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فرماندار محترم شهرستان كاشان

از خداوند  انتصاب حضرتعالي را صمیمانه تبريك عرض مي نمايیم. 
فرهنگ  با  و  مردم خوب  به  در جهت خدمت  را  توفیق شما  متعال 

كاشان خواستاريم.

روزنامه زاينده رود

جناب آقاي عليرضا جوادي

مجوز شماره 3084/ش  استناد  به  تفريحی شهرداری شاهین شهر  رفاهی  سازمان 
مورخ 90/1/17 شورای محترم اسالمی شهر درنظر دارد عملیات تعمیر و نگهداری 
اداری فرهنگی ورزشی  الکتريکی و مکانیکی و مخابراتی ساختمان های  تأسیسات 
خدماتی با اعتبار 300/000/000 ريال و امور نگهبانی و كنترل و حفاظت فیزيکی با 
اعتبار 1/650/000/000 ريال از محل اعتبارات سازمان رفاهی تفريحی به پیمانکار 
واجد شرايط به مدت يکسال واگذار نمايد. متقاضیان می بايست تا پايان وقت اداری 
روز يك شنبه مورخ 90/4/5 جهت دريافت و تحويل اسناد مناقصه به امور قراردادهای 
www.refahi. سازمان واقع در فرعی 2 خیابان بهداری يا به سايت مربوطه به آدرس

shaahinshahr.com مراجعه نمايند. سازمان در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادها 
مختار است. هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 

روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی

نوبت اول

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

90-2-148
شبکه جمع آوری و 
انتقال فاضالب طرح 

مسکن مهر اژیه
9/000/000881/832/224عمرانی

90-2-149
شبکه جمع آوری 
فاضالب شهر نطنز 

)سری هشتم(
12/000/0001/694/460/741عمرانی

90-2-150
توسعه شبکه فاضالب 

منطقه یک اصفهان
30/000/000599/114/567جاری

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 
1390/4/4

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یک شنبه 
1390/4/5

دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 0311-6680030

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان درنظر دارد پروژه های ذیل 
را از طریق مناقصه عمومی با فهرس��ت بهای س��ال 1388 س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت 

واگذار نماید.

مناقصه لوله گذاری فاضالب

ضرورت تدوين طرح 
مديريت جامع پسماند 
چهارمحال و بختیاري

مديركل حفاظت محيط زيس��ت چهارمحال و 
بختياري تأكيد كرد: تدوين طرح جامع مديريت 
پس��ماند در اين اس��تان ضروري اس��ت. سعيد 
يوسف پور اظهار داشت: در استان چهارمحال و 
بختياري به لحاظ كوهستاني بودن، برخورداري 
از شيب بسيار، پايين بودن عمق آبرفت و رسوبي 
بودن ساختار زمين شناسي اين استان، موجب شده 
است تا شيرآب  هاي حاصل از زباله ها به آب هاي 
زيرزميني نفوذ ك��رده و وارد آب هاي زيرزميني 
 ش��ود. وي افزود: امروزه گرم ش��دن كره زمين،
مديريت پسماند و افزايش آلودگي محيط زيست 
بش��ر از مهم تري��ن دغدغه هاي محيط زيس��ت 
اس��ت. يوس��ف پور با بيان اين كه محيط زيست 
به عنوان يك اس��تراتژي سياس��ي مطرح است، 
گفت: بنابراين مديريت پسماند جزء اولويت هاي 
كاري محيط زيس��ت به  شمار مي رود، بر همين 
اساس اين اولويت در قالب راهكارهاي مديريتي 
بازيافت و كمپوست زباله مطرح مي شود. وي با 
تأكيد بر ض��رورت تدوين طرح جامع مديريت 
پس��ماند در اين استان، افزود: با توجه به نقش و 
جايگاه پسماندهاي شهري و روستايي در ميزان 
آالينده هاي زيس��ت محيطي، بايد طرح جامع و 
كاملي در راس��تاي اين مديري��ت تهيه و تدوين 
ش��ود. يوسف پور بيان داش��ت: متأسفانه تاكنون 
مطالعات��ي در ارتب��اط با وضعي��ت پس آب هاي 
شهري و ورودشان به رودخانه هاي استان و ميزان 
آلودگي حاصل از اين جريان تهيه نش��ده است. 
وي فرهنگسازي را يكي از راهكارهاي فراروي 
اين معضل برشمرد و گفت: عدم رعايت بهداشت 
محيط ناش��ي از فقر فرهنگي و عدم شناخت و 
آگاهي از مضرات ناش��ي از آن است. يوسف پور 
آموزش همگاني را مورد تأكيد قرار داد و گفت: 
مسئوالن با دوري از بخشي نگري، بايد بسترهاي 
الزم را به منظور ارتقاي سطح دانش و آگاهي مردم 
و نهادينه سازي، فرهنگ بهداشت محيطي را در 

جامعه فراهم سازند.

كش��اورزي  جهاد  مدي�رك���ل 
چهارمح��ال و بخ�تياري گفت: 
س��االنه يك ميليون و 200 هزار 
تن محصوالت كش��اورزي در 
اين استان توليد مي شود. صفدر 
نيازي اظهار داش��ت: 90 درصد 

غذاي مردم از طريق بخش كش��اورزي تأمين مي ش��ود. وي با اشاره به 
ظرفيت هاي كشاورزي، پرورش ...

 نخس��تي�ن نشس���ت عل�م��ی
- تخصصی ش��هر اس��امی با 
حضور مشاور مقام معظم رهبری 
و مسئوالن شهر و استان اصفهان 
در كتابخانه مركزی ش��هرداری 
اصفه��ان برگ��زار ش��د. در اين 

نشست، واليتی مشاور مقام معظم رهبری گفت: طراحی شهر اصفهان از 
يك فكر منسجم نشأت ... 

در چهارمحال و بختیاري؛
ساالنه 1/2 ميليون تن محصول 

كشاورزي توليد مي شود

مشاور مقام معظم رهبری:
طراحی شهر اصفهان از یک فکر

 منسجم نشأت می گيرد

 شهرستان    صفحه 4

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 

نساجي اصفهان قرباني واردات 
صفحه4شده است

نماين��ده مردم شهرس��تان هاي 
نجف آب��اد، تي��ران و كرون در 
مجلس ش��وراي اسامي گفت: 
وزارت بهداش��ت باي��د س��هم 
هزين��ه هاي بهداش��تي مردم را 
كاهش دهد. حميد س��عادت با 

اشاره به اين كه در سال جاری  بودجه وزارت بهداشت و درمان افزايش 
يافته است، اظهار كرد: وزارت...

نماینده مردم شهرستان هاي نجف آباد:
وزارت بهداشت سهم هزینه هاي 

بهداشتي مردم را كاهش دهد

 شهرستان    صفحه 4

 شهرستان    صفحه 4

صفـحهصفـحه

معاون وزير مسکن خبر داد؛
3 سیاست دولت
براي كنترل اجاره بها

الريجانی:
 برای دفاع از مسلمانان
 سیستم های موشکی طراحی كرده ايم
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رئيس مجلس ش��ورای اسامی با بيان اين كه ما پيشرفت های دفاعی خود را 
پنهان نمی كنيم و برای دفاع از خود و ملت های مسلمان سيستم های موشكی 
مجهز طراحی كرده ايم، گفت: اسرائيل و آمريكا بايد بدانند اگر بخواهند در مقابل 

مسلمانان رفتار خشن داشته باشند ما حتماً مقابل آنها خواهيم ايستاد. 
علی الريجانی رئيس مجلس ش��ورای اس��امی در جمع دانشجويان دانشگاه 
اس��امی ش��ريف هدايت ا... در س��مينار احياگری اس��امی، طی سخنانی به 

مؤلفه های مكتب امام خمينی)ره( اشاره كرد. 
رئيس مجلس با بيان اين كه احيای فكر اسامی هميشه از جهت زمانی و مكانی 
معن��ا پيدا می كند، ادامه داد: از زمانی كه ام��ام)ره( حركت فكری خود را آغاز 
كرد، حدود بيش از س��ه دهه می گذرد و شرايط متفاوت شده، اما امروز شاهد 
هستيم در خاورميانه و شمال آفريقا حركات عظيم دموكراسی خواهی به وجود 

آمده است.
وی افزود: مردم و جوانان در اين كش��ورها حكومت ديكتاتوری و وابس��ته به 
غرب را نمی پس��ندد و نوعی بيداری در منطقه ايجاد شده است، بنابراين همه 
 بايد به ريش��ه های خود برگرديم و نبايد بگذاريم تا مسلمانان افراد دسته دوم

باشند.
الريجان��ی با تأكيد بر اين كه آمريكايی ها با همه وجود در حركت مس��لمانان 
سنگ اندازی می كنند و پس از 11 سپتامبر آمريكايی ها حركتی را آغاز كردند 
و گفتند اسامی كه ما تعريف می كنيم كه چه آموزه هايی بايد به دانش آموزان 
آموخته شود، گفت: جريان ديگر صهيونيست ها هستند، شما ترديد نداشته باشيد 

تا وقتی آنها در منطقه ما هستند نمی گذارند، مسلمانان آرامش داشته باشند.
رئيس مجلس ش��ورای اس��امی چالش بعدی را حض��ور جريانات تندرو و 
تروريس��م خواند و گفت:  اينها افكار عقب افت��اده ای دارند و به جای افزايش 
وحدت مس��لمانان، تفرق��ه را زياد می كنن��د، در چنين ش��رايطی مكتبی كه 
 امام)ره( بنا كرد به عنوان يك مكتب مترقی و روش��ن بينانه بر پنج پايه استوار

است.
الريجانی اصل اول مكتب امام )ره( را اينگونه عنوان كرد: اصل نخس��ت اين 
اس��ت كه هر انسانی بايد تاش كند معرفت خود را نسبت به مسائل اسامی 

گسترش دهد و عامل تفكر اسامی باشد.
وی افزود: فكر اسامی در مكتب امام خمينی)ره( محدود به شرايط فردی انسان 
نمی شود، يعنی شكل جامعه و شرايط سياسی آن در حركت تك تك افراد مؤثر 
است. الريجانی با بيان اين كه در تفكر امام خمينی)ره( مدل جريان سياسی بايد 
از تفكر اسامی و دين خارج شود و در تفكر اسامی دموكراسی روشی است 
كه بايد با محتوای دينی جهتدار شود، گفت: امام خمينی)ره( همچنين يك نوع 

همزيستی مسالمت آميز را با تمام فرق توصيه می كند.
الريجانی با تأكيد بر اين نكته كه در تفكر امام)ره( هم روش صلح طلبانه توصيه 
ش��ده و هم تفكر مجاهدانه و درس��ت به همين دليل ما در 32 پس از انقاب 
مقابل رفتار خشن آمريكا ايستادگی و مقاومت كرديم، گفت: آمريكايی ها جنگ 

را به ما تحميل كردند، اما ما مقابل آن ايستادگی كرديم.
آمريكايی ها عراق را به بهانه مبارزه با تروريس��م اش��غال كردند، اما ما با آنها 
مخالفت كرديم. تصورش��ان اين بود كه می تواند اسرائيل را تحريك كنند و با 

حمله به حزب ا... آن را از بين ببرند، اما ما از حزب ا... حمايت كرديم.
رئي��س مجلس ش��ورای اس��امی با بي��ان اين كه تروريس��ت هم��ان رفتار 
صهيونيست هاس��ت كه مبارزان را ش��بانه از بين می برد، افزود: برخی اوقات 
غربی ها می خواهند رفتار مجاهدانه را با رفتار تروريس��تی يكی بدانند، اما اين 

يك دغل كاری است.
آنها در ادبيات رس��انه ای از حماس و حزب ا... به عنوان دو گروه تروريسم نام 
می برند، در حالی كه اينها اهداف مجاهدانه دارند و باعث افتخار اسام هستند.
وی مؤلفه ديگر در تفكر امام)ره( را تأكيد بر پيش��رفت های جامعه اس��امی 
دانست و تصريح كرد: امام)ره( تأكيد داشتند مسلمانان بايد با هم همگرا باشند و 
روی پای خود بايستند و ما پيس از انقاب همين راه را دنبال كرديم، به همين 
دلي��ل غربی ها و آمريكايی ها ما را تحري��م كردند، اما ما روی تكنولوژی های 
پيشرفته ای مثل نانوتكنوژی، بيوتكنولوژی و فناوری های هسته ای اصرار كرديم.
الريجان��ی گفت: تعجب آور اس��ت كه آنها با صراح��ت می گويند ما چندين 
كشوری كه بمب اتم داريم را كنار بگذاريد، اما ديگر هيچ كشوری حق ندارد 
حتی فناوری صلح آميز هسته ای داشته باشد، البته يك تبصره هم دارند و آن اين 
است كه كشورهايی می توانند در اين زمينه كار كنند و حتی بمب هسته ای داشته 

باشند كه با آمريكا ارتباط خوبی داشته باشند.

وی اف��زود: ام��ا ما اين روش دنيای غرب را درس��ت نمی دانيم و در مقابل آن 
ايس��تادگی كرديم. آنها حرف تندی نسبت به ما زدند ، اما امروز ايران صاحب 
دانش هس��ته ای شده اس��ت و اين دانش و س��اير دانش هايی كه ايران در آن 
 پيش��رفت كرده اس��ت، متعلق ب��ه همه انس��ان ها و از جمله مل��ت اندونزی

است.
رئيس مجلس ادامه داد: مولفه چهارم كه در مكتب امام)ره( به آن تأكيد می شود، 
اين است كه كشورهای اسامی بايد از توان اقتصادی برخوردار باشند، بنابراين 
ما تاشمان اين است با كشورهای اسامی بيشترين رابطه را برقرار كنيم. اين 
ظرفيت بس��يار خوبی برای دنيای اسام است و بايد در كنار هم قرار بگيريم. 
الريجان��ی مؤلفه ديگر مكتب ام��ام )ره( را برخورداری مس��لمانان از قدرت 
 دفاعی مطلوب عنوان كرد تا در برابر فشار ديگران بتوانند از اين قدرت استفاده

كنند.
رئيس مجلس خطاب به دانشجويان گفت: ما اين مسير را طی می كنيم و پنهان 
هم نمی كنيم كه ما در زمينه صنايع دفاعی پيشرفت خوبی داشته ايم، گاهی به ما 
خرده می گيرند می گويند در زمينه موشكی پيشرفت هايی داشته ايد، اما من اينجا 
اعام می كنم كه ما برای دفاع از خود و ملت های مسلمان سيستم های موشكی 

مجهز طراحی كرده  ايم.
البته به دنبال تهاجم نيس��تيم، اما آمريكا و اسرائيل بايد بدانند اگر بخواهند در 
قبال مس��لمانان رفتار خشن داشته باش��ند، ما حتماً مقابل آنها خواهيم ايستاد. 
وی افزود: ما وظيفه اسامی خود می دانيم كه از ملت فلسطين حمايت كنيم 
همينطور از مردم مظلوم لبنان، عراق و افغانستان حمايت می كنيم و با اخم و 

تخم آمريكايی ها از راه به در نخواهيم رفت.
به گزارش مهر در ادامه اين جلس��ه نوبت به پرس��ش دانشجويان از الريجانی 

رسيد.
دانشجويی از الريجانی پرسيد در صورتی كه ايران با شرايطی مواجه شود كه 
حمله ای به آن انجام شود يا با فتنه داخلی و خارجی مواجه شود چه تدبيری 
خواهد داش��ت، گفت: طراحی فتنه ها نسبت به جمهوری اسامی چيز تازه ای 
نيست و در طول 32 سال پيروزی انقاب نيز چنين بوده است. الريجانی ادامه 
داد: در بحث هس��ته ای و در طول جنگ و ديگر مس��ائل، دش��منان رفتارهای 
نادرستی داشتند، اما چون ملت ايران راه خود را انتخاب كرد با قدرت خداوند 

سنگ اندازی دشمنان را خنثی كرديم.
دانش��جويی ديگری از الريجانی پرس��يد كه واكنش شما در مقابل كشورهای 
اسامی كه با جمهوری اسامی ايران مخالف هستند، چيست و الريجانی پاسخ 
داد بايد توجه داشت برخی كشورها در جغرافيای سياسی مانند ما نيستند، مردم 
مس��لمانی دارند، اما گرفتار حاكمان ديكتاتور هستند و رويكردشان هم نظری 
با آمريكاست و به جای اين كه ظرفيت خود را در اختيار مسلمانان قرار دهند، 

امكاناتشان را در اختيار  آمريكا قرارمی دهند.
الريجانی با بيان اين كه دموكراس��ی ناشی از خواست مردم مسلمان هم مانند 
هر چيز ديگری دشمنانی دارد، افزود: به عنوان مثال وقتی حماس در انتخابات 
پيروز شد، آمريكايی ها و اروپايی ها آنها را تحريم كردند، چون نتيجه انتخاب 

مردم، مد نظر آنان نبود.

سراسری
جهان نماجهان نماجهان نماجهان نما

الریجانی:

برای دفاع از مسلمانان سيستم های موشکی 
طراحی کرده ایم

مقام ارشد بانک مرکزي چین:
 مخالفت كنگره با افزایش بدهي
دولت آمریکا بازي با آتش است

مش��اور ارشد بانك مركزي چين با هشدار نسبت به تبعات مخالفت كنگره 
آمريكا با افزايش س��قف بدهي هاي دولت اين كش��ور گفت: اين كار بازي 
كردن با آتش اس��ت. به گزارش رويترز، مش��اور ارشد بانك مركزي چين 
هش��دار داد اقدام نمايندگان جمهوري خ��واه آمريكا در مخالفت با افزايش 
س��قف بدهي هاي واش��نگتن، نهادهاي دولتي اين كش��ور را در آس��تانه 
ورشكستگي قرار مي دهد و اين نوعي بازي كردن با آتش است. لي داكوي 
تصريح كرد: جمهوري خواهان آمري��كا از دولت مي خواهند به هر قيمتي 
ش��ده هزينه هاي خود را كاهش دهد. كاهش س��ريع و شتابزده هزينه هاي 
بودجه در ش��رايطي كه نرخ بيكاري آمريكا به ش��دت باالس��ت و رشد و 
رونق اقتصادي اين كش��ور هنوز به حالت باثبات و پايدار نرسيده خطرناك 
اس��ت. به گفته وي ورشكس��تگي نهادهاي دولتي آمريكا موجب بي ثباتي 
ش��ديد اقتصاد اين كشور خواهد ش��د و اين مسأله به تنش هاي موجود در 
رواب��ط آمريكا با رقباي بزرگ تجاري خود مثل چين دامن خواهد زد. وي 
افزود ورشكستگي نهادهاي دولتي آمريكا موجب كاهش شديد ارزش دالر 

خواهد شد.
وي اف��زود اقتص��اد آمري��كا در خط��ر ورشكس��تگي ق��رار دارد. آث��ار و 
پيامدهاي منفي اين مس��أله بس��يار ش��ديد و خطرناك خواهد بود و من به 
جمهوري خواه��ان آمريكا توصيه مي كنم از ب��ازي كردن با آتش خودداري 
كنند. چين بزرگ ترين خريدار بدهي هاي خارجي آمريكا به شمار مي رود 
و بي��ش از يك تريلي��ون دالر اوراق قرضه فدرال رزرو آمريكا را در اختيار 
دارد . كاه��ش ارزش دالر به ضرر چين ني��ز خواهد بود و موجب كاهش 

شديد ارزش اوراق قرضه خواهد شد.
دموكرات هاي آمريكا ضمن رد پيش��نهاد و درخواس��ت جمهوري خواهان 
مبني بر كاهش شديد هزينه هاي بودجه بر اين باورند كه كاهش چشمگير 
هزينه هاي بودجه در شرايط كنوني موجب وقوع موج دوم بحران و ركود 

در اقتصاد آمريكا خواهد شد.
در ش��رايطي كه مهلت افزايش سقف بدهي آمريكا جهت حل بحران مالي 
تا اوايل آگوس��ت س��ال جاري رو به پايان است، واشنگتن همچنان تاش 

مي كند تا با افزايش ميزان ماليات ها، درآمدهاي دولتي را افزايش دهد.

بازتاب موفقيت اخير دستگاه امنيتي 
ایران در رسانه هاي خارجي

نفوذ دستگاه امنيتي كش��ورمان در كانون اپوزيسيون خارج كشور و فرآيند 
شكس��ت پروژه آمريكايي - صهيونيس��تي دولت در تبعيد در رس��انه هاي 
خارج��ي بازتاب داش��ت. پس از آنكه وزارت اطاع��ات جزئياتي از نفوذ 
دستگاه امنيتي كشورمان در كانون اپوزيسيون خارج كشور و فرآيند شكست 
پروژه آمريكايي - صهيونيس��تي دولت در تبعيد را تش��ريح كرد و مس��تند 
اين موفقيت وزارت اطاعات جمهوري اس��امي در قالب مستندي به نام 
»الماسي براي فريب« از رسانه ملي پخش شد، رسانه هاي خارجي به بازتاب 
اين اقدام جمهوري اس��امي پرداختند. بر همين اس��اس روزنامه گاردين 
انگليس در گزارشي به بازتاب اين موفقيت وزارت اطاعات ايران پرداخت 
و نوش��ت: ايران اعام كرده اس��ت به اپوزيس��يون و واحدهاي اطاعاتي 
خارجي نفوذ كرده اس��ت. اين روزنامه انگليس��ي در ادامه نوشت: گزارش 
شده است كه محمد رضا مدحي با مقامات ارشد آمريكايي از جمله هياري 

كلينتون ديدار كرده است.
رادي��و آزاد اروپا ني��ز به بازتاب خبر موفقيت دس��تگاه امنيتي كش��ورمان 
پرداخت و نوش��ت عامل ايران به اپوزيسون خارج نفوذ كرده و با هياري 
كلينتون ديدار كرده است، اما آلن اير سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا 
روز گذش��ته در پاس��خ به پرسش��ي درباره اظهارات محمدرضا مدحي در 
خص��وص ماقات با مقامات آمريكاي��ي گفت: من با قاطعيت مي گويم كه 
اصًا هيچ مقام آمريكايي با اين فرد ماقات نكرده است. بنابر اين گزارش، 
محمدرضا مدح��ي، پس از برنامه ريزي هاي دقيق موفق به نفوذ به ش��بكه 
ضدانقاب خارج نش��ين ش��ده و در اين نفوذ اطاع��ات دقيقي را از نحوه 
عملكرد اين شبكه ها، منابع مالي آنان و سرشاخه هاي ارتباطي آنها به دست 
مي آورد. مدحي همچنين با برخي مقامات آمريكايي و همچنين نمايندگان 
سرويس هاي جاسوسي انگليس و فرانسه، ديدارهاي متعدد داشت و آنها از 
وي خواسته بودند كه با ايجاد ارتباط گسترده با سران فتنه در داخل كشور 
و جذب نيرو از بدنه دستگاه ها و نهادهاي مختلف نظام و ايجاد يك شبكه 
منسجم، پروژه دولت در تبعيد و براندازي نظام اسامي را عملياتي كند. به 
نظر مي رسد رسانه هاي غربي و صهيونيستي خبر موفقيت دستگاه اطاعاتي 
كش��ورمان و نفوذ عوامل وزارت اطاعات به اپوزيس��يون خارج نشين را 
بايكوت خبري كرده و سعي مي كنند منفعانه به اين اقدام جمهوري اسامي 

ايران واكنش نشان دهند.

اخراج هيأتی آمریکایی از عراق
دول��ت عراق هيأتی از اعضای كنگره آمري��كا را از خاك خود اخراج كرد. 
ب��ه گزارش خانه ملت ب��ه نقل از روزنامه المدی چ��اپ بغداد، اين هيأت 
آمريكايی در سفری رسمی وارد عراق شده بود، اما دولت عراق روز جمعه 
به طور رسمی خواستار خروج اين هيأت شد. رياست اين هيأت آمريكايی 
برعهده دانا روهر، عضو كميسيون امور خارجی كنگره بود. رئيس اين هيأت 
آمريكايی گفته است بغداد بايد هزينه جنگ آمريكا در عراق را بپردازد. اين 
عضو كنگره آمريكا گفته بود كه دولت بغداد می بايست ميلياردها دالر هزينه 
آمريكا در جنگ 2003 عراق را به واش��نگتن بپردازد با اين حال س��فارت 
آمريكا در بغداد گفته اس��ت كه اين موضوع نظر شخصی اين عضو كنگره 

است و موضع رسمی دولت آمريكا نيست.

رشوه 2۰ ميليارد دالری قذافی به یونان
يك روزنامه غربی از پيش��نهاد رش��وه 20 ميليارد دالری ديكتاتور ليبی به 
مخالفان اين كش��ور و يك دولت اروپايی ب��رای آغاز مذاكرات صلح خبر 
داد. به گزارش روزنامه اينديپندنت، دولت ليبی مذاكراتی را با كشور يونان 
به منظور امكان برگ��زاری مذاكرات صلح ميان حكومت قذافی و مخالفان 

وی آغاز كرده است.
در اين مذاكرات حكومت ليبی به يونان پيش��نهاد داده كه در صورت توافق 
برای آغاز مذاكرات صلح، 20 ميليارد دالر از دارايی های بلوكه نشده ليبی 
در كشورهای خارجی به مخالفان و بخشی از آن نيز به يونان تعلق می گيرد.

يونان طی چند س��ال اخي��ر از وضعيت بد اقتصادی رن��ج برده و حتی در 
ش��رايط ورشكس��تگی نيز قرار گرفته و دريافت وام ه��ای بين المللی نيز 
نتوانسته كمك چندانی به اقتصاد اين كشور بكند، از همين رو دريافت پول 
از ليبی می تواند بخشی از مشكات اين كشور را حل كند. به گفته مقامات 
حاض��ر در ليبی، اهدای اين ميزان پول می تواند مس��ير مذاكرات صلح را 

هموارتر از قبل كند.
براساس مداركی كه در اختيار اينديپندنت قرار گرفته، مذاكرات ليبی و يونان 
ميان يكی از ديپلمات های نزديك به جرج پاپندرو نخس��ت وزير يونان و 
البغدادی المحمودی، نخست وزير ليبی انجام شده و نتايج مذاكرات منجر 
به تهيه يادداشت تفاهمی ميان طرفين شده، اما هنوز دو طرف اين يادداشت 

تفاهم را امضا نكرده اند.

