
در چهارمحال و بختياري؛
15 دفتر پيشخوان 

دولت به زودي 
بهره برداري مي شود

مدي��ركل بيم��ه خدمات درمان��ي چهارمحال 
دفت��ر   15 زودي  ب��ه  گف��ت:  بختي��اري  و 
 پيش��خوان دولت در اين اس��تان بهره برداري 

مي شود. 
حش��مت ا... داودپور در مراس��م بهره برداري 
از دفتر نمايندگي بيمه خدمات درماني ش��هر 
سامان اظهار داش��ت: هم اكنون 640 هزار نفر 
از مردم اين اس��تان زير پوشش بيمه خدمات 
درماني ق��رار دارند كه از اي��ن تعداد بيش از 
400 هزار نفر را روس��تاييان، عشاير و ساكنان 
شهرهاي كمتر از 20 هزار نفر جمعيت تشكيل 

مي دهند. 
وي افزود: از اين پس خدمات بيمه اي ش��امل 
توليد، تمديد و ص��دور دفترچه هاي بيمه در 
دفاتر پيش��خوان دولت در س��امان با مبلغ هر 
دفترچه دو هزار ريال انجام مي شود. داودپور 
ادام��ه داد: به منظور كاه��ش رفت و آمد مردم 
با مرك��ز اس��تان و كاهش هزينه ه��اي مردم، 
دفاتر پيشخوان دولت در مراكز شهرهاي اين 
اس��تان با هدف ارائه خدمات بيمه  اي به مردم 

راه اندازي مي شود. 
مدي��ركل بيم��ه خدمات درمان��ي چهارمحال 
و بختي��اري ب��ا تأكي��د ب��ر اي��ن ك��ه تمامي 
روس��تاهاي اي��ن اس��تان زير پوش��ش بيمه 
روس��تايي قرار دارند، گفت: ب��ا اجراي طرح 
بيمه درم��ان روس��تاييان، جمعي��ت مولد اما 
 محروم ساكن روستاها، زير پوشش اين طرح 

قرار گرفتند. 
داودي با اشاره به رويكردهاي اين اداره كل در 
سال جاري، گفت: در س��ال 90 طرح پزشك 
خان��واده در پن��ج ش��هر اين اس��تان از جمله 
شهرهاي فارسان، هفشجان، فرخشهر، بروجن 

و لردگان تكميل و اجرايي مي شود. 

متوسط تعرفه جديد گاز خانگي 
براي هفت ماهه اول سال 1390 
)از تاريخ 15 فروردين 90( براي 
هر متر مكعب 120 تومان ش��د. 
در حالي مس��ئوالن شركت ملي 
گاز ب��ا وجود تصوي��ب نهايي 

قيمت جديد گاز خانگي در هفت ماهه امس��ال در ستاد هدفمندسازي 
يارانه ها از اعالم آن خودداري مي كنند كه بر اساس اخبار دريافتي متوسط 

قيمت گاز خانگي براي هفت ماهه ...

اس��تاندار اصفهان گفت: تئوری 
وحدت ملی برای نخس��تين بار 
دراس��تان اصفهان مطرح شد و 
در دو س��ده اخير اين مفهوم در 
دنيای غرب با نام »ناسيوناليسم« 
و »وحدت غرب« ش��كل گرفته 

است. عليرضا ذاكر اصفهانی در دومين جشنواره عسل شهرستان خوانسار 
اظهار داشت: خيرين از ظرفيت بااليی  ...

تعرفه گاز خانگي افزايش يافت

استاندار اصفهان:
بحران آب در يک دهه اخير 
ما را به  چالش کشانده است

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

وزير کشورتأکید کرد؛ 
 ساماندهی هرچه سريع تر اتباع خارجي 
در ايران
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 شهرستان    صفحه 4

معاون اول رئيس جمهور در آیين افتتاح 22هزار واحد مسکن مهر در اصفهان:

ايجاد 2/5 ميليون شغل در برنامه دولت
صفحه 2

سراس��ري  اتحاديه  مديرعام��ل 
مرغداران گوش��تي كشور گفت: 
بر اس��اس درخواست و پيگيري 
ه��اي اتحاديه به عن��وان نماينده 
اتحاديه هاي استاني، قيمت جديد 
گوشت مرغ تا پايان هفته جاري 

توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم مي شود. 
 حسين مقدم نيا با تأكيد بر اين كه هم اكنون مرغداران، توليدات خود را پايين تر

از قيمت تمام شده عرضه مي كنند...

اعالم قيمت جديد مرغ 
تا پايان هفته جاري

سراسری    صفحه 2

وزير دفاع: 
همكاري وزارت دفاع با پارك هاي علمي و 
فناوري و شرکت هاي دانش بنيان

آگهي مناقصه

مهلت تحویل اسناد به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه 
مورخ 90/3/10

گش��ایش پ��اكات مناقصه: ازس��اعت 8:30 صبح روز یکش��نبه مورخ 
90/3/11

 www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتي
تلفن تماس: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

با توجه به ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به اطالع نامبردگان زیر كه پرونده آنان به 
علت غيبت در این هيأت تحت رسيدگي مي باشد، مي رساند ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر 
این آگهي به دفتر این هيأت واقع در اصفهان خيابان هزار جریب- ساختمان شماره 3، ستاد 
مركزي دانشگاه علوم پزش��کي و خدمات بهداشتي، درماني استان اصفهان طبقه اول اتاق 
203 یا 206 مراجعه و دفاعيه كتبي خود را به انضمام مدارك الزم تسليم نمایند، در غير این 

صورت طبق مقررات نسبت به صدور رأي اقدام خواهد شد.

هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني استان اصفهان

سراسری    صفحه 2

عنوان پستنام پدرنام- نام خانوادگيرديف

كاردان بهداشتي مردعنایت ا...آقاي شهاب بنائي پور1

پرستاررضاآقاي امير ناصر جاللي ورنامخواستي2

م الف/ 2339
شماره ردیف

مناقصه
مبلغ تضمين موضوع مناقصه

)ریال(

اسکن و بایگاني الکترونيکي پرونده هاي 190-1-103
مشتركين واحدهاي خودگردان شركت آب و 

فاضالب استان اصفهان

106/000/000

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

90/2/2890/3/10خريد هشت رديف قطعات مكانیكي نورد09-90مناقصه1

عملیات جايگزيني سیستم وارد لئونارد قفسه 900 22-90ارزيابي کیفي2
7rp نورد 650 و بهبود کیفیت توان در پست

90/2/2890/3/10

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

نوبت اول
آگهي فراخوان شركت سهامي 

ذوب آهن اصفهان

آگهي

م الف/ 2139

ساير موارد:
اسناد  دريافت  مهلت  اداري  پايان ساعت  تا  اول  نوبت  آگهي  نشر  تاريخ  از  اسناد:  دريافت  زمان   -1

)مندرج در جدول(
WWW.esfahansteel. 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس 

com مراجعه فرمايید.

ضمناً ليست استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط 

 

)بدون برگزاري مناقصه( در سایت شركت به آدرس ذیل درج مي گردد.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
 درماني استان اصفهان

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نظر دارد 
اس��کن و بایگاني الکترونيکي پرونده هاي مشتركين 
واحدهاي خودگردان ش��ركت آب و فاضالب اصفهان 
را از محل اعتبارات جاري، به پيمانکار واجد ش��رایط 

واگذار نماید.

منا
: اي

س
عك
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 15 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نما

آمريکا يک گام  به عقب

جهان نما

  زاینده رود

خبر استعفای جرج ميچل، فرستاده ويژه 
اوبام��ا در خاورميانه و نماينده آمريكا در 
رون��د صلح ميان اعراب و اس��رائيل، بار 
ديگر ناكامی های اين س��ال های اوباما در 
خاورميانه را عيان تر س��اخت. اس��تعفاي 
ميچل در حالي اس��ت كه دو سال تالش 
وي در زمين��ه مذاك��رات س��ازش بي��ن 
تشكيالت خودگردان و رژيم صهيونيستي 
راه ب��ه جايي نبرد و اي��ن رژيم با وجود 
درخواست هاي جهاني هرگز حاضر نشد 
شهرك سازي را براي ازسرگيري مذاكرات 
متوق��ف كند. ميچ��ل در زمان رياس��ت 
جمهوری بيل كلينت��ون، رئيس جمهور 
اسبق آمريكا كه وی را به عنوان فرستاده 
ويژه خود در ايرلند شمالی منصوب كرده 
بود، موفق تر بود. وی در آن زمان توانست 
به امضای موافقتنامه صلح كمك كند. در 
سال 2001 درحالی كه تنها چند ماه از آغاز 
انتفاضه دوم فلسطين آن هم در بحبوحه 
بن بس��ت در مذاك��رات صلح در منطقه 
 گذش��ته بود، ميچل سرپرستی كميته ای
حقيق��ت ياب را به منظور بررس��ی علل 
اين چرخه خشونت به عهده گرفت. در 
گزارش ميچل كه ماه آوريل همان س��ال 
منتشر شد، توصيه هايی درمورد پايان دادن 
به اين خش��ونت و بازگشت به مذاكرات 
صلح مطرح شده بود. اين توصيه ها شامل 
توقف فعاليت های شهرك سازی اسرائيل 
و همچنين توقف اقدامات فلسطينيان عليه 
اسرائيل بود و هردو طرف با مالحظاتی، 
 نتايج اين گ��زارش را پذيرفتند، اما هرگز
به طور كامل آن را به اجرا در نياوردند. 

در س��ال های فعاليت وی بيش��تر از هر 
زمان ديگری صلح ميان طرف های درگير 
در مسأله فلسطين كمرنگ بود. استعفای 
جرج ميچل در آستانه سخنرانی مهم باراك 
اوباما درباره قيام های عربی و مالقات او با 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل در 
واش��نگتن صورت پذيرفته است. افشای 
اس��ناد الجزيره درباره فش��ارهای جرج 
ميچل بر صائ��ب عريقات، مذاكره كننده 
ارشد تشكيالت فلسطينی برای مصالحه 
با طرف اس��رائيل، وی را در محقق شدن 
اهداف مذاكرات ناتوان تر نشان داد. پيش 
از اين باراك در مصاحبه ای با مجله تايم 
آمريكا، اعتراف كرد كه تالش های اوليه 
وی در دستيابی به هدف تشكيل دو كشور 
مستقل اسرائيل و فلسطين ناكام بوده است. 
اوباما در اين مصاحبه خاطرنشان كرد كه 
اس��رائيلی ها و فلسطينی ها به اين نتيجه 
رسيده اند كه فضای سياسی و اختالفات 
ميان دو ط��رف و درون جوامع يكديگر، 
باع��ث ش��ده ت��ا ازس��رگيری مذاكرات 
سازنده برايشان سخت شود. اوباما تأكيد 
كرده كه دول��ت آمريكا تواناي��ی اش را 
در متقاع��د كردن دو طرف برای حصول 
 صلح، بيش از اندازه بزرگ و قوی دانسته 

است.
تحوالت صورت گرفته در ميان فلسطينيان 
و نيز روند روبه رش��د وحدت مسلمانان 
در منطق��ه ب��ا فروپاش��ی ديكتاتورهای 
قديم��ی، آمريكا را س��ردرگم و ناتوان از 
مقابله با آنها كرده است.آمريكا كه در تمام 
سال های موجوديت يافتن رژيم اسرائيل، 
خود را موظف به حمايت و كمك به آن 
می دانسته است، بيشتر از هر زمان ديگری 

از اتحاد در ميان نيروهای فلسطينی نگران 
و هراسان است. با كنار رفتن افرادی چون 
مبارك ك��ه گرگی در لب��اس ميش بود، 
آمريكا به س��ختی می تواند چون گذشته 
در ميان اعراب نفوذ و حضور داشته باشد 
و حرك��ت های اتحادی ب��رای صلح در 

فلسطين را خنثی نمايد.
 وضعيت كنونی اسرائيل با وجود انقالب های
 غيرمنتظره عربی و همچنين تأكيد ملت های
عرب بر مبارزه با صهيونيس��ت به  عنوان 
دشمن شماره يك اعراب و نيز آشتی ملی 
گروه های فلسطينی به ويژه حماس و فتح، 
بيش از هر زمان ديگری صهيونيس��ت ها 
 را در تنگن��ا ق��رار داد، ب��ه گون��ه ای
كه كنترل اوضاع را از دستشان خارج كرد. 
همچنين با وجود سقوط مبارك و ديگر 
ديكتاتورهای عربی ديگر، موساد هم توان 
نفوذ به عمق خاك كش��ورهای عربی را 

نخواهد يافت . 
تحوالتی از اين قبيل باعث ش��ده كه در 
سرزمين فلس��طين ديگر تنها دولت های 
ب��زرگ، اتحاديه ه��ای بي��ن المللی ميان 
دولت ه��ا و همي��ن طور نشس��ت ها و 
تصميم گيران دولتی در عرصه های جهانی 
تصميم گيرنده نباشند، بلكه فضايی برای 
حيات مستقل گروه های متفاوت اجتماعی 
از جمله گروه های فلسطينی ايجاد شود. 
گروه ها و بازيگران فلس��طينی احس��اس 
ك��رده اند ك��ه در جهان جدي��د فضايی 
برای آنها ايجاد ش��ده كه در آن می توانند 
مستقل از بسياری از قطب بندی ها و بلوك 
بندی های داخلی عمل كنند.اين وضعيت 
از هر س��و اي��ن دو متح��د ديرين يعنی 
اسرائيل و آمريكا را در برابر تحوالت آتی 

ضربه پذير و شكننده كرده است.
نياز ب��ه يك تغيير تاكتيك ب��رای آمريكا 
در منطقه ازنظر سياس��تگزاران اين كشور 
ضروری اس��ت، اوبام��ا در طی روزهای 
آينده تصميم دارد تا در طی يك سخنرانی 
مواض��ع خود در رابطه با تحوالت منطقه 
را تش��ريح نمايد، ضمن اين كه نتانياهو 
قرار اس��ت در يك سفر رسمی به آمريكا 
با اوباما به مذاكره بنشيند به نظر می رسد 
اين تدابير نشانی از آغاز يك حركت برای 
آمريكاست، اما تا زمانی كه برنامه آمريكا 
در منطقه فاقد يك اس��تراتژی مشخص 
باش��د و نيز دولت آمريكا توانايی اعمال 
فش��ار بر نتانياهو ب��رای پذيرش حداقل 
خواسته های فلسطينيان را نداشته باشد، 
اين روند به سود آمريكا و يارانش هدايت 
نخواهد ش��د. امروز در سطح بين الملل 
ش��اهد تمايل روزافزون برای شناس��ايی 
كشور فلسطينی در بين ساير ملل هستيم، 
حت��ی كمك های مال��ی و ديپلماتيك از 
سوی كشورهای اروپايی اوضاع را به نفع 
گروه های فلس��طينی تلطيف كرده است. 
اين نشان دهنده اين اس��ت كه به تدريج 
چهره واقعی اسرائيل به عنوان يك دولت 
خش��ونت گرا كه بی رحمانه و گاه بدون 
دليل اق��دام به ريختن خون افراد بی گناه 
می كند، در عرصه جهانی خود را نش��ان 
داد. از اي��ن جهت به نظر می رس��د تغيير 
فض��ای جهانی به تغيي��ر گفتمان جاری 
در عرصه جهانی منجر ش��ده و اين يك 
فرصت جديد برای گروه های فلسطينی 
به وجود آورده اس��ت. اين فرصت برای 
آمريكا به معنای عقب نش��ينی در منطقه 

خواهد بود.

جهان نما

معاون اول رئيس جمهور گفت: براساس پيش بيني هاي انجام شده در سال 
جاري توسعه راه ها، صنعت و معدن و ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل 

در برنامه نخست كارهاي دولت قرار دارد. 
محمدرض��ا رحيم��ي در جم��ع خبرنگاران در ف��رودگاه اصفه��ان با بيان 
اين كه در هفته هاي اخير عده اي از افراد س��عي در تضعيف دولت و ايجاد 
فاصل��ه ميان رهبري و دولتمردان كرده اند، اظهار داش��ت: ايجاد اين چنين 
حاشيه سازي ها بر عملكرد دولت و پيشرفت امور تأثير مي  گذارد، بنابراين 
 سياس��يون بايد با درايت از انجام اين كارها كه براي دولت انرژي بر است 

بپرهيزند. 
وي خطاب به مس��ئوالن گفت: مصلحت انديش��ان كش��ور و نظام و همه 
مس��ئوالن حفظ نظام را در اولويت نخس��ت خود قرار دهند و از بدگويي 
 دولت، ايجاد اختالل در كارهاي دولت و بهانه تراش��ي ها و جوس��ازي ها 

بپرهيزند. 
معاون اول رئيس جمهور بيان داش��ت: اعضاي دولت براي پيش��برد امور 
كش��ور نيازمند آرامش هس��تند و كارهاي كش��ور تنها جنبه سياسي ندارد 
كه همه چيز را تحت الش��عاع سياست قرار دهند و سياسي فكر كنند. وي 
تأكيد كرد: سال جاري به عنوان يكي از سال هاي حياتي براي دولت دهم 
به ش��مار مي رود و گام هاي زيادي براي افزايش توليد توس��ط دولتمردان 
برداش��ته شده اس��ت، بنابراين بايد در جوي آرام و با همكاري و همراهي 
مردم و مس��ئوالن براي به ثمر نشس��تن اين اقدامات تالش كنيم تا شاهد 
پيشرفت و توسعه كشور باش��يم. رحيمي تصريح كرد: توسعه و پيشرفت 
در كش��ور طرح هايي از قبيل ميزان و تأمين بس��ياري از مش��كالتي را كه 
اقش��ار مختلف مردم با آن روبه رو هستند را بر طرف مي كند. وي با اشاره 
به اين كه ايجاد اش��تغال از اولويت هاي اصلي دولت در تمام نقاط كش��ور 
اس��ت، افزود: ما براي خش��كاندن ريشه فقر و ارائه الگويي مناسب به دنيا 
بايد معضل بيكاري را از ميان برداريم و در اين راه توسعه مشاغل خانگي 

بايد در دستور كار ما قرار گيرد.
وي در ادامه با بيان اين كه اصفهان يكي از اس��تان هاي مناس��ب و مس��تعد 
براي توليد اس��ت، اضافه كرد: س��اخت 140 هزار واحد مسكن شهري و 
25 هزار واحد مس��كن روس��تايي گواهي بر توانمندي هاي اصفهان است.  
رحيمي در ارتباط با پروژه هاي مس��كن مهر كه روز گذشته به بهره برداري 
رسيد، اظهار داشت: در حال حاضر 165 هزار واحد مسكوني در اصفهان 
در حال س��اخت اس��ت كه 22 ه��زار واحد از آن به ص��ورت همزمان به 

بهر ه برداري رسيد. 
 وي اف��زود: از 22 ه��زار واحدي كه روز گذش��ته به بهره برداري رس��يد، 
13 هزار و 500 واحد مربوط به مسكن مهر و هشت هزار و 500 واحد از 
محل بنگاه هاي زودبازده از مصوبات هيأت دولت نهم اس��ت. معاون اول 
رئيس جمهور افزود: درصدد هس��تيم تا پاي��ان دولت دهم تمام متقاضيان 

مسكن كه ثبت نام كرده اند، صاحبخانه شوند.
مع��اون اول رئيس جمهوري در بخش��ی ديگر از صحبت های خود با بيان 
اين كه بس��ياري از مطالبي كه در سايت ها و روزنامه ها عليه رئيس جمهور 
مطرح مي ش��ود غير واقعي و ناحق اس��ت، تأكيد كرد: عده اي مي خواهند 
دعوا درس��ت كنند تا كارهاي اجرايي كش��ور به درس��تي پيش نرود، ولي 
دولت نيازمند محيطي آرام اس��ت. محمدرضا رحيمي با اش��اره به اين كه 
احمدي نژاد در دولت نهم و دهم اقدامات بس��زايي را انجام داده اس��ت، 
گفت: احمدي نژاد در دولت نهم گرفتار مش��كل مسكن بود كه به راحتي 
توانس��ت آن را حل كند و دس��ت عده اي كه خون مردم را مي مكيدند از 

مسكن كوتاه كرد. 

معاون اول رئيس جمهور اقدام احمدي نژاد در خصوص مس��كن را يك 
انفجار و تحول در كشور دانست و اظهار داشت: عده اي از طريق مسكن 
جي��ب خ��ود را پر مي كردند و ع��ده اي نيز فقير مي ش��دند، ولي رئيس 
جمهور يك بار براي هميش��ه اين تابو را كه دولت هاي گذشته از آن عاجز 

بودند، شكست. 
رحيم��ي ب��ا ي��ادآوري اين ك��ه دولت زمي��ن را ب��ه صورت راي��گان در 
اختي��ار م��ردم ق��رار داد، گفت: احمدي ن��ژاد بخش��ي از امكانات دولت 
 را ب��ه عنوان يارانه مس��كن وام داد و دولت بخش��ي از اي��ن پول را تقبل 

كرد.
وي اف��زود: رئيس جمهور بس��اط بس��از و بفروش ها را بس��ت و باعث 
تحول در عمران و آباداني كش��ور ش��د. رحيمي اظه��ار اميدواري كرد كه 
تا دو س��ال ديگر جش��ن مس��كن دار ش��دن تمامي مردم ايران را برگزار 
كنيم. رحيمي در ادامه با اش��اره به اين كه ع��ده اي به تازگی فضاهايي در 
برخ��ي مطبوعات و س��ايت ها عليه رئيس جمهور والي��ي و معتقد ايجاد 
كرده اند، اظهار داش��ت: ع��ده اي رئيس جمهور را مته��م كردند ولي اين 
 گفته ها با دانايي و دانش��ي كه رئيس جمهور در پي آن اس��ت، همخواني 

ندارد.
وي در ادام��ه با بيان اين كه همي��ن رأي مردم اصفهان بود كه در انتخابات 
نقش مؤثري داش��ت، گفت: مردم اس��تان ش��ما فهميدند كه چه كس��ي را 
انتخاب كنند؛ كس��ي كه قادر اس��ت طراحي بزرگي كند و مش��كالت را 

حل كند. 
گفتنی اس��ت 22 هزار واحد مس��كوني روز گذش��ته به صورت همزمان 
توس��ط معاون اول رئيس جمهوري در اصفهان افتتاح ش��د. براس��اس اين 
گ��زارش معاون اول رئيس جمهوري در مراس��م بهره برداري از 22 هزار 
واحد مس��كوني در اصفهان، به صورت نمادين هزار و 15 واحد مسكوني 
در ش��هرضا را افتتاح كرد. هم اكنون 165 هزار واحد مسكوني در اصفهان 
 توس��ط دولت در دس��ت ساخت اس��ت كه 25 هزار واحد آن روستايي و

140 هزار واحد آن شهري است.
محمدرضا رحيمی روز شنبه پس از افتتاح 22 هزار واحد مسكوني استان 
اصفهان عازم شهر بهارستان در اين استان شد و كلنگ طرح عظيم متروي 
اصفهان - بهارستان به طول 14 كيلومتر )9 كيلومتر كندوپوش - 5 كيلومتر 

خاكريز( را به زمين زد.

معاون اول رئيس جمهور در آیين افتتاح 22هزار واحد مسکن مهر در اصفهان:

 ايجاد 2/5 ميليون شغل در برنامه دولت
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئيس مؤسسه ارتباطات اسالمي در انگليس:
جنگ عليه تروريسم براي تأمين منافع 

آمريکا طراحي شده است
كمال الهلباوي، عضو برجسته اخوان المسلمين مصر و رئيس مؤسسه ارتباطات 
اسالمي در انگليس گفت:  مفهوم عدالت و صلح از ديدگاه آمريكا حفاظت از 
تسلط و رهبري اين كشور بر دنيا و جنگ عليه تروريسم براي تأمين منافع اين 

كشور طراحي شده است.
 الهلباوي در كنفرانس بين المللي ائتالف جهاني عليه تروريس��م براي صلح 
عادالنه كه در محل س��الن اجالس س��ران برگزار شد، در سخناني تأكيد كرد 
غرب به بهانه مقابله با تروريسم جنايات زيادي مرتكب شده است. وي افزود: 
آمريكا كه مدعي عهده دار شدن مديريت نظام جهاني است، پس از فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي تالش كرد تا راهبرد ملي خود را گسترش دهد و رهبري 
دائمي جهان را در دس��ت گيرد. رئيس مؤسسه ارتباطات اسالمي در انگليس 
خاطرنشان كرد:  آمريكا كه اهداف غير انساني را در پيش گرفته صلح عادالنه 
را دنبال نمي كند و در جنگ عليه تروريسم تنها براي منافع خود تالش مي كند. 
الهلباوي با يادآوري تسلط آمريكا بر بانك جهاني و ساختارهاي اقتصادي جهان 
گفت: آمريكا از طريق نظام اقتصادي جهاني به دنبال نابودي دنياس��ت كه اين 
پروژه قرن آمريكايي نام دارد. وي افزود: وزارت دفاع آمريكا تأكيد دارد كه اين 
كشور رهبر دنياست و كشورهاي ديگر ارزش شراكت در اين رهبري را ندارند. 
رئيس مؤسسه ارتباطات اسالمي در انگليس خاطرنشان كرد: آمريكا بسياري از 
كشورها را از منابع خدادادي خود محروم كرد، چرا كه فقط درصدد حفظ امنيت 
ملي خود است. عضو برجسته اخوان المسلمين مصر مفهوم عدالت و صلح از 
ديدگاه آمريكا را حفاظت از رهبري و تسلط اين كشور بر دنيا توصيف كرد و 
يادآور شد: محورهاي شرارت در اين رويكرد كشورهايي هستند كه به مقابله 
با اهداف سلطه جويانه آمريكا برخاسته اند. وي يادآور شد: پايگاه هاي آمريكا در 
بيش از 100 كشور دنيا وجود دارد و يك و نيم ميليون سرباز اين كشور در نقاط 
مختلف دنيا آماده جنگ هستند. رئيس مؤسسه ارتباطات اسالمي در انگليس 
ادامه داد:حمالت پيشگيرانه ضد دشمنان خارجي توسط دولتمردان آمريكايي 
طراحي شده تا مانع فعاليت دشمنان خود شوند كه در اين راه از هرگونه ابزاري 
از جمله سالح هسته اي نيز استفاده مي كنند. الهلباوي خاطرنشان كرد: جمهوري 
اسالمي ايران از اين ديدگاه آمريكايي ها، يك كشور سركش است. وي يادآور 
شد: جهان نيازمند آرامش و نظم جهاني است كه در آن همه كشورها مشاركت 
داشته باشند. ملت هاي عربي و اسالمي بايد به مرزهاي جغرافيايي موجود بين 
خود پايان دهند و همانند مصري ها و تونسي ها برخيزند تا بر اين اساس صلح 

جهاني به وجود آيد.

حزب ا... لبنان:
برخورد رهبري ايران با موضوع بحرين 

هوشيارانه بود

آيت ا... محمد يزبك عضو شوراي مركزي حزب ا... لبنان گفت: برخورد ايران و 
رهبري آن با موضوع بحرين در نهايت درايت، حكمت و هوشياري بوده است.  
يزبك كه رياس��ت هيأت ديني حزب ا... را نيز به عهده دارد، افزود كه آمريكا 
طرحي براي به دام انداختن ايران و معرفي اين كشور به عنوان دشمن عرب ها 
و جايگزين رژيم صهيونيستي ارائه داده بود، اما اين طرح شكست خورد. اين 
شخصيت لبناني در ادامه گفت: جمهوري اسالمي ايران از طريق راهكارهاي 
دپيلماتيك و گفتگو با كش��ورهاي حاشيه خليج فارس توانست بر اين توطئه 
پيروز شود و حتي در راستاي حمايت از منطقه و كشورهاي اسالمي و عربي، 
گفتگوهايي با مقامات كش��ورهاي قطر و امارات متحد عربي انجام داد. وي با 
اشاره به اين گفتگوها ادامه داد: اميدواريم گام هايي براي نجات مردم بحرين و 
اعاده حقوق مردم آن برداشته شود و بحرين به آغوش مردمش بازگردد. يزبك 
تأكيد كرد كه مردم بحرين خواهان تغيير نظام يا سقوط آن نيستند، بلكه تنها در 
راستاي اعاده حقوق خود و كسب آزادي بيان به خيابان ها آمده اند، ولي برخورد 

رژيم بحرين با مردم به شكلي است كه هيچ فرد عاقلي آن را نمي پذيرد. 
وي اضافه كرد: دخالت كشورهاي عربي در بحرين در قالب ارسال نيروي نظامي 
سپر جزيره با هدف نابودي دستاوردهاي مردم بحرين و سركوب وحدت ميان 
مردم آنها انجام گرفته اس��ت و حتي مي ت��وان گفت كه نظام بحرين خود به 
نحوي خواهان شعله ور شدن آتش فتنه در كشور بحرين است تا بدين ترتيب 

به خواسته هاي آمريكا در اين كشور و ساير كشورهاي منطقه پاسخ دهد. 
يزبك پيرامون تحوالت جاري در منطقه و كشورهاي عربي گفت: اين تحركات 
نشان دهنده حجم بيداري مردم و حماسه سازي آنها در كسب آزادي و استقالل 
است. وي افزود: اين ملت ها هنگامي كه تبعيض و بي عدالتي را در حاكمان 
خود مشاهده كردند، اميد خود را به آنها از دست داده اند و در جستجوي يافتن 
رهبراني هس��تند كه خواس��ته هاي به حق آنها را برآورده كنند. آيت ا... محمد 
يزبك با تأكيد بر سخنان اخير رهبر معظم انقالب درخصوص گسترش دامنه 
تحركات اخير در منطقه ادامه داد: ما نيز اعتقاد داريم كه آنچه در مناطق آفريقا و 
آسيا رخ مي دهد، نشانه آغاز بيداري و تحرك مردم است؛ تحركي كه در امتداد 
تحرك مردم ايران در دوران پيروزي انقالب اسالمي به رهبري امام خميني)ره( 
ايجاد شد و به طور قطع دامنه اين تحركات گسترش خواهد يافت. رئيس هيأت 
 ديني حزب ا... تصريح كرد: ملت ايران ثابت كرد كه از طريق پايبندي به اسالم 
مي توان بر فراز قله هاي اقتدار و پيروزي قرار گرفت و آزادي و اس��تقالل را 
به كامل ترين شكل كس��ب كرد. آيت ا... يزبك ادامه داد: اين طبيعي است كه 
تحركات مردم منطقه نيازمند توجه و پيگيري است و مردم منطقه نيز بايد بدانند 
كه در راه مقابله و مبارزه با حركت استعمار و استكبار جهاني و صهيونيسم قرار 

گرفته و راه سختي را در پيش رو دارند. 
عضو ش��وراي مركزي حزب ا... با اش��اره به نقش آمريكا در ساليان گذشته در 
س��ركوب اعتراضات كشورهاي عربي اضافه كرد: آمريكا و در رأس آن باراك 
اوباما در آرزوي ايجاد تغييرات از طريق تحرك مردم منطقه به سر مي برد، ولي 
آنها مي خواهند اين تغييرات از دايره محور آمريكايي و سيطره آنان خارج نشود 
و به خوبي مي توان آثار اين سياست را در رويدادهاي كنوني كشورهاي تونس 

و مصر مشاهده كرد.

