
س��الی   ۸۹ س��ال  در  ورزش 
پرف��راز و نش��یب را س��پری 
کرد که طی آن شکس��ت های 
سریالی فوتبال ملی زننده ترین 
و سرافرازی ورزشکاران ایرانی 
در بازی های آسیایی گوانگجو 

ش��یرین ترین رویداد ورزش��ی س��ال لقب گرفت. ورزش ایران در 
س��الی که گذش��ت خاطرات خوب و بد بسیاری را در خود دید که 

هر یک از آنها...

از سالیان دور، ایرانیان در تقویم 
جش��ن های بزرگ و ملی خود، 
آغاز به��ار و آغ��از پایی��ز را با 
مراس��م و آدابی مش��ترک ثبت 
ک��رده ان��د. ایرانیان، ن��وروز را 
 آغاز به��ار و مه��ر را آغاز پاییز 

می دانس��تند. در این هنگام دو جشن بزرگ و ملی خود را با عظمت و 
اعتباری که برگرفته ...

رئیس دانش��گاه علوم پزشکي 
چهارمح��ال و بختیاري گفت: 
به  خدمات رس��اني  به منظ��ور 
مس��افران ن��وروزي 15 اکیپ 
شهرس��تان هاي  در  س��امت 
هفت گان��ه ای��ن اس��تان فعال 

است. به گزارش فارس از شهرکرد، رضا ایماني در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: باتوجه به ضرورت ...

ورزش در سال ۸۹؛ از ناکامی 
فوتبال تا سربلندی در گوانگجو

بهار 
بهانه ای برای شاد زیستن

فعاليت 15 اکيپ سالمت 
در چهارمحال و بختياري  

صفـحه

مژده به خوانندگان گرامي روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
هم زمان با توزیع ویژه نامه  نوروز، ویژه نامه هاي استان 
چهارمحال و بختياري  با 130 صفحه و ویژه نامه نوروز اصفهان 
با ۸4  صفحه در روز شنبه )13۸۹/12/2۸( توزیع مي گردد.

روابط عمومي روزنامه زاينده رود

استاندار اصفهان: 
مهم ترین دغدغه استان 
در سال آینده مسأله آب است 
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صفحه ورزش/ صفحه7

جامعه / صفحه3

شهرستان/ صفحه4

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

روزانه 90 هزار مسافر در اصفهان
صفحه 2

 عید سعید باستانی نوروز بر همگان مبارک

روابط عمومي ذوب آهن

ضمنًا لیست استعالم هاي مربوط به خريدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( در سايت شركت به 
آدرس ذيل درج مي گردد.

شرکت سهامی ذوب آهن

نوبت دوم

م الف/ 17288

آگهي فراخوان
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

مناقصه بین 1
المللي

90/1/2090/2/20خريد 4 رديف قالب مسي شمش ريزي89-122

اجراي عملیات آماده سازي و بارگیري سرباره 132-89مناقصه2
و تعمیر و نگهداري تجهیزات مربوطه در بخش 

فوالدسازي

90/1/1090/1/21

فعالیت نوسازي تجهیزات برق و اتوماسیون 133-89ارزيابي كیفي3
ايستگاه هاي 7 و 8 ريخته گري و آبرساني دانیلي 

بخش فوالدسازي

90/1/1190/1/22

90/1/1590/1/24اجراي عملیات پیش نیازهاي پروژه آهك134-89ارزيابي كیفي4

1- زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت اسناد )مندرج در 
جدول(

 WWW.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس
مراجعه فرمائید.

استناد مصوبه شماره  به  تفريحی شهرداری شاهین شهر  سازمان رفاهی 
دارد  نظر  در  محترم  مديره  هیأت   1389/12/18 مورخ  7299/ر.س 
اجازه بهره برداری سالن بدنسازی آقايان ورزشگاه تختی واقع در خیابان 
شهید بهشتی )مخابرات(، فرعی 11 شرقی را به مدت يك سال واگذار 

نمايد. 
متقاضیان می بايستی تا پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 90/1/7 جهت 

شركت در مزايده به امور قراردادهای اين سازمان مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادها مختار است. 

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 

 م��دیرک����ل ک����ار و ام����ور اج��تماعي 
چهارمحال و بختیاري از رش��د 34 درصدي 
تعهد ایجاد اش��تغال این استان در سال آینده 
خبر داد. پرویز س��لطاني در گفتگو با فارس 
با اعام این مطلب اظهار داش��ت: بر اساس 
تصمیم گیري ش��وراي اش��تغال کشور سهم 
تعه��د ایجاد اش��تغال این اس��تان 2۸ هزار و 
100 نفر شغل در نظر گرفته شده است. وي 
با بیان اینکه این سهم بین دستگاه هاي مربوط 
توزیع مي ش��ود، گفت: این س��هم بر اساس 
ت��وان، امکانات و اس��تعدادهاي اجرایي این 
استان تعیین و مشخص خواهد شد. سلطاني 
در ادامه با بیان اینکه تعهد اشتغال این استان 
در سال جاري 14 هزار و ۸00 نفر شغل بود، 
گف��ت: باتوجه ب��ه برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته زمینه اش��تغال 1۸ هزار و 124 نفر در 
این اس��تان فراهم ش��د. مدیرکل کار و امور 
اجتماعي چهارمحال و بختیاري خاطرنش��ان 
ک��رد: از این تعداد اش��تغال بی��ش از ۸ هزار 
و 400 اش��تغال در بخش مس��کن و بیش از 
10 هزار فرصت ش��غلي در سایر بخش هاي 
اقتصادي این استان محقق شده است. وي از 
رشد 345 درصدي تعهد اشتغال در شهرستان 
فارس��ان خبر داد و گفت: برهمین اساس در 
شهرس��تان ل��ردگان 123درصد، شهرس��تان 
کوهرن��گ 77 درص��د، شهرس��تان بروجن 
107 درصد، شهرستان شهرکرد 114 درصد، 
شهرس��تان کی��ار 11۸ هزار و در شهرس��تان 
اردل ۹1 درصد تعهد اش��تغال در نظر گرفته 
شده محقق شده است. سلطاني با بیان اینکه 
محور تمامي فعالیت هاي بخش هاي مختلف 
در کشور ایجاد اشتغال است، افزود: با توجه 
به نرخ بیکاري در استان تمام مسئوالن استان 
باید خود را موظف بداند در راس��تاي ایجاد 

اشتغال گام بردارند. 

مديركل كار چهارمحال و بختياري:
رشد 34 درصدي تعهد 

اشتغال در سال 90 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسریسراسری
جهان نما ایران

 معاون عمراني استاندار تهران گفت: هفته
دولت و دهه فجر امس��ال با سرمایه اي 
معادل 21 میلیارد دالر طرح عمراني در 
این استان افتتاح شده است. به گزارش 
ایرنا، محمدرضا محمودي در مراس��م 
افتتاح شهرداري فرون آباد در شهرستان 
پاکدش��ت اس��تان تهران اف��زود: هفته 
دولت امس��ال 16 ه��زار میلیارد تومان 
پروژه عمراني در این استان افتتاح شد. 
وي گف��ت: اگر کل درآم��د دولت در 
سال 100 میلیارد دالر باشد، 16 میلیارد 
دالر آن امس��ال در استان تهران صرف 
اجراي پروژه هاي عمراني ش��ده است. 
معاون استاندار تهران با اشاره به افتتاح 
طرح هاي عمراني این استان در دهه فجر 
اعتب��ار این طرح ها را بیش از پنج هزار 
 میلی��ارد تومان ذکر ک��رد و افزود: دهه
فجر امسال سد ماملو در استان تهران به 
بهره برداري رسید که آبرساني به تهران 
را تضمین مي کند. محمودي افتتاح آزاد 
راه تهران- پردیس را از دیگر طرح هاي 
عمراني برشمرد که در دهه فجر امسال 
در اس��تان تهران به بهره برداري رسیده 
اس��ت. وي گفت: طرح دو بانده شدن 
محور تهران- فیروز کوه در جاده هراز 
با احداث تونل هاي متعدد و مسیرهایي 
که براي آن تعریف ش��ده است افتتاح 

و خط��رات این جاده حذف مي ش��ود. 
معاون استاندار تهران با بیان نام گذاري 
امس��ال به ن��ام همت مضاع��ف و کار 
مضاعف گفت: ای��ن نامگذاري برکات 
زیادي براي کش��ور داش��ت که استان 
تهران را نیز شامل مي شود. وي احداث 
قطاره��اي ش��هري در شهرس��تان هاي 
اس��تان تهران را از برنامه هاي مدیریت 
این اس��تان ذک��ر کرد و گف��ت: طرح 
احداث قطار شهري پاکدشت مصوب 

شده است. 
محم��ودي با اش��اره به اج��راي قانون 
 هدفمن��د ک��ردن یارانه ه��ا گف��ت: ب��ا
توج��ه به اینک��ه 25 درص��د امکانات، 
صنای��ع، راه ه��ا و ش��ریان هاي اصلي 
و اقتص��ادي کش��ور در اس��تان تهران 
اس��ت و جمعیت 14 میلیون نفري این 
اس��تان با احتساب استان البرز مدیریت 
مطلوبي در خصوص اجراي این قانون 
انجام ش��د. بنابراین گزارش فرون آباد 
با وس��عت 22 هزار هکت��ار و جمعیتي 
بی��ش از 23 ه��زار نف��ر پی��ش از این 
مرکز دهس��تان بود که با انجام کارهاي 
عمراني و زیربنای��ي و تصویب هیأت 
دولت امسال به ش��هر تبدیل شد. شهر 
فرون آباد از توابع شهرس��تان پاکدشت 

واقع در شرق استان تهران است.

نصف النهار

قذافي: 
با بن الدن متحد مي شوم 

معم��ر قذافي رهب��ر دیکتاتور لیبي در آخرین اظه��ارات خود تهدید کرد 
که در صورت حمله آمریکا به لیبي، وي با اس��امه بن الدن رهبر ش��بکه 

تروریستي القاعده هم پیمان خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، پایگاه اطاع رس��اني آنتي وار نوشت: قذافي در آخرین 
س��خنراني انتقادآمی��ز خود همچنان ب��ه تاش براي حفظ ق��درت ادامه 
مي دهد و هم زمان با این تاش بن الدن را مقصر اعتراض مردم علیه وي 
مي داند و اعام کرده اس��ت که در ص��ورت حمله آمریکا وي با بن الدن 

متحد خواهد شد. 
قذاف��ي ب��ه طور کل��ي القاعده و به ط��ور خاص ب��ن الدن را مقصر این 
ن��ا آرامي ه��ا مي داند. گرچ��ه وي در همان س��خنراني ها باره��ا الکل و 
 نس��کافه حاوي م��واد مخدر را نیز دلیل بروز انق��اب مردم معرفي کرده 

است. 
هیچ گونه س��ند مستدلي مبني بر دخالت القاعده در جنگ داخلي لیبي که 

روز به روز بر شدت آن افزوده مي شود، وجود ندارد. 

مشاركت آل خليفه و آل سعود صورت گرفت؛ 
حمله بي رحمانه و همه جانبه به مردم 

معترض در ميدان لولو منامه 
صده��ا نفر از نیروه��اي دولتي بحرین به هم��راه نظامیان خارجي حامي 
حاکمان منامه، به جمعیت تظاهرکنندگان در میدان لوء لوء منامه پایتخت 

این کشور یورش بردند. 
به گ��زارش ایرنا، نیروهاي پلیس بحرین با پش��تیباني و حمایت گروهي 
از نیروه��اي نظامي و تانک ها و خودروهاي زره پوش نظامي عربس��تان 
س��عودي، حدود ساعت 6 و 30 دقیقه به وقت محلي به گروهي از مردم 
بحرین که شب را در میدان اصلي منامه سپري کرده بودند، حمله کردند. 
بر اس��اس این گزارش، هم زمان با حمله پلیس، بالگردهاي نظامي نیز بر 
فراز ش��هر منامه به پرواز درآمدند و ص��داي چند انفجار هم در پایتخت 

منامه شنیده شده است. 
طبق گزارش خبرنگار بخش انگلیسي شبکه الجزیره، تمام وسایل ارتباطي 
ش��امل ش��بکه تلفن و تلفن همراه مختل شده اس��ت. موج تازه حمات 
نیروهاي دولتي بحرین به مخالفان حکومت و پادشاه این کشور در حالي 
است که دولت بحرین به مدت سه ماه وضعیت اضطراري در این کشور 

اعام کرده است. 
دولت عربس��تان سعودي و برخي دولت هاي عربي منطقه خارجي فارس 
از بیم س��رایت کردن موج بیداري اسامي در منطقه به کشورهاي خود و 
خیزش مردم علیه این کشورهاي علیه حاکمان خود، سعي دارند با کمک 
به س��رکوب خیزش انقابي مردم بحرین، مانع از تأثیرگذاري آن به دیگر 

کشورهاي منطقه شوند. 
نیروه��اي پلی��س با حمایت نیروه��اي بیگانه و ت��ازه وارد، صدها نفر از 
م��ردم در یکي از ش��هرک هاي اط��راف منامه را مج��روح کردند و چند 
نف��ر از آنه��ا را نیز به ضرب گلوله به قتل رس��اندند. برخ��ي تصاویر از 
کش��تار تظاهرکنندگان بحریني به دست نیروهاي دولتي و بیگانه به حدي 
 دلخ��راش بود که ش��بکه هاي خب��ري از پخش این تصاوی��ر خودداري 

کردند. 
آمریکا که داراي پایگاه هاي نظامي در بحرین اس��ت، در خصوص هجوم 
نیروه��اي خارجي به بحرین اع��ام کرده اند که این حرکت را نمي توان 

حمله به بحرین دانست. 

تاجيكستان براي افزایش امنيت 
مرزهاي خود کمك خواست 

مع��اون فرمانده نیروه��اي مرزباني تاجیکس��تان در همایش امنیت مرز و 
همکاري هاي مرزي گفت: تاجیکستان براي افزایش امنیت مرزهاي خود 

نیازمند کمک فوري دیگر کشورها است. 
به گزارش ایرنا به نقل از رادیو امروز، شرف فیض اللهف در این نشست 
افزود: همه تجهیزات نظام��ي و امکانات نگهباني موجود درمرزهاي این 
کش��ور مربوط به قبل از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي است که نیاز به 

بازسازي و نوسازي فوري دارد. 
این مق��ام تاجیک تأکید کرد: عاوه برکمبود تجهی��زات، تعداد نیروهاي 
مرزبان این کش��ور در مرز افغانس��تان خیلي کم هس��تند که براي کنترل 
 و نظ��ارت ب��ر تم��ام خط��وط مرزي این کش��ور ب��ا افغانس��تان کفایت 

نمي کند. 
نشس��ت س��االنه بررس��ي مس��ائل امنیت مرزي و همکاري ها در آسیاي 
مرکزي هم اکنون در ش��هر دوشنبه پایتخت تاجیکستان درحال برگزاري 
اس��ت. دراین همایش بیش از100 نماینده از کش��ورهاي آسیاي مرکزي، 
اروپا، آمریکا، روس��یه، چین و همچنین س��ازمان امنی��ت و همکاري در 
اروپا، س��ازمان بین المللي مهاجرت دفتر س��ازمان ملل در مبارزه با مواد 

مخدر و جنایات سازمان یافته حضور دارند. 
ش��رکت کنندگان در ای��ن همایش همچنین مس��ائلي نظیرهمکاري میان 
کش��ورهاي آس��یاي مرکزي با ش��رکاي بین المللي براي تسهیل تجارت 
در آس��یاي میانه وتدوین اس��تانداردهاي مدیریت مرزها را مورد بررسي 

قرار مي دهند.

حمله موشكي آمریكا 
به وزیرستان شمالي پاکستان 

پنج کشته بر جاي گذاشت  
حمله موشکي هواپیماي بدون سرنشین آمریکا به منطقه قبایلي وزیرستان 
ش��مالي پاکس��تان، پنج کش��ته بر جاي گذاش��ت .  به گزارش ایرنا به نقل 
از مناب��ع محل��ي، در ای��ن حمله واحد مس��کوني در روس��تاي دتا خیل 
 نزدیک میرانش��اه مرکز وزیرستان ش��مالي، هدف دو فروند موشک قرار 

گرفت .  
 هواپیماهاي بدون سرنشین آمریکا دوشنبه گذشته نیز خودروي شبه نظامیان
طالبان را در ناحیه تاپي ) 10  کیلومتري میرانش��اه مرکز وزیرستان شمالي( 
هدف دو فروند موشک قرار داده بودند که در جریان این حمله سه نفر کشته 
شدند. آمریکا درسال  2010  میادي یکصد و شانزده نوبت مناطق قبایلي 
 پاکس��تان را هدف قرار داد که به کشته شدن بیش از ششصد و پنجاه نفر
منجر ش��ده اس��ت .  این در حالي است که در س��ال  200۹ ، هواپیماهاي 
بدون سرنش��ین آمریکا چهل و پنج نوبت مناطق قبایلي پاکستان را هدف 
 حمله موش��کي ق��رار دادند که در نتیجه چهارصد و بیس��ت نفر کش��ته

شدند . 
 آمریکا مدعي اس��ت حمات موشکي به مناطق قبایلي پاکستان با هدف 
از بین بردن طالب��ان و القاعده صورت مي گیرد .  این ادعا در حالي مطرح 
مي شود که بیشتر قربانیان حمات موشکي آمریکا به مناطق قبایلي پاکستان 
غیرنظامیان هستند و تنها دو و نیم درصد از این حمات، اعضاي القاعده 
و طالبان را از بین مي برد .  پاکس��تان نگران اس��ت که حمات موش��کي 
آمریکا به تضعیف تاش هایش در جهت مقابله با ش��به نظامیان طالبان در 

این کشور منجر شود .

جهان نما ایران نصف النهار

عربستان، نفت و توازن منطقه اي 

معاون استاندار تهران: 
معادل 21 ميليارد دالر طرح عمراني در این 

استان افتتاح شد  

جهان نما ایران

در  حال��ي  در  مردم��ي  اعتراض ه��اي 
افزایش��ي قرار  عربس��تان در وضعیت 
گرفته که به نظر مي رسد دو عامل نفت 
و توازن مي تواند ثبات و حاکمیت این 
کشور را رقم بزند. در ادامه اعتراضات 
و انقاب هاي مردمي در شمال آفریقا و 
خاورمیانه، عربس��تان به عنوان یکي از 
کشورهاي نفت خیز خلیج فارس، نیز از 
 این تحوالت تأثیر پذیرفت. در بهمن ماه
س��ال جاري، صدها تن از ش��هروندان 
منطق��ه عوامیه در ش��رق عربس��تان در 
اعت��راض به ادامه بازداش��ت س��ه تن 
از فع��االن ش��یعه راهپیمایي س��کوت 
برگزار کردند. همچنین ش��مار دیگري 
از شهروندان سعودي نیز اسفند ماه در 
مرکز ش��هر القطیف در شرق عربستان 
تجمع کردند و با س��ردادن ش��عارهاي 
ضد دولتي خواس��تار ایجاد اصاحات 

در این کشور شدند. 
فعاالن عربس��تان روز 22 اسفند را روز 
خش��م و اعام انزجار م��ردم از حکام 
س��عودي اعام و تأکی��د کردند در این 
روز تظاه��رات گس��ترده و سراس��ري 
برگ��زار مي کنند. این گ��روه از جوانان 
سعودي از طریق فراخوان خود خواستار 
اجتماعي  سیاس��ي،  اصاح��ات  ایجاد 
و اقتص��ادي و برپای��ي نظام مش��روطه 
س��لطنتي در عربس��تان ش��دند. فعاالن 
خواس��ته هاي خود از رژیم سعودي را 
مطرح کردن��د که بارزتری��ن آن ایجاد 
نظام مش��روطه بر اس��اس جدایي نظام 
پادش��اهي از حکوم��ت، تدوین قانون 
اساس��ي مکت��وب و مصوب از س��وي 
م��ردم که جدایي بین قواي دولتي را به 
رسمیت شناسد، شفافیت در اقدام هاي 
مقام ه��اي دولت��ي و مب��ارزه با فس��اد 
اس��ت. از دیگر خواسته هاي معترضان، 
برگ��زاري انتخاب��ات پارلمان��ي، ایجاد 
آزادي هاي عمومي، احت��رام به حقوق 
بش��ر، تأس��یس نهادهاي فع��ال جامعه 
ش��هروندي و لغو انواع تبعیض ها علیه 
شهروندان اس��ت. دولت عربستان روز 
13 اس��فند با اعام موضع رسمي خود 
مبني بر ممنوعیت تظاهرات، تاش کرد 
تا از ادامه اعتراضات جلوگیري به عمل 

آورد. 
در سوي دیگر، رس��انه ها و دولت هاي 
غربي با سکوت معنادار درباره تحوالت 
داخلي عربستان به دنبال اجراي پروژه 
س��کوت رسانه اي در حمایت از دولت 
س��عودي هس��تند. عربس��تان سعودي 
یکي از کش��ورهایي اس��ت که به دلیل 
ماهیت و ساختار حکومتي، اقتصادي و 
ژئواکونومیک��ي خود در منطقه و جهان 
حائز اهمیت بس��یاري است، به طوري 
که ب��ا تولی��د روزانه ۹ میلیون بش��که 
در روز ثبات دهنده بخش��ي از اقتصاد 
جهاني اس��ت. از دیگر س��و، عربستان 
سعودي براي منافع استراتژیک آمریکا 
ای��ن بزرگترین کش��ور مص��رف کننده 

نفت جهان، بسیار حیاتي است. 
در همی��ن ح��ال، ب��ه زع��م آمری��کا، 
عربستان س��عودي براي امنیت و ثبات 
خلی��ج فارس نی��ز مهم اس��ت و کلید 
همکاري هاي استراتژیک ایاالت متحده 
با کشورهاي جنوب این منطقه به شمار 
مي آید. از منظر ایاالت متحده، عربستان 

نقش حیاتي ب��راي مقابله با تأثیر ایران 
در منطقه ب��ازي مي کند چرا که از یک 
 سو، نفت عربستان موازنه و ثبات دهند
بازار نفت جهان��ي و در نهایت اقتصاد 
وابس��ته به نفت کش��ورهاي غربي و به 
ویژه ای��االت متحده آمریکاس��ت و از 
دیگر سو، نفت و نقش سیاسي عربستان 
در منطق��ه از دی��دگاه آمری��کا عام��ل 
توازني براي مقابله با سیاست خارجي 
جمهوري اس��امي ایران تلقي مي شود. 
گزارش س��ازمان اوپک نش��ان مي دهد 
که در س��ال گذش��ته میادي )2010(، 
عربس��تان، ای��ران و ع��راق ب��ه ترتیب 
این  تولیدکنندگان نفت خام  بزرگ ترین 
س��ازمان بوده اند. میانگین تولید روزانه 
نفت خام عربس��تان به طور متوس��ط با 
33/6 هزار بشکه کاهش به ۸ میلیون و 

166هزار بشکه در روز رسید. 
 در این مدت، ایران با تولید روزانه 3 میلیون
و 6۸۸ هزار بش��که نفت خام، مقام دوم 
تولید در اوپ��ک را همچنان حفظ کرد. 
میزان تولید نفت خام عراق نیز با 1۹/۹ 
هزار بش��که کاهش به 2 میلیون و 144 
ه��زار بش��که در روز رس��ید. کویت، 
آنگوال،  نیجری��ه،  ونزوئ��ا،  ام��ارات، 
لیبي، الجزایر، قطر و اکوادور به ترتیب 
رتبه ه��اي بعدي تولی��د در اوپک را به 

دست آوردند. 
براس��اس اطاع��ات موج��ود، نف��ت 
عربس��تان هم��واره یک��ي از پایه هاي 
 ثبات این کش��ور محس��وب مي ش��ده 
اس��ت. در وضعیت کنون��ي و با وقوع 
انقاب هاي مردمي در منطقه شمال آفریقا 
و خاورمیان��ه و خ��روج عملیاتي نفت 
لیبي از زنجیره تولید و صادرات، به نظر 
 مي رس��د که نفت به عاملي ثبات آفرین
براي حاکمیت عربستان سعودي تبدیل 
شده باش��د. در این میان ایاالت متحده 
ب��ه عنوان یک��ي بازیگ��ران مطرح و از 
مصرف کنندگان عمده نفت عربس��تان 
ت��اش مي کند تا موازن��ه منطقه اي در 
اقتصادي  حوزه هاي مختلف سیاس��ي، 
و ایدئولوژیکي به نفع عربس��تان حفظ 

گردد. 
در ش��رایطي ک��ه بخ��ش بزرگ��ي از 
نفت لیب��ي از مدار تولید خارج ش��ده 
و کش��ورهاي دیگ��ر عربي نی��ز دچار 
 تحوالت منجر به بي ثباتي گردیده اند،
به نظر مي رس��د ک��ه احتم��ال خروج 
عربس��تان این بزرگ ترین صادرکننده 
نفت جهان از چرخه تولید و صادرات 
این م��اده حیاتي، به معن��اي تحول در 
ماهی��ت روندهاي منطقه اي خواهد بود 
و چنین شرایطي از منظر ایاالت متحده، 
گس��ترش گفتمان جمهوري اس��امي 
ایران براي منطقه خلیج فارس اس��ت. 
آنچه از ن��وع نگاه و مواضع دولت هاي 
غربي درباره حاکمیت سیاسي عربستان 
برم��ي آید، از می��ان گزینه هاي ثبات و 
دموکراس��ي، ای��ن ثب��ات اس��ت که از 

اولویت اصلي برخوردار خواهد بود. 
در نهای��ت، آنچ��ه نتیج��ه تحوالت در 
عربس��تان را رقم خواهد زد، دو عامل 
نف��ت و ت��وازن در منطقه اس��تراتژیک 
خلی��ج ف��ارس اس��ت ک��ه با ن��گاه و 
بازیگ��ران خارجي  رفت��اري  الگوهاي 

ترکیب مي یابد. 

جهان نمانصف النهار ایران نصف النهار

معاون خدمات شهري شهردار اصفهان 
گفت: ظرفیت پذیرش روزانه حداکثر 
۹0 هزار مسافر شب خواب در نوروز 
۹0 در اصفهان پیش بیني شده است.به 
گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، 
محسن رنجبر در آخرین جلسه ستاد 
نوروزي با بیان اینکه شهرداري اصفهان 
در راستاي منویات دولت خدمتگزار 
متولي س��فرهاي ارزان قیمت است، 
اظهار داشت: ش��هرداري اصفهان در 
درجه اول درصدد ایجاد رفاه شهروندان 
در ایام نوروز است که بتواند شرایطي 
را ایج��اد کند که مردم بهترین بهره را 
از ایام عید ببرند. وي با بیان اینکه در 
این ایام همه در خیابان ها و در پارک ها 
در تردد و نیز استفاده از عناصر طبیعي 
 پارک ها هستند، افزود: باید ساز و کارها
و محدودیت ها در شهر براي مسافران 
و نیز شهروندان مشخص شود. رنجبر 
تصریح کرد: ش��هرداري اصفهان در 
برنامه هاي س��تاد اس��کان مس��افران 
نوروزي، اولویت اسکان را با هتل ها، 
مهمانپذیرها و اسکان در مدارس و در 
نهایت در صورت کمبود با چادر زني 
در کمپ هاي مسافر لحاظ کرده است. 
وي ب��ا تأکید بر اینکه ش��هر را آماده 
 مهمانان نوروزي کرده ایم، گفت: تاکنون
ایمن س��ازي و پاک سازي شهر انجام 

ش��ده و نی��ز برنامه ه��اي آذین بندي 
خیابان ها و مزین ش��دن میدان ها به 
عکس شهدا آغاز  شد. معاون خدمات 
شهري ش��هردار اصفهان از برنامه ها 
فرهنگي و مذهبي ش��هرداري در ایام 
نوروز خبر داد و اضافه کرد: بسیاري 
از مسافران فرهنگ هاي متفاوتي دارند 
و بعضی داراي هنجارهایي هستند که 
براي ما ناهنجار محسوب مي شود که 
رعایت نمي کنند و ستاد امر به معروف، 
سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري، 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، بسیج و 
سپاه در این زمینه همکاري کرده که در 
این راستا برنامه هاي فرهنگي در کمپ 
مسافران با رویکرد فرهنگي اسامي 

برگزار مي ش��ود. وي فرهنگس��راي 
پایداري را نمونه تجهیز ش��ده در این 
ارتباط دانست و گفت: در کمپ هاي 
مسافران راویاني با نمونه سازي که از 
مناطق جنگي همانن��د کاروان راهیان 
نور دارند، مناطق را معرفي و روایت 
مي کنند. رنجبر به برنامه اصفهان گردي 
ویژه محل اس��کان مسافران نوروزي 
اشاره و تصریح کرد: نوروز امسال هم 
همانند س��ال گذشته بازدید از مناطق 
دیدني اصفهان صورت مي گیرد. وي 
همچنی��ن در ادامه به تش��ریح نحوه 
راهنمایي مسافران نوروزي از ابتداي 
ورودي شهر پرداخت و گفت: بسته 
اس��کان در ورودي شهر به مسافران 

ارائه مي ش��ود که قبل از ورودي شهر 
مح��ل مورد نظ��ر را انتخ��اب و بعد 
وارد اصفهان ش��ود. معاون خدمات 
ش��هري ش��هردار اصفهان ب��ا تأکید 
ب��ر اینک��ه از همه ظرفیت ش��هر به 
منظور اس��کان مسافران در محل هاي 
مسقف استفاده شده است، افزود: در 
صورت تکمیل مدارس غیرانتفاعي و 
پر ش��دن ظرفیت هاي مسقف اجازه 
چادرخواب��ي داده مي ش��ود. وي ب��ا 
 بیان اینکه ظرفی��ت حداکثر ۹0 هزار
ش��ب خواب را به صورت روزانه در 
اصفه��ان پیش بیني کرده ای��م، گفت: 
ب��ا متولی��ان حس��ینیه ها و مس��اجد 
صحبت ش��ده اس��ت که در صورت 
 نی��از و تکمیل ظرفی��ت چهار کمپ
اصلي پارک قلمستان، پارک استقال، 
باغ فدک و ب��اغ غدیر و چهار کمپ 
 فرعي در مناطق پنج و 13 و شش و 10 
در بوستان نماز و ورزشگاه گل نرگس 
و پارک س��پاهان ش��هر و پارک امیر 
حمزه، مسافران را اسکان دهند. رنجبر 
ادامه داد: تمام مباحث ایمني و بازرسي 
در قالب توجی��ه 500 نفر از کارکنان 
شهرداري از 26 اسفند آغاز مي شود و 
براي اطمینان همایشي در روز جمعه 
به منظور اعام آمادگي نهایي برگزار 

خواهد شد. 

