
مدي��ركل آم��وزش و پ��رورش چهارمحال و 
بختياري گفت: براي ميهمانان نوروزي يك هزار 
و 70 كالس مجهز در اين استان ساماندهي شد. 
حبيب نيكخو در گفتگو با فارس در شهركرد، 
با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: در آس��تانه 
تعطيالت سال جديد و آغاز سفرهاي نوروزي 
اسكان مسافران يكي از مباحث اصلي است كه 
براي ايجاد شرايط مناس��ب و جذب مسافران 
نوروزي و ايجاد امنيت خاطر و اعتماد به نفس 
براي مسافران بايد از تمام ظرفيت هاي استان به 
نحو مطلوب بهره مند شويم. وي افزود: برهمين 
اساس در راستاي اسكان مسافران نوروزي 142 
آموزشگاه با تجهيز يك هزار و 70 كالس درس 
آماده استقبال از مسافران نوروزي است. نيكخو 
از فعال سازي 15 پايگاه در مراكز شهرستان هاي 
اين اس��تان خبر داد و گف��ت: همچنين فضاي 
س��ازمان  هاي دانش آموزي و فضاهاي ورزشي 
نيز به منظور اسكان ميهمانان نوروزي اين استان 
مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد. مديركل آموزش 
و پرورش چهارمحال و بختياري خاطرنش��ان 
كرد: نقش ارزنده س��تادهاي اسكان اين استان 
در سال هاي گذش��ته در ارائه خدمات مطلوب 
به فرهنگيان و خانواده هاي آنها موجب شده تا 
بيشتر ميهمانان رغبت بيشتري براي استفاده از 
امكانات ستادهاي اس��كان آموزش و پرورش 
داش��ته باشند. وي خاطرنش��ان كرد: مدارس و 
اتاق هاي پيش بيني شده براي اسكان ميهمانان به 
امكانات و خدمات رفاهي از جمله تلويزيون، 
فرش، اجاق گاز مجهز و آماده ارائه خدمات به 
مراجعان است. نيكخو خاطرنشان كرد: براساس 
هماهنگي و برنامه ريزي هاي به عمل آمده براي 
حل مش��كالت و كاس��تي ها مدارس، از جمله 
سرويس هاي بهداشتي و سيستم هاي گرمايشي 
و نظافت محوطه و محيط مدارس و كالس ها، 

مدارس به لوازم ضروري تجهيز شده اند. 

براي اسكان ميهمانان نوروزي؛
ساماندهی 1070 كالس مجهز 

در چهارمحال و بختياري 

جانشين س��تاد تسهيالت سفر 
اصفهان در مصاحبه مطبوعاتی 
ويژه س��تاد اس��كان و استقبال 
ن��وروزی از مس��افران گفت: 
ش��هرداری به عن��وان نماينده 
م��ردم اصفه��ان از مس��افران 
نوروزی به نحو احسن استقبال 

م��ی كند و همچني��ن برنامه های خاصی در نوروز برای مردم ش��هر 
اصفهان دارد...

همايش تفكر مثبت در راستای 
ارتق��ای فرهن��گ عموم��ی به 
منظ��ور مقابل��ه با مش��كالت 
و كش��مكش های زندگ��ی در 
فرهنگس��رای مهر اين سازمان 
برگزار ش��د. نويس��نده كتاب 

»تكنولوژی فكر« در اين همايش گفت: در تمام دنيا انقالب عظيمی 
در ارتباط با تفكر ايجاد شده ...

مع��اون گردش��گري س��ازمان 
ميراث فرهنگي صنايع دس��تي 
و  چ��اپ  از  گردش��گري  و 
انتش��ار كتابچه جامع راهنماي 
گردش��گران اين استان در ايام 
نوروز خب��ر داد. پيمان فاضلي 

در گفتگ��و با ايرن��ا اظهار داش��ت: اطالعات الزم ب��راي راهنمايي 
گردشگران و مسافران ورودي ...

اصفهان آماده پذیرایی بیش از 
چهار میلیون مسافر 

برگزاری همایش تفکر مثبت 
در کاشان

انتشار کتابچه جامع راهنمای 
گردشگری چهار محال و بختیاری 

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

انقالب های منطقه 
به دلیل نداشتن رهبر دچار مشکل اند

در چهار محال و بختیاری؛ 
420 میلیارد ریال سرمایه ساالنه  پرورش ماهی 
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صفحه آخر/ صفحه8

شهرستان/ صفحه4

شهرستان/ صفحه4

پرداخت 60 میلیارد تومان سود سهام عدالت 
صفحه 2به اصفهانی ها

صفحه 2

 ثبات قیمت ها در بازار اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه احداث مخزن 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای 
سال 1388سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکاران دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1390/1/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1390/1/21 

دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
www.abfa-esfahan.com

شماره تلفن: 6680030 - 0311

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

 احداث مخزن 500 مترمکعبی90-1-25
مدفون مسکن مهر فریدونشهر

7/500/000594/332/128عمرانی

 

نام کاال
قیمت مصرف کننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماکاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماکارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزیم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

14/000رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پردیس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام کاال
قیمت مصرف کننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشیني آمو

مایع ظرفشویي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مایع ظرفشویي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700کنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پردیس

8/500226/600سس گوجه خرسي

حسن انتخاب جناب آقای غزنوی به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه 
 انتخاب مایه مسرت گردید. این انتخاب را به شما و جناب آقای غزنوی تبریک عرض 

می نماییم. از خداوند متعال برای ایشان توفیق در انجام وظیفه را خواستاریم.

جناب آقای دیانی
مدیر عامل محترم گروه انتخاب

روزنامه زاینده رود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما ایران

اس��تاندار ته��ران در جس��له ش��وراي 
 هماهنگ��ي مديري��ت بح��ران اس��تان 
گفت: ميز مديريت بحران در ايام نوروز 

در استان تشكيل مي شود. 
مرتض��ي تم��دن تمرك��ز در مديريت 
 بح��ران را بس��يار ض��روري خواند و 
گف��ت:  مي��ز مديري��ت بحران اس��تان 
ب��ه ص��ورت دائمي فع��ال اس��ت اما 
از  25 اس��فند ت��ا 15 فروردي��ن  90 
ب��راي رص��د و  ب��ه ص��ورت وي��ژه 
مديريت مش��كالت احتمال��ي در ايام 
 ن��وروز و به ص��ورت روزانه تش��كيل 

مي شود. 
اس��تاندار ته��ران تصريح ك��رد: تمامي 
دس��تگاه ه��اي اجراي��ي و ام��دادي با 
حض��ور در اداره كل مديري��ت بحران 
استان تهران به تمامي مسائل و حوادث 
استان در ايام عيد نوروز نظارت داشته 

و حضوري دائمي در اين ايام دارند. 

اس��تاندار ته��ران در بخ��ش ديگري از 
س��خنان خود با اشاره به زلزله هولناك 
ژاپن و خرابي هاي ناشي از سونامي در 
اين كشور گفت: به وزارت كشورپيشنهاد 
ك��رده ايم تيمی كارشناس��ي از س��تاد 
مديريت بحران اس��تان براي مشاهده و 
بررس��ي جزئيات امدادرساني و كمك 
 ب��ه زلزل��ه زدگان به  اين كش��ور اعزام 
ش��ود.  اس��تاندار ته��ران گف��ت: اين 
تي��م 10 ت��ا 15 نف��ره م��ي باي��د  از 
ه��اي دس��تگاه  تمام��ي   متخصص��ان 
اجرايي و امدادي عضو س��تاد مديريت 

بحران استان تشكيل شود. 
تم��دن گف��ت: ع��الوه ب��ر اي��ن بايد 
 تمامي تصاوير مس��تند و گزارش هاي
 كتب��ي مرب��وط به اين حادث��ه و نحوه 
ام��داد رس��اني آن مونيتورينگ ش��ده 
س��ازي  بوم��ي  كش��ورمان  ب��راي   و 

شود. 

نصف النهار

وحشت توکیو را فرا گرفت 
در حالي خبرها از انتش��ار راديو اكتيو در فضاي ش��هر توكيو پايتخت ژاپن 
حكايت دارد، يك راكتور ديگر نيروگاه هسته اي داي ايچي فوكوشيما منفجر 
 ش��د تا نگراني مقام های ژاپني را از گس��ترده تر شدن انتشار مواد هسته اي
دوچن��دان كند. به گ��زارش ايرنا به نقل از خبرگزاري كي��ودو، مقاديري از 
 م��واد رادي��و اكتي��و در فضاي ش��هر توكيو پراكن��ده ش��ده و نگراني هاي
عمومي را به دنبال داشته است. زمين لرزه 9ريشتري استان سنداي واقع در 
300 كيلومتري ش��مال شرق توكيو پايتخت ژاپن و سونامي ناشي از آن كه 
20 اس��فند به وقوع پيوس��ته تاكنون 15هزار نفر كشته و مفقود و 300هزار 

مجروح در پي داشته است. 
هم زمان دولت ژاپن اعالم كرد: راكتور چهارم نيروگاه برق هسته اي استان 
فوكوشيما آتش گرفته است. در بيانيه دولت ژاپن آمده است كه راديو اكتيو 
از راكتورهاي آسيب ديده اين نيروگاه برق هسته اي نشت كرده و مقدار آن 
به حدي اس��ت كه سالمت انسان را به خطر مي اندازد. نائوتو كان نخست 
وزير ژاپن از طريق ش��بكه تلويزيون سراس��ري ژاپن گفت كه امكان نشت 
بيش��تر راديو اكتيو وجود دارد و از مردم خواست كه تا شعاع 30 كيلومتري 
 ني��روگاه ني��ز در خانه ها بمانند. ش��ركت برق توكيو مال��ك نيروگاه هاي
 برق هسته اي فوكوشيما نيز تأييد كرد كه انفجاري در راكتور شماره دو رخ 
داده است. بنابراين بيانيه ميزان راديواكتيوي كه هر ساعت نشت مي كند به 
هشت هزار و 217 ميكرو رسيده است. اين ميزان سه برابر ميزاني است كه 
يك انس��ان احتمال دارد در طول س��ال به طور طبيعي از فضا دريافت كند. 
دولت ژاپن در اقدامي ديگر از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته است 
 تا كارشناس��اني را به اين كش��ور اعزام كند. با اين حساب احتمال مي رود
متخصص��ان آژانس براي گفتگو و بحث بيش��تر درباره جزئيات اين فاجعه 
طبيعي وارد ژاپن شوند. مقام هاي ژاپن به شكلي غيرمنتظره به همه مهندسان 
دستور دادند از مجتمع هسته اي فوكوشيما خارج شوند. شو مي كارشناس 
ارش��د هسته اي شركت هسته اي چين در اين باره به خبرگزاري شين هوا 
گفت: نش��ت مواد در ژاپن بر چين تأثيري نخواهد داشت اما همه تحوالت 
را زي��ر نظر داريم. وي گفت: تدابير دولت ژاپن براي مقابله با اين وضعيت 
جدي بوده و بعيد اس��ت تهديدي متوجه چين و محيط زيست اين كشور 
باش��د. براس��اس گزارش هاي دريافتي نيروگاه هاي برق هسته اي ژاپن كه 

براثر زلزله آسيب ديد ساخت دهه هفتاد است.

آمریکا با پتك دموکراسي بر سر 
روسیه کوبید 

 ج��وزف بايدن، مع��اون رئيس جمهور آمريكا به روس��يه هش��دار داد اگر 
مي خواهد به س��ازمان تجارت جهاني ملحق ش��ود، بايد فساد را از سيستم 
قانوني و تجاري خود حذف و دموكراسي را در اين كشور اجرا كند. آمريكا 
كه به اعتراف بسياري از كارشناسان و صاحبنظران داخل و خارج اين كشور 
به خاطر موارد متعدد نقض حقوق بش��ر نياز به اصالحات اساس��ي دارد و 
مردمش تش��نه دموكراسي واقعي هستند، مدام به بهانه نقض حقوق بشر و 
ايجاد دموكراس��ي كش��ورهاي مختلف را تحت فشار قرار مي دهد، اين بار 
نوبت كرملين اس��ت كه پتك دموكراس��ي كاخ سفيد بر سرش فرود آيد. به 
گزارش ايرنا، جوزف بايدن كه به تازگي از س��فر روسيه بازگشته است، در 
گفتگويي با نش��ريه اينترنش��نال هرالد تريبيون گفت: فقط دگرگوني واقعي 
مي تواند موجب جذب س��رمايه گذاران خارجي در روس��يه به شكلي كه 
مسكو خواهان آن است، بشود. وي با بيان اينكه واشنگتن به عنوان قسمتي 
از استحكام بخشي روابط خود با مسكو از ورود روسيه به سازمان تجارت 
جهاني استقبال مي كند، افزود: ممكن است اين مسأله در ماه آوريل صورت 
گيرد ولي حتي اگر مس��كو به سازمان تجارت جهاني هم بپيوندد، باز هم با 

موانع جدي روبه رو خواهد شد. 
مع��اون رئيس جمهور آمريكا گف��ت: رعايت ارزش ه��اي جهاني حقوق 
 بش��ر، حضور گروه هاي واقعي مخالفان در عرصه سياس��ي، رس��انه هاي
مس��تقل و دادگاه هايي كه بي طرفانه عمل كنند بهترين ابزار براي مبارزه با 
فساد هستند كه در زمان حاضر فقدان آنها بزرگ ترين عامل جلوگيري رشد 
اقتصادي در روسيه است. معاون رئيس جمهور آمريكا در جريان سفري كه 
به روس��يه داش��ت، با ديميتري مدودف )رئيس جمهور( و والديمير پوتين 
 )نخست وزير آن كشور( ديدار و درباره موضوعات گوناگون از جمله راه هاي
 توسعه روابط دو جانبه از جمله معاهده جديد استارت دو گفتگو كردند. در 
آن ديدار ها رهبران روس��يه پيشنهاد منع صدور رواديد براي اتباع دو كشور 
آمريكا و روسيه را مطرح كردند. روسيه آخرين كشور قدرتمند جنگ جهاني 
اول و دوم اس��ت كه تاكنون نتوانسته عضو سازمان توسعه تجارت جهاني 

شود. مقر اصلي سازمان تجارت جهاني در ژنو واقع شده است.

رياض اعتراف كرد: 
ورود یك هزار نیروي نظامي 

عربستان به خاك بحرین 
يك مقام عربس��تان اعالم كرد كه بي��ش از يك هزار نفر از نيروهاي نظامي 
اين كشور به عنوان بخشي از نيروي سپر شبه جزيره كشورهاي حوزه خليج 
فارس وارد بحرين ش��ده اند. خبرنگاران ايرنا مس��تقر در منطقه حدود 24 
ساعت قبل به نقل از شاهدان عيني، حضور نظامي عربستان براي سركوب 

مردم معترض در بحرين را گزارش كرده بودند. 
اين مقام عربستاني كه خبرگزاري فرانسه نوشته است وي خواستار آن شده 
 نامش فاش نشود، تصريح كرد كه اين نيروها روز يكشنبه وارد بحرين شده اند.
اين مقام عربس��تان افزود: اين مداخله از س��وي عربستان در حالي صورت 
گرفته كه دولت بحرين بارها خواستار برگزاري مذاكرات با مخالفان شده اما 
مخالفان به اين درخواست پاسخ ندادند. وي افزود: براساس قوانين شوراي 
همكاري خليج فارس، هر ميزان از قواي سپر شبه جزيره كشورهاي حوزه 
خليج فارس وارد قلمرو يكي از اعضا اين ش��ورا ش��وند، تحت فرماندهي 
دولت آن كشور قرار خواهد گرفت. دولت بحرين تاكنون حضور نيروهاي 
س��عودي در اين كش��ور را تأييد نكرده و اين در حالي اس��ت كه معترضان 
در بحرين، كش��وري كه محل اس��تقرار ناوگان پنجم دريايي آمريكا است، 
خواستار اعمال اصالحات بنيادين در اين شيخ نشين شده اند. پادشاه بحرين 
خواس��تار انجام مذاكره با مخالفان ش��ده و همچنين پيشنهاد ايجاد پارلمان 
جديد با اختيارات و قدرت بيشتر و يكسري اصالحات ديگر را مطرح كرده 
اس��ت اما مخالفان در اين كش��ور از مذاكره با دولت تا زمان كناره گيري از 

قدرت امتناع مي كنند. 

دختر و همسر علي عبداله صالح، یمن 
را ترك کردند 

ش��ماري از افراد خانواده علي عبداله صالح )رئيس جمهور يمن( از جمله 
دختر و همس��ر جديدش، اين كش��ور را ترك كردند. به گزارش ايرنا و به 
نقل از پايگاه خبري  محيط، همسر جديد صالح و دخترش بلقيس همراه با 
ش��ماري از افراد خانواده صالح كه در حال حاضر با اعتراض هاي گسترده 
مردمي روبه رو هس��تند، به وسيله يك هواپيما به مكان نامعلومي رفتند. اين 
 مناب��ع، علت اين فرارها را ت��رس از حوادث اخي��ر و انقالب مردمي ضد 
صالح دانس��تند. در پي فرار اين عده، كاخ رياس��ت جمهوري اعالم كرد كه 
هيچ يك از مقام های يمن بدون اجازه رئيس جمهور، حق س��فر به خارج 

را ندارند.

جهان نما ایران نصف النهار

تحوالت خاورميانه و چشم انداز اصالحات 
در كويت 

استاندار تهران:
مدیریت بحران در ایام عید تشکیل مي شود     

سراسری
جهان نما ایران

ب��ه دنب��ال ب��روز و گس��ترش م��وج 
اعتراض��ات مردم��ي در منطقه، كويت 
نيز از تبعات اين تحوالت بركنار نماند 
و اح��زاب مخالف دولت در بيانيه هايي 
مردم را به برگزاري تجمعات اعتراضي 
در سراسر كش��ور فراخواندند. پس از 
فراخ��وان مخالفان دول��ت كويت براي 
 برگ��زاري تجمع��ات اعت��راض آمي��ز
خش��م  روز  ك��ه  17اس��فند  روز  در 
نامگ��ذاري ش��د، ش��ماري از مردم در 
برابر ساختمان هاي دولتي تجمع كردند 
و خواستار س��رنگوني رژيم آل صباح 
و ايجاد اصالحات سياس��ي فراگير در 

كشور شدند. 
محور اصل��ي خواس��ته هاي معترضان 
پاي��ان انحصارطلبي خان��دان آل صباح 
است كه نزديك به 250 سال بر كشور 
حكمران��ي مطل��ق داش��ته اس��ت. اين 
اعتراضات در حالي انجام شد كه ناظران 
سياسي، كويت را دموكرات ترين كشور 
عرب��ي خاورميانه مي دانن��د و معتقدند 
ك��ه فاكتوره��اي دموكراس��ي در اي��ن 
كش��ور در مقايس��ه با ديگر كشورهاي 
 عرب��ي از س��طح باالت��ري برخ��وردار 

است.
 اولين مانع در برابر ايجاد دموكراس��ي 
در كويت موادي از قانون اساسي است 
كه س��از و كاره��اي نظارتي پارلمان بر 
عملكرد دولت و امير را محدود مي كند. 
طبق قانون اساس��ي، نخس��ت وزير كه 
منتخ��ب امي��ر اس��ت و وزرا نيازي به 
رأي اعتماد مجل��س ندارند. به عبارتي 
مجل��س كويت، در انتخاب��ات و تعيين 
نخست وزير و وزرا هيچ نقشي ندارد. 
همچنين نخس��ت وزير و امير در برابر 
پارلمان مس��ئوليتي ندارند و نمايندگان 
تنها مي توانند وزرا را مورد سئوال قرار 

دهند. 
همين مس��أله تا حد بسيار زيادي چهره 
دموكراس��ي در كوي��ت را خدش��ه دار 
س��اخته است زيرا يكي از بنيادي ترين 
مؤلفه هاي مردم س��االري همواره مقيد 
س��اختن نخب��گان اجراي��ي و تصميم 
گيرن��دگان اصلي كش��ور ب��ه رعايت 
خواس��ت و مطالب��ات عموم��ي ب��وده 
اس��ت كه به طور متداول اين مطالبات 
در نظام ه��اي م��ردم س��االر از طري��ق 
نمايندگان مستقيم مردم در پارلمان هاي 
ملي فرصت ظهور و بروز داشته است. 
برخالف اش��ارات ضمني كه در قانون 
اساس��ي كويت وج��ود دارد، در عمل 
از اصل تفكيك ق��وا كه يكي از اصول 
دموكراس��ي ها اس��ت، هيچ نش��اني به 

چشم نمي خورد. 
براس��اس قانون اساسي، دولت موظف 
است دس��تكم يكي از اعضاي پارلمان 
را در كابين��ه خ��ود مش��اركت ده��د. 
براس��اس ماده 80 قانون اساس��ي اين 
كش��ور، وزرايي كه عضو مجلس امت 
نيس��تند پس از انتخاب، ب��ه عضويت 
مجل��س در مي آين��د و داراي حق رأي 
هستند. اين روند موجب افزايش تعداد 
اعض��اي انتصاب��ي در نه��ادي انتخابي 
 ش��ده و ب��ا اص��ول دموكراس��ي مغاير 

است. 
كويت تنها كش��ور عرب عضو شوراي 
همكاري خليج فارس است كه پارلمان 
انتخابي دارد. قان��ون انتخابات كويت، 
قانون مصوب آبان ماه 1341 اس��ت كه 
با امض��اي عبداله الس��الم الصباح امير 
وقت اين كش��ور به اج��را درآمد و در 
س��ال هاي اخير تغييرات اندكي به خود 

ديده است. 
كوي��ت تاكنون ي��ازده مرحله انتخابات 
پارلماني و ي��ك مرحله انتخابات براي 

تش��كيل مجل��س مل��ي را تجربه كرده 
اس��ت. در تمام اين دوران به اس��تثناي 
دوره يازده��م، انتخاب��ات تنها منحصر 
به مش��اركت م��ردان بود، اين مس��أله 
در كنار عواملي ديگ��ر از جمله وجود 
جدول ه��اي ويژه انتخاباتي و ضرورت 
ثبت نام ش��ركت كنندگان حايز شرايط 
رأي در اين جدول ها و شرط سني 21 
سال تمام براي شركت كنندگان، سبب 
مي ش��د حتي مي��زان مجموع ش��ركت 
كنن��دگان در انتخاب��ات اين كش��ور به 
مرز صد هزار نفر نيز نرسد، اما اصالح 
قان��ون انتخاب��ات در دوره يازده��م و 
دادن حق رأي به زنان، س��بب شد آمار 
 ش��ركت كنندگان از مرز 300 هزار نفر 

بگذرد. 
جمعيت كويت حدود دو و نيم ميليون 
نفر اس��ت كه كمت��ر از نيم��ي از آنان 
ش��هروند رسمي محس��وب مي شوند. 
ايجاد قيد و بند هاي قانوني بي شمار در 
اين كشور، باعث شده تا در عمل طيف 
وسيعي از مردم اين كشور حق شركت 
در انتخابات و تعيين سرنوشت سياسي 

خود را پيدا نكنند.
 قانون اساس��ي كويت در مورد احزاب 
و گروه ه��اي سياس��ي از ش��فافيت و 
صراحت الزم برخوردار نيست. اگرچه 
در برخي از اصول قانون اساسي كويت، 
اش��اره اي ضمن��ي و گذرا ب��ه فعاليت 
گروه هاي سياسي شده است اما در اين 
قانون به طور صريح و ش��فاف، اصلي 
كه تأيي��د كننده قانوني ب��ودن فعاليت 
احزاب سياسي باشد وجود ندارد. پس 
از آزادسازي اين كشور از اشغال عراق 
در س��ال 1370، هفت گروه سياسي به 
صورت رس��مي اعالم موجوديت كرده 
و برنامه ه��اي حزب��ي خ��ود را معرفي 

كردند. 
بنابراين هفت گروه سياس��ي نه چندان 
منس��جم، از سني، شيعي، مدعيان مردم 
س��االري، ليبرال و چپ گرا، در صحنه 
سياسي كويت وجود دارند اما با وجود 
فعاليت اين احزاب غير رس��مي، تكثر 
گرايي در اين كش��ور از پشتوانه قانوني 
برخ��وردار نيس��ت و همين ام��ر ادامه 
حيات تشكل هاي موجود را با تهديد رو 
به رو مي س��ازد، چرا كه هر گاه قدرت 
حاكم احس��اس خطر كند مي تواند اين 
گروه ها را به بهانه غيرقانوني بودن قلع 

و قمع كند. 
ب��ا وجود اينك��ه كويت در مقايس��ه با 
كش��ورهاي عرب همسايه خود، از نظر 
دموكراسي  ش��اخص هاي  بندي  درجه 
در رتب��ه باالت��ري ق��رار دارد، اما اين 
مردمي  مطالبات  پاس��خگوي  ش��رايط 
نيس��ت كه از نظر سطح آگاهي و رشد 
سياس��ي و علمي داراي سطح متفاوتي 
از همس��ايگان عرب خود هس��تند. در 
كويت همچنان بخش زيادي از قدرت 
و ثروت در انحصار عده بسيار كمي از 

خاندان حاكم قرار دارد. 
هنوز احزاب در اين كش��ور از پشتوانه 
قانوني براي فعاليت سياسي محرومند و 
جامعه مدني تنها مي تواند زير پوش��ش 
مس��ائل مذهبي و اجتماع��ي به فعاليت 

بپردازد. 
ب��ا بررس��ي زمينه ه��اي اصالح��ات و 
مؤلفه هاي دموكراسي در چارچوب هاي 
سياسي و مدني كش��ور كويت، به نظر 
مي رس��د اي��ن بار م��وج دموكراس��ي 
خواهي در منطقه نه وارداتي و تحميلي 
و ب��راي حفظ نظ��ام ديكتات��وري، كه 
موجي دروني و خودانگيخته از س��وي 
 م��ردم و ب��راي تغيير س��اختار قدرت 

است. 

جهان نمانصف النهار ایران نصف النهار

رئيس سازمان امور اقتصادي استان 
اصفهان گفت: پرداخت سود سهام 
عدالت در اس��تان اصفه��ان تاكنون 
60 ميليارد تومان بوده است. رحيم 
احمدون��د در گفتگو ب��ا فارس در 
اصفهان، با اش��اره به اينكه از حدود 
4 ميليون و 800 هزار نفر ساكن در 
اس��تان اصفهان، حدود 2 ميليون و 
300 هزار نفر سهام عدالت دريافت 
كرده اند و س��ود س��هام حدود يك 
ميليون نفر نيز پرداخت شده است، 
اظهار داش��ت: تاكنون رقم پرداختي 
سهام عدالت 60 ميليارد تومان بوده 
اس��ت. وي به راه اندازي س��ايتي به 
منظور دريافت س��ود سهام عدالت 
كارگران ساختماني و فصلي، اشاره 
كرد و افزود: با داشتن گواهي مبني 
بر كارگر س��اختماني و فصلي اين 
افراد بايد به سايت مربوطه مراجعه 
كرده و به منظور درج مش��خصات 

اقدام كنند. 
رئيس سازمان امور اقتصادي استان 
اصفهان با بيان اينكه در حال حاضر 
ثبت نام اين افراد در سايت مورد نظر 
آغاز شده كه پس از ثبت مشخصات 
آنان پرداخت برگه هاي سهام عدالت 

انجام خواهد شد، تصريح كرد: مدت 
زمان ثبت نام سهام عدالت در سايت 
مورد نظر يك ماه است. وي افزود: 
افرادي ك��ه در دوره هاي قبلي براي 
س��هام عدالت ثبت نام و سود سهام 
س��ال 1386 را نيز دريافت كرده اند، 
س��ود س��ال هاي بعدي نيز پس از 
محاس��به هاي الزم به آنها پرداخت 
خواهد ش��د. احمدوند با اش��اره به 
بازگشايي س��ايت اطالعات خانوار 

براي دريافت يارانه هاي نقدي تأكيد 
كرد: اف��رادي كه تاكن��ون موفق به 
ثبت نام در س��ايت اطالعات خانوار 
نش��ده اند و يا اطالعات آنها ناقص 
بوده مي توانند به س��ايت اطالعات 
خان��وار مرك��ز آمار اي��ران مراجعه 
كرده و اطالعات خود را وارد كنند. 
وي ادام��ه داد: همچنين افرادي كه 
شماره حساب سرپرست خانوار را 
در س��ايت ثبت نكرده اند، مي توانند 

مشخصات كامل سرپرست خود را 
به منظ��ور دريافت يارانه هاي نقدي 
در اين س��امانه وارد كنند. احمدوند 
اظهار داش��ت: افرادي كه در سامانه 
اطالع��ات خان��وار ثبت ن��ام جديد 
مي كنند پس از ارائه شماره حساب 
خانوار مشمول دريافت يارانه نقدي 
هس��تند. وي با بي��ان اينكه اگر آمار 
سرپرس��ت خان��واري از دوره هاي 
اول در س��ايت وجود داش��ته باشد 
ام��ا ياران��ه پرداخت��ي آنها توس��ط 
س��ازمان هدفمن��دي واريز نش��ده، 
مشمول معوقه هاي قبلي يارانه هاي 
نقدي هستند، گفت: اما خانوارهاي 
ثبت نام��ي جديد از اي��ن پس يارانه 
دريافت خواهند كرد. رئيس سازمان 
ام��ور اقتص��ادي اس��تان اصفهان با 
بيان اينكه سرپرس��ت خانوار براي 
دريافت يارانه بايد اقدام كند و البته 
تعداد افراد خانوار نيز مدنظر است، 
ادام��ه داد: البت��ه در ش��رايط كنوني 
س��قف تعداد افراد خانوار تا ش��ش 
نفر برداشته شده است. وي تصريح 
كرد: در حال حاضر خانواده هايي با 
جمعيت و آمار باالتر از اين ميزان در 

حال دريافت يارانه نقدي هستند. 

