
همزمان با چهارمین روز از هفته 
دولت ساختمان جدید فرمانداری 
فارسان با حضور معاون سیاسی 
امنیت��ی اس��تاندار چهارمحال و 
رس��ید.   به بهره برداری  بختیاری 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، فرماندار 

شهرستان فارسان در این مراسم اظهار داشت: این پروژه با صرف اعتباری 
افزون بر 9 میلیارد و 490 میلیون ریال...

مدی��رکل تع��اون چهارمحال و 
بختیاری گفت: 11 درصد تولید 
ساالنه شیالت این استان از سوی 
ش��رکت های تعاونی ها تولید و 
تأمین می ش��ود.  داود شیوندی 
اظهار داشت: در حال حاضر 50  

واحد تعاونی در بخش پرورش ماهی ...

بهره برداری از ساختمان جدید 
فرمانداری فارسان در هفته دولت

در چهارمحال و بختیاری؛
تأمین 11 درصد تولیدات شیالت

 از طریق تعاونی ها 

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

باهنر:
اصالح طلبی تفکری نیست که بمیرد

Zayande Roud - No. 600, August,28,2011یک شنبه 6 شهریور1390/ 27 رمضان 1432 / شماره 600 / 8 صفحه/ 200 تومان

 شهرستان    صفحه 4

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

بیش از 80 درصد مصرف گاز استان 
به صنایع اختصاص دارد

صفحه4

و  مس��کن  س��ازمان  رئی��س 
شهرسازی استان اصفهان گفت: 
32ه��زار واحد مس��کن مهر از 
س��وی خود مالکان در شهرهای 
باالی 25هزار نفر استان اصفهان 

در دست ساخت است. 
محمود محمودزاده در گفتگو با فارس با بیان اینکه 32 هزار واحد مسکن 

مهر از سوی خود مالکان در شهرهای...

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی:
32هزار مسکن مهر خودمالکی 

در اصفهان احداث می شود

 شهرستان    صفحه 4

احمدی نژاد: 
زنان ایرانی می توانند الگوی متعالی زنان 
جامعه بشری باشند

 شهرستان    صفحه 4

با ابالغ مقررات جدید ماده 103؛
کارفرمایان موظف 

به پرداخت حق بیمه 
کارکنان هستند

مدیرکل تامین اجتماعي اس��تان اصفهان گفت: تا 
زمان ابالغ مقررات جدید اجراي ماده 103 قانون 
چهارم توسعه تمام کارفرمایان کارگاه ها موظف اند 
حق بیمه کارکنان خود را واریز کنند.  علی اصغر 
دادخواه در گفتگو با فارس با اش��اره به ماده 103 
بیمه تامین اجتماعي اظهار داش��ت: بر اساس این 
قان��ون از 30درصد حق بیمه تعیین ش��ده براي 
کارگ��ران، پرداخت 20 درصد آن بر عهده دولت 
اس��ت و بقیه آن باید بین کارگر و کارفرما تقسیم 
ش��ود. وي ادام��ه داد: از 10 درصد باقي مانده نیز 
هفت درصد س��هم کارگر بود و کارفرما تنها سه 
درصد پرداخت مي کرد. مدیرکل تامین اجتماعي 
استان اصفهان افزود: تنها شرط استفاده کارفرمایان 
از این قانون، استخدام تعداد مشخصي از کارگران 
بود تا به س��قف تعیین شده در این قانون برسند. 
وي بیان داش��ت: مجلس ش��وراي اس��المي در 
تصویب برنامه پنجم توس��عه، اج��راي ماده 103 
بیم��ه تأمین اجتماعي را لغو ک��رد و تاکنون ماده 
جدیدي ابالغ نشده اس��ت.  دادخواه با اشاره به 
اخبار منتشر شده در زمینه نحوه اجراي این قانون 
اظهار داشت: اجراي ماده 103 قانون برنامه چهارم 
توس��عه کشور به مدت پنج سال از اول فروردین 
84 تا 29 اس��فند 88 بوده که با یك س��ال تمدید 
تمام اقدامات و شرایط اجراي این قانون تا پایان 
س��ال 1389 تنفیذ ش��د. وي افزود: از تاریخ اول 
فروردین 90 مقررات مربوط به معافیت پرداخت 
حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایي که مبادرت 
به جذب نیروي کار جدید کنند در بند و تبصره 
ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه کشور پیش بیني 
شده که تاکنون آیین نامه اجرایي آن به این صندوق 
ابالغ نشده است.  مدیرکل تامین اجتماعي استان 
اصفهان بیان داش��ت: به محض ابالغ، مراتب به 

تمام واحدها براي اجرا اعالم خواهد شد.
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بوی تند »انقالب پنیر« 
زیر دماغ رژیم صهیونیستی

گفته های معمر قذافی دیکتاتور مخلوع لیبی، 
هر چند درباره شکست مخالفان حکومت 
او تحقق نیافت اما وی درگیر شدن رژیم 
صهیونیستی در دام آشوب های اجتماعی را 
آن هم به بهانه های کوچکی همچون گران 

شدن پنیر به درستی پیش بینی  کرده بود.
ب��ه گزارش ایرنا، ش��اید هیچکس تصور 
نمی کرد بیس��ت و دوم اس��فندماه 1389 
همزمان با جدی ش��دن مبارزات مخالفان 
حکومت قذافی،  سخنانی را از سوی وی 
درباره آینده ناآرامی های منطقه بشنود که 
سیزدهم اردیبهشت ماه 1390 شاهد تحقق 
آن باش��د و حت��ی ادامه آن ب��ه دوازدهم 

شهریور ماه آتی کشیده شود. 
بنا بر ش��واهد، قذافی نتوانست در قامت 
مانع��ی ج��دی مقابل حم��الت مخالفان 
خود و نظامیان خارجی وابسته به سازمان 
پیمان آتالنتیك شمالی )ناتو( ظاهر شود. با 
این حال، وی بیس��ت و دوم اسفندماه در 
گفتگو با ش��بکه تلویزیونی ترکی تی.آر.
تی به کش��ورهای مختلف غربی به ویژه 
ایاالت متحده آمریکا هش��دار داد اگر این 
انقالب ها یا به گفته او آشوب ها ادامه پیدا 
کنند به زودی اسرائیل را نیز دربرخواهند 
گرف��ت و بع��د از آن تمام جه��ان دچار 
این اغتشاش��ات خواهد ش��د. تظاهرات 
سیزدهم اردیبهش��ت ماه مهاجران یهودی 
س��اکن فلسطین اش��غالی بخش نخست 
پیش بینی های قذافی را محقق کرد، گرچه 
هنوز نمی ت��وان درباره ادامه س��خنان او، 
قضاوتی داشت. با این حال، رسیدن آتش 
اعتراض های منطقه مینا )ش��مال آفریقا و 
خاورمیانه( به داخل سرزمین های اشغالی 
و س��رایت نارضایتی های مردمی از میان 
ملت های عرب به س��اکنان یه��ودی این 
اراضی، نشان از دامنه های گسترده تر پدیده 

»بهار عربی« دارد. 
روزنام��ه صهیونیس��تی معاری��و هفت��م 
اردیبهش��ت ماه، درست یك هفته پیش از 
آغاز اعتراض ها، هش��دار داد: اس��رائیل به 

سوی آشوب پیش می رود. 
معاریو ظاهر خوب و باطن ناکارآمد و از 
هم پاشیده رژیم صهیونیستی را به نهنگی 
به گل نشس��ته و در حال تعفن تشبیه کرد 
و نخست وزیر این رژیم را مسئول وضع 
نابس��امان رژیم معرفی کرد. این روزنامه 
مش��کل را در اداره امور جاری و روزمره 
کش��ور دانس��ت. یك هفته بعد مهاجران 
حاضر در س��رزمین های اشغالی نخستین 
اعتراض ه��ای خود را نس��بت به افزایش 
بی س��ابقه بهای مواد سوختی آغاز کردند. 
به گزارش چهاردهم اردیبهشت ماه روزنامه 
معاریو، تظاهرکنندگان در صدد بس��تن و 
مس��دود کردن بس��یاری از راه های اصلی 
منتهی به تل آویو بودند که نیروهای پلیس 
صهیونیستی به ش��دت با آنان برخورد و 

تعدادی را مصدوم کردند. 
به نوش��ته این روزنامه، در آن زمان بهای 
هر لیتر بنزین در فلس��طین اشغالی 7/62 
ش��یکل )حدود 2370 تومان( و بهای هر 
لیتر بنزین در نوار غزه 2/18 شیکل )حدود 
670 تومان( ب��ود. معاریو در این گزارش 
س��عی کرد افزایش بهای مواد سوختی را 
به گردن تح��والت و انقالب های مردمی 
در کش��ورهای عربی بیندازد. با این همه 
تشدید بحران مالی در اسرائیل و ملزم کردن 
اسرائیلی ها به پرداخت مالیات های بیشتر 
نیز یکی دیگر از عوامل مورد اشاره معاریو 

برای علت یابی اعتراض ها بوده  است. 
موج دوم اعتراض ها زمانی آغاز ش��د که 
بنا بر نوشته های اعتراضی ساکنان اراضی 
اشغالی، هشتم تیرماه قیمت نوعی پنیر به 
نام کوت��اژ در مغازه ها باال رفت. این پنیر، 
مورد عالقه بسیاری از مردمی بود که پس 
از دیدن آخرین تغییر قیمت ها، تصمیم به 
تحریم آن گرفتند. البته این موضوع، بعدها 
دس��تاویز برخی غول های رسانه ای غرب 
ق��رار گرفت تا آن را به عنوان عاملی برای 
اعتراض ها عنوان کنند. برای نمونه، بیستم 
مردادماه گزارش��گر بنگاه س��خن پراکنی 
بی. بی. سی گفت: به شکل عجیبی محرک 
ش��روع این اعتراض ها ب��اال رفتن قیمت 
پنیر بوده اس��ت. پنیری که غذای معمول 
اسرائیلی  هاست، برای اینها پنیر نماد اوضاع 
در کشوری است که در آن صدها هزار نفر، 
دیگر از پس پرداخت خرج زندگی خود 
برنمی آیند. معاریو بیس��ت و ششم تیرماه 
نوش��ت: از میادین تحریر اس��رائیل بوی 
س��قوط دولت نتانیاهو به مشام می رسد. 
به گزارش یکم مردادماه تارنمای ش��بکه 
تلویزیونی الجزیره، ده ها هزار مهاجر یهودی 
به خیابان های تل آویو ریختند و شعار دادند 
نتانیاهو، فریبکار بزرگ، برگرد به خانه ات... 
و مردم خواستار عدالت اجتماعی هستند. 
پن��ج روز بعد، تارنم��ای الجزایری النهار 
الجدید نوشت: معترضان با الگوگیری از 
انقالب های عربی، از طریق س��ایت های 
ارتباط اجتماعی در اینترنت زمان و مکان 
برگ��زاری تظاه��رات را هماهنگ کرده و 
ضمن نصب خیمه هایی در قلب تل آویو 
تأکید کرده اند میدان هبیما در این شهر را به 
میدان التحریر دیگری تبدیل خواهند کرد. 

این تارنما با اش��اره به لغو سفر نتانیاهو به 

لهس��تان و حضور او در جلس��ه چهارم 
مردادم��اه کابینه، افزود: در این نشس��ت، 
هر یك از وزرا دیگری را مس��ئول شرایط 
نامس��اعد پیش آمده می دانست. همزمان 
رادیو رژیم صهیونیس��تی با اشاره به ارائه 
چهار پیشنهاد فراکسیون های مخالف دولت 
در کنس��ت )مجلس رژیم صهیونیستی( 
برای س��لب اعتماد از دول��ت نتانیاهو، از 
بررسی لغو تعطیالت تابستانی کنست به 
دلیل بحران در حوزه های مسکن، بهداشت 

و موج گرانی خبر داد. 
روزنامه صهیونیس��تی هاآرت��ص نیز در 
ش��ماره هفدهم مردادماه خود نوشت که 
اس��رائیل در حالی وارد س��ومین هفته از 
اعتراضات گسترده اقتصادی شد که 300 
هزار صهیونیس��ت چپ گرا با س��ر دادن 
شعار »مردم، عدالت اجتماعی می خواهند« 
ب��ه خیابان ه��ای ش��هرهای مختلف این 
سرزمین های اشغالی فلسطین آمده بودند. 
روش��ن اس��ت که این روزنامه سعی کرد 
با بزرگنمایی مش��کالت اقتصادی مردم، 
جنبه ه��ای دیگر آن را نادیده بگیرد. با این 
حال این روزنامه در ادامه به طور تلویحی 
وج��ود بحران مش��روعیت کابین��ه رژیم 
صهیونیس��تی را تأیید کرد و افزود: برخی 
تظاهرکنندگان در ش��عارهای خویش به 
دولتمردان خود هشدار داده اند که همچون 
حسنی مبارک، آنها نیز باید استعفا کنند. در 
همین روز روزنامه صهیونیستی یدیعوت 
آحارن��وت به نقل از ریون ریولین )رئیس 
مجلس این رژیم( نوشت: در صورتی که 
مشکالت سیاسی به مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی اضافه شود، ممکن است ائتالف 
حاکم دچار گسست درونی شود و احتمال 

برگزاری انتخابات افزایش یابد.
 ب��ه گزارش هفده��م مردادم��اه تارنمای 
الجزی��ره، دامنه اعتراض ها ت��ا جایی باال 
گرفته است که در این تظاهرات پرچم های 
فلسطین در دست معترضان دیده می شد و 
این شعار به گوش می رسید که »اشغالگری 
را پایان دهید«. همچنین پوسترهایی وجود 
داش��ت که توقف اشغالگری اسرائیل را با 
آرم��ان عمومی عدال��ت اجتماعی مرتبط 

می دانست. 
رژی��م  مق���ام ه�����ای  تمهی��دات 
برگرداندن  ب��رای  صهیونیس��تی 

آرامش 
هن��وز 6 ماه از آن زمان که بنیامین نتانیاهو 
)نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی(، طی 
نشس��ت خبری یازدهم بهمن م��اه خود 
ب��ا صدراعظم آلمان، گفت��ه بود که منطقه 
متالطم شده اس��ت اما اسرائیل جزیره ای 
آرام وسط دریایی متالطم است، نمی گذرد. 
با این حال، گویا امواج این دریای طوفانی، 
امواج سونامی را بر سر مقام های این رژیم 