درگيري هاي تايلند و كامبوج 
وارد فاز اقتصادي شد

با اعالم توقف صادرات س��وخت از تايلند به كامبوج و منتفي شدن برگزاري 
نمايشگاه تجاري تايلند در پنوم پن، پايتخت كامبوج، مناقشات و درگيري هاي 
دو كشور وارد فاز اقتصادي شده است. نمايشگاه تجاري تايلند قرار بود هفته 
آينده در پنوم پن بر پا ش��ود. چام پراس��يد، وزير بازرگاني كامبوج در نامه اي 
به س��فارت تايلند در اين كش��ور اعالم كرده است كه در پي محدوديت هاي 
جديدي كه تايلند براي تجارت مرزي بين دو كشور ايجاد كرده است، اكنون 
زمان مناسبي براي برپايي اين نمايشگاه نيست. اين تصميم كامبوج در واكنش 
به دستور اخير ارتش دوم تايلند براي توقف صادرات سوخت و ديگر كاالها 
به كامبوج اتخاذ ش��ده اس��ت. تايلند مدعي شده اس��ت ارتش كامبوج از اين 
س��وخت و ديگر محصوالت صادراتي ب��راي تأمين نيازهاي خود و عمليات 
برعليه نيروهاي تايلندي استفاده مي كند. مقامات اين كشور تأكيد كرده اند كه 
توقف صادرات به كامبوج تا بازگشت اوضاع در مرزهاي دو كشور به حالت 
عادي، ادامه خواهد داشت. چام پراسيد، وزير بازرگاني كامبوج گفت: با توجه به 
اين كه تصميم تايلند برخورد احتمالي بازديدكنندگان از اين نمايشگاه را در پي 
خواهد داشت، برپايي آن به تعويق مي افتد. اختالفات مرزي تايلند و كامبوج بر 
سر تصاحب يك معبد قديمي كه از دو ماه پيش آغاز شده است، در روزهاي 

گذشته بار ديگر شعله ور شد و 19 كشته و زخمي بر جاي گذاشت.

 متوس��ط تعرفه جدي��د گاز خانگي براي 
 هف��ت ماه��ه اول س��ال 1390 )از تاريخ 
 15 فروردي��ن 90( ب��راي ه��ر متر مكعب 
120 تومان شد. در حالي مسئوالن شركت 
ملي گاز با وجود تصويب نهايي قيمت جديد 
گاز خانگي در هفت ماهه امس��ال در ستاد 
هدفمندسازي يارانه ها از اعالم آن خودداري 
مي كنند كه بر اساس اخبار دريافتي متوسط 
قيمت گاز خانگي براي هفت ماهه امسال از 
15 فروردين 120تومان تعيين شده است. 
اين در حالي اس��ت كه متوسط قيمت گاز 
خانگي در تهران در پنج ماه س��رد سال 70 
تومان بوده است. محسن عرب مقصودي 
مدير عامل ش��ركت گاز استان مازندران با 
اعالم اين خبر با اش��اره به اين كه مهم ترين 
ه��دف دولت، مديريت مص��رف، رعايت 
الگوها و س��وق دادن خانواده ها به درست 
مصرف كردن اس��ت، گفت: در هفت ماهه 
نخست امسال محاسبه گازبهاي مشتركين 
خانگي در كل كش��ور به صورت يكسان 
اس��ت. در اين مدت در محاسبه گازبهاي 
مشتركان خانگي، اقليم بندي شهرها لحاظ 
نشده و محاسبه گازبهاي مشتركين خانگي 

به صورت پلكاني انجام مي شود.  
عرب مقصودي با تأكيد بر رعايت مسائل 

ايمني، صرفه جوي��ي و مصرف بهينه گاز 
طبيعي در خصوص چگونگي محاسبه بهاي 
گاز مصرف��ي به ازاي هر واحد مس��كوني 
اظهار داشت:در صورتي كه مقدار مصرف 
ماهيانه هر واحد مسكوني در محدوده يكي 
از 12دامنه مصرف قرار گيرد، به همان ميزان 
بر مبلغ اوليه دامنه قبلي افزوده خواهد شد. 
عرب مقص��ودي با بيان اين ك��ه گازبهاي 
مش��تركين با توجه به اين ك��ه در چه دامنه 
اي قرار مي گيرند محاس��به مي شود،ادامه 
داد:بدين ترتيب حداقل گازبها به ازاي هر 
مترمكعب 700 ريال و حداكثر پرداخت آن 
براي مشتركيني كه بيش از 545 مترمكعب 
 در م��اه به ازاي هر واحد،گاز مصرف كنند
3500 ري��ال ب��ه ازاي م��ازاد گاز مصرفي 
خواهد بود. مديرعامل شركت گاز مازندران 
خاطرنش��ان كرد:اج��راي قانون هدفمندي 
يارانه ها براي آن دس��ته از مش��تركاني كه 
مطاب��ق با الگوي بهينه مص��رف مي كنند، 
كمترين افزايش قيمت را خواهد داش��ت 
و قطعاً مي توانند س��هم بيش��تري از يارانه 
هاي دريافتي را پس انداز كنند و مشتركان 
پرمصرف هس��تند كه با اجراي اين قانون 
بايد قيمت بيشتري براي گاز مصرفي خود 

بپردازند.

مديرعامل اتحاديه سراس��ري مرغداران گوشتي كشور گفت: 
بر اس��اس درخواست و پيگيري هاي اتحاديه به عنوان نماينده 
اتحاديه هاي استاني، قيمت جديد گوشت مرغ تا پايان هفته جاري 
توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم 
مي شود. حسين مقدم نيا با تأكيد بر اين كه هم اكنون مرغداران، 
 توليدات خود را پايين تر از قيمت تمام ش��ده عرضه مي كنند،
افزود: اتحاديه سراس��ري باتوجه ب��ه گزارش ها و اطالعات به 
دست آمده از استان هاي سراسر كشور، قيمت هر كيلوگرم مرغ 
زنده براي تحويل درمحل مرغداري را حدود دو هزار و 370 تا 
دو هزار و 400 تومان پيشنهاد كرده است كه هم اكنون اين نرخ 
دو هزار و 100 تا دو هزار و 200 تومان اس��ت . به گفته وي، با 
تصويب اين قيمت از طرف سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، توليدكنندگان با درصد سود منطقي )7 درصد( 
توليدات خود را عرضه مي كنند و قيمت هر كيلوگرم گوش��ت 
مرغ براي مصرف كنندگان به سه هزار و 450 تا سه هزار و 500 
تومان افزايش مي يابد. مقدم نيا ، قيمت پيشنهادش��ده از طرف 
اتحاديه را پايين ترين قيمت ممكن )كف قيمت( اعالم كرد و 
گفت: اين ميزان افزايش قيمت پيشنهادي درحالي اعالم شده كه 
قيمت ذرت و سويا با افزايش 40 تا 48 درصدي نسبت به سال 
گذشته روبه رو بوده است. وي نرخ كنوني هر كيلوگرم ذرت و 
س��ويا در بازار تهران را به ترتيب 469 و 491 تومان عنوان كرد 
و گفت: از تيرماه سال گذشته تاكنون قيمت هر كيلوگرم ذرت 
و سويا به صورت ميانگين حدود 40 تا 48 درصد افزايش يافته 

است. 

اعالم قيمت جديد مرغ تعرفه گاز خانگي افزايش يافت
تا پايان هفته جاري

شهردار تهران هشدار داد؛
اگر نظام مهندسي به اين شيوه ادامه دهد، 

شاهد حوادث تلخي خواهيم بود

ش��هردار ته��ران گفت: اع��الم مي كنم تا 
زماني كه روند نظارت بر ساخت وس��از 
كه از وظايف سازمان نظام مهندسي است 
بخواهد به اين شيوه ادامه پيدا كند، باز هم 

شاهد حوادث تلخي خواهيم بود.
محمدباقر قاليباف در مراس��م افتتاح فاز 
يك پروژه تقاطع غيرهمس��طح سرداران 
شهيد آبشناسان، ستاري و بهره برداري از 
700 پروژه عمراني،  اجتماعي، فرهنگي و 
خدمات شهري اظهار داشت: با سرداران 
 ش��هيد آبشناس��ان و س��تاري از ابتداي 
دفاع مقدس آشنا بودم. وي افزود: در زمان 
آش��نايي بنده با شهيد ستاري وي مسئول 
پدافند هوايي بود و ش��هيد آبشناسان در 
غرب كشور حضور داشت. قاليباف بيان 
داشت: امروز ش��اهد بهره برداري از 700 
پروژه هس��تيم كه اي��ن پروژه ها هركدام 
كه به اتمام رس��يده اند، به س��رعت مورد 
بهره برداري و اس��تفاده م��ردم قرار گرفته 
است. وی در خصوص گودبرداري هاي 
غيراصولي كه در ش��هر ته��ران صورت 
مي گي��رد، گف��ت: بارها به اي��ن موضوع 
اش��اره كرده ام و در جلسه علني شوراي 
ش��هر نيز درباره نوع نظارت ش��كلي بر 
ساختمان س��ازي ها توسط س��ازمان نظام 

مهندسي صحبت كردم. 
وي افزود: اعالم مي كنم تا زماني كه روند 

نظارت بر ساخت وساز كه وظايف سازمان 
نظام مهندسي است بخواهد به اين شيوه 
ادامه پيدا كند، باز هم شاهد حوادث تلخي 

خواهيم بود. 
شهردار تهران يادآور شد: قوه قضائيه بايد 
ب��ه اين موضوع جدي تر ن��گاه كند، چرا 
كه نبايد حادثه اي كه در دو س��ال گذشته 
اتفاق افتاد و جان 17 نفر را گرفت تكرار 
شود. وي خاطرنشان كرد: اگر يك مقدار 
پيگيري هاي اجرايي و تقويت نظارت هاي 
س��اخت و ساز انجام ش��ود، مي توان اين 
وضعي��ت را س��ر و س��امان داد. قاليباف 
به نظ��ارت ش��هرداري بر گودب��رداري 
ساختمان ها اشاره كرد و گفت: شهرداري 
بر اساس قانون، تمام تذكرات الزمه را داده 
و اگر ناظر س��اختمان به صورت كتبی به 
شهرداري بنويسد كه كاري را متوقف كند، 
حتماً شهرداري نسبت به متوقف كردن آن 

اقدام خواهد كرد. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه خسارت 
حادث��ه گودب��رداري اخير را ك��دام نهاد 
بايد تأمين كند، گفت: خس��ارتي كه آنجا 
وارد ش��ده بايد تأمين شود و ما به عنوان 
مديريت شهري وظيفه اخالقي و انساني 
خود مي دانيم كه نسبت به اسكان موقت 
اين افراد ت��ا رأي قوه قضائيه اقدام كنيم، 

ولي وظيفه اصلي ما اسكان آنها نيست. 

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

وزیر كشور تأكيد كرد
ساماندهي هرچه سريع تر اتباع خارجي

 در ايران
وزير كشور جمهوري اسالمي ايران بر ساماندهي هرچه سريع تر اتباع خارجي 
مقيم ايران تأكيد كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور،  مصطفي 
محمد نجار در سخناني در دومين كميسيون ساماندهي اتباع خارجي ، با اشاره 
به اجراي طرح سرش��ماري اتباع خارجي، خواستار همكاري بيشتر دستگاه ها 

براي ساماندهي اين اتباع شد و گفت: در اين زمينه وزارت كشور اقدامات بسيار 
مناسبي انجام داده كه بايد با تعامل ديگر دستگاه ها استمرار يابد.  وي با اشاره به 
اقدامات انجام شده براي كنترل مرزهاي شرقي و ساماندهي تردد اتباع خارجي به 

ايران، افزود: مجازات قاچاقچيان انسان به ايران بايد تشديد شود.  
برخي از دس��تگاه ها از وظايف محوله در اجراي طرح س��اماندهي اتباع 
افغاني گزارشي از نحوه پيشرفت، موانع و مشكالت مرتبط را به حاضران 
در جلس��ه ارائ��ه كردند. همچني��ن در اين خصوص مقرر ش��د كه طرح 
 وثيقه رواديد مس��دود در فرصت زماني كوتاه مدت وارد مرحله عملياتي 

شود. 

وزیر دفاع: 
همکاري وزارت دفاع با پارك هاي علمي و فناوري و شركت هاي دانش بنيان 

وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح گفت: 
وزارت دفاع همكاري بس��يار خوبي با پارك هاي 
علمي و فناوري، شهرك هاي علمي و تحقيقاتي و 

شركت هاي دانش بنيان دارد. 
سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي روز گذشته 
در حاشيه افتتاح شش شركت دانش بنيان شهرك 
علمي و تحقيقاتي ش��يخ بهايي اصفهان در جمع 
 خبرنگاران، به تنوع كار، طرح و برنامه چشم انداز
 توس��عه ش��هرك علم��ي و تحقيقات��ي اش��اره 

كرد.
وزير دفاع با اش��اره به فعاليت هاي ش��ركت هاي 
دانش بنيان ش��هرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 
اف��زود: امروز ما ش��اهد توانمندي ها و طرح هاي 
 ارزشمندي هستيم كه توسط شركت هاي دانش بنيان
 در اين شهرك درحال اجراست. وحيدي از جمله 
مزيت ها و اقدامات بسيار مطلوب اين شركت ها 
را كاه��ش فاصله هاي اي��ده تا محصول، كاهش 
قيمت تمام ش��ده محصول، امكان تجاري سازي 

محص��ول و بازارياب��ي خوب ش��ركت ها عنوان 
كرد. در اين مراس��م شش شركت دانش بنيان با 
عناوين ش��ركت تيام پارسي، صبا سكه اصفهان، 
انجم��ن آهن و ف��والد ايران، ش��ركت به آزمون 
آناهيتا، ش��ركت بهينه نيرو، شركت كارا پااليه در 
زمينه توليد گز بدون قند، انواع فيلترهاي تسويه 
صنعتي و درباره برگزاري سمينارها و آموزش هاي 
 تخصص��ي ف��والد و صناي��ع مرتب��ط افتت��اح 

شد.
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خيلی از دوستانم از من سئوال مي كنند كه آيا سرنوشت 
به انتخاب ما بستگی دارد يا شانس؟ اين مسأله تا حدود 
زيادی متناقض اس��ت. فرد س��ئوال كننده باور دارد كه 
 سرنوشتی وجود دارد و اين كه مي تواند آن را با انتخاب های
خود رق��م بزند يا اين كه ش��انس آن را تعيين مي كند. 
س��ئوال او اين است كه سرنوشت ما انسان ها به شانس 
بس��تگی دارد يا به انتخاب ه��ای خودمان؟ برای درك 
اين تناقض و بررس��ی عميق تر اين موضوع، ابتدا بايد 
اين واژگان را تعريف كنيم. سرنوش��ت چيزی است كه 
برای فرد مقدر ش��ده است، يعنی مسير اتفاقات زندگی 
از پيش برای رس��يدن به يك مقصد خاص، تعيين شده 
است. از سرنوشت اين مفهوم گرفته مي شود كه قدرتی 
روند اتفاقات زندگی فرد را از پيش تعيين مي كند. با اين 
 طرز فكر هيچ جای انتخابی برای انسان باقی نمی ماند.
اگ��ر بخواهيم واقعي��ت را بگوييم، در لغ��ت نامه هيچ 
معنای ديگری برای سرنوش��ت نم��ی توانيم پيدا كنيم، 
ام��ا با اين حال اف��راد آن را به صورت های ديگری نيز 
ف��رای معنای لغ��ت نامه ای آن معن��ی مي كنند. بعضی 
عقيده دارند كه سرنوش��ت همان چيزی اس��ت كه در 
آخ��ر به آن مي رس��يد و برای آنهايی كه به سرنوش��ت 
اعتقاد دارند، تقدير اص��ل مهم و عامل تعيين كننده در 
اتفاقاتی است كه برای ما مي افتد. تقدير و سرنوشت به 
ص��ورت علت و معلولی به هم مرتبط هس��تند. قدرت 
انتخاب ي��ا اراده نيازمند وج��ود جايگزين های فكری، 
كالمی يا عملكردی است كه فرد بتواند از ميان آن يكی 
را انتخاب كند. در وقوع تصادفی يك اتفاق، هيچ علت 
خاصی را نمی توان مس��بب وقوع آن دانس��ت كه اتفاق 
تصادفی هم خوانده مي ش��ود. لغت نامه آن را اين طور 
تعريف مي كند: شانس چيزی است كه به طور غير قابل 
پي��ش بينی و بدون قصد و نيت انس��انی ي��ا دليل قابل 
مشاهده اتفاق مي افتد؛ همچنين يعنی احتمال يك نتيجه 
تعيين ش��ده در يك موقعيت نامشخص. در سرنوشت 
هيچ چيز تصادفی نيست، شانس نقشی ندارد و انتخابی 
هم وجود ن��دارد، چون بنابر تعريف سرنوش��ت، همه 
چيز از قبل مقرر ش��ده اس��ت. وقتی سرنوش��ت حكم 
مي كند، يا هيچ انتخاب يا شانسی وجود ندارد و يا اگر 
هم كه وجود داش��ته باشد، همان شانس و انتخاب ها را 
نيز سرنوش��ت تعيين مي كند. انتخابی كه از پيش تعيين 
ش��ده باش��د ديگر انتخاب نيس��ت. كلمه »سرنوشت« 
عالوه ب��ر علت و معلول فيزيكی، ارتب��اط معنادار بين 
علت و تأثيرات آن روی انس��ان را نيز نش��ان مي دهد. 
اما هيچكس از قبل نمی داند، آگاهی قبلی از يك اتفاق 

به هيچ وجه وجود ندارد. س��تاره شناس��ان و امثال آن 
فقط احتماالت را پيشگويی مي كنند. فقط اتفاقات را با 
سرنوشت توجيه مي كنند، به خصوص وقتی نمی توانند 
دليل مش��خص و معن��اداری برای آن پي��دا كنند. يك 
تص��ادف هواپيم��ا يا قطار را در نظ��ر بگيريد كه در آن 
تقريب��ًا همه مس��افران جان خود را از دس��ت مي دهند 
و تع��داد كمی جان س��الم به در مي برن��د بدون اين كه 
آسيب جدی هم ديده باشند. آنها كه به سرنوشت اعتقاد 
دارن��د ادعا خواهند كرد كه سرنوش��ت، آن چند نفر را 
نجات داده اس��ت و خانواده و نزدي��كان متوفيان خود 
را با نس��بت دادن مرگ عزيزانشان به سرنوشت، تسلی 
مي دهند. اگر مس��افری كه قرار بوده در آن س��فر باشد، 
اما به خاطر يك دليل نامشخص به آن سفر نرسيده، باز 
هم بقای او را نتيجه تقدير و سرنوشت مي دانند. همين 
طور اگر كس��ی كه قرار نبوده در آن س��فر باشد، اما باز 
به دليلی غيرقابل توضيح مجبور به آن مي ش��ود، مرگ 
او سرنوش��ت وی تلقی خواهد ش��د. در تحليل علمی 
اين قضي��ه، به كنار از احتماالت، هي��چ چيز نمی تواند 
دليل اي��ن اتفاق را توضيح دهد. در نتيجه، سرنوش��ت 
نه به ش��انس ارتباطی دارد و نه به قدرت انتخاب، بلكه 
با ايمان مرتبط اس��ت. برخی تجربيات، مثل موردی كه 
 در باال به آن اش��اره ش��د، بدون هي��چ توضيحی اتفاق 

مي افتند.
بيش��تر آنها را مي توان به ص��ورت منطقي توضيح داد، 
اما ن��ه از ديدگاه الهي��ات. به عنوان مث��ال در تصادفی 
ك��ه در باال به آن اش��اره ش��د، مي توان گف��ت كه اين 
اتفاق به دلي��ل آتش گرفتن موت��ور هواپيما روي داده 
اس��ت. برای يك فرد منطقی، اين توضيح كافی به نظر 
مي رس��د، اما نه برای كس��ی كه به تقدير و سرنوش��ت 
اعتق��اد دارد. چنين تصادفی وجود سرنوش��ت را ثابت 
نمی كند. به خاطر اس��تفاده نادرست از واژه سرنوشت، 
بح��ث در مورد اين موضوع كمی گيج كننده مي ش��ود. 
اج��ازه بدهيد به يك س��خنرانی از جواهر لعل نهرو كه 
در پانزدهم آگوست 1947، اولين سالگرد استقالل هند 
ايراد كرده اش��اره كنيم. او آن را »ديدار با سرنوش��ت« 
ناميد. مطمئنًا منظورش اين نبوده كه آزادی كه با تالش 
زياد به دست آورده اند را تضمين كرده اند، چون با يك 
قدرت بزرگ تر از پيش تعيين شده بوده يا اين كه بخت 
يا تقدير بوده اس��ت. منظور او اين بوده كه آزاديشان را 
با فداكاری ها و رنج هايی كه هر كدامش��ان كشيده اند به 
دس��ت آورده اند. در نتيجه واژه سرنوش��ت را با معنای 
لغوی آن استفاده نكرده بوده است. منظور او سرنوشتی 

ب��وده كه با تالش ها و كوش��ش های بی وقفه انس��ان به 
دس��ت آمده اس��ت. اگر تأييد كنيم كه معنی سرنوشت 
همي��ن اس��ت نه آن ك��ه در لغت نامه آم��ده، آن وقت 
سرنوشت هم به قدرت اراده و انتخاب و هم به شانس 
بس��تگی خواهد داش��ت. البته با در نظر گرفتن اين كه 
ما برای انتخاب هايمان تالش و كوش��ش داشته باشيم. 
تف��اوت نظر در مورد اين موضوع به خاطر اس��تفاده از 
معانی مختلف واژه سرنوش��ت اس��ت. در واقع كلمات 
»انتخاب«، »شانس« و »سرنوشت« نقطه مقابل همديگر 
هستند. هدف ما در اين مطلب اين است ثابت كنيم اين 
انتخاب يا شانس است كه روند زندگی و دستاوردهای 
ما را تعيين مي كند نه سرنوش��ت، درس��ت مثل دس��ت 
يافت��ن به آزادی ك��ه سرنوش��تمان نبوده بلك��ه نتيجه 
 تصادفات، انتخاب های ما، آزمايشات و سختی هايمان
اس��ت. مي خواه��م وج��ود سرنوش��ت را از دي��دگاه 
علمی نيز ثاب��ت كنم. مي توانيم ب��ا اطمينان بگوييم كه 
كس��وف يا خس��وف را سرنوش��ت مقدر كرده است. 
همين طور مقدر ش��ده است كه س��ياره ها، خورشيد، 
س��تاره ها و كهكش��ان ها در فضا ناپديد ش��وند. اين با 
قوانين فيزيك كه امروز شناخته شده، مقدر شده است. 
جهان نه تنها گس��ترده مي ش��ود، بلكه با سرعت بسيار 
بااليی هم در حال گسترش اس��ت. از ديدگاه معتقدان 
به سرنوشت، زندگی صحنه ای است كه در آن ما نقش 
خودم��ان را بازی مي كنيم اما همين هم اگر عميق مورد 
 بررس��ی قرار گيرد، به تصادف و ش��انس ختم مي شود. 
هنرپيش��ه های مختلف رل بازی متف��اوت مي كنند، نه 
فقط به خاطر توانايی های متفاوتی كه برای اجرای يك 
نقش دارند، بلكه چون اس��تنباط ه��ای متفاوتی از يك 
نقش دارند. آنها برحس��ب تجربيات و تحصيالتش��ان، 
نقش مورد نظر را تقسير مي كنند. اين مسأله در سمفونی 
 س��اختن هم ص��دق مي كن��د. آهنگس��ازان مختلف از 

نت های مختلف برداشت های متفاوت دارند. برخی از 
معتقدان به سرنوش��ت مي گويند كه نقششان در زندگی 
از قبل به آنها داده ش��ده اس��ت و كار آنها اين است كه 
آن را با تمام توانايی خود اجرا كنند و خيلی های ديگر 
از اي��ن افراد معتقدند كه حتی يك برگ هم بدون اراده 
 خ��دا نمی تواند حركت كند و اي��ن يعنی هيچ اراده ای
وجود ندارد. برخ��ی ديگر معتقدند كه »كارما« يا همان 
كردار انسان است كه زندگی كنونيش را تعيين مي كند. 
يعن��ی كارهايی كه از قبل در طول زندگی انجام داده ايد 
و تأثي��رات آن تا به حال مش��خص نش��ده اس��ت. اين 
»كارم��ا« نتيجه اعمالی اس��ت كه در تولدهای پيش��ين 
خ��ود انجام داده ايد و در اين تولد يا تولدهای آينده تان 
آش��كار مي ش��وند. همچنين باور دارند ك��ه مي توانند 
در زندگ��ی كنونيش��ان با اراده زندگی كنن��د. در نتيجه 
چه به تولد دوباره اعتقاد داش��ته باش��يد يا نه، مي توان 
گفت كه سرنوش��ت به شانس و انتخاب هر دو بستگی 
دارد، اما توس��ط نيروهای خاصی از زندگی گذش��ته ما 
محدود ش��ده است. بنابراين سرنوشت معانی و مفاهيم 
مختلف��ی دارد كه در آن آزادی در كن��ار روند اتفاقات 
از پيش تعيين ش��ده وجود دارد. مش��كل اينجاست كه 
قبول سرنوش��ت به ايمان فرد بستگی دارد و قابل اثبات 

نيست، چون قابل پيشگويی نيست. 
ستاره شناسان ادعا مي كنند كه آينده را پيش بينی مي كنند. بيشتر 
وقت ها پيش گويی هايشان نادرست از آب در مي آيد. من كه 
نه به ستاره شناسی و نه به سرنوشت اعتقاد دارم، مي گويم 
كه ستاره شناسی و ايمان به سرنوشت هر دو برای معتقدان 
آن س��ودمند هستند، به خصوص در مواقع دشوار زندگی. 
در مورد قدرت انتخاب هم هيچ چيز راس��ت و مس��تقيم 
 نيس��ت. با اين كه يك نفر ممكن اس��ت تصور كند كه در 
انتخاب های خود به طور كامل آزاد اس��ت، اما در زندگی 

واقعی اينطور نيست. 

