
 مديرعامل ش��ركت آبفا چهارمح��ال و بختياري 
گفت: 58 درصد از جمعيت ش��هري اين اس��تان 
تحت پوشش خدمات جمع آوري فاضالب قرار 
دارد. به گزارش فارس، »حش��مت اله هاشمي« در 
بازديد از عملي��ات اجرايي تصفيه خانه فاضالب 
ش��هر ب��ن از توابع ش��هركرد اظهار داش��ت: در 
ح��ال حاضر پنج واح��د تصفيه خانه فاضالب در 
ش��هرهاي اين اس��تان فعال اس��ت، همچنين سه 
واحد تصفيه خانه فاضالب در ش��هرهاي لردگان، 
بن و بلداجي در دس��ت ساخت است كه با تأمين 
اعتباره��اي الزم ب��ه زودي در م��دار بهره برداري 
قرار خواهند گرفت. وي از پيشرفت فيزيكي 20 
درصدي فاضالب ش��هري بن خب��ر داد و گفت: 
عملي��ات اجرايي اح��داث تصفيه خانه فاضالب 
شهر بن در سال جاري آغاز و تاكنون افزون بر 20 

درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. 
هاش��مي با بيان اينكه اين تصفيه خانه از نوع لجن 
فعال هوادهي ممتد اس��ت، گفت: اين تصفيه خانه 
در زميني به مس��احت پنج هكتار بنا ش��ده است 
و ق��ادر خواهد بود در ش��بانه روز 3 هزار و 500 

مترمكعب فاضالب را تصفيه كند. 
وي از ص��رف هزين��ه 72 ميلي��ارد ريال��ي براي 
راه ان��دازي اين تصفيه خانه خبر داد و گفت: براي 
تكميل اي��ن تصفيه خانه تا مرحله بهره برداري 80 
ميليارد ري��ال هزينه مورد نياز اس��ت. مديرعامل 
ش��ركت آب و فاضالب چهارمح��ال و بختياري 
خاطرنش��ان كرد: اين طرح تا افق 25 س��ال براي 
جمعيتي افزون بر 20 هزار نفر طراحي شده است. 
وي با بيان اينكه تاكنون پنج كيلومتر شبكه و خط 
انتقال فاضالب اجرا ش��ده است، گفت: بخشي از 
اين خط انتقال به وس��يله حفر تونل تا ارتفاع 15 
متر كار شده است. هاشمي خاطرنشان كرد: براي 
ش��هر بن در مجموع الزم است 51 كيلومتر شبكه 
جمع آوري فاضالب اجرا شود تا اين شهر به طور 

كامل تحت پوشش اين خدمات قرار بگيرد. 

برخورداري 58 درصد 
جمعيت چهارمحال و بختياري 

از خدمات فاضالب شهري

از مهر ماه سال آینده در مدارس کشور؛

تغییر نظام آموزشی اجرا می شود

مع�����اون برنام�����ه ري��زی و 
اس��تاندار  راهبردی   م��ديري��ت 
چهارمح��ال و بختي��اری گفت: 
 س��رعت بخش��ی ب���ه رون���د 
سرمايه گذاری در اين استان يک 

ضرورت است. 
حميد رضا فروزنده در س��تاد س��رمايه گذاری استان بر ضرورت پاسخ 

سريع به استعالم های مربوط به سرمايه گذاری و حذف مراحل...
شهرستان/ صفحه4

وقتی در مجالس رس��می دولت 
و نماين��دگان مجلس ش��ورای 
اس��المی صحبت از تخصيص 
اعتبارهای عمرانی ورزش��ی در 
ميان می آيد، بعضی از دولتمردان 
ب��ر اي��ن عقيده اند ك��ه اصفهان 

ب��ا توجه به منابع سرش��ار درآمدی و برخ��ورداری از كمک های مالی 
كارخانه های عظيم صنعتی مانند فوال مباركه، ذوب آهن، فوالد ماهان...

ورزش/ صفحه7

در راس��تای گس��ترش فرهنگ 
و  نيك��وكاری  و  خيرخواه��ی 
گس��ترش اين مقول��ه از طريق 
فرهنگ و هنر، اولين جش��نواره 
ملی فيلم كوتاه و پوستر حسنات 
در اصفهان به همت كانون نشر و 

ترويج فرهنگ اسالمی حسنات برگزار می شود. حسين ماليی مديرعامل 
كانون حسنات در نشست خبری ويژه برگزاری اين...

سراسری/ صفحه2

ضرورت سرعت بخشی به روند 
سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری 

اصفهان بی نیاز است 
یا فراموش شده؟!

جشنواره ملی فیلم کوتاه و پوستر 
حسنات در اصفهان برگزار می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

هنوز زمان اجرای اين طرح ابالغ نشده است، اما 
تغيير  ابالغ شود،  تغيير  اين  اجرای  از زمانی كه 
اين  ما  بينی  پيش  می شود.  اجرا  آموزشی  نظام 
است كه اين تغيير از مهرماه سال تحصيلی سال 

آينده در مدارس كشور اجرايی شود.
وزير آموزش و پرورش با تأكيد براينكه تغيير نظام 
آموزشی به شش سال ابتدايی، سه سال راهنمايی 
عالی  شورای  تصويب  به  دبيرستان  سال  سه  و 
انقالب فرهنگی رسيده است، گفت: احتمال تغيير 
نظام آموزشی به 4 دوره 3 ساله در 5 سال آينده 
كه طی چند روز گذشته مطرح شده بود، تكذيب 
با  گفتگو  در  بابايی  می شود. حميدرضا حاجی 
ايلنا، گفت: در چند روز اخير برخی رسانه ها از 
احتمال تغيير نظام آموزشی به 4 دوره 3 ساله در 
5 سال آينده خبر دادند كه از نظر ما كذب است 
و بايد اعالم كنم نظام آموزشی مورد نظر براساس 
سند ملی آموزش و پرورش، همان دوره 6، 3،3 
است نه چيز ديگری كه مطرح شده است. وی 
هنوز  اين طرح گفت:  اجرای  زمان  با  رابطه  در 
زمان اجرای اين طرح ابالغ نشده، اما از زمانی كه 
اجرای اين تغيير ابالغ شود، تغيير نظام آموزشی 
اجرا می شود، پيش بينی ما اين است كه اين تغيير 

از مهر ماه سال تحصيلی آينده در مدارس كشور 
اجرايی شود. حاجی بابايی تأكيد كرد: هم اكنون 
كتاب های اول و ششم ابتدايی آماده چاپ است و 

استخدام نيروهای جديد از طريق آزمون در دوره 
ابتدايی در واقع به نوعی آماده سازی برای اجرای 

تغيير نظام آموزشی كشور بوده است.

سراسری

از مهر ماه سال آینده در مدارس کشور؛

تغییر نظام آموزشی اجرا می شود ديلما روسف در حالی در نخستين روز 
از سال جديد ميالدی به عنوان نخستين 
رئيس جمهور زن در برزيل سوگند ياد 
اين كشور در سال های گذشته  كرد كه 
قدرت  يک  از  برآيندی  است  توانسته 
نوظهور مطلوب را در قالب چندجانبه گرايی 

بين المللی متجلی سازد.  
ديلما روسف 63 ساله در جريان مبارزه 
عليه دولت نظامی برزيل در دهه 1970 
دفتری  رئيس  سمت  رفت.  زندان  به 
داسيلوا )رئيس جمهوری پيشين برزيل( 
خورده  رقم  روسف  كاری  سوابق  در 
است. وی در پی مبارزه های سياسی در 
دوران جوانی عليه ديكتاتوری نظامی در 
برزيل، سه سال را در زندان سپری كرد و 
پايان  از  در اين مدت شكنجه شد. پس 
از  برزيل، روسف  در  ديكتاتوری  دوران 
بنيانگذاران حزب كارگر اين كشور شد. 

برزیل دوران داسیلوا 
كارگر  حزب  بنيانگذاران  از  كه  داسيلوا 
است، دو بار در سال های 2002 و 2006 
در انتخابات رياست جمهوری برزيل به 
و  گرايش  علت  يافت.  دست  پيروزی 
برزيل،  مردم  بين  در  داسيلوا  محبوبيت 
از  برخاستن  و  وی  اجتماعی  خاستگاه 
فراوان  تالش  با  كه  است  فقيری  طبقه 
توانست 25 ميليون فقير را به خط متوسط 
سال  هشت  طول  در  را  برزيل  و  ارتقا 
چشمگيری  موفقيت های  به  زمامداری 
در  با  داسيلوا  دوران  در  برزيل  برساند. 
و  گسترده  بخش های  داشتن  اختيار 
توليد،  معدن،  كشاورزی،  توسعه يافته 
خدمات و نيز نيروی كار، توليد ناخالص 
داخلی )برابری قدرت خريد( را به سطح 
بااليی ارتقا داد. اقدامی كه بيش از ساير 
كشورهای آمريكای التين بوده و اين امر 
برزيل را تبديل به قدرت اقتصادی منطقه 
صندوق  گزارش  براساس  كرده  است. 
برزيل  جهانی،  بانک  و  پول  بين المللی 
بزرگ  اقتصاد  نهمين  به  داسيلوا  دوران 
و  خريد  قدرت  برابری  نظر  از  جهان 
يازدهمين قدرت اقتصادی جهان از نظر 
نرخ مبادله بازار تبديل شده است. اكنون 
وارث  عنوان  به  دارد  قصد  نيز  روسف 
اصلی داسيلوا، سياست های حزب كارگر 
و اقدام های سابق را ادامه دهد تا برزيل 
ريل های  روی  بر  حركتش  به  همچنان 

توسعه اقتصادی ادامه دهد. 
التين،  آمريكای  كشورهای  بين  در 
برزيل در طی سال های گذشته بيشترين 
همچنين  و  داشته  ايران  به  را  صادرات 
كننده  وارد  اصلی  كشور  سه  بين  در 
محصوالت ايرانی آن منطقه قرار دارد. به 
طور مسلم نقش ايران در سياست خارجی 
برزيل بسيار پر رنگ و دارای اهميت است 

جمهوری  رياست  انتخابات  در  چنانچه 
موضوع ايران يكی از اصلی ترين گفتمان 
رونق  پر  بازار  بود.  انتخاباتی  نامزدهای 
ايران و همچنين محبوبيت آن در سطح 
به  خاص  موقعيتی  اسالمی  كشورهای 
برزيل برای گسترش مراودات اقتصادی با 
ايران و هم پيمانان منطقه ای آن داده است. 
جمهوری اسالمی ايران و برزيل دو كشور 
مهم در منطقه ژئواستراتژيک خليج فارس 
و آمريكای التين هستند و روابط اين دو 
كشور می تواند بر روندهای بين المللی 
باشد. در چند سال گذشته ما  تأثيرگذار 
دولت  در  همراهی  عدم  نوعی  شاهد 
امريكا و تالش  با سياست های  داسيلوا 
برای خروج از نظام سلسله مراتبی بوديم. 
در چنين چارچوبی برزيل تالش كرد تا 
به  خود  رشد  به  رو  اقتصاد  به  توجه  با 
افزايش چندجانبه گرايی و همكاری های 
 بي�ن الم��للی كم�ک كن��د و در م�س��ير 
كشورهايی  بين المللی،  گرايی  چندجانبه 
اهميت  از  ايران  اسالمی  نظير جمهوری 
بااليی برای برزيل برخوردار بود. از سوی 
در  نيز  ايران  اسالمی  جمهوری  ديگر، 
چارچوب »سياست نگاه به شرق« و توجه 
دولت های  در  التين  آمريكای  به  عميق 
نهم و دهم، توانست اين مساحت مشترک 

ميان خود و اين كشور را ايجاد نمايد. 
روسف و سیاست های جدید برزیل 

فرآيندهای سياسی در برزيل نشان داده كه 
سياست و اقتصاد اين كشور پس از 1985 
با تداوم و تغييری معنادار ادامه يافته است. 
در  داسيلوا  دوران  برزيل  كه  معنا  بدين 
واقع، برزيل دوران »كاردوسو« با تغييری 
محسوس در برخی از فرآيندهای سياسی 

و اقتصادی بوده است. 
حمايتی  اقتصاد  سياست های  كاردوسو 
گرايی  چندجانبه  سياست  و  داخل  در 
می كرد،  دنبال  را  خارج  در  منطق��ه ای 
با پيگيری اين سياست ها در  اما داسيلوا 
چارچوب افزايش توان اقتصادی و توجه 
به افزايش توان رقابتی طبقه پايين و نيز 
پيشبرد آن به سمت سياست چندجانبه گرايی 
آن  به  نيز  را  تغيير  چاشنی  بين المللی، 
افزود. به نظر می رسد، روسف نيز با اعالم 
ادامه سياست های داسيلوا، تالش خواهد 
كرد تا در عرصه اقتصادی، سياست توان 
افزايی، اقتصاد برزيل را دنبال كرده و در 
عرصه سياسی نيز، با مشاركت فعال در 
گرايی  بين المللی  بين المللی،  روندهای 
مطلوب را در چارچوب چندجانبه گرايی 
ايجاد نمايد. براين مبنا، بين المللی گرايی 
به عنوان عنصر ذهنی و عملی نامطلوب 
از فعاليت قدرت های بزرگ، به عنصری 
مط�لوب در ف�عالي�ت های برزي�ل جل��وه 

خواهد كرد. 

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: طرح 
جديد زوج و فرد كردن خودروها در اسفند 
محمدرضا  می شود.  اجرايی  سال جاری 
محمودی در گفتگو با فارس اظهار داشت: در 
خصوص اجرای طرح زوج و فرد كردن 
در  جلسه ای  تهران  استان  در  خودروها 
معاونت عمرانی وزارت كشور تشكيل و 
پيشنهادات مختلف درباره اين طرح مطرح 
شد. وی با اشاره به اينكه در نظرسنجی های 
استان  از مردم  صورت گرفته 65 درصد 
تهران موافق اجرای گسترش طرح زوج 
و فرد كردن خودروها هستند، گفت: اين 
طرح در زمان پايداری آلودگی هوای استان 

تهران در كميته اضطراری آلودگی هوای 
جهت  در  و  شد  تصويب  تهران  استان 
كاهش ترافيک و آلودگی هوا نيز مؤثر بود. 
كه  پيشنهادهايی  در خصوص  محمودی 
برای اين طرح صورت گرفته است، بيان 
داشت: پيشنهاد شده كه اين طرح در تمام 
استان تهران اجرايی شود و در ساعات اوج 
ترافيک باشد. معاون عمرانی استاندار تهران 
در خصوص آلودگی هوای تهران گفت: 
براساس آماری كه از سوی محيط زيست 
اعالم شده، آالينده های هوای تهران كاهش 
برای  ذيربط  دستگاه های  و  است  يافته 
كاهش آلودگی هوا همكاری خوبی داشتند.

مقابله  لزوم  بر  تأكيد  با  تهران  استاندار 
گفت:  اجتماعی  آسيب های  با  مؤثر 
اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها اين 

آسيب ها را به حداقل می رساند.
مرتضی تمدن در گفتگو با ايرنا، عدالت 
اجتماعی و توزيع مناسب منابع را از آثار 
كه  دانست  يارانه ها  هدفمندی  مثبت 
منجر  اجتماعی  آسيب های  كاهش  به 

می شود. 
استاندار تهران گفت: كارهای فراوانی در 
زمينه كنترل و مهار آسيب های اجتماعی 
در بخش های گوناگون از جمله سازمان 
خمينی)ره(،  امام  امداد  كميته  بهزيستی، 
انجام  شهرداری ها  و  فرمانداری ها 
ريشه ای  و  اساسی  كار  اما  می شود، 

هدفمندی يارانه هاست. 
تمدن با اين حال اقدام های ديگر را برای 
ضروری  اجتماعی  آسيب های  كاهش 
منسجم  كار  انجام  لزوم  بر  و  برشمرد 
وی  كرد.  تأكيد  زمينه  اين  در  فرهنگی 
مردمی  مشاركت های  شورای  گفت:  
فعاليت  اين بخش  در  بهزيستی  سازمان 

دارد، اما بايد فعال تر شود. 
استاندار تهران، ارتقای فرهنگ عمومی را 
شاخص ترين كار فرهنگی در اين استان 
اعالم كرد و گفت: اين كار با روش ها و 
برنامه هايی كه برای آن تعريف و تدوين 
شده، در دستور كار دستگاه های مسئول 

قرار گرفته است. 
تمدن، ارتقای فرهنگ عمومی در بخش 
معارف  نشر  شهروندی،  آيين  مصرف، 
الهی و قرآنی همراه با توسعه و تقويت 
جمله  از  را  نهاد  مردم  سازمان های 

برنامه های ياد شده بيان كرد. 
شاخص های  ارتقای  برنامه  اعتبار  وی 
سال  هر  در  را  تهران  استان  فرهنگی 
يک هزار و 250 ميليارد ريال ذكر كرد و 
گفت: بخش قابل توجهی از اين اعتبار 
اين  در  سال  پنج  مدت  به  امسال  از  كه 
سازمان های  به  می شود،  هزينه  استان 
مردم نهاد اختصاص يافته است. استاندار 
تهران افزود: بخش های ورزش، جوانان 
و تشكل های بسيج و دفاع مقدس نيز از 

اعتبارهای خوبی برخوردار شده اند.

برزیل و دوران پس از داسیلوا 

جهان نما نصف النهار

چه خبر از پایتخت

ایران

رئیس جمهور فرانسه هفته آینده 
به واشنگتن سفر می کند 

كاخ س��فيد روز سه ش��نبه در بيانيه ای اعالم كرد كه  باراک اوباما دهم ژانويه 
)بيستم دی ماه( با نيكال ساركوزی همتای فرانسوی خود در كاخ سفيد ديدار 
و در خصوص موضوع هايی از قبيل اقتصاد و امنيت جهانی گفتگو می كند. به 
گزارش ايرنا، اين بيانيه می افزايد:  از آنجايی كه فرانسه رياست گروه هشت و 
گروه 20 را در سال جاری ميالدی بر عهده می گيرد، رئيس جمهور امريكا در 
انتظار است تا با همتای فرانسوی خود در ارتباط با بهبود اقتصاد جهانی و ايجاد 
فرصت های شغلی كار كند. گزارش رسانه های امريكايی نيز از اين حكايت 
دارد ك��ه اوباما و س��اركوزی در نظر دارند عالوه بر موردهای ذكر ش��ده در 

خصوص موضوع های مربوط به سياست خارجی و امنيتی نيز مذاكره كنند. 

بنیامین نتانیاهو:
آمریکا مانع توقف شهرک سازی ها شد 
نخست وزير رژيم صهيونيستی در ديدار با اعضای كميته امور خارجه پارلمان 
اين رژيم گفت: زمانی كه امريكا فشار برای تعليق شهرک سازی ها را متوقف 
كرد،  آماده توقف شهرک س��ازی ها بودم. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، »بنيامين نتانياهو«، تأكيد كرد كه گفتگوها برای توقف شهرک سازی زمانی 
متوقف شد كه امريكا از تالش برای منع شهرک سازی دست كشيد. نتانياهو 
افزود: واقعيت اين اس��ت كه خالف گزارش ها آماده توقف شهرک سازی ها 
بوديم. وی گفت: در پايان امريكا تصميم گرفت كه از ش��ركت در اين مسير 
خودداری كند و اين روند متوقف شد. نخست وزير رژيم صهيونيستی گفت: 
به باراک اوباما، گفتم كه آماده ام تا اين مس��أله را در كابينه مطرح كنم و قادرم 
آن را عملی كنم اما تماس��ی عجيب از امريكا داشتم مبنی بر اين كه واشنگتن 
ديگر تقاضای توقف شهرک سازی را ندارد. وی در بيانيه ای اعالم كرد كه آماده 
است با رئيس  حكومت خودگردان فلسطين در راستای رسيدن به صلح مذاكره 
مس��تقيم كند. نتانياهو در اين بيانيه تأكيد كرده كه با مذاكره مستقيم می توانيم 
خيلی سريع به توافق نامه صلح دست پيدا كنيم. اين در حالی است كه »محمود 
عباس« در مصاحبه با رس��انه های برزيل تأكيد كرد كه ديگر نيازی به مذاكره 
نداريم بلكه بايد برای صلح تصميم های جدی گرفته شود. وی افزود كه ماه 
سپتامبر ماه مهمی برای فلسطين است زيرا شاهد عضويت كشور فلسطين در 
ش��ورای امنيت خواهيم بود. »باراک اوباما«، پيش��تر اعالم كرده بود كه كشور 
فلسطين در ماه سپتامبر به عضويت شورای امنيت درخواهد آمد. مذاكره های 
مستقيم صلح كمتر از يک ماه از آغاز آن و بعد از اين كه نتانياهو با توقف دوباره 
شهرک سازی در كرانه باختری مخالفت كرد، متوقف شد. حكومت خودگردان 
فلسطين توقف شهرک سازی را شرط نشستن پشت ميز مذاكره ها اعالم كرده 
بود. اين در حالی است كه كابينه رژيم صهيونيستی برای ادامه شهرک سازی در 
سرزمين های اشغالی فلسطين به ويژه كرانه باختری در دو سال آينده، بودجه 
600 ميليون دالری تصويب كرد. پيش از اين امريكا به طور رسمی شكست 
اقدام هايش برای قانع كردن رژيم صهيونيستی به توقف شهرک سازی را اعالم و 
حتی تأكيد كرد كه هرگونه صدور قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل عليه 

رژيم صهيونيستی در اين زمينه را وتو می كند.

شورای عالی صلح افغانستان خواستار شد؛ 
حمایت پاکستان از مذاکره با طالبان 

هيأتی از شورای عالی صلح افغانس��تان، برای ديدار با مقام های ارشد دولت 
پاكس��تان رهسپار اسالم آباد شده اس��ت. به گزارش ايلنا به نقل از بی بی سی، 
براساس اعالميه منتشر شده از سوی شورای عالی صلح، اين سفر به دعوت 
»يوسف رضا گيالنی«، نخست وزير پاكستان انجام شده و قرار است چهار روز 
ادامه يابد. هيأت ش��ورای عالی صلح، در ديدار خود با مقام های پاكستانی در 
مورد برنامه های افغانس��تان در زمينه مذاكره با طالبان گفتگو كرده و خواستار 
حمايت پاكستان از اين روند خواهد شد. »برهان الدين ربانی«، رئيس شورای 
عالی صلح و رئيس جمهوری پيشين افغانستان، در رأس اين هيأت قرار دارد. 
اين نخستين سفر اعضای شورای عالی صلح به بيرون از افغانستان و انتخاب 
پاكس��تان به عنوان نخستين مقصد س��فر خارجی هيأت شورای عالی صلح، 
نشان می دهد كه اين شورا برای نقش پاكستان در چگونگی مذاكره های صلح 
با طالبان اهميت ويژه ای قايل است. مذاكره های صلح با طالبان، موضوع اصلی 
گفتگو ميان هيأت افغانی و مقام های پاكستانی بود. دولت افغانستان بارها اعالم 
كرده كه ريشه طالبان در مناطقی از خاک پاكستان است و آنها در مناطق قبايل 
پاكس��تان آموزش می بينند و از همانجا تجهيز می شوند. پاكستان يكی از سه 
كشوری بود كه »امارت اسالمی« طالبان را در افغانستان به رسميت شناخت، 
ش��ماری از ديپلمات های غربی و ني��ز فرماندهان نظامی ائتالف و ناتو، بارها 
گفته اند كه »مال محمد عمر«، رهبر طالبان و ش��مار ديگر از افراد كليدی اين 
گروه در شهر »كويته« پاكستان هستند و با دولت پاكستان رابطه دارند. سازمان 
اطالعات ارتش پاكس��تان نيز بارها به حمايت از گروه های شورشی افغان به 
ويژه طالبان، متهم ش��ده است. اتهامی كه مقام های پاكس��تانی بارها آن را رد 
كرده اند. اما در سال های اخير، نا امنی ها و حمله هايی كه از سوی گروه طالبان 
انجام می شود، پاكستان را نيز نا امن كرده است و اين مسأله، توانايی پاكستان 
در زمينه كنترل طالبان را زير س��ئوال می برد. افغانستان اميدوار است تا برای 
مبارزه مش��ترک با طالبان در هر دو س��وی مرز، فضای اعتماد ميان دو كشور 
تقويت ش��ود. هيأت ش��ورای عالی صلح در حالی برای جلب نظر پاكستان 
در مورد مذاكره با طالبان به آن كشور سفر می كند كه يوسف رضا گيالنی به 

سختی برای حفظ دولت كنونی تالش می كند.