خراب کرده است. 
مقام های رژیم صهیونیس��تی به شیوه های 
مختلفی سعی در آرام  کردن اوضاع داخلی 
خود داش��ته اند ام��ا اع��الم روز دوازدهم 
شهریورماه از سوی معترضان برای برگزاری 
تظاهرات یك میلیونی علیه نتانیاهو، نشان از 

شکست سیاست های آنان دارد. 
نمونه آن، تشکیل کمیته ای از سوی نتانیاهو 
بع��د از تظاه��رات 300 ه��زار نفری روز 
پانزدهم مردادماه برای گفتگو با معترضان و 
تدوین طرح اصالحات است که به نوشته 
همان زم��ان روزنامه االه��رام، معترضان 

هرگونه مذاکره با این کمیته را رد کردند. 
وعده ها و تصمیم ه��ای به اصطالح دهان 
پرکن نیز در دستور کار مقام های این رژیم 
ب��رای خواباندن اعتراض ها قرار داش��ت. 
اعالم موافقت وزیر کشور با ساخت 4300 
واحد مسکونی در مناطق مختلف اشغالی 

نیز یکی از این اقدام ها بود. 
یک��ی از خواس��ته های اح��زاب مخالفی 
همچون شاس نیز توجه به بحران مسکن 
در این رژیم بود. به نظر می رس��د توصیه 
هشتم اس��فندماه روزنامه هاآرتص درباره 
اینکه آمریکا با فیس بوک و توییتر در ایران 
آشوب ایجاد کند، برای رژیم صهیونیستی 
بحران ساز شده است. به طوری که ارتش و 
مقام های امنیتی این رژیم اواسط خردادماه 
اس��تفاده از فیس بوک، توییتر و شبکه های 
اجتماعی مش��ابه را برای نظامیان ممنوع 
اعالم کرد و یك میلیون و هفت هزار دالر را 
برای تشکیل بخشی به نام »رسانه جدید« با 
هدف رصد فعالیت های اینترنتی اختصاص 
داد. فراخوان های گردهمایی های اعتراضی 
و اعتصاب ها در شبکه های اجتماعی یکی 
از اصلی ترین دالیل همه گیری سریع این 
برنامه ها در اراضی اش��غالی بوده اس��ت. 
بنابراین به نظر می رس��د شمش��یری که 
صهیونیست ها برای بریدن انگشتان ایران و 
دیگر کشورها تیز کرده اند، گردن خود آنان 

را نشانه رفته است. 
پرسش اساسی این است که نتانیاهو تا چه 
زمانی مقابل اعتراض هایی که از یك پنیر و 
خواسته های اقتصادی آغاز شد و دوازدهم 
شهریورماه نیز ادامه خواهد داشت، مقاومت 
می کند و اینکه افزایش فشارهای داخلی و 
همچنین بین المللی او را ناگزیر از انتخاب 
چه ابزاری خواهد ساخت؟... مشت آهنین، 

دستکش ابریشمین یا تلفیقی از هر دو؟!

جهان نما

رئیس جمهوری اسالمی ایران با بیان این که زنان 
نقش برجس��ته و ممتازی در جامعه ایفا می کنند، 
تأکیدکرد: امروز می توانیم ادعا کنیم که جامعه زنان 
ای��ران می توانند به عنوان یك الگوی متعالی برای 

زنان جامعه بشری معرفی شوند.
 به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد در دیدار با 
جمعی از فعاالن و مدیران عرصه زنان و خانواده 
در س��الن شهید بهش��تی نهاد ریاست جمهوری 
گف��ت: امروز زنان ایران زمین در همه س��طوح و 
بخش های گوناگ��ون علم، صنع��ت، مدیریت، 
تربیت، هنر، سیاس��ت و خانواده نقش��ی بس��یار 
برجسته و بلکه برترین نقش را در میان سایر جامعه 
زنان در جهان ایفا می کنند. رئیس جمهوری اظهار 
داش��ت: قدر ارزش ها و زیبایی های عملکردی و 
اعتقادی در جامعه زنان ایران به حدی باالست که 
توصیف آن کار ساده ای نیست و نمی توان آن را 

در فرصت کوتاه بیان کرد. 
رئیس قوه مجری��ه در توصیف اهمیت و جایگاه 
نقش زنان در جامعه اظهار داشت: اگر زنان جامعه 
ما حتی هیچ کاری هم نمی کردند و فقط حاصل 
کارش��ان تربیت فرزندانی مثل شهید رجایی و یا 
شهید باهنر بود، می توان گفت چنین زنانی برتر 

هستند. 
احمدی نژاد در بخش دیگری از س��خنان خود با 
اشاره به موضوع استیفای حق زنان و ضرورت و 
اهمیت این موضوع گفت: اگر قرار است حق قشر 
خاصی از جامعه مطرح و اس��تیفا  شود و اعضای 
آن قشر همه شعارشان را به این اختصاص دهند، 
حتما ضرر خواهند کرد چون اینگونه تالش برای 
اس��تیفای حق موجب خواهد ش��د تا عده ای به 

مقاومت در مقابل آن قشر بپردازند. 
رئیس جمهوری افزود: اما اگ��ر هدف باالتری را 
نشانه گیری کنیم و برای استیفای حق انسان تالش 
کنیم در این صورت به طور طبیعی زمینه استیفای 
حقوق همه اقش��ار و همه انسان ها از جمله زنان 

فراهم خواهد شد. 
احمدی نژاد اظهار داش��ت: اگر زنان جامعه ما با 
نگاه باالتر به موضوع استیفای حقوق خود نگاه و 
اینگونه فکر کنند که باید حق انس��ان استیفا شود، 
خود به خود حق زنان نیز در چنین شرایطی استیفا 
خواهد ش��د. رئیس قوه مجریه در ادامه گفت: هر 
قدر که برای اس��تیفای حقوق زنان تالش ش��ود 
برخی عناوینی چون فعالیت های فمینیستی به این 
تالش ها می دهند یا برچسب های دیگری به آن 
می زنند و ممکن است عده ای هم پیدا  شوند تا از 
این فرصت برای ایجاد یك فضای کاذب استفاده 

کنند. 

رئیس جمهوری با اش��اره به نگاه ابزاری جوامع 
غربی به زن گفت: اصل اس��تیفای حقوق زنان که 
در غرب شکل گرفت در اصل چیز بدی نبود اما 
این موضوع به مسیر انحرافی کشیده شد و با نگاه 
ابزاری به زن، دیگ��ر چیزی برای زنان در جوامع 
غرب��ی باقی نمانده اس��ت. وی تأکید کرد: ما باید 
برای تعالی انس��ان کار کنی��م و اگر هدف تعالی 
انسان را اصل و پایه قرار دهیم، حقوق همه اقشار 
از جمله زنان نیز استیفا خواهد شد. احمدی نژاد 
در بخش دیگری از سخنان خود، انسان را زیباترین 
موجود هستی و زیباترین مخلوق خداوند دانست 
و گفت: انس��ان می تواند آیین��ه تمام نمای خدای 
متعال باش��د و می تواند همه صف��ات الهی را در 

خود متجلی کند. 
رئیس جمهوری دو عامل محبت و هنر و زیبایی را 
برای رسیدن انسان به درجات عالی مؤثر دانست 
و گفت: در میان همه انسان ها کسی برتر است که 
قلب وی انباش��ته تر از مهر و محبت باشد. نقطه 
اوج کمال انسان جایی است که تمام وجود انسان 
سرشار از مهر و محبت باشد. احمدی نژاد افزود: 
اگر محبت نباشد، انس��انیت و کمال و اعتال معنا 
پیدا نخواهد کرد، کسی نمی تواند مدعی شود که 
مومن است و در عین حال قلب وی خالی از مهر 

و محبت باشد. 
رئی��س قوه مجریه در توصیف هن��ر و زیبایی به 
عنوان دومین عامل رسیدن انسان به درجات عالی 
گفت: اگر هنر و زیبایی از زندگی انس��ان برداشته 
ش��ود دیگر چیزی ب��رای او باق��ی نخواهد ماند؛ 
خدای متعال هم محبت و هم هنر و زیبایی را در 
وجود زن ها قرار داده است و به همین دلیل قلب 

زنان به ملکوت نزدیك تر است. 
رئی��س جمه��وری با تأکی��د بر ض��رورت حل 
مشکالت جامعه و بیان این که مسائل زیادی چون 
طالق، ظلم و تبعی��ض در جامعه وجود دارد این 
س��ئوال را مطرح کرد که آیا می توان همه مسائل 
را یکجا حل کرد و برای رس��یدن به تمام صفات 
خوب برنامه ریزی نمود؟ وی در ادامه افزود: باید 
بین همه صفات خ��وب یکی دو مورد از بهترین 
آنها را انتخاب کنیم و با برنامه ریزی دقیق روی آن، 
می توان به صفات خوب دیگر نیز دس��ت یافت. 
احمدی نژاد یکی از این صفات خوب را صداقت 
عنوان کرد و گفت: اگ��ر صداقت را مبنای کار و 
زندگی خود قرار دهیم، قریب به اتفاق مس��ائل و 
مشکالت حل خواهد شد. وی تأکید کرد: اگر در 
خانواده ای صداقت و مهرورزی باشد و اعضای 
آن یکدیگر را دوس��ت داش��ته باشند دیگر در آن 
خانواده چی��زی به عنوان ط��الق وجود نخواهد 

داشت. 
احمدی نژاد در پایان س��خنان خود اظهار داشت: 
امروز کارهای بزرگی به دس��ت زنان در جامعه و 
به ویژه در دولت در حال اجراست. در این مراسم 
پیش از س��خنرانی رئیس جمه��ور برخی از زنان 
حاض��ر از جمله مریم مجتهدزاده مش��اور رئیس 
جمه��وری و رئی��س مرکز امور زن��ان و خانواده 
ریاست جمهوری، طیبه صفایی رئیس فراکسیون 
زن��ان مجلس و خان��م خزعلی رئیس ش��ورای 
فرهنگ��ی � اجتماعی دفتر امور زن��ان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری به طرح دیدگاه های خود در 
خصوص موضوع های مربوط به جامعه زنان در 

کشور پرداختند.

احمدی نژاد: 

زنان ایرانی می توانند الگوی متعالی زنان 
جامعه بشری باشند

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

»بوکوحرام«؛ مسئول انفجار دفتر سازمان 
ملل در نیجریه

به گزارش تابناک، اسالمگرایان تندروی گروه »بوکوحرام« مسئولیت حمله 
انتحاری روز جمعه به ساختمان سازمان ملل متحد در شهر ابوجا را به عهده 
گرفتند. اعضای این سازمان در تماس تلفنی با دفتر محلی شبکه خبری »بی. 
بی. س��ی« اقدام خود را تأیید کرده ان��د. در این حمله انتحاری در پایتخت 
نیجریه دس��ت کم هجده تن جان باختند و 60 تن دیگر نیز زخمی شدند. 
ویوال اونوولیری، معاون وزیر امور خارجه نیجریه، ضمن ابراز تأسف از این 
حمله گفت: سازمان ملل متحد در اینجا نماینده کل جامعه جهانی است و 
این در واقع حمله ای به جامعه بین المللی بوده و از دید من این کار بسیار 
ناراحت کننده اس��ت. اسالم گرایان تندروی گروه بوکوحرام در گذشته نیز 
بارها حمله هایی با کش��ته های بس��یار در نیجریه، پرجمعیت ترین کشور 
آفریقا به انجام رسانده بودند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، باراک 
اوباما و نیکوال سارکوزی، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه و آنگال مرکل، 

صدراعظم آلمان این حمله را محکوم کرده اند.

تشبیه تصرف طرابلس به فتح مکه 
توسط وزیر خارجه ترکیه!

نکته تأس��ف برانگیز در سوء اس��تفاده وزیر خارجه ترکیه از باورهای دینی 
مردم منطقه به خصوص لیبی در حالی خود را نشان می دهد که شخص وی 
پس از ورود ناتو به عرصه نظامی در لیبی، حکم سخنگویی این سازمان را 
در بعد سیاس��ی دریافت کرد و حاال هم که طرابلس تصرف ش��ده، وی در 
نشس��ت گروه تماس لیبی در استانبول خواس��تار تداوم این حضور نظامی 

شده و...
افکار عمومی ش��اید انتظار هر سخنی را از یك دیپلمات داشتند، جز اینکه 
بخواهد از دین برای اهداف دیپلماتیك و سیاسی خود بهره گرفته و تصرف 
شهر طرابلس توسط انقالبیون و مخالفان قذافی را که با حمایت مستقیم و 
بی واسطه ناتو )که تاریخ مصرف دیکتاتوری چون قذافی برای سرانش تمام 
ش��ده( صورت گرفت، به »فتح مکه« تش��بیه کند. به گزارش »تابناک«، این 
تش��بیهی اس��ت که »احمد داوود اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه برای فتح 
طرابلس عنوان کرده است. اوغلو که با شبکه تلویزیونی »ان.تی.وی« گفتگو 
می کرد، گفت: س��ه روز پیش که در دیداری س��رزده به »بنغازی« رفتم و با 
رهبران شورای انتقالی لیبی دیدار کردم، تصرف طرابلس توسط مخالفان را 
به ورود پیامبر اس��الم )ص( به مکه تش��بیه کردم و از آنها خواستم تا مانند 
پیامبر رفتار کرده و همه را عفو کنند. این تشبیه توسط آقای اوغلو در حالی 
صورت می گیرد که پیش از این »کلود گیان« وزیر امورخارجه اسبق فرانسه 
گفته بود حضور ناتو در لیبی تداوم جنگ های صلیبی است و به نظر می رسد 
این تشبیه که گروهی در لیبی را به یاران رسول خدا و حتماً رهبران آنها را 
هم به پیامبر خدا تشبیه کرده، همان نکته را به اذهان متبادر می کند که احتماالً 
حزب عدالت و توسعه اگرچه نام اسالم را بر دوش می کشد اما بیش از آن 
به فکر توس��عه افکار شوونیستی و ناسیونالیستی بازمانده از دوران عثمانی 
است و حال که نمی تواند به فتح سرزمین بپردازد، به فتح اقتصاد و افکار این 

کشورها روی آورده است.

