
 گردهم���اي��ي اس��اتيد ح�����وزه و دانش��گاه 
چهارمحال و بختياري به منظور تبيين و بررسي 
راهكارهاي وحدت اين دو نهاد فرهنگي، در سالن 
فارابي دانش��گاه شهركرد برگزار شد. به گزارش 
ايرنا، در اين گردهمايي كه جمعي از اساتيد حوزه 
و دانش��گاه حضور داشتند، س��خنرانان به تبيين 
جايگاه وحدت حوزه و دانش��گاه و بررسي راه 

هاي عملي رسيدن به اين مهم پرداختند. 
مسئول بس��يج اساتيد س��پاه قمر بني هاشم)ع( 
چهارمح��ال و بختياري در اين همايش، حوزه و 
دانش��گاه را بيانگر پيام علم آموزي و علم آوري 

اين دو مجموعه عنوان كرد. 
احمد رضا بس��يج همه علوم را مقدس دانست 
 و گف��ت: آن چيزي ك��ه يك عل��م را نامقدس 
مي كند نيت علما اس��ت.  وی پيام اين نشست 
 را يكپارچگي حوزه و دانش��گاه عن��وان كرد و 
افزود: بعد از پيروزي انقالب اسالمي افراد متعددي 
به دنبال جدايي اين دو مجموعه از يكديگر بوده 
و هستند. در اين همايش حجت االسالم امير قلي 
جعفري از اس��اتيد حوزه و دانش��گاه با تأكيد بر 
وحدت اي��ن دو مجموعه علمي گفت: حوزه و 

دانشگاه در سير تكامل بشر فعال بوده است. 
وي ب��ه نقش ح��وزه ه��اي علمي��ه در بيداري 
مسلمانان اشاره كرد و گفت: به خاطر روشنگري 
علماي شيعه، بعد از غيبت امام زمان)عج( دشمن 
اجازه حكومت كردن به هيچ يك از نمايندگان آن 
حضرت را نداده است. رئيس دانشگاه شهركرد 
 ني��ز در اي��ن همايش با اش��اره ب��ه فرازهايي از
وصي��ت نامه امام راحل)ره(، ب��ر وحدت حوزه 
و دانش��گاه تأكيد كرد و به بررس��ي چالش هاي 

موجود در اين راه پرداخت. 
 اس��ماعيل اس��دي ترجي��ح علم ب��ر تربيت در 
دانش��گاه ها و عدم وجود جهان بيني يكسان در 
دانشگاه و حوزه را از جمله عوامل جدايي اين دو 
مركز علمي از يكديگر عنوان كرد. اين همايش به 
همت سازمان بسيج اساتيد سپاه قمر بني هاشم)ع( 

چهارمحال و بختياري برگزار شد. 

گردهمایی استادان حوزه و 
دانشگاه چهارمحال و بختیاری 

شهردار اعالم کرد:

اجرای 30 پروژه عمرانی در شهرکرد 

با افتتاح دفتر خطوط هوایی طیران الخلیج

پرواز مستقیم اصفهانی ها به بحرین امکان پذیر شد

جلسه كميته كارگری دهه مباركه 
فجر انقالب اس��المی با حضور 
عسگری مسئول محترم شورای 
هماهنگی تبليغات اسالمی، سيد 
محمد ياراحمديان عضو محترم 
رياس��ت مديره س��ازمان تأمين 

اجتماعی و رئيس محترم مجمع عالی نمايندگان سراسر كشور، جناب 
معينی عضو محترم شورای عالی كار كشور و رئيس كانون...

شهرستان/ صفحه4

زاينده رود در پيچ و تاب خيس 
عبور خود از ديار سپاهان وقتی 
از حجره های س��ی و سه پل و 
خواج��و می گ��ذرد در گوش 
پل ه��ا آرام ن��ام هنرمندان��ی را 
زمزمه می كند كه در وانفس��ای 

 زمان ه��ای دور و نزدي��ك خش��ت ب��ر خش��ت فرهن��گ و هن��ر 
نصف جهان نهاده اند. گنبدهای فيروزه فام هر صبح و شام...

فرهنگ و هنر/ صفحه6

 رئيس حوزه علميه اصفهان تأكيد 
كرد: ش��هادت، جاي��گاه رفيعی 
است كه استمرار و رشد حيات 
معنوی جامعه انسانی و اسالمی 
را تأمي��ن و تضمين می نمايد. به 
گزارش ف��ارس به نقل از روابط 

عمومی بنياد شهيد و امور ايثارگران اين استان، آيت ا... حسين مظاهری 
در پيامی به مناسبت برگزاری سومين جشنواره سراسری ايثار...

شهرستان/ صفحه4

نشست اعضای کمیته کارگری 
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی

احمد اشرفیان، میهمان سلسله 
مباحث فرهنگ و هنر زاینده رود

شهادت، حیات معنوی جامعه اسالمی 
را تضمین می کند

صفحه 2

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تشکیل شورای انقالب 
در ۲۲دی ماه به فرمان امام خمینی

پرتویی از سیره و سیمای
امام موسی کاظم )علیه السالم( 
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سازمان رفاهي تفریحي شهرداري شاهین شهر به استناد مجوز شماره 
5791/ن س مورخ 89/10/1 هیأت مدیره محترم سازمان در نظر 
حقوقي  یا  حقیقي  اشخاص  به  را  بانوان  باغ  بوفه  و  رستوران  دارد 
به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان مي بایست تا روز دوشنبه 
مورخ 89/10/27 جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادها و 
تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 89/10/28 جهت تحویل 
اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند. سازمان در رد یا 

قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.
روابط عمومي سازمان رفاهي تفریحي 

آگهي مزايده عمومي )نوبت دوم(
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود 
پروژه عمرانی  شهردار شهركرد گفت: 30 
توسط  ريال  ميليارد   50 بر  افزون  اعتباری  با 
به  است.  اجرا  دست  در  شهركرد  شهرداری 
شهركرد،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش 
اردشير نوريان در نشست حوزه عمرانی با اعالم 
اين مطلب گفت: ساخت دو ايستگاه آتش نشانی 
شهركرد،  غرب  ناحيه  و  آوران  فن  مجتمع  در 
امتداد خيابان ياسر، احداث پارک جنوب شهر، 
و  تهليجان  و  بانوان  ملت،  پارک های  تكميل 
اصالح هندسی تقاطع های سطح شهر از جمله 

اين طرح ها می باشد.
وی آبرسانی به آرامستان جديد، بازسازی معابر 

سطح  جداول  احداث  و  مرمت  و  غرب  ناحيه 
شهر، ساخت 2 سالن مدرن بحران و بازار روز 
عمرانی  مهم  پروژه های  ديگر  از  را  عصر  ولی 
كرد.  عنوان  جاری  سال  در  شهركرد  شهرداری 
شهردار شهركرد ادامه داد: پيشرفت فيزيكی اين 
پروژه ها در سال جاری تاكنون به 85 درصد و از 
لحاظ جذب اعتبار به 100 درصد نزديك شده 
معابر  آسفالت  و  معابر  زيرسازی  نوريان  است. 
شهر را از جمله پروژه های معمول اين شهرداری 
 70 توليد  با  امسال  كرد:  خاطرنشان  و  برشمرد 
هزار تن آسفالت توليدی، عمليات روكش نسبت 

به سال قبل 30 درصد افزايش داشته است.
شهردار شهركرد مساعد بودن شرايط جوی را در 

با  افزود:  و  كرد  بيان  تأثيرگذار  پروژه ها  اجرای 
مساعد بودن آب و هوا طرح توسعه شبكه معابر 
تقاطع های  هندسی  اصالح  و  فرسوده  بافت  در 
 500 و  ميليارد   3 حدود  اعتباری  با  شهر  سطح 

ريال در حال اجرا می باشد.
نظير  شهرداری  پروژه های  برخی  احداث  وی 
اتصال  خرداد،   15 كمربندی  دوم  باند  توسعه 
هندسی  اصالح  فارابی،  بلوار  به  ياسر  خيابان 
شهدای  المان  همچنين  و  تقاطع ها  از  برخی 
گمنام به عنوان يك نشانه شهری را در ساختار 
و  دانست  مؤثر  شهر  اين  بندی  استخوان  و 
اثرگذار توسط حوزه عمرانی  گفت: پروژه های 
شهرداری نظير طرح های دفع آب های سطحی 
را  بحران آب گرفتگی در جنوب شهر  كه رفع 
يا تغيير و اصالحاتی در ميدان  به دنبال دارد و 
مرور  و  عبور  بهبود  در جهت  شهدای شهركرد 
شهری و همچنين ادامه كمربندی به سمت شرق 
شهركرد معرفی خواهند شد كه انتظار است در 

سال آينده تصويب و اجرايی گردند.
شهركرد  شهرداری  عمرانی  كل  بودجه  نوريان 
و سازمان های تابعه آن را افزون بر 104 ميليارد 
ريال در سال 89 اعالم كرد و گفت: از اين اعتبار 
5 ميليارد و 800 ميليون ريال آن هم سهم عمرانی 

شهرداری مركز استان بوده است.
شهردار شهركرد تصريح كرد: سرانه هر شهروند 
در شهركرد از بودجه عمرانی اين شهرداری نسبت 
به جمعيت آن، مبلغ 650 هزار ريال می باشد. وی 
اعتبار به موقع پروژه های عمرانی و  عدم تأمين 
نحوه ارجاع و انتخاب شركت های مجری را كه 
پروسه ای طوالنی و وقتگيری می باشد، از جمله 
عمرانی  پروژه های  اجرای  روی  فرا  مشكل های 
عنوان نمود و در ادامه بر اصالح برخی قوانين 

مربوط به نحوه ارجاع كار تأكيد كرد.

سراسری

شهردار اعالم کرد:

اجرای 30 پروژه عمرانی در شهرکرد 
حادثه هايی كه پس از فاجعه 17 شهريور 
به  تصميم  كه  داد  نشان  افتاد  اتفاق   57
كشتار مردم بی دفاع در اين روز يك انتحار 
نابودكننده برای رژيم پهلوی بود. از فردای 
آن روز سير تحوالتی كه به سقوط رژيم 
انجاميد شتابی صدچندان گرفت. در ماه های 
باقيمانده تا بهمن اختالفات درباريان اوج 
گرفته بود. اختالف و تمرد به امری عادی 
در بين ارتش تبديل شده بود و شاه كم كم 
اميد خود را از دست رفته می ديد. سفر 
امام به پاريس يك ماه پس از 17 شهريور 
اين  پيش بينی ها  برخالف  و  يافت  تحقق 
سفر دست امام را برای هدايت انقالب باز 
نمود. فضای پيش آمده در فرانسه باعث شد 
تا موانع از سر راه ارتباط ايشان با يارانشان 

برداشته شود. 
بر خالف فضای بسته ای كه صدام برای امام 
خمينی)ره( ايجاد نموده بود، بعد از گذشت 
مدتی از ورود امام، مسئوالن فرانسوی كه 
در ابتدا امام را از فعاليت سياسی منع كرده 
محور  منفعت  سياست  براساس  بودند، 
خود مصلحت را در عدم مقابله با نهضت 
اسالمی مردم ايران ديدند. با تقليل يافتن 
محدوديت ها رفت و آمد ياران امام برای 
تبادل نظر با ايشان و هدايت مؤثر انقالب 
به  نهادی  تأسيس  ايده  شد.  آغاز  فرانسه 
و  از دل همين رفت  انقالب  نام شورای 
آمد ها و تبادل نظرها متولد شد. از سوی 
ديگر بازگشت به وطن، يكی از مهم ترين 
از  كه  پهلوی  رژيم  بود.  امام  برنامه های 
خطرات بازگشت امام خمينی)ره( به وطن 
آگاه بود تا آنجايی كه توانست از بازگشت 
ايام  اين  ايشان جلوگيری كرد. در ضمن 
بحث خأل رهبری اجرايی نهضت اسالمی 
در كشور به راحتی احساس می شد. از همين 
رو گسترش نا به سامانی نيروهای انقالب را 
تهديد می نمود. به ويژه آنكه نبود رابطه ميان 
مردم و امام خمينی)ره( كه نقطه وحدت 
نيروهای انقالب بودند زمينه را برای بروز 
اختالفات فكری برخی جريان های فعال 
تازه كار در نهضت با پيروان مكتب فكری 

امام فراهم می ساخت. 
جدای از مطالب فوق اصل مشورت اصلی 
مهم در اسالم و بالتبع انديشه امام بود. اين 
اصل در فضای انقالبی آن زمان و در نهضتی 
كه بر ضد ديكتاتوری شاه شكل گرفته بود 
نمودی خاص داشت. رهبران و مبارزان با 
توجه به تصوری كه از استبداد و حكومت 
فردی داشتند، مايل به تكرار آن تجربه ها 
نبودند. به همين دليل به طور طبيعی بايد 

شورای انقالب تشكيل می شد.
يكی ديگر از مواردی كه در بحث زمينه های 
تشكيل شورای انقالب قابل طرح می باشد، 
مسأله مشروعيت و مقبوليت اين تصميم 
از  پيش  سال ها  از  ايران  مردم  می باشد. 
پيروزی انقالب امام خمينی)ره( را به عنوان 
رهبری  به  اسالم  ناب  آرمان های  منادی 
جبهه ای  بودند.  برگزيده  خود  نهضت 
تشكيل  مردم  اكثريت  را  آن  اعضای  كه 
می دادند در آستانه پيروزی انقالب اسالمی 

گسترده تر و منسجم تر گشت. 
افراد و گروه هايی كه با تكيه بر آرمان ها 
متفرقه ای چون سوسياليسم، ليبراليسم و... 
بودند  نبسته  طرفی  خود  مبارزه های  در 
امام  رهبری  به  اسالمی  نهضت  به  اينك 

خمينی)ره( پيوسته بودند.
بيدار گری ها و همچنين  از سوی ديگر 
نفس اوج گيری نهضت اسالمی زمينه را 
برای گسترس بيش از پيش نهضت فراهم 
پيروزی  به  منتهی  سال های  در  ساخت. 
انقالب مقبوليت امام خمينی)ره( و اعتماد 
مردم به ايشان نيازی به اثبات نداشت و اين 
امر با اندک نگاهی به شعارها، خواسته ها و 
حتی ريشه و تاريخ قيام ها و حماسه های 
امر واضح و غيرقابل  پانزده سال گذشته 

امام  انديشه  در  اعتماد  اين  بود.  انكاری 
امام  داشت.  بااليی  جايگاه  خمينی)ره( 
كنار  در  انقالب  شورای  تأسيس  پيام  در 
 حق شرعی خود، همين مطلب را اشاره 
می كند: به موجب حق شرعی و براساس 
كه  ايران  مردم  قاطع  اكثريت  اعتماد  رأی 
نسبت به اين جانب ابراز شده است، در 
جهت تحقق اهداف اسالمی ملت، شورايی 
به نام »شورای انقالب اسالمی« مركب از 
افراد باصالحيت و مسلمان و متعهد و مورد 
وثوق به طور موقت تعيين شده و شروع به 

كار خواهند كرد.
تشکیل شورای انقالب 

سال  همان  ماه  آذر  در  شورا  اين  بنياد 
خمينی  امام  مشورت  با  و  پاريس  در 
شهيد  شد.  ريخته  خود  ياران  با   )ره( 
پاييز 57 به ديدار  ا... بهشتی كه در  آيت 
تصميم  زمينه  در  رفت  خمينی)ره(  امام 
انقالب  شورای  تشكيل  بر  مبنی   امام 
می گويد: در پاييز 57، امكان مالقات با امام 
در فرانسه فراهم آمده بود. دوستان مختلف 
به ديدار ايشان در پاريس می رفتند. يكی 
مطرح  دوستان  با  ايشان  كه  مسائلی  از 
می كردند اين بود كه چه كسانی هستند 
نيروهای  به  ساماندهی  در  می توانند  كه 
عظيم بسيج شده مردم ايران سهيم بوده و 
نقشی داشته باشند و چه كسانی هستند كه 
می توانند پس از موفقيت در اداره جامعه 
بنابراين برای  مسئوليتی بر عهده بگيرند. 

ايشان دو مطلب مطرح بود: 
1( كسانی كه بتوانند در ايران با حضورشان 
به همگانی تر و گسترده تر شدن حركت 

اجتماعی شتاب بدهند. 
2( كسانی كه پس از پيروزی بتوانند در اداره 

جامعه نقشی بر عهده بگيرند. 
هدف های تشکیل شورای انقالب 

شورای  تشكيل  هدف های  بر  مروری 
اصل  هم  كه  است  آن  نشانگر  انقالب، 
وظايفی  هم  و  انقالب  شورای  تأسيس 
از  بود  شده  گذاشته  آن  عهده  بر   كه 
رهبر  موشكافانه  دقتی  و  انديشی  دور 
انقالب و يارانشان سرچشمه گرفته است. 
آنچه  تمام  به  رسيدن  كه  است   واضح 
امام خمينی)ره( و يارانشان در زمان تأسيس 
شورای انقالب در ذهن داشتند به راحتی 
ميسر نمی شد. چرا كه ممكن است آنان 
اين خصوص در ذهن  در  را  هدف هايی 
داشته اند كه در تاريخ ثبت نگرديده و از 
سوی ديگر ممكن است تأسيس شورای 
به  بركاتی  اسالمی  نهضت  برای  انقالب 
همراه داشته كه جزو هدف های اوليه امام و 
نزديكان ايشان از تأسيس شورا نبوده است. 
به هر روی مواردی كه بدان اشاره خواهد 
تأسيس  هدف های  جزو  می توان  را  شد 
شورای انقالب و يا كارويژه های آن پيش 

از پيروزی انقالب اسالمی دانست.
از  انسانی  و  فرهنگی  تصويری  ارائه   -1

انقالب در داخل و خارج 
حاميان  و  ارتش  شاه،  روحيه  كاهش   -2
خارجی رژيم و تقويت روحيه نيروهای 

انقالب 
3- گفتگو با برخی مسئوالن رژيم به ويژه 
نظاميان با هدف كاهش هزينه های انقالب و 

تسريع در تحقق آن با كمترين خشونت 
4- ايفای نقش رهبر انقالب در داخل در 

ايام حضور امام در پاريس 
امام  و  مردم  ميان  رابط  نقش  ايفای   -5

خمينی)ره( 
6- ايفای نقش رهبری در شرايط اضطراری 

)پس از پيروزی انقالب اسالمی( 
7- تبيين راه انقالب و جلوگيری از نفوذ و 

سوء استفاده گروه های انحرافی 
8- معرفی مسئول دولت و زمينه سازی 

جهت انتقال قدرت به آن 
9- ركنی برای قانون گذاری. 

تهران  منطقه ای  آب  شركت   مديرعامل 
گفت: با تكميل سد ماملو و طرح آبرسانی 
به تهران مشكل تأمين و كيفيت آب جنوب 
می شود.  برطرف  هميشه  برای  تهران 
مديرعامل شركت آب منطقه ای تهران در 
مجلس  نمايندگان  مجمع  بازديد  حاشيه 
استان تهران از سد ماملو در گفتگو با فارس 
اميدواری  ابراز  تهران،  استان  جنوب  در 
و  سد  اجرای  مراحل  تكميل  با  كه  كرد 
مشكل  تهران،  به  آبرسانی  طرح  تكميل 
برای  تهران  جنوب  آب  كيفيت  و  تأمين 
در  ارتقايی  شود. خسرو  برطرف  هميشه 
ادامه گفت: پيش بينی می شود بيش از 120 
برای  از آب سد ماملو  ميليون مترمكعب 
تأمين آب تهران، ورامين و پاكدشت مورد 
استفاده قرار گيرد. وی در ادامه در ارتباط با 
نحوه استفاده از آب سد ماملو و برنامه ريزی 
برای حل مشكل تأمين آب تهران گفت: 
قرار است آب از سد ماملو به تصفيه خانه 

هفتم تهران منتقل شود كه اين تصفيه خانه 
هم اكنون مراحل ساخت و اجرا را پشت سر 
می گذارد. مدير عامل شركت آب منطقه ای 
دو  دارای  تهران  اينكه  به  اشاره  با  تهران 
سامانه تأمين آب شرب است و سدهای الر، 
لتيان و ماملو در سامانه شرقی قرار دارند و 
اين در حالی است كه در زمان خشكسالی 
عمده مشكل ها در سامانه شرقی تهران بروز 
می كند، افزود: يكی از مشكل های موجود 
در سامانه شرق تهران فرار آب از سد الر 
است كه در زمان حاضر با جديت برای 
ارتقايی  می شود.  تالش  آن  برطرف سازی 
خاطرنشان كرد: در سامانه غرب تأمين آب 
شرب تهران دو سد طالقان و اميركبير وجود 
دارد كه به  ترتيب بيش از 120 و 330 ميليون 
مترمكعب آب شرب تهران را تأمين می كنند 
و در مجموع 70 درصد از آب شرب تهران 
از منابع آبی سدها و 30 درصد آن از منايع 

زيرزمينی مهيا  می شود. 

تشکیل شورای انقالب 
در ۲۲دی ماه به فرمان امام خمینی

جهان نما ایراننصف النهار

در یکی از زندان های انگلیس؛
شورش زندانیان چند زخمی 

برجای گذاشت 
شورش زندانيان در يكی از زندان های منطقه كمبريج شاير واقع در جنوب 
شرق انگليس چند زخمی برجای گذاشت. به گزارش ايرنا به نقل از منابع 
محلی در جريان اين ناآرامی كه در زندان »ليتلهی« در نزديكی »هاندينگدون« 
روی داد حداقل دو زندانبان و تعدادی از زندانيان مجروح شدند. بالفاصله 
پ��س از اين حادثه ده ها تن از نيروهای ضدش��ورش ب��ه اين زندان اعزام 
شدند تا ناآرامی های به وجود آمده را كنترل كنند. يك سخنگوی سازمان 
زندان های انگليس با تأييد مجروح شدن دو افسر زندان گفت: حدود 60 
تن از زندانيان در اين ناآرامی دخالت داشته اند. اين سخنگو افزود: پس از 
حمله به دو افس��ر زندان، زندانيانی كه برای هواخوری در فضای باز بودند 
ضمن خودداری از بازگشت به سلول های خود، اقدام به شكستن شيشه ها 
و لوازم زندان كردند و حتی بخش��ی از ساختمان را نيز آتش زدند. وی در 
عين حال گفت كه مأموران زندان، بيشتر زندانيان را تحت كنترل درآورده و 
آنان را در بخشی از ساختمان محصور كرده اند. يكی از سخنگويان اتحاديه 
ملی زندان بانان انگليس نيز در مصاحبه ای با اسكای نيوز گفت: اين زندان 
طی يك سال گذشته شاهد مشكل هايی نظير درگيری زندانيان با يكديگر و 
زندان بانان بوده است. وی افزود: حدود ده روز پيش نيز ده ها تن از زندانيان 
در زندان »فورد« واقع در منطقه ساس��كس غربی انگليس دست به شورش 
زدند و بخش های وسيعی از زندان را به آتش كشيدند. در آن شورش نيز 
حدود 40 نفر از زندانيان شركت داشتند و به گفته مقام های سازمان زندان ها 

بيش از سه ميليون پوند به اين زندان خسارت زدند. 

شهرک سازی ها تالش برای پیشبرد 
مذاکره های صلح را تخریب می کند 

وزير خارجه امريكا در ادامه سفر  خود به منطقه خاورميانه وارد »ابوظبی«، 
پايتخ��ت امارات متحده عربی ش��د. به گزارش ايلنا ب��ه نقل از خبرگزاری 
فرانس��ه، »هيالری كلينتون« هنگام ورود به ابوظبی از طرح جديد اسرائيل 
برای ساخت وس��ازها در ش��رق بيت المقدس انتقاد ك��رد و آن را موجب 
تضعي��ف تالش های مربوط ب��ه مذاكره های صلح دانس��ت. وزير خارجه 
امريكا گفت كه اقدام رژيم صهيونيس��تی در تخريب هتل قديمی در شرق 
بيت المقدس تالش ها برای پيش��برد مذاكره ه��ای صلح را تخريب می كند. 
گفته شده كه هيالری كلينتون پس از ديدار از دوبی راهی كشورهای عمان 
و قطر خواهد شد. وزير خارجه امريكا همچنين روند برگزاری موفقيت آميز 
همه پرس��ی در جنوب س��ودان را اقدامی تاريخی توصيف و تأكيد كرد كه 
اس��تقبال خوب رأی دهندگان در همه پرسی جنوب سودان اقدامی تاريخی 
برای اجرای توافق نامه صلح فراگير در اين كش��ور بزرگ آفريقايی اس��ت. 
وزي��ر خارجه امريكا گفت كه واش��نگتن به تعهدهای خود در زمينه حفظ 
امنيت و برقراری ثبات و آرامش طوالنی مدت در مناطق ش��مال و جنوب 
س��ودان پايبند اس��ت و از هيچ تالش��ی در حمايت از ملت س��ودان دريغ 
نخواهد كرد. وی ادامه داد: واشنگتن در كنار متحدان بين المللی خود برای 
پشتيبانی قوی از روند برگزاری همه پرسی در جنوب سودان، اجرای كامل 
و موفقيت آمي��ز موافقت نام��ه صلح فراگير و نيز برق��راری صلح و آرامش 
در سراس��ر س��ودان تالش خواهد كرد. همه پرسی درباره تعيين سرنوشت 
جنوب س��ودان از روز يكشنبه آغاز شد و به مدت يك هفته ادامه خواهد 
داش��ت. اهالی جنوب سودان با ش��ركت در اين همه پرسی درباره استقالل 
و تجزيه جنوب س��ودان و يا يكپارچگی آن با شمال سودان تصميم گيری 

خواهند كرد. 
اجرای همه پرس��ی يكی از مفاد اصلی توافق نامه صلح فراگير اس��ت كه در 
س��ال 2005 ميالدی ميان ش��مال و جنوب س��ودان به امضا رسيد و به دو 
دهه جنگ خونين در اين كشور كه بيش از دوميليون كشته برجا گذاشت، 

پايان داد.

 العربیه گزارش داد:
5 کشته و 800 زخمی در ناآرامی های 

الجزایر
منابع خبری از بازگش��ت آرامش به الجزاير خب��ر دادند و اعالم كردند كه 

در درگيری های چند روز گذشته 
در اين كشور 5 نفر كشته شده و 
800 تن ديگر زخمی ش��دند. به 
گزارش فارس، ش��بكه العربيه از 
بازگش��ت آرامش به الجزاير پس 
از 5 روز درگيری در اين كش��ور 
خبر داد. اين ش��بكه با بيان اينكه 
بازگش��ت آرام��ش در الجزاي��ر 
به ش��كل جزئ��ی و در برخی از 
 منطقه ه��ا درگي��ری ب��وده اعالم 
كرد: اي��ن درگيری ها كه به دليل 

بيكاری و مشكل های معيشتی از جمله باال رفتن قيمت ها صورت گرفت در 
چند روز گذشته در غرب الجزاير منجر به مرگ 5 نفر و زخمی شدن 800 
تن ديگر ش��د. منابع خبری با اشاره به اينكه در درگيری های غرب الجزاير 
نيروهای پليس به جوانان معترض به وضعيت بيكاری در اين كشور شليك 
كردند، تأكيد كردند كه مردم در برخی منطقه ها دس��ت به اعتصاب زده اند. 
اين درگيری ها هم زمان با تش��ديد تنش ها در تونس اس��ت، به طوری كه 
كارشناسان از احتمال سرايت اين بحران به ديگر كشورهای عربی از جمله 
مصر هشدار داده اند. پيش از اين بانك جهانی بارها نسبت به بحران بيكاری 
جوانان در كش��ورهای عربی هشدار داده و اين مسأله را بزرگ ترين تهديد 

برای اين كشورها دانسته بود.

