور مساوی تقسیم خواهد کرد. این کار عمر، 
پایه اختالف طبقاتی در اس��الم شد و در دوران عثمان شکاف 
عمیق تر و اختالف شدیدتر گردید. علی)ع(، که وارث چنین 
محیطی بود و می خواست مردم را به روش و سنت پیامبر)ص( 
باز گرداند و امتیاز طبقاتی را از میان بردارد و غنیمت ها را مساوی 
تقسیم کند، در مسیر خود با مشکالتی رو به رو بود، زیرا تقسیم 
مساوی غنیمت ها منافع گروههایی را به خطر می انداخت. امام 
عل��ی)ع( در دوران خالفت خوی��ش بار دیگر بیت المال را به 
تساوی بین عموم مسلمانان تقسیم کرد و دست ثروتمندان را 
از دارالخالفه مسلمانان کوتاه کرد. پایتخت او ابتدا شهر مدینه 
بود. عده ای از یاران گذشته او و پیامبر مانند طلحه و زبیر توقع 
 حکوم��ت بصره و کوفه را از علی داش��تند ک��ه با مخالفت او 
روبه رو شدند. آن ها به تشویق مروان ابن حکم به همراه عایشه 
دختر ابوبکر )از همسران پیامبر( به مخالفت با وی پرداختند. این 
تحریک ها باعث رخداد نبرد بصره شد که چون عایشه بر شتری 
سرخ مو سوار بود جنگ جمل نام گرفت. امام علی)ع( در این 
جنگ پیروز شد و مرکز خالفت خود را از مدینه به کوفه تغییر 
داد. پس از آن با مهمترین دعوی دار خالفت یعنی معاویه پسر 
ابوسفیان که از طایفه بنی امیه بود و با او دشمنی داشت و برای 
خود در س��وریه حکومتی پرقدرت برپا کرده بود، به مخالفت 

پرداخت. معاویه کشته شدن عثمان را بهانه قرار داده و از علی 
خواست که قاتالن عثمان را به وی تحویل دهد. امام علی)ع( هم 
اعالم کرد قاتالن عثمان پیش وی نیستند و با خلیفه گری معاویه 
 مخالفت کرد. معاویه پیراهن خونین عثمان را بهانه شورش��ی 
بر علیه علی)ع( کرد و جنگ صفین را به راه انداخت. پس از 110 
روز جنگ سرانجام کار به داوری گذاشته شد و عمرو ابن عاص 
که از حکم س��وی معاویه بود با فریب ابوموسی اشعری اعالم 
کردند معاویه خلیفه مس��لمانان است. این امر موجب شورش 
گروهی از سپاهیان علی شد. این گروه خوارج نام گرفتند. امام 
عل��ی)ع( ابتدا آن ها را به صحبت فرا خواند، ولی پس از آنکه 
خوارج قاصدهاي او را کش��تند، به جنگ با آنان پرداخت و در 
جنگ نهروان آنها را تار و مار کرد؛ به گونه ای که جایگاه خود 

را به سیستان بردند.
امام علی)ع( در روز دوم بیعت )روز ش��نبه نوزدهم ذی الحجه 
الحرام س��ال 35 هجری(، بر باالی منبر رفت و در ضمن یک 
سخنرانی مبسوط چنین گفت: ...مردم! من شما را به راه روشن 
پیامبر وادار می س��ازم و اوامر خویش را در میان جامعه جاری 
می کن��م. به آنچه می گوی��م عمل کنید و از آنچه ب��از می دارم 
اجتناب ورزید. )س��پس از باالی منبر به سمت راست و چپ 
نگاه کرد( ای مردم! هرگاه من این گروه را که در دنیا فرو رفته اند 
و صاحبان آب، ملک، مرکب های رهوار، غالمان و کنیزان زیبا 
ش��ده اند از این فرو رفتگی باز دارم و به حقوق شرعی خویش 
آشنا سازم، بر من انتقاد نکنند و نگویند که فرزند ابوطالب ما را 
از حقوق خود محروم ساخت. آن کس که می اندیشد به سبب 
مصاحبت��ش با پیامبر)ص( بر دیگران برتری دارد باید بداند که 

مالک برتری چیز دیگر است. 
برتری از آن کسی است که ندای خدا و پیامبر را پاسخ بگوید 
و آیین اس��الم را بپذی��رد. در این صورت، همه اف��راد، از نظر 
حقوق، با دیگران برابر خواهند بود. ش��ما بندگان خدا هستید 
و مال، مال خداست و میان شما مساوی تقسیم می شود. کسی 
بر کسی برتری ندارد. فردا بیت المال میان شما تقسیم می شود 
و عرب و عجم در آن یکسان هستند. تاریخ صحیح و سخنان 
امام)ع( حاکی است که در بیعت مردم با آن حضرت کوچکترین 
اک��راه و اجباری در کار نبوده اس��ت و بیعت کنندگان با کمال 
رضایت، هرچند با انگیزه های گوناگون، دس��ت علی)ع( را به 
عنوان زمامدار اس��الم می فشردند. حتی طلحه و زبیر، که خود 
را همتای آن حضرت می دانس��تند، به امید بهره گیری از بیعت 
 یا از ترس مخالفت  با افکار عمومی، به همراه مهاجر و انصار با 
ام��ام)ع( بیعت کردند. آن حضرت در خالفت خود که به طور 
تقریبی چهار سال و نه ماه طول کشید، سیرت پیغمبر اکرم)ص( 
را داش��ت، به خالفت خود صورت نهض��ت و انقالب داده و 
به اصالحات پرداخ��ت. البته این اصالحات به ضرر برخی از 
س��ودجویان تمام می ش��د و از این رو ع��ده ای از صحابه که 
پیشاپیش آنها ام المؤمنین عایش��ه، طلح��ه، زبیر و معاویه بودند؛ 
خون خلیفه سوم را دستاویز قرار داده سر به مخالفت برداشت�ه و 
بنای شورش و آشوبگری گذاشتند. آن حضرت برای خوابانیدن 
فتنه، جنگی با ام المؤمنین عایشه، طلحه و زبیر در نزدیکی بصره، 
)جنگ جمل( جنگی دیگر با معاویه در مرز عراق و شام )جنگ 
صفین( که یکسال و نیم ادامه یافت و همچنین جنگی  با خوارج 
در نهروان )جنگ نهروان( را پشت سر گذاشت و به این ترتیب 
بیش��تر مس��اعی آن حضرت در ایام خالفت خود صرف رفع 
اختالف های داخلی ش��د و پ��س از مدتی صبح روز نوزدهم 
ماه رمضان س��ال چهلم هجری در مسجد کوفه در سر نماز به 
دست یکی از خوارج ضربتی خوردند و در شب بیست و یکم 

ماه شهید شدند. 
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شهرستان ها
نائین

نائین

اصفهان

اردل

مخاب��رات  ش��رکت  رئی��س 
همزمان  گفت:  نایین  شهرستان 
ب��ا هفت��ه دول��ت، 17پ��روژه 
مخابراتي به صورت همزمان با 
اعتباري بالغ بر 3 میلیارد و 180 
میلیون ریال در این شهرس��تان 

افتتاح شد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس از نایین، 
»مرتض��ي حقیقي« در مراس��م 
افتت��اح پروژه ه��اي مخابرات��ي 
شهرس��تان نایین، اظهار داش��ت: همزمان با هفته دولت، 17پروژه مخابراتي به 
ص��ورت همزمان با اعتباري بال��غ بر 3 میلیارد و 180 میلیون ریال در س��طح 

شهرستان نایین افتتاح شد و به بهره برداري رسید. 
وي ادامه داد: پروژه هاي افتتاح ش��ده، در هفته دولت، در قالب پروژه هاي دیتا، 
س��ایت WLL-GSM روستایي یا تلفن بي س��یم روستایي و BTS تلفن هاي 
همراه است. رئیس شرکت مخابرات شهرستان نایین، خاطرنشان کرد: همچنین 
از س��ال گذش��ته تاکنون، بیش از 15میلیارد ریال، در قالب 32 پروژه مخابراتي 

در سطح شهرستان نایین هزینه شده است. 
وي اف��زود: این پروژه ه��ا در قالب س��ایت WLL-GSM، دیتا، فیبرنوري و 
"BTS تلفن همراه در س��طح منطقه هاي ش��هري و روس��تایي شهرستان نایین 
ب��ه اجرا در آمده اس��ت. حقیقي تصریح کرد: همچنین بازس��ازي س��اختمان 
مخابراتي روس��تاي کدنوئیه، راه اندازي سیس��تم 118 و راه اندازي سومین دفتر 
خدمات��ي ارتباطي با همکاري بخش خصوصي، در ش��هر نایین از جمله دیگر 
فعالیت هاي انجام گرفته در س��ال گذشته بوده اس��ت. وي تأکید کرد: ضریب 
نفوذ تلفن همراه در کشور 72، در استان 65 و در سطح شهرستان نایین 70 و 
ضریب تلفن ثابت در کش��ور 34، در استان 45 و در سطح شهرستان نایین 47 
اس��ت که البته در این زمینه مشکالتي از قبیل تأمین برق داریم که امیدواریم با 

تالش و همکاري بیشتر مسئوالن امر بتوانیم این ضرایب را بهبود بخشیم.
رئیس ش��رکت مخابرات نایین افزود: در صورت نهایي شدن مصوبه هاي سفر 
س��وم در مورد بحث برق  رس��اني، مخابرات، جاده هاي جندق سمنان، انارک 

چوپانان و چوپانان به اردکان را زیر پوشش کامل تلفن همراه قرار مي دهیم. 
وي بیان داش��ت: در حال حاضر نیز پروژه هاي بس��یار خوبي در ارتباط با دیتا 
در حال برنامه ریزي است که امیدواریم با مساعدت و همکاري مسئوالن استان 
و شهرس��تان در س��ال آینده ش��اهد بهره برداري از طرح هاي مذکور در سطح 

شهرستان هاي نایین و خور و بیابانک باشیم.

 مدی��ر جه��اد کش��اورزي 
شهرس��تان نایی��ن گف��ت: 
ب��ا هفت��ه دولت،  همزمان 
60 رش��ته قنات، در سطح 
این شهرس��تان ب��ا اعتباري 
میلی��ارد   8/5 ب��ر  بال��غ 
بهره ب��رداري  ب��ه   ری��ال، 

رسید. 
به گ��زارش فارس از نایین، 
در  باقری��ان«  »احمدرض��ا 
مراسم افتتاح نمادین رشته 
قنات روس��تاي نیس��تانک 

نایین اظهار داش��ت: در شهرستان نایین، حدود 580 رشته قنات وجود دارد که هر 
س��اله با توجه به اعتبارهاي تخصیص یافته، بین 60 تا 70 رش��ته از این قنات ها، 

بازسازي مي شود. 
وي ادامه داد: در چند سال اخیر با پیگیري هاي فرماندار و نماینده مردم در مجلس، 
خوشبختانه اعتبار این بخش زیاد شده، تا بتوان کارهاي بیشتري را در رابطه با یک 
رشته قنات انجام داد که جاي تقدیر و تشکر دارد. مدیر جهاد کشاورزي شهرستان 
نایین خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل خشکسالي سال هاي اخیر، مرمت و بازسازي 
قنات ها بسیار مشکل تر شد که خوشبختانه در سال 88 موفق شدیم 60 رشته قنات 
را در سطح شهرستان نایین، با اعتباري بالغ بر 8/5 میلیارد ریال بازسازي کنیم. وي 
اضافه کرد: قنات نیس��تانک، یکي از این 60 رش��ته قنات است که با توجه به قرار 
گرفتن در ماه مبارک رمضان و محدودیت براي صحیح بودن روزه عزیزان، انتخاب 

و به صورت نمادین، به بهره برداري رسید. 
باقریان تصریح کرد: امسال در هفته دولت، 23 پروژه آب و خاک، با اعتباري افزون 
بر 4 میلیارد ریال به بهره برداري رس��ید که نقش به س��زایي در بخش کش��اورزي 
شهرستان داشته است. وي ادامه داد: مسیر پایاني قنات نیستانک نیز به دلیل وجود 
مش��کالت در انتقال آب، به طور کامل تغییر داده ش��د و در عمق یک تا هفت متر 
عملیات حفاري صورت گرفت و کانال صندوقي با عرض 120 سانتیمتر احداث و 

با درپوش هاي بتوني پوشانده شد. 
مدیر جهاد کشاورزي شهرستان نایین افزود: در مجموع در این پروژه 220 میلیون 
ریال هزینه شد که با وجود رقم ناچیز هزینه آن، کار بزرگي انجام گرفت و تأثیر بسیار 
خوبي در آبدهي قنات داشت. وي با ابراز قدرداني از تالش همکاران خود در جهاد 
کشاورزي نایین افزود: جهاد کشاورزي شهرستان نایین در بین تمام شهرستان هاي 
استان، رتبه نخست طرح تکریم ارباب رجوع را در سال 88 به خود اختصاص داد. 
باقریان ادامه داد: همچنین استان اصفهان ساالنه با تولید 131 هزار تن گوشت مرغ، 
رتبه نخست کشور را در تولید گوشت مرغ دارد و شهرستان نایین هم با تولید 14 
هزار و 200 تن گوش��ت مرغ در سال، رتبه دوم اس��تان را به خود اختصاص داده 

است.

نایب رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان،  صنایع دستي را یکي از زیرساخت هاي 
تحقق این شهر، به عنوان توریستي- فرهنگي در برنامه چشم انداز 1414 و برنامه هاي 

پنج ساله و باالدستي شهر اصفهان  عنوان کرد. 
به گزارش روابط عمومي ش��وراي اسالمي شهر اصفهان، »سید کریم داوودي« لزوم 
توجه به صنایع دستي را مورد تأکید قرار داد و وجود حدود بیش از یکصد رشته صنایع 
دستي و هنرمندان، متخصصان و استادکاران ماهر و زبردست این رشته و ده ها کارگر 
و مرکز تولید صنایع دستي در این شهر را گویاي اهمیت این صنعت بیان کرد و گفت: 
انتقال معاونت صنایع دستي سازمان میراث فرهنگي و گردشگري کشور، به اصفهان، 
حرکتي ارزنده و پرافتخار و آینده س��از براي مردم این شهر است. وي تالش هیأت 
دولت،  مسئوالن سازمان میراث فرهنگي و گردشگري و مدیریت استان، براي انتقال 
معاونت صنایع دستي این سازمان به اصفهان را قابل تقدیر دانست و افزود: شوراي 
اسالمي شهر اصفهان ضمن استقبال از این اقدام:   آمادگي خود را براي هر نوع همکاري 
با این معاونت در جهت ارتقاي جایگاه صنایع دس��تي اصفهان اعالم مي کند. نایب 
رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان با بیان اینکه تمامي ذوق، خالقیت و هنر اصفهاني 
در صنایع دستي نهفته است،  نهادینه کردن آموزش صنایع دستي و انتقال آن به نسل 
جدید، ایجاد رشته هاي تخصصي در دانشگاه هاي اصفهان، ایجاد مراکز نمایشگاهي 
براي هنرمندان به منظور ارائه محصوالت و تولیدهاي خود، کمک و مس��اعدت در 
برپایي نمایشگاه هاي صنایع دستي در کشورهاي مختلف جهان و توسعه بازار فروش 
تولید هنرمندان صنایع دس��تي را از معاونت صنایع دستي سازمان میراث فرهنگي و 

گردشگري  خواستار شد. 
وي در بخش دیگري از سخنان خود با انتقاد از احداث سرعت گیرهاي غیراستاندارد 
در بعضي از خیابان هاي شهر اصفهان گفت: به تازگي موانعي براي کاهش سرعت 
وسایل نقلیه در خیابان هاي اصلي این شهر احداث که باعث بروز مشکل هاي بسیاري 

براي مردم شده است.
داودي عدم برخورداري از استاندارد را مهمترین مشکل این سرعت گیرها عنوان کرد و 
افزود: مانع هاي سرعت گیر به ویژه در شریان هاي اصلي شهر باید براساس ضوابط و 
استاندارد رنگ آمیزي شده باشد و نشانه هاي هشداردهنده و چراغ چشمک زن در نزدیکي 
 این سرعت گیرها نصب شود تا راننده وسیله نقلیه قبل از رسیدن به آنها از وجود سرعت گیر

مطلع شود.

همزمان با هفته دولت، پنج 
طرح عمرانی و کش��اورزی 
ب��ه  اردل  شهرس��تان   در 

بهره برداری رسید. 
ب��ه  م��وج،  گ��زارش  ب��ه 
عموم��ی  رواب��ط  از  نق��ل 
اس��تانداری چهارمح��ال و 
بختی��اری، معاون سیاس��ی 
امنیتی اس��تاندار چهارمحال 
 و بختی��اری گف��ت: ب��رای 
ای��ن  از  ب��رداری   به��ره 
ط��رح ها، چه��ار میلیارد و 

354 میلیون ریال اعتبار هزینه ش��ده اس��ت. »مراد کاظم��ی« افزود: طرح های 
یادش��ده ش��امل: پزشکی قانونی، بازس��ازی ساختمان بانک کش��اورزی اردل، 
احداث ش��بکه بندهای توری کاوند درویشان، آب رسانی به دشت چهارموران 

آلیکوه و دشتک و بهره برداری از مزرعه پرورش مرغ گوشتی آلیکوه هستند.

 در مراس��مي همزمان با میالد مس��عود کریم اهل بیت حضرت امام حسن 
مجتبي)ع( مدیریت جدید آبفاي شهر اصفهان معرفي شد.