بشار اسد به كدام سو می رود؟

  زاینده رود

»هي��چ گون��ه ش��كاف و نارضايتی در 
س��وريه وجود ن��دارد. گرچه وضعيت 
اقتص��ادی م��ا به عل��ت تحري��م ها از 
مصر دش��وار تراس��ت، اما ما با خيزش 
و اعت��راض عموم��ی مواجه نيس��تيم«! 
 اين س��خنانی اس��ت كه بش��ار اس��د،
تاري��خ  رئي��س جمه��ور س��وريه در 

31 ژانويه 2011 بيان كرد.
چن��دی بعد س��وريه برخ��اف اعتقاد 
رهب��ر خود و برپايه نيازها و تحريكات 
 داخل��ی و خارجی روی ب��ه اعتراض

آورد.
اين اعتراضات در سوريه همپای ديگر 
معت��رض در خاورميان��ه  كش��ورهای 
و ش��مال آفريق��ا ب��ه س��مت تمرد و 

گردن كشی پيش رفت.
اگرچه در مي��ان افكار عمومی جه��ان 
اعتراض��ات در س��وريه را صدای تمام 
 مردم اين كش��ور نمی پندارند، اما وقايع
 پي��ش آم��ده در اي��ن كش��ور موجی 
از خش��ونت و ناامن��ی را ايج��اد كرده 
اس��ت كه زندگ��ی را ب��رای طرفداران 
 اس��د و يا حتی بيطرفان در اين مهلكه،

دشوار ساخته است.
پيچيدگی و خش��ونت در رفتارهای هر 
دو طرف وضعيت را دش��وار س��اخته 
است. سئوال اساسی در صحنه سياسی 
س��وريه اين است كه بشار اسد به كدام 
سو می رود؟ آيا همچنان به خشونت ها 
دام��ن می زند و ي��ا با هوش��ياری اين 
 غائل��ه را ب��ه نفع خ��ود ختم ب��ه خير

می كند؟
تحوالت اخير در س��وريه بدون ترديد 
س��خت ترين چالش داخلی نظام بشار 

اسد تاكنون بوده است.
بش��ار اس��د در ح��ال رفتن ب��ه راهی 
اس��ت كه پي��ش از اين ديگ��ر رهبران 
كش��ورهايی چون ليب��ی و يمن رفتند. 
وی كه از س��وی بسياری از دوستان و 
متحدان اس��تراتژيك خود مانند تركيه 
و عراق تنها گذاش��ته ش��ده است، در 
حال پيش��روی به سوی تمرد از قواعد 
بين المللی و تني��دن پيله نظامی به دور 

خود است.
اي��ن موض��وع تا ب��ه آنجا پي��ش رفته 
اس��ت ك��ه اس��د در آخري��ن تم��اس 
تلفن��ی ب��ان كی م��ون ب��ا وی، حاضر 
 ب��ه گفتگ��و با دبي��ر كل س��ازمان ملل

نشد.
اين كار كه نشانه ای از اعتراض سوريه 
در ب��ه اج��را درآوردن ط��رح محكوم 
كردن س��وريه در شورای امنيت است، 
راه های ارتباط و ميانجيگری در عرصه 
 سياس��ی س��وريه را به ش��دت محدود

می سازد.
 ب����ه زودی كش��ورهای اروپاي��ی و 
فرانس��ه،  و  انگلي��س  آنه��ا  رأس  در 
ب��ا حماي��ت آمري��كا طرح��ی را در 
ش��ورای امنيت مطرح خواهند كرد كه 
س��وريه را محك��وم می كن��د و از اين 
كش��ور می  خواه��د به آنچه خش��ونت 
 علي��ه معترض��ان خوان��ده ان��د، پايان

دهد.
اي��ن به معن��ای آغ��از ق��درت گيری 
كش��ورهای غربی در موضوع س��وريه 

خواهد بود. 
اگرچ��ه تحركات خارجی در س��وريه 
نق��ش مهم��ی در به آش��وب كش��يدن 
اعتراض��ات داش��ت و حت��ی برخی از 
رسانه های هميشه بی طرف عربی مانند 
الجزيره، به بزرگنمايی و دروغ پردازی 
 درب��اره اي��ن اعتراضات دام��ن زدند،
اما لزوم تغييرات و توجه به خواس��ت 
اف��راد معترض ك��ه اغلب آنان اقش��ار 

جوان و تحصيلكرده هستند را نبايد از 
نظر دور داشت.

س��وريه در عرص��ه داخلی مش��كات 
بس��ياری دارد، ب��ه لح��اظ اقتص��ادی 
س��وری ها به ش��دت فقيرند و اقتصاد 
دولت محور و به عبارتی سوسياليستی، 
فاصل��ه طبق��ه فقي��ر و غن��ی در اي��ن 
كش��ور را زياد كرده اس��ت، همچنين 
 آزادی های اجتماعی با وجود برقراری
 چندي��ن س��اله حال��ت ف��وق الع��اده

به شدت محدود است.
جريان تحول خواهی س��وريه  به طور 
ج��دی می تواند تهديدكنن��ده نظام اين 

كشور باشد.
به دلي��ل فضای نيم قرن اختناق داخلی 
 و نظ��ام ت��ك حزبی غير مش��اركتی و
انباشته شدن مطالبات مردمی در درون، 
شرايط ش��كننده ای برای حكومت به 

وجود آمده است.
به ويژه اين كه بر اساس اخبار موجود، 
افراد بس��يار زيادی هم كش��ته شده اند 
و اين مس��أله ش��رايط پيچيده ای را در 

داخل ايجاد كرده است.
با وجود اين كه اسد بارها بر لزوم ايجاد 
تغييرات در نظام سياسی سوريه سخن 
گفته اس��ت و وعده داده تا دوره آينده 
 مجلس س��وريه متفاوت ب��ا دوره هاي
گذش��ته باش��د و مجلس نق��ش فعال 
و نظارت��ي ب��ر سياس��ت ه��اي دولت 
 ايفا كند و همچنين با فس��اد و رش��وه
به خص��وص در زمينه مس��ائل قضايي، 
گم��رك، اداره ه��ا و وزارتخانه ها و نيز 
مداخل��ه زياد امنيت��ي در زندگي عادي 
 م��ردم مقابله ش��ود، اما ع��دم عمل به
جمه��ور  رئي��س  ك��ه  وعده هاي��ی 
 س��وريه مرتب آنها را تك��رار می كند،
معترضان را خش��مگين تر س��اخته و 
بهان��ه به دس��ت كش��ورهای خارجی 
 از جمل�����ه آمري�ك���ا و عربس���تان

می دهد.
اس��د نياز دارد ت��ا با اعم��ال تغييرات 
س��ريع و قابل لم��س ب��رای مخالفان، 
آت��ش خش��م آنه��ا را مه��ار نماي��د، 
 وگرنه اين آتش دام��ان وی را خواهد

گرفت. 
اگر نظام سوريه به همين صورت پيش 
برود، مطمئنًا سرنوش��تی شبيه به حكام 
ليبی و يمن پيدا خواهد كرد و اين برای 
كش��وری كه پتانسيل و موقعيت امنيتی 
بااليی در منطقه دارد، مطلوب نخواهد 

بود.
اين وضعيت حتی موجب ش��ده است 
ت��ا متحدان ديرين س��وريه مانند تركيه 
هم از اين كشور فاصله بگيرند و برای 
بازگرداندن ثبات به اين كش��ور تاش 

نمايند.
اگر اس��د بپذيرد كه ب��رای بازگرداندن 
ثب��ات مجب��ور ب��ه تحدي��د اختيارات 
خ��ود اس��ت، می تواند اين بح��ران را 
مديري��ت كن��د، همانگونه ك��ه برخی 
را كار  اي��ن  عرب���ی  كش��ورهای   از 

كردند.
الزم اس��ت بشار اس��د به خواسته های 
ت��ا  و  كن��د  توج��ه  م��ردم  معق��ول 
سوءاس��تفاده  اج����ازه  ام��كان  ح��د 
 نيروه��ای خارج��ی ب��ه كش��ورش را

ندهد.
آمريكاي��ی ها مترصد نفوذ در س��وريه 
هس��تند و در ص��ورت حادتر ش��دن 
اوض��اع، اي��ن احتم��ال وج��ود دارد 
 ك��ه زمين��ه ب��رای دخالت آنه��ا فراهم

 شود.
در صورتی كه اسد بتواند با پاسخ دادن 
به خواس��ته های م��ردم راه را بر روی 
دخالت آنها ببن��دد، در اين بازی برنده 

خواهد بود. 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

معاون برنامه ریزي استاندار تهران:
حل مشکالت بخش توليد با روحيه جهادي مدیران 

در سال 9۰
مع��اون برنامه ريزي اس��تانداري تهران 
تأكيد كرد: در س��ال جه��اد اقتصادي، 
مشكات بخش توليد با روحيه جهادي 

مديران قابل حل است.
نعمت اله تركي در نشست هم انديشي 
صاحب��ان صناي��ع توليدي شهرس��تان 
ش��هريار با اشاره به اين كه سياست هاي 
دولت و استان حمايت از توليدكنندگان 
اس��ت، گفت: در س��الي كه به فرموده 
مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي 
نام گرفته است، مشاركت كليه ادارات 
از  حماي��ت  راس��تاي  در  نهاده��ا  و 

توليدكنندگان ضروري است.
وي گفت: ضرورت اعتمادس��ازي بين 
س��ازمان هاي دولتي با صاحبان صنايع 
بس��يار مهم اس��ت و مديران دستگاه ها 
بايد به گونه اي عم��ل كنند كه اين امر 

تحقق يابد.
مع����اون اس����تاندار ته���ران گفت: 

اقتصادي  فعاليت ه��اي  اولويت بن��دي 
ادارات  و  فرمان��داري  در  شهرس��تان 
ش��هريار بايد م��ورد توجه وي��ژه قرار 
گي��رد و در تعريف اين اولويت ها بايد 
ب��ه الگوس��ازي، تعيين ش��اخص هايي 
مثل برنامه هاي توس��عه و سند توسعه، 
به��ره وري، كاه��ش ن��رخ بي��كاري و 
بخ��ش  س��رمايه گذاري  اش��تغالزايي، 
خصوص��ي و ايج��اد تعاوني ه��ا نگاه 

خاص داشت.
وي اف��زود: ح��ل مش��كات بخ��ش 
تولي��د با روحيه جه��ادي مديران قابل 
حل اس��ت و در س��ال جهاد اقتصادي 
 اي��ن توق��ع از مس��ئولين دو چن��دان

 است.
وي از صاحبان صنايع هم خواس��ت با 
اصاح س��اختار تولي��د از جمله منابع 
انساني و ماشين آالت به تحقق اين امر 

كمك نمايند.

پایتخت

معاون امور مسكن و س��اختمان وزير مسكن و 
شهرسازي با بيان اين كه دولت سه سياست براي 
كنترل اجاره بها در دست دارد، گفت:دولت براي 
كنترل اجاره بها سياس��ت توليد مسكن، سياست 
پولي و سياس��ت تشويقي و تنبيهي را در دستور 

كار خود دارد.
ابوالفضل صومعلو در پاس��خ به اين سئوال كه با 

توجه به نزديك ش��دن به فصل نقل و انتقال آيا 
اجاره بها باز هم افزايش مي يابد، گفت: دولت سه 
سياس��ت براي كنترل اجاره بها در دست دارد كه 
شامل سياس��ت توليد، سياست پولي و سياست 
تشويقي و تنبيهي است. وي افزود: سياست توليد 
تس��ريع در روند واگذاري مسكن مهر است كه 
امس��ال به طور قاطع بر واگ��ذاري و بهره برداري 

از واحدهاي مس��كوني مهر تأكيد دارد. صومعلو 
ادامه داد: س��اخت مسكن در بافت هاي فرسوده، 
رونق ساخت مسكن خود مالكان و اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي از ديگر برنامه هاي دولت براي 
افزايش عرضه مسكن است، بنابراين دولت پنج 
 تا ش��ش سياست مناسب و مؤثر در بخش توليد

دارد.
معاون امور مسكن و س��اختمان وزير مسكن و 
شهرس��ازي اضافه كرد: در بخش سياس��ت هاي 
پولي نيز دولت نرخ سود تسهيات مسكن مهر را 
سال گذشته از 12 درصد به 4 درصد، 7 درصد و 

9 درصد تغيير داد.

معاون وزیر مسکن خبر داد؛

3 سياست دولت براي كنترل اجاره بها

برگزاری اجالس بين المللی مبارزه 
جهانی با تروریسم با حضور ۸۰ كشور 

معاون ارتباطات و اطاع رسانی دفتر رئيس جمهور گفت: اجاس بين المللی 
 مبارزه جهانی با تروريس��م چهارم و پنجم تيرماه 1390 با حضور مقامات
۸0 كش��ور، نمايندگان سازمان های بين المللی و منطقه ای در تهران برگزار 

می شود.
به گزارش ش��بكه ايران، محمدحس��ن صالحی مرام، مع��اون ارتباطات و 
اطاع رسانی دفتر رئيس جمهور در گفتگو با ايرنا با اعام اين مطلب گفت: 
اين اجاس دو روزه با هدف هم افزايی و هماهنگی بين المللی برای مبارزه 
با تروريسم و با شعار جهان بدون تروريسم در تهران برپا می شود. وی اظهار 
داشت: ابعاد مختلف مبارزه با تروريسم، داليل روند رو به رشد فعاليت های 
تروريس��تی در عرص��ه جهانی، چالش ها و موانع موج��ود در راه مبارزه با 
تروريسم و چگونگی تقويت راهكار ها و سازوكارهای مناسب جهت مقابله 
با تروريسم در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بين المللی، در اجاس تهران مورد 

بررسی قرار می گيرد.
رئيس كميته تبليغات و رسانه پايگاه اطاع رسانی اجاس بين المللی مبارزه 
جهانی با تروريسم در ادامه از راه اندازی يك پايگاه اطاع رسانی به نشانی 
اينترنت��ی www. icterrorism. com ب��ه عن��وان مرجع اعام مواضع 

جمهوری اسامی ايران در مبارزه با تروريسم خبر داد.
وی بر لزوم مش��اركت جهانی برای مبارزه با تروريسم تأكيد كرد و گفت: 
مبارزه با پديده ش��وم تروريسم نيازمند اراده استوار، قاطع و همكاری همه 

اعضای جامعه بين المللی است.

 نامه 6 دیپلمات اروپایي در حمایت
از برنامه هسته ای ایران

گروهي متش��كل از ش��ش ديپلمات غربي نامه اي سرگشاده در خصوص 
حمايت خود از حق ايران در دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز منتشر 
كردند. به گزارش فارس، نامه شش ديپلمات غربي كه همگي قباً در ايران 
سمت سفارت كشورشان را به عهده داشتند، در حمايت از حق تهران براي 

استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز تأكيد شده است. 
اين نامه كه در روزنامه فرانس��وي لوموند به چاپ رسيده، امضاي ريچارد 
دالتون سفير پيشين انگليس، استين كريستينسن سفير پيشين سوئد، پائول 
مالتزان سفير اسبق آلمان، گيليوم متن سفير پيشين بلژيك، فرانسيس نيكوالد 
سفير پيشين فرانسه و روبرتو توسكانو سفير اسبق ايتاليا در ايران را به همراه 

دارد.
بر اس��اس اين گ��زارش، اين ديپلمات ها تصريح كرده ان��د كه هيچ كدام از 
مقررات بين المللي از جمله معاهده منع گسترش تسليحات اتمي ايران را از 
داشتن غني سازي اورانيوم منع نكرده است. در ادامه اين نامه آمده است كه 
غني سازي اورانيوم ايران تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي صورت 
مي گيرد و اضافه بر آن تاكنون هيچ گونه انحرافي در استفاده از مواد هسته اي 
مش��اهده نشده است. شش سفير سابق اروپايي همچنين نوشته اند: اكنون 
ايران به دنبال بمب اتمي نيست و ما نمي توانيم بنابر قوانين بين المللي با ايران 
برخوردي كه االن داريم را انجام دهيم. در ادامه اين مقاله آمده است: بهترين 
 راه اين اس��ت كه مسأله غني س��ازي ايران را بپذيريم، چرا كه غني سازي

بر خاف قوانين بين المللي نيست.
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ش��ما در اتاقتان تنها نشسته ايد. می خواهيد 
با ديگران باش��يد، اما نمی توانيد كسی را كه 
بت��وان به ديدار او رف��ت در نظر بگيريد. يا 
شايد با گروهی از انسان ها باشيد و در عين 
حال ، ب��ه گونه ای عجيب احس��اس انزوا 
و ج��دا ب��ودن از ديگران بكني��د. هنگامی 
كه روابط ش��خصی ما بس��يار كم يا بسيار 
ناخش��نود كننده باش��د، احس��اس تنهايی 

می كنيم.
»من تنها هستم«، »دوستی ندارم«، »نمی دانم 

چگونه با افراد جديد برخورد كنم« و ...
بيماران افسرده هر روز جماتی مانند جمات 
ف��وق را می گويند. اغلب آنان عدم ش��ركت 
در زندگ��ی اجتماعی را مربوط ب��ه واقعه ای 
می دانند كه در كودك��ی در ضمير ناخودآگاه 
جا گرفته است. ش��ايد اينگونه باشد، اما من 
راه حل را در برگش��ت به گذش��ته نمی دانم، 
بلكه در كمك كردن به آنان برای پيوس��تن به 
شبكه ارتباط اجتماعی در زمان حال تشخيص 
می دهم. گوشه گيری كامل، فقط افراد نادری را 
راضی می كند. هر فردی نياز به انواع مختلف 
ارتب��اط با م��ردم ديگر دارد. ب��ه هر حال نوع 
دقيق ش��بكه ارتباط اجتماع��ی برای هر كس 
بس��تگی به هدف ها و نيازمندی های او دارد. 
آن چ��ه برای يكی خوب اس��ت، امكان دارد 
برای ديگری درس��ت نباشد. همه شبكه های 
ارتب��اط اجتماع��ی رضايت بخ��ش با وجود 
 خصوصيات مختلف، مشخصات معين و كلی

دارد. 
 - ش��بكه ارتب��اط اجتماع��ی ب��ه عن��وان 
تكيه گاهی امنيتی، س��ودمند اس��ت. ش��ما 
احساس تعلق داش��تن می كنيد. افرادی كه 
ش��ما را می شناسند و قبولتان دارند، آن چه 
را می توانيد از يكديگر انتظار داش��ته باشيد 
درك می كنن��د. می داني��د وقتی ك��ه بيمار 
می شويد چه كسی به ديدن شما می آيد، چه 
كسی گل برايتان می فرستد، چه كسی تلفن 
می كن��د و تا زمان به دس��ت آوردن مجدد 
سامتی، چه كسی خود را نشان نمی دهد؟

- ش��بكه ارتب��اط اجتماع��ی ش��امل انواع 
روابط اس��ت. از ارتباط س��طحی گرفته تا 
ارتباط بس��يار نزديك. دوستی وجود دارد 
ك��ه عاقه منديد با او ب��ه ماهيگيری برويد، 
ول��ی هرگ��ز درب��اره خريد ب��ا او صحبت 
نمی كنيد يا دوستی داريد كه عاقه منديد او 
را دوبار در س��ال ماقات كنيد و دوس��تی 

كه هفته ای دوبار مش��كات خ��ود را با او 
در ميان می گذاريد. اميد اس��ت شبكه شما 
دارای دو يا س��ه نفری باش��د كه بتوانيد و 
بخواهيد مسائل بس��يار شخصی خود را با 

آنان در ميان بگذاريد.
- ش��بكه ارتباط اجتماعی ش��ما متناسب با 
نيازهای ويژه  شماست. اگر از نظر اخاقی 
فرد برون گرايی هستيد، ممكن است به يك 
شبكه فعال دائمی كه ش��امل افراد بسياری 
اس��ت، نياز داشته باش��يد. از دوستان كم و 
شب های آرام كه درون گرا را راضی می كند 
حوصله تان سر می رود. مواظب باشيد خيلی 
يكنواخت نباشد. بزرگ ترين برون گراها هم 
نياز ب��ه لحظ��ات آرام با دوس��تان نزديك 
دارن��د. بزرگ ترين درون گراه��ا نيز ممكن 
اس��ت گه گاه، ش��ركت در يك جش��ن را 

دوست داشته باشند.
- ش��بكه ارتباطی ش��ما دائمًا تغيير می كند، 
چ��ون در جريان زندگی، ش��ما ه��م تغيير 
می كنيد. همكار ش��غلی ش��ما ممكن است 
دوس��تی نزديك يا فرد كس��الت آوری شود 
ك��ه مجبور ب��ه دوری از او ش��ويد. ممكن 
اس��ت عاقه مندی به ماهيگيری را از دست 
بدهيد و دوستدار بازی بريج بشويد. ممكن 
اس��ت غنی تر يا فقيرتر بش��ويد، كارتان را 
تغيي��ر دهيد، ازدواج كني��د، طاق گرفته يا 
بيوه ش��ويد، بچه دار شويد، به شهر ديگری 
منتقل ش��ويد يا گرفتار تغييرات ديگری كه 
در زندگی پيش می آيد، بش��ويد. هر يك از 
اين موارد نيازه��ا يا امكانات مختلفی پيش 
می آورد و شما بايد ش��بكه اجتماعی خود 

را تغيير دهيد. 
شبکه ارتباط اجتماعی غیر رضايت 

 اف��رادی ك��ه دارای ش��بكه های اجتماع��ی 
غير رضايت بخش هس��تند، ب��ه پنج طبقه 

تقسيم می شوند: 
ــا؛ زن ي��ا م��ردی ك��ه در تنهايی  ــرد تنه ف
زندگی می كند. ش��ايد دارای فاميل باش��د، 
ول��ی ارتباط با والدين، خواه��ر و برادرها، 
عموزاده ها و خاله زاده ها كم، س��طحی يا بد 
است. فرد تنها با همكار يا مغازه دار صحبت 
می كن��د، ولی نه بيش��تر از آن. اين افراد هر 
چه بيش��تر به اين وضع ادامه دهند، مهارت 
اجتماع��ی آنان كمتر می ش��ود و بيش��تر از 
تماس های اجتماعی دوری می كنند. فردی 
كه دارای ش��بكه ارتباط اجتماعی نيس��ت، 

ولی ارتباطاتی )معم��والً به ندرت( با افراد 
ديگ��ر دارد، ب��رای مثال فردی ك��ه گاهی 
اوقات با فرد ديگری دوس��تی می كند، ولی 
اغل��ب چون نمی توانند نيازهای يكديگر را 

برآورند، روابطشان قطع می شود. 
زوج هايی كه از مردم دورند؛ اين دس��ته 
زن و ش��وهری هس��تند كه از بقيه دنيا جدا 
ش��ده اند. هر ي��ك از آن دو انتظار دارد كه 
همس��رش تم��ام نيازه��ای او را ب��رآورد، 
 ول��ی چون اي��ن كار برای زمان��ی طوالنی
غير ممكن است، تنش ها و رنجش هايی به 
وجود می آيد كه اغلب س��بب مشكاتی در 

زندگی زناشويی می شود. 
ــده كه نمی تواند  ــدود ش ــخصیت مس ش
ــود را با  ــی و خصوصی خ ــائل درون مس

ديگران در میان بگذارد؛ 
دكتر آرنولد الزاروس در كتاب خود به نام 
»رفتار درمانی و ماورای آن« يك شخصيت 
مسدود ش��ده را به صورت تصويری نشان 
 e-d-c می دهد. او می تواند روابط سطحی
برق��رار كند، اما هرگز نمی گ��ذارد كه افراد 
به ح��وزه a او برس��ند، به همي��ن دليل از 
ارتباط نزديك محروم اس��ت. خارجی ترين 
س��طح، نماين��ده ی س��طحی ترين رواب��ط 
اجتماعی است كه ممكن است بگوييد »نام 
من … اس��ت«، »كيك ش��كاتی را خيلی 
دوس��ت دارم«، »از فيلم ديش��ب تلويزيون 
لذت بردم«! به ه��ر حال افراد به ندرت در 

برقراری ارتباطات خود در س��طح مناسب 
مشكل دارند. در دواير متحدالمركز قسمت 
چپ دايره نس��بتًا كوچك a نش��ان می دهد 
كه سطح منحنی متناسب با سطوح ارتباطی 
ديگر اس��ت درونی ترين س��طح )a( نشان 
دهنده ش��خصی ترين مس��ائلی اس��ت كه 
می توانيد احتم��االً درباره خود بگوييد. اين 
شامل احساس��ات عميق و ايده هايی است 
 b-d كه شما را آسيب پذير می كند. سطوح
نماينده يك رشته سطوح ارتباطی است كه 
چندان مطابق محتوای گفته های پر اهميت 
ش��ما نيست. س��طح d ش��ما ممكن است 

سطح b برای ديگری باشد. 

در دواي��ر متحدالمركز قس��مت چپ دايره 
نس��بتًا كوچك a نش��ان می دهد كه س��طح 
منحنی متناس��ب با س��طوح ارتباطی ديگر 
 a اس��ت در دواي��ر متحدالمرك��ز، وس��ط
بزرگ ت��ر ش��ده ديوار محكم��ی به دورش 
كش��يده می ش��ود، بدي��ن معن��ی ك��ه فرد 
چيزهای كمت��ری برای در ميان گذاش��تن 

دارد و ديواری به دور ارتباط خود كش��يده 
است كه نمی تواند افكار و احساسات خود 
را به راحتی، در روابط نزديك آشكار سازد. 
س��ومين دواير متحدالمركز اوج پيش��رفت 
ش��خصيت مسدود شده را نش��ان می دهد. 
ديواره ضخيم تر و محكم تر ش��ده اس��ت و 
حاال ش��خص در ابراز هر موضوع شخصی 
و مفهوم دار با خودش مشكل بزرگی دارد. 
مهم نيس��ت كه ظاهر او چگونه اس��ت، او 
فق��ط می تواند روابط س��طحی ب��ا ديگران 
داشته باشد و اغلب از احساسات و افكار و 

آرزوهای خود آگاه نيست. 
ــه مقابل  ــاًل نقط ــاوت كام ــخص بی تف ش

شخصیت مسدود شده است؛ 
وی فاق��د حصارهای احساس��اتی و درك 
س��طوح ارتباط��ی و درج��ات مختل��ف، 
خصوصيتی اس��ت كه الزم��ه موقعيت های 
مختلف اس��ت. در مقابل فرد مسدود شده 
كه ممكن اس��ت تماس زي��اد بدون ارتباط 
نزديك داشته باشد، فرد بی تفاوت به سوی 
ديگ��ران رفته، اج��ازه نمی ده��د ارتباط ها 
رش��د كنند. وقتی كه ديگران به افش��اگری 
خصوصيات وی در اولين برخورد پاس��خ 
نمی دهند، احس��اس می كند كه از او دوری 
می جويند. دائمًا در حال رنجش است. اگر 
بدون توجه احساس��ات عمي��ق خود را به 
غريبه ه��ا ابراز كنيد، بعض��ی آن را به ضرر 

شما به كار می برند.