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

روزانه 90 هزار مسافر در اصفهان

زاينده رود
استاندار اصفهان در آخرین نشست خبری سال ۸۹ 
در جمع اصحاب رسانه در خصوص طرح انتقال 
 آب از خلیج فارس به فات مرکزی گفت: این
طرح به معنای س��ایه افکنی بر روی سایه طرح 
های آبرسانی نیست و اولویت با آب های داخلی 
 استان و طرح های حوضه به حوضه می باشد.
علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: خشکسالی یک دهه 
 اخیر مدیریت استان را وادار به ایجاد طرح های
آینده دار و واقع بین در خصوص مشکات آب 
نموده است و این پیش بینی برای سال های آتی 
می باش��د و نباید بگذاریم که مشکات آب به 
نقطه حس��اس برسد و طرح های الزم با کمک 
کمیته های تخصصی در استان پیگیری می شود. 
وی تصریح کرد: حجم آب زاینده رود به شدت 
تقلیل یافته اس��ت و بارش های اخیر نتوانسته 
این کمبودها را جبران کند از این رو باید مسأله 
آب به دقت مدیریت شود تا کشت بهاره انجام 

پذیرد.
ــه ها و  ــان: هدفمندی ياران ــتاندار اصفه اس
ــتغال مهم ترين دستاورد اصفهان   ايجاد اش

در سال 89
اس��تاندار اصفهان مهم ترین دستاوردهای سال 
گذشته را هدفمندی یارانه ها و ایجاد اشتغال ذکر 
 کرد. علیرضا ذاکر اصفهانی ایجاد جس��له های
اقناعی و انجام قوی این طرح در استان اصفهان 
را باعث ایجاد الگو در کشور ذکر کرد و افزود: 
این طرح جامع اقتصادی با کم ترین مشکل در 
اس��تان اصفهان به انجام رس��یده است و اکنون 
کنترل دقیق ب��ازار و ثبات قیمت 22 قلم کاالی 

اساسی از دستاوردهای آن است.
ذاکر اصفهانی اعام کرد: شرایط بسیار ایده آلی 
برای حضور مسافران نوروزی در اصفهان فراهم 

است و از همه هموطنان برای سفری با آرامش 
و ایم��ن به اصفهان دعوت به عم��ل می آورد. 
استاندار مهم ترین چالش استان اصفهان را مسأله 
آب دانس��ت و اظهار داشت: اجرای طرح های 
آبرسانی زمان بر و پر هزینه است و انتقال آب از 

خلیج فارس حداقل 7 سال زمان می خواهد.
وی افزود: در سال آینده رشد شایانی در بودجه 
عمرانی خواهیم داش��ت. استاندار در خصوص 
موضوع انحراف تونل مترو و نشست زمین در 
حوالی سی و سه پل گفت: از ابتدای تصدی این 
مسأله را رصد کرده ام و همواره پیگیر این مسأله 
بوده ام و از قبل تیمی از دانشگاه علم و صنعت و 
 نیز یک تیم آلمانی این مسأله را بررسی کرده اند
و به این اجماع رس��یدند که این مس��أله باید با 

کارشناسی دقیق تری دنبال شود. 
مع��اون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفهان از 
عملکرد رسانه های استان در سال ۸۹ قدردانی 
ک��رد. وی برگزاری مرتب جلس��ات خبری در 
سال گذش��ته را نش��ان از اطاع رسانی شفاف 
اس��تانداری دانست. محمد مهدی اسماعیلی در 
این جلسه علیرضا موثقی را به عنوان سرپرست 
جدید روابط عمومی اس��تانداری به خبرنگاران 

معرفی کرد.
وی در ادامه با اشاره به بودجه ۸۸ میلیارد تومانی 
فرهنگی استان اظهار داشت: با طرح های زیادی 
به ارزش 22 میلیارد تومان تصویب شده و منجر 
به ایجاد جنبش فرهنگی در استان گردیده است 
و ق��رارگاه جنگ نرم با کارگ��روه های ویژه و 
میزهای تخصصی با راهبری و مهندسی خاص 
محقق شده است. همچنین 45 دستگاه فرهنگی 
اس��تان برنامه های خود را ارائ��ه داده و بودجه 
الزم را دریاف��ت خواهند کرد و در قالب بودجه 

فرهنگی پروژه های زیادی انجام شده است.

ــه میراث  ــترش مترو نبايد ب ــتاندار: گس اس
اصفهان لطمه بزند

اس��تاندار اصفه��ان گفت: اگر در زمان ش��روع 
عملی��ات مترو در اصفهان مس��ئولیت داش��تم 
اجازه نمی دادم مترو از نزدیک س��ی و سه پل و 
مدرسه چهارباغ عبور کند. علیرضا ذاکر اصفهانی 
افزود: اصفهان یک موزه است و نباید میراث آن 
دستخوش تخریب شود و باید از امکانات مدرن 
دیگر نظیر موتو ریل و BRT استفاده کرد. وی 
تصریح کرد: حتی با احتمال یک درصد تخریب 
هم نباید خط دوم مترو را از این مس��یرها ادامه 

داد.
وی ادام��ه داد: افزایش ش��ادابی مردم مهم ترین 
اهداف اس��ت و خدمت به س��امت م��ردم از 
اولویت های مهم مدیریت استان است همچنین 
حف��ظ اراضی زیر کش��ت و افزایش بهره وری 
همراه با اولویت های زیست محیطی و افزایش 
مدیریت و کنترل منابع آبی از مهم ترین مسائل 
مد نظر مدیریت استان است. ذاکر اصفهانی روان 
 سازی سیس��تم اداری و توسعه سرمایه گذاری
داخل��ی و خارج��ی را ب��ه هم��راه حمایت از 
توریست و صنعت گردشگری و حفظ و توسعه 
زیرساخت اس��تان و حمل و نقل ریلی و آسان 
نیز از مس��ائل مهم مد نظر مدیریت استان برای 
س��ال ۹0 می باشد.وی حفظ میراث فرهنگی را 
وظیفه همگان و دغدغه همه مردم دانس��تند که 
بای��د همگان در این خص��وص فعالیت کنند و 
هر زمان مش��کلی در کار می بینند با اجماع به 
میدان بیایند و اطاع رسانی دقیق نمایند تا غفلتی 
در ای��ن خصوص به وجود نیای��د.وی در پایان 
خاطرنشان کرد: مردم و مطبوعات باید با طرح 
مسائل وجدان بیدار جامعه باشند و با طرح کردن 

و زنده نگه داشتن مسایل سبب خیر شوند.

استاندار اصفهان:

مهم ترین دغدغه استان در سال آینده مسأله آب است 

مديركل استاندارد اصفهان:
30 درصد آزمایشگاه های همکار 
سازمان استاندارد در اصفهان است

چهارمحال و بختياري 
چهارشنبه سوري آرامي را پشت سر 

گذاشت
زاينده رود  

در نشس��ت خب��ری با رس��انه ه��ای گروه��ی گف��ت: 30 درصد از 
آزمایش��گاه های همکار س��ازمان استاندارد کش��ور در استان اصفهان است.
اصغ��ر صال��ح زاده اف��زود: س��ازمان اس��تاندارد کش��ور ۸0 س��ال و اداره 
کل اصفه��ان بی��ش از 40 س��ال س��ابقه در ام��ر اس��تاندارد س��ازی دارد و 
 امکان��ات آزمایش��گاهی، علم��ی و فنی اصفهان بس��یار گس��ترده و عظیم 

می باشد. 
وی ادامه داد: بیشترین تولیدکنندگان مصنوعات طا در کشور در استان اصفهان 
هس��تند و در راستای استاندارد سازی این امر بیش از 1200 کد شناسایی به 
این واحدها داده شده است. همچنین در خصوص مصالح ساختمانی درصد 
باالیی از این مصالح استاندارد سازی شده و تا پایان سال بیش از ۸0 درصد 
این محصوالت استاندارد سازی می شود.صالح زاده تصریح کرد: با توجه به 
واگذاری استانداردسازی و آزمایشگاه های مربوط به بخش خصوصی بیش از 
30 هزار شغل ایجاد شده است. وی با اشاره به شروع استانداردسازی قطعات 
خودرو که با تصویب در دولت و مجلس شکل گرفته است اظهار داشت: از 
ابتدای سال آینده کلیه اجناس وارداتی به کشور مشمول قانون استاندارد اجباری 
 می باشد و کارگروه های ویژه ای برای این امر در استان اصفهان تشکیل شده 
است.مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان انتخاب تصادفی 
اجن��اس در بازار و انتقال آنها برای آزمایش به اداره اس��تاندارد را یکی از راه 
های بازرسی و شناسایی اجناس بازار ذکر کرد و اذعان داشت: در ایام نوروز 
بازرسی کامل بر بازار انجام می شود تا محصوالت غیر استاندارد به مسافران 
نوروزی فروخته نش��ود. وی استاندارد سازی شهر بازی ها، پمپ بنزین ها، 
باسکول ها و ترازوهای صنعتی و تجاری، مهدکودک ها، شیر سهمیه مدارس 
و نیز آسانس��ورها را از فعالیت های مثبت و ارزنده اداره کل استاندارد استان 

اصفهان در سال گذشته قلمداد کرد.
اصغر صالح زاده خاطرنشان ساخت: در حوزه فرهنگ سازی استاندارد باید 

فعالیت های زیادی انجام شود و جا دارد تا این امر گسترش یابد.

 ب��ا توجه به اقدامات پیش��گیرانه پلی��س و برنامه هاي آموزش��ي حوادث
چهارشنبه سوري چهارمحال و بختیاري به حداقل رسید. به گزارش فارس، 
س��الیان درازي اس��ت مردم ایران زمین در آخرین چهارش��نبه سال، که به 
چهارشنبه سوري معروف است، به صورت هاي مختلف به جشن و شادي 
مي پردازن��د. مردم در حال پری��دن از روي آتش ترانه هاي زردي من از تو، 
سرخي تو از من و غم برو شادي بیا، محنت برو روزي بیا را بلند بلند سر 
مي دهند. اگرچه این سنت دیرینه گاهي با حوادثي مواجه است، به طوري 
که ورود مواد آتش زا و محترقه که ماده اصلي تشکیل آنها باروت است سبب 
آسیب ها و خسارت هاي جاني و مالي به برخي از شهروندان مي شود، ولي 
امسال بر اساس اقدامات پیشگیرانه پلیس و ترویج برنامه هاي آموزشي در 

استان چهارمحال و بختیاري این حوادث به حداقل رسید. 
كاهش 20 درصدي حوادث چهارشنبه سوري 

سرپرست سازمان آتش نشاني چهارمحال و بختیاري با بیان اینکه در سال 
گذش��ته شاهد بروز 150 مورد آتش سوزي جزئي در سطح استان بوده ایم، 
اظهار داشت: خوشبختانه هیچ کدام منجر به آسیب دیدگي شهروندان نشد. 
علي اکب��ر معتمدي اف��زود: با ارائه اقدامات به  هن��گام ایمني در 20 درصد 

حوادث نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن کاهش داشته است. 
وي ادامه داد: بخش قابل توجهي ازحوادث ناگوار چهارشنبه آخر سال بر اثر 
مواد محترقه اتفاق افتاده است که بر همین اساس همکاري مستمر مردم با 

عوامل سازمان آتش نشاني موجب کاهش اثرات حوادث شد. 
معتمدي ب��ا تأکید بر ضرورت آموزش جوانان در راس��تاي کاهش آثار و 
پیامدهاي مخرب این مراس��م گفت: ارتقاي سطح آموزش و آگاهي مردم 
درباره حوادث، نصب بنرهایي در ایستگاه هاي آتش نشاني موجب خواهد 
شد تا این مراسم سنتي در کشور و به ویژه در این استان با حداقل آسیب 
و خسارت همراه باش��د. وي افزود: سوختگي دست ، صورت و چشم  را 
بیشترین زخم هایي عنوان کرد که در این روز خواسته یا ناخواسته تحمیل 

مي شود. 

چه خبر از پایتختچه خبر از پایتختنصف النهار
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رو در روآژیر

طبیع��ت بکر و بدیع زاگرس با داش��تن 
مناطق کوهس��تاني و جنگل هاي انبوه 
جلوه گ��ر مواهب طبیعي ارزش��مندي 
 اس��ت که آبش��ار آتش��گاه ل��ردگان در
 چهارمحال و بختیاري یکي از این جلوه هاي
بدیع منحصر به فرد اس��ت. به گزارش 
 ایرن��ا،40 کیلومتر از مرکز ل��ردگان که 
مي گذري در میان گردنه هاي پرپستي و 
بلندي وعبور از داالن هاي سبز بلوط به 
 روس��تاي کوچکي )آتش گاه( مي رسي
ک��ه فخر همجواري با زیباترین آبش��ار 
چش��م ن��واز را دارن��د. کمي عب��ور از 
روستاي آتش��گاه رودي از شادي از دل 
کوه جاري است و چند رشته آبشار را با 
زیبایي وصف ناپذیر تشکیل داده است و 
هلهله شادي زالل جاري آب نیز رودي 
از نش��اط و ش��ادابي را در قدم هر تازه 
واردي جاري کرده است . اینجا دو رشته 
آبشار همه شادي و شادابي طبیعت را در 
پیشواز گردشگران جاري کرده و به عنوان 
یکي از زیباترین نمادهاي عظمت خالق 
خلقت انگار از چش��م حس��ودان پنهان 
مانده تا هر که طالب اس��ت به تماشاي 
این همه زیبایي آید. پس از عبور از تنگه 
و سایه سار درختان تماشاي غرش آبشار 
چون موجي از شادي مسافران خسته از 
طول مس��یر را به وجد مي آورد و همه 
وجود آدم به چش��م مجذوب تماشاي 
این جاذبه بدیع مبدل مي ش��ود. وجود 
درختان کهنسال گردو و چنار که برخي 
قدمت آن را بیش از یک قرن مي دانند، 
بر عظم��ت و زیبایي جل��وه این مکان 
دیدني و گردشگاهي کوهستاني افزوده 
است. داالن سبز درختان گردو چنبر داده 
به س��مت زمین در حالي که جویباران 
آب زالل س��ایه س��ار آن را نوازش داده 
به زیباترین جل��وه آغوش خود را براي 
پذیرایي از گردش��گران باز نموده است، 
پذیرای��ي که روح را جل��ي و زبان را به 
مدح خالق این همه زیبایي خلقت وامي 
دارد. در مس��یر ورودي قبل از روستاي 
آتشگاه نیز در طول مسیر رودخانه جنگل 
پرپش��ت بلوط و درختان چنار محل با 
صفایي را براي اتراق مسافران این جاذبه 
سحرآمیز فراهم کرده است. رئیس اداره 
منابع طبیعي وآبخیزداري لردگان با اشاره 

به اینکه آتش��گاه از زیباترین جلوه هاي 
طبیعت کشور و این منطقه است،افزود: 
وجود مواهب طبیعي مهم ترین پتانسیل 
اقتصادي و گردش��گري این شهرستان 
اس��ت. علي محمدي مق��دم در گفتگو 
با ایرنا گفت: عاوه برآبش��ار آتشگاه و 
مواهب طبیعي حاشیه آن آبشار گاه کده 
در10کیلومتري آتش��گاه، چشمه گردنه 
چارت��اق از دیگر مکان هاي س��یاحتي 
طبیعي این شهرس��تان است. وي گفت: 
چشمه برم درقلب شهر لردگان و چشمه 
س��ندگان در نزدیکي شهر مال خلیفه از 
دیگر جاذبه هاي طبیعي این شهرس��تان 
اس��ت که عاوه براهمیت اقتصادي به 
یکي از گردشگاههاي مفرح چهارمحال 
و بختیاري تبدیل شده اند. رئیس روابط 
عموم��ي فرمانداري لردگان نیز گفت: با 
بازگشایي جاده مس��یر خوزستان -ایذه 
-لردگان به اصفهان مس��افران آتش��گاه 
افزایش یافته اس��ت. یوسف صفایي از 
ورود حدود یک میلیون نفر ساالنه به این 
گردش��گاه خبر داد و افزود: درکنار این 
آبش��ار مفرح امکانات رفاهي، بهداشتي 
و فضاي نش��یمن نیز فراهم شده است. 
وي گف��ت: وجود راه ارتباطي آس��فالته 
و نزدیکي با مرکز شهرس��تان و در عین 
حال پوشش گیاهي و درختي این منطقه 
با داشتن طبیعت سحرآمیز بهاري در ایام 
نوروز برآمار گردش��گران این منطقه در 
سال هاي اخیرافزوده است. آبشار آتشگاه 
در 200کیلومتري مرک��ز چهارمحال و 

بختیاري واقع شده است. 

س��رهنگ عبداله قاسمی، معاون اجتماعی پلیس آگاهی 
ب��ه ش��هروندان و به  وی��ژه زنان در آس��تانه خریدهای 
نوروزی توصیه  و هش��دارهایی را برای افزایش امنیت 
و جلوگی��ری از س��رقت ارائ��ه ک��رد: با توج��ه به فرا 
 رس��یدن ایام پایان س��ال و افزایش خریدهای نوروزی
رعایت نکاتی برای جلوگیری از فعالیت سارقان حتمی 

است. 
عمده خریدهای نوروزی توس��ط زنان انجام می ش��ود، 
بنابرای��ن بانوان با رعایت این نکات می توانند س��ارقان 
را در رس��یدن به اهداف ش��ان ناکام بگذارند. سرهنگ 
قاس��می توصیه می کن��د که زنان مراق��ب تماس های 
بدنی در مراکز خرید به ویژه از س��وی هم جنسان خود 
باش��ند س��ارقان زن با استفاده از ش��لوغی مراکز خرید 
س��رقت می کنند. در مراکز خرید از قبول هرگونه مواد 
خوراکی و آشامیدنی از افراد غریبه خودداری شود، در 
مش��هد چند فقره سرقت به این شیوه انجام شده است. 
شهروندان از کیف همراه خود به عنوان صندوق امانات 
اس��تفاده نکنند و از قرار دادن اش��یای قیمتی و مقادیر 
زی��اد وجه نقد اجتناب کنند و به میزان الزم پول همراه 

داشته باشند. 
شهروندان از نشان دادن وجه نقد و دیگر اشیای همراه 
خ��ود به دیگران خودداری ک��رده و مراقب اموال خود 
باش��ند. معاون اجتماعی پلیس آگاهی درباره استفاده از 
کارت اعتباری هم می گوید: هنگام اس��تفاده از کارت 
اعتب��اری برای خرید از در اختیار قرار دادن رمز کارت 
به فروش��ندگان اجتناب کنند. فروشندگان ملزم هستند 
تا دس��تگاه کارت خوان را در دس��ترس مش��تریان قرار 
دهند تا بتوانند خودش��ان رمز را وارد کنند، در غیر این 
صورت ش��هروندان از این مراک��ز خرید نکنند. ممکن 
است سارقان پس از ش��نیدن رمز عابر بانک، کارت را 
س��رقت کند و یا در جای مناس��بی برای ربودن کارت، 
زورگیری کنند. تحت هیچ ش��رایطی رمز عابر بانک را 
ب��ا صدای بلند اعام نکنید و تحت هیچ ش��رایطی رمز 
عابر بانک را به افراد غریبه و فروشندگان مغازه ها اعام 
نکنید. پس از خرید رس��ید دس��تگاه را بررس��ی کنید. 
معاون اجتماعی پلیس آگاهی تأکید کرد: باید از افرادی 
ک��ه تحت عنوان مأمور به ش��ما مراجعه می کنند کارت 
شناس��ایی بخواهید و در صورت لزوم از س��امانه 110 
هویت مأمور را اس��تعام کنی��د. در این ایام از پذیرش 
چک پ��ول و تعویض آن با وجه نق��د از افراد رهگذر 
به ویژه اتباع خارجی اجتناب کرده، زیرا ممکن اس��ت 
چک پول تقلبی به ش��ما ارائه ش��ده ی��ا قصد کف زنی 
داشته باش��ند. او برای زنان توصیه های ویژه ای دارد، 
زنان از س��مت راست مسیر خود حرکت کرده و کیف 
خود را روی ش��انه سمت راس��ت و نزدیک بدن خود 

قرار دهند.

هشدار پلیس:
 شب عيد مراقب کيف پولتان باشيد

زیر پوست شهر
در چهارمحال و بختیاري؛

توزيع  مرغ منجمد با قيمت 
2900 تومان 

سركشي مداوم بازرسان بر فعاليت 
نانوايان اصفهان در ايام نوروز 

بازرگان��ي  س��ازمان  ب��ازار  تنظی��م  اداره  رئی��س 
چهارمحال و بختیاري گفت: به  منظور تنظیم بازار و 
کنترل قیمت ها، مرغ منجمد با قیمت 2 هزار و ۹00 تومان 
در س��طح این اس��تان توزیع مي ش��ود.به گزارش فارس، 
جهانبخش مرادي در نشس��ت تنظیم بازار این س��ازمان با 
اعام این مطلب اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضاي 
مردم براي خرید کاال به ویژه محصوالت پروتئیني از طرف 
م��ردم ای��ن اس��تان، توزی��ع گس��ترده مرغ منجم��د در 
نمایش��گاه هاي بهاره نیز توزیع شد. وي با تأکید بر اینکه 
محدودیتي براي توزیع گوشت مرغ گرم و منجمد در بازار 
وجود ندارد، گفت: همچنین گوشت مرغ در بین کارمندان 
ادارات توزیع مي ش��ود که بر همین اس��اس سازمان ها و 
ادارات این استان مي توانند با مراجعه به سازمان بازرگاني 
در راستاي تامین مرغ مورد نیاز کارمندان اقدام کنند. مرادي 
افزود: میزان ذخایر این س��ازمان براي عرضه مرغ در بازار 
به میزاني است که مي تواند پاسخگویي نیاز بازار و تنظیم 
ب��ازار باش��د. رئیس اداره تنظی��م بازار س��ازمان بازرگاني 
چهارمحال و بختیاري به اقدامات نظارتي سازمان بازرگاني 
در آس��تانه سال نو اش��اره کرد و گفت: در این راستا شش 
پایگاه اصناف در کنار سامانه 124 سازمان بازرگاني، آماده 
دریافت انتقادات و ش��کایات مردم از واحدهاي متخلف 

صنفي و خدماتي هستند.

دبی��ر تعزی��رات آرد و نان اس��تان اصفه��ان گفت: 
سرکش��ي بازرس هاي نظارتي بر فعالی��ت: نانوایان 

اصفهاني تا ساعت 20 شب در ایام نوروز انجام مي شود.
به گزارش فارس ، س��یدرضا عقدایي در آخرین جلس��ه 
س��تاد نوروزي ۸۹ اظهار داشت: در تمامي شهرستان هاي 
اس��تان و نیز فرمانداري ها چهار اکیپ ویژه در ایام نوروز 
فعال هس��تند. وي افزود: در ایام نوروز در اصفهان هشت 
اکیپ نظارتي با س��اعت کاري هشت تا 13 ظهر مشغول 
خواهند بود که بعد از این ساعت کاري هرگونه شکایت و 
یا نظري از طریق تلفن گویا ضبط و فرداي آن روز ش��نود 
و بررسي مي ش��ود. عقدایي به فعالیت 130 واحد نانوایي 
در ایام نوروز اش��اره کرد و گفت: در این ایام کشیک هاي 
نظارتي بر فعالیت این نانوایي ها تا ساعت 20 شب سرکشي 
مي کنند. وي ادامه داد: 10 واحد نظارتي در محل کمپ هاي 
مسافران نوروزي از صبح تا 12 شب مستقر خواهند بود و 

بر فعالیت ها نظارت دارند. 
دبیر تعزیرات آرد و نان استان اصفهان آغاز به کار نخستین 
نانوایي س��یار در اصفهان اش��اره کرد و گف��ت: اعتبارات 
راه اندازي این نانوایي از محل اعتبارات استانداري و به مبلغ 
50 میلیون بوده اس��ت. وي با اش��اره به اینکه این نانوایي 
امکان نقل و انتقال به هر نقط��ه را دارد، اضافه کرد: محل 
استقرار این نانوایي سیار از طریق شهرداري و در هر نقطه 

که الزم باشد، تعیین مي شود. 

آبشارآتشگاه، 
رود شادي طبيعت

پنجره

فصل بهار، فصل هفت س��ین و سفره 
پر از س��نبل، سیب و سمنو آرام آرام به 
گوش مي رس��د. ایرانیان مطابق سنت 
دیرینه با گستراندن سفره هفت سین در 
آستانه تحویل سال نو در آرزوي سالي 
 پربار به انتظار مي نش��ینند. رنگ هاي
این سفره زیبا چه تاثیري بر روان مردمان 
این مرز و ب��وم دارد؟ به گزارش ایرنا، 
سفره هفت س��ین از جلوه هاي اصلي 
 س��یماي نوروز در می��ان خانواده هاي
ایراني است و بخش عمده اي از جهان 
بیني ایراني در آن است که تمام جهان 
را س��فره اي از نعمت هاي خدایي مي 
داند که براي دوست و دشمن گسترده 
ش��ده اس��ت. چیدمان و رن��گ آمیزي 
س��فره هفت س��ین از دیرب��از داراي 
مفاهیم نمادین بوده اس��ت. از سرخي 
رنگ س��یب قرمز گرفته تا سبزي سبزه 
نوروز و رنگ زرد سکه. علي شریفي، 
روانشناس و استاد مراکز آموزش عالي 
شهرکرد در این باره به ایرنا گفت: تمامي 
اقامي که بر س��ر سفره ایراني گذاشته 
مي ش��وند گذشته از نماد و سمبلي که 
دارند داراي خواص گوناگوني از رنگ 
ها هس��تند. وي گفت: از س��ین هایي 
مانند س��یب، سرکه، س��ماق، سنجد، 
س��بزي، سبزه، س��منو، س��پند، سنبل، 
س��وهان، س��نگک، س��یاه دانه و سکه 
گرفته تا ش��ین ها از قبیل شهد، شکر، 
شمع، شمشاد، شانه، شیریني، شربت و 
قرآن مجید و تصویر امام علي)ع( همه 
 و همه نماد و س��مبل و داراي خواص 

روان شناس��ي رنگ هس��تند. شریفي 
 اف��زود: مغز انس��ان در برابر رنگ هاي
مختلف از خود مواد شیمیایي مختلف 
با اثرات مختلف ترش��ح مي کند. وي 
تأکید کرد: بر س��ر این سفره از هر دو 
گروه رنگ هاي گرم و سرد استفاده مي 
شود. این روانش��ناس گفت: سبزي و 
سبزه نشان شادي، سرسبزي، خوشبختي 
اس��ت و در کنار روب��ان قرمز دور آن 
 ک��ه جزو رن��گ هاي گرم محس��وب 
م��ي ش��ود هم زم��ان تس��کین دهنده 
و ان��رژي بخ��ش اس��ت. ش��ریفي با 
 اش��اره به وجود تنوع رنگ در س��فره 
هف��ت س��ین ایران��ي، تصری��ح کرد: 
ایرانیان براي افزایش نش��اط و شادابي 
و جلوگی��ري از یکس��ان بودن زندگي 
از رن��گ هاي نش��اط آور و ش��اد در 
آستانه س��ال جدید استفاده مي کردند. 
این اس��تاد دانش��گاه گفت: استفاده از 
 رن��گ هایي ک��ه همدیگ��ر را تکمیل 
مي کنند بر سر سفره هفت سین مشهود 

است. 
 شریفي افزود:زرد،قرمز و آبي رنگ هاي
 بنف��ش، س��بز و نارنج��ي را تکمی��ل 
م��ي کنند. وي با اش��اره ب��ه نمادهاي 
اس��تفاده ش��ده ب��ر س��ر این س��فره 
،گفت:ماهي قرمز در تنگ بلورین نماد 
روزي حال، سنجد نماد مهر و عشق، 
تخم مرغ رنگ ش��ده نشانه رنگارنگي 
نژادهاي مختلف بشري و تأکید بر این 
ک��ه بني آدم اعضاي یکدیگرند و گندم 

نماد روزي، فراواني و برکت است.

