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جلیلی در مصاحبه با یورونیوز: 
مذاکره فقط پیرامون نقاط مشترک 

مدیركل محیط زیست استان اصفهان: 
طرح آب پاشي هواپیما ها در اصفهان اجرا 
مي شود
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ش��هيد  دانش��جوي   62 ي��ادواره  چهاردهمي��ن 
چهارمح��ال و بختياري و هش��ت ش��هيد گمنام 
شهركرد، سه ش��نبه شب در دانشگاه پيام نور اين 
شهر برگزار شد. مسئول آموزش مداحان بسيجي 
كشور گفت: داش��تن ايمان قوي و يقين، شهيدان 
دفاع مقدس را به مقامي رسانده بود كه هيچ گونه 
وابس��تگي و تعلق به عوالم دنيايي در آن ها ديده 

نمي شد. 
به گزارش ايرنا، »قاس��م رضايي« از والدين شهدا 
با عنوان س��مبل ايثار و مقاوم��ت نام برد و اظهار 
داش��ت: الزمه نزديك شدن به شهدا دل جويي و 
هم دلي با خانواده آنان اس��ت چرا كه بزرگ ترين 
رنج و عذاب دوري فرزندان انقالب را اين قشر به 
دوش مي كشند. وي در ادامه به اقدام های دشمن 
در راس��تاي خش��ن جلوه دادن دين اسالم اشاره 
كرد و افزود: بس��ياري از خرافه هايي كه ناش��ي 
 از عدم ش��ناخت دين اس��الم و ايام محرم است، 
بر گرفته از تفكر مزدوران انگليسي است تا با رواج 
خرافه پرستي ها دين ناب محمدي را ديني خشن 
و ناس��اگار با منطق عقلي معرف��ي كنند. رضايي، 
داش��تن حيا، غيرت و احتياط را از ش��اخصه هاي 
اصلي مس��لمانان به خصوص شيعيان عنوان كرد 
و بيان داش��ت: تنها سالح مبارزه و مقابله با تفكر 
انحرافي دش��من، داش��تن و به كارگرفتن اين سه 
عنصر اس��ت. معاون آموزشي دانش��گاه پيام نور 
استان نيز اظهار داش��ت: فداكاري شهدا در طول 
هشت سال دفاع مقدس تكليف دانشجويان ما را 
از هر قش��ري سنگين تر مي كند چرا كه آنان اين 
ش��رايط مطلوب تحصيلي را مديون خون ش��هدا 
هستند. محمود حاج عليخاني اظهار داشت: از اين 
رو الزم اس��ت هر قدم علم��ي و فرهنگي خرد و 
كالني كه در كش��ور برداشته مي شود با نام و ياد 

شهيدان باشد.

سجاد مرادی دونده كشورمان 
در بازی های آسيايی گوانگژو 
در دوی 800 مت��ر م��دال طال 
و در دوی 1500 مت��ر م��دال 
نق��ره را به دس��ت آورد. او در 
مسابقه فينال دوی 100 متر اين 

رقابت ها به همراه برادر كوچكترش امير مرادی شركت...
ورزش/ صفحه 7

سجاد مرادی:
قول مدال المپیک لندن را نمی دهم

برگزاری چهاردهمين 
يادواره شهداي دانشجوي 

چهارمحال و بختياري 

با احداث هر چه سریع تر شهرک های سالمت؛ 

انتقال مطب پزشکان از مرکز شهر اصفهان
صفحه 2

صفحه6

مدي��ر ام��ور ش��ركت آب و 
روستايی شهرستان  فاضالب 
كاش��ان گفت: در ش��ش ماه 
نخست س��ال جاری بيش از 
34 هزار مترمكعب آبرس��انی 
س��يار به نيمی از روستاهای 

شهرستان كاشان انجام شده است. به گزارش ايمنا؛ احمد منتظر با...
شهرستان/ صفحه4

رئيس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان نهادينه ش��دن تكريم 
معلوالن و جانبازان در جامعه 
را خواستار ش��د. به گزارش 
روابط عمومی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان، عب��اس حاج 

رسوليها در ديدار با جمعی از معلوالن تحت پوشش انجمن...
شهرستان/ صفحه4

در شش ماهه نخست سال جاری؛
آبرسانی سیار 

به نیمی از روستاهای کاشان

رفع بسیاری از مشکل های 
جامعه با تدوین الگوی 

اسالمی – ایرانی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با 
فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید.

برآورد)ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

لوله گذاری ناحیه شرق 89-4-381
12/500/0001/878/151/080عمرانیخیابان بسیج مباركه

شبکه جمع آوری 89-4-382
14/000/0002/375/765/018عمرانیفاضالب شهر نطنز

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 مورخ 89/10/4
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/10/5

 www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
 شماره تلفن: 6680030 - 0311

یک موسسه فرهنگی مطبوعاتی از تعدادی 
بازاریاب ثابت خانم و آقا دعوت به همکاری 
می نماید. متقاضیان می توانند جهت كسب 
زیر  های  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات 
 6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
– 09135454415 و یا به آدرس خیابان 
ارتش – جنب پل حسین آباد – ساختمان 

119 طبقه همکف مراجعه نمایند.

مناقصه لوله گذاری فاضالب با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

1: مناقصه گذار: شركت  آب و فاضالب شهري استان چهارمحال و بختیاري
2: موضوع مناقصه: 

 600( سایزهاي   5 كالس  كاروگیت  فاضالبي  جداره  دو  لوله هاي  خرید 
میلیمتر، 1300 متر طول- 630 میلیمتر 2500 متر طول( با اتصاالت مربوطه 

مبلغ ضمانتنامه بانکي 300000000 ریال
2-2 خرید لوله هاي دو جداره فاضالبي كاروگیت كالس 5 سایزهاي )850 
میلیمتر 1500 متر( با  اتصاالت مربوطه مبلغ ضمانتنامه بانکي 150000000 

ریال
مدت: تحویل لوله هاي دو جداره فاضالبي سه ماه شمسي

3: محل اعتبار: )از محل منابع عمراني(
4- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزي به مبلغ 300000 

ریال به حساب سیبا 0105547714007
5- محل دریافت اسناد: شهركرد- میدان قدس- امور حقوقي و قراردادهاي 

شركت تلفن: 03812342497
6- تاریخ واگذاري اسناد: 89/9/18 لغایت 89/9/21 تاریخ تحویل اسناد 
مناقصه ساعت 13 مورخ 89/10/2 تاریخ بازگشائي ساعت 11 صبح مورخ 

89/10/4 تاریخ اعتبار پیشنهادات: 89/12/30 
كلیه هزینه هاي آگهي بعهده برندگان مناقصه مي باشد.

http//:Iets.mporg.ir :سایت منتشركننده

آگهي مناقصه عمومي خرید

روابط عمومي و آموزش همگاني 
شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاري

نوبت دوم

دعوت به همکاری 

شناخت دیوانخانه مجموعه تاریخی 
سرتیپ محمد حسن خان امینی سدهی
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زاینده رود
رئيس كميسيون عمران، 
شهرسازی و معماری شورای 
اصفه��ان،   ش��هر  اس��المی 
سياس��ت های كل��ی مديريت 
ش��هری و راهكارهای اساسی 
و اصول��ی كاه��ش ترافيك و 
مشكل های ناش��ی از استقرار 
پزش��كان و مركزهاي درمانی 
در بعض��ی از خيابان های اين 

شهر را تشريح كرد.
مصطفی بهبهانی در يكصد و 
سی و نهمين جلسه كميسيون 
عمران، شهرسازی و معماری 
اصفهان  اسالمي شهر  شوراي 
گف��ت: در بازنگ��ری ط��رح 
شهرک های  احداث  تفصيلی، 
س��المت در چند نقطه ش��هر 
پيش بينی ش��ده است ولی در 

سياس��ت های مقطعی و كوتاه مدت، پيگيری های 
الزم برای تجديدنظر در قانون اس��تفاده پزشكان 
از ساختمان های دارای كاربری مسكونی به عمل 

خواهد آمد.
وی از وجود قانون برای استفاده از ساختمان های 
مسكونی به عنوان مطب پزشكان و چندين شغل 
ديگر از كاربری های مسكونی خبر داد و افزود:  اين 
امر ضمن ايجاد ترافيك و مزاحمت، مشكل هايی 
عديده و غيرقابل كنترل برای شهروندان ساكن در 
اطراف آنها به وجود آورده است و پيگيری برای 
رفع مشكل های مردم و تعديل قانون های موجود 
در اي��ن زمينه توس��ط مديريت ش��هری اصفهان 
ضروری است. بهبهانی در ادامه از بررسی اليحه 

اصالح ضوابط وصول عوارض كسری پاركينگ 
در اين كميس��يون و ارس��ال آن به جلس��ه علنی 
اين ش��ورا خبر داد و تأمي��ن پاركينگ را يكی از 
راهكاره��ای كنترل و روان س��ازی عبور و مرور 
ترافيك در شهر دانست و گفت:  مديريت شهری 
بايد در جهت تأمين پاركينگ واحدهای مسكونی 
حرك��ت كند و در صورت عدم تحقق اين امر در 
بعضی از منطقه ها، شهرداری بتواند خود اقدام به 

تأمين پاركينگ های عمومی نمايد.
وی اعمال سياس��ت های مديريت ش��هری برای 
كاه��ش تج��اری س��ازی و تراك��م جمعيتی در 
مح��دوده مرك��زی ش��هر را ضروری بي��ان كرد 
 و اف��زود: باي��د مردم برای س��رمايه گ��ذاری در 
منطق��ه هاي كم ترافي��ك و كم تردد تش��ويق و 

ترغيب شوند. رئيس كميسيون 
عمران، شهرسازی و معماری 
شورای اسالمی شهر اصفهان،  
ترافيك خيابان های اين ش��هر 
را غيرقابل تحمل دانس��ت و 
حاش��يه ای  پارک های  گفت: 
خيابان ها بايد به تدريج حذف 
و حمل و نقل عمومی از جمله 
خط ه��اي ويژه اتوب��وس يا 

تراموا جايگزين شود.
وی ب��ا بيان اينك��ه تحقق اين 
امر كمبود پاركينگ در ش��هر 
اصفه��ان را به دنب��ال خواهد 
داشت افزود: كمبود پاركينگ ها 
باي��د در حاش��يه حلق��ه دوم 
ترافيكی ش��هر تأمين ش��ود و 
برای ت��ردد بين اي��ن حلقه و 
محدوده مركزی شهر، حمل و 
نقل عمومی مورد استفاده قرار 
گيرد به طوری كه شهروندان خودروهای خود را 
در پاركينگ های احداث��ی در حلقه دوم ترافيكی 
متوقف و با اس��تفاده از حم��ل و نقل عمومی به 
داخ��ل مح��دوده مركزی ش��هر ت��ردد نمايند تا 
ش��اهد كاهش ترافيك و آلودگی هوا باش��يم. در 
اين جلس��ه عضو كميس��يون عمران، شهرسازی 
و معماری ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان نيز 
احداث ش��هرک های س��المت را بهترين راهكار 
برای كاهش ترافيك ناش��ی از استقرار مطب های 
 پزش��كان و مرك�ز های درمان���ی در خي�ابان های 
ش��مس آبادی و آمادگاه بيان كرد و گفت: اولين 
ش��هرک سالمت در محدوده شهرداری منطقه 10 

اصفهان احداث می شود.

 مديرعامل بانك كشاورزی مجموع توليد كشور 
در بخش های مختلف كشاورزی، صنعتی و غيره 
را ح��دود 300 ميليارد دالر در س��ال ذكر كرد و 
گفت:  دارايی های مالی كه اين توليد را پش��تيبانی 

می كند نيز همين ميزان است.
محمد طالبی در گفتگو با ايرنا افزود: اين در حالی 
اس��ت كه مجموع توليد دنيا 40 هزار ميليارد دالر 
بوده و بالغ بر 150 هزار ميليارد دالر دارايی مالی 

پشتوانه آن است. 
وی ادامه داد: در اين شرايط سه برابر ارزش بخش 
توليد به ص��ورت دارايی مالی در دنيا وجود دارد 
كه اين امر نش��ان می دهد نسبت دارايی های مالی 
كه در كش��ور برای پش��تيبانی تولي��د وجود دارد 

نسبت به ميانگين جهانی آن كمتر است. 
مديرعامل بانك كش��اورزی تركيب پشتوانه 150 
ه��زار ميليارد دالری مالی در دني��ا را به 50 هزار 

ميليارد دالر س��پرده، 50 هزار ميليارد دالر سرمايه 
سهام و هم چنين 50 هزار ميليارد دالر اوراق قرضه 
دولتی و شركتی تقسيم كرد و گفت: زمانی كه اين 
اعداد و ارقام را مقايسه می كنيم می بينيم كه حجم 

س��پرده های بانكی ما نزديك به 240 ميليارد دالر 
است، يعنی با ميانگين جهانی فاصله كمی داريم. 
ولی در دو بخش سرمايه و اوراق قرضه اقتصاد ما 

در مقايسه با اقتصاد دنيا ضعيف تر است. 
وی دليل عمده اين امر را بانك محور بودن اقتصاد 
ايران دانست و گفت: سپرده های كشور نسبت به 
توليد در مقياس جهانی در س��طح پايين تری قرار 
دارد كه اين امر س��بب بانك محور شدن اقتصاد 

ايران شده است. 
طالب��ی افزود: تنها يك درص��د از منابع مورد نياز 
بخ��ش تولي��د از مح��ل اوراق مش��اركت تأمين 

می شود. 
مديرعامل بانك كش��اورزی نداش��تن مكانيزمی 
صحي��ح برای ايج��اد، توزيع و مديري��ت اوراق 
مشاركت را از داليل پايين بودن ميزان سهم اوراق 

مشاركت در منابع توليد عنوان كرد. 

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

عبداله گل: 
رژیم صهیونیستی باید از ساخت 

شهرک های جدید دست بردارد 
عبداله گل رئيس جمهور تركيه از رژيم صهيونيس��تی خواست از تأسيس 

شهرک های جديد خودداری كند.  
ب��ه گزارش ايرن��ا از آنكارا، عبداله گل در مصاحبه مطبوعاتی مش��ترک با 
محم��ود عباس )رئيس دولت خودگردان فلس��طين( در آنكارا اين مطلب 
را عن��وان كرد. به گفته رئيس جمهور تركيه، آن��كارا از مذاكره های صلح 
خاورميانه كه در ماه سپتامبر آغاز شده است به طور قوی حمايت می كند، 
ولی برای ادامه مذاكره های صلح اسرائيل بايد از ساخت شهرک های جديد 
و تخريب منازل فلسطينی ها خودداری كند. رئيس جمهور تركيه بر تغيير 
وضعي��ت كنونی بيت المقدس تأكيد كرد و گفت: بيت المقدس از هزاران 
سال پيش پذيرای اديان و مذهب های مختلف بوده و هرگونه تالشی برای 
تغيير هويت و فرهنگ اين ش��هر بايد پايان پذيرد. به گفته رئيس جمهور 
تركيه، پايان دادن به محاصره غزه، بهبود شرايط زندگی 1/5 ميليون ساكن 
اين شهر و فراهم ساختن ارسال كمك های مردمی به اين شهر نيز بايد از 
جمله سياست های جديد رژيم صهيونيستی باشد. عبداله گل افزود: محمود 
عباس در سال جاری ميالدی سه بار از تركيه ديدار كرده و اين نيز نشانگر 
اهميتی است كه تركيه به مسأله فلسطين قائل است. رئيس جمهور تركيه 
در مورد ديدار قائم مقام وزارت خارجه تركيه با مسئوالن اسرائيلی در ژنو 
گفت: اين ديدار يك ديدار كارشناسی بود و برای عادی سازی روابط تركيه 
با رژيم صهيونيس��تی خواسته های آنكارا اعالم ش��ده است. وی در مورد 
حمايت های تركيه از شناس��ايی دولت فلسطين گفت: تركيه پيشتر دولت 
فلسطين را به رسميت شناخته و شناسايی دولت فلسطين از سوی آرژانتين 
و برزيل نيز مايه خرس��ندی اس��ت. عبداله گل افزود: دولت فلسطين يك 
واقعيت اس��ت و انتظار تركيه اين اس��ت كه همه كشورها اين دولت را به 
رسميت بشناسند و هدف نهايی نيز تشكيل يك دولت مستقل فلسطين در 
خاک متعلق به خود و زنده نگهداش��تن آن تا ابديت می باشد و تركيه اين 

ديدگاه خود را با همگان در ميان می گذارد. 

از سال آینده آغاز می شود؛
 خروج سربازان انگلیسی

 از افغانستان 
نخست وزير انگليس پس از ورود به كابل اعالم كرد كه پيشرفت در مبارزه با 
طالبان و آموزش نيروهای پليس و ارتش افغانستان، وی را به خروج خوش بين 
كرده است. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزير انگليس 
پ��س از ورود غير منتظره به كابل اعالم كرد كه خروج نظاميان اين كش��ور 
از افغانس��تان از سال آينده ميالدی آغاز می شود. كامرون گفت كه پيشرفت 
در مبارزه با طالبان و آموزش نيروهای پليس و ارتش افغانس��تان، وی را به 
خروج خوش بين كرده است. سفر كامرون به كابل به دنبال سفر »باراک اوباما« 

رئيس جمهوری امريكا به افغانستان صورت  گرفت.

آرژانتین
 فلسطین را به  رسمیت شناخت 

رئ�ي��س جم�ه�����وری 
 آرژانتي��ن در نام���ه ای به 
رئيس  عب��اس«،  »محمود 
خودگ��ردان  حكوم��ت 
ك��ه  نوش��ت  فلس��طين 
آرژانتين كش��ور فلسطين 
را به  عنوان كش��وری آزاد 
و مس��تقل ب��ه  رس��ميت 
می شناسد. آرژانتين بعد از 
برزيل، موجوديت فلسطين 
را بر اساس مرزبندی های 
پيش از اشغالگری اسرائيل 

در س��ال 1967 ميالدی، به  رس��ميت ش��ناخت. به گزارش ايلنا به نقل از 
آسوش��يتدپرس، »كريستينا كرچنر«، رئيس جمهوری آرژانتين در نامه ای به 
»محمود عباس«، رئيس حكومت خودگردان فلسطين نوشت كه آرژانتين 
كش��ور فلسطين را به  عنوان كشوری آزاد و مستقل به رسميت می شناسد. 
در همي��ن حال، وزارت خارجه برزيل نيز در بيانيه ای اعالم كرد كه برزيل 
از موجوديت كشور مستقل فلسطين در چارچوب مرزهای 1967، حمايت 
می كند. در نامه  »لوال داس��يلوا«، رئيس جمهوری برزيل به عباس تأكيد شد 
كه برزيل از آرزوی مردم فلس��طين برای برخورداری از كشوری مستقل و 
دموكراتيك حمايت می كند. در اين نامه كه وزارت خارجه برزيل در پايگاه 
اينترنتی خود منتش��ر كرد، آمده اس��ت كه اين تصميم در پی درخواس��ت 
»محمود عباس«، رئيس حكومت خودگردان فلس��طين برای به رس��ميت 
شناخته شدن كشور مستقل فلسطينی، اتخاذ شده است. اين در حالی است 
كه رئيس حكومت خودگردان فلسطين هش��دار داد كه اگر توافق صلح با 
تل آويو نهايی نش��ود و جامعه جهانی كشور مستقل فلسطين را شناسايی 
نكند ، حكومت خودگردان را منحل می كند. عباس در مصاحبه تلويزيونی 
خود گفت كه اگر اس��رائيلی ها به شهرک س��ازی ادامه دهند و مذاكره های 
صلح مورد حمايت امريكا به شكست ختم شود ، برای اعالم پايان حاكميت 
محدود حكومت خودگردان در س��رزمين های اش��غالی، تحت فشار قرار 
می گي��رد. وی افزود: نمی توانم حاكميتی را رياس��ت كنم كه وجود ندارد. 
حكومت خودگردان فلسطين براس��اس قرارداد صلح سال 1993 با رژيم 
صهيونيستی، اقتدار محدودی در كرانه باختری كه سال 1967 به اشغال اين 

رژيم درآمد، دارد. 
مذاكره های صلح فلس��طين با رژيم صهيونيستی در دوم سپتامبر آغاز شد، 
اما اندكی پس از آن به علت خودداری رژيم  صهيونيستی از تمديد توقف 
ساخت شهرک  های يهودی نشين در سرزمين های اشغالی كرانه باختری و 
بيت المقدس ش��رقی از سوی طرف فلسطينی تحريم شد. رهبر حكومت 
خودگردان فلسطين با ترک گفتگوی مستقيم با اسرائيل تهديد كرده است 
كه تا زمان توقف دوباره شهرک سازی در سرزمين های اشغالی به مذاكره ها 

باز نخواهد گشت.

برای نخستین بار؛
اردوغان در مراسم عاشورای حسینی 

شرکت می کند
رجب طيب اردوغان نخس��ت وزير تركيه امسال برای اولين بار در مراسم 
عزاداری عاش��ورای حسينی شركت خواهد كرد. به گزارش فارس به نقل 
از خبرگزاری آناتولی، رجب طيب اردوغان نخس��ت وزير تركيه امس��ال 
برای اولين بار در مراس��م عزاداری عاشورای حسينی كه از زمان به قدرت 
رسيدنش تاكنون هرساله در شهر استانبول برگزار می شود، شركت خواهد 
كرد. بنابراين گزارش، اردوغان روز پنجشنبه 16دسامبر )10 ماه محرم( در 
مراس��م عزاداری كه به مناسبت روز عاشورای حسينی در استانبول برگزار 
می شود، حضور خواهد يافت. اين گزارش می افزايد كه اردوغان تاكنون در 

چنين مراسمی شركت نداشته است.

با احداث هر چه سریع تر شهرک های سالمت؛ 

انتقال مطب پزشکان از مرکز شهر اصفهان
امنيتی  فعالي��ت مخ��رب ش��ركت های 
اص��رار  و  افغانس��تان  در  خصوص��ی 
آمريكايی ه��ا بر ت��داوم كار آنها با وجود 
مخالفت شديد افكار عمومی، سبب شد تا 
حامد كرزای امريكا را مانع ش��كل گيری 
نهادهای مدنی در اين كشور معرفی كند. 
حضور نظام��ی نيروهای امريكا و ناتو در 
افغانستان و تشكيل ش��ركت های امنيتی 
خارج��ی در خ��اک آن كش��ور، در حالی 
با بهان��ه تأمين امنيت از س��وی امريكا و 
متحدانش توجيه می شود كه حامد كرزای 
بار ديگر تأثير حضور شركت های امنيتی 
خارج��ی در آن كش��ور را بس��يار منفی 
توصيف كرد. حامد كرزای در يك نشست 
خبری اعالم كرد كه تشكيل شركت های 
امنيتی خارجی در كشور افغانستان نه تنها 
كمكی به امنيت اين كش��ور نكرده است 
بلكه اين ش��ركت ها در كاب��ل به قتل و 
بمب گ��ذاری می پردازند. ك��رزای گفته 
اس��ت كه س��االنه يك و نيم ميليارد دالر 
در اختيار ش��ركت های امنيتی خصوصی 
 خارج���ی در كابل ق��رار می گي�رد تا به 
آدم كشی، قتل، بمب گذاری و مسدود كردن 
راه ها بپردازند. رئيس جمهور افغانستان اين 
س��خنان خود را در حالی مطرح می كند 
كه پيش تر نيز انتقادهايی به حضور نظامی 
نيروهای ناتو و امريكا در افغانستان كرده 
بود. هم چنين وی طی چند ماه اخير بارها 
بر عملكرد منفی و ناكارآمد شركت های 
تأمين امنيت خارجی در افغانس��تان تأكيد 
كرده و ت��الش هاي��ی در جهت متوقف 
كردن اين ش��ركت ها انجام داده اس��ت. 
رئيس جمهور افغانستان در ادامه اظهارات 
اخير خود گفته اس��ت: نيروهای خارجی 
اواخر س��ال 2001 ميالدی پس از تهاجم 
 به كشورش در جن�گ عل�يه تروريس�م، 
موفقيت هايی را طی 45 روز در شكست 
طالبان و القاعده كس��ب كردند، اما پس از 
مدتی س��ازمان ناتو و نيروهای بين المللی 
كمك به امنيت )ISAF(، نتوانس��تند در 
نابودی پايگاه ها و منابع مالی شورش��يان، 
نظر افغان ها را جلب كنند و در اين زمينه 
موفق نبودند. س��ايت خب��ری دويچه وله 
فارس��ی در 13 آذر در خبری به انتقادهای 
تازه حامد كرزای در باره حضور شركت های 
خارجی تأمين امنيت در افغانستان پرداخت 
و به نقل از وی نوش��ت: خارجی ها نمی 
گذارن��د همه اداره ه��ای دولتی ما تقويت 
ش��وند. اين رس��انه اضافه كرد كه حامد 
كرزای می گويد كه غربی ها نمی خواهند 
اداره های افغانستان تقويت شود. براساس 
اين خبر كرزای در سخنان خود در ديدار 
با يوس��ف رض��ا گيالنی نخس��ت وزير 
پاكس��تان گفت: الفاظ منفی راجع به من 
چيزی نو نيس��ت. مطبوعات غربی گاهی 
مرا شاروال كابل می گويد. تمام نهادهای 
دول��ت افغانس��تان از طرف غ��رب مورد 
حمله اس��ت. دليلش اين ب��ود كه اين ها 
می خواستند اداره های ما تقويت نشوند، در 
حالی كه كمپانی های خصوصی امنيتی را 
كه آدم كشی و قتل می كردند و شهرهای 
ما را نا امن می س��اختند راجع به آنها يك 
حرف منفی نبود. ش��بكه اطالع رس��انی 
صدای افغانستان در گزارشی كه در تاريخ 
16 مرداد ماه سال جاری در بخش سياسی 
اين شبكه منتشر شد، به صورت جامع به 
بررس��ی ابعاد حضور شركت های امنيتی 
خارجی در افغانستان پرداخت و نتيجه های 
رق��ت بار اين حضور را تش��ريح كرد. در 
اين گزارش آمده اس��ت، به دنبال افزايش 
انتقادهای مردمی از عملكرد شركت های 
خصوصی امنيتی، »اس��د« رئيس جمهور 
دستور انحالل كامل فعاليت اين شركت ها 
را صادر نمود. كرزای كه در يك كنفرانس 
خبری پس از ديدار از انستيتوت خدمات 
ملكی در كابل س��خن می گف��ت، اظهار 
داشت: ش��ركت های خصوصی امنيتی تا 
حد زيادی باعث نا امنی در كشور شده اند 
و مردم از حضور آنها كه خالف منافع ملی 
افغانستان است به ستوه آمده اند بنابراين 
كليه اين ش��ركت های خارجی و داخلی 
بايد تعطيل شده و كارمندان اين شركت ها 

ب��ه نيروهای امنيتی كش��ور بپيوندند. اين 
رسانه افغان در ادامه گزارش خود نوشت 
كه طی چند س��ال گذش��ته به بهانه اينكه 
نيروهای امنيتی دولتی توان تأمين امنيت را 
ندارند، اين ش��ركت ها كه بيشتر خارجی 
هستند، تأمين امنيت مؤسسه های مختلف 
 داخلی و خارج���ی از جم�له بان�ك ها، 
هتل ها، همراهی كاروان های تداركاتی ناتو 
و طرح های عمرانی را برعهده گرفتند، ولی 
اكنون كه پلي��س و اردوی ملی می توانند 
مسئوليت تأمين امنيت كشور را به دوش 
بگيرن��د، ديگر به وجود اين ش��ركت ها 
نيازی نيست. براس��اس اين گزارش طبق 
اعالم وزارت داخله افغانستان، حدود 60 
شركت خصوصی امنيتی در كشور مشغول 
فعالي��ت بوده و هس��تند ك��ه از 30 هزار 
نيرويی كه اين ش��ركت ها در اختيار دارند 
حدود 10 ه��زار نفر آنان را اتباع خارجی 
تشكيل می دهند و نيمی از اين شركت ها 
متعل��ق ب��ه خارجی ها و بقي��ه مربوط به 
افغان ها هس��تند.گفته ش��ده است كه اين 
شركت ها در كل حدود هزار قبضه سالح 
در اختيار دارند كه كارمندان اين شركت ها 
برای حمل اين سالح ها از وزارت داخله 
مجوز رسمی دارند. اين اطالعات كلی از 
اين شركت های امنيتی خصوصی است، اما 
اطالعات مردمی حاكی از آن است كه اين 
شركت ها تحت يك فرهنگ مصونيت به 
اي��ن معنا كه هيچ كس جرأت مخالفت با 
آنها را ندارد، به بی قانونی و فس��اد دامن 
می زنند و حتی هيچ سيستمی برای ثبت 
سالح های آنان وجود ندارد. اين مؤسسه ها 
هيچ گونه تعهدی ندارن��د، به طور كامل 
مستقل عمل می كنند و از حمايت كامل 
ارتش امريكا و فرماندهان رده باالی نظامی 
كشور برخوردارند. حتی دولت افغانستان 
ني��ز نمی توان��د در مقاب��ل اقدام های اين 
مؤسسه های امنيت خصوصی كاری انجام 
دهد. همگان می دانند كه مدتی قبل زندانی 
خصوصی در كابل كش��ف ش��د و معلوم 
گرديد كه اين زندان توس��ط يك شركت 
امنيت��ی خصوصی امريكايی ايجاد ش��ده 
است. به دليل اين آزادی بيش از حد و در 
اختيار داش��تن هر گونه سالح، بسياری از 
اين شركت های خصوصی امنيتی خارجی 
به انواع تخلف ها از جمله اختطاف، دزدی، 
قاچاق مواد مخدر، قتل، قاچاق اس��لحه و 
چندين تخلف ديگر متهم هستند. در اين 
گزارش آمده است: وجود اين شركت ها 
حتی باعث فس��اد در پليس و اردوی ملی 
نيز می شد زيرا بيشتر نيروهای مورد نياز 
اي��ن ش��ركت ها از داخل افغانس��تان و از 
ميان شهروندان افغانی استخدام می شوند 
و از حقوقی باالتر از سربازان اردوی ملی 
برخوردار هس��تند ب��ه دليل همين حقوق 
باال، س��ربازان دولتی رغبت��ی به خدمت 
صادقانه نداش��تند و خود را هميشه با اين 
شركت های خصوصی مقايسه می نمودند. 
صدای افغانس��تان در ادام��ه می گويد: اما 
آنچ��ه كه مه��م و قابل تأمل اس��ت اينكه 
امريكا مؤس��س و طراح اين شركت های 
خصوصی بوده اس��ت، زيرا تا سال 2001 
وجود ش��ركت های امنيتی در افغانس��تان 
بی س��ابقه بوده است. ش��ايان ذكر است 
در اين گزارش تأكيد ش��ده كه بس��ياری 
از آگاه��ان مس��ائل سياس��ی معتقدند كه 
اقدام هايی را كه امريكا خواهان افشای آنان 
در افغانستان نبود توسط افرادی در قالب 
ش��ركت های خصوص��ی امنيتی خارجی 
انج��ام م��ی داد. اين ش��ركت های امنيتی 
خصوصی با وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( 
ق��رارداد داش��تند و به صورت س��ری به 
دس��تگيری غيرقانون��ی اف��رادی كه هيچ 
گونه جرمی مرتكب نشده بودند، مبادرت 
می ورزيدند. بنابراين می توان گفت كه اين 
مؤسسه هاي امنيتی خصوص خارجی كه 
به صورت غير قانونی تاكنون در افغانستان 
فعاليت می كردند پوشش��ی بوده اند برای 
ارتش امريكا در تأمين هدف های س��ری 
واشنگتن كه كاخ س��فيد خواهان افشای 

آنها نبود.
ادامه دارد...

