
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق 
استان اصفهان گفت: هفته دولت 
امس��ال زمان پایان برق رسانی به 
روس��تاهای باالی 10 خانوار در 
استان اصفهان است. حمیدرضا 
پیرپی��ران در گفتگو ب��ا مهر بیان 

داش��ت: در این بازه زمانی امسال 11 پروژه برق رسانی روستایی، مسکن 
مهر، صنعتی و توسعه ... 

کش��اورزي  جه��اد  مدی��رکل 
چهارمح��ال و بختیاري گفت: 
جه��اد  اعتب��ارات  درص��د   5
ب��ه  اس��تان  ای��ن  کش��اورزي 
یافت.  اختصاص  خشکس��الي 
صف��در نی��ازي در نشس��ت با 
بهره برداران این استان اظه��ار...

امسالمحققمیشود
برق رسانی به روستاهای باالی

 10 خانوار اصفهان در هفته دولت

مديركلجهادكشاورزيچهارمحالوبختياري:
اختصاص 5 درصد اعتبارات جهاد كشاورزي 

چهارمحال و بختياري به خشكسالي

صفـحهصفـحه
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شهرستان   صفحه 4  صفحه4

رئیس دانش��گاه شهرکرد گفت: 
عدم توجه ب��ه فرامین اجتماعي 
منجر به رش��د سکوالریسم در 
جامعه ش��ده اس��ت. اسماعیل 
اس��دي در آیی��ن افتتاحیه طرح 
ضیاف��ت اندیش��ه اس��تادان در 

دانشگاه شهرکرد، اظهار داشت: در حال حاضر جامعه مبتال به سکوالریسم 
اجتماعي است و حرکت دانشگاه... 

رئيسدانشگاهشهركرد:
رشد سكوالريسم جامعه را تهديد مي كند

شهرستان    صفحه 4

نماينده مردم اصفهان:
آزاد سازي قیمت ها زمینه را براي 
سرمايه گذاري بخش خصوصي  فراهم  مي کند

شهرستان    صفحه 4

فاز اول اردوگاه گردشگري 
نايين به پايان رسيد

مدی��رکل میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و 
گردشگري استان اصفهان گفت: فاز نخست 
راه اندازي اردوگاه گردش��گري شهرس��تان 

نایین به پایان رسید.  
اسفندیار حیدري پور با اعالم این خبر عنوان 
کرد: براي احداث این اردوگاه گردش��گري 
 در نایی��ن، اعتب��اري بالغ ب��ر دو میلیارد و
500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملي هزینه 
شده است. وي ش��رح عملیات اجرایي فاز 
اول این اردوگاه گردشگري را محوطه سازي، 
احداث سرویس بهداشتي، ساخت آالچیق 
 در مجتم��ع گ��ردش��گري پ��ارک مح��ور
نایین - اردس��تان و بهسازي محوطه عنوان 

کرد.
مدی��رکل میراث  فرهنگي، صنایع دس��تي و 
گردش��گري اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: 
گردش��گري  اردوگاه  اح��داث  از  ه��دف 
نایین، ایجاد توس��عه زیرساخت هاي رفاهي 
گردش��گري و ایج��اد امکان��ات رفاهي در 
خروجي ش��هر نایین، محور شرق اصفهان 

در دهستان ورتون بوده است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه نایی��ن یکي از 
ش��هرهاي اس��تان اصفهان در مرکز ایران و 
مرکز شهرس��تان نایین است، ادامه داد: این 
شهر در منطقه دشت کویر قرار گرفته  است 

و آب و هوایي خشک و کویري دارد. 
حیدري پور بیان داش��ت: تاری��خ بناي اولیه 
ش��هر نایین به دوران قبل از اس��الم مربوط 
مي ش��ود که عالوه بر زبان فارسي، بسیاري 
از م��ردم محلي ب��ه گویش ناییني س��خن 

مي گویند.

شهرداریگرگابباستنادمجوزشماره3/45مورخ90/1/31شورایمحترماسالمی
شهرقصدداردازمحلاعتباراتعمرانیشهردارینسبتبهاجرایعملياتبهشرح
ذيلاقدامنمايد.لذاازكليهمتقاضياندعوتبهعملمیآيدجهتبازديدواطالع
بهشهرداری تاريخ90/5/18 تا مناقصهحداكثر اخذمدارک و برگزاری ازشرايط
)ره( خمينی امام بلوار انتهای گرگاب- شهر- شاهين اصفهان- آدرس به گرگاب

مراجعهنمايند.

آگهی مناقصه

مالحظاتاعتبار)ميليونريال(شرحعملياترديف

-300زيرسازیوآسفالتمعابرسطحشهر1

-500زيرسازیكمربندیشهر2

سیدمحمد احمدی
شهردار گرگاب

مديرعاملشركتمخابراتاستاناصفهانخبرداد:

تجهیز سایت های همراه اول 
اصفهان به نسل چهارم تلفن همراه

سالم علیکم
اساتید دانشگاه و  از تالش بی شائبه جنابعالی،  بر خود واجب می دانیم  بدینوسیله  احتراماً 
تمامی همکارانتان در نشر علم و دانش و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانشجویان 

قدردانی نموده و توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

رياست محترم دانشگاه علمی کاربردی شهرستان فارسان
برادر ارجمند جناب آقای غالمرضا مالکی

ضمن عرض تبریک فرارسیدن بهار قرآن به اطالع میهمانان ضیافت ا... می رساند:
دفاتر کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری در سراسر استان آماده 

دریافت کفارات عمد و غیرعمد از مومنین خداجوی می باشد.
شماره تماس: 2223936- 0381

شماره حساب: 331704705 مهر گستر بانک کشاورزی

فضل اهلل سلیمی- دانشجوی مديريت امور فرهنگی
 دانشگاه علمی کاربردی فارسان

استانچهارمحالوبختياری

نوبت اول
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برادر خوانده صهيونيسم
شمشير داموكلس اروپا

اعت��راف عامل کش��تار ن��روژ به عالقه 
افراطي به رژیم صهیونیس��تي و ترتیب 
زمان��ي حادثه پ��س از همراهي نروژ با 
تش��کیل کشور مستقل فلس��طیني، این 
گمان��ه را تقوی��ت کرده اس��ت که این 
حادث��ه هش��داري بود به ن��روژ و بقیه 
کش��ورهاي اروپایي ک��ه از مخالفت با 

رژیم صهیونیستي پرهیز کنند.
 کش��تار ن��روژ تأکی��د ای��ن مطلب به 
کش��ورهاي اروپای��ي بود که شمش��یر 
داموکلس باالي سر آنهاست و در صورت 
 س��رپیچي از خواس��ت هاي ت��ل آویو،
با تنبیهات س��ختي مواجه مي ش��وند. 
اس��تفاده از یک ن��روژي براي مجازات 
مواضع غیرهماهنگ این کش��ور، پیامي 
روشن براي این کشور و سایر کشورها 
بود که با اتخاذ رویه مس��تقل در داخل 
خان��ه و از جانب اهل خانه مورد حمله 

قرار خواهند گرفت. 
گرایش هاي صهیونیستي عامل مسیحي 
کش��تار مردم نروژ به حدي شدید بود 
که حتي رسانه هاي صهیونیستي و غربي 
نیز نتوانستند از نس��بت راست افراطي 
اروپ��ا با حرک��ت صهیونیس��تي غافل 
ش��وند؛ حرکتي که تمام تالش خود را 
ب��ه کار گرفته تا فلس��طینیان را از طرح 
موض��وع اجماع جهاني براي تش��کیل 
کشور مس��تقل فلسطیني در ماه سپتامبر 
منصرف کند. پدیده صهیونیسم مسیحي 
مدت هاس��ت که به عاملي براي تهدید 
ثب��ات اجتماع��ي و سیاس��ي در غرب 

تبدیل شده است. 
در حال��ي که س��فیر ن��روژ در تل آویو 
صریحاً مي گوید کشورش با اشغال گري

 

اسرائیل مخالف است و تاوان به رسمیت 
شناختن کش��ور فلسطیني را با ترور در 
نروژ مي دهد، رس��انه ه��ا از ارتباطات 
آن��دراس برین��گ برویک تروریس��ت 
ن��روژي با اس��رائیل و همچنین جریان 
 راس��ت افراط��ي اروپا خبر م��ي دهند.
اکنون گفته مي ش��ود اق��دام بریک در 
کش��تن 93 ش��هروند نروژي بیشتر به 
هش��داري صهیونیس��تي درخص��وص 
تبعات پذیرش کشور مستقل فلسطیني 
از سوي اسلو ش��بیه است. نکته جالب 
توجه این اس��ت که فرد اسالم ستیز به 
مسلمانان حمله نکرد. جزئیات جدید به 
 دست آمده از مانیفست 1511 صفحه اي
آن��دراس 34 س��اله ک��ه در جمعه اي 
خونبار ده ها نروژي غیرمس��لمان را به 
قتل رساند، نشان مي دهد که او نه تنها 
یک بنیاد گراي افراطي مس��یحي است 
بلک��ه از راس��تگرایان افراط��ي حامي 

اسرائیل نیز هست. 
روزنامه صهیونیس��تي جروزالم پس��ت 
اخی��راً بخش های��ي از کتابچ��ه 1511 
صفح��ه اي آندراس برین��گ برویک را 
منتش��ر کرد که پیش ت��ر در اینترنت با 
عنوان »2083- بیانیه اروپاي مس��تقل« 
منتش��ر ش��ده بود. برویک در این سند 
359 ب��ار واژه اس��رائیل و 324 بار نیز 

کلمه یهودیان را به کار برده است. 
براس��اس گ��زارش جروزال��م پس��ت 
تروریست نروژي در بخشي از این سند، 
به شدت رسانه هاي غربي را متهم کرد 
که به اص��رار عامدانه و ناعادالنه اي بر 
ذکر اشتباهات یهودیان تأکید دارند. وي 
افزوده است: روزنامه نگاران غربي بارها 
به گونه اي سازمان یافته و سیستماتیک 
بر حمالت مس��لمانان چشم بسته اند و 
 در عوض روي یهودیان تمرکز کرده اند.
نویس��د: م��ي  دیگ��ر  جای��ي  در   و 
»اج��ازه دهید دوش به دوش اس��رائیل 
و ب��رادران صهیونیس��ت م��ان علی��ه 
ضدصهیونیست ها و مارکسیست ها و 

حامیان چند فرهنگي مبارزه کنیم.« 
این تروریس��ت نروژي افزوده است که 
اس��رائیل خانه یهودیان است و یکي از 
دالیل این امر، آزار و اذیت هایي است 
که به یهودیان در سرزمین هاي اسالمي 
وارد شده است. اگر کسي این را بپذیرد 
که اس��الم هم��واره به یهودی��ان تعدي 
ک��رده، این را هم خواه��د پذیرفت که 
براي یهودیان پناهگاهي مانند اس��رائیل 

یک ضرورت است. 
برینگ برویک همچنین خواستار مسلح 
شدن به انواع سالح براي انواع حمالت 
شده و تصریح کرده که باید با استفاده از 
تقویت حس ملي گرایي با توسعه اسالم 

در اروپا مقابله کرد. 
قاتل ده ها نروژي آن گونه که خبرگزاري 
فلسطین الیوم گزارش مي دهد، خواستار 
اخراج فلس��طیني ها از کرانه باختري و 
غزه ش��ده است و اندیشه برپایي کشور 
مس��تقل فلس��طیني را احمقانه خوانده 
اس��ت. او تأکید کرده زمان آن رس��یده 
که حمای��ت جاهالن��ه از فلس��طینیان 
 را متوق��ف کنی��م و از عم��وزاده هاي
اس��رائیلي متم��دن خ��ود در اس��راییل 

حمایت نماییم. 
روزنام��ه اس��رائیل الیوم چ��اپ رژیم 
صهیونیس��تي مي نویس��د: نوشته هاي 
بروی��ک نش��ان م��ي دهد ک��ه او یک 

»صهیونیس��ت سرسخت« اس��ت و از 
دولت یه��ودي بنیامین زئی��ف هرتزل 

تمجید کرده است. 
 نقش موساد 

دیون ب��رگارت، مقاله نوی��س روزنامه 
سن خوزه مرکوري آمریکا مي نویسد: 
قاتل نروژي تحت تأثیر فعال آمریکایي 
صهیونیست پم گلر بوده است؛ کسي که 
یکي از سران کمپین ضد ساخت مسجد 
نیویورک در نزدیکي محل حمالت 11 

سپتامبر است. 
در همین ح��ال الکس کین، نویس��نده 
سرشناس آمریکایي در وبالگ شخصي 
خود مي نویس��د: بین حرکت راس��ت 
و صهیونیس��م در جه��ان ارتباط وجود 
دارد. وي م��ي افزاید: قات��ل نروژي به 
شدت تحت تأثیر تفکرات دانیل بایبس 
بود، کس��ي ک��ه در روزنام��ه جروزالم 
پس��ت اس��رائیل مطلب مي نویس��د و 
عضو مؤسس��ه ضد فلس��طیني »انجمن 

خاورمیانه« است. 
این اشاره کین به ارتباط راست افراطي 
با صهیونیسم در حالي است که روزنامه 
دیلي تلگراف انگلستان نوشت: آندراس 
برنیگ برویک، اجرا کننده کش��تار نروژ 
داراي ارتباطاتي قوي با راس��ت افراطي 
انگلس��تان بوده است و یکي از اعضاي 
جریان راست افراطي بریتانیا به این امر 

اعتراف کرده است. 
بر اس��اس این گزارش، برویک دائماً از 
طریق فیس بوک با اعضاي جریان راست 
افراطي انگلس��تان مرتبط بوده است. به 
گزارش پلیس اسکاتلندیارد برویک گفته 
است: تهاجم صلیبي خود را پس از آن 
شروع کرده که از سوي یک تشکیالت 
س��ري در لن��دن تجهی��ز و حمای��ت 
 ش��ده و به وس��یله یکي از چهره هاي
معنوي و روانشناس این حرکت، توجیه 

شده است. 
همچنین گیالد آتزمون، از فعاالن سیاسي 
انگلیسي که تمایالت ضداسرائیلي دارد 
نیز معتقد است که حزب کارگر نروژ از 
حامیان تحریم اسرائیل است و بسیاري 
از نوجواناني که توس��ط این نژادپرست 
کش��ته ش��دند، تمایالتي ضداسرائیلي 
داش��تند. او مي گوید: م��ن در موقعیتي 
نیستم که علناً انگشت اتهام را به سمت 
اسرائیل بگیرم، ولي با کنار هم قرار دادن 
برخي اطالع��ات و در نظر گرفتن همه 
احتم��االت، این امکان وج��ود دارد که 

برویک حامي یهودیان باشد. 
این اظهارات کارشناسان غربي در حالي 
است که دو روز پیش از کشتار در نروژ، 
اس��کیل پدرس��ون رهبر حزب جوانان 
کارگر ن��روژ در مصاحبه اي با روزنامه 
پرتیراژ »داگ بالدت« از نوع تفکر خود 
درباره اسرائیل پرده گشود و با صراحت 
گفت: زمان آن فرا رس��یده که اقدامات 
دراماتیکي علیه اس��رائیل انجام شود. او 
از وزراي خارج��ه اروپا خواس��ت که 

اسرائیل را تحت تحریم قرار دهند. 
ای��ن قراین این س��ئوال را برمي انگیزد 
که آیا کش��تار نروژ مي تواند واکنش��ي 
هش��دارآمیز علیه کمپی��ن تحریم رژیم 

صهیونیستي باشد؟ 
س��فیر ن��روژ در ت��ل آویو م��ي گوید 
اسرائیل  اش��غالگري  مخالف  کشورش 
اس��ت و تأکید مي کن��د که دولت نروژ 
در کنار طرف ضعیف تر خواهد ایستاد 
و از تش��کیل دولت فلسطیني حمایت 

خواهد کرد. 
ای��ن اظهارات س��فیر ن��روژ آن هم در 
تل آویو بالفاصله پس از کش��تار مردم 
نروژ به دس��ت یک طرفدار پروپاقرص 
صهیونیس��ت ها، ش��اید تا ح��د زیادي 
نشان دهنده درک دولت نروژ از اقدامات 
صهیونیست ها و تجاوزکاري آنهاست؛ 
اقدامات��ي که ح��ال دیگر ب��ه مرزهاي 
فلس��طین و خاورمیانه مح��دود نمانده 
و دامن ن��روژ را به عن��وان یک دولت 
اروپایي نیز گرفته اس��ت. سبیان سبیه، 
س��فیر نروژ در تل آویو در مصاحبه اي 
با روزنامه معاریف اسرائیل به صراحت 
گفت که آندراس برویک، قاتل نروژي با 
اقدام خود قصد داشت دولت نروژ را با 
 اعمال فشار ناچار به تغییر سیاست هاي
حمایت��ي خود از قضیه فلس��طین کند، 
ای��ن درحال��ي اس��ت که دول��ت نروژ 
 حامي تشکیل کشور مستقل فلسطیني و 
ضد اش��غالگري اس��رائیلي است. سفیر 
نروژ اشاره کرد که جوانان کشته شده در 
 حمالت قاتل نروژي، پیش تر پرچم هاي
ضد اس��رائیلي را درحمای��ت از مردم 

فلسطین برافراشته بودند. 
وي صریح��اً گف��ت که بی��ن حمالت 
تروریس��تي نروژ و حمالت استشهادي 
فلسطیني ها، تفاوت اساسي وجود دارد 
و خاطر نشان کرد »حمله به شهروندان 
بي گناه، عملیاتي تروریس��تي به معناي 
دقیق آن اس��ت، اما حمالت فلسطینیان 
به اس��رائیل براي مقابل��ه با یک هدف 
مش��خص یعني اش��غالگري اس��رائیلي 

است و این دو خیلي با هم متفاوتند.«

جهان نما

رئیس س��ازمان سنجش آموزش کش��ور از ارائه 
پیشنهاد سازمان به کارگروه ماده 4 حذف کنکور 
خبر داد و گفت: پیش��نهاد کردیم از حدود 250 
رش��ته موجود در دانش��گاه ها پذیرش در برخی 

رشته ها بدون آزمون باشد.
به گزارش مهر، دکتر محمدحس��ین سرورالدین 
در جم��ع خبرنگاران با اع��الم این مطلب افزود: 
بر اساس روالی که تاکنون بوده است، بسته های 

پیشنهادی برای این موضوع ارائه می شود.
وی گفت: پیش��نهاد سازمان سنجش در کارگروه 
م��اده 4 ای��ن بود ک��ه 250 رش��ته تحصیلی در 
دانشگاه ها داریم که ظرفیت برخی از این رشته ها 
همواره خالی می ماند و در مقابل، ظرفیت برخی 
از رش��ته ها به دلیل پرمتقاضی بودن بس��یار کم 
است، به سه گروه تقسیم شود. سرورالدین اظهار 
داش��ت: یک قسمت 50 رشته پرمتقاضی هستند 
ک��ه باید برای آنها هم آزمون برگزار ش��ود و هم 
سوابق تحصیلی درنظر گرفته شود. یک قسمت 
50 تا 100 رشته متوسط هستند که می توان برای 
آنها سوابق تحصیلی در نظر گرفت، اما 100 رشته 
هستند که بدون نیاز به آزمون و سوابق تحصیلی، 

داوطلب وارد دانشگاه شود.
 وی ی��ادآور ش��د: م��ا اعالم ک��رده ای��م که این
 100 رش��ته نیازی به آزمون ندارن��د و داوطلبان 
م��ی توانن��د در دانش��گاه های غی��ر انتفاع��ی و 
غیرروزانه بر اساس دیپلمی که گرفته اند، پذیرفته 
شوند. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در 
خصوص این که چرا وضعیت س��ال آینده برای 
داوطلبان کنکور مش��خص نیس��ت، گفت: این 
 موضوع که وضعیت سال آینده را کارگروه ماده 4 

اع��الم نمی کند، به این دلیل اس��ت که اطالعات 
الزم برای این موضوع وجود ندارد. وظیفه اصلی 
کارگروه این است که چه سیستمی را جایگزین 
حذف کنکور کند، اما کارگروه هم از این موضوع 
اطالع��ی ندارد و اگر اطالع داش��ته باش��د اعالم 
می کند. وی درباره شرایط امتحانات نهایی برای 
حذف کنکور اظهار داش��ت: نکته این اس��ت که 
آموزش و پرورش تا پیش از این، سیستم دیگری 
داش��ته اس��ت و از اکنون باید به سیستم دیگری 
تغیی��ر کند و این مس��أله زمانبر اس��ت. بر روی 
آزمون نهایی مدارس کس��ی حرفی ندارد، اما این 
آزمون ها باید استاندارد باشد. سرورالدین گفت: 
سیستم امتحانات آموزش و پرورش برای این کار 
ساخته نشده اس��ت، اما از حاال به بعد روی این 
سیستم استاندارد کار کنند. تا پیش از این نمرات 

امتحان��ات مدارس تنها یک نمره در کارنامه بود، 
اما از هم اکنون اهمیت پیدا می کند و همین مسأله 
ممکن اس��ت فساد انگیز باش��د. اگر یک سئوال 
هم درز پیدا کند، مش��کل ایجاد می شود و باید 
امتحانات در حد سازمان سنجش استاندارد شود.
وی با اش��اره به فرآیند برگزاری آزمون سراسری 
سال 90 گفت: آزمون امسال بدون مشکل خاصی 
برگزار ش��د و تنها تفاوت نسبت به سال گذشته 
کاهش تع��داد حوزه ه��ای امتحان ب��ود. رئیس 
سازمان سنجش به آخرین تصمیم کارگروه ماده 4 
کنکور اشاره کرد و گفت: تصمیم کارگروه مبنی 
بر اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی، مشکالت 
بخش عمده ای از داوطلبان مشمول ارائه سوابق 
تحصیلی که هنوز س��وابق تحصیلی خود را ارائه 

نکرده اند را حل کرد. 

حذفكنکوركليدخورد

پیشنهاد حذف کنکور در 100 رشته
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

سيدناصرموسوی:
طرح آتيه نوزادان رديف اعتباری در بودجه 90 ندارد

نماین��ده م��ردم فالورج��ان و عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: طرح 
آتیه نوزادان، ردیف اعتباری در بودجه 90 ندارد 
و تخصی��ص اعتبار برای آن نیاز به تأیید مجلس 
 ش��ورای اس��المی و تصویب نماین��دگان دارد. 
سید ناصر موس��وی در گفتگو با مهر با اشاره به 
اینکه هرگونه برداش��ت از بودج��ه باید حتماً با 
اجازه مجلس باش��د، بیان داشت: در صورتی که 
دولت در قالب ردیف بودجه ای در بودجه کشور 
اختصاص اعتباری را برای طرح آتیه نوزادان در 

نظر گرفته باشد، اجرای این طرح منافاتی با قانون 
ندارد. وی در ادامه افزود: اما در قانون بودجه سال 
90 ردیفی برای تخصیص اعتبار به منظور اجرای 

طرح آتیه نوزادان به میان نیامده است. 
نماینده م��ردم فالورج��ان در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینک��ه صحبت های��ی در مورد 
تخصیص پنج هزار میلی��ارد تومان به طرح آتیه 
نوزادان در  نظر گرفته ش��ده است، اظهار داشت: 
 ش��اید دولت با کم کردن از اعتب��ار یک ردیف، 
در صدد اس��ت تا اعتبار این طرح را تأمین کند. 
وی بیان داشت: این طرح تاکنون از سوی دولت 
برای گرفتن مصوبه، به مجلس ارائه نش��ده است 
که در صورت موافقت مجلس برای اجرایی شدن 
این طرح، دولت می تواند از محل بودجه با کم و 
زیاد کردن یک ردیف دیگر از بودجه، این اعتبار 

را تأمین کند.
موس��وی در ادامه افزود: حتی اجرای این روش 
نیز برای تأمین اعتبار ط��رح آتیه نوزادان نیازمند 
ارائه آن در قالب متمم بودجه و تصویب مجلس 
است. وی تصریح کرد: در طرح آتیه نوزادان یک 
میلیون تومان از سوی دولت به حساب هر خانوار 

ایرانی دارای فرزند واریز می شود. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: اجرای 
این طرح از اواخر سال 1388 در کشور آغاز شد 
که در همان ابت��دا نیز برای تعدادی از نوزادان از 

سوی دولت این پول واریز شد. 
وی با اش��اره به اینکه اگر مجلس با مطرح شدن 
ای��ن موضوع اعالم کرده بود که اجرای این طرح 
غیرقانونی است، به این دلیل بود که هنوز دولت 
برای برداش��ت بودجه، از مجلس مصوبه نگرفته 
است، اظهار داش��ت: در ابتدای اجرای این طرح 
برخ��ی از خانواره��ا به منظور افزایش س��رمایه 
فرزندان خ��ود مبالغی را به این حس��اب اضافه 
کردند، اما پس از مدتی برداش��ت از این حساب 
برای آنها ممنوع و حس��اب آنها بلوکه ش��د. وی 
در ادامه اضافه کرد: از نظر کارشناس��ان اقتصادی 
اجرای این طرح نمی تواند تأثیر چندانی بر تأمین 
آتیه نوزادان در آینده داش��ته باش��د، چرا که یک 
میلی��ون تومان اعتب��اری که در ح��ال حاضر در 
حس��اب نوزادان قرار می گیرد، در 20 س��ال آتی 
نمی تواند سرمایه قابل توجهی برای آنها محسوب 

شود.