در این مراسم »حسین اثني عشري«، به عنوان مدیریت جدید آب و فاضالب شهر 
اصفهان معرفي ش��د. پیش از این »هاش��م امیني«، مدیرعامل فعلي ش��رکت آب و 

فاضالب استان اصفهان، به مدت بیش از سه سال این مسئولیت را بر عهده داشت.
مدیرعامل آبفاي اس��تان اصفهان در این مراسم با اشاره به سابقه شش ساله تشکیل 
مدیریت آب و فاضالب ش��هر اصفهان گفت: اکنون که سومین مدیر این مجموعه 
آغاز به کار مي کند، دوران گذار آب فاضالب شهر اصفهان سپري شده و این اداره 
با داشتن نیروي انساني متخصص و باتجربه، راه اندازي سامانه 122، تجهیز ناوگان 
پیشرفته حمل و نقل، بهره برداري از سامانه بایگاني الکترونیکي مشترکان و اجراي 
صده��ا طرح کوچک و ب��زرگ آب و فاضالب، نقش مهم و تأثیرگذار در س��طح 
کالنشهر اصفهان ایفا مي کند. هاشم امیني بر همکاري معاونت هاي مختلف ستادي 
با آب و فاضالب شهر اصفهان در اجراي طرح هایي همچون پیاده سازي نرم افزار 
 جامع مشترکان، سرعت بخش��یدن به وصول مطالبات، الکترونیکي کردن کارها و 
بهره گیري از نرم افزارها و فن آوري هاي جدید همچون GIS و تله متري اشاره کرد 
و گفت: با توجه به پیشرو بودن اصفهان در ارائه خدمات جمع آوري، دفع و تصفیه 
فاضالب در کشور، باید موضوع بازسازي شبکه هاي فرسوده فاضالب این کالنشهر 

در قالب کمیته ویژه اي پیگیري شود. 
وي همچنین بر حفظ ش��أن و کرامت نیروي انساني تأکید کرد و خواستار استفاده 
بهینه از تجربیات کارکنان ش��د. مدیر جدید آب و فاضالب ش��هر اصفهان نیز در 
این مراس��م از تکمیل خط انتق��ال فاضالب خیابان بالل و حذف ایس��تگاه پمپاژ 
فاضالب خیابان بزرگمهر، تکمیل خط انتقال فاضالب خیابان شریعتي، تکمیل طرح 
هاي میدان ش��هید علیخاني ملک شهر، س��رعت بخشیدن به اصالح انشعاب هاي 
فرسوده آب و فاضالب، تجهیز بیشتر ناوگان حمل و نقل، پیگیري مطالبات رفاهي 
کارکن��ان و بازس��ازي کامل بخش IT مناط��ق 1، 2، 4 و 5 آب و فاضالب ش��هر 
اصفهان به عنوان اولویت هاي کاري خود نام برد و گفت: با اصالح ساختار بخش 
انفورماتی��ک و IT آب و فاضالب منطقه3، در حال حاضر این منطقه مي تواند از 
طریق 6 تا 10 دفتر خدمات ارتباطي در س��طح شهر، به شهروندان خدمات رساني 
کند. حس��ین اثني عش��ري در عین حال خواستار همکاري معاونت هاي ستادي با 
 مدیران و کارکنان آب و فاضالب ش��هر اصفه��ان، در اجراي طرح هاي مورد نظر 

شد.

 مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان، از آغاز پروژه گاز رس��اني 
 ب��ه 8 روس��تا از توابع شهرس��تان هاي ش��اهین ش��هر، گلپایگان و خوانس��ار 

خبر داد. 
به گزارش موج از اصفهان، »مرتضي طغیاني«، با اعالم این خبر گفت: عملیات 
گاز رس��اني به 4 روس��تا از توابع شاهین ش��هر، 3 روس��تا از توابع گلپایگان، 
روس��تاي حاج بالغ از خوانسار، محدوده مورچه خورت و چاهسرخ به اضافه 
تعداد زیادي از صنایع موجود در محور اصفهان – کاش��ان - تهران آغاز ش��د. 
 وي اف��زود: این عملیات ش��امل بی��ش از 108 کیلومترخط��وط انتقال، تغذیه، 
ش��بکه گذاري فوالدي و پلي اتیلن و ساخت و نصب، بیش از 2 هزار انشعاب 

فوالدي و پلي اتیلن مي باشد. 
 ، TBS/CGS طغیان��ي ادامه داد: همچنین س��اخت و نصب 1 مورد ایس��تگاه
6 م��ورد ایس��تگاه TBS در ظرفیت هاي مختلف و 4 مورد ایس��تگاه حفاظت 
کاتدي از دیگر موارد این پروژه هستند. وي در پایان خاطرنشان کرد: طي یک 
عملیات وی ژه انشعاب گیري گرم، بدون قطع گاز در خطوط و شبکه مربوط به 
طرح جامع اصفهان بزرگ، طرح توسعه ذوب آهن و گاز رساني به روستاهاي 
نیاسر کاشان با همکاري منطقه 3 عملیات انتقال گاز )تهران(، منطقه 2 عملیات 
 انتق��ال گاز )اصفهان( و گاز اس��تان اصفهان، با موفقی��ت و ایمني کامل انجام 

پذیرفت.

رئیس شركت مخابرات نايین:
افتتاح  17 پروژه مخابراتي در نايین

 همزمان با هفته دولت؛
بهره برداري  از60 رشته قنات در نايین

نايب رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان:
انتقال معاونت صنايع دستي به اصفهان، 

حرکتي پر افتخار و ارزنده است

همزمان با هفته دولت
بهره برداري از پنج طرح عمراني و 

کشاورزي در شهرستان اردل

در  اصفهان
آغاز به کار مديريت جديد آب و فاضالب

در سطح استان اصفهان

 آغاز  عمليات گازرساني به 8 روستا

 استاندار اصفهان، از تصویب نهایي مصوبه 
آغاز طرح بزرگ آبرساني از فالت مرکزي ایران، به 
اصفهان )طرح بهش��ت آباد( در کمیسیون 33 خبر 

داد.
»علیرضا ذاکر اصفهاني« گفت: با تصویب این طرح 
هیچ مانعي براي کلنگ زني وجود ندارد و به زودي 
فروش اوراق مشارکت در این طرح آغاز مي شود. 
وي از عم��وم مردم و به خصوص صاحبان صنایع 
تقاضا کرد تا در کمک به پیشروي این پروژه ملي و 
حیاتي، از هیچ کوششي دریغ نکنند. استاندار اصفهان 
در ضمن خواس��تار قدري تأمل، براي رایزني هاي 
بین اس��تاني و ایجاد تدابیر الزم، براي شروع طرح 
بهشت آباد شد و بر لزوم استفاده بهینه از انفال تأکید 

کرد. ذاکر اصفهاني، همچنی��ن در این روز خبر از 
افتتاح 416 طرح مخابراتي استان اصفهان داد که این 
میزان طرح ها در مقایسه با 4 هزار طرح مخابراتي 

هفته دولت در کل کشور بي نظیر است.
وي تصری��ح ک��رد: افتت��اح این طرح ها، توس��ط 
سیس��تم ویدئوکنفرانس به وس��یله ارتباط با دکتر 
احمدي نژاد و وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات 
از محل س��اختمان مخابرات شهید قندي تهران و 
پیام ایش��ان، به م��ردم اصفهان ص��ورت پذیرفت، 
وي تصری��ح کرد: عم��ده این طرح ه��ا در زمینه 
تلفن س��یار و ثابت تلفن همراه و موبایل ش��هري، 
 مخابرات روس��تایي و سیس��تم ه��اي ICT بوده 

است.

  الدن سلطاني
امام��ي در گفتگ��وي اختصاصي ب��ا زاینده رود 
تصریح ک��رد: به عل��ت افزایش قیم��ت کاغذ، 
قیمت کتاب هاي درس��ي سال تحصیلي 89-90 
نس��بت به سال گذش��ته 5 تا 20 درصد افزایش 

یافته است.
وي درب��اره نح��وه توزی��ع کت��اب هاي 
مقطع ابتدایي گفت: تمام کتاب هاي این 
مقطع به جز کت��اب »بخوانیم« پایه پنجم 
ب��ه اصفهان رس��ید و در مناطق و نواحي 
توزیع شده و قرار است از 15 شهریورماه 

به مدارس ارسال شود.
امام��ي ضمن اش��اره به ای��ن مطلب که: 
قیمت کتاب ها در تاریخ 25 اردیبهش��ت 
ماه سال جاري مشخص شده خاطرنشان 
ک��رد: طبق قان��ون باید قیم��ت کتاب ها 
جه��ت اطالع از آن در دید دانش آموزان 

و اولیاء آنها قرار گیرد.
وي قیم��ت کتاب هاي پای��ه هاي اول تا 
پنجم ابتدایي را بدین ش��رح عنوان کرد: 
»پای��ه اول« 26 ه��زار ری��ال،  »پایه دوم« 

35 هزار ریال، »پایه س��وم« 47 هزار ریال،  »پایه 
چه��ارم« 41 هزار ری��ال و »پایه پنجم« 44 هزار 

ریال.
حسابدار مس��ئول کتاب هاي درس��ي اداره کل 
آم��وزش و پرورش درباره نحوه توزیع و قیمت 
کت��اب هاي مقط��ع پیش دانش��گاهي نیز افزود: 
کتاب ه��اي این مقطع به اصفهان رس��یده و در 
مناطق و نواحي توزیع ش��ده است که البته قرار 
اس��ت از 15 ش��هریور در اختیار م��دارس قرار 
گیرد. قیمت کتاب هاي رش��ته ه��اي: ریاضي، 
 تجرب��ي و انس��اني نی��ز ب��ه ترتی��ب: 45 هزار،

51 هزار و 52 هزار ریال مي باشد.

امامي ضمن اش��اره به توزیع کتاب هاي مقاطع 
راهنمایي و دبیرس��تان توس��ط کتابفروش��ي ها 
گف��ت: کتاب ه��اي این مقاطع توس��ط اتحادیه 
کتابفروش��ان از ش��رکت چاپ و نشر خریداري 
و بین کتابفروش��ان توزیع مي شود که البته این 
کتاب ها خریداري ش��ده و از هفتم شهریورماه 

از طریق کتابفروش��ي ها در اختیار دانش آموزان 
قرار مي گیرد.

وي قیمت کتاب هاي مقاطع راهنمایي و دبیرستان 
را نی��ز اینگونه عنوان ک��رد: »اول راهنمایي« 63 
ه��زار ری��ال، »دوم راهنمایي« 62 ه��زار ریال و 
»س��وم راهنمایي« 67 هزار ریال. همچنین، »اول 
دبیرستان« 56 هزار ریال، »دوم ریاضي« 75 هزار 
ریال، »دوم علوم تجرب��ي« 74 هزار ریال، »دوم 
علوم انساني« 79 هزار ریال، »سوم ریاضي« 83 
هزار ریال، » س��وم علوم تجربي« 67500 ریال و 

»سوم علوم انساني« 74500 ریال.
امام��ي، ضمن اش��اره به اینکه قیم��ت کتاب ها 

بدون منگنه محاسبه مي شود، افزود: کتابفروشان 
موظفن��د کتاب ه��ا را طبق قیم��ت مصوب، به 
فروش برس��انند و اضافه دریافت��ي به هیچوجه 
قاب��ل قبول نم��ي باش��د، از طرفي: اگ��ر دانش 
آموزان و اولیاءش��ان شکایتي داش��ته باشند مي 
توانند با ش��ماره تلفن هاي اتحادیه کتابفروشان 
یعن��ي: 6540490 و 6540495 ی��ا ب��ا 
ش��ماره تلفن: 2219602 تماس حاصل 
 نماین��د تا ب��ه ش��کایت آنها رس��یدگي 

شود.
وي درب��اره کتاب ه��اي فني و حرفه اي 
نیز تصریح کرد: 60 درصد این کتاب ها 
به اس��تان رس��یده، و منتظریم تا بقیه آنها 
از ش��رکت چاپ و نشر، ارسال و سپس 

توزیع گردد.
حس��ابدار مس��ئول کتاب هاي درس��ي 
درب��اره قیمت کت��اب هاي ش��اخه فني 
و حرف��ه اي گفت: قیم��ت این کتاب ها 
نیز در آینده مش��خص مي گ��ردد. اما با 
توجه به قیمت س��ال گذش��ته بخشنامه 
اي جه��ت اخذ مبل��غ 100 هزار ریال به 
صورت علي الحساب ارسال شد تا هنرستان ها، 
 پ��ول اضافه اي از اولیاء  دان��ش آموزان دریافت 

نکنند.
امامي همچنین به تغییرهاي کتاب هاي درس��ي 
برخ��ي پایه ها اش��اره ک��رد و افزود: فارس��ي 
بخوانی��م و بنویس��یم اول ت��ا پنج��م ابتدای��ي،  
فارس��ي اول راهنمایي،  تاریخ و جغرافیا، دین و 
زندگي و منطق تغییرهاي کلي داش��ته، از طرفي: 
جغرافیاي اس��تان براي پایه س��وم علوم انساني، 
تاریخ اس��الم 1،  اح��کام و همچنی��ن تعلیمات 
 ادیان الهي، مخصوص اقلی��ت ها جدیدالتألیف 

مي باشند.

  مهدی رفائی
در پای��ان نشس��ت مش��ترک 
نماین��دگان  و  بخش��داران 
اصفهان  اس��تان  دهیاری های 
در مح��ل مجموع��ه فرهنگی 
ماشین  دستگاه   173 شهروند، 
نی��از  م��ورد  ل��وازم  و  آالت 
با پیگیری  بخش روستایی که 
سوی  از  اصفهان  اس��تانداری 
دول��ت اختصاص یافته بود به 
اصفهان  اس��تان  دهیاری های 

واگذار شد.
ذاک��ر اصفهان��ی«،  »علیرض��ا 
استاندار اصفهان پس از پایان 
با  اس��تان  نشس��ت دهی��اران 
استارت زدن یک دستگاه بیل 
مکانیکی به طور رس��می این 

مراس��م را افتتاح و به همراه مس��ئوالن استان و 
دهیاران از مجموعه دس��تگاه ها و ماشین آالت 

دولت بازدید کرد.
این ماش��ین آالت ش��امل: 86 دس��تگاه نیس��ان 
کمپرس��ی جه��ت حمل زبال��ه و پس��ماندهای 
روس��تایی، 2 دس��تگاه کامیون��ت خ��اور 608 
کانتین��ردار برای ش��رکت تعاونی دهی��اران، 63 
دستگاه موتورس��یکلت هوندا 125، 24 دستگاه 
بی��ل مکانیکی و لودر و همچنین دس��تگاه های 
مورد نیاز فنی و نقشه برداری به تعداد 44دستگاه 

و نیز 50 دستگاه رایانه همراه می باشد.
افتتاح دهها پروژه روستايی و اهدای ماشین آالت 

و لوازم هديه دولت به روستايیان
علیرض��ا ذاک��ر اصفهانی در نشس��ت مش��ترک 
بخش��داران و نمایندگان دهی��اری ها، افتتاح 19 
ش��بکه آب و فاض��الب روس��تایی، 180 پروژه 
جهادکش��اورزی، پروژه های مربوط به عشایر و 
نیز افتت��اح 96 پروژه عمران��ی دهیاری ها را به 
همراه اهدای ماش��ین آالت »هدیه هفته دولت« 
به روس��تاییان خوان��ده و اظهار داش��ت: توجه 
دول��ت به عدالت مح��وری و محرومیت زدایی 
از روس��تاها در اصفهان به تحقق خاص رسیده 
است و به یمن سفرهای ریاست جمهوری غبار 
محرومیت از چهره روس��تاهای اس��تان اصفهان 
زدوده شده است. وی با اشاره به اختصاص 72 
میلیون تومان وام ایجاد اشتغال برای دهیاری ها، 

تقوی��ت این نهاد و رس��میت یافتن آن به عنوان 
کوچ��ک ترین نهاد حکومتی مس��تقر را س��بب 
ایجاد توان مضاعف دولت در روس��تاها قلمداد 

کرد.
اس��تاندار اصفهان مجموع دس��تگاه ها و ماشین 
آالت اهدایی دولت به دهیاری ها را از سال 84 
تاکنون 775 دستگاه عنوان نمود و چالش اصلی 
روستانش��ینان یعنی »آب« را در آینده نزدیک با 

تمهیدات انجام شده حل شدنی دانست.
ــال 88 برابر  ــتاها در س ــات دولت به روس خدم

مجموع 6 سال قبل بوده است!
همایش بخش��داران و دهیاران اس��تان و اهدای 
ماش��ین آالت ب��ه دهیاری ها میهم��ان ویژه ای 
داش��ت. عبداله��ی، مدی��ر کل دفت��ر همی��اری 
دهیاری ها در وزارت کشور که در رأس هیأتی 
جهت ش��رکت در این همایش به اصفهان آمده 
بود در س��خنانی اعالم ک��رد: اعتبارات دولتی از 
سال 82 تا 88 حدود 110 میلیارد تومان بوده که 
با یک جهش فقط در سال 88 نزدیک 70 میلیارد 
تومان بودجه دولتی به دهیاری ها تحویل ش��ده 
که آن بخش��ی از تعهد دولت اس��ت و رقم کل 
اختصاص به همراه بودجه ماشین آالت اهدایی 
رقمی برابر مجموع 6 سال قبل آن است که نشان 
از جدیت دولت در محرومیت زدایی از روس��تا 

دارد.
عبدالهی با ش��نیدن سخنان بخشداران و دهیاران 
استان و مش��کل های آنها، در خصوص اصالح 

قوانین، رعایت حدود روستاها 
و تعری��ف آن، حف��اری چاه، 
تعام��ل دهیاری ها با نهادهای 
مرج��ع و م��وارد دیگ��ر ب��ه 
مساعدت  قول  استان  دهیاران 

و همکاری داد.
افتتاح 220 كتابخانه روستايی 
ــازی  آزادس ــرح  ط  101 و 
ــور  ــتان، در كش ــتای اس روس

بی نظیر است
الدی��ن صمصام  س��ید جمال 
عمران��ی  مع��اون  ش��ریعت، 
اس��ت��ان��داری اصفه��ان در 
نشس��ت مش��ترک بخشداران 
و دهی��اران اس��تان اصفه��ان، 
اج��رای طرح های روس��تایی 
در استان اصفهان را در کشور 
بی نظی��ر توصیف کرد. وی، با اش��اره به افتتاح 
220 کتابخانه روس��تایی در فضاهای 120 متری 
با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
همچنی��ن 101 طرح آزادس��ازی اراضی، جهت 
فعالیت عمرانی به صورت مردمی و خودجوش 
را در زمره خالقیت های ش��اخص و کار جدی 
دهیاران قلمداد کرد. وی، پیش��نهاد ایجاد رشته 
مدیریت روستایی در دانش��گاه علمی کاربردی 
و تش��کیل کارگروه ه��ای تخصص��ی همیاری 
روستایی را، از طرح های قابل پیگیری دانست. 
معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان با شکایت از 
خصوصی س��ازی ورزشگاه های ساخت دولت 
در روس��تاها، گرفتن، هرگونه وج��ه برای امور 
ورزشی خانواده های روستایی را غیر قابل قبول 
و ناعادالنه توصیف کرد و خواس��تار توقف این 

اعمال شد.
صمص��ام ش��ریعت، مصوب ش��دن دهیاری ها 
ب��ه عنوان نه��اد اجرای��ی و نیز مصوب ش��دن 
اج��ازه س��فرهای خارجی، ب��رای فرمانداران را 
 از مس��ائل قابل پیگیری، در امور شهرس��تان ها 

دانست.
مع��اون عمرانی اس��تانداری در پایان با توجه به 
رشد جوامع روس��تایی، ایجاد سایت های جمع 
آوری زباله و پسماندها را نیاز اساسی هر روستا 
در ایج��اد پاکیزگ��ی و کمک به محیط زیس��ت 

توصیف کرد.  