آژیر

در اي��ران ح��دود 60 درصد جمعيت را 
افراد زير 30 س��ال تش��كيل می دهند و 
ميانگي��ن اوقات فراغت جوانان در هفته 
22 ساعت اس��ت كه اين رقم نسبت به 
ميانگين جهانی پنج ساعت بيشتر است 
نتايج طرح آمارگيری گذران وقت مردم 
ايران نش��ان  می دهد كه از كل جمعيت 
باالی 15س��ال، مردان و زنان ايرانی تنها 
يك س��اعت و 21 دقيق��ه از وقت خود 
را به فعاليت های آموزش��ی و فراگيری 

اختصاص داده اند. 
در بخ��ش ديگری از اي��ن گزارش آمده 
اس��ت كه نگهداری و مراقبت شخصی، 
بيشترين س��هم را در زمان روزانه مردم 
اي��ران دارد، به طوری ك��ه مردان و زنان 
به طور يكس��ان بيش از 13 س��اعت از 
وقت ش��بانه روز خود را به اين موضوع 
اختص��اص می دهند. همچني��ن حدود 
دو س��اعت از وقت مردم به اس��تفاده از 
رس��انه های جمعی می گذرد و مجموع 
فعاليت های ورزشی، تفريحی و فرهنگی 
 كمت��ر از 20 دقيق��ه از وق��ت م��ردم را 
می گيرد. طرح آمارگيری گذران وقت با 
هدف ارائه اطالعات مربوط به شناخت 
نوع و مدت زمان فعاليت های انجام شده 
توس��ط افراد جامعه و بررسی تغييرات 
ش��يوه  زندگی افراد در فص��ول متوالی 
س��ال، توس��ط دفتر آمارهای جمعيت، 
ني��روی كار و سرش��ماری مرك��ز آمار 
ايران انجام می ش��ود. در حالی كه ايران 
با 24 ميلي��ون و 446 هزار و 774 جوان 
و نوج��وان در محدوده س��نی 11 تا 25 
سال يكی از جوانترين كشورهای جهان 
اس��ت، طبق اين آمار به نظر می رسد كه 
 بخش عمده ای از اوق��ات فراغت آن ها 

برنامه ريزی نشده است. 
مجيد اميدی، مدير كل فرهنگی سازمان 
ملی جوانان می گويد: يكی از اشكاالتی 
كه در حوزه فراغتی به صورت عام وجود 
دارد و به مجموعه دولتی و ش��هرداری 
ب��ر می گردد اين اس��ت كه متاس��فانه با 
 اوق��ات فراغ��ت تخصص��ی برخ��ورد 

نمی كنند.
اوقات فراغت در ايران؛ پنج برابر س��اير 
كشورها: در تعريف اوقات فراغت گفته 
شده كه زمانی است كه افراد فارغ از نقش 

رس��می و الزامی می توانند فعاليت های 
براس��اس گزين��ش  آزادان��ه خ��ود را 
شخصی ش��ان انجام دهن��د. چگونگی 
گذران اوقات فراغت با توجه به س��ن، 
جنس، طبقه اجتماعی، مكان زندگی )شهر 
يا روس��تا( و همچنين نيازهای روحی و 
روانی افراد متفاوت است. ميانگين اوقات 
فراغت در جهان 80 روز در سال است، 
در حال��ی كه در ايران اين رقم در س��ال 
بين 85 تا 90 روز است. در ايران حدود 
60 درصد جمعيت را افراد زير 30 سال 
تشكيل می دهند و ميانگين اوقات فراغت 
جوانان در هفته 22 ساعت است كه اين 
رقم نسبت به ميانگين جهانی پنج ساعت 
بيشتر است. بيش��ترين پوشش در زمينه 
اوقات فراغت نيز از س��وی رسانه ملی و 
تلويزيون ص��ورت می گيرد و بر حدود 
70 درصد برنامه های فراغتی خانواده ها 

از طريق رسانه ها پر می شود.
آمريكايی ه��ا درآمد را بر فراغت ترجيح 
می دهند: اس��تفاده بهينه از زمانی اس��ت 
كه ش��هروند به عنوان وقت اس��تراحت 
و فراغ��ت خ��ود در نظر می گي��رد، در 
كشورهای توسعه يافته مورد توجه است. 
اما بر اس��اس يكی از گزارش های مجله 
اقتصادی اكونوميس��ت س��اعات كاری 
 بيش��تر آمريكايی ها نسبت به اروپايی ها
 موجب ش��د ك��ه آنها كس��ب درآمد و 
فعاليت را به اوقات فراغت و برنامه ريزی 

برای آن ترجيح دهند.
 NPD Group نتايج شركت تحقيقاتی
ب��ر روی بي��ش از 10 هزار نف��ر درباره 
فعاليت های آن ها در زمان بيكاری نشان 
می دهد كه ح��دود 81 درص��د آنها در 
اوق��ات فراغت خود تلويزيون تماش��ا 
كرده ان��د و به طور ميانگي��ن، هر يك از 
آن ه��ا در ط��ول يك هفته 10 س��اعت 

تلويزيون ديده اند. 
همچني��ن 70 درصد آنها در هفته چهار 
س��اعت از زم��ان بي��كاری خ��ود را به 
ارس��ال پس��ت الكترونيكی و پيام ه��ای 
ف��وری اختصاص می دهن��د. 47 درصد 
آمريكايی ها نيز در اوقات فراغت سراغ 
شبكه های اجتماعی می روند و هفته ای 
پنج س��اعت از زمان بيكاری خود را در 

اين سايت ها می گذرانند

جامعه

سهم آموزش از اوقات فراغت ايرانيان 
فقط روزی 81 دقيقه!

خيلی از مردها به بعضی بوهای خاص 
حساس هستند و در واقع، شايد راهی 
ك��ه می  توانيد به م��رد مورد عالقه تان 
نزديك شويد، از راه دلش نباشد و از راه 
 بينی او باش��د. در اين مطلب ايده  های
مختلف مجذوب ك��ردن حس بويايی 
مرد ها را به شما معرفی می  كنيم. برای 
اين منظور به خاطرات دوران كودكی، 
 رايحه غذا های مورد عالقه و عطر هايی
كه برای خود يا ش��ما می  پسندد اشاره 
می  كنيم. ب��رای همه ما بوهای خاصی 
است كه احساس امنيت و شادی را در 
ما زنده می كن��د، اين رايحه می تواند 
ب��وی چمن ب��اران خورده، ن��ان تازه، 
يك صابون خاص، يا بوی لباس های 

خيس باشد.
از بوی چه غذاهايی خوش��ش می آيد 
و خوش��ش نم��ی آيد؟ ممكن اس��ت 
يك ش��ب با او غذا پخته باش��يد يا در 
رس��توران بوی پنير يا گياهانی با بوی 
تند را استنش��اق كرده باش��يد. بايد به 
واكن��ش او توجه كنيد. آيا او مجذوب 
بوی غذاهای خاصی می  شود يا از آنها 
بدش می  آيد؟ از او بخواهيد واكنشش 
را برای ش��ما توصيف كند. اين رايحه 
می  تواند ارتباطی با دوران كودكی او، 
معشوق قديمی يا يك موقعيت شاد يا 
بد قديمی داش��ته باشد؛ به عنوان مثال 
اگر متوجه شديد كه همسرتان به بوی 
واني��ل تماي��ل دارد، می  تواني��د دنبال 
عط��ری ب��رای خودتان بگردي��د كه با 
رايحه وانيل باشد يا دسرهای خوشمزه 

وانيلی برای او درست كنيد.
چه بوهاي��ی دور و برش وجود دارد؟ 
حتی اگر مث��ل كارآگاه  ها همه منزلتان 
را برای پيدا كردن بو و عطرهای مورد 
عالقه  اش زي��ر و رو نكنيد، هنوز هم 
می  توانيد ب��ا دقت به جزئيات زندگی 

روزم��ره  اش، بوهای مورد عالقه او را 
 پيدا كنيد. ببينيد برای شستن لباس هايش
از چه پودری اس��تفاده می  كند؟ حمام 
خان��ه بهتري��ن نقطه برای پي��دا كردن 
بوهای مورد عالقه اوس��ت. صابون و 
ش��امپويش را بو كنيد. ك��رم مرطوب 
كنن��ده اش را هم همينط��ور. آيا بوی 
خاصی را پيدا می  كنيد كه در همه آنها 
مش��ترك باشد؟ افترشيو يا ادكلنش هم 
می  تواند روش��ن  ترين نش��انه بوهايی 
باشد كه دوس��ت دارد. از اين گذشته، 
اگ��ر او از اين بو ب��رای روی صورت 
و بدنش اس��تفاده می  كند ، پس مطمئنًا 

اهميت ويژه ای برايش دارد.
رايحه زنانه 

يادتان باش��د، طرفتان همان قدر كه از 
بوی عطر خودش لذت می  برد، مطمئنًا 
بوی عطر ش��ما ه��م اهمي��ت زيادی 
برايش دارد. خيل��ی از مردها در مورد 
بوی شما خيلی رك هستند و نظرشان 
را راحت به شما می  گويند. دقت كنيد 
و به نظری كه در مورد عطرتان می  دهد 
خوب توجه كنيد. با دقت به اولويت  ها 
و عاليق بويايی طرفتان، مطمئن باشيد 
كه نتيجه خوبی عايدتان می  شود. اگر 
بعضی بوه��ای خاص كه در خانه اش 
يا جاي��ی در زندگی اش پيدا كرده  ايد 
را برايش زنده كنيد، مطمئن باش��يد از 
اين كه ش��ما را در زندگ��ی خود دارد 
بی نهايت احساس خوشبختی می  كند. 
البته قدرت بويايی را نبايد در محوطه 
خانه او منحصر كني��د. بايد بوهايی را 
كه بيشترين تأثير را روی او دارند پيدا 
كنيد و اين بوها را روی پوس��تتان، در 
آشپزخانه و در اتاق خوابتان در معرض 
توجه اش قرار دهيد و مطمئن باش��يد 
كه او را بيش از پيش مجذوب خودتان 

خواهيد كرد. 

حس بويايی همسرتان را از آن خود كنيد

پنجره
اولين سال ازدواج يكی از سخت ترين سال های زندگی 
هر يك از زوجين جوان به شمار مي رود. امتزاج و تركيب 
دو نف��ر با دو خانواده و دو فرهنگ متفاوت، خواس��ته يا 
ناخواس��ته با تعارض��ات و اختالفاتی ت��وام خواهد بود. 

بنابراين مجموعه ای از مش��كالت راي��ج وجود دارد كه 
همه زوجين با آن مواجه خواهند شد. بحث و گفتگو در 
ارتباط با اين مس��ايل )در روزهای اول ازدواج( مي تواند 
در حفظ آرامش زندگی زناش��ويی و گذر از اين مرحله 

سخت مؤثر باشد.
اين مشكالت به ترتيب عبارتند از:

تقسیم نقش ها
بس��ياری از زوجين قب��ل از ازدواج س��عی نمی كنند با 
يكديگر به بحث و گفتگو نشس��ته و مشخص كنند كه 
در خانه و بعد از ازدواج هر يك بايد چه مسئوليت هايی 
را بر عهده بگيرند. اين مش��كل در زندگی هايی مشاهده 
مي گردد كه زن و ش��وهر هر دو ش��اغل بوده و هر دو به 
يك اندازه دارای مسئوليت ها و نقش های اجتماعی هستند. 
ب��ه طور طبيعی در خانواده های س��نتی و در ازدواج هايی 
كه زن خانه دار بوده و يا ش��غل نيمه وقت دارد، بيش��تر 
مسئوليت ها و اقدامات مربوط به داخل خانه، خود به خود 
و ب��ه طور خودكار بر دوش زن محول مي ش��ود ولی در 
خانواده هايی كه زمان خروج از منزل و ورود به خانه زن 
و مرد با يكديگر همزمان اس��ت درست است اگر تقسيم 
مسئوليتی در مورد وظايف زن و مرد صورت نگيرد، اين 
مس��أله مي تواند بسيار اختالف زا شود. اين كه چه كسی 
آشپزی كند؟ چه كسی قبض ها را بپردازد؟ مسئوليت های 
خانه چگونه تقسيم شوند؟ و ... همه موضوعاتی است كه 
به طور دقيق بايد مورد بررسی و سپس به حل و فصل آن 

پرداخت. پول يكی از مهم ترين و اساسی ترين موضوعاتی 
اس��ت كه زندگی زناشويی را به چالش مي كشد. گفتگو 
كردن در مورد اولويت بندی های مالی و ايجاد يك طرح و 
برنامه ريزی كلی در زمينه طريقه خرج كردن پول مي تواند 
تا حد زيادی از بروز مش��كالت و اختالفات جلوگيری 
كند. الزم است كه ش��ما و همسرتان هزينه های سنگين 
زندگی و همچنين هزينه های ش��خصی تان را مشخص 
كنيد. س��پس تعيي��ن كنيد كه هزينه های ه��ر يك از اين 
موارد به طور جداگانه كنار گذاش��ته مي شود و يا اين كه 
ب��ه طور كلی هر ماه مبلغی را برای اين نوع هزينه ها كنار 
خواهيد گذاشت؟ مشخص كنيد كه آيا علت اختالفتان در 
زمينه های مالی مربوط به زمانی است كه يكی از زوجين 
تصمي��م به خريدی خاص دارد ولی ديگر با اين مس��أله 
مخالفت مي كند؟ بنابراين مسئوليت های زن و مرد جهت 
اداره امور مالی بايد مش��خص شود و حتی حيطه قدرت 
آن ه��ا جهت مخ��ارج، خريدهای جزی و كلی و اس��ناد 

مالكيتی كه بعدها به دست خواهد آمد تعيين شود.
فرزند دار شدن

بيش��تر زوجين در اواي��ل ازدواج بحث ها و گفتگوهای 
س��طحی و ناقصی در مورد فرزند دار ش��دن با يكديگر 
مي كنند. اين در حالی است كه زوجين از همان روزهای 
اول ازدواج بايد بدانند كه توقع و خواسته همسرشان در 
اين زمينه چيس��ت؟ يعنی توقع چند فرزند دارند؟ قصد 
دارن��د چه م��دت را صبر كنند و س��پس صاحب فرزند 

شوند؟ آيا ممكن است برای يكی از زوجين مسايل شغلی 
و پيشرفت های حرفه ای مهم تر از فرزند دار شدن باشد؟ 
آرزو دارند چ��ه نوع والدينی باش��ند؟ حتی در صورتی 
كه ه��ر دو زوجين در مورد چگونگی فرزند دار ش��دن 
توافق كافی را داشته باشند، اما باز هم بسياری از تصميم 
گيری هاست كه مي تواند باعث ايجاد اختالل در زندگی 

زناشويی شود.
خويشاوندان همسر

وقتی ما ازدواج مي كنيم نه تنها از لحاظ قانونی در زندگی 
همسرمان رسميت مي يابيم بلكه تبديل به عضوی جديد 
در خانواده وی مي ش��ويم. از يك طرف گس��ترده شدن 
خويش��ان و اقوام سيستم حمايتی بسيار وسيعی را برای 
م��ا به ارمغان مي آورد اما از طرف ديگر همين گس��ترش 
مي تواند عامل بس��ياری از استرس ها و اضطراب ها گردد 
ب��ه خصوص اگر عروس يا داماد جديد از جانب يكی از 
اقوام نزديك )به خصوص يكی از والدين( پذيرفته نشده 
و نتواند ارتباط خوب با وی برقرار كند. برخی از والدين 
به سختی مي توانند ازدواج فرزندشان را قبول كنند و همين 
عدم پذيرش كامل مي تواند در نخستين سال های ازدواج 
عامل اختالفات و درگيری های بسياری گردد. وارد شدن 
در بحث ها و مناظرات آرام، كمك گرفتن از همسر و حتی 
عبور از كنار برخی از اين مش��كالت و اختالف نظرات 
 مي تواند در حل و فصل اين اختالفات و تنش ها مؤثر باشد.
اميد اس��ت كه س��ال اول ازدواج تان سرشار از خاطرات 

شاد باشد.

دث
حوا

مردي 36 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محالتي دادخواست جدايي 
خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد. اين مرد در حضور قاضي شعبه 250 اين 
مجتمع قضايي خانواده بيان كرد:  همسرم دائم در حال خوشگذراني و مصرف 
مواد مخدر است و من ديگر به اعتيادش عادت كرده ام ولي خوشگذراني هايش 
مرا بس��يار آزار مي دهد و ديگر نمي توانم آن را تحمل كنم. وي با بيان اين كه 
مي خواهم هرچه سريع تر از همسرم جدا شوم، ادامه داد: همسرم طوري رفتار 
مي كند كه گويي مصرف مواد مخدر يك كار عادي و طبيعي است و در خانه 
و جلوي چشمان من، همراه با دوستانش مواد مصرف مي كند؛ ديگر اين وضع 
برايم غيرقابل تحمل شده و خواهان طالق هستم. زن در دادگاه خانواده حاضر 
شد و با بيان اين كه به طور تفريحي  مواد مصرف مي كنم و شوهرم به دروغ ادعا 
مي كند كه معتادم، گفت:  شوهرم بيشتر اوقات سركار است و ادعاي او نمي تواند 
درست باشد. وي با اشاره به اين كه ما فرزندي نداريم، افزود: حاضر نيستم از 
شوهرم جدا شوم چرا كه او بهانه آورده و با ادعاي دروغ، خواهان جدايي است. 
مرد بار ديگر در برابر قاضي اين پرونده اظهار داش��ت:  حاضر به ادامه زندگي 
نيستم چرا كه مي توانم جواب آزمايش هاي همسرم كه مبني بر اعتياد اوست، به 
دادگاه ارائه دهم؛ حتي زماني كه همسرم در خانه مواد مصرف مي كرد و در حال 
خود نبود نيز از او فيلمبرداري كردم چرا كه ديگر نمي خواهم در كنار او باشم و 
اين مدرك خوبي است. قاضي اين شعبه بعد از مشاهده مدارك ارائه شده توسط 
مرد، با اصرار او حكم طالق را صادر كرد و براي رسيدگي بيشتر در خصوص 

اشكاالت وارده، پرونده را به كارشناسي دادگاه ارجاع داد.

سارقي كه با ش��يوه جديدي اقدام به باز كردن در خودروهاي سمند كرده و 
وسايل و مدارك داخل آنها را سرقت مي كرد با تالش كارآگاهان پايگاه جنوب 

پليس آگاهي استان اصفهان شناسايي و دستگير شد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني پليس، سرهنگ حسين حسين زاده رئيس 
پليس آگاهي اس��تان اصفهان با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: در پي اعالم 
شكايتي در خصوص وقوع سرقت وسايل و مدارك داخل خودروي سمند 
در سطح شهر تحقيقات در اين خصوص از سوي پايگاه جنوب پليس آگاهي 

استان آغاز شد.
وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته مش��خص شد اين سرقت با شيوه اي 
جديد و منحصر به فرد انجام شده به طوري كه سارق با استفاده از يك ديلم 
در خودرو را باز كرده و وس��ايل و مدارك و وجوه نقد آن را به س��رقت برده 
است. وي تصريح كرد: خوشبختانه با شناسايي محل هاي جرم و استفاده از 
گشت هاي محسوس و نامحسوس در سطح شهر مأموران در نهايت فردي را 
كه قصد انجام اين عمل بر روي يكي از خودروهاي سمند را داشت دستگير 
شد. اين مقام مسئول با بيان اين كه از متهم كه »رضا- ك« نام دارد مقاديري 
اس��ناد و مدارك و اموال مسروقه كشف و به مالباختگان تحويل شده است 
خاطرنش��ان كرد: متهم در تحقيقات و بازجويي هاي انجام ش��ده به 30 فقره 
سرقت از خودروهاي سمند با شيوه ياد شده اقرار كرد كه با تشكيل پرونده 
جهت س��ير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل و ب��ا قرار صادره روانه 

زندان شد. 

دو س��ارق كامپيوت��ر خودروها توس��ط مأموران پاي��گاه جنوب پليس 
آگاهي فرماندهي انتظامي اس��تان در ش��هر اصفهان دس��تگير و به 50 
فقره س��رقت اعتراف كردند. سرهنگ حسين حسين زاده رئيس پليس 
آگاهي اصفهان اظهار داشت: مأموران واحد گشت پايگاه جنوب پليس 
آگاهي حين انجام گشت زني سارقي را كه قصد سرقت واحد پردازنده 
مركزي خودروي يكي از شهروندان كه در يكي از خيابان ها پارك شده 
بود را داشت حين سرقت دستگير و از وي يك دستگاه ECU سرقتي 

را كشف و ضبط كردند.
وي افزود: در بررس��ي ها مش��خص شد اين سارق »محمدجواد – ش« 
نام دارد و از سارقان حرفه اي و سابقه دار مي باشد. اين مقام مسئول بيان 
داش��ت: متهم در بازجويي هاي انجام شده به 50 فقره سرقت كامپيوتر 
خودرو اقرار كرده و علت اين سرقت ها را قيمت باال و تقاضاي بسيار 

اين قطعه عنوان كرد.
رئيس پليس آگاهي اس��تان به كش��ف 10 قطع��ه كامپيوتر خودرو در 
بازرس��ي منزل متهم اش��اره و خاطرنش��ان كرد: تمامي 50 شاكي اين 

پرونده شناسايي شدند.
سرهنگ حس��ين زاده همچنين از دستگيري يك سارق ديگر كامپيوتر 
خودروه��ا به نام »عبداله- ق« كه در حال فرار از صحنه جرم بود خبر 
داد و گفت: هر دو متهم دستگير شده پس از تشكيل پرونده جهت سير 

مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.

مردي در دادگاه خانواده:

از زنم هنگام مصرف مواد مخدر 
فيلمبرداري كردم

شيوه جديد يک سارق براي سرقت
از داخل خودروهاي سمند

دستگيري سارقان كامپيوتر خودروها 
با 50 فقره سرقت

اولين سال در زندگی متأهلی

سرنوشت؛ 
انتخاب يا شانس؟
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 15 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص استاندار اصفهان:

بحران آب در يک دهه اخير 
ما را به  چالش كشانده است

استاندار اصفهان گفت: تئوری وحدت ملی برای نخستين بار دراستان اصفهان مطرح 
شد و در دو سده اخير اين مفهوم در دنيای غرب با نام »ناسيوناليسم« و »وحدت غرب« 
شكل گرفته است. عليرضا ذاكر اصفهانی در دومين جشنواره عسل شهرستان خوانسار 
اظهار داشت: خيرين از ظرفيت بااليی دراستان برخوردار هستند كه دركنار حاكميت و 
دولت در راستای رشد و پيشرفت استان همت وااليی را از خود نشان می دهند و در 
كارهای عام المنفعه شركت می كنند، خيرين در بخش مدرسه سازی، مسكن سازی، 

بهداشت و كتابخانه سازی و حتی صنعت حضور فعال و گسترده ای دارند. 
 وی با اشاره به مفاخر خوانسار افزود: محمد تقی خوانساری و سيد احمد خوانساری 
از جمله بزرگانی هستند كه نقش بزرگی در راستای ارتقای فكر و فرهنگ اين كشور 
و مناس��بات سياسی ايران زمين داشته اند و بزرگان و عالمان گلپايگانی و خوانساری 
تاثير شگرفی در تاريخ 150 ساله اخير كشور داشته اند. ذاكر اصفهانی تصريح كرد: در 
راستای هويت يابی و شناخت هر چه بيشتر اين بزرگواران عرصه فرهنگ و علم و فقه 
بايد بكوشيم. استاندار افزود: گروه های مردم نهاد همواره درطول تاريخ جوامع مدنی 
حضور داش��ته اند و عمدتاً در مس��ير دين و ارتقای آموزه های دينی قدم برداشته اند و 
قدم های آنها در جهت خدا و خدمت به مردم بوده است. وی با اشاره به عصر صفويه 
بيان داشت: اولين بار در اصفهان و عصرصفويه با مفهوم وحدت ملی مواجه شديم و 
همچنين برای نخستين بار بود كه با پشتوانه فكر شيعی، هويت سياسی شكل گرفت و 
اين واحد سياسی تحت عنوان ايران يكپارچه در بخش های مختلف خودش را نشان 
داد و حوزه تمدن ش��كوهمندی را آفريد. ذاكر اصفهانی خاطر نش��ان كرد: در عصر 
صفويه شاهد حضور دانشمندان فقيه و هنرمندان و بزرگان بوده ايم و حتی حوزه علوم 
تجربی كه امروزه دنيای غرب متعلق به خودش می داند، ذخيره آن دوران است و ما 
ميراث دار آن ذخيره بزرگ هستيم كه بايد آن را حفظ و در راستای بسط و گسترش آن 
تالش كنيم. استاندار اصفهان ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی می تواند سازنده باشد و 
نگاه گذشته كه تحت تاثير القائات غير دينی بود را بايد كنار بگذاريم و زير ساخت ها را 

فراهم و تمهيدات الزم را برای سرمايه گذاری بخش خصوصی آماده كنيم.

استاندار در ادامه به چالش بزرگ استان اشاره كرد و افزود: بحران آب در يك دهه اخير 
ما را به چالش كشانده است و هر روز بر دامنه آن افزوده می شود و تمام توان مديريت 
اس��تان را در بر گرفته است. ذاكر اصفهانی تصريح كرد: برای بحران آب دو راه كوتاه 
مدت و بلند مدت را در دستور كار داريم كه اين برنامه ها يا در شرف انجام است و يا 

در دست مطالعه می باشد. 
وی ادامه داد: با كمك بخش خصوصی درصدد هستيم از منابع جديد آب استان برای 
انتقال به زاينده رود اقدام كنيم. استاندار تصريح كرد: در استان اصفهان هشت هزار واحد 

توليدی فعاليت دارند و تمام تالش ما بر اين است كه آنها را حفظ و توسعه دهيم.

رئيس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان:

پروژه های نيمه تمام بزرگ ترين مشکل حوزه صنعت و معدن اصفهان است

رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تأكيد كرد؛
خانه بهداشت و اورژانس خوانسار 

در انتظار اعتبار
رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي اصفهان با اش��اره به اين كه خانه هاي 
بهداش��ت و اورژانس خوانس��ار وضعيت مطلوبي ندارند، گفت: در 
صورت اختصاص اعتبار به اين دو بخش تحول بزرگي در بهداشت 

شهرستان خوانسار به وجود مي آيد.
ش��اهين شيراني در جلسه ش��وراي اداري شهرستان خوانسار با بيان 
اين كه س��المت حق مردم و تأمين آن وظيفه حاكميت اس��ت، اظهار 
داشت: در حوزه س��المت بايد پرداختن به سالمت روح و جسم به 
طور همزمان انجام گيرد چرا كه س��المت روان بسيار با اهميت تر از 

سالمت جسم است. 
وي تأكيد كرد: به هر ميزان كه براي س��المت مردم هزينه ش��ود، در 
واقع س��رمايه گذاري در راه توسعه و پيشرفت بر اساس انسان سالم 
محقق شده است. رئيس دانش��گاه علوم پزشكي اصفهان با اشاره به 
 اين كه فرس��ودگي خانه هاي بهداشت در شهرس��تان خوانسار افزود: 
ه��م اكن��ون بي��ش از 30 خانه بهداش��ت با عمر باالي 50 س��ال در 
خوانس��ار فعاليت مي كنند و نوسازي و بهسازي اين مراكز بهداشتي 
تحولي بزرگ در نظام س��المت خوانسار به شمار مي رود. وي تأكيد 
كرد: پنج ميليارد ريال براي بهس��ازي و نوس��ازي خانه هاي بهداشت 
در شهرس��تان خوانسار نياز است كه بايد با مشاركت دولت و خيران 

اختصاص داده شود. 
شيراني اضافه كرد: دانش��گاه علوم پزشكي آمادگي دارد در صورت 
اختصاص اعتبار براي بهسازي و تجهيزخانه هاي بهداشت هزينه هاي 
اضافي آن را در ص��ورت كمبود نقدينگي بپردازد. وي با بيان اين كه 
خيران نقش مهمي در توسعه خانه هاي بهداشت در استان ايفا مي كنند، 
گفت: در چهار ماه گذشته 47 واحد خانه هاي بهداشت توسط خيران 
در سطح استان ساخته شده است. رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان 
اصفهان وضعيت اورژانس شهرستان خوانسار را مطلوب ندانست و 
تصريح كرد: اورژانس شهرس��تان خوانس��ار پاسخگوي نياز مراجعه 
 كنن��دگان اين شهرس��تان نيس��ت و نيازمند اختص��اص اعتبار كافي 

است. 
وي اظهار داش��ت: در ص��ورت اختصاص اعتب��ار الزم براي تجهيز 
و توس��عه، مش��كل اورژانس اين شهرس��تان براي هميش��ه برطرف 

مي شود. 

يکسان شدن پيش شماره 
فالورجان با اصفهان

پس از صدور دس��تور مستقيم از س��وي رئيس جمهور، پيش شماره 
شهرس��تان فالورجان از 27 ارديبهش��ت ماه ج��اري همزمان با روز 

جهاني ارتباطات با شهر اصفهان يكسان مي شود. 
پس از ديدار حضوري حجت االس��الم س��يد ناصر موسوي نماينده 
م��ردم فالورجان با رئيس جمهوري و محمدرضا رحيمي معاون اول 
رئيس جمهور و صدور دس��تور رسمي يكسان شدن پيش شماره هاي 
شهرس��تان فالورجان با ش��هر اصفهان، مدير عامل شركت مخابرات 
ايران بيس��تم ارديبهشت ماه سال جاري در نامه اي اجراي اين دستور 

را به شركت مخابرات اصفهان ابالغ كرد.