36 کشته در دومین روز همه پرسی 
جنوب سودان

شبكه العربيه از كشته شدن 32 نفر در درگيری های دومين روز همه پرسی 
برای تعيين سرنوش��ت جنوب سودان خبر داد. به گزارش فارس به نقل از 
شبكه العربيه، تلفات درگيری در منطقه استراتژيك »ابيی« در جنوب سودان 
در حالی به 36 نفر رس��يد كه اين درگيری ه��ا از روز جمعه در اين منطقه 
نفت خيز در مرز ش��مال و جنوب سودان آغاز شده است. خبرنگار العربيه 
در س��ودان گزارش داد كه همچنان درگيری مسلحانه بين نيروهای نظامی 

دولت جنوب با ساكنان محلی ادامه دارد. 
العربيه در ادامه افزود: نيروهای نظامی وابس��ته ب��ه دولت جنوب در حال 
افزاي��ش تعداد نيروه��ای خود در اين منطقه بحران زده هس��تند و هريك 
از طرفي��ن، ديگ��ری را متهم ب��ه تجاوز به خ��اک خود و آغ��از درگيری 
می كند. از سوی ديگر مقام های دولت جنوب، ارتش سودان را به دخالت 
در اي��ن درگيری ها متهم می كنن��د و در مقابل ارتش س��ودان ضمن تأييد 
خب��ر درگيری ها، دخالت س��ربازان ارتش را در اي��ن درگيری های خونين 
تكذي��ب كرد. پليس منطقه جن��وب هم زمان با آغاز همه پرس��ی جدايی 
س��ودان ب��ه بهانه برخی تح��ركات غيرعادی در منطق��ه در محل درگيری 
حض��ور ياف��ت و با م��ردم درگير ش��د. بي��ش از 17هزار ني��روی پليس 
 ب��رای تأمين امنيت برگزاری همه پرس��ی در جنوب اين كش��ور مس��تقر 

شدند. 

زاینده رود 
فرماندهی  رسانی  اطالع  مركز  سرپرست 
انتظامی استان اصفهان گفت: با اجرای طرح پليس 
خالفكاران  به  بهتر  پليس  صدای  محور،  محله 

می رسد و اين از مزيت های طرح مذكور است.
مصطفی صادقيان خاطرنشان كرد: با اجرای اين 
طرح افرادی كه از روی جهالت و نادانی دست به 
بزهكاری می زدند با شنيدن توصيه ها و هشدارهای 
پليس دست از اعمال مجرمانه خود برداشته و به 

زندگی پاک و سالم روی می آورند.
وی با بيان اينكه طرح پليس محله محور يكی از 
طرح های ويژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
است تصريح كرد: اين طرح يكی از مطالبه های 
مردم به شمار می رود و هدف از اجرای آن حضور 
مسئوالن انتظامی و رؤسای كالنتری ها در مساجد، 

پايگاه های مقاومت بسيج و گفتگوی  مدارس و 
چهره به چهره با مردم محله ها در راستای ارتقای 

امنيت اين منطقه ها می باشد.

سرپرست مركز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان افزود: با اجرای طرح پليس محله 
ارتباط  اين  و  رفته  مردم  ميان  به  پليس  محور، 
تا  كه  می شود  باعث  پليس  و  مردم  تنگاتنگ 
خالفكاران و بزهكاران از اين منطقه ها دور شوند. 
مصطفی صادقيان خاطرنشان كرد: براساس برنامه 
طول  در  ها  كالنتری  رؤسای  شده،  بندی  زمان 
هفته در مساجد محله خود حضور يافته و ضمن 
مشكل های  مردم  های  پرسش  به  پاسخگويی 
مختلف آنها را در حوزه نظم و امنيت مورد بررسی 
قرار خواهند داد. وی در خاتمه تماس با سامانه 
پليس  با  مردم  ارتباطی  راه های  از  يكی  را   197
عنوان و تصريح كرد: مردم می توانند با اين سامانه 
تماس گرفته و پليس را در انجام بهتر مأموريت ها 

ياری دهند. 

زاینده رود 
اصفهان 21   – بحرين  مستقيم  پرواز  اولين 
مديران  حضور  با  دقيقه   20:10 ساعت  ماه  دی 
ارشد گلف اير، مقام های فرودگاهی و هواپيمايی 
بحرين از فرودگاه منامه به عنوان فرودگاه بين المللی 
بحرين به آسمان بلند شد و در اصفهان با استقبال 
پادشاهی  سفير  اير،  گلف  هواپيمايی  مديركل 
بحرين و مقام های دولتی محلی و كشوری ايران 
به زمين نشست. سامرا المجالی مديركل هواپيمايی 
گلف اير در نشست خبری، اصفهان را چهارمين 
 مقصد پرواز مستقيم اين كشور در ايران ناميد و 
افزود: افتتاح اين خط هوايی اولين مقصد كشور 
بحرين در سال 2011 محسوب می شود و كشور 
بحرين و هواپيمايی طيران الخليج به افتتاح اين خط 
هوايی به عنوان چهل و ششمين شهر از مقاصد 
پروازی مستقيم بحرين افتخار می كند. وی ادامه داد: 
پس از تهران، شيراز و مشهد اين چهارمين مقصد 
خطوط هوايی ما در ايران می باشد و اصفهان به 
دليل اينكه از مكان های عمده تجارت و بازار و نيز 
كانون صنايع دستی نفيس و فرش می باشد برای 
ما اهميت دارد. معماری اسالمی و اماكن مقدس 
تاريخی، اصفهان را به عنوان قطب توريستی عظيم 
است  داده  قرار  بحرين  مردم  توجه  مورد  ايران 
و  اصفهان  مستقيم  پرواز  خطوط  اولين  افتتاح  و 
تجاری  راهبرد  مؤيد  فارس  خليج  از  منطقه  اين 
 جديد ما جهت شناسايی و گسترش فعاليت های

اصفهان –  منامه می باشد. 
زیباترین  از  و  ایران  جواهر  اصفهان، 

شهرهای جهان اسالم است
سامر المجالی عنوان كرد: ما معتقديم كه گشايش 
كارخانه های  با  شهری  عنوان  به  اصفهان  پرواز 
عظيم فوالد، منسوجات، پااليشگاه و هواپيماسازی 

می تواند افق تازه ای را در روابط دو كشور بگشايد 
و تكميل كننده يكپارچه منطقه ای خاورميانه برای 
بهره مندی از فرصت های توريست، سرمايه گذاری 

و تجارت سريع الرشد خواهد بود.
مديركل هواپيمايی گلف اير، اصفهان را جواهر 
جهان  شهرهای  بهترين  از  يكی  و  باستان  ايران 
اسالم ناميد و اضافه شدن آن به خطوط هوايی 
بحرين را باعث گسترش فرهنگ و تمدن ايران 
و  منطقه  تمام خليج و كشورهای  به  اصفهان  و 
دانست.  منطقه ای  اقتصاد  و  تعامل  گسترش 
خدمات  وسيع ترين  دارای  را  اير  گلف  وی 
بزرگ ترين شركت هوايی  آسيا و  هواپيمايی در 
عربی دانست كه می تواند گردشگری اصفهان را 
كشورهای  توريست های  و  مسافران  بازديد  با 
شركت  اين  خدمات  و  بخشد  گسترش  عربی 
تكميل  را  دارد  پرواز  دنيا  كشور   29 به   كه 

كند.
برای  مهم  بستری  اصفهان  افزود:  المجالی  سامر 
فرصتی  و  توليدی  تأسيسات  و  كارخانه ها 
با داشتن  برای هواپيمايی خليج است كه  عظيم 
فرش های مرغوب و فرهنگ و معماری اصيل و 
اماكن مقدس، قطب توريستی مهمی در خاورميانه 
به حساب می آيد. وی خاطرنشان كرد: پرواز اين 
شركت به شيراز در سال 1970 و پس از آن در 
سال 1991 خط مستقيم به تهران و در سال 2001 
نيز امكان پرواز مستقيم از منامه به مشهد ميسر 
شده است و امسال ميزبان افتتاح خطوط هوايی 

بحرين به اصفهان هستيم.
بوئینگ  هواپیمای  سقوط  بحرین  سفیر 

ایرانی را تسلیت گفت
سفير كشور پادشاهی بحرين در مراسم افتتاح خط 
بوئينگ 727  هواپيمای  سقوط  اير  گلف  هوايی 

كشور  مردم  از  عده ای  شدن  كشته  و  اير  ايران 
دوست و برادر را به استاندار اصفهان و همه مردم 

تسليت گفت. 
كه  می كنيم  احساس  اصفهان  در  ما  افزود:  وی 
برای  اصفهانی ها  و  هستيم  خود  مردم  ميان  در 
ما بسيار مهربان و ميهمان نواز بوده اند. اميدواريم 
تقويت  باعث  هوايی  مستقيم  خط  افتتاح  كه 
بحرين  و  ايران  ميان  اقتصادی  و  دوستی   روابط 

شود. 
ذاکر اصفهانی: امیدواریم که افتتاح خطوط 

هوایی باعث کم شدن فاصله قلب ها شود
پرواز  خط  افتتاح  مراسم  در  اصفهان  استاندار 
مستقيم اصفهان – منامه گفت: اميدوارم كه افتتاح 
خط پرواز مستقيم باعث كم شدن فاصله قلب ها 

شود. 
عليرضا ذاكر اصفهانی افزود: تحول بسيار مهمی 
اتفاق افتاده و بنابراين مسأله به عنوان يك خط 
باشد چرا كه عالوه  نظر  نبايد مد  پروازی ساده 
اقتصادی را    – آينده مناسبات سياسی  اينكه  بر 
و  امنيت  و  توسعه صلح  باعث  می بخشد  بهبود 
 ارتقای سطح روابط دو كشور می شود. وی ادامه 
بهتری  فكری  و  سياسی  مناسبات  به  بايد  داد: 
تعميق روابط  برای  مقدمه ای خوب  بينديشيم و 
تاريخی  و عمق  كنيم  ايجاد  تجاری    – سياسی 
فكری  ظرفيت های  و  فرهنگی  غنای  و  اصفهان 
– علمی و جاذبه های طبيعی آن را به كشورهای 

خليج بشناسانيم.
ذاكر اصفهانی خاطرنشان كرد: توسعه اين امور و 
ميان دو كشور  تجاری    – ارتقای سطح سياسی 
هوايی  خطوط  ايجاد  هدف های  ترين  مهم   از 
 اصفهان –  بحرين بوده كه ان شاءا... محقق خواهد 

شد.

تراب���ری  و  راه  ك���ل  اداره  فنی   مع���اون 
تونل  حفاری  اتمام  از  بختياری  و  چهارمحال 
اكنون  هم  گفت:  و  خبرداد  رخ  گردنه  دوم 
اين تونل در حال  از پوشش  متر  حدود 300 
در  رهی  كامران  مهندس  است.   شدن  بتونی 
گفتگو با ايرنا افزود: حفاری اين تونل حدود 
9 ماه زودتر از زمان مقرر به اتمام رسيد. وی 

طول اين تونل را يك هزار و 450 متر عنوان 
احداث آن  برای  تاكنون  اظهار داشت:  كرد و 

60 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است. 
اعتباری  تأمين  درصورت  كرد:  تصريح  رهی 
بالغ بر 96 ميليارد ريال، پايان سال آينده اين 
 7 شدن  كوتاه  وی  می رسد.  اتمام  به  پروژه 
كيلومتری مسير شهركرد- اصفهان را از مزايای 

كاهش  گفت:  و  كرد  ذكر  پروژه  اين  اجرای 
دليل  به  تصادف ها  ميزان  و  ترافيك  حجم 
يكطرفه شدن مسير از ديگر مزايای اجرای اين 
توسعه  زمينه  در  است. وی  ملی  پروژه عظيم 
راه های طرفين تونل دوم رخ افزود: اين راه ها 
پيشرفت  تاكنون  كيلومتر   8 حدود  طول   به 

70 درصدی داشته اند.

با اجرای طرح پلیس محله محور ، صدای پلیس بهتر به خالفکاران می رسد 

دفتر خطوط هوایی طیران الخلیج افتتاح شد
پرواز مستقیم اصفهانی ها به بحرین امکان پذیر شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران:
مشکل تأمین آب جنوب تهران با تکمیل 

سد ماملو برطرف می شود

چه خبر از پایتخت

300متر از تونل دوم  گردنه رخ در محور شهرکرد- اصفهان در حال پوشش بتونی است 



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3                چهارشنبه 22 دی 1389/ 7 صفر 1432/ شماره 439 Wednesday 12 January 2011

رو در روآژیر

تم��ام زوج ها هرازگاه��ی با يكديگر 
به مش��اجره می پردازند و داليل اين 
مشاجرات نيز ميان همه آنها عموميت 
دارد. پنج عامل اصلی مش��اجره ميان 

زوجين در زير می آيد:
مسائل مالی 

تحقيقات نش��ان می دهد پيشتر از 70 
درص��د از زوج ها حداق��ل هفته ای 
ي��ك ب��ار در م��ورد مس��ائل مالی با 
يكديگر حرف می زنند. پس، مشكل 
كجاس��ت؟ وقتی زوجی دچار مشكل 
می شوند علت آن نبود توازن قدرت 
اس��ت. در واقع مس��ائل مال��ی دارای 

اليه های گوناگونی است. 
زوج ها اغل��ب درگير مس��ائلی مانند 
پرداخ��ت قب��وض و مخارج همس��ر 
و خودش��ان هس��تند. آنه��ا در مورد 
خ��ود، خطرات  بازنشس��تگی   دوران 
س��رمايه گذاری و قرض دادن پول به 
بچه هايشان احساس نگرانی می كنند. 
بيشتر مشاجرات به اين علت است كه 
يك طرف خود را »پس انداز كننده« و 
همسرش را »خرج كننده« می داند.هر 
چند مطالعات نشان می دهد 64درصد 
زوجين دارای حساب مشترک هستند 
ول��ی اي��ن روش در تمام م��وارد هم 
بهتري��ن گزينه نيس��ت. زوج ها برای 
يافت��ن بهترين ش��يوه باي��د راه های 
مختلف را بيازمايند. شما بايد تا حدی 
اس��تقالل مالی داشته باشيد و در عين 
ح��ال زوج متح��دی را با همس��رتان 

تشكيل دهيد.
مسائل عاطفی

مسائل عاطفی می تواند عامل بسياری 
از مشكالت در ارتباط زناشويی باشد. 
تحقيقات نش��ان می ده��د زوج های 
خوش��بخت ارتباط عاطف��ی گرمتری 
دارن��د. داش��تن ارتب��اط عاطفی گرم، 
نق��ش مهمی در س��المت زوجين ايفا 
می كند و كس��انی كه از اي��ن ارتباط 
برخوردارند از نظر روانی و جسمانی 
احس��اس بهت��ری دارند. ب��ا اين حال 
بس��ياری از خانواده ه��ا ب��ه مس��ائل 
عاطفی توجه چندانی نشان نمی دهند 

و اهميت آن را ناديده می گيرند.
کار

در زندگی زناشويی تصميم گيری در 

مورد زمانی كه بايد به كار، خانواده و 
همس��ر اختصاص يابد اهميت زيادی 
دارد. اهميت اين مس��أله زمانی بيشتر 
می ش��ود كه باي��د در م��ورد وظيفه 
مراقب��ت از خان��واده و انجام كارهای 
من��زل تصميم گي��ری ش��ود. در اين 
زمان اين مس��أله نقش بس��يار مهمی 
در مش��اجرات زوجين بازی می كند. 
بحث در مورد مسائل كاری به تفاوت 
در س��طح انتظارات برم��ی گردد. در 
حالی كه ممكن است يكی از زوجين 
در كن��ار ه��م ب��ودن در تعطيالت را 
ترجيح دهد ام��كان دارد طرف مقابل 
دوس��ت داشته باش��د آخر هفته را در 

اداره بگذراند. 
کودکان

بزرگ كردن كودكان مشكالت زيادی 
ب��ه هم��راه دارد، از تربي��ت درس��ت 
 آنه��ا گرفت��ه ت��ا فراهم ك��ردن هزينه 

تحصيل شان.
در ضمن ش��ما ممكن است در مورد 
تعداد فرزندانی كه بايد داش��ته باشيد 
دچار اختالف نظر ش��ويد. بزرگترين 
مس��ائل اخت��الف برانگي��ز مربوط به 
ك��ودكان، ش��امل مش��كالت مالی و 
صرف دق��ت برای تربيت آنهاس��ت. 
وقت��ی پ��ای اداره يك خان��واده پيش 
می آيد مهم ترين مس��أله، حفظ ارتباط 
فيمابين اس��ت. ش��ما بايد با همس��ر 
خ��ود زي��اد صحبت كني��د، وقتی هر 
دوی ش��ما احساس خستگی می كنيد 
اين كار، آس��ان نخواهد بود ولی برای 
اينكه مسائل كوچك به مسائل بزرگتر 
 تبديل نش��ود بايد همين كار را انجام 

دهيد. 
کارهای خانه

ش��ايد عوامانه به نظر برسد ولی انجام 
كاره��ای خانه عامل بس��يار مهمی در 
مشاجرات زوجين محسوب می شود، 
البت��ه به علت معن��ای خاصی كه اين 
كار دارد. عش��ق و احت��رام از اجزای 
اساس��ی يك ارتباط هس��تند و گاهی 
انجام كاره��ای خانه بهانه ای برای به 
دست آوردن عشق و احترام می شود. 
با همسر خود در مورد انجام كارهای 
خانه صحبت كنيد و به تقس��يم كارها 

بپردازيد.

 خش��م، احساسی اس��ت كه همه ما از 
خرد و كالن آن را تجربه می كنيم. خشم 
بخش��ی از زندگی ما به شمار می رود 
اما بهتر اين اس��ت كه به بچه ها روش 
كنار آمدن با آن را بياموزيم. مواردی كه 

خشم بچه ها را بر می انگيزد:
 پرخاش به آنان و آزارهای كالمی

 بی اعتناي��ی و ي��ا برعك��س حمله 
فيزيكی

 اصرار و پافشاری برای انجام دادن و 
يا ندادن كاری

كنترل خش��م يك مه��ارت در زندگی 
اس��ت و به كودكان بايد چگونگی اين 
كنترل را آموخ��ت، بنابراين به آنان ياد 
بدهيم چه به لحاظ فكری و چه از جنبه 

بدنی خشم را از خودشان دور كنند. 
برای شروع بهتر است مهارت های حل 
مس��أله را به آنان آموزش دهيم. به طور 
مثال به بچه ها بياموزيم كه هنگام خشم 
چه كارهايی را می توانند انجام بدهند و 

مجاز به چه كارهايی نيستند.
شكس��تن وس��ايل، فرياد زدن بر س��ر 
ديگری، آس��يب رساندن به خودشان و 
پرت كردن اش��يا به در و ديوار از شمار 
كارهايی اس��ت كه نبايد انجام دهند و 
برعكس دور ش��دن از موقعيت، كمك 
خواس��تن، حرف زدن درباره موضوع 
ناراحت كننده، كش��يدن يك نقاشی و 

… از موارد پيش��نهادی ب��ه كودک در 
حين خشمگين شدن است. می توانيم 
بچه ه��ا را تش��ويق كنيم تا احس��اس 
خشمشان يا احساسات درونی خود را 

روی كاغذ بنويسند.
ی��ک  بپذیری��م خش��م  نخس��ت 

واکنش طبیعی است
بهتر اس��ت هنگام خش��م كودک رفتار 

شما اين گونه باشد: 
 س��عی نكني��د در وی اين ب��اور را 
ايجاد كنيد كه خشمش بی مورد است 
و مس��أله مهمی وجود ندارد در عوض 
ب��ا او همدردی كنيد و به او بگوييد كه 
شرايطش را درک می كنيد و می فهميد 

كه او عصبانی است.
 خشم او را كوچك، حقير و مسخره 
جل��وه ندهي��د و در لحظ��ه عصبانيت 
كودک نخنديد. گفتن جمله هايی مانند: 
مرد به اين بزرگی خجالت داره، باز هم 
كه آبغ��وره می گي��ری، وقتی عصبانی 
هس��تی چقدر زش��ت می شوی و … 

فقط او را عصبانی تر می كند.
 به هنگام خشم كودک رفتار خودتان 
را مثال نزنيد بلكه درباره احساس های 

او حرف بزنيد.
 او را با ك��ودكان ديگر مانند خواهر 
و برادر و همكالس��ی هايش مقايس��ه 

نكنيد.

حضرت امام موس��ی بن جعفر)ع(، معروف به كاظم و 
باب الحوائج و عبد صالح در روز يكش��نبه 7 صفر سال 
128 قم��ری در روس��تای »ابواء«، ده��ی در بين مّكه و 
مدينه، متولّد گرديد. نام مادر آن حضرت، حميده است. 
آن حض��رت در 25 رجب س��ال 183 قمری، در زندان 
هارون الّرشيد عبّاسی در بغداد، در 55 سالگی به دستور 
هارون مسموم گرديد و به شهادت رسيد. مرقد شريفش 
در كاظمين، نزديك بغداد، زيارتگاه شيفتگان حضرتش 
می باشد. امام موسی بن جعفر همان راه و روش پدرش 
حض��رت صادق)ع( را بر مح��ور برنامه ريزی فكری و 

آگاهی عقيدتی و مبارزه با عقايد انحرافی، ادامه داد. 
كم ك��م جنبش فكری ام��ام)ع( درخش��ندگی يافت و 
قدرت علمی او دانش��مندان را تحت الشعاع خود قرار 
داد. اين كار بر حاكمان حكومت عبّاسی سخت و گران 
آم��د و به همين دليل با ش��يفتگان مكتبش با ش��ّدت و 
فشار و شكنجه برخورد كردند. از اين رو، امام كاظم)ع( 
به يكی از ش��اگردان معروفش به نام هش��ام هشدار داد 
به خاطر خطرهای موجود، از س��خن گفتن خودداری 
كند و هشام هم تا هنگام مرگ خليفه از بحث و گفتگو 
خ��ودداری كرد. ابن حجر هيتمی گويد:»موس��ی كاظم 
وارث علوم و دانش های پدر و دارای فضل و كمال او 
بود وی در پرتو عفو و گذش��ت و بردباری فوق العاده 
كه در رفتار با مردمِ ناداِن زمان از خود نش��ان داد، لقب 
كاظ��م يافت، و در زمان او هيچ كس در معارف الهی و 
دانش و بخش��ش به دستگاه ظلم و ستم عبّاسی موضع 
سلبی و منفی را در پيش گرفت و دستور داد تا شيعيان 
در دع��اوی و منازع��ات خود، به دس��تگاه دولتی روی 
نيارند و به آنان شكايت نبرند و سعی كنند با قرار دادن 
قاضی تحكيم در ميان خويش، منازعات را فيصله دهند. 
امام)ع( درباره حاكمان غاصب زمانش فرمود: »هر كس 
بقای آنان را دوست داشته باشد از آنان است و هر كس 
از آنان باشد وارد آتش گردد.« بدين وسيله آن حضرت، 
خشم و نارضايتی خود را از حكومت هارون پياپی ابراز 
می فرم��ود و همكاری با آن��ان را در هر صورت حرام 
می دانس��ت و اعتم��اد و تكيه بر آن��ان را منع می كرد و 
می فرمود: »برآنان كه ستمكاراند تكيه مكنيد كه گرفتار 

دوزخ می شويد.« 
صفات برجسته امام کاظم)ع(  

حضرت امام موس��ی كاظم)ع( عابدترين و زاهدترين، 
فقيه ترين، سخی ترين و كريم ترين مردم زمان خود بود، 
هر گاه دو س��وم از ش��ب می گذشت نمازهای نافله را 
به جا می آورد و تا س��پيده صبح به نماز خواندن ادامه 
می داد و هنگامی كه وقت نماز صبح فرا می رسيد، بعد 
از نماز ش��روع به دعا می كرد و از ترس خدا آن چنان 
گريه می كرد كه تمام محاسن شريفش به اشك آميخته 
می شد و هر گاه قرآن می خواند مردم پيرامونش جمع 
می ش��دند و از صدای خوش او ل��ّذت می بردند. آن 
حضرت، صابر، صالح، امين و كاظم لقب يافته بود و به 
عبد صالح ش��ناخته می شد، و به خاطر تسّلط بر نفس 
و فروبردن خشم، به كاظم مشهور گرديد. مردی از تبار 
عم��ر بن الخط��اب در مدينه بود ك��ه او را می آزرد و 
علی)ع( را دشنام می داد. برخی از اطرافيان به حضرت 

گفتند: اجازه ده تا او را بكش��يم، ولی حضرت به شّدت 
از اين كار نهی كرد و آنان را به ش��دت سرزنش فرمود. 
روزی سراغ آن مرد را گرفت، گفتند: در اطراف مدينه، 
به كار زراعت مشغول است. حضرت سوار بر االغ خود 
وارد مزرعه وی شد. آن مرد فرياد برآورد: زراعت ما را 
خراب مكن، ول��ی امام به حركت خود در مزرعه ادامه 
داد وقتی به او رس��يد، پياده شد و نزد وی نشست و با 
او به ش��وخی پرداخت، آن گاه ب��ه او فرمود: چقدر در 
زراعت خود از اين بابت زيان ديدی؟ گفت: صد دينار. 
فرمود: حال انتظار داری چه مبلغ از آن عايدت ش��ود؟ 
گفت: من از غيب خبر ندارم. امام به او فرمود: پرسيدم 
چه مبلغ از آن عايدت شود؟ گفت: انتظار دارم دويست 
دينار عايدم ش��ود. امام به او سيصد دينار داد و فرمود: 
زراعت تو هم س��ر جايش هس��ت. آن مرد برخاست و 
سر حضرت را بوسيد و رفت. امام به مسجد رفت و در 
آنجا آن مرد را ديد كه نشس��ته است. وقتی آن حضرت 
را ديد، گفت: خداوند می داند كه رس��التش را در كجا 
قرار دهد. يارانش گرد آمدند و به او گفتند: داس��تان از 
چه قرار است، تو كه تا حال خالف اين را می گفتی. او 
نيز به دشنام آنها و به دعا برای امام موسی)ع( پرداخت. 
امام)ع( نيز به اطرافيان خود كه قصد كشتن او را داشتند 
فرمود: آيا كاری كه شما می خواستيد بكنيد بهتر بود يا 

كاری كه من با اين مبلغ كردم؟
بعد از شهادت 

س��ندی بن شاهك، به دس��تور هارون الّرشيد، سّمی را 
در غذای آن حضرت گذارد و امام)ع( از آن غذا خورد 

و اث��ر آن در ب��دن مباركش كارگر افتاد و بيش از س��ه 
روز مهلتش نداد. وقتی امام به ش��هادت رس��يد، سندی 
گروه��ی از فقه��ا و بزرگان بغداد را بر س��ر جنازه اش 
آورد و ب��ه ايش��ان گفت: ب��ه او نگاه كني��د، آيا در وی 
اثری از ضربه شمش��ير يا اصابت نيزه می بينيد؟گفتند: 
م��ا از اين آثار چيزی نمی بينيم و از آنها خواس��ت كه 
ب��ر مرگ طبيعی او ش��هادت دهند و آنها نيز ش��هادت 
دادند! آن گاه جسد شريف آن حضرت را بيرون آورده 
و آن را ب��ر پل بغداد نهادند و دس��تور داد كه ندا دهند: 
اين موس��ی بن جعفر اس��ت كه مرده است، نگاه كنيد. 
عابران به او نگاه می كردند و اثری از چيزی كه نش��ان 
 دهنده كشتن او باشد، نمی ديدند. يعقوبی در تاريخش 
می گويد: پ��س از آن كه امام كاظم)ع( مّدت درازی را 
در زندان های تاريك هارون الّرش��يد گذراند، به ايشان 
گفته شد: چطور است كه به فالن كس نامه ای بنويسی 
تا درباره تو با رش��يد صحبت كند؟ ام��ام فرمود: پدرم 
به نق��ل از پدرانش حديثم ك��رده: »خداوند به داود)ع( 
سفارش كرده كه هر گاه بنده ای، به يكی از بندگان من 
اميد بست، همه درهای آسمان به رويش بسته می شود 
و زمي��ن زير پايش خالی می گردد.« در مّدت زندان آن 
حضرت، اقوال مختلفی وجود دارد. آن حضرت، چهار 
س��ال يا هفت سال يا ده س��ال يا به قولی چهارده سال 
در زندان به س��ر برده است. حضرت امام موسی كاظم، 
سی و هفت فرزند پسر و دختر از خود به جای گذارده 
كه واالترينش��ان حض��رت علی بن موس��ی الرضا)ع( 

می باشد. 