رئيس سازمان امور اقتصادي استان اصفهان خبر داد:

پرداخت 60 میلیارد تومان سود سهام عدالت به اصفهانی ها

اس��تاندار اصفهان گفت: با توجه به خريدهاي 
آخر س��ال، امس��ال ش��اهد ثب��ات قيمت در 
بازار هس��تيم كه سال هاي گذش��ته شاهد آن 
نبودي��م. به گزارش فارس از اصفهان، عليرضا 
ذاكراصفهاني در جلس��ه ش��وراي آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان با بيان اينكه در جلسه 
هي��أت دول��ت كه هم��ه اس��تانداران حضور 
داشتند، نكات مثبتي از سالي كه گذشت مطرح 
شده اظهار داشت: در سال 89 دو موضوع مهم 
هدفمند كردن يارانه ها و اش��تغال به عنوان دو 
جهت گيري و هدف گذاري انتخاب و به طور 
مستمر در تمام كشور پيگيري شد. وي با بيان 
اينكه دستاوردهاي اين دو موضوع باور كردني 
نبود، افزود: در بحث هدفمند كردن يارانه ها و 
اش��تغال، همه دستگاه ها و مردم حضور بسيار 
خوبي داشتند و تا امروز شرايط خوبي هم در 
كش��ور و هم در استان برقرار بوده است. ذاكر 
اصفهاني با بيان اينك��ه رئيس جمهور از همه 
دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط در استان ها تشكر 

كرده است، تصريح كرد: آموزش و پرورش از 
جمل��ه ادارات دخيل در اين امر بود كه رئيس 
جمه��ور از آن تقدير ك��رد. وي ادامه داد: طي 
س��ال 89 در زمينه اشتغال حركت هاي خوبي 
در استان اصفهان از جمله تعهد ايجاد 80 هزار 
فرصت ش��غلي ش��كل گرفت كه با همكاري 
همه دس��تگاه هاي اجرايي در پايان سال بيش 
از تعهد و 120 هزار فرصت ش��غلي در استان 

اصفهان ايجاد شد. 
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اينكه در ابتداي 
سال 89، دولت تحقق يك ميليون و 100 هزار 
شغل را در تمام كشور هدف گذاري كرد، اضافه 
كرد: با توجه به كمبودهاي منابع مالي با همتي 
كه در تمامي استان ها صورت گرفت در نهايت 
يك ميليون و 600 هزار فرصت شغلي در تمام 
كشور محقق ش��د. وي اين ميزان اشتغال زايي 
را جهش و پيش��رفتي براي استان ها دانست و 
گفت: با توجه به خريدهاي آخر س��ال، امسال 
شاهد ثبات قيمتي در بازار هستيم كه سال هاي 

گذش��ته ش��اهد آن نبوديم. ذاك��ر اصفهاني به 
ذخيره س��ازي مي��وه و قيمت س��اير كاالها در 
روزهاي پاياني س��ال اش��اره كرد و گفت: به 
گزارش سازمان بازرگاني استان اصفهان برخي 
از نرخ ها سير نزولي را طي كرده و روندي رو 

به كاهش داشته است.
وي با اشاره به اينكه در زمينه اشتغال گام هاي 
بس��يار زيادي رو به جلو برداشته شده است، 
خاطرنشان كرد: هنوز در زمينه اشتغال به نقطه 
مطلوب نرس��يده ايم و بايد تالش بيش��تري با 
همكاري اعضاي بخ��ش خصوصي و دولتي 
در س��ال جديد انجام گيرد. اس��تاندار اصفهان 
با تاكي��د بر اينك��ه تعهد اش��تغال يك ميليون 
و 600 هزار نفري در كش��ور ب��ه 2 ميليون و 
500 فرصت شغلي در س��ال جديد ارتقا پيدا 
كرده اس��ت، اظهار داشت: س��هم تعهد استان 
اصفهان در ايجاد اش��تغال در س��ال 90، 190 
هزار فرصت ش��غلي و رقم��ي معادل دو برابر 

سال 89 خواهد بود. 

استاندار اصفهان:

ثبات قيمت ها در بازار اصفهان

واحدهاي مسكن مهر آماده افتتاح است
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان 
گفت: واحدهاي مس��كن مهري كه قرار بود در 
مرحله نخست به متقاضيان استان واگذار شود، 
آماده اس��ت و فقط منتظر اع��الم زمان برگزاري 

مراسم پرشكوه افتتاح از سوي مسئوالن هستيم.
محمود محمودزاده در گفتگو با فارس در اصفهان، 
با بيان اينكه واحدهاي مسكوني طرح مهر استان 
اصفهان كه قول تحويل آنها به متقاضيان از چند 
ماه پيش داده ش��ده بود، آماده واگذاري هستند، 
اظهار داشت: سازمان مسكن و شهرسازي استان 
اصفهان آمادگي واگ��ذاري را دارد و تنها منتظر 
اعالم زمان برگزاري مراس��م تحويل آن از سوي 
مقامات هستيم. وي ادامه داد: مكاتبات الزم براي 
برگزاري اين مراس��م با حضور يكي از مقامات 
بلندپايه كش��ور انجام شده است. رئيس سازمان 
مس��كن و شهرسازي استان اصفهان در پاسخ به 
اين پرس��ش كه چرا واگذاري ها بدون برگزاري 
مراس��م ويژه اجرايي نمي شود و متقاضيان بايد 

منتظر برگزاري چنين مراس��مي بمانند، تصريح 
كرد: با توجه به اينك��ه تحويل اين تعداد واحد 
مس��كوني در قالب طرح مسكن مهر در كشور 
كم نظير اس��ت مي خواهيم اين افتتاح ها پرشكوه 

باشد. 
وي بيان داش��ت: در حال حاض��ر 5 هزار واحد 
مس��كوني طرح مهر در ش��هر جديد فوالدشهر 
آماده ش��ده اس��ت ك��ه در نخس��تين مرحله آن 
200 واحد در اين مراس��م، به متقاضيان واگذار 
مي شود. محمودزاده افزود: در صورتي كه روال 
ع��ادي براي تحويل واحدهاي مس��كوني طرح 
مهر را در نظر بگيريم با توجه به اينكه س��اخت 
اين واحدها از س��ال 1385 آغاز ش��ده، با افتتاح 
اين واحدها در سال  جاري زمان براي واگذاري 
آن قدرها هم دير نشده است. وي با اشاره به اينكه 
در مرحله نخس��ت واگذاري ها حدود 9 هزار و 
500 واحد در ش��هرهاي ب��االي 25 هزار نفر به 
متقاضيان تحويل داده خواهد شد، اظهار داشت: 

در شهرهاي زير 25 هزار نفر اين تعداد يك هزار 
و 400 واحد در نظر گرفته ش��ده اس��ت. رئيس 
سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان گفت: 
در شهرهاي جديد استان، يك  هزار و 200 واحد 
مسكوني در مرحله نخست به متقاضيان تحويل 
داده مي شود كه يك هزار واحد آن در شهر جديد 
مجلس��ي و حدود 200 واحد آن در فوالدش��هر 
خواهد بود. وي با بيان اينكه پروژه مس��كن مهر 
شهرضا براي تأمين خدمات زيربنايي مانند آب و 
گاز و برق مشكلي ندارد، افزود: يك  هزار واحد 
از پروژه مسكن مهر شهرضا نيز آماده واگذاري 
اس��ت كه در ص��ورت درخواس��ت افتتاح و به 
متقاضيان تحويل داده خواهد ش��د. محمودزاده 
اضافه كرد: واحدهاي مس��كوني مه��ر كه قرار 
است طي مراسمي به متقاضيان واگذار شود، در 
حال حاضر از نظر دارا بودن امكانات زيربنايي با 
مش��كلي روبه رو نيستند و تمامي خدمات براي 

آنها فراهم شده است. 

چه خبر از پایتختچه خبر از پایتختنصف النهار

آيت ا... طباطبايی نژاد در ديدار مسئوالن بنياد شهيد استان:

انقالب های منطقه به دليل نداشتن رهبر دچار مشكل اند 
آيت ا... طباطبايی نژاد طی ديدار خود با مسئوالن 
بنياد ش��هيد و امور ايثارگران اس��تان با اشاره به 
رهنمودهای عالمانه امام )ره( در به ثمر رسيدن 
خ��ون ش��هيدان و ايثارگری م��ردم در انقالب 
اس��المی، تأكيد كرد: مش��كل اصلی ب��ه نتيجه 
نرس��يدن انقالب های كشورهای عربی، نداشتن 
رهبر و راهنماس��ت. به گزارش ايمن��ا، آيت ا... 
سيديوس��ف طباطبايي نژاد نماينده ولي فقيه در 
اس��تان و امام جمعه اصفهان در آستانه سالگرد 
تأس��يس بنياد ش��هيد انقالب اس��المي در محل 
دفتر امام جمعه با مس��ئوالن سازمان بنياد شهيد 
و امور ايثارگران استان اصفهان، ديدار و گفتگو 
كرد. امام جمعه اصفهان ط��ی اين ديدار، تأكيد 
كرد: تأس��يس بنياد شهيد، نشان دهنده بعد نظر و 
ژرف نگري امام )ره( اس��ت. فرمان امام خميني 
)ره( مبنی بر تأسيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 
از جمل��ه كاره��اي اساس��ي و از عوامل حفظ 
انقالب اسالمي ايران بود. آيت ا... طباطبايي نژاد 
در همين خصوص، افزود: امام خمينی )ره( قبل 
از سال 1342 نيز كميته اي را تشكيل داده بودند 
و امور مربوط به خانواده زندانيان، مجروحان و 
شهدا را پيگيري مي كردند. نماينده ولي فقيه در 

استان اصفهان با اش��اره به تحوالت اخير جهان 
اس��الم، اظهار داش��ت: مش��كل اصلي به نتيجه 
نرس��يدن انقالب هاي كشورهاي عربي، نداشتن 

رهبر و راهنماست. 
عدم رس��يدگي به خان��واده زندانيان، مجروحان 
و ش��هدا از ديگر معضالت اين انقالب هاست. 
آيت ا... طباطبايي نژاد با اشاره به آياتی از كالم اله 
مجي��د، تصريح ك��رد: خداوند ب��ر هيچ يك از 
نعمات خود، منت نگذاشته مگر نعمت هدايت 
و رهبري كه در آيات متعددی براي اين نعمت، 
منت گذاش��ته اس��ت. امام جمع��ه اصفهان در 
توضي��ح دليل اين ام��ر، عنوان داش��ت: تمامی 
نعمت هاي الهي حتي وجود انسان نيز بدون راه 
و روش اس��تفاده از آن و كسي كه اين روش را 

تبيين كند، بي فايده است. 
نماينده ولي فقيه در اس��تان اصفهان، خاطرنشان 
س��اخت: كليه نعمت هاي الهي وس��يله اس��ت 
بنابراين مي توانند خوب يا بد اس��تفاده ش��وند، 
درحالی ك��ه نعم��ت هدايت و رهب��ري نعمتي 
اس��ت كه هدايت كننده هم��ه نعمت هاي ديگر 
اس��ت. آيت ا... طباطبايي نژاد اظهار داشت: خون 
ش��هيدان و ايثارگري مردم در انقالب اس��المي 

اي��ران جز ب��ا راهنمايي و هداي��ت امام خميني 
)ره( هرگز به ثمر نمي نشس��ت. همچنين در اين 
دي��دار، محمدرضا رجايي رئيس بنياد ش��هيد و 
امور ايثارگران اس��تان اصفهان به بيان گزارشي 
از فعاليت ه��اي اين س��ازمان پرداخت و تأكيد 
كرد: رسيدگي به خانواده شهدا يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي امام خميني )ره( بود و ايشان معتقد 
بودند ك��ه نظام و انقالب بايد دِي��ن خود را به 

خانواده شهدا ادا كند. 
وي تصريح كرد: اس��تان اصفه��ان با تقديم 23 
ه��زار ش��هيد به انقالب اس��المي، بي��ش از 10 
درصد ش��هداي كل كشور را به خود اختصاص 
داده اس��ت. تقدي��م 47 ه��زار و 500 جانباز، 3 
ه��زار و 500 آزاده، 1500 مفقوداالث��ر و 400 
سردار شهيد؛ از ديگر افتخارات مردم شهيدپرور 
استان اصفهان اس��ت. رئيس بنياد شهيد و امور 
ايثارگران اس��تان اصفهان، توجه به هسته اصلي 
انقالب يعني ايثارگ��ران را ضامن بقاي انقالب 
دانس��ت و تصريح كرد: ام��روزه بايد خميرمايه 
ايثار و ش��هادت را در بين نس��ل جديد نهادينه 
و فرهنگ تكريم ايثارگران را در بين مس��ئوالن 

ترويج كرد.
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برگی از تاریخ آژیر

عراق در سال 1980، با انتقال مقاديری 
از سالح ش��يميايی و مواد اوليه آن از 
ش��وروی به ع��راق و همچنين خريد 
تجهيزات ويژه از كش��ورهای اروپايی 
و امري��كا برای نيل به توليد مس��تقل 
جن��گ افزاره��ای ش��يميايی، اق��دام 
كرد. عراق در س��ال 1982 با كمپانی 
 »دری راي��خ« آلمان ك��ه تأمين كننده 
وسائل فنی ش��يميايی است قراردادی 

منعقد كرد. 
همچني��ن جهت توليد عوامل اعصاب 
به خريد مواد ش��يميايی از منابع غربی 
از جمل��ه آمريكا اقدام ك��رد. عراق با 
خريد مواد ش��يميايی از امريكا، آلمان 
غربی، هلند و كمك كارشناسان آلمان 
موفق ش��د چندين تن گاز اعصاب در 

هر هفته توليد كند. 
ــراق در آغاز  ــیمیایی ع ــی ش توانای

جنگ تحمیلی 
عراق در 31 ش��هريور 1359، تهاجم 
سراس��ری خود را از س��ه جبهه آغاز 
ك��رد. مركز ثق��ل اين تهاج��م جبهه 
جنوب ب��ود. در آن زمان ارتش عراق 
دارای مش��خصات تواناي��ی تهاجمی 
جنگ افزارهای شيميايی به شرح زير 

بود:
 توانايی حفاظت��ی و رفع آلودگی ، 
وسايل حفاظتی انفرادی - يگانی برای 
پرس��نل در داخل خودروهای زرهی 

هريك از لشكرهای رزمی. 
 داش��تن مناسبات تجاری درازمدت 
با ش��وروی بزرگ ترين تدارك كننده 
جن��گ افزارهای ش��يميايی مورد نياز 

عراق.
 داشتن مناسبات تجاری با غرب از 
جمله انگلس��تان ،هلند، آلمان غربی و 
آمريكا به منظور خريد مواد شيميايی. 
در اختيار داشتن انواع سيستم های پرتاب 
مهمات شيميايی از جمله هواپيماهای 
 دور پ��رواز، توپخان��ه، راك��ت ه��ای

سطح به سطح و موشك ها. 
ــیمیایی  ــرد جنگ افزارهای ش کارب

توسط عراق 
وحش��تناك ترين فاجعه مورد استفاد 
 در اس��فند 1366 در حلبچ��ه بود كه 

وس��يع ترين مورد اس��تفاده از جنگ 
افزاره��ای ش��يميايی از زم��ان جنگ 
جهانی اول تا كنون به ش��مار می رود 
كه حداقل 5000 تن از مردم كرد اين 
ش��هر را به كام مرگ فرستاد و 7000 
تن ديگر را مجروح ك��رد. فاجعه ای 
ك��ه در حلبچه رخ داد بدون ش��ك با 
فجايعی چون بمباران اتمی ش��هرهای 
ناكازاكی و هيروش��يمای ژاپن توسط 

امريكا ، قابل مقايسه است. 
به كارگيری س��الح شيميايی از سوی 
عراق، در حالی صورت گرفت كه اين 
كش��ور جزو 120 كش��ور امضا كننده 
پروتكل ژن��و درباره منع اس��تفاده از 
س��الح س��می، خفه كننده و تركيبات 

باكتريولوژيك قرار داشت. 
پروفس��ور اوب��ن هندريك��س رئيس 
آزمايش��گاه س��م شناس��ی بيمارستان 
دانشگاه گان )فالندر، در شمال غرب 
 بلژي��ك( اظهار م��ی دارد: ع��راق از 
س��ه ن��وع گاز مختلف علي��ه حلبچه 
اس��تفاده كرده اس��ت. وی تأكيد كرد 
كه نيروه��ای عراقی ش��هر حلبچه را 
در روزه��ای 17و18 مارس )27و28 
اس��فند ( ب��ا گاز خ��ردل )ايپري��ت(، 
س��ارين  )تابون،  اعص��اب  گازه��ای 
ي��ا س��ومان( و باالخ��ره با س��يانوژن 
بمب��اران كرده ان��د. وی افزود كه اين 
س��ه نوع س��الح ب��ه ص��ورت مجزا 
ول��ی با فاصله ای كوت��اه و به طوری 
 ك��ه به ص��ورت ي��ك كوكتل بس��يار
س��می در آينده م��ورد اس��تفاده قرار 
در  فرانس��ه  خبرگ��زاری  گرفتن��د. 
1367/1/12 اعالم كرد: حلبچه شهری 
از كردس��تان عراق كه به تصرف ايران 
درآم��ده طی روزهای 27و28 اس��فند 
ماه توس��ط ع��راق بمباران ش��يميايی 
ش��ده، منجمد و ساكنان آن در خوابی 
عميق فرو رفتن نيويورك تايمز آمريكا 
در 1367/1/6 نوشت: اين عمل از هر 
جه��ت و ب��ه هر مفهوم ي��ك جنايت 
جنگی اس��ت كه با انكارهای سس��ت 
 و رس��می عراق و ع��ذر و بهانه های 
غير رس��می در مورد اس��تفاده از يك 

سالح ناجوانمردانه در آميخته است.

جامعه

فرمانده نيروي انتظامي گفت: متخلفان گمان مي كنند كه 
پليس راهنمايي و رانندگي به رفتارهاي غيراخالقي كاري 
ندارد اما مأموران پليس راهنمايي و رانندگي نسبت به اين 
تخلفات حس��اس باشند و سخت گيري كنند. به گزارش 
فارس، سردار اسماعيل احمدي مقدم در همايش رؤساي 
پليس راهنماي��ي و رانندگي گفت: پليس در س��فرهاي 
ن��وروزي بايد ب��دون اغماض و با قاطعي��ت با متخلفان 
برخورد كند. وي اظهار داشت: از سال آينده قانون جديد 
راهنمايي و رانندگي اجرايي مي شود و پليس بايد در اين 
زمينه قاطعانه اقدام كند. س��ردار احمدي مقدم با اشاره به 
ميزان كش��ته هاي رانندگي افزود: با توجه به ابالغ قانون 
جديد راهنمايي و رانندگي و هدفمندي يارانه ها بايد سال 
آينده ميزان كش��ته ها 10 درصد كاهش پيدا كند. با توجه 
به كاهش 20 درصدي مصرف سوخت و افزايش سفر با 
وس��ايل نقليه عمومي اين ميزان كاهش كشته ها در سال 
آينده حتمي اس��ت. فرمانده نيروي انتظامي گفت: اينكه 
مي گويند پليس اگر جريمه نكند حقوق نمي گيرند، همگي 
براي اين است كه عقب نشيني كنيم ولي پليس بايد قانون 
را ب��ا قاطعيت اجرا كند زيرا جريمه ها به حس��اب خزانه 

واريز مي شود و هيچ ارتباطي با حقوق پرسنل ندارد. 
ــتفاده از کمربند و کاله ایمني به 90 و 70 درصد  اس

برسد 
فرمانده نيروي انتظامي گفت: با وجود پيگيري هاي پليس 
و اس��تمرار طرح ها در زمينه استفاده از كاله ايمني چندي 
اس��ت كه ش��رايط خوبي را در اين زمينه نداريم. پليس 
بايد در اين زمينه س��خت گيري كن��د. وي ادامه داد: بايد 
با اجراي طرح هاي جديد اس��تفاده از كاله ايمني توسط 
موتورسيكلت س��واران به 70 درصد برس��د و استفاده از 

كمربند ايمني نيز حداقل 90 درصد شود. 
ــه رفتارهاي  ــبت ب ــي و رانندگي نس ــس راهنمای   پلی

غیراخالقي حساس باشد 
س��ردار احمدي مقدم از پرس��نل راهنماي��ي و رانندگي 
خواس��ت تا براي افزايش امنيت اخالقي حساس باشند 
و در صورت لزوم س��ختگيري كنند. وي اظهار داش��ت: 
رفتارهاي غيراخالقي، كش��ف حج��اب و ديگر موارد را 
س��ختگيري كنيد و اجازه ندهيد اين اتفاقات روي دهد. 
فرمان��ده نيروي انتظام��ي گفت: برخ��ي متخلفان گمان 
مي كنند كه پليس راهنمايي و رانندگي به موارد رفتارهاي 
غيراخالقي كاري ندارند، اما از اين به بعد شما سختگيري 
كنيد. س��ردار احمدي مقدم افزود: پليس راه نيز در زمينه 
اتوبوس ه��ا و حمل و نقل عمومي مراقبت كند زيرا براي 
نم��از وقت نمي گذارند. فرمانده ناج��ا اعالم كرد: برخي 
تصاوي��ر روي كاميون ها و اتوبوس ها كه تبليغ گروه هاي 
همجنس گرا و مسائل ديگر است، نصب مي شود كه بايد 

در اين زمينه نيز سخت گيري شود. 

فرمانده نیروي انتظامي:
پليس راهور نسبت به كشف حجاب و 
رفتارهاي غيراخالقي سخت گيري كند

زیر پوست شهر

 عملكرد كميسيون عفو 
استان اصفهان در سال 89

در چهارمحال و بختیاري صورت مي گیرد؛

استقبال از مسافران نوروزي با 
برپايي جنگ شادي

كارنامه گذش��ت و رأفت اسالمی در سال گذشته در 
گفتگوی خبری انصاری رئيس كل دادگستری استان 

اصفهان گشوده شد.
غالمرض��ا انصاری در اين گفتگو از برگزاری 16 جلس��ه 
كميسيون عفو استان در سال گذشته و طرح 874 پرونده از 
ميان 1550 مورد با عفو و با تخفيف مجازات موافقت و در 
503 مورد به لحاظ دارا نبودن شرايط، با عفو و يا تخفيف 

مجازات مخالفت شد.
وی افزود: همچنين در 35 مورد نيز با درخواست معافيت 
از ضبط وثيقه يا وجه الكفاله موافقت و پرونده آنها به دفتر 

معاونت قضايی قوه قضائيه ارسال شد.
رئيس كميس��يون عفو اس��تان در خاتم��ه از طرح پرونده 
191 نف��ر از محكومان ب��ه اعدام در اين كميس��يون خبر 
داد و گف��ت: از اين تعداد با عف��و 59 مورد موافقت اما با 
عفو 132 مورد كه ش��رايط عفو را نداش��تند مخالفت شد. 
 گفتنی اس��ت اين كميسيون هر 15 روز يك بار به رياست 
رئيس كل دادگس��تری اس��تان تشكيل می ش��ود و در آن 
پرونده های زندانيان واجد شرايط عفو مورد بررسی قرار 

می گيرد.

مدي��ركل مي��راث فرهنگ��ي، صناي��ع دس��تي و 
گردشگري چهارمحال و بختياري گفت: به منظور 
ايجاد محيط پرنش��اط براي گردش��گران در اين استان 
جش��نواره هاي موسيقي و جنگ شادي برگزار مي شود.
مژگان رياحي در گفتگو با فارس در ش��هركرد با اعالم 
اي��ن مطلب اظه��ار داش��ت: آماده س��ازي محوطه هاي 
تاريخي، فرهنگي، برپايي نمايش��گاه هاي صنايع دستي، 
برگزاري جشنواره هاي موسيقي و جنگ شادي در ايام 
نوروز از ديگر برنامه هاي اس��تقبال از مسافران نوروزي 
اس��ت. وي افزود: برپايي فروش��گاه هاي مواد غذايي و 
گل كاري م��دارس مح��ل اس��كان ب��راي رف��اه ح��ال 
گردشگران از ديگر اين اقدامات است. رياحي با اشاره 
به مقوله مهم اس��كان مس��افران ن��وروزي، گفت: بايد 
رضايت مس��افران نوروزي كه قص��د عبور و يا توقف 
در شهرس��تان هاي اس��تان را دارن��د، را كس��ب كنيم. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
چهارمحال و بختياري از آماده س��ازي امكانات الزم در 
اين اس��تان به منظور رفاه مس��افران نوروزي در آستانه 
عيد نوروز خبر داد و گف��ت: باتوجه به ضرورت ارائه 
خدم��ات مطل��وب ب��ه مس��افران ن��وروزي وضعيت 
تجهيزات و بهداشت واحدهاي پذيرايي و رستوران هاي 

بين راهي مورد نظارت و بررسي قرار گرفته است. 
وي با بيان اينكه س��تاد تس��هيالت نوروزي اين استان 
 از 26 اس��فندماه جاري فعال مي شود، گفت: برنامه هاي

 اي��ن س��تاد تا 13 فروردين س��ال آين��ده ادامه خواهد 
داشت. 

به بهانه سالگرد بمباران شيميايی حلبچه 
توسط صدام

پنجره

 ياد خدا دل های ما را آرامش می دهد 
و دل آرام و مطمئ��ن، ان��رژی روحی و 
روانی فراوانی جهت حل و فصل مسائل 

زندگی را برای ما فراهم می آورد.
 برای رسيدن به هدف های زندگی بايد 
هم��واره از خطا و خطركردن در زندگی 
خود نهراس��يد و از موقعيت های ايجاد 

شده به عنوان تجربه استفاده كنيد. 
 وقتی ت��رس را رها كنيم، فقط عالقه 
مندی و اميد اس��ت كه برجا می ماند در 
اي��ن زمان باورهايی در فرد به وجود می 
آي��د كه او می تواند به جای آش��فتگی، 
آرامش و به جای ترس، شجاعت، عشق 
و اميد به فردای زندگی را با اختيار خود 

برگزيند. 
 اگر می خواهيد تصوير و نگاه خوبی 
از خويشتن داشته باش��يد بايد دست از 
مقايس��ه خود با ديگ��ران برداريد. چون 
شما منحصر به فرد هستيد و شخصيت 
ش��ما وابس��ته ب��ه خودتان می باش��د. 
 هيچ كس ديگ��ر در اين جه��ان بزرگ
 نمی تواند خود ش��ما باش��د. او نبوده و 

نخواهد آمد. 
 حمالت مهاجم��ان درونی و بيرونی 
را با ني��روی خودب��اوری خنثی كنيد و 
پيوسته كاری را انجام دهيد كه موجبات 

خرسندی وجدانتان را فراهم سازد. 
 نگرش در انسان حركت ايجاد می كند. 
اگر نگرش مثبت باشد حركت سازنده و 
نتيجه مطلوب و اگر نگرش منفی باشد 
حركت تخريبی و نتيجه اش ناخوشايند. 
 انديش��مندان هميش��ه می گويندكه اگر 

می خواهيد انس��ان بزرگی ش��ويد بايد 
نس��بت به هم��ه چيز و هم��ه كس نظر 
مناسب و نگاه خوبی داشته باشيد و برای 
رسيدن به خود واقعی و كسب باورهای 
ارزش��مند، خويش��تن را دوست داشته 

باشيد.
 ب��ه دنبال رخدادهای ج��ذاب بوده و 
زندگی عاشقانه و آگاهانه را از خود انتظار 

داشته باشيد.
 انسان تا زمانی كه خود را باور نداشته 

باشد، آرامش ندارد. 
 هميشه سعی كنيد احساس خوبی از 
بودن خود داشته باشيد، به شاد زيستن و 

شادكامی زندگی خود فكركنيد. 
 اين حقيقت را بپذيريد كه از آنچه كه 

فكر می كنيد بهتر هستيد.
 ب��ه جای آنچه هس��تيد ب��ه آنچه كه 

می توانيد باشيد توجه كنيد.
 بداني��د برای تغييرك��ردن هيچ وقت 

ديرنيست. 
 ب��ه تقويت روحي��ه و اعتقادات خود 
بپردازيد و دلگرم و مقاوم به زندگی ادامه 

دهيد.
 اگر به پيروزی خود معتقد باش��يد، به 
طور حتم پيروز و برنده خواهيد ش��د. و 
نيل به خواس��ته های زندگی برای شما 

سهل و آسان می گردد. 
 هيچ وقت نخواهيد كسی يا كسانی به 
جای ش��ما تصميم بگيرند و يا به جای 
ش��ما زندگی كنند، بايد باور كنيد وقتی 
 كه چي��زی را بخواهيد آن را به دس��ت 

خواهيد آورد. 