روانشناسي رنگ ها بر سفره هفت سين ایراني 
دث

حوا

زاينده رود
زوجی که با وعده های دروغین و متقلبانه مبلغ 320 
میلیون ریال به جیب زده و متواری ش��ده بودند توسط 
مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین 
شهر اصفهان شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی پلیس، س��رهنگ محمدرضا خدادوست 
فرمانده انتظامی شهرستان ش��اهین شهر و میمه با بیان 
این مطلب اظهار داش��ت: در پی شکایت هشت نفر از 
شهروندان مبنی بر کاهبرداری یک زوج از آنها موضوع 
در دس��تور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. 
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مش��خص ش��د 
ای��ن زوج که »ف��ؤاد - ش« و »مرج��ان - ت« نام دارند 
ب��ا دادن وعده های دروغین از قبیل دریافت وام بانکی، 

مبل��غ 32 میلیون تومان از مالباخت��گان دریافت کرده و 
بدون عمل به وعده های خود متواری ش��ده بودند.این 
مقام مس��ئول با بیان اینکه در ابتدا محل اختفای متهمان 
مشخص نبود عنوان داشت: سرانجام با تحقیقات گسترده 
و ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی مخفیگاه متهمان در شهر 
اهواز شناسایی شد. فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه 
گفت: با شناسایی مخفیگاه متهمان مأموران پلیس آگاهی 
این فرماندهی با اخذ نیاب��ت قضایی به محل مذکور و 
طی یک اقدام غافلگیرانه هر دو نفر را دس��تگیر کردند. 
سرهنگ خدادوست با بیان اینکه متهمان همراه پرونده به 
مراجع قضایی شاهین شهر اصفهان تحویل داده شدند از 
مالباختگان خواست تا به منظور تکمیل پرونده به پلیس 

آگاهی این فرماندهی مراجعه کنند.

زاينده رود
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با اش��اره به حض��ور 4/5 میلیون 
مسافر نوروزی در اصفهان از ارائه خدمات ویژه پلیس راه و راهور این 

فرماندهی به این تعداد از مسافران خبر داد.
سردار حس��ن کرمی در حاشیه همایش پلیس یاران نوجوان و فرهنگ 
یاران ترافیک گفت: استان اصفهان هم به دلیل گردشگرپذیری و هم به 
لحاظ قرار گرفتن در ش��اهراه اصلی کشور از موقعیت مهمی برخوردار 
است و همه س��اله پذیرای میهمانان داخلی و خارجی به خصوص در 
ایام نوروز می باش��د. وی با بیان اینکه پیش بینی می شود نوروز امسال 
نزدیک به 4/5 میلیون نفر اصفهان را به عنوان سفر نوروزی خود انتخاب 
کنند گفت: به همین منظور تمهیدات الزم در نظر گرفته شده و مأموران 
پلیس راه و راهور در راه های برون ش��هری و درون ش��هری استان به 
ارائه خدمات ویژه خواهند پرداخت. این مقام مسئول ارائه بروشورهای 

هشدار دهنده، ویژه نامه های مختلف نوروزی پلیس، راهنمایی و هدایت 
رانندگان، تذکر به رانندگان متخلف، بازگشایی راه ها در سریع ترین زمان 
ممکن و جلوگیری از بروز ترافیک و راهبندان، همچنین تاش برای رفع 
نقص فنی خودروهای در جاده مانده و امدادرسانی به خودروها از جمله 

این خدمات بیان کرد.
سردار کرمی خاطرنشان کرد: فرماندهی انتظامی استان اصفهان به سهم 
خ��ود تم��ام تاش خود را به کار می گیرد تا ب��ا ایجاد امنیت و آرامش 
فضا را برای توس��عه گردش��گری فراهم و کاری کند که کسانی که این 
اس��تان را برای س��فر خود انتخاب می کنند با ایمنی کامل از سفر خود 
بهره ببرند. وی طرح همیاران پلیس و پلیس یاران نوجوان را یک طرح 
موفق برشمرد و افزود: از آنجا که نوجوانان در سنینی هستند که از انگیزه 
باالیی برای یادگیری برخوردار بوده و وقتی هم که به سنین باال می رسند 

آموخته های خود را به دیگران منتقل می کنند 

کالهبرداری 320 ميليونی زوج متقلب در شاهين شهر  ارائه خدمات ویژه پليس راهور اصفهان به 4/5 ميليون مسافر نوروزی 

از س��الیان دور، ایرانی��ان در تقویم 
جشن های بزرگ و ملی خود، آغاز 
بهار و آغاز پاییز را با مراسم و آدابی 
مش��ترک ثبت کرده ان��د. ایرانیان، 
 نوروز را آغاز بهار و مهر را آغاز پاییز 
می دانستند. در این هنگام دو جشن 
بزرگ و مل��ی خود را با عظمت و 
اعتباری که برگرفته از آداب و آیین 
باستانی بود برگزار می کردند. این 
دو جش��ن چنان برای م��ردم ایران 
عزیز و محت��رم بود که تحت هیچ 
ش��رایطی نمی توانس��تند یکی را 
بر دیگری ترجیح دهن��د. در ایران 
باس��تان اهمیت فروردین و جشن 
ه��ای آن به قدری بود که نوروز را 
به شش قس��مت پنج روزه که هر 
قسمت مخصوص طبقه خاصی بود 
تقسیم کرده بودند. رسم هدیه دادن 
و هدیه گرفتن و دیدار با بزرگان قوم 
یا تبریک و شادباش به دولتیان نیز از 
رسوم باقی مانده دوران هخامنشیان 
اس��ت. بنابر قول مخب��ران نامدار، 

پادش��اه بارعام می داد و هدایای مردم به ایش��ان و خراج 
 و مالیات س��االنه تقدیم خزانه می ش��د. حکام والیت ها
و استانداران نیز با فرستادگان مخصوص که زینت شده با 
بهترین لباس ها و سنگ های قیمتی و جواهرات بودند، عاوه 
بر تقدیم هدیه بار دیگر خراجگزار بودن و فرمانبردار بودن 
 خود را اعام می کردند. البته از بقایای کاخ های به جا مانده
از آن دوران می توان فهمید که شاهان، کاخ ویژه ای برای 
برگزاری این جشن در نوروز پیش بینی کرده بودند که در 
هنگام بار عام، نمایندگان طبقات مختلف در روزهای ویژه 
ب��رای عرض تبریک و انجام مراس��م تقدیم هدایا به آنجا 
وارد می ش��دند. تخته سنگ های برجسته تخت جمشید 
چگونگی انجام این مراسم و انواع هدایا را نشان می دهد. 
این جشن ها که از سال ها شاید قرن ها قبل از هخامنشیان 
در ایران باس��تان برگزار می ش��ده با پیوستگی خاصی در 
دوران حکومت سلسله های بزرگی چون ساسانیان ادامه 
پیدا کرده اس��ت. حتی در دوران آغاز ورود اسام نیز � با 
رنگ و بویی از تعالیم وحدانیت � باشکوه و جال خاصی 
برگزار شده است، تا فرهنگ جشن نوروز ایرانی به عنوان 
یک ودیعه باستانی هنوز با دیدار از بزرگان، عیدی دادن و 
عیدی گرفتن، خانه تکانی، خرید بهترین البس��ه و وسایل 

پذیرایی، محترم بلکه مقدس برگزار شود. 
پیدايش جشن نوروز 

زمان دقیقی برای پیدایش جش��ن نوروز و مرس��وم شدن 
آن در دس��ت نیست، اما واضح است که زمان رواج تقویم 
زرتش��تی در ایران به دوران هخامنش��یان بازمی گردد. اما 
علت پیدایش باز هم مشخص نیست. آنچه انگیزه پیدایش 

چنین جشن هایی را بیان می کند اغلب به دوران های پیش 
از زرتش��ت برمی گردد. به طور مثال ن��وروز را به دوران 
جمش��ید یا روزگار آغازین آریایی ها منصوب می کنند. 
به هر حال در می��ان ایرانیان دیروز و امروز، نوروز هنگام 
برخ��ورداری از مواهب و برکات الهی اس��ت؛ چرا که در 
این روز دعاها مس��تجاب می شود. ایرانیان در آغاز بهار و 
پاییز یا بهتر بگوییم در آغاز نوروز و مهرگان به پیروی از 
رستاخیز بعد از مرگ طبیعت برای برگزاری دو عید بزرگ 
خود، دالیل و وجه تسمیه های بسیاری آورده اند. ایرانیان 
به عنوان قومی مهمان دوس��ت که همیشه برکت و نعمت 
را در خوان های گس��ترده می دانستند نوروز را نیز با پهن 
کردن خوان ن��وروزی آغاز می کردند و با اعتقاد به اینکه 
مهربانی و محبت و بخشش از ارکان همبستگی و قدرت 
اس��ت با هدیه دادن و هدیه گرفتن، ش��گون سال نو را به 
خانه های یکدیگر می بردند .آنها در سفره عیدانه، سکه می 
گذاشتند تا برکت مادی بهار برایشان افزوده شود. شمع و 
شمعدان می گذاشتند تا روزهای روشن و به دور از پلیدی 
داشته باشند. قربانی می کردند و نذر می دادند تا خداوند را 
 در روز پیدایش زندگی و رشد، عبادت کرده باشند. عیدی 
م��ی دادند و به میهمانی می رفتند و میوه های مخصوص 
می خوردند و روغن به بدن می مالیدند، چون معتقد بودند 
هر کس هفت خوان از میوه های به، انار، انگور سفید، کنار، 
ترنج و سیب را بخورد و بربدن روغن و گاب بپاشد، آن 
سال از آفات و بایا در امان خواهد بود. لباس کهنه را دور 
م��ی انداختند تا کهنگی و آلودگ��ی را از خود و خانه دور 
کنند. اما پس از س��قوط ساسانیان بسیاری از جشن ها و 
مراس��م، نه یکباره بلکه به مرور زمان تغییر شکل یا تغییر 

نام داد که اغلب تغییرات هماهنگ با 
شئون اسامی و متبرک با اعتقادات 
آن همچن��ان باقی اس��ت. از جمله 
اینکه بعد از ورود اس��ام، خواندن 
آیات قرآن هنگام سال تحویل، دعا 
کردن برای شفای بیماران، عاقبت به 
خیری جوانان، صله رحم، بازدید از 
بزرگان، عفو و بخشش گناهکاران، 
هدی��ه دادن به کوچکتره��ا، آزادی 
زندانی��ان دربن��د، نوش��تن کارت، 
دادن هدی��ه از جان��ب بزرگ ترها 
به کوچک ترها و... از مراسم رایج 

شده است.
نفس باد صبا مشك فشان خواهد 

شد
امروز در خیابان، حواسم به همه چیز 
بود اال مسیری که طی می کردم. با 
خود می گفتم: وقتی به اطراف خود 
نگاه می کنیم، وقتی با بی حوصلگی 
تقویم را ورق می زنیم متوجه یک 
برگ بیش��تر نخواهیم بود. برگی از 
صفحه اس��فند ماه ماهی که چون 
پریدن اس��پند از روی آتش، روزهایش سپری شد. ماهی 
که ش��ب های سرد و روزهای سپید پوش شده ای را باید 
به ارمغان می آورد. اما دریغ که شهر فوالدی و خاکستری 
تهران، محصور شده در قله دماوند، نشان بارزی از زمستان 

نداشت. شاید تمام ماه اسفند شکر گزار این بودیم که؛ 
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 

                        عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد 
معابر شهر پر از کارت ها، دست نوشته ها و پاکاردهایی 
است که همگی خرید را تبلیغ می کنند. مغازه دارها همگی 
در بهار، ارزان فروش شده اند. دست های مادران جوان پر 
است. گاهی با ساک ها و کیسه هایی پر از اقام خوراکی 
و پوشاک، گاهی اوقات هم پنج انگشت کودکی را در میان 
دستهاشان می فشارند، به او دلگرمی می دهند که اگر دستم 
خالی از سکه است، گرمای محبت را به تو تقدیم می کنم. 
 منازل و خانه ها حتی مغازه ها از گرد و غبار، پاک شده اند.
 هم��ه چیز بوی تمیزی می دهد. به راس��تی بهار، بهانه ای
 اس��ت برای ش��اد زیس��تن و بهاری دی��دن. تکلیف عید 
دانش آموزان هم در دس��تگاه های چاپ مدارس در حال 
تکثیر است. علم هم باید بهاری و زیبا باشد. در گوشه های 
شهر، هفت سین چیده اند. کاش دل هایمان هم بهاری باشد. 
 کاش هم��ه با هم نوروز را معنا می کردیم و به این نتیجه 
می رسیدیم که بهتر است در دایره المعارف دلمان بنویسیم 
که نوروز یعن��ی؛ روزهای نو، روزهای طور دیگر زندگی 
کردن، متفاوت نگاه کردن، روز دیگری برای مشغول شدن 
به آنچه دل مش��غولیمان نبوده اس��ت؛ روز دیگری برای 

سپاسگزاری در مورد هر آنچه شکرش نکرده ایم. 

بهار بهانه ای برای شاد زیستن

دیرینه نوروز ایراني در چهارمحال و بختياري 

در گردون��ه س��االنه تک��رار، نوروز یک انبس��اط 
رواني اس��ت که ق��وم ایران��ي دوام خویش را در 
فراز و نش��یب تاریخ، مدیون این س��نت دیرینه و 
خردمندانه اس��ت و همه اق��وام ایراني این پدیده 

طبیعي را جشن مي گیرند. 
چهارمحال و بختیاري یکي از سردسیرترین نقاط 
ایران در فات مرکزي است که در گذشته نوروز در 
این استان رویکردي آییني و سنتي داشته است. در 
 این استان به دلیل سرد بودن منطقه در نزدیکي های
نوروز و بهار،کرسي ها و شبانه هاي کرسي نشیني 
هم چنان در آستانه نوروز همانند بخشي از استان 
اصفه��ان در ف��ات مرکزي گرم بخ��ش خانه ها 
 بود و »نوروز کرس��ي ها« نیز ش��هرتي دیرینه در 
ف��ات مرکزي ایران داش��ت. آیین هاي پیش��واز 
ن��وروزي در گذش��ته تاریخ��ي در ای��ن اس��تان 
 ش��امل آیین ه��اي مردم مرک��زي در نقاطي مانند 
ش��هرکرد و چالش��تر، آیین هاي مردم بختیاري و 
آیین هاي ش��هرها و روس��تاهاي ترک زبان بوده 

است. 
پیش��واز از نوروز در شهرکرد با برافروختن چراغ 
 در امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون، در منطقه های
ترک زبان ب��ا چاووش خواني و ن��وروز خواني، 
 در مناط��ق بختی��اري نیز با ش��ال ان��دازي آغاز 
مي شده اس��ت. فرش هاي آویخته از در و دیوار 
ش��هرها و وستاهاي این اس��تان بیشتر از هر چیز 
دیگر به انس��ان یادآوري م��ي کند که عید نزدیک 
اس��ت. آب ریختن دانه های��ي مانند گندم، عدس 
و ماش براي تهیه س��فره هفت سین نیز از حدود 
10 روز قبل از عید آغاز مي ش��ود. در این استان 
به خاط��ر موقعیت طبیعي و اقلیم کش��اورزي به 
س��بزه عید اهمیت زیادي مي دهند چرا که س��بزه 
نشانه شروع سالي سبز و پربرکت به خصوص در 

زمینه زراعت مي باشد. در آخرین شب چهارشنبه 
س��ال مردم با روشن کردن آتش و پریدن از روي 
 آن س��امتي و رزق و روزي و پایان غم را طلب 

مي کنند. 
در مناطق بختیاري به چهارشنبه سوري چهارشنبه 
س��یري یا آتش پرک مي گویند مقداري اسپند را 
 روي آت��ش ریخت��ه و لباس خ��ود را روي آتش 
مي گیرند. تهیه گندم برشته که به آن گندم بوداده 
مي گویند از رس��وم دیرینه این اس��تان مي باشد 
که در این رسم بیش��تر گندم برشته را با شاهدانه 
مخل��وط ک��رده و در روز عید، عی��دي مي دهند. 
یکي دیگر از رس��وم این اس��تان برگ��زاري عید 
رفتگان مي باشد این عید که یک روز قبل از سال 
تحویل، برگزار مي ش��ود عید علف��ه یا عرفا و یا 
عید کوچک خوانده مي شود. در این روز مردم به 
زیارت اهل قبور مي روند و روي مزار آنها س��بزه 
مي گذارند،در این روز به طور معمول حلوا که به 
آن چرب و ش��یرین خیراتي هم گفته مي شود در 
بین مردم تقسیم مي ش��ود. شب هنگام نیز اغلب 
مردم ش��یر برنج مي پزند چون معتقدند شیر برنج 
غذایي است که به شخص فوت شده نیز مي رسد. 
در منطقه های مانند ش��هرکرد، فرخش��هر، کیان و 
چالش��تر عاوه بر پخت ش��یر برنج غذاي مرسوم 
دیگري چون کوفته نیز درس��ت مي کنند و به آن 
ش��ب الف آت نیز مي گویند و رسم سمنو پختن 
نیز از رسومي است که در این استان به آن اهمیت 

زیادي داده مي شود. 
یکي دیگر از رس��وم این استان عیدي بردن براي 
دختري است که هنوز در حالت نامزدي و یا عقد 
به سر مي برد و این عیدي بردن بیشتر با شادي و 
هلهله همراه مي باشد، خانواده داماد افراد فامیل را 
خبر کرده و با تشریفات خاصي براي دختر عیدي 

مي برن��د هرکدام از اف��راد فامیل نیز به تناس��ب 
وضع خ��ود به دختر عیدي مي دهن��د. مردم این 
استان همچنین معتقدند که قبل از تحویل سال نو 
چراغي را در امامزاده اي روش��ن و به داخل خانه 
بیاورند و این چراغ را تا هنگامي که خود خاموش 
نش��ود خاموش نم��ي کنند. در مناطقي از اس��تان 
 نیز قبل از ش��روع س��ال به زیارت امامزاده محل 
م��ي روند و موقع تحویل س��ال را نیز در امامزاده 
مي مانند و این گونه س��ال خود را با یک ش��روع 

معنوي پیوند مي دهند. 
عش��ایر بختیاري نیز هم زمان با تحویل س��ال به 
م��کان س��بزتري رفته و س��یاه چادر خ��ود را در 
آنج��ا بر پا م��ي کنند و عش��ایر معتقدند روز عید 
دو فرش��ته در حالي که مش��غول صحبت کردن با 
یکدیگر هس��تند از آس��مان عبور مي کنند و اگر 
کس��ي هنگام دیدن آن دو فرش��ته آرزوي خود را 
بگوید همان روز برآورده مي شود. در اغلب نقاط 
این استان هنگام تحویل سال بزرگ خانواده قرآن 
مي خواند و همه براي شروع نیک یا قرآن خوانده 
و یا روي آیات نگاه مي کنند. س��پس پدر خانواده 
بین صفحات قرآن پول گذاش��ته و بعد از تحویل 
س��ال آن پول را در بین اعضاي خانواده تقس��یم 
مي کن��د. از آیین ه��اي جالب مردم این اس��تان 
رس��م ش��نبه گردي یا ش��نبه گردش است که در 
نخستین شنبه سال مردم به کوه و دشت مي روند 
و معتقدن��د با این کار س��ال خوبي در انتظار آنان 
 است در این روز مچه که گیاهي خوراکي است را 
چیده و س��پس با آن آش رش��ته درست مي کنند. 
 س��یزده بدر نیز از رس��وم جدانش��دني مردم این 
اس��تان است که صبح روز س��یزدهم همه وسایل 
گ��ردش را جمع آوري کرده و ب��ه دامان طبیعت 

مي روند. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
ص

در آستانه سال نو شرایط مطلوبي 
بر استان حاکم است

زاينده رود
اس��تاندار اصفهان گفت: ش��رایط مطلوب و خوبي در آستانه 
س��ال نو بر استان حاکم اس��ت. علیرضا ذاکر اصفهاني ضمن اعام 
ای��ن مطلب در جمع بخش��داران اس��تان گفت: با اتخ��اذ تدابیر و 
راهکارهاي مناس��ب در طول سال امروز ش��اهد هستیم که شرایط 
بس��یار مطلوبي بر اس��تان حکمفرما شده است.اس��تاندار اصفهان با 
اش��اره به در پیش بودن س��فرهاي نوروزي گفت: همه باید تاش 
کنیم تا درصد بیشتري از مردم عازم سفر شوند چرا که سفر تأثیرات 
بس��یار فراواني بر روح و جسم انس��ان دارد. علیرضا ذاکر اصفهاني 
گفت: امسال تصمیم داریم با تدارک برنامه هاي شاد و مفرح اوقات 
خاطره انگیزي را براي مس��افراني که در طول تعطیات نوروزي به 
این استان سفر مي کنند، رقم بزنیم.وي در ادامه با اشاره به مشکات 
سال اخیر استان گفت: امسال مشکل آب بزرگ ترین بحراني بود که 
با آن رو به رو بودیم اما با درایت و هوش��مندي توانس��تیم تا بخش 

بسیار زیادي بر این مشکل فائق بیاییم.
ذاکر اصفهاني خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه فعالیت و نش��اط در 
دس��تگاه هاي اجرای��ي به حدي بود که توانس��تیم بس��یار و بیش از 
تعهدمان به دولت ایجاد ش��غل نماییم و ان ش��اءا... این روال را در 
س��ال آینده نیز با جدی��ت پیگیري خواهیم کرد. اس��تاندار اصفهان 
در پایان خاطرنش��ان س��اخت: خدمت بي من��ت و صادقانه به مردم 
شریف استان برایم یک اصل است و در این راه با همه وجود آماده 

خدمت هستیم.

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: عید نوروز و سنت هاي پسندیده آن 
مورد تأیید اس��ام است. به گزارش ایرنا، آیت اله حسین مظاهري در 
آستانه عید نوروز افزود:  نوروز و سنت هاي پسندیده آن مورد تأیید اسام 
 است اما برخي حواشي گناه آلود همراه با غیبت، تهمت، شایعه  پراکني

و فتنه  انگیزي ناشایست است که باید از آن اجتناب شود. 
وي گفت:  دید و بازدیدهاي این ایام به ش��رط آنکه تفاخر و چشم و 
هم چشمي و به رخ کش��یدن زندگي هاي تجملي در آن نباشد، بسیار 
خوب است. آیت اله مظاهري افزود:  در برخي دید و بازدیدها به جاي 
تناول میوه و شیریني، غیبت مي کنند و به تعبیر قرآن کریم، گوشت برادر 
مرده خود را مي خورند و این عید را به عزا تبدیل مي کند. وي بر ساده 
 برگزار کردن عید و اسراف نکردن در این ایام تأکید کرد و گفت:  اگر
با بس��یج همگاني، تجمات، تشریفات و اشرافي گري ریشه کن و به 

جاي اسراف، تبذیر و تجمل گرایي قانون پیاده  شود، 
فق��ر در جامعه حذف خواهد ش��د. وي از دیگ��ر موارد تجمل گرایي 
در ای��ام نوروز را اصرار خانواده ها براي رفتن به مس��افرت همراه با 
مشقت دانست که در بعضي موارد این سفرها، منجر به گناهاني مانند 

بي حجابي و بي عفتي و اختاط زن و مرد مي شود. 

در چهارمحال و بختياری؛
ایجاد 2۸ هزار شغل جدید در

سال ۹0 
استاندار چهارمحال و بختیاري گفت:این استان در سال آینده تعهد ایجاد 
2۸ هزار و 152 شغل جدید را به دولت داده است و تحقق این میزان 
دس��ت یافتني است. به گزارش ایرنا علي اصغر عنابستاني در نشست 
پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه و خبرنگاران چهارمحال و بختیاري 
اظهار داش��ت: براساس ظرفیت سنجي دستگاه هاي مسئول، ایجاد 26 
هزار ش��غل در این استان به راحتي دست یافتني است. وي با اشاره به 
 ایجاد 21 هزار شغل جدید تا پایان سال جاري در این استان، افزود: از
 ای��ن میزان، 11 هزار ش��غل در بخش مس��کن چهارمحال و بختیاري
ایجاد ش��ده است. عنابس��تاني در پاسخ به پرسش ایرنا در مورد چشم 
انداز چهارمحال و بختیاري در سال آینده اظهار داشت: پیش بیني مي 
ش��ود مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توس��عه ملي در سال 
آینده به اشتغال این استان اختصاص یابد. استاندار چهارمحال تصریح 
کرد: با احتس��اب این عدد، ایجاد 35 هزار شغل جدید در چشم انداز 

سال آینده این استان پیش بیني شده است. 
روند پیشرفت طرح هاي چهارمحال و بختیاري مطلوب است 

استاندار چهارمحال و بختیاري در پاسخ به پرسش خبرنگار هفته نامه 
»هم اندیشان« در مورد وضعیت دامپروري و نگرش مدیریت استان به 
این مقوله،گفت: چهارمحال و بختیاري استان دامپروري صرف نیست 
ولي این به آن معني نیست که از توانمندي بخش دامپروري در توسعه 

این استان غافل شویم. 
 عنابستاني تسهیل در روند اجراي طرح هاي زیر بنایي چهارمحال و بختیاري
را از مه��م ترین اقدامات خود در 11 ماه تصدي مدیریت این اس��تان 
عنوان کرد. وي گفت: در بخش مس��کن این استان، نزدیک به 3 برابر 
سال ۸۸ کار شده است. استاندار چهارمحال افزود: پتروشیمي لردگان 
نیز با پش��ت سر گذاشتن مش��کات اجرایي، به پیشرفت فیزیکي 15 

درصدي رسیده است. 
پروژه انتقال آب بن به بروجن در سال 90 اجرايي خواهد شد 

این مقام مس��ئول در پاسخ به پرس��ش خبرنگار ایسنا در مورد اجراي 
طرح هاي انتقال آب این اس��تان، اظهار داش��ت: این طرح با اعتبارات 
استاني اجرا مي ش��ود و مدیریت این استان اجازه نخواهد داد اجراي 

طرح هاي کان با فشارهاي سیاسي به تعویق بیفتد. 
ــال 89 به  ــاري در س ــال و بختی ــازي چهارمح ــروژه راهس 10 پ

كمیسیون ماده 32 ارسال شد 
عنابستاني در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما در مورد نبود حتي 
یک کیلومتر آزاد راه در چهارمحال و بختیاري، گفت: مبلغ ۹5 هزار میلیارد 
ریال در سال ۸۸ به راه و ترابري این استان اختصاص یافت که این مبلغ 
در سال ۸۹ به 155 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. استاندار چهارمحال 
و بختیاري افزود: با عنایت ویژه رئیس جمهور، در سال ۸۹ مبلغ 120 
 میلی��ارد ریال اعتبار عاوه بر اعتبارات ملي مص��وب به راه و ترابري

این استان اختصاص یافت. 