جامعه

زاینده رود
قاض��ی حبيبی در گفتگ��و با زاين��ده رود تصريح 
كرد: اف��راد بايد ابتدا در مورد ش��ركت هايی كه اقدام به 
پي��ش فروش مس��كن می كنن��د تحقيق كنند ت��ا به دام 
كالهبرداری های مدرن گرفتار نش��وند. وی خاطرنش��ان 
كرد: افرادی كه قصد پيش خريد مس��كن دارند ابتدا بايد 
از طريق ثبت، شهرداری، مسكن و شهرسازی و... درباره 
شركتی كه اقدام به اين كار می كند تحقيق كنند و مطمئن 
ش��وند كه آيا آن ش��ركت پروانه انبوه س��ازی دارد يا نه. 
دادس��تان عمومی و انقالب اس��تان اقدام به پيش فروش 
پروژه های مسكن مهر از طريق آگهی توسط برخی افراد 
و شركت ها را مصادق كالهبرداری خواند و افزود: پروژه 
مسكن مهر زير نظر دولت انجام می شود و افرادی كه از 
طريق آگهی با وعده های طاليی اقدام به فروش و پيش 
ف��روش اين موارد می كنند ول��ی در اصل با فريب قصد 
سوء استفاده از مردم را دارند در واقع كالهبردارند. قاضی 
حبيبی درباره پرونده شركت خانه گستر نيز گفت: عوامل 
اين شركت دس��تگير ش��دند و پرونده در حال پيگيری 
است البته وكالی اين شركت مواردی را هم نظير گرفتن 
وام و پرداخت مطالبات مردم و در واقع بدهی شركت به 
مردم پيشنهاد داده است. به طور كل پرونده روند قضايی 

خود را طی می كند تا مردم به حق خود برسند.
در ادامه اين مصاحبه دادستان عمومی و انقالب استان به 
فعاليت غير مجاز برخی مؤسسه های علمی – تحقيقاتی 
نيز اش��اره و تصريح كرد: هر مؤسسه علمی – تحقيقاتی 
بايد مجوز داشته باشد اما ديده می شود برخی مؤسسه های 
بدون مجوز نسبت به ثبت نام و دريافت پول از افراد اقدام 
می كنند و بعد از دو يا سه ترم فعاليت ديگر فعال نيستند 
و به بيان ساده موضوع منتفی می شود بنابراين مردم بايد 
در اين مورد بس��يار دقت كنن��د. قاضی حبيبی همچنين 
دفترچه هايی كه ش��بيه دفترچه كنكور در قبال پرداخت 
وجه به افراد داده می ش��ود هشدار داد و گفت: ديده شده 
كه شركت ها و مؤسسه هايی با بستن قرارداد با دفترهای 
پس��تی اقدام به توزيع دفترچه هاي��ی نظير دفترچه های 
كنك��ور و حتی همراه دفترچه كنكور و در بعضی مواقع 
ب��ه صورت اجب��ار و در قابل پرداخ��ت وجه می نمايند. 
وی اف��زود: از آنجا كه اين اقدام ها غير قانونی اس��ت و 
با دفترچه های كنكور برای دريافت دفترچه ديگر الزامی 
نيست مگر از سوی سازمان سنجش بنابراين بازرسان به 
اداره پس��ت هم تذكراتی دادند كه از اين طريق به توزيع 
همراه دفترچه كنكور يا س��اير دفترچه های سئوال كه از 

سوی مؤسسه ها طراحی شده اقدام صورت نپذيرد. 

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان:

مردم مراقب کالهبرداری های 
مدرن در پیش فروش 

مسکن باشند

پنجرهزیر پوست شهر

به من بگویید با خشمم چه کنم؟   نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه شهرکرد:
بصیرت افزایی اصلی ترین نیاز 

امروز جامعه است

در چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد؛
توزیع سیلندرهای 11 کیلویی 
ال پی جی با قیمت 34  هزار ریال

نماينده ولی فقيه در س��پاه ناحيه ش��هركرد گفت: 
كنون��ی  عص��ر  در  بصي��رت  اص��ل  تقوي��ت 
ضروری ترين مس��أله كشور به ويژه نسل جوان است و 
بس��يج بايد با تمام توان به دنبال بصيرت افزايی در بين 
جوانان و نوجوانان باشد.به گزارش فارس از شهركرد، 
حجت االس��الم علی اكبر دلدار در نشست فرماندهان و 
خبرنگاران افتخاری حوزه های مقاومت بس��يج س��پاه 
ناحيه ش��هركرد با اشاره به فلسفه تشكيل بسيج و حفظ 
اقت��دار مل��ی و قدرت شكس��ت ناپذي��ری جمهوری 
اسالمی اظهار داش��ت: تفكر بسيجی، تفكر اسالم ناب 
محم��دی)ص( اس��ت و باي��د فكر و انديش��ه بس��يج 
خردمندان��ه باش��د. وی ش��جاعت و ايثارگ��ری را از 
ويژگی های بس��يج دانست و گفت: بسيج در قالب های 
مختلف از جمله دفاع هش��ت ساله، بسيج سازندگی در 
مواقع اضطراری نقش مهمی را ايفا كرده است و امروز 
ني��ز بايد ب��ا تمام توان ب��ه مقابله با جنگ نرم دش��من 

بپردازد. 

استاندار چهارمحال و بختياری گفت: شركت های 
توزيع س��يلندرهای 11 كيلويی ال پی جی موظف 
 ب��ه تأمي��ن و توزيع گاز مايع مورد ني��از مردم با قيمت
 34 ه����زار ري��ال هس��تند. ب��ه گ��زارش ف����ارس، 
علی اصغر عنابس��تانی بعد از  ظهر ام��روز در بازديد از 
ش��ركت پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی اين اس��تان اظهار 
داش��ت: برای كوتاهی در خدمات رسانی به مردم هيچ 
عذری پذيرفته نيس��ت. وی از نحوه توزيع گاز مايع در 
اين اس��تان به ش��دت انتقاد و تأكيد كرد: بين 24 تا 48 
س��اعت آينده بايد نحوه توزيع گاز مايع در اين اس��تان 
اصالح ش��ود و س��يلندرهای 11 كيلوي��ی ال پی جی به 
راحتی در اختيار مردم قرار گيرد. عنابستانی قيمت گاز 
س��يلندرهای 11 كيلويی ال پی ج��ی را 34 هزار ريال به 
ازای درياف��ت كاالبرگ و 75 هزار ريال به صورت آزاد 
دانس��ت و افزود: در صورتی كه ريالی اضافه تر از اين 
قيمت ها از مردم اخذ ش��ود، با فرد متخلف به ش��دت 

برخورد می شود. 
وی توزيع س��يلندرهای 11 كيلويی ال پی جی با قيمت 
34 ه��زار ري��ال به ازای هر س��يلندر از س��وی عامالن 
ف��روش را ض��روری بيان و تصريح ك��رد: مابه التفاوت 
قيم��ت آزاد و دولتی اين س��يلندرها در پايان هر دوره 
دريافت ش��ود. اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: 
ش��ركت های توزيع س��يلندرهای 11 كيلويی ال پی جی 
به ويژه ش��ركت های پرس��ی گاز و اي��ران گاز موظف 
 ب��ه تأمي��ن و توزيع گاز مايع مورد ني��از مردم با قيمت

34 هزار ريال هستند. 

دث
حوا

زاینده رود
سرپرس��ت مركز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از كشف 36 قطعه كاهش 

دهنده مصرف سوخت تقلبی در شهرستان اردستان خبر داد.
مصطفی صادقيان ضمن اشاره به اين مطلب گفت: در پی كسب خبری مبنی بر اينكه قطعاتی تحت 
عنوان كاهش دهنده مصرف س��وخت خودرو توسط ش��ركتی در سطح شهرستان اردستان توزيع 
می شود موضوع در دستور كار مأموران پليس امنيت عمومی اين شهرستان قرار گرفت. وی افزود: 
مأموران بالفاصله به همراه كارشناسان مربوطه و مسئوالن اداره تعزيرات شهرستان به محل اعزام كه 
در تحقيقات انجام يافته مشخص شد تمامی قطعات مذكور تقلبی بوده و عامالن آن از اين طريق 

به فريب مردم می پردازند. 
اين مقام مس��ئول گفت: در اين ارتباط طی بازرسی به عمل آمده از شركت مذكور تعداد 36 قطعه 
كاهش دهنده مصرف سوخت خودروی تقلبی كشف و عامل اصلی توزيع اين قطعات نيز دستگير 
شد. سرپرست مركز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصريح كرد: اقالم كشف شده 
ب��ه اداره تعزي��رات منتقل و متهم نيز به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانونی به مراجع قضايی 

تحويل شد.
صادقيان در پايان از مردم خواس��ت تا با مش��اهده هرگونه جرم و تخلفی از طريق ش��ماره تلفن 
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دهند.

زاینده رود
 در سانحه تصادفی كه در جاده اصفهان 
اليگ��ودرز رخ داد، پ��در و م��ادر مل��ی پوش 
تيران��دازی ايران ف��وت كردند. ب��ه گزارش 
فارس، در اين حادثه بی دقتی راننده نيسان و 
انحراف به چپ وی موجب تصادف ش��د كه 
در اين تصادف پدر و مادر ش��يدا دبير، جوان 
ملی پ��وش تيراندازی ايران ج��ان خود را از 
دس��ت دادند. دبير كه ساكن اصفهان است از 
تيراندازان تيم های ملی جوانان و بزرگساالن 
در رشته تپانچه بادی محسوب می شود. وی 
در مس��ابقات تيراندازی قهرمانی دانشجويان 
جهان ك��ه چندی پي��ش در لهس��تان برگزار 
ش��د، در ماده تپانچه 10 مت��ر بادی انفرادی و 
تيمی زنان در رده سوم جهان قرار گفت؛ دبير 
همچنين در رقابت ه��ای تيراندازی قهرمانی 

جهان در مونيخ نيز حضور داشت.

ب��ه گزارش فارس زن��ي با مراجعه به دادگاه خانواده ش��هيد محالتي دادخواس��ت مهريه 450 
سكه اي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد. 

اين زن 36 ساله در برابر قاضي شعبه 254 اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه 16 سال از 
زندگي مش��تركمان مي گذرد ولي شوهرم هنوز راضي نش��ده كه مهريه ام را بدهد،  گفت: من تا 
حاال 1200 سكه طال جمع آوري كرده ام،  در حقيقت طي مناسبت هاي مختلف شوهرم از ابتداي 
ازدواج به من يك س��كه مي داد و با اينكه مي داند كه من عاش��ق س��كه طال هستم ولي حاضر 

نيست كه مهريه ام پرداخت كند. 
وي با اش��اره به اينكه من زندگي ام را دوست دارم و نمي خواهم شوهرم ناراحت شود من فقط 
قصد دارم كه ش��وهرم مهريه ام را بدهد و اين كارم هم فقط از روي عالقه به س��كه اس��ت در 

حقيقت من قصد آزار شوهرم را ندارم. 
زن در مقاب��ل قاض��ي اي��ن پرونده ب��ا بيان اينكه ما ي��ك فرزند 9 س��اله داريم و آين��ده او با 
وج��ود پس اندازهاي��ي كه پ��درش فراهم كرده، تأمين اس��ت، افزود: ش��وهرم بس��يار خوب 
 اس��ت ول��ي وقتي من وس��يله اي را از او خواهان ش��وم،  لجب��ازي كرده و ب��ا آن كار مخالفت 

مي كند. 
وي با اش��اره به اينكه من مهريه 450 س��كه بهار آزادي ام را به صورت تمام و كامل مي خواهم، 
گفت: شوهرم وضع مالي بسيار خوبي دارد و مي تواند همه سكه را پرداخت كند و با اين كارش 
ناراحتي به بار نياورد. قاضي بعد از چند ثانيه سكوت حكمي صادر نكرد و مدارک در خصوص 

اموال مرد را براي جلسه آينده خواهان شد. 

دلیل این همه مشاجره چیست؟  

ب��ی كاری م��ادر بيماری هاس��ت. در بس��ياری از 
فرهنگ ها حتی اين جمله به صورت ضرب المثل 
درآمده است. اين كه بی كاری چه ارتباطی با بيماری 
جس��مانی دارد، بحث مفصلی است. اما بدون شك 
همه م��ا در دوره ای از زندگی مان با تبعات روحی 

روانی بی كاری مواجه بوده ايم. 
بی کاری چه تأثیری بر سالمت روان دارد؟ 
اولين اختالل يا عالمتی كه به واس��طه بی كار شدن 
يك فرد در وی رخ می دهد افس��ردگی است. زيرا 
فرد نس��بت به آينده احساس خوبی نداشته و حس 
عدم امني��ت دارد. به خصوص اگر اين فرد بی كار، 
همس��ر و فرزندانی هم داش��ته باشد. اين امر سبب 
ايج��اد خودخ��وری، احس��اس غم و ان��دوه و در 
بعضی افراد سبب ايجاد عصبانيت و پرخاش گری 
می ش��ود. از عالمت های ديگری ك��ه افراد بی كار 
دارند می توان به اضطراب اشاره كرد. اضطراب در 
اين افراد به دليل احس��اس امنيت نداشتن نسبت به 
آينده است و دائم نگران اين هستند كه زندگی شان 
دستخوش چه تغييراتی می شود و چه كار خواهند 
كرد. حتی وقتی فرد بی كار نتواند از پس مشكل های 
زندگی و نيازهای خانواده اش برآيد ممكن اس��ت 
راه از بي��ن بردن خ��ودش را در پيش بگيرد و اقدام 
به خودكشی كند. افس��ردگی و اضطراب می تواند 
در فرد مش��كل های جسمی زيادی ايجاد كند. اين 
عالمت ها به طور معمول عبارت اند از بی خوابی و 
افكار نگران كننده. زيرا كسی كه نمی تواند بخوابد 
دائم در حال فكر كردن به مسائل ناراحت كننده در 

مورد بی كاری اش اس��ت و به اين فكر می كند كه 
چرا برايش كار نيس��ت، آينده اش چه می شود و... 
آن هايی هم كه دچار اضطراب می شوند مدام دچار 
تپش قلب و نگرانی هس��تند و عالمت های جسمی 
اضطراب شامل درد قفسه سينه، مشكل تنگی نفس 
و احس��اس كمبود هوا، بی قراری ش��ديد و... را از 

خود نشان می دهند. 
آیا بی کاری مش��کالت جسمی مشخصی هم 

در پی خواهد داشت؟ 
به طور معمول اين افراد گريه می كنند و بی حوصله 
و پرخ��اش گر می ش��وند. نمی توانن��د وظايف و 
كارهای روزمره ش��ان را انجام دهند. شب ها خواب 
شان نمی برد و به جايش روزها می خوابند و همين 
امر سيس��تم تنظيم خواب و بيداری آن ها را به هم 
می ريزد. ولی اگر فرد ش��غل جدي��دی پيدا كند يا 
س��ر ش��غل قبلی خود برگردد اين عالمت ها از بين 
می رود ام��ا چون قبل از اينكه اين ش��غل جديد را 

پيدا كند عالمت های افسردگی را تجربه كرده است 
به همين دليل توصيه می ش��ود كه افرادی كه بی كار 
می شوند، خودشان يا توسط خانواده شان به پزشك 
 و روان پزش��ك ارجاع داده ش��وند تا با كمك دارو 
خواب ش��ان تنظيم شده و از شدت افسردگی خود 
بكاهند. هر فردی بی كار شود، عالمت های افسردگی 
و اضطراب و نگرانی را خواهد داشت با اين تفاوت 
كه در كش��ور ما بيش��تر هزينه های زندگی بر دوش 
آقايان اس��ت. ولی مردانی كه همسرشان نيز شاغل 
است مشكل كم تری دارند. گاهی افرادی كه سر كار 
و شغل خودشان هم هستند دچار استرس و اضطراب 
ناشی از بی كاری می شوند. آيا اين اضطراب از همان 
جنس اس��ت؟ خوب، افرادی هم هستند كه با توجه 
به شرايط اجتماعی كه در حال حاضر بر دنيا حاكم 

است نگران بی كار شدن  شان هستند. 
چگون��ه می توان به یک ف��رد بی کار از نظر 

روحی کمک کرد؟ 
انس��ان بدون حمايت عاطفی خانواده و نزديكان و 
دوس��تان نمی تواند زندگی خوب و لذت بخش��ی 
داشته باشد. كس��ی كه مشكلی دارد، به عنوان مثال 
شغلش را از دست داده است يا اعتياد دارد يا مسائل 
ديگر، وقتی مورد س��رزنش و شماتت ديگران واقع 
می ش��ود، درد خ��ودش را كه دارد هي��چ، به دليل 
داشتن اين احساس كه ديگران راجع به او چه فكری 
می كنند، به او اهميت نمی دهند، محبت نمی كنند يا 
به او س��ركوفت می زنند، عالمت های اضطراب و 

افسردگی اش دو چندان می شود. 

پرتويی از سیره و سیمای
امام موسی کاظم )علیه السالم( 

کاهش دهنده های مصرف سوخت تقلبی 
در اردستان کشف شد

فوت پدر و مادر 
ملی پوش در سانحه تصادف  

زن عاشق طال، شوهرش را به دادگاه کشاند

آیا بی کاری افسردگی می آورد  
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امضای تفاهم نامه همکاری بین
اداره کل کتابخانه های عمومی 

استان و انجمن کتابداران اصفهان
 زاینده رود 

اداره كل كتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان و انجمن كتابداران 
و اطالع رس��انی ايران )شاخه اصفهان( به منظور توسعه كمی و كيفی 
كتابخانه ه��ای عمومی تفاهم نامه همكاری امض��ا می كنند. به گزارش 
روابط عمومی كتابخانه های عمومی استان اصفهان، در چهارمين نشست 
شورای علمی اداره كل كتابخانه ها، مدير كل كتابخانه های استان از اهتمام 
و همفكری و ارتباط نزديك اس��تادان كتابداری با مجموعه كتابخانه ها 
تش��كر كرد و اظهار نمود: چك ليست هايی كه در جلسه های قبلی به 
تصويب رس��يد در اختيار كتابخانه ها قرار گرفت و از اين طريق نيازها 
و كمبودهای تجهيزاتی و عمرانی مش��خص ش��د و پس از تخصيص 
اعتبارات موردنياز، رفع كمبودها در دس��توركار قرار می گيرد. غالمرضا 
ياوری با اشاره به افزوده شدن 200 دستگاه رايانه به كتابخانه های استان 
تا پايان سال افزود: طرح تجهيز حداقل دو كتابخانه به سيستم RFID تا 
پايان س��ال و به صورت آزمايشی در حال بررسی است. وی زيباسازی 
فضاهای كتابخانه ای و به روزرسانی تجهيزات را از مهم ترين برنامه های 
اداره كل برشمرد و افزود: در اين زمينه آماده پذيرش نظرات و پيشنهاد 

استادان هستيم.  
85 درصد کتابخانه های اس��تان به صورت قفس��ه باز اداره 

می شوند.
رضا مهندس��ی معاون مديركل در اين نشست با اشاره به سياست اداره 
كل در ايجاد سهولت دسترسی آسان اعضا به منابع گفت: در حال حاضر 
85 درصد كتابخانه های اس��تان به صورت قفسه باز اداره می شوند و با 
توجه به آمار پايين كتب مفقودی در خصوص فرهنگ س��ازی استفاده 
از سيس��تم قفسه باز در بين مراجعان موفق بوده ايم. دكتر ابراهيم افشار 
عضو هيأت علمی گروه كتابداری دانشگاه اصفهان در اين نشست ضمن 
تمجيد از سياس��ت اداره كل در رويكرد ايجاد دسترسی آسان مراجعان 
به ارائه گزارش بازديد خود از كتابخانه های ش��هر اصفهان پرداخت و 
افزود: در اين گزارشات سعی شده موارد به صورت كاربردی بيان شود 
و در برخی موارد بايستی كتابخانه ها به منظور تطابق با سيستم قفسه باز، 

بازچينی گردد.

رمز موفقیت جوانان در توأم 
نمودن خالقیت با تجربه هاست

 
 زاینده رود 

به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش اس��تان اصفهان، 
در همايش مش��اوران ج��وان ادارات آموزش و پرورش اس��تان اصفهان 
ش��كيبافر مش��اور جوان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مسئوليت 
خطير مشاوران جوان در ادارات آموزش و پرورش و ضرورت ايجاد گروه 
مشاوران جوان گفت: رمز موفقيت گروه جوانان در توأم نمودن خالقيت با 
تجربه است. وی از كليه اعضای گروه خواست كه انگيزه و تالش خود را 
با الهامات و تجارب مديريتی تلفيق نموده و در اعتالی كيفيت فعاليت های 

خود همت گمارند. 

جلسه نماینده مردم 
کاشان- آران و بیدگل در ناحیه 

مقاومت بسیج کاشان
 زاینده رود 

اصغ��ر گرانماي��ه نماين��ده 
و  آران  شهرس��تان های  م��ردم 
بيدگل- كاشان در جلسه پايوران 
و سربازان وظيفه ناحيه مقاومت 
بس��يج كاش��ان حض��ور يافته و 
ضمن سخنانی از حضور عزيزان 
در صحنه ه��ای مختلف تقدير و 

تشكر نمودند.
ايش��ان گفت: ما اگ��ر به واقعه غدير توجه كني��م متوجه نظر پيامبر 
)ص( برای زنده بودن اس��الم توس��ط واليت پی می بريم ولی عدم 
بصي��رت صحي��ح مردم پس از رس��ول خدا )ص( و سوءاس��تفاده 
افرادی كه منافع خود را در انحراف اس��الم می دانستند باعث شد ما 
عاش��ورای سال 61 را داشته باشيم و در اين مسير هر روز وضعيت 
اس��الم با خون ش��هيدان رقم خورد تا امروز اسالم به عنوان امانت 
توس��ط حضرت امام )ره( احيا ش��د و امروز هم دش��منان ما همان 
 انتق��ام غدي��ر را می خواهند بگيرند كه سرمنش��أ آن ايران اس��المی

است.
عضو كميس��يون برنامه و بودج��ه گفت: با هوش��ياری مقام معظم 
رهبری تاكنون توطئه های دش��من خنثی شده است ولی باز دشمن 
با ترفندهای جديد و با توس��ل به برخی از مقدسات می  خواهد به 
انقالب ضربه بزند و سپاه و بسيج خوب از عهده امتحان بيرون آمده 

و با روشنگری و بصيرت دادن خيلی موفق بوده اند.

با ظرفیت تولید 200 هزار نشای توت فرنگی؛
راه اندازی واحد تولیدکننده نشای 

توت فرنگی در شهرکرد
 رئي��س جهاد كش��اورزی چهارمح��ال و بختياری گف��ت: يك واحد 
توليد كنن��ده نش��ای توت فرنگی با ظرفي��ت توليد 200 هزار نش��ای 
توت فرنگی به زودی در ش��هركرد راه اندازی می شود. صفدر نيازی در 
گفتگو با فارس اظهار داش��ت: از ابتدای سال جاری تاكنون بيش از 20 
تن محصول توت فرنگی از 5 هزار متر مربع از اراضی كش��اورزی اين 

استان برداشت شده است. 
وی اف��زود: در حال حاضر دو واحد گلخانه توليد توت فرنگی در اين 
استان فعاليت می كنند كه زمينه اشتغال بيش از شش نفر را فراهم كرده 
اس��ت. نيازی ادامه داد: باتوجه به ميزان برداشتی محصول توت فرنگی 
از سطح مزارع اين استان شهرستان بروجن بيشترين ميزان توليد توت 
 فرنگی را به خود اختصاص داده است. رئيس سازمان جهاد كشاورزی 
چهارمحال و بختياری خاطرنش��ان كرد: ارقام توت فرنگی كشت شده 
 در اين اس��تان بسيار مرغوب و محصول آن از كيفيت بااليی برخوردار

است. 
وی اس��تفاده از ارق��ام اصالح ش��ده و س��ازگار با محي��ط را از اركان 
مه��م توليد ب��االی محصول توت فرنگی دانس��ت و گفت: اس��تفاده 
 از خاک مناس��ب برای كاش��ت توت فرنگی در فضای ب��از و غنی از 
مواد آلی با بافت متوسط متمايل به سبك لوم، لوم شنی يا شن لومی از 
ديگر اركان مؤثر در كش��ت موفق محصول توت فرنگی است. نيازی با 
بيان اينكه نش��ای توت فرنگی مورد نياز كشاورزان اين استان در حال 
حاضر از استان كردستان تأمين می شود، گفت: باتوجه به برنامه ريزی های 
صورت گرفته احداث و راه اندازی يك واحد توليد نشای توت فرنگی 

در شهركرد مركز اين استان در دستور كار قرار گرفته است.
 

نمایش دستاوردهاي 
علمي پژوهشي بانوان شهرکرد 

 معاون سياس��ي اجتماعي فرماندار شهرستان شهركرد گفت: همزمان با 
ايام ا... دهه فجر نمايش��گاه دس��تاوردهاي علمي پژوهشي بانوان اين 

شهرستان برپا مي شود. 
به گزارش فارس، يداله گودرزي در جلسه شوراي اداري اين شهرستان 
اظهار داشت: انقالب اسالمي در حوزه هاي مختلف اثرات و پيامدهاي 
مثبت بس��ياري از جمله ارتقاي جايگاه زنان در عرصه علمي و جهاني 

داشته است. 
وي برگزاري نمايشگاه توانمندي بانوان اين شهرستان را گام مثبتي در 
راستاي تجليل از بانوان موفق دانست و گفت: اين نمايشگاه با ديد علمي 
و پژوهش��ي برگزار مي شود كه بايد آثار ارائه شده در اين نمايشگاه در 

قالبي هنرمندانه به منصه ظهور برسد .
گودرزي برگزاري هرچه بهتر اين نمايش��گاه را مستلزم همكاري ساير 
دستگاه هاي اجرايي دانس��ت و گفت: برهمين اساس اين نمايشگاه با 
همكاري دانشگاه ها، جهاد دانشگاهي، آموزش و پرورش، سازمان ملي 
جوانان، سازمان تبليغات اسالمي، هيات هاي مذهبي و ميراث فرهنگي 
با هدف ارائه آخرين دس��تاوردهاي علمي و پژوهشي بانوان شاخص 

برگزار مي شود.

