
س��رمربی تی��م هندب��ال نوین 
سپاهان اصفهان با انتقاد از این 
که در ایران تمام پول ها تنها به 
فوتبال تزریق می ش��ود، گفت: 
از س��عیدلو ب��ه عن��وان متولی 
ورزش کشور خواهش می کنم 

تا عدالت را در میان رشته های ورزشی ...

کارشناس مسائل اقتصادي گفت: 
مصوبه مجلس مبن��ي بر این که 
دولت نمي توان��د قیمت حامل 
هاي انرژي و سایر کاالهاي یارانه 
اي را در س��ال ج��اري بیش از 
20 درصد افزایش دهد،به معني 

توقف اجراي قانون هدفمند سازي ...

همهپولهابهفوتبالتزریقمیشود

غالمی: فریاد کشیدیم اما کسی 
صدایمان را نشنید!

محدودکردن افزایش قیمت انرژي؛ 
توقف هدفمندسازي یارانه ها 

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

برگزاری آزمون از 30 اردیبهشت؛
آغاز توزیع کارت آزمون های فراگیر
از 27اردیبهشت
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 شهرستان    صفحه 4

 سراسری   صفحه 2 

رهبرمعظمانقالبتأكيدكردند؛

هرگونه اقدامي كه موجب خوشحالي و جنجال 
دشمنان و ناراحتي دوستان شود مذموم است

صفحه 2

مع��اون اجتماع��ي بهزیس��تي 
از  بختی��اري  و  چهارمح��ال 
 غربالگ��ري ش��نوایي بی��ش از
15 هزار و 200 نوزاد در س��ال 
گذش��ته در این استان خبر داد. 
اظهار داشت:  سیاوش احمدي 

با اجراي این طرح بیش از 20 نوزاد ...

درسالگذشتهصورتگرفت؛
 غربالگري شنوایي 15 هزار نوزاد

در چهارمحال و بختیاري

 ورزش   صفحه 7

به درخواست نمایندگان مجلس؛
مجلس افزایش قیمت انرژي را
در سال 90 محدود کرد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمي 
ب��ا تأکید بر این که اصفهان دوران طالیي خود را 
طي مي کند، اظهار داشت: شهرداري اصفهان در 
هشت سال گذشته اقدامات ارزنده اي در تمام ابعاد 
به خصوص در حوزه فرهنگي انجام داده است، به 
طوري که هر بار که به اصفهان سفر مي کنم، شاهد 

پیشرفت هاي فرهنگي در این شهر هستم.  
غالمعل��ی حداد عادل در آیی��ن کلنگ زني بنیاد 
فرهنگي اصفهان و شیخ بهایي با اشاره به این که در 
هشت سال گذشته که کشور به دست اصولگرایان 
هدایت و رهبري مي شود، اقدامات چشمگیري 
در کلیه زمینه ها انجام شده است، گفت: شهرداري 
اصفهان نیز در این مدت اقدام��ات ارزنده اي در 
تمام ابعاد به خصوص حوزه فرهنگي انجام داده 
 اس��ت، به طوري که هر بار که به اصفهان س��فر
مي کنم، شاهد پیشرفت هاي فرهنگي دراین شهر 

هستم.
وي اضافه کرد: اگر به ده س��ال گذشته این شهر 
نگاهي کنیم، متوجه مي شویم که اکنون اصفهان 

دوران طالیي خود را طي مي کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمي 
با اش��اره به این که انتخاب روز اصفهان همزمان 
با والدت شیخ بهایي بسیار مناسب است، تصریح 
کرد: ه��ر آنچه در ش��یخ بهایي وج��ود دارد در 
اصفهان نیز متجلي اس��ت، چرا که اصفهان مرکز 
سیاست، دیانت، فقاهت و مرکز هنر و معماري و 
 مهندسي است و همین خصوصیات در شخصیت

شیخ بهایي نیز بارز است.
حداد عادل با تأکید بر احداث مجموعه فرهنگي 
شیخ بهایي افزود: تأسیس کتابخانه در شهر اقدام 
مناس��بي از سوي مدیریت شهري اصفهان است، 
چرا که بدون جنبه هاي فرهنگي نمي توان شهر 

را اداره کرد.
 وي با بیان این که ش��هرداري ها تنها در صورتي
مي توانند موفق عمل کنند که شهروندان با فرهنگ 
در شهر ساکن باشند، تصریح کرد: ورود شهرداري 
ها در انجام فعالیت هاي فرهنگي ضروري است، 
ب��ه طوري که فعالیت هاي فرهنگي جزء جدایي 

ناپذیر شهرداري مي باشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمي 
ب��ا تأکید بر این که اصفهان در همه زمینه ها الگو 
است، خاطرنشان کرد: ورود خیرین کتابخانه ساز 
جهت احداث مجموعه هاي فرهنگي و ورزشي 

اقدام پس��ندیده اي اس��ت که ب��راي اولین بار در 
کشور، شهر اصفهان  آن را رقم زد.

حداد عادل با اش��اره به این که این اقدام کالنشهر 
اصفهان بایستي در کشور الگو شود، اظهار داشت: 
توجه ب��ه افزایش کتابخانه ه��ا و مجموعه هاي 
فرهنگ��ي در جهت ارتقای فكر و اندیش��ه مردم 

ضروري است.
وي با  تأکید بر احداث فرهنگستان ادب فارسي 
در اصفهان بیان داشت: در فرهنگستان ادب فارسي 
 در تهران هر یك از اس��تادان ادب و هنر که فوت

مي کند، مجموعه کتابخانه وي را به این محل انتقال 
مي دهند و در غرفه اي جداگانه نگهداري مي شود. 
با وجود اساتید برجسته در اصفهان، وجود چنین 

مجموعه اي در این شهر ضروري است.
52ميلي��اردتوم��انب��راينيازهاي
فرهنگيمحالتدرنظرگرفتهشدهاست

رئیس کمیس��یون فرهنگي - اجتماعي ش��وراي 
اسالمي ش��هر اصفهان در ادامه گفت: 52 میلیارد 
تومان از بودجه سال 1390 شهرداري اصفهان براي 
پروژه هاي محله محور و نیازهاي فرهنگي محالت 

شهر اصفهان در نظر گرفته شده است.  
سردار نصراصفهاني   با اشاره به اختصاص بودجه 
52 میلیارد توماني ب��راي پروژه هاي محله محور 
و نیازهاي فرهنگي محالت ش��هر اصفهان اظهار 
داشت: شهرداري اصفهان در سال جاري به منظور 
بهبود و انس��جام هویت محالت ش��هر اصفهان، 
 بودج��ه 52 میلی��ارد توماني را ب��راي پروژه هاي
محله محور و نیازهاي فرهنگي محالت در نظر 

گرفته است.
وي با اش��اره ب��ه اقدامات ارزنده ش��وراي دوم و 
سوم به منظور ارتقای فرهنگ شهروندان اصفهاني 
افزود: ش��هرداري اصفهان از زمان ش��وراي دوم 
 ت��ا کنون موفق ب��ه احداث 66 ب��اب کتابخانه و

120 مجموعه فرهنگي - تفریحي شده است.
رئیس کمیس��یون فرهنگي - اجتماعي ش��وراي 
اس��المي ش��هر اصفهان تصریح کرد: مجموعه 
اقدامات و فعالیت هاي شهرداري اصفهان به منظور 
بهبود و انس��جام هویت فرهنگي محالت ش��هر 

اصفهان برنامه ریزي و اجرا مي شوند.
وي با اش��اره به حضور 40درصد جمعیت استان 
در ش��هر اصفه��ان بی��ان داش��ت: برنامه ریزي و 
اجراي برنامه هاي فرهنگي در کالنش��هر اصفهان 
از ویژگي هاي منحصر به فردي برخوردار اس��ت 

که این امر کار مدیریت ش��هري را کمي سخت 
کرده است.

سردار نصر با اش��اره به این که یكی از مهم ترین 
بخش ه��ای جامعه پذی��ری، آم��وزش فرهن��گ 
شهروندی و ارتقای دانش و اطالعات شهروندان 
است، اظهار داشت: ارتقای فرهنگ شهروندی و 
باالبردن دانش شهروندان در خصوص حقوق و 
تكالیفشان در قبال شهر، مهم ترین دغدغه مدیران 

فرهنگی شهر است.
وي در ادامه با اشاره به این جایگاه و اهمیت مساجد 
در جامعه اسالمي افزود: فعالیت هاي فرهنگي باید 
در بستر مساجد و با محوریت مساجد برنامه ریزي 

شوند تا بتوان از آنها بهره الزم را برد.
رئیس کمیس��یون فرهنگي - اجتماعي ش��وراي 
اسالمي شهر اصفهان استفاده از پیام هاي اسالمي 
و آیات و روایات ناظر بر مفاهیم اخالقي و انساني 
را در ترویج فرهنگ شهروندي بسیار مؤثر ارزیابي 
و تصریح کرد: مفاهیم اس��المي و شیعي، بهترین 

محتوا براي تبلیغات شهروندي است.
وي برق��راري ارتباط با تش��كل ها و انجمن هاي 
آموزشي و پرورشي، اتحادیه ها و اصناف مختلف 
و کانون هاي فرهنگي و خودجوش مردمي را در 
نهادینه شدن فرهنگ شهروندي بسیار مهم و مؤثر 
دانست و تصریح کرد: باید از ظرفیت هاي موجود 

در این گروه ها به حد اعال استفاده کرد.
 س��ردار نصر در ادامه با اشاره به توافق شهرداري 
اصفهان و انجمن خیرین کتابخانه ساز تصریح کرد: 
شهرداري با کمك انجمن خیرین کتابخانه ساز در 
نظ��ر دارد 14 باب کتابخانه را در مناطق 14 گانه 
شهر اصفهان احداث کند، به طوري که شهرداري 
تمل��ك و صدور پروانه را بر عهده دارد و انجمن 
خیرین کتابخانه ساز، احداث کتابخانه را بر عهده 

خواهند داشت.
اح��داثبنيادش��يخبهای��يحركتي

ماندگاربراياصفهاناست
مع��اون فرهنگ��ي - اجتماعي ش��هردار اصفهان 
 نیز گفت: اح��داث مجموعه فرهنگي اصفهان و
ش��یخ بهایي در پایتخت فرهن��گ و تمدن ایران 
اسالمي، اقدامي ماندگار براي اصفهان خواهد بود.  
حبیب اله تحویل  پور ضمن گرامیداش��ت سوم 
اردیبهش��ت و هفته نكوداش��ت اصفهان با اشاره 
ب��ه فعالیت هاي ارزن��ده ش��هرداري اصفهان در 
امور عمراني و بنیاني، بیان داش��ت: در سال هاي 

اخیر در ش��هر اصفهان اقدامات عمراني بسیاري 
در حوزه بنیاني و فرهنگي انجام ش��ده است، به 
طوري احداث کتابخانه و س��الن مطالعه از رشد 

300درصدي برخوردار است.
 تحویل پ��ور اظه��ار داش��ت: تأس��یس مرک��ز
اصفهان شناسي، افتتاح خانه مشروطیت، احداث 
خانه انقالب و والیت از جمله اقدامات فرهنگي 
است که از زمان شوراي دوم و آغاز فعالیت دکتر 
سقائیان نژاد به عنوان ش��هردار اصفهان صورت 

گرفته است.
وي با اشاره به ساخت مجموعه فرهنگي اصفهان 
و ش��یخ بهایي افزود: این مجموعه با مش��ارکت 
اس��تانداري میراث فرهنگي شهرداري اصفهان و 

انجمن خیرین کتابخانه ساز به سرانجام مي رسد.
معاون فرهنگي - اجتماعي شهردار اصفهان مدت 
انجام این پروژه را دو سال و نیم عنوان و تصریح 
کرد: مجموعه فرهنگي اصفهان و شیخ بهایي در 
مجاورت خیابان استانداري احداث مي شوند که 
براي این منظور مرکز اس��ناد، یك باب مدرسه و 
جایگاه نیروي انتظامي توسط شهرداري آزاد سازي 

مي شود.
وي احداث خانه صفویه را یكي دیگر از نیازهاي 
فرهنگي ش��هر اصفهان عنوان کرد و بیان داشت: 
همزمان با ساخت بنیاد فرهنگي شیخ بهایي، خانه 

صفویه نیز احداث مي شود.
وی اظهار داشت: میدان امام علي)ع( یادگار عهد 
سلجوقیان و میدان امام)ره( یادگار عهد صفوي در 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمي است، اما در 
این شهر میداني را به عنوان نماد نظام جمهوري 

اسالمي نداریم.
وي با اش��اره به این که شهرداري اصفهان مطالعه 
و بررسي احداث میداني را به نام نظام جمهوري 
اسالمي در دس��تور کار خود دارد، افزود: احداث 
میدان نظام جمهوري اسالمي باید به گونه اي انجام 
شود که آیندگان از آن به عنوان نماد نظام مقدس 

جمهوري اسالمي ایران یاد کنند.
مع��اون فرهنگ��ي - اجتماعي ش��هردار اصفهان 
تصریح ک��رد: اح��داث میدان نظ��ام جمهوري 
اس��المي در پایتخ��ت فرهن��گ و تم��دن ایران 
 اس��المي اقدامي ماندگار براي مدیریت ش��هري

خواهد بود.
تحویل پور در ادامه با اش��اره ب��ه احداث 69 باب 
کتابخانه توسط شهرداري اصفهان اظهار داشت: 

شهرداري با کمك انجمن خیرین کتابخانه ساز در 
نظ��ر دارد 14 باب کتابخانه را در مناطق 14 گانه 
شهر اصفهان احداث کند، به طوري که شهرداري 
تمل��ك و صدور پروانه را بر عهده دارد و انجمن 
خیرین کتابخانه ساز احداث کتابخانه را بر عهده 

خواهند داشت.
وي با اشاره به این که امروز به طور همزمان شاهد 
بهره برداري از کتابخانه ش��هرك نگین و کتابخانه 
جنوب س��پاهان ش��هر نیز هس��تیم، بیان داشت: 
عملیات اجرایي س��ه باب کتابخانه با مش��ارکت 
شهرداري و انجمن خیرین کتابخانه ساز نیز آغاز 

شد.
اصلپرورش،مقدمبرآموزشاست

محمد سالمتیان همچنین آغاز عملیات اجرایی این 
مجموعه فرهنگي را در هفته گرامیداشت معلم و 
هفته نكوداشت اصفهان به فال نیك گرفت و اظهار 
داشت: با توجه به این که اصفهان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمي است و مردمي فرهیخته و 
فرهنگ پرور دارد، احداث کتابخانه و فرهنگسرا 
و مجموعه هاي ورزشي را در دستور کار انجمن 

خیرین این شهر قرار گرفته است.
وي با اشاره به این که انجمن خیرین کتابخانه ساز 
اصل پرورش را مقدم بر آموزش مي داند، افزود: 
متأسفانه اصل پرورش در کشور ما مهجور مانده و 
تاکنون کاري در این خصوص انجام نشده است، 
بنابرای��ن این انجمن در نظر دارد فرهنگ احداث 
کتابخانه، فرهنگسرا و س��الن هاي ورزشي را در 

جامعه امروز پویا کند.
رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز و مدرسه سازان 
اصفهان با بیان این که احداث این مجموعه فرهنگي 
همجوار با محور دولتخانه صفوي بر شكوفایي و 
تجلي میدان ام��ام)ره( مي افزاید، تصریح کرد: با 
حمایت هاي شهرداري اصفهان، از انجمن خیرین 
کتابخانه ساز به طور حتم شهر اصفهان با همكاري 
مردم و مسئوالن این شهر در احداث کتابخانه  در 

کشور و جهان پیشتاز خواهد بود.
س��المتیان با اشاره به تشكیل انجمن مدرسه ساز 
در 12 سال گذشته، ادامه داد: فرآیند ایجاد انجمن 
 مدرس��ه س��از، احداث 900 مدرسه و ریشه کنی

بي سوادي در استان اصفهان بوده است.

حدادعادلدرآیينكلنگزنیبنيادفرهنگیاصفهانوشيخبهایی:

 اصفهان دوران طاليي خود را طي مي كند

امسال
فاز دوم بیمارستان

آیت ا... کاشاني شهرکرد 
راه اندازي مي شود

رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��كي چهارمحال و 
 بختی��اري گفت: امس��ال ف��از دوم بیمارس��تان

آیت ا... کاشاني شهرکرد راه اندازي مي شود.
رضا ایماني در نشست هیأت رئیسه این دانشگاه، 
اظهار داشت: کلنگ زني بیمارستان فوق تخصصي 
قلب و تكمیل خانه ها و مراکز بهداشتي- درماني 

از دیگر برنامه هاي سال 90 این دانشگاه است.
 وي از اج��راي همزم��ان 60 پ��روژه بهداش��تي

- درماني در این استان خبر داد و گفت: این تعداد 
 پروژه  با برخورداري از پیش��رفت فیزیكي 30 تا

90 درصدي در دست احداث است.
  ایمان��ي ب��ا اش��اره ب��ه رویك��رد دول��ت در

اولویت بخش��ي به مناطق محروم افزود: توسعه 
فضاي فیزیكي بیمارس��تان ش��هداي ل��ردگان و 
 تكمیل تجهیزات این بیمارستان از جمله دستگاه

سي.تي.اسكن، از اولویت هاي این دانشگاه علوم 
پزشكي در سال 90 است.

رئیس دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختیاري 
چشم انداز سالمت این اس��تان را بسیار مطلوب 
ارزیاب��ي کرد و گفت: دانش��گاه علوم پزش��كي 
 چهارمح��ال و بختیاري به  عنوان یك دانش��گاه
و تخصص��ي  خدم��ات  تمام��ي  س��ه،   تی��پ 

فوق تخصص��ي را که در دانش��گاه هاي همطراز 
کشور موجود بوده، در این استان ایجاد کرده است. 
ایماني با اشاره به عوامل تحول بخش سالمت در 
 این اس��تان افزود: ج��ذب نیروهاي متخصص و

فوق تخصص در استان، اس��تقرار بیمارستان در 
تمامي شهرستان هاي اس��تان، راه اندازي افزون بر 
30 پایگاه اورژانس ج��اده اي، راه اندازي کلینیك 
فوق تخصص��ي امام علي، راه اندازي س��اختمان 
جدید بیمارس��تان آی��ت ا... کاش��اني، راه اندازي 
جراحي قلب و بخش سوختگي، از مهم ترین این 

عوامل هستند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما نصف النهار

اشغالگری نقابدار آمریکا در بغداد
یك روزنامه عرب زبان با اشاره به تصمیم مقامات آمریكایی برای افزایش شمار 
کارمن��دان آمریكایی ب��ه 20 هزار تن در بغداد آن را اش��غالگری در پس نقاب 
 دیپلماتیك عنوان کرد. روزنامه الخلیج امارات امروز در سرمقاله خود با عنوان
» اشغالگری نقابدار« می نویسد: هر روز که می گذرد این موضوع به اثبات می رسد 
که حمله به عراق و اشغال آن با دو هدف انجام شد؛ یكی تسلط بر منابع نفتی و 

دومی فراهم نمودن امنیت رژیم صهیونیستی.
این روزنامه درادامه می نویس��د: این دو هدف از طریق به حاش��یه راندن عراق 
از درگیری عربی- صهیونیس��تی آن هم بعد از آنكه همه بهانه ها و دالیلی که 
نومحافظه کاران آمریكایی درباره سالح کشتار جمعی و دروغ بزرگ دموکراسی 
از بین رفت، دنبال می ش��ود. به این علت آمریكا در حساب و کتاب های خود 
موض��وع خروج از عراق را نگنجانده و در نتیجه در دوره ریاس��ت جمهوری 
باراك اوباما نیز همچنان استراتژی نومحافظه کاران آمریكایی درخصوص عراق و 
 جهان عراق حفظ می شود و بلكه برای گرفتن مهر تأیید بر اشغال این کشور نیز 
تالش هایی درحال انجام است. الخلیج تأکید می کند: آنچه درباره توافقنامه امنیتی 
بین واشنگتن و بغداد که بنابر آن آمریكا می بایست اواخر سال گذشته از عراق 
خارج می شد استنباط می شود، این است که توافقنامه مذکور تنها حیله و نیرنگی 
بیش نبود و اظهارات رابرت گیتس، وزیردفاع آمریكا که دولت عراق را به تمدید 

حضور نظامیان آمریكایی فراخواند گواه قاطعی برآن است. 
این خواسته آمریكایی ها مورد تأیید بغداد و بیشتر گروه های عراقی قرارنگرفت 
و بلكه آمادگی خود را برای مقابله با حضور نظامی آمریكا در خاك کشورشان 
اعالم کردند، اما به نظر می رسد که دولت آمریكا گزینه جایگزینی را طراحی کرده 
است که در صورت محقق نشدن تمدید حضور نظامیانش، آن را عملی می کند 

و آن اشغالگری در پشت پرده یا در پس نقاب است.
بنابر اظهارات برنارد شامو فرمانده نیروهای پیاده نظام 25 آمریكا در استان االنبار 
و بغداد، سفارت آمریكا در عراق به پایگاه نظامی تبدیل می شود و براین اساس 

تعداد کارمندان این سفارت به 20 هزار نفر افزایش می یابد.
الخلیج درادامه خاطرنشان می کند: این تعداد کارمند در سفارت معقول به نظر 
نمی رسد که دیپلمات باشند، چراکه هیچ سفارتخانه ای در جهان وجود ندارد که 
تعداد کارمندانش به این رقم برسد و کدام سفارتخانه می تواند این تعداد کارمند 
را درخود جای دهد؟ آیا آمریكا می تواند بپذیرد که 20 هزار کارمند در سفارت 

روسیه یا سفارت چین در واشنگتن حضور یابند؟
الخلیج درپایان تأکید می کند: این سفارتخانه نیست، بلكه یك پایگاه نظامی است 
به تمام معنی کلمه و بر اهداف پلید آمریكا درقبال عراق تأکید دارد و آن ابقای 

سیطره نظامی براین کشور درپس پرده فعالیت دیپلماتیك است.
در نتیجه با چنین وضعیتی که عراق دربرابر اش��غالگری نقابدار طوالنی مدت 
آمریكایی قرار می گیرد، برعراقی ها واجب است که برای رهایی کشورشان تالش 

کنند .

یك اتوبوس ایراني در تركيه واژگون شد
یك دستگاه اتوبوس ایراني در مسیر بازگشت از سوریه به کشورمان در جنوب 
شرق ترکیه واژگون شد که بر اساس اطالعات اولیه سه تن از مسافران آن کشته 

و 36 نفر نیز زخمي شدند.  
منابع محلي ترکیه با اعالم این خبر افزودند: این سانحه در منطقه ارجیش رخ 
داد و مصدومین حادثه به بیمارستان هاي محل منتقل شدند. این منابع افزودند: 
گزارش هاي اولیه پلیس حاکي از آن اس��ت که بي دقتي راننده و سرعت زیاد 
اتوبوس در جاده لغزنده، موجب بروز این حادثه شده است. جزئیات بیشتر از 

این حادثه تاکنون منتشر نشده است. 

نگراني اتحادیه اروپا
از به كارگيري بمب هاي خوشه اي در ليبي

کاترین اشتون هماهنگ کننده سیاست خارجي اتحادیه اروپا، با ابراز نگراني از 
گزارش هاي دریافتي مبني بر به کارگیري بمب هاي خوشه اي از سوي معمر 
قذافي دیكتاتور لیبي بر ضد غیر نظامیان این کشور، بار دیگر خواستار آتش بس 

فوري شد.
 به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروکسل اشتون با اشاره به این که اتحادیه اروپا 
اعمال خش��ونت آمیز را بر ضد ساکنان غیر نظامي به شدت محكوم مي کند، 
از انتشار اخباري مبني بر استفاده از بمب هاي خوشه اي در لیبي ابراز نگراني 

شدید کرد. 
وي افزود: ما بار دیگر خواستار اعالم فوري آتش بس و تسهیل انتقال کمك هاي 

انسان دوستانه به غیر نظامیان هستیم. 
اشتون تأکید کرد که نیروهاي قذافي باید از استفاده از زور علیه غیر نظامیان چه 
از طریق بمب هاي خوش��ه اي یا دیگر وسایل خودداري کنند. انقالبیون لیبي، 
نیروهاي طرفدار قذافي را به استفاده از بمب هاي خوشه اي متهم مي کنند. قانون 
ممنوعیت به کارگیري این بمب ها در سال 2010 )1389( به اجرا گذاشته شد، 

اما لیبي از جمله کشورهایي است که این قانون را امضا نكرده است.

نفت عمان به مرز120 دالر
در هر بشکه رسيد

پایگاه اطالع رس��اني نش��ریه عماني الزمن روز ش��نبه نوشت: بهاي نفت خام 
عمان در ماه ژوئن به نزدیك 120 دالر )119 دالر و 46 س��نت( در هر بش��كه 
رسید. به گزارش نشریه عماني ، قیمت جهاني نفت به باالترین سطح در 31 ماه 
گذشته رسیده است و این مسأله به دلیل تأثیر کاهش قیمت دالر و ناآرامي ها 
در کشورهاي شمال آفریقا و نگراني نسبت به کاهش رشد اقتصاد در آمریكا که 
بزرگ ترین مصرف کننده نفت خام در جهان به شمار مي رود است.  مجموع 
تولید نفت عمان در سال 2010 میالدي 315 میلیون بشكه بوده که در مقایسه 
با 296 میلیون بشكه نفت تولید شده در سال 2009، بیش از 20 میلیون بشكه 

افزایش یافته است. چین ، ژاپن و تایلند از خریداران نفت عمان هستند.

عربستان محدودیت هاي رسانه ها را 
تشدید كرد

 دول��ت عربس��تان با اع��الم اصالح قانون مطبوع��ات و نش��ر ، از روز جمعه
محدودیت هاي فعالیت رسانه ها در این کشور را تشدید کرد.

 رسانه هاي رسمي عربستان اعالم کردند محدودیت ها علیه رسانه از روز جمعه 
اعمال شده است. 

خبرگزاري رویترز از جده گزارش داد: دولت عربستان تهدید کرد رسانه هایي 
 که ثبات کش��ور را در معرض خطر ق��رار دهند یا به روحانیون اهانت کنند، با 
مجازات هایي همچون جریمه مالي و تعطیلي رو به رو خواهند شد. خبرگزاري 
دولتي عربس��تان اعالم کرد انتشار مطالبي مغایر با احكام شریعت اسالمي که 
مش��وق ایجاد اختالل در امنیت کش��ور یا نظم عمومي یا در خدمت به منافع 
خارجي و مغایر با منافع ملي باشد، در هر رسانه اي در عربستان ممنوع است. 

نظام حاکم بر عربستان به مخالفان اجازه فعالیت نمي دهد. 
ضوابط جدید محدودیت فعالیت رسانه ها به شكل اصالحات قانون مطبوعات 
و نش��ر نیز روز جمعه اعالم شد. در بخش��ي از اصالحات قانون مطبوعات و 
نشر آمده است: ایجاد تفرقه بین مردم، ارتكاب جرم و آنچه به مصالح عمومي 
در کش��ور آسیب وارد مي کند ممنوع است. به دلیل حضور گسترده نیروهاي 
 امنیتي در مناطق مختلف عربستان، اکثر شهروندان این کشور به فراخوان پایگاه
فیس بوك براي برگزاري تظاهرات در روز 11 مارس پاس��خ مثبت ندادند، اما 
اقلیت شیعه چند راه پیمایي اعتراض آمیز را در منطقه نفت خیز شرقي کشور 

برگزار کردند. 