جزئیات ذخایر طالی قذافی
فرحات عمر بن قداره رئیس س��ابق بانك مرکزی لیب��ی تأکید کرد: قذافی 
ذخای��ر طالی چند میلیارد دالری در اختیار دارد که ممکن اس��ت از آن در 

راستای افزایش هرج و مرج در کشور استفاده کند.
رئیس س��ابق بانك مرکزی لیبی درباره استفاده معمر قذافی از ذخایر طالی 
چند میلیارد دالری اش در راستای رشوه دادن به قبایل مختلف هشدار داد. 
به نقل از خبرگزاری آلمان، فرحات عمر بن قداره رئیس سابق بانك مرکزی 
لیبی تأکید ک��رد: قذافی ذخایر طالی چند میلیارد دالری در اختیار دارد که 
ممکن اس��ت از آن در راس��تای افزایش هرج و مرج در کشور استفاده کند. 
این مقام سابق رژیم قذافی که در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریره دال سرا 
صحبت می کرد، افزود: احتمال می رود قذافی بخشی از ذخایر طالیش را 

که 10 میلیارد دالر ارزیابی می شود با خود برده باشد.
وی افزود: قذافی شاید از این طالها در راستای رشوه دادن به قبایل لیبی و 

اقناع آنها به حمایت از خودش، بهره گیری کند.
این مقام لیبیایی که با آغاز انقالب در این کش��ور به ایتالیا فرار کرده است، 
تأکید کرد: قذافی تالش ناامیدکننده ای برای فروش طالهایش داشته است. 
بن قداره پیش بینی کرد قذافی به ش��هر س��بها در جنوب طرابلس گریخته 
باش��د و افزود: وی در این ش��هر از حمایت های خوبی بهره می برد، البته 
احتمال دیگری نیز وجود دارد که به مرزهای مش��ترک با الجزایر فرار کرده 
باش��د. وی با اشاره به اینکه لیبی کشور غنی و ثروتمند محسوب می شود، 
اف��زود: ما به کمك های مالی )اعانه( نیاز نداریم، بلکه پس از جنگ داخلی 
در این کشور به 5 تا هفت میلیارد دالر سرمایه گذاری طی یك دوره موقت 
محتاج هستیم تا نظام بانکی و سیستم پرداخت دستمزد را بازسازی کرده و 

احتیاجات کشور را تأمین کنیم.

تالش سازمان سیا برای سانسور 
کتاب خاطرات یازده سپتامبر

مقام های آمریکایی گفتند که سازمان اطالعات مرکزی آمریکا، سیا، از ناشر 
کتابی که نویسنده آن عملکرد این سازمان را قبل و بعد از حادثه تروریستی 
یازده سپتامبر به باد انتقاد گرفته، خواسته است تا بخش های زیادی از این 
کتاب را سانسور کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، این کتاب 
به قلم علی صوفان عامل پیش��ین اداره پلیس آگاهی ف��درال آمریکا، )اف.
بی.آی.، »پرچم های سیاه: حکایت محرمانه حادثه یازده سپتامبر و جنگ علیه 
القاعده« نام دارد و خاطرات و تجربیات نویس��نده را در دل تحقیق بس��یار 

محرمانه درباره این حادثه تروریستی به تصویر می کشد. 
صوفان سازمان سیا را متهم کرده است که با اصرار می خواهد ده ها صفحه 
از کتابش را به خاطر مسائل امنیتی سانسور کند. حال آن که به گفته صوفان 
این خواس��ته سازمان سیا در پس پرده نگهداش��تن گزارش هایی است که 
خود عملکرد نادرس��ت سازمان س��یا را در مواجه با حادثه یازده سپتامبر به 
زیر سئوال می برند. بنابر گزارش ها در این کتاب، که قرار است ماه دیگر به 
بازار بیاید، نویسنده دلیل می آورد که سیا در سال 2001 از فرصت به دست 
آمده برای جلوگیری از حادثه یازده سپتامبر غفلت می کند، چون اطالعات 
مربوط به دو هواپیماربای یازده سپتامبر را که در سن دیه گو اقامت داشتند، 
در اختی��ار اف. بی. آی. ق��رار نمی دهد. صوف��ان در کتاب خود همچنین 
تکنیك های ظالمانه ای را که س��یا برای بازجویی از افراد مظنون به دست 
داش��تن در حمله های یازده سپتامبر به کار می برد، به باد انتقاد می گیرد و 

این روش های خشونت بار را زیانبار ارزیابی می کند. 
بحث و جدال بر س��ر این کتاب درست زمانی آغاز شده که آمریکا خود را 
برای دهمین س��الگرد حمله های یازده سپتامبر آماده می کند. این در حالی 
است که هنوز بحث بر سر نحوه برخورد دستگاه امنیتی و اطالعاتی آمریکا 
با رویداد یازده سپتامبر و مظنونان این عملیات تروریستی در جریان است. 
نویس��نده در گفتگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از رویکرد سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا در این باره انتقاد می کند و معتقد است که دولت 
آمریکا باید با صداقت با موضوع مواجه شود و بپذیرد که ما اشتباه کرده و 

به مردم آمریکا خیانت کردیم.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای 
اسالمی گفت: اصالح طلبان باید بیایند و موضعشان 
را نسبت به سران فتنه به روشنی تعریف کرده و به 

صورت شفاف اصالح طلبی را تعریف کنند.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا باهنر در نشس��ت 
فع��االن سیاس��ی و اجتماعی اس��تان ق��م که به 
همت جبهه پی��روان خط امام و رهبری و مجمع 
هماهنگی پیروان امام و رهبری برگزار ش��د، در 
تش��ریح وضعیت جبهه اصولگرایان، اظهار کرد: 
بعد از فتنه عظیمی که در س��ال 88 اتفاق افتاد و 
سران فتنه هزینه سنگینی را به نظام و انقالب وارد 
کردند، جبهه اصالح طلبی دچار تشنج و فروپاشی 

شد.
وی افزود: در این برهه حساس جبهه اصولگرایی 
نیز با اختالفاتی روبه رو شد و مشکالتی را از درون 
احساس کرد. بعد از فتنه 88، تکلیف اصالح طلبان 
روش��ن ش��د و مردم با خلق حماسه 9 دی عمق 
بصیرتشان را به نمایش گذاشتند و حتی خواص 
نی��ز چه زود و چه دیر موضع خود را نس��بت به 
س��ران فتنه مش��خص کردند و ام��روز این تفکر 
در جامعه مطرح اس��ت که اصالح طلبان کارشان 
یکسره شده و اصولگرایان به راحتی می توانند در 
انتخابات با هم رقابت کنند. سخنگوی فراکسیون 

اصولگرایان مجلس ب��ا بیان این که »اصالح طلبی 
تفکری نیست که بمیرد« گفت: این طیف به محض 
این که یخشان باز شد، تفکرشان هم شکل گرفت 
و امروز این طیف به چند دسته تقسیم شده اند که 
عده ای از آن ها خارج نش��ین ش��ده و انتخابات را 
تحریم می کنند و گروه های دیگر س��عی دارند با 
مهره های سوخته و مهره های سفید و بی سابقه در 
انتخابات ورود پیدا کنند. وی »تفکر عدم شرکت 
 اصالح طلب��ان را در انتخاب��ات مجل��س تفکری 
ساده لوحانه« دانس��ت و اظهار کرد: آنها می آیند 
و فعالیت می کنند؛ بنابراین مجوزی برای رقابت 
اصولگرایان با هم نداریم و باید تالش کنیم تا در 

این زمینه به وحدت قابل قبولی برسیم.
وی شرط ورود اصالح طلبان به انتخابات مجلس 
را روشن کردن مواضعشان دانست و تصریح کرد: 
آن ها باید بیایند و موضعش��ان را نسبت به سران 
فتنه به روشنی تعریف کرده و همچنین به صورت 
ش��فاف اصالح طلبی را تعریف کنند تا مشخص 
ش��ود به چه مقدار به قانون اساس��ی و نظام مقید 
هستند و س��پس نظام بیان کند که چقدر آن ها را 
قب��ول دارد. باهنر در عین حال عدم تعریف دقیق 
از اصولگرایی را مشکل اصلی اصولگرایان دانست 
و به تش��ریح نح��وه تدوین منش��ور اصولگرایی 
پرداخت و گفت: از اوایل سال 89 خدمت آیت ا... 
مهدوی کن��ی و آی��ت ا... ی��زدی و علمای جامعه 
مدرسین رفتیم و از آنها خواستیم تا چتری را بلند 

کرده و اصولگرایان را دور هم جمع کنند.
وی اف��زود: ای��ن بزرگواران آمدن��د و در قم طی 
هفت تا هشت ماه کار منسجم منشور اصولگرایی 
را تدوی��ن ک��رده و برای اصولگرای��ی 12 باید و 
12 نبای��د را تعریف کردن��د و ما هم بدون چون 
و چ��را و با کمال میل این منش��ور را پذیرفتیم و 
آن را س��رلوحه کار خود ق��رار دادیم. وی تأکید 

کرد: جامعه روحانیون و جامعه مدرس��ین حوزه 
علمیه قم راساً در انتخابات مباشرت ندارند و تنها 
گروه منسجم 7+8 را برای ساماندهی به وضعیت 

انتخابات تشکیل دادند.
سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس یکی از 
اصول جبهه پیروان خط امام و رهبری را از ابتدای 
حرکتش عالقه ب��ه فعالیت زیر چتر روحانیت و 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دانست و اظهار 
کرد: ما از ابتدا معتق��د بودیم که اعتقاد و باور به 
والی��ت فقیه تبلور اعتقاد به مرجعیت و اعتقاد به 
مرجعی��ت تبلور اعتقاد به حوزه ه��ا و روحانیت 

مبارز و انقالبی است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: عده ای فک��ر می کنند که 
مرجعیت با والیت در رقابت هستند و می خواهند 
مرجعیت را محدود کنند و این انحراف اعتقادی 
خمی��ر مایه سیاس��ی آن ها نب��ود، بلک��ه اعتقاد 
واقعی ش��ان بود. آنها از نظر اعتقادی به مرجعیت 
توجهی ندارند و حداکثر ش��عار والیت فقیه سر 
می دهن��د و ادع��ای ارتباط با ام��ام زمان)عج( را 
مطرح می کنن��د و بر همین اس��اس در مقاطعی 
خاص، فرامین حکومتی مقام معظم رهبری را هم 

نادیده گرفته و از آن تمکین نمی کنند.
وی اف��زود: آنها با قدرت مالی و سیاس��ی که در 
اختیار داش��تند می خواس��تند بیش از 180 نفر را 
وارد مجلس ش��ورای اس��المی کرده و بعد از آن 
هویتشان را آشکار کنند، ولی به لطف الهی مقاصد 
این جریان انحرافی خیلی زود برای همه روشن 

شد.
باهنر پاکدستی را از افتخارات و امتیازات برجسته 
دولت نهم و دهم دانس��ت و در عین حال گفت: 
ریاس��ت محترم جمهور و وزرا باید دست هایی 
را که به س��مت بیت المال دراز شده قاطعانه قطع 

نمایند.

رئیس سازمان حج و زیارت در اردبیل گفت: مبلغ 
نام نویس��ی حج عمره برای افراد بزرگس��ال800 
هزار تومان و برای کودکان زیر 12 س��ال نیز 600 
هزار تومان تعیین ش��ده است. ثبت  نام حج عمره 
و زمان سپرده  گذاری تا دوشنبه هفته آینده اعالم 

می شود. 
به گ��زارش واحد مرکزی خبر، رئیس س��ازمان 
حج و زیارت در اردبیل گفت: مبلغ نام نویس��ی 
حج عمره برای افراد بزرگس��ال800 هزار تومان 

و برای کودکان زیر 12 سال نیز 600 هزار تومان 
تعیین شده است. لیالی زمان اعزام زائران ثبت  نام 
ش��ده را سال 93 اعالم کرد. وی از افزایش پرواز 
عتب��ات عالیات خبر داد و گ�فت: به زودی تعداد 
پروازه��ای هوایی ما به عتب��ات عالیات در هفته 
به 80 پرواز افزایش می یابد. رئیس س��ازمان حج 
و زی��ارت افزود: ما ب��ه تدریج از پنج پرواز اعزام 
زائ��ران را به عتبات عالی��ات در عراق به صورت 
هوایی آغاز کردیم ب��ه طوری که در حال حاضر 

24 پرواز هفتگی را شاهد هستیم.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره علل 
بسته ش��دن مرز خس��روی و تردد از مسیر مرز 
مهران گفت: هیچ مشکلی در تردد زائران عتبات از 
مرز خسروی نداریم، درحالی که بنا به مصلحت 
عراق و ش��رایط داخلی این کشور تاکنون خبری 
از بازگش��ایی مرز خسروی به دست ما نرسیده و 
اگر این کار ش��ود اعزام زائران به تناس��ب از مرز 

خسروی و مهران صورت می گیرد.