مدیر شعب پست بانك استان اصفهان:
پست بانک روستاي هاي اصفهان 

تجهيز مي شود
مدير ش��عب پس��ت بانك اس��تان اصفهان گفت: به زودي دفترهاي 
پست بانك در روستاهاي استان اصفهان، مجهز به دستگاه هاي پايانه 
فروش، كارت خوان و خودپرداز مي ش��ود. غالمحسين صباغي بيان 
داش��ت: پست بانك توانس��ته است هر س��ال با حذف صدها هزار 
سفر روس��تائيان به شهرها خدمات ارزنده اي به مردم ارائه دهد. وي 
افزود: در حال حاضر ركن اصلي جهاد اقتصادي در روس��تاها است 
كه با همكاري ساير ادارات و دستگاه ها بايد خدمات بهتري به مردم 

روستاها ارائه شود. 
مدير ش��عب پس��ت بانك اس��تان اصفهان ادامه داد: پست بانك، در 
حال حاضر با تجهيز بيش از 500 دفتر آي.س��ي.تي روستايي و 200 
دفتر پيش��خوان خدمات دولتي در ش��هرها در س��طح استان اصفهان 
توانسته اس��ت گام بسيار مهمي در راس��تاي ايجاد ارتباط اقتصادي 
بين ش��هرها و روس��تاها بردارد. وي با اش��اره به دفتر آي.سي.تي و 
دفتر پيش��خوان در سطح روستاها، افزود: اين تجهيزات سبب كاهش 
فاصله ديجيتالي بين ش��هرها و روستاها است. صباغي گفت: تمركز 
ايجاد دفتر آي.س��ي.تي روس��تايي با محوريت ارائه خدمات پس��ت 
بانك، بيش��تر در روستاهايي كه فاصله بيش��تري با شهر دارند انجام 
گرفته اس��ت. وي تأكيد كرد: مهم ترين اقدامات در سال 89، افزايش 
دفترهاي خدمات بانكي در ش��هرها و روس��تاها بوده كه در س��طح 
كش��ور اين دفترها به بيش از 12 هزار و در س��طح استان به بيش از 
700 دفتر افزايش يافته است. مدير شعب پست بانك استان اصفهان 
خاطرنش��ان كرد: با نصب سيس��تم نرم افزار يكپارچه س��يميا، تمام 
دفترهاي خدمات بانكي و ش��عب پس��ت بانك به يكديگر متصل و 
خدمات بانكي را به صورت يكپارچه ارائه مي كنند. وي با اش��اره به 
اقدامات و اهداف مورد نظر شركت پست بانك اصفهان در سال 90 
گف��ت: مهم ترين اقدامات، افزايش خدم��ات بانك داري الكترونيكي 
با تجهيزات دس��تگاه هاي پايانه ف��روش )pos(، پايانه كارت خوان 
)pinpad( و خودپرداز )atm( اس��ت. صباغي با توجه به اقدامات 
مذكور ادامه داد: اين خدمات از سال 89 آغاز و در سال 90 به پايان 
خواهد رس��يد كه در حقيقت مردم روستاها مي توانند خدمات ساير 
بانك ها را از طريق اين دس��تگاه هاي مقرر در روس��تاها از دفترهاي 

پست بانك دريافت كنند.

واگذاري مديريت دشت الله هاي واژگون 
به بخش خصوصي

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري چهارمحال و بختياري از واگذاري 
مديريت دشت الله هاي واژگون به بخش خصوصي خبر داد.

م��ژگان رياحي بيان كرد: حدود دو س��ال اس��ت كه در بح��ث بازديد 
گردش��گران از الله ها زياد مانور نداده ايم. البته سال گذشته قصد داشتيم، 
جش��نواره الله هاي واژگون را برگزار كنيم، ولي به دليل تغييرات آب و 
هوايي، زماني را كه ما در نظر گرفته بوديم، جابه جا ش��د و الله ها زودتر 

از موعد باز شدند. 
همين اتفاق براي شكوفه هاي بادام نيز رخ داد. او با اشاره به آسيب هايي كه 
در اين گونه مناطق براي گل و گياهان به وجود مي آيد، اظهار كرد: يكسري 
اقدامات حفاظتي را در دشت الله ها انجام داده ايم و قصد داريم، مديريت 
آن را از سال آينده به بخش خصوصي و يك سرمايه گذار محلي واگذار 
كنيم. به اين ترتيب، چادر هايي را در ابتداي محوطه مي توانند برپا كنند، 

خدمات ارائه دهند و ورودي نيز داشته باشند.
وي با اش��اره به اين كه براي جلوگيري از آسيب رسيدن به اين منطقه و 
گل ها در دو سال گذشته تالش كرديم تا جمعيت زيادي به منطقه وارد 
نشود، در پاس��خ به اين پرسش كه آيا بخش خصوصي از اين آسيب ها 
مي توان��د جلوگيري كند، گفت: وقتي بخش خصوصي وارد ش��ود، به 
فكر درآمد خودش اس��ت و اگر دشت الله وجود نداشته باشد، درآمدي 
نمي تواند به دست آورد. سرمايه گذاري كه ما در نظر گرفته ايم، سرمايه گذار 
منطقه نمونه دشت الله اس��ت و چند پروژه اقماري را براي آن تعريف 

كرده ايم كه يكي از آن ها دشت الله هاست.
رياحي معتقد اس��ت: محلي بودن اين س��رمايه گذار نكته مثبتي اس��ت 
 و بخش��ي از فعاليت هاي خ��ود را مي تواند صرف آم��وزش در منطقه 
كند. وي در ادامه گفت: در چهارمحال و بختياري، مناطق حفاظت ش��ده 
زي��ادي وج��ود دارد كه از آن  جمله به دارو ه��اي گياهي و گونه هايي از 
گياهان خوراكي كه شناخته ش��ده نيس��تند، مانند كرفس كوهي و قارچ 
كوهي مي توان اش��اره كرد. اكنون تعامل ميان سازمان ميراث فرهنگي و 
گردشگري، منابع طبيعي و اداره محيط زيست بيشتر شده است و تالش 
مي شود، مناطق حفاظت شده مورد بازديد قرار گيرند و بحث اكوتوريسم 

نيز در آن ها فعال شود.

در چهارمحال و بختياري؛
واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب 

ساماندهي مي شود
مديركل بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: امسال واحدهاي صنفي 
بدون پروانه كس��ب در اين استان ساماندهي مي شود. اسماعيل كاوياني 
اظهار داشت: حمايت از صادرات غيرنفتي با رويكرد تنظيم بازار، عمومي 
كردن فناوري اطالعات و ايجاد و توس��عه زيرس��اخت هاي تجاري سه 
رويكرد اصلي بازرگاني در سال جديد در راستاي تحقق اهداف توسعه اي 
اس��تان اس��ت. وي آموزش را پارامتر اصلي تحقق طرح تحول توس��عه 
اقتصادي دانست و گفت: در حال حاضر شبكه هاي توزيع آموزش هاي 
الزم را س��پري نكرده برهمين اس��اس از اين نظر دچار مشكل هستيم. 
كاوياني محدود بودن سرمايه گذاري دولتي و خصوصي در اين استان را 
از تهديدهاي فراروي چشم انداز توسعه اين استان برشمرد و گفت: عدم 
وجود منطقه ويژه اقتصادي، عدم وجود زيرساخت هاي بخش بازرگاني 
از جمله سيلو، انبار مكانيزه، انبار سرد، فروشگاه بزرگ، عدم وجود صنايع 
تبديلي و مكمل در اين استان، عدم وجود زيربخش هاي حمل و نقل كاال 
از جمله ريلي و جاده اي از ديگر اين مشكالت است. مديركل بازرگاني 
چهارمحال و بختياري اضافه كرد: وجود رقباي قدرتمند خارجي خارج 
از اس��تان براي كاالها و خدمات صادراتي اين استان، عدم وجود تمايل 
الزم در مديران و مس��ئوالن متولي بخش هاي مختلف در زمينه توليدات 
صادرات گرا، غيرواقعي بودن قيمت مصرف كننده درج ش��ده روي كاال 
كه سبب افزايش حاشيه سود فروشندگان مي شود از ديگر اين مشكالت 
است. كاوياني در ادامه سرانه باالي واحدهاي صنفي موجود در اين استان 
را از ديگر اين مش��كالت برش��مرد و گفت: برخي از واحدهاي صنفي 
واحدهاي غير اقتصادي هستند كه اين موضوع تنش در اقتصاد را موجب 
ش��ده اس��ت. وي در ادامه از راه اندازي مجتمع تجاري صنايع دستي در 
اين اس��تان خبر داد و گفت: در ص��ورت راه اندازي اين مجتمع تجاري 
اشتغال زايي، صيانت از مشاغل خانگي، توسعه و ترويج مشاغل خانگي و 

جذب توريست و گردشگر را شاهد خواهيم بود. 
كاوياني توس��عه كارخانجات آب معدني در اين استان را از فرصت هاي 
پيش روي بخش بازرگاني اس��تان عنوان كرد و گفت: باتوجه به رويكرد 
برخي از كش��ورها به ويژه كش��ورهاي حوزه خلي��ج فارس در مصرف 
آب هاي معدني بس��ته بندي ش��ده داراي اس��تاندارد بي��ن المللي وجود 
چش��مه هاي آب معدني بس��يار غني در اين استان چشم انداز روشني را 

فراروي بخش بازرگاني استان ايجاد كرده است. 

نمايشگاه فاطمه كوثر هستي 
در شهركرد گشايش يافت

نمايش��گاه آثار تجس��مي هشتمين جش��نواره فاطمه )س( كوثر هستي 
در شهركرد برپا شد. حس��ين گنجي، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
چهارمحال و بختياري در مراسم گش��ايش اين نمايشگاه اظهار داشت: 
در اين نمايشگاه بيش از 85 اثر از آثار شركت كنندگان در اين نمايشگاه 
در بخش هاي خوشنويسي، تذهيب، نگارگري، نقاشي، عكس و پوستر 
به نمايش گذاشته شده است. وي با بيان اين كه آيين اختتاميه هشتمين 
جش��نواره ادبي، تجس��مي فاطمه )س( كوثر هستي 28 ارديبهشت سال 
جاري در محل مجتمع فرهنگي هنري غدير ش��هركرد برگزار مي شود، 
تصريح كرد: پس از پايان مهلت ارسال آثار به اين جشنواره، بيش از 800 
اثر به دبيرخانه ارسال شده است. گنجي ادامه داد: از اين تعداد 400 اثر در 
بخش ادبي و 400 اثر نيز در بخش تجسمي ارسال شده كه پس از بررسي 
و داوري هيأت داوران آثار منتخب در آيين اختتاميه معرفي شده و مورد 

تقدير قرار مي گيرند. 

رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان گفت: يكي 
از بزرگ ترين مش��كالت حوزه صنعت و معدن استان 
اصفهان وجود پروژه های نيمه تمام در سطح استان است 
و اكن��ون حدود 230 پروژه باالی 80 درصد در س��طح 

استان اصفهان وجود دارد. 
غالمحسين حسينی ارايه تسهيالت بانكی و اشباع بودن 
ب��ازار محصول مورد نظر را از جمل��ه داليل تأخير در 
راه اندازی واحدهای صنعتی عنوان كرد و اظهار داشت: 
در سال جهاد اقتصادی پژوهش در حوزه های مختلف 
صنعت به خصوص راه اندازی واحدهای جديد ضروری 
اس��ت. وی افزود: بعد از اجرای قانون هدفمند س��ازی 
يارانه ها بعضی از صنايع با مشكل روبه رو شدند كه در 
اين جهت ستاد تسهيل در استان اصفهان تشكيل شد و به 

موفقيت های چشمگيری دست پيدا كرد.
رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان با اشاره به 
نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقالب اسالمی 
بيان داش��ت: تحقق منويات مقام معظم رهبری نيازمند 
جهاد واقعی در حوزه صنعت و معدن است و بايد تمام 

تالش خود را در اين جهت به كار بنديم. 
وي به واگذاری قطب سوم صنايع خودروسازی كشور 
به استان اصفهان اش��اره كرد و افزود: وظيفه اصلی اين 
پروژه به خانه صنعت و معدن استان اصفهان واگذار شد 
و در مرحله اول شركت جی موتور با 110 ميليارد تومان 
س��رمايه گذاری آغاز به كار كرد. حسينی گفت: در سال 
جاری مسئوليت ستاد سنگ كل كشور به استان اصفهان 
واگذار ش��د و به دليل قديمی بودن اين صنعت نيازمند 

حركت جهادی در اين حوزه برای بهسازی و نوسازی 
خواهيم داش��ت. وی با بيان اين كه دو هزار واحد فعال 
در بخش صنعت س��نگ در اصفهان مشغول به فعاليت 
هستند، اظهار داش��ت: بايد با برنامه ريزي مشخص در 
جهت نوس��ازي اين واحدهای صنعتی اقدامات الزم را 
انجام دهيم. رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان 
اف��زود: در حال حاضر 40 هزار نفر در صنعت س��نگ 
اس��تان مشغول به فعاليت هستند و اين افراد بايد تحت 
آموزش تخصصي قرار گيرند. وی با اشاره به اين كه ايران 
چهارمين استخراج كننده سنگ در جهان است، تصريح 
كرد: در زمينه صادرات در سطح جهان در جايگاه واقعي 
خود قرار نداريم و بايد با تالش اين مش��كل را مرتفع 

سازيم.

 برگزاری نشست تخصصی خط نستعليق
در كاشان

به منظور ايجاد انگيزه و عالقه بيشتر در هنرمندان خطاط و ارتقای سطح كيفی و 
كمی فعاليت آنها نشست تخصصی خط نستعليق با حضور هنرمندان خوشنويس 

كاشان در فرهنگسرای مهر سازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان برگزار شد.
نشست تخصصی خط نس��تعليق با هدف تشويق استعدادهای خالق و ايجاد 
انگيزه برای استمرار فعاليت های هنر خوشنويسی و تبادل تجربيات و به همت 
انجمن خوشنويسان كاشان صورت گرفت. در اين نشست استاد سيد محمد علی 
ميرمومنی يكی از استادان برجسته هنر خوشنويسی كشور به تشريح 15 اثر استاد 
كل اميرخانی پيرامون معناگرايی در خط نستعليق پرداخت. همچنين به منظور ارج 
نهادن به هنرمندان در پايان اين نشست از استاد جليل حيدريان و استاد سعيد عرفان 
دو تن از پيشكسوتان هنر خوشنويسی كاشان كه سال های متمادی از زندگی خود 

را صرف خوشنويسی و كتابت كرده، تجليل شد.

مشاهده گربه شنی در خوروبيابانك

سرپرست اداره حفاظت از محيط زيست شهرستان خوروبيابانك از مشاهده گربه 
شنی برای نخستين بار در اين شهرستان خبر داد. حسين شيبانی  اظهارداشت: 
اهالی روستای فرحزاد از توابع اين شهرستان ابتدا به گمان اين كه حيوان قصد آزار 
طي��ور را دارد آن را ب��ه دام انداختند و پس ازتماس با اين اداره و رويت حيوان 
مش��خص شد كه آن يكی ازانواع گونه كمياب گربه شنی است. وی افزود: در 
حال حاضر يك جفت نر و ماده اين گربه در اين منطقه شناسايی و در سالمت 

كامل به سر می برند. 
شيبانی در ادامه كل و بز، قوچ و ميش، جبير و كاراكال، گربه شنی و شاه روباه 
و همچني��ن پرندگانی چون هوبره، كبك، تيهو و زاغ بور را از جمله گونه های 
جانوری شهرس��تان نام ب��رد و افزود:كل و بز ايرانی ش��اخص ترين گونه های 
جانوری خوروبيابانك است كه درسال های اخير به دليل شكارو ناامنی زيستگاه ها 
 جمعيت آن رو به كاهش نهاده و جمعيت باقيمانده نيز در خطر شكار بی رويه 

قرار دارد. 

مقام نخست شهركرد در توليد بادام آبی در كشور

مدير باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان در خصوص وضعيت توليد 
 بادام در اس��تان اظهار داشت: مقام نخست توليد بادام آبي در كشور به استان 

چهار محال و بختياري اختصاص دارد. 
حميدرضا منصوري در اين ارتباط افزود: مساحت استان چهارمحال و بختياري 
يك درصد مساحت كشور مي باشد و 14 هزار و 798 هكتار از اراضي استان 
به توليد بادام اختصاص يافته اس��ت از اين وس��عت 14 هزار و 165 هكتار 
اراضي بادام آبي و 633 هكتار اراضي بادام ديم مي باش��د وي گفت: در سال 
گذشته 20 هزار تن انواع بادام از اراضي آبي و ديم استان برداشت شد كه 10 
درصد از توليد بادام كشور را به خود اختصاص داده است. وي آب و هواي 
استان را مساعد توليد بادام دانست و تصريح كرد: آب و هواي كوهستاني و 
ارتفاع بين 700 تا 2000 متر از سطح دريا براي كاشت بادام مناسب است و 
از عوامل مؤثر بر توليد بادام با كيفيت در استان كيفيت آب و اختالف دماي 

شبانه روز مي باشد. 

رئيس شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان:
اختصاص 1000 ميليارد تومان به شركت های دانش بنيان و فن آفرينان 

رئيس ش��هرك علمی و تحقيقاتی اصفه��ان گفت: در 
سال 1390 مبلغ 1000 ميليارد تومان برای شركت های 
دانش بنيان و فن آفرينان در قالب تسهيالت بالعوض، 
تسهيالت قرض الحس��نه و فعاليت های ديگر در نظر 
گرفته شده اس��ت.  قاسم مصلحی در مراسم افتتاحييه 
هفتمين جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی در اصفهان، 
اعالم داش��ت: استمراری كه در برگزاری اين جشنواره 
در اصفهان وجود داشته و از منطقه ای شروع و به ملی 
تبديل ش��ده اس��ت، مورد توجه خاصی قرار داشته و 
حاصل همكاری و همياری دوستان در شهرك علمی و 
تحقيقاتی اصفهان و حضور فن آفرينان كه همه فعاليت ها 
برای آنها بوده، صورت گرفته است. وی با اشاره به اين 
نكته كه ما در جشنواره به دنبال اهداف مختلفی هستيم، 
بيان داش��ت: يكی از اهدافی ك��ه در كنار فعاليت های 
شهرك برای جشنواره در نظر داشتيم، ترويج و توسعه 
فرهنگ نوآوری و خالقيت در زمينه فن آفرينی در كل 

كشور بوده است.
رئيس هفتمين جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی با 
بيان اين كه اگر وضعيت جشنواره را از زمان شروع آن در 

دوره های گذشته با اين دوره مقايسه كنيم رشد عجيب 
و توجه ويژه ای را به موضوع فن آوری و خالقيت در 
كل كشور مشاهده می كنيم، افزود: اگر شهرك علمی و 
تحقيقاتی اصفهان در ايران به عنوان سازمانی بود كه ايده 
مراكز رشد و پارك های علم و فناوری را مطرح می كرد، 
تا چند س��ال گذشته بايد به اين موضوع به عنوان يك 
كاالی لوكس نگريسته و به عنوان كاری كه جنبه اقتصادی 
نداشت، توجه می شد ولی االن در مرحله ای هستيم كه 
نمونه ها و شواهد زيادی وجود دارد مبنی بر اين كه اگر به 
جوانان اين مملكت و فارغ التحصيالن دانشگاهی اعتماد 
و اطمينان شود می توانيم كارهای بزرگی را كه همه شان 

جنبه اقتصادی دارند، داشته باشيم.
مصلحی ادامه داد: هم اكنون می توانيم با صراحت بگوييم 
كه توليد ثروت، جهاد مقدس اس��ت يعنی اين ادبيات 
در حال حاضر در فرهنگ ما به ش��دت رسوخ كرده كه 
اطمينان دارم، اين جش��نواره سهم بسزايی در ايجاد اين 

فرهنگ دارد.
وی با اعالم اين مطلب كه امس��ال، س��ال شروع برنامه 
پنجم است و توجه ويژه ای به موضوع فناوری و فعاليت 

شركت های دانش بنيان دارد، اظهار كرد: دو سال قبل اعالم 
كرديم كه بحث اليحه شركت های دانش بنيان به مجلس 
شورای اسالمی رفته است و سال قبل اعالم كرديم كه 
از كميسيون آموزش و تحقيقات بيرون آمده و آماده ارائه 
در صحن علنی مجلس است، هم اكنون بايد اعالم كنيم 
كه اين قانون مصوب شده و حتی آيين نامه هايش هم در 
شورای عطف، شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری 
مصوب شده و آماده تصويب در هيأت دولت است كه 
در آن منابع بس��يار زيادی برای حمايت فن آفرينان در 
نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در سال 1390 مبلغ 
1000 ميليارد تومان پيش بينی شده تا از طرق مختلف 
با دادن تسهيالت بالعوض و تسهيالت قرض الحسنه 
و فعاليت های ديگر برای شركت های دانش بنيان و فن 

آفرينان هزينه شود.
رئيس هفتمين جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی گفت: 
ما مفتخريم كه سعی و تالش هايی كه پيش از اين انجام 
شده و مقداری از آن مربوط به اين جشنواره بوده، بروز 
و ظهور پيدا كرده است كه اين موضوع باعث می شود تا 

بدانيم وظيفه ما خيلی سنگين تر شده است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان:
سيستم اداري باید داراي چاالكي باشد

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان با بيان اين كه سيستم اداري بايد داراي چاالكي 
باشد، تصريح كرد: استان چهار محال و بختياري با سه هزار كيلومتر رودخانه مقام 
نخست توليد ماهي قزل آال را در كشور دارا مي باشد و اميدواريم در سال جاري با 
حل مشكالتي نظير سرمايه گذاري و اخذ تسهيالت توليد ماهي را از 14 هزار تن به 
16 هزار تن در سال جاري افزايش دهيم. صفدر نيازي در خصوص توسعه باغات 
در استان اظهار داشت: وسعت كل باغات استان 44 هزار هكتار مي باشد و هم اكنون 
11 هزار و 600 هكتار در دست اجرا و 11 هزار هكتار نيز در دست مطالعه مي باشد 
كه با افزايش اين ميزان 11 هزار ش��غل جديد در اس��تان ايجاد خواهد شد. وي به 
توسعه آبياري تحت فشار در استان اشاره كرد و افزود: در سال گذشته بيش از سه 
3 برابر متوسط كشوري در استان سيستم هاي تحت فشار اجرا شد كه در صورت 

تحقق اعتبارات پروژه هاي متعدد ديگري نيز به اجرا درخواهد آمد.

رئيس س��تاد سنگ كش��ور گفت: غرفه هاي مربوط به فرآوري ضايعات صنعت 
سنگ بايد در نمايشگاه هاي تخصصي بيشتر مشاهده شود. گلي جاني در بازديد 
از هفتمين نمايش��گاه بين المللي سنگ اصفهان با بيان اين كه نمايشگاه اصفهان 
به خصوص در بخش ماش��ين آالت گس��ترده تر از سال گذشته برپا شده است، 
افزود: تقويت فعاليت هاي مربوط به بخش فرآوري ضايعات از جمله اولويت هاي 
وزرات صنايع و معادن است و به همين دليل بايد حضور آنان در نمايشگاه ها را 
پر رنگ تر كرد. گلي جاني در ادامه با تأكيد بر اين كه اصفهان قطب توليد سنگ 
كش��ور است، گفت: از اين رو ش��خص وزير صنايع و معادن دستور دادند ستاد 
سنگ كشور در اين استان تشكيل شود. وي تعداد واحدهاي سنگبري كشور را 

شش هزار واحد و توليد ساالنه آن ها را 13 ميليون تن اعالم كرد. 

قاچاقچيان كاال درتعزيرات حكومتي اصفهان به پرداخت بيش از هشت ميليارد 
ريال جزاي نقدي محكوم ش��دند. ماموران نيروي انتظامي مس��تقردرگلوگاه 
نائين اس��تان اصفهان طي بازرس��ي هاي خود از دو دس��تگاه تريلر مقاديري 
كاالي قاچاق ش��امل انواع كيف وكفش، زيورآالت و بدليجات، پوش��اك و 
عروس��ك خارج��ي و تعدادي تلويزي��ون و دي وي دي كش��ف و با اعالم 
ش��كايت گمرك پرونده اي در اين ارتباط تش��كيل شد. در اين راستا با انجام 
تحقيق��ات الزم پرونده ف��وق پس از طي مراحل قانوني جهت رس��يدگي و 
اعمال قانون به ش��عبه قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتي اصفهان مس��تقر 
در گل��وگاه نايين اصفهان ارجاع و با توجه به مس��تندات موجود در پرونده، 
متخلفان را عالوه بر ضبط كاالي مكشوفه به پرداخت بيش از هشت ميليارد 

و 797 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم كرد.

رئيس ستاد سنگ كشور خواستار شد:
حضور بيشتر شركت هاي فرآوري ضايعات 

سنگ در نمايشگاه ها

محکوميت 8 ميلياردي براي قاچاقچيان 
كاال در استان اصفهان
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اطالع رساني
تحديد حدود عمومي

2/159 ش��ماره: 778 آگهي تحديد حدود عمومي نوبت اول س��ال 1390 
اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

پي��رو آگهي هاي نوبتي قبلي به موجب ماده 14 قانون ثبت اس��ناد و امالك 
تحدي��د حدود قس��متي از امالك ح��وزه ثبتي ميمه را بدين ش��رح آگهي 

مي نمايد:
شماره هاي فرعي از شماره يك اصلي واقعات در ميمه

3592 آقاي حسينعلي متقي فرزند ابوالقاسم ششدانگ قطعه زمين مزروعي 
ده قفيزي رو ميران

10802 آقاي رضا گرانمايه فرزند آزاد شش��دانگ قطعه زمين محل كوچه 
متروكه در كوي ميانده به مساحت 8/70 مترمربع

10836 آقاي غالمعلي قيوم فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين محصور كه 
در آن احداث اعيان شده در دشت لتيان به مساحت 889/30 مترمربع

)در روز دوشنبه 90/3/16(
شماره هاي فرعي از شماره 11 اصلي واقعات در وزوان

2531 آقاي حس��ين قيومي��ان فرزن��د محمدعلي و غيره شش��دانگ يك 
ب��اب خان��ه و زمين محصور وصل به آن در كوي دهنو به مس��احت 543 

مترمربع
2688 آقاي حسن حداديان فرزند حسين ششدانگ يك باب خانه در قلعه 

دهنو به مساحت 602 مترمربع
4753 آق��اي محمدعل��ي واحد فرزن��د رمضانعلي شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت مياندشت به مساحت 427/50 مترمربع
)در روز سه شنبه 90/3/17(

شماره هاي فرعي از شماره 17 اصلي واقعات در ده قاسم آ باد
427 خان��م هاجيه بي بي صاحبقراني فرزند بهمن ميرزا شش��دانگ قطعه 

زمين مزروعي در ده قاسم آباد به مساحت 1013 مترمربع
428 خان��م هاجيه بي ب��ي صاحبقراني فرزند بهمن ميرزا شش��دانگ قطعه 

زمين مزروعي در ده قاسم آباد به مساحت 1140 مترمربع
429 خان��م هاجيه بي ب��ي صاحبقراني فرزند بهمن ميرزا شش��دانگ قطعه 

زمين مزروعي در ده قاسم آباد به مساحت 1880 مترمربع
)در روز چهارشنبه 90/3/18(
)شماره هاي فرعي از شماره 19 اصلي واقعات در مزرعه زير آسياب 

اذان(
310 آقاي غالمحسين علي جاني فرزند علي و غيره ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي به مساحت 368/60 مترمربع
595 آقاي قربانعلي علي جاني فرزند حاجي و غيره ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي به مساحت 462/30 مترمربع
)در روز پنج شنبه 90/3/19(

شماره هاي فرعي از شماره 26 اصلي واقعات در ده ونداده
2685 خانم معصومه طهماس��بي فرزند ميرزا جان شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت جوي درازيان به مساحت 615 مترمربع
3833 آقاي رضا س��جودي فرزند حبيب اله ششدانگ قطعه زمين محصور 

محل يك باب خانه به مساحت 300/62 مترمربع
3994 آقاي حس��ين صادقين فرزند احمد و غيره ششدانگ يك باب خانه 

در كوي باال به مساحت 298/15 مترمربع
4007 آق��اي غالمحس��ين فريدوني فرزن��د كريم شش��دانگ قطعه زمين 

محصور به مساحت 62/20 مترمربع
)در روز شنبه 90/3/21(

شماره هاي فرعي از شماره 35 اصلي واقعات در ده اذان
129 آقاي داود علي جاني فرزند حاجي ششدانگ يك باب خانه در كوي 

ميانده به مساحت 326 مترمربع
375 آق��اي داود عبدلي فرزند حس��نقلي و غيره شش��دانگ يك درب باغ 

مزروعي به مساحت 1089 مترمربع
532 خانم ش��كيبا رمضانپور فرزند رمضانعلي و غيره شش��دانگ سه قطعه 

زمين مزروعي متصل به هم مشهور ده قفيزي باغ كهنه
874 خانم معصومه علي جاني فرزند علي شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت جنب آسياب اذان به مساحت 103 مترمربع
)در روز يك شنبه 90/3/22(
1219 آقاي غالمحس��ين علي جاني فرزند علي آقا شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت لب رودخانه به مساحت 449/60 مترمربع
1373 آقاي علي رضا رس��ا پناه ماربين فرزند حسين ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت پا ماهور به مساحت 314/50 مترمربع
1375 آقاي داوود علي جاني فرزند حاجي ششدانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت پا ماهور به مساحت 344/20 مترمربع
1712 خانم معصومه علي جاني فرزند علي ششدانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت لب رودخانه به مساحت 175 مترمربع
)در روز دوشنبه 90/3/23(
1772 آقاي داود علي جاني فرزند حاجي شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت جوي گوده به مساحت 345/20 مترمربع
2084 آقاي علي رضا رسا پناه ماربين و غيره فرزند حسين ششدانگ قطعه 

زمين مزروعي دشت شوره زار به مساحت 181 مترمربع
2088 آق��اي قربانعل��ي علي جان��ي فرزند حاجي شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت شوره زار به مساحت 616 مترمربع
2300 آقاي غالمحس��ين علي جاني فرزند علي آقا و غيره ششدانگ قطعه 

زمين مزروعي دشت سرچال به مساحت 593/40 مترمربع
)در روز سه شنبه 90/3/24( 
2418 خانم نس��رين كاشيان فرزند قنبر شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 5 

قفيزي ناهمواره 
2571 آق��اي قربانعل��ي علي جان��ي فرزند حاجي شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت سرچشمه به مساحت 240 مترمربع
2650 خانم مينا عرب فرزند سعداله ششدانگ قطعه زمين مزروعي دشت 