خودتان باشيد 
دث

حوا

زاينده رود
نماينده و قائم مقام مجمع عالی نخبگان ايران در اس��تان 
اصفهان طی ارسال لوح تقديری از خدمات رئيس پليس مركز 
استان قدردانی كرد. امين امينی قائم مقام مجمع عالی نخبگان 
ايران در استان اصفهان به همراه دبير اين مجمع با ارسال لوح 
تقدي��ری از ت��الش و خدمات فرماندهی انتظامی شهرس��تان 
اصفهان در راستای همكاری علمی پژوهشی با آن نهاد تقدير 

و تشكر كرد.
در بخشی از این لوح آمده است:

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان آقای سرهنگ بختياری 
پيش��ينه فاخر علمی و فرهنگی ايران زمين، مرهون مجاهدت 
ها و تالش های مستمر مردان و زنان خردمند و دانش پژوهی 
است كه نهال نظم و امنيت و علم و ايمان را در مهد سرزمين 

خليج هميشه فارس پرورانده اند. ايران اسالمی امروز بيش از 
 هر زمان ديگر نيازمند حمايت های بی ش��ائبه حضرت عالی
 از جوان��ان مبتكر و خالقی اس��ت كه ندای اس��تقالل ميهن 
اس��المی را نوي��د م��ی دهد بدين وس��يله مراتب س��پاس و 
امتنان قلب��ی خود را از تالش های ب��ی وقفه و موفقيت آميز 
جنابعال��ی و هم��كاری و مس��اعدت با فعالي��ت های علمی 
پژوهش��ی مجمع عالی نخبگان ايران اعالم می داريم.سرهنگ 
محمدعلی بختي��اری، فرمان��ده انتظامی شهرس��تان اصفهان 
 اهدای اين لوح را حاصل تالش و فعاليت های ش��بانه روزی 
 كاركنان اي��ن فرماندهی برش��مرد و گفت: تأمي��ن رضايت،
 آرامش و امنيت شهروندان از الويت های كاری پليس است و

  اين نيرو در راه رس��يدن به اين هدف از هيچ خدمتی كوتاهی 
نخواهد كرد.

زاينده رود
هك��ری كه ب��ه اطالعات ايمي��ل و داده ه��ای محرمانه 
تعدادی از ش��هروندان دسترسی يافته بود توسط پليس فضای 

تبادل اطالعات اصفهان شناسايی و دستيگر شد. 
مصطفی صادقيان، سرپرست مركز اطالع رسانی پليس اصفهان 
اظهار داشت: در پی كسب خبری مبنی بر اينكه فرد يا افرادی 
در فضاهای مجازی فيس بوك و ياهو با كاربران ديگر ارتباط 
برق��رار كرده و پس از تبادل چند نامه الكترونيكی و پيام اقدام 
ب��ه هك صندوق ايميل و دسترس��ی غير مجاز ب��ه داده ها و 
اطالعات ش��خصی و خانوادگی كارب��ران كرده اند با توجه به 
حساسيت موضوع مراتب در دستور كار مأموران پليس فضای 

تبادل اطالعات قرار گرفت.
وی افزود: با بررس��ی های فنی و گش��ت ه��ای اينترنتی چند 

كارب��ر كه ب��ه نوعی با موض��وع در ارتباط بوده شناس��ايی و 
 تحقيقات جامعی از آنان به عمل آمد. اين مقام مسئول تصريح 
كرد: در نتيجه تحقيقات انجام ش��ده فردی به نام »مس��عود - 
الف« 21 ساله شناسايی و در يك عمليات غافليگرانه دستگير 
ش��د. سرپرست مركز اطالع رسانی پليس استان گفت: نامبرده 
ابتدا منكر هرگونه بزهی شد اما پس از رويارويی با مستندات 
و ادله الكترونيكی جمع آوری ش��ده به بزه ارتكابی اقرار كرد. 
اين مقام مس��ئول انتظامی افزود: متهم عنوان كرد كه در محيط 
ه��ای فيس بوك و ياهو با ديدن اطالعات كاربران آن س��ايت 
ها نظير نام و نام خانوادگی و عكس و ... س��عی در برقراری 
ارتباط با آنان كرده و پس از مدتی اقدام به دسترس��ی و ورود 
غير مجاز به صندوق ايميل و تهديد آنها با استفاده از محتويات 

ايميل آنان می كرده است. 

تقدير از پليس اصفهان دستگيری هكر 21 ساله توسط پليس فتای اصفهان

چند ماه پس از ازدواجمان متوجه ش��دم كه همس��رم 
به لحاظ مهارت های زندگی در س��طح پايينی به س��ر 
می برد و برای انجام خيلی از كارها جس��ارت و توان 
كاف��ی را ندارد. به جرأت م��ی توانم بگويم كه او حتی 
در كوبيدن ميخی به ديوار هم دچار مش��كل می شود و 
من را مقابل خانواده ام ش��رمنده می كند. عالوه بر اين 
او اعتم��اد به نفس پايينی دارد به نحوی كه از برقراری 
ارتب��اط با دوس��تان و يا هم كالم ش��دن در ميان اقوام 
ناتوان بوده و در بس��ياری اوقات از جمع كناره گيری 

می كند. 
عالوه بر اين او در نحوه محبت كردن نيز دچار ضعف 
ش��ديد است به طوری كه به هيچ عنوان قادر نيست از 
طريق رفتاری و يا كالمی به من كه همس��رش هس��تم 
ابراز احساس��ات كند. در اين س��ال ها از زبان مادر و 
پ��در او چيزهای زيادی ش��نيده ام. گفت��ه اند كه او در 
زمان مجردی هيچ مسئوليتی نداشته و حتی از خدمات 
و س��رويس دهی مس��تمر پدر و مادر استفاده می كرده 
است . طی اين سال ها خيلی تالش كردم تا به او كمك 
كنم. مدام ضعف هايش را به او گوشزد می كنم. و مدام 
از او خواس��ته ام تا مهارت های خود را افزايش دهد. 
گاهی اوقات با سرزنش و گاهی پند و نصيحت. اما نه 
تنها نتيجه ای نگرفتم بلكه روز به روز احساس ضعف 
 او افزاي��ش يافته و دچار اعتم��اد به نفس ضعيف تری
 گش��ته و ابتالی شديدی به افكاری وسواس گونه پيدا 
كرده اس��ت. بهتر اس��ت كمی منصف باشيم. زمانی كه 
تصميم به س��رو س��امان دادن فرزندمان می نماييم، به 

عنوان پ��در و مادر چگونه فكر می كنيم؟ اينكه بتوانيم 
همس��ری خوب و شايس��ته و فهميده ب��رای او فراهم 
كني��م تا در زندگ��ی بتواند در كنار او آس��ايش بيابد و 
به آرامش برس��د؟ اين كه بتوانيم كاری كنيم كه هر چه 
زودت��ر زمينه های زندگی مس��تقالنه او را از خود مهيا 
كني��م بدون در نظر گرفتن پيش نياز های الزم؟ زندگی 
زناش��ويی به بلوغ عاطفی و رشد شخصيتی زن و مرد 
ني��از دارد. بنابراين هر ي��ك از طرفين اگر به پختگی و 
بلوغ الزم نرس��د می تواند در كيفيت روابط زناش��ويی 
مؤثر واقع ش��ود. بلوغ عاطفی يكی از مراحل رشد هر 
فرد در زندگی است و در كنار رسيدن به بلوغ جسمی، 
فكری، اجتماعی و اقتصادی، گامی اساس��ی در رسيدن 
به كاميابی و س��عادت محسوب می شود. بلوغ عاطفی 
در حقيقت رش��د يا جهش��ی اس��ت كه انتظار می رود 
افراد بتوانند به كنترل احساس��ات، دريافت و شناخت 

آن دست يابند و بر اساس آن عمل كنند. 
زندگی نه س��ياه اس��ت و نه س��فيد بلكه خاكس��تری 
اس��ت. هيچ چيز در اين دنيا كامل نيس��ت. ما هم كامل 
نيس��تيم. پس بهتر است مسئوليت اش��تباهات خود را 
بپذيريم و برای بهتر ش��دن اقدام كنيم و از به كار بردن 
كلمات هميش��ه و هرگز هم اجتناب كنيم. فردی كه به 
 رش��د عاطفی كامل رسيده باش��د در زندگی اجتماعی
 تواناي��ی برقراری ارتب��اط صحيح با ديگ��ران را دارد 
 و توانايی پذيرش مس��ئوليت در قب��ال خود و ديگران 
 را ني��ز پي��دا م��ی كن��د و در تعام��ل ب��ا ديگ��ران 

موفق است. 

خانواده آگاه، شکل گیری مناسب شخصیت 
اولين عامل و گزينه ای كه در ش��كل گرفتن عواطف و 
ش��خصيت افراد نقش دارد، خانواده است. پدر و مادر 
ب��ا وجود اوج عواطف و احساساتش��ان بايد چگونگی 
 تربي��ت مناس��ب و كارآم��د را بدانن��د. در حال��ی كه 
هم اكنون به دليل اشتغال و گرفتاری والدين، ناآگاهی، 
روش های تربيتی نادرس��ت و نداش��تن روابط س��الم 
خانوادگی، والدين پس از رشد جسمی فرزندانشان به 
ازدواج و حضور آن ها در جامعه می انديشند. بسياری 
از والدي��ن فكر می كنن��د زمانی حق��وق فرزند را در 
نهاي��ت خود به جا آورده اند كه او را از همه نظر مورد 
حمايت و توجه خود قرار دهند و در همه حال او را از 
رفاه فراوان برخوردار كنند تا او بتواند در كمال آسايش 
مس��ئوليت های شخصی اش را انجام دهد. بگذريم كه 
 خيلی اوقات او را در انجام مسئوليت های شخصی اش
هم ياری می دهند و نقش��ی جايگزين را ايفا می كنند. 
افراد پيش از ازدواج به مهارت های مختلفی نياز دارند 
 كه مسئوليت پذيری و استقالل يكی از اين مهارت های
 ضروری است. مسئوليت پذيری يعنی قابليت پذيرش، 
پاس��خگويی و يا ب��ه عهده گرفتن كاری كه از كس��ی 
درخواست می شود. مسئوليت پذيری، در روند صحيح 
رش��د انس��ان ها پديد می آي��د. فرزندانی كه رش��د و 
بالندگی آن ها همراه با استقالل باشد مسئوليت پذيرتر 

بار می آيند. 
همسران رشد دهنده 

از س��ويی ديگر چنين افرادی به همسرانی رشد دهنده 
و ي��اری گر نياز دارند. زوج هايی ك��ه گمان می كنند 
بايد تمام عيوب همس��ر خود را گوشزد كنند و در رفع 
آن از روش های مس��تقيم و اخط��ار و تحقير وتهديد 
اس��تفاده كنند راه به جايی نمی برند. برای ايجاد تغيير 
در همسرمان الزم اس��ت زمينه های شكوفايی و رشد 
اعتماد به نفس او را فراهم كنيم. او به تشويق و تمجيد 
نياز دارد تا بتواند مهارت های اندك خود را گس��ترش 
دهد. او به پذيرش نياز دارد تا بتواند در س��ايه حمايت 
و توجه بر توانمندی خود آگاه ش��ده و با خاطری آرام 
ضع��ف های خود را بشناس��د و برط��رف كند. تحقير 
و س��رزنش ن��ه تنها او را رش��د نمی ده��د بلكه او را 
در جهت تضعيف هرچه بيش��تر ي��اری می دهد و قوه 
 خالقه او را برای مسأله گشايی و رفع مشكالت از بين 
می برد. ش��خصيت مطرح در س��طر ه��ای ابتدايی اين 
مطلب به جهت مواجهه با سرزنش ها و سركوب های 
 فراوان همس��رش كه با قصد اص��الح و تغيير صورت 
می گرفته است اضطراب های فراوانی را تجربه نموده 
و بعيد نيس��ت كه اختالالت وس��واس گون��ه او نيز به 
خاطر همين اس��ترس های درون ريزی ش��ده، ش��كل 
گرفته اس��ت. به چنين همسرانی توصيه می شود تا در 
ابتدا همس��ر خود را با چنين شرايط و موقعيتی بپذيرند 
و پ��س از آن با آرامش در جهت رش��د او تالش كنند. 
الزم است محاسن اين گونه افراد ناديده گرفته نشود تا 
بتوانند تصورات مثبتی از خود در ذهن ش��كل دهند و 
س��پس آنكه تغييرات و رفتارهای قابل قبول او را مورد 

تمجيد و بازگويی قرار دهند . 

استفاده از وسايل تأثيرگذار بر ذهن انسان، 
برای سودمند يافتن كاالهای توليدشده و در 
نتيجه اقدام به خريد و مصرف آن، تأثيری 
بس��يار ويران گر بر تع��ادل روانی مردم 
جوامع مختلف گذاشته و از خودبيگانگی 
 و روان پريش��ی ه��ای گوناگون��ی را در 
اليه های بسيار گسترده ای از مردم پديد 
می آورد. اين الگوی مصرف كارانه، ريشه 
در طمع برخی جوامع انسانی دارد و عالوه 
بر آلودگی های زيست محيطی، در تأمين 
زندگی بخش زيادی از بش��ريت، ايجاد 
مشكل كرده است. جامعه ای كه فرهنگ 
مصرف بر افراد و خانواده های آن حاكم 
گردد، همان جامعه مصرفی خواهد شد؛ 
كه در آن، بنا به نظر انديشمندان، مصرف 
مبتنی بر خواست، مطرح می شود؛ نه فقط 
مبتنی بر نياز؛ يعنی مصرف با ميل آميخته 
می شود و سليقه و ميل افراد در جامعه، بر 

نوع آن تأثير می گذارد 
ویژگی خانه ها در جامعه مصرفی 

پيش از اين خانه بيشتر محلی برای توليد 
كاال، فعاليت اقتصادی و محل كار مردان و 
زنان بود. اما در دوره سرمايه داری، خانه به 
جايگاه اصلی زنان و محلی برای مصرف 
كاالها و خدمات، استراحت مردان، تخليه 
تنش های شغلی و بازپروری نيروی كار 
آنه��ا و اب��راز آزادانه خود تبديل ش��ده و 
نتيجه اين تغييرات ب��رای زنان كه ميزان 
اشتغال آنها نيز افزايش يافته، فشار كاری 
مضاعف بوده است. در اوايل قرن بيستم، 
خانه محلی برای تأمي��ن امنيت عاطفی، 
آس��ايش روانی، تعام��ل اجتماعی اعضا، 

اجتماعی شدن كودكان و استراحتگاه افراد 
خانواده محسوب می شد، هرچند در اين 
مي��ان، زنان امكان و فرصت كمتری برای 
استراحت و فراغت به دست می آوردند. 
اما از اواخر قرن بيستم، خانه بيشتر محلی 
برای رفاه، كار نكردن، اقامت و استراحت 
شد و زيبايی و كارآيی وسايل خانگی در 
آن اهميت بيشتری پيدا كرد. دگرگونی نگاه 
به خانه در طراحی خانه )پرده ها، مبلمان 
و هنرهای تزئينی( و دكوراسيون )گنجاندن 
همه اش��يای زيبا و كارآمد در خانه( خود 
را نمايان می سازد. همچنين ورود وسايل 
خانگی جدي��د و كاالها و مارك های مد 
روز در كنار تبليغات و آگهی ها، خانه های 

جديدی ايجاد كرد. 
نقش زنان در جامعه مصرفی 

نقش��ی كه زن��ان جامعه م��ا در مديريت 
مصرف خانه و در اجتماعی كردن كودكان 
دارند اهميت آنها را در رواج دادن خريد و 

مصرف بهينه دوچندان می كند. در جامعه 
مصرفی، زنان هم وس��يله تبليغ هستند و 
ه��م هدف آن. آنها موجوداتی وابس��ته و 
مصرفی نمايانده می ش��وند كه كاری جز 
خرج كردن پول مردان ندارند، آن هم برای 
مصارف غيرضروری و تجملی، از پوشاك 
و زينت گرفته تا وس��ايل خانه. گرچه در 
برخی موارد نارضايت��ی از انجام كارهای 
تك��راری و روزمره و محدوديت دانش و 
بينش زنان خانه دار آنها را به تبعيت از مدها 
 و خريدهای غيرضروری س��وق می دهد
 و تص��ور م��ی كنند كه بدين وس��يله از 
 روزمرگ��ی و كس��الت زندگ��ی كاس��ته 
 می ش��ود و به هويت ارزشمندی دست 
م��ی يابند، ن��ه س��عادت و رضايتمندی 
برايشان حاصل می شود و نه وسوسه های 
خري��د در آنها پايان می گيرد. واقعيت آن 
است كه پيام رسانه های جمعی و به ويژه 
تلويزيون ما، در بسياری از موارد با نگرش 

فرهنگی و دينی مغاير است. با اين حال، 
همه زنان، مصرف كنندگان و پيام گيران 
منفعلی نيستند و تصاوير تبليغات را كه در 
آن تصويری محدود و كليش��ه ای از زن 
مص��رف كننده ارايه می دهد نمی پذيرند 
و به نقش خود در س��اماندهی و الگوی 
مصرف خانواده واقف هستند. در نتيجه، 
بس��ياری از آنها در مقابل الگوی سرمايه 
دارانه مصرف مقاومت كرده و قدرت خود 
را در زمينه شكل دهی به الگوی مصرف 
و ارزش ه��ا و رفتارهای مصرفی اعضای 
خانه نمايان ساخته اند. تجربيات شخصی، 
مطالع��ات و تدريس های دانش��گاهی و 
تحقيق وس��يع در زمينه زنان و بازتعريف 
هويت اجتماعی نشان می دهد كه هرچه 
س��طح تحصيالت و س��رمايه م��ادی و 
فرهنگی زنان باالتر می رود تأمل، بازنگری 
و مقاومت آنها در مورد رويه ها و الگوهای 
فكری و رفتاری زندگی روزمره نيز بيشتر 

می شود. 
مضرات مصرف گرایی 

مصرف زدگ��ی و تجمل گرايی به عنوان 
يك پديده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، 
آثار و نتايج زيان باری را برای فرد و جامعه 
در پ��ی دارد. برخی از اي��ن آثار زيان بار، 
بدين قرارند: افزايش وابستگی به بيگانگان؛ 
مصرف زدگی، جامعه را به سمت گسترش 
الگوی مصرف برون زا يا وارداتی س��وق 
می ده��د. اين ام��ر، موجب وابس��تگی 
يك جامعه خواهد ش��د. ايج��اد روحيه 
 طم��ع ورزی؛ بنابر نتيج��ه پژوهش های
 اخير، ولخرجی ه��ای مصرف كنندگان 
در خريدهايش��ان، می تواند روحيه ماّدی 
گراي��ی را در آنان تحري��ك كند. افزايش 
اخت��الف طبقاتی؛ يك��ی از زي��ان های 
اجتماعی مصرف گرايی، افزايش اختالف 

و شكاف طبقاتی در جامعه است. 

می خرم چون می خواهم 

همسری با مهارت های الزم  
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ص

وجود چهار کانون بحران 
بیابان زایی در اصفهان 

زاینده رود
فرماندار اصفه��ان، كانون های بحرانی شهرس��تان اصفهان را 
دشت سجزی، ش��هر ورزنه، حسن آباد جرقويه و تاالب گاوخونی 
اعالم كرد و گفت: برداش��ت های ب��ی رويه و بی رحمانه از معادن 
گچ، ماسه، شن و خاك توسط برخی افراد سودجو در منطقه سجزی 

از عوامل فرسايش خاك در اين منطقه است. 
مظف��ر حاجيان، در همايش توجيهی بيابان زايی ش��رق اصفهان كه 
در ايس��تگاه بيابان زدايی سجزی برگزار ش��د، با بيان اينكه تاكنون 
فق��ط اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری اس��تان اصفهان و بس��يج 
 سازندگی با كاشت نهال و بذر اقدام هايی را برای طرح بيابان زدايی
انجام داده اند، از كوتاهی س��ازمان های م��ردم نهاد در حفاظت از 
 مناب��ع طبيع��ی انتقاد كرد و اف��زود: همان طوری كه س��ازمان های 
م��ردم نه��اد ب��رای حفاظ��ت از مي��راث تاريخ��ی دغدغ��ه دارند 
 ب��رای حفاظت از منابع طبيع��ی و تخريب های ب��ی رويه نيز بايد 

حساس باشند. 
وی تصريح كرد: س��ازمان های مردم نهاد در كنار مس��ئوالن بايد از 
افرادی كه با برداشت های بی رويه و بی رحمانه از معادن گچ، شن، 
ماسه و خاك به منابع طبيعی خسارت وارد می كنند جلوگيری كنند. 
 فرماندار اصفهان با اشاره به تخصيص اعتبارات دولتی برای طرح های
امس��ال  گف��ت:  س��جزی  بحران��ی  منطق��ه  در  زداي��ی   بياب��ان 
600 هكت��ار نه��ال كاری و بذر كاری در اي��ن منطقه بحرانی انجام 
 شد. وی بر حفاظت از منابع طبيعی تأكيد كرد و گفت: از هم اكنون 
م��ی توان با جلوگيری از تخريب منابع طبيعی از مش��كالت عديده 

آينده جلوگيری كرد. 
مع��اون فن��ی اداره كل منابع طبيع��ی و آبخيزداری اس��تان اصفهان 
ني��ز منطقه ش��رق اصفه��ان را از كان��ون های بحران��ی بيابان زايی 
اس��تان اعالم ك��رد و گفت: دلي��ل اصلی بحرانی ش��دن اين منطقه 
 رعايت نش��دن حق آبه های منطقه اس��ت. محمدحس��ين ش��املی 
 اف��زود: ب��ا مديري��ت ب��ر ح��وزه آبخي��ز م��ی ت��وان از ايج��اد 
كان��ون های بحرانی همچ��ون در منطقه ش��رق اصفهان جلوگيری 

كرد. 

عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان اهميت منطقه ناژوان به عنوان 
ش��ش تنفسی ش��هر اصفهان را مورد تأييد قرار داد و گفت: مديريت 
ش��هری بايد در اين منطقه هم تكليف خ��ود و هم ناژوان و هم مردم 
را مش��خص كند. عليرضا نصر اصفهانی با بيان اينكه در حال حاضر 
مديريت ش��هری اصفهان برای منطقه ناژوان اس��تراتژی مشخص و 
مدونی ندارد تصريح كرد: متأسفانه حق و حقوق مردم در پروژه 1200 
هكتاری ناژوان مورد غفلت قرار گرفته است. عضو كميسيون فرهنگی 
اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان، اتخاذ تدابير اصولی براساس 
واقعي��ت های موجود برای حفظ و نگهداری و جلوگيری از تخريب 
و از بين رفتن منطقه بكر و اس��تراتژی ناژوان از سوی مديريت شهر 
اصفهان را ضروری دانس��ت و اف��زود: اين فضا بايد برای مردم بماند 
و زمانی نرخ ماندگاری آن بيش��تر می شود كه انگيزه در مالكان برای 
حف��ظ و نگهداری اين منطقه ايجاد گردد. وی به عدم امكان خريد و 
آزادس��ازی تمام اراضی منطقه ناژوان توسط شهرداری اشاره كرد و از 
خريد حدود 200 هكتار از اين منطقه از مش��اركت مردم استفاده كند 
و ب��ا احترام به حق و حقوق و ايجاد منابع درآمدی برای مردم آنان را 
تش��ويق نمايد تا به جای اينكه منطقه ناژوان به سمت خشكی برود، 
سرانه سبزينگی آن افزايش يافته و اين منطقه به مكان مفرح و سر سبز 

برای تفريح و گردش مردم مبدل گردد. 

با صرف 2 ميليارد ريال اعتبار؛
بهره مندي 1020 خانوار روستایي 

در شهرکرد از آب آشامیدني
مدير آبفار شهرستان شهركرد گفت: با صرف 2 ميليارد و 100 ميليون 
ريال اعتبار روستاي مصطفي آباد از توابع اين شهرستان از آب آشاميدني 
س��الم بهره مند ش��دند. به گزارش فارس از ش��هركرد، بهرام كياني در 
مراسم بهره برداري از اين پروژه اظهار داشت: اين پروژه شامل احداث 
مخزن ذخيره آب آشاميدني به حجم 500 متر مكعب، احداث ايستگاه 
پمپاژ به همراه فنس كشي، تعويض 4 هزار و 700 متر از شبكه فرسوده 
 روس��تا، اج��راي يك هزار و 200 متر خط انتق��ال و تعويض و نصب 

400 فقره انشعاب خانگي است. 
وي با بيان اينكه در راس��تاي تكميل اين پروژه 400 متر ش��بكه برق 
 فش��ار متوس��ط اجرا و 500 متر راه دسترس��ي احداث ش��ده است، 
گف��ت: با اتمام اين عمليات جمعيتي افزون ب��ر 3 هزار و 810 نفر در 
غال��ب يك هزار و 20 خانوار از نعمت آب س��الم برخوردار ش��دند. 
كياني افزود: تأمين و ذخيره سازي آب شرب روستاها يكي از وظايف 
امور آب و فاضالب روس��تايي شهرس��تان ها اس��ت كه اين مهم بايد 
در بس��تري مناس��ب انجام بگيرد. مدير آبفار شهرس��تان شهركرد در 
ادام��ه با بيان اينكه كمب��ود آب يكي از عوامل مح��دود كننده اصلي 
توس��عه فعاليت هاي اقتصادي به ش��مار مي رود، گفت: متأس��فانه در 
كش��ور ما هنوز اس��تفاده مطلوب از آب به شكل يك فرهنگ جايگاه 
خاص خود را پيدا نكرده اس��ت، به همين جهت دس��تيابي به تعادل 
نس��بي در زمين��ه عرضه و مصرف آب يك اصل اساس��ي و ضروري 
 اس��ت كه اين مهم جز ب��ا ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميس��ر 

نيست. 
كيان��ي ادامه داد: مجموعه اقداماتي كه تاكنون در كش��ور در ارتباط با 
تأمين آب كش��اورزي، ش��هري و صنعتي انجام ش��ده، به طور عمده 
در زمين��ه مديري��ت تولي��د و عرضه آب بوده اس��ت و كمتر توجهي 
به مديريت مصرف ش��ده اس��ت. وي با بيان اينك��ه در نگرش جديد 
جهان��ي، آب كااليي اقتصادي- اجتماعي و به عنوان نياز اوليه انس��ان 
محس��وب مي شود، گفت: هر چند آب يكي از منابع تجديد شونده به 
شمار مي رود، اما مقدار آن محدود است به طوري كه با توجه به رشد 
جمعيت، گس��ترش صنعت، باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، 
س��رانه منابع تجديد ش��ونده رو به كاهش اس��ت. كياني بر ضرورت 
س��اماندهي و جلوگيري از هدر رفت آب تأكيد كرد و گفت: اصالح 
روش آبياري، افزايش تدريجي دوره آبياري، كاهش تدريجي آب هاي 
الزم ب��راي محصوالت زراعي و باغي از جمل��ه راهكارهاي مؤثر در 

راستاي جلوگيري از هدررفت آب است. 

          تأمین فضاي آموزشي براي 

دانشگاه آزاد لردگان
فرماندار لردگان از آغاز فعاليت رس��مي دانش��گاه آزاد شهرلردگان در 
 يك فضاي آموزش��ي جديد خبر داد. يدال��ه خالدي در گفتگو با ايرنا 
افزود: دانشگاه آزاد لردگان با مشاركت مردم در ساختمان قديم دانشگاه 
پيام نور اين ش��هر استقرار يافته است. وي اظهار داشت: مردم لردگان 

مبلغ 150 ميليون ريال براي بهره برداري اين دانشگاه كمك كردند. 
خالدي بيان داشت: ده هكتار زمين براي احداث ساختمان هاي اداري 
و كالس هاي آموزشي اين دانشگاه نياز است كه در مرحله نهايي اخذ 
مجوز قرار دارد. فرماندار لردگان عمران، مكانيك، حسابداري، كامپيوتر 
و آم��وزش ابتدايي در مقطع كارداني را از رش��ته هاي اين دانش��گاه 
 عنوان كرد. خالدي افزود: اين دانشگاه در سال تحصيلي آينده پذيراي 
200 دانش��جوي جديدالورود و 100 دانش��جوي انتقالي دانشگاه آزاد 

شهركرد به لردگان خواهد بود. 

در چهارمحال و بختياري؛ 
420میلیارد ریال سرمایه ساالنه 

پرورش ماهي 
مديركل شيالت و آبزيان چهارمحال و بختياري با اشاره به ارزش باالي 
اقتصادي پرورش ماهي در استان گفت: ساالنه سرمايه اي بالغ بر 420 
ميليارد ريال و ارزش افزوده اي قريب به 126ميليارد ريال از محل مزرعه 
هاي پرورش ماهي عايد استان مي شود. اسماعيل پير علي در گفتگو 
با ايرنا افزود: س��االنه 14هزار تن ماهي قزل آال در استان به خصوص 
 در شهرس��تان هاي كيار، اردل و لردگان توليد مي ش��ود كه 20 درصد

از قزل آالي مصرفي كشور را به خود اختصاص داده است. 
وي اظه��ار داش��ت: از اي��ن مي��زان توليد ح��دود 10درص��د آن در 
اس��تان مص��رف و 90 درص��د آن به اس��تان هاي ته��ران، اصفهان و 
يزد صادر مي ش��ود. پيرعلي با اش��اره به وجود 260 مزرعه پرورش 
ماه��ي در اس��تان تصريح ك��رد: راه ان��دازي اين مزرعه ها اش��تغال 
 مس��تقيم دو هزار و غيرمس��تقيم چهار ه��زار نيرو را به دنبال داش��ته 

است. 
وي مصرف سرانه ماهي استان در سال را هفت كيلوگرم عنوان كرد و 
گفت: اين در حالي است كه در جهان هر فرد به طور متوسط 16كيلو 
گ��رم ماهي در س��ال مصرف مي كند. به گ��زارش ايرنا، چهارمحال و 

بختياري رتبه اول توليد ماهي قزل در كشور را داراست. 