جهان نما نصف النهار
خليجفارس

 خاستگاه تمدن پارس ، زادگاه دیپلماسي ایران

جهان نما

دریاي پ��ارس که در تاریخ بعدها به نام 
خلیج فارس شناخته شد، تاریخي ترین 
نام پارس��ي در جهان است و این دریا از 
ابتداي نامگذاري امپراتوري هاي جهان 
 با ن��ام دریاي پ��ارس، دری��اي آریانا و

خلیج فارس شناخته شده است.
 نخستین بار ایرانیان با دیپلماسي جهاني، 
سیاس��ت خارجي را در جهان از دریاي 
پارس آغاز کردند و پنج هزار سال پیش 
در این دریا اس��یران لش��كریان توراني 
مهاج��م به ای��ران را به ش��هرهاي خود 
بازگرداندن��د و امان نامه ب��ه دریانوردان 
س��رگردان س��وار بر قایق هاي پوستي 

براي عبور از این دریا را صادر کردند. 
ش��واهد و قرائن تاریخي به دست آمده 
از ایران باس��تان نشان مي دهد که ایران 
بنیانگذار نظام دیپلماسي در جهان بوده 
و نخس��تین بار دیپلماس��ي بین المللي 
درجه��ان از س��وي ای��ران در رابطه با 
کش��ور یونان به کار گرفته شد و در آن 
تمامي معاهدات بین المللي و دیپلماتیك 

رعایت شده است. 
ای��ران از زمان باس��تان به کش��ورهاي 
همس��ایه احترام مي گذاشت و استقالل 
کش��ورهاي همس��ایه را از همان زمان 
باس��تان به رس��میت م��ي ش��ناخته و 
ایرانیان تا زماني که کش��ورهاي همسایه 
عصی��ان نمي کردند و دس��ت به غارت 
و ترور ایرانیان نمي زدند، اس��تقالل این 
کش��ورها را به رس��میت مي شناختند. 
از  برخ��ي  نی��ز  هخامنش��ي  دوره  در 
کشورهاي پادشاهي برعلیه ایران دست 
ب��ه عصیانگري، چپاول، غ��ارت ، ترور 
و آتش س��وزي زدند و ب��ه همین دلیل 
روابط دیپلماس��ي تبدی��ل به نظامیگري 
در جهان باس��تان ش��د. خلیج فارس از 
زمان پادشاهي داریوش هخامنشي با نام 
دریاي پارس ش��ناخته مي شده و کتیبه 
آن ه��م اکنون در مصر موجود اس��ت و 
دری��اي عمان نیز ، هم��ان دریاي پارس 
بوده و خلیج ف��ارس در کتیبه داریوش 
در مص��ر ، از منته��ي علیه خلیج فارس 
ت��ا دریاي هند بوده اس��ت. ن��ام دریاي 
پ��ارس از زمان باس��تان در زمان حیات 
سیاس��ي بابل مورد استفاده و تأیید تمام 
ملل قرار گرفت و تم��ام تاریخ نگاران، 
جغرافیدانان و سیاستمداران در آثار خود 
از این خلیج ب��ه همین نام یاد کرده اند. 
سفرنامه فیثاغورث از 570 قبل از میالد 
تا س��ال 1958 در تم��ام منابع مكتوب 
جه��ان نام دریاي پ��ارس )خلیج فارس 
( ی��ا مع��ادل هاي آن در دیگ��ر زبان ها 
را ثبت کرده اس��ت. سازمان ملل متحد 
در س��ند رس��مي پنج��م مارس س��ال 
 1971 می��الدي در یادداش��تي با عنوان
GEN/AD113 به دولت ایران، یادآور 
مي ش��ود که عرف جاري در دبیرخانه 
سازمان ملل متحد در اسناد و نقشه هاي 
جغرافیایي منطقه آبي بین ایران از سمت 
ش��مال و خاور و تعدادي از کشورهاي 
عرب��ي از س��وي جن��وب و باخت��ر به 
 نام خلی��ج ف��ارس نامیده ش��ود و این
 بنا بر عرف قدیمي انتش��ار اطلس ها و
فرهنگ هاي جغرافیایي اس��ت. سازمان 
ملل به خاطر بروز اش��تباهي که در سند 
26 ژوئن 1991میالدي براي به کار بردن 
نام خلیج فارس مرتكب شد، از ایرانیان 
عذرخواهي کرد و آن را اش��تباه سهوي 
دانس��ته و از کارگزاران سازمان خواسته 
است همواره این موضع ایران را در نظر 
داشته باشند. شهاب الدین النویري و ابن 
حوق��ل النصیبي بغدادي از دانش��مندان 
عرب، ن��ام خلیج ف��ارس را هم��راه با 
 نقش��ه آن به گونه اي مس��تند مشخص
کرده اند و نیز بر کاربرد نام دریاي پارس 
و خلی��ج فارس نی��ز در دوران تاریخي 
عربي تأکید ک��رده اند. تحوالت داخلي 
قاره اروپا در چند قرن گذش��ته موجب 
ش��د تا امپراتوري هاي بزرگ که قدرت 
نظامي آنها بر نیروي دریایي شان استوار 
بود، ایجاد ش��وند و ب��راي ادامه حیات 
خود بر بس��یاري از مناطق جهان تسلط 
یابند. انگلس��تان براي حفظ هندوستان 
چشم به راه خلیج فارس داشت و براي 
او نیز این دریا بس��یار اهمیت داشت و 
ل��رد ک��رزن، یكي از طراحان سیاس��ت 
خارجي بریتانیا، خلی��ج فارس را از دو 
جنبه داراي اهمیت دانس��ت؛ نخس��ت 
منطقه اي براي حفظ هندوستان و دوم، 
آبراهي پراهمیت که باید حفظ مي شد. 
هند یكي از بزرگ ترین شرکاي تجاري 
ایران در دوره صفویه به شمار مي رفت 
و حج��م عظیم��ي از کااله��اي بومي و 
غیربومي میان دو کش��ور مبادله مي شد 
و انگلیس براي نگهداش��ت مستعمراتي 
هند، خلیج فارس را براي خود بسیار با 
اهمیت مي دانست. بسیاري از بازرگانان 
و عناص��ر فع��ال دو کش��ور در بندرها، 
ش��هرها و مراکز تجاري یكدیگر مستقر 
شده و چرخه عظیمي از داد و ستد را به 
وجود آورده بودند و از این رو، با توجه 
به جایگاه مهمي که هندوستان در اقتصاد 
ایران داش��ت، انگلیس براي دستیابي به 
خلیج فارس از راه اندازي هیچ کودتایي 

در مناطق این دریا دست برنداشت. 
تاریخ ملوك هرمز، محدوده 700 س��اله 
تاریخ جنوب ایران را ش��امل مي شود و 
تاریخ این ملوك به ش��دت تحت تأثیر 
دگرگوني هاي مس��یر تج��ارت دریایي 
و خشكي اس��ت و بندر و جزیره هرمز 
به عنوان محل تالق��ي راه هاي تجاري 
دریای��ي و خش��كي و یك��ي از مراک��ز 
مه��م خلیج ف��ارس به ش��مار مي رفت 
و از آنجایي که این ش��هر در دو مس��یر 
بازرگاني خشكي و دریایي قرار داشت، 
از این رو براي پرتغالي ها و انگلیسي ها 
حیاتي بود. تحریف نام خلیج فارس در 
سال 1958 به وس��یله رودریك اوون و 
سر چارلز بلگریوي انگلیسي پایه گذاري 
ش��د و رودیك اوون با ارائه اس��تداللي 
ضعی��ف در توجیه این اق��دام خود، در 
نقش��ه هاي جغرافیایي نام غی��ر ایراني 

خلیج فارس را بنیان گذاشت. 
تحریف نام خلیج فارس بر اس��اس یك 
طرح انگلیسي از چند دهه پیش درست 
در زماني که س��تاره امپراتوري بریتانیاي 
کبی��ر پ��س از جنگ جهان��ي دوم رو به 
افول مي گذاشت، آغاز شد تا به واسطه 
فتنه انگلیسي ها بتوانند بین اعراب ایجاد 
اتح��اد جغرافیایي ذهني ایجاد کنند. قبل 
 از خ��روج نیروهاي انگلیس��ي از منطقه
خلیج فارس، پایه ه��اي این نفاق براي 
تحری��ف ن��ام خلی��ج فارس بنا ش��د و 
کش��ورهاي عربي نیز با ایجاد تقسیمات 
ارضي و م��رزي اختالف برانگیز، از این 
فتنه اس��تقبال کردند. انگلی��س پیش از 
خارج ک��ردن نیروهاي خ��ود از منطقه 
خلیج فارس، با مانع تراشي بر سر اعاده 
حاکمیت ایران بر جزایر س��ه گانه، این 
فتن��ه را تا آخرین لحظ��ات ترك خلیج 
فارس در اواخر دهه 70 میالدي مدیریت 
کرد و بدین ترتیب پایه نفاق را میان ایران 
و اع��راب بنا نهاد. ب��ا خروج انگلیس از 
خلیج فارس و واگ��ذاري این مأموریت 
به آمریكا، به تدریج نقش آمریكا نیز در 
این زمینه به ویژه پس از انقالب اسالمي 
آشكار شد. منطقه حساس خاورمیانه و به 
ویژه موقعیت ژئواستراتژیك خلیج فارس 
ب��ا ذخایر عظیم نفت و گاز، از زماني که 
قدرت هاي ب��زرگ به قدرت و اهمیت 
انرژي در جهان پي بردند، همواره باعث 
طمع دشمنان و کشورهاي فرامنطقه اي 
بوده اس��ت. در دوراني اس��تعمارگر پیر 
ک��ه خود را بریتانیاي کبی��ر مي نامید بر 
منابع و ذخایر این منطقه چنگ افكند و 
دیگر زماني آمریكا بر آن غلبه داش��ت و 
در این میان کش��ورهاي منطقه نه تنها از 
این ذخایر خدادادي استفاده بهینه نكردند 
تا زیرس��اخت هاي خود را ترمیم کنند، 
بلكه به س��ودهاي مال��ي آن دل خوش 
کردند و کنسرسیوم هاي نفتي چندملیتي 
بسان سفیران اقتصادي غرب بر سر این 
منطقه سایه افكندند. شكل گیري انقالب 
 اسالمي ایران باعث به خطر افتادن منافع
ق��درت هاي ب��زرگ به وی��ژه آمریكا و 
انگلیس شده، چرا که ش��اهراهي به نام 
خلیج فارس را از دس��ت مي دادند و به 
همین علت اقدام به تفرقه افكني بر س��ر 
خلیج فارس در منطقه کردند. از دس��ت 
دادن انتقال ان��رژي بزرگ یعني نفت در 
منطقه خلیج فارس و وجود تنگ راه تنگه 
هرمز در اختیار ایران، خواب خوش غارت 
را از چشمان استعمارگران ربود و تنها راه 
ب��راي برهم زدن معادالت به وجود آمده 
در منطقه ایجاد اختالف و تحریف هاي 
 تاریخي بود. خلیج فارس در درجه اول
بزرگ ترین منبع تأمین کننده سوخت و 
انرژي جهان محسوب مي شود و همچنان 
موقعیت خود را به این لحاظ حفظ کرده 
که تحوالت ژئوپلتیك سوخت باعث شد 
آمریكا براي به دس��ت آوردن منطقه در 
هزاره س��وم که آن را هزاره حقوق بشر 
نام نه��اده بودند، به عراق و افغانس��تان 
لش��كري کش��ي کند. اهمیت استثنایي 
منطقه خلیج فارس براي غربي ها نسبت 
 ب��ه دهه 1970 ک��ه اهمیت ای��ن منطقه 
فوق العاده زیاد بود، آنان را براي دستیابي 
به مناب��ع ارزان قیمت خلی��ج فارس به 
تكاپ��و انداخت و ای��ران را بزرگ ترین 
عامل براي چپاول مناب��ع منطقه دیدند، 
از ای��ن رو براي بازگش��ت ب��ه دهه 70 
دس��ت به هرگونه تهدید و تفرقه زدند. 
ام��ا کتیبه خلیج فارس متعل��ق به دوران 
هخامنش��ي است وس��ند محكمي براي 
اثبات همیش��گي خلیج فارس و ایراني 
 بودن این خلیج از دوران باس��تان تاکنون
مي باش��د. این کتیبه تاریخي در جزیره 
خارك میراث ماندگاري ب��راي ایرانیان 
ب��وده که بخش��ي ه��اي از آن عمدي یا 
به ص��ورت غیر عمدي تخریب ش��ده 
اس��ت. دهم اردیبهشت سالروز شكست 
اش��غالگران پرتغال��ي در جزیره هرمز از 
سوي س��پاه امامقلي خان، س��ردار شاه 
عباس صف��وي که به حضور و تس��لط 
یكصدس��اله آنان بر جزای��ر و آب هاي 
جنوبي ایران خاتمه داد، در سال 1384با 
تصویب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 

»روز ملي خلیج فارس« نام گرفته است.

جهان نمانصف النهار نصف النهار

رهب��ر معظم انقالب اس��المي در دیدار رئیس و 
اعضاي شوراي عالي استان ها و شهرداران مراکز 
اس��تان ها با تأکید بر لزوم هماهنگي و انس��جام 
و رقابت مثبت براي خدمت، خاطرنشان کردند: 
هرگونه اقدامي که موجب خوش��حالي و جنجال 
دشمنان و ناراحتي دوستان شود، مذموم است و 
باید از آن پرهیز ش��ود.  به گ��زارش ایرنا پایگاه 
اطالع رس��اني دفتر رهبر معظم انقالب، حضرت 
آیت ا... خامنه اي، ش��وراهاي اس��المي ش��هر و 
روس��تا را از افتخارات نظام جمهوري اس��المي 
ای��ران و نه��ادي برخاس��ته از آرا و دیدگاه هاي 
مختلف و خواست مردم دانستند و افزودند: اگر 
نتیجه روند کارها، همكاري و همدلي و انسجام 
باش��د، به طور قطع تفض��الت و عنایت خداوند 

متعال را روزافزون خواهد کرد. 
رهب��ر انق��الب اس��المي نه��اد ش��وراها را از 
موضوعات بس��یار مهم، دقیق و حساس و داراي 
معناي عمیق دانستند و تأکید کردند: اصل ایجاد 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا در قانون اساسي، 
نش��ان دهنده اهتم��ام نظام جمهوري اس��المي 
 ای��ران به مجموعه متنوع فكرها، مش��ورت ها و

دیدگاه ها در اداره امور کشور است و این موضوع، 
نقطه مقابل نظام هاي ارتجاعي و استبدادي است. 
حض��رت آیت ا... خامنه اي خاطرنش��ان کردند: 
افتخار جمهوري اس��المي ایران این است که از 
روز اول آرا، افكار و خواس��ت مردم مورد توجه 

جدي قرار گرفته است. 
ایش��ان با اش��اره به دیدگاه هایي که درخصوص 
وظایف شوراهاي اس��المي شهر و روستا وجود 
دارد، تأکی��د کردند: مالك اصل��ي در چگونگي 
وظایف شوراها، قانون اساسي است و تنها مرجع 

تفسیر قانون اساسي نیز شوراي نگهبان است. 
رهب��ر انقالب اس��المي با تأکید ب��ر این که نظر 
ش��وراي نگهبان همواره حجت اس��ت، افزودند: 
درخصوص ش��وراها نی��ز که آی��ا وظایف آنها 
نظارت صرف اس��ت و یا نظارت همراه با اجرا، 

نظر شوراي نگهبان باید مالك قرار گیرد. 
حضرت آی��ت ا... خامنه اي تأکی��د کردند: البته 
براي نظ��ارت هم مي توان س��از و کاري تعیین 
کرد که از یك طرف اجرا نباشد و از طرف دیگر 

تبدیل به نظارت بي خاصیت نیز نشود. 
ایش��ان با تأکید بر نقش آفرین بودن ش��وراها در 
کش��ور و لزوم حفظ و تقویت شوراها، افزودند: 
یك��ي از ن��كات مه��م درب��اره ش��وراها، زمینه 

پاس��خگویي به تنوع اقلیم و آداب کشور در این 
نهاد مردمي است. 

رهب��ر انقالب اس��المي توجه جدي به مس��ائل 
فرهنگي در ش��هرها و روس��تاها را از مهم ترین 
وظایف ش��وراها و ش��هرداري ها برش��مردند و 
خاطرنش��ان کردند: خدمات متنوع در ش��هرها و 
روس��تاها از جمله ساختمان س��ازي ها، احداث 
خیابان ها، نامگذاري ها و زیباسازي ها باید ضمن 
همخواني با پیشرفت هاي روز، با معماري ایراني، 
اعتقادات دیني، بافت اجتماعي و ش��رایط آب و 
 هوایي هر منطقه نیز متناس��ب باش��ند. حضرت

 آیت ا... خامنه اي یكي از خصوصیات برجسته 
و بارز نظام جمهوري اسالمي ایران را استقالل و 
هویت دانستند و تأکید کردند: ما به برکت اسالم 
توانس��ته ایم هویت ایراني خود را حفظ کنیم و 
این حقیقت، باید در همه خدمات و امور شهري 
خود را نشان دهد. ایش��ان افزودند: عامل اصلي 
براي پیش��رفت کش��ور و حرکت به سوي عزت 
واقعي، حفظ و تقویت فضاي تدین و دین داري 

در فضاي شهرها و روستاهاست. 
رهبر انقالب اسالمي با تأکید بر لزوم هماهنگي و 
انسجام میان شوراها و همه دستگاه هاي کشور، 
خاطرنش��ان کردند: هرگونه ناهماهنگي و رقابت 

منفي، براي کشور بسیار مضر است. 
حض��رت آیت ا... خامنه اي ب��ا یادآوري یكي از 
مالك هاي امام خمیني)ره( مبني بر مذموم بودن 
هر اقدام و کاري که موجب خوش��حالي دشمن 

شود، افزودند: باید از هر کار و اقدامي که موجب 
پایكوبي و جنجال دش��منان مي شود و دوستان 
را نی��ز ناراحت مي کند پرهیز ش��ود. در ابتداي 
 ای��ن دیدار آق��اي چمران، رئیس ش��وراي عالي
استان ها، حضور 110 هزار نفر از سراسر کشور 
 در ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا و حضور
75 عضو ش��وراها از 31 استان در شوراي عالي 
اس��تان ها را تبل��ور زیباي مردم س��االري دیني 
دانست و گفت: یكي از مشكالت کنوني شوراها، 
جایگاه و وظیفه آن است که در حد نظارت تعیین 

شده است. 
وي درآمدهاي پایدار را نیز یكي دیگر از مشكالت 
شوراها و شهرداري ها برشمرد و خواستار توجه 
بیشتر رسانه ها به ویژه صدا و سیما به شوراها و 
شوراي عالي استان ها و هماهنگي بیشتر محاکم 
قضایي و دیوان عدالت اداري و سازمان بازرسي 

کل کشور با شوراها شد. 
قالیباف، شهردار تهران به نمایندگي از شهرداران 
مراکز اس��تان ها نیز در سخناني با اشاره به تنوع 
و گس��تردگي وظایف ش��هرداري ها که فراتر از 
ارائه خدمات صرف اس��ت، گف��ت: جلوگیري 
 از ساخت و س��ازهاي غیرمجاز، شفافیت مالي،
طرح ه��اي تفصیلي، توجه ب��ه کارهاي میداني، 
اهتمام به مناطق محروم و حاشیه اي، پاسخگویي 
مس��تقیم به مردم، اس��تفاده از فناوري اطالعات، 
توجه به محیط زیست و توجه به مسائل فرهنگي، 

از اولویت هاي شهرداران کالنشهرهاست.

رهبرمعظمانقالبتأكيدكردند؛

هرگونه اقدامي كه موجب خوشحالي و جنجال 
دشمنان و ناراحتي دوستان شود مذموم است

بهدرخواستنمایندگانمجلس؛
مجلس افزایش قيمت انرژي را

در سال 90 محدود كرد
نمایندگان مجلس ش��وراي اسالمي با تعیین س��قف 20 درصدي براي 
افزایش قیمت انرژي و س��ایر کاالهاي یارانه اي در س��ال 1390 ، اختیار 
دولت را براي افزایش قیمت ها در سال جاري محدود کردند. نمایندگان 
در جلس��ه علني روز ش��نبه مجلس شوراي اس��المي در ادامه رسیدگي 
به بندهاي درآمدي الیحه بودجه 1390 کل کش��ور، پیشنهادهاي الحاقي 
نمایندگان را مورد بررس��ي قرار دادند. بر این اس��اس، پیش��نهاد محمد 
دهقاني نماینده مردم طرقبه و چناران به تصویب رس��ید که بر اساس آن 
دولت نمي تواند در س��ال 1390 قیمت انرژي و س��ایر کاالهاي یارانه اي 
را بیش از 20 درصد نس��بت به سال 1389 افزایش دهد. این پیشنهاد با 
164 رأي موافق، 20 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 202 نماینده 
حاضر در صحن علني به تصویب رسید. نمایندگان مجلس پیش از این 
در جریان بررسي بودجه به دولت اجازه داده بودند از محل اجراي قانون 
هدفمند کردن یارانه ها در سال 1390، مبلغ 62 هزار میلیارد تومان درآمد 

کسب کند.

کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادي گف��ت: مصوبه 
 مجل��س مبني بر این که دولت نمي تواند قیمت
حامل هاي انرژي و س��ایر کااله��اي یارانه اي 
را در س��ال جاري بی��ش از 20 درصد افزایش 
دهد،به معني توقف اجراي قانون هدفمند سازي 

یارانه هاست.
 محمدحس��ن قدی��ري ابیانه اف��زود: در مصوبه 
مجلس نرخ تورم در نظر گرفته نش��ده اس��ت، 
 بنابرای��ن در عم��ل دول��ت موف��ق ب��ه افزایش
20 درص��دي قیمت حامل هاي انرژي و س��ایر 
کاالهاي یارانه اي نسبت به سال 1389 نخواهد 

شد. 
وي اف��زود: چنانچه هدف نماین��دگان مجلس 
درص��دي  20 افزای��ش  اس��المي   ش��وراي 
قیمت هاس��ت، باید در مصوبه قید مي ش��د که 
دولت اختیار افزایش قیمت حامل هاي انرژي و 
سایر کاالهاي یارانه اي را به میزان 20 درصد به 

اضافه نرخ تورم دارد. 
وي اف��زود: در برنامه هاي پنج س��اله س��وم و 
چهارم توس��عه کش��ور نیز افزایش10 درصدي 
قیمت حامل هاي انرژي طي هر س��ال پیش بیني 
ش��ده بود که آن هم ب��دون در نظر گرفتن نرخ 
تورم بود. با توجه به این که میزان تورم طي این 
سال ها بیش از 10 درصد بود، چنین مصوبه اي 
هر چند در ظاهر افزایش قیمت را داش��ت، ولي 
در عمل ب��ه معني کاهش قیمت ه��ا و افزایش 

یارانه و افزایش مصرف بود. 
قدیري گفت: در مصوبه مجلس نیز این اش��تباه 
تكرار شده است و این مصوبه دوباره به افزایش 
یاران��ه ها، افزایش مص��رف و اتالف منابع ملي 
دام��ن خواه��د زد. وي ب��ا بیان این ک��ه قانون 
هدفمند س��ازي یارانه هر چه زودتر و سریع تر 
اجرا شود به نفع کشور است، افزود: با توجه به 
استقبالي که در ایران از هدفمند سازي یارانه ها 

به عمل آمده، بهتر است هدفمند سازي یارانه ها 
در زمان کوتاه تری انجام ش��ود. این کارشناس 
مس��ائل اقتصادي با اشاره به قیمت 120 دالري 
نف��ت در بازاره��اي جهان��ي گفت: ه��م اکنون 
 دولت یارانه س��نگیني باب��ت حامل هاي انرژي
مي پ��ردازد ک��ه نفع آن بیش��تر نصیب اقش��ار 

ثروتمند جامعه مي شود. 
قان��ون اج��راي  ب��ا  ک��رد:   قدی��ري تصری��ح 
هدفمند س��ازي یارانه ها در س��ال گذش��ته، به 
طور قط��ع وضع اقتص��ادي اکثری��ت قریب به 
 اتف��اق مردم به وی��ژه محرومان بهب��ود یافته و
 صرفه جویي بزرگي در کش��ور صورت گرفته 
است. وي افزود: در این شرایط مجلس شوراي 
اسالمي نباید با محدود کردن دولت در افزایش 
 قیم��ت حامل ه��اي ان��رژي و س��ایر کاالهاي
یارانه اي موجب توقف یا کند شدن اجراي این 

قانون در کشور شود.

محدودكردن افزایش قيمت انرژي؛توقف هدفمندسازي یارانه ها 

برگزاریآزموناز30اردیبهشت؛
آغاز توزیع كارت آزمون های فراگير از    

27  اردیبهشت
کارت ورود به جلس��ه س��ه آزمون کارشناسی، کارشناس��ی ناپیوسته 
 و کارشناس��ی ارش��د دوره های فراگیر دانش��گاه پیام نور از سه شنبه

27 اردیبهشت ماه توزیع می شود. 
کارت ورود به جلسه سه آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور در سه مقطع 
کارشناس��ی ناپیوس��ته نوبت سوم، کارشناس��ی نوبت بیست و دوم و 

کارشناسی ارشد نوبت دهم توزیع می شود.
تاری��خ توزیع کارت کارشناس��ی ناپیوس��ته نوبت س��وم از 27 تا 29 
اردیبهش��ت م��اه و آزمون این مقطع جمعه بعدازظهر 30 اردیبهش��ت 
برگزار می ش��ود. توزیع کارت ورود به جلسه مقطع کارشناسی نوبت 
بیس��ت و دوم از 27 تا 29 اردیبهشت و تاریخ برگزاری آزمون جمعه 

30 اردیبهشت اعالم شده است.
توزی��ع کارت ورود ب��ه جلس��ه آزمون کارشناس��ی نوب��ت دهم نیز 
 از 27 ت��ا 29 اردیبهش��ت و زم��ان برگزاری آزم��ون جمعه عصر 30 

اردیبهشت ماه اعالم شده است.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان کنكور سراسری 
90 از س��اعت 10 روز 10 اردیبهش��ت می توانند با ورود به س��ایت سازمان 
 س��نجش آموزش کش��ور از وضعیت ثبت نامی خود در کنكور مطلع شوند.
 س��ید جالل طباطبایی افزود: داوطلبان کنكور سراس��ری سال 90 که در زمان
 ثبت نام کد پیگیری 16 رقمی سوابق تحصیلی را دریافت کرده اند، ولی اقدام به
ثبت نام نكرده اند، الزم است در مدت زمان 10 تا 12 اردیبهشت ماه وضعیت 

ثبت نامی خود را مشخص کنند.
وی افزود: براس��اس بررس��ی های به عمل آمده در سازمان سنجش آموزش 
کشور تعداد محدودی از داوطلبان در زمان ثبت نام کد پیگیری 16رقمی سوابق 
تحصیلی را از سایت سازمان سنجش دریافت کرده اند این افراد توجه کنند که 

کد پیگیری با کد رهگیری متفاوت است. طباطبایی یادآور شد: این دسته از افراد 
به منظور اطمینان از صحت ثبت نام و صدور کارت ش��رکت در آزمون باید 
  www.sanjesh.org :در مهلت اعالم ش��ده به سایت این سازمان به نشانی
مراجعه کرده و با وارد کردن اطالعات کارت اعتباری شامل شماره پرونده و رمز 
ورود وضعیت ثبت نامی خود را مشاهده کنند. وی خاطرنشان کرد: چنانچه پس 
از وارد کردن اطالعات کارت اعتباری )ش��ماره پرونده و رمز ورود( مشخص 
شد داوطلب در آزمون ثبت نام کرده است، مشخصات شناسنامه ای داوطلب 
به رؤیت وی خواهد رسید در غیر این صورت، الزم است داوطلب تقاضانامه 
ثبت نام را تكمیل کند. معاون اجرایی س��ازمان سنجش آموزش کشور اضافه 
کرد: مشخص شدن و رؤیت مشخصات شناسنامه ای و دریافت کد رهگیری 
15 رقم��ی و دریافت پرینت از فرم تقاضانامه به منزله ثبت نام نهایی اس��ت. 
 کارت آزمون سراسری برای افرادی که کد رهگیری دریافت نكرده باشند، صادر
نمی شود. کنكور سراسری سال 90 در روزهای 9 تا 11 تیرماه سال 90 برگزار 

می شود و تاکنون یك میلیون و 136 هزار نفر در کنكور ثبت نام کرده اند.

معاونسازمانسنجش:
آغاز مهلت دریافت كد رهگيری

برای كنکوری های 90
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آژیر

به علت وج��ود هورمون ه��اي زنانه، 
زنان 19 برابر مردان به مصرف سیگار 

گرایش دارند. 
سید رضا اس��حاقي در گفتگو با ایمنا 
با بیان این که بر طبق برآورد س��ازمان 
بهداش��ت جهاني در طول یكصد سال 
گذش��ته 100 میلیون نفر در جهان بر 
اثر مصرف سیگار جان باخته اند، بیان 
داش��ت: به عالوه بر طبق برآورد این 
سازمان در 10 س��ال آینده نیز حدود 
100 میلیون نف��ر در جهان جان خود 
را در اثر اس��تفاده از س��یگار از دست 
خواهن��د داد، در واقع این آمار گویاي 
افزایش مرگ و میر ناش��ي از مصرف 
ب��ي رویه س��یگار در 10 س��ال آینده 

است. 
وي اف��زود: در ای��ران س��االنه حدود 
100 هزار نفر در اثر مصرف س��یگار 
جان خود را از دس��ت مي دهند و این 
آم��ار بیانگر نوعي تعم��ق و تفكر در 
این زمینه اس��ت. مدیر گروه پزشكي 
اجتماع��ي دانش��گاه عل��وم پزش��كي 
اصفه��ان با اش��اره به این که س��یگار 
مته��م به ایجاد 2 دس��ته بیم��اري در 
جهان اس��ت، اظهار داش��ت: افزایش 
ابتال به انواع مختلف بیماري هاي قلبي 
و عروقي و فش��ار خون، کس��ب رتبه 
ی��ك در زمین��ه مرگ و میر ناش��ي از 
بیماري هاي قلبي و عروقي و افزایش 
آم��ار مبتالی��ان به س��رطان در داخل 
کش��ور نماینده مصرف بس��یار باالي 

سیگار در ایران است.
وي ادام��ه داد: کاه��ش س��ن ابتال به 
س��رطان در داخ��ل کش��ور نماین��ده 
وخام��ت اوض��اع در جامع��ه ای��ران 
بوده ب��ه گون��ه اي که آم��ار  مصرف 
جامع��ه  در  س��یگار  ب��االي  بس��یار 
 گویاي نگ��رش جدي در ای��ن زمینه 

است. 
دکتر اس��حاقي در مورد علل گرایش 
زنان به مصرف سیگار گفت: الگوهاي 
جهان��ي چه��ار مرحل��ه را در زمین��ه 
مصرف دخانیات تعریف کرده اند که 
مرحله اول مصرف س��یگار در آقایان، 
م��رگ و میر و ع��وارض دخانیات در 

مرحله دوم، مصرف س��یگار در زنان 
در مرحل��ه س��وم و در نهایت پدیدار 
شدن عوارض مصرف سیگار در زنان 

در مرحله چهارم قرار دارد. 
وي ب��ا بیان این که در حال حاضر در 
زمینه مصرف س��یگار در مرحله سوم 
یعن��ي گرایش به مصرف س��یگار در 
زنان به س��ر مي بریم، خاطرنشان کرد: 
گس��ترش الگوهاي نادرس��ت جهاني 
و کش��ورهاي غرب��ي در کش��ورهاي 
مس��لمان به ویژه ای��ران از علت هاي 
گرای��ش زنان ب��ه مص��رف دخانیات 

است. 
مدیر گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه 
علوم پزش��كي اصفهان با اشاره به این 
که تمایل زنان به مصرف س��یگار 19 
برابر مردان است، تصریح کرد: مصرف 
سیگار در زنان با هورمون هاي جنسي 
زنانه هماهنگ اس��ت ب��ه گونه اي که 
مصرف سیگار در زنان موجب تمایل 
بیش��تر آنان به مصرف مداوم و پیگیر 

دخانیات خواهد شد. 
وي بیان داشت: سیگار عالوه بر ایجاد 
دود که موجب به خطر افتادن سالمت 
فرد سیگار و اطرافیان مي شود، سالمت 
زیس��ت محیطي را نیز تهدید خواهد 
کرد به طور کلي فیلتر س��یگار آغشته 
به س��م هاي کشنده از جمله آرسنیك، 
مس و س��رب مي باش��د، که انداختن 
این فیلتر در محیط زیس��ت س��المت 
موجودات زن��ده را نیز با خطر جدي 

روبرو خواهد کرد. 
دکت��ر اس��حاقي با اش��اره ب��ه این که 
دس��تگاه تنفسي، سیستم بسیار ظریفي 
است که از گلو، حنجره و ناي تشكیل 
ش��ده اس��ت، افزود: در قسمت پایین 
ناي، نایژه ها قرار گرفت که با حرکات 
تنفس��ي این مژه ها با حرکت جارویي 
 خ��ود موج��ب جاب��ه جای��ي ذرات 
گ��رد و غبار از ناي و عدم تجمع آنان 
مي ش��ود، اما قرارگی��ري این مژك ها 
در براب��ر دود مداوم س��یگار موجب 
فل��ج ش��دن آن��ان و در نهایت تجمع 
 ذرات گ��رد و غب��ار در ریه ها خواهد 

شد.