آمریکا مانع شکل گیری نهادهای مدنی 
در افغانستان)قسمت اول( 

چه خبر از پایتخت

سرپرست معاونت برنامه ريزی استانداری 
تهران گفت: 830 ميليارد ريال اعتبار برای 
تأمين زيرساخت های مسكن مهر استان 

تهران اختصاص يافت.  
  نعم��ت ال��ه ترك��ی در گفتگو ب��ا ايرنا 
افزود: از اين ميزان 680 ميليارد ريال مربوط 
به پروژه های آب و فاضالب مسكن مهر 
اس��تان می باش��د. وی اظهار داشت: هم 
چني��ن 150 ميليارد ريال ديگر نيز جهت 
تأمين برق پروژه های مسكن مهر استان 
 اختصاص داده ش��ده اس��ت. تركی ادامه 
داد: اين اعتبار جهت تعهد 195 هزار واحد 
مس��كونی می باشد كه قرار است تا پايان 
 ش��ه�ريور م�اه 1390 در است�ان تهران به 

بهره برداری برسد. 
سرپرست معاونت برنامه ريزی استانداری 
تهران گفت: بحث آب و فاضالب و برق 
مس��كن مهر اس��تان تهران با اختصاص 
اين اعتبار حل می ش��ود. به گفته تركی، 
در بحث مشكل های واحدهای آموزشی 
مس��كن مهر اس��تان نيز با دس��تور وزير 
مسكن و شهرسازی و استاندار تهران قرار 
شد 14 مدرسه در شهر پرند، 13 مدرسه 
در شهر هشتگرد و چهار مدرسه در شهر 

پرديس ساخته شود. 
وی اف��زود: اعتبارهای اختصاص يافته به 
مسكن مهر استان تهران در سال 1389 به 

هزار و 300 ميليارد ريال خواهد رسيد. 

 اختصاص 830 میلیارد ریال 
برای تأمین زیرساخت های مسکن مهر 

توليد ساالنه کشور حدود 300 ميليارد دالر است 

ایستگاه یارانه
س��خنگوی طرح تح��ول اقتصادی 
گفت: از آنج��ا كه اصالح قيمت ها 
ما را به هدف های پيش بينی ش��ده 
نمی رساند، توس��عه رقابت و رونق 
فضای كسب و كار از ضرورت های 
هدفمندس��ازی  قان��ون  اج��رای 
يارانه هاس��ت. ب��ه گ��زارش ايرنا، 
محمدرضا فرزين در مراسم اختتاميه 
اولين نمايشگاه بين المللی راه و ترابری 
و صنايع وابسته، گفت: صنعت حمل 
و نقل به دليل خصوصيات خاصی 
كه دارد تأثيرهای دوسويه بر اقتصاد 
كش��ور خواه��د داش��ت. مع��اون 
اقتص��ادی وزارت ام��ور اقتصادی 
و دارايی با اش��اره به رش��د صنعت 
 حم��ل و نقل در س��ال  های اخير، 
اف��زود: اي��ن صنعت در س��ال های 
اخير 12/5 درصد از توليد ناخالص 
داخل��ی را به خ��ود اختصاص داده 
و توانس��ته با به دست آوردن سهم 
بااليی از اشتغال و سرمايه گذاری به 
سطح اقتصاد كشاورزی نزديك شود. 

فرزي��ن ادامه داد: اين اثر دو س��ويه 
باعث شده در طرح تحول اقتصادی 
و قانون هدفمندسازی يارانه ها بسته 
سياس��تی حمل و نق��ل از جايگاه 
ويژه ای برخوردار باشد. سخنگوی 
كارگروه طرح تح��ول اقتصادی با 
بيان اينكه صنعت حمل و نقل در 10 
سال اخير توانسته با كسب نرخ رشد 
10 درصدی باالتر از متوس��ط قرار 
بگيرد، اظهار داشت: بخش حمل و 
نقل جاده ای با 8/5 درصد و بخش 
هوايی با 17 درصد از رشد مطلوبی 
برخوردار ش��ده اند. فرزي��ن درباره 
روند روبه رش��د تقاضاهای جديد 
در اين صنعت در س��ال های اخير، 
افزود: س��هميه بن��دی بنزين باعث 
ش��د در س��ال 1387 ميزان مصرف 
بنزين نسبت به سال 1385، 9 درصد 

كاهش يابد، در حالی كه توليد بنزين 
چهار درصد رش��د كرده بود. وی با 
اش��اره به رشد صنعت حمل و نقل 
در 10 سال اخير، اظهار داشت: اين 
صنعت چند مش��كل اساسی دارد 
كه با اجرای قانون هدفمندس��ازی 
يارانه ها و تدوين برنامه های مناسب 
بايد حل ش��ود. س��خنگوی طرح 
تحول اقتص��ادی با بيان آنكه حوزه 
حمل و نقل بيشترين ميزان يارانه را 
به خود اختصاص می دهد، گفت: از 
يك هزار و 184 ميليون بشكه نفت 
مصرفی در كل كشور 27 درصد و 
به عبارت ديگر 25 درصد يارانه های 
پرداخت��ی در بخش حم��ل و نقل 
مصرف شده است. فرزين با اشاره 
به روش نامناس��ب پرداخت يارانه 
 در صنع��ت حم��ل و نقل كش��ور، 

افزود: اين روش پرداخت پيامدهايي 
منفی نظير آلودگی هوا را در پی داشته 
به طوری كه در 10 سال اخير ميزان 
آالينده ها س��ه درصد افزايش يافته 
و از متوس��ط 4/5 تن اكس��يد كربن 
در س��ال به 6/5 تن در حال حاضر 
رس��يده اس��ت. معاون وزير اقتصاد 
در زمينه بسته حمايتی حمل و نقل 
نيز تأكي��د كرد: بايد اج��رای قانون 
هدفمندسازی يارانه ها منجر به تغيير 
تكنول��وژی در آن صنعت ش��ود به 
شكلی كه اصالح قيمت حامل های 
انرژی، واكنش توليدكننده را در پی 
داشته باشد تا در نهايت بهينه سازی 
انرژی را به ارمغان آورد. سخنگوی 
طرح تحول اقتصادی تأكيد كرد: تغيير 
قيمت ها بايد در يك بازه زمانی پنج 
س��اله صورت گيرد، هرچند اصول 
جديدی در اين حوزه در حال شكل 
گيری است به ش��كلی كه ساختار 
حمل و نقل با تغيير قيمت حامل های 

انرژی در حال تغيير است.

ضرورت های قانون هدفمندسازی؛
توسعه رقابت و رونق فضای کسب وکار 

س��عيد جليلی دبير ش��ورای عالی امنيت ملی ايران با رد اظهارات 
مقام ها و گزارش رس��انه های غربی مبنی بر توافق تهران و 5+1 
برای مذاكره بر س��ر برنامه هس��ته ای ايران، اظهار داشت:  در ژنو 
تنها برای مذاكره بر س��ر نقاط مش��ترک، نه گفتگ��و درباره برنامه 

هسته ای، توافق به عمل آمد. 
به گزارش ايرنا، جليلی در اين مصاحبه، از سياست اعمال تحريم 
با هدف متوقف كردن برنامه صلح آميز هس��ته ای ايران انتقاد كرد 
و گفت كه آنچه تحت عنوان راهبرد دو مسيره گفتگو و فشار بيان 
می ش��ود، از نظر ما مورد قبول نيس��ت. دبير شورای عالی امنيت 
مل��ی ايران هم چني��ن به موضوع های مورد بح��ث با گروه 5+1 
در ژن��و پرداخت و گفت كه برای مذاكره پيرامون نقاط مش��ترک 
توافق ش��ده اس��ت نه گفتگو درباره برنامه هسته ای ايران. جليلی 
در بخشی ديگر از اين مصاحبه به ترور دانشمندان هسته ای ايران 
اشاره كرد و ش��ورای امنيت سازمان ملل متحد را مسئول مستقيم 
اين اقدام های تروريس��تی برشمرد.  دبير شورای عالی امنيت ملی 
ايران خاطرنش��ان ساخت: بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی 
اسامی دانشمندان ايرانی را به شورای امنيت دادند، شورا نيز اسامی 
آنان را اعال كرد و بعد تروريس��ت ها اجرا كردند. ش��ورای امنيت 

بايد به جامعه جهانی پاسخ بدهد.

وزارت بازرگان��ی در نظ��ر دارد با آغاز رس��می قانون هدفمندی 
يارانه ها و براساس بسته حمايتی اصناف، مبلغ 250 ميليارد تومان 
تس��هيالت را برای مدت س��ه ماه تا پايان سال به صنوف توليدی 

اختصاص دهد. 
رئي��س مركز ام��ور اصناف و بازرگانان در گفتگو ب��ا ايرنا، با بيان 
اينك��ه ثبت نام صنوف از ش��نبه 20 آذرماه جاری آغاز می ش��ود، 
 گف��ت: واحده��ای دارای پروانه می توانند از تاريخ اعالم ش��ده با 
مراجعه به س��ايت اصناف www.asnaf.ir درخواس��ت خود را 
برای دريافت تس��هيالت ثبت كنند. حس��ن رادمرد  اظهار داشت: 
س��قف اين تس��هيالت 10 ميليون تومان با كارمزد پايين اس��ت و 
واحدهايی امكان اس��تفاده از اين تس��هيالت را دارند كه ش��رايط 
مورد نظر در آيين نامه تدوين ش��ده را داش��ته باش��ند. وی افزود:  
 مي��زان انرژی بر ب��ودن واحدها، به��ره وری،  مح��دوده فعاليت و 
مي��زان اش��تغال زايی جزو محوره��ای اصلی ارائه تس��هيالت در 
س��طح كشور به شمار می آيد كه قرار اس��ت اين آيين نامه تا پايان 
 روز جاری در تعاملی با س��خنگوی ط��رح تحول اقتصادی نهايی 

شود. 

جلیلی در مصاحبه با یورونیوز: 
مذاکره فقط پيرامون نقاط مشترک 

تا پایان سال؛ 
صنوف توليدی 250 ميليارد تومان 

تسهيالت دريافت می کنند 
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آژیر

زیر پوست شهر

خون نامه نبرد

پنجره

تا قيام��ت ز قيام تو قيامت برپاس��ت                                                               
از قيام تو پي��ام تو عي�ان است هنوز

روز موع��ود نزديك اس��ت. لحظه ها 
بيتاب ماندند و خورش��يد شرمسار از 
طلوع��ی دوباره اما آب خروش��ان تر 
از هميشه اس��ت و در همين نزديكی 

كودكان بازيگوش حسين.
 روزهای آخر هنگام كارهای جاودانی 
است حسين حتی نمی خواهد مديون 
ذره ای از خاک اين سرزمين باشد پس 
خ��ود آرامگاهش را از اي��ن نامردمان 
می خ��رد به 60 ه��زار دره��م. او از 
مردم غاضريه ق��ول ميهمان نوازی از 
زائ��ران حرمش را دارد. او مدفن تمام 
عزيزانش را در اين جايگاه آس��مانی 
برای تمام خس��تگان عال��م به يادگار 
می گ��ذارد قطعه ای از بهش��ت برای 

آرزومندان بيقرارش.
لحظه ها در وصف نمی گنجد. التهابی 
كشنده همه را در اضطراب يك فاجعه 

فرو برده است. 
در س��وی ديگ��ر ميدان ح��ر بن يزيد 
رياحی با يارانش در كمين امام خيمه 
زده اند و حر هر روز بيش��تر در تفكر 
كاری است كه ابن زياد از او خواسته 

است. 
حر ميان حق و ناحق گم ش��ده است. 
تس��ليم  وادی  در  راه  ك��ه  آزاده ای 
می جويد. امام و نوری كه از وجودش 
او را مس��خر كرده است به او مجالی 
برای گذش��تن نمی دهد. حر در وادی 
انتخاب اس��ت اينجا يا حسين است يا 
هيچ، اينجا يا بهش��ت اس��ت يا دوزخ 
و ني��ك می داند اينج��ا ميانه ای ندارد. 
يك ط��رف نور كامل و س��وی ديگر 
تاريك��ی مطل��ق. حر حقيقت��ی را در 
قلب خود حس می كند، بايد برود آن 
طرف حسين اس��ت حق كامل و اين 
طرف درهای دوزخ گش��وده. مرز پر 
رنگی اس��ت در اين س��رزمين غريب 
كه يا روس��فيد می ش��وی و يا تا ابد 
در تاريكی غفلت خاموش��ت مدفون 
خواهی ش��د. حر در اضطراب است. 
ح��ر ميان رفت��ن و ماندن س��رگردان 

دشت كربالست.
در اين روز عمر س��عد هم  با انبوهی 

از س��ربازان و سپاهيان به كربال رسيد 
اس��ت. در اولين قدم ع��روه بن قيس 
احم��ی را ن��زد امام فرس��تاد و گفت: 
»از او بپرس برای چه به اين سرزمين 
آم��ده و چه می خواه��د.« عروه چون 
خودش از كس��انی بود ك��ه برای امام 
 نام��ه نوش��ته بود، ش��رم  ك��رد نزد او 

برود.
عمر س��عد اين كار را به همه بزرگانی 
كه نامه به امام نوش��ته بودند پيش��نهاد 
كرد و همگ��ی از انجام آن خودداری 

كردند. 
عاقب��ت عم��ر س��عد، قرة ب��ن قيس 
حنظلی را فرس��تاد. قره آمد و به امام 
حسين)ع( س��الم كرد و پيام عمر بن 
سعد را رساند. امام حسين)ع( فرمود: 
»مردم اين ش��هر به من نامه نوشتند كه 
به اين ج��ا بيايم. پس اگ��ر آمدن مرا 
خوش نداريد، ب��از می گردم.« حبيب 
بن مظاهر ب��ه او گفت:»وای بر تو ای 
ق��ره! كجا به ن��زد مردم س��تمكار باز 
می گ��ردی؟! همان جا بمان و اين مرد 
را كه خداوند به وسيله پدرانش تو را 
به سعادت و بزرگواری رسانيد، ياری 

كن.« 
ق��ره گف��ت: »پي��ش رئي��س خويش 
ب��از می گردم و پاس��خ اي��ن پيغام را 

می رسانم.
آن گاه در اي��ن باره فكر می كنم!« پس 
به س��وی عمر بن س��عد بازگش��ت و 
پاس��خ امام را به او گفت. عمر گفت:» 
امي��دوارم خداوند مرا از جنگ و قتال 

با او معذور دارد.« 

ب��ا توجه به آم��ار تكان دهن��ده و روبه 
رش��دی كه امروزه در مورد شمار مبتال 
يان ب��ه افس��ردگی وج��ود دارد، لزوم 
تغييرات درونی به منظور زندگی بهتر و 
سالم تر و بهره بردن از سالمت جسمی 
و روحی برای سازندگی مفيد تر جامعه، 
امری حياتی تلقی می ش��ود. در دنيای 
ماشينی امروز نيز بسياری افراد خوشحال 

هستند و خوب زندگی می كنند.
جالب است بدانيد كه محققان دريافته اند 
كه سالمت و كارايی افراد تا حد زيادی 
تح��ت تأثي��ر ويژگی های ش��خصيتی 
و درون��ی آنهاس��ت... ام��ا نكته اصلی 
اينجاس��ت كه چگونه می توان روحيه 
ش��اداب و خوی خوشحال داشت؟ چه 
كسانی از ناماليمات زندگی نيز ناراحت 

و افسرده نمی شوند؟ 
ش��يوه ها ی اصلی و مهم وجود دارد تا 

افراد خوشحال باشند.
عزت نفس: افراد خوش��حال، خود را 

دوست دارند. 
در ده��ه 1980 هيچ موضوعی به اندازه 
خ��ود و خويش��تن، روان شناس��ان را 
مش��غول نكرد. بس��ياری از گزارش ها 
حاكی از آن است كه افراد با عزت نفس 
باال، از س��المت بيشتری برخوردارند و 
حت��ی در زندگی خانوادگی، ش��غلی و 
جمع های دوستانه نيز رضايت بيشتری 
 دارند. به عبارت ديگر، وقتی افراد خود را 
و پس��تی  و  زندگ��ی  پذيرن��د،   م��ی 

بلن��دی ه��ای آن را نيز م��ی پذيرند و 
احساس خوبی در مورد آن دارند...  

خوش بینی: افراد خوشحال، اميدوار 
هستند. 

چنانچه موافق باش��يد كه »هم��ه افراد 
شانس كافی برای انجام همه كارها دارند« 
اميدوار هستيد. وقتی به كار جديد دست 
می زنيد، انتظار موفقيت داشته باشيد نه 
شكست. به عبارت ديگر، وقتی به يك 
ليوان نصفه نگاه می كنيد، نيمه پر آن را 

ببينيد، تا خوشحال تر باشيد...  
برون گرایی: افراد خوشحال، در خود 

نمی مانند. 
مطالعات گوناگون حاكی از آن هس��تند 
كه افراد برون گ��را و اجتماعی افرادی 
هس��تند كه رضايت بيشتری از زندگی 
داش��ته و خوش��حال ترند. البته بخشی 
از برون گرايی مرب��وط به ذات و خلق 

وخوی افراد است. 
بدين معنا كه، برخی شاداب تر و گرم تر 
می باشند. آنها با وارد شدن به اتاقی كه 
پر از افراد گوناگون است به راحتی وارد 
ش��ده و خود را معرفی ك��رده و با افراد 
صميمانه برخورد می كنند. بدين صورت 
بهتر هم پذيرفته می شوند. اما اين مسأله 
تا ح��دی هم اكتس��ابی اس��ت و افراد 
درون گرا نيز می توانند با تمرين، آداب 
اجتماعی را بهتر و بيشتر به جای آورند. 
ديگ��ران را دوس��ت بدارند و دوس��ت 

داشته شوند... 

گذشته را رها کن، به آينده بينديش

جامعه

بزرگداشت دهه فجر یک وظیفه 
ملی است

برگزاری بزرگ ترین مراسم 
عزاداری آیینی محرم 

در نوش آباد 

رئي��س اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��المی آران و 
بيدگل از بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی به 

عنوان افتخار و وظيفه ملی نام برد.
به گزارش فارس ميثم نمكی در نشست ستاد دهه فجر 
آران و بي��دگل تصريح كرد: گراميداش��ت روز ملی در 
تمام كش��ورها مرسوم اس��ت اما برخی از ويژگی ها و 
خصوصيت های نهفته در انقالب ش��كوهمند اسالمی 
اي��ران به گونه ای اس��ت ك��ه تمامی مس��ئوالن و مردم 
 برای ق��وی تر و پربارتر ش��دن ايام اله دهه فجر تالش 

كنند. 
وی انق��الب اس��المی را ب��ه دليل ارزش ه��ا و اهداف 
وااليش برخوردار از نگاه اعتقادی ويژه دانست و افزود: 
اين ويژگی خاص می طلبد تا تالش و برنامه ريزی های 
 دقي��ق و منس��جمی در ايام اله دهه مب��ارک فجر انجام 

شود. 
رئي��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی آران و بيدگل 
با اش��اره به تش��كيل 18 كميته در س��تاد دهه فجر اين 
شهرستان خاطرنشان كرد: به دليل تقارن دهه فجر سال 
ج��اری با هفته آخر ماه صفر الزم اس��ت تا بين اين دو 

زمان ارتباط ايجاد شود. 

بزرگترين مراس��م عزاداری آئينی محرم كشور با 
قدمت بيش از يك قرن در شهر نوش آباد از توابع 
شهرس��تان آران و بي��دگل برگزار می ش��ود.به گزارش 
فارس تاريخچه مراس��م تعزيه خوانی و آئين های سنتی 
مذهبی عزاداری اباعبداله)ع( ب��ا توجه به بنای تكايا و 
حسينيه های ش��هر نوش آباد از دوره صفوی و قاجار و 
آثار به جا مانده از اين دوران كه با عاشورا ارتباط دارد 
گوي��ای اي��ن مطلب اس��ت كه ب��ه قرن های گذش��ته 

برمی گردد. 
بزرگترين مراس��م عزاداری آئينی محرم كشور هرساله 
در نوش آباد با بيش��ترين نفرات، تجهيزات و سواران بر 
اسب و ش��تر در روزهای دوم و صبح عاشورا تا عصر 
روز دوازدهم مح��رم در مجموعه های فرهنگی مذهبی 
خيمه گاه حس��ينی، علقمه و آس��تان امامزاده محمد بن 
 زيد ب��ن علی بن ابيطالب)ع( ش��هر نوش آب��اد برگزار 

می شود. 
اين مراسم شامل سقاخوانی، كتل، تعزيه خوانی، مراسم 
خيل عرب و خيمه سوزی، س��قايی و چاووش خوانی، 
كش��ته برداری، بازآفرينی حوادث كربال تا شام در محرم 
از زم��ان ورورد قافل��ه حض��رت ام��ام حس��ين )ع( به 
كربال تا بازگش��ت كاروان اس��راء به كربال، بازس��ازی 
 مراس��م دف��ن ش��هدای كرب��ال توس��ط قوم بنی اس��د 

است.

عضو هيأت علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
گفت: در ايران طالق آنقدر بار منفی دارد كه بسياری از 
افراد حتی جرأت نمی كنند كه به آن فكر كنند و به ويژه 
اينكه بار منفی طالق به ط��ور معمول در دوش خانم ها 
بيش��تر س��نگينی می كند و به همين جهت اين زن است 
كه به س��ازگاری و ادامه زندگی با شوهرش توصيه شده 
و می ش��ود كه البته اين موضوع می تواند داليلی تاريخی 
و اقتصادی داشته باش��د. سيد حسن حسينی در گفتگو 
با ايلن��ا در رابطه با طالق عاطفی گفت: در كش��ورهای 
صنعتی اروپا و آمريكا ش��رايط به گونه ای است كه افراد 
ت��ا زمانی كه از هم راضی هس��تند به زندگی با هم ادامه 
می دهند اما اگر عواملی وارد زندگی آنها شود كه هر دو 
يا يك نفرش��ان ديگر احساس رضايت از زندگی نداشته 
باش��ند از هم جدا می شوند. او ادامه داد: آنها هرگز خود 
را ملزم نمی دانند كه در صورت زندگی زناش��ويی برای 
آنها جهنم شده و نمی تواند به نيازهای جنسی، عاطفی و 
اجتماعی خود پاسخ مثبت بدهند، به زندگی مشتركشان 
ادامه دهند. عضو هيأت علمی دانش��كده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران گفت: چون حق طالق با مرد است هميشه 
زن را ب��ه مصالحه بيش��تر با مرد دع��وت كرده اند، نقطه 
جالب توجه نيز اين است كه حتی زنان از طرف بستگان 
والدين خويش نيز در صورتی كه طالق را بپذيرند مورد 
تحريم و خش��ونت قرار می گيرد اما اگر مردی همس��ر 
خ��ود را طالق بدهد از طرف والدي��ن و نزديكان خود 
دچار چنين معضلی نمی ش��ود. حس��ينی ب��ا بيان اينكه 
ط��الق عاطفی اثرهای مخرب فراوانی دارد كه چه بس��ا 
اثره��ای آن از طالق قانونی بيش��تر اس��ت گفت: طالق 
عاطفی در صحنه عمومی اجتماعی وضعيت بسيار بدی 
را ايجاد می كند. زن و ش��وهری كه دچار طالق عاطفی 
ش��ده اند وقتی در صحنه عمومی جامعه حاضر می شوند 
ش��رايط نگران كنده ای در انتظارشان است. حال اگر مرد 
خانواده تصميم به برقراری ارتباط خارج از محيط خانه 
داش��ته باشد می تواند زن ديگری را صيغه كند يا ازدواج 
دوباره داش��ته باش��د. عضو هيأت علمی دانشكده علوم 
اجتماعی دانش��گاه تهران تصريح كرد: زنان و مردانی كه 
در خانواده خود دچار طالق عاطفی شده اند و در جامعه 
با بحران های اجتماعی دست  و  پنجه نرم می كند، از نظر 
روانی نامتعادل می ش��وند و اعتماد ب��ه نفس خود را از 
دس��ت می دهند در حالی كه اگر آنها از طريق قانونی از 
هم جدا ش��وند و طالق گرفته بودند چنين اتفاقی برای 
آنه��ا نمی افتاد. او ادامه داد: وقت��ی زن و مرد به صورت 
قانون��ی از هم جدا می ش��وند زن نيز هم��ان حقوق مرد 
را داراس��ت و می تواند ازدواج دوباره كند و به نيازهای 
جنس��ی، جس��می و عاطفی خود پاسخ بدهد ولی وقتی 
طالق عاطفی اتفاق می افت��د زن در حريم خانواده باقی 
می ماند و اين مس��أله باعث می شود كه هم از نظر روانی 

و ذهنی دچار مشكل های فراوانی شود.

سنگينی طالق فقط بر دوش زن 
فشار روانی بخش عمده و جدايی ناپذير 
زندگ��ی روزمره ه��ر ف��رد و تجربه ای 
همگانی اس��ت ك��ه هر كس ب��ه كرات 
آن را در زندگی خود احس��اس می كند. 
برخ��الف تصور عم��وم، فش��ار روانی 
هميشه دربرگيرنده حوادث ناخوشايند و 
نامطلوب نيست، بلكه می تواند محصول 

موفقيت های خوشايند نيز باشد. 
روان شناس��ی م��ردان ط��ی ده ها س��ال 
تحقيقات تا حد زيادی مش��خص كرده 
اس��ت كه فش��ار روانی در مردان نه تنها 
باع��ث تغييره��ا در انتق��االت جريانات 
عصب��ی، ترش��حات غ��دد و حرك��ت 
ماهيچه ها می ش��ود، بلكه رفتار مردان را 

نيز تغيي��ر می دهد. مردان 
روانی  فش��ارهای  تحت 
ممك��ن اس��ت كمتر غذا 
بخورند، بيش��تر س��يگار 
بكش��ند، ديرتر خوابشان 
بب��رد و خيل��ی زودت��ر 
از خ��واب بيدار ش��وند. 
همچني��ن ممكن اس��ت 
نشانه هايی چون سردرد، 
دردهای  مفرط،  خستگی 
قفس��ه س��ينه، احس��اس 
نگرانی، داش��تن اسهال يا 
يبوس��ت و غيره را داشته 

باشند. 
بيش��تر  مردان  اص��ل  در 
اوق��ات به اين نش��انه ها 
توجه��ی ندارن��د اگرچه 
زن��ان و م��ردان ه��ر دو 
فشارهای روانی را تجربه 
می كنند، ام��ا مردان كمتر 
و  روانی  فش��ارهای  ب��ه 

بيماری های مرتبط به آن در خود توجه 
می كنند. بررسی ها نشان می دهند زنان 
دو براب��ر مردان در معرض خطر فش��ار 
روانی هس��تند، زيرا آنان دارای سيس��تم 
تناسلی و توليد مثلی هستند كه هم توليد 
فشار روانی می كند و هم در مقابل اثرات 
فشارهای روانی بسيار آسيب پذير است. 
ب��رای مثال زن��ان در براب��ر اختالل های 
قاعدگی، سردردهای ميگرنی، نگرانی های 
ناگهانی، افس��ردگی و اختالل در تغذيه 
مانند بی اش��تهايی روانی و پراش��تهايی 
روانی حس��اس هس��تند، با وج��ود اين 
م��ردان در معرض خطر باالتری در برابر 

فش��ارهای روانی قرار دارند كه آن مرگ 
زودرس است. 