سیل در فیلیپین 90 هزار نفر را 
آواره کرد 

بارش بس��يار ش��ديد باران و طغيان رودخانه ها در منطقه های جنوبی كشور 
فيليپين كه از اواخر هفته گذش��ته آغاز شده، تاكنون 90 هزار نفر از مردم اين 
نواحی را آواره كرده است. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاری رسمی فيليپين 
)پن��ا(، بيش از 17 هزار خانواده از س��اكنان حدود 141 منطقه روس��تايی در 
اس��تان های سوريگائو و آگوسان در جنوب اين كش��ور بر اثر بارش شديد 
و بروز سيل و همچنين رانش زمين مجبور به ترک منازل خود شده اند. اين 
گزارش می افزايد: به دليل شدت سيالب و رانش زمين در برخی از منطقه های 
ذكر شده، 13 نفر از ساكنان در طی اين مدت جان خود را از دست داده اند و 

تعداد زيادی نيز مفقود شده اند.

خاخام یهودی 
رانندگی زنان را ممنوع اعالم کرد 

يک خاخام يهودی س��اكن سرزمين های اشغالی، رانندگی زنان را به ويژه در 
شهرهايی كه بيشتر س��اكنان آن يهوديان متدين هستند، ممنوع اعالم كرد. به 
گزارش ايرنا، روزنامه فرامنطقه ای الش��رق االوس��ط نوشت: ابراهام يوسف 
خاخام بزرگ ش��هر »حولون« واقع در مركز فلسطين اشغالی گفت: رانندگی 
زنان در خيابان ها، نشانه بزرگواری و عفت آنان نيست. وی گفت: نبايد به زنان 
اجازه فراگيری رانندگی داد، مگر اينكه اين امر بس��يار ضروری باشد. خاخام 
شموئيل هليفی نيز فتوای مشابهی صادر كرده و گفته است: زنان باعث وقوع 
بسياری از حوادث رانندگی هستند. در مقابل تسيوی حوطبيلی رئيس كميته 
ارتقای جايگاه زنان در پارلمان رژيم صهيونيستی )كنيست( از اين فتوا انتقاد 
ك��رد و گفت: نباي��د از رانندگی زنان جلوگيری كرد. به گفته وی، با توجه به 
اينكه خانواده های متدين يهودی بيشتر پرجمعيت بوده و فرزندان زيادی دارند، 

فراگيری رانندگی برای زنان اين خانواده ها ضروری است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولت 
كار شجاعانه ای در هدفمند كردن يارانه ها انجام داد 
و همه بايد دولت را در اين زمينه كمک كنند. به 
گزارش ايسنا، محسن رضايی در جمع طرفداران 
حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به رويارويی ايران 
و غرب پس از انقالب اسالمی اظهار داشت: اولين 
بود  داخلی  رويارويی  يک  غرب  با  رويارويی 
كه  بود  اين  هدفش  و  داشت  مختلفی  وجوه  و 
به  اسالمی  انقالب  نتيجه  ندهند  اجازه  غربی ها 
ثمر بنشيند. وی افزود: غربی ها نمی خواستند ميوه 
انقالب اسالمی كه تشكيل جمهوری اسالمی بود، 
به ثمر برسد و اين رويارويی در قالب شورش های 
كردستان، سيستان، گنبد، خلق مسلمان در تبريز 
و... نمود پيدا كرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با اشاره به اينكه سرانجام آينده ايران برای 
دشمنان مهم است تأكيد كرد: ايران اسالمی امروز با 
چشم انداز 20 ساله خود با هويت دينی به قدرت 
بزرگی تبديل شده كه خطر آن از بمب اتم هم برای 

آمريكايی ها بيشتر است. وی اضافه كرد: ايران به 
عنوان كشوری الهام بخش در منطقه خواهد بود و 
در اين صورت ديگر آمريكايی ها بازيگر اول منطقه 
نخواهند بود. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در  تحريم  و  فتنه  دو جبهه  در  ما  اين كه  بيان  با 
حال جنگ با دشمنان هستيم، تصريح كرد: دشمن 
بيش از حوادث سال گذشته به صحنه آمده و ادامه 
می كند.  ايجاد  نيز  را  ديگری  و حوادث  می دهد 
بخش  در  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير 
ديگری از سخنان خود با اشاره به هدفمند كردن 
يارانه ها ابراز داشت: هدفمند كردن يارانه ها تجربه 
جديدی است. در طول 9 ماه گذشته ثابت شد كه 
بسياری از زير ساخت ها آماده نبوده و اجرای آن 
همراه با نواقصی است اما آن را تأييد می كنم و از 
همه می خواهم به دولت كمک كنند. وی افزود: 
دولت كار شجاعانه ای انجام داده است. هدفمند 
كردن يارانه ها بايد انجام می شد و الزم است همه 
از آن حمايت كنند. دولت نيز بايد با حساسيت 

بيشتری اشكال های آن را برطرف كند. رضايی در 
پاسخ به سئوالی در خصوص تعريف اصولگرايی 
عنوان كرد: اصولگرايی اعتقاد به واليت فقيه به 
عنوان قرارگاه مركزی اين جبهه است كه از اين 
نقطه شروع شده و بعد از آن ارزش های انقالب 
مثل استقالل، استكبار ستيزی و... كسی كه به اين 
اصول و ارزش ها پايبند باشد را اصولگرا می دانم. 
البته در اصولگرايی سليقه های فراوانی وجود دارد. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: همه 
اصولگرايان در محوريت روحانيت، مرجعيت و 
واليت فقيه وحدت دارند و اين سه محور جزو 
اشتراكات اصولگرايان است. رضايی همچنين در 
با  نظام  برخورد  خصوص  در  سئوالی  به  پاسخ 
تبعيض  نبايد  قانون  فتنه گفت: در اجرای  سران 
چارچوب  در  انتخابات  از  بعد  من  شويم،  قائل 
قانون عمل كردم و به نظر شورای نگهبان احترام 
گذاشتم، هر كسی كه به قانون عمل نكرده بايد 

پاسخگو باشد.

محمود احمدی نژاد حركت در مسير ايثارگری را 
پيروزی توصيف كرد و گفت:  حركت در مسير 
داشته  ايثارگری  روحيه  ايران  ملت  كه  زمانی  تا 
ديگری  از  پس  يكی  را  پيروزی  قله های  باشد، 
فتح خواهد كرد. به گزارش ايلنا، رئيس جمهور در 
ديدار خانواده شهدا و ايثارگران استان سمنان با بيان 
اين مطلب افزود: روحيه ايثارگری امری بادآورده 
و اتفاقی نيست بلكه ايثارگری راه و رسم پيامبر و 
ائمه اطهار و يک هديه الهی و ميراث گرانقدری 
است كه از بزرگان به نسل امروز رسيده است. وی 
روحيه  می خواهند  حالی  در  دشمنان  اظهاركرد: 
ايثارگری را از ملت ايران بگيرند كه دركی از ايثار 
ندارند،  دركی  چنين  چون  و  ندارند  ايثارگری  و 
خودشان  به  می كنند  ما  عليه  كه  توطئه ای   هر 
برمی گردد. رئيس جمهور خاطر نشان كرد: امروز 
ملت ايران مصمم تر و ايثارگرتر از هميشه مقابل 
زياده خواهان و مستكبران ايستاده و اجازه نمی دهد 

محقق شود. وی  آنان  آرزوی كوچک  حتی يک 
ادامه داد: دشمنان از درک اين حقيقت عاجز هستند 
كه روحيه ايثارگری چه موج عظيمی در بين ملت 
بزرگ ايران به راه انداخته است و اگر بخواهند هر 
اقدامی عليه اين ملت انجام دهند، همين خانواده های 
شهدای سمنانی برای مقابله و عقب راندن آنان كافی 
است. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اينكه امروز 
ملت ايران در هر عرصه ای وارد می شود حرف 
روحيه  جز  دليلی  هيچ  می زند،  را  آخر  و  اول 
كرد:  نشان  خاطر  وی  ندارد.  ملت  اين  ايثارگری 
ملت ايران تنها و با دستان خالی در مقابل شيطانی 
ترين قدرت های عالم كه از پيچيده ترين قدرت های 
اند،  تبليغاتی برخوردار بوده  اقتصادی، سياسی و 
ايستاد و به لطف روحيه ايثارگری كه داشت، بر 
همه آنها پيروز شد و امروز كسانی كه مدعی بودند 
می خواهند ريشه ملت ايران را بخشكانند در حال 
نابودی هستند. احمدی نژاد با تأكيد بر اينكه امروز 

ملت ايران در اوج عزت دنيا قرار گرفته و به الگو و 
راهنمايی برای همه ملت های مظلوم دنيا تبديل شده 
است، افزود: اقتدار ملت ايران، لرزه بر اندام فاسدان، 
ظالمان و دزدان بين المللی می اندازد. رئيس جمهور 
در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينكه اعطای 
نشان ايثار به خانواده شهدا تا اعطای اين نشان به 
همه آنها ادامه خواهد يافت، گفت: اعطای نشان ايثار 
در ابتدا به معنای قدردانی يک ملت از بهترين های 
خودش است و بعد هم به معنای آن است كه ملت 
ايران نسل در نسل تمام افتخارهای خود را مديون 
ايثارگری های ايثارگران می شناسد و معنای سوم 
آن، اين است كه راه عزت و فتح قله های بلند از 
مسير ايثارگری می گذرد. وی تصريح كرد: راه نيل 
ايثار  از مسير  انسانی  الهی و كمال  به ارزش های 
می گذرد و حتی هر جايی كه يک موفقيت قابل 
اعتنا در عرصه های علمی و فرهنگی در اختيار ملتی 

قرار گرفته، حاصل ايثارگری بوده است.

مهدی رفائی

و  خيرخواهی  فرهنگ  گسترش  راستای  در 
نيكوكاری و گسترش اين مقوله از طريق فرهنگ 
و هنر، اولين جشنواره ملی فيلم كوتاه و پوستر 
حسنات در اصفهان به همت كانون نشر و ترويج 

فرهنگ اسالمی حسنات برگزار می شود.
در  حسنات  كانون  مديرعامل  ماليی  حسين 
نشست خبری ويژه برگزاری اين جشنواره اظهار 
داشت: كانون حسنات دارای ماهيت يک مؤسسه 
خيريه است و در راستای نيكوكاری و كمک به 

صندوق های قرض الحسنه فعاليت می كند.
هزار   250 از  بيش  حسنات  كانون  افزود:  وی 
از  و  می دهد  پوشش  استان  سطح  در  را  نفر 
طبقه های ضعيف جامعه توسط خيران بی نام و 
نشان حمايت می كند. محمد سعيد عشاقی دبير 
برگزاری جشنواره فيلم كوتاه و پوستر حسنات 

احسان  هفته  با  زمان  هم  نشست گفت:  اين  در 
ابزار جديد  از  نيكوكاری و در جهت استفاده  و 
برای ترويج امور خيريه، اين جشنواره در 9 بخش 
فيلم های داستانی،  مستند،  نماهنگ، بهترين بازيگر، 
بهترين كارگردان، بهترين تدوين... و نيز در بخش 

گرافيک و طراحی پوستر برگزار خواهد شد.

وی افزود: تاكنون 120 اثر فيلم كوتاه به تفكيک 
160 اثر داستانی، 35 اثر مستند و بقيه نماهنگ به 

دبيرخانه جشنواره رسيده است.
زاون قوكاسيون، قائم مقام برگزاری جشنواره و 
خبری  نشست  اين  در  معاصر  سينمايی  هنرمند 
رويدادهای  برای  مناسبی  بستر  اصفهان  گفت: 
كوتاه  فيلم  جشنواره  ها  سال  و  است  فرهنگی 
اصفهان و فيلم كودک با شكوه تمام در اين شهر 

برگزار شده است.
وی مدت فيلم های ارسالی را تا 30 دقيقه دانست 
و آخرين فرصت ارسالی آثار كه تا اول بهمن ماه 
است را متذكر شد و افزود: برای نمايش آثار از 
سينماها و امكانات حوزه هنری استفاده می شود 
و همكاری اداره های استان و نيز استاندار محترم 
با اين مجموعه و نيز برگزاری آن به دست بخش 
غيردولتی باعث تداوم برگزاری و عدم ورود اين 

جشنواره به جريان های معمول خواهد شد.

خانوارها نسبت به اعالم شماره حساب در سایت وزارت رفاه اقدام کنند 

محسن رضایی: 

همه به دولت در هدفمند کردن یارانه ها کمک کنند 

رئیس جمهور در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران سمنان: 

   اقتدار ملت ایران، لرزه بر اندام فاسدان می اندازد 

به همت کانون نشر و ترویج فرهنگ اسالمی حسنات
جشنواره ملی فيلم کوتاه و پوستر حسنات در اصفهان برگزار می شود

طرح جدید زوج و فرد کردن خودروها 
در اسفند اجرایی می شود

استاندار تهران:
هدفمندکردن یارانه ها آسیب های 

اجتماعی را به حداقل می رساند      

ایستگاه یارانه

دبير ستاد هدفمندی يارانه های چهارمحال و بختياری 
از سرپرستان خانواری كه تاكنون حساب خود 
اند،  نكرده  اعالم  رفاه  وزارت  سامانه  به  را 
درخواست كرد نسبت به اعالم اين شماره در 

»دهه سوم دی ماه« اقدام كنند. 
كارگروه  نشست  حاشيه  در  فتاحی  تيمور 
يارانه های  هدفمن��دی  ستاد  رسانی   اطالع 
طبق  داشت:  اظهار  بختياری،  و  چهارمحال 

اعالم مسئوالن ستاد هدفمندی يارانه ها، سامانه 
در   www.refahi.ir آدرس:  به  رفاه  وزارت 
بيستم دی ماه سال جاری به منظور ثبت شماره 

حساب سرپرستان بازمانده فعال می شود. 
و  ثبت  به  نسبت  كه  خانوارهايی  افزود:  وی 
ارسال اطالعات خود اقدام كرده اند ولی موفق 
به ثبت شماره حساب يا دريافت يارانه نشده اند، 
در  حساب  شماره  ثبت  به  اقدام  صورت  در 

در  را  خود  يارانه  می توانند  شده  ذكر  تاريخ 
سال جاری دريافت كنند. 

 دبي����ر ست���اد هدفمن���دی يارانه ه����ای 
چهارمحال و بختياری با اشاره به وجود 30 هزار 
خانوار اين استان كه موفق به ثبت شماره حساب خود 
نشده اند، تصريح كرد: مهلت اعالم شده، آخرين 
 مه�لت ثبت ش�ماره حس��اب در س�ال جاری 

است.  
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برگی از تاریخآژیر

ناصرالدين ش��اه ك��ه به هن��ر و علم 
فراوانی  سياس��ت عالق��ه  برخ��الف 
داش��ت اولين دوربين عكاس��ی را به 

ايران آورد. 
خود او از جمله اولين عكاسان ايرانی 
به حس��اب می آي��د. قديم��ی ترين 
عكس ه��ای ناصرالدين ش��اه عبارت 
است از پرتره ای كه از خودش گرفته 
و پرتره ای تمام رخ از مادرش است. 
دس��تاوردی  عك��س  روزگار  آن  در 

لوكس بود و تنها در انحصار 
درباريان قرار داشت. 

به  ايران  عكاس��خانه  اولين 
ن��ام مبارك��ه همايون��ی در 
كاخ گلس��تان ب��ه دس��تور 
ناصرالدين ش��اه داير ش��د. 
اي��ن عكاس��خانه تنها برای 

امور ش��خصی و دولتی درب��ار مورد 
اس��تفاده قرار می گرفت و همه كس 

حق ورود به آنجا را نداشت. 
تمايل ناصرالدين ش��اه به ترويج اين 
صنع��ت � هنر باعث ش��د ت��ا در آن 
دوران تع��دادی از محصالن مس��تعد 
دارالفن��ون برای كس��ب مهارت های 
فنی و اطالع��ات هنری به اروپا اعزام 
ش��وند. اي��ن گونه عكاس��ی از حصر 
درباري��ان رهاي��ی يافت و نخس��تين 
عكاس��خانه عموم��ی ني��ز ب��ه فرمان 
 ناصرالدي��ن ش��اه در تهران تأس��يس 

شد. 
مردم ب��رای ثبت لحظات��ی مهم چون 
ازدواج، تولد كودكانشان و عكس های 
می رفتند.  عكاس��خانه ها  به  انفرادی 
ه��م چني��ن وی اولين پادش��اه ايرانی 

 ب��ود ك��ه خاطرات خ��ود را منتش��ر 
كرد.

پایان کار ناصرالدین شاه
در آس��تانه مراس��م پنجاهمين س��ال 
تاجگ��ذاری در س��ال 1275 هجری 
ذی القع��ده1313   17( خورش��يدی 
هجری قمری( به دس��ت ميرزا رضای 
كرمانی يك��ی از پيروان س��يد جمال 
الدين اس��دآبادی و به تحريک او در 
حرم شاه عبدالعظيم در شهر ری ترور 

شد. 
او در هنگام ترور پنجاهمين 
سالگرد سلطنت خويش را 
در  می گرفت. وی  جش��ن 
زيارتگاه شاه عبدالعظيم در 
شهر ری در نزديكی تهران 

دفن است. 
س��نگ قبر يک پارچه مرمری وی كه 
تمث��ال كامل وی بر آن حكاكی ش��ده 
هم اكن��ون در موزه كاخ گلس��تان در 
تهران نگهداری می ش��ود و به يكی از 
ش��اهكارهای كن��ده كاری دوره قاجار 

معروف است.
گفته می ش��ود ريوولور اس��تفاده شده 
برای ترور وی بس��يار كهنه و فرسوده 
بوده  اس��ت. به همين دليل ش��ايد اگر 
وی پالت��وی ضخيم تر پوش��يده بود يا 
از فاصله ای دورتر به وی شليک شده 
بود او از اين س��وء قصد جان سالم به 
در می برد. گفته شده  است كه آخرين 

كلمه های وی اين ها بوده اند:
ديگ��ری  ج��ور  ش��ما  ب��ر  »م��ن 
 حكوم��ت خواه��م ك��رد اگ��ر زنده 

بمانم«

مرضیه محب رسول

و  معض��الت  بزرگتري��ن  از  يك��ی 
دغدغه های فرهنگ��ی در جامعه امروز 
ما بحث مطالعه و سرانه پايين آن است. 
با وجود اينكه در طی دهه گذشته رشد 
قشر دانشجو و جوانان تحصيلكرده در 
ايران چش��مگير بوده اس��ت اما مطالعه 
همچنان از اولويت های انتهايی سرگرمی 
جوانان ايرانی است و در اين بين روزنامه 
خوانی و خري��د آن از اتفاقات نادر. در 
مورد چگونگی و چند و چون اين مشكل 
داليل زيادی مطرح است مسائلی مانند 
عدم فرهنگ س��ازی، گرانی كتاب های 
موجود در بازار، س��طح پايين برخی از 
نشريات و... اما نكته ای كه در اين مجال 
مورد بررس��ی قرار می گيرد اينكه تا چه 
حد فضای شهری از طرف مسئوالن به 
ترويج فرهنگ كتابخوانی و مطالعه كمک 
می كند و زمانی كه يک فرد در خيابانهای 
ش��هر تردد می كند پيام ه��ای ترغيبی به 
مطالعه و يا مكان ه��ای آنها را می بيند و 
به آن می انديش��د. يكی از مروجان اين 
امر را می توان دكه های روزنامه فروشی 
دانست جايی كه بيش��تر از هر نقطه در 
ش��هر از روزنامه و محصوالت فرهنگی 
ديگر انباش��ته اس��ت. اما به راستی اين 
دكه ها تا چ��ه حد جوابگويی انتظارات 

جامعه است. در جايی كه دسترسی آسان 
به نشريات می تواند مشوق خوبی برای 
ترويج خواندن آن باشد برای هر خيابان 
چند دكه فراهم ش��ده اس��ت. با گذری 
اجمالی بر شهر اصفهان مشاهده می شود 
كه هر چه از مركز شهر و ميادين اصلی 
فاصله بگيريم تعداد روزنامه فروشی ها 
كمتر و كمتر می شود به طوری كه گاهی 
ب��رای خريد يک روزنام��ه بايد چندين 
خيابان را طی كرد.. اگر افراد چشمشان 
عادت به ديدن نشريات پيدا كند در اين 
ميان مطالب و نوشته هايی هست كه آنها 
را ترغيب به خريد و عالقه مند به مطالعه 
كنند و صد البته در اين ميان روزنامه ها  
و نش��ريات ه��م خوانن��دگان جديدی 
می يابند كه آنها سطح و توان عرضه خود 
را ارتقا ببخشند. شكل و زيبايی و محل 
قرارگيری اين مكان ها نيز می تواند عامل 
مؤثری در جذب مش��تری و رونق آنها 
باشد. شايسته است شهرداری به عنوان 
بخش عظيمی از مديريت جامع شهری 
تالش نمايد تا با تغيير چهره شهری و بها 
دادن به دكه های روزنامه فروشی به عنوان 
ويترين روزنامه ها و نشريات گامی مؤثر 
در جهت فرهنگ روزنامه خوانی بردارد.

يادمان باشد اين مطالعه و عالقه به دانستن 
بيشتر است كه جامعه را پوياتر، شهر را 

آبادتر و انسانها را فهيم تر می كند.  

ه��ر روز دخت��ران جوان��ی را در مي��ان 
همساالن، همكالسی ها، همكاران و... خود 
می بينم كه چون اندازه دهان، بينی ش��ان 
 و... با فالن هنرپيش��ه و ملكه زيبايی سال 
)ك��ه هر س��اله در كش��ورهای اروپايی و 
آمريكايی انتخاب می شود(، مطابقت ندارد 
خود را زش��ت می پن��دارد. مردهايی پيدا 
می شوند كه خيال می كنند گوشهای شان 
بيش از اندازه بزرگ يا بينی ش��ان بيش از 
حد بلند اس��ت. همان ط��ور كه مالحظه 
می كنيد اين »توهم زش��تی« بسيار شايع 
شده اس��ت.  پژوهش های متعدد در اين 
زمينه و يا حتی مشاهدات طبيعی ما در ميان 
دوس��تان و اقوام و اطرافيان نشان می دهد 
ك��ه بخش بزرگی از جمعيت ما به دليلی، 
از ش��كل ظاهری خود ناراضی هستند و 
بنابراين ميل به جراحی های زيبايی افزايش 

چشمگيری يافته است.
در اي��ن زمينه دكتر »ماكس��ول 
مالتز« متخصص جراحی زيبايی 
عن��وان می كن��د: »اش��خاصی 
كه به جراح پالس��تيک رجوع 
می كنن��د، به چيزی بيش��تر از 
جراح��ی نياز دارن��د و بعضی 
به جراح��ی احتياج ندارند. اگر 
بايد اين اش��خاص را به عنوان 
 بيمار معالجه می ك��ردم، فقط 
ناراحت��ی ش��ان را در بين��ی و 
گوش و دهان و... خالصه نمی 
ديدم. بنابراي��ن خود را نيازمند 
اب��زار ديگری می دي��دم. پس 
می بايست راهی برای غلبه بر 
عيوب روحی آنها پيدا كرد، بايد 

جراحت های احساسی شان را برداشت و 
به آن ها نش��ان داد كه چگونه طرح تلقی 
و افكارش��ان را همراه با قيافه ظاهر تغيير 

دهند.«
اش��خاصی كه به جراح پالستيک رجوع 
می كنند، به چيزی بيش��تر از جراحی نياز 
دارند و بعضی در اصل به جراحی احتياج 
ندارند اين به طور كامل طبيعی اس��ت كه 
همه ما برای رس��يدن به زندگی رضايت 
بخش محتاج يک تصوير ذهنی واقع بينانه 
و شايسته هس��تيم و بتوانيم با آن زندگی 
كنيم. بايد از خود و ظاهرمان راضی باشيم 
تا اعتماد و حرمت نفس خويش را حفظ 
كنيم. يعنی بايد شناختی از خود داشته باشيم 
كه اسباب خجالت نباشد و از طرف ديگر 
با واقعيت مطابقت نمايد، تا بتوانيم به طور 

مؤثر در دنيای حقيقی زندگی كنيم و خود 
را بشناس��يم. از نقاط قوت و ضعف خود 
آگاه باش��يم و با خودمان صادقانه برخورد 
كني��م. به همين دليل تصوير ذهنی ما بايد 
حدود منطقی ما باش��د نه بي��ش از آنچه 
هستيم و نه كمتر از آن. وقتی اين تصوير 
ذهنی بی عيب و نقص باش��د، احس��اس 
خوش��ی می كنيم و وقتی ب��ا اين تصوير 
مشكل داشته باش��يم احساس دلواپسی و 
ناامنی به ما دست داده و برای رفع آن سعی 
داريم اين تصوير ذهنی را اصالح نماييم تا 

