
معاون عمراني استاندار اصفهان:
برداشت معادن شن و ماسه 

از كمشچه خالف است
مع��اون عمران��ي اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: 
 مجوز برداش��ت از مع��دن گ��چ در اين منطقه 
800 هكت��ار بوده كه در ح��ال حاضر يك هزار 
و 800 هكتار برداش��ت انجام مي ش��ود كه اين 
 مس��أله خالف تعهدات است. سيد جمال الدين 
صمصمام ش��ريعت در نشس��ت تصميم گيري 
زيرساخت هاي استان با بيان اين كه دستگاه هاي 
اجرايي در پروژه هاي عمراني بايد با يكديگر تعامل 
داش��ته باشند، اظهارداش��ت: برخي دستگاه هاي 
اجرايي استان خواستار رسيدگي به نحوه احداث 
جاده ها و عبور تأسيسات در حريم هايي كه ايجاد 
معضل كرده هستند. وي با اشاره به اين كه برخي 
سازمان ها و شركت هاي همكار با وجود تعهدات 
خ��ود مبني بر انج��ام برخي پروژه ه��ا كوتاهي 
 كرده ان��د، اف��زود: حادثه خيز بودن مس��ير هاي 
مورد نظ��ر و هزينه آزادس��ازي راه ها و رعايت 
م��وارد ايمني و مس��ائل زيس��ت محيطي مورد 
توجه اس��ت. معاون عمراني استاندار اصفهان به 
مصوبات جلسات گذشته اين نشست اشاره كرد 
و افزود: از كارخانه سيمان سپاهان كه در نزديكي 
روستاي ديزيچه واقع شده، درخواست شده كه 
با مش��اركت اداره كل راه و ترابري در س��اخت 
پل زيرگ��ذر در اين محل اقدام كنند كه با طرح 
مشكالت مالي هنوز اقدام به اين كارنكرده است. 
وي با تأكيد بر اين ك��ه اين كارخانه به تعهدات 
خود در اح��داث پل هاي مورد نظر عمل نكرده 
است، اضافه كرد: فرصت تعهد اين كارخانه تمام 
شده است و عمليات اجرايي آن بايد تا يك ماه 

آينده توسط اين كارخانه آغاز شود. 
صمصام ش��ريعت احداث راه در مسير كارخانه 
سيمان سپاهان را به نفع حمل و نقل اين كارخانه 
دانست و گفت: به طور متوسط روزانه 700 تريلر 
براي حمل سيمان به كارخانه مراجعه مي كنند كه 
تسريع در س��اخت ورودي جديد در اين مسير 

الزامي است. 

امور  پشتيباني  مديريت  معاون 
دام جهاد كشاورزي چهارمحال 
و بختياري از عرضه گوش��ت 
س��فيد و قرمز زير ن��رخ بازار 
داد.  خب��ر  اس��تان  اي��ن   در 
ناص��ر رحيمي��ان در نشس��ت 

ش��وراي كنترل و نظ��ارت بازار اين اداره كل اظهار داش��ت: بيش از 
235 تن گوشت قرمز گوسفندي و...

مديركل آب وفاضالب روستايی 
استان اصفهان گفت: براي تكميل 
پروژه مجتمع آبرساني ظفرقند و 
آونج بالغ بر ي��ك ميليارد و200 
ميليون تومان اعتبار نياز است در 
حالي كه تنها  600 ميليون تومان 

آن تأمين اعتبار ش��ده است. علي محمدي در مراسم گلنك زني مجتمع 
آبرساني ظفرقند و آونج اين شهرستان ...

در چهارمحال و بختياري صورت مي گيرد؛
عرضه گوشت سفيد و قرمز زير نرخ بازار

مدیر کل آب و فاضالب روستایی :
 مجتمع آبرسانی ظفرقند و آونج

7 روستای اردستان را سيراب می کند

صفـحهصفـحه
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وزير ارتباطات: 
 شايعه افزايش هزينه تلفن همراه 
كذب  است
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 شهرستان    صفحه 4

دبير ستاد هدفمندسازي یارانه ها:

افزايش قيمت انرژي و نان منتفي شد
صفحه 2

آغ��از  از  ش��هركرد  ش��هردار 
عمليات تخريب و خاكبرداري 
فرهنگسراي  قديمي  ساختمان 
نور ش��هركرد جه��ت احداث 
ب��رج ه��اي دوقلو خب��ر داد. 
اردشير نوريان افزود: برج هاي 

دوقلوي ش��هركرد در ضلع ش��مال غربي ميدان بسيج در عرصه پنج 
هزار و 826 مترمربع با تراكم ...

شهردار شهرکرد:
عمليات احداث برج هاي دوقلو
از نيمه دوم امسال آغاز مي شود

 شهرستان    صفحه 4

وزير اقتصاد:
 مردم مراقب باشند؛ حباب بازار ارز 
از بين خواهد رفت

 شهرستان    صفحه 4

1- مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و 
بختیاری

میلیمتر   350 سايز  آبرسانی  فوالدی  لوله  خريد  مناقصه:  موضوع   -2
شاخه 12 متری دو سر کونیک تولید داخل نو با ضخامت 6/4 میلیمتر 

st - 37به متراژ 2000 متر طول
بانکی  ضمانتنامه  مبلغ  عمرانی-  منابع  محل  از  اعتبار:  محل   -3

100/000/000 ريال می باشد.
4- مدارک موردنیاز جهت دريافت اسناد: معرفی نامه و آخرين آگهی 
تغییرات شرکت يا نامه نمايندگی از شرکت های تولیدکننده فیش واريزی 

به مبلغ 200/000 ريال به حساب سیبا 0105547714007 
5- محل دريافت اسناد: شهرکرد میدان قدس امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت تلفن 03813342497 
تحويل  تاريخ  لغايت 90/3/2  اسناد 90/2/31  واگذاری  تاريخ   -6
بازگشايی  تاريخ   90/3/12 مورخ  صبح   13 ساعت  مناقصه  اسناد 
پیشنهادات  اعتبار  تاريخ  ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 90/3/16- 

شش ماه پس از پیشنهاد قیمت 
کلیه هزينه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

www.abfa-chm.com- http//:iets.mporg.ir :سايت منتشرکننده

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

روابط عمومی بانک ملی ايران
اداره امور شعب استان اصفهان

سومین قهرمانی تیم فوتبال 
فوالدمبارکه سپاهان در مسابقات 
لیگ برتر باشگاه های ایران را به 
بازیکنان، مربیان، مدیران و مردم 

شریف و فوتبال دوست استان 
اصفهان تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی آب و فاضالب استان چهار محال و بختياری
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سراسری
جهان نماجهان نما

حضور نظامی انگليس در افغانستان؛ 
پيامدها و پيشامدها

جهان نما

حدود 10 سال از حضور نظامی انگليس 
در افغانس��تان می گ��ذرد. اين كش��ور كه 
پ��س از حمالت 11 س��پتامبر و در قالب 
نيروه��ای ناتو برای س��ركوبی القاعده به 
اين كش��ور لشكر كشيد، در اين كشور پر 
آش��وب حدود 10 هزار نيرو دارد. اگرچه 
انگليس در ابتدای اين اشغال خود را برای 
يك حضور طوالنی مدت آماده می كرد، اما 
كمتر كارشناسی اين منجالب برای نظاميان 
خارجی را در افغانستان تصور می نمود. با 
حمالت انتح��اری و جنگ های چريكی 
نيروهای نظامی در اين كش��ور عماًل فلج 
ش��ده و هر روز تلفات بيشتری می دهند. 
انگليس يكی از پرتلفات ترين كشورهايی 
است كه نيروهايش در افغانستان حضور 
دارند. اگرچه مقامات بريتانيايی به شدت 
از حضور نظامی اين كشور در افغانستان 
دفاع كرده و آن را برای حفظ امنيت داخلی 
اين كش��ور از تعرض تروريسم ضروری 
می دانند، اما در حقيقت به شدت از جانب 
افكار عمومی در اين كش��ور تحت فشار 

قرار دارند .
با افزايش شمار تلفات نظاميان انگليسي 
در افغانستان، مردم انگليس بيش از پيش 
جوياي چرايي تداوم اشغال افغانستان شده 
ان��د . بازخورد اين نارضايتی به خوبی در 
انتخابات گذشته بريتانيا خودنمايی كرده و 
منجر به كنار گذاش��ته شدن حزب حاكم 
در اين كشور شد. برطبق يك نظرسنجي 
تازه، بار ديگر ش��مار انگليس��ي هايي كه 
از حض��ور نيروهاي نظام��ي انگليس در 
افغانستان حمايت مي كنند، كاهش يافته 
است. به نقل از سايت مؤسسه نظرسنجي 
گلوبال مانيتور، براساس اين نظرسنجي تنها 
33 درصد از افراد شركت كننده، از جنگ 

افغانستان حمايت كرده اند. 
اگرچ��ه كام��رون در ط��ول رقابت هاي 
انتخاباتي قول داده بود سربازان انگليسي 
ظ��رف م��دت پن��ج س��ال ب��ه انگليس 
برگردند،اما مردم اين كشور به هيچ عنوان 
نسبت به وعده هاي سياس��تمداران خود 
خوش بين نب��وده و ادامه حضور نظاميان 
خ��ود در افغانس��تان را برنمي تابند. مردم 
انگلي��س معتقدند ميليون ه��ا پوند براي 
جنگی هزينه مي شود كه نه مردم انگليس و 
نه مردم افغانستان خواهان آن جنگ نيستند؛ 

جنگي كه موفقيتي به همراه ندارد.
ع��الوه بر اف��كار عموم��ی، بودجه مالی 
اين كش��ور نيز يكی ديگر از پارامترهای 
محدود كننده برای اين كش��ور است. در 
سال گذش��ته وزارت دفاع انگليس اعالم 
 ك��رد كه اين س��ازمان با كس��ری بودجه
36 ميلي��ارد پون��دی طی 10 س��ال آينده 
مواجه اس��ت و سياستمداران هشدار داده 
اند كه حمايت الزم از جنگ افغانستان به 
لحاظ اقتصادی برای اين نهاد وجود ندارد. 
اين كشور كه به تازگی در قالب نيروهای 
ناتو در ليبی نيز حضور دارد، سعی می كند 
تا هزينه های نظامی خود در افغانستان را 
كاهش دهد. بريتانيا در سال گذشته اعالم 
ك��رد از آوريل س��ال 2001 تا كنون براي 
انجام عمليات  نظامي در عراق و افغانستان، 
بيش از 20 ميليارد پوند هزينه كرده است. 
لندن روز به روز بيش��تر به اين واقعيت پي 

مي برد كه توجيه جنگ افغانستان پس از 
اعالم كاهش بودجه هاي عمومي، بس��يار 

دشوار شده است.
با كش��ته ش��دن بن الدن به عن��وان نماد 
تروريس��ت در ميان كش��ورهای غربی، 
انگلي��س می تواند با وجه مؤثرتری از اين 
مهلكه بگريزد. همچنين با همكاری كردن 
پاكستان در برنامه كشتن بن الدن، انگليس 
تالش می كند تا روب��ط نزديك تری را با 
پاكستان برقرار نمايد. پيشتر در همين رابطه 
براون تأكيد كرده بود كه پاكس��تان نه تنها 
براي تأمين امنيت مرزهاي افغانستان، بلكه 
براي امنيت داخل��ي انگليس نيز اهميت 
وي��ژه ای دارد. به گفته وی، مناطق مرزي 
افغانس��تان با پاكس��تان از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت، زي��را افراط گرايان آنجا 
را به عنوان پايگاه ه��اي خود براي حمله 
به نيروهاي  خارج��ی  انتخاب كرده اند. 
براون تأكيد كرد كه انگليس ديگر نمي تواند 
افغانس��تان را از پاكس��تان جدا كند، زيرا 
تهديدهاي تروريس��تي از هر دو كش��ور 
بر مي خيزند.گس��ترش روابط با پاكستان  
می تواند بخشی از بار امنيتی افغانستان را 

بر دوش پاكستان بيندازد.
عوامل ذكر شده در باال در روزهای گذشته، 
سران كشور انگليس را واداشته است تا به 
شدت بر خروج نيروهای نظامی خود از 
افغانستان تأكيد كنند. اگرچه اين كشور كه 
متعهد به پيمان ناتو است عماًل نمی تواند به 
راحتی صحنه را خالی كند، زيرا از سوی  
آمريكا برای اين حضور تحت فشار است. 
 برنامه های انگليس برای كاهش هزينه های
نظامی هش��دارهايی را از س��وی مقامات 
آمريكايی به همراه داش��ت، به طوری كه 
اين نگرانی ها ابتدا در محافل خصوصی 
و به تازگی توسط هيالری كلينتون، وزير 
امور خارجه، به صورت آشكار بيان شد. 
كلينتون ضمن ابراز نگرانی درباره كاهش 
هزينه های نظامی انگليس، بر اين موضوع 
پافشاری كرد كه بريتانيا و هر كشور ديگر 
عضو ناتو مسئول حفظ هزينه های نظامی 
خود برای پدافند مش��ترک هستند. گفته 
می ش��ود يكی از ژنرال های ارشد آمريكا 
به فرمانده های انگليسی اعالم كرده است 
آمريكا به نيروهای انگليسی در صورتی كه 
كام��رون نيروهای خود را بس��يار زود از 

افغانستان خارج كند، كمك نخواهد كرد.
 اگرچه دولت انگليس تنها حدود 10 درصد
از هزينه های نظامی آمريكا را دربر دارد، اما 
كاهش هزينه های نظامی بريتانيا می تواند 
لطمات زيادی را به دولت آمريكا كه ادعا 
دارد اين جنگ يك مأموريت بين المللی 
اس��ت بزند. لندن روز ب��ه روز خود را در 
ميدان افغانس��تان ناتوان تر و مستأصل تر 
حس مي كند. كميس��يون ام��ور خارجه 
پارلم��ان انگليس در گزارش��ي از اوضاع 
افغانس��تان، ت��الش نيروه��اي ائتالف به 
رهبري آمريكا در آن كش��ور را بي فايده 
ارزيابي كرده است. به نظر می رسد انگليس 
ت��الش دارد تا به نحوی خ��ود را از بازی 
در صحنه افغانستان كنار كشيده و از يك 
كشور منفعل دنباله رو در اهداف آمريكا، به 
يك بازيگر مؤثر بدل شود. انگليس درصدد 
است تا با تأكيد بر استراتژی قبلی خود با 
كمرنگ كردن حضور نظامی در افغانستان 

اهداف خود را نا محسوس تر دنبال كند.

جهان نما

دبير س��تاد هدفمندس��ازی يارانه ها گفت: با توجه به اين كه اين ستاد هنوز 
در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به جمع بندي نرس��يده، قيمت 
حامل هاي انرژي در س��ال جاري افزاي��ش نمي يابد. محمدرضا فرزين در 
ميزگرد بيس��ت و يكمين همايش سياس��ت هاي پولي و ارزي، گفت: سال 
گذش��ته س��بد قيمت نفت 79 دالر در بش��كه بود و براي امسال پيش بيني 
مي ش��ود عمومًا باالي 90 دالر باش��د. در حالي كه در قانون بودجه درآمد 
فروش هر بش��كه نفت 81/5 دالر در نظر گرفته شده است و بودجه را در 

اين زمينه انقباضي گرفته اند. 
وي اف��زود: از طرفي تح��والت منطقه بر اقتصاد ايران تأثيرگذار اس��ت و 
اتحاديه اروپا نيز با كس��ري بودجه مواجه اس��ت و پيش بيني تورم در دنيا 
وج��ود دارد، به ويژه در م��واد غذايي كه انتظار مي رود گران ش��ود. دبير 
س��تاد هدفمندي يارانه ه��ا تأكيد كرد: يكي از داليل ت��ورم افزايش قيمت 
كاالهاي وارداتي اس��ت كه به خاطر اين كه س��هم عمده كاالهاي وارداتي 
مواد واس��طه اي و سرمايه اي اس��ت، بنابراين روي قيمت تمام شده توليد 

اثر مي گذارد. 
فرزين، معاون وزير اقتصاد، تأكيد كرد: امسال چشم انداز مناسبي از درآمد 
نفتي متصور اس��ت و نكته ديگر تحريم هاي اقتصادي اس��ت كه اوج آثار 
تحريم در س��ال گذش��ته بر اقتصاد ايران اعمال ش��د، بنابراين امس��ال اثر 
جديدي از ناحيه تحريم بر اقتصاد ايران متصور نيست. دبير ستاد هدفمندي 
يارانه ها افزود: امس��ال تهديد جديدي از باب��ت تحريم براي اقتصاد ايران 
وجود ندارد، البته آثار سال قبل تحريم بر اقتصاد ظاهر مي شود، گرچه در 

تجارت خارجي مشكل خاصي پيش نيامد. 
فرزي��ن در ادامه گفت: موضوع اساس��ي داخلي اج��راي قانون هدفمندي 
يارانه هاس��ت كه از دو منظر تورم و رش��د مورد توجه قرار مي گيرد. وي 
ادامه داد: ضريب جيني و ش��اخص قيمت ها طبيعي اس��ت و در حالي كه 
سوخت، انرژي و مسكن 27 درصد از سهم تورم را به عهده دارد، افزايش 

قيمت ها در سال گذشته بر تورم تأثير داشته است. 
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها گفت: قيمت نفت كوره سال گذشته 20 برابر، 
گازوئيل از 16/5 تومان به 150 تومان در ليتر افزايش يافت و قيمت بنزين 
400 درص��د افزاي��ش يافت و از 100 تومان به 400 تومان رس��يد، قيمت 
گاز رش��د باالي 500 درصدي تجربه كرد و اين ش��اخص ها خود به خود 
بر نرخ تورم اثر مي گذارد، اما اين تورم نامتقارن اس��ت و امس��ال نيز آثار 

آن مالحظه مي شود. 
وي تأكي��د ك��رد: البت��ه تمام دالي��ل تورم به قان��ون هدفمن��دي يارانه ها 

برنمي گردد، بلكه تورم نقطه به نقطه نيز افزايش يافته است. 
دبير س��تاد هدفمن��دي يارانه ها تأكي��د كرد: دولت قص��د تغيير قيمت در 
 س��ال جاري را ندارد و قيمت نان و انرژي همان نرخ هاي س��ال گذش��ته 

است. 
وي تأكي��د كرد: آنچ��ه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مربوط اس��ت، 
مسأله تأمين مالي است كه آيا با تأمين مالي پايه پولي رشد پيدا مي كند كه 
باعث افزايش پول پرقدرت و ايجاد تورم ش��ود يا اين كه از منابع متفاوت 

تأمين مالي صورت گيرد. 
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها افزود: بخشي از آثار تورم در كشور به خاطر 
افزايش قيمت تمام ش��ده توليد داخلي است، زيرا محصوالت پتروشيمي 
ب��ا قيمت 95 درصد نرخ فوب خليج فارس ارائه مي ش��د و در بورس كاال 
اي��ن نرخ ت��ا 110 درصد قيمت فوب به ف��روش مي رفت كه وقتي قيمت 
هر بش��كه نفت از 75 دالر به ميانگين 120 دالر رسيد، قيمت محصوالت 

پتروشيمي نيز گران شد. 

دبير ستاد هدفمندسازي یارانه ها:

افزايش قيمت انرژي و نان منتفي شد
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پشت پرده درخواست پيوستن اردن و مغرب
به شوراي همكاري خليج فارس

وزير سابق آموزش بحرين : هدف ،  مهار 
انقالب هاي مردمي است

علي محمد فخرو، وزير سابق آموزش و پرورش بحرين مي گويد كه علت 
اصلي دعوت شوراي همكاري خليج فارس از مغرب و اردن براي پيوستن 
به اين ش��ورا،  وحشت از تكرار حوادث تونس و مصر و مهار انقالب هاي 
مردمي است. به گزارش پايگاه اطالع رساني الجزيره، فخرو معتقد است: اين 
طرح، اقدام سياسي پيشگيرانه براي تقويت پايگاه هاي جناح محافظه كار در 
برابر هر تغيير ريشه اي احتمالي است كه در سايه تغييرات فعلي جهان عرب 

امكان آن وجود دارد. 
وي افزود: كش��وري كه بيش از ساير كش��ورها به توسعه كشورهاي عضو 
شوراي همكاري خليج فارس عالقه نشان مي دهد، عربستان سعودي است. 
وي در ادامه مي گويد: كش��ورهاي عضو ش��وراي هم��كاري خليج فارس 
احساس مي كنند كه كشورهاي عربي عرصه انقالب هاي مردمي شده است 
كه خواس��تار ايجاد تغييرات ريش��ه اي هس��تند و در عين حال مي خواهند 
جرياني محافظه كار تأسيس كنند تا نوعي توازن ايجاد شود. در همين حال 
محمد عبداله الزلفه، عضو سابق مجلس مشورتي عربستان سعودي و استاد 
تاريخ دانشگاه رياض، تأكيد كرد: تالش شوراي همكاري خليج فارس براي 
گسترش اين شورا در شرايط سياسي، امنيتي و اقتصادي بين المللي حساسي 
انجام مي شود، بنابراين اين اقدام گامي براي گردهم آوردن كشورهاي عربي 
در برابر تهديدهاي روزافزون اس��ت. وي افزود : بعيد نيس��ت كه توس��عه 
ش��وراي همكاري بخش��ي از اقدامات سياسي ارائه ش��ده براي مهار خطر 

تغييراتي باشد كه كشورهاي عربي را فراگرفته است. 
 الزلفه خاطرنش��ان كرد: انقالب كش��ورهاي عربي و پي��روزي آن در مصر،
نگران كننده اس��ت. به ويژه اين كه نبيل العربي، وزير امور خارجه مصر در 
ش��رايط حساس��ي براي ايجاد ارتباط با ايران ابراز تمايل كرده و اين مسأله 

موجب نگراني عربستان سعودي شده است.

رويگرداني بيش از پيش ملت هاي
جهان اسالم از آمريكا

نتايج يك نظرس��نجي جديد نش��ان مي دهد كه وجهه امريكا و باراک اوباما 
رئيس جمهوري آن، در ميان ملت هاي اس��المي در يك سال گذشته بيش 
از پيش تيره و تار ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 
نتيجه تحقيق مؤسسه پيو كه دور روز پيش از برنامه سخنراني اوباما درباره 
تحوالت سياس��ي جهان عرب منتشر ش��د، حاكي از آن است كه اوباما در 
بيشتر كشورهاي اسالمي همچنان نامحبوب است و عمده مردم اين كشورها 

مخالف رويكرد او به خيزش هاي مردمي در جهان عرب هستند. 
براس��اس اين گزارش، حتي در اردن و تركيه كه هم پيمان كليدي واشنگتن 
تلقي مي ش��وند، ديدگاه منفي مردم آن كشورها در قبال آمريكا تشديد شده 
است. نسبت اردني هايي كه موافق سياست هاي آمريكا هستند، از 13 درصد 
در س��ال 2010 به 5 درصد رسيده اس��ت و در تركيه نيز تنها 10 درصد از 
پرسش ش��وندگان نگاه مثبتي به آمريكا دارند كه اين رقم در قياس با س��ال 
گذش��ته 7 درصد كاهش پيدا كرده است. ميزان اعتماد عمومي مردم تركيه 
به اوباما نيز با 11 درصد كاهش از س��ال 2010، به 12 درصد رسيده است. 
محبوبيت آمريكا در ميان مردم پاكستان هم از 17 درصد در سال گذشته به 

11 درصد كاهش يافته است. 
اين در حالي اس��ت كه ميزان اقبال افكار عمومي به آمريكا در اندونزي كه 
اوباما بخ��ش عمده دوران كودك��ي اش را در آن گذرانده، 5 درصد كاهش 
يافته اس��ت. 59 درصد از اندونزيايي ها سال گذشته ميالدي نظر مساعدي 
به آمريكا داش��تند. اين نظرس��نجي در يك دوره زماني يك ماهه در مارس 
و آوريل و از طريق پرس��ش از يكهزار نفر در هر يك از كش��ورهاي مصر، 
اندونزي، فلسطين اشغالي، اردن، لبنان و تركيه و مصاحبه با دو هزار نفر در 

پاكستان انجام شد.

چين ادعاي همكاري موشكي کره و ايران 
از طريق پكن را رد کرد

دس��تيار وزير امور خارجه چين گزارش منتشرشده در باره ادعاي همكاري 
موشكي بالستيك ايران و كره شمالي از طريق كشور ثالث )چين( را رد كرد. 
 به گزارش خبرگزاري فرانس��ه از پكن، هو ژنگ يو، دس��تيار وزير خارجه
چي��ن در گفتگو با خبرن��گاران درباره گ��زارش مذكور گف��ت: من كاماًل 
اينگون��ه گزارش ه��ا را رد مي كن��م. وي از اظهارنظر بيش��تر در اين زمينه 
 خ��ودداري ك��رد. گزارش س��ازمان ملل مدعي ش��ده اس��ت ك��ه ايران و
 كره شمالي از طريق يك كشور ثالث )چين( اقدام به تبادل موشك مي كنند.
رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان نيز در گفتگوي 
هفتگي خود با خبرنگاران درباره جوس��ازي هاي اخير كشورهاي غربي در 
رابطه با همكاري هاي موش��كي ميان ايران و كره شمالي با همكاري چين، 
 گفت: در رابطه با فضاس��ازي هاي صورت گرفته نس��بت به همكاري هاي
 اي��ران و كره ش��مالي در انتق��ال فناوري ي��ا انتقال قطعات موش��ك هاي
بالس��تيك بارها آن را رد كرده ايم. به گفته مهمانپرست اين خبرسازي ها و 
فضاسازي ها درست نيست و اين مطالب با اهداف خاصي منتشر مي شود.

نشست اروپایی برای تشدید فشار بر دمشق
تهديد بشار اسد به تحريم

وزرای خارجه آمريكا و اتحاديه اروپا اعالم كردند در صورتی كه حكومت 
سوريه رويكرد خود در سركوب معترضان را تغيير ندهد، به زودی اقدامات 
تازه ای عليه دمشق انجام خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هيالری 
كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا بشار اسد رئيس جمهور سوريه را مسئول 

سركوب خشونت بار معترضان دانست.
اين در حالی است كه از آغاز سركوب اعتراض ها در سوريه تاكنون اتحاديه 
 اروپا و آمريكا تحريم هايی عليه حكومت و مقام های اين كشور اعمال كرده  اند،

ولی در اين تحريم ها نامی از بشار اسد نبوده است. 
هي��الری كلينتون ك��ه در يك كنفرانس خب��ری به همراه كاترين اش��تون، 
 مس��ئول سياس��ت خارجی اتحاديه اروپا صحبت می كرد، گفت: بشار اسد، 
رئيس جمهور سوريه از اصالحات سخن می  گويد، اما سركوب های شديد 
نيات واقعی او را نشان می دهند.وزير امور خارجه آمريكا همچنين گفت: در 
روزهای آينده گام های بيش��تری )در زمينه اقدام عليه حكومت سوريه( بر 
خواهيم داشت. در همين زمينه، كاترين اشتون نيز به مقام های سوريه هشدار 
داد كه شرايط كنونی در سوريه اضطراری است و اگر قرار است تغييری در 

اين كشور صورت بگيرد، زمان آن هم اكنون است. 
كاترين اشتون گفت: می دانيم كه وضعيت بسيار حساسی است و در شرايطی 
قرار داريم كه نياز است همه گزينه ها را بررسی كنيم. اقداماتی در ساعات و 
روزهای آينده انجام خواهد شد. در همين زمينه جی كارنی سخنگوی كاخ 
س��فيد، به مقام های سوريه هشدار داد كه زمان برای اجتناب از تحريم های 
تازه در حال تمام ش��دن اس��ت. يك ديپلمات اروپايی نيز به رويترز گفت: 
احتمال تحريم بش��ار اسد به دليل نقض حقوق بشر افزايش يافته است. او 
در مس��ير درس��تی حركت نمی كند، به همين دليل احتمال تحريم او خيلی 

بيشتر شده است. 

