
مدير سدهاي خاكي سازمان جهاد كشاورزي 
بيدكان،  سد  گفت:  بختياري  و  چهارمحال 
بزرگ ترين سد خاكي وزارت جهادكشاورزي 
ميليون متر مكعب آب ذخيره شده  با هفت 
در بخش الران شهرستان شهركرد واقع شده 
ايرنا  با  گفتگو  در  داوودي  خسرو  است. 
يك  در  اخير  هاي  بارندگي  پي  در  افزود: 
ماهه گذشته، ميزان حجم اين سد خاكي 10 

درصد افزايش يافته است. 
وي حجم ذخيره آب اين سد خاكي را 9/5 
ميليون مترمكعب برآورد و تصريح كرد: سد 
بيدكان دو هزار و 400 هكتار از زمين هاي 
پايين دست روستاهاي بخش الران شهرستان 

شهركرد را آبياري مي كند. 
سد  دومين  احداث  مطالعات  انجام  از  وي 
خاكي بزرگ بخش وزارت جهاد كشاورزي 
خبر  بروجن  شهرستان  قيس  امام  منطقه  در 
 140 تأمين  صورت  در  كرد:  تأكيد  و  داد 
ميليارد ريال اعتبار مورد نياز، اين طرح عظيم 
كشاورزي در طول زمان سه سال احداث و 

به بهره برداري خواهد رسيد. 
وي پيش بيني گنجايش آب سد خاكي امام 
قيس، بروجن را 18 ميليون متر مكعب آب 
از سد  برداري  بهره  با  برآورد كرد و گفت: 
خاكي امام قيس چهار هزار هكتار از اراضي 
آبياري  طرح  اين  دست  پايين  كشاورزي 

خواهد شد. 
به گزارش ايرنا، سد بيدكان بزرگ ترين سد 
روستاي  در  كشاورزي  وزارت جهاد  خاكي 
در  شهركرد  شهرستان  الران  بخش  هاروني 
بختياري  و  چهارمحال  مركز  كيلومتري   50

واقع است.

بزرگ ترين سد خاكي 
كشاورزي كشور در 

چهارمحال و بختياري هفت 
ميليون مترمكعب آب دارد 

استاندار چهارمحال و بختياري با 
اشاره به حضور پرشور مردم در 
راهپيماي��ي روز جمعه در اعالم 
انزجار از فتن��ه گران گفت: پيام 
م��ردم در اين راهپيمايي اين بود 

كه سران فتنه بايد باد ...

رئي��س ست��اد حم��ل و نق�ل و 
مديريت مصرف سوخت كشور 
نوروزی  بنزين  تخصيص  از 
پيش از آغاز سفرهای نوروزی 
خبر داد. محمد رويانيان ضمن 
اشاره به اينكه سهميه بنزين 100 

تومانی در سال آينده در كارت های سوخت باقی مانده و نمی سوزد 
گفت: در عين حال ...

رئيس سازمان هواپيمايی كشور 
از  توپولف  دوباره  حذف  بر 
تأكيد  كشور  هوايی  ناوگان 
به  ای  نامه  ارسال  با  و   كرد 
شركت ها و دفترهای خدمات 
مسافرت هوايی و ايرالين ها به 

آنها اعالم كرد كه فروش بليت توپولف های 154 از يكم اسفند ممنوع 
است و با خاطيان برخورد قانونی می شود.  رضا نخجوانی گفت: با توجه 
به حذف و خروج هواپيماهای توپولف )tu-154( از ناوگان هوايی 

كشور از امروز مقتضی است از ...
سراسری/ صفحه2

استاندار چهارمحال وبختياري: 
مردم خواهان قاطعيت در برخورد

با سران فتنه شدند

جزئيات واریز بنزین نوروزی 
اعالم شد

فروش بليت توپولف ممنوع شد

صفحه 3

صفحه 2
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روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

مذهب شيعه 
چرا مذهب جعفری ناميده شد؟ 

مديركل راه و ترابري چهارمحال و بختياري:
 آغاز فعاليت هاي نوروزي
اداره راه استان  از 25 اسفند

Zayande Roud - No. 469,February,20,2011یکشنبه 1 اسفند 1389 / 16 ربیع االول 1432 / شماره 469 / 8 صفحه/ 200 تومان

ويژه چهارمحال وبختياری/ صفحه4

سراسری/ صفحه2

و جهان در پرتو وجود مبارکش 
نور باران می شود

اعزام زائران ایرانی به عمره مفرده 
از هفته جاری

از  ايران  برتر  شركت  صد  دوم  رتبه  كسب 
نظر ميزان فروش توسط شركت پااليش نفت 
اصفهان را به تمام همکاران محترم اين واحد 

عظيم صنعتی كشور تبريک می گوييم.
روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان

آن روز سرزمين حجاز آيينه حقيقت نمايي شد تا عدالت و كرامت در 
همه زمين و هميشه زمان انعکاس يابد و جان هاي پاك را به تسخير 

خود درآورد.
طلوع وجود مبارك حضرت محمد مصطفي )ص( و ميالد سعادتبخش 

حضرت امام جعفر صادق )ع( گرامي باد.

روابط عمومی شهرداری اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما ایران

مرتضی تمدن با اشاره به برخی اظهارات 
درباره افزايش نرخ كرايه ها به بهانه نبود 
يا كمبود بودجه های دولتی گفت: چنين 
چيزی به هيچ وجه صحت ندارد و كسی 
نمی تواند با توسل به اين بهانه ها اقدام 

به افزايش نرخ های كرايه كند. 
 ب�ه گ�����زارش خبرگ���زاری آري��ا، 
اظهار  تهران(  )استاندار  تمدن  مرتضی 
به  و  زمانی  فواصل  در  دولت  داشت: 
متروی  به  مربوط  بودجه های  تدريج، 
اين  و  است  كرده  پرداخت  را  تهران 
روند باز هم ادامه دارد. استاندار تهران 
ادامه داد: شورای شهر و شهرداری در 

يارانه ها  هدفمندسازی  مختلف  مراحل 
ما  انتظار  و  اند  داشته  خوبی  همكاری 
همراهی ها  و  همكاری ها  كه  است  اين 
تداوم داشته باشد، ضمن اين كه با توجه 
به مساعدت های دولت در افزايش تعداد 
تاكس��ی ها، اتوبوس ها و خ��ودروهای 
به توسعه مترو، دليلی  نيز كمك  ون و 
كرايه  نرخ های  غيرواقعی  افزايش  برای 
حمل و نقل عمومی وجود ندارد. تمدن 
تصريح كرد: ما بايد در تصميم گيری ها 
و  كنيم  عمل  گونه ای  به  اقدامات  و 
مصلحت  و  منفعت  كه  برداريم  قدم 

شهروندان در آن باشد.

16هزار تخت بيمارستانی در 5 سال اخير 
به شبكه بهداشت و درمان خصوصی و 

دولتی استان تهران اضافه شده است.
با  تهران  استاندار  ريزی  برنامه  معاون 
»تهران«  خبرنگار  به  مطلب  اين   بيان 
در  بيمارستانی  های  تخت  تعداد  گفت: 
 33 حدود  تاكنون   83 های  سال  فاصله 
درصد رشد داشته كه اين رشد در زمينه 
 58 خصوصی  بيمارستانی  تخت های 
درصد بوده است. نعمت اله تركی افزود: 
رشد بيشتر تعداد تخت های بيمارستانی 
كل  از  آن  سهم  افزايش  و  خصوصی 
تخت های بيمارستانی )از 20 درصد در 
سال 83 به 25 درصد در سال 88( بيانگر 
فعاليت بيشتر بخش خصوصی در ايجاد 
بخش  با  مقايسه  در  جديد  ظرفيت های 
تعداد  كرد:  تصريح  وی  است.  دولتی 
استان  خصوصی  بيمارستانی  تخت های 
تهران تا سال 83 حدود 4هزار و900 بوده 
كه اكنون به بيش از 8 هزار تخت رسيده 
است. معاون برنامه ريزی استاندار تهران 
ادامه داد: تعداد كل تخت های بيمارستانی 
استانی نيز در سال 83 حدود 24هزار تخت 

بود كه اين رقم اكنون به بيش از 35هزار 
تخت افزايش يافته است. تركی با اشاره 
مراكز  احداث  و  ايجاد  مطلوب  روند  به 
داشت:  اظهار  استان  درمان  و  بهداشت 
مراكز بهداشت و درمان كه فعاليت های 
های  بهبود شاخص  زمينه  در  ای  عمده 
بهداشتی و درمانی دارند با 17 درصد رشد، 
از يك هزار و110 باب به هزار و300 باب 
رسيده است. وی افزود: تعداد داروخانه ها 
و آزمايشگاه های استان نيز به ترتيب 59 
و 26 درصد تا سال جاری نسبت به سال 
83 افزايش داشته اند. معاون استاندار تهران 
تصريح كرد: تعداد آزمايشگاه ها از 832 
 به هزار و 50 و تعداد داروخانه ها از هزار 
است.  رسيده   400 و  2هزار  به   500 و 
وی اظهار داشت:  ساخت و تكميل 15 
بيمارستان با هزار و 500 تخت و اعتباری 
بالغ بر 600 ميليارد ريال و نيز تعمير، تجهيز 
فضای  مربع  متر  هزار   360 بازسازی  و 
و  تخت  و300  هزار   14 با  بيمارستانی 
اختصاص اعتبار 1070ميليارد ريالی به آن از 
 جمله اهم اقدام ها و پروژه های انجام شده در 

سال های اخير است. 

نصف النهار

نصف النهار

برگزاري هفته قرآني 
در پایتخت پاکستان 

به مناسبت ميالد نبي مكرم اسالم حضرت محمد)ص( و آغاز هفته وحدت 
مسلمين، هفته قرآن كريم با همكاري رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و 
مركز قرآني »المصطفي قرآن« آكادمي پايتخت پاكستان آغاز شد. به گزارش ايرنا، 
براساس برنامه ريزي انجام شده از سوي رايزني فرهنگي كشورمان در اسالم آباد، 
در اين هفته برنامه هاي متنوعي در شماري از دانشگاه هاي اين شهر از جمله 
عالمه اقبال الهوري، دانشگاه بين الملل اسالمي، مراكز اسالمي و نيز مساجد 
مهم پايتخت برگزار خواهد شد. خانه فرهنگ راولپندي نيز طي مراسمي، ضمن 
گراميداشت سي و دومين سالگرد انقالب اسالمي ايران، برنامه هاي متنوع قرآني 
از جمله اجراي تواشيح توسط گروه طاها )اعزامي از تبريز( را براي دوستداران 

انقالب اجرا كرد. 

نيويوركر: 
آمریكا سرگرم مذاکره  مستقيم با طالبان  
مجله نيويوركر نوشت كه دولت امريكا با مقام هاي بلندپايه طالبان افغانستان 
وارد مذاكره هاي مستقيم و محرمانه شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه 
از واشنگتن، گزارش نيويوركر مذاكره هاي ياد شده را تالش دولت امريكا، براي 
شناسايي آن دسته از رهبران طالبان كه به احتمال زياد مايل به مشاركت در 
گفتگوهاي صلح رسمي هستند و نيز شرايط احتمالي مورد نظر آنان خواند. استيو 
كول نويسنده گزارش نيويوركر افزود كه چند منبع كه به نام آنها اشاره نشده 
است، وي را از اجراي مذاكره هاي ياد شده آگاه كرده است. انتشار اين گزارش 
در حالي صورت گرفت كه هيالري كلينتون )وزير خارجه آمريكا( نيز گفت كه 

تنها يك راه حل سياسي، پايان بخش جنگ در افغانستان خواهد بود. 
 

گفتگوي تلفني سارکوزي 
با نخست وزیر تونس

نيكال ساركوزي )رئيس جمهور فرانسه( با محمد القنوشي )نخست وزير تونس( 
تلفني تماس حاصل كرد. به گزارش ايرنا، اليزه با صدور بيانيه اي از تحوالت 
اخير در تونس از جمله محورهاي گفتگوي طرفين ياد كرد. بيانيه كاخ رياست 
جمهوري فرانسه حاكي است كه ساركوزي در جريان مذاكره هاي تلفني خود با 
القنوشي، همچنين از آمادگي كشور متبوع خود براي كمك به تونس نسبت به 
برقراري دموكراسي در آن خبر داده است. در اين بيانيه همچنين به سفر كريستين 
الگرد )وزير اقتصاد( و لوران ووكيز )وزير مشاور در امور اروپايي فرانسه( به 
تونس براي بررسي وضعيت كمك هاي مالي ارسالي فرانسه به اين كشور خبر 
داده است. فرانسه به تازگي 350 ميليون يورو براي كمك به افراد آسيب پذير و 
از جمله صدمه ديده در بحران هاي اخير در اين كشور تخصيص داد. تونس در 
سال 1957 ميالدي به رهبري حبيب بورقيبه رهبر و رئيس جمهور متوفي اين 
كشور به استقالل رسيد. اين كشور از آن سال تا فرار بن علي )رئيس جمهور 
مخلوع اين كشور( در 14 ژانويه سال جاري ميالدي، تنها دو رئيس جمهور را 

تجربه كرده است. 
 

نخست وزير مالزي:
 افزایش قيمت کاالهاي ضروري

 پدیده ای جهاني  است 
نخست وزير مالزي گفت: افزايش قيمت ها شامل سوخت و كاالهاي ضروري 
يك پديده جهاني است و هيچ كشوري قادر نخواهد بود از آن اجتناب كند. 
 به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رسمي مالزي )برناما(، نجيب تون رزاق 
افزود: پديده افزايش قيمت ها كه در ماه اكتبر )آبان( شروع شده و همچنان ادامه 
دارد، در برخي كشورها مثل ايران موجب شده كه قيمت سوخت افزايش يابد. 
نخست وزير مالزي تأكيد كرد: افزايش قيمت ها ربطي به عملكرد دولت مالزي و 

حزب حاكم اين كشور نداشته و ناشي از يك پديده عمومي در جهان است. 

النهار:
 رژیم صهيونيستي در اندیشه 
جنگ گسترده عليه لبنان است 

روزنامه النهار نوشت: رژيم صهيونيستي به فكر شروع جنگي فراگير عليه 
لبنان است چرا كه از افزايش قدرت موشكي حزب ا... مي ترسد. به گزارش 
 ايرنا از بيروت، روزنامه لبناني النهار به نقل از منابع ديپلماتيك رسمي لبنان
نوشت: اسرائيل تالش مي كند تا امريكا را به ارايه كمك هاي نظامي به خود قانع 
كرده و براي شروع جنگ همانند زمان جرج بوش در جنگ 2006 ميالدي به آن 
چراغ سبز نشان دهد. النهار تأكيد كرد: كشورهاي اروپايي به سبب ترس از امنيت 
افسران و سربازان خود كه در قالب يونيفيل در جنوب لبنان فعاليت مي كنند، از 
تصميم صهيونيست ها مبني بر شروع جنگ به لبنان حمايت نمي كنند. اين روزنامه 
لبناني ادامه داد: اسرائيل هميشه از حيله و نقشه غافلگيرانه در جنگ عليه لبنان و 
ساير كشورهاي عربي استفاده مي كند؛ به همين دليل بايد با هوشياري اقدام نموده 
و بهانه اي به ارتش اين رژيم ندهيم تا به لبنان حمله كند. النهار همچنين به نقل 
از منابعي از گروه 8 مارس نوشت: چند گروه لبناني حامي گروه 14 مارس كه 
در امريكا فعاليت دارند، تالش مي كنند تا قطعنامه هاي بيشتري عليه لبنان همانند 
قطعنامه 1559 شوراي امنيت به سبب سالح حزب ا... صادر شود. خبر ديگر 
اينكه دادگاه نظامي به رياست سرلشكر نزال خليل، امين ابراهيم مزدور موساد را 
به علت همكاري با رژيم صهيونيستي در شروع جنگ عليه لبنان و ساير اقدام هاي 

جاسوسي به اعدام محكوم كرد. 

آغاز مجدد درگيري ها در بنغازي؛ 
 نيروهاي امنيتي قذافي معترضان 

را به گلوله بستند 
پس از درگيري تظاهركنندگان مخالف رژيم حاكم بر ليبي و كشته  و زخمي شدن 
ده ها ليبيايي، خبرها از آغاز مجدد درگيري ها در بنغازي حكايت دارد. به گزارش 
ايلنا به نقل از الجزيره، در حمله نيروهاي امنيتي و اراذل و اوباش آفريقايي مزدور 
حكومت ليبي به تظاهركنندگان معترض در شهرهاي بنغازي، »البيضا«، »درنه« و 
»اجدابيا«، ده ها تن تاكنون كشته شده اند. از تعداد تلفات اين درگيري ها آمار دقيقي 
منتشر نشده است ولي خبرگزاري فرانسه از كشته شدن 11 تن خبر مي دهد اما 
شاهدان عيني از كشته شدن معترضان بيشتري در شهرهاي مختلف خبر مي دهند. 
منابع موثق به الجزيره گفتند كه آنچه در شهرهاي بنغازي و البيضا رخ مي دهد، 
قتل عام واقعي است. در اين دو شهر نيروهاي امنيتي و اراذل و اوباش مزدور 
به سينه هاي مردم گلوله هاي واقعي شليك مي كنند و همين امر باعث شده است 
شمارش تعداد كشته ها دشوار شود. حكومت ليبي براي سركوب تظاهركنندگان 
از مزدوران آفريقايي مهاجر استفاده مي كند. در گزارش الجزير به نقل از شاهدان 
عيني آمده است كه به دنبال تظاهرات ده ها هزار نفر در شهر بنغازي، دومين شهر 
بزرگ ليبي، ده ها تن با گلوله مستقيم نيروهاي امنيتي و اراذل و اوباش در خيابان 
»جمال عبدالناصر« به خاك و خون كشيده شدند. برخي از شاهدان عيني ديگر 
نيز گفتند: حكومت از بيرون بنغازي تعداد بسيار زيادي از افراد لباس شخصي كه 
مجهز به كاله خود زرد رنگ، اسلحه هاي اتوماتيك، باتوم و شمشير هستند را با 

چندين اتوبوس وارد كرده تا به تظاهركنندگان حمله كنند.

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

بحرين و چراغ سبز 
شوراي همكاري خليج فارس 

استاندار تهران: 
اجازه افزایش غيرواقعی نرخ بليت مترو 

را نمی دهيم 

افزایش 16هزار تخت بيمارستان در تهران

هر  اصفهان،  مركز  سيمای  و  صدا  آمار  بر  بنا 
ساله بيش از 180 ساعت اخبار در راديو و 360 
تهيه،  اصفهان  مركز  سيمای  در  اخبار  ساعت 
در سال  آمار  اين  برابر  اجرا می شود.  و  توليد 
برنامه  ساعت   4436 اخبار،  ساعت   180  ،85
مركز  از صدای  برنامه  ميان  نيز 345 ساعت  و 
 86 های  سال  در  و  است  شده  پخش  اصفهان 
تا 88 در سال ميزان ساعت های اختصاصی به 
اخبار همان 180 ساعت بوده و در مورد برنامه ها 
در سال 86 ميزان 4156 ساعت برنامه و در سال 
های 87 و 88 به ترتيب 4212 ساعت و 4035 
ساعت برنامه در صدای مركز اصفهان توليد و 

پخش شده است و در سال های 87 و 88 ميان 
و  ساعت   219 به  اصفهان  راديو  در  ها  برنامه 

210 ساعت تقليل يافته است.
اگر به مقايسه و تفكيك نوع برنامه ها بپردازيم 
 2152 اصفهان  مركز  صدای  در   88 سال  در 
ساعت از برنامه ها به مسائل ارشادی و تربيتی، 
آموزشی  و  عمومی  اطالعات  به  ساعت   1800
سرگرمی  و  تفريحی  مسائل  به  ساعت   439 و 

ارتباط داشته است.
مركز  سيمای  و  صدا  منتشره  آمار  با  برابر 
سال  طول  در  اصفهان  تلويزيون  در  اصفهان، 
88، 360 ساعت اخبار، 3670 ساعت برنامه و 
390 ساعت ميان برنامه توليد شده كه از موارد 

پخش شده 486 ساعت آن برنامه های ارشادی 
آموزشی  و  اطالعاتی  ساعت   790 تربيتی،  و 
و  تفريحی  ها؛  برنامه  از  و حدود 244 ساعت 

سرگرمی بوده است.
مركز  صدای  در  توليد  طبقه  براساس  همچنين 
اصفهان، 57 ساعت از برنامه های سال 88 در 
رديف الف، 804 ساعت از برنامه ها در رديف 
و  ج  رديف  در  توليدات  از  ساعت   2798 ب، 
های  برنامه  از  و  است  بوده  د  رديف  در  بقيه 
تلويزيونی نيز تنها 2/5 دقيقه آن در رديف طبقه 
توليد الف، 88 ساعت در رديف طبقه توليد ب 
و 916 ساعت در رديف ج و بقيه در رديف د 

بوده است.

و  حج  سازمان  در  فقيه  ولي  نماينده 
داده  رخ  حوادث  به  اشاره  با  زيارت 
اعزام  تاريخ  هرچند  گفت:  منطقه  در 
افتاده  تأخير  به  اندكي  مفرده  عمره  به 
اما اعطاي ويزا آغاز ش��ده است و از 
م�ي شود.   انجام  اعزام ها  ج��اري  هفته 
به گ���زارش ايرنا از سازم���ان حج و 
زي���ارت، حجت االسالم و المسلمي�ن 
سيد علي قاضي عسگر، در گردهمايي 
روحانيون كاروان هاي عمره مفرده سال 
سبب  به  را  منطقه  كنوني  شرايط   ،90
تحركات انقالبي در كشورهاي اسالمي 
تحركات  اين  و  كرد  توصيف  حساس 

انقالبي را سبب قوت موضع جمهوري اسالمي 
نسبت  اميدواري  ابراز  با  وي  دانست.  ايران 
فرمايش  تحقق  و  آينده  در  ديگر  تحوالت  به 
خاورميانه  تشكيل  پيرامون  انقالب  معظم  رهبر 
عمره  شرايط  گفت:  اسالم،  محوريت  با  جديد 
مفرده امسال از سال هاي گذشته بهتر پيش بيني 
بيان  با  عسگر  قاضي  حجت االسالم  شود.  مي 
و  افزايش  مردم  سياسي  شعور  سطح  اين كه 
امر اطالع رساني نيز به شدت توسعه پيدا كرده 
است، توقع مردم از روحانيت را بيش از گذشته 
دانست و گفت: بر روحانيون الزم است تا در 
سفرهاي معنوي و زيارتي محتواي غني اسالم 

فقيه در  نماينده ولي  كنند.   منتقل  زائران  به  را 
امور حج و زيارت، در ادامه بر داشتن اخالص 
تأكيد كرد و افزود: اگر صبغه كار در سفرهاي 
زيارتي تغيير پيدا كند و بيشتر به اهداف مادي 
توجه شود، موفقيتي در اهداف فرهنگي حاصل 

نخواهد شد. 
اهميت  به  اشاره  با  ايراني  حجاج  سرپرست 
به  توجه  با  گفت:  تبليغ،  در  استقامت  و  صبر 
وجود مخاطبان با ذوق و سليقه هاي مختلف و 
از اسالم، هنر يك مبلغ است  تفاوت در درك 
برنامه ريزي  و  استقامت  حوصله،  صبر،  با  كه 
صحيح از فرصت دوازده روزه اي كه به دست 
كند.  استفاده  ممكن  شكل  بهترين  به  مي آورد، 

اينكه  بيان  با  عسگر  قاضي  حجت االسالم 
امروز تمام ابزارهاي تبليغاتي دست دشمن 
است و به طور مستمر براي سست كردن 
اعتقادات مردم برنامه ريزي مي كند تا اسالم 
عرفان هاي  بگيرد،  مسلمانان  دست  از  را 
كاذب را يكي از آسيب هاي جدي تبليغات 
تغيير  خواستار  وي،  دانست.  دشمن 
از  بيشتر  فرهنگي  كار  و  دعوت  محتواي 
با توجه  امروز  مبلغان شد و گفت:  سوي 
 10 برنامه هاي  با  زائران  باالي  توقع  به 
سال پيش نمي توان آنان را اغنا كرد؛ بلكه 
بايد محتواي پرجاذبه اي را در اختيار زائر 

گذاشت تا نيازش برطرف شود. 
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با تأكيد 
خواستار  آن،  توسعه  و  آموزشي  بحث هاي  بر 
شد  مهارتي  كالس هاي  در  روحانيان  شركت 
و اظهار داشت: جذب مخاطب، تأثيرگذاري بر 
است  بحث هايي  از  مخاطب شناسي  و  مخاطب 
انجام  در  نباشند،  آشنا  آن  با  روحانيان  اگر  كه 
رسالت خود موفق نخواهند بود. قاضي عسگر 
با تأكيد بر اينكه شرايط عمره مفرده امسال بهتر 
با توجه به  ادامه داد:  از سال هاي گذشته است 
القاي شبهات فراوان از سوي دشمنان اسالم و 
تشيع، بهترين روش براي تبيين مسائل، استفاده 

از شيوه هاي غير مستقيم است. 

نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت: 

اعزام زائران ایراني به عمره مفرده از هفته جاري 

رشد كيفي دانشگاه  پيام  نور در دولت هاي نهم و دهم
مدت  در  گفت:  پيام  نور  دانشگاه  مقام  قائم 
دانشگاه  دهم،  و  نهم  دولت هاي  فعاليت  زمان 
مطلوبي  بسيار  كيفي و كمي  از رشد  نور  پيام  
از  فارس  گزارش  به  است.  بوده  برخوردار 
اصفهان، سعيد حسامي در آيين بهره برداري و 
پيام نور  دانشگاه  عمراني  پروژه هاي  كلنگ زني 
استان اصفهان با بيان اينكه طي  سال هاي اخير 
رشد كيفي و كمي بسيار مطلوبي در دانشگاه 
  پيام نور در سراسر كشور رخ داده است، اظهار 
داشت: در مدت زمان فعاليت دولت هاي نهم و 
دهم، زمينه هاي ارتقاي فعاليت هاي آموزشي در 
تمامي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي 
كشور فراهم شده كه در اين ميان دانشگاه پيام نور 
موفقيت هاي بسياري را به دست آورده است. 
وي با تأكيد بر اينكه فعاليت 44 واحد دانشگاه 
باالي  سطح  بيانگر  اصفهان،  استان  در  پيام نور 
پوشش علمي و آموزشي دانشگاه پيام نور در اين 
استان است، افزود: دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
هم اكنون از بيش از 920 واحد آموزشي در سطح 

كشور برخوردار است كه اين موضوع اهميت 
تحت پوشش قرار گرفتن تمامي نقاط كشور را 

در حوزه آموزش عالي كشور نشان مي دهد. 
قائم مقام دانشگاه پيام نور كشور به تسري فعاليت ها 
و آموزش عالي در سراسر كشور به عنوان يكي از 
مهم ترين اهداف دانشگاه پيام نور اشاره كرد و ادامه 
داد: اكنون دانشگاه پيام نور افتخار مي كند كه در 
تمامي نقاط استان هاي مختلف كشور دانشجويان 
در واحدها و مراكز آموزشي اين دانشگاه مشغول 

به تحصيل هستند. 
وي با بيان اينكه در سال جاري پروژه هاي عمراني 
به  كشور  سراسر  پيام نور  دانشگاه  در  بسياري 
بهره برداري رسيد، تصريح كرد: در سال تحصيلي 
جاري 130 هزار متر مربع فضاي دانشگاهي در 
دانشگاه هاي پيام نور سراسر كشور به بهره برداري 
به  نيز  ساختمان  مربع  متر  هزار  و 520  رسيد 
اين  اجرايي  عمليات  تا  شده  گذاشته  مناقصه 
پروژه هاي عمراني در آينده اي نزديك آغاز شود. 
حسامي ادامه داد: در سال تحصيلي جاري، تعداد 

قابل توجهي از ساختمان هاي دانشگاه هاي پيام 
نور در كشور كلنگ زني شد كه با بهره برداري 
آينده،  سال هاي  در  آموزشي  واحدهاي  اين  از 
در  دانشگاه  اين  آموزش هاي  گسترش  شاهد 
سال هاي آتي خواهيم بود. وي در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با بيان اينكه دانشگاه پيام نور 
به سمت استقرار آموزش هاي الكترونيك حركت 
شعار  با  پيا م نور  دانشگاه  داشت:  بيان  مي كند، 
آموزش فراگير، همه جا و در هر زمان اقدام به 
كرده  الكترونيك  آموزش  سيستم هاي  استقرار 
است تا به اين وسيله آموزش هاي مجازي در 

صدر فعاليت هاي اين دانشگاه قرار بگيرد. 
قائم مقام دانشگاه پيام نور كشور با تأكيد بر اينكه 
از  غير  زبان هاي  به  كتاب  توليد  براي  تالش 
فارسي از جمله طرح ها و اهداف دانشگاه پيام نور 
محسوب مي شود، ادامه داد: به دنبال آن هستيم 
كه كتاب هاي به زبان هاي انگليسي و عربي را در 
دانشگاه پيام نور تأليف كرده و اقدام به نشر آن 

كنيم. 