نشانه های خطرناک فشار روانی در 
مردان 

يك��ی از ج��ا افتاده تري��ن تفاوت ه��ای 
جنس��يتی در س��المت اين است كه اميد 
زندگی مردان در جهان به طور متوسط 3 
سال كمتر از زنان است. چيزی كه كمتر 
به آن توجه ش��ده اين كه ميزان ش��كاف 

جنسيتی ميان نواحی بسيار متغير است. 
برای مثال، در اروپای غربی اميد زندگی 
مردان 11 س��ال كمتر از زنان اس��ت، اما 
در كشورهايی مثل افغانستان كه در آنجا 
مؤسس��ات مذهبی، فرهنگی و قانونی به 
گونه ای است كه زنان به 
اندازه كاف��ی به خدمات 
س��المت  و  اجتماع��ی 
دسترس��ی ندارن��د، اميد 
به زندگ��ی مردان برابر يا 
بيشتر از زنان است. مردان 
باور دارند اين تفاوت از 
و  ك��ردن  كار  س��خت 
فش��ار روانی اس��ت. در 
حال��ی ك��ه زنان ب��ر اين 
مراقبت  مردان  كه  باورند 
نيس��تند.  خود  س��المت 
ب��ه هر ح��ال ش��واهدی 
نش��ان می دهد جنبه های 
ديگ��ری از مرد برتری بر 
نگرش و رفتار مردان در 
ارتباط با س��المت ش��ان 
تأثي��ر می گذارن��د و آنان 
را ب��ه گزينش ش��يوه ای 
ب��رای  ك��ه  م��ی دارد  وا 
سالمتش��ان ض��رر دارد. 
مردانی كه به س��المت خود اهميت نمی 
دهند ب��ه جای اي��ن كه قربانيان فش��ار 
فرهنگی تلقی ش��وند افرادی به حساب 
می آيند كه آزادانه رفتارهايی را در جهت 
خ��ود تخريب��ی انتخ��اب می كنند چون 
بيش��تر مردان به اش��تباه تص��ور می كنند 
توجه به سالمت يك ويژگی زنانه تلقی 
می ش��ود و مردان به ط��ور طبيعی قوی، 
مقاوم به بيماری، غيرحس��اس بر درد و 
ناراحتی های جس��مانی هستند، غافل از 
اين كه بی توجهی به نشانه های مهم اوليه 
فش��ار روانی حتی می تواند كشنده باشد. 
به طور معمول مردان به اين نش��انه های 

اولي��ه توجه نمی كنن��د، آن��ان را ناديده 
می گيرند و ممكن اس��ت زمانی تصميم 
ب��ر معالجه بگيرند كه خيلی دير باش��د. 
برخی از اين نش��انه های اوليه كه در بدن 
ظاهر می شوند، عبارتند از: تنفس سريع، 
خستگی مزمن، سوزش در قلب و حالت 

تهوع. 
بیماری ه��ای ناش��ی از فش��ارهای 

روانی مردان 
فش��ار خون، تصلب شرائين )رسوب در 
ديواره عروق(، س��كته قلبی و نارس��ايی 
قلب��ی و بيم��اری آنوريس��م )ضعف در 
دي��واره رگ ه��ا( كه ه��ر ك��دام از اينها 
می توانند علل ژنتيكی نيز داشته باشند، 

طبق تحقيقات با فش��ار روانی 
نيز مرتبط هستند. در حقيقت، 
ده ها س��ال تحقي��ق و مطالعه 
درب��اره ارتب��اط فش��ار روانی 
عروقی،  قلب��ی  بيماری های  با 
انجم��ن قلب آمريكا را متقاعد 
كرد كه فش��ار روان��ی، دومين 
عام��ل خطر اس��ت و موجب 
بروز بيماری های قلبی عروقی 
می ش��ود و اثرهای مشابهی با 
باال،  كلس��ترول  فش��ار خون، 

بيماری قند و سيگار دارد. 
ش��غلی  روان��ی  فش��ار   

مردان 
در دني��ای متغير ام��روزی كه 
ماهي��ت كار و ش��غل ني��ز در 
حال تغيير اس��ت، فشار روانی 
ش��غلی بيش از هر زمان ديگر، 
و  كاركن��ان  س��المت  ب��رای 
همچنين س��المت سازمان ها، 
يك تهديد جدی به حس��اب 

می آيد. به طور معمول فشار روانی شغلی 
مردان با نش��انه های جس��مانی، روانی و 
رفتاری همراه اس��ت. سردردهای مزمن، 
اختالل ه��ای خواب، مش��كالت تمركز، 
نارضايتی ش��غلی، روحي��ه كاری پايين، 
بی حوصلگی،  اضط��راب،  افس��ردگی، 
غيب��ت از كار و ترک مح��ل خدمت از 
نشانه های ش��ايع فش��ار روانی ناشی از 
كار در م��ردان اس��ت. مهم ترين عوامل 
ايجادكننده فش��ار روانی مردان در رابطه 
با شغلشان عبارت اس��ت از عدم درآمد 
كافی، از دست دادن كار، تغيير شغل )به 
علت تغيير محل كار يا حتی ارتقا(، محيط 

كاری ناس��الم، ساعات كاری نامناسب و 
هم چنين فق��دان انگيزه كافی در كار. به 
طور معمول مردان با اين ديد به اجتماعی 
شدنش��ان ادامه می دهند ك��ه مهم ترين 
جنبه زندگی ش��ان، شغلشان است و در 
كار من��زل و بچه داری كمترين يا دومين 
نق��ش را دارند. تع��ارض بين انتظارهای 
اجتماع��ی و واقعيت زندگی ش��خصی 
و خانوادگ��ی م��ردان بر فش��ار روانی و 
بيماری ه��ای مرتبط با فش��ار روانی در 
آنان منجر می ش��ود. بنابراين مردانی كه 
زير فشار روانی ناشی از كار هستند، الزم 

است بيشتر از خود مراقبت كنند. 
پیش��نهادهایی برای کاهش فشار 

روانی مردان 
اگر در زندگی زناشويی خود 
با همسرتان مش��كل داريد، 
سعی كنيد احساساتتان را با 
همس��رتان در ميان بگذاريد 
و در ص��ورت ل��زوم به يك 
مش��اور مراجع��ه كنيد. هيچ 
گاه دع��ا و نياي��ش را از ياد 
نبريد، چ��را كه دعا و نيايش 
از شدت اضطراب می كاهد 
و در دل ها امي��د می كارد. 
سيس��تم حمايت��ی قوی ای 
از دوس��تان و خويشاوندان 
ايجاد كنيد. اگر هميشه وقت 
كم می آوري��د، در مديريت 
زمان خ��ود تجديدنظر كنيد. 
س��عی نكنيد هم��ه كارها را 
با هم انج��ام دهيد، بلكه در 
انجام كارهايتان برنامه ريزی 
و اولويت بندی داشته باشيد. 
به ان��دازه كافی اس��تراحت 
و خواب داش��ته باش��يد. خواب خوش، 
داروی مؤثری است كه تمام باتری های 
بدنتان را ش��ارژ می كند. هنگام بيماری 
وانمود نكنيد بيمار نيستيد. خود را فدای 
كار نكنيد، بلكه آنقدر به خود استراحت 
بدهي��د تا توانايی انجام كارها را بازيابيد. 
می توان گفت نش��انه های فشار روانی در 
مردان يك شبه به وجود نمی آيند. وجود 
س��ال ها فش��ار روانی و تركيب آنها در 
رقابت های كوتاه و بلندمدت با آس��يب 
پذيری های طبيعی مردان و رفتارهای شان 
و تاريخچه زندگی ش��ان باعث می شود 

مردان دچار فشار روانی شوند.

اگر تصمي��م به انجام چالش های ت��ازه می گيريد، 
بايد تا آخرين مرحله را در نظر خود مجسم كنيد. 
ممكن است پيروز شويد و يا شكست بخوريد اما 
ت��ا پايان راه، نجابت، ق��درت، اميد و عزم خود را 
برای مبارزه كردن از دست ندهيد – چه ببريد چه 
ببازيد- به خاطر داش��ته باشيد كه »برنده هيچگاه 
نمی ترسد و ترسو هيچگاه برنده نمی شود« هيچگاه 

اين مطلب را فراموش نكنيد. 
آي��ا می توانيد تص��ور كنيد: ماش��ينی را خريداری 
كرده ايد كه س��اخت آن نيمه كاره اس��ت؟ ماشين 
روش��ن می شود، می توانيد با آن رانندگی كنيد اما 
فق��ط ترمز ندارد. نظرتان در م��ورد زندگی كردن 
در خانه ای كه س��قف ندارد چيست؟ به طور حتم 
امكانپذير نيس��ت. اين در حالی است كه بسياری 
از انسان ها هدف های خود را در نيمه راه به دست 
فراموش��ی می س��پارند چرا كه ادامه مسير برايشان 
دش��وار است و بايد از موانع بس��يار زيادی عبور 

كنند.
 پشتکار و بلندپروازی

بلندپروازی مانند دانه ای اس��ت كه در قلب ش��ما 
روييده می شود و مانند دستمايه ای شما را به سمت 
موفقيت و كاميابی رهنمون می سازد. به شما كمك 
می كن��د تا به باالترين قله هايی كه هيچ كس ديگر 
حت��ی نمی تواند تصورش را ه��م بكند به راحتی 
صع��ود كنيد. اما بلند پروازی هم به نوبه خود نياز 
به پرورش و تغذيه دارد. ش��ما بايد آتش آن را به 
دقت ش��عله ور كنيد و تا آنجايی كه ظرفيت ش��ما 

اجازه می دهد آن را رشد و پرورش دهيد.
يكی از داليلی كه بس��ياری از افراد پيش از اينكه 
به هدف خود برس��ند، دست از تالش و كوشش 

می كش��ند، اين اس��ت كه س��نگ های بزرگ بلند 
می كنن��د و هم��ان طور كه می دانيد س��نگ بزرگ 

نشانه نزدن است.
 اهداف واقعگرایانه و دست یافتنی معین 

کنید 
به پايان رس��اندن كاری كه در ذهن داريد نش��ان 
می ده��د ك��ه از همان آغ��از در ذهن خ��ود نقطه 
اتمام��ی را معي��ن ك��رده بودي��د. ب��رای خودتان 
هدف ه��ای معينی را مش��خص كني��د، البته نه هر 
هدفی؛ ش��ما بايد اهدافتان را از روی واقع نگری 
و ميزان توانايی های ش��خصيت تان انتخاب كنيد. 
يكی از راه هايی كه ش��ما را به سرعت به شكست 
می رساند اين است كه اهدافی برای خود برگزينيد 
كه به هيچوجه و حتی از طريق معجزه هم نتوانيد 

به آنها دست پيدا كنيد. 
تعيي��ن هدف به اين دليل مهم اس��ت كه به ش��ما 
نوعی حس حسن ختام می دهد. يك چيز ملموسی 
اس��ت كه می توانيد به راحتی به س��مت آن نشانه 
رويد. زمانی كه در ذهن خود هدف داش��ته باشيد 
به آسانی می توانيد طرح هايی در راه رسيدن به آن 
پی ريزی كنيد. طرح و برنامه ريزی جزو مهم ترين 
فاكتورها به ش��مار می روند. و اما نكته مهم ديگر 
اين است كه هدف ها دارای انواع مختلفی هستند. 
فرض كنيد در يك مس��ابقه اتومبيلرانی ش��ركت 
كرده ايد. هدف نهايی ش��ما رس��يدن به خط پايان 
اس��ت. اما ممكن اس��ت در ميان راه برای صرف 
غذا و يا رفتن به دستش��ويی و غيره توقف داشته 
باشيد. اين محل های توقف به عنوان اهداف ميانی 
به حساب می آيند. شما به منظور رسيدن به هدف 
نهاي��ی خود بايد اين هدف های كوچك تر اما الزم 

و ضروری را پشت سر بگذاريد.
 پله به پله

يك��ی از بهترين راه ها در رس��يدن به هدف ها اين 
است كه در هر مرحله تنها يك گام به سمت جلو 

برداريد. 
فقط در اين صورت و تنها با پش��ت سر گذاشتن 
اهداف ميانی اس��ت كه می توانيد به هدف نهايی 
برس��يد. و اما در مورد مس��ابقه نهاي��ی: اگر برنده 
ش��ويد كه خب مس��لم اس��ت به هدفتان دس��ت 
پي��دا كرده ايد اما اگر شكس��ت بخوري��د بايد به 
 اي��ن تجرب��ه خود ب��ه عنوان ي��ك پش��توانه نگاه 
كنيد. اگر پش��تكار داشته باش��يد و از مسير اصلی 
خارج نش��ويد شانس بيش��تری برای پيروزی پيدا 
می كني��د. تنها چيزی كه بايد در هر حال به خاطر 
داش��ته باشيد اين اس��ت كه چون جايزه بزرگ از 
آن ش��ما نشده، بازنده محس��وب نمی شويد. شما 
مراح��ل بس��يار زيادی را در زندگی پش��ت س��ر 
گذاش��ته ايد. آيا يك قهرمان كه دارنده مدال طالی 
المپيك ش��ده اما در يك مس��ابقه باشگاهی بازنده 
ش��ده را می توان بازنده خواند؟ البته كه نه، او به 
راحتی می تواند به موفقيت های بزرگ تری دس��ت 
 پي��دا كند اما بايد كارهاي��ی انجام دهد كه ديگران 

نمی كنند.
نكته اين اس��ت كه باي��د به خودت��ان حتی برای 
كوچك ترين موفقيت هايی كه به دست می آوريد 
پ��اداش دهيد. به توانايی های تان افتخار كنيد و از 
آنها ب��ه عنوان پلی برای رس��يدن به موفقيت های 
بزرگ تر اس��تفاده كنيد. و هيچگاه فراموش نكنيد 
ك��ه هر كس پيش از اينك��ه راه رفتن را ياد بگيرد، 

سينه خيز می رود. 

عاشورا همه هستی ما
سنگینی مشکالت، روی شانه های خسته

شروع که می کنيد، تمام هم بکنيد 

دث
حوا

معاون عمليات پليس راه كشور با اعالم وقوع 
تصادف مرگبار يك دستگاه سواری سمند و 
يك دستگاه تريلر ماک، گفت: در اين حادثه 
تمامی پنج سرنش��ين س��مند ج��ان باختند. 
س��رهنگ پرويز س��ياح البرزی در گفتگو با 
ايس��نا، در اين باره اظهار كرد: مأموران پليس 

راه اس��تان كردس��تان در جريان تصادفی در 
محور مريوان قرار گرفتند، مأموران با حضور 
در صحن��ه حادثه دريافتن��د انحراف به چپ 
يك دس��تگاه خودروی سواری سمند باعث 
تصادف اين خودرو با يك دستگاه تريلر ماک 

شده است. 
وی ادام��ه داد: بر اثر اين تصادف تمامی پنج 
سرنش��ين خودروی سواری سمند جان خود 
را از دس��ت دادند. معاون عمليات پليس راه 
كشور با بيان اينكه 33 درصد از تصادفات به 
واژگونی اختص��اص دارد، گفت: عدم توجه 
به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه، انحراف به 
چ��پ و عدم رعايت حق تقدم در صدر علل 

وقوع تصادفات برون شهری قرار دارد.

افرادی كه با اغفال يك زن از او فيلم تهيه و آن را از طريق بلوتوث 
منتشر كرده بودند دستگير شدند. با اعالم انتشار اين فيلم شيطانی 
در جغتای، مشخص شد كه اين فيلم در داخل زمين های كشاورزی 
يكی از روس��تاهای اين منطقه تهيه شده است. با تالش گسترده 
مأموران و انجام اقدام های اطالعاتی برای شناس��ايی عامالن تهيه 
و انتش��ار اين اقدام شيطانی، مأموران انتظامی موفق شدند يكی از 
عامالن تهيه اين فيلم را كه در بيابان های اطراف شهرستان مخفی 
شده بود دستگير كنند. اين متهم در بازجويی های انجام شده ضمن 
اعتراف به جرم خود، سه همدست ديگرش را نيز به پليس معرفی 
كرد. در ادامه رس��يدگی به اين پرونده يك��ی ديگر از متهمان در 
جغتای دس��تگير و در مواجه با زنی كه مدعی اس��ت مورد اغفال 
اعضای اين باند قرار گرفته، به اعمال كثيف خود اعتراف كرد. برای 
متهمان از سوی مقام قضايی قرار بازداشت موقت صادر شد و آنان 

به اتهام تهيه و تكثير فيلم شيطانی و انتشار آن روانه زندان شدند.

رئيس سازمان امداد و چهار نجات مازندران 
با اع��الم جزئيات نج��ات چهاركوهنورد 
گرفت��ار در ارتفاع��ات 5هزار مت��ری قله 
دماوند، گفت: س��رما و كاهش فش��ار هوا 
مش��كل پيش  روی نجات كوهنوردان بود. 
فخاری در گفتگو با )ايسنا(، با اعالم اينكه 
امدادگران اين جمعيت عمليات دو روزه ای 
برای نجات كوهنوردان گرفتار در ارتفاعات 
دماون��د انج��ام داده اند گف��ت: امدادگران 
جمعيت هالل احمر اوايل هفته جاری  از 
طريق مركز فوريتهای پليس 110 در جريان 
گرفتارش��دن چهار كوهنورد در ارتفاعات 
پنج هزار متری دماوند ق��رار گرفتند. وی 
ب��ا اع��الم اينكه يك��ی از كوهن��وردان كه 
توانس��ته بود خ��ود را به دامنه ه��ای كوه 
برس��اند؛ مأموران را در جري��ان اين اتفاق 

قرار داد، گف��ت: كوهنوردان به علت افت 
فشار هوا و سرمای هوا دچار ضعف  شده 
و در ارتفاع��ات گرفتار ش��ده بودند. وی 
در تش��ريح چگونگی نجات يكی ديگر از 
كوهن��وردان گرفت��ار در ارتفاعات دماوند 
با اش��اره به دش��واری اين عمليات گفت: 
امدادگران هالل احمر و هيات كوهنوردی، 
دو روز را ص��رف يافت��ن اي��ن كوهنورد 
زخم��ی كردند. همچنين به دليل س��رمای 
هوا، افت فش��ار، احتم��ال زنده ماندن وی 
به صفر رسيده بود. رئيس سازمان امداد و 
نجات مازندران گفت: جمعيت هالل احمر 
با درخواست يك دستگاه بالگرد از وزارت 
كشور توانست اين كوهنورد را پس از دو 
روز از يكی از چاله های ارتفاعات دماوند 

بيرون بياورد.

تصادف مرگبار سمند و تريلرماک
 پنج قربانی گرفت

دستگيری عامالن
 انتشار بلوتوث شيطانی

نجات چهارکوهنورد گرفتار در دماوند

مردان به اشتباه 
تصور می کنند 

توجه به سالمت 
یک ویژگی زنانه 
تلقی می شود و 
مردان به طور 
طبیعی قوی، 

غیرحساس بر درد 
هستند،

غافل از این که 
بی توجهی به 

نشانه های مهم 
اولیه فشار روانی 

حتی می تواند 
کشنده باشد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 زاینده رود 
مريم قاسمی 28 ساله، چهارشنبه 3 آذرماه بر اثر خونريزی مغزی و 
سپس مرگ مغزی در مركز آموزشی درمانی الزهرا بستری گرديد و پس 
از 5 روز بستری در اين مركز با تأييد مرگ مغزی وی توسط پزشكان و 
رضايت بستگان نزديك بيمار، سه شنبه 9 آذرماه اعضای بدن وی را به 2 
خانم 46 و 32 ساله اهدا و كبد آن به يك پسر 18 ساله قائم شهری در 

بيمارستان نمازی شيراز پيوند زده شد.
گفتنی است: اين سی امين پيوند اعضا در سال جاری در استان اصفهان 

می باشد.
 

برگزاری جشن شکوفایی قرآن 
در دو مدرسه اصفهان

الدن سلطانی
جشن شكوفايی قرآن در دبستان دخترانه خوروش )معصومه )س(( 
و دبستان پس��رانه لباف زاده با حضور معاون آموزش ابتدايی اداره 
كل و مس��ئوالن اداره ناحيه يك آموزش و پرورش اصفهان برگزار 
شد.هنگامی كه صوت قرآن به گوش می رسد گويی شوری وصف 
ناپذير در وجود انس��ان برپا می ش��ود. وقتی اين نوای روحبخش از 
صدای دلنش��ين يك دانش آموز شنيده می ش��ود اين شور دو برابر 
می گ��ردد وقتی كه يك دانش آموز س��ال س��وم ابتدايی كنار رحل 
قرآن می نش��يند و به تالوت اين كتاب آس��مانی ب��ه صورت روان 
می پردازد و زمانی كه دس��ت های كوچك خود را مانند زمان قنوت 
ب��اال می گيرد و دعا می كن��د انگار كه فرش��تگان مناجات می كنند. 
 اي��ن فض��ای نورانی در جش��ن ش��كوفايی دو مدرس��ه خوروش 
)معصوم��ه س( و لباف زاده در ميان دانش آموزان دختر و پس��ر به 

طور كامل ملموس بود.
معاون آموزش ابتدايی اداره كل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان 
در حاش��يه برگزاری مراس��م جشن ش��كوفايی قرآن در دو مدرسه 
مذكور به خبرنگار ما گفت: برنامه آموزش قرآن پايه س��وم ابتدايی 
 2 س��ال ب��ه ص��ورت آزمايش در ناحيه ه��ای اصفهان و كاش��ان و 
شاهين شهر انجام شد و امسال سال سوم انجام اين برنامه است كه 

در كل پايه های سوم ابتدايی استان اجرا می گردد.
نجميه باجالن آش��نايی دان��ش آموزان با روانخوان��ی، روخوانی و 
ش��مرده خوانی ق��رآن را از هدف های اجرای ط��رح آموزش قرآن 
پايه س��وم ابتدايی عنوان و خاطرنشان كرد:  يكی از داليلی كه افراد 
كمت��ر به خواندن قرآن می پردازند س��خت بودن خواندن اين كتاب 
آسمانی است. بنابراين طبق بررسی ها و با هدف انس با قرآن قرار 
شد روزانه به طور مستمر خواندن اين كتاب الهی در ساعت های هر 

درسی گنجانده شود كه اين كار در 33 روز انجام شد.
وی در خاتم��ه تصريح كرد:  جهت اج��رای اين طرح برای معلمان 
پايه سوم دوره های ضمن خدمت در تابستان برگزار شد و اين طرح 
توس��ط اين معلمان در كالس انجام پذيرفت و حال پس از گذشت 
حدود 2 ماه از س��ال تحصيلی دانش آموزان به راحتی می توانند به 

روخوانی قرآن بپردازند.
 

اطالعیه خبری 
طبيع��ی  مناب��ع  كل  اداره  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه   بن��ا 
قان��ون   9 م��اده   1 تبص��ره  اج��رای  در  اس��تان  آبخي��زداری   و 
به��ره وری بخش كش��اورزی و مناب��ع طبيعی مص��وب 89/4/23 
 مجل��س محترم ش��ورای اس��المی، بدينوس��يله به اط��الع عمومی 
می رس��اند كليه ذينفعانی كه به تش��خيص منابع ملی شده موضوع 
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 
1346 و اصالح��ات بعدی آن با ماده 2 قان��ون حفظ و حمايت از 
مناب��ع طبيعی و ذخاير جنگلی مص��وب 1371 در هر رقبه معترض 
ب��وده و تاكنون اعتراض آن��ان در هيأت های موض��وع ماده واحده 
قانونی تعيي��ن تكليف اراضی اختالفی مص��وب 67/6/22 مجلس 
محترم ش��ورای اسالمی رس��يدگی نش��ده و يا در نوبت رسيدگی 
در دبيرخان��ه هيأت های مذكور قرار نگرفته باش��د حداكثر تا پايان 
وقت اداری مورخ��ه 1390/6/11 فرصت دارن��د اعتراض خود را 
ب��ه صورت مكتوب به همراه اس��ناد و مدارک و مس��تندات قانونی 
ب��ه دبيرخان��ه هي��أت مذك��ور مس��تقر در ادارات مناب��ع طبيعی و 
 آبخيزداری شهرستان های محل وقوع ملك تحويل و رسيد دريافت 

نمايند.
 بديه����ی اس��ت اعتراض����ات واصل����ه در خ����ارج از مه�لت 
 قانون����ی مذك����ور قاب��ل پذي����رش در دبيرخان�����ه مذك��ور 
 نب��وده و از س����وی هيأت ه���ای ياد ش����ده ترتي��ب اثر داده 
نخواه��د ش��د و پ��س از انقض��ای مهل��ت قانون��ی ف��وق الذكر 
 چنانچه اش��خاص ب��ه اجرای قواني��ن فوق الذكر معترض باش��ند
اعت����راض آنه����ا فق��ط در ش��ع��ب رس��ي�دگی وي��ژه ای كه 
 بدي����ن منظ����ور در مرك����ز از س����وی رئي����س محت����رم 
 ق��وه قضائي��ه تعيي��ن و ايجاد می ش���ود قابل طرح و رس��يدگی 

می باشند.

در شش ماهه نخست سال جاری؛
آبرسانی سیار 

به نیمی از روستاهای کاشان
مدير امور ش��ركت آب و فاضالب روس��تايی شهرس��تان كاش��ان 
گفت: در ش��ش ماه نخست سال جاری بيش از 34 هزار مترمكعب 
 آبرس��انی سيار به نيمی از روستاهای شهرس��تان كاشان انجام شده 

است. 
ب��ه گ��زارش ايمنا؛ احمد منتظر با اش��اره به بارش ه��ای ناكافی در 
س��ال گذش��ته و عدم كفايت آبده��ی چاه ها، قنوات، چش��مه ها و 
خشكس��الی های متوالی اظهار داش��ت: در ش��ش ماهه اول امسال 
برای بيش از 3 هزار و 246 خانوار روس��تاهای شهرس��تان كاشان 
با جمعيتی بالغ بر 10 هزار و 764 نفر، آبرس��انی سيار توسط تانكر 

صورت گرفته است. 
وی افزود: از تعداد 46 روستای شهرستان كاشان برای 21 روستا آن 
آبرسانی سيار به وسيله تانكر صورت گرفته اما خدمات رسانی كلی 

اين روستاها حجم زيادی از توان آبفای شهرستان را می طلبد. 
مدير امور ش��ركت آب و فاضالب روستايی شهرستان كاشان بيان 
داش��ت: در 6 ماه نخست سال جاری متوسط بار آبگيری تانكر برای 
روس��تاهای اين شهرس��تان 2 هزار و 841 بار يعنی روزانه 16 بار 

آبگيری بوده است.
وی افزود: در اين مدت همچنين ميزان طول اصالح شبكه توزيع و 
انتقال 2 هزار و 590 متر، توسعه شبكه به طول يك هزار و 750 متر 

و مرمت شبكه های ناشی از حوادث 340 مورد بوده  است. 

دزدی بی سر و صدا !
اختالس 140 میلیون تومانی کارمند 

بانک در شاهین شهر 
كارمند يكی از بانك ها در شاهين شهر اصفهان كه از حساب مشتريان 
140 ميلي��ون تومان اختالس كرده بود توس��ط پليس اين شهرس��تان 

شناسايی و دستگير شد. 
ب��ه گزارش ايمنا، س��رهنگ محمد رضا خدادوس��ت فرمانده انتظامی 
شهرس��تان ش��اهين ش��هر با اعالم اين مطل��ب اظهار داش��ت: در پی 
كس��ب خبری مبنی بر اينكه كارمند بانك��ی در يكی از منطقه های اين 
شهرس��تان با چاپ اوراق و اسناد جعلی از حساب مشتريان اختالس 
ك��رده موضوع ب��ه صورت ويژه در دس��تور كار مأموران پليس آگاهی 
اي��ن فرماندهی قرار گرفت. وی اف��زود: با انجام تحقيقات الزم و پس 
از كس��ب اطمينان از درس��تی موضوع، هماهنگی ه��ای الزم با مقام 
قضايی جهت دس��تگيری اين كارمند صورت گرفت. اين مقام مسئول 
تصريح كرد: كارمند مذكور به اتهام اختالس دس��تگير و پس از انتقال 
به پليس آگاه��ی اين فرماندهی به صراحت ب��ه اختالس 140ميليون 
تومان از حس��اب مش��تريان اقرار كرد. سرهنگ خدادوست در پايان با 
بيان اينكه تاكنون كليه مالباختگان شناس��ايی شده اند خاطر نشان كرد: 
 متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی 

شد.  