جانبازان اسالمشهری خواهان رسيدگی 
مسئوالن به مطالبات خود شدند

جمع زيادی از جانبازان اعصاب و روان 
اسالمشهری نسبت به آنچه كه از آن به 
عنوان عدم تحقق وعده های مس��ئوالن 
ي��اد كردند، در تجمع��ی اعتراض آميز، 
خواستار رسيدگی مسئوالن به مطالبات 
خود شدند. مسئول هيأت امنای مجتمع 
720 واحدی ش��هرک واوان اسالمشهر 
ك��ه ب��ه نمايندگ��ی از س��اير جانبازان 
حاضر در اين تجم��ع گفتگو می كرد، 
اظهار داشت: شركت عمران و نوسازی 
اكباتان به عن��وان مجری پروژه مجتمع 
720 واح��دی واوان ط��ی ق��راردادی 
با بنياد مس��كن نس��بت به احداث اين 
ش��هرک اق��دام كرد ك��ه متأس��فانه به 
دلي��ل عدم رعايت اصول شهرس��ازی، 
مشكالت متعددی را برای متقاضيان و 
خري��داران اين واحدها به وجود آورد. 
فريدون س��يادوالنی افزود: عدم تحقق 
وع��ده های اين ش��ركت مبنی بر عمل 
به تعهدات شركت مجری به متقاضيان 
 و همچني��ن ع��دم  تأمين س��رانه های
مختل��ف، مش��كالت فراوان��ی ب��رای 
س��اكنان به وج��ود آورده اس��ت. اين 
جانب��از اعص��اب و روان يادآور ش��د: 
تأخير س��ه س��اله در واگذاری واحدها 
مس��كونی، كم بودن 11 تا 14 مترمربع 
از مت��راژ واحده��ای واگ��ذار ش��ده، 
نيمه كاره رها ش��دن اقدام��ات عمرانی 
شهرک توس��ط شركت انبوه ساز، بروز 
مش��كل در واگذاری پايان كار واحدها 

ب��ه دليل عدم صدور تأييديه از س��وی 
سازمان آتش نش��انی و بروز مشكالت 
متعدد در راستای مشكالت بانكی برای 
متقاضيان باعث شده كه طی اين سال ها 
 آس��ايش از خان��واده جانبازان س��لب 

شود. 
س��يادوالنی يادآور ش��د: در سال 80 و 
81 برای كمك به جانبازان برای تحويل 
 واحده��ای مس��كونی وامی ب��ه مبلغ
50 ميليون ريال واگذار شد، اما به دليل 
عدم صدور دفترچه اقس��اط از س��وی 
بان��ك عام��ل، امكان پرداخت اقس��اط 
فراهم نشد و دراين راستا پيگيری های 
مختلف متقاضيان نيز به جايی نرس��يد. 
وی گفت: به دليل عدم پرداخت اقساط، 
وام 50 ميليون ريالی به 90ميليون ريال 
افزايش يافته اس��ت كه اين مشكل نيز 
ب��ه دليل برخی اختالف نظرها توس��ط 
مديران عامل بانك، گريبانگير جانبازان 
ش��ده و هر روز نيز به اين مبلغ اضافه 
شده و كس��ی نيز پاسخگوی مشكالت 
آن��ان نيس��ت. وی در پايان خواس��تار 
رس��يدگی اس��تاندار تهران ب��رای رفع 
مش��كالت جانبازان شد و گفت: اگر از 
سوی مس��ئوالن اقدامی صورت نگيرد 
روز يك ش��نبه نيز در مقابل استانداری 
تهران در تجمع اعتراض آميز ش��ركت 
كرده و خواستار رسيدگی به مشكالت 
خود از س��وی مقامات استانی خواهند 

شد.
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وزير اقتصاد و امور دارايي مردم را نس��بت به در نظر گرفتن مراقبت هاي 
الزم در زم��ان خري��د ارز توصيه كرد و با اش��اره به فاصل��ه قيمت ارز 
در ب��ازار رس��مي و غيررس��مي، گف��ت: بان��ك مركزي اي��ن حباب را 
 از بي��ن خواه��د برد و ض��رورت دارد كه مردم تحت تأثي��ر اغواها قرار 

نگيرند. 
س��يد شمس الدين حسيني روز چهارش��نبه در پايان جلسه هيأت دولت، 
در جم��ع خبرنگاران افزود: بان��ك مركزي با اقتداري كه در نظام پولي و 
مال��ي كش��ور دارد، در اين فضا مداخله خواهد ك��رد. اين عضو كابينه با 
بيان اين كه همه متفق القول هستند كه وضعيت كنوني بازار غيررسمي ارز 
س��فته بازي است، تصريح كرد: اين وضعيت براساس ساختارهاي طبيعي 

ب��ازار نيس��ت و دولت تأكيد دارد كه فاصله بازار رس��مي و غيررس��مي 
ارز را از مي��ان بردارد. وزي��ر امور اقتصاد و دارايي خاطرنش��ان كرد كه 
قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزي كشور را نظام شناور مديريت شده 

تصويب كرده است. 
وي با اش��اره به س��خنان رئيس جمهوري در گفتگوي زن��ده تلويزيوني 
يك شنبه شب، اظهار داشت: رئيس جمهوري در اين گفتگو به نرخ پايين 
ارز اش��اره داش��تند و مشكالت و مس��ائلي كه در زمينه افزايش نرخ ارز 
براي توليدكنندگان ايجاد مي ش��ود را بيان كردند. وي افزود: نظام شناور 
ارزي مديريت ش��ده مي طلبد عدم تعادل بازار ارز را به ثبات برس��انيم و 

اين موضوع در دستور كار دستگاه هاي دولتي قرار دارد.

وزیر ارتباطات:

شايعه افزايش هزينه تلفن همراه کذب است

امروز در اصفهان برگزار می شود:
نشست دادستان های عمومی و انقالب مراکز استان سراسر کشور

وزیر اقتصاد:
مردم مراقب باشند؛ حباب بازار ارز از بين خواهد رفت

 وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات تعيين
مبلغ 254 ه��زار و 800 تومان به عنوان وديعه 
ف��روش تلفن هم��راه اول را خ��الف قانون و 
اجح��اف به مصرف كنندگان دانس��ت و گفت: 
مبل��غ 130 هزار تومان اضاف��ه به عنوان امانت 
و تضمي��ن پرداخ��ت و اختياري اس��ت. رضا 
تقي پ��ور مطالب مطرح ش��ده درب��اره افزايش 
هزين��ه فروش تلفن همراه از س��وي ش��ركت 
مخابرات را نادرست دانس��ت و افزود: هزينه 
اتصال تلفن همراه همان مبلغ 120 هزار تومان 
اس��ت و چهار هزار و 800 توم��ان نيز هزينه 
ماليات است. وي گفت: مبلغ 130 هزار تومان 

نيز تضمي��ن پرداخت يا هم��ان امانت در نزد 
شركت مخابرات و البته اختياري است. 

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با تأكيد بر 
اين كه خريدار با اختيار خود نسبت به پرداخت 
مبل��غ 254 ه��زار و 800 تومان و يا 120 هزار 
تومان اق��دام مي كند، افزود: با اين اقدام برخي 
افراد كه با تلفن همراه بيشتر صحبت مي كنند، 
مي توانند مبلغ بيش��تر را پرداخت تا از س��قف 
وديعه امانتي )130هزار تومان( اس��تفاده كنند. 
تقي پور با يادآوري اين كه پيش شماره تلفن هاي 
هم��راه ه��ر دو قيمت يكس��ان اس��ت، گفت: 
مشتركاني كه درصدد اس��تفاده از تلفن همراه 

در خارج از كشور هستند، مي توانند نسبت به 
خري��د تلفن همراه 254 ه��زار و 800 توماني 
اق��دام كنند، چرا كه مبلغ اضاف��ه آن به عنوان 
وديعه امانتي در نزد ش��ركت مخابرات است و 
مشتركان تا اين سقف مجاز به استفاده از تلفن 
همراه خود هس��تند. به گفت��ه وزير ارتباطات، 
افرادي كه فقط مبلغ 120 هزار تومان )به عالوه 
 چهار هزار و 800 تومان ماليات( را براي خريد
س��يم كارت همراه اول پرداخ��ت مي كنند، در 
صورت خروج از كش��ور بايد با پرداخت مبلغ 
م��ورد نظر خود، تقاضاي اس��تفاده از رومينگ 

كنند.

  زاینده رود

دادس��تان عمومی و انق��الب اصفهان در جمع 
خبرنگاران گفت: امروز نشس��ت دادستان های 
عمومی و انقالب مراكز اس��تان سراس��ر كشور 
ب��ا حضور دادس��تان كل كش��ور و معاونان در 
هت��ل كوثر اصفه��ان برگزار می ش��ود. حبيبی 
خاطرنش��ان كرد: در اي��ن همايش دو موضوع 
بررس��ی راهكارهای ارتقای س��تادهای استانی 
مبارزه با جرايم خاص و بررسی مسائل قضايی 
انتخابات آتی مجلس ش��ورای اسالمی و اتخاذ 

تدابير الزم، در دستور كار است.
وی درباره وظايف س��تاد پيش��گيری و مبارزه 
ب��ا جرايم خ��اص تصريح كرد: در اين س��تاد 
نيروی انتظامی، نيروی مقاومت بسيج، دستگاه 
قضايی و دس��تگاه امنيتی، جلس��اتی را تشكيل 
می دهند و جرايمی مانند انواع سرقت، تجاوز 
ب��ه عنف، ق��درت نماي��ی و اس��تفاده از انواع 
س��الح س��رد و گرم، قاچاق موادمخدر، توزيع 
 م��واد الكل��ی و ... در اين جلس��ات بررس��ی 

می شود. 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان درخصوص 
وظايف دس��تگاه قضايی در ارتباط با انتخابات 
گفت: برای هر دستگاه اجرايی وظايفی در اين 
مورد پيش بينی شده، چرا كه ايجاد فضای آرام 
و حفظ و صيانت آرای مردم، از اهداف مهم به 
ش��مار می رود. دس��تگاه قضايی نيز به موجب 
قان��ون، وظايف��ی دارد ك��ه در م��اده 67 قانون 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی به منظور 
پيشگيری از وقوع جرم، نقش سالمت قضايی 

لحاظ شده است. 

حبيبی افزود: به موجب قانون استفاده از وسايل 
عموم��ی برای تبليغات جن��اح خاص از طريق 
 ادارات، ش��ركت ه��ای دولتی، ش��هرداری ها،
همچني��ن اس��تفاده از نش��ريات و مطبوعات 
متعلق به س��ازمان ها و نهادهای عمومی، بدين 
منظ��ور و نيز كم و زياد كردن آرا و كار تبليغی 
كارمندان دولت در س��اعت اداری ممنوع است 
 و از م��واردی اس��ت ك��ه در هماي��ش بحث
خواهد شد. وی در بخش ديگر سخنان خود به 
افزايش صددرصدی مبلغ ديه اش��اره و تصريح 
ك��رد: از 16 خردادماه ميزان ديه كه در ماه های 
غيرحرام 45 ميليون تومان بود، 90 ميليون تومان 
 درنظر گرفته می شود كه به اين مبلغ در ماه های
 ح��رام 1/3 اضاف��ه و ب��ه 120 ميلي��ون تومان

می رسد.
دادس��تان عمومی و انقالب گفت: حتی افرادی 
ك��ه تا قبل از 16 خردادم��اه ديه بدهكارند بايد 
ديه را پرداخت كنن��د، چرا كه پرداخت ديه به 

روز است و به نرخ فعلی محاسبه می شود. 
حت��ی بدهكاری های قبلی ني��ز طبق نرخ روز 
محاسبه می گردد. حبيبی تصريح كرد: اصل ديه 
ثابت است و آنچه تغيير می كند ارزش ريالی آن 

است كه بر طبق نرخ تورم محاسبه می شود.
وی بيش��ترين موارد ديه را تصادفات رانندگی 
عن��وان كرد و درب��اره بيمه اتومبي��ل ها افزود: 
رانندگان وسايط نقليه بايد وسيله خود را بيمه 
كنند، حتی در قانون به پليس اختيارات زيادی 
در اين مورد داده شده، بدين صورت كه از تردد 

خودروی بدون بيمه نامه، جلوگيری می شود.
دادس��تان عمومی و انقالب در اشاره به قانون 

جدي��د راهنمايی و رانندگی مبن��ی بر افزايش 
جريمه ها و ابطال موقت گواهينامه و در موارد 
ش��ديد ابطال دائم گواهينام��ه گفت: حتی قرار 
ش��ده به وس��ايل نقليه ای كه به پاركينگ منتقل 
می ش��وند، مدت زمانی برای پرداخت جريمه 
داده ش��ود و تا اي��ن زمان اگر مبل��غ پرداخت 
 نش��د، اجازه خ��روج وس��يله از پاركينگ داده 

نمی شود.
حبيبی در ادامه به اعدام پنج س��ارق مسلح طال 
فروشی ها و اتومبيل و همچنين حامالن قاچاق 
موادمخ��در اش��اره كرد و گف��ت: خبرهايی از 
منابع نامعتبر انتش��ار پيدا ك��رده مبنی بر اين كه 
اين اف��راد از سياس��تمداران بوده ان��د و مانند 
افراد سياس��ی اعدام ش��ده اند. وی خاطرنشان 
ك��رد: ب��ه اين اف��راد و منابع هش��دار می دهيم 
 ك��ه فكر نكنند می توانند به نش��ر اكاذيب ادامه 

دهند.  
در واقع اين منابع عالوه بر پول های س��نگينی 
ك��ه از خانواده ه��ای اين مجرم��ان گرفته اند، 
ب��ه مجرمان ني��ز پيغ��ام داده بودند ك��ه اقدام 
ب��ه خودزن��ی در زن��دان كنند تا حك��م اجرا 
 نش��ود و دادگاه اس��ناد و مداركی از اين افراد 

دارد. 
حبيب��ی در خاتمه افزود: همي��ن منابع به دليل 
آنكه در دادگاه انقالب به اين پرونده رسيدگی 
ش��د، اين افراد را سياسی جلوه دادند، اما كدام 
نظام حقوقی اس��م اين افراد مجرم را سياس��ی 
می گذارد؟! نكته اينجاست كه ما اين سوابق را 
داريم و نمی گذاري��م حقايق وارونه جلوه داده 

شود.

  زاینده رود



Thursday 19 MAY 2011 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
3            پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390/ 15 جمادی الثانی 1432/ شماره 524 Thursday 19 MAY 2011 

هر فرد در طول حيات خود ممكن اس��ت بارها توس��ط 
ديگران مورد ارزيابی قرار گيرد. برخی از اين ارزشيابی ها 
دارای جنبه های تش��ويقی و برخی ديگر منتقدانه است . 
انتقاد از ديگران در صورتی كه هوشمندانه انجام شود، آثار 
بس��يار مفيدی خواهد داشت، در غير اين صورت ممكن 
است با واكنش های منفی مختلف مواجه شود. اين رفتار، 
هنری اس��ت كه بايد آموخت و ب��دون آگاهی از روش 
كاربرد آن زيانبار خواهد بود. انتقاد درس��ت آن است كه 
ضمن تأكيد بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نيز اش��اره 
كند و با ارائه راهكارهای مناس��ب برای رفع آن سخن به 
مي��ان آورد. پذيرش انتقاد از ديگران بين طبقات مختلف 
متفاوت اس��ت. برای مثال در بيشتر مواقع انتقاد از سوی 
افراد يك خانواده قابليت پذيرش بيش��تری در مقايسه با 
س��ايرين دارد. به طور معمول م��ا در برابر قضاوت افراد 

بيگانه آسيب پذيری بيشتری داريم.
انواع انتقاد

برخی از انواع انتقاد عبارتند از:
انتقاد سازنده: اين روش در بسياری موارد می تواند جنبه 
ای سازنده و مثبت داشته باشد. اگر لحن انتقاد كننده دوستانه 
باش��د بيشتر مؤثر واقع شده و ش��نونده بدون آنكه مورد 
 حمله قرار گيرد از معايب خود مطلع می شود. بی ترديد
 برای هيچكس خوشايند نيست كه بشنود »بد غذا می خوری«
و يا »در لباس پوش��يدن بد سليقه ای«. برای آن كه انتقاد 
سازنده و مؤثر باشد، منتقد بايد مواردی را رعايت كرده و 
پرسش هايی را مطرح كند كه هر يك از آنها در رساندن وی 
 به هدف خود نقش مثبتی ايفا كند. اين سئواالت می بايست
محتوای اطالعاتی را كه الزم است مبادله شوند در برگيرد. 
هم��ان گونه كه گفتن و چگون��ه گفتن ارتباط نزديكی با 
هم دارند، محتوا و ش��يوه انتقاد نيز بر هم تأثيرگذارند. در 
تعيين محتوای يك انتقاد بايد ابتدا از خود پرس��يد كه از 
چ��ه رفتاری می خواهيم انتقاد كنيم؟ اين روش می تواند 
بسيار مفيد واقع شود، زيرا از به كاربردن جمالت كلی و 
كلمات پوچ و آزار دهنده ای چون »هميشه همين كار را 
می كنی«، »هيچ وقت به موقع نمی آيی« و جمالتی از اين 
قبيل جلوگيری می شود. هنگامی كه انتقاد از رفتار خاصی 
را با قاطعيت و به طور دقيق مطرح می كنيم، برای انتقاد 
ش��ونده اين امكان را فراهم می سازيم كه منظور ما را به 
درستی درک كند. انتقادی كه متوجه رفتار خاصی باشد، 
می تواند منجر به گفتگويی دو جانبه ش��ود تا اين كه به 

بحثی مبدل شود كه حدود آن مشخص نيست.
انتقاد غیرمستقیم: انتقاد می تواند به صورت غيرمستقيم 
بيان ش��ود. برای مثال اگر طرف مقابل ش��ما خصوصيت 
بدی داش��ته باشد، در خالل گفتگو به او بگوييد »به نظر، 
شما آدم هايی كه دارای اين خصوصيت اخالقی هستند، 
غير قابل تحملند؟«. اين شيوه انتقاد باعث می شود كه يك 
حس هوش��ياری در وی بيدار شود و وی متوجه شود كه 
دارای چنين مشكلی است. حتماً اين مثل را شنيده ايد كه 

می گويد »به در می گويند تا ديوار بشنود.« اين يك مثال 
متداول در فرهنگ ما برای ابراز همين موضوع است.

انتقاد همراه با تعريف و تمجید: در اين روش ابتدا می توان 
به تعريف و تمجيد ويژگی های ارزشمند فردی كه مورد 
انتقاد است پرداخت. برای مثال »تو دختر خيلی باهوشی 
 هس��تی«. پس از كاربرد يك مقدمه مناسب، نظر انتقادی
خود را بيان و س��عی كنيد آن را در پوشش��ی از سخنان 
خوب و دلپذير قرار دهيد. البته منظور ش��ما تملق نيست 
بلكه نخست خصوصيات خوب او را گوشزد كرده و بعد 

انتقاد خود را ابراز داشته ايد.
ــاد تهاجمی و صريح: رک بودن نش��انه صراحت و  انتق
صداقت اس��ت، ولی هميش��ه برای مخاطب خوش آيند 
نيس��ت به خصوص اگر خيلی ناپخته بيان شود. اين نوع 
انتقاد نه تنها هيچ نوع سازندگی در بر ندارد، بلكه شنونده 
را هم در موضع تدافعی قرار می دهد. بهتر است كه انتقاد 

با به كارگيری يك سياست درست انجام شود.
محکوم کردن: گاهی به جای انتقاد همراه با راهنمايی، 
انتقاد كننده، مخاطب را در يك دادگاه يك طرفه محاكمه 
و محك��وم می كند. او به خود اين حق را می دهد كه در 
م��ورد ديگران اظهار نظر كرده و الگوی فكری خود را به 
آنها تحميل كند. اينگونه برخوردها نه تنها سازنده نيست، 

بلكه بسيار نامناسب است.
ــاد ديرتر از موعد: اينگونه انتقادات، زمانی صورت  انتق
م��ی گيرد كه هيچ كمكی به رفع مش��كل نم��ی كند. به 
عب��ارت ديگر زمان برای جلوگيری از خطا وجود ندارد. 
بر هيچكس پوشيده نيست كه انتقاد در چنين زمانی برای 

جلوگيری از تكرار اشتباه بوده و اگر تشخيص داده شود 
كه تأثيری در آينده نخواهد داش��ت، بهتر اس��ت هيچگاه 

ابراز نشود.
شیوه درست انتقاد کردن

 رعايت نكات زير می تواند در زمان انتقاد بسيار ياری دهنده
باشد:

آيا رفتار مورد انتقاد را می توان تغيير داد؟
آيا ش��خص مورد انتقاد قرار گرفته عالقه مند به ش��نيدن 

آن است؟
احتمال قبولی طرف انتقاد شونده چقدر است؟

از انتقاد ش��ونده سئوال كنيد آيا منظور شما را درک كرده 
است.

به فرد انتقاد ش��ونده تفهيم كنيد كه انتقادتان بازتاب ساده 
عقيده شماست.

از انتقاد تحك��م آميز دوری كنيد، زي��را اينگونه انتقادها 
بالفاصله فرد را در موضع دفاعی قرار می دهد.

س��عی كنيد انتقاد را به صورت نگرش شخصی خود به 
موضوع بيان كنيد و كوش��ش كنيد او را به شيوه نگرش 

خود كنجكاو كنيد.
موضوع را طوالنی و انتقاد را به س��خنرانی تبديل نكنيد، 

زيرا شنونده را خسته و بی حوصله می كند.
انتقاد را در زمان و مكان مناسب ابراز كنيد نه در لحظه ای 
كه طرف مقابل آمادگی شنيدن آن را ندارد. اول صبر كنيد 
تا مخاطب در آرامش و خونسردی قرار گيرد تا ايرادی كه 

از او می گيريد مؤثر واقع شود.
با توجه به سطح دانش مخاطب، انتقاد را بيان كرده تا برای 

مخاطب قابل درک باش��د. نمی توان از يك روش برای 
تمامی افراد استفاده كرد.

وقتی انتقاد می كنيد كوشش كنيد بدون سوء نيت بوده و 
فقط به منظور كمك و راهنمايی باشد.

با مشكالت و احساسات فرد مقابل همدلی كنيد.
بهتر است انتقاد حضوری و بدون واسطه باشد و از انتقاد 

كردن غيرمستقيم بپرهيزيد.
برای حفظ آبروی اشخاص، از انتقاد و نصيحت كردن فرد 

در حضور ديگران خودداری كنيد.
چنانچه بخواهيد انتقاد شما با واكنش مثبت و سازنده ای 
همراه باش��د، بايد نش��ان دهيد نه تنها ب��ه آنچه گفته ايد 
متعهد هس��تيد، بلكه به رفتار فرد در مقابل انتقاد خودتان 

نيز ارج می نهيد.
هرگز در انتقاد، طرف مقابل را با كس��ی مقايس��ه نكنيد. 
مقايسه كردن باعث دلگيری مخاطب شده و ممكن است 

با واكنش های بسيار نامناسبی مواجه شويد.
اگر ش��خصيت و احترام مخاطب در نظر گرفته نشود، نه 
تنها انتقاد مؤثر واقع نمی ش��ود، بلك��ه می تواند به قطع 

ارتباط منجر شود.
انتقاداتی به نتيجه می رسند كه بسيار با دقت و هوشمندانه 
مطرح شوند و مخاطب بدون آن كه آزرده خاطر شود از 

معايب خود آگاه شود.
هي��چ گاه در انتقاد از ديگ��ران تصور نكنيد كه آنچه نظر 
شماس��ت حتماً صحيح بوده و می بايستی شنونده بدون 

چون و چرا آن را بپذيرد.
انتقاد از همکاران

رقابت در تمامی سطوح هر س��ازمانی وجود دارد. يكی 
از عل��ل آن دس��تيابی به امتيازات بيش��تر در مقايس��ه با 
همكاران ديگر است. اين امتيازات به صورت های گرفتن 
پاداش، ارتقای ش��غلی و مواردی از اين دس��ت است. به 
طور كلی هر فردی با س��ه س��طح در يك سازمان ارتباط 
 دارد: سطوح زير دست، همكاران هم رديف و همكاران 
س��طوح باالتر. آنچه بس��يار دارای اهميت است آنست 
ك��ه بداني��م در هر س��طحی چگون��ه انتق��ادات خود را 
بي��ان كني��م. اگر بخواهي��م از يك روش ب��رای انتقاد از 
افراد مختلف اس��تفاده كنيم، اش��تباهی ب��زرگ مرتكب 
 ش��ده اي��م و چني��ن ش��يوه ای دارای نتايج��ی بس��يار 

ناگوار است.
در بسياری از سازمان ها ديده شده افرادی كه به طور كلی 
از ديگران به ويژه از افراد مافوق خود انتقاد می كنند، مورد 
بی مهری قرار گرفته و در گرفتن امتيازات و رتبه ها هميشه 
 با مشكالت متعددی مواجه می شوند. بررسی روش های
 انتق��اد، بس��يار پيچي��ده و دارای نكات فراوانی اس��ت.
انتقاد صحيح داروی تلخ، ولی مفيدی است كه زمانی مؤثر 
خواهد بود كه به موقع و درست تجويز شود، در غيراين 
ص��ورت نه تنها باعث بهبودی نمی ش��ود، بلكه منجر به 

تشديد بيماری خواهد شد.