بتوانيم احساس اعتماد به نفس كنيم.
اي��ن به طور كامل طبيعی اس��ت كه برای 
رس��يدن به زندگی رضاي��ت بخش همه 
م��ا محتاج يک تصوير ذهنی واقع بينانه و 
شايسته هستيم و بايد بتوانيم با آن زندگی 
كني��م. اما در دس��ته ای از اف��راد، توجه به 
ظاه��ر، بي��ش از حد 
شدت يافته و يا اينكه 
افراد تصوير نادرست 
و تحريف شده ای از 
خ��ود در ذهن دارند. 
با مطالعه در  بنابراين 
تصوير  كتاب ه��ای 
ذهنی و همچنين درک 
صحبت های جراحان 
درياف��ت  زيباي��ی، 
خواهيم كرد كه خيل 
عظيمی از افراد كه رو 
به جراحی های زيبايی 
می آورن��د، از تصوير 
ذهنی خ��ود ناراضی 
بوده و با آن مش��كل 
دارند بنابراين ابتدا بايد مسائل احساسی و 
روحی و يا خودپنداره ای كه آنها از بدنشان 
دارند، مورد بررس��ی قرار گيرد. براساس 
پژوهش های صورت گرفته در اين زمينه 
به نظر می رسد، دسته ای از متقاضيان اين 
نوع جراحی ها از »بدشكلی هراسی« رنج 
می برند. هر چند كه تمايل به جراحی های 
زيبايی می تواند ناشی از علل مختلفی باشد؛ 
اما در اين مطلب سعی داريم در مورد يكی 
از عل��ل اين جراحی ها ك��ه همان اختالل 
بدش��كلی هراسی اس��ت، صحبت كنيم. 
اختالل بدشكلی هراسی، اختاللی است كه 
با اش��تغال و توجه بيش از حد به يكی از 

اندام های بدن همراه است.
علت این اختالل چیست؟

علت اصلی بدشكلی هراسی هنوز به طور 

كامل روشن نيست. اما ممكن است عوامل 
ژنتيكی، ع��دم تعادل انتق��ال دهنده های 
عصبی مغز، عوامل فرهنگی مانند تبليغات 
مجالت، سايت ها، سريال ها و فيلم های 
سينمايی بر مقوله زيبايی، كمبود اعتماد به 
نفس و ... از مهم ترين علل اين اختالل به 

شمار رود.
نشانه های این اختالل چیست؟

افرادی با اختالل بدش��كلی هراس��ی، به 
طور افراطی، نگران بخش��ی از بدن خود 
هستند آنها همواره تصور می كنند بخشی 
از بدنشان دچار اختالل و نقص است. به 
همين دليل ب��ه طور دائم درصدد دريافت 
خدمات زيبايی هستند و جالب تر از همه 
اين كه باز هم رضايت الزم را از ظاهر خود 
ندارند. در ضمن توجه داشته باشيد كه هر 
بخشی از بدن در اين اختالل می تواند درگير 
باش��د اما به نظر می رس��د كه افراد، بيشتر 

ب��ر بخش هاي��ی از چهره خود 
 حساس ش��ده و واكنش نشان 

می دهند.
افراد مبتال به بدشكلی هراسی:

از آرايش ه��ای بس��يار غلي��ظ 
اس��تفاده می كنن��د ت��ا نقص 
صورتش��ان )البته نقص ذهنی( 
پنهان ش��ود. به ط��ور مكرر به 
ارزياب��ی و بررس��ی اندام مورد 
نظر می پردازند. ب��ه طور دائم 
از پوستش��ان ايراد می گيرند و 
به همين دليل درصدد كشيدن 
پوست، تزريق های زير پوستی، 

كاشتن مو، ابرو و... هستند.
هميش��ه نگران قض��اوت اف��راد در مورد 

ظاهرشان باشند
از ورزش ها و رژيم های غذايی، سرسختانه 

پيروی می كنند.
اين دس��ته از اف��راد )حداقل ت��ا پيش از 
جراحی ه��ای زيباي��ی(  نم��ی توانند در 
موقعيت های شغلی و اجتماعی موفقيتی 
كسب كرده و به طور كلی دارای مشكالت 

ارتباطی هستند.
اين اختالل ب��ا آغاز بلوغ و نوجوانی آغاز 
می گردد زيرا در اي��ن دوره نوجوانان در 
مورد شكل ظاهری خود بسيار حساس تر 
ش��ده و به چهره و برازندگی خود بسيار 
اهميت می دهند. جهش رشدی نوجوانان 
يكی از شديدترين و سريع ترين تغييرهايی 
است كه در جسم آنها رخ می دهد. در ذهن 
خود تجسم كنيد كه در طی يک دوره دو 

تا سه س��اله، بچه ای كه در حدود صد و 
بيست تا صد و سی س��انتی متر قد و در 
حدود س��ی و پنج كيلوگرم وزن دارد، به 
يک مرد بلن��د، قامت، قوی و عضالنی يا 

يک زن تبديل می شود. 
برای درم��ان این مش��کل چه باید 

کرد؟
آنچه كه مسلم است هر فردی كه متقاضی 
دريافت خدمات زيبايی و جراحی است؛ 
نباي��د در مع��رض اين جراحی ه��ا قرار 
بگيرد چ��را كه پيش از آن بايد س��المت 
روان افراد در اي��ن زمينه  مورد ارزيابی و 
بررسی قرار گيرد به همين دليل است كه 
اگر فردی ب��رای جراحی های زيبايی نزد 
متخصصان روند، از لحاظ س��المت روان 
مورد ارزيابی و بررس��ی قرار گرفته و اگر 
تشخيص بدش��كلی هراس��ی و يا موارد  
مش��ابه در اين دس��ته از  افراد داده شود، 
از اعمال جراح��ی خودداری 
ش��ده و ابتدا ب��رای دريافت 
شناس��ی  روان  كمک ه��ای 
اقدام می گردد. اما متأس��فانه 
گرايش بس��يار باالی جوانان 
م��ا به اين ن��وع جراحی ها و 
همچنين سواستفاده برخی از 
افراد س��ودجو مانع از پش��ت 
س��رگذاردن اين مراحل شده 
و ب��ه همين جهت مش��اهده 
می كني��م كه هر ك��س با هر 
ش��رايط ظاهری و با هر نوع 
مش��كلی در معرض اين نوع 

جراحی ها قرار می گيرد.
ام��ا در هر حال ب��رای درمان بدش��كلی 
هراس��ی پاره ای از متخصص��ان از روش 
هايی مانند مواجهه يا پيش��گيری از پاسخ 
كه در مورد هراس ها و انواع وسواس ها 
به كار بسته می شود، استفاده می كنند. البته 
برخی ديگر از متخصصان اين بيماران را 
دچار مشكالت روان شناختی كم و بيش 
با اهميت در س��طح ش��خصيت دانسته و 
بنابراين روش درمان گری، مبتنی بر روان 
تحليل گری را به عنوان روش اصلی درمان 
به حس��اب می آورند اما آنچه كه مس��لم 
اس��ت: عمده جوانانی كه در حال حاضر 
دچار اين مش��كل بوده و به جراحی های 
زيبايی روی می آورند، دچار مش��كالت 
هم هس��تند و به همين جهت اس��تفاده از 
راهبردهايی مانند رفتار درمانی شناختی، به 

طور عمده توصيه می شود.

جامعه

الدن سلطانی

اش��ک های ج��اری از چش��مان زن ج��وان و ن��گاه 
خي��ره او ب��ه زمي��ن بيانگ��ر ي��ک موض��وع و آن هم 
ط��الق  از  پ��س  دوران  مبه��م  آين��ده  و   بالتكليف��ی 

بود.
هنگام��ی ك��ه در راه��روی دادگاه خان��واده آرام آرام 
قدم می زنی س��وژه های مختلفی را با چش��م می بينی و 
حرف های زيادی كه اغلب ش��كايت و گله مند هستند 
را می ش��نوی ولی آخر همه حرف ها يک كالم اس��ت 
طالقت می دهم، م��ن فقط طالق می خواه��م. باالخره 
طالق دخترم را از تو می گيرم. اينها حرف های همسران 
ب��ه يكديگ��ر و در برخی م��وارد هم خان��واده طرفين 

است.
در آن لحظ��ه فق��ط دو ط��رف و يا يكی از همس��ران 
ب��ه رهاي��ی از زندگی فعل��ی فكر می كنن��د و آينده را 
نمی بينند و برخی هم مانند ليال س��وژه اين هفته صفحه 
اجتماعی روزنامه زاينده رود خود را بالتكليف می بيند 
 ولی س��ر كردن ب��ا زندگی فعل��ی هم برايش دش��وار 

است.
ليال داس��تان زندگی خود را اين گونه بازگو می كند: من 
23 ساله هستم. در سن 21 سالگی به عقد مردی كه 12 
س��ال از خودم بزرگتر بود درآمدم كه البته اين ازدواج 
ت��ا حدودی اجباری بود چرا ك��ه خواهری دارم كه دو 
س��ال از من كوچكتر اس��ت قبل از ازدواج من پسری 
به خواس��تگاری او آمد كه از نظر مالی وضعيت بسيار 
خوبی داشت ولی به دليل آنكه من دختر بزرگتر هستم 
و هنوز ازدواج نكرده بودم خانواده ام رضايت نمی دادند 
ك��ه ابتدا خواهرم ازدواج كن��د. آنها می گفتند اگر دختر 
كوچک تر ازدواج كند مردم فكر می كنند كه دختر بزرگتر 
مش��كلی دارد و اين باعث می ش��ود تا فرصت ازدواج 
براي��ش پيش نيايد. من با اين فك��ر موافق نبودم به هر 
 حال هر كسی قسمتی دارد. اما خانواده ام با داليلم قانع 

نشدند. 
از آنجا كه نمی خواس��تم خواهرم اين فرصت مناس��ب 
ازدواج را از دس��ت بدهد زمينه طوری فراهم ش��د كه 
مجبور ش��دم به اولين خواس��تگارم بدون اينكه به وی 
عالقه ای داش��ته باشم جواب مثبت بدهم. همه چيز در 
يک چش��م به هم زدن انجام ش��د و من همس��ر مردی 
ش��دم كه اختالف سنی زيادی با من داشت. او مرا فقط 
به چش��م زنی نگاه می ك��رد كه باي��د در خانه بمانم و 
كارهای من��زل را انجام دهم. و در هي��چ اموری با من 

مشورت نمی كرد...
ادامه دارد

در راهروی دادگاه خانواده چه می گذرد:

طالق به دليل یک انتخاب 
اجباری )قسمت اول(

پنجرهزیر پوست شهر

دکه هایی که در شهر جایشان خاليست بهر برداری 23 واحد تولیدی 
در چهارمحال وبختیاری آماده

اصالح قیمت موجب کاهش 
ضایعات نان خواهد شد

دین و فرهنگ صحیح، جوانان را 
مقابل اعتیاد بیمه می کند

مديرعامل شركت شهرک های صنعتی چهارمحال 
وبختياری گفت: همزمان با سی و دومين سالگرد 
پي��روزی انق��الب اس��المی، 23 واح��د تولي��دی در 
ش��هركهای صنعتی اين اس��تان آماده بهره برداری شد. 
عل��ی بالل��ی در گفتگو با ايرن��ا، اظهار داش��ت: ميزان 
س��رمايه گذاری اي��ن واحدهای بي��ش از 400 ميليارد 
ريال اس��ت و بهره برداری از آنها زمينه اشتغال 487نفر 
را فراهم می كند. وی گفت: اين واحدهای توليدی در 
ش��هركهای صنعتی ش��هركرد،بروجن، جونقان،س��فيد 
دش��ت، سامان 1، سامان 2، هفشجان و فرخشهر مستقر 

هستند. 

نماينده مردم اردستان درمجلس شورای اسالمی، 
گف��ت: اج��رای قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه ها 

موجب كاهش ضايعات نان خواهد شد. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم سيد مصطفی طباطبائی 
نژاد در گردهمايی نانوايی های اردس��تان بر ارتقا سطح 
آموزش��ی كارگران نانوايی ها تأكيد ك��رد وافزود:  ارتقا 
سطح مهارت زمينه پخت مناسب و با كيفيت نان را در 

برخواهد داشت. 
وی اف��زود:  با توجه به اصالح قيم��ت نان مردم انتظار 
دارند تا در شرايط كنونی نانوايی ها بر نحوه پخت خود 

بيش از گذشته نظارت داشته باشند. 
وی، اظهارداشت: با توجه به فرهنگ مصرف در كشور 
ن��ان يك��ی از غذاهای اصلی م��ردم اس��ت. طباطبايی 
نژاد،خاط��ر نش��ان كرد: اص��الح قيمت ن��ان افزون بر 
 كيفي��ت نان باعث جلوگي��ری از قاچاق آرد نيز خواهد 

شد. 

سرپرس��ت فرمان��داری لردگان گفت: با گس��ترش 
اعتق��اد به دين و فرهنگ س��ازی صحيح، می توان 
نس��ل جوان را در مقابل آسيب های اعتياد به مواد مخدر 
بيمه كرد.  به گزارش ايرنا يد اله خالدی در شورای مبارزه 
با م��واد مخدر شهرس��تان لردگان،اظهار داشت:تش��كيل 
كارگاههای آموزش��ی مب��ارزه با اعتياد ب��ه منظور آگاهی 

بخشی به جوانان ضروری است. 
وی با اش��اره به نقش��ه های دش��من به منظور گسترش 
اعتياد و س��رخورده ك��ردن نس��ل ج��وان، افزود:بايد با 
كاهش بي��كاری و افزاي��ش معنوي��ت در جوانان،با اين 
تهديد ه��ا مقابله ك��رد. خالدی با تأكيد ب��ر لزوم نظارت 
خانواده ها بر دان��ش آموزان،تصريح كرد:در اينجا منظور 
ما نظارت پليس��ی و قهری نيست، بلكه آگاهی بخشی و 
 ايجاد فض��ای گرم خانواده از ضروري��ات در خانواده ها 

است. 

دث
حوا

 زاینده رود 
آن روز كودک 10 ماهه ام با صداي بلند شروع به گريه كرد و من هم براي 
ساكت كردنش مقداري از ترياک روزانه اي كه مصرف مي كردم به او خوراندم 

اما او براي هميشه ساكت شد. 
شرح ماجرا:

پنجم دي ماه سال جاري فردي به نام »حبيب- ح« با در دست داشتن گزارشي 
از يكي از بيمارستان هاي شهر اصفهان به دادسراي شهرستان برخوار مراجعه و 
با اظهار اينكه فرزند 10 ماهه اش به نام »محمدرضا« روز گذشته در بيمارستان 
مذكور فوت نموده تقاضاي اقدام های الزم براي تحويل جسد و ابطال مدارک 
هويتي وي مي كند كه با توجه به اينكه براساس گزارش بيمارستان علت مرگ 
كودک خوراندن مواد مخدر به او تش��خيص داده ش��ده بود به همين جهت 
پرونده موضوع به پليس آگاهي شهرس��تان تحوي��ل و تحقيقات الزم در اين 

خصوص آغاز شد. 
بازجویي از پدر کودك مقتول

سرهنگ ارسالن حسن نژاد فرمانده انتظامي شهرستان برخوار استان اصفهان در 
اين باره به گفت: پدر كودک كه تبعه افغاني است با اظهار بي اطالعي از علت 
مرگ فرزندش عنوان داشت: فرد يا افرادي با وي دشمني داشته  و با خوراندن 

مواد مخدر به فرزندش قصد انتقام از او را داشته اند. 
گفته هاي ضد و نقیض مادر کودك

پس از آن نوبت به بازجويي از مادر كودک رس��يد كه در اين بازجويي عنوان 
داش��ت: فرزند خردسالش از بدو تولد بيمار بوده و مدام جهت درمان وي به 
بيمارستان مراجعه مي نموده است كه گفته هاي ضد و نقيض او باعث شد تا 
مأموران به وي مشكوک شوند. سرهنگ حسن نژاد اظهار داشت: با توجه به 
اينكه در تحقيقات مشخص شد مادر كودک اعتياد شديد به مواد مخدر دارد 
سرانجام با شيوه هاي علمي پليسي مادر متوفي لب به اعتراف گشود و پرده از 

راز جنايت خود برداشت.
اعتراف مادر به قتل فرزندش

اين زن كه »پروين- ا« نام دارد و اهل يكي از اس��تان هاي شرقي كشور بوده و 
مدتي است به همراه همسر افغاني خود در شهر دولت آباد شهرستان برخوار 
استان اصفهان ساكن شده در اعترافات خود عنوان داشت: حدود شش ماه است 
كه به صورت پنهاني از همسر خود مواد مخدر مصرف مي كنم و اعتياد شديدي 
نيز به ترياک پيدا كرده ام. متهم در ادامه با چشماني پر از اشک به قتل فرزندش 
اعت��راف كرد گفت: آن روز فرزندم با ص��داي زيادي گريه مي كرد و من هم 
اعصاب درستي نداشتم به همين خاطر مقداري از ترياک مصرف روزانه خود  
را به وي خوراندم. اما او نه تنها آرام نشد بلكه براي هميشه ساكت شد. فرمانده 
انتظامي اين شهرستان عنوان داشت: در همين ارتباط براي متهم پرونده تشكيل 

و نامبرده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل شد.

کودك 10 ماهه قرباني اعتياد مادر

عالیق ناصرالدین شاه )قسمت یازدهم(

خوان��دن كل اين متن بيش��تر از 3 دقيقه زمان ش��ما را 
نخواهد گرفت. پس لطفا بخوانيد.

18 س��ال پيش من در شركت سوئدی »ولوو« استخدام 
ش��دم. كار كردن در اين شركت تجربه جالبی برای من 
به وجود آورده اس��ت.  اينجا هر پ��روژه ای حداقل 2 
سال طول می كش��د تا نهايی شود، حتی اگر ايده ساده 
و واضحی باش��د. اين قانون اينجاس��ت. جهانی شدن 
باعث ش��ده است كه همه ما در جستجوی نتايج فوری 
و آنی باشيم. و اين با حركت كند سوئدی ها در تناقض 
اس��ت. آن ها به طور معمول تعداد زيادی جلسه برگزار 
می كنند، مدت ه��ا بحث می كنند و خيل��ی آرام كار را 
پيش می برند. ولی در انتها، اين ش��يوه هميشه به نتيجه 

بهتری می انجامد.
به عبارت ديگر:

- س��وئد در ح��دود 450000  كيلومتر مربع وس��عت 
دارد.

- سوئد حدود 9 ميليون جمعيت دارد.
- استكهلم، پايتخت سوئد كه به پايتخت اسكانديناوی 

نيز مشهور است، حدود  78000 نفر جمعيت دارد.
- ولوو، اسكانيا، ساب، الكترولوكس و اريكسون برخی 

از شركت های توليدی سوئد هستند.
اولين روزهايی كه در سوئد بودم، يكی از همكارانم هر 
روز صبح با ماشين خود مرا از هتل به محل كار می برد. 
ماه س��پتامبر بود و هوا كمی س��رد و برفی. ما صبح ها 
زود به كارخانه می رس��يديم و همكارم ماشينش را در 
نقطه دوری نس��بت به ورودی ساختمان پارک می كرد. 
در آن زمان، 2000 كارمند ولوو با ماش��ين شخصی به 
س��ر كار می آمدند. روز اول، م��ن چيزی نگفتم، همين 
طور روز دوم و سوم. روز چهارم به همكارم گفتم: آيا 
جای پارک ثابتی داری؟ چرا ماش��ينت را اين قدر دور 

از در ورودی پ��ارک می كنی در حال��ی كه جلوتر هم 
جای پارک هست؟

او در ج��واب گفت: برای اين كه ما زود می رس��يم و 
وق��ت ب��رای پياده رفتن داريم. اين جاه��ا را بايد برای 
كس��انی بگذاريم كه ديرتر می رسند و احتياج به جای 
پارك��ی نزديک تر ب��ه در ورودی دارند ت��ا به موقع به 
سركارش��ان برس��ند. تو اين طور فكر نمی كنی؟ ميزان 

شرمندگی مرا خودتان حدس بزنيد.
اي��ن روزها، جنبش��ی در اروپا راه افت��اده به نام غذای 
آهس��ته اين جنبش می گويد كه مردم بايد به آهستگی 
بخورند و بياشامند، وقت كافی برای چشيدن غذايشان 
داش��ته باش��ند، و بدون هرگونه عجله و شتابی با افراد 
خانواده و دوستانشان وقت بگذرانند. غذای آهسته در 
نقطه مقابل غذای سريع و الزاماتی كه در سبک زندگی 
به همراه دارد قرار می گيرد. غذای آهس��ته پايه جنبش 
بزرگتری اس��ت كه توس��ط مجله بيزنس طرح شده و 
يک »اروپای آهس��ته« ناميده شده است. اين جنبش بر 
اس��اس حس ش��تاب و ديوانگی به وجود آمده بر اثر 
نهضت جهانی ش��دن را زير س��ؤال می برد. نهضتی كه 
كميّ��ت را جايگزين كيفيت در همه ش��ئون زندگی ما 
كرده اس��ت. مردم فرانس��ه با وجودی كه 35 س��اعت 
در هفت��ه كار می كنند اما از آمريكايی ها و انگليس��ی ها 
مولدترن��د. آلمانی ها س��اعت كار هفتگ��ی را به 8/28 
ساعت تقليل داده اند و مش��اهده كرده اند كه بهره وری 
و قدرت توليدش��ان 20 درصد افزايش يافته است. اين 
گراي��ش به آهس��تگی و كندكردن جريان ش��تاب آلود 
زندگی، حتی نظر آمريكايی ها را هم جلب كرده است. 
البته اين گرايش به عدم ش��تاب، به معنی كم كار كردن 
يا بهره وری كمتر نيس��ت. بلكه به معنای انجام كارها با 
توجه بيشتر به جزئيات و استرس كمتر و  نيز برقراری 

مجدد ارزش های خانوادگی و رس��يدن به زمان فراغت 
و در نتيج��ه انجام كارها با كيفيت و بهره بری بيش��تر 
است. به معنی چسبيدن به حال در مقابل آينده نامعلوم 
و تعريف نش��ده اس��ت. به معنی به��ا دادن به يكی از 
اساسی ترين ارزش های انسانی يعنی ساده زندگی كردن 
اس��ت. هدف جنبش آهستگی، ايجاد محيط های كاری 
كم تنش تر، شادتر و مولّدتری است كه در آن ، انسان ها 
از انج��ام دادن كاری ك��ه در آن مه��ارت دارند، لذت 
می برند. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه توقف كنيم 
و درباره اين كه چگونه شركت ها به توليد محصوالتی 
ب��ا كيفيت بهتر، در يک محيط آرامتر و بی ش��تاب و با 
به��ره وری بيش��تر نياز دارند، فكر كنيم. بس��ياری از ما 
زندگی خود را به دويدن در پشت سر زمان می گذرانيم 
اما تنها هنگامی به آن می رس��يم كه بر اثر س��كته قلبی 
ي��ا در يک تصادف رانندگی به خاطر عجله برای س��ر 
وقت رسيدن به س��ر قرار، بميريم. بسياری از ما آنقدر 
نگ��ران زندگی خود در آينده هس��تيم كه زندگی خود 
در ح��ال حاضر، يعن��ی تنها زمانی كه وج��ود دارد را 

فراموش می كنيم. 

جنبش آهسته پایه بزرگتری است

علت گرایش نوجوانان و جوانان به جراحی های زیبایی دختران

همه ما برای 
رسیدن به زندگی 

رضایت بخش 
محتاج یک تصویر 
ذهنی واقع بینانه 

و شایسته 
هستیم که بتوانیم 

با آن زندگی 
کنیم

من بر شما جور 
دیگری حکومت 

خواهم کرد 
اگر زنده بمانم

اگر به توانایي هاي خود در زمينه 
روابط عمومي و بازرگاني معتقد 

هستيد با ما تماس بگيرید.

تلفن هاي تماس: 
6292458
6292468
09135454415

استخدام فوري
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

همکاری واحدآموزش مرکز مدیریت 
حوادث با سازمان تأمین

 اجتماعی اصفهان 
 زاینده رود 

مرك��ز مديري��ت ح��وادث و فوريته��ای پزش��كی و تأمي��ن 
اجتماعی اس��تان اصفهان، در جلسه ای مشترک در خصوص ايجاد 
 همكاری ه��ای آموزش��ی ميان دو ط��رف به تبادل نظ��ر پرداختند. 
به گزارش رواب��ط عمومی مركز مديريت ح��وادث و فوريت های 
پزش��كی استان اصفهان، دكتر مهرزاد آرتنگ معاون فنی اين مركز با 
بيان اينكه اين جلس��ه به درخواست سازمان تأمين اجتماعی استان 
برگزار ش��د افزود: برگزاری دوره های آموزش��ی با عنوان مديريت 
سالمت در حوادث، آشنايی با حوادث پرتويی، فلئور و عوارض آن 
در انس��ان و دوره های تخصصی )ACLS حمايتهای حياتی قلبی 
پيش��رفته( از جمله مباحث مطرح در اين جلسه بوده است. وی در 
ارتباط با برگزاری دوره آموزشی طرح بها ويژه كاركنان رشته های 
غير پزشكی اين سازمان را يكی از مصوبه های جلسه عنوان و تصريح 
كرد: برگزاری دوره آموزش��ی ويژه رانن��دگان آمبوالنس های تأمين 
اجتماعی شامل بحث كمک های اوليه، قوانين و مقررات رانندگی با 
آمبوالنس و آشنايی با تجهيزات آمبوالنس از جمله درخواست های 
اي��ن س��ازمان بود ك��ه مرك��ز مديري��ت ح��وادث و فوريت های 
 پزش��كی اس��تان اصفهان برای برگ��زاری آن اع��الم آمادگی نموده

است.