اهم فعالیت های بسیج 
ناحیه فوالدشهر در هفته بسیج 

نمايشگاه ياوران واليت در فوالدشهر برگزار شد كه بازديدكنندگان در اين 
نمايشگاه از غرفه شيطان پرستی، صنايع دستی، كتاب، ماكت منطقه های 
عملياتی و تمثال ش��هدا ديدن كردند. هم چنين در غرفه بهداری توسط 
پزشك بسيجی به صورت رايگان ويزيت صورت گرفت. در غرفه روابط 
عمومی با فضاهای مجازی و آموزش خبرنگاری و عكاس آشنا شدند و 
توسط روحانی مستقر در غرفه سئواالت شرعی خود را برطرف كردند. در 
غرفه بسيج سازندگی هم با اردوهای طرح هجرت 3 و مواد مخدر آشنا 
شدند. در ضمن تجليل از بسيجيان نمونه، سركشی به خانواده های شهدا، 
عيادت از بيماران در بيمارستان شهيد مطهری فوالدشهر از ديگر موارد در 

هفته بسيج بود. 

جلسه هم اندیشی شهرداری های 
شرق اصفهان در نایین

شهردار نايين از تشكيل جلسه هم انديشی، آموزشی كارشناسان امور اداری 
و كارگزينی و مالی ش��هرداری های 12 ش��هر شرق استان در نايين خبر 
داد. حسن بهش��تی فر افزود: اين جلسه با حضور كارشناسان دفتر امور 
شهری و شوراهای استانداری اصفهان در محل سالن اجتماعات فرمانداری 
نايين تشكيل گرديد. بهشتی فر هدف از اين جلسه را ارتقای سطح علمی 
كارشناسان شهرداری ها با ارائه رهنمودهای كارشناسان دفتر امور شهری و 
شوراهای استانداری به منظور رفع مشكل شهروندان دانست.در اين جلسه 
شهرداران شهرهای خوربيابانك، فرخی، جندق، انارک، بافران، اردستان، 

زواره، مهاباد، نطنز، خالدآباد و نايين شركت كردند.

گشتی در اخبار روی میز

 زاینده رود 
رئيس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان نهادينه 
ش��دن تكري��م معل��والن و جانب��ازان در جامعه را 

خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان، عباس حاج رس��وليها در ديدار با جمعی از 
معلوالن تحت پوشش انجمن حمايت از توانخواهان 
جس��می ذهنی ف��ردا، حل مش��كل های جانبازان و 
معل��والن را وظيفه تمام مس��ئوالن نظام دانس��ت و 
گفت: با توجه به توانمندی موجود در اين عزيزان، با 
نهادينه ش��دن تكريم و احترام به جانبازان و معلوالن 

بخش زيادی از مشكل های آنان رفع خواهد شد.
وی ب��ه فرمايش های مقام معظ��م رهبری در جمع 
نخبگان كشور مبنی بر تدوين الگوی اسالمی – ايرانی 
پيش��رفت اشاره كرد و افزود: در صورت تدوين اين 
الگوی راهبردی در عرصه های فكر، علم، زندگی و 
معنويت به عنوان س��ند باالدستی برنامه ها و چشم 
اندازی كشور، خيلی از مشكل های جامعه و مردم از 

جمله جانبازان و معلوالن مرتفع خواهد شد.
رئيس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، تخريب و از 
بين بردن ديوار بی اعتمادی بين مردم و شهرداری را 
اولويت سياست ها و برنامه های اين شورا دانست و 
گفت ش��كر خدا در 8 سال گذشته بخشی از اين امر 
مهم تحقق پيدا كرده و تاكنون بيش از 40 درصد اين 

ديوار كوتاه شده است.
وی تالش و اقدام های مديريت ش��هری برای رفع 
مس��ائل و مشكل های جانبازان و معلوالن اصفهان را 
تش��ريح كرد و افزود: اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
به عنوان منتخبان مردم در قبال مسائل و مشكل های 
ش��هر و ش��هروندان مس��ئول هس��تند و بی ش��ك 
مش��كل های معلوالن و جانب��ازان را به دولتمردان و 
نمايندگان مردم در مجلس شورای اسالمی منعكس 

خواهند كرد.
ح��اج رس��وليها از وج��ود ذهنيت ه��ای غل��ط در 
دولتم��ردان و نماين��دگان مردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی مبنی بر برخوردار بودن اصفهان انتقاد كرد 
و عدم اختصاص اعتبارهای الزم به اين شهر و استان 
را ناش��ی از اين ذهنيت ها دانس��ت و گفت: مسائل، 
مش��كل ها و معضل های شهر اصفهان به حدی است 
كه م��ردم بعضی از منطقه ه��ای آن از امكانات اوليه 
زندگ��ی محروم هس��تند و وجود صده��ا جانباز و 
معلول هم يكی از اين مشكل ها است كه بايد بسترها 
و امكانات الزم برای آرامش، آس��ايش و راحتی آنها 

فراهم گردد.
وی به وجود توانمندی های مديريتی و كارشناسی در 
اصفهان اش��اره كرد و مسئوليت مديران شهرداری را 
س��نگين و خطير و مشكل های قشرهای آسيب پذير 
و معلول را مهم ترين دغدغه مديريت شهری دانست 
و گفت: هزينه اداره ش��هر اصفهان را مردم پرداخت 
می كنند و مديريت ش��هری بايد تمام تالش خود را 

برای توزيع عادالنه آن به كار گيرد. 
رئيس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، با بيان اينكه 
انقالب اس��المی اي��ران، انقالب فرهنگی اس��ت و 
طب��ق آيه ه��ای ق��رآن، روايت ه��ا و احاديث نبی 
مك��رم اس��الم )ص( و ائم��ه اطه��ار )ع(، بايد همه 
برای رفع مش��كل های مردم تالش كنند؛ علت عدم 
رفع مش��كل های بعضی از قش��رهای مردم به ويژه 
معل��والن را جوي��ا ش��د و خطاب ب��ه دولتمردان و 
نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی گفت: اين امر 
بايد به عنوان اصلی ترين دغدغه مس��ئوالن كشور در 
دس��تور برنامه های آنان قرار گيرد و اعتبار الزم برای 
نگهداری،   آم��وزش و زندگی بی دغدغه معلوالن و 
جانبازان اختصاص يابد و در پرداخت سهام عدالت 

و يارانه ها حق اين عزيزان ادا شود.

رئيس كميس��يون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان نيز در اين جلس��ه بر مناس��ب سازی 
فضاهای ش��هری برای اس��تفاده جانبازان و معلوالن 
تأكي��د كرد و گف��ت:  اين عزيزان ب��ه عنوان عضوی 
از اي��ن جامع��ه بايد از امكانات رفاه��ی و تفريحی، 
آموزش��ی،  فرهنگ��ی و خدماتی به ش��كل مطلوب 

استفاده كنند.
س��ردار جانباز كريم نصر اصفهانی ايجاد بس��ترهای 
الزم برای رفاه و آس��ايش معلوالن و جانبازان ش��هر 
اصفهان را ضروری بيان كرد و از مسئوالن شهرداری 
 و ديگ��ر دس��تگاه ها و س��ازمان ها خواس��ت ب��رای 
مناس��ب سازی محيط جهت دسترسی آسان و سريع 
اين عزيزان به امكانات ش��هری،  اداره ها،  سازمان ها، 
اقتصادی،  فرهنگ��ی،   رفاهی، تفريح��ی،  مركزه��ای 
خدماتی، دانش��گاهی و صنعتی از هيچ تالشی دريغ 

نكنند.
وی از اح��داث پارک ويژه جانب��ازان و معلوالن در 
ش��هر اصفهان خبر داد و گفت: ب��ا اتمام مرحله های 
آزاد س��ازی زمين، اين پارک به زودی احداث و در 

اختيار معلوالن و جانبازان قرار می گيرد.

شهرستان

جوان 28 ساله 
ناجي جان 3 نفر شد

رفع بسیاری از مشکل های جامعه با تدوین 
الگوی اسالمی – ایرانی

رضایت سنجی شهروندان؛
عاملی برای ارتقاء خدمات اورژانس 

پیش بیمارستانی 

نماینده ولي فقیه در سپاه چهارمحال و بختیاري: 
قیام در برابر ظلم بزرگ ترین

معروف است

مدیركل محیط زیست استان اصفهان 
طرح آب پاشي هواپیما ها در اصفهان 

اجرا مي شود

با ایجاد 860 فرصت شغلي؛
بهره برداري از دو مجتمع 

پرورش گاو شیري در لردگان
رضايت س��نجی ش��هروندان با هدف بررس��ی نقاط ضعف و قوت فعاليت 
واحدهای فوريت های پزش��كی و انجام كارهای كارشناسی الزم بر روی آن، 
عامل��ی مهم برای ارتقاء خدمات اورژانس 115 می باش��د. به گزارش روابط 
عمومی مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی استان اصفهان، مجموعه 
اورژانس پيش بيمارس��تانی، خدمات خود را به صورت مستقيم به مردم ارائه 
كرده و در ارتباط نزديك با شهروندان قرار دارد. بنابراين به منظور اجرای هر 
چه بهتر اين خدمت رس��انی و ارتقای س��طح خدمات فوريت های پزشكی، 
س��امانه نظر س��نجی روزانه را راه اندازی كرد تا در جهت رفع مش��كالت و 
نواقص احتمالی اقدام نمايد. بر اس��اس اين گزارش در راس��تای اجرای اين 
طرح هر روز از كل مأموريت های انجام ش��ده در طول 24 س��اعت گذش��ته 
استان تعداد 5 شماره را كه با اتاق فرمان فوريت های پزشكی تماس گرفته اند 
ب��ه صورت تصادفی انتخاب كرده و پيامكی حاوی جمله »با توجه به تماس 
شما با شماره 115 آيا از خدمات اورژانس پيش بيمارستانی راضی هستيد؟« 
را برای آنها ارس��ال می كنند و شهروندان نيز می توانند يكی از گزينه های به 
طور كامل راضی، راضی، ناراضی و نظری ندارم را انتخاب نموده و به شماره 
3000751115  ارسال نمايند كه در مراحل بعدی با آنها تماس گرفته شده و 
علت پاسخ آنها پرسيده خواهد شد. الزم به ذكر است اين طرح به مدت يك 
ماه در حال اجرا است و طبق آمار به دست آمده بيش از 78 درصد شهروندان، 
رضايتمندی خ��ود را از خدمات اين مركز به صورت راضی و به طور كامل 

راضی اعالم كرده اند. 

نماينده ولی فقيه در س��پاه قمر بنی هاشم)ع( گفت: مقابله با بدعت گذاران 
در دين و مروجان فس��اد در جامعه، تالش برای پياده سازی احكام خدا از 

مهم ترين معروفات و منكرات جامعه است.
ب��ه گ��زارش فارس، حجت االس��الم حس��نعلی مؤذنی در جم��ع كاركنان 
س��پاه اين استان با تسليت فرا رس��يدن ايام حزن و غم اهلبيت عصمت و 
طهارت)ع( اظهار داش��ت: امام حسين)ع( گوهر تابناک و چراغ درخشانی 
اس��ت كه همواره بر تارک تاريخ درخشيده و خواهد درخشيد. وی افزود: 
عنص��ر جاودانگی در قيام عاش��ورا كه به يقين رم��ز ماندگاريش در الهی 
 بودنش اس��ت، در نهضت خونين حضرت ابا عبداله الحسين)ع( جلوه گر

است. 
موذنی با بيان اينكه امام حس��ين)ع( با قيام خونين خود به تشنگان عدالت 
هويت بخش��يد، افزود: امام حس��ين در روز عاشورا با قيام خونين خويش 
راه س��عادت و عدم پذيرش ظلم و ستم را به آزادگان جهان آموخت. وی 
در ادام��ه ب��ا تأكيد بر ض��رورت احيای امر به معروف و نه��ی از منكر در 
جامعه گفت: همگام ش��دن ب��ا اين مهم يك ض��رورت اجتناب  ناپذير در 

جامعه است. 
نماين��ده ولی فقيه در س��پاه قمر بنی هاش��م)ع( خاطرنش��ان كرد: در حال 
حاضر سس��تی های ايجاد شده در مسير پيشرفت امت اسالمی در قرن های 
متم��ادی و قرن جاری به ترک و كمرنگ  ش��دن امر ب��ه معروف و نهی از 

منكر بستگی دارد. 

مديركل محيط زيس��ت استان اصفهان گفت: طرح آب پاشی هواپيما ها در 
تهران در صورتی كه در كاهش آلودگی هوای تهران مؤثر باشد در اصفهان 

نيز اجرا می شود. 
احمد رضا الهيجان زاده در گفتگو با فارس با اشاره به اجرای طرح آب پاشی 
هواپيما ها در تهران برای كاهش آلودگی هوا اظهار داش��ت: اين طرح برای 
نخستين بار در كشور اجرا می شود و اگر اين طرح بازده خوب و مناسبی 
برای كاهش اين آلودگی داشته باشد می توان اين طرح را به عنوان راهكار 
در اصفهان نيز دنبال كرد. وی به اقدام های انجام ش��ده در راس��تای كاهش 
آلودگی هوای اصفهان اش��اره كرد و با بيان اينكه انجام اقدام های زيربنايی 
برای كاهش ميزان آلودگی هوای اصفهان ضروری است، تصريح كرد: بايد 
برای كاهش اين آلودگی اقدام ها و فعاليت های زير بنايی تر مانند دوگانه سوز 
كردن خودرو ها انجام شود. وی با اشاره به اجرای طرح محدوده ترافيك و 
زوج و فرد كردن تردد خودرو ها در حلقه اول ترافيك شهری بيان داشت: 
يكی از داليل عمده كنترل آلودگی هوای اصفهان در چند  روز اخير اجرای 
طرح زوج و فرد كردن تردد خودرو ها بوده اس��ت. الهيجان زاده با اشاره به 
استقبال مردم از اجرای اين طرح ادامه داد: اين طرح با استقبال بی نظير مردم 
همراه بوده و مردم در اين زمينه به صورت مطلوبی همكاری كرده اند. وی با 
اشاره به فرهنگ سازی اين طرح در جامعه، افزود: تمام دستگاه ها و سازمان ها 
برای كنترل آلودگی هوا همكاری كرده و زمينه فرهنگی و پذيرش اين طرح 

برای مردم مهيا شده است.

مديرجهاد كش��اورزی لردگان گفت: در ح��ال حاضر دو مجتمع پرورش گاو 
ش��يری با ايجاد 860 فرصت شغلی در اين شهرستان در دست اجرا است كه 
در صورت تأمين اعتبارهای الزم به زودی به بهره برداری می رس��د. به گزارش 
فارس، غالمعلی س��عيدی در بازديد از مجتمع های گاوداری در دست احداث 
اين شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر يك مجتمع فعال در زمينه پرورش 
گاو شيری در اين شهرستان فعال است كه با بهره برداری از اين دو مجتمع ميزان 
توليدی فرآورده های ش��يری در اين شهرستان افزايش و زمينه اشتغال جوانان 

بيش از پيش فراهم می شود. 
وی افزود: مجتمع فعال در زمينی به مس��احت 98 هكتار و با ظرفيت 4 هزار 
و 300 رأس دام در اختيار بهره برداران قرار گرفته اس��ت. سعيدی خاطرنشان 
كرد: اين طرح با اعتباری افزون بر 7 هزار و 920 ميليون ريال از محل اعتبارات 
اس��تانی برای تكميل زير س��اخت های الزم از جمله آبرس��انی، برق رسانی، 
آس��فالت، گاز، س��پتينگ و جداول فاضالب هزينه و به بهره برداری رس��يده 
اس��ت. وی اضافه كرد: اين در حالی ا س��ت كه تكميل دو پروژه پرورش گاو 
ش��يری در دست احداث اين شهرس��تان نيازمند 17 ميليارد ريال اعتبار است. 
مديرجهاد كشاورزی شهرستان لردگان خاطرنشان كرد: با بهره برداری از اين دو 
 مجتمع ساالنه 24 هزار تن شير خام توليد و برای 860 نفر اشتغالزايی مستقيم و 
غير مس��تقيم ايجاد خواهد شد. وی ايجاد مراكز صنعتی و خدماتی را موجب 
توس��عه زيرساخت ها دانست و افزود: اين طرح با آغاز فعاليت خود خدمات 

الزم را به مردم اين شهرستان ارائه می دهد.

رئيس س��ازمان تعاون روستايي استان اصفهان گفت: 
به منظور كوتاه كردن دس��ت واسطه ها از بازار خريد 
و فروش محصول هاي كش��اورزي، نخستين شركت 
تعاوني توليد تخصصي صيفي و س��بزي در اصفهان 
تشكيل ش��ده است. علي جهازي در گفتگو با فارس 
با بيان اينكه توليدكنندگان محصول های كش��اورزي 
به اين نتيجه رس��يده اند كه جز ب��ا اتحاد و هم فكري 
نمي ت��وان بازاره��اي داخلي و خارجي را در دس��ت 
گرفت، تصريح كرد: رمز موفقيت تنها در تشكيل يك 
شركت تعاوني قوي، پويا و تشكلي جوشيده از بطن 

كشاورزان و روس��تائيان در سايه حمايت ارگان هاي 
دولتي اس��ت. وي ادامه داد: در همين راس��تا بسياري 
از توليدكنندگان به صورت تخصصي توليدات خود 
را در قال��ب يك مجموعه وارد ب��ازار كرده اند كه در 
اي��ن زمينه تاكنون بس��يار موفق ه��م بوده اند. رئيس 
س��ازمان تعاون روستايي استان اصفهان اظهار داشت: 
توليدكنندگان سبزي و صيفي نيز به منظور ساماندهي 
صنف خود و كوتاه كردن دس��ت دالالن در روزهاي 
اخير اقدام به تشكيل تعاوني توليد تخصصي سبزي و 
صيفي در استان اصفهان كرده اند. وي افزود: كشاورزان 

همانگونه كه در تأسيس تعاوني فعال هستند، ضروري 
است در ساير جلسه هاي تعاون روستايي نيز حضور 
فعال و مستمر داشته باشند تا انتخاب نمايندگان آنها 
در شركت با دقت الزم انجام شود. جهازي با اشاره به 
حمايت هاي سازمان ميادين ميوه و تره بار اصفهان از 
تشكيل اين تعاوني اظهار داشت: مسئوالن اين سازمان 
حماي��ت خود در تمام زمينه ه��ا اعم از تعيين مكاني 
مناسب به عنوان دفتر شركت، تأمين غرفه ها در ميدان 
ميوه و تره بار، ايجاد امكانات رفاهي و برطرف كردن 

مشكالت كشاورزان در اين بخش را اعالم كرده اند. 

گردهمايي فصلي رؤساي ادارات بهزيستي شهرستان ها 
در حالي برگزار ش��د كه مديركل بهزيس��تي اس��تان 
اصفهان برتالش همه جانبه كاركنان براي مرتفع نمودن 

چالش هاي موجود در سازمان تأكيد كرد.
در اين گردهمايي كه معاونان، كارشناس��ان س��تادي و 
رؤس��اي ادارات بهزيستي شهرستان ها حضور داشتند 
محمود محمدزاده با اشاره به برنامه 5 ساله توسعه گفت: 
در آينده مددجويان و معلوالن، مستمري بگير سازمان 
بيمه خدمات اجتماعي مي شوند كه اين خود منجر به 
رشد شاخص هاي مالي اقشار ضعيف جامعه مي شود 
و اميدواري��م با پيگيري ها و تالش هاي مس��ئوالن اين 

امرتحقق يابد. وي با اشاره به ماده 26 قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت، تنها سازمان بهزيستي را متولي 
اصلي مهدهاي كودک و تربيت كودكان تا سن 5 سالگي 
برش��مرد و از رؤساي ادارات خواس��ت تا با بازديد از 
مهدهاي كودک شهرستان هاي خود، ضمن نظارت دقيق 
ب��ر اين مراكز عملكرد مديران و مربيان مهدها را مورد 
ارزيابي قرار دهند.  گفتني است مسأله اسكان معلوالن 
 و مددجوي��ان، نظ��ارت دقيق ب��ر چگونگي عملكرد 
كم��پ ها و ديگر مراكز غير دولتي، تعامل و همكاري 
س��ازنده با ديگر اداره ها، جل��ب و جذب كمك هاي 
مردمي و همكاري صميمانه با خيرين از ديگر بحث هايي 

بود كه مديركل سازمان بر آن تأكيد داشت. 
در ادامه اين برنامه معاونان پش��تيباني و منابع انساني، 
پيش��گيري، مش��اركت هاي مردمي، توانبخشي، امور 
اجتماعي و تعدادي از كارشناس��ان س��تادي س��ازمان 
بهزيستي استان اصفهان ضمن ارائه گزارشي از عملكرد 
خود، چالشها، مسائل و مشكالت حوزه تخصصي خود 
را تشريح نمودند. همچنين در پايان اين گردهمايي از 
رؤس��اي ادارات بهزيستي شهرستان هاي فريدونشهر، 
چادگان، نائين به دليل بازديد مستمر از منازل مددجويان 
و از شهرستان هاي نطنز، سميرم و فريدونشهر براي ثبت 

يكي از خيابان هاي شهر به نام بهزيستي قدرداني شد.

دكت��ر صالحی مش��اور وزير صناي��ع و معادن كه به 
همراه جمعی از نفرات برگزيده المپيادهای جهانی و 
كنكور سراسری از فوالد مباركه بازديد می نمود پس 
از ديدار با دكتر سميعی نژاد مديرعامل فوالد مباركه 
و برخ��ی از معاونان در خصوص گس��ترش هرچه 
بيشتر تعامالت دانش��گاه ها با مراكز صنعتی به ويژه 

فوالد مباركه گفتگو و تبادل نظر كردند.
هم چني��ن در اي��ن بازديد ك��ه نفرات اول تا س��وم 
المپياده��ای جهان��ی ش��يمی و فيزي��ك و نف��رات 
برگزيده كنكور سراسری در آن حضور داشتند دكتر 

سميعی نژاد فوالد مباركه را شركتی پويا و پيشرو در 
صنعت فوالد معرفی كرد و افزود: طرح های توسعه 
فوالد مباركه بايد با كمك همه جانبه مسئوالن كشور، 
كاركنان فوالد مباركه و قش��ر فرهيخته دانش��گاهی 
اجرا ش��وند تا از اين رهگذر كش��ور عزيزمان ايران 
س��ربلندتر از هميشه با ديگر كش��ورهای جهان در 

زمينه فوالد رقابت نمايد.
ايش��ان در ادامه يادآور ش��ده تحريم ايران از سوی 
كشورهای استكباری بدون اينكه آنها خود بخواهند 
برای ما بركتی اس��ت كه راه رهايی از وابس��تگی را 

برايمان هموارتر خواهد كرد.
ب��ا وجود اينك��ه دكتر صالحی مش��اور وزير صنايع 
و معادن كه مهندس صحراگرد دبير س��تاد تورهای 
صنعت��ی نخب��گان دانش��گاهی ايش��ان را همراهی 
می كردن��د در اين رابطه گفت: در راس��تای منويات 
مقام معظم رهبری و رئيس جمهور و همچنين بنابر 
تأكيد وزير صنايع و معادن درخصوص ارتقاء روابط 
دانشگاه با صنايع كشور و آشنا نمودن نخبگان كشور 
با صنايع، اين ستاد از اوايل سال 89 اين مأموريت را 

در دستور كار خود قرار داد. 

همکاری نفرات برگزیده المپیادهاي جهاني و کنکور سراسري با فوالد مبارکه

براي كوتاهي دست دالالن؛
نخستين شرکت تعاوني توليد تخصصي صيفي و سبزي در اصفهان

تأکيد مديرکل بهزيستي اصفهان بر حل مشکل ها و چالش هاي سازمان
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گوناگون

مزایده
9/191 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 30257-2/798 شش دانگ عرصه و اعيان يك باب 
خانه پالک شماره 254 فرعي 4796 مجزي شده از پالک هاي 4796 و يك و 2 فرعي 4796 واقع 
در تخت فوالد بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: شهرس��تان اصفهان خيابان ش��يخ صدوق كوچه 
آس��ياب كوي شهيد ابطحي كوچه شهيد رضايي پالک 106 كدپس��تي 35835-81758 كه سند 
مالكيت آن در صفحه 171 دفتر 160 امالک با شماره 19473 و شماره چاپي 603863 ثبت و صادر 
شده است با حدود: شماالً ديواري است به شارع به طول 7/40 متر شرقاً ديواري است به زمين 253 
فرعي از 4796 به طول 20/35 متر جنوباً به ديوار خانه 4796/260 به طول 27/60 متر غرباً به خط 
مستقيم مفروض به خانه 4796/255 به طول 19/25 متر كه طبق نظر كارشناس رسمي پالک فوق 
داراي 148/5 متر مربع و 280 متر مربع اعياني در سه طبقه شامل زيرزمين همكف و اول با قدمت 
حدوداً 25 سال و با ديوارهاي آجري پوشش سقف تيرآهن و تيرچه بلوک و نماي بيروني آجر 4 
سانتي درب و پنجره هاي بيروني آلومينيوم و آهن كف فرش موزائيك سطوح ديوارها گچ و نقاشي 
داراي سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه با كابينت فلزي درب و كمدهاي داخلي چوبي سيستم 
گرمايش بخاري گازس��وز و سيستم س��رمايش كولر آبي داراي پاركينگ با كف موزاييك و بدنه 
سيمان سفيد داراي انشعابات آب و فاضالب و دو امتياز برق و گاز و تا تاريخ 1390/5/16 داراي 
بيمه مي باشد ملكي آقاي حسن مختاري حسن آبادي كه طبق سند رهني شماره 83/10/3-5939 
دفترخانه 129 اصفهان در رهن بانك تجارت واقع مي باش��د از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 
89/10/18 در اداره اجراي اس��ناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقي- چهارراه 
اول سمت چپ به مزايده گذارده مي شود. مزايده از مبلغ پايه 1/160/000/000 ريال شروع و به 
هر كس خريدار باش��د به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي كه 
مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن آنكه پس از 
مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد مي گردد ضمناً اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 89/9/18 

درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.
م الف/ 11907                                    اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

  
ابالغ رأي

9/220 ش��ماره دادنامه: 8909970353501263، ش��ماره پرونده: 8909980359300261، شماره 
بايگاني شعبه: 890479، شاكي: آقاي صمد خطيبي به نشاني كاشان- منازل سازماني شهرک نيروي 
انتظامي )مدخل شهر( – بلوک سجاد- واحد 2، متهم:  آقاي جواد چهريان ورنوسفادراني به نشاني 
فعال مجهول المكان، اتهام: س��رقت يك دستگاه گوش��ي همراه، گردشكار: دادگاه پس از بررسي 

محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان عليه متهم جواد چهريان 
ورنوس��فادراني فرزندهاشم داير بر سرقت يك دستگاه گوشي تلفن همراه نوكيا 7610 متعلق به 
صمد  خطيبي از بيمارس��تان 557 ارتش در اصفهان، با عنايت به مجموع تحقيقات انجام شده و 
محتويات پرونده اگر چه تصرف گوشي تلفن همراه مزبور به توسط متهم با توجه به جوابيه واصله 
از شركت مخابرات اصفهان محل ترديد نيست ليكن نظر به فقدان داليل اثباتي مبني بر ارتكاب 
اين بزه توسط متهم ياد شده و اينكه صرف تصرفات متهم نيز در اين ارتباط قرينه علم آوري بر 
ارتكاب اين بزه توسط وي نمي باشد و شاكي نيز عليرغم ابالغ قانوني اخطاريه از حضور در اين 
دادگاه جهت اداي پاره اي توضيحات امتناع ورزيده اس��ت لذا انتساب بزه فوق به متهم موصوف 
محرز و مسلم نمي باشد دادگاه ضمن رد كيفرخواست صادره مستنداً به بند الف ماده 177 قانون 
آيين دادرسي كيفري رأي بر برائت وي صادر و اعالم مي گردد رأي صادره ظرف بيست روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مركز استان است.
م الف/ 12078                             كليشادي- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
9/221 ش��ماره دادنامه: 8909970353800996، ش��ماره پرونده: 8909980358100377، شماره 
بايگاني شعبه: 890625، شكات: 1. خانم مريم كشاورزي به نشاني خ كاوه خ بهمن كوچه شبنم 
پ 151، 2. خانم منصوره روان برزين به نشاني ملك شهر خ 17 شهريور خ صاحب الزمان كوچه 
سعدي پ 21، متهم: خانم فرحشاد قاليان پور، اتهام: كالهبرداري، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي 

را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص ش��كايت خانمها 1- مريم كشاورزي فرزند حسين 2- منصوره روان برزين فرزند 
محمدكاظم عليه خانم فرحشاد قاليان پور فرزند حبيب فعاًل مجهول المكان دائر بر كالهبرداري با 
اين توضيح كه شكات طي شكايت خود اعالم نموده اند ما از طريق نشر آ گهي با شركت اميد تواناي 

اصفهان با مديرعاملي مشتكي عنه آشنا شديم و عليرغم اينكه در آن شركت به مدت سه ماه كار 
كرديم هر كدام مبلغ بيست ميليون ريال به مشتكي عنه پرداخت كرديم تا در سود شركت شريك 
باشيم و در نهايت بعد از تعطيلي شركت نه دستمزد ما را دادند و نه پول سپرده شده را عليهذا نظر 
به اينكه حسب اظهارات شكات شركت فوق االشاره رسمي و در دفتر ثبت شركتها به ثبت رسيده 
و در ما نحن فيه هيچگونه اغفالي صورت نگرفته و شكات غفلت نموده اند و موضوع جنبه حقوقي 
دارد دادگاه اتهام انتس��ابي را محرز ندانس��ته و مستنداً به ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور كيفري رأي بر برائت متهم صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر محترم استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 12077                                           رئيس شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