نمايندهمردماصفهان:
آزاد سازي قيمت ها زمينه را براي 

سرمايه گذاري بخش خصوصي  فراهم  مي كند
بدون ش��ک م��واردي همچون اصالح نظ��ام گمرکي، اص��الح نظام 
مالیاتي، بهره وري و ... از جمله مراحل هفت گانه طرح تحول اقتصادي 
 اس��ت که زمینه س��از اجراي سیاس��ت هاي اصل 44 قانون اساس��ي 

است. 
حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با موج، 
آزادس��ازي قیم��ت ها را زمینه اي براي فعالی��ت بخش خصوصي در 
اقتصاد دانس��ت و تصریح کرد: بدون شک پس از آزادسازي قیمت ها، 
بخش خصوصي اشتیاق بیشتري براي سرمایه گذاري در اقتصاد کشور 

پیدا خواهد کرد. 
وي مه��م تری��ن زمینه براي اجراي سیاس��ت هاي کل��ي اصل 44 را 
اجراي مراحل هفت گانه طرح تحول اقتصادي دانست و اذعان داشت: 
آزادسازي قیمت ها با اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها گام نخست 
طرح تحول اقتصادي بود که زمینه را براي اجرایي شدن سیاست هاي 
اصل 44 فراهم کرد. فوالدگر در پایان خاطر نش��ان س��اخت: اجرایي 
شدن برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادي، موجب اجراي کامل 

سیاست های اصل 44 مي شود.

رئيسكلبانکمركزی:
حذف صفرها می تواند تا 100 سال دوام 

داشته باشد
رئی��س  کل بانک مرک��زی از تدوین الیحه حذف چهار صفر از پول ملی 
و ارس��ال آن به مجلس شورای اس��المی خبر داد و گفت: حذف صفرها 
می تواند 80 تا 100 س��ال دوام داش��ته باشد. محمود بهمنی در گفتگو با 
مهر در مورد آخرین وضعیت برنامه دولت برای حذف چهار صفر از پول 
مل��ی گفت: دولت به طور قطع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب 
الیحه ای به مجلس ارسال خواهد کرد تا نظر قوه مقننه را نیز داشته باشد، 
چراکه به نظر می رسد اگر در این پروژه حمایت همه جانبه اقشار مختلف 
جامعه نباش��د، کافی اس��ت که یک نماینده مجلس مقاله بنویس��د و این 
موضوع، حتماً کار را سخت خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر 
این اساس، دولت به این فکر افتاد که همزمان با دریافت اظهارنظر عمومی، 
تأیید مجلس را نیز اخذ کند؛ البته تأکید بیشتر بر روی نام واحد پولی است. 
وی تصریح کرد: این پروژه بسیار مهم است، چراکه اولین باری است که 
در ایران این موضوع اتفاق می افتد و ممکن است تصمیم نهایی، 80 تا 100 
سال بعد هم پابرجا بوده و تداوم داشته باشد، بنابراین مجلس نمی تواند از 
این موضوع بی خبر باشد و بعد از انجام کارها، یک مرتبه اعتراض هم کند 

و دولت هم پاسخی برای آن نداشته باشد.

عضوفراكسيوناقليتمجلسمطرحكرد:
مخالفت با وزير پيشنهادی كفر نيست

عضو فراکس��یون اقلیت مجلس شورای اس��المی از نمایندگانی که برای 
رایزنی به نزد وی رفته و از او خواستند در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت 
سخن نگوید، گفت: شما را به خدا فضا را نبندید و بگذارید حرف ها زده 

شود و مجلس محل بحث و گفتگو باشد.
به گزارش مهر، علی اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق که قصد داش��ت در 
جلس��ه علنی در مخالفت با وزیر پیش��نهادی نفت سخن بگوید، پس از 
اظهارات علی الریجانی رئیس مجلس در موافقت با قاسمی وزیر پیشنهادی 
نفت پشت تریبون حاضر شد و با بیان اینکه قصد مخالفت ندارد، گفت: در 
بحث رأی اعتماد موافق یا مخالف صحبت کردن کفر نیست. وی ادامه داد: 
آسمان به زمین نمی آید اگر کسی موافق یا مخالف صحبت کنند، همچنان 

که وزیر نظراتش را می دهد. 
وی یادآور ش��د: زمانی که اسم من برای مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت 
مطرح ش��د، دوستان بس��یاری از من خواستند حرف نزنم. احترامش شان 
اقتضا می کرد به حرفشان عمل کنم، اما به لحاظ شأن و جایگاه مجلس و 
سنت هایی که کارهای ما ایجاب می کند و رویه می شود، احساس تکلیف 
کردم حداقل مطالبی را که به ذهن می رس��د بیان کنم. وی یادآور ش��د: 
 جناب آقای قاسمی ششمین وزیر نفت هستند و این بی ثباتی در نفت قطعًا 

 آسیب زننده است. 

معاونپارلمانيرئيسجمهورخبرداد:
افزايش تعطيلي عيد فطر به 2 روز 

با قيد يك تبصره
معاون پارلمان��ي رئیس جمهور جزئیات الیحه تعطیلي عید فطر را که 
قرار اس��ت به زودي به مجلس ارائه شود تشریح کرد. حجت االسالم 
سید محمدرضا میرتاج الدیني، معاون پارلماني رئیس جمهور در گفتگو 
ب��ا فارس به الیح��ه جدید افزایش تعطیلي عید فطر از س��وي دولت 
اش��اره کرد و اظهار داشت: مباحثي در دولت با پیشنهاد رئیس جمهور 
مطرح شد تا یک روز به تعطیلي عید فطر اضافه شود. معاون پارلماني 
 رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه ای��ن تعطیلي دیده ش��ده در این الیحه 
دو روز است، گفت که بر اساس این الیحه که مشتمل بر یک تبصره 
اس��ت اگر روز پنج شنبه عید فطر باشد و روز پس از آن با روز جمعه 
که تعطیل رسمي کشور است، مصادف شود، شنبه نیز تعطیل مي شود 
تا مردم فرصت خوبي را براي اس��تفاده از این عید سعید داشته باشند. 
حج��ت االس��الم میرتاج الدیني این نکته را نیز یادآور ش��د که الیحه 
افزایش تعطیالت عید فطر پس از تعطیالت مجلس، با قید فوریت به 
قوه مقننه ارائه مي شود تا پایان ماه مبارک رمضان بررسي این الیحه به 
پایان رسیده و تصویب شود. دولت در جلسه روز یک شنبه با افزایش 

تعطیلي عید فطر موافقت کرد.

پسازتأكيدنصرالهبرنابودكردناهدافدريايي
اسرائيل

اذعان ارتش صهيونيستي
به قدرت دريايي حزب ا...

رئیس اطالعات نیروي دریایي ارتش رژیم صهیونیستي به قدرت حزب ا... 
در نابود کردن تأسیس��ات نفتي و تأسیسات س��احلي این رژیم اذعان کرد. 
پس از هش��دار صریح اخیر سید حس��ن نصرا... درباره هرگونه اقدام رژیم 
صهیونیستي و تالش آن براي تصاحب حوزه نفتي دریایي لبنان که تأسیسات 
نفتي رژیم صهیونیس��تي هدف گرفته خواهد شد، یک افسر بلندپایه نیروي 
دریایي رژیم صهیونیس��تي به این قدرت حزب ا... اذعان کرد. یارون لیوي، 
رئیس اطالعات نیروي دریایي ارتش رژیم صهیونیستي اذعان کرد حزب ا... 
و حماس موشک هایي در اختیار دارند که مي تواند بنادر اسرائیلي و پایگاه ها 
و زیربناهاي اقتصادي اس��رائیل در نزدیکي بنادر و سواحل را هدف بگیرد. 
این مقام نظامي اسرائیلي که در کنفرانس مرکز مطالعات امنیت داخلي رژیم 
صهیونیس��تي در تل آویو سخنراني مي کرد، افزود که اخیراً دبیر کل حزب ا... 
لبنان اس��رائیل را به ه��دف گرفتن اهداف دریایي تهدید کرده اس��ت. وي 
همچنین گفت که اس��رائیل مي داند که حزب ا... موشک هاي ساحل به دریا 
از نوع س��ي 802 دارد، در حالي که س��وریه نیز موشک روسي یاخونت در 
اختیار دارد که ممکن اس��ت به دست حزب ا... رس��یده باشد. لیوي افزود: 
شناخت سکوي هاي گازي اس��رائیل و موقعیت یابي آن، نیاز ندارد که شما 
فردي نابغه باشید. من مطمئن هستم که مي توان با اینترنت نیز این موقعیت 
را پیدا کرد. سید حسن نصراله به تازگی در سخناني که به موضوع احتمال 
دست اندازي رژیم صهیونیستي به حوزه نفتي کشف شده در آب هاي لبنان 
پرداخت، درباره دس��ت اندازي به منابع طبیعي لبنان هشدار داد و تأکید کرد 
که در صورت تعرض به حوزه و تأسیسات نفتي لبنان، تأسیسات نفتي این 

رژیم هدف قرار مي گیرد.

پيامدهایيکرسوايی
بازداشت يكی از مديران نشريه آو د ورلد

پرونده شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی هنوز در بریتانیا داغ است، 
به طوری که طی روزهای گذشته یکی از مدیران با سابقه نشریه تعطیل شده 
نیوز آو د ورلد در این رابطه بازداشت شد. به گزارش مهر به نقل از روزنامه 
 گاردین، اس��تیوارت کاتنر که به مدت 22 س��ال در نش��ریه نیوز آو د ورل

فعالیت داش��ت و به عنوان یکی از س��ردبیران اصلی این نشریه شناخته می 
ش��ود، روز گذشته از س��وی پلیس لندن بازداشت و برای ادای توضیحاتی 
درباره این پرونده به اداره پلیس منتقل ش��د. این مدیر باسابقه که هم اکنون 
71 س��ال دارد، پس از اتمام بازپرسی به قید کفالت آزاد شد. گفته می شود 
کاتنر مسئول پرداخت هزینه اطالعاتی بوده که در اختیار نیوز آو د ورلد قرار 
می گرفت. این یازدهمین نفری است که به واسطه اطالع و یا دست داشتن در 
 پرونده رسوایی شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی، توسط نشریه ها
و روزنامه های نیوز اینترنش��نال ) بازوی انگلیسی مؤسسه رسانه های نیوز 
کوپریشن ( متعلق به رابرت مرداک بازداشت می شود.  بیش از یک ماه است 
که انگلیس به واسطه افشای رسوایی شنود مکالمات تلفنی شهروندان متشنج 
شده؛ شدت این رسوایی به حدی بوده که حتی پای دولت بریتانیا و مشاوران 

آن نیز به میان کشیده شده است. 

درتماسیفوریباواشنگتن:
بمباران مناطق مرزی پاكستان را متوقف كنيد

س��فیر آمریکا در اس��الم آباد در تماسی فوری با واش��نگتن خواستار توقف 
سریع حمالت هواپیماهای بدون سرنشین کشورش به نقاط مرزی پاکستان-
افغانستان شد. به گزارش آسوشیتدپرس، دیوید کانتر در تماس با واشنگتن با 
چندین نفر از مقامات آمریکا به ویژه مقامات سازمان اطالعات مرکزی ) سیا ( 

صحبت کرده و خواستار توقف حمالت هوایی شد.
او با اشاره به تنش های موجود میان واشنگتن و اسالم آباد، بر این نکته تأکید 
کرده که ادامه حمالت به نقاط مرزی پاکستان و افغانستان موجب افزایش این 
تنش ها می شود. چند مقام آمریکایی با تأیید تماس کانتر با واشنگتن، از ارسال 
پیام وی به ژنرال دیوید پتریوس، رئیس جدید سیا و همچنین کاخ سفید خبر 
داده اند. در همین رابطه چند روز قبل مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان را بهشت تروریست ها خواند. 
وی در گفتگو با شبکه بی بی سی، بار دیگر بر لزوم پایان یافتن شرایط مساعد 
این منطقه برای فعالیت تروریست ها تأکید کرد. مولن که به تازگی از پایگاه  های 
ارتش آمریکا در جنوب و شرق افغانستان بازدید کرده، از ادامه ناامنی مناطق 

مرزی این کشور با پاکستان ابراز نگرانی کرد.

رنجش مسلمانان آمريكا از تبعيض
یک نظر س��نجی نش��ان می دهد که نیمی از مسلمانان در آمریکا از تبعیض 
و بی عدالتی در رنج و عذاب هس��تند و این امر هر روز تشدید می شود. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، این نظرسنجی که از سوی مؤسسه گالوپ انجام 
ش��ده، نشان می دهد که تقریباً نیمی از مسلمانان آمریکا طی سال گذشته از 
تبعیض های نژادی یا دینی رنج برده اند. بر اساس این نظرسنجی 48 درصد 
از مسلمانان در آمریکا گفتند که آنها طی سال گذشته شخصاً تبعیض نژادی 
یا دینی را تجربه کرده اند. این نظرس��نجی که همزمان با دهمین س��الگرد 
حمالت تروریستی یازده س��پتامبر انجام گرفته، همچنین نشان می دهد که 
مس��لمانان در بین دیگر گروه های دینی بیشترین مخالفت را با تروریسم و 

حمله به غیر نظامیان داشته اند. 

وزيرسابقدولتآلمان:
فروش تانك به عربستان حمايت

از استبداد است
وزیر پیش��ین کمک هاي عمراني آلم��ان، ضمن انتقاد از تصمیم کش��ورش 
به فروش تانک هاي مدرن به عربس��تان، ای��ن اقدام را تنها در قالب حمایت 
از نظامي اقتدارگرا و اس��تبدادي توصیف کرد. منابع خبري روز چهارش��نبه 
ب��ا اعالم این مطلب در ادامه افزودند: هایده  ماري ویچورک تس��ویل، عضو 
حزب سوسیال دمکرات و وزیر پیشین کمک هاي عمراني آلمان در گفتگو با 
روزنامه  آلماني برلینر تسایتونگ، تصمیم دولت براي فروش تانک به عربستان 
سعودي را فاجعه بار خواند. به اعتقاد این سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات 
آلمان، چنین سیاستي درست در نقطه  مقابل آن چیزي است که دولت ائتالفي 
دمکرات مسیحي ها و لیبرال ها در آلمان به طور علني درباره  تحوالت کشورهاي 
عربي اعالم مي کنند. به گفته وزیر پیش��ین آلمان، گیدو وس��تروله، وزیر امور 
خارجه  این کش��ور باید توضیح دهد که به چه دلیل از یک س��و در قاهره از 
جنبش دمکراتیک در مصر پشتیباني و از سوي دیگر مخفیانه با صدور تانک 
به عربستان موافقت مي کند.  ویچورک تسویل گفت: سال هاست که با صدور 
تانک هاي جنگي به عربس��تان مخالفت ش��ده، براي این که چنین سیاستي با 
ضوابط مربوط به صدور اسلحه  آلمان مغایر است. به گزارش رسانه هاي آلمان، 
دولت این کش��ور قصد دارد با صدور 200 تانک مدرن لئوپارد 2 به عربستان 
سعودي، سیاست گذشته خود مبني بر عدم ارسال اسلحه  سنگین به این کشور 

پادشاهي با رژیمي اقتدارگرا را تغییر دهد.
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پول و دوس��تان را نمي توان با هم داش��ت. وقتي صحبت پول مي شود، 
دوس��تي ها همیشه کنار رفته و نفس انس��ان ها جلو مي آید. جرج جین 
ناتان مي گوید: یک راه حاضر آماده براي از دس��ت دادن دوستانتان، پول 
ق��رض دادن ب��ه آنها اس��ت. راه حاضر آماده دیگر پول ق��رض ندادن به 
اوست. به طور کامل مشخص است که پول و دوستان را نمي توان با هم 
داش��ت. زماني که در مورد پول یا مسائل مالي صحبت مي کنید، هیچگاه 
ماجرا خوب تمام نمي ش��ود. صدها بار در زندگي با این مس��اله روبه رو 
شده ایم. دو مرد محترم و دو دوست صمیمي چطور از برادران خوني به 
دش��منان خوني تبدیل مي ش��وند. چرا؟ چون یکي از آنها پولي داشته که 
متعلق به دیگري بوده است، حال ممکن است این پول قرض یا سود یک 
معامله بوده باشد. حتي اگر سالیان سال هم با هم دوست بوده باشید، اگر 
یکي از طرفین احساس کند که معامله بدي با او مي شود، این دوستي به 
کلي فراموش و نابود خواهد شد. در مطلب زیر به دو اتفاق که مي تواند 

یک دوستي را برهم زند اشاره مي کنیم.
اتفاق اول؛ ش��ما به دوس��تتان پول قرض مي دهيد: بله، سریع ترین راه 
براي از دس��ت دادن یک دوس��ت این اس��ت که به او پول قرض بدهید. 
مردم به ندرت روي حرفش��ان مي ایس��تند و به حرفشان عمل مي کنند. 
من به طبیعت و سرش��ت برخي انس��ان ایمان ن��دارم و به همین دلیل بر 
طبق همین باور زندگي مي کنم. حتي در بین انس��ان هاي عاقل و دانا نیز 
به ندرت به کس��ي اعتماد مي کنم. به همین دلیل قرض دادن پول به یک 

دوست یکي از دو نتیجه زیر را در بر خواهد داشت:
نتیجه اول متوجه خواهید شد که آن پول را به او هدیه داده اید نه قرض، 
چون نمي بینید که قصد برگرداندن این قرض را داش��ته باشد و شما هم 

قصد ندارید که به زور آن پول را پس بگیرید.
- نتیجه دوم ش��ما پولتان را از آن دوس��ت پس مي گیرید و آن دوس��ت 
را از دس��ت مي دهید چون در گیر و دار دعواها و مش��اجره ها سر پس 
گرفتن پول ممکن است توهین هاي زیادي هم به او کرده باشید. در این 
حالت ش��ما پولتان را به دس��ت آورده اید اما دوستي را از دست داده اید 

که حتي نمي داند چرا شما از دستش ناراحت هستید. از طرف دیگر این 
همان دوستي است که قول و قرارهاي خود را فراموش کرده است، حاال 

بگویید ارزش واقعي این دوست چقدر است؟
چه باید کرد؟ اگر ش��ما هم از آن دس��ته افرادي هستید که نمي توانید این 
 خصوصیت دلرحمي را از خود دور کرده و عادت کرده اید به همه آدم ها

کمک کنید، در زیر چند توصیه برایتان داریم.
- پول را از دس��ت رفته بدانيد: هر میزان پولي که قرض مي دهید را به 
منزله پولي که از دست مي دهید بدانید. آن را به حساب سادگي خودتان 

بگذارید. به خاطر همین بیش از اندازه به کسي پول قرض ندهید.
- وثيقه بگيريد: ممکن اس��ت در ابتدا از این کار س��ر باز زند، اما ش��ما 
هم بدون دریافت وثیقه هیچ پولي کف دست او نگذارید. چیز با ارزشي 
بیش از پولي که قرض داده اید از او طلب کنید چون در غیر این صورت 

ممکن است پولتان را پس ندهد.
- برنامه اي براي پس دادن پول تنظيم کنيد: از همان روز اول برنامه اي 
براي پس دادن پول تنظیم کنید. آن را روي صفحه اي کاغذ نوش��ته و آن 

فرد را مجبور کنید هر ماه طبق آن برنامه پول را به شما پس بدهد.
- دوباره قرض ندهيد تا پولتان را برنگردانده اند: تا زماني که همه پول 

خود را پس نگرفته اید، پول بیشتري به او قرض ندهید.
اتفاق دوم؛ با دوستتان کاري را شروع مي کنيد: با بهترین دوستتان وارد 
کاري مي ش��وید. در ابتدا همه چیز خوب پیش مي رود. ممکن است در 
آن کار موفق شوید یا این که شکست بخورید. در هر دو حالت مشکالت 
آغاز خواهد شد. هر کدام از شما ممکن است این پیروزي را نتیجه اعمال 

خودتان بدانید و شکست را تقصیر دیگري بیندازید. 
 در ای��ن دو حالت ی��ا پول وارد جیبتان مي ش��ود یا پولتان را از دس��ت
مي دهید. اینجاس��ت که بیشتر فکر حس��اب بانکیتان هستید تا دوستیتان. 
حتي ممکن اس��ت مش��کالتي که وقتي در کار موفق مي شوید ایجاد مي 
شود بسیار بیش��تر از زماني باشد که شکست مي خورید. چون آنجاست 
که دعواها و مش��اجرات س��ر پول آغاز مي ش��ود و هر کدام از دوستان 

طلب پول بیشتري مي کند. وقتي پول وسط باشد، هرکسي خود را به هر 
زحمتي مي اندازد تا به آن برسد، حتي ممکن است خیلي چیزها را از سر 

راه خود نابود کند، مثل دوستي هایش. 
وقت��ي در آن کار شکس��ت مي خورید ه��م که وضعیت ب��ه طور کامل 
مشخص است. اینجا هرکسي تقصیر را گردن دیگري مي اندازد و پول از 

دست رفته خود را از او طلب مي کند.
چه بايد کرد؟

- از همان روز اول بدانید که دوستي خود را از دست خواهید داد. به هر 
نحوي چیزي اتفاق خواهد افتاد که مشکالتي براي دوستیتان پیش خواهد 
 آمد. دو دوس��ت داش��تم که براي س��الیان متمادي با هم کار مي کردند.
هم��ه چیز به خوبي پیش مي رفت تا زماني که هر دو ازدواج کردند. این 
دو زن از یکدیگر متنفر بودند و ش��روع کردند در گوش شوهرهاي ش��ان 
 زمزم��ه کردن تا این ک��ه کار موفق این دو دوس��ت به ط��ور کامل برهم

خورد.
- همه چیز را باید قبل از شروع کار امضا کنید. چون هر آن ممکن است 

افراد زیر قول خود بزنند. 
- فرضیه سازي نکنید. همیشه مشخص کنید که چه کسي چه کاري انجام 

دهد و هرکس چه مسئولیتي دارد.
- اگر کسي که مي خواهید با او کار را آغاز کنید دوستتان است اما بسیار 
با سیاست و دانا است، به هیچ عنوان فکر جلو زدن از او را به مخیله تان 
راه ندهید. س��عي کنید فقط کار خودتان را انجام دهید و با س��ایر مسائل، 

کاري نداشته باشید. چون به نفعتان است.
مثل یک مرد بگویید نه!

دوس��تي مي خواهد ک��ه به او پول قرض بدهید یا با او کاري را ش��روع 
کنید. به او بگویید من تو را بیش از این که این کار را بکنم دوس��ت دارم. 
او به ش��ما خواهد خندید، ش��ما هم همین طور. او را به یک نوش��یدني 
دعوت کرده و صحبت را عوض کنید و امیدوار باش��ید که او این فکر را 

فراموش می کند.