جامعه

زنان 19 برابر مردان 
به مصرف سيگار گرایش دارند 

هرچه پيش آید خوش آید...

تس��لیم با متانت اصطالحی است که برای توصیف روند »بگذار بگذرد« 
در خانه یا هر جای دیگر اس��تفاده مي شود. این تسلیم برخوردی با وقار 
و با فروتنی در مقابل هرج و مرج های زندگی اس��ت. شكلی از پذیرش 
)کنار آمدن با آنچه پیش مي آید( و پایان دادن به تقالهای بیهوده اس��ت. 
اغلب با جنبه هایی از زندگی درگیر هس��تیم که از کنترل ما خارج هستند 
 )س��ر و صداها، اغتش��اش ها، نظریاتی که نمی پس��ندیم، وسایلی که گم 
کرده ایم، بی ادبی ها، نقص ها، منفی بافی ها، لوله های شكسته، راه آب های 
مسدود شده و هر چیز دیگر(. ما مي جنگیم، عصبانی و ناراحت مي شویم 

و آرزو مي کنیم که همه چیز متفاوت بود.
ما شكایت، خودخوری و دلسوزی مي کنیم ولی با وجود همه این حاالت 
رفتاری، نتیجه نهایی کماکان همان اس��ت: همه مسائلی که نسبت به آنها 

احساس درماندگی مي کنیم به همان شكل باقی مي مانند. 
دندان قروچه و گره کردن مشت، هیچ چیز را حتی به قدر ذره ای تغییر 
نمی دهد. در حقیقت، آتش ش��عله ورتر و اغل��ب مورد را بدتر از آنچه 
که بوده، مي کند. تس��لیم با متانت به معنی خود را باختن نیست؛ به معنی 
ب��ی عاطفگی و تنبلی یا بی توجهی هم نیس��ت، بلك��ه به معنی پذیرش 
مناس��ب اس��ت و این که اصراری نداشته باشیم وقایع زندگی، به طریقی 
معین و متفاوت از آنچه که هس��ت، رخ دهد. فلس��فه این روش، س��اده 
است: شاید آرزو کنید )و یا توقع داشته باشید( که امور متفاوت از آنچه 
هس��ت باش��د، ولی هیچگاه چنین نمی ش��ود. آنها آن طوری هستند که 
باید باش��ند. ولی مفهوم این مطلب این نیست که تغییرات یا اصالحاتی 
را ب��ه وجود نیاورید. باید در مواردی که مهم یا الزم مي دانید این کار را 
انجام دهید. آنچه منظور این روش اس��ت احساس درماندگی شما است 

که ناش��ی از عدم وقوع اتفاقات بر وفق مراد شما مي باشد. تجربه نمودن 
تس��لیم با متانت را مي توان از مس��ائل کوچك آغاز کرد. به عنوان مثال 
هنگام شس��تن ظروف، جایزالخطا بودن انس��ان را با انداختن و شكستن 
یك ظرف به اثبات مي رسانید. به جای آنكه داد و فریاد کرده و پای خود 
را به زمین بكوبید، ببینید آیا اتفاق این لحظه را )که ظرف شكس��ته شده 
اس��ت( را مي پذیرید؟ مس��أله بزرگی نیس��ت. نیازی به عصبانی شدن یا 
ترسیدن نیست. فقط یك پذیرش با محبت در قبال حقیقت موجود: یك 
بشقاب شكسته روی زمین. س��ئوال این است: حال چه مي کنید؟ تسلیم 
با متانت به معنی خود را باختن نیس��ت ؛ ب��ه معنی بی عاطفگی و تنبلی 
یا بی توجهی هم نیس��ت، بلكه به معنی پذیرش مناس��ب است و این که 
اصراری نداش��ته باشیم وقایع زندگی، به طریقی معین و متفاوت از آنچه 

که واقعًا هست، رخ دهد.
بش��قاب شكسته و ش��ما مي توانید به بازوی خود فشار آورده و بشقاب 
دیگری را بش��كنید یا آرام باش��ید و جنبه فكاهی این حقیقت را که همه 
م��ا نقایصی داریم را مالحظه نمایید! مثال دیگر، عملی متقابل با همس��ر 
مي تواند باشد. در مقابل سخن احتمالی او که ممكن است شما را بیازارد، 
به جای پاس��خی دندان ش��كن، س��عی کنید پاس��خ او را قدری متفاوت 
بدهید. به عنوان نمونه در مقابل انتقاد همسرتان که شما را آشفته مي سازد 
س��عی کنید از آن به س��ادگی بگذرید و با وجود آن، او را دوست داشته 
باش��ید. این نظریه ای اس��ت که مطرح شده اس��ت و عكس العمل شما 
در قب��ال آن نظریه بس��تگی به خود ش��ما دارد. اگ��ر بتوانید واکنش های 
عادتی را طوری تغییر دهید که پاس��خ های صلح طلبانه ای را در برداشته 
باش��د، خواهید دید که همه چیز به س��رعت رو ب��ه راه مي گردد. ما در 

 من��زل جمل��ه ای داریم که بچه ها آن را درس��ت کرده ان��د. همواره فكر 
کرده ایم این راه بس��یار خوبی برای توصیف تسلیم با متانت است. وقتی 
چیزی مي شكند یا اتفاق بدی رخ مي دهد یكی از بچه ها مي گوید: »خب، 
 پیش��امد است، پیش مي آید!« به عبارت دیگر، تقالی بیهوده چه فایده ای 

دارد؟ 
این سیاس��ت به خصوص هنگامی مؤثر است که هرج و مرج بزرگی در 
منزل در شرف وقوع است. دیروز، با دو فرزندم و دو نفر از دوستان آنان 
در منزل بودم. همه آنها گرسنه بودند و من هنوز نظافت های روز قبل را 
کام��ل مي کردم. در همین هنگام صدای زنگ تلفن و زنگ در همزمان به 
صدا درآمد. یك لحظه فكر کردم کارها رو به مش��كل شدن است و یادم 

آمد که نفس عمیقی بكشم و بروم. 
در آن اوضاِع شلوغ، بهترین کاری که مي توانستم انجام دهم تجربه کردن 
تس��لیم با متانت و س��پس آرام گرفتن بود. مس��أله جالب این اس��ت که 
همیش��ه در چنی��ن مواردی، به مح��ض آنكه آرام گرفت��م و از تقالهای 
بیهوده دس��ت کش��یدم، همه چیز آرام شد. اگر این روش را امتحان کنید 
از نتیجه هاي آن متحیر خواهید شد. به مرور که آرام تر مي شوید، زندگی 
ش��ما آسان تر مي گردد، به جای تشدید حوادث منفی و استنباط بدترین 
جنبه ه��ای ه��ر فرد، منفی باف��ی را پیش از آن که فرصت��ی برای پیچیده 
ش��دن بیش��تر پیدا کند، متوقف خواهی��د کرد. در آن لحظ��ه و با قدری 
تمرین هرج و مرج را از دریچه ای جدید تجربه خواهید کرد و قصه های 
غم انگیز بس��یار کمتری در زندگی خواهید داش��ت. پس از امروز شروع 
 کنید و س��عی کنید با تجربه کردن تس��یلم با متانت، س��ختی ها را آسان 

نمایید.

مناس��بت اول مه به عنوان روز کارگر به 
این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه 
سال 1886، و در چهارمین روز اعتصاب و 
تجمع کارگران آمریكایی در شهر شیكاگو، 
پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری 
کشته، عده ای مجروح و بعد از آن چهارتن 
نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار 
تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه 
کار از ده س��اعت به 8 ساعت بودند. قرار 
بود که اول ماه مه 1886 در آمریكا )ایاالت 
متحده(، کاهش س��اعات کار به هش��ت 
س��اعت در روز، به اجرا درآید که چنین 
نش��د و در نتیجه، کارگران در گوش��ه و 
کنار این کش��ور دست به تظاهرات زدند 
و در یك ه��زار و دویس��ت کارخان��ه و 
کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. ش��مار 
کارگران معترض ش��هر شیكاگو بیش از 
س��ایر ش��هرها و حدود 90 هزار تن بود. 
در چهارمی��ن روز تظاهرات ش��یكاگو، 
کارگران اعتصابی و هوادارانشان در »میدان 
بیده = Haymarket« جمع ش��ده و از 
اینجا به حرکت درآمده بودند. سخنرانان 
آن��ان بر یك گاری بزرگ س��وار بودند و 
شعار می دادند. پس از طی مسافتی، پلیس 
اطراف این گاری )چهارچرخه( را گرفت 

و خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند 
که ناگهان انفجاری صورت گرفت، یك 
مأمور پلیس کشته ش��د و چند کارگر و 
پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب 
شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی 
جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. آمار 
کشته شدگان اعالم نشده است ولی اسامی 
انبوه مجروحان در دست است. پلیس با 
اعمال خش��ونت موفق ش��د جمعیت را 
پراکنده س��ازد. در پی این حادثه، هشت 
تن به عنوان مسبّب دستگیر شدند که پنج 
نفر از آن��ان کارگر مهاجر آلمانی و یكی 
هم آلمانی تبعه آمریكا بود. دادگاه یكی از 
این دستگیرش��دگان را به 15 سال حبس 
محكوم کرد و بقیه محكوم به اعدام شدند 
که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را 
به حبس ابد تخفیف داد. با رسیدن اخبار 
مربوط به این تظاهرات، کش��تار و اعدام 
به سایر کشورها، در گوشه و کنار جهان 
مراسم یادبود برگزار و هر سال هم تكرار 
ش��د که به تدریج اول ماه مه، روز جهانی 
کارگر عنوان گرفت. چون اعدام ش��دگان 
ش��یكاگو آلمانی بودند، در س��ال 1933 
ح��زب نازی آلمان روز اول ماه مه را روز 

ملی و تعطیل عمومی اعالم کرد.

به مناسبت روز كارگر

پنجره

دث
حوا

در دین کامل و جامع ما، یعنی »اسالم« توجه و اهمیت 
خاصی به اصل مشورت و تبادل آراء داده شده است. 

چرا که همه انس��انها دارای جنبه هایی از نقص و کمال 
در حوزه عقل و درایت و کاردانی خویش هس��تند. در 
س��ویی دیگر یك انسان به خودی خود و به طور کامل 
نم��ی تواند در هر زمینه ای به همه جوانب آن اش��راف 

داشته باشد.
به طور طبیعی هر انس��انی در ی��ك زمینه خاص دارای 
قابلیت ه��ا و توانایي های منحصر به فرد می باش��د، که 
ش��اید دیگران آن را به ش��كل کامل در اختیار نداش��ته 
باش��ند و در عوض افراد دیگ��ر در حوزه های دیگری 
این پتانس��یل ها را دارا هس��تند. در این شرایط اگر این 
اف��راد که به طور اتفاق��ي همه آنه��ا توانمندند ولی در 
زمینه ه��ای متفاوت، با یكدیگر به صورت دوس��تانه و 
مصالحه آمی��ز گفتگو و تبادل اف��كار نمایند، می توانند 
از توان همدیگر اس��تفاده کنند و نتیجه مثبت و سازنده 
 آن بع��د از به ثمر نشس��تن امر مورد مش��ورت حاصل 

می شود. 
یك جامع��ه برای پیش��رفت و توس��عه در عرصه های 
علم��ی- فن��ی- اجتماعی و اقتص��ادی نیازمند کمك و 
مساعدت افراد متعدد با تخصص و توان و قابلیت های 
باال و در عین حال گوناگون می باش��د به طوری که هر 
یك در زمینه و عرصه خاص قادر به ارائه پیشنهاد و راه 
حل برای مسائل مهم اجتماعی در سطح گروه و جامعه 

و کل کشور باشد. 
اگر این چنین شود سطح اتحاد و همبستگی و همدلی بین 
افراد افزایش پیدا می کند و احساس همدلی بین گروه های 
متفاوت جامعه ایجاد می شود و همین امر به خودی خود 
 زمینه ساز پیش��رفت های بزرگتر و اساسی تر در جامعه 
م��ی گ��ردد. و از توانایی هم��ه در همه امور اس��تفاده 
می ش��ود و دیگر هیچ کس احساس پوچي و بی مصرف 
بودن نمی کند و الاقل این اطمینان را دارد که از ظرفیت، 
دان��ش، فن و حتی هن��ری که دارد تالش و کوش��ش 
چندین س��اله اش برای کس��ب عل��م و معرفت، نهایت 
اس��تفاده و بهره مندی در جهت حل مشكالت و مسائل 

انجام شود. 
هنگامی که هر یك از ما انس��ان ها ب��ه این باور و یقین 
برس��یم که قرار نیست هرکس به تنهایی قادر به تصمیم 
گیری و انجام کارهای بزرگ و دش��وار باشد، آن وقت 
ب��ه راحتی م��ی پذیریم که دیگران ه��م بتوانند دخل و 
تصرفی داش��ته باش��ند و ما را از نظرات و پیشنهادات 
مفید خود بهره مند کنند و با گزینش بهترین ایده ها یك 
جمع بندی کلی از مسأله مورد نظر داشته باشد، اگر این 
گونه باشد همه از این که نظراتشان محترم شمرده شده 
و مورد اس��تفاده قرار گرفته نه تنها خوش��حال و راضی 
می ش��وند، بلكه به نوعی تشویق و ترغیب هم می شوند 
که با فكری بازتر و فراغت بال بیش��تر در مورد مسائل 
اندیش��ه کنند و از هم��ه توان خود ب��رای ارائه بهترین 

راه حل ها استفاده کنند. 
در این میان اتفاق��ات خوبی رخ می دهد، یكی این که 
افراد در جریان این گفتگو و در میان گذاش��تن نظرات، 
ب��ه ضعف های اندیش��ه و تفكر خود پ��ی می برند و به 
تقویت و اصالح بنیان اندیش��ه خ��ود می پردازند و اگر 
دچار اش��تباهی هم شدند سعی در جبران آن در مراحل 
بع��دی می کنن��د. و هم این که صفت ناپس��ندی که در 
اسالم هم بسیار نكوهیده شده، یعنی غرور وخودپسندی 
و تكب��ر، دیگر جایی برای جوالن دادن در میان صفات 
یك انس��ان کامل نمی یابند و برای همیشه از وجود او 

رخت می بندد. 
و او را تبدیل به یك فرد آگاه و اندیشمند و اهل مشورت 
می کند، که هم در ارائه فكر و نظر خود س��خاوتمندانه 
عمل می کند و دیگران را بهره مند می نماید و هم این که 
با رغبت و میل تمام از نظرات دیگران استقبال می شود 
و در صورت مفید و مؤثر بودن آنها را می پذیرد و به کار 
می برد و بدون این که فقط به ش��خص مشورت دهنده 
تمرکز کند و فقط خود او را مرجع و مهم بداند، بیشتر 
به آنچه ک��ه می گوید و درجه اعتبار عقلی و منطقی آن 
دقت می کند، تا خود را از بیش��ترین امكان برخورداری 
محروم نكند. این قضیه مصداق فرمایش حضرت علی 
)ع( اس��ت که می فرمایند: نگاه ک��ن که چه می گوید نه 

این که چه کسی می گوید!!!. 
چ��را که گاهی اوقات افرادی ک��ه به نوعی کوته فكرتر 
هس��تند و افق های باز اندیش��ه ها را نمی بینند، خود را 
درگیر ظاهر قضایا می کنند و س��عی دارند به هر دلیلی 
که برای خودش��ان منطقی و قابل توجیه است فقط نظر 
افرادی را قبول کنند و فقط از کس��انی مشورت بگیرند 
ک��ه از وجهه و اعتبار زیادی از نظر ش��غلی و موقعیتی 
برخوردارند، حال حتی اگر ای��ده آنها همه فاکتورهای 
م��ورد نی��از را هم دارا نباش��د، مقبولیت ظاهری ش��ان 
مجوزی می ش��ود برای به کارگیری ایده آنها. در حالی 
که این مس��أله بسیار ناپسند است و ناخودآگاه آن گروه 

ی��ا جمع را ق��دم به قدم ب��ه عقب می ب��رد و از هدف 
نهایی ش��ان که ب��ه فتح قله های پی��روزی و موفقیت در 

عرصه های مختلف است دور می کند. 
پس بهترین کار این است که از افراد با توجه به تخصص 
و مهارت و توانمندی ذهنی و فكری شان و خالقیت ها 

و ابتكارات به انجام رسیده آنها استفاده شود. 
و در هم��ه زمینه ها بهترین ایده ها بهترین پاداش ها را از 
میان جمع شورایی ها با تشویق و تحسین اطرافیان و به 
کارگیری نظرات وی در مورد مسأله مورد مشورت دریافت 
 کند و بدین وس��یله راهی جدید به س��مت هدف خود 

بگشاید.

در واقع بعید به نظر نمی رسد تا چندی دیگر 
مردان نیز همچون زن��ان به دنبال مارك های 
معروف این گونه لوازم خیابانها و مغازه های 
زیادی را گز کنند... آنچه که در سال های اخیر 
نخس��ت در میان بازیگران و ورزشكاران مرد 
دیده می ش��د و اکنون در میان قشر جوان در 
کوچه و خیابان فراوان دیده می ش��ود استفاده 
از لوازم آرایش اس��ت که طبق آمارها، استفاده 
از این لوازم در میان آقایان رو به افزایش است! 
به گ��زارش »زن فردا«؛ تا به حال درخصوص 
اس��تفاده از لوازم آرایش توسط بانوان، خبرها 
و گزارش های فراوانی خوانده و ش��نیده ایم 
و همچنین در خصوص ضررهای اس��تفاده 
بی��ش از حد از آن حرف ه��ا و حدیث های 

 زیاد به گوشمان خورده اما به نظر می رسد باید 
کم کم ب��ه فكر توصیه های بهداش��تی برای 
آقایانی باش��یم. در این صورت ما باید منتظر 
دگرگونی وس��یعی از محصوالت یك ست 
بهداشتی برای آقایان باشیم، تاکنون ست های 
بهداشتی ویژه آقایان شامل خمیردندان، عطر، 
اسپری، مام و ژل بعد از اصالح بوده اما به نظر 
می رسد تولیدکنندگان لوازم آرایشی بهداشتی، 
در نظر دارند سری های جدیدی از ست های 
آرایشی � بهداش��تی ویژه آقایان را روانه بازار 
کنند ک��ه عالوه ب��ر این محص��والت دارای 
کرم های مرطوب کننده و چرب کننده صورت، 
پودرها، ژل های مخصوص ابرو و ریمل باشد. 
گرچه در سال های اخیر، در سراسر دنیا عالقه 

آقایان ب��ه زیباتر بودن، افزایش چش��مگیری 
داشته و  تا پیش از این آقایان در نهایت تالش 
می کردند اندامی متناسب و عضالنی داشته و 
حداکثر تالش��ی که انجام می دادند این بود که 
در باشگاه های بدنس��ازی شرکت کنند اما در 
حال حاضر آقایان هم به فكر زیباتر شدن آن 
هم با استفاده از لوازم آرایش افتاده اند. چندی 
پیش فهرست 5 جراحی پرطرفدار برای آقایان 
اعالم ش��د که کاش��ت مو و جراحی بینی در 
صدر این لیست قرار داشتند. متخصصان اعتقاد 
دارند مردان این روزها به این نتیجه رسیده اند 
که داشتن چهره و اندامی زیباتر به آنها کمك 
می کن��د جوان تر و جذاب تر به نظر برس��ند و 
در موقعیت های خانوادگی و ش��غلی موفق تر 
عمل کنند واین همان چیزی است که تهاجم 

فرهنگی آن را هدف خود قرار داده اس��ت. در 
حال حاضر اگر به فروشگاه های عرضه لوازم 
آرایشی � بهداشتی بزرگ سر بزنید، می بینید که 
قفسه مخصوص محصوالت آقایان هر روز پر 
پیمان تر می شود و ردیف انواع کرم هایی که به 
زیبایی چهره و پوس��ت آقایان کمك می کند، 
طوالنی ت��ر می گردد. البته موضع گیری آقایان 
در برابر استفاده از لوازم آرایشی متفاوت است، 
برخی از آقایان به هیچ عنوان حاضر نیستند که 
از هیچ یك از لوازم آرایشی � بهداشتی استفاده 
کنند و هنگامی که به این گروه از آقایان پیشنهاد 
می کنی��د از کرم های ضدآفت��اب بدون رنگ 
استفاده نمایند، به شدت مخالفت کرده و اعتقاد 
دارند که چهره شان براق و چرب خواهد شد 
و جلوه مردانه ای نخواهد داشت. این در حالی 

است که آمارها نشان می دهد تعداد مردانی که 
به سرطان پوست مبتال می شوند، بسیار بیشتر 
از بانوان اس��ت چراکه تعداد بیشتری از آقایان 
در محیط خ��ارج از من��زل کار می کنند و از 
پوشش های مناسب مانند کاله، چتر و دستكش 
و همچنین کرم های ضدآفتاب استفاده نمی کنند.
در برخی از آرایشگاه های مردانه، خدماتی بیش 
از خدمات معمولی که در آرایشگاه های مردانه 
رایج است مثل کوتاه کردن مو انجام می شود 
که می توان به برداشتن موهای صورت و ابرو 
اشاره کرد. همچنین برخی از آقایان این روزها 
برای پوش��اندن اثرات پی��ری از روی موهای 
ص��ورت و ابرو، از انواع رنگ موها اس��تفاده 
می کنند که یا در منزل انجام می ش��ود ویا در 

آرایشگاه های مردانه. 

با تالش کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهي 
فرماندهي انتظامي اصفهان یك کیف قاپ معتاد 

با 22 فقره سرقت شناسایي و دستگیر شد. 
سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهي 
اس��تان اظهار داش��ت: در پي شكایت یكي از 
ش��هروندان اصفهاني به پلیس آگاهي مبني بر 
کیف قاپي از وي، شناسایي و دستگیري سارق 
به صورت ویژه در دس��تور کار تیم ویژه اي از 
کارآگاهان پایگاه غرب این پلیس قرار گرفت. 

وي افزود: تحقیقات پیرامون موضوع به سرعت 
و با دقت آغاز و کارآگاهان به بررسي سرنخ هاي 
موجود در پرونده پرداختند و سرانجام مأموران 
س��ارق کیف قاپ را در یك��ي از خیابان هاي 

سطح شهر شناسایي و دستگیر کردند. 
این مقام مس��ئول عنوان داشت: در بررسي ها 
مش��خص شد متهم )س��عید � ر( نام داشته و 
عالوه بر این که داراي س��وابق متعدد کیفري 
مي باشد اعتیاد شدیدي نیز به مواد مخدر از نوع 

کراك دارد. 
رئیس پلیس آگاهي اس��تان اصفه��ان در ادامه 
تصریح ک��رد: متهم هنگامي که ب��ا مدارك و 
مستندات موجود مواجه شد ضمن اقرار به بزه 
ارتكابي به 22 فقره سرقت کیف قاپي اعتراف و 

عنوان داشت که همه وجوه حاصل از سرقت ها 
را ب��راي خرید مواد مصرفي خود هزینه کرده 

است. 
این مقام انتظامي با بیان این که از متهم تعدادي 
اسناد و مدارك مسروقه کشف شده است عنوان 
داشت: در این خصوص پرونده تشكیل و متهم 
جهت س��یر مراحل قانوني به مراجع قضایي 

تحویل و با قرار صادره روانه زندان شد. 
سرهنگ حسین زاده در پایان از کیف قاپي به 
عنوان یكي از جرایمي که مي تواند احس��اس 
امنی��ت را در جامع��ه کاهش دهد ی��اد کرد و 
 گف��ت: عالوه بر کنترل نامحس��وس مجرمان 
سابقه دار ،گشت هاي ویژه پلیس نیز در سطح 
شهر مشغول حفظ امنیت بوده و با تمام توان و 

قوا با این گونه جرایم برخورد مي کنند. 
رئیس پلیس آگاهي استان در پایان یك توصیه 
هم به ش��هروندان کرد و آن این که هنگامي از 
آنان کیف قاپي مي ش��ود مشخصات ظاهري 
فرد سارق، و وسیله نقلیه آنها را به خاطر سپرده 
و در س��ریع ترین زمان ممكن از طریق تلفن 
110 به اطالع پلیس برسانند تا گشت هاي ویژه 
پلیس نیز در اس��رع وقت نسبت به دستگیري 

سارقان اقدام کنند.

كيف قاپ معتاد با 22 فقره سرقت دستگير شد 

با تالش مأموران فرماندهي انتظامي شهرس��تان لنجان اصفهان س��ه 
دستگاه موتورسیكلت که در اس��تان مازندران به سرقت رفته بودند 

کشف و ضبط شدند. 
س��رهنگ علي فروغ نیا فرمانده انتظامي شهرستان لنجان با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت: به منظور شناسایي وسایل نقلیه مسروقه طرح 
کنترل و بررس��ي اصالت وسایل نقلیه در سطح شهرستان اجرا شد. 
این مقام انتظامي عنوان داش��ت: در راس��تاي اج��راي طرح مذکور 
مأموران از صافكاري ها، مراکز خرید و فروش وسایل نقلیه تصادفي و 

تعمیرگاه هاي موتورسیكلت بازرسي به عمل آوردند. 

فرمانده انتظامي شهرستان لنجان گفت: مأموران در بازدید از یك واحد 
تعمیرگاه موتورسیكلت در فوالدشهر این شهرستان پس از استعالم از 
60 دستگاه موتورسیكلت سه دستگاه موتورسیكلت مسروقه را کشف 
و ضبط کردند. سرهنگ فروغ نیا بیان داشت: در بررسي هاي صورت 
گرفته مشخص ش��د موتورسیكلت هاي کشف ش��ده از شهر هاي 
بابلس��ر، محمود آباد و بابل استان مازندران سرقت شده اند. فرمانده 
انتظامي شهرستان در پایان خاطر نشان کرد: در این خصوص مالك 
 تعمیرگاه دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل

 شد.

اعضاي باندي که به تهیه و توزیع مواد مخدر در نجف آباد اصفهان 
مبادرت مي کردند توس��ط ماموران پلیس مب��ارزه با مواد مخدر این 

شهرستان شناسایي و دستگیر شدند.
سرهنگ )محمد پرتوي( فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد با بیان 
این مطلب گفت: در پي کسب خبري مبني بر عرضه مواد مخدر در 
سطح شهرستان توسط اعضاي یك باند سه نفره موضوع در دستور 
کار مام��وران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. وي افزود: پس 
از انجام تحقیقات الزم و اقدامات ویژه پلیسي مخفیگاه سرکرده این 
باند به نام )حسین- ف( شناسایي و نامبرده طي یك اقدام غافلگیرانه 

دستگیر شد. این مقام انتظامي عنوان داشت: با انجام یكسري اقدامات 
خاص پلیسي و تحقیقات گسترده در این خصوص دو نفر دیگر از 
اعضاي اصلي باند به نام هاي )غالمرضا- خ( و )محسن- ب( طي یك 

اقدام غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان تصریح کرد: در بارزسي از خودروي متهمان 

9 بسته تریاك به وزن چهارکیلو و پانصد گرم کشف و ضبط شد. 
سرهنگ پرتوي خاطرنش��ان کرد: در این خصوص پرونده تشكیل 
و متهمان جهت س��یر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده 

شدند.

موتورسيکلت هاي سرقت شده در مازندران سر از گاراژي 
در لنجان درآوردند

دستگيري اعضاي باند تهيه وتوزیع مواد مخدر در نجف آباد

عضو کمیس��یون امنی��ت ملي مجلس 
با تأکی��د بر این ک��ه نی��روي انتظامي 
مأموری��ت ذات��ي خ��ود را در زمین��ه 
گسترش فرهنگ حجاب انجام دهد و 
کوتاه نیاید،  گفت: برخي مأمور ترویج 
بي بندوب��اري و فرهن��گ بدحجاب��ي 
هس��تند. محمد کرمي راد در گفتگو با 
فارس گفت: حجاب ریش��ه در آیات 
نوراني ق��رآن و روای��ات ائمه دارد و 
براي گسترش حجاب کار فرهنگي نیاز 
است. وي اظهار داشت: انتظار مي رفت 
پس از پیروزي انقالب اسالمي پوشش 
اس��المي زنان به نحو شایسته اي حفظ 
شود اما متأسفانه رفته رفته دست هاي 
بیگان��گان و تهاجم فرهنگي براي این 
منظور برنامه هاي خود را اجرا کردند، 
همچنی��ن در دولت هاي گذش��ته نیز 
ش��اهد برخي ناهنجاري ها در مس��أله 
بدحجابي بودی��م. کرمي راد گفت: زن 
در اس��الم به حجاب و عفاف سفارش 

ش��ده اس��ت و باید قداس��ت خود را 
حف��ظ کند، فرهن��گ عفاف و حجاب 
باید در جامعه گس��ترش یافته تقویت 
ش��ود. عضو کمیس��یون امنی��ت ملي 
مجل��س اظهار داش��ت: همه متعهدین 
به انقالب باید رسالت ترویج فرهنگ 
عفاف و حج��اب را به عهده بگیرند و 
تمامي سازمان ها و نهادها نیز بي چون 
و چ��را وارد عرصه ش��وند. وي اظهار 
داش��ت: این که فقط پلیس با اس��تفاده 
از روش ه��اي فیزیكي یا دس��تگیري 
بدحجاب��ان بخواهد وارد عمل ش��ود 
فرهنگ��ي  اقدام��ات  آن  کن��ار  در  و 
انج��ام نش��ود، ش��اید نتیج��ه عكس 
داش��ته باش��د. کرمي راد افزود: نیروي 
انتظام��ي نیز مي تواند با کس��ب تجربه 
از طرح ه��اي قبلي خ��ود یك راهكار 
ق��وي را در دس��تور کار خ��ود ق��رار 
 داده با هنجارش��كنان برخورد قانوني 

کند. 