هفت سين نوروزي صنعتگر 
شهرکردي رتبه برتر را کسب کرد 

 هنرمندان صنایع دستي استان چهارمحال و بختیاري در مسابقه سفره هاي 
هفت س��ین نوروزي عنوان برترین ها را به خود اختصاص دادند.معاون 
صنایع دستي استان چهارمحال و بختیاري در گفتگو با میراث آریا، با اعام 
این مطلب اظهار داشت: شهرداري استان مذکور همه ساله با نزدیک شدن 
ایام نوروز این مسابقه را اجرا مي کند.فیروزه هیبتیان افزود: محل برگزاري 
مس��ابقه سفره هاي هفت سین نوروزي پارک تهلیجان واقع در شهرکرد 
است.وي با اشاره به اینکه هنرمندان در این مسابقه به رقابت با یکدیگر 
پرداختند، ادامه داد: سه صنعتگر این استان موفق به کسب رتبه هاي اول، 
سوم و پنجم شدند. معاون صنایع دستي استان چهارمحال و بختیاري تأکید 
کرد: هنگامه احمدي با بهره گیري از چوب درخت هفت سین زیبایي 
نوروزي را ساخته اس��ت.وي اضافه کرد: این اثر رتبه برتر مسابقات را 
کسب کرد ضمن اینکه الهام صبا با ظروف قلمزني مسي توجه داوران را 
به خود جلب کرد. به گفته این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري چهارمحال و بختیاري، نرگس اشرفي با استفاده 

از آینه و سفال سفره هفت سین زیبایي را در این مسابقه پهن کرد.

سرکشی ستادی از نمایندگی 
ولی فقيه در ناحيه بسيج کاشان

با حضور حجت االسام و المسلمین طیبی نمایندگی محترم ولی فقیه در 
سپاه صاحب الزمان اصفهان و معاونت مربوط، به منظور پیگیری کارهای 
انجام شده با گزارشات ارسالی سرکشی ستادی از نمایندگی ولی فقیه در 

ناحیه مقاومت بسیج کاشان انجام گرفت.
در این سرکشی معاونت های مختلف پیگیری ها و معایب اجتماعی را 
دنبال و در پایان در جلسه جمع بندی حجت االسام و المسلمین طیبی 
و ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان نمایندگی گفت: هدف این هیأت از 
 سرکش��ی، نظارت و پیگیری کارهای عقب افتاده و خداقوت به عزیزان 

می باشد که الحمدا... معایب قبلی رفع و یا در حال انجام می باشد.

خبرروي ميز

مع��اون برنام��ه ری��زی، پژوه��ش و 
فناوری اطاعات ش��هرداری اصفهان 
از راه اندازی 5 شعبه و 1۸ باجه بانک 
شهر در این کان شهر تا سال جدید 
خب��رداد و گفت: از ابتدای س��ال ۹0 
کلید اولین بانک��داری مجازی بانک 
ش��هر در اصفه��ان زده خواهد ش��د 
و ان��واع خدمات بانک��داری مجازی 
مطابق با آخرین استانداردهای جهانی 

را به مردم ارائه خواهیم داد.  
به گزارش ایمنا، ابوالقاسم گلستان نژاد 
در مراس��م افتتاحیه باجه بانک ش��هر 
منطقه 14 اصفهان اعام کرد: براساس 
برنامه ریزی انجام ش��ده تا پایان سال 
 جاری اصفهان دارای 5 شعبه و 1۸ باجه
بانک ش��هر می ش��ود، این در حالی 
است که تاکنون چهار شعبه  و 7 باجه 
بانک ش��هر فعال ش��ده و تا اول سال 
آینده نیز تمام برنامه مورد نظر محقق 

خواهد شد. 
وی با اشاره به این که در حال حاضر 
چهار ش��عبه بانک ش��هر در اصفهان 
)ش��یخ ص��دوق، بزرگمه��ر، حکیم 
وجهان نما(راه اندازی ش��ده اس��ت 
 اذعان داشت: بنا بر برنامه ریزی های
 انجام ش��ده تا پایان سال جاری یک  

شعبه دیگر در چهار راه حکیم نظامی 
تأس��یس می گردد. وی با اشاره به راه 
اندازی 4 ش��عبه در ش��هرهای نجف 
آباد،خمینی شهر، کاش��ان و شهرضا 
 درس��ال آینده  تصریح ک��رد: افتتاح

و گس��ترش تع��داد ش��عب بان��ک 
ش��هر مبنایي براي جلب مش��ارکت 
شهروندان کانشهر اصفهان در آباداني 
و سازندگي و ایجاد تسهیات بهتر و 
آسان تر برای  انجام مراودات پولی و 

بانکی مي باشد. 
وی به راه اندازی سامانه الکترونیکي 
 بانک شهر اشاره و اعام کرد: بانکداري

ع��ادي فق��ط از طریق یک حس��اب 
با مش��تري در ارتباط هستیم ولي در 
انواع  الکترونی��ک مي توان  بانکداري 
خدم��ات را در زم��ان بس��یار کم به 
مشتریان ارائه داد. گلستان نژاد اظهار 
داشت: در عملیات هاي مختلف بانکي 
به صورت روزانه نیاز به انواع و اقسام 
پول داریم که هم��ه این فعالیت ها به 
صورت فیزیکي و بیشتر با حضور در 
شعبه انجام مي ش��ود ولي مي توان در 
بانکداري الکترونیک این خدمات را 
در درون خانه ه��اي م��ردم و یا محل 

اشتغال آنها ارائه داد. 

معاون برنامه ریزي اس��تاندار اصفهان 
گفت: استان اصفهان پس از سال ۸۸ 
و در سال 13۸۹ براي دو سال متوالي 
رتب��ه دوم را در دریاف��ت مالیات به 
خود اختصاص داد. علیرضا همدانیان 
در گفتگو با فارس با اش��اره به اینکه 
اعتبارات عمراني اس��تان اصفهان در 
س��ال 13۸۸، 221 میلیارد تومان بوده 
اظه��ار داش��ت: در س��ال 13۸۹ این 
اعتبارات به 222 میلیارد تومان افزایش 
یافت که میزان ای��ن اعتبار در الیحه 
بودجه سال 13۹0 براي استان اصفهان 
2۸4 میلی��ارد توم��ان در حال حاضر 
در نظر گرفته ش��ده است. وي میزان 
رشد اعتبارات عمراني استان در سال 
13۸۸ نسبت به س��ال قبل آن را پنج 
درصد عنوان کرد و افزود: میزان رشد 
اعتبارات عمراني اس��تان اصفهان در 
س��ال 13۸۹ نسبت به سال گذشته آن 
صفر و این رشد با رقمي که در بودجه 
۹0 براي اصفهان پیش بیني شده است، 
2۸ درص��د رش��د را نش��ان مي دهد. 
معاون برنامه ریزي اس��تاندار اصفهان 
تصریح ک��رد: میزان رش��د اعتبارات 
عمراني اس��تان اصفهان در مقایس��ه 
با س��ال گذشته کل کش��ور در سال 

13۸۸، 12 درصد برآورد ش��ده است 
و ای��ن میزان در س��ال  جاري کاهش 
ش��ش درصدي داشت. وي ادامه داد: 
میزان رش��د اعتبارات عمراني استان 
اصفهان در الیحه بودجه ۹0، نس��بت 
به س��ال  جاري کل کشور، 24 درصد 
رشد داشته است. همدانیان با اشاره به 
اینکه در سال 13۸۸ تعداد پروژه هاي 
عمراني اس��تان، 4 هزار و 300 پروژه 
ب��ود ک��ه از 7۸4 پ��روژه بهره برداري 
ش��د، گفت: در سال  جاري تعداد این 
پروژه ها پن��ج هزار طرح ب��ود که از 
یک  هزار و 500 مورد آن بهره برداري 
شده است. وي بیان داشت: اعتبارات 
جاري مصوب در س��ال 13۸۸ براي 
اس��تان اصفهان 13۸ میلیارد تومان در 
نظر گرفته ش��ده بود که این اعتبارات 
در س��ال 13۸۹ به 1۸3 میلیارد تومان 
افزایش یاف��ت. مع��اون برنامه ریزي 
اس��تاندار اصفهان با تاکید بر اینکه در 
الیحه بودجه ۹0 کش��ور 20۸ میلیارد 
تومان اعتبار پیش بیني ش��ده اس��ت، 
گفت: میزان اعتبارات جاري در الیحه 
بودجه ۹0 براي استان اصفهان نسبت 
به سال  جاري رش��د 14 درصدي را 

نشان مي دهد. 

در مناطق محروم چهارمحال و بختياري؛
1500 کودك غذاي گرم دریافت کردند 

در اصفهان؛
برگزاری جشن جهاني نوروز 

افزایش فروش 
بليت اتوبوس هاي بين شهري در اصفهان  

فعاليت 15 اکيپ سالمت 
در چهارمحال و بختياري 

زاينده رود 
معاون اجتماعي سازمان بهزیستي چهارمحال و بختیاري از اجراي طرح 
تأمین یک وعده غذاي گرم ویژه یک هزار و 500 کودک در روس��تا مهدهاي 
مناطق آس��یب پذیر این اس��تان در سال جاري خبر داد. س��یاوش احمدي در 
گفتگو با فارس در ش��هرکرد با اعام این مطلب اظهار داش��ت: این طرح با 
اختصاص اعتباري افزون بر 720 میلیون ریال در مناطق کمتر توسعه یافته این 
استان اجرایي ش��ده است. وي از راه اندازي سه مهدکودک در مناطق محروم 
و آس��یب پذیر این استان در س��ال جاري خبر داد و گفت: باتوجه به اهمیت 
 آموزش کودکان به ویژه در مناطق کم برخوردار اعطاي مجوز چهار مهدکودک
در مناطق آس��یب پذیر از اولویت هاي این س��ازمان در س��ال آینده به شمار 
مي رود. احمدي بر ضرورت اعطاي تسهیات ویژه به مهدهاي کودک مستقر 
در مناطق محروم این استان تأکید و افزود: ارائه تسهیات و خدمات ارزنده به 
مهدهاي کودک در راستاي تأیید سیاست هاي تشویقي این سازمان در سال  آتي 
اجرایي خواهد شد. معاون اجتماعي سازمان بهزیستي چهارمحال و بختیاري 
خاطرنش��ان کرد: برهمین اساس بیش از 2 هزار و 500 کودک در این مناطق 
با تخصیص اعتباري افزون بر 740 میلیون ریال از تس��هیات این س��ازمان 
بهره مند شدند. وي طرح تأمین یک وعده غذاي گرم در مناطق کمتر توسعه 
یافته این استان را از دیگر برنامه هاي اجرایي این سازمان اعام کرد و گفت: 
ب��ا اختصاص اعتباري افزون بر 720 میلیون ریال یک هزار و 500 کودک این 

استان از این طرح بهره مند شدند. 

مدیرکل امور اجتماعي اس��تانداري اصفهان گفت: جشن جهاني نوروز هم 
زمان با سراسر کشور در استان اصفهان برگزار مي شود. به گزارش فارس، 
سیدحس��ن قریشي در آخرین جلسه ستاد نوروزي ۸۹ با اشاره به اینکه در 
سال ۹0 رویکرد جش��ن جهاني نوروز مورد توجه ویژه قرار گرفته است، 
اظهار داشت: این جشن از طرف نهاد ریاست جمهوري اعام و مسئولیت 

آن به رئیس دفتر رئیس جمهور داده شده است. 
وي با بیان اینکه دبیرخانه دائمي این جش��ن در س��ازمان میراث فرهنگي 
کشور اس��تقرار پیدا کرده اس��ت، افزود: بنیاد بین المللي نوروز در وزارت 
فرهنگ و ارشاد شروع به کار کرده است. مدیرکل امور اجتماعي استانداري 
اصفه��ان ب��ا تأکید بر اینکه وزارت کش��ور متولي این جش��ن نوروزي در 
استان ها است، تصریح کرد: به همه استاندارهاي کشور پاسداشت برگزاري 
مراسم نوروزي اباغ شده است. وي هدف از رویکرد جشن جهاني نوروز 
را توج��ه به آیین، آداب و س��نن مل��ي و تقویت همبس��تگي در جامعه و 
 توجه به آداب و س��نن مفرحي که منافاتي با مباحث دیني نداش��ته باش��د، 

دانست. 
قریش��ي با تأکید بر اینکه این جشن با وجه اشتراک ها در حوزه کشورهاي 
هم جوار نیز باید انجام ش��ود، گف��ت: بودجه اي در ارتباط با برگزاري این 
جشن به استان ها اختصاص پیدا کرده است. وي کاروان نوروزي، ایستگاه 
هن��ري، نمایش��ي و 50 م��ورد فعالی��ت فرهنگي و هنري را ب��ا هماهنگي 

شهرداري اصفهان از جمله برنامه هاي این ایام برشمرد. 

رئیس اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان با اشاره به 
میزان فروش بلیت هاي اینترنتي و گیشه اي به مسافران نوروزي،  گفت: فروش 
بلیت اتوبوس ها براي سفرهاي نوروزي به نسبت سال گذشته 270 درصد رشد 
داش��ت. به گزارش ایرنا، سعید تائبي در جلسه ستاد تسهیات سفرهاي استان 
اصفهان که در استانداري برگزار شد، افزود: در بازه زماني پنج روزه، فروش بلیت 
اتوبوس به 440 هزارعدد رسید. تائبي از استقبال مردم از فروش بلیت نوروزي 
 به صورت اینترنتي خبرداد و گفت: آژانس هاي س��طح ش��هر از 25 اسفندماه

جاري بلیت را به روز به فروش رساندند. 
تائبي ضمن ابراز خرسندي از اینکه مردم به سمت سفرهاي برنامه ریزي شده 
مي روند، خاطرنشان کرد: در حد ممکن از تمام ظرفیت هاي ناوگان حمل و نقل 
بین شهري به نحو شایسته اي استفاده مي شود. وي اظهارداشت: براي اولین بار 
در ایام نوروز ۹0 نظارت بین راهي به صورت پایلوت در قالب سفر نمایندگان 
این اداره کل به شهرستان هاي هم جوار اجرا مي شود. رئیس اداره مسافر اداره 
 کل حمل و نقل و پایانه هاي اس��تان اصفهان همچنین از ظرفیت 70 درصدي
نیروي گشت کنترل ایمني و ترافیک و نظارتي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي 
اس��تان خبر داد. وي اضافه کرد: گشت هاي نظارت بین راهي با همکاري 26 
دستگاه عضو و 25 ستاد فعال انجام مي شود. تائبي همچنین افتتاح مرکزمدیریت 
راه ه��ا و کنت��رل با دوربین را از جمله برنامه هاي جدی��د این اداره کل در ایام 

نوروز۹0عنوان کرد.  

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کي چهارمح��ال و بختیاري گف��ت: به منظور 
خدمات رس��اني به مس��افران نوروزي 15 اکیپ سامت در شهرستان هاي 
هفت گانه این استان فعال است. به گزارش فارس از شهرکرد، رضا ایماني 
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: باتوجه به ضرورت خدمات رساني به 
مس��افران نوروزي و تأمین امنیت مسافران 36 پایگاه امداد بین جاده اي در 
محورهاي مواصاتي این استان مستقر خواهند شد. وي از فعال بودن 15 
اکیپ س��امت در شهرس��تان هاي این اس��تان خبر داد و گفت: این تعداد 
پایگاه در ش��هرکرد، کوهرنگ، بروجن، سامان و لردگان به صورت شبانه 
روزي در ط��ول م��دت ایام نوروز فع��ال خواهند بود. ایمان��ي افزود: در 
این مدت 41 دس��تگاه آمبوالنس به منظور امدادرساني به حادثه دیدگان در 
مواقع بحراني آماده خدمات رس��اني اس��ت. رئیس دانشگاه علوم پزشکي 
چهارمحال و بختیاري محور خوزس��تان حادثه خیزترین محور مواصاتي 
این اس��تان اعام کرد و گفت: برهمین اس��اس باتوجه به حادثه خیز بودن 
این محور و حجم باالي تردد در این محور افزون بر 10 پایگاه به صورت 
ویژه آماده خدمات رس��اني به مس��افران نوروزي و حادثه دیدگان هستند. 
ایماني همچنین بر ضرورت نظارت بر اماکن تولید و توزیع مواد خوراکي 
در این استان به ویژه در ایام نوروز خبر داد و گفت: با توجه به فرارسیدن 
ای��ام نوروز و افزایش تولید و مصرف ش��یریني جات به ویژه افزایش تولید 
کارگاه هاي گز س��ازي نظارت و کنترل بیش��تر به صورت شبانه روزي در 

راستاي ارتقاي کیفیت این مواد صورت مي گیرد. 

استاندار در بيان عملكرد سال 89:

انجام چند برابر تعهد و بودجه فعاليت اجرایي و عمراني

کليد اولين بانك مجازی بانك شهر 
در اصفهان زده می شود 

اصفهان و کسب رتبه دوم دریافت 
ماليات در کشور

زاينده رود
اس��تاندار اصفهان در ش��وراي اداري 
اس��فندماه گفت: در اس��تان طي س��ال ۸۹ 
چن��د برابر تعهد و بودج��ه فعالیت اجرایي 
و عمراني انجام ش��ده اس��ت. علیرضا ذاکر 
اصفهاني در جمع مدیران و مسئوالن ارشد 
اس��تان در ورزش��گاه آزادي خوراس��گان 
افزود: اس��تفاده از مش��ارکت هاي مردمي و 
اوراق، س��رمایه گذاري بخش خصوصي و 
به کارگیري توان اقتصادي و صنعتي استان 
در پیش��برد طرح ه��اي اجرای��ي و عمراني 
اثرگذار بوده اس��ت. وي ادام��ه داد: دولت 
بخش عمده اي از بودجه خود را به س��مت 
هدفمندي یارانه ها هدایت کرد ولي با عنایت 
به موارد ذکر شده استان توانست سربلند و 

پیش��تاز باشد به طوري که مبلغ اختصاصي دولت براي 
مسکن مهر استان 222 میلیارد تومان بوده است درحالي 
که تنها براي کاس هاي درس مس��کن مهر استان 210 

میلیارد تومان هزینه شده است. 
ــاخص كمي و كیفي در ابعاد مختلف  رشد ده ها ش

مديريت اصفهان
استاندار اصفهان با اظهار خرسندي اعام نمود در سال 
گذشته اصفهان در بیشتر رشته ها و شاخص هاي اداري 
و مدیریتي در کش��ور پیش��تاز بوده و در بیش��تر موارد 
رش��د و ارتقا داشته اس��ت. علیرضا ذاکر اصفهاني در 
بیان دستاوردهاي اس��تان در سال ۸۹ افزود: کشاورزي 
در سال گذشته مشکات خاصي را داشته است و بیش 
از هزار نفر ساعت روي آن کار انجام شده و 13 جلسه 
و کارگروه فني براي رفع مش��کات آن تش��کیل شده 
است. وي با اشاره به ایجاد طرح هاي آبیاري و آبرساني 
جدید اظهار داش��ت: طرح انتق��ال آب از خلیج فارس 

به فات مرکزي در دس��ت بررسي و برنامه ریزي قرار 
دارد. وي ادامه داد: استان اصفهان در شاخص هاي رشد 
سرمایه گذاري و رشد اعتبارات و بودجه و رسیدن از رتبه 
14 به ۸ در میزان تخصیص و همچنین در شاخص هاي 
پیش��رفت فیزیکي پروژه ها، مسکن مهر، سهام عدالت، 
انجام مصوبات س��فرهاي ریاست جمهوري،  اعتبارات 
مص��وب جاري،  اخ��ذ مالیات و رس��اندن اعتبار مازاد 
برگشتي به صفر رشد و ارتقاي شایاني داشته است. ذاکر 
اصفهان��ي با تأکید بر ارزیابي مثبت از طرح هاي آمایش 
سرزمیني، انتش��ارات علمي دانشگاهي و انجام درست 
و صحیح کارگروه هاي اش��تغال، سرمایه گذاري، کمیته 
صادرات غیرنفتي و ش��وراي برنامه ریزي و توسعه این 
 فعالیت ها را داراي رش��د و ارتقاي بین 10 تا 40 درصد

ارزیابي کرد.
ــت، آب و محیط زيست مهم ترين  سالمت و بهداش

مسايل مديريت استان در سال 90
اس��تاندار اصفهان سامت و بهداش��ت و مسأله آب و 

خشکس��الي و نیز محیط زیست و سامت 
هوا را مهم ترین مس��ایل مدیریت استان در 
سال ۹0 دانست. علیرضا ذاکر اصفهاني پس 
از آن اشتغال، مسکن،  توسعه سرمایه گذاري و 
 سپس حمایت از تولید کننده و مصرف کننده،
توجه به صنعت و معدن، توریسم و استمرار 
نهضت فرهنگي استان را سایر مؤلفه هاي مهم 
و محوري مدنظ��ر و برنامه ریزي مدیریت 
استان در سال آینده قلمداد کرد. وي افزود: 
در س��ال ۸۹ پیش��رفت فیزیکي پروژه هاي 
عمراني اس��تان و انج��ام 704 طرح بزرگ 
عمراني در کشور بي نظیر بوده است. استاندار 
ادام��ه داد: کس��ب عناوین مه��م و ممتازي 
 نظیر رتبه اول دوس��تداري محیط زیس��ت،
نظارت و بازرسي، صنایع دستي، حفاظت و 
مرمت میراث فرهنگي، آمار و اطاعات و نیز کسب 30 
نشان کیفیت و مهر اصالت صنایع دستي از یونسکو به 
همراه کس��ب ۸ نشان ملي مدیریت در مسایل مختلف 
نظیر ستاد نوروزي نمونه کشوري نشان از توسعه همه 
جانبه استان دارد. ذاکر اصفهاني با اشاره به دستاوردهاي 
ورزشي اس��تان و نیز کس��ب ده ها عنوان در مسابقات 
علمي کش��وري، جش��نواره هاي داخل��ي و خارجي و 
فستیوال هاي دانش آموزي توسط استان را بیانگر جهش 
علم��ي و پژوهش��ي و ایجاد نهضت علم��ي عظیم در 
اس��تان دانست. وي خاطرنشان ساخت: در سال ۸۹ در 
رش��ته  ها و شاخه هایي از قبیل: مدیریت بحران، اسناد و 
اماک،  کش��اورزي و آبیاري تحت فشار، انتقال خون، 
راه و ترابري، هنرهاي دستي و سنتي، گسترس صادرات 
غیرنفتي، شعر و موس��یقي و نمایش، منابع و مصارف 
بانکي، تولید برق و علوم پزش��کي اس��تان اصفهان در 

سطح کشور حایز رتبه برتر و ممتاز بوده است.

معاون عمراني استاندار اصفهان گفت: در ایام نوروز 
ارزیابي عملکرد دستگاه هاي اجرایي استان اصفهان 
در قال��ب چک لیس��ت انجام مي ش��ود. به گزارش 
ف��ارس، جمال الدی��ن صمصام ش��ریعت در آخرین 
 جلس��ه س��تاد نوروزي ۸۹ با بیان اینکه 20 مدرسه
براي اسکان میهمانان نوروزي غیرفرهنگي در استان 
 اختصاص یافته اس��ت، اظهار داش��ت: 200 کاس
براي اسکان این مس��افران بسیار کم است و تقاضا 
ش��ده ظرفیت ای��ن تعداد افزایش یاب��د. وي با بیان 

اینکه صدا و سیما در این ایام باید فعال باشد، افزود: 
صدا و س��یما پوشش خبري س��تادهاي نوروزي از 
فعالیت ه��ا را آغاز کند. صمصام ش��ریعت همچنین 
اس��تقرار  گش��ت هاي نیروي انتظامي در ایام نوروز 
در مکان ه��اي مش��خص،  تأمین پارکینگ توس��ط 
ش��هرداري اصفهان و نظارت بازرس��ان بر بهداشت 
و نحوه ارائه خدم��ات در مراکز پذیرایي بین راهي 

را خواستار شد. 
وي با بیان اینکه پیش بیني هوا حاکي از بارش باران 

و ب��رف در ایام نوروز دارد،  گفت: تمام نیروها باید 
به مس��افران نوروزي در این ش��رایط براي استقرار 
در مکان س��ر پوش��یده اقدام کنند. مع��اون عمراني 
اس��تاندار اصفهان ب��ا بیان اینکه ع��اوه بر نظارت، 
ارزیاب��ي عملک��رد توس��ط تمام��ي فرمانداري ها و 
دس��ت اندرکاران س��تاد تس��هیات نوروزي انجام 
مي ش��ود، بیان داش��ت: ارزیابي صورت گرفته باید 
در هم��ه مراکز ارائه تس��هیات انج��ام و در چک 

لیست هاي مخصوص ثبت شود.

در نوروز 90؛
ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایي اصفهان 

رئيس حوزه علميه اصفهان:
سنت هاي پسندیده عيد نوروز مورد 

تأیيد اسالم است 

بازگشایي باند هشتم 
فرودگاه شهيد بهشتي در نوروز 90

مدی��رکل فرودگاه هاي اس��تان اصفه��ان گفت: باند هش��تم فرودگاه 
اصفهان به منظور ارائه خدمات نوروزي پس از بازس��ازي در نوروز 
۹0 بازگشایي مي ش��ود. به گزارش فارس، علي قاسم زاده در آخرین 
جلسه س��تاد نوروزي ۸۹ با اشاره به اینکه کمیته تسهیات سفرهاي 
نوروزي اداره کل فرودگاه استان اصفهان از 40 روز گذشته برنامه ها و 
 فعالیت هاي خود را در سطح استان آغاز کرده است، اظهار داشت: در
این مدت با مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران برنامه هاي نوروز سال ۹0 
پنج جلس��ه برگزار شد که هر کدام به تناسب وظایف محوله به ارائه 
عملکرد و راهکارهاي مناسب خود براي رفاه هر چه بیشتر شهروندان 
 گ��زارش کار ارائ��ه دادند. وي افزود: تاکنون در ح��وزه راه و ترابري
فعالیت هاي خوبي صورت گرفته و بازرسي و نظارت بر تمام راه هاي 
ناوبري، کمک ناوبري و ارتباطي انجام شده است. قاسم زاده با تاکید 
بر اینکه اقدامات صورت گرفته در راستاي اصول اطمینان و عملکرد 
دس��تگاه ها براي پرواز بوده اس��ت، تصریح ک��رد: برنامه ریزي قابل 
توج��ه 40 پرواز فوق العاده داخلي و خارجي و نیز آمادگي هر تعداد 
پرواز ویژه در حمل و نقل هوایي فرودگاه ش��هید بهشتي اصفهان در 
نظر گرفته ش��ده است. وي همچنین از بازگش��ایي یکي از باندهاي 
 فرودگاه ش��هید بهش��تي اس��تان اصفهان خبر داد و گفت: بازگشایي
باند هشتم فرودگاه، تاکسي وي دلتا و الفاي فرودگاه بعد از بازسازي 
از جمله اقدامات ویژه براي نورز ۹0 بوده است. مدیرکل فرودگاه هاي 
 اس��تان اصفه��ان با بی��ان اینک��ه زیباس��ازي محوطه ف��رودگاه تأثیر
به سزایي در خاطرات ذهني میهمانان داخلي و خارجي در ایام نوروز 
دارد، اضافه کرد: به همین منظور فرودگاه ش��هید بهش��تي اصفهان با 
 محوطه س��ازي در قالب رنگ آمیزي و گل کاري محوطه به اس��تقبال

مسافران نوروز مي رود. 