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

استاندار اصفهان خبر داد:

تصويب آغاز طرح بزرگ آبرساني فالت مرکزي ايران )بهشت آباد(

حسابدار مسئول كتاب هاي درسي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان:

افزايش قيمت کتاب هاي درسي از 5 تا 20 درصد 

با  استارت استاندار اصفهان صورت گرفت:

واگذاري 173 دستگاه ماشين آالت اهدايي دولت 
به دهياري هاي استان اصفهان

اصفهان

اصفهان

ود
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زاي

س: 
عک

ود
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مدیر درآمد بازرگانی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان از ساماندهی 
تابلوی مغازه های این کالنشهر به صورت منطقه به منطقه خبر داد. 

ب��ه گزارش م��وج از اصفهان، »امیرحس��ین م��اه آورپ��ور« با بی��ان این مطلب 
اظه��ار داش��ت: در پ��ی س��اماندهی بص��ری، خیابان هش��ت بهش��ت در مورد 
تابلوه��ای س��ر در مغازه ه��ا ب��ه عن��وان اولی��ن خیاب��ان س��اماندهی خواه��د 
 ش��د و تاکن��ون 30 تابل��وی غی��ر مج��از در ای��ن مح��ور جم��ع آوری ش��ده 

است. 
وی ادام��ه داد: ای��ن اقدام را در تمام ش��هر به ویژه معابر تازه س��اخت از جمله 
خیابان ه��ای وحید و توحید گس��ترش خواهیم داد. ماه آورپور با اش��اره به این 
که ه��ر مغازه ای اجازه دارد حجم مش��خصی از تبلیغات را انج��ام دهد، افزود: 
اگ��ر مغازه ها بیش��تر از حج��م تعیین ش��ده در تابلوه��ا تبلیغات انج��ام دهند، 
 تابلوی غیر مجاز جمع آوری می ش��ود. البته نوع ش��کل تابلو نیز باید مش��خص 

شود. 
وی ادام��ه داد: با مجامع امور صنفی نیز جلس��ه و مذاک��ره هایی برگزار کرده ایم 
و دس��تورالعمل و آیی��ن نامه های الزم در خصوص س��اخت تابلو نیز به صنف 
تابلوس��ازان ابالغ شده، اما باز هم در این خصوص شاهد تخلفاتی هستیم. مدیر 
درآمد بازرگانی س��ازمان فرهنگی و تفریحی ش��هرداری اصفهان با ابراز تأسف 
از وضع موجود تابلوهای اداری و تجاری س��طح ش��هر گفت: با وجود این  که 
قوانین و ضوابط زیادی جهت س��اماندهی تابلوها حتی برای صنف تابلوس��ازان 
در نظرگرفته شده، اما تعامل این صنف با این مدیریت مطلوب نبوده است. وی 
تصریح کرد: با توجه به این که مدیریت زیباسازی شهرداری اصفهان مکاتبات و 
جلس��ه های زیادی با مسئوالن دفاتر اسناد رسمی و بانک ها در زمینه ساماندهی 
تابلوهای این مراکز داش��ته است، اما متأسفانه این صنوف در این زمینه بیشترین 

تخلف را دارد. 
وی اضافه کرد: الزم اس��ت هم��ه ارگان های مربوطه از جمل��ه اتحادیه اصناف 
با مدیریت درآمد بازرگانی در س��اماندهی تابلوهای ش��هر همکاری الزم داشته 
باشند. ماه آورپور همکاری شهرداری مناطق چهارده گانه در ساماندهی تابلوهای 
س��طح ش��هر را تأثیرگذار دانس��ت و تصریح کرد: الزم اس��ت یکی از آیتم های 
 ص��دور پروانه نهایی واحده��ای تجاری نصب تابلوه��ای نردبانی در نظرگرفته 

شود. 
وی اذعان داشت: این مبحث باید از جهات مختلف مورد بازنگری قرار گیرد تا 

تابلوهای سطح شهر ساماندهی شود.

مدير درآمد بازرگاني سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري 
اصفهان:

ساماندهي  تابلو مغازه هاي شهر

علم و صنعت 

 فرخ قبادی
وزارت بازرگان��ی ع��زم خ��ود را جزم کرده اس��ت تا با 
اجرای سیاست هایی که »مدیریت واردات« نامیده است، 
میزان واردات را به کش��ور محدود سازد. پیش درآمد این 
سیاست، اعالم 170 قلم کاالهایی بود که به علت کیفیت 
نازل )با اس��تناد به اختیار وزارت بازرگانی در جلوگیری 
از واردات کاالهای زیر اس��تاندارد( ممنوع الورود شدند؛ 
ام��ا ب��ه نظر می رس��د که اکنون ه��دف ای��ن وزارتخانه 
بس��یار گس��ترده تر از ای��ن قبی��ل محدودیت ها اس��ت. 
وزارت بازرگانی که ابزارهای »اس��تاندارد گذاری فنی« و 
»تعرفه گذاری« را ب��رای کنترل واردات کاالهای مختلف 
به کش��ور ناکافی می داند، از مجلس خواس��ته اس��ت که 
اختیار »س��همیه گذاری« و »منع واردات برخی کاالها« را 
نی��ز به این وزارتخانه تفویض کن��د. اجازه مجلس برای 
این اختیارات، از آن جا ضرورت می یابد که قانون برنامه 
چهارم توس��عه، ای��ن قبیل محدودیت ه��ا و ممنوعیت ها 
را ب��رای جلوگیری از واردات مجاز ندانس��ته اس��ت. به 
گفت��ه وزیر بازرگانی: »براس��اس م��اده 33 برنامه چهارم 
توس��عه، دولت تنه��ا می توان��د از طری��ق تعرفه گذاری 
 یا تعیین اس��تانداردهای فن��ی، واردات را کنترل کند؛ از 
ای��ن رو وزارت بازرگان��ی ب��رای س��همیه گذاری یا منع 
واردات مج��وز ن��دارد.... وزارت بازرگان��ی ب��ه تنهایی 
نمی تواند اق��دام به ممنوع ک��ردن واردات برخی کاالها 
کند.« اینکه چرا وزارت بازرگانی قصد دریافت مجوز از 
مجلس برای محدود ک��ردن واردات را دارد، کم و بیش 
روشن است. دکتر غضنفری می گوید: در شرایط تحریم، 
انتظ��ار ما از مجلس این اس��ت که به م��ا کمک کند تا با 
تصویب قوانین سختگیرانه در مقابل واردات، این موضوع 
را بهت��ر کنترل کنیم. پیش ت��ر نیز رئیس کل بانک مرکزی 
خواستار محدود شدن واردات برای مقابله با تحریم ها و 
حفظ ذخایر ارزی کشور ش��ده بود. ایشان در گفتگویی 
با مهر گفت��ه بود: از نظر تجارت خارج��ی باید واردات 
کش��ور کاهش یابد. به عبارت دیگر، اجازه ندهیم که هر 
کاالیی وارد کش��ور شود.... در واردات کاالها به ویژه در 
ش��رایط فعلی، باید به س��راغ کاالهای ضروری برویم... 
تحریم ها به نوعی به نفع ذخایر ارزی کش��ور است؛ زیرا 
برای واردات، ارز کمتری از کش��ور خارج می شود. این 
امر باعث رونق صنایع و تولیدات داخلی می ش��ود و این 
همان تبدیل تهدیدها به فرصت ها اس��ت. مدت ها است 
که تولیدکنندگان کش��ور از »واردات بی رویه« ش��کایت 
دارند و بارها خواس��تار اقدامات��ی از جانب دولت برای 
مهار این س��یل ویرانگر شده اند. بنابراین، سیاست جدید 
وزارت بازرگانی باید آنها را خش��نود سازد؛ اما تأمل در 
این زمینه نیز بی فایده نیس��ت ک��ه محدود کردن واردات 
از طریق »س��همیه گذاری« و ممنوع کردن واردات برخی 
کاالها چه پیامدهایی خواهد داش��ت؟ و آیا ممکن است 

ک��ه برخی از این پیامدها، نتایجی غیر از هدف های مورد 
نظر به بار آورند؟ طرح این سئوال هم بی مناسبت نیست 
که اگر هدف ما از کاهش واردات، صرفه جویی در ذخایر 
ارزی کش��ور و رونق بخشیدن به تولیدات داخلی است، 
آیا نمی توان سیاس��ت هایی کارآمدتر و کم هزینه تر را به 

اجرا گذاشت؟ 
یا دس��ت ک��م به سیاس��ت هایی روی آورد ک��ه از دامنه 
تصمیم گیری ه��ای اختیاری و مداخ��الت روزمره دولت 
بکاهد و پیامدهای ناخواسته و نامطلوب این قبیل تدابیر 
را خفیف تر سازد؟ و به بیان دیگر، آیا راهی وجود ندارد 
که تحقق همین هدف ها را با بهره گیری از سازوکار بازار 
و ب��ا حداقل تصمیم های اختیاری امکان پذیر س��اخت؟ 
تا آنجا که »س��همیه گذاری«، به کاه��ش عرضه کاالهای 
مش��مول این سیاست منجر ش��ود، )با فرض اینکه تغییر 
محسوسی در مقدار و توزیع درآمدها و سلیقه مردم پدید 
نیای��د(، افزایش قیمت این کاالها قطعی اس��ت. کاالهای 
ممنوع ال��ورود نی��ز، چنانچه ب��ه هر ترفند در ب��ازار پیدا 
شوند، بی تردید قیمت بسیار باالیی خواهند داشت. اینها 
بدان معنا اس��ت که انگیزه خالفکاران برای رانت جویی 
ی��ا واردات غیرقانونی )قاچ��اق کاال( افزایش می یابد. در 
ش��رایطی ک��ه تعرفه های گمرکی موج��ود، فقط واردات 
غیرقانون��ی را ب��ه معضلی جدی برای اقتص��اد ما تبدیل 
ک��رده و به گفته برخی مس��ئوالن، می��زان قاچاق کاال را 
به حدود 16 میلیارد دالر در س��ال رسانده است، می توان 

حدس زد که س��همیه گذاری و ممنوعیت واردات برخی 
کاالها، مس��ووالن امر را با چه چالش هایی مواجه خواهد 
س��اخت. بی جهت نیس��ت که مع��اون وزارت بازرگانی 
تأکید می کند که برای موفقیت سیاست مدیریت واردات، 
باید همکاری خوبی با ستاد مبارزه با قاچاق کاال صورت 
گیرد تا اجازه ورود کاال به صورت قاچاق به کش��ور داده 
نش��ود. در هر حال، اگر تجربه های گذشته معیاری برای 
ارزیابی باش��د، باید پذیرفت که هم متولیان این سیاست 
و هم مس��ئووالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال، وظیفه بسیار 

دشواری را پیش رو خواهند داشت. 
از س��وی دیگ��ر، رونق گی��ری صنایع داخل��ی در نتیجه 
محدود ش��دن واردات، هنگامی تحقق خواهد یافت که 
ابت��دا بنگاه های داخلی از چالش هایی که هم  اکنون با آن 
دس��ت به گریبانند )از جمله کمب��ود فلج کننده نقدینگی، 
دش��واری وصول مطالبات و ده ها مش��کل دیگر( رهایی 
 یابن��د و بع��د مداخل��ه و دس��تورالعمل های دولت��ی که 
به طور حتم گسترش خواهند یافت، فضای کسب  و کار 

را نامساعدتر نسازد. 
در غی��ر  این ص��ورت، کاهش عرض��ه و افزایش قیمت 
برخی از کااله��ا در بازار، به جای افزایش تولید داخلی، 
با تش��دید انگیزه های خالفکاری، به افزایش رانت جویی 
و قاچاق کاال و در نهایت به فشار بیشتر بر تولیدکنندگان 
داخل��ی منجر خواهد ش��د. در حقیقت، هم��ان طور که 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفته 

است، چنانچه بخواهیم این مشکل را به صورت ریشه ای 
حل کنیم، باید در راس��تای رقابت پذی��ر کردن بنگاه های 
اقتص��ادی داخلی در حرکت باش��یم؛ چ��ون تا زمانی که 
کاالهای تولید ش��ده در کشور به لحاظ کیفیت، قیمت و 
خدمات رقابت پذیر نباشند، ورود کاال به صورت رسمی 

و غیر رسمی توجیه پذیر می شود. 
مس��أله اینجا اس��ت که »رقابت پذیر س��اختن« بنگاه های 
اقتص��ادی داخلی، نیازمند اقدام هایی اس��ت که به ظاهر 
سیاس��ت گذاران ما تمایل��ی به انجام آنه��ا ندارند یا آنها 
را ب��ه مصلحت نمی بینند. یادم��ان نرود که تولیدکنندگان 
داخلی ما حدود ده س��ال است که در منگنه فزونی تورم 
داخلی نس��بت به ت��ورم خارجی، همراه با ثبات نس��بی 
ن��رخ ارز گرفتار بوده ان��د. »واردات بی رویه« س��ال های 
اخیر )که بیش��تر ناش��ی از همین معضل بوده( بازارهای 
آنها را محدود س��اخته و آنها را به حاش��یه رانده است. 
کمبود ش��دید نقدینگی، مختل ش��دن زنجیره مطالبات و 
بدهی ها، فش��ارهایی که از هر س��و به آنها وارد می شود 
و در یک کالم، فضای به ش��دت نامس��اعد کسب  و کار، 
رمقی برای آنها باقی نگذاش��ته اس��ت و بسیاری از آنها 
حتی در تأمین مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگرانشان 
درمانده اند. رقابت پذیر ساختن آنها با تولیدکنندگان چینی 
)و کشورهای همجوار آن( که طبق جدیدترین آمارها به 
کارگرانش��ان ماهانه کمتر از 200 دالر )در چین( و 100 
دالر )در الئوس، ویتنام و کامبوج( دس��تمزد می پردازند 
و محیط زیس��ت و بهداش��ت و بیمه اجتماعی هم کاری 
به کارش��ان ندارد و پولش��ان هم ارزان نگه داشته شده، 
چگون��ه تحقق پذی��ر خواهد ب��ود؟ س��خن از راه حلی 
اس��ت که رقابت نابرابر تولیدکنن��دگان داخلی با رقبای 
خارجی شان را عادالنه تر می سازد و در عین حال، نیاز به 
عملیات پیچیده و چالش برانگیزی همچون سهمیه گذاری 
و ممنوعیت واردات را از میان بر می دارد یا دست کم دامنه 

آن را محدودتر می سازد. 
راه حلی که وسوس��ه رانت جویی را کاه��ش می دهد، از 
جذابی��ت قاچ��اق کاال و نیز از ض��رورت مداخله های 
گس��ترده تر دول��ت در عرص��ه تولید و توزی��ع می کاهد 
و قیمت ه��ای نس��بی را معنادار می س��ازد. ای��ن راه حل، 
واقعی س��ازی ن��رخ ارز ب��وده که س��ال ها اس��ت از آن 
 غفل��ت کرده ای��م و از ای��ن باب��ت، تاوان س��نگینی هم 
پرداخته ایم. لطمه وارد ش��ده به تولید داخلی و گسترش 
بیکاری تنه��ا دو نمونه از هزینه هایی اس��ت که با ارزان 
نگه داش��تن مصنوع��ی ن��رخ ارز )یعنی پرداخ��ت یارانه 
ب��ه صادرکنن��دگان خارجی( ب��ه اقتصاد کش��ور تحمیل 
ش��ده اس��ت. ضرورت اصالح نرخ ارز اکنون برای اکثر 
کارشناس��ان اقتصادی و نیز بس��یاری از سیاست گذاران 
حتمی ش��ده اس��ت؛ هر چند که تاکن��ون از تحقق آن به 

دور مانده ایم.

آيا طرح جديد وارداتي كاال، توليد داخلی را رونق می بخشد؟ 
اشاره

اعالم مفقودی )نوبت دوم(
201/ 5 کارت معافی��ت خدم��ت وظیف��ه عموم��ی اینجانب صف��ر ابراهیمی فرزن��د علی متولد 
1358/6/22 و ش��ماره کارت 12424281 مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار س��اقط اس��ت. 

