
 رئیس سازمان بازرگانی چهــارمحــال و بختیاری
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 78 
میلیون و 51 هزار دالر صادرات غیرنفتی از این استان 
صورت گرفته است. به گزارش فارس، اسماعیل 
غیرنفتی  صادرات  کارگروه  نشست  در  کاویانی 
این استان از بخش بازرگانی به عنوان پیوند  دهنده 
بخش های مختلف اقتصادی هر کشوری نام برد و 
گفت: بخش بازرگانی از اهمیت کلیدی و راهبردی 
در اقتصاد کالن برخوردار است و در مفهوم وسیع 
خود با ایجاد ارتباط منطقی بین بخش های تولید 
و مصرف، صادرات و واردات و ایجاد تعادل بین 
عرضه و تقاضا در خدمت انسان و جوامع انسانی 
و نیازهای وی قرار دارد. وی افزود: در حال حاضر 
تجارت در سطح بین المللی دیگر به سادگی گذشته 
نیست و از کوچک ترین غفلت، رقبا بیشترین سود 
را خواهند برد. وی افزود: بر همین اساس کشورهای 
صادراتی از طریق استراتژی توسعه صادرات و نفوذ 
در بازارهای جهانی توانسته اند رشد مداوم اقتصادی 
خود را حفظ و تقویت کنند. کاویانی ادامه داد: در 
روند توسعه صادرات غیرنفتی ذره ای درنگ جایز 
با  باید  نیست و همگان اعم از مردم و مسئوالن 
درک عمیق این موضوع، با یک عزم ملی، فرهنگی 
و سیاسی قوی و تدوین یک برنامه بلندمدت در 
رئیس  نکنند.  فروگذار  کوششی  هیچ  از  راه  این 
سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی در 9 ماهه سال  
جاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 
186 هزار تن کاال به ارزش 78 میلیون و 51 هزار 
است. وی  استان صادر شده  این  از  و 306 دالر 
با اشاره به نوع لوازم و کاالهای صادراتی از این 
استان گفت: انواع لوازم خانگی، پرنده های زینتی، 
آب معدنی، لوازم خانگی برقی، سیمان، انواع خمیر 
مایه، بادام، عسل و ماهی، نمد، آجر و خاک نسوز 
توسط صادرکنندگان استان به 18 کشور دنیا صادر 

می شود. 

در چهارمحال و بختياري؛
صادرات غيرنفتي 

از مرز 78 ميليون دالر گذشت

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور:

استخدام 23 هزار پرستار، کمبود 
نیروی انسانی را جبران نمی کند 

نشست تخصصی بررسی نقش 
رسانه  ها در تعامل با ایرانیان مقیم 
خارج از کشور با حضور وزیر و 
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
از  جمعی  و  اسالمی  ارشاد  و 
مدیران رسانه های کشور برگزار 

شد. به گزارش مهر، سید محمد حسینی در این نشست گفت...
سراسری/ صفحه2

ــتاندار اصفهان گفت: برخی  اس
ــهری  ــت های ش افراد که بر پس
اصفهان تکیه زده اند برای قدرت 
ــر کار  ــخصی بر س و منفعت ش
آمده اند به طوری که بسیاری از 
پروژه های عمرانی در این استان 

جنبه سیاسی پیدا کرده است. به گزارش فارس، علیرضا ذاکراصفهانی با 
انتقاد از فضای فعلی در شهر اصفهان، اظهار داشت: تالش بسیاری...

شهرستان/ صفحه4

نشست مشترک هیأت بازرسان 
دیــوان عــالی کشور بــا رئیس 
کل دادگستری استــان، اعضای 
شورای معــاونان دادگستری و 
رؤسا و مستشاران شعب تجدید 
نظر محاکم استان در سالن شهید 

توالیی داگستری کل استان برگزار شد. به گزارش روابط دادگستری...
سراسری/ صفحه2

نشست تخصصی بررسی 
نقش رسانه  ها در تعامل با 

ایرانیان خارج از کشور 

بسیاري از پروژه هاي عمراني 
اصفهان جنبه سیاسي پیدا کرده است

دستگاه قضا در صدد تقویت نظارت 
دیوان عالي کشور بر حسن اجراي 

قوانین است

صفحه 2

صفحه 2
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس مجمع عالی واردات:
به عرضه مکمل های غذایی
 در اماکنی به غیر از داروخانه ها اعتماد نکنید

برگزاری دومین جلسه کمیته دانشجویی 
ستاد دهه فجر استان چهارمحال وبختیاری 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

الدن سلطانی

سومین همایش پرستاران نصف جهان با 
نظام  در  پرستاران  تقویت جایگاه  هدف 
سالمت و به ثمر رسیدن بهره وری نیروی 
انسانی در نظام سالمت در تاالر ابن سینا 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

نظام  سازمان  رئیس  همایش  این  در 
که  پرستاری  هزار   23 گفت:  پرستاری 
انسانی  نیروی  کمبود  شده اند  استخدام 
را جبران نمی کنند. این کمبود با اصالح 
انسانی  نیروی  بردن  باال  و  چارت ها 
نسبت به تخت ها جبران می شود اما 23 
ارتقای  قانون  اجرای  برای  پرستار   هزار 

بهره وری کافی است.
میرزابیگی ضمن اشاره به بند کاهش ساعت کار 
هفتگی در قانون ارتقای بهره وری کار تصریح کرد: 
دولت در این مورد حداکثر 8 ساعت را تقبل کرده 
است و هر بخش برنامه ریزی خاص خود را دارد. 
در واقع ساعت کار هفتگی شاغالن موضوع این 
قانون با توجه به صعودیت کار، سابقه خدمت و 
کار در نوبت های غیر متعارف به تناسب در هفته 

حداکثر تا 8 ساعت ارتقاء می یابد.
وی همچنین درباره ساعت کاری نوبت های شب 

و ایام تعطیل گفت: طبق قانون ارتقای بهره وری، 
دولت می تواند ساعت کار بخش های دولتی و غیر 
دولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب 
1/5 و در نوبت عصر با ضریب 1/2 محاسبه نماید. 
همچنین مشموالن این ماده اجازه کار بیش از دوازده 
ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل 
نصف ساعت کار موظف ماهانه با توافق کارفرما، 

اضافه کار انجام دهند.
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با بیان اینکه 
قانون ارتقای بهره وری مانع پرداخت اضافه کاری 
تشویقی نیست خاطرنشان کرد: طبق قانون برای دو 

بند ذکر شده یعنی ساعت کاری در شب و 
ایام تعطیل برنامه ریزی صورت گرفته که 
البته باید شیفت ها پر بار شوند و کار بین 

نیروی قدیم و جدید تقسیم شود.
مادیات  برای  ما  البته  افزود:  بیگی  میرزا 
کار نمی کنیم اما استانداردی که تعریف 
شده باید رعایت شود و قیمت خدمات ما 
مشخص باشد و این استاندارد در پرداخت 
ثابت و مبتنی بر عملکرد باید رعایت گردد 
و هر کسی تعرفه های خود را مالک قرار 
خدمت  هر  تعرفه های  براساس  و  دهد 

پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه مردم هنوز از پرستاری 
تصریح  نکرده اند  استفاده  علم  بر  مبتنی 
کرد: در سال های آتی دیگر رده بهیاری نخواهیم 
داشت و با تالش برای آنها 10 درصد سهمیه در 
نظر گرفته شده که ساالنه 500 تا 600 بهیار ارتقاء 
می یابند. همچنین کارشناس ارشدهای بخش های 

ویژه فارغ التحصیل و به بازار کار آمده اند. 
تبدیل هوشبری از کاردانی به کارشناسی و تبدیل 
کمک بهیاری به کمک پرستاری از دیگر اقدام ها 
محسوب می شود. گفتنی است که در انتهای این 
همایش 10 رابط نمونه سازمان نظام پرستاری مورد 

تقدیر قرار گرفتند.

سراسری

رئيس سازمان نظام پرستاری کشور:

استخدام 23 هزار پرستار، کمبود نیروی انسانی 
را جبران نمی کند 

آژانس  در  اسالمی  جمهوری  نماینده 
از  اتمی چندی پیش  انرژی  المللی  بین 
عنوان  به  استانبول  در  آتی  گفتگوهای 
فرصتی تاریخی برای بازگشت غربی ها 
به میز مذاکره نام برد و تأکید کرد: زمان به 
ضرر طرف مذاکره )غربی ها( در جریان 
آمده  پیش  فرصت  از  بایستی  که  است 
هرچه سریعتر استفاده کنند. به گزارش 
با  گفتگو  در  سلطانیه  اصغر  علی  ایرنا، 
به  نسبت  هشدار  با  فرانسه  رسانه های 
مذاکره های  ادامه  شدن  منتفی  احتمال 
میله های  کارگذاشتن  با  سوخت  تبادل 
تهران،  رآکتور  در  داخل  تولید  سوختی 
میله های  اولین  گیری  قرار  با  گفت: 
راکتور  قلب  در  ایران  تولیدی  سوخت 
شورای  مجلس  زیاد  احتمال  به  تهران، 
برای  دولت  به  اجازه ای  دیگر  اسالمی 
انجام مذاکره و یا امکان ارسال اورانیوم 
کشورهای  دیگر  یا  و  ترکیه  کشور  به 
صورت  این  در  و  دهد  نمی  خارجی 
خودمان به ساخت آن ادامه خواهیم داد. 
کردن  برجسته  با  رویترز  خبرگزاری 
خبری  در  فرصت«  »آخرین  عبارت 
ایران در آژانس  نماینده  اظهارات  از  که 
از  این مطالب  منتشر کرد، مطرح شدن 
سوی تهران در فاصله زمانی کمتر از یک 
هفته مانده تا شروع مرحله دوم از دور 
جدید گفتگوهای ایران و 1+5 را مهم و 
حساس ارزیابی کرد. روزنامه صهیونیستی 
که  نوشت  اینگونه  نیز  پست  جورزالم 
ایران هشدار داده است به محض اینکه 
هسته ای  راکتور  سوخت  خود  بتواند 
تهران را تولید کند، دیگر در مذاکره های 
آینده شرکت نخواهد کرد. طبق اظهارات 
بعدی  مرحله  آژانس،  در  ایران  نماینده 
توجه  صورت  در  آژانس،  در  گفتگوها 
ویژه  به  مقابل  طرف های  جدی 
می تواند  غربی  و  امریکایی  طرف های 
 نقطه عطفی در روند انجام این گفتگوها 

باشد.
اهمیت نشست شش جانبه استانبول به 
حدی است که می توان از آن به عنوان 
آزمون بزرگ برای 1+5 به ویژه اعضای 
امریکایی و اروپایی آن یاد کرد. اهمیت و 
حساسیت گفتگوهای آتی در استانبول با 
توجه به اظهارات اخیر سلطانیه بیش از 
هر زمان دیگر به نظر می رسد. همچنین 
با در نظر گرفتن ابتکار جمهوری اسالمی 
کشورها  نمایندگان  از  دعوت  در  ایران 
برای شرکت در تور هسته ای و بازدید 
این  هسته ای  تأسیسات  و  سایت ها  از 
از  مستقل  موضوعی  چه  اگر  کشور، 
گفتگوهای استانبول محسوب می شود، 
اما تأثیر آن بر فضای این دور از گفتگوها 
و افزون بر اهمیت و حساسیت مذاکره ها، 

قابل انکار نیست.
مبادله  اصلی  موضوع  با  تهران  بیانیه 
در  درصد  نیم  و  سوخت هسته ای سه 
برای  درصد   20 سوخت  دریافت  قبال 
راکتور تهران، در قالب 10 بند در جریان 
اردیبهشت  تهران در  اجالس سه جانبه 
ایران، ترکیه  ماه سال جاری میان سران 
بیانیه  این  در  رسید.  امضا  به  برزیل  و 
توافق شد ایران به میزان 1200 کیلوگرم 
اورانیوم سه و نیم درصد غنی شده تولید 
خود را نزد ترکیه به امانت بگذارد و از 
طریق مبادله، 120 کیلو گرم سوخت 20 

از گروه وین دریافت  درصد غنی شده 
بسیاری  سوی  از  که  بیانیه  این  کند. 
مسائل  گران  تحلیل  و  کارشناسان  از 
جهت  در  اساسی  گامی  جهان،   سیاسی 
حسن نیت و اعتماد سازی از سوی تهران 
موجب  می رفت  انتظار  و  شد  شناخته 
از  ایران  هسته ای  موضوع  رفت   برون 
کارشکنی های  با  شود،  بست  بن 
طرف های مقابل مواجه شد و با گذشت 
بیانیه،  این  امضای  از  ماه   8 از  بیش 
تعلل ها از سوی طرف مقابل برای انجام 
گفتگو و اجرای آن همچنان ادامه دارد. 
سرپرست وزارت خارجه ایران با تأکید 
بر اینکه سازمان انرژی اتمی بدون توجه 
 به این تعلل ها، کار خود را پیش می برد، 
گفت: ما نزدیک به 40 کیلوگرم اورانیوم 
20 درصد تولید کردیم و امیدواریم در 
اواخر نیمه اول سال آینده شاهد تزریق 
اولین مجتمع سوخت 20 درصد ساخت 
باشیم.  تهران  به رآکتور تحقیقاتی  ایران 
ایران نزدیک به دو سال قبل نیاز خود را 
برای تهیه سوخت راکتور تهران اعالم کرد 
اما پس از آنکه موضوع خرید سوخت به 
عنوان یک موضوع تجاری و اقتصادی، 
از سوی طرف مقابل به یک بازی سیاسی 
برای اعمال فشار بیشتر بر تهران تبدیل 
شد، مسئوالن جمهوری اسالمی تصمیم 
تولید  برای  را  داخلی  توانمندی  گرفتند 
این سوخت به کار گیرند. متخصصان و 
دانشمندان ایرانی در مدت کوتاهی موفق 
به تولید این سوخت شدند و تاکنون 40 
کیلوگرم از این سوخت در داخل تولید 
و  ناباوری  که  موضوعی  است؛  شده 

حیرت غرب را به دنبال داشت. 
خارجه،  وزارت  سرپرست  گفته  به 
به  درصد   20 سوخت  تبدیل  برای 
پیشرفته ای  کارخانه  سوخت،  صفحه 
و  است  شده  ایجاد  اصفهان  سایت  در 
تحول عظیمی در عرصه تولید میله ها و 
صفحات سوخت در کشور ایجاد شده 
اصفهان،  در  کارخانه  این  تکمیل  با  که 
ایران جزو معدود کشورهایی خواهد بود 
که هم میله سوخت و هم صفحه سوخت 

را تولید می کند. 
با توجه به گذشت دو سال از بی پاسخ 
برای  ایران  رسمی  درخواست  ماندن 
خرید سوخت راکتور تهران، بی توجهی 
موضوع  با  تهران  بیانیه  به  وین  گروه 
به  غربی ها  اصرار  سوخت،  مبادله 
ادامه سیاست نخ نمای تحریم و فشار، 
اقدام ها و گام های جدید ایران در مسیر 
اعتماد سازی بیشتر و نیز دستیابی ایران 
فناوری سوخت 20 درصد و تبدیل  به 
آن به صفحه های سوخت برای راکتور 
تهران همگی از جمله عواملی هستند که 
آنها باعث می شود گفتگوهای  مجموع 
استانبول اهمیتی ویژه نسبت به دوره های 

قبلی این گفتگوها پیدا کند.
در توصیف اهمیت دور آتی مذاکره های 
1+5 همین بس که تهران آن را فرصتی 
تاریخی برای بهره بردن طرف های مقابل 
دانسته است. گروه 1+5 در آستانه آزمونی 
بزرگ قرار گرفته و در صورتی که نتواند 
از این فرصت تاریخی نمره قبولی کسب 
کند، شاید دیگر مجالی برای بهره بردن از 
حضور بر سر میز مذاکره با تهران، دست 

ندهد.

استانبول، فرصت تاریخی غربی ها 

جهان نما ایراننصف النهار

بان کی مون پایان دادن مردم ساالرانه 
به بحران تونس را خواستار شد 

بان کی مون )دبیر کل سازمان ملل( پایان دادن به بحران تونس را با پیامدهای 
ــاالرانه، پس از فرار زین العابدین بن علی )رئیس جمهور سابق این  مردم س
کشور( خواستار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از سازمان ملل، سازمان ملل 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: دبیرکل از گزارش ها مبنی بر اینکه بن علی تونس 
ــت. در این بیانیه همچنین آمده است: دبیر کل احترام  را ترک کرده، باخبر اس
کامل به آزادی بیان و انجمن ها را خواستار است و از تمامی گروه های ذینفع 
می خواهد راهی برای حل مسالمت آمیز و قانونی با هدف بیان شکایاتشان پیدا 
کرده و همچنین تالش کنند به یک نتیجه مردم ساالرانه که پاسخگوی آرزو و 
خواست مردم تونس باشد، دست یابند. سازمان ملل اعالم کرد: دبیرکل سازمان 
ملل از نزدیک رخدادها و وقایع در تونس را زیر نظر داشته و خواهد داشت. 
بان کی مون همچنین نسبت به از دست رفتن جان مردم ابراز تأسف کرده و 
یک بار دیگر خودداری از به کار بردن زور و احترام به آزادی بیان و انجمن ها 
ــد. زین العابدین بن علی در پی باال گرفتن موج اعتراض های  را خواستار ش
خونین اجتماعی مردم تونس و پایان یافتن 23 سال زمامداری اش، روز جمعه 

به عربستان سعودی فرار کرد. 

سيد حسن نصراله: 
فتنه ای بین شیعه و سنی در لبنان 

روی نمی دهد 
ــنت روی  ــیعیان و اهل س دبیرکل حزب ا... لبنان تأکید کرد که فتنه ای بین ش
نخواهد داد و گام های خود را حساب شده برمی دارد. به گزارش ایلنا به نقل 
ــید حسن نصراله«، دبیرکل حزب ا... لبنان در نشست مسئوالن  از رویترز، »س
ارشد این حزب برای بررسی تحوالت همراه با کناره گیری از دولت وحدت 
ــعد الحریری برعهده دارد، گفت: هر یک از  ــت آن را س ملی لبنان که ریاس
ــید  ــده برمی داریم. در این گزارش به نقل از س ــاب ش گام های خود را حس
ــن نصراله آمده که وی مطمئن است فتنه  بین شیعی و سنی هرگز روی  حس
نخواهد داد و حزب ا... معتقد است که تحرکات مربوط به کیفرخواست آتی 
ــت وزیر اسبق لبنان مقاومت را  دادگاه بین المللی ویژه »رفیق الحریری«، نخس
هدف قرار می دهد. 11وزیر گروه هشت مارس )حزب ا... و هم پیمانان آن( 
ــی دولت وحدت ملی به ریاست  ــتعفا کردند که همین امر باعث فروپاش  اس
»سعد الحریری« شد. این استعفا در پی اعالم شکست طرح عربستان و سوریه 
برای دستیابی به توافقی برای جلوگیری از بروز تنش درباره دادگاه بین المللی 
از سوی سیاستمداران لبنانی صورت گرفت. پیش بینی می شود که این دادگاه 
ــال 2005 میالدی متهم کند.  اعضای حزب ا... را به قتل رفیق حریری در س
ــلیمان )رئیس جمهوری لبنان( اعالم کرد که گفتگوهای رسمی با  ــل س میش
گروه های سیاسی آن کشور برای تشکیل دولت جدید، از دوشنبه  آغاز خواهد 
ــعد الحریری خواسته بود که تا  ــد. رئیس جمهوری لبنان پیش از این از س ش
زمان معرفی دولت جدید، همچنان در دولتی انتقالی مسئولیت قوه مجریه را 

بر عهده داشته باشد.

رئیس جمهور فراری تونس 
به عربستان سعودی پناهنده شد 

ــعودی به طور رسمی اعالم کرد که زین العابدین بن علی رئیس  عربستان س
ــت. به  ــوع و فراری تونس را به همراه خانواده اش پذیرفته اس جمهور مخل
گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به 
نقل از بیانیه کاخ پادشاهی سعودی اعالم کرد: بن علی پس از فرارش از تونس 
روز جمعه وارد این کشور شده است. در بیانیه کاخ پادشاهی عربستان سعودی 
همچنین آمده است: جدای از ابراز نگرانی ها درباره اوضاع استثنایی که مردم 
در تونس با آن مواجه هستند و در حمایت از امنیت و ثبات کشورشان، دولت 
سعودی از زین العابدین بن علی و خانواده اش در این پادشاهی استقبال کرده 
است. براساس این گزارش و به نقل از یک منبع سعودی هواپیمای حامل بن 
علی در شهر بندری جده به زمین نشسته ولی نگفت چه فرد یا افرادی همراه 

وی هستند. 

اوباما از محدودیت های سفر 
به کوبا می کاهد

بیل نلسون سناتور جمهوری خواه امریکا به خبرنگاران گفت که باراک اوباما در 
نظر دارد با وضع مقررات تازه ای از محدودیت های سفر امریکایی ها به کشور 
کوبا بکاهد. به گفته این سناتور آمریکایی، به موجب مقررات تازه دانشجویان 
ــور اجازه خواهند داشت تا برای دیدار با بستگان  و مقام های مذهبی این کش
ــرکت در کنفرانس ها و یا مراسم ویژه مذهبی به کوبا  ــتان خود و یا ش و دوس
مسافرت کنند. نلسون گفته است که طبق اطالعاتی که از سوی وزارت خارجه 
ــته شده، براساس مقررات  ــناتور ایالت فلوریدا گذاش امریکا در اختیار این س
جدید هر امریکایی اجازه خواهد داشت هر 3 ماه یک بار حداکثر تا مبلغ 500 
ــتد. وی افزوده است در حالی که تاکنون  ــور کوبا بفرس دالر امریکایی به کش
هواپیماهای مسافری امریکا فقط از سه فرودگاه بین المللی این کشور حق پرواز 
ــور کوبا را داشته اند و به موجب مقررات تازه به بیشتر فرودگاه های  به کش
بین المللی اجازه تدارک چنین پرواز هایی داده خواهد شد. وی همچنین گفته 
است که مقررات تازه حداکثر تا پایان ماه ژانویه و یا اول ماه فوریه امسال به 

اجرا گذاشته خواهد شد.

واکنش شدید رئیس جمهوری ترکیه 
به صدراعظم آلمان 

ــدیدی خطاب به آنگال  ــه گل )رئیس جمهوری ترکیه( در اظهارات ش عبدال
مرکل )نخست وزیرآلمان( گفت: عضویت بخش یونانی نشین قبرس با زیرپا 
ــده است. به گزارش ایرنا،  ــتن معیارهای اساسی اتحادیه اروپا انجام ش گذاش
ــخنان مرکل که از تالش های بخش  رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به س
ــین و عدم تالش بخش ترک نشین در حل مسأله قبرس سخن به  یونانی نش
میان آورده بود، این مطلب را عنوان کرده است. گل با تأکید بر اینکه عضویت 
بخش یونانی نشین قبرس در اتحادیه اروپا قبل ازحل مسأله قبرس نباید انجام 
می گرفت، گفت: زمانی که مسأله قبرس در دستور کار سازمان ملل قرار داشت 
و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز در قبرس مستقر بودند اتحادیه اروپا 
با قبول عضویت بخش یونانی نشین معیارهای اساسی خود را زیر پا گذاشته 

است. 
ــهر »بالیک اسیر« ایراد شد،  ــخنان خود که در ش رئیس جمهوری ترکیه در س
ــئول توسعه اتحادیه اروپا نیز درآن زمان گفته بود  افزود: گونتر ورهوگن مس
ــین قبرس اتحادیه را فریب داده است و مرکل باید با در  که بخش یونانی نش
نظرگرفتن این مسائل سخنان خود را ایراد کند. عبداله گل گفت: طرح صلح 
عنان که از سوی ترک تبارهای جزیره پذیرفته ولی توسط یونانی تبارها رد شد 
طرح اتحادیه اروپا نیز بود و برای تحقق صلح در جزیره باید رضایت طرفین 
را جلب کرد. سخنان مرکل که در بخش یونانی نشین قبرس ایراد شده بود با 
واکنش شدید رجب طیب اردوغان )نخست وزیر ترکیه( نیز مواجه شد و سفیر 
آلمان در آنکارا به وزارت امور خارجه ترکیه احضار و مراتب نارضایتی ترکیه 
از این سخنان به وی ابالغ شد. رجب طیب اردوغان نیز طی سخنانی در گروه 
ــدگان پارلمانی اتحادیه اروپا به تندی از مرکل انتقاد کرد و گفت: مرکل  نماین
بهتر است گزارش هایی که در مورد مسأله قبرس منتشر شده است را مطالعه و 

سپس در این زمینه اظهارنظر کند.

زاینده رود 
شرکت پاالیش نفت اصفهان هم زمان با هفته 
هوای پاک اقدام به برگزاری برنامه های خاصی از 
قبیل برگزاری سمینار در خصوص آلودگی هوا و 
سایر برنامه های محیط زیستی در راستای کاهش 
آالیندگی هوا نموده است. بنابر اعالم شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، در روز شنبه 25 دی ماه هم زمان با 
با  ساعته  سه  سمیناری  پاک  هوای  آموزش  روز 
حضور مسئوالن استانداری، اداره کل محیط زیست 
و شورای اسالمی شهر در پاالیشگاه برگزار شد و 
در روز یکشنبه 26 دی ماه هم تعطیلی چاپخانه ها و 

دستگاه های تکثیر، ارسال نامه های اداری از طریق 
ایمیل و پرهیز از پرینت در این روز که روز دولت 
الکترونیک – هوای پاک نامیده شده از برنامه های 
بدون  روزی  در  نفت  پاالیش  شرکت  پیشنهادی 
استفاده  دوشنبه  روز  در  همچنین  می باشد.  کاغذ 
عدم  و  شرکت  داخل  در  دوچرخه  از  حداکثری 
استفاده از خودروی شخصی و سرویس های عمومی 
از اقدام های پیشنهادی خدمات عمومی و اجتماعی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان است. در روز سه شنبه 
که با عنوان مدیریت شهری – هوای پاک نامیده شده 
است شرکت پاالیش نفت اقدام به نصب ایستگاه 

اندازه گیری آالینده ها و برگزاری تور HSE برای 
نیز  اواخر هفته  نموده است. در روزهای  کارکنان 
بازدید مدیرعامل شرکت از مدارس شهرک منتظری 
به منظور آموزش و گرامی داشت هفته هوای پاک 
و همچنین شرکت افراد در مسابقه های راهپیمایی 
خانوادگی و نماز جمعه از سایر برنامه های پیشنهادی 
برای این هفته می باشد. شایان ذکر است که روز 
چهارشنبه با عنوان فن آوری نوین و هوای پاک و پنج 
شنبه با نام کودک – خانواده و هوای پاک و جمعه 
نیز برنامه آموزه های دینی – هوای پاک نامگذاری 

شده است.