 محمد باقر خندان
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تحديد حدود اختصاصي
12/242 ش��ماره: ۹27۸ چون آقاي کاظم یزدي علي  آبادي فرزند رضا در اجراي مقررات ماده 147 
و 14۸ قانون ثبت تقاضاي صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه و دکان متصله واقع در 
محدوده پاک ۹۹4 واقع در زواره شانزده اصلي دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده 
و رأي ش��ماره 1172-۸۸/7/۹ هیأت حل اختاف موضوع قانون اصاح مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 
14۸ قانون ثبت نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره 4 و 5 
ماده 2 قانون مزبور تحدید حدود پاک شماره 4۹6۹ مفروز شده از ۹۹4 واقع در زواره شانزده اصلي 
دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان بنام آقاي کاظم یزدي علي آبادي فرزند رضا در روز پنج 
شنبه مورخه ۹0/1/1۸ از ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور 
یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضاي تحدید حدود بایستي توسط معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضایي صورت 

پذیرد. تاریخ انتشار: ۸۹/12/26
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مزايده

12/25۸ اجراي احکام شعبه ۹ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایي 
کاس��ه ۸۹057۹ ج ح/ ۹ له آقاي عبدالرسول با وکالت خانم زهره مکوند حسیني و علیه خانم ها و 
آقایان زهره رضائي، حسن، مصطفي، محمدعلي، صدیقه، هاشم، اکبر همگي فضل الهي بخواسته دستور 
فروش ملک مشاع در روز دوشنبه ۹0/1/22 از ساعت ۹ الي 10 صبح جلسه مزایده اي در محل این 
اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت دادگستري کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 133 به منظور فروش 
یک زمین ششدانگ پاک ثبتي شماره 11۹۹5 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در آدرس اصفهان خیابان 
مشتاق سوم کوي آبشار طائي با اوصاف ذیل برگزار نماید. طبق پاسخ استعام ثبتي آقاي عبدالرسول 
محسني و صدیقه فضل الهي هر کدام 6 و 6 یازدهم حبه مشاع و زهره رضائي و اکبر، مصطفي، هاشم، 
حسن فضل اللهي هر کدام 13 و 1 یازدهم حبه مشاع مالکیت دارند مي باشد. در راستاي اعمال ماده 
111 قانون اجراي احکام مدني براساس گزارش واصله از کانتري مورد مزایده در تصرف کسي نبوده 
ارزش ششدانگ ملک به مبلغ 10/460/560/000 ریال توسط کارشناس ارزیابي گردیده است. طالبین 
خرید مي توانند پنج روز قبل از مزایده بازدید نمایند مزایده از مبلغ ارزیابي شده شروع و برنده کسي 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند و در زمان مزایده 10 درصد مبلغ ارزیابي شده را همراه داشته 

باشد. بهاي ملک پس از کسر هزینه هاي قانوني نسبت به مالکیت تقسیم مي گردد.
اوصاف و مشخصات ملک طبق نظر کارشناس

محل موردنظر عبارتس��ت از قطعه زمین محصور ش��ده با )دیوار خشت و گل و آجر( بشماره ملک 
11۹۹5 بش��ماره ثبت ۸4265 دفتر 40۹ صفحه 44۸ بخش 5 ثبت اصفهان بنام عبدالرسول محسني 
)نسبت به 6 و 6 یازدهم حبه مشاع به استثناي ثمنیه اعیاني آن از 72 حبه ششدانگ که طبق مدارک 
و اسناد ابزاري داراي مساحت 1501 مترمربع بوده و طبق استعام شماره 4/۸۸/7111 مورخ ۸۸/4/۹ 
شهرداري منطقه 4 اصفهان به میزان 3/65 متر در ضلع شمال شرق و 4/67 متر در ضلع جنوب شرق 
داراي عقب نش��یني مي باشد، که با احتساب میزان عقب نشیني مذکور مساحت باقیمانده 1307/57 
مترمربع خواهد گردید. محل مذکور داراي حدود اربعه: شماالً به پاک شرقاً به گذر- جنوباً به پاک- 
غرباً به پاک بوده و فاقد هرگونه انشعابات و خدمات مي باشد. مضافاً به اینکه داراي کاربري، قسمتي 
جهانگردي و پذیرایي قسمتي فضاي سبز حاشیه خیابان مشتاق با اولویت باالي 5 سال مي باشد. )طبق 
استعام مذکور از شهرداري منطقه 4(. با عنایت به موارد مذکور و با عنایت به موقعیت محل، متراژ، 
کاربري- گذربندي،  شرایط عرضه و تقاضا،  عرف روز و جمیع عوامل مؤثر در قضیه ارزش ششدانگ 
قطعه زمین مذکور )بمساحت 1307/57 مترمربع ( مبلغ 10/460/560/000 ریال )ده میلیارد و چهارصد 

و شصت میلیون و پانصد و شصت هزار ریال( برآورد و اعام مي گردد.
م الف/ 16۹۹2                                  مدیر اجراي احکام شعبه ۹ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

12/370 به موجب پرونده اجرایي کاسه 4/1655 علیه شرکت سرمایه گذاري کهیاز به عنوان متعهد و 
له وزارت جهاد کشاورزي بعنوان متعهد له- موضوع: اباغ اجرائیه به متعهد که به موجب سند اجاره 
15261۸-۸0/3/17 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمي 56 اصفهان )با در نظر گرفتن مقررات مواد 31 
و 32 آئین نامه نحوه واگذاري و احیاء اراضي در حکومت جمهوري اسامي ایران مصوب 5۹/2/31 
شوراي انقاب به منظور اجراي طرح احداث شهرک صنعتي خداشهر( مبالغ 333/333/333 ریال مال 
االجاره از تاریخ ۸3/3/17 الي ۸۹/11/17 به وزارت نامبرده و 5 درصد مبلغ فوق را بابت نیم عش��ر 
اجرایي به صندوق دولت بدهکار مي باشد )به همراه تخلیه مورد اجاره( لذا با توجه به اینکه آدرس 
متعهد،  اعامي در متن اجرائیه،  مورد شناسایي قرار نگرفته است بنا به تقاضاي جهاد کشاورزي مراتب 
در اجراي ماده 1۸ آئین نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجرا یک نوبت در روزنامه زاینده رود درج و 
منتشر مي شود تا متعهد از تاریخ درج آگهي اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به اجرا بگذارند 
یا ترتیبي براي اجراي آن بگذارند؛ در غیر این صورت اجراي ثبت اردستان ظرف ده روز پس از انتشار 

آگهي برابر مقررات اجرا اقدام خواهد نمود.
م الف/ 3۹2                                                   فدایي- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

 
تأسیس

12/371 شماره: 17523 آگهي تأسیس شرکت بناي چهار طاق منج )سهامي خاص( خاصه اساسنامه 
و اظهارنامه شرکت بناي چهارطاق منج سهامي خاص که در تاریخ ۸۹/12/17 تحت شماره 7۸2 با 
شناس��ه ملي 10۹۸01311۹0 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ ۸۹/12/17 از لحاظ امضاء ثبت 
تکمیل گردیده است و براي اطاع عموم در روزنامه رسمي کشور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي،  مشارکت و 
سرمایه گذاري در شرکت هاي دولتي و خصوصي، اخذ تسهیات از بانک هاي دولتي و خصوصي، اخذ 
و اعطاي نمایندگي از شرکت هاي دولتي و خصوصي، انجام امور خدماتي از قبیل طراحي،  نظارت، 
اجرا در زمینه امور ساختماني- راه سازي، طراحي و اجراي فضاي سبز و خدمات مربوط به درختکاري 
و طرح هاي س��بز، جدول بندي،   آذین بندي میادین و خیابان ها، تهی��ه و طبخ و توزیع غذا و کارهاي 
تأسیس��اتي ساختمان از قبیل لوله کشي، جوشکاري، نجاري و شرکت در کارهاي اجراء و آبرساني. 
2- مرکز اصلي شرکت : اردستان شهرک کاوه- کاوه 5 پاک 24 کدپستي ۸3۸1۸۹4۸46، 3- سرمایه 
شرکت: یک میلیون ریال است که 35 درصد آن نقداً پرداخت و مابقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5- اولین مدیران و صاحبان امضاء: آقاي آقا علي 
بویري منجي به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم گلي بویري منجي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و آقاي غامرضا بویري به سمت مدیرعامل شرکت براي مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و 
اسناد مالي و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وغیره با امضاي مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. 6- اختیارات مدیرعامل: آقاي غامرضا بویري مدیرعامل شرکت مجري مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. 7- بازرس��ان اصلي و علي البدل: آقاي رضا محمدي فرزند محمدجان به سمت 
بازرس اصلي و آقاي بیک محمد بویري فرزند میرزا محمد به سمت بازرس علي البدل شرکت براي 

مدت یکسال انتخاب شدند. ۸- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گردید.
م الف/ 3۹1                                                   فدایي- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

 
تغییر

12/372 شماره: 1776۸-ث13۸۹/12/12 آگهي تغییر مرکز اصلي شرکت سرمایه گذاري ژئوآشکوب 
پارس با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 36123 و شناسه ملي 10۹۸0120406 برابر صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 13۸۹/12/7 مرکز اصلي شرکت در اصفهان به خیابان مشتاق اول- 
س��اختمان اداري هایلند- طبقه اول- واحد یک- کدپس��تي ۸153647111 منتقل و ماده 3 اساسنامه 

بشرح فوق اصاح شد.
م الف: 17323/1                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

12/373 شماره: 17675/ ث-13۸۹/12/12 آگهي تغییرات در مؤسسه جمعیت زنان پیام رسان سامت 
طاي س��یاه اصفهان ثبت ش��ده بشماره 1۹01 و شناس��ه ملي 102602033۸4 بموجب نامه شماره 
20/22/200۸34 دفتر امور اجتماعي استانداري اصفهان برابر صورتجلسات مجمع عمومي عادي و 
هیأت مدیره مورخ 20 و 13۸۹/10/7 خانم صدیقه میراحمدي کرمي به ش��ماره ملي 1۹713017۸7 
و کدپس��تي ۸13۹۹344۹1 بسمت رئیس، خانم زلیخا شمس��ي پور به شماره ملي 1۹712۹۹332 و 
کدپس��تي ۸31۹764711 بسمت نائب رئیس، خانم فاطمه موسوي به شماره ملي 41321122۸4 و 
کدپس��تي ۸31۸763163 بسمت مدیرعامل، خانم منصوره دوس��تي به شماره ملي 006۹04۸73۸ و 
کدپستي ۸1۹67۹۹5۸1 به سمت خزانه دار و خانم ناهید غامپور به شماره ملي و کدپستي به سمت 
عضو اصلي هیأت مدیره و نس��رین مصري به شماره ملي 1۸1۸۹0۸735 و کدپستي ۸31۹715۹71 
و صدیقه خراساني ماراني به شماره ملي 12۹0156107 و کدپستي ۸1۸۹63455۹ به سمت اعضاي 
علي البدل هیأت مدیره براي مدت دو سال و خانم ها معصومه اصاني به شماره ملي 575۹۸51322 و 
کدپستي ۸31۹63141 و دلبر استکي به شماره ملي 1۸41012610 و کدپستي ۸13۸733711 به ترتیب 
به سمت بازرسان اصلي و علي البدل صندوق براي مدت یکسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد 
مالي و تعهدات مؤسسه با امضاي مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار، رئیس یا نائب رئیس 

هیأت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 13۸۹/12/12 تکمیل گردید.
م الف: 17323/1                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

12/374 ش��ماره: 17425/ث-13۸۹/12/14 آگهي تغییرات ش��رکت خدماتي تولیدي بازرگاني آبرو 
س��پاهان آذین با مس��ئولیت محدود، ثبت شده بشماره 25371 و شناس��ه ملي 10102۸۸1706 برابر 
صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکاء مورخ 13۸۹/11/13 و طبق سند صلح حقوق به شماره 146۹4۹ 
مورخ 13۸۹/11/26 دفترخانه اسناد رسمي 64 اصفهان تغییرات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده 
است: آقاي محمدعلي مظاهري اسدي به شماره ملي 12۸5531442 و کدپستي ۸1۸3633471 دارنده 
5/000/000 ریال سهم الشرکه مبلغ 200/000 ریال سهم الشرکه خود را به آقاي مصطفي خورسندي 
به ش��ماره ملي 12۸5433106 و کدپس��تي ۸173۸17334 واگذار نمود. اصغر کاظمي به شماره ملي 
12۸0۸16۹۹6 و کدپستي ۸173764۹۹1 دارنده 5/000/000 ریال سهم الشرکه مبلغ 2/200/000 ریال 
س��هم الشرکه خود را به آقاي مصطفي خورسندي واگذار نمود در نتیجه در سرمایه شرکت تغییري 
حاصل نگردید و اس��امي ش��رکاء فعلي و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل است: محمدعلي 
مظاهري اس��دي دارنده 4/۸00/000 ریال سهم الشرکه،  اصغر کاظمي دارنده 2/۸00/000 ریال سهم 
الش��رکه و مصطفي خورسندي دارنده 2/400/000 ریال سهم الشرکه. خانم صدیقه مظاهري اسدي 
)مدیرعامل خارج از شرکاء( از شرکت خارج گردید و به جاي وي اصغر کاظمي به سمت مدیرعامل 
تعیین گردید و محمدعلي مظاهري اسدي و مصطفي خورسندي به ترتیب به سمت رئیس و نایب 
رئیس هیأت مدیره براي مدت دو سال انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات 
شرکت با امضاي رئیس هیأت مدیره به همراه یکي از اعضاي هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر 

است. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 13۸۹/12/14 تکمیل گردید.
م الف: 17323/3                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

12/375 شماره: 17۹2۸/ث-13۸۹/12/14 آگهي تغییر مرکز اصلي شرکت سوشیانت نقش جهان با 
مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 2۸544 و شناسه ملي 102604۹2334 برابر صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 13۸۹/12/12 مرکز اصلي شرکت فوق در اصفهان به خیابان امام خمیني- 
روبروي سه راه ملک شهر- جنب نمایشگاه کیهان- کدپستي ۸1۸7145۸۸6 منتقل و ماده سه اساسنامه 

به شرح فوق اصاح گردید. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 13۸۹/12/14 تکمیل گردید.
م الف: 17323/4                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

12/376 ش��ماره: 17۹15/ث-13۸۹/12/14 آگهي تغییرات در صندوق قرض الحسنه کوثر کمیسیون 
امور بانوان ش��اهین شهر ثبت شده بشماره 7۹0 و شناسه ملي 1026013۸6۹2 بموجب نامه شماره 
1452/14/516/3/44 مورخ 11/16 و 13۸۹/12/7 فرماندهي انتظامي استان اصفهان برابر صورتجلسات 
هیأت امناء و هیأت مدیره مورخ 13۸۹/11/10 مهري بهروز جزي به شماره ملي 12۸4245314 و کدپستي 
۸13۸7۹6۹11 بس��مت رئیس، سیما توکل به شماره ملي 2410۸7۸407 و کدپستي ۸31۹600000 
بسمت نائب رئیس، آرزو رستمي به ش��ماره ملي 1۸1۹446573 و کدپستي ۸31۹733775 بسمت 
مدیرعامل، افسانه امیني فروشاني به شماره ملي 11416۹۸۹43 و کدپستي ۸31661۹۸۸۸ بسمت قائم 
مقام مدیرعامل، زهره اولین چهارسوقي به شماره ملي 1755262701 و کدپستي ۸31۸753111 بسمت 
منشي، صدیقه یزداني به شماره ملي 12۸446۸313 و کدپستي ۸314752۸۹1 بسمت خزانه دار، فاطمه 
یوسفي به شماره ملي 00565143۸7 و کدپستي ۸31۸673۸۸5 بسمت عضو اصلي هیأت مدیره و 
زینب رستمي و زهرا جزایري به سمت اعضاي علي البدل هیأت مدیره براي مدت دو سال و مرضیه 
السادات موسوي به شماره ملي 12۸242۸57۸ و کدپستي ۸314۸7714۹ و مرضیه باقري کوهاني به 
شماره ملي 5110673446 و کدپستي ۸31۸753111 به ترتیب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل 
صندوق براي مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات صندوق با دو امضاء 
از اشخاص ذیل رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل، نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و با مهر صندوق 

معتبر است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 13۸۹/12/14 تکمیل گردید.
م الف: 17323/5                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

12/377 شماره: 17۹57/ث-13۸۹/12/14 آگهي تغییرات در مؤسسه فرهنگي پردیس دانش اصفهان 
ثبت ش��ده بشماره 1240 و شناس��ه ملي 10260175362 طبق نامه ش��ماره 75/۸۹/101۹17 مورخ 
13۸۹/11/23 وزارت فرهنگ وارشاد اسامي )معاونت اداري مالي و امور استان ها و برابر صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 13۸۹/۹/30 تغییرات زیر در مؤسسه نامبرده به عمل آمده است: 1( 
بند سه ماده ۸ اساسنامه بدین شرح اصاح گردید: برگزاري دوره هاي کوتاه مدت در زمینه آموزش 
زبان هاي خارجي، نقاشي، گرافیک، طراحي و خط 2( بند 6 از ماده ۸ اساسنامه حذف گردید. امضاي 

ذیل ثبت در تاریخ 13۸۹/12/14 تکمیل گردید. 
م الف: 17323/6                     آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

12/37۸ شماره: 1۸۸۹/ت ۸۹/103 آگهي تغییرات شرکت ایده پرداز پاسارگاد کیان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 4136۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شرکا مورخ 13۸۹/10/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- خانم رزیتا ولي نیا بموجب سند صلح شماره 1416۸۹ مورخ 13۸۹/10/25 دفترخانه 
اسناد رسمي شماره 6 حوزه ثبتي اصفهان،  مبلغ 110/000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقاي سید 
روح اله موسوي فرزند سید نصراله به شماره شناسنامه 26۹ صادره از فاورجان واگذار نمود و میزان 
سهم الشرکه خود را به 400/000 ریال کاهش داد. آقاي سید محمد مهدي ولي نیا بموجب سند صلح 
شماره 1416۸۹ مورخ 13۸۹/10/25 دفترخانه اسناد رسمي شماره 6 حوزه ثبتي اصفهان، مبلغ ۹0/000 
ریال از سهم الشرکه خود را به آقاي سید روح اله موسوي فرزند سید نصراله به شماره شناسنامه 26۹ 
صادره از فاورجان و بموجب سند صلح شماره 1416۸۹ مورخ 13۸۹/10/25 دفترخانه اسناد رسمي 
شماره 6 حوزه ثبتي اصفهان، مبلغ 10/000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقاي سید مسعود ولي نیا 
فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 3506 صادره از تهران واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر 
هیچگونه سهمي ندارد. در تاریخ 13۸۹/12/11 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت 

و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
م الف: 17323/7                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

12/37۹ شماره:  45۸5/ ث ۸۹/103 آگهي تأسیس شرکت مسکن سازان خانواده اسپادانا با مسئولیت 
محدود. شرکت فوق در تاریخ 13۸۹/12/11 تحت شماره 432۹۹ و شناسه ملي 102606114۸0 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13۸۹/12/11 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: 
تولید مس��کن و کلیه فعالیت هاي عمراني و راه سازي ش��امل طراحي- نظارت و اجرا در زمینه امور 
ساختماني و راه- طراحي و اجراي فضاي سبز و درختکاري- طراحي و ساخت و فروش تجهیزات 
س��اختماني و راه- خرید اماک و مصالح ساختماني و ماشین آالت ساختماني و راه- انعقاد قرارداد 
با کلیه ارگانها و ادارات و اش��خاص حقیقي و حقوقي- ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتي و 
خصوصي- اخذ وام و اعتبار از بانک هاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف شرکت و هر گونه 
اموري که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان میدان امام حسین- ارگ جهان نما- طبقه 
دوم- واحد 57- کدپس��تي ۸13661364۸، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- 
اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي محمد کریمي به سمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقاي محمدرضا 
کیخائي به سمت عضو هیئت مدیره، 3-5- آقاي محمد کریمي به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي 

مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 17323/۸                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

12/3۸0 شماره: 45۹۹/ث ۸۹/103 آگهي تأسیس شرکت بازرگاني نوین سپاهان کوثر جاودان سهامي 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 13۸۹/12/12 تحت شماره 43304 و شناسه ملي 10260611572 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13۸۹/12/12 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي 
مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- خرید و فروش 
کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي- انعقاد قرارداد 
با اشخاص حقیقي و حقوقي- اخذ وام و تسهیات و اعتبارات ارزي و ریالي از بانک هاي دولتي و 
خصوصي در جهت تحقق اهداف شرکت- اخذ نمایندگي از شرکت هاي دولتي و خصوصي در داخل 
و خارج کشور- شرکت در نمایشگاه هاي داخلي و خارجي- مشارکت در امر تولید کلیه کاالهاي مجاز 
بازرگاني- مشارکت با شرکت هاي دولتي و خصوصي و اشخاص حقیقي و حقوقي در داخل و خارج 
از کشور- ترخیص کاال از مبادي ورودي و انجام کلیه مراحل آن از گمرکات کشور و کلیه فعالیت هاي 
مجاز بازرگاني طبق قانون تجارت. 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي 

شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سه راه ملک شهر- خیابان گلستان- نبش صفائیه- مجتمع 
پزش��کان- طبقه 5- واحد 13- کدپستي ۸1۹3۹51616. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقسم به یک هزار سهم 1/000 ریالي که تعداد یک هزار سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 12۸7/60/م مورخ 13۸۹/11/2۸ نزد بانک صادرات شعبه 
پل فلزي اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین 
مدیران شرکت: 1-5- آقاي جال علي نقیان به سمت رئیس هیأت مدیره، 2-5- آقاي مهدي قجوند 
به س��مت نائب رئیس هیأت مدیره، 3-5- آقاي محمدحسین اصاني به سمت عضو هیئت مدیره، 
4-5- آقاي محمد حسین اصاني به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي منفرد مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. ۸- بازرس اصلي و 
علي البدل: 1-۸- آقاي بهنام صادقي به عنوان بازرس اصلي. 2-۸- آقاي رضا مهموري حبیب آبادي 

به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 17323/۹                     آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

12/3۸1 شماره: 4627/ث ۸۹/103 آگهي تأسیس شرکت آرشام شبنم شرق سهامي خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 13۸۹/12/14 تحت شماره 4332۹ و شناسه ملي 10260611777 در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 13۸۹/12/14 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به 
ش��رح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي شود. 1- 
موضوع ش��رکت: تولید و توزیع انواع لوله هاي پلي اتیلن و پي وي س��ي و کلیه نوارهاي قطره اي و 
اتص��االت مربوط- تولید و توزیع و خرید و فروش کلیه کاالهاي مجاز- خرید و فروش- صادرات 
و واردات کلی��ه کااله��اي مجاز بازرگاني- تحصیل وام و اعتب��ارات داخلي و خارجي صرفاً جهت 
موضوع شرکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي 
و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه با موضوع ش��رکت 
مرتبط باشد. 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان سپاهان شهر- خیابان غدیر- فارابي 3- جنب بازارچه زیتون- کوي کارگر- 
پاک 22214. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که 
تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 
۹2007۹۹ مورخ 13۸۹/12/07 نزد بانک ملت ش��عبه صفه اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقي 
سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم اشرف السادات جعفریان 
محمدي به سمت رئیس هیأت مدیره، 2-5- آقاي حسین ترابي دستگردوئي به سمت نائب رئیس 
هیأت مدیره، 3-5- آقاي سید موسي جعفریان محمدي به سمت عضو هیئت مدیره، 4-5- آقاي سید 
موسي جعفریان محمدي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره متفقًا 
و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. ۸- بازرس 
اصلي و علي البدل: 1-۸- خانم توران نمازي اصفهاني به عنوان بازرس اصلي. 2-۸- خانم منیر حسیني 

تودشکي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 17323/10                   آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

12/3۸2 شماره: 1۹00/ت ۸۹/103 آگهي تغییرات شرکت مهندسین روشنایي سپهر آذین با مسئولیت 
محدود به ش��ماره ثبت 43026 به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 13۸۹/12/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي محمدحسن شهري 
به سمت رئیس هیأت مدیره و آقاي محسن فارسي به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم فروغ 
حسین پور به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فروغ حسین پور به سمت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق 
و اسناد مالي و تعهدآور و نامه هاي عادي و اداري با امضاي دو نفر از سه نفر اعضاي هیأت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 13۸۹/12/14 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت 

و مورد تأیید و امضاء  قرار گرفت.
م الف: 17323/11                    آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
فقدان پرونده ثبتي

12/3۸3 ش��ماره: 15074 برابر سوابق موجود تمامي ششدانگ قطعه زمین معروف زیر رود بشماره 
پاک 1015 فرعي از 100- اصلي واقع در طامه جزء بخش ۹ حوزه ثبتي شهرستان نطنز از طرف رضا 
موغاري طامه قبول درخواست ثبت گردیده آگهي هاي نوبتي آن درج و منتشر گردیده 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 اکبر و سه دانگ مشاع دیگر به موجب سند قطعي 
2۹02-1354/5/۸ دفترخانه مذکور به آقاي غامحسین موغاري طامه فرزند رضا انتقال قطعي یافته و 
سابقه اي از نقل و انتقال بعدي تا این تاریخ ندارد حال چون پرونده ثبتي پاک مذکور مفقود گردیده و با 
تجسس و تفحص الزم و کافي سابقه اي از آن پیدا نشد مقرر شده با تنظیم اظهارنامه ثبتي المثني مراتب 
فقدان در روزنامه محترم زاینده رود چاپ و منتشر مي گردد تا چنانچه نسبت به ششدانگ پاک مرقوم 
از طرف کسي به موقع واخواهي شده یا به نفع کسي بازداشت مي باشد و یا این که نقل و انتقاالت اعم 
از قطعي و رهني و شرطي و... نسبت به آن انجام گردیده که در این اداره سابقه اي به دست نیامده، لذا 
به اشخاص ذینفع از تاریخ انتشار این آگهي به مدت سه ماه مراتب واخواهي و ادعاي خود را ضمن 
تسلیم مدارک الزم به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان نطنز تسلیم و رسید دریافت نمایند و اال بعد 
از انقضاي مدت مزبور و عدم وصول واخواهي با اجازه مقامات ثبتي پرونده المثني تشکیل و اقدامات 

قانوني بعدي بعمل خواهد آمد.
 شادمان- کفیل ثبت اسناد نطنز
 

احضار
12/3۸4 چون آقاي حسین ساالریان فرزند یداله شکایتي علیه آقاي یوسف جنبري مبني بر خیانت در 
امانت مطرح نموده که پرونده آن به کاسه ۸۹0۹67 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز ۹0/2/11 
ساعت ۹ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد لذا حسب ماده 1۸0 قانون آیین 
دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود واز 
متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه اباغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 17470                                                  دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
تمديد

12/3۸5 ش��ماره: 17۹72/ث-13۸۹/12/15 آگه��ي تمدی��د مدت فعالیت و مدیران ش��رکت حمل 
و نقل درون ش��هري پیروز سهند سپاهان با مسئولیت محدود، ثبت ش��ده بشماره 22202 و شناسه 
ملي 1026043036۹ به استناد نامه شماره 307/۸۹/12364 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیراني 
ش��هرداري اصفهان و صورتجلس��ه مجمع فوق العاده مورخ 13۸۸/3/20 که در تاریخ 13۸۹/12/10 
واصل گردیده مدت فعالیت شرکت براي 5 سال دیگر تمدید گردید. علیرضا فخرا لمباشري به شماره 
ملي 12۸2337551 و کدپستي ۸157۹64171 به سمت مدیرعامل و نیره شیردشت زاده کردآبادي به 
ش��ماره ملي 12۹1356۹67 و کدپستي ۸157۹64171 به سمت رئیس هیأت مدیره براي مدت پنج 
سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل و با مهر شرکت 

معتبر است. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 13۸۹/12/15 تکمیل گردید. 
م الف: 172۹6/1                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
انحالل

12/3۸6 شماره: 1۸0۹4/ث-13۸۹/12/16 آگهي انحال شرکت خدماتي بازرگاني زرین سعید سپاهان 
س��هامي خاص،  ثبت شده بشماره 35401 و شناس��ه ملي 10۹۸012۹24۸ برابر صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 13۸۹/12/16 ش��رکت فوق منحل و آدرس شرکت منحله در حال تصفیه 
اصفهان- خیابان مدرس- سرچشمه- کوي 110- پشت مدرسه سوزنچي- کدپستي ۸13۸646751 
تعیین و آقاي فرهاد اروج نژاد به کدملي 12۸57۸۹563 و کدپستي ۸13۸646751 بسمت مدیر تصفیه 

براي مدت شش ماه انتخاب گردید. 
م الف:  172۹6/2                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تأسیس

12/3۸7 شماره: 466۹/ث ۸۹/103 آگهي تأسیس شرکت توان نور اسپادانا سهامي خاص. شرکت فوق 
در تاریخ 13۸۹/12/16 تحت شماره 43361 و شناسه ملي 10260612077 در این اداره به ثبت رسیده 
و در تاریخ 13۸۹/12/16 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: 
طراحي- نظارت- اجرا و ایمني برق ساختمان و تأسیسات- خرید و فروش- صادرات و واردات کلیه 
کاالهاي مجاز بازرگاني- تحصیل وام و اعتبارات داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شرکت- عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و 
اعطاي نمایندگي در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت 
شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 

خیابان شیخ صدوق شمالي- جنب سرپرستي بانک ملت- کوي شهید کاظمي پور- جنب مسجدالرضا. 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد 
سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره ۹2460 مورخ 
13۸۹/11/30 نزد بانک ملت شعبه شیخ صدوق اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي علي فقیهي به سمت رئیس هیأت 
مدیره، 2-5- آقاي مجتبي فقیهي به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، 3-5- آقاي قاسم حاجیان حسین 
آبادي به س��مت عضو هیئت مدیره، 4-5- آقاي قاسم حاجیان حسین آبادي به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت 
با امضاي مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. ۸- بازرس اصلي و علي البدل: 1-۸- آقاي شهرام شاه مرادي به 

عنوان بازرس اصلي. 2-۸- آقاي محمد اسماعیل محمودیان به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 172۹6/3                     آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

12/3۸۸ شماره: 4667/ث ۸۹/103 آگهي تأسیس شرکت احداث پژوهان مهر سهامي خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 13۸۹/12/16 تحت شماره 4334۸ و شناسه ملي 1026061205۸ در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ 13۸۹/12/16 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به 
ش��رح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي شود. 1- 
موضوع شرکت: ساخت- نصب- تخریب و تعمیر و نگهداري سازه هاي فلزي و مکانیکي کارخانجات 
سیمان- کشتي سازي- پتروشیمي- ذوب آهن- رنگ و سند باست و عایق- شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتي و خصوصي- ساخت ساختمان هاي اداري و تجاري- شهرک سازي- ویاسازي و 
کلیه امور ساختمان سازي و راه سازي و روسازي و زیرسازي- نصب تجهیزات ضد حریق. 2- مدت 
شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان امام خمیني- خیابان ساحل- بن بست صالح- پاک 60. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توسط مؤسسین طي گواهي بانکي ش��ماره ۹2371 مورخ 13۸۹/10/26 نزد بانک ملت شعبه شهید 
چمران پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- آقاي حسینقلي مرادي دورکي به سمت رئیس هیأت مدیره، 2-5- آقاي محسن مرادي 
نژاد به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، 3-5- آقاي حسن مرادي نژاد به سمت عضو هیئت مدیره، 
4-5- آقاي حسن مرادي نژاد به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي سه نفر از اعضاي هیأت مدیره هر یک به 
تنهایي و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 
۸- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-۸- آقاي داریوش مصطفي پور دورکي به عنوان بازرس اصلي. 