احضار
5/369 چون آقاي محسن نیک نفس فرزند مرتضي شکایتي علیه آقاي علي محمد آقاجاني- علي 
سیاه پوش- بیژن حیدري- ابراهیم صفري مبني بر کالهبرداري مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
890550 این دادگاه، ثبت وقت رسیدگي براي روز سه شنبه 89/8/4 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت 
در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید 
جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7008                                           مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

احضار
5/444 چون آقاي مصطفي شیرواني فرزند غالمرضا شکایتي علیه آقاي ابوالفضل حسیني فرزند رجبعلي 
مبني بر ایراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890566 ک 110 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگي براي روز 89/8/12 ساعت 12 ظهر تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7140                                          مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
5/446 چون گزارش مرجع انتظامات شکایتي علیه آقاي بهروز مختاري مبني بر نگهداري و توزیع 
تجهیزات ماهواره مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890557 ک 110 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي 
براي روز 89/8/9 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع 
و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذخواهد نمود.
م الف/ 7143                                          مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

5/468 چون اداره کار و امور اجتماعي استان اصفهان شکایتي علیه آقاي 1- محمد رجاء 2- علي رجاء 
3- حسین رجاء مبني بر به کارگیري اتباع بیگانه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890621 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 89/8/5 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه 
هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7456                                           مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
مزايده 

6/104 اجراي احکام شعبه چهارم دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
کالسه اجرائي 145/89 له آقاي مجید کاشفي و علیه شرکت نوتریکا به نشاني خیابان میر نرسیده به پل- 
مقابل بانک سپه بن بست ارک- مبني بر مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 480/000 
ریال هزینه هاي اجرائي در روز یکشنبه مورخ 89/6/28 از ساعت 8 الي 9 صبح در محل دادگستري 
کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 جهت فروش اقالم ذیل که توسط کارشناس رسمي دادگستري جمعًا 
به مبلغ 15/200/000 ریال ارزیابي گردیده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید لذاطالبین خرید مي توانند پنج روز قبل از جلسه مزایده نزد حافظ اموال آقاي حسین همتیار از 
آن بازدید و با تودیع نقدي 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت برنده مزایده خواهد بود.
لیست اموال موضوع مزایده:

1- یکدستگاه فاکس پاناسونیک مدل 386 مستعمل به ارزش 1/200/000 ریال، 2- سه دستگاه کامپیوتر 
)ست کامل( شامل مانیتور LCD نوزده اینچ سامسونگ و کي برد ماکروسافت و کیس با لوازم جانبي 
 32X. معادل LCD کامل کامالً مستعمل جمعاً به ارزش 9/500/000 ریال، 3- یکدستگاه تلویزیون
Vision اینچ مس��تعمل به ارزش 4/500/000 ریال، جمع کل به مبلغ پانزده میلیون و دویست هزار 

ریال )15/200/000(
م الف/ 7474                                                    مدیر اجراي احکام ش��عبه 4 حقوقي اصفهان 

 مزايده اموال غیرمنقول
6/126 ش��ماره:  7588 به موجب پرونده اجرایي کالسه 4/1439 علیه آقاي علیرضا تدین و سازمان 
مسکن و شهرسازي استان اصفهان به نمایندگي اردستان که مبلغ 130/000/000 ریال اصل تسهیالت و 
مبلغ 36208145 ریال خسارت قانوني تا تاریخ 83/2/28 و به ازاي هر روز تأخیر 77362 ریال تا روز 
وصول به بانک تجارت و 5 درصد اقالم فوق را بابت نیم عشر اجرایي به صندوق دولت بدهکار مي 
باشد و طبق درخواست بستانکار حق انتفاع از شش دانگ اراضي پالک 11 مفروز شده از پالک 283 
اصلي واقع در اردستان یک اصلي دهستان سفلي بخش 17 ثبت اصفهان که در اداره ثبت اسناد و امالک 
به نام دولت جمهوري اسالمي ایران به نمایندگي سازمان مسکن و شهرسازي سابقه ثبت دارد که حدود 
و مشخصات شش دانگ پالک مرقوم به شرح پرونده ثبتي مي باشد و طبق قرارداد واگذاري شماره 
1122-77/9/15 سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان به وام گیرنده اعطا گردیده و به موجب نامه 
1337-77/11/27 اداره مسکن و شهرسازي اردستان وثیقه پالک فوق بالمانع اعالم گردیده و براساس 
مدارک اعیاني و مستحدثات، کارخانه داراي 2925 مترمربع عرصه مي باشد و مستحدثات کارخانه در 
زمان بازدید کارش��ناس رسمي بدین شرح الف(: داراي سوله به مساحت 440 مترمربع با دیوارهاي 
محیطي 35 سانتي از آجر 5/5 سانتي دورو نما- پوشش سقف از فویل آلومینیوم- پشم شیشه و ورق 
گالوانیزه کف بتني در و پنجره فلزي- شیشه- دیوار تا ارتفاع 1/2 متر سنگ و فاقد تأسیسات- ب(: 
ساختمان نگهباني: به مساحت 77 مترمربع با نماي آجر 5/5 سانتي شامل سه اطاق و یک سرویس با 
سقف هاي تیرآهن و طاق ضربي- کف موزاییک- دیوارها از آجر 5/5 سانتي نمات شده- دو اطاق 
سفید شده- در و پنجره فلزي- داراي ایوان اطراف به عرض 1/2 متر در ضلع شمال و شرق- پ(: 
محوطه تسطیح شده با دیوار اطراف به طول 155 متر به ارتفاع متوسط دو متر که قسمت پایین آن سنگ 
ازاره و مابقي به صورت نماي 5/5 سانتي است )سمت غرب دیوار وجود ندارد(- درب ورودي نصب 
شده است و نیز کارخانه داراي امتیاز آب و برق مي باشد که در قبال طلب بانک تجارت در رهن مي 
باشد و از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخه 89/6/24 در محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
از طریق مزایده از مبلغ 960/000/000 ریال ارزیابي شده توسط کارشناس رسمي شروع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادي از طرف خریدار فروخته مي شود. این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
اصفهان منتشر مي شود. آدرس ملک: اردستان- شهرک صنعتي، مقابل سنگ بري مؤمن زاده مي باشد.

م الف/ 181                                                  فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

مزايده
6/127 شماره: 7589 آگهي مزایده اموال غیرمنقول. به موجب پرونده اجرایي کالسه هاي 4/1456 و 
4/1461 علیه آقاي میرمحسن موسوي و له بانک صنعت و معدن اصفهان که مبلغ 473367722 ریال 
بابت اصل و مبلغ 25807653 ریال بابت خسارات تا تاریخ 83/4/31 و از تاریخ 83/5/1 لغایت تاریخ 
وصول مطالبات روزانه مبلغ 272349 ریال جریمه تأخیر تأدیه مربوط به پرونده اجرایي کالسه 4/1456 
و همچنین مبلغ 120012778 ریال بابت اصل و مبلغ 16697979 ریال بابت خسارات تا تاریخ 83/7/30 
و از تاریخ 83/8/1 تا روز وصول مطالبات روزانه مبلغ 75624 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه مربوط 
به پرونده 4/1461 به بانک مذکور و 5 درصد اقالم فوق را بابت نیم عشر اجرایي به صندوق دولت 
بدهکار مي باشد که طبق درخواست بستانکار تمامي عرصه و اعیان شش دانگ یک باب انباري پالک 
شماره 5 واقع در ضلع شمالي قریه هندوآباد 3 اصلي دهستان سفلي اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که 
در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان به نام میر محسن موسوي مذکور مي باشد و حدود و حقوق شش 
دانگ پالک ثبتي مرقوم به شرح پرونده ثبتي است و براساس برگ ارزیابي کارشناس رسمي مشخصات 
کلي بدین شرح: - دیوارهاي اطراف با آجر 5/5 سانتي نما با ارتفاع متوسط 2/30 متر به طول حدود 
145 متر طول مي باشد که درب ورودي فلزي آن نیز نصب گردیده است- سوله اي به مساحت 200 
مترمربع با پوشش فویل آلومینیوم، عایق ورقه ایرانیت، دیوارهاي آجر 5/5 سانتي دو رو نما درب و پنجره 
فلزي کف پالستر سیمان داراي روشنایي و برق صنعتي براي دستگاه ها- کارخانه داراي محوطه سازي 
مختصر و انشعابات آب و برق و گاز مي باشد- در ضلع شرقي زمین فضایي به مساحت 150 متر مربع 
با سقف هاي تیرآهن و طاق ضربي،  کف موزاییک و سفیدکاري شده در و پنجره فلزي وجود دارد 
که به صورت دفتر کار )با کف و قسمتي از بدنه سنگي( و فضاي مسکوني از آن استفاده مي گردد- 
2- براساس اسناد ارائه شده ملک مذکور داراي شماره ملک 3/5 ذیل ثبت شماره 10384 از صفحات 
275 و 278 دفتر 213 بخش 17 ثبت اصفهان اس��ت براس��اس حدود و مشخصات مندرج در سند 
1188/80 مترمربع عرصه دارد؛ که جمعاً به مبلغ 984/000/000 ریال توسط کارشناس رسمي ارزیابي 
 گردیده هممچنین دستگاه ها به شرح برگ ارزیابي بدین شرح 1- دستگاه فرزیونیور سال بلغاري مدل
 y 321 m با وسایل کامل )به انضمام کلگي- صفحه تقسیم- رایکدت- افقي- عمودي- کله زني( 
شماره سریال تیپ B 537/321 سال ساخت 1991 م بارزش 125/000/000 ریال 2- دستگاه تراش 
روسي سنتر 71 طول 1/5 متر سنگین ساخت 1950 تیپ 3773A برق سه فاز 380 وات، 50 هرتز- 
توان موتور 44 کیلووات – دور موتور 991RPM دور در دقیقه به انضمام دستگاه سه نظام و چهرنظام 
و مستقالت مربوطه شامل مرغک کوچک و بزرگ و ابزار تراش تیغه الماس به ارزش 60/000/000 

  254 B/NS29 ارمنستان با ابزوي گردان به شماره سریال M40 ریال 3- دس��تگاه دریل رادیال مدل
NBOO3687 به ارزش 55/000/000 ریال جمعًا  سه دستگاه 240/000/000 ریال ارزیابي گردیده که 
از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخه 89/6/27 در محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان از طریق مزایده 
از مبلغ ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي از طرف خریدار فروخته مي 
شود و کلیه هزینه هاي قانوني طبق مقررات اخذ خواهد شد؛ آدرس ملک: اردستان- ضلع شمالي قریه 

هندوآباد مي باشد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود اصفهان منتشر خواهد شد.
 م الف/ 180                                                فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
آگهي افراز

6/129 آگهي دعوت موضوع ماده 3 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع بدینوسیله به اطالع آقاي 
احمد صدوقي شناسنامه 95 فرزند ولي ا... مالک 8 حبه و خانم پروین عسکري شناسنامه 243 فرزند 
علیجان مالکه 24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 6778 تفکیک شده از شماره 
5261/1 واقع در کوي کبودان اردستان یک اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان میرساند که 
خانم اشرف کبودانیان اردستاني دختر حیدر مالکه سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مرقوم درخواست 
افراز سهمیه خودش را از پالک یاد شده نموده و اعالم داشته که از محل اقامت شماها بي اطالع میباشد. 
علیهذا طبق ماده 3 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 بموجب این آگهي 
به شماها ابالغ مي گردد جهت افراز پالک یاد شده در ساعت 9 صبح چهارشنبه 1389/6/31 که تعیین 
وقت شده در محل حضور بهمرسانید. در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام و جز اعالم نظریه موضوع 
ماده 5 و 6 آئین نامه قانون مذکور آگهي دیگري منتشر نخواهد شد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه 

زاینده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر میگردد.
م الف/ 182                                                       فدائي- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
مزايده حضوري 

6/130 اجراي احکام دادگاه عمومي بخش بادرود در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربري مس��کوني 
فاقد سند رسمي واقع در خالدآباد  جنب منزل عباس پنبه چیان به مساحت تقریبي 100 مترمربع ملکي 
محسن پنبه چیان فرزند عباس که در رابطه با پرونده اجرایي 890123 بمبلغ 40/000/000 ریال توسط 
کارشناس ارزیابي شده است به فروش برساند. ضمناً ملک بصورت مفروز مي باشد و کل ملک فروخته 
مي شود و ملک در اجاره نمي باشد و شخص یا اشخاص نسبت به آن حقوقي ندارند و مشخصات 
ملک فاقد سند رسمي و فاقد اعیاني و مشترکات و فاقد راه دسترسي است که دقیقاً پشت منزل عباس 
پنبه چیان واقع شده است که حدي به زمین مسلم خدایاري و حدي به زمین میرزا رضوي و دو حد 
آن به منزل عباس پنبه چیان است که هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به آن فروخته خواهد 
شد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پایه را في المجلس پرداخت و مابقي آن ظرف حداکثر یک ماه که 
اجراي احکام تعیین مي کند مي بایس��ت پرداخت نماید. جلسه مزایده در روز شنبه مورخه 89/7/3 
ساعت 11 صبح در محل اجراي احکام خواهد بود. در صورتي که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه 
بهاي ملک را نپردازد سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان مي توانند قبل ازمزایده از ملک 

بازدید بعمل آورند.
م الف/ 48                                       شریفي مقدم- اجراي احکام دادگاه عمومي بخش بادرود

 
ابالغ وقت رسیدگی

6/156 در خصوص پرونده کالسه 89/ 506 ش/ 16 خواهان اکبر محمدي دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفیت صفر کاظمي تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 89/7/21 ساعت 15 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 7717                                    مدیر دفتر شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرايي

6/157 شماره: 89-176 و 89-189 بموجب رأي شماره 301 تاریخ89/4/30 حوزه 25 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقاي منصور اسدي سمساني نام پدر: 
بهرام، نشاني محل اقامت:  مجهول المکان محکوم است به: بیست میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک 
شماره 880058 عهده بانک ملي و پرداخت 43/000 ریال هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه از زمان 
سررسید چک مورخ 83/9/18 لغایت اجراي حکم در حق خواهان آقاي عباس فرهنگ نام پدر: احمد 
نشاني محل اقامت:  اصفهان- بلوار ملت- جنب مبل صنیعي- پ 110 به اجرا مکلف است خسارت را 
محاسبه از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رأي صادره غیابي مي باشد. به استناد ماده 19 آئین 
نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محکوم علیه مکلف است: 
پس از ابالغ این اخطار اجرایي ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي 

احکام دادگاه یا دادگستري محل تحویل خواهد شد.

م الف/ 7741                                                ش��عبه 25 حقوقي ش��وراي حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالکیت
6/166 شماره: 3763 آقاي داود صادقیان و علي اکبر صادقیان فرزندان علي اکبر و حسین باستناد یکبرگ 
استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده است مدعي است که سند مالکیت تمامت 
از شش دانگ یک باب خانه در کوي قبرستان حسن رباط پالک شماره 67/611 واقع در حسن رباط 
بخش ثبتي میمه که در صفحه 458 و 461 جلد 120 امالک ذیل ثبت 17735 بنام ایشان ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر جابجایي اثاثه منزل مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثني سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون سند 
مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده(  نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 7763                                                   نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

 
ابالغ

6/174 ش��ماره: 74/89 ش/ 8  شماره 65/89 در خصوص پرونده تجدیدنظرخواهي آقاي دیدار قلي 
کیاني با وکالت آقاي حس��ین محمودي به طرفیت مریم مؤمني نسبت به دادنامه شماره 696 مورخ 
89/5/19 با توجه به مجهول المکان بودن خوانده تجدیدنظر،  حسب تقاضاي وکیل خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده تجدیدنظر ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهي چنانچه الیحه دفاعي دارد 
به شورا ارائه نماید در صورت عدم ارائه الیحه دفاعي اقدامات بعدي انجام و تصمیمات مقتضي اتخاذ 

خواهد شد. آدرس شوراي حل اختالف: اول خ محتشم کاشاني جنب بیمه ایران مي باشد.
م الف/ 7761                                         دبیرخانه شعبه 8 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي 

6/175 کالسه پرونده: 74-89 ش ح/ 8، شماره دادنامه: 696-89/5/19، مرجع رسیدگي:  شعبه هشتم 
شوراي حل اختالف اصفهان. خواهان:  دیدار قلي کیاني سفید دشتي فرزند کاظم نشاني:  بهارستان، خ 
الفت، روبروي زهره آرین B طبقه همکف، وکیل: حسین محمودي نشاني: اصفهان، خ چهارباغ خواجو، 
خ شهداي خواجو، پالک 19 دفتر وکالت.، خوانده:  مریم مؤمني فرزند علي نشاني:  مجهول المکان، 
خواسته: ابطال وکالتنامه رسمي ش��ده 489-88/10/14 دفترخانه 373 بهارستان مقوم به 1/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسي، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي 
اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي نماید:
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي دیدار قلي کیاني با وکالت حس��ین محمودي بطرفیت مریم مؤمني بخواسته 
ابطال وکالتنامه رس��مي نظر به محتویات پرونده، دادخواس��ت تقدیمي ازناحیه وکیل خواهان و 
اظهارات وي در جلسه دادرسي و با عنایت به اینکه خوانده مجهول المکان اعالم شده و علیرغم 
اطالع از وقت رسیدگي از طریق نشر آگهي در روزنامه نسل فردا مورخ 89/2/14- شماره 1431 
در جلسه دادرسي حاضر نشده و الیحه اي نیزبه شورا تقدیم ننموده و با التفات به وکالتنامه رسمي 
شماره 489-88/10/14 صادره در دفترخانه اسناد رسمي شماره 373 اصفهان،  نظر به اینکه خواهان 
مي بایستي دعوي خود را بطرفیت اداره ثبت مطرح نماید لذا دعوي وي با کیفیت مطروحه قابل 
اس��تماع نبوده فلذا مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسي مدني رأي به رد دعوي خواهان صادر و 
اعالم میدارد رأي صادره حضوري اس��ت و ظرف مهلت بیس��ت روز قابل اعتراض در محاکم 

عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 7762                                       قاضي شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
6/176 شماره: 4346 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعي محصور بمساحت 6948/50 
مترمربع بش��ماره پالک 1028 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود 
که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي علي رضا قربیان در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت، 
تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1389/07/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. و در 
صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب 
این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي 

روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 53                                                              طویلي- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود 
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)AMARYLLIS( نام التین: آماریلیس
سرزمین خاستگاه: آمریکای جنوبی 

تعداد گونه ها: 75 گونه
رنگ گل ها: رنگ گل ها، بس��تگی به ن��وع آن دارد. 