زاینده رود 
نشست مشترک هیأت بازرسان دیوان عالی 
کشور با رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای 
معاونان دادگستری و رؤسا و مستشاران شعب تجدید 
نظر محاکم استان در سالن شهید توالیی داگستری 
عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  استان  کل 
دادگستری کل استان، در این نشست که در پایان 
مدت بازرسی یک هفته ای این هیأت برگزار شد 
دکتر غالمرضا انصاری )رئیس کل دادگستری استان( 
با معرفی اعضای هیأت آقایان ابراهیمی معاون قضایی 
دیوان عالی و رئیس هیأت بهنام مستشار شعبه 2 
دیوان ناصری رئیس شعبه 20 دیوان، دکتر صاحب 
الزمانی ریاست شعبه 11 دیوان، دکتر وصالی مستشار 
شعبه 21 دیوان و کیقبادی مستشار شعبه 34 دیوان 
به موضوع ماده 18 اشاره کرد و گفت: اکنون نگاه 

مسئوالن عالی رتبه دستگاه قضایی متوجه آن است 
که به جای اعمال این ماده، نظارت دیوان عالی کشور 
پر رنگ تر شود که منطبق بر اصل 161 قانون اساسی 
نیز هست. وی حضور این هیأت در استان را مایه 
برکت فراوان دانست و افزود: استان اصفهان پس از 
خراسان رضوی دومین استانی است که مورد بازرسی 

این هیأت قرار می گیرد.
 20 شعبه  )رئیس  ناصری  نشست  این  ادامه  در 
دیوان( با اشاره به نظریات مختلفی که در خصوص 
 نحوه اجرای وظیفه نظارتی دیوان عالی وجود دارد 
گفت: نظر اکثریت این است که نقض و ابرام همان 
نظارت است اما باید گفت که این کار با باال بردن 
میزان فرجام خواهی ها عملی است و بایستی بسیاری 
از دعاوی حقوقی و جزایی قابل فرجام خواهی شمرده 

شود تا نظارت دیوان بر آرای محاکم افزایش یابد.

وی در ادامه ضمن ارائه بعضی تذکرات قضایی و 
مالحظات نظارتی با بیان این مطلب که در بسیاری 
از قراردادهای مدنی جرم کالهبرداری محرز نیست 
خواستار آن شد که قضات در پرونده های مشتمل بر 
این قراردادها با دخالت دادن علم و شم قضایی خود 

در وهله اول متوجه جنبه جزایی نشوند.
ایشان با ابراز خرسندی از سفر به استان اصفهان نتیجه 
بازدید هیأت را مطلوب و امیدوار کننده دانست. در 
در  مطالبی  اعضای هیأت  این نشست سایر  ادامه 
خصوص مواردی که طی مأموریت های خود با آنها 
مواجه شده بودند بیان کردند و بعضی تذکرات را 

ارایه نمودند.
گفتنی است: در پایان حاضران در جلسه به بیان سئوال 
و ابهامات و دیدگاه های قضایی خود پرداختند و 

پاسخ های الزم ارایه گردید.

زاینده رود 
رسانه  ها  نقش  بررسی  تخصصی  نشست 
با  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  با  تعامل  در 
حضور وزیر و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و جمعی از مدیران رسانه های 

کشور برگزار شد. 
این  در  حسینی  محمد  سید  مهر،  گزارش  به 
امروزه هدایت  کننده و  نشست گفت: رسانه ها 
هستند.  دنیا  سراسر  در  عمومی  افکار  سازنده 
وی گفت: همچنین ایرانیان خارج از کشور نیز 
حوزه بسیار مهمی بوده که تعامل رسانه ها با آن 
تمام  از  اساس  همین  بر  است.  ضروری  بسیار 
این  در  تا  انتظار می رود  مطبوعات  و  نشریه ها 
فرهنگ  وزیر  کنند.  مسئولیت  احساس  حوزه 
ایرانیان خارج از  و ارشاد اسالمی گفت: بحث 
نیست  وزارتخانه  و  دستگاه  یک  بحث  کشور 
بر  است  اسالمی  جمهوری  نظام  بحث  بلکه 
همین اساس باید هر ایرانی در هرجای دنیا که 
حضور دارد به این کشور تعلق خاطر داشته و از 
مصالح ایران دفاع کند. وی افزود: باید با ایرانیان 
با وجود  تا  باشد  برقرار  تعامل  از کشور  خارج 
و  زندگی  دیگر  کشورهای  در  افراد  این  اینکه 
نسبت  را  خود  خاطر  تعلقات  اما  می کنند  کار 
نکنند. حسینی تصریح  فراموش  به کشور خود 
که  ایرانیانی  با  ارتباط  برقراری  کرد: در گذشته 
در کشورهای دیگر بودند سخت بود اما اکنون 
که  دارد  وجود  انتظار  این  پیشرفته  ابزارهای  با 
نگاه به ایرانیان خارج از کشور و توجه به نظرها 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  بیشتر  آنان  ایده های  و 
امروزه  عمومی  دیپلماسی  بحث  گفت:  وی 
مسأله بسیار مهمی است که باید بیش از گذشته 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  بپردازیم.  آن  به 
افزود: نگاه به ایرانیان خارج از کشور فقط یک 

عملی  توان  از  باید  بلکه  نیست  اقتصادی  نگاه 
تصریح  وی  کنیم.  استفاده  نیز  آنان  فرهنگی   و 
صحیح  تحلیل  و  موقع  به  رسانی  اطالع  کرد: 
مسائل داخل ایران کاری است که رسانه ها باید 
انجام دهند و از این طریق از ایران هراسی که 
آن هستند  دنبال  به  اخیر  در سال های  دشمنان 
و  مطالب  اگر  افزود:  حسینی  کنند.  جلوگیری 
واقعیت ها به درستی بیان شود ایرانیان خارج از 
کشور این انگیزه را خواهند داشت که به عنوان 
مروجان ایران در خارج از کشور فعالیت کنند. 

وی گفت:  دشمنان سعی دارند چهره نادرستی از 
ایران را در خارج از کشور ترسیم کنند که این 
چهره زیبنده خود این افراد است. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت:  اگر اطالع رسانی درست 
انجام شود ترورهایی که در ایران انجام می شود 
و دانشمندان ایرانی را هدف قرار می دهد زوایای 
پیدا و پنهان آن برای همگان مشخص می شود.
سعی  جنداهلل  گروه  گذشته  در  افزود:  وی 
می کرد تا خود را به عنوان گروه رهایی بخش 
ایران معرفی کند و بر روی جنایات خود پرده 
گذاشته و آنها را پاک کند که با ارتباطات ایجاد 
به  واقعیت ها  کشور  از  خارج  ایرانیان  با  شده 

درستی نمایان شد.
حسینی با اشاره به مباحث فرهنگی گفت: حفظ 
هویت ایرانی و سنت های پاک ایرانی اگر زنده 
به  باشد  ایرانی  فرهنگ  مبلغ  می تواند  بمانند 
اکنون بسیار  ثبت جهانی عید نوروز  شکلی که 

مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفته است. 
وی گفت: بسیاری از تاریخ های ایرانی به شکل 
دیگر در کشورها بیان می شود به طور مثال در 
جهان  دانشمند  را  سینا  ابن  کشورها  از  برخی 
از  باید  اساس  همین  بر  می کنند.  معرفی  عرب 
را  مسائل  این  کشور  از  خارج  ایرانیان  طریق 

مورد بررسی و رسیدگی قرار داد. وزیر فرهنگ 
با اشاره به رسانه ها در خارج  و ارشاد اسالمی 
از کشور گفت:  توسعه کمی و کیفی رسانه های 
ایرانی در خارج از کشور باید مورد توجه قرار 
از گذشته فعال شود. وی گفت:  بگیرد و بیش 
بررسی  با  می توانند  کشور  از  خارج  ایرانیان 
تا  کنند  کمک  ما  به  غرب  جهان  چالش های 
آنان  شعارهای زیبای دموکراسی و حقوق بشر 
برای همگان مشخص شود. حسینی با اشاره به 
دغدغه مهم نسل جدید ایرانیان خارج از کشور 
گفت: همواره این دغدغه در کشور وجود دارد 
که نسل جدید ایرانیان خارج از کشور از فرهنگ 
و زبان خود دور بمانند بر همین اساس باید با 
این افراد نیز به تعامل بپردازیم و روابط خود را 
با آنان گسترش دهیم. وی گفت : کم  کاری های 
کرده  ایجاد  فرصت  دیگران  برای  کشور  در  ما 
این  می تواند  همایش ها  این  برگزاری   که 

کم کاری ها را جبران کند. 
حال  در  افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
حاضر زمینه ای در کشور فراهم شده تا ایرانیانی 
را  کشور  داخل  در  نمایشگاه  برپایی  قصد  که 

دارند این اقدام را انجام دهند.
تخصصی  نشست  این  در  که  است  ذکر  شایان 
در  رئیس جمهوری  مشاور  اکبر جوانفکر  علی 
امور مطبوعاتی، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری 
محمد  سید  گردهمایی،  این  دبیر  و  اسالمی 
و  اسالمی(  ارشاد  و  فرهنگ  )وزیر  حسینی 
اسفندیار رحیم مشایی )رئیس دفتر و سرپرست 
و  کردند  سخنرانی  جمهوری(  ریاست  نهاد 
و  حقوقی  )معاون  قشقاوی  حسن  همچنین 
رامین  و  خارجه(  امور  وزارت  کنسولی  امور 
مهمانپرست )سخنگوی وزارت خارجه( نیز در 

این همایش حضور داشتند.

در شرکت پاالیش نفت اصفهان تبيين شد؛

هفته هوای پاک آغازی برای فرهنگ سازی محيط زیست سالم 

رئيس کل دادگستری استان اصفهان:

دستگاه قضا در صدد تقویت نظارت دیوان عالي كشور
 بر حسن اجراي قوانين است

نشست تخصصی بررسی نقش رسانه  ها در تعامل با ایرانيان خارج از كشور 

زاینده رود 
محمدحسین برخوردار )رئیس مجمع عالی واردات( با بیان اینکه به مکمل های 
کرد گفت:  اطمینان  نمی توان  داروخانه ها  از  غیر  به  اماکنی  در  غذایی عرضه شده 
مجاز  داروخانه ها  در  فقط  مکمل ها  توزیع  بهداشت،   وزارت  ضوابط  براساس 

می باشد.
این  واردات  بهینه  مدیریت  راستای  در  واردات  مجمع  کرد:  خاطرنشان  وی 
محصوالت،  اقدام به تشکیل کمیسیون فرآورده های مکمل های غذایی کرده است. 
به  را  هزینه های سبد سالمت خانواده ها  از  بخشی  غذایی  مکمل های  امروزه  زیرا 

خود اختصاص داده اند.
رئیس مجمع واردات افزود: متأسفانه شیوع پدیده شوم قاچاق و فرآورده های تقلبی، 
تاریخ مصرف گذشته و غیراستاندارد، یکی از دغدغه های جامعه در این حوزه است 
اندرکاران برای رفع اصولی آن گام مؤثری  باید با همکاری مسئوالن و دست  که 

برداشته شود.
بر  بهداشت  وزارت  نظارت  ضرورت  بر  تأکید  ضمن  برخوردار  حسین  محمد 
واردات مکمل های غذایی گفت: هر مکملی که وارد کشور می شود باید از طریق 
تأییدیه های  و  بهداشت  وزارت  ضوابط  براساس  و  دار  شناسنامه  واردکنندگان 

آزمایشگاه های مربوطه صورت پذیرد. 
مشارکت  در  مؤثری  گام  می تواند  غذایی  مکمل های  کمیسیون  تشکیل  بنابراین 
باشد. وی تصریح کرد: آنچه که در بحث مدیریت  این حوزه  گروهی فعاالن در 
صنعت در محدود نمودن پدیده شوم قاچاق و محصوالت تقلبی واردات و اصالح 
ساختار شیوه و ترکیب واردات کشور مدنظر بوده آن است که کاالی باکیفیت و 
از مسیر قانونی توسط واردکنندگان دارای شناسنامه و هویت براساس ضوابط فنی، 
وارد کشور شده و واردکنندگان در قبال کیفیت، خدمات پس از فروش و پشتیبانی 
و آموزش آن مسئولیت پذیر باشند. گفتنی است: مصرف مکمل ها در کل دنیا رو به 
افزایش است که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. امروزه در کشور استفاده از 
برخی ویتامین ها به صورت قطره به نوزادان،  دارای دستورالعمل کشوری است و 
کودک در صورت عدم دریافت، ممکن است دچار سوءتغذیه و مشکل های بعدی 
آن شود. همچنین بسیاری از متخصصان برای بیماران مبتال به آرتروز، زنان باردار، 
بیماران مبتال به بیماری های قلبی و عروقی و مبتالیان به پوکی استخوان مکمل های 

دارویی و غذایی توصیه می کنند.

رئيس مجمع عالی واردات:

به عرضه مکمل های غذایی در اماكنی 
به غير از داروخانه ها اعتماد نکنيد
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رو در روآژیر

باالخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت 
ــا کرد. علما  ــرداد 1285 امض را در 14 م
ــی که به حضرت عبدالعظیم و  و دیگران
ــتند و تحصن در  قم رفته بودند بازگش
سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور 

فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.
مجلس اول 

مجلس اول در 18 شعبان 1324 )14 مهر 
1285 /7 اکتبر 1906( در تهران گشایش 
یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی 
ــد و در آخرین روزهای زندگی  پرداختن
مظفرالدین شاه این قانون نیز به امضای 

او رسید.
بر پایه قانون اساسی مجلس وظایف مالی 

زیر را بر عهده داشت:
•تهیه بودجه و نظارت بر اجرای بودجه 

کشوری 
ــروش منابع زیر  ــب انتقال یا ف • تصوی
زمینی و تصویب قراردادهای صنعتی و 

کشاورزی 
• تصویب تغییر مرزهای کشور 

ــا با  ــا و عهدنامه ه ــب قرارداده • تصوی
دولت های خارجی 

• تصویب تشکیل کمپانی های ملی 
• تصویب هر گونه قراردادهای دولتی 

• تصویب اعتبار و وام های دولتی 
• تصویب ساختن راه ها و راه آهن 

انقالب مشروطیت سه دشمن سرسخت 
ــاه،  ــت: محمد علی ش و خطرناک داش

انگلیس و روسیه تزاری.
محمدعلی شاه

ــاه، ولیعهد او  پس از مرگ مظفرالدین ش
محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا 
به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. 
او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان 
ــه عالوه اگر  ــس را دعوت نکرد. ب مجل
ــدگان دوره اول مجلس که با  ــه نماین چ
حرارتی تمام جهت اصالح اوضاع ایران 
ــیدند، با راندن مسیو نوز رئیس  می کوش
ــرک و وزیر خزانه از خدمت در  کل گم
ــت روسیه که از او حمایت  مقابل سیاس
ــاه  ــرد، غالب آمدند؛ اما روس ها ش می ک
ــمنی با مجلس و مشروطه  تازه را در دش
ــر تقویت نمودند تا  ــه روز بیش ت روز ب
آن جا که محمدعلی شاه، مشیرالدوله را 

ــلطان  از صدارت بر کنار کرد و امین الس
)اتابک اعظم( را که سالها صدراعظم دوره 
ــتبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و  اس
ــرد. از امضای قانون  ــم ک او را صدراعظ
اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم 
به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر 
ــروطه را داد.  کرد و قول همراهی با مش
ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به 
مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان 
مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی به 
ــت.  نام عباس آقا تبریزی با تیر زد و کش
نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران 
ــر می شد و نقش مهمی در تشویق  منتش
ــاه و  مردم به آزادی خواهی و مقابله با ش
ــت. با توجه به  درباریان طرفدارش داش
ناقص بودن قانون اساسی مشروطه که با 
عجله تهیه شده بود مجلس متمم قانون 
اساسی را تصویب کرد که در آن حقوق 
مردم و تفکیک قوا و اصول مشروطیت 
آمده بود. محمدعلی شاه به مجلس رفت 
ــوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند  و س
روز او و دیگر مستبدان با همراهی شیخ 
فضل اله نوری عده ای را علیه مجلس در 
ــع کردند و به درگیری با  اطراف آن جم
نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند. 
ــاران حیدرخان عمواوغلی  با بمبی که ی
به کالسکه حامل محمدعلیشاه انداختند 
ــه مقابله جدی با مجلس پرداخت و به  ب
باغشاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله 

با مجلس آماده کرد.
به توپ بستن مجلس

باالخره با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده 
بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. 
لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره 
ــه  ــاختمان مجلس و مدرس کردند و س
سپهساالر را در 23 جمادی االول 1326 
ــر 1287/ 23 ژوئن 1908( به توپ  )2 تی
بستند. عده زیادی از مدافعان مجلس در 
ــته شدند. محمدعلی شاه  این حمله کش
لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب 
ــدگان و دیگر  ــب نماین ــرد و به تعقی ک
آزادیخواهان پرداخت. ملک المتکلمین 
ــان و قاضی ارداقی  ــرزا جهانگیرخ و می
ــکنجه در برابر  ــاه پس از ش را در باغش

محمدعلی شاه کشتند.

ــد و پیشرفت؛ نتیجه ایجاد تغییر و  رش
ــت. اگر همچنان  تحول، در زندگی اس
ــود باقی بمانید،  ــت فعلی خ در وضعی
ــد و تعالی نمی رسید.  هیچگاه به رش
ــود را تغییر  ــیوه تفکر و عملکرد خ ش
ــه کلیه هدف های  ــا بتوانید، ب دهید ت
ــد توجه  ــدا کنید. بای ــت پی ــود دس خ
ــت که تغییر و تحول از یک روند  داش
ــرده و هیچگاه متوقف  ممتد پیروی ک
ــدن  ــود. به محض متوقف ش نمی ش
ــد و پیشرفت شما  تغییر و تحول، رش
ــردد. ما قصد داریم:  هم متوقف می گ
ــه، مهم ترین تکنیک های  در این مقال
ــود در زمینه ایجاد تغییر و تحول  موج

در زندگی را به شما معرفی کنیم.
ریتم زندگ��ی خود را آرام کنيد: 
ــا بتوانید  ــان دارید، ت ــما نیاز به زم ش
ــکار خود را در زندگی  فکر کنید و اف
ــد. اگر تمام مدت  فردی، بازتاب دهی

ــلوغ باشد،  ــرتان ش س
ــت کافی برای فکر  وق
ــه هدف های  کردن، ب
خود ندارید چه برسد 
بخواهید،  ــه  اینک ــه  ب
دست به عمل بزنید و 
زندگیتان را تغییر دهید. 
بنابراین آهنگ زندگی 
ــود را آرام و مالیم  خ
نمایید و برای تغییر در 
زندگی خود، موقعیت 
ایجاد کنید. سعی کنید، 

ــته به جلو بروید تا در عین حال،  آهس
ــش از پیش، از زندگی لذت  بتوانید بی
ببرید. سرگرمی های بی مورد، نه تنها 
ــای مناظر زیبای زندگی را  لذت تماش
از شما می گیرند، باعث می شوند که 
ــبت به اینکه  ــما هیچ احساسی، نس ش
کجا هستید، کجا می روید و چه کاری 

انجام می دهید نیز نداشته باشید.
خواس��تار تغيي��ر باش��يد: »تمایل 
ــت. این زندگی  ــتن« ضروری اس داش
ــت، هیچ کس نمی تواند در آن  شماس
ــما. اگر  ــر ایجاد کند مگر خود ش تغیی
ــتار تغییر نباشید، هیچ  خودتان خواس
چیز نمی تواند شما را مجبور به تغییر 

کند.
ــدا باید به خود  ــن منظور، در ابت به ای
ــا ایجاد تغییر، زندگی من  بگویید که ب
ــرایط فعلی بهتر خواهد شد. مهم  از ش

ــما، تا چه اندازه  ــت که زندگی ش نیس
ــت به هر حال باز هم جای  خوب اس
ــرفت و ترقی دارد. از سوی دیگر:  پیش
ــه زندگیتان به  ــور می کنید ک اگر تص
ــت، باز هم ناامید  هیچوجه خوب نیس
ــه جای امیدواری برای  نشوید، همیش
ــود دارد. به خودتان  بهبود اوضاع وج
ــی ایجاد  ــه توانای ــد که همیش بقبوالنی

تغییرات مناسب در زندگی را دارید.
مس��ئوليت پذی��ر باش��يد: قبول 
ــک »باید«  ــئولیت های زندگی، ی مس
ــر اتفاقات  ــران را به خاط ــت. دیگ اس
ــان رخ می دهد  ــه در زندگیت ــدی ک ب
سرزنش نکنید. انگشت سرزنش خود 
ــوی خانواده، دوستان، کارفرما  را به س
و یا وضعیت بد اقتصادی جامعه نشانه 
نگیرید. خوبی و بدی موجود در زندگی 
به طور مستقیم به عملکرد فردی شما 
ــتگی دارد. زمانی که مسئولیت این  بس
ــد،  پذیرفتی را  ــوارد  م
ــد  می توانی ــگاه،  آن
ــار ایجاد تغییرات  انتظ
ــی  ــگرفی در زندگ ش
ــید.  باش ــته  داش خود 
باید تصمیم بگیریم که 
ــان و نه اوضاع  خودم
پیرامونمان  ــوال  اح و 
ــا  ــم. ب ــر دهی را، تغیی
ــن روش می توانیم  ای
ــر عمل  ــی مؤثرت  خیل

کنیم.
ارزش ه��ای اصلی ت��ان را مرور 
کنيد: در اعماق قلب هر فرد، اصولی 
ــدت به آنها معتقد  وجود دارد که به ش
است. از خود سؤال کنید ارزشمندترین 
ــود دارد  ــه در زندگیتان وج چیزی ک
چیست؟ احساس می کنید برای داشتن 
ــک زندگی موفق، باید چه اصولی را  ی
رعایت کنید؟ اینها ارزش هایی هستند 
ــبت به آنها آگاهی  که خودتان باید نس
داشته باشید. آنها را بیابید و به خودتان 

یادآوری نمایید.
دالی��ل مه��م زندگيت��ان را پيدا 
ــاده ای  ــر کار س ــاد تغیی کني��د: ایج
نیست چرا که شما باید بر یأس حاکم 
ــت  ــی خود، غلبه کنید. درس بر زندگ
ــاتل فضایی که برای غلبه  مثل یک ش
ــک  ــه زمین، نیاز به یک موش بر جاذب

پرقدرت دارد. 

ــوارد دروغ  ــودکان در برخی م ــتر ک بیش
می گویند، اما شاید وقتی این مسأله برای 
ــی افتد برای والدین  اولین مرتبه اتفاق م
ــری دروغگویی  یادگی ــد.  باش ــب  عجی
ــمتی از مراحل رشد کودک است. در  قس
این جا چگونگی ارائه اهمیت صداقت به 

کودکان را یاد می گیرید.
چرا کودکان دروغ می گویند؟ 

ــته به شرایط و انگیزه شان به  کودکان بس
ــی گویند. آنها  ــل گوناگونی دروغ م دالی

ممکن است به دالیل زیر دروغ بگویند:
ــه امید  ــی، ب ــردن موضوع ــی ک  مخف
ــه  تنبی و  آن  ــای  پیامده از  ــری   جلوگی

شدن.
ــزرگ کردن یک ماجرا و تحت تأثیر   ب

قراردادن دیگران.
ــی وقتی  ــران، حت ــب توجه دیگ  جل
ــه آنها گوش  ــی که ب ــی دانند که کس  م

می کند از حقیقت مطلع است.
انجام کاری برای گول زدن دیگران برای 
ــود می گویند،  ــه، به مادر بزرگ خ نمون
»مامان همیشه اجازه می دهد قبل از شام 

شکالت بخورم«.
از چ��ه زمانی ک��ودکان ش��روع به 

دروغگویی می کنند؟ 
ــال های اول زندگی  کودکان قادرند از س
ــه سالگی،  خود، به طور معمول حدود س
دروغ گفتن را یاد بگیرند. این زمانی است 
ــروع به عمل می کنند، آن گونه  که آنها ش
که افراد بالغ هم به اندیشه های درونی آنها 
ــتند و تا حدی که می توانند به  آگاه نیس
ــت بدهند تا از  ــران اطالعات نادرس دیگ
دردسری نجات یافته یا آن را مخفی کنند. 
ــنین 4 تا 6 سالگی بیشتر  کودکان بین س
ــاره  ــاید زبان اش دروغ می گویند.آنها ش
ــند یا هنرپیشه خوبی  ــته باش خوبی داش
هستند و بتوانند ماهرانه دروغ بگویند، اما 
ــتر به آنها فشار  اگر برای توضیحات بیش
بیاوریم به راحتی خودشان اقرار می کنند. 
ــان داده که کودکان 4 ساله  تحقیقات نش
ــاعت و کودکان 6 ساله هر 90  هر دو س
دقیقه می توانند یک دروغ بگویند. زمانی 
که کودکان به سن مدرسه می رسند، بیشتر 
اوقات دروغ می گویند و می توانند این کار 
ــما قانع  را طوری انجام دهند که برای ش

کننده تر باشد. 
وقت��ی کودک��ی دروغ می گوید چه 

باید کرد؟ 
خوش بین باشید و بر اهمیت صداقت در 
خانواده خود تأکید کنید. شما می توانید به 
کودک خود بگویید که چقدر به راستگویی 
احترام می گذارید و وقتی او به شما دروغ 

ــتش ندارید. برای نمونه،  می گوید، دوس
ــعی کنید بگویید: »وقتی حقیقت را به  س
من نمی گویی، ناراحت و ناامید می شوم.« 
می توانید کتاب ها و داستان هایی را امتحان 
کنید که درآن به اهمیت راستگویی اشاره 
شده است. به طور مثال، داستان »چوپان 
ــت که چطور  دروغگو« نمونه خوبی اس
دروغگویی می تواند به ضرر شما باشد. 
ــت به کودکان خود  به طور کلی، بهتر اس
ــد تا اینکه به  ــت را بیاموزی ارزش صداق
ــت او را تنبیه کنید.  خاطر عملی ناشایس
به راستگویی کودک خود آفرین بگویید، 
ــد تا به آن  حتی اگر گاهی زمان الزم باش

پی ببرید. 
ب��ه  تش��ویق  ب��رای  نکته های��ی 

راستگویی 
به محض این که کودکان از نظر عقلی به 
اندازه کافی بزرگ شدند، که تفاوت بین 
درست و نادرست را درک کردند، خوب 

است آنها را به راستگویی تشویق کنید.
ــما می گوید  ــان چیزی به ش اگر کودکت
ــت، شما هم به  که تخیلی و دروغین اس
سادگی با او همراه شوید. تظاهر و تصور 
ــما اهمیت زیادی  ــد کودک ش برای رش
ــت کودک  ــرای نمونه، ممکن اس دارد. ب
ــما بگوید که یک ابر قهرمان است.  به ش
شما می توانید با پرسیدن سؤاالتی درباره 
ــان دهید.  قدرت های ابر به او واکنش نش
سعی کنید کودکتان در موقعیت هایی که 

احساس می کند نیاز به دورغ گفتن دارد، 
ــرای نمونه، وقتی می بینید  قرار نگیرد. ب
ــیر را روی زمین  ــداری ش ــان مق کودکت
ــه او بگویید:  ــت، می توانید ب ــه اس ریخت
ــیر را ریخته ای؟« شاید او به دروغ  »تو ش
پاسخ منفی دهد، زیرا او فکر می کند در 
شرایطی است که ممکن است به دردسر 
بیفتد. پس از ایجاد این شرایط بپرهیزید. 
ــتید بگویید: »دیدم که با  ــما می توانس ش
ــیر برخورد کردی. بیا با هم آن  ظرف ش

را تمیز کنیم«. 
 همین طور که بچه ها بزرگ می شوند، 
ــا می تواند تبدیل به یک  دروغ گفتن آنه
ــن دروغگویی ها  ــر ای ــود. اگ عادت ش
ــی دهید تا با  ــاق می افتد، ترتیب ــاد اتف زی
خونسردی با او به گفتگو بنشینید. با او در 
 مورد احساس خود، هنگامی که او دروغ 
ــر ارتباط او و  ــد، تأثیراتی که ب ــی گوی م
ــما دارد و آنچه پس از سلب اعتماد از  ش
خانواده و دوستان پیش می آید، صحبت 

کنید.
ــود بگویید که  ــه به کودکان خ  همیش
ــما به  ــی حقیقت را بیان نمی کند ش وقت
طور کامل متوجه می شوید. کودک شما 
باید بداند که راستگویی و صداقت چقدر 

برای شما اهمیت دارد. 
ــه دروغگویی  ــور ک ــاید همان ط   ش
ــت، کودک شما هم  ــما مهم نیس برای ش
ــد. گیر افتادید! نه!؟ تحقیقات   دروغ بگوی

ــودکان،  ــالگی ک ــن 7س ــی گوید تا س م
ــای والدین آنها نتیجه مطلوب و  تالش ه
چشمگیر خود را نشان نمی دهد. کودکانی 
که والدینشان به دلیل دروغگویی، آنها را 
ــتگویی آنها  تنبیه می کنند و به خاطر راس
را تشویق می کنند، وقتی بزرگ می شوند 

کمتر دروغ می گویند.
چه زمانی نياز به دانس��تن حقيقت 

است 
بعضی اوقات کودکان به دلیل رازداری یا 
ــی دروغ می گویند. برای  پشتیبانی از کس
ــتفاده  ــوء اس ــه، کودکی که مورد س نمون
توسط فردی قرار گرفته است، اغلب برای 
در امان بودن آن شخص دروغ می گوید. 
بیشتر وقتها این کودک از اینکه شاید تنبیه 
ــود می ترسد که حقیقت را بگوید. اگر  ش
ــدی به کودک خود  درباره موضوعی ج

مظنونید که آیا دروغ می گوید:
 به او اطمینان کامل بدهید که در صورت 

بیان حقیقت، در امان خواهد بود.
 سعی خود را برای قانع کردن او برای 
ــاع را مرتب  ــما می توانید اوض اینکه ش

کنید، بنمایید.
دروغ های مصلحتی والدین 

گفتن دروغ مصلحتی به کودکان می تواند 
ــن دروغ ها  ــد. برخی از ای ــرر باش بی ض
می توانند به معصومیت، باال بردن خالقیت، 
رشد یا آموزش مهارت های اجتماعی مهم 
ــرای نمونه، ممکن  ــا کمک کند. ب به آنه
است به کودکتان بگویید که آغوش شما 
برای او نیروی سحرآمیزی دارد که وقتی 
ــیب دیده باشد او را مداوا می کند.  او آس
ــودک خود بازی های  برخی والدین با ک
ــته ها در باغ،  تخیلی مانند پیدا کردن فرش

می کنند. 
ــودن دروغ های  ــود بی ضرر ب ــا با وج ام
ــتفاده شوند.  مصلحتی، باید خیلی کم اس
ــک دروغ مصلحتی و یک  ــن ی تمایز بی
ــال برای  ــه به عنوان مث ــی، ک دروغ واقع
ممانعت از یک تنبیه طراحی شده، ممکن 
است برای کودکان واضح نباشد. کودکانی 
 که پیش از این دروغ های مصلحتی زیادی 
ــنیده اند، تمایل بیشتری به دروغگویی  ش
ــن دروغ های  ــد. اغلب، ما برای گفت دارن
ــه می شویم  مصلحتی به کودکان، وسوس
ــم. به طور مثال،  ــا رفتاری را کنترل کنی ت
ــاید بگویید: »من نتوانستم آن شکالتی  ش
که خواسته بودی برایت بخرم چون پولی 
همراهم نبود.« چنین استراتژی ای ممکن 
ــت فقط یک بار کارساز باشند. کنترل  اس
رفتارهای کودکان با صداقت و روشهای 

مؤثر، بسیار تأثیرگذارتر است.