شهرستان نایین و ترانزیت کاالی 
قاچاق در گلوگاه های ورودی

 زاینده رود 
فرمانده انتظامی شهرستان نايين از كشف بيش از 22 ميليارد ريال 
كاالی قاچاق طی 9 ماه سال جاری در گلوگاه های شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمد علی يوسليانی گفت: شهرستان نايين به دليل وضعيت 
جغرافيايی، وسعت، پهناوری و همسايگی با استان های شرق كشور و 
قرار گرفتن در محور ترانزيتی و مواصالتی جنوب شرق و شرق كشور 
محل تردد و عبور كاالهای ترانزيتی اس��ت كه در اين بين سودجويان 
اقدام به حمل و جا به جايی كاالی قاچاق از محورهای اين شهرستان 
می باشد. يوسليانی افزود: نايين با 25 هزار كيلومتر مربع وسعت بيش 
از 1500 كيلومتر راه های اصلی و در طول ش��بانه روز بيش از 2400 
دس��تگاه خودرو سبک و س��نگين تردد دارند. يوسليانی با بيان اينكه 
7 ماهه امس��ال 68 درصد و 9 ماهه امس��ال 40 درصد افزايش داشته 
تصريح كرد: در 9 ماهه سال جاری مأموران گلوگاه های اين شهرستان 
موفق ش��دند 22 ميليارد ريال كاالی قاچاق كش��ف و ضبط و در اين 
ارتباط 214 فقره پرونده تشكيل و به همراه 214 نفر قاچاقچی تحويل 
مراجع قضايی گرديدند كه در اين راستا 214 دستگاه خودرو سبک و 
سنگين توقيف شده است. وی ادامه داد: تجارت پنهان يا قاچاق معضل 
اقتصادی بزرگی است كه تمام كشورهای جهان كم يا زياد با آن رو به 
رو هس��تند و با وجود اينكه اقدام های انجام گرفته برای مبارزه با اين 
تجارت س��ياه هر روزه  آمار جديدی در سطح جهانی برای قاچاق به 

ثبت می رسد.

سرپرست جدید دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان منصوب شد 

وزي��ر بهداش��ت و درم��ان و 
سرپرس��ت  پزش��كی،  آموزش 
پزشكی  علوم  دانش��گاه  جديد 
كاش��ان را منص��وب ك��رد. به 
گزارش ايرنا، دكتر مرضيه وحيد 
صدورحكمی  ب��ا  دس��تجردی 
دكترمحمد حسين اعرابی را به 
عنوان سرپرست جديد دانشگاه 
خدم��ات  و  پزش��كی  عل��وم 
بهداش��تی درمان��ی شهرس��تان 
كاشان منصوب كرد. براساس اين گزارش، در حكم وزير بهداشت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��كی آمده اس��ت، نظر به تعه��د و تجارب 
جنابعالی به موجب اين ابالغ به عنوان سرپرس��ت موقت دانش��گاه 
علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كاشان منصوب می شويد 
تا با اتكال به ذات باريتعالی ورعايت جوانب شرعی و قانونی انجام 

وظيفه نماييد. 
دكتر محمد حسين اعرابی دارای دكترای تخصصی بيوشيمی بالينی 
اس��ت كه مدتی را به عنوان معاون دانش��جويی، فرهنگی دانش��گاه 
علوم پزشكی كاشان فعاليت داشته است. همچنين دكتر محمدرضا 
نيكبخت سرپرست قبلی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 
درمانی كاشان با مدرک دكترای تخصصی فارماكولوژی از دانشگاه 
انگلس��تان پس از دو سال و نيم سرپرستی دانشگاه علوم پزشكی و 
خدمات بهداش��تی درمانی كاش��ان اكنون با حكم وزيربهداشت به 
عنوان سرپرس��ت جديد دانشگاه علوم پزش��كی كرمانشاه منصوب 

شده است. 

رؤیت خورشید گرفتگی توسط 
هسته علمی نجوم بسیج 

در شهرکرد
 زاینده رود 

همزمان با خورش��يد گرفتگی در كش��ور هس��ته علمی نجوم 
 خان��ه نخبگان س��ازمان بس��يج علمی پژوهش��ی و فن آوری س��پاه 
قمر بنی هاش��م )ع( اقدام به رؤيت خورشيد گرفتگی در محل پارک 
تهليجان شهركرد نمود. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، 
مس��ئول سازمان بسيج علمی پژوهشی و فناوری سپاه قمر بنی هاشم 
)ع( ب��ا اعالم اين خبر گفت: اعضا هس��ته علمی نجوم خانه نخبگان 
سازمان بسيج علمی پژوهشی استان به منظور مشاهده كسوف اقدام به 
اين كار نمودند.سرهنگ پاسدار مهران مرادی افزود: خورشيد گرفتگی 

در استان از ساعت 11:20 آغاز و تا ساعت 14:11 ادامه داشت.
وی افزود: حداكثر پوش��يدگی به ميزان 34 درصد در س��اعت 12:48 
به وقوع پيوس��ت. سرهنگ مرادی ادامه داد: حدود 29 روز زمان نياز 
اس��ت ت��ا ماه يک ب��ار زمين را دور بزند دو يا س��ه بار در هر س��ال 
ماه در مس��ير خود به طور مس��تقيم از فاصله ميان زمين و خورش��يد 
می گذرد كه در اين هنگام خورشيد گرفتگی روی می دهد. وی انواع 
خورش��يدگرفتگی را: خورشيد گرفتگی كامل، ناقص و جزئی عنوان 
كرد و گفت: پديده ای كه امروز اتفاق افتاد خورش��يد گرفتگی جزئی 

بود.
 شايان ذكر است يكی از مواقعی كه نماز آيات واجب می شود زمان 

وقوع خورشيد گرفتگی است.

پنجمین فراخوان و مسابقه نواها و 
اشعار آئینی

 زاینده رود 
مدير اجرايی هيأت رزمندگان اسالم استان چهارمحال وبختياری 
از برگزاری پنجمين فراخوان و مس��ابقه نواها و اشعار آئينی خبر داد. 
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، حميدرضا توسلی 
گفت: همزمان با ماه محرم و صفر پنجمين فراخوان و مس��ابقه نواها 
و اش��عار آئينی به همت هيأت رزمندگان اس��الم در سراس��ر كشور 
برگزار می ش��ود. وی گفت: اين مسابقه ويژه نوجوانان و جوانان 12 
تا 32 س��ال می باش��د  كه در دو بخش مداحی ويژه برادران و ش��عر 
س��رايی ويژه برادران و خواهران برگزار می شود. مدير اجرايی هيأت 
رزمندگان اس��الم استان افزود: برادران در رشته مداحی می توانند  به 
مدت 15 دقيقه در بخش های مديحه س��رايی، نوحه سرايی يا قرائت 
ف��راز هايی از ادعيه مش��هور اقدام و در قالب لوح فش��رده به هيأت 
رزمندگان اس��الم كشور ارس��ال كنند. وی افزود: در رشته اشعار آثار 

مربوط بايد از ديگران نباشد و به صورت تايپ شده ارسال شود.
توس��لی ادامه داد: آثار می بايس��ت تا تاريخ 15 بهمن ماه سال جاری 
همراه با كپی شناس��نامه، آدرس و شماره تلفن داوطلب در مسابقه به 

صندوق پستی 17645161 ارسال شود.
وی در ادامه افزود: نتيجه مرحله اول جهت حضور در همايش مورخ 
www.e-heyat. 26 بهمن ماه  در سايت هيأت رزمندگان به آدرس

com اعالم می شود.

ضرورت سرعت بخشی 
به روند سرمایـه گـذاری 

در چهارمـحـال و بختـیاری 
اس��تاندار  راهب��ردی  مديري��ت  و  ري��زی  برنام��ه   مع��اون 
چهارمحال و بختياری گفت: س��رعت بخشی به روند سرمايه گذاری 
در اين استان يک ضرورت است. حميد رضا فروزنده در ستاد سرمايه 
گذاری اس��تان بر ضرورت پاس��خ سريع به اس��تعالم های مربوط به 
سرمايه گذاری و حذف مراحل اضافه اخذ مجوز توسط دستگاه های 
اجرايی تأكيد كرد. وی اظهارداشت: در راستای رونق و توسعه سرمايه 
گذاری و ايجاد اش��تغال پايدار در اس��تان بايد اس��تعالم های مربوط 
س��ريع تر پاس��خ داده و تغيير كاربری ها خارج از نوبت انجام شود. 
فروزنده به راه اندازی س��ايت جامع ويژه صدور مجوز برای سرمايه 
گذاری در بخش های مختلف چهارمحال و بختياری اش��اره و تأكيد 
كرد: تشكيل كميته ای با عضويت نمايندگان تام االختيار دستگاه های 
اجرايی استان به منظور بررسی طرح های متقاضيان و تفويض اختيار 
به كميس��يون های مرتبط به اين كميته اهميت به س��زايی دارد. وی 
رعاي��ت قوانين موج��ود را برای در اولويت ق��رار گرفتن طرح های 
گردش��گری در كميس��يون های مربوط به تغيير كاربری و واگذاری 
زمين ضروری دانس��ت و افزود: تصويب تسهيالت طرح همزمان با 
صدور موافقت اصولی و تعيين عرصه ها با قابليت ايجاد تأسيس��ات 
گردش��گری در طرح های تفصيلی ش��هرها و طرح هادی روستاها و 
طرح آمايش نيز از اولويت برخوردار است. فروزنده تأمين اعتبار برای 
تهيه مطالعات و بسته های سرمايه گذاری در استان را ضروری دانست 
و تصريح كرد: تصويب قوانين خاص در استان و كشور برای تشويق 
س��رمايه گذار در منطقه ها دارای قابليت و كمتر توسعه يافته در زمينه 

گردشگری بايستی به صورت ويژه دنبال و اجرايی شود. 

اخبار شهرکردروی میز

 زاینده رود 
نماين��ده ولی فقيه و امام جمعه اصفهان 
خواستار جهت دهی امكانات و فعاليت های 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان به 
سمت روس��تاها و منطقه های محروم كشور 

شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی كان��ون، آيت اله 
سيديوس��ف طباطبايی نژاد در ديدار با رئيس 
هيأت مدي��ره و مديرعامل كانون در اصفهان 
ب��ا بيان اين مطلب گفت: دي��د ما به كودكان 
و نوجوان��ان باي��د دي��د كالن باش��د و اين 
رويك��رد كه هم��ه فعاليت ه��ا و امكانات در 
ش��هرها متمركز شود بايد تغيير پيدا كند. وی 
همچنين خواس��تار فراگير شدن فعاليت های 
كانون در بين تمام كودكان و نوجوانان سطح 
استان ش��د. امام جمعه اصفهان پيشنهاد كرد 

كه از متخصصان كانون برای تأليف كتاب های درسی 
دوره دبستان استفاده شود.

كان��ون پ��رورش فكری ك��ودكان و نوجوان��ان قرار 
است طی پنج سال آينده 150 دستگاه كتابخانه سيار 
روس��تايی كانون برای خدمت رس��انی به منطقه های 
محروم كش��ور راه ان��دازی كند. كتابخانه های س��يار 

روستايی كانون سابقه ای 45 ساله در كشور دارند.
اي��ن گ��زارش می افزايد در اين دي��دار رئيس هيأت 

مديره و مديرعامل كانون نيز گفت: بچه ها امانت هايی 
در دس��ت ما هستند و خانواده ها ثمره عمرشان را به 
دس��ت كانون می سپارند و س��عی ما بر اين است كه 
كودكان و نوجوانان عضو از زوايای مختلف پرورش 
يابن��د، مربيان كانون هم بايد از همه نظر شايس��تگی 
مربی گری را داش��ته باشند و نگاهش��ان نگاه قرآنی، 
نبوی و نگاه به آس��مان باشد. سيدصادق رضايی در 
ادامه تأكيد كرد: رهبر معظم انقالب اسالمی به كانون 
و هدف هاي آن چش��م اميد دارند تا از طريق كانون 

ن��گاه و تفكر علوی در ك��ودكان و نوجوانان 
شكل گيرد و فرمودند محصوالت و خط سير 
كانون را با ظرافت و دقت دنبال می كنند. وی 
در ادامه به خارج ش��دن كانون از شمول اصل 
44 قانون اساس��ی توس��ط مقام معظم رهبری 
اشاره و عنوان كرد: عنايت مقام معظم رهبری 
در اين زمينه مس��ئوليت مربيان و كارشناس��ان 
كانون را در همه جهات سنگين می كند و فعاليت 
در كانون بايد در همه زمينه ها بدون خطا باش��د. 
رضايی در پايان خواستار همفكری بيشتر علما با 

دست اندكاران امور فرهنگی شد.
سيدحامد عسگری فر مدير كانون استان اصفهان 
نيز در اين ديدار ب��ه معرفی كانون و هدف ها و 
سياست های جديد كانون استان در راستای تحقق 
نظرات مقام معظم رهبری در مورد استعدادهای 
كودكان و نوجوانان پرداخت. مدير عامل كانون 
كه به همراه صفی اله رمضان خانی مش��اور خود در امور 
دولت و مجلس و مدير كانون استان البرز به اصفهان 
س��فر كرده بود همچنين سايت جديد كانون پرورش 
فك��ری كودكان و نوجوانان اس��تان اصفهان را مورد 

بهره برداری قرار داد. 
 www.kanoonisfahan.ir اين پايگاه به نش��انی
تازه تري��ن خبرها و رويدادهای كانون اين اس��تان را 

پوشش می دهد.

مدير كل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان اصفهان، 
با ضروری دانس��تن آموزش خبرن��گاران و روزنامه 
نگاران رس��انه های مختلف، گفت: بستر الزم برای 
 برگزاری دوره های آموزشی در اصفهان فراهم شده 

است.
به گزارش ايرنا، س��يد عليرضا حس��ينی در نشست 
فصلی مطبوعات اصفهان اظهار داش��ت: راه اندازی 
رشته های دانش��گاهی يا دوره های علمی كاربردی 

خبرن��گاری در اصفهان در حال پيگيری اس��ت. وی 
افزود: در زمان حاضر نيز خبرنگاران با بهره گيری از 
فرصت دوره های كوتاه مدت می توانند توان علمی 
خود را در اين زمينه افزايش دهند. حسينی برگزاری 
دوره های آموزش��ی توسط تش��كل های مطبوعاتی 
را من��وط به ثب��ت آنها در وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی، دانست. 
 وی در ادام��ه با اش��اره به اجرای قان��ون هدفمندی 

ياران��ه ها، گفت: اي��ن طرح يک اتفاق اساس��ی در 
كشور است و توسعه بخش های مختلف نظام و حل 
بسياری از مش��كالت را در پی خواهد داشت. مدير 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، به اذعان 
دو رئي��س جمه��ور قبل از دولت نه��م بر ضرورت 
اجرای طرح هدفمند س��ازی يارانه ها اش��اره كرد و 
بيان داش��ت: دوره اجرای اين طرح يک گذر زمانی 

بسيار مهم برای كشور است. 

شهرستان
امام جمعه اصفهان در دیدار از کانون پرورش فکری خواستار شد: 

فعالیت های کانون میان تمام کودک و نوجوانان استان فراگیر گردد

شهرستان نجف آباد حدود یکصد 
هزار انشعاب برق دارد 

برگزاری جلسه توجیهی 
نانوایان نایین

  منطقه صالح کوتا شهرستان کوهرنگ 
زیر پوشش خدمات مخابرات قرار گرفت 

 زاینده رود 
ش��مار مشتركين برق در شهرس��تان نجف آباد به صد هزار نزديک شد. 
روابط عمومی شركت برق شهرستان نجف آباد اعالم كرد: اين شهرستان دارای 
ش��ش پس��ت زمينی 63/2 كيلو ولت و 42 فيدر 20 كيلو ولت با پيک بار 128 

مگاوات و يكصد هزار مشترک است. 
در حال حاضر يكهزار و 25 كيلومتر ش��بكه و كابل فش��ار ضعيف، همچنين 
825 كيلومتر شبكه و كابل فشار متوسط و يكهزار و 710 دستگاه پست زمينی 
و هوايی همراه با 32 هزار و 775 دس��تگاه انواع چراغ الک پشتی و روشنايی، 
برق و روش��نايی مشتركين در شش شهر و 14 روستا به وسعت حدود 2300 
 كيلومت��ر مرب��ع و با جمعيتی بالغ بر 282 هزار نفر را در اين شهرس��تان تأمين 

می كند. 

 زاینده رود 
جلس��ه توجيه��ی بي��ش از 50 نانواي��ی شهرس��تان در محل ش��ركت 
غل��ه و خدم��ات بازرگانی نايين ب��ا حضور نماين��ده فرماندار،  رئي��س اداره 
 بازرگان��ی، دبير تعزي��رات آرد و نان شهرس��تان و جمع��ی از نانوايان برگزار

 شد. 

بخش��دار مرك��زی شهرس��تان كوهرنگ گف��ت: منطقه محروم و س��خت 
 گذر صال��ح كوتا در دهس��تان موگويی به زيرپوش��ش خدمات مخابرات 

)تلفن ثابت و همراه ( قرار گرفت. 
س��تار فرهادنيا در گفتگو با ايرنا افزود: با تمهيدات انجام ش��ده و استفاده 
از زيرس��اخت های شهرهای خونس��ار و گلپايگان اس��تان همجوار امكان 
خدمات رس��انی ارتباطی به برخی روستاهای دهستان كوهستانی و برفگير 

موگويی كوهرنگ ممكن شد. 
وی برخ��ورداری ي��ک ه��زار نفر جمعي��ت منطقه صالح كوت��ا از نعمت 
ارتباط��ات ثاب��ت و س��يار مخابراتی اب��راز رضايت ك��رد و تصريح كرد: 
اميد اس��ت ت��ا پايان س��ال جاری روس��تاهای چي��ن، تلو، ب��ره توت، و 
 ذك��ر ني��ز با يک ه��زار نفر جمعي��ت به ش��بكه ارتباطات كش��ور متصل 

شود. 
بخش��دار مركزی شهرس��تان كوهرنگ انعقاد قرارداد پرداخت يک ميليارد 
و 200 ميليون ريال بابت اجاره به ش��ركت مخابرات اس��تان همجوار برای 
اختيار گذاش��تن زيرس��اخت های مخابراتی در اين منطقه را يادآور شد و 
گفت: برقراری ارتباط تلفنی ثابت وس��يار از سيس��تم آنتن های استانهای 

همسايه امكان پذير است. 
دهس��تان موگوي��ی ب��ا 4 ه��زار نف��ر جمع��ت روس��تايی و عش��ايری 
ب��ارش  نخس��تين  ب��ا  س��ال  ه��ر  س��رد  فص��ول  از  م��اه   6 ح��دود 
قط��ع  كوهرن��گ  شهرس��تان  مرك��ز  ب��ا  آن  زمين��ی  راه ه��ای   ب��رف 

می شود.

مديرعام��ل كارخانه س��يمان ش��هركرد از صادرات 
214 ه��زار ت��ن س��يمان از اي��ن ش��هر طی س��ال 
ج��اری خب��ر داد. باقر امين��ی در گفتگو ب��ا فارس 
اظه��ار داش��ت: عمده ص��ادرات محصول س��يمان 
 اي��ن كارخانه به كش��ورهای ع��راق و كويت صادر 

می شود. 
وی افزود: س��يمان توليد ش��ده در كارخانه س��يمان 
شهركرد از كيفيت مطلوب و مناسبی برخوردار است 
و جزو مرغوب ترين نوع س��يمان توليدی در كشور 

محسوب می شود. 
امين��ی با اش��اره ب��ه ميزان تولي��دات اي��ن كارخانه 

گفت: در س��ال گذش��ته اين كارخانه موفق شد يک 
ميلي��ون و 25 هزار ت��ن انواع محص��والت خود را 
ب��ه ب��ازار عرضه كند ك��ه از اين مي��زان 214 تن در 
 قال��ب ص��ادرات و مابقی به فروش داخلی رس��يده 

است. 
مدير عام��ل كارخانه س��يمان ش��هركرد تأكيد كرد: 
اي��ن در حالی اس��ت كه ب��ا آغاز خ��ط جديد توليد 
و توس��عه و گس��ترش اين كارخانه می ت��وان انواع 
مختل��ف محص��والت را در تراز باالت��ر توليد و به 
ديگر كش��ورهای منطقه صادر كرد. وی با اش��ار به 
فرصت های شغلی ايجاد شده در اين كارخانه گفت: 

اين كارخانه توانس��ته اس��ت با فراهم ك��ردن زمينه 
اش��تغال برای 300 نف��ر به صورت مس��تقيم، زمينه 
اش��تغال 2 هزار نف��ر را نيز به صورت غير مس��تقيم 
فراه��م كند. امين��ی با بي��ان اينكه كارخانه س��يمان 
ش��هركرد توانايی رقابت با كارخانه های بزرگ توليد 
سيمان در كشور را دارد، افزود: با توجه با استاندارد 
جهان��ی حداق��ل مقاوم��ت الزم برای س��يمان 315 
كيلو بر س��انتی متر اس��ت و اين در حالی اس��ت كه 
مقاومت سيمان شهركرد 500 كيلو بر سانتی متر مربع 
 است بنابراين مصرف كننده س��يمان كمتری استفاده 

می كند. 

امسال؛

214 هزار تن سيمان از شهرکرد صادر شد

مدير عامل س��ازمان فاوا ش��هرداری اصفهان، از راه اندازی نخستين دفتر صدور 
امضای ديجيتال كشور در اين كالنشهر در ديماه جاری خبر داد. به گزارش ايرنا، 
همايون يزدان پناه اظهار داش��ت: تمامی كارهای اجرايی و كارشناس��ی از سوی 
سازمان فاوا شهرداری اصفهان برای راه اندازی دفتر صدور امضای ديجيتال انجام 
و مجوزهای الزم از وزرات بازرگانی اخذ ش��ده اس��ت. وی اظهار داشت: برای 
اين اقدام نو در س��طح كش��ور، تمامی مقدمات اجرايی به لحاظ سخت افزاری 
و نرم افزاری به اتمام رس��يده اس��ت. وی گفت: اين دفتر يک مركز ميانی صدور 
گواهی ديجيتال در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات است و برای متقاضيان از 
جمله مديران و كاركنان ش��هرداری و شهروندان امضای ديجيتالی صادر می كند. 
مديرعامل س��ازمان فاوا شهرداری اصفهان يادآور ش��د: امضای ديجيتالی الزمه 
تقويت ساختارهای امنيتی در سيس��تم های رايانه ای و بهره  گيری از اتوماسيون 
اداری امن و از ضروريات   تجارت الكترونيكی است. يزدان پناه با بيان اينكه اين 
نوع امضا برای نامه هايی كه بار مالی و حقوقی دارد بر اساس مصوبه مجلس دارای 
اعتبار حقوقی است، افزود: به همين دليل اطالع  رسانی در اين باره از اهميت به 
س��زايی برخوردار است. وی با اش��اره به اجرای طرح سيستم گردش مكاتبات 
الكترونيک در مجموعه ش��هرداری اصفهان گفت: اين طرح در دو بخش  حذف 

گردش كاغذی نامه و پرونده های امالک در حال اجراست.

معاون سياسی امنيتی اس��تاندار اصفهان گفت: سابقه درخشان و پيشينه پربار 
يک منطقه و شهرس��تان مصونيتی برای عدم دسترس��ی دش��من به آن ايجاد 

نمی كند. 
به گزارش فارس، محمدمهدی اس��ماعيلی در مراس��م افتت��اح اداره تبليغات 
اس��المی شهرستان خوانسار اظهار داشت: سابقه درخشان و پيشينه پربار يک 
منطقه و شهرستان مصونيتی برای عدم دسترسی دشمن به آن ايجاد نمی كند. 
وی افزود: امروز در گس��تره ای وس��يع و جنگی تمام عيار با دشمن در ميدان 
نبرد هستيم و دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله ترويج تفكرات 
مادی گرايانه و از بين بردن اس��اس و بنياد خانواده، هر روز بر گس��تره اين 

ميدان می افزايد. 
مع��اون سياس��ی امنيت��ی اس��تاندار اصفهان خاطرنش��ان ك��رد: محصوالت 
فرهنگی، در اصل مخرب دش��من در خوابگاه های دانش��جويی، دانش��گاه ها 
و دبيرس��تان ها به صورت عادی در حال توزيع و ترويج اس��ت. اس��ماعيلی 
تصري��ح كرد: امروز كانال های ماهواره ای و س��ايت های مخ��رب اينترنتی با 
س��رعت فجيع و باور نكردنی در حال افزايش اس��ت و بايد هوشيار بود كه 
 توجه به س��ابقه درخش��ان موجب غفلت از حال و شكست در ميدان جنگ 

نشود. 