باهنر:
اصالح طلبی تفکری نیست که بمیرد

آغاز زمان نام نویسی حج عمره به زودی
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 الدن سلطانی
براساس تحقیقات انجام شده در سال های اخیر شمار زنان 
سرپرس��ت خانوار رو به رشد است که یکی از مهم ترین 

دالیل آن افزایش آمار طالق بوده است. 
وقتی واژه زن سرپرس��ت خانوار بر زبان جاری می ش��ود 
اولین ذهنیتی که نس��بت به این کلمه حاصل می شود آن 
اس��ت که نقش مادر گسترده تر شد و شامل نقش پذیری 
هم می شود. زن سرپرست خانوار یعنی هم مادر و هم پدر. 
وقتی می گوییم زنان سرپرس��ت خانوار یعنی زنانی که با 
شوهرانش زندگی نمی کنند که ممکن است به دلیل فوت 
ش��وهر باشد البته ش��رایط دیگری هم زن با وجود شوهر، 
نقش پدر را بازی می کند. مثل زنانی که شوهرانشان بیکارند 

و یا معتاد هستند.
حتی همسران مردان مهاجر و یا همسران مردانی که در نظام 
وظیفه مشغول خدمت هستند در این گروه قرار می گیرند. 
در واقع به غیر از زنان بیوه وظایف پدر را انجام می دهند. 
مسئولیت و تأمین هزینه زندگی در دیگر زیرمجموعه های 
زنان سرپرس��ت خانوار بر عهده زن اس��ت. گفتنی است 
در این گروه زنان س��المند تنها، دختران خودپرست یعنی 
دخترانی که هرگز ازدواج نکرده اند، همسران از کار افتاده 
و سالمند قرار می گیرند. ارقام مربوط به ساختار سنی زنان 
سرپرس��ت خانوار حاکی از آن است که حدود 26 درصد 
آنها در گروه سنی 25 تا 44 سال، 38 درصد بین 45 تا 64 
س��ال، 32 درصد بین سنین 65 ساله و باالتر قرار دارند. به 
عبارتی، هرچه سن زنان افزایش می یابد احتمال قرار گرفتن 
آنها در گروه زنان سرپرس��ت خانوار بیشتر می شود. دلیل 
عمده این موضوع، نخس��ت فوت همسر است که حدود 
70 درص��د این گروه را به خ��ود اختصاص می دهد و در 
مرحله دوم، عامل طالق است که پنج درصد زنان در شهرها 
و دو درصد در روستاها قرار می گیرند. طی سال های اخیر 
با اوج گرفتن بحث هایی که لزوم نیل به توس��عه پایدار را 
نیاز ض��روری جامعه امروز ایران می دانند ارتقای س��طح 
رفاه و کیفیت زندگی زنان نیز جزئی الینفك از این فرآیند 
تعریف می گردد. در این راس��تا توسعه اجتماعی به عنوان 
یکی از ابعاد اصلی پروس��ه توسعه، بیانگر کیفیت زندگی، 
سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی، 
افزایش کیفیت زندگی و ارتقای کیفیت و توانمندی انسان 
هاست. با اجرای درست توسعه اجتماعی انتظار بر این است 
 که کلیه افراد جامعه، به ویژه زنان، از س��طح زندگی و رفاه 

مناسب تری برخوردار شوند.
چندی پیش عضو ش��ورای مرکز کمیته امداد امام خمینی 
)ره( نیز در گفتگو با مهر در این باره گفت: بسیاری از مسائل 
حوزه زنان به دلیل وجود متولیان زیاد مغفول مانده است البته 
باید بدانیم که مسأله زنان، مسأله یك نهاد خاصی نیست بلکه 
یك مسأله فرابخشی است و با سالمت اجتماعی در ارتباط 
اس��ت. انواری ضمن اش��اره به افزایش آمار طالق تصریح 
کرد: متأسفانه امروزه با پدیده زایشی زنان سرپرست خانوار 

مواجهیم که جهت جلوگیری از وقوع این پدیده اجتماعی 
نیازمند عزم ملی است. 

وی خارج ش��دن خانواده ها از جایگاه اصلی خود را یك 
تهدید مهم خواند و گفت: متأسفانه بحث صیانت از خانواده 
به صورت جدی در دستور کار قرار ندارد. این مقام مسئول 
خاطرنشان کرد: امروزه زنان سرپرست خانوار نیازمند حل 
دو مشکل شامل حل گذشته دردناک و تضمین آینده هستند. 
اگر به آم��ار ازدواج های موقت و صیغه بنگریم می بینیم 
تع��دادی از زنانی که تن به این ن��وع ازدواج ها می دهند 
جزء زنان سرپرست خانوار هستند که برای تأمین مخارج 
زندگی و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده این کار را انجام 
می دهند و این موضوع از نظر روحی بر روی فرزندان این 
زنان تأثیر بدی دارد. به طوری که بعضاً سبب گریزان شدن 
آنها از خانه و خانواده می شود. خانه ای که محل آرامش و 
آسایش خانواده است. حتی دیده می شود که بیشتر فرزندان 
این زنان برای تأمین بخش��ی از مخارج زندگی، خود اقدام 
می کنند و به کارهایی مثل دوره گردی، جمع آوری بطری 
و نان خشك و... مشغول می شوند که البته این روی خوب 
مسأله است. متأسفانه برخی از این بچه ها وقتی پا به بیرون 
خانه می گذارند جذب گروه های خالف می شوند و آینده 

خطرناکی را برای خود رقم می زنند.
ما نمی گوییم که زن سرپرست خانواری که تن به ازدواج 
موق��ت می دهد قص��د ندارد ک��ه محیط آرام��ی را برای 
فرزندانش فراهم کند یا این که کم کاری کند، منظور ما این 
است که سطح پایین رفاهی این خانواده ها و مخارج سنگین 

زندگی سبب می شود که این اتفاق بیفتد. یك مادر باید از 
نظر روحی آنقدر آرام باشد که محیط آرامی را برای فرزندان 

ایجاد کند و میزان امیدواری را در خانواده افزایش دهد.
نبود رفاه اجتماعی مشکل اساسی زنان سرپرست 

خانوار است
رفاه اجتماعی زنانی که سرپرست خانوار هستند مقوله ای 
اس��ت که توجه چندانی به آن نشده اس��ت. اگر مسائل و 
مش��کالت این افراد را با ش��اخص های رفاه مقایسه کنیم 
متوجه شکاف گسترده ای می شویم. شاخص های سنجش 
رف��اه اجتماعی عبارتند از: بهداش��ت، آموزش و یادگیری، 
اش��تغال و موقعیت اقتصادی فرد، فرصت های اجتماعی، 
محیط فیزیکی زیس��ت، محی��ط و رواب��ط اجتماعی و... 
بررسی ها نشان می دهد که مشکل فقر در زنان سرپرست 
خانوار بیش��تر از خانوارهای با سرپرس��ت مرد است. چرا 
که عامل فقر اقتصادی تأثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم خود 
بر وضعیت فرهنگ��ی و اجتماعی خانواده می گذارد. زنان 
سرپرست خانوار اغلب نگرانی و ناامنی را بیشترین دغدغه 
خود نسبت به آینده خود و فرزندانشان عنوان می کنند. در 
واقع وضعیت اقتصادی سبب شده که این زنان و فرزندانشان 
جزء آسیب پذیرترین اقش��ار جامعه در برابر آسیب های 
اجتماعی باشند و عمدتاً یکی از عالئم بیماری های روانی 
مثل افس��ردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آنها 
دیده می شود. برای سر و سامان دادن به وضعیت این زنان، 
عالوه بر آنکه الزم است تعدد مراکز تصمیم گیری مهار شود 
و از انجام فعالیت های موازی نهادهایی مانند کمیته امداد 

امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی خودداری شود. کمك 
اصل��ی باید در چارچوب توانمندس��ازی آنان مورد توجه 
قرار گیرد. بنابراین فرآیند توانمندسازی زنان در چارچوب 
مباحث توس��عه اجتماعی بس��یار اهمیت دارد چرا که این 
امر راهی برای ورود زنان به فعالیت های مش��ارکت آمیز 
اجتماعی است. زنان سرپرست خانوار در مقایسه با دیگر 
زنان از تحصیالت و مهارت های فنی و آموزش��ی کمتری 
برخوردارند. بنابراین، احتم��ال باالتری وجود دارد که این 
زنان حتی در صورت انجام فعالیت اقتصادی، در مش��اغل 
پست و با مزد کم مشغول به فعالیت شوند. یکی از راه های 
مهم در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، سوق 
دادن کمك ها به آنها از س��ازمان های حمایتی به خدمات 
بیمه ای و اجتماعی است. اجرای طرح بیمه اجتماعی این 
زن��ان، عالوه بر کمك به ارتقای امنیت روحی و روانی این 
زنان در اداره زندگی و کاهش دغدغه ها می تواند به عنوان 
پشتوانه محکمی برای حمایت از آنها در شرایط سخت آینده 
و در دوران کهولت و از کار افتادگی محسوب شود. هدف 
هرگونه برنامه ای که زنان سرپرست خانوار در متن آن قرار 
می گیرند، باید توانمندسازی آنان باشد و نه فقط کمك های 
محدود مالی به آنها. مشکل اصلی در کمك های حمایتی 
مال��ی )که نمونه آن را در طرح ارائه ش��ده به مجلس برای 
حمایت از زنان سرپرست خانوار مشاهده کردیم( آن است 
که بودجه مناسب برای آن در نظر گرفته نشده و پیش بینی 

برای تأمین اعتیاد آن مدنظر قرار نمی گیرد. 
در زمینه اجتماعی، بتوان ش��رایط حض��ور فعال آنان را در 
اجتماع مهیا ساخت. به عبارت دیگر، حضور آنان در اجتماع 
مورد باز تعریف قرار گیرد. در نهایت، باتوجه به آنکه تعداد 
زی��ادی از آنان متکی به کمك های س��ازمان های متولی 
هستند، به نظر می رسد آنچه می تواند در زمینه اقتصادی 
در سرلوحه اقدامات س��ازمان های دولتی و نیز غیردولتی 
در راس��تای تواناس��ازی آنها قرار گیرد، حرف��ه آموزی به 
آنان به عنوان شیوه ای مطمئن در راه خوداشتغالی و ایجاد 
منبع درآمدی پایدار اس��ت. بحث توانمندی و اس��تفاده از 
مهارت های زنان سرپرست خانوار در امور اجتماعی جهت 
تأمی��ن مخارج زندگی از راه درس��ت و نیز ارتقای آرامش 
روحی آنان و کاهش استرس این قشر ازجمله مباحثی است 
که طی این سال های اخیر کمیته امداد امام خمینی )ره( در 
پیش گرفته به گونه ای که مهارت های این زنان در مشاغل 
صنایع دس��تی و هنری را در نمایش��گاه های مختلفی که 
برگزار می کند می توان دید. حتی یکی از اقدامات مؤثر این 
نهاد در برخی استان ها مثل اصفهان راه اندازی بازارچه برای 
فروش کارهای افراد تحت پوشش ازجمله زنان سرپرست 
خانوار می باش��د. اما باز هم باید به این قشر توجه خاص 
ش��ود و این توجه فقط از طریق کمیته امداد نباشد چرا که 
این مسأله فرابخش است و باید از تمام موجودی نظام برای 
حل مسأله استفاده کرد. به بیان ساده تر باید عمل کرد نه این 

که فقط مانور داد.

م��ردی به بهانه دوس��تی با دختر ج��وان وی را طعمه 
ق��رار داده و از خانه پدری اش س��رقت  ک��رد فردی با 
مراجع��ه به کالنتری 169 مش��یریه به مأم��وران اعالم 
ک��رد: به هم��راه اعضای خان��واده ام به من��زل یکی از 
بس��تگان رفته بودیم؛ پس از بازگشت به منزل، همسرم 
متوج��ه به ه��م ریختگی تعدادی از لوازم و اس��باب و 
اثاثیه داخل خانه ش��د که با بررس��ی های بیشتر متوجه 
س��رقت مبلغ س��ه میلیون تومان وجه نقد داخل خانه، 
 سرویس طالی همسرم و تعدادی دیگر از لوازم داخل 

خانه شدیم.                                              
با تش��کیل پرونده مقدماتی و به دس��تور بازپرس شعبه 
دوازدهم دادس��رای ناحی��ه 14 ته��ران، پرونده جهت 
رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت.
با آغاز تحقیقات و حضور تیم مبارزه با س��رقت اماکن 

پایگاه شش��م در محل ارتکاب س��رقت، کارآگاهان با 
بررسی صحنه ارتکاب س��رقت اطمینان پیدا کردند که 
س��ارق یا س��ارقان بدون هیچگونه تخریبی وارد منزل 
ش��ده و از محل نگهداری اموال با ارزش سرقت شده 

نیز اطالع کافی داشته اند.                
در شرایطی که کارآگاهان پایگاه ششم، تحقیقات خود 
را درباره افراد مرتبط با خانواده مالباخته در دستور کار 
خ��ود قرار داده بودند، مالباخته با مراجعه به کارآگاهان 
به آنها گفت: دخترم سارق خانه را به هویت جوانی به 
نام حمید رضا معرفی کرده است.                                                                    
 پای��گاه پلیس درگفتگ��و باخبرنگار م��ا تصریح کرد؛ 
مالباخت��ه در اظهارات خود به کارآگاهان گفته اس��ت: 
در مسیر بازگش��ت به منزل بودم که ناگهان به صورت 
اتفاق��ی دخت��رم را ب��ه همراه ی��ك جوان ح��دود 20 
س��اله، سوار بر یك دس��تگاه خودرو سواری پژو 206 
سفید رنگ مش��اهده کردم که در گوش��ه ای از خیابان 
 در منطقه مش��یریه، در حال صحب��ت کردن با یکدیگر 
بودن��د. بالفاصله از ماش��ین پیاده ش��ده و دخترم را از 
ماش��ین آن جوان پی��اده کردم و او را ب��ه خانه آوردم. 
درب��اره ارتب��اط او ب��ا آن جوان س��ئوال ک��ردم و در 
کم��ال تعجب دخت��رم عنوان کرد از حدود یك س��ال 
 پی��ش با این ج��وان به نام حمید رضا ارتباط دوس��تانه 
دارم.                                                                       

وی مدع��ی ش��د: زمانی ک��ه دخترم موض��وع ارتباط 
دوس��تانه خود ب��ا این ج��وان را مطرح نم��ود ناگهان 
ش��روع به گریه ک��رد و در همین زم��ان عنوان کرد که 
 سرقت منزل توس��ط حمیدرضا و با کمك او  صورت 

گرفته است.
با توجه به اظهارات مالباخته، کارآگاهان به تحقیقات از 
دختر وی پرداختن��د؛ دختر جوان در اظهارات خود به 
کارآگاهان گفت: از حدود یك سال پیش با حمیدرضا 

ک��ه او هم همانند ما ب��ه همراه پدر و مادرش در منطقه 
مش��یریه زندگی می کند، آشنا شدم و هر روز ارتباطمان 
بیشتر شد و این در حالی بود که من با اطالع از اخالق 
پدر و مادرم که به ش��دت با این نوع ارتباطات دوستانه 
می��ان دختر و پس��ر مخالف هس��تند، هم��واره تالش 
داش��تم تا کس��ی از اعضای خانواده و حتی بستگانمان 
از ای��ن ارتب��اط اط��الع پی��دا نکند و همی��ن موضوع 
باعث ش��د تا حمیدرضا نیز ب��ه تدریج متوجه ترس و 
 نگران��ی م��ن از این موضوع ش��ود؛ حمیدرضا با طرح 
ای��ن ادعا که ب��ه زودی به همراه خان��واده اش به خانه 
م��ا خواهد آمد تا مرا از پدرم و مادرم به طور رس��می 
خواس��تگاری کن��د، ت��ا ح��دودی م��را آرام می کرد و 
 همین صحبت ها باعث ش��د تا ه��ر روز اطمینان من به 
حمیدرضا بیش��تر ش��ود تا ای��ن که چن��د وقت پیش 
حمیدرضا با طرح این موضوع که باید در سرقت خانه 
پدرم ب��ا او همکاری کرده و در غیر این صورت کاری 
خواه��د کرد که تمامی اعضای خانواده و بس��تگانم از 
 ارتب��اط ما دو نفر اطالع پیدا کنن��د و آبرویم را خواهد 
برد.                                                               

وی ادام��ه داد: ای��ن فرد م��را مجبور کرد ت��ا کلید در 
ورودی مجتم��ع و آپارتم��ان و همچنی��ن محل دقیق 
نگهداری وج��وه نقد و دیگر اموال ب��ا ارزش خانه از 
قبیل ط��ال و جواهرات مادرم و غی��ره را در اختیار آو 
ق��رار داده و م��ن نیز ک��ه بیش از هر چی��ز ترس آن را 
داش��تم که پ��درم از ارتب��اط م��ن و حمیدرضا اطالع 
پی��دا نکند، ب��ه ناچار قبول کردم و کلی��د در مجتمع و 
 آپارتم��ان را در اختی��ار حمیدرضا ق��رار داده و او نیز 
پ��س از تهیه کلیدهای مش��ابه، کلیده��ای اصلی خانه 
را ب��از پ��س داد و م��ن نیز ب��دون آنکه پ��در و مادرم 
 متوج��ه موض��وع ش��وند آنه��ا را در جای خودش��ان  

گذاشتم.