اخطار اجرایي
9/222 شماره: 168/89 بموجب رأي شماره 797 تاريخ 89/7/18 حوزه 24 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهم آقايان 1- عبدالرحيم 2- رضا 3- عباسعلي 
4- محبوبه 5- تهمينه 6- آرزو و 7- زهرا همگي فالح سيچاني 8- صديقه نبي يان نشاني محل 
اقامت: مجهول المكان محكوم هستند به: حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال ششدانگ 
پالک ثبتي 2715/4/1 بخش پنج ثبت اصفهان و همچنين تحويل ملك در حق محكوم له آقاي سيد 
علي اكبر سادات با وكالت ليال نظام الدين نشاني محل اقامت: اصفهان- خ حكيم نظامي- كوچه 
پاچنار- مقابل باشگاه ورزشي شهداي پاچنار پالک 94 به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين 
اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به و 
يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد. در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام 

دادگاه يادادگستري محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 12227                                           شعبه 24 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
9/225 نظ��ر ب��ه اينكه ش��بكه بهداش��ت و درمان شهرس��تان ش��هرضا بموجب درخواس��ت 
12/59/13385/پ– 89/9/2 درخواست سند مالكيت المثني نسبت به ششدانگ پالک 567 فرعي 
از 7 اصلي واقع در بخش يك ثبتي ش��هرضا را نموده است كه ششدانگ پالک مذكور ذيل ثبت 
3625 صفحه 460 دفتر 21 بنام عباسقلي ربيعي بابوكاني ثبت و سند صادر گرديده سپس بموجب 
سند رسمي 1126 دفتر 68 اصفهان به حسن يوسفيان بابوكاني انتقال گرديده كه نامبرده نيز بموجب 
سند رسمي 4592– 25/5/23 دفتر 68 اصفهان به معصومه ربيعي بابوكاني انتقال كه نامبرده نيز اين 
مقدار را بموجب سند رسمي 25066- 51/2/3 دفتر سه شهرضا به عبدالكريم سلطاني عمروآبادي 
انتقال نموده اس��ت كه نامبرده نيز تمامت ششدانگ را بموجب سند رسمي 117814– 74/2/25 
دفتر سه شهرضا به شبكه بهداشت و درمان شهرضا صلح قطعي موهوب نموده است اينك شبكه 
بهداش��ت ودرمان درخواست س��ند مالكيت المثني نموده است كه در اجراي ماده 120 آئين نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهي 
معامله اي كرده كه در آن اش��اره اي نش��ده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي 
بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند 

به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي- رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
9/226 نظر به اينكه ورثه علي سفيددشتي فرزند محمدحسين با ارائه دو برگ استشهاديه محلي 
كه هويت ش��هود رس��ماً گواهي ش��ده و با ارائه گواهي حصر وراثت و فرم 19 مالياتي مربوطه 
مدعي مفقود ش��دن سند مالكيت چهارحبه مش��اع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك قطعه زمين 
ش��مارة 183 فرع��ي از 76 اصل��ي واقع در مهيار بخش يك ثبتي ش��هرضا ش��ده اند كه تمامت 
چهارحبه مش��اع از پالک فوق در صفحة 203 دفتر 92 ذيل ثبت ش��ماره 4519/3599/79 به نام 
بهرام علي آبادي فرزند محمد ثبت و س��ند صادر ش��ده س��پس نامبرده بموجب سند 30270– 
52/6/28 دفت��ر 3 ش��هرضا تمامت چهار حبه را به علي سفيددش��تي انتقال داده اس��ت س��پس 
نامب��رده تمامت مالكيت خود را بموجب س��ند 30271– 52/6/26 دفتر س��ه ش��هرضا در رهن 
بهرام علي آبادي قرارداده كه اين رهن فك ش��ده اس��ت س��پس نامبرده تمامت مالكيت خود را 
بموجب اس��ناد 60689– 76/3/31 و 60694– 76/3/31 دفتر چهار ش��هرضا اصل و مازاد را در 
رهن بانك كش��اورزي ش��هرضا قرارداده كه اين دو فقره س��ند رهني هنوز فك رهن نشده است 
 اينك ورثه علي سفيددش��تي درخواس��ت صدور سند المثني نسبت به چهارحبه از پالک فوق را 

نموده اند لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعي وجود 
سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به 

متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي- رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
9/227 نظر به اينكه ورثه علي سفيددشتي فرزند محمدحسين با ارائه دو برگ استشهاديه محلي 
كه هويت شهود رسماً گواهي شده و با ارائه گواهي حصر وراثت و فرم 19 مالياتي مربوطه مدعي 
مفقود ش��دن سند مالكيت هفت حبه مش��اع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك قطعه زمين شمارة 
183 فرعي از 76 اصلي واقع در مهيار بخش يك ثبتي شهرضا شده اند كه تمامت يك دانگ مشاع 
از پالک فوق در صفحة 13 دفتر 69 ذيل ثبت ش��ماره 8954 به نام محمدرضا پريشاني فروشاني 
ثبت و س��ند صادر شده كه نامبرده بموجب س��ند 66246– 48/12/17 دفتر يك شهرضا تمامت 
مالكيت خود را به حبيب اله ايرانپور انتقال شده نامبرده نيز تمامت مالكيت خود را بموجب سند 
66253– 48/11/19 دفتر يك شهرضا به بهرام علي آبادي انتقال داده است كه نامبرده مالكيت خود 
را بموجب سند شمارة 66254– 48/11/19 دفتر يك شهرضا در رهن قرار داده كه فك شده است 
سپس نامبرده بموجب سند 20819– 50/5/21 دفتر سه شهرضا تمامت 5 حبه از مالكيت خود را 
به محمدحسين رنجكش انتقال داده و بموجب سند 30270– 52/5/28 دفتر سه شهرضا تمامت 
7 حبه مالكيت خود را به علي سفيددش��تي انتقال داده كه س��ند اوليه در سهم وي قرارگرفته علي 
سفيددش��تي نيز بموجب سند 30271 دفتر سه شهرضا مالكيت خود را در رهن قرار داده كه اين 
رهن فك شده است سپس تمامت مالكيت خود را بموجب اسناد 60689– 76/3/31 و 60694– 
76/3/31 دفتر چهار شهرضا اصل و مازاد را در رهن بانك كشاورزي شهرضا قرارداده كه اين اسناد 
هنوز فك رهن نش��ده است اينك ورثه علي سفيددشتي درخواست صدور سند المثني نسبت به 
هفت حبه مالكيت از پالک فوق را نموده اند لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق 
به آن اشاره نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد 
كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 

دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي- رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
فقدان سند مالکیت

9/228 نظر به اينكه ورثه علي سفيددشتي فرزند محمدحسين با ارائه دو برگ استشهاديه محلي 
كه هويت شهود رسماًگواهي شده و با ارائه گواهي حصر وراثت و فرم 19 مالياتي مربوطه مدعي 
مفقود ش��دن سند مالكيت 9 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك قطعه زمين شمارة 196 
فرعي از 76 اصلي واقع در مهيار بخش يك ثبتي شهرضا شده اند كه تمامت 9حبه مشاع از پالک 
فوق در صفحة 250 دفتر 111 ذيل ثبت شماره 2599/18 به نام علي سفيددشتي ثبت و سند صادر 
ش��ده كه نامبرده مالكيت خود را بموجب سند 8363– 52/8/29 دفتر يك شهرضا در رهن بانك 
تعاون كش��اورزي قرارداده كه اين رهن فك شده اس��ت سپس بموجب سند 68838– 54/9/25 
دفترخانه 64 اصفهان مالكيت خود را در رهن بانك ملي ايران قرارداده كه اين رهن فك شده است 
سپس مالكيت خود را بموجب سند شمارة 60687– 76/3/31 دفتر چهار شهرضا در رهن بانك 
كشاورزي شهرضا قرار داده كه اين رهن فك نشده است اينك ورثه علي سفيددشتي درخواست 
صدور س��ند المثني نس��بت به 9 حبه از پالک فوق را نموده اند لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهي 
معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي 
بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند 

به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
9/229 نظر به اينكه ورثه علي سفيددشتي فرزند محمدحسين با ارائه دو برگ استشهاديه محلي 
كه هويت شهود رسماً گواهي شده و با ارائه گواهي حصر وراثت و فرم 19 مالياتي مربوطه مدعي 
مفقود شدن سند مالكيت يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ يك قطعه ملك شمارة 196 فرعي 
از 76 اصلي واقع در مهيار بخش يك ثبتي شهرضا شده اند كه تمامت يك دانگ و نيم مشاع از 
پالک فوق در صفحة 113 دفتر 7 متمم ذيل ثبت ش��ماره 3599/79 به نام علي سفيددش��تي ثبت 
و س��ند صادر ش��ده كه نامبرده مالكيت خود را بموجب اسناد 8363– 52/8/29 دفتر دو شهرضا 
و 68838– 54/9/25 دفترخانه 64 اصفهان و 60687– 76/3/31 دفتر چهار ش��هرضا بترتيب در 
رهن بانك تعاون كشاورزي و بانك ملي ايران و بانك كشاورزي شهرضا قرار داده كه فقط از سند 
60687– 76/3/31 دفتر 4 شهرضا هنوز فك رهن بعمل نيامده است اينك ورثه علي سفيددشتي 
درخواس��ت صدور سند المثني نسبت به يك دانگ و نيم مشاع از پالک فوق را نموده اند لذا در 
اجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني 
را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله 
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم و يك نس��خه آن به متقاضي 

المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
9/230 نظر به اينكه ورثه علي سفيددشتي فرزند محمدحسين با ارائه دو برگ استشهاديه محلي 
كه هويت شهود رسماً گواهي شده و با ارائه گواهي حصر وراثت و فرم 19 مالياتي مربوطه مدعي 
مفقود شدن سند مالكيت 9 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك قطعه زمين شمارة 183 
فرعي از 76 اصلي واقع در مهيار بخش يك ثبتي شهرضا شده اند كه تمامت يك دانگ و نيم مشاع 
از پالک فوق در صفحة 298 دفتر يك متمم ذيل ثبت شماره 3599/79 به نام محمد رفيعي ثبت 
و س��ند صادر شده كه نامبرده بموجب س��ند 16937– 46/6/29 دفتر سه شهرضا تمامت 9 حبه 
از مالكيت خود را به نعمت اله ايرانپور انتقال داده س��پس نامبرده بموجب س��ند شماره 21864– 
48/12/14 دفتر 72 اصفهان تمامت 9 حبه مالكيت خود را به حبيب اله ايرانپور انتقال داده نامبرده 
نيز تمامت مالكيت خود را بموجب سند 66253– 47/12/19 دفتر يك شهرضا به بهرام علي آبادي 
انتقال داده است كه نامبرده نيز بموجب سند شمارة 66254– 48/12/19 دفتر يك شهرضا مالكيت 
خود را نزد حبيب اله ايرانپور در رهن قرار داده كه اين فك ش��ده اس��ت سپس بهرام علي آبادي 
بموجب سند 30270– 52/5/28 دفتر سه شهرضا تمامت مالكيت خود را به علي سفيددشتي انتقال 
داده كه مالكيت وي به صفحه 25 دفتر 115 منتقل شده است كه نامبرده نيز تمامت مالكيت خود را 
بموجب سند 30271– 52/5/28 دفتر سه شهرضا در رهن قرار داده كه اين رهن فك شده است 
سپس نامبرده تمامت مالكيت خود را بموجب اسناد 60689– 76/3/31 و 60694– 76/3/31 دفتر 
چهار شهرضا اصل و مازاد را در رهن بانك كشاورزي شهرضا قرار داده كه اين دو سند فك رهن 
نش��ده است اينك ورثه علي سفيددشتي درخواست صدور سند المثني نسبت به 9 حبه از پالک 
فوق را نموده اند لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي 
شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره نشده و يا مدعي 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و 

يك نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

احضار
9/235 چون آقاي مسعود زارع چاوشي فرزند احمد شكايتي عليه آقاي مهدي تيموري مبني بر 
ايراد جرح عمدي با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890864 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز 89/10/18 س��اعت 8/5 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
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اولین قربانی تصادف رانندگی درایران 
غالمحسين خان درويش
شرح واقعه مرگ استاد 

غالمحس��ين درويش معروف به درويش خان 
يكی از نامدارترين موس��يقی دانان ايران، اولين 
قربانی تصادف رانندگی در ايران اس��ت، ماجرا 
از اين قرار اس��ت كه: آخر شب دوم اسفند ماه 
سال 1305 هجری شمسی جهت عزيمت استاد 
از محفل موس��يقی به منزل درشكه ای دو اسبه 
كرايه می كنند و استاد سوار بر درشكه به طرف 
من��زل حركت می نمايد، در آن زمان اتومبيل به 
تازگی وارد خيابان های ش��هر شده بود و تعداد 
آنها به سختی به 50 دستگاه می رسيد و همچنين 
اخذ گواهی نامه رانندگی هنوز وجود نداش��ت 
و رانندگان ناش��ی بودن��د و قوانين راهنمايی و 
رانندگی نيز نه وجود داشت و نه اعمال می شد، 
زمانی كه درشكه حامل درويش خان از خيابان 
اميريه به س��مت ش��مال می پيچد، اتومبيلی از 
جهت مخالف با درشكه و اسب های آن تصادف 
می كند، اسب های درشكه درجا تلف می شوند 
و استاد از درشكه به بيرون پرتاب شده و از ناحيه 
س��ر به زمين برخورد می كنند، بالفاصله مردم 
رس��يده و مجروح را به بيمارستان نظميه تهران 
كه بهترين بيمارس��تان آن زمان بود می رسانند، 
اما متأسفانه ضربه سنگين بوده و استاد گرانقدر 
موس��يقی ايران بع��د از 5 روز، ب��ه دليل ضربه 
مغزی فوت نموده و جامعه موس��يقی را س��ياه 
پوش و داغ��دار فقدان خود می نمايد. درويش 
خان در زمان مرگ 54 س��اله بود، پيكر استاد را 
در گورس��تان ظهير الدوله جنب مزار مراد خود 
ظهيرالدوله داماد درويش مسلك ناصرالدين شاه 

دفن نمودند. 
لئوناردو داوینچی عرب بود!  

 محققان مدعی شدند لئوناردو داوينچی، پيشگام 
عصر بيداری، اصالت عربی داش��ت. به گزارش 
پايگاه اينترنتی الرايه، بر اساس تحقيق اين افراد، 
پدر داوينچی عرب بود كه به سال ها پيش از به 
دني��ا آمدن لئوناردو به ايتاليا مهاجرت كرده بود. 
محققان در تحقيق خود با استناد به اثر انگشت به 
جا مانده از دست چپ اين هنرمند نابغه مدعی 
شدند اثر انگشت وی 65 درصد از ويژگی های 
اثر انگشت اعراب را داراست. اين ادعا در مراسم 
بزرگداشت داوينچی در ش��هر فلورانس ايتاليا 

عنوان شد. 
بزرگترین چاله دنیا کجاست؟ 

بزرگترين چاله دنيا، يك معدن الماس در روسيه 
اس��ت كه به طريقه روباز استخراج شده و 525 

متر عمق و 1/25 كيلومتر قطر دارد. 
به گزارش ايس��نا، اين چاله عظيم در س��يبری 
شرقی و نزديك شهر ميزنا واقع شده است. اين 
چاله به حدی بزرگ است كه يك تراک معدنی 
كه از بزرگ ترين ماشين های دنياست به شكل 

يك نقطه بسيار كوچك در چاله ديده می شود. 
 در باالی اين چاله به حدی است كه تا به حال 
باعث سقوط چند بالگرد شده و به همين دليل 
پ��رواز هواپيماها و بالگردها بر ف��راز اين چاله 

ممنوع اعالم شده است.
تفاوت مغز افراد راستگو و دروغگو 

مغز افراد راستگو و دروغگو با يكديگر متفاوت 
است. پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيای جنوبی به 
تازگی با بررس��ی گروهی از افرادی كه به طور 
بيمارگون��ه دروغگو بودند، مغز آن��ان را با افراد 
راستگو مقايس��ه كردند و دريافتند، بافت سفيد 
مغز افراد دروغگو، حداقل 20 درصد بيش��تر از 

افراد راستگوست.
عالقه زنان به شکالت و غذاهای شیرین  
دانش��مندان پس از چندين سال تحقيق به اين 
نتيجه رس��يده اند كه زنان در مقايس��ه با مردان 
عالقه بيش��تری نس��بت به مصرف شكالت و 
غذاهای ش��يرين دارند. تمايل زنان و مردان در 
اس��تفاده از گوشت يكسان است اما هنگامی كه 
بحث ش��كالت مطرح می ش��ود، تمايل زنان 

نسبت به مردان سی درصد افزايش می يابد.
گرانترین کتاب جهان یک کتاب آش��پزی 

است!  
 يك كتاب آشپزی كه به تازگی با قيمت 1000 
پوند در بازار كتاب بريتانيا عرضه ش��ده است، 
لقب گران ترين كتاب جهان تا به امروز را به خود 
اختصاص داد. اين كتاب توسط »دام پرينون« كه 

يك نوشيدنی ساز است، تهيه شده است.
تا كنون تنها 30 نسخه از اين كتاب گران قيمت 
كه جل��د چرمی س��بز براقی دارد چاپ ش��ده 

است.  
نام گذاری حیوانات روی فرزندانشان 

تنها انس��انها نيستند كه برای بچه های خود اسم 
انتخاب می كنن��د بلكه حيوانات ه��م فرزندان 
خود را به اس��م صدا می كنند. به گزارش شبكه 

تلويزيونی الجزيره  دانشمندان دانشگاه هامبورگ 
آلم��ان كه درباره رفتار حيوانات تحقيق كرده اند 
می گوين��د: طوطی ه��ای رنگارن��گ هر يك 
از جوجه ه��ای خ��ود را با لح��ن خاصی صدا 
می كنند و اين لحن به طور كامل برای هر يك 

از جوجه ها متفاوت است.
اين دانش��مندان مدت ها رفتار اين طوطی ها را 
در محيط زيست طبيعی خود در كلمبيا زير نظر 
گرفته و پی برده اند كه جوجه ها نيز صدای مادر 
يا پدر خود را تش��خيص و به آن عكس العمل 

نشان می دهند.
آب قورباقه پرطرفدارترین نوش��یدنی 

در پرو! 
 كارمن گونزالس يكی از انبوه مغازه داران پرويی 
اس��ت كه اين روزها نوشيدنی محبوب مردمان 
اين كش��ور را تهيه و عرضه می كن��د. او روزانه 
50 تا 100 قورباغ��ه را در آكواريومی بزرگ در 
رس��تورانش نگه می دارد، با ورود هر مشتری او 
يك قورباغه از آكواريوم بيرون آورده به كاشی ها 
می كوبد تا بميرند و سپس با شكاف دادن شكم 
قورباغ��ه پوس��ت آن را می كند. او س��پس در 
مخلوط كن خود سه قاشق عسل، عصاره گياهان 
محلی و چندين قاش��ق پودر »ريش��ه آندی« به 
همراه ش��ير تازه ريخته و قورباغه پوس��ت كنده 
ش��ده را هم به آن می افزايد. مخلوط حاصل كه 
پ��س از در هم آميختن تمامی اين مواد عجيب 
حاصل می ش��ود همان »آب قورباغه« محبوب 
پرويی هاس��ت كه هر ليوان آن يك دال ر قيمت 
دارد. گونزال��س می گوي��د روزان��ه حداقل 50 
مشتری به مغازه وی می آيند و در ساعات اوليه 
صبح و يا عصر برای رفع خستگی و يافتن انرژی 
دوباره »آب قورباغه« سفارش می دهند. مردم پرو 
معتقدند اين معجون قديمی نه تنها انرژی زاست 
بلكه ق��درت ذهنی آنان را به نحو قابل توجهی 
افزاي��ش می دهد. در اين مي��ان خواص درمانی 

گوش��ت قورباغه و داروهای محلی را هم نبايد 
نادي��ده گرف��ت. گونزالس می گويد: متأس��فانه 
هنوز توريست ها عادت به نوشيدن اين معجون 
نكرده اند. آنها ترجيح می دهند تا چند لحظه ای 
به تماشای درست شدن معجون بنشينند و بعد 
با چهره ای درهم كشيده رستوران را ترک كنند. 
اگر آنها می دانستند كه اين معجون چه معجزه ای 
می كند وضع مالی ما هم بهتر می ش��د. پرويی ها 
قرن هاس��ت كه اثر معجزه زای اي��ن معجون را 
می دانند، حاال  شايد اين برای نخستين بار است 
ك��ه ما در مال ءعام و به خارجی ها راز ماندگاری 
و س��ال مت خودمان را نشان می دهيم اما آنها در 

عوض تشكر از ما روی برمی گردانند.
آیا چپ دست ها باهوش ترند؟ 

روانشناسان در مورد مفاهيم مبهمی مانند خالقيت 
و هوش اختالف نظر دارند و هر نظری در مورد 
همبستگی ميان اين صفات و چپ دستی به درک 

بهتر خود اين مفاهيم وابسته خواهد بود.
بنابراي��ن در مورد ه��ر اظهار نظ��ری در مورد 
باهوش بودن چپ دست ها كه 10 درصد جمعيت 
جه��ان را تش��كيل می دهند با تردي��د مواجه 
می شود. اما چند تحقيق جدی رابطه های جالبی 
را ميان دست غالب و مهارت های شناختی نشان 

داده است. 
ب��ه گ��زارش آنالي��ن ب��ه نظ��ر می رس��د كه 
راست دس��ت ها ممك��ن اس��ت در تحصيالت 
دانش��گاهی اندك��ی موفق تر از چپ دس��ت ها 
باشند. همچنين پژوهش ها نش��ان می دهند كه 
چپ دست ها به ميزان بيشتری دچار ناتوانی های 
خوان��دن ي��ا ديس لكس��يا هس��تند. در مقابل 
چپ دس��ت ها در وظايف��ی كه نيازمند تجس��م 
ذهنی اشياست مسلط ترند و شايد به همين دليل 
باشد كه شطرنج بازان چپ دست نسبت باالتری 

دارند. 
طوالنی ترین رمان جهان چه نام دارد ؟  

طوالنی ترين رمان جهان كتابی است با نام مردان 
با حسن نيت نوشته ژول رومن فرانسوی كه در 

27 جلد به رشته تحرير درآمده است.  
بیشترین تعداد انگشتان دست و پا 

بررسی های انجام گرفته روی يك نوزاد پسر در 
16 سپتامبر 1921 در شرق لندن نشان داد كه او 
14 انگشت دس��ت و 15 انگشت پا داشت. نام 

علمی اين عارضه پلی داكتيليسم می باشد 
قدیمی ترین ساعت دنیا کجاست؟ 

قديمی ترين ساعت شهری دنيا در ميدان وقت 
الس��اعت يزد نصب اس��ت. اين ساعت آفتابی 
به اس��تناد كتاب جامع مفيدی نخستين ساعت 
شهری دنياس��ت كه فردی به نام ابوبكر ساعت 
س��از يزدی آن را در سال 725 هجری قمری در 
مدرس��ه ركنيه در جوار مسجد جامع يزد نصب 
كرد. اين مكان بعدها به نام ميدان وقت الساعت 

شهرت يافت.

دانستنی ها
  آيا می دانيد حس بويايی مورچه با حس بويايی 

سگ برابری می كند.
 آي��ا می داني��د كه رش��د كودک در بهار بيش��تر 

می شود.
 آي��ا می دانيد ك��ه زمان بارداری فيل به 2 س��ال 

می رسد.
 آيا می دانيد ك��ه جنگ جهانی دوم خونين ترين 
جنگ بوده كه در آن حدود پنجاه و ش��ش ميليون 

نفر جان باختند.
 آيا می دانيد كه كرم های ابريشم در پنجاه و شش 
روز هشتاد و شش هزار برابر خود غذا می خورند.

 آيا می دانيد كه كره مريخ با سرعت 220 كيلومتر 
در ساعت به دور خورشيد می چرخد.

 آيا می دانيد كه در تمام وجود شما به اندازه يك 
مشت گچ »كلسيم« وجود دارد.

 آيا می دانيد كه بيشترين ضربان قلب را قناری ها 
ب��ا 1000 بار در دقيق��ه و كمترين را فيل با 27 بار 

در دقيقه دارد.
 آيا می دانيد 30 برابر مردمی كه امروزه بر سطح 
زمين زندگی می كنند در زير خاک مدفون شده اند.

 آيا می دانيد كه ظروف پالستيكی به طور تقريب 
پنجاه هزار سال در برابر تجزيه و فساد مقاومند.

 آيا می دانيد كه نعناع سكس��كه و تنگی نفس را 
شفا می دهد.

                                    گردآورنده: پدریان

 گنده تر از نهنگ 
هم داریم

با 30 متر طول و وزنی بالغ بر 190 تن، نهنگ های 
آبی دارای بزرگ ترين اندازه ممكن برای چنين نوع 
جانورانی هستند. اگر اندازه آنها كمی بزرگ تر بود 
به طور حتم آب پز می ش��دند، زيرا سوخت وساز 
بدنشان با چنان سرعتی گرما توليد می كرد كه اضافه 
آن نمی توانس��ت از راه سطح بدن اين موجودات 
خارج ش��ود. موضوعی كه اين مشكل را تشديد 
می كن��د، وجود الي��ه ضخيم چربی زير پوس��ت 
نهنگ ها است كه برای گرم نگه داشتن آنها در زمان 
استراحت الزم است. با وجود اين كه هرگز موجودی 
بزرگ تر از نهنگ آبی وجود نخواهد داش��ت، نوع 
ديگری از مخلوقات هس��تند ك��ه اين نهنگ ها در 
 قياس با آنه��ا، يادآور ضرب المث��ل فيل و فنجان 
هس��تند! بزرگ ترين عضو خانواده اين موجودات 
كه لقب كپك غول پيكر را يدک می كش��د، نوعی 
قارچ عس��ل اس��ت. اگرچه اندازه دقيق اين كپك 
معلوم نيس��ت، در حال حاضر بيش از 965 هكتار 
از مساحت جنگل ملی مالهور ايالت اورگان آمريكا 

را پوشانده است!

 زاینده رود 

ــت ضد تعرض: اين ژاكت الكتريكی قادر به آزادس��ازی  1- ژاك
جري��ان الكتريس��يته 100 ول��ت در اليه خارجی خود می باش��د. 
ش��خص پوش��نده اين ژاكت هنگام مواجه گش��تن با فرد متهاجم 
ب��ه فش��ردن يك دكم��ه جري��ان الكتريس��يته را برقرار می س��ازد 
 ك��ه موج��ب وارد س��اختن ش��وک الكتريك��ی ب��ه ف��رد مهاجم 

می گردد. 
البته در اين حين آس��يبی به پوش��نده لباس وارد نمی گردد چرا كه 

آستر اين ژاكت از يك عايق مطمئن ساخته شده است.
2- جاروبرقی ویژه گوش: اين مكنده گوش س��اخت ژاپن دارای 
ي��ك نازل نرم الس��تيكی می باش��د كه قادر اس��ت گ��رد و غبار و 

آشغال های گوش را پاكسازی كند.
ــتگاه ضبط ویدئو دیجیتال: ش��ركت س��ونی ب��ه تازگی  3- دس
دستگاه ضبط ويدئويی به بازار عرضه كرده كه دارای يك ترابايت 
حافظه می باش��د. توسط اين دستگاه شما قادر خواهيد بود 7 برنامه 

تلويزيونی را همزمان ضبط كنيد.
ــوس و گاوها: تكنولوژی بی س��يم به مزرعه های پرورش  4- بلوت
گاوها نيز كشيده شده است. يك شركت دانماركی سنسوری برای 
گاوه��ا طراحی كرده كه با نصب آن بر روی بدن گاوها می توان از 

مكان و سالمت آنها آگاه شد و گاوها را كنترل كرد.
5- آینه تصویری: اين آينه مجهز به يك صفحه نمايش تلويزيون 
می باش��د كه ضد آب نيز بوده و می ت��وان آن را در حمام منزل نيز 

قرار داد.
6- ردیاب روح: اين جن گير الكتريكی شما را از وجود هر گونه 
روح، جن و شبح در منزلتان مطلع می سازد. اين دستگاه قادر است 
ضعيف ترين ميدان های الكتريكی و مغناطيسی را اندازه گيری كند. 
چنانچه به روح و جن اعتقاد داريد يكی از آن را خريداری كنيد.

ــژه باربیکیو: اين پنكه كه با باط��ری كار می كند نياز  ــه وی 7- پنک
ش��ما را به بادبزن های دس��تی مرتفع می سازد. اين پنكه دارای يك 
گردن قابل انعطاف 40 س��انتری متری  می باش��د كه می توان آن را 
به هر جه��ت و حالت ممكن درآورد. اي��ن بادبزن برقی هم چنين 
دارای المپ بوده كه در ش��ب نور كافی را برای تهيه كباب فراهم 

می آورد.
8- چتر آفتابی: اين چتر كه در آن 50 المپ LED تعبيه گش��ته 
است در حين روز توسط انرژی خورشيد شارژ شده و در تاريكی 

شب نور كافی را برای صاحب خود فراهم می آورد.
ــوروال: اي��ن تلف��ن ك��ه اوج��و ن��ام  ــری موت ــن تصوی 9- تلف
 دارد ق��ادر اس��ت ص��دا و تصوي��ر را با س��رعت باالي��ی انتقال 

دهد.
10- مقلد: اين دس��تگاه كوچك به ش��ما كمك می كند تا از ش��ر 
تم��اس گيرنده های مزاحم و پر حرف خالصی يابيد. آيا تا به حال 
شده كه كسی با شما تماس بگيرد و شما برای پايان دادن به مكالمه 
به دنبال بهانه باشيد: اين دستگاه از خود صدای زنگ در،  گريه بچه 
و يا صدای پارس س��گ را پخش خواهد كرد تا هميش��ه بهانه ای 
برای قطع مكالمه داشته باشيد. هم چنين توسط اين وسيله شما قادر 

به تغيير دادن صدای خودتان نيز خواهيد بود.