آژیر

عش��ق جزي��ی از كل نيس��ت و ب��ه 
عبارتی عش��ق كل اس��ت در كل. در 
عش��ق انتخاب نيس��ت و به هيچوجه 
عش��ق و دوست داش��تن دو مقوله به 
طور كامل متفاوت اس��ت و غير قابل 
قياس. در واقع اس��اس آفرينش عشق 
 اس��ت و ما همگی غوطه وريم در اين 

عشق. 
اين ما هس��تيم كه به درک اين عش��ق 
رس��يده ايم يا نرسيده ايم. عشق يكباره 
ب��ه وجود نمی آيد بلكه از قبل از تولد 
ما بوده و بع��د از مرگ ما نيز همواره 
خواهد بود. در عش��ق م��ادر به فرزند 
می بينيد كه انتخابی نيست و يكباره به 
وجود نمی آيد و هرگز از بين نمی رود. 
در دوستی شما دوست می داريد بدون 
تعهد. در عش��ق شما متعهد می شويد. 
فرق اينجاس��ت. عشق برتر از دوست 
داشتن است. عش��ق است كه مقدسه 
ن��ه دوس��ت داش��تن. كس��انی كه در 
زندگيشان عشق را تجربه نكرده باشند 
هيچوقت عش��ق را احساس نخواهند 
كرد كس��ی كه عاش��ق نش��ده باشد و 
ش��ما مدام از ش��ور و ح��ال جذبه و 
ش��وق وصال و هزار اصطالح ديگری 
نيز به كار ببريد آن ش��خص با سخنان 
شما هيچ ارتباطی برقرار نخواهد كرد. 
 بحث دوست داش��تن نيز همين گونه 

است. 
هي��چ كس مثل ديگ��ری فكر نمی كند 
و نظ��رات گاهي ضد و نقيض خواهد 
ب��ود. بنابراين بيش��تر اين مس��ايل به 
شخص و دنيای او برمی گردد. دوست 
داش��تن تكميل كننده عشق است. هر 
دو با هم س��بب بهترين ارتباط است. 
دوست داشتن يك حس فطری است 
و از بين نمی رود به عنوان مثابل شما 
مادرتان را دوس��ت داريد. از وقتی كه 
به دنيا اومدين اين حس در وجودتان 
هس��ت از بين هم نمی رود اما ممكن 
اس��ت كمرنگ ش��ود. اما عش��ق يك 
حس لحظه ای اس��ت و اگه به مرحله 
دوست داش��تن نرس��د خيلی زود از 
 بي��ن می رود و زودت��ر از آن فراموش 

می شود. 
خدايا: به هر كه دوست می داری بياموز 
كه، عش��ق از زندگی كردن بهتر است 
و به هر كه دوست تر می داری، بچشان 

كه، دوس��ت داش��تن از عش���ق برتر. 
ش��گفتا! وقتی كه بود نمی ديدم، وقتی 
می خواند نمی شنيدم... وقتی ديدم كه 
نبود... وقتی ش��نيدم كه نخواند...! چه 
غم انگيز اس��ت كه وقتی چش��مه ای 
س��رد و زالل در برابرت، می جوشد و 
می خواند و می نالد، تش��نه آتش باشی 
و نه آب و چشمه كه خشكيد، چشمه 
از آن آتش كه تو تشنه آن بودی بخار 
ش��د و به هوا رفت و آت��ش، كوير را 
تافت و در خ��ود گداخت و از زمين 
آتش روييد و از آسمان آتش باريد، تو 
تشنه آب گردی و نه تشنه آتش و بعد 
عمری گداختن از غم نبودن، كسی كه 
 تا بود، از غم نبودن تو می گداخت! ...
و ت��و ای آموزگار ب��زرگ درس های 
ش��گفت م��ن! ای كه دس��ت كينه توز 
مرگ در آن حال عطش��م به نوشيدن 
جرعه هايی كه از چش��مه جاويد پر از 
عجايبت در پيمانه های زرين كلماتت 
می ريختی مرا بی ت��اب كرده بود- در 
اي��ن كوير س��وخته پره��ول تنها رها 
كرد. ای ك��ه به من آموختی عش��قی 
فرات��ر از انس��ان و فروت��ر از خدا نيز 
هس��ت و آن دوست داش��تن است و 
آن آس��مان پر آفت��اب و زيبای ارادت 
اس��ت و آن بی تابی پ��ر نياز و دردمند 
دو روح خويش��اوند است. آشنايی دو 
تنهای س��رگردان بی پناه در غربت پر 
ه��راس و خفقان آور اين عالم اس��ت 
كه عالميان همه همزبانان و هموطنان 
هم هس��تند، برادران و خواهران همند 
و در خانه خويش��ند و بر دامن زمين، 
م��ادر خوي��ش و در س��ايه زمان پدر 
خويش، كه زادگان زمين و زمانه اند و 
س��اكنان خاک. و تو آموختی كه آنچه 
دو روح خويش��اوند را، در غربت اين 
آسمان و زمين بی درد، دردمند می دارد 
و نيازمن��د بی تاب يكديگر می س��ازد 
دوست داشتن است و من در نگاه تو، 
ای خويش��اوند بزرگ من، ای كه در 
سيم�ايت هراس غربت پيدا بود و در 
ارتعاش پراضطراب سخنت شوق فرار 
 پدي��دار! ديدم كه تبعي��دی زمينی، ...
و اكن��ون ت��و با مرگ رفت��ه ای و من، 
اينج��ا، تنها به اين امي�د دم می زنم كه 
 با ه�ر »نفس«، »گامی« به تو نزديك تر 

می شوم و... و اين زندگی من است.

جامعه

عشق يا دوست داشتن؟
کدام يک ارزش بيشتری دارد؟

پنجره

بنابر آخرين آمار منتش��ر شده در تهران بزرگ و بسياری از شهرهای ديگر 
كشورمان، روند طالق رو به افزايش است. اين در حالی است كه وقتی نيم 
نگاه��ی به علل اين پديده ناهنجار در ميان زوجين می اندازيم، می بينيم كه 
خيانت از س��وی طرفين يكی از مهم ترين داليل اين نوع طالق ها به شمار 
می رود كه البته تنها دليل نيست اما همين يك نشانه كافی است كه شك و 
بدبينی را در ميان زوجين همچون بذری بكارد و اگر زوجين روش مقابله 
با اين نوع بدبينی ها و ش��ك را ندانند، به طور طبيعي ش��الوده خانواده شان 
خيلی زود از هم خواهد پاش��يد. بدبينی به همس��ر اش��كال متفاوتی دارد، 
خيل��ی از زوجين بدبينی های بيمارگونه خ��ود را نوعی رفتار طبيعی تلقی 
می كنن��د و آن را ب��ا عناوينی همچون غيرت و تعص��ب و مراقبت توجيه 

می كنند، حال آن كه واقعيت چيز ديگری است. 
در اصل بدبینی به همسر در 3 حالت کلی بروز می کند

گروه اول افرادی هس��تند كه بدبينی در ذاتشان است. اين افراد را از همان 
ابتدای زندگی به احتی می توان شناخت؛ آن زمان كه نسبت به هر موضوعی 
نيم��ه خالی ليوان را می بينن��د و در ارتباط با پيرامون خود نوعی نگاه منفی 
دارند. گروه دوم افرادی هس��تند كه نوعی وسواس نيز در بدبينی های شان 
نهفته اس��ت. اين دسته از زوجين نس��بت به برخی رفتارها و واكنش های 
همس��ر خود به جنس مخالف، حال در محيط كاری باشد، نوعی وسواس 
فكری دارند كه در پاره ای اوقات همراه با بدبينی به وی اس��ت كه البته در 
اين فرم باز هم اختالف بين زوجين خيلی پديدار نمی شود. گروه سوم كه 
در حقيقت روزگاری جزو گروه های يك و دو بودند به شدت در معرض 
خطرن��د، چرا كه مبتال به اختالل هاي پارانوئيدال می ش��وند به اين معنا كه 
ب��ا كنار هم گذاش��تن برخی پارامترهای خيالی به اين نتيجه می رس��ند كه 
همسرشان در حال خيانت به وی است و اين فكر همچون خوره جسم و 
روح فرد را نابود می كند و اگر خوش��بين باش��يم كه اتفاق ناگواری در اين 

بين نيفتد، طالق و جدايی بين زوجين مسالمت آميز ترين اتفاق است.
ريشه های بدبینی به همسر

* خيل��ی اوقات بدبينی و ش��ك بي��ن زوجين از عالقه و عش��ق زياد به 
يكديگر نش��أت می گيرد. خانم همس��رش را تنها متعلق ب��ه خود می داند 
و ب��ه طور طبيعي هر نوع رفتار خارج از منزل برايش س��خت و غير قابل 

هضم اس��ت. به تدريج اين عش��ق و عالقه به نوعی احس��اس شكست از 
ديدگاه خودش تبديل می شود و هر آن فكر می كند كه زندگی اش در حال 

فروپاشی است.
* عدم ش��ناخت كافی از همسر، اساس بدبينی و شك به وی است. وقتی 
مرد از همس��ر آينده اش تصويری ديگر را در ذهن می پرورانده با ورود به 
زندگی مش��ترک متوجه می ش��ود كه در انتخابش اش��تباه كرده و اين خود 
نوعی نفرت و انزجار را در وی نس��بت به همس��رش ايجاد می كند و اين 
موضوع مهم ترين دليل می ش��ود برای پيدايش بهانه گيری ها و بدبينی های 

بيمارگونه.
* فرزندان والدين بدبين و ش��كاک در طول زندگ��ی ياد می گيرند كه در 
آينده نيز نس��بت به همسرش��ان و اطرافيان خود بدبين و ش��كاک باشند. 
اين موضوع نقش تربيت خانواده را به راحتی روش��ن می كند، اين گونه كه 

فرزندتان از شما بدبينی و شك به همسرش را ياد می گيرد.
* زندگی زناشويی مانند يك گلدان نياز به مراقبت های ويژه ای دارد و در 
معرض خطرات و آفت هايی قرار می گيرد كه بايد مراقب آنها بود. سوء ظن 
يكی از اين آفت هاس��ت و اگر به موقع و درس��ت به آن رس��يدگی نكنيم 
ممكن است ريشه اين گياه را مورد هدف قرار دهد و زندگی زناشويی را 

از اساس دچار مشكل كند. 
* مراقب��ت از خانواده در مقابل س��نگ اندازی و حس��ادت های دش��منان 
خانوادگی كه عموما به شكل يك دوست وارد زندگی می شوند نيز اساس 
خيلی از بدبينی ها و سوءتفاهم هاس��ت. دوس��ت شما نس��بت به زندگيتان 
حسادت می كند و بر همين اساس پروژه ای را پياده می كند كه اطمينان شما 

را نسبت به همسرتان سلب كند.
* هميشه س��عی كنيد در هر موضوعی با همسر خود صادق باشيد. ريشه 
بسياری از بدبينی ها عدم صداقت در ابتدای زندگی است. زن يا مرد رازی 
را در زندگی دارد كه می كوش��د آن را از همس��رش پنهان كند كه البته در 
بيش��تر مواقع موفق نمی ش��ود و خود اين پنهانكاری نقطه شروع بدبينی ها 

می شود.
به جنبه های مثبت يکديگر توجه کنید

* نسبت به قول و قرار خود با همسرتان خيلی حساس باشيد. اين موضوع 

برای مردها بايد بيش��تر رعايت ش��ود، چرا كه خانم ها هر نوع تاخير را در 
رسيدن به قرار مثبت نگاه نمی كنند و افكار منفی در آنها شكل می گيرد.

* در مراودات اجتماعی خود خيلی مراقب باش��يد به ويژه اگر طرف شما 
جنس مخالف باش��د. هر نوع صحبت غيركاری، به عنوان مثال، در خيابان، 
پ��ارک يا اماك��ن عمومی و حتی در ميهمانی ها س��عی كنيد ن��گاه خود را 
كنت��رل نمائيد و يا خنده ه��ای خود را نيز در مقابل ديگران كنترل كنيد چه 
بس��ا موجب سوءظن ايش��ان ش��ود. تماس های بی مورد و روابط آزاد در 
محيط های كاری نتيجه ای ش��وم در بردارد كه اگر ش��ما هم فكری در سر 

نداشته باشيد، همسرتان جور ديگری برداشت می كند.
* در صحبت كردن با نامحرم به ويژه در مقابل همس��رتان سعی كنيد نگاه 
خود را پايين بيندازيد چه اين كه هم جلوی سوءظن شوهرتان را می گيرد 

و هم برای خودتان بسيار ارزشمند و مفيد است.
* شناس��ايی حساس��يت هايي كه در هر كدام از شما وجود دارد البته فقط 
بايد اين حساس��يت ها ش��ناخته شود ولی الزم نيس��ت آن را به رخ طرف 

مقابل بكشيم.
* از غافلگيری ه��ای احساس��ی كه نيازمند پروژه ای پيچيده باش��د، پرهيز 
كنيد. برای س��الگرد ازدواجتان بخواهيد همسرتان را غافلگير كنيد و نوعی 
پنهانكاری داشته باشيد. ديده شده كه بسياری از زوجين به اين نوع كارها 
با بدبينی نگاه می كنند كه اگر هم به خير و خوشی ختم شود، گمان می كنند 
ك��ه پايان خوش كار هم در حقيقت قس��متی از يك پروژه خطرناک برای 

خيانت به وی بوده است.
* احترام به يكديگر هم در مقابل خانواده ها و اقوام و دوس��تان يكديگر و 

هم در مواقعی كه به صورت خصوصی در كنار يكديگر هستيد.
* اجتن��اب از بي��ان حوادثی ك��ه در دوران كودكی ي��ا نوجوانی يا دوران 
دانشجويی برای شما يا دوستانتان اتفاق افتاده است. منظور از اين حوادث 

آن چيزهايی است كه زمينه سوء ظن را فراهم می كند.
* بيان كلمات محبت آميز نسبت به يكديگر مثل: »تو همه اميد من هستی 
و م��ن به تو عش��ق می ورزم«، »من تو را دوس��ت دارم«، »ت��و از هر كس 
 ديگ��ری برای من مهم تر هس��تی«، »عالقه هيچ كس ب��ه جز تو در دل من 

نيست«.

دث
حوا

با اين شک لعنتی چه کنم؟

چگونه از ديگران انتقاد کنيم؟

همه چي��ز در يك لحظه اتف��اق افتاد در خ��واب عميقی بوديم كه 
درس��ت در نزديكی صبح صدای هولناكی به گوش رس��يد و من و 

برادرم از روی صندلی عقب پرتاب شديم.
مهدی و اميرمحمد دو برادری هستند كه همراه مادربزرگ خود تنها 
بازمانده های تصادف هولناک اخير در اصفهان هس��تند. متأسفانه به 
علت ش��دت تص��ادف در اين حادثه پدر و م��ادر مهدی جان خود 
را از دس��ت می دهند. مهدی در بيمارس��تان گري��ه كنان می گويد 
هم��ه چيزم را در يك لحظه از دس��ت دادم كاش من هم رفته بودم 
چ��ه كار كن��م خودم مان��ده ام و يك برادر 7 س��اله و يك دنيا غم. 
دردم را به كی بگم مادر، چه كس��ی ديگ��ر از من حمايت می كند 
پدر، اين چه سرنوش��تی ب��ود كه برايمان رقم خ��ورد اينها كلماتی 
 ب��ود كه از زبان مهدی جاری می ش��د و ه��ر جنبنده ای را به گريه 

درمی آورد. 
جلوی چش��مانم كسانی را از دست داده ام كه می دانم يك دنيا در 
غ��م فراق آنها هم گريه كنم كم اس��ت. س��اعت 4 صبح بامداد 25 
ارديبهش��ت ماه تلفن مركز فوريت ه��ای 110 به صدا درآمد و فرد 

تماس گيرنده از واژگونی يك دستگاه خودرو پيكان خبر داد. 
موضوع رس��يدگی در دس��تور كار مأموران كالنت��ری 24 اصفهان 

ق��رار گرفت كه بالفاصل��ه مأموران به همراه ي��ك تيم اورژانس به 
مح��ل اعزام ش��دند. مأموران در محل گزارش كردند يك دس��تگاه 
 پي��كان س��واری به رانندگ��ی فردی به ن��ام »ابراهيم-م« 32 س��اله
 و سرنش��ينی »ناهيد-ز« 28 س��اله، »اميرمحمد و مهدی- م« 7 ساله
 و 12 س��اله، »ت��وران- ز« 45 س��اله واژگ��ون گردي��ده اس��ت.
متأس��فانه ب��ه عل��ت ش��دت جراح��ات وارده اين زن و ش��وهر 
در صحن��ه ف��وت و بقيه سرنش��ينان مص��دوم، كه توس��ط عوامل 
اورژانس به بيمارس��تان منتقل ش��دند. افسر كارش��ناس تصادفات 
از صحن��ه بازدي��د و عل��ت تص��ادف را ع��دم تواناي��ی در كنترل 
 وس��يله نقلي��ه ناش��ی از خس��تگی و خ��واب آلودگ��ی اع��الم 

كرد. 
سرهنگ بختياری فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پايان گفت: 
س��االنه ش��مار زيادی از مردم قربانی بی احتياطی خود در رانندگی 
می ش��وند كه اين می تواند صدمات جب��ران ناپذيری را در جامعه 
به دنبال داش��ته باش��د مثل اين حادث��ه كه دو فرزند اي��ن خانواده 
بی سرپرس��ت شده و بدون سرپناه دس��تخوش بسياری از اتفاقات 
 در جامع��ه خواهند بود كه هم اكنون ش��اهد اي��ن حادثه دلخراش 

نبوديم.

پليس آگاهی لنجان س��ارقی كه با انگيزه س��رقت مرتكب قتل زن جوانی شده 
 بود را در كمتر از 12 ساعت شناسايی و دستگير كردند. سرهنگ علی فروغ نيا
فرمانده انتظامی شهرس��تان لنجان اظهار داشت: در پی وقوع قتل زن جوانی در 
يكی از مناطق اين شهرستان باتوجه به حساسيت موضوع مراتب در دستور كار 
پليس اگاهی اين فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: با حضور مأموران در محل 
و انجام تحقيقات مش��خص ش��د كه زن جوان با ضربات متعدد چاقو به ناحيه 

گردن به قتل رسيده است.
اين مقام مس��ئول تصريح كرد: كارآگاهان فنی و مجرب پليس با بررسی صحنه 
و گفتگو با افراد محل س��رنخ هايی از قاتل به دس��ت آوردند. فرمانده انتظامی 
شهرس��تان لنجان گفت: ساعاتی بعد از وقوع قتل اين قاتل سنگدل شناسايی و 
در يك عمليات غافلگيرانه دس��تگير ش��د. اين مقام انتظامی ادامه داد: قاتل كه 
»مجي��د- م« نام دارد در تحقيقات اوليه به ارت��كاب قتل اقرار و انگيزه خود را 
انجام س��رقت عنوان كرد اما چون توس��ط مقتوله شناسايی شده بود برای فرار 
 از قان��ون مرتكب قتل ش��د و اين زن را با ضربات چاقو به قتل رس��انده بود.
سرهنگ فروغ نيا در پايان با بيان اين كه بازسازی صحنه قتل توسط پليس انجام 
شده اس��ت خاطرنش��ان كرد: متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی 

تحويل مراجع قضايی شدند.

دستگيری قاتل 12 ساعت بعد از وقوع قتلبازمانده تصادف

در خبرها آمده اس��ت كه اس��تفاده از 
لوازم آرايش��ی در ايران بی  رويه است 
و س��االنه ح��دود 2/1 ميلي��ارد دالر 
صرف خريد لوازم آرايش��ی می  ش��ود 
و اكن��ون ايران از نظ��ر مصرف لوازم 
 آرايش در خاورميانه در رده دوم قرار 

دارد.
در آمارها آمده اس��ت جمعيت بانوان 
خاورميان��ه 155ميليون نفر اس��ت كه 
در اي��ن بين زنان ايران��ی عالقه مند به 
مص��رف لوازم آرايش��ی، مع��ادل 2/1 
ميلي��ارد دالر هزينه لوازم آرايش��ی از 
7/2 ميليارد دالر بازار لوازم آرايش��ی 

خاورميانه را پرداخت می  كنند.
آمارها نشان می  دهد حدود 14 ميليون 
نفر از زنان شهرنش��ين ايرانی در گروه 
س��نی 15 تا 45 س��ال ماهان��ه به طور 
متوسط هفت دالر صرف خريد لوازم 
آرايش��ی می  كنن��د كه البت��ه بعضی از 

آمارها 12 دالر را نشان می  دهند. 
شريفی، پژوهشگر علوم تربيتی، مدرس 
 و عض��و هيأت علمی دانش��گاه اظهار 
م��ی دارد: فقدان انج��ام پژوهش های 
مس��تند در خص��وص عل��ت گرايش 
بان��وان ايرانی فراتر از اس��تانداردهای 
جهان��ی و همچني��ن رعاي��ت نكردن 
الگوی جهانی مص��رف در ايران، بايد 

مورد ارزيابی قرار بگيرد.
به نظ��ر می  رس��د اگ��ر پژوهش های 
علمی در طی 30 س��ال اخير صورت 
می  گرف��ت، حال ش��اهد نتايج بهتری 

بوديم.
اينديپندن��ت به نق��ل از عباس نجفی، 
يك مسئول در س��تاد مبارزه با قاچاق 
اي��ران، آورده اس��ت: ح��دود  كاالی 
اي��ن  از  دالر  ميلي��ون  ت��ا 750   700
 لوازم ب��ه صورت قاچ��اق وارد ايران

می شوند.
ايراني ها در سال حدود دو ميليارد دالر 
صرف خريد لوازم آرايش��ي مي كنند و 
 مصرف مواد و لوازم آرايشي مثل روژ لب
و الک ناخن در سال هاي اخير چنان در 
ميان ايراني ها گسترش يافته كه اكنون 
ايران از نظ��ر مصرف لوازم آرايش در 

خاورميانه در رده دوم قرار داد. 

در حالی ك��ه ترويج و توس��عه لوازم 
آرايش��ی در بين جوانان ايرانی به يكی 
از دغدغه های مسئوالن امور اجتماعی 
و بهداشتی در ايران تبديل شده است، 
به تازگ��ی يك روزنامه انگليس��ی نيز 
 در گزارش��ی به اي��ن موضوع پرداخته 

است. 
ويستا باور كه به تازگی در پی گسترش 
و توس��عه برند كاپريس در ايران است 
نيز چنين عقيده ای دارد و معتقد است 
 كه بيش��تر اين لوازم به اي��ران قاچاق

می شوند. 
بنابراين گزارش در ساليان خير بخش 
عم��ده ای از اي��ن مواد قاچاق ش��ده، 
م��وادی غير اس��تاندارد هس��تند كه با 
قيم��ت پايين تر به فروش می رس��ند؛ 
معضل��ی كه فروش��ندگان اي��ن لوازم 

آرايشی نيز به آن اذعان دارند. 
اين گزارش در پاي��ان ضمن تأكيد بر 
استفاده فراوان ايرانيان از لوازم آرايشی 
فاقد اس��تاندارد می افزاي��د: در اروپا 
حتی م��دل ها هم به ص��ورت طبيعی 
و ب��ا آرايش كم ظاهر می ش��وند، اما 
در اي��ران دختران حدود يك س��اعت 
در مقاب��ل آيين��ه برای آماده ش��دن و 
 درس��ت ك��ردن خ��ود وق��ت صرف 

می كنند! 
خبرگزاري فرانسه مي گويد كه به دنبال 
آزادي واردات برخي از اقالم آرايشي، 
زنان ايراني به ش��دت ب��ه مصرف اين 
لوازم و آراي��ش روي آورده و به ويژه 
براي نس��ل جوان س��اكن ش��هرهاي 
بزرگ در ايران آرايش غليظ به عادتي 

هميشگي  تبديل شده است. 
به نظر می رس��د صرف نظر از اين كه 
اس��تفاده بی رويه از اين لوازم عواقب 
خطرناك��ی در پ��ی دارد، اما نكته مهم 
اين اس��ت كه مصرف كنندگان تا حد 
ممكن از خريد لوازم فاقد اس��تاندارد 
خ��ودداری كنند و دولت و مس��ئوالن 
ني��ز كنترل خود بر ورود كاالی قاچاق 
ب��ه داخ��ل كش��ور را افزاي��ش دهند، 
ب��ه وي��ژه كاالهاي��ی كه ب��ه صورت 
 مستقيم بر س��المتی افراد جامعه تأثير

می گذارد.

 مصرف بی رويه لوازم آرايشی 
قاچاق و فاقد استاندارد در کشور
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص قادریان:

نرخ بيکاری در استان اصفهان 10 درصد است
مديركل كار و امور اجتماعی استان اصفهان گفت: نرخ كنونی بيكاری در استان اصفهان 
10 درصد است. هوشنگ قادريان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور اشتغالزايی 
برای افراد جويای كار در استان اصفهان، افزود: خوشبختانه در سال گذشته نرخ بيكاری 
در استان اصفهان كاهش يافت و به 10 درصد رسيد كه هم اكنون نيز اين رقم به عنوان 
رقم بيكاری در اس��تان محسوب می شود. وی با اش��اره به ايجاد فرصت های شغلی 
 به منظور كاهش نرخ بيكاری در س��طح استان اصفهان، اظهار داشت: در سال گذشته

169 هزار و 872 فرصت ش��غلی در س��طح استان اصفهان ايجاد ش��د كه اين ميزان 
موجبات كاهش نرخ بيكاری را در سطح اين استان فراهم آورد.

مديركل كار و امور اجتماعی اس��تان اصفهان با بيان اين كه نرخ بيكاری در س��ال 89 
به نس��بت سال پيش از آن دو درصد كاهش يافته است، تصريح كرد: رقم بيكاری در 
سطح استان اصفهان طی سال 88، نزديك به 12 درصد بود كه اين ميزان در سال 89 
با دو درصد كاهش، به 10 درصد رسيد. وی با تأكيد بر اين كه استان اصفهان در ايجاد 
فرصت های شغلی برای افراد جويای كار بسيار مطلوب عمل كرده است، اضافه كرد: 
در سال گذشته و با وجود اين كه استان اصفهان متعهد به ايجاد 80 هزار فرصت شغلی 
شده بود، بيش از 169 هزار فرصت شغلی ايجاد شد كه در نوع خود رقم مطلوبی به 
حساب می آيد. قادريان در حالی كه استان اصفهان در ميزان اشتغالزايی در رتبه مطلوبی 
ايس��تاده است، بيان داشت: اس��تان اصفهان به لحاظ ايجاد فرصتهای شغلی رتبه دوم 
سطح كشور را كسب كرد كه در صورت احتساب جداگانه ميزان اشتغالزايی استان های 
تهران و البرز، اين استان در رتبه نخست جای می گيرد. وی به سازمانها و ارگان هايی 
كه بيش��ترين ميزان فرصت های شغلی را در سطح استان اصفهان ايجاد كرده اند اشاره 
كرد و ادامه داد: بيش��ترين ميزان اش��تغالزايی در سطح استان اصفهان طی سال گذشته 
در حوزه های س��اختمان و صنعت ايجاد ش��د كه به يقين دس��تگاه های مرتبط با اين 
دو حوزه، نقش غيرقابل انكاری در ايجاد اين فرصت های ش��غلی داشته اند. مديركل 
كار و امور اجتماعی استان اصفهان همچنين به نقش تاثيرگذار دستگاه ها و حوزه های 
مختلف استان به منظور ايجاد فرصت های شغلی اشاره كرد و گفت: ارگان ها، نهادها و 
سازمان های استان اصفهان در حوزه های صنعتی، كشاورزی و خدمات بهترين رويكرد 

و عملكرد را به منظور كاهش نرخ بيكاری در سطح استان به منصه ظهور رساندند.
قادريان با بيان اين كه اولويت نخس��ت س��ال ج��اری اداره كل كار و امور اجتماعی 
استان اصفهان، ايجاد اشتغال پايدار در سطح استان است، افزود: خوشبختانه با برگزاری 
جلس��ات متعدد در كارگروه های اشتغال، برنامه ريزی های گسترده ای به منظور ايجاد 

اش��تغال پايدار در سطح استان انجام شده اس��ت. وی اظهار داشت: در سال جاری به 
دنبال آن هستيم تا فرصت های شغلی پايدار را برای افراد جويای كار در سطح استان 
فراهم آوريم و در س��ال های آينده بر پايه اش��تغالزايی اصولی و مبتنی بر آينده مداری 
گام برخواهيم داش��ت تا هيچی ک از افراد مش��غول به كار شده، ترسی از بيكار شدن 
نداشته باشند. مديركل كار و امور اجتماعی استان اصفهان همچنين با تاكيد بر رويكرد 
اش��تغالزايی دولت در سال های اخير، تصريح كرد: كاهش نرخ بيكاری در كشور طی 
سال های اخير نشان می دهد كه دولت در اين ارتباط سياست گذاری های مطلوبی انجام 
داده و ايده های مطلوبی انديشيده است. وی همچنين به جلسات برگزار شده در حوزه 
كار و اش��تغال در استان اصفهان طی سال های گذشته اش��اره كرد و ادامه داد: در سال  
گذشته جلسات بسياری برای تامين فرصت های شغلی در استان برگزار شد كه تمامی 
دستگا ه ها در اين جلسات مشاركت مطلوبی داشتند چراكه مديران و مسئوالن استانی، 

كاهش نرخ بيكاری را يكی از وظايف خود می دانند.