آژیر

مطمئن باش��يد كه در تمام طول زندگی 
مسائل مسخره و در عين حال وقت گيری 
ب��ه قدر كافی وجود دارد كه روابط زيبای 
زن وشوهر را تحت تأثير قرار دهد و اين 
هنر يك مرد است كه در عين مواجه با تمام 
اين مسائل، از همسر خود غافل نشود. در 
ادام��ه به ده مورد از عادت های صحيح و 
زيبايی كه باعث تقويت روابط بين زوجين 
می شود و در عين حال توسط مردان بايد 

رعايت شود اشاره می كنيم.
1- به مسائلی که باعث اشتیاق و هیجان 
همسرتان می ش��ود عالقه نشان دهید: 
مس��لماً اين رفتار ، به خص��وص برای 
 مردان سخت است، زيرا ما انسان ها تصور 
م��ی كنيم ك��ه كا عاقه نش��ان دادن به 
عايق ديگران احمقانه اس��ت، ولی اين 
طور نيس��ت . درست اس��ت كه اين كار 
كمی مش��كل به نظر می رسد، اما نشان 
دادن عاقه به مسائلی كه اشتياق همسرتان 
را به دنبال دارد، نشان دهنده فكر روشن 
و پويای شماست. مطمئن باشيد كه اگر 
به اين امر توجه كنيد، باعث می ش��ويد 
كه همس��رتان احساس بهتری نسبت به 
 خود داش��ته باشد و در عين حال متوجه 
می شويد كه چه عواملی باعث عملكرد 

بهتر همسرتان است.
2- کودکتان را ب��رای رفتن به خواب 
بدرقه کنید: تعجب نكنيد ، شما در واقع 
با اين كار به همسرتان فرصت می دهيد 
كه كمی به خود بپردازد. حداقل يك شب 
در هفته اين فرصت را به همسرتان بدهيد 
كه فارغ از مس��ائل كودكان، به امور خود 
بپردازن��د. اجازه دهيد ك��ه در اين فاصله 
زمانی او حمام رود يا كتاب مورد عاقه 
خود را بخواند يا حتی ايميل خود را چك 
كند. خيلی جالب است بدانيد كه اين كار 
باعث شادی بی وصف همسرتان می شود 
و اين شادی برای همسرتان معادل شوقی 
است كه موقع خريد جواهر يا حتی سفر 

از خود بروز می دهند. 
3- عادت به عذرخواهی را یاد بگیرید: 
اين كار آسان و درعين حال كمی سخت 
است؛ بستگی به منطق شما دارد. زمانی 
كه اشتباه می كنيد بهترين و در عين حال 
منطقی ترين كار، عذرخواهی كردن است 
و اين باعث خاتمه دادن به يك مشاجره 

بی نتيجه می شود. 
4- از همسرتان به خاطر همراهی کردن 
با شما تشکر کنید: اين تمام چيزی است 
كه می توانيد بگوييد. الزم نيست ليستی 

از خطاهای انجام داده را برای همسرتان 
مرور كنيد. تنها از او به خاطر تحمل شما 
تشكر كنيد و اجازه بدهيد كه او بفهمد كه 
قدرش را می دانيد و آدم بی خيالی نيستيد.              
5- ریخت و پاش های خود را جمع و 
جور و تمیز کنید: مراقب باشيد كه ظرف 
غذاهای خورده و يا استكان چای نوشيده 
شده روی ميز مقابل تلويزيون باقی نماند، 
چون صحنه ای از آثار وجودی خود خلق 
می كنيد كه اصاً جالب و جذاب نيست.

6- زمان��ی را برای ب��ودن در کنار هم 
تنظیم کنی��د: حداقل يك دفع��ه در ماه 
را برای رفتن بي��رون به صورت دو نفره 
ترتيب دهيد. همسرتان را با سفارش پيتزا 
 ب��رای بچه ها يا تنظيم ش��يوه مراقبت از 
بچه ها و... شگفت زده كنيد. به همسرتان 
نش��ان دهيد كه در مسائل جزئی زندگی 
نيز حساس و دقيق و در عين حال دخيل 

هستيد. 
7- مثل یک تازه دام��اد به ظاهر خود 
اهمیت دهید: همس��ر خود را به خاطر 
بی قيدی نسبت به ظاهرتان خجالت زده 
نكنيد. همسرتان را در مقابل دوستانش، نه 
تنها با رفتار آقا منشانه، بلكه با ظاهر زيبا و 

شيك خود مفتخر كنيد. 
از خان��واده خ��ود دور ش��وید!   -8
 بله درس��ت خواندي��د. هرازگاهی و نه 
ب��ه ص��ورت افراطی از مس��ئوليت ها و 
مشغله زندگی و كار خود فاصله بگيريد 
 و با دوستان خود به مسافرت يا پيك نيك

 بروي��د. اين باع��ث ايجاد آرامش ش��ما 
می شود و به اصطاح باتری شما را شارژ 
می كند. اين كار باعث می شود كه بعد از 

برگشت همسربهتری باشيد. 
9- ارتباطت��ان را باخان��واده پدری تان 
حفظ کنید: ارتباط و رفت و آمد با خانواده 
پدری تان را برای همسرتان امری حتمی 
و قابل انتظار كنيد. الزم نيست حتماً پدر و 
مادر شما اين رفت و آمد را ترتيب دهند، 

گاه گداری نيز شما پيش قدم شويد. 
10- رفت��اری که در اولی��ن روزهای 
آش��نایی و دیدار با همس��رتان داشتید 
فراموش نکنید: به خاطر داش��ته باشيد 
كه او همس��رتان است و نه يك دوست 
و رفيق. بنابراين رفتار ش��ما بايد هميشه 
برای او جالب و جذاب و دوست داشتنی 
باشد. در طول غذا خوردن آروغ نزنيد، يا 
هنگامی كه مشتركاً در حال تماشای فيلم 
هس��تيد، تمام ذرت های ب��و داده داخل 

ظرف را داخل دهان خود نچپانيد. 

جامعه

1۰ نکته برای آقایان جهت توفيق در نقش همسري

پنجره

بس��ياری از سالمندان به خاطر شرم وجود و حفظ اعتبار و اقتدار خود، 
نه تنها بيان و مطالبه نياز خود را به وجود همدم انكار نموده، بلكه حتی 

انديشه به آن را بر خود حرام و جايز نمی دانند.
اكثريت قريب به اتفاق افراد در مواجهه با عبارت ازدواج در س��المندی 
كم��ی جا خورده و در جای خود تكانی می خورند و با ژس��تی مؤدبانه 
و متفكران��ه می گويند: »چه ضرورتی برای تش��كيل خانواده، آن هم در 
اين س��ن وجود داره؟ ش��رم آوره بگيم مادرمونو شوهر داديم، پدرمونو 
زن.« واقع��ًا ب��ه اي��ن موضوع انديش��يده ايد ك��ه چرا م��ا و حتی خود 
 س��المندان، به خصوص بانوان سالمند، با ازدواج در سالمندی مخالفت 
می كنند؟ ريشه اين مخالفت كجاست و چرا ازدواج در اين سن و سال 
 از نظر همه ما جوان ترها حتی خود س��المندان، زش��ت و ناپس��ند تلقی
می شود؟خودخواهی های فرزندان و ترس از بی توجهی و بی مهريشان، 
 ت��رس ازملعبه دس��ت ديگران ش��دن، كوت��ه فكری ها و انديش��ه های 
عوام مآبانه، عرف و س��نت قراردادی و پرورش يافته به دس��ت برخی 
س��اده و خام انديشان منفعت طلب كه به اصطاح مدافع حيثيت و آبرو 
قلمداد می ش��ده و يا می ش��وند كه متأس��فانه با وقاحت تمام و اصرار 
هرچه تمام تر بر درس��تی انديشه و اعتقادشان، به مخالف با سنت پيامبر 
برخاس��ته و حتی برای ناپس��ند و كريه نمودن هر چه بيش��تر اين سنت 
 ناب پيامبری با عنواين زننده و دور از ش��أن انس��انی همچون »پيری و 
معرك��ه گيری، دود از كنده بلند ميش��ه و...« و هزاران القاب اين چنينی 
به جنگ و س��تيز با تجديد فراش پيرمردان و پير زنان می روند و چهره 
زيب��ای تأهل در س��المندی را در اذهان پير و ج��وان، كوچك و بزرگ، 

سياه و كدر می نمايند. 
موارد مطرح ش��ده، تنها بخش��ی از عواملی است كه باعث تكدر خاطر 
 و ت��رس مفرط مردان و بانوان س��المند، به خص��وص بانوان، از ازدواج 
می ش��ود.اگر كمی از انديشه متعصبانه و تحجری خود فاصله بگيريم و 
با يك نگاه منصفانه و فطرت منش��انه خود به اين موضوع بنگريم، شك 
ندارم نظرمان عوض خواهد شد و ديگر خودمان نيز يكی از بانيان خير 

خواهيم شد و به قول معروف آستين ها را باال خواهيم زد و... .
برای روش��ن ش��دن ابعاد متفاوت اي��ن موضوع، بر آن ش��ديم كه ابتدا 
ض��رورت اين ازدواج ها را بيان نماييم. در علم روان شناس��ی، يكی از 
بحرانی ترين دوران زندگی، زمانی اس��ت كه افراد كهن س��ال شده و به 
موجب آن ناگزيرند از بس��ياری توجهات و التفات ش��غلی و اجتماعی 
خود دس��ت شس��ته و روانه منزل شوند و شبانه روز در آن سكنی كنند؛ 

منزلی كه پيش از اين، فقط شب ها انتظارشان را می كشيد.
 من��زل و عاق��ه مندی ه��ای منحصر ب��ه آن، تنه��ا نقطه ای اس��ت كه 
می تواند توجه، احس��اس كفايت و شايس��تگی س��لب شده را به نوعی 
ديگ��ر به فرد تزريق نمايد و بيش از پيش نقش اين منبع توجه و عاطفه 
جايگزي��ن، جلوه گری می نمايد و پر رنگ تر می ش��ود، چرا كه ديگر از 

منبع توجهی كه س��ال ها بخشی از نيازهای روانی فرد را تأمين می كرده، 
خبری نيس��ت. گذران اين دوران بسيار سهمگين خواهد بود، اگر در آن 
منزل نه همسری باشد و نه فرزندانی ؛ اين وضعيت دقيقًا همان شرايطی 
است كه اريكسون در نظريه معروفش از آن تحت عنوان بحران »آشيانه 

خالی« ياد می كند.
 اين جاس��ت كه ض��رورت ازدواج اي��ن افراد كامًا محرز می ش��ود و

 صد البته نقطه آغاز مش��كل و تعصبات رايج راجع به ازدواج سالمندان. 
بی ش��ك يكی از مهم ترين كاركردهای ازدواج، تأمين نيازهای جنس��ی 
اس��ت؛ از نظر م��ردم، اظهار تمايل ب��ه ازدواج در اين س��ن چيزی جز 
اين هم نخواهد بود، به همين جهت فرزندان، دوس��تان و آش��نايان نگاه 
چندان مثبتی راجع به آن ندارند و آن را زش��ت و ناپس��ند می پندارند و 
می گويند: »عش��ق پيری گر بجنبد، سر به رس��وايی زند«! و همين نگاه 
تك بعدی و عوام مآبانه، خود دليلی مبرهن و آش��كار برای ش��رمندگی 
 و خجال��ت س��المندان در مط��رح كردن اين خواس��ته ش��ان به ش��مار
می آيد. اما بايد بگوييم س��المندان همچون جوانان 30و 40 س��اله فقط 
 برای تأمين مس��ائل جنس��ی و اجتماعی خود به س��مت ازدواج س��وق 
نمی يابند، بلكه تأمي��ن نيازهای عاطفی و امنيت روانی، مهم ترين عامل 

تمايل آنان به ازدواج است.
اگر كمی واقع بينانه و علمی به اين موضوع بينديش��يم، متوجه خواهيم 
ش��د كه در كهن س��الی فرد دس��تخوش تغييرات ش��ديد بيولوژيكی و 
هورمونی می ش��ود و با افزايش س��ن، قوای جنسی در خانم ها به دليل 
يائسگی و كاهش ترش��حات درون رحمی و در آقايان به خاطر كاهش 

ميزان فعاليت هورمون ها، به شدت فروكش می كند.
با اين اوصاف، با توجه به اقتضای س��نی اين افراد، می توان دريافت كه 
مس��أله رابطه جنس��ی بين اين گروه از افراد تقريبًا منتفی اس��ت و دليل 
ازدواج آنان در اين س��نين نمی تواند باش��د، بنابراين به جرأت می توان 
گفت ارضای نياز عاطفی دليل اصلی اين قبيل گرايش هاس��ت و دانستن 

اين مهم چندان هم مشكل و سخت نيست.

دث
حوا

عشق پيری، ترس از تنهایی

مردی كه زن جوانی را در تبريز ربوده بود، توسط مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان شاهين شهر اصفهان دستگير 
و گروگان وی آزاد شد. سرهنگ محمدرضا خدادوست 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهين شهر و ميمه استان اصفهان 
با اعام اين مطلب، اظهار داشت: در پی تماس تلفنی يك 
شهروند با مركز فوريت های پليسی 110 مبنی بر اين كه زن 
جوانی با پرتاب كردن يك يادداشت به بيرون از خودرو 
ادعا كرده كه توسط راننده يك دستگاه خودروی سوزكی 
ربوده شده، موضوع در دستور كار مأموران پليس آگاهی 
اين فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: بافاصله باتوجه به 
مسير حركت خودروی مذكور، مأموران در قالب تيم های 
محسوس و نامحسوس در ايس��ت و بازرسی های اين 
فرماندهی در محورهای مواصاتی اين شهرستان مستقر 
شدند. اين مقام مسئول تصريح كرد: خودروی سوزوكی 
در يكی از محورهای شهرستان رؤيت و پس از تعقيب 
و گريز نه چندان طوالنی، متوقف ش��د. فرمانده انتظامی 

شهرستان شاهين شهر گفت: با توقف خودرو، زن جوان 
كه »آرزو-ب« نام دارد از مأموران درخواست كمك كرد 
و ادعا نمود كه در تبريز توسط راننده خودرو ربوده شده 

است.
اين مقام انتظامی در ادامه افزود: در تحقيقاتی كه از راننده و 
سرنشين خودرو به عمل آمد، مشخص شد كه آنها از قبل 
با يكديگر ارتباط دوستی داشته اند و به دنبال قطع ارتباط 
از س��وی زن جوان، مرد آدم ربا كه »مقصود-ب« نام دارد 
وی را با تهديد چاقو از منزلش واقع در تبريز ربوده و به 
سمت اصفهان در حركت بوده كه توسط مأموران دستگير 
می شود. سرهنگ خدادوست در پايان خاطرنشان كرد: 
با تماس��ی كه با پليس آگاهی تبريز گرفته شد، مشخص 
ش��د پرونده ای در اين خصوص تحت عنوان آدم ربايی 
و تهديد با س��اح س��رد در آن پليس تشكيل شده كه با 
هماهنگی قضايی متهم دستگير شده به پليس آگاهی تبريز 

تحويل داده شد.

فرد ربوده شده در تبریز با دستگيری آدم ربا در شاهين شهر 
آزاد شد

وقوع حوادث و باياي طبيعي همچون 
زلزله و س��يل همواره جوامع انس��اني و 
س��اختارهاي اجتماعي را م��ورد تهديد 
قرار داده اس��ت.  به گ��زارش ايرنا، اين 
درحالي است كه اكثر نيروهاي امدادرسان 
داخل��ي و بين الملل��ي در اينگونه مواقع 
و در س��اعات اولي��ه وق��وع آن، فقط به 
ياري رس��اندن به آسيب ديدگان و انجام 
عمليات ه��اي موفق ام��داد و نجات از 
آوار و سياب مي پردازند و پس ازمدت 
كوتاه��ي كه اوضاع ب��ه روال عادل خود 
بازمي گ��ردد، قربانيان واقع��ي زلزله كه 
همان كودكان بي سرپرس��ت بازمانده و 
نجات يافت��ه از زير آوار و كنار اجس��اد 
 نزديكان خود هستند، فراموش مي شوند.
سرپرس��ت،  ب��ي  ك��ودكان   بي تردي��د 
آس��يب پذيرترين گ��روه انس��اني پس 
از وق��وع ح��وادث و س��وانح طبيعي و 
غيرطبيعي از جمله زلزله و سيل هستند 
كه بايد با برنامه ريزي، تشكيل و تجهيز 
گروه هاي ام��دادي متخصص خدمات 
ويژه حمايتي و روانشناختي پايه به آنان 
 ارائه ش��ود. تحقيقات متعدد متخصصان 
عملي��ات ه��اي حماي��ت ه��اي رواني 
و روانش��ناختي نش��ان مي دهد تمامي 
كساني كه از زلزله، سيل يا سايرحوادث 
غيرمترقبه جان س��الم ب��ه درمي برند تا 

مدت هاي طوالني بعد ازآن، دامنه وسيعي 
ازعكس العمل ها و واكنش هاي رواني از 
خود نشان مي دهند. اين عائم در گروهي 
از افراد از جمله كودكان بي سرپرس��ت و 
زنان شامل اضطراب، نگراني و خاطرات 
ناخوشايند اس��ت، درحالي كه درعده اي 
ديگ��ري از كودكان، اين حاالت بس��يار 

ش��ديدتر اس��ت و منجر به بروز بيماري 
رواني مي شود كه استرس متعاقب حوادث 
)p.t.s.d( ناميده مي ش��ود. كودكاني كه 
شاهد درگذشت اعضاي خانواده و مرگ 
ع��ده زي��ادي در اثر وقوع اي��ن حوادث 
طبيعي، غير طبيعي و انسان ساخت بوده اند، 
آمادگي فراواني براي ابتا به بيماري هاي 
رواني دارند، اگرچه بزرگساالن نيز از اين 
قاعده مستثني نيستند. كودكاني كه چنين 
وقايع ناگواري را تجربه كرده اند نيازمند 
كمك هاي فراوان از س��وي متخصصان 
 روانپزشكي و گروه امدادي حمايت هاي
رواني هس��تند. كمك هاي اوليه و فوري 
به بازماندگان س��وانح و حوادث طبيعي 
بس��يار مهم و حياتي است و متخصصان 
بهداشت رواني و روانپزشكان در اين ميان 
نقش مهمي را مي توانند با حمايت هاي 
رواني ازهمان لحظ��ات وقوع حادثه ايفا 
كنند. كارشناس��ان حمايت هاي رواني و 
روانشناختي، پيشنهاد مي كنند در برخورد 
با موارد ياد شده حتي االمكان كودكان را 
از آس��يب هاي بيشتر محافظت كنند و از 
تماس آنها با شرايط ناگوار جلوگيري شود. 
كودكان آس��يب ديده را از معرض تماس 
و تماشاي غريبه ها و اخبار رسانه ها بايد 
دور نگه داش��ت و آنه��ا را از بازماندگان 
مج��روح و مصدوم جدا و در مكاني امن 

نگهداري كرد. همچنين كودكان مضطرب 
تا زماني كه دچار ثبات جسمي و روحي 
نش��ده اند، نبايد رها شوند وعائم شوك 
و اندوه شديد ش��امل هراس، اضطراب، 
حرف هاي بي ربط و رفتارهاي نابهنجار 
 و غيرع��ادي را نباي��د در كن��ار كودكان 

مطرح كرد.

كودكان بي سرپرست؛ آسيب پذیرترین 
گروه انساني در حوادث 

من تنها هستم!

در اث��ر برخورد دو دس��تگاه كاميون و واژگونی يك 
دس��تگاه س��واری پرايد در شهرضا س��ه نفر كشته و 

چهار نفر زخمی شدند.
سرهنگ خس��رو احمدی، فرمانده انتظامی شهرستان 
ش��هرضا اس��تان اصفهان در گفتگو ب��ا خبرنگار اين 
پاي��گاه از وق��وع دو فقره تص��ادف فوت��ی در اين 
شهرس��تان خب��ر داد. وی اف��زود: در اي��ن دو مورد 
تص��ادف يك دس��تگاه س��واری پرايد ب��ه رانندگی 
»علی-ط« با پنج نفر سرنش��ين در محور س��ميرم به 
ش��هرضا حوالی روستای قصرچم واژگون گرديد كه 
بر اثر اين حادثه، راننده خودرو در دم كشته و دو نفر 
از سرنش��ينان آن به شدت مجروح و با كمك عوامل 

انتظامی و امدادی روانه بيمارستان شدند.
س��رهنگ احم��دی در ادامه بيان داش��ت: در حادثه 
ديگر، دو دستگاه كاميون بنز به رانندگی »آيت-خ« و 
يك سرنشين با يك دستگاه كاميون ديگر به رانندگی 

»س��يف ال��ه-ر« و يك نفر سرنش��ين در محور آباده 
به شهرضا حوالی روس��تای مقصودبيك، با يكديگر 
برخ��ورد كرده كه در اثر اين برخ��ورد هر دو راننده 
كاميون به دليل شدت ضربات وارد شده در دم كشته 
ش��ده و دو نفر سرنشين به ش��دت مجروح و روانه 

بيمارستان شدند.
اي��ن مق��ام مس��ئول تصريح ك��رد: كارشناس��ان در 
بررس��ی های انجام ش��ده اع��ام كرده عل��ت تامه 
وق��وع تصادفات، خواب آلودگ��ی رانندگی، تخطی 
از س��رعت مطمئنه و عدم توانايی در كنترل وس��يله 
نقليه بوده اس��ت. فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا 
در پاي��ان با بيان اين كه خ��واب آلودگی علت اصلی 
بيش��تر تصادفات می باش��د، خاطرنشان كرد: ضمن 
رعاي��ت قوانين راهنماي��ی و رانندگ��ی در مواقعی 
 كه احس��اس خواب آلودگی می كنن��د، از رانندگی

پرهيز نمايند.

خواب آلودگی راننده
 7 كشته و زخمی برجای گذاشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مشاور مقام معظم رهبری:

طراحی شهر اصفهان از یک فکر منسجم
نشأت می گيرد

  زاینده رود

نخستين نشست علمی- تخصصی شهر اسامی با حضور مشاور مقام معظم رهبری 
و مسئوالن شهر و استان اصفهان در كتابخانه مركزی شهرداری اصفهان برگزار شد. 
در اين نشست واليتی مشاور مقام معظم رهبری گفت: طراحی شهر اصفهان از يك 
فكر منسجم نشأت می گيرد و فكر اين كه اصفهان طوری ساخته شود كه يك طرف 
مس��جد، يك طرف مركز حكومتی و يك طرف هم بازار ساخته شود به طوری كه 
با هم تداخل نداشته باشند نشان می دهد كه در طراحی اين شهر كار اساسی انجام 
پذيرفته اس��ت. وی خاطرنشان كرد: حضور شهر اسامی مسأله ای است كه بايد به 
نوعی تبيين شود و هدف را مشخص كند. در واقع شهری را اسامی می گويند كه از 
تركيب مكان ها و تأسيساتش، آثار اسامی هويدا باشد به طوری كه بدون نامگذاری 

هر بيننده ای در همان نظر اول به اين اعتقاد برسد كه يك شهر اسامی است. 
مشاور مقام معظم رهبری با اشاره به اين  كه شهر اسامی شهری است كه از فرهنگ، 
اعتقاد و تمدن اسامی برآمده است تصريح كرد: برخی می گويند ما تمدن اسامی 
داريم، تعدادی از محققين غربی می گويند ما تمدن اس��امی نداريم برخی هم اين 
سئوال را می پرسند كه آيا تمدن اسامی داريم يا تمدن مسلمان ها در واقع از همان 

ابتدا موضع گيری نسبت به اين اصطاح در اين سئوال مستتر است. 
واليتی خاطرنشان كرد: هدف ما از معماری اسامی توسعه تشريفاتی و شكل دهی 
تش��ريفات كار و اس��راف در هزينه ها برای تأمين يك شهر و بنا نيست. وی افزود: 
اگر كافی ساخته می شود نشان می دهد كه مردمی در جهان بينی شان و در بست به 
مراتب علمی و فناوری به جايی رسيدند كه تأسيساتی فراهم كنند كه مبنی بر علمی 
پيش��رفته اس��ت و در اين دنيا زندگی می كنند و توجه به آخرت هم دارند. مشاور 
مقام معظم رهبری گفت: همان معماری كه كاخ را می س��ازد، مسجد هم می سازد 
و همان خطاطی كه شعری روی ديوار كاخ می نويسد با خط خوش آيه ای از قرآن 
بر روی ديوار مسجد هم می نويسد. در واقع بنا را طوری شكل می دهند كه آثار و 
نمادهای اسامی از ذره ذره و آجرهای بناها خودش را نشان می دهد. واليتی افزود: 
طبق فرمايشات مقام معظم رهبری هركجا كه نشانه ای از علم و هنر فن آوری باشد 
اس��تفاده می كنيم و اين در واقع پاس��خ افراد است كه می گويند وجود گلدسته در 
مس��جد چه ضرورتی دارد مگر در صدر اسام مسجد گلدسته داشت؟ در واقع در 
معماری اسامی به اين مسأله توجه شده و بدون تعصب از اصول مهم استفاده شده 
اس��ت. وی تصريح كرد: شكل گنبدی مساجد ابداع ايرانی است و اين نوع در واقع 
ارزان ترين و ماندگارترين ش��كل است و مسلمانان بدون تعصب از اين مدل برای 
سقف مساجد استفاده كردند همچنين از مدل مناره كه در كليسا بود در مساجد هم 

استفاده شد. در يك كام در حوزه علم و فناوری مسلمانان شكل درست را به كار 
برده اند. واليتی به ساختار ميدان نقش جهان نيز اشاره كرد و گفت: يك طرف اين 
ميدان بازار و طرف ديگر مس��جد بنا شده يعنی يك طرف دنيا و يك طرف آخرت 
قرار دارد و اين مجموعه تش��كيل دهنده جامعه اس��امی در عهد صفوی را نش��ان 
می دهد و به يك نوع معماری غربی در مركز شهر واشنگتن نيز اشاره و تصريح كرد: 
اين شهر ميدانی چند برابر نقش جهان دارد كه در يك طرفشان قبرستان و در طرف 
ديگر كنگره ای است كه رفيع ترين ساختمان است و موزه هايی را نيز در اين ميدان 

می بينيم. اما كل ميدان را كه بنگريم حتی در 5 درصد آن هم آخرت پيدا نيست.
مش��اور مقام معظم رهبری افزود: معماری اسامی بايد طوری باشد كه جوان بينی 
اس��امی در آن مشهود باش��د البته نه اين طور كه مثل واتيكان كه همه فضا صومعه 
و كليساس��ت به طوری كه ارتباطی با مظاهر دنيايی ندارند. چرا كه اسام می گويد 
دنيا مقدمه آخرت است. اگر هر شهر اسامی اين موضوع را به بيننده خود القا نكند 

اسامی نيست.
واليتی در پايان به تش��كيل دانشكده معماری اسامی در كشور اشاره كرد و گفت: 
وجود اين دانش��كده در واقع مدرسه معماری اس��امی بسيار مهم است. اين مكان 
می تواند در اصفهان داير شود و سپس توسعه يابد به طوری كه در هر دانشگاه هنر 
اين دانشكده را داشته باشيم. گفتنی است در پايان اين نشست اعام شد كه دبيرخانه 
دائمی همايش شهر اسامی در حوزه معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان داير است.