سراسری
جهان نما ایران

كمتر كسي در جهان مي توانست تصور كند 
كه بعد از مصر 80 ميليوني، اعتراض هاي 
مردمي از بحرين )كشوري كوچك در خليج 
فارس( با كمتر از 800 هزار نفر جمعيت 
سربرآورد. اعتراض هاي مردم در بحرين از 
روز 19 بهمن ماه با يك فراخوان اينترنتي 
آغاز شد و شامگاه پنجشنبه 28 بهمن ماه 
با هجوم مأموران امنيتي و نيروهاي نظامي 
به صفوف معترضان كه به كشته و مفقود 
شدن ده ها تن انجاميد، به اوج خود رسيد. 
مهم ترين خواسته هاي معترضان بركناري 
خليفه بن سلمان آل خليفه )نخست وزير 
اين  سال 1971  از  كه  است  كشور(  اين 

سمت را بر عهده دارد. 
معترض���ان همچنين خواست��ار افزايش 
گيري هاي  تصميم  در  مردم  مشاركت 
توقف  سياسي،  فعاالن  آزادي  سياسي، 
انحالل  بشر،  حقوق  به  احترام  شكنجه، 
مجلس و رفع تبعيض هستند. حال افكار 
تونس،  تحوالت  از  بعد  اعراب  عمومي 
اين كشور كوچك  متوجه  و مصر  لبنان 
شده است. كشوري كه به خواسته هاي 
مردم خود براي آزادي هاي سياسي بيشتر و 
برطرف كردن تبعيض با گلوله جواب داده 
است. گرچه شيخ حمد بن عيسي آل خليفه 
)پادشاه بحرين( در اولين دور مقابله نظاميان 
با معترضان كه به كشته شدن دو تن انجاميد، 
با حضور در تلويزيون از جان باختن دو نفر 
از جوانان عزيز ابراز تأسف كرد، اما به نظر 
نمي رسد هجوم دوباره به معترضان كه در 
سحرگاه پنجشنبه روي داد و منجر به كشته 
و مفقود شدن ده ها تن شد زمينه اي را براي 

ابراز تأسف مجدد فراهم كرده باشد. 
واكنش هاي منطقه اي و بين المللي 

آمريكا به عنوان مهم ترين متحد غربي بحرين 
طي روزهاي گذشته از اين كشور خواست 
به  خوايشتن داري  معترضان  برابر  در  كه 
خرج دهد اما پاسخ خشونت بار نظاميان 
جريان  در  نيز  و  معترضان  به  بحرين 
مراسم تشييع جنازه قربانيان نشان داد كه 
دولت بحرين تصميم خود را براي نشان 
گرفته  معترضان  به  آهنين  مشت  دادن 
رئيس جمهوري  علني  اعتراض  و  است 
اياالت متحده نيز نمي تواند بر اين متحد 
اين  در  باشد.  داشته  تأثيري  استراتژيك 
زمينه حتي اظهارنظر ناوي پيالي كميسيونر 
به  اعتراض  در  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
نقض گسترده حقوق بشر در بحرين نيز 
تأثيرگذار نبوده است. اما سئوال اين است 
كه طي چه فرايندي دولت پادشاهي بحرين 
از يك روند مسالمت جويانه مبني بر اعطاي 
امتيازهاي اقتصادي كه با تصويب پرداخت 
3 هزار دالر به هر خانواده )23 بهمن ماه( 
آغاز شد و با ابراز تأسف پادشاه اين كشور 

درباره جان باختن دو بحريني ادامه يافت، 
به ناگهان به نشان دادن چنگ و دندان به 
معترضان و به خاك و خون كشيدن آنان در 
جريان تحصن مسالمت آميز و مراسم تشييع 
جنازه كشيده شد. به نظر مي رسد تنها پاسخ 
ممكن را مي توان در نشست فوق العاده 
همكاري  شوراي  عضو  خارجه  وزراي 
خليج فارس رديابي كرد. اعضاي اين شورا 
با برگزاري اين نشست، حمايت همه جانبه 
خود از بحرين را اعالم و تأكيد كردند كه 
امنيت و ثبات كشورهاي عضو اين شورا 
خدشه ناپذير است. گرچه از جزئيات اين 
نشست اضطراري مطلب زيادي به رسانه ها 
درز نكرد اما با توجه به خشونت هاي اعمال 
شده در خيابان هاي منامه، مي توان حدس 
زد كه دولت بحرين چراغ سبزي را از اين 

شورا دريافت كرده است. 
ارزيابي هاي رسانه اي 

بسياري از تحليلگران رسانه ها كه تحوالت 
كه  گويند  مي  كنند  مي  دنبال  را  بحرين 
عربستان سعودي به شدت نگران وضعيت 
بحرين است و از اين كه مناطق هم جوار 
اين كشور با بحرين نيز از اين تحوالت متأثر 
شوند، هراس دارد، به ويژه آنكه از مدت ها 
پيش گمانه هايي درباره فوت پادشاه اين 
كشور بر سر زبان ها افتاده است و دلهره 
مقام هاي اين كشور از هم زمان شدن اين 
تحوالت قابل درك است. از سويي ديگر 
گفته مي شود كه برخالف اتحاديه عرب كه 
موضع مشخص و رسمي درباره تحوالت 
نكرد،  اتخاذ  تونس  و  مصر  در  سياسي 
شوراي همكاري خليج فارس با برگزاري 
اين نشست سعي كرده است نشان بدهد 
كه مخالفان در بحرين تنها با دولت اين 
كشور طرف نيستند و در صورت لزوم هر 
نوع حمايت حتي در سطح اعزام نيروهاي 
نظامي و برقراري حالت فوق العاده نيز با 

همكاري اين كشورها محتمل است. 
در همين حال رسانه ها برآورد مي كنند كه 
اعتراض مسالمت آميز مردم بحرين با چنين 
برخوردهاي خشني به تندي كشيده شود، 
به ويژه آنكه گزارش رسانه هاي حاضر در 
منامه حاكي از تنگ شدن حلقه محاصره 
بر معترضان است تا به حدي كه حضور 
كه  بيمارستان هايي  در  امنيتي  نيروهاي 
مجروحان را پذيرش مي كنند نيز از سوي 
گزارشگران مشهود و تقابل جويانه توصيف 
مي شود. به نظر مي رسد چراغ سبز شوراي 
همكاري خليج فارس به دولت بحرين، اين 
پادشاهي را از ادامه رويه مسالمت جويانه 
منصرف و دولتمردان اين كشور را از گوش 
فرا دادن به خواسته هاي معترضان درباره 
و  انساني  حقوق  حداقل  از  برخورداري 

اجتماعي بي نياز كرده است. 

نصف النهار

نصف النهار

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

رئيس شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان:

طرح های جشنواره كسب و كار را تجاری می كنيم 

رئيس شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان گفت: 
جشنواره  سومين  به  شده  ارايه  های  ايده  از 
طرح كسب و كار دانشجويان دانشگاه های 
استان اصفهان حمايت و به تجاری شدن آنها 
كمك می كنيم. به گزارش ايمنا، دكتر قاسم 
ميزان  كه  سئوال  اين  به  پاسخ  در  مصلحی 
موفقيت ايده های افراد برگزيده اين جشنواره 
است،  چقدر  بهايی  شيخ  ملی  جشنواره  در 
اظهار داشت: جشنواره فن آفرينی شيخ بهايی 
در سطح ملی برگزار می شود و تا به حال هر 
صنعتی  دانشگاه  يا  و  اصفهان  از  كه  طرحی 
دليل  به  شده  ارائه  جشنواره  اين  به  اصفهان 
شده  خوبی  رتبه های  حائز  بودن،  كيفيت  با 
در سطح  اين جشنواره  هر حال  به  ولی  اند 
ملی است و رقابت در آن خيلی سخت است. 
دكتر مصلحی ايده های ارايه شده در سومين 
دانشجويان  كار  و  كسب  طرح  جشنواره 
بسيار خوب  را  اصفهان  استان  دانشگاه های 

ملی  جشنواره  خصوص  در  و  كرد  ارزيابی 
اين  بهايی خاطر نشان كرد: طرح های  شيخ 
جشنواره بايد مراحل گوناگونی را طی كنند 
و با طرح هايی كه وجود دارند مقايسه شوند 
كه يكی از عوامل بسيار مهم در اين مقايسه 

قابل تجاری بودن طرح هاست. 
وی با بيان اين نكته كه ضمن آشنايی مختصر 
سومين جشنواره  در  شده  ارايه  های  ايده  با 
طرح كسب و كار دانشجويان دانشگاه های 
استان اصفهان، متوجه شديم كه قابل تجاری 
ها  ايده  اين  اميدواريم  افزود:  هستند  شدن 
بتوانند رتبه های خوبی را در جشنواره ملی 
شهرك  رئيس  آورند.  دست  به  بهايی  شيخ 
خصوص  در  اصفهان  تحقيقاتی  و  علمی 
حمايت شهرك علمی و تحقيقاتی از اين ايده 
ها، تصريح كرد: مكانيزم جشنواره كه يك كار 
فرهنگی است، حمايت از طرح ها می باشد 
و كار اصلی شهرك علمی تحقيقاتی اصفهان 

اگر  و  هاست  طرح  نوع  اين  از  حمايت  نيز 
صاحبان آنها مايل باشند كه طرح هايشان را 
بنيان و تجاری  تبديل به شركت های دانش 
شان كنند، شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان 
اين آمادگی را دارد كه آنها را در فيلتر پذيرش 
خوبی  رتبه  كه  را  كسانی  و  داده  قرار  خود 
در شهرك  و  كرده  ارزيابی  اند،  كرده  كسب 
آنها  از  مختلف  های  زمينه  در  و  مستقر 

حمايت كند. 
يكی  داشت:  عنوان  ادامه  در  مصلحی  دكتر 
علمی  از طرف شهرك  كه  هايی  از حمايت 
تجاری  به  كمك  دارد،  وجود  تحقيقاتی  و 
با  حاضر  حال  در  باشد،  می  طرح ها  سازی 
را  خوبی  تعامالت  نيز  اصفهان  شهرداری 
در اين مورد داشته ايم و تقاضا داريم كه از 
دستاوردهای شركت های مستقر در شهرك 
 استفاده كرده و كارهايش را به اين شركت ها 

ارجاع دهد. 

 پخش ساالنه 180 ساعت اخبار راديويی و 360 ساعت اخبار تلويزيونی 
از صدا و سيمای مركز اصفهان 

فروش بليت توپولف 
ممنوع شد

جزئيات واريز بنزين نوروزی 
اعالم شد

مهدی رفائی

رئيس سازمان هواپيمايی كشور بر 
ناوگان  از  توپولف  دوباره  حذف 
با  و  كرد  تأكيد  كشور  هوايی 
و  ها  شركت  به  ای  نامه  ارسال 
دفترهای خدمات مسافرت هوايی 
و ايرالين ها به آنها اعالم كرد كه 
 154 های  توپولف  بليت  فروش 
با  و  است  ممنوع  اسفند  يكم  از 
خاطيان برخورد قانونی می شود.

توجه  با  گفت:  نخجوانی  رضا 
هواپيماهای  خروج  و  حذف  به 
ناوگان  از   )tu-154( توپولف 
مقتضی  امروز  از  كشور  هوايی 
و  تعهد  ايجاد  هرگونه  از  است 
فروش بليت بر روی هواپيماهای 
مذكور از تاريخ ياد شده خودداری 
كنند. وی افزود: در خصوص الزام 
چندين  ها  توپولف  گيری  زمين 
های  شركت  به  دستورالعمل 
ناوگان  در  كه  داخلی  هواپيمايی 
خود دارای توپولف هستند ابالغ 
شده است. همچنين نخجوانی در 
گفتگو با يكی از روزنامه ها اذعان 
صورت  در  است  بديهی  داشت: 
تاريخ  از  توپولف  بليت  فروش 

ها  ايرالين  توسط  اسفندماه  يكم 
مسافرت  خدمات  دفترهای  و 
هوايی، پرونده آن شركت يا دفتر 
حسب مورد در كميته هوانوردی 
تمامی  و  مطرح  فنی  كميته  يا  و 
مسئوليت ها و عواقب ناشی از آن 
دفتر خاطی  يا  آن شركت  متوجه 

خواهد بود.
ابالغيه  آخرين  در  است:  گفتنی 
طی ارسال نامه ای به شركت های 
كيش  ايرتور،  ايران  هواپيمايی 
انقضای  بر  كاسپين  و  تابان  اير، 
هواپيماه��ای  فعالي��ت  تاريخ 
ماه  بهمن  از سی ام  توپولف 154 
است.  شده  تأكيد  جاری  سال 
كشور  هواپيمايی  سازمان  رئيس 
در  كرد:  خاطرنشان  باره  اين  در 
های  شركت  به  خطاب  نامه  اين 
كه  شده  اعالم  مذكور  هواپيمايی 
سازمان  قبلی  اعالم  به  توجه  با 
الزام  بر  مبنی  كشوری  هواپيمايی 
ناوگان  از  ها  توپولف  خروج 
و  ريزی  برنامه  از  كشور،  هوايی 
با  پرواز  ادامه  برای  تعهد  ايجاد 
هواپيمای مذكور از يكم اسفندماه 

)امروز( خودداری كنند.

زاينده رود
و  نقل  و  حمل  ستاد  رئيس 
كشور  سوخت  مصرف  مديريت 
از تخصيص بنزين نوروزی پيش 
خبر  نوروزی  سفرهای  آغاز  از 
داد.محمد رويانيان ضمن اشاره به 
اينكه سهميه بنزين 100 تومانی در 
سال آينده در كارت های سوخت 
باقی مانده و نمی سوزد گفت: در 
به  می توانند  رانندگان  حال  عين 
طور هم زمان از دو نرخ سوخت 

استفاده نمايند. 
ب�رای  كرد:  خ���اطرن��شان  وی 
سهميه  از  تاكنون  كه  رانندگانی 
400 تومانی خود استفاده نكرده اند 
اين سهميه همچنان در كارت های 

سوختشان ذخيره خواهد شد.
و  نقل  و  حمل  ستاد  رئي��س 
كشور  سوخت  مصرف  مديريت 
تصريح  نوروزی  سهميه  درباره 
كرد: اين سهميه با توجه به دستور 
تسريع  برای  جمهوری  رئيس 
از  پيش  نوروزی  سفرهای  در 
سوخت  كارت  در  سفرها  آغاز 
برای  تا  شود  می  واريز  رانندگان 
سفرهای نوروزی مشكلی نداشته 

باشند.
رويانيان افزود: اين سهميه به غير 
از سهميه اسفند و فروردين است 
برای  های سوخت  كارت  در  كه 
واريز  نوروزی  سفرهای  انجام 
سال  در  گفت:  وی  شد.  خواهد 
آينده همچنان سهميه بنزين 100، 
400 و 700 تومان عرضه خواهد 

شد.
رئيس  ايسنا،  از  نقل  به  همچنين 
مديريت  و  نقل  و  حمل  ستاد 
مصرف سوخت كشور از كاهش 
به  سوخت  مصرف  درصدی   20
قانون  اجرای  با  گازوئيل  ويژه 
و  داد  خبر  يارانه ها  هدفمندی 
ای  منطقه  قيمت  كرد:  تصريح 
و  يافته  افزايش  نفت  و  گازوئيل 
اميدواريم با سامانه های هوشمند 
جلوی  شده  انديشيده  تدابير  و 
گرفته  كشور  در  گازوئيل  قاچاق 

شود.
رويانيان گفت: پيش از هدفمندی 
يارانه ها، ميزان مصرف بنزين در 
كشور 63 ميليون ليتر در روز بود 
اما هم اكنون اين رقم به حدود 51 

ميليون ليتر كاهش يافته است.

الدن سلطانی
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رو در روآژیر

برای خلق و خوی رس��ول خدا )ص( 
می بايد س��همی اساس��ی در كار نشر 

دعوت او در نظر گرفته شود. 
ويژگ��ي های اخالق��ی آن حضرت تا 
اندازه ای اس��ت كه می توان او را يك 
اس��وه تمام عيار اخالق انسانی در حد 
بسيار باال دانس��ت. بايد توجه داشت 
ك��ه خل��ق و خو ب��ه مق��دار زيادی، 
خصيصه ای فردی و تا اندازه ای لطف 
الهی اس��ت. عالوه ب��ر آن بايد به اين 
رس��الت ويژه رس��ول خدا )ص( نيز 
اشاره كرد كه »انما بعثت التمم مكارم 
االخالق «. جذبه پيامبر)ص( در جذب 
دوستان فراوان او و نيز عامه مردم مكه 
و بعدها مدينه، ب��ه خوبی در روايات 

تاريخی منعكس شده است. 
اما قب��ل از آن، صراحت قرآن بهترين 
ش��اهد اين امر اس��ت: »و تو راس��ت 
خلق��ی عظي��م. »ب��ه س��بب رحمت 
خداس��ت ك��ه تو ب��ا آنها اي��ن چنين 
خوش��خوی و مهربان هستی، اگر تند 
خ��و و س��خت دل می ب��ودی از گرد 
تو پراكنده می ش��دند.« به همين دليل 
اس��ت كه خداون��د از او می خواهد با 
 روي��ی گش��اده پذيرای نومس��لمانان 
باش��د: »چون ايمان آوردگان به آيات 
ما، نزد تو آمدند، بگو: س��الم بر شما، 
خدا بر خويش مقرر كرده كه ش��ما را 
رحمت كند« و فرمود: در برابر مؤمنان 
فروت��ن ب��اش « بيش��ترين توصيفات 
موجود از رس��ول خ��دا)ص( از امام 
علی)ع( يار ديرين آن حضرت است، 
آن كه نگاهی نافذ داش��ت و دوس��ت 
و ب��رادر را بهتر از ه��ر كس ديگری 
می ش��ناخت: »رس��ول اله نه زياده از 
معم��ول بلند بود و نه زياده از معمول 
كوت��اه، بلكه ميانه ب��اال بود. مويش نه 
بس��يار مجع��د بود و نه بس��يار صاف 
بی ش��كن، بل چين و ش��كنی اندك و 

دلپذير داشت. 
چه��ره اش نه الغر بود و ن��ه فربه بل 
چهره ای مدور داش��ت با رنگی سفيد 
مايل به س��رخی. چش��مانش سياه و 
مژگانش برگشته بود. درشت استخوان 
بود و گش��اده س��ينه، بدن��ش را موی 
اندك بود و تنها روی س��ينه اش مويی 
تنگ داشت. دستها و پاهايش زمخت 

می نمودند با انگشتانی مايل به ستبری. 
چ��ون راه می رفت محكم و اس��توار 
می رفت و چنان پای از زمين برمی كند 
ك��ه گويی از بلندی به پس��تی می آمد. 
چون می خواس��ت به كسی روی كند 
س��ر بر نمی گردانيد كه با تمام بدن به 
س��وی او برمی گشت. دليرترين آنها و 
راس��تگوترين شان بود و به عهد خود 

سخت پايبند. 
از هم��ه مردم زبان��ش نرمتر بود و در 
معاشرت از همه بهتر. بيهقی و شامی و 
ديگران بسياری از اين قبيل گزارشات 
را كه مربوط به قيافه و قامت رس��ول 
خداس��ت گردآوری كرده اند كه اينجا 
محل ذكر آنها نيست. علی)ع( در باره 
خل��ق اجتماعی او می گويد: »كس��ی 
كه برای نخس��تين ب��ار او را می ديد، 
هيبت��ش او را می گرفت؛ هر كس��ی با 
او معاش��رت می كرد دوستی اش را به 
دل می گرفت. آن��گاه كه به اصحابش 
می نگريس��ت، لحظ��ات ن��گاه را ب��ه 
تس��اوی ميانشان تقسيم می كرد؛ وقتی 
به كسی دست می داد پيش از او دست 
خوي��ش را باز نمی كش��يد همچنانچه 
صورت��ش را از او برنمی گرداند مگر 
آن كه او برگرداند. او چهره ای گشاده 
داش��ت. تندخو و مالمت گر و فحاش 
و مزاح نبود. سيره او ميانه روی، سنت 
او هدايت و رشد، سخنش معيار حق 

و حكمش عدل بود. 
يكی ديگ��ر از اصحاب رس��ول خدا 
)ص( می گوي��د: هيچ ك��س را نديده 
كه بيش از رسول خدا)ص( بر لبانش 
تبس��م باشد. و ابو س��فيان كه پس از 
مس��لمان ش��دن رفتار اصح��اب را با 
رس��ول خدا)ص( ديد گفت: »تاكنون 
نديده بودم كه كسانی صاحب خويش 
را آن ان��دازه كه اصحاب محمد)ص( 
او را دوس��ت می دارند، دوست داشته 
باش��ند.«. امام حس��ين)ع( نيز به نقل 
از پ��درش رفتار رس��ول خدا)ص( را 
ب��ا مردمی ك��ه با او كاری داش��تند به 
خوبی و زيبايی توصيف كرده اس��ت 
كه چگونه به مردم نيازمند می رسيد و 
از آنان می خواست تا نياز كسی را نيز 
كه نمی تواند خود را به او برس��اند، به 

او برسانند.

هيچ تاكنون به اين نكته انديش��يده ايد 
كه چرا ما ش��يعيان را پي��روان مذهب 
جعف��ری می خوانند؟ در مي��ان امامان 
دوازدگان��ه ش��يعه  چرا مذه��ب ما به 
ايش��ان انتساب يافته اس��ت؟ با توجه 
ب��ه اي��ن كه ام��ام جعف��ر ص��ادق)ع( 
ششمين امام شيعه هستند مگر پيش از 
ايشان وضعيت ش��يعه چگونه بوده و به 
عبارت ديگر چرا مذهب شيعه علوی 
يا حس��نی يا حس��ينی يا سجادی و يا 
باقری ناميده نشده است؟ آنچه در پی 
می آيد توضيحی اس��ت بر راز اين نام 
گذاری. عرصه تئوری ها و ديدگاه های 
علمی و فرهنگی در ميان دانشمندان و 
فرهيختگان همواره عرصه ابقای بهترين 
انديش��ه ها بوده است. هر نظريه ای آن 
هنگام توانسته جايگزين نظريه پيشين 
ش��ود كه محتواي��ی  بهت��ر از آن را به 
بش��ريت هديه كرده باش��د و اال مورد 
استقبال قرارنخواهد گرفت. مكتب های 
فك��ری بزرگ نيز هم��واره بايد دارای 
چنين ويژگی باش��ند ت��ا بتوانند در دل 
بشر جايی باز كنند. نگاهی به  دستاورد 
مكتب اسالم در مقايسه با آنچه جامعه 
جاهلی عرب بدان  دلبسته بود و مبنای 
رفتار فردی و اجتماعی خود قرار داده 
بود می تواند راز موفقيت اس��الم را در 
برابر انديش��ه های جاهالنه نشان  دهد. 
پيامب��ر)ص( در دعوت خ��ود ضمن 
 پذيرش س��نت های پس��نديده انسانی 
ب��ه  ك��ه  آن��گاه  اع��راب  مي��ان   در 
نف��ی ض��د ارزش ه��ا می پرداخ��ت 
طرح های جايگزين نيز ارائه می كرد تا 
مخاطبان او احساس خالء نكنند. شايد 
راز بس��ياری از شكست های فردی و 
اجتماعی مصلحان در طول تاريخ همين 
بوده كه طرح جايگزين نداش��ته اند به 
همين نمونه تاريخ  معاصر ايران توجه 

كنيد. 
حض��ور روحاني��ت در مش��روطيت 
و انق��الب اس��المی و اي��ن ك��ه چرا 
نتوانس��ت  روحانيت در مش��روطيت 
ت��ا پاي��ان حض��ور داشته باش��د ام��ا 
انقالب اس��المی به رهبری امام موفق 
 به بران��دازی يك نظام  ش��د؟ ش��ايد 
مه��م تري��ن نكت��ه در همي��ن ط��رح 
جايگزين بوده اس��ت. امام خمينی)ره( 
طرح جايگزين س��لطنت را داشت اما 
روحانيت در مش��روطيت  به ابعاد اين 
موض��وع آن چنان كه بايس��ته اس��ت 
نيانديش��يده ب��ود و اين س��رانجام هر 

حرك��ت  سياس��ی و فكری اس��ت كه 
فقط طرح براندازی داش��ته باش��د و نه 
طرح جايگزين! ام��ام جعفرصادق)ع( 
در مس��ير تكاملی حركت  ش��يعه گام 
دوم را برداش��ته  بودن��د. يعنی پس از 
آنكه مردم بر اثر مجاهدت های امامان 
پيشين به  ناصحيح بودن مذهب رسمی 
و ديگر انديش��ه های منبع��ث از آن و 
نيزحركت های سياس��ی مبتنی برآن در 
سال های گذشته پی بردند آماده  بودند 
تا طرح جايگزي��ن مكتب اهل بيت را 
دريافت كنند و ام��ام  صادق)ع( همان 
بزرگواری اس��ت كه ب��ا توجه به يك 
موقعي��ت اس��تثنايی  تاريخ��ی ط��رح 
جايگزين شيعه را به هنگام ارائه كرد و 
امامان ديگربه ش��رح و بسط بعضی از 
ابعاد آن پرداختند. دوره امامت  حضرت 
كه از س��ال 114 هجری آغاز ش��ده تا 
س��ال 148 هجری  ادامه يافت. يكی از 
ش��رايط بحرانی تاريخی در اسالم بود 
زيراكه بني��ان حكومتی يكصد س��اله 
فرو ريخته بود و بنيان حكومت پانصد 
ساله ای پی ريزی می شد و همت اصلی 
س��ران حكومت تازه، كوبيدن  مخالفان 

بود. 
س��ال ه��ا پي��ش از امام��ت  حضرت 
صادق)ع( يكصد و سيزده سال پيش، 
جدايش��ان پيامبر اكرم)ص( در روزی 
گرم و س��وزان و به هنگام بازگشت از 
خ��م  غدي��ر  در  حج خ��ود  آخري��ن 
جانشينی خويش را به فرمان خدای به 
 امام علی)ع( واگذار كرد و بر اس��اس 
منابع شيعی و بعضی از منابع اهل سنت 

از مردم دراين باره بيعت گرفت. 
ام��ا صالحدي��د پيامبر اك��رم)ص( به 
داليلی مورد پذيرش بعضی از صحابه 
 ق��رار نگرف��ت و ب��ا رحلت حضرت، 
خالفت در س��قيفه بنی ساعده  مسيری 
تازه يافت. چندتن از صحابيان مهاجر 
در براب��ر انص��ار كه خ��ود دچ��ار دو 
دس��تگی شده بودند با اس��تناد به حق 
خويش��اوندی با پيامب��ر)ص( خالفت 
را حق خود دانس��تند نه ح��ق انصار. 
و با آن كه امام علی)ع( خويش��اوندی 
روشنتری با پيامبر)ص( داشت  به اين 
بهانه  كه عرب نمی تواند امتيازات بيش 
از اندازه ای را برای بنی هاشم  بپذيرد و 
از قبل نبوت به بنی هاش��م رسيده بود 
و اينك خالفت باي��د به ديگر تيره های 
قريش برس��د خود را شايسته خالفت 

ديدند.