جامعه

به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرقت یکی از با 
ــری می باشد که در جامعه های  سابقه ترین جرایم بش
ــت. با  ــده اس ــیوه های گوناگون دیده ش مختلف به ش
ــرقت، نوع اموال و اشیاء  ــیوه های س گذشت زمان، ش
ــتفاده برای ارتکاب  ــایل و ابزار مورد اس ــروقه، وس مس
ــارقان در سرقت های خود  ــرقت تغییر یافته و س به س
ــرقت  ــتفاده می کنند. س ــای موجود اس از تکنولوژی ه
ــک، از رایج ترین  ــودن اموال دیگران به قصد کم یا رب
ــوب می شود. روانشناسان بر این  انواع جرایم نیز محس
ــارق بیش از اینکه  عقیده اند که عمل دزدی در افراد س
ــد، ماهیت تأمین نیازهای  ــته باش جنبه دیگر آزاری داش
ــرای اینکه  ــارق ب ــارقان را دارد، به عبارتی، خود س س
ــرده و مایحتاج خود را برآورده  نیازهای خود را رفع ک
سازد دست به سرقت می زند، اما در حالت کلی، عمل 
ــرقت و انواع آن با عوامل و انگیزه های متعددی در  س
ارتباط می باشد. بی شک در زمینه پیشگیری از سرقت، 
ــد، محیط خانواده در  ــاد مؤثر خانواده می باش اولین نه
ــگیری از آشفتگی رفتاری، خود  بهداشت روانی و پیش
ــان جامعه  ــازی می کند.فرد در جری ــی را ب نقش مهم
ــازی و انتقال  ــدن در خانواده از طریق همانندس پذیر ش
ــنت های اجتماع  ــای خانواده و هنجارها و س ارزش ه
ــواده و جامعه را  ــه قوانین خان ــاد می گیرد که چگون ی
ــه و اجتماع  درونی کند. عالوه بر خانواده، محیط مدرس
ــد چرا که سلسله ای از هنجارهای  نیز بی تاثیر نمی باش
ــکل گرفته و درونی  رفتاری در این محیط ها در فرد ش

می شود. 
ــی ها و مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته  بررس
نشان می دهد که آموزشگاه ها با ارتقاء بخشیدن آگاهی 
ــه مهارت های  ــای گوناگون از جمل ــراد در زمینه ه اف
ــدن  ــزایی را در جامعه پذیر ش زندگی در افراد نقش بس
ــی از راهکارها و  ــه دارد. برخ ــون جامع ــار گوناگ اقش
ــنهادهای الزم برای خانواده ها به منظور پیشگیری  پیش

از سرقت به شرح ذیل می باشد : 
ــای مذهبی را در فرزندان خود تقویت کرده،   اعتقاده

فقر معنوی را در محیط خانواده کاهش دهید. 
ــیب ها و معضالت  ــبت به آس ــدان خود را نس  فرزن

پیرامون جوانان آگاه سازید. 
 دوستان فرزندان خود را شناخته و از رفت و آمدهای 

آن ها مطلع باشید. 
 به نیازهای عاطفی و حمایت های مورد نیاز فرزندان 

خود توجه کنید. 
ــنا  ــدان خود را با ارزش ها و قوانین جامعه آش  فرزن

سازید. 
ــته  ــی و متعادل با فرزند خود داش ــوردی منطق  برخ

باشید. 
 از تنبیه کردن و تهدید فرزندان خودداری کنید. 

عوامل زمينه ساز سرقت 
و راه های پيشگيری از آن 

پنجرهزیر پوست شهر

راهکارهای  اصولی برای متحول سازی 
زندگی تان !

ایجاد بيش از 38 هزار فرصت 
شغلی در اصفهان 

اقامت مسافران در چادر، در شأن 
اصفهان نيست 

زنگ هوای پاک درمدارس 
چهارمحال و بختياری نواخته شد 

ــش از 38 هزار فرصت  فرماندار اصفهان گفت: بی
ــهروندان این  ــرای ش ــاری ب ــال ج ــغلی در س ش
ــد. برپایه گزارش مظفر حاجیان، در  ــتان ایجاد ش شهرس
ــرمایه گذاری این  ــتغال و س ــه کارگروه اش نهمین جلس
ــاری تاکنون 640  ــال ج ــتان افزود: از ابتدای س شهرس
میلیارد ریال تسهیالت در قالب 450 طرح مصوب شده 
ــت. وی اظهار داشت: از این مقدار 580 میلیارد ریال  اس
به صورت سرمایه ثابت و 60 میلیارد ریال نیز به صورت 
سرمایه در گردش بوده است. حاجیان با تأکید بر توسعه 
ــتایی و خانگی افزود: احیای صنایع دستی  اشتغال روس
ــتغال  ــاد اش ــای ایج ــن راهکاره ــتایی از مؤثرتری روس
ــارت دیده ناشی از  ــتاییان به ویژه کشاورزان خس روس

خشکسالی های اخیر می باشد. 

ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
ــافران در چادر، در شان مردم این  گفت:اسکان مس
شهر نیست.  محسن رنجبر  در گفتگو با ایرنا افزود: باید 
برای اسکان مسافران در فاصله زمانی کم تا سال نو، این 
ــتاد تسهیالت  ــت: س ــکل را حل کرد. وی اظهارداش مش
ــافرانی که در چادر  ــفرهای استان باید به موضوع مس س
ــرای تغییر این  ــژه کرده و ب ــکان می یابند، توجه وی اس
ــتار راه اندازی  ــی کند. وی خواس ــت چاره اندیش وضعی
ــافران  ــتان اصفهان برای مس ــطح اس کمپینگ دائم در س
نوروزی شد و گفت: شهرداری اصفهان تالش می کند تا 
ــم کند و مهمان  ــافران فراه ــرایط را برای مس بهترین ش
ــان کرد: به همین  نوازی خوبی انجام دهد. وی خاطرنش
ــهرداری اصفهان جلسه های متعددی را  منظور تاکنون ش
ــهر از مسافران نوروزی برگزار کرده  برای آمادگی این ش

است. 

همزمان با آغاز هفته هوای پاک، زنگ هوای پاک 
ــد. به  در مدارس چهارمحال و بختیاری نواخته ش
ــانی  ــعه مدیریت و منابع انس گزارش ایرنا، معاون توس
ــه راهنمایی  ــتاندار چهارمحال و بختیاری در مدرس اس
ــاس صفرپور هوای پاک را ضرورت  دخترانه حاج  عب
ــن عنوان کرد.  در این  ــر در زمی انکار ناپذیر حیات بش
ــئوالن آموزش و پرورش و حفاظت محیط  آیین که مس
ــتند، حسن  ــت چهارمحال وبختیاری حضور داش زیس
ــت که بخواهیم با دست  طاهری  افزود : بی انصافی اس
ــده را به خطر بیندازیم.  ــل امروز و آین خود زندگی نس
ــوای پاک را ایجاد  ــری هدف از اعالم روز ملی ه طاه
ــار مختلف جامعه عنوان کرد و  حساسیت در میان اقش
ــی در ایجاد این  ــد عامل مهم ــت: این روز می توان گف

مشارکت و هماهنگی بین بخشی باشد.

دث
حوا

ــای خلوت  ــبانه در خیابان ه ــای باندی که ش اعض
ــرد از مردم سرقت  ــه زده و با تهدید سالح س پرس
ــط کارآگاهان اداره مبارزه با  به عنف می کردند توس
ــتان اصفهان  ــرقت های به عنف پلیس آگاهی اس س

شناسایی و دستگیر شدند. 
ــین زاده رئیس پلیس آگاهی  ــین حس سرهنگ حس
ــت: در  ــتان اصفهان با بیان این مطلب اظهار داش اس
ــکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر سرقت  پی ش
ــا، موضوع به  ــرد از آنه ــالح س به عنف با تهدید س
ــان اداره مبارزه با  ــتور کارآگاه صورت ویژه در دس

سرقت های به عنف این پلیس قرار گرفت. 
ــیعی  ــن خصوص تحقیقات وس ــزود: در ای وی اف
ــخص شد سه نفر سارق به عنف شبانه  انجام و مش
ــیکلت در خیابان های خلوت و کم تردد  با موتورس

ــهر پرسه زده و با تهدید سالح سرد وجوه  سطح ش
ــهروندان را به  ــی تلفن همراه و اموال ش نقد، گوش
ــئول عنوان داشت:  ــرقت می بردند. این مقام مس س
ــیوه های  ــتفاده از تکنیک ها و ش با تحقیقات و با اس
ــارقان  ــوابق س ــرانجام چهره و س ــی س علمی پلیس

شناسایی شد. 
ــتجو برای دستگیری متهمان  ــت: جس وی بیان داش
ادامه داشت تا اینکه نیروهای واحد گشت این پلیس 
ــارقان به نام »ایمان- س« 20 ساله، دارای  یکی از س
ــاکن اصفهان را شناسایی و  ــابقه کیفری اهل و س س

دستگیر کردند. 
ــانی پلیس رئیس پلیس  ــه نقل از پایگاه اطالع رس ب
ــی از  ــتان تصریح کرد: مأموران در بازرس آگاهی اس
ــی تلفن همراه  ــتگاه گوش ــزل وی تعداد 11 دس من

ــروقه کشف و ضبط  ــتگاه دوچرخه مس و یک دس
کردند. 

ــت: در ادامه مأموران دو نفر دیگر از  وی اظهار داش
همدستان وی به نام های »امید- الف« و »شاهین- د« 
ــایی  ــابقه کیفری بودند را شناس که هر دو دارای س
ــا نیز، اموال  ــی از منزل آنه ــتگیر و در بازرس و دس
مسروقه شامل گوشی تلفن همراه و مدارک مسروقه 

را کشف و ضبط کردند. 
ــان در  ــه متهم ــان اینک ــا بی ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
ــرقت به  ــه از 13 فقره س ــات صورت گرفت تحقیق
ــروقه کشف  ــتند، گفت: اموال مس عنف پرده برداش
ــان نیز طی  ــل و متهم ــگان تحوی ــده به مالباخت ش
ــه زندان  ــام قضایی روان ــوی مق ــرار صادره از س  ق

شدند.

فرمان مشروطيت و 
وقایع پس از آن )قسمت چهاردهم(

ــر با القاب  ــان فکر می کنند که اگ ــی از جوان برخ
ناپسند یا نام حیوانات با دوستان خود شوخی های 
کالمی کنند، به واسطه آن ارتباط اجتماعی شان با 

دوستان صمیمی تر می شود.
ــراد بزرگتر نیز بر  ــوخی ها گاهی از زبان اف این ش
ــا که پدری به فرزندش یا  زبان می ریزد چه آنج
ــا و القاب  ــت دیگرش از واژه ه ــتی به دوس دوس

فرومایه استفاده می کند. 
ــت  ــهرها ممکن اس ــور مثال در یکی از ش ــه ط ب
ــتان برای اینکه در برقراری ارتباط اجتماعی  دوس
ــان  ــند و به نظر خودش ــم راحت باش ــی با ه کم
ــار در بین آن  ــای زبان معی ــواری از تعارف ه دی
ــره( را مثل نقل و  ــر واژه )خ ــد بین همدیگ نباش

نبات بچرخاند. 
ــما  ــی دو نفر در خیابان از کنار ش ــاید به راحت ش
ــه  ــه بلک ــه مغرضان ــر را ن ــد و همدیگ می گذرن
ــات صدا بزنند و  ــا القاب و نام حیوان صمیمانه ب
ــوان همراه با  ــل ج ارتباط اجتماعی این افراد نس
ــت، نظیر کرکدن،  ــی از این دس ــرد واژه های کارب
ــوخلک، دیوانه، کودن، گراز، بی سواد، منگل،  ش
ــد که به راحتی بر زبان  یابو و نظیر این الفاظ باش

افراد جاری و بیان می کنند.
ــنیده یا  ــاید ش ــتانه به کنار ش حال این رفتار دوس
دیده باشید در ورزشگاهی تماشاگران متعصب یا 
تماشاگر نماها تا می توانند به بازیکنان حریف یا 
داور دشنام می دهند و اگر کار به جاهای باریک 
نیز بکشد این دشنام ها به داور و بازیکنان حریف 

به صورت رکیک بیان می شود. 
جاری شدن این متلک ها و دشنام ها بارها مورد 
اعتراض داوران یا بازیکنان قرار گرفته و برخی از 
ــان حتی در صفحه تلویزیون نیز  داوران و بازیکن
ــاگران به آنها دشنام های  اعالم می کنند که تماش

زننده ای داده اند. شاید هم در حال عبور از خیابان 
ــم مرافعه و دعوا می کنند و واژگان و  دو نفر با ه
القابی زشت و رکیک را نثار هم می کنند و پس از 
میانجیگری مردم از کنار هم می گذرند و انگار که 

دشنام ها را باد برده است.
ــن واژگان عالوه بر این که  ــا این حال کاربرد ای ب
نظم عمومی را برهم می زند به عنوان جرمی قابل 
ــالمی  ــت که حتی در قانون و فقه اس پیگیری اس
ــت. شوخی های بد  ــده اس برای آن حد تعیین ش
ــت  ــنام و متلک عبارت اس زبانی یا توهین و دش
ــطه  ــت را به واس ــان امور بد و زش ــه انس از اینک
ــوارد رکیک و  ــح و در بعضی م کلمه های صری
ــالمی حدیث و  ــریعت اس ــده بیان کند. در ش زنن
ــان را از  ــای فراوانی وجود دارد که انس روایت ه
کاربردن القاب زشت برحذر داشته و اعالم کرده 

که یکدیگر را به القاب زشت صدا نزنید. 
ــرت امیرالمومنین امام علی)ع( فرموده اند که  حض
سنت و منش انسان های پست، بدگویی و بدزبانی 

است و در همه ادیان توحیدی این که بد زبانی ها 
در هر حال محکوم و رد شده است.

در ارتباطات اجتماعی، ناسزا گفتن شامل هر نوع 
سخن زشتی و غیر عرف است که موجب رنجش 
ــخص مقابل شده و تحت تأثیر آن، منفعل شود  ش
ــود گاهی به  ــه آن باعث می ش ــبت ب و جهل نس
ــتانه بین برخی از افراد جامعه رایج  ــکل دوس  ش

شود. 
ــرح المعه شهید اول  ــیخ ثانی)ره( در ش شهید ش
ــگ  می فرماید، کاربرد کلمه هایی نظیر خوک، س
ــن، امر غیر  ــر موم ــت برای دیگ ــر و پس و حقی
ــوب می شود و هر کلمه  ــندیده و زشت محس پس
ــوی موجب آزار  ــه لحاظ معنای عرفی یا لغ که ب
ــده نیز آن را بداند  ــود و گوین و اذیت مخاطب ش
ــه هایی موجب تعزیر  ــر زبان راند چنین کلم  و ب

می شود. 
شهید در ادامه بیان می کند که مگر آنکه مخاطب 
ــن القاب و ــا چنی ــت ب ــتحق اهان ــزاوار و مس  س
کلمه هایی باشد. قانون مجازات اسالمی به عنوان 
ــی و حقوقی اگر به صراحت  ــی از منابع قانون یک
ــخص نکرده، اما  ــوع ماهوی نام کلمه ها را مش ن
ــه کمله خارج از عرف  ــکلی کاربرد هر گون به ش
ــز تعیین کرده  ــازات آن را نی ــع کرده و مج  را من

است. 
ــالمی آمده است:  در ماده 145قانون مجازات اس
ــنامی که باعث اذیت شنوده شود، موجب  هر دش
ــالق  محکومیت گوینده به تازیانه تا 74 ضربه ش
ــائل حقوقی و  ــود. یکی از کارشناسان مس می ش
ــی می گوید: در برخی موارد کاربرد  جامعه شناس
ــب  ــی در قال ــت حت ــی از واژگان ناشایس برخ
ــتانه و غیر مغرضانه از کتک زدن  رفتارهای دوس

بدتر است. 

باند سارقان به عنف خيابانی در اصفهان منهدم شد

متلک های دوستانه؛جرمی جاری بر زبان 

چوپانک های دروغگو
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آموزش کمکهای اولیه
 ویژه نیروهای آتش نشانی

زاینده رود
ــکی استان اصفهان و  مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزش
ــهرداری اصفهان با هدف  ــازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ش س
ــکی در زمینه  ــطح دانش و عملکرد کارکنان فوریتهای پزش ارتقا س
ــانی در زمینه فوریتهای پزشکی به  امداد- نجات و کارکنان آتش نش
ــکیل جلسه ای مشترک اقدام نمودند. به گزارش روابط عمومی  تش
ــتان اصفهان، دکتر  ــکی اس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزش
ــرزاد آرتنگ معاون فنی این مرکز ضمن اعالم این مطلب افزود:  مه
بحث پیرامون همکاری این دو مرکز جهت برگزاری دوره آموزش 
ــیج همگانی احیای قلبی- ریوی( برای کارکنان آتش  طرح بها )بس
ــان فوریتهای  ــات ویژه کارکن ــی امداد- نج ــانی و دوره آموزش نش
ــتاری دستور کار این جلسه  ــکی و دانشجویان کارشناسی پرس پزش

را به خود اختصاص داده بود. 
وی در ادامه تشکیل این جلسه را به پیشنهاد مرکز مدیریت حوادث 
ــوان و تصریح کرد معرفی  ــتان اصفهان عن ــکی اس و فوریتهای پزش
ــی مرکز فوریتهای پزشکی و آتش نشانی تشکیل  فعالیتهای آموزش
ــی از مباحث مطرح  کمیته اجرایی و برگزار کردن دوره های آموزش
ــوع و نظر به  ــا توجه به اهمیت موض ــت. ب ــه بوده اس در این جلس
ــنایی با  ــیاری از هموطنان به علت عدم آش ــاالنه جان بس ــه س اینک
ــاده کمک های اولیه و احیا در سوانح و حوادث از دست  اصول س
ــی که گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان  می رود و با توجه به نقش
ــیج همگانی آموزش  ــانها بازی می کنند، طرح آموزش بها )بس انس
ــده  ــی این مرکز در نظر گرفته ش ــوان اولویت آموزش ــا( به عن  احی

است.

دیدار مسئوالن آموزش و پرورش با 
فرمانده نیروی انتظامی اصفهان

زاینده رود
ــتان  ــط عمومی آموزش و پرورش اس ــزارش اداره رواب به گ
ــی همکاری های متقابل آموزش و پرورش  ــت بررس اصفهان، نشس
ــید مجید عاملیان مدیرکل، قاسم  ــد. س و نیروی انتظامی برگزار ش
ــیاحیان  ــت بدنی و حمیدرضا س ــی و تربی ــلمانی معاون پرورش س
ــردار  ــرورش با س ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــس اداره رواب و رئی
ــدار و گفتگو  ــتان اصفهان دی ــروی انتظامی اس ــده نی ــی فرمان  کرم

نمودند. 
ــطح همکاری نیروی انتظامی با  ــت راه های ارتقای س در این نشس
ــرورش و بهره گیری از توانمندی این نیرو در آموزش  آموزش و پ
ــگ توجه به قوانین در بین دانش آموزان، اجرای موفقیت آمیز  فرهن
ــا بهره گیری از آموزش های روحانیون اعزامی از قم  ریحانه النبی ب
ــنایی با معضالت  ــگاه های دایمی آش ــدارس،  برگزاری نمایش در م
ــناخت  ــای دانش آموزی، نحوه آموزش ش ــی در اردوگاه ه اجتماع
ــی مدارس مورد  ــالت اجتماعی برای مدیران و مربیان پرورش معض

بررسی قرار گرفت.

همزمان با دهه مبارک فجر
افتتاح و بهره برداری از 14 طرح 

عمرانی و خدماتی شهرداری كاشان 
زاینده رود

ــرداری 14 پروژه عمرانی،  ــان از افتتاح و بهره ب ــهردار کاش ش
ــهرداری در دهه مبارک فجر خبر  ــی، رفاهی، تفریحی این ش ورزش

داد.
ــاره به اینکه طرح های شهرداری  ــعید مدرس زاده با اش مهندس س
ــت  ــده  اس ــا عنوان همت نام گذاری ش ــال جاری ب ــان در س  کاش
ــید،  ــاث الدین جمش ــی خیابان غی ــوله ورزش ــداث س ــت: اح گف
ــهدای  ــوار ش ــدان و بل ــالم،  می ــینیه دارالس ــاختمان اداری حس  س
ــهرک 22 بهمن، محور پیاده  نوش آباد، پارک بانوان، پل زیرگذر ش
ــهید مفتح، پمپ CNG نوش آباد  ــان امیرکبیر، میدان ش روی خیاب
ــینما چهاربعدی پارک بزرگ شهر، افتتاح  باند کندرو بلوار دانش، س
ــتخر و  ــازی اس ــوم پارک الله و بهس ــهرداری منطقه یک، فاز س ش
ــونای مروارید از طرح های قابل بهره برداری در دهه مبارک فجر   س

می باشد.
ــانی با ظرفیت 500  ــید کاش ــوله غیاث الدین جمش به گفته وی، س
ــارک بانوان با امکاناتی  ــای 2 هزار مترمربع، میدان مفتح، پ و زیربن
ــازی، آالچیق، پیست دوچرخه سواری،  چون زمین والیبال، بدن س
ــای قابل افتتاح دهه فجر  ــطرنج از دیگر پروژه ه میز پنگ پنگ و ش

می باشد.
وی همچنین به احداث پل زیرگذر شهرک 22 بهمن به طول و ابعاد 
16×52 و ارتفاع 6 متر اشاره کرد و گفت: عبور و مرور بدون حادثه 
و ایمن اهالی شهرک 22 بهمن و تسهیل در ترافیک عبوری از جمله 

هدف های اجرای این طرح است.

همزمان با دهه فجر در چهارمحال و بختياری؛
دستاوردهای مخترعان دانشجو 

به نمایش گذاشته می شود 
ــاری گفت:  ــپاه چهارمحال و بختی ــجویی س ــیج دانش ــئول بس مس
همزمان با دهه فجر پنجمین جشنواره ممتازان، مخترعان و مبتکران 

دانشجویی در این استان برگزار می شود. 
ــجویی  ــه کمیته دانش ــزارش فارس، فریدون طاهری در جلس به گ
ــالمی ایران  ــت: انقالب اس ــتان اظهار داش ــتاد دهه فجر این اس س
ــری بود که در جهان  ــی فک بزرگ ترین و عمیق ترین انقالب ارزش
ــام خمینی )ره( به وقوع  ــه رهبری معمار کبیر انقالب حضرت ام  ب

پیوست. 
ــبب به هم ریختن  ــالمی در ایران س وی افزود: پیروزی انقالب اس
ــد. طاهری با اشاره به  تمام معادالت جهان دو قطبی در آن زمان ش
ــالمی گفت: بازگشت به ارزش های اصیل  دستاوردهای انقالب اس
اسالمی، بیداری مسلمانان، تقویت و رشد نهضت های آزادی بخش 
ــتعماری، عدم وابستگی به بیگانگان و اتحاد مسلمانان از  و ضد  اس

دستاوردهای انقالب اسالمی است. 
ــتاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری از  مسئول کمیته دانشجویی س
ــتان خبر  ــرای برنامه های مختلف همزمان با دهه فجر در این اس اج
ــگاه  داد و گفت: برگزاری همایش امام، انقالب و بصیرت در دانش
ــهرکرد، برگزاری پنجمین جشنواره ممتازان، مخترعان و مبتکران  ش
ــجویان و  ــابقه کتابخوانی در بین دانش ــجویی و برگزاری مس دانش
ــی در دانشگاه ها و مراکز آموزش  برنامه های متنوع فرهنگی، ورزش

عالی از مهم ترین این برنامه ها به شمار می رود. 
ــن واقعه قرن معاصر  ــالب مردم ایران به عنوان بزرگ تری وی از انق
ــته و  ــتکباری داش ــالب ماهیتی ضد  اس ــرد و گفت: این انق ــام ب ن
ــرد و بر همین  ــه جهانی ک ــتیزی را وارد عرص ــان استکبار س گفتم
ــه با آن  ــلطه طلب در پی مقابل ــورهای س ــمنان و کش ــاس دش  اس

برآمدند. 
.