سفید، قرمز، ارغوانی و یا صورتی.
تکثیر: گیاهی اس��ت دارای پیاز، برای تکثیر آن به دو 

روش، می توانیم عمل کنیم:
ــت بذر: بذره��ا را در بهار، زمانی که درجه  الف: كاش
حرارت هوا معادل 16 تا 18 درجه س��انتی گراد باشد 

به خاک بسپارید.
ب: كاشت پیاز: معمول ترین روش ازدیاد آماریلیس 
استفاده از پیاز آن است. در این روش، وقتی آماریلیس 
را تکثیر کنید رنگ گل ها ثابت می ماند )رنگ گل های 
ازدیاد یافته، مطابق رنگ آماریلیسی خواهد بود که پیازش 
را تکثیر کرده اید.( برای این منظور، باید پیازچه ها را از 
هم باز کنید و آنها را زمانی که گیاه در حال اس��تراحت 

است به خاک بنشانید.
ــب: گیاهان پیازدار، به خاک های س��بک  خاک مناس
احتیاج دارند. برای آماریلیس مناسب ترین بستر مخلوطی 
است از رس، ماسه، کود حیوانی پوسیده و خاکبرگ. این 

مواد را به نسبت مساوی با هم مخلوط کنید.
ــور و گرما: گیاهی اس��ت تا حدودی گرما دوست و  ن
 روش��نایی پسند. نور مس��تقیم آفتاب باعث شکوفایی 

گل هایش می شود.
آب: وقتی خاک خشک شد به آن آب بدهید.

ــود دهی: فق��ط زمانی به ک��ود نی��از دارد که عمر   ك
گل هایش تمام شده باشد. بعد از پایان دوره گل دهی 
هر پان��زده روز یکبار، به آن ک��ود بدهید و از پاییز که 
گیاه استراحت زمستانه را آغاز می کند، کوددهی را قطع 

کنید.
مراقبت های الزم: وقتی عمر گل ها تمام شد، آنها را از 
ابتدای ساقه گل دهنده قطع کنید. سپس به طور مرتب به 
آماریلیس آب و کود بدهید. در این مدت، باید گلدان در 
محل روشن قرار داشته باشد. این کارها را به این دلیل 
باید انجام دهید، که پیازها و برگ هایش تقویت  شوند. 
اواخر تابستان یا اوایل پاییز برگ هایش زرد می شوند. 
جای نگرانی نیس��ت، زیرا دیگر موقع استراحت گیاه 
اس��ت، اما پیازهایش سرحال و سالم هستند. از این به 
بع��د، دیگر به آن آب و کود ندهید. گلدان را به محلی 
تاریک، خنک و خشک منتقل کنید و برای مدت چند 
ماه آن را به حال خود بگذارید )تا اواخر دی ماه(. دوباره 
در اواخر زمستان یا اوایل بهار باید کاری کرد که گیاه از 
خواب زمستانه بیدار شود. مناسب ترین درجه حرارت 
برای بیدار شدن آماریلیس از خواب زمستانه، حرارتی 
معادل 16 تا 18 درجه س��انتیگراد اس��ت. در ش��رایط 
معمولی )در فضای باز( در اوایل بهار که درجه حرارت 
به 16 تا 18 درجه سانتی گراد می رسد به آرامی آبیاری 
را ش��روع کنید )همه روزه به آن آب دهید(. اما قبل از 
آبیاری، خاک های س��طحی گلدان را عوض کنید. هر 
قدر به زمان گل دهی، نزدیک می شوید فاصله آبیاری 
را بیشتر کنید )دو روز در میان و در موقع گل دهی سه 

روز در میان(.
آفات و بیماری ها: یکی از آفت های مهم آماریلیس، 
کنه پیاز است. این حش��ره سفید رنگ، هشت پا دارد. 
کنه به پیاز گل خس��ارت می زند و موجب کم ش��دن 
رشد و زردی برگ ها می شود. در ضمن گل دهی گیاه 
هم متوقف می ش��ود. برای حفاظت گیاهان از کنه ها، 
سمومی به نام کنه کش وجود دارند که می تواند مورد 
استفاده قرار گیرد. نگهداری پیاز گل در محل خنک و 

خشک موجب پیشگیری از انتشار این آفت می شود. 

مواد الزم:
بادمجان كبابی ساطوری شده: 3 عدد
پیاز نگینی كمی سرخ شده: یک عدد

تخم مرغ متوسط كمی زده شده: 2 عدد
آرد: یک قاشق سرپر

فلفل دلمه ای نگینی خرد شده: یک عدد
كدو سبز ورقه شده: یک عدد

ــیر، زردچوبه و نمک: به مقدار  فلفل سیاه، پودر موس
الزم

طرز تهیه:
1- کف تابه را کمی چ��رب کرده ورقه های کدو 
را می چینی��م و روی آن نم��ک و پ��ودر موس��یر 

می ریزیم.
2- بادمج��ان، پیاز، آرد، تخم مرغ، زردچوبه، فلفل 
سیاه، پودر موسیر و کمی نمک را در ظرفی مخلوط 

می کنیم و با احتیاط روی کدوها می ریزیم.
3- با س��لیقه خود، قطعه ه��ای فلفل دلمه را روی 
س��طح مواد چیده، به آرامی با دس��ت یا کف گیر 
آنه��ا را کمی فش��ار می دهیم تا جذب مواد ش��ده 

ولی فرو نروند.
4-مث��ل کوکوهای دیگر، دو ط��رف را با حرارت 
مالی��م طوری س��رخ کنید، که تغیی��ر رنگ زیادی 

نداشته باشد.

 آماريلیس
 سپیده نصر اصفهانی

همیش��ه ه��م اینطور نیس��ت که زندگ��ی آدما یه 
دفعه ای و تابع سرنوش��ت از جاده اصلی منحرف 
بش��ه و بیفته تو جاده خاکی! گاهی زندگی محکم 
و پابرجا تو جاده اصلی و آس��فالتش در حرکته که 
م��ا خودمون باعث منحرف ش��دن و زدن تو جاده 
خاکی می ش��یم و این درست بیان وضعیت فرید 
ماجرای ماس��ت. 29 سالش��ه و چند ماهی میش��ه 
که از همسرش جدا ش��ده. خودش میگه وقتی با 
همسرم آشنا شدم فقط 22 سالم بود و از نظر همه 
خانواده هنوز خیلی بچه بودم ولی به قول معروف 
دل گی��ر کرد و دیگه هم نش��د کاری کنیم! قبل از 
ازدواج حس��ابی تحقیق کردم و همه چیزو خیلی 
خوب مورد بررس��ی قرار دادم. دختر خوبی بود و 
هیچ نقطه س��یاهی توی زندگیش نداشت. ازدواج 
کردیم و در کنار هم زندگی خیلی خوبی داش��تیم. 
واقعاً همه چیز ایده آل بود... همدیگه رو دوس��ت 
داشتیم و اونقدر خوشبخت بودیم که چیزی از گذر 
زمان نمی فهمیدیم. نمی دونم چی شد که بعد از 5 
سال زندگی مشترک، سروکله اون دوستم پیدا شد! 
خیل��ی وقت بود ندیده بودمش و کاش هیچ وقت 
دیگه هم نمی دیدمش... اون هیچ کاری نداش��ت 
جز تحریک کردن من و به هم ریختن زندگیم... ای 
کاش کمی عاقالنه تر عمل می کردم... روزی که به 
طور اتفاقی عکس خانمم رو توی کیف پولم دید 

و بعد از کل��ی مقدمه چینی و اعصاب خرد کردن 
از من، گفت که چندین س��ال پیش، همسر من با 
پسر همس��ایه اونا دوست بوده،  هرگز نخواستم به 
خودم فرصت بدم که حداقل درست تصمیم گیری 
کنم! حتی یه بررسی بیشتر برای اطمینان پیدا کردن 
از صح��ت حرف دوس��تم!!! اآلن از خودم تعجب 
می کنم... از غیرتی که جلوی چش��مام رو گرفته 
ب��ود. از اون روز تا روزی که همس��رمو به زور به 
دادگاه کشوندم و بی اعتنا به گریه های بی صداش، 
به نگاهی که توش کلی حرف بود و لبهایی که هیچ 
وقت به اعتراض باز نش��د، طالق��ش دادم، فقط 3 
هفته طول کش��ید... مدتی که حتی فرصت نگاه به 
خودم توی آینه رو نداشتم دیگه چه برسه به فکر به 
زندگیم... فکر به اینکه اگرم چنان ادعایی از طرف 
دوستم واقعاً درست بوده- که درست هم بود- باز 
هم ارزش کاری رو کردم نداش��ت. همسر من در 
س��ن نوجوانی، یه اشتباهاتی کرده بود. مثل خودم 
که سراسر زندگیم اش��تباه بوده و هست. مهم این 
بود که 5 سال با هم زندگی کرده بودیم و من توی 
اون م��دت غیر از صداقت و پاکی و خوبی چیزی 

ازش ندیده بودم...
کاش کمی بیش��تر به خودم فرصت تحلیل ماجرا 
را داده ب��ودم... کاش درک می ک��ردم که فرصت 
برای خراب کردن همیشه هست ولی خیلی سخت 

می شه ساخت...

فرصت زندگي

بسیاری از جوان ها رسیدن 
به سن خاص و یا دارا بودن 
ش��رایط متعارف مادی را، 
برای ازدواج کافی می دانند، 
در حالی که در کنار رش��د 
جسمی، رس��یدن به رشد 
اجتماعی، اخالقی و عاطفی 
از ش��رط های الزم ب��رای 
ازدواج است که به آن اشاره 

می کنیم:
رشد اجتماعی

رش��د اجتماعی، سازگاری 
خوب اجتماع��ی با آدم ها 
و از جمل��ه ب��ا همس��ری 
است که قرار است عمری 
با او زندگ��ی کنیم. افرادی 
که در زندگی مشترکش��ان 
رعایت حقوق همس��ر را 

می کنند، احترام می گذارند و حق تصمیم گیری برای 
همسر قائل می شوند از رشد اجتماعی برخوردارند. 
یکی دیگر از مش��خصه های رشد اجتماعی، داشتن 
 اس��تقالل فکری اس��ت. افراد مس��تقل توانایی ها و 
محدودیت هایش��ان را به خوبی می شناس��ند و این 
شناخت به تصمیم گیری صحیح کمک می کند، آنها 
در مورد مسائل مختلف، خوب می اندیشند، ارزیابی 
می کنند و پیامد کارهای خود را بر عهده می گیرند. 
در بسیاری از ازدواج ها، عدم استقالل یکی از دو زوج 
باعث بروز اختالف های بسیاری می شود. افرادی که 
استقالل ندارند، وابسته اند و توجهشان بیشتر معطوف 
به دیگران است، تا خودشان، اهل فکر کردن نیستند و 
چون خود را قبول ندارند همیشه دنبال کسی هستند 
تا به جای آنها، تصمیم بگیرد و مسئولیت را از گردن 
آنها س��لب کند. گاهی حتی برای امور ساده ای مثل 
انتخاب رنگ پارچه، دچار تزلزل می شوند. افرادی که 
روحیه استقالل طلبانه ندارند، زندگی مشترک ناموفقی 

خواهند داشت.
استقالل فکری از دو راه به دست می آيد:

یکی از طریق مطالعه )درسی، متفرقه و آزاد( در مورد 
چگونگی رفتارهای اجتماعی و دیگری از طریق تجربه؛ 
یعنی تجربه کارهای گذشته را در کارهای آتی در نظر 
بگیریم. در اینجا ذکر این نکته الزم اس��ت که مستقل 
بودن به معنای مشورت نکردن نیست، استقالل فکری 
وقتی تحقق پیدا می کند که هدفی را که شخص دنبال 
می کند تنها به واسطه صحبت دیگران زیر پا نگذارد 
بلکه برای رس��یدن به آن هدف از مش��ورت کردن با 

دیگران استفاده کند.
یک��ی دیگر از فاکتورهای رش��د اجتماعی اعتماد به 
نفس اس��ت. یعنی باور داشتن توانایی ها و شناخت 
محدودیت ه��ا و این که فرد بداند می تواند از عهده 
مسئولیت های خود برآید. می توان اعتماد به نفس را 
نوعی واقع بینی نیز دانست؛ زیرا افرادی که دارای اعتماد 
به نفس هستند. تصویر درستی از خود دارند و افرادی 
که اعتماد به نفس ندارند مردد و دودل هستند. کاری را 
شروع کرده ولی به آخر نمی رسانند و بیشتر منفی بافند. 
»من نمی توانم«، »غیر ممکن است«، »نمی توانم تصمیم 
بگیرم« جمالتی هستند که این افراد زیاد به کار می برند 
و تحت تأثیر دیگران قرار گرفته تصمیم گیری ش��ان 
سست می شود. نقطه مقابل این افراد، افراد مغرورند 
که توانایی های خود را بیش از اندازه می پندارند و در 

ارزیابی خود دچار اشتباه هستند. برای تقویت اعتماد 
به نفس باید از توانایی ها و نقاط مثبت خود شناخت 
واقع بینانه ای داش��ته باشیم و آنها را تقویت کنیم. به 
کار بردن جمله های مثب��ت نیز در تقویت اعتماد به 
نفس نقش مؤثری دارد. باید هدف هایی را که انتخاب 
می کنیم در حد توانایی هایمان باشد تا هر بار که کاری 
را با موفقیت به اتمام می رسانیم یک الیه به اعتماد به 

نفس ما اضافه شود.
رشد اخالقی

رشد اخالقی یعنی کنترل داشتن روی رفتار، عادات و 
خلق و خ��وی خود؛ به طوری که هم حقوق خود و 
هم رفاه و حقوق دیگران رعایت شود. کسی که رشد 

اخالقی دارد خصوصیات زیر را داراست:
همیشه پیامدهای اجتماعی و رفتار و اخالقش را در 
نظ��ر می گیرد، حتی در حین عصبانیت آنقدر کنترل 
دارد که حرفی نزند تا بعد احساس گناه کند و یا باعث 
قطع روابط شود و به طور کلی پیامد بدی داشته باشد. 
یکی از فایده های رش��د اخالقی این است که انسان 
احس��اس آرامش می کند چرا که وقتی کسی کنترل 
رفتار و گفتارش را داشته باشد بیشتر از همه خودش 
احساس آرامش می کند. رشد اخالقی باعث نزدیکی 
دل هاس��ت و در یک تعریف جامع می توان گفت: 
واقعیت آن چیزی است که هست و اخالق آن چیزی 

است که باید باشد.
رشد عاطفی

رشد عاطفی به معنای داشتن کنترل روی عاطفه های 
مثبت و منفی است. یکی از نشانه های رشد عاطفی 
داشتن اعتدال است؛ همانطور که پرخاشگری محض 
غلط بوده، به طور کامل مطیع بودن نیز غلط اس��ت. 
مطلب دیگری که در رشد عاطفی هر فرد باید مورد 
توجه قرار بگیرد حس وظیفه شناسی است. به شخصی 
وظیفه شناس گفته می شود که وظیفه های نقشی را که 
ایفا می کند به خوبی بشناس��د و انجام دهد. به طور 
کلی وظیفه شناس��ی در نقش ها بیان می شود؛ افراد 
وظیفه شناس احساس خوبی از زندگی دارند و از آن 
راضی هستند. افرادی که از رشد عاطفی برخوردارند 
در زندگی احساس آرامش می کنند و به دیگران هم 
آرامش می دهند. ذکر یک نکته در اینجا ضروری به 
نظر می رس��د و آن نقشی است که والدین در تربیت 
فرزندان خود دارند، چرا که دختر یا پسر باید از جنسیت 
خویش راضی باشد در غیر این صورت رشد عاطفی با 
اختالل روبرو می شود. والدین باید بدانند که دختر و 

پسر فرقی ندارند. تفاوت در 
نقشی است که آنها در آینده 
ایفا می کنند. باید آنها را با 
صداقت، دلسوز و مهربان 
تربیت ک��رد. اینجا به ذکر 
مسائلی پرداختیم که قبل از 
ازدواج باید مورد توجه قرار 
بگیرد اما بسیاری از نکات 
هس��ت که بع��د از ازدواج 
باید مد نظر داشت و برای 
رسیدن به حد مطلوب آن 

تالش کرد.
از هر دختر یا پس��ر جوانی 
ک��ه س��ئوال ش��ود معیار 
خوش��بختی بعد از ازدواج 
را چ��ه می دان��د؛ یکی از 
معیارهای��ش را به داش��تن 
تفاهم اختصاص می دهد. 
بسیاری تفاهم را شبیه هم بودن و اختالف نظر نداشتن 
می پندارند در حالی که زن و ش��وهر باید مکمل هم 
باشند نه این که مثل هم شوند. برای دستیابی به تفاهم 
باید بتوانیم شرایط یکدیگر را درک کنیم و خود را در 
جای دیگری ببینیم و هم احس��اس شویم. چیزی که 
هر زوج جوانی باید بداند این اس��ت که هیچ رفتاری 
به خودی خود، سر نمی زند. زن و مرد باید بتوانند از 
دریچه چشم هم به مسائل بنگرند نه این که مقابل هم 

قرار بگیرند.
یکی دیگر از راه های رسیدن به تفاهم، داشتن صبر و 
گذشت است. اما گذشت باید دو طرفه باشد. گذشت 
یک طرفه باعث بدتر شدن و تقویت رفتار نامطلوب 
طرف مقابل می ش��ود. گذش��ت منطق��ی و آگاهانه 
گذشتی است که طرف مقابل از آن اطالع پیدا کند و 
خود نیز پشیمان و متنبه )تنبیه، آگاه( شود و در نتیجه، 
تغییر رفتار ایجاد شود. در غیر این صورت گذشت یک 
طرفه امری بیهوده است. برای ایجاد تفاهم نباید به مقام 

و ارزش انسانی خود ضربه زد.
هنر گوش دادن

عامل دیگری که در زندگی زناش��ویی، بسیار دارای 
اهمیت بوده ولی کمتر به آن پرداخته می ش��ود؛ هنر 

گوش دادن و چگونگی سخن گفتن است.
دقت و توجه به صحبت دیگران و مفاهیم آن، به موقع 
صحبت کردن و س��خن مفید گفتن، یکی از عواملی 
اس��ت که به درک متقابل زوج ها، کمک به س��زایی 
می کن��د. باید به صحبت های طرف مقابل به خوبی 
گوش داد. به ویژه، در زمان بحث و گفتگو که آن نیز 
زمان مخصوصی دارد. این امر باعث می شود که بحث 
به مشاجره کشیده نشود. مطلب دیگر با نرمی صحبت 
کردن اس��ت چرا که گاهی نحوه و چگونگی سخن 

گفتن از محتوای عبارت مهمتر است.
در انتهای این مبحث، به صداقت در زندگی زناشویی 
می پردازیم. بس��یاری از مردم با نظر یکی از بزرگان 
موافقند که گفته اس��ت: ترجیج می دهم از ش��نیدن 
حقیقت ب��ه جای ش��ادی ناش��ی از دروغ، غمگین 
ش��وم. چرا که عدم صداقت، باعث می شود تمامی 
صحبت های ش��خص، زیر س��ئوال برود و در تمام 
آنها ش��ک و تردید، به وجود آید. هیچ چیز به اندازه 
دروغ باع��ث بی اعتمادی، در زوج ها نمی ش��ود در 
 عین حال سبب کینه نیز شده و فضای مسمومی ایجاد 

می کند.