از جمله اين بش��ارتها آيه 14 و 15 از كتاب يهودا است كه 
می گوي��د: »لكن خنوخ »ادريس « كه هفتم از آدم بود در باره 
همين اش��خاص خبر داده گفت اينك خداوند با ده هزار از 
مقدسين خود آمد تا بر همه داوری نمايد و جميع بی دينان 
را ملزم س��ازد و بر همه كارهای بی دينی كه ايشان كردند و 
بر تمامی س��خنان زشت كه گناهكاران بی دين به خالف او 
گفتند...« كه ده  هزار مقدس فقط با رسول خدا)ص( تطبيق 
می كند كه در داس��تان فتح مكه با او بودند. به خصوص با 
توجه به اين مطلب كه اين آيه از كتاب يهودا مدتها پس از 
حضرت عيسی)ع( نوشته شده. و از آن جمله در سفر تثنيه 
باب 33 آيه 2 چنين آمده: »و گفت خدا از كوه س��ينا آمد و 
برخاست از سعير به سوی آنها و درخشيد از كوه پاران و آمد 
با ده هزار مقدس از دست راستش با يك قانون آتشين ...« )كه 
طبق تحقيق جغرافی دانان منظور از »پاران « -يا فاران- مكه 
است، و ده هزار مقدس نيز چنانچه از قبل گفته شد فقط قابل 
تطبيق با همراهان و ياران رسول خدا)ص( است. و در فصل 
چهاردهم انجيل يوحنا: 16، 17، 25، 26 چنين اس��ت: »اگر 
مرا دوست داريد احكام مرا نگاه داريد، و من از پدر خواهم 
خواس��ت و او ديگری را كه فارقليط است به شما خواهد 
داد كه هميشه با شما خواهد بود، خالصه حقيقتی كه جهان 
آن را نتواند پذيرفت زيرا كه آن را نمی بيند و نمی شناس��د، 
اما ش��ما آن را می شناسيد زيرا كه با شما می ماند و در شما 
خواهد بود. اينها را به ش��ما گفتم مادام كه با ش��ما بودم اما 
فارقليط روح مقدس كه او را پدر به اس��م من می فرستد او 
همه چيز را به شما تعليم دهد و هر آنچه گفتم بياد آورد«. كه 
بر طبق تحقيق كلمه »فارقليط « كه ترجمه عربی »پريكليتوس « 
است به معنای »احمد« اس��ت و مترجمين اناجيل از روی 
عمد يا اش��تباه آن را به »تسلی دهنده « ترجمه كرده اند. و در 
فصل پانزدهم: 26 چنين است: »ليكن وقتی فارقليط كه من 
او را از جانب پدر می فرس��تم و او روح راستی است كه از 

جانب پدر عمل می كند و نسبت به من گواهی خواهد داد.« 
و در فصل ش��انزدهم: 7، 12، 13، 14 چنين است: »و من به 
شما راست می گويم كه رفتن من برای شما مفيد است، زيرا 
اگر نروم فارقليط نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد 
شما می فرستم اكنون بسی چيزها دارم كه به شما بگويم ليكن 
طاقت تحمل نداريد، اما چون آن خالصه حقيقت بيايد او 
ش��ما را به هر حقيقتی هدايت خواهد كرد، زيرا او از پيش 
خود تكلم نمی كند بلكه آنچه می ش��نود خواهد گفت و از 
امور آينده به ش��ما خبر خواهد داد...« قسمتهائی از سخنان 
دانش��مندان و كاهنان و پيشگوئي های آنان كه قبل از تولد 

رسول خدا)ص( كرده اند نقل شده و به آن اشاره می كنيم: 
پيشگوئی ها و سخنان كاهنان 

ابن هشام مورخ مشهور در تاريخ خود می نويسد؛ ربيعة بن 
نصر كه يكی از پادشاهان يمن بود خواب وحشتناكی ديد 
و برای دانستن تعبير آن تمامی كاهنان و منجمان را به دربار 
خويش احضار كرد و تعبير خواب خود را از آنها خواستار 
شد.آنها گفتند: خواب خود را بيان كن تا ما تعبير كنيم. ربيعه 
در جواب گفت: من اگر خواب خود را بگويم و شما تعبير 
كنيد به تعبير شما اطمينان ندارم ولی اگر يكی از شما تعبير آن 
خواب را پيش از نقل آن بگويد تعبير او صحيح است. يكی 
از آنها گفت: چنين شخصی را كه پادشاه می خواهد فقط دو 
نفر هستند يكی »سطيح « و ديگری »شق « كه اين دو كاهن 
می توانند خواب را نقل كرده و تعبير كنند. ربيعه به دنبال آن 
دو فرستاد و آنها را احضار كرد، سطيح قبل از شق به دربار 
ربيعه آمد و چون پادش��اه جريان خواب خود را بدو گفت، 
س��طيح گفت: آری در خواب گلوله آتش��ی را ديدی كه از 
تاريكی بيرون آمد و در سرزمين تهامه درافتاد و هر جانداری 
را در كام خود فرو برد! ربيعه گفت: درست است اكنون بگو 
تعبير آن چيست؟ سطيح اظهار داشت: سوگند به هر جانداری 
كه در اين سرزمين زندگی می كند كه مردم حبشه به سرزمين 

شما فرود آيند و آن را بگيرند. پادشاه با وحشت پرسيد: اين 
داستان در زمان سلطنت من صورت خواهد گرفت يا پس 
از آن؟ سطيح گفت: نه، پس از سلطنت تو خواهد بود. ربيعه 
پرسيد: آيا سلطنت آنها دوام خواهد يافت يا منقطع می شود! 
گفت: نه پس از هفتاد و چند سال سلطنتشان منقطع می شود! 
پرسيد: سلطنت آنها به دست چه كسی از بين مي رود؟ گفت: 
به دست مردی بنام ارم بن ذی يزن كه از مملكت عدن بيرون 

خواهد آمد. 
پرسيد: آيا س��لطنت ارم بن ذی دوام خواهد يافت؟ گفت: 
نه، آن هم منقرض خواهد شد. پرسيد: به دست چه كسی؟ 
گفت: به دست پيغمبری پاكيزه كه از جانب خدا بدو وحی 
می شود. پرسيد: آن پيغمبر از چه قبيله ای خواهد بود؟ گفت: 
مردی است از فرزندان غالب بن فهر بن مالك بن نضر كه 
پادش��اهی اين سرزمين تا پايان اين جهان در ميان پيروان او 
خواهد بود. ربيعه پرسيد: مگر اين جهان پايانی دارد؟ گفت: 
آری پايان اين جهان آن روزی است كه اولين و آخرين در آن 
 روز گرد آيند و نيكوكاران به سعادت رسند و بدكاران بدبخت 

گردند. 
ربيعه گفت: آيا آنچه گفتی خواهد ش��د؟ سطيح پاسخ داد: 
آری سوگند به صبح و شام كه آنچه گفتم خواهد آمد. پس از 
اين سخنان »شق « نيز به دربار ربيعه آمد و او نيز سخنانی نظير 
گفتار »سطيح « گفت و همين جريان موجب شد تا ربيعه در 
صدد كوچ كردن به سرزمين عراق برآيد و به شاپور -پادشاه 
فارس- نامه ای نوش��ت و از وی خواست تا او و فرزندانش 
را در جای مناسبی در سرزمين عراق سكونت دهد و شاپور 
نيز سرزمين »حيره « را كه در نزديكی كوفه بود برای سكونت 
آنها در نظر گرفت و ايش��ان را بدانجا منتقل كرد، و نعمان 
بن منذر فرمانروای مشهور حيره از فرزندان ربيعه بن نصر 
است. و نيز داستان ديگری از »تبع « نقل می كند و خالصه اش 
اين است كه می گويد: »تبع « پادشاه ديگر يمن به مردم شهر 
يثرب خشم كرد و در صدد ويرانی آن شهر و قتل مردم آن 
برآمد و به همين منظور لشكری گران فراهم كرد و به يثرب 
آم��د. مردم مدينه آماده جنگ با »تبع « ش��دند و چنانچه نزد 
انصار مدينه معروف است، مردم روزها با تبع و لشكريانش 
جنگ می كردند و چون شب می شد برای تبع و لشكريانش 
به خاطر اينكه ميهمان و وارد بر ايشان بودند خرما و آذوقه 
می فرستادند و بدينوسيله از آنها پذيرايی می كردند. مدتی بر 
اين منوال گذشت تا روزی دو تن از احبار و دانشمندان يهود 
از بنی قريظه به نزد »تبع « رفته و بدو گفتند: فكر ويرانی اين 
شهر را از سر دور كن و از اين تصميم انصراف حاصل نما، 
و اگر در اين كار اصرار ورزی و پافشاری كنی نيروی غيبی 
تو را از اين كار جلوگيری خواهد كرد و ما ترس آن را داريم 
كه به عقوبت اين عمل گرفتار شوی. تبع پرسيد: چرا؟ گفتند: 
برای آنكه اين شهر هجرتگاه پيغمبری است كه از حرم قريش 
)يعنی مكه معظمه( بيرون آيد، و اين شهر هجرتگاه و خانه 

او خواهد بود. 

جامعه

 معاون مبارزه با س��رقت پليس آگاهي كش��ور در  آس��تانه 
س��فرهاي نوروزي به شهرونداني كه قصد مسافرت دارند، 
توصيه هايی را ارائه داد.سرهنگ محمدرضا مقيمي در گفتگو 
با فارس با اشاره به اين هشدارهاي پليسي گفت: در صورت 
مسافرت در ايام نوروز، به طور حتم همسايه هاي امين را از 
اين موضوع مطلع كنند تا از ورود افراد مجرم تحت پوشش 
فاميل و غيره خودداري شود. به بستگان مورد اعتماد موضوع 
مسافرت را منتقل كرده و از آنان بخواهيم در اوقات روز به 
منزل سركش��ي كنند. وي اظهار داشت: درهاي آپارتمان از 
استحكام الزم برخوردار نيستند بنابراين شهروندان به منظور 
كاهش سرقت از درب هاي آكاردئوني استفاده كنند. معاون 
مبارزه با سرقت پليس آگاهي كشور همچنين به شهروندان 
توصيه كرد: از نگهداري مبالغ زياد وجه نقد و جواهرات در 
منزل خودداري و آنها را به صندوق امانات بسپارند، سارقان 
به دنبال سرقت اشياي ارزشمند و با حجم كم هستند. وي 
اظهار داشت: استفاده از سيستم هاي امنيتي و ايمني در منازل 
مي تواند گام موثري در كاهش مشكالت شود.    مسافران 
نوروزي براي انجام بهتر س��فرها در نوروز 89 بهتر است به 

نكته های زير توجه كنند: 
 قبل از انجام س��فر نس��بت به ش��رايط مقصد از هر نظر 
اطالعات كافي كسب كنيد. اين اطالعات در سفرهاي داخلي 
و خارجي ش��امل ش��رايط آب وهوايي، مقررات گمركي، 
نيروهاي خدمات، انتظامي، بهداشتي و ساير امكانات است. 

 براي انتخاب مقصد و شرايط مسافرت از مشورت كاركنان 
مجرب و صديق دفترهای خدمات مسافرتي معتبر كه داراي 

مجوز رسمي هستند بهره مند شويد. 
 در صورتي  كه با وسايل نقليه عمومي مانند قطار، هواپيما، 
اتوبوس و يا كش��تي مسافرت مي كنيد به طور حتم بليت 
رفت و برگشت تهيه كنيد درغير اين صورت امكان دارد با 

مشكالت فراوان و تحمل مخارج سنگين مواجه شويد. 
 براي خريد بليت، دريافت ويزا، خريد تور و رزرو هتل در 
داخل و خارج از كشور به دفترهای خدمات مسافرتي مجاز 
مراجعه كرده و از مراجعه به واسطه، خودداري كنيد، به خاطر 
داش��ته باشيد كه حضور واسطه باعث عدم انتقال اطالعات 
صحيح و كامل و در نهايت گران تر شدن خدمات ارائه شده 

خواهد شد. 
 طبق دستورالعمل اداره كل متبوع نرخ گشت هاي داخلي 
و خارجي بر اساس نوع خدمات و توافق في مابين مسافر و 
دفتر اعمال مي شود و شايسته است مسافران پس از رويت 
برنامه سفر، كسب اطالعات كامل و با در نظر گرفتن تمامي 

جوانب نسبت به انتخاب خود اقدام كنند. 
 هنگام عقد قرارداد در مس��افرت هاي داخلي و خارجي 
مف��اد قرارداد را به دقت مطالعه و در صورت مش��اهده هر 
 گونه ابهام در برنامه ارائه شده از كارمند مربوط توضيح كافي 

بخواهيد.

هشدارهاي پليس به شهروندان 
در آستانه سفرهاي نوروزي 

پنجرهزیر پوست شهر

مذهب شيعه چرا مذهب جعفری ناميده شد؟  مراسم نكوداشت دانش آموزان 
ممتاز سميرمي برگزار شد 

آغاز مرحله مقدماتي آموزش 
خبرنگاران بسيج شهرستان كيار 

مهلت ثبت نام كارآفرينان برتر 
تمديد شد  

 مراسم نكوداشت 500 دانش آموز ممتاز در دوره هاي 
راهنمايي ، متوس��طه و برترين هاي كنكور سراسري 

شهرستان سميرم برگزار شد. 
به گزارش ايرنا، مدير آموزش و پرورش س��ميرم در سالن 
ورزشي بزرگ شهداي اداره آموزش و پرورش اين شهرستان 
گفت: هدف از برپايي اين مراسم ترويج فرهنگ خود باوري، 
اعتماد به نفس، ايجاد و تقويت انگيزه دانش آموزان در عرصه 
هاي علمي است. جهانگير شفيعي با اشاره به اهميت مسائل 
آموزش��ي و تربيتي در هر كش��ور و جامعه اي افزود: تعليم 
و تربيت پايه و اس��اس موفقيت همه جوامع اس��ت كه اگر 
با بصيرت همراه باش��د به يقين به پرورش نسل هاي پويا 
و متعهد مي انجامد. وي در ادامه به تش��ريح روابط آدمي با 
معبود، ديگران و جهان هستي پرداخت و تصريح كرد: انسان 
از طريق ش��ناخت واقعي و معرفتي خدا به ايمان حقيقي و 

كمال و جاودانگي مي رسد. 

مرحله مقدماتي آموزش خبرنگاران افتخاري بس��يج 
ناحيه كيار ، در نمازخانه اين سپاه آغاز شد. به گزارش 
ايرنا مدير ارتباطات روابط عمومي و تبليغات سپاه قمر بني 
هاش��م )ع( چهارمحال وبختياري در اين كارگاه آموزش��ي 
گفت : دنياي امروز در تسخير فنآوري اطالعاتي و ارتباطات 
اس��ت و اين فناوري به مهم ترين ابزار اطالع رساني تبديل 
شده است .  منصور عسگري  با اشاره به نقش رسانه ها و 
وسايل ارتباط جمعي در زندگي بشر افزود : وسايل ارتباط 
جمعي از ابزارهاي قدرت در جهان به شمار مي روند. وي 
تاكيد كرد : نگارش خبر به يك حرفه و فن تخصصي تبديل 
ش��ده اس��ت و رس��انه اي موفق اس��ت كه از توان علمي 

خبرنگاران حرفه اي استفاده كند. 

مدي��ر كل كار و ام��ور اجتماعي اس��تان اصفهان 
اعالم ك��رد: مهلت ثبت نام از كارآفرينان متقاضي 
ش��ركت در ششمين جش��نواره معرفي كارآفرينان برتر 
تمديد ش��ده است.  به گزارش روابط عمومي اداره كل 
كار وام��ور اجتماعي اصفهان، هوش��نگ قادريان گفت: 
كلي��ه كارآفرين��ان و كارفرمايان مي توانن��د حداكثر تا 
مورخ 15 اس��فند ماه س��ال جاري با مراجعه به سايت 
www.karafarinanebartar.ir اق��دام به ثبت نام 
كنند. وي در خصوص انتخاب افراد اظهار داشت: پس 
 از اتم��ام مهل��ت ثب��ت ن��ام ، داوري طرح ها ش��روع
 مي ش��ود و كاربرگ هاي هر يك كارآفرينان توس��ط 

سه داور مورد داوري قرار مي گيرد. 

دث
حوا

زاينده رود
در راستای اجرای طرح مدارس تعداد 16 نفر از 
افراد شرور كه برای دانش آموزان دختر ايجاد مزاحمت 
می كردند دس��تگير و به مراجع قضايی معرفی شدند. 
سرهنگ محمدعلی بختياری فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان در گفتگو با خبرنگار اين پايگاه اظهار داشت: 
در راس��تای ارتقای امنيت اجتماع��ی و اخالقی برای 
دانش آموزان دختر طرح برخورد با مزاحمان خيابانی 
از ابتدای س��ال تحصيلی در منطقه های آلوده به اجرا 

درآمد. 
وی اف��زود: اين طرح كه به صورت يكپارچه و منظم 
توس��ط عوامل كالنتری های س��طح شهر و در مسير 
ت��ردد دختران جوان و نوجوان به اجرا درآمده ضريب 

احساس امنيت را باال برده است. 
اي��ن مقام مس��ئول تصريح ك��رد: مأم��وران كالنتری 
22 اي��ن فرماندهی در اج��رای اين ط��رح تعداد 16 
 نف��ر از مزاحم��ان خيابانی و افراد ش��رور ك��ه برای 
دانش آموزان ايجاد مزاحمت می كردند و در امر تهيه 
و توزيع مواد مخدر فعاليت داشتند را دستگير كردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان گفت: در اين ارتباط چهار 
دستگاه وسيله نقليه توقيف و مقداری مواد مخدر از نوع 
شيشه، تعدادی آالت و ادوات استعمال مواد مخدر از اين 
افراد كشف و ضبط شد. سرهنگ بختياری در پايان با بيان 
اينكه متهمان به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی 
 تحويل مراجع قضايی شدند خاطرنشان كرد: يكی از 
 ه��دف ه��ای مه��م اي��ن فرمانده��ی تس��هيل در 

عب��ور و مرور دانش آم��وزان و فراهم ك��ردن امنيت 
برای آنان است تا آنان در سايه چتر امنيت به تحصيل 

بپردازند. 

پيامبر و اخالق 

كار و تالش و دستگيری از مستمندان 
امام ص��ادق)ع( نه تنها ديگران را دعوت 
ب��ه كار و تالش می كرد، بلكه  خود نيز با 
وج��ود مجالس درس و مناظرات و... در 
روزهای داغ تابس��تان، در مزرعه اش كار 
می كرد. يكی از ياران حضرت می گويد: 
آن حض��رت را در باغش دي��دم، پيراهن 
زب��ر و خش��ن برت��ن و بيل در دس��ت، 
ب��اغ را آبياری می كرد و عرق از س��ر و 
صورتش می ريخت، گفت��م: اجازه  دهيد 
م��ن كار كنم. فرمود: من كس��ی را دارم 
كه اين كارها را بكند ولی دوس��ت دارم 
مرد در راه به دست آوردن روزی حالل 
از گرم��ی آفت��اب  آزار ببين��د و خداوند 
ببيند كه من در پی روزی حالل هس��تم. 
حضرت در تجارت ني��ز چنين بود و بر 

رضاي��ت  خداوند تأكيد داش��ت. بنابراين وقتی كار 
پرداز او كه با س��رمايه امام ب��رای تجارت به مصر 
رفت و با س��ودی كالن برگشت، امام از او پرسيد: 
اي��ن همه س��ود را چگونه به دس��ت آورده ای؟ او 
گف��ت: چون مردم نيازمند كاالی م��ا بودند، ما هم 
به قيمت گزاف فروختيم. امام فرمود: س��بحان اله! 
عليه مس��لمانان هم پيمان ش��ديد كه كااليتان را جز 
در برابر هر دينار س��رمايه يك دينار سود نفروشيد! 
امام اصل سرمايه را برداشت و سودش را نپذيرفت 
و فرمود: ای مصادف! چكاچك شمشيرها ازكسب 
روزی حالل آس��انتر اس��ت. حقيقت اين است كه 
ام��ام)ع( در نهاي��ت عالقه ب��ه كار و تالش، هرگز 
فريفته درخشش درهم و دينار نمی شد و می دانست 
كه بهترين كار از نظر خداوند تقس��يم دارايی خود 
ب��ا نيازمندان اس��ت، حقيقتی كه م��ا هرگز از عمق 
جان بدان ايمان عملی نداش��ته و نداريم. امام خود 
درب��اره باغ��ش می فرمود: وقتی خرماها می رس��د، 
می گويم ديوارها را بش��كافند تا مردم وارد ش��وند 

و بخورن��د. همچنين می گويم ده ظرف  خرما كه بر 
س��ر هر يك ده نفر بتوانند بنشينند، آماده سازند تا 
وقتی ده نفر خوردند، ده نفر ديگر بيايند و هر يك، 
ي��ك مد خرما بخورند. آن گاه می خواهم برای تمام 
همس��ايگان باغ )پيرمرد، پي��رزن، مريض، كودك و 
هركس ديگر كه توان آمدن به باغ را نداش��ته،( يك 
م��د خرما ببرند. پس م��زد باغبان و كارگران و... را 
می دهم و باقی مانده محصول را به مدينه آورده بين 
نيازمندان تقس��يم می كنم و دست آخر از محصول 
چهار هزار ديناری، چهارصد درهم برايم  می ماند. 

ساده زيستی و همرنگی با مردم 
امام همانن��د مردم معمولی لباس می پوش��يد و در 
زندگی رعايت اقتصاد را می كرد. می فرمود: بهترين 
لباس در هر زمان، لباس معمول همان زمان اس��ت. 
بنابراين گاه لب��اس نو و گاه لباس وصله دار بر تن  
می كرد. وقتی س��فيان ثوری به وی اعتراض می كرد 
كه: پدرت علی  لباس��ی چنين گرانبهای نمی پوشيد، 
فرمود: زمان علی)ع( زمان فقر و اكنون زمان غنا و 
فراوانی است و پوشيدن آن لباس در اين زمان، لباس 

ش��هرت است و حرام... پس آستين خود 
را باال زد و لباس زير را كه خش��ن بود، 
نشان داد و فرمود: لباس زير را برای خدا 
و لباس نورا برای ش��ما پوشيده ام. با اين 
همه حضرت همگام و همس��ان با مردم 
بود و اجازه نم��ی داد، امتيازی برای وی 
و خانواده اش در نظر گرفته ش��ود. و اين 
ويژگی هنگام بروز بحران های اقتصادی و 
اجتماعی بيش��تر بروز می يافت. از جمله 
در س��الی كه گندم در مدينه ناياب شد، 
دس��تور داد گندم های  موج��ود در خانه 
را بفروش��ند و از همان، ن��ان مخلوط از 
آرد ج��و و گندم كه خ��وراك بقيه مردم 
ب��ود، تهيه كنند و فرمود: خدا می داند كه 
می توانم ب��ه بهترين ص��ورت نان گندم 
خان��واده ام را تهيه كنم اما دوس��ت دارم 
خداون��د مرا در حال برنام��ه ريزی صحيح  زندگی 

ببيند. 
شجاعت

امام ص��ادق)ع( در برابر س��تمگران از هر طايفه و 
رتبه ای به سختی  می ايستاد و اين شهامت را داشت 
كه س��خن حق را به زب��ان آورد و اقدام حق طلبانه 
را انجام دهد، هرچند با عكس العمل تندی رو به رو 

شود. 
همزيستی و مدارا با مسلمانان 

امام صادق)ع( شيعيان را به همزيستی با اهل سنت 
دعوت می كرد تا به اين طريق هم شيعيان از جامعه 
اكثريت منزوی نش��وند و هم بتوان  احكام و اصول 

شيعی را با مالطفت  به آنان منتقل كرد. 
علم امام صادق)ع( و اقدامات وی 

آنچه به دوره امامت  حضرت امام صادق)ع( ويژگی 
خاصی بخش��يده، اس��تفاده از علم بی كران امامت، 
تربيت دانش طلب��ان و بنيان گذاری فكری و علمی 

مذهب تشيع است. 

دستگيری 16 نفر شرور در اصفهان

 نگاهی به سيره امام صادق)ع( 

و جهان در پرتو وجود مباركش نور باران می شود 

بشارتهای انبياء الهی درباره آمدن رسول خدا )ص( 
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بصيرت زنان نجات بخش جامعه 
از منجالب فساد 

روح انگيز كرمي مديركل زنان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري 
بيان داشت: بصيرت زنان نجات بخش جامعه از منجالب فساد است. به 
گزارش فارس، روح انگيز كرمي در جمع دانش آموزان دبيرستان دخترانه 
شهرستان ش��هركرد با تقدير از حضور گسترده زنان در تظاهرات اظهار 
داش��ت: زنان بايد با ارائه راهكارهاي صحيح و با تبعيت از رهبر فرزانه 
انقالب همچنان در صحنه عليه مستكبرين باقي بمانند. وي افزود: زنان 
به عنوان مديران تربيتي مي توانند در خانواده با الگو گرفتن از مقام عظما 
خامنه اي راه را از بيراهه تش��خيص داده و خانواده خود را هدايت كنند. 
كرمي تأكيد كرد: مخالف آمريكا و اس��راييل با پيش��رفت ملت ايران در 
برهه هاي مختلف بر همگان اثبات و آش��كار شده است، در حال حاضر 
نيز با استفاده از حماقت سران فتنه قصد دارند، بدين وسيله به اهداف شوم 
خود دست يابند. وي اضافه كرد: اين بار نخست نيست كه مستكبران دنيا 
تالش بر ضعيف و ناتوان جلوه دادن ايران در عرصه هاي بين المللي دارند، 
از اوان انقالب شاهد اين صحنه بوده ايم، اين در حالي است كه ملت ايران 
با اين ترفندها و فتنه ها به طور كامل آشنا است. كرمي اقدامات اخير سران 
فتنه را كمك به تحقق اهداف ش��وم استكبار دانست و گفت: اقدامات و 
تحركات سران فتنه مشهود است كه سران فتنه سناريوي خود را از آمريكا 
مي گيرند و جاي تاسف دارد كه اين افراد هنوز شناخت كافي از مستكبران 
ندارند و نمي دانند كه آمريكا و اسراييل چه اهداف شومي در سر دارند به 
عبارت دقيق تر هنوز به بلوغ سياسي نرسيده اند. مديركل دفتر امور بانوان 
استانداري چهارمحال و بختياري در ادامه به نقش زنان در تربيت جامعه 
اش��اره كرد و گفت: زنان با بصيرت خود مي توانند جامعه را از منجالب 
فساد نجات داده به شرطي كه خود اهل شناخت و بصيرت باشند. وي با 
تأكيد بر اينكه زنان بايد بصيرت خود را با شناخت از مسائل روز و واليت 
فقيه ارتقا دهند، گفت: با توجه به اينكه بسياري از نابهنجاري ها از اوايل 
انقالب وجود داشته، پيروزي انقالب اسالمي و در نتيجه ارتقاي بصيرت 
زنان در جامعه موجب ش��د تا زنان جامعه با آشنايي از مسائل سياسي و 

اجتماعي روز و با بصيرت مندي به تربيت مردان صالح كمك كنند.

اجرای  863 کيلومتر شبكه 
فاضالب درچهارمحال و بختياري

مدي��ر عامل ش��ركت آب و فاضالب ش��هري چهارمحال و بختياري 
گفت: با اجراي 863 كيلومتر شبكه فاضالب، 294هزار و 626 نفر در 
استان زير پوشش شبكه فاضالب قرار گرفته اند. حشمت اله هاشمي 
در گفتگو با ايرنا افزود: اين استان به لحاظ اجراي شبكه هاي فاضالب 
و پوشش جمعيت برخوردار از شبكه فاضالب جزو استان هاي پيشرو 
در اين بخش است. وي از اجراي 61/5 كيلومتر شبكه انتقال فاضالب 
خبر داد و گفت: تاكنون 9 باب تصفيه خانه فاضالب در استان احداث 
ش��ده و س��اخت دو واحد ديگر در دس��ت اقدام است. وي جمعيت 
برخوردار از آب آش��اميدني استان را تا پايان آذر ماه امسال را بيش از 
513 هزار نفر اعالم كرد و گفت: اين شركت در استان داراي بيش از 
152 هزار مش��ترك آب است. مهندس هاشمي بر لزوم صرفه جويي 
 در مصرف آب و اس��تفاده بهينه از منابع آب آش��اميدني س��الم تأكيد

كرد.

مدير شيالت سازمان جهاد كشاورزي 
چهارمحال و بختياري:

90 درصد ماهي قزل آالي پرورشي  
استان صادر مي شود 

اسماعيل پيرعلي مدير ش��يالت و امور آبزيان سازمان جهاد كشاورزي 
چهارمح��ال و بختياري گفت: در حال حاضر 90 درصد ماهي هاي قزل 
آالي پرورش يافته در مزارع اين استان صادر مي شود. پيرعلي در گفتگو با 
فارس اظهار داشت: كشورهاي عربستان، عراق و همچنين ساير استان هاي 
كشور به ويژه استان تهران، عمده ترين بازار مصرف ماهي سردآبي پرورش 
يافته در اين اس��تان به شمار مي رود. وي افزود: در حال حاضر مصرف 
ماهي توليدي در اين استان 10 درصد ميزان توليدات اين استان را به خود 
اختصاص داده است. پيرعلي در ادامه از توليد 20 درصد ماهي سردابي 
كشور در اين استان خبرداد و گفت: اين استان با توليد ساالنه 14 هزار تن 
ماهي قزل آال رتبه نخست كشور را داراست. مدير شيالت سازمان جهاد 
كشاورزي چهارمحال و بختياري تعداد مزرعه هاي پرورش ماهي قزل آال 
در اين اس��تان را بيش از 260 مزرعه برش��مرد و افزود: در حال حاضر 
افزايش توليد ماهي در سطح اين استان يكي از مهم ترين اهداف مديريت 
ش��يالت اس��ت كه به طور قطع و يقين با به كارگيري تكنولوژي هاي 
نوين پرورش ماهي و مكانيزه كردن مزارع، رسيدن به اين هدف دور از 
دسترس نخواهد بود. پيرعلي در ادامه همچنين بر ضرورت فرهنگ سازي 
در زمينه نهادينه سازي مصرف ماهي در سبد غذايي خانوارهاي اين استان 
تأكيد كرد و گفت: از آنجايي كه اين استان يكي از قطب هاي توليد ماهي 
سردآبي در كشور است؛ بر همين اساس برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
مي تواند به عنوان يكي از راهكارهاي مؤثر در زمينه افزايش سرانه مصرف 
ماهي در اين استان مورد توجه قرار بگيرد. وي خاطرنشان كرد: امروزه 
فعاليت هاي كشاورزي و آبزي پروري در جهان در محيط هاي آموزشي 
نظير مدارس مورد توجه قرار گرفته كه بر همين اس��اس استفاده از اين 
الگ��و و آموزش صحيح آن در مدارس اين اس��تان گام مؤثر ديگري در 
راستاي افزايش مصرف آبزيان در سبد مصرف خانوار به شمار مي رود. 