 برخي مأمور ترویج بي بندوباري 
و فرهنگ بدحجابي هستند

آقایان و تب استفاده از لوازم آرایش زنانه! 

من اگر ما نشوم تنهايم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص

تولد  10گوساله حاصل از انجماد جنين آزمايشگاهي 
در اصفهان 

رئیس پژوهش��كده زیس��ت فن��اوري جانوري 
پژوهشگاه رویان  در اصفهان از تولد 10 گوساله 
حاص��ل از انجماد جنین آزمایش��گاهي در این 

مرکز در طول یك ماه گذشته خبر داد. 
نخستین گوساله هاي حاصل از انجماد جنین هاي 
آزمایش��گاهي به ن��ام هاي آبگ��ون و آبگینه در 
اسفندماه س��ال گذش��ته در پژوهشكده زیست 
فن��اوري جانوري پژوهش��گاه روی��ان اصفهان 

متولد شدند. 
دکتر محمد حس��ین نصر اصفهاني در گفتگوي 
اختصاصي با ایرنا اظهار داش��ت: این گوساله ها 
پس از آبگون و آبگینه و با هدف ارتقاي ظرفیت 
ژنتیكي دام هاي کشور و افزایش شیرواري متولد 

شدند. 
وي با تأکید بر این که این گوس��اله هم اینك در 

س��المت کامل به س��ر مي برند، تصریح کرد: شیرواري آنها تا حدود یك سال و 
نیم دیگر به مراتب از میزان معمول بیشتر خواهد بود. 

رئیس پژوهش��كده زیس��ت فناوري جانوري پژوهش��گاه رویان  ب��ا بیان این که 
متوسط شیردهي براي گاوهاي شیروار در کشور هشت تن براي یك دوره است، 

گفت: ش��یردهي گوساله هاي ش��یروار حاصل 
 از انجماد آزمایش��گاهي ت��ا 18 تن در هر دوره 
م��ي تواند افزای��ش یابد. نص��ر اصفهاني اظهار 
داش��ت: در این پ��روژه ابتدا گاوه��اي با ارزش 
ژنتیكي باال با تولید ش��یر بیش از 18 تن در سال 
شناسایي و تخمك هاي آنها استحصال شد. وي 
اضافه کرد: پ��س از انجام بلوغ آزمایش��گاهي، 
تخمك هاي مزبور با اس��پرم هاي بسیار مرغوب، 
تعیین جنس��یت ش��ده، لقاح یافته و جنین هاي 
حاصله با اس��تفاده از تكنیك انجماد شیش��ه اي 
منجمد شدند تا در زمان  مقرر به گاوهاي گیرنده 

کم ارزش انتقال داده شوند. 
وي ب��ا اش��اره به این ک��ه در مرحل��ه اول این 
پ��روژه 200 قطعه جنی��ن ماده تولید ش��د،بیان 
داش��ت: از ای��ن می��ان 150 جنی��ن منجم��د و 
پ��س از یخ گش��ایي تعداد 120 قطعه آن در یكس��ال ب��ه 100 گاو گیرنده ارزان 
قیم��ت منتقل ش��د. وي اف��زود: این عم��ل منجر ب��ه ایجاد 45 درصد آبس��تني 
 اولیه ش��د ک��ه تول��د آبگ��ون و آبگینه و 10 گوس��اله دیگ��ر اولین م��ورد این 

تولدهاست.

بهدنبالشکایتهایمکررونارضایتیهایمردم؛

ميدان امام از سد معبر پاک شد 

معاونسياسيامنيتياستانداراصفهان:
 معيار اشتغال كشور

بيمه تامين اجتماعي است
معاون سیاسي امنیتي استاندار اصفهان با بیان این که کشور و مدیریت 
اس��تان در بخش اشتغال در سال گذش��ته تجربه موفقي را پشت سر 
گذاشت،گفت: معیار اشتغال کشور بیمه تأمین اجتماعي است و ما بر 

اساس هفته اي دو ساعت کار آمار اشتغال  نمي دهیم. 
محمد مهدي اس��ماعیلي در همایش گرامیداشت هفته کارگر و روز 
بسیج کارگري اظهار داشت: امیدوارم با کار و نگاه جهادي توفیقات 
بزرگي در عرصه اقتصاد و ش��كوفایي ایران اس��المي در سال جهاد 

اقتصادي داشته باشیم.
وي اف��زود: در حال حاضر در حوزه سیاس��ي داخلي و خارجي در 
بهترین ش��رایط قرار داریم و انقالب اسالمي همچون سال هاي اولیه 
در حال الهام بخش��ي به ملت هاي منطقه اس��ت. وي گفت: انقالب 
اس��المي پرخروش تر و پرتوان تر در حال حرکت اس��ت و انقالب 
اس��المي به برکت گفتمان امام خمیني)ره( و استقرار نظام جمهوري 
اس��المي و وجود ولي فقیه عادل واجد ش��رایط در راس حاکمیت، 
تبدیل به الگوي بي نظیر و بي بدیل در میان تمام نظام هاي سیاس��ي 
جهان ش��ده اس��ت. معاون سیاس��ي امنیتي اس��تاندار اصفهان اظهار 
داشت: امروز جمهوري اسالمي به بهترین نحو، کارآمدي خود را به 
دنیا نش��ان داده اس��ت و از میان دریاي متالطم تهدیدات و در مقابل 
تمام فش��ارها با اتكا به نظام جمهوري اس��المي و امامت به سالمت 
عبور کرده اس��ت. اسماعیلي با بیان این که در حال حاضر در حوزه 
فرهنگي جمهوري اس��المي در شرایط بسیار خوبي قرار دارد، خاطر 
نشان کرد: امروز نشاط فرهنگي که درمیان نسل جوان است حكایت 

از این دارد که مسیر حرکت ما مسیر امید بخش و نوراني است.
 وي اف��زود: براي این که در حوزه اقتص��ادي تبدیل به الگویي تمام 
عیار در جهان و منطقه شویم نیازمند جهش بزرگي در عرصه اقتصاد 
هستیم که این جهش جز از طریق کاري جهادي میسر نخواهد بود.

 معاون سیاسي امنیتي استاندار بیان داشت: طرح هدفمندي یارانه ها 
با حضور و همیاري مردم، بخش هاي تولیدي، صنعتگران، کارگران 
و ... به خوبي و با موفقیت پیش رفت. وي با اشاره به تعهد استان در 
سال 90 در جهت ایجاد 190 هزار شغل گفت: هدف مدیریت استان 
درحوزه کارگري حفظ اش��تغال موجود اس��ت و در این زمنیه نباید 

هیچ گونه کاهلي و فرصت سوزي صورت گیرد.
اس��ماعیلي بی��ان داش��ت: رقیب اصلي کش��ور در منطقه ترکیه اس��ت 
و اگر قرار اس��ت در س��ال 1404 رتب��ه اول منطقه باش��یم باید با عزم 
ج��دي وارد صحن��ه رقابت ش��ویم. معاون سیاس��ي امنیتي اس��تاندار 
اصفهان اظهار داش��ت: به برکت انقالب اس��المي جمهوري اس��المي 
در بس��یاري از ش��اخص ها داراي رتبه اول و یا دوم در منطقه اس��ت، 
 ولي باید معدل ما در تمام بخش ها اول باش��د. وي افزود: اس��تان داراي 
ظرفیت هاي باالیي در حوزه گردشگري است و گردشگري پاك و منطبق 
بر اصول دیني در اس��تان قابل اجرا اس��ت. اسماعیلي تصریح کرد: کل 
درآمد ترکیه از گردشگري 22 میلیارد ریال است، ولي اصفهان به تنهایي 
مي تواند 15 میلیارد ریال از این بخش درآمد داشته باشد. معاون سیاسي 
امنیتي استاندار اصفهان اظهار داشت: اصفهان به تنهایي مي تواند پیشتاز 

حرکت جهاد اقتصادي در کشور باشد.

پيشرفت90درصدیپروژهپلشهيدستاری؛
مسير رفت خيابان شهدای صفه 

مسدود شد 
ش��هردار منطقه 5 اصفهان گفت: پروژه پل ش��هید س��تاری در حال 
حاضر با پیش��رفت باالی 90 درصد در حال اجرا اس��ت که به دلیل 
حجم باالی عملیات اجرایی مسیر رفت خیابان شهدای صفه مسدود 

شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان 
محمدرضا برزو اصفهانی با اش��اره به پیش��رفت باالی 90 درصدی 
پروژه پل ش��هید ستاری اظهار داش��ت: به دلیل حجم باالی عملیات 
و براس��اس برنامه ریزی انجام شده و ایجاد محیطی ایمن برای ادامه 
عملیات اجرای پروژه مس��یر رفت خیابان شهدای صفه مسدود شده 

است.
وی ب��ا اش��اره به اطالع رس��انی جهت مس��دود ش��دن این مس��یر 
به ش��هروندان افزود: مس��دود ش��دن این خیابان از چن��دی قبل با 
 اس��تفاده از ابزاره��ای تبلیغاتی به ش��هروندان اطالع رس��انی ش��ده 

بود.
ش��هردار منطقه 5 اصفه��ان تصریح کرد: براس��اس برنامه ریزی های 
انجام ش��ده مسیر رفت خیابان شهدای صفه تا پایان مرداد ماه جاری 
باز و برای دسترس��ی ش��هروندان به کوه صفه در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد. 
وی بی��ان داش��ت: اجرای پروژه ش��هدای صفه یك��ی از پروژه های 
مه��م و رک��ورد ش��كن از نظ��ر زمان��ی در ش��هر اصفه��ان اس��ت 
 ک��ه براس��اس تابل��وی روزش��مار پ��روژه تا ش��ش هفت��ه دیگر به 

بهره برداری می رسد.

مدیركلامورشهريوشوراهاياستانداري
چهارمحالوبختياري:

 800 شوراي روستایي 
در چهارمحال و بختياري فعال است

 
مدیرکل امور شهري و شوراهاي استانداري چهارمحال و بختیاري گفت: 
26 ش��وراي شهري و 800 شوراي روس��تایي در این استان فعال است. 
علي محمدي در همایش ش��وراهاي اسالمي شهر و روستاي این استان 
اظهار داش��ت: شوراها با نگاه کارشناسي و با استفاده از دانش تخصصي 
اولویت هاي راهبردي در س��طح روستا، شهر و استان را شناسایي و طي 
ی��ك برنامه ریزي کوتاه مدت، میان م��دت و بلندمدت اهداف خود را به 
منصه ظهور مي رسانند.  وي دستاورد شوراهاي این استان را در بسیاري 
از زمینه ها قابل تقدیر دانست و گفت: شوراهاي شهر بازوان توانمند در 

ارائه طرح هاي اجرایي مدیران است. 
محمدي با تأکید بر ضرورت برقراري تعامل سازنده شورا و مردم یكي 
از موارد اساس��ي اس��ت گفت: کانالیزه کردن خواسته هاي مردم یكي از 
نتیجه های ملموس شوراها بوده که در راستاي تسهیل خواسته هاي مردم 
توسط دستگاه هاي اداري و اجرایي حرکت مي کنند. مدیرکل امور شهري 
و ش��وراهاي اس��تانداري چهارمحال و بختیاري خاطرنشان کرد: باید به 
شوراها با دید ارزشي نگریست، همان طور که دولت اعتماد کرده و بخشي 

از اختیارات خود را در بستر جامعه قرار داده است. 
وي ادامه داد: دولت حاکمیت سرنوشت جامعه را به دست افراد مي دهد 
و در همین راستا نقش اعضاي شوراها در مسائل توسعه اي و عمراني شهر 
گره خورده است. محمدي تصریح کرد: شوراها در زمینه هاي فرهنگي، 
اجتماعي و عمراني نقش��ي تأثیرگذار دارند و خدمت بي منت و صادقانه 
بدون وابس��تگي هاي خاص از اهداف شوراها است. وي با بیان این که 
بازخورد عملكرد شوراها به حمایت و مقبولیت نظام در دیدگاه شهروندان 
تأثیر ویژه اي دارد، گفت: هرچه مشارکت مردم در امور کشورشان بیشتر 
باشد، آن کشور موفق تر خواهد بود. محمدي خاطرنشان کرد: اگر شوراها 
بتوانند به تعهد و تخصص خود عمل کنند در آن صورت انجام وظایف 
و رسالت آنها زمینه ساز تحول و پررنگ شدن بعد سرمایه گذاري و بخش 

نظارتي مي شود. 
وي با بیان این که در این مراسم شوراهاي شهر و روستایي نمونه انتخاب 
و تجلیل شدند، گفت: شوراي ش��هر شهرکرد به عنوان شوراي درخور 
تحسین، شوراي شهر شلمزار و فارسان برگزیده و به عنوان شوراي شهر 
نمونه، شوراي منجرمویي شهرستان لردگان و روستاي کوفي شهرستان 
کوهرنگ به عنوان ش��وراي روس��تایي نمونه و شوراي شهر بن و شهر 

بروجن شوراي فرادست نمونه معرفي و تجلیل شدند.

درسالگذشتهصورتگرفت؛
 غربالگري شنوایي 15 هزار 

نوزاد  در چهارمحال و بختياري
معاون اجتماعي بهزیس��تي چهارمحال و بختیاري از غربالگري شنوایي 
بیش از 15 هزار و 200 نوزاد در س��ال گذش��ته در این اس��تان خبر داد. 
سیاوش احمدي اظهار داشت: با اجراي این طرح بیش از 20 نوزاد ناشنوا 
تشخیص داده شده که هم  اکنون از خدمات درماني و توانبخشي بهزیستي 
استفاده مي کنند.  وي از اختالل های شنوایي به عنوان شایع ترین معلولیت 
مادرزادي در بدو تولد نام برد و گفت: اقدامات پیش��گیرانه بهزیستي در 
این زمینه نقش اساسي در کاهش هزینه ها و پیامدهاي ناشي از ناشنوایي 

ایفا مي کند. 
احمدي تعداد دس��تگاه هاي سنجش شنوایي این استان را هفت دستگاه 
اعالم کرد و افزود: در حال حاضر عالوه بر بیمارس��تان هاجر و س��ایر 
بیمارستان هاي این استان یك دستگاه سنجش شنوایي نیز به صورت سیار 

در روستاها و نقاط دور دست فعال است. 
معاون اجتماعي بهزیس��تي چهارمحال و بختیاري ب��ا بیان این که طرح 
غربالگري ش��نوایي در س��ه مرحله اجرا مي شود، گفت: مرحله نخست 
طرح غربالگري شنوایي براي تمام نوزادان دو روزه تا یك سال و سپس 
براي تمام نوزادان که در مرحله نخست مشكوك تشخیص داده شده اند، 
اجرا مي ش��ود. وي با اشاره به قانون یك، سه، شش غربالگري شنوایي، 
خاطرنش��ان کرد: غربالگري ش��نوایي تمام نوزادان پیش از یك ماهگي 
باید اجرا ش��ود و آن دسته از نوزاداني که در تست غربالگري مشكوك 
تشخیص داده شوند تا پیش از سه ماهگي باید این مشكل بررسي و سپس 
تا شش ماهگي وارد مرحله مداخله، درمان و بازتواني شده باشند که این 

شیوه قانون یك، سه، شش یا 136 متداول است.
احمدي خاطرنش��ان کرد: صدمات و ضایعات منجر به کاهش شنوایي 
نوزادان به هر میزان رشد و تكامل گفتار، زبان شخصیت و روابط عاطفي 
و اجتماع��ي و به تب��ع آن آموزش و تحصیل کودك را به ش��دت متأثر 
مي سازد به ویژه اگر اختالل شنوایي در دوران جنیني و به دالیل ژنتیكي 

در نوزاد شكل گرفته باشد. 
وي ب��ا بیان اینكه دوران طالی��ي زبان آموزي کودك تا 18 ماهگي کامل 
مي ش��ود، گفت: حال آن که تا به حال بیشتر کم شنوایي هاي تشخیص 
داده شده در کشور ما پس از سن سه تا چهار سالگي صورت گرفته یعني 

زماني که حیاتي ترین دوران زبان آموزي سپري شده است. 

به دنبال نارضایتی های ش��هروندان و ش��كایت های 
مكرر م��ردم و اهمیت جایگاه تاریخ��ی میدان امام 
امروز با س��د معبر ای��ن عارضه ناپس��ند اجتماعی 

برخورد گردید.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان میدان امام یكی از مناطقی است 
که نه تنها متعلق به مردم ایران بلكه به عنوان میراث 
یونس��كو به تمام م��ردم جهان تعل��ق دارد بنابراین 
مدیران شهری و مردم اصفهان نماینده مردم جهان در 
تالش برای حفظ این میراث معنوی هستند. یكی از 
معضالتی که اکنون گریبانگیر این میدان شده عارضه 
ناپس��ند س��د معبر اس��ت. با توجه به این که میدان 
امام بخش��ی از هویت ما به ش��مار مي رود و نمادی 
از تاری��خ و فرهنگ گذش��تگان ایرانی��ان را متجلی 
مي سازد باید دقت الزم را داشت تا در نهایت هویت 
گذشتگان خود را زیر سئوال نبریم چرا که این میدان 
یكی از آثار شاخص گردشگری در اصفهان و ایران 
به ش��مار مي رود که بی دقت��ی در نگهداری و عدم 
توجه به هویت تاریخ��ی آن تأثیری منفی در اذهان 

بازدیدکنندگان داخلی و خارجی خواهد گذاشت.
پی��رو مكاتب��ات مكرر س��ازمان می��راث فرهنگی، 
اتحادیه ه��ای صنفی و به دنبال ش��كایت های مكرر 
مردمی با تش��كیل کارگروه��ی مرکب از نمایندگان 
مجمع امور صنفی به ویژه صنایع دستی و شهرداری، 
پس از اخذ دس��تور از مقام قضایی امروز نسبت به 
رفع سد معبر واحدهای صنفی که قوانین و مقررات 
را نادیده گرفته و با تجاوز به حریم شهروندان باعث 
سلب آرامش و آسایش شهروندان شده و معضالت 
و مش��كالت عدیده ای در این خصوص به وجود 

آورده بودند برخورد شد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع 
دستی اصفهان ضمن تشكر ویژه از خدمات ارزشمند 
عوامل جمع آوری شهرداری جهت رفع سد معبر در 
میدان امام گفت: با توجه به این که دستفروشی و سد 
معبر در میدان امام در خور ش��أن و منزلت پایتخت 
فرهنگی و تمدن ایران اس��المی نیست مكاتباتی با 

شهرداری اصفهان صورت گرفت.
سد معبر از لحاظ شرعی و قانونی جایز نیست 

رئیس مجمع امور صنف��ی اصفهان در این ارتباط با 
تقدیر از برخورد قاطعانه شهرداری در خصوص رفع 
سد معبر گفت: هر عملی که موجب سد معبر شود 
به لحاظ ش��رعی و قانونی جایز نیست و به منظور 
حفظ حقوق شهروندان پیشگیری و برخورد با این 
معضل ضروری اس��ت. عباس��علی بصیرت با بیان 
این که بعض��ی از واحدهای صنفی در میدان امام با 
اجاره دادن س��تون های مقابل خود باعث ایجاد سد 
معبر ش��ده بودند افزود: با توجه به موقعیت خاص 
میدان امام و حضور گردشگران داخل و خارجی این 

وضعیت زیبنده این میدان تاریخی نیست.
وی اظهار داشت: ش��هرداری برای رفع این عارضه 
ناپس��ند اجتماعی براس��اس قانون و ب��ا حكم مقام 
قضایی اقدام نموده است. رئیس مجمع امور صنفی 
اصفه��ان ادام��ه داد: بی توجهی و نادیده انگاش��تن 
حق��وق ش��هروندی در مرحل��ه اول موجب به هم 
خوردن نمای ظاهری شهر شده و همچنین نارضایتی 
و مش��كالت فراوانی را ب��رای زندگی روزمره مردم 

ایجاد مي کند.

بررسیعملکردستادرفاهواسکانمسافران
نوروزیدرشهرضا

به منظور بررسی عملكرد ستاد رفاه و اسكان مسافران نوروزی و مطالعه جامع 
کارکرد این گروه در ایام نوروز و رفع نواقص مطرح ش��ده توس��ط مسافرین 
به همت فرمانداری شهرضا جلسه ایی با حضور سیدرضا مرتضوي فرماندار، 
مس��ئوالن اجرایي ستاد مس��افرین نوروزي شهرستان ش��هرضا وخبرنگاران 
این شهرس��تان برگزار گردید. دراین جلس��ه فرماندار ش��هرضا طي گزارشي 
گفت: در ایام نوروز امس��ال بیش از 2 میلیون و800 هزار مس��افر از شهرضا 
عبور کردند که بیش از 52000 نفر در مهمانپذیرها، مهمانس��راها و50 واحد 
آموزش��ی آموزش و پرورش  اسكان داده شدند. سید رضا مرتضوی با اشاره 
به جایگاه خوب  ستاد رفاه مسافران نوروزی شهرضا در سطح استان گفت : 
باید  نقاط ضعف و قوت برنامه های س��تاد مورد بررسی قرار گیرد و  هدف 
از تشكیل این نشست نیز ارائه راهكار و بررسی مشكالت برای برنامه ریزی 
بهتر در سال آینده  است. مرتضوی  یكی از مهم ترین  مولفه ها در شناخت  
نقاط  قوت وضعف عملكرد س��تاد مس��افران نوروزی را بررسی انتقادات و 
پیش��نهادات مسافرین نوروزی دانس��ت و گفت: عالوه بر صحبت کردن در 
ای��ن م��وارد باید به آنها عمل کرد چون  این س��تاد دائمی اس��ت و موضوع  
گردش��گری  و مس��افربری را دنبال می کند. در ادامه س��رهنگ احمدمقامي 
جانش��ین فرماندهی انتظامی شهرس��تان ش��هرضا به کاهش آمار تصادفات و 
حوادث جاده ای در نوروز امس��ال اش��اره کرد و گف��ت: آمار کل تصادفات  

107 مورد بود که نسبت به سال گذشته 20درصد کاهش داشت.
احم��د مقامی از همكاری خوب مردم بانیروه��اي انتظامي در این ایام تقدیر 
ک��رد و گف��ت: امنیت جامعه تامین نمی ش��ود مگر با هم��كاری مردم و نیز 

همدلی و همكاری مردم در تامین سالمت و امنیت جامعه ستودنی است.

یکیازاستاداندانشگاهشهركرد:   

اختصاص یافتن هزینه سدسازی به 
دیگر زمينه های اشتغال زایی 

رئيسمركزآمارواطالعاتبازاركار:

 توليد دانش بنيان اصل رسيدن 
به جهاد اقتصادی است

یكی از اس��تادان دانش��گاه شهرکرد 
گف��ت: اختص��اص یافت��ن هزین��ه 
 سدس��ازی ب��ه دیگ��ر زمین��ه های 

اشتغال زایی سود باالتری دارد.
رفعت زارع بیدکی در گفتگو با ایسنا، 
با اش��اره به رونق گرفتن سدس��ازی 
از  جلوگی��ری  اف��زود:  کش��ور   در 
س��یل زدگ��ی، تامین نی��روی برق، 
 زیر کش��ت ب��ردن و آبرس��انی دائم 
زمین های کش��اورزی از مهم ترین 
نتای��ج احداث س��د اس��ت ولی در 
تصمیم گیری برای احداث سد نباید 
تنها به فواید حاصل از آن بلكه باید 
به مش��كالتی که در پی آن به وجود 
می آی��د توجه ک��رد و از مهندس��ی 

ارزشی در این زمینه بهره گرفت.
وی با اش��اره ب��ه تغیی��رات حاصل 
از اح��داث س��د اش��اره و تصریح 
ک��رد: با توجه به وابس��تگی ش��دید 
م��ردم محلی به مرات��ع و زمین های 

کشاورزی، تغییرات اجتماعی بعد از 
احداث س��د به دلی��ل زیر آب رفتن 
زمین ها، از دس��ت رس خارج شدن 
 مع��ادن و افزایش رطوبت هوا ایجاد 

می شود.  
زارع ش��یوع بیماری ها در اثر تغییر 
آب و ه��وا را از دیگ��ر مش��كالت 
اظه��ار  و  دانس��ت  س��د   اح��داث 
داش��ت: دامداری و کشاورزی حرفه 
اصلی روس��تاییان بوده این در حالی 
اس��ت که با احداث س��د روستاییان 
ب��ه ف��روش دام و زمین ه��ای خود 
 اقدام ک��رده و عالوه ب��ر گرایش به 
شغل های کاذب، حلبی آبادها را نیز 
در ش��هرها به وجود می آورند. وی 
خاطر نش��ان کرد: هرچند سد سازی 
در توس��عه اقتص��ادی کش��ور نقش 
دارد ول��ی هر تغییر در اکوسیس��تم، 
 تغیی��رات ب��ی ش��ماری را نی��ز در 

بر دارد.

رئیس مرکز آمار و اطالعات بازار کار 
وزارت کار و امور اجتماعی در همایش 
بزرگداش��ت هفته کارگر و روز بسیج 
کارگری اس��تان اصفهان گفت: الزمه 
رسیدن به جهاد اقتصادی تولید دانش 
بنیان و عدم استفاده از کاالهای خارجی 
است.  الهام یاوری با بیان این که ارزش 
و اهمی��ت مق��ام کار و کارگر در دین 
اس��الم برای همه تعریف شده و امری 
بدیهی است، اظهار داشت: رهبر معظم 
انقالب با نامگذاری امسال به نام جهاد 
اقتصادی این اهمیت را به همه جهانیان 
نشان دادند و نقش عرصه کار و تولید 

را به گونه ای شایسته بیان فرمودند.
وی با اش��اره به این که اقتصاد کشور 
ایران در حال حاضر در موقعیت گذار 
از اقتصاد نفتی ب��ه اقتصاد دانش بنیان 
است، افزود: اقتصاد کشور در سال های 
گذش��ته وابس��ته بر ف��روش نفت و 
محصوالت نفتی بوده و در حال حاضر 

 با کاهش وابستگی به این محصول تولید 
دان��ش بنی��ان را در راس فعالیت های 
اقتصادی خود قرار داده اس��ت. مشاور 
وزیر و رئیس مرک��ز آمار و اطالعات 
ب��ازار کار وزارت کار و امور اجتماعی 
به الگ��و ب��ودن ای��ران در حوزه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
برای مردم کشورهای منطقه اشاره کرد 
و بیان داشت: ایران در زمینه اقتصادی 
هم باید برای مردم منطقه الگو باشد و 
این موضوع اهمیت جهاد اقتصادی و 
نشان دادن ظرفیت های اقتصادی کشور 
را دو چن��دان می کن��د. وی با بیان این 
که در سال های گذشته ایران به شدت 
از سوی دشمنان مورد تحریم اقتصادی 
قرار گرفته بود، اظهار داش��ت: در این 
راستا فعاالن عرصه کار و تولید توانستند 
با فعالیت بی شائبه خود این تحریم ها 
را تا حدودی بش��كنند و عرصه را بر 

دشمنان تنگ کنند. 
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اولينجلسهشورایمشاركتهایمردمی
سازمانبهزیستیاستاناصفهانبرگزارشد

اولین جلس��ه شورای مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان  در سال 
90 به ریاس��ت قریش��ي، مدیرکل دفتر امور اجتماعی اس��تانداری به عنوان 
نماینده تام االختیار اس��تاندار، مدیرکل بهزیس��تی استان اصفهان، معاون امور 
مش��ارکت های مردمی بهزیس��تي و با اکثریت اعضاء در س��الن اجتماعات 
اس��تانداری تش��كیل ش��د. در ابتدا این جلس��ه  مدیر کل بهزیستي اصفهان 
گزارش��ي در خصوص عملكرد و اقدامات انجام شده در ارتباط با مصوبات 
جلس��ه قبل شورا ارائه نمود. محمد زاده  از رش��د قابل توجه و بی نظیر در 
حوزه مش��ارکت های مردمی در س��ال 89 خبر داد و از حاضرین خواس��ت 
راهكارهای عملی خود را، پیرامون جلب و جذب بهتر و بیش��تر مش��ارکت 

های مردمی ارائه نمایند

تونلمنجدرمحورشهركرد-ایذه
مسدودميشود

تونل منج واقع در محور ش��هر کرد - ایذه در اس��تان چهار محال بختیاري از 
 12 تا 21 اردیبهشت ماه به مدت 10 روز از ساعت هفت صبح تا 18 مسدود 
 مي ش��ود. تونل منج به علت انجام عملیات اصالح سیستم روشنایي مسدود 
مي شود و در زمان انسداد، رفت و آمد وسایل نقلیه از کنار گذر تونل انجام مي شود. 
 مرکز کنترل ترافیك پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555)10 خط( به طور 
 شبانه روزي، پاسخگوي وضع راه هاي کشور و امداد رساني احتمالي به هموطنان 

است.

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

صالحیت واگذار نماید.

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

39/100/000780/930/864جاریاصالح شبکه فاضالب منطقه دو اصفهان90-1-75

27/500/000546/254/750جاری اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان90-1-76

25/100/000501/411/643جاری توسعه شبکه فاضالب منطقه سه اصفهان90-1-77

مناقصه لوله گذاری فاضالب 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 1390/2/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1390/2/25

 www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 6680030 - 0311

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
5یک شنبه 11 اردیبهشت 1390/ 27 جمادی االولی 1432/ شماره 509 Sunday 1 May 2011

گوناگون

آی��ا مي دانید بس��یاری از بیماری ها را به وس��یله رنگ 
درمانی مي توان درمان کرد و ...  