برگزاری دومین جلسه کمیته 
دانشجویی ستاد دهه فجر 

چهارمحال وبختیاری 
زاینده رود

دومین جلسه کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی 
ــگاه علوم  ــا حضور اعضا در دانش ــال وبختیاری ب ــتان چهارمح اس

پزشکی برگزار شد.
به گزارش بسیج استان چهارمحال و بختیاری، در این جلسه مسئول 
ــم )ع( گفت: انقالب اسالمی  ــیج دانشجویی سپاه قمر بنی هاش بس
ــری بود که در  ــی فک ــران بزرگترین و عمیق ترین انقالب ارزش ای
ــرت امام خمینی )ره( به  ــان به رهبری معمار کبیر انقالب حض جه

وقوع پیوست.
ــالمی در ایران باعث  ــزود: پیروزی انقالب اس ــدون طاهری اف فری
ــی در آن زمان  ــان دو قطب ــادالت جه ــن تمامی مع ــم ریخت ــه ه  ب

گردید.

بیش از یکصد عنوان برنامه 
به مناسبت دهه فجر در بسیج 

چهارمحال و بختیاری 
زاینده رود

ــم )ع( از اجرای بیش از  ــپاه قمر بنی هاش ــردار فرمانده س س
ــیج ــطح رده های مقاومت بس ــه محوری در س ــوان برنام  100 عن

 استان چهارمحال وبختیاری خبر داد.
ــردار رضا  ــال وبختیاری، س ــتان چهارمح ــیج اس ــزارش بس ــه گ ب
ــالب  ــروزی انق ــر پی ــت: در دوران معاص ــلیمانی گف ــد س محم
ــرای جهانیان  ــرت انگیزی ب ــه مهم و حی ــران حادث ــالمی در ای  اس

بود.
ــی  ــو معادالت سیاس ــن حادثه بزرگ قرن از یک س ــزود: ای وی اف
ــتعماری جهان بر  ــت سلطه و تقسیم اس ــتکبار را در ادامه سیاس اس
ــتوار ترین رژیم های وابسته را  ــوی دیگر یکی از اس هم زد و از س

ریشه کن کرد.
سردار محمد سلیمانی یادآور شد با پیروزی انقالب اسالمی، ایران 
با اهمیتی که از نظر استراتژیکی و اقتصادی برای قدرت های بزرگ 

جهان داشت. 
ــود آورد و یک  ــم در دنیا به وج ــی، مردمی و عظی ــی سیاس تحول
ــده در جهان مطرح  ــدرت تعیین کنن ــه عنوان ق ــالم ب  بار دیگر اس

شد.
ــای مقاومت  ــزود: رده ه ــم )ع( اف ــر بنی هاش ــپاه قم ــده س فرمان
ــی و دومین بهار آزادی ایران اسالمی  ــتان در س ــپاه اس ــیج و س بس
ــرا خواهد  ــت این ایام اج ــت گرامیداش ــای متنوعی جه  برنامه ه

نمود.

اخبار شهركردروي ميز

ــتاندار اصفهان گفت: برخی افراد که  اس
بر پست های شهری اصفهان تکیه زده اند 
ــخصی بر سر  برای قدرت و منفعت ش
ــیاری از  ــد به طوری که بس کار آمده ان
ــتان جنبه  پروژه های عمرانی در این اس
ــه گزارش  ــت. ب ــی پیدا کرده اس سیاس
ــا ذاکراصفهانی با انتقاد  فارس، علیرض
از فضای فعلی در شهر اصفهان، اظهار 
ــیاری انجام داده ایم  ــت: تالش بس داش
ــی حاکم خارج  که از این فضای سیاس
ــتان با هیچ  ــویم؛ مدیریت اجرای اس ش
کسی مشکل سیاسی ندارد و تنها مردم 
ــت.  و نیازهای آنها در این بین مهم اس
ــاره به اینکه مسئوالن شهری  وی با اش
ــا و طرح ها را به عالم  ــاد از برنامه  ه انتق
ــت مربوط می کنند، تصریح کرد:  سیاس
ــادات، بهترین  ــی جلوه  دادن انتق سیاس
ــت این گونه  ــیوه برای حفظ موقعی ش
ــتاندار اصفهان با  ــت. اس افراد بوده اس
اشاره به تحقیر بعضی رسانه ها در شهر 
ــان کرد: تجربه نشان  اصفهان، خاطرنش
ــاب و ترس  ــاد فضای ارع ــا ایج داده ب
برای رسانه ها و خبرنگاران نمی توان بر 
ــند قدرت باقی ماند و این شیوه ها  مس
ــت و جواب نمی دهد.  منسوخ شده اس

ــکوهمند اسالمی  وی گفت: انقالب ش
ــانی که فضای بسته برای  نشان داد کس
ــود را به زور  ــردم ایجاد می کنند و خ م
ــد به دلیل عدم  ــه مردم تحمیل می کنن ب
پذیرش مردم به شدت زمین می خورند 

و در تندباد جامعه حذف می شوند.
ــادی در پروژه های  ــای اقتص  نگاه ه
ــد  ــردم را تهدی ــامت م ــهری س ش

می کند 
ــری از صحبت های  وی در بخش دیگ
ــرد: نگاه های اقتصادی  خود تصریح ک
ــهرداری بر مقوله های  در پروژه های ش
ــالمت سایه افکنده است.  فرهنگی و س
استاندار اصفهان با اشاره به لزوم اجرای 
ــردن خودروها در  ــرح زوج و فرد ک ط
ــا مخالفت هایی  ــت: باره ــان گف اصفه
ــهرداری برای اجرای این  ــوی ش از س
ــده بود که مدیریت استان بنا به  طرح ش
ــالمت  صالحدید و با در نظر گرفتن س
مردم خود وارد عمل شد و اجرای این 
طرح را بر عهده گرفت. وی خاطرنشان 
ــکاری را  ــم نهایت هم ــردم ه کرد: م
ــام دادند و  ــرای اجرای این طرح انج ب
گزارش های اداره محیط زیست حاکی 
ــدن  از کاهش آلودگی هوا با اجرایی ش

زوج و فرد کردن خودروها است.
ــه پروژه های  ــه ب ــگاه منفعت طلبان  ن
ــا در تضاد  ــهری با تعالیم دینی م ش

است 
وی افزود: نگاه منفعت طلبانه به مسائلی 
که مردم به آن نیاز دارند با تعالیم دینی ما 
و ارزش های بر آمده از انقالب اسالمی 
در تضاد است و در طرح ها و پروژه های 
ــهری باید مصلحت مردم و سالمت  ش
ــا دید ابزار و  ــود و نباید ب آنها لحاظ ش
ــتاندار  ــد به آن نگاه کرد. اس منبع درآم
ــفه وجودی  ــد کرد: فلس ــان تأکی اصفه

دولت و حاکمیت، فراهم کردن بسترهای 
مناسب برای مردم است که برخی گاهی 
منفعت های اقتصادی را بر مصالح مردم 
ترجیح می دهند و سبب ایجاد مشکالت 

و مسائلی برای مردم می شوند. 
ــه پروژه های  ــگاه ب ــد کرد: ن وی تأکی
ــهری باید نگاه انسانی باشد، چرا که  ش
مردم زیر فشار هستند و سالمت آنها به 
شدت تهدید می شود، بنابراین مسئوالن 
ــردم را در نظر  ــهری باید مطالبات م ش
ــند و از هرگونه نگاه مادی و  داشته باش

اقتصادی پرهیز کنند.

شهرستان
استاندار اصفهان:

پروژه هاي عمراني اصفهان جنبه سیاسي پیدا کرده است

ــتاندار اصفهان گفت: اصفهان  معاون برنامه ریزی اس
ــت که بیشترین درآمدهای مالیاتی  دومین استانی اس
ــور واریز می کند.علیرضا همدانیان  را به صندوق کش
ــاره به اینکه استان اصفهان 6  در گفتگو با فارس با اش
ــعت کشور را با حدود 5 میلیون جمعیت  درصد وس
ــت: اصفهان  ــت، بیان داش به خود اختصاص داده اس
دومین استانی است که بیشترین درآمدهای مالیاتی را 
به صندوق کشور واریز می کند. وی با بیان اینکه استان 
اصفهان تنها حدود 20 درصد سهم برداشت از خزانه 
را دارد، تأکید کرد: یک هزار و 80 میلیارد تومان سهم 

این میزان برداشت است. 

ــه  ادام ــان  اصفه ــتاندار  اس ــزی  برنامه ری ــاون   مع
ــتان اصفهان در زمینه  داد: ظرفیت های مطلوبی در اس
ــی با توجه به  ــرایط کنون ــد وجود دارد و در ش تولی
هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت گازوئیل مشکالتی 
را برای بخش تولیدی ایجاد کرده که نیازمند بررسی 
ــبی برای این مسأله  ــئوالن و ایجاد شرایط مناس مس

است. 
وی با اشاره به اینکه البته در شرایط کنونی هدفمندی 
ــتند که سه  یارانه ها نیز صنایعی در حال فعالیت هس
هزار و 300 نفر ایجاد اشتغال کرده است، تأکید کرد: 
همچنین روزانه برای 60 نفر ایجاد اشتغال می کند و 

دارای توانایی خوبی است. همدانیان گفت: صنایعی 
نیز مانند نساجی در بحران قرار دارند که باید فعالیتی 
برای ایجاد شرایط بهتر به وجود آورد. وی با بیان اینکه 
ساالنه حدود 150 هزار تن مصرف پنبه استان اصفهان 
است، تأکید کرد: برای نجات این صنعت از بحران باید 
اقدام کرد. معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان با اشاره 
به اینکه در قالب برنامه پنجم توسعه و همچنین سند 
چشم انداز 20 ساله تأکید ویژه ای بر خصوصی سازی 
شده است، افزود: در این شرایط خود دولت نیز اعتقاد 
دارد که اجرا کننده خوبی نیست و باید زمینه فعالیت 

بخش خصوصی افزایش یابد. 

ــان گفت: در  ــهردار اصفه ــاون فرهنگی اجتماعی ش مع
ــهر اصفهان  ــام دهه فجر خانه انقالب و والیت در ش ای
ــود. به گزارش  ــزل آیت اله خادمی افتتاح می ش و در من
ــورای  ــه علنی ش فارس، حبیب اله تحویل پور در جلس
ــازمان فرهنگی  ــهر اصفهان با بیان اینکه س ــالمی ش اس
ــهرداری اصفهان تاکنون برنامه های مختلفی  تفریحی ش
ــت یوم اله 22 بهمن در اصفهان اجرا  را درباره گرامیداش
ــت؛ اظهار داشت: سال گذشته به مناسبت دهه  کرده اس
ــی در اصفهان 30 برنامه را در این  فجر هر مرکز فرهنگ

ــاس گزارش ها، اصفهان  ــرا درآورد و بر اس ــه اج باره ب
ــرای برنامه های ویژه دهه فجر  ــه اول را در زمینه اج رتب
ــت. وی افزود: سازمان  ــت آورده اس ــور به دس در کش
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در سال جاری برای 
فضاسازی شهری و اطالع رسانی عمومی درباره پیروزی 
 انقالب اسالمی فعالیت های درخور توجهی را انجام داده
است.معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه امسال ایام دهه فجر با سپری شدن اربعین 
حسینی متقارن شده، بنابراین فضای شادی بر گرامیداشت 

دهه فجر در شهر حاکم است. وی تصریح کرد: پرچم های 
ــف در حوزه خدمات  ــنایی های مختل رنگارنگ و روش
ــطح شهر نصب می شود.  ــهری در این 10 روز در س ش
تحویل پور ادامه داد: تبلیغات شهری و پیام هایی در زمینه 
ــود. وی با  ــهر ایجاد می ش دهه فجر در نقاط مختلف ش
ــاره به اینکه از روز 12 بهمن تا 22 بهمن برنامه های  اش
شادی در نقاط مختلف شهر برگزار می شود، خاطرنشان 
کرد: برنامه های گسترده ای در حوزه کودکان در چند نقطه 

شهر و در فرهنگسراها به اجرا در می آید. 

ــهرضا در مجلس با  ــده مردم ش نماین
ــاره به اینکه در سال های اخیر در  اش
ــعه فوالد مبارکه  مورد طرح های توس
ــت  ــده اس ــن اقدامی نش و ذوب آه
ــتان اصفهان ظرفیت ساالنه  گفت: اس
ــوالد را دارد. عوض  20 میلیون تن ف
حیدرپور در گفتگو با فارس تأکید کرد: 
در حال حاضر استان اصفهان ظرفیت 
ساالنه 20 میلیون تن فوالد را دارد. وی 
با اشاره به اینکه در سال های مختلف 
درگیر طرح های توسعه فوالد مبارکه و 
ذوب آهن بوده ایم، تأکید کرد: نیازمند 
ــت فوالد  ــدی روی صنع مطالعه ج
ــتیم. نماینده مردم  استان اصفهان هس
ــورای اسالمی  شهرضا در مجلس ش
با اشاره به اینکه صنعتگران اصفهانی 

دارای توانایی بسیاری در زمینه تولید 
ــور هستند، بیان داشت:  در سطح کش
ــرمایه  30 تا 40 هزار میلیارد تومان س
در دست این تولیدکنندگان است. وی 
ــرایط الزم را برای  ــه داد: باید ش ادام
بهترین نتیجه و موقعیت برای این افراد 
ــود بهتر با وجود سرمایه  به منظور س
ــود دارد، ایجاد کرد.  ــیاری که وج بس
حیدرپور تصریح کرد: استفاده از فکر 
و تجربیات این افراد برای رسیدن به 
شرایط مطلوب اقتصادی و پیشرفت 
مؤثر است. وی با بیان اینکه در شرایط 
ــا هزینه  های تولید  هدفمندی یارانه ه
ــت، گفت:  کنندگان افزایش یافته اس
18 تا 25 درصد در برخی از تولیدات 

افزایش در هزینه داشته ایم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
ــت روزهای دهه  ــت: گرامیداش گف
ــتان  ــر در منطقه های 14گانه اس فج
ــرارت مضاعف  ــور و ح باید با ش
ــزارش فارس،  ــود. به گ ــزار ش برگ
کریم نصراصفهانی در جلسه علنی 
ــهر اصفهان با  ــالمی ش شورای اس
اشاره به پیروزی شکوهمند انقالب 
ــالمی در 22 بهمن 1357، اظهار  اس
داشت: برپایی جشن های دهه فجر 
ــای  ــالب و آرمان ه ــی انق در معرف
ــده  ــی و آین ــل های فعل ــه نس آن ب
ــت. وی افزود:  بسیار تاثیرگذار اس
ــهرداری پس از پیروزی  شورا و ش
ــاط خوبی برای معرفی  انقالب ارتب
ــته اند.  روز 22 بهمن به جوانان داش

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: شورای شهر برای معرفی هر 
ــالب برنامه بلند مدتی  چه بهتر انق
ــردم در این  ــارکت م دارد و از مش
ــتقبال می کند. وی تأکید  ــتا اس راس
ــای دهه  ــت روزه ــرد: گرامیداش ک
ــای 14گانه باید با  فجر در منطقه ه
ــف برگزار  ــور و حرارت مضاع ش
ــان  ــی خاطرنش ــود. نصراصفهان ش
ــهر باید با تشکیل  ــورای ش کرد: ش
گروه های موزیک سرود ملی را در 
ــکل ممکن در این ایام  زیباترین ش
ــا اهتزاز پرچم  ــه اجرا درآورد و ب ب
ــالمی  افتخار نظام جمهوری اس پر 
ــور  ــاط را در کش ــور و نش ایران ش

ایجاد کند. 

ساالنه؛ 
اصفهان ظرفيت توليد20 ميليون تن 

فوالد را دارد

عضو شوراي شهر اصفهان:
 جشن هاي دهه  فجر با شور مضاعف 

در اصفهان برگزار شود

آغاز عمليات لوله گذاري آب و فاضالب 
در بافت قدیم و مسکن مهر نائین 

دیدار مدیرکل آموزش و پرورش با 
خانواده شهید موسوي مدني

توزیع جو یارانه دار
 در بین دامداران اصفهان

احداث 2600 متر مربع جایگاه دام 
درشهرستان کوهرنگ

زاینده رود
آبفای نائین عملیات لوله گذاری آب و فاضالب مسکن مهر شهرک 
ــه و بافت قدیم نائین را با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 324 میلیون  قائمی
ــکن مهر شهرک قائمیه شامل سه  ریال آغاز کرد.عملیات لوله گذاری مس
کیلومتر لوله پلی اتیلن به قطرهای 250 و 300 میلیمتر در بخش فاضالب، 
2800 متر لوله آزبست به قطرهای 100 تا 250 میلیمتر در بخش آبرسانی 
ــت به قطر 300 میلیمتر، برای  ــبکه داخلی و نیز 9 کیلومتر لوله آزبس به ش

انتقال آب تا مسکن مهر است.

زاینده رود
به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان، مدیرکل 
ــئول هسته گزینش با خانواده شهید  ــتان اصفهان و مس آموزش و پرورش اس
موسوی مدنی دیدار و گفتگو نمودند. در این جلسه یاد شهید گرانقدر انقالب 
اسالمی شهید سید جعفر موسوی مدنی گرامی داشته شد و خاطرات این شهید 
بزرگوار توسط خانواده ایشان بیان گردید.شایان ذکر است طبق یک برنامه منظم 
ــال تحصیلی مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش استان اصفهان  در طول س
ــکالت آنان را مورد  ــهیدان فرهنگی دیدار و گفتگو نموده و مش با خانواده ش

بررسی قرار می دهند.

زاینده رود
به گزارش اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس 
برزو هیبتیان معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان: توزیع 
ــتان از تاریخ 20 دی ماه آغاز و تا پایان دی  جو یارانه دار در بین دامداران اس

ماه ادامه دارد. 
ــت داشتن پروانه های  وی گفت: دامداران و بهره برداران می توانند با در دس
ــاورزی  ــر و اوراق مایه کوبی به مدیریت های جهاد کش ــرداری معتب بهره ب
شهرستان ها و اداره کل امور عشایر استان مراجعه و نسبت  به دریافت حواله 

جو مورد نیاز خود اقدام کنند.

زاینده رود
ــتان،  ــاورزی اس ــازمان جهاد کش ــه گزارش اداره روابط عمومی س ب
ــتان کوهرنگ  ــاورزی شهرس ــاد کش ــرادی مدیر جه ــدس مرتضی م مهن
ــع جایگاه  ــی 2600 متر مرب ــدات دام ــش تولی ــتای افزای ــت: در راس گف
ــر از  ــت و 25 نف ــده اس ــداث ش ــگ اح ــتان کوهرن ــطح شهرس دام در س
ــدند  ــاورزی معرفی ش ــت احداث جایگاه دام به بانک کش ــان جه متقاضی
ــور قرار  ــار افراد مذک ــهیالت در اختی ــون ریال تس ــغ 1879 میلی ــه مبل  ک

گرفته است.

خمینی شهر 
زاینده رود

واحد پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان خمینی شهر اقدام به برگزاری 
دوره آموزشی با عنوان »مهارتهای زندگی« ویژه ساکنین  روستای اصغر آباد 
نمود. همچنین مرکز اورژانس اجتماعی به مناسبت بزرگداشت هفته خانواده 

اقدام به برگزاری کالس آموزش با عنوان »تحکیم خانواده« نمود.

اردستان
زاینده رود

اداره بهزیستی شهرستان اردستان با همکاری شبکه بهداشت ودرمان 
ــا عنوان»بهبود تغذیه کودکان  ــتان اقدام به برگزاری کمیته ای ب این شهرس
ــتان اردستان نمود. شایان ذکر است در این جلسه  مهدهای کودک« شهرس
مطالبی پیرامون الزامی بودن کارت بهداشت پرسنل، استفاده از لباس مناسب 
کار و دستکش، توجه به تاریخ تولید و انقضا مواد غذایی، استفاده از نمک ید 

دار و روغن مایع عنوان شد. 

فاورجان
زاینده رود

اولین جلسه گروه همیاران سالمت روان، با موضوع عوامل پایدار در 
ازدواج و مهارت گفتگو برگزار شد. همچنین این گروه دومین جلسه خود 
را با عنوان »آموزش زندگی خانواده« با هدف آشنایی با تکنیکهای  گوینده 

و  شنونده برگزار نمود.

2784 کودک گلپایگانی مورد سنجش 
بینایی قرار گرفتند 

ــتی شهرستان گلپایگان گفت: طی سه ماهه سوم امسال ،  رئیس اداره بهزیس
ــال گلپایگانی مورد سنجش بینایی  ــش س 2 هزار و 784 کودک چهار تا ش

قرار گرفتند. 
ــزار و 784 نفر  ــت: 2 ه ــا مظاهری در گفتگو با فارس اظهار داش علیرض
ــودک و آمادگی های آموزش و پرورش  ــاالن و کودکان مهدهای ک از نونه
شهرستان گلپایگان طی سه ماهه سوم سال جاری، با استفاده از دستگاه و 
ــط پایگاه های دائم و غیردائم سنجش بینایی مورد  معاینه های ابتدایی توس

معاینه چشم قرار گرفتند. 
ــنجش بینایی در دو مرحله در شهرستان گلپایگان اجرا  وی افزود: طرح س
شد که در مرحله اول در شهر گلشهر 133 نفر از نونهاالن این شهر معاینه 

شدند. 
ــکوک  ــی مش ــالم و مابق ــر س ــداد 122 نف ــن تع ــه داد: از ای وی ادام
ــتان ارجاع داده  ــنجی این شهرس ــه بینایی س ــدند که ب ــخیص داده ش  تش

شدند. 
ــاره کرد  ــنجش بینایی در گلپایگان اش ــه دوم طرح س ــری به مرحل مظاه
ــدت دو هفته در  ــنجی که به م ــه دوم بینایی س ــت: در مرحل ــان داش  و بی
ــدت، دو روز در  ــن م ــت و طی ای ــورت گرف ــاری ص ــال ج ــاه س  آذرم
ــعیدآباد، یک  ــوان، یک روز در س ــتای نی ــهر گوگد، یک روز در روس  ش
ــتان گلپایگان از  ــتی شهرس ــک هفته در اداره بهزیس ــهر و ی  روز در گلش
ــه عمل  ــی بـ ـــنجش بینـای ــــاله س ــــش س ــا ش ــک ت ــان ی  کــودکــ

آمد.

اخبار کوتاه از شهرستانها

معاون استاندار اصفهان:
اصفهان دومين استان در واریز درآمدهاي مالياتي به خزانه است

در منزل آیت اهلل خادمي؛
افتتاح خانه انقالب و والیت در شهر اصفهان 
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 احضار
ــکایتي علیه  ــم زاده فرزند عزیزاله ش ــمعلي هاش ــاي قاس ــون آق 8/302 چ
ــریفي مبني بر ایراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده که  ــهرام ش آقاي ش
ــیدگي براي روز  ــه 890967 این دادگاه ثبت،  وقت رس پرونده آن به کالس
1389/12/24 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت 
ــار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم  در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش
ــیدگي در وقت مقرر حاضر شود و  مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11103         مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

9/288 چون خانم مینا قاسمي نژاد فرزند بهروز شکایتي علیه آقاي مجتبي 
ــرک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به  ــودي فرزند اهلل داد مبني بر ت محم
ــه 890544 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز دوشنبه ساعت  کالس
ــه متهم مجهول  ــده نظر به اینک ــاعت 10/30 صبح تعیین ش 89/12/23 س
ــد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک  المکان میباش
ــر می شود و  ــار محلی طبع و نش نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش
ــیدگی در وقت مقرر حاضر  از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس
ــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم  ش

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12515         مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
9/289 چون خانم شیرین لطفي فرزند طالب شکایتي علیه آقاي عزت زلفي 
ــد علیرحم مبني بر تهدید و مزاحمت بانوان مطرح نموده که پرونده آن  فرزن
ــیدگي براي روز 89/12/24  ــه 890940 این دادگاه ثبت، وقت رس به کالس
ــاعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد  س
ــب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی  لذا حس
ــر می شود و از متهم مذکور  ــار محلی طبع و نش از روزنامه های کثیراالنتش
ــود و در  ــیدگی در وقت مقرر حاضر ش ــل می آید جهت رس ــوت بعم دع
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 12514         مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
ــینعلي براتي فرزند هدایت اله شکایتي علیه آقاي  10/144 چون آقاي حس
ــرداري مطرح نموده که  ــین مبني بر کالهب داود احمدي فرزند محمد حس
ــیدگي  ــه 890454 ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رس ــه کالس ــده آن ب پرون
براي روز 1389/12/21 ساعت 11/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
ــي کیفري  ــب ماده 180 قانون آیین دادرس ــد لذا حس مجهول المکان میباش
ــر  ــار محلي طبع و نش مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش
ــیدگي در وقت  ــود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس مي ش
ــده تلقي و  ــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش مقرر حاضر ش

دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13216               دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
ــکایتي علیه آقاي  ــد الیاس ش ــالن صالحي فرزن ــون آقاي ارس  10/172 چ
ــماره 990053  ــن نوروزي مبني بر خیانت در امانت یک فقره چک ش بهم
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 891129 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي 
ــده نظر به اینکه متهم  ــاعت 10/30 صبح تعیین ش  براي روز 89/12/24 س

مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب 
ــار محلي طبع و نشر مي شود   یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش
و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر 
ــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم  ش

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13280         مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
10/263 شماره: 12783 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین در بخش 
آقاحبیب شماره پالک 2342 فرعي از 193 اصلي واقع در طرق جزء بخش 
ــي در جریان ثبت  ــام قدم عبدالهي طرق ــتان نطنز بن ــوزه ثبتي شهرس 11 ح
ــتي تجدید گردد  ــور مالک در آگهي قبلي بایس ــد و بعلت عدم حض میباش
اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحدید 
ــاعت 10 صبح روز 89/11/27 در محل شروع و  حدود پالک مرقوم در س
ــب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و  ــه عمل خواهد آمد، لذا بموج ب
ــاعت و روز مقرر در این آگهي  ــالک اخطار مي گردد که در س ــان ام صاحب
ــانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک  در محل حضور بهمرس
ــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30  مطابق م

روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/10/25

م الف/ 613                         شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

احضار
ــکایتي علیه آقاي  ــون خانم فاطمه اخوان طباخ فرزند مهدي ش 10/274 چ
ــه فقره  ــبت به س ــد رنجبر فرزند مهدي مبني بر خیانت در امانت نس مجی
ــي اصفهان  ــماره هاي 435234-435235-435233 بانک مل ــه ش ــک ب چ
ــن دادگاه  ــه 891208 ک 121 ای ــه کالس ــه پرونده  آن ب ــوده ک ــرح نم مط
ــح تعیین  ــاعت 8 صب ــراي روز 1389/12/23 س ــیدگي ب ــت، وقت رس ثب
ــب ماده 180  ــد لذا حس ــم مجهول المکان میباش ــه اینکه مته ــده نظر ب ش
ــی از روزنامه های  ــری مراتب یک نوبت در یک ــی کیف قانون آئین دادرس
ــود و از متهم مذکور دعوت بعمل  ــر می ش ــار محلی طبع و نش کثیراالنتش
ــود و در صورت عدم  ــت مقرر حاضر ش ــیدگی در وق ــی آید جهت رس م
ــم مقتضی اتخاذ خواهد  ــده تلقی و دادگاه تصمی  حضور احضاریه ابالغ ش

نمود.
م الف/ 13908               دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

ــعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي شکایتي علیه آقاي  10/337 چون گزارش ش
ــي مبني بر عدم ثبت واقعه ازدواج مطرح نموده که پرونده  داریوش مدرس
ــه 891170 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز سه شنبه  آن به کالس
ــاعت 10 صبح تعیین شده،  نظر به اینکه متهم مجهول المکان  89/12/24 س
ــب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت  میباشد لذا حس
ــر مي شود و از متهم  ــار محلي طبع و نش در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش
ــود و  ــیدگي در وقت مقرر حاضر ش مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14128               دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
مزایده

ــماره 568-84/3/17 صادره در پرونده کالسه  10/358 به موجب دادنامه ش
ــي حقوقي اصفهان موضوع پرونده  ــعبه دوازدهم دادگاه عموم 1042/83 ش
ــیان با  ــه 880116 این اجرا محکوم علیه آقاي اکبر اله بخش ــي کالس اجرای
احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا مرداد ماه 1389 محکوم است به پرداخت 

ــغ 1/556/000 ریال  ــته و مبل ــغ 180/374/593 ریال بابت اصل خواس مبل
ــال بابت حق الوکاله وکیل در  ــي و مبلغ 3/870/000 ری بابت هزینه دادرس
ــه میلیون و هفتصد  حق محکوم لها خانم زهره وجدي و پرداخت مبلغ س
ــت حق االجراي دولتي در حق صندوق دولت که با  ــاه هزار ریال باب و پنج
ــده و در مهلت مقرر قانوني  توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش
ــام آقاي مهدي  ــخص ثالثي بن ــه اجراي حکم اقدامي ننموده و ش ــبت ب نس
ــاران  ــدانگ پالک ثبتي 135/51 واقع در قریه فس ــي فرزند اکبر شش رضائ
ــت و هشتاد و دو متر و نود  ــاحت دویس بخش 20 ثبت اصفهان داراي مس
ــي را جهت وصول حق االجرا  ــع عرصه و 118 مترمربع اعیان ــیمتر مرب دس
مطالبات محکوم لها به این اجرا معرفي نموده که از سوي این اجرا توقیف 
ــرح زیر توصیف و ارزیابي  ــان رسمي دادگستري به ش ــط کارشناس و توس
ــورخ 1389/11/19 در محل  ــاعت 9 الي 10 م ــده و مقرر گردیده از س ش
ــي اصفهان )اتاق 319  ــعبه 12 دادگاه عمومي حقوق ــر اجراي احکام ش دفت
ــتري اصفهان در خیابان شهید نیکبخت( از طریق مزایده  طبقه سوم دادگس
ــت و  ــي به مبلغ دویس ــد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناس به فروش برس
ــود و به هر شخص حقیقي و یا حقوقي  ــصت میلیون ریال شروع مي ش ش
ــد. ده درصد وجه  ــنهاد نماید فروخته خواهد ش که باالترین قیمت را پیش
ــده في المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکي تضمیني از خریدار  مزای
اخذ و مابقي ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل 
ــه، مورد مزایده به  ــوي دادگاه مربوط ــتور تملیک از س قانوني و صدور دس
ــد و در صورتي که خریدار در مهلت یک ماه  نام خریدار منتقل خواهد ش
مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وي پس از کسر هزینه هاي 
ــده تجدید مي گردد و در صورت ایصال  ــده به نفع دولت ضبط و مزای مزای
اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع )ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به 
نحوه انجام مزایده( تا رسیدگي به اعتراض از سوي دادگاه، مورد مزایده به 
ــد ضمنًا متقاضیان به شرکت در مزایده مي توانند  خریدار تحویل خواهد ش
ــج روز قبل از مزایده با هماهنگي این اجرا از مال مورد مزایده  در مدت پن
بازدید نماید. علي ایحال مال مورد مزایده طبق نظر کارشناس به این شرح 
ــاز در  ــکوني نوس ــت: ملک موضوع مزایده بصورت یک باب منزل مس اس
حد یک طبقه در آدرس روستاي فساران، خیابان امام خمیني، کوچه شهید 
ــماره سریال 098034 الف/  ــده که داراي سند چاپي به ش صدوقي واقع ش
ــاختماني دیوارهاي آجري با پوشش سقف تیرچه و  82 بوده و با مصالح س
ــطوح داخلي تا ارتفاع یک متر سرامیک و پس از آن اندود گچ و  بلوک، س
ــده و پوشش کف موزاییک، دربهاي  ــفیدکاري و رنگ آمیزي ش خاک و س
خارجي آلومینیومي و شیشه شده است دربهاي داخلي چوبي، سرویس هاي 
ــده و حیاط آن با دیوارهاي  ــپزخانه و کف و بدنه کاشي ش ــتي و آش بهداش
ــوده که داراي  ــاختمان فلزي ب ــا و درب ورودي س ــاري فاقد نم آجر فش
ــب گزارش مأمورین انتظامي  ــد و حس ــعابات برق و آب و گاز مي باش انش
ــام رحیم رضائي فرزند اکبر  ــخصي به ن  ملک در حال حاضر در تصرف ش

مي باشد.
م الف/ 14304     دادخواه- مدیر اجراي احکام شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
اباغ رأي

ــه پرونده: 89-1122، شماره دادنامه: 1389/10/13-1335،  10/372 کالس
ــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  ــیدگي کننده: شعبه 22 ش مرجع رس
ــه زیرین بانک انصار،  ــاني: اصفهان، خ پروین دوم، طبق ــي نش جواد الماس
خوانده: منصور رئیسي، نشاني: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: 
ــورتي اعضاي محترم شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش
ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نماید.
رأي شورا

ــي بطرفیت منصور رئیسي بخواسته  ــت جواد الماس در خصوص دادخواس
مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 872096-82/5/27 عهده بانک صادرات 

به انضمام خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمي 
ــا ابالغ قانوني وقت  ــتندات دعوي و اینکه خوانده ب ــه اصول مس و مالحظ
ــده و در قبال دعوي و مستندات  ــه شورا حاضر نش و انتظار کافي در جلس
ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي بعمل نیاورده و مستندات ابرازي نیز حکایت 
ــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت مي کند علي هذا ضمن ثابت  از اش
ــتن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسي مدني و  دانس
مواد 249، 307، 309، 310، 315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
ــته و پرداخت هزینه  ــي میلیون ریال بعنوان اصل خواس به پرداخت مبلغ س
نشر آگهي و چهل هزار ریال بعنوان خسارات دادرسي به پرداخت خسارات 
تأخیر و تأدیه از تاریخ 82/5/27 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره 
ــورا و  ــالغ قابل واخواهي در همین ش ــرف 20 روز پس از اب ــي و ظ غیاب
ــي در دادگاه هاي عمومي  ــس از آن قابل تجدیدنظرخواه ــرف 20 روز پ  ظ

خواهد بود. 
م الف/ 14373               شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اباغ وقت رسیدگي
ــین سبزیان مبني بر  ــیرزاد شکایتي علیه آقاي حس 10/374 خانم مژگان ش
ــعبه  ــه 1425-89 ک 107 این ش خیانت در امانت مطرح نموده که به کالس
ثبت و بوقت رسیدگي روز شنبه 89/12/14 ساعت 9 تعیین گردیده است. 
ــتناد ماده 115 قانون آئین  با التفات به مجهول المکان بودن نامبرده و به اس
ــار آگهي  ــک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش ــي کیفري مراتب ی دادرس
ــعبه واقع در خیابان شهید  مي گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در این ش
نیکبخت اصفهان حضور به هم رساند. بدیهي است در صورت عدم حضور 

دادگاه تصمیم مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف/ 14391         مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
اباغ رأي

ــه: 1629- ــماره دادنام ــده: 1275/89 ش 33، ش ــه پرون 10/377 کالس
ــوراي حل اختالف  ــوم ش ــي و س ــعبه س ــیدگي: ش 89/10/19، مرجع رس
ــاني: نطنز،  ــه زاده فرزند هاجي، نش ــي نصرال ــان: علي نق ــان، خواه اصفه
ــي  ــي جعفرک ــي رجب ــده: قنبرعل ــات، خوان ــتاي کم ــه، روس ــاده ابیان ج
ــورتي اعضا  ــه محتویات پرونده و نظریه مش ــکان، با عنایت ب مجهول الم
ــدور رأي  ــي مبادرت بص ــرح آت ــیدگي را اعالم و به ش ــم رس ــورا خت  ش

مي نماید:
رأي قاضي شورا

دعوي علي نقي نصراله زاده فرزند هاجي بطرفیت قنبرعلي رجبي جعفرکي 
ــماره 045342  ــال وجه چک ش ــت میلیون ری ــته مطالبه مبلغ بیس بخواس
ــعبه سه راه ملک شهر به انضمام مطلق  ــپه ش مورخ 83/11/8 عهده بانک س
ــد خواهان و  ــتندات در ی ــا توجه به بقاي اصول مس ــارات قانوني- ب خس
گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ــته دارد و اینکه  ــان در مطالبه وجه خواس ــتحقاق خواه ــه خوانده و اس ذم
ــر نگردیده و  ــیدگي حاض ــه رس ــده با توجه به ابالغ قانوني در جلس خوان
ــعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد  الیحه دفاعیه اي به این ش
ــي  مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس
ــت میلیون ریال  ــده به پرداخت مبلغ بیس ــي حکم بر محکومیت خوان مدن
ــي و همچنین  ــي و چهار ریال بابت هزینه دادرس ــته و س بابت اصل خواس
ــا تاریخ وصول که  ــید 83/11/8 ت ــارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس خس
ــوي بانک مرکزي برعهده اجراي  ــاس نرخ اعالمي از س ــبه آن براس محاس
ــد. رأي صادره  ــادر و اعالم مي نمای ــق خواهان ص ــد در ح احکام مي باش
ــعبه ــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش ــي و ظرف مهل  غیاب

 مي باشد.
شعبه 33 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اقتصاد

ــزار زینت و  ــه عنوان اب ــال از دیرباز ب ط
ــرمایه ای بود و با  ــخص و کاالیی س تش
ــال از کشف طال این  ــت هزاران س گذش
ــگاه خود را  ــان همچنان جای فلز درخش
ــظ کرده   ــردم و دولت ها حف ــن م  در بی

است.
ــه دلیل رنگ زیبا،  به گزارش ایرنا، طال ب
ــکل  ــیون و ش مقاومت در برابر اکسیداس
ــوب از روزگاران دور همواره  پذیری خ
مورد توجه بشر بود و با ضرب سکه های 
ــای مختلف این فلز به  طالیی در دوره ه
ــادالت اقتصادی تبدیل  ابزاری مهم در مب

شد. 
ــال پیش از میالد  برای اولین بار 4000 س
ــیح در کتاب مقدس هندی ها به طال  مس
ــف قدیمی ترین معدن  اشاره شده و کش
ــت که  ــال اس طال نیز مربوط به همان س
توسط سومریان در بین النهرین استحصال 
ــاس کتاب های تاریخ بین  می شد. بر اس
ــا 2685 قبل از میالد  ــال های 2654 ت س
ــیح در برخی شهرهای مصر، زرگری  مس
ــر از فراعنه،  ــود و غی ــوم ب ــغلی مرس ش
ــان، مقامات بلند پایه و خانواده های  کاهن
ــتفاده از طال به عنوان  ــی حق اس آنها کس

زیور آالت را نداشت. 
ــناس مشهور در کتاب  گیرشمن ایران ش
ــالم تأکید کرده است  ایران؛ از آغاز تا اس
ــدان  ــادن هم ــا از مع ــه در دوره ماده ک
ــد و هخامنشیان با  ــتخراج می ش طال اس
استخراج طال از معادن کرمان، اولین سکه 
ــام داریک ضرب  ــان را به ن ــال در جه ط
ــکه ها  کردند. قبل از این تاریخ اغلب س

از مفرغ، مس و نقره بود. 
ــاله و  ــی 3200 س ــنلو با قدمت ــام حس ج
ــای مانده از  ــف به ج ــای مختل ریتون ه
ــاخته  ــال س ــه از ط ــی ک دوران هخامنش
ــیار  ــته بس ــده و مزین به نقوش برجس ش
ــش ایرانیان  ــتند نیز به خوبی نق زیبا هس
ــا  ب ــری  هن ــاهکارهای  ش ــاد  ایج در  را 
 بکارگیری ارزشمندترین فلز جهان نشان 

می دهد. 
ــال از زمان  ــزاران س ــت ه پس از گذش
ــوان زیور و ابزاری  ــری طال به عن بکارگی
ــروت  ــخص و ث ــان دادن تش ــرای نش ب
ــن فلز زرد همچنان  ــراد و دولت ها، ای  اف
ــد قیمت  ــه مندان زیادی دارد و رش عالق
آن در سال های گذشته، طال را به ابزاری 
ــذاری تبدیل کرده  ــرمایه گ  مهم برای س

است. 

ــد فرخی عضو هیات مدیره  به گفته حمی
ــدگان و صادرکنندگان  ــه تولیدکنن اتحادی
ــنگ های قیمتی  طال و جواهر و نقره و س
ــازار طالی  ــون گردش مالی ب ــران، اکن ای
ــال  ــان حدود 920 میلیارد دالر در س جه

است. 
ــری، ایران ظرف 7  ــزارش منابع خب به گ
ــال حدود 60 تن طال  ــت امس ماهه نخس
ــارد دالر  ــه دو میلی ــک ب ــه ارزش نزدی ب
ــان از روند فزاینده تجارت  داشته که نش
ــور و  ــمند در داخل کش ــز ارزش ــن فل ای
 ظرفیت ایران برای فعالیت در این عرصه 

دارد. 
ــها، واردات بیش از 59  بر اساس گزارش
ــور  تن و 269 کیلوگرم طالی خام به کش
ــال در حالی است  در هفت ماهه اول امس
ــال گذشته 22 تن  طال  که طی 12 ماهه س

وارد کشور شده بود. 
ــور در نیمه اول  میزان واردات طال به کش
امسال 54 تن به ارزش یک میلیارد و 766 
میلیون دالر بود که با واردات حدود 5/2 
تن طالی دیگر در مهرماه، این میزان در 7 
ماهه نخست سال جاری به بیش از 59/2 
 تن به ارزش یک میلیارد و 976 میلیون دالر 

رسید. 
ــورهای ترکیه،  ــا از کش ــده این طاله عم
امارات، روسیه و سوئیس وارد ایران شده 

است. 
در میان کشورهای هم عرض ایران، ترکیه 
با 28 میلیارد دالر بیشترین گردش مالی را 
ــوزه طال دارد و تایلند با 18 میلیارد  در ح
ــورهای مهم در آسیا است که  دالر از کش
موفق به رواج صنعت طال و جواهر شده  

است.
ــرمایه بر است  صنعت طال یک صنعت س
ــن صنعت مجبور  ــت اندرکاران ای و دس
ــام به صورت  ــتند برای خرید موادخ هس
ــیاری را  ــرمایه در گردش بس ــمش، س ش

ــوع بر هزینه  ــر کنند که همین موض درگی
فعالیت در حوزه طال افزوده است. 

ــانی و  ــن صنعت به نیروی انس اتکای ای
ــتغال زایی آن را سبب  ــتی نیز اش کار دس
ــد انواع  ــری هنر در تولی ــده و بکارگی ش
ــرای هنرنمایی  ــوالت نیز فرصتی ب محص
ــم می کند که در  ــدان ایرانی فراه هنرمن
ــن صنعت، ارزش  ــاماندهی ای صورت س
ــور ایجاد  افزوده فراوان برای اقتصاد کش

خواهد کرد. 
به گفته فرخی، اکنون 4000 واحد تولیدی 
در بخش طال و جواهر ایران فعال هستند، 
ــا توجه به توانمندی های  که این مقدار ب
ــت و نمی تواند  ــران کافی نیس ــوه ای بالق
کمک مؤثری به حضور قدرتمند ایران در 
بازارهای جهانی کند. اما، همین واحدهای 
تولیدی نیز اکنون با مشکالت بسیار دست 
ــت و  ــه نرم می کنند و قوانین دس و پنج
پاگیر امکان رقابت آنها با رقبای خارجی 
 خود در بازارهای جهانی را محدود کرده   

است. 
ــات  ــد و مالی ــر درآم ــات ب ــون مالی  قان
بر ارزش افزوده از جمله دغدغه های مهم 
فعاالن عرصه طال است که به گفته دست 
ــه این روند  ــدرکاران صنعت طال، ادام ان
ــر ایران  ــت طال و جواه ــد صنع می توان
ــی با تأکید بر باال  ــن گیر کند. فرخ را زمی

 بودن ضرایب مالیاتی برای فعاالن عرصه 
ــر  ــیاری فک ــت: بس ــر گف ــال و جواه  ط
ــوزه درآمد  ــاالن این ح ــد که فع می کنن
ــی که گردش مالی  ــی دارند، در حال گزاف
باالی این بخش بیشتر به دلیل قیمت مواد 
ــود فعاالن این حوزه  ــت و س خام آن اس
برای هر گرم طال حدود 100 تومان سود 
ــهم اجرت در آن حدود 2500 تومان  و س

است. 
ــا  ــال ب ــف ط ــاالن صن ــت فع  وی مخالف
ــندگان  ــمول قرار گرفتن فروش  تحت ش
ــات  مالی ــرای  اج ــر  ب ــر  جواه و  ــال   ط
ــتا  ــن راس ای ــز در  نی را  ــزوده  اف ارزش 
دانست و گفت: در مالیات ارزش افزوده 
ــه دریافت 3  ــال مجبور ب ــندگان ط فروش
ــدند  ــد از خریداران بابت مالیات ش درص
ــه باال بودن قیمت  ــه این رقم با توجه ب ک
ــت و انگیزه مشتریان  ــیار زیاد اس طال بس
برای خرید طال به عنوان یک ابزار سرمایه 
ــرد. در نتیجه، این  گذاری را از بین می ب
ــازار را در پی خواهد    ــادی ب موضوع کس

داشت. 
به گفته فرخی، اخذ مالیات ارزش افزوده 
ــه  ــبب افزایش س از طالی وارداتی نیز س
ــتفاده  ــدی قیمت مواد خام مورد اس درص
ــت که این  ــده اس ــت زرگری ش در صنع
ــت تولیدکنندگان  ــانس رقاب ــوع ش موض

ــی را در بازارهای جهانی  زیورآالت ایران
بسیار محدود می کند. 

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
ــال و جواهر تصریح  ــدگان ط و صادرکنن
ــن اتحادیه  ــن حال، اعضای ای ــرد: با ای ک
ــرای مالیات بر ارزش  ــر قانون اج در براب
ــه اجرا  ــرده و آن را ب ــن ک ــزوده تمکی  اف

گذاشته اند. 
ــدف صادرات  ــت با ه وی واردات موق
ــرایط کنونی صنعت  ــز با توجه به ش را نی
ــت و  ــران غیر قابل اجرا دانس ــال در ای  ط
ــت: واردات فلزی گرانقیمت به عنوان  گف
ــرمایه و نگه داری آن به مدت نامعلوم  س
ــت درهای گمرک کاری دشوار و  در پش
ــدگان برای  ــت و تولید کنن ــه بر اس هزین
ــای  ــد بازاره ــن روش بای ــتفاده از ای اس
آماده ای در خارج داشته باشند که در این 
ــروع  ــاط اتحادیه، فعالیت هایی را ش ارتب
ــیدن به نتیجه زمان  کرده است، اما تا رس

زیادی الزم دارد. 
ــد  ــه تولی ــره اتحادی ــأت مدی ــو هی عض
ــدگان طال، جواهر،  ــدگان و صادرکنن کنن
ــی، حضور در  ــنگ های قیمت ــره و س نق
ــی برای معرفی  ــگاه های بین الملل نمایش
ــران را از راهکارهای  ــای ای توانمندی ه
ــای جهانی  ــرای حضور در بازاره مهم ب

دانست. 

فرصت هاي ايران در صنعت طال 

ــیون  ــده مردم بویین زهرا و عضو کمیس نماین
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
تأمین امنیت در حوزه اقتصاد، نقش مهم و تأثیر 
ــرمایه گذاری های بخش  گذاری در جذب س

صنعت و معدن دارد.
به گزارش ایرنا، روح اله عباسپور در همایش 
علمی امنیت و صنعت، افزود: سرمایه گذاری 
ــوان مهم ترین عامل  ــورها به عن در همه کش
توسعه در زیر ساخت های اقتصادی به شمار 
می رود؛ از این رو تأمین امنیت در این بخش، 
نقش بسیار مهمی را در شکوفایی اقتصادی ایفا 
ــت: صاحبان سرمایه  می کند. وی اظهار داش
ــتند که در محیطی امن و  ــتار این هس خواس
آرام به فعالیت های اقتصادی بپردازند، بنابراین 
ــاخص های تأمین و ثبات امنیت در  باید به ش

 بخش های مختلف اقتصادی به طور جدی توجه 
کرد.

این مسئول با بیان اینکه امنیت را نباید تنها در 
بخش اطالعاتی و نظامی خالصه کنیم، خاطر 
ــاخت: امنیت، حوزه گسترده ای است  نشان س
ــت  که باید در همه عرصه ها مورد توجه دس
ــدگان آن قرار گیرد و  ــدرکاران و تأمین کنن ان
ــی زیادی در برقراری  از مهم ترین آنها که نقش
امنیت اجتماعی دارد، امنیت اقتصادی به شمار 
ــپور، وجود امنیت اقتصادی را  می رود. عباس
ــد سرمایه گذاری  از مهم ترین مؤلفه های رش
ــد و گفت:  ــت و معدن خوان ــش صنع در بخ
برخورداری از ثبات سیاسی نیز از شاخص های 
ــذاری خارجی به  ــرمایه گ اصلی در جذب س

شمار می رود. 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت: داشتن اقتصاد پویا و 
ــاخص مهمی برای برخورداری از  سالم، ش
امنیت اجتماعی به شمار می رود. به گزارش 
ایرنا، احمد مهدوی در همایش علمی امنیت 
و صنعت استان قزوین، افزود: اگر اقتصاد و 
بسترهای آن در هر جامعه مناسب و صحیح 
ــد، قدرتمند ترین نیروی های  بنا نشده باش
ــت اقتصادی با  ــز در ایجاد امنی ــی نی انتظام
مشکل روبه رو می شوند. وی اظهار داشت: 
ــادی مطلوب  ــرایط اقتص برخورداری از ش
ــرمایه گذاری ایمن  ــتن شغل که با س و داش
ــه صنعت  ــف از جمل ــای مختل در بخش ه
ــیاری  ــود از بروز بس و معدن فراهم می ش
ناهنجاری ها در جامعه جلوگیری می کند و 
ــد. نماینده  امنیت اجتماعی را ارتقا می بخش
مردم ابهر در مجلس شورای اسالمی تالش 
ــذاری در  ــرمایه گ ــرای افزایش امنیت س ب
بخش های مختلف اقتصادی و بهبود فضای 
ــتار شد و اضافه کرد:  کسب و کار را خواس
در صورت فراهم شدن بسترهای الزم برای 
سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و بهبود فضای 
ــتای  ــب و کار، گام های بلندی در راس کس

امنیت اقتصادی و به دنبال آن رشد و توسعه 
بر خواهیم داشت. 

این مسئول ادامه داد: در چند سال گذشته با 
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی؛ 
بخش خصوصی و سرمایه گذاران از جایگاه 
ــه این مهم به  ــده اند ک خوبی برخوردار ش
ــتغال  ــرمایه گذاری ها، ایجاد اش افزایش س
ــکوفایی اقتصادی  ــد و ش ــه رش و در نتیج
ــود. وی خاطرنشان کرد:  کشور منجر می ش
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
ــم رهبری در باره  ــای مقام معظ و رهنموده
ــد تا برای اولین بار بخش  این اصل باعث ش
ــتگاه های  ــی در انجام امور با دس خصوص
ــعه  ــوند، این مهم در توس اجرایی همراه ش
ــور نقش  بخش های مختلف اقتصادی کش
ــرایط  ــی ایفا می کند. مهدوی، بهبود ش مهم
ــب و کار را برای دستیابی به شکوفایی  کس
ــزود: رتبه  ــمرد و اف اقتصادی ضروری برش
ــالمی ایران بر اساس گزارش  جمهوری اس
ــت که با  بانک جهانی در این بخش 137 اس
ــه ظرفیت های فراوان اقتصادی باید  توجه ب
در ارتقای این بخش تالش های بیشتری از 

خود نشان دهیم. 

نماینده مجلس:

تأمین امنیت در حوزه اقتصاد نقش مهمي در جذب 
سرمایه گذاري دارد 

نایب رئيس کميسيون صنایع مجلس: 

اقتصاد پویا شاخص مهمي براي برخورداري از 
امنیت اجتماعي است 

نقطه

 قانون ماليات بر درآمد و ماليات 
بر ارزش افزوده از جمله 

دغدغه های مهم فعاالن عرصه طال 
است که به گفته دست اندرکاران 

صنعت طال، ادامه این روند 
می تواند صنعت طال و جواهر ایران 

را زمين گير کند.
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مهدي فقيهي

ــطح دریا  ــاع 2220 متری از س ــا  ارتف ــا  ب ــی و زیب ــتای تاریخ ــن روس ای
ــتای  ــز قرار دارد. روس ــتان نطن ــمال غربی شهرس ــتانی ش در ناحیه کوهس
ــه  ــرقی ب ــمال ش ــار، از ش ــتان کالج ــه کوهس ــی ب ــمال غرب ــه از ش ابیان
ــالن محدود  ــه بلندی های دومی ــی ب ــوب غرب ــد و از جن ــات هیمن  ارتفاع
می گردد. تابستان های معتدل و زمستان های سرد و عبور رودخانه برز از بخش 
ــافران و  ــی مطبوع و دل انگیز را برای لذت مس ــتا آب و هوای جنوبی روس
ــت. قدمت ابیانه با توجه به یافته های   عالقه مندان به طبیعت پدید آورده اس
باستان شناسی و سفال های کشف شده به دوران پیش از اسالم باز می گردد. 
به نظر کارشناسان واژه ابیانه از ریشه »ویونه«، »ویانه« یا »اویانه« و »اویان« به 
معنی مکانی هم جوار آب و یا به تعبیر دیگر از »بیرانه« یا »بیدستانه« به معنی 

محل درختان بید اخذ شده است. 
ــاختار ابنیه گوناگون شیب کوهستان  ــتا عنصر شکل دهنده س در این روس
است، به طوری که خانه های اهالی به روی دامنه شمالی و روی بستری از 
سنگ های سبز رنگ رسوبی به صورت استقرار پلکانی دیده می شود. مصالح 
به کار رفته در ساخت منازل روستایی به طور عمده شامل سنگ، مالط خاک 
ــرخ و چوب است. ساختمان ها بیشتر به شکل دو طبقه و با سقف هایی  س
چوبی و تنه درختان بنا می گردند. کوچه باغ ها و راه باریکه های روستا از میان 

انبوه درختان می گذرند که شبکه راه های داخلی را تشکیل می دهند. 
ــتند و به  ــیعه جعفری هس ــلمان و پیرو مذهب ش ــتای ابیانه مس مردم روس
ــماری  ــاس سرش ــخن می گویند. براس زبان محلی پهلوی یا ُفُرس قدیم س
ــال 1385 با  ــر بوده که در س ــتای ابیانه 284 نف ــال 1375 جمعیت روس س
ــه 278 نفر کاهش یافته  ــهرهای اطراف ب ــرت تعدادی از اهالی به ش  مهاج

است. 
اقتصاد این روستا بر فعالیت های باغداری، دامداری و صنایع دستی استوار 
است و محصوالت عمده باغی آن را گالبی، سیب درختی، خرمالو، بادام و 
گردو تشکیل می دهند. در کنار این محصوالت گوشت و فرآورده های لبنی 
نظیر کره، روغن حیوانی، دوغ، کشک و قره قروت نیز از جمله فرآورده های 

دامی روستا به شمار می آیند.
 صنایع دستی روستا شامل زیورآالت زنانه، لباس های سنتی، لیف های بافتنی 
و نقره جات است و جاذبه های گردشگری ابیانه را درختزارها و تفرجگاه های 
حاشیه رودخانه برز، دامنه های کوه کرکس و چشمه دو آبی شامل می شود. 
چشم اندازهای طبیعی به همراه آثار تاریخی نظیر آتشکده هرپارک از دوره 
ساسانی، قلعه تاریخی، موزه مردم شناسی، آب انبار قدیمی، مسجد حاجتگاه 
با دری نفیس به تاریخ 953 )ه. ق(، مسجد و حسینیه پرزله با ورودی چوبی 
کتیبه دار به خط نسخ و به سال 701 )ه. ق(، مسجد جامع با کتیبه ای از قرن 
ــال 466 )ه. ق(، محراب چوبی  ــده در س پنجم )ه. ق(، منبر منبت کاری ش
ــال 776 جلوه ویژه و ممتازی به این روستا   نفیس با تاریخ جمادی االول س
ــند. از زیارتگاه های ابیانه نیز می توان به آرامگاه شاهزاده یحیی و  می بخش
ــی کاظم )ع( می رسد اشاره  ــب هر دو به حضرت امام موس عیسی که نس
ــتای تاریخی ابیانه در اعیاد ملی و مناسبت های مذهبی از  نمود. مردم روس
ــان و ماه های محرم و رمضان آداب  ــه عید نوروز و عیدهای فطر، قرب جمل
ــه آیین نخل گردانی  ــم می توان ب ــوم خاصی دارند از جمله این مراس و رس
ــتایی همراه  ــر دادن نغمه های روس ــام محرم و بر افروختن آتش و س در ای
ــنبه آخر سال اشاره  ــب چهارش ــازهای زهی و کوبه ای در ش  با نواختن س

نمود. 