بنيان های يک زندگی مشترک
گلخندجاده خاكي

پیشبند

جوان و خانواده

کوکوى بادمجان کبابی با 
تزئین کدو و فلفل دلمه اى

دوره بل��وغ سرش��ار از تنش های عاطفی 
و روانی اس��ت. نوجوان که در حال جدا 
ش��دن از وابس��تگی های دوره کودک��ی 
و ورود ب��ه دوره بزرگس��الی اس��ت؛ با 
 تض��اد و کش��مکش های گوناگون روانی 
روب��ه رو خواه��د ش��د. آگاه��ی از این 
تغییرات س��بب می ش��ود تا نوج��وان با 
هوشیاری به تحریک های محیطی پاسخ 
ده��د و دگرگونی ه��ای درون��ی خود را 
کنترل نماید به گونه ای که قادر باش��د در 
شرایط مناسبی از نظر سالمت و استحکام 
روانی با مشکل کمتری دوره نوجوانی را 

پشت س��ر بگذارد و بحران های روانی آینده را نیز 
کنترل کند.

مهمترين تغییرهای روانی دوران بلوغ 
رشد ذهنی و عقلی: 

از س��ن 15- 12 س��الگی فکر منطق��ی، عینی و 
قدرت اس��تدالل و نتیجه گیری در نوجوان شکل 

می گیرد.
رشد هیجانی و عاطفی:

احس��اس و عواط��ف متع��دد ق��وی و غیرقابل 
پیش بینی، در نوجوان وجود دارد که گاه در تضاد 
با یکدیگرند و سبب نوسان های واضح خلقی و 

رفتاری زیر می شود:
ــراب: ب��ه دالی��ل پیدایش نش��انه های  1- اضط
بل��وغ، ترس از شکس��ت در تحصی��ل، ترس از 
بروز بیماری، ترس از تنها ش��دن و از دست دادن 

دوستان.
2- خشم: ناسازگاری و پرخاشگری در نوجوان 
ممکن اس��ت با این عوامل ایجاد ش��ود: برخورد 
با موان��ع، اختالل در قضاوت های تجربه ش��ده 
نوجوان، مواجه شدن با سلب آزادی، محرومیت، 
سرزنش مکرر، تبعیض در محیط خانه و مدرسه، 

انتقاد و دخالت والدین.
ــردگی: به دلیل شکس��ت در رسیدن به  3- افس
هدف ه��ای تحصیلی، عدم مقبولی��ت اجتماعی، 
وجود خأل روانی، کاهش عالقه درسی، احساس 

بی ارزشی و پوچی.
رشد اجتماعی:

وج��ه اصل��ی رش��د اجتماعی به خص��وص در 
سال های آغاز نوجوانی، حضور نوجوان در گروه 

همس��االن است. تش��کیل این گروه ها در جهت 
کسب اس��تقالل و فرار از تس��لط بزرگترهاست 
اما فش��ارهای گروهی، همیش��ه مثبت نیس��تند و 
نوج��وان باید بیام��وزد تا با کم��ک خانواده توان 
مب��ارزه با خواس��ت های منفی گروه را کس��ب 
نماید و به انحراف کش��یده نشود. از ویژگی های 
دیگر نوجوان تالش در جهت کس��ب محبوبیت 
اس��ت. در پس��ران عواملی مانند: فع��ال بودن در 
فعالیت های دس��ته جمعی، مهارت در بازی ها، 
ورزش ها، ذوق و ش��وخ طبعی، شاد بودن، رفتار 
دوس��تانه پایدار، از جمله عوامل کسب محبوبیت 
در میان همس��االن اس��ت، و به تدریج گرایش به 
 همجنس��ان به جنس مخالف کش��یده می ش��ود. 
گ��ر چه بس��یاری از ه��ر گونه ارتب��اط با جنس 
مخالف اجتن��اب می کنند اما برخ��ی نیز ممکن 
اس��ت روابطی برقرار و روابط جنس��ی را تجربه 
کنند که می تواند عواقب ناخوش��ایندی داش��ته 

باشد.
رشد اخالقی:

رش��د اخالقی با رش��د اجتماعی ارتباط نزدیکی 
دارد. خانواده و جامعه در کس��ب صفات اخالقی 
مطل��وب مؤثرند. توجه به انگیزه و نیت اعمال در 
دوره بلوغ به تدری��ج افزایش می یابد و نوجوان 
به وجدان، عدالت و رفت��ار منصفانه بها می دهد 
و نس��بت به عدم رعایت اصول اخالقی از جانب 
بزرگترها واکنش نش��ان داده و کم کم با تأثیرهای 
اکتس��ابی از محی��ط صف��ات اخالقی پس��ندیده 
همچ��ون: راس��تگویی، امانتداری، درس��تکاری، 
حق طلبی، عزت نف��س، رعایت حقوق دیگران، 
پذیرش مسئولیت و... در نوجوان شکل می گیرد 

و یا برعکس صفات نامطلوب در او رشد 
می کنند.

رشد شخصیت و رفتار:
حالت ه��ای  و  گرایش ه��ا  مجموع��ه 
رفت��اری نوج��وان کم و بی��ش وضعیت 
ثابتی دارند. واکنش ه��ای فرد در مقابل 
آنچه ک��ه در محی��ط پیرام��ون او اتفاق 
می افتد، به همراه مجموعه احساس��ات 
را  او  ش��خصیت  وی  نگرش ه��ای  و 
می سازند. احساس مسئولیت، نوع پیوند 
و رابطه با بزرگساالن، روابط با همساالن، 
طرز مقابل��ه با خواهش ه��ا و تمایالت 
نوظهور و خ��اص، فراگیری انتظارهای جامعه از 
فرد، به عنوان ویژگی های ش��خصیتی در دوران 

نوجوانی شکل می گیرد.
بلوغ در واقع يعنی بلوغ جنسی: 

رفتار جنس��ی اگر در مسیر هدایت شده و درست 
قرار نگیرد آس��یب پذیری و خطرهای فراوانی را 
به وجود م��ی آورد. باید با آموزش صحیح وبیان 
روش��ن، نوجوانان را برای یک زندگی سالم و با 
نش��اط همراه با مسئولیت پذیری خانوادگی آماده 

کنیم.
فشارهای روانی دوره نوجوانی:

همزمان ب��ا دوره نوجوان��ی نگرانی های خاص 
اجتماعی، پس��رهای نوج��وان را تهدید می کند. 
نگرانی در مورد آینده تحصیلی، خدمت سربازی، 
آینده شغلی و وضع مالی با افزایش سن نوجوان و 
نزدیک شدن به سال های پایانی نوجوانی افزایش 
می یاب��د و او را در پاس��خ به س��ئواالت مربوط 
به ش��ناخت هوی��ت خویش درمانده می س��ازد. 
نوجوان که در سال های نوجوانی به دنبال کسب 
اس��تقالل، خود را در برابر تهدی��د برخی عوامل 
اجتماعی می بیند. نیاز پذیرش فرمان های بی قید 
و شرط مافوق در سربازی، احتمال عدم موفقیت 
در کنک��ور ورودی ب��ه دانش��گاه ها و پیامدهای 
اجتماع��ی احتمالی آن،  رو به رو ش��دن با آینده 
مبه��م ش��غلی و... س��ردرگمی های نوج��وان را 
افزایش می دهند. نوج��وان باید با اتکاء به نفس 
و اس��تفاده از حمایت اطرافیان و مشاوره با افراد 
توانمند از پیدایش پیامدهای ناخوشایند روانی و 

فشارهای اجتماعی پیشگیری کند.

بلوغ در دنياي پسرها

سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال 
و بختی��اری، در ش��ورای اداری اس��تان گف��ت: 
اج��رای طرح پزش��ک خان��واده، در ش��هرهای: 
فرخشهر، هفش��جان، بروجن، فارسان و لردگان، 
اجرا می ش��ود. به گزارش م��وج، »رضا ایمانی« 
سرپرس��ت دانشگاه علوم پزش��کی چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: این طرح از مهرماه امسال، 
در ش��هرهای یادش��ده اجرایی می ش��ود. وی از 
تمامی دس��تگاه های اجرایی خواست، تا به قصد 
عدال��ت درمانی، در اجرای هر چه بهتر این طرح 

بیش از پیش همکاری کنند.

کارشناس پیشگیری از مواد مخدر سازمان بهزیستی 
چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به مراجعه 15 
درصدی بانوان به بهزیس��تی، تأسیس کمپ ترک 
اعتیاد ویژه بانوان، در ش��هرکرد ضروری است. به 
گزارش فارس از ش��هرکرد، »مه��رداد رضاپور« در 
جلسه شورای هماهنگی مواد مخدر این شهرستان، 
اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 10 تا 15 درصد از 
مراجعه کنندگان ترک اعتیاد به سازمان بهزیستی، زنان 
هستند نیاز یک مرکز درمان و ترک اعتیاد اختصاصی 
برای بانوان در شهرستان شهرکرد بیش از پیش الزم 
و ضروری اس��ت. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
9 کمپ فعال ترک اعتیاد ویژه آقایان در این استان 
وجود دارد، گفت: مصرف مواد مخدر به عنوان یک 
پدیده اجتماعی به علت شیوع آن، در میان جوانان از 
معضل های آزاردهنده ای است که شاهد افزایش آن 
در بین اساسی ترین و کارآمدترین قشر کشور یعنی 
جوانان هس��تیم. رضاپور، خاطرنشان کرد: واقعیت 
این است که مصرف مواد مخدر ابعاد زیستی، روانی 
و اجتماعی و معنوی انسان را به شدت دستخوش 
تغییرهای ناخوشایند کرده و انسان را به موجودی 
بیمار، وابس��ته، غیرفعال و در نهایت مخرب تبدیل 
و سرمایه های اجتماعی را نابود می سازد. کارشناس 
پیشگیری از مواد مخدر سازمان بهزیستی چهارمحال 
و بختیاری، با تأکید بر اینکه پیامدهای مصرف مواد 
مخ��در، در درجه اول بر خان��واده معتادان تحمیل 
می شود، گفت: این در حالی است که فرد معتاد به 
علت ناراحتی های جسمی یا خلقی و یا برای گرفتن 
کمک مالی به خانواده مراجعه می کند. وی ادامه داد: 
از طرفی این خانواده اس��ت که مشاوره با حمایت 
فرزند خود را باید انجام دهد و با تالش اعضای آن 
برای غلبه بر اعتیاد به مواد مخدر، با پیامدهای این 
تالش ها ارتباط پیدا می کند. رضاپور، بر ضرورت 
علت یابی گرایش جوانان به اعتیاد، در این اس��تان 
تأکید کرد و گفت: شناس��ایی گروه های در معرض 
خطر و تعیین اس��تراتژی های پیشگیری، درمانی و 

خط سیر، بسته خدمت های حمایتی و مشاوره ای، 
تعیین استراتژی های مبارزه و کنترل بیرونی و درونی 
از طری��ق نهاده��ای اجتماع��ی و تقویت فرهنگ 
آگاه سازی، در جامعه از مهم ترین شیوه ها برای مقابله 

با این پدیده در استان است. 
به گفته وی، معتادان افراد ضعیفی هستند که به خاطر 
کمبودهای روح��ی و روانی، به ظالم ترین ضعیفان 
جامعه تبدیل ش��ده اند چرا که هم ب��ه خود و هم 
به خان��واده و هم به کل جامعه خود ظلم می کنند. 
رضاپور به دالیل گرایش جوانان و به  ویژه نوجوانان 
به مواد مخدر اشاره کرد و افزود: موردهای گوناگونی 
از جمل��ه: عوام��ل اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی، 
فرهنگی و روانی سبب روی آوردن به مصرف مواد 
مخدر اس��ت. وی بیان داشت: کنجکاوی جوانان، 
دوستان ناباب، برخورد نامناسب با معتاد، فشارهای 
عصبی و روانی، باورهای غلط در ارتباط با مصرف 
م��واد مخ��در و روی آوردن ب��ه کاره��ای خالف 
ش��رع، عقل و عرف جامعه، از جمله عوامل دیگر 
 گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر به شمار 

می آید.
کارشناس پیشگیری از مواد مخدر سازمان بهزیستی 
چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه مسأله اعتیاد 
ب��ه مواد مخدر ض��رر و زیان مال��ی و جانی برای 
ش��خص معت��اد دارد، افزود: مصرف ای��ن مواد در 
بلند مدت موجب انحراف و جرم های دیگر نظیر: 
ولگردی، س��رقت، جیب بری، کیف قاپی، گدایی و 

مسائل منکراتی نیز می شود. 
وی با بیان اینکه بررس��ی  محققان و جامعه شناسان 
نش��ان داده اس��ت که کاهش میزان دسترس��ی به 
م��واد مخدر می تواند س��بب کاه��ش  مصرف این 
م��واد ش��ود، افزود: ب��ا اتخاذ راهبرده��ای کاهش 
تقاضا می توان محیط خطر را تبدیل به محیط های 
حمایت��ی کرد که دو نهاد خانه و مدرس��ه از ارکان 
 اساس��ی کاهش تقاضا برای مص��رف مواد مخدر 

هستند.

دانش��مندان در پژوه��ش جدیدی آش��کار کرده اند 
که مصرف ویتامی��ن آ و مکمل های بتاکاروتن برای 
زنانی که تست مثبت ایدز دارند و به کودکشان شیر 
می دهند، خطرناکتر است، چون میزان ورود ویروس 
ایدز به ش��یر مادر را افزایش می دهد، به این ترتیب 
احتمال انتقال عفونت ایدز از مادر به فرزند افزایش 
می یابد. به گزارش ایس��نا، »ادواردو ویالمور« محقق 
بهداشت عمومی دانشگاه میش��یگان، گفت: انتقال 
ویروس ایدز از طریق شیردادن به نوزاد، اتفاق می افتد 
چون ش��یر مادر حامل ذرات حیاتی است که نوزاد 
جذب و هضم می کند. تحقیق های جدید نشان داده 
اس��ت که مصرف مکمل های ویتامین آ و بتاکاروتن 
در زنان ش��یرده با تس��ت مثبت ایدز در واقع مقدار 
ویروس را در ش��یرمادر افزای��ش می دهد. محققان 
می گویند: انتقال ایدز از مادر به فرزند یک مش��کل 
عمده و بزرگ در کش��ورهای در حال توسعه است. 

برای مثال: تنها در سال 2008 حدود 430 هزار مورد 
جدید ابتال به عفونت ایدز گزارش ش��د که بیش از 
95 درصد آنها نتیجه انتقال ویروس از مادر به نوزاد 
بوده است و بیشتر آن در کشورهای صحرای آفریقا 

رخ داده است.

در پنج شهر چهارمحال و بختیاري
اجراي طرح پزشك خانواده

با توجه به مراجعه 15 درصدي بانوان؛
 ضرورت ايجاد کمپ ترك اعتیاد 

ويژه بانوان در شهرکرد

مصرف ويتامین آ در زمان شیردهي
 افزايش خطر انتقال ويروس ايدز؛ از مادر به نوزاد
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آقای ياوری چرا در بوشهر به خلعتبری فحاشی کردند؟

آيا اينتر، قهرمانی سری A را تکرار خواهد کرد؟ 

محمد رضا  نکويي: 

قهرماني من معجزه الهي بود 

ورزش

کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال تیم های: سپاهان 
و ذوب آه��ن اصفهان را به دلی��ل تخلفات انضباطی 
به پرداخ��ت 206 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
ک��رد. به گزارش مهر، بنابر اع��الم کمیته انضباطی به 
دلیل به کاربردن الفاظ ناشایس��ت ازسوی تماشاگران 
تیم ذوب آهن در دیدارمقابل س��پاهان به 100 میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم ش��دند. همچنین با توجه 
به تخلف تماش��اگران تیم سپاهان مبنی بر فحاشی به 

بازیکن��ان تی��م مقابل و داور مس��ابقه، این تیم نیز به 
پرداخت100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
کمیته انضباطی همچنین اعالم کرد: تیم های سپاهان 
و ذوب آهن در ش��هرآورد اصفهان به ترتیب با دو و 
یک دقیقه تأخیر وارد زمین مس��ابقه شدند که براین 
اساس تیم سپاهان به 4 میلیون ریال و تیم ذوب آهن 
به 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. کمیته 
انضباط��ی در رأی ص��ادره خود تأکید ک��رده: تکرار 

تخلف توسط تماش��اگران تیم های مربوطه موجب 
محرومیت آنان در مسابقه ها و برگزاری بازی بدون 
تماش��اگر خواهد ش��د. در این رأی به مربیان دو تیم 
س��پاهان و ذوب آهن و س��ید جالل حسینی بازیکن 
تیم س��پاهان که به داور مس��ابقه اعتراض کرده اند، 
تذکر داده شد که نسبت به رفتارخود در مسابقه هاي 
آت��ی تجدیدنظر کنند تا با تنبیه های انضباطی مواجه 

نشوند.