2-۸- آقاي محمد بختیار دورکي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 172۹6/4                     آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

12/3۸۹ ش��ماره: 4643/ث ۸۹/103 آگهي تأس��یس شرکت خورشید مباشر آیریک سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 13۸۹/12/15 تحت ش��ماره 43343 و شناس��ه ملي 10260611۸۹3 در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 13۸۹/12/15 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي 
مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتي نظیر زیباس��ازي معابر- انبارداري- حفظ و 
نگهداري تجهیزات کارخانه اي- ترخیص کاال و خرید و فروش آهن آالت و فلزات- تأمین نیروي 
انساني موقت- طبخ و توزیع غذا- حفظ و نگهداري و اجراي فضاي سبز- تنظیفات اماکن عمومي- 
خرید و فروش- صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- تحصیل وام و اعتبارات بانک هاي 
داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شرکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي- شرکت 
در مزایدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج از کشور و 
هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان ارتش- خیابان بهداري لشکر- کوي شهید 
مدنیان- پاک 4، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که 
تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 
1345 مورخ 13۸۹/11/27 نزد بانک سپه شعبه میدان ارتش پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم ناهید قاسمي به سمت رئیس هیأت 
مدیره، 2-5- خانم مرضیه رمضاني جلفائي به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، 3-5- آقاي مازیار متقي 
به س��مت عضو هیئت مدیره، 4-5- آقاي مازیار متقي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مجري مصوبات هیأت 
مدیره خواهد بود. ۸- بازرس اصلي و علي البدل: 1-۸- خانم بهاره احسان پور به عنوان بازرس اصلي. 

2-۸- آقاي حسام الدین مغزي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 172۹6/5                     آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

12/3۹0 ش��ماره: 1۹0۸/ت ۸۹/103 آگهي تغییرات ش��رکت کوثر تهویه ساز سپاهان سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت 42755 و شناس��ه ملي 102606057۸0 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 13۸۹/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام 
گردید و سپیده پگاهان به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشاني محل تصفیه خیابان فردوسي- 
خیابان منوچهري- کوچه مجمر- روبروي مسجد جواد االئمه- ساختمان کوثر- طبقه 2- کدپستي 
۸143735333 مي باشد. در تاریخ 13۸۹/12/15 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت 

و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
م الف: 172۹6/6                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

12/3۹1 شماره: 1۹14/ت ۸۹/103 آگهي تغییرات شرکت بازرگاني آواي عالي قاپو با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 41220. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شرکا مورخ 13۸۹/12/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- اعضاي هیأت مدیره براي مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقاي علي کیوان 
منش و آقاي حمیدرضا نافذ عارفي و خانم مریم سلیماني. 2- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقاي علي کیوان منش به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاي حمیدرضا نافذ عارفي به 
سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم سلیماني به سمت عضو هیئت مدیره و آقاي حمیدرضا نافذ 
عارفي به سمت مدیرعامل. 3- کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 13۸۹/12/16 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت 

و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 
م الف: 172۹6/7                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

12/3۹2 شماره: 1۸12۹/ث-13۸۹/12/17 آگهي تغییرات شرکت شادي افق با مسئولیت محدود، ثبت 
شده بشماره 11000 و شناسه ملي 10260320621 برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
13۸۹/12/12 موضوع شرکت ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصاح گردید: موضوع شرکت انجام کلیه 
امور خدمات فني، مهندسي و پشتیباني در شرکت ها،  ارگان ها، مؤسسات دولتي و خصوصي اماکن 
عمومي و خصوصي، نظافت صنعتي، حفظ و نگهداري و احیاء فضاي س��بز، نگهداري و تعمیرات 
تأسیس��ات صنعتي و انجام کلیه اموري که مربوط به موضوع ش��رکت مي باشد. امضاي ذیل ثبت در 

تاریخ 13۸۹/12/17 تکمیل گردید.
م الف: 173۸۹/1                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
افزايش سرمايه

12/3۹3 ش��ماره: 1۸16۹/ث-13۸۹/12/17 آگهي افزایش سرمایه در شرکت خدمات فني مهندسي 
بازرگاني س��رامیک نوین س��پاهان با مس��ئولیت محدود، ثبت شده بش��ماره 2۹۹12 و شناسه ملي 
1026050507۹ برابر صورتجلس��ه مجمع فوق العاده مورخ 13۸۹/12/10 تغییرات ذیل در شرکت 
نامب��رده به عمل آمده اس��ت: خانم محبوبه نوربخش حبیب آبادي ب��ا پرداخت مبلغ 500/000 ریال 
به صندوق ش��رکت در ردیف ش��رکاء ش��رکت قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک 
میلیون ریال به مبلغ 1/500/000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین نحو اصاح شد سرمایه 
ش��رکت مبلغ 1/500/000 ری��ال نقدي که تماماً پرداخت و در اختیار مدیران ش��رکت قرار گرفت. 
شرکاء فعلي و میزان سهم الشرکه هر یک عبارت است از آقایان امیرعباس نوربخش، حسین شایگان 
پ��ور- محبوبه نوربخ��ش و هر کدام داراي پانصد هزار ریال- آقاي امیر عباس نوربخش به س��مت 
مدیرعامل- خانم  محبوبه نوربخش به سمت رئیس هیأت مدیره براي مدت نامحدود انتخاب شدند 
ضمن اصاح ماده 1۸ اساس��نامه کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل 
 و رئی��س هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. امضاي ذی��ل ثبت در تاری��خ 13۸۹/12/17 

تکمیل گردید.
م الف: 173۸۹/2                      آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ن��وروز بزرگ ترین جش��ن مل��ی ایرانیان س��ابقه ای هزاران س��اله دارد. از 
گذش��ته های دور آریایی های س��اکن در فات ایران روز اول س��ال و آغاز 
بهار را به برگزاری مراس��م ویژه و توأم با س��رور و شادمانی اختصاص می 
دادند.هفت س��ین ایران باستاني نماد چیست؟ نوروز بزرگ ترین جشن ملی 
ایرانیان سابقه ای هزاران ساله دارد. از گذشته های دور آریایی های ساکن در 
فات ایران روز اول س��ال و آغاز بهار را به برگزاری مراس��م ویژه و توأم با 
سرور و شادمانی اختصاص می دادند. برخی پژوهشگران، ریشه تاریخی این 
 جشن را به جمشید پیشدادی نسبت می دهند و نوروز را »نوروز جمشیدی« 
می خوانند. این گروه معتقدند که جمشیدشاه بعد از یک سلسله اصاحات 
اجتماعی بر تخت زرین نشست و فاصله بین دماوند تا بابل را در یک روز 
پیمود و آن روز )روز هرمزد( از فروردین ماه بود. چون مردم این شگفتی از 
وی بدیدند جشن گرفتند و آن روز را نوروز خواندند. اما عاملی که نوروز را 
از دیگر جشن های ایران باستان جدا کرد و باعث ماندگاری آن تا امروز شد، 
فلس��فه وجودی نوروز است: زایش و نوشدنی که هم زمان با سال جدید در 
طبیعت هم دیده می شود. میرزایی جامعه شناس در این باره می گوید: یکی 
از نمودهای زندگی جمعی، برگزاری جش��ن ها و آیین های گروهی اس��ت، 
گردهم آمدن هایی که به نیت نیایش و ش��کرگزاری و یا س��رور و شادمانی 
 ش��کل می گیرند. برهمین اساس جش��ن ها و آیین های جامعه ایران را هم 
می توان به سه گروه عمده تقسیم بندی کرد: جشن ها و مناسبت های دینی و 
مذهبی - جشن های ملی و قهرمانی و جشن های باستانی و اسطوره ای. جامعه 
ایران در گذش��ته به شادی به عنوان عنصر نیرو دهنده به روان انسان، توجه 
ویژه ای داش��تند. آنها براساس آیین زرتشتی خود چهار جشن بزرگ و ویژه 
تیرگان، مهرگان، سده و اسپندگان را همراه با شادی و سرور و نیایش برگزار 
می کردند. دراین بین نوروز بنا به اصل تازگی بخش��یدن به طبیعت و روح 
انسان همچنان پایدار ماند. گرچه باتوجه به قانون تغییر پدیده های فرهنگی، 
نوروز هم ناگزیر نسبت به گذشته با دگرگونی هایی همراه است. به هرحال در 
آیین های باستانی ایران برای هر جشن خواني گسترده می شد که دارای انواع 
خوراکی ها بود. خوان نوروزی »هفت س��ین« نام داشت و می بایست از بقیه 
خوان ها رنگین تر باشد. این سفره به طور معمول چند ساعت مانده به زمان 
تحویل سال نو آماده بود و بر صفحه ای بلندتر از سطح زمین چیده می شد. 
همچنین میزدپان )MAYZADPAN( به منظور پخش کردن خوراکی ها 
در کنار سفره گماشته می شد. این خوان نوروزی برپایه عدد مقدس هفت بنا 
شده بود. توران شهریاری، سخنران جامعه زرتشتی معتقد است: تقدس عدد 
هفت از آیین مهر یا میتراس��ت و به سال های دور باز می گردد. در این آیین 
هفت مرحله وجود داش��ت برای اینکه انسان به مقام عالی و آسمانی برسد. 
پس عدد هفت از پیش از زرتش��ت برای انس��ان عزیز بوده و در آیین های 
مختلف و به نمادهای گوناگون دیده می شود، مانند هفت آسمان، هفت دریا، 

هفت گیاه و... همچنین اسناد تاریخی از برپایی سفره هفت سین به یاد هفت 
امشاسپندان خبر می دهند؛ طبق این اسناد، هفت امشاسپندان مقدس عبارت 
بودند از: اهورامزدا )به معنی س��رور دانا(، هومن )اندیشه نیک(، اردیبهشت 
)پاکی و راستی(، شهریور )شهریاری آرزو شده با کشور جاودانی(، سپندارمزد 
)عشق و پارسایی(، خرداد )رسایی و کمال ( و امرداد )نگهبان گیاهان(. اما در 
بسیاری از منابع تاریخی آمده است که هفت سین نخست هفت شین بوده 
و بعدها به این نام تغییر یافته اس��ت. ش��مع، شراب، شیرینی، شهد )عسل(، 
شمش��اد، شربت و شقایق یا شاخه نبات، اجزای تشکیل دهنده سفره هفت 
شین بودند. برخی دیگر به وجود »هفت چین« در ایران پیش از اسام اعتقاد 
دارند. سخنران جامعه زرتشتی در این باره می گوید: در زمان هخامنشیان در 
نوروز به روی هفت ظرف چینی غذا می گذاشتند که به آن هفت چین یا هفت 
چیدنی می گفتند. بعدها در زمان ساسانیان هفت شین رسم متداول مردم ایران 
ش��د و شمشاد در کنار بقیه شین های نوروزی، به نشانه سبزی و جاودانگی 
برسر سفره قرارگرفت. بعد از سقوط ساسانیان وقتی که مردم ایران اسام را 
پذیرفتند، سعی کردند که سنت ها و آیین های باستانی خود را هم حفظ کنند. 
به همین دلیل، چون در دین اسام شراب حرام اعام شده بود، آنها، خواهر 
و همزاد ش��راب را که سرکه می شد انتخاب کردند و اینگونه شین به سین 
تغیی��ر پیدا کرد. البته در این باره تعابیر مختلفی وجوددارد. چنانچه در کتاب 
فروری آمده است: که در روزگار ساسانیان، قاب های زیبای منقوش و گرانبها 
از جنس کانولین، از چین به ایران وارد می شد. یکی از کاالهای مهم بازرگانی 
چین و ایران همین ظرف هایی بود که بعدها به نام کش��وری که از آن آمده 
بودند چینی نام گذاری ش��د و به گویشی دیگر به شکل سینی و به صورت 
معرب سینی در ایران رواج یافتند. به هرروی خوراکی های خاصی بر سفره 
هفت سین می نشینند که عبارتند از: سیب، سرکه، سمنو، سماق، سیر، سنجد و 
سبزی )سبزه( خوراکی هایی که به نیت های گوناگون انتخاب شده اند. سمنو: 
 نماد زایش و باروری گیاهان اس��ت و از جوانه های تازه رس��یده گندم تهیه 
می ش��ود. س��یب: هم نماد باروری اس��ت و زایش. در گذشته سیب را در 
 خم ه��ای ویژه ای نگه��داری می کردند و قبل از ن��وروز به همدیگر هدیه 
می دادند. می گویند که س��یب با زایش هم نس��بت دارد، بدین صورت که 
اغلب درویشی سیبی را از وسط نصف می کرد و نیمی از آن را به زن و نیم 
دیگر را به ش��وهر می داد و به این ترتیب مرد از عقیم بودن و زن از نازایی 
رها می شد. سنجد: نماد عشق و دلباختگی است و از مقدمات اصلی تولد و 
زایندگی. عده ای عقیده دارند که بوی برگ و شکوفه درخت سنجد محرک 
عشق است! سبزه: نماد شادابی و سرسبزی و نشانگر زندگی بشر و پیوند او 
با طبیعت است. درگذشته سبزه ها را به تعداد هفت یا دوازده که شمار مقدس 

برج هاست در قاب های گرانبها سبز می کردند. 
در دوران باس��تان درکاخ پادشاهان 20 روز پیش ازنوروز دوازده ستون را از 

خشت خام برمی آوردند و بر هریک از آنها یکی از غات را می کاشتند و 
خوب روییدن هریک را به فال نیک می گرفتند و بر آن بودند که آن دانه درآن 
سال پربار خواهد بود. در روز ششم فروردین آنها را می چیدند و به نشانه برکت 
و باروری در تاالرها پخش می کردند. سماق و سیر نماد چاشنی و محرک 
شادی در زندگی به شمار می روند. اما غیر از این گیاهان و میوه های سفره 
 نش��ین، خوان نوروزی اجزای دیگری هم داشته است: دراین میان تخم مرغ
نماد زایش و آفرینش اس��ت و نش��انه ای از نطفه و نژاد. آینه نماد روشنایی 
است و باید در باالی سفره جای بگیرد. آب و ماهی نشانه برکت در زندگی 
هس��تند. ماهی به عنوان نشانه اسفندماه بر س��فره گذاشته می شود و سکه 
که نمادی از امشاس��پند ش��هریور )نگهبان فلزات( است و به نیت برکت و 
درآمد زیاد انتخاب شده است. شاخه های سرو، دانه های انار، گل بیدمشک، 
 ش��یر نارنج، نان و پنیر، شمعدان و... را هم می توان جزو اجزای دیگر سفره 

هفت سین دانست. 

عید هم مانند سکه دو رو دارد. یک رویش 
خانه تکانی و خرید و چهارش��نبه سوری 
و سبزه کاش��تن و حاجی فیروز و ارسال 
کارت های ش��ادباش و تبریک است و آن 
روی س��که عید هم، هفت سین و دید و 
بازدی��د و عی��دی دادن و عیدی گرفتن و 
مس��افرت های نوروزی و و سیزده به در 
و سبزه دور ریختن. انگار همه ما را مجبور 
کرده اند که بخریم، اگر نخریم سنت شکنی 
 کرده ایم واگر به ویترین لوکس فروشی ها
ن��گاه نکنیم از قافل��ه کاس و تجدد دور 
مانده ایم و من نمی دانم راز این شیفتگی 
را...  همه این مراسم، زیبا  جزو سنت های 
ماست، عید و بهار زیباست اما انگار رنگ 
و بوی عیدهای قدیم را ندارد، انگار نوروز 
ساده و زیبای ما ایرانیان از حضور پررنگ 
مدرنیته و اثراتش بی نصیب نمانده است. 
خیلی ها حاضرند از رسومات بگریزند، از 
 دید و بازدید فرار کنند و به مسافرت های
 آن چنان��ی برون��د، ان��گار از آنچ��ه ک��ه 
می باید در این عصر ماشین به آن نزدیک 
 ش��ویم، دور شده ایم. سال ها پیش خرید 
می کردیم تا، تازگ��ی را از بیرون و درون 
لمس کنیم، خانه تکانی می کردیم تا گرد و 
غبار و آلودگی را از خانه آجری و خانه دل 
پاک کنیم و اندوه و فقر را از خود بزداییم. 
س��بزه می کاشتیم چرا که در اوستا کاشتن 
سبزه با کاشتن حقیقت و فضیلت برابر است 
و از طرفی دیگر کاشت سبزه نماد بازگشت 
برکت و خرمی به واسطه پیروزی جمشید 
 بر اهریمن اس��ت، هفت سین می چیدیم
چون ع��دد هف��ت در تاری��خ و نجوم و 
تصوف و اس��ام و مسیحیت و... مقدس 
بود و هر س��ین نش��ان از چیزی می داد: 
سبزه نماد خرمی، سرکه نماد شادی، سمنو 
نماد خیر و برکت، سیب نماد مهر ورزی، 
سنجد نماد حیات، سماق نماد مزه زندگی 
و سیر نماد عافیت و سامت بود و گاهی 
این سین ها جایشان را به سپند و سنبل و 
سکه می دادند که باز هم هر کدام سرشار 
از لطف بود. چهارشنبه سوری هم که جای 
خود دارد. از آتش می پریدیم و می گفتیم: 
سرخی تو از من، زردی من از تو، که خود 
نوعی دعا بود... و خیلی مراس��م پرمعنای 
دیگ��ر که جایش��ان امروزه خالی اس��ت. 
مراس��می که در ایران این س��ال ها رنگ 
باخته و لباس جماعتی را برتن پوشیده که 
برازنده اش نیس��ت. شاید به این دلیل که 
ارزش های انسانی تغییر یافته است. آرامش 
انس��ان ها جایش را به آسایش داده است. 

آسایشی که خیلی ها از آن محرومند. 
خريد عید دغدغه تجمل گرايان 

این روزهای پایانی س��ال بچه ها دس��ت 
دردست مادرها و پدرها، آن چنان به ویترین 
مغازه ها خیره می ش��وند ک��ه گویی درد 
بزرگشان خرید است. این روزها همه چیز 

 رنگ و بوی خاصی دارد، اما برای بعضی ها
سرشار از حس��رت و بغض و شرمندگی 
اس��ت... همه در کوچه ه��ا و خیابان ها با 
دستان پر به استقبال روزهای شیرین عید 
می روند. نمایشگاه های مختلف شیرینی، 
ش��کات، آجیل، مبلمان، لوستر و فرش 
از یک طرف و فروش��گاه های پوشاک و 
کیف و کف��ش از طرفی دیگر، ناخودآگاه 
همه را به س��مت خود می کشاند. در این 
هیاهو، بازار فروش آنقدر داغ می شود که 
نمی توان قیمت واقعی اجناس را دانست. 
مارک گرایی هم که برای خودش داستانی 
شده است. کیف و کفش ایتالیایی و لباس 
ترک و عطرهای فرانسوی طرفداران بسیار 
یافته و قیمت هایشان نه فقط در این ایام، 
 بلکه همیش��ه س��ر به فلک می زند. کاش 
می ش��د فلس��فه خیلی کارها را دانست، 
فلسفه تجمات را، فلسفه خریدهای گزاف 
 را در حالی که نیازی به آن نباش��د و کاش 
می توانستیم در این وانفسای همه گیر سری 
هم به بعضی ها بزنیم، به نگاه های مشتاق 
کودکانی که معنای ندارم را نمی فهمند، به 
دل پردرد پدری که حس��رت را می بیند و 
 زهر شرمندگی را می نوشند، به دست های
خالی مادران تنهایی که بار زندگی را سال ها 
در همین خانه تکانی های دم عید به دوش 
کش��یده اند تا برق ش��ادی را در چشمان 
کودکان خود بنش��انند، اما م��ا کجا و این 
هم��ه تفکرگرایی کجا؟ تا تجمل گرایی و 
 مادی گرایی هست، راه به جایی نمی بریم.
 مهناز، دختر یکی از ماکین اصیل و بزرگ 
از خرید عید درسال های پیش این چنین 
می گفت: پدرم از ماکین بزرگ شهر بود. 
پول و ابهتش را کسی در شهر نداشت اما 
خیرش به همه می رس��ید. با این حال ما 
را برای خرید، تنها 2بار در س��ال به بازار 
می ب��رد، یک بار آخرتابس��تان و یک بار 
آخرزمستان. و من هنوز بنا به عادت پیشین 

رفتار می کنم. 
در ق��رن 21 ایرانی��ان به ش��یوه بیگانگان، 
وس��ایل تازه خود را به خاطر دمده شدن 
چوب حراج م��ی زنند. چون بنفش رنگ 
س��ال است و قرمز پارسال مایه آبروریزی 
اس��ت و زیبایی خانه و زندگیشان را زیر 
س��ئوال می برد! همه انس��ان ها زیبایی را 
دوس��ت دارند، س��عی در زیباشدن و زیبا 
ک��ردن دارند. این ویژگی ذاتی، ریش��ه در 
سرش��ت ما دارد، چراکه خداوند، زیبایی 
مطلق اس��ت و انسان ها خداجو و زیبایی 
طلب. اما آن زیبایی که به قول ویل دورانت 
»زاده میل اس��ت و نش��انه اش اینکه شی 
مطلوب پس از آن که به دست آمد زیبایی 
خود را ازدست می دهد. آنچه می خواهیم 
برای خوبی آن نیست، بلکه برای آن خوب 
است که آن را می خواهیم«، خواسته واالی 

انسانی نیست...

معاون گردش��گري کش��ور از رشد 37/۹ 
درصدي گردشگران ورودي به کشور در 
11 ماهه اول س��ال 13۸۹ نسبت به زمان 
مش��ابه آن در سال گذشته خبر داد. شهباز 
یزداني اظهار داشت: در 11 ماهه اول سال 
گذشته تعداد گردشگران ورودي به کشور 
2 میلیون و 5۹ هزار و ۸73 نفر بود که این 
میزان در مدت مشابه آن در سال جاري، به 
2 میلی��ون و ۸41 هزار و 560 نفر افزایش 
یافته اس��ت. وي گفت: این آمار با تاش 
جمعي کارکنان س��ازمان میراث فرهنگي،  
صنایع دستي و گردشگري به عنوان متولي 
 اصلي این بخش و حمایت هاي بخش هاي
مختلف دولتي حاصل شده است. معاون 
گردشگري کشور با بیان اینکه این درصد 
به میزان پیش بیني ش��ده در برنامه س��ال 
13۸۹ معاونت گردش��گري ک��ه معادل 3 
میلیون نفر بود،  بسیار نزدیک است،  افزود: 
بحران هاي جهاني که همه کش��ورها در 
سال جاري با آن روبه رو بودند،  باعث شد 
تا کشورها به ارقام از پیش تعیین خود در 
حوزه گردشگري کمتر دست یابند. یزداني 
 ب��ا بیان اینکه ایران چن��دان از بحران هاي
جهاني تأثیر نگرفته اس��ت،  افزود: تاش 

مي ش��ود با هدف رونق و توسعه صنعت 
گردشگري کشور به عنوان یکي از برنامه ها 
و سیاست هاي اصلي معاونت گردشگري،  
در س��ال هاي آتي این رقم افزایش بسیار 

قابل توجهي داشته باشد. 
رشد 20 درصدي گردشگران خروجي 

در سال 1389 
مع��اون گردش��گري کش��ور همچنین از 
 رش��د 20 درصدي گردش��گران خروجي 
)س��فر گردش��گران ایراني به کشورهاي 
دیگر( در 11 ماهه اول سال جاري نسبت 
به س��ال 13۸۸ خبر داد و گفت: این رقم 
مورد قبولي نیس��ت و تاش مي ش��ود با 
هدف توسعه گردشگري داخلي این رقم 

در سال هاي آتي متعادل تر شود.
یزداني اظهار داش��ت: تعداد گردش��گران 
خروج��ي در 11 ماه��ه اول س��ال 13۸۸ 
مع��ادل 5 میلیون و ۹44 ه��زار و 330 نفر 
بود که در سال 13۸۹ این رقم به 7 میلیون 
و 163 هزار و ۸70 نفر افزایش یافته است. 
به گفته معاون گردشگري، این میزان رقم 
قابل قبول و موردپسندي براي گردشگري 
کش��ور نیست اما نش��ان از وضعیت رفاه 

نسبي خانواده ها دارد.

محم��د باقر خرمش��اد گفت: دیپلماس��ي 
فرهنگ��ي وظیفه ذاتي س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسامي است و دیپلماسي نوروز 
یکي از ابعاد آن است. محمد باقر خرمشاد 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامي 
در نشس��ت توجیهي هنرمندان اعزامي به 
کشورهاي خارجي براي اجراي برنامه هاي 
نوروزي، با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبري در دیدار با سران کشورهاي شرکت 
کننده در جشن جهاني نوروز اظهار داشت: 
عید نوروز یک عید شرقي و نماد بسیاري 
از اخاق حس��نه مانند صله رحم، مهرباني 
و پاکیزگي است. وي نوروز را امتیازي براي 

ملت هاي فارسي زبان دانست و افزود: هر 
چند نوروز عیدي دیني نیست اما مورد تایید 
و تجلیل دین مبین اسام قرار گرفته است. 
خرمشاد با تاکید بر رنگ دیني نوروز در میان 
ایرانیان، به حضور مردم ایران در زیارتگاه ها 
در لحظه تحویل س��ال اشاره کرد و گفت: 
ایرانیان همواره به معنویات توجه داشته اند 
و به همین دلیل نیز اسام را به راحتي پذیرا 
 شدند. وي با تاکید بر ظرفیت هاي منطقه اي
نهفت��ه در نوروز گفت: ط��راوت، صلح و 
عدالت از جمل��ه پیام هاي نهفته در نوروز 
اس��ت که به عنوان هدی��ه اي از ملت هاي 

شرقي به جهان غرب اهدا مي شود. 

اگر نخریم، سنت شکنی کرده ایم!  

رشد 37/9 درصدی ورود گردشگران 
به کشور

دیپلماسي نوروز یکي از ابعاد 
دیپلماسي فرهنگي  است 

کوله پشتی

هفت سين ایران باستاني نماد چيست؟ 

آئین نوروز و موسیقی ایرانی در فهرست میراث جهانی
اگرچه چند روزی تا آغاز س��ال نو و عید نوروز در ایران 
باقی مان��ده، اما می خواهیم از جش��ن ایرانی��ان در آغاز 
سال نو سخن بگوییم. این جش��ن، هم زمان با اولین روز 
فصل بهار اس��ت. سرانجام نوروز جشن کهن ایرانیان، در 
فهرس��ت میراث معنوی )ناملموس( یونسکو قرار گرفت 
 و آئین نوروز، جهانی ش��د. این اتفاق، روز هش��تم میزان 
 )30 سپتامبر( در اجاس ویژه سازمان یونسکو در ابوظبی 
روی داد. درخواس��ت ثبت نوروز به عن��وان میراث غیر 
ملموس جهانی، تقاضای مش��ترک کشورهای جمهوري 
اس��امي ایران، هند، جمه��وری آذربایجان، ازبکس��تان، 
قزاقستان، پاکستان و ترکیه بود. مقدمات ثبت جهانی نوروز 
و تشکیل پرونده آن، با مدیریت ایران بود و این پرونده به 
صورت چند ملیتی،  برای ثبت در فهرست جهانی ارسال 
شد. مسئولیت تدوین این پرونده بر عهده محمد میر شکرایی 
مردم ش��ناس ایرانی بود. تهیه دو فیلم مستند و کتابچه ای 
حاوی مس��تندات درباره نوروز، محتویات این پرونده را 
تش��کیل می داد که با استقبال فراوان شرکت کنندگان در 
اجاس یونس��کو مواجه شد. جش��ن نوروز، هر ساله در 
اول م��اه حمل )21 مارس( در مناطق مختلف فات ایران 
با رس��وم مشابه و البته با تفاوت هایي جزئی برپا می شود. 
نوروز، جشن ملی گروهي از آریائی ها محسوب می شود 
و بازمانده کهن فرهنگ آنان در منطقه وسیعی از آسیاست. 
وجود جشن نوروز و اهمیت آن در ایران و آسیای مرکزي 
و ماندگاری آن تا عصر حاضر، نش��ان دهنده ارزش ویژه 
رویش و زایندگي طبیعت در نگاه مردم این منطقه است. 
نوروز را جشن ساکنان بومی فات ایران می نامند که ریشه 
دینی و آئینی نیز دارد. بسیاری از مورخان، پیشینه آن را تا 
3 هزار سال قبل از میاد ذکر می کنند و آثاری از وجود آن 
را از هزاره دوم پیش از میاد می توان در موزه ها و اس��ناد 
تاریخی مشاهده کرد. بناي تخت جمشید یا پاسارگاد، به 
فرمان داریوش اول هخامنش��ی، با هدف برگزاری جشن 
نوروز در جلگه مرودش��ت، در حوالی شیراز، ساخته شد. 