 سرپرست کميته علمی انجمن اوتيسم اصفهان:
افتتاح مرکز جامع برای آموزش و 
درمان کودکان اوتيسم در اصفهان 

سرپرس��ت كميته علمی انجمن اوتيسم اصفهان با بيان اين كه نخستين 
مركز آموزش��ی كودكان اوتيستيك كش��ور دراصفهان راه اندازی شده 
است بيان داشت: در اين زمينه اصفهان پيشرفت قابل توجهی نسبت به 
 ساير شهر های كشور داشته و تالش خوبی برای استفاده از روش های
 آموزش��ی كش��ورهايی كه تحقيقات بيش��تری در اين حوزه داشته اند 

شده است. 
منص��وره بهرامی پور با اش��اره به اين كه مراكز درمانی و توانبخش��ی 
 اصفه��ان در خان��ه ه��ای فرس��وده ای ك��ه ب��ا ت��الش خيري��ه ه��ا

 راه ان��دازی ش��ده ان��د فعالي��ت م��ی كنن��د، اضاف��ه ك��رد: كش��ور 
نيازمند مركزی جامع برای درمان و توانبخشی كودكان اوتيستيك است. 
 وی با بيان اين كه مراكز آموزشی فعال در شان مردم اصفهان و خانواده های
كودكان اوتيس��می نيست، خاطر نش��ان كرد: عالوه بركمك بنيادهای 
خيريه مس��ئوالن بايد همكاری بيشتری در اين زمينه داشته باشند. وی 
با اش��اره به نبود فضای آموزش��ی كافی برای ارايه خدمات به كودكان 
اوتيس��می افزود: به تعداد زيادی از اين كودكان در منزل آموزش داده 
می ش��ود. وی بيان داشت: تعدای از كودكانی كه شناسايی شده اند به 
دليل محدوديت امكانات تحت پوشش مراكز درمانی و آموزش هايی 
در خانه قرار ندارند. اين مسئول فنی مركز اوتيسم اصفهان هزينه باالی 
درمان را يكی از مشكالت اصلی خانواده كودكان اوتيسمی عنوان كرد 
و گفت: همكاری تيمی از متخصصان برای آموزش مهارت های الزم به 
اين كودكان هزينه درمان و آموزش را افزايش می دهد و نيازمند توجه 
بيشتر مسئوالن كش��وری است. وی با اشاره به اين كه اوتيسم بيماری 
خاص محسوب نمی شود، بيان داشت: بهزيستی در سال جاری  به ازای 
هر كودک اوتيستيك كه تحت پوشش مراكز درمانی قرار دارد 90 هزار 
 تومان يارانه پرداخت می كند و به ساير كودكان بيمار هزينه ای پرداخت 
نمی ش��ود. بهرامی پور با بيان اين كه اس��تان با كمبود داروهای مورد 
نياز اين بيماری مواجه نيست، گفت: هزينه های درمان دارويی هميشه 
ب��ر دوش خانواده ها س��نگينی می كند و در اي��ن مورد نيز همين گونه 
اس��ت. اين استاد دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ادامه داد: تمامی مراكز 
آموزش و درمان اختالالت اوتيس��می كش��ور از دستاودها و تجربيات 
مراكز اصفهان در اين زمينه استفاده می كنند و  آموزش مربيان اين مراكز 

نيز در اصفهان صورت می گيرد. 
وی از افتت��اح مرك��زی جامع برای آموزش و درمان كودكان اوتيس��م 
در اصفهان خبر داد و گفت: هزينه س��اخت اين مركز توس��ط خيرين 
مدرسه ساز اصفهان پرداخت شده و ساختمان آن در حال اتمام است. 
سرپرس��ت كميته علمی انجمن اوتيسم اصفهان تصريح كرد: اين مركز 
می تواند از لحاظ بهره مندی از امكانات آموزش��ی در منطقه پيش��تاز 
باشد. وی با اشاره به اين كه اتيسم اختاللی رو به افزايش است، گفت: 
با صنعتی ش��دن شهر ها، افزايش آلودگی و كاهش نشاط اجتماعی در 
بين مردم تعداد مبتاليان به اوتيس��م در حال افزايش اس��ت. وی خاطر 
نشان كرد: آمار اين بيماری در اصفهان نسبت به ساير شهر های كشور 
باالتر نيست اما اوتيسم در اصفهان بيشتر شناسايی شده و اطالع رسانی 

بيشتری در زمينه اين بيماری صورت گرفته است.

همزمان با نيمه شعبان برگزار می گردد؛
جشن خودکفايی 4 هزار خانواده

تحت پوشش کميته امداد اصفهان
قائم مقام كميته امداد امام خمينی )ره( استان اصفهان از برگزاری جشن 
خودكفايی چهار هزار خانواده تحت پوش��ش اين نهاد در نيمه شعبان 

خبر داد.  
قربانعلی عباس��يان يكی از اهداف اساسی كميته امداد امام خمينی )ره( 
را توانمند سازی خانواده های تحت پوشش عنوان كرد و اظهار داشت: 
كميته امداد به دنبال اين اس��ت كه افراد تحت حمايت خود را با حفظ 
عزت نفس توانمند و از چرخه خدمات رسانی خود خارج نمايد. وی 
تصريح كرد: رس��يدن به اين مهم جز با مرتفع كردن مش��كل اش��تغال 
مددجوي��ان امكان پذير نخواهد بود. قائم مقام كميته امداد امام خمينی 
)ره( اس��تان اصفهان با تاكيد بر اين كه توجه ويژه به اش��تغال خانواده 
ه��ای تحت حمايت در راس برنامه های ما جای گرفته اس��ت، گفت: 
 كميته امداد اس��تان اصفهان س��ال گذشته موفق ش��د با ايجاد بيش از
 چهار هزار و 500 طرح خوداشتغالی به مبلغ 331 ميليارد ريال، برای بيش از

پنج هزار نفر اشتغال زايی نمايد.
به گفته عباس��يان مش��اغل ايجاد ش��ده در پنج س��رفصل كشاورزی، 

دامپروری، فرش و گليم،صنعت و حمل و نقل جای گرفته است.
وی يكی از وجه تمايزات مهم در طرح های اشتغال زايی كميته امداد 
را نظارت ويژه بر آنها عنوان كرد و اذعان داش��ت: سال گذشته به طور 
ميانگين هش��ت مرتبه از طرح های اش��تغال زايی كميت��ه امداد بازديد 

صورت گرفت. 
 عباسيان با اعالم اين كه از ابتدای فعاليت كميته امداد تا كنون، بيش از
47 هزار طرح اشتغال زايی در استان اصفهان ايجاد شده است، خاطرنشان 
كرد: هم اكنون 15 هزار طرح اش��تغال زايی در اس��تان اصفهان جاری 
 و در حال فعاليت اس��ت. وی در ادامه از برگزاری جش��ن خودكفايی

چهار ه��زار خانواده تحت پوش��ش كميته امداد اس��تان اصفهان خبر 
داد و گف��ت: نيمه ش��عبان ش��اهد اين اتفاق مهم در نه��اد كميته امداد 
 اس��تان اصفهان خواهيم بود. عباس��يان هم چنين ايجاد پنج هزار طرح
اش��تغال زايی در اس��تان اصفهان را يكی ديگر از برنامه های مهم اين 
نهاد در س��ال جاری عنوان كرد و اذعان داش��ت: با تصميم گيری های 
صورت گرفته توسط دولت، در آينده ای نزديك شاهد افزايش سقف 
وام خود اشتغالی به ميزان 20 ميليون تومان خواهيم شد. وی افزود: در 
حال حاضر سقف وام خود اشتغالی در كميته امداد امام خمينی )ره( 10 
ميليون تومان است. قائم مقام كميته امداد امام خمينی )ره( استان اصفهان 
در خاتمه س��ال جهاد اقتصادی را سال استمرار، تحول و كارآفرينی در 
 كميته امداد دانست و بر شعار همت، سالمت و توانمندسازی خانواده ها

در اين سال تأكيد كرد.

شهردار شهرکرد:
عمليات احداث برج هاي دوقلو

از نيمه دوم امسال آغاز مي شود
ش��هردار ش��هركرد از آغاز عمليات تخريب و خاكبرداري ساختمان 
قديمي فرهنگسراي نور شهركرد جهت احداث برج هاي دوقلو خبر 
داد. اردشير نوريان افزود: برج هاي دوقلوي شهركرد در ضلع شمال 
غربي ميدان بس��يج در عرصه 5826 مترمربع با تراكم 48900 متر و 
زيربناي 66416 متر ساخته مي شود اين در حالي است كه 17 هزار 
و 400 مترمرب��ع برج ها، پاركينگ با تراكم840 درصد اس��ت. وي با 
بيان اين كه برج هاي دوقلو در 24 طبقه احداث شده و در 48 ماه به 
بهره برداري مي رس��د خاطرنشان كرد: عمليات احداث اين برج ها 
پس از آماده شدن نقشه و پالن و تأييد توسط كميسيون ماده پنج، از 

نيمه دوم امسال آغاز مي شود. 
نوري��ان با بيان اين كه ب��راي احداث اين پ��روژه 101 ميليارد تومان 
اعتبار نياز اس��ت خاطرنش��ان كرد:40 ميليارد توم��ان از اين مبلغ از 
محل فروش اوراق مش��اركت و بقيه از اعتبارات داخلي ش��هرداري 
تامين مي ش��ود. وي ايجاد نماي ش��هري با قابليت تبديل ش��دن به 
يك نماد اس��تاني، تخصصي كردن بازارهاي نوين با رويكرد توسعه 
خدم��ات گردش��گري، تبدي��ل به احس��ن نمودن ام��الک و اراضي 
ش��هرداري براي ايجاد درآمد پايدار شهري و تحقق مصوبه دور دوم 
س��فر هيات دولت به استان در راس��تاي توسعه فعاليت هاي خود با 
بهره گيري از اوراق مش��اركت را از مه��م ترين اهداف احداث اين 
پروژه عنوان كرد. ساختمان قديمي فرهنگسراي نور شهركرد قبل از 
انقالب، اس��تانداري بوده كه پس از انقالب به مركز بسيج و اعزام به 
جبهه و پس از آن نيز به دبيرس��تان معارف پس��رانه تبديل مي شود، 
 سپس در اختيار ش��هرداري قرار مي گيرد، اعضاي كميسيون عمران
ش��وراي ش��هر ش��هركرد نيز پس از بازديد از اين ساختمان به علت 

فرسوده بودن، در مورد تخريب آن نظر موافق دادند.

در چهارمحال و بختياري صورت مي گيرد؛
عرضه گوشت سفيد و قرمز زير نرخ بازار

مع��اون مديريت پش��تيباني امور دام جهاد كش��اورزي چهارمحال و 
بختياري از عرضه گوش��ت سفيد و قرمز زير نرخ بازار در اين استان 
خبر داد. ناصر رحيميان در نشس��ت ش��وراي كنترل و نظارت بازار 
اين اداره كل اظهار داش��ت: بيش از 235 تن گوشت قرمز گوسفندي 
و گوس��اله داخلي زير نرخ بازار با ن��رخ تعادلي به ازاي هر كيلوگرم 
گوشت گوسفندي مخلوط 75 هزار ريال و گوشت گوساله 65 هزار 
ريال در اين اس��تان عرضه ش��ده است.  وي عرضه 300 تن گوشت 
م��رغ داخلي و وارداتي در بازارهاي اين اس��تان را از ديگر اقدامات 
الزم در راستاي كنترل نرخ بازار برشمرد و گفت: اين محموله با نرخ 
هر كيلوگرم 27 هزار و 500 ريال به منظور استفاده همشهريان عرضه 
مي ش��ود. معاون مديريت پش��تيباني امور دام چهارمحال و بختياري 
س��رانه مصرف گوشت مرغ در اين استان را 14 كيلو به ازاي هر نفر 
اعالم كرد و گفت: اين در حالي است كه اين سرانه در كشور به ازاي 

هر نفر 22 كيلوگرم است. 

استاندار چهارمحال و بختياري:
تأسيسات مخابراتي به دوربين هاي 

نظارتي مجهز شود
اس��تاندار چهارمحال و بختياري بر ضرورت تجهيز تأسيسات مخابراتي 
اين استان به دوربين نظارتي تأكيد كرد. علي اصغر عنابستاني همزمان با 
روز ارتباطات و روابط عمومي در بازديد سرزده از شركت مخابرات اين 
اس��تان اظهار داشت: براي جلوگيري از وارد شدن خسارات احتمالي به 
تأسيسات مخابراتي، بايد اين تأسيسات در نقاط مختلف اين استان به ويژه 
نقاط سخت گذر به دوربين مجهز شوند. وي بازرسي و حراست گسترده 
و الكترونيكي را مهم ترين مزيت اجراي اين سيس��تم بيان و تأكيد كرد: 
صرفه جويي در استفاده از نيروي انساني و ارتقاي كيفيت خدمات رساني 
از ديگر مزاياي روش ياد شده به شمار مي رود. عنابستاني خصوصي شدن 
ش��ركت مخابرات را در راس��تاي كاهش تصدي گري هاي دولت و ارائه 
مطلوب خدمات به مردم بسيار مثبت دانست و افزود: با تقويت و توسعه 
بخش خصوصي مي توان خدمات مطلوب تر و بهتري را به مردم عرضه 
كرد. استاندار چهارمحال و بختياري با بيان اين كه فناوری هاي اطالعاتي 
موجب ش��تاب در دستيابي به اهداف توس��عه مي شود، گفت: در حوزه 
روستايي فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي فرصت هاي خوبي براي توليد 

درآمد و مبارزه با بي سوادي است.  
وي در ادام��ه با تأكيد ب��ر اهميت نقش تكنولوژي ارتباطات و اطالعات 
در توس��عه استان گفت: هر كش��وري كه به وسايل ارتباطي و اطالعاتي 
پيشرفته تر مجهز باشد، مي تواند آن را در راستاي اهداف خود به كار و به 

رشد و توسعه سريع دست يابد.

گشايش نمايشگاه آثار هنري دانشجويان 
دانشگاه  شهرکرد

نمايش��گاه آثار و توانمندي هاي دانش��جويان دانش��كده هنر دانشگاه 
شهركرد به مناسبت گراميداشت هفته خوابگاه هاي دانشجويي با حضور 

رئيس دانشگاه شهركرد افتتاح شد. 
اس��ماعيل اسدي، رئيس دانشگاه شهركرد در آيين افتتاح اين نمايشگاه 
اظهار داش��ت: ايجاد شور و نشاط و انگيزه در دانشجويان، نمايش آثار 
هنري و توانمندي هاي دانش��جويان رشته هاي فرش و صنايع دستي و 
بازديد هنردوس��تان از اين دستاوردها از مهم ترين اهداف برگزاري اين 
نمايشگاه اس��ت. وي اظهار داش��ت: تبديل علم و دانش و فناوري به 
ثروت و س��رمايه مهم ترين وظيفه دانشگاهيان است. گفتني است اين 

نمايشگاه تا چهارم خرداد براي بازديد عالقه مندان داير است.

احداث 3 پل مكانيزه در منطقه 5 اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداری منطقه 5 اصفهان اعالم كرد: احداث 
3 پل مكانيزه در خيابان ارتش، س��ه راه توحيد و بلوار كش��اورز از مهم ترين 
برنامه هاي منطقه 5 در سال جاري است. محمد رضا يزدی با اشاره به اين كه 
اكنون پل مكانيزه خيابان ارتش مقابل مسجد اعظم در حال اجرا است، گفت: 
به زودي احداث پل مكانيزه سه راه توحيد و بلوار كشاورز با مشاركت بخش 
خصوصي آغاز مي ش��ود. وي با اش��اره به ديگر طرح هاي ترافيكي منطقه 5 
افزود: تابلوهاي پيام متغيرVMS در جهت اطالع رساني از وضعيت ترافيك و 
اعالم مسير مناسب به رانندگان و آموزش هاي الزم جهت گسترش و ارتقای 
فرهنگ ترافيك به شهروندان در بزرگراه شهداي صفه نصب مي شود. معاون 
 حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه 5 اصفهان تصريح كرد:  با به كارگيری
دوربين های نظارت تصويری می توانيم از اتفاقات و حوادث ترافيكی بس��يار 
سريع مطلع شويم و در كوتاه ترين زمان ممكن برای امداد رسانی و جلوگيری 

از انسداد معابر اقدام كنيم.

فارسان ميزبان همایش ملي گياهان دارویي
غالمرضا مالكي، رئيس دانشگاه علمي كاربردي شهرستان فارسان اظهار داشت: 
20 مقاله تخصصي و علمي تاكنون به دبيرخانه همايش ارسال شده است. وي 
با اش��اره به ضرورت برگ��زاري چنين همايش هايي، چهارمحال و بختياري را 
خزانه گياهان دارويي دانست و گفت: شهرستان فارسان با برخورداري از حجم 
بس��ياري از اين گياهان مجموعه مدوني از گياهان دارويي است. مالكي گفت: 
اكوفيزيولوژي و گياهان دارويي معطر، تأثير آالينده هاي محيطي بر گياهان دارويي 
و معطر، چگونگي كشت و پرورش و بهره برداري از گياهان دارويي در شرايط 
تغيير اقليم از مهم ترين محورهاي اين همايش است. اين مقام مسئول خاطرنشان 
كرد: جايگاه گياهان دارويي معطر در طب سنتي و چگونه پراكنش و اهلي سازي 
گياهان دارويي و معطر در ايران از ديگر محورهاي مورد بحث در اين همايش 
است. وی خاطر نشان كرد: بهره برداری و استخراج مواد موثره گياهان دارويی 
و معطر به عنوان يك تجارت می تواند عالوه بر معرفی قابليت های طبيعی در 

ايران، جذب گردشگر سودآوری مناسبی نيز داشته باشد.

مديركل راه و ترابري اس��تان اصفهان 
با اشاره به احداث تقاطع غيرهمسطح 
بر رودخانه زاينده رود گفت: كارخانه 
سيمان سپاهان اصفهان پس از گذشت 
چهارسال نس��بت به تعهدات خود و 

ساخت اين تقاطع پايبند نبوده است.
هوش��گ عش��ايري اظه��ار داش��ت: 
چهارسال پيش كارخانه سيمان سپاهان 
طبق توافقات ص��ورت گرفته متعهد 
به س��اخت پل رودخانه زاينده رود و 
تقاطع غيرهمسطح ميداني و اداره كل 
راه و ترابري نيز متعهد به راهس��ازي 
در اي��ن مكان ش��د. وي با بيان اين كه 
عقد قراردادها بين طرفين، سبب ايجاد 
تعهد شده اس��ت، افزود: در صورتي 
كه مس��أله يا مشكلي بر س��ر اجراي 
پروژه هاي مش��ترک بين راه و ترابري 
و هر مجموعه ديگر در اس��تان باشد 
ابت��دا با فرمانداري آن محل و س��پس 
در نشس��ت كارگ��روه زيربنايي براي 
بررسي مباحث مربوط اقدام مي شود. 

مديركل راه و ترابري استان اصفهان در 
خصوص احداث تقاطع غيرهمسطح 
رودخانه زاينده رود در جاده منتهي به 
كارخانه س��يمان سپاهان تصريح كرد: 
كميس��يون م��اده 23 براس��اس تعهد 
كارخانه سيمان س��پاهان بسته شده و 
امروز پس از گذشت چهارسال شاهد 
هس��تيم كه اين كارخان��ه به تعهدات 
خ��ود پايبند نبوده اس��ت.  وي تاكيد 
كرد: كارخانه سيمان سپاهان بايد طي 
دو ماه آينده براي س��اخت اين پل ها 
اقدام و راهس��ازي اين مسير نيز انجام 
شود. عش��ايري در ادامه اين نشست 
ب��ه ديگر موارد قابل بررس��ي و عبور 
خط لول��ه گاز و تالقي اين خطوط با 
احداث جاده سه راهي مباركه، اصفهان 
و شهرضا به سمت مباركه پرداخت و 
گفت: خط سراسري لوله گاز از جاده 
قديم حدود شش متر فاصله داشت كه 
در طي راهسازي اين فاصله به سه متر 

رسيده است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

تابستان امسال جيره بندی آب نداريم
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان گفت: امس��ال در صورت 
صرفه جويی و استفاده صحيح و مصرف بهينه در طول تابستان هيچ گونه جيره بندی 
در مصرف آب ش��رب نخواهيم داشت. هاشم امينی با بيان اينكه امسال به نسبت 
سال گذشته متأسفانه آب پشت سد زاينده رود كاهش يافته و اين مسأله به خوبی 
مش��هود است، اظهار داش��ت: با توجه به خشكسالی های چند سال اخير و كمبود 

بارندگی در استان امسال آب پشت سد چندين درصد كاهش يافته است.
وی افزود: از آنجا كه تمامی ش��هروندان از خشكس��الی های پ��ی در پی و كمبود 
بارندگی در اس��تان اصفهان به طور كامل اطالع دارند بايد در مصرف و اس��تفاده 
صحيح و بهينه آب تالش و همتی مضاعف داش��ته باشند. مديرعامل شركت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان تصريح كرد: ب��ا توجه به اينكه در بخش های مختلف 
كش��اورزی با مشكل آب روبه رو هستيم از مصرف كنندگان آب شرب در اصفهان 

تقاضا داريم كه با مصرف صحيح و اس��تفاده بهينه در صرفه جويی هر چه بيش��تر 
تالش كنند.

وی ب��ا تأكيد اين ك��ه مصرف كنندگان در تمامی بخش ه��ا بايد الگوهای مصرف 
و صرفه جوي��ی بهينه را برای خود لحاظ كنند، بيان داش��ت: در صورت اس��تفاده 
و مصرف صحيح در تابس��تان امس��ال در اس��تان اصفهان آب ش��رب جيره بندی 

نمی شود.
امينی تبديل وضعيت بيش از پنج هزار انشعاب غيرمجاز آب روستايي اصفهان را 
در سال گذشته مهم ارزيابی كرد و گفت: با تالش آبفاي شهري استان اصفهان به 
منظور كاهش هدررفت آب، خدمت رساني بهتر به شهروندان و اجراي نقشه راه 
ش��ركت در زمينه كاهش آب بدون درآمد، شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

انشعابات غيرمجاز آب 9 روستا را به انشعابات مجاز تبديل كرد.
وی ادامه داد: بر همين اس��اس بيش از پنج هزار و 100 انش��عاب آب روستاهاي 
اش��كاوند، قلعه چوم، اصفهانك، چي��ران، حيدرآباد، راش��نان، زردنجان، ردان و 
فيزادان كه پيش از اين به صورت غيرمجاز از شبكه آبرساني اصفهان بزرگ استفاده 

مي كردند به انشعاب مجاز تبديل شد.

مديرعام��ل ش��ركت نمايش��گاه هاي 
اصفهان گفت: به منظور معرفي آخرين 
دس��تاوردها در حوزه صنعت ششمين 
نمايشگاه بين المللي اتوماسيون صنعتي، 
ابزار دقيق و رباتي��ك آغاز به كار كرد. 
رس��ول محققيان در حاش��يه برگزاري 
ششمين نمايشگاه بين المللي اتوماسيون 
صنعتي اظهار داشت: در اين نمايشگاه 
اب��زار دقي��ق و رباتيك، ن��رم افزارها و 
تجهيزات در حوزه صنايع نفت و گاز، 
برق، م��واد غذايي، خودرو، نيروگاهي، 
كشاورزي، فوالد و پتروشيمي در معرض 

ديد عالقه مندان قرار گرفته است. 
وي در ارتب��اط ب��ا اه��داف برگزاري 
نمايشگاه بين المللي اتوماسيون صنعتي 
اف��زود: ارتب��اط دانش��گاه ها و مراك��ز 
پژوهشي مرتبط با صنايع، معرفي آخرين 
دستاوردها و فراهم كردن شرايط افزايش 
سهم بخش داخلي صنعت اتوماسيون، 
ايجاد پاي��گاه اطالعاتي از متخصصان، 
معرفي توليدكنن��دگان و ارائه دهندگان 

فعال اتوماس��يون صنعت��ي و خدمات 
مربوط از جمله اه��داف برگزاري اين 

نمايشگاه بوده است. 
مديرعام��ل ش��ركت نمايش��گاه هاي 
اصفهان بيان داشت: شناسايي بنگاه هاي 
فعال اتوماس��يون و تجهيزات صنعتي 
و نيز ترويج اس��تفاده از دس��تاوردهاي 
اتوماس��يون در جه��ت افزاي��ش توان 
صنعتي كش��ور از ديگر اهداف برپايي 
اين نمايش��گاه اس��ت. وي با اشاره به 
برگزاري اين نمايش��گاه  تصريح كرد: 
40 شركت فعال در زمينه هاي طراحي 
و توليد نرم افزارها و دستگاه هاي مربوط 
به اتوماس��يون صنعتي، اب��زار دقيق و 
رباتيك در شش��مين دوره نمايش��گاه 
اتوماس��يون و رباتي��ك حض��ور پيدا 
كرده اند. ششمين نمايشگاه اتوماسيون 
صنعت��ي از 27 تا 30 ارديبهش��ت ماه 
جاري در محل نمايشگاه هاي بين المللي 
 اصفهان از ساعت 15 تا 21 آماده بازديد 

عموم است.

مدیرکل راه و ترابري استان اصفهان:
سيمان سپاهان به تعهداتش اقدام نكرد

در اصفهان؛
افتتاح  ششمين نمايشگاه اتوماسيون صنعتي

30
 از 

اه
وت

ک

مدیر کل آب و فاضالب روستایی استان اصفهان:

مجتمع آبرسانی ظفرقند و آونج 7 روستای اردستان را سيراب می کند
مديركل آب وفاضالب روس��تايی اس��تان اصفهان گفت: براي تكميل پروژه مجتمع 
آبرساني ظفرقند و آونج بالغ بر يك ميليارد و200 ميليون تومان اعتبار نياز است در حالي 
كه تنها  600 ميليون تومان آن تامين اعتبار شده است. علي محمدي در مراسم گلنك زني 
مجتمع آبرساني ظفرقند و آونج اين شهرستان با بيان اين كه برای اجرای اين پروژه بالغ بر  
يك ميليارد و200ميليون تومان اعتبار مورد نياز است، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 
600 ميليون تومان برای اجرای اين پروژه تامين اعتبار شده است و در صورت تامين 
اعتبار براي تهيه  مخازن و ايستگاه های پمپاژ تا اوايل سال آينده پروژه به بهره برداري 
خواهد رسيد. محمدی ميزان عمليات اجرايی خط انتقال آب را 30كيلومتر اعالم كرد و 

گفت: دو مخزن ذخيره آب به گنجايش 300متر مكعب ودو ايستگاه پمپاژ آب برای اين 
پروژه در نظرگرفته شده است. وی با بيان اين كه هفت ليتر آب در ثانيه از خط انتقال 
آب اردستان خريداری خواهد شد و به اين شبكه تزريق می شود، تصريح كرد: در اين 

صورت در بلند مدت مشكل آب 7 روستاي شهرستان برطرف خواهد شد. 
در ادام��ه اي��ن مراس��م فرماندار اردس��تان با بيان اين كه نه تنها شهرس��تان اردس��تان 
بلك��ه در كل اس��تان اصفه��ان  مش��كل آب وج��ود دارد، اظهار داش��ت: اميدواريم 
 ب��ا توج��ه ويژه مس��ئوالن اس��تان به مناط��ق محروم  مش��كل آب منطقه اردس��تان 

حل شود.