زاینده رود 
ــویی و  ــن زناش ــم و آیی مراس
ــاز برای تحکیم نظام  ازدواج از دیرب
ــل از اهمیت  ــی و تزاید نس خانوادگ
ــوده و به همین  ــی برخوردار ب خاص
ــم در  ــی انجام این مراس دلیل بررس
ــب توجه به  ــای مختلف جال زمان ه
ــد. در دوران اسالمی و با  نظر می رس
اهمیت یافتن صله ارحام و نزدیکی با 
خویشان و بستگان، بیشتر ازدواج های 
صورت گرفته به شکل وصلت های 
ــت که مقدمات آن را  فامیلی بوده اس
ــاندند. اما با  خانم ها به انجام می رس
ــل محدودیت های  این وجود به دلی
شدیدی که در بین خانواده ها وجود 
ــنایی پسر و دختر  ــت امکان آش داش
ــب زفاف به حداقل  با یکدیگر تا ش
ممکن می رسید. مسأله بسیار مهم در 
این میان اهمیت رعایت و حفظ عفت 
و پاکدامنی عروس بود به طوری که 
ــواده داماد  ــالف آن برای خان اگر خ
ــب  ــید، در همان ش به اثبات می رس
ــی اصل عقد و ازدواج برهم  عروس
ــوم معمول و  ــورد. اما از رس می خ
ــی به  ــن عروس متداول پیش از جش
ــیعه  ــوص در زمان خاندان ش خص
ــن بود که تعیین  مذهب صفوی،  ای

مهریه و دریافت آن از طرف خانواده 
ــید. در این  ــروس به انجام می رس ع
مراسم پس از تعیین مهریه توسط پدر 
و مادر عروس، خانواده داماد آن را به 
صورت نقدی و قبل از مراسم ازدواج 
به خانواده عروس تحویل می دادند و 
یا با نوشتن سند، مطالبه های عروس 
را از مهریه اش به زمان دیگر موکول 

می نمودند. 
در همین راستا اهدای هدایای نفیس 
و قیمتی از قبیل گوشواره، دستبند و 
ــایر زینت آالت از طرف خانواده  س
ــروس، کاری عرف و  ــه ع ــاد ب دام
ــب زفاف،  ــا در ش ــول بود. ام معم
ــور جداگانه با  ــروس و داماد به ط ع
ــتگان خویش از منازل  خانواده و بس
ــرف خانه  ــدند و به ط خارج می ش
طرف مقابل حرکت می نمودند. پس 
از مدتی در مسیر به یکدیگر برخورد 
ــه اتفاق به منزل داماد  می نمودند و ب
ــن و  می رفتند. در آنجا مقدمات جش
ــی فراهم شده  پایکوبی شب عروس
ــم که بیش از یک  بود. در این مراس
شب به طول می انجامید مجلس جشن 
ــان و مردان از یکدیگر جدا بود و  زن
هر کس بنا به توانایی و فراخور حال 
خود هدایایی نظیر سکه های طال بر 

ــاد می ریخت که  ــر عروس و دام س
فقط نوازندگان مجلس حق برداشتن 
ــب بعد از زفاف به  آن را داشتند. ش
مراسم حنابندان اختصاص داشت، در 
این مراسم دستمالی حاوی دو تا سه 
قاشق حنا به میهمانان تعارف می شد 
ــک از آنها در حد  ــا بار دیگر هر ی ت
ــی به عروس و  توانایی خود هدایای
داماد تقدیم کنند. البته در آن زمان در 
محله ارمنی نشین جلفای اصفهان نیز 
مراسم ازدواج بر طبق آیین مسیحیت 
در کلیساها صورت می گرفت که به 
گفته جهانگردی به نام »اولئاریوس« 
ــوم ها نواختن طبل و  یکی از این رس
ــنج به هنگام ورود عروس و داماد  س
به کلیسا، مشایعت نمودن عروس و 
ــط نزدیکان با ظرف های  داماد توس
غذا و میوه و خواندن دعاهای مذهبی 
ــط کشیش  و تزویج زوج جوان توس
ــه یکدیگر و در نهایت تبرک یافتن  ب
ــوگند  عروس و داماد با صلیب و س
ــان عمر بود.  ــاداری آنان تا پای به وف
ــم همچنین پذیرایی با  در این مراس
ــدس، خواندن  ــیدنی ها، نان مق نوش
سرودهای مذهبی و گالب پاشی از 
ــن عروسی به  برنامه های دیگر جش

شمار می آمد. 

زاینده رود 
ــران برای  ــته مردم ای در گذش
ــرورش تن و  ــل مهم یعنی پ دو اص
پرورش روح و روان اهمیت فراوان 
ــد و نیرومندی تن و بدن  قائل بودن
ــالق پهلوانی ارج و  ــراه با اخ را هم

منزلتی باال می داشتند. 
ورزش زورخانه ای از زمانی شروع 
شد که پهلوانان و قهرمانان در هنگام 
تجاوزهای قومی و قبیله ای، پنهان 
ــم بیگانگان و در مکان های  از چش
ــتی  زیر زمینی و مخفی گاه ها با کش
ــدن، خود را  ــاخ ش گرفتن و سرش
ــن به تن آزموده  برای مبارزه های ت
ــا ادامه این  ــد. به تدریج ب می کردن
ــط قرن هفتم )ه.ق(  روند و از اواس
ورزش زورخانه ای تکامل یافت و 
به عنوان یکی از متداول ترین ورزش 
ها، رایج گردید. در جامعه سنتی آن 
روزگار زورخانه مکانی مقدس برای 
ــه و  پروراندن اندام و تأدیب اندیش

اخالق بود.
ــام  ــا ن ــه ب ــه ک ــب زورخان  صاح
ــد  ــناخته می ش ــی ش ــه چ زورخان
ــتر به کار نقالی و ضرب گیری  بیش
می پرداخت و در ازای این کار مبلغ 
ناچیزی از ورزشکاران و پهلوانان یا 

ــازار که برای دیدن  مردم کوچه و ب
کشتی پهلوانان به آن مکان می آمدند 

مطالبه می نمود. 
ــومات پهلوانی در  ــان رس در آن زم
ــید که  ــا به انجام می رس زورخانه ه
ــوت و جوانمردی  ــان دهنده فت نش
ــی از این  ــود یک ــران ب ــتی گی کش
ــن  ــا و معنوی جش ــم های زیب رس
گلریزان نام داشت که یکی از دیدنی 
تـریـن جشـن های زورخانه ای به 
شمار می آمد. در این مراسم که بیشتر 
ــارک رمضان  ــب های ماه مب در ش
برگزار می گردید از مقام پهلوانان به 
نام و کهنسال بزرگداشت و تجلیل 

ــن  ــه عمل می آمد. در ابتدای جش ب
ــکاران قدیمی و  ــان و ورزش پهلوان
بزرگان و سرشناسان محل هر کدام 
با دسته گلی وارد زورخانه می شدند 

تا در و دیوار را با گل آذین کنند. 
ــربت و  ــان با ش ــس از آن میهمان پ
شیرینی پذیرایی می شدند. در ادامه 
ــان پهلوانان قدیمی  ــتی می چند کش
صورت می گرفت و در آخر جهت 
کمک به پهلوانی که جشن گلریزان 
ــع آوری  ــی جم ــود مبلغ ــا ب او برپ
ــکل  می گردید تا در جهت رفع مش
ــواده اش قرار  ــار او یا خان  در اختی

گیرد. 

یادي از لباس هاي زنان صفوی 

پته؛ جلوه  هنر دست زنان کویر نشین 

زاینده رود 
ــون کشیش   به اعتقاد نیکال سانس
ــوی عصر صفوی، تن پوش زنان  فرانس
ــن دوره با لباس مردان چندان تفاوتی  ای
ــت، به جز این که کمی فاخرتر، با  نداش
ــکوه تر و درخشان تر به نظر می رسید.  ش
در این زمان، زنان گیسوان خود را دسته 
کرده و به عقب سر می افکنند و پیشانی 
خود را با نوار پهنی به اندازه سه انگشت 
ــکه های طالی ونیزی، یاقوت،  که با س
الماس و مروارید ملیله دوزی و مرصع 
حاشیه  ــپس  س ــانند.  می پوش می گردید 
ــانی آویزان  ــانی بند را بر روی پیش پیش
ــیار دل انگیز  می کردند که جلوه ای بس
ــید. آنها همچنین کالهی  به آنها می بخش
ــته های طال بر  ــده از رش قالبدوزی ش
سر می گذاشتند که بیشتر با شالی بسیار 
ــانده  ــا و نفیس از پارچه زری پوش زیب
می شد و اضافه شال در عقب سر تا حد 
کمربند رها می گردید. گردنبندهای زنان 

ــان  این دوره از مروارید بود و کمربندش
از تیغه های طالیی قلمزنی و میناکاری 
ــت که  ــای چهار انگش ــده ای به پهن ش
بیشتر  با سنگ های گرانبها زیب و زینت 
می یافت تهیه می گردید. دیگر باالپوش 
ــی از پارچه  ــی زیبای ــان را لباس های زن
ــم تنه ای  ــه نی ــی داد ک ــکیل م زری تش
ــمور به روی  ــیار فاخر از پوست س بس
ــت. در آن دوران زنان  ــرار می گرف آن ق
ــیدند چرا که  ــوراب نمی پوش هرگز ج
شلوارهایی بلند تا زیر قوزک پا می رسید 
ــده  و کفش های تزئینی و قالبدوزی ش
ــاند. البته  ــان را می پوش آنان تا مچ پایش
ــای فاخر و زینتی به خودی  این لباس ه
ــوع طلب زنان  ــلیقه تن ــود و برای س خ
ــید زیرا آنها  ایرانی کافی به نظر نمی رس
ــتر اوقات کف دست ها، پاها و  در بیش
ــتان خود را نیز با حنا رنگین  ــر انگش س
ــرمه سیاه  ــمان را با س می نمودند و چش

می ساختند. 

 کرمان کانون حفظ و نگهداری میراث های 
ــت و هزاران  فرهنگی و هنرهای بومی اس
سال است که مردم سخت کوش و صبور 
ــایر  ــورمان به موازات س این منطقه از کش
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به تهیه و 
تولید انواع صنایع دستی نیز مشغول هستند. 
مردم این خطه هر چند توانسته اند در زمینه 
ــهرتی  ــالبافی و ترمه بافی ش قالی بافی، ش
جهانگیر کسب کنند اما پته دوخت کرمان 
ــت که نمی توان  نیز دارای ویژگی هایی اس
ــت. پته دوزی نوعی از  ــان از آن گذش آس
ــت که طی آن تمام  رودوزی های ایرانی اس
ــیله بخیه های نخی  ــه وس ــطح پارچه ب س
ــود هنرمندانی که  ــیده می ش و رنگین پوش
ــتر از زنان و دختران خانه دار هستند با  بیش
ــی ذهنی را که ملهم از  کمک سوزن نقوش
ــخصی شان است  پندارها و بینش های ش
ــی به نام  ــمی ضخیم ــر زمینه پارچه پش ب
»عریض« می نشانند. عریض که در گذشته 
ــت دامن، کت و پالتو نیز  ــرای دوخ از آن ب
استفاده می شد پارچه ای دستبافت است که 
به وسیله دستگاه های بافندگی چوبی تولید 
می شد. ولی در سال های اخیر دستگاه های 
چوبی جای خود را به دستگاه های » تک فاز«  
برقی دادند و پس از آن نیز کم کم  بافته های 
کارخانه ای جانشین »عریض« های دستبافت 
شده و هم اکنون  پته  های استان کرمان را بیشتر 
اینگونه پارچه های کارخانه تشکیل می دهد. 
ــول  در رنگ های  ــه طور معم رئیس  که ب

عنابی، مشکی، سبز روشن، سبز تیره، زرد، 
ــبز ماشی، الکی  نارنجی، قرمز، آبی تیره، س
مورد استفاده پته دوزان قرار می گیرد، نوعی 
ــت ریس یا ریسیده شده به  نخ پشمی دس
وسیله ماشین است که میزان مصرف آن به 
ــبت نوع نقش و ضخامت یا نازکی نخ  نس
 مورد مصرف متفاوت است. تاریخچه پته و 
ــت. به طور  پته دوزی تا حدودی مبهم اس
دقیق، هیچ کس نمی داند، اولین پته ها در چه 
سالی دوخته شدند. اما با گشتی در کتاب های 
تاریخی و هنری قدیمی، شاید بتوان اثری از 
پته های قدیم پیدا کرد. بقچه پته دوزی اثر 
فرج اله کرمانی از سال 1280 هجری قمری 
ــت پنج  برای کرمان به یادگار مانده و درس
سال بعد، یکی از پرکارترین پته های ایران 
به عنوان روپوش مقبره شاه نعمت اله ولی 
در ماهان کرمان تولید شده است. گفته شده 
که این پته با طول 355 سانتی متر و عرض 
210 سانتی متر، نتیجه دو سال کار مداوم 16 
زن پته دوز کرمانی است. این هنر که ریشه 
ــته فرهنگی کرمان دارد و  در تاریخ و گذش
ــیرجان و  ــم اینک تولید آن در کرمان، س ه
رفسنجان رایج است همانند سایر رشته های 

صنایع دستی سابقه تولیدی مشخص ندارد.
متأسفانه به دلیل آسیب پذیری منسوجات 
ــای  ــوی، در موزه ه ــل ج ــر عوام در براب
ــی و خارجی نیز نمونه هایی از پته که  داخل
ــف سابقه این   ــایمان به کش  بتواند راهگش

هنر- صنعت  باشد وجود ندارد.

زاینده رود   
ــی  ــه مکان ــار ب ــته آب انب در گذش
ــبی برای  ــل مناس ــد که مح ــه می ش  گفت
ذخیره سازی و جمع آوری آب های روان 
ناشی از بارندگی های فصلی در منطقه های 
ــمار می آمد. این  ــی به ش ــک و بیابان خش
ــر راه های  بناها که به تعداد زیاد در سراس
ــهرهای خشک و کم  ــرزمین ایران و ش س
آب ساخته شده اند از لحاظ معماری آثار 
بسیار زیبا و ارزنده ای به شمار می آیند. در 
کشور ما اراضی و سرزمین های کویری از 
ــعت زیادی برخوردار هستند بنابراین  وس
ــرب و خنک  ــواره تأمین آب قابل ش هم
ــکل بزرگی برای گذران زندگی مردم  مش

این منطقه ها به شمار می آمده است. 
بومیان این مناطق برای رفع کم آبی اقدام به 
حفر قنات، کاریز و چاه های آب سرد در 
ــخص و معین در کنار راه ها و  فواصل مش
کاروانسراها نمودند. چاه آب سرد به مانند 
یخچال های قدیمی در زمستان ها از برف و 
ــد تا در تابستان از آب ناشی  یخ پر می ش
از ذوب شدن برف ها استفاده گردد. سابقه 
ــاخت آب انبار در ایران بسیار طوالنی  س
است به طوری که هنوز آثاری از این بناها 
ـــ.ق( بر جای مانده  ــای 6 و 7 )ه از قرن ه
ــاختمان و عناصر تشکیل دهنده  است. س
ــار )تنوره(  ــامل خزانه آب انب آب انبار ش
ــتحکام و ایستایی آن  ــد که برای اس می ش
ــه، تنوره آن را  ــار آب بر بدن در مقابل فش
ــطح زمین بنا  کمی پایین تر و گودتر از س

می نمودند.
ــیر  ــه مخزن آب که ش ــی ب برای دسترس
)پاشیر( نیز نامیده می شد پلکانی پر شیب 
ــن جهت خنک  ــه می گردید همچنی تعبی
ــز از بادگیر یا  ــودن آب داخل مخزن نی نم
ــد که بسته به  ــود برده می ش خیشخان س
ــعت و بزرگی آب انبارها تعداد آنها از  وس

یک تا چند عدد متفاوت بود. 
ــرای پر کردن یا آب گیری آب انبارها به  ب
طور معمول آب های جاری در کوهستان 
ــت را پس از تصفیه  و منطقه های دور دس
ــه مخزن  ــنی ب ــط حوضچه های ش  توس

آب انبار هدایت می کردند. 
ــای فصلی نیز  ــن حال آب باران ه در عی
ــیارهایی که در سقف و اطراف  توسط ش
ــود به مخزن خزانه  ــده ب آب انبار تعبیه ش
ــد. برای تمیز ماندن و پاک  ــرازیر می ش س

ــا نیز مخزنی  ــودن آب داخل آب انباره ب
ــا در زیر تنوره  جهت جمع آوری لجن ه
 قرار می گرفت که هر از چند گاهی تخلیه 

می گردید. 
ــام این کار چند نفر پهلوان قوی  برای انج
ــن می کردند  ــی بر ت ــاس کرک هیکل لب
ــاه از  ــاب و چرخ چ ــا طن ــا را ب و لجن ه
ــده در قسمت فوقانی  روزن های تعبیه ش
آب انبار خارج می نمودند پس از اتمام کار 
ــرای لجن نگرفتن و نگندیدن دوباره  نیز ب
آب، کمی آهک و نمک به آن می افزودند 
تا بدین ترتیب روی مخزن آب را الیه ای 
نازک از آهک بپوشاند و مانع از فساد آب 
گردد. آب انبارها در منطقه های مختلف به 
اشکال گوناگون ساخته می شدند به عنوان 
ــرق  مثال در تایباد و تربت جام واقع در ش
خراسان، آب انبارها راهرو و پله خارجی 
ــوع آب انبارها آب را در  ندارند، در این ن
مخزنی پلکانی می ریختند و از کنار آن از 
ــتند که به طور  روی پله ها آب بر می داش
ــتفاده از این گونه آب انبارها برای  قطع اس

محل مذکور مناسب بوده است. 
ــه احتیاج در هر منطقه ای  در آن ایام بنا ب
ــا را به صورت کوچک  ــه آب انباره خزان
و بزرگ می ساختند از نمونه های بزرگ 
این بناها می توان به آب انبار حاج آقا علی 
ــاختمان کاروانسرایی  کرمان که در زیر س
ــه و آب انبار وزیر یا میرزا مقیم  قرار گرفت
از دوره صفویه که در راه اصفهان به کاشان 

قرار دارد اشاره کرد. 
در احداث ساختمان آب انبارها برای ایجاد 
فشار یکنواخت بر بدنه آب انبارها به طور 
معمول شکل تنوره یا منبع آن را استوانه ای 
 طراحی می کردند و برای مقاوم نمودن کف 
ــکل  ــری از تغییر ش ــار و جلوگی آب انب
ــود  ــربی س ــای س ــز از الیه ه  دادن آن نی

می جستند. 
ــاخت آب انبارها  مصالح به کار رفته در س
نیز از اهمیت باالیی برخوردار بود به عنوان 
ــای آب انبار از  ــال در احداث دیواره ه مث
دو نوع آجر استفاده می شد که یکی آجر 
ــمت پشت بدنه و  پخته معمولی برای قس
دیگری آجر خاص لیمویی رنگ معروف 
ــه آجر آب انباری بود که برای نما چینی  ب
ــرداری قرار می گرفت، مالط  مورد بهره ب
ــفته و ساروج تشکیل   بین آجرها نیز از ش

می شد.

 آب انبار 
كوله پشتی

روستای ابيانه

زورخانه چی پيوند زناشویي در عصر صفوي 

 

صنعت کاشی سازی و کاشی کاری که بیش از همه در 
ــه خصوص بناهای  ــرزمین ایران و ب تزئین معماری س
ــفالگری دارای  ــده، همانند س ــی به کار گرفته ش مذهب

ویژگی های خاصی است. 
ــیار دور در نتیجه  ــته بس ــت از گذش ــن هنر و صنع ای
مهارت، ذوق و سلیقه کاشی ساز در مقام شیء ترکیبی 
ــیکار یا  ــده، بدین ترتیب که هنرمند کاش متجلی گردی
ــاز با کاربرد و ترکیب رنگ های گوناگون  موزاییک س
ــنگ های  و یا در کنار هم قرار دادن قطعات ریزی از س
ــده، به  ــل طرح گردی ــه ای از قب ــق نقش ــن و طب رنگی
ــت یافته  ــکالی متفاوت و موزون از تزئینات بنا دس  اش

است. 
ــم دایره،  ــط منحنی، نی ــی، خ ــاده هندس طرح های س
ــودی دیگری  ــه خط عم ــوط متوازی ک ــث و خط مثل
ــتند که بر  ــده از تصاویری هس ــم ش ــر روی آنها رس ب
یافته های دوره های قدیمی تر جای دارند، که به مرور 
نقش های متنوع هندسی، گل و برگ، گیاه و حیوانات 
ــکل گرفته اند  ــا الهام و تأثیر پذیری از طبیعت ش که ب
ــارت هنرمند و  ــد و در همه حال مه ــدار می گردن  پدی
ــا و هماهنگ  ــه طرح ه ــش دادن ب ــت کار در نق صنع

ساختن آنها، بارزترین موضوع مورد توجه است.
ــی گر و  ــد که مراد کاش ــد یادآور ش ــه را بای ــن نکت  ای
ــز رفع  ــار هنری هرگ ــق چنین آث ــاز از خل ــی س کاش
ــناخت  ــی و روزمره نبوده، بلکه ش ــای عموم احتیاج ه
ــانی و  ــد از زیبایی و ارضای تمایالت عالی انس هنرمن

مذهبی، مایه اصلی کارش بوده است. 
ــای کاربردی  ــه یاد آوریم که هنره ــه خصوص اگر ب ب
ــال آن که خلق آثار  ــتر جنبه کاربرد مادی دارد، ح بیش
ــد،  ــان می باش ــری نمایانگر روح تلطیف یافته انس هن
ــجد  ــی کاری مس همچنان که »پوپ« پس از دیدن کاش
ــی هنر ایران« می نویسد که  ــیخ لطف اله در »بررس ش

خلق چنین آثار هنری، جز از راه ایمان به خدا و مذهب 
نمی تواند به وجود آید. 

ــی کاری معرق، ترکیبی از  ــازی و کاش هنر موزاییک س
خصایص تجریدی و انفرادی اشیاء و رنگ هاست، که 
ــین ذوق و سلیقه و اعتبار کار هنرمند  بیننده را به تحس
در تلفیق و ترکیب پدیده های مختلف وادار می سازد. 
ــتون های معبدالعبید در  ــر روی س ــی ب ــات کاش  تزئین
بین النهرین باقی مانده از سال های نیمه دوم هزاره دوم 
ــانگر اولین کاربرد هنرکاشی کاری در معماری  ق.م. نش

است. 
ــیوه تزئینی که با ترکیب سنگ هایی الوان و قرار  این ش
ــم و تزئینی خاص  ــا در کنار یکدیگر و با نظ  دادن آنه
ــن مانند صدف،  ــیاء رنگی ــتفاده از اش ــن با اس همچنی
ــیوه  ــبیه به ش ــتر ش ــب یافته، بیش ــتخوان و... ترتی  اس
موزاییک سازی است تا کاشی کاری، که به هر حال اولین 
تلفیق اشیاء الوان تزئینی است که با نقوش مختلف هندسی 
ــده و پایه ای جهت تداوم هنر  زینت بخش نمای بنا ش
 کاشی کاری به خصوص نوع معرق آن در آینده گردیده 

است. 
هم چنین اولین تزئینات آجرهای لعابدار و منقوش نیز 
ــه کار گرفته  ــور و بابل ب ــر دیواره های کاخ های آش ب
 شده است. در ایران مراوده فرهنگی، اجتماعی، نظامی،
ــته از  ــتدهای اقتصادی و رابطه صنعتی، گذش داد و س
ممالک همجوار، با ممالک دور دست نیز سابقه تاریخی 

داشته است. 
ــیاری از  ــل فرهنگی را در بس ــر متقاب ــن روابط تأثی ای
ــی کاری و  ــه ویژه هنر کاش ــئون صنعتی و هنری ب  ش
ــی سازی و موزاییک به همراه داشته که اولین آثار  کاش
ــزاره دوم ق.م. جلوه گر  ــر این هنر در اواخر ه  و مظاه

می شود. 
ــوش و  ــی چغازنبیل، ش ــتان شناس در کاوش های باس

ــتانی ایران، عالوه بر لعاب روی سفال،  سایر نقاط باس
خشت های لعابدار نیز به دست آمده است. 