 اث��ر رنگ ها بر حیات آدمی، از ابتدای پیدایش آن یعنی 
زمان��ی که زندگی تحت تأثیر تاریكی و روش��نایی قرار 
داشت، از اهمیت بسزایی برخوردار بود. کیفیت ارتعاشی 
رنگ هایی که از اش��كال معین متأثر هستند، مي تواند بر 
روی جان داران، اثرات ویران گر یا سازنده داشته باشد. 
پ��اره ای از رنگ های ویژه، قابل اندازه گیری و در خور 
پیش بینی بر روی دستگاه عصبی هستند. بدین معنا که 
فش��ارخون، نبض و تعداد تنفس تحت تابش نور سرخ، 
نارنجی و زرد به ترتیب دچار افزایش شدید، متوسط و 
کم مي ش��وند و همین نشانه ها زیر نور سیاه، آبی و سبز 
به کاهش ش��دید، متوس��ط و کم مي انجام��د: در همین 
مورد، پژوهش های دیگری توسط گیاه شناسان در زمینه 
تأثیر رنگ ها بر روی رشد و نمو گیاهان صورت گرفته 
است. گیاهانی که زیر شیشه های قرمز قرار داشته باشند، 
چه��ار برابر س��ریع تر از گیاهانی که زی��ر نور معمولی 
خورش��ید واقع مي شوند، رشد مي کند و بر همین منوال 
گیاهانی که زیر شیش��ه های س��بز قرار گیرند، رشدشان 
کندتر مي شوند. هر چند نور سرخ در ابتدا موجب رشد 
فوری تر گیاهان مي گردد. ولی به تدریج رش��د گیاهان 
کند مي ش��ود. در حال حاضر رنگ ها به نحو گسترده ای 
ب��ه عنوان یك ابزار درمانی در امراض مورد توجه واقع 
مي ش��وند. ش��یوه نوینی که در خ��ال دو دهه اخیر در 
معالج��ه امراض به کار مي رود، ب��ه روش فتو دینامیك 
موس��وم اس��ت. مطابق این راه کار، تزریق وریدی مواد 
شیمیایی حساس به رنگ که در زیر اشعه فرابنفش قابل 
شناس��ایی هس��تند، باعث تجمع در یاخته های سرطانی 
ش��ده و زمانی که با نور قرمز که طول موج کوتاه تری 
دارد، فعال مي شوند، سبب تخریب یاخته های سرطانی 

مي گردند. ش��یوه یادشده برای تشخیص و درمان به کار 
مي رود. رنگ صورتی از دیگر رنگ هاست که به تسكین 
و آرامش در فرد مي انجامد و رفتارهای پرخاش جویانه 
و دلهره آمیز را مهار مي س��ازد. استفاده از رنگ صورتی 
در نقاش��ی دیوار زندان ها به مه��ار رفتارهای مهاجمانه 
زندانیان و کاهش توان عضله ها در آنان منتهی مي گردد. 
برعك��س، در این قبیل موارد از رنگ زرد نباید بهره برد 
چ��ون موجب افزایش تحریك پذیری مي ش��ود. مطابق 
پژوهش های صورت گرفته، ارتباط مؤثری بین جنایات 
خیابان��ی و چراغ های زرد خیابان وجود دارد. در ضمن 
مش��خص گردیده است که عینك های رنگی )آغشته به 
رنگ ه��ای رقی��ق( مي توانند کمك مؤث��ری در مداوای 
اختال هاي یادگیری باش��ند. برای ای��ن که دریابید چه 
رنگی برای شما، محیط اطراف تان و زندگی راحت تان 

مناسب است موارد ذیل را بخوانید:
رنگ قرمز

قرمز، دنیایی است متشكل از خورشیدها، ماه ها، جان ها، 
...

این رنگ به غلبه بر اندیش��ه های منفی یاری مي کند، هر 
چند رنگ یاد شده با خشم هم ارتباط دارد. چنان چه ما 
رنگ قرمز زیادی در دور و بر خویش داشته باشیم، پس 
از مدتی دچار بیقراری، بی صبری و ناراحتی مي شویم.

رنگ صورتی
صورت��ی از لحاظ احساس��ی، آرام بخ��ش بوده، حس 
گرمایی مای��م به وجود مي آورد. این رنگ: احس��اس 
اضطراب و تحریك را کم تر س��اخته، ما را با احساس 
عش��ق و امنیت در برمی گیرد. رنگ صورتی، تس��كین 
دهن��ده تنهایی، ناامیدی، حساس��یت فراوان و آس��یب 

پذیری است.
رنگ نارنجی

نارنجی، رنگ ش��ادی بخش است. این رنگ سبب رها 
گش��تن احساسات و تس��كین ضعف اعتماد به نفس و 
نابخش��ودگی مي گ��ردد. نارنجی باع��ث تحریك ذهن، 
تجدی��د حیات و اش��تیاق به زندگی ش��ده و یك ضد 
افسردگی مؤثر است. از همین روی، هلو برای خستگی 

زیاد، مناسب است.
رنگ سبز

سبز، پیوستگی ژرف با طبیعت دارد و به این ترتیب در 
ایجاد احس��اس یك رنگی با س��ایرین و طبیعت، بسیار 

اثر بخش است.
رنگ زرد

زرد، رنگی نش��اط آور، درخش��ان و روح بخش است. 
رنگی برای جش��ن و روزهای آفتاب��ی، رنگ مذکور با 

بخش های هوش و انتقال افكار مغز مربوط است.
رنگ فیروزه ای

رنگ س��بز - آب��ی تداعی گر تازگی اقیانوس اس��ت. به 
همین خاطر نیروبخش، خنك و مثل رنگ س��بز آرامش 
بخش اس��ت. رنگ فیروزه ای برای خستگی مغز، بسی 

مؤثر است.
رنگ آبی

رنگ آرام بخش��ی اس��ت و قسمت بیش��تری از مغز را 
نسبت به زرد، درگیر مي کند. نشان دهنده شب است به 
همین جهت به ما احساس آرامش مي دهد؛ انگار توسط 

آسمان عمیق و آبی تحت تأثیر قرار گرفته ایم.
رنگ زرشكی

هنگام��ی که راجع ب��ه وضع خود احس��اس ناامیدی و 
دلواپسی مي کنید یا خشمگین و شكست خورده هستید، 
رنگ زرش��كی ش��ما را از این حالت خارج مي سازد و 

سبب مي گردد روح تان اوج گیرد!
نیلی، بنفش و ارغوانی

ای��ن رنگ ها اثرات ژرف روانی دارند و در مراقبت های 
روانی برای آرام کردن و نجات بیمار از پاره ای امراض 
روان��ی - حاص��ل از ناهنجاری ه��ای عصب��ی - مورد 
اس��تفاده قرار مي گیرن��د. رنگ های م��ورد بحث، ذهن 
را متعادل س��اخته، س��بب تغییر ش��كل دل مشغولی و 

ترس های انسان مي شوند.
سیاه

این رنگ، ویژگی های آرامش بخشی، محافظت کنندگی 
و رم��ز آل��ود بودن را با هم داراس��ت، س��یاه در ضمن 
قادر اس��ت جلوی رش��د و تغییر ما را بگیرد. ما به طور 
معمول برای پنهان ش��دن از دنیا، در رنگ س��یاه مخفی 

مي گردیم.
سفید

رنگ خلوص ناب، س��فید است. این رنگ محافظ و در 
برگیرنده اس��ت و راحتی و آرامش مي آورد. تكانه های 
احساس��ی و ناامیدی را تسكین مي دهد و کمك مي کند 

تا احساسات، افكار و روح شما را پاك سازد.
نقره ای

نقره ای، رنگ ماه اس��ت که پیوس��ته در حال دگرگونی 
اس��ت. این رن��گ با اص��ول زنانگی، احس��اس و بعد 
حساس��یت های مغز در ارتباط اس��ت. در ضمن متعادل 
کنن��ده، هماهنگ کنن��ده و از لحاظ ذهن��ی، پاك کننده 

است.
قهوه ای

رنگ زمین زاینده! قهوه ای احس��اس پایداری مي دهد و 
ناامنی را مي زداید. هر چند موجب تجمع احساسات و 

ترس از دنیای بیرونی مي شود. 
خاكستری

خاکس��تری، نمایانگ��ر اس��تقال، اعتم��اد ب��ه نفس و 
خوداتكایی است. خاکستری، محافظی در برابر تأثیرات 
بیرونی اس��ت. گرچه خاکستری احساسات منفی ایجاد 

مي کند.
طالیی

طایی، مثل زرد، با خورشید در ارتباط است و از همین 
رو ب��ا فراوانی و توان ایده آلی، ه��وش و ادراك مرتبط 

است.
تأثیرات فیزیكی رنگ ها

ت��ا چندی پیش گم��ان مي رفت که نور، تنه��ا به بینایی 
مرتبط است؛ ولی امروزه به طور کامل مشخص گردیده 
که رنگ ها ب��رای این که اث��رات فیزیولوژیكی و روان 
شناس��ی خویش را نش��ان دهند، نیازی به این که دیده 

شوند، ندارند.
امكان دارد رنگ ها به وس��یله نابینای��ان، کور رنگ ها و 
کس��انی که چشمان شان را بس��ته اند؛ نیز تشخیص داده 
ش��وند. ای��ن پدیده که ب��دان بینایی بدون چش��م گفته 
مي شود از سال 1920 مورد مطالعه قرار گرفت. در این 
س��ال طی آزمایش هایی مشاهده شد که افراد هیپنوتیزم 
ش��ده ای که چشم شان بسته اس��ت، مي توانند رنگ ها و 

اشكال اشیاء را با پیشانی خود تشخیص دهند. 
در س��ال 1960 در روس��یه مطالعات��ی در ای��ن قلمرو 
صورت گرفت و براساس آن از هر شش مورد آزمایش، 
یك تن قادر بود با دیدگان بس��ته، رنگ و ش��كل شیء 
مورد نظ��ر را بعد از 30-20 دقیقه با نوك انگش��تانش 
 تش��خیص دهد. این زم��ان در نابینایان حتی س��ریع تر 

است. 
درباره علت این پدیده، بررس��ی ها متوجه هورمون های 
)ماتونین( و )س��روتونین( که هر دو به وسیله غده پینه 
آل در مغ��ز تولی��د مي گردند، معطوف ش��د. ماتونین، 
هورمونی اس��ت که جانوران توس��ط آن به نور واکنش 
نش��ان مي دهن��د و تغیی��رات روزانه، ماهیان��ه و فصلی 
بدنش��ان به کمك آن مهار مي ش��ود. سروتونین هم یك 
واسطه ش��یمیایی پر اهمیت در مغز شمرده مي شود که 
تغییر عمل آن بسیار مرتبط با اختاالت مغزی از جمله 

روان پریشی )اسكیزوفرنی( و توهم است. 
از آن دارن��د ک��ه بخش ه��ای  پژوهش ه��ا حكای��ت 
خاص��ی از مغز، نه تنها به نور حس��اس هس��تند که به 
ط��ول موج های متفاوت نور ه��م واکنش های گوناگون 
مي نمایانن��د، بدین ترتیب که ط��ول موج های مختلف 
رنگ ها، تأثیرات گوناگونی بر روی دستگاه غدد داخلی 
 گذاش��ته، باعث کاهش ی��ا افزایش تولی��د هورمون ها 

مي شود. 
رن��گ درمانی، ریش��ه در تاریخ باس��تانی بش��ر دارد و 
 اصول اصلی آن در فرهنگ های مختلف سرتاسر جهان 

یكسان است.  

چه رنگی را دوست دارید؟ 
باورنکردنی

1 - خواب هر چه بیشتر، بهتر. 
کاش همین  طور ب��ود! ولی مطالعات 
نش��ان می  دهد احتمال مرگ زودرس 
در آنهایی که بیش از هشت  ساعت در 

شبانه  روز می  خوابند، بیشتر است.  
2 - خوش به حال فانی، هنوز سرش 
به بالش نرسیده، خوابش می  برد!  اتفاقًا 
این نش��ان می   دهد که فانی ، خواب 
خوبی ندارد. این که آدم هنوز س��رش 
به بالش نرسیده خوابش  ببرد، یكی از 
نش��انه  های خواب  آلودگی اس��ت که 

باید تحت بررسی قرار بگیرد. 
م��دت زمانی ک��ه طول می  کش��د  تا 
خوابم��ان بب��رد، نبای��د کمت��ر از پنج 
دقیق��ه یا بیش��تر از 30 دقیقه باش��د. 
بیش��تر  و  کمت��ر  مقادی��ر  پزش��كان 
طبیع��ی  غی��ر  را  مح��دوده   از  ای��ن 

می  دانند.  
 3 - چق��در ک��م م��ی  خواب��ی! همه 
آدم  ها حداقل به هشت ساعت خواب 
ش��بانه احتیاج دارند.  هیچ عدد قطعی 
و واحدی وجود ندارد که بشود روی 
آن قس��م خورد. میزان نیاز به خواب 
در اف��راد مختل��ف  متف��اوت اس��ت. 
 ب��ه خودت��ان رجوع کنی��د؛ اگر حس 
می  کنید که هر روز بعدازظهر خس��ته 
و خ��واب  آلود  می  ش��وید، بدانید که 

الگوی خوابتان غلط است. 
خواب��ی،  م��ی   زی��اد  چق��در   -  4 
 نخبه  ها فقط روزی سه،  چهار ساعت 
می  خوابند!  ش��اید م��ارگارت تاچر و 
بی��ل کلینت��ون و چند نفر از مش��اهیر 
هالی��وودی ج��زء نخس��تین کس��انی 
باش��ند که رس��انه  های  غربی، درباره 
کم  خوابیدن آنها زیاد حرف زدند. اما 
واقعیت این است که از نظر پزشكان، 
این قبیل افراد  عملكرد بهتری نس��بت 

به سایرین ندارند.
کم  خوابی، سامت شما را تهدید می  
 کن��د و  تمرکزتان را پایی��ن می  آورد. 
کم  خواب��ی حتی می  توان��د بیمارتان 
 کند و به سیس��تم ایمنی  ش��ما آسیب 

 بزند.
  5- م��ن خواب��م خوب اس��ت؛ فقط 
ش��ب  ها چند بار از خ��واب می  پرم! 
 ب��ه چنین خوابی نم��ی  گویند خواب 
خوب. خوابی خوب اس��ت که تداوم 

مناسبی داشته باشد. بیدار شدن مكرر 
 در حین خواب از عائم شایع اختال 
خواب اس��ت و بیشتر آنهایی که شب 
 ها بیش از یك بار از  خواب می  پرند، 

به نوعی اختال خواب دچارند.
6- ک��م   خوابی فقط ی��ك چاره دارد؛ 
قرص خواب !  تأثیر دارو های خواب 
 آور، کوتاه  مدت اس��ت و کم  کم بدن 
ب��ه دارو عادت می  کند و دیرتر به آن 
ج��واب می  دهد. از  طرف��ی، اگر بدن 
به دارو ع��ادت  کند قطع آن اوضاع را 
بدتر می  کند. پس برای درمان قطعی، 
فقط باید به پزش��ك  مراجع��ه کرد تا 
عل��ت اصلی ب��ی   خوابی ش��ناخته و 

درمان شود.
 7- کم   خوابی از آن درد هایی اس��ت 
ک��ه چاره ندارد  و باید با آن س��اخت! 
 اما توصی��ه  های دیگری هم هس��ت 
که م��ی  تواند اوضاع خوابت��ان را رو 
ب��ه  راه کند.  پرهیز از نوش��یدن چای ، 
قهوه ، نوش��ابه و خوردن شكات در 
س��اعات نزدیك به خواب. خودداری 
از مصرف غذاهای س��نگین و کشیدن 
سیگار در س��اعات نزدیك به خواب. 
 رعای��ت نظم خ��واب. خوابی��دن در 
یك س��اعت ثابت، اختص��اص دادن 
اتاق خ��واب به خوابی��دن و اجتناب 
از کاره��ای  دیگ��ری مث��ل تماش��ای 
تلویزی��ون و کار در آن اتاق   و باالخره 
ای��ن که اگ��ر بیش از نیم س��اعت در 
رختخواب ماندی��د و خوابتان نبرد و 
احس��اس خواب  آلودگی هم  نكردید، 
بای��د از اتاق خواب خارج ش��وید و 
 تا وقت��ی احس��اس خ��واب  آلودگی 

نكرده  اید، به رختخواب برنگردید.

7اشتباهجالبدربارهخواب

احضار
11/144 چون آقای عباس��علي حمصي و خانم ترانه آغاس��یان فرزند ابراهیم شكایتي علیه آقاي 
س��جاد صالحي کاش��اني مبني بر مزاحمت تلفني، ایراد ضرب و جرح عمدي، فحاشي، تخریب 
و ورود به عنف مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 891466 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي 
براي روز 90/3/18 س��اعت 9/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینكه متهم مجهول المكان مي باشد، 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ي کیف��ري مراتب یك نوبت در یك��ي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 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/ 15063 محسنی دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اخطار اجرایي
2/216 ش��ماره: 89-833 به موجب رأي ش��ماره 1444 تاریخ 89/11/30 حوزه 26 شوراي حل 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه الهه امیني مجهول المكان محكوم 
اس��ت به: پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 30/000 ریال جهت هزینه 
دادرس��ي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چك 89/7/27 تا زمان اجراي حكم در حق 
محكوم له مهدي ترکي نش��اني محل اقامت: اصفهان- خ حكیم نظامي- اصفهان پارت. ماده34 
قانون اجراي احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه اباغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعام نماید. هر گاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مدت مذکور 
معلوم ش��ود که محكوم علیه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن براي فرار از 
آن ام��وال خ��ود را معرفي نكرده یا صورت خاف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا 
قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یك روز تا شش ماه 

محكوم خواهد شد.
م الف/ 1545 شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ رأي
2/217 کاس��ه پرونده: 1092/89، شماره دادنامه: 54-90/1/30 آمار، مرجع رسیدگي: شعبه 19 
شوراي حل اختاف اصفهان، خواهان: مهدي ترکي، نشاني: اصفهان چهار راه شریعتي فروشگاه 
اصفهان پارت، خوانده: امیر آمري مجهول المكان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتي 

اعضا شورا ختم رسیدگي را اعام و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید:
رأي قاضي شورا

دعوي آقاي مهدي ترکي فرزند رزاق بطرفیت آقاي امیر آمري فرزند علیرضا بخواسته مطالبه مبلغ 
37/000/000 ریال وجه چك هاي ش��ماره 89/6/17-761627، 89/6/31-388799، 761637-

89/8/15، 670941-89/7/30، 670942-89/8/29 و 761638-89/7/30 ب��ه انضم��ام مطل��ق 
خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره 
از س��وي بانك محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اینكه خوانده با توجه به اباغ قانوني 73 در جلس��ه رسیدگي حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه اي به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسي مدني حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 37/000/00 ریال )س��ه میلیون و هفتصد هزار تومان( بابت اصل خواسته و سي هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ي و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که 
محاس��به آن براساس نرخ اعامي از س��وي بانك مرکزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق 
خواه��ان صادر و اع��ام مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف مهل��ت 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهي در این شعبه مي باشد.
م الف/ 1546 شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ تجدیدنظر
2/218 در خصوص پرونده کاس��ه 89-1723 ش/ 9 خواهان آقاي مجید ش��ه مهر دادخواستي 
مبني بر اعتراض و تجدیدنظرخواهي نس��بت به دادنامه شماره 1839-89/12/28 اصداري شعبه 
نهم به طرفیت آقایان 1- سعید کیاني 2- مجید منجمي مطرح نموده است که طي کاسه شماره 
90-9 ت ثبت تجدیدنظر شده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده ردیف دوم حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر 

آگهي به دفتر شعبه نهم شوراي حل اختاف واقع در اصفهان خیابان محتشم کاشاني مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ و تبادل لوایح نماید. در صورت عدم حضور پرونده 
پس از انقضاي مهلت قانوني جهت رس��یدگي به تجدیدنظرخواه��ي به دادگاه عمومي حقوقي 

محل ارسال خواهد شد.
م الف/ 1433 شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

حصر وراثت
2/219 خانم نوریجان خاکي داراي شناس��نامه ش��ماره 2 به شرح دادخواست به کاسه 499/89 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عائي 
خس��روي بختیارون��دي بشناس��نامه 114 در تاری��خ 1389/11/04 اقامتگاه دائم��ي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حسینعلي خسروي بختیاروندي 
فرزند عائي ش.ش 9 ت.ت 1344 صادره از ش��هرکرد )پس��ر متوفي(، 2- محمدتقي خسروي 
بختیاروندي فرزند عائي ش.ش 613 ت.ت 1351 صادره از ش��هرکرد )پسر متوفي(، 3- زینب 
خسروي بختیاروندي فرزند عائي ش.ش 351 ت.ت 1338 صادره از شهرکرد )دختر متوفي(، 
4- جمیله خسروي بختیاروندي فرزند عائي ش.ش 1159 ت.ت 1360 صادره از لنجان )دختر 
متوفي(، 5- نوریجان خاکي فرزند ش��یخ میر ش.ش 2 ت.ت 1319 صادره از ش��هرکرد )همسر 
متوف��ي( و الغیر. اینك با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزب��ور را در یك نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 193 شعبه پانزده حقوقي شوراي حل اختاف لنجان
 

حصر وراثت
2/220 آقاي یداله هادي ورنامخواس��تي داراي شناس��نامه ش��ماره 4319 به شرح دادخواست به 
کاس��ه 26/90 از این ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا هادي ورنامخواست بشناسنامه 83 در تاریخ 89/11/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- یداله هادي ورنامخواستي فرزند 
رضا ش.ش 4319 ت.ت 1347 صادره از لنجان )پس��ر متوفي(، 2- حسن هادي ورنامخواستي 
فرزن��د رض��ا ش.ش 4747 ت.ت 1355 صادره از لنجان )پس��ر متوف��ي(، 3- نازآفرین هادي 
ورنامخواستي فرزند رضا ش.ش 9933 ت.ت 1356 صادره از لنجان )دختر متوفي(، 4- فاطمه 
شیري ورنامخواستي فرزند غامحسین ش.ش 159 ت.ت 1326 صادره از لنجان )همسر متوفي( 
و الغیر. اینك با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 192 شعبه پانزدهم حقوقي شوراي حل اختاف لنجان
 

حصر وراثت
2/221 آقاي حجت اله اس��ماعیلي ولوجردي داراي شناس��نامه ش��ماره 2 به ش��رح دادخواست 
به کاس��ه 38/90 از این دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان محمد اسماعیلي ولوجردي بشناس��نامه 149 در تاریخ 1389/7/15 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- ابوالفضل اسماعیلي 
ش��ماره شناس��نامه 1 متولد 1337 صادره از نطنز، 2- حس��ینعلي اس��ماعیلي ولوجردي شماره 
شناس��نامه 16 متولد 1338 صادره از نطنز، 3- س��لیمان اس��ماعیلي ولوجردي شماره شناسنامه 
3 متولد 1341 صادره از نطنز، 4- حجت اله اس��ماعیلي ولوجردي ش��ماره شناس��نامه 2 متولد 
1345 صادره از نطنز، 5- احمد اس��ماعیلي ولوجردي ش��ماره شناس��نامه 1 متولد 1359 صادره 
از نطنز، 6- مجتبي اس��ماعیلي ولوجردي ش��ماره شناس��نامه 1 متولد 1350 صادره از نطنز، 7- 
فاطمه اس��ماعیلي ولوجردي شماره شناسنامه 4 متولد 1343 صادره از نطنز، 8- مریم اسماعیلي 
ولوجردي ش��ماره شناس��نامه 437 متولد 1348 صادره از نطنز، 9- اعظم اس��ماعیلي ولوجردي 
ش��ماره شناس��نامه 4374 متولد 1352 صادره از نطنز، 10- اکرم اس��ماعیلي ولوجردي ش��ماره 
شناس��نامه 152 متولد 1358 صادره از نطنز، 11- طیبه اس��ماعیلي ولوجردي ش��ماره شناسنامه 
74 متول��د 1362 ص��ادره از نطن��ز، 12- بتول محمدي مقدم ش��ماره شناس��نامه 3 متولد 1318 
صادره از نطنز فرزند رضا )همس��ر آن مرحوم(. اینك با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت 
مزب��ور را در ی��ك نوبت آگه��ي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفي 
 ن��زد او باش��د از تاریخ نش��ر آگه��ي ظرف یك م��اه ب��ه دادگاه تقدی��م دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/ 60 شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختاف نطنز

تحدید حدود اختصاصي
2/223 ش��ماره: 423 چون تحدید حدود اختصاصي شش��دانگ قطعات زمین مزروعي متصل 7 
جریب تقریبي به ش��ماره 39 فرعي واقع در مزرع��ه محمودآباد پاك 23- اصلي بخش دوازده 
کاشان که طبق پرونده ثبتي به نام آقاي غامرضا زارعیان فرزند عبدالعلي و غیره در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم در تاریخ 1390/3/4 در ساعت 9 صبح در 
محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالكین اخطار مي شود 
که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان اماك طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق 
تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده ه��اي معترضي ثبت معترض ظرف یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضایي گواهي 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1390/2/11
نوروز- کفیل ثبت اسناد و اماك جوشقان
 

تحدید حدود اختصاصي
2/224 شماره: 422 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یكباب طویله و بهاربند به شماره 
133 فرعي واقع در مزرعه همواریه کامو بخش دوازده کاش��ان که طبق پرونده ثبتي به نام خانم 
فاطمه مردان فرزند حس��ینعلي در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل 
نیامده بنا به دس��تور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملك 
مرقوم در تاریخ 1390/3/2 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مص��ادف ب��ا روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب 
این آگهي به کلیه مجاورین و مالكین اخطار مي ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر 
ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان اماك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین 
تكلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره 
بایس��تي با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصاح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 1390/2/11

نوروز- کفیل ثبت اسناد و اماك جوشقان
 

فقدان سند مالكیت
2/233 ش��ماره: 967 آقاي رضا جمالي فرزند کرمعلي باستناد یكبرگ استشهاد محلي که هویت 
و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است که سندمالكیت ششدانگ یكبابخانه پاك شماره 
1/2123 واق��ع در میمه بخش ثبتي میمه که در صفح��ه 76 جلد 53 اماك ذیل ثبت 7938 بنام 
رضا جمالي فرزند کرمعلي ثبت و صادر و تسلیم گردیده و از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثني سند مالكیت نامبرده را نموده طبق تبصره یك اصاحي ماده 120 آئین 
نامه قانون سند مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكیت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 1611 نوروز- رئیس ثبت میمه
 

اباغ وقت رسیدگي
2/234 در خصوص پرونده کاس��ه 119/90 ش/ 45 خواهان فرشید لطفي دادخواستي مبني بر 
الزام خوانده به استرداد الشه 3 فقره چك و مطلق خسارات وارده و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
فرهاد عبدالهي متین تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز چهارش��نبه مورخ 90/3/18 
س��اعت 9/30 صب��ح تعیین گردیده، با توج��ه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 1600 دفتر شعبه 45 حقوقي مجتمع شماره یك شوراي حل اختاف اصفهان

اباغ وقت رسیدگي
2/235 ش��ماره: ض 1080/89 در خصوص پرونده کاسه 945/89 خواهان مؤسسه قرض الحسنه 
بس��یجیان به نمایندگي مرادعلي نیكوپناه دادخواس��تي مبني بر مطالبه دو فقره س��فته به طرفیت 1- 
سیدحس��ین سیدحس��یني 2- اصغر مشرفي تقدیم نموده است. وقت رس��یدگي براي روز یكشنبه 
مورخ 90/3/8 ساعت 17/15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1659 دفتر شعبه 29 حقوقي مجتمع شماره یك شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ وقت رسیدگي
2/236 شماره: ض 972/89 در خصوص پرونده کاسه 944/89 خواهان سید مصطفي موسوي 
فرد دادخواس��تي مبني ب��ر مطالبه وجه چهار فقره چك به طرفیت امید خ��رم زاده تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز یكشنبه مورخ 90/3/8 س��اعت 17 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگي اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1658 دفتر شعبه 29 حقوقي مجتمع شماره یك شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ وقت رسیدگي
2/237 ش��ماره: ض 973/89 در خصوص پرونده کاسه 943/89 خواهان سیدمصطفي موسوي 
فرد دادخواس��تي مبني بر مطالبه دو فقره چك به طرفیت حس��ین خرم زاده تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رسیدگي براي روز یكشنبه مورخ 90/3/8 ساعت 16/45 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگي اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1657 دفتر شعبه 29 حقوقي مجتمع شماره یك شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ وقت رسیدگي
2/238 شماره: ض 1079/89 در خصوص پرونده کاسه 942/89 خواهان سیدمصطفي موسوي 
فرد دادخواستي مبني بر مطالبه دو فقره چك به طرفیت رامین خرم زاده تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگي براي روز یكش��نبه مورخ 90/3/8 س��اعت 16/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگي اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1656 دفتر شعبه 29 حقوقي مجتمع شماره یك شوراي حل اختاف اصفهان
 

اخطار اجرایي
2/239 شماره: 88-820 بموجب رأي شماره 847 تاریخ 89/6/9 حوزه چهل و پنج شوراي حل 
اختاف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیهما 1- امین حدادي نشاني محل 
اقامت: اصفهان- خ بزرگمهر- بانك ملي نورباران 2- رضا رنجبر مجهول المكان محكوم هستند 
ب��ه: پرداخت به صورت تضامني به مبلغ یازده میلیون و چهارصد و یازده هزار و نهصد و نود و 
چهار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت سي و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چك 88/1/18 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانك مرکزي در حق محكوم له مؤسسه قرض 
الحسنه مهر بسیجیان به نمایندگي آقاي مرادعلي نیكوپناه با وکالت خانم سمانه باقري نشاني محل 
اقامت: اصفهان بهارس��تان خیابان الفت جنب دفترخانه 110 پاك 180. به اس��تناد ماده 19 آئین 
نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محكوم علیه مكلف 
است: پس از اباغ این اخطار اجرایي ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي 
پرداخت محكوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانوني 

براي اجراي احكام دادگاه یا دادگستري محل تحویل خواهد شد.
م الف/ 1660 شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
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خانه های توصیف شده در کتاب »خانه های ارامنه  جلفای نو 
اصفهان«، هم در محات قدیمی و هم محات تازه ساخت 
جلف��ای نو قرار دارند که امروزه پس از گذش��ت س��ال ها 
بس��یاری از آنها به طور کامل تخریب شده اند. انتشار چنین 
اثری ش��اید این فایده را داش��ته باش��د که ضمن به نمایش 
گذاش��تن نوعی از معماری درخشان ایران زمین، از تخریب 
هرچه بیش��تر آثار تاریخی کشور که بخشی از هویت اصیل 

فرهنگی ایرانیان را تشكیل می دهد، جلوگیری نماید. 
جلف��اي نو )جلفاي اصفه��ان( یكي از مراک��ز مهاجرت و 
اس��كان ارامنه در ایران و جایگاه کلیس��اها و خانه هاي زیبا 
و پرش��كوه بوده اس��ت. از آن همه خانه تنها تعدادي اندك 
به جاي مانده اس��ت و همی��ن تعداد اندك کافي اس��ت تا 
ش��كوه و عظمت آنها را گواه باش��د. ام��روز از چهار خانه  
ارزش��مند جلفا )خواجه پطروس ولیجانی��ان، گاني- مارتا 
پیترز، س��وکیاس و داوید( به عنوان بخش هایي از دانش��گاه 
هنر اصفهان اس��تفاده مي شود. خانه سیمون به باشگاه ارامنه 
تبدیل ش��ده و در برخي خانه ها چون خانه  زوولیان، دفاتر 

مهندسي مستقر شده است. 
در تع��دادي از این خانه ها هم ارامن��ه  بي خانمان یا مالكان 
اصلي زندگ��ي مي کنند. تع��دادي از این خانه ه��ا به عنوان 
آث��ار ملي ایران به ثبت رس��یده اس��ت و در نگهداري آنها 
س��عي مي ش��ود، اما متأس��فانه تعداد بي ش��ماري از آنها به 
دالیل متعددی همچون س��اخت خیابان هاي حكیم نظامي 
و توحید، منفعت طلبي سودجویان و عدم آگاهي و شناخت 
ارزش ه��اي واالي معم��اري، هنري و فرهنگ��ي، تخریب 

شده اس��ت و امید است همت مسئوالن، خانه هاي تاریخي 
باقیمانده را از تخریب نجات بخشد.