دختر مالباخته گف��ت: در روز 19 تیر به همراه اعضای 
خانواده به خانه یکی از بستگان رفته بودیم؛ حمیدرضا 
ک��ه منتظر تماس من در خصوص اطالع از خالی بودن 
خان��ه بود، پس از تماس من ب��ا او و اطمینان از خالی 
بودن خانه، با اس��تفاده از کلیدهای یدک منزل، به خانه 
ما آم��د و تمامی پول ها و طال و جواهرات داخل خانه 

را سرقت کرد. 
روزی هم که پدرم مرا به همراه او در خیابان دیده بود، 
با او قرار مالقات گذاش��ته ب��ودم تا از او خواهش کنم 
دیگر با من کاری نداش��ته باشد که پدرم ما دو نفر را با 
یکدیگر دید و آن اتفاقی که همیش��ه از آن می ترسیدم 

افتاد.
با توج��ه به اظهارات مالباخته و دخترش، کارآگاهان با 
انجام تحقیقات پلیس��ی و اطمینان از صحت اظهارات 
مطرح شده از سوی دختر مالباخته، با شناسایی مخفیگاه 
متهم در منطقه مش��یریه، با اخذ دس��تور قضایی درباره 
دستگیری متهم و بازرسی از مخفیگاه وی، در روز 16 
مرداد ضمن دس��تگیری متهم، در بازرس��ی از مخفیگاه 
او موفق به کش��ف مقادیری از طال و جواهرات متعلق 
به همس��ر مالباخته و تعدادی دیگر از اموال مس��روقه 

شدند.
س��رهنگ کارآگاه محم��د اش��راقی، رئی��س پای��گاه 
 شش��م پلیس آگاه��ی تهران بزرگ، گف��ت: با توجه به 
اعت��راف  و  مس��روقه  ام��وال  از  مقادی��ری   کش��ف 
 صری��ح مته��م به خری��د خودرو س��واری پ��ژو 206
 ب��ا پ��ول حاصل از س��رقت و ف��روش مقادی��ری از 
ط��ال و جواهرات س��رقت ش��ده، متهم جه��ت انجام 
تحقیق��ات تکمیل��ی درب��اره شناس��ایی دیگ��ر جرایم 
ارتکاب��ی ب��ا قرار ص��ادره از س��وی مق��ام قضایی در 
 اختی��ار پایگاه شش��م پلیس آگاهی ته��ران بزرگ قرار 

گرفته است.

اخبار 

جامعه

آژیر

زاینده رود
همان طور که در پشت انجام کارهای درست و خوب انگیزه ای وجود دارد منحرف 
شدن و گرایش به سمت کارها و رفتار نادرست نیز عللی دارد که اعتیاد هم از این موضوع 
مس��تثنی نیس��ت. وقتی فرد معتادی را می بینیم از او دوری می کنیم و مرتب با کالم و 
رفتارمان او را مورد تحقیر قرار می دهیم و این رفتار ما موقعی تشدید می شود که می بینیم 
خانواده این فرد در چه سختی زندگی می کنند و از شرم نمی توانند خود را باال بگیرند. اما 
باید بدانیم که اعتیاد یك نوع بیماری است. بیماری عللی دارد و وجود برخی میکروب ها 
و باکتری ها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن و در نتیجه ایجاد بیماری می شوند. در اعتیاد 
نیز این موضوع صادق است و در واقع علل متفاوت به فرد و جامعه مربوط می شود و نیز 
موارد تحریك آمیز حکم همان میکروب را دارد که اراده فرد را تضعیف می کند بنابراین 

دانستن این عوامل که سبب بروز معضل اعتیاد می شود بسیار ضروری است:
این علل عبارتند از: 

جستجوی پناهگاه: انسان کنونی با از دست دادن ارزش های معنوی دچار اضطرات و 
پریشانی گردیده است و به دنبال یافتن پناهگاه و مایه آرامشی می باشد از این رو زمانی که 

اوضاع را بر وفق مراد خود نمی بیند به سراب ها دل می بندد.
دوستان ناسالم: تنگناهای زندگی و بیشتر سهل انگاری ها و بی دقتی ها در انتخاب 
دوس��تان موجب می گردد که افرادی به حریم خانواده ها و منازل راه یابند که هیچ نوع 
شایستگی دوستی و آشنایی در آنها وجود ندارد اینان همان افرادی هستند که معاشران خود 

را به راه های انحراف اعتیاد و آلودگی ها سوق می دهند.
کام جویی در عالم خیال: مواد مخدر، انسان ها را در عالم خیال سیر می دهد و آنها را 
از واقعیت های زندگی دور نگه می دارد، از این رو کامیابی خیالی و تسکین خاطر موقتی 
برای کسانی که در صحنه های واقعی زندگی موفقیتی به دست نیاورده اند عاملی جهت 

روی آوردن به این گونه مواد به شمار می آید.
بیکاری و اش��تغال کاذب، سابقه اعتیاد در خانواده، کنجکاوی و حساسیت دوران بلوغ، 
محرومیت در خانه و خانواده، آزادی بیش از حد، فقدان ایمان و درک فضائل انس��انی، 

محیط مساعد، خانواده از هم پاشیده و متزلزل
به نقل از معاونت بهداری پلیس اصفهان؛ عواملی که موجب اعتیاد می گردند عبارتند از:

کمبود اعتماد به نفس: مانند فردی که در مقابل درخواست دوستانش برای کشیدن 
حشیش جرأت مخالفت ندارد.

ناراحتی روانی: کس��ی که ناراحتی اعصاب دارد و برای کاهش افس��ردگی خود مواد 
مصرف می کند.

درد یا بیماری جسمی مزمن: مانند فردی که دچار پا درد است یا کودکی که گوش 
درد دارد و به جای درمان توسط پزشك خود فرد یا خانواده او به اشتباه از تریاک استفاده 

می کنند.
همچنین عواملی که مربوط به شرایط فرد و محیط خارجی است بدین شرح است:

عوامل مخاطره آمیز فردی
دوره نوجوانی: مخاطره آمیزترین دوران زندگی از نظر ش��روع به مصرف موادمخدر 
دوره نوجوانی- دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی و کسب هویت فردی و اجتماعی- به 

شمار می آید.
عوامل مخاطره آمیز محیطی: 

• خانواده: خانواده اولین مکان رشد شخصیت، تشکیل باورها و کسب الگوهای رفتاری 
برای فرد اس��ت از این رو، ناآگاهی والدین، ارتباط ضعیف والدین با فرزندان، فرزندان 
انضباط در خانواده، خانواده متشنج یا آشفته و از هم گسیخته از نقش بسزایی در گرایش 

به موادمخدر برخوردارند.
• دوستان: در 60 درصد موارد اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد. 
چنانکه ارتباط و دوستی با همساالن مبتال به مصرف مواد، عامل مستعدکننده مهمی برای 
ابتالی نوجوانان به اعتیاد به شمار می آید و مصرف کنندگان این مواد برای گرفتن تأییدی 

جهت رفتار خود از دوستان سعی می کنند آنان را نیز به این عمل وادار نمایند.
عوامل مخاطره آمیز اجتماعی شامل: فقدان قوانین و مقررات جدی بر ضد خرید و فروش 
حمل و مصرف موادمخدر، مصرف مواد به عنوان یك هنجار اجتماعی، کمبود امکانات 

فرهنگی، ورزشی و تفریحی و...

گرایش به اعتیاد هم انگیزه هایی دارد

شمار زنان سرپرست خانوار در سال های اخیر رو به رشد است

زاینده رود
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا از دس��تگیری چهار هزار و 500 تن از اعضای 

شرکت های هرمی طی 10 ماه گذشته در کشور خبر داد و افزود: طی این مدت 481 دفتر نیز پلمب شد.
س��رهنگ مهرداد امیدی خاطرنش��ان کرد: از ابتدای مهرماه گذش��ته، مأموریت مقابله با ش��رکت های هرمی 
ب��ه پلی��س آگاهی ناج��ا واگذار و در طول این 10 ماه رس��یدگی به این پرونده ها آغاز ش��د. وی با اش��اره 
ب��ه این ک��ه طی این مدت پن��ج هزار و 300 نفر به پلیس ش��کایت کرده اند تصریح کرد: طی س��ه عملیات 
 ب��زرگ در تهران، چهار هزار و 500 نفر در کش��ور دس��تگیر و برای دو هزار و 500 نف��ر از آنها قار قانونی 

صادر شد.
ب��ه نقل از پایگاه اطالع رس��انی پلیس معاون مبارزه ب��ا جعل و کالهبرداری پلیس آگاه��ی ناجا در ادامه از 
پلمب 481 دفتری که تحت عنوان ش��رکت های هرمی فعالیت می کردند خبر داد و گفت: عناصر اصلی این 
ش��رکت ها با پرداخت اجاره بهای باال به مالکان، منجر می ش��دند تا مالکان نیز بدون توجه به نوع فعالیت، 
منازل و دفاترش��ان را در اختیار اینگونه افراد قرار دهن��د و به همین منظور مراجع قضایی نیزبرخورد با این 

گونه مالکان را آغاز کردند.
گفتنی است: گزارش کامل این موضوع در شماره بعدی روزنامه در همین صفحه منتشر می شود.

زاینده رود
مأموران پلیس آگاهی اصفهان سارقان حرفه ای و سابقه دار داخل خودرو که به تازگی از زندان آزاد 

شده و به 20خودرو دستبرد زده بود را شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در پی 
وقوع سرقت های متعدد ازداخل خودرو شهروندان پیگیری و رسیدگی به موضوع، در دستور کار مأموران 

پایگاه شرق این پلیس قرار گرفت. 
وی افزود: با شناس��ایی نقاط آلوده و پوش��ش واحد های گشتی پلیس در این مناطق و همچنین بکارگیری 
اقدامات خاص و ویژه پلیس��ی یکی از واحد های گش��ت به دونفر مشکوک وآنان رابرای تحقیقات بیشتر 
به پایگاه ش��رق آگاهی منتقل کردند. این مقام مس��ئول تصریح کرد :در تحقیقات صورت گرفته مش��خص 
ش��د که حس��ین – ش و مصطفی – الف از سارقین حرفه ای و س��ابقه دار لوازم داخل خودرو هستند که 
پ��س از آزادی از زن��دان دوباره مبادرت به س��رقت کرده اند. رئیس پلیس آگاهی اس��تان گفت: متهمان در 
بازجویی های اولیه و پس از رویارویی با ادله مستند به 20 فقره سرقت داخل خودرو اقرار کردند. سرهنگ 
حس��ین زاده در پایان با بیان این که تاکنون تمام مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفته اند خاطر نشان کرد: 

متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

بیش از 4 هزار تن از اعضای شرکت های هرمی 
در کشور دستگیر شدند

آزادی، آغازی دوباره برای فعالیت 
مجرمانه بود

97 درصد داروهای مورد نیاز کشور 
در داخل تولید می شود 

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران از تولید 97 درصد داروهای مورد نیاز 
کشور در داخل خبر داد. 

به نقل از ایرنا، ش��هاب الدین جنیدی جعفری با بیان این که تولید دارو در کشور 
در 33 س��ال گذش��ته به رشد و شکوفایی رسید، افزود: در زمان حاضر 97 درصد 
داروهای مورد نیاز مردم در داخل کش��ور تولید می شود. وی دستیابی به این رشد 
تولید را مرهون تالش داروس��ازان کشور دانست و افزود: با توجه به این که پنجم 
ش��هریورماه همزمان با روز بزرگداش��ت محمدبن زکری��ای رازی به عنوان روز 
داروسازی نام گذاری ش��ده از 12 دانشجوی برتر رشته داروسازی، 15 فرهیخته، 
پیشکس��وت و دانشمند رشته داروسازی در سالن همایش های رازی تهران تجلیل 

شد. 
جنیدی اضافه کرد داروسازان در این گردهمایی علمی و صنفی همچنین مسائل و 
مشکالت حرفه ای خود را مطرح خواهند کرد. وی با بیان این که صنایع داروسازی 
و دانشگاه ها در تولید علم و به روز شدن اطالعات داروسازان فعال است، افزود: 
در بحث ارائه خدمات دارویی س��رپایی و بس��تری، متأس��فانه به دالیل متعدد از 
پتانسیل های بالقوه داروسازان اس��تفاده مفیدی نشده و حضور فعال تر داروسازان 
در نظام سالمت به طور کامل مورد نیاز است. به گفته جنیدی، مؤسس و مسئوالن 
فنی داروخانه ها با مشکالت عدیده ای از جمله سود بسیار اندک حاصل از فروش 
دارو، مشخص نشدن تعرفه های واقعی داروسازان و پرداخت دیر هنگام مطالبات 

از سوی سازمان های بیمه گر مواجه هستند. 