خسارت 24 ميليارد ریالي به مزارع غالت 
گلپایگان دراثر خشكسالي 

مدير جهاد كشاورزي گلپايگان گفت: استمرار خشكسالي در سال زارعي جاري 
24 ميليارد ريال خسارت به مزارع غالت گلپايگان وارد كرده است.  حيدر علی 
گل محمدی اظهار داشت: در سال زراعی جاری با توجه به استمرار خشكسالی 
مزارع غالت شهرستان خسارت زيادی ديده اند. وی افزود: نزوالت جوی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد كاهش داشته است و وزش بادهای شديد، 
مزارع گندم و جو شهرستان گلپايگان را دچار خسارت فراوانی كرده است. گل 
محمدی خاطر نشان كرد: خس��ارت  خشكسالی سال زراعی جاری 24 ميليارد 
ريال برآورد می شود. مديرجهاد كشاورزی گلپايگان همچنين به اقدامات صورت 
گرفته پس از هدفمند سازی يارانه ها اشاره كرد و گفت: تا كنون ده واحد دامداری 
دارای پروانه بهره برداری نيمه فعال برای خريد  تسهيالت و چهار واحد گاوداری 
فعال برای دريافت تسهيالت بهينه سازی مصرف سوخت به استان اصفهان معرفی 

شده اند.

شناسایي 400 گونه گياه دارویي 
در چهارمحال و بختياري

 مع��اون اداره كل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري از وج��ود بيش از 400 گونه
گياه دارويي با خاصيت درماني در اين اس��تان خبر داد. علي محمد محمدي اظهار 
داشت: پونه كوهي، يونجه، گل آقا، گون، كنگر، مرزه كوهي و غيره از مهم ترين انواع 
گياهان خوراكي و دارويي در اين استان است. وي افزود: همچنين تاكنون يك هزار 
و 300 گونه گياهي مرتعي و جنگلي در اين اس��تان شناسايي شده است. محمدي 
با اشاره به مهم ترين گونه هاي جنگلي در اين استان، گفت: چنار، گاليي وحشي، 
زالزالك، پس��ته وحش��ي، داغنه، بيد، گز، سنجد، نسترن وحشي، زبان گنجشك و 
 زرشك از مهم ترين گونه هاي جنگلي در اين استان است. معاون اداره كل منابع طبيعي
چهارمحال و بختياري ادامه داد: كنگر، بومادران، گون ها، جو پيازدار، اسپند، خارشتر، 
انواع جارو از ديگر گياهان مرتعي اين استان است. وي با بيان اين كه تاكنون بيش از 
هشت هزار گونه گياهي در ايران شناسايي شده است، گفت: از اين تعداد بيش از 

يك هزار و 300 گونه گياهي مرتعي و جنگلي در اين استان وجود دارد. 
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اطالع رسانی

ابالغ وقت رسيدگي
2/501 در خصوص پرونده كالس��ه 90-347 خواهان علي اس��ماعيلي دادخواستي مبني 
بر الزام به حضور در دفاتر اس��ناد رس��مي به انتقال سند رسمي يك خط موبايل به شماره 
09131698440 به طرفيت مصطفي نيك نهاد تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي 
روز ش��نبه مورخ 90/4/18 ساعت 11/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 2592        شعبه هفتم حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگي

2/502 در خصوص پرونده كالسه 90-299 ش/ 9 خواهان ها: 1- حسن رضايي 2- كريم 
رضاي��ي 3- مجي��د رضايي 4- رحيم رضاي��ي 5- صديقه رضايي 6- عف��ت مؤمن زاده 
7- محس��ن رضايي 8- مرتضي رضايي 9- مرضي��ه رضايي 10- كبري رضايي با وكالت 
آقاي علي شيرزاده دادخواستي مبني بر صدور حكم تنفيذ عقد نسبت به 2 دانگ از ملك 
موصوف در شرح دادخواست مقوم به مبلغ پنج ميليون ريال و صدور حكم الزام به انتقال 
2 دانگ س��ند رس��مي ملك موصوف مقوم به 5 ميليون ريال به طرفيت 1- آقاي مصطفي 
شرافت دارالسماني 2- س��لطان شرافت دارالسماني تقديم نموده اند. وقت رسيدگي براي 
روز دوشنبه مورخ 90/3/30 ساعت 11/45 صبح تعيين گرديده. با توجه به مجهول المكان 
بودن خواندگان حسب تقاضاي وكيل خواهان ها مراتب در جرائد منتشر تا خواندگان قبل 
از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني- جنب بيمه ايران مراجعه 
و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايند. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي گردد. 
شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/503 در خصوص پرونده كالس��ه 90-297 خواهان س��عيد هاش��مي نژاد دادخواستي 
مبن��ي بر مطالب��ه مبلغ 47/250/000 ريال بانضمام كليه هزينه ها و خس��ارت دادرس��ي و 
تأخي��ر تأديه از زم��ان صدور فاكتور تا زمان وصول و ح��ق الوكاله وكيل به طرفيت علي 
اعاليي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز يكشنبه مورخ 90/4/12 ساعت 8/30 
تعيي��ن گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم 
كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/504 در خصوص پرونده كالسه 90-298 خواهان سعيد هاشمي نژاد دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ 5/000/000 تومان به انضمام كليه هزينه ها و خسارات دادرسي و تأخير و 
تأدي��ه از تاريخ صدور فاكت��ور تا زمان وصول و حق الوكاله وكيل به طرفيت علي اعاليي 
تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز يكش��نبه مورخ 90/4/12 ساعت 9 صبح 
تعيي��ن گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم 
كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/505 در خصوص پرونده كالس��ه 90-299 خواهان مرتضي باقرصاد دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ 1/600/000 تومان از چك شماره 324130 بانضمام كليه هزينه و خسارت 
دادرس��ي و خس��ارات تأخير و تأديه و حق الوكاله وكيل به طرفيت عباس قاسمي تقديم 
نموده است. وقت رس��يدگي براي روز يكشنبه مورخ 90/4/12 ساعت 9:30 صبح تعيين 

گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/506 در خص��وص پرونده كالس��ه 90-303 خواهان مرتضي باقرص��اد با وكالت علي 
ش��يرزاده دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال به طرفيت عباس قاس��مي 
تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز سه ش��نبه مورخ 90/4/14 ساعت 9 صبح 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
 را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي

اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 13 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/507در خص��وص پرون��ده كالس��ه 90-302 خواهان مرتضي باقرص��اد با وكالت علي 
ش��يرزاده دادخواس��تي مبني بر مطالبه پنجاه ميليون ريال به طرفيت عباس قاس��مي تقديم 
نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز سه ش��نبه مورخ 90/4/14 س��اعت 8/30 تعيين 
گردي��ده، با توج��ه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 13 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
2/508 كالسه پرونده: 928/89-41/87، شماره دادنامه: 880-89/10/28، مرجع رسيدگي: 
ش��عبه 17 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: عزت جوهري نشاني: اصفهان، كردآباد، 
فلكه كردآباد، دبس��تان پس��رانه مطهري، وكيل: حسين حاجي پور نشاني: خميني شهر، خ 
شريعتي جنوبي، ابتداي ك ش��ماره 43، خواندگان: 1- محبوبه غضنفري نشاني: اصفهان، 
خ جي، ك ذاكري، س��مت چپ بن بس��ت مجموعه مس��كوني امام زمان پالك 53 طبقه 
س��وم، 2- اكبر غضنفري نش��اني: اصفهان ملك ش��هر، خ 17 ش��هريور، ك شهيد كاظمي، 
آپارتمان 3 ستاره، خواسته: مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال بابت دو فقره چك به شماره هاي 
739044-87/4/10 و 739043-87/6/10 به انضمام خس��ارات دادرسي و تأخير تأديه و 
حق الوكاله. گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم 
ش��ورا ضمن ختم رسيدگي با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دادخواس��ت خانم عزت جوهري ب��ه وكالت آقاي حس��ين حاجي پور به 
طرفي��ت 1- خان��م محبوبه غضنفري 2- آقاي اكبر غضنفري بخواس��ته مطالبه مبلغ چهل 
ميليون ريال وجه دو فقره چك به ش��ماره هاي 739043-87/6/10 و 87/4/10-739044 
عهده بانك س��په به انضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخير و تأديه با توجه به دادخواست 
تقديم��ي و اصول و مس��تندات دع��وي و اينكه خواندگان دليلي كه برائت ذمه ايش��ان را 
اقتضا نمايد ارائه ننموده اند لذا شورا به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسي 
مدن��ي و م��واد 310 و 313 قانون تجارت حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 
چهل ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ يك ميليون و چهارصد و چهل 
هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ س��ي هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي 
و پرداخت خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررس��يد لغايت زم��ان وصول و ايصال آن 
طبق نرخ ش��اخص بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. و در خصوص 
محكوم عليه آقاي حياتقلي دارابي كه به ايش��ان نس��بت به خوانده رديف اول اماني بوده 
اس��ت،  خوانده رديف اول جهت اقامه دعوي عليه حياتقلي دارابي راهنمايي و ارش��اد مي 

گ��ردد. رأي ص��ادره حضوري و ظرف مهل��ت 20 روز پس از ابالغ قاب��ل تجديدنظر در 
محاكم عمومي اصفهان خواهد بود.

م الف/ 2598 شعبه 17 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
2/525 كالس��ه پرونده: 1142/89، ش��ماره دادنامه: 92-90/2/19، مرجع رسيدگي: شعبه 
27 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص(، 
نش��اني: اصفهان خيابان حكي��م نظامي جنب كوچه 33، خوان��ده: خانم ملوك بوجاديان، 
مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي 

را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

دعوي صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد )ص( به آدرس خيابان حكيم نظامي جنب 
كوچه 33 بطرفيت خانم ملوك بوجاديان بخواس��ته مطالبه مبلغ سه ميليون ريال قسمتي از 
وجه چك شماره 80322-88/4/24 عهده بانك ملي شعبه شركت نفت اصفهان كد 3024 
ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در يد خواهان و 
گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ نشر آگهي 
در روزنامه زاينده  رود به ش��ماره 476 در تاريخ 1389/12/10 در جلس��ه رسيدگي حاضر 
نگرديده و اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 
310 و 313 قان��ون تج��ارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ س��ه ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ه 
ميليون ريال هزينه دادرس��ي و هش��تاد هزار ريال هزينه درج آگهي بابت هزينه دادرسي و 
همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ1388/4/24 وصول كه محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمي از س��وي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باش��د در حق 
خواه��ان صادر و اعالم مي نماي��د. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در اين ش��عبه مي باش��د. و پس از بيس��ت روز قابل تجديدنظر در محاكم 

عمومي حقوقي دادگستري اصفهان مي باشد.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
2/533 نظر به اينكه ورثه ولي اله ميربد فرزند ميرزاآقا بوكالت صفرعلي شيرزادي بموجب 
وكالتنامه ش��ماره 191882 – 89/8/1  دفترسه شهرضا باارائه گواهي حصروراثت مربوطه 
ودو برگ استشهادمحلي كه هويت شهود رسمًاگواهي شده است مدعي مفقود شدن سند 
مالكيت 22 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك قطعه زمين  شماره 157/90 مجزي شده 
از 157 اصلي واقع دربخش يك ثبتي ش��هرضا ش��ده اند كه تمامت 22 حبه ازپالك فوق 
درصفحه 223 دفتر 141 ذيل ثبت 13432 به نام ولي اله ميربد ثبت وسندصادرشده است 
س��پس نامبرده بموجب سند ش��ماره 15575 – 55/2/30 دفتر دو شهرضا تمامت مالكيت 
خود رابه مهندس عبدالحس��ين ملك التجارانتقال داده نامبرده نيزتمامت مالكيت خودرا به 
موجب س��ند ش��ماره 24821- 57/12/1 دفتر2ش��هرضا به ولي اله ميربد اقاله كرده است 
اينك ورثه ولي اله ميربد درخواس��ت صدورس��ندمالكيت المثني نسبت به 22 حبه مشاع 
ازپالك فوق الذكررا ش��ده 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 اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نسخه آن 

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

فقدان سند مالكيت
2/534 نظر به اينكه ورثه ولي اله ميربد فرزند ميرزاآقا بوكالت صفرعلي شيرزادي بموجب 
وكالتنامه ش��ماره 191882 – 89/8/1  دفترسه شهرضا باارائه گواهي حصروراثت مربوطه 
ودو برگ استشهادمحلي كه هويت شهود رسمًاگواهي شده است مدعي مفقود شدن سند 

مالكيت 22 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك قطعه زمين  شماره 157/90 مجزي شده 
از 157 اصلي واقع دربخش يك ثبتي ش��هرضا ش��ده اند كه تمامت 22 حبه ازپالك فوق 
درصفحه 325 دفتر 141 ذيل ثبت 13465 به نام ولي اله ميربد ثبت وسندصادرشده است 
س��پس نامبرده بموجب سند ش��ماره 15575 – 55/2/30 دفتر دو شهرضا تمامت مالكيت 
خود رابه مهندس عبدالحس��ين ملك التجارانتقال داده نامبرده نيزتمامت مالكيت خودرا به 
موجب س��ند ش��ماره 24821- 57/12/1 دفتر2ش��هرضا به ولي اله ميربد اقاله كرده است 
اينك ورثه ولي اله ميربد درخواس��ت صدورس��ندمالكيت المثني نسبت به 22 حبه مشاع 
ازپالك فوق الذكررا ش��ده 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 اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نسخه آن 

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

فقدان سند مالكيت
2/535 نظ��ر به اينكه ورث��ه آقاي يعقوب تراب��ي زيارتگاهي باارائه دو برگ استش��هاديه 
محلي كه هويت ش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت ششدانگ 
پالك هفتصدوبيس��ت فرعي ازده اصلي واقع درزيارتگاه شده اند كه سندمذكوردرصفحة 
64 دفتر 22 امالك به نام حيدرترابي زيارتگاهي ثبت وصادرش��ده سپس نامبرده بموجب 
سندشماره 3027 دفتر68 تمامت ششدانگ را به يعقوب ترابي زيارتگاهي انتقال داده است 
اينك ورثه يعقوب ترابي زيارتگاهي تقاضاي صدورس��ندمالكيت المثني نموده اند لذا در 
اج��راي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر 
كس نس��بت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اش��اره نشده ويا مدعي 
وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار 
اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض  خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند 
معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند 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
 

اطالعيه 
2/536 درموضوع پرونده اجرائی كالسه12/2181/ ر/87 له بانك كشاورزی شعبه شهرضا 
وعليه ايرج رضائی باغس��رخی ومورث شما حسينعلی طاهری بدينوسيله به ورثه نامبرده 
اع��الم مي��دارد آقای ايرج رضائی باغس��رخی مبلغ يكصد و هش��تاد و ن��ه ميليون ريال) 
189,000,000(ريال ازتس��هيالت بانك كشاورزی شعبه شهرضا استفاده نموده كه درقبال 
استفاده ازتسهيالت مذكور تمامت ششدانگ پالك ثبتی شماره21/1054 ملكی خانم زهره 
پاويز ومورث شما دررهن بانك مذكورقرارگرفته كه به علت عدم پرداخت بدهی وباستناد 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت بستانكار تقاضای صدور اجرائيه توسط دفترخانه تنظيم كننده 
س��ند را نموده كه اجرائيه به مبلغ دويس��ت وپانزده ميليون و سيصد و هفتاد و سه هزار و 
هفتصد و هفتاد و پنج ريال) 215,373,775( ريال تا تاريخ 87/2/7 بابت اصل واجورعقب 
افتاده كه ازاين تاريخ به بعد روزانه مبلغ 100,000ريال به آن اضافه ميگردد صادروبه اين 
اجرا ارسال وپرونده تحت كالسه مذكورتشكيل گرديد واجرائيه ازطريق انتشاردرروزنامه 
به مديونين ابالغ گرديد متعاقبًا پس ازابالغ اجرائيه بانك بس��تانكارتقاضای ارزيابی مورد 
رهن را نمود كه مورد رهن درتاريخ 88/4/28 به مبلغ پانصدميليون ريال) 500,000,000( 
ري��ال ارزيابی وپس از قطعيت ارزيابی آگهی مزايده منتشرس��پس بنابه درخواس��ت بانك 
ازتش��كيل جلس��ه مزايده خودداری گرديده اس��ت واخيراً بانك مجدداً درخواست ادامه 
عملي��ات اجرائی را نموده كه مراتب جهت اط��الع وراث يكنوبت درروزنامه زاينده رود 

چاپ اصفهان درج ومنتشرميگردد.
ميرمحمدی - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا

زاینده رود
نريمان��ی در جم��ع خبرنگاران گفت: فاز دوم و س��وم مي��دان امام عل��ی)ع( در برنامه حوزه 
شهرس��ازی است كه تا پايان س��ال، فاز دوم به بهره برداری می رسد و فاز سوم هم آغاز شده 

است. 
 وی افزود: بسياری از پروژه ها در قالب اوراق مشاركت و بدنه سازی چهارباغ شروع شده و ادامه دارد.
قب��ل  س��ال  ك��رد:  خاطرنش��ان  ش��هرداری  معم��اری  و  شهرس��ازی  مع��اون 
ميلي��ارد  100 ك��ه  ش��د  واگ��ذار  مش��اركت  اوراق  توم��ان  ميلي��ارد   200 

وي��ژه  ط��رح  ب��رای  ديگ��ر  ميلي��ارد   100 و  عل��ی)ع(  ام��ام  مي��دان  ب��رای 
عل��ی)ع( ام��ام  مي��دان  ف��از  س��ه  ب��ه  اش��اره  ضم��ن  نريمان��ی  ب��ود.  آب��اد   هم��ت 
خاطرنش��ان ك��رد: در س��ال فاز اول، مي��دان به بهره برداری رس��يد، فاز دوم ك��ه 3/7 هكتار 
 مس��احت دارد ميدان ذوزنقه ای شكلی را شامل می شود كه كف ميدان و دو طبقه پاركينگ را 

در بر می گيرد كه البته زيرزمين اول كاربردهای ديگری هم دارد. 
وی اف��زود: بدن��ه ميدان امام علی)ع( مش��ابه ميدان ام��ام)ره( با همان ارتفاع اس��ت كه عماًل 
 دو قس��مت مي��دان ب��زرگ و ميدان كوچ��ك كه همان جلوخان مس��جد جامع اس��ت وجود 

دارد. 
هكت��اری   32 مح��دوده  ك��رد:  تصري��ح  ش��هرداری  معم��اری  و  شهرس��ازی  مع��اون 
ني��ز دارد ك��ه  مي��دان كارب��ری ه��ای ديگ��ری ش��امل تج��اری، خدمات��ی و فرهنگ��ی 
 البت��ه واحده��ای فرهنگ��ی و بناه��ای تاريخ��ی م��ی مانن��د و تنه��ا مرم��ت م��ی گردن��د.
 نريمان��ی با اش��اره به اين ك��ه اين طرح بزرگ ترين طرح معماری در كش��ور اس��ت و حتی 
می تواند جهانی باش��د، خاطرنشان كرد: بخش تجاری كه در اين 32 هكتار احداث می شود، 
 كمتر از تجاری های موجود اس��ت كه در واقع با اين كار وضعيت تجاری منطقه س��اماندهی 

می شود. 

وی در بخش ديگر سخنان خود بافت فرسوده را شامل تاريخی و غيرتاريخی عنوان و تصريح 
كرد: برای بافت فرس��وده سه شاخص ريزدانگی، نفوذناپذيری و ناپايداری تعريف شده است 
كه اگر بيش از 50 درصد محدوده زير 200 مترمربع مس��احت داشته باشد، تعريف ريزدانگی 
و اگر بيش از 50 درصد عرض معابر محدوده كمتر از ش��ش متر باش��د، تعريف نفوذناپذيری 
و اگر بيش از 50 درصد محدوده فرس��وده و ناپايدار و فاقد استانداردهای الزم باشد، تعريف 
ناپايداری را ش��امل می شود.  معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری با بيان اين كه محدوده 
بافت فرسوده در كل كشور 65 هزار هكتار است، گفت: اين محدوده در 435 شهر تقسيم شده 

و سهم شهر اصفهان از اين محدوده 2157 هكتار است. 
نريمانی ضمن اش��اره به اين كه منطقه تاريخی ش��هر اصفهان مشخص است، خاطرنشان كرد: 
حدفاصل ميدان امام)ره( و چهارباغ، محور چهارباغ خواجو تا پل خواجو و گورس��تان تخت 

فوالد از محورهای تاريخی- فرهنگی اصفهان محسوب می شوند. 
وی افزود: متأس��فانه مكتب اصيل شهرسازی فراموش ش��ده و شهرسازی و معماری وارداتی 
وارد كش��ور و حتی اصفهان شده اس��ت. درحالی كه ما می توانستيم همان مكتب اصيل را به 
روز كنيم، البته اين حركت در اصفهان ش��روع ش��ده و در حال حركت به سمت مكتب بومی 

شهرسازی هستيم. 
مع��اون شهرس��ازی و معم��اری ش��هرداری در م��ورد اص��الح س��اختاری ب��رای ح��وزه 
شهرس��ازی، گف��ت: آش��فتگی نظ��ری در بحث بدنه های ش��هری ك��ه همان س��اختمان ها 
هس��تند وجود داش��ت، به طوری كه نماها س��ليقه ای ش��د و مجموعه ای از ساليق شخص 
ب��ود، چ��را كه چارچوب مش��خص نبود. نريمانی خاطرنش��ان ك��رد: نوع رن��گ نما، جنس، 
 ممن��وع ش��دن نمای شيش��ه ای و نم��ای ورق��ه ای آلوميني��وم از ضوابط تكليفی محس��وب 

می شود. 
وی اين نويد را داد كس��انی كه در ساختمان سازی رعايت ضوابط تكليفی و صرفه جويی در 
انرژی می كنند، ضوابط تشويقی نظير تخفيف مالی در بحث تراكم و پروانه ساختمان برايشان 
درنظر گرفته می شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در ادامه درباره بازنگری 
ط��رح تفصيلی گفت: طرح های جامع و تفصيلی از زمان تهيه تا تصويب و ابالغ طرح، مدت 
زم��ان طوالنی می طلبد كه با س��رعت تحوالت ش��هری به ويژه كالنش��هرها مطابقت ندارد. 
نريمانی افزود: مراحل بررس��ی طرح های جامع و تفصيلی، طوالنی اس��ت، اما به ناچار بايد 
طی ش��ود و اين موضوع را هم بايد درنظر گرفت كه در زمان های طوالنی، طرح ها ضعيف 

و كم می شود. 
وی ضمن بيان اين كه شهرداری هنوز منتظر ابالغ بازنگری طرح تفصيلی است، تصريح كرد: 
در اين س��ند كاربری زمين ها، توسعه كالبدی شهر و تعيين تكليف امالك مردم و ... مشخص 
ش��ده است. نريمانی خاطرنش��ان كرد: مرحله اول اين طرح در آذرماه 83 به تصويب رسيد و 
در س��ال 84 مرحله دوم شروع و به مشاوران ابالغ ش��د و مرحله تصويب در شورای شهر تا 
ارديبهش��ت 86 زمان برد و در س��ال 86 تأييد و به طور كامل وارد مرحله بررسی گرديد و تا 

سال 88 ادامه داشت. 
وی گفت: حدفاصل س��ال 88 تا 89 فرآيند در ش��ورای توسعه استان بررسی و تصويب شد. 
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری افزود: قول داده شده كه ظرف دو ماه آينده بازنگری 
طرح تفصيلی به شهرداری اصفهان ابالغ شود، اما ما اميدواريم تا يك ماه ديگر اين كار انجام 
ش��ود. نريمانی گفت: به محض ابالغ اين طرح به ش��هرداری، كمتر از 24 س��اعت به مناطق 
فرس��تاده و عملياتی می ش��ود. وی تصريح كرد: ابالغ بازنگری طرح تفصيلی برای شهرداری 

بس��يار مهم اس��ت، چرا كه در برخی مس��ائل تبعات حقوقی پيدا شده اس��ت، زيرا طبق طرح 
تصويب ش��ده عمل كرده ايم. اما به جهت آنكه ابالغ نش��ده، در برخی موارد بايد به س��ازمان 

بازرسی پاسخگو باشيم. 
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری ارائه خدمات شهرس��ازی الكترونيك را نيز از برنامه 
های مهم و در اولويت حوزه شهرس��ازی عنوان و خاطرنش��ان كرد: اي��ن برنامه تحت عنوان 
سيس��تم مكانيزه شهرس��ازی تحت وب اس��ت كه قرارداد كار با پيمانكار مربوطه بسته شده و 

كار شروع شده است. 
نريمانی درباره خروجی اين سيس��تم گفت: اين سيس��تم از نيمه دوم امس��ال برای چند محور 
 پياده می ش��ود كه ب��ا انجام اين برنامه، مردم به ش��هرداری مراجعه فيزيك��ی كمتری خواهند 

داشت. 
وی افزود: مسائلی در مورد شناسنامه ساختمان شامل پروانه، گواهی عدم خالفی و ... يك سری 
استعالمات شهرسازی، پاسخ دفترخانه، بانك و ... ازجمله مواردی هست كه مردم به خاطر آنها به 
 حوزه شهرسازی مراجعه می كنند و وقت زيادی از آنها گرفته می شود و حتی اين روند كاستی هايی

هم داشته و شفافيت الزم را ندارد. 
معاون شهرسازی و معماری اطالع رسانی از طريق ايميل افراد يا تلفن همراه را از روند ارائه خدمات 
 شهرسازی الكترونيك دانست و تصريح كرد: همان طور كه اين روند در بانك ها و دانشگاه ها

و ... نتيجه خوبی داشته، در حوزه شهرسازی هم از آن استفاده می شود و تكريم ارباب رجوع 
ازجمله اهداف مهمی است كه از اين طريق بدان خواهيم رسيد. 