سر استخر به مساحت 252/50 مترمربع
3003 خانم نازنين علي جاني فرزند حاجي ششدانگ قطعه زمين مزروعي 

دشت خرمن گاه به مساحت 241/20 مترمربع
3050 خانم معصومه علي جاني فرزند علي و غيره شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت موش كهنه به مساحت 313 مترمربع
)در روز چهارشنبه 90/3/25(
3243 آقاي غالمحسين علي جاني فرزند علي و غيره ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي دشت چمبه به مساحت 531/50 مترمربع
3856 آقاي داود عبدلي فرزند حس��نقلي شش��دانگ يك باب بوم كن در 

صحاري ده اذان به مساحت 797/50 مترمربع
4410 آقاي حس��ن عبدلي فرزند عباسعلي شش��دانگ يك باب خانه نيمه 

تمام در كوي باال به مساحت 356 مترمربع
4412 آقاي علي رضا صالح فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمين محل يك 

باب مغازه در كوي باغ كهنه به مساحت 75 مترمربع
)در روز شنبه 90/3/28(

4413 آقاي داوود كسايي فرزند محمد علي ششدانگ قطعه زمين ساده در 
كوي باغ كهنه به مساحت يك صد مترمربع

4414 آقاي اكبر جباري فرزند محمدعلي شش��دانگ قطعه زمين ساده در 
كوي باغ كهنه به مساحت 75 مترمربع

4415 آقاي محمدرضا طهري فرزند حيدر علي ششدانگ قطعه زمين ساده 
به مساحت 50 مترمربع

4416 خانم نيلوفر جباري فرزند عابس��علي ششدانگ قطعه زمين ساده به 
مساحت 50 مترمربع

)در روز يكشنبه 90/3/29(
4425 خانم رقيه خدا دوس��ت فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين ساده به 

مساحت 50 مترمربع
4426 خانم ام البنين جباري فرزند علي شش��دانگ قطعه زمين ساده در ده 

اذان به مساحت 50 مترمربع
4427 آقاي سيامك ارشادي فرزند عباسعلي ششدانگ قطعه زمين ساده در 

ده اذان به مساحت 291/50 مترمربع
)در روز دوشنبه 90/3/30(

شماره هاي فرعي از شماره 54 اصلي واقعات در ده خسرو آباد
25 آقاي حسين مهرعلي فرزند مرتضي و غيره ششدانگ يك باب خانه در 

كوي پشت خانه ها به مساحت 847/50 مترمربع
121 آق��اي حميد زن��دي فرزند خدادادخان شش��دانگ يك باب خانه در 

كوي در دشت به مساحت 3020 مترمربع
875 آقاي حس��ين مهرعلي فرزند مرتضي ششدانگ دو باب خانه و قطعه 
زمي��ن محصور وصل به آن در كوي پش��ت قلعه به مس��احت 2763/50 

مترمربع
)در روز سه شنبه 90/3/31(

شماره هاي فرعي از شماره 67 اصلي واقعات در ده حسن رباط
577 آقاي صفرعلي باقري فرزند مرحوم عباس شش��دانگ يك باب خانه 

در كوي پشته
710 آقاي قدرت اله اميري فرزند علي نقي ششدانگ قطعه زمين محصور 

در ده حسن رباط به مساحت 368/70 مترمربع
716 آقاي بش��ير جباري فرزند عباس و غيره شش��دانگ يك باب خانه و 

زمين محصور وصل به آن به مساحت 1723 مترمربع
717 آقاي مهراب ياوري فرزند قاسم ششدانگ يك باب خانه به مساحت 

282/43 مترمربع
)در روز چهارشنبه 90/4/1(

718 آقاي رضا افضلي رباطي فرزند غالمحسين و غيره ششدانگ يك باب 
خانه در كوي بنياد به مساحت 383/50 مترمربع

719 آقاي اكرم آقا اميري فرزند اسماعيل ششدانگ قطعه زمين محصور در 
كوي پشت قلعه به مساحت 1390 مترمربع

720 آقاي ابوالفضل اميري فرزند اكرم آقا شش��دانگ قطعه زمين محصور 
در كوي پشت قلعه به مساحت 2070 مترمربع

721 آقاي اس��ماعيل اميري فرزند اكرم شش��دانگ قطعه زمين محصور در 
كوي پشت قلعه به مساحت 1081 مترمربع

)در روز پنج شنبه 90/4/2(
722 آقاي قدرت اله اميري فرزند علي نقي و غيره ششدانگ يك باب خانه 

در ده حسن رباط به مساحت 283/82 مترمربع
723 آقاي قدرت اميري فرزند علي نقي ششدانگ قطعه زمين محصور در 

ده حسن رباط به مساحت 257/41 مترمربع
724 آق��اي مجتبي اميري فرزند غريب شش��دانگ يك باب خانه در كوي 

بنياد به مساحت 515 مترمربع
)در روز شنبه 90/4/4(

شماره هاي فرعي از شماره 78 اصلي واقعات در ده لوشاب
488 آقاي محمد رس��ول گرامي فرزند حسن ششدانگ يك باب خانه در 

ده لوشاب به مساحت 898 مترمربع
489 آقاي عباس��علي گرامي فرزند صالح شش��دانگ يك باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 2455 مترمربع
490 آقاي علي ميرزائي فرزند باقر ششدانگ قطعه زمين محصور در كوي 

باال به مساحت 2550 مترمربع
)در روز يك شنبه 90/4/5(

شماره هاي فرعي از شماره 88 اصلي واقعات در الي بيد عليا
270 آقاي س��هراب آقائي نژاد فرزند خليل اله ششدانگ يك باب خانه در 

الي بيد عليا به مساحت 587/75 مترمربع
276 آقاي حس��ين توكلي فرزند حسن و غيره ششدانگ يك باب خانه در 

الي بيد عليا به مساحت 1890/50 مترمربع
326 خانم سميرا توكلي فرزند عباس ششدانگ يك باب خانه در الي بيد 

عليا به مساحت 319 مترمربع
)در روز دوشنبه 90/4/6(

327 آقاي علي توكلي فرزند حسن و غيره ششدانگ يك باب خانه در الي 
بيد عليا به مساحت 1425 مترمربع

328 آقاي علي توكلي فرزندحس��ن ششدانگ قطعه زمين محصور در الي 
بيد عليا به مساحت 643/60 مترمربع

)در روز سه شنبه 90/4/7(
شماره هاي فرعي از شماره 90 اصلي واقعات در قلعه بلند الي بيد

217 آقاي علي قمري نژاد فرزند حسين ششدانگ قطعه زمين محصور در 
كوي قلعه بلند به مساحت 882/60 مترمربع

218 آقاي محمدرضا خواجه فرزند س��عداله و غيره شش��دانگ يك باب 
خانه در كوي قلعه بلند به مساحت 1100 مترمربع

)در روز چهارشنبه 90/4/8(
شماره فرعي از شماره 110 اصلي واقع در ده موته

438 آقاي محمدرضا هدائيان فرزند عربعلي شش��دانگ يك باب خانه در 
ده موته به مساحت 939 مترمربع

)در روز شنبه 90/4/11(
تحديد حدود پالك هاي فوق به ترتيب از س��اعت 9 صبح به بعد در محل 
ش��روع خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قان��ون ثبت به صاحبان امالك 
و مجاورين اعالم مي ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور به 
ه��م رس��انند چنانچه هر يك از صاحبان امالك ي��ا نماينده قانوني آنها در 
موقع تحديد حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك آنها با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد. اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالك كه در موعد مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات 
م��اده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورتمجل��س تحديد حدود فقط تا 
)30( روز پذيرفت��ه خواهد ش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون ثبت 
تعيي��ن تكليف پرونده ه��اي معترض ثبت ظرف يك ماه از تاريخ تس��ليم 
اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي 

گواهي تقديم دادخواست اخذ و به اين اداره تسليم نمائيد.
تاريخ انتشار: يك شنبه 1390/2/25

م الف/ 1537                 نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

فقدان سند مالكيت
2/431 نظر به اينكه خانم زرين دخت رفاهي ش��هرضائي فرزند نصراله باارائه 
دو برگ استش��هادمحلي كه هويت شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 
س��ند مالكيت يك دانگ مشاع ازشش��دانگ پالك 169/9 ) يكصدوشصت ونه 
اصلي، نه فرعي ( ش��ده اس��ت  كه س��ندمذكور در صفحه 307 دفتر 101 بنام 
دولت جمهوري اس��المي ايران به ميزان شش��دانگ ثبت وسندصادرشده سپس 
به موجب س��ندانتقال ش��ماره 119163 – 74/7/12 دفترسه شهرضا ششدانگ 
ازطرف دولت به محمدرضا رفاهي نس��بت به س��ه دانگ ومهين تاج احترامي 
نس��بت به يك دانگ وافس��انه وزرين دخت رفاهي باس��ويه نسبت به دودانگ 
انتقال ش��ده كه ته س��ندبه ميزان يك دانگ درس��هم خانم زرين دخت رفاهي 
قرارمي گيرد اينك نامبرده درخواست صدورسندالمثني نموده است لذادراجراي 
ماده120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر 
كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده 
ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت 
س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در 
صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالكيت
2/432 نظ��ر به اينكه ورثه حس��ين بگيان بموجب دو برگ استش��هادمحلي كه 
هويت و امضاء شهود رسمًاگواهي شده وباارائه گواهي حصروراثت وفرم نوزده 
مالياتي مربوطه مدعي مفقود ش��دن س��ند مالكيت پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
پ��الك ش��ماره 1094 فرع��ي از 21 اصلي واق��ع دربخش يك ثبتي ش��هرضا 
گرديده اند كه سندمالكيت مذكور ذيل ثبت 27739 درصفحه 236 دفتر 208 به 
نام حس��ين بگيان صادرشده كه بموجب سند رهني شماره 79575 – 79/2/21 
دفتر چهار  ش��هرضا دررهن بانك ملي بوس��تان مي باشدسپس  به موجب نامه 
ش��ماره 888 - 84/1/24 اجراي ثبت اسنادش��هرضا مازادآن بازداشت گرديده 
اينك ورثه نامبرده درخواس��ت صدورسندمالكيت المثني نموده اند لذادراجراي 
ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر 
كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده 
ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت 
س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در 
صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

احضار
2/438 نظر به اينكه آقاي عليرضا كياني فرزند حس��ين ش��كايتي عليه حس��ين 
اكبري مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900022 
ب 2 ثب��ت اي��ن ش��عبه و وقت حض��ور ظ��رف ده روز پس از انتش��ار آ گهي 
مي باش��د با توجه به مجهول المكان بودن متهم حس��ب م��اده 115 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و 
نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد با توجه به صدور قرار 
ع��دم صالحيت ب��ه تيران و كروان جهت اعتراض در وقت مقرر حاضر ش��ود 
 و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد شد.
م الف/ 2278  دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان
 

احضار
كالس��ه  پرون��ده  در   ،9010460362000005 درخواس��ت:  ش��ماره   2/439
9009980362000274 و به بايگاني 900279 د/1 اين شعبه متهم آگهي احضار 
متهم مهدي تيموري به اتهام عدم ثبت ازدواج دائم از س��وي مرد تحت تعقيب 
قرار گرفته اس��ت. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات 
ماده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري به 
نامب��رده ابالغ مي گ��ردد تا در موعد مقرر )مورخ س��اعت( جهت دفاع از اتهام 
انتسابي در اين شعبه حاضر گردد. بديهي است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسيدگي غيابي بعمل خواهد آمد.
م الف/ 2277            شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
2/441 نظ��ر به اينك��ه آقايان علي صالحي، عباس صالح��ي، گوهرتاج صالحي 
فرزند حس��ين به اتهام فحاش��ي حسب ش��كايت آقاي حمزه نجفي و سوسنبر 
باق��ري فرزن��د خدابخش مهديقل��ي از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 
891790/ د 42 تح��ت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن 
مح��ل اقام��ت او ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجراي م��اده 115 قانون آئين 
دادرس��ي دادگاه ه��اي عموم��ي و انقالب در ام��ور كيفري مراتب ب��ه نامبرده 
ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 42 دادياري دادس��راي 
عمومي اصفهان جهت پاس��خگوئي به اتهام خويش حاضر ش��ود. در صورت 
 ع��دم حض��ور پس از ي��ك ماه از تاريخ انتش��ار آگه��ي اق��دام قانوني معمول

خواهد شد.
م الف/ 2275داديار شعبه 42 دادياري مجتمع شماره 3 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
2/442 نظر به اينكه خانم فاطمه عابدي به اتهام دخالت در اموال توقيف ش��ده 
موضوع ش��كايت احمدرضا شيخان فرزند فضل اله در پرونده كالسه 890794 
ب 22 از طرف شعبه 22 بازپرسي تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اس��ت بدين وسيله در اجراي ماده 
115 قان��ون آئين دادرس��ي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا حداكثر يكماه از 
تاريخ نش��ر آگهي در شعبه 22 بازپرسي دادسراي اصفهان جهت پاسخگوئي به 
 اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانوني بعمل

خواهد آمد.
م الف/ 2274    پورعجم- بازپرس شعبه 22 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
تأسيس 

2/443 ش��ماره: 543/ ث 90/103 آگهي تأسيس ش��ركت بام نماي چهلستون 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/2/15 تحت ش��ماره 43848 و 
شناسه ملي 10260617485 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/2/15 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير 
جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي 
ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليت هاي بازرگاني از قبيل صادرات 

و واردات، خري��د و فروش، توليد، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، 
اخذ تس��هيالت از بانك ه��اي دولتي و خصوصي، صرف��ًا جهت تحقق اهداف 
ش��ركت، انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كش��ور، شركت 
در مناقص��ات و مزايدات خصوصي و دولتي، مش��اركت و س��رمايه گذاري در 
ش��ركت هاي دولتي و خصوصي، اخذ واعطاي نمايندگي از شركت هاي دولتي 
و خصوص��ي- انجام امور خدماتي از قبيل طراحي، نظارت اجرا در زمينه امور 
س��اختماني- راه س��ازي و طراحي و اجراي فضاي س��بز و خدمات مربوط به 
درخت��كاري و طرح هاي فضاي س��بز- ج��دول بندي- آذين بن��دي ميادين و 
خيابان ه��ا- تهيه و طبخ و توزيع غذا- هر گونه اموري كه به نحوي با موضوع 
ش��ركت مرتبط مي باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان 22 بهمن- 
خيابان حمزه اصفهاني- كوچه جهانگيري- پالك 4، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم 
با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين ط��ي گواهي بانكي 
ش��ماره 79/90 مورخ 1390/02/04 نزد بانك پارس��يان شعبه بزرگمهر اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- 
اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي داود صدقي به س��مت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي داود باستاني به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي هادي 
مرادي��ان نژاد به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي ه��ادي مراديان نژاد به 
س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كلي��ه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضا دو نف��ر از اعضاي هيأت 
مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات 
هيأت مديره اس��ت. 8- بازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي فرهاد فرداد 
 به عن��وان بازرس اصلي. 2-8- آقاي داريوش ش��هابي مهر ب��ه عنوان بازرس

علي البدل. 
م الف: 2247/1  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس 

2/444 ش��ماره: 552/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت كاويان گستر ايرانيان 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/2/18 تحت ش��ماره 43860 و 
شناسه ملي 10260617563 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/2/18 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير 
جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي 
ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: اجرا، انجام، كليه پروژه هاي پيمانكاري ساختماني 
و عمراني، فني،  صنعتي و تأسيس��ات، ابنيه و محوطه سازي، زيباس��ازي معابر- 
جدول بندي و جدول كش��ي- آس��فالت- تأمين نيروي انساني موقت- طبخ و 
توزيع غذا- حفظ و نگهداري فضاي س��بز- صادرات و واردات كليه كاالهاي 
مج��از بازرگان��ي- تحصيل وام و اعتبارات بانك ه��اي داخلي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در 
مزاي��دات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخ��ذ و اعطاي نمايندگي در داخل 
و خارج از كش��ور و هر آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت 
ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفه��ان ري نقش جهان- كوچه آقابابائيان- بن بس��ت تاالر- 
پالك 67، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال 
توسط مؤسسين طي گواهي بانكي ش��ماره 2428/99 مورخ 1390/01/30 نزد 
بانك مسكن شعبه ملك شهر اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در 
تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم زهرا نجف 
پور به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم بيتا باقري به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقاي بهروز نجف پور به س��مت عضو هيئت مديره. 5-4- 
آقاي بهروز نجف پور به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي 
هر يك مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري 
مصوبات هيأت مديره خواهد بود. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي 
ارس��الن سوادكوهي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم اعظم انالوئي عادگاني 

به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 2247/2  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس 

2/445 ش��ماره: 551/ ث 90/103 آگهي تأس��يس شركت احرار تجهيز سپاهان 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/2/18 تحت ش��ماره 43858 و 
شناسه ملي 10260617559 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/2/18 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير 
جه��ت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي 
مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: توليد توزيع و س��اخت كليه قطعات صنعتي،  
تراشكاري قطعات صنعتي خريد و فروش آهن آالت و فلزات، خريد و فروش 
و ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مج��از بازرگاني- تحصيل وام و اعتبارات 
داخلي و خارجي صرفًا جهت تحقق موضوع ش��ركت عقد قرارداد با اشخاص 
حقيقي و حقوقي، ش��ركت در مزاي��دات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ 
و اعط��اي نمايندگ��ي در داخ��ل و خارج از كش��ور و هر آنچه ك��ه با موضوع 
ش��ركت مرتبط مي باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان اصفهان خيابان 
امام خميني- ش��هرك صنعتي اميركبير بلوك 22آ- پالك 4، 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد 
سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي 
شماره 92080-11 مورخ 1390/01/20 نزد بانك ملت شعبه ساماندهي اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- 
اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي علي اكبر حر به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي فردوس حاجي حيدري ورنوسفادراني به سمت نائب رئيس هيئت 
مدي��ره. 3-5- آقاي نادر كبيري پور به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي 
ن��ادر كبيري پور به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گرديدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور با امضاي مديرعامل و 
رئيس هيئت مديره متفقًا و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعام��ل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي 
الب��دل: 1-8- آقاي فرهاد نيك روش به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي امين 

حسن سررشته دارزاده به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 2247/3  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

احضار
1/131 چون آقاي اصغر مؤمني پژوه فرزند غالمعلي ش��كايتي عليه آقاي رامين 
صالح��ي مبني بر كالهبرداري و جعل فيش بانك��ي مطرح نموده كه پرونده آن 
به كالس��ه 891526 ك 115 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز يكشنبه 
1390/3/29 س��اعت 9 صب��ح تعيين ش��ده نظر به اينكه مته��م مجهول المكان 
مي باشد،  لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور 
دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 70                   مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 15 MAY 2011 

تاريخ

اس��تاد بزرگ بي بديل ، حكيم ابوالقاس��م منصور بن حس��ن 
فردوسي طوسي، حماسه سراي بزرگ ايران و يكي از شاعران 
مشهور عالم و ستاره در خشنده آسمان ادب فارسي و از مفاخر 
نامبردار ملت ايرانست كه به علت همين عظمت مقام و مرتبت، 
سرگذش��ت وی مانند ديگر بزرگان دنياي قديم با افس��انه و 
روايات مختلف در آميخته اس��ت. مول��د او قريه باژ از قرای 
ناحيه طابران )ي��ا: طبران( طوس بود، يعني همان جا كه امروز 
آرامگاه اوست. و او در آن ده در حدود سال 330-329 هجري، 

در خانواده اي از طبقه دهقانان چشم به جهان هستي گشود.
چن��ان كه م��ي دانيم دهقان��ان يك طبقه از مال��كان بودند كه 
در دوره ساس��انيان )و چه��ار پنج قرن اول از عهد اس��المي( 
در اي��ران زندگي م��ي كردن��د و يكي از طبق��ات اجتماعي 
 فاصل ميان طبقه كش��اورزان و اش��راف درجه اول را تشكيل 

مي دادند و صاحب نوعي اشرافيت ارضي بودند. 
 زندگان��ي آن��ان در كاخ هاي��ي ك��ه در اراضي خود داش��تند 

مي گذشت. 
فردوس��ي ب��ه خاطر تعلق به اي��ن طبقه از جامع��ه، از تاريخ 
اي��ران وسرگذش��ت ني��اكان خوي��ش آگاه��ي داش��ت، به 
 ايران عش��ق م��ي ورزي��د و به ذك��ر افتخارات مل��ي عالقه 

داشت. 
وي از خاندان��ي صاحب مكنت و ضياع و عقار بود و به قول 
نظامي عروضي صاحب چهار مقاله، در ديه باژ »شوكتي تمام 
داشت و به دخل آن ضياع از امثال خود بي نياز بود«. ولي اين 
بي ني��ازي پايدار نماند، زيرا او همه س��ودهاي مادي خود را 
به كناري نهاد و وقتي تاريخ ميهن خود و افتخارات گذش��ته 
آن را در خطر نيس��تي و فراموش��ي يافت، زندگي خود را به 
 احيای تاريخ گذشته مصروف داشت و از بالغت و فصاحت 
معجزه آس��اي خود در اي��ن راه ياري گرفت . از تهيدس��تي 
نينديش��يد. سي س��ال رنج برد و به هيچ روي، حتي در مرگ 
پس��رش، از ادامه كار باز نايس��تاد تا شاهنامه را با همه رونق و 
شكوه  و جاللش، جاودانه براي ايراني كه مي خواست جاودان 

باشد، باقي گذارد كه »رحمت بر آن تربت پاك باد«.
آغاز نظم شاهنامه

اما نظم شاهنامه، يعني شاهنامه اي كه در سال 346 هجري به 
امر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق سپهس��االر خراسان فراهم 
آمده بود، دنباله اقدام دقيقي شاعرست در همين مورد. دقيقي 
بعد از سال 365 كه سال جلوس نوح بن منصور ساماني بود، 
به امر او شروع به نظم شاهنامه ابومنصور كرد، ولي هنوز بيش 
از هزار بيت آن را به نظم در نياورده بود كه به دس��ت بنده اي 
كشته شد. بعد از شهرت كار دقيقي در دهه دوم از نيمه دوم قرن 
چهارم و رس��يدن آوازه آن و نسخه اي از نظم او به فردوسي، 
اس��تاد طوس بر آن شد كه كار شاعر جوان دربار ساماني را به 
پايان برد. ولي مأخذي را كه دقيقي در دست داشت مالك نبود 
و مي بايست چندي در جستجوي آن بگذراند. برحسب اتفاق 
يكي از دوستان او در اين كار وي را ياري كرد و نسخه اي از 
شاهنامه منثور ابومنصوري را بدو داد و فردوسي از آن هنگام به 
نظم شاهنامه دست يازيد؛ بدين قصد كه كتاب مدون و مرتبي 
از داستان ها و تاريخ كهن ترتيب دهد. تاريخ اين واقعه، يعني 

ش��روع به نظم شاهنامه، به صورت دقيقی معلوم نيست، ولي 
با اس��تفاده از قرائن متعددي كه از ش��اهنامه مستفاد مي گردد 
و با انطباق آنها بر وقايع تاريخي، مي توان آغاز نظم ش��اهنامه 
ابومنصوري را به وس��يله استاد طوس سال 371-370 هجري 
معلوم كرد. اين كار بزرگ، خالف آنچه تذكره نويسان و افسانه 
سازان جعل كرده اند، به امر هيچ يك از سالطين، خواه ساماني 
و خواه غزنوي، انجام نگرفت، بلكه اس��تاد طوس به صرافت 
طب��ع، بدين مجاهدت عظيم دس��ت زد و در آغاز كار فقط از 
ياوري دوس��تان خود و يكي از مقتدرين ايراني نژاد محلي در 
طوس بهره مند شد كه نمي دانيم كه بود، ولي چنان كه فردوسي 
خ��ود مي گويد او ديري نماند و بعد از او مردي ديگر، هم از 
متمكنان و بزرگان محلي طوس، به نام حيي يا حسين بن قتيبه 
، شاعر را زيربال رعايت گرفت و درامور مادي، حتي پرداخت 
خراج ساالنه، ياوري نمود و مردي ديگر به نام علي ديلمي هم 
در اينگونه ياوري ها ش��ركت داشت. اما اينان همه از ياوران و 
دوس��تان و بزرگان محلي طوس يا ناحيه طابران بودند و هيچ 
يك پادشاه و سلطان نام آوري نبودند.تذكره نويسان در شرح 
حال فردوس��ي نوش��ته اند كه او به تشويق سلطان محمود به 
نظم شاهنامه پرداخت. علت اين اشتباه آن است كه نام محمود 
در نسخه موجود شاهنامه كه دومين نسخه شاهنامه فردوسي 
اس��ت، توسط خود شاعر گنجانيده شد و نسخه اول شاهنامه 
)كه منحصر بود به منظوم ساختن متن شاهنامه ابومنصوري(، 
موقعي آغاز ش��ده بود كه هنوز 19 سال از عمر دولت ساماني 
باقي بود و اگر فردوس��ي تقديم منظومه خود را به پادش��اهي 
الزم مي ش��مرد، ناگزير به درگاه آل سامان كه خريدار اينگونه 
آثار بودند، روي مي نمود نه به درگاه س��لطاني كه هنوز روي 
كار نيامده بود. محمود تركزاد غزنوي نه تنها در ايجاد شاهنامه 
استاد طوس تأثيري نداشت، بلكه قصد قتل گوينده آن، به گناه 

دوست داشتن نژاد ايراني و اعتقاد به تشيع را داشت.
اختالف با محمود و فرار از غزنين 

پس از ختم شاهنامه ، چنان كه نظامي عروضي گفته است، علي 
ديلمي آن را در هفت مجلد نوشت و فردوسي آن را از طوس 
ب��ه غزنين برد و به محمود تقديم ك��رد و خالف انتظاري كه 
داشت محل توجه و محب پادشاه غزنين قرار نگرفت و با آن 
كه بنا بر روايات مختلف ، پادشاه غزنوي تعهد كرده بود كه در 
برابر هر بيت يك دينار بدو دهد، به جاي دينار درهم داد و اين 
كار مايه خشم دهقان بزرگ منش طوس گشت، چنانكه بنابر 
همان روايت همه دراهم محمود را به حمامي و فقاعي بخشيد! 
علل اختالف فردوسي و محمود بسيار است، اما مهم ترين آنها 
اختالف نظر آن دو بر سر مسائل سياسي و نژادي و ديني است. 
فردوسي مانند همه ايرانيان اصيل آن روزگار به سياست نژادي 
كه پيش از اين ش��رح داده ايم معتق��د بود و اين معني از نامه 
رستم فرخ زاد به نيكي بر مي آيد. عالوه بر اين ، او در شاهنامه 
بارها بر تركان تاخته بود و حال آنكه محمود، ترك زاده بود و 
س��رداران و حاجبان او هم تركان بودند و او و فرزندانش فقط 
با تاجيكان به پارس��ي سخن مي گفتند و با اين احوال به طبع 

تحمل دشنام هاي فردوسي به آبا و اجدادشان دشوار بود. 
بدتر از همه اين كه  فردوس��ي شيعي بود و مانند همه شيعيان 

در اص��ول دين به معتزليات نزديكي داش��ت و باالتر از اينها ، 
مشرب فلسفي او در جاي جاي شاهنامه آشكار بود. اما محمود 
دش��من هر ش��يعي و كش��نده و بردار كننده هر معتزلي و هر 
فلسفي مشرب بود. پس ناگزير از دام بال گريخت و از غزنين 
 به هرات رفت و به اسماعيل وراق، پدر ازرقي شاعر پناه برد و 
ش��ش م��اه در خانه او  پنهان بود تا طالب��ان محمود به طوس 
رسيدند و بازگش��تند و چون فردوسي ايمن شد، از هرات به 
طوس و از آنجا به طبرستان نزد پادشاه شيعي مذهب باوندي آن 
ديار به نام سپهبد شهريار رفت و بدو گفت كه در اين شاهنامه 
 همه سخن از نياكان بزرگ تو مي رود، بگذار تا آن را به نام تو 
كنم. ليكن او كه از بيم تيغ محمود لرزان بود بدين كار تن در 
نداد و از فردوسي خواهش كرد تا صد بيت هجو نامه محمود را 
 كه بر آغاز شاهنامه افزوده و در آن به علت عهد شكني پرستار 
غ��الم زاده غزنوي اش��اره كرده بود، به صد ه��زار درهم بدو 
واگذارد تا به آب بش��ويد، فردوس��ي نيز چنين ك��رد . اما آن 
هجونامه خالف آنچه برخي پنداشته اند به تمامي از ميان نرفت، 
زيرا بعيد نيس��ت كه فردوسي آن را پيش از رفتن به طبرستان 
منتشر كرده بوده باشد. بعد از اين حوادث، فردوسي از طبرستان 
به خراسان بازگشت و آخرين سال هاي نوميدي و ناكامي خود 
را به تجديد نظرهاي نهايي در شاهنامه و بعضي افزايش ها بر 
ابيات آن گذرانيد تا به س��ال 411 هجري در زادگاه خود »باژ« 
در گذشت و در باغي كه ملك او بود مدفون گرديد؛ همانجا كه 
اكنون مزار اوست. اما شاهنامه فردوسي متضمن تاريخ داستاني 
ايران است. ريشه هاي روايت آن از اوستا، خصوصاً از يشتها و 
يسناها آغاز شد و با روايات ديني و تاريخي دوره هاي اشكاني 
و ساس��اني تكامل يافته ، به دوره اس��المي كشيد و سپس از 

نيمه دوم قرن سوم در شاهنامه هاي منثور و رمان هاي قهرماني 
تدوين شده، به دوران حيات فردوسي رسيد . براي آنكه اصالت 
روايت فردوسي را در شاهنامه او بشناسيم، بايد به قسمت نثر از 
همين دوره، خاصه آنجا كه از شاهنامه هاي منثور و از روايات 
قهرماني و ملي مكتوب سخن گفته ايم، مراجعه شود. شاهنامه 
چه از حيث حفظ روايات كهن ملي و چه از لحاظ تأثير شديد 
آن در نگاهباني زبان پارسي دري، بزرگ ترين سرمايه فرهنگ 
ملي ماست و بيهوده نيست كه آن را » قرآن عجم« نام نهاده اند. 
انديشه ها و اندرزها و حكمت هاي نياكان  ما و راه و رسم آنان 
در دف��اع از آب و خاك خود و جانفشاني ش��ان در محافظت 
از مرزه��اي ايران دو برابر دش��منان و مهاجمان، همه در اين 
اثر عظيم اعجاب انگيزكه مقرون به فصاحتي معجزه آميز است، 
درج شده و اجتماع اين صفات آن را به درجه اي رسانيده است 
كه محقق��ان جهان، آن را در رديف بزرگ ترين حماس��ه هاي 
ملي جهانش در آورده اند. قابل توجه اس��ت كه فردوس��ي در 
عين سادگي و رواني كالم ، به انتخاب الفاظ فصيح و زيبا هم 
عالقه مند است و به همين سبب سخنش هم ساده است و هم 
منتخب، هم روان اس��ت و هم حساب شده و دقيق؛ چنان كه 
روان ت��ر از آن نمي توان گفت و برگزيده تر از آن هم نمي توان 
 آورد و چنين س��خني است كه صفت »سهل و ممتنع«  به آن 
مي دهند. بيهوده نيس��ت كه نظامي عروض��ي كه خود مردي 
سخن ش��ناس بود درباره كالم استاد طوس گفته است: الحق 
هيچ باقي نگذاش��ت و سخن را به آسمان عليين برد و در 
عذوبت به ماء معين رسانيد و باز فرموده است: من در عجم 
س��خني با اين فصاحت نمي بينم و در بس��ياري از سخن 

عرب هم.