كدام را ترجيح می دهيد؟ پول يا دوست؟

رضایت از زندگي در تصور عده اي به معني امید به آینده 
است...در حالي که امید به آینده یکي از نتایج رضایت از 
زندگي است، به طوري که وقتي شخصي از زندگي خود 
راضي باشد به آینده خویش )نسبت به کسي که رضایت 
نسبي به زندگي دارد( امیدوارتر است. رضایت از زندگي 
مفهومي بس��یار کلي ت��ر از امید به آین��ده دارد، رضایت 
زندگ��ي به  زعم عده اي یعني ایده آل بودن تمام ش��رایط 
مکاني و زماني و فراهم بودن تمام امکانات براي زندگي 
سالم و بي دغدغه، در حالي که مفهوم حقیقي رضایت از 
زندگي یعني نگرش مثبت فرد نسبت به زندگي کنوني، با 
تمام مشکالت و سختي ها، تلخي ها و ناکامي ها و در کنار 
آن پیروزي ها و موفقیت ها، شادي ها و شکوفایي ها. البته 
بحث قانع بودن و تسلیم شرایط شدن و »جبرگرایي« نیز 
با رضایت از زندگي متفاوت است. و این تفاوت از آنجا 
ناشي مي ش��ود که رضایت از زندگي یعني تمام شرایط، 
محدودیت ها، آزادي ها را دیدن و براي رسیدن به هدف 
متناس��ب با امکانات موجود تالش کردن، اما جبرگرایي 
یعني زندگي را همین طور با همین شرایط قبول کردن و 
به همین وضع راضي ش��دن. در اولي تحول و تالش و 

کوشش وجود دارد اما در دومي رخوت و درجا زدن!
تصور کنید زماني که فردي از زندگي خود راضي باشد، 
تمام مشکالت و تهدیدها براي او فرصتي مي شوند براي 
نی��ل به اهداف��ش و همان چیزي ک��ه در ادبیات کهن ما 
به آن اشاره شده اس��ت »شکست پلي به سوي پیروزي 
اس��ت« اما زماني که فرد از اوضاع زندگي خود ناراضي 
باشد حتي از موفقیت هاي خود نیز نمي تواند لذت ببرد و 
پیشرفت کند، حتما بارها شنیده اید که »توانستن و انجام 
دادن هرگز بدون خواس��تن امکان پذیر نیست« کسي که 
از زندگي خود ناراضي اس��ت و نمي داند از زندگي چه 
مي خواه��د، نمي تواند حتي موفقیت ه��اي خود را ببیند، 
چگونه مي تواند از فرصت به وجود آمده براي پیشرفت 
اس��تفاده کند. زن، مرد و فرزندان اضالع مثلث زندگي را 
تشکیل مي دهند به همین نسبت نیز رضایت یا نارضایتي 
ه��ر یک از آنان از زندگ��ي مي تواند به دو ضلع دیگر و 
یا حتي کل زندگي س��رایت کند. اما در این میان زنان به 
دلیل نقش هاي چندگانه اي که در زندگي ایفا مي کنند پل 
ارتباط��ي بین اضالع خانواده هس��تند و رضایت یا عدم 
رضای��ت آنها مي تواند ابعاد مختلف زندگي را متاثر کند. 
وقتي زني از زندگي خود ناراضي باش��د چطور مي تواند 
همس��ر و فرزندان خ��ود را که در برخورد با مس��ائل و 
مش��کالت گاهي دچار یأس و ناامیدي و س��رخوردگي 

مي شوند به زندگي امیدوار کند.
در یک تقس��یم بندي کلي، زنان در جامع��ه فعلي به دو 
دسته تقسیم مي شوند، زنان خانه دار و زنان شاغل؛ زناني 
که به مفهوم عام، حداقل نیمي از روز در خارج از منزل 
در محلي مش��غول به کار هستند و در پایان ماه دستمزد 
مي گیرند و داراي زندگي ش��غلي اند و زناني که با همان 
مفهوم س��نتي به ش��غل خانه داري مش��غولند، آنها شاید 
ب��ه فعالیت هاي متنوع علمي، فرهنگي نظیر ش��رکت در 

کالس هاي آموزش��ي و هنري بپردازند و یا در گروه هاي 
دوستي در فعالیت هاي متنوع اجتماعي شرکت کنند، اما 
نس��بت به گ��روه اول، زمان بیش��تري را در خانه صرف 
مي کنند و دستمزدي هم از بابت کار درون خانه دریافت 
نمي کنن��د. در بحث رضای��ت از زندگي عوامل مختلفي 
موثر اس��ت، اما توجه به نگرش کلي جامعه نس��بت به 
زنان و توقع و انتظار از آنان مي تواند جزء عوامل کلیدي 
در ای��ن قضیه باش��د، چرا که در جامع��ه کنوني با تغییر 
در نگاه نسبت به اش��تغال زنان، دیگر زن خانه دار بودن 
به عنوان مزیت محس��وب نمي شود، موضوعي که شاید 
حتي تا چند سال قبل نیز جزو محاسن یک دختر جوان 
محس��وب مي ش��د، امروز به عنوان یکي از معایب او به 
حس��اب مي آید! نتایج این پژوهش نشانگر آن است که 
باور به کار کردن زنان بیرون از خانواده در حال افزایش 
است. در دو سال 79 و 82 که پژوهشگران این پیمایش 
از شهروندان پرسیده اند نظر شما راجع به خانه داري زنان 
چیست؟ 63/5 درصد مردان و 80/6 درصد زنان مخالف 
این مس��أله بوده اند یعني در حالي که 60/1 درصد مردان 
و 77/4 درصد زنان در س��ال 1379 ب��ا خانه داري زنان 
مخالف بوده اند. در س��ال 74 این نسبت به 46/3 درصد 
در مردان و 32/6 درصد در زنان مي رس��د، یعني نگرش 
منفي جامعه نس��بت ب��ه خانه داري زن��ان رو به افزایش 
اس��ت. با بیان این مطلب نمي توان نتیجه نهایي گرفت و 
گفت که زنان خانه دار نس��بت به زنان شاغل رضایت از 
زندگي کمتري دارند، چرا که عوامل مختلف دیگري نیز 
در این زمینه موثر است و چه بسا از عامل نگرش جامعه 
نسبت به اشتغال قوي تر عمل کنند. برخي از آنها را چنین 

مي توان فهرست کرد:
س��طح تحصیالت- براساس یافته هاي پیمایش ارزش ها 
و نگرش هاي ایرانیان، هر چقدر س��طح تحصیالت فرد 
باالتر باشد، میزان رضایت او از اوضاع فردي و در نهایت 
از زندگ��ي افزایش مي یاب��د، به طوري که اف��راد داراي 
مدرک فوق لیسانس و دکتري 100درصد از زندگي خود 
راضي اند در حالي که می��زان رضایت از زندگي در بین 
دیپلمه ها 98/4، افراد زیردیپلم 96/9 و بي س��وادها 95/5 
درصد است. هرچند بعضي از صاحبنظران جامعه شناسي 
برای��ن باورند که »طبق��ه در جوامع امروزي به نس��بت 
بي اهمیت ش��ده اس��ت و عموما پذیرفته شده است که 
یک قرن و نیم پیش، در دوران اولیه توسعه سرمایه داري 
صنعتي، اختالفات طبقاتي عمده اي وجود داشت و ادعا 
مي ش��ود که از آن زمان تاکن��ون، نابرابري هاي مادي در 
کش��ورهاي صنعتي تا حد زیادي کاهش یافته است.« اما 
یکي از جامعه شناسان صاحب نظر در این زمینه مي گوید: 
»تاثیر طبقه ممکن اس��ت کمتر از آن باش��د که مارکس 
تصور مي ک��رد، اما کمتر ح��وزه اي از زندگي اجتماعي 
است که اختالفات طبقاتي در آن تاثیر نداشته باشد، حتي 
اختالفات فیزیکي با عضویت طبقاتي همبسته اند.« با این 
توصیف��ات، میزان رضایت از زندگي هم متأثر از س��طح 
پایگاه فرد اس��ت. به عبارت دیگر افراد داراي پایگاه هاي 

اجتماعي مختلف میزان متفاوت��ي رضایت از زندگي را 
خواهند داشت. گروه هماالن- یکي دیگر از عوامل مهم 
در زمینه رضایت از زندگي ، نوع نگرش دوست صمیمي 
فرد در این زمینه است. گروه هاي دوستي )هماالن( اغلب 
در سراسر زندگي ش��خصي اثر و اهمیت خود را حفظ 
مي کنن��د، به ویژه در جوامع��ي که تحرک اجتماعي زیاد 
نیست، اما حتي در جایي که اینگونه نباشد نیز باز احتمال 
دارد که روابط گروه هماالن در محل کار یا در حوزه هاي 
دیگر بر نگرش ها و رفتار افراد تأثیر مهم و پایداري داشته 
باش��د. میزان اعتقادات مذهبي نیز نقش مهمي در میزان 
رضای��ت زنان از زندگي دارد. لوئیس، با انجام دادن یک 
مطالعه در مورد »اثرات دین بر سالمت رواني«، دریافت 
که اف��راد داراي نگرش دیني باال، نس��بت به افرادي که 
س��طح نگرش دیني پایین تري داشتند، در عین وسواس 
بیشتر، میزان روان  رنجوري کمتري نشان داده اند. مطالعه 
لوئیس، با مطالعات مالتبي نیز هماهنگ است. رضایت از 
زندگي مفهوم بسیار نزدیکي با شادکامي دارد. کسي که از 
زندگي خود راضي است احساس شادي بیشتري نسبت 
به کسي که از زندگي خود ناراضي است دارد. مرور نتایج 
بررسي هایي که به بحث شادکامي و دینداري پرداخته با 
عنوان»تعیین میزان ش��ادکامي دانشجویان دانشگاه علوم 
پزش��کي تهران و ارتب��اط آن با عمل به باورهاي دیني و 
برون گرایي« نش��ان مي دهد که بین ش��ادکامي، با نگرش 

عمل به باورهاي دیني، ارتباط مثبت و معني داري وجود 
دارد. همچنین این بررس��ي نشان مي دهد جوانان داراي 
س��طح نگرش دیني باالت��ر، از ش��ادکامي، خلق مثبت، 
کارآمدي، عزت نفس و خش��نودي از زندگي بیش��تري 
برخوردارند. از س��وي دیگر نتای��ج تحقیقات فراوان در 
ارتباط با رضایت از زندگي زناش��ویي و سالمت رواني 
که خ��ود جزو عوامل تعیین کنن��ده در میزان رضایت از 
زندگي اس��ت، نش��ان داد که بین این دو، ارتباط وجود 
دارد و فشارهاي زندگي مشترک با آسیب هاي رواني، به 
خصوص افس��ردگي، اختالالت اضطرابي و بیماري هاي 
جس��مي مرتبط است. در کنار عوامل باال نمي توان نقش 
رضایت ش��غلي را رضایت از زندگي از نظر دور داشت. 
پژوهش ها نش��ان مي دهند میزان رضایت از زندگي افراد 
شاغل، بیشتر از افراد بیکار است و همچنین اشخاصي که 
به کارهاي تخصصي مشغولند، نسبت به کساني که داراي 
مشاغل تخصصي نیستند، احس��اس رضایت از زندگي 
باالتري را گزارش کرده اند. در بحث رضایت ش��غلي و 
رضایت از زندگي، بررسي هاي فراوان، نشان داده اند که 
وقتي کارکنان، کنترل بیشتري بر کار خود دارند و به آنها 
اجازه داده مي شود که درباره هدف ها و ساعات کار خود 
تصمیم بگیرند و در تصمیم گیري ها دخالت داده شوند، 
رضایت شغلي و در نهایت، رضایت از زندگي شان بیشتر 

مي شود.

آژیر

 مريمپدريان

»به خاطر آرام��ش خود، دیگران را به 
ناکامی و عذاب انداختن، خودخواهی 

است.« 
حس��ادت در واقع یک ضعف درونی 
اس��ت و هنگامی رخ می دهد که فرد 
خود را با دیگران مقایسه می کند و از 
امکانات دیگران غبطه می خورد و در 
نتیج��ه آتش این ح��س در او فروخته 
می گردد و کس��ی نیس��ت که به این 

عارضه مبتال نباشد. 
البته اگر حس��ادت ب��ه رقابت تبدیل 
شود نه تنها مذموم نیست بلکه باعث 
رش��د و پیشرفت نیز می شود. اما اگر 
این احساس ادامه یابد نه تنها فرد را از 
درون متالشی می کند بلکه به تدریج 
او را دچار انواع بیماری ها می کند که 
آثار آن در چهره فرد نمایان می شود. 
 به راس��تی چنین اف��رادی تا چه زمان
م��ی توانند به زندگی پر از درد و رنج 

خود ادامه دهند؟ 
ای��ن خصل��ت عواق��ب ناگ��واری به 
هم��راه دارد و باع��ث تحلی��ل قوای 
 جس��می و روحی در افراد می ش��ود
ک��ه منش��أ آن انتق��ام جوی��ی، کینه و 
 تعصب زیاد اس��ت و این خصلت ها
م��ی تواند بر روی نس��ل ه��ای بعد 
نیز تأثی��ر بگذارد. پ��س بیایید کینه و 
حس��ادت را از خ��ود دور س��ازیم و 
به جای حس��رت خ��وردن به زندگی 
دیگران، اس��تعدادهای درونی خود را 
تقویت نموده و همواره امتیازات خود 

را در تأثیر بگیریم. 
چرا که خداوند همه ما را یکسان آفریده 

است اما موقعیت های گوناگون زندگی 
برای افراد متفاوت است و آدم حسود 
 چون ش��مع از درون آب می ش��ود،
همان گونه که پیامبر اکرم می فرمایند: 
»حس��نات خود را با حس��ادت از بین 

نبرید.«
پ��س بای��د ب��رای از بین ب��ردن این 
احس��اس، اعمال نیک خ��ود را زیاد 
کنی��م. چرا ک��ه این صفت ها ش��امل 
افرادی است که اعتماد به نفس ندارند 
و هیچ گاه به این باور نرس��یده اند که 
 خود صفات مثبتی دارند که می توانند

به آن مباهات کنند. 
ب��ه عن��وان مثال ف��ردی ک��ه خود و 
 خانواده اش از نعمت سالمت بهره مند
اس��ت نباید به خاطر تنگ دستی و یا 
مش��کالتی که دارد به زندگی دیگران 
غبط��ه بخورد بلکه باید قدر س��المت 
خ��ود را بداند و در جهت صحیح گام 
بردارد و از امکان��ات موجود حداکثر 
اس��تفاده را بکنن��د. هم��ان طوری که 
ام��روزه در جامعه افرادی هس��تند که 
از پایگاه اجتماعی باالئی برخوردارند 
ح��ال آن ک��ه در گذش��ته ب��ا فق��ر و 
تنگدستی به سر می بردند اما به جای 
حس��ادت و حسرت خوردن راه خود 
را یافته و بدون اتالف وقت با سعی و 
 تالش فراوان به آن چه می خواسته اند
رس��یده اند و این نمونه ای اس��ت از 
ه��زاران پ��س بیایید از اس��تعدادها و 
قابلی��ت های��ی ک��ه داریم ب��ه خوبی 
اس��تفاده کنی��م و بدانیم ک��ه خداوند 
نعمت های زی��ادی به ما عطا فرموده 
است و این وظیفه ماست که در جهت 

درستی از آن استفاده نماییم.

جامعه

وقتی حسادت به رقابت تبديل شود

پنجره

دث
حوا

پلیس اصفه��ان ظرف چهار ماه اول س��ال جاري با 
اجراي طرح هاي گوناگون در راستاي کشف وسایل 
نقلیه مسروقه تعداد یک هزار و 601 دستگاه وسیله 
نقلیه مس��روقه را کشف و به مالباختگان مسترد کرد. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��اني پلی��س، »مصطفي 
صادقی��ان« سرپرس��ت مرک��ز اطالع رس��اني پلیس 
اصفهان اظهار داش��ت: در راس��تاي کش��ف وسایل 
نقلیه مس��روقه طرح هاي گوناگون ومتعددي توسط 
 پلیس اصفهان در سطح این کالنشهر به اجرا گذاشته

شد. 
وي اف��زود : در نتیجه اجراي این طرح هاتعداد یک 
هزار و 601 دستگاه وس��یله نقلیه مسروقه متعلق به 
شهروندان کشف و ضبط شد. سرپرست مرکز اطالع 

رساني پلیس اصفهان گفت: از وسایل نقلیه مسروقه 
کش��ف شده ، تعداد 851 مورد خودرو و 750 مورد 
موتور سیکلت مي باش��د. این مقام مسئول با اشاره 
ب��ه این ک��ه یکي از اه��داف پلیس جل��ب رضایت 
شهروندان است تصریح کرد: در این ارتباط، تعدادي 
از سارقان سابقه دار نیز دستگیر و به بزه هاي انتسابي 
خود اقرار کرده اند. صادقیان در پایان با بیان این که 
کشفیات خودرو رشد 18 درصدي و موتور سیکلت 
رش��د 74 درصدي را نش��ان مي دهد عن��وان کرد : 
در ای��ن رابطه متهمان به همراه پرونده جهت س��یر 
مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شده و وسایل 
نقلیه مسروقه کشف شده پس از طي مراحل قانوني 

تحویل مالباختگان شد.

 س��ارقي ک��ه با گذاش��تن ق��داره بر گ��ردن یکي از 
کارمندان بانکي در اصفهان قصد س��رقت 30 میلیون 
ری��ال وجه نقد را داش��ت در کمتر از چن��د دقیقه با 
همکاري مردم و حضور به موقع پلیس دس��تگیر شد. 
»مصطفي صادقیان« سرپرس��ت مرکز اطالع رس��اني 
پلیس اصفهان اظهار داش��ت: عوامل گش��ت کالنتري 
11  شهرس��تان اصفهان در حین گشت زني در سطح 
حوزه استحفاظي خود متوجه تجمع غیر عادي جلوي 
یکي از بانک هاي س��طح ش��هر مي ش��وند که باعث 
توقف گش��ت و موضوع بررسی مي شود. وي افزود: 
با توقف واحد گش��ت، ماموران جلوي بانک متوجه 
مردي مي شوند که با تهدید قداره سعي دارد از محل 
متواري ش��ود که ماموران به س��رعت وارد عمل شده 

و ای��ن فرد را که دقایقي پیش مبل��غ 30 میلیون ریال 
وجه نقد را با تهدید قداره از بانک س��رقت کرده بود 
را دس��تگیر کردن��د. وی تصریح کرد : در بازرس��ي 
بدني از این س��ارق یک تیغه قداره به همراه مبلغ 30 
میلیون ریال کش��ف که مبل��غ مذکور به بانک تحویل 
ش��د و متهم به کالنتري منتقل گردید. وی گفت: این 
س��ارق که » محمد _ الف« نام دارد 39س��اله است و 
در تحقیقات اولیه به انجام سرقت با انگیزه مشکالت 
مال��ي فراوان اقرار کرد. »صادقیان«در پایان با بیان این 
ک��ه این اقدام به موقع پلیس با رضایت مندي کارکنان 
بانک و ش��هروندان همراه شد، خاطرنشان کرد: متهم 
به همراه پرونده جهت س��یر مراح��ل قانوني تحویل 

مراجع قضایي شد.

درچهارماهگذشتهرخداد:

كشف 1601 دستگاه وسيله نقليه مسروقه در اصفهان 
باهمکاريمردموپليسصورتگرفت:

ناكامي سرقت از بانك با قداره در اصفهان

در دو دهه اخیر ب��ه خصوص در تهران 
اعتیاد زنان به مواد مخدر از قبیل سیگار، 
مشروب، کراک و شیش��ه افزایش یافته 
اس��ت که عمده ترین دلیل گرایش زنان 
به مواد مخدر ناکامی های آنان در ازدواج 
و در دس��ترس بودن مواد مخدر اس��ت. 
تم��ام پزش��کان و پژوهش��گران بر این 
عقیده هس��تند که اعتیاد زنان به مراتب 
تبعات خطرناک تری از اعتیاد مردان دارد. 
اصلی تری��ن دلیلی که این پژوهش��گران 
عنوان می کنند، اول آسیب پذیری بیشتر 
روان و تن زنان نس��بت به مردان و دوم 
نق��ش مهم زن��ان در خان��واده و جامعه 

است. 
برخ��ی از زنانی که به عن��وان معتاد به 
مواد مخدر در جامعه شناخته می شوند، 
دخترانی هس��تند که در سنین نوجوانی 
و جوانی آشنایی ش��ان با مواد مخدر در 
گروه همس��االن شکل گرفته است و به 
این دلیل از این گروه ها با نام گروه های 
پرخطر یاد می کنند چ��را که رفتارهای 
پ��ر خطر در این گروه ها اثرات تخریبی 
نامطلوبی بر قشر جوان می گذارد، زیرا 
از س��ویی این افراد برای جلوگیری از 
قضاوت دیگران و حتی پزشکان، روی 
خود مسأله اعتیاد سرپوش می گذارند و 
این مسأله می تواند مشکالت خاصی را 
در دوره بارداری، زایمان و بعد از زایمان 
برای خود فرد، جنین و پزش��ک معالج 
ایجاد کن��د. در دوران بارداری، مصرف 
مواد مخدر می تواند باعث سقط جنین، 
عدم رش��د مناس��ب جنین، مسمومیت 
بارداری، جدا ش��دن زود رس جفت و 
زایمان زود رس شود. با توجه به این که 
نوزاد طی بارداری با مواد مخدر مواجه 
بوده و بدن وی با میزانی از مواد مخدر 
تطبیق یافته اس��ت بعد از زایمان و جدا 
ش��دن از منبع دریافت ماده، نوزاد دچار 
عالیمی می ش��ود که بعض��اً این عالیم 
می توان��د باعث آزار و آس��یب به نوزاد 
شود و از سوی دیگر آنچه آسیب پذیری 
زنان در برابر اعتیاد را نس��بت به مردان 
دو چندان می کند، ناتوانی زنان از تأمین 
هزینه های زندگی و اعتیاد آن هاست. در 
واقع فقدان ارتباط مناس��ب بین والدین 
و فرزن��دان را می ت��وان یک��ی از علل 
گرایش دختران به مواد مخدر دانس��ت. 
با توجه به این که مدارس فضای مناسبی 
برای ارتباط مس��تمر، موث��ر و تخریبی 
نوجوان��ان و جوانان اس��ت، خانواده ها 

نقش پر رنگی در هدایت دختران دارند 
تا رفتارهای فرزن��دان که در گروه های 
هم سن و پرخطر شکل می گیرد را پیش 
از نهادینه ش��دن، کنترل کنند. معتاد به 
مواد مخدر، بیمار مجرمی است که نباید 
با نگاه دلسوزانه رها شود و باید ضمن 
یاری رساندن به چنین بیمارانی درصدد 
پیشگیری بنیادی مشکل مهم و ریشه ای 
اعتیاد زنان به مواد مخدر باشیم تا چنین 
رفتارهایی در جامعه به صورت رفتاری 
ع��ادی و طبیعی جلوه نکند برخی زنان 
با توجه به مشکل درآمد و توانایی برای 
به دس��ت آوردن مواد مخدر از راه های 
دیگر گاهی تن به کارهای ضد اخالقی 
مانند فحشا و خودفروشی می دهند و به 
راحتی مورد استفاده س��ودجویان قرار 
می گیرند که مس��لماً این باعث افزایش 
تخریب آن ها می شود زیرا در نتیجه این 
اعمال سالمت روح و جسم خود را از 
دست می دهند و برگشت آن ها به زندگی 
سالم را سخت تر می کند. زیرا وابستگی 
به مواد مخدر دو بعد جسمانی و روانی 
دارد ک��ه با توج��ه به مدت و ش��دت 
مصرف م��واد مخدر، تبع��ات متفاوتی 
خواهد داش��ت و به دلیل دریافت نفوذ 
م��واد تخریب کننده در س��لول، درمان 
نیز با کیفیت و کمیت متفاوتی صورت 
می گیرد. با توجه به این مسایل، به نظر 
می رس��د عدم توجه به ترک اعتیاد زنان 
و رها کردن آن ها، باعث آس��یب بیشتر 
زنان معت��اد و به طبع آن جامعه خواهد 
شد. آس��یبی که هر روز بیشتر می شود 
ولی چون نهان اس��ت، کس��ی آن ها را 
بحران��ی نمی داند. در حالی که معتاد به 
مواد مخدر، بیمار مجرمی است که نباید 
با نگاه دلسوزانه رها شود و باید ضمن 
یاری رساندن به چنین بیمارانی درصدد 
پیشگیری بنیادی مشکل مهم و ریشه ای 
اعتیاد زنان به مواد مخدر باشیم تا چنین 
رفتارهایی در جامعه به صورت رفتاری 
ع��ادی و طبیعی جلوه نکند. اعتیاد زنان 
به مواد مخدر بخش مهم و قابل توجهی 
است چرا که زن به عنوان مادر،  همسر 
و نقش��ی که در خان��واده و جامعه ایفا 
می کن��د تأثیر بس��زایی در آینده جامعه 
خواهد داش��ت همچنین دیدگاه جامعه 
نس��بت به زن به عن��وان موجودی پاک 
و ب��ا عفت به گونه ای اس��ت که انتظار 
می رود رفتارهای ناهنجار در او کمتر به 

چشم بخورد.

دختران معتاد نشوند زمانی که مشکالت فرصتی می شوند برای زندگی...
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان مديرعاملشركتمخابراتاستاناصفهانخبرداد:

تجهیز سایت های همراه اول اصفهان 
به نسل چهارم تلفن همراه

مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان گفت: برخی از س��ایت های همراه 
BTS نصب ش��ده در این اس��تان مبتنی بر فعالیت نسل چهارم تلفن همراه است. 
سید فاضل زمانی در گفتگو با مهر با اشاره به این که نصب تجهیزات تلفن  همراه 
در اس��تان اصفهان بر اس��اس جوابدهی در سیستم های نس��ل چهارم تلفن همراه 
انجام می شود، افزود: بسیاری از تجهیزات خریداری شده به منظور سرویس دهی 
تلفن همراه در اس��تان اصفهان مبتنی بر نس��ل چهارم تلفن های همراه است تا در 

 آینده و با پیشرفت سیستم های تلفن همراه، مشکلی در تاسیسات استان به وجود
نیاید.

وی با اشاره به تعداد تجهیزات نصب شده تلفن همراه طی سال جاری در استان 
اصفهان، اظهار داش��ت: در سال جاری 400 س��ایت تلفن همراه BTS در سطح 
اس��تان اصفهان نصب ش��ده تا فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در این اس��تان با 
س��هولت بیشتری انجام پذیرد. مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان تصریح 
کرد: در میان این 400 س��ایت تلفن همراه BTS نصب ش��ده در استان اصفهان، 
برخی از تجهیزات بر پایه فعالیت نس��ل چهارم تلف��ن همراه خریداری و نصب 

شده اند. 
وی با اشاره به امکانات و چگونگی فعالیت این تجهیزات مدرن و پیشرفته، اضافه 
کرد: نسل چهارم استانداردهای شبکه های سلولی یا همان شبکه های تلفن همراه، 
جانش��ینی برای نسل س��وم )3G( و نسل دوم )2G( این اس��تانداردها محسوب 
می ش��ود. زمانی با تأکید بر قابلیت های بس��یار گسترده نس��ل چهارم تلفن همراه 
برای مش��ترکین آن، ادامه داد: در نس��ل چهارم، ب��رای ارتباطات در حال حرکت 
مانند اس��تفاده در قطار یا خودرو، حداکثر س��رعت 100 مگابیت در ثانیه و برای 
ارتباطات ثابت و بدون جابه جایی مانند کاربران پیاده رو یا س��اکن، یک گیگابیت 

در ثانیه است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اش��اره به استقبال مطلوب مشترکین 
داخل کشور از خدمات جدید تلفن همراه، بیان داشت: خوشبختانه طی سال های 
اخیر که با پیش��رفت تجهیزات تلفن همراه در سطح کشور روبه رو بوده ایم، میزان 
استقبال مش��ترکین از خدمات ارائه شده نیز بسیار مطلوب بوده است. مدیرعامل 
ش��رکت مخابرات استان اصفهان همچنین با اش��اره به میزان نفوذ تلفن همراه در 
ش��هر اصفهان، گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه در ش��هر اصفهان هم اکنون بالغ بر 

104 درصد برآورد شده است.