سرپرست فرمانداری لردگان:
محور چهارطاق منج در لردگان 

بازگشایی شد
سرپرس��ت فرمانداريلردگان گفت: محور چهارطاق منج در لردگان 
كه به علت بارش ش��ديد برف مسدود ش��ده با تالش مأموران راه 
و ترابری اين شهرس��تان بازگش��ايی ش��د. به گزارش فارس، يداله 
خالدی در حاش��يه بازگش��ايی جاده چهار طاق من��ج از توابع اين 
شهرس��تان كه به علت بارش شديد برف مس��دود شده بود، اظهار 
داش��ت: گردنه چهارطاق از منطقه های س��خت گذری است كه با 

كمترين بارش برف مسدود می شود. 
وی ب��ا اش��اره به وضعي��ت دهس��تان اوره و ب��ارز در اين بخش، 
خاطرنشان كرد: اين دهستان با برخورداری از 10 هزار نفر جمعيت 
به علت اس��تقرار در منطقه ای كوهس��تانی با بارش نخس��تين برف 
محور ارتباطی اين دهس��تان مس��دود و امكان تعامل با مركز بخش 
ناممكن می ش��ود. خال��دی بر لزوم ايجاد راه ايم��ن برای مردم 36 
روس��تای دهس��تان اوره و بارز تأكيد كرد و گف��ت: احداث تونل 
در گردنه س��خت گذر چهارطاق يك��ی از اولويت های عمرانی اين 
منطقه محس��وب می ش��ود. سرپرست فرماندار شهرس��تان لردگان 
افزود: دهس��تان اوره و بارز از توابع بخش منج با جمعيت 10 هزار 
نفر در فاصله 90 كيلومتری مركز اين شهرس��تان و هم مرز با استان 
خوزس��تان واقع شده اس��ت. وی همچنين از احداث پل عابر پياده 
مح��ور منج � بيدله در اين شهرس��تان خب��ر داد و گفت: باتوجه به 
ضرورت ارتقای امنيت در محورهای ارتباطی و روستاهای همجوار 
احداث يك دستگاه پل عابر پياده در محور منج � بيدله از توابع اين 

شهرستان در دستور كار قرار گرفت.

اخبار شهرکردروی میز

رئي��س حوزه علمي��ه اصفهان تأكيد كرد: ش��هادت، 
جايگاه رفيعی است كه استمرار و رشد حيات معنوی 
جامعه انسانی و اسالمی را تأمين و تضمين می نمايد. 
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بنياد شهيد 
و امور ايثارگران اين اس��تان، آيت اله حسين مظاهری 
در پيامی به مناس��بت برگزاری س��ومين جش��نواره 
سراس��ری ايث��ار در اصفهان، اظهار داش��ت: نهادينه 
كردن فرهنگ ش��هادت در جامعه انسانی، مسئوليت 
خطيری است كه بر عهده همه اصحاب فرهنگ قرار 
دارد و در اين ميان نقش هنرمندان برای نش��ان دادن 
زوايای پنهان اين فرهنگ انسان س��از و ش��ورآفرين، 
نقش��ی برجسته و بسيار با اهميت محسوب می شود. 
در اين پيام آمده اس��ت: شهادت، بابی است كه برای 
ب��ار يافتن بن��دگان مجاهد و جان باخت��ه در راه خدا 
و رس��ول به آستان قرب الهی، گش��وده شده است. 
شهادت، حيات جاودانه ای است كه جز رها شدگان 
از تعلقات پس��ت دنيوی و مادی را به آن دسترس��ی 
نيس��ت. ش��هادت، منزلگاه خاصان مق��رب خداوند 
تعالی است و از اين رو شهادت، مفهوم عميقی است 
ك��ه بيان و بنان ما عاجز و قاصر از تبيين و تش��ريح 

آن است. 
اي��ن پيام می افزايد: ش��هادت، جايگاه رفيعی اس��ت 
كه اس��تمرار و رش��د حيات معنوی جامعه انسانی و 

اس��المی را تأمي��ن و تضمين می نمايد 
و بدي��ن س��بب ش��هادت و ايث��ار، نه 
ي��ك مفه��وم انتزاعی و ص��رف، بلكه 
ي��ك فرهن��گ متعال��ی و تعالی بخش 
اس��ت. در بخش ديگ��ری از اين پيام 
آمده اس��ت: ترويج و نهادينه س��اختن 
اين فرهن��گ واال در جامعه انس��انی، 
مس��ئوليت خطيری اس��ت كه بر عهده 
همه اصحاب فرهن��گ قرار دارد و در 
اين مي��ان نقش هنرمندان برای نش��ان 
دادن زوايای پنهان اين فرهنگ انس��ان 
س��از و ش��ور آفرين، نقشی برجسته و 
بسيار با اهميت اس��ت. هنرمندان بايد 
به وس��يله ابزارهای هنری و نمايش��ی 
به نس��ل حقيقت خواه و تكامل طلب 
جوان نشان دهند كه چگونه در هشت 
س��ال دفاع مقدس اين كشور، جوانانی 
رشيد و غيرت مند با دست هايی خالی 

از س��الح و ابزار جنگی، ولی ب��ا قلب هايی مملو از 
عش��ق به خدا و رس��ول و ارزش ه��ای الهی و دينی 
و انديش��ه هايی تابن��اک ب��ه ن��ور ايم��ان و اعتقاد و 
انگيزه هايی سرش��ار از خل��وص و اخالص در برابر 
دش��منی تا به دندان مسلح و پشتيبانی شده از سوی 

همه دنيای اس��تكبار، ايس��تادند و منش��ور آزادی و 
اس��تقالل و ش��رف و عزت اين ملت را با خون های 
رنگين خود در صحيفه تاريخ مرقوم كردند و امروز، 
حيات معنوی اين ملت، هر چه كه هس��ت، يك سره 
مرهون مجاهدت آن شهيدان واالمقام و امام عزيز آن 

شهيدان است.

شهرستان
آیت اله مظاهری:

شهادت حیات معنوی جامعه اسالمی را تضمین می کند

رئیس اتحادیه امالک شهرستان اصفهان:
اجاره یک ساعته خانه در اصفهان نداریم 

رئیس اداره بازرگانی نجف آباد:
60 درصد از بازرسی ها توسط اصناف 

انجام می شود  رئيس اتحاديه امالک شهرستان اصفهان گفت: با توجه به گزارشات منتشر 
ش��ده مبن��ی بر اجاره خانه به صورت يك س��اعته در برخی كالنش��هرها، 

موردی در اصفهان تا اين لحظه گزارش داده نشده است. 
ب��ه گزارش ايمنا، بر اس��اس اخبار منتش��ر ش��ده مبنی بر اج��اره خانه به 
ص��ورت يك س��اعته در برخی كالنش��هرها، رس��ول جهانگي��ری گفت: 
چنين موردی در اصفهان تا اين لحظه گزارش داده نش��ده اس��ت و اگر با 
 م��واردی در اين زمينه روبرو گردي��م، دفترهای اجاره دهنده به روز پلمپ 

می شوند. 
رئيس اتحاديه امالک شهرستان اصفهان با بيان اين مطلب كه فرصتی ديگر 
تا پايان س��ال جاری و شروع فعاليت س��تاد سفرهای نوروزی باقی نمانده 
اس��ت، اظهار داشت: مخالفين طرح اسكان مسافرين نوروزی با راه اندازی 
اين گونه ش��ايعات سعی بر متضرر كردن صنف امالک داشته و از حضور 
اتحاديه امالک در س��اماندهی مسافرين نوروزی ذهنيت خوبی ندارند. وی 
در خصوص اس��كان مس��افرين نوروزی از 25 اسفند تا 15 فروردين سال 
ج��اری در اصفهان گفت: در مدت اي��ن 20 روز، 700 هزار تا يك ميليون 
مس��افر نوروزی بدون يك مورد شكايت در منازل استيجاری مردم توسط 
اتحاديه امالک شهرس��تان اصفهان اسكان داده ش��د. رئيس اتحاديه امالک 
شهرس��تان اصفه��ان با اعالم اين موضوع كه بحث نظ��ارت و امنيت را در 
كليه ايام سال بر روی دفتر مشاور امالک سطح شهر به طور مداوم پيگيری 
می نمايي��م، گفت: بعد از پايان اين 20 روز، هيچ واحد صنفی امالک، حق 

اجاره دادن منازل به مسافرين را ندارد.

رئيس اداره بازرگانی شهرس��تان نجف آباد گفت: 60 درصد از بازرسی ها و 
نظارت بر اصناف توسط خود اصناف انجام می شود. 

رض��ا پورزنگنه در گفتگو با فارس با اش��اره به نظارت ها و بازرس��ی هايی 
ك��ه همزم��ان با اج��رای قانون هدفمن��د ك��ردن يارانه ها انجام می ش��ود، 
اظه��ار داش��ت: 60 درصد از بازرس��ی و نظ��ارت بر اصناف شهرس��تان 
 نج��ف آب��اد ب��ه اصن��اف واگذار ش��ده و توس��ط خ��ود اصن��اف انجام 

می شود. 
وی اف��زود: اصناف شهرس��تان نجف آباد در اج��رای قانون هدفمند كردن 
يارانه ها همكاری داش��ته اند و در رس��يدگی و برخورد با متخلفان با اداره 

بازرگانی همكاری می كنند. 
رئيس اداره بازرگانی شهرس��تان نجف آباد بيان داش��ت: همزمان با اجرای 
قان��ون هدفمن��د كردن يارانه ه��ا، نظارت ه��ای اداره بازرگانی شهرس��تان 
 تش��ديد يافته و نيروهای بازرس��ی و س��اعات كار آنها نيز افزايش داش��ته 

است. 
وی همچني��ن از تأس��يس و راه ان��دازی انجم��ن حماي��ت از مص��رف 
كنندگان در شهرس��تان نجف آب��اد خبر داد و گفت: اي��ن انجمن از عموم 
م��ردم دعوت به هم��كاری كرده و م��ردم با عضويت در اي��ن انجمن در 
 اجرای برنامه های نظارتی و بازرس��ی اداره بازرگانی شهرس��تان همكاری 

می كنند. 

 زاینده رود 
جلس��ه كميته كارگری دهه مبارك��ه فجر انقالب 
اس��المی ب��ا حض��ور عس��گری مس��ئول محترم 
ش��ورای هماهنگی تبليغات اس��المی، سيد محمد 
ياراحمديان عضو محترم رياس��ت مديره سازمان 
تأمي��ن اجتماع��ی و رئي��س محترم مجم��ع عالی 
نمايندگان سراسر كشور، جناب معينی عضو محترم 
ش��ورای عالی كار كشور و رئيس كانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی كار استان، دكتر عطايی مديريت 
درم��ان تأمين اجتماع��ی، آقای مهن��دس قادريان 
مديركل محترم كار و امور اجتماعی، مس��ئوالن و 
نمايندگان محترم تشكالت كارگری و كارفرمايی 
اس��تان و تعدادی از مسئوالن و كارشناسان محترم 
دستگاه های اجرايی در سالن تالش اداره كل كار و 
 امور اجتماعی با ذكر آياتی از كالم اله مجيد برگزار 

شد.
مهندس قادريان ضمن خيرمقدم به اعضاء و تشكر 
از حضور ايشان، ايام سوگواری حضرت اباعبداله 
الحسين و همچنين شهادت حضرت امام سجاد را 
تسليت گفته و درس گرفتن از عبرت های عاشورا 

را توصيه و سفارش نمودند.
قادريان با اش��اره به گستردگی جامعه كار و توليد 
وج��ود بيش از 900 هزار نفر كارگر و احتس��اب 

خان��واده ايش��ان كه جمعيت��ی بالغ ب��ر 3 ميليون 
نفر را تش��كيل می دهند، رس��الت اداره كل كار و 
 امور اجتماعی را بس��يار سنگين و حساس عنوان 

كرد.
مدي��ركل كار و امور اجتماعی اس��تان وجود 500 
تشكل را از جمله نقاط قوت و بازوان جامعه كار 
و تولي��د عنوان كرد و گفت: همه تش��كالت بايد 
وارد صحنه ش��وند و به نحو بارز و چش��مگيری 
رس��الت انتقال پيام انقالب و گراميداشت آن را به 

منصه ظهور رسانند.
در ادامه عسگری مسئول محترم شورای هماهنگی 
تبليغ��ات اس��المی ضم��ن خيرمقدم ب��ه اعضاء،  
ش��هادت حضرت امام حسين )ع( و حضرت امام 

سجاد )ع( را تسليت گفتند. 
وی شكل گيری انقالب اسالمی، حفظ و نگهداری 
آن را در طول 31 س��ال گذشته، نهفته در فرهنگ 

عاشورا عنوان كرد. 
عس��گری با اشاره به توطئه های دشمنان و منافقان 
ك��ه از پي��روزی انقالب اس��المی ش��روع ش��د، 
تحريم ها، برخوردهای سياسی و نظامی، فتنه های 
سال 1388، رمز عبور از اين موانع و مشكالت را 
عناي��ت حضرت حق تعال��ی و هدايت ولی عصر 
)عج(،  رهب��ری داهيانه مقام معظم رهبری )مدظله 

العال��ی( و بصيرت و هوش��ياری مردم عنوان كرد. 
مس��ئول ش��ورای هماهنگی تبليغات اس��المی با 
اش��اره به فتنه س��ال 1388، حضور ملت در روز 
9 دی م��اه را ي��ك آزمون بزرگ الهی دانس��ت و 
 بر گراميداش��ت ياد و خاطره اين روز عظيم تأكيد 

كردند.
در ادامه دكتر عطايی مديريت محترم درمان تأمين 
اجتماع��ی گفت: جامع��ه كارگری در فتنه س��ال 
88 خوش��نام ترين افراد جامعه هس��تند و بيشترين 
همراهی را در دفاع از واليت و آرمان های انقالب 

از خود به نمايش گذاشتند. 
وی با اش��اره ب��ه نام گذاری س��ال 89 بنام همت 
مضاعف، كار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری 
اف��زود: باي��د كارو تالش بيش��تری نمائيم. وی از 
جمله برنامه ه��ای مديريت درمان تأمين اجتماعی 
را افتت��اح مركز MRI عنوان نمود. وی تش��كيل 
نهادهاي��ی در مجامع كارگ��ری و پيگيری ازدواج 

آسان كارگران را توصيه و سفارش نمودند.
سپس ساير اعضاء پيش��نهادات و برنامه های خود 
را ب��رای برگزاری هر چه باش��كوه تر ايام اله دهه 
مباركه فجر ارائه نموده و بر حضور پرش��كوه در 
مراس��م 12 بهمن ماه و راهپيمايی 22 بهمن تأكيد 

كردند.

نشست اعضای کمیته کارگری دهه مبارک فجر انقالب اسالمی

 زاینده رود 
مهندس اس��ماعيل ناظم رئيس واحد تحقيق و توسعه شركت پااليش نفت 
اصفهان اس��اس پژوهش را بر كار گروهی استوار دانست و اظهار داشت: اين امر 
نيازمند فرهنگ س��ازی و آموزش است. وی انتخاب سرفصل های مناسب برای 
تحقيق و پژوهش به گونه ای كه اين س��رفصل ها منس��وخ نشده باشند را يكی از 
راه های پيش��رفت در اين زمينه دانست و گفت: برای مثال فرض كنيد در صنعت 
نفت بخواهيم روی يك تكنولوژی فعاليت تحقيقاتی انجام دهيم كه ش��ايد ده ها 
سال پيش در جای ديگری از دنيا انجام شده و مقاله های آن به چاپ رسيده است. 
چنانچه در تالش های خود به دانش فن اين تكنولوژی نيز دس��ت يابيم، به طور 
قطع زمان زيادی را صرف تحقيقات بنيادی، كاربردی،  طراحی فرآيند،  تهيه اسناد 
مهندس��ی پايه و... كرده ايم كه در همين مدت، دنيا تكنولوژی های خود را به روز 
كرده، توسعه داده و ارتقاء بخشيده و بنابراين آنچه ما صاحب آن خواهيم شد، يك 
دانش فنی منسوخ می باشد. در اين صورت حاصل تالش های پژوهشگران ما نيز 
به دليل تكراری بودن، مورد استقبال مركزهای بزرگ علمی و پژوهشی شركت های 
بين المللی نفتی قرار نمی گيرد. ناظم ارتباطات بين المللی و استفاده از تجربيات 
شركت ها و پژوهشگران خارجی را يكی ديگر از ابزار رسيدن به يك فناوری نوين 
برش��مرد و ادامه داد:  در حال حاضر پژوهشگران در اين زمينه با محدوديت های 
 مالی و اقتصادی و س��ازمانی دس��ت به گريبانند. در حالی كه داش��تن ارتباطات 

بين المللی يكی از راه های تسريع در دستيابی به فناوری است.

 زاینده رود 
به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان، مديركل 
آم��وزش و پرورش و همچنين معاون پش��تيبانی اداره كل با حضور در كانون 
بازنشس��تگان كشوری با مسئوالن كانون، بازنشس��تگان عضو و فعاالن عرصه 

كانون و رؤسای انجمن ها ديدار و گفتگو نمودند. 
در ابتدای جلسه مطيعی رياست كانون بازنشستگان كشوری با اشاره با تاريخچه 
تأس��يس كانون افزود: كانون بازنشستگان كشوری با قدمت تاريخی حدود 55 
س��ال و كس��ب تجارب و افتخاراتی در زمينه فراخوان س��المندان بازنشس��ته 
توانسته است جهت استيفای حقوق حقه آنان گام های مؤثری را بردارد. مطيعی 
در ادامه گفت: در حال حاضر كانون بالغ بر ده هزار نفر عضو در مركز استان و 
متجاوز از 12 هزار عضو در شهرستان های تابعه دارد كه حدود 60 درصد آنان 

را بازنشستگان آموزش و پرورش تشكيل می دهند. 
رئيس كانون بازنشس��تگان كشوری به تشريح فعاليت های انجمن های مختلف 
پرداخت و افزود: انجمن س��ير و س��فر، انجمن قرائت و تفس��ير قرآن، انجمن 
زب��ان، انجمن هن��ر بان��وان، انجمن ادبی حاف��ظ، حكيم نظامی و فردوس��ی، 
انجم��ن ارتباطات در خدمت رس��انی به س��المندان فرهيخت��ه تالش می كنند. 
وی در پاي��ان از ايجاد خانه مهر برای پيشكس��وتان اصفه��ان خبر داد و افزود: 
 در بس��ياری از استان های كش��ور خانه مهر ايجاد و به فعاليت مشغول گرديده 

است.

 فرماندار دهاقان:
مدیریت اسالمی عامل دوام 3۲ ساله 

انقالب اسالمی است 
فرمان��دار دهاق��ان گفت: مديريت اس��المی عامل دوام 32 س��اله انقالب 
اس��المی ايران اس��ت. به گزارش ف��ارس از دهاقان، س��يروس محمودی 
در جلس��ه گردهماي��ی س��ازمان های م��ردم نه��اد در س��الن اجتماعات 
فرمانداری دهاقان با تأكيد بر تأثيرگذاری انقالب اس��المی ايران بر تمامی 
مس��لمانان حق ج��و و عدالت طلب دنيا، اظهار داش��ت: ب��ه يقين نظام و 
 انقالب اس��المی ايران تاكنون گام های بزرگی برای اس��الم و مس��لمانان 

برداشته اند. 
وی با اشاره به پيشرفت هايی كه طی چند سال اخير در كشورهای اسالمی 
و به ويژه كشور ايران به وجود آمده است، افزود: در زمان قبل از انقالب 
و زمان های گذش��ته جهان غرب، جهان اس��الم را دنياي��ی عقب مانده از 
پيش��رفت و تكنولوژی می دانس��ت. فرماندار دهاقان در ادامه به تش��ريح 
اعتقادات و باورهای كش��ورهای غربی عليه ايران اس��المی و كشورهای 
مس��لمان پرداخت و تصري��ح كرد: غربي��ان معتقد بودند ايران اس��المی 
نمی تواند پيش��رفتی داشته باشد اما به بركت پيروزی انقالب اسالمی ايران 
اي��ن روند فكری غرب تغيير كرد. محمودی ب��ا تأكيد بر اينكه طی مدت 
گذش��ته از پيروزی شكوهمند انقالب اس��المی، دشمنی های زيادی با اين 
نظام مقدس صورت گرفته اس��ت، خاطرنشان كرد: برخالف خواسته های 
استكبار جهانی اين انقالب 32 سال است پا برجا مانده و اين نشان دهنده 

مديريت باالی اسالمی در آن است.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان:
اصفهان بعد از ژاپن پیشتاز احداث باغ 

در فرایبورگ است 
سرپرست سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری اصفهان از آغاز طراحی باغ 
اصفه��ان برای اجرا در فرايبورگ خب��ر داد. به گزارش ايمنا، داريوش فتحی 
ب��ا بيان اين كه باغ اصفهان با ش��اخصه های كامل يك ب��اغ ايرانی طراحی 
می ش��ود، گفت: محل باغ ايرانی در»سی پارک« يكی از بزرگترين پاركهای 
واقع در غرب ش��هر فرايبورگ احداث می ش��ود تا زيبايی های اصفهان و 

باغ های ايرانی برای شهروندان آلمانی به نمايش گذاشته شود. 
وی افزود: مس��ئوليت پيگيری و طراحی پارک اصفهان در فرايبورگ برعهده 
س��ازمان پاركه��ا و اجرای برنامه ها توس��ط ش��هرداری فرايبورگ صورت 

می گيرد. 
سرپرست س��ازمان پاركها و فضای سبز ش��هرداری اصفهان با تأكيد بر اين 
كه باغ ايرانی كه تنوع بس��يار زيادی در طراحی آن منظور شده است دومين 
باغ پس از باغ ژاپنی در ش��هر فرايبورگ می ش��ود، تصري��ح كرد: در حال 
حاض��ر مراحل طراحی اين پارک در دس��ت انجام اس��ت و تمام تالش بر 
اين اس��ت تا به بهترين ش��كل بتوان گوش��ه هايی از فرهنگ و باغ س��ازی 
س��نتی ايرانی كه اصالت و چش��م اندازی بس��ياری با خود به همراه دارد را 
به نمايش گذاش��ته شود. فتحی خاطرنش��ان كرد: پايان ماه فوريه زمان ارائه 
طرح است كه پروژه تكميل شده برای تأييد ارسال خواهد شد و در صورت 
 موافقت نهايی اجرای جزييات آن در س��ال آينده آغاز و طرح وارد فاز دوم 

می گردد.

رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت پاالیش نفت اصفهان:
کار گروهی، اساس پژوهش است

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان از کانون بازنشستگان کشوری
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ابالغ رأي
10/324 ش��ماره دادنامه: 8909970354401096، ش��ماره پرونده: 8909980363200562،  
شماره بايگاني شعبه: 890554، شاكي: آقاي يونس قرباني ده چناري به نشاني اصفهان ميدان 
مي��وه و ت��ره بار مركزي تاالر 6 غرفه 12، متهمين: 1- آقاي محمود حيدري 2- آقاي مهدي 
كارگر همگي مجهول المكان،  اتهام: كالهبرداري، گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم 

و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقايان مه��دي كارگر و محمود حيدري هر دو مجه��ول المكان دائر بر 
كالهب��ردراي ب��ه مبلغ جمعًا پنجاه و هش��ت ميليون و پانصد هزار ري��ال به نحو مذكور در 
پرونده دادگاه نظر به تحقيقات صورت گرفته و ش��كايت ش��اكي آقاي يونس قرباني فرزند 
مرادقلي و مصون از تعرض ماندن كيفرخواست دادسراي عمومي و انقالب اصفهان از طرف 
متهمين و س��اير قرائن و امارات موجود بزهكاري آنان را محرز دانس��ته مستنداً به ماده يك 
از قانون تش��ديد مجازات مرتكبين اختالس و ارتشاء و كالهبرداري حكم به محكوميت هر 
كدام به تحمل سه سال حبس تعزيري و متهم رديف اول مبلغ هشتاد ميليون ريال به عنوان 
جزاي نقدي در حق دولت و متهم رديف دوم مبلغ بيست و هشت ميليون ريال را به عنوان 
ج��زاي نقدي در حق دولت پرداخت نمايند. چك هاي موضوع كالهبرداري منجر به گواهي 
عدم پرداخت شده لذا رد مال منتفي است رأي صادره غيابي و ظرف ده روز از ابالغ واقعي 

قابل واخواهي از طرف متهمين است. 
م الف/ 14043      محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
10/325 ش��ماره دادنامه: 8909970253101464، ش��ماره پرونده: 8809980358001017،  
شماره بايگاني شعبه: 890943، شكات: 1. آقاي سيروس اسديان قهفرخي 2. آقاي اميرحسين 
ريس��مانچيان هر دو با وكالت آقاي مجيد قندي و خانم ملودي محتش��مي همگي به نشاني 
اصفهان- خ فيض- جنب پزش��كي قانوني- طبقه دوم، متهم: آقاي محمدرضا بهين آئين به 
نش��اني مجهول المكان، اتهام ها: 1. تحصيل مال از طريق نامش��روع، 2. خيانت در امانت، 

گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام محمدرضا بهين آيي��ن مبني بر خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق 
نامش��روع به مبلغ 372 ميليون ريال پيرو كيفرخواس��ت صادره از سوي دادسراي عمومي و 
انقالب اصفهان و شكايت مجيد قندي به وكالت از طرف اميرحسين ريسمانچيان و سيروس 
اسديان قهفرخي توضيح اينكه وكيل شكات حسب محتويات پرونده مدعي گرديده كه متهم 
بعنوان مديرعامل س��ابق ش��ركت مه فخر آپادانا بوده كه اين شركت نماينده شركت مه فخر 
آس��انكار نماينده انحصاري آسانسور و پله برقي هيونداي كره در ايران مي باشد كه متهم به 
موجب قرارداد 8770 مورخ 88/2/19 اقدام به خريد يك دس��تگاه آسانس��ور تمام وارداتي 
هيونداي ساخت كره به مبلغ 472 ميليون ريال مي نمايد و آن را به مبلغ 844/451/500 ريال 
بفروش مي رساند و از آنجايي كه اين قرارداد به نام شركت مه فخر آپادانا بوده نامبرده با اين 
اقدام خود مبلغ 372 ميليون ريال به نفع خود برداشت و تحصيل نموده و در اين خصوص 
مرتكب خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع گرديده و تقاضاي رسيدگي داشته 
متهم عليرغم احضار از طريق انتشار آگهي در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعي در قبال 
اتهامات انتسابي بعمل نياورده دادگاه با عنايت به مراتب فوق و با بررسي محتويات پرونده 
و مالحظه رونوش��ت قرارداد مورخ 88/2/19 وقوع بزهي را متص��ور نمي داند زيرا قرارداد 
مورخ 88/2/19 بين ش��ركت مه فخر آسانكار و شخص متهم بوده و هيچگونه ذكري از نام 
شركت مه فخر آپادانا در قرارداد نگرديده و در واقع متهم آسانسور را به نام خود خريداري 
نموده نه به نام شركت مه فخر آپادانا كه بخواهد پس از فروش وجه آن را به حساب شركت 
واري��ز نمايد و اگر چه در ذيل قرارداد مهر ش��ركت مه فخر آپادانا درج ش��ده ولي اين امر 
تأثيري در اصل قرارداد نداش��ته و هيچگونه مس��ئوليتي را متوجه شركت شكات نمي نمايد 
مضافًا به اينكه وكيل ش��كات دليل و مدركي كه حكايت از اين داش��ته باشد كه متهم بعنوان 
مديرعامل شركت حق انعقاد قرارداد به نام خود با شركت مه فخر آسانكار ندارد، ارائه نداده 
اس��ت از طرفي بزه مندرج در ماده 258 قانون تجارت نيز محقق نگرديده زيرا همانطور كه 
توضيح داده ش��د متهم قرارداد را به نام خود تنظيم نموده و هيچگونه مس��ئوليتي را متوجه 
ش��ركت خ��ود ننموده و در اي��ن زمينه هم ممنوعيت��ي در جهت اعقاد ق��رارداد به نام خود 
نداشته لذا با توجه به اصل كلي برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسالمي 
اي��ران رأي بر برائت متهم از اتهامات انتس��ابي صادر و اعالم مي گ��ردد. رأي صادره ظرف 
 بيس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي تجديدنظر اس��تان اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 14042                      عالمي- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تبصره 3
10/327 ش��ماره: 12909 آگهي تبصره 3 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت، چون خانم ايران 
قنبري ريس��ه برابر تقاضاي وارده از اين اداره تقاضاي سند مالكيت سهم االرث خود را از 
پالک 152-76 واقع در بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز كه در صفحه 31 دفتر 33 ذيل 
ش��ماره 4620 بنام رضا قنبري ريس��ه ثبت و س��ند مالكيت صادر و تسليم گرديده و مالك 
برابر دادنامه ش��ماره فوت نموده اس��ت كه متقاضي اعالم نموده سند اوليه در يد دو نفر از 
ورثه مهدي و مجتبي قنبري ميباش��د كه بنامبرده اخطار قانوني گرديده ولي از تس��ليم سند 
مالكيت اوليه به اين اداره خودداري نموده است. لذا بموجب تبصره 3 ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب فوق در 1 نوبت آگهي تا هر كس مدعي انجام معامله يا اصل س��ند نزد 
وي ميباش��د به اين اداره مراجعه در غير اين صورت طبق مقررات س��ند سهم االرث صادر 