مدیر کل ارشاد اسالمی اصفهان:

بستر آموزش خبرنگاران استان فراهم است 

با هدف افزایش دانش رسانه ای دانش آموزان؛
برگزار ي نخستین جشنواره رادیو 

دانش آموزی در اصفهان 
برای نخستين بار در كشور و با هدف افزايش دانش رسانه ای دانش آموزان، 
جشنواره راديو دانش آموزی برای بررسی ميزان و نحوه اثرگذاری يک پيام 
در مدارس اس��تان اصفهان برگزار می ش��ود. به گزارش فارس، جشنواره 
راديوي��ی دانش آم��وزی برای نخس��تين بار در كش��ور در اصفهان برگزار 

می شود. 
اين جش��نواره با هدف افزايش دانش رس��انه ای و آش��نايی دانش آموزان 
ب��ا نحوه س��اخت، انتقال، مي��زان و نحوه اثرگذاری يک پي��ام در مدارس 
اس��تان اصفهان برگزار خواهد شد. اين جشنواره ويژه دانش آموزان مقطع 
دبيرس��تان اجرا می ش��ود و غدير، روز معل��م، روز دانش آموز، دهه فجر، 
آزادی خرمش��هر و طنز دانش آموزی موضوع هايی اس��ت كه دانش آموزان 
می توانن��د متون خود را در يک برنامه راديوي��ی 10 دقيقه ای با قالب های 

گزارش، گفتگو، مصاحبه، نمايش راديويی و موسيقی ارائه دهند. 
پخ��ش آثار برگزي��ده از راديو اصفهان، پخش آثار در مراس��م صبحگاهی 
و زن��گ تفريح مدارس ش��هر اصفه��ان و عضويت در باش��گاه راديويی 
ج��وان فرهنگس��رای رس��انه از ويژگی ه��ای نخس��تين جش��نواره راديو 
دانش آموزی اس��ت. م��دت زمان آثار تولي��دی نبايد بيش��تر از 10 دقيقه 
باش��د، عالقه مندان می توانند آثار راديويی خود را از طريق لوح فشرده به 
دبيرخانه جشنواره واقع در خيابان 22 بهمن، خيابان عالمه امينی، مجموعه 
 فرهنگی باغ غدير، س��اختمان مركزی الغدير، فرهنگس��رای رسانه ارسال 

كنند.

معاون فرماندار گلپایگان:
حقوق شهروندی امنیت روانی جامعه 

را افزایش می دهد 
  معاون فرماندار گلپايگان گفت: آش��نايی با حقوق ش��هروندی امنيت روانی 
جامعه را افزايش می دهد. به گزارش فارس، نخستين جلسه صيانت از حقوق 
ش��هروندی و حريم امنيت عمومی در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور 
مس��ئوالن شهرستانی برگزار شد. امير هادی معاون فرماندار گلپايگان در اين 
جلس��ه اظهار داش��ت: اين كميته برای پاسداشت حقوق شهروندی و تسهيل 
ارائ��ه خدمات در دس��تگاه های اجرايی و ارتقای فرهنگ اجتماعی تش��كيل 

شده است. 
معاون فرماندار گلپايگان خاطرنش��ان كرد: هماهنگی و برنامه ريزی تبليغات 
مناسب فرهنگی و اجتماعی در دفاع از حقوق شهروندی و امنيت عمومی و 
تقويت بهداش��ت و امنيت روانی جامعه و نشاط اجتماعی مردم تأثير بسزايی 

دارد. 
وی افزود: نخس��تين گام برای تحقق حقوق شهروندی آگاهی ارباب رجوع 
از حقوق خود و آش��نايی و ش��ناخت حقوق دس��تگاه مراجعه شونده است. 
هادی تأكيد كرد: در تفكر اس��المی آگاه كردن مردم به عنوان مهم ترين ركن 
در حوزه اجتماعی اس��ت كه اگر مراجعان حقوق خود را بشناس��ند آسان تر 
ب��ا كارگزاران همكاری می كنند. وی در ادامه اختيارات و وظايف اين س��تاد 
را بيان كرد و افزود: در اين س��تاد سياس��ت ها، راهبرده��ا و اقدام های انجام 
ش��ده در ح��وزه امنيت عموم��ی و حقوق ش��هروندی و ارائه پيش��نهادهای 
 اصالح��ی در ص��ورت برخورد با مش��كل به مراجع ذی ص��الح ارجاع داده 

می شود. 

دفتر صدور امضای دیجيتال در اصفهان
 راه اندازی می شود 

سابقه درخشان مصونيتی برای دسترسی 
دشمن ایجاد نمی کند
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گزارش

احضار
9/167 چون خانم فروزان صالحي نيكو فرزند سلطان مراد شكايتي عليه آقاي سعيد جليلي مبني 
بر ترک انفاق- تهديد با چاقو- مزاحمت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890997 ک 117 
اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه 89/12/18 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يک 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي 
آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11770                                      مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
9/211 چون آقاي محمدكاظم صميمي فرزند محمدعلي شكايتي عليه آقاي مهدي فخاري فرزند 
يداله مبني بر تحصيل مال مس��روقه مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890931 ک 104 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 89/12/17 ساعت 8/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت 
رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12058                                             دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
9/251 چ��ون خانم زهره لطفي قرقري فرزند هيبت اله ش��كايتي علي��ه آقاي عقيل لطفي فرزند 
نعمت اله مبني بر ترک انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891047 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز چهارشنبه 89/12/18 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه 
های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12388                                      مدير دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
10/231 كالسه پرونده: 891012 ح 19، وقت رسيدگي: 89/12/18 ساعت 10/30، خواهان: فريد 
افتخاريان فرزند ش��اكر،  خوانده: طاهره صدري ارحامي، خواسته: تمكين عام و خاص،  خواهان 
دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 19 دادگاه حقوقي ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يک نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 

وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به همرساند.
م الف/ 13591                                             دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تأسیس
10/249 شماره: 13734 آگهي تأسيس شركت: پارس فن آوران مه آباديان )با مسئوليت محدود( 
خالصه تقاضانامه و اساسنامه و شركتنامه شركت پارس فن آوران مه آباديان با مسئوليت محدود 
كه در تاريخ 89/10/1 تحت ش��ماره 776 با شناس��ه مل��ي 10980042512 در اين اداره به ثبت 
رسيده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي كشور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان به شرح 
ذيل آگهي مي ش��ود. 1- نام و نوع ش��ركت:  پارس فن آوران مه آباديان )با مس��ئوليت محدود(. 
2- موضوع شركت: انجام كليه فعاليتهاي بازرگاني از قبيل خريد و فروش، توليد و توزيع كاالهاي 
مجاز بازرگاني اخذ وام و تسهيالت از بانک هاي دولتي و خصوصي، صرفاً جهت تحقق اهداف 
شركت، انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت هاي دولتي و 
خصوصي، انجام امور خدماتي از قبيل طراحي و نصب صندوق ها و هر گونه امور مربوط ساخت 
و ساز ساختمان هاي دولتي و خصوصي امور مربوط به ساختمان اعم از تيرچه و بلوک و شناژ و 
غيره. 3- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 4- آدرس محل شركت: اردستان،  مهاباد، 
بلوار ايثارگران، خ 45 متري، مغازه خورش��يدي، كدپس��تي 19671-84431، 5- مدير و صاحبان 
شركت: آقاي حسن خورشيدي به سمت رئيس هيئت مديره و خانم خديجه زينلي مهابادي نايب 
رئيس و آقاي محمد خورش��يدي به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره براي مدت نامحدود 
انتخاب و همچنين كليه اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور شركت از قبيل چک و سفته و بروات 

قراردادها و عقود اس��المي با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر ش��ركت معتبر 
مي باشد. 6- سرمايه شركت: يک ميليون ريال تمام است كه از طرف شركاء پرداخت و در اختيار 

و تحويل مديرعامل گرديد.                 
م الف/ 314                                              فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگي
10/250 در خصوص پرونده كالسه 89-883 خواهان وحيد قره خاني دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفيت مهدي گلستان تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ  89/11/19 
س��اعت 17/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 

نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13885                                           شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/251 در خصوص پرونده كالسه 89-882 خواهان وحيد قره خاني دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفيت مهدي گلستان تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 89/11/19 
ساعت 18 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را 
 اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصميم مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 13886                                           شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/252 در خصوص پرونده كالسه 786/89 ش/ 17 ح خواهان وحيد قره خاني دادخواستي مبني 
بر مطالبه به طرفيت حميد رئيسي پور تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 89/11/17 
ساعت 4:30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه مراجعه و نس��خه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ شده تلقي و 

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13887                                           شعبه 17 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/253 در خصوص پرونده كالسه 89-881 خواهان وحيد قره خاني دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفيت هوش��نگ ميرمحمدي تقديم نموده است. وقت رس��يدگي براي روز سه شنبه مورخ 
89/11/19 س��اعت 17 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان 
محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 13888                                           شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
10/254 ش��ماره: 89-883 ش 7 بموجب رأي شماره 1203 تاريخ 89/7/28 حوزه هفتم شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است. محكوم عليه آقاي حجت نصر فرزند صفر 
مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ چهل و هفت ميليون و پانصد و هفتاد هزار ريال 
بابت اصل خواسته و حق الوكاله وكيل و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسي و هم چنين خسارت 
تأخير و تأديه از تاريخ 89/6/14 )تاريخ ارائه دادخواست( تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمي از س��وي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باش��د در حق محكوم له س��لمان 
باباشاهي با وكالت هادي احمدي نشاني محل اقامت: اصفهان- خ آتشگاه- حد فاصل مظاهري و 
وحدت، جنب دفتر 46 ازدواج- طبقه اول واحد بهشت آرا. 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 اين صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي 

احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 13884                                         شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/255 كالس��ه پرونده: 1226/89، شماره دادنامه: 1680-89/9/3، مرجع: شعبه 14 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: عادل دروگر نشاني: اصفهان- خ كاوه- ابتداي خيابان گلستان مجتمع 
نور طبقه 3 واحد 10، وكيل: عليرضا دروگر فرزند عادل، نش��اني: اصفهان- آدرس باال، خوانده: 
مصطفي رحمتي انداني فرزند تقي، نشاني: اصفهان، خ مدرس، كوچه خورشيد، پالک 3، خواسته: 
تقاضاي مطالبه وجه به مبلغ سي ميليون ريال بابت يک فقره دستور پرداخت عهده مؤسسه مالي 
و اعتباري مهر، گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي اعضاي محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��يدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي 

مي نمايد:
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواست آقاي عادل دروگر بوكالت آقاي عليرضا دروگر به طرفيت آقاي مصطفي 
رحمتي انداني بخواسته مطالبه مبلغ سي ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 873350 مورخ 
1389/3/27 عهده بانک شعبه رهنان مؤسسه مالي و اعتباري مهر به انضمام خسارات دادرسي و 
تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اينكه خوانده با 
ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي 
خواهان ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و مس��تندات ابرازي نيز حكايت از اش��تغال ذمه خوانده به 
خواهان را حكايت مي كند. علي هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئين دادرسي مدني و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 34/000 ريال به عنوان 
خسارت دادرسي و پرداخت حق الوكاله وكيل خسارات تأخير و تأديه از تاريخ 89/3/27 لغايت 
زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. 
رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه خواهد بود. س��پس 

قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 13806                                          شعبه 14 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/256 كالس��ه پرونده: 1227/89، ش��ماره دادنامه: 1227-89/9/30، مرجع رسيدگي: شعبه 14 
ش��وراي حل اختالف اصفهان خواهان: عادل دروگر نش��اني: اصفهان- خ كاوه- ابتداي خيابان 
گلستان مجتمع نور طبقه 3 واحد 10، وكيل: عليرضا دروگر فرزند عادل، نشاني: اصفهان- آدرس 
باال، خوانده: مصطفي رحمتي انداني فرزند تقي، نشاني: اصفهان، خ مدرس، كوچه خورشيد، پ 
3، خواس��ته: تقاضاي مطالبه مبلغ س��ي ميليون ريال بابت يک فقره چک، گردشكار: با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت 

از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد:
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواست آقاي عادل دروگر بوكالت آقاي عليرضا دروگر به طرفيت آقاي مصطفي 
رحمتي انداني بخواسته مطالبه مبلغ سي ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 873349 مورخ 
1389/3/25 عهده بانک شعبه رهنان مؤسسه مالي و اعتباري مهر به انضمام خسارات دادرسي و 
تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اينكه خوانده با 
ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي 
خواهان ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و مس��تندات ابرازي نيز حكايت از اش��تغال ذمه خوانده به 
خواهان را حكايت مي كند. علي هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئين دادرسي مدني و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 34/000 ريال به عنوان 
خسارت دادرسي و حق الوكاله وكيل به پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ 89/3/25 لغايت 
زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. 
رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه خواهد بود. س��پس 

قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي و حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 13805                                          شعبه 14 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
10/257 شماره پرونده: 833/89 خواهان: مهدي تركي نام پدر: رزاق، شغل: آزاد، نشاني: اصفهان- 
خ حكي��م نظامي اصفهان پارت، خوان��ده: الهه اميني علويجه، نام پدر: عليرا نش��اني: اصفهان- 
بيمارستان خورش��يد، وكيل يا نماينده قانوني: اصيل، تعيين خواسته و بهاي آن: تقاضاي صدور 
حكم محكوميت خوانده به پرداخت 12/000/000 ريال معادل يک ميليون و دويست هزار تومان 
به استناد يک فقره چک به شماره 121154/93938988-89/7/27، دالئل و منضمات دادخواست: 

فتوكپي از مصدق چک- فتوكپي از گواهي عدم پرداخت و تأخير تأديه تا زمان صدور حكم.
م الف/ 13903                                                    شعبه 26 شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
10/258 نظر به اينكه خانم سالومه كيان فرزند مهديقلي بااستناد دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
وامضاء شهود رسماًگواهي شده وبموجب وكالتنامه ک – 12567– 80/11/30 دفترحفاظت منافع 
جمهوري اس��المي ايران – واشنگتن به وكالت خانم ش��هال صدري شيراني وباتفويض وكالت 
224535–87/4/6 دفتر 309 تهران بوكالت عليرضا ربيعي فرزندموس��ي مدعي مفقود شدن سند 
مالكيت ششدانگ 171/3 واقع دربخش يک ثبتي شهرضا گرديده كه سندمالكيت ششدانگ ذيل 
ثبت 11531 صفحه 340 دفتر 116 بنام خانم ش��هالصدري صادرگرديده س��پس بموجب سند 
9671–53/2/16 دفتردوشهرضا به آقاي مهديقلي كيان اقاله گرديده است ونامبرده بموجب سند 
رسمي 142212– 54/10/15 دفتردوشهرضا به خانم سالومه كيان انتقال نموده اينک وكيل نامبرده 
درخواست سندمالكيت المثني نموده كه بموجب دستوررياست متبوعه ذيل گزارش وارده 19263 
– 89/9/22 ودراجراي ماده 120آئين نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي ش��ود كه نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد. در صورت ارائه س��ند مالكيت يا 
سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويک نسخه آن به 

متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
م الف/570                                            مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 
فقدان سند مالکیت

10/259 نظر به اينكه خانم سالومه كيان فرزند مهديقلي بااستناد دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
وامضاء ش��هود رسماًگواهي ش��ده وبموجب وكالتنامه ک – 12567 – 80/11/30 دفترحفاظت 
منافع جمهوري اس��المي ايران – واش��نگتن به وكالت خانم ش��هال صدري شيراني وباتفويض 
وكالت 224535–87/4/6 دفتر 309 تهران بوكالت عليرضا ربيعي فرزندموسي مدعي مفقود شدن 
سند مالكيت شش��دانگ پالک 2/3779 واقع دربخش يک ثبتي شهرضا گرديده كه سندمالكيت 
شش��دانگ ذيل ثبت 11473 صفحه 358 دفتر 125 بنام نامبرده ثبت و صادرگرديده اينک وكيل 
نامبرده بموجب وكالتنامه هاي مذكوردرخواس��ت س��ندمالكيت المثني نموده است كه بموجب 
دستوررياست متبوعه ذيل گزارش وارده 19263– 89/9/22 ودراجراي ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي شود كه نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق 
به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود 
 آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي شود. 
م الف/ 569                                            مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 
فقدان سند مالکیت

10/260 نظر به اينكه خانم سالومه كيان فرزند مهديقلي بااستناد دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
وامضاء شهود رسماًگواهي شده وبموجب وكالتنامه ک – 12567– 80/11/30 دفترحفاظت منافع 
جمهوري اس��المي ايران – واشنگتن به وكالت خانم ش��هال صدري شيراني وباتفويض وكالت 
224535– 87/4/6 دفت��ر 309 تهران بوكالت عليرضا ربيعي فرزندموس��ي مدعي مفقود ش��دن 
سند مالكيت شش��دانگ پالک 2/3778 واقع دربخش يک ثبتي شهرضا گرديده كه سندمالكيت 
شش��دانگ ذيل ثبت 11474 صفحه 361 دفتر 125 بنام نامبرده ثبت و صادرگرديده اينک وكيل 
نامبرده بموجب وكالتنامه هاي مذكوردرخواس��ت س��ندمالكيت المثني نموده است كه بموجب 
دستوررياست متبوعه ذيل گزارش وارده 19263–89/9/22 و در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي شود كه نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق 
به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تس��ليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود 
 آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده

 مسترد مي شود. 
م الف/ 568                                            مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 زاینده رود
به گفته مهدي اس��حاقي خورشيد گرفتگي 
بع��دي آبان ماه س��ال 92 در اقيانوس اطلس رخ 
مي دهد و تا سواحل آفريقاي جنوبي قابل رؤيت 
اس��ت. اصفهاني ها روز 14 دي ماه با چش��م هاي 
مس��لح و تلسكوپ هاي مجهز به فيلتر موجود در 
مركز نجوم اديب آخرين كسوف دهه 80 را رصد 

كردند.
 پدي��ده خورش��يد گرفتگ��ي پدي��ده اي زيب��ا و 
شگفت انگيز است. حدود 30 روز طول مي كشد 
تا ماه يكبار زمين را دور بزند. دو يا سه بار در هر 
س��ال، ماه در مسير خود به طور مستقيم از فاصله 
ميان زمين و خورش��يد مي گ��ذرد. در اين هنگام 
خورش��يد گرفتگي رخ مي دهد. قرص تاريک ماه 
براي مدت كوتاهي همه خورشيد يا بخشي از آن 

را مي پوشاند.
خورش��يد گرفتگي يا كس��وف به س��ه شكل رخ 
مي دهد: كس��وف كامل، كسوف جزئي و كسوف 

حلقوي.
بهتر ديديم توضيحات مربوط به انواع كسوف را 
از زبان يک متخصص بش��نويم بنابراين به سراغ 

مدير مركز نجوم اديب رفتيم.
مهدي اس��حاقي درباره كس��وف كامل گفت: در 
اين نوع كس��وف ماه در نزديک ترين فاصله خود 
به زمي��ن و زمي��ن در دورترين فاصل��ه خود از 
خورش��يد قرار دارد. در اين نوع كسوف سايه ماه 
فقط چند كيلومتر از سطح زمين را در بر مي گيرد 
و به موازات حركت ماه در مدار خود يک مس��ير 
طوالن��ي منحني ش��كل در روي زمين مي پيمايد. 
وي اف��زود: هنگامي كه قرص خورش��يد به طور 
كامل پوشانده مي شود هاله سفيد رنگ درخشاني 
كه همان تاج اس��ت و مركب از گاز هاي رقيق و 

داغ مي باشد نمايان مي شود.
مدير مركز نجوم اديب درباره كس��وف جزئي نيز 
تصريح كرد: در اين نوع كسوف ساعاتي پيش از 
آغاز گرفتگي كامل، ماه شروع به پوشاندن بخشي 

از خورش��يد مي كند. در اين مرحله گرفتگي فقط 
حالت جزئي دارد.

مهدي اسحاقي خاطرنشان كرد: در نواحي وسيعي 
در هر دو س��وي مس��ير گرفتگي، تنه��ا گرفتگي 

جزئي قابل رؤيت است.
وي درب��اره كس��وف حلقوي نيز اف��زود: در اين 
حالت م��اه در دورترين فاصله خ��ود از زمين و 
زمين در نزديک ترين فاصله خود از خورشيد قرار 
دارد. در اين حالت اندازه ظاهري ماه كوچک تر از 

اندازه ظاهري خورشيد مي شود.
مدير مركز نجوم اديب خاطرنشان كرد: در گرفت 
حلقوي آس��مان همچنان روش��ن اس��ت و تاج 
خورشيدي نيز ديده نمي شود. به اين دليل ارزش 
علمي گرفت حلقوي كم اس��ت. مهدي اسحاقي 
گفت: در اين حالت ماه نمي تواند قرص خورشيد 
را به طور كامل بپوشاند بنابراين حلقه درخشاني 
از نور خورشيد دور تا دور ماه را فرا مي گيرد. وي 
ضمن اش��اره به اينكه در كسوف قطر ماه 1/400 
قطر خورش��يد اس��ت. درباره زمان وقوع كسوف 
تصريح كرد: اين پديده در آخرين روز ماه قمري 
اتفاق مي افتد چرا ك��ه به اصطالح عادي ماه بايد 
نو شود. برعكس ماه گرفتگي موقعي رخ مي دهد 

كه نيمه ماه قمري باشد.
مدي��ر مركز نجوم اديب خاطرنش��ان كرد: ابتداي 
م��اه قمري، ماه بين زمين و خورش��يد قرار دارد. 
در پاس��خ به اين س��ئوال كه چرا هر ماه خورشيد 
گرفتگ��ي يا م��اه گرفتگ��ي نداريم باي��د بگوييم 
صفح��ه اي كه م��اه ب��ه دور زمي��ن مي چرخد و 
صفحه اي كه خورش��يد ب��ه دور زمين مي چرخد 
يكي نيس��ت چرا كه صفحه اولي كمي زاويه دار 
اس��ت و اين دو صفحه 5 درج��ه با هم اختالف 

دارند.
مهدي اس��حاقي افزود: در نهايت در هر س��ال 6 
تا 7 كسوف در سراس��ر كره زمين اتفاق مي افتد. 
هنگامي كه يک خورشيد گرفتگي در نقطه اي رخ 
مي دهد مدت زماني طول مي كش��د كه اين واقعه 

در همان نقطه و همان ساعت به وقوع بپيوندد كه 
اين مدت را س��اروس گويند. خورشيد گرفتگي 
ك��ه 14 دي ماه ما ش��اهد آن بوديم و بيش��ترين 
درصد رؤيت اين پديده در ش��مال سوئد بود 18 
س��ال ديگر همين پديده در هم��ان زمان و همان 

مكان رخ مي دهد.
وي درباره خورش��يد گرفتگي 14 دي ماه گفت: 
اين پديده،  خورش��يد گرفتگ��ي جزئي بود كه در 
هيچ جاي كره زمين به طور كامل مشاهده نشده و 
ماكزيمم مقدار گرفتگي در شمال سوئد حدود 78 
درصد ب��ود. مدير مركز نجوم اديب تصريح كرد: 
بهترين نقطه ايران براي رصد اين گرفتگي شمال 
غربي كش��ور يعني آذربايجان غربي با حدود 60 
درص��د گرفتگي بود و در اصفهان اين خورش��يد 

گرفتگي حدود 35 درصد بود.
مهدي اس��حاقي با بيان اينكه اي��ن پديده آخرين 
كسوف دهه 80 بود خاطرنشان كرد: اين كسوف 
جزئي در س��اعت 11 و 23 دقيقه آغاز ش��د و تا 

س��اعت 14 ادامه داش��ت كه البته مدت زمان بين 
س��اعت 12 و 30 دقيقه  ال��ي 12 و 50 دقيقه اوج 

گرفتگي در اصفهان قابل رؤيت بود. 
وي افزود: خورش��يد گرفتگي بعدي در 12 آبان 
ماه س��ال 1392 يا به عبارتي 3 نوامبر سال 2013 
در اقيان��وس اطل��س رخ مي دهد كه تا س��واحل 
آفريق��اي جنوبي قاب��ل رؤيت اس��ت البته مردم 
جنوب عربستان هم مي توانند اين پديده را رصد 
كنند. همچنين 34 س��ال آينده در ايران خورشيد 
گرفتگي كامل رخ خواهد داد كه در شيراز به طور 

كامل قابل رؤيت است.
شايان ذكر اس��ت: برگزاري سمينار و جلسه هاي 
تخصص��ي درب��اره خورش��يد گرفتگ��ي، پخش 
زنده خورش��يد گرفتگي از تلويزيون هاي شهري 
اصفه��ان و رصد عموم��ي اين پديده به وس��يله 
تلسكوپ از جمله برنامه هايي بود كه مركز نجوم 
اديب براي عالق��ه مندان به رصد اين پديده مهم 

فراهم كرده بود.