خبرروي ميز

معاون گردش��گري س��ازمان ميراث 
فرهنگي صنايع دستي و گردشگري 
از چ��اپ و انتش��ار كتابچ��ه جامع 
راهنماي گردش��گران اين استان در 
ايام نوروز خبر داد. پيمان فاضلي در 
گفتگو با ايرنا اظهار داشت: اطالعات 
الزم ب��راي راهنمايي گردش��گران و 
مس��افران ورودي ب��ه چهارمحال و 
بختي��اري در اين كتابچه درج ش��ده 

است. 
 وي افزود: 85 درصد دس��تگاه هاي
مس��ئول اطالع��ات الزم را ب��ه اين 
اداره ارس��ال ك��رده ان��د. فاضل��ي 
اطالعات راه ها، پارك ها، جاذبه هاي 
گردش��گري، مس��اجد بي��ن راهي، 
ايس��تگاه هاي س��وخت گيري گاز و 
بنزين و اماكن اقامتي را از اطالعات 
درج ش��ده در اي��ن كتابچ��ه عنوان 
ك��رد. وي گف��ت: در اي��ن كتابچه، 
نقش��ه چهارمح��ال و بختي��اري به 
هم��راه فاصل��ه اماكن گردش��گري 

از مرك��ز اي��ن اس��تان و راه ه��اي 
دسترس��ي به آنها درج ش��ده است. 
معاون گردش��گري اداره كل ميراث 
 فرهنگي صنايع دستي و گردشگري 
چهارمحال و بختياري تصريح كرد: 
تالش مي ش��ود كلي��ه اطالعاتي كه 
يك گردش��گر ورودي به اين استان 
نياز دارد در اين كتاب ثبت ش��ود و 
از موازي كاري س��ازمان هاي ديگر 

جلوگيري شده است. 
وي با اش��اره ب��ه برگزاري مراس��م 
اس��تقبال از اولين گردشگر ورودي 
به اين اس��تان در روز آغ��از به كار 
س��تاد تسهيالت س��فر چهارمحال و 
 بختياري در 26 اسفندماه سال جاري، 
گفت: اين مراس��م با حضور مقامات 
محل��ي در مراك��ز شهرس��تان هاي 
هفتگانه اين اس��تان برگ��زار خواهد 
شد. به گزارش ايرنا، در چهارمحال 
از 260 م��كان  بي��ش  بختي��اري  و 

گردشگري و تفريحي وجود دارد. 

معاون بهب��ود تولي��دات دامي جهاد 
كش��اورزي چهارمح��ال و بختياري 
گفت: از ابتداي س��ال جاري تاكنون 
افزون بر 35 هزار تن گوش��ت قرمز 
در اي��ن اس��تان توليد و روان��ه بازار 
مصرف ش��ده است. برزو هيبتيان در 
گفتگو با فارس در شهركرد، با اعالم 
اين مطلب اظهار داش��ت: اين ميزان 
 توليد گوش��ت قرمز در اين اس��تان 
3/5 درص��د توليد گوش��ت قرمز در 
كش��ور اس��ت. وي اف��زود: در حال 
حاض��ر 206 هزار رأس ش��امل 36 
ه��زار رأس گاو اصي��ل، 120 ه��زار 
رأس گاو آميخت��ه و 50 ه��زار رأس 
گاو بوم��ي در واحده��اي گاوداري 
صنعتي اين استان وجود دارد. هيبتيان 
تع��داد واحده��اي گاوداري صنعتي 
در اين اس��تان را بيش از 316 واحد 
گاوداري برش��مرد و افزود: همچنين 
161 واحد پرواربندي گوساله و 133 
واح��د پرواربندي بره در اين اس��تان 

وج��ود دارد. معاون بهب��ود توليدات 
 دام��ي س��ازمان جه��اد كش��اورزي 
چهارمحال و بختياري در ادامه با اشاره 
به ميزان توليدات عسل اين استان در 
سال جاري، گفت: در سال جاري 700 
تن عسل در اين استان توليد و روانه 
بازار مصرف شد كه معادل 0/8 عسل 
توليدي در كش��ور است. هيبتيان در 
ادامه با اش��اره به ميزان شير توليدي 
اين اس��تان گفت: امس��ال 240 هزار 
تن ش��ير در اين استان توليد شده كه 
50 درصد اين ميزان شير توليدي در 
دو كارخانه پنير به فرآورده هاي لبني 
تبديل مي شود و 50 درصد مابقي شير 
توليدي اين استان به ساير استان هاي 
هم ج��وار صادر مي ش��ود. وي تعداد 
كارخانه هاي شير و مش��تقات آن را 
 در اس��تان پن��ج واحد اع��الم كرد و 
گف��ت: در مجم��وع اين پن��ج واحد 
كارخانه، روزانه بيش از 300 تن شير 

در استان جذب مي شود.

نشست هم اندیشي علمي استادان 
گفتمان هاي دیني در شهرضا

 بازدید اقشار مختلف مردم تولید روزانه 60 تن زباله در فارسان
چهارمحال وبختیاری از مناطق عملیاتی

برگزاری همایش تفکر مثبت 
در کاشان

زاینده رود 
نشس��ت هم انديشي علمي اساتيد گفتمان هاي ديني شهرستان هاي 
جن��وب اس��تان اصفهان با حضور 17 تن از اس��اتيد گفتم��ان هاي ديني 
شهرس��تان هاي شهرضا و سميرم در محل اداره تبليغات اسالمي شهرضا 
برگزار ش��د. در ابتداي اين نشس��ت حجت االس��الم محمدحسن رهائي 
)رئيس اداره تبليغات اس��المي ش��هرضا( ضمن خوش آمدگويي، اهداف 

برگزاري اين جلسه را تبيين كرد.
س��پس در ادامه اين نشس��ت صميمي مجيد مهدوي از اس��اتيد حوزه و 
دانش��گاه و گفتمان ه��اي ديني اس��تان درخصوص ارتقاي س��طح تبليغ 
در ح��وزه ه��اي علمي ديني كه در زمان ش��يخ طوس��ي و خواجه نصير 
پيش��گامان آن بودند اشاره كرد و س��پس به بيان تذكرات و راهكارهايي 
از قبي��ل اس��تفاده از ادبي��ات روز در برخورد با جوانان، تس��لط بر آداب 
مناظ��ره ب��ه روز، ارتق��اي س��طح معلوم��ات، تحمل جوان ها و نس��بت 
 ارت��داد ن��دادن به آنان و اس��تفاده از زيباترين جم��الت در گفتمان هاي
 دين��ي جه��ت به��ره ب��رداري بهت��ر از گفتم��ان ها ب��راي اس��اتيد بيان 
كرد. در ادامه اين نشست درخصوص ارتقاي مهارت هاي ارتباطي اساتيد 
گفتمان هاي ديني با مخاطبان و بيان چالش ها و راهكارها در بهبود كمي 
و كيف��ي برنامه هاي گفتمان هاي ديني بحث و تبادل نظر ش��د. همچنين 
در اين نشست اس��اتيد گفتمان هاي ديني تجربيات خود را در خصوص 

اجراي گفتمان ها در مساجد و مدارس بيان كردند.

ش��هردار فارس��ان گفت: در حال حاضر روزانه افزون ب��ر 60 تن زباله در 
اين شهرستان توليد مي ش��ود. محمدصادق اسالمي در گفتگو با فارس در 
ش��هركرد، تهيه طرح پس��ماند زباله را مهم ترين اقدام در راس��تاي كاهش 
آلودگي زمين در اين شهرس��تان عنوان كرد و اظهار داش��ت: جمع آوري و 
جداس��ازي زباله هاي شهري، طرح تصفيه فاضالب شهري، ايجاد فضاهاي 
س��بز و احداث پارك هاي محله اي، تهيه طرح و توس��عه صنايع فناوران و 
جم��ع آوري صنايع كارگاهي و نيم��ه مزاحم و متمركز آنها در نقاط خاص 
به سبب كاهش آلودگي از ديگر اقدامات اين شهرداري در راستاي كاهش 

آلودگي است. 
اس��المي ادامه داد: باتوجه به هماهنگي هايي صورت گرفته طرح مديريت 
پسماند شهر فارسان در مرحله شهرستان تصويب كه پس از تصويب استاني 
مراحل اجرايي آن در دس��تور كار قرار مي گيرد. ش��هردار فارسان با اشاره 
به طرح هاي عمراني در دس��ت اقدام اين ش��هرداري، گفت: تكميل پروژه 
ش��هرك جمال عبداله، تكميل فاز دوم پارك س��احلي الله، تكميل محوطه 
سازي و ساخت حرم شهداي گمنام، جدول بندي، پياده روسازي، روكش 
آس��فالت و ترميم معابر سطح ش��هر، بوستان هاي محله اي در سطح شهر و 
 زيباس��ازي و تجهيز مبلمان ش��هري از مهم ترين پروژه هاي در دست اقدام 
اس��ت. وي مجموع اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي اين شهرداري را در 
س��ال جاري 2 ميليارد و 250 ميليون ريال اعالم كرد و گفت: با اختصاص 
اين مجموع اعتبارات پروژه هاي ش��هرداري با سرعت بيشتر به بهره برداري 

مي رسد. 

معاون هماهنگ كننده سپاه قمر بنی هاشم گفت: امسال تا كنون افزون بر 10 هزار 
نفر از اقشار مختلف مردم استان چهارمحال و بختياری از مناطق عملياتی جنوب 
و غرب كش��ور ديدن كردند. به گزارش بس��يج استان چهارمحال و بختياری، 
سرهنگ پاسدار عباس عباسی در جلسه هماهنگی اعزام مرحله دوم كاروان های 
راهيان نور به مناطق عملياتی جنوب كشور گفت: افزون بر 5 هزار نفر از اين 
 تعداد را دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان تشكيل می دهند. وی افزود: حدود
2 هزار نفر از آحاد مردم اس��تان به مناطق عملياتی غرب كش��ور اعزام شدند. 
عباسی يادآور شد: از 26 اسفندماه مرحله دوم اعزام های كاروان های راهيان نور 
از استان آغاز می شود. عباسی افزود: با برنامه ريزی انجام شده در اين مرحله 
8 كاروان و هر كاروان شامل 700 نفر از اقشار مختلف مردم به صورت متمركز 
به كربالی ايران اعزام می شوند. معاون هماهنگ كننده سپاه قمر بنی هاشم ادامه 
داد: بسيج ادارات، سازمان جامعه پزشكی، بسيج اساتيد و بسيج هنرمندان جمعی 
ديگر از اقشار مختلف بسيج هستند كه در قالب كاروان های راهيان نور به مناطق 
عملياتی جنوب كشور عزيمت می كنند و در مكان هايی غير از اردوگاه های سپاه 
قمر بنی هاش��م  تا 13 فروردين ماه سال 90 مستقر می شوند.سرهنگ عباسی 
افزود: برای آسايش رفاه بيشتر و استفاده بهينه از فضای معنوی جبهه ها توسط 
شركت كنندگان در اردوهای راهيان نور اكيپ های مختلف سپاه قمر بنی هاشم 
از جمله: اردويی، آماد و پشتيبانی، روابط عمومی و تبليغات، فرهنگی، طالب و 

روحانيون با استقرار در خوزستان آماده اجرای اين برنامه ها می باشند. 

 
زاینده رود

هماي��ش تفكر مثبت در راس��تای ارتقای فرهن��گ عمومی به منظور 
مقابل��ه با مش��كالت و كش��مكش های زندگی در فرهنگس��رای مهر اين 
س��ازمان برگزار ش��د. نويس��نده كتاب »تكنولوژی فك��ر« در اين همايش 
گفت: در تمام دنيا انقالب عظيمی در ارتباط با تفكر ايجاد ش��ده و تغيير 
زندگی در هر مرحله ای وابس��ته به تغيير فكر است. افسانه بوستانی افزود: 
س��المتی و زندگی همه انس��ان ها وابسته به تفكر است و انسان های موفق 
ب��رای هر آنچه ك��ه می خواهند به آن دس��ت يابند فكر م��ی كنند. وی با 
 اش��اره به اينكه 99 درصد از بيماری های جس��می ريشه در روان و افكار 
 اف��راد دارد، تصري��ح كرد: ب��رای رفع فش��ارهای عصبی الزم اس��ت كه 
بدانيم همه موارد جزئی هس��تند و هرگ��ز نبايد در خصوص آنها ناراحت 

شد. 
بوستانی داش��تن اعتماد به نفس، احترام و ارزش گذاشتن به خود، داشتن 
باوره��ا و تلقين های مثبت را زمينه س��از ايجاد افكار مثبت در افراد و نبود 
تفك��ر مثبت در زندگی را مانع تكاپو و تالش دانس��ت. وی دوری كردن 
از س��رزنش خود، عدم عيب جويی از خود، دوری از ش��كوه و شكايت، 
پرهي��ز از مقايس��ه نمودن خود ب��ا ديگران و عدم بدگوي��ی را از راه های 
رهايی از افكار منفی عنوان كرد. گفتنی اس��ت مثبت انديش��ی در زندگی، 
تكنيك نفوذ به ضمير ناخودآگاه، ش��يوه های تفك��ر مثبت، عوامل رهايی 
 از اف��كار منف��ی از موضوعات م��ورد بررس��ی در هماي��ش تفكر مثبت 

بود.

در راستای تكريم ارباب رجوع؛ 

ضرورت قانون گذاری و شفاف سازی در مباحث شهرسازی 

انتشار کتابچه جامع راهنماي گردشگري 
چهارمحال وبختیاري در نوروز

امسال در چهارمحال و بختياري؛
تولید 3/5 درصد گوشت قرمز کشور

و  شهرس��ازی  عم��ران،  كميس��يون  رئي��س 
معم��اری ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان 
ب��ر توجه ج��دی به قان��ون گرايی و ش��فاف  
تأكي��د  شهرس��ازی  مباح��ث  در  س��ازی 
 كرد.مصطف��ی بهبهان��ی ب��ه پيگي��ری ه��ای
اين ش��ورا ب��رای تحق��ق اين مه��م در چند 
سال گذش��ته اش��اره كرد و گفت: متأسفانه با 
وج��ود اين پيگي��ری ها، هنوز قان��ون گرايی 
و شفاف س��ازی در مباح��ث شهرس��ازی ب��ه 
مرحله مورد انتظار نرس��يده اس��ت. وی لزوم 
قان��ون گراي��ی و ش��فاف س��ازی در مباحث 
 شهرس��ازی را در راستای تكريم ارباب رجوع
و رضايتمندی ش��هروندان م��ورد تأكيد قرار 
داد و افزود: به دليل اش��تباهات گذشته و عدم 

رعايت ضوابط شهرس��ازی، خس��ارت ه��ای زيادی 
متوجه ش��هرداری ش��ده اس��ت كه بايد از تكرار آنها 

جلوگيری كنيم.
رئيس كميسيون عمران، شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر اصفهان بر افزايش توان مديريت حقوق 
ش��هرداری برای دفاع از حق و حقوق اين نهاد تأكيد 
ك��رد و گف��ت: ب��رای كاهش اش��تباهات دع��اوی و 
خس��ارات و تكريم ارباب رجوع، آموزش مس��ئوالن 
و پرس��نل شهرداری و آش��نايی آنان با مباحث قانونی 
و حقوق ضروريس��ت. بهبهانی ل��زوم رعايت ضوابط 
شهرس��ازی و مصوبات ش��ورای اس��المی ش��هر در 

خصوص درآمدهای ش��هرداری و دريافتی از مردم را 
مورد تأكيد قرار داد و افزود: در صورت مكانيزه شدن 

سيستم شهرسازی اين مسائل رفع خواهد شد.
وی ب��ا انتق��اد از عدم مكانيزه ش��دن كامل سيس��تم 
شهرس��ازی در ش��هرداری اصفهان گف��ت: با وجود 
پيگيری شورای اسالمی شهر و اعالم آمادگی سازمان 
خدمات كامپيوتری ش��هرداری، هن��وز اين امر محقق 
نشده اس��ت. رئيس كميس��يون عمران، شهرسازی و 
معماری ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان در بخش 
ديگری از س��خنان خود به انتخاب اصفهان در بحث 
مديريت بحران به عنوان جانش��ين تهران اش��اره و بر 

اتخاذ تمهيدات ويژه ای برای اين مس��ئوليت 
س��نگين تأكيد ك��رد و افزود: متأس��فانه برای 
آمادگی اين اس��تان جهت خدمات رس��انی به 
م��ردم در ش��رايط بحرانی و بحث جانش��ينی 
اصفهان در مديري��ت بحران در حد ضرورت 

برنامه ريزی و پيگيری نشده است. 
بهبهانی به هش��دار كارشناس��ان ب��رای وقوع 
زلزله در تهران اشاره كرد و ورود كارشناسانه 
ش��هرداری اصفه��ان در مديري��ت بح��ران را 
ض��روری دانس��ت و گف��ت: براس��اس نظر 
كارشناسان، وقوع زلزله در تهران جدی است 
و اصفهان به عنوان جانشين تهران در مديريت 
بحران بايد مس��ائل را با جديت پيگيری كند. 
وی در ادام��ه س��خنان خ��ود از تغيير كاربری 
های خالف در س��طح شهر اصفهان خبر داد و گفت: 
ب��ی توجهی به اين امر به وي��ژه در مناطقی كه امكان 
امدادرسانی توسط آتش نشانی وجود ندارد در مواقع 
ح��وادث طبيعی ح��وادث ناگ��وار به دنب��ال خواهد 
داش��ت. رئيس كميسيون عمران شورای اسالمی شهر 
اصفه��ان تبديل واحدهای مس��كونی ب��ه واحدهای 
تج��اری و انب��ار تجاری در مركز و مناطق مس��كونی 
را كاری بس��يار خطرناك توصيف كرد و از شهرداری 
 خواس��ت ب��رای جلوگي��ری از اينگون��ه خ��الف ها
و رعايت مباحث استانداردسازی ساختمان به صورت 

جدی تر وارد شود. 

مدير آموزش در صنايع اداره كل فنی و حرفه ای استان 
اصفهان گفت: توانمند سازی نيروی انسانی در صنايع 
اس��تان از اهداف مهم واحد آم��وزش در صنايع اداره 
كل فنی و حرفه ای استان اصفهان است. ايرج توكلی 
در گفتگو با ايس��نا منطقه اصفهان، اظهار داشت: اين 
آموزش ها بر اس��اس نياز و درخواست صنايع استان 
ارايه می ش��ود. وی با بي��ان اين كه آموزش های ارايه 
ش��ده به صنايع بيش از تعهد آموزش��ی اعالم شده در 
ابتدای س��ال 89 بوده اس��ت، افزود: در سال 89 واحد 
آموزش در صنايع اداره كل فنی و حرفه ای استان بايد 

958 هزار و 847 نفر س��اعت آم��وزش ارايه می داد. 
مدير آموزش در صنايع اداره كل فنی و حرفه ای استان 
اصفهان با اش��اره به رشد س��ه درصدی آموزش های 
مهارتی صنايع در اس��تان اصفهان بيان داش��ت: واحد 
آموزش در صناي��ع اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
اس��تان اصفهان طی دوازده ماهه سال جاری 987هزار 
و 665 نفر ساعت آموزش به صنايع ارايه كرده است. 
وی با اش��اره به اختياری بودن اين آموزش ها گفت: 
آموزش های ارايه ش��ده در رش��ته هايی كه مورد نياز 
صنايع می باشد و صنعت از آنها استقبال می كند، انجام 

 می گيرد. توكلی با اش��اره به اي��ن كه در حال حاضر 
بهره وری صنايع و مديريت دانش بس��يار مورد توجه 
قرار دارد، بيان داش��ت: آم��وزش در صنايع به منظور 
كاهش ضايعات، افزايش تولي��د وكاهش حوادث در 
محيط های كاری انجام می ش��ود. رئيس آموزش در 
صنايع اداره كل فنی و حرفه ای استان اصفهان با اشاره 
به اين كه برنامه ريزی های اين اداره توس��ط سازمان 
فنی و حرفه ای كشور انجام می گيرد، گفت: در سال 
آينده يك ميليون و 100 نفر س��اعت آموزش توس��ط 

واحد آموزش در صنايع ارايه می شود. 

رشد سه درصدی آموزش های مهارتی صنايع در اصفهان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
ضرورت اتخاذ تدابير الزم جهت حفظ 

و نگهداری منطقه ناژوان

زرين شهر؛
شهر برتر در فناوري اطالعات

ش��هردار زرين ش��هر از انتخاب اين شهر به عنوان »شهر برتر در حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات« از سوي معاونت عمراني وزارت كشور و 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خبر داد. به گزارش ايرنا، علي 
اصغر ذاكري هرندي در ديدار از خبرگزاري جمهوري اس��المي مركز 
اصفهان گفت: زرين ش��هر همراه با سه شهر رشت، مراغه و اردكان در 
اين زمينه موفق به دريافت لوح تقدير شد. شهردار زرين شهر همچنين 
گفت: اين ش��هرداري جزو 14 شهرداري نمونه كشور در زمينه برنامه 
مديريت شهري، ستاد نوروزي سال 89 و پذيرايي و اسكان ازميهمانان 
نوروزي است. ذاكري هرندي كسب حكم قهرماني ورزش پاورليفتينگ 
باش��گاه هاي آسيا توسط تيم شهرداري در آبان ماه سال جاري در كشور 
فيليپين را از ديگر افتخارات زرين شهر بيان كرد. وي برخي فعاليت هاي 
 ش��هرداري زرين ش��هر را ش��روع 24 طرح عمراني و بهره برداري از 
15 طرح در س��ال 89 با اعتبار 81 ميليارد ريال، 15 فعاليت فرهنگي با 
هزينه 797 ميليون ريال، فعاليت هاي خدماتي با هزينه سه ميليارد ريال 
و تملك و آزادسازي مسير طرح هاي عمراني با هزينه 46 ميليارد ريال 

اعالم كرد.  

 مش��اور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی از خدمات و تالش 
های شورای اسالمی شهر اصفهان در عرصه فرهنگی مساجد 
تقدير كرد. حميدرضا سليمانی مشاور وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و دبير ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر كانون های 
فرهنگی – هنری مساجد كشور با اعطای لوح سپاس از تالش 
هايی كه ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در س��ال 1389 در 
عرصه فرهنگی و عمرانی مساجد داشته است تقدير و تشكر 
 نمود. در اين لوح س��پاس كه در جلسه مديران كانون های
 فرهنگی مساجد استان به عباس حاج رسوليها رئيس شورای 
اسالمی شهر اصفهان اعطا شد آمده است: »رشد و شكوفايی 

فرهنگ اصيل دينی و ملی ايران اسالمی، مرهون سعی و تالش 
انسان هايی عالم، ارزشمند و فداكار است كه همواره مساجد 
را به عنوان بهترين مراكز عبادی و كانون خدمت به فرهنگ 
دينی انتخاب نموده اند.« مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ادامه لوح س��پاس خود با اشاره به نامگذاری سال جاری 
به نام »همت مضاعف و كار مضاعف« و ضمن گراميداشت 
 هجدهمين س��ال روز تأس��يس س��تاد عالی كان��ون های
 فرهنگی هنری مس��اجد كش��ور، از تمامی تالش هايی كه 
شورای اس��المی شهر اصفهان در عرصه فرهنگی و عمران 

مساجد داشته است سپاسگزاری كرد.

تقدير از تالش های 
شورای شهر اصفهان 

در عرصه فرهنگی مساجد
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مزایده
11/272 اجراي احكام ش��عبه اول دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده اي در خصوص 
پرونده اجرايي كالسه 268/89 ج/1 له آقاي امير مركزي عليه آقاي حميد پوراحمد مبني بر مطالبه مبلغ 
498/032/000 ريال و مبلغ 23/250/000 ريال حق االجراء و مبلغ 190/900/000 ريال موضوع توقيفي 
اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان )بابت طلب خانم ناهيد پوراحمد( در روز يكشنبه 90/1/21 از ساعت 
9 تا 10 صبح در محل اين اجرا )اتاق 332 طبقه سوم دادگستري شهيد نيكبخت( جهت فروش مقدار 
5/397 حبه )5 و 397 هزارم حبه( از 6/30 حبه سهمي محكوم عليه واقع در خيابان باغ درياچه نبش 
كوچه ش��هيد احمد مهديه پالك 278 كه توسط كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 831/250/000 
ريال ارزيابي و نظريه وي مصون از اعتراض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد طالبين خريد مي توانند 
5 روز قبل از جلس��ه مزايده با مراجعه به آدرس فوق و بازديد از آن با توديع 10 درصد قيمت پايه، 
در جلس��ه مزايده شركت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود و هزينه هاي 
اجرايي بعهده محكوم عليه مي باشد. توضيح اينكه حسب نظر كارشناس ملك فوق داراي حدود 420 
مترمربع عرصه، حدود 700 مترمربع اعياني كه شامل طبقات همكف و اول و يك مغازه به صورت 
سوپر مي باشد و با اسكلت فلزي تيرآهن و آجر ديوارهاي آجري سطوح داخلي و سقف گچ و نقاشي 
شده، نماي شمال و جنوب رنگ سيستم گرمايش بخاري گازي، سرمايش كولر آبي و داراي اشتراكات 
آب و برق و گاز مي باش��د و قدمت س��اختمان حدود 30 س��ال مي باش��د كه كال 9/500/000/000 
 ري��ال ب��رآورد گرديده كه مق��دار 5/397 حبه از 6/30 حبه از 72 حبه س��همي محك��وم عليه مورد 

مزايده مي باشد.
م الف/ 15831                                           مدير اجراي احكام شعبه اول دادگاه حقوقي اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصي

12/294 شماره: 15333 چون تحديد حدود ششدانگ جاي يكباب طويله و دو باب طويله در كوي 
پاچنار ش��ماره پالك 2288 فرعي از يك اصلي واقع در طار جزء  بخش يازده حوزه ثبتي شهرس��تان 
نطنز بنام آقاي سيف ا... صمد طاهري و غيره در جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم قيد شماره اصلي 
ملك در سرلوحه آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 90/2/22 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد 
كه در روز و س��اعت مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورين و 
 صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/25
م الف/ 690                                                             شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
ابالغ اجرائیه

12/319 ش��ماره: 70935 آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 253-4107 بدينوسيله به خانم ها پوران پرتوفر 
فرزند كريم به شماره شناسنامه 1549 و هدي حاجي نژاد فرزند ايرج به شماره شناسنامه 2456 بدهكاران 
پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مأمور نيروي انتظامي شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر 
قرارداد ش��ماره 5170-89/8/30 بين شما و مديريت شعب بانك سپه مبلغ 61/768/878 ريال بابت 
اصل و خسارت تأخير تا تاريخ 89/6/20 و ذمه روزانه مبلغ 26/638 ريال بدهكار مي باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر 
و به كالس��ه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به 
شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 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.
م الف/ 17161                                           اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
فقدان پرونده ثبتي

12/320 ش��ماره: 15074 برابر س��وابق موجود تمامي ششدانگ قطعه زمين معروف زيررود بشماره 
پالك 1015 فرعي از 100- اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز از طرف رضا 
موغاري طامه قبول درخواست ثبت گرديده آگهي هاي نوبتي آن درج و منتشر گرديده و برابر سوابق 
موجود سوابقي از اعتراض ندارد بموجب سند قطعي 651-1344/6/7 دفترخانه اسناد رسمي 25 نطنز 
تمامي سه دانگ مشاع به خانم زهرا طامه فرزند علي اكبر و سه دانگ مشاع ديگر به موجب سند قطعي 
2902-1354/5/8 دفترخانه مذكور به آقاي غالمحسين موغاري طامه فرزند رضا انتقال قطعي يافته و 
سابقه اي از نقل و انتقال بعدي تا اين تاريخ ندارد حال چون پرونده ثبتي پالك مذكور مفقود گرديده 
و با تجسس و تفحص الزم و كافي سابقه اي از  آن پيدا نشد مقرر شده با تنظيم اظهارنامه ثبتي المثني 
مراتب فقدان در روزنامه زاينده رود چاپ و منتشر مي گردد تا چنانچه نسبت به ششدانگ پالك مرقوم 
از طرف كسي به موقع واخواهي شده يا به نفع كسي بازداشت مي باشد و يا اين كه نقل و انتقاالت اعم 
از قطعي و رهني و شرطي و... نسبت به آن انجام گرديده كه در اين اداره سابقه اي به دست نيامده، لذا 
به اشخاص ذينفع از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت سه ماه مراتب واخواهي و ادعاي خود را ضمن 
تسليم مدارك الزم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نطنز تسليم و رسيد دريافت نمايند و اال بعد 
از انقضاي مدت مزبور و عدم وصول واخواهي با اجازه مقامات ثبتي پرونده المثني تشكيل و اقدامات 

قانوني بعدي بعمل خواهد آمد.
م الف/ 17184                                                                      شادمان- كفيل ثبت اسناد نطنز

 
مزایده

12/321 قس��مت اجراي احكام ش��عبه 6 محاكم حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرايي شماره 232/89 ح/6 و موضوع دعوي خانم نرگس جندقيان فرزند ابوالقاسم به آدرس اصفهان 
خ گلزار- بن بست فاضل- پالك 59 به طرفيت حسين كريمي فرزند قديرعلي به نشاني اصفهان خ 
مسجد سيد- جنب قنادي خشايار- فروشگاه كريمي و به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و چهار ميليون 
و چهارصد و پنجاه و پنج هزار و دويست ريال به عنوان اصل خواسته و هزينه دادرسي و حق الوكاله 
وكيل و هزينه كارشناسي و نشر آگهي و مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان حق االجرا در حق صندوق 
دولت،  جلسه مزايده اي را در خصوص فروش اموال توقيف شده توسط محكوم له در تاريخ چهارشنبه 
مورخ 1390/1/17 س��اعت 9 الي 10 صبح در اتاق 309، دادگس��تري كل استان اصفهان- واقع در خ 
نيكبخت اصفهان )قسمت اجراي شعبه 6 حقوقي( برگزار و اموال توقيفي را از طريق مزايده به فروش 
برساند. طالبين خريد مي توانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از محل نگهداري اموال مذكور واقع در 
اصفهان- خ مسجد سيد- جنب قنادي خشايار- فروشگاه صنعتي و كشاورزي كريمي مراجعه و از 
اموال مذكور بازديد نموده و در صورت تمايل به خريد با واريز ده درصد قيمت پايه كارشناس��ي به 
حساب شماره 2171290210008 بانك ملي شعبه دادگستري اصفهان به عنوان سپرده در جلسه مزايده 
ش��ركت نمايند. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و برنده مزايده كسي است كه باالترين قيمت 