دس��تور س��اخت این بنا در حدود 513 قبل از میاد داده 
ش��د و احداث آن تا 350 قبل از می��اد، ادامه یافت. این 
بنای عظیم، فقط براي برگزاری جشن هاي مختلف به ویژه 
آئین نوروز ساخته شد. در تاالر صد ستون آن، نمایندگان 
اقوام گوناگون حضور مي یافتند و در میهمانی باشکوهی به 
مناسبت فرا رسیدن نوروز شرکت می کردند. مراسم نوروز 
در ایران باستان، با ذکر نام نیک درگذشتگان آغاز مي شد. 
سپس آئین نیایش و شکرگزاری برپا می گردید. در شروع 
سال، همه نوروز را به یکدیگر تبریک می گفتند و مراسم 
جشن و شادماني همگاني برگزار مي شد. اما امروزه، نوروز 
چگونه برگزار می شود؟ در طول قرن های گذشته، نوروز 
همواره به عنوان یک جشن مردمي برگزار شده و پیام آن، 

صلح و همبستگی بین اعضای خانواده، اقوام و مردم یک 
شهر و یا کشور است. شادی و آماده شدن مردم برای آمدن 
سال نو و استقبال از آن، مهم ترین ویژگی روزهای پایانی 
سال اس��ت. برگزاری جش��ن های همگانی، تاش دسته 
جمعی برای پاکیزه کردن منزل و ش��هر و محل کار برای 
اس��تقبال از فصل بهار، بخش مهمی از این مراسم است. 
با آغاز س��ال نو، گروه های نمایش��ی در برخي روستاها و 
شهرها، آمدن بهار را نوید مي دهند. در لحظه تحویل سال، 
اعضاي خانواده و فامیل، گردهم جمع مي شوند و کینه ها 
و کدورت ها را مي زدایند. همگان یاد گذش��تگان خود را 
گرامي مي دارند و براي آنها طلب مغفرت مي کنند. ازجمله 
آداب و رسوم زیبای نوروز در میان ایرانیان، دید و بازدید 

اقوام و دوستان از یکدیگر و هدیه دادن است. جشن نوروز 
در گذشته، شش روز و گاه دوازده روز به طول می انجامیده 
اس��ت، اما اکنون در ایران، مراسم نوروز تا روز 13 حمل 
)سیزده روز پس از آغاز سال نو( ادامه مي یابد. از مهم ترین 
رس��م هاي ایام نوروز، دیدار دوستان و اقوام، سفر به نقاط 
دیدني و گردش هاي عمومي اس��ت. پ��س از آن، مردم با 
 روح و جس��مي ش��اداب و بانشاط، س��ال جدید را آغاز 
می کنند. هرچند نوروز، جش��ن ملی ایرانیان است، ولی 
در طول تاریخ، برپایي این جشن در میان مردم ترک زبان 
منطقه آس��یای مرکزی یعنی ازبک ها، قرقیزها و ترکمن ها 
نیز رایج بوده است. ازجمله کشورهایی که در ثبت جهانی 
نوروز همکاری داشته، ازبکستان است که عده اي از مردم 
این کش��ور، به ویژه در شهرهاي سمرقند و بخارا، به زبان 
فارسی صحبت می کنند و دارای پیوندهای مشترک فرهنگی 
با ایران هستند.  به اعتقاد برخي پژوهشگران، قلمرویی که 
هم اکنون آسیای مرکزی نامیده می شود، ازجمله مکان هاي 
اصلی س��کونت آریایی ها بوده و سنت های نوروز در این 
منطقه بس��یار مفصل و زیبا است. پرونده موسیقی سنتی 
ایران نیز در اجاس یونسکو مطرح شد و پس از بررسی 
توسط اعضا، به عنوان دومین پرونده میراث ناملموس ایران، 
در فهرست جهانی به ثبت رسید. این پرونده با ارایه فیلمي 
مستند از موسیقی سنتي ایران، توانست نظر موافق شرکت 
کنندگان را جلب کند و به عنوان نخستین اثر مستقل ایران 
به ثبت برسد. در این فیلم مستند از موسیقي سنتي ایراني، 
بزرگان موسیقی ایران به تشریح خصوصیات و تاریخچه 
این موسیقی پرداختند و قسمت هایی از موسیقي ایراني نیز 
پخش شد. علویان صدر عضو هیأت ایرانی شرکت کننده 
در اجاس یونس��کو، درباره ثبت جهاني موسیقی سنتی 
ایران می گوید: ردیف موس��یقی ایرانی، مجموعه الگوی 
بنیادی است که براس��اس آن، هم امکان اجرای موسیقی 
ب��ه صورت بداهه پردازی وجود دارد و هم براس��اس آن 

آهنگسازی صورت می گیرد.....

مدی��رکل امور ایرانیان خارج از کش��ور س��ازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسامي گفت: به منظور معرفي 
فرهنگ ن��وروز به ایرانیان خارج از کش��ور و نیز 
 س��ایر ملت ها، 245 هنرمن��د در قالب گروه هاي
هن��ري هم زمان با نوروز به 40 کش��ور دنیا اعزام 

مي شوند. 
مراد عنادي مدیرکل امور ایرانیان خارج از کش��ور 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��امي در نشست 
توجیهي هنرمندان اعزامي به کش��ورهاي خارجي 
براي اج��راي برنامه هاي نوروزي اظهار داش��ت: 
براي انج��ام این برنامه فرهنگ��ي 245 هنرمند در 
گروه هاي موسیقي، نمایش، نوروز شناسي، طنز و 

کودک به 40 کشور دنیا اعزام مي شوند. 
وي با تأکید بر نقش مؤثر رس��انه در دس��تیابي به 
هدف معرف��ي فرهنگ ن��وروز افزود: ب��ا امضاي 
تفاهم نامه اي با ش��بکه جهاني جام جم مقرر شده 
است تا براي اولین بار، بخشي از مراسم نوروز در 
کش��ورهاي خارجي به صورت زنده از این شبکه 
پخش ش��ود و بخش دیگري نیز ضبط ش��ده و در 
فرص��ت هاي دیگر در ش��بکه ه��اي داخلي مورد 

استفاده قرار گیرد. 
عنادي گفت: همچنین براي اس��تفاده از ظرفیت ها 

و مزی��ت هاي فرهنگي و هنر خاص اس��تان هاي 
مختلف کش��ور ب��ا مش��ارکت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامي برخي از استان ها برنامه هاي هنري 
خاص��ي را براي اجرا در خارج از کش��ور تدارک 

دیده ایم. 
وي ب��ا تاکید بر نقش مجری��ان در معرفي صحیح 
فرهنگ نوروز در فواصل برنامه هاي هنري افزود: 
اداره آموزش و پژوهش سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسامي جزواتي شامل تشریح توفیقات جمهوري 
اس��امي در ثبت نوروز در فهرست میراث معنوي 
جهان براي غني س��ازي برنامه ها تهیه کرده است. 
ملک زاده دبیر کل شوراي ایرانیان خارج از کشور 
نیز در این نشس��ت عدم وجود برنامه ریزي منظم 
براي اجراي برنامه هاي هنري در خارج از کش��ور 
را از جمله مشکات در این حوزه دانست و گفت: 
 بای��د از گ��روه هاي هنري محب��وب و چهره هاي
ش��ناخته ش��ده و مؤث��ر ب��راي اج��راي برنامه در 
 خارج کش��ور اس��تفاده کرد. وي با تأکید بر لزوم 
برنام��ه ری��زي ب��راي نس��ل ه��اي دوم و س��وم 
 ایرانیان خارج از کش��ور گفت: متأس��فانه فرهنگ 
و زبان فارسي در میان این نسل در حال فراموشي 

است. 

معاون گردش��گري کش��ور، گفت: جش��ن جهاني 
نوروز هفت��م فروردین ماه س��ال 13۹0 با حضور 
حدود 10 رئیس جمهور و معاونان وزیران خارجه 
و سفیران کشورهاي حوزه فرهنگي نوروز برگزار 

مي شود. 
شهباز یزداني افزود: بر اساس پیگیري هاي سازمان 
می��راث فرهنگ��ي، صنایع دس��تي و گردش��گري، 
وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسامي این جشن با برنامه هاي ویژه اي در تهران 

برگزار مي شود. 
معاون گردش��گري، افتتاح مح��ل دبیرخانه دایمي 
جهاني جشن نوروز در مجموعه فرهنگي تاریخي 
س��عدآباد را از برنامه هاي این جش��ن عنوان کرد 
و گف��ت: راه ان��دازي این دبیرخان��ه از مصوبات 
نخستین جش��ن جهاني نوروز بود که سال گذشته 
ب��ه تصوی��ب رئیس��ان جمهور و س��ایر ش��رکت 
 کنن��دگان از کش��ورهاي ح��وزه فرهنگ��ي نوروز 

رسیده بود. 
یزداني افزود: تهیه منش��ور نوروز به همراه س��ایر 
کش��ورهاي عضو پرونده جهاني ن��وروز از دیگر 
برنامه هاي این جش��ن اس��ت که ب��ه عنوان یک 
آیین رس��مي براي پاسداش��ت نوروز تدوین شده 

است. معاون گردشگري گفت: این منشور پس از 
پذیرفته ش��دن توسط رئیس��ان جمهور کشورهاي 
 عضو در جریان برپایي جشن نوروز، براي ثبت به 
س��ازمان آموزش��ي، علمي و فرهنگ��ي ملل متحد 
 )یونس��کو( و مجمع س��ازمان ملل ارائ��ه خواهد

 شد. 
یزداني با بیان اینکه این جشن به صورت یک روزه 
برگزار مي ش��ود،  افزود: پاسداش��ت آیین و رسوم 
نوروز به عنوان یک��ي از موروث های فرهنگي و 
معنوي ایران و برخي از کش��ورهاي همس��ایه که 
زماني جزو س��رحدات کش��ور ما بودند و جذب 
بیش��تر گردش��گران خارج��ي از جمل��ه اه��داف 

برگزاري این جشن است. 
نخس��تین جش��ن جهاني نوروز، هفت��م فروردین 
 ماه س��ال گذش��ته با حضور محمود احمدي نژاد 
)رئی��س جمهور( و پن��ج نفر از رئیس��ان جمهور 
س��فیران  و  خارج��ه  ام��ور  وزارت  معاون��ان   و 
کش��ورهاي دیگر در س��اختمان حافظیه مجموعه 
 س��عدآباد برگ��زار ش��د. آیی��ن و رس��وم ن��وروز
  ب��ه عن��وان می��راث معن��وي جهان��ي و نم��اد 
فرهنگ صلح در س��ال 2010 در یونس��کو به ثبت 

رسید. 

اعزام 245 هنرمند براي معرفي نوروزباستاني 
به 40 کشور جهان 

برگزاری جشن جهاني نوروز با حضور
 حدود 10 رئيس جمهور 

میراث فرهنگی
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ورزش

كارلوس براگا: 
سپاهان استحقاق 
این برد را داشت

امير قلعه نوعي: 
بازیكنانم را 
ستایش مي کنم

یواخيم لو تا جام 
جهاني برزیل 
تمدید کرد

زاينده رود
خیلي واضح و مش��خص بود توپ و میدان از آن سپاهان 
بود. آبل کارلوس براگا سرمربي تیم فوتبال الجزیره امارات با بیان 
این مطلب گفت: در طول نود دقیقه حرفي براي گفتن نداشتیم و 
5 گل دریافت نمودیم و پیروزي حق مسلم سپاهان بود. اما این 
مسابقه باعث نمي شود که بگوییم سطح فوتبال ایران خیلي باالتر 
از امارات اس��ت چرا که الجزیره 2 بار تیم استقال را با تساوي 
متوق��ف ک��رده و روي یک بازي نمي ش��ود تحلیل این چنیني 
نمود. وي پیرامون پیش بیني قهرماني س��پاهان در لیگ قهرمانان  
آس��یا افزود: سپاهان تیم بسیار خوبي است اما اکنون خیلي زود 
اس��ت که در مورد قهرمان این جام صحبت کنیم و این مسابقه 
چیزي را نشان نخواهد داد و در بازي با تیم ما روز، روز سپاهان 
 بود. براگا در مورد برکناري خود از تیم الجزیره امارات در پایان 
گفت: تیم ما 2 س��ال اس��ت که طعم شکست را نچشیده بود و 
بهترین خط دفاع و خط حمله را یدک مي کشد و این را مي گویم 
که در امارات سپاهان بازي سختي را مقابل تیم الجزیره پیش رو 

خواهد داشت.

 زاينده رود 
تیم فوتبال سپاهان در دومین مسابقه خود در لیگ قهرمانان 
آس��یا با حساب پنج بر یک از س��د الجزیره امارات گذشت. امیر 
قلعه نوعي پیرامون این دیدار در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
خدا را شکر مي کنم که با یک بازي منطقي و تاکتیکي توانستیم به 
پیروزي برسیم و همچنین بازیکنانم را ستایش مي کنم که از جان و 
دل در زمین، حاضر و به طور مطلوب تاکتیک هاي کادر فني را در 
زمین مسابقه پیاده کردند. وي ادامه داد: این بازي دیگر به پایان رسید 
و بچه هاي تیم باید فیلم این بازي را تنها براي اینکه به بچه هایشان 
نش��ان دهند نگه دارند و دچار غرور نشوند، از حاال باید به بازي 
استیل آذین فکر کنیم. امیر قلعه نوعي این نتیجه را اتفاقي ندانست 
و توضیح داد: لیگ امارات از لیگ ایران ضعیف تر است اما در این 
دیدار قدرت سپاهان مانع از خودنمایي شاگردان براگا شد، الجزیره 
تیم قابل احترامي است که از یک مربي توانمند برزیلي سود مي برد.   
وي ادام��ه داد: بازي به ب��ازي جلو مي رویم و روز 16 فروردین با 
الغرافه قطر باید مصاف کنیم و اکنون ما فقط تمرکز خود را روي 

مسابقه با استیل آذین نهادیم. 

س��رمربي تیم ملي فوتبال آلمان قرارداد خود را تمدید 
کرد. به گزارش کیکر، فدراسیون فوتبال آلمان با انتشار 
خبري در س��ایت خود اعام ک��رد قرارداد  یواخیم لو و کادر 
همراهش تا س��ال 2014 تمدید ش��ده اس��ت. براین اساس 
مرب��ي 51 س��اله همراه ب��ا اولیور بیرهوف)مدیر ورزش��ي(، 
هانسي فلیک)دستیار(، آندرئاس کوپکه)مربي دروازه باني( تا 
ج��ام جهان��ي 2014 برزیل زمام امور تیم قهرمان س��ه دوره 

جام جهاني را برعهده خواهد داشت. 
این اقدام از س��وي کادرفني ژرمن ها باعث حیرت ش��د زیرا 
آنه��ا چند روز پس از بازگش��ت از رقابت ه��اي جام جهاني 
2010 آفریقاي جنوبي قرارداد خود را تا جام ملت هاي 2012 
لهس��تان و اوکرای��ن تمدی��د کردند. لو که از س��ال 1۹۸4 با 
تیم کش��ورش همکاري مي کند، تا جام جهاني 2006 س��مت 
کمک مربي در کنار یورگن کلینزمان را داشت ولي پس از آن 
در نقش س��رمربي فعالیت کرده اس��ت. در پنج سال حضور، 
وي عن��وان نایب قهرماني اروپا و س��ومي جهان را بدس��ت 

آورده است.

عيدي سپاهان به ايرانيان
زاينده رود

قبل از هر چیز پیشاپیش سال جدید را به ایرانیان عزیز 
به خصوص ورزش دوس��تان و کساني که براي پیشرفت 
ورزش اس��تان اصفهان تاش کرده اند تبریک مي گویم و 
خوش��حالم که آخرین مطلبم در سال ۸۹ راجع به برتري 
پر گل طایي پوش��ان دیار زاینده رود اس��ت، در دیدار دو 
تیم س��پاهان و الجزیره امارات دنبال برترین بازیکن زمین 
مي گشتیم که همه بازیکنان سپاهان حاضر در زمین سنگ 
تمام گذاش��تند و ش��بي به یاد ماندني را براي ایراني ها به 
خصوص اصفهاني ه��ا در اذهان باقي گذاش��ت اما بدون 
شک احمد جمشیدیان در ش��ب چهارشنبه سوري آتش 
به پا کرد و 2 گل به ثمر رس��اند و گل س��وم تیمش را که 
توسط ابراهیم توره به ثمر رسید با پاس احمد دل پیرو به 
وقوع پیوس��ت. این بازیکن ک��ه در اوایل فصل یک خط 
عقب ب��ازي و از این بابت ابراز نارضایتي مي کرد با آمدن 
به جاي اصلي خود ف��وق العاده در زمین حضور مي یابد. 
سپاهان بیش از 10 فرصت گل زني مقابل الجزیره امارات 
ایجاد کرد که تنها 5 توپ ش��یرهاي زرد اصفهان تبدیل به 
گل ش��د. خط دفاعي سپاهان به رهبري هادي عقیلي )که 
ب��ه تازگي از بند مصدومیت رهایي یافته( به طور مطلوب 
عمل و تنها در دقیقه 54 بر اثر اش��تباه محس��ن بنگر تک 
گل اماراتي ها به ثمر رسید جلوي خط دفاعي این تیم امید 
ابراهیمي، فابیو جان واریو و احس��ان حاج صفي به خوبي 
مهاجمان س��پاهان را تغذیه کردند که هافبک هاي سپاهان 
ب��ه خصوص امید ابراهیمي به هم��راه فابیو جان واریو به 
 خوبي جاي خال��ي محرم نویدکیاي مص��دوم را پر کرد. 
سپاهان در این مسابقه از روي ارسال به عمق و شوت از راه 
دور گل هاي خود را به ثمر رساند که نشان از تفکر خوب 
امیر قلعه نوعي است که تنها به یک تاکتیک اکتفا نمي کند 
و بیش��تر تاکتیک ها را در زمین پیاده مي کند. سپاهان با این 
 A نتیجه 6 امتیازي ش��د و همچنان بر صدر جدول گروه
لیگ قهرمانان آس��یا ایستاده است. در دیگر بازي الغرافه با 
یک گل بازي را به الهالي واگذار کرد که در بازي نخست 

مغلوب سپاهاني ها شد.

مصطفي غالمي: 
از صبح شنبه تا عصر جمعه 

تلويزيون شده فوتبال
زاينده رود

تیم هندبال سپاهان نوین در پایان نیم فصل نخست لیگ 
برتر کش��ور با 5 برد و 10 امتیاز در رده هفتم ایستاده است. 
خبرنگار ما با مصطفي غامي سرمربي این تیم مصاحبه اي 

اختصاصي انجام داده که توجه شما را به آن جلب کنیم.
ــه رده اي را به خود  ــاي غالمي در پايان نیم فصل چ آق

اختصاص داده ايد؟
ما 11 بازي انجام دادیم که 5 بازي را با برد پشت سرگذاشته ایم 
و با 15 امتیاز و با تفاضل گل کمتر نسبت به سنگ آهن بافق 
یزد در مکان هفتم جدول ایستاده ایم و ان شاءا... سعي خواهیم 
کرد در دور برگشت به امتیازات خود بیافزایم و جایگاه خود 

را در جدول ارتقاء دهیم.
نظرتان درباره نیم فصل چیست؟

تیم هاي حاضر در لیگ نس��بت به س��ال گذشته قدرتمند 
شده اند و بیشتر تیم ها از بازیکنان خوب خارجي در ترکیب 
تیم خود بهره مي برند و همه آنها برنامه ریزي مطلوبي براي 
ای��ن رقابت ها انجام داده اند. اما روابط عمومي فدراس��یون 
هندبال و صدا و سیماي مرکز اصفهان در این رشته ضعیف 

هستند.
آقاي غالمي بیشتر توضیح دهید؟

ببینید از صبح ش��نبه تا عصر جمعه تلویزیون ما شده فقط 
فوتبال و دیگر رش��ته ها به کلي فراموش ش��ده است. چرا 
عدالت  رعایت نمي شود  ؟ چرا فقط به فوتبال مي پردازید؟ 
مگر فوتب��ال چه گلي به س��ر ورزش ای��ن مملکت زده، 
فوتبالیس��ت ها دیگر از نظر پخش تلویزیونی اش��باع شده 
اند. اگر صدا و س��یما به هندبال و رشته های دیگر هم نیم 
نگاهی داشته باشد، بدون شک انحرافات بین جوانان کشور 
به حداقل می رسد و بیشتر به ورزش روی مي آورند، ناگفته 
نماند قرار داد یک بازیکن فوتبال برابر با بودجه یکسال تیم 
هندبال است و از مسئوالن صدا و سیما مي خواهم عدالت 
را رعایت کنند تا ورزشکاران دیگر با انگیزه در میادین ظاهر 

شوند.
در پايان فصل چه رده اي را براي سپاهان نوين پیش بیني 

مي كنید؟
این تیم ترکیبي از بازیکنان جوان و نوجوان است که با انگیزه 
خاصي در میدان ها حضور مي یابند و ما سعي داریم در هر 
مسابقه براي برد به میدان برویم و در پایان جایگاه مطلوبي 

را به دست آوریم.
چه تیم هايي امید اول قهرماني هستند؟

همه تیم ها امسال خوب یادگیري کردند اما به نظر من جنگ 
قهرماني بین سپاهان و ذوب آهن است.

حرف آخر؟
از ش��ما و روزنامه زاینده رود تشکر مي کنم و امیدوارم که 
مطبوعات و رسانه هاي تصویري بیشتر مسابقه های هندبال 
را پوشش دهند تا بازیکنان مستعد در این رشته، انگیزه پیدا 

کنند و به سمت این ورزش بیایند.

یادداشت خبر

زاينده رود
ش��اید هم��گان ای��ن را بدانند و به آن اعتقاد داش��ته باش��ند که 
 در ه��ر اداره، ارگان، نهاد، انجمن و تش��کل های گس��ترده، نبود یک 
روابط عمومی خوب و آگاه و مطمئن، باعث خواهد ش��د تا در بحث 
اطاع رس��انی و خبر دهی، مش��کات عدیده ای به وجود آمده و آن 
دستگاه و یا آن نهاد و تشکیات را با معضات کانی رو به رو سازد. 
این ها را گفتیم و نوشتیم تا برسیم 
به نام ی��ک خبرنگار زحمتکش که 
بار مسئولیت روابط عمومی انجمن 
خبرن��گاران و عکاس��ان ورزش��ی 
استان اصفهان را به تنهایی به دوش 
گرفته و در طول یک س��ال گذشته 
 همراه با تماس های مکرر و ارسال 

ایمی��ل ه��ا و اس ام اس ه��ای پر     
بار، آن هم بدون چش��م داش��ت و 
ح��ق و حقوق��ی در آگاه س��اختن 
هم��کاران مطبوعاتی مان لحظه ای 
دریغ نداش��ته و شاید نیمی از توان 
زندگ��ی و کاری اش را روی ای��ن 

بحث نهاده است.
مس��عود افشاری فرزند خلف حاج عباس افشاری، پیر دیر نویسندگان 
ورزشی اس��تان اصفهان و کش��ورمان به عنوان مسئول روابط عمومی 
انجم��ن خبرنگاران و عکاس��ان ورزش��ی اس��تان اصفهان یک س��ال 
تم��ام کوش��ش کرد و دم برنی��اورد و در این میان  ش��اید حرف ها و 
حدی��ث هایی را نیز ش��نیده و تهمت ها و افتراه��ای زیادی را به این 
 جوان نیکوسرش��ت و با اخاق نس��بت داده باش��ند اما او فقط کارش 
را ب��ه نحو احس��ن و شایس��ته انجام داد و در ای��ن راه درنگ را جایز 
ندانست. از این رو و به دلیل فرا رسیدن پایان یک سال پر پیچ و خم، 
از طرف اعضای هیأت مدیره انجمن خبرنگاران و عکاس��ان ورزش��ی 
اس��تان اصفهان و به پاس تمامی زحمات ه��ای بی دریغ اش تنها می 
توانیم به او بگوییم: مسعود جان خسته نباشی و یک نمره بیست به او 
بدهیم و برایش آرزوی توفیق و سربلندی نماییم و به همسر پزشکش 
 ه��م یک خ��دا قوت بگوییم و از ایش��ان حالی��ت بخواهیم. خداوند 

همراه تان باشد.

زاينده رود
مجمع انتخاباتي رئیس هیأت کاراته استان اصفهان برگزار شد و علي 
دعوائیها با 11 رأي براي چهار س��ال سکان هدایت این هیأت را بر عهده 
گرفت. در ابتداي این انتخابات 5 نفر به عاوه رس��ول کاظمي سرپرست 
س��ابق هی��أت کاراته، به نام هاي مه��ران باروني، عل��ي دعوائیها، مرتضي 
کریم زاده،  غامرضا کریمي و مهدي معین کاندیدا بودند که مهران باروني و 
غامرضا کریمي به نفع علي دعوائیها کنار کشیدند و مهدي معین نیز براي 
رسول کاظمي انصراف خود را اعام نمود و در انتخابات رقابت شدیدي 
بین رسول کاظمي و علي دعوائیها به وجود آمد که در نهایت علي دعوائیها 
با 3 رأي بیش��تر به عنوان رئیس هیأت کاراته استان اصفهان برگزیده شد. 
این مراسم با حضور رشید خدابخش مدیرکل تربیت بدني استان اصفهان، 
س��یروس یزداني نایب رئیس فدراس��یون کاراته و علیرض��ا غیور معاون 
خدابخش به سرانجام رسید.رشید خدابخش در پایان این مجمع گفت: قبل 
از هر چیز از مصطفي سلطاني بنیانگذار کاراته استان اصفهان تشکر مي کنم 
که در این مجمع حضور یافته، همچنین خوش آمد ویژه به سیروس یزداني 
مي گویم که با آمدن علي پناهي در رأس فدراس��یون کاراته ایران پیشرفت 
محسوسي کرده است و امیدوارم به موفقیت هاي کاراته ایران افزوده شود. 
وي افزود: به علي دعوائیها تبریک عرض مي کنم، در یک مجمع خوب و 
محترمانه کسي از خط قرمز اخاقي عبور نکرد، همچنین براي رئیس هیأت 
کاراته استان اصفهان آرزوي موفقیت مي کنم و امیدوارم با برنامه ریزي منظم 
جایگاه کاراته اس��تان را ارتقاء بخش��د. خدابخش در پایان اضافه کرد: از 
رسول کاظمي قدرداني مي کنم که در هشت ماهي که به عنوان سرپرست 
هیأت کاراته بود زحمات فراواني را براي پیشرفت کاراته اصفهان به دوش 

کشیدند.
در ادامه س��یروس یزداني نایب رئیس فدراس��یون کاراته ایران با توجه به 
حضورش در این مجمع ابراز خوش��حالي نمود و گفت: از استاد مصطفي 
سلطاني کمال تشکر داریم که با این سن و سال هنوز هم حامي کاراته کارهاي 
اصفهاني اس��ت. همچنین از خدابخش که مدیري با لیاقت و برنامه محور 
است و با آمدن او به رأس ورزش اصفهان، کاراته این استان پیشرفت خوبي 
داشته سپاس��گزارم. وي به مجمع انتخاباتي در پایان اشاره کرد و توضیح 
داد: رقابت س��الم و نزدیکي را در این انتخابات بین رسول کاظمي و علي 
دعوائیها شاهد بودیم و امیدوارم خروجي این انتخابات باعث رشد و توسعه 

رشته کاراته در اصفهان و ایران شود.