اختراعات عجیب

مثل آینه آیا می دانید
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 زاینده رود 
فرهنگی،  مي��راث  مدي��ركل 
صنايع دس��تی و گردشگری استان 
اصفه��ان گف��ت: در همايش ثبت 
آثار مل��ی كه در اصفه��ان برگزار 
ش��د از 470 پرونده ارسال شده به 
همايش 292 پرونده از 30 اس��تان 
كشور تأييد ش��د. به گزارش اداره 
رواب��ط عموم��ی، ام��ور فرهنگی 
فرهنگ��ی،  مي��راث  اجتماع��ی   و 
صنايع دس��تی و گردشگری استان 
اصفه��ان »اس��فنديار حيدری پور« 
افزود: ع��الوه بر 292 پرونده ثبت 
شده 87 پرونده به صورت الحاقی 
)تجميع پرونده ها( به ثبت رسيد و 

25 پرونده نيز مطرح نشد.
وی اظهار داش��ت: استان اصفهان 
ني��ز توانس��ت 30 پرون��ده آث��ار 
تاريخ��ی خود را به ثبت برس��اند. 
پرونده های  گف��ت:  حيدری پ��ور 
تأيي��د ش��ده از اس��تان آذربايجان 
اي��الم 2  ش��رقی ي��ك پرون��ده، 
پرون��ده، چهارمح��ال و بختياری 
2 پرون��ده، خراس��ان جنوب��ی 14 
پرونده، خراسان شمالی 6 پرونده، 
پرون��ده،   9 رض��وی  خراس��ان 
خوزس��تان 4 پرونده، قزوين يك 

پرونده، فارس يك 
پرون��ده، سيس��تان 
 41 بلوچس��تان  و 
مرك��زی  پرون��ده، 

15 پرون��ده، مازن��دران 3 پرونده، 
لرس��تان 17 پرون��ده، همدان يك 
پرونده، كرس��تان 12 پرونده، يزد 
8 پرونده و س��منان ي��ك پرونده 

می باشد.
وی اظه��ار داش��ت: پرونده های 
از اس��تان ها همانند استان  برخی 
چهارمح��ال و بختياری 38 پرونده 
در قالب يك پرون��ده، قزوين 18 
پرون��ده در قال��ب ي��ك پرونده، 
سيس��تان و بلوچس��تان 6 پرونده 
در قالب يك پرونده و به صورت 
الحاقی تأييد شده است. ابوالفضل 
عبي��دی )معاون مي��راث فرهنگی 
اصفهان( نيز گفت: در اين همايش 
برای نخستين بار در كشور محور 
فرهنگی، تاريخی ش��هر اصفهان و 
مادی نياصرم بلندترين نهر اصفهان 
به عن��وان دو اثر مه��م تاريخی به 

ثبت ملی رسيد.
وی اظهار داش��ت: محور فرهنگی 
تاريخی ش��هر اصفهان حدود 10 
كيلومتر و در داخل عرصه و حريم 

140 اثر تاريخی اس��ت كه به ثبت 
ملی رسيد.

ب��ه گفت��ه وی مح��ور فرهنگ��ی 
تاريخ��ی ش��هر اصفه��ان ش��امل 
طوقچی، مس��جد جام��ع اصفهان، 
بازار و ميدان امام می باش��د كه با 
دو ش��اخه ش��دن محور دولتخانه 
صفوی، چهارباغ و سی و سه پل در 
يك ش��اخه و بازارچه حسن آباد، 
چهارب��اغ خواجو و پ��ل خواجو 
در ش��اخه ديگر مح��ور فرهنگی 
تاريخی ش��هر اصفهان را تشكيل 

می دهند.
وی يادآور ش��د: قرار است محور 
جلف��ا، تخ��ت ف��والد و مح��ور 
زاين��ده رود ني��ز تا دو م��اه آينده 
پس از بازنگ��ری به پرونده محور 
فرهنگی – تاريخی ش��هر اصفهان 
الحاق ش��ود. وی تصريح كرد: هم 
چنين ب��ا توجه به باال بودن ارزش 
تاريخی مسجد جامع اصفهان قرار 
است پرونده مذكور جهت ثبت در 
فهرست آثار جهانی يونسكو آماده 
و برای اجالس آتی يونس��كو كه 

در بهمن ماه س��ال ج��اری برگزار 
خواهد شد ارسال گردد. 

وی م��ادی نياص��رم را از ديگ��ر 
پرونده های مهم ثبت شده اصفهان 
در هماي��ش ثبت آثار دانس��ت و 
افزود: م��ادی نياصرم از ديگر آثار 
ثبت شده اس��ت كه اين مادی در 
ح��دود 25 كيلومت��ر از پل مارنان 
به موازات رودخان��ه زاينده رود تا 
محدوده پل شهرس��تان ادامه دارد 
و در مح��دوده پ��ل شهرس��تان به 
چند ش��اخه تقسيم می شود كه به 
 ميان جوقی )بين النهرين( معروف 

است. 
عبيدی اف��زود: 30 پرون��ده تأييد 
ش��ده اصفهان ش��امل پنج مسجد 
و حس��ينيه، چهار تپه باستانی، 11 
خانه تاريخی، چهار حمام، يخچال 
زواره، غنات مهاباد، قلعه تخهاقلو 
و عمارت بيش��ه و هنر )ساختمان 
اداره واقع در ميدان انقالب( است. 
معاون مي��راث فرهنگ��ی اصفهان 
گفت: اس��تان اصفهان ب��ا عنايت 
به نگ��رش جامع به آث��ار تاريخی 

و اهمي��ت و تنوع 
موضوع ها و تعيين 
وضعيت  تكلي��ف 
مديريتی  حقوق��ی 
آث��ار و كام��ل ب��ودن مس��تندات 
ارائه ش��ده به همايش، ارائه كامل 
و  اث��ر  تاريخ��ی  پيگيری ه��ای  و 
معيارهای صحيح و مناسب جهت 
ثبت در آثار ملی استان اصفهان به 
عنوان اس��تان برتر معرفی و مورد 
تقدي��ر ق��رار گرف��ت. وی يادآور 
ش��د: در حاش��يه همايش كارگاه 
آموزش��ی با عنوان كنوانس��يون ها 

و مس��ائل مربوط به ثب��ت آثار در 
فهرست آثار ملی و جهانی توسط 
اعضای ش��ورای سياس��ت گذاری 
ثبت ملی كش��ور تش��كيل و مورد 
توجه ش��ركت كنن��دگان همايش 

قرار گرفت. 
اي��ن همايش به مدت س��ه روز با 
حضور مع��اون مي��راث فرهنگی، 
اعضای ش��ورای سياس��ت گذاری 
عم�ران��ی  مع����اون  س����ازمان، 
و  معاون��ان  مدي��ران،  اس��تاندار، 
برگ��زار  اس��تان ها   كارشناس���ان 

گرديد.

در حال حاضر تعداد بی شماری از حمام های تاريخی بر 
سر دوراهی تخريب و تغيير مانده اند. تعداد بسياری از 
آنها از بين رفته و تعداد اندک و شاخصی هم به كتابخانه 
و چايخانه تغيير كاربری داده اند. به طوری كه به ندرت 
ديده می ش��ود كه حمام های تاريخی كاربری خود را با 
سيستم های مجهز امروزی حفظ كرده و با ماهيت حمام 

تاريخی به درآمدزايی بپردازند.
حمام وكيل ش��يراز پس از اينكه مدتی رس��توران بود 

اكنون تبديل به موزه فرش شده است.
خبرگ��زاری مي��راث فرهنگ��ی روزگاری، حمام های 
تاريخی در مركزيت منطقه های مس��كونی قرار داشت 
به طوری كه در نقش��ه اوليه تهران تع��داد آنها 2 برابر 
مس��اجد بوده اس��ت كه اي��ن امر نش��ان می دهد كه 
حمام های تاريخی  نه تنها نياز مردم را برطرف می كرد 
بلكه مكانی تفريح و س��رگرمی و جايی برای تعامالت 
و تبادالت اجتماعی محس��وب می شد. درحال حاضر 
حمام ه��ای تاريخ��ی ديگر كاركرد گذش��ته را ندارند 
تعداد بس��ياری از آنها تخريب، و تعداد كمی از آنها در 
بهترين ش��رايط تبديل به رستوران سنتی، كافی شاپ و 
 به تازگی محل برگزاری نمايش��گاه های صنايع دستی 

می شوند. 
به طوری كه تغيير كاربری های كارشناس��ی نش��ده به 
دليل مصالح و مواد كار شده در بنا تنها باعث فرسايش 

 و تخريب می ش��ود. فرهاد تهرانی اس��تاد دانش��گاه و 
مرمت گر حمام های تاريخی در خصوص تغيير كاربری 
حمام ه��ای قديمی به رس��توران س��نتی و چايخانه... 
می گويد: هر بنايی كه مرمت و احياء می شود از جمله 
حمام های قديمی و تاريخی بايد كاربری داده ش��ود و 
تغييركاربری حمام های تاريخی بايد در بستر فرهنگی 
ادامه پيدا كند چرا كه حمام ها از جمله فضاهايی هستند 

كه بيشترين تأسيسات را درون خود جای داده اند. 
بهترین جایگزین برای حمام های تاریخی، حمام 

مدرن امروزی است
رايتی با اعتقاد بر اينكه با حفاظت و بهسازی حمام های 
تاريخی، سود اقتصادی نيز ميسر می شود گفت: در حال 
حاض��ر نگاه اقتصادی بر آث��ار و بناهای تاريخی حاكم 
اس��ت و اين مس��أله تا زمانی كه به آثار خدشه ای وارد 
نكند و با تأييد كارشناسی باشد تخريب گر نيست ولی 
بهترين جايگزي��ن برای حمام های تاريخی يك حمام 
م��درن امروزی اس��ت چرا كه س��اروج و مالت های 
آهكی كه در حمام ها بكاررفته است ايستايی و مقاومت 
زي��ادی در رطوبت و نم دارد كه باعث می ش��ود به بنا 
و پيرامون آن آس��يب نرسد. به همين سبب حمام هايی 
كه مورد اس��تفاده قرار نمی گيرند بعد از مدتی به دليل 
 نبود آب و رطوبت ش��روع به فرس��ايش و فرو ريختن 

می كند.

يك كارش��ناس حوزه ميراث فرهنگی درباره خبری 
ك��ه چندی پيش به نقل از مع��اون حفظ، احيا و ثبت 
آثار تاريخی س��ازمان ميراث فرهنگی منتشر شد مبنی 
بر اين كه 35 اثر از فهرس��ت آثار ملی خارج شده اند، 
پرس��يد: چرا در طول س��ال های گذشته چنين اتفاقی 

نيفتاده است و اكنون اين مسائل به  وجود می آيند؟ 
محس��ن منصوری فرد در گفتگو با ايس��نا، بيان كرد: 
موضوع بناهای تاريخی ثبت ش��ده در فهرس��ت آثار 
ملی و خواسته های مالكان خصوصی برخی از آن ها، 
در سال های گذشته نيز مطرح بوده، ولی در هر حال، 

قانونی نيز برای اين موضوع وجود داشته است. 
او با انتقاد از حكم ديوان عدالت اداری درباره خارج 
ك��ردن برخی از فهرس��ت آثار ملی، تأكي��د كرد: اين 
اقدام خالف قانون است، زيرا ثبت ملی برای حمايت 

از آثار تاريخی است. 
هم چنين اين درست نيس��ت كه فردی بچه ای داشته 
باش��د و بگويد به  دلي��ل اين  كه اختي��ار آن را دارم، 
می خواه��م س��رش را بب��رم. وی ي��اد آوری كرد: در 
حوزه ميراث فرهنگی اين مس��أله وجود دارد كه اگر 
يك بنای تاريخی تخريب ش��ود، آن را به  طور كامل 
نمی توان تخريب كرد و بايد حفظ شود و از فهرست 

آثار ملی نيز خارج نمی شود. 
منصوری ف��رد با اش��اره به موضوع تخريب مدرس��ه 

»گلش��ن« در نيش��ابور و عملك��رد س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ی در آن جريان، گفت: با آنچه درباره خروج 
35 اث��ر از فهرس��ت آثار ملی براس��اس حكم ديوان 
عدالت اداری مطرح ش��ده، در واقع خود مس��ئوالن 
س��ازمان ميراث فرهنگی اين زمزمه را ايجاد می كنند 
ك��ه چنين كاری را می توان انج��ام داد. درحالی كه در 
 طول س��ال های گذش��ته، اين اتفاق با اين روند پيش 

نيامده بود. 
ي��ك حقوق��دان ني��ز تأكي��د ك��رد: در م��واردی كه 
درخواس��تی برای خ��روج اثر از فهرس��ت آثار ملی 
ارائه می ش��ود، دول��ت  بايد مدارك��ی را ارائه كند تا 
ديوان عدالت اداری قانع و از خروج اثر از فهرس��ت 
آثار ملی جلوگيری ش��ود، در پاس��خ به اين پرس��ش 
كه چگون��ه ديوان عدالت اداری می تواند تش��خيص 
دهد كه يك اثر در فهرس��ت آثار مل��ی بماند يا نه و 
اگر مانعی وجود نداش��ته باشد، هر مالك خصوصی 
می توان��د برای خارج كردن اثر تاريخی از فهرس��ت 
آث��ار اقدام كن��د، گفت: اين موضوع به اين بس��تگی 
 دارد كه دولت چقدر بتواند از حقوق خود دفاع كند. 
در واق��ع، در م��واردی كه رخ داده، دولت نتوانس��ته 
اس��ت مدارک يا داليلی را ارائه كند تا ديوان عدالت 
نسبت به خارج نكردن اثر از فهرست آثار ملی كشور 

قانع شود. 

میراث فرهنگی

شناخت دیوانخانه مجموعه تاریخی سرتیپ محمد حسن خان امینی سدهی

مسئول اداره میراث فرهنگي و گردشگري داالهو: 
تاکنون چهار فصل کاوش 

در قلعه یزدگرد انجام شده 

 سازمان میراث فرهنگي اقدام هاي 
الزم را براي خرید آثار تاریخي انجام دهد

 زاینده رود 
اين مجموعه در محله فروش��ان خمينی شهر )سده( 
اصفهان قرار گرفته اس��ت. س��اخت اي��ن مجموعه را به 
سرتيپ محمد حسن خان امينی سدهی كه از فرماندهان 
قش��ون ظل الس��لطان حاكم وقت اصفهان در زمان ناصر 
الدين شاه قاجار بوده است نسبت می دهند اين بنا نمونه 

واضحی از معماری سنتی خمينی شهر )سده( می باشد.
پیشینه تاریخی

 س��ر در ايوان كتيبه ای موجوداس��ت كه ساخت بنا را به 
س��ال 1314 هجری قمری برابر با 1272 هجری شمسی 
نشان می دهد و با استناد به كتيبه ای كه هم اكنون در تاالر 
پذيرايی )شاه نش��ين( قرار دارد می توان نتيجه گرفت كه 
س��اخت اين بنا به احتمال زياد طی يك و نيم تا دو س��ال 
صورت گرفته و بر اساس گفته های موجود ظل السلطان 
حاكم وقت اصفهان قصد بازديد از خمينی ش��هر )سده( 
را داش��ته كه سرتيپ به دليل نداشتن محل پذيرايی از وی 
درخواست مهلت دو ساله ای جهت مهيا نمودن عمارتی 
در ش��ان او می نمايد و با توجه به اين مس��أله به سرعت 
ش��روع به س��اخت اين مجموعه با اهميت می نمايد كه 
ش��امل: تاالر آئينه )پذيرايی( نقش برجس��ته های سنگی 
)حياط و سرپوشيده(، نارنجستان، اتاق های سه دری، پنج 
دری و غيره كه با مهارت و اس��تادی خاصی در مساحت 
2350 متر مربع می نمايد كه در جهت شمالی، جنوبی بوده 
و امكانات رفاهی، تفريحی مورد نياز در آن ديده ش��ده تا 
مكانی مناس��ب برای زندگی مرفه فراهم گردد و اما داليل 
ديگری كه می توان ساخت بنا را به دوره قاجاريه نسبت داد 
می توان از فرم، پالن، موقعيت )نقش مايه ها( و رنگ های 
مورد استفاده در تزئين ساختمان نام برد كه با ساير بناهای 

ساخته شده دوره مذكور هم آهنگ می باشد.
اجزا و عناصرتشکیل دهنده بنا 

اين بنا ش��امل: س��ردر ورودی، هش��تی، راه��رو، صحن 
 )حي��اط(، اتاق های س��ه و پنج دری، س��ر پوش��يده تاالر 
)شاه نش��ين(، نارنجستان، چای خانه )قهوه خانه(، حمام، 
آشپزخانه، چاه خانه، ميدان اسب دوانی، اصطبل، برج ديده 
بانی، انبار تنباكو و تونل كه ارتباط دهنده اجرا از زيرزمين 
به يكديگر می باش��د يادآور می شود بنا به گفته بعضی از 
افراد زير زمين نيز در اين بنا وجود داش��ته اس��ت. عمده 
مصالح استفاده شده در اين مجموعه شامل خشت خام به 
صورت انبوه در همه قسمت ها، آجر در بعضی قسمت ها 
و كف فرش حياط، مالت كاه گل، مالت گچ، چوب، فلز 
در حد بسيار كم، سنگ كه برای تزئين و حوض های آب 
نما استفاده شده، شيش��ه برای نورگيرها و پنجره ها كاغذ 
ديواری پارچه ای كه گفته می ش��ود از روسيه وارد شده 
و... می باشد بنا بر آنچه گذشت اكنون برای شناخت بهتر 

مجموعه به بررسی قسمت های مختلف آن می پردازيم.
سر در: 

در زمان های گذش��ته جهت امنيت بيشتر و كنترل هر چه 
بهتر رفت و آمد ها برای خانه ها ورودی با در مش��تركی 

اح��داث می كردند كه با كار گذاش��تن در به اين ورودی 
سر در آن ش��كل می گرفت جلوی اين ورودی دو سكو 
احداث نموده تا افراد خسته يا كسانی كه با صاحب خانه 

كار داشته اند برای استراحت از آن استفاده كنند.
هشتی :

 در ابتدای ورود به هش��تی موج��ود بر می خوريم كه به 
صورت پل ارتباطی بين فضای بيرونی و داخل خانه عمل 
می نمايد و با راهرويی كه به حياط اندرونی منتهی می شود 
مانع ديد افراد به داخل حريم خصوصی خانواده می شود و 
از عملكردهای آن ايجاد مكث و تقسيم فضايی می باشد از 
هشتی دو راهرو جهت ورود به فضاهای اندرونی و بيرونی 

ديده شده كه هر كدام نقش خاصی دارند.
راهرو یا داالن ورودی )اصلی(: 

با پشت سر گذاشتن هش��نی وارد راهرو )داالن( ورودی 
می شويم كه محور اتصال فضای بيرونی به فضای داخلی 
و حياط اس��ت. در سقف آن نورگيرهايی برای تأمين نور 
و روش��نايی تعبيه شده است و از لحاظ تزئينات كاربندی 
)رسمی بندی( سقف با گچ صورت گرفته كه با طاق های 
هاللی پوشيده ش��ده و رنگ مورد استفاده برای تزئين آن 

نواره های آبی و قهوه ای می باشد.
حیاط

ب��ه دلي��ل وفور زمي��ن و آب م��ورد نياز آن در گذش��ته 
اصفه��ان،  همچ��ون  ش��هرهايی  در  خانه ه��ا  حي��اط 
ش��يراز و... عملك��رد ب��اغ گون��ه داش��ته اس��ت ت��ا هر 
 چ��ه بيش��تر مكان زندگ��ی را با طراوت و س��ر س��بزی 
روبه رو نمايد و اينجا نيز اين گونه برداش��ت می شود. در 
قسمت های شمالی حياط تاالر )شاه نشين( و دو اتاق )يك 
اتاق با پيستون در شرق و اطاق و سرپوشيده در غرب آن( 

ديگر ديده می شود.
در قس��مت جنوبی حياط ميدان اس��ب دوانی و در ضلع 
شرقی حياط از ش��مال به جنوب دو اتاق سه دری و پنج 

دری، قهوه خانه )چای خانه( و نارنجستان قرار گرفته و در 
ضلع غربی حياط از جنوب به شمال آشپز خانه كه با راهرو 
به انبار متصل شده، اتاق پنج دری، راهرو ورودی به حياط 
و اتاق س��ه دری كه به سر پوشيده ارتباط دارد واقع شده 

است يادآور می شود.
اتاق ها: 

زمان های گذش��ته اتاق خانه های ايران��ی دورادور حياط 
به صورت پنج دری، س��ه دری، تاالر )شاه نشين( و غيره 
ساخته می ش��ده تا س��اكنان بتوانند از فضای آزاد و سبز 
بيرونی به خوبی استفاده نموده و روحی شاد و ديد وسيع 

و آزاد داشته باشند. 
اتاق شاه نشین: 

اي��ن اتاق با ابع��اد 9×7 متر و با يك متر اختالف ارتفاع از 
كف حياط در ش��مال بنا واقع شده است كه برای ورود به 
آن بايستی چهار پله سنگی را طی نمود و با توجه به پنج 
دری بودن آن از هر قس��متی می توان وارد شاه نشين شد، 
تزئين��ات به كار رفته در آن عبارتند از نقاش��ی به صورت 
فرنگی س��ازی، گچ بری، آئينه كاری، گره چينی، نقاش��ی 
پشت آئينه، شيش��ه رنگی، كاغذ ديواری، چدنی سازی ها 
می باشد كتيبه باالی بخاری گچ كاری شده تاريخ ساخت 
را 1316 هجری. قمری بيان نموده است و در وسط تاالر 
دو ستون و شمال آن دو اتاق باد گير در طرفين قرار گرفته 
است و قس��مت بيرونی شاه نشين نيز شش ستون زيبا و 
قطور ديده می ش��ود كه دو ستون آن زيبا و قطورتر بوده 
و ي��ك قوس )نيم هاللی( روی آنها قرار گرفته اس��ت كه 

نشان دهنده اشراف گری آن دوران می باشد
 سرپوشیده: 

اين قسمت بنا با دو ورودی بوده كه يكی از داخل هشتی 
به طور مس��تقيم وارد ش��ده و ديگری با عبور از راهرو به 
حياط رس��يده و سپس وارد سر پوشيده می شويم. سقف 
آن باالتر از س��قف های ديگر س��اختمان بوده )از بيرون 

مانند طبقه مجزا ظاهر شده( و درهای متعددی در جهات 
مختلف ب��ام دارد كه با باز نمودن آنها باد وارد ش��ده و با 
عبور از روی آب حوض وسط آن هوايی مطبوع و خنك 
فراهم می نمايد. حوض وس��ط ابعاد 3/2×2 متر داشته و 
دارای نقوش برجسته می باشد تزئينات موجود در اين اتاق 
نقوش گل و گياه، نقوش هندس��ی و... بوده و رنگ غاب 

طوسی و خاكستری و فرم چليپايی دارد.
قهوه خانه: 

اين اتاق در قس��مت ش��رق حياط واقع ش��ده و سه دری 
می باش��د در اين ات��اق يك حوض س��نگی يك پارچه، 
بخاری ديواری و طاقچه های متعدد وجود دارد سقف آن 

نيز با... تزئين شده است.
نارنجستان: 

در جنوب شرقی حياط قسمت نارنجستان با دو در ورودی 
قرار گرفته است كه اهالی و اقوام سرتيپ می گويند دارای 
درخت نارنج بوده و از آن نارنج می چيدند. مشخصه بارز 

آن چاه آب می باشد.
آشپزخانه: 

اين قس��مت در جنوب غربی حياط ق��رار دارد كه با يك 
حوض در وسط مزئين شده است دارای چهار در ورودی 
از حياط بوده و در قسمت راهرو نيز يك در قرار دارد كه 

با انباری ارتباط برقرار می نمايد.
میدان اسب دوانی: 

اين قس��مت با ابعاد 40×30 در جنوب حياط قرار گرفته 
اس��ت و دور ت��ا دور آن را ب��ه اندازه 2 مت��ر آجر فرش 
نموده ان��د و ه��م اكنون با عب��ور از آن می توان به حمام 

مجموعه دسترسی پيدا نمود.
برج دیده بانی: 

در باالی بام س��اختمان برجی ب��ا منافذ متعدد وجود دارد 
كه به جهت ديده بانی و تسلط بر اوضاع و منطقه بنا شده 
است منافذ موجود طوری قرار گرفته كه امكان تير اندازی 
را برای نگهبانان فراهم می نمايد و ارتفاع برج از روی بام 

سه متر بوده كه با خشت خام ساخته شده است.
ستونها:

 دور تا دور حياط را 36 ستون كه با گچ بريهای زيبا مزين 
شده فرا گرفته و دو ستون نيز در اتاق شاه نشين قرار دارد 
كه مجموع ستون های بنا به 38 عدد می رسد هسته اصلی 
ستون ها چوب بوده كه دور تا دور آنها با تورهای فلزی و 
يا پوشيده شده و بعد تزئينات گچ بری به صورت برجسته 
روی آن پياده گرديده اس��ت و از نظر ظاهری شبيه گلدان 
می باشد كه درخت موجود در آن به صورت پيچان و باال 

رونده دور تا دور ستون به آسمان سر كشيده است
و سرانجام با توجه به تاريخی بودن خانه و نبودن موزه در 
خمينی شهر مسئوالن شهرداری به اين نتيجه رسيدند كه 
بهترين شيوه نگهداری اثر، ايجاد موزه مردم شناسی در شهر 
می باشد كه با فراهم نمودن مقدمات كار، موزه ای ديدنی 
با غرفه های روشنايی، مذهبی، لباس جشن ها، ظروف و... 

ايجاد شد و در تاريخ 88/11/12 افتتاح گرديد.

مسئول اداره ميراث فرهنگی و گردشگری 
شهرس��تان داالهو گف��ت: تاكنون چهار 
فصل كاوش توسط دكتر آذرنوش، دكتر 
چگين��ی در منطقه قلعه يزدگ��رد انجام 
ش��ده است. ميثم حس��ين زاده در گفتگو 
با ايس��نا، درباره قلعه يزدگرد اظهار كرد: 
مجموعه قلعه يزدگرد مجموعه ای دارای 
چند بناس��ت كه در ده��ه 50 كانادايی ها 
و ي��ك هيأت بين الملل��ی در آن كاوش 

كردند. 
وی ادام��ه داد: آن كاوش ها در گچ گمبد 
و آتش��كده قلع��ه داور از مجموعه قلعه 
يزدگرد انجام شد، ولی به داليلی تعطيل 
ش��د تا پس از انقالب ك��ه مرحوم دكتر 
آذرنوش ي��ك فصل اصالحات��ی را در 
آتش��كده قلع��ه داور انج��ام داد. پس از 
درگذش��ت دكتر آذرنوش، دكتر چگينی 

دو فص��ل حف��اری و مرمت و كاوش را 
در اي��ن مجموع��ه انج��ام داد. وی بيان 
كرد: تا كنون چه��ار فصل كاوش انجام 
شده كه موضوع كاوش ها بقايايی از گچ 
گمبد و فضای معماری به دست آمده از 
بخش ه��ای مختلف قلع��ه يزدگرد بوده 

است. 