بخوانیم و بیاموزیم

زبان و فرهنگ ایران در گذر تاریخ 
   زاینده رود

پس از ورود اس��الم به ايران كه مقارن با حوادث فراوانی بود، جهان اس��الم با 
تغييرات ارضی بسياری مواجه شد. ورود اسالم به سرزمينی كه تا قبل از پيدايش 
و حضور اسالم در آن به لحاظ وجود پايه های قوی فرهنگی، اقتصادی و سياسی، 
به عنوان موفقيتی چشمگير و يك پيروزی بسيار بزرگ برای مسلمانان به حساب 
می آمد. با ورود اسالم به مناطق خارج از شبه جزيره عربستان و افزايش قلمرو آن، 
 مرزهای جغرافيايی درهم نورديده شدند و ديگر تا مدت ها بعد مرزبندی های
سياس��ی وجود نداش��ت، بلكه تمام ممالك اس��المی تحت عنوان يك كش��ور 
اسالمی درآمدند و حكومت های جداگانه تبديل به يك حكومت واحد شدند. 
بنابراين فرهنگ اسالمی وارد اين سرزمين های تازه فتح شده شد و در كنار آن 

بسياری از مبانی فرهنگی عرب هم به اين كشورها سرازير شد. 
روی كار آم��دن حكوم��ت بنی اميه كه اس��اس كار خود را ب��ر ثروت اندوزی 
و عصبي��ت قوم��ی و نژادی پ��ی ريزی كرده ب��ود، اين وضعي��ت را تا حدود 
زي��ادی تش��ديد ك��رد، تا ح��دی كه بنی امي��ه به عن��وان خاندانی ك��ه قدرت 
حكومت بر ممالك اس��المی را در دس��ت گرفته بودند، ب��ه خود اجازه تحقير 
مردم س��رزمين های مفتوح��ه را می دادند. آنان ايراني��ان را »موالی« يعنی بنده 
آزاد ش��ده می خواندند و آنان را بس��يار كوچك می ش��مردند. ايرانيان در اين 
دوره حق س��وار ش��دن بر اسب، بس��تن شمشير و در دست داش��تن كارها و 
 مناصب مهم را نداش��تند و ش��عار اصلی اس��الم كه ش��رط برتری انس��ان ها
را تق��وای آنها می دانس��ت، جای خ��ود را به تبعيض های ش��ديد نژادی داد. 
در اي��ن دوره موالی بس��يار تحت فش��ار ب��وده و گاه��ًا در ام��ور مالياتی كه 
 مناب��ع مه��م درآم��د بنی اميه محس��وب می ش��د، ظل��م بس��ياری را متحمل 
می شدند. اما اين پايان كار فرهنگ ايرانی نبود، چرا كه ايرانيان دارای ريشه های 
تمدنی بس��يار قوی ای بودند كه نام امپراتوری های بزرگ س��ده های پيش از 

اسالم را يدك می كشيد.
 ب��ا اضمح��الل حكومت بن��ی امي��ه و روی كار آم��دن حكومت بن��ی عباس
 ك��ه به خاطر نارضايتی های ش��ديد مس��لمانان ب��ه ويژه موال��ی از حكومت 
بنی امي��ه و به ويژه با كمك ايرانيان صورت گرفت، دوران جديدی از حكومت 

و مملكت داری در س��رزمين های اسالمی آغاز شد. هر چند بنی عباس نيز از 
نظر ماهيتی تفاوت چندانی با بنی اميه نداش��تند، اما طبيعی اس��ت كه به خاطر 
طول مدت حكومت كه چيزی حدود ش��ش قرن ب��ه طول انجاميد و همچنين 
سياس��ت های اتخاذ شده از سوی آنان، اوضاع تا حدود زيادی نسبت به دوران 
بنی اميه متفاوت باش��د. بنی عباس كه دس��تگاه عريض و طويلی را پی ريزی 
كرده بودند، برای حفظ اين سيستم نياز به كمك داشتند، چرا كه اعراب قبل از 
اسالم و حتی در بسياری از موارد بعد از ورود اسالم در سرزمينشان حكومت 
مركزی و يكپارچه ای را تجربه نكرده بودند تا بتوانند با تكيه بر تجربيات ادوار 
گذشته، اينك به اداره اين ملك وسيع بپردازند. در اينجا بود كه ايرانيان با تكيه 
بر آنچه كه خود داش��تند و اعراب فاقد آن بودند يعنی تجربه مملكت داری آن 
هم در بعد امپراتوری های بس��يار بزرگ، وارد معركه ش��دند و اعراب هم كه 
به نياز ش��ديد خود به اي��ن گروه پی برده بودند به آنها مج��ال نفوذ دادند. در 
اينجا بود كه ايرانيان به عنوان ديوانس��االران با تجربه امور مهم بالد اسالمی را 
در دس��ت گرفتند. ديوان ها در اصل هم��ان ادارات و وزارتخانه های امروز و 

ديوانيان همان اداره كنندگان اين سيستم بودند.
اي��ن جايگاه آنقدر پر نف��وذ و تخصصی بود كه بتواند مي��دان را برای جوالن 
دوب��اره ايراني��ان و فرهنگ ايرانی كه اينك پس از س��ال ه��ا تعامل با فرهنگ 
غنی اس��المی خود را تعالی بخش��يده بود، باز كند. »آل س��هل« و »برامكه« از 
جمله خاندان هايی بودند كه توانس��تند با تصدی مس��ند وزارت، در دس��تگاه 
بن��ی عباس نفوذ ك��رده و به نوع��ی باعث پدي��د آمدن اولي��ن حكومت های 
نيم��ه مس��تقل ايران��ی در دوران زمام��داری بن��ی عب��اس ش��وند. بنابراين با 
اي��ن حركت ها ي��ك گام مؤثر در راس��تای حفظ و احيای فرهن��گ ايرانی و 
 جلوگيری از فراموش��ی آن برداش��ته اند. چرا كه ايرانيان كه اكنون در ديوان ها
به طور گس��ترده مش��غول فعاليت بودند، می توانس��تند با تالش خود موجب 
حفظ بس��ياری از آداب، متون و مبانی فرهنگی ايرانی گردند. اما اين پايان كار 
نبود، چرا كه ايرانيان با دارا بودن پيش��ينه ای طوالنی با پايه های قوی در زمينه 
مملك��ت داری، رفته رفته در خود اين قدر توانايی می ديدند كه گوش��ه هايی 

از آن را از نو احيا كنند.
بنابراين اولين حكومت های نيمه مس��تقل ايرانی همچون طاهريان، صفاريان و 

س��امانيان پرچم استقالل برافراشتند؛ هر چند استقالل اين حكومت های محلی 
تم��ام عيار نبودند، اما همين حركت ها نيز در حفظ هويت ايرانی بس��يار مؤثر 
بود و آنها موفق شدند موازی با دستگاه خالفت بنی عباس به عنوان قدرت های 

محلی و نيمه مستقل سربرآوردند.
به ويژه در اين ميان سامانيان بر مبانی فرهنگی ايران كهن بسيار تأكيد داشتند و 
توانستند تا حدود زيادی با پا فشاری خود بر اين موضوع، موجب نجات زبان 
فارس��ی از استحاله كامل و فراموشی ش��وند. از زمان روی كار آمدن سامانيان، 
ورود غالم��ان ترك به عنوان بردگان جنگجو و ي��ا غالمان خاص دربار كه به 
وفاداری و آشنايی به فنون رزم مشهور بودند، آغاز شد و تجارت اين بردگان از 
جمله گرايش های حكومت سامانيان گرديد. ورود اين غالمان ترك به حكومت، 
آرام آرام موجب نفوذ بيشتر آنان و تصدی پست های كليدی در حكومت شد. 
اين مسأله تا جايی پيش رفت كه در ادوار بعدی آنان خود توانستند حكومت را 
در دست بگيرند. تأسيس حكومت های غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان 
نتيجه همين نفوذ بود. اما نكته بسيار مهم در اين ميان، گرايش اين حكومت ها 
به حفظ و احيای زبان و فرهنگ ايرانی بود و اين مسأله كمی نبود، چرا كه آنها 
از ي��ك طرف با مبانی فرهنگی خود رو به رو بودند و از طرف ديگر دس��تگاه 
خالفت بنی عباس هم كماكان حضور داش��ت و به طور موازی بر امور معنوی 
جهان اس��الم حكمرانی می كرد. اما اين حكومت ها فرهنگ ايرانی را انتخاب 
كردند. در واقع تركان با پی بردن به برتری فرهنگ ايرانی بر فرهنگ خودشان، 
از عوامل حفظ و احيای زبان و فرهنگ ايرانی شدند. نگارش شاهنامه فردوسی 
در عهد غزنويان توس��ط حكيم ابوالقاسم فردوسی كه از مهم ترين منابع حفظ 
زبان و ادب فارس��ی اس��ت، گواهی بر اين مدعاست. آنچه در اينجا بايد بدون 
اغراق بدان اشاره كرد، همانا اصالت فرهنگ ايران است، چه اين كه اين فرهنگ 
اين قدر غنی و قوی بود كه با ورود اس��الم تنها با تغييراتی جزئی توانس��ت به 
حركت خود ادامه دهد، چرا كه با دس��تورات انس��ان ساز اسالم تقابل فراوانی 
نداش��ت و در ادامه حتی توانس��ت خدمات متقابل فراوانی را هم به اس��الم و 
فرهنگ اس��المی ارائه دهد و جالب اس��ت بدانيم كه در آن روزگار كم نبودند 
فرهنگ ها و تمدن هايی كه با ورود اسالم دستخوش تغييرات بنيادين و اساسی 

شدند و از زبان و فرهنگشان جز نامی باقی نماند.

هنر و صنعت در دوره هخامنشیان 
)قسمت اول(

صنايع ايران در دوره هخامنشيان دو نوع بوده است؛ يكی صنايع مادی و 
پارسی و ديگر صنايع ملل و اقوام تابعه مانند بابلی ها، فنيقی ها و مصری ها. 
 صنايع معروف مادی و پارس��ی، حجاری، معماری، اس��لحه س��ازی،
زرگری، پارچه بافی، فلزكاری و كاش��ی سازی بوده است. بابلی ها در 
بافت قالی و ساختن كاشی های زيبا، مردم ليديه در زرگری و مجسمه 
س��ازی، مصری ها در بافتن پارچه های كتانی و تهيه كاغذ از پاپيروس 
شهرت داش��تند. در ساختمان های ايران از دو سبك معماری متفاوت 
اس��تفاده شده اس��ت. يكی ساختمان هايي با س��قف چوبی)مثل ابنيه 

پرسپوليس(، ديگر سبك ساختمان های با طاق و گنبد.
عالی ترين ابنيه هخامنش��ی كاخ های س��لطنتی به خصوص تاالرهای 
بزرگ و بلند آن است. در دوران داريوش تيرهای چوبی بلندی از لبنان 
به تخت جمش��يد حمل گرديده و با اس��تفاده از تيرهای بلند، استفاده 
از س��تون به حداقل رسيده و مهارت معماران ايرانی با داشتن مصالح 

مناسب ظاهر گرديده است كه امروز آثار آن ديده می شود.  
در تخت جمشيد مهارت معماران و حجاران ايرانی در نمايش گارد شاه 
هخامنشی و خراج گزاران با نشان دادن لباس و كاله و نوع هديه ها كه 

بادقت و ظرافت خاصی حجاری شده است، مشاهده می گردد.
آثار معروف هخامنشی

آثار پاسارگاد: قديمی ترين اثر هخامنشی است كه امروزه آن را مشهد 
مرغاب نيز می نامند و در 18 فرسنگی شهر شيراز واقع شده.

اولين قسمتی كه در پاسارگاد به نظر می رسد تخت سليمان نام دارد كه 
از قطعات بزرگ سنگ سفيد ساخته شده است. قطعه سنگ آهكی نيز 
وجود دارد كه بر روی آن صورت آدم بالداری منقوش اس��ت. از مهم 
ترين آثار پاسارگاد مقبره كوروش كبير است كه ابتدا دارای ستون هايی 
بوده كه ديوالفوآ به آن اش��اره كرده است و هنوز پايه های چند ستون 
وجود دارد. در گذش��ته اين ساختمان به نام مشهد مادر سليمان ناميده 

می شده است. 
ارين می نويسد روی اين مقبره اين عبارت نوشته شده است:

ای مرد منم کوروش پس��ر کمبوجيه که س��لطنت ايران را تأسيس 
کرده ام و پادشاه آسيا بوده ام، پس از جهت اين بنا بر من بخل مكن.

آثار بيستون: بيستون محلی است در شش فرسنگی كرمانشاه كه آن را 
بغستان نيز می نامند. در اين محل حجاری ها و كتيبه هايی نيز وجود دارد 

كه در خصوص شوش، بابل و ماد است.
آثار تخت جمش��يد: تخت جمش��يد در مرودشت فارس واقع است 
و اين محل يكی از چهار پايتخت هخامنش��يان بوده است. )اكباتان – 

شوش – تخت جمشيد - بابل(
قصرهای تخت جمش��يد بر روی صفه ای واقع شده كه طول آن 400 
متر و عرض آن 300 متر است. اصل صفه در زمان داريوش ساخته شده 

است و خشايارشا و سايرين آن را تمام كرده اند.
قصر صد ستون: اين قصر در سمت چپ آپادانا در تخت جمشيد واقع 

شده و ستون های آن در ده رديف قرار گرفته است.
نقش رستم: در يك فرسنگی تخت جمشيد واقع شده است و در اين 
ناحيه سه مقبره متعلق به سالطين هخامنشی وجود دارد. مقبره داريوش 
حتمی است، ولی مقبره های ديگر به طور حتم معلوم نيست كه مربوط 
به كدام يك از س��الطين اس��ت. مهم ترين كتيبه در نقش رستم، كتيبه 

داريوش است كه به زبان پارسی و عيالمی و آشوری است.
آثار ش��وش: شوش از شهرهای بسيار قديم است. اين شهر پايتخت 
عيالم بوده و بعدها پايتخت ش��اهان هخامنشی گرديده است. در آثار 
ش��وش، كاشی هايی به دست آمده است كه در آثار ديگر به آن اندازه 

وجود ندارد.
ش��هر استخر: مانند هگمتانه و ش��وش و ری يكی از شهرهای آباد و 
پرجمعي��ت بوده و از دوران هخامنش��يان تا قرن چهارم هجری، مركز 
بازرگانی و داد و ستد بوده است.اين شهر برج و باروهای محكم داشته كه 
 به مرور زمان ويران گرديده است. نام استخر نخستين بار در سنگ نبشته

ايوان جنوبی كاخ تچر خوانده ش��ده است. پس از آتش زدن و ويرانی 
تخت جمشيد، اين شهر تا مدتی موقعيت و رونق سابق خود را داشته و 
به تدريج از اهميت افتاده است. اين شهر عالوه بر اين كه مركز تجارت 
و بازرگانی بوده، جايگاه حفظ و نگهداری آثار و كتاب های علمی و 

دينی نيز بوده است.

فرانک؛ یکی از زنان اسطوره اي 
ایران زمین 

در طول تاريخ همواره زن��ان و مردان زيادی بوده اند كه برای آزادی و 
شرافت خود و سرزمينشان تالش كرده اند و سختی ها و رنج های زيادی 
را در اين راه متحمل ش��ده اند. در تاريخ سرزمين آريايی ما ايران نيز از 
اين انس��ان های بزرگ فراوان بوده اند. فرانك، يكی از زنان اسطوره اي 
ايران زمين است. بر طبق داستان ها فرانك همسر آبتين، يكی از پهلوانان 
و س��رداران بزرگ ايران بوده كه در زمان پادشاهی جمشيد مي زيسته. 
پس از شكست جمشيد به دست ضحاك ماردوش، آبتين همسر فرانك 
به دست س��ربازان ضحاك كشته مي ش��ود تا از مغزش برای مارهای 
ضحاك غذا درست كنند. در اين ميان شبی ضحاك كابوس وحشتناكی 
می بيند كه در آن يك جوان بلند قامت كه گرز گاو سری به دوش دارد، 
به همراه دو مرد كهنسال وارد قصر او مي شوند و او را به قل و زنجير 

كشيده و كشان كشان تا كوه دماوند مي برند.
وقتی ضحاك بيدار مي شود، جرأت بيان خواب خود به اطرافيان را ندارد 
تا اين كه به پيش��نهاد دو تا از زنان قصر قرار مي ش��ود خوابش را برای 
ستاره شناسان و خوابگزاران بگويد تا آنها تعبير كنند. تمام پيشگويان 
و خوابگزاران از سراس��ر ايران گرد مي آيند تا كابوس ضحاك را تعبير 
كنند، اما هيچكدام جرأت بيان واقعيت را ندارند تا اين كه ضحاك به آنها 
فرصتی می دهد تا راز را آشكار كنند وگرنه همه آنها را خواهد كشت. 
سرانجام يكی از دانشمندان كه باهوش تر و شجاع تر بود، پيش مي آيد 
و خواب ضحاك را تعبير مي كند. او چنين مي گويد كه پس��ری به دنيا 
خواهد آمد به نام فريدون و همزمان با اين كودك گاوی عجيب متولد 
مي ش��ود و اين كودك از ش��ير آن گاو پرورش پيدا مي كند و پهلوانی 
بزرگ خواهد شد و حكومت تو را از بين خواهد برد. ضحاك با شنيدن 
اين سخن از شدت ترس از هوش می رود. وقتی به هوش مي آيد از آن 
پيشگو می پرسد چرا او با من اين دشمنی را مي كند؟ پيشگو مي گويد تو 
قاتل پدرش هستی و مغز پدرش را خوراك مارانت كردی. تو آن گاو را 
هم كه دايه اش بود خواهی كشت و فريدون به خون خواهی پدر و كين 
آن گاو، به جنگ تو خواهد شتافت و تو را نابود مي كند. او هنوز به دنيا 

نيامده، اما به دنيا خواهد آمد و كاری از دست تو بر نمی آيد. 
خالص��ه اين كه فريدون به دنيا مي آيد و همزمان آن گاو عجيب و هزار 
رنگ به دنيا مي آيد. ضحاك تمام ايران را برای يافتن فريدون و آن گاو زير 
پا مي گذارد. وقتی چند سال از تولد فريدون مي گذرد، فرانك كه از داستان 
آگاه بود و همواره در حال گريز از دست سربازان ضحاك بود، به همراه 
فريدون از شهر مي گريزد و به بيشه اي می رسد. آنجا گاو عجيب و زيبايی 
را مي بيند كه در بيش��ه در حال چريدن است. فريدون را به صاحب آن 
گاو كه مردی زاهد بود مي سپارد و در اينجای داستان مي بينيم فرانك برای 
حفظ جان فرزند حاضر می شود خويش را در اختيار آن مرد قرار دهد و 
تنها يك مادر است كه مي تواند حال فرانك را در آن موقعيت درك كند.

هرچند نادر ث��روت فراواني از طريق جنگ هاي پياپي نصيب ايران كرده بود، 
ول��ي حرص جمع آوري مال باعث ش��د ك��ه مأموران ماليات��ي وي بر مردم 
س��خت گيري كنند. همچنين چون نادرش��اه در پي محو نام و نش��ان خاندان 
صفوي و برانداختن مذهب تش��يع و ترويج تسنن بود، مردم دل خوشي از او 
نداش��تند. در اوايل س��ال 1160 ق كه مردم سيستان عليه نادر شورش كردند، 
برادرزاده  خود عليقلي خان راجهت دفع ش��ورش به سيس��تان فرس��تاد، ولي 
عليقلي با شورش��يان همدست شد. نادر كه در آن زمان درمشهد به سر مي برد 
قصد عزيمت به سيس��تان را داش��ت، ولي چون نسبت به س��رداران ايراني و 
قزلباش خود بدگمان ش��ده بود، مي خواست تا با كمك سرداران افغاني، آنان 
را از س��ر راه بردارد. س��رداران قزلباش پس از اطالع از اين نقشه به تحريك 
عليقلي به س��راپرده  نادر حمله كردند و او را در ش��صت سالگي در نزديكي 

قوچان به قتل رساندند. 

پس از اين كه ناصرالدين شاه قاجار در سفر به فرنگ، دچار كم پولي مي شود، 
امتياز كش��ت، تولي��د و فروش تنباكو را به مدت بي��ش از نيم قرن به يكي از 
س��رمايه داران انگليسي به نام تالبوت واگذار مي كند تا خرج عياشي هاي خود 
در غرب نمايد. وقتي خبر در كشور مي پيچد، با مخالفت علما و مردم مواجه 
مي گردد و پس از مبارزات گسترده و گذشت 17 ماه از امضاي قرارداد تنباكو، 
ميرزاي بزرگ ش��يرازي در فتواي مشهور خود، اس��تعمال تنباكو را در حكم 
محاربه با امام زمان)عج( اعالم مي كند و به شاه هشدار مي دهد كه در صورت 
عدم لغو ق��رارداد، فرمان جهاد صادر خواهد كرد. س��رانجام پايداري علما و 
حمايت مردم، ناصرالدين شاه را به پرداخت غرامت به تالبوت انگليسي و لغو 
قرارداد مجبور ساخت. فتواي تاريخي تحريم تنباكو، توطئه اي را كه به دست 
ناصرالدين شاه قاجار با واگذاري امتياز دخانيات ايران به انگليسي ها در حال 

شكل گرفتن بود، در نطفه نابود كرد. 

در ادام��ه حمايت هاي آمريكا از رژيم متج��اوز بعث عراق در حمله به ايران، 
س��ازمان جاسوس��ي آمريكا، س��يا، اطالع��ات محرمانه ايران را ك��ه از طريق 
ماهواره هاي جاسوس��ي به دس��ت آورده ب��ود، در اختيار ع��راق قرار مي داد. 
مقام��ات جاسوس��ي آمريكا در ديدارهاي خود با مس��ئوالن عراق��ي، آنان را 
تحري��ك مي كردند كه از برتري نيروي هوايي خود بيش��تر اس��تفاده نمايند و 
هدف هاي اقتصادي ايران را كه عمومًا ش��امل تأسيس��ات نفتي و برق مي شد، 
زيادتر و دقيق تر بمباران كرده و آنها را از بين ببرند، چرا كه برآورد سيا نشان 
م��ي داد كه تعداد هواپيماها، تانك ها و موش��ك هاي ع��راق، چهار برابر ايران 
است. درنهايت بر اثر تحريك آمريكا، حمله هواپيماهاي پيشرفته سوپراتاندارد 
فرانسوي عراق به جزيره مهم و نفتي خارك در 25 ارديبهشت 1367 موجب 
 وارد آمدن خس��ارات س��نگين گرديد و قدرت صدور نف��ت آن جزيره را از

90 درصد كل صادرات نفتي ايران، به كمتر از 50 درصد تقليل داد. 

قتل نادرشاه افشار 
در فتح آباد قوچان

لغو امتياز تنباكو به واسطه فشار ناشي 
از فتواي ميرزاي شيرازي

حمله هماهنگ آمریكا و عراق 
به ترمينال نفتي خارك
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روز بزرگداشت حکیم 
ابوالقاسم فردوسي
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ورزش

خوش حسابی 
ذوب آهن در 
پرداخت بودجه 
بند »ب«

پيرلو: 
با بن الدن آمدم و 
همراه با او رفتم

 اقدام غیر حرفه ای
 ماهان در قبال 
نظری

مديركل تربيت بدنی اس��تان اصفه��ان گفت: بخش عمده ای 
از بودجه بند ب ورزش اس��تان كه طبق قانون بايد از سوی 
باش��گاه ذوب آهن به ورزش استان پرداخت شود، به زودی 

پرداخت می شود.
رش��يد خدابخش پيرامون عملكرد هيأت های ورزشی استان 
در س��ال گذش��ته اظهار داش��ت: هيأت های ورزشی استان 
در س��ال گذش��ته خوب كار كردند زيرا ما در اين س��ال با 
محدوديت جدی مال��ی مواجه بوديم و كاری كه هيأت های 
ورزش��ی كردند فوق العاده بود. وی ادامه داد: ورزش استان 
اصفهان در س��ال گذش��ته در 18 ش��اخص 22 درصد رشد 
نس��بت به سال گذشته خود داش��ت و اين در حالی بود كه 
تعهدات مالی ما از نظر تخصيص ريالی انجام نشد. مديركل 
تربيت بدنی اس��تان اصفهان تصريح كرد: ورزش اس��تان در 
س��ال گذش��ته در تعداد مدال های بين المللی، تعداد دعوت 
ش��ده به اردوهای تيم ملی، تعداد اعزام به مس��ابقات، تعداد 
ميزبانی های بين المللی و ... 22 درصد رش��د داش��ت و اين 

حاصل كار خوب هيأت های ورزشی به شمار می رود. 

اظهارات هافبك ملي پوش تيم فوتبال آ.ث ميالن به خاطر مقايسه 
خود با رهبر كشته شده طالبان جنجال به پا كرد. آندرا پيرلو در 
پاس��خ به سئوال خبرنگار اين نش��ريه روزانه در مورد احتمال 
ادامه حضورش نزد روسونري ها بيان كرده بود: با ظهور بن الدن 
ب��ه ميالن آمدم و حاال با مرگ او از اينجا مي روم.  اين س��تاره 
32 ساله كه در موفقيت تيم ملي ايتاليا در قهرماني جام جهاني 
2006 نقش بسزايي داشت، در س��ال 2001 كه بن الدن همراه 
با گروه اش طالبان حضور سياس��ي جدي يافت، وي از اينتر به 
تيم ديگر شهر يعني آ.ث  ميالن نقل مكان كرد و امسال پس از 
گذش��ت ده سال و همزمان با كشته ش��دن رهبر گروه طالبان ، 
قصد جدايي و انتقال به يووه را دارد. بيان اين گونه جمالت از 
زبان وي باعث ناراحتي عالقمندان شد. زيرا هوادارانش انتظار 
مقايس��ه بهتري را از اين بازيكن ايتاليايي داشتند. وي در مورد 
احتمال حضورش در يك تيم عربي حوزه خليج فارس نيز بيان 
كرد: هنوز مي توانم در كالچو بازي كنم و رفتن به اينگونه تيم ها 
زود اس��ت. پيش از اين روزنامه خبر از توافق سه ساله پيرلو با 

يوونتوس داده بود.

س��رمربی تيم فوتس��ال گيتی پس��ند اصفهان گفت: مصطفی 
نظری يكی از بهترين بازيكنان ماس��ت و ب��ه اين دروازه بان 
ب��رای فصل بعد احتي��اج داريم و با توجه ب��ه اين كه نظری 
با گيتی پس��ند قرارداد داش��ت، هوايی كردن اي��ن بازيكن از 
سوی مس��ئوالن ماهان غيرحرفه ای بود. علی افضل پيرامون 
برنامه های تيم گيتی پس��ند ب��رای آغاز مس��ابقات ليگ برتر 
فوتسال باشگاه های كشور اظهار داشت: در فصل جاری همه 
ت��الش خود را ب��ه كار می گيريم تا جام قهرمانی مس��ابقات 
ليگ برتر باش��گاه های كش��ور را به اصفهان بازگردانيم زيرا 
باش��گاه گيتی پس��ند يكی از بهترين باش��گاه های ايران است 
و پتانس��يل قهرمانی در تيم فوتس��ال اين باشگاه بيش از هر 
تيمی وج��ود دارد. وی در مورد حاش��يه های پيرامون عالقه 
مصطفی نظری به باشگاه فوالد ماهان و بازگشت اين بازيكن 
به باشگاه سابقش گفت: به مسئوالن باشگاه اعالم كردم كه به 
همه بازيكنان تيم احتي��اج دارم و تنها در صورتی رضايتنامه 
بازيكنان را صادر كنند كه دل اين بازيكنان با باش��گاه و تيم 

گيتی پسند نباشد. 