خواهد شد.
م الف/ 622                                            شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تبصره 3
10/328 ش��ماره: 12907 آگهي تبصره 3 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت، چون خانم ايران 
قنبري ريس��ه برابر تقاضاي وارده از اين اداره تقاضاي سند مالكيت سهم االرث خود را از 
پالک 213-76 واقع در بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز كه در صفحه 64 دفتر 33 ذيل 
ش��ماره 4626 بنام رضا قنبري ريس��ه ثبت و س��ند مالكيت صادر و تسليم گرديده و مالك 
برابر دادنامه ش��ماره فوت نموده اس��ت كه متقاضي اعالم نموده سند اوليه در يد دو نفر از 
ورثه مهدي و مجتبي قنبري ميباش��د كه بنامبرده اخطار قانوني گرديده ولي از تس��ليم سند 
مالكيت اوليه به اين اداره خودداري نموده است. لذا بموجب تبصره 3 ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب فوق در 1 نوبت آگهي تا هر كس مدعي انجام معامله يا اصل س��ند نزد 
وي ميباش��د به اين اداره مراجعه در غير اين صورت طبق مقررات س��ند سهم االرث صادر 

خواهد شد.
م الف/620                                             شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تبصره 3
10/329 ش��ماره: 12905 آگهي تبصره 3 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت، چون خانم ايران 
قنبري ريس��ه برابر تقاضاي وارده از اين اداره تقاضاي سند مالكيت سهم االرث خود را از 
پ��الک 576-76 واقع در بخش 9 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز ك��ه در صفحه 359 دفتر 32 
ذيل ش��ماره 4603 بنام صغري خانم ابوالقاس��مي ريسه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم 
گرديده و مالك برابر دادنامه ش��ماره فوت نموده اس��ت كه متقاضي اعالم نموده سند اوليه 
در يد دو نفر از ورثه مهدي و مجتبي قنبري ميباشد كه بنامبرده اخطار قانوني گرديده ولي 
از تس��ليم سند مالكيت اوليه به اين اداره خودداري نموده است. لذا بموجب تبصره 3 ماده 
120 آيي��ن نام��ه قانون ثبت مراتب فوق در 1 نوبت آگهي تا هر كس مدعي انجام معامله يا 
اصل سند نزد وي ميباشد به اين اداره مراجعه در غير اين صورت طبق مقررات سند سهم 

االرث صادر خواهد شد.
م الف/ 621                                            شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تبصره 3
10/330 ش��ماره: 12911 آگهي تبصره 3 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت، چون خانم ايران 
قنبري ريس��ه برابر تقاضاي وارده از اين اداره تقاضاي س��ند مالكيت س��هم االرث خود را 
از پ��الک 68- اصلي واقع در بخش 9 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز كه در صفحه 382 دفتر 
20 ذيل ش��ماره 43 بنام رضا قنبري ريس��ه ثبت و س��ند مالكيت صادر و تسليم گرديده و 
مالك برابر دادنامه ش��ماره فوت نموده اس��ت كه متقاضي اعالم نموده سند اوليه در يد دو 
نفر از ورثه مهدي و مجتبي ميباش��د كه بنامبرده اخطار قانوني گرديده ولي از تس��ليم سند 
مالكيت اوليه به اين اداره خودداري نموده است. لذا بموجب تبصره 3 ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب فوق در 1 نوبت آگهي تا هر كس مدعي انجام معامله يا اصل س��ند نزد 
وي ميباش��د به اين اداره مراجعه در غير اين صورت طبق مقررات س��ند سهم االرث صادر 

خواهد شد.
م الف/ 623                                           شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تأسیس
10/331 شماره: 3800/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت درمان تجهيز كمند سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/10/11 تحت شماره 42701 و شناسه ملي 10260605270 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/10/11 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 

و كثيراالنتش��ار زاين��ده رود  آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: تأمين نيروي انس��اني 
موق��ت- حفظ و نگهداري- تأمين و راه ان��دازي قطعات و تجهيزات كارخانجات- خريد 
و ف��روش- صادرات و واردات كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصي��ل وام و اعتبارات 
بانكهاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و 
حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در 
داخل و خارج از كشور و هر آنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد پس از كسب مجوز 
از مراج��ع ذيصالح. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامح��دود. 3- مركز اصلي 
ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان قائميه- كوهسار 2- پالک 31، 4- 
سرمايه ش��ركت: مبلغ 10/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 100/000 ريالي كه تعداد 
يكصد س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 10/000/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي 
شماره 20761 مورخ 1389/10/04 نزد بانك صادرات شعبه قائميه پرداخت گرديده است. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي سنجر علي خاني چمگرداني به سمت رئيس هيأت 
مديره. 2-5- آقاي بهروز زماني به س��مت نائب رئي��س هيأت مديره. 3-5- آقاي عليرضا 
اميني به س��مت عضو هيأت مديره. 4-5- آقاي س��نجر علي خاني چمگرداني به س��مت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد 
مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 8-1- 
 خانم ش��كوفه دقوقي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي رضا ش��هريار به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 13983/1        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
10/332 شماره: 3779/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت مسافربري درون شهري رهنورد 
دولت آباد با مس��ئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1389/10/09 تحت شماره 42698 
و شناس��ه مل��ي 10260605100 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/10/09 از 
لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: خدمات حمل و نقل مسافر 
درون ش��هري. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان دولت آ باد- بلوار طالقاني- روبروي اداره آموزش و 
پرورش. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- آقاي مرتضي هش��ت داري به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي مرتضي هشت 
داري به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مرتضي هشت داري و با مهر شركت 

معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 13983/2        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
10/335 ش��ماره: 7625 آگهي تأسيس شركت تاكسي سرويس شبانه روزي زيبا طوقي )با 
مس��ئوليت محدود( بش��ماره ثبت 83 و شناس��ه ملي 10980052044، خالصه شركتنامه و 
اساسنامه و تقاضانامه شركت تاكسي سرويس زيبا طوقي با مسئوليت محدود كه در تاريخ 
89/10/8 به ش��ماره ثبت 83 و شناس��ه ملي 10980052044 در اين اداره به ثبت رسيده و 
در تاريخ 89/9/8 از نظر امضا ذيل ثبت تكميل گرديده براي اطالع عموم آگهي ميگردد: - 
موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليت هاي حمل و نقل درون شهري، - مركز اصلي شركت: 
زواره روس��تاي كچورستاق بلوار امام كدپستي 8448159795، - سرمايه شركت: مبلغ يك 
ميليون ريال نقدي است كه تماما پرداخت و در اختيار مديرعامل شركت قرار گرفته است. 
– مديران ش��ركت: آقاي مرتضي كبريائي بش��ماره ملي 0384562965 و كدپس��تي شماره 
8448159795 بسمت رئيس هيأت مديره و خانم فرزانه كبريائي زاده كچورستاقي بشماره 
ملي 1188965808 و كدپستي شماره 8448159795 بسمت مديرعامل شركت براي مدت 
5 س��ال انتخاب گرديدند. – دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد تعهدآور شركت از 
قبيل چك سفته بروات قراردادها عقود اسالمي با امضاء آقاي مرتضي كبريائي رئيس هيأت 

مديره همراه با مهر شركت معتبر است.
م الف/ 318                                   عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ رأي
10/338 ش��ماره دادنامه: 8909970354501248، شماره پرونده: 8909980358000347، 
شماره بايگاني شعبه: 890437، شكات: 1. خانم بدرالسادات سجادي محمدآبادي به نشاني 
خ ج��ي جنب هتل نگين ک ش اخش��امي ک ش ابراهيم��ي پ 26، 2. خانم ندا زماني به 

نشاني م فيض خ فيض خ ارباب مجتمع رز قرمز ط 3 واحد 15، 3. آقاي محمدعلي حاج 
هاشمي به نشاني شهرک صنعتي محمود آباد خ 24 آژانس پستي 112 شركت پارس پليمر، 
4. خان��م پروي��ن دارابي به نش��اني خ احمدآباد خ پروين خ عس��گريه دوم پ 1، 5. خانم 
فرانك ضيايي به نش��اني خ س��جاد خ سپهساالر بن بست خجسته پ 19 واحد 3، 6. خانم 
بهارک حكيمي به نشاني خ باغ درياچه خ باغ رستگار پ 71، متهمين: 1. آقاي مجيد رداني 
به نشاني مجهول المكان، 2. خانم فاطمه غالمي با وكالت آقاي مرتضي ميدانچي به نشاني 
خ ش��ريعتي مجتمع آريا طبقه سوم دفتر وكالت،  اتهام: كالهبرداري،  گردشكار: دادگاه ختم 

رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مجيد رداني فرزند جمش��يد داير بر كالهبرداري موضوع ش��كايت 
1. ندا زماني 2. محمد حاج هاش��مي 3. بدرالسادات سجادي محمدآبادي 4. پروين دارابي 
5. بهارک حكيمي و 6. فرانك ضيايي،  بدين ش��رح كه ش��كات اظهار داش��ته اند، مش��تكي 
عن��ه با ادعاي اخذ مدرک تحصيلي از دانش��گاه بلنورد آمريكا مبالغ��ي را از اينجانبان اخذ 
نموده اس��ت كه پس از پرداخت آن متوجه شديم مدرک ارائه شده فاقد ارزش در داخل و 
ادامه تحصيل در خارج از كش��ور مي باشد و تقاضاي رس��يدگي نموده اند، دادگاه با توجه 
به محتويات پرونده،  تحقيقات انجام ش��ده،  اس��تعالمات بعمل آمده از س��ازمان صنايع و 
معادن اصفهان، عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحيه متهم و س��اير قرائن و امارات موجود در 
پرونده و ضمن اصالح عنوان اتهامي به تحصيل مال از طريق نامشروع بلحاظ اينكه اعمال 
انجام ش��ده با اركان بزه كالهبرداري منطبق نيس��ت اتهامش را محرز تش��خيص ومشاراليه 
را به اس��تناد ماده 2 از قانون تش��ديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري به 
پرداخت مبلغ 4/200/000 تومان در حق ش��اكيه رديف اول- پرداخت 4/200/000 تومان 
در حق ش��اكي رديف دوم- پرداخت مبلغ 4/050/000 تومان در حق ش��اكيه رديف سوم- 
پرداخت مبلغ 3/500/000 تومان در حق شاكيه رديف چهارم- پرداخت مبلغ 4/500/000 
تومان در حق ش��اكيه رديف پنجم و پرداخت مبلغ 4/000/000 تومان در حق خانم فرانك 
ضياي��ي و پرداخت دو برابر مجموع مبالغ فوق بعنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت 
محك��وم مي نمايد و در خص��وص اتهام متهم ديگر خانم فاطمه غالم��ي فرزند خدابنده با 
وكال��ت آقاي مرتضي ميدانچي داير بر معاونت در ب��زه فوق با توجه به محتويات پرونده، 
تحقيقات انجام ش��ده، انكار متهم، فقدان داليل اثباتي و اينكه كار كردن در مؤسس��ه متهم 
فوق كه همس��رش بوده اس��ت و يا امضاي وكيل را در دريافت وجه از ش��كات به تنهايي 
مثبت وقوع بزه از ناحيه مش��اراليها نمي باش��د و با استظهار از اصل برائت و به استناد اصل 
37 قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران حكم بر برائت نامبرده صادر و اعالم مي گردد. 
 رأي ص��ادره غيابي اس��ت و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قاب��ل واخواهي در همين دادگاه 

مي باشد. 
م الف/ 14129                 رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
10/340 در پرونده كالسه 891665 ب 4 شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان خانم ندا شماسي فرزند سيد مهدي شكايتي عليه آقاي حامد آزاده فرزند رضا داير 
بر اخالل در نظام اقتصادي كش��ور مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع 
گرديد؛ نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د،  حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا متهم از تاريخ 
نش��ر آگهي ظرف مدت يك ماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود 
جهت پاسخگويي به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14219              دفتر شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

حصر وراثت
10/341 خانم معصومه اسدپور محمدآبادي داراي شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست 
به كالس��ه 89-4526 ح 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه ش��ادروان عباسعلي اس��د پور محمدآبادي بشناسنامه 78 در تاريخ 89/5/7 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به يك 
دختر، همس��ر به اس��امي زير: 1- معصومه اس��دپور محمدآبادي ش ش 28 دختر مرحوم، 
2- شهربانو نساجي ش ش 35 همسر مرحوم، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به ش��ورا تقدي��م دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/ 14221                               شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

سالمت
یك متخصص روانپزشکي:

خواب يكي از راه هاي کاهش استرس است
غان درختی بس��يار زيبا است كه ارتفاع 
آن تا 30 متر می رس��د. عمر آن دراز و 
حدود 100 سال است. اين درخت بومی 
در قس��مت های باالی نيم كره ش��مالی 
)اروپا، آمريكای ش��مالی ( وجود دارد. 
در ايران اين درخت به صورت خودرو 
می روي��د.  چال��وس  در جنگل ه��ای 
برگ های درخت توس به شكل لوزی، 
نوک تيز و دندانه داراس��ت. ميوه آن به 
صورت ش��اتوت دراز می باش��د كه نر 
آن در پائي��ز و م��اده آن در به��ار ظاهر 
می شود. پوس��ت تنه اين درخت سفيد 
رنگ بوده كه در س��ن بيست سالگی به 
صورت نوارهايی شبيه كاغذ از آن جدا 
می شود. برگ و پوست تنه و شيره اين 

درخت مصرف طبی دارد.
 ترکیب های شیمیایی:

پوست و برگ درخت توس دارای يك 
ماده ش��يميايی بنام بتولين Betulin به 

مقدار حدود 14 درصد می باشد. 
خاصیت داروئی:

برگ و پوست درخت توس از نظر طب 
قديم ايران سرد و خشك است.

الف: خواص آب يا شيره درخت توس 
 به عنوان كمپ��رس برای از بين بردن 
لكه های پوس��تی و بيماری های پوستی 

استفاده می شود.
 ناراحتی ه��ای مثان��ه و ورم آن را از 

بين می برد.
 بهترين داروی نقرس است.

ب: خاصي��ت برگ و پوس��ت درخت 
توس 

 تصفيه كننده خون است.
 تب بر است.

 عرق آور می باشد.
و  گري��پ  ب��رای  مفي��دی  داروی   

سرماخوردگی است.

 دس��تگاه هاضمه را تقويت می كند و 
برای هضم غذا مفيد می باشد.

برط��رف  را  س��ردرد  و  س��رگيجه   
می كند.

ب��رای  می ت��وان  را  آن  جوش��انده   
شستشوی زخم ها به كار برد.

 اگزما را برطرف می كند برای اين كار 
جوشانده پوست و يا برگ درخت توس 

را روی زخم ها بماليد.
 دردهای رماتيس��م و نق��رس رار فع 

می كند.
 كس��انی كه پايشان عرق می كند بايد 
ه��ر روز پاه��ا را در جوش��انده برگ و 

پوست درخت توس قرار دهند. 
طرز استفاده:

ش��يره ي��ا آب درخت نوغ��ان: مصرف 
درمان��ی زيادی در دو طب��ق نظر اطبای 
قديم برای بيش��تر امراض مفيد اس��ت. 
از ش��يره درخت غان نوعی ش��راب نيز 
تهيه می ش��ود. برای تهيه اين شراب به 
شيره درخت غان مقداری عسل يا شكر 
و كمی مخمر اضافه كرده و می گذارند 
به مدت يكماه تخمير ش��ود. اين شراب 

طعمی مطبوع و تر و شيرين دارد.
جوشانده برگ درخت توس: مقدار 200 
گرم ب��رگ و جوانه درخ��ت را در يك 
ليتر آب جوش ريخت��ه و بگذاريد آرام 
بجوشد تا حجم آن به نصف تقليل يابد. 
مقدار مصرف اين جوشانده يك فنجان 

و نيم ساعت قبل از هر غذا است 
دم كرده: مق��دار 50 گرم برگ و جوانه 
درخت را در يك ليتر آب جوش ريخته 
و ب��ه مدت نيم س��اعت دم كنيد. مقدار 
مصرف اين دم كرده هم مانند جوشانده 

سه فنجان در روز است. 
ضررها:

ضرر خاصی برای آن بيان نشده است.

توس )غان(

1- مرطوب کننده چاي کیسه اي گل بابونه
دو عدد چاي كيسه اي گل بابونه در مقداري آب انداخته و بگذاريد تا 
خوب خيس بخورد و دم بكشد. سپس حوله نرمي را در اين آب خيس 
كنيد. بعد حوله را بچالنيد و آن را روي صورت خود بيندازيد تا زماني 

كه حوله سرد شود و اين عمل را چندين مرتبه تكرار كنيد.
2- مرطوب کننده روغن کنجد و عسل

يك قاش��ق سوپخوري روغن كنجد را با يك قاشق سوپخوري عسل 
با هم مخلوط كنيد. سپس دو قاشق سوپخوري هويج رنده شده را به 
آنها اضافه نماييد. مخلوط را حداقل به مدت 20 دقيقه روي پوس��ت 

نگهداريد و بعد با آب سرد بشوييد.
3- مرطوب کننده عرق بهارنارنج و عسل

نصف قاشق چايخوري پودر ثعلب را در مقداري عرق بهار نارنج )يك 
چهارم ليوان( بخيسانيد پس از ژلي شدن آن را با دو قاشق سوپخوري 

عسل مخلوط كرده و خوب هم بزنيد و به پوست بماليد.
4- مرطوب کننده جو دو سر و خیار

يك قاشق چايخوري آرد جو دو سر را با يك قاشق سوپخوري عسل و 
كمي آب خوب مخلوط كنيد. سپس دو قاشق سوپخوري خيار رنده شده 

را به آن افزوده و خوب هم بزنيد و روي پوست صورت پهن كنيد.
5- مرطوب کننده لیمو شیرین

يك قاش��ق س��وپخوري آب ليمو ش��يرين را با يك قاشق چايخوري 
روغن جوانه گندم مخلوط كرده و خوب هم بزنيد. س��پس يك قاشق 

سوپخوري عسل را نيز به آن اضافه و به پوست بماليد.
6- مرطوب کننده تخم کتان

يك قاش��ق چايخوري روغن تخم كتان را با دو قاشق سوپخوري آب 
پرتقال مخلوط نماييد. سپس 2 قاشق سوپخوري موز رنده شده )پوره 

شده( را به آن افزوده و پس از هم زدن به پوست بماليد.
7- مرطوب کننده گلیسیرین و گالب

30 گرم مايع گليس��يرين را با 2 قاشق س��وپخوري گالب و 4 قاشق 
سوپخوري آب ليمو ترش مخلوط كرده و خوب هم بزنيد. سپس پس 

از شستن و خشك كردن پوست، آن را به پوست بماليد.
8- مرطوب کننده آب نارنج

4 قاشق سوپخوري آب نارنج را با 25 گرم روغن كنجد مخلوط كرده 
و خوب هم بزنيد تا به صورت محلولي يكنواخت درآيد. بعد از تميز 

كردن و خشك كردن پوست، آن را به پوست بماليد.
مرطوب کننده روغن گردو

يك چهارم ليوان روغن مغز گردو را با 2 قاش��ق سوپخوري آب ليمو 
ت��رش و كمي گالب مخل��وط كرده و خوب هم بزنيد و به پوس��ت 

بماليد.
مرطوب کننده روغن زیتون

جهت تهيه اين مرطوب كننده يك قاشق چايخوري روغن زيتون را با 
يك قاشق چايخوري عسل رقيق شده با كمي آب و يك زرده تخم مرغ 
مخلوط كرده و خوب هم بزنيد. ابتدا پوست را با آب و صابون بشوييد 
و خشك كنيد. سپس كمي از مخلوط طراوت بخش را به پوست بماليد 
و كمي ماس��اژ دهيد. بعد از 20 دقيقه گذاشتن، كمي پنبه را به روغن 
زيتون آغشته كنيد و به پوست بكشيد تا پوست از محلول پاک شود و 

بعد با استفاده از آب سرد پوست را بشوييد.

گیاهان دارویي و میوه هاي مؤثر 
در مرطوب شدن پوست صورت

مثل آینهنسخه گیاهی

الدن سلطاني
مه��رداد صالحی گفت: يكی از راه های اساس��ی 
برای كاهش اس��ترس، خواب است اما متأسفانه 
درص��د زيادی از مردم دچار محروميت مزمن از 

خواب كافی هستند.
وی اف��زود: بيمارانی كه دچار تنش و اس��ترس 
مزمن هس��تند به طور تقريبی هميشه از خستگی 
ش��كايت می كنند كه گاهی ناش��ی از بی خوابی 
مربوط به اس��ترس است. متخصص روانپزشكی 
خاطرنش��ان كرد: اين مس��أله ي��ك دور معيوب 
ايجاد می كند به اين صورت كه اس��ترس موجب 
خس��تگی و بی  خوابی شده و اين موارد نيز تنش 

و استرس را افزايش می دهد.
مهرداد صالحی افزود: وقتی افراد پرتنش خواب 
بيشتری داشته باشند احساس بهتری پيدا می كنند 
و ب��رای كنار آم��دن با حوادث روزان��ه توانايی 

بيشتری دارند.
وی درباره مي��زان خواب افراد تصريح كرد: اين 
مهم است كه فرد چقدر می خوابد و آيا در زمان 
بيدار شدن احس��اس آرامش می كند يا احساس 
خس��تگی و اينكه چقدر نياز به خ��واب دارد تا 

عملكرد مطلوبی داشته باشد.
متخصص روانپزش��كی با بيان اينكه بيشتر مردم 
برای داش��تن عملكرد مناس��ب نياز ب��ه 6 تا 10 
س��اعت خ��واب روزانه دارند خاطرنش��ان كرد: 
توصيه بر اين اس��ت كه شبها نيم تا يك ساعت 
زودتر از شب های قبل برای خوابيدن اقدام كنيد 
و نتيجه را بع��د از يك هفته ارزيابی نماييد. اگر 
هنوز احساس خستگی می كنيد پيشنهاد می كنيم 
در هفته بعد نيم س��اعت زودتر از هفته گذش��ته 
به خوابيد. مهرداد صالحی گفت: گاهی مش��كل 
در طول مدت خواب نيس��ت بلكه در كيفيت و 

آرامش بخش��ی خواب،  اختالل وجود دارد. اين 
مس��أله می تواند ناش��ی از تع��دادی بيماری های 
جسمی يا روانی باشد كه نيازمند ارزيابی توسط 

پزشك است.
وی معيارهای مناسب بودن خواب را بدين شرح 

عنوان كرد:
 سرحال بيدار شدن از خواب

 انرژی كافی در طی روز
 بيدار شدن به طور طبيعی قبل از اينكه ساعت 

زنگ زده باشد
متخصص روانپزشكی درباره چرت های روزانه 
نيز افزود: چرت های روزانه پديده جالبی هستند. 
اگر كوتاه و به موقع باش��ند ارزش��مند محسوب 
می ش��وند. چرت هايی كه در س��اعت های عصر 
)4-5 بع��د از ظهر ب��ه بعد( انجام می ش��وند به 
هيچوجه مناس��ب نمی باش��ند. مه��رداد صالحی 
 خاطرنش��ان ك��رد: چ��رت باي��د كوت��اه باش��د 
)5- 20 دقيق��ه( و در اي��ن ص��ورت اس��ت كه 
انرژی بخشی و شاداب كننده محسوب می شود. 
چرت هاي��ی ك��ه بيش از 30 دقيقه طول بكش��د 

موجب احساس كسالت می گردد.
وی تصري��ح ك��رد: افرادی كه دچ��ار بی خوابی 

شبانه هستند نبايد اقدام به چرت روزانه كنند.
متخصص روانپزشكی همچنين مصرف بی اندازه 
چايی و يا قهوه را در ايجاد يا تشديد واكنش های 
استرس آميز بی تأثير ندانست و گفت: اين عوامل 
محركی هستند كه می توانند يك واكنش استرس 
آمي��ز ي��ا تنش زا در ب��دن ايجاد ك��رده يا آن را 

تشديد نمايند.
مه��رداد صالحی اف��زود: بهتري��ن راه برای فهم 
اثرهای چنين موادی اين اس��ت كه آنها را برای 
مدت س��ه هفته از سيس��تم زندگی خود خارج 
كنيم. اگر با اي��ن كار تفاوتی در وضعيت روانی 

و آرامش خود احساس نكرديد می توانيد دوباره 
آنه��ا را مصرف نماييد ولی اگر قطع مصرف آنها 
در ايجاد آرامش مفيد بود به مصرف نكردن  آنها 
ادامه دهيد. بس��ياری از مردم اي��ن اقدام را مفيد 

خواهند يافت.
وی تصريح كرد: آنهاي��ی كه مصرف را متوقف 
می كنند احساس راحتی و آرامش بيشتری داشته 
و كمتر از گذش��ته عصبی و برانگيخته می شوند. 
بهت��ر می خوابند و انرژی بيش��تری پيدا می كنند. 
)ه��ر چند كه در كوتاه م��دت،  مصرف اين مواد 

موجب افزايش انرژی و بيداری می شود.(
متخصص روانپزش��كی درباره تأثير قطع مصرف 
بی اندازه چای و قهوه بر سالمت گفت: افرادی 
ك��ه مصرف اي��ن مواد را قطع می كنند س��وزش 
س��ر معده و ناراحتی گوارش كمتری احس��اس 
می كنند و كمتر از سابق دچار دردهای عضالنی 

می گردند.
مهرداد صالحی در خاتمه خاطرنش��ان كرد: البته 
قطع مصرف اين مواد بايد تدريجی باشد وگرنه 
احتمال ايجاد سردردهای ميگرنی و سردردهای 

تنشی وجود دارد.