 در مراسم معارفه ابراهیموويچ

آلگرى: مثلث مرگ تیم ما شکل گرفت
س��رمربی میالن گفت: با وجود 
ابراهیموویچ، مثلث مرگ تیم ما 
شکل گرفت. به گزارش فارس 
و به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
ماکس��ی آلگری، سرمربی میالن 
 ایتالی��ا تصری��ح ک��رد: مثل��ث 
رونالدینیو  ابراهیموویچ،  زالتان 
و پات��و می تواند هر خط دفاعی 
را ب��ه ه��م بری��زد و ب��ه همه 
ثاب��ت می کنی��م که می��الن تیم 
بس��یار بزرگی اس��ت. امس��ال 
 س��ال میالن اس��ت و ب��ا آمدن 
زالتان ابراهیموویچ خیالم از خط حمله راحت ش��ده اس��ت. وی افزود: از دو 
هافبک تیم خواس��ته بودم در هنگام حمله به مهاجمان اضافه ش��وند. همیش��ه 
نگران جاهای خالی در این منطقه بودم اما از این به بعد دیگر نیازی نیست که 
ضع��ف در خط حمله را با هافبک ه��ا برطرف کنم چرا که زالتان ابراهیموویچ 

را در اختیار دارم. 

رونالدو آسیب ديد
 مهاج��م پرتغالی تی��م فوتبال 
رئال مادرید اس��پانیا، در بازی 
شب گذشته برابر رئال مایورکا 
از ناحی��ه زانو آس��یب دید و 
زمی��ن ب��ازی را ت��رک کرد. 
این ب��ازی با تس��اوی بدون 
گل خاتم��ه یاف��ت. رونالدو، 
 طب��ق دس��تور اولیه پزش��ک 
رئال مادری��د، حداقل به یک 
هفته اس��تراحت مطل��ق نیاز 
معاینه های تکمیلی  اما  دارد، 

هنوز روی زانوی وی صورت نگرفته اس��ت. غیبت احتمال��ی رونالدو راه را برای 
درخشش بیشتر »اوزیل« باز خواهد کرد.

آرين روبن؛ تمام ديدارهاى سال را
از دست می دهد 

باش��گاه بای��رن مونی��خ اع��الم 
 ک��رد: ای��ن احتمال وج��ود دارد 
آری��ن روبن به علت مصدومیت 
تا آخر سال 2010 نتواند این تیم 
را همراهی کند. به گزارش مهر، 
روبن 26 س��اله قب��ل از حضور 
در رقابت های ج��ام جهانی در 
دیداری تدارکاتی به همراه تیم ملی 
هلند دچار آسیب دیدگی شد. این 
بازیکن به همین خاطر دیدارهای 
اولی��ه جام جهانی 2010 را هم از 
دست داد. به نظر می رسد این بازیکن تا فصل نقل و انتقاالت زمستانی نتواند به میدان 
بازگردد. کریستین نرلینگر، مدیر ورزشی باشگاه بایرن مونیخ، در گفتگو با بیلد در این 
خصوص اظهار داشت: برای ما این موضوع جای سئوال دارد که آیا روبن می تواند تیم 
ما را تا قبل از کریسمس همراهی کند یا خیر؟ فرایند بهبود ناامید کننده است. مدت زمان 

زیادی طول می کشد تا آرین دوباره سالمتی خود را به طور کامل بازیابد.

هافبک تیم ذوب آهن:
قهرمانی؛ همین و بس

 نجمه كرمي
سید احمد محمد پور، هافبک 
تیم فوتبال ذوب آهن بی شک 
یکی از ستاره های تیمش در 
دیدار برابر صبای قم بود چرا 
که در هر دو گل به ثمر رسیده 
برای ای��ن تیم نقش کلیدی و 
تأثیرگذاری داشت. وی دراین 
خص��وص می گوی��د: به هر 
حال زحمت همه بچه ها بود 
و من هم تمام تالشم را کردم 
تا از فرصت ها استفاده الزم را 

ببریم و در کل تیم ما متکی به فرد نیست و هدف ما برد بود که خدا را شکر این مهم 
اتفاق افتاد. وی درخصوص عملکرد تیمش در این دیدار نیز گفت: بازی خوبی بود. 
تیم صبای قم هفته گذشته در خانه نتیجه نگرفت تیم ما هم در اهواز امتیازي کسب 
نکرد و صدر جدول را از دست داده بود و ما بایستی قبل از بازی با حریف کره ای در 
صدر قرار می گرفتیم. داوری این دیدار و قضاوت البرز حاجی پور حرف و حدیث 
هایی را در پی داش��ت تا جایی که در دقیقه هایی از بازی بازیکنان ذوب آهن مدام 
اعتراض می کردند. محمد پور در این باره گفت: به نظر من حاجی پور برای چند 
دقیقه بازی از دستش خارج شد و نیمکت صبا روی کمک داور اول این بازی خیلی 
تأثیر گذاش��ته بود و حاجی پور در دقایقی فقط به نفع صبا سوت می زد. اگر روی 
محمدرضا خلعتبری و ایگور کاسترو پنالتی گرفته می شد به طور حتم روند بازی 
تغییر می کرد و چیزی که مشخص بود کنترل بازی برای چند دقیقه از دست حاجی 
پور خارج شد. وی با بیان اینکه تنها هدف تیمشان قهرمانی در لیگ دهم است گفت: 
دوسال پیاپی نایب قهرمان ایران می شویم و دیگر نوبت آن رسیده که جام قهرمانی 
را تصاحب کنیم تا اینجا هم تیم ما در صدر قرار گرفته و این نشان می دهد که تیم 
ما بد نتیجه نگرفته است و امیدوارم این روند تا پایان فصل ادامه پیدا کند. تیم ذوب 
آهن در دیدار بعدی خود تیم تراکتورسازی تبریز را پیش رو دارد که با توجه به بازی 
خارج از خانه و قرار داشتن این تیم در رده پنجم جدول و رقابت فشرده تیم ها در 
جدول، بازی سخت و پرافت و خیزی را برای این تیم احتمال می رود. هافبک ذوب 
آهن در این باره گفت: بازی با تراکتورسازی آن هم جلوی تماشاگرانش کار بسیار 
سختی است و ما تاکنون در تبریز نتیجه مطلوبی کسب نکرده ایم و امتیاز تیم ها در 
صدر خیلی به هم نزدیک است ولی به برد در این دیدار خیلی امیدواریم. دیدارهای 
تیم ذوب آهن و به ویژه در بازی با سپاهان مورد حمایت هواداران خود قرار نگرفته 
است که این موضوع با توجه به شرایط مساعد این تیم در جدول رده بندی و نتایج 
درخور توجه آن در لیگ جای تعجب دارد. محمدپور با اعالم اینکه همین هواداران 
اندک هم نسبت به دوسال پیش افزایش یافته اند افزود: با توجه به مسافت، طبیعی 
است که استقبال چندانی از بازی های ذوب آهن نشود اما نباید منکر این قضیه شد 
که تعداد هواداران تیم ما نس��بت به سال گذشته بهتر شده و امیدوارم که روند روبه 
رشدی پیدا کند. بازی کردن در مقابل هواداران خودی شرایط را برای تیم های مهمان 
سخت می کند و در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که تیم های تراکتورسازی تبریز 
و صنعت نفت چطور از حمایت تماشاچیان خود استفاده می کنند. امیدواریم که روز 

به روز به آمار هواداران تیم ذوب آهن هم اضافه شود.

 روزهای پایانی س��ال 88 بود ک��ه همراه تیم 
ذوب آهن به بوشهر س��فر کردم تا دیدار این تیم در 
جام حذفی 89-88 را مقابل ش��اهین، پوشش خبری 
بدهم. س��رمربی وقت ش��اهین، محمود یاوری مربی 
کنونی صبای قم بود؛ صبایی که ش��نبه شب نتیجه را 
به ذوب آهن واگذار کرد. محمود یاوری تا به س��الن 
کنفرانس وارد ش��د با حمید وزی��ر زاده تصویربردار 

پیشکسوت شهرمان توهین کرد. 
وزیرزاده ای که تابع کارگردان این برنامه بود و یاوری 
توقع داشت که او از کارگردان سرپیچی کند. پس از 
این موضوع یاوری با عصبانیت، ابراز ناراحتی می کرد 
که چرا یکی از تماشاگران اصفهانی به بازیکن تیم صبا 
فحش ناموسی داده و مسئوالن ورزشگاه جلوی او را 

نگرفتند و یاوری اعتقاد داشت که به این تماشاگر از 
ی��ک جایی خط دادند اما باید به پیر دیر فوتبال ایران 
گفت: در س��ال گذش��ته زمانی که بازیکنان و مربیان 
ذوب آهن وارد فرودگاه بوشهر شدند از همان لحظه 
محمدرضا خلعتبری فحش های رکیکی را از س��وی 
هواداران شاهین شنید. که این فحش ها تا روز بازی 
هم ادامه داش��ت و ش��ما آقای یاوری در ورزش��گاه 
شهید بهش��تی، حتی یک دفعه هم سمت تماشاگران 
بوش��هری نرفتی که آنها را ب��ه آرامش دعوت کنید و 
ای��ن بازیکن ن��ود دقیقه نه از یک نف��ر بلکه از تمام 
طرفداران بوشهری حرف های رکیکی شنید. شاید هم 
 آن جوی که در بوشهر حاکم بود از جایی خط گرفته 

بود!

رقاب��ت تیم های حاض��ر در س��ری A ایتالیا در فصل 
2011-2010 درحالی با دیدار تیم های اودینزه - جنوا 
و رم - چزن��ا آغاز خواهد ش��د که س��ایه قهرمان پنچ 
دوره متوالی بر این رقابت ها س��نگینی می کند. بی راه 
نیس��ت اگر برخی تصور کنند که اینترمیالن این فصل 
هم قهرمان خواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، با 
این همه دالیلی وجود دارد که قهرمان این فصل س��ری 
"A تیمی به جز مشکی و آبی پوشان پایتخت خواهد بود. 
وب سایت ورزشی گل 5 دلیل عمده در این خصوص 

اعالم کرده است. 
1( حضور رافائل بنیتز در اينتر 

مرب��ی جدید به ط��ور حتم به معنی آغ��از دورانی بهتر 
نخواه��د بود. رافائل بنیتز مربی برجس��ته ای اس��ت و 
رویکرد سیستماتیک و مدرسه ای او به فوتبال با شرایط 
کالچو همخوانی دارد. با این همه برتری بر آنچه مورینیو 
در اینتر انجام داده است کار دشواری است. فصل گذشته 
اینترمیالن با مربیگری مورینیو سه جام معتبر )قهرمانی 
سری A، کوپا ایتالیا، و جام قهرمانان باشگاههای اروپا را 

فتح کرد(. افتخاری بی سابقه در تاریخ باشگاه اینترمیالن 
که تکرار آن از سوی بنیتز شاید ناممکن است. بنیتز در 
شش سالی که هدایت لیورپول را در لیگ برتر انگلستان 
بر عهده داشت هیچگاه فاتح این رقابت ها نشد. اگرچه 
کسب جام با اینتر به مراتب ساده تر از لیورپول است اما 
بازیکنان اینتر، مورینیو را از صمیم قلب دوس��ت دارند 
و بنیتز می بایس��ت اعتماد بازیکنان را جلب کرده تا از 
زیر س��ایه مورینیو خارج شود. از سوی دیگر: سیاست 
معروف چرخشی بنیتز در خصوص بازیکنان اینتر کارآمد 
نخواهد بود. البته مورینیو هم بازیکنان را در فاصله های 
منظم جابجا می کرد و با توجه به شخصیت و ابهت او 
بازیکنان تصمیم های او را قبول می کردند. اما آیا آنها از 

تصمیم های بنیتز هم استقبال خواهند کرد.  
2( يارگیری

 در بین س��ه تی��م مدعی قهرمانی، یوونت��وس در فصل 
نقل و انتقاالت نسبت به رم و میالن فعال تر ظاهر شده 
و در نتیجه تیمی کامل تر از فصل گذش��ته اس��ت. این 
بدین معنی است که در مقایسه با فصل گذشته ترکیب 

اینتر همچنان ثابت مانده اما یوونتوس تقویت شده است. 
این قضیه در خصوص رم که آدریانو و فابیو سیمپلیسیو 
را ب��ه تازگی به خدمت گرفته و درصدد عقد قرارداد با 

ابراهیموویچ بوده نیز درست است.
3( سندرم فصل دوم 

فصل گذش��ته دیگو میلیتو، بهترین گلزن اینترمیالن و 
وزلی اش��نایدر، بهترین بازیکن وب سایت گل و حلقه 
مفقوده میان خطوط حمله و هافبک اینتر، درست مانند 
س��اموئل اتوئو و لوسیو، اولین فصل حضور خود را در 
اینتر تجربه کرده اند. این چهار بازیکن توانایی های خود 
را در مقام بازیکنان طراز اولی که قهرمان اروپا شده اند، 
ب��ه همگان ثابت کردند. اما هر چهار نفر آنها از س��وی 
مورینیو و در راس��تای هدف هایی که او در سر داشت 
انتخاب شدند و تجربه ثابت کرده که بازیکنان در فصل 
دوم حضور در یک باشگاه دچار مشکل هایی می شوند. 
 همانطور که اش��نایدر در فصل دوم حض��ور خود، در 

رئال مادرید، با مشکل دست به گریبان شد.
4( امید اندک به موفقیت های اروپايی

هر دو تیم رم و میالن با وجود راهیابی به رقابت های جام 
قهرمانی باشگاه های اروپا و با دیدی واقع گرا می دانند 
که شانس فتح جام قهرمانان اروپا برایشان ممکن نیست. 
البته در خصوص میالن و مربی آن ماس��یمیلیانو آلگری 
که از س��وی هواداران در فشار خواهد بود موفقیت در 
اروپا مهم اس��ت، اما تحقق این امر با تیمی که میانگین 
سنی آن باالست امکان پذیر نخواهد بود. یوونتوس هم با 
وجود آنکه خواهان موفقیت در جام قهرمانان اروپا بوده 
قهرمانی سری A را اولویت اصلی خود قرار داده است. 
از سوی دیگر اینتر جهت تکرار افتخارهاي فصل گذشته 
از س��وی هواداران در فشار است و نمی تواند تمام فکر 

خود را بر رقابت های داخلی متمرکز نماید. 
5( فشارهای خارجی بر اينتر 

در مقام قهرمان اروپا و ایتالیا، اینتر فشار بسیاری را از سوی 
هواداران متحمل می شود که البته در اختیار داشتن تیمی 
از بهترین های ایتالیا، تا حد زیادی از این فشار می کاهد. 
همه تیم های حاضر در س��ری A در پی شکست دادن 
اینتر هستند و بنیتز که تیمی کامل و آماده را به ارث برده 

زیر ذره بین مقام های این باشگاه قرار دارد.

 باز هم یک ورزش��کار اصفهانی ثابت کرد که 
معلولیت محدودیت به همراه ندارد و با تصاحب مدال 
طالی جهانی، بر سکوی نخست شناگران معلول دنیا 
قرار گرفت. محمدرضا نکویی، شناگر 13 ساله باشگاه 
فوالد مبارکه س��پاهان در اس��تخر ورزشگاه اولوموس 
کش��ور جمهوری چک در ماده ص��د متر قورباغه زیر 
14 سال با زمان یک دقیقه و 52 ثانیه به مقام قهرمانی 

رسید.
وی پیرامون این مس��ابقه ها گفت: س��طح مسابقه ها 
خیلی باال بود. تیم های درجه یک دنیا از یونان، اسپانیا، 
هلند، آلمان، جمهوری چک، عربس��تان، بلغارس��تان، 
عراق، امارات، تایوان، ایتالیا، اسلواکی، مکزیک، امریکا، 
فرانسه، استرالیا، کرواس��ی، ایرلند، انگلستان و روسیه 
در این رقابت ها حضور داش��تند، خدا را ش��اکرم که 
توانستم هم قهرمان جهان شوم و هم به المپیک 2012 
لندن، صعود کنم. این اولین حضور بین المللی من بود 
که برای کسب تجربه به این مسابقه ها رفتم و به نظر 

من، کسب مدال طال جز معجزه چیز دیگری نبود.
نکوی��ی به تیم ملی ایران اش��اره کرد و توضیح داد: از 
ایران 8 نفر ش��رکت کردند که به غیر از من امیر سجاد 
یوس��فی از مشهد، مدال طال گرفت، شاهین ایزدیار از 

کرج به مدال نقره و برنز رس��ید و عرفان اس��ماعیلی 
آن هم از مش��هد، مدال نق��ره به گردن آویخت و همه 
بچه ها با تمرین فشرده، توانستند این مدال ها را کسب 
کنند. نوجوان قهرمان شهر گنبدهای فیروزه ای، درباره 
مسابقه های المپیک 2012 لندن اظهار داشت: با کسب 
مدال طال، انتظار از من باال رفته و کار را برایم مشکل 
کرده و باید تمرین ه��ای خود را به صورت علمی و 
تخصصی دنب��ال کنم اما با این وجود، هیأت جانبازان 
و معل��والن از امکانات محدودی برخوردار اس��ت و 
امیدوارم مس��ئوالن نگاه ویژه ای به این هیأت داش��ته 

باشند.
وی در پایان افزود: برای استقبال بنده در فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان، علیرضا غیور، معاون مدیرکل تربیت 
بدنی اس��تان اصفهان به همراه مسئوالن امور ورزشی 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و تعدادی از اعضای هیأت 
ورزشی جانبازان و معلوالن استان حضور داشتند که از 

همه آنها تشکر می کنم.