خانه هاي ش��اخص جلف��اي ن��و، متعلق به تج��ار بزرگ، 
روحانی��ان یا بزرگانان بود. این خانه ها، معموالً از دو بخش 
تابستان نشین و زمستان نشین تشكیل مي شد و بیشتر آنها در 
قس��مت سایه خانه )پشت به آفتاب( داراي زیرزمین بود که 
در آن مواد خوراکي و آشامیدني نگهداري مي شد. برخي از 
این خانه ها سه طبقه بود و برخي دیگر فضاهایي مخصوص 
زنان داش��ت )مانند خانه  داوید ک��ه داراي دو حیاط بود و 
حیاط کوچك جنوب غربي خاص زنان بود( و در برخي از 
ای��ن خانه ها، حیاط و اصطبلي نیز براي نگهداري حیوانات 

یافت مي شد.
تاکنون معماري، نقاشي، تزئینات و تاریخ ساخت خانه هاي 
جلفاي نو در چندین کتاب به زبان هاي انگلیس��ي، ایتالیایي 
و... مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته است. از جمله کتاب 
»New Julfa« نوشته  جان کارسول که در آن پس از بحث 
درباره  تاریخچه  جلفا، ابتدا از کلیس��اهاي جلفا و سپس از 
دو خانه  مارتاپیترز )گاني( و س��وکیاس سخن رفته است و 
کت��اب حاضر که در آن13 خانه به  همراه عكس و نقش��ه، 

مورد بررسي قرار مي گیرد.
خانه هاي توصیف شده در این کتاب تألیف کاراپتیان هم در 
محات قدیمي و هم محات تازه س��اخت جلفاي نو قرار 
دارند. امروزه پس از گذش��ت س��ال ها از تألیف این کتاب، 
بس��یاري از خانه هایي که کاراپتیان توصیف کرده، همچون 
خانه  خواجه وس��كان، آقا کمال و... به کل تخریب شده اند 

و به ج��اي آنها خانه هایي بدون هوی��ت و فاقد ارزش ها و 
معیارهاي محلي س��اخته ش��ده اند که جاي بس��ي افسوس 

است.
هم اکن��ون جلف��اي نو داراي هش��ت محله  می��دان بزرگ، 
میدان کوچك، چارسو، قاراکل، هاکوپجان، سنگ تراش ها، 
تبریزي ه��ا )یا محات( و ایرواني هاس��ت که ش��ش محله  
اول در س��ال هاي اول مهاج��رت ارامنه به اصفهان در زمان 
 ش��اه عباس اول، و دو محل��ه  تبریزي ها و ایرواني ها حدود 
50 سال بعد، یعني حدود سال 1655 م )1065 ق( در زمان 
ش��اه عباس دوم ساخته شده اس��ت. این گروه از ارامنه در 
قس��مت غربي جلفاي نو، چندین محله س��اختند که بعدها 
مسلمان نش��ین ش��د و تنها دو محله  ایرواني ها و تبریزي ها 

هنوز ارمني نشین است.
امروز بر اثر گذر ایام و تحوالت گوناگون، از جمله مهاجرت 
ارامنه به دیگر نقاط و احداث خیابان هاي جدید، این محل 
دچار تغییرات ش��دیدي شده و انسجام و یكپارچگي خود 
را از دس��ت داده اس��ت. یكي از علل عمده  تخریب بافت 
آن تمایل بیش از حد به نوس��ازي و سكونت در این بافت 
تاریخي است که در سال هاي اخیر به سرعت به تغییر چهره  

این بافت انجامیده است.
کتاب حاضر که در بخش جلفاي اصفهان و معرفي خانه ها 
تدوین ش��ده و به صدها عكس و نقشه آراسته شده است، 
ش��اید این اثر را داشته باش��د که ضمن به نمایش گذاشتن 
نوعي از معماري درخش��ان ایران زمی��ن از تخریب هرچه 
بیش��تر آثار تاریخي کش��ور ک��ه بخش��ي از هویت اصیل 

فرهنگي ایرانیان را تشكیل مي دهد، جلوگیري نماید.
در مقدم��ه  کتاب »خانه هاي ارامنه  جلفاي نو اصفهان« که به  

وسیله  جوزپه توچي نوشته شده است، مي خوانیم:
»براي من بس��یار موجب شادماني است که چند کلمه براي 
مقدمه  کتابي بنویس��م که باعث تفاهم��ي تازه در همكاري 
و تش��ریك مس��اعي بین ایزمئو و انجمن فرهنگي ایتالیا در 
تهران ش��ده است. باید بگویم این کتاب، حاصل مشترك و 
همكاري گس��ترده ایزمئو و انجمن فرهنگي ایتالیا در زمینه  

بازشناسي فرهنگ ایراني و ایتالیایي است.
در آغ��از به دلیل ب��روز پاره اي مش��كات، ایزمئو ناگزیر از 
به تعوی��ق انداختن ارائه  طرح هاي ویژه  خود تا س��ال بعد 
گردی��د و بدین ترتیب به  جاي آن ک��ه اعتبارات مالي ایزمئو 
براي برخي پروژه هاي پیش پا افتاده و معمولي هزینه ش��ود 
ک��ه آثار ماندگاري نی��ز نخواهد بود، چنین اندیش��یدیم به 
صورت مش��ترك کتابي درباره  خانه ه��اي ارامنه  اصفهان به 

چاپ برسانیم.
جنون نوسازي که بسان یك بیماري عفوني در حال گسترش 
از همه سوست و در ایتالیا نیز منجر به ایراد صدماتي گشته، 
در ایران در حال مهار ش��دن اس��ت و جاي آن دارد که از 
سازمان  س��ازمان ملي حفاظت آثار باستاني که زیرمجموعه  
وزارت فرهنگ و هنر ]س��ابق[ اس��ت، سپاسگزاري گردد. 
در همین رابطه، وظیفه  خویش مي دانیم که مراتب س��پاس 
و قدرشناس��ي از همه  افرادي را که باوجود موانع حاصل از 
زندگي  نوین امروزي، مش��تاق حفاظ��ت از میراث باارزش 

گذشته هستند، به مسئوالن اعام داریم.«

گذرگاه خانه های ارامنه  جلفای نو اصفهان؛ 

بررسی هویت تاریخی محالت جلفا

تحوالتتاریخیدینتاعصرحاضر
نخست به تعریف مختصری از دین که پاره ای از دین شناسان بزرگ آن را مطرح 
 کرده اند اش��اره می کنیم و س��پس به بررس��ی نظر پاره ای دیگر از دین شناس��ان 
می پردازیم که از پنج گونه دین و دینداری در طول تاریخ سخن به میان آورده اند. 
بررسی این پنج نوع دین و دینداری، در پاسخگویی به این سئوال که اساساً دین و 
دینداری چیست و دینداری هر فرد و گروه و قومی از چه مقوله ای می باشد، کمك 
شایان توجهی خواهد کرد. هیلر )Heiler( یكی از دین شناسان بزرگ آلمانی بر این 

عقیده است که هر دینی را می توان در سه دایره متداخل خاصه کرد. 
در مرکز دایره اول، تجربه های گوناگون دینی قرار دارند؛ در دایره دوم که محیط بر 
دایره اول است، عقاید و ایده های دینی و در دایره سوم که هر دو دایره دیگر را در 

درون خویش گنجانده است، آداب و رسوم و شعائر دین جای می گیرند. 
 در واق��ع عقای��د و ایده ها و همین طور ش��عائر و آداب و رس��وم دینی، متكی بر 
 تجرب��ه ه��ای دینی )مثل ایم��ان، توکل، صبر، امی��د و ...( هس��تند و از آنها تغذیه 
می کنند. بنابراین مجموعه آنچه در این سه دایره موجود است، اعم از تجربه های 
دینی، عقاید و آرا و آداب و رس��وم و ش��عائر دینی، ساختار سمبلیك هر دین را به 
وجود می آورند. پس اگر از زاویه ای خاص به دین نظر کنیم، دین را مجموعه ای 
از سمبل ها خواهیم یافت )اعم از سمبل های گفتاری، سمبل های رفتاری و ...( که 
پیام های دینی از طریق آنها پخش می شوند. این یك تعریف کوتاه و در عین حال 

خردمندانه از برون دین به دین است.
در نظر عده ای از دانش��مندان، دین به معنای یك سیس��تم سمبلیك در پنج مرحله 
تاریخی به پنج گونه شكل می گیرد که می توانیم این پروسه را تكامل دین در طول 
تاریخ بنامیم؛ گرچه به کار بردن واژه تكامل در باب دین، همواره در فلسفه تاریخ و 

تاریخ ادیان مورد اختاف بوده است.
وجود اولین محتوا و شكل از دین در میان اقوام ابتدایی 

اقوامی که زندگی آنها بسیار ساده و بنابراین دین و دینداری آنان نیز بسیار ساده بوده 
است و حاال هم نمونه هایی از این اقوام در بعضی از نقاط جهان مثل استرالیا وجود 
دارد و دانشمندان دین شناس، وضعیت آنان را از نزدیك مورد بررسی و مطالعه قرار 
 می دهند. وقتی این نوع از دین را تحلیل می کنند، مش��خصاتی چند خود را نشان 
 می دهند. در این نوع از دین، وقتی انس��ان ها موجودات برتر از خویش را تجربه 
می کنند و نوعی ارتباط با آنان حاصل می نمایند، آن موجودات برتر ) که بعدها با 
تبدل محتوا از آن به امر متعال یا امور متعالی یا موجودات فوق انسان تعبیر شده و 
با مفهوم خدا، به دین های دیگر رسیده است (، فقط تا حدودی از انسان ها برترند 
و حتی می توان گفت که آن موجودات همانند انس��ان هایی نیرومند تر و قوی تر 
هس��تند. در ای��ن نوع از دین، معموالً تجربه های دین��ی در هنگام » خواب « اتفاق 

 

می افتند و انس��ان ها در خواب با موجودات برتر از خود یكی می شوند، از همین 
تجربه های خواب آلود، اسطوره هایی به وجود می آیند که همین اسطوره ها منشأ 

تعلیم��ات و قواعدی می ش��وند که زندگی روزانه قبیل��ه و جمعیت با آن قواعد و 
مقررات اداره می شود. 

به عبارت دیگر همه این قواعد و مقررات، ناش��ی از اس��طوره های دینی هس��تند. 
 در زندگ��ی اجتماعی این انس��ان ه��ا، نهاده��ای اجتماعی هن��وز از هم تفكیك 
نشده اند )نهاد اقتصادی، نهاد سیاسی، نهاد دینی و ...(؛ همه زندگی در پرتو اسطوره 
و تعلیمات و قواعد ناشی از اسطوره اداره می شود و هیچگونه نهاد مستقلی و حتی 
نهاد دینی وجود ندارد. عالم دین وجود ندارد و همچنین اعمال مستقلی هم که به نام 
 اعمال دینی در مقابل اعمال غیر دینی قرار بگیرند، در میان نیست و بنابراین، دین و 
غیر دین از هم تفكیك نش��ده اند. اینها مش��خصات مرحله و یا نوع اول از دین و 
دینداری هس��تند. ن��وع دوم از دین و دینداری، در مرحله دوم ق��رار دارد که در آن 
ادیان چند خدایی دیده می ش��وند؛ دین هایی که با چندین خدا س��ر و کار دارند 
و اساس��اً در چنین مرحله ای اس��ت که مفهوم خدایان به وجود می آید. در مرحله 
اول، ن��ه مفهوم خدا وجود داش��ت و نه مفهوم خدایان، ام��ا در این مرحله، مفهوم 
خدایان شكل می گیرد و بین این خدایان متعدد با انسان ها فاصله بسیار زیادی به 
وجود می آید. در واقع چون مفهوم خدا در این مرحله پرورش یافته است، فاصله 
 انسان و خدایان، فاصله بسیار زیاد از انسان تا خداست. در این مرحله، اعمال دینی، 
شكل ها و قواعد مستقل پیدا می کنند و انسان ها نه تنها با موجودات برتر از خود 
در تجربه های خواب آلود یكی نمی شوند، بلكه تا آن جا که ممكن است از خدایان 
فاصله می گیرند. در این مرحله، انس��ان موجودی است و خدایان موجوداتی دیگر 
که در میان آنها و انسان دره ای عمیق وجود دارد. به همین جهت است که در این 
مرحله، دو پدیده که هر دو در دین و دینداری به عنوان نقاط عطف مطرح هستند، 
ظهور می یابند. اولین پدیده آن است که انسان ها چون از خدایان جدا می شوند و 
خدایان نیز غیر انسان ها هستند، انسان ها در برابر خدایان آزاد می شوند، یعنی آدمی 
در موضع گیری خویش نسبت به پرستیدن و نپرستیدن خدایان، به مفهوم آزادی در 
برابر خدایان می رس��د. اما این آزادی که انسان در این مرحله تجربه می کند، برای 
 او مایه خوشوقتی نیست، زیرا همین آزادی در برابر خدایان، منشأ ترس می شود و
این جاست که پدیده دوم یعنی محتوای ترس، خودش را در ادیان نشان می دهد؛ 

ترس انسان از خدایان و مجازات خدایان.
انس��ان در ای��ن مرحله، هم آزادی را تجربه می کند و ه��م ترس را و اینها همه در 
مفاهی��م دینی وارد می ش��وند. یعنی همانگونه که مفهوم خدای��ان و مفهوم آزادی 
 انس��ان در برابر خدا ش��كل می گیرد، مفهوم ترس خدا در برابر انسان نیز به وجود 
 می آید. در این مرحله همان طور که سایر نهادها پا به عرصه اجتماع گذاشته و شكل 
 می گیرند،  نهادهای دینی نیز به وجود می آیند و جامعه کم کم به سوی نهاددار شدن گام 
برمی دارد و از این مرحله به بعد، این نهاد دینی تازه ش��كل گرفته، دارای متولیان، 

اعمال، قواعد و آداب و رسوم دینی مخصوص به خود می گردد.

اما نوع س��وم از دینداری، در مرحله ای به وج��ود می آید که ادیان بزرگ تاریخی 
ش��ده در آن به وجود می آیند؛ ادیان بزرگ دنیا مثل هندوئیس��م، بودیس��م، اسام، 
 مسیحیت و ... . در این مرحله یك تحول نوینی اتفاق می افتد که برای انسان بسیار 
سرنوشت ساز است. آنچه در ادیان تاریخی شده بزرگ دیده می شود، یك تجربه 
تلخ برای انسان است و آن، »تجربه تراژیك بودن زندگی« است. به عبارت دیگر در 
این ادیان، آدمی تجربه می کند که میان واقعیت زندگی روزانه و واقعیت ایده آل و 
مطلوب او )خدای ادیان توحیدی(، شكاف عمیقی وجود دارد و به تعبیر دیگر آن 
زندگی که در اختیار آدمی اس��ت، آن چنان که باید مطلوب نیست و آن زندگی که 

مطلوب است، هرگز به دست نمی آید. 
تفطن این واقعیت چنان تجربه ای را در وجود آدمی پدید می سازد که انسان با خود 
م��ی گوید: »من باید نجات پیدا کن��م.« بنابراین مفهوم نجات که در ادیان گوناگون 

مفهوم بسیار مهمی به شمار می آید، در این مرحله شكل می گیرد. 
چرا انسان باید نجات پیدا کند؟ برای این که وضع موجود مطلوب نیست و زندگی 
او، تهدید ش��ده به انواع نابودی ها و رنج هاس��ت و بنابراین، آدمی باید نجات پیدا 
کن��د. هم مفهوم نج��ات در این مرحله به وجود می آید و هم مفهوم  خود. این که 
ما همیش��ه از خودمان به خود تعبیر می کنیم، این احس��اس فرد بودن، این خود را 
جدای از جهان دانس��تن و این خود را جدای از دیگران دیدن، همیش��ه برای بشر 

وجود نداشته است.
 آدمی در این مرحله اس��ت که خود می ش��ود؛ خودی که وضعیت مطلوبی ندارد 
)این نامطلوب بودن وضعیت از قیاس زندگی انسانی با آن خدای متشخص کامل 
و نامتناهی این ادیان تجربه می شود ( و باید انسان به وضعیت دلخواه و مورد پسند 
خویش برسد و نجات پیدا کند. اتفاقاتی باید به وقوع بپیوندند و عواملی باید دخالت 
کنند تا زندگی مطلوبی را که غیر از این زندگی فعلی آدمی است، نصیب او سازند 
و این خود گرفتار را نجات بدهند. حال، این نجات دهنده، همان امر متعال )خدای 
متشخص و کامل و نامتناهی( و واسطه های اوست که سرنوشت انسان در اختیار 

اوست. 
از خصوصیات دیگر این مرحله، آن است که روند تفكیك نهادهای اجتماعی شدت 
پیدا می کند و این نهادها به صورت واضح ش��كل می گیرند و هر کدام از متولیان 
نهادها از خود، آگاهی پیدا می کنند. سیاستمداران، سیاستمداران هستند کشاورزان، 
کشاورزان هستند و متولیان دین نیز، متولیان دین و ... . محتوای این نوع از دین که 
در آن خود، نجات و تجربه تراژیك بودن زندگی ش��كل گرفته اس��ت، با محتوای 
دین و دینداری مرحله و نوع اول آدمی و خویش را از جهان و محیط و طبیعت و 
پیرامون خود، جدا تجربه نمی کرد و مثل کودکی که در آغوش مادر راحت گرفته، 
با احس��اس این که بخشی از این طبیعت و هستی است، در آغوش طبیعت غنوده 

بود، بسیار متفاوت است.

خلیج، چگونه فارس شد؟
 گذری بر پیشینه تاریخی 
خلیج همیشه فارس ایران

بناب��ر مدارك متقن، خلیج فارس از هزاران س��ال پیش نه توس��ط 
ایرانیان، بلكه توس��ط ملت های��ی که با ایرانیان مراوده داش��ته اند، 
از جمله یونانیان و رومیان با عنوان »دریای پارس��ی« نامیده ش��ده 
 اس��ت. عرب ه��ا نیز قرن ه��ا آن را »خلیج فارس« ی��ا »بحر فارس« 

نامیده اند. 
خلیج فارس با همین نام طی هزاران س��ال گذش��ته شناخته شده و 
تمامی کش��ورها و اقوام مختلف از جمله اعراب از این نام استفاده 
کرده  اند. تمام متون قدیمی جغرافی جهان از نقشه های هكاتایوس 
و بطلمیوس تا آثار جغرافیدانان و جهانگردان مسیحی و مسلمانان، 
ش��عبه  ای بزرگ از اقیانوس هند را ک��ه از جنوب ایران به موازات 
بح��ر احمر تا قل��ب دنیای قدیم پیش رفته اس��ت، خلیج فارس یا 

دریای فارس نامیده اند. 
از س��ده های هفتم و هش��تم پیش از میاد تم��ام عالمان از جمله 
آناکس��ی ماندر، هكاتوس، هرودوت، اراتوستن، هیپارك، پومپونی 
مل��ه، کرات��س مال��وس، اس��ترابون، بطلمی��وس، مایكروپی��وس، 
 ایزیدورس��ویلی، محمد ب��ن موس��ی الخوارزم��ی، ابوزی��د بلخی، 
ابن سرابیون، ابن رسته، ابن فقیه، قدامه، ابن فضان، ابن خردادبه، 
مس��عودی، استخری، ابن حوقل، مقدس��ی، ناصرخسرو، ادریسی، 
جیحانی، فرازی، بیرونی، ابن جبیر، یاقوت، قزوینی، مستوفی، ابن 
بطوط��ه، حافظ، ش��رف الدین علی یزدی، ابوالغ��ازی و … دریای 
جنوبی ایران را تحت اس��امی و عناوینی نظیر خلیج فارس، خلیج 
پارس، دریای فارس، بحرالفارس، بحر فارس، سینوس پرسیكوس، 
ماره پرس��یكوس، گلف پرس��یك، پرژن گلف )گالف(،  پرزش��یر 
گلف، پرس��یس یاپرس��یكوس نامیده اند. خلیج فارس، نام تاریخی 
 آب هایی اس��ت که از زمان باس��تان تا به حال به کار برده ش��ده 

است.
در طول تاریخ، خلیج فارس نه تنها بخشی از خاك ایران محسوب 
می شده و حاکمیت آن در دست ایرانی ها بوده است، بلكه به اذعان 
تم��ام منابع تاریخ��ی موجود این پهنه آبی ب��ا عناوینی نظیر خلیج 
فارس، خلیج عجم، دریای فارس و یا بحر فارس ش��ناخته ش��ده 

است. 
امیر کبیر برای تش��كیل نی��روی دریایی ای��ران در خلیج فارس و 
دریای مازندران بس��یار تاش نمود، اما با کارش��كنی های رقبا، به 
موفقیت نرسید. نام خلیج فارس از جمله نام های تاریخی است که 
از گذشته بس��یار دور تاکنون در اسناد، قراردادها و مكاتبات مورد 
استفاده همه اقوام و ملت  های دور و نزدیك آن، از فارس و عرب، 

ترك و هندی تا اروپاییان قرار داشته است. 
از ای��ن رو خلیج فارس ب��ه عنوان مهم ترین گذرگاه نفتی جهان با 

موقعیت تمدنی ایران پیوندی تنگاتنگ داشته و دارد. 
ب��ا این حال در دهه های گذش��ته برخی از همس��ایگان در اقدامی 
ک��ه با روح همزیس��تی مس��المت آمیز ملل و فرهنگ ه��ای منطقه 
ناسازگار بوده اس��ت، به جای استفاده از نام معتبر »خلیج فارس«، 
ن��ام خلیج عربی ی��ا خلیج را به کار گرفته اند و به تازگی نیز عاوه 
بر کش��ورهای عربی پاره ای از سازمان ها، ارگان ها، خبرگزاری ها یا 
مجات و رس��انه های بین المللی به این نامگ��ذاری مجعول روی 

آورده اند. 
با توجه به این که کوشش های ملی گرایان افراطی عرب برای تغییر 
نام »خلیج فارس« به »خلیج عربی« در سطح بین المللی از هیچگونه 
پایه و اس��اس علمی برخوردار نیست، کوش��ش آنها تنها وحدت 
واقعی جهان اسام را به مخاطره می اندازد. بعضی کشورهای عربی 
ک��ه در تقابل با ایران به س��ر می برند، در قب��ال نام خلیج فارس به 
دنب��ال منافع خود هس��تند و در این بین وحدت جهان اس��ام را 

نادیده می گیرند. 
این عمل در ش��رایطی صورت می پذیرد ک��ه نیروهای فرامنطقه ای 
حض��ور روز اف��زون خود را با اس��تفاده از همی��ن گونه تنش ها و 
اختافات تثبیت می کنند. در طول تاریخ ایران نیز اس��تعمارگرانی 
س��ودجو دیده می شوند که برای به دس��ت آوردن موقعیت باالی 

خلیج فارس، همواره در کشمكش بودند.

نمون��ه ب��ارز، آن در عص��ر صفوی ب��ود که عثمانی ه��ا تاخت و 
ت��از به خلیج فارس را ش��روع ک��رده بودند و ه��رروز بر نیروی 
دریای��ی و تقوی��ت آن می افزودن��د و پرتغالی ه��ا از طرف دیگر 
در حدود س��ده 16 میادی براین منطقه تس��لط کامل داش��تند و 
ب��ا عثمانی ه��ا درگیر بودند تا آن که س��رانجام در س��ال 1587 م 
ش��اه عباس به کمك انگلیس��ی ه��ا پرتغالی ها را عق��ب راندند و 
 در عوض پای انگلیس��ی ها به این منطقه باز ش��د و هلندی ها در 
س��ال 1033 ه� ، با به دست گرفتن تنگه هرمز، سهمی از بازرگانی 
 ایران را تصاحب کردند . این امر باعث کش��مكش با انگلیس��ی ها 
ش��د. چندی نگذشت که در س��ال 1075ه� شرکت فرانسوی هند 
خاوری تاس��یس و رقیب دیگری افزوده شد. البته، باید یادآورشد 
 در زمان حكومت افش��اریان نادرش��اه توانس��ت نیروی دریایی در 
خلیج فارس ایجاد کند و چند فروند کش��تی از انگلیس و هلندی 
ه��ا بخرد. خلیج ف��ارس، نام تاریخی آب هایی اس��ت که از زمان 
باستان تا به حال به کار برده شده است. در دوره قاجار بیش از هر 
زمان دیگر خلیج فارس مورد تاخت و تاز کش��ورهای استعماری 
 ق��رار گرفت؛ به ویژه انگلیس که خ��ود را فرمانروای خلیج فارس 
می دانست و بی تدبیری شاهان قاجار میدان را برای انگلیس، فرانسه 
 و روسیه هموار ساخت.امیر کبیر برای تشكیل نیروی دریایی ایران در 
 خلی��ج ف��ارس و دری��ای مازندران بس��یار ت��اش نم��ود، اما با 
کارشكنی های رقبا، به موفقیت نرسید. حضور بیگانگان در ایران و 
کسب منافع تا پایان جنگ جهانی دوم، ادامه داشت تا این که بار دیگر 
ایران بر خلیج فارس چیره شد و با تقویت نیروی دریایی خود، اداره 
خلیج فارس را به دست گرفت. پس از انقاب دسیسه های آمریكا 
باعث نزاع در منطقه ش��د که در ش��كل جنگ تحمیلی عراق علیه 
 ایران و اعمال فشارهای نظامی وسیاسی آمریكا و متحدانش آشكار 
گردید. امروزه نیز آمریكا و انگلیس با تحریك کش��ورهای حاشیه 
خلیج همیش��ه فارس، به خصوص ام��ارات متحده عربی، درصدد 
 ایج��اد ناامن��ی در منطقه ب��وده و باترفند »خلیج عربی«، س��عی در 
راه اندازی جنگ روانی و به دنبال آن فشارهای سیاسی علیه ایران 

هستند.

برگی از تقویم

از می��ان رویدادهاي تاریخي امروز از جمله قتل ناصرالدین ش��اه، ش��هادت آیت ا... 
سید حسن ش��یرازي، واگذاري امتیاز تأسیس بانك شاهي ایران به رویتر و ...، شاید 
جالب ترین رویداد خودکشي آدولف هیتلر، رهبر مستبد آلمان نازي باشد که امروز در 
مورد آن بحث مي کنیم.  آدولف هیتلر، رهبر پیشین آلمان در بیستم آوریل 1889میادي 
در یك خانواده فقیر آلماني االصل اتریشي به دنیا آمد. زندگي دوران کودکي هیتلر با 
فقر و تنگدستي سپري شد و پس از تحصیل در رشته نقشه کشي، با فروش تابلوهاي 
خود، امرار معاش مي کرد. هیتلر در 24 سالگي به وطن اصلي خود، آلمان بازگشت و 
با شروع جنگ جهاني اول، داوطلب خدمت در نظام شد. هیتلر پس از جنگ جهاني 
اول که در آن ترفیع درجه پیدا کرد و نشان افتخار به دست آورد، توانست با قدرت 
و نیروي کام خود، به رهبري حزب ناسیونال سوسیالیست کارگري آلمان موسوم به 
حزب نازي دس��ت یابد. این حزب در طي سالیان بعد تبدیل به دومین حزب عمده 

آلمان گردید و هیتلر توانست با به دست آوردن 37درصد آرا در انتخابات پارلماني سال 
1933میادي، حكومت دیكتاتوري خود را آغاز کند. هیتلر از همان ابتدا، هدف هاي 
نازیسم را برضد عقاید مارکسیسم، کاپیتالیسم و صهیونیسم با تأکید بر ناسیونالیسم و 

نظریه نژاد برتر که نژاد آلمان را مافوق دیگر اقوام بشري مي دانست، قرار داد.
وي برنامه ریزي متمرکزي را براي بسامان در آوردن امور متشتت آلمان پس از جنگ 
عملي ساخت و با نظارت قاطع بر تولید و توزیع، از آلمان کشوري نیرومند و پیشرفته 
از لحاظ صنعتي پدید آورد. هیتلر همچنین با گس��ترش صنایع نظامي، خدمت زیر 
پرچم را اجباري کرد و شروع به مسلح نمودن سربازان نمود. او در سال 1936میادي 
با موسولیني، دیكتاتور ایتالیا پیمان اتحاد بست و زمینه را براي آغاز جنگ گسترده و 
جهاني فراهم آورد. در ماه مارس 1938میادي، هیتلر س��رانجام فكري را که از آغاز 
زمامداري درس��ر داش��ت عملي کرد و فرمان حمله به خاك اتریش را صادر نمود. 