مديركلجهادكشاورزيخبرداد:
اختصاص 5 درصد اعتبارات  

جهاد كشاورزي 
چهارمحال و بختياري به خشكسالي

مدیرکل جهاد کش��اورزي 
بختی��اري  و  چهارمح��ال 
گفت: پنج درصد اعتبارات 
جهاد کشاورزي این استان 
به خشکس��الي اختصاص 
یاف��ت. صفدر نی��ازي در 
نشست با بهره برداران این 
استان اظهار داشت: امسال 
ملي  اعتب��ارات  از مح��ل 
و اعتب��ارات خشکس��الي 

اعتبارات��ي ب��ه چهارمح��ال و بختیاري تزریق ش��ده ک��ه در بخش 
خشکسالي هزینه مي شود. وي با بیان این که از 847 رشته قنات این 
استان 452 رشته قنات خشک شده است، گفت: از این تعداد قنات، 
395 رش��ته نیز با کاهش آبدهي مواجه ش��ده است. نیازي تصریح 
کرد: از یک هزار و 439 چش��مه موجود در این استان نیز یک هزار 
و 102 دهنه چش��مه خشک شده اس��ت. مدیرکل جهاد کشاورزي 
چهارمحال و بختیاري با بیان این که یک چهارم باقیمانده چش��مه ها 
نیز 35 تا 70 درصد کاهش آبدهي دارند، گفت: امسال 200 میلیارد 
تومان خسارت به طور مستقیم به بخش کشاورزي وارد شده است. 
وي از تخصی��ص 95 میلیارد ریال اعتبار به بخش کش��اورزي این 
استان خبر داد و گفت: از این میزان اعتبار در بخش کشاورزي یک 
میلیارد و 275 میلیون تومان براي باغباني، یک میلیارد و 320 میلیون 
تومان براي دام و طیور و 532 میلیون تومان در بخش زراعت هزینه 
مي ش��ود. نی��ازي از تخصیص 67 میلیارد ری��ال از اعتبارات تملک 
دارایي جهاد کش��اورزي به بخش کش��اورزي این استان خبر داد و 
گف��ت: همچنین از میزان اعتبارات تملک دارایي این اداره کل افزون 
ب��ر 539 میلیون تومان در بخش ش��یالت، 400 میلی��ون تومان در 
بخش ترویج، دو میلیارد و 351 میلیون تومان در بخش س��اماندهي 
اراضي کشاورزي و 227 میلیون تومان در بخش ساختمان هاي جهاد 
هزینه مي ش��ود. وي توجه به رویکرد صادرات را از اهم برنامه هاي 
ای��ن اداره کل اعالم کرد و گف��ت: در حال حاضر عملکرد اقتصادي 
ای��ن اداره کل تمرکز بر پروژه هاي موثر در تولید اس��ت که در زمان 
کوتاهي انجام  شوند. نیازي ادامه داد: برهمین اساس پروژه هایي که 
موثر نبوده و یا زمان طوالني در س��اخت داشته اند در انتهاي لیست 
اقدامات این اداره کل قرار داده شده است، چراکه اینگونه مشکالت 
هم تس��هیالت اختصاص داده به پروژه را غیرموثر و اجراي طرح ها 

را با تأخیر موجه مي سازد. 

رئيسدانشگاهشهركرد:
رشد سكوالريسم جامعه را تهديد مي كند

شهرکرد  دانش��گاه  رئیس 
به  توج��ه  گف��ت: ع��دم 
فرامی��ن اجتماع��ي منجر 
ب��ه رش��د سکوالریس��م 
در جامع��ه ش��ده اس��ت. 
اس��ماعیل اسدي در آیین 
ضیافت  ط��رح  افتتاحی��ه 
اندیشه استادان در دانشگاه 
شهرکرد اظهار داشت: در 
حال حاض��ر جامعه مبتال 
به سکوالریس��م اجتماعي اس��ت و حرکت دانش��گاه به سمت و 
س��وي فرامین اجتماعي مبتني بر دین ابزار مهمي در راستاي مهار 
این معضل محس��وب مي شود. وي عدم توجه به فرامین اجتماعي 
را عامل مهم در رشد و پیشرفت سکوالریسم در جامعه دانست و 
افزود: بدون تردید تحقق فرامین اجتماعي مبتني بر دین مس��تلزم 
نهادینه ش��دن این امر در جامعه است و استادان دانشگاه مي توانند 
نق��ش مح��وري در این زمینه ایف��ا کنند. اس��دي از فریضه امر به 
مع��روف و نهي از منکر ب��ه عنوان فاکتور مه��م در تحقق مزامین 
دیني و اجتماعي در جامعه نام برد و گفت: اس��تادان دانش��گاه در 
جامعیت بخش��ي به فریضه امر به معروف و نهي از منکر و تربیت 
نیروي انساني نقش تأثیرگذاري را در جامعه بر عهده دارند. رئیس 
دانش��گاه شهرکرد در ادامه با اش��اره به اجراي طرح اسالمي شدن 
دانش��گاه ها با بیان این که این طرح از سوي شوراي عالي فرهنگي 
در س��ال 67 مطرح ش��د، افزود: متأس��فانه طرح اسالمي شدن در 
دانش��گاه ها هنوز به طور کامل اجرایي نش��ده است که در راستاي 
تحقق این مهم باید اهتمام جدي در دس��تور کار دانش��گاه ها قرار 

بگیرد. 
اس��دي با اشاره به جایگاه واالي استادان دانشگاه در ارتقاي سطح 
فرهنگ جامعه، بیان کرد: اس��تادان نماد علم، دانش و فرهنگ یک 
جامعه هس��تند، چرا که ن��ه تنها فرهنگ را به نس��ل جدید منتقل 

مي کنند بلکه موجب تکامل فرهنگ جامعه مي شوند. 
وي ب��ا اش��اره به بیان��ات رهبر معظ��م انقالب اس��المي پیرامون 
الگوپذیري متعلمان از اس��تادان دانش��گاه، گفت: طهارت و مبارزه 
با هواي نفس��اني براي آحاد جامعه ضروري است اما براي استادان 
و دانش��مندان مهم تر اس��ت چرا که رفتار و منش استادان بیشتر از 
گفتار در تدوین شخصیت متعلمان تأثیرگذار است. اسدي استقبال 
از طرح ضیافت اندیش��ه را مطلوب ارزیابي کرد و افزود: توجه و 
پرداختن به دغدغه ها و مطالبات مقام معظم رهبري از جمله تشکیل 
کرسي هاي آزاداندیشي، مقابله با جنگ نرم و افزایش معرفت دیني 
و آماده س��ازي اس��تادان در حوزه مباحث نوین فکري، معرفتي و 

شبهات رایج از مهم ترین اهداف اجراي این طرح است.

بهمناسبتروزخبرنگار؛
اعزام 56 خبرنگار اصفهانی به كربال 

زايندهرود
مش��اور مطبوعاتی استانداری اصفهان در یک نشست خبری 
گف��ت: به مناس��بت روز خبرنگار برای 56 خبرن��گاری که دارای 
کارت خبرن��گاری از س��وی فرهنگ و ارش��اد اس��المی هس��تند 
دعوتنامه اعزام به کربال ارس��ال می ش��ود. مقیمی افزود: با ارسال 
دعوتنامه های مذکور اولین کاروان اعزام به کربال آماده خواهد شد 

و زمان اعزام متعاقبًا اعالم می گردد.
وی خاطرنشان کرد: آموزش خبرنگاری نکته است که مطرح است 
و 20 میلیون اعتبار برای 14 دوره تکمیلی و مقدماتی و در اصفهان 
و شهرستان ها جهت دریافت کارت خبرنگاری درنظر گرفته شده 
اس��ت. مشاور مطبوعاتی اس��تانداری ضمن بیان این که تاکنون 56 
نفر موفق ش��ده اند که کارت خبرن��گاری را دریافت کنند تصریح 
کرد: برای اعزام به کربال، خبرنگاران تا پایان امس��ال مهلت دارند 

که کارت خبرنگاری را دریافت نمایند. 
مقیم��ی ضمن اش��اره به این که اعزام اولی��ن کاروان خبرنگاران به 
کربال 25 میلیون تومان هزینه دارد تصریح کرد: از بودجه فرهنگی 
برای تجهیز خانه مطبوعات، 20 میلیون تومان درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت. همچنین 30 میلیون اعتبار هم برای ساخت مستند معرفی 
رس��انه های اس��تان اعم از مجاری و مکتوب برای آشنایی بیشتر 
مردم با فعاالن عرصه خبر دیده شده است. وی گفت: 150 میلیون 
تومان بس��ته حمایتی ریال��ی برای مجموعه رس��انه های مکتوب 
و مج��ازی محال��ی و نمایندگی های سراس��ری پیش بینی ش��ده 
که کارگروه در این مورد در حال بررس��ی اس��ت تا به مس��اوات 
 به رس��انه ها داده ش��ود و جزئیات بیش��تر در روز خبرنگار اعالم 

خواهد شد.

شبكه برق بازار اصفهان
اصالح مي شود

مدی��ر ام��ور برق مرکز ش��رکت توزیع ب��رق شهرس��تان اصفهان 
از اص��الح ش��بکه برق ب��ازار اصفهان خبر داد. ب��ه گزارش موج، 
محمدمهدي عس��گري گفت: با توجه به وضعیت نامطلوب شبکه 
برق و انشعاب هاي موجود بازار تاریخي اصفهان، امور برق مرکز 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به برنامه ریزي جهت اصالح 

شبکه برق این بازار اقدام کرده است. 
وي اف��زود: با توجه به برنامه ریزي هاي انجام ش��ده در امور برق 
مرکز، طرح اصالح ش��بکه برق بازار اصفه��ان به صورت پایلوت 
براي نخس��تین ب��ار در بازار کفاش ها انجام خواهد ش��د. به گفته 
وي، ش��بکه برق و انش��عاب هاي موجود در س��راها، بازارچه ها 
و پاس��اژها به لحاظ شرایط اس��تاندارد و ایمني مورد بررسي قرار 
خواهد گرفت. وي تصریح کرد: تعداد انش��عاب هاي نامناسب در 
بازارچه ها و گاراژهاي محدوده امور برق مرکز، نزدیک به 1100 
انشعاب است که مورد بازدید قرار خواهد گرفت و اولویت بندي 
الزم جهت اصالح اش��کال انجام خواهد ش��د. بازار اصفهان یکي 
از بازاره��اي قدیمي و بزرگ خاورمیانه اس��ت. امتداد بازار بزرگ 
اصفهان به مسجد جامع و سپس به بازار عریان منتهي مي شود. این 
بازار را به مناس��بت مجاورت با گنبد نظام الملک و مسجد جامع، 
بازار نظامیه یا نظام الملکي نیز گفته اند و تا نیم قرن پیش رشته هاي 
طوالني و متعددي این بازار را به بازارهاي دروازه طوقچي و بازار 

غاز و میدان وصل مي کرده است.
از انش��عاب هاي دیگر آن، بازار ریس��مان و مدرس��ه کاسه گران 
اس��ت. مجموعه آثار تاریخ��ي دیگري مانند مدرس��ه مال عبداله، 
مسجد جارچي باش��ي، مدرسه صدر، مدرس��ه نیماورد و کاروان 
س��راهایي از عهد صفویه و قاجاریه مانند کاروان س��راي مخلص، 
گلش��ن و تیمچه ملک و بسیاري کاروان سراها و تیمچه هاي دیگر 
و حمام هایي از عصر صفویه بر اهمیت تاریخي مجموعه معماري 
بازار بزرگ اصفهان که از سر در قیصریه تا سر در مسجد اصفهان 

امتداد دارد، افزوده است.

بهمناسبتفرارسيدنماهمبارکرمضان
موتور سيكلت های توقيفی 

ترخيص می شوند
سرپرس��ت مرکز اطالع رس��انی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: به مناس��بت فرارسیدن ماه مبارک رمضان فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان در نظر دارد تا موتورس��یکلت  های توقیف ش��ده 
 در پارکینگ ه��ای ط��رف ق��رار داد با این فرمانده��ی را ترخیص 

کند. 
ب��ه گزارش ایمنا مصطف��ی صادقیان در ارتباط ب��ا نحوه ترخیص 
موتورس��یکلت ها افزود: به همین منظور مالکان موتورسیکلت های 
توقیف ش��ده می توانند به مدت یک ماه از تاریخ دهم مرداد تا نهم 
شهریور با همراه داش��تن مدارک و اسناد مالکیت به مراکز مربوط 
مراجعه و نس��بت به ترخیص وس��یله نقلیه خود اقدام کنند.  این 
مقام مس��ئول با بیان این که تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده شامل 
حال افرادی که وس��یله نقلیه آنها با دس��تور قضایی توقیف ش��ده 
نمی ش��ود، گفت: به غیر این مورد تمامی موتور سیکلت ها پس از 
احراز مالکیت به صاحبان آنها تحویل می ش��ود و توصیه می ش��ود 

هر چه سریع تر از این فرصت استفاده کنند.  
صادقیان یادآور شد: تمامی راکبان موتورسیکلت  مرتکب تخلفاتی 
چون عدم اس��تفاده از کاله ایمنی، تولید صدای نا هنجار، حرکات 
نمایش��ی و تردد در محل های عابر پیاده نش��وند چون وسیله نقلیه 
آنها برابر قانون جدید راهنمایی و رانندگی در صورت ارتکاب این 

گونه تخلفات توقیف خواهد شد.

مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع ب��رق اس��تان اصفهان 
گف��ت: هفته دولت امس��ال زمان پایان برق رس��انی 
به روس��تاهای ب��االی 10 خانوار در اس��تان اصفهان 
اس��ت. حمیدرضا پیرپی��ران در گفتگو ب��ا مهر بیان 
داش��ت: در ای��ن ب��ازه زمان��ی امس��ال 11 پ��روژه 
برق رسانی روس��تایی، مسکن مهر، صنعتی و توسعه 
 ش��بکه های برق در شهرس��تان نایین به بهره برداری 

می رسد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه این که هم زم��ان با هفت��ه دولت 
برق رسانی به س��ه مجموعه مسکن مهر و دو منطقه 
صنعت��ی در نایین و خور و بیابان��ک پایان می یابد و 
بهره ب��رداری از آن آغاز می ش��ود، اظهار داش��ت: با 
پایان پروژه مس��کن مهر امکان واگذاری یک هزار و 
 600 انش��عاب به مجموعه های یاد ش��ده ایجاد شده 

است.
مدیرعامل ش��رکت توزی��ع برق اس��تان اصفهان در 
ادامه افزود: افزایش ضریب پایداری ش��بکه های برق 

شهرستان ها در اولویت برنامه های فنی شرکت توزیع 
برق شهرس��تان اصفهان قرار دارد. وی با بیان این که 
هفت��ه دولت زمان پایان برق رس��انی به روس��تاهای 
باالی 10 خانوار برشمرد و ادامه داد: در هفته دولت 
کار برق رس��انی به روس��تا های ارموده، حس��ین آباد 
مفیدی، گاله کجان و برگش��اد پای��ان یافته و از این 
 پس روس��تای ب��االی 10خانوار بدون ب��رق وجود 
ندارد. پیرپیران تصریح کرد: ش��ش فیدر و شبکه های 
اصلی جدید، امس��ال از پس��ت های انارک و جندق 
به ش��بکه های موجود افزوده می شود و بدین ترتیب 
عالوه بر تقوی��ت ولتاژ در مناطق ان��ارک، جندق و 
چوپانان خاموش��ی ها در این مناطق به شدت کاهش 

می یابد.
وی اظه��ار داش��ت: برق رس��انی به منطق��ه صنعتی 
خور انجام ش��ده و 13 کیلومتر از ش��بکه فشار قوی 
نیس��تانک نیز پایان یافته اس��ت. مدیرعامل ش��رکت 
توزیع برق اس��تان اصفه��ان گف��ت: در اجرای این 

پروژه ها 18کیلومتر ش��بکه دو م��داره 20کیلوولت، 
17/5کیلومتر ش��بکه تک مداره 20 کیلوولت احداث 
و 18دستگاه ترانسفورماتور جدید نصب شده است. 
وی همچی��ن در ادامه افزود: احداث 9 کیلومتر مدار 
ش��بکه های فش��ار ضعیف و 20 کیلوولت به منظور  
پای��داری بیش��تر ش��بکه و حص��ول رضایت مندی 
 مش��ترکان از اه��داف اج��رای ای��ن طرح ه��ا بوده 

است.
پیرپی��ران با بی��ان این که تعمیر و  بهینه س��ازی هفت 
کیلومتر شبکه های توزیع برق، پذیرش 352 مشترک 
جدید دیماندی و عادی و نصب 363 دس��تگاه انواع 
چراغ  پربازده کم مصرف در شبکه روشنایی معابر از 
اقدامات انجام ش��ده در حوزه برق شهرستان تیران و 
کرون بوده است، اضافه کرد: همچنین رفع افت ولتاژ 
ش��هرک گلس��تان از دیگر طرح هایی بود که در سه 
ماهه نخست سال 1390 در حوزه برق این شهرستان 

به بهره برداری رسید.

زايندهرود
محم��ود جعفری فش��ارکی، رئی��س نمایندگی 
شرکت ارتباطات زیرس��اخت در اصفهان گفت: در 
ایران تا قبل از ابالغ سیاست های کلی نظام، مدیریت 
این شبکه برعهده شرکت مخابرات ایران قرار داشت 
 اما ب��ا اجرای اص��ل 44 قانون اساس��ی بخش های
مختلف��ی از ش��بکه مخابراتی کش��ور ک��ه رویکرد 
اجرایی داش��ت ب��ه بخش خصوصی واگذار ش��د و 
شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماد حاکمیتی 
 بخش مخابراتی در س��ال 83 در بدنه دولت ش��کل 

گرفت. 
 در حال حاضر، این شرکت با بهره گیری از پیشرفته ترین
فناوری ها، ش��بکه زیرس��اخت ارتباطی کش��ور را 
مدیریت می کند و خدمات خود را به همه اس��تفاده 
کنن��دگان از این ش��بکه ارائه می دهد. وی با اش��اره 
به این که این ش��رکت به عنوان متولی شبکه های ما 
در مخابراتی و ارتباطی، بسترس��از توس��عه پایدار و 
جامعه اطالعاتی اس��ت؛ تصریح کرد: تهیه و تدوین 
طرح های جامع در زمینه شبکه ارتباطات زیرساخت 
و ش��بکه ارتباطات داده براساس نیازها، استانداردها 
و ضوابط از وظایف ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت 
اس��ت. وی تأس��یس، اجرا، بهره برداری، بازاریابی، 
توس��عه، بهس��ازی، نگهداری و همچنی��ن نظارت و 
مدیریت ش��بکه ارتباطات زیرس��اخت و ارتباطات 
داده های کش��ور و همچنین تأمین نیازهای ارتباطی 
زیرس��اختی متقاضیان اع��م از بخش ه��ای دولتی، 
خصوصی و تعاونی ارائ��ه دهنده خدمات مخابراتی 

را از وظایف دیگر این شرکت خواند. 
فش��ارکی در ادام��ه به ذک��ر اجمال��ی وظایف دیگر 
شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت و بیان داشت: 
همکاری با اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه 

تبادل ارتباطات و ترانزی��ت ترافیک بین الملل، تهیه 
و اجرای طرح های مس��یریابی و همزمانی در شبکه 
زیرس��اخت مخابرات کشور، تأمین ارتباط بین الملل 
داده ه��ا و همچنین فراهم نمودن امکانات ارتباطات 
 داده ها در س��طح کش��ورهای منطق��ه )هاب منطقه(
اق��دام ب��رای حف��ظ امنی��ت ش��بکه و حفاظ��ت از 
 حق��وق مش��ترکان از وظای��ف دیگ��ر این ش��رکت 

هستند. 
مهن��دس علیرضا فروت��ن رئی��س اداره نظارت فنی 
ش��رکت زیرس��اخت، واگذاری ظرفی��ت های الزم 
ارتباطی و مخابراتی را از خدمات ش��رکت ارتباطات 
زیرساخت خواند و افزود: تأمین ارتباطات بین شهر 
و بی��ن المللی اپراتوره��ای مخابراتی، ایجاد بس��تر 
الزم جهت دسترس��ی مش��ترکین به یکدیگر، ایجاد 
شبکه دیتا برای کاربران اینترنت، ترانزیت ارتباطات 
س��ایر کش��ورها با یکدیگر از طریق شبکه ارتباطات 

زیرساخت صورت می گیرد. 

وی با اعالم این که ایران دارای 45 هزار کیلومتر فیبر 
نوری در ش��بکه زیرساخت اس��ت گفت: اهمیت به 
کار گیری فیبر نوری در ش��بکه مخابراتی کش��ور به 
حدی است که مسئوالن توس��عه ارتباطاتی با هدف 
مط��رح کردن ایران به عنوان هاب منطقه در برقراری 
ارتباطات با س��ایر کشورهای همسایه، توانسته اند از 
طریق فیبر نوری با همه کش��ورهای همسایه ارتباط 

داشته باشند. 
این شبکه هم اکنون امکان ارتباط شهری، بین شهری 
و بی��ن الملل را ب��رای هموطن��ان در قالب صوت، 

تصویر و دیتا فراهم کرده است. 
محم��ود جعف��ری فش��ارکی در ارتباط ب��ا آخرین 
وضعی��ت فیبر نوری ایران اعالم داش��ت: فیبر نوری 
ش��بکه ارتباطات زیرس��اخت 45000 کیلومتر، فیبر 
نوری منصوب��ه در کنار ریل راه آهن 2180 کیلومتر، 
فیبر نوری OPGW وزارت نیرو 206 کیلومتر، فیبر 
نوری در ش��بکه اس��تان ه��ا 24000 کیلومتر، حجم 
ش��بکه زیر بار رفته فیبر ن��وری 21300 کیلومتر می 

باشد. 
وی افزود: در اس��تان اصفهان هش��ت مرکز stpc و 
س��ه مرکز س��وئیچ راه دور وجود دارد. همچنین در 
1527 کیلومتر فیبر نوری اس��تان گسترش داده شده 
و عملیات توس��عه در پنج پروژه جمعًا 441 کیلومتر 

صورت داده می شود. 
فش��ارکی درخصوص قطع ش��دن و س��رعت پایین 
اینترنت گف��ت: این موضوع از قدرت تصمیم گیری 
شرکت زیرساخت خارج است و قوه مقننه مسئولیت 
مطرح، تصوی��ب و تصمیم گی��ری در این حوزه را 
دارد. وی افزود: در این راستا باید از نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس درخواس��ت مطرح کردن افزایش 

سرعت اینترنت را داشت.

امسالمحققمیشود

برق رسانی به روستاهای باالی 10 خانوار اصفهان در هفته دولت

45 هزار كيلومتر فيبر نوری تا هاب ايران در منطقه

تقديراستاندارازجمعيتهاللاحمراستان
درزمينهمبارزهبااعتيادبهموادمخدر

ذاکر اصفهانی اس��تاندار و رئیس محترم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان  از جمعیت هالل احمر استان اصفهان در زمینه مبارزه و پیشگیری 
از اعتیاد به مواد مخدر در سطح استان تقدیر کرد. در متن این تقدیرنامه آمده است: 
در نظام مقدس جمهوری اسالمی، افتخار، عزت و سربلندی واقعی از آن کسانی 
است که مبنای حرکتشان تحصیل رضای خداست و این مهم در سایه کوشش، 
ایثار و فداکاری میس��ر می گردد. اینجان��ب ضمن تقدیر از زحمات مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان و سایر همکاران که بنابر احساس مسئولیت و 
درک ارزش های اسالمی و انسانی در راه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر 
در سطح استان اهتمام ورزیده اند، از خداوند متعال برایتان توفیق روز افزون به 
خدمت در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و عنایات مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( مسألت می نمایم.

شهرداریبَرُزکپروانههایساختمانیرايگان
صادرمیكند

  ش��هردار برزک از ص��دور پروانه های رایگان با ش��رط ویژه خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی ش��هرداری ش��هردار برزک با اعالم این خبر گفت: 
شهروندانی که نسبت به تهیه نقشه ساختمانی خود بر اساس معماری ایرانی 
اسالمی اقدام نمایند از پرداخت هر گونه وجه به شهرداری جهت دریافت 
پروانه های س��اختمانی معاف خواهند شد. سعید میرزایی برزکی هدف از 

اجرای این طرح را تضمین اقتصاد آینده شهر برزک اعالم کرد.
ش��هردار برزک در ادامه گفت: زمانی خانه بروجردی ها و طباطبایی ها در 
کاش��ان فقط جهت اقامت طراحی و اجرا ش��ده است ولی پس از گذشت 
س��ال ها به علت رعایت معماری ایرانی اس��المی در بنای این ساختمان ها  
که اکنون ش��اهد حضور خیل عظیم گردشگران از اقصی نقاط جهان جهت 

بازدید از این منازل هستیم.

احداثپايانهدرمجاورتكارخانهسيمان
شهركردضرورتدارد

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: احداث پایانه در مجاورت کارخانه سیمان این 
شهرستان ضرورت دارد. مراد کاظمي اظهار داشت: به زودي پایانه حمل و نقل بار 
در مجاورت کارخانه سیمان شهرکرد براي رفع مشکالت حمل و نقل و جلوگیري 
از افزایش نرخ کرایه  بار احداث مي  ش��ود. وي تأکید کرد: هرگونه افزایش کرایه 
منوط به طي مراحل قانوني بوده و با رانندگان متخلف حمل سیمان که در این راستا 
سبب ایجاد هرگونه مشکل شوند، طبق قانون برخورد مي شود. فرماندار شهرستان 
شهرکرد با تأکید بر تعامل و همکاري مسئوالن براي رفع مشکالت مردم افزود: 
برهمین اساس مسئوالن کارخانه سیمان شهرکرد، اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، 
شرکت هاي حمل و نقل سراسر استان و انجمن صنفي رانندگان براي پیشرفت 
و توسعه و به منظور حفظ جایگاه چهارمحال و بختیاري در کشور و نقاط قابل 

صدور سیمان، همکاري الزم را داشته باشند.