استاد دانشگاه علوم پزش��كی شهيد بهشتی گفت: 
مصرف لبنيات هم��راه با خش��كبار مانند گردو و 
ب��ادام باعث می ش��ود تا فس��فر موج��ود در آن به 
جذب بيش��تر كلس��يم كمك كند. مرتضی مشايخ 
در گفتگ��و با  فارس، افزود: نياز افراد بزرگس��ال و 
افرادی كه بيش��تر از 70 س��ال دارند، اين است كه 
در روز حداقل 4 وعده از مواد لبنی اس��تفاده كنند. 
وی گفت: بهتر اس��ت سالمندان شير مصرف كنند 
زيرا مانع بروز يبوس��ت در اين گروه سنی می شود. 
يك وعده شير معادل با يك ليوان ماست، دو ليوان 

دوغ و ح��دود يك قوطی كبريت يا 45 تا 60 گرم 
پنير است. استاد دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی 
افزود: هر وعده لبني��ات، 25 درصد پروتئين و 30 
درصد از كلس��يم مورد نياز ب��دن را تأمين می كند، 
بنابراين برای پيشگيری از كاهش ميزان جذب، الزم 
اس��ت لبنيات بدون هر گون��ه افزودنی و با فاصله 
زمانی از وعده غذايی استفاده شود. وی محصوالت 
تخميرشده مانند ماس��ت را مفيدتر از شير دانست 
و افزود: به دليل آن كه پروتئين موجود در ماس��ت 
به اس��يدهای آمينه كوچكتری تبديل ش��ده است، 

راحت تر و س��ريع تر هضم می شود. استاد دانشگاه 
علوم پزشكی شهيد بهشتی، مقدار محتوای كلسيم 
و پروتئين ش��ير و ماست را يكس��ان اعالم كرد و 
افزود: ميكرو ارگانيسم های زنده موجود در ماست، 
مانع از فعاليت باكتری های زنده می شوند و به حفظ 
س��المت بدن كمك می كنند. مشايخ اضافه كرد: از 
سوی ديگر اس��يدی بودن ماست باعث می شود تا 
كلسيم به شكل محلول تبديل شود و جذب بهتر و 
كامل تری داش��ته باشد. پروتئين موجود در ماست 

نيز بيشتر از شير قابل جذب است.

مصرف پنیر و گردو موجب جذب بیشتر کلسیم مي شود
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مهدی رفائی 

زاينده رود در پيچ و تاب خيس عبور خود از ديار 
سپاهان وقتی از حجره های سی و سه پل و خواجو 
می گذرد در گوش پل ها آرام نام هنرمندانی را 
زمزمه می كند كه در وانفس��ای زمان های دور 
 و نزديك خش��ت بر خش��ت فرهنگ و هنر 
نصف جهان نهاده اند. گنبدهای فيروزه فام هر 
صبح و ش��ام در ال به الی اس��ليمی های خود 
 ن��ام حافظان مي��راث اين مرز و ب��وم را نقش 

می بندد. 
گلدسته ها و مناره های باشكوه اصفهان در هم 
آوايی خ��ود هر روز نام هنرمندان��ی را تكرار 
می كنند ك��ه اقتدار خويش را وامدار دس��تان 
معجزه گر ايش��انند.  می دان��م و ايمان دارم كه 
س��پاهان روزی دوباره صحنه ای عظيم خواهد 
ش��د و در آن ميعادگاه هنری با پس زمينه همه 
پل ها و مناره ها و مسجدها، در حالی كه هزاران 
جفت چش��م تش��نه نظاره هنرند پرده را پس 
خواهد زد و صدها هنرمند را در همهمه ستايش 

جهانيان بر روی صحنه می آورد.
مردمان فراموش كاری شده ايم. حافظه هايمان 
كوتاه مدت گش��ته اند. قص��ه معرفت مان در 
صحنه اول تمام می شود و روزگار ما را تكيده 
می كند. ديگ��ر در اتوبوس واحد جوانی جای 
خ��ود را به پيری نمی دهد چه رس��د به اينكه 
ياد از يادگاران خانه نشين فرهنگ و هنر شهر 
خود كنيم. آری صحنه گرد گرفته اس��ت و ما 
ياد نگرفتيم كه پايتخ��ت فرهنگ، تمدن تنها 
جس��م بی جان ساختمان ها و بناهای تاريخی 
نيس��ت و كسی نگفت كه اين شهر فرهنگ و 

هنر به واسطه هنرمندان هميشه زنده اش پايتخت 
فرهنگ و تمدن گش��ته است و ما بايد ميراث 
جان آفرين را كه به صحنه ها و پس زمينه های 
آن فرهنگ و تمدن جان می دهد ارج نهيم. بايد 
دوباره بر قفل اين درگاه سنگی، فراموشی كليد 
شويم و داالن انتقاد را به سمت نگاه شوق انگيز 
هنرمندان بپيماييم و جلوی كلبه امروز بايستيم 

و بگوييم:
يا اهلل اس��تاد اشرفيان س��الم! ما آمديم بقيه هم 
می آيند! دوس��تتان داريم چراغ كلبه خنده تان 
هميش��ه روشن باش��د. بياييد بنشينيد از شمع 
و ش��يخ و يوس��ف و زليخ��ا روی اين تخت 
طاووسی سخن بگوييم. چرا پنهان در صدف 
از گزند باد س��رخ باشيم بيا دوباره از سال های 
آتشكاری تئاتر اصفهان گپ بزنيم! حاال احمد 
اش��رفيان مدرس و كارگردان برجس��ته تئاتر 
و مج��ری توانمند برنامه های دي��روز و امروز 
فرهنگی و هنری روبه رويمان نشسته است و 
روی موج زاينده رود! صدايش را می ش��نويم. 
دغدغ��ه اش فرهن��گ و هنر اصفهان اس��ت: 
اصفهان از اين جنبه كه در چند ش��اخه رش��د 
كرده نتوانسته يكی از جنبه ها را به رشد و بلوغ 
كامل برساند. اصفهان صنعت، اصفهان پايتخت 
فرهنگ و تمدن، اصفهان پايتخت هنر و اصفهان 
با خصلت های خوب ديگر اما فرهنگ و هنر 
اصفهان بر همه برجستگی های ديگر برتری دارد 
و بر روی اين مؤلفه اصفهان بايد بيش از ساير 

مسائل كار كرد.
ــوت  ــدن هنرمندان پیشکس ــور مان از مهج

اصفهان در سال های اخیر از او می پرسیم

مهجور ماندن پيشكسوتان هنری داليل مختلفی 
دارد ما در تدوين سياست های كلی نظام يك 
اصل بسيار مهم را فراموش كرديم و آن پرهيز 
از تنگ نظری و رفتارهای غير حرفه ای اس��ت 
در عالم هنر بايد با پيشكسوتان حرفه ای رفتار 
كرد، برايش��ان امنيت ش��غلی به وجود آورد و 
اعتماد اين اصل درخشان را فراموش كردند و 
در اصفهان برخالف تهران انجام فراخوان برای 
انعقاد قراردادها و سفارش كار به پيشكسوتان و 
مشاوره گرفتن از آنها توسط متوليان فرهنگی 
فراموش شده و مديران انتظار دارند هنرمندی 
كار آزموده و باكسوت و كوله باری از يك عمر 
تجربه و س��ابقه به س��راغ آنها برود و استمداد 

همكاری كند.
ــرفیان در دنیای هنر مدرن امروز  آقای اش
ــندیده تر است؟ هنر جوششی یا  کدام پس

هنر کوششی؟
در تهران و در س��طح كالن، كارهای هنری به 
سرعت به هنرمندان بزرگ سفارش داده می شود 
اگرچه ش��كل كار سفارشی است ولی سليقه 
هنری و حرفه ای و اعتقادهای هنرمند وقتی در 
آن تلفيق می شود آميزه و تعديلی از سفارش و 
هنر و سليقه پديد می آورد و بی شك مرزبندی 
ميان كار سفارش��ی و جوشش��ی در خوب و 
ب��د بودن هر كدام وجود ن��دارد و همه جا نيز 
سفارش بار منفی نداشته و بهتر است نام پيشنهاد 
را بر آن بگذاريم كار پيش��نهادی هنر فرمايشی 
نيست و به طور قطع سليقه و نظر هنرمند نيز در 

آن اعمال خواهد شد.
ــهر  ــا چه حد از هنرمندان اصفهانی در ش ت
خودشان استفاده شده و در آثار تولیدی در 

این شهر به کار گرفته شده اند؟
متأسفانه اصفهان شركت های توليد كننده فيلم و 
ابزار حرفه ای و تشكيالت صنفی قوی ندارد و 
بيشتر از اصفهان به عنوان لوكيشن و پس زمينه 
برای توليد و تصويربرداری استفاده شده است و 
تنها ظرفيت تاريخی، جغرافيايی و زيبايی های 
آن مورد بهره برداری واقع ش��ده و اصفهان در 
توليد آثار فاخر نقش زيادی نداش��ته اس��ت و 
عوامل و بازيگران فيلم ها از تهران چيده ش��ده 
و وارد لوكيش��ن اصفهان می شوند و اصفهان 
نتوانس��ته از توليد آثار فاخر و مدرن حمايت 

كند.
چرا این پتانسیل در اصفهان به وجود نیامده 

است؟
شركت های خصوصی توانمند در اصفهان به 
وجود نيامده اند و متوليان دولتی نيز از هنرمندان 
بومی استفاده نكرده اند و حمايت خاصی از اين 

مسأله نشده است. 
ــنواره های فیلم و تئاتر  به وجود آمدن جش
می تواند اصفهان را مرکز اصلی تئاتر کشور 

کند؟
جشنواره به عنوان يك ميهمانی، برای هنرمندان 

نشاط آور است ولی قاطعانه بگويم جشنواره ها 
در ارتقای كمی و كيفی تئاتر اصفهان نقش��ی 
نداشته و گاهی به خاطر داوری های بی حساب 
و كتاب قهرمان های پوشالی تحويل تئاتر شهر 
داده و ن��گاه مادی به جوايز جش��نواره ها هم 

بسياری از استعدادها را متوقف كرده است.
در سه دهه گذشته تئاتر اصفهان چه دورانی 

داشته است؟
رشد تئاتر در 30 سال گذشته فراز و فرودهای 
زيادی داش��ته است، در برخی سال ها اصفهان 
ممتاز و قابل ستايش و در برخی مقاطع دچار 
ركود و كاهش اعتبار و كيفيت بوده اس��ت به 
طور مشخص در ده سال گذشته كارگردانان و 
پيشكسوتان تئاتر اصفهان به خاطر مشكل های 
زندگی و مشغله، ناگزير نتوانسته اند فعال باشند 
و استعدادهای جوان و درخشان هم مهاجرت 
ك��رده و برای عقد قراردادهای خوب به تهران 

رفته اند.
ــالن استاندارد  چرا در اصفهان هنوز یك س

تئاتر ساخته نشده است؟
شورای فرهنگ عمومی، اداره فرهنگ و ارشاد، 
س��ازمان فرهنگی تفريحی ش��هرداری، حوزه 
هنری و تمام كس��انی كه پرچم فرهنگ را به 
دوش می كشند بايد به اين سئوال پاسخ دهند اين 
 تقاضا بارها مطرح شده و حتی در جلسه هايی كه 
عالی ترين مقام ها حضور داشته اند درخواست 
ش��ده اس��ت اما هنوز اصفهان محروم مانده و 
در تهران بار ديگر ش��اهد ساخت شيك ترين 
و مدرن ترين س��الن تئاتر كش��ور با معماری 
عالی هستيم و ما اصفهانی ها باز بايد تنها شاهد 

اتفاق های زيبا در تهران باشيم!
ــکل های صنفی و انجمن های تئاتر در  تش

اصفهان پا نگرفته اند؟
تنها يك انجمن تئاتر انتصابی وجود دارد كه پيش 
از اين انتخابی بود و مسئول آن بارها از عدم ارائه 
بودجه و امكانات و نداشتن برنامه و تشكيالت 
شكايت داشته اس��ت. هيچ تشكيالت صنفی 
حرف��ه ای در اصفهان وجود ن��دارد و حمايتی 
هم از تشكيل آن نمی شود و تنها در حوزه تئاتر 
كودک و نوجوان به تازگی اتفاق های مباركی 
افتاده و ش��ركت ها و NGO های خصوصی 

خوبی وارد عمل شده اند.
تئاتر طنز اصفهان البته ظرفيت سرمايه گذاری 
و حمايت بخش خصوصی را دارد و می تواند 

خودكفا بوده و تشكيالت منسجم داشته باشد.
هنر تئاتر چه کمکی می تواند به گسترش 
فرهنگ و تمدن و تاریخ اسالم و نیز ارتقای 

فرهنگ شهروندی داشته باشد؟
نه تنها تئاتر بلكه همه هنرها ظرفيت های مهمی 
برای ارتقای فرهنگ ش��هروندی و گس��ترش 
فرهن��گ و تم��دن و تاري��خ اصفه��ان دارند. 
كمال طلبی و جمال جويی دو هدف عمده هنر 
هستند كه باعث می شوند هنرمند در معماری 

فرهنگی جامعه نقش داش��ته باش��د. فرهنگ 
ش��هروندی چيزی جز كمال طلبی نيس��ت و 
گس��ترش فرهنگ و تمدن اصفهان نيز نوعی 
جمال جويی است كه در ذرات هنر و تئاتر نهفته 

است.
ــده در اصفهان با  آیا آثار فرهنگی تولید ش

آوازه فرهنگ و تمدن آن مطابقت دارد؟
كيفيت آثار هنری و فرهنگی اخير اصفهان در 
شأن نام پر عظمت اصفهان نيست. اصفهان با 
پيشينه قدرتمند و قوی و بی رقيب در فرهنگ و 
هنر نبايد با اين حجم ضعيف و كيفيت نامناسب 
توليد آثار فرهنگی هنری رو به رو باشد. پايتخت 
فرهنگ و تمدن ايران بايد مشخصه های علم و 
فرهن��گ و هنر را به معنای كم��ال و مدرن آن 
داشته باشد. بايد ببينيم آيا اصفهان در اين مؤلفه ها 
در قله قرار دارد و زيرساخت های مدرنيسم و 
گسترش نمادها و نمودهای فرهنگی و توليد 
آثار معنوی آن به حد اعلی رسيده است؟ نبايد 
تنها گذش��ته و بزرگان اصفهان را به تفاخر ياد 
كنيم بايد ببينيم پيش روی ما چيست  و اكنون 
هنرمن��دان اصفهانی در گود هنر كش��ور چه 
می كنند نبايد بايستيم و به گذشته اصفهان كه 

همچون كوهی از افتخار است تكيه كنيم.
ــدار فرهنگی هنری  ــارات و اقت حفظ افتخ

اصفهان چگونه ممکن است؟
ب��ه طور قطع معماری ويژگی اصلی يك دوره 
تاريخی است. ميدان امام يك اركستر است و 
معماری آن نقاشی، خوشنويسی، حجم نگاری، 
موسيقی و... را در خود جای داده و عالی قاپو و 
مسجد شيخ لطف اله معدن نقش های اسالمی 
بديع از دوران صفويه است كه بايد با آن هنر دوره 
اسالمی و شاهكارهای آن را در اين معماری ها 
لمس كنيم كه فخر ايران و ايرانی هستند و بنای 
مسجد جامع االزهر مصر و مسجد جامع دمشق 
با آن همه زيبايی را تسبيح گوی زيبايی و هنر 
اسالمی خود كرده اند. معماری هويت يك ملت 
است و متأسفانه شهرسازی كنونی نتوانسته به 
شكل استادانه معماری مدرن و معماری سنتی 
اصفه��ان را تلفيق كند و چه��ره هنر معماری 

اسالمی را مخدوش كرده است. 
گس��ترش دانشگاه های هنری منطبق با تاريخ 
و فرهنگ و هنر اصفهان به طوری كه اصفهان 
مركز آكادميك هنر كش��ور ش��ود امری بسيار 
مهم اس��ت و تعداد زياد دانشجويان فرهنگی 
هنری چهره فرهنگی شهر را دگرگون خواهد 
ساخت. كميته فرهنگ ش��هروندی بايد روی 
اين مسأله كار كند و جاذبه های توريستی ارج 
نهاده شود و توريست خارجی طوری تكريم 
شود كه فرهنگ و هنر اصفهان را ترويج كرده 
و انتقال دهد و فرهنگ س��ازی عمومی برای 
ارتقای آگاهی و باال بردن س��طح سليقه هنری 
 م��ردم نيز از مس��ائل مه��م در اين خصوص 

است.

فرهنگ و هنر

مراحل توليد تله فيلم »آواز باران« در صدا 
و س��يمای مركز چهارمحال و بختياری به 
پايان رسيد. به گزارش روابط عمومی صدا 
و سيمای مركز چهارمحال و بختياری، اين 
تله فيلم روايتگر زندگی اهالی روستايی در 
چهارمحال و بختياری اس��ت كه در برابر 
مش��كل های كم آبی عك��س العمل های 

متفاوتی نشان می دهند.
»نعمت« ش��خصيت اصلی داس��تان پس 
از اخ��راج از كارخان��ه آب معدنی تصميم 
می گيرد به ش��هر مهاجرت كند اما درگير 

اتفاق های گوناگونی می شود.
آواز باران با رويكر آموزش��ی توليد شده و 
به مشكل كشاورزان استان درخصوص كم 
آبی می پردازد و همچنين اشاره ای به فوايد 
اس��تفاده از سامانه آبرسانی قطره ای دارد و 
كشاورزان را به استفاده از اين شيوه آبياری 

تشويق می كند.
در  دقيق��ه ای   90 فيل��م  تل��ه  اي��ن 
 ش��هركرد، ش��لمزار و ش��ش روس��تای 
چهارمح��ال و بختياری به س��فارش امور 
س��يمای اس��تان ها برای پخش از يكی از 
شبكه های سراسری تصويربرداری و آماده 

پخش شده است.
عوامل تله فيلم، تهيه كننده: فرشاد صالحی، 
كارگردان: فريدون نجفی، مدير توليد: سعيد 
جوانبخت، نويس��ندگان: فرشاد صالحی، 
احمدرضا رافعی، تصويربردار: محمد قلی 
پ��ور، صدابردار: س��عيد بهرامی، تدوينگر: 
جمال اس��كويی، بازيگران: اصغر همت، 
مهدی صباغ��ی، احمدرضا رافعی، محمد 
طاهريان، جواد هياريان، ش��هرام ابراهيمی، 
شعله آروين، مژگان اميدی، مهدی رجايی 

و كمال افراز.

امكان دريافت برنامه هاي چهار ش��بكه 
س��يما در روس��تاي ش��يخ عالي استان 

چهارمحال و بختياري فراهم شد.
به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي 
مركز چهارمحال و بختياري، با پيگيري 
واحد فرستنده هاي تلويزيوني و اف ام 
مرك��ز چهارمحال و بختياري، ايس��تگاه 
ش��يخ  روس��تاي  تلويزيوني  فرس��تنده 
عالي از توابع بخش بازفت شهرس��تان 

كوهرنگ با اس��تفاده از يك مبدل چهار 
برنام��ه اي و صرف 400 ميليون ريال از 
اعتبارهای استاني و ملي به بهره برداري 
رس��يد. با راه اندازي اين مبدل، ساكنان 
منطقه از پوش��ش برنامه هاي شبكه هاي 
 يك، دو، س��ه و استاني س��يما بهره مند 
ش��دند. ايس��تگاه فرس��تنده تلويزيوني 
روستاي ش��يخ عالي در 200 كيلومتري 

شهركرد قرار دارد.

»ش��كوفه ها« عنوان ويژه برنامه گروه سني 
خردس��ال ص��داي مرك��ز چهارمحال و 
بختياري اس��ت. به گزارش روابط عمومي 
صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري،
اين برنامه با س��اختار تركيبي نمايشي در 
بخش هاي مختلف به موضوع های آموزشي 
و تفريحي مناسب نياز مخاطبان خردسال و 
ويژگي هاي بومي، محلي استان مي پردازد.

در برنامه شكوفه ها با بخش هاي مختلف از 
جمله قصه كه توسط مجري برنامه )خاله( 

ب��ا همراهي دو ك��ودک در برنام��ه اجرا و 
تعريف مي ش��ود؛ بازي، موسيقي باكالم و 
نمايش لحظه هايي فرح بخش و متنوع براي 

خردساالن ايجاد مي شود.
عوامل برنامه نويس��نده و تهيه كننده: زهرا 
اسماعيلي، مجري: منيژه ابراهيميان، مجريان 
كودک: سيد عرفان موسويان، شيوا روستايي، 
صدابرداران: مصطفي شفيعي، زهرا حسيني، 
بازيگران: فاطمه رفيعي، شكوفه حيدري و 

خديجه عليزاده.

ترجمه عربی گزيده ای از شعرهای احمدرضا 
احمدی در الجزاير منتشر می شود. 

به گزارش ايسنا، اين گزيده از همه شعرهای 
اين ش��اعر پيشكس��وت از كتاب اول او تا 
مجموعه های اخيرش انتخاب شده و حدود 

100 شعر را دربر می گيرد. 
مريم حيدری كه ترجمه اين شعرها را انجام 
داده، می گويد كه ترجمه كتاب تمام شده و 
به زودی به چاپ س��پرده خواهد شد. وی 
همچنين در توضيحی عنوان می كند: آن طور 
كه خ��ود احمدرضا احمدی هم می گويد، 
فك��ر نمی كنم تاكنون مجموع��ه كاملی از 
ش��عرهای او به عربی منتش��ر شده باشد. 

حيدری در ادامه با اشاره به اين كه هم زمان 
با روز جهانی شعر )21 مارس برابر با اول 
فروردين ماه(، سه شب شعر برای احمدرضا 
احمدی، نوری الجراح )ش��اعر سوری( و 
خود او در الجزاير در نظر گرفته شده است، 
می گويد: البته احمدرضا احمدی به احتمال 
زياد خودش نمی تواند در مراس��م حضور 
پي��دا كند و دخترش )ماه��ور( از طرف او 
 به مراسم می آيد. احمدرضا احمدی متولد
30 ارديبهشت ماه سال 1319 در كرمان است 
و در كارنامه ادبی چهل و چندساله اش، آثار 
مختلفی در حوزه های شعر، داستان، شعر 

كودک، دكلمه شعر و... ثبت شده است.

نويس��نده و منتقد س��ينما گفت: يكی از 
جنبه های فيلم »ق��رارگاه مذهبی«، بحث 
مسيحيت كليسايی است كه تفسير به رأی 
اصول مس��يحيت، تحجر فك��ری، ظهور 
فاشيست از جمله درون مايه های آن است. 
به گزارش مهر در اصفهان، سعيد محسنی 
در سلسله نشست های »سينمای معنوی« 
كه ضمن نمايش فيلم قرارگاه مذهبی در 
تاالر هنر اصفهان برگزار ش��د، افزود: اين 
فيلم هاليوودی از الگوهای ساخت فيلم در 
هاليوود پيروی می كند كه داستان محوری، 
قهرمان پ��روری و اس��تفاده از الگو ه��ای 
كليشه ای مخاطب پسند و ارائه آن  به بهترين 
وج��ه از ويژگی های فيلم های س��اخت 
هاليوود است. وی افزود: قرارگاه مذهبی 
فيلمی در ستايش موس��يقی، هنر، آزادی 
و انس��انيت اس��ت. اين نويسنده و منتقد 
س��ينما با بيان اينكه فيلم قرارگاه مذهبی 
به تقابل دو ديدگاه در مذهب مس��يحيت 

می پردازد، تصريح كرد: يكی از جنبه های 
اين فيلم، بحث مسيحيت كليسايی است و 
با توجه به زمان روايت داستان، تفسير به 
رأی اصول مسيحيت، تحجر فكری، ظهور 
فاشيست را می توان از جمله درون مايه های 

اين فيلم نام برد. 
محسنی با اشاره به اينكه فيلمنامه قرارگاه 
مذهبی مبتنی بر داس��تان ب��وده و رابرت 
بول��ت آن را از كتاب خ��ود اقتباس كرده 
اس��ت، بيان داش��ت: بحث كشمكش از 
مباحث كليدی فيلمنامه نويس��ی است و 
يك نويس��نده می تواند به وسيله آن فيلم 
 را به نقط��ه اوج خود برس��اند. وی ادامه 
داد: در فيلم قرارگاه مذهبی فيلمنامه نويس 
ان��واع كش��مكش، از جمله كش��مكش 
ف��رد با فرد، خود، طبيعت و ب��ا ماوراء را 
درون فيلمنامه ج��ای داده و اين حكايت 
از هنرمندی رابرت بولت، فيلمنامه نويس 

دارد. 

تله فیلم »آواز باران« 
در سیماي جهان بین تولید شد

روستاي شیخ عالي
بهره مند از چهار شبکه سیما

»شکوفه ها«
در مرکز چهارمحال و بختیاري

شعرهاي احمدرضا احمدي 
به الجزایر مي رسد

محسنی: 

 ظهور فاشیست از درون مایه های 
فیلم »قرارگاه مذهبی« است 

اخبار سینمایی

مس��عود فراستی با اشاره به اين كه فروش فيلم فارسی ها 
بعد از برنامه »هفت« كاهش يافته، در ارزيابی جش��نواره 
امس��ال فيلم فجر گفت: به نظر اين دوره، شلوغ تر از سال 
قبل است. فقط اميدوارم الاقل دو، سه فيلم خوب ببينيم. 