نريمانی در خاتمه گفت: قباًل محاسبات به صورت دستی انجام می شد، حال از طريق سيستم 
اعمال می ش��ود و پرونده با در دس��ت داشتن password و username برای مالكان قابل 

رؤيت است. 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

تا پایان سال، فاز دوم میدان امام علی)ع( به بهره برداری می رسد
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موزه ها ازجمله اماكني هس��تند كه با ش��ناخت بهتر آنها، عالوه بر آشنايي با روند 
زندگي پيشينيان، مي توان از انهدام فرهنگ بومي جلوگيري و سدي در برابر فرهنگ 

هاي نامأنوس ايجاد كرد. 
به گزارش گروه فرهنگي ايرنا، در قطعنامه شماره پنج دوازدهمين مجمع عمومي 
كميت��ه بين المللي م��وزه ها ايك��وم )ICOM( كه در 28 م��ه 1977 ميالدي در 
 مس��كو برپا ش��د، روز 18 مه برابر با 28 ارديبهشت به عنوان روز جهاني موزه ها
اعالم شد و از آن سال در روز ياد شده در همه كشورهاي عضو، مراسمي به مورد 
اجرا گذاشته مي شود.  بر مبناي تعريف ايكوم در مورد موزه ها، موزه مكان گردآوري، 
نگهداري، مطالعه، بررسي كردن و به نمايش گذاشتن داشته هاي فرهنگي يا طبيعي به 
منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به اين مجموعه ها و لذت بردن از آنهاست. 
ن��ام م��وزه از لغ��ت فرانس��وي Musee گرفته ش��ده و به معني مكاني اس��ت 
ك��ه مجموعه بزرگ��ي از آثار باس��تاني و صنعت��ي و چيزهاي گرانبه��ا را در آن 
 به مع��رض نمايش مي گذارند و دانش��مندان، پژوهش��گران و هنرمن��دان از آن
استفاده مي كنند.  نخستين موزه در قاره آسيا، موزه آرميتاژ در لنينگراد روسيه است و 
اولين موزه ايران در سال 1295 هجري شمسي به نام موزه ملي ايران پايه گذاري و افتتاح 
 شده است. موزه هاي متعدد آثار باستاني، فرهنگي، مردم شناسي، طبيعي، گياه شناسي، 
 حيوان��ات و آث��ار ارزش��مند معاص��ر، مجموع��ه تاريخ��ي آن كش��ورها را
بازگو مي كنند، به گونه اي كه فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتي از طريق اشيا و وسايلي 

كه در موزه ها جمع آوري شده، شناخته مي شود. 
همچنين موزه ها يكي از راه هاي عيني ش��ناخت اقوام گذش��ته و آشنايي با نحوه 

زندگي آنها به دانش آموزان و دانشجويان به شمار مي رود. 
نگهداري آثار گذش��تگان و نمايش و انتقال آنها به آيندگان، ارزيابي و قياس ميان 
پديدارهاي تاريخي، عملي، فني، صنعتي و هنري گذشته و حال، ايجاد و تقويت تفاهم 
ميان ملل و اقوام، شناخت و نمايش سهم اقوال و ملل در فرهنگ و تمدن جهاني، اعتال و 
بهبود ميزان دانش محصالن، دانشجويان و پژوهشگران و جلوگيري از انهدام فرهنگ 
بومي و ايجاد سدي در برابر فرهنگ هاي نامأنوس از جمله اهداف تأسيس موزه ها به 
شمار مي رود. نخستين گونه بندي موزه اي كه در اسامي كميته هاي تخصصي ايكوم 
 انعكاس دارد، تمايز بين موزه هاي هنري ظريفه، هنرهاي كاربردي، باستان شناسي،
تاريخ، مردم شناسي، علوم طبيعي، دانش و تكنولوژي، موزه هاي منطقه اي محلي و 

موزه هاي تخصصي است. 
در جهان موزه هاي معروف بسياري همچون موزه »لوور« در فرانسه، موزه »بريتانيا« 

در لن��دن، موزه »بررا« در مي��الن، موزه »متروپوليتن« در آمريكا، موزه »لنينگراد« در 
روسيه، موزه »ايتاليا« در رم و »ايران باستان« در تهران وجود دارد. 

موزه ايران باستان در سال هاي 16-1314 هجري شمسي براي حفظ آثار ملي، اشياي 
تاريخي و عتيقه ايران تأسيس شد. اين موزه داراي آثار گرانبهايي از تمدن ايران از هزاران 
سال پيش از ميالد تا زمان حاضر است. موزه آستان قدس مشهد نيز در سال 1324 
تأسيس شد؛ مساحت آن 9 هزار و 398 مترمربع و داراي آثار نفيس بسياري است. 
كتابخانه هاي اين موزه از كتابخانه هاي درجه اول ايران است و از حيث نسخ نفيس 
 خطي قديمي و نسخ منحصر به فرد كه در طول چند صد سال اخير گردآوي شده،
كم نظير است. موزه مردم شناسي در تهران در سال 1315 هجري شمسي تأسيس 
شد. معرفي زندگي طبقات مختلف ايران از دو قرن پيش تا امروز، نمايش آثار هنري، 
صنايع دستي، نوع كار و پيشه هاي ايرانيان از جمله اهداف راه اندازي اين موزه عنوان 
شده است.  موزه پارس در شيراز، همان باغ حكومتي است كه طرح آن را كريمخان 
زند ريخته بود. در س��ال 1314 هجري شمسي، اداره كل باستان شناسي، قسمت 
شمال و شرق باغ را نرده هاي آهني كشيد و كم كم اشيا، آثار تاريخي و نفيس فارس 

و شيراز را در آن گردآوري كردند. 
ع��الوه بر موزه هاي يادش��ده، در رش��ت، اصفهان، كرمان و س��اير اس��تان ها و 
شهرس��تان هاي ايران نيز موزه هايي به وجود آمده اس��ت كه هر يك از آنها تاريخ 
مفصل و ارزنده اي از زندگي پيشينيان همان نقطه را دربردارد و تمدن اقوام گذشته 

را روشن مي سازد. 
 موزه هاي مردم شناسي در ايران نيز از ديگر موزه هاي كشورمان به شمار مي روند.
سابقه مجموعه هاي مردم شناسي در ايران به سال 1314 هجري شمسي بازمي گردد. 
در آن زمان دايره اي به نام انس��ان شناس��ي در وزارت معارف و اوقاف و صنايع 
مس��تظرفه وجود داشت كه بعدها با مشاوره فرهنگس��تان ايران به مؤسسه انسان 
شناسي، سپس بنگاه مردم شناسي و سرانجام به موزه مردم شناسي تغيير نام يافت. 
موزه مذكور در سال 1314 بنيان گذاشته شد و محل آن ساختماني در خيابان بوعلي 
)ارامنه( بود كه آثار گردآوري شده به اين ساختمان انتقال داده شد و به تدريج حالت 
موزه به خود گرفت. عالوه بر موزه مردم شناسي تهران كه همه سطح كشور را ازنظر 
مردم نگاري زير پوش��ش خود دارد، موزه هاي مردم نگاري منطقه اي نيز در نقاط 
مختلف كشور تأسيس شده است كه اختصاص به نمايش زندگي و فرهنگ همان 
منطقه دارد و در قالب موزه هاي مختلط به فعاليت هاي فرهنگي خود ادامه مي دهند. 
 ه��م اكن��ون ت�ع��داد موزه ه���اي موج��ود در اي���ران 414 م���وزه اس��ت.

رابطه بین جهانگردی، کار و وقت آزاد

نقد تند نمايندگان مجلس
از کارنامه سازمان میراث فرهنگي

تخريب گذر قاجاری 
در بافت تاريخی شیراز 

طراحی شهری از منظر
میراث فرهنگی

از منظر ميراث فرهنگی فقط كالبد شهر مورد توجه قرار نمی گيرد، بلكه 
 به شهروندان نيز انديشيده می شود. در اين ديدگاه شهروندان انسان هايی
با ويژگی های خاصی هس��تند كه با مطالعه س��ابقه تاريخی آنها قابل 
شناسايی می باشند. آنها از گذشته های دور تجارب ارزشمندی راجع 
به چگونه زيستن دارند كه چون راز زندگی آنهاست، به راحتی آن را در 
اختيار همه قرار نمی دهند، بلكه طراحان با پژوهش های مناسب بر روی 
 آثار تاريخی _ فرهنگی ش��هر، بايد گذشته آنها را شناخته تا بر اساس

آن آينده مناسب شهر را پيش بينی نمايند. 
به همين علت اس��ت كه شناس��ايی مي��راث نامحس��وس )معنوی( 
شهروندان ش��امل نتايج حاصل از پژوهش های مردم شناسی، زبان و 
گويش، هنرهای س��نتی، ابنيه و بافت و باس��تان شناسی، برای استفاده 
در سياس��تگذاری، برنامه ريزی، تصميم گيری فعاليت های ش��هر و 
دستيابی به راه حل های بهينه و به صرفه، ضروری است. از منظر ميراث 
فرهنگی، س��ير تطور هر پديده ای از گذشته تا به امروز در ابعاد مادی 
و معنوی مورد توجه قرار می گيرد تا بر اساس اطالع از فرآيند تاريخی 
آن و نيازها و امكانات امروز حركت آينده ترسيم شود تا پيش بينی ها 

معقول باشد و محقق گردد. 
همچني��ن از اين منظر، ويژگی ها و اس��تعدادهای تاريخی _ فرهنگی 
ش��هرهای مختلف ك��ه در حقيقت مزيت ه��ای تاريخی _ فرهنگی 
آن ش��هرها هس��تند، به عنوان بهترين منابع محلی جهت ايفای نقش 
شهروندان در توسعه پايدار و دستيابی به راه حل های بهينه و به صرفه 

بايد مورد توجه قرار گيرند. 
با توجه به نكات فوق الذكر، ضروری اس��ت موارد زير در متن شرح 

خدمات طرح های شهری مورد توجه قرار گيرد: 
1. تدوين راهبردهای توسعه شهر بر اساس مطالعات تاريخی _ فرهنگی 

و طبيعی منطقه 
2. شناخت ساختار تاريخی _ فرهنگی و خوانا نمودن وجوه مختلف 

ميراث فرهنگی هر يك از مناطق شهر 
 3. شناخت مزيت های تاريخی _ فرهنگی شهر با استفاده از پژوهش های
تاريخی _ فرهنگی انجام ش��ده به منظور هويت يابی و ارائه س��مبل 
معرفی شهر و شناخت نحوه تعامل شهروندان با عوامل محيطی خاص 

آن شهر، برای دستيابی به راه حل های بهينه و به صرفه
 4. شناخت ميراث نامحسوس )معنوی( شهروندان از طريق پژوهش های
باس��تان شناسی، مردم شناسی، هنرهای س��نتی، ابنيه و بافت و زبان و 
گويش برای اس��تفاده در سياستگذاری، برنامه ريزی و تصميم گيری 

فعاليت های شهری 
5. تعيين محدوده آثار تاريخی _ فرهنگی واقع در هر يك از مناطق شهر 

و ارائه ضوابط ساخت و ساز در اطراف اين محدوده ها 
6. تعيين كاربری مناسب برای ابنيه تاريخی قابل احيا و ضوابط و معيارهای 
 الزم برای مرمت، احيا و بازسازی ابنيه و بافت های تاريخی- فرهنگی

طبق ضوابط سازمان ميراث فرهنگی كشور 
7. تعيين معيارهای الزم برای سامان دهی معرفی تپه ها و محوطه های 
تاريخی واقع در محدوده شهرها طبق ضوابط سازمان ميراث فرهنگی 

كشور 
8. تعيين ضوابط و معيارهای الزم برای ايجاد انواع موزه ها در مناطق 

مختلف شهر 

زخم نزنید، مرمت پیشکش!
 برخي از آثار و ابنيه تاريخي كه قرار بود س��ال گذشته سامان بگيرند،
زخم خ��ورده مرمت و بهس��ازي هاي خ��ارج از معياره��ا، قوانين و 

استانداردهاي بين المللي شده اند. 
گويا به دشمن ديرين تخريب بناهاي تاريخي كه باد و باران و عوامل 
انس��اني و طبيعي بود، دشمن جديدي اضافه ش��ده به نام مرمت هاي 

غيراصولي سازمان متولي ميراث فرهنگي. 
مرمت هاي اخير بالي جان آثار و بناهاي تاريخي ش��ده است. چندي 
اس��ت كه كارشناسان ميراث فرهنگي هشدار مي دهند كه در صورت 
ادامه اين روند، بناها و آثار تاريخي دچار آس��يب ها و صدمات جدي 
مي شوند. شرايط پيش آمده براي بسياري از پروژه هاي مرمتي در حالي 
است كه معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي، سال گذشته را 

سال صيانت و حفاظت از بناها و خانه هاي تاريخي ناميده بود.
با اين وجود، اكنون شواهد و قراين حاكي از آن است كه بسياري از بناهاي 
تاريخي كه سال گذشته قرار بود سامان بگيرند، زخم خورده مرمت و 
 بهس��ازي هاي خارج از معيارها ، قوانين و اس��تانداردهاي بين المللي
ش��ده اند. هرچند كه نبود منش��ور مرمت همواره يكي از معضالت و 
موانع بر س��ر راه رسيدن به اجماعي كلي در عرصه مرمت و بهسازي 
آثار تاريخي ايران به شمار مي رود. با اين حال به گفته محمد ايرانشاهي، 
كارشناس مرمت، برخي از اصول و قوانين مرمت فراگير و عمومي است 
كه متأسفانه همين اصول اوليه هم در برخي از مرمت هاي اخير رعايت 
نمي ش��ود.  عضو هيأت علمي گروه معماري دانش��گاه جامع گلستان 
به CHN مي گويد: حوزه ميراث فرهنگي كه اصلي ترين بارهويتي و 
داشته هاي يك ملت را يدك مي كشد، اغلب توسط افراد غيرمتخصص 
با مدارك دانش��گاهي غيرمرتبط اداره مي شود. در حالي كه اين حوزه 
ني��از به اف��رادي دارد كه هم تخصص و هم دغدغه ميراث فرهنگي را 
داش��ته باشند. كتولي يكي ديگر از علل ناهنجاري ها در حوزه ميراث 
را داشتن دغدغه بيالن در بين مديران و مسئوالن اين حوزه مي داند و 
مي گويد: حوزه ميراث، حوزه بيالن نيست، چرا كه بيالن دادن مربوط 
به ايجاد كردن و تغيير دادن است. در حالي كه كار ميراث تغيير نيست، 
بلكه تثبيت است و بر اين اساس، مديراني كه به طور دائم در فكر تهيه 
گزارش عملكرد و درشت نمايي آن هستند مرتكب بزرگ ترين خطاها 
 مي ش��وند. او تأكيد مي كند اين كه ما مدام آمار مجوز ساخت هتل ها،
تعداد دستش��ويي هاي س��اخته ش��ده و تعداد گردش��گران – آن هم 
عبوري– را برش��ماريم و نتيجه بگيري��م كه در حوزه ميراث فرهنگي 
موفق بوده ايم، اساساًَ نادرست است و جز وضع نامطلوب امروز پيامدي 

نخواهد داشت. 
اين مدرس دانشگاه مي گويد: متأسفانه اين نگاه بيالني حتي در حوزه 
حفظ و احيای ميراث فرهنگي نيز وجود دارد و مقام مسئول را ناخودآگاه 
به سمت كاري مي برد كه بار تبليغاتي دارد و مي تواند بيالن داشته باشد. 
در حالي كه يك مدير دلسوز و متخصص بايد به تغيير نگاه صاحبان 

بناهاي تاريخي و مردم فكر كرده و بر روي آن سرمايه گذاري كند. 
ديدگاه موزه اي 

حس��ين كتولي با اش��اره به طرحي كه هم اكنون در استان گلستان در 
حال اجراس��ت و مي خواهد در هر ش��هر يك فضاي تاريخي را موزه 
كند مي گويد: آيا تاكنون از خودمان پرسيده ايم كه از همين موزه هاي 
موجود در استان چند نفر ديدن كرده اند و اساساً ديدن مجسمه ساخته 
ده از يك شخصيت مهم قديمي چه فايده اي به حال ميراث فرهنگي 
استان دارد؟ در حالي كه اگر ما يك مقاله علمي داشته باشيم و بر روي 
آثار همان ش��خصيت كار محتوايي شود و در اختيار جامعه قرار گيرد، 
بسيار مفيدتر است. او يادآوري مي كند: امروزه در دنيا ، موزه ها تبديل 
به فرهنگس��راهايي براي تغيير نگرش و باال ب��ردن توجه افراد جامعه 
نسبت به تاريخ و فرهنگ خود شده است، اما ما با ايجاد ديدگاه موزه اي، 

مي خواهيم ارتباط جامعه با اشياي تاريخي مان را فقط بصري كنيم .

مردمککوله پشتی

جهانگردی فرصت و انگيزه ای اس��ت 
ب��زرگ و خودج��وش ب��رای تحكي��م 
شناخت های به دست آورده شده؛ اين كه 
خانواده های غيرآش��نا را به آش��نا مبدل 
سازيم و اين كه شناخت های جديدی به 
دست آوريم و با مهربانی ها، احساس ها 
آش��نا  ت��ازه  اجتماع��ی  رفتاره��ای   و 

گرديم. 
حركت به س��وی مكان ه��ای مختلف و 
 خارج از نقاطی كه به آنها عادت كرده ايم،

يعنی در وضعيتی قرار خواهيم گرفت تا 
افراد جديدی را بشناسيم، حتی هنگامی 
 ك��ه آنه��ا متعلق ب��ه فرهن��گ ديگری
باش��ند. در اي��ن ص��ورت ش��ناخت ما 
فرصتی اس��ت برای دور ريختن و تغيير 
قضاوت ه��ا، تعصب ه��ای فرهنگ��ی و 

نژادی. 
اگ��ر اين افراد ش��ناخته ش��ده باش��ند، 
 بس��يار مش��كل می ش��ود در مقابل آنها

– حتی اگر پوستشان همرنگ ما نباشد– 
خصومت ورزي��ده و يا با نظر تحقير به 

آنها نگاه كرد. 
جهانگ��ردی فرصتی اس��ت عالی برای 
كاشتن و برداش��تن ايده برادری جهانی 

و... .
عقي��ده غال��ب آن اس��ت ك��ه اساس��ًا 
جهانگ��ردی از متضاد خ��ود، يعنی كار 
 منظم و سازماندهی شده نشأت می گيرد.
به اين دلي��ل، مكان هايی كه واقعًا دارای 
اهداف توريس��تی هس��تند، بايد دور از 
مكان ه��ای زندگانی و كار افراد باش��ند 
و بازدي��د از آنه��ا ويژگی های اختالف 
 و تف��اوت تج��ارب روزم��ره را نمايان 

سازد.
تغيير وضعيت اجتماعی متغيری اساسی 
اس��ت ، البته برای كسی كه در نظر دارد 

پديده جهانگردی را بهتر دريابد.
اي��ن موضوع م��ی تواند توس��ط روابط 
توريس��م، كار و توريس��م، وق��ت آزاد 
بيان ش��ود. اين رواب��ط نقش و عملكرد 
انسان ها با يكديگر، تقسيم و اختصاص 
وق��ت آزاد در فواص��ل زم��ان كاری و 
 وق��ت آزاد در دس��ترس را مش��خص 

می سازد.
آش��كار اس��ت طريقی كه يك انس��ان 
روزه��ای خ��ود را می گذران��د كام��اًل 
 ب��ه متغيره��ای روانی او بس��تگی دارد 
)مانن��د عالي��ق، عادت ه��ا، درآم��د و 

ش��خصيت اجتماعی( و در هر صورت، 
م��ی توان��د نش��انه ای از ش��كل و فرم 

زندگی فرد باشد.
رابطه توريسم و کار

بخش��ی از رش��د تقاضای توريستی به 
واس��طه اضافه دس��تمزد، مرخصی های 
پرداخت ش��ده، س��اعات كوتاه كاری و 

كاهش ساعت های كاری است.
رابطه توريسم و وقت آزاد

به هر حال با افزايش س��اعات فراغت و 
وقت آزاد، فعاليت های ديگری نيز شكل 
گرفته و وارد ميدان رقابت با توريس��م 
می شود؛ به خصوص اگر افزايش وقت 
آزاد با رش��د حقوق همگام نباشد، اين 
رابطه می تواند تحت تأثير عوامل ديگر 
نيز قرار گيرد، از جمله رشد و محبوبيت 
ساير فعاليت ها در وقت آزاد. آژانس های 
اطالع رسانی و تبليغاتی می توانند توجه 
عامه مردم را به طرف آلترناتيوها و ديگر 
معطوف  مس��افرت  جايگزينی  فرم های 

نمايند.
 فعالي��ت ه��ای ورزش���ی، بازی ه���ای

دس��ته جمع��ی و ... می توانن��د از اين 
جمله باش��ند و بدينوسيله وقت باارزش 
را از فعاليت توريس��تی بربايند. كاهش 
رضاي��ت خاطر در رابطه ب��ا هر تجربه 
توريس��تی اضاف��ی نيز می توان��د از اين 

نمونه باشد.
اتفاق می افتد انسان ها بعد از يك سری 
از مس��افرت ها، ديگر عالق��ه زمان های 
 قبل را به اين فعاليت ها نشان نمی دهند
يا اين كه به واس��طه س��رخوردگی ها و 
مصائبی كه در طول مس��افرت برای آنها 
پي��ش آمده و آثار منف��ی آن، از اقدام به 
 انجام مس���افرت های بيش��تر خودداری

می كنند. 
همچني��ن كاهش عالقه ب��ه جهانگردی 
به واس��طه تغيي��ر تكالي��ف در زندگی 
روزان��ه.  اگ��ر چ��ه اي��ن ام��ر حقيقت 
دارد ك��ه عده زيادی برای ف��رار از كار 
روزان��ه و اضطراب ه��ای ناش��ی از آن 
به مس��افرت م��ی روند، ام��ا اين امكان 
نيز م��ی تواند وجود داش��ته باش��د كه 
كار،  محت��وای  در  احتمال��ی   تغيي��ری 
 ت��ا اين ك��ه وظايف و كاره��ای روزمره 
آس��ان تر ش��ده و يكنواخ��ت جلوه گر 
نشود، بتواند از فرار و رفتن به مسافرت 

بيشتر جلوگيری نمايد. 

در هفت��ه اي كه ب��ه  ن��ام ميراث فرهنگي 
نامگ��ذاري شده اس��ت، عملك��رد متولي 
ميراث فرهنگي كشور مورد نقد نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي ق��رار گرفت. 
عملكرد يك ساله سازمان ميراث فرهنگي 
در حفظ ميراث باس��تاني و جلوگيري از 
تخريب بافت ه��اي تاريخي و عدم رونق 
گردشگري در كشور، از موارد مطرح شده 
توسط ساكنان خانه ملت است. روزهايي 
را س��پري مي كني��م كه نام هفت��ه ميراث 
فرهنگي را بر خود دارند و در گوش��ه و 
كنار شهر خبرهايي از برگزاري برنامه ها و 
مراسم خاص اين هفته به گوش مي رسد، 
اين درحالي اس��ت كه نماين��دگان مردم 
در مجلس ش��وراي اس��المي از عملكرد 
يك س��اله س��ازمان مي��راث فرهنگ��ي و 
گردشگري كشور در حفظ ميراث باستاني 
و جلوگيري از تخريب بافت هاي تاريخي 
و عدم رونق گردشگري در كشور گله مند 

هستند.
مهرداد بائوج الهوتي، نماينده مردم لنگرود 
با اعتقاد بر درخطر بودن بسياري از ميراث 
كش��ورمان  به CHN گفت: بسياري از 
آثار تاريخي كشور ما ثبت ملي شده اند و 
تصور س��ازمان بر آن است كه اگر مكاني 
را به ثبت ملي برس��اند، رسالت و كار او 
به پايان مي رسد. درحالي كه بايد شرايطي 
را براي آن ايجاد كرد تا مانند يك موجود 
زنده، پويا و احيا ش��ود و مردم بتوانند از 

وجود اين آثار بهره گيرند در صورتي كه 
شاهد عملي متفاوت از اين روند از سوي 

سازمان متولي هستيم.
سيد رمضان شجاعي كياس��ري، نماينده  
مردم س��اري نيز با الهوت��ي موافق بود و 
يكي از دالي��ل بروز اين امر را اش��راف 
مس��ائل سياس��ي بر امور گردش��گري و 
ميراثي كشور دانست. وي گفت: بسياري 
از كتيبه ه��ا و آثار فرهنگ��ي و بافت هاي 
تاريخي ما در بيشتر نقاط كشور بدون آنكه 
سازمان متولي امر به اين مهم توجه داشته 
 باش��د، در حال تخري��ب و از بين رفتن
هستند. محمد حس��ين فرهنگي نماينده 
مردم تبريز، اس��كو و آذرش��هر نيز معتقد 
اس��ت: به غير از آوردن بخشي از ميراث 
از  كش��ورمان مانن��د منش��ور ك��ورش 
كش��ورهاي خارجي، س��اير فعاليت هاي 
سازمان ميراث مانند گذشته بوده و تفاوتي 
در عملكرد آن احساس نمي شود و گويي 

تحولي درآن ايجاد نشده است.
براس��اس افق چش��م انداز بيس��ت ساله 
كشور، پيش بيني هاي صورت گرفته براي 
تأمين اقتصاد كشور بر صنعت گردشگري 
بنا شده است. صنعت گردشگري از نظر 
درآم��د اقتص��ادي پ��س از صنعت نفت 
وخودرو س��ازي ق��رار دارد. در صورتي 
كه صنعت گردش��گري امروزه در جهان 
درصدد رس��يدن به رتبه يك درآمدزايي 

براي كشورهاي جهان است.

تخري��ب باف��ت تاريخ��ي ش��يراز وارد 
ف��از جديدي ش��د. دي��روز همزمان با 
روز جهان��ي موزه و مي��راث فرهنگي، 
شهرداري ش��يراز در حال تخريب يك 
گذر قاجاري است كه حدفاصل مسجد 
شهدا تا خانه منطقي نژاد را شامل مي شود. 
اين در حالي است كه دوستداران ميراث 
فرهنگي شيراز در بافت تحصن كرده و 

مانع تخريب بيشتر بافت شده اند. 
گذر تاريخي دوره قاجار كه از مسجدشهدا 
ت��ا خانه منطقي ن��ژاد را در بر مي گيرد، 
 درحال��ي به ش��دت تخريب مي ش��ود
كه طبق ماده پنج كميسيون شوراي شهر 
تخري��ب بافت بايد با موافقت س��ازمان 

ميراث فرهنگي صورت بگيرد. 
 تاكن��ون چهار باب خانه تخريب ش��ده 
و تحص��ن انجمن ه��اي حام��ي ميراث 
فرهنگي نتوانس��ته مان��ع تخريب بافت 

شود. 
ب��ه گ��زارش CHN، طب��ق م��اده پنج 
كميسيون شوراي ش��هر، تخريب بافت 
فرس��وده و تاريخ��ي باي��د ب��ا موافقت 
س��ازمان ميراث فرهنگي صورت گيرد، 
 اين درحالي است كه باوجود مخالفت ها
و ع��دم امض��اي بذرگر، رئيس س��ابق 
س��ازمان ميراث فرهنگي استان فارس، 
تخري��ب هاي مس��تمر دربافت تاريخي 

شيراز همچنان ادامه دارد.