رئيسثبتاحوالكشور:
كارتهایملیجديدچندكاربریصادرمیشود

رئیس ثبت احوال کشور گفت: کارت های جدید ملی چند کاربری تعریف شده و 
در پنج سال آینده صادر می شود. محمد ناظمی اردکانی با بیان این که کارت های 
ملی جدید دارای ظرفیت باالیی است که تمامی اطالعات فردی در آن گنجانده 
می شود، اظهار داشت: این کارت جدید عالوه بر این که کارت شناسایی است به 

عنوان کارت سالمت، گواهینامه، و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با اشاره به این که درآیین نامه ماده 40 خدمات کشوری دستگاه ها موظف 
هستند که اطالعات را به صورت الکترونیکی در یک مرکز قرار دهند، عنوان کرد: 
اطالعات فرد را از پایگاه اطالعاتی دریافت می کند و همچنین گروه خونی فرد و 
امضای الکترونیکی در این کارت قرار داده می شود. ناظمی اردکانی عنوان کرد: 
از دولت مصوبه گرفتیم که اعتبار این کارت ها دو سال تمدید شود تا کارت های 

جدید جایگزین کارت های فعلی شود. 
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اطالع رسانی
مزایده 

4/422 دایره اجرای شعبه احکام دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر در پرونده اجرایی 
900070 موض��وع اجرائی��ه اب��اغ ش��ده 890337 ح/2 نظر به اینک��ه محکوم له محمد 
 سیاهمرد و محکوم علیه رحمت اله مختاری می باشند در نظر دارد در اجرای اعمال مواد 
محکومیت های مالی و اس��تنکاف محکوم علیه از پرداخت مبل��غ 230/000/000 ریال، 
4/550/000 ری��ال، 25/024/830 ریال در حق محکوم له و معرفی 50 س��هم از س��هام 
شرکت درسا طیور به نشانی: دفتر خمینی شهر – خیابان حافظ – جنب مدرسه بصیرت 
توس��ط محکوم علیه به استناد اس��تعام به عمل آمده از شرکت مزبور و ارزیابی به عمل 
آمده توس��ط کارش��ناس رس��می و رعایت ماده 75 قانون اجرای احکام نظر به اینکه هر 
س��هم به ارزش 11/800/000 ریال برآورد گردیده از طریق مزایده به فروش برس��اند لذا 
 جلسه مزایده روز شنبه 90/6/12 ساعت 10 در محل شعبه احکام دوم حقوقی دادگستری 
خمینی شهر به نشانی: بلوار پاسداران – روبروی بسیج خواهران – مجتمع قضایی شماره 
یک برگزار می گردد طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی اعام شده فوق دفتر 
ش��رکت مراجعه و از کم وکیف وضعیت س��هام با هماهنگی با مدیرعامل شرکت بازدید 
نموده و خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی %10 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگس��تری واریز نماید در غیر این صورت 10% اولیه پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد. م الف/ 11210 
دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

اباغ رای
5/322 شماره دادنامه: 9009970350900545 

شماره پرونده: 8909980350901269 
شماره بایگانی شعبه: 891269 

 خواه��ان: آقای محمدحس��ین اکب��ری با وکالت آقای س��عید افراز و آقای س��ید فرامرز 
امام جمعه همگی به نش��انی خیابان هشت بهش��ت غربی چهارراه گلزار ساختمان وکا 
خواندگان: 1- شرکت جهان گستر کاالی فراز بختیاری به نشانی شهرکرد خیابان نامجو 
ش��رکت جهان گستر کاالی فراز بختیاری 2- آقای احمد علی رستمی به نشانی شهرکرد 
شهرک صنعتی شهرکرد خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 

مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه:

دعوی خواهان آقای محمدحسین اکبری با وکالت آقایان 1- سعید افراز 2- سید فرامرز 
امام جمعه به طرفیت خواندگان 1- شرکت جهان گستر کاالی بختیاری 2- آقای احمدعلی 
رس��تمی به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه می باشد باتوجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق 
چک ش��ماره 629941-89/9/27 عهده بانک ص��ادرات و گواهینامه عدم پرداخت بانک 
محال علیه و باتوجه به عدم حضور خواندگان و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح 
ش��ده و با توجه به صدور چک توسط خوانده ردیف دوم از حساب خوانده ردیف اول 
و باتوجه به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیلی بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد 
دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و ماده 19 قانون چک خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ دویست 
و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/063/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می کند خس��ارات 
تاخیر تادیه وفق آخرین ش��اخص اعامی بانک مرکزی در زمان اجرا از تاریخ سررس��ید 
محاسبه می شود رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی است. م الف/6403
اصانی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اباغ رای
5/323 شماره دادنامه: 9009970354400685 

شماره پرونده: 8909980365601706 
شماره بایگانی شعبه: 891435 

شاکی: آقای میاد بخشی به نشانی اصفهان ملک شهر بعد از سرای مهدیه کوی دانش پ52 
متهم: آقای پوریا عابدی- سجاد رحیمی به نشانی اصفهان ملک شهر محله عربها چهارراه 
 نیلوف��ر اتهام ه��ا: 1- ضرب و جرح عمدی 2- قدرت نمایی با ق��داره 3- ورود به عنف 
4- توهین گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را 

اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام آقایان پوریا عابدی و س��جاد رحیمی هردو متواری دائر بر فحاش��ی و 
قدرت نمائی با قداره و ورود به عنف به منزل نس��بت به شاکی آقای میاد بخشی فرزند 
محمد متولد 1369 دادگاه نظر به ش��کایت ش��اکی و تحقیقات صورت گرفته و شهادت 
شهود و مطلعین و متواری بودن متهمین و مصون از تعرض ماندن کیفرخواست دادسرای 
عمومی و انقاب اصفهان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری آنان را محرز دانسته 
مس��تنداً به ماده 608 از قانون مجازات اسامی برای فحاشی هرکدام به تحمل 74 ضربه 
شاق تعزیری و برای قدرت نمایی با قداره مستنداً به ماده 617 از قانون مجازات اسامی 
هرک��دام به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و 74 ضربه ش��اق تعزیری و برای ورود به 
عنف به منزل غیر دون اجازه مستنداً به ماده 694 از قانون مذکور هرکدام را به تحمل یک 
سال حبس تعزیری صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل 

واخواهی در این شعبه است. م الف/6402
محمدی کمال آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم مجهول المکان
5/326 بدینوسیله به آقاي نبي اله محمدي وفق ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري اباغ 
مي ش��ود در خصوص شکایت مصطفي مرادزاده علیه ش��ما مبني بر سرقت خودرو در 
پرونده کاسه 890293 ب1 که در تاریخ 90/6/31 جهت رسیدگي در این شعبه بازپرسي 

حاضر شوید. در غیر این صورت وفق مقررات  تصمیم خواهد شد.
ابوالحسني- بازپرس دادسراي عمومي و انقاب شهرضا 

اباغ مفاد آراء اصاحی
5/327 راي ش��ماره 629 مورخ 69/07/18 هیئت حل اختاف مستقر دراداره ثبت اسناد 
و ام��اک ش��هرضا موضوع قانون اصاح مواد 1و2و3 قانون اص��اح و حذف موادي از 
قانون ثبت اس��ناد و اماک، علی میرزائی فرادنبه فرزند عزیزاله: الف( شش��دانگ قسمتی 
ازیکباب خانه واقع در مهرقویه بخش یک ثبتی ش��هرضا مف��روزی از پاک 33/255 به 
مساحت138/30مترمربع که به انضمام قسمتی از پاک 33/252 جمعا تشکیل یکبابخانه 
را داده اس��ت. ب( شش��دانگ قس��متی از یکبابخان��ه واقع درمهرقوی��ه بخش یک ثبتی 
ش��هرضامفروزی از پاک 33/252 به مساحت19مترمربع که به انضمام قسمتی از پاک 
33/255جمعاتش��کیل یکبابخانه راداده است، که تمامت 20 سهم مشاع ازکل2400سهم 
شش��دانگ پاک33/252 انتقال عادی مع الواسطه ازطرف جوادپارسائی می باشد. که در 
آگهی اباغ مفاد آراء اولیه منتشره در روزنامه اولیاء اصفهان مورخ70/1/22و70/2/5محل 
وقوع ملک اشتباها مرقویه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد. اکنون بموجب بند 6 
از ماده یک قانون اصاح مواد1و2و3 قانون اصاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 
سال 65 و اصاحات بعدي آن وماده 34 اصاحي آیین نامه قانون مذکور رای صادره یک 
نوبت آگهي مي گردد و از تاریخ انتشار بمدت 30 روز قابل اعتراض مي باشد تا شخص 
یا اش��خاصي که نس��بت به راي مذکور اعتراض دارند اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و اماک شهرضا ارائه و از تاریخ ارائه اعتراض به اداره ثبت اسناد و اماک شهرضا 
ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض به مراجع ذیصاح قضائي نموده 
و گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند در غیر اینصورت اداره 
ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد نمود و صدور سند مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد شد                           
میرمحمدي - اداره ثبت و اسناد واماک شهرضا

اباغ رای
5/328 شماره دادنامه: 9009970353000583 

شماره پرونده: 8909980365901630 
شماره بایگانی شعبه: 891476 

شاکی: آقای قدرت اله شاه میوه به نشانی خ پروین ک آتش صنعت پ1 متهم: آقای موسی 

برین به نشانی مجهول المکان اتهام: نشر اکاذیب گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم دادرسی اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:
درخصوص اتهام موسی برین دائر بر نشر اکاذیب درخصوص شاکی قدرت ا... شاه میوه، 
از توجه به کیفرخواس��ت تنظیمی از سوی دادس��را بزهکاری وی به نظر دادگاه محرز و 
مس��لم است دادگاه مس��تنداً به ماده 698 قانون مجازات اسامی حکم بر محکومیت وی 
به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری صادر می نماید و اع��ام می دارد. رای صادره غیابی 
ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/6475
اسفنانی- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اباغ رای
5/329 شماره دادنامه: 9009970353000604 

شماره پرونده: 8909980362301322 
شماره بایگانی شعبه: 891500 

ش��اکی: آقای حمیدرضا بوالحس��نی با وکالت آقای حمید صالحی نیه به نشانی اصفهان 
چهارباغ اول س��یدعلی خان جنب مسجد الهادی دفتر وکالت متهم: خانم پروا ساکتی به 
نشانی مجهول المکان اتهام: فریب در ازدواج گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 

پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخص��وص اتهام پروا س��اکتی دائر به فری��ب در ازدواج موضوع ش��کایت حمیدرضا 
ابوالحسنی از توجه به کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرا بزهکاری وی به نظر دادگاه 
محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به ماده 647 قانون مجازات اسامی حکم به محکومیت 
متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 
ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/6477
اسفنانی- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اباغ رای
5/330 شماره دادنامه: 9009970353000542 

شماره پرونده: 8909980363201348 
شماره بایگانی شعبه: 891445 

ش��اکی: خانم مائده درودگر به نشانی تهران تهران پارس خ 194 غربی بین عادل و رزین 
ک سقرلو پ62 متهم: آقای بهروز رفعتی تاج مجهول المکان اتهام: ترک انفاق گردشکار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعام و به ش��رح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای دادگاه: 

درخصوص اتهام بهروز رفعتی تاج فرزند بهمن از توجه به کیفرخواست تنظیمی از سوی 
دادسرا بزهکاری وی به نظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به ماده 642 قانون 
مجازات اس��امی حکم بر محکومیت وی تحمل پن��ج ماه حبس تعزیری صادر و اعام 
م��ی دارد. رای ص��ادره غیابی و ظرف ده روز پس از اب��اغ قابل واخواهی در این دادگاه 
 و س��پس ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد. م الف/6478
اسفنانی- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5/331 چ��ون خان��م زهرا ایمان تبار ش��کایتی علیه آقای کریم محم��ودی مبنی بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 891485ک104 این دادگاه 
 ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 90/9/21 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6476 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5/332 چون خانم مریم ممبینی فرزند بیژن ش��کایتی علیه آقای سید منوچهر فتاحی مبنی 
ب��ر توهین، تهدید، مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 900556ک102 
ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی ب��رای روز دوش��نبه 1390/8/23 س��اعت 9/30 صبح 
 تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 115 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/6472 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5/333 چون آقای رضا قطره سامانی فرزند نوراله شکایتی علیه آقای مهدی زمانی فرزند 
احمد مبنی بر تهدید یا قداره و توهین مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 900553ک106 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 90/9/1 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6473 
مرادی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اباغ رای
5/335 شماره دادنامه: 9009970353200506 

شماره پرونده: 8909980363001327 
شماره بایگانی شعبه: 891279 

شاکی: خانم فریده ابی زاده فعال به نشانی اصفهان- خ خاقانی- کوچه بوعلی- بن بست 
شهید یدالهی- پاک95- طبقه سوم متهم: آقای عباس گودرزی به نشانی مجهول المکان 
اتهام: مزاحمت برای بانوان گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 

اعام و به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید.
رای دادگاه: 

درخصوص شکایت خانم فریده ابی زاده فعال فرزند اکبر علیه آقای عباس گودرزی فرزند 
هاشم دائر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقاب اصفهان باتوجه به محتویات و مندرجات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش 
و صورتجلسه مرجع انتظامی، شهادت شهود، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در جلسه 
دادرس��ی و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه 
به متهم مذکور محرز و مسلم می باشد فلذا به استناد ماده 619 قانون مجازات اسامی و با 
رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 
وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و تحمل بیست 
ضربه شاق تعزیری در غیر ماء عام و بدون و اصابت به نقاط حساس بدن محکوم و اعام 
می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/6474 
خدابنده- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اباغ وقت رسیدگی
5/336 شماره درخواست: 9010460350300023 

شماره پرونده: 9009980350300221 
شماره بایگانی شعبه: 900221 

خواهان عباس مقتدری فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده فرزاد نوروزی فرزند 
به خواس��ته الزام به انتقال مال غیرمنقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کاس��ه پرون��ده 9009980350300221 

 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/6/26 و س��اعت 9 تعیین ش��ده است. به علت 
مجه��ول الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/6479
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تأسیس
5/337 ش��ماره: 1799/ث90/103 آگهی تأسیس ش��رکت فنی مهندسی دیدگستر اهورا 
مزدا س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/5/5 تحت ش��ماره 44772 و شناسه 
ملی 10260627038 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/5 از لحاظ امضاء 
 ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطاع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی از قبیل طراحی- نظارت- اجرا در زمینه های 
امور س��اختمانی- راه س��ازی- پل- تونل- سد و شبکه آب رسانی و خطوط انتقال آب و 
گاز- سازه های فلزی- محوطه سازی و بتنی و انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل صادرات 
و واردات مصالح س��اختمانی یا مرتبط با آن و اخذ تس��هیات بانکی از تمام بانک های 
کشور صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان بهارستان- فاز2- بلوک123- 
پ��اک60- منزل آقاجانی- کدپس��تی 8144411111- تلفن 0311633404، 4- س��رمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم 
با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 274 مورخ 
1390/4/19 نزد بانک ملی شعبه بهارستان اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم مینو سرحدی 
 ش��مال به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای حامد آقاجانی به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3-5- آقای آیت اله آقاجانی به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای آیت اله 
آقاجانی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
 کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- آقای سعید مظاهری ایچی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم اکرم علی 

خانی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 6443/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/338 شماره: 1786/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت فنی مهندسی آینده سازان خودرو 
مهر میهن سهامی خاص شرکت فوق در تاریخ 1390/5/5 تحت شماره 44764 و شناسه 
ملی 10260626966 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/5 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطاع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موض��وع ش��رکت: انجام خدمات تحقیق��ات و پژوهش و طراح��ی در زمینه صنایع 
 خودروی��ی و راه ان��دازی سیس��تم ه��ای صنع��ت خ��ودرو- ارائ��ه مش��اوره در زمینه 
تکنول��وژی های ن��و در صنعت خودرو- انعقاد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی- 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ وام و تس��هیات از بانک ها 
و موسس��ات دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف ش��رکت- سرمایه گذاری و 
مش��ارکت با اش��خاص حقیقی و حقوقی- خرید و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم کسب مجوز از مراجع ذیصاح ضروری است. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان ولی عصر- روبروی کانتری- کوچه گلخانه- بن بست 
سادات- پاک2- کدپس��تی 8155933118- تلفن 03112285495، 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام 
می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3161/6 مورخ 
1390/4/20 نزد بانک صادرات ش��عبه ولی عصر اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی 
سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای عباسعلی 
صفائی ارشد به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای احمد کشاورزی به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای سیدمحمد باطنی به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای 
سیدمحمد باطنی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
 8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم فاطمه عس��گری به عن��وان بازرس اصلی 

2-8- خانم زهرا قلی پور به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 6443/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/339 شماره: 1810/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت تابان صنعت سینا سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/5/6 تحت ش��ماره 44782 و شناسه ملی 10260627140 
در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/6 از لحاظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه های رسمی و 

کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات انواع 
)کلیه( کاالهای مجاز- تولید و تهیه کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تسهیات بانکی از 
بانک های دولتی و خصوصی و قرض الحسنه ها و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- انجام 
امور خدماتی مانند طراحی و اجرای فعالیت های عمرانی و راه س��ازی و همچنین اخذ 
نمایندگی از ش��رکت های خصوصی و دولتی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع 
شرکت در ارتباط باشد و نیز شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی. شناسایی 
و معرفی فرآیندها و فن آوری های جدید- انتقال و انطباق آن با صنایع- نمونه سازی و 
مهندسی معکوس- ارائه خدمات فنی مهندسی به منظور بهینه سازی و به روز نگهداشتن 
فن آوری های صنعتی و افزایش بهره وری- مشاوره و خدمات فنی مهندسی تخصصی 
صنعت فوالد- انجام فعالیت های خدمات فنی مهندسی در مورد صنعت تولید فوالد شامل 
صنایع مواد اولیه- ریخته گری- آهنگری- نورد و ماشین کاری انواع قطعات و مقاطع و 
محصوالت فوالد ساختمانی و آلیاژی 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان توحید- حدفاصل 
پل آذر و چهارراه نظر توحید- ساختمان الماس- واحد شماره9- تلفن 03116291000- 
تلفن 03116291000، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به ده هزار 
س��هم 1/000 ریالی که تعداد ده هزار س��هم با نام می باش��د که مبلغ 3/500/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1277 مورخ 1390/4/30 نزد بانک ملی شعبه 
 فلک��ه فیض اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام 
می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای محمدحسین صاحب جمعیان به سمت 
 رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای محس��ن اختری زواره به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3-5- آقای محس��ن پورسینا به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای محسن پورسینا به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر ش��رکت 
معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
8- ب��ازرس اصلی و علی الب��دل: 1-8- خانم مرجان غنی ورزنه به عنوان بازرس اصلی 

2-8- خانم اشرف فندرسکی پور به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 6415/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
5/340 شماره: 1813/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت تامین صنعت هنگام سهامی خاص 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/5/6 تحت ش��ماره 44793 و شناسه ملی 10260627169 
در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/5/6 از لحاظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه های رسمی و 

کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید 
و ف��روش، تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مج��از بازرگانی اعم از مواد اولیه و انرژی، 
مواد مصرفی و قطعات و ماشین آالت و تجهیزات کلیه صنایع از قبیل صنایع فوالد، نفت 

و گاز، پتروش��یمی، س��یمان، اخذ تسهیات از بانک های دولتی و خصوصی صرفاً جهت 
تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور، شرکت 
در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، مش��ارکت و سرمایه گذاری در شرکت های 
خصوص��ی و دولتی، اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولتی و خصوصی اعم از 
داخل و خارج از کش��ور، انجام امور خدماتی از قبیل مش��اوره در امور صنایع و هرگونه 
اموری که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان شیخ بهایی- ابتدای 
خیابان اردیبهش��ت- بن بس��ت دکتر مالکی )جنب اداره شورای اصناف( پاک 69- تلفن 
03112362695، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 
ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 191 مورخ 1390/4/29 نزد بانک ملی شعبه مهرگان پرداخت گردیده 
اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 5-1- 
آقای محمود مژده به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای محمدعلی نظری به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای س��هراب فرش��ید به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای 
س��هراب فرشید به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره 
و با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مسعود حسن خانی به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- آقای فرهاد عسگریان به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 6415/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

حصر وراثت
5/341 آقای یداله نظری فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره 61 به شرح دادخواست به 
کاس��ه 421/90ش ح7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباسعلی نظری فروشانی بشناسنامه 1164 در تاریخ 1388/2/9 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- نصرت عش��ق ترکی فرزند ابراهیم، ش ش 8076 )همسر( 2- یداله نظری فروشانی 
فرزند عباسعلی، ش ش 61 )فرزند( 3- سکینه نظری فروشانی فرزند عباسعلی، ش ش 
80 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/11308  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر

حصر وراثت
5/342 آقای محمدرضا زارع دارای شناس��نامه شماره 544 به شرح دادخواست به کاسه 
431/90ش ح7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان محترم علیرضائی ورنوسفادرانی بشناس��نامه 10671 در تاریخ 1379/9/28 
 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- غام علی زارع فرزند خانی، ش ش 1842 )فرزند( 2- محمدرضا زارع فرزند خانی، 
ش ش 544 )فرزن��د( 3- زهرا زارع فرزن��د خانی، ش ش 190 )فرزند( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/11311  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر

حصر وراثت
5/343 آقای عبدالحسین صرامی فروشانی دارای شناسنامه شماره 279 به شرح دادخواست 
به کاس��ه 428/90ش ح7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان همدم آقایی بشناسنامه 376 در تاریخ 1389/4/17 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- عبدالرضا 
 صرامی فرزند علی، ش ش 59 )فرزند( 2- عبدالحس��ین صرامی فروش��انی فرزند علی، 
 ش ش 279 )فرزند( 3- بهجت صرامی فروش��انی فرزند علی، ش ش 11034 )فرزند( 
4- طاهره صرامی فروش��انی فرزند عل��ی، ش ش 324 )فرزند( والغی��ر. اینک با انجام 
 تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/11309  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر

اباغ وقت رسیدگی
5/345 شماره درخواست: 9010463633500006 

شماره پرونده: 9009983633500393 
شماره بایگانی شعبه: 900407 

خواهان احمدرضا حاجیان فرزند غامحس��ین دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده منوچهر 
حیدری هفش��جانی فرزند عیدی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خمینی شهر که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی شهر- بلوار دانشجو- بلوار پاسداران- روبروی بسیج 
خواهران- مجتمع قضایی ش��ماره یک ارجاع و به کاسه پرونده 9009983633500393 
ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/9/1 و س��اعت 8/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/11301
عسگری- منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر

اباغ وقت رسیدگی
5/346 شماره درخواست: 9010463633500005 

شماره پرونده: 9009983633500346 
شماره بایگانی شعبه: 900360 

خواهان احمد اکبری نژاد فرزند هوشنگ دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا مرادی فرزند 
حس��ین به خواس��ته الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر که 
جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 
واقع در خمینی شهر- بلوار دانشجو- بلوار پاسداران- روبروی بسیج خواهران- مجتمع 
قضایی شماره یک ارجاع و به کاسه پرونده 9009983633500346 ثبت گردیده و وقت 
رسیدگی آن 1390/8/9 و ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/11270
عسگری- منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر

اباغ وقت دادرسی
5/347 از ش��ورای حل اختاف حوزه هش��ت خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کاسه 
 252/90ح��ل8 ب��ه آقای عبدال��ه حیدری هفش��جانی فرزن��د منوچهر خوان��ده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعام ش��ده اس��ت و خواهان آن آقای احمدرضا حاجیان 
فرزند غامحسین ساکن خمینی شهر- خ شهید صدوقی جنوبی- جنب گلزار مصطفویه- 
پاک10 به خواسته مطالبه که در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز 
چهارش��نبه مورخ 1390/6/23 ساعت 5:30 عصر به شورای حل اختاف هشت خمینی 
شهر و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به شورای مربوطه 
اعام و ارس��ال دارد و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و ش��ورا غیاباً رای صادره خواهد نمود و 
جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به شورای مربوطه مراجعه 
نمایید این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف/11300
شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگی

 معصومه شهباز

بردشيران، نگهبان فرهنگ ايران 
در گذر از چهارمح��ال و بختیاري تا 
 خوزستان، آنجا که پیچ و خم جاده ها
 مسافران را میهمان روستاها و خانه های
مردم ایل بختیاري مي کند، ش��یرهاي 
س��نگي کوچک و ب��زرگ  با غرور و 
عظمت بي بدیلي  که نشان از دالوري 
و قهرماني در می��ان این مردمان دارد، 
یکي یکي رخ نمایي مي کنند.شیر در 
فرهنگ ایران نشانه  قدرت وشجاعت 
بوده و از دیر باز همواره در نماد  ملي 
ای��ن مرز و بوم جایگاه خاص خود را 
داش��ته است. شیرس��نگي  که به زبان 
بختیاري بردش��یر خوانده مي شود، با 
توجه به این اندیشه کهن  به پاسداشت 
مق��ام ن��ام آوران و پهلوانان بختیاري، 
ازس��نگ ه��اي  ک��وه ه��اي زاگرس 
تراشیده و بر مزار درگذشتگان نصب 
مي شد؛ ش��یري که بر پهلویش نقش  
شمشیر، اس��ب، تفنگ و بر گرده اش 
مشخصات متوفی را داشت، اما در حال 
حاضرگذشته از این که  این رسم دیگر 
متداول نیست، از شمار بردشیرهایي هم 
 که از س��ال ها پیش در گورستان هاي
بختیاري  موطن داش��ته اند، کم شده 

است.
قلمرو شیرهاي سنگي در استان هاي 
چهارمح��ال و بختیاري و خوزس��تان 
در اث��ر بي توجهي مس��ئوالن میراث 
فرهنگي وناآگاهي بعضي افراد نسبت 
به اهمی��ت این می��راث،  در معرض 
تهدی��د جدي قرار گرفت��ه و تا کنون 
هیچ اقدامي در راس��تاي شناس��ایي، 
س��اماندهي و شناسنامه دار کردن آنها 

صورت نگرفته است.
بردشيرهاي قرباني 

هیبت بردشیرهاي بختیاري در این سال 
 ها طعمه احداث و تعریض جاده ها،
 توسعه شهرها و روستاها در اقدام هاي
شتابزده شهرداران و مسئوالن بوده  و 
در موارد بسیار زیاد نیز از گزند  طمع  
قاچاقچیان اشیاء عتیقه در امان نبوده اند. 
همچنین  گفته مي شود آبگیري سدها 
در آینده  نه چندان دور ش��ماردیگري 
از ش��یرهاي سنگي با ارزش را قرباني 

خواهد کرد.
 وضعیت ش��یرهاي سنگي گورستان 
قدیمي گهرو در ج��اده چهارمحال و 
بختیاري به خوزس��تان، مثالي مشهود 
از وضع اسفناک  بردشیرهاي بختیاري 
اس��ت. قبًا عملیات تعریض خیابان 

مجاور به گورس��تان، اح��داث جاده 
خوزستان و ساماندهي امام زاده جعفر، 
ش��ماري از شیرهاي سنگي این ناحیه 
را زخمي، شکس��ته و نابود س��اخته 
و اکنون این گورس��تان قرار است در 
طرح توسعه شهر گهرو به فضاي سبز 

تبدیل شود.
به گفت��ه  اهالي این منطق��ه، تعدادي 
ازش��یرهاي سنگي بر اثر ایجاد انفجار 
در کوهي در مجاور گورستان شکسته 
و نابود شدند، تعدادي شبانه به سرقت 
رفتند و شماري از آنها نیز از ناحیه  پا  با 
ضربه تیشه  خرد  و نقش زمین شدند، 
 چرا که مردم ع��ادي گمان مي کردند
 در پ��اي ش��یرها  گنج  پنهان ش��ده 

است.
در حال حاضر برخي از قسمت هاي 
محوطه این گورس��تان به منظورایجاد 
گذرگاه،، س��نگ ف��رش  و اطراف آن 
در اثر تعریض خیابان، محدود ش��ده 
است .شیرهاي س��نگي شکسته شده 
دراین محدوده گواه تأثیرات سوء این 
تغیی��رات ناگهاني و نبود آگاهي کافي  
در مورد حفظ شیرهاي سنگي در این 

گورستان است.
 سدها،قبرستان بردشيران

سامان فرجي، پژوهشگر و فعال میراث 
فرهنگي در رابطه با وضعیت شیرهاي 
سنگي  به زاینده رود گفت: مشکلي که 
وجود دارد این اس��ت که به بردشیران 
به عنوان تمثال هایی که عقبه فرهنگي 
دارند نگاه نمي ش��ود، همین موضوع 
سبب شده که این آثار به ثبت نرسند. 
وي با اشاره به صحنه هاي بزم و رزم و 
شکار در این آثار، خاطرنشان ساخت: 
بردش��یرها حاوي نکات مردم شناسي 

بسیاري هستند، اما متأسفانه مطالعاتي  
در این مورد صورت نگرفته است.

ای��ن فعال می��راث فرهنگي تأکید مي 
کند: مشکل اصلي ما در این خصوص 
مشکل فرهنگي است. متأسفانه براي 
بردشیرها به طور رسمي به عنوان نماد 
 فرهنگي  ارزش قائل نمي شوند. عده اي
 معتقدن��د که شیرس��نگي ی��ک نوع 
مجسمه است و نباید بر سر گورهاي 
اسامي وجود داشته باشند، اما این در 
حالي است که ش��یرعاوه بر این که 
نماد قدرت در فرهنگ ایراني اس��ت، 
تمثالي از تش��یع و پایبندی به مرام و 
مسلک  امام علي )ع( هم به شمار مي 

آید.
وي اضافه مي کند: ش��یرهاي سنگي 
قابل جابه جایي و در معرض تخریب 
هستند، بسیاري از این شیرها به سرقت 
رفته و شماري هم شکسته شده و در 
البه الي جرزهاي دیوار و ساختمان ها 

به کار گرفته مي شوند.
فرج��ي در ادامه با اش��اره به خطرات 
سدسازي و آبگیري آنها در چهارمحال 
و بختی��اري و خوزس��تان گف��ت: در 
منطقه بیرگان از توابع کوهرنگ چیزي 
در حدود 17 ش��یر سنگي با آبگیري 
 تون��ل س��وم کوهرن��گ به زی��ر آب

مي روند.
 همچنین در روس��تاي ش��هریاري از 
یک بردشیر به عنوان نیمکت در مقابل 
شوراي حل اختاف استفاده مي شود 
که این نش��ان دهنده نب��ود آگاهي از 
ارزش ای��ن میراث فرهنگ��ي در نگاه 

مردم است.
شيرهاي بختياري زنده شوند

شیرهاي س��نگي در هیچ کجاي ایران 

ب��ه ان��دازه اي ک��ه  در خوزس��تان و 
چهارمحال بختیاري خانه گزیده اند به 
چشم نمي آیند، اما گویا همین فراواني 
و پراکندگي، از بین رفتنش��ان را امري 
ع��ادي جل��وه داده  و در نظر مردم و 
مس��ئوالن از ارزش و اهمیت آنها کم 
کرده است. این در حالي است که مي 
بایست این شیرهاي سنگي شناسایي و 
تا حد امکان در محل استقرارش��ان از 
خطرات محفوظ نگاه داش��ته شوند و 
در این راس��تا به مردم ، متصدیان امور 
شهري وش��هرداران آگاهي داده شود. 
همچنین در مورد بردش��یرهایي که در 
معرض  نابودي قرار دارند مانند شیرهاي 
س��نگي روستاي آب ماهیک در استان 
خوزستان ویا شیرهاي سنگي بیرگان 
در چهارمح��ال و بختیاري،عملی��ات 
نجات بخشي  صورت گرفته و آنها را 

به موزه منتقل کنند. 
آنچ��ه که واضح مي نماید این اس��ت 
ک��ه تنها ثبت ملي ای��ن آثار نمي تواند 
به نجات بخشي آنها کمک کند، بلکه 
مي بایست در حفظ و نگاهداشت آنها 
به طور جدي وارد عمل ش��د و به این 
موضوع به عنوان  یکي از پتانسیل هایی  

مهم  گردشگري منطقه نگریست.
با توجه به پتانس��یل ه��اي که میراث 
طبیعي  اس��تان چهارمحال و بختیاري 
در جذب گردشگران داشته است، مي 
توان از این ظرفیت براي معرفي هرچه 
بیشتر شیرهاي س��نگي به عنوان یک 
میراث فرهنگي غني در اس��تان هم به 
منظور رونق صنعت گردشگري و هم 
به منظور اهمیت دادن به نگاهداري این 
میراث، درجهت حفظ رونق گردشگري 

بهره جست.

          آلودگی محیط زیست سهم روستای 
نگل از گردشگری!

زخم هاي بي امان بر پیشاني
مسجد جامع عباسي

    یادگاری نویسی، این بار روی 
دیوار صائب تبریزی!

دكترشاهین سپنتا

گزارش ه��ای نگران کننده ای ک��ه این روزه��ا از وضعیت میراث 
فرهنگی ایران منتش��ر می ش��ود، بازگو کننده بی توجهی مسئوالن 
نس��بت به تخریب آثار تاریخی همچون پل ها، خانه های تاریخی ، 
معابد و مساجد، کاخ ها، باغ ها و ... است. برچیدن نمادهای ملی نیز 
مدتی اس��ت که به این سیاهه افزوده شده و در سرخط خبرها قرار 
دارد؛ اما آنچه که کمتر به آن پرداخته می ش��ود، سهم مردم در این 
تخریب هاست. اگرچه مردم ش��بانه با بولدزر به جان آثار تاریخی 
نم��ی افتند و یا ب��ا حکم و بدون حکم تندی��س  نمادهای ملی را 
تکه تکه نمی کنند و یا به اس��م پروژه های توسعه و عمران شهری 
آثار تاریخی را تخریب نمی کنند، اما س��کوت و بی تفاوت گذشتن 
از کن��ار این تخریب ها و گاه همراهی با نهادهای مرتبط، بر س��هم 
مردم در گسترش دامنه این تخریب ها می افزاید. یکی از نشانه های 
بی توجهی مردم به اهمیت میراث فرهنگی خویش تأثیرات مخربی 
اس��ت که به دور از چشم ناظران دولتی بر آثار تاریخی می گذارند. 
یک نمونه کوچک اما مهم از این تخریب ها، یادگاری نویسی بر سر 

و روی میراث فرهنگی است.
پس از انتشار گزارش هایی از یادگاری نویسی روی سنگ نگاره های 
تخت جمشید، سی و سه پل، آرامگاه حافظ، پل خواجو، دیوارهای 
موزه س��نندج، کاخ آپادانای ش��وش، پل دزفول و میراث فرهنگی 
دیگر، این بار ش��اهد یادگاری نویسی بر دیوارهای آرامگاه صائب 
تبری��زی، بزرگ ترین غزل س��رای دوره صف��وی در خیابان صائب 

اصفهان هستیم.
انگیزه های یادگاری نویسی

برخی از پژوهش��گران تمایل انسان ها به یادگاری نویسی را نشانه 
میل به جاودانه ش��دن می دانند و برخی هم آن را به تمایات دیگر 
همچ��ون تخلیه هیجانات درون��ی، جلب توجه و ش��هرت طلبی، 
هوس های زودگذر و ... مربوط می دانند.  این کار از دوران کودکی 
و با یادگاری نویس��ی روی کتاب درس��ی، نیمکت مدرسه، صندلی 
اتوبوس و باجه تلفن آغاز ش��ده و با نوش��تن روی دیوار همسایه، 
تنه درخت، س��رویس های بهداش��تی، بناهای تاریخ��ی و ... ادامه 
می یابد.  ریشه این عمل در هر کدام از این تمایات که باشد، نباید 
فراموش کنیم که این تمایات فطری هس��تند و بخش��ی از وجود 
انس��ان را تش��کیل می دهند، اما نکته مهم، انح��راف این تمایات 
در مس��یر مخرب و آس��یب رس��ان به محیط اطراف اعم از میراث 
فرهنگی اس��ت که برای این بد اخاقی که گاه بیمارگونه می شود، 

باید چاره ای اندیشید.
یادگاری نویسی؛ از ناهنجاری تا هنجار اجتماعی

البت��ه نباید فراموش کرد که این رفتاره��ای ناهنجار در میان مردم 
بس��یاری از نقاط دنیا ب��ا فرهنگ های گوناگون دیده می ش��ود، اما 
نهاده��ای مردمی و دولتی و رس��انه ها نق��ش مهمی در کاهش این 
ناهنجاری ه��ا و تبدیل آن به هنجار اجتماعی بازی می کنند. طبیعی 
است که آموزش مستقیم یا غیر مستقیم به مردم برای درمان برخی 
از ناهنجاری ه��ای اجتماع��ی و فرهنگی، راهکاری اس��ت که باید 
در دس��تور کار سازمان های دوس��تدار میراث فرهنگی قرار گیرد، 
ام��ا در کنار آموزش های همگانی، ب��رای افرادی که به هر علتی از 
ای��ن آموزش ها دور مانده اند یا تأثیر نگرفته اند، باید راهکارهایی را 

جهت هدایت این تمایات درونی در مسیر درست ارائه نمود.
برپایی برنامه های همگانی همچون جشنواره های نقاشی روی دیوار، 
مجس��مه سازی، سازه های ش��نی یا یخی، آن طور که در بسیاری 
از نقاط دنیا مرس��وم است، می تواند در تخلیه این تمایات درونی 
و هدایت آنها به س��وی یک فعالیت سازنده فردی یا گروهی سهم 
داش��ته باشد، اما ش��اید در کنار همه این راه ها بتوان از راهکارهای 

ساده تر و مؤثرتری هم استفاده نمود. 
یکی از روش های متداول در همه جای دنیا برای ثبت احساس��ات 
مردم پس از بازدید از چنین اماکنی، گذاشتن دفتر یادبود در موزه ها، 
نمایش��گاه ها یا بناهای تاریخی است که افراد می توانند دیدگاه های 
خود را بر روی آن بنویس��ند و یادبودی از خود بجا گذارند بدون 
این که آسیبی به محیط وارد سازند. یکی دیگر از راهکارها، فراگیر 
ش��دن رس��انه های آزاد اس��ت که مردم آزادانه نظرات خود را در 
آنها بازگو کنند و هچنین تش��ویق افراد به عضویت در ش��بکه های 
اجتماع��ی حقیقی و مجازی و بیان دیدگاه ها و تخلیه هیجانات در 

میان افراد و گروه های هم مسلک در این شبکه هاست.
راهکار ساده دیگر فراهم آوردن شرایطی است که افراد از هر گروه 
اجتماعی با هر سطح سن و سواد، بتوانند با استفاده از یک ماژیک 
س��اده تمای��ات درونی خود را بر روی یک تابلوی س��فید تخلیه 
کنند. این پیش��نهاد برداش��تی اس��ت از تصاویر منتشر شده از دفتر 
کار شبکه اجتماعی فیس بوک بر روی اینترنت که به کارگیری این 
تجربه را در یک محیط کار به نمایش می گذارد و ش��اید بتوان آن 

را به محیط های فرهنگی و تاریخی نیز تعمیم داد. 
به س��خن دیگر، افزون بر آموزش همگانی برای باال بردن س��طح 
فرهنگ جامعه، ش��اید اگر در بناهای تاریخی و موزه های کش��ور 
ب��ه جای یک دفت��ر یادبود که خیلی زود از نظره��ا دور می ماند و 
صفح��ات آن در براب��ر دید همگان قرار ندارد، یک تابلوی س��فید 
ب��زرگ نصب ش��ود تا افراد مختلف در ص��ورت تمایل، نظرات و 
امض��ای خود را برای مدت ه��ا پای آن بگذارند و کس��ی آنها را 
پاک نکند، از میزان یادگاری نویس��ی بر پیکر آثار تاریخی به شکل 

چشم گیری کاسته شود. 
این نگارنده امیدوار است که پیشنهاد »نصب تابلوی سفید« در کنار 
میراث فرهنگی و طبیعی، مورد بحث و بررسی دوستداران فرهنگ 
و طبیع��ت ایران قرار گیرد تا در ص��ورت توافق صاحب نظران، به 
عنوان یکی از راهکارهای مقابله با یادگاری نویسی بر پیکره میراث 

ملی به کار رود.

مردمککوله پشتی

زاینده رود

جاذبه ه��ای  ب��ا  ن��گل  روس��تای 
گردش��گری طبیعی و مذهب��ی، یکی از 
نقاط دیدنی اس��تان کردس��تان است که 
به واسطه بی توجهی مسئوالن، با مشکل 
آلودگی محیط زیس��ت دست به گریبان 
است. روس��تای زیبای نگل )نوگل( در 
کوهس��تان های سرس��بز جاده سنندج- 
مریوان در فاصله 65 کیلومتری س��نندج 

واقع شده است. 
آنچ��ه که نام روس��تای نگل را بر س��ر 
زبان ها انداخت��ه و روزانه هزاران نفر از 
مردم منطقه و گردش��گران را به بازدید 
از این روس��تا می کشاند، یک جلد قرآن 
قدیم��ی در قطع رحلی ب��زرگ و مزین 
ب��ه نق��وش گیاهی با صفح��ات ضخیم 
اس��ت که در بی��ن عامه م��ردم به قرآن 
پوس��ت آهو ش��هرت یافته و در مسجد 
 »عبدال��ه عمر« ای��ن روس��تا نگهداری

می شود. 
به باور مردم روستا، این قرآن در حدود 
1000 سال پیش توسط چوپانی در محل 
همین مس��جد و در پای ُگلی نوشکفته 
که ه��ر گلبرگش به رنگ��ی بوده، یافت 
ش��ده اس��ت. همچنین آنها اعتقاد دارند 
که قرآن نگل یکی از چهار قرآنی است 
که در زمان خلیفه سوم )عثمان( نگاشته 
شده و به چهار نقطه گیتی فرستاده شده 
اس��ت، اما بر اس��اس ش��یوه نگارش و 
روش اعراب گ��ذاری آن، گمان می رود 
ای��ن قرآن در س��ده های چهارم یا پنجم 

هجری قمری نگاشته شده باشد.  
در س��ال 1312 رضاش��اه دستور داد که 
ای��ن قرآن را به ته��ران ببرند و در موزه 
نگهداری کنند، اما مردم روس��تای نگل 
در مقابل پادگان ش��هر س��نندج تجمع 
کردن��د و ق��رآن دوباره ب��ه صندوقچه 

مسجد بازگردانده شد. 
پس از انق��اب 57 نیز دو بار این قرآن 
دزدیده شد، یک بار در سال 1371 و بار 
دیگر در س��ال 1383؛ ول��ی هر بار پیدا 
ش��د و به جای خود برگشت. با این که 
در جریان این دزدیده شدن ها آسیب هایی 

نیز به این قرآن وارد شد، ولی هنوز هم 
م��ردم روس��تای نگل ترجی��ح می دهند 
قرآن در محل اصلی خود یعنی مس��جد 
روستا نگهداری شود و تمایلی به انتقال 
آن به موزه ندارن��د. این قرآن هم اکنون 
با نظارت س��ازمان اوقاف، توسط هیأت 
امنای مسجد روستا در محفظه شیشه ای 

ضد گلوله نگهداری می شود.
ج��دا از باورهای مذهب��ی، وجود قرآن 
تاریخی در روس��تای ن��گل در صورت 
برنامه ریزی درس��ت، می توانست باعث 
رونق گردشگری روستایی در نگل شده 
و م��ردم آن س��امان را از مناف��ع زیادی 
برخوردار نماید؛ ب��ه ویژه آنکه طبیعت 
بسیار زیبا، چشمه های فراوان، هنرهای 
 دستی، معماری پلکانی خانه های دو طبقه
و وج��ود قلعه ای منس��وب ب��ه یزدگرد 
س��وم ساس��انی در جنوب روستا نیز از 
دیگر جاذبه های گردشگری آن به شمار 

می رود. 
اما اکنون به خاطر بی توجهی و بی برنامگی 
مسئوالن، همه روزه گروه های گردشگر 
و گروه های مذهبی برای دیدن و زیارت 
این قرآن به این روستا وارد شده و پس 
از دیدن قرآن، س��اعتی در محل گردش 
نم��وده و آنچه در این میان س��هم مردم 
روس��تای زیبای ن��گل ش��ده، آلودگی 
محیط زیست و پس��اب خانگی و انبوه 
زباله در رودخانه  ای در میانه روستاست 
که پیش از آلودگی، زندگی بخش  روستا 

و مردمانش بود!  

 نرگس درخشان 

گنبد مس��جد جامع عباسي با  تهدیدات 
ج��دي روبه روس��ت و احتمال ریزش 
کاش��ي ه��اي آن روز به روز بیش��تر و 
بیش��تر  مي ش��ود. آثار چین خوردگي 
و ش��کاف در بدنه ای��ن گنبد به وضوح 
قابل رؤیت اس��ت و امروز در حالي که 
چهره آن در میان میله هاي داربست  به 
امی��د زدودن  گرد بي توجهي ها  پنهان 
است، زخمي دیگر بر پیشاني آن هویدا 
ش��ده و میله ه��اي داربس��ت، گنبد را 
 ش��کافته و کاش��ي هایش را لرزان کرده

است.
 گذش��ته از خطرات��ي که در س��ال هاي
گذشته تا کنون به سبب آلودگي صوتي 
در می��دان نقش جهان)می��دان امام( این 
اثر که��ن را تهدید مي کرد، مرمت هاي 
غیراصولي نیز بیش��تر به آن دامن زده و 
بیم ریزش کاش��ي هاي این مس��جد را 
چند براب��ر کرده اس��ت.یاغش کاظمي، 
کارش��ناس ارش��د مرمت آث��ار تاریخي 
ضمن اشاره به اهمیت مات به کار رفته 
 در مرمت کاشي هاي گنبد، به زاینده رود
گفت: در مورد ریختن کاش��ي ها، باید 
بررس��ي ش��ود که از چه مات��ي براي 

چسباندن آنها استفاده شده است. 
مهن��دس یاغ��ش کاظمي ب��ا توجه  به 
وضعیت فعلي کاش��ي ها افزود: ضعف 
لعاب کاش��ي ه��ا ک��ه منجر ب��ه چین 
خوردنش��ان شده هویداس��ت، و به نظر 
مي رس��د که به خاطر اجراي بد و سرد 
کردن سریع کوره، روي سطح لعاب ها 
روزنه هاي  ریزي وجود داشته که پیامد 
اس��تفاده اش در برابر آفتاب سوزان روز 
و خنکاي شب،منجر به وضعیت اخیر و 

این عارضه شده است.
 مه��دي رازان��ي درب��اره عل��ت اصلي
چی��ن خوردگ��ي گنب��د مس��جد جامع 
عباس��ي معتقد اس��ت: به نظر مي رسد 
علت اصل��ي در حرکت گنبد و احتماالً 
ت��رک هاي ایجاد ش��ده در میان دو قاچ 
م��ورد نظر باش��د. وي خس��ارت وارده 
ب��ه این اثر تاریخ��ي  را صددرصد قابل 
جب��ران و مرمت ندانس��ت، ولي تأکید 

کرد: مي توان به ش��رط آن که اقدامات 
تعمیر ما با علم همراه باش��د و زیر نظر 
تیم هاي تخصصي کار شود، بسیاري از 
خسارات را جبران نمود و مرمتي پایدار 

را بجا گذاشت.
رازان��ي در ادامه بر اهمی��ت مرمت این 
اث��ر و لزوم س��پردن کار ب��ه تیم مرمت 
تأکید نمود و اف��زود: در چنین کارهاي 
بزرگي ک��ه اهمیت بین الملل��ي دارند، 
نمي توان کار را تنها به یک نفر س��پرد، 
حتي اگر آن شخص تعمیرکار قابلي در 
یک رش��ته مثًا کاشي کاري باشد، زیرا 
امروزه مرمت ازحد اشخاص گذر کرده 
و هم��واره تیم ه��اي تخصصي زیر نظر 
 مرمتگران که مبان��ي مرمت را مي دانند
ای��ن  در  نبایده��ا  و  بای��د  ب��ه  و 
 رابط��ه آگاه��ي کام��ل دارن��د، انج��ام

مي شود.
پس از س��ازمان می��راث فرهنگي انتظار 
مي رود در کنار تجربه اس��تادکاراني که 
کار را به آنها س��پرده و در باالي س��ازه 
به کار مش��غول خواهند شد، از یک تیم 
متخصص در رابطه ب��ا مطالعات علمي 
کاش��ي ها و مصالح جایگزین اس��تفاده 
کنن��د. همچنی��ن ب��ه ص��ورت اجتناب 
ناپذی��ر، قب��ل از روکش نمودن کاش��ي 
ه��ا بر  روي گنبد بای��د براي مهار ترک 
ه��اي گنبد، مهندس��ان  تیم، مطالعات و 
اقدام��ات الزم را انج��ام دهند، زیرا اگر 
س��ازه مهار نش��ود، بروز این آسیب ها 
امري عادي اس��ت و مرمت کاش��ي ها 
 تأثی��ري در جلوگی��ري از آس��یب هاي
 بعدي ن��دارد. همچنین انتظ��ار مي رود
 چند ماه قبل از سوار کردن داربست ها 
بر روي گنبد، ب��ا مطالعه به فکر مصالح 
جدیدي در کنار مصالح س��نتي باشند تا 

اشتباهات گذشته تکرار نشود.
این کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخي 
در ادامه مي افزای��د: ماجراي تعمیر این 
گنب��د اولین ب��ار نیس��ت و آخرین بار 
نی��ز نخواهد بود، اما باید در این راس��تا 
کاري ک��رد که ای��ن روند را ب��ه تأخیر 
بیندازیم و هرچند وق��ت یک بار منظر 
 این میراث را با بستن داربست مخدوش

نکنیم.