در همين حد هم برای ما كافی است.
مس��عود فراستی از جمله منتقدان سينمای ايران است كه 
همواره نقدها و نظراتش از حساسيت خاصی برخوردار 
بوده و موافقان و مخالفان مختلفی داش��ته است. نظرات 
اي��ن منتقد در مقاطعی نيز جريان س��از بوده و به  ش��دت 
م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. از جمله در ماه های اخير 
نقطه نظرات و نقدهای فراس��تی در برنام��ه »هفت« و در 
خصوص خطر احيای مجدد فيلم فارس��ی، واكنش های 
مختلفی را برانگيخت. به همين بهانه و با توجه به اين كه 
وی به تازگی چند كتاب مهم سينمايی را به رشته تحرير 
در آورده كه بعضی از آنها نيز در آس��تانه چاپ هس��تند، 

گفتگويی با وی انجام داده ايم كه از نظر می گذرانيد. 
ــد از مدت ها،  ــدیم که بع ــتی با خبر ش ــای فراس آق
دوباره شروع به نوشتن چند کتاب سینمایی نموده اید 
ــتند. درباره این  که بعضی از آنها نیز آماده چاپ هس

کتاب ها توضیح بدهید. 
بعد از يك تأخير طوالنی در زمينه نگارش كتاب و بعد از 
پيدا شدن يكی از ناشران خوب، دوباره دست به كار شدم 
و چن��د كتاب را بعد از ماه ها كار ك��ردن روی آنها، آماده 
چ��اپ كرده ام. اولين آنها مجموعه ای از مقاالت، نقدها و 
يادداش��ت هايم است كه حدود 700 صفحه دارد و نام آن 
نيز »لذت نقد« است و به احتمال زياد تا يك ماه ديگر زير 
چاپ خواهد رفت. دومين كتاب هم »هيچكاک، هميشه 
استاد« نام دارد كه چاپ مجدد است. اين كتاب نسبت به 
چاپ های قبلی بسيار مفصل تر شده و با ويرايشی جديد 
و يك صفحه بندی بسيار جذاب و خوب در آينده نزديك 

منتشر خواهد شد.  
برای ما بگویید که فکر تهیه چنین کتابی در آن مقطع 

از زمان چگونه به سراغتان آمد؟ 
در حقيقت بايد بگويم فكر تهيه اين كتاب پس از ديالوگی 
كه با شهيدس��يد مرتضی آوينی داشتم، شروع شد. به اين 
ش��كل كه يك روز به مرتضی گفت��م در برابر اين چيزی 
كه دوستان روش��نفكر و معاونت سينمايی علم كرده اند، 

يعنی »تاركوفسكی« بايد يك آلترناتيو داشته باشيم و يك 
جريان بسازيم و يك فيلمساز خوب را معرفی كنيم تا در 
برابر آن جريان روشنفكری قرار بگيرد. چرا كه اين جريان 
روش��نفكری نه تنها كمكی به سينمای ما نمی كند، بلكه 
منجر به روش��نفكری زدگی در سينمای ايران می شود كه 
عاقبت هم شد! بنابراين ما بايد يك جريان اصيل سينمايی 
را معرفی كنيم. مرتضی خواست كه پيشنهادی بدهم. من 
هم بعد ازفكركردن، هيچكاک را پيشنهاد دادم و ايشان هم 
قبول كرد و در نهايت، اين كتاب در زمان س��يد مرتضی 
بي��رون آمد كه در آن موق��ع هم كلی بابتش از طيف های 
مختلف چوب خورديم كه داستانش مفصل است و بماند 

برای زمانی ديگر.
با توجه به سوءتفاهم هایی که درباره نقد وجود دارد، 
ــم از نقد ارائه  ــذت نقد« تعریفی ه ــا در کتاب »ل آی

داده اید؟ 
در اين كتاب يك مقاله به نام »نقد، منتقد عامل اخالل« را 
كه قبل ها نوش��ته بودم، آورده ام كه البته در اينجا آن را به 
شدت ويرايش نموده و نكته های جديدی را به آن افزوده ام 
و در حقيق��ت، يك جور ديدگاه ش��خصی من در همين 

باره است. 
ــینمای جنگ و  ــرانجام کتاب هایی که در زمینه س س

دفاع مقدس در دست داشتید، چه شد؟ 
كت��اب »فرهن��گ فيلم های جنگ��ی جهان« ك��ه يك اثر 
ترجمه ای اس��ت و مطالب آن توس��ط چند مترجم و به 
سرپرس��تی اينجانب آماده شده و در آينده نزديك به زير 
چاپ خواهد رفت. كت��اب بعدی نيز »فرهنگ فيلم های 
دفاع مقدس« است كه شامل فيلم های كوتاه، مستند و بلند 
است كه برای اولين بار چنين كاری در حال آماده سازی 

است و اميدواريم در كتاب های ديگری ادامه يابد. 
نظرتان را درباره وضعیت فعلی سینمای دفاع مقدس 

بیان کنید. 
اجازه دهيد اين را بگذاريم برای يك فرصت ديگر چرا كه 
نياز به بحثی طوالنی دارد و ممكن اس��ت در اين فرصت 
حق مطلب ادا نش��ود. اما من فقط اين جمله را بگويم كه 
س��ينمای دفاع مقدس در حال حاضر وضعيت مطلوبی 

ندارد. 
به نظر من وقتی تهيه كنن��ده ای در برنامه »هفت« حاضر 

می شود و می گويد مردم ما نمی دانند منتقد خوردنی است 
يا پوشيدنی، شناخت كم خود را از نقد و وظيفه آن نشان 
می دهد. ضمن اين كه اين حرف قبل از اين كه توهين به 
منتقدان باشد، توهين به مردم است... هم توهين به مردم، 
هم توهين به س��ينما و هم توهين به تفكر است و سطح 
شعور گوينده را می رس��اند اما تا آن جايی كه مستقيم با 
مردم در ارتباطم، آنها بسيار از »هفت« استقبال كرده اند و 
نقده��ا را پی گرفته اند و من هر روز ب��ا آدم هايی مواجه 
هس��تم كه می گويند در »هفت« حرف های ما را می زنی 

و باز هم بزن.
نقد از نگاه من در واقع نشان دادن خالی ها است. اينكه در 
ايران ما مرسوم است كه می گويند بايد قسمت خالی ليوان 
را گفت، پس بايد قسمت پر ليوان را هم گفت؛ من فكر 
می كنم پرداختن به قس��مت خالی نقد است. به اين دليل 
كه قرار اس��ت شما يك جنس درستی را به مردم تحويل 
دهيد و اگرآن جنس هرجايش نادرست باشد، آن در واقع 
اش��كال است و آن نادرس��تی ها را بايد عيان كرد. در يك 
جمل��ه نقد در واقع تيغ دل و عقل اس��ت و اين تيغ بايد 
صراحت و لحن داشته باشد. لحن نشانگر شخصيت منتقد 
است و صراحتش نشانگر اين است كه بايد با مخاطبش 

رو راست باشد و با خودش نيز روراست باشد. 
ــینما در  ــالوه بر نقد فیلم ها، چه نقدی بر جریان س ع
وضعیت فعلی و از منظر اقتصادی و اجتماعی دارید؟ 

من سال هاس��ت كه با سينمای سوبسيدی دولتی مخالفم. 
فكر می كنم به اين ش��كل س��ينما در واقع وابسته است، 
انگلی اس��ت. مكانيزم و س��از و كارهای درستی ندارد و 
فيلمس��از نمی تواند با مخاطبش رو در رو شود و هميشه 
ي��ك حايل به نام سوبس��يد دولتی بين آنه��ا وجود دارد. 
كمك ه��ا و حمايت های دولتی مش��كل ايج��اد می كند. 
به اضافه اين كه س��ينماگر ما نه تنها نمی تواند روی پای 
خوش بايستد و مس��تقل شود، بلكه وابسته می شود. من 
فكر می كنم سوبسيد را كم كم بايد از سينما برداريم و در 
گام اول از توليد به نمايش بكش��انيم و در گام های بعدی 
به يك سينمای مستقل برسيم. البته اين به معنای آن نيست 
كه هر كس هرچه می خواهد بگويد، به هر حال سانسور 
و مميزی در تمام دنيا به نوعی وجود دارد و ما هم داريم 
و بايد هم داشته باشيم. اما اين مميزی، بايد قانونمند باشد، 

س��امان مند باشد، نه اينكه هر كس برای خودش و در هر 
نهاد هر سليقه ای داشت و هر جور دلش می خواست نظر 
دهد. در اين خصوص دو چيز داريم كه بايد رعايت كرد. 
يك��ی ارزش های آرمانی و دين��ی مردم و ديگری مصالح 
ملی؛ و من مورد سومی برای مميزی نمی بينم. به هر حال 
اين داس��تان سوبسيد و اين س��ينمای وابسته دولتی ره به 

جايی نخواهد برد و بلكه بحران زا است. 
با توجه به در پیش بودن جشنواره فیلم فجر، آیا شما از 

هم اکنون ارزیابی خاصی از آن دارید؟ 
نه! اما به نظر شلوغ تر از سال قبل است. ولی اين كه چند 
تا فيلم خوب ببينيم، در واقع نمی دانم! فقط اميدوارم الاقل 
دو س��ه تا فيلم خوب را ببينيم. در همين حد هم برای ما 

كافی است! 
در پایان حرف خاصی اگر مانده بفرمایید... 

- در شرايط هدفمندی يارانه ها، بی شك فرهنگ، كتاب، 
تئاتر، موسيقی، سينما و... دچار مشكل خواهند شد. زيرا 
اولين چيزی كه از س��بد خانواده ها حذف خواهند ش��د، 
همين ها است. چون بعد از خورد و خوراک و زنده ماندن 
قرار می گيرند و اگر فشار آن چنانی بيايد، اين ها اول حذف 
می شوند. فروش پايين هفته اول سينماها نيز نشانگر همين 
است. اميدوارم كه دوستان فكری جدی برای اين موضوع 
داشته باشند، چون من با حذف سوبسيد از سينما موافقم 
و بيست سال است كه اين را گفته ام، اما بايد برايش برنامه 
داشت و در اين ش��رايط حذف يارانه ها، مواظب بود كه 

فرهنگ و هنر ضربه نخورد. 

فراستي: امیدوارم در جشنواره امسال الاقل دو، سه فیلم خوب ببینیم

احمد اشرفیان، میهمان سلسله مباحث فرهنگ و هنر 
زاینده رود

هنر؛ مؤثرترين وسیله در ارتقای 
مدنیت يک شهر است

نمایندگي انواع ایزوگام دلیجان با قیمت مناسب 
و کیفیت عالي آماده عقد قرارداد مي باشد.

09131163520   - 3371400  
با مدیریت حاصلي

قابل توجه ارگان ها و شرکت هاي 
دولتي و خصوصي 

مصیبت وارده را به جنابعالي و خانواده گرامي تسلیت عرض مي نماییم.
از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت و غفران الهي و براي بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

روزنامه زاینده رود

جناب آقاي فضل اله وطن خواه
مدیر محترم روابط عمومي شرکت توزیع برق استان اصفهان
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حسن زاده:
نباید ارم کیش را 
دست کم گرفت

خسرو حیدری:
گام اول را محکم 
بر می داریم

مسی پس از دریافت 
توپ طال:
 انتظارش را نداشتم

زاینده رود  
بازيكن تيم فوالد ماهان اصفهان گفت: ارژن تيمی نبود 

كه در خانه به تيم های ديگر به راحتی امتياز دهد. 
اصغر حسن زاده بازيكن تيم فوالد ماهان اصفهان در خصوص 
كس��ب س��ه امتياز بازی برابر ارژن فارس گفت: بازی بسيار 
سخت و درگيرانه ای بود كه ماهان توانست با اتكا بر قدرت 
خود امتياز كامل اين ديدار را از آن خود كند. وی افزود: هر 
چند توانس��تيم چهار گل وارد دروازه ارژن كنيم اما متأسفانه 
داوران در چند صحنه تأثير مس��تقيم داشتند تا دروازه ماهان 
باز شود. حس��ن زاده ادامه داد: اين هفته ميزبان كيش اير قم 
هس��تيم كه در تبريز توانس��ته دبيری اين ش��هر را شكست 
ده��د. به اعتق��اد من عملكرد اين تيم در هفته گذش��ته گواه 
خوبی برای دس��ت كم نگرفتن بازی اين هفته ماهان خواهد 
ب��ود. بازيكن ملی پوش ماهان كه از ناحيه انگش��ت دس��ت 
 خود در بازی برابر ارژن دچار شكس��تگی ش��د خاطرنشان 
كرد: خوشبختانه مش��كل خاصی ندارم و می توانم ماهان و 

تيم ملی را در بازی های آتی همراهی كنم.

خسرو حيدری مدافع راست سپاهان و تيم ملی در آستانه 
بازی با عراق، با اطمينان خاصی از پيروزی مقابل اين تيم 

صحبت می كند.  
 او می گويد: تيم ما شرايط بسيار خوبی دارد و در حالت طبيعی 
بايد بگوي��م كه عراق به هيچ عنوان از لح��اظ قدرت تيمی و 
در اختيار داش��تن بازيكنان تأثيرگذار در حد ايران نيس��ت. ما 
اين بازی را خواهيم برد تا نشان دهيم كه تيم پرقدرتی هستيم 
و همه بايد بدانن��د كه ايران در اين جام مدعی جدی قهرمانی 
است. افشين قطبی برای انتخاب بازيكن مورد نظرش در دفاع 
راس��ت پيش از اين با ترديدهايی روبه رو بود و همين موضوع 
باعث ش��ده كه خيلی ها منتظر باش��ند و ببينند كه او از نصرتی 
استفاده خواهد كرد يا حيدری. حيدری در خصوص نقاط قوت 
تيم ملی ع��راق گفت: عراق در فاز تهاجمی بس��يار خطرناک 
ب��وده و دوندگی بيش از ح��د بازيكنان اين تيم برای هر تيمی 
دردسرساز است. البته افشين قطبی توضيحات الزم را در مورد 
اينكه چگونه بازی كنيم، به ما ارائه داده و مطمئن باشيد گام اول 

را محكم برمی داريم.

»انتظارش را نداش��تم.« اين نخستين جمله ليونل مسی 
پس از انتخاب به عنوان بهترين بازيكن جهان در س��ال 

2010 است. 
س��تاره آرژانتينی تيم فوتبال بارسلونا دوشنبه شب در مراسم 
انتخ��اب بهترين های فوتبال جهان ب��ه عنوان بهترين بازيكن 
 س��ال 2010 انتخاب ش��د و جايزه توپ ط��ال را از آن خود 

كرد. 
مس��ی كه جاي��زه اش را از دس��ت پپ گوآردي��وال دريافت 
انتخ��اب  م��ن  ك��ه  نداش��تم  را  انتظ��ارش  گف��ت:   ك��رد 

شوم. 
می خواه��م اين جاي��زه را به همه ه��م تيمی هايم تقديم كنم 
چرا كه اگر آنها نبودند االن من اينجا نبودم. س��تاره 23 ساله 
بارسلونا ادامه داد: اين جايزه به من رسيد اما اينيستا و ژاوی 
هم به دليل عملكرد فوق العاده ای كه داشتند شايسته دريافت 

آن بودند. 
مس��ی در پايان از تمام كس��انی كه به او رأی دادند تش��كر 

كرد. 

خبر

جواد خلیفه سلطانی 

تصميم داشتم امروز در خصوص مسائل و مشكل های موجود بر سر راه تكميل 
ورزش��گاه نقش جهان با ش��ما صحبت كنم ولی توجه به گفته های جنابعالی در 
مراس��م سومين دوره مربيگری درجه A آسيا در روز يكشنبه موجب شد تا مسير 

صحبت و درد دل ما با شما تغيير نمايد.
جناب آقای مديركل، ش��ما در مراس��م آغاز به كار سومين دوره مربيگری A آسيا 
گفتيد: دو سال قبل كه كفاشيان برای انتخابات هيأت فوتبال فارس به شيراز آمده 
بود به ايشان پيشنهاد داديد برای تحول در فوتبال ايران طرح آسيا ويژن را در تمام 
استان های كشور فعال كند تا تمامی استان ها در قالب يك برنامه هم سو حركت 
نمايند. با توجه به پيشنهاد منطقی و حساب شده شما به آقای كفاشيان كه بيانگر 
اعتقاد قلبی جنابعالی به برنامه ريزی های علمی و دقيق در رابطه با بسط و توسعه 
ورزش می باش��د؛ از ش��ما به عنوان متولی اول ورزش استان سئوال می كنيم كه 
آيا اجرای طرح آس��يا ويژن در اصفهان كه از حدود 5 سال قبل شروع شده موفق 
بوده است؟ آيا هيأت فوتبال استان اصفهان به عنوان متولی اول فوتبال اين خطه و 
مجری اين طرح توانسته به خوبی و به درستی در چهارچوب هدف های تعريف 

شده طرح كار را اجرا و به پيش برد؟
در كنار طرح دو س��ئوال فوق از ش��ما و ديگر همكارانتان كه ظرف ده ماه گذشته 
مش��غول بررس��ی و برنامه ريزی برای ورزش اس��تان بوده ايد و ما در جای خود 
نقدهای زيادی در خصوص چگونگی انتصاب بعضی از اين آقايان داريم، سئوال 
می كنيم كه ارزيابی اداره كل تربيت بدنی اس��تان از عملكرد هيأت فوتبال اس��تان 

چيست؟
آقای خدابخش از ش��ما س��ئوال می كنيم كه آيا هيأت فوتبال اس��تان ظرف اين 
 سال ها كه همگان شاهد اوجگيری فوتبال اصفهان تحت نام دو باشگاه سپاهان و 
ذوب آهن در مس��ابقه های درون كش��وری و برون كش��وری البته با بهره جستن 
بی رويه از انواع و اقس��ام بازيكنان ريز و درش��ت وارداتی بوده توانس��ته هم پا و 
همسان آنها حركت نمايد؟ آقای مديركل، مسئوالن هيأت فوتبال استان ادعا دارند 
در طول يك سال چيزی در حدود 8000 مسابقه فوتبال را در كل استان و در مقاطع 
و رده های مختلف سازماندهی و برگزار می كنند از شما به عنوان مسئول ورزش 
استان كه تحصيالت عاليه هم داريد سئوال می كنيم آيا از نظر خود شما برگزاری 
اين 8000 مس��ابقه در يك سال از جهت فضاس��ازی، كشف و پرورش بازيكنان 
دخيره و اليق برای حضور در سطوح باالتر و معرفی به تيم های سپاهان و ذوب 
آهن برای جايگزين كردن تدريجی و گام به گام آنها به جای بازيكنان غير بومی و 
غير اصفهانی قابل قبول بوده؟ آيا برگزاری اين مسابقه ها خروجی هم داشته؟ اگر 

داشته برای روشن شدن افكار عمومی دستور دهيد كه اسامی آنها را منتشر كنند؟
جناب آقای مدير حاال كه بحث و حرف امروز ما با شما به فوتبال كشيده شده از 
جنابعالی سئوال می كنيم آيا در فوتبال شهر و استانی كه گردش مالی و هزينه های 
مرب��وط يك فصل آن چيزی در حدود حداقل 30 ميليارد تومان اس��ت )البته اگر 
بيشتر نباشد( آيا پسنديده و قابل قبول است كه ساختمان هيأت فوتبالش ساختمان 
موجود و مورد استفاده حال حاضر باشد؟ آقای مديركل آيا تا به حال فكر كرده ايد 
زمانی كه بازيكنان ملی پوش و اس��م و رس��م دار غير اصفهانی در تيم سپاهان و 
ذوب آهن و يا بازيكنان خارجی اين دو تيم برای ثبت قرارداد و رسمی كردن آن 
به ساختمان هيأت فوتبال مراجعه می كنند و شرايط و اوضاع و احوال فيزيكی اين 
ساختمان را مشاهده می كنند چه برداشتی از فوتبال ما پيدا می كنند؟ آقای مديركل 
يك لحظه، فقط يك لحظه تصور كنيد زمانی كه لوكابوناچيچ، ويرا، فيرات، استانكو 
)مربيان خارجی سپاهان( و يا جورجويچ )مربی خارجی ذوب آهن( و بازيكنانی 
چون توره، يانوش، جان واريو، كاس��ترو )بازيكنان خارجی سپاهان و ذوب آهن( 
برای ثبت قرارداد به س��اختمان هيأت فوتبال مراجعه می كنند؛ به من، شما، اهالی 
فوتبال و ورزش اصفهان و حتی اهالی فوتبال و ورزش كش��ور چه حالی دس��ت 
خواهد داد كه در فوتبال ش��هر و اس��تانی كه گردش مال يك سال آن حداقل 30 
ميليارد تومان است ساختمان هيأت فوتبال آن اين چنين فرسوده و قابل تعمق باشد.  

آری آقای مديركل اينجا اصفهان است پايتخت فوتبال ايران زمين. 
آقای مديركل اين جا فارس، آذربايجان غربی و چهارمحال و بختياری نمی باشد كه 
يا در فوتبال، محلی از اعراب نداشته باشند و يا بر اثر سهل انگاری دست اندركاران 

ورزش و فوتبالشان دو نماينده آنها از ليگ برتر سقوط كرده باشند. 

تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان با هدف برپايی اردوی آماده س��ازی 
9 روزه دوش��نبه ش��ب راهی امارات ش��د. تيم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان س��اعت 18 روز دوش��نبه ب��رای برپاي��ی اردوی 9 روزه راهی 
امارات ش��د و پس از ورود به دوبی در »لوتوس گراند هتل« اين ش��هر 
مس��تقر ش��د. ش��اگردان ابراهي��م زاده در اي��ن مدت ضم��ن برگزاری 
تمرين های آماده سازی سه ديدار تداركاتی انجام می دهند كه به احتمال 
زي��اد در يكی از اين ديدارها برابر تي��م الزمالك قهرمان مصر به ميدان 
خواهند رفت. براس��اس برنامه تمرين های تيم فوتبال ذوب آهن تا روز 
يازدهم دی ماه تعطيل خواهد بود و از آن تاريخ به مدت 9 روز مراحل 
آماده سازی اين تيم در اصفهان دنبال می شود. مسئوالن تيم صدرنشين 
ليگ برتر ايران با پنج باش��گاه مطرح ش��هر دوبی هم ب��رای برگزاری 
ديدارهای دوس��تانه مذاكره كرده اند كه باش��گاه های الوصل، الشباب و 

النصر از جمله آنها هستند.

»مارتا« برای پنجمين س��ال پياپی به عنوان بهترين بازيكن زن سال 
فوتبال جهان انتخاب ش��د. در مراس��م انتخاب بهترين های فوتبال 
جهان كه در زوريخ برگزار شد، ستاره تيم فوتبال برزيل كه در چهار سال 
گذشته جايزه بهترين بازيكن زن جهان را به خود اختصاص داده بود، بار 
ديگر اين افتخار را كس��ب ك��رد. مارتای برزيلی هن��گام دريافت جايزه 
نتوانس��ت احساس��اتش را كنترل كند و با گريه از تمام كس��انی كه برای 

فوتبال او زحمت كشيده اند تشكر كرد.

ورزش

زاینده رود  
دور دوم مرحل��ه گروهی رقابت ه��ای فوتبال جام 
ملت های آس��يا امروز آغاز می ش��ود كه از گروه A اين 
مس��ابقه ها تيم ملی ازبكستان س��اعت 16:45 به مصاف 
كويت می رود. ازبك ها در ديدار افتتاحيه ميزبان بازی ها 
را ب��ا 2 گل مغلوب كردن��د و با روحيه ای مطلوب رو در 
روی كويتی خواهند ايس��تاد كه اين تيم نيز با همين نتيجه 
به حريف خود تيم چين باخت. موج های آبی برای اينكه 
با جام واداع تلخی نداشته باشند بايد از سد تيم ازبكستان 
بگذرند اما كار بس��يار دش��واری است. ازبك ها در مقابل 
قطر فوتبالی ارائه دادند كه می توانس��تند با بيش از 2 گل 
زمين مس��ابقه را ترک كنند. تيم كويت در ديدار نخست با 
بد شانس��ی در دقيقه 36، 10 نفره بازی را دنبال كرد و اين 
مسأله باعث شد كه چينی ها تاكتيك تيمی خود را بر آنها 
ديكته كنند اما از نظر فنی نمی توان كويت را مورد تجزيه 
و تحليل قرار داد آنها اعتقاد داشتند كه بنيامين ويليامز )داور 
استراليايی( به اشتباه مسعود العنزی را از زمين مسابقه اخراج 
كرده اس��ت. ازبكستان اگر نتيجه اين مسابقه را از آن خود 
كند بازی آخرشان مقابل چين تشريفاتی به حساب می آيد. 
در دومين بازی قطر س��اعت 19:45 در ورزشگاه خليفه از 
چين پذيرايی می كند. قطر ميزبان كه مقابل ازبكستان حرفی 
برای گفتن نداشت در صورت شكست مقابل نماينده شرق 
آس��يا، بايد از اين رقابت ها كن��ار رود كه اين اتفاق تلخی 
برای ش��اگردان متس��و خواهد بود. ورزشگاه خليفه برای 
قطری ها در روز افتتاح جام ملت های آس��يا خوش يمن 
نب��ود و بايد منتظر ماند كه آيا امروز اين ورزش��گاه برای 

تماشاگران قطری شادی بخش خواهد بود. 

زاینده رود  
در دي��دار تيم ملی كش��ورمان در برابر عراق، مجيد 
 ش��مس و مهدی مهدی خانی ليدره��ای اصلی تيم های 
ذوب آهن و س��پاهان به همراه 10 لي��در ديگر از ايران به 

حمايت تيم ملی كشورمان پرداختند.
اين 12 ليدر دوش��نبه ش��ب ايران را به مقصد دوحه ترک 
كردند و شب گذشته در ورزش��گاه الريان برای تيم ايران 

سنگ تمام گذاشتند.

زاینده رود  
 بازيكن تيم فوالد ماهان سپاهان به مدت 10 روز 
دچار مصدوميت شد. حسين سلطانی بازيكن تيم فوالد 
ماهان در بازی برابر ارژن فارس دچار مصدوميت زانو 
 ش��د كه براساس نظر پزش��كان بايد 10 روز استراحت 

كند. 
اين بازيكن در خص��وص مصدوميتش گفت: در بازی 
با ارژن از ناحيه زانو دچار مصدوميت ش��دم كه با نظر 
پزش��كان به فيزيوتراپی مش��غولم. در عين حال ممكن 
است با دو نوبت فيزيوتراپی روزانه بتوانم زودتر از 10 

روز به پيكره تيم باز گردم.

زاینده رود  
س��ه هفته مصدوم ب��ودم و با زور آمپ��ول مقابل 
زرن��د كرمان ب��ازی كردم. مهدی قش��قايی راد بازيكن 
تي��م هندب��ال ذوب آهن با بيان اي��ن مطلب گفت: تيم 
ذوب آهن بازی به بازی بهتر خواهد شد با اضافه شدن 
ميالن و س��رجيف )بازيكنان اهل يوگس��الوی( تيم ما 
كامل می ش��ود و اي��ن بازيكنان در ليگ های فرانس��ه 
و س��وئد بازی ك��رده اند. وی درباره بازی با س��پاهان 
گفت: اي��ن ديدار هم مث��ل بازی های ديگ��ر 2 امتياز 
دارد و ما برای قهرمانی بايد در هر مس��ابقه به پيروزی 
 فك��ر كني��م كه اين ب��ازی از اين امر مس��تثنی نخواهد 

بود.
قشقايی راد سپاهان را رقيب اصلی ذوب آهن در كسب 
عنوان قهرمانی دانست و تأكيد كرد: همه تيم ها امسال 
با تداركات خاصی پا به اين مس��ابقه ها گذاشته اند اما 
س��پاهان و ذوب آهن در بح��ث قهرمانی رقيبان اصلی 
همديگر محس��وب می ش��وند. وی افزود: با توجه به 
مصدوميت جزئی ام س��عی می كنم به بازی روز جمعه 

مقابل سپاهان برسم.
ديدار دو تيم هندبال ذوب آهن و سپاهان در چارچوب 
هفته س��وم مسابقه های باش��گاه های برتر كشور روز 
جمعه به ميزبانی طاليی پوش��ان در ورزش��گاه صفائيه 
مباركه برگزار خواهد ش��د. نتيجه اي��ن ديدار در ادامه 
روند ديدارهای هر دو تيم تأثير زيادی خواهد داشت.

پژمان سلطانی

در آستانه مسابقه حس��اس هندبال دو تيم 
سپاهان و ذوب آهن به سراغ اصغر فروتن 
سرپرس��ت ذوب آهن رفتيم كه وی ضمن 
گفتگو درباره اين داربی حس��اس، درد دل 
مفصلی با خبرنگار م��ا انجام داد كه توجه 
ش��ما خوانندگان عزي��ز را به اين مصاحبه 

جلب می كنيم:
از چ��ه موق��ع وارد تی��م ذوب آهن 

شدید؟
بنده متولد اول خرداد س��ال 1332 هس��تم 
كه در س��ن 22 س��الگی به عنوان دانشجو 
در رش��ته متالوژی وارد ذوب آهن شدم و 
تحصيلم 2 سال طول كشيد پس از آن هم 

برای دوره كارآموزی وارد كارخانه شدم.
در آن زمان چه مس��ابقه هایی را به 

عنوان سرپرست برگزار کردید؟
پس از پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی 
ايران، بعضی از بچه های كارخانه به شهادت 
 رس��يدند و ب��ه همين منظور س��ال 1358 
رقابت هايی به نام جام ش��هدا برگزار شد 
ك��ه هر كارگاهی يك تيم در اين رقابت ها 
داش��ت و من دو س��ال اين جام را برگزار 

كردم.
بعد از آن سال دیگر این مسابقه ها 

را سرپرستی نکردید؟
پ��س از اين رقابت ها كه دو س��ال برگزار 
ش��د تيم فوتبال چمنی را راه اندازی كردم 

 ك��ه بازيكنان اين تي��م از كارگران كارخانه 
ذوب آهن بودند و تا س��ال 1361 فعاليت 
اين تيم ادامه داش��ت و من به دليل ش��غل 
 آزادی كه داشتم ديگر به كارخانه ذوب آهن 

نرفتم.
یعنی دیگ��ر از فوتبال کن��اره گیری 

کردید؟
 نه يك ش��ب توصيفي��ان )مدير باش��گاه

ذوب آهن( با حسن احمدی زاده، مصطفی 
نجف��ی، توس��لی و چند نفر ديگ��ر به نزد 
م��ن آمدند و پس از دو س��اعت، صحبت 
سرپرستی تيم فوتبال ذوب آهن را بر عهده 
گرفتم و با كمك مردمی اين تيم را س��ر و 

سامان داديم.