پيشنهادي را ارائه نمايد.
مشخصات اموال توقيفي

ام��وال توقيف��ي عبارتند از: 1- تعداد س��ه دس��تگاه موتور گيربك��س، دودور س��اخت آلمان غربي 
س��ابق مس��تعمل مدل KW-SSB- 3/7 س��ه فاز، به ش��ماره س��ريال هاي 335542 سال ساخت 
1984 ميالدي و به ش��ماره 2838945 س��ال س��اخت 1980 و 256490 س��ال ساخت 79 كه قيمت 
ه��ر ك��دام چهار ميليون ريال و جمعاً به مبلغ دوازده ميليون ريال ارزيابي مي گردد. 2- يك دس��تگاه 
الكتروموتور دانفوس، اينورتردار به قدرت KW 7/5 س��ه فاز مدل FCM 375 در حد نو به ارزش 
 ش��انزده ميليون ريال. 3- يك دستگاه موتور گيربكس. ش��افت مستقيم، ساخت آلمان شرقي سابق 
مدل )VEB( مس��تعمل به شماره سريال 54003/90، س��ه فاز به قدرت 200rpm ،7/5 KW كه با 
توجه به ش��رايط فعلي آن مبلغ پانزده ميليون و پانصد هزار ريال ارزيابي مي گردد. 4- يك دس��تگاه 
پمپ اس��يدكش )ضد اس��يد( مدل بهمن S.N 159 چهار اينچ، مس��تعمل ب��ه ارزش هفده ميليون 
 ،220 rpm )ش��انگهاي( CHANGCHAI ري��ال. 5- يك دس��تگاه موتور ژنراتور چيني م��دل 
م��دل ZS 195، س��ال س��اخت 2007 و به ق��درت kw 10/1 و س��ريال 57299810 كه با توجه به 
 وضعيت فعلي آن مبلغ شش ميليون ريال ارزيابي مي گردد. 6- يك دستگاه موتور گيربكس آلماني 
مدل obermoser سه فاز به قدرت 10 كيلو وات، تك دور آلماني مستعمل به شماره سريال 911770 
به ارزش پانزده ميليون ريال. 7- يك دستگاه پمپ باد مدل پالما و به ظرفيت 150cc، نو و به ارزش 
پنج ميليون ريال و يك دس��تگاه پمپ باد مدل پالما به ظرفيت 110cc نو به ارزش س��ه ميليون ريال. 
8- تعداد دو دس��تگاه موتور گيربكس آلماني فالنچ دار مستعمل هر يك به قدرت 15 اسب بخار دو 
دور فاقد پالك هر يك به ارزش ده ميليون ريال و جمعاً بيس��ت ميليون ريال. 9- تعداد 5 دس��تگاه 
الكتروموتور مدل وست استراليا دو دور به قدرت 4 كيلو وات كامالً نو، جمعًا  به ارزش بيست ميليون 
ريال، و قيمت كليه اموال فوق توسط كارشناس به مبلغ 129/500/000 ريال به عنوان قيمت پايه برآورد 

و ارزيابي شده است.
فاني- مدير اجراي احكام شعبه ششم دادگاه حقوقي دادگستري اصفهان
 

احضار
12/332 چون خانم زهره الس��ادات هاشمي شكايتي عليه آقايان 1- هادي سالمي فرزند اسداله، 2- 
هاشم انصاري فرزند احمد مبني بر جعل و مشاركت در جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالسه 890690 ك 105 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگي براي روز 90/2/14 ساعت 9 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 17230                                            مدير دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
12/347 كالسه پرونده: 1714/89، شماره دادنامه: 2172-89/11/30، مرجع رسيدگي: شعبه 14 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: پروين دخت يزدانيان، نشاني: خ باغ درياچه، جنب سوپر باغ درياچه، 
كوچه مهديه، منزل شخصي، با قيوميت خانم توران پوراحمد، خوانده: 1- جمشيد پوراحمد، نشاني: 
تهران، ميدان هفت تير، ابتداي مفتح ش��مالي، خ ماليري پور، پالك 110، 2- آسايش��گاه معلولين و 
سالمندان كهريزك، خواسته: خلع يد از يك باب منزل مسكوني به پالك ثبتي 3227/32 بخش 5 ثبتي 
اصفهان، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم 

ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد:
رأي شورا

در خصوص دعوي خانم پروين دخت يزدانيان با قيوميت خانم توران پوراحمد به طرفيت 1- جمشيد 
پوراحمد 2- آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك به خواسته خلع يد از يك باب منزل مسكوني 
به پالك ثبتي 3227/32 بخش 5 ثبت اصفهان و خسارات دادرسي به شرح دادخواست تقديمي است 
كه خواهان با ارائه قيم نامه ش��ماره 3244-88/6/31 و به شرح اظهاراتش در جلسه رسيدگي مورخه 
1389/11/25 خواستار خلع يد از پالك ثبتي مذكور شده است و نظر به استعالم واصله از اداره ثبت 
اسناد و امالك اصفهان كه به شماره ثبت لوايح 430-89/10/15 مالكيت پالك مورد دعوي را خواهان ها 
اعالم نموده است و خوانده رديف اول با وصف ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حاضر نشده و خوانده 
رديف دوم با ارس��ال اليحه مورخه 490-89/11/25 دفاع موجهي نداشته لذا شورا دعوي خواهان را 
وارد دانسته و به استناد مواد 308 و 309 و 311 قانون مدني حكم بر محكوميت خواندگان به خلع يد 
از پالك ثبتي 3237/32 بخش 5 واقع در اصفهان خ باغ درياچه- كوچه ش مهديه پالك 7 طبقه اول در 
حق خواهان و پرداخت مبلغ چهل و شش هزار ريال هزينه دادرسي صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره 
در خصوص خوانده رديف اول غيابي و قابل واخواهي در شورا ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعي 
مي باشد و نسبت به خوانده رديف دوم حضوري و قابل تجديدنظرخواهي ظرف بيست روز پس از 

ابالغ در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 17327                                                  شعبه 14 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

12/348 در خص��وص پرونده كالس��ه 89-1572 خواهان آقاي پرويز باقرزاده دادخواس��تي مبني بر 
تقاضاي مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از تصادف به مبلغ 13/000/000 ريال بابت خسارت به 
خودرو نيسان و هزينه حمل جرثقيل و هزينه پاركينگ و خسارت بيمه به انضمام هزينه دادرسي به 
طرفيت آقاي اصغر كشاورز تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/2/14 
س��اعت 8:30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 

در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 17351                                              شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

12/349 آقاي آرش مهركش داراي شناسنامه شماره 11464 به شرح دادخواست به كالسه 5714/89 
ح/10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسكندر 
مهركش بشناسنامه 429 در تاريخ 89/11/12 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: سه پسر و همسر و مادر به شرح ذيل مي باشد: 1- اميرحسين مهركش به 
ش ش 2546 فرزند متوفي، 2- آرش مهركش به ش ش 11464 فرزند متوفي، 3- پويا مهركش به ش 
ش 9-181779-127 فرزند متوفي، 4- خديجه طالب زاده به ش ش 40424 همسر متوفي، 5- فاطمه 
غالف گر به ش ش 37 مادر متوفي و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 17359                                                شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

12/350 در خصوص پرونده كالسه 89-1166 خواهان داود عباسي جزي دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفيت جعفر جاني اش��ني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/1/31 ساعت 3/45 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع 
شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 

وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 17360                                                 شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

12/351 در خصوص پرونده كالسه 89-1165 خواهان داود عباسي جزي دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفيت سعيد قدير يزهراني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/1/31 ساعت 3/30 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع 
شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 

وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 17361                                                  شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
فقدان سند مالکیت 

12/352 ش��ماره: 8152 آقاي علي نقي زاده زواره فرزند رضا احدي از ورثه مع الواسطه محمدحسين 
گنجي زاده زواره باستناد يكبرگ استشهاديه محلي كه هويت و امضاء مشهود رسماً گواهي شده و مدعي 
است كه سند مالكيت 54/5 سهم مشاع از 960 سهم ششدانگ مزرعه نصرآباد پالك شماره 28 اصلي 
دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 49 دفتر 25 به نام محمدحسين گنجي زاده 
زواره ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و انتقال ديگري انجام نشده است و در اثر سهل انگاري مفقود 
شده است، نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثني نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحي 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي 
ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا مدت 
10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم 

صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 339                                                    عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

 
فقدان سند مالکیت

12/353 ش��ماره: 6943 آقاي عبدالخالق عامري ش��هرابي فرزند علي به موجب وكالت نامه ش��ماره 
234123-89/7/20 دفترخانه 43 تهران وكالتاً از طرف آقاي علي عامري شهرابي فرزند حاجي محمد 
قلي باستناد دو برگ استشهاديه محلي كه هويت و امضاء مشهود رسماً گواهي شده و مدعي است كه 
سند مالكيت ششدانگ يكبابخانه پالك 159 واقع در شهراب 28 اصلي واقع در دهستان سفلي زواره 
بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 561 دفتر 71 امالك بنام آقاي علي عامري شهرابي سابقه ثبت 
و سند صادر و تسليم گرديده و معامله ديگري صورت نگرفته و در اثر سهل انگاري مفقود شده است. 
نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثني نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحي آيين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( 
نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت 
 اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم

خواهد شد.
م الف/ 283                                                    عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

 
مزایده اموال غیرمنقول

12/354 شماره: 17655 به موجب پرونده اجرايي كالسه 4/1439 عليه آقاي عليرضا تدين و سازمان 
مسكن و شهرسازي استان اصفهان به نمايندگي اردستان كه مبلغ 130/000/000 ريال اصل تسهيالت 
و مبلغ 36/208/145 ريال خسارت قانوني تا تاريخ 83/2/28 و به ازاي هر روز تأخير 77362 ريال تا 
روز وصول به بانك تجارت و 5 درصد اقالم فوق را بابت نيم عشر اجرايي به صندوق دولت بدهكار 
مي باش��د و طبق درخواست بستانكار حق انتفاع از شش دانگ اراضي پالك 11 مفروز شده از پالك 
283 اصلي واقع در اردستان يك اصلي دهستان سفلي بخش 17 ثبت اصفهان كه در اداره ثبت اسناد و 
امالك به نام دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي سازمان مسكن و شهرسازي سابقه ثبت دارد 
كه حدود و مشخصات شش دانگ پالك مرقوم به شرح پرونده ثبتي مي باشد و طبق قرارداد واگذاري 
ش��ماره 1122-77/9/15 سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان به وام گيرنده اعطا گرديده و به 
موجب نامه 1337-77/11/27 اداره مسكن و شهرسازي اردستان وثيقه پالك فوق بالمانع اعالم گرديده 
و براساس مدارك اعياني و مستحدثات، كارخانه داراي 2925 مترمربع عرصه مي باشد و مستحدثات 
كارخانه در زمان بازديد كارش��ناس رس��مي بدن شرح الف(: داراي سوله به مساحت 440 مترمربع با 
ديوارهاي محيطي 35 سانتي از آجر 5/5 سانتي دو رو نما، پوشش سقف از فويل آلومينيوم، پشم شيشه 
و ورق گالوانيزه كف بتني در و پنجره فلزي، شيشه، ديوار تا ارتفاع 1/2 متر سنگ و فاقد تأسيسات، 

ب(: ساختمان نگهباني: به مساحت 77 مترمربع با نماي آجر 5/5 سانتي شامل سه اطاق و يك سرويس 
با س��قف هاي تيرآهن و طاق ضربي، كف موزاييك، ديوارها از آجر 5/5 سانتي نمات شده،  دو اطاق 
س��فيد ش��ده، در و پنجره فلزي، داراي ايوان اطراف به عرض 1/2 متر در ضلع ش��مال و شرق، پ(: 
محوطه تس��طيح ش��ده با ديوار اطراف به طول 155 متر به ارتفاع متوسط دو متر كه قسمت پايين آن 
سنگ ازاره و مابقي به صورت نماي 5/5 سانتي است )سمت غرب ديوار وجود ندارد(، درب ورودي 
نصب ش��ده اس��ت و نيز كارخانه داراي امتياز آب و برق مي باشد كه در قبال طلب بانك تجارت در 
رهن مي باشد و از ساعت 9 الي 12 روز پنج شنبه مورخه 90/01/18 در محل اداره ثبت اسناد و امالك 
اردس��تان از طريق مزايده از مبلغ 1/060/000/000 ريال ارزيابي شده توسط كارشناس رسمي شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادي از طرف خريدار فروخته مي شود اين آگهي در يك نوبت در روزنامه 
 زاينده رود اصفهان منتشر خواهد شد. آدرس ملك: اردستان،  شهرك صنعتي، مقابل سنگ بري مؤمن زاده

مي باشد. تاريخ انتشار: چهارشنبه مورخه 89/12/25
م الف/ 390                                                     فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تأسیس
12/355 شماره: 17398 آگهي تأسيس شركت بي تا پالستيك اردستان با مسئوليت محدود. خالصه 
تقاضانامه و اساس��نامه و شركتنامه ش��ركت بي تا پالستيك اردستان با مسئوليت محدود كه در تاريخ 
89/12/16 تحت شماره 781 با شناسه ملي 10980128520 در اين اداره به ثبت رسيده جهت اطالع 
عموم در روزنامه رسمي كشور و روزنامه زاينده رود اصفهان به شرح ذيل آگهي مي شود. 1- نام و نوع 
شركت: بي تا پالستيك اردستان )با مسئوليت محدود(. 2- موضوع شركت: توليد و تهيه و توزيع كليه 
قطعات و مصنوعات پالستيكي مختلف )تزريقي- بادي( و غيره طبق سفارشات و تكنولوژي روزمره، 
انواع نايلون كشاورزي و نايلكس جهت كارهاي مختلف همراه با اندازه هاي متفاوت و كليه امور مرتبط 
با موضوع شركت و ظروف يكبار مصرف. 3- مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 4- آدرس 
محل شركت: شهرستان اردستان )قطب صنعتي( كدپستي 35388-83818، 5- مدير و صاحبان شركت: 
آقاي عباس ابراهيمي به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي علي اصغر اميني به سمت مديرعامل و عضو 
هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخاب شدند و همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهددار شركت 
از قبيل چك و سفته و بروات، قراردادها و عقود اسالمي با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر 
مي باشد. 6- سرمايه شركت: سرمايه شركت مبلغ بيست ميليون ريال سرمايه شركت از طرف كليه شركاء 

پرداخت گرديده و در اختيار و تحويل مديرعامل شركت قرار گرفته است.
م الف/ 388                                                    فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

 
تغییرات

12/356 شماره: 17469 آگهي تغييرات شركت توليدي و خدمات كشاورزي دام و طيور و آبزيان زرده 
طال كوير اردس��تان. سهامي خاص به شماره ثبت 441 و شناس��ه ملي 10260092396 برابر صورت 
جلس��ات مجمع عمومي عادي و هيئت مديره مورخ 1389/12/19 تغييرات زير در ش��ركت نامبرده 
به عمل آمده اس��ت. 1- آقاي س��يد فضل اله آراسته و خانم ربابه علوي و سيد محمد رضا آراسته و 
خانم مريم السادات آراسته به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت دو سال و آقاي ابوالفضل 
غفاري و سيد علي اصغر علوي به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شركت براي مدت يك 
سال انتخاب گرديدند. 2- هيئت مديره از بين خود خانم ربابه علوي را به سمت رئيس هيئت مديره 
و آقاي سيد محمدرضا آراسته را به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاي سيد فضل اله آراسته را به 
سمت مديرعامل شركت تعيين نمودند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء منفرد 
مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 3- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي ها و دعوت نامه هاي 

شركت تعيين شده است.
م الف/ 389                                                           فدايي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

 
فقدان سند مالکیت

12/357 شماره: 17364 سكينه قاسميان به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود 
رس��مًا  گواهي شده مدعي گرديده كه سند مالكيت 40 حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ خانه پالك 
9857 واقع در كوي مون اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 
279 دفتر 51 امالك ذيل ثبت 3030 به نام سكينه قاسميان صادر گرديده و بر اثر جا به جايي مفقود 
گرديده و معامالت متعددي انجام نشده چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 
120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت به ملك 
مزبور يا وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم 
وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 382                                                    فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

 
فقدان سند مالکیت

12/358 شماره: 17029 شركت فرش دستباف اردستان به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و 
امضاء  شهود رسماً گواهي شده مدعي گرديده كه سند مالكيت دو سهم مشاع 8 سهم ششدانگ قطعه 
ملك پالك 1424 واقع در اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 105 
دفتر 115 امالك ذيل ثبت 239 به نام شركت فرش دستباف اردستان صادر گرديده و بر اثر جا به جايي 
مفقود گرديده و معامالت متعددي انجام نشده چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق 
ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت به 
ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول 
 واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام

خواهد شد.
م الف/ 376                                                     فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

فقدان سند مالکیت
12/359 شماره: 17349 ورثه صديقه ملكي به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود 
رسماً گواهي شده مدعي گرديده كه سند مالكيت دو سهم مشاع از 432 سهم ششدانگ مزرعه همسار 
99 اصلي واقع در دهستان عليا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 575 دفتر 23 امالك ذيل 
ثبت 2311 به نام صديقه ملكي صادر گرديده و بر اثر جا به جايي مفقود گرديده و معامالت متعددي 
انجام نشده چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
با مدارك مثبت تس��ليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذك��ور و عدم وصول واخواهي و يا وصول 

واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 384                                                     فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

فقدان سند مالکیت
12/360 شماره: 17368 رحمت اله فدائي به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود 
رسماً گواهي شده مدعي گرديده كه سند مالكيت ششدانگ خانه پالك 6720 واقع در كوي راهميان 
اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 328 دفتر 158 امالك ذيل 
ثبت 3084 به نام رحمت اله فدائي صادر گرديده و بر اثر جا به جايي مفقود گرديده و معامالت متعددي 
انجام نشده چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
با مدارك مثبت تس��ليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذك��ور و عدم وصول واخواهي و يا وصول 

واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 383                                                     فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تصمیمات
12/361 شماره: 9399 آگهي تصميمات شركت تعاوني روستايي كوير بشماره ثبت 88 و شناسه ملي 
10260001890 كه قبال طي شماره 6 در ثبت اردستان به ثبت رسيده است. برابر صورتجلسات مجمع 
عمومي عادي و هيأت مديره مورخ 89/11/17 تصميمات زير در شركت اتخاذ گرديد: آقايان سيد احمد 
طاليي بشماره ملي 1189454319 و كدپستي شماره 8441835871، سيد ابوالفضل شاهمراديان بشماره 
ملي 1189409496 و كدپستي ش��ماره 8441835653، عباس صادقي بشماره ملي 1188933108 و 
كدپس��تي 8441966511، س��يد جواد خدام حسيني بش��ماره ملي 1189454092 و كدپستي شماره 
8441966331 و حسين سلطانيان به ش��ماره ملي 1189468174 و كدپستي 8448111431 بسمت 
اعضا اصلي هيأت مديره و آقايان حسن حديدي بشماره ملي 1189439931 و كدپستي 8441818331 
و محس��ن زارعي بشماره ملي 1189620340 و كدپستي شماره 8441945151 بسمت اعضاي علي 
البدل هيأت مديره براي مدت 3 سال انتخاب گرديدند. آقاي عباس صادقي بسمت مدير عامل و آقاي 
سيد ابوالفضل شاهمراديان بسمت رئيس هيأت مديره و آقاي سيد احمد طاليي بسمت نائب رئيس 
هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب شدند. آقاي سيد جالل سالمتي بشماره ملي 1189454319 
و كدپس��تي ش��ماره 8441616111 و مجتبي عرب بش��ماره ملي 1188936085 و كدپستي شماره 
8448111335 بسمت بازرسان شركت براي مدت يكسال انتخاب گرديدند. كليه چك ها و قراردادها 
و اس��ناد و اوراقي كه براي ش��ركت تعهد ايجاد مي كند با امضاي رئيس هيأت مديره و مديرعامل و 
مهر شركت معتبر است و در غياب مديرعامل با امضا نائب رئيس اعتبار دارد. سرمايه شركت از مبلغ 
230860000 ريال به مبلغ 238562000 ريال افزايش يافت. عمليات و ترازنامه و حساب سود و زيان 

سال مالي 1388 به تصويب رسيد.
م الف/ 380                                                           عصاري- رئيس ثبت اسناد و امالك زواره

 
تأسیس

12/362 شماره: 17153 آگهي تأسيس شركت كلبه سازان اردستان )سهامي خاص( خالصه اساسنامه و 
اظهارنامه شركت كلبه سازان اردستان سهامي خاص كه در تاريخ 89/12/8 تحت شماره 779 با شناسه 
ملي 10980118145 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 89/12/14 از لحاظ امضاء ثبت تكميل گرديده 
است و براي اطالع عموم در روزنامه رسمي كشور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهي مي شود. 
1- موضوع شركت: اجراي كليه ساختمان هاي بتني و فلزي )تيرچه بلوك(- تخريب، خاك برداري، 
خاك ريزي، اجراي پل هاي لوله اي و دالي، محوطه سازي و جدول گذاري، انواع بتن ناژ از قبيل بتن كف 
و فنداسيون ها و غيره... شركت در مناقصات دولتي و خصوصي و اخذ تسهيالت از بانك ها و مؤسسات 
مالي و اعتباري، 2- مركز اصلي شركت: اردستان شهرك شهيد بهشتي خيابان گلستان كوچه فروردين 
منزل محمدرضا مؤمن زاده پالك 22 كدپستي 8381843351، 3- سرمايه شركت: يك ميليون ريال تمام 
است كه 35 درصد آن نقداً پرداخت و مابقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 4- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 5- اولين مديران و صاحبان امضاء: آقاي حسن هاروني به سمت رئيس هيئت 
مديره و خانم معصومه قهرمان شهركي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي محمد جواد مؤمن زاده 
اردستاني به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد 
 تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و برداشتها با امضاء مديرعامل و مهر شركت معتبر خواهد بود.

6- اختيارات مديرعامل: آقاي محمدجواد مؤمن زاده اردستاني فرزند محمدرضا مجري مصوبات هيئت 
مديره خواهد بود. 7- بازرس��ان اصلي و علي الب��دل: آقاي مصطفي اله وردي كريم آبادي و عليرضا 
معتمدي فر به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل براي مدت يك سال انتخاب شدند. 8- روزنامه 

زايند ه رود جهت درج در آگهي هاي شركت انتخاب گرديد.
م الف/ 377                                                     فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تأسیس
12/363 ش��ماره: 17339 آگهي تأسيس شركت تجارت گستر اردستان با مسئوليت محدود خالصه 
تقاضانامه و اساسنامه و شركتنامه شركت »تجارت گستر اردستان« با مسئوليت محدود كه در تاريخ 
89/12/15 تحت شماره 780 و شناسه ملي 10980127231 در اين اداره به ثبت رسيده جهت اطالع 
عموم در روزنامه رسمي كشور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان به شرح ذيل آگهي مي شود. 1- نام و 
نوع شركت: تجارت گستر اردستان )با مسئوليت محدود(، 2- موضوع شركت: كليه فعاليت هاي تجاري 
و خدمات بازرگاني در زمينه خريد و فروش و خدمات پس از فروش كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، 
 خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني،  گشايش اعتبار و وام براي شركت ها 
نزد بانك ها، ترخيص كاال از گمركات داخلي، اخذ و اعطاي نمايندگي كمپاني هاي معتبر خارجي و 
داخلي و شركت در كليه نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي،  انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و 
حقوقي، ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج،  اخذ وام و اعتبارات بانكي و ارزي و ريالي از كليه 
بانك هاي داخلي و خارجي،  شركت در كليه مناقصات و مزايدات دولتي اعم از داخلي و بين المللي. 
3- مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 4- آدرس محل شركت: اردستان شهرك امام حسن 
)ع( پشت دادگستري كوچه دوم كدپستي 11111-83817، 5- مدير و صاحبان شركت: خانم فاطمه 
كاشاني به سمت رئيس هيئت مديره و خانم مريم كاشاني به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره براي 
مدت نامحدود انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و مهر 
شركت معتبر است. 6- سرمايه شركت: يك ميليون ريال نقدي است كه تماماً پرداخت و در اختيار و 

تحويل مديرعامل شركت قرار گرفته است.
م الف/ 385                                                     فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحدید حدود اختصاصي
12/364 ش��ماره: 15460 چون تحديد حدود شش��دانگ يكباب اطاق فوقاني شماره پالك 1634/6 
فرعي از 33 اصلي واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام عشرت خانم مالكي در 
جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب 
دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
1390/1/31 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين  آگهي به كليه مالكين و مجاورين 
و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. 
ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 

تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/25
م الف/ 695                                                              شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
 

تحدید حدود اختصاصي
12/365 شماره: 15461 چون تحديد حدود ششدانگ هر يك از دو باب اطاق بشماره پالك 1634/4 
و 1634/5 فرعي از 33 اصلي واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام خانم عشرت 
خانم مالكي در جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد 
اينكه به موجب دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 1390/1/31 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين  آگهي به كليه 
مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل 
حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/25
م الف/ 696                                                              شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
 

فقدان سند مالکیت
12/367 نظ��ر به اينكه آقاي حس��ينقلي فرهمند دندلو بموجب دو برگ استش��هادمحلي كه هويت 
وامضاءشهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت سه دانگ ازششدانگ پالك 2/6101 
واقع دربخش يك ثبتي ش��هرضا گرديده كه س��ندمالكيت مذكورذيل ثبت 63380 صفحه 178 دفتر 
378 به نام سياوش سليماني نيا صادرگرديده وباانتقال مع الواسطه وبموجب سندرسمي 112391 – 
84/9/17 دفتر 4 شهرضا به حسينقلي فرهمند دندلو انتقال قطعي گرديده است اينك نامبرده تقاضاي 
صدورسندمالكيت المثني نموده است لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي 
نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين 
آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه 

آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالکیت
12/368 نظ��ر ب��ه اينك��ه خانم مرضيه براهيم��ي فرزند ناصرب��ه وكالت آقاي علي همت��ي ولنداني 
فرزندمحمدعلي به موجب وكالتنامه 8132 – 89/11/30 دفتر 247 شهرضا باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك ونيم دانگ مشاع ازششدانگ 
يكدرب باغ دويست وشصت وپنج واقع درموغان سه اصلي بخش يك شهرضا شده كه تمامت يك 
ونيم دانگ مشاع ازپالك فوق درصفحه 541 دفتر 351 ذيل ثبت شماره 56995 بنام مرضيه ابراهيمي 
ثبت وسندصادرشده است اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني نسبت به يك ونيم دانگ 
مشاع مالكيت خودازپالك فوق رانموده لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي 
نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين 
آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه 

آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

تحدید حدود اختصاصی 
12/369 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين پالك شماره 106/83 واقع در ارش آباد بخش 
يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي حسين محمدرجبي و غيره فرزند يداله در جريان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1390/1/18 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره 
ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد 

از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/25
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی فرهنگ و هنر

رئيس حوزه هنري چهارمحال و بختياري 
از راه ياب��ي فيلم خانه فاطمه كجاس��ت به 
كارگرداني فريدون نجفي و تهيه كنندگي 
ح��وزه هنري ب��ه بخش فيلم ه��اي كوتاه 
جش��نواره فيلم كيش خبر داد. سيد مهران 
حس��يني در گفتگو با ايرنا اف��زود: در اين 
جش��نواره 27 فيلم كوتاه داس��تاني توسط 
هيأت انتخاب جشنواره كيش پذيرفته شده 
كه در اين بين فيلم كوتاه داستاني خانه فاطمه 
كجاست نيز حضور دارد. به گفته وي، فيلم 
خانه فاطمه كجاست توسط فريدون نجفي 
كارگرداني شده و تهيه كنندگي آن را حوزه 
هن��ري بر عهده داش��ته و اين فيلم تاكنون 
در جش��نواره هاي مهمي چون فيلم برلين، 
بلغارستان، فجر، رحمت، كودك و نوجوان 
جوايزه نخس��ت را كسب كرده است. وي 

گفت:  داستان اين فيلم درباره پسر بچه اي 
است كه براي اداي نذر مادرش، كه در بستر 
بيماري افتاده اقدام به جمع آوري نذورات 

مي كند. 
مواد اين نذر را بايد از 7 فاطمه جمع آوري 
 كن��د كه در اين بين با مش��كالتي روبه رو 
مي ش��ود. براس��اس اين گزارش، عليرضا 
اميني، رضا سبحاني، بيژن مير باقري، عزيزاله 
حاجي مشهدي و مرجان اشرفي زاده از بين 
494 عنوان فيلم كوتاه راه يافته به جشنواره 
كي��ش 27 فيلم را ب��راي حضور در بخش 
مسابقه جشنواره انتخاب كرده اند. جشنواره 
بين المللي فيلم كيش از 4 تا 8 ارديبهشت 
ماه سال 90 به همت مركز امور مناطق آزاد 
كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 

جزيره كيش برگزار مي شود.