همچنين سايت شهر اسامی نيز افتتاح شد. 

برگزاری دومين نمایشگاه تخصصي 
مخابرات، اطالع رساني و صنایع وابسته

دومين نمايشگاه تخصصي مخابرات، اطاع رساني و صنايع وابسته 2۸ تا 
31 خرداد ماه در محل نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان واقع در پل 
شهرستان با حضور 35 شركت از استان هايي چون تهران، اصفهان، خراسان 
رضوي و كرمان برپا مي ش��ود. وزارت ارتباطات و فن آوري اطاعات به 
عنوان متولي اصلي مخابرات كش��ور و مرجع اصلي دستگاه هاي وابسته 
حمايت از نمايشگاه Comtex2011 را تأييد و سازمان ها و شركت هاي 
تابعه خود را به حضور فعال در نمايشگاه توصيه كرده است. همچنين به 
دنبال هماهنگي هاي انجام شده با دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي 
اصفهان، اين دانشگاه موافقت خود را در خصوص حمايت علمي نمايشگاه 
و همكاري در برگزاري كنفرانس اعام داش��ت. دانشكده برق و كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي اصفهان، به عنوان معتبرترين مرجع تربيت نيروي متخصص 
استاني در حوزه هاي الكترونيك، مخابرات، قدرت و كامپيوتر، سهم زيادي 
را در ايجاد دانش و تخصص صنعت مخابرات اس��تان داراست. عاوه بر 
تأمين محتواي علمي، اين دانشگاه مدرك حضور در كنفرانس به شركت 
كنندگان اعطا مي نمايد. گفتنی است احتمال دارد اين نمايشگاه با حضور 

معاون رئيس جمهور و رياست سازمان فن آوري اطاعات افتتاح شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:
بيش از 6درصد به اراضي تخت حفاظت 

استان اضافه شده است
احم��د رض��ا الهيج��ان زاده اظهار ك��رد: بهبود محيط زيس��ت با جهاد 
اقتص��ادي ش��عار ملي اي��ن اداره در س��ال جاري اس��ت. وي با اش��اره 
ب��ه ايج��اد 10 پاس��گاه جديد در مناط��ق تحت حفاظت اس��تان گفت: 
 در س��ال گذش��ته 353 نف��ر از ش��كارچيان غي��ر قانون��ي دس��تگير و
233 قبضه اس��لحه از متخلفان ضبط شده است. الهيجان زاده با اشاره به 
تاسيس اداره محيط زيست در هفت شهرستان استان در سال ۸9 بيان كرد: 
اداره محيط زيست شهرستان اصفهان مشروط بر تأمين مكان يك ماه ديگر 
افتتاح مي شود. وي اضافه كرد: مركز پايش آب سد زاينده رود از دهم خرداد 
ماه سال جاري به صورت 24 ساعته كيفيت آب سد را اندازه گيري مي كند 
و اين شاخص در سامانه اين سازمان قابل مشاهده است. مديركل حفاظت 
محيط زيس��ت اس��تان اصفهان با اشاره به  خش��ك شدن درختان منطقه 
بختياردشت خاطرنشان كرد: آلودگي هاي نفتي سطح خاك اين مناطق مربوط 
به 10 سال گذشته است و مواد نفتي با اين غلظت سيال نيست. الهيجان زاده 
با اشاره به بررسي هاي انجام گرفته درخصوص آب مصرفي آبياري درختان 
منطقه بختيار دشت گفت: ميزان آلودگي نفتي آب سه حلقه چاه مورد استفاده 
براي آبياري درختان اين منطقه از ميزان استاندار هاي ايران و جهان بسيار 
پايين تر است. وي با بيان لزوم تعامل شهرداري با اداره كل حفاظت محيط 
زيست استان اصفهان و ساير كارشناسان استان خاطر نشان كرد: شهرداري 
با زير س��ئوال بردن وجه علمي كميته حقيقت ياب مراكز علمي استان را 
زير سئوال مي برد. مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: 
ش��هرداري بايد بپذيرد كه آلودگي نفتي اراضي بختيار دشت امكان ندارد.

مدیر اداره میراث فرهنگی نطنز:
تدوین چشم انداز2۰ ساله ميراث 
فرهنگی و گردشگری شهرستان

مدير اداره ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری شهرستان نطنز گفت: 
تدوين طرح جامع گردشگری روستای ابيانه و امامزاده آقاعلي عباس)ع( 
ضروری اس��ت. احمدرضا قاسمی اظهار كرد: تهيه و تدوين طرح جامع 
گردشگری روستای تاريخی ابيانه نطنز و امامزاده آقاعلي عباس )ع( بخش 
بادرود ضروری اس��ت. وی از ابيانه به عنوان س��ايت بزرگ گردشگري، 
تفريحي و از امامزاده آقاعلی عباس )ع( ش��هر بادرود نيز به عنوان سايت 
بزرگ گردشگری مذهبی شهرستان نطنز نام برد و افزود: حدود سه و نيم 
ميليون نفر گردشگر ساالنه از اين دو سايت گردشگری شهرستان بازديد 
می كنند. وی افزود: با توجه به  اس��تقبال گردشگران برای سفر به اين دو 
سايت گردشگری تاكنون  فعاليتی در خصوص  تعريف مسير گردشگری 
برای اين دو سايت انجام نشده است. قاسمي تصريح كرد: در صورتی كه 
مسير گردشگری برای اين سايت تعيين و طرح جامعی نيز برای آنها تهيه و 
تدوين شود، گردشگران از ظرفيت های موجود در روستای تاريخی ابيانه 
و امامزاده آقا علی عباس )ع( بادرود اس��تفاده مطلوب تری خواهند كرد.

رئیس دفتر تحقیقات فرماندهي انتظامي:
موزه پليس در اصفهان راه اندازي مي شود

رئيس دفتر تحقيقات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: به زودي موزه 
پليس و تهيه يادمان هاي انتظامي دراصفهان راه اندازي مي ش��ود.  سرهنگ 
محمد منصور دهقان نيا با بيان اين كه نشستي با حضور استادان دانشگاه و 
مسئوالن انتظامي استان به منظور هم انديشي در خصوص راه اندازي موزه 
پليس در دانشگاه اصفهان برگزار شده است، افزود: اين موزه با هدف حفظ 
دستاوردها و ارزش هاي ماندگار نيروي انتظامي ايجاد مي شود. وي اظهار 
داشت: موزه پليس با اهداف توجه به مباحث فرهنگي، آموزشي و تحقيقاتي 
به منظور ساماندهي، نگهداش��ت، پاسداشت و اشاعه ارزش هاي ماندگار 
انتظامي از اه��داف راه اندازي موزه پليس در اصفهان اس��ت. رئيس دفتر 
تحقيقات فرماندهي انتظامي استان اصفهان در خصوص تهيه يادمان هاي 
انتظامي بيان داشت: در راس��تاي زنده داشتن جلوه هاي عزت، رشادت و 
اقت��دار نيروي انتظامي و نيز احيا ياد فرماندهان، مديران و كاركنان نيروي 
انتظامي كه به فيض شهادت نايل شده اند، اين يادمان تهيه مي شود. وي با 
اشاره به عوامل اجرايي شدن اين طرح بزرگ گفت: براي ايجاد اين يادمان و 
نيز موزه نيروي انتظامي بايد اقشار مختلف اجتماع با پليس آشنايي پيدا كنند 

و جنبه مردم شناسي و مردم شناختي كار موزه نيز فراهم شود. 
 

گزیده ای از خطبه های نماز جمعه شاهين شهر
حجت االس��ام و المس��لمين ملكيان امام جمعه شاهين شهر در خطبه 
نخست نماز جمعه اين شهرس��تان اظهار داشت: بيان شهدای از خضائن 
مولی الموحدين حضرت علی )ع( به مناسبت 13 رجب حضرت علی )ع( 
از پدری بزرگوار به نام ابوطالب و مادری عفيف و پاكدامن به نام فاطمه بنت 
اسد پا به عرصه وجود گذاشت. زادگان آن حضرت خانه كعبه بود و او تنها 
شخصيتی است كه در خانه خدا متولد و در خانه خدا به شهادت رسيد. او 
تنها شخصيتی است كه سعادت همسری با حضرت زهرا )س( را پيدا نمود. 
او اول كسی كه پس از اباغ دين مبين اسام، به پيامبر عظيم الشأن اسام 
ايمان آورد. او كسی است كه در ليله المبيت در بستر پيامبر خوابيد و حافظ 
جان آن حضرت گرديد. آن حضرت تنها حاكمی بود كه در دو راه عدل و 
عدالت به شهادت رسيد. او تنها كسی است كه در جنگ احراز بر سينه عمر 

بن عبدود نشست و او را به هاكت رساند.
 او ش��خصی اس��ت كه افتخار حضور در جمع اصحاب را پيدا نمود. او 
شخصيتی است كه ميزان حق است. هر كجا او را باشد حق همانجاست 
و حق همواره با اوست. او پدر يتيمان و نان آور آنان بود. او شب ها طعام 
 ايتام و مساكين را به طور ناشناس با مراجعه به منازل آنها بين آنها توزيع

می نمود.

در چهارمحال و بختیاري صورت گرفت؛
 اختصاص 15۰ ميليون تومان

به بخش كشاورزي
معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري گفت: 
10 ميليارد و 4۸0 ميليون ريال تسهيات قرض الحسنه سوخت به بخش 
كش��اورزي اين اس��تان اختصاص يافت.  برزو هيبتيان در نشست كميته 
هدفمندي يارانه ها در اين اداره كل اظهار داشت: متقاضيان دريافت تسهيات 
س��وخت تا پايان خردادماه براي جذب اين تسهيات فرصت دارند.وي 
افزود: تاكنون 733 نفر در اين استان براي گرفتن تسهيات قرض الحسنه 

بخش كشاورزي به بانك كشاورزي معرفي شده اند.
هيبتيان بر ضرورت بهينه سازي سوخت تأكيد كرد و گفت: سهميه سوخت 
كشاورزي اين استان از 9 ميليون و 313 هزار ليتر به 10 ميليون و 143 هزار 
ليتر افزايش يافته است. معاون بهبود توليدات دامي اداره كل جهاد كشاورزي 
چهارمحال و بختياري خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش سقف تسهيات 
قرض الحس��نه و معرفي كامل متقاضيان به بانك، سهميه اي براي معرفي 
متقاضايان جديد وجود ندارد. وي اضافه كرد: پرونده هاي سهميه مصرف 
س��وخت در دامداري ها، مرغداري ها، گلخانه ها، كارگاه هاي توليد قارچ، 
موتور پمپ هاي ديزلي و خريد ادوات دنباله بند ويژه كشاورزي حفاظتي در 
دست بررسي است كه تا پايان خردادماه به شعب بانك كشاورزي معرفي 
مي شوند. هيبتيان در ادامه عمده ترين محصوالت زراعي اين استان را گندم 
و جو عنوان كرد و افزود: در سال زراعي جاري افزون بر 145 هزار تن گندم 
و 52 هزار تن جو از سطح مزارع زير كشت اين استان برداشت شده است. 
وي ادامه داد: همچنين در اين مدت 1۸ هزار و 400 تن حبوبات، 350 هزار 
تن نباتات علوفه اي، 70 هزار تن محصول چغندر قند و 17 هزار تن شلتوك 
از مزارع زير كشت اين استان برداشت شده است. هيبتيان از فعاليت بيش از 
66 هزار بهره برداران در بخش كشاورزي و دامي اين استان خبر داد و گفت: 
در حال حاضر بيش از 95 درصد از عمليات كشاورزي در مناطق روستايي 

اين استان به صورت مكانيزه انجام مي شود.
وي با بيان اين كه مكانيزاسيون كشاورزي ارتباط اساسي و مستقيم با مصرف 
انرژي دارد، گفت: مكانيزاس��يون كش��اورزي مجموعه اي از علوم و فنون 
كاربردي است كه مطالعه، شناخت و به كارگيري انواع مختلف ماشين و ابزار 
نيروي محرك، در مراحل مختلف توليد و فرآوري محصوالت كشاورزي 

را شامل مي شود.

در چهارمحال و بختیاري؛
ساالنه 1/2 ميليون تن محصول كشاورزي 

توليد مي شود
مديركل جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري گفت: ساالنه يك ميليون 
و 200 هزار تن محصوالت كشاورزي در اين استان توليد مي شود. صفدر 
ني��ازي اظهار داش��ت: 90 درصد غذاي مردم از طريق بخش كش��اورزي 
تامين مي شود. وي با اشاره به ظرفيت هاي كشاورزي اين استان گفت: در 
ح��ال حاضر افزون بر 2/5 درصد از توليدات ش��ير، 3/5 درصد توليدات 
گوش��ت قرمز و 1/1 درصد از توليدات گوش��ت س��فيد كش��ور در اين 
اس��تان توليد و روانه بازار مصرف مي ش��ود. نيازي بر ضرورت اقتصادي 
 كردن بخش كشاورزي استان با توسعه پرورش ماهي تاكيد كرد و گفت:

چهارمحال و بختياري در بخش ش��يات با توليد 14 هزار تن ماهي مقام 
اول كشور را داراس��ت. مديركل جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري 
توس��عه پرورش ماهي را سياست اصلي اين اداره كل براي اقتصادي كردن 
بخش كش��اورزي اعام كرد و گفت: توسعه اين بخش عاوه بر افزايش 
توان اقتصادي بخش كشاورزي اين استان موجب ايجاد اشتغالزايي خواهد 
شد. وي در ادامه از بهره برداري 54 طرح كشاورزي همزمان با هفته جهاد 
كشاورزي در اين استان خبر داد و گفت: از اين تعداد 4۸ طرح در بخش آب 
و خاك و امور فني و مهندسي، سه طرح در بخش بهبود توليدات دامي، يك 
طرح در بخش بهبود توليدات گياهي و دو طرح در بخش آبزيان اختصاص 
دارد. نيازي خاطرنشان كرد: برهمين اساس 27 ميليارد و 26۸ ميليون ريال 
اعتبار براي تكميل اين پروژه هاي در شهرستان هاي هفت گانه هزينه شده 
است. وي همچنين با اشاره به احداث سد بيدكان با صرف ۸0 ميليارد ريال 
اعتبار افزود: اين سد با تامين اين ميزان اعتبار در دولت نهم احداث شد و از 
دو سال گذشته تاكنون انواع ماهي فرانسوي و ايراني از طريق قفس در سد 

بيدكان پرورش داده مي شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه:
 صدقات جاریه به ویژه وقف،

بهترین شيوه انفاق است
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان چهار محال و بختياری گفت: صدقات 
جاريه و به خصوص وقف، يكی از بهترين و موثرترين شيوه های انفاق 
است. حجه السام و المسلمين شوذب شيري افزود: انفاق موجب مي شود 
برای هميشه آثار و خيرات بخشش مال و كمك به مردم بويژه محرومان و 
نيازمندان، شامل حال واقف شود.  وي اظهار داشت: در ميان انواع روش ها 
و ش��يوه های انفاق، بخشش و خرج مال در راه خداوند، انفاق داراي خير 
و بركت بس��يار و هميش��گی برای واقف و مردم است. وي با بيان اين كه 
وق��ف صاحب خويش را از بهره ه��ای عظيم برخوردار می كند تصريح 
كرد: وقف مشاركتی از برنامه های نو سازمان اوقاف در سال 90 است كه با 
هدف ترويج و توسعه فرهنگ وقف در ميان عامه مردم تدوين شده است. 
شيری با بيان اين كه در اين نوع وقف تعداد نا محدودی از مردم می توانند 
با سرمايه هرچند اندك به صورت مشاركت مالی، وقف نمايند خاطر نشان 
كرد: در همين راس��تا ساختمان سه طبقه ای با ارزش تقريبی 900 ميليون 
ريال با كاربری تجاری و مسكونی با زير بنای تقريبی 150 متر در شهر كيان 
خريداری و وقف گرديد تا درآمد آن صرف انجام امور فرهنگی در ش��هر 

كيان و هزينه ائمه جماعت مساجد و مصلی شهر شود.

با همکاري رادیو قرآن؛
 اجرای طرح نسيم رحمت

در زندان هاي كشور
رئيس دارالقرآن س��ازمان زندان هاي كش��ور گفت: امس��ال طرح نس��يم 
رحم��ت باهمكاري رادي��و قرآن براي زندان هاي سراس��ر كش��ور اجرا 
مي شود.حجت االسام محمدحسن رباني در حاشيه نشست هم انديشي 
 مس��ئوالن دارالق��رآن ادارات كل زندان هاي سراس��ر كش��ور در اس��تان

چهارمحال و بختياري اظهار داشت: با استناد به سياست هاي كان كشوري 
در راستاي توسعه آموزه هاي قرآني در سطح زندان هاي كشور برنامه ها و 
فعاليت هاي متناسبي پيش بيني شده است. وي با بيان اين كه مددجويان و 
مخاطبان زندان ها استقبال بسيار خوبي از اين طرح ها و برنامه ها داشته اند، 
گف��ت: در حال حاضر مس��ابقات قرآني به  صورت گس��ترده در س��طح 
زندان هاي كش��ور به صورت استاني و كش��وري برگزار مي شود. رباني با 
بيان اين كه در س��ال گذشته بيس��ت و يكمين دوره از مسابقات قرآني در 
س��طح زندان هاي كش��ور برگزار ش��د، گفت: باتوجه به برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته در س��ال جاري مسابقات قرآني ويژه مددجويان به ميزباني 
هرمزگان ، مسابقات قرآني ويژه كاركنان مرد زندان هاي كشور در گلستان و 
 مسابقات قرآني ويژه كاركنان زن ادارات به ميزباني خراسان شمالي برگزار

مي شود.

عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي 
اسامي گفت: واردات بي رويه محصوالت خارجي 
به ويژه چين باعث آس��يب ديدن صنعت نس��اجي 

استان اصفهان شده است.
اس��تان  اين ك��ه  بي��ان  ب��ا  فوالدگ��ر  حميدرض��ا 
اصفه��ان قط��ب توليد محص��والت نس��اجي در 
كش��ور اس��ت، اظه��ار داش��ت: واردات بي رويه 
محص��والت خارج��ي ب��ه وي��ژه چي��ن باع��ث 
 آس��يب دي��دن صنع��ت نس��اجي اس��تان اصفهان

شده است.
وي ب��ا بي��ان اين كه اس��تان اصفهان قط��ب توليد 
محص��والت نس��اجي در كش��ور اس��ت، اف��زود: 

اين اس��تان از نظ��ر كيفيت و قيم��ت محصوالت 
توليدي در س��طح مطلوبي به س��ر مي برد. نماينده 
مردم اصفهان در مجلس ش��وراي اس��امي، با بيان 
اين كه كش��ور چين مي��ان كش��ورهاي واردكننده 
محصوالت نس��اجي، رتبه نخس��ت ميزان واردات 
كش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت، تصريح 
ك��رد: اين در حالي اس��ت كه محص��والت چيني 
در مقايس��ه با منسوجات داخلي از كيفيت مناسبي 
برخوردار نيست. وي با بيان اين كه واردات بي رويه 
محصوالت نساجي خارجي موجب آسيب رسيدن 
به اين بخش شده است، تأكيد كرد: واردات بي رويه 
محصوالت نساجي خارجي موجب كاهش فروش 

محصوالت استان اصفهان و به تبع آن ورشكستگي 
اين بخش ها را در پي دارد.

فوالدگر با بيان اين كه صنعت نساجي استان اصفهان 
براي رقابت با كش��ور هاي ديگر بايد به روز بشود، 
بيان داشت: صنعت نساجي استان براي برون رفت 
از مش��كات خ��ود نياز ب��ه نوس��ازي تجهيزات 
توليدي دارد تا بتواند در اين عرصه رقابت كند. از 
گذش��ته نه چندان دور صنعت نساجي يك صنعت 
س��ودآور و استراتژيك در اس��تان اصفهان بوده كه 
در ص��ورت تأمي��ن نيازهاي اين بخ��ش مي تواند 
 دوباره به ش��كل مؤثر در افزايش اشتغالزايي استان

كمك كند.

مدير جهاد كش��اورزی گلپايگان گفت: عضويت در 
انجمن های كشاورزی موجب انسجام بين كشاورزان 
می ش��ود. حيدر عل��ی گل محمدی اظهار داش��ت: 
گلپاي��گان قطب مهم كش��اورزی و دامداری اس��تان 
اصفهان و كشور است و افراد بسياری در اين بخش ها 
فعاليت می كنند، بنابراين با هدف ساماندهی به اعضای 
اين بخش، چهار انجمن و تشكل كشاورزی شهرستان 
گلپايگان فعال شده است و تعداد بسياری از كشاورزان 

منطقه در اين انجمن ها عضو هستند.
وی افزود: انجمن خبرگان كشاورزی، انجمن حمايتی 
تشكل های بخش كشاورزی، نظام صنفی كشاورزی و 
دفتر نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی گلپايگان 
از جمل��ه انجمن های فعال اين شهرس��تان اس��ت. 
گل محمدی در خصوص فعالي��ت انجمن خبرگان 

كش��اورزی بيان كرد: با توجه به سياست گذاری های 
دولت در زمينه بررس��ی و ارائه نقطه نظرات سازنده 
كش��اورزان خبره و پيشكس��وت منطقه و به منظور 
استفاده از تجارب ارزشمند آنها اين انجمن پايه گذاری 
ش��ده است. گل محمدی افزود: در طول دهه ۸0 بالغ 
ب��ر150 نفر از فعاالن بخش كش��اورزی گلپايگان به 
عنوان برترين ها در س��طح شهرستان، استان و كشور 

انتخاب شدند.
مديرجهاد كش��اورزی گلپاي��گان در ادامه به انجمن 
تشكل های بخش كش��اورزی گلپايگان اشاره كرد و 
گفت: بيش از يكصد تشكل كشاورزی در زمينه های 
مختلف در شهرس��تان گلپاي��گان فعاليت می كنند و 
وجود يك تش��كل واحد با هدف بررسی مشكات 
موجود در بخش كشاورزی و ارائه پيشنهادات در اين 

زمينه الزامی بود. وی در ادامه با اشاره به  نظام صنفی 
كش��اورزان بيان كرد: با توجه ب��ه اين كه بهره برداران 
كش��اورزی كشور در قياس با س��اير اصناف از تعداد 
بيشتری برخوردارهستند، بنابراين ايجاد صنف واحد 
كش��اورزان دارای اهميت خاصی است كه با حمايت 
مسئوالن شهرستان، نظام صنفی كشاورزان درگلپايگان 
تاسيس شد. گل محمدی يادآور شد: در حال حاضر 
بيش از يكصد نفر در نظام صنفی كشاورزان شهرستان 

فعال هستند.
وی خاطر نش��ان كرد: دفتر نظام مهندسی كشاورزی 
و مناب��ع طبيع��ی گلپاي��گان در زمينه عض��و گيری 
فارغ التحصي��ان رش��ته های مختلف كش��اورزی و 
ص��دور كارت عضويت و معرفی ف��ارغ التحصيان 

جويای كار به واحدهای متقاضی فعاليت می كند.  

مشكات كشاورزان شرق اصفهان در نشست دادستان 
عمومي و انقاب اصفهان و مس��ئوالن كشاورزي و 
سازمان آب اين اس��تان بررسي شد. در اين نشست 
محمدرضا حبيبي، دادستان عمومي و انقاب اصفهان 
با بيان اين كه اجراي تصميمات پيش��ين شروع و از 
برخي س��ازمان ها كه تصرفات غيرقانوني در مس��ير 
رودخانه داش��تند خواسته ش��ده تا آنها را برچينند، 
 همدلي و تصميم گيري در جو آرام را مايه پيشرفت
امور دانس��ت. همچنين در اين نشس��ت، مسئوالن 
كش��اورزي و س��ازمان آب اس��تان اصفهان با تأكيد 
بر اين كه تاش مي ش��ود توزيع آب در باالدس��ت و 
پايين دست رودخانه يكسان باشد،  از الزام شركت ها 
و س��ازمان ها و صنايع به 20 درصد كاهش برداشت 
آب خب��ر دادند و خواس��تار بيم��ه حداكثري براي 

محصوالت كشاورزي شدند.

در اين نشست بر ايجاد تشكل هايي جهت بهره برداري 
و توزيع آب نيز تاكيد ش��د. نمايندگان كش��اورزان 
شرق اصفهان نيز در اين جلسه خواستار اجراي كامل 
قانون توزيع آب و حفظ و حراس��ت هر چه بيش��تر 
از مس��ير رودخانه و جلوگي��ري از تصرف نابه جاي 
حريم رودخانه توس��ط سازمان ها و شركت ها شدند 
 و بر افزايش كمك سازمان هاي بيمه اي به كشاورزان

تاكيد كردند. همچنين مقرر شد كميته اي با محوريت 
سازمان جهاد كشاورزي مركب از نماينده كشاورزان 
و س��ازمان آب و س��ازمان هاي بيم��ه اي و مع��اون 
دادستان تشكيل شود. دقت مسئوالن در مصاحبه ها، 
پيگيري پرداخت خس��ارت به كش��اورزان، اجتناب 
از كش��ت به��اره در س��ال جاري به جه��ت كمبود 
آب و برنامه ريزي براي كش��ت پايي��زه، جمع آوري 
پل ه��ا و بنده��اي اضاف��ي در مس��ير رودخان��ه و 

جلوگي��ري از پمپ��اژ غيرقانون��ي آب ني��ز از جمله 
 موضوعات��ي بود ك��ه در اين نشس��ت در مورد آنها

تصميم گيري شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 
نساجي اصفهان قرباني واردات شده است

مدیرجهاد کشاورزی گلپایگان:
عضویت در انجمن های كشاورزی موجب انسجام بين كشاورزان می شود

در نشست دادستان اصفهان با مسئوالن آب و کشاورزي استان مقرر شد:
پيگيري پرداخت خسارت به كشاورزان و جمع آوري پل هاي اضافي در مسير رودخانه

نماينده مردم شهرستان هاي نجف آباد، تيران و كرون در مجلس شوراي اسامي 
گفت: وزارت بهداش��ت بايد س��هم هزينه هاي بهداش��تي مردم را كاهش دهد. 
حميد س��عادت با اش��اره به اين كه در س��ال جاری  بودجه وزارت بهداشت و 
درمان افزايش يافته اس��ت، اظهار كرد: وزارت بهداشت با جذب بودجه بايد به 
بهداشت و درمان مردم توجه بيشتری كرده و سهم پرداخت هزينه هاي مردم را 

كاهش دهد. وي افزود: در حال حاضر 30 درصد هزينه هاي بهداش��تي درماني 
مردم توس��ط دولت و مابقي توس��ط مردم پرداخت مي شود كه اين ارتباط بايد 
بالعكس ش��ود. عضو كمسيون بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسامي بيان 
كرد: س��امت از نياز هاي مردم اس��ت كه وزارت بهداشت و درمان بايد اين بار 

هزينه اي را از مردم كاهش و رفاه مردم در بخش سامت را افزايش دهد.