ليگ برتر در هفته ماقبل پايان...خبر

آيا تکلیف قهرمانی به هفته آخر می کشد؟!..
پس از وقفه ای تقريباً طوالنی، استارت ليگ برتر فوتبال در 
هفته سی و دوم اين رقابت ها با چند ديدار جذاب و ديدنی 
 زده خواهد شد. هفته ای كه شايد تكليف ماندنی ها، رفتنی ها
و ش��ايد قهرمان ليگ دهم را مشخص كند. سايپا، تراكتور 
ديداری اس��ت كه نارنجی پوشان برای نيفتادن به ليگ يك 
ت��الش بی حد و حدودی با كمالوند و تبريزی ها خواهند 
داشت و همچنين نبرد شهرداری تبريز و تيم تقريباً سقوط 
كرده استيل اذين، ديداری كه شاگردان حميد درخشان به 3 

امتياز اين ديدار نيازی فراتر از نان شب دارند!.. 
و اما 3 دي��دار در اين هفته جذابيت خاصی دارند. يكی از 
اين چند بازی ديدنی به جنگ س��پاهان و پرس��پوليس در 
فوالدش��هر تعلق دارد. ديداری كه از 40 س��ال پيش به اين 
س��و پر بوده از نتايج و اتفاقات ريز و درشت بيادماندنی ... 
در طول اين س��ال ها دو تيم گاهی بر سر كسب جام به پر 
و پای هم پيچيدند مانند س��ه سال پيش )ارديبهشت 87(. 
گاهی نيز سر شاخ شدن آنها به جز يك 3 امتياز هيچ شوقی 
را در بر نداش��ت. اين دفعه اما س��پاهان 65 امتيازی پس از 
آتش بازی چند روز پيش در امارات و در يك قدمی اردوی 
پرسپوليس! به مالقات سرخ هايی می رود كه در رده چهارم 
و در كمال نااميدی برای رس��يدن به نايب قهرمانی تالش 
می كنند. جايی كه اس��تقالل و ذوب آهن نيز برای رسيدن 
به آن دندان تيز كرده اند. اين بازی شايد با كسب تك امتياز 
موردنياز قلعه نوعی به قهرمانی دوباره آنها در فوالدشهر منجر 

شود و يا شايد با غيرتی شدن! 
پرسپوليسی ها اين قهرمانی يك منطقه به تأخير بيفتد. هرچند 
با اوضاع و احوال اورژانسی سرخپوشان پيروزی امروز دائی 
و تيم��ش كمی دور از ذهن به نظر می رس��د اما ديدن اين 
بازی تا آخرين ثانيه را به همه توصيه می كنيم!.. اس��تقالل، 
ملوان و ذوب آهن، نفت تهران دو جدال برای تثبيت سهميه 

آس��يا و اكتفای ناگزير به نايب قهرمانی پس از حذف غم 
انگيز مقابل النصر در تهران برای مظلومی و تيمش تنها راه 
به دست آوردن دل آبی دوستان پيروزی مقابل پورغالمی و 

تيمش است. 
هرچند استقاللی ها پس از پيروزی بی فايده در تهران نيم 
ساعت به تشويق مظلومی و تيمش پرداختند، اما آنهايی كه 
از عملكرد تيم فتح ا...زاده در ليگ دهم هنوز دل چركين اند 
به كمتر از برد استقالل رضايت نمی دهند و از آن سو ذوب 
آهن زخم خورده از الش��باب عربس��تان در فوالدشهر، به 
مصاف مجموعه تحسين شده حسين فركی می رود! شايد 

ذوبی ها پس از اين همه س��ال نايب قهرمانی حوصله ای 
برای بازی امروز نداشته باشند و نايب قهرمانی با هشتمی 
برايشان فرقی نكند، اما چاره ای جز كنار آمدن با اين شرايط 
ندارن��د. ب��دون ذره ای ترديد رو در رويی نفت تهران )تيم 
غيرقابل پيش بينی ليگ دهم( با والنسيای ايران )ذوب آهن( 
و هكتور كوپر )ابراهيم زاده( را بايد به دو بازی جذاب ديگر 
اين هفته اضافه كنيم. هفته ای كه شايد پرونده اش با قهرمانی 
تيم ساكت بسته شود و هفته پايانی مختص جنگ ماندنی 
ها و رفتنی ها و البته نزاع بر س��ر نايب قهرمانی و كس��ب 

سهميه آسيا باشد.

درب های تيم ملی بر روی رضا بسته شد
نادریان، معتمد و ناکام بزرگ 

تکواندوی ایران
ش��ايد اگر مش��كالت بين بهزاد خ��داداد پ��ر افتخارترين 
 تكوان��دوكار وزن دوم اي��ران و كادر فن��ی تيم ملی، باعث 
نمی شد او هوگوی تيم ملی را دو دستی تقديم رضا نادريان 
كند، عدم حض��ور او در جمع ملی پوش��ان و ناكامی های 
نادريان تا اين حد بزرگ جلوه داده نمی ش��د. رضا نادريان 
تكواندوكار اصفهانی و جوان تيم ملی كه در طی سال های 
اخير همواره مورد وثوق مربيان تيم ملی بوده است و به بهزاد 
خداداد ترجيح داده شده است، كمتر توانسته جواب اعتماد 
مربيانش را بر روی شياپ چانگ بدهد و در همين آخرين 
رقابتی هم كه شركت كرد حذف شده بزرگ و تكراری تيم 
مل��ی بود. آخرين رقابتی كه رضا نادريان با پيراهن تيم ملی 
تكواندو به روی شياپ چانگ رفت مسابقات قهرمانی جهان 
در گيونگ جوی كره جنوبی بود. رقابت هايی كه با قهرمانی 
ايران و پايان حكومت 38 ساله كره ای ها بر تكواندوی جهان 
همراه شد. نادريان پس از استراحت در دور اول هوگوپوشانی 
از  سنگاپور، السالوادور و مولداوی را مغلوب كرد اما پيش 
از رسيدن به نيمه نهايی به نماينده ای از كشور ميزبان باخت 
تا تنها ملی پوش ايران باش��د كه با دس��ت خالی سرزمين 
چشم بادامی ها را ترك می كند. هر چند به زعم كارشناسان 
تكواندو كه در صف نخس��ت آنها رضا مهماندوست مربی 
برتر جه��ان قرار دارد باخت نادريان توجيه فنی داش��ت و 
حريف سرسختی بود اما اگر بشماريم كم نيستند مدال هايی 
كه در سه سال بعد از المپيك می توانست نصيب او شود اما 
نشد، مدال هايی كه جای خاليش در ويترين افتخارات او به 

خوبی حس می شود: 
المپي��ك 2008 پكن: نخس��تين روز از پيكارها در وزن 
58- كيلوگرم مردان برگزار ش��د و رضا نادريان در گام اول 
برابر مارسيو مريرا قهرمان برزيلی جهان با نتيجه دو بر يك 

شكست خورد و حذف شد.
مسابقات 2009 قهرمانی جهان: نادريان برای رسيدن به 
فينال حريفانی از سنگال، هندوراس، كانادا، تونس و اسپانيا را 
شكست داد اما در رقابت پايانی مغلوب نماينده كره جنوبی 

شد و از رسيدن به مدال طال بازماند.
مسابقات 2010 قهرمانی آسيا: ملی پوش اصفهانی وزن 
س��وم ايران كه تا رس��يدن به نيمه نهايی تكواندوكارانی از 
قزاقس��تان و تايلند را از پيش رو برداش��ته بود باز هم برابر 
حريفی از كره جنوبی ناكام ماند تا به برنز مش��ترك قناعت 

كند.
ج��ام جهانی 2010 انگليس: نادري��ان با وجود مخالفت 
س��رمربی در يك وزن باالتر شركت كرد و پس از پيروزی 
برابر نمايندگان روسيه و برزيل از حريف انگليسی شكست 

خورد و حذف شد.
بازی های 2010 آس��يايی گوانگجو: هر چند ناكامی در 
رقابت های انگليس مهماندوست را برای حفظ نادريان در 
اردوها دودل كرده بود اما تمرينات با انگيزه او س��رمربی را 
مجاب كرد تا باز هم در وزن سوم نام او را اعالم كند. نادريان 
در روزهای درخش��ش تكواندوی اي��ران پس از باخت به 

حريف فيليپينی در دور دوم از گردونه رقابت ها كنار رفت.
مس��ابقات 2011 قهرمانی جهان: نادريان پس از نمايش 
ضعيف در گوانگجو مورد غضب س��رمربی تيم ملی قرار 
گرفت. مهماندوست اعالم كرد او برای بازگشت بايد در دو 
مبارزه انتخابی بيشتر از ساير ملی پوشان شركت كند. جبران 
ناكامی های اخير و جلب نظر س��رمربی كه برای اين جوان 
اصفهانی بيش از هر چيز مهم بود موجب شد تا با مصدوميت 
 زانو در مبارزات انتخابی ش��ركت كن��د و بار ديگر پيراهن

تيم ملی را بپوشد. نادريان اما باز هم ناكام بود. 
حضور نادريان در المپيك البته مخالفان و موافقان بسياری 
داشت. انتخاب تكواندوكاری جوان و بی تجربه در حالی كه 
 قدرت های برتر جهان بهترين های خود را روانه اين رقابت ها
می كنند صدای اعتراض بسياری از سرد و گرم چشيده های 
ورزش را بلند كرد، اما رضا مهماندوس��ت به انتخاب خود 
ايمان داش��ت چون انگيزه را فاكتوری مهم تر از تجربه در 
المپيك می دانس��ت. با نگاهی به كارنام��ه نادريان به دقت 
می توان متوجه شد كه فصل شكوفايی او شروع نشده، به پايان 
رسيد. امروز تا آغاز المپيك لندن كمتر از 14 ماه ديگر زمان 
باقی است و جالب اين كه در جدول پيش بينی های  كمپانی 
آلمانی اينفو استرادا اس��پورت كه هر ماهه آمار و مدال های 
رشته های مختلف ورزشی را مورد بررسی قرار می دهد و 
بر اس��اس آن مدال های المپيك لندن را پيش بينی می كند  
نام اين ورزش��كار اصفهانی به عنوان يك��ی از مدال آوران 
كاروان ايران در المپيك لندن به ثبت رسيده است اما اين كه 
ورزشكاری كه می توانست از تجربه بزرگ اولين حضورش 
در المپيك پكن برای مدال آوری در لندن استفاده كند جايی 
بين اردونشينان اين پيكارها ندارد می تواند چند دليل عمده 
داشته باشد. اول اين كه در ورزش ايران اوج آرزوی بسياری 
از ورزشكاران شركت در المپيك است حتی اگر بدون مدال 
بازگردند. نادريان خيلی زود به بزرگ ترين آرزوی ورزشی 
خود رسيد و المپيكی شد و شايد خيلی زود اشباع گرديد. 
دوم اين كه به نظر می رسد روحيه جنگندگی و زياده خواهی 
كه عامل موفقيت بزرگان ورزش جهان و ايران است؛ عاملی 
كه هادی ساعی را ساعی و حسين رضازاده را رضازاده كرد 
 در او گم ش��ده است. ش��ايد اگر نادريان كمی ديرتر ميدان 

می ديد امروز فوق ستاره ای در تكواندوی ايران بود.

گزارش

با پايان دور رفت مسابقات ليگ تيراندازي با كمان
فوالد ماهان سپاهان در هر دو رشته 

قهرمان شد

مس��ابقات پاياني دور رفت ليگ تيراندازي با كمان در دو رشته ريكرو 
و كامپوند در بخش مردان در ورزش��گاه آزادي تهران برگزار ش��د. در 
اين دوره از مسابقات كه با حضور 18 تيم برگزار شد، تيم فوالد ماهان 
س��پاهان موفق شد در هر دو رشته ريكرو و كامپوند عنوان قهرماني را 
از آن خود كند. در رش��ته ريكرو تيم فوالد ماهان سپاهان 57 امتياز به 
دست آورد و قهرمان شد. بانك انصار با 55 امتياز دوم شد و خراسان 
جنوبي با 50 امتياز مقام س��وم را كس��ب كرد. تيم هاي مقاومت البرز، 
تيرانا و ش��ركت مبين قم نيزبه ترتيب چهارم تا شش��م شدند. در رشته 
كامپوند نيز فوالد ماهان س��پاهان با كس��ب 37 امتياز قهرمان شد، تيم 
استقالل تهران با 35 امتياز در مكان دوم و خراسان جنوبي با 33 امتياز 
در مكان سوم ايس��تاد. تيم هاي آترياس، شهداي طرشت و قزوين نيز 

چهارم تا ششم شدند.

رونمايی از سپاهان كارت در حاشيه 
ديدار تيم های سپاهان-پرسپوليس 

باشگاه فوالد مباركه سپاهان با صدور اطالعيه ای از رونمايی از كارت 
الكترونيك هواداری ) سپاهان كارت ( و برپايی ويژه برنامه های متعدد 

جشن قهرمانی در روز ديدار با پرسپوليس خبر داد.
 در اي��ن اطالعي��ه آم��ده اس��ت: ب��ه لط��ف خ��دا و ت��الش بی وقفه 
خانواده باش��گاه فوالد مباركه سپاهان، تيم فوتبال اين باشگاه به عنوان 
 پ��ر افتخارتري��ن تيم ايرانی دهه هش��تاد، در آس��تانه قهرمانی ديگری  
در رقاب��ت های ليگ برتر باش��گاه های ايران ق��رار گرفته و زردهای 
س��پاهان ام��روز كه قطعًا اي��ن روز در تقويم ورزش��ی اين خطه ثبت 
 خواهد ش��د ب��ه ميدان م��ی روند ت��ا در اصفه��ان و در حضور همه 
هواداران متعصب ش��ان ب��ا تثبيت قهرمان��ی همراه با م��ردم اصفهان 
ب��ه ش��ادمانی بپردازند و در ورزش��گاه فوالد ش��هر نماز ش��كر را بر 
 ج��ای آورند و لذت اين افتخ��ار را  با مردمان خطه اصفهان تقس��يم 
نمايند. باش��گاه فوالد مباركه س��پاهان ضمن دعوت از همه هواداران 
س��پاهان برای حضور در ورزش��گاه فوالد ش��هر در هفته سی و سوم 
رقاب��ت های ليگ برت��ر برنامه های اين باش��گاه را در اين روز بدين 

شرح اعالم می دارد:
 رونمايی از كارت الكترونيكی هواداری )س��پاهان كارت( با حضور 
اس��تاندار اصفهان، مديران بانك ملی ايران و ش��ركت فوالد مباركه  و 
 ساير مديران استان به عنوان كارت الكترونيك هواداری سپاهان با ده ها
مزيت و ويژگی اولين س��پاهان كارت مزين به تصوير ش��هيد سرافراز 

اصفهان حاج احمدكاظمی در اين روز رونمايی می شود.
 اج��رای جن��گ ش��ادی و برنامه های مف��رح  قبل و بع��د از ديدار 

سپاهان – پرسپوليس.
 رونمايی از ترانه جديد طوفان زرد آسيا در پايان ديدار.

 برپايی نماز ش��كر قهرمانی و دور افتخ��ار كادر فنی و بازيكنان در 
پايان ديدار در ورزشگاه فوالد شهر.

 حركت همه كادرفنی و بازيكنان تيم فوتبال و هواداران فوالد مباركه 
سپاهان از ورزشگاه فوالدشهر به سوی گلزار شهدای اصفهان و تقديم 

اين افتخار به شهدای هميشه جاويد استان.

جنگ بر سر ستاره برزيلي مادريد آغاز شد
چلسي و ميالن به دنبال كاكا

دو باشگاه چلس��ي انگليس و ميالن ايتاليا در تالش براي جذب كاكا، 
ستاره برزيلي رئال مادريد هستند. 

ب��ه گزارش اس اس��پانيا، رومان آبراموويچ مالك چلس��ي براي خريد 
كاكا رقيب جدي در حد و اندازه هاي نخست وزير ايتاليا را پيش روي 

خود مي بيند. 
برلوس��كوني اظهار داش��ته كه آغوش مي��الن براي كاكا باز اس��ت و 
 چلس��ي نيز از ديد آبراموويچ ثروتمند، خانه امني براي كاكا محسوب 

مي شود. 
به نظر مي رس��د كه پ��رس، مدير عامل باش��گاه رئ��ال مادريد نيز در 
خصوص فروش كريم بن زما به يوونتوس و كاكا به ميالن يا چلس��ي 
نظر مساعدي داشته باشد. منابع خبري در اسپانيا معتقدند كه تحوالت 

شگرفي در تركيب رئال مادريد رخ خواهد داد.

بررسي عملكرد كميته هاي مختلف 
فدراسيون در كافه فوتبال

عملكرد س��ه كميته فدراسيون فوتبال در نشست كافه فوتبال مورد نقد 
و بررسي قرار خواهد گرفت. 

كافه فوتبال كه محلي براي بررسي اتفاقات و مسائل فوتبال ايران است 
همزم��ان با روزهاي پاياني ليگ برت��ر در نظر دارد عملكرد كميته هاي 

مختلف فدراسيون را بررسي كند. 
در اولي��ن گام روز سه ش��نبه هفته جاري عملكرد كميت��ه انضباطي با 
حضور افراد حقوقي، كارشناس��ان، مديران باش��گاه ها و اهالي فوتبال 
مورد نقد و بررس��ي قرار مي گيرد.  بررس��ي عملكرد كميته داوران و 
سازمان ليگ نيز در دستور كار كافه فوتبال قرار دارد كه در آينده مورد 

نقد قرار خواهند گرفت.

رئيس كميته فوتس��ال فدراس��يون فوتبال كشور گفت: مس��ئوالن باشگاه ماهان را 
دوس��ت دارم اما ترجيح می دهم در مورد صحبت های مسئوالن اين باشگاه و بيان 

اين كه در فصل گذشته به فوالد ماهان بی مهری شد، سخنی بر زبان نياورم. 
عباس ترابيان پيرامون اظهارات مس��ئوالن فوالد ماهان و اعالم اين كه حضور تيم 
فوتس��ال اين باشگاه در فصل آينده محل تعامل است، اظهار داشت: راجع به اين 
مس��ائل اظهار نظر نمی كنم زيرا دليلی ندارد كه در مطبوعات در اين زمينه سخنی 
بر زبان آورم. وی در مورد حضور تيم منصوری در مس��ابقات ليگ قهرمانان آسيا 
گفت: در ماه های گذش��ته از طريق اس��ناد مختلف با مسئوالن ماهان بحث كرديم 
و صحي��ح بودن حضور تيم منصوری در اين مس��ابقات را به آنها ثابت كرديم؛ از 

خودشان بپرسيد كه آيا قانع شده اند يا نه! 
رئيس كميته فوتس��ال فدراس��يون فوتبال كشور بيان داش��ت: من فوالد ماهان را 
دوس��ت دارم و ب��ه نظر من اين باش��گاه اصفهانی به عنوان يك بازوی فوتس��ال 
 كش��ور مط��رح اس��ت بنابراين دوس��ت دارم ك��ه در س��ال آينده در مس��ابقات

ليگ برتر حضور داشته باشند چون قطب فوتسال كشور هستند. وی تصريح كرد: 
در مورد بی مهری های فدراس��يون به آنها حرفی نمی زنم زيرا اين مس��أله را قبول 
ندارم. ترابيان در مورد عملكرد تيم های فوتبال س��پاهان و ذوب آهن در مسابقات 
ليگ برتر و جام باش��گاه های آسيا خاطرنشان كرد: به نظر من قهرمانی حق مسلم 
تيم های اصفهانی اس��ت و به عنوان يك ورزش دوس��ت شك و ترديدی در اين 
زمينه ندارم؛ اين دو تيم در ماه های گذش��ته بس��يار زحمت كش��يده اند و بهترين 
بازی های تيمی را از تيم های اصفهانی ديده ايم. وی اضافه كرد: با توجه به نتايجی 
كه ذوب آهن و سپاهان در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا كسب كرده اند، به نظر من 

ذوب آهن و سپاهان در حال حاضر افتخار فوتبال كشور در آسيا هستند.

مديرعامل كارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: بودجه در نظر گرفته شده برای باشگاه 
ذوب آهن را به صورت تمام و كمال پرداخت كرده ايم و حتی بيشتر از تعهداتمان 
ه��م به باش��گاه پول پرداخته اي��م.  براتی  اظهار داش��ت: ما ب��رای فصل جاری و 
فعاليت های باش��گاه ذوب آهن بودجه مش��خصی داش��تيم كه بر اين اساس به همه 
تعهدات مالی خود عمل كرديم. از طرفی با توجه به موفقيت هايی كه وجود داش��ت 
ما بيشتر از ميزان تعهداتی كه داشتيم بودجه ديگری را به باشگاه اختصاص داديم و 

ديگر نمی دانم چه كاری بايستی انجام دهيم. براتی اضافه كرد: ما طبق قانون بيش از 
مبلغ تعهد خود برای 10 ماهه سال 89 و دو ماهه اول سال 90 به باشگاه پول پرداخت 
كرديم و تا بودجه س��ال آتی مشخص نشود اجازه قانونی برای پرداخت پول بيشتر 
 نداريم. براتی در مورد تمرين نكردن تيم فوتبال باشگاه هم گفت: من بعيد می دانم
 مش��كل مالی با توجه به پولی كه ما پرداخت كرديم وجود داش��ته باش��د، بنابراين 

تمرين نكردن تيم توجيهی ندارد.

انتشار گسترده صحنه اي از بازي بارسلونا و رئال مادريد كه در آن بوسكتس به مارسلو 
بازيكن سياه پوست مادريد دشنام مي دهد، سرانجام پس از دو هفته يوفا را به واكنش 
واداشت. دوربين هاي تلويزيوني دهان سرجيو بوسكتس را نشان دادند كه رو به مارسلو 
بازيكن سياه پوست رئال مادريد مي گفت: mono كه به زبان اسپانيايي يعني: ميمون! 

البته ادعاهايي هم مطرح است كه واژه هاي بوسكتس فراتر و تندتر از اينها بوده است. 
رئال مادريد بالفاصله از بوسكتس به اتهام برخورد نژادپرستانه به يوفا شكايت كرد ولي 

يوفا تاكنون به آن ترتيب اثر نداده است. 
با گذشت چند روز، اين فيلم به طور وسيع در اينترنت پخش شد و بازتاب وسيع آن، 
يوفا را به اين فكر انداخته كه شايد اين برخورد ارزش فكر كردن و توجه داشته باشد. 
اكنون پرونده بوسكتس در كميته انضباطي يوفا است و او ممكن است ديدار فينال ليگ 

قهرمانان اروپا را ازدست بدهد. خوزه ماريا بارتومئو نايب رئيس باشگاه بارسلونا، معتقد 
اس��ت كه اين وصله به بارس��ا نمي چس��بد. او كه از اين اتهام به شدت عصباني است 
گفت: نژادپرستي)در بارسلونا(  امكان ندارد، فكرش را بكنيد، رئال مادريد مي خواهد اين 

حقيقت را ناديده بگيرد. 
بارتومئو درباره حرف هاي بوس��كتس هم گفت: نمي دانم او چه گفته اس��ت ولي اين 

اتفاقات به طور معمول در فوتبال رخ مي دهد. 
اگ��ر قرار باش��د براي هر بازيك��ن يك دوربي��ن كار بگذاريم مس��ابقه فوتبال چيزي 
ش��بيه به يك س��يرك مي ش��ود. به هر حال اگر يوفا در تصميم خود براي برخورد با 
 اي��ن اتهام جدي باش��د و اتهام بوس��كتس ثابت ش��ود محروميت هاي��ي در انتظار او 

است.

هيأت فوتبال اس��تان اصفهان توانس��ته است فوتبال اين استان را در تمامی آيتم های 
مدنظر AFC به باالترين س��طح برس��اند و در طرح آس��يا ويژن به رتبه برتر و اول 
برس��د. علی اكبر ابرقوئی نژاد كه به عنوان رئيس جلس��ه هم انديشی رؤسای هيأت 
فوتبال شهرستان های استان اصفهان در كاشان حاضر شده بود، با بيان اين مطلب به 
تشريح فرايند تبديل شدن اين استان به عنوان درخور AFC پرداخت. به گفته رئيس 
هيأت فوتبال اس��تان اصفهان تا قبل از س��ال 84 و رفتن زير پوشش طرح آسيا ويژن 
توسط اس��تان اصفهان، اين استان در آيتم های مدنظر AFC )فوتبال پايه، بازاريابی 
و تبليغات، فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی آقايان و بانوان، مديريت و باشگاه داری، 
آموزش مربيگری و داوری و ...( موفقيت چشمگيری نداشت. اما از سال 84 تاكنون 
و مركزيت يافتن اس��تان اصفهان در طرح آسيا ويژن در ايران، اين استان توانست در 
تمامی آيتم های گفته شده نظر مثبت ناظران AFC را جلب كند تا اصفهان در بين 
220 استان از 11 كشور آسيايی عنوان و رتبه اول را از آن خود كند. به گفته ابرقوئی 
نژاد در سفر سال گذشته ناظران AFC، استان توانست از نظر كمی 90 درصد و در 
امر باشگاه داری به تأمين 100 درصدی نظر آنها موفق شود. ضمن اين كه در بخش 
كيفی بايد منتظر نظر آنها باشيم. به گفته وی در استان اصفهان هم اكنون هشت باشگاه 
تمام حرفه ای و 27 باشگاه نيمه حرفه ای در فوتبال فعاليت دارند. در خالل اين جلسه 
كه با حضور رؤسای هيأت های فوتبال شهرستان های استان و همچنين آقايان غيور 
معاون مديركل تربيت بدنی استان و مقاماتی از شهرستان كاشان، از جمله رئيس اداره 
تربيت بدنی، شهردار و معاون فرماندار اين شهر برگزار شد. همچنين از رهبری رئيس 
هيأت فوتبال كاشان بابت كسب بيشترين عنوان به دست آمده در رده های مختلف 

سنی سال 89 استان تقدير به عمل آمد.