ب��ه  رو«  در  »راه  تلويزيون��ی  مجموع��ه 
كارگردانی س��عيد آقاخانی ن��وروز 90 از 
ش��بكه س��ه روی آنتن می رود. به گزارش 
مهر، اين س��ريال محصول گ��روه فيلم و 
سريال شبكه س��ه است كه در 15 قسمت 
40 دقيقه ای تهيه می شود. مجموعه راه در 
رو در ايام نوروز هر ش��ب س��اعت 23 و 
تكرار آن روز بعد ساعت 13:45 روی آنتن 
شبكه س��ه می رود. در خالصه داستان اين 

مجموعه آمده است: مسعود به همراه سميرا 
همسرش و خواهرش گلرخ كه بر خالف 
سن بااليش مجرد است در خانه ای اجاره ای 
زندگی می كند. مشكالت مالی مسعود ناشی 
از ي��ك ماجرای كالهبرداری برايش به جا 
مان��ده ك��ه او را در مخمص��ه ای می اندازد 
 و ....مجموع��ه راه در رو ب��ه تهيه كنندگی
 اي��رج محم��دی و مه��ران مه��ام تهي��ه 

می شود. 

توليد مجموعه جديد »شكرستان« ويژه عيد 
نوروز در مركز انيميشن حوزه هنری پايان 
يافت و اين مجموعه نوروز 90 روی آنتن 
م��ی رود. به گزارش مه��ر، به نقل از پايگاه 
خبری حوزه هنری، ساخت مجموعه جديد 
انيميشن »شكرستان«، ويژه نوروز و متناسب 
با حال و هوای عيد، در آذر ماه سال جاری، 
به سفارش شبكه دو سيما در مركز انيميشن 
حوزه هنری آغاز شد. توليد اين مجموعه 
13 قسمتی، به اتمام رسيد. در حال حاضر 
مراح��ل پايانی دوبله اي��ن مجموعه انجام 

می ش��ود و در 26 اس��فندماه آماده شده و 
به صدا و س��يما برای پخش نوروزی ارائه 
می شود. مجموعه جديد شكرستان با حال 
هوای عيد س��اخته شده و ماجراهای قبلی 
در اين مجموعه جديد، جانی دوباره گرفته 
و داس��تان های آن بيش��تر درباره سفرهای 
نوروزی است. كارگردانی مجموعه جديد 
شكرستان را بابك نظری و تهيه كنندگی را 
سيدمسعود صفوی به عهده داشت. جالل 
ذوالفنون موسيقی متن انيميشن شكرستان را 

ساخته است. 

جهانگير هدايت، برادرزاده صادق هدايت، 
در گفتگو با ايلنا درب��اره اين كتاب گفت: 
پيش از هر چيزي بايد بر اين نكته تأكيد كنم 
كه تاكنون شناخت نامه اي از هدايت تدوين 
نش��ده اس��ت. اين كتاب تنها شناخت نامه  
اوس��ت. مس��أله  دوم اين اس��ت كه تمام 
اسناد و مداركي كه در اين كتاب ارائه شده 
بسيار معتبر است. چراكه اسنادي است كه 
در خانواده هدايت موجود اس��ت. در اين 
كتاب هيچ حدس و گماني در مورد مسائل 
مربوط به زندگي او وجود ندارد، هرچه كه 
هست واقعي است. اين شناخت نامه بهترين 
مرجع براي كساني خواهد بود كه بخواهند 
در مورد اين نويس��نده نابغه تحقيق كنند. 
جهانگير هدايت در ادامه افزود: شناختنامه 

شامل فصول متنوعي است. 
طراحي ها، ترجمه ه��ا، نامه هاي او )حدود 
چهل نامه از او مانده است(، كارت پستال ها، 
نقاشي ها، كارت ويزيت ها و مهرهايي كه از 
او مانده است. وي درخصوص بخش هاي 
مختلف كتاب شناس��ي او گفت: درباره او 

حتي ب��ه زبان هايي مانند ك��ره اي، چيني، 
عبري، روسي نيز كتاب نوشته شده است. 
همه اين ها در كتاب شناسي مورد اشاره قرار 

گرفته است. 
در بخ��ش مق��االت نيز مقاالت��ي را كه در 
نش��ريات و درباره او نوش��ته شده است، 
چه به فارس��ي و چه به زبان هاي خارجي، 
ذكر كرده ايم. مكاتبات و احكام اداري و نيز 
نامه ها و كارت پستال هاي دريافتي او را نيز 
آورده ايم. همچنين، عكس ها و پوسترهايي 
كه براي او طراحي ش��ده است، سايت ها، 
وبالگ ها، فيلم ها، يادبودها و نمايشگاه هايي 
كه در يادبود او ساخته و يا برگزار شده اند را 

نيز قيد كرده ايم. 
جهانگير هدايت در ادامه ضمن اش��اره به 
مداليون و سنجاق و مجسمه اي كه بعد از 
مرگ هدايت ساخته شده است؛ گفت: به 
اين آثار نيز اشاره شده است. هدايت گفت: 
كتب ش��خصي هدايت، لوازم و وس��ايل 
بازمانده از او و نشاني هاي پستي او نيز در 

كتاب مورد اشاره قرار گرفته است. 

فرماندار بروجن گف��ت: هم زمان با آغاز 
س��ال جديد موزه مردم شناس��ي بروجن 
بهره برداري مي رس��د.به گ��زارش فارس 
از ش��هركرد، فت��اح كرم��ي در نشس��ت 
ستاد تس��هيالت س��فر اين شهرستان از 
تشكيل و راه اندازي كميته هاي تخصصي 
 پنج گانه سفر در اين شهرستان خبر داد و 
گفت: كميته اس��كان، كميته پش��تيباني، 
خدمات ش��هري و رف��اه عمومي، كميته 
حمل و نق��ل و ترافيك خدمات جاده اي، 
كميته فرهنگي تبليغات و اطالع رس��اني، 
كميته نظارت، ارزيابي و آمار به منظور ارائه 
خدمات بهينه به مسافران نوروزي تشكيل 
شده اس��ت. وي افزود: در ايام تعطيالت 
نوروزي تمام صنوف، ادارات كشيك آنان 
فعال و خدماتشان به مسافران قطع نخواهد 
شد. كرمي ادامه داد: همچنين باهماهنگي 
انجام گرفته تمامي اماكن زيارتي، سياحتي 
و تاريخي ش��امل تاالب ه��اي بين المللي 
چغاخور و گندم��ان، امامزاده حمزه علي، 
تفريحگاه سياه سرد و امامزاده علي ابن احمد 
دهنو براي پذيرش گردشگران مهيا است. 
فرماندار شهرستان بروجن از افتتاح موزه 
مردم شناسي در مجموعه خانه حفيظي خبر 
داد و گفت: هم زمان با آغاز س��ال جديد 

بازي��د از اين م��وزه براي عم��وم مردم و 
مسافران نوروزي فراهم مي  شود. 

وي در ادامه بر ضرورت توجه بيش��تر به 
توسعه بخش گردش��گري اين شهرستان 
تاكي��د كرد و گفت: وجود اس��تعداد هاي 
فراوان گردشگري و جاذبه هاي بكر طبيعي 
در اين شهرستان موجب شده كه بسياري 
از ظرفيت ه��اي گردش��گري آن دس��ت 
نخورده بماند و زمينه توسعه قابل توجهي 

براي اين بخش همچنان باقي بماند. 
كرم��ي اضافه كرد: بهره مندي مناس��ب از 
توانمندي ه��اي اين شهرس��تان در زمينه 
گردشگري مي تواند تأثير مثبتي بر ارتقاي 
وضعيت درآمد، اش��تغال و رفاه اجتماعي 
داش��ته باش��د. وي بيان داش��ت: بايد به 
صنعت گردش��گري به عنوان يك پديده 
تحول برانگي��ز و پويا كه آداب و رس��وم، 
فرهنگ، م��راودات، ارتباطات اجتماعي، 
فرهنگ��ي و اقتصادي را ب��ه هم نزديك و 
شكوفا مي كند، نگريست و پيگير مسائل آن 
بود. كرمي با بيان اينكه پرداختن به مبحث 
گردشگري امري گسترده است كه جز با 
تعامل همه دستگاه ها و ارگان هاي مربوطه 
ممكن نيس��ت، گفت: توسعه گردشگري 

نيازمند برنامه ريزي مدون و جامع است. 

»خانه فاطمه کجاست« به جشنواره فیلم 
کیش راه یافت 

مجموعه »راه در رو« نوروز از شبکه سه 
پخش می شود 

مجموعه جدید »شکرستان« از شبکه دو 
پخش می شود 

شناخت نامه صادق هدایت منتشر مي شود 

بهره برداری از موزه مردم شناسي 
بروجن 

اخبار سينمایی

اخبار

نقش ها و طرح هايي كه در قاليبافي منطقه به كار مي رود 
عبارتند از نقشه هاي خشتي، بيد مجنون، ترنج، طاووس، 
س��رو، كاج، گلدان و گل چالشتري. در منطقه بختياري 
صنايع دستي متنوعي وجود دارد و عشاير از مواد اوليه 
تهيه شده از طريق دام هايي خود را به مصرف ريسندگي 

و بافندگي مي رسانند.
 زن��ان بافن��ده بختياري ب��ر مبناي مختص��ات زندگي 
اجتماعي ش��ان كه خ��ود توليدي و خ��ود مصرفي را 
ايجاب م��ي كند، محصوالت متن��وع و متعددي مانند 
انواع خورجين، قالي، خرسك، سياه چادر، چوقا، موج، 
وريس، نمكدان )كيس��ه اي جهت نگه��داري نمك(، 
س��فره آرد توليد مي كنند. وجود صنايع دس��تي شامل 
قال��ي، جاجيم، چوقا، گيوه، وريس و نمكدان مي تواند 
سوغاتي براي مسافران نوروزي و گردشگران نوروزي 
چهارمحال و بختياري باش��د. ف��رش بختياري با نقش 
ويژه و متفاوت خود در ميان فرش هاي ايراني مشخص 
است. قالي هاي بختياري به طور عمده داراي گره تركي 
و دو پوده اس��ت. معروف ترين نوع قالي هاي بختياري، 
قالي هايي موس��وم به بي بي بف اس��ت كه هم از نظر 
 ابع��اد و هم از نظر نقش و مواد اوليه مصرفي با س��اير 
 فرش ه��اي ايران��ي تفاوت كل��ي دارد، اي��ن قالي ها را 
 بي بي ها كه از امكان��ات مادي بااليي برخوردار بودند، 

مي بافتند. 
در ح��ال حاضر بافتن��ي بي بي بف ها در چالش��تر در 
منطقه شهركرد پيگيري مي شود، اما توسط اجتماعات 
روس��تايي و آن هم در چهار چوب صنايع دس��تي و به 
نام قالي خش��تي است. نقش هاي مورد استفاده در قالي 

بي بي بف كه به خشتي نيز معروف هستند، نقش هاي 
گياهي و شكارگاهي مي باش��ند كه به آن جانوري نيز 
مي گويند. در طرح خش��تي از انواع پرنده، سرو كاج و 
حيوانات و گياهان استفاده مي شود. از مناطق مهم بافت 
قالي در منطقه بختياري مي توان از ش��هركرد، چالشتر، 
بخش شوراب و روستاهاي فارسان، باباحيدر و چلگرد 
و اردل نام برد. بيشتر قالي هايي كه به نام قالي بختياري 
 ش��هرت دارد، در منطقه چهارمح��ال و بختياري بافته 
مي شود. قالي چالش��تر از معروفيت جهاني برخوردار 

اس��ت و اصال��ت نقش��ه و ثب��ات رن��گ و دق��ت در 
باف��ت از مش��خصات آن اس��ت. جاجيم يك��ي ديگر 
از دس��ت بافت هاي ديار بختياري اس��ت كه از پش��م 
بافت��ه مي ش��ود و چل��ه كش��ي جاجي��م روي زمين 
 ص��ورت مي گيرد. چوق��ا كه گاهي چوخ��ا نيز تلفظ 
مي ش��ود، نوعي عباي دهقاني اس��ت كه زنان از پشم 
سفيد طبيعي مي بافند و داراي خطوط عمودي آبي تيره 
يا مشكي است و مردان بختياري آن را روي لباس هاي 

خود مي پوشند. 

ماده اوليه چوقا پش��م اس��ت كه زنان بختي��اري آن را 
به گونه اي بس��يار نازك و ظريف مي ريس��ند و روي 
دستگاه هاي س��اده بافت، نواري با عرض حدود 50 تا 
70 س��انتيمتر )بس��ته به اندازه مورد نظر( و طول 2/5 
متر، مي بافند. اين نوار از دو قسمت مساوي و متفاوت 

تشكيل مي شود. 
بلندي چوقا تا سر زانو مي رسد و جلوي آن باز است. 
چوقا فاقد آس��تين است و بهترين نوع چوقا كه توسط 
زنان كيارس��ي بافته مي شود به »كيارسي بف« معروف 
اس��ت و داراي بافت بس��يار ظريف بوده و تار آنها از 
جنس پنبه اس��ت و از ب��ازار خريداري م��ي كنند. دار 
 چوق��ا به صورت افقي و تك نفره اس��ت و براي اينكه 
نخ پش��مي م��ورد اس��تفاده در بافت چوق��ا ظريف و 
يكنواخت ريسيده شود، هنگام پره گرداندن )نخ ريسي( 
روي ناخن بلند انگشت به دقت و ظرافت خاصي نياز 

دارد. 
از ديگر فعاليت هاي چهارمحال و بختياري گيوه دوزي 
اس��ت كه بيشتر در شهرستان هاي ش��هركرد و بروجن 
رايج است و بروجن مهم ترين مركز فعاليت گيوه دوزي 
اس��ت. گيوه كه پا افزاري مقاوم و راحت و متناس��ب 
با منطقه كوهس��تاني اين اس��تان و گذرگاه هاي صعب 
العبور آن به خصوص در فصول كار و فعاليت اس��ت، 
در سال هاي اخير از رواج و رونق آن كاسته شده است 
كه يكي از مهم ترين داليل آن كمبود جنس و گراني آن 
اس��ت. گيوه هاي بافته شده از تخت پارچه اي و گاهي 
الس��تيكي و رويه آن از ن��خ و نوارهاي متصل كننده از 

چرم گاو است.

 با اين همه او تلخی شكس��ت را با خونسردی و متانت 
شگفت آوری تحمل كرد و تا پايان عمر از آن سخنی بر 
زبان نياورد و ش��كايتی ننمود... پروين اعتصامی، شاعره 
نامدار معاصر ايران از گويندگان قدر اول زبان فارس��ی 
اس��ت كه با تواناترين گوين��دگان مرد برابری كرده و به 
گواهی اس��تادان و سخن شناسان معاصر گوی سبقت را 
از آنان ربوده اس��ت. در جامعه ما با همه اهتمام و نظام 
فكری اس��الم به تعليم و تربيت عموم و الزم ش��مردن 
پ��رورش فك��ری و تقوي��ت اس��تعدادهای زن و مرد، 
ب��از برای جن��س زن به علت نظام مرد س��االری امكان 
تحصي��ل و پرورش توانايی ه��ای ذوق كم بوده و روی 
همين اص��ل تعداد گوين��دگان و علم��اي زن ايران در 
براب��ر خيل عظيم م��ردان كه در اي��ن راه گام نهاده اند؛ 
ناچي��ز می نمايد و پروين در اين ح��د خود منحصر به 
فرد اس��ت. رمز توفيق اين ارزشمند زن فرهنگ و ادب 
فارس��ی، عالوه بر استعداد ذاتی؛ معجزه تربيت و توجه 
پدر نامور اوس��ت كه با وج��ود محروميت زن ايرانی از 
امكان��ات تحصيل و فق��دان مدارس دختران��ه، خود به 
تربيت او همت گماشت و دختر با استعداد و با سرمايه 
معنوی خود را به مقامی  كه در خورد او بود رسانيد. پدر 
پروين ميرزا يوسف اعتصامی  )اعتصام الملك( پسر ميرزا 
ابراهيم خان مس��توفی ملقب به اعتصام الملك از اهالی 
آشتيان بود كه در جوانی به سمت استيفای آذربايجان به 
تبريز رفت و تا پايان عمر در همان شهر زيست. يوسف 
اعتص��ام الملك در 1291 )ه���.ق( در تبريز به دنيا آمد. 
ادب ع��رب و فقه و اصول و منط��ق و كالم و حكمت 
قديم و زبان های تركی و فرانس��ه را در تبريز آموخت و 
در لغت عرب احاطه كامل يافت. هنوز بيس��ت سال از 
عمرش نرفته بود كه كتاب »قالئد االدب فی شرح اطواق 
الذهب« را كه رس��اله ای بود در ش��رح يك صد مقام از 
مقامات محمود بن عمر الزمخشری در نصايح و حكم و 
مواعظ و مكارم اخالق به زبان عربی نوشت كه به زودی 
جزء كتاب های درسی مصريان قرار گرفت. چندی بعد 
كتاب »ثوره الهند يا المراه الصابره« او نيز مورد تحس��ين 
ادبای س��احل نيل قرار گرفت. كتاب »تربيت نسوان« او 
كه ترجمه »تحرير المراه« قاسم امين مصری بود به سال 
1318 )ه�.ق( انتشار يافت كه در آن روزگار تعصب عام 
و بی خبری عم��وم از اهميت پرورش بانوان در جامعه 
ايرانی رخ می نمود. اعتصام الملك از پيش قدمان راستين 
تج��دد ادبی در اي��ران و به حق از پيش��وايان تحول نثر 

فارسی است. 
چه او با ترجمه ش��اهكارهای نويسندگان بزرگ جهان، 
در پرورش اس��تعدادهای جوانان، نقش بسزا داشت. او 
عالوه بر ترجمه بي��ش از 17 جلد كتاب در بهار 1328 
)ه���.ق( مجموعه ادبی نفيس و پرارزش��ی به نام »بهار« 
منتشر كرد كه طی انتشار 24 شماره در دو نوبت توانست 
مطالب سودمند علمی، ادبی، اخالقی، تاريخی، اقتصادی 
و فنون متنوع را به روشی نيكو و روشی مطلوب عرضه 
كند. رخشنده اعتصامی  مش��هور به پروين اعتصامی  در 
روز 25 اس��فند سال 1285 شمسی در تبريز تولد يافت 
و از ابت��دا زير نظر پدر به رش��د پرداخ��ت. در كودكی 
ب��ا پدر به تهران آمد. ادبيات فارس��ی و ادبيات عرب را 

ن��زد وی ف��را گرفت و از محضر ارب��اب فضل و دانش 
ك��ه در خانه پ��درش گ��رد می آمدند بهره ه��ا يافت و 
همواره آنان را از قريحه سرش��ار و استعداد خارق العاده 
خويش دچار حيرت می س��اخت. در هش��ت سالگی به 
ش��عر گفتن پرداخت و با به نظم كش��يدن قطعات زيبا 
و لطي��ف كه پدرش از كت��ب خارجی )فرنگی، تركی و 
عربی( ترجمه می كرد طبع آزمايی می نمود و به پرورش 
ذوق می پرداخت. در تير ماه س��ال 1303 شمس��ی برابر 
با ماه 1924 ميالدی دوره مدرس��ه دخترانه آمريكايی را 
كه به سرپرس��تی خانم ميس شولر در ايران اداره می شد 
ب��ا موفقيت به پايان برد و در جش��ن فراغت از تحصيل 
خطاب��ه ای با عنوان »زن و تاري��خ« ايراد كرد. او در اين 
خطابه از ظلم مرد به شريك زندگی خويش كه سهيم غم 
و شادی اوست سخن می گفت. خانم ميس شولر، رئيس 
مدرسه امريكايی دختران خاطرات خود را از تحصيل و 
تدريس پروين در آن مدرسه چنين بيان می كند: پروين، 
اگر چه در همان اوان تحصيل در مدرس��ه آمريكايی نيز 
معلومات فراوان داش��ت، اما تواض��ع ذاتی اش به حدی 
ب��ود كه به فرا گرفتن مطلب و موض��وع تازه ای كه در 
دس��ترس خود می يافت شوق وافر اظهار می نمود. خانم 
س��رور مهكامه محصص از دوس��تان نزديك پروين كه 
گويا بيش از دوازده سال با هم مراوده و مكاتبه داشتند او 
را پاك طينت، پاك عقيده، پاك دامن، خوش خو، خوش 
رفتار، در مقام دوس��تی متواض��ع و در طريق حقيقت و 
محبت پايدار توصيف می كند. پروين در تمام سفرهايی 
ك��ه با پدرش در داخل و خارج ايران می نمود ش��ركت 
می كرد و با س��ير و سياحت به گسترش ديد و اطالعات 

و كسب تجارب تازه می پرداخت.
اين ش��اعر آزاده، پيشنهاد ورود به دربار را با بلند نظری 
نپذيرفت و مدال وزارت معارف ايران را رد كرد. پروين 
در نوزده تير ماه 1313 با پسر عموی خود ازدواج كرد و 
چهار ماه پس از عقد ازدواج به كرمانشاه به خانه شوهر 
رفت. شوهر پروين از افسران شهربانی و هنگام وصلت 
با او رئيس ش��هربانی در كرمانشاه بود. اخالق نظامی  او 
با روح لطيف و آزاده پروين مغايرت داش��ت. او كه در 
خانه ای سرشار از مظاهر معنوی و ادبی و به دور از هر 
گون��ه آلودگی پرورش يافته بود پ��س از ازدواج ناگهان 
به خانه ای وارد ش��د كه يك دم از بساط عيش و نوش 
خالی نبود و طبيعی اس��ت همگامی  اين دو طبع مخالف 
نمی توانست ديری بپايد و سرانجام اين ازدواج ناهمگون 
به جدايی كشيد و پروين پس از دو ماه و نيم اقامت در 
خانه شوهر با گذشتن از كابين طالق گرفت. با اين همه 
او تلخی شكست را با خونسردی و متانت شگفت آوری 
تحمل كرد و تا پايان عمر از آن س��خنی بر زبان نياورد 

و شكايتی ننمود. 
بع��د از آن واقع��ه تأثيرانگيز پروين مدت��ی در كتابخانه 
دانشس��رای عالی تهران سمت كتابداری داشت و به كار 
س��رودن اشعار ناب خود نيز ادامه می داد. تا اينكه دست 
اجل او را در 34 سالگی از جامعه ادبی گرفت، در حالی 
كه بعد از آن س��ال ها می توانست عالی ترين پديده های 
ذوقی و فكری انسانی را به ادبيات پارسی ارمغان نمايد. 
به هرحال در شب 16 فروردين سال 1320 خورشيدی 

ب��ر اثر بيماری حصبه در تهران زندگی را بدرود گفت و 
پيكر او را به قم بردند و در جوار قبر پدر دانشمندش در 
مقبره خانوادگی به خاك س��پردند. در تهران و واليات، 
ادبا و شعرا از زن و مرد اشعار و مقاالتی در جرايد نشر 
و مجالس يادبودی برای او برپا كردند. در س��ال 1314 
چاپ اول ديوان پروين اعتصامی، ش��اعره توانای ايران، 
به همت پدر اديب و گرانمايه اش انتشار يافت و دنيای 
فارسی زبان از ظهور بلبل داستانسرای ديگری در گلزار 
پر طراوت و صفای ادب فارسی آگاهی يافت و از غنچه 
معطر ذوق و طبع او محفوظ شد. پروين برای سنگ مزار 
خود نيز قطعه اندوهباری س��روده كه هم اكنون بر لوح 

نماينده مرقدش حك شده است.
 ویژگی سخن

او در قصايدش پيرو سبك متقدمين به ويژه ناصرخسرو 
است و اشعارش بيشتر شامل مضامين اخالقی و عرفانی 
می باش��د. پروي��ن موضوعات حكمت��ی و اخالقی را با 
چنان زبان ساده و شيوايی بيان می دارد كه خواننده را از 
 هر طبقه تحت تأثير ق��رار می دهد. او در قدرت كالم و 
چي��ره دس��تی ب��ر صنايع و آداب س��خنوری ه��م پايه 
گويندگان نامدار قرار داش��ته و در اي��ن ميان به مناظره 
توج��ه خاص دارد و اين ش��يوه را كه ش��يوه ش��اعران 
ش��مال و غرب ايران بود احي��اء می نمايد. پروين تحت 
تأثير س��عدی و حافظ بوده و اشعارش تركيبی است از 
دو س��بك خراسانی و سبك عراقی. چاپ اول ديوان كه 
آراس��ته به ديباچه پر مغز ش��اعر و استاد سخن شناس 
ملك الش��عرای بهار و حاوی نتيجه بررسی و تحقيق او 
در تعيي��ن ارزش ادبی و ويژگی های س��خن پروين بود 
شامل بيش از يك صد و پنجاه قصيده و مثنوی در زمان 
شاعر و با قطعه ای در مقدمه از خود او تنظيم شده بود. 

پروين با اعتقاد راسخ به تأثير پدر بزرگوارش در پرورش 
طبعش، ديوان خود را به او تقديم می كند. قريحه سرشار 
و اس��تعداد خارق العاده پروين در شعر همواره موجب 
حيرت فضال و دانش��مندانی بود كه با پدرش معاشرت 
داشتند، به همين جهت برخی بر اين گمان بودند كه آن 
اشعار از او نيست. پروين اعتصامی  بی ترديد بزرگ ترين 
ش��اعر زن ايرانی است كه در طول تاريخ ادبيات پارسی 
ظهور نموده است. اش��عار وی پيش از آنكه به صورت 
ديوان منتش��ر ش��ود در مجلد دوم مجله بهار كه به قلم 
پدرش مرحوم يوس��ف اعتصام الملك انتشار می يافت 
چاپ می ش��د )1302 � 1300 خورشيدی( ديوان اشعار 
پروين اعتصامی كه شامل 6500 بيت از قصيده و مثنوی 
و قطعه اس��ت تاكنون چندين بار به چاپ رسيده است. 
مقدمه ديوان به قلم ش��ادروان اس��تاد محمد تقی ملك 
الش��عرای بهار است كه پيرامون س��بك اشعار پروين و 

ويژگی های اشعار او نوشته است.
 سخن آخر

عم��ر پروي��ن بس��يار كوت��اه بود، كمت��ر زن��ی از ميان 
س��خنگويان اقبالی همچون پروين داشت كه در دورانی 
اين چنين كوتاه ش��هرتی فراگير داشته باشد. پنجاه سال 
و اندی اس��ت كه از درگذشت اين شاعره بنام می گذرد 
و همگان اش��عار پروين را می خوانند و وی را س��تايش 
می كنند و بس��ياری از ابيات آن به صورت ضرب المثل 
به زبان خاص و عام جاری گش��ته اس��ت. شعر پروين 
 شيوا، س��اده و دلنشين است. مضمون های متنوع پروين 
مانند باغ پرگياهی اس��ت كه به راس��تی روح را نوازش 
 می ده��د. اخ��الق و هم��ه تعابي��ر و مفاهي��م زيب��ا و 
عادالن��ه آن چ��ون س��تاره ای تابناك بر دي��وان پروين 

می درخشد. 

هنر زنان بختياري؛ 

سوغاتی برای گردشگران

پروین اعتصامی؛ بزرگ ترین شاعر زن ایرانی 

مؤسسه »هنرنماي پارسيان« با دريافت 3 جايزه به عنوان موفق ترين ويدئو 
رس��انه سال 89 معرفي شد. به گزارش ايسنا، در مراسمي براي تقدير از 
مؤسسات نمايش خانگي برگزار شد، »هنرنماي پارسيان«، »تصوير دنياي 
هنر« و »س��ينما 24« به عنوان سه مؤسس��ه برگزيده سال 89 جوايزي را 
دريافت كردن��د و هم چنين »گل پخش«، »الوند«، »هنرنماي پارس��يان«، 
»هن��ر اول« و »تصوير دنياي هنر« به عنوان ش��ركت هاي فعال در پخش 
نمايش خانگي معرفي شدند. در اين مراسم از مديران و دست اندركاران 
وزارت بازرگاني به دليل حمايت از حوزه ويدئو  رس��انه تقدير ش��د و 
جوايزي نيز به سعيد رجبي فروتن، سماوات و نادري از اداره كل نمايش 
خانگي ارش��اد اهدا شد. محمدرضا عباسيان، اسدالهي و اكبرپور از ستاد 
مبارزه با محص��والت غيرمجاز بصري مورد تقدير قرار گرفتند و تبريز، 
زاهدان و بندرعباس به عنوان سه نماينده فعال در استان ها معرفي شدند. 
در پخ��ش فن��ي هم جايزه به »رهافيلم« و »قرن 21 « رس��يد، دوبله فيلم 
نمايش خانگي به مينو غزنوي و ناصر طهماسب و از هنرنماي پارسيان و 
سينما 24 به عنوان دو مؤسسه  فعال در دوبله تقدير به عمل آمد. انجمن 
صنفي ويدئو رسانه هم سعيد رجبي فروتن، نادري و سماوات را از اداره 
كل نمايش خانگي ارشاد به عنوان سه زحمت كش عرصه نمايش خانگي 

در س��ال 89 معرفي كرد. در پايان اين مراسم از رسانه هاي جمعي مؤثر 
در انعكاس اخبار ويدئو نيز تقدير ش��د و جوايزي به ماهنامه س��ينمايي 
فيلم، ش��بكه  خبر، روزنامه هاي ايران، فرهيختگان، وطن امروز، فرهنگ 
آشتي، آفتاب يزد، س��ايت هاي سي نت، سينماي ايران و خبرگزاري هاي 
ايس��نا، فارس، مهر، ايلنا، ايسكا و آريا اهدا شد. در اين مراسم مصطفي 
محمودي )سخنگوي انجمن صنفي ويدئو رسانه( فعاليت هاي انجمن را 
در س��ال 89 تشريح كرد و از انتش��ار گاهنامه انجمن و كتاب تخصصي 
ش��بكه نمايش خانگي در س��ال آينده خبر داد. امير طاهري مدير عامل 
ش��ركت »ريز موج« هم كه ميزباني مراسم را برعهده داشت در سخناني 
تغيير مزاج مصرف كنندگان شبكه نمايش خانگي را از مهم ترين اتفاقات 
س��ال 89 برشمرد و گفت: در سال سپري ش��ده ارتقاء قيمت ثابت كرد 
كه مردم براي كيفيت بيشتر پول بيشتري مي دهند. هم چنين شاهد ارتقاء 
كيفيت بس��ته بندي، باالرفتن تيراژ ها، افزايش و سرازيرش��دن به شبكه، 
شروع پخش هاي تخصصي و مويرگي، رفع موانع قانوني و جدي در راه 
رس��يدن محصول به مخاطب، تغيير سياست هاي كالن اداره كل نمايش 
خانگي معاونت س��ينمايي ارش��اد در راه ارتقاء كيفيت و صدور پروانه 
نماي��ش در قالب دي وي دي كه تح��ول بزرگي در جامعه به وجود آورد 

بوديم. وي افزود: ما در س��ال 90 تواناي��ي اين را داريم كه در روز يك 
ميليون دي وي دي با چاپ افس��ت توليد كنيم و نويد اين را مي دهم كه 
در ش��ش ماه دوم آمادگي راه اندازي خط توليد بلوريل را داريم كه اين 
افتخار بزرگي براي ما محس��وب مي ش��ود. طاهري ب��ا تقدير از فعاليت 
ستاد مبارزه با عرضه غيرمجاز محصوالت سمعي و بصري گفت: روزي 
ك��ه آقاي داروغه زاده اقدام به جمع كردن س��ي دي هاي كپي كردند، تيراژ 
محصوالت در ش��بكه بس��يار پايين بود و امروز شاهد امنيت زيادي در 
شبكه هستيم كه بسياري را ترغيب به سرمايه گذاري مي كند. محمدعلي 
زم )رئي��س هيأت مديره انجمن ويدئو رس��انه( هم در س��خناني اظهار 
اميدواري كرد كه س��ال آينده مؤسس��ات ويدئو رس��انه به رونق خوبي 

برسند و شاهد تعامل كالن و مؤثر از شبكه نمايش خانگي باشيم. 
وي اف��زود: م��ا بايد به پنج ه��زار برنامه مورد ني��از خانواده ها در تيراژ 
متوس��ط سه ميليون برسيم. زم با بيان اين كه ويدئو رسانه در حال حاضر 
 وضعي��ت باثباتي ندارد، اظه��ار اميدواري كرد: كه موانع برطرف ش��ود 
ت��ا ش��اهد اف��ول آن نباش��يم. در اين مراس��م ك��ه در رس��توران خانه 
 خورش��يد برگ��زار ش��د، مدي��ران مؤسس��ات ويدئ��و رس��انه حضور 

داشتند.