مديركل راه و ترابري چهارمحال و بختياري:
 آغاز فعاليت هاي نوروزي

اداره راه استان  از 25 اسفند
مديركل راه و ترابري چهارمحال و بختياري از آغاز فعاليت هاي نوروزي 
اداره راه استان از 25 اسفند امسال خبر داد. مهندس عليخاني در گفتگو با ايسنا 
منطقه چهارمحال و بختياري افزود: از نيمه دوم اسفند عمليات ريزش برداري، 
پاك سازي قنوها و شانه راه ها، تكميل عاليم ايمني، شستشوي عاليم ايمني، 
تعمير و مرمت روشنايي تونل ها و چراغ هاي چشمك زن، خط كشي راه ها، 
مرمت گاردريل ها و استقرار اكيپ هاي راهداري و تأكيد بر برخورد مناسب 
 و راهنمايي ميهمانان نوروزي براي ايمن نمودن راه هاي مواصالتي استان در 
ايام نوروز كرده است. وي ادامه داد: اين عمليات با 242 خودرو سبك، نيمه 
 سنگين و سنگين و 350  كادر اجرايي و استقرار 6  اكيپ تعميرات سيار آغاز 

مي شود.

اخبار شهرکردروي ميز

اس��تاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به حضور 
پرش��ور م��ردم در راهپيمايي روز جمع��ه در اعالم 
انزجار از فتنه گران گفت:پيام مردم در اين راهپيمايي 
اين بود كه سران فتنه بايد با قاطعيت محاكمه شوند. 
علي اصغرعنابس��تاني در پايان برگزاري راهپيمايي 
 اع��الم انزج��ار از فتن��ه گ��ران در گفتگو ب��ا ايرنا 
اف��زود: مردم از اهانت هايي كه به س��احت انقالب 
و والي��ت و امام راحل و آرم��ان هاي حضرت امام 
در بيس��ت و پنجم بهمن ماه شد، به خشم آمدند و 
ب��ه راهپيمايي عليه فتنه گ��ران را برگزار كردند. وي 
تصريح كرد:فتنه گران و دنيا بدانند كه هيچ جسارتي 
به آرمان هاي حضرت امام بدون پاسخ باقي نخواهد 
مان��د و م��ردم ج��واب و پاس��خ محكمي ب��ه آنان 

خواهند داد. به گفت��ه وي، مهم ترين پيام راهپيمايي 
م��ردم در روز جمع��ه اين بود كه دس��تگاه قضايي 
 ب��دون فوت وقت به محاكمه س��ران فتنه اقدام كند.  
وي گفت: مل��ت ايران با مش��اهده اين فتنه گري ها 
بيدارتر ش��ده و نمي گذارد به انقالبشان كه با آبياري 
خون ش��هيدان به ثمر رس��يده آس��يبي وارد ش��ود.  
عنابستاني يادآور ش��د: آشوبي كه در روز 25 بهمن 
با طراحي س��ران فتنه به بهان��ه  اي مختلف صورت 
گرفته، در راستاي اهداف و خواسته هاي نظام سلطه 
و اس��تكبار از جمل��ه آمريكا و رژيم صهيونيس��تي 
ب��ود.  به گزارش ايرنا، دهها هزار نفر از نماز گزاران 
چهارمحال و بختياري همزمان با اقامه نماز خشم و 

انزجار خود عليه فتنه گران را اعالم كردند. 

ويژه چهارمحال و بختياري
استاندار چهارمحال وبختياري: 

مردم خواهان قاطعيت در برخورد با سران فتنه شدند 

 نماين��ده ول��ي فقي��ه در چهارمح��ال و بختي��اري و 
امام جمعه شهركرد با اشاره به حركت مذبوحانه فتنه 
گ��ران در روز 25بهمن ماه تأكيد كرد: س��ران فتنه با 
اعالمي��ه پراكني خود نش��ان دادند ك��ه عقل ندارند و 

افرادي جاهل هستند. 
به گ��زارش ايرنا، آيت اله محمدرض��ا ناصري يزدي 
در خطب��ه ه��اي اين هفت��ه نماز جمعه ش��هركرد در 
جم��ع كثيري از م��ردم اين ش��هر در مصالي بزرگ 
امام خمين��ي)ره( افزود: در حالي ك��ه ملت ايران در 
روز 22 بهمن ماه حماس��ه اي ب��زرگ را خلق كردند 
ع��ده اي نادان و جاهل با اعالمي��ه پراكني خود براي 
آش��وب در 25 بهمن، نشان دادند كه افرادي بي عقل 
و بي خرد هس��تند و قصد برهم زدن نظم عمومي در 
كش��ور را دارند. وي تصريح ك��رد: در حالي كه همه 
نگاه به انقالب مردم مصر معطوف ش��ده بود، آمريكا 

و رژيم اش��غالگر قدس براي دخالت در تعيين آينده 
مردم مصر دس��ت به دامان سران فتنه و فتنه گران در 
ايران شدند تا با ايجاد آشوب در 25 بهمن ماه، نگاه ها 
را به سمت ايران بكشانند و آنان بتوانند در امور مصر 
دخالت كنند و از اس��تقرار حكومت اسالمي در مصر 

جلوگيري كنند. 
خطي��ب جمعه ش��هركرد تأكيد كرد: س��ران فتنه بايد 
پاس��خگوي اين عمل زش��ت و خالف قانون خود را 

بدهند و بايد در برابر مردم محاكمه شوند. 
به گفته وي، حركت بر خالف قانون، هرگز براس��اس 
منويات امام راحل نيس��ت و آنان كه وحدت و اتحاد 
مل��ت را بره��م زده ان��د حركتي ضد انقالب��ي انجام 
داده ان��د. نماين��ده ولي فقي��ه در اس��تان و امام جمعه 
ش��هركرد، در ادامه خطبه هاي نماز اين هفته شهركرد 
به فرا رس��يدن هفته وحدت اشاره كرد و گفت: هفته 

وحدت يادگار ارزنده امام راحل است تا تمدن بزرگ 
اس��المي با اتحاد مس��لمان دوباره احيا شود. ناصري 
بيان داش��ت: ايجاد تفرقه در بين جهان اسالم يكي از 
توطئه هاي كهنه نظام استكباري است و در اين زمينه 

مسلمانان بايد هوشيار و بيدار باشند. 
وي، ب��ه حركت هاي اس��المي در كش��ورهاي عربي 
اش��اره ك��رد و گف��ت: بيداري اس��المي مل��ت هاي 
آزاده جه��ان فرارس��يده و اين ملت ها ب��ا بهره گيري 
از انقالب اس��المي ايران به دنبال اس��تقرار حكومت 
اس��المي مبتني ب��ر آموزه ه��اي ديني هس��تند.  امام 
جمعه ش��هركرد، به خدم��ات ارزن��ده روحانيت در 
نظام اس��المي ايران اش��اره كرد و گف��ت: در دوران 
دفاع مقدس نيز روحانيت بيش��ترين ش��هيد را نسبت 
 ب��ه جمعيت آن��ان به انقالب اس��المي تقدي��م كرده 

است.  

شركت آب و فاضالب روستايی چهار محال و بختياری 
پيشگام در ارائه خدمات دولت 

الكترونيك

مديركل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري:
24 درصد درآمدهاي ناخالص استان 

در بخش کشاورزي است

مديرعامل آب منطقه اي چهارمحال و بختياري:
وجود 8 ميليارد مترمكعب آب هاي 
سطحي در چهارمحال و بختياري

مديركل كميته امداد چهارمحال و بختياري:
اختصاص 173 پایگاه جهت برگزاری 

جشن نيكوکاری
ارتباط 4 شهرس��تان با ستاد مركزي شركت آب و فاضالب روستايي استان 
چهارمح��ال و بختي��اري از طريق خطوط ارتباطي ديت��ا )Leased( برقرار  
ش��د. به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني ش��ركت آب و فاضالب 
روستايي استان چهارمحال و بختياري مسئول اداره آمار و فناوري اطالعات 
ب��ا اعالم اين خبر گفت: در راس��تاي پياده س��ازي نظام دول��ت الكترونيك، 
ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي اس��تان چهارمحال و بختياري به عنوان 
اولين دستگاه اجرايي از خانواده وزارت نيرو اقدام به ايجاد بستر نرم افزاري 
و س��خت افزاري جهت ارتباط با امور آب و فاضالب روس��تايي مستقر در 

شهرستان ها نموده است.
 آق��اي مهن��دس مس��عود ايزدخ��واه ضمن بيان اي��ن مطلب اف��زود: جهت 
 برق��راري اي��ن ارتب��اط از خط��وط ديت��ا ك��ه مطمئن تري��ن تكنول��وژي 
 ارتباطي مي باش��د بهره گرفته ش��ده اس��ت و ايجاد بس��تر س��خت افزاري 
 آن مع��ادل 300 ميلي��ون ري��ال هزين��ه در ب��ر داش��ته، ك��ه از آن جمل��ه 

مي توان به مودم هاي با كيفيت و سرعت باالي Tlabs اشاره  نمود. 
آق��اي ايزدخ��واه خاطرنش��ان كردن��د در حال حاض��ر با انج��ام اين طرح 
ام��ور آبف��ار 4 شهرس��تان ش��هركرد، بروجن، فارس��ان و لردگان با س��تاد 
مركزي ش��ركت ارتب��اط دارند ك��ه كاربران اين ش��ركت قادر ب��ه اجراي 
كلي��ه سيس��تم ها )تح��ت وب و ي��ا غي��ر آن( از جمله اتوماس��يون اداري، 
  PM ،)اطالعات مديري��ت( MIS ،ام��ور مش��تركان، حق��وق و دس��تمزد
 )تعميرات پيش��گيرانه(، GIS   )اطالعات جغرافيايي( از روي سرور مركزي 

مي باشند.

عطا اله ابراهيمي مديركل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري اظهار داش��ت: 24 
درصد درآمدهاي ناخالص اين اس��تان در بخش كش��اورزي حاصل مي شود. به 
گزارش فارس ، عطا اله ابراهيمي در جلسه شوراي برنامه ريزي اين استان با اشاره 
به فوايد بسيار باالي منابع طبيعي  افزود: منابع محدودي كه در مركز مناطق خشك 
وجود دارد يك پشتوانه بسيار مهم و طبيعي براي سرمايه گزاري هاي انجام گرفته 
و طرح هاي در دست اجراست. وي به ظرفيت هاي باالي اين استان براي توسعه 
اشاره و تأكيد كرد: سدهاي كارون سه و چهار و همچنين سد شهيد عباس پور در 
اين اس��تان ايجاد شده و سدهاي خراس��ان يك، دو و سه و همچنين سد بازفت 
نيز در اين اس��تان در دس��ت احداث است كه گواهي بر ظرفيت بسيار باالي آبي 
چهارمحال و بختياري به ش��مار مي رود. ابراهيمي در ادامه با اشاره به عدم تحقق 
برخي اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش منابع طبيعي و آبخيزداري اين استان 
گفت: عدم اختصاص اعتبار كافي عمده ترين دليل عدم تحقق اين اهداف است. 
وي عنوان داش��ت: اين مش��كل در اداره كل منابع طبيعي به قدري جدي بوده كه 
ما ناچار به پرداخت حقوق 190 پرسنل اين اداره كل از اعتبارهای عمراني شده ايم. 
مديركل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري افزود: از سوي ديگر چارت سازماني 
دو شهرستان كوهرنگ و كيار اين استان هنوز به تصويب نرسيده و در نتيجه بخش 
زيادي از اعتبارات براي هزينه هاي جاري اين دو شهرستان صرف مي شود. وي به 
اختصاص 50 ميليارد تومان در سفرهاي اول و دوم دولت به اين استان در راستاي 
سرمايه گذاري در بخش منابع طبيعي و آبخيزداري اشاره كرد و بيان داشت: براساس 
مصوبه 60 درصد اين اعتبار بايد از اعتبارهای ملي و 40 درصد ديگر از اعتبارهای 

استاني تأمين مي شد كه متأسفانه اين مصوبه هيأت دولت محقق نشده است. 

مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي چهارمحال و بختياري »ش��كراله عباسی«  
خاطرنش��ان كرد: حجم آب هاي س��طحي در اين اس��تان بيش از 8 ميليارد 

مترمكعب است كه اين رقم از بيشتر استان هاي كشور باالتر است. 
به گزارش فارس، عباس��ي در جلسه ش��وراي برنامه ريزي اين استان اظهار 
داش��ت: ش��ركت آب منطقه اي اين استان از نيمه دوم س��ال 85 از اصفهان 
اس��تقالل پيدا كرد و در واقع حدود يك س��ال و نيم از زمان اجراي برنامه 
چهارم توس��عه به صورت مس��تقل مباحث مربوط به آب را در اين اس��تان 
مديريت كرده اس��ت. وي اهداف كم��ي آب منطقه اي در طول برنامه چهارم 
توس��عه را در چهار شاخص ارزيابي كرد و افزود: دو شاخص از اين تعداد 
مرب��وط ب��ه تأمين و انتقال آب و دو ش��اخص ديگر مربوط به س��واحل و 
رودخانه ها اس��ت. مديرعامل آب منطق��ه اي چهارمحال و بختياري به ميزان 
تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در اين بخش ها اشاره كرد و بيان داشت: 
در بخش تأمين و انتقال آب اهداف پيش بيني ش��ده طي سال هاي 87 و 88 

به ترتيب 54 و 66 درصد محقق شده است.
به گفته وي در بخش ميزان آب پمپاژ شده نيز عملكرد اين شركت حكايت 
از تحق��ق 134 درصدي اهداف برنامه چهارم توس��عه در اين اس��تان دارد. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي چهارمحال و بختياري ميزان كل دارايي اين 
ش��ركت را در س��ال 88، 384 هزار و 700 ميليون ريال عنوان كرد و اظهار 
داش��ت: تعداد پرسنل اين شركت در سال ابتداي اجراي برنامه چهارم، 105 
نف��ر  بود كه اكنون ب��ه 120 نفر و افراد متخصص ني��ز از 50 نفر به 66 نفر 

افزايش يافته است. 

ابوالقاسم رستگار مديركل كميته امداد امام خمينی)ره( چهارمحال و بختياري 
گفت: تعداد دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد استان در نه ماهه امسال  
22 درصد كاهش داشته اس��ت. ابوالقاسم رستگار در گفتگو با ايسنا افزود: 
اي��ن تعداد در نه ماهه س��ال 88 بيش از 11هزار و 700 نفر بود كه امس��ال 
به 9 هزار و 580 نفر رس��يده است. وي ادامه داد: با افزايش تعداد خوابگاه 
های دانش آموزی در اس��تان، تعداد دانش آموزان استفاده كننده از خوابگاه 
در نه ماهه امسال 13 درصد افزايش داشته است. رستگار تصريح كرد: 173 
پايگاه ثابت و س��يار، جمع آوری كمك های نقدی و غير نقدی مردم استان 
در جش��ن نيكوكاری را برعهده دارند. وي با بي��ان اينكه از اين تعداد 138 
پايگاه به طور ثابت و 35 پايگاه س��يار هس��تند خاطرنشان كرد: تعدادی از 
پايگاه ها به صورت مش��ترك با همكاری نيروی مقاومت بس��يج و آموزش 

آوری  جم��ع  كار  وپ��رورش 
كمكه��ای مردم��ی را برعهده 
دارن��د. رس��تگار خاطرنش��ان 
كرد : جش��ن نيك��وكاری روز 
با  اس��فندماه  بيستم  پنجش��نبه 
ش��عار اكرام محمدی، انقالب 
اس��المی، انف��اق، همبس��تگی 
اجتماعی و جش��ن نيكوكاری 
همزمان با سراس��ر كش��ور در 

استان برگزار خواهد شد.

امام جمعه فارسان عبدالعلي پوراكبر بيان داشت: در عصر حاضر ايران به عنوان نماد 
عيني وحدت در سطح جهان مطرح است. به گزارش فارس، عبدالعلي پوراكبر در 
جمع كاركنان سپاه شهرستان فارسان با بيان اينكه حفظ وحدت كلمه در عصر كنوني 
يك تكليف شرعي است، اظهار داشت: هفته وحدت بهترين فرصت براي به نمايش 
گذاش��تن قدرت مسلمانان اس��ت. وي با اينكه بيش از 50 آيه از كالم اله مجيد در 
خصوص اهميت وحدت اس��ت، افزود: وحدت مدنظر قرآن كريم وحدت كامل 
بشري است. پوراكبر وحدت بين مسلمين را يك امر ضروري و اولويت دار دانست و 
اضافه كرد: ايران اسالمي به رهبري امام راحل)ره( و مقام معظم رهبري در اين مسير 
گام هاي بسيار مثبتي برداشته است، به طوري كه در عصر حاضر ايران به عنوان نماد 
عيني وحدت در سطح جهان مطرح است. امام جمعه فارسان با اشاره به حديثي از 
رسول مكرم اسالم)ص( در خصوص لزوم اتحاد بين مسلمين  تصريح كرد: اسالم 
به دنبال ايجاد امت واحدي است كه پايه هاي آن به دور از تفرقه و برپايه عدالت و 
اخوت استوار شده باشد. وي در ادامه با تقبيح و محكوميت اقدام اخير فتنه گران در 

روز 25 بهمن ماه جاري گفت: سران فتنه پس از ناكامي در همراهي مردم با خود در 
مقابله با نظام و خوردن تودهني از آنان در نهم دي ماه و 22 بهمن ماه سال گذشته و 
همچنين 22 بهمن امسال، با طراحي توطئه و ترفندي جديد قصد زدن ضربه اي  ديگر 
به انقالب اسالمي را داشتند و بر آن شدند تا كينه خود را نسبت به انقالب، اسالم، 
رهبري و ملت ايران نشان دهند. پوراكبر تصريح كرد: آنها اين بار با ترفند حمايت از 
قيام مردم تونس و مصر مي خواستند به صحنه بيايند تا شايد از مرگ سياسي خود كه 
سال گذشته رقم خورد، جلوگيري كنند و در همين راستا درخواست مجوز راهپيمايي 
كردند كه با تدبير مردم و مسئوالن اين حربه نيز باعث آبروريزي آنان و حاميان داخلي 
و خارجيشان شد. وي ادامه داد: در شرايطي كه در برخي كشورهاي اسالمي با الهام از 
انقالب 57 ملت ايران مردم قيام كرده و حكومت هاي مستبد خود را سرنگون كردند، 
دنياي استكبار در تنگناي بسيار شديدي از اين نفوذ و تاثيرپذيري انقالب ما گرفتار 
آمده، فتنه گران يك بار ديگر به كمك آنها آمده و تالش مي كنند تا نگاه ها را از سمت 

مصر و تونس منحرف كنند و استكبار فرصت چاره انديشي داشته باشد.

داوود ش��يوندی )مديركل اداره تع��اون چهارمحال 
 و بختي��اری( گف��ت: عدال��ت اقتصادی با تش��كيل 
تعاون��ی ها ش��كل می گيرد. ش��يوندی در گفتگو با 
ايس��نا افزود: برابری، توس��عه، عدالت، خودباوری، 
اشتغال، استقالل و مشاركت از مهم ترين ارزش های 
تعاونی است. وی تصريح كرد: ايجاد و تأمين شرايط  
و امكان��ات كار برای همه با هدف ايجاد اش��تغال، 
قراردادن وس��ايل كار در اختيار كس��انی كه قادر به 

كارند ولی توانايی تهيه ابزار ندارند و پيش��گيری از 
تمركز ناعادالنه ثروت در دس��ت افراد و گروه های 
خ��اص در راس��تای تحق��ق عدال��ت اجتماع��ی از 
مهم ترين وظايف اداره تعاون اس��ت. شيوندی اظهار 
داش��ت: جلوگيری از كارفرمای مطلق شدن دولت، 
قراردادن مديريت در اختيار نيروی كار، پيش��گيری 
از انحصار، احتكار، تورم و ناهنجاری های اقتصادی 
و توس��عه مش��اركت عمومی از ديگر وظايف اداره 

تعاون است. 
وی تعداد اعضای تعاونی ها در ده ماهه سال جاری 
را دو هزار و 10 نفر دانس��ت و خاطرنشان كرد: اين 
تعداد تعاونی زمينه اش��تغال يك هزار و 548 نفر را 
فراهم كرده اند. ش��يوندی با اشاره به اهميت تعاونی 
در ايجاد اش��تغال افزود: با افزايش س��هم تعاون در 
اقتصاد می توان نرخ بيكاری را در اس��تان كاهش و 

اشتغال را افزايش داد. 

محمدرضا نجفي رئيس اداره بازرگاني لردگان خاطرنش��ان كرد: از ابتداي اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها تاكنون صاحبان واحدهاي صنفي متخلف افزون بر 384 
ميليون و 483 هزار ريال جريمه شدند. محمدرضا نجفي در گفتگو با فارس اظهار 
داش��ت: با اجراي طرح بازرس��ي از واحدهاي صنفي توزيعي و خدماتي در اين 

شهرستان 444 واحد متخلف شناسايي و براي آنها پرونده تشكيل شده است. 
وي افزود: پس از بررس��ي هاي قانوني پرونده صاحبان واحد صنفي متخلف به 
پرداخ��ت 384 ميلي��ون و 483 هزار و 900 ريال جريمه نقدي محكوم ش��دند. 
نجفي خاطرنشان كرد: در حال حاضر هشت بازرس فعال بر ارائه خدمات رساني 
مطلوب در واحدهاي صنفي، خدماتي اين شهرستان نظارت مي كنند. رئيس اداره 
بازرگاني شهرستان لردگان افزود: برهمين اساس در صورت مواجه شدن با هرگونه 
گران فروشي و عدم اعالم موجودي و ساير تخلفات احتمالي در واحدهاي صنفي 
برخورد قانوني اعمال مي ش��ود. وي خاطرنشان كرد: مردم مي توانند در صورت 
مش��اهده هرگونه افزايش قيمت غيرقانوني با شماره تلفن 124 سازمان بازرگاني 

تماس بگيرند و ش��كايات خود را اعالم كنند تا در اس��رع وقت به اين شكايات 
رس��يدگي شود. نجفي در ادامه از اعالم آمادگي اصناف و بازاريان اين شهرستان 
به منظور ارائه خدمات رساني مطلوب به مردم در آستانه نوروز خبر داد و گفت: 
 بازاريان اين شهرس��تان ضمن آمادگي و برنامه ريزي براي برپايي نمايشگاه هاي 
عرضه مس��تقيم كاال در اين شهرس��تان براي كاهش قيمت ها نيز اعالم آمادگي 
كردن��د. وي اضافه كرد: در اين نمايش��گاه ها قيمت كااله��اي مورد عرضه با 10 
درصد تخفيف نس��بت به نرخ اعالم ش��ده در بازار به فروش مي رسد. نجفي با 
بيان اينكه طرح نظارتي ويژه نوروز 90 در محل نمايشگاه نيز مستقر خواهد شد، 
گفت: به منظور كنترل قيمت ها و جلوگيري از تخلف واحدهاي صنفي مستقر در 
نمايش��گاه دفتر واحد بازرسي و نظارت بازرگاني در محل نمايشگاه به صورت 
ثابت مستقر مي شود. وي اضافه كرد: در اين طرح، با استقرار گشت هاي نظارتي 
 به طور مستقيم بر نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كاال، توزيع ميوه و مركبات نظارت 

مي شود. 

در عصر حاضر؛
ايران نماد عيني وحدت در جهان است

مديركل اداره تعاون چهارمحال و بختياری:
عدالت اقتصادی با تشكيل تعاونی ها شكل می گيرد

با انجام 2600 بازرسي؛
اصناف متخلف لردگان 384 ميليون ريال جريمه شدند 

خطيب جمعه شهركرد:
سران فتنه عقل ندارند 

اگر در هنگام وقوع زلزله در داخل ساختمان بلند بودید در محلي مناسب مانند زیر ميز محكم یا گوشه 

دیوار داخلي پناه بگيرید.
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وزي��ر صنايع و معادن با اش��اره به اينكه افزايش 
سود بانكي مانع رشد اقتصادي شده است، گفت: 
مصرف باالي ان��رژي در بخش صنعت موجب 
ش��كوفا نش��دن خالقيت در اين بخش اس��ت. 
علي اكب��ر محرابيان  در جمع صنعتگران اس��تان 
اصفهان در س��ازمان صنايع و معادن اين استان، 
اظهار داش��ت: در حال حاضر انرژي زيادي در 
بخش صنعت مصرف مي ش��ود كه همين مسأله 
س��بب شده تا خالقيت در بخش صنعت شكوفا 
نش��ود و اين معادله در سيستم بانكي كشور هم 
به همين صورت اس��ت و افزايش س��ود بانكي 
مانع رش��د اقتصادي شده اس��ت. وي ادامه داد: 
پرداخ��ت يارانه مانع رش��د و تكنولوژي صنايع 
مي ش��ود و دولت با اجراي اين قانون توانس��ته 
است زمينه هاي رشد فناوري در صنايع را فراهم 
كن��د. وزير صناي��ع و معادن با بي��ان اينكه هيچ 
گونه توجيهي براي اختصاص سود 18 درصدي 
براي پرداخت تس��هيالت بانكي وجود ندارد و 

اين مس��أله مغاير با تعريف بانكداري اس��المي 
است، تصريح كرد: سيس��تم بانكي ايران نياز به 
اصالحاتي دارد كه گام بعدي رئيس جمهور پس 
از اج��راي هدفمندي يارانه ه��ا اصالح اين نظام 

است. 
وي گف��ت: با اصالح سيس��تم بانكي، بانك هاي 
كش��ور بايد بتوانند در مدت زمان كوتاهي خود 
را ب��راي رقابت پذي��ري در مس��ير جهاني آماده 
كنند. محرابيان افزود: با اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها درس��ت اس��ت كه برخ��ي از صنايع با 
افزاي��ش نرخ ان��رژي قيمت تمام ش��ده كاالي 
خود را افزايش داده اند اما اين مس��أله در تمامي 
بخش ه��اي توليدي صدق نمي كن��د و برخي از 
صناي��ع با افزاي��ش نرخ چندان��ي در هزينه هاي 
خود مواجه نشده اند. وي با بيان اينكه صنعتگران 
بايد در مس��يري حركت كنن��د كه توليد رونق و 
تورم كاهش يابد، اظهار داش��ت: با اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها و كاهش مصرف انرژي شاهد 

كاهش نرخ توليد خواهيم بود و من كاهش نرخ 
ت��ورم در اين بخ��ش را تضمي��ن مي كنم. وزير 
صناي��ع و معادن تصريح كرد: امروز ما در بخش 
بانكي با مش��كالت فراواني روبه رو هس��تيم كه 
اين مش��كالت ناش��ي از قوانين نادرست بانكي 
اس��ت. وي ادام��ه داد: در صورتي ك��ه به دنبال 
هم ت��راز كردن قيمت انرژي ب��ا نرخ هاي جهاني 
هس��تيم بايد به فكر برابر كردن سودهاي بانكي 

خود با سودهاي بانكي دنيا هم باشيم. 
محرابيان افزود: نظام بانكداري اسالمي نبايد تنها 
در تعريف ها گنجانده ش��ود و م��ا نياز داريم تا 
با تعديل قواني��ن در اين بخش اصالحات مورد 
نياز بانك ها را اجرايي كنيم كه مديران بانكي ما 
هم به اين مس��اله اعتقاد دارند. وي بيان داشت: 
به منظور آش��نايي بيش��تر با مش��كل صنعتگران 
اصفهان��ي هفته آينده در هفتم اس��فندماه س��فر 
ديگري ب��ه اصفهان خواهم داش��ت و با فعاالن 

صنعتي بيشتري گفتگو خواهم كرد.

خودروي ليفان 620 در صنايع خودروسازي 
ارگ جديد شهرستان بم با حضور استاندار 
رونماي��ي ش��د. اس��تاندار كرم��ان در آيين 
رونماي��ي از اين خودرو گفت: جاي بس��ي 
خوشحالي اس��ت كه در يكي از منطقه هاي 
محروم كش��ور امروز شاهد بهره برداري از 
يك طرح صنعتي هس��تيم. اس��ماعيل نجار 
با اش��اره به اش��تغال زايي طرح هاي مستقر 
در ارگ جدي��د بم، اظهار داش��ت: صنعت 
خودروس��ازي موجب ايجاد اشتغال زيادي 
در منطقه ش��ده كه ب��ا حمايتي كه دولت از 
بخش خصوصي دارد مش��كالت واحدهاي 
صنعتي در اين منطقه رفع ش��ود. وي خاطر 
نش��ان كرد: توليد خودرو ليفان 620 خبري 
بس��يار خوب براي مردم اس��ت زي��را اين 
طرح ها پيش��رفت همه جانبه شهرس��تان را 

در ب��ر دارند. مديرعامل كرم��ان موتور هم 
با تش��ريح مراحل عقد ق��رارداد و عمليات 
اجراي��ي خ��ودرو ليف��ان 620 گف��ت: اين 
با اس��تانداردهاي  خودروي م��درن منطبق 
روز دنيا س��اخته شده و تست هاي مختلف 
را نيز با موفقيت پش��ت س��ر گذاشته است. 
محمد ميرعلي نقي افزود: اين خودرو داراي 
سيس��تم ترمز اي بي اس ، فرم��ان هيدروليك 
و تلس��كپي قابل تنظي��م و موتور پر قدرت 
اس��ت. وي بيان داشت: قيمت معمولي اين 
خ��ودرو در بازار ح��دود 300 ميليون ريال 
مي باش��د كه قيمت تمام ش��ده اين خودرو 
در صنايع كرمان موتور 185 ميليون تا 195 
ميليون ريال اس��ت. ميرعلي نقي خاطرنشان 
كرد: تحريم ها عيله جمهوري اسالمي مانع 

پيشرفت صنعت نمي شود.