در رقابت های هندبال جوانان استان: 
تیم هیأت هندبال شهرستان 

اصفهان قهرمان شد
 اصغر قلندری

مس��ابقه ه��اي هندبال 
جوان��ان اس��تان »جام 
 10 با شرکت  رمضان« 
تیم از شهرس��تان های 
ص�اح���ب هن�دب���ال 
زیرنظ��ر هیأت هندبال 
اس��تان برگزار ش��د و 
با قهرمان��ی تیم هیأت 
هن�دب��ال ش�هرس��تان 
اصفه��ان ب��ه کار خود 

پایان داد.
در ای��ن رقابت ه��ا که هر ش��ب بعد از افطار در س��الن ش��هید 
بهش��تی اصفهان جریان داش��ت؛ تیم های الف و ب شهرس��تان 
نجف آباد بر س��کوهای دوم و س��وم قرار گرفتند و تیم کاش��ان 
با وجود شایس��تگی های فردی بازیکنان جوانش، در رده چهارم 
ق��رار گرف��ت. اما ذک��ر این نکته ضروری اس��ت که با گذش��ت 
نزدیک به هفده ماه کار تعمیر و اتمام عملیات س��اختمانی؛ سالن 
اختصاصی هندبال مجموعه ورزش��ی ش��هید س��جادی، همچنان 
به حال��ت تعطیل باقی مانده و معلوم نیس��ت مس��ئوالن مربوطه 
)مج��ری طرح: دفتر فنی مهندس��ی اداره کل تربی��ت بدنی( چرا 
نس��بت به تکمیل و راه اندازی این س��الن که تنها مکان برگزاری 
مس��ابقه های استانی و لیگ کشور محس��وب می شد؛ اقدامی به 
عم��ل نمی آورند. به همین خاطر مس��ئوالن هیأت هندبال ناچار 
ش��دند دست به دامن س��ازمان آموزش و پرورش شوند و هر بار 
در یکی از س��الن های این سازمان مس��ابقه های خود را برگزار 
کنند. برای اجرای مس��ابقه های نوجوانان، جوانان و شهرستان ها 
جه��ت انتخاب تیم برتر برای اعزام به مس��ابقه های دس��ته یک 
کش��ور و از جمله همین مس��ابقه های قهرمانی جوانان استان که 
در س��الن ش��هید بهشتی با مس��اعدت های همه جانبه کارشناس 
تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک )علیرضا س��لیمانی( به 
مرحله اجرا درآمد. از دیگر نکات جالب توجه در این مسابقه ها 
قضاوت داورهای جوان و آینده دار بود که در کمال دقت و بدون 
 نق��ص داوری کردن��د. در تیم هیأت هندبال شهرس��تان اصفهان: 
س��المی،  امیرحس��ین  گواهی��ان،  محس��ن  موالی��ی،   مه��ران 
مجتب��ی پی��کان پ��ور، باب��ک س��اعی، مه��رداد کیماس��ی، میالد 
 علم��داری، محس��ن روحانی، مصطفی عباس��ی، عادل اس��دی، 
ساس��ان موس��ی خانی، ایمان رجب زاده و آرش پورغالمی بازی 

کردند. سرمربی رسول کشانی و سرپرست حسین نقشینه بود.

سید محمد حسینی:
  با همکارى ديگر بازيکنان 

چهار گله شدم
 سید محمد 
مداف��ع  حس��ینی 
راس��ت ذوب آهن 
اصفه��ان که مقابل 
تیم صبای قم دقیقه 
82 گل دوم تیمش 
را به ثمر رساند در 
مورد ب��ازی گفت: 
نس��بت  دیدار  این 
ب�ازی ه��ای  ب���ه 
ما  ب��رای  گذش��ته 
س��خت بود ولی با 
برنامه ریزی و تمرین در طول هفته توانستیم از یک بازی خانگی 
حداکثر امتیاز را کس��ب کنی��م. وی ادامه داد: از این خوش��حالم 
ک��ه مقابل صبا ه��م گلزنی کردم و این گل را ب��ا همکاری دیگر 
بازیکن��ان تیم به ثمر رس��اندم و در مجم��وع چهارگلی که وارد 
دروازه حریفان کردم یک کار گروهی بوده و اگر تالش و کوشش 
 آنه��ا نبود من ه��م نمی توانس��تم در مقابل دیگ��ر تیم ها گلزنی 

کنم.
حس��ینی در م��ورد ه��واداران ذوب آه��ن اظه��ار داش��ت: از 
 آنه��ا تش��کر می کن��م ک��ه در س��رما و گرم��ا تی��م م��ا را تنها 
نم��ی گذارن��د و ذوب آه��ن را م��ورد حمایت و تش��ویق خود 
 ق��رار می دهن��د. مداف��ع خ��وش اخ��الق ذوب آه��ن در پایان 
 افزود: از مدیریت باش��گاه و همچنین کادر فنی تشکر و قدردانی

می کنم.

حسین افضلی به دنبال جذب 
فوتسالیست خارجی است

 پژمان سلطاني
 تیم فوتسال صنایع گیتی 
 پس��ند اصفهان اردوی
10 روزه خود را یکشنبه 
کش��ور  در  گذش��ته 
و  کرده  آغ��از   کویت 
آخرین  اکن��ون  ه��م 
مراح��ل تمرینی خود 
را س��پری می کند. با 
وج��ود اینکه تعدادی 
تیم  این  بازیکن��ان  از 
در  نش��دند  موف��ق 
اردوی کوی��ت به تیم 

ملحق ش��وند اما ای��ن اردو با حضور بازیکنان حاضر در کش��ور 
کویت در حال پیگیری است. 

حس��ین افضل��ی در این کش��ور به دنب��ال چند دی��دار تدارکاتی 
ب��ود اما به دلی��ل حضور تیم های خوب کویت��ی در جام رمضان 
 ای��ن کش��ور، برگزاری دی��دار دوس��تانه ممکن نش��د. کادر فنی 
گیتی پس��ند اصفهان با مش��اهده بازی های جام رمضان کش��ور 
 کویت به دنبال جذب بازیکنان خوب خارجی است به درخواست 
حس��ین افضل��ی بازیکنان ج��ا مانده تی��م که به دالی��ل مختلف 
نتوانستند به کش��ور کویت سفر کنند هم اکنون تمرین های خود 
را در اصفه��ان انجام می دهند تا از آمادگی بدنی به دور نباش��ند. 
 تیم فوتس��ال گیتی پسند اصفهان فردا شب به اصفهان باز خواهد 

گشت. 

كميته انضباطی؛ سپاهان و ذوب آهن را جريمه كرد 
  ورزش ايرانيباشگاه شهر
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سه شنبه 9 شهريور1389 / 20رمضان1431/ شماره Monday 31 August 2010  335)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام علی )ع(:
دل ها مانند بدن ها خسته 
می شوند پس برای رفع 
خستگی آن ها حکمت های 
تازه بجویید.

اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 
21 پ��روژه ورزش��ی را بمناس��بت 
گرامیداش��ت هفت��ه دول��ت  افتتاح 

می کند.
براین اس��اس، 8 پروژه ورزش��ی از 
مح��ل اعتبارات اس��تانی و13 پروژه 
نیز درراس��تای محلی اعتبارات ملی 

هزینه شده است که دراین بین میزان 
اعتبارات اس��تانی ب��ه 5900 میلیون 
ری��ال واین می��زان  دراعتبارات ملی 

34670 میلیون ریال است.
این پروژه ها درش��هرهای گلپایگان، 
س��ده،  یوس��فعلی،  چ��م  دهاق��ان، 
خ��ورزوق، نائی��ن، خمین��ی ش��هر، 

هتن آب��اد، بالن، هفتش��ویه، برکان، 
احمدآب��اد، ال��ه آباد، کلیش��اد، قلعه 
امام  قلعه س��اربان، کوهان، وچلمرز 
وهمچنین ش��هر اصفهان واقع شده 
ودرراس��تای افزایش سرانه فضاهای 
 ورزش��ی اس��تان اصفه��ان افتتاح و

به بهره برداری  می رسد.

نام پروژهرديف
اعتبار هزينه شده )میلیون ريال(محل اجرای پروژهمساحت)مترمربع(

استانیملیروستايیشهریمساحت كلسرپوشیدهروباز

5200--گلپايگان12201220-سالن آقايان گلپايگان1

5000--اصفهان12211221-سالن امیرحمزه2

200--وزوان12001200-سالن وزوان3

2900--دهاقان13311221-سالن آقايان دهاقان4

5200--چم يوسفعلی12411221-سالن چم يوسفعلی5

5200--سده12411171-سالن سده لنجان6

1520--خورزوق20016092009تکمیل سالن ورزشی خورزوق7

-2000-نائین12311221-سالن زنديان8

سالن چندمنظوره 1200 9
4450--خمینی شهر50025002000نفرخمینی شهر

-206هتن آباد-10700-10200تکمیل مجموعه ورزشی هتن آباد10

-100بالن-1125-1125تکمیل مجموعه ورزشی بالن11

-206هفتشويه-10200-10400تکمیل مجموعه ورزشی هفتشويه12

-206بركن-7840-7840تکمیل مجموعه ورزشی موگان13

-12احمدآباد-1020-10200تکمیل مجموعه ورزشی احمدآباد14

-120اله آباد-1020-10200تکمیل مجموعه ورزشی اله آباد15

-602كلیشاد-13200-12200تکمیل مجموعه ورزشی كلیشاد16

احداث مجموعه چندمنظوره  17
-160رنگیده-1125-11251125رنگیده

احداث مجموعه چندمنظوره قلعه 18
-160قلعه امام-1125-1125امام

احداث مجموعه چندمنظوره قلعه 19
-100قلعه ساربان-1125-1125سارتن

-200كوهان-125125-تکمیل مجموعه ورزشی كوهان20

-100چلمرز-1125-1125تکمیل مجموعه ورزشی چلمرز21

690651341982484590034670جمع كل

فهرست مشخصات پروژه ها وطرح های عمرانی قابل افتتاح درهفته دولت
اداره كل تربیت بدنی استان اصفهان

روابط عمومی  اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 

برنامه اداره كل تربیت بدنی استان اصفهان بمناسبت هفته دولت

افتتاح 21 پروژه ورزشی درسطح استان

يادمان  ملکوتی   پنجره  از  مردم  به  صادقانه  خدمتگزاری  خوش  شمیم  بارديگر 
شهدای دولت، خصوصًا شهیدان رجايی وباهنر تراويدن گرفت و دل و جان همه 
خدمتگزاران به مردم میهن اسالمی را آكنده از عشق و امید كرد و ياد روز های 

خوب عشق و ايثار را دراذهان تداعی نمود.
هفته دولت برتمـــامی خدمتگــزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی مبارک باد.

خروج از اتاق+ خاموش كردن كلید برق= 
صرفه جويي مصرف برق

دفاتر كمیته امداد امام خمیني)ره( در سراسر استان چهارمحال و بختیاري آماده دريافت 
كمک هاي نقدي وغیر نقدي جهت ايتام تحت پوشش حمايت مي باشد.

15 الي 21 ماه مبارک رمضان هفته اطعام و اكرام ايتام گرامي باد

معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي کمیته امداد امام خمیني)ره( 
استان چهارمحال و بختیاري  

کامل ترین نسخه خطی کتاب نهج البالغه در مراسمی با 
حضور علی اکبر اشعری، مشاور فرهنگی رئیس جمهور 
 و حجت االس��الم س��ید جمال دین پ��رور، رئیس بنیاد 
نهج البالغه رونمایی شد. به گزارش ایرنا، اشعری در این 
مراسم گفت: کتابت نهج البالغه در نیمه ماه رمضان سال 
521 هجری قمری به پایان رس��یده و از طرفی انتساب 
این ماه به امیرمومنان علی)ع( سبب شد که امروز را برای 
رونمایی از این کتاب ارزشمند انتخاب کنیم. وی افزود: 
گردآوری نسخ خطی به منزله حفظ هویت ملی و اسالمی 
ایرانیان است و کتابخانه ملی اهتمام زیادی را جهت جمع 
آوری این نسخه ها در طول این سال ها انجام داده است 

و موفق شده میزان نسخه های خطی را از 17 هزار نسخه 
در س��ال 85 به 36 هزار نسخه برساند. مشاور فرهنگی 
رئیس جمهور با بیان اینکه در سال گذشته 3 هزار نسخه 
خطی جدید وارد مجموعه کتابخانه ملی شده گفت: از 
این تعداد، 200 نس��خه اهدایی بوده است. رئیس مرکز 
اسناد و کتابخانه ملی اظهار امیدواری کرد که با حمایت 
دولت، اعتبار خرید نسخه های خطی افزایش یابد و زمینه 
خرید و ارسال این نسخه ها به کشورهای بیگانه فراهم 

نشود.
اشعری افزود: کمک های دولت سبب می شود تا سطر 
به س��طر این کتب که گواهی ب��ر تمدن و هویت ایرانی 

است، نگهداری شوند.
وی گفت: این نسخه از اصالت خاصی برخوردار است، 
زمان کتابت و کاتب آن و حاش��یه های این نسخه همه 

گواه این مدعا است.
یکی از قدیمی ترین، کامل ترین و صحیح ترین نسخه 
نهج البالغه توس��ط »محمدابن ابی القاسم بن موسی بن 
خلیل« در نیمه رمضان سال 521 هجری قمری به رشته 
تحریر در آمده و در سال جاری در کتابخانه ملی به ثبت 
رسیده است.این نسخه اگر چه قدیمی ترین نسخه های 
شناس��ایی شده نیست اما نس��خه ای رقم دار و با تاریخ 

کتابت صحیح و متنی کامل است. 

كامل ترين نسخه خطي نهج البالغه رونمايي شد
مدیر نش��ر مرکز حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس سپاه صاحب  
الزمان )عج( اصفهان گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس از 10 اثر منتشر 

شده در حوزه دفاع مقدس در اصفهان رونمایی می شود.
 جوانم��رد احمدی در گفتگو با فارس در اصفهان بیان داش��ت: چاپ و 
نش��ر کتاب های خاطرات و زندگینامه ش��هدای استان اصفهان به تازگی 
از س��وی یکی از انتش��ارات این استان آغاز شده و همزمان با هفته دفاع 
مقدس این آثار برای نخس��تین بار در نمایش��گاه ملی کتاب دفاع مقدس 
عرضه می شود. وی در ارتباط با موضوع کتاب های چاپ شده در حوزه 
دفاع مقدس تصریح کرد: تمام کتاب های کنگره سرداران استان اصفهان، 
یادواره های ش��هدای استان و آثاری که در حوزه دفاع مقدس و شهدای 
این استان باشند، به چاپ می رسد و در معرض بازدید عموم عالقمندان 
قرار می گیرد. وی چاپ و انتشار این آثار را به همت انتشارات »ستارگان 
درخشان« به عنوان یکی از زیرمجموعه های مرکز نشر آثار و ارزش های 

دفاع مقدس س��پاه صاحب الزمان )عج( اصفه��ان عنوان کرد و ادامه داد: 
انتخاب نام س��تارگان درخش��ان برای این مرکز، بر گرفته از جمله رهبر 
معظ��م انقالب در مورد ش��هیدان دف��اع مقدس و جن��گ تحمیلی بوده 
اس��ت. مدیر نش��ر مرکز حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس سپاه 
صاح��ب  الزمان )عج( اصفهان اضاف��ه کرد: رهبر معظم انقالب در دیدار 
اعضای س��تاد کنگره سرداران و 23 هزار ش��هید این استان فرمودند که 
»در حقیقت چهره های برجس��ته ش��هدای اصفهان همی��ن حاال هم مثل 
س��تاره می درخش��ند« و بر همین اصل، این نام از این جمله رهبر معظم 
انقالب اس��المی انتخاب ش��ده اس��ت. احمدی ادامه داد: نمایشگاه ملی 
کتاب دفاع مقدس اوایل مهر ماه س��ال جاری در اصفهان و با همکاری 
اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی، سازمان بسیج مس��تضعفین و سازمان 
 حف��ظ آثار و ارزش های دفاع مقدس س��پاه صاحب الزمان )عج( برگزار

می شود. 

معاون فرهنگی س��ازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری مسابقه طرح ملی 
تفسیر و مفاهیم جزء 30 قرآن کریم با عنوان »هر روز با قرآن« در ماه مبارک 
رمضان در امامزاده های ش��اخص سراسر کشور خبر داد.  به گزارش ایرنا از 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت االسالم 
و المسلمین احمد ش��رفخانی افزود: این مسابقه در راستای ترویج فرهنگ 
قرآن کریم و آشنا کردن عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با مفاهیم این 
کت��اب تعالی بخش و اجابت فرمایش های مقام معظم رهبری در خصوص 
توجه هر چه بیش��تر به معانی و مفاهیم ق��رآن کریم و همچنین تبدیل بقاع 
متبرکه به قطب های فرهنگی کشور برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: حدود 
130 هزار جلد کتاب با »هر روز با قرآن« به صورت بس��ته های 13 جلدی 
به عنوان بخش اول جزء 30 قرآن کریم که شامل سوره نبأ تا سوره بلد است 
منتش��ر شده و در امامزاده ها و بقاع متبرکه شاخص سراسر کشور در اختیار 
عموم مردم عالقمند به قرآن قرار خواهد گرفت. شرفخانی تصریح کرد: این 
کتاب ها با ساختار جدید و ادبیات روز و نثر روان تدوین شده به طوری که 

قابل فهم برای عموم مردم بوده و خالصه مطالب هر س��وره با دس��ته بندی 
بدی��ع و جالب در یک نمودار در اول هر کتاب به عنوان نقش��ه راه طراحی 
شده است، عالوه بر این هر کتابچه 15 سئوال از محتوای تفسیری و مفاهیمی 
قرآن را در بر می گیرد. وی خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان در این مسابقه 
می توانند پاس��خ های خود را تا پایان ماه مبارک رمضان از طریق پیامک به 
شماره 30002365 و یا از طریق نشانی اینترنتی 365www.quran.com و 
یا به نشانی: قم، صندوق پستی 4745337137 ارسال کنند. شرفخانی افزود: 
در پایان ماه مبارک رمضان از میان پاسخ های صحیح به 114 نفر به قید قرعه 
جوایز ارزشمندی از جمله کمک هزینه سفرهای: حج عمره، عتبات عالیات، 
س��وریه، مشهد مقدس و همچنین بس��ته های نفیس فرهنگی و قرآنی اهدا 
خواهد شد. معاون فرهنگی سازمان اوقاف یادآورشد: تفسیر آیه های جزء 30 
قرآن کریم به صورت زنده از شبکه های سوم و قرآن و معارف سیما توسط 
حجت االسالم و المسلمین حاج ابوالقاسم، حافظ بین المللی و استاد برجسته 

قرآن کریم پخش خواهد شد. 

در اصفهان؛
10  اثر منتشر شده در حوزه دفاع مقدس رونمايي مي شود 

برگزاري مسابقه طرح ملي تفسير جزء 30 قرآن کريم در امامزاده هاي کشور 