در مراسم معرفي موفق ترين ويدئو رسانه هاي سال 89 مطرح شد: 
مزاج مصرف کنندگان شبکه نمایش خانگي امسال تغییر کرد



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7چهارشنبه 25 اسفند 1389/ 11 ربیع ثانی 1432/ شماره 489 Wednesday 16 March 2011 

محمد قاضی: 
حق دارم سالی یك 
بار سرما بخورم

شمسايی: 
برای دریافت 
حقم به کمیته 
انضباطی می روم

كوهيان: 
داور سر تیم ما
 را برید

محمد قاض��ی بازيكن تيم فوتبال ذوب آهن در آس��تانه 
ديدار تيمش با الشباب عربس��تان گفت: الشباب مشتری 
دائم رقابت های ليگ قهرمانان آسياس��ت و اين نشان از قدرت 
اين تيم دارد. مهاجم تيم فوتبال ذوب آهن اظهار داش��ت: بازی 
بسيار سختی داريم ولی ما برای سه امتياز به عربستان آمده ايم و 
دوست داريم عالوه بر كسب سه امتياز در آستانه سال جديد به 
مردم ايران عيدی بدهيم. ما نايب قهرمان آسيا هستيم و بايستی 
نشان دهيم نايب قهرمان آسيا چگونه در ميادين حاضر می شود. 
محم��د قاضی در ارتباط با آخرين وضعي��ت خودش گفت: با 
سرماخوردگی جزيی رو به رو شده بودم كه با تالش پزشكان و 
با اس��تفاده از آمپول و سرم ش��رايطم بهتر شده است. قاضی در 
مورد وضعيت خودش هم گفت: شايد اين اعتقاد درست باشد 
كه من با توجه به فيزيكی كه دارم بيشتر به درد محوطه جريمه 
و ب��ازی كردن به عنوان يك س��انتر فروارد می خ��ورم، اما در 
ش��رايط فعلی در خدمت تيم ذوب آه��ن و تابع تصميمات و 
تفك��رات منصور ابراهيم زاده هس��تم. برای م��ن گل زدن مهم 

نيست و تنها دوست دارم تيمم موفق باشد. 

بازيكن سابق تيم فوالد ماهان اصفهان گفت: برای دريافت 
باقيمانده طلبم از باش��گاه فوالد ماه��ان به كميته انضباطی 
می روم. وحيد شمسايی در مورد پيشنهاد باشگاه بارسلونا به اين 
بازيكن برای پيوس��تن به آن اظهار داشت: دو هفته پيش يكی از 
نمايندگان اين باش��گاه از طريق يكی از دوس��تانم به من پيشنهاد 
 هم��كاری داد و در حال حاضر می خواهم ش��رايط را بررس��ی 
كنم و در صورتی ك��ه بتوانم در ايتاليا زندگی كنم، جواب مثبت 
می دهم. وی با بيان اينكه از تيم های ليگ برتری ايران 2 پيش��نهاد 
خ��وب دارم، تصريح كرد: هنوز هيچ تصميمی برای فصل آينده 
نگرفته ام و می خواهم بهترين تصميم را بگيرم. بازيكن سابق تيم 
فوالد ماهان در مورد طلب خود از باش��گاه اصفهانی بيان داشت: 
هيچ مش��كلی با ماهان ندارم و در سال های گذشته بهترين دوران 
فوتس��ال خود را در اين باشگاه داشتم اما برای دريافت باقيمانده 
طلب خود به كميته انضباطی می روم و به دنبال حق و حقوقم بر 
خواهم آمد. وی اضافه كرد: باقيمانده طلبم 3 رقمی اس��ت، يعنی 
مبلغی بيش��تر از صد ميليون، بنابراين بايد حق خود را از باشگاه 

بگيرم.

تيم بسكتبال ذوب آهن اصفهان، در سومين ديدار خود در 
مرحله نيمه پايانی جام باش��گاه های غرب آس��يا مغلوب 
الجال س��وريه شد. تيم بس��كتبال ذوب آهن كه برای برگزاری 
سومين ديدار مرحله نيمه پايانی جام باشگاه های غرب آسيا به 
سوريه سفر كرده بود، اين مسابقه را با نتيجه نزديك 91 بر 87 به 
تيم قدرتمند الجال س��وريه واگذار كرد. فرزاد كوهيان، سرمربي 
تيم ذوب آهن ايران پس از پايان مسابقه درباره شكست تيمش 
به ايس��نا گف��ت: با توجه به اينكه تنها هش��ت بازيكن در روي 
 نيمكت داش��تيم فوق الع��اده ب��ازي كرديم اما تيم داوري س��ر 
ذوب آهن را در سوريه بريد و هر كاري كه دوست داشت عليه 
ما انجام داد، ما به تيم داوري باختيم. الجالي س��وريه در ديدار 
فينال تيم قدرتمند الرياضي لبنان را در پيشرو خواهد داشت. اين 
تيم لبناني در مرحله نيمه نهايي توانس��ت مه��رام مدافع عنوان 
قهرماني را از رس��يدن به فينال باز دارد. ديدار رده بندي بسكتبال 
باش��گاه هاي غرب آس��يا بين دو تيم ذوب آه��ن و مهرام ايران 
برگزار خواهد ش��د تا س��ه تيم راه يافته به رقابت هاي بسكتبال 

باشگاه هاي آسيا مشخص شوند.

ورزش

امشب، الشباب- ذوب آهن
دومين قرباني احتمالي پس از 

الهالل
 مهدی سلطانی راد

 ورزشگاه ملك عبداله رياض، الشباب عربستان-  ذوب آهن
اي��ران... 152 روز پ��س از شكس��ت دادن آبي پوش��ان 
مغرور و تيم محبوب شاهزاده هاي سعودي با گل ايگور 
كاسترو )28 مهر( يك بار ديگر پاي منصور ابراهيم زاده 
و ش��اگردانش به اي ن ورزشگاه باز مي شود. اگر 152 
روز پيش ذوبي ها موفق به شكس��ت متفكرانه تيم اول 
باشگاهي عربستان شدند و تا فينال )غربي،  شرقي( ليگ 
قهرمانان آس��ياي س��ال پيش جلو رفتند،  امشب آنها با 
س��ومين تيم ديار حجاز به لحاظ قدرت و موقعيت پس 
از الهالل و االتحاد، مصاف��ي نه چندان راحت خواهند 
داشت.  اين ساده انگاري است كه ابراهيم زاده و صالح 
با تفكر ضعيف بودن الش��باب س��فيدپوش به نسبت 2 
قدرت ديگر عربستان تيمشان را روانه استاديوم 70 هزار 
نفري رياض كنند، جايي كه اگر با تفكر مساوي گرفتن 
و موكول كردن گرفتن نتيجه به بازي برگشت به ميدان 
بروند،  ش��ايد ب��ا عاقبتي رو به رو ش��وند كه علي دايي 
در روز اول لي��گ قهرمانان در جده نصيبش ش��د و آن 

وقت...
آيا فعال ترين و پرامتيازترين باش��گاه ايراني در آس��يا با 
بسكتبال و فوتبال، امشب خاطره تلخ شكست شاگردان 
فرزاد كوهيان در س��وريه را به شكست ديگر تيم عربي 
در فوتب��ال آن هم در س��رزميني كه نس��يم انقالب هاي 
خاورميانه را به تازگي حس مي كند،  پاك خواهد كرد؟

پايان يک سال كلنجار برنامه 
نود با فوتبالی ها

آخرين برنامه 90 در س��ال 89 در ش��رايطی روی آنتن 
رف��ت كه مثل همه ماه های گذش��ته برخی مربيان مورد 
انتقاد اين برنامه، عادل فردوسی پور را متهم كردند و البته 
مردم با رأی اعتماد به اين برنامه، پاس��خ همه منتقدان و 

مخالفان را دادند.
برنامه پربيننده 90 در شرايطی سال جاری را به پايان برد 
كه به دوازدهمين س��ال فعاليت خود نزديك می شود و 
ب��ه گواه رأی مردم، اين برنامه با تهيه كنندگی و اجرای 
عادل فردوسی پور توانس��ته است عملكرد قابل قبولی 

داشته باشد.
برنامه عادل فردوس��ی پور از آن جهت مورد استقبال و 
اعتماد مردم قرار گرفته كه عوامل آن تالش كرده اند در 
همه سال های فعاليتشان حقايق را بازگو كنند و از آنجا 
كه حقيقت برای برخ��ی مديران و مربيان قابل پذيرش 
 نيس��ت و البته تلخ اس��ت اي��ن عده چ��اره ای جز اين 
نمی بينند كه به مخالفت با فردوس��ی پور و برنامه اش 
بپردازند و از هر فرصتی برای كوبيدن آن استفاده كنند.

ام��ا واقعيت اين اس��ت ك��ه اگر برنامه ن��ود هم نبود و 
مش��كالت و نقايص اي��ن فوتبال بيمار و ه��زار رو را 
 برم��ال نمی كرد و به كنكاش در اليه های زير زمينی آن 
نمی پرداخت، مشخص نبود فوتبالی كه اين روزها همه 
از آن زده شده اند چه سرنوشتی داشت و چه كسانی با 
خيالی آسوده بر آن حكمفرمايی می كردند. با اين حال 
هر چند عادل فردوس��ی پور و همكارانش با صداقت و 
تمام توانشان برای تداوم موفقيت های اين برنامه تالش 
می كنن��د اما به هر حال نقاي��ص و ايراداتی هم وجود 
داشته كه بايد برای ادامه موفقيت آميز اين برنامه برطرف 
شوند. اينكه فردوسی پور برخی اوقات پا را فراتر از يك 
 كار رسانه ای می گذارد و اينكه چند ساعت از برنامه اش
را در اختي��ار فردی قرار می دهد تا برای طلب چند صد 
ميليونی اش از تريبون رسانه ملی استفاده كند و اينكه ... 

از جمله نقايص اين برنامه است.
دوش��نبه شب عادل فردوسی پور در آخرين برنامه سال 
ج��اری اش از مرتضی احمدی ب��ه عنوان قديمی ترين 
هوادار پرسپوليس دعوت كرد تا با حضورش يادی كند 
از س��ال های گذشته و خاك گرفته فوتبال ايران كه اين 
روزها خيلی از رس��م های درستش به فراموشی سپرده 
شده و جايش را جنجال ها و حاشيه های بيهوده گرفته 
اس��ت. خيلی ه��ا منتظر بودند تا فردوس��ی پور در اين 
برنامه ب��ه صحبت ها و مصاحبه های مجتبی ش��ريفی 
رئيس كميته انضباطی فدراس��يون فوتبال پاسخ دهد اما 
او با رجوع به برنامه های قبلی مدرك مستندی در مورد 

اظهارات شريفی رو كرد. 
با اين حال فراز كمالوند كه به همراه باش��گاه سپاهان و 
رئيس كميته انضباطی جدی ترين منتقدان اين روزهای 
نود هس��تند، عادل فردوسی پور را متهم كرد كه كارمند 
باش��گاه استيل آذين اس��ت! اما مهم ترين بخش نود كه 
برای فردوسی پور و همكارانش بايد يك افتخار باشد، 
رأيی بود كه م��ردم به عملكرد قابل قبول برنامه نود در 
س��ال 89 دادند. در حالی كه يك ميليون و هفتصد هزار 
نفر در نظرس��نجی اين برنامه ش��ركت كرده بودند، 96 
درص��د به عملكرد قابل قبول نود رأی دادند و 4 درصد 
هم نم��ره منفی دادند ت��ا عوامل پربينن��ده ترين برنامه 
تلويزيون با رضايت و آرامش قلبی به تعطيالت بروند.

گزارش خبر

زاینده رود
تي��م بس��كتبال توزين الكتريك كاش��ان در هفته بيس��ت و يكم 
س��وپرليگ كش��ور با حس��اب 88 بر 74 در س��الن حاج امير كتابچي 
كاش��ان از سد بانك سامان گذشت. س��الن برگزاري اين مسابقه مملو 
از عالقه مندان به تيم ميزبان بود كه هر دو تيم در كوارتر نخس��ت هم 
پ��اي يكديگر امتياز جم��ع آوري كردند و در نهايت توزين الكتريك با 
پيروزي 20 بر 17 پاي به كوارتر دوم گذاش��ت. در اين 10 دقيقه، كه 
دقايق پاياني نيمه نخس��ت بود، هيچ تيمي نس��بت ب��ه ديگري برتري 
نداشت و هر دو تيم با تساوي 18 بر 18 به رختكن رفتند. در اين نيمه 
آگوچ بازيكن بانك س��امان با كسب 14 امتياز پرامتيازآورترين بازيكن 
ميدان بود و زالتكو اينانويچ نيز با 11 امتياز برترين بازيكن كاش��اني ها 

به حساب آمد. 
با شروع نيمه دوم و در كوارتر سوم، توزين الكتريك به بازي سرعت 
داد و در 5 دقيقه نخس��ت اين نيمه بانك س��امان حت��ي يك امتياز به 
داش��ته هايش اضافه نكرد و ش��اگردان ژورويچ با ب��ازي خوب وحيد 
حاجيان، س��عيد داورپناه و پرتاب هاي 3 و 2 امتيازي زالتكو اينانوويچ 
با اختالف 10 امتيازي، 25 بر 15 زمين مس��ابقه را براي كوارتر پاياني 

ترك كردند. 
در كوارتر چهارم، مربي فهيم توزين الكتريك بازي را به طور مطلوب 
كنترل و با تغيير در تيمش موفق شد با نتيجه 25 بر 24 در اين كوارتر 
نيز به پيروزي برسد و در مجموع با شكست 88 بر 74 تيم بانك سامان 

تهران را بدرقه كند. 
تيم توزين الكتريك كاش��ان تاكنون 20 بازي انجام داده كه 14 برد در 
كارنامه دارد و 6 بازي را با شكس��ت پشت سر گذاشته  و بانك سامان 
نيز با يك بازي بيش��تر 19 مس��ابقه را به حريفان واگذار كرده و تنها 2 
برد دش��ت كرده اس��ت كه جايگاه مطلوبي در جدول ندارد و در قعر 
جدول جا خش��ك كرده است. نماينده كاشان نيز با اين نتيجه اي كه به 

دست آورد همچنان در مكان سوم قرار دارد.

دبي��ر هي��أت پزش��كی- ورزش��ی اس��تان اصفه��ان گف��ت: با 
برنامه ريزی های بس��يار، در سال آينده اين هيأت به عنوان قطب 

علمی پزشكی ورزشی كشور مطرح می شود. 
پويا دانش��ور با اش��اره به برنامه های اين هيأت در س��ال آينده اظهار 
داشت: در س��ال آينده ميزبان همايش بزرگ پزشكی- ورزشی كشور 
برای اولين بار در اصفهان هستيم. اين همايش به صورت هم زمان در 9 
س��الن اصفهان برگزار می شود و نتايج بسياری برای پزشكی- ورزشی 

استان خواهد داشت. 
وی با اشاره به زمان برگزاری اين همايش تصريح كرد: همايش از 28 
خرداد تا 3 تير ماه برگزار می شود و نزديك به يك هزار شركت كننده 
پزش��ك و كارشناس در آن شركت می كنند و از جديدترين علوم روز 

پزشكی ورزشی استفاده می كنند. 
دبير هيأت پزشكی ورزشی استان اصفهان در مورد لزوم ارتقای سطح 
علمی پزش��كان استان بيان داش��ت: همه گروه های مرتبط با اين بحث 
بايد به ارتقای س��طح دانش خود با موضوع پزش��كی- ورزشی توجه 
ك��رده و موجب ارتقای جايگاه آن ش��وند. وی اضافه كرد: هفته آينده 
مقاله يكی از پزش��كان اس��تان اصفهان در روز نخس��ت كنگره فوتبال 
كنفدراسيون فوتبال آسيا در مالزی ارائه شده و به سمع و نظر مدعوين 

قرار می گيرد.

مجمع ساليانه هيأت تكواندوی استان اصفهان به منظور تصويب 
تقويم اين هيأت در سال 90 با حضور رئيس فدراسيون تكواندو 
در تاالر افتخارات اداره كل تربيت بدنی اس��تان اصفهان برگزار ش��د.  
مصطفی رئيس��ی، رئيس هيأت تكواندوی استان اصفهان در اين مجمع 
به ارائه عملكرد هيأت در س��ال جاری پرداخت. وی اظهار داشت: در 
س��ال 89 طبق تقويم مصوب هي��أت تمامی برنامه ها به صورت كامل 

اجرايی شده است. 
وی افزود: سياست گذاری های هيأت طبق برنامه كالن فدراسيون در 
دو قالب عمده حركت كرد. نخس��ت ارتقای سطح كيفی مربيان و دوم 
قهرمان و پهلوان پروری اس��ت كه اين دو برنامه در س��ال جديد نيز با 
قدرت اجرا خواهد ش��د. رئيسی با اش��اره به جايگاه تكواندوی استان 
اصفهان در كشور اظهار داشت: موفقيت های هيأت در سال های اخير 
فقط مربوط به بحث قهرمان پروری و مدال آوری نبوده اس��ت، هيأت 
در برنامه های اجرايی، س��تادی و البته برنامه های فرهنگی نيز بس��يار 

موفق عمل كرده است. 
رئيس هيأت تكواندوی اس��تان اصفهان در ارتباط با برنامه های هيأت 
در س��ال 90 بيان داش��ت: سركش��ی مستمر به شهرس��تان ها و چهار 
منطقه ای كردن ش��هر اصفهان به منظور شناس��ايی هرچه بهتر و بيشتر 
اس��تعدادها انجام شد كه در سال آينده نيز پيگيری خواهد شد. البته از 
مهم ترين برنامه های ما ارتقاي سطح كيفی داوران و مربيان است. وی 
با اش��اره به لزوم حضور اصفهان در ليگ برتر اظهار داشت: در بحث 
تيم ه��ا، عمده فعاليت هيأت اع��زام های برون مرزی بود، اما در برنامه 

سال 90، حضور دوباره در ليگ كشوری مدنظر ما است. 
بنابراين هيأت بايد تمام انرژی خود را برای يافتن اسپانس��ر و شركت 

در ليگ متمركز كند.  

هفته بيست و يكم سوپرليگ بسكتبال كشور
كسب چهاردهمين برد  توزين الكتريک

اصفهان، قطب علمی پزشكی ورزشی 
كشور می شود

رئيس هيات تكواندو استان : 
برنامه سال 90، حضور دوباره در ليگ 

عباس اسماعيلي، روانشناس ورزشي تيم هاي سپاهان:
روانشناسي ورزشي، مادر همه روانشناسي هاست

زاینده رود
همه ما با مراجعه به حافظه خود مي توانيم لحظاتی را 
در رقابت هاي ورزشی به خاطر آوريم كه تيم يا ورزشكاری 
با وجود آمادگی كامل جس��مانی و فنی، به دليل ش��رايط 
نامناسب روانی از ارائه بهترين عملكرد خود ناتوان مانده 
است. ضعف در آمادگی روانی در ورزشكاری كه آمادگی 
جسمانی مطلوبی دارد، به مثابه اتومبيل آماده و پرسرعتی 

است كه راننده ای ناشی و نا آماده در آن نشسته باشد.
هر قدر هم كه جسم آماده و ورزيده باشد، اگر ذهنی كه آن 
را هدايت مي كند، فاقد ورزيدگی و آمادگی باشد، جسم به 
درستی هدايت نخواهد شد. به احتمال زياد 30 سال پيش، 
واژه آمادگی جس��مانی برای مربيان و ورزشكاران قدری 
نامفهوم بوده اس��ت. اما امروزه در پاسخ به مفهوم آمادگی 
جس��مانی، بی درنگ عوامل متش��كله آمادگی جسمانی 
مانند قدرت، استقامت، سرعت و انعطاف پذيری به ذهن 
خطور مي كند. همانطور كه آمادگی جس��مانی مس��تلزم 

صرف زم��ان كاف��ی برای 
تمري��ن و تقويت عضالت 
است، آمادگی روانی نيز از 
عواملی همچون مهارت در 
تمركز و توجه، مهارت در 
كنترل اضطراب و استرس، 
انگيزه،  و حف��ظ  تقوي��ت 
حفظ و افزاي��ش اعتماد به 
نفس و ... تشكيل مي شود. 
روانی  آمادگی  به  رس��يدن 
ني��ز به م��رور و ب��ا صرف 
مناس��ب  تمرينات  و   زمان 
مي باش���د  پ��ذير  ام��كان 
و مس��تلزم آن اس��ت ك��ه 
مديران و مربيان آگاه، چنين 
فرصتی را برای ورزشكاران 
باش��گاه  آورن��د.  فراه��م 
سپاهان  ورزش��ی  فرهنگی 
با بهره گيری از روانش��ناس 
دكت��ر  همچ��ون  مجرب��ی 
عباس اس��ماعيلی به عنوان 

روانش��ناس ورزش��ی در كنار كادرفنی تيم های مختلف 
باش��گاه، فرصتی را برای ورزشكاران خود فراهم ساخته 
اس��ت تا آنان در كنار تقويت عوامل جس��مانی و فنی، به 
تقويت آمادگی روانی در رش��ته ورزشی خود بپردازند و 

توانايي های خود را در همه ابعاد تكامل بخشند.
عباس اسماعيلی از حدود دو سال و اندی پيش و به خاطر 
عالقه ای كه به ورزش ايران و باشگاه های اصفهانی داشته، 
موفقيت و پيش��رفت در كانادا را رها مي كند و برای اولين 
بار و با وجود همه مقاومت هايی كه مي ش��د، كار خود را 
با شناساندن اين علم نوين و ناآشنا به ورزشكاران ايرانی 
آغاز می كند. وی در طی اين مدت، بارها و بارها ش��اهد 
به بارنشستن فعاليت ها و تالش های شبانه روزی خود در 
تيم های مختلف باشگاه سپاهان بوده است، باشگاهی كه در 
طول اين سال ها همه فاكتورها را برای قهرمانی تيم هايش 
در رشته هايی مثل فوتبال، هندبال، كاراته و ... داشته است 
و با به خدمت گرفتن يك روانش��ناس ورزش��ی مجرب، 
پازل فاكتورهای موفقيتش را تا حدود زيادی كامل می كند. 
حضور دكتر اسماعيلی در كنار كادرفنی تيم های مختلف 
اين باشگاه باعث شده تا عالوه براينكه شاهد حضور يك 
علم نوين در بحث روانشناس��ی در ورزش ايران باش��يم، 
بر اين نكته نيز برای چندمين بار صحه گذاش��ته شود كه 
س��پاهان بی جهت به عنوان بهترين باشگاه يك دهه اخير 

انتخاب نشده است.
مواردی كه در باال به آن اشاره شد داليلی شد تا با عباس 
اسماعيلی، روانشناس ورزشی كليه تيم های باشگاه سپاهان 
به گفتگو بنشينيم كه خالصه ای از آن را در ادامه خواهيد 

خواند.
ــد، ورزش،  ــدا از خودتان بگویی ــماعیلي ابت ــاي اس آق

روانشناسي، چطور این ارتباط را پیدا کردید؟
بن��ده متولد 1349 هس��تم. در دبيرس��تان ع��دل اصفهان 
ديپل��م گرفتم. دبير ورزش من آقای منص��ور ابراهيم زاده 
بود. در تيم فوتبال دبيرس��تان بازي مي كردم وكاپيتان اين 
تي��م ب��ودم. قبل از آن ه��م در تيم فوتبال پ��اس اصفهان 
بازي مي كردم. آقايان ناصر پور مهدی و احمد ش��ريفيان 
مربيان من بودند. بالفاصله بعد از اخذ ديپلم دبيرس��تان، 
با رتبه 150 در منطقه يك، وارد دانش��گاه علوم پزش��كي 
اصفهان ش��دم. ب��ه دليل عالقه مندي زي��ادی كه به درس 
داشتم، هميش��ه جزو شاگردان ممتاز بودم و فوتبال بازي 
كردن در باش��گاه در كنار درس، فشار زيادي به من وارد 
مي كرد و ديگر نمي توانستم به صورت حرفه اي بازي كنم 
و كم كم جلس��ات تمريني را ك��م كردم تا اينكه به تفريح 
تبديل شد. در دانشگاه، دوران تحصيل موفقی داشتم. دو 
كت��اب ترجم��ه و يك كتاب هم تأليف كردم كه هر س��ه 
به چاپ رس��يد. بعد از فارغ التحصيلي ب��ا معدل 18، در 
مرداد 78 به اتفاق همسرم به كانادا رفتم و در دانشگاه مك 
گيل مش��غول به كار شدم. س��پس برای گرفتن تخصص 

اپيدميولوژی در دانشكده كوئينز پذيرفته شدم. براي گرفتن 
دومين تخصصم با مش��ورت اس��تادم پيگير بودم تا اينكه 
با رشته اسپرت س��ايكولوژي )روانشناسي ورزشي( آشنا 
ش��دم و اين رش��ته را براي تخصص دومم انتخاب كردم 
و در كن��ار آن دوره هاي مربي گري مختلفي را در داخل و 
خارج دانشگاه گذراندم. داشتن يك پيش زمينه ورزشي و 
همچنين تحصيل در زمينه روانشناسي ورزشی، فرصتی را 
فراهم كرد كه باز هم به ورزش رو بيارم و تصميم گرفتم 

كه با اين رشته به شهر و كشورم خدمت كنم.
ــر در آوردید؟ چرا به تیم  ــد که از سپاهان س چي ش

دیگه اي نرفتید؟
 خ��وب م��ن اصفهاني هس��تم و ه��ر دو تيم س��پاهان و 
ذوب آهن، به ويژه س��پاهان رو دوست دارم. اين دو تيم 
هم رقابت خوب و شيريني با هم دارند. در كانادا كه بودم، 
بازي هاي سپاهان رو دنبال مي كردم. يادم مي آيد كه برای 
ديدن بازی های اين تيم و در شرايطی كه هوا بسيار سرد و 

تردد در جاده مشكل بود، ساعت 5 صبح حركت مي كردم 
تا خودم را به خانه دوستم برسانم كه بتوانم از آنجا بازی 
اين تيم را تماش��ا كنم چرا كه در خوابگاهی كه ما بوديم، 
وسيله ارتباطی ماهواره وجود نداشت و همه اين سختی ها 
را به عش��ق سپاهان به جان مي خريدم. از همان موقع و با 
توجه به همين عالقه، تصميم گرفتم كه به يكی از اين دو 

تيم اصفهانی بپيوندم و به آنها خدمت كنم.
چرا به ذوب آهن نرفتي؟

وقتی به اصفهان برگش��تم، از 118 ش��ماره هر دو باشگاه 
س��پاهان و ذوب آهن را گرفتم و به هر دو زنگ زدم و با 
دفتر مديريت هر دو صحبت كردم و مشخصات خودم را 
گفتم. باشگاه سپاهان 3 هفته بعد با من تماس گرفت و بعد 
از گذراندن سه مصاحبه با مديران مختلف باشگاه، سرمربی 
وقت تيم فوتبال س��پاهان نوين )آقای رالف(، معاون فنی 
محترم )آقای تابش( و مدير عامل محترم باش��گاه )آقای 
ساكت(، دعوت به همكاری شدم و تاكنون هم در خدمت 
اين باشگاه حرفه ای هستم ولي از باشگاه ذوب آهن در آن 

مدت با من تماسی گرفته نشد.
ــپاهان  ــا وجود جدید بودن این علم، زمانی که به س  ب
ــرا ما ایرانی ها  ــد، وضعیت به چه صورتی بود، زی رفتی
ــری در ابتدا مقاومت  ــادت داریم در مقابل هر تغیی ع

کنیم؟
 به قول معاون اداری باشگاه، آقای كشاورزيان كه همواره 
به من مي گويند »تو خط  شكن هستي«، در ابتدا كار ساده اي 
نبود. در اوايل فعاليتم، س��رم خيلي خلوت بود و من بايد 
به س��راغ بقيه مي رفتم. همه از من و ش��غلم مي ترسيدند. 
فكر مي كردند كه بايد مش��كل حادي داشته باشند تا نزد 
من بيايند. ولي من س��راغ آنها رفتم، سراغ مصدوم ها، سر 
تمرين ها و.. با حالتي س��اده به اس��تقبال همه مي رفتم. در 
ابت��دای كار، مربيان تيم ها هم چن��دان از كار من اطالعی 
نداش��تند و نيازی به مراجعه به م��ن نمی ديدند اما بعد از 
گذش��ته چندماه خودشان هم به اتفاق بازيكنان به سراغم 

آمدند و يا سر كالس هايم حضور مي يافتند.
روانشناسی در ورزش به ویژه در ایران به چه صورتی 

بوده است؟
فكر مي كنم در س��ال های دور چند دوره روانش��ناس در 
تيم هاي مختلف بوده كه هميش��ه بعد از مدت كوتاهي با 
شكست رو به رو شده ولي به نظر من روانشناس ورزشي 
فرق مي كند و مي تواند موفق باشد كه متأسفانه در ايران ما 

اين رشته را نداريم.
ــي چه فرقي  ــناس ورزش ــناس عمومي با روانش روانش

مي کند؟
به نظر من روانشناسي ورزشي، مادر همه روانشناسي هاست. 
در آمريكا، هر زمينه ای مثل تجارت، ورزش، آموزش و... 
روانشناسي خاص خود را دارد كه از 80 سال پيش شروع 
شده اس��ت. هدف روانش��ناس ورزش، تقويت عملكرد 

بازيكن در زمين اس��ت اما روانش��ناس عمومی با مسايل 
روزمره خانوادگی و اجتماعی سر و كار دارد.