آلودگی اصفهان به صورت آنالین 
کنترل می شود

با نصب دس��تگاه های پای��ش لحظه ای بر روی واحد های صنعت��ی و غیر صنعتی 
اصفهان، کنترل و کاهش آلودگی این واحد ها به صورت آنالین انجام می شود.

به نقل از فارس، مس��ئول محیط زیس��ت انس��انی اداره کل حفاظت محیط زیست 
اس��تان اصفهان با اشاره به مهم ترین برنامه های اجرایی این سازمان در سال جاری 
اظهار داش��ت: مجهز ش��دن برخی از واحد های صنعتی اصفهان یکی از مهم ترین 
برنامه های این س��ازمان به منظ��ور کاهش و کنترل آلودگی های زیس��ت محیطی 

است. 
هلنا کعبی به اهداف برنامه پنج س��اله پنجم برای کنترل و کاهش آلودگی ها اشاره 
کرد و بیان داش��ت: بر اس��اس این برنامه تمام واحد ه��ای صنعتی و غیر صنعتی 
موجود در استان باید به دستگاه های پایش آلودگی مجهز شوند و اصفهان اقدامات 

الزم را در این زمینه انجام داده است. 
وی با اش��اره به مجهز شدن تعدادی از صنایع استان به دستگاه های پایش آلودگی 
آنالین تأکید کرد: تا پایان س��ال جاری هش��ت صنعت بزرگ در س��طح استان به 
دس��تگاه های پایش آلودگی به صورت آنالین مجهز می ش��وند و این موضوع گام 
مؤثری در کنترل آلودگی ها اس��ت. وی به س��اخت مرکز پایش در سازمان محیط 
زیست اس��تان اش��اره کرد و افزود: با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته، 
مرکز پایش در اصفهان در حال س��اخت اس��ت و این مرکز تا پایان س��ال جاری 
راه اندازی می ش��ود. کعبی تصریح کرد: مجهز ش��دن 30 واحد صنعتی بزرگ در 
اصفهان به دس��تگاه های پایش آنالین از مهم ترین برنامه های این س��ازمان طی دو 

سال آینده است.

دث
حوا

دختر جوان طعمه سرقت از منزل شد 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

در چهارمحال و بختیاری؛
تأمین 11 درصد تولیدات شیالت

 از طریق تعاونی ها 
مدی��رکل تعاون چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: 11 درصد تولید 
س��االنه شیالت این استان از س��وی شرکت های تعاونی ها تولید و 
تأمین می ش��ود.  داود شیوندی اظهار داش��ت: در حال حاضر 50  
واحد تعاونی در بخش پرورش ماهی و آبزیان در این استان فعال 
اس��ت. وی افزود: از این تعداد واح��د تعاونی افزون بر 24 واحد 
فعال و ایجاد 26 واحد شیالت نیز در دست اقدام است. شیوندی 
ادامه داد: با توجه به ظرفیت گس��ترده این اس��تان در بخش تولید 
ماهیان س��ردآبی چهارمحال و بختیاری س��االنه 12 هزار تن ماهی 

تولید و روانه بازار مصرف می کند. 
مدی��رکل تعاون چهارمحال و بختیاری توس��عه بخش تعاون را از 
مؤثرترین اقدامات دولت در راس��تای دستیابی به اهداف توسعه  ای 
کش��ور برش��مرد و گفت: باید به  منظور توس��عه فرهنگ تعاون و 
اشتغال در جامعه فرهنگ سازی و مردم را نسبت به تشکیل تعاونی 
و ایجاد اشتغال تشویق کرد. وی تعاون را در پیشبرد اقتصاد جامعه 

و  برشمرد  مهم  اس��المی 
اف��زود: بخش تع��اون در 
راستای تعامل با تعاونی ها 
مسیر قانونی کار را فراهم 
کند ت��ا بتواند تعاون گران 
را در ایج��اد تش��کل های 
کنند.  حمای��ت  تعاون��ی 
بیان  با  همچنین  شیوندی 
این ک��ه قانون اساس��ی از 
تع��اون به عن��وان محور 
و رویک��رد اصلی اقتصاد 

کش��ور نام برده، افزود: بخش تعاون بر اس��اس آرمان های اخالقی 
و انس��انی ب��ه منظور توانمند کردن قش��رهای کم درآمد در س��ایه 
همکاری، همیاری و کار و کوش��ش جمع��ی اعضا به وجود آمده 
اس��ت. وی تعاون را تعدیل کننده اقتصاد جامعه دانس��ت و گفت: 
بر این اس��اس تعاون فاصله شکل گرفته بین دهك های باال و پایین 

جامعه را کاهش می دهد. 
مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری اش��اعه فرهنگ فراگیر شدن 
تعاونی ه��ا در جامع��ه تأکید کرد و گفت: تعاونی ه��ا می توانند در 
به��ره وری بهینه از ش��رایط زندگ��ی، کار، تولید و ارتقای س��طح 
درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه تاثیرات بس��یار مثبتی ایفا کنند. 
شیوندی افزود: استقالل اقتصادی، رشد اقتصادی و برطرف کردن 
نیازهای مادی افراد، فقرزدایی و توزیع عادالنه ثروت و س��المت 
 در جامعه از مهم ترین اهداف تحقق سیاس��ت های تعاون در کشور

است.

بهره برداری از ساختمان جدید 
فرمانداری فارسان در هفته دولت

همزم��ان ب��ا چهارمی��ن روز از هفت��ه دول��ت س��اختمان جدید 
فرمان��داری فارس��ان ب��ا حضور معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختیاری به بهره برداری رس��ید.  به گزارش فارس، 
فرماندار شهرس��تان فارس��ان در این مراس��م اظهار داش��ت: این 
پ��روژه با ص��رف اعتباری اف��زون ب��ر 9 میلی��ارد و 490 میلیون 
 ری��ال از محل اعتبارات ملی و اس��تانی تکمیل و ب��ه بهره برداری 

رسیده است.
به��روز مردانی نژاد با بی��ان این که احداث این پروژه از س��ال 84 
در دس��تور کار قرار گرفته است، گفت: این س��اختمان در زمینی 
ب��ه مس��احت یك هزار و 950 مترمربع احداث ش��ده اس��ت. وی 
خاطرنش��ان کرد: با بهره برداری از این ساختمان زمینه اشتغال 39 
نفر در این شهرستان فراهم شده است. مردانی نژاد در ادامه با تأکید 
بر اهمیت گرامیداشت هفته دولت، گفت: دولت نهم و دهم از نظر 
فرهنگی، عمرانی، سیاس��ی و فرهنگی بسیار اقدامات ارزنده ای را 
انجام داده است و باید در این هفته فعالیت های انجام شده توسط 

آن را به مردم نشان داد.
فرماندار شهرستان فارس��ان با بیان این که محرومیت زدایی و ارائه 
خدم��ت صادقانه به مردم یکی از اصول اصلی کار اس��ت، افزود: 
فعالیت ها و خدمات باید ارزش��ی و همراه با تبلیغات باش��د. وی 
همچنین با تأکید بر ضرورت گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان 
رجای��ی و باهنر تصریح کرد: هفته دولت نماد پایمردی و دالوری 
بزرگ م��ردان عرصه مجاهدت و پاس��داری اس��ت.  مردانی نژاد با 
اش��اره به اهمیت هفته دولت در عرصه ه��ای مختلف اجتماعی و 
سیاسی خاطرنش��ان کرد: دشمنان ایران اس��المی همواره درصدد 

تضعیف قدرت و حاشیه پراکنی هستند. 
وی حض��ور در صحنه، افزایش ش��اخص های خدماتی و اتحاد را 
از رمزهای موفقیت در برابر دش��منان بی��ان کرد و گفت: رضایت 
م��ردم از کار دولت حربه ها و ترفندهای ش��وم دش��منان را خنثی 
می کند. مردانی نژاد با اش��اره به دیگ��ر پروژه های قابل بهره برداری 
در این شهرستان گفت: بهره برداری از ساختمان اداری کار و امور 
اجتماعی فارس��ان، بهره برداری از واحد پ��رورش قارچ خوراکی، 
افتتاح دبیرس��تان علوم و معارف فارس��ان، بهره ب��رداری از آبیاری 
بارانی تحت فشار جونقان و راس��تاب، آبیاری قطره ای فیل آباد از 
دیگر پروژه هایی است که همزمان با هفته دولت در این شهرستان 
بهره  ب��رداری می ش��ود. وی اضاف��ه ک��رد: بهره ب��رداری از پروژه 
پرواربندی بره گوجان، تجهیز چاه و احداث ش��بکه برق چلیچه، 
تکمیل سربند زبرده خشکه رود، تکمیل کانال سربند شورای کران 

از دیگر این پروژه ها به  شمار می رود. 

زاینده رود
طغیانی خاطرنش��ان کرد: در استان بیش از 80 
درصد مصرف را صنایع به خود اختصاص داده اند و 

20 درصد مصرف به بخش خانگی تعلق دارد.
وی ب��ا اش��اره به این که در حال حاض��ر بیش از 97 
درصد بخش شهرنش��ین استان و بیش از 70 درصد 
روس��تاها از نعم��ت گاز برخوردارن��د تصریح کرد: 
اولین استان توزیع کننده گاز به صنعت هستیم و هم 
اکنون 4800 مرکز صنعتی و تجاری را زیر پوش��ش 
قرار داده ایم و متجاوز از 20 هزار کیلومتر خط انتقال 

و شبکه در استان داریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان این که از 
نظر اجرایی 11 استان با استان اصفهان برابری می کند 
افزود: بیش از 1000 ش��هر و روس��تا گازدار شده و 
متجاوز از 300 روس��تا وجود دارد که یا کار اجرایی 

در آنها عملیاتی شده یا شروع می شود.
طغیانی گفت: محرومیت زدایی و اش��تغال جوانان از 
بخش های مهم و مدنظر این شرکت است. از سویی 
طرح بزرگ اصفهان بزرگ که شهر اصفهان تا کاشان 
را در بر می گیرد از 24 فاز اجرایی که داش��ته حدود 
20 فاز آن افتتاح ش��ده و یا در معرض اجراس��ت به 

طوری که صنایع به راحتی می توانند رشد کنند.

وی در خص��وص ایس��تگاه های CNG اف��زود: از 
هشت ایستگاه اکنون 140 ایستگاه رسیده ایم که 136 
ایس��تگاه تحویل پخش شده است و مشکل ترافیکی 
در صف ه��ای گاز وج��ود دارد و به طور معمول در 
ش��هر اصفهان دیده می ش��ود که امید است تعدادی 
زمین از س��وی ش��هرداری در اختیار شرکت پخش 

فرآورده های نفتی قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان در ادامه تصریح کرد: 
بیش��ترین حمل و نقل در ش��هر اصفهان رخ می دهد 
و ای��ن باعث ایجاد آلودگی در ش��هر می ش��ود. البته 
تالش کرده ای��م که به حد الزم گاز در اختیار صنایع 

قرار دهیم.
طغیانی گفت: در س��ال گذش��ت صنایع و نیروگاه ها 
گاز بیش��تری مص��رف کرده اند چرا که آمار نش��ان 
می ده��د حدود 10 تا 15 درص��د صرفه جویی گاز 
در بخش خانگی رخ داده و به همین اندازه در بخش 

صنعت افزایش مصرف داشتیم.
وی درب��اره کوره های آجرپزی نیز خاطرنش��ان کرد: 
تعدادی از این کوره ها باید جابه جا می ش��د چرا که 
جزء مش��اغل مزاحم س��طح ش��هر اصفهان است اما 
متأس��فانه اتفاق نیفت��اد بنابراین به صورت موقت در 

حال گازسوز کردن اغلب آنها هستیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان در خاتمه گفت: همزمان 
ب��ا گرامیداش��ت هفته دولت عملیات گازرس��انی به 
 CNG 188 روس��تای دیگر اس��تان و چهار جایگاه
و همچنی��ن عملی��ات اجرای��ی خطوط انتق��ال گاز 
فازه��ای 2 و 3 کاش��ان، نی��روگاه زواره، کارخان��ه 
 فوالد س��با ش��رق اصفهان به طول 71 کیلومتر آغاز 

می شود.

شهردار اصفهان گفت: موزه میدان امام علی )ع( بعد 
از تکمی��ل فاز دوم این میدان راه اندازی می ش��ود. 
مرتضی س��قاییان نژاد در گفتگو با مهر با بیان این که 
م��وزه میدان امام عل��ی )ع( بع��د از تکمیل فاز دوم 
ای��ن میدان راه اندازی می ش��ود، اظهار داش��ت: در 
این موزه س��یر تاریخی میدان امام علی )ع( از دوره 
س��لجوقیان تا زمان حال برای ش��هروندان به نمایش 

گذاشته می شود. 
وی اف��زود: همچنی��ن مجموع��ه آثاری ک��ه در این 
محدوده نیز کش��ف ش��ده در این موزه به نمایش در 

خواهد آمد. ش��هردار اصفهان اضاف��ه کرد: همزمان 
با اجرای فاز س��وم ای��ن طرح این م��وزه در اختیار 

شهروندان قرار خواهد گرفت.
ایج��اد فضایی با گنجایش 20 هزار نفر در زیر میدان 

امام علی )ع(
وی با اشاره به این که فضایی در زیر میدان امام علی 
)ع( جهت برگزاری مراس��م های متع��دد با ظرفیت 
20 ه��زار نفر ایجاد می ش��ود، بیان داش��ت: به طور 
حت��م این فضا آثار و برکات قابل توجهی را از لحاظ 

فرهنگی برای شهر به همراه خواهد داشت.