با الحاق س��رزمین اتریش به آلمان، هیتلر از چكس��لواکي خواست تا منطقه سودت 
را ب��ه آلم��ان ملحق کند. در این میان س��كوت قدرت هاي منطق��ه راه را براي زیاده 
خواهي ه��اي هیتلر باز کرد و هیتلر پس از اطمینان از عدم مداخله ش��وروي، جنگ 
جهاني دوم را آغاز کرد. با فروزان ش��دن شعله هاي جنگ جهاني دوم، میلیون ها نفر 
جان خود را از دس��ت دادند و ده ها کش��ور در آن حضور یافتند. در نهایت، در پایان 
جنگ که با شكست آلمان و فتح برلین توسط ارتش سرخ شوروي سابق همراه بود، 
آدولف هیتلر در اول ماه مه 1945میادي کمي قبل از رس��یدن س��ربازان شوروي به 
محل اقامتش، به ضرب گلوله اي در 56 س��الگي خودکشي کرد و به زندگي سراسر 
 قتل و خون ریزي و آدم کش��ي خود پایان داد. قبل از مرگ هیتلر، همس��رش نیز که 
 دو روز قبل از آن به عقد هیتلر درآمده بود، با خوردن کپسول سم، به عمر خود خاتمه 

داد.

خودكشيآدولفهيتلر؛رهبرخونخوارآلماننازي
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ونگر:
فابرگاس
بیش از حد
تحت فشار است

جعفرپور:
پشیمان نیستم 
كه به پرسپولیس 
نرفتم

رسیدن به سرانه 
كشوری نیازمند 
250 میلیارد 
تومان اعتبار

آرس��ن ونگر س��رمربي آرس��نال مدعي اس��ت که سس��ك 
فابرگاس کاپیتان این تیم در روزهاي اخیر بیش از حد تحت 
فشار است. س��رمربي آرسنال اذعان کرد که کم تجربه بودن 
بازیكنانش مانع از تقسیم بار مسئولیت تیم میان همه مي شود. 
فابرگاس هفته گذش��ته در مصاحبه با یك مجله اسپانیایي از 
وضعیت تیم آرسنال ابراز ناامیدي کرده بود. این بازیكن 23 
س��اله از فقدان ذهنیت پیروزي در آرس��نال انتقاد کرده و در 
عین حال از تیم س��ر الكس فرگوسن به این خاطر که معناي 
شكست را نمي داند ستایش کرده بود. سرمربي آرسنال تأکید 
مي کند که مهاج��م ناامید او از انجام وظایف س��نگین خود 
در تیم خس��ته ش��ده است. وي گفت: سس��ك بیش از حد 
به خودش فش��ار مي آورد این فش��ارها براي فردي به س��ن 
او بس��یار زیاد اس��ت. سس��ك یك برنده است و مي خواهد 
پیروز باشد. واضح است که وقتي نتیجه به دست نمي آید او 
ناامید مي ش��ود. ونگر افزود: با این حال او کاپیتان تیم است 
و )رابین( فان پرس��ي جانش��ي او و آنها بیش از حد از خود 

کار مي کشند. 

مهاجم تیم س��پاهان گفت: پش��یمان نیس��تم که در نیم فصل به 
پرسپولیس نرفتم زیرا احساس مي کنم من هم در قهرماني سپاهان 
سهمي داشته ام. مهدي جعفرپور پیرامون بازي تیمش سپاهان و 
قطعي ش��دن قهرماني این تیم اصفهاني در مس��ابقات لیگ برتر 
اظهار داشت: به نظر من این بازي باید با نتیجه 5 بر صفر به سود 
سپاهان به پایان مي رسید زیرا تیم ما موقعیت هاي بسیاري داشت 
اما نتوانست از موقعیت هاي خود استفاده کند؛ توره موقعیت هاي 

زیادي براي گلزني داشت اما دیروز روز ابراهیم نبود.
وي در مورد این فصل حضورش در س��پاهان و قرار نگرفتن در 
ترکیب این تیم اصفهاني، تصریح کرد: در این فصل نشان داده ام 
که هر زمان کادر فني از من اس��تفاده کنند، همه تاش��م را براي 
خ��وب کار ک��ردن در این تیم اصفهاني به کار مي گیرم و با تمام 
وجود براي سپاهان به میدان خواهم رفت. هافبك سپاهان در مورد 
نیمكت نش��یني اش بیان داشت: طبیعي است که هر فوتبالیستي 
دوست دارد براي تیمش به میدان برود و به عنوان بازیكن اصلي 
در ترکیب تیم قرار بگیرد اما به عنوان یك بازیكن حرفه اي شرایط 

تیم را درك مي کنم و اعتراضي به نیمكت نشیني ام نداشته ام. 

رئیس اداره فنی مهندس��ی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 
گفت: رسیدن استان اصفهان به سرانه میانگین کشوری فضاهای 
ورزش��ی که یكی از مصوبات س��فر س��وم رئیس جمهور به 
اصفهان به ش��مار م��ی رود، نیازمند 250 میلی��ارد تومان اعتبار 
اس��ت. علي محمودیه پیرامون برنامه های این اداره برای سال 
90 اظه��ار داش��ت: اصلی تری��ن اولویت ما برای س��ال آینده 
تكمیل پروژه های نیمه تمام این اداره به ش��مار می رود زیرا در 
حال حاضر بیش از 250 پروژه نیمه تمام ورزش��ی در سراسر 
استان وجود دارد که نیاز به تكمیل آنها در حال حاضر بیش از 
هر چیزی احس��اس می شود. وی با بیان این که بهسازی اماکن 
ورزشی اس��تان در سال 89 به خوبی پیش رفت، تصریح کرد: 
در این سال بسیاری از اماکن قدیمی ورزشی اصفهان بهسازی 
و بازس��ازی ش��ده و در هفته ها و ماه های آینده برای اس��تفاده 
دوباره مورد بهره برداری قرار می گیرد. رئیس اداره فنی مهندسی 
اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان ادامه داد: در صورت تأمین 
اعتبار پروژه های بسیاری برای تكمیل و آماده سازی در سال 90 

در دستور کار ما قرار دارد و در سال 90 آغاز می شوند. 

همه پول ها به فوتبال تزریق می شودخبر

غالمی: فریاد کشیدیم اما کسی صدایمان را نشنید!
سرمربی تیم هندبال نوین سپاهان اصفهان با انتقاد از این که در ایران تمام پول ها تنها به 
فوتبال تزریق می شود، گفت: از سعیدلو به عنوان متولی ورزش کشور خواهش می کنم 

تا عدالت را در میان رشته های ورزشی اجرا کند.
مصطفی غامی با انتقاد از برخی سیاست گذاری ها در ورزش کشور، گفت: مدتهاست 
که بر س��ر مسائلی چون پخش نشدن مس��ابقات هندبال در تلویزیون و نبود حتی یك 
س��الن اختصاصی این رشته در شهر اصفهان فریاد می زنیم اما کسی تا به امروز صدای 

ما را نشنیده است.
وی افزود: از ابتدای لیگ برتر تنها دو مسابقه هندبال، آن هم نصفه و نیمه از تلویزیون 
پخش ش��ده اس��ت و به هیچ عنوان رسانه  ها به این رش��ته ورزشی توجه نمی کنند تنها 
تلویزی��ون فوتب��ال را می بیند و بس. اگر روال به این ترتیب بماند با خصوصی ش��دن 

باشگاه ها اسپانسرها از رشته های غیر فوتبالی قهر می کنند.
س��رمربی تیم هندبال نوین سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه هندبال تماشاچی 
ندارد و در سالن های این رشته و آن هم به ندرت شاهد حضور تماشاچیان هستیم. این 
در حالی اس��ت که در مسابقات هندبال خارج از کشور و در کوچكترین رقابتی شاهد 

حضور تماشاچیان در سه طبقه یك سالن بزرگ ورزشی هستیم.
وی در ادامه در خصوص طوالنی ش��دن پروس��ه تعمیر سالن سجادی اصفهان، گفت: 
پروسه بازسازی این سالن دو سال به طول انجامیده و نمی دانیم در این خصوص به چه 

کسی باید شكایت کنیم و هیچ مسئولی هم به داد ما نمی رسد.  
غامی با اش��اره به این که در این چند سال امكانات ورزشی استان افزایش پیدا نكرده 
است، تصریح کرد: هم اکنون در استان اصفهان سه تیم لیگ برتری در بخش مردان، دو 
تیم لیگ برتری در بخش بانوان به همراه تیم های نوجوانان و جوانان فعالیت دارند اما 
دو سال است که همه این تیم ها بدون سالن و در زمان های کوتاه از یك سالن استفاده 

می کنند.
وی با گایه از مدیران تربیت بدنی اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: من به شخصه از 
خدابخش؛ مدیر کل تربیت بدنی اس��تان اصفهان درخواست می کنم که به عنوان متولی 
ورزش اصفهان دستور دهد تا این سالن هرچه زودتر تكمیل شود و در اختیار باشگاه ها 

قرار بگیرد.
س��رمربی تیم هندبال نوین س��پاهان اصفهان با بیان این که قرار بود سالن سجادی بعد 
از دوسال، بهمن ماه سال 89 تكمیل شود، گفت: این زمان به اسفند 89، فروردین سال 
90و در نهایت به اردیبهشت ماه تغییر کرده و با ادامه این روند به خردادماه می رسد. این 
وعده آینده در حالی اس��ت که رقابت های لیگ در خردادماه تمام می ش��ود و این سالن 

دیگر به درد هندبال نمی خورد.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که فدراس��یون هندبال برای حل مشكل شما چه کاری 
انجام داده است؟ گفت: استان اصفهان باید خودش برنامه ریزی کند تا مشكاتش حل 
ش��ود. این مس��أله ربطی به فدراسیون ندارد. چطور اصفهان در فوتبال میزبان مسابقات 
 مختلف می ش��ود اما در رش��ته های دیگ��ر رقابت های بین الملل��ی در اصفهان برگزار

نمی شود.
مربی ورزشی کشورمان تأکید کرد: متأسفانه ورزش ما در رشته های غیر فوتبالی ضعیف 
پیش می رود. ژیمناس��تیك و دو ومیدانی که جزء رش��ته های پایه و مادر دنیا هستند در 

ایران به خواب مرگ فرو رفته اند وبدنه ورزش هم تنها فوتبال را می بیند.
وی ب��ا انتقاد از این که ُس��رنگ پول تنها به فوتبال تزریق می  ش��ود، گفت: جالب این 
جاس��ت که با این وجود، بازهم فوتبال نمی تواند به جام جهانی برود و اگر هم برود از 
جمع 32 تیم باالتر نمی رود. این در حالی است که اگر در رشته های دیگر مانند همین 
هندبال خودمان در تیم های نوجوانان و جوانان س��رمایه گذاری شود می توانند شرایط 

بهتری داشته و حتی مقام های جهانی بیاورند.

غامی در خصوص این که آیا اجرای طرح خصوصی ش��دن باش��گاه های ورزشی در 
کشور به روند حرکت ورزش ضربه می زند؟، گفت: معتقدیم این که جداشدن تیم های 
ورزش��ی از بدنه دولت و پیوستن آنها به بخش خصوصی کمی زود است. هنوز برخی 
مس��ائل همچون حضور س��رمایه داران در ورزش، برنامه ریزی باش��گاه های حرفه ای، 
حضور تماش��اچیان، شرایط سالن های ورزش��ی، نوع حمایت ها از تیم های ورزشی و 

حمایت رسانه ها از ورزش حل نشده است.
وی تصریح کرد: چرا باید تیمی که در رش��ته های غیر فوتبالی س��رمایه گذاری می کند 
هزینه اجاره سالن بدهد، در حالی که می توان سالن های ساخته شده توسط دولت را  به 
عنوان نوعی کمك و حمایت در اختیار آنها گذاشت تا بتوانند حمایت خود را از ورزش 
ادامه دهند. متأس��فانه در این بخش مدیریت ورزش��ی استانها اختیارات کافی ندارند و 

نمی توانند حمایتی از باشگاه ها کنند.
وی با بیان این که از س��عیدلو به عنوان متولی ورزش کشور خواهش می کنم تا عدالت 
را در ورزش اج��را کن��د، گف��ت: چرا باید در برخی رش��ته ها مانند فوتب��ال تا به این 
حد هزینه ش��ود این در حالی اس��ت که کش��ورهایی مانند ژاپن، چین  و کره در قاره 
آس��یا با سرمایه گذاری روی رش��ته های پایه و غیر فوتبالی در مسابقات مختلف مدال 
پ��ارو می کنند. ما هم آرزو داریم به یك همچنین جایی برس��یم اما تا زمانی که ش��یوه 
 کار در ورزش به این ش��كل اس��ت و تمام توجهات تنها به فوتبال اس��ت نمی توانیم

موفق شویم.

تكواندوي قهرماني جهان؛
ملي پوشان تكواندو براي شكستن طلسم 

38 ساله به میدان مي روند
مراسم قرعه کشي رقابت هاي تكواندوي قهرماني جهان در کره جنوبي 
برگزار ش��د و ملي پوش��ان کش��ورمان حریفان خود را براي شكستن 
طلس��م 38 ساله این مسابقات ش��ناختند. این مراسم با حضور مربیان 
و سرپرس��تان تیم هاي مختلف در هتل هیونداي ش��هر گیونگجو کره 
جنوبي برگزار ش��د. بر اساس این قرعه کشي، برنامه دیدارهاي اوزان 

مختلف تیم ایران به قرار زیر است: 
يكشنبه 11 ارديبهشت ماه: 

وزن منهاي 58 کیلوگرم )80 تكواندوکار(: یاس��ین اکبرنتاج با نماینده 
کانادا مبارزه مي کند . سپس به دیدار حریفي از سنگال خواهد رفت. 

دوشنبه 12 ارديبهشت ماه: 
وزن منهاي 80 کیلوگرم مردان )75 ش��رکت کنن��ده(: فرزاد عبداللهي 
دور نخس��ت استراحت داشته و سپس با برنده غنا و موزامبیك مسابقه 

مي دهد . 
وزن منهاي 67 کیلوگرم بانوان)45 ش��رکت کننده(: پریس��ا فرش��یدي 
نماینده ایران در این وزن دور نخس��ت استراحت دارد، سپس با برنده 

دیدار جمهوري چك و روسیه پیكار مي کند. 
وزن منهاي 53 کیلوگرم بانوان)51 ش��رکت کننده(: س��مانه شش پري 
نفر اول رنكینگ جهاني در این وزن دور نخس��ت اس��تراحت دارد و 

سپس با برنده فیلیپین و لبنان مبارزه مي کند. 
سه شنبه 13 ارديبهشت ماه: 

وزن منهاي 68 کیلوگرم مردان)97 شرکت کننده(: محمد باقري معتمد 
وي بع��د از اس��تراحت در دور اول، دور دوم با برنده ماداگاس��كار و 

شیلي پیكار مي کند. 
وزن منهاي 57 کیلوگرم بانوان:)59 شرکت کننده(: سوسن حاجي پور 

دور اول با هنگ کنگ مسابقه مي دهد. 
وزن منهاي 63 کیلوگرم بانوان) 53 شرکت کننده( راحله آسماني دور 

اول استراحت دارد و سپس با برنده قبرس و آلمان مبارزه مي کند . 
چهارشنبه 14 ارديبهشت ماه: 

وزن منهاي 74 کیلوگرم مردان)74 شرکت کننده(: علیرضا نصرآزاداني 
که رنكینگ یك جهان را دارد دور اول را با قرعه استراحت پشت سر 

مي گذارد، سپس با برنده دیدار پاکستان و روماني مبارزه مي کند. 
وزن منهاي 54 کیلوگرم مردان)60 شرکت کننده(: میثم باقري دور اول 

استراحت دارد. سپس با برنده دیدار آمریكا و اردن باید پیكار کند. 
پنجشنبه 15 ارديبهشت ماه: 

وزن منهاي 63 کیلوگرم مردان ) 80 شرکت کننده(: رضا نادریان نایب 
قهرمان دوره قبل که نزدیك به دو س��ال نفر اول رنكینگ جهاني است 
دور اول را اس��تراحت دارد. وي س��پس با برنده س��ودان و سنگاپور 

مبارزه مي کند. 
وزن منه��اي 87 کیلوگ��رم مردان)58 ش��رکت کننده(: یوس��ف کرمي 
س��رگروه تیم ملي ایران دور اول اس��تراحت دارد. در دور دوم باید با 

برنده کنیا و جامائیكا پیكار کند. 
جمعه 16 ارديبهشت ماه: 

وزن به اضافه 87 کیلوگرم مردان)49 ش��رکت کننده(: کوروش رجلي 
در دور اول با نیوزلند مسابقه مي دهد. 

بیس��تمین دوره مس��ابقات تكوان��دوي قهرماني جه��ان از امروز آغاز 
مي ش��ود که در آن یك هزار و 40 تكواندوکار از 149 کشور جهان به 

مدت شش روز با یكدیگر رقابت خواهند کرد. 
ایران که تا کنون پنج عنوان نایب قهرماني جهان را در این مس��ابقات 
کس��ب کرده اس��ت، به دنبال به دس��ت آوردن جام قهرماني است. در 
صورت کس��ب این عنوان طلسم 38 ساله حضور ایران در این رقابتها 

خواهد شكست.

سقوط و جریمه نقدی برای انصراف 
دهندگان

 بقا به قیمت چک ضمانت!
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ضمن تائید نواقص 
آئین نامه این سازمان، از اصاح جدی آن برای سال آینده 
خبر داد و گفت: عاوه بر این که برای لیگ برتری ش��دن 
تیم ها س��خت گیری بیشتری اعمال می شود با تیم ها کنار 

کشیده هم به طور جدی برخورد خواهد شد.
منوچهر پورحس��ن با اش��اره به انصراف دو تیم ابومسلم 
و ارومی��ه از حضور در ادامه رقابت های والیبال لیگ برتر 
باشگاه های کشور گفت: نمی توانیم با این دو تیم برخوردی 
داشته باشیم چون آئین نامه مسابقات هیچ قانون و مقرراتی 
در این زمینه ندارد. این از نواقص آئین نامه است که برای 

سال آینده مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی از قوانین مورد نظر برای برخورد با تیم های انصراف 
دهنده در میانه مس��ابقات به دو مورد اشاره کرد و یادآور 
ش��د: تیم هایی ک��ه در میانه راه از دی��دار با حریفان خود 
انصراف دهند به لیگ دس��ته اول س��قوط کرده و جریمه 
نقدی هم خواهند ش��د. این قانونی است که در آئین نامه 
فصل آتی مس��ابقات لحاظ خواهد ش��د تا دیگر تیم ها به 

خود اجازه انصراف ندهند.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: البته 
میزان جریمه نقدی باید توسط کمیته انضباطی تعیین شود. 
ضمن این که میزان جریمه نقدی در نظر گرفته برای کناره 
گیری در هر  مرحله متفاوت اس��ت. اما در هر ش��رایطی 
تیم های انصراف دهنده به لیگ دسته اول یا لیگ پایئن تر از 
آن سقوط خواهند کرد. چون امسال در لیگ دسته اول هم 

مورد انصراف را داشتیم.
پورحسن در بخش��ی از صحبت های خود به مواردی که 
باعث انصراف تیم های ارومیه و ابومس��لم شد اشاره کرد 
و گف��ت: این دو تیم به دلیل مش��كل مالی ق��ادر به ادامه 
بازی ها نبودند. مشكات مالی این تیم ها تاحدی است که 
به خاطر پرداخت نكردن 4 درصد قرارداد بازیكنان ش��ان 
به فدراس��یون هم بدهكارهستند. اما به هرحال مشكات 
داخلی تیم ها نباید به روند برگزاری مسابقات لطمه بزند. 
بنابراین از سال آینده عاوه برای جریمه های در نظر گرفته 
شده برای ثبت نام از تیم ها هم سخت گیری های بیشتری 

اعمال می شود.
وی در توضیح برنامه های در نظر گرفته در این زمینه یادآور 
شد: لیگ برتری شدن تیم ها از فصل آینده مسابقات به بعد 
با شرط و ش��روط انجام می شود. داشتن سالن با ظرفیت 
1500 نفر یكی از شرط هاست. ضمن این که بابت ثبت نام 

از تیم ها دو چك ضمانت هم از آنها گرفته می شود.
رئیس س��ازمان لیگ فدراس��یون والیبال ادامه داد: یكی از 
چك های ضمانت بابت این است که در صورت انصراف 
بتوانی��م از آن برای پرداخت خس��ارت به تیم های مقابل 
اس��تفاده کنیم. چك ضمان��ت دوم در ارتباط با بازیكنان 
خارج��ی اس��ت ت��ا در ص��ورت پرداخت نش��دن مبلغ 
قراردادشان بتوانیم رسیدگی های الزم را انجام دهیم. مبلغ 

این چك ها اعام خواهد شد.
پورحس��ن تصریح کرد: لحاظ شدن همه این برنامه ها در 
فصل آتی مسابقات و آئین نامه آن حتمی است. هفته آینده 
هم در این زمینه بیانه ای به تمام تیم ها می دهیم تا از حاال 
شرط و شروط های لیگ برتری شدن را بدانند. در اجرای 
این برنامه مصمم هس��تیم حتی اگر منجر به کاهش تعداد 
ش��رکت کنندگان شود. فرقی ندارد لیگ آینده با چند تیم 
آغاز ش��ود. حتی اگر تعداد ش��رکت کنندگان هشت تیم 

شود. 

یادداشت

شجاعی: 
برای برخی دوستان شکستن 13 صندلی مهم تر از انفجار نارنجک صوتی در سالن بود!

سید احمد عطایی
رئیس هیأت انجمن های ورزشی استان

س��ید احمد عطایی به عنوان اولین رئیس هیأت انجمن های ورزش��ی 
استان اصفهان انتخاب شد. نخستین مجمع انتخاباتی هیأت انجمن های 
ورزش��ی اس��تان اصفهان با حضور محمد علیپور رئیس فدراس��یون و 
خدابخش مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان در تاالر افتخارات اداره 

کل تربیت بدنی استان برگزار شد. 
در این مجمع سید احمد عطایی که تنها کاندیدای احراز پست ریاست 
هیات انجمن های ورزش��ی استان اصفهان بود با کسب 16 رأی از 18 
رأی مأخوذه برای چهار س��ال بر صندلی ریاس��ت این هیات تكیه زد. 
عطایی از زمان تشكیل هیأت انجمن های ورزشی سرپرستی این هیأت 

را بر عهده داشت. 
فدراس��یون انجمن های ورزش��ی از اردیبهشت سال 89 تأسیس شد و 
رش��ته های دارت، آلیش، فوتبال دستی، اس��كی روی آب، بیس بال و 
س��افت بال، ورزش های هوایی، طناب کشی، دراگون بت، فلوربال و 

سپك تاکرا  تحت پوشش خود دارد.

ش��اگردان میرمصطفی ش��جاعی راند س��وم از سه گانه 
)باریج اس��انس - پیكان( در مرحله نیمه نهایی پلی آف 
لیگ برت��ر والیبال را در دی��داری عجیب 3 بر صفر به 
پیكان واگذار کردند تا تیم ش��گفتی س��از لیگ 90-89 
برای کس��ب عنوان سومی نبرد دیگری را این بار مقابل 

کاله آمل در پیش داشته باشند. 
متأسفانه در پایان دیدار سوم باریج اسانس مقابل پیكان 
در خان��ه والیبال تهران اتفاقات ناخوش��ایندی به وقوع 
پیوس��ت تا به قول میرمصطفی ش��جاعی بهانه ای باشد 
برای هجمه ای گس��ترده علیه یك تیم شهرستانی که تا 
پی��ش از ش��روع مرحله پلی آف توانس��ته بود از لحاظ 
فنی و اخاقی نظر جامعه والیبال را به خود جلب کند. 
ش��اید ش��دیدترین نگاه یك طرفانه به اتفاقات بعد از 
ظهر چهارش��نبه گذشته تاالر خانه والیبال تهران فردای 
این دی��دار و از جانب برنامه تخصص��ی والیبال رادیو 
ورزش ص��ورت گرف��ت. جایی که مجری کارش��ناس 
 برنامه پرت��اب تعدادی صندلی را واقع��ه ای به مراتب
بزرگ تر از انفجار نارنجك صوتی پرتاب شده از جانب 
طرفداران تیم مقابل به زمین باریج اس��انس دانس��تند. 
در ای��ن بین ام��ا قطعًا مرور صحبت ه��ای میرمصطفی 
ش��جاعی و روایت او از ماجراهای ب��ازی تیمش برابر 

پیكان خالی از لطف نیست.
 شاید جرقه اتفاقات ناخوشایند بعد از ظهر چهارشنبه 
گذش��ته 24 ساعت قبل زده ش��د. جایی که سرپرست 
تیم ما با هدف تهیه بلیط برای تماش��اگران کاش��انی در 

هنگام تمرین پیكان به ت��االر خانه والیبال مراجعه کرد 
اما با کمال تأس��ف با برخورد دور از ش��أن و حمات 
لفظی مسئول تدارکات پیكان مواجه شد که اگر مداخله 
آقای پورجالی مس��ئول سالن نبود پایان بسیار بدی بر 
این ماجرا حاکم می ش��د بنده نیز ط��ی تماس با آقای 
پورحس��ن مسئول س��ازمان لیگ والیبال به ایشان بابت 
جوسازی پیكانی ها بر علیه باریج اسانس هشدار دادم. 
 ب��رای من تعجب برانگیز اس��ت ک��ه صحنه پرتاب 
 نارنج��ك صوتی به س��مت زمی��ن باریج اس��انس که
می رفت باعث مجروحیت بازیكنان شود و در حضور 
رئیس فدراس��یون ص��ورت گرفت در هیچ رس��انه ای 
منعكس نش��د. به عاوه تحریك تماش��اگران کاشان به 
وسیله دو بازیكن پیكان در سالن از دید رسانه ها پنهان 
ماند اما پرتاب 13 صندلی از جانب تماشاگران تحریك 

شده کاشان این چنین بازتاب گسترده پیدا کرد. 
 این حجم گس��ترده از حمات به س��مت تیم باریج 
اس��انس در حالی صورت می گیرد که بازیكنان این تیم 
از جمل��ه با اخاق ترین بازیكنان لیگ برتر هس��تند به 
ط��وری که تاکنون حتی ی��ك کارت زرد هم از داوران 

دریافت نكرده اند.
 باریج اس��انس در اولی��ن بازی دور برگش��ت برابر 
س��ایپا در کاش��ان بازنده ش��د ام��ا اخ��اق را نباخت 
 چ��ون بازیكنان س��ایپا در کمال آرام��ش و بدون ایجاد
صحنه های تحریك آمیز جلوی تماش��اگران کاشانی به 
پیروزی رسیدند. مس��ئوالن سایپا شاید بهترین گواه در 

این زمینه باشند.
 امیدوارم مسئوالن فدراسیون بدون یك جانبه گرایی 
و با شناس��ایی مقصرین و عاملین ایج��اد ناآرامی های 
عصر چهارش��نبه گذش��ته هیچ حق��ی را از تیم باریج 
اسانس که در این روزها مورد هجمه های غیر منصفانه 

و ریز و درشت واقع شده ضایع نكنند.
 شاید عامل اصلی شكس��ت ما مقابل پیكان خستگی 
ش��دید بازیكنان بابت بازی های فشرده مربوط می شد 
ب��ه طوری ک��ه ماجرای جمع و جور ک��ردن 5 بازیكن 
اصلی خود طی روزه��ای اخیر به خصوص امیر غفور 

که از مصدومیت هم رنج می برد مشكل داشتیم.
 اگ��ر از تماش��اچیان تیم رقی��ب باریج اس��انس نیز 
بازرس��ی بدنی همچون کاش��انی ها صورت می گرفت 
ش��اهد پرتاب نارنج��ك صوتی در پای��ان گیم اول در 
داخل زمین باریج اس��انس توس��ط تماشاچیان منتسب 

به تیم پیكان نبودیم.
 برخ��ی از دوس��تان در حال��ی که اصاب��ت پیچ های 
صندلی ها و زخمی ش��دن خود صحب��ت می کنند اما 
جالب اس��ت که پرتاب صندلی ها به تیم باریج اسانس 
نزدیك تر بود و فاصله پیكانی ها به این صحنه حداقل 

40، 50 متر بود.
 تیم پیكان قهرمان س��ال گذشته لیگ برتر و تیم سوم 
باش��گاه های جه��ان البته در بعد نتیجه بود و اش��كالی 
نداش��ت اگر دوس��تان تحمل یك شكس��ت برابر تیم 

شگفتی ساز مرحله گروهی را نزد خود می بردند.

سپاهان در آستانه تاج گذاري در ایران
کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارش این هفته از لیگ برتر فوتبال ایران نوشت: سپاهان اصفهان 
در آس��تانه تاج گذاري در ایران است. کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارش این هفته خود از 
لیگ برتر فوتبال ایران به قهرماني نزدیك سپاهان اصفهان اشاره کرد و نوشت: تك گل مهدي 
کریمیان در دقیقه 21 بازي مقابل صنعت نفت آبادان در لیگ برتر فوتبال ایران، س��پاهان را 
در آستانه تاج گذاري قرار داد.  این پیروزي باعث شد اختاف سپاهان با استقال، تیم دوم 
جدول به عدد 6 برسد. در حالي که 2 مسابقه دیگر تا پایان لیگ باقي مانده است، سپاهان با 

65 امتیاز صدرنشین است و استقال و ذوب آهن به ترتیب با 59 و 57 امتیاز در مكان هاي 
بعدي قرار دارند.  استقال در این هفته با تساوي بدون گل مقابل شاهین متوقف شد؛ در حالي 
که ذوب آهن به نتیجه اي بهتر از تساوي یك بر یك مقابل فوالد دست نیافت.  پرسپولیس، 
تیم چهارم جدول لیگ برتر فوتبال ایران نیز به تساوي بدون گل مقابل مس کرمان رضایت 
داد. سپاهان چهارشنبه به مصاف الهال عربستان مي رود؛ در حالي که استقال که با 4 امتیاز 
در گروه B همین رقابت ها سوم است، سه شنبه با السد قطر دیدار مي کند. پرسپولیس سه شنبه 
میزبان االتحاد عربستان است و در پایان ذوب آهن صدرنشین در گروه D، در همین روز براي 

مصاف با تیم امارات راهي این کشور مي شود.