از موزه ملی تا موزه لوور؛  تفاوت از زمین تا آسمانخبر

19 اثر تاريخي استان تهران در آستانه ورود به فهرست آثار ملي

جايگاه موزه داری تنها محدود به نگهداری و نمايش اش��يا نيست، بلكه نحوه 
ارائ��ه خدمات و اطالع��ات به طيف های گوناگون مخاطب مهم تر اس��ت. 
مقايس��ه ای كوتاه بين موزه ملی ايران با موزه ملی فرانسه در ارائه خدمات به 
گردشگران، گواه اين نكته است كه موزه های ايران در ارائه خدمات چقدر با 

استانداردهای جهانی فاصله دارند.   
ملت ها س��عي مي كنند پيشينه و فرهنگ خود را معرفي كرده و حافظ هويت 
خويش باشند تا از يك طرف فرزندان هر سرزمين از آن آگاه بوده و در نتيجه 
نس��بت به پاسداري آن كوشا باشند و از طرف ديگر آنها كه در سراسر جهان 
نسبت به اين موضوع عالقه داشته و در حفظ آن تالش مي كنند نيز آگاه باشند. 
يكي از محل هايي كه به عنوان بهترين منبع آگاهي عمل كرده و به آنها مراجعه 
مي شود، موزه ها هستند؛ يعني جايي كه روند يا شاخص هاي هر رشته اعم از 
تاريخ،  هنر،  فرهنگ، تكنولوژي و ساير موارد را به طور تخصصي به نمايش 
مي گذارند. در اين ميان يكي از موضوعاتي كه روند شكل گيري تمدن و سير 
تاريخي و فرهنگي هر ملت را نشان مي دهد، باستان شناسي يا به عبارت ديگر 
يافته هاي باستان شناسي اس��ت كه همواره نقاط مبهم و تاريك تمدن بشر را 
روشن كرده اند. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و سال ها از كاوش هاي 
باستان شناسي به دست گروه هاي خارجي و ايراني مي گذرد و حدود 70 سال 
است كه يافته ها در موزه ملي ايران به نمايش درآمده اند. پس موزه ملي، معرف 
و بازگوكننده  س��ابقه تمدن در ايران زمين بوده و از جايگاه خاصي برخوردار 
است. اما با توجه به اين جايگاه،  موزه ملي چه امكاناتي داشته و چه خدماتي به 
بازديدكننده ها ارائه مي دهد و از طرف ديگر نسبت به هم طرازان خود در سطح 

بين المللي كجا قرار گرفته و چه اقداماتي انجام مي دهد. 
 تاريخچه

ناصرالدين شاه قاجار با سفر به فرنگ شيفته برخي امور از جمله موزه شد و 
پس از بازگش��ت فرمان مي دهد تا در كاخ گلستان تاالري با اين هدف براي 
نمايش هدايا و جواهرات س��اخته شود. اما سال ها بعد و با انجام كاوش هاي 
گروه هاي باستان شناس��ي فرانسوي و برخي از ديگر كشورها،  اشيای باارزش 
بي شماري يافت شد و لزوم بناي موزه اي علمي و با رعايت شرايط استاندارد 
نگهداري احساس شد. به اين ترتيب آندره گدار فرانسوي، رئيس وقت اداره 
عتيقات و موزه برنامه ريزي و اقدام كرد و با طرحي براساس معماري ايراني،  
سال 1316 بناي موزه ايران باستان نهاده شده و پس از مدتي با گردآوري اشيا ي 
دوران اسالمي لزوم تغيير نام پيش آمده و موزه ملي نام گرفت هر چند امكان 

بازديد از اين بخش همچنان ميسر نيست.
 موزه ملي

موزه ملي با داش��تن 300هزار ش��يء و وس��عتي در حدود 20 هزار مترمربع، 
بزرگ ترين موزه تاريخ و باستان شناس��ي در ايران محس��وب مي شود كه البته 
بخش اعظم اش��يا در گنجينه بوده و تنها تعداد معدودي به نمايش گذاش��ته 
شده اند. نكته حائز اهميت در موزه ملي قدمت اشياست كه تا هزاره هفتم پيش 

از ميالد نيز قبل تر مي رود و بازديدكنندگان را متحير مي كند. 
 اما نحوه نمايش و معرفي اين اشيا چگونه است و موزه با وجود اين گنجينه 

گرانبها چگونه خدمات ارائه مي دهد؟
 پس از گذر از سردر باشكوه موزه ملي و در بدو ورود در سمت چپ، اشيائي 
متعلق به دوره ابزارس��ازي بش��ر جاي دارد و در مس��ير اصلي در رديف هاي 
س��ه گانه اشيای كوچك و بزرگي از زندگي پيش از تاريخ تمدن هاي مختلف 
موجود در ايران ديده مي ش��ود. در ادامه نمادهايي از هنر،  مهارت و باورهاي 
ايرانيان در سلسله هاي هخامنش��ي،  اشكاني و ساساني قرار دارد. در راهروي 
مياني نيز گنجينه لرستان را مي توان ديد. بايد توجه داشت كه هيچ توضيحات 
مكتوبي بازديدكننده را متوجه تفكيك اين بخش ها به استثناي گنجينه لرستان 

نمي سازد.
موزه ملي فرانسه يا موزه لوور

موزه لوور به عنوان موزه عمومي و با تمركز بر هنر و فرهنگ و تاريخ بشر از 
س��ال 1793 فعاليت مي كند و در يكي از كاخ هاي سلطنتي كه بعدها به مردم 
فرانس��ه اهدا شد، ش��كل گرفت. موزه شامل مجموعه هاي مختلفي است كه 
مي ت��وان به بخش هاي ايران و مصر و يونان و آفريقا با آثار ش��اخصي چون 
اصل لوح حمورابي و مجس��مه رامس��س دوم و همچنين سير هنر نقاشي و 
 مجسمه سازي با آثاري چون موناليزا اثر داوينچي و ونوس ميلو يا كاري نيمه تمام
از ميكل آنژ اشاره كرد. اين آثار هر ساله هشت ميليون نفر را براي بازديد جذب 
مي كن��د.  موزه لوور پنج هزار و 600 مترمربع وس��عت دارد و 35هزار اثر آن 
در هش��ت بخش شامل آثار شرقي، مصر، يونان و روم، بخش نقاشي، بخش 
مجسمه سازي، بخش هنرهاي تزئيني، آثار چاپي و طراحي و هنر اسالمي در 
چهار طبقه به نمايش گذاش��ته شده اند. وسعت و تنوع كار به حدي است كه 
امكان بازديد تمام موزه در يك روز ميس��ر نيست و بازديدكنندگان براساس 
عالق��ه خود بخش هايي را انتخاب مي كنند. اين موزه همه روزه به اس��تثناي 
سه ش��نبه ها از س��اعت 9 صبح تا 17 باز است و بازديد در اولين يك شنبه هر 

ماه رايگان است.
راهنما، معرف قوانين، فعاليت و بخش هاي مختلف موزه

در م��وزه لوور انتخاب با توجه به راهنما و نقش��ه اي ك��ه به بيش از 10 زبان 
مختلف در اختيار بازديدكنندگان قرار مي گيرد به راحتي ممكن است. در اين 
راهنما بخش هاي مختلف موجود در هر طبقه با رنگ هاي متفاوت مشخص 
ش��ده و براي هر بخش، آثار ش��اخص و محل آنها نيز معين ش��ده اس��ت تا 
بازديدكنندگان آسان تر تصميم گيري كرده و راه خود را پيدا كنند. در راهنماي 
موزه، ضمن معرفي كوتاه، قوانين، فعاليت ها و امكانات مختلف موزه نيز به زبان 
نوشتاري و تصويري قيد شده است. در ورودي هر سالن تابلوي راهنما نصب 
شده و عالوه بر آن راه خروج از موزه نيز با نماد هرم شيشه اي بازديدكنندگان 
را هدايت مي كند و تمام اين موارد جداي از راهنماياني است كه در هر سالن 

با لباس مخصوص ديده مي شوند.
 م��وزه لوور براي بازديدكنندگان در رده هاي متفاوت از خانواده، دانش��جو و 
همچنين متخصصان مختل��ف در حوزه هاي روزنامه نگاري يا گردش��گري 
راه كارهاي متنوعي ارائه داده و امكان بازديد ناتوانان جسمي را نيز فراهم آورده 

است. 

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان تهران از پيش��نهاد 19 اثر تاريخي متعلق به 
دوره اس��المي جهت ثبت در فهرس��ت آثار ملي 

كشور خبر داد. 
به گزارش مي��راث آري��ا)chtn(، محمد ابراهيم 
الريجاني گفت: از 100 پرونده آماده ش��ده استان 
 ته��ران جهت ثبت در فهرس��ت آث��ار ملي تعداد
19 اث��ر تاريخ��ي فرهنگي در بررس��ي هاي اوليه 

شوراي ثبت مورد تأييد قرار گرفته و 81 اثر ديگر 
در حال تكميل، اتمام مطالعات، اخذ رضايت مالك 

و سير مراحل تصويب است. 
به گفته اين مقام مسئول، از مجموع آثار ارائه شده، 
هشت پرونده به تپه هاي تاريخي و ساير پرونده ها 
مربوط به خانه هاي تاريخي،بقاع و امامزاده، حمام ها، 
برج و مجموعه آرامگاهي مربوط مي شود. سفارت 

فرانسه نيز در ميان آثار ثبتي پيشنهادي است.

الريجاني با اش��اره به 704 اثر ثبتي اس��تان تهران 
)به جز اس��تان البرز ( در فهرس��ت آثار ملي، ابراز 
اميدواري كرد اين روند در سال 90 روند صعودي 
داش��ته باشد. به گفته او با ثبت هر اثر تاريخي، اثر 
تحت مراقبت و حمايت اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري اس��تان تهران بوده و 
مرمت و بازس��ازي آنها تنها با تأييد و نظارت اين 

اداره كل قابل اجرا خواهد بود.

به مناسبت روز جهاني موزه 

موزه ها را بهتر بشناسیم
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علی احمدی:
خستگي مفرط 
امتیازات را  از 
ذوب آهن گرفت

براي حضور در 
مسابقات كاپ جهاني؛
طالبیان به چك 
اعزام مي شود

مداف��ع تيم فوتبال ذوب آهن گفت: خس��تگي مفرط بازيكنان 
موجب شد امتيازهاي حساس زيادي را از دست دهيم و نتوانيم 
به عنوان قهرماني دست پيدا كنيم. علي احمدي اظهار داشت: 
تي��م ذوب آهن ت��ا ميانه هاي نيم فصل دوم صدرنش��يني را در 
اختيار داشت اما با نتيجه نگرفتن در چند بازي متوالي موجب 

شد امتيازات حساسي را از دست بدهيم. 
وي با اش��اره به ديدار ذوب آهن با استيل آذين تصريح كرد: با 
وجودي كه تيم اس��تيل آذين س��قوط كرده اما با اين تيم بازي 

دشواري پيش رو داريم.
مداف��ع تيم فوتبال ذوب آهن با بي��ان اين كه نايب قهرماني در 
اختيار ذوب آهن نيس��ت، تأكيد كرد: ما در اي��ن ديدار بايد با 
گل ه��اي زيادي اين تيم را شكس��ت دهيم و اميدوار باش��يم 

استقالل در بازي با پاس همدان امتياز از دست بدهد. 
وي درباره بازي تيم هاي ذوب آهن و النصر عربستان افزود: اين 
بازي چون به صورت تك حذفي است بسيار حساس است و 
تيم النصر از بازيكنان خارجي خوبي بهره مي برد و در كل يك 

تيم سرعتي است اما اميدوارم اين تيم را شكست بدهيم.

ملي پ��وش اصفهان��ي تي��م مل��ي قايقراني براي ش��ركت در 
مسابقات كاپ جهاني به كشور چك سفر مي كند.

تيم ملي قايقراني آب هاي آرام ايران ديروز كشور را به مقصد 
چك براي ش��ركت در كاپ جهاني قايقران��ي ترك مي كند. 
احمدرض��ا طالبيان ملي پوش اصفهاني ب��ا نظر كادر فني تيم 
ملي يكي از اعضاي تيم كاياك اس��ت كه تيم ملي را در كاپ 

جهاني همراهي مي كند. 
طالبيان در بازي هاي آس��يايي گوانگجو توانست به مدال طال 
دست پيدا كند تا نخستين طاليي تاريخ قايقراني ايران در اين 
ماده باشد اما طالبيان در مسابقات كاپ يك جهاني كه چندي 

قبل برگزار شد، نتيجه خوبي كسب نكرد. 
مس��ابقات كاپ دوي جه��ان از 30 ارديبهش��ت م��اه ب��ه 
 م��دت س��ه روز در اي��ن كش��ور اروپايي برگزار مي ش��ود.
قايقران��ان كش��ورمان پس از اي��ن رقابت ها، براي ش��ركت 
در كاپ س��ه جه��ان ب��ه آلمان س��فر مي كنند و كاپ س��ه 
 قايقران��ي جه��ان از شش��م تا هش��تم خ��رداد م��اه پيگيري

مي شود.

مربی تيم ملی شنا گفت: درهای تيم ملی به روی محمد عليرضايی 
باز اس��ت و من بی صبرانه منتظر بازگشت او به تمرينات هستم. 
محمدعليرضايی اولين شناگر المپيكی ايران در رقابت های آسيايی 
گوانگجو به ناكامی 36 ساله شنای ايران در رسيدن به فينال مسابقات 

پايان داد و موفق به كسب دو سهيمه جهانی شد.
 اما عليرضايی كه به سياست های فدراسيون شنا به شدت معترض 
بود اعالم كرد كه ديگر برای تيم ملی، شنا نمی كند. وی ادامه داد: 
عليرضايی بايد بداند كه مرغ يك پا ندارد. من به او حق می دهم كه 
مطالباتی داشته باشد اما او هم بايد بداند كه االن كه در اوج دوران 
ورزش��ی اش اس��ت می تواند مدال كس��ب كند و نام خود را در 
ورزش ثبت و اعتبار جهانی اش را حفظ كند. موفقيت های امروز 
او برای خودش ثبت می شود نه برای من مربی و رئيس فدراسيون 

كه امروز هستيم و فردا نيستيم. 
اجاق با اش��اره به زمان دو ماهه تا مسابقات قهرمانی جهان گفت: 
عليرضايی توانايی كسب مدال در جهانی و المپيك را دارد اما بايد 
محاسباتش را عوض كند. من منتظر او هستم كه تا 15 روز ديگر 

به تمرينات برگردد. 

بختک سقوط روی سر شش تیم ته جدولیخبر

همه می خواهند سپاهان »مرد« باشد
دهمين دوره مس��ابقات فوتبال ليگ برتر باش��گاه های 
كشور در حالی روز جمعه به اتمام می رسد كه رقابت 
در انتهای جدول داغ است و شش تيم خطر سقوط به 
ليگ برتر را احس��اس می كنند. هفته پايانی مسابقات 
فوتب��ال ليگ برتر باش��گاه های كش��ور تح��ت تأثير 
 ديدارهای حس��اس تيم های انتهاي��ی جدولی برگزار

می شود. شش تيم ميانه پايين جدول اين هفته با تمام 
وج��ود می جنگند تا ليگ برتری بمانند. آنها عالوه بر 
اتكا به توان خود انتظارشان از تيم های ديگر اين است 
ك��ه مردانه بجنگند و با فوتبالی پاك باعث ش��وند، در 

پايان مسابقات ليگ حق به حقدار برسد.
در اين بيان بيش��تر نگاه های تيم ه��ای ته جدولی به 
امير قلعه نوعی و س��پاهان اس��ت كه ديدار حساس��ی 
با س��ايپا دارند و انتظ��ار می رود با تمام توانش��ان به 
مصاف نارنجی پوشان بروند. اميرقلعه نوعی دو فصل 
پيش و پ��س از پيروزی 4 بر 1 فوالد برابر ذوب آهن 
 ك��ه كه منجر به قهرمانی اس��تقالل ش��د در نخس��تين
اظهارنظرش از مجيد جالل��ی به عنوان يك »مرد« ياد 
ك��رد و حاال همه انتظ��ار دارند قلع��ه نوعی و تيمش 

»مرد« باشند.
شاهين بوشهر - نفت تهران

بدون شك حساس ترين ديدار هفته پايانی بين شاهين 
بوشهر و نفت تهران در ورزشگاه شهيد بهشتی برگزار 
می شود. اين بازی فينال قعرنشينان است كه تيم پيروز 

آن جشن بقا در ليگ برتر را برپا می كند.
البته ش��اهين اين ش��انس را ه��م دارد ك��ه در مقابل 
تماش��اگرانش با يك تساوی هم ليگ برتری بماند كه 
همين مسأله باعث می ش��ود، اكبر ميثاقيان با خاطری 
آس��وده تر از حس��ين فركی مهيای دي��دار روز جمعه 
كند. نفت كه نخس��تين تجربه حضور در ليگ برتر را 
پش��ت سر می گذارد، در آس��تانه وداعی زودهنگام با 
اين مسابقات اس��ت، مگر اين كه فركی و شاگردانش 

كارستان كرده و شاهين را در خانه اش شكار كنند.
سايپای البرز - سپاهان اصفهان

قهرمان زودهنگام ليگ برتر در هفته پايانی اين مسابقات 
می تواند نقش��ی تاثيرگذار در سقوط و بقای تيم های 
قعرنش��ين ايفا كند. قهرمان اگر تيم دوم خود را روانه 
 ديدار با س��ايپا كند، انگشت اتهام به سوی قلعه نوعی

و ش��اگردانش نش��انه می رود كه با ك��م كاری زمينه 
 بقای س��ايپا را فراهم آوردند. به همين خاطر می توان
انتظار داش��ت كه س��پاهان با تمام ت��وان و انگيزه در 
فاصله چهار روز تا ديدار حساس با بنيادكار ازبكستان 
در مرحله يك هشتم نهايی ليگ قهرمان آسيا به ديدار 
س��ايپا برود و مرد و مردانه بجنگد تا در زمين مسابقه 

بقا و سقوط نارنجی پوشان مشخص شود.
ذوب آهن اصفهان - استيل آذين تهران

اين بهترين بازی برای ذوب آهن در آس��تانه ديدار با 
النصر عربس��تان در مرحله يك هشتم نهايی مسابقات 
فوتبال ليگ قهرمانان اس��ت. بازی با تيم سقوط كرده 
و ب��ی انگي��زه اس��تيل آذين ك��ه بازيكنانش دوس��ت 
دارند هرچه زودتر كابوس لي��گ دهم برای آنها تمام 
 ش��ود، پيش بازی آسانی برای مس��ابقه روز چهارشنبه 

است. 
ابراهيم زاده و ش��اگردانش اين فرص��ت را دارند كه با 
پيروزی در مقابل تيم بی انگيزه استيل آذين به سكوی 
دوم صع��ود كنند، البته در صورتی كه اس��تقالل مقابل 

پاس امتياز از دست بدهد.

پاس همدان - استقالل تهران
اي��ن هم يكی از ديدارهای حس��اس هفته پايانی ليگ 
برتر اس��ت. پاس برای بقا می جنگد و اس��تقالل برای 
باق��ی ماندن در رتبه دوم جدول. دو تيم به كم از س��ه 
امتي��از بازی رضايت نمی دهد اين بدان معناس��ت كه 
عصر جمعه تماش��اگران همدانی يك بازی جذاب را 
تماش��اگر خواهند بود. اين بازی ب��رای تيمهای پايين 
جدول��ی و ذوب آه��ن از اهميت وي��ژه ای برخوردار 
اس��ت. گروه اولی خواهان باخت پاس هس��تند تا در 
ليگ برتر ماندگار ش��وند و گروه دوم انتظار شكست 
 اس��تقالل را می كش��ند كه ب��ه س��كوی دوم جدول

ارتقا يابند.
صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبريز

تراكتورس��ازی همچنان كورسوی اميدی برای رسيدن 
به سهميه ليگ قهرمانان آسيا دارد. 

اين تيم اميدوار اس��ت با برتری در ديدار هفته پايانی 
براب��ر تراكتورس��ازی و در صورت توق��ف احتمالی 
پرس��پوليس برابر پيكان قزوين ب��ه رده چهارم جدول 
صع��ود كند ت��ا در صورت قهرمانی يك��ی از تيم های 
اس��تقالل و س��پاهان در جام حذفی آس��يايی ش��ود. 
تراكتورس��ازی به اميد تحقق تمام اي��ن اما و اگرها به 

ديدار نفت آبادان می رود.
البته نفت هم بی انگيزه نيس��ت و می خواهد در مقابل 
هوادارانش پس از سه هفته پيروز شود و پايانی خوب 

در ليگ برتر داشته باشد.
شهرداری تبريز - فوالد خوزستان

در ميان اين همه بازی حس��اس كه ب��رای بقا و ارتقا 
در جدول می جنگند جدال ش��هرداری تبريز و فوالد 
خوزس��تان نمی تواند چندان حساس باشد. تيم برنده 
اين بازی اگر فوالد باش��د، می تواند تحت شرايطی به 
رتبه پنجم جدول صعود كند اما ش��هرداری حتی اگر 
ب��ا تعداد گل های زياد فوالد را شكس��ت دهد، از رتبه 

يازدهم جدول ارتقا پيدا نمی كند. 
با اين شرايط حساسيت های رقابت در جدول بر بازی 
روز جمعه فوالد و شهرداری تأثيری ندارد و آنها برای 
پايانی خوش در ليگ برتر تنها به دنبال ارائه يك بازی 

جذاب خواهند بود. 

در اي��ن بي��ن ب��ازی روز جمعه برای رض��ا نوروزی 
مهاج��م ف��والد از اهميت وي��ژه ای برخوردار اس��ت 
چ��را كه م��ی خواه��د ب��ا افزاي��ش تع��داد گل های 
 خ��ود عن��وان آق��ای گل��ی لي��گ ده��م را بدس��ت 

آورد.
راه آهن شهرری - مس کرمان

 بازهم هفته آخر و بازهم راه آهن كه برای بقا می جنگد.
اي��ن ب��ار راه آهن ب��رای ماندن در لي��گ برتر مس را 
پي��ش رو دارد. راه آه��ن برای بقای ب��دون اما و اگر 
در ليگ برتر بايد مس كرمان را شكس��ت دهد، مسی 
 كه ش��رايطی مش��ابه فوالد دارد و اگر تم��ام اتفاقات
هفته س��ی و چهارم به س��ودش رقم بخورد می تواند 
يك يا دو پله در جدول صعود كند. اين بازی همچنين 
اهمي��ت زيادی برای ادينهو دارد كه اميدوار اس��ت با 
زدن گل های زياد به راه آهن دوباره صدرنشين جدول 

گلزنان ليگ برتر شود.
ملوان بندرانزلی - صبای قم

ملوان و صبا ناچارند از س��ر تكليف اين بازی آخر را 
برگزار كنند. برنده اين بازی اگر خوش ش��انس باشند 
يك پله در جدول صعود می كند و بازنده اش از جايی 
كه االن در جدول دارد، تكان نمی خورد. در مقايس��ه 
با ديدارهای حساس اين هفته بازی ملوان بندرانزلی - 

صبای قم يك بازی دوستانه و تداركاتی است!
پرسپوليس تهران - پيكان قزوين

در نهايت هفته سی و چهارم ليگ برتر با ديدار پرسپوليس 
 ب��ا اصلی ترين كانديدای س��قوط به ليگ دس��ته اول

ك��ه ب��رای بقا در ليگ برت��ر بايد و بايد سرخپوش��ان 
را شكس��ت دهد، به پايان می رس��د. اي��ن بازی برای 
علی دايی و سرخپوش��ان اهميت زيادی دارد. دايی در 
كش��مكش با مديران پرسپوليس اس��ت و برای اثبات 
خود و ماندن سرخپوش��ان بر س��كوی چهارم جدول 
ب��ه دنبال پي��روزی در ديدار روز جمع��ه مقابل پيكان 
اس��ت. نماينده قزوين نيز همانطور كه عنوان شد برای 
ماندن در ليگ برتر بدون هيچ قيد و شرطی بايد پيروز 
ش��ود. همه اينها دست به دست هم می دهد تا فوتبال 
دوس��تان روز جمعه ديداری جذاب را در ورزش��گاه 

آزادی شاهد باشند. 

مظلومي:  
قلعه نوعي که گفته بود درباره 

استقالل صحبت نمي کند!
س��رمربي اس��تقالل گفت: قلعه نوعي خودش بازيكنان 
اس��تقالل را بيرون كرد و اين طور نبود كه آنها خودشان 
برون��د. پرويز مظلومي در خص��وص آخرين وضعيت 
تيم اس��تقالل قبل از ديدار روز جمع��ه با پاس همدان 
اظهار داش��ت: خوشبختانه ش��رايط خوبي داريم اما باز 
دش��واري در پيش خواهيم داشت. شك ندارم كه پاس 
همدان س��قوط نمي كن��د چون تيم هاي ديگر ش��رايط 
سخت تري دارند. اميدوارم بازي تماشاگرپسندي انجام 
 ش��ود و باي��د با پي��روزي، نايب قهرماني را به دس��ت 

آوريم.  
سرمربي استقالل در خصوص حضور ادينهو و شايعاتي 
ك��ه پيرامون اي��ن بازيكن مطرح مي ش��ود، گفت: براي 
كرماني ه��ا و باش��گاه مس احترام خاص��ي قائلم و اگر 
قرار اس��ت اين بازيكن در كرمان بماند ما صحبتي با او 
انجام نمي دهيم ولي اگر قرار باشد از كرمان جدا شود، 
به استقالل بيايد چون براي او زحمات زيادي كشيده ام 
و س��ابقه همكاري با من را دارد. البته بازي ها بايد تمام 
شود و تا قبل از بازي با همدان كوچكترين مذاكره اي با 

اين بازيكن نخواهيم داشت. 
مظلومي در خصوص شايعه حضور سيدمهدي رحمتي 
در اس��تقالل عنوان كرد: هنوز هيچ ليس��تي نداده ايم و 
اين اسامي برداشت هاي شخصي است. ما دو دروازه بان 
خوب داريم كه بايد وضعيت آنها را بس��نجيم. طالب لو 
با باش��گاه اس��تقالل قرارداد دارد ولي اگ��ر يكي از دو 
دروازه ب��ان م��ا قصد جدايي داش��ته باش��ند، بايد يك 

دروازه بان ديگر به خدمت بگيريم. 
وي در خص��وص دي��دار مقابل مل��وان در جام حذفي 
گفت: بع��د از بازي با پاس به بازيكنانمان اس��تراحت 
مي دهي��م ول��ي بچه ها ب��ه فتح اله زاده ق��ول دادند جام 
حذفي را بگيرند. مظلومي در خصوص مطلب منتش��ر 
شده در يكي از رس��انه ها مبني بر اين كه لي لي پوتي ها 
نمي خواهند من در استقالل باشم، گفت:  از آن روزنامه 

گله دارم چون من چنين مطلبي را نگفتم. 
هرگ��ز منظورم امي��ر قلعه نوع��ي نبود و هي��چ گاه در 
عم��ر بازيگ��ري و مربيگري ام به كس��ي توهين نكردم. 
متاس��فم كه چنين مطالبي نوش��ته مي ش��ود. من گفتم 
برخي ها آدم هاي كوچكي هس��تند و س��ابقه مربيگري 
 ندارن��د اما آن روزنام��ه اين مطل��ب را اينگونه مطرح 

كرد. 
اي��ن مرب��ي همچني��ن در خص��وص مصاحب��ه اي كه 
پورحي��دري عليه او در يك��ي از رس��انه ها انجام داده 
گفت:  ايش��ان چنين حرفي نزده اس��ت. از صحبت هاي 
منصورخان س��وء برداشت ش��ده اما متأس��فانه برخي 
دوستان مي خواهند من و پورحيدري را رو در روي هم 
قرار دهند. آيا قصد دارند من را مقابل استادم بگذارند؟ 
آيا واقعا مي خواهند دوس��تي 40 س��اله من و منصور را 
ب��ه هم بزنند؟ پورحيدري با آن روزنامه تماس گرفته و 

گاليه هايش را به آنها اعالم كرده است. 
خص��وص  در  صحبت هاي��ش  ادام��ه  در  مظلوم��ي 
صحبت هاي حجازي و حمايتش از او گفت: چه باشم 
و چه نباشم از خدا مي خواهم به ناصرخان عمر طوالني 

و باعزت بدهد.  
مظلوم��ي در خصوص اي��ن كه گفته ب��ود برهاني آرم 
باش��گاه را از روي پايش پاك مي كن��د،  گفت:  منظورم 
اي��ن بود ك��ه آرش مثل ديگران عكس كس��ي را روي 
پايش نچس��بانده اس��ت. آن، آرم باشگاه استقالل است 
كه برچس��ب بوده و آن را مي كند. سرمربي استقالل در 
خصوص دعوت يعقوب كريمي و عابديني به تيم ملي 
اميد عنوان كرد: در اس��تقالل بازيكنان خوبي هستند و 
اگر يعقوب كريمي آس��يب ديده نمي ش��د از او هم در 

تركيب بزرگساالن استفاده مي كرديم. 
 وي در خص��وص اظهار نظر عمران زاده مبني بر اين كه
با جريمه 25 ميليوني مي توانس��ت كارخانه سمبوس��ه 
راه اندازي كند،  گفت: عمران زاده ديگر هوس سمبوسه 
خوردن به سرش نمي زند چون خيلي گران شده است. 
با اين وجود او بازيكن بزرگي اس��ت و براي فصل بعد 

روي او حساب ديگري باز كرده ايم. 
مظلومي درباره اظهارات قلعه نوعي خاطرنشان كرد: من 
فق��ط به خاط��ر اين كه قلعه نوعي اس��تقالل زمان من و 
خودش را مقايسه كرده بود جواب او را دادم. قلعه نويي 
گفته بود برخي بازيكنان در زمان او از استقالل رفته اند 
و به همين دليل مجبور ش��ده ب��راي آنها جايگزين پيدا 
كند اما من مي خواه��م بگويم كه اتفاقًا خود قلعه نوعي 
اين بازيكنان را بيرون كرد و اين طور نبود كه خودش��ان 

بروند. 
بيش��تر بازيكناني كه قلعه نوع��ي آنها را بيرون كرده بود 
ب��ه صبا آمدند كه من مرب��ي اش بودم و او هم از من به 
خاطر اين كار تش��كر كرد. همه هم شاهد اين موضوع 
هستند. وي اضافه كرد: خواهش من اين است كه وقتي 
من درباره سپاهان حرف نمي زنم، قلعه نوعي هم درباره 
اس��تقالل حرف نزند. او كه مي گويد درباره اس��تقالل 
صحبت نمي كند پس چرا تي��م خودش را با من قياس 

كرد.