س��قاییان ن��ژاد با بی��ان این ک��ه تاکن��ون 70 درصد 
آزادس��ازی فاز دوم میدان امام علی )ع(  انجام شده 
است، ادامه داد: برای این فاز حدود 20 پروژه در نظر 
گرفته شده که اتصال بازار بزرگ اصفهان از مهم ترین 

پروژه های این فاز به شمار می رود. 
وی تصریح ک��رد: در آینده ای نزدیك بازار اصفهان 
ب��ه طول هف��ت کیلومتر ب��ه عن��وان بزرگترین بازار 
کش��ور تکمیل و این بازار قدیم��ی دوباره به حالت 
 اولی��ه خود باز گش��ته و در اختیار ش��هروندان قرار 

می گیرد.

رئیس س��ازمان مسکن و شهرس��ازی استان اصفهان 
گف��ت: 32ه��زار واحد مس��کن مهر از س��وی خود 
مالکان در شهرهای باالی 25هزار نفر استان اصفهان 

در دست ساخت است. 
محمود محمودزاده در گفتگو با فارس با بیان این که 
32 هزار واحد مس��کن مهر از سوی خود مالکان در 
شهرهای باالی 25 هزار نفر استان اصفهان در دست 
ساخت اس��ت، اظهار داشت: باالترین میزان ساخت 
و س��از کشور در قالب خود مالك در 13 شهر استان 
اصفهان در حال اجرا است که از این تعداد 22 هزار 

واحد آن در شهر اصفهان قرار دارد.
وی در ادام��ه افزود: 20 هزار واحد مس��کن مهر به 
زودی در س��طح اس��تان در قال��ب مس��کن مهر 99 
س��اله و خود مالکان با حضور مقامات کش��وری به 

بهره ب��رداری می رس��د که از این تع��داد یك هزار و 
400 واحد در ش��هر کاشان به صورت نمادین افتتاح 

می شود.
رئیس س��ازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان با 
اشاره به مصوبات و تصمیمات شورای مسکن استان 
اصفهان در روزهای اخیر ادامه داد: در مورد وضعیت 
گازرس��انی به واحدهای قابل بهره برداری در ش��هر 
کاش��ان بحث و تبادل نظر شد و شرکت گاز موظف 
شد ظرف یك هفته وضعیت گاز رسانی به طرح یك 
هزار و 400 واحد مسکن مهر را بررسی و مشکالت 

پیش روی آن را برطرف کند.
وی تصری��ح ک��رد: فرمانداری شهرس��تان س��میرم 
نیز موظف ش��د به صورت ویژه نس��بت به پیگیری 
و رفع مش��کل مس��کن مهر س��میرم تا فع��ال کردن 

مجدد پروژه ها اقدام کن��د. محمودزاده با بیان این که 
خدمات رسانی دستگاه های متولی به واحدهای بافت 
فرسوده باید با جدیت از س��وی دستگاه های متولی 
پیگیری ش��ود، گف��ت: همچنین اداره کل نوس��ازی 
مدارس استان در مورد ساخت مدارس در طرح های 
مس��کن مهر گزارش خود را منتشر کرده است. وی 
ادامه داد: همچنین در حال حاضر ساخت هفت هزار 
و 886 واحد مسکن مهر در شهرستان کاشان اجرایی 
می ش��ود. رئیس سازمان مس��کن و شهرسازی استان 
اصفهان اضافه کرد: س��ه هزار و 544 واحد توس��ط 
تعاونی ها، یك هزار واحد از س��وی انبوه سازان، دو 
هزار و 86 واحد توس��ط خود مالکان و در شهرهای 
زیر 25 هزار نفر نیز 603 واحد توس��ط تعاونی ها و 
653 واحد در قالب خود مالك در حال اجرا است.

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان 
چه��ار مح��ال و بختی��اری از افتتاح هش��ت پروژه 
تأمین آب آش��امیدنی روس��تائیان در 10 روس��تای 
 این اس��تان خبر داد. قاسمعلی خدابخشی با اشاره به 
بهره برداری رسیدن هش��ت طرح عمرانی در حوزه 
آب و فاضالب روستایی با اعتبار22 میلیون 889 هزار 
ریال، اظهار داشت: تعدادی از پروژه های تأمین آب 
شرب بهداشتی روستائیان در شهرستان های مختلف 
 این اس��تان ب��ه اتمام رس��یده و آماده به��ره برداری 

هستند. 
خدابخش��ی با اش��اره به توزیع پروژه های مختلف 

در س��طح اس��تان افزود: از مجموع هش��ت پروژه، 
س��ه پروژه آبرس��انی در شهرس��تان اردل، دو پروژه 
در شهرس��تان ل��ردگان، یك پ��روژه در شهرس��تان 
بروجن، یك پروژه در شهرس��تان کیار و یك پروژه 
 در شهرستان ش��هرکرد در هفته دولت افتتاح خواهد 

شد.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان 
چهارمح��ال و بختیاری عنوان کرد: ب��ا بهره برداری 
از ای��ن پروژه ه��ا 11ه��زار و955 نف��ر جمعی��ت 
 از آب آش��امیدنی س��الم و بهداش��تی به��ره من��د 

می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

بیش از 80 درصد مصرف گاز استان 
به صنایع اختصاص دارد

پس از تکمیل فاز دوم؛

موزه میدان امام علی )ع( در اصفهان راه اندازی می شود

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی:

32هزار مسکن مهر خودمالکی در اصفهان احداث می شود

بهره برداری از هشت پروژه آبرسانی روستایی  در چهارمحال و بختیاری

برترین های المپیادهای جهانی و کنکور 
سراسری سال 90 تجلیل شدند

زاینده رود
طی همایشی از برترین های المپیادهای جهانی و کنکور سراسری 
سال 90 آموزش و پرورش استان با حضور استاندار و مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان در هتل عباسی تجلیل به عمل آمد. در این همایش 
استاندار اصفهان گفت: کسانی که برای ملت ارزش و افتخار می آورند 
باید همواره مورد توجه باشند. ذاکراصفهانی خاطرنشان کرد: این دانش 
آموزان به کشور و استان افتخارآفرینی کردند و این امر ارزشمندی است 
که با همراهی و بسترسازی والدین محقق شده است. وی ضمن تشکر 
از والدین و معلمان این دانش آموزان گفت: همواره باید سعی کنیم که 
برای معلمان و کسانی که از آنها مطلبی می آموزیم احترام خاصی قائل 
باشیم. استاندار اصفهان افزود: علم و دانش سبب اعتالی کشور و استان 
می شود و این قشری که موفق شده اند باید همواره دلسوز کشور باشند. 
ذاکراصفهانی در ادامه با بیان این که امروز 200 هزار دانشجو در بیش از 
100 واحد دانش��گاهی مشغول به تحصیل اند، تصریح کرد: اصفهان به 
عنوان کریدو علم و فناوری یا همان منطقه ویژه علم و فناوری نام گرفته 
است و این به خاطر ظرفیت استان و سرمایه های انسانی است. در ادامه 
این همایش مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز گفت: به برکت 
دانش، معرفت خدا حاصل و در پی ش��ناخت و مشخص شدن نیازها، 
انگیزه معین می شود و این انگیزه است که انسان را وادار به عمل می کند. 
عاملیان با بیان این که انگیزه باید با اندیشه و فکر توأم باشد و مشورت 
نیز وارد میدان گردد خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بر نهضت نرم 
افرازی تأکید دارد چرا که ایشان دریافته اند که کلید موفقیت اینجاست 
و برای کس��ب این موفقیت به صالبت و در ادامه به دانش و عمل نیاز 
داریم. وی گفت: پیشرفت های علمی ما در همه عرصه ها نشان می دهد 
که سرعت و جهت گیری های ما برای رسیدن به افق چشم انداز شاید 
قبل از زمان تعیین شده اتفاق بیفتد و این به خاطر وجود هوش سرشار 
و فراهم بودن زمینه شکوفایی است. مدیرکل آموزش و پرورش استان 
افزود: امروز رسیدن ما به اقتدار برای جلوگیری از سلطه دیگران است که 
حکم دفاعی پیدا می کند و این امر از طریق علم میسر می شود. عاملیان 
در ادامه خطاب به نخبگان تصریح کرد: راه های موفقیت هم پیشرفت 
دارد و هم شکست. البته شما تاکنون بر قله های پیروزی بوده اید اما باید 
این را هم بپذیرید که اگر احیاناً در این مسیر شکستی اتفاق افتاد ناامید 
نشوید. وی گفت: شما انسان های موفقی هستید که این موفقیت های 
پی در پی ممکن است غرور بیافریند باید بدانید که در موفقیت های شما، 
پدر و مادر، معلمین، جامعه و... نقش داشته اند و این پیروزی نه فقط از 

آن شما بلکه از آن کشور و تاریخ شماست. 
مدیرکل آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر فکرتان این باشد که موفقیتمان 
با کمك بسیاری از افراد محقق شده دچار غرور کاذب که امروز بشریت 
را فرا گرفته می شوید. در واقع صداقت چاشنی پیشرفت شماست. شایان 
ذکر اس��ت مجتبی ش��کریان )برنده مدال طالی المپیاد جهانی ریاضی 
هلند( سجاد جاللی )برنده مدال نقره المپیاد جهانی کامپیوتر تایلند( علی 
وفایی )برنده مدال برنز المپیاد جهانی زیست شناسی تایوان، احمدرضا 
مؤمنی )رتبه پنجم گروه آزمایشی علوم ریاضی(، فرناز شهریاری )رتبه 
شش��م گروه آزمایشی هنر(، کیمیا کاظمی )رتبه چهارم گروه آزمایشی 
علوم تجربی(، بهنام کریمی )رتبه پنجم گروه آزمایشی زبان( و حسین 
حیدری )رتبه نهم گروه آزمایشی علوم ریاضی( ازجمله افتخارآفرینان 
عرصه علمی استان هستند که در این مراسم از آنها تجلیل به عمل آمد. 
گفتنی است این دانش آموزان طی مصاحبه ای ضمن تشکر از والدین 
و مدیران و معلمان خود موفیت خود را در سایه ایمان به خدا، عالقه به 
رشته تحصیلی، پشتکار و فراهم بودن زمینه مناسب عنوان کردند. در پایان 
مراسم لوح تقدری از سوی استاندار و آموزش و پرورش و هدیه ای از 
سوی آموزش و پرورش به این دانش آموزان اهدا شد.  استاندار اصفهان 

نیز قول داد که به این دانش آموزان هدیه ویژه ای اهدا نماید.

ضرورت احداث رینگ چهارم ترافیکی 
۵0 خیابان جدید 

پاسخگوی ترافیک شهر نیست
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان براجرای 
رینگ چهارم ترافیکی این شهر تأکید کرد و گفت: با توجه به این که 50 
خیابان شمالی- جنوبی، غربی و شرقی در سطح مناطق 14 گانه در حال 
احداث است اما این معابر جوابگوی تردد حجم باالی خودرو نیست. به 
گزارش ایمنا، سردار کریم نصر از اشباع حلقه سوم ترافیکی شهر خبر داد 
و گفت: این مسیر به خصوص بزرگراه های شهید خرازی، شهید حبیب 
اللهی، صیاد شیرازی و آقابابایی و چمران جوابگوی حجم خودروهای 
موجود نبوده و الزم است مطالعات وعملیات اجرایی حلقه چهارم ترافیکی 
شهر اصفهان در برنامه کاری مسئوالن استان و شهر قرارگیرد. وی با تأکید 
بر اجرای طرح رینگ چهارم ترافیکی اذعان داشت: الزم است این طرح 
اساسی با توجه به حجم باالی تردد خودرو و شماره گذاری 500 خودرو 
در روز در دستور کار مسئوالن استانی و شهرداری اصفهان قرار گیرد به 
طوری که با نهایی شدن طرح حلقه چهارم ترافیکی در اختیار شهرهای 
اقماری جهت اجرا قرار گیرد. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: تردد خودروهای سنگین در رینگ سوم 
خس��ارات زیادی را بر شهر وارد می کند بنابراین الزم است این امر از 
سوی دستگاه متولی جلوگیری شود همچنین برنامه ریزی جهت اجرایی 
شدن رینگ چهارم به منظور رفع این مشکل به صورت زیربنایی ضروری 
است. وی با اشاره به این که احداث رینگ چهارم بسیاری از مشکالت 
ترافیکی و زیست محیطی را حل می کند، تأکید کرد: در حال حاضر 50 
خیابان شمالی- جنوبی،غربی و شرقی در سطح مناطق 14 گانه از جمله 
خیابان اردیبهشت، صاحب روضات، الهور و حمزه اصفهانی در حال 
احداث اس��ت اما این معابر جوابگوی تردد حجم باالی خودرو نیست 

همچنین اجرای طرح حلقه چهارم ترافیکی ضروری است. 

با هزینه ای بالغ بر 605 میلیون ریال
افتتاح 5 طرح شرکت آب منطقه ای 

اصفهان در هفته دولت
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطق��ه ای اصفهان، عملیات 
اجرایی پنج پروژه این ش��رکت ش��امل طرح تصفیه خانه آب ش��رب 
ش��هر کاشان، شبکه آبیاری و زهکشی پادنا، مخزن 20 هزار مترمکعبی 
پی��الف، طرح آبرس��انی به اراضی پیش��کوه موگویی و س��د مخزنی 
 باغکل به پایان رس��یده و آماده افتتاح و به��ره برداری در هفته دولت 

می باشد.
ای��ن طرح ه��ا در ش��هرهای اصفه��ان، تی��ران و ک��رون، س��میرم، 
فریدونش��هر و خوانس��ار واق��ع گردی��ده و عمدتًا جه��ت تأمین آب 
ش��رب س��الم و بهداش��تی و انتق��ال آب جه��ت مصارف ش��رب و 
 کش��اورزی با هزین��ه ای بالغ ب��ر 605 میلیارد ریال به انجام رس��یده 

است.

برگزاری کارگاه آموزشی بسته بندی 
صنایع دستی برای اولین بار

سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از 
برگزاری کارگاه آموزشی بسته بندی محصوالت صنایع دستی منطقه ای 
ب��ا محوریت صادرات برای نخس��تین بار در اس��تان خب��ر داد و اظهار 
داشت: این کارگاه برای سومین بار در سطح کشور در این استان برگزار 
می ش��ود. مهرداد رئیس��ی افزود: در این کارگاه آموزش��ی استان های 
 اصفه��ان، ق��م، اراک، یزد، لرس��تان و چهارمحال و بختیاری ش��رکت

می کنند.
رئیسی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را چگونگی و تأثیرگذاری 
بس��ته بندی بر عرضه و تولید محصوالت صنایع دستی عنوان کرد. وی 
تصریح کرد: این کارگاه در 27 مهرماه سال جاری به مدت یك روز در 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان چهارمحال 

و بختیاری برگزار می شود.