علي حاجيان نژاد، رئيس خط نوردگرم شركت 
فوالد مباركه از كس��ب رك��ورد جديد توليد 
روزانه كالف و كس��ب ركورد بيشترين ميزان 
توليد در يك شيفت كاری در واحد نوردگرم 
خبر داد و گفت: اين ناحيه توانس��ت با توليد 
18 هزار و 12 تن كالف در بهمن ماه امس��ال 
نس��بت به ركورد قبلي روزان��ه اين ناحيه كه 
در 24 اس��فندماه 88 به ميزان 17 هزار و 461 
تن به دس��ت آمده بود، رك��ورد قبلي را 3/16 
درص��د افزاي��ش دهد. وی در همي��ن ارتباط 
افزود: كس��ب اين رك��ورد روزانه در حالی به 

دست آمد كه كاركنان تيم توانستند با توليد 6 
هزار و 449 تن كالف ركورد بيش��ترين ميزان 
توليد در يك شيفت را پشت سر گذارند. علی 
حاجي��ان نژاد اين موفقيت ها را مرهون تالش 
مستمر و مش��اركت كليه كاركنان اين نواحي 
دانست و ابراز اميدواری كرد با تالش مستمر 
كاركنان كماكان شاهد اين ركوردشكني ها در 
س��طح ناحيه و شركت باشيم. وي در پايان از 
كليه كاركنان ناحيه نوردگرم، مديريت ناحيه و 
واحدهايي كه در به ثمر رسيدن اين ركورد اين 

ناحيه را ياري نمودند تشكر و قدرداني نمود.

صادق خليليان وزير جهاد كش��اورزي اظهار 
داش��ت: تداوم فرايند توليد م��رغ و تخم مرغ 
موجب ش��ده تا توليد مازاد برنياز به ويژه مرغ 

ذخيره سازي شود.     
خليليان همچنين گفت ك��ه جوجه  ريزي در 
دي ماه گذش��ته و بهمن ماه امس��ال رضايت 
بخش بوده و آمارها نيز حكايت از افزايش آن 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته دارد. وي 
به موضوع ذخيره س��ازي ميوه ش��ب عيد نيز 
اشاره اي داش��ت و گفت: با توجه به مناسب 

ب��ودن وضعيت توليد مركبات به ويژه س��يب 
درختي ذخيره سازي خوبي نيز توسط بخش 
خصوصي و با مديريت وزارت بازرگاني انجام 

شده است. 
خليليان با تأكيد بر اينكه براي تأمين ميوه شب 
عيد مشكلي نداريم، افزود: اتكا بر تأمين نيازها 
از محل توليد داخلي است و ذخيره سازي هاي 
خوبي نيز پيش بيني ش��ده كه قرار اس��ت از 
نيمه دوم اسفند ماه با نرخ هاي مناسب عرضه 

شود. 

رونمایي از خودرو ليفان 620 در شهرستان بم 

کسب رکورد جدید توليد روزانه کالف 
در واحد نورد گرم

وزير جهاد كشاورزي: 
توليد مرغ مازاد بر نياز، ذخيره مي شود 

اخبار وزير صنايع و معادن:

افزایش سود بانكي مانع رشد اقتصادي شده است 

دكتر عليرضا ذاكر اصفهانی در جلس��ه س��تاد تسهيل 
ام��ور و پش��تيبانی واحدهای صنعتی و ش��هرك های 
صنعتی در اصفه��ان افزود: بدون حض��ور و فعاليت  
بخش خصوصی نمی توان گام های اساسی در عرصه 
توليد و اش��تغال برداشت. اس��تاندار اصفهان اشتغال، 
تولي��د، تجارت و س��رمايه گ��ذاری را دغدغه امروز 
دولت و به ويژه مس��ئوالن اس��تان بيان كرد و گفت: 
استان اصفهان به دليل قابليت ها و ظرفيت های باالی 
آن نيازمند فعاليت، تالش و كوش��ش بيش��تر است.  
وی با اش��اره به وجود زير ساخت ها مناسب و كافی 
در اس��تان افزود: بس��تر س��ازی از لحاظ نرم افزاری 
 ب��رای توس��عه و تعال��ی روز افزون اس��تان در حال 
ش��كل گيری اس��ت و در اي��ن راه بخش خصوصی 

می تواند سهم به سزايی ايفا كند. 
استاندار اصفهان با انتقاد از ايجاد برخی موانع در مسير 
سرمايه گذاری بخش خصوصی در اصفهان، خواستار 
اهتمام و توجه بيشتر همه دستگاه ها، نهادها و ارگان ها 
برای حمايت از س��رمايه گذاری بخش خصوصی به 
منظور ايجاد اش��تغال پايدار و توسعه بيشتر اقتصادی 

استان شد. 
معاون برنامه ريزی اس��تانداری اصفهان گفت: استان 
اصفهان 9 ماهه س��الجاری 1/5 ميليارد دالر صادرات 

غير نفتی داش��ته است كه اين ميزان 7 درصد از سهم 
صادرات كش��ور را شامل می شود. عليرضا همدانيان 
در چهارمين جلسه كارگروه توسعه صادرات استان با 
اش��اره به نقش توليدات استاندارد و قابل رقابت بودن 
آنها با آخرين فناوری های جهانی افزود: ميزان صادرات 
استان قابليت افزايش به 5 ميليارد دالر در سال را دارد. 
وی گف��ت: تعام��الت اقتصادی ب��ا بازارهای هدف، 
شناسايی بازار، حمل و نقل آس��ان و استاندارد بودن 
كاالهای صادراتی از مهم ترين عوامل رش��د صادرات 

استان است. 
معاون برنامه ريزی اس��تانداری اصفه��ان با تاكيد بر 
لزوم تش��ويق و حمايت از سرمايه گذاران و پرهيز از 
بروكراس��ی اداری اظهار داش��ت: با توجه به رتبه اول 
 اس��تان در حمل و نقل، توجه به ناوگان حمل و نقل 
بين المللی و نوسازی اين ناوگان مورد تاكيد مديريت 
عالی استان است. عليرضا همدانيان با اشاره به تالش 
مجموعه مديريت اس��تان و دس��تگاه های اجرايی در 
بخش صادرات غير نفتی اظه��ار اميدواری كرد تا در 
آينده نزديك اس��تان اصفهان به عنوان قطب ثابت در 
زمينه صادرات نقش آفرينی كند. معاون برنامه ريزی 
 اس��تان اصفهان همچني��ن از آغاز واري��ز مرحله دوم 
يارانه ها به حساب سرپرستان خانوار استان خبر داد. 

محم��د باقر اجتهادي��ان معاون نمايندگ��ي جمهوري 
اسالمي ايران در تاجيكستان گفت كه توانمند ساختن 
جوانان مهم ترين راه براي كاهش بيكاري اس��ت. وي 
در كنفران��س راهكارهاي ايجاد اش��تغال خانگي كه به 
اهتمام كميته امداد امام خمين��ي)ره( در مركز راهبردي 
رياست جمهور تاجيكس��تان برگزار شد، اظهار داشت 
:ب��ا آموزش و تقويت توانمندي جوانان مي توان بخش 
زيادي از مش��كالت آنها را از بي��ن برد. وي نمايندگي 
كميته امداد امام خميني)ره( در تاجيكستان را مهم ترين 
 بازوي سفارت جمهوري اسالمي ايران دانست و تأكيد 
كرد: جهت گيري فعاليت كميته امداد در تاجيكس��تان 
از كمك رساني و توزيع اعانه به افزايش توانمندسازي 

نيازمندان تغيير جهت يافته اس��ت. اجتهاديان در همين 
ارتباط افزود: توانمندسازي نيازمندان سبب خواهد شد 
تا افراد نيازمند و تحت پوشش با ايجاد اشتغال براي خود 
بتوانند براي درآمد ايجاد كرده و ديگر نيازي به كمك هاي 
اين گونه نهادها نداش��ته باش��ند. معاون سفارت ايران 
بر ضرورت توجه تمام دولت ها به ايجاد اش��تغال براي 
جوانان و اقشار مختلف جامعه تاكيد كرد و اظهار داشت: 
تأمين شغل عالوه بر كاهش مشكالت مالي خانواده ها، 
نقش مؤثري در پايين آوردن جرم و بزهكاري در جامعه 
خواهد داشت. وي در همين ارتباط گزارشي از فعاليت 
هاي صورت گرفته از سوي كميته امداد امام براي شركت 

كنندگان در اين نشست يك روزه ارايه كرد. 

محمدعلي ضيغمي معاون وزير بازرگاني از پيش��نهاد 
تداوم يارانه شير در س��ال 90 خبر داد و اظهار داشت: 
هنوز در خصوص ميزان يارانه تصميمي گرفته نش��ده 
اس��ت. محمد علي ضيغم��ي در خصوص هدفمندي 
يارانه ش��ير در سال 90 گفت: ش��ير از جمله كاالهاي 
اساسي اس��ت كه در قانون هدفمند سازي يارانه ها نام 
آن ذكر شده است بنابراين بايد هدفمند شود اما اينكه در 
سال آينده اين اتفاق مي افتد يا خير هنوز تصميمي گرفته 

نشده اس��ت. وي افزود: ما در سال جاري 589 ميليارد 
تومان بودجه يارانه ش��ير داشتيم و براي سر فصل هاي 
يارانه ش��ير در سال 90 پيش��نهاد داده ايم ولي هنوز در 
خصوص بودجه تصميمي گرفته نش��ده است. معاون 
وزير بازرگاني در خصوص اس��تفاده از ذخاير كااليي 
در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: 
 هنوز از ذخاير صورت گرفته هيچ اس��تفاده اي نش��ده 

است. 

استاندار اصفهان: 

 حمایت از بخش خصوصی اولویت مسئوالن 
در عرصه توليد و اشتغال است

توانمند ساختن جوانان مهم ترین 
راه کاهش بيكاري است 

معاون وزير بازرگاني:

پيشنهاد تداوم یارانه شير در سال 90

ابالغ رأي
11/307 شماره دادنامه: 8909970353101759، شماره پرونده: 8909980364901020، شماره بايگاني 
شعبه: 891140، شكات: 1. آقاي ايمان حسامي نژاد، 2. آقاي احسان حسامي نژاد همگي به نشاني ميدان 
شهداء- ابتداي خ كاوه- جنب پوشاك آريا- روسري فروشي جلوه، متهم: خانم شيوا عباسي دهقي به 
نشاني مجهول المكان، اتهام: تهديد، گردشكار: دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي 

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

در خصوص اتهام ش��يوا عباس��ي دهقي مبني بر تهديد پيرو كيفرخواس��ت صادره از سوي دادسراي 
عمومي و انقالب اصفهان و شكايت احسان و ايمان شهرتين حسامي نژاد فرزندان رضا دادگاه با بررسي 
محتويات پرونده و با عنايت به تحقيقات انجام ش��ده و اظهارات شهود در مرحله تحقيقات مقدماتي 
در دادس��را و نظر به اينكه متهم علي رغم احضار از طريق انتش��ار آگهي در دادگاه حاضر نگرديده و 
ايراد و دفاعي در قبال اتهام انتس��ابي بعمل نياورده و با در نظر گرفتن س��اير شواهد و قرائن اتهام متهم 
را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 669 قانون مجازات اسالمي متهم را به تحمل شش ماه حبس 
تعزي��ري محك��وم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواهي در همين 

دادگاه مي باشد. 
م الف/ 16040                                     عالمي- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

  
ابالغ رأي

11/310 پرونده كالسه: 8809980359800604، شعبه 118 دادگاه عمومي )كيفري( شهرستان اصفهان 
دادنامه شماره: 8909970354401244، شماره بايگاني شعبه: 890097، واخواه: آقاي جواد مزروعي به 
نشاني خانه اصفهان 55 دستگاه بلوار اطلس شرقي بن مليكا منزل زارع، واخواندگان: 1. آقاي منصور 
زارع، 2. آقاي عباسعلي زارع، 3. خانم فهيمه زارع همگي به نشاني خانه اصفهان 55 دستگاه بلوار اطلس 
شرقي بن مليكا، 4. آقاي علي مزروعي به نشاني مجهول المكان،  خواسته: واخواهي، گردشكار: دادگاه 

پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

واخواهي آقاي جواد مزروعي فرزند حسينعلي متولد 1359 به دادنامه غيابي 341 مورخ 1389/04/15 
اين ش��عبه كه به محكوميت وي به ديه و حبس صادر ش��ده است موجه نيست زيرا كه دليلي بر فسخ 
دادنامه ارائه نكرده از طرفي متهم در دادگاه به ارتكاب جرم اقرار نموده است. دادگاه مستند به ماده 218 
از قانون آئين دادرسي كيفري ضمن تأييد دادنامه فوق الذكر حكم برد واخواهي واصله صادر مي نمايد 

رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر است.
م الف/ 16043                             محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
11/311 شماره دادنامه: 8909970353001284، شماره پرونده: 8809980364900811، شماره بايگاني 
شعبه: 890243، واخواه: خانم شهال اسماعيلي شاهزاده علي اكبري به نشاني سپاهان شهر خ غدير )بلوار 
غدير( خوارزمي 2 خ ندا خ نصر پ 59 تلفن 6507336، واخوانده: آقاي س��ياوش مكوندي به نشاني 
مجهول المكان، خواس��ته: واخواهي، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص واخواهي سياوش مكوندي از دادنامه غيابي شماره 890588-89/5/30 اين دادگاه نظر به 
اينك��ه واخواه دليلي كه موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ايجاب نمايد ارائه و ابراز ننموده دادگاه 
ضمن رد واخواهي دادنامه معترض عنه را تأييد مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس 

از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
 م الف/ 16044                                   اسفناني- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
تأسيس

11/315 ش��ماره: 4283/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت سه دلتا تراش نقش جهان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/11/19 تحت شماره 43075 و شناسه ملي 10260609138 در اين اداره 
به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/11/19 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 
1- موضوع ش��ركت: كليه امور مربوط به تراشكاري، ساخت تجهيزات و قطعات كارخانجات فوالد- 
توليد قطعات انواع خودرو و ريخته گري انواع قطعات فلزي- ساخت و توليد تجهيزات ريخته گري 
خودروهاي سبك و سنگين- توليد و نصب انواع سازه هاي فلزي سبك و سنگين صنعتي و ساختماني و 
دريايي و ساخت و نصب مخازن فلزي مواد نفتي- اخذ تسهيالت از بانك هاي دولتي و خصوصي صرفًا 
جهت تحقق اهداف شركت- شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- صادرات و واردات 
كليه كاالهاي مجاز بازرگاني. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان ش��هرك صنعتي امير كبير- بلوك B22- پالك 26، 4- سرمايه 

شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 500/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 170-92080 مورخ 1389/11/09 نزد 
بانك ملت شعبه ساماندهي اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي 
باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم مهتاب جم نژاد به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم 
ليال دلتاني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي بابك دلتاني به س��مت عضو هيئت مديره، 
4-5- آقاي بابك دلتائي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات با امضاء مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي 

اميرحسين چپريان به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي پرويز قناعت به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف/ 16143                          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

11/316 ش��ماره: 4252/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت ماهان زر هشت بهشت سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/11/18 تحت شماره 43053 و شناسه ملي 10260608876 در اين اداره 
به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/11/18 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 
1- موضوع ش��ركت: س��اخت و توليد انواع مصنوعات طال و نقره- خريد و فروش انواع زيورآالت- 
تهيه و خريد و فروش انواع ابزار آالت و دس��تگاه هاي صنعت طالس��ازي و زرگري- خريد و فروش 
كليه كاالهاي مجاز- ترخيص كاال- تأمين نيروي انس��اني موقت- شركت در نمايشگاه هاي داخلي و 
خارجي- ارائه خدمات پذيرايي مراس��م و جشنها- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- 
تحصيل وام و اعتبارات داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و 
خارج از كشور و هر آنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد.2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان ميدان امام- بازار بزرگ قهوه 
كاش��ي ها- سراي نور- حياط سوم، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي 
بانكي شماره 91769571 مورخ 1389/10/14 نزد بانك ملت شعبه بازار پرداخت گرديده است و الباقي 
سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم رضوان السادات هاشم 
الحسيني به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم فرزانه ضرابي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 
3-5- آقاي محسن ضرابي به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي محسن ضرابي به سمت مديرعامل 
به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت 
با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت 
مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي علي دادنجاني ش��هرضا به عنوان بازرس 

اصلي، 2-8- آقاي اصغر زارعي دستگردي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 16057/1                       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغييرات

11/317 شماره: 16442/ث-89/11/18 آگهي تغييرات در شركت مهندسي سما انديشان اسپادانا سهامي 
خاص، ثبت ش��ده بشماره 29105 و شناسه ملي 10260497761، برابر صورتجلسات مجمع عمومي 
ع��ادي ب��ه طور فوق العاده و هيأت مديره مورخ 1389/11/17 تغييرات زير در ش��ركت نامبرده بعمل 
آمده اس��ت: 1(  آقاي محمود امامي گوهري به شماره ملي 1754741525 و كدپستي 8158796534 و 
خانم طوران طاهر كرماني به ش��ماره ملي 1754653766 و كدپستي 8157896533  و آقاي غالمرضا 
امامي گوهري به ش��ماره ملي 6079607581 و كدپس��تي 8157896533 بسمت اعضاء اصلي هيأت 
مديره براي مدت دو سال و آقاي محمد صادق نعمت اللهي به شماره ملي 2411482329 و كدپستي 
8157896533 و خانم مريم منقاد به ش��ماره ملي 1290811695 و كدپستي 8196673846 به ترتيب 
بسمت بازرسان اصلي و علي البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب گرديدند. 2( هيأت مديره از بين 
خود آقاي محمود امامي گوهري را بسمت رئيس هيأت مديره و مديرعامل، خانم طوران طاهر كرماني 
را بسمت نايب رئيس هيأت مديره شركت تعيين نمودند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با 
امضاء مديرعامل و با مهر شركت معتبر است؛ ضمناً مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد.3( 
روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي ش��ركت تعيين ش��ده است. 4( تراز مالي سال 

1388 تصويب شد؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/11/18 تكميل گرديد.
م الف: 16057/2                       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تغييرات

11/318 شماره: 16495-/ث-89/11/19 آگهي تغييرات در شركت سايان سطح سپاهان سهامي خاص، 
ثبت ش��ده بشماره 30209 و شناسه ملي 10260507995، برابر صورتجلسات مجمع عمومي عادي و 
فوق العاده و هيأت مديره مورخ 16 و 1389/11/17 تغييرات زير در شركت نامبرده بعمل آمده است: 

1( رامين تقي زاده به ش��ماره ملي 1284741192 و كدپس��تي 8163973771 به س��مت مديرعامل و 
اميد عامري به ش��ماره ملي 0056299095 و كدپس��تي 8184814969 به سمت رئيس هيأت مديره و 
مريم نيلي پور به ش��ماره ملي 1291099174 و كدپس��تي 8163973771 به سمت نايب رئيس هيأت 
مديره و محمد نيلي پور به شماره ملي 1285943236 و كدپستي 8184814969 بسمت عضو اصلي 
هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء 
مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت؛ ضمناً مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د و 
آقاي��ان امير نظام تقي زاده به ش��ماره مل��ي 1284642658 و كدپس��تي 8147993151 و آقاي مهدي 
ياوري به ش��ماره ملي 1288401841 و كدپس��تي 8155685814 به ترتيب بس��مت بازرسان اصلي و 
علي البدل ش��ركت براي مدت يكس��ال انتخاب گرديدند. روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي ها و 
دعوتنامه هاي ش��ركت تعيين شده اس��ت. ماده دو اساسنامه بدين نحو اصالح ش��د: ماده 2 اصالحي 
موضوع ش��ركت: انبوه سازي مسكن و س��اختمان و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه 
مش��اوره- طراحي- نظارت و اجراي پروژه هاي صنعتي عمراني و معدني – انجام قراردادهاي مربوط 
پروژه هاي ساخت و توليد صنعتي عمراني و معدني- انجام كليه امور مربوط به صادرات كليه كاالهاي 
مجاز بازرگاني و مش��اوره و تحقيقات در كليه پروژه هاي صنعتي و س��اختماني- تعداد اعضاي هيأت 
 مدي��ره در ماده 31 اساس��نامه به 4 نفر اصالح ش��د؛ امض��اي ذيل ثبت در تاري��خ 89/11/19 تكميل 

گرديد.
م الف: 16057/3                       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
ابالغ اجرائيه

11/319 آگهي ابالغ اجرائيه كالس��ه: 112404-4113 بدينوس��يله به آق��اي ابراهيم باقرصيادي فرزند 
س��وخته زار به ش��ماره شناس��نامه 51 صادره از آغاجاري ساكن شاهين ش��هر اقبال الهوري فرعي 2 
ش��رقي نيم فرعي 4 شرقي بدهكار پرونده كالس��ه فوق كه برابر گزارش واحد ابالغ اصفهان شناخته 
نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 2290-86/5/13 بين شما و مديريت شعب بانك سپه 
منطقه اصفهان مبلغ 49/120/400 ريال اصل طلب و مبلغ 7/562/848 ريال خسارت تأخير و تأديه تا 
تاريخ 89/7/30 بانضمام ذمه روزانه به مبلغ 23/338 ريال بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين 
اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ 
انتش��ار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان درج و منتش��ر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 16133                                          اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
ابالغ اجرائيه

11/320 ش��ماره: 66491 بدينوس��يله به: 1- خانم هما طاهري فرزند منصور به شماره شناسنامه 314 
صادره از سميرم 2- خانم فاطمه ميكالني فرزند حيدر به شماره شناسنامه 193 صادره از فريدونشهر 
3- آقاي احس��ان نصراصفهاني فرزند محمود به شناس��نامه ش��ماره 990 صادره از درچه ساكنين: 1- 
اصفهان- شاهين شهر، 2- اصفهان- سه راه كهندژ- سه راه رهنان- محله شريفي- بن بست قنبر- پالك 
45، 3- اصفهان- آتش��گاه- نصرآباد- ش��هيد صادقي- پالك 94 كه برابر گزارش واحد ابالغ نيروي 
انتظامي اصفهان و مأمور ابالغ اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه 
برابر قرارداد فروش اقساطي وسائل توليد، ماشين آالت و تأسيسات )تضميني( شماره 373830356-
1383/02/17 تنظيمي در بانك كشاورزي شعبه اصفهان مبلغ شصت و هفت ميليون و هفتصد و چهل 
و س��ه هزار و پانصد و نود ريال بابت اصل، مبلغ ش��صت و دو ميليون و هفتصد و شصت و پنج هزار 
و چهارصد و ش��صت و چهار ريال بابت متفرعات تا تاريخ 1389/06/07 و ذمه روزانه به مبلغ پنجاه 
و يك هزار و نهصد و ش��صت و هش��ت ريال بانضمام كليه هزينه هاي اجرايي، قانوني و حق الوكاله 
به بانك كش��اورزي شعبه اصفهان بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
ص��دور اجرائيه نموده، پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالس��ه 112445-4114 در اداره 
اجراي اسناد رسمي اصفهان مطرح مي باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم 
االجراء به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر مي گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اينصورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 16134                                          اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

  
ابالغ اجرائيه

11/332 شماره: 68049 بدينوسيله به: آقاي علي كمترين فرزند محمد به شماره شناسنامه 363 صادره 
از اصفهان ساكن: اصفهان- ابتداي بزرگمهر- كوي پرنيا- پالك 6 كه برابر گزارش واحد ابالغ نيروي 
انتظامي اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر چك شماره 3900148 1389/09/23-58/3 

عهده بانك كارآفرين شعبه ميراصفهان مبلغ چهل ميليارد ريال بابت اصل به آقاي فرزاد گل زاد با وكالت 
آقاي سيد محمدرضا فيلسوف بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده،  پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه 112781-4128 در اين اداره مطرح 
مي باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر مي گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون 

انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
 اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ رأي
11/333 ش��ماره پرونده: 89-49، 1068-89/10/30، مرجع رس��يدگي: شعبه 15 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: اصغر برزگر فرزند محمود شغل آزاد و به نشاني: خ حكيم نظامي كوچه شهيد برزگر 
پ 28، خوانده: روح اله صفري، فرزند غالمرضا شغل آزاد و به نشاني مجهول المكان، خواسته: مطالبه، 
گردش��كار: خواهان با تقديم دادخواستي تقاضاي مطالبه مبلغ 3/000/000 ريال بابت خسارات وارده 
به دستگاه موتورسيكلت هوندا 125 مدل 60 شماره پالك 6525 اصفهان به رنگ قرمز به انضمام كليه 
خس��ارات و هزينه دادرس��ي را به همراه هزينه كارشناسي و ايام بيكاري را درخواست نموده است كه 
در ادامه ش��عبه با بررسي اوراق پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي شورا

در خصوص دعوي مطروحه از ناحيه خواهان بنام اصغر برزگر فرزند محمود و به طرفيت خوانده بنام 
روح اله صفري فرزند غالمرضا و به خواس��ته مطالبه مبلغ 3/000/000 ريال بابت خس��ارات وارده به 
يك دس��تگاه موتورس��يكلت هوندا 125 مدل 60 شماره پالك 6525 اصفهان به رنگ قرمز به انضمام 
كليه خسارات و هزينه دادرسي را به همراه هزينه كارشناسي و ايام بيكاري را درخواست نموده است. 
فلذا از توجه به اظهارات خواهان بشرح متون و متن دادخواست تقديمي و صورتجلسه دادرسي مورخ 
89/8/22 و در ادامه مالحظه دادنامه صادره ش��ماره 929 مورخ 87/8/21 صادره از س��وي ش��عبه 107 
دادگاه عمومي جزايي اصفهان و نهايتاً دادنامه شماره 153 مورخ 88/1/30 صادره از طرف شعبه 5 دادگاه 
تجديدنظر استان اصفهان و نظريه كارشناسي شماره 153 مورخ 89/1/18 و با عنايت به اينكه خوانده به 
وصف ابالغ قانوني از طريق نشر آ گهي در روزنامه زاينده رود و رعايت انتظار كافي در جلسه دادرسي 
حاضر نگرديده و در مقابل دعوي مطروحه از ناحيه خواهان دفاعي به عمل نياورده و دليل و مدركي 
اقامه ننموده و منكر اصالت مس��تندات خواهان نش��ده و ادعاي جعل،  ترديد نكرده است شعبه دعوي 
خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد 1 تا 3 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339/2/7 و همچنين مواد 
198، 519 ق.آ.د.م رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 3/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته 
و 30/000 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. و اما در خصوص ساير 
خواسته هاي خواهان از آنجايي كه هيچ گونه دليل و مدركي دائر بر اثبات ادعاي خود و محق بودن به 
دريافت ساير و مطالبات اقامه ننموده است بنابراين دعوي خواهان در اين بخش از خواسته ها وارد نبوده 
مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م رأي بر بي حقي خواهان به اين بخش از خواسته صادر و اعالم مي گردد. رأي 

صادره غيابي و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد.
م الف/ 16299                                                 شعبه 15 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
11/334 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين مزروعي به ش��ماره 2749 فرعي واقع در كوچه 
خواجه ش��هره پالك يك اصلي بخش 12 كاش��ان كه طبق پرونده ثبتي به نام آقاي محمد كرمي فرزند 
حيدر در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 89/12/21 در ساعت 9 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود 
به روز بعد موكول خواهد شد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي شود كه 
در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
بايستي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايد. تاريخ انتشار: 1389/12/1
نوروز كفيل ثبت اسناد و امالك جوشقان

  
اعالم مفقودي

11/331 دو دانگ از س��ند 6 دانگ به ش��ماره ملك 1948/10 به شماره ثبتي 3336/707 سند مالكيت 
به شماره 54806 مربوط به همان شماره ملك 1948/10 واقع در بخش پنج اصفهان به نام حاج رحيم 

عابدي مفقود گرديده كه از درجه اعتبار ساقط اعالم مي گردد.
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زاينده رود
هنر فلز كاری پس از اس��الم و در سده های اول 
تا پنجم هجری قم��ری با طرح ها، رنگ ها و تزئينات 
 متن��وع خود به رش��د قاب��ل توجهی دس��ت يافت و 
نمون��ه های ارزش��مندی را در اختي��ار عالقه مندان و 
محققان هنرهای اسالمی قرار داد. پيشرفت قابل توجه 
اي��ن هنر كه در آن زمان از اهميت ويژه ای برخوردار 
بود به دوره س��امانيان و آل بويه ب��ر می گردد، چنان 
كه در اين دوران با تلفيق آثار س��نتی پيش از اس��الم 
و دس��ت آوردهای هنری پ��س از آن، نمونه های زيبا 
و بی بديلی پديد آمد كه متأس��فانه از نحوه ساخت و 
مواد ب��ه كار رفته در خلق اين آثار ش��واهد اندكی بر 

جای مانده است.
از هنرمندان بالد س��امانی واقع در نواحی شرقی ايران 
به جز معدود آثاري نظير دو كوزه نقره ای بس��يار زيبا 
ب��ا بدنه ای گ��رد و گردنه دراز كه در اط��راف پايه ها 
دارای كتيب��ه هايی به خط كوف��ی بودند، چيز ديگری 
به دس��ت نيام��د. يكی از اين كوزه ه��ا به روش گوژ 
 كاری و با تزئينات قلم زنی تصاوير پرندگانی را نشان 
می دهد كه در قاب بندی های س��بدی ش��كل احاطه 

شده و نوارهايی را در منقار خود حمل می كنند. 
در كوزه ديگر قس��مت گردنه به آراي��ه ای از تصوير 
ط��اووس مزين ش��ده كه ب��ر روی بدنه نيز اش��كال 
 پرن��دگان ب��ه ص��ورت برجس��ته ديده مي ش��ود كه 
پيچك هاي��ی در اطراف آنها دارند. به هر حال چيزی 
كه معلوم اس��ت در اين زمان طرح ها و نقوش به كار 
رفت��ه بر روی آثار فلزی و ظ��روف نقره ای و مفرغی 
متداول از دس��ت آوردهای هنری دوره ساسانی الگو 

برداری ش��ده بود كه ش��امل نقش ماي��ه های گياهی، 
حيوانی و تصويرگری های مجالس ضيافت و موسيقی 
آن زمان را در خود داش��ت. در عين حال در اين زمان 
در كن��ار اين طرح ها از كتيبه ه��ا و ادعيه ای به زبان 
عربی نيز استفاده مي گرديد كه كاربرد آن در زمان آل 
بويه به اوج خود رس��يد. در عصر فاطميان در ساخت 
اشياء و ظروف مختلف از فلز مفرغ كه از تركيب مس 
و سرب به دست می آمد و برنز كه از مخلوط مس و 
قلع ساخته می شد در سطح وسيعی سود مي بردند و 
سطوح صاف و براق ظروف را با كنده كاری های كم 

عمق زينت مي دادند.
از دست س��اخته های ارزش��مند اين دوران می توان 
به م��دال هاي��ی مزين ب��ه تصاوي��ری از حيوانات و 
نيز طلس��م ها و نوش��ته هايی با نق��وش آيات قرآنی 
و آث��ار آراس��ته به ترصيع ط��ال و نقره اش��اره نمود. 
 يكی از بهترين و مش��هورترين اين يادگارها مجس��مه 
 پرنده ای است كه در موزه كمپو سانتوا ايتاليا نگه داری 
می ش��ود. اما در دوره س��لجوقی و در قرون پنجم و 
شش��م )ه. ق( هنر فلزكاری ب��ا توجه به جزئيات آغاز 
تداوم يافت تا مدتی بعد به مانند ديگر هنرها از رش��د 
چش��م گير و قابل مالحظه ای برخوردار گردد، در اين 
زمان به خصوص در س��رزمين خراسان، هنرمندان در 
 ساخت اشياء و ظروف گوناگون از روش قالب ريزی و 
كن��ده كاری و ب��ا فلزاتی چون مف��رغ، برنج و نقره و 
مس به طور محدودتر بهره جس��تند. اين هنرمندان با 
افزودن زرنگاره های درخشان به مفرغ، آن را به رنگ 
 های قهوه ای متمايل به قرمز يا سبز پر رنگ جلوه گر 
مي ساختند و سطح ظروف و دست ساخته های خود 

را ني��ز با هنر خاتم كاری مش��بك كاری و مينا كاری 
تزئين مي كردند. 