مدیر مرکز نجوم ادیب:

کسوف بعدي آبان ماه سال 92 رخ مي دهد

بهترین نقطه ایران 
براي رصد این 
گرفتگي شمال 
غربي کشور یعني 
آذربایجان غربي با 
حدود 60 درصد 
گرفتگي بود و 
در اصفهان این 
خورشید گرفتگي 
حدود 35 درصد 
بود
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يك��ی از قديمی تري��ن و معظم تري��ن مقاب��ر اصفهان ك��ه از حدود قرن 
س��وم ت��ا اوايل ق��رن )14 ه.ق( مورد توجه عام و خ��اص بوده و به آن 
مقبره »مردبان« می گفته اند قبرس��تان آب بخش��ان است. وجه تسميه اين 
گورس��تان به اين دليل اس��ت: »نهر بابا حس��ن« كه در گذش��ته يكي از 
ش��عبه های »مادی فدين« بوده، از محله بيدآباد به سمت چهارسوی علی 
قلی آقا در محدوده اين قبرس��تان به دو بخش تقس��يم می شده است، از 
اين رو به اين مكان »آب بخش��ان« يا »آب بخشگان« يعنی محل تقسيم 

آب می گفتند. 
در گورس��تان آب بخش��ان مقبره بزرگاني همچون »حاف��ظ ابو نعيم« تا 
زمان معاصر با عالمه مجلس��ی  تا ق��رن )11 ه.ق( در مجاورت خانقاه، 
باغ و مقبره ش��يخ ابومسعود رازی برقرار بوده كه بنا به دستور»ميرلوحی 
موس��وی س��بزواری« بقعه و بارگاهش تخريب گرديد. در عين حال تا 
س��ال )1336 ه.ق( اثری از قبر او ديده می شد ولي در آن تاريخ قبرستان 
تسطيح شد و مقبره ابونعيم نيز به طور كامل از ميان رفت تا در محدوده 
اين قبرس��تان اماكني چون ميدان شهدا، اداره بهداشت، دبستان تبريزی، 
هنرس��تان دختران��ه و مغازه و گاراژ جهت كس��ب و كار مردم س��اخته 

شود. 
البته در گذش��ته در اين قبرس��تان مش��اهير و علمای بزرگ ديگري نيز 
همچون »ش��يخ ابو اس��حاق ثقفی كوفی« كه قبرش در ميدان ش��هداي 
فعلی ق��رار گرفته و »امير محمود ابن امي��ر يمين الدوله« معروف به ابن 
يمين فريوَمدی از ش��عرای بزرگ قرن هشتم متوفی به سال )769 ه.ق(، 
ميرزا محمد ابراهيم جوهری فرزند محمد باقر هروی ش��اعر و اديب و 
نويس��نده متوفی به س��ال )1352 ه.ق(، »ميرزا محمد ابراهيم قاضی بن 

محمد خوزانی« حكيم و عالم فقيه اصولی و قاضی عسكر زمان نادرشاه، 
»شيخ احمد ابن ابوتراب بن محمد حسين قاضی بن شيخ عبداله گيالنی«، 
»مال ادهم ابن آقا رضی قزوينی«، »مال محمد حس��ن طاليی« از علما و 
دانشمندان علوم غريبه متوفی )1126 ه.ق(، »مال حسين تفليسی متوفی« 
)1192 ه.ق( ك��ه پس از خرابی قبرس��تان اس��تخوان های او را در تكيه 
روضاتی تخت فوالد دفن كردند، »مير محمد حس��ين طباطبايی« فرزند 
مير محمد رفيع از نوادگان ميرزا رفيعا نائينی متوفی )1175 ه.ق(، »ميرزا 
محمد رضا معروف به فقيه متوفی « ) 1167 ه.ق(، »شيخ زين الدين بن 
عين علی خوانساری« عالم فاضل مؤلف چند كتاب، امام جمعه اصفهان 
متوفی )1167 ه.ق(، »ميرزا محمد سعيد ابن محمد طاهر حسينی خليفه 
س��لطانی« متوف��ی )1116ه.ق(، »ميرزا محمد طاهر حس��ينی پدر ميرزا 
محمد سعيد«، »شيخ عبداله گيالنی« متوفی ) 1104 ه.ق(، »ميرزا عبداله« 
فرزن��د »مي��رزا محمد هادی« از نوادگان ش��اه عباس دوم ش��اعر اديب 
فاضل متخلص به محزون متوفی ) 1171ه.ق(، »مير عبدالواس��ع ابن مير 
محمد مهدی حس��ينی خاتون آبادی« متوفی )1151ه.ق(، »ميرزا محمد 
علی تبريزی« عالم فاضل ش��اعر ادي��ب متخلص به صباح، مؤلف كتاب 
تذكره الش��عراء متوفی )1169ه.ق(، »مال محمد خراسانی هندی« متوفی 
)1110ه.ق(، »مي��رزا محمد بن جهانبخ��ش مازندرانی« عالم و حكيم و 
فيلس��وف دوره صفوی متوفی )1120ه.ق(، »مير س��يد محمد بن ميرزا 
محمد طاهر حس��ينی بروجردی« متوفی )1194ه.ق(، »مير محمد مهدی 
مشهدی« از علما و سادات حسينی خراسان در زمان شاه سلطان حسين، 
»حاج محمد هادی هرندی« از مشاهير و علما و زهاد، »آقا محمد مهدی 
ارباب« فرزند آقا محمد رضا بن محمد كاظم محقق مورخ اديب و آگاه 
به علوم مختلف متوفی 1314، پدر دانش��مند ش��اعر و نويس��نده بزرگ 

مي��رزا محمد حس��ين ذكاء الملک فروغی مدف��ون بوده اند ولی در حال 
حاضر از آثار اين قبرس��تان فقط قبر ميرزا ابراهيم جوهری و بقعه »شيخ 
ابو مسعود احمد بن فرات رازی« كه يكی از دانشمندان و محدثان بزرگ 
ق��رن )3 ه.ق( بوده ك��ه داراي قديمی ترين قبر تاريخ دار به تاريخ )258 

ه.ق( نيز می باشد. 
پس از فوت و مدفون ش��دن »ش��يخ ابومس��عود« در اين م��كان، اهالی 
اصفهان و مردم ديگر منطقه ها دس��ته دس��ته با هدايا و نذورات بس��يار 
ب��ه زي��ارت وی می ش��تافتند به ط��وری كه هي��چ م��زاری در اصفهان 
اهميت و تش��ريفات مزار شيخ ابومس��عود را نداشت. پس از آن حافظ 
ابونعي��م ني��ز كه يكي از بزرگان و محدثان به ش��مار م��ي آمد در جوار 
ش��يخ ابومس��عود به خاک س��پرده ش��د تا كم كم اين م��كان تبديل به 
گورستانی بزرگ و عمومی گردد و محله بزرگ پيرامون آن شكل گيرد. 
مح��دوده اين محله از ش��مال به محله مورنان، از مش��رق ب��ه قبله دعا 
 و پاچن��ار، از مغرب ب��ه دروازه نو و از جنوب به محل��ه بيدآباد منتهی 
می گردي��د. در عين حال در كن��ار اين مقبره اماكن��ی نظيرخانقاه، بازار، 
چهارسو، حمام و باغ برای زائرينی كه در اين مكان اقامت مي نمودند بنا 
گرديد. متأس��فانه امروزه بيشتر ابنيه اين مجموعه از ميان رفته و تنها سر 
در اصلی خانقاه كه قس��متی از مجموعه مفصل س��اختمانی آن به شمار 

مي آيد بر جای مانده است. 
در اي��ن س��ر در كتيبه زيبايی از نيمه دوم ق��رن نهم هجری به خط ثلث 
شهاب الكاتب اليزوی به نام بانی بنا محمدبن جالل الدين عربشاه و حاكم 
وقت سلطان يعقوب آق قويونلو فرزند حسن بيک تركمان بر جای مانده 
 ك��ه لزوم حفظ و نگهداري بهتر از آن ضروري به نظر مي رس��د. بقعه و 

سر در مذكور به شماره 219 به ثبت آثار تاريخی رسيده است. 

میراث فرهنگی

روستای جاجا 

»گبه«، زيرانداز هنری اس��ت، صداي چنگک به آرامی ولی 
ماهرانه برخامه گبه فرود می آيد. زن گبه باف روس��تايی، 
رج به رج تار و پود رنگ آميزی ش��ده زيرانداز چشم نواز 
را با ش��ور و ش��وق به هم می تند كه با هر گره اس��تادانه، 
گبه قد می كش��د. گبه نوعی فرش از جنس قالی است، اما 
رنگ يک دست و ميزان ضخامت و نقوش گاه برجسته آن، 
دل ربايی اين دس��ت آفريده هنری عشاير ايالتی را از قالی 

مجزا می سازد.
گبه نقش و طرح شيدايی ولی استثنايی دارد. گاه زنان ايالتی 
 جن��وب با بافت گبه رنگين كمان��ی از هنر بديع را عرضه
 می كنند كه در ديدگان ش��يفته هنردوستان موج تحسين 
به همراه دارد. گبه، ش��اهكار دست آفريده روستايی است 
كه پيچاپيچ انگشتان ظريف و تحسين برانگيز زنان با نبوغ 
ايالتی، گاه پرواز مرغان را چنان با مهارت برقلب گبه نقش 

می زنند كه از هر تابلوی ظريف نقاشی تماشايی تر است.
دست آفریده های افسون کننده 

گبه دس��ت آفري��ده ای از جن��س زيراندازه��ای مقاوم و 
اس��تواری اس��ت كه در قطع معمول قاليچه توس��ط زنان 
هنرآفرين عشايری و ايالت لر و قشقايی با تبحر و نوآوری 
چش��م افسا بافته می شود. گبه های بافته شده توسط زنان 
ايالت قش��قايی و لر نرم و ضخيم تر از فرش اس��ت، اما 
دس��ت آفريده های زنان گبه باف عشايری دارای پرزهای 
بلند و نقشه های بديع و حيران كننده است كه رنگ آميزی 
آنها دلنش��ين و گاه بهت آورست. زنان عشايری و ايالتی 
لر و قش��قايی كه سراس��ر عمر و حيات آنان در پهنه های 
چشم نواز كوهستانی، در بطن مرغزاران باشكوه جويباران 
 و س��بزه زاران طبيع��ت دلگش��ا و جان پرور م��ی گذرد، 
بهره گيری از مناظر افس��ون كننده طبيع��ت و رنگ های 
باش��كوه و دلفري��ب كوهپايه های حي��ات بخش در متن 
زيرانداز گبه ش��وقی وافر در دوس��تداران صنايع دس��تی 
روس��تايی و سنتی به جا می گذارد. زنان خبره و كاركشته 
ايلی و عشايری كه س��اليان متمادی است گبه می بافند و 
دس��ت آفريده های جذاب آنان اكنون در مغازه های فرش 
فروشی سراسر شهرهای اروپايی عرضه می شود، در پديد 
آوردن ابتكاری و خوش نقش گبه از تعداد پود فزون تری 
بهره می گيرند. چنين گبه های دارای شور و حال طبيعت 
افسون كننده مناظر كوهپايه ای زاگرس اين شيوه را با اين 
هدف در دستور كار بافت گبه رعايت می كنند كه در نرمی 
و لطافت گبه تأثير آهن ربايی دارد، ولی تعداد پود برخی گبه 
ها از س��ه تا هشت واحد در هر رج متفاوت است و ميزان 

بلندی پودها نيز گاه تا يک سانتی متر فراتر می رود.
گبه های مستحكم و استوار ايلی و عشايری در اندازه های 
مختلفی بافته می شود، ولی س��ه نوع آن بيشتر رواج دارد 

كه عبارتنداز:
گبه در مقياس قاليچه و بيشتر در اندازه 1/5 در 2 متر و 20 

گبه پتويی و سرانجام گبه در اندازه قالی.
گبه در مقياس قاليچه كه تا پنجاه درصد ميزان بافت ساالنه 
 اين ن��وع زيرانداز ايلی و عش��ايری ايران زمي��ن را در بر
می گيرد، دارای پرز و خواب بلند است كه تعداد پودهای 

آن در هر رج به هشت واحد می رسد.
زنان و دختران گبه باف ايلی و عشايری گبه در اندازه قالی 

های بزرگ باالی چهار مترمربعی را با درخواست و سفارش 
قبلی در دس��ت هنرآفرين می گيرند، چ��ون اين نوع گبه 
خريداران بی شمار ندارد. هرگاه تعداد و شمار رشته های 
پود گبه در هر رج از سه واحد تجاوز نكند اين دستبافت با 
پرزهای بلند را »قالی گبه« می نامند. گبه پتويی نرم و لطيف 
است، افراد خانوارهای ايلی عشايری وقتی نيمی از سال را 
در نواحی ييالقی به سر می آورند، از اين وسيله در خواب 
به عنوان پتو استفاده می كنند. گبه های لطيف پتويی به دليل 
بهره بردن از پود فراوان نرمی مخصوص دارد و خواب پرز 

و پودهای اضافه آن از ظرافت بيشتری برخوردار است.
زنان و دختران بافنده گبه های پتويی بايد شكيبايی خاص را 
با ظريف بافی درآميزند و گاه حوصله در كار را چنان فزون 
سازند كه 14 پود شگفتی ساز را ماهرانه در كنار هم نقش 
زنند كه يک رج گبه پتويی را در برگيرد. اين گونه بافت نياز 

به مهارت فراوان دارد.
شوق فراگیری 

صنايع دس��تی روس��تايی، ايل��ی و عش��ايری در مجموع 
 به عنوان دس��ت آفريده های ملی به جه��ت بهره بردن از
 ارزش های اصيل و سنتی هنری و فرهنگی آن از گذشته 
های دور تا به امروز در بين زنان ماهر بافنده و مردم ميهن 
ما دارای جايگاه واالست. سهولت در تهيه مواد اوليه طبيعی 
دست آفريده های روستايی، ايلی و عشايری به خصوص 
گبه های چش��م نواز در آبادی ها و متن ييالق و قشالق و 
ابزارهای سنتی و محلی بافت زيراندازها شرايط مناسبی را 
برای شوق فراگيری پديد آوردن دست بافته های هنری به 
وجود آورده است. از سوی ديگر نداشتن پيچيدگی در توليد 
اين گونه دست آفريده ها موجب گرديده است كه در حال 
حاضر خانوارهای زيادي در روستاها و منطقه هاي دور افتاده 

و كوهستانی ايلی عشايری برای توليد چنين دست بافته ها 
تالش در خوری را به كار بندند.

وسایل و ابزار مورد نیاز برای بافت گبه عبارتنداز:
دار مخصوص گبه بافی، چنگک، قيچی، شانه كوب فلزی 
و چاقو. در اين ميان مهم ترين و اصلی ترين وس��يله همان 
دار گبه بافی است. زنان و دختران ماهر گبه باف، دار گبه را 
در اندازه های مختلف س��فارش داده شده به صورت افقی 
و بر روی س��طح كف محل بافت ق��رار می دهند. دار گبه 
در منطقه هاي روس��تايی بيش��تر از جنس فلز بوده ولی در 
نقاط ايلی عش��ايری به علت وفور درختان ستبر، دار گبه 
را از چوب می تراشند. بيشتر بافندگان گبه در بخش های 
گوناگون عش��ايری كار ظريف دست آفريده گبه را بدون 
طرح و يا نقشه های از پيش تهيه شده به انجام می رسانند. 
بعضی دختران عشايری كه مهارت چندانی در پديدآوردن 
 گب��ه ندارند، به طور معم��ول برای ش��روع كار گبه بافته 
شده ای را در مقابل ديدگان خود قرار می دهند كه در محل 
به اين ش��يوه »دستور« می گويند. ولی مادران و مادربزرگ 
ه��ای باتجرب��ه در منطقه ايلی عش��ايری ني��ازی به طرح 
دستوری ندارند. آنان بافنده های قابلی هستند كه ضمن بهره 
گيری از مناظر ش��يفته كننده طبيعت افسون گر، از سليقه 
های جذاب، تنوع جذاب رنگ های س��حرآميز و نوآوری 
 برای ش��كل دادن به تار و پود گبه استفاده می كنند. همين 
نگاه ها در هن��گام بافت و انتخاب رنگ ها، تركيب بندی 
افس��ون كننده پرزه��ا با تار و پود گبه س��بب می ش��ود 
دس��ت آفريده هايی پديد آيد كه دارای ويژگی های بسيار 
 ب��وده و متفاوت با نمون��ه های قبلی ظاهر ش��ود. چنين

 دس��ت بافته ه��ای گبه كه هميش��ه ب��ا تنوع رن��گ ها و 
 نوآوری مستمر همراه بوده در بازارهای ملی و بين المللی 

به خصوص در نمايشگاه های دست آفريده های خاور دور 
و كش��ورهای اروپايی درخششی پرفروغ و ماندگار داشته 

است.
دست آفریده های خالق و رویایی 

برای تار و پود بافت ش��كيل و ج��ذاب گبه از نخ پنبه ای 
طبيعی و نخ پنبه ای مخلوط با موی بز اس��تفاده می شود. 
زنان و دختران ماهر بافنده برای پود گبه های خوش نقش 
از پشم گوسفندان بهره می گيرند و با دستان هنرمند خود 
اين پشم رمه های كوهستانی را می ريسند و برای بافت گبه 
آماده می كنند. مرغوب ترين پشم برای بافت انواع قالی و 
گبه های خوش رنگ، پشم دامنه های انتهايی كوهپايه های 
زاگرس در فراز اس��تان فارس است كه لطافت و استحكام 
آن زبانزد خاص و عام است. تعداد نخ های پود گبه به كار 
رفته در هر رج اين دس��ت آفريده هنری و چشم افسا كه 
دارای س��اختاری درشت است از سه تا هشت واحد و در 
انواع ريزتر گبه های نوع ظريف پتويی با مهارت فوق العاده 
حتی تا 14 پود در تغيير است. گبه برای عرضه در بازارهای 
ملی و بين المللی در اندازه های عرض يک متر و بيس��ت 
 تا طول دو متر و حداكثر دو متر و پنجاه س��انتی متر بافته 

می شود. 
برای پديد آوردن يک گبه خوش رنگ در اندازه دو متر و 20 
سانتی متر طول با عرض 1/5 متر، بافندگان ماهر قشقايی و 
دختران و زنان بختياری حدود هشت كيلوگرم پشم حالجی 
ش��ده گوسفند و به طور تقريبي سه كيلوگرم موی بز را به 
هم می آميزند. دس��ت آفريده های خالق و رويايی گبه در 
اصطالح بافندگان درش��ت بافت اس��ت و بلندای پود گبه 
دس��ت كم تا يک سانتی متر می رسد. البته بعضی مصرف 
كنندگان به تاجران اروپايی و يا بازرگانان خاور دور سفارش 
ه��ای خاص از نظر طول و عرض، نح��وه رنگ آميزی و 
نقش های ويژه ارائه می دهند كه ممكن اس��ت اين اندازه 
ها تغيير كند. هنرمند خالق و چيره دس��ت گبه با چهره و 
سيمايی برخاسته از روايت های ايلی و مضامين طبيعی و 
حتی بيان حاالت روحی خانوارهای هميشه پراكنده در پهنه 
های كوهستانی، كنار آبشارهای مصفا و سبزه زاران دشت و 
كوهپايه ها می كوشد در بوم گبه، اين واقعيت های روحانی 

را تجسم بخشد. 
ط��رح ه��ا و نقش هاي طبيعی گب��ه به گون��ه ای با افكار 
 و ح��االت روح��ی و روان��ی پديدآورن��دگان اي��ن نوع 
دس��ت بافته های هنری هماهنگی دارد. بسياری از نقش ها 
چش��م نواز و افسانه ای گبه های پديد آمده در خانوارهای 
ايلی عشايری چنين است. نقش هاي دل ربا و انعكاس يافته 
در پهنه طبيعت سرگش��ته كوهستانی در متن گبه مشاهده 
می شود، اما طراحی در قالی به گونه ای است كه بافنده در 
چارچوب طرح دستوری كه در مقابل ديدگان خود دارد كار 
می كند، ولی پديدآورنده هنرمند گبه به سان يک موسيقيدان 
ماهر و دلنواز، با دس��ت های باز بافت اين دس��ت آفريده 
هنری را ادامه می دهد. بايد گفت كه نقش های جان گرفته 
بر متن گبه خودجوش اس��ت. اين نقوش چنان با سادگی 
و حت��ی بيانی زالل و ش��فاف و آهنگين برعرصه گبه می 
نشيند كه هارمونی روح نواز چنين نقش های طبيعی و ماهر 

اصالت گبه های ايلياتی عشايری را فرياد می كند.

 زاینده رود 
روستای جاجا از توابع بخش مركزی 
شهرس��تان تيران و كرون، در 5 كيلومتری 
شمال غربی تيران، 27 كيلومتری نجف آباد 
و 55 كيلومتری اصفهان قرار دارد. ارتفاع اين 
روستا از سطح دريا 1900 متر و آب و هوای 
آن گرم و خشک است. مردم روستای جاجا 
به زبان فارسی سخن می گويند و مسلمان 
و پيرو مذهب ش��يعه جعفری هستند. در 
س��ال 1385 جمعيت روستای جاجا 377 
نفر گزارش ش��ده كه درآمد بيش��تر آنان از 
فعاليت های زراعی، دام��داری و باغداری 
تأمين می گردد. گروهی از مردم نيز از طريق 
توليد صنايع دس��تی امرار معاش می كنند. 
روستای جاجا با بافت مسكونی متراكم در 
منطقه ای كوهستانی استقرار يافته كه كوه های 
وجين باال و وجين پايين در شرق و تپه قلعه 
در شمال شرقی روستا واقع شده اند مصالح 
عمده به كار رفته در واحدهای مس��كونی 
مشتمل بر خشت، گل، سنگ و آجر می باشد. 
سقف خانه ها مسطح و در پوشاندن آنها از 
چوب، سرشاخه های درختان و اندود ِگل يا 
قيرگونی استفاده شده است. شكل خانه های 
روس��تايی از نوع معيشت خانوار روستايی 
تأثير پذيرفته و فضاهای درونی آن ش��امل 
ايوان، حياط، باغچه، س��رويس بهداشتی، 
انباری، راهرو و تعدادی اتاق اس��تراحت و 
خواب می باش��د. هم چنين عبور رودخانه 
مرغاب از ميان روستا آب و هوايی خوش و 
چشم اندازهای طبيعی زيبايی به وجود آورده 
است، چنان كه دو طرف حاشيه رودخانه، 
انبوه درختان كاشته شده بلند در سرسبزی 
فضای عمومی روستا تأثير به سزايی گذاشته 
است. از آثار تاريخی روستا می توان به قلعه 
قديمی داخل روس��تای جاجا با 200 سال 
قدمت كه امروزه به صورت نيمه مخروبه در 
آمده اشاره كرد. در عين حال حمام، مسجد 
قديمی، مساجد خان، سيد تيران و خانه های 
قديمی روس��تا از ديگر جاذبه های تاريخی 
و مذهب��ی اين روس��تا به ش��مار مي آيند. 
گردشگاه طبيعی و حفاظت شده قميشلو 
در 20كيلومتری روستای جاجا از ييالقات و 
تفرجگاه های منطقه محسوب می گردد كه با 

وسعتی برابر4 / 89813 هكتار دارای  كوه ها، 
دشت ها و تپه ماهورهای متعددی است كه 
مهم ترين آن ها عمر كوه، موستان، زنگاری، 
دم زرد، اتابك��ی، دربند، كپ��ه پلنگی و دم 
دراز می باشند. پوشش گياهی منطقه شامل 
درمنه، گون، بادام وحش��ی، تنگرس، انجير 
وحشی و گونه های مختلف دارويی است 
و حياط وحش اين منطقه را نيز پستاندارانی 
 چ��ون ق��وچ و مي��ش ، آه��و ، كل و بز ،
پلنگ ، گربه وحشی، روباه معمولی، كفتار، 
ش��غال پرندگانی و سارگپه، عقاب طاليی، 
قرقی، باالبان، ش��اهين، دليجه، ليل، جغد، 
كب��ک، تيهو، انواع چكچک و ... تش��كيل 
می دهند. برای ديدار از اين منطقه هر ساله 
گردشگران و مسافران بسياری به صورت 
گذری به روستای  مسافرت می كنند. عالوه 
بر آن چشمه سارهای متعدد پيرامون روستا 
از جمله چش��مه های مرغاب و احمدرضا 
از جاذبه ه��ای طبيع��ی روس��تا به ش��مار 
می آيند. در حاشيه اين چشمه ها، تفرجگاه 
زيبايی وجود دارد كه در ايام مختلف سال 
پذيرای گرشگران  زيادی می باشد. درياچه 
سد خاكی خميران در فاصله 6 كيلومتری 
روستای جاجا قرار دارد و از جاذبه های آبی 
مهم روستاس��ت كه موجبات رشد و رواج 
ورزش ه��ای آبی در اين منطق��ه را فراهم 
آورده اس��ت. از جمله رسومات مردم اين 
روستا مي توان به عزاداری ماه محرم، زمزمه 
در سحرگاهانه ماه رمضان همراه با صداي 
 طبل در هنگام طلوع آفتاب و نيز مراس��م 
وي��ژه اي در اعي��ادي از قبيل عيد نوروز و 
چهارشنبه سوری اشاره كرد. نواختن طبل 
و سنج، نی، دايره و تنبک سازهايی هستند 
كه از آنها در مراسم جشن و عروسی استفاده 
می شود و  بازی های قوبازی، پل و چفتک، 
خانه بن��دی، يک قل دو قل، قايم باش��ک، 
گردوبازی و هفت س��نگ در ميان كودكان 
مردم روس��تای جاجا رايج است. پوشاک 
برخی از م��ردم روس��تا لباس های خاص 
محلی اس��ت كه براي مردان شامل شلوار 
مشكی گشاد، پيراهن يقه بوری، قبا، آرخالق 
يا نيف تنه، شال و گيوه و زنان شامل كاله 
مخمل حاشيه دوزی ش��ده، چارقد، چادر 
شب، پيراهن راسته، ش��لوار قردار )نوعی 
دامن شلواری(، يل و گيوه است. كشمش، 
انگور، شيره ی انگور،كشک، سركه و انواع 
قالی عمده ترين س��وغاتی های اين روستا 
محسوب می شوند. از غذاهای محلی روستا 
نيز می ت��وان آش بلغ��ور،آش جو ترش و 

شولی را نام برد.
دسترس��ی به اين روستا از طريق شهرهای 
اصفهان، نجف آباد و تيران، با جاده آسفالت 

ميسر  می باشد.