بودجه تیم شما چقدر بود؟
در سال 69 رس��ول كربكندی را به عنوان 
سرمربی به تيم ذوب آهن آورديم كه بودجه 
تيم در آن سال فقط صد هزار تومان بود. تيم 
را س��ال 70 درست كرديم و قرار شد 500 
هزار تومان به ما بودجه بدهند كه اين را به 
اداره كل دادند و علی رحيمی مديركل وقت 

مبلغ را به تيم ما برگرداند.
چه بازیکن��ان مطرحی در تیم حضور 

داشتند؟
بازيكنانی همچون حسن استكی، شاهرخ 
بيان��ی، علی خ��ادم، رضا احدی، حس��ين 
عسگری، كمال حسينی و حسين پور دايی 
و... را از تيم ه��ای ديگ��ر ايران به اصفهان 

آوردم و دراگان مربی يوگس��الو سرمربی 
ذوب آهن بود.

در چه مسابقه هایی حضور داشتید؟
در رقابت ه��ای لي��گ اس��تان اصفهان كه 
با رفتن دراگان تيم ما نتوانس��ت اول شود 
و ت��ام اصفهان ب��ه مقام قهرمانی دس��ت 
يافت و س��ال 72 ذوب آهن امتياز تيم تام 
را خريد و س��رمايه گ��ذاری كالنی روی 
 اي��ن رش��ته ورزش��ی )فوتب��ال( صورت 

گرفت.
تا چه سالی به عنوان سرپرست تیم 

فوتبال ذوب آهن بودید؟
تا سال 1385 اين سمت بر عهده من بود كه 
از س��ال 71 تا 85 نزديك 85 بازيكن را به 
اين تيم آوردم و آخرين آن هم محمدرضا 

خلعتبری بود.
چگونه می توان بازیکنان بومی را به 

تیم های اصفهانی تزریق کرد؟
بايد تيم ه��ای پايه را قوی ك��رد و از آنها 
نبايد قهرمانی خواس��ت بلكه اگر تيم های 
پايه هر سال چهار بازيكن به تيم های رده 
سنی باالی خود بدهند اين موفقيت بزرگی 

محسوب می شود.
ارزیابی شما از بازی دو تیم هندبال 

ذوب آهن و سپاهان چیست؟
امي��دوارم هر دو تي��م هندب��ال زيبايی را 
به نماي��ش بگذارن��د و دور از هر تنش و 
 حاشيه ای باشد و 2 امتياز از اصفهان بيرون 

نرود.

همراه با جام آقای مدیرکل سالم

ذوب آهن راهی امارات شد
 احتمال رویارویی با الزمالک مصر

»مارتا« پنجمین بار 
بهترین بازیکن زن جهان شد

اصغر فروتن: از تیم های پایه نباید قهرمانی خواست

امیدوارم 2 امتیاز از اصفهان خارج نشود

سرمربی تيم هندبال سپاهان نوين اصفهان در خصوص وضعيت هندبال سپاهان نوين 
در ليگ برتر هندبال گفت: اين تيم از بازيكنان جوان و نوجوان اصفهان تشكيل شده 
كه دارای انگيزه فراوان برای رويارويی با برترين های هندبال هس��تند، بنابراين رقابت 
آنها با تيم های حريف جدای از كسب نتيجه جذاب و ديدنی است. مصطفی غالمی با 
اعالم اين مطلب اظهار داشت: هدف از تشكيل تيم سپاهان تربيت و تقويت بازيكنان 
هندبال اصفهان برای اضافه ش��دن به تيم بزرگس��االن است و برنامه ريزی انجام شده 
برای آنها همانند تيم بزرگساالن است. وی در مورد تيم های حاضر در ليگ برتر هندبال 
كشور افزود: می توان تيم های حاضر در ليگ برتر را به دو گروه تقسيم كرد در گروه 
اول تيم های پرقدرتی چون فوالد مباركه سپاهان، ذوب آهن اصفهان، شهرداری و مس 
كرمان، پرسپوليس، سبزوار و هپكو اراک قرار دارند و ديگر تيم ها نيز در گروه دوم قرار 
دارند و تالش آنها ماندگاری در ليگ برتر است. وی افزود: تالش ما در درجه اول ارائه 
بازی زيبا و منطقی در برابر تيم های بزرگ ليگ و محك زدن و كسب تجربه بازيكنان  و 
در مرحله دوم كسب نتيجه مطلوب و تالش برای كسب نتيجه در مقابل تيم های گروه 
دوم برای كس��ب رتبه خوب در نيمه دوم  جدول اس��ت. وی در مورد ديدار تيم های 
هندبال فوالد مباركه سپاهان و ذوب آهن در هفته سوم رقابت های ليگ برتر گفت: اين 
ديدار داربی هندبال اصفهان و ايران است و بی شك ديدار جذابی خواهد بود. اميدوارم 
سپاهانی ها با توجه به شايستگی های تمام ناشدنی شان برنده اين ديدار حساس باشند.

محمد بن همام )رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا( در نامه ای از پيام تبريك باشگاه 
س��پاهان به مناسبت انتخاب مجددش در انتخابات ای اف سی قدردانی كرد.  در 
نامه بن همام خطاب به س��اكت آمده اس��ت: از پيام  محبت آميز ش��ما بی نهايت 

سپاسگزارم.
از حمايت ها و پش��تيبانی های هميش��گی تان در طول اين س��ال ها تشكر می كنم 
و اميدوارم  تيم شايس��ته  فوالد مباركه س��پاهان ايران بتواند در رقابت های ليگ 
 قهرمانان س��ال 2011 حض��وری موفق و بالن��ده همراه با افتخار آفرينی داش��ته 

باشد. 
فرصت را غنيمت شمرده و سال نو ميالدی را به شما و همه ايرانيان عزيز تبريك 
می گويم. اميدوارم اين س��ال، س��الی توأم با تداوم شكوه و سالمتی و سرافرازی 

برای شما  و باشگاه متبوع تان باشد.

رئي��س اداره تربي��ت بدنی 
شهرستان نايين گفت: مرحله 
نهايی دومين المپياد روستايی 
و عشايری اس��تان اصفهان 
در رش��ته واليب��ال آقايان با 
ش��ركت تيم ه��ای نايي��ن، 
كاشان، نجف آباد و شهرضا 
در س��الن ورزش��ی آزادگان 
تختی  مجموع��ه ورزش��ی 
شهرستان نايين برگزار شد. 
خداكرم پورمهدی گفت: در 
پايان تيم های نايين، شهرضا 
و كاشان به ترتيب مقام های 
اول تا سوم اين مسابقه ها را 

كسب نمودند. 
وی اف��زود: اين مس��ابقه ها 
توس��ط هيأت روس��تايی و 
عش��ايری و ب��ا هم��كاری 
هيأت واليبال شهرستان نايين 
برگزار شد و هيأت روستايی 
و عشايری اس��تان اصفهان 
نظارت بر اين مسابقه ها را عهده دار بود. فينال اين دوره از مسابقه ها با حضور بخشدار 
مركزی، ش��هردار و جوانان عالقه مند برگزار شد. امير شهرياری، ميالد رستگارمقدم، 
امير حسين سعيدی، معين نجفيان، محمد ورپايی، سعيد اوشنی، محمد مهدی ايمانی، 
مصطفی حميد نيا، محسن شهرياران، مهرداد محمدی، سعيد محمدی، محمد افشاری و 
مسعود اكبری بازيكنان تيم واليبال جوانان روستايی و عشايری نايين را تشكيل می دهند. 
عليرضا شريعت، مرتضی منوچهری و عبدالناصر سعيدی به ترتيب سرمربی، مربی و 

سرپرست تيم واليبال نايين بودند.

كميته انضباطی فدراس��يون فوتبال، اصغر دليلی )مديرعامل باشگاه ذوب آهن( را 
به دليل انجام مصاحبه جنجالی در مورد مس��ئوالن فدراس��يون فوتبال به جريمه 

نقدی محكوم كرد.  
كميت��ه انضباطی فدراس��يون فوتبال اصغ��ر دليلی را به دليل تك��رار مصاحبه های 
جنجالی و ترک محل كميته انضباطی در روز رسيدگی به پرونده نامبرده و گفتگو 
با رس��انه ها طب��ق بند 2 ماده 23 آيي��ن نامه انضباطی به توبي��خ كتبی و پرداخت 
15 ميلي��ون ريال جريمه نقدی محكوم كرد. همچنين كميته انضباطی س��يدمحمد 
حس��ينی بازيكن تيم ذوب آهن را به دليل انجام مصاحبه های جنجالی و تحريك 
آمي��ز پيرام��ون ديدار ذوب آهن و م��س كرمان و همچنين مصاحب��ه ای با عنوان 
»فدراس��يون فوتبال ضعيف اس��ت« به پرداخت س��ه ميليون تومان جريمه نقدی 

محكوم كرد. 
كميته انضباطی طی حكم ديگری مهدی تارتار س��رمربی تيم راه آهن شهرری را 
به دليل مصاحبه غيرمجاز درباره انتخاب بازيكنان تيم ملی و تضعيف جايگاه اين 
تيم به اس��تناد بند 2 ماده 23 آيين نامه انضباطی به پنج ميليون تومان جريمه نقدی 
محكوم كرد. همچنين محمود خوراكچی س��رمربی تيم فوتس��ال گسترش فوالد 
تبريز به دليل جنجال و ايجاد درگيری در ديدار با علم ادب مشهد تا اطالع ثانوی 

از حضور در كليه مسابقه ها محروم شد. 

كنفدراسيون فوتبال آسيا با بستن بازوبند مشكی به خاطر همدردی با خانواده های 
درگذش��تگان سانحه هوايی اروميه بر روی دستان بازيكنان تيم ملی ايران مخالفت 
كرد. در پی س��انحه هوايی در خط هوايی تهران – اروميه و كشته شدن 77 مسافر 
اين پرواز، فدراس��يون فوتبال ايران از AFC خواس��ت كه با بستن بازوبند مشكی 
بر روی دستان بازيكنان تيم ملی ايران موافقت كند كه كنفدراسيون فوتبال آسيا با 

اين پيشنهاد مخالفت كرد. 
همچنين فدراس��يون فوتبال 1500 دالر به عنوان پول توجيبی به بازيكنان تيم ملی 
داد و در صورت پيروزی تيم ايران برابر مبلغ 10 هزار دالر به هر يك از بازيكنان 

به عنوان پاداش اهدا خواهد شد.
قرار اس��ت در صورت قهرمانی ايران در جام ملت های آس��يا، مبلغ 50 هزار دالر 
به هر يك از بازيكنان اهدا ش��ود كه با صالحديد مس��ئوالن فدراسيون فوتبال اين 
مبلغ با تقسيم بر بازی های تيم ايران بين بازيكنان داده خواهد شد. براساس قوانين 
جديد كنفدراس��يون فوتبال آس��يا 5 بازيكنی كه از فهرس��ت 23 نفره تيم ها كنار 
می روند، می توانند بر روی نيمكت تيم ملی كشورشان بنشينند اما اجازه حضور در 

زمين را پيدا نخواهند كرد.

مصطفی غالمی:

امیدوارم سپاهان برنده داربی 
هندبال ایران باشد

نامه قدردانی بن همام به ساکت

قهرمانی نایین در مرحله نهایی دومین 
المپیاد روستایی، عشایری والیبال اصفهان 

جریمه 15 میلیون ریالی برای دلیلی 

مخالفت AFC با بستن بازوبند مشکی
بر دستان بازیکنان تیم ملی

اژدها درصدد حذف میزبان 
ازبک ها چشم به صعود  دارند 

لیدرهای ذوب آهن و سپاهان 
در قطر 

مصدومیت 10 روزه 
حسین سلطانی 

مهدی قشقایی راد: 
به بازی سپاهان می رسم
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 امام  موسی کاظم)ع(:
 کم گوئی، حکمت بزرگی 
است، بر شما باد خموشی 
که آسایش نیکو و سبکباری 
و سبب تخفیف گناه است.

ــهدی کشاورزان با روند خشکسالی استان  آقای مش
چه می کنند؟

در ابوزيد آباد پيش��نهاد م��ا روی آوردن به محصوالتی 
اس��ت كه به آب كم ني��از دارند مانند پس��ته كه رونق 
و س��ود خوب��ی ه��م دارد، چون ش��غل بيش��تر مردم 
كش��اورزی اس��ت و اگر كش��اورزی با مش��كل رو به 
 رو ش��ود اقتص��اد ش��هر به ه��م می خورد پيش��نهاد ما 
صرف��ه جويی و رويكرد به چند محصولی به جای تك 
محصولی اس��ت. متأسفانه بارش س��االنه در ابوزيدآباد 

در س��ال های اخير به كمتر از 100 ميلی متر رسيده كه 
بسيار ناچيز است.

ــن و معایبی  ــه محاس ــهردار چ ــی بودن یك ش بوم
دارد؟

در برخی مناطق اگر ش��هردار بومی باش��د بهتر اس��ت، 
چرا كه با خواس��ته های مردم، جغرافيای منطقه و نيازها 
و فرهنگ و آداب و رس��وم آشناست ولی برخی مواقع 
بوم��ی بودن باعث باال رفتن توقعات می ش��ود و باعث 
می شود كه برخی توقعات غيرقانونی و خواسته های نابه 

جا مطرح شود.
آیا فروش زمین می تواند منبع درآمدی برای مخارج 

و هزینه های شهرداری باشد؟
با فروش زمين توسط ش��هرداری ها مخالفم! شهرداری 
نباي��د با فروش زمين مش��كالت خود را حل كند، مگر 
اينكه زمين به س��رمايه ای درآمدزا تبديل ش��ود و برای 
پروژه ای خاص و منفعت آور در ش��هر فروخته ش��ود. 
در بحث آزادس��ازی های انجام شده داشتن زمين برای 
تعويض امری ضروری برای ش��هرداری اس��ت، بسيار 
خوشحالم كه در دوران خدمتم با وجود اينكه زمين های 
زيادی در تملك شهرداری  ابوزيدآباد است هيچ زمينی 

را نفروخته ايم.
ــرمایه گذاری برای  ــیل های س ابوزید آباد چه پتانس

مدیریت شهری و سایر سرمایه گذاران دارد؟
م��ردم خونگرم و واليت مدار و ميهم��ان نواز و مؤمن 
ابوزيد آباد كه گويش��ی خاص نيز به نام »راژی« دارند 
بزرگ ترين سرمايه اين آب و خاک هستند كه به دست 
توان��ای آن ها غيرممكن ها، ممكن می ش��ود. پس از آن 
ايجاد كارگاه های صنعتی و ش��هرک صنعتی كه در زمان 
عدم رونق كشاورزی كارگش��ای اشتغال مردم است از 
فرصت های س��رمايه گذاری منطقه می باشد كه تاكنون 
100 مورد متقاضی سرمايه گذاری برای آن وجود داشته 
و زيرساخت  ايجاد اين شهرک كارگاهی نيز بخشودگی 
مالياتی 10 ساله كه رايزنی هايی با مسئوالن مربوطه انجام 
شده اس��ت. اولويت بعدی سرمايه گذاری طبيعت بكر 
و گردشگری منطقه است كه به دليل وجود ريگزارها و 
رمل ها، خانه های تاريخی، كاروان سرای بازسازی شده 

گردشگری به همراه سفره خانه سنتی و اقامتگاه محيط 
جذابی برای گردشگران است. همچنين در شمال ابوزيد 
آباد منطقه ای وجود دارد كه می توان در آن در عمق كم 
خاک به آب رس��يد و پتانسيل ايجاد درياچه مصنوعی، 
پ��رورش ماهی و مركز تفريحی س��ياحتی را دارد. قلعه 
باستانی كوشاهی كه از س��ازمان ميراث فرهنگی استان 
تقاضای مرمت آن را داريم به همراه مس��يرهای مناسب 
ت��رددی از قبي��ل عبور اتوبان و راه آهن بی ش��ك تردد 
توريس��ت به اين منطقه را آس��ان می كند، همچنين اين 
منطقه برای ايجاد پيست موتورسواری و اتومبيل رانی و 
نيز انجام مسابقه های تفريحی و نيز شترسواری مناسب 
است كه می تواند مورد سرمايه گذاری بخش خصوصی 

قرار گيرد.
بيش از 50 كوره آجرپزی سنتی در محدوده شهر وجود 
دارد ك��ه به علت آالين��ده بودن و غيراس��تاندارد بودن 
تصمي��م به انتق��ال آنها به محدوده ای با خاک مناس��ب 
گرفته ش��ده اس��ت تا با تبدي��ل آنها ب��ه كارخانه های 
اش��تغال  ايج��اد  و  ش��ده  س��اماندهی   آجرصنعت��ی 

نماييم.
ــهری ابوزید آباد چگونه  وضعیت زیرساخت های ش

است؟
راه های دسترس��ی،  خيابان ها، بلوارها و... احداث شده 
اس��ت، آب، ب��رق، گاز و مخاب��رات توس��عه يافت��ه و 
فاضالب از طريق چاه های جذبی بهره برداری می شود. 
همچنين ايجاد آتش نش��انی اورژانس 115 در ورودی 
ش��هر و نيز ايجاد 56 واحد مس��كن مه��ر در كنار 100 
واحد مسكن مهر خودمالكين و آماده سازی طرح احياء 

بافت فرسوده و تاريخی ش��هر از اقدام های انجام شده 
اس��ت. بودجه ساالنه شهر يك ميليارد و هفتصد ميليون 
و جمعيت در  حدود 6 هزار نفر است، درجه شهرداری 
ابوزي��د آباد 2 اس��ت كه تقاضای اخير م��ا ارتقاء آن به 

درجه 5 بوده است.
ــه طرح هایی  ــاص بودجه ویژه چ ــورت اختص در ص
ــئوالن استان چه خواسته هایی  اجرا می کنید و از مس

دارید؟
اتمام پروژه ميدان امام زاده عبداله از مهم ترين طرح های 

نيازمند بودجه است.
ايجاد ش��هرک صنعتی و بخشودگی 10 ساله مالياتی آن 

از نيازهای شهر است.
حل مش��كل كوره ه��ای آجرپزی و س��اماندهی آنها به 

كارخانه های صنعتی ضروری است.
دو بانده شدن جاده كاشان- ابوزيد آباد از خواسته های 

مردم است.
مدي��ران ميراث فرهنگی اس��تان بايد به گردش��گری و 
مرمت آثار تاريخی ابوزيد آباد توجه ويژه داش��ته باشند 

و به ارتقای صنعت توريسم آن كمك كنند. 
در ادامه وضعيت زيرس��اخت ها را توجه به فضای سبز 
و توس��عه فضای سبز ايجاد گل خانه و نهالستان و حفر 
چاه عميق برای تأمين آب موردنياز فضای س��بز، تأمين 
ماشين آالت موردنياز ش��هرداری برای خدمت رسانی 
بهت��ر به مردم و حمل و نقل عمومی، طرح جامع ش��هر 
)در دس��ت تهيه و مراحل پايانی( و ساماندهی نماها و 
نوع س��اخت و سازها و توجه به معماری بومی و سنتی 

منطقه دانست.

شهردار شهر تاریخي ابوزیدآباد در بازدید از روزنامه زاینده رود:

با توجه مسئوالن و سرمايه گذاري بخش خصوصي ابوزيدآباد قطب مهم گردشگري استان مي شود

ابوزیدآباد می تواند به 
بهشتی برای گردشگران 
تبدیل شود چرا که 
قدمتی باستانی دارد و 
به دلیل وجود تپه های 
سیلک و قرائن تاریخی 
مبنی بر اینکه اولین 
منطقه فالت قاره آسیا از 
نظر سکونت این منطقه ها 
بوده است

 زاینده رود 
شهری با مساحت 600 هكتار در شمال شرقی 
آران و بي��دگل و ب��ه عن��وان مركزيت بخش 
كويرات كه 50 درصد از زمين های شهرس��تان 
را تش��كيل می ده��د، در 40 كيلومتری آران و 
بي��دگل و 30 كيلومتری كاش��ان واقع اس��ت، 
ابوزيدآباد می تواند به بهشتی برای گردشگران 
تبديل ش��ود چرا كه قدمتی باستانی دارد و به 
دلي��ل وجود تپه های س��يلك و قرائن تاريخی 
مبنی بر اينكه اولين منطقه فالت قاره آس��يا از 
نظر س��كونت اين منطقه ها ب��وده و همچنين 
وجود مبارک امام��زاده عبداله )ع( از نوادگان 
امام موس��ی كاظ��م )ع( و وجود قلعه تاريخی 

از دوران صف��وی داليل ديگ��ری بر قدمت و 
تاريخ اين شهر می باشد، اين شهر مركز بخش 
كويرات اس��ت كه كل بخ��ش حدود 20 هزار 
نفر و ابوزيدآباد به همراه دو روس��تای متصل 
ش��ده به آن حدود 10 هزار نفر جمعيت دارد، 
ش��هر ابوزيدآباد به هش��ت محله پش��ت ده، 
س��حرگاه، چين آباد، توی ده، دولت آباد، ولی 
عصر، سادات و جان نثاران تقسيم شده است، 
شغل بيش��تر مردم كشاورزی و دامداری است 
و كاشت صيفی و گندم و جو و انار و انگور و 
محصوالت علوفه ای رونق در آنجا رواج دارد. 
بيش از 1500 هكت��ار از زمين های اين منطقه 
زير كشت پسته است كه محصولی مرغوب تر 

از كرم��ان و رفس��نجان به بار آورده اس��ت و 
قطب پسته اس��تان اصفهان محسوب می شود. 
ش��هردار ابوزيدآباد برای كش��اورزی به مردم 
كشت پس��ته را پيشنهاد می كند چرا كه از نظر 
مصرف آب، محصولی كم مصرف ولی پرسود 
 و اقتصادی اس��ت و باعث ترويج كش��اورزی 

می شود.
ش��هردار ابوزيدآب��اد در بازدي��د از روزنام��ه 
زاين��ده رود، درج اخبار شهرس��تان ها و توجه 
به شهرستان های دور از اصفهان را از نقطه های 
قوت يك نش��ريه دانس��ت و نيز وجود اخبار 
همه ش��هرها و شهرستان ها در يك روزنامه را 
باعث گس��ترش مخاطب و استقبال مردمی از 

روزنامه ذكر كرد. 
»محس��ن مش��هدی« اظه��ار داش��ت: توفي��ق 
روزنامه های محل��ی به برقراری ارتباط خبری 
ب��ا مراكز شهرس��تان ها می باش��د و اي��ن امر 
باعث افزايش اطالعات ش��هرهای كوچكتر و 
ايجاد درخواست از مس��ئوالن برای گسترش 
خدمات و مديريت شهری با توجه به مشاهده 
پيش��رفت س��اير ش��هرها خواهد بود. وی در 
خصوص مديريت واحد ش��هری عنوان نمود: 
زمانی كه ش��هرداری ها وظيفه خدمت رسانی 
به م��ردم و خدمات ش��هری را برعهده دارند 
بسيار بهتر اس��ت اگر اين خدمات به صورت 
يكجا ارائه ش��ود و مجموع خدمات گس��ترده 

و ارزان ب��ا قيم��ت كمت��ر ارائه ش��ود به طور 
مث��ال ادارات آب و ب��رق و گاز و مخابرات با 
ش��هرداری س��ر و كار دارند و بهتر آن اس��ت 
كه با مديريت واحد شهری اين همكاری ها به 
صورت مجتمع و با هزينه كمتر مديريت شود 
 تا از اعمال س��ليقه های گوناگ��ون جلوگيری 

گردد.
محس��ن مش��هدی اظه��ار اميدواری ك��رد تا 
مديريت واحد ش��هری كه از جمله بحث های 
اصلی در شورای عالی استان ها در تهران و نيز 
ساير نهادهای حكومتی است انشاءا... بزودی 
به اجرا درآيد. ش��هردار ابوزيدآباد در ادامه به 

سئواالت زاينده رود پاسخ گفت.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومي، مشاوران داراي گواهینامه 
صالحیت مهندسي آب )تأسیسات آب و فاضالب( را در خصوص پروژه هاي ذیل ارزیابي نماید:

محل اعتبارموضوع فراخوانشماره فراخوان
نظارت کارگاهي بر اجراي پروژه هاي لوله گذاري آب،  89-4-426

ایستگاه پمپاژ، مخازن و تصفیه  خانه هاي آب
عمراني

نقشه برداري، طراحي و تهیه پروفیل هاي لوله گذاري 89-4-427
شبکه هاي توزیع آب و جمع آوري فاضالب

جاري

مهلت تحویل اسناد فراخوان به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 89/11/2
گشایش پاکات فراخوان: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 89/11/3
 www.abfa-esfahan.com محل دریافت اسناد فراخوان: پایگاه اینترنتي

تلفن: 0311-6680030

فراخوان ارزيابي کیفي مشاوران

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 
دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان )نوبت اول(

اداره امور پیمان ها و 
قراردادها

م الف/ 14263

* ضمانت نامه بانکی با واریز به حساب تملك دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213001( 
نزد بانك کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

اصفهان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  هزارجریب،  خیابان  مناقصه:  اسناد  دریافت  محل   -1
به  مناقصات کشور  اطالع رسانی  ملی  پایگاه  یا  و  اتاق 272  یا  اتاق 219  مناقصات،   دبیرخانه کمیسیون 

 http://iets.mporg.ir نشانی
یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  دوم  نوبت  آگهی  نشر  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  مهلت   -2 

مورخ 89/10/26
و  مورخ 89/11/07  پنجشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  تاریخ 89/10/27  از  اسناد:  تحویل  مهلت   -3 

زمان بازگشایی روز یکشنبه مورخ 89/11/10 ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

5- از مشارکت کنندگان در این مناقصه ارزیابی کیفی و فنی بعمل می آید.
6- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

نوبت اول 89/10/۲۲ و نوبت دوم: 89/10/۲3

موضوع مناقصهردیف
نوع و شماره 

مناقصه
مبلغ برآورد )ریال(محل اجراء

محل تأمین 

اعتبار
مبناي برآورد

مدت اجرا 

)روز(
نوع سپردهواجدین شرایطمبلغ سپرده )ریال(

اجراي طرح شبکه کانال هاي آبیاري 3 و 1

4 اراضي کشاورزي روستاي خوبا

دو مرحله اي 

89/91
ملي7/338/318/825اصفهان

فهرست بهاي واحد پایه 

آبیاري و زهکشي سال 88
*اشخاص حقوقي داراي حداقل پایه و رتبه موردنیاز در رشته آب18028/700/000

اجراي طرح شبکه کانال هاي آبیاري 3 و 2

4 اراضي کشاورزي روستاي محسن آباد

یك مرحله اي 

89/92
ملي1/838/852/522برخوار

فهرست بهاي واحد پایه 

آبیاري و زهکشي سال 88
*اشخاص حقوقي داراي حداقل پایه و رتبه موردنیاز در رشته آب12012/500/000

خرید لوله پلي اتیلن و اتصاالت طرح لوله 3

گذاري شبکه فرعي آبیاري اراضي گورت

یك مرحله اي 

89/93
3011/000/000برآورد دستگاهملي-اصفهان

کارخانجات تولیدي یا اشخاص حقوقي داراي حداقل پایه و رتبه موردنیاز در رشته آب و 

دارندگان تأییدیه اجراي آبیاري تحت فشار از معاونت آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي
*

تعدادی  از  مطبوعاتی  فرهنگی  مؤسسه  یك 
بازاریاب ثابت خانم و آقا دعوت به همکاری 
متقاضیان می توانند جهت کسب  می نماید. 
زیر  تلفن های  شماره  با  بیشتر  اطالعات 
 6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
یا  و   09135454415  –6250732
پل  جنب   – ارتش  خیـــابـان  آدرس   به 
همکف  طبقه  ساختمان 119   – آباد  حسین 

مراجعه نمایند.

دعوت به همكاری 