شيرهاي سنگي بخت برگشته در ديار بختياري 

خبر

روستای رحمت آباد در حسرت رحمت و آبادانی!
زاینده رود

 روستاهای شرق اصفهان به خاطر بی توجهی 
به نیازهای اساسی مردم، یکی پس از دیگری خالی 
از س��کنه می ش��وند. این روند مدتی است که آغاز 
ش��ده و ای��ن روزها با فروش آب و خشک ش��دن 
زاینده رود شتاب یافته است. یکی از این روستاها که 
مدت هاست رحمت و آبادانی از آن رخت بربسته و 
غبار فراموشی روی در و دیوارش نشسته، روستای 
تاریخی رحمت آباد اس��ت. روستای رحمت آباد در 
بخش جرقویه شهرس��تان اصفه��ان در فاصله 59 
کیلومتری جنوب ش��رقی این شهرستان و در کنار 
جاده ارتباطی اصفهان – جرقویه، 14 کیلومتر پس 
از روستای چند هزار ساله قارنه و پیش از روستای 
گنج آباد قرار دارد. این روزها دیگر کسی در رحمت 
آباد زندگی نمی کند و خانه های قدیمی آن جوالنگاه 

حفاران غیر مجاز شده است که با رویای پیدا کردن 
گنج، خاک روستا را به توبره می کشند، زیر دیوارها را 
خالی می کنند، شبانه به آسیاب قدیمی روستا می روند 
و با تراکتور سنگ بزرگ آسیاب را از جا می کنند تا 
شاید زیر آن سکه های طا بیابند و درِ چوبی حمام 
قدیمی روستا را از چارچوب جدا می کنند تا در بازار 

بفروشند.
سودجویان و سوداگران آثار تاریخی همه این کارها 
را در حال��ی انجام می دهند که از س��وی س��ازمان 
میراث فرهنگی هیچ تاش��ی برای ثبت این روستا 
و جلوگی��ری از حفاری ه��ای غیر مج��از صورت 
نمی گیرد و متأسفانه دو مالک خصوصی روستا نیز 
که هر یک نیمی از آن را ملک پدری خود می دانند، 
در ایجاد این ش��رایط بی تأثیر نبوده اند، چون افزون 
بر آنچه یاد ش��د، با ایجاد یک واحد گلخانه و یک 

واحد مرغداری صنعتی درست در چند قدمی بافت 
روس��تای تاریخی رحمت آباد، باع��ث وارد آمدن 
آسیب هایی به این بافت شده اند. اگرچه روستاییان 
به خاطر شرایط دشوار زندگی از روستای تاریخی 
رحمت آباد رفته اند، اما این روس��تا که بخش های 
مختلف آن همچون حمام، آسیاب، خانه های قدیمی 
و قلعه تاریخی تقریباً دس��ت نخ��ورده باقی مانده 
اس��ت، در صورت توجه سازمان میراث فرهنگی، 
بخش��داری جرقویه و مالکان خصوصی می تواند 
به خاطر جاذبه هایش و همچنین نزدیکی به روستای 
تاریخی قارنه، یکی از محل های اقامت گردشگران 
در این مسیر باشد. ولی اگر بی توجهی ها ادامه یابد، 
در آینده ای نه چندان دور رحمت آباد نیز برای همیشه 
ب��ه رحمت خدا خواهد رفت و جز تلی از خاک و 

نامی روی نقشه، چیزی از آن باقی نخواهد ماند. 

زاینده رود
 نشست نقد و بررسی مجموعه 
کتاب های جامع گردش��گری اس��تان 
اصفهان برگزار شد. در این نشست که 
با حضور اصفهان شناسان و زبان شناسان 
در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 
برپاشد، مجموعه کتاب های هفت زبانه 
»اصفه��ان این همه هس��ت، این همه 
نیس��ت« م��ورد ارزیابی کارشناس��ان، 
ویراستاران و زبان شناسان قرار گرفت. 
ای��ن مجموعه، حاصل کار پنج س��اله 
شماری از راهنمایان گردشگری استان 
اصفهان اس��ت ک��ه ب��ا در نظرگرفتن 
 نیازهای گردشگران داخلی و خارجی 
به عنوان کت��اب راهنما ب��ه زبان های 
فارس��ی، انگلیسی، فرانس��ه، ایتالیایی، 
آلمانی، روس��ی و عربی ترجمه شده 
و در قطع رقعی )فارس��ی و عربی( و 
قطع پالتویی )انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، 
آلمانی و روسی(، با تصاویر بی شمار و 
با طراحی پ��رکار در صفحات، ضمن 
رعایت استانداردهای بین المللی در ارائه 
کامل ترین حج��م اطاعات فرهنگی، 
هنری، تاریخی و ... به چاپ رس��یده 

است. 
     در نشست نقد و بررسی این کتاب 
دکتر علی اصغر محمود آبادی، اس��تاد 

تاریخ دانش��گاه اصفهان گفت: تاریخ 
اصفهان را به ویژه در دوران اس��امی، 
مردان بزرگی چون مسعودی، یعقوبی، 
ابن رسته، ابوالفرج اصفهانی، ماه فروخی 
اصفهانی و حافظ ابونعیم نوش��ته اند و 
کس��انی همچون دکتر لطف اله هنرفر، 
جال الدی��ن همای��ی،  مصلح الدی��ن 
 مه��دوی، عباس بهش��تیان و اس��تاد 
محمد مهری��ار در زمینه های مختلف 
اصفهان شناسی آثار ارزشمندی را ارائه 
نمودند و س��هم عظیمی در شناساندن 
این ش��هر داش��ته اند و اکنون در همان 
راستا و با بهره مندی از آن پیشینه، شاهد 
ت��اش گروهی از جوان��ان عاقه مند 
هستیم که همراه با درایت، ذوق، عشق 

و زیبایی است.
دکتر سیروس ش��فقی نیز در سخنانی 
گفت: از ویژگی ه��ای این کتاب، این 
است که اطاعات جامعی در رشته های 
مختلف ب��ه صورت جزء ب��ه کل در 
اختیار خواننده می گذارد. اس��تفاده از 
عکس های جدید با تکنیک های نوین 
عکاس��ی نیز از دیگر ویژگی های این 

مجموعه است.
نویسنده کتاب »جغرافیای اصفهان« در 
ادامه افزود: توجه به جلوه های طبیعی 
و زیب��ای اس��تان اصفه��ان در فصول 

مختلف س��ال، از دیگ��ر امتیازات این 
کتاب اس��ت. همچنی��ن در این کتاب 
به زوایای ناش��ناخته اصفهان شناس��ی 
همچون سنگ نگاره های پیش از تاریخ 
در تنگ غرق��اب گلپایگان توجه ویژه 

شده است.
اس��تاد جغرافیا در دانشگاه اصفهان در 
ادامه تأکید ک��رد: در زمینه جغرافی در 
این کتاب به تغییر مس��یر رودخانه در 
طول تاریخ اش��اره ش��ده که به خوبی 
نقش رودخانه را در روند شکل گیری 

اصفهان نمایان می سازد.
رئی��س انجم��ن دوس��تداران اصفهان 
اف��زود: از ویژگی های دیگر این کتاب 
این است که نویسنده به شعر و ادبیات 
نیز عاقه مند است و در مطالب مربوط 
به هر شهر، خواننده را از ادبیات منطقه 
نیز بی بهره نگذاش��ته است. همچنین 
در نگارش کتاب تا آنجا که می ش��ده 
از واژگان غیر فارس��ی استفاده نکرده 

است. 
پژمان عزیزی، سرپرس��ت تیم ترجمه 
نسخه انگلیسی یادآور شد که مترجمان 
این نسخه ضمن وفاداری به متن اصلی 
از آیین نگارش نوین در متن انگلیسی 
بهره برده ان��د. در ادامه نشس��ت، دکتر 
حسن اصانلو که نسخه ایتالیایی کتاب 

را مورد نقد قرار می داد، گفت: ترجمه 
این کتاب به زبان ایتالیایی بسیار روان 
و کاربردی برای گردش��گران ایتالیایی 

است.
 وی یادآور ش��د: هر گردش��گری که
م��ی خواهد به یک نقطه از دنیا س��فر 
کند، باید تصویری از امنیت، امکانات و 
جذابیت های آن منطقه را در ذهن خود 
داشته باش��د. بزرگ ترین ویژگی این 
کتاب این است که  این تصویر مثبت را 

به صورت حقیقی ارائه می کند.  
رئیس دفتر مطالعات مش��ترک ایران و 
ایتالیا در معماری و شهرسازی ادامه داد: 
متدولوژی این کتاب علمی و صحیح 
است و اطاعات جامعی در رشته هایی 
همچون گیاه شناسی، جغرافی، تاریخ، 
معماری، باس��تان شناس��ی، هنرهای 
دستی، ادبیات، جامعه شناسی، اقتصاد، 
کشاورزی، صنعت، ورزش های بومی و 

آشپزی محلی به خواننده می دهد. 
در این نشست، محسن مصلحی معاون 
گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اعام کرد: 
ب��ا توجه به تأیید این کتاب از س��وی 
مراجع علمی و دانشگاهی، این سازمان 
در نظر دارد ترجمه های این مجموعه 

هفت زبانه را تا ده زبان افزایش دهد. 

               كتاب جامع گردشگری اصفهان در بوته نقد
اصفهان این همه هست، این همه نیست!

ود
ه ر

ند
زای
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ورزش

خدابخش: 
به مالزي رفتم اما 
نه با هزینه دولتي

وقتی عنایتی علیه 
قلعه نویی قیام 
می کند

مدیرکل تربیت بدني اس��تان اصفهان گفت: س��فرم به کش��ور 
مالزي همراه با تیم کاراته کوبه اوزاکاي ایران بود و این س��فر 
یک سفر تفریحي و ش��خصي نبود. رشید خدابخش در مورد 
حاشیه هایي که طي روزهاي گذشته در مورد سفرش به کشور 
مالزي ش��نیده مي شد، اظهار داشت: همراه با تیم کوبه اوزاکاي 
ایران به کش��ور مالزي س��فر کرده بودم و این تیم توانست در 
مسابقات جهاني براي دومین بار عنوان قهرماني این مسابقات 
را در جهان کسب کند. وي در پاسخ به سئوالي در مورد هزینه 
این س��فر ادامه داد: یک ریال هم از بودجه دولتي خرج نکردم 
و در س��ه روزي که در مالزي حضور داش��تم، همه هزینه هاي 
س��فر بر عهده خودم بود؛  در کل خوش��حالم که تیم توانست 
در حض��ور من هفت طا، 9 نقره و 14 برنز و مقام اول جهان 
را از آن خ��ود کن��د. مدیرکل تربیت بدني اس��تان اصفهان در 
مورد بودجه هاي اداره کل در س��ال ج��اري گفت:  بودجه هاي 
سال جاري هنوز از سوي مسئوالن اعام نشده اما بودجه هاي 
جاري ورزش استان نسبت به سال گذشته افزایش محسوسي 

داشته است. 

به جز دیدار تیم های ذوب آهن- راه آهن و پرس��پولیس- ملوان، 
توجه فوتبال دوستان اصفهانی به دیدار تراکتور- صبا در تبریز هم 
بود، جایی که امیر قلعه نویی س��رمربی سابق سپاهان رودرروی 
بازیکن محبوب خودش و پیش��ین س��پاهان یعنی رضا عنایتی 
قرار می گرفت و از طرفی احس��ان ح��اج صفی نیز در ترکیب 
تراکتورسازی به میدان رفته بود. جالب این که رضا عنایتی مهاجم 
فصل گذشته تیم سپاهان اصفهان و بازیکن جدید تیم صبای قم، 
در بازی مقابل تیم تراکتورسازی موفق به گلزنی شد. رضا عنایتی 
که یکی از برترین گلزنان تاریخ لیگ برتر به ش��مار می رود، در 
بازی مقابل تراکتورس��ازی تبریز که هدایت آن را امیر قلعه نویی 
برعهده گرفته، موفق به گلزنی شد تا به رکورد گل های زده خود 
در لیگ برتر بیفزاید. نکته جالب توجه در مورد گلزنی رضا عنایتی 
این می باشد که این مهاجم سابق تیم استقال موفق شد مقابل تیم 
مربی مورد عاقه اش یعنی امیر قلعه نویی گلزنی کند. قلعه نویی که 
فصل گذش��ته هم عنایتی را به سپاهان آورده بود، از این مهاجم 
باسابقه و نوع بازی وی بسیار خوشش می آید و بارها وی را پسر 

خود معرفی کرده است.

مرب��ی فصل قبل تی��م صنعت نفت فصل جدی��د رقابت های 
س��وپر لیگ کاراته باش��گاه های ایران را با تیم سپاهان سپری 

خواهد کرد.
مهران بهنام فر س��رگروه سابق تیم ملی کاراته که سال گذشته 
در ی��ک قدمی حض��ور در مس��ابقات جهانی صربس��تان از 
همراهی تیم ملی بازماند دیروز قرارداد رس��می خود را با تیم 

سپاهان امضاء می کند. 
بهنام فر در زمان حضور مرحوم ش��اطرزاده عضو سپاهان بود 
و با این تیم قهرمانی در س��وپر لیگ را تجربه کرده اس��ت با 
پیشنهاد مسئوالن فوالد یک بار دیگر با این تیم در سوپر لیگ 
باشگاه های ایران شرکت می کند. بهنام فر قصد حضوری دوباره 
در تیم ملی و ش��رکت در رقابت های جهانی 2012 پاریس را 
 دارد. وی ع��اوه بر س��وپر لیگ، حض��ور در تورنمنت های
معتب��ری چون جام رمضان دبی و جام س��تارگان مارس��ی را 
نیز در دس��تور کار خود دارد. فصل جدید رقابت های س��وپر 
 لیگ باش��گاه های ایران بعد از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد 

شد.

گزارشی از برگزاري كالس هاي تربیت بدني دانشگاه ها در ماه رمضان؛

از روزه  داري بازيكن رئال در اسپانيا 
تا ورزش اجباري دانشجويان روزه  دار در ايران

خبر

اصفهان میزبان سومین المپیاد
ورزشی مناطق نفت خیز

سومین دوره المپیادورزشی مناطق نفت خیز از پانزدهم شهریورماه سال 
جاری در دو قسمت دختران و پسران به مدت یک هفته به میزبانی اصفهان 
برگزار می ش��ود. در این دوره از المپیاد یکهزار و دویس��ت ورزشکار 
دختر و پسر در رشته های والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، ژیمناستیک، 
آمادگی جس��مانی، وزنه برداری، ش��طرنج، فوتس��ال، فوتبال، هندبال، 
بدمینتون، کش��تی، ش��نا، واترپلو رقابت می کنند. گفتنی است در رشته 
 های ذکرشده آمادگی جسمانی در قسمت پسران همچنین وزنه برداری
فوتبال، هندبال، کش��تی و واترپلو در قسمت دختران برگزار نمی شود. 
ستاد اجرایی این مسابقات از سوی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 
معرفی ش��ده و فعالیت رس��می خود را از پانزده��م مردادماه در محل 
س��رای ورزشکاران آغاز می کنند. کعبی زاده معاون ورزش بانوان اداره 
کل تربیت بدنی اس��تان اصفهان در جلسه معارفه مسئوالن کمیته های 
مختلف ستاد اجرایی اظهارداشت: این مسابقات طی همکاری و تعامل 
با هیأت های ورزشی و با نظم بسیار خوب همراه با برنامه ریزی از پیش 

تعیین شده به بهترین شکل ممکن برگزار خواهدشد.

دو انتصاب در گیتی پسند
چرخابی سرمربی تیم فوتبال 

گیتی پسند شد
حسین چرخابی به عنوان سرمربی تیم فوتبال و رسول کربکندی به عنوان رئیس 
 سازمان فوتبال باشگاه گیتی پسند انتخاب شدند. پس از بررسی گزینه های
مختلف مربی گری طی حکمی از سوی علی طاهری، حسین چرخابی به 
عنوان س��رمربی تیم فوتبال گیتی پسند در فصل 91-90 در لیگ دسته دوم 
فوتبال ایران منصوب شد. چرخابی که فصل گذشته با تیم فوالد نطنز در لیگ 
دسته اول حضور داشت، هم اکنون با حضور بر سر تمرینات تیم گیتی پسند 
اقدام به تکمیل لیس��ت نفرات تیم در فصل جاری خواهد کرد.  تیم فوتبال 
گیتی پس��ند تمرینات خود را به منظور حضور در لیگ دس��ته دوم باشگاه 
های کش��ور از روز شنبه گذشته آغاز کرده که تا در روز 28 شهریور ماه در 
نخستین دیدار به مصاف ذوب آهن نوین برود.  رسول کربکندی نیز یکی 
از گزینه های مربیگری در این تیم به عنوان رئیس س��ازمان فوتبال باشگاه 
گیتی پسند منصوب شد.  بر همین اساس طی حکمی از سوی علی طاهری 
مدیرعامل باشگاه گیتی پسند، رسول کربکندی سرمربی نام آشنای تیم های 
فوتبال لیگ برتری ایران در سمت ریاست سازمان فوتبال گیتی پسند منصوب 
شد. کربکندی در جام جهانی فوتبال در سال 1978 با تیم ملی فوتبال ایران در 

این رقابت ها حضور داشت.

بازدید مدیركل تربیت بدنی از منزل 
پیشکسوت عکاسی ایران

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان در اولین روز از ماه مبارک رمضان 
با حضور در منزل استاد عبداله هاشمی از نیم قرن فعالیت عکاسی وی 
تقدیر و تجلیل کرد. در این دیدار مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان 
از آلبوم های مختلف این هنرمند عکاس که در طی حدود نیم قرن به 

دست آمده دیدن کرد. 
وی فعالیت های این هنرمند را در حرفه عکاس��ی ستایش کرد و اظهار 
داش��ت: استاد هاش��می از کنار وقایع مختلف و همچنین آفریده های 
 خداوند به سادگی عبور نکرده و به جای نگاه کردن، با عشق و عاقه ای
که داش��ته خوب دی��ده و نگریس��ته و آثاری که از گل، کوه، دش��ت 
و صح��را، موج��ودات، آثار تاریخی و ... همچنی��ن ورزش از خود به 
یادگار گذاشته بیانگر واقعیتی غیر قابل انکار است که او کار و زندگی 
را با منطق و عش��ق و تعهدی که داش��ته درآمیخته و دوران باعزتی را 
در دوران زندگ��ی خود به ارمغان آورده اس��ت. خدابخش همچنین از 
توانمندی استاد هاشمی که همچنان با عشق و عاقه حرفه عکاسی را 
دنبال  می کند به نیکی یادکرد و بیان داشت: استاد هاشمی بدون چشم 
داش��ت مالی در وهله اول به کار خود با دیده عشق و عاقه نگریسته 

و او باید الگوی جوانان باشد.

سپاهان نوین انصراف می دهد
امتیاز سپاهان به ماهان می رسد 

یا گیتی پسند؟
تی��م هندبال س��پاهان نوین از حض��ور در فصل جدی��د رقابت های 
باشگاه های کش��ور انصراف می دهد. تیم هندبال سپاهان نوین بعد از 
حضور یک س��اله در لیگ برتر هندبال باش��گاه های کشور قصد ادامه 
حض��ور در این رقابت ها را ندارد. س��پاهان نوین انصراف خود را از 
حضور در فصل آینده اعام کرده است بنابراین از باشگاه سپاهان فقط 
تیم هندبال سپاهان در لیگ برتر باشگاه های کشور شرکت خواهد کرد.  
مس��ئوالن باشگاه سپاهان در حال رایزنی هستند تا بتوانند این امتیاز را 

به باشگاه دیگری واگذار کنند. 
ماهان و گیتی پس��ند دو گزینه اصلی برای واگذاری این امتیاز هستند. 
25 م��رداد م��اه آخرین فرص��ت ارائه مدارک تیم های ش��رکت کننده 
در لیگ برتر به فدراس��یون اس��ت. اگر تا این تاریخ امتیاز تیم هندبال 
س��پاهان نوین به تیم دیگری واگذار ش��ود این امتیاز در اصفهان باقی 
م��ی ماند در غیر این صورت فدراس��یون تیم دیگری را جایگزین این 

تیم خواهد کرد.

کاپیتان سابق
تیم ملی به 
سپاهان پیوست

درحال��ي که برخي باش��گاه هاي اروپای��ي زمینه را براي 
روزه داري بازیکن��ان خود فراهم کرده اند دانش��گاه هاي 
کش��ورمان حاضر به تغییر یا کاهش س��اعات آموزش��ي 
خود نیس��تند. به درستي که خداوند ماه رمضان را میدان 
مس��ابقه خلق خود ساخته تا به وسیله طاعتش به رضاي 

او سبقت گیرند. 
رمضان معیار تشخیص عیار تقواي بندگان 

س��خن باال کام امام حسن مجتبي)ع( است که در مورد 
ماه مبارک رمضان بیان ش��ده و ماهیت ای��ن ماه را بیان 
مي کن��د. ماهي که به نام »میهماني خدا« نامیده مي ش��ود 
و خداوند آن را معیار تش��خیص عی��ار تقواي بندگان و 
س��نجش میزان مقابله آنها با هواي نفس قرار داده است. 
ماهي که در آن ش��یطان به بند کش��یده مي شود تا آدمي 
فرصتي یابد براي زدودن غبار غفلت از روح و جانش. 
رمضان ماهي اس��ت که به گفته امام سجاد)ع( ماه صیام 
و روزه )امس��اک و خودداري از خوردن و آشامیدن در 
اوق��ات معلومه( و ماه اس��ام )ماه طاع��ت و فرمانبري؛ 
از جه��ت بس��یاري طاعت و بندگي، یا ماه دین اس��ام 
ب��راي این که واج��ب ش��دن روزه آن از مختصات این 
امت اس��ت( توصیف شده اس��ت. در شهر رمضان امت 
اس��ام روزه دار اس��ت تا پاک کند روح و جس��مش را 

از هر آنچه غیرخداس��ت و اح��رام مي بندد براي رمي به 
شیطان رانده شده. 

 روزه داري در ایران و جهان  
ح��ال در این ماه پرفضیلت مس��لمانان در ایران و اقصي 
نق��اط جهان ب��ه فرمان آفری��دگار خوی��ش لبیک گفته 
و ماه��ي را روزه دار س��پري مي کنند؛ حت��ي در این بین 
ش��اهدیم که برخي از مس��لمانان س��اکن در کشورهاي 
اروپایي )مهد لیبرالیس��م و اومانیسم( این فرضیه را ترک 
نکرده و بر اجراي آن اهتمام مي ورزند تا جایي که حتي 
برخ��ي بازیکنان تیم هاي فوتبال مطرح جهان نیز رمضان 

را روزه مي گیرند. 
روزه داري ستاره هاي مسلمان رئال و موافقت مورينيو 
یکي از بارزترین این چهره ها مس��عود اوزیل و س��امي 
خدی��را دو بازیکن تیم ملي آلمان و تیم باش��گاهي رئال 
مادرید اسپانیا هستند که به عنوان ورزشکار حرفه اي در 
اللیگاي اس��پانیا حضور داش��ته و ماه رمضان را میهمان 

خداوند هستند. 
دو لژیونر مس��لمان ب��راي روزه داري، این مس��أله را با 
کادر فني تیم کهکشاني، به ویژه خوزه مورینیو سرمربي 
پرتغالي این تیم در میان گذاش��ته و موافقت ضمني وي 

را کسب کردند. 
براین اس��اس، در ایامي که رئال مادرید به امور تمریني 
مي پ��ردازد، ای��ن دو بازیکن روزه خواهن��د گرفت. در 
روزهاي مس��ابقه نیز با هماهنگي و اط��اع قبلي، اقدام 
به عبادت خدا خواهند کرد. البته فراهم کردن فضا براي 
روزه داري مس��لمان فقط به باش��گاه رئال مادرید اسپانیا 
محدود نمي ش��ود؛ بلکه ش��اهدیم که در دیگر تیم هاي 
جهان هم مانند بارس��لونا ش��رایط الزم براي روزه داري 
بازیکنانش��ان فراهم مي ش��ود، حتي در کش��ور ترکیه به 
دلیل آغاز ماه رمضان و روزه بازیکنان، لیگ را به تعویق 

انداختند. 
روزه داري بازیک��ن رئ��ال در اس��پانیا و ورزش 

اجباري دانشجویان روزه دار در ایران 
ح��ال در این بین که باش��گاه هاي کش��ورهاي اروپایي 
فراه��م  خ��ود  بازیکن��ان  روزه داري  ب��راي  را  زمین��ه 
مي کنند، برخي دانش��گاه هاي ای��ران در ایام ماه رمضان 
دانش��جویان را مجبور به ش��رکت در کاس هاي تربیت 
بدن��ي مي کنند و بدون درنظر گرفتن ش��رایط جس��مي 
دانش��جویان و روزه دار ب��ودن آنه��ا نه تنها ش��رایط را 
ب��راي آس��یب کمتر ب��ه دانش��جویان فراه��م نمي کنند 
 بلک��ه بر ع��دم تغییر یا کاهش س��اعت آموزش��ي تاکید 

دارند. 