خبر

برگزاری مسابقات پومسه 
بانوان استان 

هیأت تكواندو استان اصفهان )بانوان( یك دوره مسابقات 
پومس��ه )فرم( انتخابی بانوان استان را در رده های سنی 

مختلف برگزار نمود.
این مس��ابقات روز پنج شنبه 8 اردیبهشت با حضور 93 
 تكواندوکار و 15 تیم در س��الن ش��هید قورچانی برگزار
ش��د. این مس��ابقات جهت مشخص ش��دن نفرات تیم 
بانوان اس��تان که قرار است در مسابقات قهرمان کشوری 
 پومس��ه حضور یابند انجام ش��د و نفرات برتر مشخص

شدند:
رده سنی زير 14 سال:

1 – مهس��ا صادق��ی 2- فری��دا پیم��ان زاده 3- صدیقه 
نصراصفهانی 

 رده س��نی 14 ت��ا 18 س��ال: 1- مرجان سلحش��وری
2- فاطمه قاسمی 3- شمیم قربانی 

رده س��نی 19 تا 30 سال: 1- زهره سلحشوری 2- ندا 
مرادی 3- فروغ رحیمی 

رده س��نی 31 تا 40 سال: 1- مریم کاظم زاده 2- مریم 
مرادی راد 3- شهره نصراصفهانی 

 کمیت��ه فنی مس��ابقات زهره سلحش��وری را ب��ه عنوان
فنی ترین بازیكن این دوره از رقابت ها معرفی کرد. 

مس��ابقات قهرمانی کشوری پومسه 22 و 23 اردیبهشت 
ماه به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

دردسر جدید برای مرد خبرساز
چهره ش��اخص فوتبال آرژانتین به اس��تفاده از تصویر او در انتخابات 
س��ن خوان اعتراض و اس��تفاده کنندگان را تحت پیگ��رد قانونی قرار 
داد. ش��كایت مارادونا توسط آندرآ آلیكانته، وکیل وی، تسلیم مقامات 
قضایی آرژانتین ش��ده اس��ت. در این ش��كایت از خوزه لوییز گیوخا، 
فرماندار سن خوزه، به دلیل اس��تفاده از تصویر مارادونا شكایت شده 
اس��ت. مارادونا در گفتگو با روزنامه محلی دیاریو دو کویو گفت: اگر 
این نوشته هایی که از قول من بر روی پوسترها حك شده، حرف های 
من بود مشكلی نبود اما من به هیچوجه اطاعی در این باره ندارم و به 

کسی اجاره نمی دهم که از نام من برای این گونه موارد استفاده کند.



 ف��روش ش��وق انگی��ز و امیدوارکنن��ده فیلم ه��اي 
»اخراجي هاي 3« و »جدایي نادر از س��یمین« فارغ از 
محتوا و کیفیت، نكات��ي را در خود دارد که مي تواند 
 عاقه مندان جدي و پیگیر س��ینما را با نگراني هایي

 رو به رو سازد؛ نگراني که ریشه در سرنوشت مبهم آثار 
فرهنگي و به تعبیري مخاطب خاص در اکران دارد. 

 سینماي ایران در دهه 1360 و تا حدودي دهه 1370، 
ب��ا معضلي به نام محدودیت اکران به واس��طه برنامه 
 ریزي معاونت سینمایي وقت در شوراي اکران، کمتر
رو به ور بوده و دس��ت ان��درکاران وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��امي خود بر این موضوع نظارت داشتند. 
س��ینمادارها در دوران مورد نظر، نقش اندکي در این 

وادي داشته و بیشتر مجري کار به حساب مي آمدند. 
در این شیوه طول مدت اکران با توجه به کیفیت فیلم 
و درجه بندي اعمال ش��ده به نمایش درآمده و کف 
فروش، ماك کاملي براي این امر به حساب نمي آمد. 
 به عن��وان نمونه فیلم هاي درج��ه »ج« که اغلب آثار
حادثه اي سطحي را شامل مي شد، تنها براي سه هفته 
در ته��ران به نمایش درآمده و پس از آن گیش��ه هاي 

شهرستان ها را به تسخیر خود درمي آوردند. 
این ش��یوه اکران نیز با معایب زیادي روبه رو بود که 
مهم ترین آن محرومیت تماشاگر شهرستاني از تماشاي 
آثار دلخواه ب��ود که هیچ گاه در زادگاهش به نمایش 

درنمي آمد. 
در س��ال هاي پایاني دهه 1370 و آغازین دهه 1380 
روشي بینابیني بنیان گذاشته شده و سینماداران نیز به 
عنوان قشري مطلع از اکران، به شوراي صنفي نمایش 
افزوده ش��د و در تصمیم گیري ها نقش پررنگ تري 
یافتند.  این اتفاق فرخنده موجب ش��د که فیلم هاي 
مخاطب خاص همچون: »ش��ب هاي روشن« ساخته 
فرزاد مؤتمن، »ش��ب یلدا« اث��ر کیومرث پوراحمد و 
»نفس عمیق« ساخته پرویز شهبازي فرصت اکران پیدا 
کرده و در کنار فیلم هاي تجاري و پرفروشي همچون 
»پر پرواز«، »دنیا« و ... قرار گیرند. اما در سال هاي اخیر 
این روند مثبت و روبه رشد متوقف شده و سینمادارها 
پس از تماشاي آثار در جشنواره فیلم فجر، خود اقدام به 
عقد قرارداد کرده و با توجه به شم اقتصادي سینماداران، 
فیلم هاي اندکي را براي نمایش در سالن هاي خویش 

برمي گزینند. 
این امر موجب ش��ده فیلم هاي موس��وم به مخاطب 
خاص که از ارزش هنري مناسبي برخوردارند، از اکران 

محروم شده و یا در نهایت با روش ناعادالنه و به دور 
از عدالت در قالب تك نوبتي که خوشبختانه به همت 
معاونت سینمایي در سال جاري جلوي آن گرفته شد، 
روي پرده مي رفتند. با اعمال شیوه یادشده تماشاگران 
نخبه پسند سینماي ایران که تعداد کمي هم نیستند، از 
حضور در سالن هاي نمایش خودداري کرده و به بازار 

نمایش خانگي روي آوردند. 
به عقیده کارشناسان، با اعمال روش نمایش تك نوبتي 
فیلم هاي قابل اعتنا سینماي ایران با وجود افزایش ریالي 
فروش در سال گذش��ته،با ریزش مخاطب رو به رو 
بوده و بخش نخبه گراي خود را تا اندازه اي ازدست 
داده است. به اعتقاد صاحب نظران، در این میان کمبود 
سالن هاي نمایش استاندارد همچنان معضل بزرگي در 
عرصه نمایش فیلم به حساب مي آید که ساخت چند 
مجموعه س��ینمایي نیز نتوانسته این بحران را به طور 

کامل برطرف کند.
 از س��وي دیگر برخي از تهیه کنندگان مطرح و پرکار 
سینما به خرید سالن روي آورده و از این طریق نمایش 
تولیداتشان را تسریع کرده اند که به عنوان مثال مي توان 
به سینماهاي عصر جدید، پارس و صحرا اشاره کرد. 
در این میان بیش��ترین لطمه را س��ینماي محتوایي و 
کارگردان ه��اي جوان و خاق خورده اند که برخي از 
ساخته هاي آنها که قابلیت جذب تماشاگر خاص را 
داشته، از اکران بازمانده و جاي خود را به کمدي هاي 

ضعیف کپي برداري شده از آثار قدیمي داده اند!
براي نمونه مي توان از فیلم خوب و کمتر دیده ش��ده 
»تنها دوبار زندگي مي کنیم« ساخته بهنام بهزادي اشاره 
کرد که در اکران کوتاه مدتش نتوانست مخاطبان خود 
را به سینما بكشاند در حالي که نسخه ویدئویي آن با 
استقبال خوبي از سوي همان تماشاگران بالقوه روبه رو 

شد.
 عدم اکران فیلم »اش��كان و انگش��تر متبرك« ساخته 
مكري نیز از جمله مجهوالت س��ینمایي است که با 
وجود داشتن پروانه نمایش همچنان باتكلیف مانده 
و به زودي ش��اهد نمایش آن در بازار نمایش خانگي 

خواهیم بود. 
تسلط کامل س��ینمادارها روي برنامه اکران و نداشتن 
اهرم هاي اجرایي شوراي نمایش فیلم، از عوامل نبود 
مجال اکران آثار فرهنگي اس��ت که کمبود سالن هاي 

نمایش نیز این روند را تكمیل کرده است. 
به نظر مي رسد که برنامه اکران سال 1390 نیز با توجه 
به گذش��ت بیش از یك ماه، تفاوت چنداني با س��ال 
گذشته در ارتباط با فیلم هایي با مخاطب خاص نداشته 
و کماکان سینماي تجاري حرف اول و آخر را در این 
باب خواهد زد، مگر آن که معاونت س��ینمایي وقت 
که با درایت خ��ود جلوي اکران تك نوبتي فیلم هاي 
یادش��ده را گرفت، اقدامي عاجل و کاربردي در این 

زمینه صورت دهد.
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مرکزی، طبقه اول
یک شنبه 11  اردیبهشت 1390/ 27 جمادی االولی1432/ شماره Sunday 1 May 2011          509    )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام علی )ع(:
در برابر دنیایی که گرفتاری 
آن، مانند خواب های پریشان 
شب می گذرد شكیبا باش.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان از 24 ساعته 
شدن برنامه های شبكه اصفهان از روز سوم خرداد 
 ماه س��ال جاری همزمان با تول��د حضرت فاطمه

زهرا )س( و آزادی خرمشهر خبر داد. 
علی کلباس��ی با بیان این مطلب در جریان همایش 
بزرگداش��ت ما بها ء الدین محمد عاملی ملقب به 
شیخ بهایی که به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی 
ش��هرداری اصفهان در کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان برگزار ش��د، بیان داش��ت: در حال حاضر 
نزدیك به 13 ساعت برنامه از طریق شبكه اصفهان 
پخش می شود، اما مسئوالن سازمان تصمیم گرفته اند 
که چند ش��بكه کش��ور را که ظرفیت و توانایی و 
ظرفیت تمام وقت ش��دن را دارند 24 ساعته کنند 
که یكی از آنها ش��بكه اصفهان است. وی ادامه داد: 
 قرار اس��ت که در آینده ای نزدی��ك با رفتن حدود
50 شبكه از شبكه های کش��وری بر روی ماهواره ، 
دیشی مناسب برای دریافت این شبكه ها در اختیار 
بینندگان س��یما قرار گیرد تا با استفاده از این دیش، 
بتوانند برنامه های تمامی این شبكه ها که شبكه های 
اس��تانی را نیز در بر می گیرد تماش��ا کنند. کلباسی 
تأکید کرد: 24 س��اعته شدن شبكه اصفهان فرصت 
بسیار گرانبهایی برای اس��تان است و ما آماده ایم تا 

با مشارکت س��ایر دستگاه ها، برنامه سازی مشترك 
داش��ته باش��یم و بتوانیم اعتبار بیش��تری را نصیب 
شبكه اصفهان کنیم. مدیر کل صدا و سیمای مرکز 
اصفهان تصریح کرد: طبق نظر سنجی های صورت 
 گرفته، متوسط بیننده شبكه های استانی در کل ایران
60 درصد اس��ت، اما متوس��ط بیننده ش��بكه های 
سراس��ری چیزی ح��دود 20 ت��ا 25 درصد کمتر 
است و علت این مسأله نیز آن است که مردم عاقه 
بیشتری به دیدن و تماشای برنامه هایی دارند که از 
جنس فرهنگ خودشان است، ضمن این که مردم 
مش��تاقند از وقایعی که در ش��هر و دیار خود اتفاق 
می افتد نیز اطاع داشته باشند و این کار را شبكه های 
استانی انجام می دهند. وی با معرفی شیخ بهایی به 
عنوان مایه فخر و افتخار ایرانیان، با اشاره به تاش 
صدا و سیما در جهت معرفی هر چه بیشتر وی اظهار 
داش��ت: همین طور که همگان از آن اطاع دارند، 
 صدا و سیما سریال بزرگ و پر هزینه ای را در مورد
 شیخ بهایی ساخت و شبكه اصفهان نیز حدود 10 
سال پیش سریالی را در مورد این عالم بزرگوار بر روی 
آنتن برد و امیدواریم که با این اقدامات توانسته باشیم 
 هر چه بهتر این عالم بزرگوار را به جهانیان معرفی

کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسامي 
به برخي مس��ائل خانه سینما و معاونت سینمایي 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امي اش��اره کرد و 
گفت: معاونت س��ینمایي مح��ور اصلي مدیریت 
مسائل سینمایي کش��ور است. نهادهاي سینمایي 
باید فعالیت هاي خ��ود را با مدیران این مجموعه 
هماهن��گ کنند. فاطم��ه رهبر در گفتگ��و با ایرنا 
 ب��ه اظه��ار نظر برخ��ي از اعضاي هی��أت مدیره
خانه سینما مبني بر دیدارشان با اعضاي کمیسیون 
فرهنگي مجلس، افزود: اعضاي هیأت مدیره خانه 
سینما با کمیسیون فرهنگي مجلس دیدار نداشتند. 
عضو کمیس��یون فرهنگي مجلس ادامه داد: براي 
نخستین بار است که عنوان مي شود اعضاي هیأت 

مدیره این نهاد سینمایي با کمیسیون فرهنگي دیدار 
داشته اند، به طور حتم همه اعضاي این کمیسیون 
در جریان دیدار اعضاي خانه سینما با نمایندگان 
کمیسیون فرهنگي مجلس نیستند. رهبر به برخي 
از مسائل خانه سینما و معاونت سینمایي وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسامي اش��اره کرد و ادامه داد: 
بدون شك، معاونت سینمایي مرکز اصلي مدیریت 
سینمایي و سیاستگذاري هاي کان حوزه مدیریت 
س��ینماي کشور اس��ت. عضو کمیسیون فرهنگي 
مجلس از نهادهاي س��ینمایي کش��ور خواست تا 
فعالیت هاي خود را با معاونت س��ینمایي وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امي هماهنگ و در جهت 
سیاست هاي فرهنگي کان کشور حرکت کنند.  

همزمان با روز آزادی خرمشهر و تولد حضرت فاطمه زهرا )س(؛

شبکه اصفهان 24 ساعته می شود 

عضو کمیسیون فرهنگي مجلس: 
 هماهنگي فعالیت هاي خانه سینما

با معاونت سینمایي ارشاد ضروري است 

سرنوشت نامشخص فیلم هاي فرهنگي 
و مخاطب خاص در اکران 

دامن زدن به 
دستمزدهاي میلیاردي؛ 
افزایش عطش داوطلبان 

بازیگري
نویس��نده و منتقد س��ینمایي گفت: دامن زدن 
 به مس��ائلي نظیر دس��تمزد میلیاردي و یا چند
صد میلیوني ستاره هاي سینما، عطش داوطلبان 
بازیگ��ري در این عرص��ه را افزایش مي دهد. 
شهرام خرازي ها در گفتگو با ایرنا، با یادآوري 
این که سینما در ایران به حرفه پولسازي تبدیل 
شده اس��ت، افزود: بیشترین دستمزد را در این 
س��ینما کارگردانان و ایفاگران نقش هاي اصلي 
فیلم ها مي گیرند، ضمن این که دس��تمزدها در 
سال هاي اخیر رشد صعودي و حتي در دوره اي 
رشد جهشي داشته اند. عضو انجمن منتقدان و 
نویسندگان سینمایي ادامه داد: افزایش دستمزدها 
موجب شده تا انگیزه هاي کسب درآمد باال به 
عاقه داوطلبان ورود به حرفه بازیگري افزوده 
ش��ود. در ایران، بازیگري پرطرفدارترین حرفه 
سینمایي است. به عقیده وي، رویكرد یادشده 
به تأسیس آموزش��گاه هاي متعدد بازیگري در 
س��ال هاي اخیر در کانش��هرهایي مثل تهران 

منجر شده است. 
 این نویس��نده و منتقد س��ینمایي ب��ا یادآوري

 ای��ن ک��ه اکن��ون بازیگ��ري در ای��ران ب��ه 
حرف��ه اي لوکس تبدیل ش��ده اس��ت، گفت: 
دنیاي سینما دنیاي بي رحم و وحشتناکي است 
و س��راب بازیگري همه روزه داوطلبان زیادي 
را به کام خود کش��یده و مي بلع��د! خرازي ها 
یادآورش��د: دس��تمزد میلیاردي و یا چند صد 
میلیوني س��تاره هاي س��ینما در همه کشورها، 
حتي کش��ورهاي فاقد س��ینما، جزء واقعیت و 

جذابیت هاي آشكار و پنهان سینماست. 
 در ای��ران نح��وه برخ��ورد ب��ا دس��تمزدهاي
افس��انه اي، آمیخته به بزرگنمایي اس��ت. وي 
به دس��تمزد میلیاردي یكي از سوپر استارهاي 
سینماي ایران که به تازگي واکنش هاي بسیاري 
در پي داش��ته است، اش��اره کرد و گفت: این 
مس��أله بیشتر به یك ش��وي تبلیغاتي جنجالي 
ش��بیه است. پخش اینگونه اخبار و مانور دادن 
ب��ي ح��د و حص��ر روي آن، در نهایت به نفع 
کساني تمام مي ش��ود که یا حاضر به پرداخت 
این دستمزد شده اند یا کساني که این دستمزد 

را طلب کرده اند. 

خبر

  زاینده رود

محس��ن خندان در یك نشس��ت مطبوعاتی در 
جمع خبرنگاران به ایجاد مثلث همكاری مردم، 
شهرداری و شورای شهر اشاره کرد و گفت: در 
نجف آباد شهرداری، مردم و شورای شهر هیچ 
مشكلی با هم ندارند. وجود مشكات به برخی 

سازمان ها و نهادها وصل مي شود.
 وی اف��زود: اف��رادی ک��ه در ش��ورای ش��هر
نجف آب��اد فعالیت می کنن��د فرهیخته و پخته 
عم��ل مي کنند و هر جا که نیاز به تذکر باش��د 
و ه��ر جا که باید تقدیر کنند، این کار را انجام 
می دهند. ش��هردار نجف آباد خاطرنشان کرد: 
ادعای عدم مش��كل این س��ه گروه آن اس��ت 
که هر س��ه از حریم خود یعن��ی نظارت، اجرا 
 و تش��كر ی��ا انتقاد فرات��ر نرفت��ه و بجا عمل

کرده اند.
محسن خندان، شهرداری نجف آباد را اینگونه 
تش��ریح کرد: نهادی است غیر دولتی، حقوقی، 
عموم��ی و محلی که تاش مي کند در محدوده 
شهر با حفظ ارزش ها و با رعایت سیاست ها و 
قوانین ملی و اس��تانی با مشارکت شهروندان و 
با اس��تفاده از دانش و فن آوری های نوین و با 
بهره گیری از کارکنان خدوم و امكانات ممكنه، 
خدمات عموم��ی، رفاهی و عمرانی خود را به 
صورت عادالنه به ش��هروندان این شهر ارائه و 
در جه��ت ارتقای زندگی آن��ان حرکت نماید. 
وی ضمن اشاره به چشم انداز این شهر گفت: 
نجف آباد در س��ال 1404 به یاري خدا شهری 
خواهد بود، آرام و ایمن، مبتنی بر علم و دانش 
ب��ا جاذبه های گردش��گری و اقتص��ادی که در 
آن اصول ایمنی محیط زیس��ت، سیمای زیبا و 
شریان روان حمل و نقل شهری، مشارکت های 
مردمی در ابعاد مختلف و ایجاد بستری مناسب 
جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی 
و حرک��ت در جهت دس��تیابی ب��ه منابع مالی 

پایدار مد نظر مي باشد.
ش��هردار نجف آباد اهداف عالی که در جهت 
رش��د و توسعه شهر مد نظر اس��ت را 16 بند 

عنوان کرد:
-  ارتق��ای فرهن��گ ش��هروندی و افزای��ش 

مشارکت شهروندان در امور شهر 
تكری��م و  ش��هروندان  اعتم��اد  افزای��ش    - 

ارباب رجوع 
-  ارتقای هویت اس��امی و مل��ی با توجه به 

فرهنگ بومی 
-  تقویت و بهبود حمل و نقل و ش��بكه عبور 

و مرور
-  استفاده از فن آوری های نوین در کلیه امور 

شهری 
-  توسعه و تقویت زیرس��اخت ها و امكانات 

خدمات عمومی 
-  توزیع عادالنه خدمات 

-  تقویت و توسعه برنامه ها و مراکز فرهنگی، 
تفریحی و ورزشی

-  احیا و بهسازی بافت های قدیمی و فرسوده 
شهری 

-  ایج��اد و تقویت منابع مالی پایدار با رعایت 
حقوق شهروندان 

-  حرک��ت در جه��ت دس��تیابی ب��ه ش��هر و 
شهروندان شاد با توجه به معیارهای اسامی 
-  بسترسازی جهت جذب سرمایه گذاران 

-  توسعه صنعت گردشگری 
-  هم��كاری جهت تقوی��ت و رونق اقتصادی 

شهر 
-  تقویت جایگاه ش��هر نجف آباد در س��طح 

منطقه، استان و کشور 
-  حفظ و احیای محیط زیست شهری 

محس��ن خندان ضمن اشاره به عملكرد سال 89 
افزود: نجف آباد ش��هری پر تح��رك و مذهبی 
است و پتانسیل خوبی دارد و نگاه های خوبی از 
سوی استان و کشور به ویژه در بحث اقتصادی 
به س��مت این ش��هر است. س��ال گذشته بحث 
مناطق س��ه گانه در کمترین زمان شكل گرفت 
و پاس��خگویی و تكریم ارباب رجوع و حضور 

بیشتر و نظارت بر کارها به خوبی انجام شد.
وی درب��اره تش��كیل دفت��ر برنام��ه ری��زی و 
مش��ارکت گفت: دفتر برنامه ریزی چشم انداز 
20 س��اله نجف آب��اد را تدوی��ن مي کند که تا 
پایان ش��ش ماهه اول به مردم ارائه مي ش��ود. 
دفتر مش��ارکت نیز سال گذشته راه اندازی شد 
که پتانس��یل باالیی داشته اس��ت، به طوری که 
چند پروژه خوب با مشارکت بخش خصوصی 
انجام ش��د. ش��هردار نجف آباد به سیتی سنتر 
اشاره و خاطرنشان کرد: سیتی سنتر در جنوب 
شهر مجاور میدان شهرداری نجف آباد نزدیك 

باغ بان��وان و ترمینال نجف آباد اس��ت. زمین 
آن 15 هكت��ار و هزین��ه آن 100 میلیارد تومان 

برآورد شده است.
محس��ن خندان سال گذشته را سال پروژه های 
عمرانی عنوان کرد که این پروژه ها عبارتند از:
-  باغ بانوان با هزینه اجرایی 18 میلیارد ریال 
 -  فرهنگس��رای خ��اوران ب��ا هزین��ه اجرایی 

30 میلیارد ریال 
-  زیرگذر شهروند با هزینه اجرایی 30 میلیارد 

ریال 
-  گلزار ش��هدا با هزینه اجرایی هفت میلیارد 

ریال 
-  ایستگاه آتش نشانی امیرآباد با هزینه اجرایی 

سه میلیارد و 100 میلیون ریال 
 -  خان��ه فرهنگ فردوس��ی با هزین��ه اجرایی

300 میلیون ریال 
-  بلوار ش��ورا با هزین��ه اجرایی هفت میلیارد 
 و 500 میلی��ون ری��ال و هزین��ه آزادس��ازی

11 میلیارد ریال 
-  بلوار ولیعصر با هزینه اجرایی چهار میلیارد 

ریال و هزینه آزادسازی 20 میلیارد ریال 
 -  می��دان گل ها با هزینه اجرایی س��ه میلیارد و
500 میلیون ریال و هزینه آزادسازی 18 میلیارد 

ریال 
وی ب��ه پروژه قطار برقی اصفهان – نجف آباد 
اشاره کرد و توضیح داد: این طرح در سال 88 
در ش��ورای ترافیك استان مطرح و تصویب و 
سپس در ش��ورای ترافیك کشور نیز تصویب 
ش��د و دو سال گذشته در این مورد با دانشگاه 

صنعتی قراردادی منعقد شد.
شهردار نجف آباد افزود: از چهار الین پیشنهاد 
ش��ده برای قطار برقی یك خط تصویب شد و 
80 درصد خط طراحی ش��ده و اکنون در حال 

جانمایي هستیم تا استارت پروژه زده شود.
ش��هردار نج��ف آب��اد همچنین به مش��ارکت 
بخ��ش خصوصی در پروژه قطار برقی اش��اره 
و خاطرنشان کرد: تفاهمنامه اولیه در این مورد 
با بخش خصوصی انجام ش��ده و برآورد اولیه 
نیز 400 میلیارد تومان بوده است. خندان ضمن 
اشاره به این که حداقل تا 10 روز دیگر تاریخ 
 کلنگ زن��ی این پروژه اعام مي ش��ود، گفت:
12 کیلومتر از مس��یر 15/5 کیلومتري که از سه 
راه درچه تا ترمینال نجف آباد را شامل مي شود، 

در حریم زهكشی سازمان آب است و شورای 
ترافیك ه��م پذیرفته که پ��روژه در این حریم 

حرکت کند و نیازی به آزادسازی نیست.
وی درباره بودجه س��ال 90 افزود: این بودجه 
30 میلیارد تومان است که با بودجه سازمان های 
تابعه 35 میلیارد تومان مي شود که سعی مي کنیم 
حداق��ل 50 درصد این بودجه را در پروژه های 
عمرانی هزینه کنیم. ش��هردار نجف آباد گفت: 
فاز اول پ��روژه میردام��اد )پارکین��گ طبقاتی 
میرداماد( که در مرکز شهر است و در دو طبقه 
منهای یك و منهای دو به سرانجام مي رسد، در 

نیمه اول سال جاری افتتاح مي شود.
محس��ن خندان پروژه هایی ک��ه در مناطق یك 
و دو در س��ال 90 به سرانجام مي رسد را بدین 

شرح اعام کرد: 
-  نورپردازی ویژه ش��هر که با مشارکت اداره 

برق و شهرداری اعمال مي شود
-  اج��رای طرح میدان بس��یج که تندیس��ی به 
عنوان سنبل فردی که در حال اذان گفتن است 
با طول 4/5 و عرض 1/5 متر به طور اتوماتیك 
وقت اذان ش��روع به اذان گفتن مي کند که البته 

در جانمایی آن بحث هایی وجود دارد.
-  ش��روع پیاده سازی از مرکز شهر جهت رفاه 

افراد روشندل 
-  تكمیل بلوار فجر به طول دو کیلومتر 

-  تكمیل بلوار خیابان منتظری ش��مالی که به 
دلیل پر تردد بودن مرکز ش��هر نگاه ویژه اي به 

این پروژه است.
-  فاز بعدی گلزار شهدا 

-  افتتاح بلوار شریعتی در سوم خرداد 
-  تكمیل میدان گل ها 

-  تكمی��ل بلوار جمهوری اس��امی در تاریخ 
26 تیرم��اه )حدفاصل خیابان مجاهد تا ش��هید 

بهشتی(
-  افتتاح س��الن چن��د منظوره ش��هرداری در 

منطقه دو در تاریخ 26 تیرماه 
-  تكمیل پارك آزادگان 

-  پیاده س��ازی در منطقه دو ک��ه پلیس راه را 
شامل مي شود 

-  پارکی در زمین سه هكتاری یزدان شهر 
-  پارك محله امین آباد 

-  کتابخانه فتح الجناح و ... .
ش��هردار نجف آباد درباره منطقه س��ه تصریح 

کرد: در این منطقه بیش��ترین خدمات عمومی 
را داری��م و حدود 18 پروژه ش��اخص در این 
منطقه برای امس��ال داریم؛ ادامه بلوار ولیعصر، 
آرامس��تان جدید، پ��ارك الله، پروژه بوس��تان 
زندگ��ی که طول آن به باغات نجف آباد وصل 
مي ش��ود و ساماندهی فضای س��بز آن، تكمیل 
سالن فرهنگسرای خاوران، فاز دوم باغ بانوان، 
تكمیل پایانه مسافربری، سرویس بهداشتی در 

بلوار شهدا و ... .
خندان در بخش دیگر سخنان خود به مشكات 
اتوبوس��رانی شهر اشاره و تصریح کرد: در این 
بخش ب��ا معضاتی از لحاظ س��رویس دهی با 

تعداد کم دستگاه های اتوبوس مواجهیم.
وی افزود: قبًا هزینه های اتوبوسرانی تقسیم بر 
سه مي شد که متأسفانه در چند سال قبل درصد 
مربوط به وزارت کشور پرداخت نشد و این امر 
هزینه های ش��هرداری و اتوبوسرانی را باال برده 

است و بار بر دوش مردم و شهرداری است.
ش��هردار نجف آباد خاطرنشان کرد: نزدیك به 
170 دس��تگاه اتوبوس داریم و این با اشاره به 
ای��ن که محدوده قانونی ش��هرداری نجف آباد 
نسبت به اصفهان دو سوم است، نشان مي دهد 
که سرویس دهی بسیار سخت است و به تعداد 

بیش��تري اتوبوس نیاز داریم. در س��ال گذشته 
800 میلیون تومان یارانه به بخش اتوبوس��رانی 
کمك کردیم که اگر این مش��كات و کمبودها 
نبود این مبلغ در جاهای دیگر شهر مي توانست 

هزینه شود.
خندان در ادامه در پاس��خ به این سئوال که در 
سفرهای رئیس جمهور به اس��تان چه اعتباری 
برای شهرداری نجف آباد اختصاص داده شده، 
گفت: در دو سفر رئیس جمهور به استان هیچ 
رقمی برای ش��هرداری نجف آباد دیده نشد و 

این جای بحث دارد.
وی خاطرنش��ان کرد: منابع درآمد ش��هرداری 
نجف آباد از جانب مردم است و این در حالی 
اس��ت که شهرهایی هم هس��تند که در ردیف 
نجف آباد قرار دارند، ولی منابع خود را از بدنه 
دولت تأمین مي کنند و جا دارد مسئوالن به این 

اختاف فاحش توجه کنند.
ش��هردار نجف آب��اد در خاتم��ه تصریح کرد: 
بافت این ش��هر بافت فرهنگی است، اما مراکز 
فرهنگی بس��یار اندك اس��ت و متأسفانه سالن 
 فرهنگ��ی در این ش��هر نیس��ت، در حالی که
نج��ف آباد با همه قدمتش ح��رف برای گفتن 

دارد.

شهردار نجف آباد:

شهرداری، مردم و شورای شهر با هم هیچ مشکلی ندارند
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