از بهتري��ن نمونه های آثار عصر س��لجوقی می توان 
به بشقابی مفرغی ش��امل پيكره يك حيوان افسانه ای 
 ك��ه با كتيبه ای به خط كوفی احاطه ش��ده و نيز جعبه 
خاتم كاری ش��ده ب��ا فلز نقره و مس ب��ه تاريخ 542 
)ه���.ق( مزين به پيك��رك های كوچ��ك پرندگان و 
گياهان و ديگری بشقابی مفرغی به تاريخ 549 )ه�.ق( 
دارای تصويری از صحنه اعدام دو نفر در جلوی ارگ 

شهر مرو اشاره كرد.
عالوه بر اين يك س��ينی نقره ای مزين به كتيبه كوفی 
متعلق به آلب ارس��الن پادش��اه سلجوقی به سال 458 
)ه.ق( كه توس��ط حسن كاشانی ساخته شده، در موزه 
بوس��تون نگهداری می گردد. البته س��لجوقيان آسيای 
صغير نيز با كمی تفاوت در شيوه فلز كاری خود بيشتر 
از كتيبه های تزئينی و نقوش��ی به صورت كنده كاری 
 ش��ده شامل پيكره انس��انی بر س��طح ظروف استفاده 

می كردند. 
ب��ا ظهور ايلخانان مغول، هن��ر فلز كاری همانند ديگر 
هنرها به دليل حمله هاي ويرانگر اين قوم به س��رزمين 
ايران، دچار لطمه هاي فراوان و جبران ناپذيری گرديد 
ول��ی با اين وج��ود هرگز متوقف نش��د و ب��ا تلفيق 
 س��بك مغولی و سبك سنتی ايران در طول سده هفتم 

كما بيش به حيات خود ادامه داد. 
هنرمن��دان اين دوره به مانند ازمنه پيش��ين، فلز مفرغ 
و برن��ج را در توليد كارهای خود ب��ه كار بردند ولی 
برخالف گذش��ته برای خاتم كاری دست ساخته های 
 خ��ود از روش برجس��تگی كاری و ايج��اد نقوش و 

پيكره های انس��انی و حيوانی با فلز طال به جای مس 
بهره بردند. يكی از اولين آثار فلزی اين دوره قلمدانی 
 مزي��ن به عاليم ص��ور فلكی به تاري��خ 680 )ه�.ق( 
می باش��د كه نامه محمد بن سنقر بغدادی بر روی آن 
نقر ش��ده است. از ديگر يادگارهای اين زمان می توان 
به س��ه كره مفرغی خاتم كاری شده با طال و نقره كه 
در بر دارنده نام اولجايتو حاكم وقت مغول و متعلق به 

نرده های جلوی يك پنجره است اشاره نمود. 
در زم��ان تيموريان در هنر فل��ز كاری روش جديدی 
ابداع نشد و همان طرح ها، نقش مايه ها و موضوعات 
دوره های پيشين پيگيري شد. از جمله آثار باقی مانده 
تيموريان می توان از يك ش��معدان چند شاخه ای به 
تاريخ )779 ه�. ق( و يك س��قايه )آبش��خور( مفرغی 
بزرگ كه در مس��جد احمد يسيوی در تركستان و نيز 
ش��معدان هايی با اش��كال س��نتی همراه با طرح های 

جديد دوره تيموری ياد نمود. 
در انقالب طاليی حكام صفويه هنر فلزكاري پيش از 
پيش تكامل يافت و اس��تفاده از ابزار و اش��يايي كه با 
استفاده از فلزاتی چون برنج، مس، آهن و به خصوص 
فوالد ساخته می شد رو به فزونی نهاد، چنان كه در اين 
دوره از فوالد ب��رای توليد لوحه ها، كمربند و ابزاری 
كه فش��ار زيادی را تحمل می كردند استفاده شد و نيز 
ترصيع فلزات برنجی و سفيدگری ظروف مسی رواج 
ياف��ت. نمونه ه��ای صنايع فلزی اين دوره در بيش��تر 
موزه های دنيا وجود دارند كه نمونه آن شمعدان هايی 
اس��ت كه طرح های گياهی و نقوش اس��ليمی در آنها 
حكاكی شده و گاهی نيز به وسيله كتيبه هايی با اشعار 

فارسی مزين گشته اند. 

زاينده رود
اين باغ قس��متی از باغ بزرگ 
نقش جهان اس��ت كه در قرن دهم 
)ه�.ق( به دستور شاه اسماعيل اول 
در مح��ل كنونی ميدان نقش جهان 

احداث گرديد. 
باغ مزبور به دستور شاه عباس اول 
و جانشينانش به قطعاتی كوچك تر 
تقس��يم گرديد كه ب��اغ بلبل نيز از 
جمله قس��مت های جدا ش��ده از 

نقش جهان به شمار مي آمد. 
باغ بلبل ك��ه در آن زمان در حدود 
ن���ود هزار متر مربع مساحت داشته 
در دوران متأخرتر دچار تغييرهاي 
زيادي ش��ده ت��ا اين ك��ه در حال 
حاض��ر با نام پارك ش��هيد رجايی 
با 84014 متر مربع وسعت شناخته 

مي شود. باغ مذكور در زمان صفوی 
از ش��مال به باغ خرگاه )قسمتی از 
 پارك كنون��ی( از غ�رب به خيابان 
چهارباغ عباس��ی )خيابان چهارباغ 
و مجتم��ع های تج��اری فعلی( از 
جنوب به باغ هايي نظير نسترن و باغ 
تخت و ...)بازار هنر و هتل عباسی 
 فعلی( و از ش��رق به باغ گلستان و 
اصطبل ه��ای ش��اهی )خيابان باغ 
گلدس��ته و محل كتابخانه مركزی 
اط��راف(  محوط��ه  و  ش��هرداری 
ارتب��اط داش��ته اس��ت. به نوش��ته 
برخي از جهانگ��ردان از جمله ژان 
شاردن فرانس��وي، باغ بلبل دارای 
خياب��ان ه��ای عريض و وس��يعی 
ب��وده ك��ه در كن��ار پي��اده روهای 
در  و  چن��ار  و  كاج  درخت��ان   آن 

 باغچ��ه ه��ا و ك��رت بن��دی ه��ا 
گل ه��ای رز، ياس س��فيد و قرمز 
رويي��ده بود. در اين ب��اغ عالوه بر 
بن��ای كاخ ه�ش��ت بهش��ت، ابنيه 
ديگری نيز به چش��م مي خورد كه 
از آن جمله مي توان به تاالر بزرگ 
ج�نوب غربی ب��اغ جنب بازارچه 
بلند، باغ بادامس��تان، ب��اغ دمور و 
نارنجس��تان ن��ام برد. چن��ان كه از 
شواهد پيداست باغ نارنجستان خود 
دارای اتاق های مجزا و مط��بخ و 

اصطبل مجلل بوده است. 
ورودی ه��ای اين باغ زيب��ا را دو 
س��ردر باش��كوه در ضل��ع غرب��ی 

همجوار ب��ا خيابان چهارباغ و يك 
س��ردر در بخش شرقی تشكيل می 

داده اند. 
آب�رس��انی به اراضي باغ نيز توسط 
دو نه��ر ب��زرگ موس��وم به جوی 
شاه و فرش��ادی صورت می گرفته 
 ك��ه جوی ش���اه در آن زم��ان تنها 
باغ های س��لطنتی را مشروب مي 

ساخت. 
پ��س از عب��ور از عرض ب��اغ و پر 
نمودن دو استخر شرقی و غربی كه 
هر كدام در ح��دود 370 متر مربع 
وسعت داشتند از فضای باغ خارج 
می شد، اما نهر ديگر به نام فرشادی 

كه هنوز آثاري از آن در جنوب باغ و 
در امتداد بازارچه بلند ديده مي شود، 
 مخصوص آبياري درختان، گل ها و 
كرت بندی هاي باغ بود. متأس��فانه 
كاخ هشت بهش��ت و باغ بلبل در 
زمان قاجاريه به تملك بان�وی عظما 
)خواهر ظل الس��لطان( در آمد و او 
نيز به دليل قرضی كه به بانك های 
روس��ی داش����ت ناچار به فروش 
قس��مت هاي��ي از باغ در حاش��يه 
 غربی و همجوار با خيابان چهارباغ 

گرديد. 
بدين ترتيب باغ كوچك تر ش��د و 
پس از مدتي با ظهور دولت پهلوی 
و در دوره وزارت سيد ضياءالدين، 
اين باغ جزو امالك ملی اعالم شد 
ولی با مرگ ش��اه مدتی تعطيل شد 

و ب��ار ديگ��ر در س��ال 1334 )ه� 
.ش( س��اختمان كاخ و ب��اغ تحت 
تملك ابوالفتح قهرمان سردار اعظم 
قرار گرفت. در آن زمان مس��احت 
 باغ ب��ه 7500 مت��ر كاه��ش يافته 

بود. 
در نهاي��ت در س��ال 1343 )ه.ش( 
در حال��ی كه باغ بلب��ل و عمارت 
هش��ت بهش��ت 5000 مت��ر مربع 
بيشتر وسعت نداشت و با ديواری 
محصور ش��ده بود، جهت برداشتن 
ديواره��اي الحاق��ي و مرمت بناي 
كاخ، تحوي��ل اداره حف��ظ ميراث 
آن زم��ان گردي��د. در دوره معاصر 
نيز اراض��ي اط��راف كاخ به پارك 
مب��دل   عموم��ي ش��هيد رجاي��ي 

گشت.

اگر از نظر تاريخي به قوانين كنوني كشور نگاه شود، 
اي��ن قوانين در ح��وزه  ميراث فرهنگ��ي با خأل هاي 

قانوني زيادي رو به  رو است. 
محمود رس��تگارنژاد )وكيل دادگس��تري( با تأكيد بر 
اين كه هر اقدامي انجام مي دهيم، بايد براساس قانون 
باش��د، اظهار ك��رد: مجلس بايد قانون��ي را تصويب 
كن��د تا ما برخالف مالكيت اش��خاص بتوانيم از آثار 
 تاريخ��ي كه در مالكيت ش��خصي هس��تند، حفاظت 

كنيم. 
وی با اش��اره به حمايت ش��رع و اس��الم از مالكيت 
خصوصي، بيان كرد: بايد راهكاري پيدا كنيم تا بدون 
صدمه خوردن به مالكي��ت خصوصي، به قوه مجريه 
اختياري داده ش��ود تا جزئي��ات ظريفي را كه ممكن 
اس��ت به اصل مالكيت خصوصي آس��يب وارد كند، 
برطرف كند و آثار تاريخي حفظ شود؛ ولي اين قضيه 

بايد به تصويب برسد. 
وي گفت: اگر بخواهيم اي��ن جزئيات را عجوالنه و 
سريع تر برطرف كنيم، مشكالتي پيش مي آيد. بنابراين 
بايد با مطالعه، جلس��اتي با حضور افراد آگاه و آش��نا 

ب��ا مس��ائل روز با ه��دف برطرف كردن مش��كالت 
تشكيل و يك قانون مفصل و جامع در اين زمينه تهيه 
ش��ود. ولي اگر بخواهند يك ماده را مدام به مجلس 
 ببرند و بياورند، مش��كالتي براي هر دو طرف ايجاد

 مي شود. 
اي��ن حقوقدان ادام��ه داد: س��اختمان هايي در تهران 
وج��ود دارد كه عده اي در گذش��ته آن ه��ا را خريده 
و اكن��ون به حال خ��ود رها كرده اند ت��ا در آينده از 
آن ها س��ود ببرند. اين اماكن از نظر امنيتي و تخريب 
سبب وارد شدن آسيب هايي به مردم مي شود، اما هيچ 
قانوني نيس��ت كه در اين زمينه وارد ش��ود. همچنين 
شهرداري نمي تواند كاري انجام دهد. اين مسأله كمتر 
از مس��أله خروج آثار از فهرست آثار ملي و تخريب 
آن ه��ا اهميت ندارد. وی گف��ت: در اين زمينه، هنوز 
هيچ كاري انجام نداده ايم، نخس��ت بايد مطالعاتي به 
ص��ورت جامع در اين باره انجام ش��ود و نتيجه آن به 
مجلس برود و پس از تصويب به صورت دقيق اجرا 

شود. 

مدير يك آژانس گردش��گري معتقد اس��ت: حتی پس 
از اج��راي قانون هدفمند ك��ردن يارانه ه��ا، هنوز هم 
معقوالنه ترين و به صرفه ترين راه، مسافرت با خودروهاي 
شخصي اس��ت. يداله ش��الني درباره تأثير هدفمندي 
يارانه ها بر صنعت گردش��گري، اظهار كرد: در شرايط 
كنوني و پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، هنوز 
اين اطمينان خاطر در ميان مردم به  وجود نيامده اس��ت 
كه درباره س��فرهاي خود برنامه ري��زي كنند. وی ادامه 
داد: مردم هنوز درگير اين مس��أله هستند و كنار آمدن 
با شرايط كنوني و رسيدن به ثبات به چند ماه زمان نياز 
دارد. شالني گفت: پس از دستيابي به ثبات و آزاد شدن 
افكار، مردم بايد به اين نتيجه برس��ند كه اگر سفرهاي 
خود را در قالب استفاده از آژانس هاي گردشگري انجام 
دهن��د، به صرفه تر خواهد بود. اين در حالي اس��ت كه 
آن ها تصور مي كنند هن��وز هم معقوالنه ترين و مقرون 
به صرفه ترين راه مس��افرت هاي خانوادگي و تفريحي، 

استفاده از خودروهاي شخصي است. 
وي بيان كرد: اگر ش��رايطي فراهم شود كه افراد بتوانند 
س��فرهاي زيارتي و س��ياحتي خ��ود را با اس��تفاده از 

تس��هيالت خاص انجام دهند، بي شك افراد به سمت 
اس��تفاده از تورها كشيده مي ش��وند. مدير اين آژانس 
گردش��گري ادامه داد: در صورتي كه دس��ت اندركاران 
بخ��ش جهانگردي و دولت ش��رايط ويژه اس��تفاده از 
س��فرهاي ارزان قيمت را براي اف��راد فراهم كنند، مردم 
به اين س��مت متمايل مي شوند كه سفرهاي خود را از 
طريق توره��ا انجام دهند. به اين ترتي��ب، تورگرداني 
رون��ق مي يابد و وضعيت اين صن��ف به حالت عادي 

برمي گردد. 
شالني گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به منزله 
اج��راي يك ط��رح عظيم ملي به طور حتم به ش��كل 
غيرمس��تقيم تأثير خ��ود را در هم��ه عرصه ها خواهد 
گذاشت. با توجه به اين كه مسافرت يك امر تشريفاتي 
اس��ت و مردم منطقه غرب نيز از نظر درآمدي همواره 
ضعي��ف بوده اند، اين صنف حتي قب��ل از اجراي اين 
قانون نيز با ركود نس��بي رو به  رو بوده است و باز هم 
با ركود بيش��تري مواجه مي ش��ود. وی  افزود: امس��ال 
ميانگين فروش بليت نسبت به سال پيش تا حدود سه 

برابر كاهش داشته است.

ميراث فرهنگی

اقامت گاه های ایران در گذر زمان 
مصاحبه با مردان هنر

مهدی فقيه

 دولت مردان ايران از دير باز به دليل وسعت خاك اين 
سرزمين و قرار گيری آن در شاهراه تجاری و بازرگانی 
به ايجاد و تأسيس راه های بازرگانی و نظامی و ساخت 
پل های متع��دد اقدام ورزيدند. تا بدين گونه عالوه بر 
گس��ترش و تحول در راه س��ازي امنيت كاروانيان نيز 

تأمين گردد. 
اين در حال��ی بود كه تحول و گس��ترش كاروان های 
ايران در ادوار مختلف، به وضعيت اجتماعی، اقتصادی، 
مذهبی و تنوع اقليمی نواحی مختلف اين س��رزمين نيز 
بستگی داشته است. شايد بتوان اولين بنای ساخته شده 
از اين دس��ت را ابنيه دولتی نظير چاپارخانه های عصر 
هخامنش��ی دانس��ت كه به منظور ارتباط سريع و تبادل 
اطالع��ات بين مناطق مختلف بر پ��ا گرديد. هرودوت 
مورخ مش��هور آن زمان در كتاب خود از 111 منزلگاه 
ش��بيه به كاروانسرا بين شهر شوش و سارد سخن گفته 
ك��ه در فاصله 2500 كيلومتری پايتخت هخامنش��ی تا 
ش��هر بابل س��اخته ش��ده بودند كه كاروانيان سه ماهه 
آن را می پيمودند. در دوره اش��كانيان در مس��ير جاده 
ابريشم، كاروانسراهايی ابتدايي با طرح مربع - مستطيل 
و با مصالحی چون خش��ت و آجر بنا گرديد كه دارای 
ات��اق ها و اصطبل های متعددی در اطراف بودند. اما با 
ظهور ساسانيان كه يكی از ادوار مهم تاريخی به لحاظ 
مبادله ه��اي تج��اری و بازرگانی به ش��مار می آمد؛ در 
فواصل راه ها و جاده ها، كاروانس��راهايی چهار ايوانه 
با الش��ه سنگ، آهك و گچ و خاك شكل گرفتند تا در 
كنار س��اخت بناهای ديگري نظير مي��ل، برج و پاياب 
)آب انبار( باعث شكوفايی معماری اين سرزمين گشته 
و الگويي مناس��ب جهت ساخت استراحتگاه هاي ميان 
راهي در پس از اسالم باشند. روند ساخت كاروانسراها 
در دوران اس��المي و در اعصار آل بويه، س��امانيان، آل 
زيار و س��لجوقيان به صورت بناهای چهار ايوانه و دو 
ايوان��ه همچنان ادامه يافت ولی مص��ادف با آغاز قرن 

7 )ه���.ق( و حمله مغول ها به ايران، بس��ياری از اين 
بناهای ارزشمند تخريب گشتند ولي چندی بعد وزرای 
اليق اين خاندان نظير خواجه رش��يدالدين فضل اله و 
ابوسعيد جهت بازسازی اين ابنيه ارزشمند پا در مياني 
كرده و عالوه بر اس��تفاده از نقش��ه ه��ای چهار ايوانی 
 از ط��رح های چند وجهی و هش��ت ضلعی نيز س��ود 
بردند. به تدريج در زمان تيموريان با اضافه شدن تزئينات 
كاشی كاری به قسمت هاي مختلف كاروانسراها، زيبايی 
و ش��كوه اين بناها دو چندان شد. اما با اين حال نقطه 
عطف و دوران طاليی كاروانسراهای ايران را بايد نيمه 
دوم عصر صفوی دانس��ت، در اين زمان به علت عالقه 
شديد ش��اه عباس كبير به تجارت داخلی و خارجی و 
عمران اماكن مقدس و زيارتگاهی، كار س��اخت و ساز 

اين اماكن به س��رعت فزونی گرفت چن��ان كه امروزه 
بقاي��اي تعداد زيادي از اين آثار هنوز هم در گوش��ه و 
كنار راه هاي بياباني و يا حتي بعضي از مناطق ش��هري 

قابل مشاهده است. 
پس از اين دوره و در زمان افشاريه و زنديه، تحولی در 
معماری كاروانس��راها صورت نگرفت ولي بار ديگر با 
آغاز حكومت قجرها به دليل استقبال سياحان خارجی 
برای بازديد از آثار تاريخی ايران، روند س��اخت و ساز 
و مرمت كاروانس��راها از س��ر گرفته ش��د. اين صعود 
و نزول ها تا دوران صنعتی ش��دن كش��ور ادامه يافت 
اما با ورود اتومبيل به اين س��رزمين، دوران ش��كوه و 
جالل كاروانس��راها نيز به پايان رسيد. چرا كه در جاده 
 های عريض و طويلي كه جهت س��هولت رفت و آمد 

اتومبيل ها ساخته شدند، مسافت های طوالنی در مدت 
زمان كمي طی مي ش��دند و ديگر توقف مس��افران در 
بس��ياری از اماكن ميان راهی قبلی ضرورتي نداشت در 
اين جهت كاروانسراها رونق و كاربری گذشته خود را 
از دس��ت دادند و ديگر احتياجی به وجود اين بناهای 

زيبا و ارزشمند احساس نمی شد. 
در اين زمان بس��ياری از كاروانسراها نظير كاروانسرای 
ش��اه آب��اد قزوي��ن و بندر امام ب��ه مهم��ان خانه های 
مي��ان راهی تبديل گش��تند. با روي كار آمدن سلس��له 
پهلوی و وارد ش��دن خط ريل��ي و راه آهن و صنعت 
هوانوردی به ش��بكه راه ها وضع از گذشته نيز بدتر شد 
 ب��ه طوري كه عالوه بر كاروانس��را كه متروك ش��دند، 
قه��وه خانه هاي پر رونق دوره قاجار نيز تا حد زيادی 
دچ��ار ركود گرديدند. اين افول وقتي تقويت ش��د كه 
روس ها در س��ال 1306 شمس��ی اولي��ن هتل دارای 
رس��توران را در خيابان نادری تهران تأس��يس كردند تا 
بدين طريق هتل ها به جای كاروانسراها و رستوران ها 

جايگزين قهوه خانه های سنتی شوند.
در شهر تهران از قديمی ترين واحد های اقامتی درون 
ش��هري كه امروزه تنها نامی از آن باقی مانده، می توان 
ب��ه گراند هتل كه در خيابان الل��ه زار و در اصفهان از 
هتل ها، مس��افرخانه و قهوه خانه ه��ای زيادی كه در 
كنار محور چهارباغ و حاش��يه خيابان شاهپور اول قرار 

داشتند ياد نمود. 
مس��افرخانه نقش جهان اولين هتل اصفهان بود كه در 
خيابان چهار باغ عباس��ی بنا گرديد و از جمله بناهايی 
بود كه نقش مهمی در اقامت مس��افران و روش��نفكران 
و ايران شناس��انی چ��ون پوپ و برگزاری جلس��ه هايي 
چون كنس��رت های ع��ارف قزوين��ی در دوره پهلوی 
اول داش��ت. اين بن��ا در چهارباغ عباس��ی رو به روی 
مدرس��ه چهارباغ قرار گرفته و متأسفانه در حال حاضر 
طبقات فوقانی آن متروك مانده و بخش��ی از طبقه هم 
 كف آن نيز به فروش��گاه های گوناگون اختصاص يافته 

است. 

 يك��ي از معماران برجس��ته ديار نصف 
جه��ان ك��ه در عرصه مي��راث فرهنگي 
خدم��ات ارزن��ده و ش��اياني ب��ه انجام 
رس��انده غالمرضا عنايتی فرزند اميرقلی 
است كه در سال 1355 )ه.ش( متولد شد 
و پس از سپری نمودن دوران كودكی و 
جوانی با ش��ور و اش��تياق وافري كه به 
امور و مش��اغل هنری داش��ت، از سال 
1376 نزد اس��تاد علي نيكخواه مشغول 
 به فراگيری اصول و فنون كاش��ی كاری 
گرديد. وي پس از 9 س��ال كسب تجربه 
و ش��ركت در مرمت و ب��از زنده داري 
بناهای تاريخي، به استادكاری ماهر بدل 
 گرديد. از س��ال 1383 اس��تاد عنايتي با 
اندوخت��ه اي از تجربه ه��اي ارزش��مند 
برای پويا نگه داش��تن ميراث اين مرز و 
 ب��وم به عنوان پيمان��كار در مرمت و باز 
مس��جد  نظي��ر  بناهاي��ي  داری  زن��ده 
جامع عباس��ی )بخ��ش زيري��ن گنبد(، 
 س��ردر ب��ازار قيصريه )تعمي��ر و مرمت 
لچك��ی ها(، مس��جد ش��يخ لط��ف اله 
)استحكام بخشی كاشی كاری های گريو 
 گنب��د(، كليس��ای وانك )مرمت كاش��ی 
كاری های سردر اصلی (، مسجد علی قلی 
 آقا )بازسازی پشت بغل های ايوان اصلی(، 
ح��رم امامزاده احمد )نص��ب ازاره های 
كاش��ي( و صده��ا اثرمان��دگار ديگر به 

فعاليت پرداخت. 
در عي��ن ح��ال كارنام��ه درخش��ان اين 
اس��تاد در ابنيه خارج از ش��هر و اس��تان 
 ني��ز قاب��ل مش��اهده اس��ت چن��ان كه 
كاشی كاری های مسجد ارشاد نجف آباد 
و باغ ش��اهپور شيراز از آن جمله اند. اما 
در مي��ان مرمت هاي انجام ش��ده بخش 
كاشي كاري ش��ده طرفين ورودي سردر 
اصلي مس��جد جامع عباس��ي از جايگاه 
ويژه اي برخوردار اس��ت. به گفته استاد 
عنايتي كاشي هاي اين بخش از سردر كه 
با گذشت زمان در حال فرو ريختن بود، 
حدود 60 س��ال پيش با ميخ كوبي هايي 
كه در چه��ار طرف كاش��ي ها صورت 
گرفت اس��تحكامي موقت��ي يافت اما در 
عين حال باعث صدم��ه ديدن و لب پر 
شدن كاش��ي ها گرديد، بنابراين پس از 
آس��يب نگاري اين بخش از بنا توس��ط 
اداره مرمت س��ازمان مي��راث فرهنگي، 
اينجان��ب كار نصب مجدد كاش��ي هاي 

اين بخش را آغاز نمودم.
در ابت��داي ام��ر با بر چيدن قس��متي از 
كاش��ي ها ب��ه نكت��ه جالب��ي برخورديم 
ك��ه در گذش��ته تعدادي از كاش��ي ها را 
 قب��ل از مرحل��ه پخت و لع��اب دهي به 
دس��تك هايي قالب مانن��د مجهز كرده 
بودن��د تا باع��ث گيرايي بيش��تر و بهتر 
كاش��ي ها بر س��طح زيرين خود ش��ود. 
اس��تاد غالمرضا عنايت��ي در ادامه افزود 
كه من با ديدن اين كاش��ي ها طرحي را 
به اداره مرمت پيش��نهاد كردم كه در آن 
ضمن آسيب نديدن كاشي هاي تاريخي، 
دس��تك هايي به همان س��بك و س��ياق 
گذشته در پشت كاشي ها ايجاد گردد. 