ــازی یعنی ترکیب سنگ های  فن و صنعت موزاییک س
ــی و با نقوش  ــی کوچک و طبق طرح های هندس رنگ
مختلف زیبا در این زمان به اوج ترقی و پیشرفت خود 
ــت آمده از حفریات مارلیک را  رسیده که ساغر به دس

می توان نمونه عالی و کامل آن دانست. 
ــنگ های رنگین به  این جام موزاییکی که از ترکیب س
ــده از نظر اصطالح فنی به  ــیوه دو جداره ساخته ش ش
ــاظ کیفیت کار در  ــت و از لح ــزار گل« معروف اس »ه

ردیف منبت قرار دارد.
ــیان حکایت از  تزئینات به جای مانده از زمان هخامنش
کاربرد آجرهای لعابدار رنگین و منقوش و ترکیب آنها 
ــوش و تخت جمشید با  ــاختمان های ش دارد، بدنه س
ــد، دو نمونه جالب توجه  ــده ان چنین تلفیقی آرایش ش
ــی کاری در شوش به دست آمده که به  از این نوع کاش

»شیران و تیراندازان« معروف است. 
ــب که در ترکیب  عالوه بر موزون بودن و رعایت تناس
ــی همچنان  ــه کار رفته، نقش اصل ــا ب ــزای طرح ه اج
ــربازان دارد.  ــت و هویت واقعی س ــت از وضعی حکای
ــیاه  ــفید تا تیره و در نهایت س ــان که چهره ها از س چن
رنگ است، وسایل زینتی مانند گوشواره و دستبندهایی 
ــش هایی از چرم زرد رنگ  ــال در بردارند و یا کف از ط
ــن برای آرایش  ــی همچنی به پا دارند. از تزئینات کاش

کتیبه ها استفاده شده است. 
ــیان بیشتر  ــی های دوره هخامنش  رنگ متن اصلی کاش
ــبز و قهوه ای می باشد و لعاب روی آجرها از  زرد، س

گچ و خاک پخته تشکیل شده است.
ــی های لعابدار  ــری از این نوع کاش ــای دیگ  نمونه ه
ــیمرغ« و یا  ــش حیوانات خیالی مانند »س ــور به نق مص
ــیر و چنگال  ــر و پای ش ــاخ گاو، س »گریفن« دارای ش
ــت آمده  ــدی به دس ــی حفریات چن ــز ط ــدگان نی  پرن

است. 
ــی کاری متنوع  ــمت های مختلف کاش قطعاتی از قس
ــه  ــر در مجموع ــال حاض ــیان در ح ــان هخامنش زم
ــان قرار  ــای معروف جه ــایر موزه ه ــوزه لوور و س  م
ــرفت  ــکانیان صنعت لعاب دهی پیش دارد. در دوره اش
ــتفاده از لعاب  قابل مالحظه ای کرد و به خصوص اس
ــش جدار داخلی و سطح خارجی  یک رنگ برای پوش
ظروف سفالین معمول گردید و بیشتر قشر ضخیمی از 
لعاب بر روی تابوت های دفن اجساد کشیده می شده 
ــتفاده از لعاب هایی  ــت. در این دوره به تدریج اس اس
ــن و آبی فیروزه ای رونق پیدا   به رنگ های سبز روش

کرد.
ــازی   بنا به اعتقاد عده ای از محققان، صنعت لعاب س
ــی  ــکانیان در نتیجه ارتباط تجاری و سیاس در زمان اش
ــفالگران  ــران و خاور دور به چین راه یافته و س بین ای
ــان )206ق م –220 میالدی(  ــله ه چین در زمان سلس
از فنون لعاب دهی رایج در ایران برای پوشش ظروف 

سفالین استفاده می کرده اند. 
با وجود توسعه فن لعاب دهی به علت ناشناخته ماندن 
ــکانی در ایران، گمان می رود در این  معماری دوره اش

ــتفاده چندانی از لعاب برای پوشش  دوره هنرمندان اس
ــی دیواری را برای تزئین  ــت و آجر نکرده و نقاش خش
بناها ترجیح داده اند. دیوار نگاره های کاخ آشور و کوه 
ــتان یادآور اهمیت و رونق نقاشی دیواری  خواجه سیس

در این دوره است. 
ــن دوره از نقش های گل و گیاه،  ــای تزئینی ای طرح ه
ــبیه گل »لوتوس« و  ــای کوچک، برگ های ش نخل ه
ــانی و حیوانی است که در آرایش دو بنای  تزئینات انس

یاد شده نیز به کار رفته است. 
ــاط مختلف  ــای آینده در نق ــت در کاوش ه ــد اس امی
ــکانیان یافت شود که  ــی های بیشتری از دوره اش کاش
ــن زمینه را فراهم  ــی دقیق در ای امکان مطالعه و بررس
آورد. در عصر ساسانیان هنر و صنعت دوره هخامنشیان 
ــته های هنری ادامه پیدا کرد و ساخت  ــایر رش مانند س
ــیان با همان شیوه و با لعاب  کاشی های زمان هخامنش

ضخیم تر رایج گردید. 
ــی ها که ضخامت  ــای زیادی از این نوع کاش نمونه ه
لعاب آن ها به قطر یک سانتیمترمی رسد در کاوش های 
ــت. در دوره  ــت آمده اس ــابور به دس فیروز آباد و بیش
ساسانیان عالوه بر هنر کاشی سازی هنر موازییک سازی 
نیز متداول گردید، به خصوص پوشش دو ایوان شرقی 
ــابور از موزاییک به رنگ های گوناگون و  و غربی بیش
 تزئینات گل و گیاه و نقوشی از اشکال پرندگان و انسان را 

در بر می گیرد. 
ــابور  ــوفه در بیش ــوش موزاییک های مکش کیفیت نق
ــت که در دوره  ــبک و روش هنری اس گویای ادامه س
ــالمی به شیوه معرق در کاشی سازی و کاشی کاری  اس
ــب، ایجاد  ــت. رنگ آمیزی های متناس تجلی نموده اس
هماهنگی و رعایت تناسب از ویژگی کاشی کاری های 

این دوره می باشد. 
ــترش اسالم، به مرور هنر کاشی کاری یکی  پس از گس
ــتحکام  ــش برای اس ــن عوامل تزئین و پوش از مهم تری
ــای مذهبی گردید. یکی  ــای گوناگون به ویژه بناه بناه
ــی کاری را در مقدس ترین بنای  از زیباترین انواع کاش
ــرن اول هجری  ــره به تاریخ ق ــی یعنی قبه الصخ مذهب

می توان مشاهده کرد.
ــی سازان  ــی کاران و کاش ــالمی کاش از اوایل دوره اس
ــقدم بوده و  ــدان ایرانی پیش ــی مانند دیگر هنرمن ایران
ــیوه های گوناگون هنر  ــالمی ش  طبق گفته مورخان اس
کاشی کاری را با خود تا دورترین نقاط ممالک تسخیر 

شده یعنی اسپانیا نیز برده اند. 
ــا رنگ های  ــی ها ب ــی از ترکیب کاش ــدان ایران هنرمن
ــیوه موزاییک، نوع کاشی های »معرق« را  مختلف به ش
به وجود آوردند و خشت های کاشی های ساده و یک 
ــالم را به رنگ های متنوع آمیخته  رنگ دوره قبل از اس

و نوع کاشی »هفت رنگ« را ساختند. 
ــاده با تلفیق آجر و  ــی های س همچنین از ترکیب کاش
ــد آوردند و به  ــی های »معقلی« را پدی ــچ، نوع کاش گ
ــد کمتر بنایی  ــرن پنجم هجری به بع ــن ترتیب از ق ای
ــی از روش های ــرد که با یک ــاهده ک  را می توان مش
ــی های گوناگون رنگین تزئین  سه گانه فوق و یا کاش

نشده باشد.

هنری به نام کاشی کاری 

میراث فرهنگی
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مسعود دانشور: 
همه چیز برای 
قهرمانی فراهم است

سرآلکس بار دیگر 
عليه دیوید
فرگوسن: بکام 
بلوف می زد

اسد زاده: 
شک نکنید

110 درصد داور 
عامل باخت ما بود

زاینده رود  
مسعود دانشور بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند گفت: در 
ــه امتیاز بازی فکر  دیدار این هفته برابر فیروز صفه تنها به هر س
ــعود  ــم و کاری به نتیجه های اخیر این تیم نداریم. مس می کنی
دانشور آقای گل لیگ برتر فوتسال تا اینجای لیگ اظهار داشت: 
در دو هفته وقفه ای که برایمان پیش آمد به دنبال برطرف کردن 
نقاط ضعف تیم بودیم و خوشبختانه همه چیز دست به دست 

هم داده تا در این فصل گیتی پسند قهرمان لیگ شود. 
ــترش فوالد به  ــه داد: در دیدار برابر فیروز صفه و گس وی ادام
ــم و برایمان فرقی نمی کند  ــاز این دیدارها نظر داری هر 6 امتی
ــیدن به صدر  ــم هایی مقابلمان بازی می کنند، برای رس چه تی
ــت.   جدول 6 امتیاز این دو دیدار از هر چیز برای ما مهم تر اس
بازیکن تیم گیتی پسند به نتیجه های اخیر تیم فیروز صفه اشاره 
ــرد و افزود: فیروز صفه در چند هفته اخیر نتیجه های خوبی  ک
 کسب کرده و شایسته ستایش است اما یقین دارم در بازی برابر 
ــند نمی تواند خودی نشان دهد و محکوم به شکست  گیتی پس

برابر تیم ما می باشد. 

ــتریونایتد حرف های شاگرد  ــرمربی تیم فوتبال منچس س
ــابقش برای رویارویی با منچستر را بلوف خواند. چند  س
روز پس از منتفی شدن داستان حضور سه ماهه دیوید بکام در 
تیم تاتنهام به منظور بازی به شکل قرضی، سرآلکس فرگوسن 
اظهارات شاگرد سابقش را هیاهوی کاذب تعبیر کرد. این مربی 
ــدان می رود  ــروز برابر تاتنهام به می ــکاتلندی که تیمش ام  اس
گفت :  از اول هم می دانستم بکام مقابل منچستریونایتد نمی تواند 

بازی کند.
ــن  ــن بود. فرگوس ــرای من روش ــل روز ب ــوع مث ــن موض  ای
افزود: حرف هایی که قبل از منتفی شدن قراردادش با تاتنهام در 
مورد حضور در دیدار با منچستر یعنی رویارویی با یاران سابق 
ــت.  ــت. چون چنین چیزی امکان نداش زده بود، واقعیت نداش
مسئول فنی 25 سال گذشته شیاطین سرخ ادامه داد: با روحیات 
ــنا هستم. او  ــبک کار هری ردنپ، همکارم در تاتنهام آش و س
ــازه وارد، هنوز نیامده، تمرین نکرده  اجازه نمی دهد بازیکنی ت
ــه تمرین،  در ترکیب قرار  ــه جلس ــده، با دو، س  و هماهنگ نش

گیرد.

ــت که  دروازه بان تیم هندبال ذوب آهن اصفهان معتقد اس
اصلی ترین عامل باخت تیمش در داربی هندبال اصفهان 
ــت. عباس اسد زاده در مدت  داوری های غرض ورزانه بوده اس
زمان کوتاهی که درون دروازه ذوب آهن بود عملکرد خوبی از 
ــن دیدار به ایمنا  ــت. وی در ارتباط با ای ــود به نمایش گذاش خ
ــر ما را برید.  شک نکنید که باخت دیروز ما 110  گفت: داور س
ــود.  وی ادامه ــای غرض ورزانه ب ــد مربوط به داوری ه  درص
ــمت دروازه حریف  ــه اول در حالی که بازیکن ما به س داد: نیم
حمله کرد او را شارژ کردند. این حرکت کارت قرمز داشت ولی 
داور نه او را اخراج کرد و نه پنالتی گرفت. به جز این یک پنالتی 
ــپاهان گرفت. اسد زاده که معتقد  بی دلیل در پایان بازی برای س
است داور می خواست سپاهان برنده شود گفت: شک نکنید که 
ــود یا سپاهان برنده  ــت یا بازی مساوی تمام ش داور می خواس
باشد. داور نمی خواست اختالف باال برود. ما در نیمه اول عالی 
بودیم  و در دقایق زیادی از بازی تا 3، 4 اختالف هم از سپاهان 
ــپاهان است همیشه  پیش بودیم، اما چون هدف آنها قهرمانی س

باید این مشکل ها را در داوری ها ببینیم.

خبر

زاینده رود  
ــدرت و انگیزه وارد  ــرار می گیرد با ق ــی که مقابل ماهان ق هر تیم
ــرمربی فوالد ماهان با بیان این مطلب  ــود. حسین افضلی س میدان می ش
ــه بازیکنان دیگر  ــت ک ــتقالل و پیروزی اس ــزود: تیم ماهان همانند اس اف
ــتادگی می کنند.  ــا قدرت و انگیزه خاصی ایس ــا در مصاف با آن ب  تیم ه
ــا ناصری گل اول را  ــتباه رض ــه داد: بازی خوبی بود اما بر اثر اش وی ادام
ــایی بود و محمد طاهری هم  دریافت کردیم، مقصر گل دوم وحید شمس
ــوم را از حریف دریافت کنیم و گل های حریف روی  ــد گل س باعث ش
ــد. وی در مورد داوری افزود: اشتباه داوری جزئی  تاکتیک خاصی زده نش
از بازی است و در این مورد زیاد صحبت نمی کنم و ما باید در بازی های 

باقیمانده فقط به پیروزی فکر کنیم و هنوز به قهرمانی امیدواریم.

جواد خليفه سلطانی

دوست داشتم امروز باب سخن گفتن با مدیرعامل محترم باشگاه سپاهان را باز نمایم 
ــب گذشته آقای مهدی تاج )نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال( طی  ولی جمعه ش
ــالیانه هیأت فوتبال استان در ساعت 4  یک تماس تلفنی خبر از برگزاری مجمع س
بعد از ظهر روز یکشنبه )امروز( و حضورش در این مجمع را داد. با توجه به اهمیت 
برگزاری این مجمع، بر آن شدیم تا باز هم چند کالمی با مدیرکل تربیت بدنی استان 

سخن بگوییم و طبق روال گذشته خدمت ایشان طرح سئوال نماییم.
ــه  ــانم اصفهان در س ــما می رس ــفاف به عرض ش 1 – آقای مدیرکل صادقانه و ش
ــال جاری که آخرین  ــته به خصوص یک دهه اخیر هیچگاه همچون س دهه گذش
ــپری می کنیم شاهد ضعف، سردرگمی و ناتوانی در بخش روابط  ماه های آن را س
 عمومی اداره کل تربیت بدنی نبوده، با توجه به گستردگی دامنه اطالع رسانی آن هم 
اطالع رسانی از نوع سریع، صحیح و به هنگام که تنها بخشی از شرح وظایف یک 
ــاب می آید باید بگوییم روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی  روابط عمومی به حس
ــال اخیر نشان داده که حرفی برای گفتن ندارد. آقای مدیرکل بسیاری  ظرف یک س
ــته ظریف و پیچیده روابط عمومی عقیده دارند که  ــان و اهل فن در رش از کارشناس
روابط عمومی در هر تشکیالتی نقش وزارت امورخارجه آن تشکیالت را بر عهده 
دارد. به همین منظور این دسته از کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به اهمیت 
ــه عبارتی همان وزارت خارجه آن  ــاخص و یا ب نقش یک روابط عمومی پویا و ش
تشکیالت، منطق حکم می کند تا برای اداره روابط عمومی از افراد آگاه، دانا، بصیر 
و مورد قبول جامعه در آن بخش استفاده نمود. با توجه به اوصاف فوق آیا شما در 
تشکیالت روابط عمومی از وجود چنین فرد یا افرادی استفاده می کنید؟ آیا مسئول 
ــما و همکارانش اهل فن از جنس ورزش و دارای تجربه و توان  روابط عمومی ش
ــناخت صحیح و منطقی از فضای مطبوعات را دارد؟ آیا مسئوالن شما در بخش  ش
روابط عمومی شناختی از جامعه ورزش شامل پیشکسوتان، قهرمانان گذشته و حال، 

دست اندرکاران و... آن هم با جایگاه و وزن ورزش و اجتماعی آنها را دارد؟
ــناخت بهتر توانمندی ها و یا ضعف دست اندرکاران  ــتی آقای مدیرکل برای ش راس
ــپاهان، ــگاه های س ــما را به عملکرد روابط عمومی باش ــط عمومی، اداره کل ش  رواب

ذوب آهن، فوالد ماهان و... حواله می دهم. آقای خدابخش امیدوارم بحث برای عملکرد 
ــته و کاربلد را به  ــتفاده از افراد شایس روابط عمومی و تغییر و تحول در آن بخش و اس

صورت جدی و عملیاتی نه به صورت شعاری و تئوری در دستور کار قرار دهید. 
ــت امروز در ساعت 4 بعد از ظهر مجمع عمومی سالیانه  2- آقای مدیرکل قرار اس
هیأت فوتبال برگزار گردد. به درستی نمی دانم دستور کار جلسه چیست؟ اما سئوالی 
که مطرح است و بی شک شما باید به عنوان متولی ورزش استان، نایب رئیس این 
مجمع پاسخی منطقی برای آن داشته باشید، این است که آیا تشکیل این جلسه در 
ــاخص آن همچون کاپیتان های دو تیم  ــن مقطع زمانی که تنی چند از اعضای ش ای
ــته ورزشی با سرمربی  ــپاهان و ذوب آهن به عنوان دو نفر از بهترین های آن رش س
اصفهانی ذوب آهن به عنوان یک مربی فعال این رشته که در حال حاضر به همراه 
تیم های خود در اردوهای خارج از کشور هستند منطقی می باشد. ضمن اینکه چه 
بسا شخص مدیرعامل باشگاه سپاهان که هفته گذشته خارج از کشور بوده هم نتواند 

در این مجمع حضور یابد. 
3- آقای مدیرکل پیشنهاد می کنیم تا در کنار و در حاشیه این مجمع یک جلسه ای 
ــان و منتقدان به منظور  هم با حضور تمامی اعضای مجمع و تنی چند از کارشناس
ــی عملکرد هیأت فوتبال ظرف 6 سال گذشته برگزار گردد تا مسئوالن هیأت  بررس
فوتبال در حضور سایر اعضای مجمع به خصوص نایب رئیس فدراسیون و جنابعالی 

پاسخگوی سئوال ها باشند.
4- آقای مدیرکل در خصوص چگونگی انتخاب مسئول هیأت فوتبال شهر اصفهان 
حیطه اختیارها و شرح وظایف ایشان و... هم حرف و حدیث های زیادی وجود دارد 
که به طور حتم شما به عنوان متولی اول و آخر ورزش استان می توانید پاسخگوی 
ــای زیادی هم در  ــید. همچنان که حرف و حدیث ه ــن حرف و حدیث ها باش ای
خصوص چگونگی انتخاب رئیس تربیت بدنی شهر اصفهان و توانمندی های ایشان 

مطرح است که در آینده در خصوص آن با شما طرح سئوال خواهیم کرد.

زاینده رود  
ــی امروز  ــتان اصفهان در حال ــأت فوتبال اس ــع عمومی هی مجم
ــود که روابط عمومی هیأت مذکور هیچ گونه  ساعت 16 برگزار می ش
اطالع رسانی در این زمینه انجام نداده است. از آنجایی که برای برگزاری 
ــپاهان و ــای دو تیم فوالد مبارکه س ــور کاپیتان ه ــن مجمعی حض  چنی
ــت بدون  ــت، این نشس ذوب آهن و مربیان دو تیم الزم و ضروری اس
حضور این افراد برگزار خواهد شد. شنیده می شود در این مجمع مهدی 
ــت. شاید برای  ــیون فوتبال حضور خواهد داش تاج، نایب رئیس فدراس
کسانی که نمی خواهند در مقام پاسخگویی برآیند امروز بهترین فرصت 
باشد تا در نبود خبرنگاران و افراد فوق الذکر این مجمع را برگزار نمایند. 
ــود مهدی تاج امروز صبح هم نشستی با مسئوالن باشگاه  ــنیده می ش ش
ــت تا با آنان در خصوص مسائل اخیر و بحث  فوالد ماهان خواهد داش

کناره گیری این باشگاه از فعالیت در ایران به تعامل و گفتگو بپردازد.

ورزش

بازیکن تیم استرالیا گفت: بازی در مقابل تیم ملی ایران 
ــت دارم این آزمایش را  برایم لذت بخش است و دوس

دوباره در برابر این تیم داشته باشم. 
ــر یک تیم های ملی  ــاوی یک ب هری کیول پس از تس
ــوم جام  ــی در گروه س ــره جنوب ــترالیا و ک ــال اس فوتب
ــیا گفت: بازی مقابل تیم های بزرگ آسیا  ملت های آس
ــت و دوست دارم  مثل ایران برایم خیلی لذت بخش اس
ــم.  ــته باش ــی را در زندگی ام داش دوباره چنین آزمایش
عاشق فوتبال هستم و به همین دلیل با هیجان و انگیزه 

باال در تمامی مسابقه ها شرکت می کنم. 
ــران، ژاپن و کره که از  ــابقه دادن با تیم هایی مثل ای مس
بزرگان فوتبال آسیا هستند، برای هر تیم و هر بازیکنی 
ــت. هیچ وقت بازی مقابل ایران در سال  لذت بخش اس

97 را فراموش نمی کنم. 
ــت سر گذاشتن استرالیا به جام  در آن بازی ایران با پش
ــحالی زیادی که برای  ــه رفت و با خوش جهانی فرانس
ــرای مردم  ــرد، آن بازی را ب ــه ارمغان ب ــردم ایران ب م
ــدنی  ــران تاریخی کرد. آن بازی برای من فراموش ش ای
ــازی در برابر کره جنوبی  ــت. هری کیول درباره ب نیس
ــیار  ــود و خودم از بازی بس ــت: بازی خوبی ب ــز گف نی
ــن نتیجه  ــد و به نظر م ــاوی ش ــذت بردم. نتیجه مس ل
ــا ارزش را گرفتیم و با این  ــاز ب ــت. یک امتی بدی نیس
ــان را در جدول حفظ  ــم جایگاه خودم ــاز می توانی امتی
ــد برای صعود  ــی راحت تر در بازی بع ــم و با خیال  کنی

بجنگیم. 
ــگاه کنیم، هم برای ما و هم  ــر به ماهیت این نتیجه ن اگ
ــتحق پیروزی  برای کره نتیجه خوبی بود اما دو تیم مس
ــا همه اتفاق هایی  ــده و ب بودند. حاال این بازی تمام ش
ــعی کنیم که به بازی بحرین فکر  ــت، ما باید س که داش
ــا تیم بحرین  ــکلی ب ــیار مش کنیم. وی افزود: بازی بس
ــی خواهد ــه اتفاق ــازی چ ــم در آن ب ــم و نمی دان  داری

 افتاد. 
ــت فقط باید راحت  بحرین تیمی غیر قابل پیش بینی اس
ــیم که بازی با کره را به این تیم واگذار  ــوده باش و آس
ــا احتمال رویارویی با ایران  نکردیم. کیول در ارتباط ب
ــابقه ها نیز بیان کرد: دوست ندارم از  در دور بعدی مس
ــز کنم. اگر از این  ــون روی بازی با ایران تمرک هم اکن
ــویم، راحت تر  ــروه صعود کنیم و با ایران روبه رو ش گ

می توانم درباره بازی با ایران صحبت بکنم.
ــدن تکلیفمان برای  ــت پس از مشخص ش پس بهتر اس
صعود به مرحله یک چهارم روی آن بازی تمرکز کنیم. 
وی ادامه داد: بخش عظیمی از احتمال رویارویی ایران 
و استرالیا در مرحله یک چهارم جام پانزدهم ملت های 
ــتگی دارد و  ــدی ما با تیم بحرین بس ــیا به بازی بع آس
ــیم و با  امیدوارم ما بتوانیم در آن بازی به پیروزی برس
خیالی راحت تر به دور بعدی مسابقه ها فکر کنیم اما به 
ــیار لذت بخش  نظر من بازی دوباره با تیم ملی ایران بس

و پرهیجان می شود.

اصغر قلندری

برخالف تصورهای غلط و خیال های واهی 
ــیه ساز که دوست دارند  برخی از افراد حاش
ــازی  ــیرینی جوس بی جهت و برای خودش
کنند، داربی اصفهان نه حاشیه داشت نه تنش 
و در نهایت نظم و آرامش برگزار شد. داربی 
زودهنگام اصفهان در هفته سوم رقابت های 
لیگ باشگاه های برتر کشور، نزدیک به یک 
ــر و پا قرص و وفادار  ــزار و 500 هوادار پ ه
واقعی دو تیم ذوب آهن و سپاهان )دو غول 

ــالن توحید مجموعه  ــال ایران( را به س هندب
ــالن  ــتان مبارکه )س ــی صفائیه شهرس ورزش
ــپاهان(  ــگاه فوالد مبارکه س اختصاصی باش
کشانده بود تا با تشویق های بی امانشان سهم 
ــزایی در پیروزی تیم محبوبشان داشته  به س
باشند که الحق این نقش مهم و اساسی خود 
ــر دادن شعارهای  را در کمال نظم و بدون س
ــا فرهنگ  ــی و ب ــر اخالقی و غیر ورزش غی
ــی ایفا  ــاگران اصفهان ــاص تماش و ادب خ
ــتی  نمودند. البته تدابیر امنیتی مأموران حراس
و نیروهای انتظامی و گارد ویژه از یک سو و 

حضور مقام های فدراسیون هندبال از جمله 
ــت فدراسیون( و  جالل کوزه گری )سرپرس
سیروس عالمیان )مشاور عالی وی( در سالن 
و اقدام های مقدماتی مسئوالن هیأت هندبال 
ــوی دیگر عامل اصلی ایجاد این  استان از س

نظم و آرامش بود. 
ــاوت بی غرضانه و  ــه قض ــد ک ــه نمان ناگفت
ــه دو داور خوب بین المللی )مراد  بی طرفان
ــاه که  کرمی و مصطفی باباملکی( از کرمانش
ــیون و علیرضا  ــئوالن فدراس مورد تأیید مس
ــابقه هم قرار گرفت؛ در  ــلیمانی ناظر مس س
ــش تا پایان  ــداوم این نظم و آرام ــاد و ت ایج
ــن توصیف تیم  ــابقه تأثیرگذار بود. با ای مس
ــا 2 بازیکن خارجی  ــبزپوش ذوب آهن ب س
ــچ و میالن  ــرجان ول کووی ــه نام های س ب
گرباتوف از کشور صربستان و تمام نیروهای 
ــان سپاهان  کارآمد خود میهمان طالیی پوش
ــن خارجی در این بازی  بود که بدون بازیک
ــه میدان آمده بودند و الحق که بازی خوب  ب
ــتند و دوش به  ــی را به نمایش گذاش و زیبای
دوش ملی پوشان سپاهان پیش رفتند و حتی 
ــر 12 بردند و تا امتیاز  ــت را 13 ب نیمه نخس
ــتباه فردی و  ــر بودند که روی 2 اش 26 براب
ــی در نهایت 27 به 26 بازی را به میزبان  تیم

واگذار کردند. 
البته اگر این بازی با نتیجه مساوی تمام می شد 
عادالنه تر بود اما اشتباه های شاگردان کیوان 
صادقی از یک طرف و سرعت و تجربه بازی 
یاران ملی پوش علیرضا حبیبی از سوی دیگر 

ــیرین را به کام  ــیار ش ــم این پیروزی بس طع
ــان و هوادارانش ریخت. صرف  طالیی پوش
ــن حقیقت را  ــرد و باخت، باید ای ــر از ب نظ
پذیرا باشیم که بازیکنان هر دو تیم با رعایت 
بازی جوانمردانه یکی از زیباترین بازی های 

هندبال دهه اخیر را به نمایش درآوردند. 
در بازی تماشاگرپسند تیم های ذوب آهن و 
سپاهان، شهداد مرتجعی دروازه بان پر تجربه 
ــال و بازی در  ــابقه دیرینه ای در هندب که س
ــره برتر میدان بود و  تیم های ملی دارد، چه
توپ های بسیاری را به زیبایی دفع کرد. اما 
در تیم سپاهان عالوه بر سعید برخورداری و 
ــفیعی 2 سنگربان جوان و آینده دار  فرهاد ش
اله کرم استکی، سجاد استکی و میال مسائلی 
بهترین بودند و سید مصطفی ساداتی با تجربه 
هر گاه پا به میدان می گذاشت نقش اساسی 
و مؤثری در پخش توپ ها و گلزنی داشت. 
ــا جعفرنیا، محمد مهدی  همچنین محمدرض
ــگری، سید علیرضا موسوی و در نهایت  عس
ــفری که در لحظه های حساس و  حجت س
پایانی فریادرس شد و با کوله باری از تجربه 
ــپاهان کمک کرد تا فاتح این دیدار  به تیم س

باشد را هم نباید فراموش کرد. 
ــوان به عنوان  ــاج مهدی اخ ــه حضور ح البت
ــت در کنار حبیبی که شناخت کافی  سرپرس
ــیوه بازی شاگردان صادقی دارد و فصل  از ش
گذشته را در تیم ذوب آهن گذرانده بود خیلی 
ــک با هدایت و رهبری  اثرگذار بود و بی ش
ــال ها در فوتبال و  ــن مرد با کفایت که س ای

ــمندی  ــأ خدمات ارزش هندبال اصفهان منش
ــادی را اندوخته، تیم  ــوده و تجربه های زی ب
ــه از ذوب  ــد 3 گلی را ک ــپاهان موفق ش س
ــد و در مجموع به  ــن عقب بود جبران کن آه
ــت پیدا کرد. ناگفته  پیروزی گران بهایی دس
نماند که میالن گرباتوف که در دقایق پایانی 
به تشخیص کادر فنی به استراحت پرداخت 
ــازی باز ماند، اگر در لحظه های  و از ادامه ب
بسیار حساس پایان مسابقه به خدمت گرفته 
ــاید از لحاظ روحی تأثیر مثبتی  ــد ش می ش
ــت ذوب آهن در این  ــت و مانع شکس داش
بازی پر برخورد اما زیبا و تماشایی می شد. 
ــنی و احسان  ــعود محس به میدان آوردن مس
ــت اما  ایوبی چاره کار نبود و تأثیر منفی داش
حضور رحیم مؤمنی زاده بسیار اثربخش شد 

و نتیجه داد. 
در تیم سختکوش ذوب آهن پیمان صادقی، 
ــا رجبی و  ــی، محمدرض ــد جمال عبدالحمی
علیرضا ربیع خیلی تالش کردند که در مقابل 
ــرعت بخشیدن به  ــپاهان که از نظر س تیم س
ــرتر و برتر از ذوبی ها بودند بازنده  بازی س
نشوند و با کسب 2 امتیاز این بازی خانگی به 
صدر جدول بیایند که نشد و مغلوب تجربه، 
سرعت و روحیه باالی طالیی پوشان شدند. 
تیم ذوب آهن اگر هماهنگی تیمی خود را با 
دو بازیکن صرب قوت ببخشد بی تردید در 
ــده پیروزی در مقابل تیم های  بازی های آین
ــترس نخواهد  بزرگ برابر این تیم دور از دس

بود.