 

نماينده  مردم شهرستان ممسنی و رستم در 
اس��تان فارس در مجلس شورای اسالمی 
درب��اره اعالم خ��روج 35 اث��ر تاريخی از 
فهرس��ت آثار ملی با حك��م ديوان عدالت 
اداری، گفت: اگر دولت می خواهد براساس 
قانون حفظ آث��ار تاريخی، اموالی را حفظ 
كند بايد طبق قانون نحوه تملك اراضی و 
ابنيه مورد نياز دولت، آن ها را از مالك بخرد. 
عليرضا مرادی در گفتگو با ايسنا، بيان كرد: 
در قانون مدنی، هر كس��ی كه مالك مالی 
باش��د، حق هرگونه تصرف در اموالش را 
دارد و م��ن معتقدم در اي��ن موضوع، رأی 
دي��وان عدالت اداری مش��كلی ن��دارد. او 
درباره اين كه اگر س��ازمان ميراث فرهنگی 
و گردشگری بخواهد تمام بناهای تاريخی 
دارای مال��ك خصوصی را بخرد به بودجه 
هنگفتی نياز دارد، گفت: اين دليل نمی شود 
كه اگر اعتبار س��ازمان ميراث فرهنگی كم 

باشد، مالكيت مردم ناديده گرفته شود. 
س��ازمان مي��راث فرهنگی باي��د در قانون 
بودجه سنواتی همان طور كه اعتبار و رديف 
مس��تقلی برای تملك اراضی و ابنيه دارد، 
رديف��ی را برای اين موضوع در نظر بگيرد 
و بررس��ی های الزم را ب��رای ميزان اعتبار 
مورد نياز برای تملك چنين امالک تاريخی 
انجام دهد. در واقع، س��ازمان بايد در يك 
برنامه زمانی مشخص س��االنه، اقدام های 
الزم را ب��رای خريدن آث��ار تاريخی انجام 

دهد. اين عضو كميسيون حقوقی و قضايی 
مجلس ادام��ه داد: طبق قان��ون مدنی، هر 
مالك��ی حق تصرف در اموال خود را دارد. 
بنابراي��ن مالكيت اموال يا امالک كس��انی 
كه امالک ش��ان با توجه ب��ه قانون ميراث 
فرهنگی و حفظ آثار و اش��يای عتيقه جزو 
آثار تاريخی و فرهنگی كشور است، از بين 
نمی رود، زيرا هم قانون اساسی و هم قانون 
مدنی كه برگرفته از حقوق اسالمی است، 
مالكيت مشروع اشخاص بر اموال را مورد 

حمايت قرار داده اند. 
وی با اش��اره به اين كه همه قوانين كشور 
براس��اس موازين اس��المی بايد باش��ند و 
تش��خيص اين امر برعهده فقهای شورای 
نگهبان اس��ت، بيان كرد: قانونی در س��ال 
1375 در بخش جزايی تصويب ش��د كه 
با موضوع جراي��م و مجازات های مربوط 
ب��ه ميراث فرهنگی ارتب��اط دارد و مراجع 
قضايی ني��ز آن را اجرا می كنند. وی اضافه 
كرد: با اين وجود، اين دليل نمی ش��ود كه 
مالكيت فرد بر ملك خ��ود به دليل وجود 
اي��ن قانون ناديده گرفته ش��ود. بنابراين از 
آن جا كه در بحث حقوقی، وضوع مالكيت 
شخص مطرح است، ديوان عدالت اداری 
يا هر مرجع ديگری بايد به مبنای حقوقی 
قضيه كه مالكيت شخص است، توجه كند 
و اگ��ر مالكي��ت را احراز ك��رد، درباره آن 

تصميم گيری كند. 

عضو هيأت علمی دانش��گاه شيخ بهايی 
گف��ت: نيروه��ای مناس��ب و آم��وزش 
ديده ای در صنعت گردش��گری نداريم 
و بايد برای توس��عه اين صنعت و خأل 
بزرگ��ی ك��ه در بحث نيروه��ای متبحر 
وجود دارد، چاره ای انديش��يده ش��ود. 
محمدرضا شايس��ته در گفتگو با فارس 
اظهار داش��ت: نيروهای متعهد و متبحر 
كه از ادب الزم و انعطاف و كار حرفه ای 
برخوردار باش��ند، در حوزه گردشگری 

حضور ندارد. 
وی با بي��ان اينكه دانش��جويانی كه هم 
 اكنون در حوزه گردش��گری مشغول به 
تحصيل هس��تند، بيش��تر توسط استادان 
جغرافيا، اقتصاد، تاريخ و مديريت زمان 
آم��وزش می بينند، بيان داش��ت: بيش��تر 
اين اف��راد تنها با جنب��ه تئوری صنعت 
گردشگری آش��نا می ش��وند و از تبحر 

علمی الزم برخوردار نيستند. 
عضو هيأت علمی دانش��گاه شيخ بهايی 
به توسعه نيافتن زيرساخت های صنعت 
گردش��گری در بع��د س��خت افزاری و 
نرم افزاری اش��اره ك��رد و گفت: طی دو 
س��ال اخير حركت های خوبی از سوی 
ميراث فرهنگی و گردش��گری در زمينه 

گردش��گری  صنع��ت  س��خت افرازی 
برداش��ته ش��ده كه الزم ب��وده اما كافی 
نيس��ت. وی با اش��اره به اينكه بيش��تر 
كارمن��دان س��ازمان مي��راث فرهنگی و 
گردش��گری و صنايع دس��تی زير دپيلم 
هس��تند، ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه اينكه 
نزدي��ك به 80 درص��د از كارمندان اين 
سازمان زير ديپلم هستند، چه طور امكان 
دارد كه اين سازمان بتواند با اين نيروها 
در صنعت گردش��گری موفق عمل كند. 
شايس��ته تصريح كرد: ب��ر خالف اينكه 
جاذبه های گردش��گری زيادی در ايران 
وج��ود دارد اما مجموع��ه ای از عوامل 
به ش��كل مكانيزم سبب شده كه صنعت 
 گردش��گری در اي��ران ب��ه رش��د كامل 

نرسد. 
وی افزود: محدوديت هايی كه سيس��تم 
اجتماع��ی ب��رای گردش��گران خارجی 
ايجاد ك��رده و تبليغات منفی عليه ايران 
كه يك تهديد جدی برای گردش��گران 
خارجی محس��وب ش��ده و خود را در 
معرض ي��ك حمل��ه نظامی هس��ته ای 
می بينن��د، از عوامل��ی به ش��مار می رود 
كه س��بب گريزان شدن افراد خارجی از 

ايران شده است.

 زاینده رود 
اداره كل مي��راث فرهنگ��ی، صنايع 
دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان از 
عوام��ل تخري��ب امامزاده يحي��ی زواره 
ش��كايت كرد. ب��ه گ��زارش اداره روابط 
عمومی امور فرهنگی و اجتماعی ميراث 
فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان اس��فنديار حي��دری پور 
)مديركل ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی 
و گردشگری استان اصفهان( طی نامه ای 
به دادس��تان دادس��رای عمومی و انقالب 
شهرستان اردستان اظهار داشت: حفظ و 
حراس��ت از آثار تاريخی فرهنگی كشور 
در جهت حفظ هوي��ت فرهنگی جامعه 
و تبدي��ل اين آثار ارزش��مند ب��ه ثروت 

مل��ی از وظايف آحاد ملت ايران اس��ت. 
حيدری پور با اش��اره به اينكه برخورد با 
متخلفان الزم و ضروری است افزود: در 
اين راستا اين اداره كل به استناد ماده 558 
از قانون مجازات اسالمی درخواست دارد 
نس��بت به تعقيب و مج��ازات 19 تن از 
هيأت امنای امامزاده يحيی زواره به همراه 
تعدادی از كارگران كه مبادرت به تخريب 
نمودند اق��دام گردد. وی اظهار داش��ت: 
امام��زاده يحيی ب��ه ش��ماره 6329 و در 
س��ال 1381 در فهرست آثار ملی به ثبت 
رسيده است. حيدری پور تأكيد كرد: عدم 
برخ��ورد با عوامل تخري��ب اين امامزاده 
موجب تشويق ديگران در منفعت طلبی و 

تخريب آثار را فراهم خواهد آورد. 

نیروهاي مناسب و آموزش دیده در صنعت 
گردشگري وجود ندارد 

شکایت میراث فرهنگی 
از عوامل تخریب امامزاده یحیی زواره

کوله پشتی

292 پرونده آثار تاريخی در همايش ثبت آثار تأييد شد

تغيير کاربري در حمام هاي تاريخي
 عامل حفظ يا تخريب  

بناهاي تاريخي با تخريب هم 
از فهرست آثار ملي خارج نمي شود  
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بسکتبال غرب آسیا

آغاز سخت مهرام 
و ذوب آهن

گواردیوال: 

مسی بهترین 
است

کیش زیر ذره بین 
فدراسیون تنیس 
آسیا

 مهرام و ذوب آهن نمايندگان كشورمان در مسابقه های 
بسكتبال قهرمانی باش��گاه های غرب آسيا، رقابت های 
خود در اين مس��ابقه ها را با ديدار مقابل تيم های مدعی آغاز 

می كنند. 
ذوب آه��ن يك��ی از نماين��دگان كش��ورمان در رقابت های 
 A بس��كتبال 2011 باشگاه های غرب آسياست كه در گروه
ب��ا نمايندگانی از لبنان، اردن، س��وريه و يمن ديدار می كند. 
ديدارهای اين گروه از 13 دی ماه در س��وريه آغاز می شود. 
ذوب آهن در نخس��تين ديدار خود بايد به مصاف الرياضی 
لبنان برود كه يكی از تيم های هميش��ه مدعی است كه حتی 
س��ابقه قهرمان��ی در آس��يا را هم دارد. مهرام ه��م كه مدافع 
عنوان قهرمانی مس��ابقه های باش��گاه های غرب آسياست در 
ديگر گروه به مصاف نمايندگانی از اردن، س��وريه، عراق و 
لبنان می رود. ديدارهای اين گروه با فاصله چند روز نس��بت 
ب��ه گ��روه B از 22 دی ماه و در اردن آغاز می ش��ود. مهرام 
نخس��تين ديدار خ��ود در اين مرحله از مس��ابقه ها را مقابل 

ميزبان بازی ها برگزار می كند.

مربی بارس��لونا معتقد اس��ت كه انتخاب ژاوی، مس��ی و 
اينيستا برای فهرست نهايی نامزدهای توپ طال، موفقيت 
بزرگی برای اين تيم است. پپ گوارديوال، مربی جوان بارسلونا 
كه يكی از سه كانديدای كسب عنوان برترين مربی سال 2010 
اس��ت؛ در صحبت هاي��ی انتخاب ژاوی، اينيس��تا و مس��ی در 
فهرس��ت نهايی نامزدهای كس��ب توپ ط��ال را موفقيتی برای 
بارسلونا و هم چنين فوتبال اسپانيا می داند. پپ در صحبت هايی 
در اي��ن رابطه گف��ت: اين بازيكنان محصوالت آكادمی بارس��ا 
هس��تند و اكنون می توانند توپ طال را كس��ب كنند. شايد در 
صورت ناكامی تيم ملی اسپانيا در جام جهانی، اوضاع به شكل 
ديگری پي��ش می رفت و قهرمانی اس��پانيا، نقش پر رنگی در 
انتخاب ژاوی و اينيس��تا در فهرست نهايی داشت.  او در پاسخ 
به اين س��ئوال كه توپ طال را حق كداميك از س��ه شاگردش 
می داند، نظری نداد و ترجيح داد پاسخی محافظه كارانه بدهد.
او گفت: هريك از اين سه بازيكن، ويژگی خاصی دارند. مسی 
بهترين بازيكن دنياست، ولی ژاوی و اينيستا هم به خاطركارنامه 

درخشانشان، شايستگی دريافت اين جايزه را دارند.

رئيس فدراس��يون تنيس كش��ورمان گفت:  با دعوت از 
رئيس فدراس��يون آس��يا، وی ظرف 2 م��اه آينده وارد 
 كش��ورمان می ش��ود ت��ا از امكان��ات جزيره كي��ش بازديد 
كش��ورمان  تني��س  فدراس��يون  رئي��س  شايس��ته،   كن��د. 
افزود:  پس از حضور در شانزدهمين دوره بازی های آسيايی 
گوانگژو، جلس��ه ای با رئيس فدراسيون تنيس آسيا برگزار و 
دع��وت  اي��ران  در  حض��ور  ب��رای  كان��ا«    از»آني��ل 
ك��ردم. شايس��ته اف��زود:  با توجه ب��ه اينكه پي��ش از اين ما 
درخواس��ت ميزبان��ی كردي��م اميدواريم با حض��ور رئيس 
فدراسيون آس��يا، با ميزبانی ايران موافقت شود. وی تصريح 
كرد:  هم چنين به دليل ش��رايط مناس��ب كيش، ما اميدواريم 
 اي��ن جزيره به عن��وان پايگاه قهرمانی آس��يا معرفی ش��ود.
از مدت ه��ا قب��ل جري��ان انتخاب كي��ش به عن��وان پايگاه 
قهرمانی درمحافل ورزش��ی مطرح بودكه بنا به داليلی هنوز 
اين هدف به س��رانجام نرس��يده است و هم چنان فدراسيون 
تني��س جمهوری اس��المی اي��ران پيگير اين موضوع ش��ده 

است.

خبر

آغاز مسابقه های بدمینتون 
قهرمانی کشور 

کاسیموف: 
خوشبختانه ذوب آهن 

در گروه ما نیست!

محدودیت استفاده از قهرمانان کشتی 
در لیگ برتر

برترين ه��ای اخالق هفته ش��انزدهم و هفده��م فوتبال ليگ برتر 
اعالم ش��د. س��تاد منش��ور اخالقی و رفتاری فوتبال ايران ضمن 
گراميداشت هفته امر به معروف و نهی از منكر، برترين های اخالقی و 
 رفت��اری هفت��ه 16 و 17 لي��گ برتر را اع��الم كرد. بر همين اس��اس، 
سيد مهدی رحمتی دروازه بان تيم فوتبال فوالد مباركه سپاهان به عنوان 
بازيكن برتر اخالق در هفته ش��انزدهم و بازی سپاهان و سايپا به عنوان 

بازی برتر جوانمردانه در هفته هفدهم انتخاب شد.

بازيكن به اردوی  بيس��ت 
تي��م ملی هندب��ال دعوت 
ش��ده اند كه از روز 19 آذرماه به 
اردو می روند. تي��م ملی هندبال 
زنان ايران كه ب��رای حضور در 
آم��اده  قزاقس��تان  مس��ابقه های 
می ش��ود، از روز 19 آذرم��اه به 
اردو می رود. اين اردو شش��مين 
و آخرين اردوی تيم ملی قبل از 

اعزام به قزاقستان است. 
مژگان روح نواز، زيبا جنيدی، منصوره جاليی ابرقوئی، نعيمه شمشيری،  
مريم يوس��فی،  س��اناز رمضانپور،  الن��از رمضانپور،  ش��يما زارع،  راضيه 
عمادی،  مينا وطن پرست، حنانه طهمورثی،  خديجه قانع، نجمه مرادی، 
زهرا تقی يار،  سميرا علی رمايی، متين نجد سميعی،  زهره عبدلی،  افسانه 
 عليدادی،  سمانه قهوه چيان و محبوبه عباسی، نفرات حاضر در اين اردو 

هستند.

مس��ابقه های بدمينتون قهرمانی كش��ور مردان با حضور 25 تيم از 
دي��روز به ميزبانی رش��ت آغاز ش��د. در اي��ن رقابت ها تيم های 
زنجان، خوزس��تان، ايالم، تهران، آذربايجان شرقی،كرج، اصفهان، يزد، 
مركزی، گيالن، قم، سيس��تان و بلوچستان، كرمانش��اه، قزوين، همدان، 
تواب��ع تهران، لرس��تان، آذربايجان غربی، گلس��تان، مازن��دران، كرمان، 
بوش��هر، كردستان، خراس��ان رضوی و خراسان ش��مالی با يكديگر به 

رقابت می پردازند. اين مسابقه ها تا 21 آذر ماه امسال ادامه دارد.

س��رمربی تيم فوتبال بنيادكار ازبكس��تان رو به رو شدن با تيم های 
پرس��پوليس، االتحاد و الوحده امارات را قرعه ای مناسب توصيف 
كرد. آيين قرعه كش��ی ليگ قهرمانان آسيا عصر سه  شنبه در هتل هيلتون 
كواالالمپ��ور برگزار ش��د و بر اين اس��اس تيم بني��ادكار در گروه C با 
تيم های پرسپوليس، االتحاد و الوحده هم گروه شد. ميرجالل كاسيموف 
سرمربی بنيادكار پس از شناختن حريفانش گفت: تمام تيم های گروه ما 
مدعی هستند، اما خوشبختانه تيم پيچيده و مرموزی مانند ذوب آهن در 

گروه ما حضور ندارد. 
كاس��يموف ادام��ه داد: م��ا با تم��ام تيم های گ��روه پي��ش از اين بازی 
كردي��م و نتيجه های خوبی مقابل آنها به دس��ت آورده ايم. س��ال 2009 
در مرحله يك هش��تم نهايی با پرس��پوليس بازی كردي��م و به پيروزی 
رس��يديم. س��رمربی بنيادكار گفت: تمام تيم های حاض��ر در اين گروه 
 س��خت و دشوار هس��تند و حريف آس��انی در اين رقابت ها نخواهيم 

داشت.

ورزش

قلعه نوعی در گفتگو با زاینده رود:
ما که از حریفان ترسی 
نداریم؛ آنها باید از نام 

سپاهان بترسند

مسعود سعیدی 

پس از مش��خص شدن قرعه كش��ی ليگ قهرمانان آسيا و 
گروه تيم سپاهان در مسابقه های آسيايی، با امير قلعه نوعی 
ب��ه صحبت نشس��تيم و نظر اي��ن س��رمربی را در مورد 

مسابقه های آسيايی جويا شديم.
 در مورد گروه س��پاهان بگویی��د؛ هم گروهی با 
تیم های الهالل عربستان، الغرافه قطر و الجزیره 

امارات را چگونه ارزیابی می کنید؟
در گروه س��ختی قرار داريم و تيم ه��ای بزرگی در گروه 
س��پاهان هستند. اگرچه گروه پرس��پوليس به گروه مرگ 
تشبيه شده، اما گروه ما نيز دست كمی از گروه مرگ ندارد. 
تيم های حاضر در گروه A مسابقه های ليگ قهرمانان آسيا 
بايد از نام سپاهان بترسند؛ الهالل عربستان، الجزيره امارات 
و الغرافه قطر بيش��تر بايد از نام سپاهان بترسند، زيرا تيم 
ما تيم كوچكی نيس��ت و در س��ال جاری برای رسيدن به 

قهرمانی به ميدان می رود.
 فکر نمی کنید ضعف های فصل گذش��ته، شما را 

در آسیا رنج بدهد؟
تيم ما نس��بت به فصل گذشته كامل تر شده و هماهنگ تر 
عمل می كند. امس��ال بايد با اقتدار در مس��ابقه های ليگ 
قهرمانان آس��يا حاضر ش��ويم و ناكامی پارسال را جبران 
كنيم. به نظر من سال گذشته بدشانسی آورديم اما امسال 
ديگر با اين بدشانس��ی مواجه نمی شويم. در فصل جاری 
ضعف های فصل گذش��ته را جبران كرده ايم و  با برطرف 
كردن ضعف های فصل گذشته و تقويت نقاط قوت خود، 
درصدد حضور قدرتمند در آسيا هستيم و اجازه نمی دهيم 

حريفان از نقاط ضعف ما استفاده كنند.
 ت��ا چ��ه ح��د از س��ابقه تیم ه��ای حری��ف مطلع 

هستید؟
 تا جايی كه من می دانم اين تيم ها هر يك در كش��ورهای 
خود صدرنش��ين هستند و گروه سختی در انتظار ماست. 
باي��د از هم اكن��ون كار را آغاز كني��م و اطالعات خود را 
در مورد اين تيم ها افزايش دهيم تا در مس��ابقه های ليگ 

قهرمانان آسيا با مشكلی مواجه نشويم.
 ناکامی های خود در آسیا با استقالل و سپاهان را 

به یاد دارید؟
 بدشانسی و ناكامی نيز قسمتی از فوتبال است و ما ديگر به 
آن عادت كرده ايم. چه كسی فكر می كرد كه بارسلونا پنج 
گل به رئال مادريد بزند اما ديديم كه اين اتفاق افتاد. به هر 

حال اتفاق های فوتبال غيرقابل پيش بينی است.
 ب��ازی امروز مقاب��ل راه آهن را چگون��ه ارزیابی 

می کنید؟
راه آهن تيم جوان و قدرتمندی است و با شرايطی كه سپاهان 
در صدر جدول دارد بايد سه امتياز اين بازی را از آن خود 
كنيم. بازيكنان ما از نظر روحی وضعيت خوبی دارند اما به 

نظر من نبايد از پيروزی های اخير مغرور شوند.

پژمان سلطانی 

هفته نخست دور برگشت مسابقه های ليگ برتر 
فوتبال كشور امروز با انجام پنج مسابقه پيگيری 
و ف��ردا با برگزاری چهار دي��دار ديگر به پايان 
می رس��د. تمام ديدارها طبق برنامه در سراسر 
كشور س��اعت 15 اس��تارت خواهد خورد. به 
گفته عزيز محمدی )رئيس سازمان ليگ فوتبال 
ايران( ممكن اس��ت در برخی از كالنشهرها به 
علت آلودگی هوا بازی ها لغو و به زمان ديگری 

موكول شود.
شیرهای زرد به دنبال چهارمین برد متوالی 

تيم فوتبال س��پاهان در ورزش��گاه فوالدش��هر 
ميزبان راه آهنی خواهد بود كه س��ه هفته است 
نتيجه های مطلوبی را كسب نمی كند و در هفته 
قبلی با دو گل مغلوب مس كرمان شد. سپاهان 
در سه هفته اخير مقابل تيم های تراكتورسازی، 
پيروزی و سايپا پيروزمندانه از زمين خارج شده 
و شاگردان امير قلعه نوعی برای اينكه هم چنان 
در كورس قهرمانی باقی بمانند چشم به 3 امتياز 
اين بازی خانگی دوخته اند، اما شاگردان تارتار 
در اين مسابقه تنها به فكر كسب حداقل امتياز 
هس��تند. اين گونه تيم ها با جمع شدن در يك 
سوم دفاعی فقط چشم به ضد حمله ها خواهند 
 داش��ت كه در اي��ن بين نبايد از س��رعت امين 
توسل زاده و بهادر عبدی در پيكان نوک حمله 
راه آهن به راحتی گذشت. سپاهان در دو بازی 
قبلی عمق دفاع تيم های پرسپوليس و سايپا را 
نشانه گرفته بود و به خوبی توانست با تفاضل گل 
مطلوب، اين دو حريف را از پيش رو بردارد. در 
جناح چپ و راست سپاهان كمتر خسرو حيدری 
 و هاش��م بيگ زاده روی دروازه ها توپ ارسال 
می كردند. در اين مس��ابقه نبرد خسرو حيدری 
 ب��ا اب��وذر رحيم��ی و مجيد باجالن با هاش��م 

بيگ زاده و يا احس��ان 
ديدنی  صف��ی  ح��اج 
خواه��د بود. س��پاهان 
اكن��ون 29 امتيازی و با 
2 بازی كمتر در مكان 
چه��ارم و راه آه��ن با 
21 امتي��از در رده دهم 
ج��دول ق��رار دارد. در 
بازی رف��ت، دو تيم به 
تس��اوی ي��ك بر يك 
برای  دادن��د.   رضايت 
راه آهن متوس��ل زاده 

گلزنی كرد و تك 
گل شيرهای زرد 
را رض��ا عنايتی 
رس��اند.  ثمر  به 
اي��ن  در  اگ��ر 
مس��ابقه سپاهان 

بتواند در 20 دقيقه اول بازی دروازه ش��اگردان 
تارتار را باز كن��د، در ادامه آنها برای جبران گل 
از الک دفاعی خارج خواهند ش��د و شاگردان 
قلعه نوع��ی می توانند گل های بع��دی را نيز 
درون دروازه حس��ن رودباريان جای دهند. اگر 
امير قلعه نوعی تركيب اصلی خود مقابل سايپا 
را تغيير ندهد به احتمال زياد سيد مهدی رحمتی، 
س��يد هادی عقيلی، سيد جالل حسينی، هاشم 
بيگ زاده )احسان حاج صفی(، خسرو حيدری، 
اميد ابراهيمی، فابيو جان واريو، محرم نويدكيا، 
احمد جمش��يديان، ابراهيم توره و رضا عنايتی 
بازيكنان اصل��ی در ديدار ب��ا راه آهن خواهند 
 بود. پيش بينی می ش��ود كه امير قلعه نوعی از 
احمد جمشيديان در اين ديدار استفاده نكند، زيرا 
اين بازيكن پس از اينكه دقيقه 70 مسابقه با سايپا 
جای خود را به جواد كاظميان داد با قهر پيراهن 

خود را به زمين كوبيد. 
پیکان در قزوین پنچر می شود

ورزشگاه شهيد رجايی قزوين شاهد ديدار دو تيم 
پي��كان و ذوب آهن اصفهان خواهد بود. هر دو 
تيم روزهای خوبی را سپری می كنند. شاگردان 
ابراهيم زاده به تنهايی بر صدر جدول تكيه زده اند 
و پيكانی ها با آمدن حميد عليدوستی خود را از 
قع��ر جدول جدا و هم اكنون با 17 امتياز در رده 
چهاردهم جدول رده بندی قرار دارند. شاگردان 
عليدوس��تی در هفته گذش��ته تيم بح��ران زده 
پرسپوليس را با 3 گل بدرقه كردند و ذوبی ها نيز 
در ورزشگاه دستگردی، استيل آذين را شكست 
دادند. هر دو تيم با روحيه هستند و از نظر تيمی 
روی كاغذ ذوب آهن به حريف خود برتری دارد، 
اما نبايد فراموش كرد كه تيم قزوينی نيز با انگيزه 
خاصی مقابل نايب قهرمان آس��يا بازی می كند. 
ذوب آهن در بيش��تر مسابقه ها مقابل تيم های 

نه چندان قدرتمند امتياز 
از دس��ت داده، ام��ا آنها 
ديگ��ر بازيكنان پخته و 
با تجربه ای شده اند كه 
برای هر ديداری برنامه 
و تاكتيك خاصی پياده 
می كنند. در تيم پيكان 
مصطفی صالح��ی نژاد 
بازيكن��ی كه ده س��ال 
پيراه��ن ذوب آه��ن را 
به تن كرده مقابل مربی 
و هم بازی های س��ابق 
می آيد  ميدان  به 
می تواند  اين  كه 
ب��ه جذابيت اين 
بيفزاي��د.  دي��دار 
فص��ل  كاپيت��ان 
ذوب  گذش��ته 
آهن در بازی رفت از ناحيه دست راستش دچار 
شكستگی شد و چند هفته ای از ميدان ها دور بود. 
تركيب احتمالی ابراهيم زاده شهاب گردان، فرشيد 
طالبی، علی احمدی، سيد محمد حسينی، حسين 
ماهينی، ش��اهين خيری، محمدرضا خلعتبری، 
محمد قاضی، قاسم حدادی فر، جالل رافخايی 
)اسماعيل فرهادی( و ايگور كاسترو خواهد بود. 
سبزجامگان اصفهانی در بازی رفت با گل های 
خلعتبری 2 بر يك از سد حريف قزوينی خود 
گذشت و به نظر می رسد كه شكست شاگردان 

عليدوستی تكرار و پيكان پنچر خواهد شد.
فوالد جاللی محکم تر از استیل خاکپور

تيم بحران زده اس��تيل آذين كه با آمدن پيروانی، 
پروي��ن و خاكپور هنوز به آرامش نرس��يده، در 
ورزشگاه شهيد دستگردی ميزبان فوالد خوزستانی 
اس��ت كه با ج��ذب دياكيته )بازيك��ن برزيلی( 

نتيجه های فوق العاده ای را كسب كرده است. 
دایی برای جبران مافات به تبریز می رود
علی دايی پس از باخت های سنگين مجبور شد 
كه شيث رضايی را ببخشد و او را در تمرين ها 
راه دهد و بدون هيچ حاش��يه ای به تبريز سفر 
و خود را برای مسابقه تراكتورسازی آماده كند. 

قوهای سفید انزلی در اکباتان
تي��م نفت تهران كه در ب��ازی قبلی تا دقيقه 58 
از حريف خود ش��اهين بوشهر جلو بود؛ بازی 
برده را با تساوی عوض كرد و اكنون قصد دارد 
در ورزش��گاه اكباتان تيم ملوان را با شكست به 

بندرانزلی رهسپار كند.
مایلی طلبکار در قم

در ورزش��گاه يادگار امام تي��م صبا روز جمعه 
سايپای البرز را پيش رو دارد. شاگردان مايلی كهن 
هر هفته به جای اينكه روند رو به رشدی داشته 

باشند به قعر جدول نزديك می شوند. 
اس��تقالل به دنبال شکس��ت چهارمین 

مربی پرسپولیسی
استقالل تهران در اين هفته با مصدومان زيادی 
به مصاف ش��هرداری تبريز می رود. ش��اگردان 
مظلومی تاكنون علی دايی، مهدی تارتار و حميد 
استيلی را شكس��ت داده اند و اگر شهرداری را 
همانن��د ديدار رفت از پي��ش رو برداند؛ حميد 
درخشان چهارمين مربی پرسپوليسی خواهد بود 
كه مغلوب استقاللی ها شده است. شهرداری با 

16 امتياز در رده هفدهم قرار دارد.
داربی جنوب در برزیل 

ورزشگاه تختی آبادان ميزبان ديدار دو تيم صنعت 
نفت و شاهين بوشهر خواهد بود. شاگردان حميد 
استيلی كه از فرصت ها كم استفاده می كنند تا 
رده پانزدهم سقوط كرده اند اما نفت آبادان تا اين 
هفته رتبه اش دو رقمی نشده و اكنون نيز در رتبه 

هفتم جدول رده بندی تكيه زده است.