 زاينده رود 
اولین جلس��ه هم اندیشي و همفکري  سند راهبردي توسعه ورزش و 
هیأت هاي ورزشي با حضور رئیس اداره تربیت بدني، دبیر شوراي راهبردي 
شهرستان نایین و مشاور مدیر کل تربیت بدني و رؤساي هیأت هاي ورزشي 
در تاریخ ۸۹/12/21 در محل تربیت بدني نایین تش��کیل گردید.خدا کرم 
پورمهدي در این جلسه با تبیین و تشریح اهداف برنامه چشم انداز و الگوي 
پیشرفت و توسعه در کام مقام معظم رهبري )فکر علم زندگي و معنویت( 

را کلید این پیشرفت ذکر نمود.

اطالع رسانی به موقع، رمز موفقيت
نمره بيست برای افشاری!

علي دعوائيها رئيس هيأت كاراته 
استان اصفهان شد

تشكيل جلسه شوراي راهبردي 
توسعه تربيت بدني در نائين 

ورزش در سال ۸9؛ 
از ناکامی فوتبال تا سربلندی در گوانگجو

زاينده رود
ورزش در سال ۸۹ سالی 
پرفراز و نش��یب را سپری کرد 
که طی آن شکست های سریالی 
فوتب��ال مل��ی زنن��ده ترین و 
ایرانی  ورزشکاران  سرافرازی 
در بازی های آسیایی گوانگجو 
ش��یرین ترین رویداد ورزشی 
سال لقب گرفت. ورزش ایران 
در سالی که گذشت خاطرات 
خ��وب و ب��د بس��یاری را در 
خ��ود دید که هر ی��ک از آنها 
می تواند تجربه ای برای آینده 
و لزوم برنامه ریزی مناس��ب 
مدی��ران را ملزم س��ازد. بدون 
موفقیت های  از  یک��ی  ش��ک 
اصل��ی ورزش ایران در س��ال 
۸۹ کس��ب مق��ام چهارمی در 
رقابت های آس��یایی گوانگجو 
بود. رقابت هایی که با کس��ب 
 20 م��دال ط��ا، 14 نق��ره و 

25 برنز و درخش��ش وی��ژه بانوان ورزش��کار به پایان 
رس��ید. ای��ن رقابت ها حت��ی اگر با ص��رف هزینه های 
هنگفت س��ازمان تربیت بدنی و کمیت��ه ملی المپیک و 
شانس و اقبال کاروان ایران همراه شد، اما نتیجه شیرینی 
را برای ورزش ایران به بار آورد و سبب شد برای اولین 
ب��ار در تاریخ بع��د از انقاب اس��امی باالترین رتبه و 

بیشترین مدال را برای ایران به دست آورد.
 بازي ه��اي آس��یایي گوانگج��و ب��راي ورزش ای��ران 
خوش یمن بود زیرا در این رقابت ها براي نخس��تین بار 
طلسم قهرمان نشدن بانوان ورزشکار ایراني نیز شکسته 
ش��د و براي نخستین بار یک بانوي ورزشکار اصفهاني 
از س��کوي قهرماني آس��یا باال رفت. بانوي ووش��وکار 
اصفهاني بعد از  س��ال ها  به انتظار جامعه ورزش پایان 
داد و نخستین مدال طاي تاریخ بازي هاي آسیایي را در 

بخش بانوان براي ورزش ایران به ارمغان آورد. 
فوتبال، خنده، ناكامی

از س��وی دیگر ناکام��ی در فوتبال ماتم زده کش��ور در 
تمام��ی مقاط��ع تیم ه��ای ملی نی��ز یک��ی از مهم ترین 
رویداده��ای ورزش��ی س��ال گذش��ته به حس��اب می 
 آید. فوتبال ایران تحت مدیریت علی کفاش��یان س��الی 
کابوس وار را طی کرد تا اصلی ترین شکس��ت خورده 
ورزش در سال ۸۹ به حساب آید. شکست تیم های ملی 
نوجوانان و جوان��ان، ناکامی تیم ملی امید در بازی های 
آس��یایی گوانگجو و حذف تلخ تیم ملی بزرگساالن از 

جمله حوادث تلخ فوتبالی سال گذشته بود.
در ای��ن بین نکته قاب��ل توج��ه در بزرگ ترین مغلوب 
ورزش��ی سال، عدم هیچ گونه اس��تعفا، کناره گیری و یا 
برکن��اری بود که ج��زو حوادث ن��ادر ورزش ایران به 
ش��مار می رود. این در حالی اس��ت که در سال گذشته 
در بس��یاری از فدراسیون های ورزشی تغییرات وسیعی 
صورت گرفت. س��ال ۸۹ برای فوتبال ایران سال خوبی 
نب��ود و این رش��ته ورزش��ی ب��ه عنوان یک شکس��ت 
خ��ورده واقعی محس��وب ش��د. در حوزه مس��ائل فنی 
جز شکس��ت های رنگارنگ نصیب تیم های ایران نش��د 
و در بع��د مدیریت��ی نیز فوتبال ایران به کلکس��یونی از 
حاش��یه و خنده تبدیل شد. در این س��ال تنها موفقیتی 
که نصیب فوتبال ایران ش��د به حوزه باش��گاهی مربوط 

بود که آن هم به همت سبزپوش��ان اصفهانی رقم خورد 
و در ش��رایطی که کس��ی ش��انس زیادی برای این تیم 
و مرب��ی آن در گ��روه مرگ لیگ قهرمانان آس��یا تصور 
نمي ک��رد در بهت و در میان این همه ناکامی که نصیب 
فوتبال ملی شده بود ره آورد شادی شد و با کسب عنوان 
 نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا روحی تازه به کالبد 

یخ زده فوتبال ایران دمید.
تشکیل بیست و دومین وزارتخانه برای ورزش

در ماه های پایانی س��ال ۸۹ نی��ز طرح وزارت ورزش و 
جوانان با رأی نمایندگان مجلس تصویب شد تا باالخره 
مکانی مناس��ب برای پاسخگویی ناکامی های ورزش به 
وجود آید. تبدیل ش��دن سازمان تربیت بدنی به وزارت 
ورزش نی��ز مهم ترین رویداد مدیریتی ورزش کش��ور 
در س��ال ۸۹ به ش��مار می رود. این طرح که یکبار در 
س��ال های پیش از انقاب اس��امی ورزش بدین شکل 
اداره می ش��د بار دیگر در مجلس ش��ورای اسامی به 
تصویب نمایندگان رس��ید تا ورزش نیز به عنوان یکی 

دیگر از وزارتخانه های کشور شناخته شود.
درخشش ورزش هاي رزمي در سال 89

ورزش هاي رزمي در چند س��ال اخیر به طور مداوم در 
رقابت هاي بزرگ و حساس��ي چون المپیک، بازي هاي 
آس��یایي و مس��ابقات جهاني عملکرد مناس��بي داش��ته 
و به نوعي عصاي دس��ت ورزش کش��ور ب��وده اند. از 
موفقیت هاي پي در پي تکواندو در المپیک هاي گذش��ته 
گرفت��ه تا افتخارآفریني ووش��و، کارات��ه و تکواندو در 
بازي هاي آسیایي نمونه این موفقیت ها به شمار مي رود. 
از بیس��ت نشان زریني که کل کاروان ایران در مسابقات 
آس��یایی گوانگجو به دست آورد هشت مدال طا سهم 

رشته هاي رزمي بود. 
ووش��و و تکوان��دو 3 و کارات��ه 2 نش��ان طا کس��ب 
کردن��د ک��ه بای��د ب��ه آن کس��ب اولین نش��ان طاي 
بان��وان توس��ط خدیج��ه  ورزش کش��ور در بخ��ش 
 آزادپور در ووش��و و همچنین کس��ب بیس��تمین طاي 
کاروان ورزش��ي در گوانگجو توسط جاسم ویشگاهي 
کاپیت��ان تیم مل��ي کاراته را اضافه ک��رد. با این اوصاف 
 ورزش ه��اي رزم��ي در بازي ه��اي آس��یایي بی��ش از
 40 درص��د مدال هاي طا ورزش کش��ور را به ارمغان 

آوردند.
ب��دون تردید موفق ترین رش��ته رزم��ي تاریخ ورزش 
کش��ور تکواندو محسوب مي شود که همواره در میادین 
مختلف براي ایران اس��امي افتخارآفریني کرده اس��ت. 
کس��ب 2 مدال طاي ارزش��مند در المپیک هاي آتن و 
پکن توس��ط هادي ساعي نش��ان داد این رشته پتانسیل 
باالی��ي دارد ک��ه ای��ن موفقیت س��رآغازي ب��ود براي 
پیروزهاي آینده که ملي پوش��ان در عرصه هاي مختلف 

کسب کردند.
 تکواندو ایران در سال ۸۹ روزگار خوشي را سپري کرد 
و افتخارات متعددي را ب��ه ویترین پرمدال خود افزود. 
تیم ملي بزرگس��االن ایران اوایل س��ال ۸۹ در مسابقات 
جام جهاني چین با درخش��ش فراوان توانس��ت عنوان 
قهرمان��ي جهاني را به خود اختص��اص داده و باالتر از 
کش��ورهاي نامداري چون کره جنوبي، اس��پانیا و ترکیه 
قرار بگیرد. همین تیم چند ماه بعد دوباره افتخارآفریني 
ک��رد و در مس��ابقات قهرماني آس��یا در قزاقس��تان به 
حکوم��ت کره جنوب��ي پایان داد و ج��ام قهرماني را به 
ای��ران آورد. هوگوپوش��ان ایران در بازي هاي آس��یایي 
نیز درخش��ان ظاهر شده و 3 مدال طا را کسب کردند 
 ک��ه باید به آن عملکرد خوب تیم بانوان و دس��تیابي به 

چهار مدال نقره و برنز را اضافه کنیم.
ووشو

سال ۸۹ براي ووشوي ها بسیار خاطره انگیز بود و شاید 
تا سال ها تکرار نشود. جوانان ایران در مسابقات جهاني 

درخشاني  عملکرد  س��نگاپور 
داش��تند و تیم ملي بزرگساالن 
 ه��م در ج��ام جهان��ي چی��ن 
ب��ه 5 مدال ط��ا رس��ید. در 
بازي هاي آسیایي نیز تیم ملي 
ووش��و به 3 مدال طا رس��ید 
ک��ه یکي از آنها توس��ط خانم 
خدیجه آزادپور کس��ب ش��د 
تا وي نخس��تین بانوي طایي 
ایران در تاریخ این رقابت هاي 

بزرگ باشد.
 كاراته

هرچن��د حاش��یه هی��چ گاه از 
اطراف فدراس��یون کاراته دور 
نم��ي ش��ود اما تیم ه��اي ملي 
ای��ن رش��ته نیز در ام��ر مدال 
نس��بت  ب��ه  عملک��رد  آوري 
تی��م جوانان  داش��تند.  خوبي 
کارات��ه ای��ران در رقابت هاي 
قهرماني آسیا در هنگ کنگ با 
کسب چندین مدال رنگارنگ 

براي نخس��تین مرتبه به عنوان نخست قاره کهن دست 
یافت. تیم ملي کاراته نیز در بازي هاي آسیایي گوانگجو 
عملکرد متوسطي داشت و 2 نشان طا در بخش مردان 
و 2 برنز در بانوان کسب کرد. هرچند از تیم ملي کاراته 
انتظار بیش��تري مي رفت اما همگان مي دانند که ناداوري 
در گوانگج��و مدال ط��اي امیر مه��دي زاده را از وي 
گرفت. مهم ترین موفقیت کاراته ایران در سال ۸۹ کسب 
مجوز حضور بانوان این رش��ته با حجاب اس��امي در 
مس��ابقات قهرماني آسیا و بازي هاي آسیایي بود. بانوان 
کاراته نی��ز به خوبي در هنگ کنگ و گوانگجو نش��ان 
دادند که توانایي کس��ب م��دال در رقابت هاي مختلف 

را دارند.
جودو

جودوي ایران که چند صباحي اس��ت ش��رایط ایده آلي 
ندارد در س��ال ۸۹ نیز روزگار چندان خوبي را نداشت. 
تی��م ملي بزرگس��االن ایران در مس��ابقات جهاني ژاپن 
حرف��ي ب��راي گفتن نداش��ت و در بازي هاي آس��یایي 
گوانگجو هم تنها 2 مدال نقره و برنز توسط محمدرضا 
رودکي کس��ب کرد. بزرگس��االن ایران در چند رقابت 
داراي رنکین��گ جهاني هم که ب��رروي تاتامي رفتند به 
پیروزهاي مهمي دس��ت نیافتند. اما تیم هاي نوجوانان و 
جوانان ایران در سال جاري عملکرد خوبي داشته و در 
مسابقات قهرماني آس��یا عناوین دوم و سوم را به خود 
اختصاص دادند. مهم ترین دس��تاورد جودوي ایران در 
این س��ال نایب قهرماني تیم کاتا در مس��ابقات قهرماني 

آسیا در تایلند بود.
بوكس

بوکس همچون گذش��ته در یک مسیر مشخص حرکت 
ک��رد و نه توفی��ق چنداني به دس��ت آورد و نه ناموفق 
 ب��ود. تیم ملي بزرگس��االن ایران در بازي هاي آس��یایي 
گوانگج��و به 3 مدال برنز دس��ت یافت که در مقایس��ه 
با دوحه نتیجه خوبي تلقي نمي ش��ود. چراکه در س��ال 
 2006 تی��م ای��ران با هدای��ت اکبراحدي ب��ه یک طا 
و 3 برنز دس��ت یافت اما در گوانگجو با س��رمربیگري 
ی��ک اوکرایني گران قیمت 3 برن��ز گرفت که این نتیجه 
باع��ث دگرگوني در کادر فني و همچنین کادر بازیکنان 

تیم ملي شد. 
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روزی بود...

ياد ياران ياد باد

خط��ا یک فرصت ب��ا ارزش یادگیری در 
اختیار ش��ما قرار می دهد و باید به عنوان 
خون��ی حیاتی در رگه��ای موفقیت به آن 
ن��گاه کرد همچنین بیش��تر اف��راد از این 
متنفرند که شکست خورده شناخته شوند 
و دوس��ت دارند یک انسان موفق شناخته 
شوند. بسیاری از بزرگترین افراد موفق از 
طریق همین شکس��ت ها به این موقعیت 
رسیده اند. موفقیت همیشه مدیون شکست 
هاست. خطا اغلب نتیجه یک بدفهمی از 
چیزی اس��ت که وجود دارد و مورد توجه 
قرار نگرفته است و این همان چیزی است 
که بعد از شکست افراد متوجه آن می شوند.
دیوید پوتراک یکی از مدیران شرکت چارلز 
اسکواب می گوید. این عقیده که بگوییم 
خطا و اشتباه خوب است خنده دار است. 
م��ن نمی خواهم داخل ش��رکت به دنبال 
افرادی بگردم که اش��تباه کرده اند و به آنها 
جایزه بدهم. ولی اینجا در شرکت اسکواب 
ما بین یک اش��تباه احمقانه و یک خطای 
ش��رفتمندانه تفاوت قائل هس��تیم. چارلز 
اسکواب یک س��ری معیار برای تعریف 
یک خطای شرافتمندانه دارد. مؤسسه چارلز 
اسکواب اشتباهات و درس هایی را که از 
این اشتباهات آموخته است به صورت مقاله 
منتشر کرده است. آنها همچنین یک تابلو 

از نوع آوری هایی که به شکس��ت منتهی 
ش��ده اس��ت به همراه یک نوار ویدیویی 
ب��رای راهنمایی کارمندان تهیه کرده اند. و 
هر سال در جشن noble failure به طور 
رس��می به نمایش می گذارن��د. و افرادی 
که در مراسم ش��رکت دارند راه حل های 
ممکن را پیشنهاد می دهند. سپس بهترین 
پیش��نهاد ها انتخاب و سپس اصاح می 
شود.شکس��ت یک تصادف نیست بلکه 
نتیجه فعل و انفعاالت داخلی یک سیستم 
 اس��ت. که یک س��اختار و ی��ک ترتیب 

دارد. 
برای جلوگیری از شکست به یک موقعیت 
ک��ه در برابر آن قرار می گیرید باید با تمام 
اجزای آن بنگرید و تحلیل کنید که هر یک 
از این اجزاء چگونه عمل می کنند آیا به نفع 
شما عمل می کنند یا به ضرر شما برای این 
منظور می توانید از NLP استفاده کنید که 
به شما می آموزد به صورت ناخودآگاه به 
همه چیز نگاه سیستماتیک پیدا کنید. برای 
شروع باید بیاموزید که از خود سئوال کنید 
البته باید با خود رو راست باشید و خود را 
گول نزنید تا بتوانید تجربه با ارزشی را که به 
دست آورده اید در آینده استفاده کنید. کلید 
راه موفقیت بعد از شکست تغییر دیدگاه 

شماست .

شکست محرک اوليه برای موفقيت

تجارت ماهی قرمز مدت هاس��ت ک��ه در دوره زمانی 
15 اس��فند تا 15 فروردین ش��کل می گیرد، تجارتی 
که محصول آن هیچ ریش��ه ای در تاریخ باستانی عید 

نوروز ایرانی ندارد. 
۸0 س��ال پیش به هم��راه ورود چای ب��ه ایران ماهی 
قرمز نیز که سمبل عید چینی است به سفره های هفت 
س��ین مراسم عید نوروز ایران وارد ش��د. البته با کمی 
تف��اوت و آن اینکه در عی��د چینی ماهی قرمز را رها 
مي کنند تا زندگی جری��ان یابد و ما ماهی قرمز 
را اس��یر تنگ بلوری��ن می کنیم ت��ا هم زمان با 
رشد سبزه های س��فره هایمان و باروری زمین 
 ه��ر روز او را ب��ه مرگ نزدی��ک و نزدیک تر 

کنیم. 
جال��ب اس��ت بدانید در هیچ کدام از مراس��م س��نتی 

ایران��ی در مورد ن��وروز ماهی قرم��ز جایگاهی ندارد 
در میان رس��وم زرتش��تی در س��فره عید انار به نشانه 
باروری و عش��ق و یا س��یب س��رخ درون ظرف آب 
 مقدس رها می ش��ود تا عشق و باروری همچنان پاینده 

بماند.
 شاید اگر ایرانی ها مي دانستند که ماهی قرمز هیچ ریشه 
تاریخی در س��فره هفت س��ین ندارد به جای پرداخت 
برای خرید و قتل ماهی های قرمز به بهانه عید، س��یب 
قرمز یا انار را در آب رها می کردند که ریشه در تاریخ 

این دیار دارد. 
تنها موردی که برای توجیه وجود ماهی قرمز سر سفره 
هفت س��ین بیان ش��ده این اس��ت که در ایران پس از 
ورود اسام ، ماهی را به نام عربی خود یعنی »سمک« 
مي ش��ناخته اند و به دلیل زن��ده بودن و حرکت کردن 

ماهی آن را به هفت سین افزوده اند اما پاسخ این گروه 
را تاریخ داده و بررس��ی شواهد و اسناد تاریخی نشان 
مي دهد هفت س��ین بسیار پیش از ورود اسام به ایران 

وجود داشته است. 
 هر س��ال ایام عی��د 5 میلیون قطعه ماه��ی مي میرند. 
5 میلی��ون قطعه ماه��ی قرمز به خاط��ر رنگ و لعاب 
سفره هفت س��ین، به خاطر هیچ و عجیب نیست اگر 
بدانی��م در صورتی که ایرانی ه��ا از خرید ماهی قرمز 
 منصرف شوند این تجارت س��یاه روزی پایان خواهد 

یافت.
 عجیب نیس��ت اگر تابلوی معروف هفت سین کمال 
الملک را در کاخ گلستان به تماشا بنشینیم و ببینیم که 
او نیز ماهی قرمز را میان س��فره هفت س��ینش طراحی 

نکرده است!

آن قدیم ها عید حال و هواي دیگري داشت. آخرین روزهاي اسفند، ننه سرما بساطش 
را اول از هم��ه از حیاط خانه مادربزرگ جمع مي کرد و بچه ها به ش��وق ماقات 
دوباره بهار، ماهي هاي قرمز کوچولو را در حوض کوچک حیاط خانه مادربزرگ، 
رها مي کردند و به انتظار شنیدن صداي عمونوروز مشغول رنگ کردن تخم مرغ ها 
مي شدند.  چه باصفا بود هفت سیني که مادربزرگ آن را با عطر شمعداني و شب بو 
و گن��دم و دعا و صلوات مزین مي کرد و پدربزرگ قرآن قدیمي را باالي س��فره 
مي گذاشت تا شوق نگاه بچه ها به اسکناس هاي تانخورده را از آئینه نظاره گر باشد.  
سالها از آن روزها مي گذرد، حاال دیگر در حیاط خانه مادربزرگ ردپاي ننه سرما کنار 
حوض کوچک که به جاي ماهي قرمزها، برگ هاي خشک پائیز مهمانش شده اند، 
صندلي خالي پدربزرگ و گم شدن خنده هاي کوچک و بزرگ و گلدان شکسته 
دیده مي شود، حیاطي که در آن هرسال محبت و آشتي و لبخند عیدي مي گرفتیم. 
کوله بار بهار پر از سنت ها و آئین هایي است که از دیرباز تا کنون با انتقال پیام هاي 
فرهنگي، مذهبي و اجتماعي گوناگون ، شور و اشتیاق میهمانان نوروز را صدچندان 
مي کند.  رسم عیدي دادن و عیدي گرفتن از سنت هاي به یادگار مانده از نسل هاي 
پیشین است که در گذشته تنها جنبه صمیمیت، نزدیک تر شدن دلها و برقراري مهر و 
دوستي بیشتر میان اعضاي فامیل مورد اهمیت قرار داشته، اما با گذشت زمان و تغییر 
روش زندگي افراد، در عیدي گرفتن، مسأله ای که دارای اهمیت است ابعاد مادي 
آن است و این رسم دیرین از حالت سنتي خود خارج شده و به یک وظیفه تبدیل 
شده است.  در ایران باستان، در ایام نوروز رسم براین بوده است که اعضاي فامیل 

و دوستان به یکدیگر شکر عیدي مي دادند تا شادکامي و شیریني تا پایان سال جدید 
تداوم پیدا کند. کودکان نیز هر س��ال، منتظر ماقات با عمونوروز بودند تا عیدي 
بگیرند. مصطفي اقلیما، رئیس انجمن علمي مددکاران اجتماعي ایران با اشاره به 
اهمیت حفظ سنت هدیه دادن در ایام نوروز مي گوید: هدیه دادن یکي از ارزش هاي 
اجتماعي در جوامع مختلف محسوب مي شود که در ایام نوروز به عنوان یک سنت 
زیبا نیز به شمار مي رود. این متخصص اضافه مي کند: هدف از برگزاري مراسم و 
جشن ها در اعیاد مختلف، برپایي خاطره اي گرانقدر و شادي براي حفظ سنتي است 
که از زمان هاي گذش��ته براي تداوم یک جامعه، ارزش محسوب مي شده و باعث 
ایجاد ش��ادي، آرامش و انرژي بخشي مي شود. باید توجه داشت احساس طراوت 
و تازگي که با آغاز هر بهار در کالبد طبیعت و مردم جاري مي ش��ود، بزرگترین و 
بهترین عیدي در این ایام است. به طور کلي یکي از اهداف برپایي مراسم شادي در 
اعیاد مختلف در فرهنگ جوامع گوناگون، دستیابي به آرامش ذهن و روح و بازیابي 
انرژي از دست رفته ناشي از کار و تاش است.  براي نمونه در ایام نوروز، افراد ایام 
تعطیل را با دید و بازدید آشنایان یا رفتن به مسافرت سپري مي کنند و این تعطیات 
عیدي محسوب مي شود. دکتر مهدیس کامکار روانشناس، با تأکید بر اهمیت نقش 
مثبت تعطیات نوروزي با افزایش شادي در میان مردم و ارتباط عیدي دادن به آنها 
مي گوید: در نهاد آدمي، سه بخش منطق، وجدان و کودک درون وجود دارد که در 

هر دوره سني یکي از این بخش ها پررنگ تر مي شود. 
اس��تقبال نوروز رفتن و برنامه ریزي براي گذراندن اوقات نوروز باعث مي شود تا 

کودک درون افراد هیجاني ش��ود و س��نت عیدي دادن و عیدي گرفتن نیز جزیي 
از مراس��م و آئین هاي نوروزي محسوب شود که نقش مهمي در افزایش هیجان 
کودک درون افراد و انرژي بخشي ایفا مي کند.  این روانشناس اضافه مي کند: به طور 
کلي هدیه دادن در دنیاي امروز، بیشتر جنبه قراردادي داشته که در مراسم مختلف 
مثل نوروز، سالگرد تولد یا ازدواج یا در اعیاد مذهبي نشانه ابراز محبت و استحکام 
قراردادهاي عاطفي - اجتماعي است.  مهدیس کامکار در خصوص نقش سنت ها 
در زندگي افراد جامعه و توجه به مس��أله عیدي در ایام نوروز به عنوان آئیني که 
از سال هاي گذش��ته در ایران باستان مرسوم بوده است، مي گوید: در این که تمام 
سنت ها در یک مقطع زماني کارکردي مثبت و مؤثر در زندگي افراد جامعه داشته 
است، تردیدي وجود ندارد.  برخي سنت ها متناسب با وضعیت فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي عصر خود، به یک قرارداد تبدیل شده و با گذشت زمان ممکن است 
تأثیرات مثبت آنها از بین برود، اما آئین به صورت رسومي به جا مانده از گذشته باقي 

مانده و مردم یک جامعه آن را ارزش محسوب مي کنند. 
این روانشناس ادامه مي دهد: سنت عیدي دادن در دوران  پیشین، به نوعي شگون و 
برکت سفره زندگي مردم به شمار آمده و نیاکان ما معتقد بوده اند، هدیه دادن باعث 
مي شود تا بخشش و سخاوتمندي در تمام سال در زندگي آنها سایه افکند و کار 
و کسب شان رونق گیرد.  امروز به جا آوردن آئین عیدي دادن در تمام افرادي که 
ناخودآگاه هاي جمعي شان زندگي مي کنند مرسوم بوده و براي انسان ها آرامش و 

شادي را به ارمغان مي آورد.  

ماهی قرمز از کجا سر سفره هفت سين آمده است؟

گزارشی از جنبه های معنوی سنت عیدی دادن در سال نو 

اسکناس های نو؛ بهانه ای برای جوانه محبت 

حمايت  و  حفظ  قانون   2 ماده  اجرای  در  اصفهان  استان  طبیعی  منابع  كل  اداره 
 3 ماده  يك  تبصره  و   71/7/12 كشور  جنگلی  ذخاير  و  طبیعی  منابع   از 
اختیار  تفويض  براساس  وزيران  هیأت   71/12/16 مصوب  اجرايی  نامه   آئین 
كشور  آبخیزداری  و  مراتع  و  ها  جنگل  سازمان  شماره 704/100/90 -72/4/27 

محدوده رقبه ملی شده واقع در حوزه استحفاظی اين اداره كل به شرح ذيل:
مراتع كینی پالک 197 اصلی بخش 17 اصفهان شهرستان اردستان كه دارای مساحت 
سی و سه هکتار و نه هزار و سی و هشت متر مربع 33/9038 و دارای مساحت بیست 
و هفت هکتار و هزار و دويست و هشتاد و شش مترمربع 27/1286 مستثنیات قانونی 
مترمربع 61/0324  چهار  و  بیست  و  و سیصد  هکتار  و يك  آن شصت   و جمع كل 

می باشد و حدود اربعه آن:
شمال: اراضی موات پالک 375/2 برزواوند مراتع اشتراكی سناباد رفیع آباد 

مشرق: در دو قسمت ابتدا به اراضی موات پالک 375/2 )مراتع اشتراكی رفیع آباد - 
سناباد( دوم به اراضی مزرعه رسته 74- اصلی 

جنوب: در دو قسمت ابتدا به اراضی مزرعه رسته 74- اصلی دوم به اراضی گورياب 
نهوج

مغرب: به اراضی مزرعه ديمه نهوج 72- اصلی 
باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها كه 
به وسیله جنگلدار و كارشناس ذيصالح اداره كل بازديد و مشخصات اين رقبه در متن 
آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان و اداره كل موجود 
است جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخیص و مراتب 
 به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی اين رقبه معترض 
می باشند از تاريخ انتشار اين آگهی در روزنامه كثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض 
خود را كتبًا همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی 
اختالفی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان ارسال تا مورد رسیدگی قرار 

گیرد.

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

 به شماره 5336۸ – ۸9/12/25

م الف – 17454

فيض ا... رهنما
مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

ضـــمـن  اصـفــهان  شـــهرداري 
تـبريك فـرا رسـیدن سال جديد به 
تمامي  مقدم  عزيز،  شهروندان  كلیه 
میهمانان نوروزي را به شـهر گنبدهاي 

فیروزه اي گرامي مي دارد.

روابط عمومي شهرداري اصفهان