همراه با جام

حسين افضلی: 
گل های کيش ایر روی تاکتيک نبود

برگزاری مجمع عمومی هيأت فوتبال 
در بی خبری کامل!

داربی پر حرف و حديث اصفهان، نه حاشیه داشت نه تنش!

هری کيول: 
بازی با ایران 

برایم لذت بخش است 

توپ و تور

فرزاد کوهيان:
 انصراف نمی دهيم

ــاره به درگیری هم زمان تیمش در  ــرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با اش س
ــری در هر دو رویداد  ــیا گفت: نتیجه گی ــای لیگ برتر و غرب آس رقابت ه
ــگاه تمرکزمان را روی یکی  ــت اما بنا به اولویت بندی مدیریت باش مهم اس
ــان اینکه به زودی  ــرزاد کوهیان با بی ــتر خواهیم کرد. ف ــابقه ها بیش از مس
ــگاه های غرب آسیا آغاز  ــکتبال باش ــابقه های بس مرحله دوم و پلی آف مس
ــود، اظهار داشت: آغاز این رقابت ها هم زمان با لیگ برتر است که به  می ش
ــاس و به نوعی تعیین کننده خود رسیده است. این کار را برای   مرحله حس
ذوب آهن سخت می کند. سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان تصریح 

کرد: شرایط سخت و مسابقه ها فشرده است.
ــود مهم و با ارزش  ــر دو میدان هم به نوبه خ ــی نتیجه گیری در ه از طرف
ــخت می کند و به  ــرایط کار را برای تیمی مانند ذوب آهن س ــت. این ش اس
ــد نتیجه گیری بهتر در یکی از رویدادها را به دیگری ترجیح داد.  ناچار بای
ــگاه در مورد آن تصمیم می گیرد. وی  ــت که مدیریت باش این موضوعی اس
ــال گذشته با ذوب آهن عنوان سوم رقابت های باشگاه های غرب آسیا  که س
ــب کرد، یادآور شد: مدیرعامل باشگاه )اصغر دلیلی( در هفته جاری  را کس
طی جلسه ای مشخص می کند که بیشتر تالش و هم و غم خود را باید روی 
ــأله قرار دهیم؟ لیگ برتر یا باشگاه های غرب آسیا؟ البته بازیکنان  کدام مس
ــر دو رویداد آماده نگه می داریم.کوهیان در خصوص  را برای حضور در ه
شایعه کناره گیری ذوب آهن از مسابقه های آسیایی افزود: انصرافی در کار 
نیست. در سخت ترین شرایط هم در این رقابت ها شرکت خواهیم داشت. 
ــر بگیریم یا اولویت  ــت آن را به عنوان اولویت اول در نظ ــط ممکن اس فق
ــانویل لبنان به عنوان  ــرزاد کوهیان همچنین پیش بینی کرد که تیم ش دوم. ف
 حریف ذوب آهن در مرحله دوم رقابت های باشگاه های غرب آسیا معرفی

شود.

بصيرت: 
با ابراهيم توره برخورد می كنيم

ــت تیم فوتبال سپاهان  اصفهان از برخورد قانونی با ابراهیم توره به   سرپرس
خاطر تأخیر در حضور در تمرین های آماده سازی این تیم خبر داد.

ــپاهان اصفهان در اردوی ترکیه حضور دارد   مجید بصیرت که همراه تیم س
ــان اصفهانی  در مورد تداوم غیبت های ابراهیم توره در تمرین های زردپوش
ــوق گفت: این بازیکن در  ــم در ترکیه ضمن بیان مطلب ف ــن تی و اردوی ای
تماس با ما اعالم کرد که طی روزهای آینده در اصفهان به تیم سپاهان ملحق 
 می شود، البته طبق قانون و مقررات باشگاه با وی برخورد جدی خواهیم کرد. 
ــزاری دیدارهای  ــس از برگ ــه پ ــا هم ک ــرم نویدکی ــرد: مح ــه ک وی اضاف
ــگاه  ــک باش ــه بود تا زیر نظر پزش ــه آلمان رفت ــگ برتر ب ــتم لی ــه بیس هفت
ــد، جمعه به  ــی کن ــت پایش را بررس ــودی مصدومی ــد بهب ــورگ رون هامب
ــرکت کرد. ــای تیم ش ــد و در تمرین ه ــق ش ــه ملح ــم در ترکی  اردوی تی
 سرپرست تیم فوتبال سپاهان با ابراز رضایت از امکانات بسیار خوب کمپ 
ــم در 60 کیلومتری  ــوب محل اقامت این تی ــه خصوص زمین چمن مطل ب
ــاختار قزاقستان فرصت بازی به نفراتی که کمتر  آنتالیا، افزود: در بازی با ش

در لیگ به میدان رفته اند، رسید.
 در این بازی کادرفنی شناخت بیشتری از وضعیت بازیکنان ذخیره به دست 
ــان دادند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان که  آورد و آنها نیز توانایی خود را نش
ــته برای برپایی اردوی 6 روزه به شهر آنتالیا سفر کرده  ــنبه هفته گذش دوش

بود، امشب و در پایان این اردو به ایران باز می گردد.
تیم فوتبال سپاهان از هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال جام باشگاه های 

برتر کشور یازدهم بهمن ماه به مصاف شاهین بوشهر خواهد رفت.

توقف تيم راه و ترابری اصفهان مقابل 
غول كبدی ایران

تیم کبدی راه و ترابری اصفهان با شکست مقابل تیم سیستان، هفته اول مسابقه های 
ــرایطی که تیم اصفهان  ــد آغاز کرد. در این بازی و در ش ــر کبدی را ب لیگ برت
می توانست پیروز از میدان خارج شود؛ تجربه و البته امتیاز میزبانی سیستانی ها 
باعث شد تا تیم اصفهانی بدون امتیاز این شهر را ترک کند. پیکارهای لیگ برتر 
کبدی با حضور 6 تیم برگزار شد که در هفته اول این رقابت ها تیم راه وترابری 
اصفهان با نتیجه 43 بر 50 نتیجه را به منابع آب و خاک سیستان واگذار کرد. در 
سایر دیدار ها ایثار محمدآباد گلستان55 بر40 نقده آذربایجان غربی را از پیش 
رو برداشت و دهیاران تالش 52 بر 49بر راه و ترابری گلستان قهرمان دوره قبل 
غلبه کرد. هفته دوم لیگ  برتر کبدی 30 دی ماه به میزبانی تیم های راه و  ترابری 

گلستان، دهیاران تالش  و راه و ترابری اصفهان برگزار می شود.

ذوب آهن- صندوق ضمانت صادرات
 دیدنی ترین جدال هفته در اصفهان 

حساس ترین و دیدنی ترین جدال هفته هفتم لیگ برتر پینگ پونگ امروز در 
ــود. هفته هفتم و پایانی دور رفت رقابت های لیگ برتر  اصفهان برگزار می ش
پینگ پونگ باشگاه های کشور امروز با انجام سه دیدار پیگیری می شود که در 
حساس ترین بازی ذوب آهن و صندوق ضمانت صادرات به میدان می روند. 
هفته هفتم از مرحله رفت نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر پینگ پونگ 
ــور امروز با انجام سه دیدار در شهرهای ماهشهر، اصفهان و  باشگاه های کش
کرج برگزار می شود. در اصفهان ساعت 16 ذوب آهن میزبان صدرنشین این 
ــت ها، صندوق ضمانت صادرات خواهد بود، ذوب آهن که رفته رفته در  رقاب
ــت به روزهای خوب خود است امروز رقابت سنگین و حساسی  حال بازگش

را پیش رو دارد.

فيروز صفه در قامت مدعی 
ــاب 3 بر 2 از سد پرسپولیس تهران  ــال فیروز صفه اصفهان با حس تیم فوتس
ــت. سرمربی این تیم پیرامون این بازی اظهار داشت: مسابقه فوق العاده  گذش
مشکلی بود. بازیکنان تیم پرسپولیس بازیکنان جوان و با تکنیکی بودند اما من 
ــناخت کافی از این تیم داشتم و بچه ها توانستند از فرصت های به دست  ش
آمده نهایت بهره را ببرند. علیرضا افضل ادامه داد: در اوایل فصل بازیکنانم به 
دلیل جوانی فرصت های گلزنی را به راحتی از دست می دادند که با همکارانم 
از نظر روحی و روانی این نقیصه )فرصت سوزی( را تا حدودی بین بازیکنان 
فیروز صفه برطرف کردیم. وی درباره بازی مقابل دیگر تیم اصفهانی )صنایع 
گیتی پسند( در هفته بیست و دوم گفت: چند مسابقه از گیتی پسند را از نزدیک 
مشاهده کردم و شناخت کافی از این تیم داریم و تیم فیروز صفه راه گل زدن 
ــل در پایان تأکید کرد: در اوایل  ــه مصطفی نظری را به خوبی می داند. افض ب
ــکوی اول تا سوم می رسانم اما اکنون فقط به  فصل گفته بودم که تیم را به س

قهرمانی فکر می کنم.

پا به توپ رونی مقابل تاتنهام 
ــتریونایتد مهاجم 25 ساله شیاطین سرخ  ــرمربی تیم فوتبال منچس به اعتقاد س
ــن در  ــرآلکس فرگوس در دیدار امروز مقابل تاتنهام به میدان خواهد رفت. س
ــل تاتنهام به میدان  ــم وین رونی بتواند مقاب ــن ارتباط گفت: فکر می کن  همی

رود. 
ــته دوره نقاهت کوتاهش را خوب پشت سر بگذارد و آماده حضور  او توانس
ــری  ــاله تیم اولدترافوردی افزود: در آخرین س ــود. مربی 69 س در میدان ش
تمرین های انجام گرفته، وین حضوری فعال داشت. به گمان من، تا بازی با 

حریف لندنی به اوج آمادگی خواهد رسید. 

آقای مدیرکل سالم



آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 10 °3 ° -16 °-11 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر

WWW.ZAYANDE-ROUD.COMروزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی12
Bazargani.Zayanderoud@yahoo.com
Zayanderood.newspaper@yahoo.com
Ravabetomoumi.zayanderoud@yahoo.com

صاحب امتياز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبير: 

علی مانيان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خيابان ارتش، جنب 
پل حسين آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خيابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
یک شنبه 26 دی 1389/ 11 صفر 1432/ شماره Sunday 16 January 2011         442  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

 امام علی )ع(:
 به احترام پدر و 
 معلمت از جای برخيز

 هر چند فرمانروا 
باشی.

شهرداری شهرکرد در نظر دارد تعداد 12 قطعه زمین از اماک خود را طی مزایده کتبی به متقاضیانی که 
بیشترین مبلغ پیشنهادی را ارائه نمایند به صورت نقد و اقساط واگذار نماید.

موارد و مشخصات هر قطعه:

 متقاضیان می توانند آخرین پیشنهادات و مدارک خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 89/11/10 به واحد دبیرخانه 
شهرداری مرکزی شهرکرد تحویل دهند.

 هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برندگان مزایده می باشد.
 ضمناً جهت اطاعات بیشتر با شماره تلفن های 2224849 – 2222484 – 0381 تماس حاصل فرمایید.

شماره آدرس و موقعیتردیف
قطعه

مساحت به 
مترمربع

ارزش پایه هر متر 
توضیحاتمبلغ سپردهمبلغ کل به ریالبه ریال

میرآباد غربی، تعاونی 1
نیروی انتظامی

7درصد2911602/200/000352/000/000
 مبلغ پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
12 قسط بدون کارمزد

میرآباد غربی، تعاونی 2
نیروی انتظامی

7درصد مبلغ 2921602/200/000352/000/000
پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
12 قسط بدون کارمزد

میرآباد غربی، تعاونی 3
نیروی انتظامی

7درصد مبلغ 2891602/000/000320/000/000
پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
9 قسط بدون کارمزد

میرآباد غربی، تعاونی 4
نیروی انتظامی

7درصد مبلغ 3611801/600/000288/000/000
پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
9 قسط بدون کارمزد

صنایع فن آوران، 5
ورودی فارسان

7درصد مبلغ 2749/943/300/000164/802/000
پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
6 قسط بدون کارمزد

صنایع فن آوران، 6
ورودی فارسان

7درصد 2549/943/300/000164/802/000
مبلغ پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
6 قسط بدون کارمزد

میرآباد، تعاونی فنی 7
حرفه ای

7درصد411721/400/000240/800/000
 مبلغ پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
6 قسط بدون کارمزد

میرآباد، تعاونی فنی 8
حرفه ای

7 درصد 421721/400/000240/800/000
مبلغ پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
6 قسط بدون کارمزد

منطقه منظریه، جنب 9
طرح های 99 ساله 

)دوبر(

3-425199/5
.........206/000/000

7 درصد 
مبلغ پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
6 قسط بدون کارمزد

منطقه منظریه، جنب 10
طرح های 99 ساله 

)دوبر(

3-426190
.........191/000/000

7 درصد 
مبلغ پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
6 قسط بدون کارمزد

میرآباد غربی، بنیاد 11
تعاون سپاه )سه بر(

7 درصد 50209/72/100/000440/370/000
مبلغ پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
6 قسط بدون کارمزد

میرآباد غربی، بنیاد 12
تعاون سپاه )دوبر(

7 درصد 61601/900/000304/000/000
مبلغ پایه

یک سوم نقداً و مابقی طی 
6 قسط بدون کارمزد

روابط عمومی شهرداری شهرکرد

آگهی مزايده )مرحله دوم(
شهرداری شهركردواگذاری 12 قطعه زمین

مهدي رفائی
والدت  با  همزمان  ماه  دی   22 چهارشنبه  روز 
بار در  امام موسی کاظم )ع( برای اولین  پربرکت 
توسط  الکترونیکی  گواهی  نام  ثبت  دفتر  کشور 
فناوری  معاون  حضور  با  و  اصفهان  شهرداری 

اطالعات و ارتباطات وزارت بازرگانی افتتاح شد.
سطح  در  بار  اولین  برای  مبارک  اتفاق  این 
شهرداری هــــای کشـــور توسط اصفهان انجام 
پذیرفته است و گامی دیگر در برقراری شهرداری 
دولت  نهایی  هدف های  به  رسیدن  و  الکترونیک 

الکترونیک می باشد. 
از این پس امکان ثبت امضا دیجیتال بر روی اسناد 
پذیر  امکان  اصفهان  در  رایانه ای  و  الکترونیک 
شهرداری  امضا  حرکت  اولین  در  و  بود  خواهد 
اصفهان در مراسم افتتاحیه ثبت الکترونیک گردید 
و در حضور معاون وزیر بازرگانی و مسئوالن ارشد 
صادر  دیجیتال  امضا  »توکن«  اولین  استان  دولتی 
شهردار  نژاد  سقائیان  سیدمرتضی  دکتر  تقدیم  و 
اصفهان گردید و از این پس امضا ایشان و سایر 
و  کنند  نام  ثبت  دفتر  این  در  که  مدیرانی  و  افراد 
گواهی الزم را دریافت دارند، توسط ابزاری به نام 
بر  می باشد  رایانه ای  فالش های  شبیه  که  »توکن« 
روی اسناد الکترونیکی ثبت شده و در تمام کشور 

اعتبار خواهد داشت. 
امضا دیجیتالی با ثبت الکترونیکی جایگزینی ایمن و 
سالم برای امضا روی کاغذ خواهد بود و معادالت 
بوروکراسی اداری را کم خواهد کرد. در این مراسم 
همچنین نماینده سازمان تجارت الکترونیک کشور،  
نمایندگان  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 

شورای شهر اصفهان نیز حضور داشتند.
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری اصفهان )فاوا( در این مراسم گفت: امضا 
دیجیتال  جایگزین مناسبی برای امضا روی کاغذ و 
ثبت الکترونیکی راهی برای حذف نامه های کاغذی 
فراهم  دیجیتال  امضا  و  بود  خواهد  بایگانی ها  و 

خصوصیت های  کننده 
فضای   در  دستی  امضا 
الکترونیک  و  دیجیتال 

خواهد  شد.
در  کرد:  اضافه  یزداپناه 
توسعه  برنامه   50 ماده 
توسعه  منظور  به  کشور 
و  الکترونیکی  دولت 
اصالت بخشیدن به اسناد 
تحقق  در  الکترونیکی 
الکترونیک،  شهرداری 
و  الکترونیکی  سند 
حکم  در  دیجیتال  امضا 
می باشد.  کاغذی  سند 
امضا  کرد:  تصریح  وی 
نوعی  واقع  در  دیجیتال 
که  است  رمزنگاری 

خصوصیت های امضا دستی در فضای الکترونیک 
را ایجاد می کند و مبتنی بر دو کلید خصوصی و 
عمومی است که منظور از کلید یک عدد با ارقام 
یک  در  که  می باشد  رقم(   300 از  )بیش  طوالنی 
دستگاه کوچک به نام »توکن« ذخیره می شود و در 
اختیار فرد قرار می گیرد، که هر فرد باید در حفظ 
این کلید خصوصی کوشا باشد و در صورت گم 
شدن آن را به سرعت به دفترهای ثبت الکترونیک 

اطالع دهید.
امضـــا  در  عمومــی  کلیـــد  داد:  ادامه  وی 
هر  و  می گیرد  قرار  همگان  اختیار  در  دیجیتال 
را  خود  »توکن«  ابتدا  دیجیتال  امضا  برای  فرد 
نرم  در  می نماید سپس  متصل  کامپیوتر   USB به 
انتخاب  را  دیجیتال  امضا  گزینه  مربوطه  افزار 
محتوای  خودکار  صورت  به  افزار  نرم  و  می کند 
این  و  می نماید  ارسال  »توکن«  برای  را  سند 
فرد  خصوصی  کلید  پیچیده  فرآیندی  با  دستگاه 
می دارد  ارسال  افزار  نرم  برای  و  می کند  تولید  را 

که این اطالعات به همراه محتوای سند در مرکز 
اطالعات داده ها در سازمان فاوا شهرداری اصفهان 
ذخیره می شود و امکان امضا هر نوع نامه، ایمیل، 
می آورد،  همچنین  فراهم  را  رایانه ای  و  مالی   سند 
افزار اعتبارسنجی امکان حقیقی بودن سند و  نرم 

امضا آن را برای افراد به وجود آورده   است.
یزداپناه امنیت این نوع امضاءها را بیشتر از امضا 
دستی دانست و گفت: مرکز توسعه تجارت وزارت 
بازرگانی متولی این امر است و برای ثبت الکترونیکی 
کاربردهای زیادی در نظر گرفته که امضا دیجیتال 
ثبت  دفتر  افتتاح  مجوز  و  می باشد  آنها  از  یکی 
الکترونیک نیز از سوی این مرکز صادر می شود و 
اطالعات محرمانه رمزنگاری نیز در این مرکز ذخیره 
می گردد و در حال حاضر با صدور مجوز سازمان 
تجارت الکترونیک برای سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری اصفهان امکان صدور گواهی 
الکترونیک برای کلیه مدیران، کارمندان شهرداری و 
نیز عموم مسئوالن و همشهریان فراهم شده است و 
با توجه به پیچیدگی هایی که این فرآیند الکترونیکی 

دارد امکان جعل، اسکن 
به  امضا  در  تقلب  یا  و 

صفر رسیده است.
سازمان  مدیرعامل 
و  اطالعات  فناوری 
شهرداری  ارتباطات 
اصفهان مزایای استفاده 
دیجیتال  امضا  از 
احراز  مواردی همچون 
تأیید  امکان  و  هویت 
صحت امضا فرستنده و 
نیز چک کردن صحت 
مطالب و محتوای اسناد 
رایانه ای  رموز  توسط 
دانست و تصریح کرد: 
به طور مثال شما هنگام 
به  الکترونیکی  خرید 
نیاز دارید  مبلغ جنس  شماره حساب فروشنده و 
و اگر این موارد دارای امضا الکترونیک فروشنده 
باشد شما از مبلغ و شماره حساب و صحت هر دو 
اطمینان می یابید و یا زمانی که از فرزندتان مبنی بر 
واریز پول به شماره حسابی ایمیلی دریافت می کنید 
با چک کردن امضا دیجیتال او از صحت درخواست 

او مطلع خواهید شد.
می توانند  شهروندان  کرد:  خاطرنشان  یزداپناه 
شهرداری  پرتال  از  را  نام  ثبت  مربوطه  فرم های 
اخذ  برای  و  نمایند  تکمیل  و  دریافت  اصفهان 
دستگاه )توکن( با مدارک مربوطه به مرکز آموزش 
شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان 
اصفهان واقع در خیابان آمادگاه، مجموعه عباسی 
مراجعه کنند و داشتن کارت ملی و کپی آن و نیز 
یکی از مدارک شناسنامه،  گذرنامه و یا گواهی نامه 

نیز ضروری  می باشد.
دولت  افق های  سوی  به  حرکت  پایان  در  وی 
از  را  الکترونیک  شهرداری  داشتن  و  الکترونیک 

مسائل اصلی و ضروری جهان امروز برشمرد که 
بدون آن ماندن در دنیای رقابت و تجارت جهان 

غیرممکن است.
وزارت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  معاون 
بازرگانی در این مراسم اظهار داشت: اگر به سمت 
جزیره  ای  صورت  به  نرویم  الکترونیک  دولت 
دورافتاده در دنیا درمی آییم و ما مجبوریم به سمتی 
حرکت کنیم که در دنیا 12 سال و در آسیا 5 سال 

است دنبال می شود.
اطالعات  و  آمار  داد:  ادامه  مفتح  صالح  محمد 
نبودن  روز  به  و  است  مدیریتی  مهم  سطوح  از 
اطالعات همیشه از مشکالت مدیران و جامعه بوده 
است و در ارتباط چند وجهی وقت زیادی صرف 
هماهنگی و بوروکراسی حاکم بر مدیریت اداری  
می باشد. مفتح ایجاد سیستم امضای طالیی و نیاز 
افراد به امضایی خاص از مدیران را از اسباب فساد 
به  چهره  ارتباط  باید  افزود:   و  کرد  قلمداد  اداری 
چهره در گرفتن امضاءهای اداری حذف شود تا راه 

سالمت اداری حفظ گردد.
وی به کار بردن لفظ مجازی برای فضای الکترونیک 
را اشتباهی بزرگ دانست و گفت: باید لفظ فضای 
فضای  جای  به  الکترونیک  فضای  یا  و  سایبری 
مجازی به کار رود و این اشتباه تلفظی تکرار نشود 
و حسی ایجاد نماید تا تجارت الکترونیکی در سایه 

دولت الکترونیک حاصل  شود.
توزیع  نظام  بودن  الیه  چند  مفتح  صالح  محمد 
بازرگانی کشور در خرده فروشی و عمده فروشی 
و  دانست  دنیا  بازرگانی  دنیای  منطق  از  را خارج 
بسیار  کشور  در  کاال  مبادله  هزینه  داشت:  اذعان 
غیرمنطقی باال می باشد و توزیع کاال هزینه آن را دو 
چندان می کند و مطابق آمار سال 86 هزینه مبادله 

کاال درست برابر هزینه تولید آن است.
وی خاطرنشان ساخت: باید این اجحاف به مردم با 
استفاده از روش های نوین و ابزارهای نوین تجارت 

برطرف  شود.

با حضور معاون وزیر بازرگاني و به همت شهرداري اصفهان:

امكان امضاء ديجیتالي براي شهروندان اصفهان فراهم شد

امضا دیجيتالی با 
ثبت الکترونيکی 
جایگزینی ایمن و 
سالم برای امضا 
روی کاغذ خواهد 
بود و معادالت 
بوروکراسی 
اداری را کم 
خواهد کرد. 
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شهرداري درچه در نظر دارد نسبت به ادامه احداث جاده هاي 
بر  بالغ  اعتبار  با  درچه  بعثت شهر  پل  غربي  و  ضلع شرقي 
متقاضیان  از  لذا  نماید.  اقدام  ریال   6/000/000/000
مورخ  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  مي گردد  درخواست 

89/11/6 به شهرداري درچه مراجعه نمایند.

شهرداري گرگاب باستناد مجوز شماره 3/471 مورخ 89/9/21 شوراي محترم اسامي شهر قصد 
دارد نسبت به فروش چند قطعه زمین با مشخصات ذیل و با قیمت پایه کارشناس رسمي دادگستري 
و با در نظر گرفتن تسهیات مناسب اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل مي آید جهت 
بازدید و اطاع از شرایط برگزاري و اخذ مدرک مزایده حداکثر تا تاریخ 89/11/6 به شهرداري 

گرگاب به آدرس اصفهان- شاهین شهر- گرگاب- انتهاي بلوار امام خمیني )ره( مراجعه نمایند.

متراژ هر پاک )مترمربع(تعداد پاکنوع کاربريشرح پاکردیف

8200مسکونيزمین1

2252/40مسکونيزمین2

261/70 1کارگاهيزمین3

علیرضا اطهري فر
شهردار درچه

سید محمد احمدي
شهردار گرگاب

آگهي مناقصه ادامه احداث جاده هاي
 ضلع شرقي و غربي پل بعثت درچه

آگهي مزايده فروش
مرحله دوم

نوبت اول