 زاینده رود 
با افزايش جمعيت ش��هری در دوره 
سلطنت پادشاهان صفوی و قاجار، قوانين 
و مقرراتی ب��رای نظافت اماكن عمومی در 
ش��هرها وضع گرديد و به دنبال آن افرادی 
جهت جارو كشيدن و حفظ پاكيزگی كوچه 
و خيابان در ازاي مبلغ ناچيزی كه از اهالی هر 

محل گرفته مي شد، به كار گماشته شدند.
 امور مربوط به نظافت شهر، در ابتدا  توسط 
خ��ود مردم ي��ا انجمن های محل��ی كه از 
نماين��دگان اصناف مختلف بودند صورت 
می گرفت، ولی در دوره »ناصرالدين ش��اه« 
اداره ای با نام »احتسابيه« تأسيس گرديد كه 

وظيفه اش تأمين نظافت شهر بود. 
به دنب��ال آن در زم��ان  پي��روزی انقالب 
مشروطه، مجلس اول مؤسسه هايی را برای 
اداره امور ش��هرها معين نمود و كتابچه ای 
را ني��ز تدوين كرد ك��ه در آن قوانينی برای 
انجام امور ش��هری تعيين شد و پس از آن 
اليحه ای به تصويب رسيد كه براساس آن 
اداره امور ش��هرها به مؤسسه های جديدی 
با نام »بلديه« واگ��ذار گرديد، به دنبال اين 

كار »سيد صباء الدين طباطبايی« ساختمانی 
را ب��ه نام » بلديه تهران « در ش��مال ميدان 
توپخان��ه احداث كرد كه فعاليت و  تكامل 
آن ب��ه تدريج تا س��ال »1304 ه.ش«  يعنی 
اوايل دوره پهلوی به طول انجاميد. راجع به  
تاريخچه شهرداری در اصفهان بايد گفت 
كه در ابتدا محل استقرار ساختمان بلديه در 
مكانی به نام »چادر خانه« بود  كه رياست آن 
را نيز »آقای حاجی كالنتر« بر عهده داشت. 
پس از آن ساختمان بلديه به محل عمارت 
»باغ كاج « در جنب چهلستون انتقال يافت 
و در سال »1313 ه.ش« به مكان يک مدرسه 
قديمی كه به »باغ ستاره شهرت« داشت نقل 
مكان نمود، در ادامه اين جا به جايی ها بلديه 
در طبقه دوم س��اختمانی متعلق به يكی از 
س��رمايه داران اصفهان به نام »امين الشريعه 
اشرفی« كه در ميدان مجسمه )انقالب كنونی( 
قرار داشت، منتقل گرديد و سرانجام در سال 
»1318 ه.ش« بناي ساختمان شهرداري آغاز 
گرديد ت��ا در س��ال »1323 ه.ش« به مكان 
 كنونی در ضلع شرقی ميدان دروازه دولت 

انتقال يابد. 

 زاینده رود 
خواجه شمس الدين محمد شيرازی 
كه به حافظ و لسان الغيب مشهور است در 
سال 726 هجری قمری در خطه هنرپرور 
شيراز پا به عرصه هستی گذارد. پدرش »بهاء 
الدين محمد « از مردم تويس��ركان همدان 
به كار بازرگانی اش��تغال داشت كه پس از 
مدتی به شيراز نقل مكان نمود و با دختری 
از اهال��ی كازرون ازدواج كرد. اجداد حافظ 
از اهال��ی كوهپايه اصفهان بودند كه در ايام 
حكومت »اتابكان سلغری« به شيراز رفتند 
 و در آن ش��هر ماندگار شدند. پس از مرگ 
بهاء الدين محم��د )پدر حافظ( فرزندان او 
پراكنده شدند، به جز حافظ كه در آن زمان 
پس��ری خردس��ال بود و به ناچار برای به 
دوش كشيدن بخشی از بار سنگين زندگی و 
تأمين معاش خانواده در كنار مادر باقی ماند. 
در آن زمان شمس الدين محمد و مادرش با 
فقر و تنگ دستی زندگی می كردند، به همين 
جهت حافظ در دكان نانوايی مشغول به كار 

خميرگي��ری گرديد و در كن��ار آن به دليل 
عالقه وافر به تحصي��ل علم و هنر پس از 
كار روزانه در مكتب خانه به آموختن علم  و 
دانش می پرداخت. وی به دليل آن كه هميشه 
در زمره طالب��ان علوم مختلف بود، پس از 
طی دوران كودكی در مجالس درس علمای 
مختلف شركت می جس��ت و بر اندوخته 
علمی خ��ود می افزود، چنان كه به صورت 
هم زمان در دو رش��ته عل��وم دينی  و ادبی 
به كس��ب علم و دانش اشتغال داشت و در 
مدت كوتاهی توانست تمامی كالم ا... مجيد 
را از بر كند و به »حافظ« ملقب گردد.  حافظ 
به دليل اين كه مردی اديب و عالم به علوم 
ادبی و قرآنی بود، از قرائت و تفسير گرفته تا 
كالم و فلسفه و عرفان بهره ای كامل داشت 
و برای شاعری و سبک ويژه بيان و مفاهيم 
اش��عارش از قرآن كريم الهام می گرفت. در 
س��رودن غزل روش خاصی داشت كه اين 
شيوه، او را در مقامی باالتري نسبت به ديگر 

غزل سرايان هم عصرش قرار داد. 

 تاریخچه شهرداري )بلدیه(

حافظ شیرازی؛ 
پهلوانی بی همتا در عرصه سخن 

کوله پشتی
گبه؛ رنگین کمانی از نقش پردازی   

 زاینده رود 
در عصر باستان به بناهای ميله ای شكل، مرتفع 
و كشيده كه بيشتر در فواصل راه ها و يا بين مرزهاي 

دو سرزمين ساخته می شدند، ميل می گفتند. 
در آن زم��ان برف��راز اين بناه��ای جالب جايگاهی 
 ق��رار داش��ت ك��ه در آن آت��ش می افروختن��د تا 
ش��ب هنگام و با توجه به ارتف��اع قابل توجهی كه 
اين بناها داش��تند از كيلومترها دورتر راهنمای راه 
مسافران و كاروانيان به مسير و مقصد خود باشند. 
با ظهور اس��الم  از وجود اين عناصر ميله ای شكل 
و مرتفع در س��اختار اوليه مس��اجد سود برده شد 
ولی ن��ام منار را كه برگرفت��ه از كلمه نار به معنای 
جايگاه روش��ن و م��كان  افروختن آتش بود بر آن 
باقی گذاش��تند تا عالوه بر باشكوه كردن و آسمانی 
نمودن مناره ها با بانگ اذان از فراز مناره، مردم را به 

نيايش و عبادت خداوند باز خوانند. 
وجود من��اره در داخل ش��هرها با توج��ه به بافت 
شهرسازی قديم كه از كوچه های تنگ و پيچ در پيچ 
تشكيل شده بود باعث می شد كه مؤمنان از نقاط دور 
و نزديک، مكان مساجد را باز شناسند و از اين رو، 
در بيشتر بناهای پس از اسالم، مناره ها به بافت اصلی 
 بناهايی مذهبی همچون مس��اجد و مدارس پيوسته 

بودند. 
در اوان دوران اس��المی تغيير كاربری و استفاده از 
ميل های عصر باس��تان به ش��كل مناره های باشكوه 
كه به نظر می رسد فاقد  قسمت گلدسته ای )مأذنه( 

بودند رونق يافت. در آن زمان اولين مناره در س��ال 
45 الی 46 )ه.ق( به دس��تور حاكم بصره با استفاده 
 از س��نگ برای مسجد آجری ش��هر بنا گرديد ولی 
هم زمان به دس��تور معاويه از سال 41 تا 61 )ه.ق( 
در چهار گوش��ه مسجد مسطاط )فس��طاط( قاهره 

مصر چهار بنای برج مانند ساخته شد. 
در عين حال س��اخت مناره پس از ظهور اسالم در 
كش��ور ايران و به خصوص در شهر زيبای اصفهان 
برای اولين بار در دوران حكام عباس��ی و در چهار 
گوش��ه مس��جد جامع عتيق با س��اختاری خش��ت 
و گل��ی و در ابعادی كوچک ص��ورت گرفت. اما 
چندی بع��د و در زمان ديالم��ه، در محله ای به نام 
جورجير به دس��تور وزير بزرگ بوييان صاحب بن 
عباد، مس��جدی )مسجد حكيم فعلی( بنا گرديد كه 
دارای مناره ای رفيع ب��ا بيش از يكصد ذراع معادل 
»104 متر« ارتفاع  قرار داش��ت. اين مناره با شكوه 
و رفيع  و با اهميت جايگاه مناس��بي براي ديده باني 
سپاهيان از فضای فوقانی آن جهت حفاظت از شهر 
بود، متأسفانه اين مناره در عصر ايلخانان مغول و يا 

تيموريان به كلی ويران گرديد. 
س��اخت اين گون��ه مناره ه��ا كه از اواي��ل دوران 
اسالمی آغاز گشته بود در قرون بعدی به خصوص 
در عه��د آل بويه و س��لجوقيان با تحولی ش��گرف 
رو به رو ش��د چن��ان كه در آن زم��ان ضمن تغيير 
ش��كل دادن به مناره ه��ا از حالت اس��توانه ای يک 
ان��دازه و ي��ک نواخت و كم نم��ودن قطر مناره در 

قس��مت های فوقانی، اجزای گوناگونی به ساختار 
من��اره اضافه گرديد ك��ه از آن  جمل��ه می توان از 
تحتانی ترين قس��مت به ريش��ه يا پی اش��اره نمود. 
پ��س از آن پاكار ي��ا پايه مناره ب��ر روی قاعده ای 
مس��طح  قرار مي گرفت و باالتر از آن س��اقه مناره 
كه قس��مت عمده بنا را تشكيل می داد قرار داشت، 
كمی باالت��ر نيز بيرون زدگی دايره ای ش��كل ديده 
می ش��د كه ب��ه طوق، نعلبكی يا تاج موس��وم بود، 
در باالترين قس��مت مناره ه��م فضايی كوچک به 
نام مأذنه )گلدسته( برای حضور مؤذن و اقامه اذان 
خودنماي��ي مي كرد كه كم كم ب��رای جلوگيری از 
نگاه ه��ای ناخودآگاه مؤذن بر خانه های مس��كونی 
جای خود را به  اتاقک های كوچک چوبی )آالچيق 
( بر فراز ايوان ها يا بام مس��اجد و مدارس بخشيد. 
پس از اين قس��مت و در انتهای مناره نيز ساختاری 
 باريک به نام دماغه يا تارک تكميل كننده شكوه مناره

 بود.
 در هم��ان زم��ان و ب��ا ش��كيل تر ش��دن مناره ها 
تزئينات��ی نيز به آن منضوم گردي��د كه از جمله آن 
 می ت��وان ب��ه گره چين��ی و گل اندازه��ای آجری، 
كاش��ی  كاری های ال��وان و كتيبه ه��ای منقوش با 
خط��وط مختلف كه يادآور عقاي��د مذهبی مردمان 
هنرمند مس��لمان مناره بودند ياد ك��رد. اجزای ياد 
ش��ده در كنار هم ساختاری را تشكيل می دادند كه 
هدف از آن نشان دادن شكوه و جالل هر چه بيشتر 

يک مكان مذهبی بود. 

مناره ها 

گذري بر قبرستان آب بخشان
مهدي فقیهي
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چرا برنامه 90 
دوشنبه شب پخش 
نشد

قلعه نوعی:
بنگر
 به حقش رسید

»گده« در اردوی 
ترکیه به کادرفنی 
استقالل اضافه 
می شود

قرار بود آخرين برنامه نود قبل از جام ملت های آس��يا 
دوش��نبه ش��ب روی آنتن برود كه ب��ا اعمال نظر برخی 

مسئوالن پخش نشد. 
ب��ه گزارش مهر، با پايان هفته بيس��تم رقابت های فوتبال ليگ 
برتر، برنامه نود آخرين هفته خود قبل از جام ملت های آس��يا 
را روی آنتن برد و هر چند عادل فردوسی پور ابراز اميدواری 
كرد كه يک هفته ديگر قبل از جام ملت های آسيا برنامه اش 
را اجرا كند. اما لو رفتن س��وژه برنامه ای كه قرار بود دوش��نبه 
ش��ب اين هفته روی آنتن برود، اين اجازه را از فردوسی پور 

گرفت. 
در اي��ن مورد گفته می ش��ود كه قرار بود عادل فردوس��ی پور 
در برنام��ه اي��ن هفته ب��ه بحث انتق��ال تيم ها از ته��ران و به 
خص��وص انتقال تي��م نفت به اراک بپردازد ك��ه لو رفتن اين 
س��وژه برخی مس��ئوالن را ب��ه تكاپ��ور انداخته ت��ا مانع از 
اجرای اين برنامه ش��وند. به همين خاطر برنامه هفته گذش��ته 
 آخرين اج��رای فردوس��ی پور قب��ل از جام ملت های آس��يا 

بود.

سرمربی تيم فوتبال سپاهان اصفهان دعوت كردن محسن 
بنگر به اردوی تيم ملی را يک تصميم درس��ت از س��وی 
افشين قطبی دانست و گفت: بنگر كه كانديدای بهترين بازيكن 
س��ال آس��يا بود، در نهايت به حقش رس��يد. امير قلعه نوعی در 
گفتگو با مهر، در مورد انتخاب محس��ن بنگر برای همراهی تيم 
ملی در مسابقه های جام ملت های آسيا، ضمن بيان مطلب فوق 
گفت: محسن در سال های اخير يكی از بهترين مدافعان فوتبال 
ايران بوده كه از نظر كالس بازی در سطح بااليی قرار دارد. وی 
به بلوغ كامل تاكتيكی هم رس��يده و در بازی های اخير سپاهان 
 ه��م در امر گلزنی موفق ظاهر ش��ده اس��ت. وی در اين مورد 
افزود: مهم ترين بحث اين اس��ت كه وی با عقيلی و حسينی به 
طور كامل هماهنگ است و در صورتی كه خدايی نكرده اين دو 
بازيكن مصدوم يا محروم شوند، كادر فنی تيم ملی دغدغه ای در 
انتخ��اب  بازيكن جانش��ين ن��دارد. بنگر با عملك��رد خوب در 
هفته های اخير، به ثمر رساندن گل های حساس و قرار گرفتن در 
بين كانديداهای بهترين بازيكن سال آسيا، شايستگی حضور در 

تيم ملی را داشت. 

مربی خارجی تيم فوتبال اس��تقالل در اردوی تركيه به 
جمع كادرفنی اين تيم اضافه می شود.

به گ��زارش ف��ارس، با پيش��نهاد پروي��ز مظلومی، باش��گاه 
اس��تقالل با مربي��ان خارجی برای تمري��ن دادن به تيم وارد 
مذاكره ش��د. پس از منتفی ش��دن حضور گمالوويچ در اين 
تي��م، بح��ث حض��ور يورگن گده ك��ه س��ابقه مربيگری در 
 تيم ه��ای پرس��پوليس، ملی و اميد در اي��ران را دارد، مطرح 

شد. 
باش��گاه اس��تقالل با اين مربی آلمان��ی مذاكره هايی را انجام 
داده و اي��ن مرب��ی در اردوی اس��تقالل در تركي��ه به جمع 
تي��م اضافه می ش��ود. اعض��ای تيم اس��تقالل ام��روز راهی 
 آنتالي��ا  ش��دند. م��دت اردوی اين تي��م در تركي��ه 10 روز 

است.
در اردوی تركيه بازيكنان زير نظر كادر فنی تيم در دو نوبت 
صب��ح و بعداز ظهر به تمرين خواهند پرداخت. قرار اس��ت 
در اين اردوی 10 روزه تيم اس��تقالل تهران ديدار تداركاتی 

برگزار كند.

خبر

زاینده رود 
علی طاه��ری )مديرعامل باش��گاه گيتی پس��ند( انتخ��اب منصور 
 ابراهيم زاده به عنوان يكی از شانزده سرمربی برتر دنيا را به وی تبريک گفت. 
علی طاهری در اين پيام تبريک اظهار داش��ت: پس از انتخاب س��رمربی 
شايسته تيم فوتبال ذوب آهن به عنوان شانزدهمين مربی برتر دنيا، به خود 
باليديم كه ايران اسالمی با اتكا به داشته های خود اين چنين قله های افتخار 
را در می ن��وردد. حضور چنين مربی بومی و با اخالق فوتبال اصفهان در 
جمع برترين های مربيگری دنيا، نشان از توانايی باالی مربيان ايرانی دارد كه 
در اين راه حمايت های بی دريغ باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن می تواند 

تأثير به سزايی در كسب اين موفقيت داشته باشد.
اميد اس��ت اين مربی با دانش فوتبال ايران همچنان در گذرگاه افتخار گام 
بردارد و شايس��تگی های مربيان ايرانی را در عرصه جهانی به منصه ظهور 

برساند.

 نشست مطبوعاتی رئیس اداره 

تربیت بدنی شهرستان اصفهان
 زاینده رود 

روز چهاردهم دی ماه مصادف با سالگرد انتصاب احمد جمشيدی به عنوان 
رئيس اداره تربيت بدنی شهرستان اصفهان بود كه به همين مناسبت روابط 
عمومی اداره تربيت بدنی شهرس��تان نشست مطبوعاتی را در دفتر احمد 
جشميدی برگزار كرد و رياست اداره تربيت بدنی شهرستان فعاليت های اين 
اداره را در سه بخش عمرانی، فرهنگی و ورزشی تعريف كرد كه در شماره 

بعدی به طور مفصل به اين نشست مطبوعاتی خواهيم پرداخت.

زاینده رود 
 ب��ه گ����زارش رواب����ط عموم�����ی اداره كل تربي��ت بدن��ی

چهارمحال و بختياری، در ادامه مس��ابقه های مينی واليبال شهرس��تان 
لردگان كه با حضور 12 تيم از تاريخ 89/10/9 در محل س��الن تختی 
لردگان آغاز ش��ده ب��ود، خانميرزا 2 بر يک بازی را به ش��اهين ميالن 
واگذار كرد، تل ماران 2 بر يک نوجوانان ب را شكس��ت داد، شهدای 
ابواس��حق 2 بر صفر تكنوآلومينيوم را مغلوب نمود و فرهنگيان هم 2 

بر يک سپاه را از پيش رو برداشت.

اداره كل تربي���ت بدن��ی  ب��ه گ�����زارش رواب����ط عموم��ی 
چهارمحال و بختياری، تيم فوتبال بام ش��هركرد در هفته چهاردهم 
مس��ابقه های ليگ فوتبال دس��ته دو كش��ور، در محل اس��تاديوم انقالب 
شهركرد ميزبان تيم پرسپوليس برازجان بود كه اين بازی در پايان با نتيجه 
2 بر 2 به پايان رس��يد. گل های بام را محمد كرم نژاد و ياسر عالی انوری 
به ثمر رساندند. گفتنی است كه بام شهركرد با اين تساوی با 25 امتياز در 
رده س��وم جدول رده بندی گروه خود قرار گرفت. بام در هفته چهاردهم 

اين مسابقه ها دوشنبه هفته آينده ميهمان تيم نفت اميديه است.

سرپرست باشگاه پرسپوليس برای پخش زنده ديدار تيم خود برابر 
 اينتراخت فرانكفورت با مس��ئوالن ش��بكه س��ه س��يما ب��ه توافق 

رسيد.
به گزارش فارس، تيم های پرس��پوليس و اينتراخ��ت فرانكفورت آلمان 
امروز ساعت 19 در اولين ديدار تورنمنت چهارجانبه تركيه به مصاف هم 
خواهن��د رفت. با توجه به اينكه اي��ن ديدار برای آلمانی ها و مردم تركيه 
به صورت زنده پخش خواهد شد، حبيب كاشانی با مسئوالن شبكه 3 به 
گفتگو پرداخت و طبق قولی كه به وی داده ش��ده قرار اس��ت اين ديدار 

ساعت 19 از طريق شبكه سوم سيما به صورت زنده پخش شود.

 زاینده رود 
 ب��ه گ����زارش رواب��ط عموم����ی اداره كل تربي��ت بدن���ی 
چهارمحال وبختياری دور رفت مس��ابقه های ليگ ايت بال واس��نوكر 
قهرمانی باشگاه های اس��تان با صدرنشينی باشگاه تک بيليارد شهركرد 
به پايان رس��يد. گفتنی اس��ت: در هفته پايانی دور رفت در رشته ايت 
بال مهرگان بروجن 5 بر صفر عصر جديد فارس��ان را شكس��ت داد، 
دريا بيليارد شهركرد 5 بر صفر آريا من بروجن را مغلوب نمود و تک 
بيليارد ش��هركرد 5 بر 4 س��تاره شهرش��هركرد را از پيش رو برداشت. 
همچنين در رش��ته اس��نوكر مهرگان بروجن 2 بر صف��ر عصر جديد 
فارس��ان را مغل��وب نمود، دريا بيليارد ش��هركرد 2 ب��ر صفر آريا من 
بروجن را از پيش رو برداش��ت و تک بيليارد شهركرد 2 بر يک ستاره 

شهر شهركرد را شكست داد.