براي اي��ن منظور )ابتدا س��طح پش��تي 
كاشي هاي طبله شده را تميزكاري نموديم 
سپس با پاشيدن آب به سطح كاشي گرد 
و غب��ار روي آن را زدوديم. بعد تعدادي 
از بندهايي موسوم به سازو را در قطعات 
نيم متري بريدي��م و با ماليدن كمي گچ 
زنده تيزون بر پش��ت كاشي، سطح كار 
را براي قرار گرفتن بند سازو به صورت 
گره خورده آماده ساختيم. در نهايت لبه 
سازوها را با مقداري از گچ باقي مانده به 
پشت كاشي محكم كرده تا كاشي هايي 
دس��تك دار به همان ش��يوه قبل و بدون 
هيچ گونه آس��يب رس��اندن به كاشي ها 
براي نصب در نقاط مختلف آماده گردد. 
كاشي هاي مذكور كه به ابعاد 23× 23 و 
25× 25 مي باشند بيشتر در ارتفاعات و 
مكان هايي نصب مي شوند كه دستگيره 
)دستك ( پشتي به كمك 2 تا 3 سانتيمتر 
گچ و زايده ه��اي فلزي به نام كفگيرك 

مانع از فرو ريختن آنها مي گردد.

زاينده رود
 روس��تای مش��هد كاوه كه زادگاه 
و مدف��ن مجاهد مش��هور تاري��خ، كاوه 
آهنگر می باشد؛ از توابع بخش چنارود 
شهرستان چادگان است كه فاصله آن از 
ش��هر چادگان ح��دود 12 كيلومتر و به 
ط��ور دقيق در نقطه م�رزی اس��تان های 
اصفهان و چهارمح�ال و بختياری واقع 

شده است. 
در معن��اي لغوي مش��هد كاوه به معناي 
مح�ل ش��هادت كاوه آهنگر مي باش��د 
)ش��خصي ك��ه بر علي��ه ظل��م يكي از 
پادش��اهان سلس��له ماد به ن��ام ضحاك 
قي��ام نمود( البت��ه اين روس��تا را به نام 
مش��هد جم�الو نيز مي شناس��ند كه در 
گذش��ته به نام ه��ای كودليّ��ه و كواليّه 
ني��ز مش��هور ب��وده اس��ت. م��ردم اين 
روستا مس��لمان و پيرو مذهب جعفری 
 و بيش��تر از قومي��ت ه��ای ت��رك و لر 
می باش��ند. درآمد بيش��تر اي��ن مردم از 
فعاليت های زراعی، دامپروری، باغداری، 
 توليد صنايع دس��تی و ماهيگيری تأمين 
می گ��ردد و محصوالت عم��ده زراعی 
آنه��ا عبارتند از گن��دم، جو، يونجه، تره 
بار، ش��بدر و بنشن. از محصوالت باغی 
اين روستا نيز می توان به انگور، زردآلو 

و آلبالو اش��اره نمود. قالی بافی يكی از 
فعالي��ت های اصلی اين روستاس��ت و 
بازی های محلی مرس��وم در اين روستا 
عبارتن��د از چوب بازی و الختر يا الختو 
 كه توس��ط نوجوان��ان و جوان��ان اجرا 
می ش��ود. س��وغاتی های اين روستا نيز 
شامل انواع صنايع دستی و انواع لبنيات 
مانند كشك، كره حيوانی، روغن محلی، 
پنير و ماست می باشد و غذاهای محلی 
 را ان��واع كب��اب، آش و ماهی تش��كيل 
م��ي دهد. س��ازهاي م��ورد عالقه مردم 
مش��هد كاوه طبل، دهل، س��نج و سرنا 
اس��ت كه در اعياد مل��ی و مذهبی مورد 
اس��تفاده قرار مي دهند. در اين روس��تا 
عالوه بر قبرس��تان باستانی و مقبره كاوه 
آهنگر آثاری از دوره قاجاريه نيز برجای 
مانده اس��ت. طبيعت بك��ر و زيبای اين 
روستا هر ساله ايرانگردان بسياری را به 

اين منطقه می كشاند. 
همچني��ن ب��ه دلي��ل اين كه روس��تا در 
ق��رار  رود  زاين��ده  س��احل  نزديك��ي 
مفرح��ی  س��رگرمی  ماهيگي��ری  دارد، 
 برای مس��افران مش��هد كاوه به ش��مار 
می آيد و قابليت تبديل شدن اين منطقه 
 را ب��ه ي��ك منطقه گردش��گری تقويت 

می كند. 

مدي��ر كل مي��راث فرهنگ��ی، صناي��ع 
 دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان 
گفت: با توجه به جاذبيت ها و پتانسيل های 
گردش��گری در شهرس��تان های اس��تان 
پايگاه ها و نمايندگی های  اصفهان، كليه 
اين اس��تان آمادگی خود را جهت ارايه 
خدمات بهينه به مس��افران نوروزی در 

نوروز 90 اعالم می دارند.
ب��ه گ��زارش ام��ور فرهنگ��ی و روابط 
عمومی ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی 
و گردشگری اس��تان اصفهان، اسفنديار 
حي��دری پ��ور در اولين جلس��ه س��تاد 
نوروزی درون س��ازمانی استان اصفهان 
اف��زود: نمايندگی های شهرس��تان ها با 
هم��كاری دس��تگاه ها از جمل��ه نيروی 
انتظامی و هالل احمر نسبت به استقرار 
كانكس در ورودی ش��هرها به صورت 

مشترك اقدام خواهند كرد. 
كار  همچني��ن  داش��ت:  اظه��ار  وی 
نظاف��ت و آماده س��ازی بناهای تاريخی 
اس��تان اصفه��ان ب��ا نظ��ارت معاونت 

خواه��د  ص��ورت  فرهنگ��ی   مي��راث 
گرفت. 

وی از جمع آوری داربس��ت های عالی 
قاپو و اتمام عمليات راه ش��اهی اين بنا 
خبر داد و افزود: معاونت ميراث فرهنگ 
تا پايان امس��ال نس��بت به جمع آوری 
داربست های عالی قاپو اقدام خواهد كرد 
و با اتمام عمليات راه ش��اهی اين پروژه 
 ني��ز در ن��وروز 90 راه ان��دازی خواهد 

شد. 
وی از راه اندازی نمايشگاه های صنايع 
دس��تی و بازارچه ها در شهرس��تان های 
و  داد  خب��ر  ن��وروز  اي��ام  در   اس��تان 
اف��زود: ق��رار اس��ت نمايندگ��ی های 
شهرس��تان ها با راه ان��دازی برنامه های 
متنوع و س��رگرم كننده و نمايش��گاه ها، 
ايام خوش��ی را برای مسافران نوروزی 

در نوروز 90 به همراه داشته باشند.
بازگش��ايی قس��متی  از  وی همچني��ن 
 از م��وزه ابيان��ه در اي��ام ن��وروز خب��ر 

داد.

روستای مشهد کاوه  

آمادگی کليه نمایندگی ها و پایگاه های 
ميراث فرهنگی اصفهان برای نوروز 90 

کوله پشتی

هنر فلز كاری )روش ساخت اشياء و آثار فلزی( 

باغ بلبل 

رها شدن آثار ملي به حال خود
 كمتر از تخريب نيست

مسافرت با خودروهاي شخصي 
معقوالنه ترين راه است 
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ابراهيم زاده 
و قلعه نوعي، 
مشاوران افاضلي 
در تيم اميد

تغيير نام 
فيروز صفه به 
»پتروشيمی 
اصفهان « 

حدادی فر: 
نفت، مستحق 
گل های بيشتری 
بود

كفاشيان در مورد ش��رايط جاللي براي تيم ملي اميد ايران 
اظهار داش��ت: چون تيم اميد بايد مسابقه هايي را در هفته 
آينده برگزار كند نخواس��تيم فكر بازيكن��ان و كادر فني را درگير 
كنيم، به همين دليل از افاضلي حمايت مي كنيم و در همين راستا 
قرار اس��ت دوشنبه ش��امي را هم با بازيكنان و كادر فني اين تيم 
بخوريم. وی با بيان اينكه مبلغ قرارداد با كرش ساليانه يك و نيم 
ميليون دالر بوده گفت: براي انتخاب سرمربي تيم ملي ايران زمان 
داريم و تا يك يا دو هفته آينده نام وي را اعالم خواهيم كرد. در 
ش��رايط كنوني اولويت اول فدراس��يون گزينه خارجي است، اما 
نگاهي هم به مربيان ايراني داريم. كفاشيان عنوان كرد: براي اينكه 
تيم اميد نتايج بهتري بگيرد قرار است ابراهيم زاده و قلعه نوعي هم 
مش��ورت هايي را به افاضلي بدهند تا پس از پشت س��ر گذاشتن 
مس��ابقه ها شرايط ساير گزينه ها مورد بررسي قرار بگيرد. رئيس 
فدراسيون فوتبال درخصوص بازگشت كرش به ايران گفت: وي 
چند تماس با ترابيان داش��ته و به نظر مي رسد هنوز دو دل است. 
اي��ن موضوع ربطي به ب��ازار گرمي و افزايش مبلغ ق��رارداد وي 

ندارد. 

زاينده رود
بچ��ه ها بازی فوق العاده زيبايی به نمايش گذاش��تند و 
توانس��تيم در ب��ازی پايانی با حس��اب 5 بر يك از س��د تيم 

فوتسال دبيری تبريزی بگذريم.
 مه��رداد جاب��ری كاپيتان في��روز صفه ب��ا بيان اي��ن مطلب 
گفت: خوش��بختانه تي��م فيروز صفه ب��ا 90 درصد بازيكنان 
بومی توانس��ت در اين ليگ پر تالطم رتبه چهارم را كس��ب 
كند و با تيمی بدون حاشيه و جوانانی جويای نام، بازی های 
قاب��ل قبولی را از خود به نمايش گذاش��تيم و عليرضا افضل 

جواب اعتماد خود را به جوانان به خوبی گرفت. 
وی ادام��ه داد: با ش��ناختی كه از في��روز ريخته گران )مالك 
باش��گاه فيروز صفه( دارم سال آينده اين باشگاه در ليگ برتر 
فوتس��ال تي��م داری خواهد كرد و فقط نام اي��ن تيم تغيير و 
با نام پتروش��يمی اصفه��ان، در ميادين حضور خواهد يافت. 
وی اف��زود: فيروز ريخته گران هش��تاد درصد حقوق بچه ها 
را پرداخت كرده و بقيه را تا قبل از عيد به حس��اب بازيكنان 

تيم واريز می كند.

زاينده رود
تي��م فوتب��ال ذوب آهن اصفهان در هفته بيس��ت و س��وم 
با حس��اب 6 بر صفرصنعت نفت آبادان را درهم كوبيد. قاس��م 
 ح��دادی فر )هافبك خوش اخالق ذوب آهن( پيرامون اين ديدار 
گفت: پ��س از دو هفته ناكامی، بچه ها بازی زيبايی را به نمايش 
گذاشتند و در طول مسابقه توپ و ميدان در اختيار ما بود. وی ادامه 
داد: با اين پيروزی پر گل، روحيه به تيم باز می گردد و انگيزه بچه 
ها برای رس��يدن به قهرمانی زياد خواهد شد؛ هرچند كه مدعيان 
ديگر )اس��تقالل و سپاهان(  بازی های خوبی را با پيروزی پشت 

سر گذاشتند.
وی به تيم صنعت نفت اشاره كرد و توضيح داد: اين تيم تا پايان 
هفته بيست و دوم رتبه اش در جدول دو رقمی نشده بود و نشان 
از قدرت و دوندگی جوانان اين تيم دارد، ولی در اين مسابقه حرفی 
 برای گفتن نداش��ت و بايد بي��ش از 6 گل دريافت می كرد. وی 
افزود: روز پنجشنبه بايد به مصاف تيم صبای قم برويم كه شهرداری 
را در تبريز از پيش رو برداش��ته و برای كس��ب 3 امتياز در زمين 

ناهموار قم حاضر می شويم.

ورزش

آرزوی هفت ساله  رئيس!

كس��ي مي داند آرزوي هفت س��اله رئي��س هيأت فوتبال 
استان  اصفهان چيست؟! رئيسي كه آنچنان از موفقيت ها 
و افتخارات خود )بخوانيد افتخارات تيم هاي باش��گاهي 
اصفهان( ياد مي كند كه گويي موفق تر از او در هيأت هاي 
اس��تان هاي سراسر كشور باز خود اوست و آرزويی هفت 
س��اله دارد كه با اين همه توانايي كه از او س��راغ داريم، در 

رسيدن به اين هدف ناكام مانده بود!
فعال نمودن هيأت فوتبال بخش ها و توابع اصفهان، آرزوي 
هفت س��اله رئيس هيأت فوتبال استان است كه گويا اين 
روزها با فعالي��ت رئيس جديد هيأت فوتبال شهرس��تان 
اصفهان و فعاليت ابن ابراهيم و همكارانش در اين هيأت، 

اين آرزوی رئيس، رنگ واقعيت پيدا كرده است...
علي اكبر ابرقويي نژاد در بازديد از هيأت فوتبال شهرستان 
با اش��اره به اين آرزو عنوان كرده كه فعاليت هاي اين چند 
ماهه اخير هيأت شهرستان در اصل در راستاي تحقق آرزوي 
هفت س��اله او  بوده كه همانا فعال كردن بخش ها و توابع 
اصفهان اس��ت. پرداختن به اين نكته كه چرا تاكنون هيأت 
استان در رسيدن به اين هدف، در طول اين مدت زمان ناكام 
مانده است، موضوع اين يادداشت نيست بلكه هدف نگارنده 
تأييد اين نكته است كه هيأت فوتبال شهرستان اصفهان با 
تغييراتي كه از آذرماه 88 به خود ديد، شاهد انقالب بزرگي 
در درونش بود كه آثار و عواقب اين تغييرات به مرور و در 
قالب برنامه در آينده نزديك قابل رويت خواهد بود و تا اين 
جاي كار و با برگزاري تورنمنت هاي مختلف در بخش ها 
و توابع استان عالوه بر برگزاري مسابقه در دل بخش ها و 
درگير س��اختن اين مناطق در برگزاري رقابت هاي داخلي 
در موضوع استعداديابي و فعال نمودن بخش ها و توابعي 
كه تا پيش از اين، س��ال به سال كسي سراغ آنها نمي رفته 
و پيگير برنامه هاي آنها نمي شده نيز وارد كه در نوع خود 
قابل تقدير است و اميدواريم اين مهم از ديد پرمهر )بخوانيد 
بودجه( مس��ئوالن هيأت استان پنهان نماند و توجه خاص 
آنان را نسبت به توسعه و رونق هر چه بيشتر برنامه هاي اين 
هيأت جلب نمايد. براي اثبات ادعايمان در خصوص تحول 
 در برنام��ه و فعاليت هاي اين هي��أت مي توان به برگزاري 
رقابت هايي در طول اين 15 ماه اشاره كرد كه منهاي برگزاري 
مسابقه های فوتسال جام رسانه ها كه دومين دوره خود را 
در دوره جدي��د مديريت هي��أت تجربه مي كرد، برگزاري 
ساير تورنمنت ها از قبيل مسابقه های فوتبال نونهاالن زير 
10،11،12 و 14 س��ال و يا رقابت های فوتس��ال جوانان و 
ليگ اميد و مس��ابقه های رده سني 15 سال نخستين دوره 
 برگزاري خود را پشت سر مي گذاشتند كه نشان از تالش و 
برنامه ريزي اين هيأت براي رشد و پيشرفت اين رشته در 

توابع و بخش هاي اصفهان است.
برهيچ كس پوش��يده نيست كه چه اس��تعدادهاي ناب و 
بكري در اقصی نقاط اين مرز و بوم در تمامي رش��ته ها از 
جمله فوتبال  وجود دارد كه اصفهان) بخوانيد هيأت فوتبال 
شهرستان اصفهان( با برگزاري رقابت ها در داخل توابع و 
بخش ها اقدام به شناسايي و پرورش اين استعدادها نموده 
است. در مسابقه های جام رمضان 28 سالن براي برگزاري 
ديدارهاي 470 تيم و 3762 ورزش��كار  در گير بود كه در 
نوع خود آمار قابل توجه اي اس��ت. برگزاری مسابقه های 
فوتس��ال بانوان شهرس��تان اصفهان كه به ميزبانی جرقويه 
سفلی در ورزشگاه نصرآباد برگزار شد، گواه ديگری بر اين 

ادعاهاست. 
رقابت هايی كه برخالف انتظارات در س��طح بسيار بااليی 
برگزار و چهره های ش��اخصی را چه در زمينه مربيگری، 
داوری و بازيكن به فوتبال اصفهان معرفی نمود كه اميدواريم 
اين روند ادامه پيدا كرده و روز به روز ش��اهد توجه خاص 
به اين بخش در فوتبال باشيم و خود اصفهان نيز در زمينه 

تيمداری در حوزه بانوان ورودی قدرتمندانه پيدا كند.
به هر روی از ش��واهد و آمار پيداست كه هيأت شهرستان 
 در زمينه انج��ام اقدام های پايه ای عملكرد به مراتب قابل 
قبول تری را نس��بت به هيأت اس��تان از خ��ود به نمايش 
گذاشته، ضمن آنكه كيفيت كارهای انجام شده در مقايسه 

با مدت زمات اجرای آن قابل تأمل است.

سيد محمد حسينی: 
شانس با من يار نبود

زاينده رود
 در اي��ن ديدار اگر بخت ي��ار من بود هت تريك 
م��ی كردم. س��يد محمد حس��ينی مداف��ع 9 گله ذوب 
آهن با بي��ان اين مطلب گفت: قب��ل از هر چيز خيلی 
خوشحالم از زير فش��ار دو بازی قبلی مقابل تيم های 
سايپا و سپاهان خارج شديم و تيم خوب صنعت نفت 

را با 6 گل شكست داديم. 
وی ادامه داد: به جز گلی كه وارد دروازه حريف كردم، 
در دقيق��ه 61 ضربه ام به تي��رك عمودی برخورد كرد 
و ضربه پنالتی دقيقه 75 را هم نتوانس��تم تبديل به گل 
كنم و اگ��ر اين دو ضربه وارد دروازه حس��ين هوری 
می ش��د، در اين ديدار هت تريك كرده بودم اما ضربه 
ه��ای پنالتی پنجاه پنجاه اس��ت و بخت در اين صحنه 

يار من نبود.  

یادداشت

مصاحبه

ماهان بايد به قطر برود

علی طاهری: تيم داری در فوتسال، اشتباه محض است 

به قصد پيروزی به رشت می رويم

شجاعی: مجموعه باريج اسانس، بهترين بازيكن اين ديدار بود!

مطبوعات، امثال نظری را بزرگ می كنند

سيد مهدی ابطحی: صحبت های ريخته گران صحت ندارد

زاينده رود
ه��ر چند گيم اول ديدار باريج اس��انس كاش��ان و هيأت واليبال 
كرم��ان تا لحظات پايانی، پاياپای و با ش��رايطی يكس��ان برای هر دو 
تيم پي��ش می رفت، ام��ا اين ش��اگردان ميرمصطفی ش��جاعی بودند 
 ك��ه در پايان موفق ب��ه پيروزی 3 بر صفر براب��ر حريف كرمانی خود 

شدند.
در اين ديدار باريج اس��انس كاش��ان كه به گفته ش��جاعی در روزهای 
قب��ل از بازی پيش از تمرين با توپ به لح��اظ روانی آماده اين ديدار 
شده بود؛ چهره درخشانی از خود نشان نداد اما در مقايسه با شاگردان 
 ناص��ر ش��هنازی در تيم هي��أت واليبال كرم��ان، نمايش بهت��ری ارايه 

داد.
بدين ترتيب باريج اس��انس كاش��ان با تكيه بر بازی خوب امير غفور، 
س��جاد تاريوردی، س��عيد مصطفی وند و عليرضا بهبودی كه روز كم 
اش��تباهی را به نس��بت بازی های قبل ارايه دادند، در 3 گيم متوالی و 
ب��ا نتيجه های 25 ب��ر 19، 25 بر 21 و 26 بر 24 براب��ر كرمانی ها به 

پيروزی رسيد.
اما در آن س��وی ميدان، هيأت واليبال كرمان با حس��ين اميری، ميالن 
زينوويچ، پوريا فتح الهی و ليبروی خوبی همچون گل محمد سخاوی، 
در مقاطعی از بازی چهره خوبی از خود نشان داد. شايد ضعف عمده 
كرمانی ها به هدر دادن سرويس های متعددی بود كه امتيازهای زيادی 
را به حس��اب باريج اس��انس در راه كس��ب هفتمين پيروزی اين تيم 

واريز كرد.
حاال اين حرف به واقعيت پيوست كه هرگاه ستارگان باريج اسانس به 
بازی معمولی و هميش��گی خود روی بياورند موفق به تكرار موفقيت 
دور رفت خود خواهند ش��د و ش��ايد مصطفی ش��جاعی مربی جوان 
 و انرژيك باريج اس��انس بيش از پيش افس��وس بازی از دس��ت رفته 
برابر س��ايپا در كاشان را خواهد خورد، روزی كه اگر تمركز و آرامش 
روانی ب��ازی مقابل كرمان در تيمش می بود باريج اس��انس اكنون در 

صدر جدول رده بندی گروه اول به سر می برد.

زاينده رود
نخس��تين دوره مسابقه های فوتس��ال بانوان شهرستان اصفهان با 

حضور 10تيم و با ميزبانی شهرستان جرقويه سفلی برگزار شد. 
در اين رقابت ها كه طی دو روز در ورزش��گاه نصرآباد جرقويه سفلی 
برگزار ش��د، تيم فوتسال بانوان كوهپايه در سكوی اول قرار گرفت و 
تيم های بهارس��تان و رهنان به ترتيب به مدال های نقره و برنز دست 

يافتند. 
در مراس��م اختتاميه اين رقابت ها صديقه كعب��ی زاده )معاون ورزش 
بانوان اس��تان(، جمش��يدی )رئيس اداره تربيت بدنی ش��هر اصفهان(، 
ش��اكری )معاون ورزش بان��وان اصفهان(، كام��ران )نماينده مردم در 
مجلس ش��ورای اسالمی(، س��يدرضا ابن ابراهيم )رئيس هيأت فوتبال 
شهرس��تان(، عليرضا نجمائی و سپيده قمصری به ترتيب دبير و نايب 

رئيس هيأت فوتبال شهرستان حضور داشتند.

زاينده رود
هفته ششم رقابت هاي ليگ برتر هندبال بانوان كشور با برگزاري 
چهار مس��ابقه پيگيري شد. مسابقه های باشگاهي هندبال بانوان كشور 
29 بهمن با انجام چهار بازي به اتمام رسيد كه در آن تيم چيالن سازه 
كردس��تان 27 بر 17 پرس��پوليس را مغلوب ك��رد، ذوب آهن اصفهان  
بعد از چند هفته ناكامی موفق ش��د 34 بر 19 ش��هرداري كرمان را از 
پي��ش رو ب��ردارد، هرمزگان نيز با نتيجه 38 بر 9 مغلوب تيم س��پاهان 
اصفهان ش��د تا همچنان اين طاليی پوشان باشند كه شگفتی ساز ليگ 

لقب بگيرند. 
تي��م هماي تهران در آخرين ديدار اين هفت��ه با نتيجه 28 بر24 از تيم 

هيأت هندبال فارس شكست خورد.

رئي��س س��ازمان ليگ برت��ر از تغيي��ر تاريخ درب��ي و لغو ديدار 
تداركات��ي تي��م ملي در عيد خب��ر داد. عزيز محم��دي در جمع 
خبرنگاران درباره تغيير تاريخ دربي 70 اظهار داش��ت: قرار بود ديدار 
پرس��پوليس و اس��تقالل در تاريخ شش��م فروردين انجام شود اما در 
تصميم جديد، اين بازي در هش��تم يا نهم فروردين برگزار مي ش��ود. 

تاريخ دقيق آن بعد مشخص مي شود. 
وي افزود: به دليل اينكه تيم ملي تا تابس��تان س��ال آينده بازي رسمي 
ندارد، ديدار تداركات��ي تيم ملي در نهم فروردين كه يكي از روزهاي 

فيفا است لغو شد. 

ليگ برتر واليبال ايران
باريج اسانس با آرامش انتقام گرفت

به همت هيأت فوتبال شهرستان برگزار شد؛
نخستين دوره مسابقه های فوتسال 

بانوان  اصفهان 

ذوب آهن باألخره برد
سپاهان روی نوار برد

بازي تيم ملي در عيد لغو شد 
تاريخ ديدار پرسپوليس و استقالل 

تغيير كرد 

خبر

مهدی سلطانی راد

باري��ج اس��انس كاش��ان در روزی ك��ه 
آرامش و تمركز بر كل اين تيم حكمفرما 
بود، موفق به شكس��ت 3 بر صفر هيأت 
واليبال كرمان ش��د و ب��ی دليل نبود كه 
ميرمصطفی شجاعی سرمربی جوان اين 
تيم بي��ش از هر چيز آرام��ش روانی را 
عامل برتری تيمش بداند، چيزی كه اگر 
در 2 بازی قبلی برابر س��ايپا و پيشگامان 
يزد در وجود كاشانی ها فوران می كرد، 
اي��ن تيم اكنون به صدرنش��ينی خود در 

گروه الف ادامه می داد. 
مي��ر مصطف��ی ش��جاعی در پاي��ان اين 
دي��دار در م��ورد جري��ان كل��ی ب��ازی 
 و ش��رايط تيم��ش قب��ل از اي��ن ديدار 
گفت: تيم ما بعد از شكست غير منتظره 
براب��ر س��ايپا و همچنين ب��ازی بدی كه 
منجر به شكس��ت برابر پيش��گامان يزد 

شد؛ در ش��رايط روحی بسيار بدی قرار 
گرف��ت چون ب��ه لحاظ نف��رات جوانی 
ك��ه در اختي��ار داريم و آنه��ا از روحيه 
ش��كننده ای برخوردارن��د، 3 شكس��ت 
قبلی فشار روانی بسيار بدی به آنها وارد 
كرده ب��ود و اگر اي��ن را در كنار عنوان 
قهرمانی دور رفت و توقعی كه همه اعم 
از م��ردم و مطبوعات از تيم ما داش��تند 
ق��رار بدهيم می بينيم ك��ه نفرات جوان 
 تيم ما زير چه فش��ار خردكننده ای قرار 

گرفتند. 
در نتيج��ه همه تالش م��ن قبل از بازی 
برابر تيم واليب��ال كرمان؛ تقويت روحی 
اين بازيكنان بود تا در مقابل تماشاگران 
س��ربلند ظاهر ش��ويم. البته بنده جدا از 
تقويت روح��ی و تزريق انگيزه، با آناليز 
2 ب��ازی كرمانی ها برابر ارتعاش��ات  و 
بانك كشاورزی به ديدار اين تيم رفتيم. 
مير مصطفی ش��جاعی س��پس در مورد 

جريان ب��ازی گفت: تا ح��دودی بازی 
كم اش��تباهی انجام دادي��م. من از بازی 
بازيكنانم راضی هستم و مسلم است كه 
وقتی بازيكنان خوب بازی كنند و پيروز 
از ميدان خارج می شوند، مربی هم بايد 

از همه چيز راضی باشد. 
و  بودي��م  خ��وب  خط��وط  هم��ه   در 
نم��ی توانم از يك��ی دو نفر ب��ه عنوان 
بهترين نام ببرم ولی خوش��حالم كه بچه 
ها ب��ه خوبی ب��ه گفته ه��ای كادر فنی 
 عم��ل كردن��د و پيروز از مي��دان خارج 

شدند. 
عم��ده صحبت من قبل از ب��ازی با تيم 
اي��ن بود ك��ه بايد توقعات م��ردم را كه 
به جاس��ت ب��رآورده كني��د و اگر بازی 
معمول��ی خود را انجام بدهيد بی ش��ك 

موفق می شويد. 
شجاعی در مورد بازی چهارشنبه تيمش 
در رشت مقابل داماش نيز گفت: داماش 

تيم پر مه��ره و قدرتمندی اس��ت كه با 
اضافه ك��ردن يك بازيك��ن اوكراينی به 

قدرت خود اضافه كرده است. 
اي��ن تيم برخالف دور رفت در رش��ت 
ب��ه مصاف حريف��ان خود م��ی رود كه 
بالطب��ع با حضور تماش��اگران رش��تی، 
قدرت آنها دو برابر خواهد ش��د اما من 
به بازيكنان��م ايمان دارم چ��ون آنها در 
مس��ابقه های سال گذش��ته )دسته اول( 
ثابت كرده اند كه در مقابل تماش��اگران 
انب��وه نيز بازی بهت��ری ارايه می دهند و 
مطمئن باش��يد باريج اس��انس در رشت 
 نيز به قص��د پيروزی به مي��دان خواهد 

رفت. 
ش��جاعی در پايان از مجموعه تيمش به 
عن��وان »بازيكن خوب« اي��ن ديدار نام 
برد و در تيم حريف از حس��ين اميری، 
گل محمد سخاوی و ميالن زينوويچ به 

عنوان بهترين ها نام برد.