ذوب آهن و سپاهان افتخار فوتبال كشور هستند
ترابیان: ریخته گران را دوست دارم اما پاسخی 

به صحبت هایش نمی دهم

براتی: 
اجازه پرداخت پول بیشتر نداریم

فیلمي که سرانجام یوفا را به واکنش واداشت

ابرقوئی نژاد در كاشان:
کسب رتبه برتر AFC در طرح آسیا ویژن برای 
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هنگامی كه فيلم 33 روز تمام شد، تشويق نويسندگان، 
خبرنگاران و دس��ت اندركاران س��ينما كه در سالن 
نمايش برج ميالد حضور داشتند، آن قدر ادامه يافت 
ت��ا ركورد اين هش��ت روز را بش��كند. خود جمال 
شورجه در پش��ت آخرين صندلی در سالن ايستاده 
بود و با آن فروتنی هميشگی اش، تا 10دقيقه فقط به 
عبارات خسته نباشيد، دست مريزاد، شاهكار كردی، 
گل كاش��تی، خدا قبول كنه و جمالتی از اين دست 
پاسخ می داد و تش��كر می كرد. اين يعنی »33روز« 
بيشترين رضايت خاطر حاضران در جشنواره را كسب 
 كرده اس��ت؛ رضايتی كه در گفتگوهای حاش��يه ای

محوطه برگزاری جشنواره هم معلوم می شد. 
پس از س��ال ها از ساخت فيلم زيبا و به ياد ماندنی 
»بازمان��ده« اثر زنده ياد س��يف اله داد، اين بار جمال 
شورجه كارگردان نام آشنای سينمای انقالب اسالمی، 
اثری خلق كرده اس��ت كه چند س��ر و گردن از آن 

باالتر است.
فيلمی كه به ماجرای دالوری های مجاهدان مقاومت 
اس��المی لبن��ان در جري��ان جن��گ 33 روزه رژيم 
صهيونيستی عليه مردم لبنان به خصوص جنوب اين 
كشور پرداخته و ترازی جديد در فيلم های مقاومت 

در كشورمان ايجاد كرده است. 
فيلم كه پيش��تر، جنوب آسمانی نام داشت براساس 
فيلمنامه عروس ليطانی نوشته جواد شمقدری و شهاب 
ملت خواه ساخته شده و با نمايش مستندی واقعی از 
ورود دو سرباز ارتش اسرائيل به منطقه جنوب لبنان 
 و دس��تگيری آن دو از سوی مجاهدان مقاومت آغاز 
می ش��ود و س��پس، فيلم به رواي��ت نفس گيری از 
پايداری و اس��تقامت مردم و نيروه��ای حزب ا... در 
ماندن در روستای مرزی عيتاء الشعب از توابع صور 

می پردازد. 
اين روايت با نش��ان دادن مراس��م عروسی يوسف 
دهينی با نس��رين آغاز می ش��ود كه با حمله هوايی 
ارتش صهيونيس��تی به عزا تبديل می ش��ود. محمد 
س��رور، فرمان��ده نيروه��ای مقاوم��ت جنوب هم 
همزمان در آس��تانه پدر ش��دن اس��ت، ام��ا باتوجه 
به ش��رايط ب��ا جم��ع آوری نيروهای تش��كيالت 
مقاوم��ت و برنام��ه ريزی، از روس��تا و منطقه خود 
 در براب��ر ارتش مس��لح اس��رائيل دفاع م��ی كنند.
در اي��ن ميان، همس��ر باردار محم��د براثر حمالت 
وحش��يانه ارتش صهيونيس��تی به مناطق مسكونی 
مصدوم می ش��ود، به همين دليل به كمك همس��ر 
يوس��ف و هدايت يكی از مجاه��دان، به يك تونل 
زيرزمينی تعبيه شده از س��وی حزب ا... هدايت می 
ش��ود. همزمان ارتش اسرائيل كه با شنود مكالمات 
نيروهای مقاومت جايگاه آنان را كشف كرده است، 
به قصد دس��تگيری آنان به خص��وص فرمانده آنان 
محمد سرور شبيخون می زند اما با هوشياری جوانان 

حزب ا...، آنان مجبور به فرار می شوند. 
همسر محمد سرانجام در تونل زيرزمينی به شهادت 
می رسد، اما به كمك نسرين، فرزندش صادق سالم 
ب��ه دنيا می آي��د و همزمان جنگ، پ��س از 33روز 
استقامت در برابر حمالت همه جانبه زمينی و هوايی 
و موش��كی اس��رائيل با عقب نشينی اش��غالگران و 

پيروزی نيروهای مقاومت به پايان می رسد. 
 »33روز«، عالوه بر بازی های خيره كننده هنرپيشه هايی
كه بيش��تر مسيحی و سنی لبنانی و س��وری بودند، 
شاهكار فيلم های سال های اخير در جلوه های ويژه 
ميدانی اس��ت تا آنجا كه جنگ سال 2006 را به مدد 
طراحی صحنه دقيق، به بهترين وجهی برای تماشاگر 
ملموس و عينی می كند. عالوه بر بمباران و موشك 
باران ها، بازسازی و انهدام تانك های پيشرفته مركاوا 
و نيز هواپيماهای اس��رائيل قابل توجه اند. همچنين 
موس��يقی ماليم عربی آن نيز بس��يار خ��وب از آب 
درآمده، ضمن اين كه فيلمنامه و داستان آن نيز چفت 
 و بست كاملی دارد و تماشاگر را برای باز شدن گره ها
 و تعقيدهای آن تا انتها ميخكوب بر صندلی ها نگه 

می دارد. 
استفاده محدود از تاريكی حتی درشب، برای اين فيلم 
با معناست و نشان می دهد كه كارگردان به درستی 
به اين جنگ به عنوان يك نكته تاريك و س��ياه نگاه 
نمی كند و اصرار بر فيلمبرداری در روز و درمواردی 
رنگ های روشن، بر نورانی بودن مقاومت و پايداری 
تأكيد می كند. از ويژگی های ديگر فيلم، بايد به نقش 
حماسی زنان لبنانی دربه سرانجام رسيدن اين پايداری 
تاريخی و همچنين به حضور متحدانه مسيحيان لبنان 

دركنار مسلمانان و نيروهای مقاومت اشاره كرد. 
صحنه به شهادت رس��يدن ميشل، پزشك مسيحی 
بر دام��ن ام عباس و ديالوگ هايی ك��ه بين آنان رد 
و بدل می شود، از مصاديق اين نكته است. همچنين 
اس��تفاده از زبان عب��ری به هم��راه زيرنويس برای 
ديالوگ های فرمانده و نيروهای اسرائيلی از امتيازات 
اين فيلم محسوب می شود، هرچند به نظر می رسد 
خيلی رس��می و بدون لهجه با هم صحبت می كنند. 
شورجه درجلسه پرسش و پاسخ اين فيلم، اعالم كرد 
كه »33 روز« درحالی درجنوب لبنان ساخته شد كه 
هواپيماهای شناسايی اسرائيل برفرازلوكيشن ما پرواز 
و بارها ما را شناس��ايی كردن��د و اين كار را برايمان 

سخت تر می كرد. 
ساختن فيلمی با اين حجم كار و در كشوری ديگر و 
زبانی غيرفارسی به خصوص درآماده سازی بازيگران 
لبنانی و س��وری آن، به طور قطع كار سختی است، 
اما اين سختی ظاهراً با همكاری های فراوان انسانی 
ولجس��تيكی حزب ا... و ب��ه خصوص حمايت های 
دولت لبنان هموار ش��ده اس��ت و نتيجه آن ساخت 
فيلمی آبرومند و فاخر از ايران اسالمی درباره مقاومت 
به ياد ماندنی مردم لبنان و شكس��ت تاريخی ارتش 
تا دندان مس��لح اس��رائيل به عنوان نهمين فيلم يك 
فيلمساز مسلمان و نخستين فيلم 35ميلی متری )ونه 
تله فيلم( درباره اين حماسه ماندگار است كه نمايش 
آن در جش��نواره فيلم فجر همزم��ان با موج بيداری 
 اس��المی درجهان و س��قوط پی درپ��ی دولت های
همراه اس��رائيل، تماشای آن را بس��يار شيرين تر و 

دلچسب تر كرده است. 
جالب اس��ت بدانيم نقش نسرين را به جای نسرين 
طافش سوری، قرار بوده است حنان ترك مصری كه 
چند سال پيش حجاب را برگزيد، بازی كند كه حتی 
كار به امضای قرارداد هم كش��يد، اما دو روزمانده به 
فيلمبرداری، خبر می دهند كه دولت مصر، اين خانم 
را ممنوع الخروج كرده و ب��ه او اجازه بازی نداده و 
او را توبيخ و بازداشت كرده است كه اين فيلم، ضد 
منافع ملی مصر اس��ت! و حاال اين فيلم در شرايطی 
به نمايش درمی آيد كه بازداشت كنندگان اين بانوی 
محجبه مصری حساب كار دست شان آمده است كه 
منافع ملی مردم مصر، در بازداشتگاه قاهره تشخيص 
داده نمی شود؛ اين منافع را حضور ميليونی مردم در 

ميدان التحرير مصر تعيين كرده اند. 
»33 روز« فيلم جنگی خوش ساختی است كه ايران 
اس��المی می تواند با افتخار آن را سردست بگيرد و 
درعرصه بين الملل به خصوص دركشورهای اسالمی 
و عربی به نمايش بگذارد و روحيه ايمان و استقامت 

را درآنان تقويت كند.

مرك��ز موس��يقي حوزه هن��ري پس از انتش��ار 
س��مفوني دماوند ، س��مفوني ايران و سمفوني 
ش��هيد در حال آماده سازي سمفوني شماره 15 

فردوسي از آثار شاهين فرهت است. 
به گزارش ايرنا، س��مفوني فردوسی به مناسبت 
روز بزرگداش��ت سخنس��راي نامي اي��ران و با 
هدف حفظ و حراس��ت از پيشينه ايران اسالمي 

ساخته شده است. 
س��مفوني يادشده را ش��اهين فرهت، آهنگساز 
مطرح كش��ور با حمايت مركز موس��يقي حوزه 

هنري آماده كرده است. 
اركس��تر مجلسي مهس��تان به سرپرس��تي فراز 
خناف��ري و رهبري حميد رض��ا ديبازر قطعاتي 

اجرا شد. 
در اين اركستر قطعات آوازي از ساخته هاي فراز 
خنافري اجرا شد. »بلم ران« با كالمي از فريدون 
توللي نام قطعه نخست بود كه با تكنوازي پيانو 
فراز خنافري آغاز شد. شعر »خانه ام ابري ست« 
نيم��ا يوش��يج، قطعه ديگ��ري بود كه اركس��تر 

مجلسي مهستان براي عالقه مندان اجرا كرد. 

ط��ي مراس��مي در س��الن اصل��ي فرهنگس��راي 
ني��اوران از داود ميرباق��ري و عل��ي معلم دامغاني 
 در افتتاح هفت��ه فرهنگي س��منان تجليل خواهد 

شد.
ب��ه گ��زارش فارس ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومي 
فرهنگس��راي نياوران، عصر امروز 25 ارديبهشت، 
هفته فرهنگي هنري اس��تان س��منان با همكاري 
معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و 
اداره كل فرهنگ وارش��اد اسالمي استان سمنان با 
حضور استاندار سمنان و معاون هنري وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي در سالن اصلي فرهنگسراي نياوران 

گشايش مي يابد. 
 بنابراين گزارش، در اين مراس��م اس��تاندار سمنان،
مع��اون هن��ري وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي، 
نمايندگان استان سمنان در مجلس شوراي اسالمي 

و... حضور خواهند داشت. 
در حاشيه اين رويداد از شخصيت هاي فرهنگي و 
هنري استان سمنان از جمله داود ميرباقري و علي 

معلم دامغاني تقدير به عمل مي آيد. 

در مراس��م افتتاحيه هفته فرهنگي اس��تان سمنان، 
نمايش »خواني ديگر براي رستم« توسط هنرمندان 

سمناني اجرا خواهد شد. 
 از برنامه ه��اي ديگر اين رويداد، در روز دوش��نبه
26 ارديبهشت ساعت 18 برپايي كنسرت موسيقي 
مهر شهرستان سمنان اس��ت و در ساعت 18 روز 
سه شنبه نمايش »وضعيت پاياني« توسط هنرمندان 
ش��اهرودی به روي صحنه مي رود و اجراي گروه 
موس��يقي ويالج از شهرس��تان مهدي شهر در روز 
چهارشنبه آخرين بخش از برنامه هاي هفته فرهنگي 

هنري استان سمنان خواهد بود. 
همزمان با اجراي برنامه هاي نمايش��ي و موسيقي 
در طول اين چهار روز نمايشگاه هنرهاي تجسمي 
عكس، خوشنويسي، نگارگري، سفال و سراميك، 
همچنين نمايشگاه هاي كتاب، مطبوعات و صنايع 
دس��تي اس��تان س��منان نيز در گالري شماره يك 
فرهنگس��راي نياوران داير خواه��د بود. اين برنامه 
از 25 تا 28 ارديبهش��ت ماه 1390 در فرهنگسراي 

نياوران برگزار مي شود.

سمفوني فردوسي آماده شد 

تجلیل از داود میرباقري و علي معلم دامغاني 
در آغاز هفته فرهنگي سمنان

با هنرمندان شهرمان
درباره لیال پرویزي

»عرصه هس��تي گاه صحنه ب��روز دو نيروي 
ج��دال انگي��ز اس��ت و گاه طيف��ي رنگين و 
برخاس��ته از فطرت��ي هنرآفرين و اين تفاوت 
تاريخ اس��ت كه اگر عميق به آن بنگري تنها 
در يك سو ماندگار شده و آنچه به عنوان هنر 
در اين وزنه س��نگين و جاودانه است، همان 

بعد هنرمندانه آن است.
اگر مي خواه��ي به اين جلگ��ه راه يابي، بايد 
خود را به س��نگ هنر مح��ك بزني؛ تراژدي 
ك��ه قدرتي قدر مي خواهد.« يكي از واژه هاي 
بلن��د كتاب هنر لي��ال پروي��زي متولد 1346 
فارغ التحصيل كارشناس��ي ارش��د كارگرداني 

دانشگاه تهران مي باشد.
پرويزي زني با دو دهه فعاليت هنري توانمند 
و پيگير در عرصه كارگرداني و بازيگري، نام 
خ��ود را در صدر آنها در ش��هر زاينده رود به 

اثبات رساند.
فعاليت  ه��اي علمي و عملي او به اين ش��رح 

است: 
 كسب عنوان پژوهشگر برتر هفته پژوهش 
دانش��گاه تهران و رتبه اول كارشناسي ارشد 

دوره تحصيلي در سال 1386
 عضويت هيأت تحريريه مجله تئاتر تجربي 

و نما در سال هاي 1370 تا 1373 تهران
 تدريس بازيگ��ري در دانش��گاه اصفهان،  
پيام ن��ور و تربيت معل��م، تدريس در حوزه 

هنري،  تاالر هنر،  آموزشگاه هاي مختلف
 حض��ور در بي��ش از ده جش��نواره )فجر، 

دفاع مقدس، كودك و نوجوان و...(
 درياف��ت 18 ديپل��م افتخ��ار بازيگ��ري و 

كارگرداني.
 بازي در ده ها نمايش و س��ريال تلويزيوني 
و كارگردان��ي بيش از 20 نمايش در كش��ور 
و اج��راي نمايش نقالي در ش��هر فرايبورگ 

آلمان.
پرويزي ذهنيتي بلند دارد و اگر مس��ير براي 
وي هموار باش��د به طور حت��م تا اوج پرواز 

مي كند.
را  زي��ادي  دس��ت اندازهاي  هميش��ه  او 
مس��يرهاي  ك��رده.  تحم��ل  كارهاي��ش  در 
بازبين��ي، داوري ه��اي س��ليقه اي و عبور از 
كانال ه��اي تن��گ تصفي��ه، پي��چ و خم هايي 
 بوده ان��د ك��ه نمايش ه��اي او را ب��ه چالش

كشانده اند.
ب��ه اين دلي��ل او آب دي��ده حوادث اس��ت. 
بنابراين اگر تصميم ب��ه انجام پروژه اي را در 
س��ر داشته باش��د، به طور حتم آن را به اتمام 
مي رس��اند و اي��ن ويژگي خاص ش��خصيتي 
 اوس��ت. كاري كه در توان بس��ياري از مردان

نيست!
پروي��زي جدي، كوش��ا، منظم و مس��لط به 
تكنيك هاي يك نمايش تخصصي است. او از 
ه��ر بازيگر مبتدي مي تواند بازي بگيرد و گاه 
او را مبدل به بازيگري حرفه اي س��ازد؛ كاري 
كه در طول س��اليان انجام داده و شاگردان او 

در اقصي نقاط كشور مشغول به كارند.
خالقي��ت و آفرين��ش نماه��اي برجس��ته از 
عناص��ر نمايش هاي پرويزي كه در كارهايش 
و  اس��ت  بي��زار  تك��رار  از  او  هويداس��ت، 
 هر نماي��ش او س��بكي متفاوت و ن��و دارد.
وي هم��ان ان��دازه كه ب��ه كالس��يك پايبند 
ارزش ه��م  ن��و  س��بك هاي  ب��ه   اس��ت 

مي گذارد.
پرويزي به عنوان يك زن در مقام كارگردان، 
به خوبي از چه��ره زنان دفاع كرده و پرده از 
ابزاري شدن برداشته است. زن در نمايش هاي 
او معناي جنسيت ندارد، بلكه عنصري حقيقي 
اس��ت كه مي تواند بينديشد، تصميم بگيرد و 

زندگي كند.
او ب��دون اي��ن كه در دو دهه فعاليت س��ابقه 
خدشه داري داشته باشد، توانسته مايه مباهات 
جامعه هنري باش��د و نه تنها مادري موفق و 
همسري وفادار كه ستون و ريشه خانواده نيز 

باشد.
براي ايش��ان آرزوي موفقي��ت و نمايش آثار 

بيشتر را داريم.

خبر

اهدای جايزه ويژه داوران جشنواره مونيخ 
به مادرم بلوط

مستند »مادرم بلوط« به كارگرداني محمود رحماني جايزه ويژه هيأت داوران 
جشنواره مستند مونيخ را از آن خود گرفت.

به گزارش فارس، مس��تند »مادرم بلوط« كه به محيط زيس��ت مي پردازد، در 
بخش رسمي و رقابتي اين فستيوال به نام Horizon يا افق هاي تازه حضور 
داش��ت.  اين فيلم مستند كه اولين حضور بين المللي خود را تجربه مي كرد، 
درباره كارگراني اس��ت كه در زاگرس مركزي به صورت غير مجاز درختان 
بل��وط را در دل كوه ه��اي صعب العبور قطع و تبديل ب��ه زغال مي كنند؛ اين 
در حالي اس��ت كه در همان حوالي سد كارون3، 5000 هكتار از جنگل هاي 
سرس��بز بلوط شمال خوزستان، ايذه را در خود مدفون ساخته است.  »مادرم 
بلوط« مستند نيمه بلندي است كه چون ديگر آثار كارگردان، ساختاري تجربي 
دارد و بخش شيوه هاي نوين مستندسازي در فستيوال مونيخ مختص فيلم هايي 

با چنين ساختار است. 
محمود رحماني كارگردان تحسين شده فيلم هاي مستند »نفت سفيد« و »مدار 
صفر درجه« س��ال گذشته نيز با مس��تند تجربي ملف گند با زمان 52 دقيقه 
ك��ه لقب بلند ترين پالن تاريخ س��ينماي ايران را با خود ب��ه همراه دارد و در 
جشنواره هاي متعدد در جهان به نمايش درآمده بود، در همين جشنواره حضور 

داشته و كانديدای دريافت بهترين فيلم از جشنواره مونيخ بوده است. 

پيمان پيروي 
برگزيده  جشنواره  خوشنويسي امارات 

پيمان پيروي، به عنوان نفر برگزيده جش��نواره بين المللي البرده امارات متحده 
عربي كه در زمينه خوشنويسي برگزار مي شود، انتخاب شد.

ب��ه گزارش فارس به نقل از روابط عمومي گالري ش��مرون، پيمان پيروي كه 
جديدترين آثار خود را در نمايشگاهي در اين گالري برپا كرده است، در مورد 
اين جشنواره گفت: اين برنامه بي ينالي است كه از طرف وزارت جوانان امارات 
و به مناسبت ميالد پيامبر)ص( برپا مي شود و من دو سال پياپي جايزه و لوح 

تقدير اين جشنواره بين المللي را دريافت كردم. 
وي ادامه داد: اين جشنواره در حوزه هاي خطوط مدرن )نقاشي خط(، تذهيب، 
 شعر عربي، خط ديواني و خط نستعليق برپا مي شود كه از ايران هادي روشن ضمير،

ابراهيم الفت، صدري و يعقوبيان حضور داشتند. 
وي افزود: امسال يك بيت شعر عربي در مدح رسول ا... موضوع اين جشنواره 
بود كه آثاري با حداقل اندازه 100× 100 به جش��نواره ارائه شد و تابلو من به 

عنوان اثر برگزيده انتخاب شد. 
پي��روي كه در دو روز اول از برپايي نمايش��گاهش، بي��ش از نيمي از آثارش 
به فروش رس��يد، درباره آثارش در اين نمايشگاه توضيح داد: رنگ بندي آثار 
جديدم را با اقليم و س��ليقه مخاطبانم وفق داده ام تا در اين نمايشگاه مخاطبان 

آثاري جديد با رنگ بندي، فرم و اندازه جديد از من ببينند. 

در سالروز درگذشت معصومه سيحون
هنرمندان آثارشان را رونمايي مي كنند

27 هنرمند عرصه  هنرهاي تجسمي آثار خود را با موضوع »معصومه سيحون« به 
مناسبت اولين سالگرد درگذشت اين هنرمند رونمايي مي كنند.  

نادر سيحون � مدير گالري سيحون � به ايسنا، توضيح داد: تمام هنرمنداني كه 
تا به حال با گالري سيحون همكاري داشتند، چه هنرمندان پيشكسوت و چه 
جوان با موضوع معصومه س��يحون يا موضوع��ات مرتبط ديگر كه مربوط به 
اين بانوي گالري دار است، در اين نمايشگاه شركت مي كنند.  او ادامه داد: اين 
نمايشگاه جمعه �30 ارديبهشت � با سخنراني آيدين آغداشلو رأس ساعت پنج 
 بعد از ظهر افتتاح مي ش��ود و تا قبل از زمان افتتاح تمام آثار با پارچه پوش��انده 

شدند. 
عالقه مندان مي توانند، از 31 ارديبهشت ماه به مدت دو هفته از گالري سيحون 
واقع در خيابان وزرا، كوچه چهارم، شماره 30 از ساعت 16 الي 20 بازديد كنند. 

به گزارش ايسنا، معصومه سيحون در سال 1313 در رشت متولد شد. 
وي از پيشكس��وتان هنرهاي تجس��مي در ايران و مدير گالري سيحون، يكي 
از قديمي تري��ن نگارخانه ه��اي فع��ال در ايران بود. معصومه س��يحون داراي 
ح��دود ني��م قرن پيش��ينه فعاليت هنري ب��ود و نقش برجس��ته اي در معرفي 
اس��تعدادهاي هنري ايران داش��ت.  س��رانجام اين بانوي گال��ري دار روز 31 
 ارديبهش��ت ماه 89 در تهران در گذش��ت و در بهشت سكينه به خاك سپرده 

شد.

ناي��ب رئي��س كميس��يون فرهنگ��ي مجل��س 
ش��وراي اس��المي گفت: كاهش و كمبود سينما 
به پديدآوردندگان و س��ازندگان آثار س��ينمايي 

برمي گردد.
جواد آرين منش در گفتگو با فارس در مش��هد ، 
اظهار داش��ت: امروزه سينماها در طول زمان در 

كالنشهرها رو به كاهش هستند. 
نايب رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس شوراي 
 اسالمي افزود: اين پديده نيازمند يك آسيب شناسي
ج��دي اس��ت و بايد علل اين اتفاق در كش��ور 

مورد بررسي كارشناسان قرار گيرد. 
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: به طور كلي سينماداري امروزه به 

يك موضوع غيراقتصادي مبدل شده است. 
وي ادامه داد: از ديدگاه��ي ديگر توليدات آثار 

س��ينمايي با روحيه مردم م��ا هماهنگي ندارد، 
بنابراي��ن م��ردم از رفتن به س��ينما به جز تعداد 

معدودي فيلم استقبال زيادي نمي كنند. 
آرين منش تصريح كرد: در همين زمينه، ساخت 
فيلم اگر در ش��هرها و تمام نقاط همگاني شود 
به طور قطع س��بب توسعه سينماهاي زيادي در 

سراسر كشور مي شود. 
وي ادامه داد: بايد تمهيداتي براي ساخت سينما 
ب��ه وجود آيد، چ��ون واقعًا نيازمند اين رس��انه 

هستيم. 
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراي 
اس��المي، سينما را عرصه توليداتي براي ارتقاي 
فرهنگ جامع��ه معرفي كرد و گفت: اطمينان از 
وضعيت اكران و س��المت آن، س��بب دلگرمي 

اهالي فعال اين حوزه است. 

با پاي��ان تصويرب��رداري مجموع��ه تلويزيوني 
»اينجا تهران است« به  كارگرداني آرش معيريان، 
»ژاله علو« گفتار متن اين س��ريال تلويزيوني را 

مي خواند. 
به گزارش فارس، كاوه افضلي تهيه كننده سريال 
گفت: تصويربرداري مجموعه اوايل ماه به پايان 
 رس��يد و تدوين آن توس��ط نيما حسن دوست
 و ب��ا نظ��ارت آرش معيري��ان در ح��ال انجام 

است. 
تاكنون پنج قسمت از سريال تدوين نهايي شده 
اس��ت و پس از پايان فيلمبرداري فيلم سينمايي 

»ساعت شلوغي« آرش معيريان روتوش تدوين 
نهايي را روي قس��مت هاي ديگر انجام خواهد 

داد. 
وي در ادامه افزود: پيش بيني مي ش��ود سريال 
»اينج��ا تهران اس��ت« تا 38 قس��مت تدوين و 
آماده پخش شود. قرارداد ساخت اين مجموعه 
با مشاركت س��ازمان فرهنگي هنري شهرداري 
ته��ران و ش��بكه تهران در ارديبهش��ت س��ال 
89 منعقد ش��د و پس از چهار م��اه پيش توليد، 
 ساخت سريال به كارگرداني آرش معيريان آغاز 

شد. 

نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس:
کمبود سینما به پدیدآورندگان آثار سینمایي 

بر مي گردد

ژاله علو 
گفتار متن اینجا تهران است را مي خواند

یه حبه قند در جشنواره کن 
به نمایش در مي آید 

مستند مرگ ديانا 
در كن جنجال آفريد

مستند مرگ پرنسس ديانا به كارگرداني كيت آلن در جشنواره فيلم كن به نمايش 
درآمد و از سوي مطبوعات و منتقدان با انتقادهاي زيادي روبه رو شد.

به گزارش خبرگزاري رويترز، مس��تند »قتل غير قانوني« روز گذش��ته همزمان با 
برگزاري سومين روز از شصت و چهارمين دوره از جشنواره كن به نمايش درآمد. 
اين فيلم كه درباره مرگ مشكوك پرنسس ديانا به همراه نامزدش، دودي الفايد در يك 
حادثه رانندگي است، در بين مطبوعات و تماشاگران جنجال زيادي به پا كرد. كيت 
در اين فيلم كه با حمايت مالي محمد الفايد، پدر دودي الفايد ساخته شده، مدعي 
شده كه تصادف سال 1997 يك حادثه نبوده، بلكه يك جنايت از پيش طراحي شده 
به دستور پرنس فليپ، همسر ملكه اليزابت بوده است، چون آنها نمي خواسته اند كه 
پرنسس ديانا كه قبالً با عروس خانواده سلطنتي بوده، با يك مسلمان ازدواج كند. 
كيت در كنفرانس مطبوعاتي فيلمش حاضر شد و گفت: »قتل غيرقانوني«، يك مستند 
مستدل است كه به برخي از سئواالت و ابهامات موجود در رابطه با اين اتفاق جواب 
مي دهد. كيت گفت: به نظر من خيلي مهم است كه عموم مردم درباره اتفاقاتي كه در 
اين باره افتاده بدانند. من به هيچ وجه قصد نداشتم كه يك فيلم احساسي بسازم و 
فكر هم نمي كنم كه چنين فيلمي شده باشد، بلكه به نظرم يك فيلم مستند با تجزيه و 
تحليل هاي منطقي و مستند درباره مرگ پرنسس دياناست و به مردم نشان مي دهد كه 

همه چيز آنطور كه به نظر مي رسد نيست. 

فيل��م »يه حبه قند« آخرين س��اخته رضا ميركريم��ي امروز در پااليس اي 
بازار جشنواره فيلم كن به نمايش درمي آيد. به گزارش ايرنا، پايگاه خبري 
حوزه هنري اعالم كرد:»يك حبه قند« داستان يك خانواده ايراني است كه 
ميركريمي در آن به روايتي س��اده از آداب، رس��وم و ارتباطات خانوادگي 
پرداخته اس��ت. فيلمنامه اين اثر را محمدرضا گوهري بر اساس طرحي از 

رضا ميركريمي و شادمهر راستين نوشته است. 
در خالصه داس��تان اين فيلم آمده اس��ت: س��كوت خانه ب��اغ قديمي و 
سرس��بز ب��ا ورود ميهمانان��ي در ه��م مي ش��كند. چهار دخت��ر اين خانه 
هم��راه همس��ر و فرزندانش��ان براي عروس��ي خواهر كوچك ترش��ان، 
پس��نديده، به ياري مادر ش��تافتند و در اين ميان اتفاقات تلخ و ش��يريني 
ب��راي اي��ن خانواده رخ م��ي دهد. رض��ا كياني��ان، س��عيد پورصميمي، 
پريوش نظريه، هدايت هاش��مي، شمس��ي فضل اللهي، ريما رامين فر، پونه 
 عبدالكريم زاده و اميرحس��ين آرمان از جمله بازيگران اين فيلم س��ينمايي 

هستند. 
حمي��د خضوع��ي ابيانه، مدير فيلمبرداري، محس��ن ش��اه  ابراهيمي مدير 
طراحي، عبداله اس��كندري طراح چهره پ��ردازي، بهمن اردالن صدابردار، 
محسن قرايي برنامه ريز و دستيار اول كارگردان و رضا ميركريمي تهيه كننده 

 اين اثر اس��ت. سازمان توسعه سينمايي س��وره حوزه هنري طي برگزاري 
ش��صت وچهارمين جش��نواره فيلم كن با حضور در بازار كن به عرضه و 

نمايش آثار سينمايي و ويدئويي سينماي ايران مي پردازد. 
 در اي��ن دوره از جش��نواره كن 21 فيلم س��ينمايي ايراني ب��ه نمايش در 
م��ي آي��د كه از اي��ن فيلم ها م��ي توان به مام��ان، بهروز من��و زد عباس 
مراديان، بي انتها اميرحسين جهاد دوست، 33 روز جمال شورجه، آلزايمر 
احمدرضا معتمدي، گلچهره وحيد موس��اييان، يك��ي از ما دو نفر تهمينه 
ميالني، نخودي جالل فاطمي، راه آبي ابريش��م محمد بزرگ نيا، آينه هاي 

روبرو نگار آذربايجاني و بهشت اينجاست حميد سليميان اشاره كرد. 
 همچني��ن فيلم هاي مهتاب روي س��كو فيم��ا امامي، يك حب��ه قند رضا 
مير كريمي، س��يب و س��لما حبيب بهمني، نداره��ا محمدرضا عرب، ديو 
و دلبر وحيد نيكخواه آزاد، س��فر س��رخ حميد فرخ نژاد، سن پطرزبورگ 
به��روز افخمي، گلوگاه ش��يطان حمي��د بهمني، مصائ��ب چارلي عليرضا 
س��عادت نيا، پروانگي قاس��م جعفري و جعبه سياه 11 سپتامبر محمدرضا 

اسالم لو در سينماهاي بازار كن به نمايش  در مي آيد. 
شصت وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم كن از چهارشنبه هفته گذشته 

آغاز شد و يكم خرداد ماه پايان مي يابد.

نگاهی به فيلم 33 روز

تراز جديد در سینمای مقاومت
  زاینده رود
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