گفتگو

جذب و استفاده از كشتی گيران عنوان دار و قهرمان عرصه ملی كشورمان 
توسط تيم های ليگ برتری با محدوديت و شرايط خاصی همراه خواهد 

بود. 
اتفاق های حاش��يه ای جذب يكی از آزادكاران وزن 55 كيلوگرم تيم ملی 
كشورمان و ادعای هم زمان دو تيم باشگاهی بر سر جذب و استفاده از اين 
كشتی گير در رقابت های ليگ سال گذشته، مشكل هايی را به جود آورد كه 
بسياری از تيم های حاضر،  بارها فدراسيون كشتی را به طرفداری از برخی 

تيم های بزرگ و عنوان دار محكوم كردند.
در همين راستا كميته ليگ فدراسيون كشتی نيز برای از بين بردن چنين 
ش��بهاتی قصد دارد در اس��تفاده از ملی پوش��ان و قهرمانان عرصه ملی 
كشتی كشورمان توسط تيم های ليگ برتری، شرايط و محدوديت های 
عادالنه ای را اعمال كند تا مش��كل های سال گذشته در ليگ برتر امسال 
تكرار نش��ود. ش��رايط حضور مدال آوران رقابت های قاره ای، جهانی و 
بازی های آس��يايی در ليگ برتر اعالم ش��د كه طی آن هر تيم می تواند 
3 نف��ر از بي��ن كش��تی گيران آزاد و فرنگی كار حاضر در مس��ابقه های 
 جهانی 2010 مس��كو روس��يه كه صاحب مدال طال، نقره و برنز شدند، 
كش��تی گيران طاليی رقابت های قهرمانی آسيا در دهلی نو و هم چنين 
 دارندگان مدال طال و نقره بازی های آسيای گوانگژو در تركيب خود استفاده 

كند.

مهدی رحمتی، بازیکن برتر اخالق

تیم ملی هندبال بانوان در اردوی آخر

مصاحبهگزارش

زاینده رود
پرونده هفته شانزدهم ليگ برتر فوتسال كشور طبق برنامه ساعت 15:30 
امروز با انجام سه ديدار آغاز و فردا با برگزاری سه مسابقه ديگر خاتمه خواهد 

يافت.
کیش ایر اولین قربانی گیتی پسند

در س��الن پيروزی اصفهان، تيم فوتسال صنايع گيتی پسند ميزبان تيم كيش اير 
قم خواهد بود. ش��اگردان ناظم الش��ريعه در دور برگشت رقابت ها هنور طعم 
 پيروزی را نچشيده اند. آنها در اولين بازی در نيم فصل دوم با صدرنشين ليگ 
)شهيد منصوری( به تساوی رسيدند و در شيراز مغلوب لبنيات ارژن فارس شدند 
و در اين مسابقه قصد دارند با شكست كيش اير از كورس قهرمانی عقب نمانند. 
ميزبان در اين مسابقه سجادبندی سعدی را به دليل مصدوميت در اختيار نخواهد 
داشت. تيم كيش اير در نيم فصل دوم خوب ظاهر شده و توانسته چهار امتياز از 
دو بازی خود كس��ب كند. ديدار دو تيم در دور رفت با نتيجه 5 بر يك به سود 

اصفهانی ها خاتمه يافت.
تالش منصوری برای تثبیت قهرمانی 

سالن هفتم تير قرچك شاهد ديدار دو تيم شهيد منصوری قرچك و ارژن فارس 
خواهد بود. شهيد منصوری كه هم اكنون صدر جدول را در اختيار دارد؛ از تيمی 
پذيرايی می كند كه در شيراز تيم دوم جدول رده بندی )گيتی پسند( را از پيش 
رو برداشت. قرچكی ها برای اينكه صدر جدول را به گيتی پسند يا ماهان واگذار 
نكنند، سخت چشم به امتيازهای كامل اين بازی دوخته اند. ارژنی ها در شيراز 4 

بر 2 مغلوب شهيد منصوری شدند.
قاتالن تیم های اصفهانی در مصاف با یکدیگر

تيم فوتس��ال گس��ترش فوالد در سالن شهيد پورش��ريفی تبريز از شركت ملی 
حف��اری پذيرايی می كند. هر دو تيم در هفته گذش��ته به ترتيب فوالد ماهان و 
فيروز صفه اصفهان را شكست دادند و در جدول رده بندی جايگاه خود را ارتقا 
دادند و پيش بينی می شود اين دو تيم از نظر تاكتيكی تا حدودی مثل هم بازی 
 كنند، يعنی حفظ توپ و استفاده از ضد حمله ها. در اين بين نبايد جواد منتظر 
)گل��ر ملی پوش تبريزی ه��ا( را از ياد برد كه ب��ه تنهايی صخره محكمی برای 

خوزستانی ها خواهد بود. بازی رفت 3 بر 2 به سود حفاری به پايان رسيد.
فیروز صفه در انتظار نمابر فدراسیون

روز جمع��ه فيروز صفه در س��الن پيروزی ميزبان آرش بتن قزوين اس��ت، اما 
قزوينی ها در نيم فصل دوم از ليگ برتر كنار كشيده اند و شاگردان افضل منتظر 
نامه كميته فدراسيون فوتسال هستند كه آيا اين بازی برگزار می شود يا نه؟ هر دو 

تيم در دور رفت به تساوی 2 بر 2 رضايت دادند.
نبرد نقره داغ ها

در قلعه عقاب ها )سالن س��يد رسول حسينی( تيم فوالد ماهان اصفهان مدافع 
عنوان قهرمانی ميهمان تيم راه س��اری اس��ت. هر دو تيم هفته گذشته مغلوب 
حريفان خود ش��دند كه باخت ماهان حاشيه های گوناگونی را برای كادر فنی و 
بازيكنان اين تيم به خصوص وحيد شمسايی در پی داشت. زمانی كه ماهان بازی 
را 2 بر يك به گسترش فوالد تبريز واگذار كرد؛ انگ كم كاری را به كاپيتان تيم 
ملی زدند و از قرارداد همه بازيكنان 20 درصد و وحيد شمسايی 40 درصد كسر 
كردند. راه ساری برای همه تيم ها در شهر خودش خطرناک است و به سختی 
به تيمی امتياز می دهد. شاگردان حسين افضلی در ساری به دنبال اولين پيروزی 
در نيم فصل دوم هستند و كار دشواری را در نبود كاپيتان خود خواهند داشت. 

ماهان در بازی رفت با حساب 6 بر 4 راه ساری را مغلوب كرد.
پرسپولیس در مصاف با دبیری

تيم پرسپوليس كه در نيم فصل نخست هيچ تساوی ای به دست نياورده بود، در 
دور برگشت هر دو بازی خود را با تساوی پشت سر گذاشت و فردا در سالن 

شهيد دستگردی رو در روی دبيری تبريز خواهد ايستاد. 

زاینده رود
سجاد مرادی دونده كشورمان در بازی های آسيايی گوانگژو در دوی 800 
متر مدال طال و در دوی 1500 متر مدال نقره را به دس��ت آورد. او در مس��ابقه 
فينال دوی 100 متر اين رقابت ها به همراه برادر كوچكترش امير مرادی شركت 
داشت. در اين مسابقه امير مرادی كه شانس كمتری برای كسب مدال داشت پس 
از آغاز مسابقه و طی 100 متر از رقابت، برای اينكه دوندگان آفريقايی كشورهای 
بحرين و قطر را خسته كند با سرعت زيادی دويد و جلودار گروه شد. در نتيجه 
دوندگان حاضر فريب سرعت او را خورده و به دنبال او دويدند. تا حدود 600 
متر نخس��ت مس��ابقه به اين شكل طی شد و در نهايت امير مرادی در حالی كه 
نايی برای قدم برداشتن نداشت از دور رقابت ها كنار رفت، در اين لحظه سجاد 
مرادی كه در بين س��اير دوندگان با سرعت كمتری دويده بود و انرژی بيشتری 
داشت به سرعت خود افزود و در 100 متر پايانی با اختالف زياد مسابقه را تمام 
كرد. روزنامه زاينده رود با اين قهرمان دونده كشورمان مصاحبه ای انجام داده كه 

توجه شما خوانندگان عزيز را به اين مصاحبه جلب می كنيم:
بیوگرافی خودتان را بگویید؟ سجاد مرادی متولد دهم فروردين 62 در استان 
چهارمحال و بختياری هستم و افتخار می كنم در تيم ذوب آهن اصفهان عضويت 

دارم و برای مردم خوب شهر گنبدهای فيروزه ای مدال كسب می كنم.
تاکنون چه مقام های بین المللی را به دس��ت آوردید؟ سال 2004 در 
مس��ابقه های قهرمانی داخل سالن آسيا در تهران در دوی 800 متر و 1500 متر 
به گردن آويز نقره رسيدم، سال 2007 در ماكائو در دوی 4 در 400 متر به مقام 
سومی دست يافتم، 2005 در 800 متر برنز را كسب كردم، در سال 2007 در امان 
در دوی 800 و 1500 متر 2 مدال نقره برای كشورم به ارمغان آوردم، سال 2009 
در هانوی طالی 800 متر و در همين سال در بلگراد و گوانگژو طال گرفتم. در 
سال 2010 نيز در رقابت آسيايی گوانگژو در 800 متر طال و در 1500 متر نقره 

را از آن خود كردم.
 س��طح رقابت های آس��یایی گوانگژو چگونه بود؟ س��طح مس��ابقه ها 
فوق العاده باال بود. برخی كش��ورهای آس��يايی مثل بحرين و قطر از دوندگان 
آفريقايی كه تابعيت اين كشورها را گرفته بودند استفاده كردند و به نظر من اين 

رقابت ها هم سطح مسابقه های جهانی بود.
چه مسابقه هایی پیش رو دارید؟ مسابقه های جايزه بزرگ قهرمانی جهان 

در كشور كره جنوبی، قهرمانی آسيا در ژاپن و ورودی المپيك لندن.
آیا به رقابت های المپیک لندن راه پیدا می کنید؟ به طور حتم به اين 
مهم خواهم رس��يد چون حريفان سختی در ورودی مسابقه های المپيك لندن 

نداريم و مهم مدال آوری در المپيك لندن است.
قول می دهید در المپیک لندن مدال برای ایران به ارمغان آورید؟ 
رقابت های المپيك خيلی س��خت اس��ت. برترين دون��دگان در اين رقابت ها 
حضور پيدا می كنند و من قول مدال نمی دهم اما با تمرين های مداوم و مستمر 

سعی می كنم برای كشورم افتخار آفرينی كنم.
مراسم تقدیر و تجلیلی که در تهران و اصفهان برگزار شد را چگونه 
ارزیاب��ی می کنید؟ اين مراس��م ها خيلی خوب بود نه ب��رای جوايز نفيس 
 آن بلكه جهت اينكه ورزش��كاران بدانند مس��ئوالن كشور نيز حامی سرسخت 

مدال آوران ورزشكار هستند.
از اینکه عضو باش��گاه ذوب آهن هس��تید چه حسی دارید؟ من هر 
افتخاری كه به دست آوردم مديون اين باشگاه هستم و تنها برای ذوب آهن در 
ميدان ها حاضر می شوم. ذوب آهن باشگاه بزرگی است كه در بيشتر رشته های 

ورزشی در سطح كشور، آسيا و حتی جهان عرض اندام می كند.
حرف آخر؟ از همه كسانی كه برای من زحمت كشيده اند چه مربيان، خانواده 
و تمام كس��انی كه برای ارتقای ورزش اين مرز و بوم دلسوزانه تالش می كنند 

كمال تشكر و سپاس را دارم.

کیش ایر اولین قربانی گیتی پسند
ماهان بدون شمسايی در قلعه عقاب ها

سجاد مرادی:
قول مدال المپيک لندن را نمی دهم

آغاز نیم فصل دوم لیگ در حسرت ذره ای اکسیژن

طالیی پوشان؛ راه تو را می خواند
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مرکزی، طبقه اول
پنج شنبه 18 آذر 1389/ 3 محرم 1432/ شماره Thursday 9 December 2010    412)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسین)ع(:
هر یک از دو نف�ری که میان 
آنها نزاعی واقع و یک�ی از 
آن دو رضایت دیگری را 
بج�وی�د، سبقت گی�رن�ده 
اهل بهشت خ�واه�د ب��ود.

ش��ادمهر راس��تين )فيلم نامه نويس( اين روزها 
 با پاي گذاش��تن در عرص��ه اي جديد، نمايش 
»هياهوي همهمه همگاني« را با يك گروه تجربي 

در تاالر انتظامي روي صحنه برده است. 
شادمهر راستين در گفتگو با ايلنا، پيرامون روند 
اجراي اين نمايش به صورت تجربي گفت: از 
زمان ساخت فيلم هاي مستند و هم چنين نگارش 
فيلمنامه هاي مختلف، يك سئوال ذهني داشتم كه 
آيا بازيگر؛ خودش مي تواند قصه را به صورت 
مس��تند جلو ببرد يعني خود بازيگر با توجه به 
محورهاي كلي يك قصه؛ آن را رش��د بدهد و 
كمي فراتر از اين؛ آيا مي تواند قصه را با بازيگر 
غيرحرفه اي جلو برد به صورتي كه زندگي خود 
 بازيگر در نقش تأثير داش��ت باش��د. وي ادامه 
داد: اين موضوع را با نگار اسكندرفر و مسئوالن 
كارنامه مطرح كردم و به پيشنهاد آنها با يك گروه 
دانشجويي تمرين كرديم و بعد از 6 ماه نتيجه 
كار به دست آمد و در 6 ماه دوم وضعيت اجرا 
را بررسي كرديم كه چه بخش هايي را مي توان 
اجرا كرد و چه بخش هايي را نه. راستين درباره 
علت انتخاب فضاي كافي ش��اپ براي اجرا و 
روايت نمايش خود گفت: كافي شاپ از جمله 
مكان هايي است كه تأثير زيادي در فرهنگ 10 
سال اخير جامعه گذاشته است و به نوعي نماد 
فضاي عمومي و فضاي شهري و براي من يك 
پاتوق فرهنگي است. راستين با اشاره به نقش 
گفتگو در كافي شاپ ها افزود: در كافي شاپ ها؛ 
اكت و ريكش��ن بدني وجود ن��دارد. آنچه كه 
وجود دارد گفتگو و صحبت است. اگر 10 سال 
قبل كافي شاپ محلي براي ايجاد ارتباط و قرار 

بود؛ امروز تبديل به مكاني براي گفتگو 
شده است. 

»هياه��وي  نم��اي��ش  كارگ����ردان 
همهم��ه همگان��ي« ب��ا اش��اره ب��ه 
 تف��اوت كاف��ي ش��اپ ها در زم��ان 
ص��ادق هداي��ت و مكان هاي��ي مانند 
كافه نادري و كافي ش��اپ هاي امروز 
مي گوي��د: دوره اي كه هدايت به كافي 
شاپ مي رفته و با كافه نادري فعاليت 
مي كرده اس��ت؛ در آنجا وقت گذراني 
نمي شده بلكه شاعران مي آمدند؛ شعر 
مي خواندن��د و آخري��ن آث��ار خود را 

عرضه مي كردند. 
آنها گذران اوقات فراغت را كار خوبي 
 نمي دانستند. اما در دهه اخير هم جنبه 
روش��ن فكري كه همان گفتگوست؛ 
وجود دارد و هم بحث س��پري كردن 
اوق��ات فراغت ب��ه معني آنك��ه گاه 
ع��ده اي ب��دون هيچ هدف��ي در كافي 
شاپ مي نش��ينند. در نهايت پاتوق تا 
دهه 50 بايد به طور حتم بار فرهنگي 

داشته باش��د، اما امروز مردم و عوام هم درگير 
اين پاتوق ها شده اند. راستين با تأكيد بر اينكه 
امروز فضايي ب��راي خاطره بازي وجود ندارد، 
افزود: از ده��ه 1320 تا اواخر دهه 50، هويت 

شهري وجود داشت و تداوم اين هويت بسيار 
مهم بود. 

افتخار فروش��گاه هاي كوچك نيز ميزان سابقه 
آنها ب��ود. بعد از انقالب تمام��ي آن هويت به 
فراموشي س��پرده شد تا 20 سال بعد كه امروز 

نس��ل جوان تمناي هوي��ت دارد و به 
دنبال هويت است. يكي از داليلي كه 
موس��يقي پاپ رواج پيدا كرده نيز اين 
است كه آن را مي توان در بيشتر مكان ها 
گوش كرد و آن مكان؛ خاطره مي شود. 
وي ادامه داد: نسل امروز به اين نتيجه 
رس��يده كه به عنوان يك ش��هروند نه 
تنها بايد آداب شهروندي داشته باشد 
بلكه بايد صاحب خاطره ش��ود. وقتي 
 خاطره ندارد؛ به دنبال آن مي رود. حال 
نس��ل ام��روز ك��ه حت��ي در ح��وزه 
شهروندي خود را هم  رديف با پاريس 
و نيوي��ورک مي داند؛ بيش��تر به دنبال 
 خاطره اس��ت. به همين دليل است كه 
كافي شاپ رفتن در حال تبديل شدن 
به فرهنگ بوده و امروز ديگر نمي توان 
كافي شاپ را بست. بايد پذيرفت كه 
هيچ پدي��ده اي مانند كافي ش��اپ در 
تهران رشد نكرده است. راستين فضاي 
كافي ش��اپ را مانند ديگ��ر فضاهاي 
عمومي مش��مول يك س��ري قواعد 
اجتماع��ي دانس��ت و ادام��ه داد: فضاي كافي 
ش��اپ به دليل آنكه فرد مجبور اس��ت در آن 
حريم خود را حفظ كند و به حريم ديگران نيز 
احترام بگذارد به فرض بايد صداي خود را پايين 

بياورد، پرخاشگر نباشد و  هنجارها را نشكند، هم 
يك فضاي عمومي است و هم از اين منظر مانند 
ديگر فضاهاي عموم��ي، از امن ترين فضاهاي 

شهري است. 
مراجعان به كافي شاپ ها؛ به نوعي مي خواهند 
نش��ان دهن��د كه به مرحل��ه اي رس��يده اند كه 
مي توانند رفتار خود را نشان دهند و درباره افكار 
خود به گفتگو بنشينند. راستين با تأكيد بر اينكه 
براساس بررسي ها؛ پايين ترين ميزان وقوع جرم 
در روز عاشورا و بيشترين زمان وقوع جرم عصر 
جمعه اس��ت، مي گويد: شهر امنيت خود را از 
عموم مي گيرد. يك شهردار و مدير خوب كسي 
است كه كاري كند تا مردم به صورت عمومي 

در شهر حضور پيدا كنند. 
او مي داند كه جمع؛ به آدمي احس��اس امنيت 
و اعتب��ار مي دهد. وي ادامه داد: متأس��فانه بعد 
از جن��گ؛ يك تفكر پادگان��ي در ميان عده اي 
از مدي��ران به وج��ود آمد به اي��ن مفهوک كه 
مردم باي��د در يك زمان خ��اص بخوابند، در 
يك زمان خ��اص بيدار ش��وند، در يك زمان 
خ��اص كار خود را آغاز كنن��د... اين تفكر در 
سراسر شهر حاكم است حال  آنكه بسياري از 
 ايراني ها دوس��ت دارند بي��ن عموم و در جمع 
باشند. آنها دوست دارند برنامه هاي روزانه خود 
را خودشان برنامه ريزي كنند. دوست دارند تمام 
س��ال؛ روز سيزده نوروز باش��د زيرا با خانواده 
بيرون رفتن به آنها امنيت مي دهد. آنها دوست 
دارند در مكان هاي عمومي بيشتر حاضر شوند و 
 رفتارهاي شهري را در مشاركت با يكديگر بروز 

دهند.

روزی بود...

رئيس ش��وراي سياس��ت گذاري پنجمين 
جشنواره بين المللي شعر فجر، از افزايش 
جايزه هاي اين دوره از جشنواره خبر داد و 
افزود: امسال عالوه بر افزايش تعداد سكه ها، 
امتيازهاي ديگري نيز براي برگزيدگان در 
نظر گرفته ايم.  به گزارش ايسنا، يحيي طالبيان 
)قائم مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
حوزه شعر و ادب( اضافه كرد: امسال عالوه 
بر لوح تقدير و تنديس جشنواره، به نفرات 
اول برگزيده هر بخش 20 سكه تمام بهار 
آزادي، نفرات دوم برگزيده 16 سكه تمام 
بهار آزادي و نفرات سوم 12 سكه تمام بهار 
آزادي اهدا خواهد شد. او با اعالم تصويب 
موض��وع افزايش س��كه هاي برگزيدگان 
در نهمين جلسه ش��وراي سياست گذاري 
پنجمين جش��نواره بين المللي ش��عر فجر 
خاطرنش��ان كرد: هم چنين در اين دوره از 
جشنواره عالوه بر س��كه هاي تعيين شده 

ب��راي نفرات برت��ر، امتيازهاي ديگري نيز 
درنظ��ر گرفته ايم كه از جمله، اعزام نفرات 
برگزيده به كشورهاي خارجي براي شركت 
در برنامه هاي فرهنگي بين المللي است. وي 
هدف از اين اقدام را آشنايي شاعران ايراني با 
شاعران ساير كشورها و معرفي شعر و ادب 
فارسي به جهانيان دانست. قائم  مقام وزير 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي در حوزه شعر و 
ادب، اعطاي وام 50 ميليون ريالي را از ديگر 
جوايز در نظر گرفته  شده براي برگزيدگان 
اين دوره اع��الم كرد و گفت: هم چنين به 
منظور معرفي اين شاعران به جامعه شعري 
كش��ور، مجموعه اي از س��روده هاي تازه 
آن ها را با شمارگان سه  هزار نسخه منتشر 
خواهي��م كرد. طالبيان ادام��ه داد: صدور و 
شارژ بن كارت الكترونيك خريد كتاب به 
مبلغ پنج ميليون ريال از ديگر جوايز پنجمين 
جشنواره شعر فجر براي برگزيدگان است. 

تهيه كننده فيلم سينمايي ملك سليمان از 
فروش دو ميليارد و 700 ميليون توماني اين 

اثر سينمايي خبر داد.  
 مجتبي ف��رآورده در گفتگو با ايرنا گفت:
ملك س��ليمان در سينماهاي تهران از بدو 
نمايش عمومي تاكنون يك ميليارد و 400 
ميليون تومان فروش داشته است. وي افزود: 
اين اثر س��ينمايي در مجموع س��ينماهاي 

شهرس��تان ها، فروش يك ميليارد و 300 
ميليون و در مجموع در تهران و شهرستان 
دو ميليارد و 700 ميليون تومان فروش داشته 
است. اين تهيه كننده سينما خاطر نشان كرد: 
فيلم سينمايي ملك س��ليمان در روزهاي 
تاسوعا و عاشورا اكران نخواهد شد، اما در 
 ايام محرم شاهد نمايش عمومي اين فيلم 

هستيم . 

افزایش جایزه هاي جشنواره شعر فجر

فروش ملک سلیمان 
به بیش از دو میلیارد و 700 میلیون تومان رسید 

یاد یاران یاد باد

شادمهر راستین:

نسل امروز فضایي براي خاطره بازي ندارد 

محمد حس��يني معتقد اس��ت: همه جايزه هاي ادبي در 
فرآيندهاي ادبي نقش دارند و هر جايزه به اندازه اعتباري 

كه دارد، تأثيرگذار است. 
اين داس��تان نويس و برن��ده جايزه ها ي ادبي گلش��يري 
و مه��رگان ادب ب��راي رمان »آبي ت��ر از گناه« در گفتگو 
 با ايس��نا، ب��ه تأثيرگذاري  جايزه هاي ادبي اش��اره كرد و 
گفت: ما متأس��فانه حافظه درخش��اني نداري��م. در آن 
س��ال هايي ك��ه اي��ن جوايز ش��روع به كار كردن��د و با 
جايزه پكا )مهرگان( ش��روع شدند، ناشران به كتاب هاي 
ادبي روي خوش  نش��ان نمي دادند و ناش��راني به تعداد 
انگش��ت هاي دست كتاب هاي داستاني چاپ مي كردند؛ 
اما بعد با آغاز به كار اين جوايز، ناش��ران متوجه ش��دند 
كه با نشر كتاب داستان هم مي شود مطرح شد؛ بنابراين 
ناش��ران به نشر آثار ادبي روي آوردند و بعد از مدتي ما 
با موجي از داس��تان مواجه شديم. او در ادامه به منفعت 
اين جايزه ها براي همه نويس��ندگان جوان اشاره كرد و 

گفت: همه نويسندگان جوان، چه جايزه گرفته باشند و 
چه نگرفته باشند، از برگزاري اين جوايز منفعت برده اند 

كه امكان چاپ كتابشان فراهم شده است. 
حس��يني با اش��اره به فراز و فرودهايي كه اين جايزه ها 

طي كرده اند، گفت: اگرچه اين جوايز با گذش��ت زمان، 
فراز و فرودهايي داش��ته كه قابل كتمان نيست و گاهي 
هم مي ش��ود گفت كه انتخاب آثار از سوي آن ها خيلي 
كارشناسي شده نبوده است؛ اما بيش تر در افول و فرود كار 
آن ها، عوامل خارجي نقش داشته است تا عوامل داخلي. 
اين نويسنده به مشكل برگزاري مراسم اين جايزه ها اشاره 
و خاطرنشان كرد: اين وضعيت غم انگيزي است كه اين 

جوايز مكاني براي برگزاري مراسم پاياني شان ندارند و 
بنابراي��ن امكان ايجاد محفل و جمع ادبي وجود ندارد و 
فرودي اگر وجود دارد، متأثر از عوامل خارجي است. او 
هم چنين تصريح كرد: م��ن به طور مطلق با همه جوايز 

ادب��ي موافقم و هر جايزه اي به مي��زان اعتبارش اهميت 
دارد. اعتبار هر جايزه اي هم بر بي طرفي اس��ت كه براي 
انتخاب كتاب ها به كار مي برد و مبني بر انتخاب داوراني 

است كه آثار را انتخاب مي كنند.
اين ويراستار خاطرنشان كرد: سوء تفاهمي به وجود آمده 
ك��ه جايزه ها بايد به آثاري كه م��ا فكر مي كنيم برگزيده 
هستند، اهدا ش��ود؛ در حالي كه انتخاب خود آن ها مهم 

اس��ت و اين قضاوت درستي نيس��ت كه اگر جايزه اي 
ب��ه من تعلق گرفت، فكر كنم آن جايزه خوبي اس��ت و 
اگر به من تعلق نگرفت، فكر كنم جايزه خوبي نيس��ت؛ 
در حالي ك��ه وقت��ي جمع��ي جايزه مي دهد، بر اس��اس 

آيين نامه اش جايزه مي دهد. 
حس��يني به تفاوت عملكرد جايزه ه��اي ادبي دولتي و 
خصوصي اشاره كرد و گفت: در جايزه هاي خصوصي، 
م��الک، ارزش ادبي اث��ر اس��ت و در جايزه هاي دولتي 
مي گويند ب��ه اثر متعهد جاي��زه  مي دهن��د؛ در حالي كه 
تعريفي هم از اثر متعهد ارائه نمي دهند. او در ادامه اظهار 
كرد: در نظر من، اثر متعهد اثري است كه به ويژگي هاي 
عصر خودش بي توجه نباشد و با خلق ادبيات برخوردي 
س��هل انگارانه نداش��ته باش��د؛ در حالي كه اعتقاد آن ها 
ف��رق مي كند و همين اعتب��ار آن جايزه ها را كم مي كند. 
 در اي��ن جواي��ز ارزش ادب��ي اثر را در درج��ه دوم قرار 

مي دهند. 

محمد حسیني: 

انتخاب خود جايزه ها مهم است، نه فکر ما

باقیمانده  فرعی  های  كانال  احداث  دارد  نظر  در  اصفهان  ای  منطقه  آب  شركت 
رودشت را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید. از مناقصه گرانی كه تمایل به حضور در مناقصه فوق را 
دارند دعوت می گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی توان انجام 

كار اقدام نمایند.
مشخصات كلی پروژه:

اجرای كانال های فرعی با مقطع ذوزنقه ای با عرض كف متوسط 0/8 و ارتفاع یک 
متر و شیب جداره 1/5 به 1 و طول حدود 12 كیلومتر

مبلغ پایه: حدود 12/183/307/550 )دوازده میلیارد و صد و هشتاد و سه میلیون 
و سیصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال( بر اساس فهرست بهای پایه آبیاری و 

زهکشی سال 1388
حداقل رتبه پیمانکار: 5 آب

محل اجرا: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بخش جلگه
مشاور: مهندسین مشاور زایند آب

مدت اجراء: 12 ماه
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداكثر به مدت 15 روز مهلت 
دارند نسبت به تهیه و تکمیل اسناد ارزیابی از سایت WWW.ESRW.ir اقدام 
نموده و مدارک تکمیلی را به نشانی اصفهان – پل خواجو – بلوار آئینه خانه – جنب 
هالل احمر – شركت آب منطقه ای اصفهان – دفتر قراردادها – كدپستی 76473 

– 81646 صندوق پستی 391 دبیرخانه امور قراردادها تحویل دهند.
تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلی 122 فاكس: 6611073

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت آب منطقه ای اصفهان

دعوت به همکاری 

یک مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی از تعدادی آقا و خانم 
جهت فعالیت در زمینه بازاریابی با سابقه كار دعوت 
جهت  توانند  می  متقاضیان  نماید.  می  همکاری  به 
اطالعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل با شماره 

تلفن 6288464 تماس حاصل نمایند.

به  را  اصفهان  استان  روزنامه  ترین  جوان  انتشار  سالگرد 
شما و تمامی همکاران پر تالشتان تبریک عرض می نماییم. 
توفیق شما را در انجام خدمت به جامعه از خداوند بزرگ 

خواهانیم.

مدیریت روزنامه زاینده رود

روابط عمومی بانک ملی ایران اداره امور شعب استان اصفهان 

نوبت اول

م الف: 12282