ورزش

پژمان سلطانی

ليگ برتر فوتسال كشور امروز با انجام 2 ديدار وارد هفته 
بيس��تم و فردا با برگزاری 3 ديدار ديگر به پايان می رسد 
و تيم های اصفهانی ماهان و فيروز صفه به ترتيب با ارژن 
فارس و راه ساری ديدار می كنند و تيم صنايع گيتی پسند 

هم با قرعه استراحت رو به رو شده است.
منصوری برای قهرمانی می جنگد

تيم صدرنشين ش��هيد منصوری قرچک از شركت ملی 
حفاری پذيرايی می كند. شاگردان لک كه اين هفته رقيب 
اصلی اش )گيتی پسند( با قرعه استراحت رو به رو شده، 
در صدد هس��تند با شكس��ت نماينده اهواز، راه خود را 
برای قهرمانی هموارتر كنند. حفاری در بازی قبلی خود 
مقابل صنايع گيتی پسند تن به شكست 4 بر 3 داد. شهيد 
منصوری هم اكنون 37 امتيازی اس��ت و ملی حفاری با 
20 امتي��از و يک بازی كمت��ر در مكان نهم جدول جای 

دارد.
ماهان هنوز امیدوار است 

شاگردان حسين افضلی كه با 7 امتياز اختالف نسبت به 
صدرنش��ين به رده س��وم تكيه زده اند، هنوز برای كسب 
عنوان قهرمانی اميدوارند و امروز س��اعت 16 در شيراز 
ميهمان ارژن فارس هس��تند كه ه��م امتياز ماهان و يک 
رتبه پايين تر ق��رار دارد و در هفته های اخير نتيجه های 
مطلوبی را به دس��ت آورده. اما ماهانی ها برای اينكه از 
اي��ن كورس قهرمانی عقب نمانند ب��ه 3 امتياز اين بازی 

نياز مبرمی دارند.
حس��ين افضلی در مصاحبه ه��ای خود باره��ا گفته كه 
پيش بينی در مورد تيم قهرمان بس��يار س��خت است و تا 
پاي��ان بازی ها بايد صبر كرد. نماينده اصفهان نيم نگاهی 
هم به س��الن هفتم قرچک دارد و منتظر لغزش شاگردان 

لک است.
بازيكنان ماهان در مسابقه هفته قبل مقابل شهيد منصوری 
بازی زيبايی را به نمايش گذاش��تند كه داوری يک امتياز 

به قرچكی ها تقديم كرد.
جدال برای فرار از قعر جدول 

در يكی از حس��اس ترين ديدارها تيم دبيری تبريز روز 
جمعه ميزبان كيش اير ق��م خواهد بود. نماينده تبريز با 
شكستی كه هفته قبل مقابل ارژن فارس به تيمش تحميل 
ش��د؛ به قعر جدول ليگ برتر فوتسال چسبيد. كيش اير 
هم حال و روز چندان خوش��ی ندارند و اين تيم با يک 
امتياز بيش��تر در رده دهم جدول جای دارد. پيروزی در 
اين ديدار برای هر دو تيم از نان شب واجب تر است. 
دلیران اصفهانی برای انتقام به میدان می روند

تيم فيروز صفه كه به حق بايد بازيكنان اين تيم را دليران 
اصفهان ناميد؛ ساعت 16 فردا در سالن پيروزی اصفهان 

رو در روی راه ساری خواهد ايستاد. 
ش��اگردان افضل هم اكنون با دو بازی كمتر 27 امتيازی 
هستند و در رده ششم جدول قرار گرفته اند و بايد فيروز 
صف��ه را نيز يكی از مدعيان اصل��ی ناميد. در دور رفت 
در دو دقيقه آخر ش��اگردان افضل پيروزی را با شكست 
عوض كردند و فردا برای انتقام به ميدان خواهند رفت.

اصغر قلندری

وقت��ی در مجالس رس��می دول��ت و نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی صحبت از تخصيص اعتبارهای عمرانی 
ورزش��ی به ميان می آي��د، بعضی از دولتم��ردان بر اين 
عقيده اند كه اصفهان با توجه به منابع سرش��ار درآمدی 
و برخ��ورداری از كمک های مال��ی كارخانه های عظيم 
صنعتی مانند فوال مباركه، ذوب آهن، فوالد ماهان سپاهان 
و... نيازی به حماي��ت مالی دولت ندارد و از هر لحاظ 
غنی و بی نياز است! متأسفانه همين اظهار نظرها باعث 
ش��ده تا پس از گذشت 15 سال پروژه ورزشگاه بزرگ 
اصفهان با پيگيری های مس��تمر و همه جانبه اس��تاندار 
وقت )سيد مرتضی بختياری( و نمايندگان مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی دارای رديف اعتبار ملی شود 
اما به عينه می بينيم كه اين تدابير و در حقيقت چاره كار 
و راه حل هم چندان مؤثر واقع نشد و با وجود گذشت 
بيش از چهار س��ال به بهانه های گوناگون، سرنوش��ت 
غم انگيز اين ورزش��گاه ادام��ه دارد و گويا تالش ذاكر 
اصفهان��ی )اس��تاندار ورزش دوس��ت اصفه��ان( هم با 
وجود چندين نشس��ت و بحث و گفتگو با علی سعيدلو 
)معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی( در 
 جه��ت انتقال 300 ميليارد ريال اعتب��ار تكميل فاز دوم 
نق��ش جهان فاي��ده ای در بر نداش��ته و اي��ن حكايت 
همچنان باقی اس��ت! حال چه مس��ائلی باعث ش��ده تا 
اجرای عمليات تكميلی استاديوم 75 هزار نفری اصفهان 
متوقف شود و كارگاه شركت كاشالوت )پيمانكار( اين 
ورزش��گاه به حالت تعطيل درآيد، س��ئوالی اس��ت كه 
متأسفانه مدت هاست در پرده ابهام مانده و پاسخ شفافی 
از س��وی مسئوالن سازمان تربيت بدنی شنيده نمی شود. 
البته با نگاهی به تاريخچه هجده س��اله اين ورزش��گاه 
نفرين شده اين حقيقت بيشتر آشكار می شود كه نفرين 
خ��رده مالكانی كه هنوز موفق نش��ده اند زمين معوض 
بگيرند، دامنگير ورزشگاه و اهالی ورزش اصفهان شده و 
اما اينكه به واقع اصفهان بی نياز است يا فراموش شده؟ 

بايد بپذيريم كه استان اصفهان با گستردگی و وسعت و 
جمعيتی كه دارد بيش از س��اير استان های كشور نياز به 
اعتبارهای عمرانی به ويژه در زمينه س��اخت و سازهای 
ورزشی دارد كه اگر به آمار رتبه بندی فضاهای ورزشی 
اس��تان ها مراجعه ش��ود اين واقعيت تلخ بيش��تر نمايان 
خواهد ش��د كه پايتخت فرهنگ و تمدن ايران حتی به 
مرز س��رانه 30 س��انتی متر فضای ورزشی برای هر نفر 
هم نرسيده تا چه رسد به يک مترمربع! به خاطر می آورم 
كه در تابستان سال 1377 مطلبی تحت عنوان )ورزشگاه 
بزرگ اصفهان را دريابيم( به قلم حقير نگارنده در نشريه 
نگاه��ی ب��ه ورزش اصفهان به چاپ رس��يده كه در آن 
خاطرنش��ان كردم كه ورزشگاه بزرگ اصفهان به خاطر 
اس��تطاعت مالی، پس از گذشت 8 سال هنوز نيمه تمام 

مانده و كس��ی قادر به تكميل پروژه نقش جهان نيست 
و گ��ره كور اين پ��روژه عظيم و حيات��ی در قلب ايران 
اس��المی گشوده نشده اس��ت! در همان مقاله اشاره ای 
نيز داشتيم به نداشتن زمين چمن مناسب برای برگزاری 
مسابقه های كشوری در شهر زيبا و تاريخی اصفهان كه 
با داش��تن 3 تيم در ليگ دسته يک فاقد استاديوم فوتبال 
ب��ا گنجايش حداق��ل 15 هزار نفر می باش��د و به ناچار 
مسابقه های رس��می باشگاه های ذيربط در ورزشگاه پير 
و قديمی جهان پهلوان تختی برگزار می ش��ود كه حتی 
قادر نيست 10 هزار نفر تماشاچی را در خود جای دهد! 
در بخش ديگری با اش��اره به حمايت مالی استانداری، 
شهرداری و س��ازمان برنامه و بودجه استان و پيشرفت 
40 درصد كارهای اساسی نقش جهان، خاطرنشان شدم 

كه تكميل اين پروژه از محل اعتبارهای اس��تانی ميس��ر 
نيس��ت و نياز به كمک دولت و مس��ئوالن در س��طوح 
عالی و ملی دارد و بر همه مس��ئوالن دلس��وز و حامی 
ورزش واج��ب و ض��روری اس��ت كه آس��تين همت، 
وحدت و همبس��تگی ملی را باال بزنند و با ياری گرفتن 
از بخش های خصوصی و مقام های محلی آرزوی ديرينه 
م��ردم صبور، نجيب و عالق��ه مند به ورزش را برآورده 
سازند. متأس��فانه نزديک به 12 سال از چاپ اين مقاله 
كه در حقيقت جنبه استمداد طلبيدن داشت گذشته و در 
طول اين 12 سال ده ها مقاله ديگر پيرامون مشكل های 
پروژه نقش جهان در نشريه های گوناگون ورزشی، چه 
محلی و چه سراس��ری كشور به چاپ رسيد اما دريغ از 
يک نيم نگاه مثبت و تأثيرگذار نسبت به حل اين مسأله 
مه��م و حياتی در قلب ايران اس��المی! ب��از هم بگوييد 
»اصفه��ان بی نياز اس��ت!«  انصاف داش��ته باش��يم و با 
وعده های بی پايه و اس��اس احساس مردم پاک سرشت 
اصفهان را به بازی نگيريم. چند سال در پی يافتن رديف 
اعتبار گذشت و نتيجه ای عايد نشد. سعيدلو در نشستی 
با اس��تاندار اصفهان قول دادند اعتبارهايی را در اختيار 
اس��تانداری قرار بدهند تا با نظارت مس��تقيم مسئوالن 
اس��تان، كار تكميل و راه اندازی نق��ش جهان صورت 
بگيرد كه عملی نشد؟! به تازگی خبر رسيد در سفری كه 
رئيس سازمان تربيت بدنی به چين و گوانگژو داشتند با 
عقد قرارداد يک ميليارد يورويی با يكی از ش��ركت های 
چينی، قرار است مهندسان چينی كار تكميل پروژه های 
ورزش��گاه يادگار امام تبريز و نقش جهان اصفهان را به 
س��رانجام برس��انند! كه تا اين لحظه از حضور شركت 
چينی هم خبری نيس��ت! اما اين سئوال مطرح است: در 
ش��رايطی كه انتقال اعتبار 30 ميليارد تومانی نقش جهان 
به استان با مش��كل قانونی مواجه شده چگونه می توان 
عمليات اجرايی پروژه های ياد شده را از شركت توسعه 
و تجهي��ز و نگهداری اماكن ورزش��ی س��ازمان تربيت 
 بدن��ی گرفت و به يک ش��ركت چينی واگ��ذار نمود؟! 

)دم خروس يا قسم...(

فوتسال

علی طاهری: 
ابراهیم زاده افتخار شهر اصفهان است

مسابقه های مینی والیبال 
شهرستان لردگان 

تساوی  بام شهرکرد مقابل پرسپولیس 

پخش زنده دیدار پرسپولیس 
و اینتراخت فرانکفورت

صدر نشینی 
باشگاه تک بیلیارد شهرکرد 

اصفهان بی نیاز است یا فراموش شده؟!

گزارش

جوان گرايی، پذيرفتن پيامد اشتباه های داوران، صداقت 
در كار و پرهيز از پارتی بازی و البته سفرهای پرتعداد، 
خصلت های رئيسی بود كه نزديک به چهار سال و نيم 
كميته داوران فدراسيون فوتبال را اداره كرد و در نهايت 
سفر پايانی اش را از كميته داوران به بيرون انجام داد. به 
گزارش مهر، مسعود عنايت در تاريخ هفتم مرداد سال 
1385 با حكمی از سوی كيومرث هاشمی، سرپرست 
وقت فدراس��يون فوتبال به عنوان رئيس كميته داوران 
اين فدراسيون انتخاب شد. وی براساس مفادی كه در 
حكمش قيد شده بود، آمد تا از آرا و نظر كارشناسان و 
متخصصان داوری در تصميم گيری ها بهره گيرد، داوران 
آگاه، ش��جاع  و دلسوز آموزش دهد، بر رعايت قوانين 
و مقررات و اعمال آنها در كليه مسابقه ها تأكيد مستمر 
داشته باشد، از مصلحت انديشی و تقويت روح انصاف 
و رعاي��ت حقوق همه افراد در جامع��ه داوری پرهيز 
كند، به داوران مس��لط و كارآمد برای ارتقاء در سطوح 
بين المللی بها دهد، در جهت برقراری نظم و قانونمند 
س��ازی نحوه ارتقای داوران گام بردارد و... اين كمک 
داور پيش��ين فوتبال ايران كه 1620 روز مسند رياست 
كميته داوران فدراسيون فوتبال را در اختيار داشت، در 
شرايطی ناچار به استعفا ش��د يا مجبور به استعفايش 
كردند كه داوری فوتبال ايران روزگار نابه س��امانی را 
پشت سر می گذارد. در بيست هفته ای كه از ليگ برتر 
گذش��ته نوک پيكان انتقادهای همه تيم ها و مربيان به 
سمت داوری بوده و با شاهكاری كه در ديدار ذوب آهن 
اصفهان - مس كرمان رخ داد، س��ناريوی اش��تباه های 
داوری تكميل شد تا فشار افكار عمومی منجر به وداع 
عناي��ت با كميته داوران ش��ود. در اين مدت مس��عود 
عنايت منتقد كم نداشت و در عين حال بودند گروهی 
كه از او حمايت می كردند. شايد سردسته مخالفان او 
سيدرضا غياثی )رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال( 

در زم��ان حضور محمد دادكان در فدراس��يون فوتبال 
باش��د  كه باره��ا از چگونگی فعاليت كميت��ه داوران، 
عملك��رد داوران و... ايراد گرفت. وی حاال كه عنايت 
از كميته داوران رفته اس��ت، حاضر نيست در موردش 
ح��رف بزند. غياثی كه حاضر ب��ه گفتگو در اين مورد 
نشد، با گفتن اين بيت شعر كه »مردی نبود فتاده را پای 
زدن«، گفت: من در كميته داوران رئيس عنايت بودم و 
درس��ت نيس��ت االن در مورد او حرف بزنم! بی شک 
عنايتی كه بيش از چهار سال رئيس كميته داوران بود، 
»فتاده« نيس��ت، اما بدون ش��ک در كارش ضعف ها و 
قوت هايی بود كه س��رانجامش به اينجا رسيده است. 
نق��اط قوت عنايت را از نصيرزاده جويا ش��ديم. او به 
مهر گفت: جوان گرايی، ش��هامت در استفاده از داوران 
جوان در ديدارهايی كه پخش زنده داش��ت، پذيرفتن 
 پيامد اش��تباه های داوران، صداق��ت در كار و پرهيز از 
پارت��ی بازی از جمله خصوصي��ات مثبت عنايت بود. 
نصيرزاده بيش از اين از محسنات عنايت نگفت، يعنی 
رئيس��ی كه 1620 روز كميت��ه داوران را هدايت كرده 
است، بيش از اين نقطه قوت ندارد؟ غالمرضا سليمانی 
كه س��ال ها در كنار عنايت در كميته داوران بوده است، 
در خصوص نقاط قوت عنايت گفت: آموزش داوران، 
داير كردن كالس های داوری در ايران، مديريت خوب 
ب��ر كميت��ه داوران و جايگاه ويژه ای كه ايش��ان در امر 
آموزش داوری بين المللی داش��ت. در كل نقاط قوت 
عناي��ت بيش از نق��اط ضعف او بود. اما چه ش��د كه 
عنايت در نهايت ناچار به وداع از كميته داوران ش��د؟ 
او چه نقاط ضعفی داش��ت و آيا نقاط ضعفش بيش از 
نقاط قوتش بوده است؟ طرح اين پرسش با نصيرزاده، 
اين پاس��خ را به دنبال داشت: يكی از مهم ترين نقاط 
ضعف عنايت دور بودن او از كميته داوران و سفرهای 
بي��ش از حدش بود. او در قب��ال مخالفان و منتقدانش 

ادبيات خوبی نداش��ت. عنايت حتی به اعضای هيأت 
رئيسه فدراسيون فوتبال نيز حمله های زبانی می كرد. 
او در گفتگوهای رس��انه ای مهارت نداش��ت و گهگاه 
حرف هايی م��ی زد كه برای خ��ودش و كميته داوران 
حاشيه س��از می شد و.... س��ليمانی هم اينكه عنايت 
هميش��ه در كميته داوران نب��ود را از نقاط ضعف وی 
بر می ش��مرد. او در اين خصوص گفت: عنايت آنطور 
كه بايد و شايد روی كار داوران اشراف نداشت و زير 
مجموعه اش نيز توانايی اين كار را نداشتند. همين مسأله 
باعث ش��ده بود هميشه در تيررس انتقادها باشد. نقاط 
ضع��ف عنايت زياد بود تا ح��دی كه نصيرزاده مدعی 
می شود افكار عمومی به سود رئيس پيشين كميته داوران 
نيس��ت. اما چرا و چطور چنين اتفاقی صورت گرفت 
و افكار عمومی به ضرر عنايت شد؟ نصيرزاده در اين 
خصوص از وج��ود جريانی مخرب عليه عنايت خبر 
داد و گفت: گروهی انتقادها عليه عنايت را ساماندهی 
می كردند. اينكه به فرض داور در زمين بازی پنالتی را 
نمی گرفت به طور مستقيم به رئيس كميته داوران ربط 
می دادند و او را محكوم می كردند. اين مس��أله فش��ار 
زي��ادی را به عنايت وارد آورد. نبود يک كميته داوران 
منس��جم در كنار عنايت از ديگر عوامل افت داوران و 
البته كناره گيری او از رياست اين كميته عنوان می شود. 
نصيرزاده می گويد: عنايت برای انتخاب اعضای كميته 
 داوران دنب��ال اف��راد مطيع بود. دوس��ت و دش��من را 
نمی شناخت و احس��اس می كرد بيشتر از منتقدانش 
می داند. س��ليمانی هم به نوعی ديگ��ر اين موضوع را 
مطرح كرد و گفت: روزگاری در كميته داوران افرادی 
چون عسگری، ميرزابيگی، يداله سليمانی و... بودند. اما 
امروز افرادی در كميته داوران هس��تند كه جايگاه آنها 
خيلی با اين عزيزان فاصله دارد. ای كاش آقای عنايت 

از افرادی قوی تر در كميته داوران استفاده می كرد.

ذوب آهن - شهرداری زرند، حساس ترین 
دیدار هفته دوم هندبال

هفته دوم ليگ برتر هندبال باشگاه های كشور امروز و فردا با برگزاری شش ديدار 
در حالی پيگيری می ش��ود كه بيش��تر تيم های مدعی ميهمان هس��تند.  هفته دوم از 
رقابت های ليگ برتر هندبال باش��گاه های كش��ور در بخش مردان امروز و فردا  در 
ش��هرهای اروميه، اصفهان، س��بزوار، اراک و تهران در حالی برگزار خواهد شد كه 
جز تيم ذوب آهن و هپكو اراک بقيه تيم های مدعی اين هفته ميهمان تيم های ميان 

جدولی و پايين جدولی هستند. 
حس��اس تري��ن ديدار اي��ن هفته بي��ن دو تيم ذوب آه��ن اصفهان و ش��هرداری 
زرن��د كرمان برگزار خواهد ش��د. ذوب آهنی ها كه مدعی كس��ب عنوان قهرمانی 
هس��تند در هفت��ه اول به نتيجه تس��اوی مقابل حريف خود دس��ت يافت. نماينده 
اصفه��ان كه هم اكن��ون در رده پنجم جدول جای دارد ب��رای صعود به رده باالی 
ج��دول نيازمن��د پيروزی در اين مس��ابقه اس��ت. در اين هفته تيم پارس��يان البرز 
ميزبان تيم فوالد س��پاهان صدر نش��ين است. اين ديدار در ش��رايطی در پايتخت 
 برگزار می ش��ود ك��ه تيم پارس��يان تنه��ا نماينده ته��ران در ليگ برتر س��ال 89 

است.

 پرسپولیس - سپاهان، افتتاحیه لیگ 
هندبال بانوان

ششمين دوره ليگ برتر هندبال باشگاه های كشور در بخش بانوان از امروز با برگزاری 
چهار ديدار آغاز می شود. 

شش��مين دوره رقابت های هندبال ليگ برتر باشگاه های كش��ور در بخش بانوان به 
دليل برپايی اردوهای تداركاتی و حضور تيم ملی بانوان كش��ورمان در س��يزدهمين 
دوره مس��ابقه های قهرمانی آس��يا)آذرماه - قزاقس��تان( از امروز  با برگزاری چهار 
ديدار در اس��تان ه��ای تهران، كردس��تان و بندرعباس آغاز می ش��ود. دو تيم فوالد 
مبارك��ه س��پاهان اصفه��ان و ذوب آهن اصفهان ب��ا قدمت ترين تي��م های حاضر 
 در اي��ن رقابت ه��ا بوده و عناوين قهرمانی هميش��ه بين اين دو تيم تقس��يم ش��ده 

است.
ليگ برتر هندبال باش��گاه های كش��ور در بخش بانوان همانند ليگ مردان هميشه با 
حاشيه های فراوانی روبه رو بوده است. به دليل ميزبانی هر دو تيم تهرانی حاضر در 
ليگ، مس��ابقه نماينده های تهران در دو روز برگزار خواهد ش��د. امروز فوالدمباركه 
س��پاهان به مصاف پرسپوليس تهران خواهد رفت و فردا ذوب آهن اصفهان ميهمان 

هيأت هرمزگان خواهد بود.

ماهان هنوز امیدوار استخداحافظی با رئيسی که به سفر، »عنایت« ویژه داشت
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مرکزی، طبقه اول
پنج شنبه 16 دی 1389/ 1 صفر 1432/ شماره Thursday 6 January 2011       434 )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پیامبر اکرم)ص(:
 ساعتی عدالت، بهتر از 
هفتاد سال عبادت است 
که شب هایش به نماز و 
روزهایش به روزه بگذرد.

این شرکت قصد دارد اقالم مازاد خود از قبیل آهن قراضه، چوب، کمد، 
آلومینیوم، ترازو، یخچال، فریزر، لیفتراک و...را از طریق مزایده به فروش 

برساند.
مراجعه  با  بازدید  ضمن  مي آید  بعمل  دعوت  عالقمند  متقاضیان  از  لذا 
و  www.escocorp.ir آدرس:   به  شرکت  این  سایت هاي  وب   به 
یا www.9514050.ir و کسب اطالعات الزم آمادگي خود را حداکثر تا 
تاریخ 89/10/20 ساعت 15 در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه شرکت 

نموده و رسید دریافت نمایند.

شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي تعاوني ذوب آهن اصفهان

مزایده بزرگ شرکت تعاونی مصرف ذوب آهن

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13/30 شنبه مورخ 89/11/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/11/3

www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتي

برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجرا شماره مناقصه

89-4-423
ترمیم آسفالت نوارهاي حفاري 
شده در منطقه پنج شهر اصفهان

60/500/0001/282/004/000جاري

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از محل اعتبارات جاري مطابق با 
شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه و از طریق مناقصه عمومي پروژه ذیل را به 

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهي مناقصه شماره 89-4-423

1( محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: شهرکرد- بلوار طالقاني- مجتمع ادارات- 
شرکت آب و فاضالب روستائي استان- امور پیمانها.

بدیهي است: ارائه معرفي نامه کتبي براي نماینده پیمانکار، تصویر برگه صالحیت 
به حساب  ریال  مبلغ 100/000  واریز  فیش  و  نیرو  وزارت  از  تأییدیه  شرکت، 

2175211502003 سیبا نزد بانك ملي زمان دریافت اسناد الزامي مي باشد. 
2( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهي لغایت 1389/10/20

3( مهلت تحویل پاکات پیشنهادي: تا )ساعت 13( مورخ 1389/10/30 
4( زمان بازگشایي پیشنهادات: رأس ساعت 8:30 صبح مورخ 1389/11/2 در 

محل شرکت مي باشد.
5( مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه شده از تاریخ آخرین مهلت ارائه پاکت پیشنهاد 

قیمت به مدت 3 ماه مي باشد.
 www.abfar-chb.ir یا سایت شرکت iest.mporg.ir سایت ملي مناقصات به آدرس

شماره تلفن شرکت: 0381-2245189

شرکت آب و فاضالب روستایي استان چهارمحال و بختیاري در نظر دارد انجام 
خدمات حفاظتي و نگهباني خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومي یك 
مرحله اي به شرکت هاي خدماتي واجد شرایط داراي کد 4  )خدمات عمومي( از 
نیرو  تأیید دفتر مرکزي حراست وزارت  اجتماعي که مورد  امور  و  سازمان کار 

باشند واگذار نماید.

مدت اجراء محل اجراءموضوع مناقصه
به ماه 

صالحیت 
مورد نیاز

نحوه محاسبه 
مبلغ ضمانت نامه مبلغ برآورد به ریالبراساس 

شرکت در مناقصه ریال

انجام خدمات 
حفاظتي و نگهباني در 
محل ستاد مرکزي 
شرکت واردات تابعه

مرکز 
استان و 

شهرستان ها
12 ماه

کد4)خدمات 
عمومي( و 
تأییدیه از 
وزارت نیرو

تعداد و نوع 
1/530/000/00015/000/000فعالیت

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي 
شماره 189/2850

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

همت مضاعف و کار مضاعف در اصالح الگوی مصرف آب

1- مدیر امورمالی وحسابداری
2- مدیرمنابع انسانی

3- سرپرست تعمیر و نگهداری
4- کارشناس تحقیق وتوسعه بازار

5- کارشناس امورقراردادها
6- کارشناس فروش و بازاریابی

از متقاضيان دعوت به عمل می آورد سوابق تحصيلی و 
 شغلی خویش را تا مورخ 89/10/23  

 ekt.company@yahoo.comبه آدرس الکترونيکی
ارسال فرمایند.

یک گروه صنعتی معتبر، توليدکننده انواع 
نوشابه های گازدارقصد دارد جهت تکميل کادر تخصصی 

خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید.

آگهی استخدام