ــورها را که با  ــي برخي کش ــم عملکرد ورزش مي توانی
موفقیت همراه بوده به این قضیه ارتباط بدهیم؟

همين طوره به عنوان مثال كش��ور آمري��كا به ازای هر 2 
ورزشكار يك روانشناس ورزشي دارد )در المپيك( و اين 
طور هم نيست كه چند روز قبل از مسابقه، تازه روانشناس 
ب��ه تيم اضافه بش��ود، بلكه چند ماه يا س��ال در كنار هم 
تمرين مي كنند، زندگي مي كنند و با خلق و خوي هم آشنا 
هستند. دليل اينكه آمريكا در ورزش دنيا آقايي مي كند اين 
اس��ت كه علم را وارد ورزش كرده  مثل علم تغذيه، علم 

مربيگری، علم بدنسازی و علم روانشناسي ورزشي.
شما در این دو سه سال اخیر چه کار کردید؟

من سعي كردم علم روانشناس��ي ورزشي را وارد ورزش 
كنم. به غير از 2 س��اعت تمرين روزانه ورزش��كاران، من 
ب��ه آنها كمك مي كنم تا برنامه های 22 س��اعت ديگر هر 
روز خ��ود را اصالح كنند 
تا بتوانند 2 س��اعت تمرين 
مفي��د داش��ته باش��ند و در 
نتيجه عملكرد مناس��بی در 

مسابقه داشته باشند.
 برای مسابقه هاي آسیایی 
ــرای تیم های  ــژو، ب گوانگ
ــو از  ــی هندبال و ووش مل
ــما دعوت به همکاری  ش
ــز  ــم نی ــر دو تی ــد و ه ش
ــخ  ــورد تاری ــن رک بهتری
خود را به ثبت رساندند؟ 
ــما در  ــور ش ــدر حض چق
این موفقیت ها تأثیرگذار 

بود؟
 اواي��ل تيرم��اه 1389 وارد 
اردوي ووش��و شدم و يك 
برنامه پنج ماهه پياده كردم. 
در حالي اين تيم دوم ش��د 
كه در المپيك دور قبل، فقط 
يك مدال نقره و يك مدال 
برن��ز گرفته بود. ولی اي��ن دوره 3 طال و 3 برنز گرفت و 
اين كار را در قلب ووشوی دنيا يعنی چين انجام داد. تنها 
كاري كه انجام ش��د، ورود علم به ورزش بود. شرايط تا 
حدودي همانند دوره های قبل بود اما نتيجه نمی گرفتند، 
زي��را از لحاظ روانی و روحی با اين بازيكنان كار نش��ده 
بود اما با حضور روانش��ناس ورزش��ی از چند ماه قبل در 
كنار اين تيم، چرخه موفقيت تكميل ش��د و موفقيت های 
بزرگی به دست آمد. در تيم ملی هندبال، بيش از نيمی از 
بازيكنان، عضو تيم هندبال سپاهان بودند و طی سال قبل 
در كن��ار آنها بودم و برای آمادگی روانی و روحی آنها در 
كنار مربيان فهيم اين تيم ت��الش كردم. اين تيم هم براي 

اولين بار در بازي های المپيك آسيايی دوم شد.
عامل موفقیت سپاهان و تیم هاي ملي ووشو و هندبال را 

محدود به روانشناسي ورزشي مي دانید؟
 نه، بلكه ه��ر موفقيتي مولتي فاكتوريال اس��ت. يعني به 
فاكتورهاي متعددي وابسته است و هيچ موفقيتي به واسطه 
يك فاكتور به دست نمي آيد و نمي شود كه موفقيت را به 
يك مورد خ��اص ربط داد. از مديريت گرفته تا تك تك 
بازيكنان در موفقيت ها سهيم هستند. شما نگاه كنيد وقتی 
فدراسيون آمار فيفا، سپاهان را به عنوان برترين تيم ايران 
در ده��ه اخير انتخاب مي كند، اين نش��ان مي دهد كه اين 
موفقيت مديون همه عوامل در بخش هاي مختلف اس��ت 

هر چند هنوز تا ايده آل فاصله داريم.
 پیشنهاد شما برای ورزش؟

 به نظر من عوامل مختلفي هستند كه بايد در كنار تمرينات 
بدنی، تكنيكی يا تاكتيكی به آنها بهاء داده ش��ود. به طور 
مثال، من يك چرخه موفقيت براي ورزش��كاران حرفه اي 
طراحی كرده ام كه رعايت كردن تك تك عوامل آن، برای 

موفقيت ورزشكار الزم است.
 چرا ما کمتر به عمل در ورزش اهمیت مي دهیم؟ آیا 

دلیل آن فقر فرهنگي است؟
 يك هرم را در نظر بگيريد كه زوايای آن شامل فقر مادي، 
فق��ر علمي، فقر فرهنگي و فقر مديريتي اس��ت. اين هرم 
مشكالت ورزش ما را بيان می كند كه فقر علمي خودش 
يك ش��اخه بزرگ و مجزاس��ت و بايد ب��رای موفقيت و 
پيش��رفت، همه اين فاكتورها را لح��اظ كرد و موانع را از 
پيش رو برداشت. فقر فرهنگی يكی ديگر از داليل ناكامی 

ورزش ماست اما همه چيز را به تنهايی شامل نمی شود.
سخن پایاني؟

اميدواريم كه اين بحث تلنگري باش��د بر مديران ورزشي 
ما تا اجازه ورود علم را به ورزش بدهند و تأثير ش��گرف 
اين اتفاق را به نظاره بنشينند. اگر چه تا رسيدن به نقطه ای 
كه به ازای هر 2 ورزشكار يك روانشناس ورزشي داشته 
باش��يم، راه طوالنی اي در پيش داري��م، به اميد روزي كه 
الاقل به ازای هر 20 ورزش��كار، يك روانشناس ورزشي 

داشته باشيم. 
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پيامبر اكرم )ص(:
آفت شرافت و بزرگی، 
به خود نازيدن و 
خود بزرگ بينی است.

روزی بود...

یاد یاران یاد باد

 آيا می داني��د: زنبور از ب��وی عرق بدش 
می آيد و به كسی كه بدنش بو بدهد يا عطر 

زده باشد حمله می كند؟
آي��ا می دانيد: كت��اب ركوردهای گينس ، 
رك��ورددار دزيده ش��دن از كتابخانه های 

عمومی است.
آيا می دانيد: نعناع سكسكه و تنگی نفس را 

شفا می دهد؟
 آيا م��ی دانيد: خ��وردن يك س��يب اول 
صبح ، بيش��تر از قهوه باعث دور ش��دن 

خواب آلودگی می شود؟
آيا می دانيد: كه موريانه ها قادرند تا 2 روز 

زير آب زنده بمانند.
آيا می دانيد: برای جلوگيری از جوانه زدن 
س��يب زمينی بايد درون سبد آن يك عدد 

سيب قرار دهيد؟
آيا می دانيد: فنالند بهترين آب نوشيدنی و 

هندوستان بدترين آب نوشيدنی را دارد.
آيا می دانيد: اليه بيرونی پوست انسان هر 
2 هفته يكبار با سلول های جديد تعويض 

ميشود؟
 آي��ا م��ی دانيد: وال��ت ديس��نی از موش 

می ترسيد.
آيا می دانيد: چين بيش��تر از هر كش��وری 
همس��ايه دارد ، چين با 13 كشور هم مرز 

است؟

آيا می دانيد: با چشم غيرمجهز به دوربين يا 
تلسكوپ ، شش هزار ستاره را در آسمان 

می توان مشاهده كرد؟
آي��ا می دانيد: در س��ال 1996 ، 315 مورد 
اشتباه در ديكشنری معروف وبستر وجود 

داشت.
آي��ا می دانيد: ش��كالت بر عصب و قلب 
 س��گ تاثير بدی دارد ، با كمی ش��كالت 

می تواين يك سگ را كشت.
آي��ا می دانيد: يك قط��ره الكل ، عقرب را 
ديوانه می كند و سبب می شود خودش را 

نيش بزند و بكشد.
آيا می دانيد: مايع موجود در نارگيل نارس 
را می توان به جای پالسمای خون استفاده 

كرد.
آيا می دانيد: درخت بلوط تا قبل از پنجاه 

سالگی ميوه نمی دهد.
آيا می داني��د: بنای برج دوقولوی تجارت 

جهانی نيويورك به دست 2 ايرانی بنا شد.
آي��ا می دانيد: عريض ترين آبش��ار جهان  
آبش��ار “خ��ن ” در الئوس اس��ت كه 10 
كيلومتر عرض و 15 تا 20 متر ارتفاع دارد.

آيا می دانيد: علت شناور شدن يخ روی آب 
اين است كه مولكول آب در حالت يخ زده 
جای بيشتری می گيرد ؛ بدين علت ، آب 

يخ زده سبك تر از اب جاری است.

آيا می دانيد؟

Adobe
اس��م رودخانه ای كه از پش��ت منزل مؤسس آن 

جان وارناك عبور می كند.
Apple

ميوه مورد عالقه اس��تيو جابز مؤسس و بنيانگذار 
ش��ركت اپل سيب بود و بنابراين اسم شركتش را 

نيز اپل گذاشت.
Cisco

فرانسيس��كو  س��ان  كلم��ه  ش��ده   مخف��ف 

)San Francisco( است كه يكی از بزرگ ترين 
شهرهای امريكا است.

Google
گوگل در رياضی نام عدد بزرگی است كه تشكيل 
شده است از عدد يك با صد تا صفر جلوی آن.

مؤسس��ين س��ايت و موتور جس��تجوی گوگل 
به ش��وخی ادعا می كنند كه اين موتور جس��تجو 
 می توان��د اي��ن تع��داد اطالع��ات )يعن��ی يك 

گوگل اطالعات( را مورد پردازش قرار دهد.
Hotmail

اين س��ايت يكی از س��رويس دهندگان پس��ت 
الكترونيكی به وسيله صفحات وب است.

هنگامی كه مدير پروژه برنامه می خواس��ت نامی 
برای اين س��ايت انتخاب كند عالقه مند بود تا نام 
انتخاب ش��ده اول مانند ساير سرويس دهندگان 

پس��ت الكترونيك ب��ه mail ختم ش��ده و دوم 
برروی وبی بودن آن نيز تأكيد ش��ود. بنابراين نام 
 Hotmail را انتخاب كرد. در كلمه Hotmail
ح��روف Html به ترتيب پش��ت س��رهم قرار 
گرفته ان��د. گاهی اوقات اس��م اين س��ايت را به 

صورت HotMail نيز می نويسد.
HP

ش��ركت بزرگ HP توسط دو نفر به نام های بيل 
هيولت و ديو پاكارد تأسيس شد.

اي��ن دو نفر برای اينكه ش��ركت هيولد پاكارد يا 
پاكارد هيولت ناميده ش��ود مجبور به اس��تفاده از 
روش قديمی ش��ير – خط شدند و نتيجه هيولد 

پاكارد از آب در آمد.
Intel

از آنجايی كه اين شركت از بدو تأسيس با تأكيد 
روی ساخت مدارات مجتمع ايجاد شد. نام آن را 
Integrated Electronics يا به طور مختصر 

INTEL نهادند.
Microsoft

نام شركت ابتدا به صورت Micro-soft نوشته 
می شد ولی به مرور زمان به صورت فعلی درآمد. 
 Microcomputer Microsoftمخف��ف
Software اس��ت و دلي��ل نامگذاری ش��ركت 
به اين اس��م نيز آن اس��ت كه بيل گيتس مؤسس 

 ش��ركت آن را ب��ا ه��دف نوش��تن و توس��عه 
نرم افزارهای ميكروكامپيوترها تأسيس كرد

Motorola
ش��ركت موتوروال با هدف درست كردن بی سيم 
و رادي��وی خ��ودرو كار خ��ود را آغ��از كرد. از 
آنجاي��ی كه مش��هورترين س��ازنده بی س��يم و 
 Victrola راديوهای اتومبيل در آن زمان شركت 

بود. 
مؤس��س اين ش��ركت يعنی پال كالوين نيز اسم 
شركتش را موتوروال گذاشت تا عالوه بر داشتن 
مش��ابهت اسمی كلمه موتور نيز به نوعی در اسم 

شركتش وجود داشته باشد.
Red Hat

مؤسس ش��ركت مارك اوينگ در دوران جوانی 
از پدربزرگ��ش كالهی با نوارهای قرمز و س��فيد 
درياف��ت كرده ب��ود ولی در دوران دانش��گاه آن 
را گم كرد. زمانی كه اولين نس��خه اين سيس��تم 
عامل آماده ش��د. م��ارك اوين��گ آن را همراه با 
راهنمای كاربری نرم افزار در اختيار دوس��تان و 

هم دانشگاهيش قرار دارد. 
اولي��ن جمل����ه اي����ن راهنم����ای كارب���ری 
 »درخواس��ت برای تحويل كاله قرمز گم ش��ده« 

بود.
Sony

Sony از كلم��ه التي��ن Sonus ب��ه معنای صدا 
مشتق شده است.

SUN
 اي��ن ش��ركت ب��زرگ توس��ط چه��ار ت��ن از 
فارغ التحصيالن دانش��گاه استانفورد تأسيس شد. 
 Stanford University مخفف عبارت Sun

Network می باشد.
 Xerox

كلمه Xer در زبان يونانی به معنای خشك است 
و اين برای تكنولوژی كپی كردن خشك در زمانی 
كه اكترا كپ��ی كردن به روش های فتوش��يميايی 

انجام می گرفت فوق العاده حائز اهميت بود.
Yahoo

اي��ن كلمه ب��رای اولين بار در كتاب س��فر های 
گالي��ور مورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه و به معنی 
 ش��خصی اس��ت كه دارای ظاهر و رفتاری زننده 

است.
  مؤسس��ين س��ايت Yahoo ج��ری يان��گ و 
 ديويد فيلو نام سايتشان را Yahoo گذاشتند چون فكر 

می كردند خودشان هم Yahoo هستند.

بياييم برای يكبار هم كه ش��ده اين جمالتو ت��وی زندگيمون به كار ببريم و 
فقط نخونيم. 

آموخته ام که...
 ب��ا پ��ول مي ش��ود خان��ه خريد ول��ي آش��يانه ن��ه، رختخواب خري��د ولي 
 خ��واب ن��ه، س��اعت خري��د ول��ي زم��ان نه، مي ت��وان مق��ام خري��د ولي
  احت��رام ن��ه، مي توان كتاب خري��د ولي دانش نه، دارو خريد ولي س��المتي

 ن��ه، خانه خريد ولي زندگي نه و باالخره ، مي توان قلب خريد، ولي عش��ق 
را نه.

آموخته ام ... كه تنها كس��ي كه مرا در زندگي ش��اد مي كند كسي است كه به 
من مي گويد: تو مرا شاد كردي.

آموخته ام ... كه مهربان بودن، بسيار مهم تر از درست بودن است.
آموخته ام ... كه هرگز نبايد به هديه اي از طرف كودكي، نه گفت.

آموخته ام ... كه هميش��ه براي كسي كه به هيچ عنوان قادر به كمك كردنش 
نيستم دعا كنم.

ــه ام ... كه مهم نيس��ت كه زندگي تا چه حد از ش��ما جدي بودن را  آموخت
انتظ��ار دارد، هم��ه ما احتياج به دوس��تي داريم كه لحظه اي ب��ا او به دور از 

جدي بودن باشيم.
ــه ام ... ك��ه گاهي تمام چيزهايي كه يك نفر مي خواهد، فقط دس��تي  آموخت

است براي گرفتن دست او و قلبي است براي فهميدن او.
ــه ام ... ك��ه راه رفتن كنار پدرم در يك ش��ب تابس��تاني در كودكي،  آموخت

شگفت انگيزترين چيز در بزرگسالي است.
آموخته ام ... كه زندگي مثل يك دس��تمال لوله اي اس��ت، هر چه به انتهايش 

نزديك تر مي شويم سريع تر حركت مي كند.
آموخته ام ... كه پول شخصيت نمي خرد.

آموخته ام ... كه تنها اتفاقات كوچك روزانه اس��ت كه زندگي را تماش��ايي 
مي كند.

ــه ام ... ك��ه خداوند هم��ه چيز را در ي��ك روز نيافريد. پس چه چيز  آموخت
 باع��ث ش��د كه من بينديش��م مي توانم هم��ه چيز را در يك روز به دس��ت 

بياورم.
آموخته ام ... كه چشم پوشي از حقايق، آنها را تغيير نمي دهد.

ــه ام ... ك��ه اي��ن عش��ق اس��ت ك��ه زخم ه��ا را ش��فا مي ده��د نه   آموخت
زمان.

آموخته ام ... كه وقتي با كس��ي رو به رو مي ش��ويم انتظار لبخندي جدي از 
سوي ما را دارد.

ــه ام ... ك��ه هيچ ك��س در نظر ما كامل نيس��ت تا زماني كه عاش��ق   آموخت
بشويم.

آموخته ام ... كه زندگي دشوار است، اما من از او سخت ترم.
ــه ام ... كه فرصت ها هيچ گاه از بين نمي روند، بلكه ش��خص ديگري  آموخت

فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد كرد.
آموخته ام ... كه آرزويم اين اس��ت كه قبل از مرگ مادرم يكبار به او بيش��تر 

بگويم دوستش دارم.
ــه ام ... كه لبخند ارزان ترين راهي اس��ت كه مي ش��ود ب��ا آن، نگاه را  آموخت

وسعت داد.

اسم شرکت های مهم چگونه انتخاب شده اند؟ چارلی چاپلين ميگويد آموخته ام كه ...

استقبال  جانشين ستاد تسهيالت سفر اصفهان در مصاحبه مطبوعاتی ويژه ستاد اسكان و 
نوروزی از مسافران گفت: شهرداری به عنوان نماينده مردم اصفهان از مسافران نوروزی به 
نحو احسن استقبال می كند و همچنين برنامه های خاصی در نوروز برای مردم شهر اصفهان 
دارد. محسن رنجبر با بيان اينكه خدمت به مردم وظيفه شهرداری است اذعان داشت: انسان 
برای اينكه عبد شود بايد در 4 محور ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با طبيعت و ارتباط 
با افراد، خود را تقويت كرده و به تعالی برساند. وی افزود: بايد يك آرمان شهر مهدوی 
كه آرمان شهر رفاه و آسايش، تربيت و پرورش، علم و دانش و آرمان شهر عدالت باشد به 

وجود آورد و شهرداری به دنبال رسيدن به اين آرمان شهر است. 
سوم  دهه  انقالب،  معظم  رهبر  اينكه  بيان  ضمن  اصفهان  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
انقالب را دهه پيشرفت همراه با عدالت ناميدند اظهار داشت: توليد ثروت  مادی و معنوی 
 و توزيع عادالنه آن بايد سرلوحه كارها باشد و معاونت خدمات شهری با عرصه وسيعی از 
فعاليت ها از نظافت و فضای سبز گرفته تا پيشگيری از تخلفات شهری، سعی در رسيدن 
بيان داشت:  بيان محدوده خدمات معاونت خدمات شهری  دارد. وی در  امر مهم  اين  به 
خدمات  پسماند،  مديريت  سبز،  فضای  و  پارك ها  نشانی،  آتش  زيباسازی،  سازمان های 
حوزه  در  رضوان  باغ  و  آرامستان ها  سازمان  نهايت  در  تره بار  و  ميوه  و  ميادين  موتوری، 
خدمات شهری تعريف می شود، وی تصريح كرد: شهرداری بايد فعاليت های خدماتی اين 
سازمان ها را در حلول سال قدم به قدم اطالع رسانی و شفاف سازی كند. وی ادامه داد: 
ستاد تسهيالت سفر شهر اصفهان يا به تعبير عام ستاد نوروزی به دستور دولت خدمتگزار 
جهت ايجاد سفر آسان و كم هزينه برای مردم ايجاد شده كه رياست آن در همه استان ها با 
استاندار و در اصفهان به عهده شهردار می باشد و شهردار محترم جانشينی اين ستاد را به 

معاونت خدمات شهری خود واگذار نموده است. 
محسن رنجبر خاطر نشان ساخت: ستاد تسهيالت سفر اصفهان در كنار خدمت رسانی به 

مسافران سعی در خدمت به مردم شهر اصفهان دارد تا بودجه مردم برای مردم صرف شود 
و ميهمان نوازی اصفهانی ها توسط نمايندگان ايشان درست و تسهيالت به صورت مردمی 

برای مسافران ثابت شود. 
استقرار  و  خوابی  پارك  شدن  چیده   بر  نوروزی  تسهیالت  ستاد  در  امسال   رویکرد 

در چادر است
به  فرهنگی  و  عام  خدمات  نوروزی  كمپ های  گفت:  اصفهان  سفر  ستاد  رئيس  جانشين 
مردم ارايه می دهند كه عالوه بر مسافران، مردم را نيز در بر می گيرد و با توجه به اينكه 
برنامه ريزی  آنها  اسكان  برای  بايد  برای شهر محسوب می شوند  درآمد  منابع  گردشگران 

خاصی انجام شود. 
وی افزود: در مرحله اول محل های اسكان اصلی نظير هتل ها، مهمانپذير ها، مسافرخانه ها 
و  مدارس  مساجد، حسينيه ها،  نهايت  در  و  شده  نام  ثبت  استيجاری  منازل  آن  از  پس   و 
كالس ها، ورزشگاه ها، مؤسسه هاي فرهنگی و خيريه برای اسكان مسافران در نظر گرفته 
شده است و رويكرد امسال دوری از چادر خوابی و برچيده شدن پارك خوابی مسافران 
زير  اسكان  ظرفيت های  از  حداكثری  استفاده  داد:  ادامه  رنجبر  محسن  می باشد،  نوروزی 
سقف، هدف اصلی ستاد اسكان است و ايجاد كمپ های دائمی خصوصی از اهداف مهم 
برای سال آينده می باشد و با وجود تنها 30 تا 40 هزار نفر ظرفيت اسكان زير سقف اين 
امر به نيازی مبرم تبديل شده و اين در حالی است كه امسال شاهد حداقل حضور 150 هزار 

نفر مسافر در هر شب نوروزی در اصفهان خواهيم بود. 
وی تصريح كرد: امسال با برنامه ريزی انجام شده با پليس راه توسط SMS مسافران ورودی 
مبادی  در  می شوند. همچنين  راهبری  اسكان  ستادهای  به سمت  راهنمايی  و  اصفهان  به 
ورودی شهر اصفهان بسته هايی حاوی CD و كاتالوگ به مسافران ارايه می شود تا زمانی 
كه به ورودی شهر می رسند بتوانند محل اسكان و مسير حركت خود را مشخص كنند و 

كيوسك های اطالع رسانی و راهنمايی نيز اين جريان را تكميل می كنند. 
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اينكه باغ غدير به عنوان مركز فرماندهی اسكان و 
مراكزی نظير باغ فدك، ميدان استقالل، قلمستان ستادهای فرعی می باشند گفت: مسيرهای 

اصلی شهر نظير چهارباغ و ميدان شهدا از ادوات تأسيس مترو خالی می شوند. 
زیباسازی شهر و بر چیده شدن تجهیزات عمرانی و ادوات مترو از خیابان ها 

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان و جانشين ستاد تسهيالت سفر گفت: در روزهای 
پايانی سال ادوات ساخت مترو و ماشين آالت و تجهيزات عمرانی از خيابان های اصلی نظير 
چهارباغ، ميدان شهدا و ... تخليه می شود و از 25 اسفندماه گلكاری خيابان ها، رنگ آميزی 
جدول ها و نورپردازی خيابان ها، رفع سد معبر و ساير فعاليت های عيدانه در دستور كار 

می باشد. 
به  رسانی  اطالع  وظيفه  مختلف  های  رسانه  و  شهر  صدای  راديو  افزود:  رنجبر  محسن 
مسافران در خصوص خدمات نوروزی را بر عهده خواهند داشت و اين رسانه ها هم زمان با 

دوم فروردين سالروز عمليات فتح المبين نيز برنامه های خاصی را دنبال می كنند. 
برگزار  اصفهان  استان  در  باشكوه تر  چه  هر  نيز  امسال  نور  راهيان  سفرهای   همچنين 
 می شود و پيام های كوتاه نوروزی مسافران و مردم را با خدمات ستاد تسهيالت سفر آشنا 

می كند. 
وی ادامه داد: امسال بايد حتی المقدور، هتل ها، پر شود و پس از تكميل 8 هزار كالس 
تا  شد  خواهد  سعی   ... و  ورزشی  اماكن  خيريه،  مراكز  حسينيه ها،  پرورش،  و   آموزش 

چادر خوابی به صفر برسد و در صورت اجبار نيز تميهداتی برای باران در پارك ها در نظر 
گرفته شده است. 

برخورد قانونی با اجاره ثبت نام نشده منازل به مسافران نوروزی
جانشين ستاد تسهيالت سفر اصفهان از كنترل و بازرسی خاصی در خدمات نوروزی امسال 
خبر داد كه ضمن آن با واسطه های اجاره غير قانونی و ثبت نام نشده منازل به مسافران نيز 
برخورد خواهد شد. محسن رنجبر اظهار داشت: به واسطه مشكالتی كه در سال های قبل 
به وجود آمده و اماكنی با كيفيت و نظافت پايين و بدون نظارت قيمتی بر مسافران واگذار 
شده بود، امسال با توجه به حكمی از دادسرای اصفهان، به شدت با افراد خاطی كه مبادرت 
به واگذاری و اجاره غير قانونی منازل ثبت نام نشده نمايند برخورد می شود. همچنين قيمت 
منازل و امنيت اماكن نيز به طور شبانه روزی مورد بازرسی و نظارت مأموران و ضابطان 

شهرداری و پليس قرار خواهد گرفت. 
محسن رنجبر ادامه داد: امسال شهرداری در مورد پتانسيل هتل ها و اماكن گردشگری نيز به 
مسافران اطالع رسانی می كند و برنامه های خاصی نيز برای شناسايی فرهنگ و تاريخ شهر 
اصفهان به مسافران دارد. وی افزود: روزانه در اصفهان هزار تن زباله توليد می شود كه با 
نزديك شدن به شب عيد اين مقدار به 2 هزار تن افزايش می يابد و هزينه های زيادی را 
برای شهرداری به وجود می آورد كه در اين راستا بايد مردم نهايت همكاری را با شهرداری 

داشته باشند و مسافران نوروزی نيز اين مسأله را مورد رعايت قرار دهند. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با پيش بينی حضور بيش از 4 ميليون مسافر در 
شهر اصفهان و استقرار هر شب بيش از 150 هزار مسافر، از مردم خواست در رعايت اصول 
ترافيك و كنترل قيمت ها برای تسهيل مسافران كوشا باشند. رنجبر خاطرنشان ساخت: شهر 
اصفهان ميراث گذشتگان ما نيست، امانت فرزندان ماست و بايد بيش از پيش در حفظ و 

زيبايی آن كوشا باشيم و اين امر را به مسافران نوروزی هم تذكر دهيم. 

 جانشین ستاد تسهیالت سفر اصفهان:

 اصفهان، آماده پذیرایی بیش از 4 میلیون مسافر نوروزی