نماینده مردم شهرستان نجف آباد:
وزارت بهداشت سهم هزینه هاي بهداشتي مردم را كاهش دهد
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اطالع رساني

تحدید حدود اختصاصی
2/435 ش��ماره: 1849 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعی معروف ریگینه 
شماره پالک 716 فرعی از 118 اصلی واقع در جاریان جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان 
نطنز بنام منوچهر جاریانی در جریان ثبت می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 90/5/16 در محل ش��روع و 
ب��ه عم��ل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک 
اخطار می گردد در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 82 
تاریخ انتشار: 90/3/22

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

احضار
3/288 چون بس��یج سپاه پاسداران منطقه اصفهان شکایتي علیه سید احسان خان رودي و 
س��ید حسین شهرستاني و سید مسیح حس��یني مبني بر توهین و نشر اکاذیب مطرح نموده 
که پرونده آن به کالسه 900314 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 90/7/5 ساعت 
9/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهمان مجهول المکان مي باشد، لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهمان مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در وقت 
مقرر حاضر ش��وند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3529
محسني- مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
3/301 کالسه پرونده: 1177/89،  شماره دادنامه: 90/3/10-243

مرجع رسیدگي: ش��عبه 27 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحسنه 
حضرت محمد )ص( ب��ه مدیریت احمد صابریان خیابان حکیم نظامي- جنب کوچه 33، 
وکیل: اصیل، خوانده: 1- زهرا دژم ش��هابي مجهول المکان،  2- افشین سامي نشاني: ملک 
شهر، خ انقالب اسالمي، نبش کوچه قائم، منزل سمت راست، وکیل: اصیل، خواسته: مطالبه 
مبلغ 25/700/000 ریال، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي 
اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتي 

مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دادخواس��ت صندوق قرض الحس��نه حض��رت محمد )ص( ب��ه مدیریت 
احمد صابریان به طرفیت 1- زهرا دژم ش��هابي 2- افش��ین س��امي بخواس��ته مطالبه مبلغ 
25/700/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 35226-          عهده بانک ملت ش��عبه 
جابر انصاري به انضمام خس��ارات دادرسي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمي 
و مالحظه اصول مس��تندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ نشر آگهي وقت و انتظار کافي 
در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي 
بعمل نیاورده و مستندات ابرازي نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده/خواندگان به خواهان را 
حکایت مي کند. علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519 ، 522 قانون 
آئین دادرسي مدني و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ 25/700/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 
س��ي هزار ریال 30/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ي به پرداخت خسارات تأخیر و 
تأدیه از تاریخ 89/11/27 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي 
در ح��ق خواهان صادر و اعالم مي گ��ردد. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهي در این شعبه خواهد بود. 
قاضي شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
3/302 آقاي علي پیرگلو داراي شناس��نامه ش��ماره 2147 به ش��رح دادخواست به کالسه 
1256/90 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مسیحا پیرگلو بشناس��نامه 1582001-442 در تاریخ 89/4/26 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به نام هاي 
ذیل: 1- علي پیرگلو ش ش 2147 پدر متوفي، 2- فاطمه کریمي نیري ش ش 58739 مادر 
متوفي و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
3/303 کالسه پرونده: 105/90، شماره دادنامه: 90/3/7-221

مرجع رسیدگي: ش��عبه 27 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحسنه 
حض��رت محمد )ص( به مدیریت احمد صابریان به نش��اني خ حکیم نظامي جنب کوچه 
33، وکیل: اصیل، خواندگان: 1- مجید حیدري مجهول المکان، 2- اصغر شاه قلیان فرزند 
کیام��رث نش��اني: خ حکیم نظامي، چهار راه خاقاني دانش��گاه هنر اصفه��ان، وکیل: اصیل، 
خواس��ته: مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال اصل خواس��ته. گردش��کار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت 

از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به مدیریت احمد 
صابریان به طرفیت 1- مجید حیدري 2- اصغر شاه قلیان بخواسته مطالبه مبلغ 8/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 124166 بانک صادرات شعبه مشیرالدوله عهده بانک 
صادرات به انضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمي و 
مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده ردیف اول با ابالغ ماده 70 ق.آ.د.م وقت و 
انتظار کافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد 
و تکذیبي به عمل نیاورده و مستندات ابرازي نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده ردیف دوم 
به خواهان را حکایت مي کند. علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 
522 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 
س��ي هزار ریال 30/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ي به پرداخت خسارات تأخیر و 
تأدیه از تاریخ 89/9/6 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در 
حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در این شعبه خواهد بود. و با توجه به رضایت خواهان نسبت به خوانده ردیف 
اول مستند به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان نسبت به 

خوانده ردیف اول صادر مي نماید. و ظرف 20 روز قابل اعتراض مي باشد. 
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
3/304 آقاي محمدرضا هاش��مي نیا داراي شناس��نامه شماره 1551 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 90-1146 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان محمدعلي هاشمي نیا بشناسنامه 338 در تاریخ 90/1/9 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثت حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 2 
دختر به نام هاي ذیل: 1- غالمحس��ین هاش��مي نیا ش ش 157 پسر متوفي، 2- محمدرضا 
هاشمي نیا ش ش 1551 پسر متوفي، 3- حمیدرضا هاشمي نیا ش ش 1270510975 پسر 
متوفي، 4- خدیجه هاشمي نیا ش ش 945 دختر متوفي، 5- زهرا هاشمي نیا ش ش 1004 
دختر متوفي و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. م الف/ 3462 
شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

آگهي دعوت به افراز
3/305 ش��ماره: 2163 نظر به اینکه آقاي محمدرضا صادق فرزند ش��عیب طي درخواست 
وارده به شماره 8235-89/11/3 تقاضاي افراز سهم مشاعي خود به میزان 11/5 سهم مشاع 
از 27 س��هم شش��دانگ پالک ثبتي شماره 8027 فرعي از ش��ماره یک اصلي واقع در میمه 
دش��ت باس��یاه بخش ثبتي میمه را نموده و مابقي پالک موصوف به نام خانم اس��د فرزند 

عباس��علي و رمضانعلي صادق فرزند علي اکبر و آقاي صفرعلي بیکي حس��ن فرزند علي 
اصغر مي باش��د که به علت عدم دسترسي و نداشتن آدرس و مجهول المکان بودن یکي از 
شرکاء مش��اعي به نام آقاي صفرعلي بیکي حسن تقاضاي افراز سهم خود را نموده است. 
لذا به استناد ماده 3 آیین نامه قانون افراز امالک مشاع برابر ماده 17 آیین نامه اجراي اسناد 
رس��مي الزم االجراء به آقاي صفرعلي بیکي حس��ن و اشخاص ذینفع ابالغ مي گردد رأس 
س��اعت 9 صبح مورخه 1390/4/27 در محل وقوع ملک حضور داش��ته بدیهي است عدم 

حضور مالکین و صاحبان حق مانع انجام عملیات نخواهد شد.
نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
 

ابالغ وقت رسیدگي
3/307 در خصوص پرونده کالس��ه 774/89 خواهان مجید بهبهاني دادخواس��تي مبني بر 
مطالبه چک به طرفیت محمد کریمي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز یکشنبه 
مورخ 90/5/2 س��اعت 4 عصر تعیی��ن گردیده،  با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي 

ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 3619 
دفتر شعبه 18 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
 

تغییرات
3/308 ش��ماره: 16445/ث-89/11/18 آگهي تغییرات در ش��رکت خانه سازي کوثر نقش 
جهان س��هامي خاص،  ثبت ش��ده بش��ماره 20543 و شناس��ه ملي 10260414057 برابر 
صورتجلس��ات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ 1389/11/18 
تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1( آقایان اسفندیار ابوطالبي به شماره ملي 
5419070928 و کدپس��تي 8145136586 و پیمان ابوطالبي به شماره ملي 5279310654 
و کدپستي 8143149118 و خانم کبري موسوي به شماره ملي 4269214511 و کدپستي 
8143193568 بسمت اعضاء اصلي هیأت مدیره براي مدت دو سال و آقاي حسن احمدیان 
به شماره ملي 4269445009 و کدپستي 7581754977 و خانم ندا جانبازي به شماره ملي 
1288922698 و کدپس��تي 8143149118 به ترتیب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل 
ش��رکت براي مدت یکس��ال انتخاب گردیدند. 2( هیأت مدیره از بین خود آقاي اسفندیار 
ابوطالبي را به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقاي پیمان ابوطالبي را به سمت نایب 
رئیس هیأت مدیره ش��رکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجري 
مصوبات هیأت مدیره مي باشد و بند 14 از ماده 34 اساسنامه را هیأت مدیره به مدیرعامل 
تفویض نمود. 3( روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعیین شده 

است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/11/18 تکمیل گردید.
م الف/ 3434 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
احضار

3/309 چون آقاي محمدرضا افشارنیا فرزند حسین شکایتي علیه خانم الهام سبحاني فرزند 
غالمعلي و آقاي بابک وطن فرزند غالمحس��ین مبني بر رابطه نامش��روع مطرح نموده که 
پرونده به کالس��ه 900435 ب 5 این دادیاري ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مي باش��د حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید ظرف 
مدت یکماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگوئي به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید 

در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3593
 بماني- مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

تغییرات
3/311 ش��ماره: 421/ت 90/103 آگهي تغییرات ش��رکت پارس��یان پالس��تیک کوش��ش 
با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 44078. به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومي شرکا 
مورخ 1390/03/02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم گردید و مصطفي حاتمي )براي مدت تسویه دو سال( به سمت مدیرتصفیه انتخاب 
گردید. نش��اني محل تصفیه جرقویه- روس��تاي رامش��ه- اول جاده ش��هرضا- کدپس��تي 
8178188888- تلفن: 03127365070 مي باش��د. در تاری��خ 1390/03/08 ذیل دفتر ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 3582/1
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
3/312 ش��ماره: 573/ث 90/103 آگه��ي تأس��یس ش��رکت آس��تاره س��ازان نقش جهان 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1390/02/18 تحت شماره 43878 و شناسه ملي 
10260617734 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/02/18 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: اجراي 
پروژه هاي تأسیس��ات صنعتي ش��هري خانگي، ش��وفاژ و پروژه هاي س��اختماني )کامل(، 
اس��کلت فلزي- نصب و راه اندازي تجهیزات صنعتي- تعمی��ر و نگهداري- تأمین نیروي 
انساني موقت- تأمین ماشین آالت صنعتي و غیرصنعتي و خدماتي پروژه هاي برق و ابزار 
دقیق صنعتي و خانگي- عقد قرارداد با اش��خاص حقیقي و حقوقي. 2- مدت ش��رکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
بهارس��تان- بلوار ایثار- خیابان زمزم هیجدهم- پالک 376- کدپستي 8173997673، 4- 
س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد س��هم 10/000 ریالي که تعداد 
یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسس��ین طي گواهي بانکي 
ش��ماره 9188101 مورخ 1390/3/23 نزد بانک ملت شعبه چهارراه نظر اصفهان پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- خانم راضیه موس��وي به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مهین منجزي پور 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي حمید منجزي پور به س��مت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقاي حمید منجزي پور به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��رکت با امضاي مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات هیأت 
مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي بهداد ولي زاده به عنوان بازرس 
اصلي. 2-8- خانم مژگان خواجه حسني نژاد به عنوان بازرس علي البدل.  م الف: 3582/2
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
3/313 ش��ماره: 944/ث 90/103  آگهي تأس��یس مؤسس��ه علمي ورزش��ي افق تاي چي 
چوان اصفهان. مؤسس��ه فوق در تاریخ 1390/03/09 تحت ش��ماره 2960 و شناس��ه ملي 
10260620692 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/03/09 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي 
آگهي مي شود. 1- موضوع مؤسسه: شرکت در مسابقات تحت نظارت هیئت هاي ورزشي. 
2- مدت مؤسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي مؤسس��ه: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان جابر انصاري- ابونعیم جنوبي- مجتمع مسکوني میرعماد- 
کوي س��وم- پالک 22، 4- س��رمایه مؤسس��ه: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین 
مدیران مؤسس��ه: 1-5- خانم صدیقه رمضاني مقدم به س��مت رئیس هیئت مدیره. 5-2- 
آقاي رس��ول صادقي به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقاي رس��ول صادقي به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل و با مهر مؤسس��ه معتبر است. 7- اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف: 3582/3
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغییرات
3/314 ش��ماره: 463/ ت 90/103 آگهي تغییرات ش��رکت نوین الکترونیک آفتاب سپاهان 
سهامي خاص به شماره ثبت 41312 و شناسه ملي 10260590339. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت مذکور 
در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و علیرضا دادائي حس��ن آبادي براي مدت یک س��ال به 
سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشاني محل تصفیه خیابان سعادت آباد- کوي کارگران- 
کوچه اردیبهش��ت- پالک 14- کدپس��تي 8163936431 مي باشد. در تاریخ 1390/03/12 
ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 

م الف: 3582/4
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
3/315 ش��ماره: 970/ ث 90/103 آگهي تأس��یس ش��رکت پل ایرانیان بسپار با مسئولیت 
مح��دود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/03/10 تحت ش��ماره 44197 و شناس��ه ملي 
10260620859 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/03/10 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: تهیه و تولید قطعات الستیکي و پالستیکي 
و واردات- خرید و فروش مواد اولیه الس��تیک و ماش��ین آالت تولید الس��تیک. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت : 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خیابان دولت آباد- کوي مالک اش��تر- پالک 162- تلفن: 03113371962، 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي 
احمد داورزاده به س��مت رئیس هیئت مدیره، 2-5- خانم زهرا مش��هدي به س��مت عضو 
هیئت مدیره، 3-5- خانم زهرا مش��هدي به س��مت مدیرعامل ب��ه مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل 
چک- سفته- قراردادها عقود اسالمي با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکت و با 

مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف: 3582/5
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
3/316 ش��ماره: 918/ ث 90/103 آگهي تأس��یس ش��رکت رهروان اندیشمند طلوع مهر با 
مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1390/03/08 تحت شماره 44157 و شناسه ملي 
10260620450 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/03/08 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: فعالیت در زمینه مش��اوره و انجام کلیه امور 
حس��ابداري- تأمین نیروي انساني موقت موردنیاز ش��رکت در سطوح مختلف- برگزاري 
و ش��رکت در نمایشگاه هاي داخلي و خارجي- اخذ و اعطاي نمایندگي شرکت هاي معتبر 
داخلي و خارجي- اخذ وام و اعتبارات بانکي از کلیه بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري 
داخلي و خارجي فقط در راس��تاي موضوع ش��رکت- ایجاد شعب و نمایندگي در داخل و 
خارج از کش��ور- انعقاد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیقي و حقوقي داخلي و بین المللي- 
شرکت در مناقصات- پیمان ها و مزایدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بین المللي و 
به طور کلي هر گونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت : 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان چهارباغ باال- کوچه جنب دادگاه انقالب سابق- کوچه پورمعراج- پالک 12- طبقه 
س��وم- تلفن: 03116290675، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- 
اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي مهران مبلیان به سمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- خانم 
مریم مبلیان به س��مت عضو هیئ��ت مدیره، 3-5- خانم مریم مبلیان به س��مت مدیرعامل 
به م��دت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار 
و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک- س��فته- بروات- قراردادها - عقود اس��المي با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. 

م الف: 3582/6
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
3/317 ش��ماره: 968/ ث 90/103 آگهي تأسیس شرکت یاران داده پرداز جام با مسئولیت 
مح��دود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/03/10 تحت ش��ماره 44193 و شناس��ه ملي 
10260620830 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/03/10 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: کلیه امور بازرگاني و فعالیت هاي مرتبط با 
بازرگاني بصورت فعال. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي 
ش��رکت : 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان نیایش- مجتمع شفق 4- طبقه 4 و 
5- تلفن 7851315، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- خانم ساناز حقیقي بردینه به س��مت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقاي سید 
آرش ذوالنوري به س��مت عضو هیئت مدیره، 3-5- آقاي س��ید آرش ذوالنوري به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالي و تعهدات شرکت با مدیرعامل و با مهر معتبر مي باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق 

اساسنامه. م الف: 3571/1
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
3/318 ش��ماره: 969/ ث 90/103 آگهي تأس��یس ش��رکت نیک طب پردیس با مسئولیت 
مح��دود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1390/03/10 تحت ش��ماره 44195 و شناس��ه ملي 
10260620844 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/03/10 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: کلیه خدمات مهندسي پزشکي در قالب نگهداري 
و تعمیرات دس��تگاه هاي پزشکي- خرید و فروش تجهیزات پزشکي- صادرات و واردات 
و اخذ وام و تس��هیالت مالي از کلیه بانک ها و مؤسس��ات داخلي و خارجي- خصوصي 
و دولتي صرفاً جهت تحقق اهداف ش��رکت - تأمین تجهیزات س��رمایه اي و مصرفي مراکز 
پزشکي- اخذ و اعطاي نمایندگي هاي مجاز و شرکت در مزایده ها و مناقصات شرکت هاي 
دولت��ي و خصوص��ي و ارگان ها در هر مورد کس��ب مجوز و پروانه ه��اي الزم از وزارت 
بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کي و س��ایر مراجع ذیصالح ضروري است. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي ش��رکت : 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خیابان 22 بهمن- خیابان حمزه اصفهان��ي- کوچه 8 متري بهار- پالک 5- 
تلفن 03112646556. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باش��د.  5- اولین 
مدیران شرکت: 1-5- آقاي حسین مسائلي به سمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقاي روح 
اله مس��ائلي به سمت عضو هیئت مدیره، 3-5- آقاي روح اله مسائلي به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و 
تعهدآور ش��رکت از قبیل چک- س��فته- بروات- قراردادها- عقود اسالمي با امضاء روح 
 اله مس��ائلي و حسین مسائلي همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساسنامه. م الف: 3571/2
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
3/319 شماره: 964/ ث 90/103

آگهي تأس��یس مؤسسه کشاورزان همیار مهر ایرانیان. مؤسسه فوق در تاریخ 1390/03/10 
تح��ت ش��ماره 2962 و شناس��ه مل��ي 10260620806 در این اداره به ثبت رس��یده و در 
تاری��خ 1390/03/10 از لح��اظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به ش��رح 
زی��ر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع مؤسس��ه: کلیه 
خدمات تحقیقاتي- پژوهش��ي- کلیه امور مربوط به کش��اورزي و خدمات وابس��ته و به 
طور کلي هرگونه اموري که به نحوي با موضوع مؤسس��ه مرتبط باشد.. 2- مدت مؤسسه: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي مؤسس��ه : 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر 
اصفه��ان خیابان ش��یخ بهای��ي- بعد از چه��ار راه آذر- جنب گل زیبا- س��اختمان 387- 
واحد 2- تلفن 03112367592. 4- س��رمایه مؤسس��ه: مبلغ 1/000/000 ریال مي باش��د.  
5- اولین مدیران مؤسس��ه: 1-5- خانم س��حر ایراني به سمت رئیس هیئت مدیره، 5-2- 
آقاي اس��داله ایراني به س��مت عضو هیئت مدیره، 3-5- آقاي اس��داله ایراني به س��مت 
مدیرعام��ل به مدت نامحدود انتخ��اب گردیدند. 6- دارندگان حق امض��اء: کلیه اوراق و 
اس��ناد بهادار و تعهدآور مؤسس��ه از قبیل چک- بروات- سفته- قراردادها- عقود اسالمي 
 با امضاء مدیرعامل همراه با مهر مؤسس��ه معتبر مي باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعامل: طبق

اساسنامه. م الف: 3571/3
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
3/320 شماره: 979/ ث 90/103  

آگهي تأس��یس شرکت پارس مس��ینا اسپادان با مسئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 
1390/03/11 تحت ش��ماره 44201 و شناس��ه مل��ي 10260620941 در این اداره به ثبت 
رس��یده و در تاری��خ 1390/03/11 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه 

شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع 
شرکت: تهیه- تولید و توزیع کاغذ آ4- خرید و فروش- صادرات و واردات کلیه کاالهاي 
مجاز بازرگاني- اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانک هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات 
مالي و اعتباري صرفاً در جهت تحقق اهداف ش��رکت- اخذ شعبه و نمایندگي در داخل و 
خارج از کشور- ارائه کلیه فعالیت هاي خدماتي از تأمین نیروي انساني موقت متخصص و 
غیرمتخصص انعقاد قرارداد با شرکت ها- ادارات و ارگان ها و اشخاص حقیقي و حقوقي و 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي و هر آنچه با موضوع شرکت در ارتباط 
اس��ت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت : 3-1- 
استان اصفهان- شهر اصفهان دستگرد و برخوار- بلوار معلم- جنب نمایندگي سایپا- تلفن 
03125459512. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد.  5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقاي امیر باقري به سمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقاي سید امیرعباس 
محمودآبادي به س��مت عض��و هیئت مدیره، 3-5- آقاي س��ید امیرعباس محمودآبادي به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها- عقود اسالمي 
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د.. 7- 

اختیارات مدیرعامل: طبقاساسنامه. م الف: 3571/4
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسیس
3/321 ش��ماره: 971/ث 90/103 آگه��ی تأس��یس ش��رکت گ��ز اعتماد اندی��ش آذران با 
مس��ئولیت محدود ش��رکت فوق در تاریخ 1390/3/10 تحت شماره 44199 و شناسه ملی 
10260620863 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1390/3/10 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی انواع 
گز 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان دولت آباد- خیابان شهید مهاجر- بلوار امام رضا-پالک64- تلفن 
0312586428، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- خانم منصوره رنجکش به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای س��عید 
معتمدی به س��مت عضو هیئت مدیره 3-5- آقای س��عید معتمدی به سمت مدیرعامل به 
م��دت نامحدود انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدات با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق 

اساسنامه. م الف/ 3571/5 
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

ابالغ رای
3/323 شماره دادنامه: 9009970353700297

شماره پرونده: 8909980365700833 
شماره بایگانی شعبه: 891310 

شاکی: آقای اسالم طهماسبی به نشانی بهارستان- فاز 2 بلوک 125 پ194 متهم: رضا راعی 
دهقی به نشانی مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه: 

درخص��وص اتهام آقای رضا راعی دهقی فرزند زین العابدین مبنی بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی با توجه به ش��کایت ش��اکی و تحقیقات محلی نیروی انتظام��ی و اظهارات گواه و 
گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور و دفاع متهم و سایر شواهد و قرائن بزه وی را ثابت 
تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسالمی به لحاظ بیم تجری وی به 
تحمل 91 روز حبس و از جهت جنبه خصوصی جرم مس��تنداً به مواد 302 و 304 و 480 
و 481 قانون مجازات اس��المی متهم مذکور را از جهت خراشیدگی )حارصه( بند ابتدایی 
انگش��ت ش��صت دست راست به پرداخت       از       از یک درصد دیه کامل و از جهت 
دیه س��ایر جراحات جمعاً به پرداخت 2/5 درصد دیه کامل در حق اسالم طهماسبی ظرف 
مدت یک س��ال از وقوع جرم محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف/ 3591
نم نبات رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
3/326 درخصوص پرونده کالس��ه 451/90ش/9 خواهان هاجر مهرتاش دادخواستی مبنی 
بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند یک دستگاه خودرو پی کی به شماره 
انتظامی 769س28 ایران13 به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی علی الحساب مقوم 
به یک میلیون تومان به طرفیت 1- حسین جیهانی 2- مرتضی ارزانی 3- منصوره طباخان 
اصفهانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 90/4/28 ساعت 8 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف س��وم حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/3623
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

احضار
3/328 در پرونده کالس��ه 900326ب4 ش��عبه 4 بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب 
اصفه��ان خان��م لیلی مصطفوی فرزن��د غریبعلی ش��کایتی علیه آق��ای محمدرضا اقدامی 
و حس��ین ع��رب زاده دای��ر بر اخ��الل در نظ��ام اقتصادی مط��رح نموده ک��ه در جهت 
رس��یدگی به این ش��عبه ارج��اع گردید، نظر به اینک��ه متهمان مجهول المکان می باش��د، 
حس��ب ماده 115 آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود ت��ا متهمان از تاریخ نش��ر آگهی ظرف م��دت یک ماه به ش��عبه مربوطه 
مراجع��ه ت��ا ضمن اعالم نش��انی کامل خود جهت پاس��خگوئی به اته��ام وارده و دفاع از 
 خ��ود حاض��ر گردد. در ص��ورت عدم حضور، دادس��را تصمیم مقتض��ی را اتخاذ خواهد

نمود. م الف/ 3657
دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

حصر وراثت
3/329 آقای محمدعلی جوانی جونی دارای شناس��نامه ش��ماره 42 به ش��رح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 1284/90ح/10 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراث��ت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان صدیق��ه جوانی جونی بشناس��نامه 31 در تاریخ 90/3/1 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
3 پس��ر و 2 دخت��ر به نام ه��ای ذیل 1- محمدعلی جوانی جونی ش ش 42 پس��ر متوفی 
2- رض��ا جوان��ی جونی ش ش 1356 پس��ر متوفی 3- احمدرض��ا جوانی جونی ش ش 
1692 پس��ر متوف��ی 4- مهین جوانی جون��ی ش ش 35 دختر متوف��ی 5- فاطمه جوانی 
جون��ی ش ش 19 دخت��ر متوف��ی. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور 
را یکمرتب��ه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او 
 باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد

شد. م الف/3663 
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
3/330 آقای مرتضی خراس��انی فردوانی دارای شناس��نامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه 1287/90ح/10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن خراسانی فردوانی بشناسنامه 677 در تاریخ 87/7/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 4 پس��ر و 2 دختر 
به نام های ذیل 1- مرتضی خراس��انی فردوانی ش ش 5 پس��ر متوفی 2- اصغر خراسانی 
ش ش 250 پس��ر متوفی 3- عباسعلی خراس��انی فردوانی ش ش 10 پسر متوفی 4- اکبر 
خراسانی ش ش 5 پسر متوفی 5- صغری خراسانی فردوانی ش ش 228 دختر متوفی 6- 
رضوان خراسانی فردوانی ش ش 14 دختر متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/3665  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی تاریخ

  زاینده رود

نام حس��ن صباح در تاریخ ما با افسانه ها و رازهای زیادی 
هم��راه اس��ت . کمتر فرق��ه ای را می توان یاف��ت که مانند 

اسماعیلیان دچار ابهام و پیچیدگی شده باشد.
تاریخچه زندگانی س��ران آنها و افکار و عقایدش��ان بسیار 
تاری��ک و مبهم اس��ت و این مش��کل با مراجع��ه به منابع 
متعصبانه و مغرضانه دش��منان اسماعیلیان که اجباراً به آنها 
رجوع خواهد ش��د ، برطرف نمی شود . ابهام در تاریخ این 
گ��روه دالیل مختلف��ی دارد، از جمله این که منابع تاریخی 
خود اس��ماعیلیه نوعًا از بین رفته و مأخذ عمده اطالعات ، 
کتاب هایی به قلم مخالفان ایش��ان است. سال های مبارزه و 
مقاومت رهبر این فرقه در برابر حکومت وقت، او را برای 
مردم زمان خود و نیز در طول تاریخ به یک ابر قهرمان بدل 
س��اخت؛ کسی که تا زمان مرگ در قلب مملکت دشمنش 
حکمرانی کرد و هرگز کس��ی نتوانس��ت بر او آسیبی وارد 

کند.
حس��ن صب��اح در اواس��ط ق��رن پنجم هج��ری در قم در 
خانواده ای ش��یعی به دنیا آمد. بع��د از تحصیالت ابتدایی 
راه��ی ری، مرکز علمی آن زمان ایران گردید. پدر حس��ن 
صباح وی را که دارای اس��تعداد سرشار  بود، خدمت امام 
موفق نیش��ابوری که یکی ازعلمای سرآمد روزگارخویش 
بود به نیش��اپور برای کس��ب علم ودانش فرستاد و حسن 
دروس خویش را با ش��وق و اشتیاق خاص نزد امام موفق 

نیشاپوری به سررسانید.
بر طبق بعضی از روایات وی در مدرسه با خیام نیشابوری 
و خواجه نظام الملک همکالس بوده است و بعدها خیانت 
و حس��ادت این دوس��تان، وی را از دربار ملکشاه رانده و 
وی را به دشمنی با سلجوقیان وامی دارد. پس از فرار حسن 
از درب��ار س��لجوقی، وی به مصر می گری��زد و در آنجا به 
فرقه اسماعیلیه می گراید. پس از فراگیری آموزش دعوت 
اس��ماعیلی  و دریافت لقب حجت ازسوی خلیفه فاطمی،  

المستنصر باا...، دوباره عازم وطنش می گردد.
حس��ن صباح به واس��طه ه��وش بی نظیر و ق��درت کالم 
متنفذش ب��ه راحتی پیروانی در ایران به دس��ت می آورد؛ 
ای��ن دع��وت البته مخفیانه ص��ورت گرف��ت. او به عنوان 
داعی اس��ماعیلی به مناطق مختلفی س��فر ک��رد و به تبلیغ 
کی��ش اس��ماعیلی پرداخت. در حوالی س��ال 480 هجری 
نواح��ی دیل��م و الموت توجه حس��ن صب��اح را به خود 
 جل��ب کرد و او تمام فعالیت خود را در آن نواحی متمرکز

ساخت.
حسن صباح با کمک داعیان دیگر توانست تعدادی از افراد 
قلعه الموت که در دس��ت زیدیان بود، به کیش اسماعیلی 
درآورد. او مخفیان��ه به قلعه الموت وارد ش��ده و با کمک 
اسماعیلیان، آنجا را بدون درگیری فتح کرد. از آن پس وی 
ب��ه مدت 35 س��ال در دژ الموت زیس��ت و به فراخواندن 
مردم به کیش خود و مبارزه با پادشاهان سلجوقی و خلفای 

بغداد ادامه داد . 
حس��ن صباح عالوه بر بنیاد گذاری اسماعیلیه ایران و هند 
)پاکس��تان(، از نظر فلسفی مردی بود که اعتقاد به زندگانی 
س��اده داشت.به عقیده او، معاش هر کس باید از طریق کار 
مفید تأمین ش��ود. وی معتقد به آزادی اجتماعی، تعاون و 
نیز گذش��ت بود. پس از هر پیروزی، از شکست خوردگان 
انتقام نمی گرفت و آنها را ش��ماتت نمی کرد. نقل است که 
حس��ن صباح کتابخانه ای در الموت داش��ته و دانشمندی 
بوده اس��ت که به دانش های س��تاره شناسی و داروسازی 

گرایش داشته است . 
وی پایه گذار ش��عبه ای جدید از فرقه اسماعیلیه بود که آن 
را نزاریه می نامند. حرکت گس��ترده و بنیادگرای نزاریان، 
مانند بس��یاری از جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران، 

اساسًا بر اندیشه های مذهبی استوار بود.
ای��ن خصوصی��ت در جنبش ن��زاری بس��یار حایز اهمیت 
اس��ت، زیرا ثب��ات عقیده و صب��ر و جان نث��اری نزاریان، 
عنصر ممتاز و خصوصیت ش��اخص آنان و اصل ضروری 
 فعالیت ها و توفیقات شگرف سیاسی آنان بود که نزدیک به 
دو قرن دوام یافت و اس��باب شگفتی دشمنان سرسخت و 
فراوان این گروه ش��د و گمان بر آن اس��ت که یک چنین 
 قدرت��ی ب��دون وج��ود اعتقادی راس��خ و اس��توار ممکن

نمی گردید.
جدا شدن دعوت نزاری از اسماعیلیان مصر، یکی از مقاطع 
مهم در تاریخ اس��ماعیلیه و به خص��وص تاریخ این فرقه 
در ایران اس��ت. اس��تقالل دعوت نزاری بر اس��اس آرا و 
اندیش��ه های حسن صباح بنیاد گرفت. وی با تأکید ویژه بر 
ارتقای جایگاه امام و قرار دادن آن در مقام باالتر از ناطق یا 
پیامبر )ص( عماًل آن را از عینیت تاریخی خارج ساخت و 
ارزشی نمادین بدان داد. وی از سوی دیگر، با طرح ضرورت 
و انحصار تعلیم از امام در مسائل اعتقادی، بحث و مناقشه 
در امور نظری را محدود و بدین ترتیب، از بروز اختالفات 
فکری در میان نزاریان پیش��گیری کرد. اندیشه های حسن 
 صباح در متحد س��اختن جامعه  اس��ماعیلی ای��ران تأثیری

شگرف گذاشت.
این اس��ماعیلیان )نزاریان(، به رغم دش��واری های فراوان، 
ب��ا اعتقادی اس��توار و صبری مثال زدنی در برابر دش��منان 
فراوانشان پایداری کردند.دگرگونی های اعتقادی نزاریان و 
التزام آنان به حفظ خویش در برابر نامالیمات و از س��وی 
دیگ��ر، غیبت امام و عدم دسترس��ی نزاریان به او، س��بب 
ش��د تا حس��ن صباح با عرضه  توانایی های خویش به مقام 
»حجت« برسد و به عنوان جانشین امام، پیشوایی مذهبی و 

اجتماعی و سیاسی نزاریان را بر عهده گیرد.
محل اس��کان حسن صباح در س��ال های حضور در ایران 
قلعه  الموت در ش��مال شرقی روستای گازرخان و بر فراز 
کوهی از سنگ به ارتفاع 2100 متر از سطح دریا قرار بود. 
این کوه از نرمه گردن )میان نرمه الت و گرمارود( ش��روع 

شده و به طرف مغرب ادامه پیدا کرده است.
پیرامون دژ از هر چهار سو پرتگاه است و تنها راه ورود به 
قلعه در انتهای ضلع ش��مال شرقی است که کوه هودکان با 
فاصله ای نس��بتًا زیاد بر آن مشرف است. حمداله مستوفی 
درباره  این قلعه گفته اس��ت که این بنا به  دست داعی الحق 
حس��ن بن زید الباقر بنا شده است.حس��ن صباح در سال 
486 هجری قمری این قلعه را تصرف کرد که اکنون به نام 

قلعه  حسن صباح نیز نامیده می شود.
حس��ن صباح بعد ازتس��خیر قلعه الموت )آشیانه عقاب( 
موف��ق ب��ه تص��رف 72 دژ دیگر نی��ز می گ��ردد. همزمان 
ب��ا تس��خیر قلعه ه��ا، دعوت آش��کار کیش اس��ماعیلیه را 
آغ��از می کن��د که در اث��ر آن تعداد زیادی مردم خراس��ان 
 را ب��ه طریقه باطنی دع��وت وجنبش فداییان را تأس��یس

می نماید .
  قلع��ه الم��وت بر فراز تخته س��نگي با ارتف��اع دو هزار و 
100 متر از س��طح دریا ق��رار دارد. تنها دروازه و یگانه راه 
ورود آن، در انتهاي ضلع ش��مال شرقي، چند متر پایین تر 
از پاي برج ش��رقي واقع شده اس��ت و داراي استحکامات 
 فراوان��ي اس��ت. در ای��ن محل تونل��ي به م��وازات ضلع

جنوب ش��رقي قلعه، در تخت س��نگ حفر شده که تقریبًا 
ش��ش متر طول، 20 متر عرض و دو متر ارتفاع دارد. پس 
از گذش��تن از این تونل، برج جنوبي قلعه و دیوار جنوب 
 غربي آن که روي ش��یب تخته سنگ س��اخته شده، نمایان
مي شود. این دیوار مشرف بر دشت وسیع گازرخان است 
و از دره الموت رود نیز قابل دیدن است. این قلعه به لحاظ 
تأمین آب و مواد غذایی خودکفایی زیادی داشته است. در 
کنج جنوب غربي این حوض، درخت تاک کهن  س��الي که 
هم چنان س��بز و شاداب اس��ت، جلب توجه مي کند. اهالي 

محل معتقدند که آن را حسن صباح کاشته است.
حس��ن صباح در طی دوران حکومت خود عالوه بر ابداع 
دی��ن تازه، در واقع نوعی تروریس��م را برای مقابله با نفوذ 
و قدرت س��لجوقیان باب کرد. او به وس��یله فداییان خود 
اقدام به ترور بزرگان س��لجوقی ک��رد.در این نوع یورش، 
فرد حمله کننده نیز کش��ته می ش��د. اگرچ��ه در بعضی از 
کتب گفته ش��ده است که یاران حسن توسط او تحت تأثیر 
حش��یش اقدام با ترور می کردند، اما سند تاریخی در تأیید 

آن وجود ندارد.
حسن صباح برای نشان دادن قدرت خود به سلطان سنجر 
ک��ه او را تهدید می کرد، یک��ی از فداییان را مأمور می کند 
که ش��ب هنگام به خوابگاه س��نجر وارد شود و بدون این 
که به او آس��یب برساند، یک خنجر در کنار سر او بر زمین 
 ف��رو کند و نامه ای که قباًل آماده ش��ده بود، در آنجا باقی

بگذارد.
سنجر به حسن صباح پیغام فرستاده بود که دارای قلمروی 
پهناور و دو کرور )یک میلیون( مرد جنگی اس��ت و حسن 
ب��ه او پاس��خ داده بود ک��ه وی، تنه��ا دارای 70 هزار پیرو 
اس��ت که همه از جان گذش��ته اند، اما آدم ه��ای تو برای 
 مزد و مقامش��ان همراهت هس��تند و جانش��ان را دوست

دارند.
اولین قتل مهم در س��ال 485 هج��ری اتفاق افتاد و مقتول 
کس��ی جز نظام الملک، وزیر مقتدر س��لجوقیان و دشمن 
سرس��خت اس��ماعیلیان نبود. این قتل باعث شد تا همه از 

حضور اسماعیلیان در قالع ایران باخبر گشتند.
از آغاز قدرت گرفتن اسماعیلیان نزاری در الموت تا پایان 
دوره قدرتمن��دی آنها، چیزی در حدود 170 س��ال، کارد 

و خنجر فداییان اس��ماعیلی س��ایه مرگ را همواره بر سر 
پادش��اهان، وزرا، امرای نظامی، خلفا، فقها، قضات و حتی 

مردم عادی گسترده بود.
 حس��ن صباح زمان��ی از کارد بران فداییان خود اس��تفاده
می کرد ک��ه برای از میدان به در کردن حریف راه دیگری 

نداشت و مذاکره ونصیحت به جایی نمی رسید.
او به عنوان رهبر اس��ماعیلیان نزاری، ترور و قتل سیاس��ی 
را پای��ه گ��ذاری نکرد،بلکه آن را به عن��وان یک ابزار مهم 
سیاسی مطرح ساخت و به کار برد .برای مقابله و سرکوبی 
این جنبش عظیم اجتماعی ، طبق فرمان ملکش��اه سلجوقی 
چندین بار نیروی نظامی برای تسخیر الموت، پایتخت رفیع 

حسن صباح، اعزام گردید.
قدرت دول��ت الموت که یک نوع مب��ارزه چریکی بر ضد 
بیگان��گان در ایران ش��مرده می ش��د، از لح��اظ حاکمیت 
در براب��ر دش��منان نیرومن��د آن، یعن��ی خالف��ت بغداد و 
روحانی��ان متعصب و صاحب  نفوذ از اهل تس��نن، دولت 
س��لجوقی و عم��ال زورگوی آن در تاری��خ ایران کم نظیر 
اس��ت. در مجموع مدت 11  س��ال قلعه الموت همیشه در 
 محاص��ره بود، ولی حس��ن صباح و یاران هیچگاه تس��لیم

نشدند.
با مرگ ملکش��اه، حدود ده س��ال آش��وب و کشمکش در 

دربار سلجوقی و آرامش در قلعه الموت حاکم بود.
در ای��ن زم��ان اس��ماعیلیان از ن��زاع داخلی س��لجوقیان 
ب��رای تصاحب کرس��ی ریاس��ت اس��تفاده کاف��ی را برده 
 و توانس��تند در دامغ��ان قلعه ای دیگ��ر را به تصرف خود

درآورند. 
در 26 ماه ربیع الثانی س��ال 518ق، حسن صباح بیمار شد. 
این بیماری بیشتر ناشی از فعالیت زیاد و کهولت سن بود.
وی نزدی��ک به 100 س��ال زندگ��ی کرده ب��ود و مرگ و 
تسلیم شدن بسیاری از دشمنان خود و ضعف و پراکندگی 

امپراتوری سلجوقی را به چشم دیده بود.
دوران اقامت حس��ن صب��اح در الموت از زم��ان ورود تا 
مرگش در518 ق، 35 س��ال طول کشید. می گویند در طی 
این مدت فقط دو بار بر بام خانه خود رفت و باقی اوقات 
را به مطالعه و تدوین مبانی عقیدتی قیام خود و رس��یدگی 

به امور مختلف پیروانش صرف کرد.

عالمه میر سید علی فانی اصفهانی

  زاینده رود

در آس��مان عل��م و فقاه��ت اصفه��ان عالم��ه س��ید عل��ی فانی 
را  اله��ی  راه جوی��ان  درخش��ان  س��تاره ای  چون��ان  اصفهان��ی 
در ش��ب های ظلمان��ی جه��ل راهب��ری می کن��د و س��الکان و 
 حقیق��ت طلبان را به س��وی سرچش��مه های معرف��ت خدا پیش

می برد.
 وی ک��ه از مش��اهیر عل��وم دینی ب��ود، در ظهر روز پنج ش��نبه 26 
ربی��ع االول س��ال 1333 ه.ق در ش��هر اصفهان به دنی��ا آمد و در 

اندک زماني تحصیل مقدمات را به پایان رسانید.
هوش و ذکاوت و س��رعت درک عالمه فاني چنان بود که در سن 
نوجواني به درس خارج حاضر مي ش��د و در همان س��ن و س��ال 

مجتهد و یا قریب به اجتهاد بود.
وی در س��رودن ش��عر به فارس��ی و عربی نیز مهارت داش��ت و 
در زبان عربی، انگلیس��ی و فرانس��وی به مرتبه اس��تادی رس��یده 
ب��ود. به ای��ن خاطر زمان��ی که رس��اله توضیح المس��ائل او را به 
 ای��ن س��ه زب��ان ترجمه کردن��د، تصحیح مت��ن را خود ب��ه عهده

گرفت.
 وی ب��ه مدت 13 س��ال از محضر آیت ا... س��یدعلي نجف آبادي 
در ش��هر اصفه��ان بهره ب��رد و پس از فوت وی به نجف اش��رف 
نق��ل مکان نم��ود و در حوزه  علمیه آنجا ب��ه تدریس فقه، اصول، 
 تفس��یر، کالم، اخالق و بح��ث در متن و حواش��ی »عروه الوثقی«

پرداخت.
در س��ال 1350 شمس��ی حکومت بع��ث ع��راق، ایراني های مقیم 
در ع��راق را اخ��راج کرد و ش��هر کرب��ال و نجف را از ش��یعیان 
امیرالمؤمنی��ن)ع( خال��ی و فضال و طالب عل��وم دینی را از حوزه 
 مبارک��ه نجف اش��رف بی��رون کرد و عالم��ه فان��ی در ماه رجب
 س��ال 1393 ه .ق از ع��راق ب��ه ای��ران بازگش��ت و در ق��م مقیم

شد و به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. 
 آث��ار باقیمان��ده از وی متج��اوز از 80 جلد اس��ت ک��ه عمومًا در
عل��وم اس��المی چون فق��ه، اص��ول، کالم، فلس��فه، تفس��یر و ... 
 نگاش��ته ش��ده اس��ت که از آن جمله ان��د: تقری��رات، دوره کامل

اصول��ی که جزئ��ی از آن به ن��ام المختار فی الجب��ر و االختیار به 
 چاپ رس��یده، ش��رح ش��رایع، در فقه، در دوازده جزء، حاشیه بر
وس��یله النج��اه آی��ت ا... اصفهان��ی، قبس��ات العقول ف��ی الفروع 
 و االص��ول، ب��ه فارس��ی، در ش��رح اربعی��ن حدی��ث، ترجم��ه
 نصایح الهدی، رس��اله توضیح المس��ائل، به فارسی، عربی و اردو،
تعلیق��ه  ح��ج،  مناس��ک  فی��ض،  المحس��نین  تقوی��م   ترجم��ه 
ب��ر عروه الوثق��ی، دیوان ش��عر، در مواعظ، حک��م، مدایح و مراثی 
 اهل بی��ت )ع(، فوائ��د رجالیه در بی��ان احوال اصح��اب اجماع و
البی��ان غای��ه  کالم،  در  العلوی��ه،  مع��ارف  روات،  از   جماعت��ی 

فی ع��م تحریف الق��رآن، رس��اله ای در معاصی کبیره، رس��اله ای 
در ذباح��ه، رس��اله ای در معامالت الربویه، رس��اله ای در مقدمات 
 التفس��یر، رس��اله ای در تفسیر س��وره جمعه، رس��اله ای در تفسیر

سوره فاتحه.
این عالم امامی و فقیه اصولی س��رانجام در هشتم خرداد 1368 در 

74 سالگی درگذشت.

مشاهیر شهر

فاتح الموت

ادبیات کشور فرانسه در گذر زمان 
  علی وشمه

کش��ور فرانسه دارای ادبیاتی غنی و قوی است که آثار شاخصی در آن وجود دارد و 
اندیشمندان و ادیبان این کشور همواره مورد توجه عالقه مندان به آثار ادبی در سراسر 

جهان بوده اند.
اگر ادبیات این کشور را از قرون اخیر یعنی از قرن 17 و 18 به بعد بررسی کنیم، سیر 
کلی حکمت این ادبیات را در قالب مکاتب و حتی جنبش های ادبی خواهیم یافت 
که گاهاً جهتگیری کاماًل متفاوت و متضادی دارند. شرایط اجتماعی و سیاسی کشور 
فرانسه نیز در شکل گیری این مکاتب بسیار مؤثر بوده اند و نویسندگان و شعرای هر 
قرن را تحت تأثیر قرار داده و ردپای حوادث مختلف اجتماعی را در آثار آنها می توان 

رصد کرد.
قرون 17 و 18 در کشور فرانسه، قرون تفکرات فلسفی و تضادهای شاخص در فلسفه 
بود؛ مسأله ای که در فلسفه بسیاری از کشورها و مناطق جهان ذهن فالسفه و متفکران 

را به خود مشغول کرده و جدال ها و نزاع های فلسفی زیادی را به بار آورده است.
این قرون برای بس��یاری از نویس��ندگان قرن جدال بین عقل و احساس بود؛ همان 
مسأله ای که در فلسفه شرق و آن هم از نوع ایرانی آن مشهود است، اما با کمی تفاوت.
در ایران همواره میان طرفداران فلسفه مشاء و فلسفه اشراق اختالف نظر وجود داشته 
و این همان تضاد میان عقل گرایی و گرایش به احس��اس در درک و بحث پیرامون 

خداوند، جهان هستی و ... است.
تفاوت میان فلس��فه ایران ب��ا غرب از اینجا به بعد آغاز می گ��ردد، یعنی زمانی که 
مالصدرای شیرازی با کنار هم قرار دادن نقاط اشتراک فلسفه اشراق و فلسفه مشاء، 
نوعی جدید از بینش فلسفی به نام حکمت متعالی را معرفی کرد که در آن به تعبیری 

هم برای احساس و هم برای عقل به اندازه کافی جا بود.
اما فلسفه غرب فاقد این نگاه نو بود و بعضی از متفکران تجمع این دو رکن یعنی عقل 

و احساس را اساساً غیر قابل انجام می دانستند.
یکی از آنها این وضعیت را شبیه یک ساعت شنی ترسیم می کند که زمانی که از یک 
طرف شن ها به طرف دیگر می روند از یکی کاسته و به دیگری افزوده می شود و این 

شاید حلقه مفقوده فلسفه غرب باشد.
در فرانسه نیز در این دو قرن، بسیاری از نویسندگان و متفکران به بحث پیرامون این 
دو مسأله پرداخته اند. از طرف دکارت جمله معروف خود که می گوید )فکر می کنم 
پس هستم، »je pense donc je suis، نگاه خود را به فلسفه و مسائل پیرامون آن 
می پروراند. نقطه مقابل او را در گرایش به احساس، پاسکال می توان مشاهده کرد و 
جالب این که هر دوی این نویسندگان هم فیلسوف و هم ریاضیدان بوده اند. اما این دو 

قرن تنها قرون جدال های فلسفی نبودند.
نویس��نده ای با نام »مولیر« با نوشتن و اجرای نمایش های کمدی – انتقادی، به نقد 
وضعیت جامعه پیرامون خود پرداخت و یکی از مشهورترین نمایشنامه های وی با نام 
»خسیس« اکران شد و وی که خود در این نمایش ایفای نقش می کرد، عاقبت هنگام 

اکران همین نمایش بر روی سن درگذشت.
نمایشنامه خسیس، نمایشنامه ای فراملی شد و به زبان های مختلفی از جمله فارسی 

ترجمه ش��د و هم اکنون نیز در دسترس عالقه مندان قرار دارد. به خاطر بسته بودن 
فضای جامعه آن روز فرانسه و عدم امکان انتقاد، نویسندگان و هنرمندان مجبور بودند 

از راهی متفاوت جامعه خود را به نقد بکشند.
یکی از این نویسندگان که برای بسیاری از ایرانیان هم نام آشناست مونتسکیو است. 

وی با اثر مشهور خود یعنی »نامه های ایرانی« اقدام به نقد جامعه خود کرده است.
در این اثر که نامه نگاری میان او و یک شخصیت فرضی را به نمایش می گذارد او 
به توصیف جامعه ایران می پردازد و آن را در ش��کلی انتقادی وصف می کند، اما در 
 واقع این سفر به ایران و توصیف ایران و ایرانیان اصالً صورت نگرفته و نام ایران تنها 
وس��یله ای است که با آن بتواند جامعه خود یعنی کشور فرانسه را به نقد کشانده و 

سعی در اصالح آن نماید.
در واقع پشت نام ایران در این اثر باید نام فرانسه را قرار داد، زیرا موضوع بحث وی 

در این اثر، کشور فرانسه است و نه کشور ایران.
دو اندیشمند بزرگ و تأثیرگذار قرن 18 هم در این عصر می زیستند. این دو متفکر 
که مانند دکارت و پاسکال در مقابل هم قرار داشتند کسی نبودند جز ژان ژاک روسو 
و ولتر. از زمان این دو اندیشمند و نویسنده فرانسوی است که می توان ردپای علوم 
تربیتی و علوم اجتماعی را در فرانس��ه ردیابی کرد. قرن 19 قرن مکتب رمانتیسم در 

فرانسه بود.
این قرن که با حوادث بزرگ و مهمی چون برکناری پادشاهی فرانسه و جنگ ها و 
فعالیت های سیاسی ناپلئون همراه بود، بر احوال بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشت، 
به طوری که موضع گیری های سیاسی آنها گاهی اوقات موجب تغییر روند زندگی 

یک نویسنده یا شاعر می شد.
در مکتب رمانتیس��م ما شاهد پرورش احساسات، توصیف های عاشقانه، توصیف 

طبیعت و به طور کلی ابراز احساسات هستیم.
در این سال ها نویسنده ای به نام »پروسپه مریمه« با نگارش اثری با نام »اتاق آبی«، ژانر 

وحشت را برای خوانندگان آثارش به قلم کشید. نام های آشنایی برای خوانندگان آثار 
ادبی، از جمله بالزاک در این عصر می زیستند که ترجمه گسترده آثارشان از جمله در 

ایران، حکایت از کیفیت این آثار دارد.
اما بدون شک نام آشناترین نویسنده این عصر که شاید کمتر عالقه مندی به آثار ادبی 

نام وی را نشنیده باشد، همانا ویکتور هوگو است.
بیشتر ایرانیان وی را با اثر شاخص و وزینش با نام بینوایان می شناسند، اما حقیقت این 

است که این تنها اثر مهم هوگو نیست.
او در زندگی پر فراز و نشیب خود که آن را در آینده ای نزدیک با خوانندگان عزیز 
 روزنامه به بحث خواهیم نشس��ت، آثار مهمی تألیف کرده که آینه شفافی از شرایط 

زمانه ای است که در آن زندگی می کرده است.
او عالوه بر نثر، به نگارش شعرهای بسیار زیبایی نیز پرداخته است و او را بنیانگذار 
شعر نو در ادبیات فرانسه می دانند. او اقدام به شکستن تمام قواعد سنگین و دست و 
پاگیر شعر کالسیک کرده و حرف هایش را بدون تکلف در این قالب جدید به چشم 

و گوش مخاطبان رساند.
در ای��ن قرن اش��عار دکارت ک��ه »فکر می کنم پس هس��تم« تبدیل به »احس��اس 
 م��ی کن��م پس هس��تم« ش��د ک��ه حض��ور ش��عرایی مث��ل المارتی��ن با اش��عار 
 فوق العاده زیبا و احساسیش��ان، از روح لطیف و رمانتیک نویسندگان این قرن پرده

برمی دارد.
قرن بیس��تم در ادبیات کشور فرانس��ه قرن چرخش و تغییر گرایش نویسندگان در 
 تألیف آثارشان بود. به یکباره این قرن نقطه مقابل عصر رمانتیک ها گشت و آثار از 

احساس گرایی شدید، به قالبی جدید یعنی پوچ گرایی درآمد.
نویسندگان این قرن در این قالب جدید دو رویکرد متفاوت را انتخاب می کردند.