 انتقاد نسبت به بي تفاوتي دانشگاه ها به ماه رمضان
براساس این گزارش، یکي از دانشجویان معترض نسبت 
به برگزاري کاس هاي تربیت بدني دانشگاه ها در ایام ماه 
رمض��ان در این باره مي گوید که بنده در ترم تابس��تاني 
تربی��ت بدن��ي 2 دارم و کاس ه��اي ای��ن درس بدون 
هیچ تغییري نس��بت به آغاز ماه رمضان برگزار مي شود؛ 
حتي مسئوالن دانش��گاه حاضر نشدند ساعت کاس را 
کاه��ش دهند که با توجه به گرماي هوا فش��ار زیادي به 

دانشجویان مي آید. 
این دانشجو که در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال واقع 
در حکیمی��ه کاس هاي تربیت بدن��ي خود را مي گذراند 
بي تفاوتي مس��ئوالن این دانشگاه نس��بت به ماه رمضان 
را زیبنده دانش��گاهي که نام اس��امي را ب��ا خود دارد، 

نمي بیند. 
یکي دیگر از دانش��جویان که در دانش��گاه شهیدبهش��تي 
تحصیل مي کند هم در همین زمینه گفت که کاس هاي 
تربیت بدني این دانشگاه بدون تغییر در میزان و ساعت، 

در ماه رمضان در حال برگزاري است.
تغییر س��اعات در ماه رمضان ش��امل سیس��تم 

آموزش نمي شود! 
وي خاطرنش��ان مي کند زماني که با مس��ئوالن آموزش 
دانشگاه صحبت کردم تا اگر امکان دارد ساعت برگزاري 
کاس را ب��ه خاط��ر روزه دار بودن دانش��جویان کاهش 
دهن��د، خطاب به م��ا گفتند که کاهش س��اعت مربوط 
به ادارات مي ش��ود و چون ما سیس��تم آموزشي هستیم 

ساعت را کم نمي کنیم. 
حال باید از مس��ئوالن آموزش دانش��گاه ها پرسید مگر 
روزه داري و کاه��ش توانایي هاي افراد روزه دار مختص 
سیستم اداري است که برطبق آن ساعت کاري کارمندان 
براي جلوگیري از کاهش کارآیي مي یابد اما یک دانشجو 
باید براي یک واحد درس��ي در کاس حاضر شده و در 

حال روزه داري ورزش کند. 
چگونه سرمربي تیم رئال مادرید که فردي مسلمان نیست 
و مس��ئوالن این باش��گاه که آنها هم مس��لمان نیستند با 
روزه داري بازیکنان مسلمان خود کنار آمده و حتي شرایط 
را ب��راي روزه داري و ورزش ک��ردن توأم��ان آنها فراهم 
مي کنند اما در دانش��گاه هاي جمهوري اس��امي ایران که 
ام القراي کشورهاي اس��امي خوانده مي شود، دانشجوي 
ایراني باید در ماه رمضان در کاس تربیت بدني ش��رکت 
کرده و حتي اگر دانش��جویي به روزه دار بودن خود اشاره 
کرده و خواس��تار کاهش و یا تغییر س��اعت کاس شود، 
مسئوالن دانشگاه با بي تفاوتي وي را مجبور به شرکت در 

این کاس آنهم با زبان روزه کنند. 
البته اگر مس��ائل پزشکي مربوط به این مسأله و لطمات 
وارد آم��ده ب��ه بدن یک ف��رد روزه دار که هن��گام روزه 
مجبور به انجام حرکات ورزش��ي سنگین باشد را نادیده 
بگیریم، نباید از بي تفاوتي مسئوالن دانشگاه هایي که نام 
اس��امي را یدک مي کش��ند و تمام تاشش��ان برگزاري 
همایش هایي با عنوان اس��امي کردن دانشگاه ها است به 

سادگي گذشت. 
دانشگاه هاي کشور که اغلب ساعات کاس هاي تئوري 
خود در ماه رمضان را تغییر مي دهند و با کاهش س��اعت 
آموزش��ي و ی��ا تغییر آن ش��رایط را براي دانش��جویان 
هموار مي کنند چگونه به بهانه عدم امکان تغییر ساعات 
آموزش، دانشجویان را مجبور به شرکت در کاس هاي 

تربیت بدني مي کنند. 
البته به نظر مي رسد که دانشگاه ها مي توانند با برنامه ریزي 
صحی��ح و هدفمندتري برگزاري کاس هاي تربیت بدني 
و حت��ي تئوري ه��اي خود را ب��ه گونه اي برگ��زار کنند 
که ضمن آس��یب ندیدن س��اعات آموزشي دانشجویان، 
لطمه اي هم به اجراي فرائض دیني از سوي دانشجویان 

به وجود نیاید.

ذوب آهن تیمی است که همه ساله شروعی بسیار خوب 
در رقابت های لیگ برتر فوتبال کش��ور باشگاه های کشور 

دارد. 
در واقع بایس��تی در مورد ذوب آهن گفت که این تیم به 
جز فصلی که هدایتش در اختیار زوران جورجوویچ بود 
همواره رقابت  های لیگ برتر را طوفانی شروع کرده و در 
پای��ان نیم فصل اول رقابت ها عنوان های قهرمانی و نایب 

قهرمانی همواره برای این تیم ردیف شده است. 
ش��اید با توجه به این س��ابقه، این انتظار از سبزپوش��ان 
اصفهان��ی می رفت که رقابت های فصل جاری لیگ برتر 
را نی��ز با برد آغاز کنند و توجه ب��ه این که ذوب آهن در 

هفته اول به مص��اف تیم نا آماده راه آهن می رفت چنین 
انتظاری از مدعی قهرمانی لیگ برتر انتظار چندان دور از 

دسترسی نبود. 
در بازی سه شنبه شب ذوب آهن که بر روی یک خوش 
 شانسی، خیلی زود به دروازه شاگردان دایی رسید می توانست
با کمی هوش��یاری و تمرکز بیشتر در پایان مسابقه برنده 
مسابقه باشد. اگرچه آنها در نیمه دوم و در حالی که تحت 
فشار قرار داش��تند بازی را یک بر یک مساوی دیدند اما 
س��وپر پاس بازیک��ن جدید و پرتغالی آنه��ا یعنی هوگو 
ماچادو و ضربه سر بی نقص کاسترو که در دقایق طایی 
بازی به ثمر رس��ید می توانست ش��رایط را برای برتری 

ذوب آهن در روزی که با کیفیت های ایده آل خود فاصله 
داشت فراهم کند اما اشتباهات توامان آلوز دسوزا، گردان 
و خط دفاعی ذوب آهن مانع از هر کسب سه امتیاز برای 

ذوب آهن شد. 
ذوب آهن در این دیدار باوجود اس��تفاده از بازیکنانی که 
فصل گذشته در قالب همین پازل تاکتیکی به نتایج خوبی 
دس��ت یافتند نتوانس��ت در حد و اندازه های خود ظاهر 
ش��ود. از ذوب آه��ن نایب قهرمان آس��یا در دیدار مقابل 
راه آه��ن تنها چیزی که به چش��م می خ��ورد تیز چنگی 
برای رسیدن به دروازه حریف بود و اال از حیث سرعت، 
هماهنگ��ی و تمرکز فرد- ف��رد بازیکنان سبزپوش��ان از 

استاندارد همیشگی خود برخوردار نبودند. 
شاید تنها نکته مثبتی که بتوان از بازی مقابل راه آهن و در 
مورد ذوب آهن به آن اش��اره کرد پاس زیبای ماچادو بود 
که در معدود دقایق حضورش در مس��تطیل سبز عملکرد 
خوبی از خود نش��ان داد. در مورد سایر خریدهای جدید 
ذوب آهن بایستی گفت هیچ یک از آنها نتوانستند در حد 

و اندازه نام خود ظاهر شوند. 
ذوب آهن در دیدار بعدی خود بایستی به مصاف شاگردان 
امیر قلعه نویی و تراکتورس��ازی برود. شاید ابراهیم زاده 
قصد دارد اولین برد خود را مقابل قلعه نویی تجربه کرده 

و دومین شکست را به وی تحمیل کند.

سرپرست هیأت هاكي استان اصفهان:

باشگاه ها براي پيشرفت هاكي همكاري نكردند
سرپرس��ت هیأت هاکي استان اصفهان گفت: باش��گاه هایي مانند ذوب آهن حاضر به همکاري با هیأت هاکي براي 
پیش��رفت این ورزش نیستند. مهدي نصر اظهار داش��ت: در پي رفع مشکات مالي هیأت هاکي استان اصفهان و با 
وجود برقراري تعامات زیاد با باشگاه هاي معتبر استان اصفهان، این باشگاه ها حاضر به سرمایه گزاري براي ورزش 

هاکي استان اصفهان نیستند. 
وي افزود: باش��گاه هایي مانند ذوب آهن اصفهان یا باش��گاه فوالدماهان س��پاهان به سمت ورزش هایي مانند فوتبال 
کشیده شده  و توجهي به ورزشي مانند هاکي ندارند. سرپرست هیأت هاکي استان اصفهان با اشاره به برگزاري یک 
دوره داوري هاکي درجه سوم در شهریور ماه سال جاري تأکید کرد: همچنین در این ماه شاهد برگزاري مربي گري 
درجه سوم نیز هستیم.  وي در مورد نخبه پروري هیأت هاکي استان اصفهان اظهار داشت: در برج هفتم، برگزاري 
رقابت هاي چهار جانبه اي را در س��طح اس��تان اصفهان پیش رو داریم، که هدف از این مسابقات کشف استعداد ها و 

نخبه پروري است. 
نصر در مورد کاس هاي تابس��تانه هاکي گفت: هیأت هاکي اس��تان اصفهان در حد توان مالي خود امکاناتي را در 
دسترس هیأت هاي هاکي شهرستان هاي این استان قرار داده است. وي در مورد المپیاد ورزشي ایرانیان با بیان این که 
اینگونه کار هاي ورزشي جزء کارهاي شعاري است، تصریح کرد: با این حال در صورتي که مدیریتي صحیح شامل 
حال المپیادهاي ورزشي شود، به طور یقین، چنین برنامه هایي جوابگو است. سرپرست هیأت هاکي استان اصفهان 
تعداد ش��رکت کنندگان مدارس هاکي را در ش��هر اصفهان 50 نفر عنوان کرد و اظهار داش��ت: در استان اصفهان نیز 

تعداد فعاالن ورزش هاکي 170 نفر است.

نایب رئیس هیات والیبال استان اصفهان:

نه تكليف ذوب آهن مشخص است نه راه و ترابری 
نای��ب رئیس هیات والیبال اس��تان اصفهان گفت: هنوز حضور هیچ ی��ک از دو نماینده اصفهان در لیگ برتر والیبال 

قطعی نیست.
والیبال بانوان اصفهان امس��ال دو نماینده در لیگ برتر خواهد داشت. ذوب آهن که سال هاست نماینده اصفهان در 
این رقابت هاس��ت و راه و ترابری که امس��ال با قهرمانی در لیگ دس��ته یک جواز حضور در لیگ برتر باشگاه های 
کشور را کسب کرد. اما قانون منع دستگاه های دولتی از تیم داری در ورزش حرفه ای حضور هر دو نماینده اصفهان 

را دچار ابهام کرده است. 
اکرم ابن یمین نایب رئیس هیات والیبال اس��تان اصفهان که به عنوان نماینده این دو تیم در جلس��ه هماهنگی لیگ 
برتر باش��گاه های کشور حضور یافت در ارتباط با آخرین وضعیت نمایندگان والیبال اصفهان به ایمنا گفت: شرایط 
برگزاری رقابت ها با فصل گذشته تفاوتی نکرده است شرایط همان است اما تنها عاملی که ما را نگران می کند قانون 

منع تیم داری دستگاههای دولتی در ورزش حرفه ای است. 
وی افزود: راه و ترابری اعام کرده اس��ت که حضور در لیگ اولویت ماس��ت و تمام تاش��مان را برای تحقق این 
امر انجام می دهیم. البته راه و ترابری در حال جس��تجوی اسپانس��ر است که اگر شرایط حضور آنها فراهم نشد تیم 

دیگری جایگزین می شود. 
ابن یمین در ارتباط با ذوب آهن هم گفت: ذوب آهن به طور کامل باتکلیف است و هیچ پاسخی مبنی بر حضور 
یا عدم حضور رسمی نداده است. ما فقط منتظریم ذوب آهن تصمیم قطعی اش را بگیرد. چون اگر تعداد تیم های 

شرکت کننده کاهش یابد رقابت ها به تاخیر خواهد افتاد.

برنده ای كه مساوی كرد

حيف از سوپر پاس ماچادو كه سوخت



آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 34 °37 ° 17 °17 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر

WWW.ZAYANDE-ROUD.COMروزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی8
Bazargani.Zayanderoud@yahoo.com
Zayanderood.newspaper@yahoo.com
Ravabetomoumi.zayanderoud@yahoo.com

پنج شنبه 13 مرداد 1390/ 4 رمضان 1432/ شماره Thursday 4 August 2011                     581        )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام محمدباقر)علیه السالم(:

هر چیزی را بهاری است و بهار 

قرآن ماه مبارک رمضان

است.

كارگردان سینما و تلویزیون: 
 انیمیشن  هاي ایراني از 
نظر محتوا قابل رقابت 
با آثار خارجي هستند 

کارگ��ردان و تهیه کننده آثار پویانمایي گفت که 
انیمیشن هاي ایراني در زمینه تکنیک، با فیلم هاي 
خارجي قابل رقابت نیستند، اما آثار داخلي از نظر 
پیام و محتوا بر نمونه هاي خارجي مزیت دارند. 
علیرض��ا فرماني در گفتگو با ایرنا افزود: تفاوت 
ظاهري میان انیمیش��ن ایراني و خارجي بسیار 
است، اما یکي از ویژگي هاي انیمیشن ایراني در 

پیامي است که به بیننده القا مي کند. 
این انیماتور ادامه داد: داستان انیمیشن هاي ایراني 
حاوي پیام اس��ت، در حالي که داستان  هایي که 
آثار خارجي بر اساس آن ساخته مي شوند، فاقد 
این مقوله بوده که این موضوع به پشتوانه فرهنگي 
ایران باز مي گردد. فرماني که به تازگي مجموعه 
انیمیش��ن »نمکي م��ار عینکي« را ب��راي مرکز 
پویانمایي صبا تهیه و کارگرداني کرده است، تأکید 
کرد: آثار ایراني در مقوله تکنیک شاید نتوانند با 
آثار خارج��ي رقابت کنند، اما در بحث موضوع 
چندان از آنان عقب نیستند. این کارگردان عرصه 
انیمیشن گفت: خانواده ها با خیال راحت فرزندان 
خود را پاي انیمیشن ایراني مي نشانند، اما وقتي 
که کودک آثار خارجي را مي بیند، والدین نگران 
هس��تند که مبادا کودکشان مورد هجوم پیام هاي 

غیراخاقي قرار گیرد. 
وي درباره اینکه چگونه مي توان انیمیشن ایراني 
را در عرصه بین المللي معرفي کرد، گفت: تولید 
آثار سینمایي انیمیشن قابل رقابت با محصوالت 
خارج��ي، یک وضعیت ایده آل اس��ت که براي 
رس��یدن به این نقطه باید ابت��دا روي تولیدات 
تلویزیوني متمرکز شد. فرماني که حدود 15 سال 
است براي تولید آثار انیمیشن با مرکز پویانمایي 
صبا همکاري دارد، مشکات موجود در عرصه 
انیمیش��ن ایران را منحصر به کمبود اعتبارات و 
مس��ائل مالي ندانس��ت. وي گفت: ضعف هاي 
موج��ود بیش از آنکه ناش��ي از کمبود اعتبارات 
باش��ند، ب��ه تخصص ب��از مي گ��ردد، زیرا یک 
کارگردان حرفه اي متناسب با هر بودجه اي باید 
بتواند کاري قابل قبول و در حد و اندازه بودجه 

تولید کند. 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 
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انجمن  مدیره  هیأت  عضو  آذر،  اسماعیل   
ادبیات تطبیقی و محقق ادبی در گفتگو با مهر، 
از  آمریکا  و  اروپا  »تأثیرپذیری  کتاب  گفت: 
حافظ« در حال گذراندن آخرین مراحل پیش 
از چاپ است و به زودی منتشر خواهد شد. 
این کتاب دارای 8 فصل است و بیشتر تأثیرات 
حافظ را در دوره ویکتوریا یعنی قرن 19 بیان 
می کند. وی افزود: در این کتاب عصر پیترو 
دالواله مستشرق ایتالیایی و تأثیرگذاری او و 

هم عصرانش در با خبرکردن اروپا از شخصیت 
حافظ، مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر 
در  حافظ  دیوان  از  که  را  ترجمه هایی  تمام 
زبان های فرانسه، انگلیسی،  آلمانی و ایتالیایی به 
عمل آمده و همچنین شخصیت های بزرگی که 
در این زمینه فعالیت کرده اند، مدنظر داشته ام. 
وی در پایان گفت: پاره ای از حجم کتاب هم 
در طول  که  اشکالی  و  حافظ  مقبره  پیرامون 

سالیان گذشته داشته است خواهد بود. 

مستند »جنایت در سکوت« به تهیه کنندگي و 
کارگرداني بهروز نوراني پور در شانزدهمین 
پالرمو   Sole Luna فیلم  جشنواره 
براي  را  مستند  فیلم  بهترین  جایزه  ایتالیا 
دریافت جنگ  ناگوار  اثرات  دادن   نشان 

 کرد. 
است:  آمده  مستند  این  داستان  خاصه  در 
یکي از روستاهاي مرزي شهرستان سردشت 
شیمیایي  بمباران  جنگ،  دوران  طول  در 
منطقه  این  در  که  خانواده اي  در  مي شود. 
فرزندي  هر  خانواده  مادر  مي کنند،  زندگي 
سال  چند  از  پس  مي آورد  دنیا  به  که  را 
مبتا به تاول هاي شیمیایي شده و به مرور 
این  در  اما  مي دهد.  دست  از  را  بینایي اش 
خانواده  کوچک تر  فرزند  عبدالرحمن،  میان 

براي دیدن، مبارزه مي کند... . 
به  موفق  در سکوت« سال گذشته  »جنایت 
بهترین  جایزه  مانند  مختلفي  جوایز  کسب 
فیلم مستند از جشنواره فیلم رویش، جایزه 
فیلم سینما  از جشنواره  فیلم مستند  بهترین 
از  مستند  فیلم  بهترین  جایزه  حقیقت، 

جشنواره فیلم آوا، جایزه بهترین فیلم مستند 
جایزه  هندوستان،  جیپور  فیلم  جشنواره  از 
بهترین فیلم مستند از جشنواره فیلم آکبانک 
ترکیه، جایزه بهترین فیلم مستند از جشنواره 
شده   ... و   soleluna- selezione فیلم 

است. 
از:  عبارتند  سکوت«  و  »جنایت  عوامل 
بهروز  کارگرداني:  و  تهیه کنندگي  پژوهش، 
نوري،  محمد  تصویر:  و  نور  نوراني پور، 
تدوین:  احمدي،  شیخ  بهنام  صدا بردار: 
گاویژ  تولید:  مدیر  سفایي،  مسعود 
میرزایي، عکاس: عرفان نوراني پور. جشنواره 
از  یکي  ایتالیا  پالرمو   Sole Luna فیلم 
جشنواره هاي سینمایي اروپایي است که هر 
ساله در دو بخش داستاني و مستند برگزار 
مي شود. در شانزدهمین دوره این جشنواره، 
با  مستند  بخش  در  سکوت«  در  »جنایت 
فرانسه،  آمریکا،  ایتالیا،  کشور هاي  از  آثاري 
ایرلند،  اسپانیا،  سوئیس،  استرالیا،  کانادا، 
ترکیه، لهستان و ... رقابت کرده و توانست 

جایزه بهترین مستند را دریافت کند.

آذر:
تأثیرات اشعار حافظ بر آمریکا و اروپا 

در قالب یک کتاب گردآوری شد

جنایت در سکوت، بهترین فیلم مستند 
                    جشنواره پالرمو ایتالیا 

خبر

دوران کودکی
هانس کریستین اندرسن روز سه شنبه

 2 آوریل س��ال 1805 در ش��هر ادنس 
)odense( در دانم��ارک به دنیا آمد. 
پدر اندرسن معتقد بود که از خانواده ای 
اصیل هس��تند و بنا بر تحقیقات انجام 
شده در مرکز هانس کریستین اندرسن، 
پدربزرگش بر این باور بود که خانواده 
ش��ان جزء طبقات باالی اجتماع بوده 
ان��د، اما تحقیقات بیش��تر صحت این 
داس��تان ها را رد می کن��د . خان��واده 
اندرس��ن کمی ب��ا خانواده س��لطنتی 
ارتباط داش��ته اند ولی این ارتباط تنها 
در زمین��ه کاری بوده. ش��ایعه مبنی بر 
این که اندرسن پس��ر نامشروع پادشاه 
بوده است، همچنان در دانمارک شنیده 
می شود، زیرا پادش��اه دانمارک عاقه 
زیادی به اندرس��ن داشت و همچنین 
مخارج تحصیل وی را شخصًا به عهده 

گرفت. 
اندرسن در دوران جوانیش از هوش و 
قوه تخیل بسیار باالیی برخوردار بود. 
او به ادبی��ات و تئاتر عاقه بس��یاری 
داش��ت. در دوران بچگ��ی یرای خود 
صحنه تئاتر درست می کرد و آثار ویلیام 
شکسپیر را با استفاده از عروسک های 
چوبی به عن��وان بازیگ��ران، از حفظ 

اجرا می کرد.
دوران جوانی

اندرسن در س��ال 1816 که پدرش را 
از دس��ت داد، برای گذران زندگی به 
عنوان ش��اگرد نزد ی��ک خیاط و یک 
بافن��ده کار می ک��رد . پ��س از آن در 
یک کارخانه تولید س��یگار ش��روع به 
کار ک��رد، اما همواره توس��ط یکی از 
همکارانش ک��ه می گفت او یک دختر 

است مورد تحقیر واقع می شد. 
در س��ن 14 س��الگی به کپنهاگ رفت 
و در تئات��ر مش��غول ب��ه کار ش��د. به 
خاطر صدای زیبایش در تئاتر سلطنتی 
دانمارک اس��تخدام ش��د، ام��ا پس از 

چن��دی ب��ا از دس��ت دادن صدایش 
کار خ��ود را از دس��ت داد . یک��ی از 
همکارانش او را مس��تعد در س��رودن 
ش��عر می دانس��ت. اندرس��ن عقی��ده 
همکارش را بس��یار ج��دی تلقی کرد 
و وق��ت خ��ود را به نوش��تن متمرکز 
نم��ود. جال��ب این اس��ت ک��ه بدانید 
اندرسن در اصل کتاب »جوجه اردک 
زشت« را از روی وصف حال خودش 
نوشته است. در یک ماقات تصادفی 
اندرسن مورد توجه ژوناس کالین قرار 
گرفت. او اندرسن را به مدرسه گرامر 
در اساگلس فرس��تاد و تمام مخارج 
مدرسه را شخصًا به عهده گرفت. قبل 
از رفت��ن به مدرس��ه گرامر، اندرس��ن 

موفق ش��د اولین داستان خود را به نام 
»ش��بح پالناتکوز گریو« در سال 1822 

منتشر کند.
 اندرس��ن تا سال 1827 در دو مدرسه 
اساگلس و السینور درس خواند. وی 
بعدها اظهار داش��ت که این چند سال 
بدترین و تلخ ترین سال های زندگیش 
ب��وده اس��ت. او همواره در س��اختن 
ش��خصیت خودش مورد سوء استفاده 
ق��رار می گرفت و همکاس��ی هایش 
به خاطر سن بیش��ترش و همچنین به 
خاطر ع��دم جذابیتش با او بد رفتاری 
می کردن��د. او بعدها زبان انگلیس��ی، 

آلمانی و اسکاندیناوی را فرا گرفت.
در بهار س��ال 1872 اندرس��ن در اثر 

افتادن از تخت به شدت صدمه دید. او 
در 4 آگوست سال 1875 با درد فراوان 
در خانه ای ب��ه نام رولیگد در نزدیکی 
کپنهاگ که متعلق به دوس��ت صمیمی 
اش موریتز ملچوار و همسرش بود در 

گذشت.
قبل از مرگش با یک آهنگ ساز درباره 
موزیک مراسم تدفینش صحبت کرده 
بود. اندرس��ن چنین گفته بود: بيش��تر 
کس��انی ک��ه در مراس��م تدفين مرا 
بدرقه خواهند کرد، کودکان هستند. 
ضربات موس��يقی را ب��رای قدم های 
کوچکش��ان هماهن��گ کن. جس��د 
اندرس��ن در کپنهاگ به خاک س��پرده 
شد. وی قبل از مرگش شهرت جهانی 
داش��ت و از ط��رف دول��ت دانمارک 
به عن��وان گنجینه مل��ی حقوقی به او 
تعلق می گرفت. قب��ل از مرگش اقدام 
به ساختن مجس��مه ای از او شده بود 
و بع��د از اتمام، آن را در ش��هرداری 
کپنه��اگ قرار دادند. یک��ی از منتقدان 
ب��ه نام گئ��ورگ براندس از اندرس��ن 
سئوال کرد آیا او روزی داستان زندگی 
خودش را خواهد نوش��ت؟ اندرس��ن 
جواب داد من قباًل آن را نوش��ته ام؛ 
نام آن »جوجه اردک زش��ت« است.  
زادروز او ب��ه ن��ام روز جهانی کتاب 

کودک نامگذاری شده است.
آثار

خانواده او از افراد سرشناس دانمارکی 
بودند، اما اندرس��ن شهرت خود را از 
نوشتن داس��تان های تخیلی اش کسب 
ک��رد. از معروف ترین داس��تان های او 
می توان از پری دریایی، بندانگش��تی، 
جوج��ه اردک زش��ت، ملک��ه برفی، 
دخترک کبریت فروش و لباس جدید 
امپراتور نام برد. داستان هایش به 150 
زبان ترجم��ه شده اس��ت و هم چنان 
میلیون ها نسخه از آن در سراسر جهان 
چاپ می ش��ود. او حدود 220 داستان 

تخیلی نوشته است.

هانس کريستين اندرسن، جوجه اردک زشت
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