زاينده رود  
س��يد مهدی ابطحی )سرمربی تيم 
گيتی پس��ند اصفهان(گفت: تيم فوتسال 
علم و ادب مش��هد حريف خوبی برای 
گيتی پس��ند ب��ود و بازی خوب��ی را به 
نمايش گذاشت. وی ادامه داد: امتياز اين 
بازی برای نماينده مشهد تأثيری نداشت 
و اي��ن تيم ب��ازی جوانمردان��ه ای را به 
نمايش گذاش��ت. ما در اين مس��ابقه به 
دنبال كس��ب پيروزی بوديم و نوع بازی 

بازيكنانم مهم نبود. 
 زمان��ی كه 2 بر صف��ر جل��و افتاديم از
بچه ها خواس��تم ب��ازی را نگه دارند كه 
گاه��ی اوقات برنامه هايم در زمين پياده 
نمی شد ولی در نهايت با حساب 6 بر 4 

زمين را ترك كرديم. 
وی در م��ورد طلب خود از فوالد ماهان 
اظهار داش��ت: زمانی كه از اين تيم جدا 
ش��دم محسن س��عيد بخش )مديرعامل 

وقت فوالد ماهان( قول داد تا 48 ساعت 
ديگر حق و حقوقم را پرداخت می كند. 
م��ن يك مربی هس��تم كه ب��ه كار خود 
واردم اگ��ر برگه اخراج را به دس��تمان 
ندهند س��ر تمرين و مس��ابقه ها حاضر 
می ش��وم و زمانی كه اين برگه را گرفتم 
سعيد بخش از من خواهش كرد و گفت 
كه هم��ه چيز با من، ش��ما نگران طلب 
نباشيد و چون برايم پول ارزشی نداشت 
و آن چيزی كه پيش من ارزش دارد اين 
بود كه انسان ها روی حرف خود پايبند 

باشند، پذيرفتم. 
وی ادام��ه داد: بن��ده به س��عيد بخش و 
بهروز ريخته گران احترام گذاشتم و در 
تمري��ن ها حاضر نش��دم اما هنوز طلب 
م��را پرداخت نكردن��د و اي��ن رفتارها 
در ش��أن و منزلت ب��رادران ريخته گران 
نيس��ت. آنها مرا اخراج كردند و پس از 
مدتی عذرخواهی، خواس��تار اين شدند 

كه به تيم ماه��ان برگردم و به آنها گفتم 
جالب نيس��ت كه اخ��راج كنيد و دوباره 

بخواهيد سرمربی تيمتان باشم.
ابطحی افزود: در قراردادمان ذكر ش��ده 
بود كه من فقط سرمربی تيم بزرگساالن 
فوالد ماهان باش��م و طبق قرارداد عمل 
كردم. آنه��ا گفتند كه تش��ريف ببريد و 
م��ن هم از ماه��ان جدا ش��دم ولی اين 
را بگويم كه فدراس��يون فق��ط به ماهان 
 رس��يدگی م��ی كند. م��ن اي��ن را ثابت 
م��ی كنم اگر ق��راردادم يك بن��د هم به 
ضرر من ب��ود مرا محكوم م��ی كردند. 
مطمئن باش��يد تمام چيزها و صلح نامه 
ای كه در كميت��ه انضباطی امضاء كردند 
 را دارم و چيزهايی كه فيروز ريخته گران 

می گويد دروغ كذب است.
س��رمربی تيم فوتس��ال گيتی پس��ند به 
حركت زشت مصطفی نظری )گلر تيم( 
نسبت به فراش��ی )مربی دروازه بان ها( 

اشاره كرد و توضيح داد: نظری بايد يك 
ذخيره هم س��طح خودش داش��ته باشد. 
ب��ه علت اينكه در ورزش اگر ش��خصی 
تك ش��د ناخ��ودآگاه از لحاظ روانی در 
ش��رايطی قرار م��ی گيرد ك��ه هر كاری 
انج��ام می ده��د فكر می كن��د صحيح 
اس��ت و اگر در فوتسال ايران 3، 4 گلر 
هم س��طح داشته باش��يم باعث می شود 
بصيرت نظری بيشتر شود. مشكل نظری 
اين است كه بی رقيب درون چارچوب 
می ايستد كه اين امر به وی لطمه خواهد 

زد.
وی در پاي��ان اضافه ك��ر: اگر مطبوعات 
هر كس��ی را ب��ه اندازه خ��ودش بزرگ 
جلوه دهد مطمئن باش��يد ش��اهد چنين 

رفتارهايی در ميادين نخواهيم بود.
متأس��فانه تعريف و تمجيدهای بيش از 
حد از يك ورزش��كار، او را دچار غرور 

كاذب می كند.

نجمه كرمی
پژمان سلطانی 

تيم فوتسال گيتی پسند اصفهان توانست در هفته پايانی 
ليگ برتر كش��ور ب��ا نتيجه پر گل 6 ب��ه 4 بر تيم علم 
و ادب مش��هد غلبه ك��رده و به نايب قهرمانی بس��نده 
كن��د. گل های اين تي��م را گرل��و )2 گل(، محمدرضا 
زحمتكش )2 گل( مس��عود دانش��ور و مورن��و به ثمر 
رس��اندند. علی طاه��ری مديرعامل باش��گاه فرهنگی 
ورزش��ی گيتی پسند پيرامون اين مس��ابقه گفت: بازی 
از كيفي��ت خوبی برخ��وردار بود. ما به دنب��ال 3 امتياز 
پايان��ی بوديم ت��ا نايب قهرمان ش��ويم ه��ر چند حق 
 گيت��ی پس��ند قهرمانی بود كه متأس��فانه با يك س��ری 
بدشانسی ها مواجه شديم اما نايب قهرمانی برای اولين 

سال حضور خوب بود.
وی دليل اصلی عدم دسترس��ی به قهرمانی را اشتباه در 
انتخاب سرمربی دانس��ت و افزود: انتخاب سرمربی به 
ارايه برنامه توس��ط مديرعامل به هيأت مديره اس��ت و 
هيأت مديره بايد تصميم نهايی را اتخاذ كند اما حس��ين 
افضلی را بنده به عنوان س��رمربی به گيتی پسند تزريق 
كردم، به علت اينكه اين باش��گاه، باشگاهی جديد بود 
و هيأت مديره تشكيل نش��ده بود، به اتفاق علی جنتی 

)مديرعامل گيتی پسند( افضلی را به تيم آورديم. 
وی ادام��ه داد: دومي��ن عام��ل اصل��ی كه باعث ش��د 
قهرمان نش��ويم، مصدوميت دس��يو بازيكن برزيلی تيم 
و س��جادبندی س��عدی )2 بازيكن عقب گير تيم( بود. 
 ك��ه كادر فن��ی روی آنها حس��اب ويژه ای ب��از كرده 
باي��د  امس��ال  ك��ه  تيم��ی  م��ورد  در  بود.طاه��ری 
توضي��ح  ب��رود  آس��يا  ه��ای  باش��گاه  ج��ام   ب��ه 
داد: در جري��ان نيس��تم كه چه تيمی بايد به قطر س��فر 
كند. بهترين كس��ی كه می تواند به شما پاسخگو باشد 
عباس ترابيان )رئيس كميته فوتس��ال ايران( است اما به 
عقيده من تيم فوتس��ال فوالد ماهان بايد در اين رقابت 

ه��ا حضور ياب��د، به دليل اينكه اين تي��م قهرمانی ليگ 
برتر كش��ور و جام باشگاه های آسيا را به دست آورده 
و حق با فوالد ماهان اس��ت.وی ب��ه تيم داری در ليگ 
برتر فوتس��ال اش��اره و تأكيد كرد: با ساختاری كه ليگ 
فوتسال ايران دارد، به عقيده بنده تيم داری در آن اشتباه 
 محض اس��ت مگر اينك��ه در آن تجدي��د نظر صورت 
گيرد. خوش��بختانه قبل از آغاز ليگ، نشستی با حضور 
مديران باش��گاه ها برگزار می كنند كه در نشست فصل 

آينده اين مسائل را بازگو می كنم.
وی تصريح كرد: متأس��فانه س��ازمان ليگ پس از س��ه 
ماه جلس��ه ای زوركی گذاشت آن هم پس از قهرمانی 
منصوری برای انتخاب جايزه تيم قهرمان كه به نظر من 

سازمان ليگ فقط اسم سازمان را يدك می كشد. 
س��ازمانی تأس��يس كرده ان��د كه يك هيأت رئيس��ه و 
وجاهت قانونی داشته باشد، شماره حسابی هم بگيرند 
و حق حس��ابی بابت 5 درصد قرارداد بازيكنان كس��ب 

كنند و فقط برای همين كارها تش��كيل ش��ده و برای 
ارتقای فوتسال كاری انجام نداده اند. مديرعامل 

باشگاه فرهنگی ورزشی گيتی پسند پيرامون 
بازی تي��م ملی با برزيل اضاف��ه كرد: تيم 
فوتس��ال برزيل به اتفاق اسپانيا قطب اول 
فوتسال جهان به شمار می آيد و با حضور 
س��ه تيم اصفهانی در ليگ برتر، حيف بود 

اين ميزبانی را از دست بدهيم. 
اميداوري��م با عالقه فراوانی كه م��ردم اصفهان به 

 فوتسال دارند از سه بازی جذابی كه برزيل در اصفهان انجام 
ب��ه  همچني��ن  و  ببرن��د  ل��ذت  ده��د،  م��ی 
برزي��ل  كنفدراس��يون  ب��ا  هس��تيم  آن   دنب��ال 
بح��ث  در  و  ك��رده  برگ��زار  را  هاي��ی  نشس��ت 
در بازيك��ن  ترانس��فر  بح��ث   آم��وزش، 
رده ه��ای س��نی مختل��ف و كاره��ای زيربنايی با 
فدراس��يون فوتس��ال برزيل هم��كاری هايی انجام 

دهيم. في��روز ريخته گران مديرعامل باش��گاه فرهنگی 
ورزش��ی فوالد ماهان در آخرين مصاحبه خود گفته به 
هيچوجه بازيكنان ماهان حق ندارند در تيم ملی فوتسال 

حاضر شوند.
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پيامبر اكرم)ص(:
در طلب دنيا معتدل باشيد و 
حرص نزنيد، زيرا 
به هر كس هر چه قسمت 
اوست می رسد.

روزی بود...

روزي روزگاري دو فرش��ته كوچك در 
س��فر بودند. يك ش��ب به منزل فردي 
ثروتمن��د رس��يدند و از صاحب خان��ه 
اجازه خواستند تا شب را در آنجا سپري 
كنند. آن خانواده بسيار بي ادبانه برخورد 
كردند و اجازه ندادند تا آن دو فرشته در 
اتاق ميهمانان، شب را سپري كنند و در 
عوض آنها را به زيرزمين سرد و تاريكي 
منتقل كردند. آن دو فرشته كوچك همان 
طور كه مش��غول آماده كردن جاي خود 
بودند ناگهان فرشته بزرگتر چشمش به 
سوراخي در درون ديوار افتاد و سريع به 
سمت سوراخ رفت و آن را تعمير كرد. 
فرشته كوچك تر پرس��يد: چرا سوراخ 
دي��وار را تعمير كردي؟ فرش��ته بزرگ 
تر پاس��خ داد: هميش��ه چيزهايي را كه 
مي بينيم آنچه نيس��ت كه به نظر مي آيد. 
فرش��ته كوچك تر از اين سخن سر در 
ني��اورد. فردا صبح آن دو فرش��ته به راه 
خود ادامه دادند تا شب به نزديكي يك 
كلبه متعلق به يك زوج كشاورز رسيدند 
و از صاحب خان��ه خواس��تند ت��ا اجازه 
دهند شب را آنجا سپري كنند. زن و مرد 
كش��اورز كه س��ني از آنها گذشته بود با 
مهرباني كامل جواب مثبت دادند و پس 
از پذيرايي اجازه دادند تا آن دو فرش��ته 
در ات��اق آنها و روي تخت آنها بخوابند 
و خودش��ان روي زمين سرد خوابيدند. 
صبح، فرش��ته كوچك با ص��داي گريه 

مرد و زن كشاورز از خواب بيدار شد و 
ديد آن دو غرق در گريه هستند. جلوتر 
رفت و ديد تنها گاو ش��يرده آن زوج كه 
محل درآمد آنه��ا نيز بود بر روي زمين 
افت��اده و مرده اس��ت. فرش��ته كوچك 
برآشفت و به فرش��ته بزرگتر فرياد زد: 
چرا اج��ازه دادي چني��ن اتفاقي بيفتد؟ 
تو به خانواده اول كه همه چيز داش��تند 
كم��ك ك��ردي و ديوار س��وراخ آنها را 
تعمير كردي ولي به اين خانواده كه غير 
از اين گاو چيز ديگري نداش��تند كمك 
نك��ردي و اجازه دادي اي��ن گاو بميرد. 
فرش��ته بزرگ تر به آرامي و نرمي پاسخ 
 داد: چيزه��ا آن طور ك��ه به نظر مي آيند 

نيستند. 
 فرش��ته كوچك فرياد زد: يعني چه؟ من 
نمي فهمم. فرشته بزرگ گفت: هنگامي 
كه در زير زمي��ن منزل آن مرد ثروتمند 
اقامت داش��تيم ديدم كه در س��وراخ آن 
ديوار گنجي وج��ود دارد و چون ديدم 
ك��ه آن مرد به ديگ��ران كمك نمي كند 
 و از آن چ��ه دارد در راه كمك اس��تفاده 
نمي كند، پس س��وراخ دي��وار را تعمير 
كردم تا آنها گنج را پيدا نكنند. ديشب كه 
در اتاق خ��واب اين زوج خوابيده بودم 
فرشته مرگ آمد و قصد گرفتن جان زن 
كش��اورز را داش��ت و من به جاي زن، 
گاو را پيشنهاد و قرباني كردم. چيزها آن 

طور كه به نظر مي آيند نيستند. 

همه چيز آنگونه كه مي بينيم نيست

اعتماد و احساس امنيت 
پي��دا ك��ردن فرد امين و م��ورد اطمينان چ��ه در روابط 
نزدي��ك و چه در روابط دور يا رس��مي كار س��اده اي 
به نظر نمي رسد. انس��ان ها دوست دارند دوستان قابل 
اعتمادي داشته باشند. دوستاني كه بتوانند براي روزهاي 

سخت زندگي، رويشان حساب كنند.
اعتماد و اطمينان دو واژه اي اس��ت كه به ظاهر س��اده 
مي آي��د اما در اصل ج��اي تعمق بس��يار دارد. وقتي به 
فردي اعتماد مي كنيد و حرف دلتان را مي زنيد و سپس 
آن را از دهان ديگري مي ش��نويد چه احساس��ي به شما 

دست مي دهد.
به طور حتم احس��اس خوشايندي نيست. شهروندان ما 
ت��ا چه ميزان به هم اطمينان دارند. در يك خانواده افراد 
آن خان��واده تا چه حد مورد اعتماد هم هس��تند. اعتماد 
افراد خانواده به هم يكي از اركان بهداشت رواني است. 
وقتي نوج��وان يا جوان در خانواده خ��ود فرد مطمئني 
پي��دا نمي كند تا با او روابط نزديك و صميمي داش��ته 
باشد ناخودآگاه از خانواده دور شده و به دامن دوستان 
و بيگانه ها كش��يده مي ش��ود و در اين مي��ان اگر به تور 
افراد ناباب بخورد آس��يب هاي جبران ناپذيري خواهد 
ديد. اما فردي كه روابط دوستانه با افراد خانواده اش را 
دارد و حمايت عاطفي مي ش��ود از آسيب هاي اجتماعي 

در امان مي ماند.
چه كنيد تا فردي مورد اطمينان باشيد و ديگران به 

شما اعتماد كنند
گذش��ته يك ف��رد بهترين مدرك براي پاس��خگويي به 
اين پرس��ش است. همه ما در ش��رايط امتحان يا آزمون 

ق��رار مي گيريم. همه ما به نوعي به يكديگر امتحان پس 
مي دهيم. آناني معتمدند كه از چنين آزمون هايي سربلند 
بيرون آمده باش��ند. شما به كس��اني اعتماد مي كنيد كه 
پي��ش از اين هم اعتم��اد كرده ايد. با كس��اني درد دل 
مي كنيد كه در گذش��ته به نوعي بازخورد مثبت دريافت 

كرده ايد.
از مغ��ازه هايي خري��د مي كنيد كه ب��ه كيفيت جنس و 
به��اي آن تا ح��دي اطمينان داريد. از مس��يري رفت و 
آمد مي كني��د كه تا حدودي امن تر از مس��يرهاي ديگر 
به نظر مي رس��د. براي مهمانتان از رس��توراني غذا تهيه 
مي كنيد كه به سالمت آن اطمينان بيشتري داشته باشيد. 
فرزندانتان را در مدرس��ه اي ثبت ن��ام مي كنيد كه الاقل 
از چند نفر تعريف آن را ش��نيده باشيد. همين فاكتورها 
در انتخ��اب افرادي كه مي خواهيد به آنها اطمينان كنيد، 
دخيلند. به ديگران اعتماد كنيد تا آنها نيز به شما اعتماد 

كنند
ه��ر خصلت��ي را با كم��ي تلقين، انتظار از ف��رد و دادن 
بازخورد مناس��ب مي توان در شخص ايجاد كرد. وقتي 
به كس��ي مي گوييد: »چون به تو اطمين��ان دارم ...« فرد 
ناخ��ودآگاه از خ��ود انتظار ي��ك فرد مطمئ��ن را دارد 
مگر آن كه از لحاظ ش��خصيتي آدم بي وجداني باش��د. 
 اعتماد متقابل يك��ي از رموز روابط صميمي و صادقانه 

است. 
اگ��ر در مقابل اعتماد ديگري نس��بت ب��ه او بي اعتماد 
ش��ويد، كم كم اعتماد او نيز نس��بت به ش��ما كمرنگ 

خواهد شد. 
مردم دوس��ت دارن��د در مقابل كنش هاي مثبت ش��ان 

نس��بت به ديگران واكن��ش هاي مثب��ت دريافت كنند. 
مردم از اين كه مورد اعتماد كس��ي قرار بگيرند به خود 
مي بالند. از اينكه شما او را به ديگري ترجيح داده ايد و 
محرم اسرارتان نموديد احساس غرور مي كنند، پس هر 
چه احساس صادقانه تر باشد همان قدر قوي تر و ارضا 
كننده تر اس��ت. همه مردم از شنيدن س��خناني كه بوي 
تناقض يا ناراس��تي بدهد مي پرهيزن��د، چون اين گونه 
س��خنان احساس ناخوش��ايندي را به وجود مي آورد و 
مردم، خود آنقدر درگي��ر و گرفتار با معضالت زندگي 
هستند كه جايي براي اضافه بار اينگونه سخنان ندارند.

رابطه اعتماد و احساس امنيت
احساس امنيت عبارت است از احساس آزادي نسبي از 
خطر. اين احساس وضع خوشايندي را ايجاد مي كند و 
فرد در آن داراي آرامش جس��مي و روحي است. ايمني 
از عواطف و احساس��ات زيربنايي و حياتي براي تأمين 

بهداشت رواني است.
افراد ناامن، نامتعادلند. شخصي كه هميشه احساس عدم 
 امنيت، ت��رس و خطر از بي��رون و درون خود مي كند، 
نمي تواند انس��ان س��المي باش��د. او با پرخاشگري يا 
اضطراب واكنش نشان داده و در دنياي ذهني خود مدام 

در حال دفع كردن خطرات احتمالي است. 
رواب��ط توأم با اعتماد، احس��اس امني��ت را باال مي برد،  
تأثيري كه احس��اس ناامني بر انس��ان دارد ايجاد حالت 
تن��ش و برانگيختگي و ع��دم تعادل اس��ت. بعضي از 
روانشناسان معتقدند كه احس��اس ناامني يك احساس 
خالص،  مجرد و محدود نيس��ت.  بلكه احساس پيچيده 
و مركبي اس��ت كه بايد به عنوان يكي از صفات اصلي 
كل شخصيت انسان محسوب گردد. در اين ميان آبراهام 
مزلو روانشناس انسان گرا از اولين كساني بودكه در اين 
زمينه نظرات اساسي ارائه داده و چهارده نشانه براي اين 

احساس برشمرد كه عبارتند از: 
- احس��اس طرد ش��دن، مورد عش��ق و عالقه ديگران 
نب��ودن، - احس��اس تنهايي، - احس��اس اينكه به طور 
دائ��م در معرض خطر قرار دارد، - ادارك دنيا به عنوان 
مكان��ي تاريك، خصمانه و خطرن��اك، - ديدن ديگران 
به عنوان افرادي بد، ش��يطاني و خودخواه، - احس��اس 
عدم اعتماد، حس��ادت و بخ��ل، - بدبيني، - گرايش به 
ناخش��نودي و نارضايتي از خود و محيط، - احس��اس 
تن��ش، فش��ار و كش��مكش درون��ي توأم با خس��تگي 
بي ارادگ��ي،  و  كاب��وس  ناراحت��ي،  بي حوصلگ��ي.  و 
 - گراي��ش ب��ه عي��ب جوي��ي زياد نس��بت ب��ه خود،
- احس��اس گناه و ش��رمندگي، - اخت��الل در پذيرش 
خ��ود، نياز به ق��درت و مق��ام اجتماعي، ج��اه طلبي، 
پيشرفت و پرخاشگري يا بالعكس احساس خودآزاري، 
وابس��تگي به ديگران،  احس��اس بيچارگي و درماندگي 
و تس��ليم در براب��ر ناماليمات، - ميل دائمي و ش��ديد 
ب��راي يافت��ن امني��ت ب��ه ص��ورت هدف ه��اي مكرر 
و  خودم��داري  خودخواه��ي،   - كاذب،  و  متغي��ر   و 

فرد گرايي و اشتغاالت ذهني شديد و مستمر.
همانند سازي و احساس ايمني

خانواده ش��رايط همانند س��ازي س��الم را براي كودك 
فراه��م مي س��ازد. اولي��ن تجرب��ه مهم ك��ودك در اين 
زمينه ب��ه طور معمول با مادر اس��ت. ولي با گذش��ت 
زم��ان كودك با افراد ديگر خانواده نيز مرتبط مي ش��ود 
و روابط عاطفي و اجتماعي او گس��ترش مي يابد. براي 
 مدت ه��ا اي��ن محيط جو و فضاي زندگي او را ش��امل 

مي شود. 
تجارب��ي ك��ه در اي��ن فض��اي كوچك كس��ب مي كند 
ساختمان اوليه شخصيت كودك را ساخته و جهان بيني 
و نگرش او را نسبت به زندگي خود و ديگران به مقدار 
زي��ادی تعيين مي كند. در خانواده هاي س��نتي محدوده 
 ارتباطي طفل وس��يع تر، و تنوع همانندسازي او بيشتر 

است.
بنابراي��ن اگر نتوان��د با پدر و مادر ارتب��اط برقرار كند، 
با ديگر اعضاي خانواده مرتبط مي ش��ود و بس��ياري از 
نيازهاي خود را بر آورده مي كند.  اما در شهرهاي بزرگ 
كه خانواده به صورت هس��ته اي است، پدر و مادر بار 
س��نگين تري را به دوش مي كشند و كودكان از روابط 
عاطفي متنوع محرومند. اين خود س��بب ايجاد احساس 

ناايمني در آنها مي گردد.
ارتباط، احس��اس امني��ت و محيط بي��رون از خانواده، 
محي��ط كوچه، محله، ش��هر و مدرس��ه نيز در تش��ديد 
احس��اس ايمني يا نا ايمني بس��يار مؤثر اس��ت. ممكن 
اس��ت اين ش��رايط مانند فضاي خانواده تأثيرات خيلي 

عميق و وسيع نداشته باشد.
زي��را ك��ودك در معرض تأثي��ر آنها كمت��ر از تأثيرات 
خان��واده ق��رار مي گيرد. ولي به هر ح��ال پژوهش هاي 
مختل��ف نش��ان داده كه ش��رايط اجتماعي اف��راد اگر 
مثب��ت باش��د خصوصيت هاي مثب��ت آنه��ا را تقويت 
 مي كن��د و اگ��ر منفي باش��د واكنش هاي منف��ي آنها را 

برمي انگيزد.
 مدرس��ه ني��ز اگ��ر فضاي مناس��بي نداش��ته باش��د بر 
خود پنداري كودكان اثر منفي داشته و احساس حقارت 
و ناايمني را در آنها تش��ديد مي كند. اگر كودكي به طور 
م��داوم به علل مختلف��ي اعم از عدم توج��ه والدين يا 
اولي��اي مدرس��ه در كوچه، محله يا مدرس��ه مورد آزار 
و تحقي��ر و تهدي��د قرار گي��رد به احتم��ال قوي دچار 
 احساس اضطراب و ناايمني گشته يا درونگرا و تخيلي 

مي شود.
گاه نيز اين احس��اس ناايمني را با پرخاش��گري جبران 
مي كند. در اثر پرورش در اين گونه محيط ها بس��ياري 
از كودكان، بزهكار، دزد، قاتل،  منحرف، بيمار رواني يا 
معتاد مي ش��وند. زيرا لطمات ش��ديدي كه به شخصيت 
آنه��ا وارد آمده آنها را حقير و ناايم��ن كرده، در نتيجه 
 ب��ا ناس��ازگاري های دني��ا، ناام��ن و نامهرب��ان مقابله 

مي كنند.

چه كنيم 
تا به ما 
اعتماد 
كنند؟ 

با واريز به حساب تملک دارايي هاي سرمايه اي )ساير منابع به شماره  بانکي  * ضمانت نامه 
2164200213001( نزد بانک كشاورزي شعبه جهاد كشاورزي بنام سازمان جهاد كشاورزي 

استان اصفهان
استان اصفهان،  مناقصه: خيابان هزارجريب، سازمان جهاد كشاورزي  اسناد  1. محل دريافت 
دبيرخانه كميسيون مناقصات، اتاق 219 يا اتاق 272 و يا پايگاه ملی اطالع رساني مناقصات 

 http://iets.mporg.ir كشور به نشاني

2. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 
89/12/05

3. مهلت تحويل اسناد از تاريخ 89/12/07 تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 89/12/16 
و زمان بازگشايي روز سه شنبه مورخ 89/12/17 ساعت 9 صبح مي باشد.

4. محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
5. هزينه آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد.

سازمان جهاد کشاورزي
م الف/ 16297 استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
مدت اجرا مبناي برآوردمحل تأمين اعتبارمبلغ برآورد)ريال(محل اجرانوع و شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

)روز(
نوع سپردهواجدين شرايطمبلغ سپرده )ريال(

فهرست بهاي واحد پايه ملي2/267/795/176اصفهانيک مرحله اي 89/96طرح احداث شبکه كانال هاي 3 و 4 اراضي روستاي رحيم آباد1
آبياري و زهکشي سال 88

اشخاص حقيقي و حقوقي داراي حداقل پايه و رتبه 12013/500/000
موردنياز در رشته آب

*

فهرست بهاي واحد پايه استاني722/510/000اصفهانيک مرحله اي 89/97طرح بهسازي كانال آبياري عمومي كوهپايه 2
آبياري و زهکشي سال 88

اشخاص حقيقي و حقوقي داراي حداقل پايه و رتبه 908/500/000
موردنياز در رشته آب

*

كارخانجات توليدي داراي گواهي از مؤسسه استاندارد 3014/000/000برآورد دستگاهملي-آران و بيدگليک مرحله اي 89/98خريد لوله هاي پلي اتيلن 3
و تحقيقات صنعتي تأييديه معاونت آب و خاك وزارت 

جهاد كشاورزي

*

كارخانجات توليدي داراي گواهي از مؤسسه استاندارد 3011/000/000برآورد دستگاهملي-اصفهانيک مرحله اي 89/99خريد لوله هاي پلي اتيلن4
و تحقيقات صنعتي تأييديه معاونت آب و خاك وزارت 

جهاد كشاورزي

*

نوبت اول

نوبت اول: 89/12/01  و نوبت دوم:89/12/03

ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد
دل رميده ما را انيس و مونس شد      

آن روز زمين به نور خدا آن چنان روشن شد كه رستگاري حقيقت جويان 
گيتي تا آستانه قيامت تضمين گردد.

خجسته ميالد باسعادت رسول خاتم محمد مصطفي )ص( و والدت نورآفرين 
حضرت امام جعفر صادق )ع( گرامي باد.

روابط عمومی بانك ملی ایران
اداره امور شعب استان اصفهان

وقتي سپيده سر زد بشارتي عالم و آدم را فراگرفت كه عرشيان را به تحسين واداشت 
و جهاني كه به تعظيم ايستاده بود. فرخنده ميالد مسعود رسول برگزيده و شايسته الهي 

حضرت محمد مصطفي )ص( و والدت باسعادت امام جعفر صادق )ع( مبارك باد.

در آن روز شکوهمند فصلي در زندگي انسان شکفت كه ترجمان كرامت و عدالت و رحمت 
بود. طلوع پرفروغ مهر محمدي )ص( و ميالد مسعود رئيس مذهب جعفري حضرت امام 

محمد صادق )ع( را گرامي مي داريم.

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

یاد یاران یاد باد