عده ای مانند نویسنده شهیر فرانسوی آلبر کامو در خالل پوچ گرایی، دست به انتقاد 
زده و از این وضع ابراز نارضایتی کرده اند. کامو در آثارش و در انتهای داستان، درسی 
اخالقی داده و از نگاه پوچ گرایانه که در این دوران بر زندگی بس��یاری از افراد سایه 
افکنده بود انتقاد می کند. نمونه بارز این مطلب را می توان در اثر معروف وی یعنی 
»بیگانه« جست، اما نویسنده و فیلسوف دیگر این قرن که در عرصه سیاست هم بسیار 
فعال بود ژان پل س��ارتر نام داش��ت که وی نیز مانند کامو برای بسیاری از اهل ادب 
ش��ناخته شده است. نقطه تفاوت میان او و کامو که همان تفاوت میان این دو گروه 

را نشان می داد، در درس اخالقی و برون رفت از پوچ گرایی در پایان داستان بود.
در واقع آثار سارتر اغلب تا پایان روندی کامالً پوچ گرایانه داشت و حتی نام آثار وی 
هم تداعی کننده همین وضعیت بود و آثاری مثل »تهوع« و »دست های آلوده« به خوبی 

این وضع را آشکار می سازند.
به هر حال آن چه در این مطلب بدان اش��ارتی رفت، حکایت از فراز و نشیب های 
فراوانی دارد که تحت تأثیر شدید اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور فرانسه و در میان 

نویسندگان و اندیشمندان این کشور ظهور کرده است.
آن چه در پایان ذکر آن الزم است عدم تطابق قرون ادبی و قرون از نظر سال شماری 
است و شروع قرون ادبی که ذکر آن رفت با تفاوتی اندک از نظر زمانی، نسبت به آنچه 

در تقویم ها و تواریخ ثبت می گردد، تقسیم و ثبت شده اند.

برگی از تاریخ

امروز نیز همچون دفعات گذش��ته از بین چندین واقعه تاریخي به 
مهم ترین آنها اشاره مي کنیم:

والدت امام محمدتقي)ع(، جواد 
االئمه)ع 

حض��رت امام محمدتقي)ع( امام نه��م، در مدینه منوره به دنیا آمد. 
روز تول��د آن حضرت را 15 و 19 رمض��ان نیز گفته اند. ابوجعفر، 

کنیه و جواد، تقي، قانع، مرتضي و نجیب از القاب آن امام است.
نام مادر امام را َس��بیِکه گفته اند. آن حضرت در هش��ت سالگي و 
در زمان مأمون به امامت رس��ید و در عصر معتصم عباس��ي در 25 
سالگي شهید شد. فرزندان امام جواد)ع( را چهار تن ذکر کرده اند.
آن امام بزرگوار، از محبوبیت فوق العاده اي در میان مردم برخوردار 

بود.
آن حضرت به واسطه ي بخش��ندگي زیادي که داشت، به جواد به 
معناي بخش��نده مشهور شد. خانه امام جواد)ع( پناهگاه نیازمنداني 
بودکه از هر سو ناامید شده و به مساعدت امام چشم دوخته بودند. 
 در دوران ام��ام ج��واد)ع( حوزه ي نفوذ اس��الم، پهنه گس��ترده اي 
را ش��امل مي ش��د.این امر زمینه را براي انتقال و نشر آراء مختلف 
 فراه��م آورد و ب��اب مباحثه و گفتگو بین اندیش��مندان مس��لمان 
و غیرمس��لمان را باز ک��رد. در این میان، آن امام ب��ه عنوان یادگار 
پیامبر اس��الم)ص(، از هر فرصتي بهره مي ب��رد تا مردم را با علوم 
و معارف واالي اس��المي آشنا سازد و از نفوذ اندیشه هاي غیرالهي 

جلوگیري کند.

شهادت رسول منتظري، ديپلمات ايراني 
در بوسني و هرزگوين )1372 ش( 

رسول منتظري، دیپلمات ایراني شاغل در سفارت ایران در زاگرب، 
پایتخت کرواسي، در حین انجام وظیفه به عنوان مسئول کمک هاي 
 ارس��الي کش��ورمان به جمه��وري بوس��ني و هرزگوین توس��ط 

شبه نظامیان کروات به شهادت رسید.
س��فیر کرواسي در تهران، پس از ش��هادت رسول منتظري، ضمن 
ابراز تأسف خود و دولت متبوعش از این حادثه، آمادگي کشورش 
را ب��راي مج��ازات عامالن این جنایت و جلوگی��ري از تکرار این 

وقایع اعالم کرد.

اولین آزمايش براي مهار و به کارگیري 
انرژي حرارتي خورشید )1914م( 

در دوازدهم ژوئن 1914م، اولین آزمایش براي مهار و به کارگیري 
انرژي حرارتي خورشید در ناحیه اي در حومه قاهره در مصر انجام 

شد.
مبتک��ر و مج��ري این طرح ی��ک فیزیکدان آلماني به نام ش��ومان 
 بود که توانس��ت با تمرکز اشعه خورش��ید، یک ماشین بخار را که 
50 اسب بخار نیرو داشت به کار بیندازد. این آزمایش اساس موتورها 
 و محرکه هاي آفتابي ش��د ک��ه امروزه در صنع��ت، کاربرد زیادي

یافته اند.
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ورزش

 سیدروف
12ماه ديگر در سن 
سیرو

 ناراحتي فرگوسن
 از اظهارات
اسنايدر

هافبک هلندي و کهنه کار میالن پس از آنکه یک س��ال دیگر 
در این تیم ماندني شد اعالم کرد قبلش او را متقاعد کرده تا 

12 ماه دیگر قراردادش را تمدید کند.
به گزارش گازتا دلو اسپورت، قرارداد کالرنس سیدروف در 
پایان فصل با میالن به پایان رسید و این بازیکن مي توانست 
بر اس��اس قانون بوسمن روسونري را ترک کند ولي تصمیم 

گرفت در این تیم بماند.
س��یدروف در این مورد گفت: زماني که ق��راردادم به پایان 
رس��ید، نمي دانس��تم چه تصمیمي خواهم گرفت. از س��ایر 
تیم ها نیز پیش��نهادهایي داش��تم و مي توانستم میالن را ترک 
کنم ولي قلبم به من گفت در میالن بمان و باز هم اسکودتو 
و لیگ قهرمانان را فتح کن. س��یدروف در خصوص قرارداد 
خود نیز گفت: با س��رمربي حرفي در م��ورد قرارداد نزدم و 
هنوز جلس��ه اي نیز با او نداش��ته ام. پس از انجام 900 بازي 
در دوران ورزش��ي، دیگ��ر چه چی��زي باید مي خواس��تم؟ 
 آلگ��ري مرب��ي خوبي اس��ت و من از کار ک��ردن با او لذت

مي برم.

منابع رس��انه اي بریتانیا از ناراحتي مقامات منچستریونایتد به 
خاط��ر اظهارات اخیر هافبک هلن��دي اینترمیالن خبر دادند. 
یک روز پس از آنکه وس��لي اس��نایدر در مصاحبه با سایت 
باشگاه اینترمیالن عنوان کرد دلیلي براي ترک میالن نمي بیند، 
روزنامه هاي انگلیس��ي مقاالتي به چاپ رساندند که حکایت 
از ناراحتي اولدترافوردي ها داشت. روزنامه سان در گزارشي 
کوتاه نوش��ت:  وقتي اس��نایدر ابراز مي کند در میالن راحت 
اس��ت، این موضوع ب��ه کام مقامات منچس��تر، به خصوص 
س��رآلکس فرگوس��ن خوش نمي آید. این مربي عزم خود را 
ب��راي جذب هافبک 27 س��اله جزم کرده؛ ول��ي با این گونه 
اظهارات از طرف مقابل، انرژي منفي دریافت مي کند. اتفاقي 
که منجر به کاهش س��طح عالیق او نسبت به بازیکن هلندي 
مي شود. اس��نایدر گفته بود آنقدر از زندگي در میالن راضي 
اس��ت که تمام اعضاي اینتر، حکم افراد خانواده اش را دارند. 
این واکنش در حالي بود فرگوس��ن تالش کرد با رقم 30 تا 
35 میلی��ون یورو قادر به جذب بازیکن محوري نراتزوري ها 

که تا سال 2015 قرارداد دارد، شود.

مدیرعامل باشگاه گیتي پسند با انتقاد از تعویق 35 روزه آغاز لیگ 
برتر فوتس��ال گفت: قوانین لیگ را عباس ترابیان به تنهایي وضع 
مي کند. علي طاهري در پي تعویق یک ماهه لیگ برتر فوتس��ال 
گفت: رئیس کمیته فوتسال از موافقان برگزاري لیگ در ماه مبارک 
رمضان بود اما این که چگونه سازمان لیگ به یکباره مسابقات را به 

تعویق انداخت باید خودشان پاسخگو باشند.
وي ادامه داد: قرار بود به منظور عدم حضور بازیکنان ایراني در جام 
هاي رمضان کشورهاي حاشیه خلیج فارس، لیگ برتر فوتسال در 
ماه رمضان برگزار شود اما به یکباره این تصمیم عوض شد و برنامه 
تمام تیم هاي لیگ فوتسال به هم ریخت. به نظر من در هیأت رئیسه 
 س��ازمان لیگ فوتس��ال تنها یک نفر حرف اول و آخر را مي زند

و آقاي ترابیان همه کاره است، یکي از دالیلي که موجب شد در 
هیأت رئیسه کاندیدا نشوم نیز همین بود.

 مدیرعامل باش��گاه گیتي پس��ند افزود: در فوتسال تنها حقوق و 
دستمزد بازیکنان و کادر فني و نیز پرداخت حق عضویت تیم ها 
و قانون پرداخت پنج درصد قراردادها به فدراس��یون به صورت 

حرفه اي اجرا مي شود.

در سوپر جام  ناصر حجازی

خبر

به اتهام اخاذي و تهديد به قتل
ارغوان رضايي از پدرش شكايت كرد

تنیس��ور ایراني االصل فرانسه از پدرش به دادگاه این کشور شکایت کرد. به 
گزارش سایت سوپر اسپورت، ارغوان رضایي تنیسور ایراني االصل فرانسه 
ش��کایتي قانوني علیه پدرش به اتهام اخاذي به دادگاه فرانس��ه تقدیم کرد. 
رضایي در ماه ژانویه در حال مسابقه در زمین با پدرش ارسالن، دعوایي لفظي 
 WTA داشت که منجر به محروم شدن ارسالن رضایي از مسابقات تنیس
شد. شکایت رضایي از پدرش از این حکایت دارد که وي ماهیانه دو هزار 
ی��ورو )2900 دالر( به پ��درش پرداخت مي کرد، اما وي به یک باره تقاضاي 
35 ه��زار یورو )50 هزار و 750 دالر( در ماه را کرده اس��ت. این ش��کایت 
در دادگاه بیالن بولون در حومه پاریس ارائه ش��د که فاصله چنداني با مکان 
برگزاري مسابقات تنیس روالند گاروس ندارد و سپس به مقامات سینت این 
در جنوب شرقي فرانسه ارجاع داده شد؛ جایي که خانواد ه هاي ایراني فرانسه 
در آنجا زندگي مي کنند. رضایي که در رده 52 تنیس بانوان جهان قرار دارد، 
فصل ضعیفي را در سال 2011 سپري کرد. وي داراي چهار عنوان قهرماني 
از جمله مسابقات تنیس آزاد مادرید در سال گذشته است. ارسالن رضایي 
در تاریخ 8 خرداد مصاحبه اي با ژورنال دو دیمانش داشت و اعالم کرد که 
گناه��ي ندارد و فرصت طلباني دخترش را احاطه کرده اند. وي در مصاحبه 
دیگري گفت: خانواده مهاجر به درآمد ارغوان از تنیس وابسته است. من وقف 
دخترم هستم و هیچ وقت بازنشسته نمي شوم. اگر بتوانم شغلي دست و پا 
کنم، این کار را انجام مي دهم، اما چنین چیزي در سن 60 سالگي آسان نیست. 
مي خواهم به بازیکنان جوان با انگیزه کمک کنم، تجربه این کار را دارم. اما 
از لحاظ مالي نمي توانم کاري انجام بدهم. خبرگزاري فرانسه نیز در گزارشي 
اعالم کرد، شکایت ارغوان از پدرش به دلیل اذیت و آزار، خشونت و تهدید 
به مرگ بوده است اما پلیس فرانسه در مصاحبه اي به همین خبرگزاري اعالم 

کرد که تاکنون هیچ مدرکي دال بر ادعاي ارغوان پیدا نشده است.

انتقاد طاهری
از تعويق زمان 
آغاز لیگ برتر 
فوتسال

س��رمربي س��پاهان با اش��اره به س��قف قرارداده��ا گفت: با ی��ک قانون 
»من درآوردي« به درخت 10 س��اله سپاهان ضربه زدند و جلوي رشدش 
را گرفتند. امیرقلعه نوعي س��رمربي فصل گذش��ته تیم سپاهان در پاسخ به 
این س��ؤال که آیا واقعا حیف نیست در این شرایط از سپاهان جدا شوید 

گفت: هر تغییري بحران هایي را ایجاد خواهد کرد.
جا دارد از آقایان اس��المیان، دکتر س��میعي، ساکت، حسیني و خیلي هاي 

دیگر تشکر کنم.
از زمان آقاي اس��المیان اهداف 10 ساله اي براي سپاهان تعریف و از یک 
نهال به یک درخت تنومند تبدیل شد. این درخت مال من نیست که بگویم 
 من آن را س��اخته ام بلکه متعلق به س��پاهان نویني اس��ت که برنامه ریزي
ش��ده باال آمد و الگوي مناسبي براي باشگاه ها ایجاد کرد اما با یک قانون 
»من درآوردي« به این درخت 10 س��اله ضربه زدند و جلوي رش��دش را 

گرفتند. با اره به جان سپاهان افتاده اند.
وي اف��زود: خ��دا را خوش مي آید که این بال را س��ر س��پاهان بیاوریم؟ 
 ش��ما ن��گاه کنید ک��ه تم��ام نیروهاي س��پاهان در ح��ال ت��رک این تیم

هستند.

اگ��ر من ناراحت هس��تم به خاطر خودم نیس��ت بلکه دو س��ال زحمت 
کش��یده ام که کیفیت بازي این تیم را باال بیاورم. واقعا جاي تأس��ف دارد، 
این کار را کمونیس��ت ها هم انجام نمي دهند و حتي شوروي سابق به این 
نتیجه رسیده که در ورزش هزینه کند ولي ما به همین راحتي تیم ریشه اي 

مثل سپاهان را تضعیف مي کنیم.
سرمربي فصل گذشته سپاهان تصریح کرد: با هشت میلیارد و 300 میلیون 

و در کل با 10/5 میلیارد این همه تیم را کنار زدیم.
نصف تیم مثل الهالل خرج کردیم اما نمي دانم کدام بزرگواري این قانون 
را گذاش��ت. شما نگاه کنید که پنج سال دیگر چه بالیي بر سر فوتبال ما 

خواهد آمد.
چند س��ال پیش گفتم نگذارید بازیکنان ما به امارات بروند و همان طور 

که دیدید رفتند و خأل آنها در تیم ملي احساس شد.
قلعه نوعي در خصوص این که چرا با س��پاهان هم��کاري نکرد گفت: با 
آقاي حس��یني صحبت کردم و همچنین با آقاي س��اکت حرف هایمان را 

زدم. با این روش نمي توان کار کرد.
تیمي که قهرمان ش��ده باید تقویت ش��ود ولي آنه��ا مي گویند باید قانون 
را رعای��ت کنی��م اما این را بگوی��م که مردم اصفهان و طرفدار س��پاهان 
بدانند من روي مبلغ خودم هیچ بحثي نداش��تم و فقط دو ش��رط مطرح 
 ک��ردم که یکي حف��ظ بازیکنان و دوم��ي تقویت تیم ب��راي فصل آینده

بود.
اینها را گفتم که خدایي ناکرده تبلیغات منفي علیه من درست نکنند.

وي در پاس��خ ب��ه این س��ؤال ک��ه آی��ا مي دان��د بازیکنان س��پاهان چه 
مبلغ��ي دریاف��ت کردن��د گف��ت: به مک��ه اي ک��ه رفتم قس��م مي خورم 
 ک��ه نمي دان��م بازیکنان��ي مث��ل رحمت��ي و س��یدجالل حس��یني چقدر

گرفته اند.
فقط با آقاي ساکت کلي صحبت کردیم. من سؤالي دارم؛ ما که الگوبرداري 
مي کنیم و مربیان خارجي به تهران مي آوریم آیا از آنها مي پرسیم که قانون 

سقف قرارداد در کشورشان وجود دارد یا خیر؟
باتوج��ه ب��ه این که ک��رش یک وزنه براي تیم ملي حس��اب ش��ده از او 
س��ؤال کنی��د آیا این قان��ون مي تواند ب��ه فوتبال ما کمک کن��د؟ اگر من 
 این را بگویم چون چش��مانم آبي نیس��ت و ادبیاتم ضعیف اس��ت به ما

مي خندند.
 ک��دام کارش��ناس عزی��زي ای��ن قان��ون را تصوی��ب ک��رده، نمي دان��م
 ام��ا فق��ط مي گوی��م ک��ه چش��م انداز خوب��ي ب��راي فوتبال م��ا وجود

ندارد.
س��رمربي س��ابق تیم ملي در خصوص پرداخت 350 میلیون به بازیکنان 
گفت: به جاي این که دس��ت یکسري از دالالن را کوتاه کنیم و بازیکنان 
را از طری��ق آژانس هاي رس��مي اضاف��ه کنیم چنی��ن قانون هایي به اجرا 
درمي آوریم. البته در دو سه سال گذشته برخوردهاي خوبي شد اما اعتقاد 

دارم فوتبال هم هنر، هم علم و هم صنعت است.
به اعتقاد من س��اکت در دو س��ه سال گذشته مدیریت هزینه انجام داده و 
هرکس کیفیت فوتبال س��پاهان را مي دید فکر مي کرد ما 20 میلیارد هزینه 

کردیم.
قلعه نوعي افزود: ش��ما نگاه کنید همین تیم الس��د که به س��پاهان خورده 
اگر براي بازي با نماین��ده ایران دو بازیکن 10 میلیاردي به تیمش اضافه 
نکرد. من خودم سال هاس��ت کار اجرایي در شهرداري کرده ام و یکسري 

از مسائل را بلدم.
باید خروجي پول را درست مي کردیم و در این مدت در اصفهان دو شب 
خیلي قش��نگ را دیدم یکي بعد از بازي با پیکان در س��ال اول حضورم 

و دومي امس��ال بعد از بازي با پرسپولیس در لیگ برتر. اگر سازمان ملي 
جوانان میلیاردها تومان هزینه مي کرد نمي توانس��ت چنین ش��ب هایي را 

براي مردم اصفهان مهیا کند.
س��رمربي فصل گذش��ته س��پاهان گفت: باشگاهي مثل س��پاهان را پایین 
مي کش��یم اما نمي دانم چرا در کشور همس��ایه مان قانون سقف قرارداد را 
اجرا نمي کنند. آیا AFC به آنها هم گفته است سقف قرارداد داشته باشند 

و اگر گفته چرا در آنجا اجرا نمي شود؟
به اعتقاد من این راهکار درس��تي نیست در حالي که ما هنوز قانون اصل 
44 را پیاده نکرده  ایم و اولین مس��أله درآمدزایي باش��گاه ها که حق پخش 
تلویزیون اس��ت را اجرا نمي کنیم. به جاي این که قانون هاي اساس��ي را 

درست کنیم صورت مسأله را پاک مي کنیم.
قلعه نوعي تأکید کرد: ما اصاًل بحث بودجه نداریم. بحث قانون اس��ت و 

خیلي ها دوست دارند که مشکالت واقعي حل شود.
یکب��ار با خط تولید کارخانه رفتی��م و باید به خود ببالیم که دقیقه اي یک 
و نیم میلیون تومان این کارخانه درآمد دارد. کش��ور به این قشنگي نباید 

دغدغه داشته باشد. دولت باید راهکارهاي بگذارد.
سرمربي فصل گذشته سپاهان یادآور شد: از عزیز محمدي و همکارانشان 
تشکر مي کنم که با تیم هاي آسیایي نهایت همکاري را انجام دادند. کشور 
ترکیه 32 سال پیش دست به ساختارسازي زد و دولت وام هاي تبصره دار 

به باشگاه ها داد.
االن ترکی��ه در فوتب��ال یک��ي از پرقدرتمند ترین تیم ها اس��ت و معتقدم 
 ک��ه ورزش م��ا ب��دون برنامه اس��ت و اگ��ر برنامه اي داری��م تخصصي

نیست.
وي اف��زود: به عنوان مثال ما هاش��مي طب��ا را مي آوری��م و او را برکنار 
مي کنیم. وقتي مهرعلیزاده مي آید و طرح جامع ورزش را مي دهد آن طرح 
را بایگاني مي کنیم و تا وقتي قانون اساس��ي ورزش تعریف نکنیم فوتبال 

ما لطمه خواهد خورد.
ب��ه اعتق��اد من اینه��ا خیانت اس��ت که ب��ه فوتب��ال مي کنی��م. ورزش، 
 رئی��س جمه��ور انتخاب مي کند و ش��ور و نش��اط را به جامع��ه تزریق

مي کند.
ب��ا یک بازي فوتبال چند هزار س��اعت س��رویس به م��ردم مي دهیم در 
 حال��ي که در کش��ورهاي عربي کلي پول مي دهند که مردم به ورزش��گاه

بیایند.
قلعه نوع��ي در خصوص حضور کرش در تیم ملي گفت: به خاطر اس��م 
مقدس ایران با همه وجود کار مي کنیم و باید از س��رمربي فعلي تیم ملي 

حمایت کرد.
من هر جا مي روم برنامه مي دهم و در زماني که س��رمربي تیم ملي ش��دم 

ایشان گفت اگر از این گروه باال بروید تا جام جهاني کار خواهید کرد.
در ش��رایط س��ختي تیم ملي را تحویل گرفتیم و تیم ملي )ب( را تشکیل 
دادیم و پش��تیباني سازي کردیم. آن نفرات ماحصل هزار و 800 سفر بود 

و تنها متعلق به پرویز مظلومي نبود.
در هفته 35 جلس��ه مي گذاشتیم که دبیر جلسات آقاي ابراهیمي بود و از 
آن همه 50 بازیکن تحویل آقاي مظلومي دادیم که ایش��ان با تیم )ب( در 
اردن به عنوان قهرماني رس��ید. در مجموع ب��راي کرش آرزوي موفقیت 

مي کنم.
وي در خصوص شایعه حضورش در تراکتورسازي گفت: من یک مربي 
هس��تم. وقتي س��پاهان نش��ود با وجود این که دلم براي دو سال زحمتم 
مي س��وزد اگر گزینه اي باش��د به آن فکر مي کنم. اگر نه، چند صباحي در 

خانه استراحت مي کنم.

با » اَره« به جان سپاهان افتادند

س��وپر جام به عن��وان دی��دار تیم ه��ای قهرمان لیگ 
برتر و جام حذفی اس��ت رقابتی اس��ت ک��ه در ایران 
به فراموش��ی سپرده شده و هر س��ال نیز که سخنی از 
 آن ب��ه میان می آید به ش��کل های مختلف از آن عبور

می شود. 
ب��ه غیر از س��ال 1384 که این جام بی��ن تیم های صبا 
باتری و فوالد خوزستان با پیروزی 4 بر صفر صباباتری 
در ورزش��گاه شهید دستگردی همراه بود دیگر خبر ی 

از برگزاری این جام نشد .
در س��ال 86  س��پاهان به عنوان قهرمان جام حذفی و 
سایپا نیز به عنوان قهرمان لیگ برتر قرار شدکه این جام 
را برگزار نمایند که به دلیل تعویض زمین این دیدار از 
ورزشگاه آزادی به ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم  
این رقابت با تحریم دو باش��گاه س��ایپا و فوالد مبارکه 

سپاهان مواجه شد.
ب��ه  گفته محمد رضا س��اکت  مدیر باش��گاه س��پاهان 
»انتخاب ورزش��گاه شهید درخش��ان رباط کریم برای 
برگزاری دیدار سوپرجام نوعی بی حرمتی به دو باشگاه 
س��ایپا و س��پاهان به عنوان قهرمانان لی��گ برتر و جام 

حذفی بود.
پس از آن س��ال دیگری س��خنی چندانی از سوپر جام 

به میان نیامد تا جامی که می تواند با پایان رقابت های 
لیگ برتر و حذفی کش��ور و قب��ل از آغاز فصل جدید 
ش��ور فوتبالی را به کش��ور بازگرداند و حتی بس��تری 
ب��رای یک دی��دار خیریه هم��راه با وی��ژه برنامه های 
مختلف باش��د به راحتی از یادها رود و خیلی  دس��ت 
 ان��درکاران مربوط��ه را برای برگ��زاری آن  به زحمت

نیندازد.
در فص��ل 90-89  که س��پاهان قهرمان��ی لیگ برتر و 
پرس��پولیس جام حذفی این فصل را از آن خود نموده 
می توان بار دیگر ب��ه احیای این کاپ با دیدار این دو 

قدرت فوتبال ایران فکر کرد و اندیشید.
در ای��ام نزدیک به آغاز فصل یازدهم لیگ برتر که همه 
تیم ها از اردوهای آماده سازی بازگشته اند و در تدارک 
دیدارهای دوس��تانه هس��تند این دیدار برای زردهای 
اصفهان و س��رخ های پایتخت هم م��ی تواند به مثابه 
 یک دیدار تدارکاتی ب��رای آغاز فصل جدید، بهانه ای

برای تزریق دوباره ش��ور فوتبال به کشور در ایامی که 
دیدار های مهم داخلی برگزار نمی ش��ود، و بس��تری 
ب��رای برای اعط��ای در آمد این دیدار ب��ه امور خیریه 
 هم��راه با ویژه برنامه های مختلف در اصفهان یا تهران

باشد.
ضمن این که در س��الی که خبر تکان دهنده فوت باور 

نکردنی اس��طوره فوتبال آسیا ناصر حجازی همگان را 
متاثر نمود و همگان به س��هم خ��ود درصدد  برگزاری 
یادمان و گرامیداش��ت ه��ا و جلوگیری از فراموش��ی 
 یاد و خاطره این اس��وه افتخار  فوتبال ایران هس��تند ،
م��ی توان با برنامه ریزی درس��ت و برپایی همه س��اله 
این رقابت ، س��وپر جام را برای همیش��ه ب��ه نام جام 

ناص��ر حج��ازی برگ��زار نم��ود تا ضمن نکوداش��ت 
همیش��گی ی��اد و خاطره م��ردی که ب��ا رفتنش همه 
ایرانیان را فارغ از هر رنگی عزادار نمود به نوعی خود 
را ملزم به برگزاری هر س��اله و منظ��م این جام که در 
 بس��یاری از کش��ورها رقابتی معتبر محسوب می شود

بنمائیم.