مصاحبه

پیکار 103 دانشجوی دختر در 5 رشته ورزشی
آغاز المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد 

و ایثارگر كشور در اصفهان
دومين المپياد ورزشی دانش��جويان شاهد و ايثارگر كشور در اصفهان 

آغاز شد. 
دانش��گاه صنعتي اصفهان از ديروز ميزبان دانشجويان شاهد و ايثارگر 
 دانشگاه هاي منطقه مركزي كشور است. 103دانشجوي دختر دانشگاه هاي
 اراك، هنر اصفهان، قم، تفرش، پيام نور اصفهان، حضرت معصومه )س(
اصفهان و صنعتي اصفهان به مدت 3 روز در اين المپياد با يكديگر به 
 رقابت مي پردازند. اين دوره از رقابت ها در رشته های  شنا، دو و ميداني،
 تني��س روي مي��ز، بدمينتون انف��رادي و واليبال برگزار می ش��ود. اين
رقابت ها روز جمعه 30 ارديبهش��ت ماه با معرفی برترين ها به پايان 

می رسد.

بازگشت هافبک مصدوم سپاهان از سرزمین ژرمنها
جمشیدیان یکشنبه از آلمان 

بازمي گردد
احمد جمشيديان هافبك مصدوم تيم سپاهان يكشنبه هفته آينده از آلمان 
به ايران بازمي گردد.  جمشيديان كه در بازي با مس كرمان از ناحيه عصب 
سياتيك دچار مصدوميت شد براي پشت سر گذاشتن مراحل درماني راهي 
آلمان شد. او چند روزي است كه در كلينيكي واقع در شهر مونيخ مراحل 
درماني اش را پشت سر مي گذارد و قرار است يكشنبه هفته آينده به ايران 

بازگردد.

در تازه ترین رده بندی فیفا؛ سقوط یک پله ای ایران
 ایران چهل و هشتم در دنیا ، چهارم در آسیا

فوتبال ايران در تازه ترين رده بندی فيفا با يك پله نزول در رده چهل و هشتم 
جهان قرار گرفته است. درتازه ترين رده بندی فدراسيون بين المللی فوتبال، 
فيفا، ايران با 575 امتياز و يك رده نزول نس��بت به ماه گذشته در رده چهل و 
هشتم قرار گرفته است. ژاپن با 961 امتياز در صدر رده بندی تيم های آسيايی و 
چهاردهم جهان قرار دارد. استراليا با 876 امتياز در رده دوم آسيا و بيستم جهان 
قرار دارد و كره جنوبی با 754 امتياز، سوم آسيا و سی و يكم جهان است. ايران 
در رده بندی آسيا نيز چهارم است. اسپانيا در اين رده بندی با 1857 امتياز همچنان 
برترين تيم فوتبال جهان است و هلند )1702( و برزيل )1425( در رده های 

بعدی قرار دارند.

پايتخت اصفهان  باش��گاه  مديرعامل 
گفت: تيم بدمينتون پايتخت با مسجل 
شدن قهرماني در ليگ برتر بدمينتون 
براي حضور پرقدرت در مس��ابقات 
غرب آس��يا آم��اده مي ش��ود. جليل 
عباس��پور اظهار داشت: تيم بدمينتون 
پايتخت بعد از دو برد ارزشمندي كه 
برابر تيم هاي مدعي زنجان و ش��هيد 
دهنوي خوزس��تان كس��ب كرد، در 
كورس قهرماني با اين تيم ها توانست 

از آنها سبقت بگيرد. 
وي ادامه داد: اين دو برد ارزش��مند 
موجب ش��ده تا تيم از نظر روحي و 
رواني تقويت شود و با روحيه  بااليي 
هفته پاياني را پش��ت س��ر بگذراند. 
پايتخت اصفهان  باش��گاه  مديرعامل 
با اش��اره به مس��ابقات هفت��ه پاياني 
تصريح كرد: تي��م بدمينتون پايتخت 
در اي��ن هفت��ه به مصاف تيم ش��هيد 
ش��يرودي تهران مي رود و با برتري 

در اين ديدار قهرماني تيم پايتخت به 
طور رسمي مسجل خواهد شد. 

وي اضاف��ه ك��رد: تي��م پايتخ��ت با 
قهرماني در مس��ابقات ليگ به عنوان 
نخس��تين نماينده ايران در مسابقات 
جام باشگاه هاي غرب آسيا كه اواخر 
خرداد ماه س��ال جاري ب��ه ميزباني 
باش��گاه پايتخ��ت برگزار مي ش��ود، 

حضور خواهد داشت. 
پايتخت اصفهان  باش��گاه  مديرعامل 
با بي��ان اين كه باش��گاه پايتخت در 
س��اير رش��ته ها فعاليت��ش را در رده 
پاي��ه متمركز كرده اس��ت، افزود: در 
رشته هاي واليبال، فوتبال و بسكتبال 
در رده پايه فعاليت داريم و در رشته 
كاراته از رده جوانان تا بزرگساالن را 
پوشش مي دهد و در صورتي كه ليگ 
كشوري كيوكوشين برگزار شود، تيم 
پايتخت در اين مس��ابقات ش��ركت 

خواهد كرد.

سفر حس��ين رضازاده به اصفهان براي 
بازدي��د از خان��ه وزنه ب��رداري با يك 
هفته تأخير انجام مي ش��ود. بر اس��اس 
برنامه ري��زي قبل��ي، قرار ب��ود رئيس 
فدراسيون وزنه برداري كشور امروز براي 
بازديد از خانه وزنه برداري به اصفهان سفر 
كند كه به دليل برنامه بازديد از اردوي تيم 
ملي، اين بازيد با يك هفته تأخير برگزار 
مي شود. رضازاده براي نظارت بر اردوي 
تيم ملي وزنه برداري كه در ماهشهر در 
حال برگزاري اس��ت، به اين شهر سفر 
كرده و مقرر شده پنج شنبه هفته آينده در 
اصفهان حضور پيدا كند. در جريان سفر 
سال گذشته حسين رضازاده به اصفهان 
و مذاكرات وي با استاندار اصفهان، زمينه 
اح��داث خانه وزنه برداري اصفهان مهيا 
ش��د. خانه وزنه برداري در حال حاضر 
با پيشرفت 90 درصدي در حال تكميل 
است و در صورت ادامه روند ساخت و 
ساز، يك ماه ديگر به بهره برداري خواهد 
رسيد. هفته گذشته نيز استاندار اصفهان 

با حضور در ورزش��گاه ملك ش��هر بر 
روند پيشرفت احداث خانه وزنه برداري 
اصفهان نظ��ارت و از روند پيش��رفت 
پروژه اب��راز رضايت كرد. رئيس هيأت 
وزنه برداري استان اصفهان با تأييد اعالم 
تأخير س��فر رضازاده به اصفهان اظهار 
داشت: مراحل ساخت خانه وزنه برداري 
اصفهان با موفقيت در حال انجام است 
و در صورت مهيا شدن سالن، ماه آينده 
به بهره برداري خواهد رس��يد. مرتضي 
سيف زاده با اش��اره به اولويت هاي اين 
هيأت ب��راي فعالي��ت در رده هاي پايه 
تصريح كرد: براي پرورش نس��ل جوان 
كه آينده وزنه برداري اصفهان را تشكيل 
مي دهند، باي��د با برنامه حركت كنيم و 
وجود خانه وزنه برداري براي رس��يدن 
به اين منظور الزامي است. وي ادامه داد: 
اين سالن بر اساس استاندارهاي جهاني 
ساخته شده اس��ت و مي توانيم ميزباني 
مسابقات كشوري و بين المللي را با اتكا 

به اين سالن بر عهده بگيريم.

مربی تیم ملی شنا : 
علیرضايی بايد 
بداند مرغ يك پا 
ندارد

مدیرعامل باشگاه پایتخت اصفهان:
 تیم بدمینتون پايتخت براي آسیا

 آماده مي شود

به دلیل حضور در اردوي تیم ملي؛
 سفر رضازاده به اصفهان

به تأخیر افتاد

رده بندی برترین تکواندوكاران جهان اعالم شد
صدرنشینی نصر و سقوط

یک پله ای نادریان
در آخرين ره بندی منتشر شده از سوی فدراسيون جهانی تكواندو عليرضا 
نصرآزادانی در صدر بهترين تكواندوكاران وزن پنجم قرار گرفته اس��ت، 
در حالی كه رضا نادريان با يك پله س��قوط رده دوم وزن س��وم را به خود 

اختصاص داده است. 
فدراسيون جهانی برای اولين بار اقدام به انتشار جدول بهترين تكواندوكاران 
جهان در چهار وزن المپيكی كرد كه براين اساس سه نماينده كشورمان در 
صدر جدول اين اوزان قرار گرفتند. عليرضا نصرآزادانی ملی پوش اصفهانی 
و قهرمان مسابقات جهانی كره جنوبی همچنان صدرنشين وزن پنجم است 
اما ناكامی رضا نادريان در مسابقات قهرمانی جهان سقوط يك پله ای او را 
به دنبال داشته است. نادريان در رده دوم وزن سوم قرار دارد. نادريان پس 

از ماه ها صدر جدول اين وزن را واگذار كرد.

هفته آخر لیگ برتر هندبال بانوان
ذوب آهن استراحت می كند 
تا شیرازی ها قهرمان شوند

در هفته آخر ليگ برتر هندبال بانوان ذوب آهن استراحت می كند و سپاهان 
به مصاف چيالن سازه كردستان می رود. 

 پرونده فص��ل جاری رقابت های ليگ برتر هندبال باش��گاه های كش��ور
صبح جمعه پس از برگزاری 3 ديدار بسته می شود. رقابت نزديك تيم های 
فارس، ذوب آهن و سپاهان امسال رقابت هايی متفاوت  را رقم زد و تا هفته 
پيش تكليف قهرمان قطعی نبود. اما با توجه به استراحت ذوب آهن در هفته 

پايانی شيرازی ها می توانند با خيال راحت جام قهرمانی را باالی سر ببرند.

محسن قهرماني بازداشت شد
نيروهای يگان ويژه داور بازی تراكتورس��ازی - س��ايپا را بازداشت كردند. 
محسن قهرماني، داور ديدار تيم هاي تراكتورسازي و سايپا از هفته 33 ليگ 
برتر به اتهام شكستن شيشه ها و برخورد با عوامل ورزشگاه يادگار امام تبريز 
از سوي يگان ويژه و مسئول حفاظت ورزشگاه بازداشت شد. اين اتفاق در 
بين دو نيمه بازی رخ داد و در نهايت منجر به دخالت سريع نيروی انتظامی 
شد.  قهرمانی در پايان بازی بازداشت شد. قهرماني براي سفر به تهران عازم 
فرودگاه بود ولي مسيرش به جاي فرودگاه به كالنتري ختم شد. گويا بعد از 
يكس��اعت هم وی آزاد شده و قرار بر اين شده كه به اتهامات وی در تهران 

رسيدگی شود.  



 شمقدری در نشست 
با بسیجیان:

بايد به جای تحريم فیلم 
سخیف، فیلمسازش را 

محدود کنیم
معاون سينمايی وزير ارشاد گفت: به جای اين كه 
فيلم را تحريم كنيم، فيلمسازی كه محتوای فيلمش 
با انقالب و اس��الم سنخيت ندارد محدود كنيم، 
چرا كه اگر فيل��م از اكران باز بماند مخاطبان آن 

زياد می شوند.
 به گزارش مهر، جواد ش��مقدری روز سه ش��نبه 
27 ارديبهشت ماه در نشست مسئوالن فرهنگی 
بسيج دانشجويی دانشگاه های استان تهران و البرز 
كه در مجتمع فرهنگی دانشجويی 13 آبان برگزار 
شد، اظهار داشت: سينمای انقالب اسالمی با سه 
مفهوم سينما، انقالب و اسالم معنا می يابد كه در 
هر كدام از اين سه مفهوم اختالف نظرهايی است و 
بخشی از چالش های سينمای ما از همين اختالف 

رأی ها نشأت می گيرد.
 وی اف��زود: اكث��ر س��ينماگران اص��ل هن��ری، 
زيبايی شناختی، خالقيت و ماهيت هنری سينما 
را قبول دارند و برخی ديگر به صنعت سينما به 
عنوان يك مه��ارت، يك تكنيك و يك صنعت 

اقتصادی می نگرند.
معاون س��ينمايی وزير ارش��اد با تأكيد بر رسانه 
بودن سينما، اضافه كرد: هر فيلمی ولو هنری ترين 
فيلم نيز كه باشد، در ذات خود يك پيام به بيننده 
منتقل می كند. فيلم ارزش��ی پي��ام متعالی و فيلم 
 سخيف پيام نفسانی و شيطانی به مخاطب انتقال 

می دهد.
 شمقدری يادآور شد: محور چهارمی كه بايد برای 
سينما در نظر بگيريم ويژگی سرگرم كنندگی آن 
است، به طوری كه بسياری از كسانی كه با هنر و 
صنعت سينما ارتباطی ندارند، چندين ساعت پای 

تماشای فيلم می نشينند.
 وی در ادامه تصريح كرد: انقالب اس��المی ايران 
يك تحول بزرگ اجتماع��ی با آرمان های بزرگ 
بود كه انتظار می رفت همه اين تحوالت در دنيای 
سينما نمود پيدا كند و سينمايی با محتوای مكتب 
اس��المی ش��كل بگيرد، اما به دليل تفهيم نشدن 
خيلی از مباحث اسالمی به سينماگران و كوتاهی 
انديش��مندان مبانی فكری اس��المی و همچنين 
تعريف هايی كه از سينما به عنوان يك هنر شده 

بود، سينما از همراهی انقالب باز ماند.
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امام رضا)ع(:
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر 
را دوست داشته باشید و دست 
یکدیگر را بفشارید و به هم خشم 
نگیرید.

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول

س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری شاهین شهر به 
استناد مصوبه ش��ماره 3084/ش مورخ 90/1/17 
 ش��ورای محت��رم اس��المی ش��هر درنظ��ر دارد اجازه 
بهره برداری از یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در 
سه راهی فردوسی و 6 عدد تابلوی چهار وجهی را در 

نقاط تعیین شده به مدت 3 سال واگذار نماید. 
متقاضی��ان م��ی بایس��تی ت��ا روز چهارش��نبه مورخ 
90/3/11 جه��ت دریافت و تحویل اس��ناد مزایده 
ب��ه ام��ور قرارداده��ای س��ازمان واق��ع در فرعی 2 
www. خیابان بهداری یا به سایت سازمان به آدرس
shahinshahr.com مراجعه نمایند. سازمان در رد یا 

قبول یک یا كلیه پیشنهادها مختار است. 

محمدرضا ش��ريفي نيا كه بيشتر هنرپيشگي و 
بازيگر گزين��ي را در كارنامه خود دارد، اين بار 

مجري تلويزيون مي شود.
محمدرضا ش��ريفي نيا براي اجراي يك برنامه 
تلويزيوني با شبكه جهاني جام جم قرارداد بسته 
است.  بنابراين گزارش، اين برنامه تلويزيوني 
به ص��ورت زنده روي آنتن م��ي رود و در هر 
برنامه شريفي نيا ميزبان ميهماناني در حوزه هاي 

مختلف خواهد بود. 
اي��ن برنامه جديد ت��ا 20 روز آينده روي آنتن 
شبكه جهاني جام جم مي رود و مخاطبان اصلي 

آن ايرانيان مقيم خارج از كشور خواهند بود. 
محمدرضا شريفي نيا كه به تازگي از سفر حج 
عمره برگشته، در فيلم ها و سريال هاي بسياري 
حضور داش��ته كه از جمله آنها فيلم سينمايي 
»اخراجي ه��ا3 « و مجموع��ه تلويزيوني »كاله 
پهلوي« اس��ت كه اين سريال هنوز روي آنتن 
نرفته است. شبكه جهاني جام جم پس از آمدن 
مجيد رجبي معمار به عنوان مدير جديد، شاهد 
تغيير و تحوالت بسياري بوده و توانسته است 
مخاطبان بسياري را در سرتاسر جهان به خود 

جذب كند. 

محمدرضا شريفي نیا 
مجري تلويزيون مي شود

 ادوارد ه�����اردوي���ك، ب��ازيگ��ر نق��ش 
دكت��ر واتس��ون در مجموع��ه تلويزيون��ي 
 »كارآگاه ش��رلوك هلمز« در سن 78 سالگي 

درگذشت.
به گزارش فارس به نقل از س��ايت سينمايي 
هاليوودي ريپورتر، ادوارد هاردويك، بازيگر 
نقش دكتر واتسون، دوست و همكار صميمي 
ش��رلوك هلمز در چند مجموعه تلويزيوني 
از »كارآگاه ش��رلوك هلمز« در دهه 80 و 90 
ميالدي دوشنبه گذش��ته در سن 78 سالگي 
در لندن درگذش��ت. هاردويك همچنين در 

نمايش »راز ش��رلوك هلم��ز« در نقش دكتر 
واتس��ون در سالن تئاتر وست  اند لندن روي 

صحنه رفت. 
ادوارد فرزن��د س��دريك هاردوي��ك و هلنا 
پيكارد دو بازيگر قديم س��ينماي انگلستان، 
اولين بار در سن 10 سالگي در فيلمي تحت 
عنوان »مردي به نام جو« جلوي دوربين رفت. 
از ديگر فيلم هاي او مي توان به فيلم هاي »روز 
شغال«، »سرزمين سايه ها«، »ريچارد سوم« و 
»اليزابت« اشاره كرد. بنا براين گزارش، علت 

مرگ وی اعالم نشده است. 

نماي��ش فيلم »س��گ آبی« س��اخته جديد 
جودی فاس��تر و با نقش آفرين��ی او و مل 
گيبس��ن با ابراز احساس��ات تماش��اگران 

جشنواره كن مواجه شد.
ب��ه گزارش مهر، به نقل ازهاليوود ريپورتر 
»سگ آبی« هفته گذشته در آمريكای شمالی 
اكران ش��د و در گيش��ه شكس��ت سختی 
خ��ورد، اما به نظر می رس��د تماش��اگران 
اروپايی توجه و عالقه بيش��تری نسبت به 

اين فيلم از خود نشان دهند.

»س��گ آبی« داس��تان مردی تنها و افسرده 
) با ب��ازی مل گيبس��ن( را روايت می كند 
كه هيچ دوس��تی ندارد و تنهايی خود را با 
حرف زدن با يك عروس��ك اسب آبی پر 
می كند. در پايان نمايش فيلم تماش��اگران 
حاضر در س��الن به پا خواسته و نزديك به 
10 دقيقه برای فاستر و گيبسن دست زدند.
عده ای از تماشاگران با چشمانی اشك بار 
به س��مت جودی فاس��تر رفته  و موفقيت 

فيلمش را به او تبريك گفتند.

در سن 78 سالگي
همکار شرلوك هلمز درگذشت

تماشاگران کن با تماشای اسب آبی 
احساساتی شدند

خبر

حكي��م غياث الدي��ن ابوالفتح ُعَم��ر بن ابراهيم خيام نيش��ابوری كه ب��ه خيامی و 
خيام نيش��ابوری و خيامی النيس��ابوری هم ناميده شده است، فيلسوف، رياضيدان، 

ستاره شناس و شاعر بنام ايرانی در دوره سلجوقی است. 
گرچ��ه پايگاه علم��ی خيام برتر از جايگاه ادبی او اس��ت و لقب��ش حجت الحق 
بوده اس��ت، ولی آوازه وی بيش��تر به واس��طه نگارش رباعياتش است كه شهرت 
جهان��ی دارد. افزون ب��ر آنكه رباعيات خي��ام را به اغلب زبان ه��ای زنده ترجمه 
نموده ان��د. ادوارد فيتزجرال��د رباعيات او را به زبان انگليس��ی ترجمه كرده اس��ت 
كه مايه ش��هرت بيش��تر وی در مغرب زمين گرديده اس��ت. گفته می شود كه خيام 
 هنگامی كه س��لطان س��نجر در كودكی ب��ه آبله گرفتار ب��وده، وی را درمان  نموده 

 است. 
يكی از برجس��ته ترين كارهای وی را می توان اصالح گاهش��ماری ايران در زمان 
وزارت خواجه نظام الملك كه در دوره س��لطنت ملك ش��اه سلجوقی )490-426 

هجری قمری( بود دانست. 
وی در رياضي��ات، عل��وم ادبی، دينی و تاريخی اس��تاد بود. نق��ش خيام در حل 
مع��ادالت درج��ه س��وم و مطالعاتش درب��اره اصل پنج��م اقليدس ن��ام او را به 
عن��وان رياضيدان��ی برجس��ته در تاريخ عل��م ثبت كرده اس��ت. اب��داع نظريه ای 
 درب��اره نس��بت های هم ع��رض با نظري��ه اقلي��دس ني��ز از مهم تري��ن كارهای 

اوست.
ش��ماری از تذكره نويس��ان، خيام را شاگرد ابن سينا و ش��ماری نيز وی را شاگرد 

ام��ام موفق نيش��ابوری خوانده اند. هر چند قول مبنی بر اين كه خيام ش��اگرد ابن 
س��ينا بوده اس��ت، بس��يار بعيد می نمايد، چون از لحاظ زمانی با هم تفاوت زيادی 
داش��ته اند، خيام در جايی ابن سينا را استاد خود می داند، اما اين استادی ابن سينا، 

جنبه معنوی دارد.
دستاوردهای خيام

در رياضي��ات او نخس��تين كس��ی ب��ود كه نش��ان داد معادله درجه س��وم ممكن 
اس��ت دارای بي��ش از ي��ك ج��واب باش��د و ي��ا اين كه اص��اًل جوابی نداش��ته 

 

باشد.
در اخترشناسی يكی از برجس��ته ترين كارهای وی را می توان اصالح گاهشماری 
ايران در زمان وزارت خواجه نظام الملك كه در دوره س��لطنت ملك شاه سلجوقی 

)426-590 هجری قمری( بود دانست. 
وی بدي��ن منظ��ور مدار گردش كره زمين به دور خورش��يد را تا 16 رقم اعش��ار 
 محاس��به نمود. در موس��يقی، تحليل رياضی موسيقی و تقس��يم يك چهارم را به 
سه فاصله مربوط به مايه های بی نيم پرده، با نيم پرده باالرونده و يك چهارم پرده را 

شرح می دهد. در ادبيات رباعيات خيام بسيار مشهور است.
آثار

 خي��ام آث��ار علمی و ادب��ی بس��ياری تألي��ف كرده اس��ت. او »ميزان الحكمت« را 
 درب��اره فيزيك و »لوازم االمكنت« را در دانش هواشناس��ی نوش��ت. »نوروزنامه« 
 ديگ��ر اث��ر ادبی اوس��ت در پديداری ن��وروز و آيين پادش��اهان ايرانی و اس��ب 
 و زر و قل���م و ش����راب ك��ه در ح����دود 495 هج����ری قم���ری نگاش��ته 

شده است.
كتاب »جبر و مقابله« خيام با تالش دانش پژوهان اروپايی در سال 1742 در يكی 
از كتابخانه های ليدن يافته شد. اين كتاب در 1815 توسط تنی چند از دانشمندان 

فرانسوی ترجمه و منشر شد. از ديگر آثار او می توان به موارد زير اشاره كرد:
 رساله فی البراهين علی مسائل الجبر و المقابله به زبان عربی، در باره معادالت 

درجه سوم.
 رساله فی شرح مااش��كل من مصادرات كتاب اقليدس در مورد خطوط موازی 

و نظريه نسبت ها
 رس��اله ميزان الحكم��ه. راه ح��ل جبری مس��أله تعيين مقادير ط��ال و نقره را در 

آميزه )آلياژ( معينی به وسيله وزن های مخصوص به دست می دهد. 
 قسطاس المستقيم

 رساله مسائل الحساب، اين اثر باقی نمانده است.
 القول علی اجناس التی باالربعاء، اثری درباره موسيقی

 رس��اله كون و تكليف به عربی، درباره حكم��ت خالق در خلق عالم و حكمت 
تكليف كه خيام آن را در پاسخ پرسش امام ابونصر محمدبن ابراهيم نسوی در سال 
473 نوشته اس��ت و او يكی از ش��اگردان پورسينا بوده و در مجموعه جامع البدايع 
باهتمام س��يد محی الدين صبری به س��ال 1230 و كتاب خي��ام در هند به اهتمام 

سليمان ندوی سال 1933 ميالدی چاپ شده است.
 اشعار عربی خيام كه در حدود 19 رباعی آن به دست آمده است.

 نوروزنامه، از اين كتاب دو نس��خه خطی باقی مانده اس��ت؛ يكی نسخه لندن و 
ديگری نسخه برلن

 رباعيات خيام به زبان فارس��ی كه در حدود 200 چارينه )رباعی( يا بيش��تر از 
حكيم عمر خيام اس��ت و زايد بر آن مربوط به خيام نبوده، بلكه به خيام نس��بت 

داده شده است.
 عيون الحكمه

 رساله معراجيه
 رساله در علم كليات

 رساله در تحقيق معنی وجود

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان درنظر دارد پروژه ه��ای ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شماره 
مناقصه

نوع محل اجرا
بودجه

برآورد )ریال(تضمین )ریال(

مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه 90-1-115
فاضالب چمگردان)قسمت چهارم(

8/900/000861/928/374عمرانی

مناقصه اجرای عملیات تکمیلی تصفیه 90-1-116
خانه فاضالب نجف آباد

24/000/0005/562/896/589عمرانی

مناقصه اجرای عملیات تکمیلی تصفیه 90-1-117
خانه فاضالب شهر خوانسار

15/500/0002/985/906/412عمرانی

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 90/3/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح سه شنبه 90/3/17

www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصه لوله گذاری فاضالب
 و عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضالب

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر

به بهانه 28 اردیبهشت؛ 

روز خیام نیشابوري
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