قلعه نوعي:

سوپرجام را احیاء كنید

بر اساس آمار و ارقام منتشر شده
عمر فعالیت يك مربي در فوتبال انگلیس 

دو سال است
یک روزنامه معتبر انگلیسي نوشت: متوسط عمر فعالیت یک مربي در لیگ 
برتر دو سال است. به گزارش روزنامه سان، اتحادیه فوتبال این کشور اقدام 
به انتش��ار آمار و ارقام بحث انگیزي کرد که نشان مي دهد 40 مورد برکناري 
مربي در 92 تیم در فصل گذشته وجود داشته است. براین اساس دو فصل 
قبل ش��مار مربیان عزل ش��ده بالغ بر 36 مورد بوده است. این آمار در عین 
حال مشخص مي کند هفت مورد عزل مربیگري اختصاص به تیم هاي مطرح 
جدول داشته است که نسبت به دو فصل پیش ، افزایش داشته است. از جمله 
مربیان اخراجي تیم هاي ب��زرگ مي توان به کارلو آنچلوتي در آخرین هفته 
فصل اشاره کرد. کسي که به مدت دو فصل زمام امور آبي هاي شهر لندن را 
برعهده داشت. در مورد او نکته جالب این بود که در اولین فصل حضورش 
صاحب دو جام شد ولي در دومین فصل با وجود کسب عنوان نایب قهرماني، 
از مقامش عزل شد. او در حقیقت یک نمونه بارز بر این ادعا است که عمر 

مربیگري در یک تیم لیگ برتري حدود دو سال است.
در گزارش آماري اتحادیه انگلیس به نکات جالب دیگري نیز اشاره شده از 
جمله این که 58 تغییر در سطح کادر فني در چهار لیگ رده باالي این کشور 
صورت گرفت در حالي که آخرین رقم ثبت شده 51 بود. بر این اساس لیگ 
یک با 12 تغییر مربیگري در بین 24 تیم مواجه شد. ضمن این که در لیگ دو، 
11 مورد عزل در یک دسته پایین تر از لیگ برتر نیز 10 مربي شغل خود را از 
دست دادند.  در این ارتباط ریچارد بوان، یکي از مدیران اتحادیه اظهار داشت: 
آمار ما مشخص مي کنند که امنیت شغلي مربیان، همچنان متزلزل است و دوره 
حضور هر مربي در تیم، کاهش یافته است. پایین ترین زمان کاري یک مربي 
حدود یک سال و نیم بوده است. دو سوم مربیان عزل شده در فصل گذشته 

مدت حضوري رقمي کمتر از میانگین یعني دو سال داشته اند.

براي كسب آمادگي بیشتر
 اردوی ملي پوشان نوجوان والیبال

در اصفهان
تیم مل��ي والیبال نوجوانان ایران براي کس��ب آمادگ��ي در اصفهان اردوي 
تدارکاتي برگزار خواهد کرد. ملي پوشان نوجوان ایران که به تازگي سرمربي 
جدید خود را شناخته اند براي برپایي اردوي تدارکاتي از روز سه شنبه عازم 
اصفهان مي شوند تا مرحله جدید اردوي خود را آغاز کنند. تیم ملي والیبال 
نوجوانان ایران که در دوره گذش��ته مسابقات جهاني عنوان نایب قهرماني را 
کسب کرده است، 28 مردادماه سال جاري در آرژانتین رقابت  خود را با سایر 
رقبا آغاز خواهد کرد. ملي پوشان ایران در گروه چهارم مسابقات جام جهاني با 

تیم هاي صربستان، پرتوریکو و اسپانیا هم گروه هستند.

پرسپولیسسپاهان

  زاینده رود

 تكلیف قلعه نوعي  و  سپاهان 
امروز مشخص مي شود

ادامه همکاري باشگاه سپاهان با امیر قلعه نوعي امروز مشخص مي شود. در حالي 
که گمانه زني ها مبني بر این است که امیر قلعه نوعي و باشگاه سپاهان به بن 
بست رسیده اند اما مسئوالن سپاهان همچنان به دنبال مذاکره با سرمربي فصل 
گذشته خود هستند. در همین زمینه غالمحسین حسیني رئیس هیأت مدیره 
 باشگاه سپاهان اظهار داشت: روند مذاکرات باشگاه سپاهان با امیر قلعه نوعي
قطع نشده است. مذاکراتمان با قلعه نوعي به صورت تلفني ادامه دارد و قرار 
 است فردا تکلیف مشخص شود. البته ما همزمان با مذاکره با امیر قلعه نوعي

با دو سه گزینه دیگر سرمربیگري در حال مذاکره هستیم.
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امام علی )ع(:
سه چیز از نشانه های يقین 
هستند: كوتاهی آرزو، 
اخالص در عمل، بی رغبتی 
به دنیا

شنبه سي ودومین سالروز درگذشت جان وین، بازیگر 
و کارگردان سرشناس سینماي هالیوود و جهان بود. 

به گزارش ایس��نا، جان وین متول��د 26 مي 1907 در 
ایالت ایووا در ش��مال ش��رقي آمریکا بود که روز 11 
ژوئن 1979 در س��ن 72 س��الگي بر اثر س��رطان در 
لس آنجلس درگذش��ت. جان وین تجسم ایده آل هاي 
سنتي یا به اصطالح ارزش هاي اصیل آمریکایي بود که 
ش��اید امروز براي بسیاري از مردم جهان ناخوش آیند 
باشد. آمریکاي جان وین جوالنگاه آزادمردان است و 
قلمرو نظم و قانون؛ نظمي که چه بسا ظالمانه است و 
قانوني که مي تواند طرفدار زورمندان باشد. این آمریکا 
اعتم��اد فراوان و اراده قوي دارد و تا حدي هم قلدر و 
زورگوس��ت. از هرچیز و هرکسي برتر است و چون 
از دیگران قوي تر اس��ت، پس به خود حق مي دهد که 
حرف و نظر خ��ود را با زور هم پیش ببرد. جان وین 
از زماني که در سینما به شهرت رسید، همیشه نماینده 
اندیشه هاي کهنه و محافظه کارانه بود. در جریان جنگ 
داخلي اسپانیا که بیشتر شهروندان آزادیخواه آمریکا و 
جه��ان از بنیادهاي جمهوري حمایت مي کردند، جان 
وین سرسختانه از ناسیونالیست هاي سلطنت طلب که 
قاتالن دموکراسي جوان اسپانیا بودند پشتیباني مي کرد و 
براي آنها کمک مالي مي فرستاد. در جنگ جهاني دوم 
جان وین با ورود آمریکا به جنگ و گشودن جبهه شرق 
اروپا مخالف بود، زیرا عقیده داشت که جنگ فرصتي 
اس��ت تا آلمان نازي حساب اتحاد شوروي را یکسره 

کند تا جهان از شر کمونیسم راحت شود. 
به همین ترتیب جان وی��ن از عملیات ارتش آمریکا 
در ک��ره و ویتنام نی��ز دفاع کرد، زی��را جنگ طلبي و 
برتري جویي ایاالت متحده را دفاع موجه به اصطالح 

جهان آزاد در برابر تهاجم کمونیسم مي دانست. 
در دوراني که روشنفکران آمریکا لشکرکشي بیرحمانه 
به خاک ویتنام را محکوم مي کردند، جان وین در سال 
1968 فیلم »کاله س��بزها« را س��اخت که به حمالت 
بیرحمان��ه ارتش آمریکا، س��یمایي عادالنه و اخالقي 
مي داد. بیشتر سینمادوستان تصویر جان وین را بیشتر 

از خود او دوست دارند.
 او را نه پش��ت تریبون هاي تبلیغاتي، بلکه روي پرده 
سینما مي پسندند. او روي اکران، زنده تر و شاداب تر و 
انسان تر است. در تاریکي سینما او را روشن تر مي بینیم. 
جان وین تنها بازیگر آمریکایي بود که در زمان حیاتش 

سیماي اسطوره اي پیدا کرد. او با هیکل تنومند، حرکات 
نرم و صداي کلفت و دورگه اش از ابعاد انساني بزرگ تر 
بود. وقتي تفنگ به دست مي گرفت و بر پشت اسب به 
سوي افق هاي دور مي تاخت، تماشاگر مي دانست که از 
او کارهایي بر مي آید که فراتر از توش و توان ماس��ت. 
در عین حال او در بیشتر نقش ها انساني بود معمولي با 
تمام ضعف ها و محدویت هاي بشري، براي همین هم 
مي توانستیم با او همدردي داشته باشیم و گاه در جلد او 
فرو برویم. تماشاگر مي پذیرفت که او نماینده خیر است 
و باید بر شر پیروز شود. چند و چون در ماهیت خیر 
و ش��ر و موشکافي هاي حقوقي یا اخالقي از حوصله 

سینماي وسترن بیرون است. 
سینماي وسترن روایت بخشي از گذشته آمریکاست 
ک��ه زی��اد ه��م دور نیس��ت؛ مقطعي ک��ه ایالت هاي 
 ش��رقي کرانه اقیانوس اطلس مي رون��د تا ایالت هاي
جنوب غربي آمریکا را تا کرانه اقیانوس آرام فتح کنند. 
این دوران از التهابات اجتماعي و سیاسي سرشار است، 
با انبوه حوادث تکان دهنده و ماجراهاي پرهیجان. گنجي 
بي کران از حکایات غریب و داستان هاي پرکشش. زمینه 
تاریخي این داستان هاي پرتب و تاب از ده پانزده سال 
فراتر نمي رود و تنها برشي باریک از گذشته آمریکا را 
در برمي گیرد. دوره اي پرآش��وب در حوالي سال هاي 
 1865 ت��ا 1880 ک��ه پس از پای��ان جنگ هاي داخلي
 فرا رسید. هیچ بازیگري در سینماي آمریکا مانند جان 
وین به ژانر یا شاخه سینماي وسترن هویت نداده است. 
همه بزرگان هالیوود از گري کوپر و کرک داگالس تا 
برت لنکستر و جیمز استوارت و در سال هاي نزدیک تر 
پل نیومن و رابرت ردفورد و استیو مک کویین و کلینت 
ایستوود و کوین کاستنر به قهرمانان غرب وحشي جان 
داده ان��د، اما هیچ یک از آنها به برازندگي و اس��تواري 
جان وین در دل دره هاي غریب و دشت هاي پهناور و 

آسمان هاي درخشان آن دیار ناآشنا جا نیفتادند. 
جان وین با قد افراشته، چهره سوخته و نگاه عمیق با 
چشم اندازهاي بکر و غریب غرب وحشي یگانه بود. او 
در قالب گاوچران یا کالنتر، در سیماي ششلول بند یا 
سواره نظام، مرد تیپیک دنیاي وسترن بود که گویي همان 
دم از دل چش��مه هاي رخش��ان و صخره هاي سخت 

برجوشیده بود.
او خود یکپارچه وس��ترنر یا مرد اصیل غرب بود. یل 
آشناي دشت هاي بي کران غرب، که نیاز نداشت نقش 

کابوي را بازي کند. درس��ت برعکس؛ این کابوي بود 
که نیاز داش��ت از او تقلید کند تا به یک کابوي واقعي 
بدل شود. جان وین در نزدیک به 200 فیلم ایفاي نقش 
کرده، اما سیماي واقعي او در سینماي وسترن است که 
به کمال جان مي گیرد. در پهندشت هاي فراخ و دره هاي 
پرسنگالخ است که این یکه سوار سرشار از سرزندگي 
و شادابي، با تمام قامت در افق قد مي کشد. غولي زیبا که 
از بطن طبیعت وحشي زاده مي شود، آماده، تا بر افق ها 
و افالک چیره شود. یکي از نمایه هاي اصلي سینماي 
وسترن ترسیم تضاد فرهنگ مدني )شهرنشیني مدرن( 
با مناسبات و ساختارهاي سنتي )خانه به دوشي بدوي( 

است. 
ج��ان وین در جان دادن به این بعد از جهان وس��ترن 
بي نظیر است. در قیافه مردانه، در منش و رفتار او چیزي 
مرموز، بدوي و دست نیافتني هست که او را از الگوهاي 
عرفي و مدني دور و به سرشت وحشي وسترن نزدیک 
مي کرد. در رفتار او پویه اي غریزي هس��ت که او را از 
تکرار و ابتذال دور مي کند. س��یماي او در سایه روشن 
عواطف و انگیزه هاي گوناگ��ون تغییر رنگ مي دهد. 
خشم و خش��ونت مردانه او در یک آن به عطوفت و 
مهرباني بدل مي شود، گویي در پیکر زمخت این »غول 
بیاباني«، کودکي معصوم و بي آزار کز کرده است. جان 
وین در سال 1926 در زمان سینماي صامت بازیگري را 
شروع کرد. سال ها بعد در سال 1939 بود که با وسترن 
برجسته جان فورد به نام » دلیجان« به شهرت رسید. در 
فیلم هاي حماسي جان فورد بود که سیماي جان وین 
تا حد اسطوره اي زوال ناپذیر قوام گرفت. در فیلم هایي 
مانند »قلعه«، »آپاچي« ، »ریو گرانده«، »جستجوگران«، 
»دختري ب��ا روبان زرد«، » آخرین فرمان« ، » مردي که 
لیبرتي واالنس را کش��ت« و »سواره نظام«؛ این فیلم ها 

امروزه به گنجینه کالسیک سینما پیوسته اند. 
سینماگر بزرگ دیگري که در تکوین سیماي اسطوره اي 
جان وین سهم داش��ت، هاوارد هاکز است. او پس از 
ساختن وسترني زیبا به نام »رود سرخ« به سال 1948، 
در سال هاي بعد با سه گانه اي ظریف و استادانه موفق 
شد بلوغ بازیگري جان وین را به نمایش بگذارد. این سه 
گوهر سینماي وسترن عبارتند از: ریو براوو، ریو لوبو و 
الدورادو.   جان وین دو فیلم نیز کارگرداني کرد؛ وسترني 
 به نام »آالمو« در س��ال 1959 س��اخت و فیلم جنگي
» کاله سبزها« را به سال 1968. اما در ستایش از او الزم 
نیست از این دو فیلم سخني گفته شود. به سادگي باید 
گفت که او بازیگري توانا بود که سینماي وسترن به او 

مدیون است. 
آخرین نقش آفریني جان وین، س��تاره نام دار سینماي 
آمریکا 31 س��ال بعد از م��رگ او، در قالب دي وي دي 
عرضه مي شود. فیلم »توفان سواران غرب طالیي« آخرین 
فیلم جان وین است که پیش از این هرگز به روي پرده 
سینما نیامده بود. این وسترن علمي – تخیلي محصول 
سال 1984 است که آخرین نقش آفریني جان وین پیش 

از مرگ در سال 1979 است. 
جان وین طي چند دهه فعالیت س��ینمایي در بیش از 
 170 فیلم سینمایي نقش آفریني داشت که اولین آنها در

19 سالگي با نام »سرخ پوستي از هاروارد« بود. 
اگرچه  31 سال از درگذشت این بازیگر بزرگ هالیوود 
مي گذرد، اما محبوبیت وي به واسطه بازي در فیلم هاي 
وس��ترن و کابوي، همچنان حفظ شده است. انجمن 
 فیل��م آمریکا در س��ال  1999، او را به عن��وان یکي از

 13 بازیگ��ر بزرگ تمام دوران هالی��وود انتخاب کرد. 
فروش یک میلیون دالري فیلم »ریو لوبو« در سال  1970 

تنها به خاطر ایفاي نقش او بوده است. 

در آستانه میالد باس��عادت جواداالئمه )ع(، قرارداد 
ن��گارش فیلمنام��ه س��ینمایي »امام ج��واد)ع(« به 

 نویسندگي محمدمهدي گمیني منعقد شد.
پژمان لش��کري پور، معاون فرهنگي بنیاد سینمایي 
فارابي در آس��تانه میالد باس��عادت ام��ام جواد )ع( 
در گفتگ��و با فارس در خصوص نگارش فیلمنامه 
زندگي این امام، بیان داش��ت: در حال حاضر طرح 
تحقیقاتي فیلمنامه امام جواد )ع( به اتمام رسیده و 
قرارداد نگارش فیلمنامه با آقاي محمدمهدي گمیني 

بسته شده و ایشان مشغول کار هستند.
 وي در ادامه درخصوص فیلمنامه زندگي امام هادي )ع(

 با اشاره به سختي هاي تولید فیلمنامه و فیلم درباره 
ائمه اطهار، گفت: فیلمنامه امام هادي )ع( در مرحله 
تحقیقات ق��رار دارد و پس از پایان تحقیقات وارد 

مرحله بعدي مي شود. 
لشکري پور در این باره گفته بود: یکي از الویت هاي 
گروه هاي تازه تش��کیل شده در معاونت فرهنگي، 

تولید فیلمنامه است. 

نسخه خطي مربوط به دوره ناصرالدین شاه که شامل 
اش��عار و مقتل هایي با موضوع کربالست به همت 
محمد جواد مرادي نیا تصحیح و به زودي از سوي 

نشر سوره منتشر خواهد شد. 
به گزارش ف��ارس به نقل از پای��گاه خبري حوزه 
هنري، محمد ج��واد مرادي نیا، تاریخ پژوه و محقق 
گفت: این نسخ خطی تصحیح و به زودي از سوي 

نشر سوره منتشر خواهد شد. 
وي در ادامه اظهار داشت: این نسخ قدیمي از تعزیه 
خانه هاي قدیمي ش��هر خمین به دست من رسیده 
 اس��ت و در کتابي با 41 فصل و با عنوان مجموعه

»41 مجلس« آن را تصحیح و گردآوري کرده ام.
 این پژوهش��گر منابع تاریخي افزود: مؤلف اصلي 
این نس��خه ناش��ناس اس��ت، اما محمدحسین بن 

محمد خوانساري اصفهاني این نسخه ها را در تاریخ 
1295هجري قمري جمع آوري کرده است.

مرادي نی��ا در ادامه افزود: براي تصحیح اش��عار و 
تشخیص صحت و سقم اطالعات این نسخ خطي، 
 به منابع مختلفي چون بحار االنوار، لهوف نوش��ته
سید ابن طاووس، مناقب آل ابي طالب نوشته محمد 
بن شهر آشوب مازندراني و کتاب هاي متعدد حدیث 
مراجعه ک��رده ام.  وي درباره ویژگي این اثر گفت: 
تعزیه ها و مقتل خواني هاي این مجموعه به روشي 
قیاسي تنظیم شده است. به عنوان مثال در توصیفي از 
جنگ بدر یا احزاب، نویسنده گریزي به واقعه کربال 
مي زند و همچنین عمده ترین اشعار موجود در این 
نسخ خطي به دوره محتشم کاشاني و دوره صفویه 

به بعد مربوط مي شود. 

در آستانه میالد باسعادت جواداالئمه )ع(؛

قرارداد نگارش فیلمنامه سینمايي امام جواد)ع( منعقد شد

از سوي نشر سوره؛

تصحیح و نشر نسخه هاي خطي مقتل خواني از دوره ناصري

بازيگري كه به سینماي وسترن هويت داد

32 سال از مرگ جان وين 
گذشت

خبر

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در راستای 
حمایت از تولیدات برتر سینما و تلویزیون عرضه 
فیلم پویانمایی »ماهی کاغذی« را در جشنواره های 

داخلی و بین المللی برعهده گرفت. 
حس��ن علیرضایی تهیه کننده و کارگ��ردان »ماهی 
کاغذی« گفت: این فیلم ابتدای سال قبل در اصفهان 
آماده نمایش شد و پس از تأیید کیفیت فیلم از جانب 
کارشناسان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
برای ارائه در سطح داخلی و بین المللی، به این مرکز 

واگذار شد. داستان فیلم که قصه ای از امید و رهایی 
را به تصویر می کشد برای مخاطبان جهانی در همه 

سنین قابل درک است.
 علیرضای��ی که ای��ن روزها تولید فیل��م پویانمایی
»شب های خاکستری« را برعهده دارد، از امیرحسین 
رمضانی به عنوان نویسنده، اعظم لطفی مدیر تولید، 
مجید صاب��ری انیماتور، کاوه کریمیان آهنگس��از، 
 علیرض��ا م��رادی دس��تیار تهیه و مرضیه ش��هابی

روابط عمومی در تولید »ماهی کاغذی« نام برد.

ماهی کاغذی جهانی می شود

سیدهوشنگ قادريان
مديرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان

آگهی انتخابات نمايندگان کارفرمايان در 
هیأت های حل اختالف شهرستان اصفهان

پیرو آگهی مورخ 1390/2/14 مندرج در روزنامه نصف جهان، بدینوسیله از کلیه مدیران محترم 
واحدهای کارگری منطقه مستقر در شهرستان اصفهان جهت تشکیل مجمع مدیران و انتخاب 
نمایندگان کارفرمایان در هیأت های حل اختالف شهرستان اصفهان دعوت به عمل می آید تا در 
صورت تمایل به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان درخواست 
کتبی خود را همراه با مستندات و مدارک موید شرایط مندرج در تبصره های ماده 11 آئین نامه 
مصوب 87/9/2 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی )به شرح ذیل( کتبا به اداره کل کار و امور 

اجتماعی استان اصفهان تسلیم و سپس جهت رأی گیری در زمان و مکان زیر حضور بهمرسانند:
مکان: باشگاه کارگران اصفهان واقع در چهارباغ باال- روبروی بیمارستان شریعتی

زمان: روز دوشنبه مورخ 1390/3/30 ساعت 9 صبح
تبصره 2 ماده 11: هریک از کارگاه های مذکور در منطقه صرفاً می تواند یک نفر از مدیران خود 

را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید.
تبصره 3 ماده 11: مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی 
چنانچه خود رأسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده نمایند 
الزم است باالترین مقام دستگاه یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره را به منظور شرکت در 

مجتمع کتباً معرفی نمایند. %146ت 90/3/17
اسامی نامزدهای واجد شرایط:

1- سیدعلی آسایش 2- علی آقائی قیوم آبادی 3- علی ابوطالبی قهنویه 4- سیدمحمدحسین احمدی 
5- مریم امیدوار 6- مهرداد بزرگزاده 7- جعفر پورمیدانی 8- رسول جهانگیری 9- سیدمجتبی 
اصغر فر 12- علی  فاطمه حسینی خوراسگانی 11- حمیدرضا رستمی  بهشتیان 10-   حسینی 

رضایت 13- بهزاد زندیان 14- امیر سعادتی 15- مسعود سقایی 16- مرتضی سلیمی خوزانی 
17- علی شجاعی 18- فائزه شرکت قناد 19- سید فریدون صابری 20- مائده صنعتگر باب 
الدشتی 21- محمدحسن طائبی 22- حسین طلوعی پویا 23- عباس عاصمی زواره 24- آرزو 
عامری 25- رابعه عرفان منش 26- علی عسگری 27- مجید کرباسچی 28- سعیده کریم نژاد 
اصفهانی 29- حسین کریمی کردآبادی 30- حسین مستاجران 31- عبدالرسول مطیعی دهنوی 
32- یداله نصر اصفهانی 33- شعله نفری 34- زهرا نوری 35- محمدرضا نیلفروشان 36- فرزانه 

یزدانی
* رأی دهندگان می توانند به حداکثر 12 نفر از افراد فوق رأی بدهند.

اداره مخابرات شهرستان برخوار

اداره مخابرات شهرستان برخوار درنظر دارد نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز 
تلفن این شهرستان را با برآورد 1/525/119/500 ریال )یک میلیارد و پانصد 
و بیست و پنج میلیون و یکصد و نوزده هزار و پانصد ریال( و با سپرده شرکت 
 در مناقصه به مبلغ 61/000/000 ریال به صورت مناقصه یک مرحله ای

به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
از تاریخ 90/3/22 لغایت 90/3/31 جهت دریافت استعالم ارزیابی اسناد 
مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ پنجاه هزار ریال نزد بانک 
ملت جاری شماره 1640740762 )شناسه واریز 13000801127192( 
به این اداره واقع در دولت آباد برخوار- بلوار طالقانی- جنب اداره آموزش 
واحد  اول-  طبقه  برخوار-  شهرستان  مخابرات  اداری  ساختمان  پرورش  و 
 حسابداری و جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی شرکت
تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه   WWW.TCI.IR و   WWW.TCE.IR  
5822121-0312 تماس حاصل نمایند. متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از 
آخرین مهلت دریافت اسناد فرصت دارند پاکت های تکمیل شده را به همراه 
سایر مدارک الزم به دبیرخانه اداره مخابرات شهرستان تحویل و رسید دریافت 

نمایند.
توضیح اینکه:

1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج 
در اسناد مناقصه می باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی 
باشد.

3- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در 
کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده باشند.

آگهی مناقصه شماره )90-401(

م الف/3602

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول : 90/3/22

تاریخ انتشار نوبت دوم : 90/3/28
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