بهره برداری از 22 پروژه راه و شهرسازی 
در چهارمحال و بختیاری 

معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از افتتاح 22 پروژه راه و شهرسازی 
در هفته دولت امسال در این استان خبرداد.

به گزارش مهر، محمود عیدی اظهار داشت: 122 میلیارد و 560 میلیون ریال اعتبار ملی 
و استانی برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها هزینه شده است. وی تأکید کرد: 

پروژه های یاد شده زمینه اشتغال مستقیم 487 نفررا فراهم می کند.
معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری محور چهار خطه فارسان - باباحیدر 
با 45 میلیارد ریال، جایگاه س��ی ان جی گهرو با یك میلیارد ریال، پارک ش��هرداری 
 فرخ ش��هر با سه میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات استانی را از جمله پروژه های 
بهره برداری ش��ده در هفته دولت س��ال جاری برش��مرد. وی افزود: بیمارستان 24 
تختخوابی چلگرد با 26 میلیارد ریال، بیمارستان 10 تختخوابی هفشجان با 9 میلیارد 
ریال و ساختمان فرمانداری شهرستان فارسان با 9 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده از 

دیگر پروژه های قابل بهره برداری در این هفته است. 

حضور صنعتگران و سرمایه گذاران 
چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه کیش

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان چهار محال و بختیاری ازحضور صنعتگران و سرمایه گذاران استان چهار محال 
و بختیاری در نمایشگاه کیش خبر داد. پیمان فاضلی در گفتگو با مهر با اشاره به این که 
این استان در این نمایشگاه داری سه غرفه است، اظهار داشت: در این نمایشگاه یك 
غرفه به فروش صنایع دستی، یك غرفه به گردشگری و یك غرفه به سرمایه گذاران 
مناطق گردشگری اختصاص داده شده است. وی افزود: در این نمایشگاه اقالم تبلیغاتی 
از قیبل cd، بروشور، نقشه، کارت پستال و بسته های فرهنگی و گردشگری  توزیع 
می شود. سرپرست معاونت گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان چهار محال و بختیاری ازفروش تولیدات صنایع دستی از قبیل گلیم، 
سرمه، شیر دنگ، قلمکار و... خبر داد و بیان داشت: در بخش سرمایه گذار سه سرمایه 
گذار از استان در این نمایشگاه حضور دارند. این نمایشگاه از هفت شهریور ماه لغایت 

11 شهریور ماه در کیش برگزار می شود.
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اطالعرساني
مزايده

5/266 شماره: 251/18090-2/878 شش دانگ يك باب خانه احداثي در ششدانگ قطعه زمين 
پالك 406/11334 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس شاهين شهر بلوار امام خيابان دهخدا 
پالك 2 كدپستي 8316600000 )نبش نيم فرعي 10( منزل مسكوني دو طبقه كه سند مالكيت آن 
در صفحه 346 دفتر 295 امالك ذيل شماره 65146 با شماره چاپي 227407 ثبت و صادر شده 
اس��ت با حدود: ش��ماالً به طول 7 متر پي است به خيابان ده متري شرقاً اول كه متمايل به شمال 
اس��ت به طول 2/82 متر دوم به طول 20/50 متر پي اس��ت به خيابان 12 متري جنوباً به طول 10 
متر پي در پي پالك 11343 فرعي غرباً به طول 22/50 متر پي به پي پالك 11335 كه طبق نظر 
كارشناس رسمي پالك فوق به صورت منزل مسكوني دو طبقه شامل همكف و اول مي باشد كه 
از طرف شمال و شرق به معابر اطراف محدود گرديده و داراي 225 مترمربع عرصه و حدود 342 
مترمربع اعياني در دو طبقه همكف و اول و سرويس كنار حياط و سقف سرسراي بام مي باشد كه با 
ديوارهاي آجري بدنه هاي همكف گچ و رنگ و ابزار و طبقه فوقاني قسمتي كاغذ ديواري، درب ها 
چوبي، سرويس و حمام و آشپزخانه كاشي و سراميك، پنجره ها آلومينيوم شيشه خور،  حياط با كف 
موزائيك و نماي آجر، نماي كوچه آجرنما و داراي آب و برق و گاز و فاضالب است ملكي آقاي 
سيروس محمدي بنداني فرزند غيظان كه طبق سند رهني شماره 125059-89/09/22 دفترخانه 
10 اصفهان در رهن آقاي احمدرضا بلوري فرزند حسينعلي واقع مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز 
چهارش��نبه مورخ 90/07/06 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
ش��رقي- چهار راه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مي شود. مزايده از مبلغ پايه يك ميليارد و 
ششصد و چهل ميليون ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته 
مي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
يا حق اش��تراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و 
عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت 
هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد مي گردد ضمناً اين آگهي در يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 90/06/06 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطيلي 

روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد. م الف/ 6238
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

مزايده
5/384 شماره: 300/17566-2/799 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالسه: 30300-2/799 ششدانگ 
اعياني يك واحد مس��كوني پالك 23069 فرعي واقع در سمت شرق طبقه دوم با قدرالحصه از 
عرصه مش��اعي و مشاعات به مساحت 90/13 مترمربع به انضمام 3/92 مترمربع مساحت بالكن 
مسقف به انضمام ش��ش دانگ اعياني يك واحد پاركينگ اختصاصي غيرمسقف پالك 23078 
فرعي واقع در حياط مشاعي با حق العبور از پاركينگ هاي 23074 الي 23077 فرعي به مساحت 
12/15 مترمربع مجزي شدگان از پالك 6218 فرعي از 406 اصلي واقع در شاهين شهر بخش 16 
ثبت اصفهان به آدرس: شاهين شهر خيابان طالقاني فرعي اول شرقي بن بست ششم جنوبي پالك 
38 طبقه دوم شرقي كه سند آن در صفحه 149 دفتر امالك 543 ذيل شماره 119741 و با شماره 
چاپي 209856 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماالً در دو قسمت اول به طول سه 
متر و هشتاد و دو صدم متر ديوار است به فضاي پالك 2015 فرعي دوم به طول دو مترو پنجاه 
صدم متر ديوار و پنجره اس��ت به فضاي كوچه بن بس��ت شرقاً به طول پانزده متر و پانزده صدم 
متر ديوار است به فضاي پالك 6217 فرعي جنوباً در پنج قسمت كه قسمت دوم شرقي و سوم 
به صورت قوس��ي اس��ت اول و دوم به طول هاي سي صدم متر و هفده صدم متر ديوار و سوم و 
چهارم به طول هاي يك متر و هشتاد صدم متر و سه متر و سي صدم متر ديوار كوتاه بالكن پنجم 
به طول يك متر و هفتاد و هشت صدم متر ديوار و پنجره است كاًل به فضاي حياط مشاعي غربًا 
در هفت قس��مت كه قس��مت دوم شمالي و چهارم و ششم جنوبي است اول به طول پنج متر و 
نود و هفت صدم متر ديوار اشتراكي است با آپارتمان 23068 فرعي و دوم و چهارم به طول هاي 
يك متر و هشتاد و پنج صدم متر و چهار متر و بيست و پنج صدم متر و يك متر و هشتاد و پنج 
صدم متر ديوار و درب و ديواريست به راه پله مشاعي و پنجم و ششم به طول هاي چهار متر و 
هشتاد و دو صدم متر و هفت صدم متر ديوار اشتراكي و به ديوار آپارتمان 23068 فرعي هفتم به 
طول يك متر و س��ي و هشت صدم متر ديوار و پنجره است به نورگير مشاعي. حدود پاركينگ 
شماالً به طول دو متر و هفتاد صدم متر خط مستقيم مفروض است به حياط مشاعي شرقاً به طول 
4/50 متر خط مس��تقيم مفروض اس��ت به حياط مشاعي جنوبًا به طول دو متر و هفتاد صدم متر 
خط مستقيم مفروض است به حياط مشاعي غرباً به طول 4/50 متر خط مستقيم مفروض است 
به حياط مشاعي كه طبق نظر كارشناس رسمي پالك فوق شش دانگ يك دستگاه آپارتمان پالك 
406/23069 به مساحت مفيد 94/05 مترمربع به انضمام شش دانگ پاركينگ 23078 به مساحت 
12/15 مترمربع و در شرق طبقه دوم مجتمع مسكوني سه طبقه و با 5 واحد مسكوني واقع شده 
اس��ت اين ساختمان نسبتاً نوس��از داراي اسكلت بتني، سقف هاي تيرچه بلوك،  بدون آسانسور،  
با ديوارهاي آجري با پوش��ش بدنه داخلي اندود گچ س��فيد با رنگ آميزي، كف فرش سراميك، 
آش��پزخانه داراي كابينت فلزي به انضمام سرويس بهداشتي و حمام با بدنه كاشي و كف فرش 
سراميك مي باشد. درب هاي داخلي چوبي و درب و پنجره بيروني فلزي، سيستم سرمايش كولر و 
گرمايش بخاري گازي و شومينه مي باشد. نماي خارجي آجر سه سانتي بوده و آپارتمان ياد شده 
داراي انش��عاب آب و برق و گاز مي باشد. ملكي آقاي رضا سعيدي ورنوسفادراني كه طبق سند 
رهني شماره 154772-85/10/30 دفترخانه 33 شاهين شهر در قبال بدهي رضا حسيني در رهن 
بانك صادرات اصفهان واقع مي باشد و طبق اعالم بانك مدت بيمه نامه سند رهني مذكور منقضي 
گرديده اس��ت و از س��اعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 90/7/6 در اداره اجراي اسناد رسمي 
اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقي- چهارراه اول سمت چپ به مزايده گذارده مي شود. 
مزايده از مبلغ پايه چهارصد و نود و چهارميليون ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين 
قيمت پيشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز 
بدهي هاي مالياتي وعوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مي گردد. ضنماً اين آگهي 
در ي��ك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 90/6/6 درج و منتش��ر مي گردد و در 

صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد. م الف/ 6513
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/689 كالس��ه پرون��ده: 90-78، ش��ماره دادنامه: 360-90/4/6، مرجع رس��يدگي: ش��عبه 27 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: جالل الماس��ي، نش��اني: اصفه��ان، خ پروين روبروي 
فروش��گاه رفاه س��اختمان ياوران، خوانده: محس��ن پيرجمالي مجهول المكان، خواسته: مطالبه 
مبلغ س��ه ميليون ريال. گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي 
 محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��يدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت جالل الماسي به طرفيت محسن پيرجمالي بخواسته مطالبه مبلغ سه 
ميليون ريال فقره چك به شماره 197152 ي/ 35 عهده بانك سپه شعبه شيخ طوسي به انضمام 
خسارات دادرسي و تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي 
و اينكه خوانده با ابالغ 90/2/31 وقت و انتظار كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي 
و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئين دادرس��ي مدني و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سي هزار 
ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ 83/4/10 لغايت زمان 
وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي 

صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود. 
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5/739 خانم مريم عموچي فروشاني داراي شناسنامه شماره 1286 به شرح دادخواست به كالسه 
505/90 ش ح/ 7 از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حص��ر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان اميد پيماني فروش��اني بشناس��نامه 4-058856-113 در تاريخ 1390/1/2 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مريم عموچي 
فروش��اني فرزند محمدمهدي ش ش 1286 )مادر( و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي 
درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 

 متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر 
خواهد شد. م الف/ 11376

قاضي شعبه 7 حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر
 

حصر وراثت
5/740 خانم مريم عموچي فروشاني داراي شناسنامه شماره 1286 به شرح دادخواست به كالسه 
504/90 ش ح/ 7 از اين دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان شيدا پيماني فروشاني بشناسنامه 4-076211-113 در تاريخ 1390/1/2 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مريم عموچي فروشاني 
فرزند محمدمهدي ش ش 1286 )مادر( و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م 

الف/ 11377                                                                            
قاضي شعبه 7 حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر
 

حصر وراثت
6/122 آقای غالمرضا عموچی فروش��انی دارای شناسنامه ش��ماره 301 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 240/90 ش ح/ 7 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان صحت عموچی بشناسنامه 8255 در تاريخ 1389/2/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی عموچی فرزند قدير، ش ش 
256 )فرزند( 2- محمدحسن عموچی فرزند قدير، ش ش 216 )فرزند( 3- غالمرضا عموچی 
فروشانی فرزند قدير، ش ش 301 )فرزند( 4- محمد عموچی فرزند قدير، ش ش 279 )فرزند( 
5- حس��ينعلی عموچی فرزند قدير، ش ش 79 )فرزند( 6- بتول عموچی فرزند قدير، ش ش 
211 )فرزند( 7- زهرا عموچی فرزند قدير، ش ش 136 )فرزند( والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به 

دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/11378  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

  
حصر وراثت

 6/123 آقای غالمرضا طالبيان دارای شناسنامه شماره 63 به شرح دادخواست به كالسه 480/90 ش ح/ 7 
از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان صديقه 
پريشانی فروشانی بشناسنامه 7036 در تاريخ 1387/8/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا طالبيان فرزند يداله، ش ش 63 )فرزند( 
2- عباس طالبيان فرزند يداله، ش ش 10025 )فرزند( 3- محمدرضا طالبيان فرزند يداله، ش ش 
69 )فرزند( 4- غالمعباس عموچی فروشانی فرزند احمد، ش ش 53 )فرزند( 5- رحيم طالبيان 
فرزند يداله، ش ش 513 )فرزند( 6- مهناز طالبيان سدهی فرزند يداله، ش ش 15983 )فرزند( 
والغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت پی در پی ماهی 
يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/11379  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزايده
6/124 دايره اجراي احكام مدني دادگس��تري خميني ش��هر در پرونده كالسه )890874 اجرا( له 
آقاي احمدرضا فاتحي عليه آقاي مجيد زينعلي با وكالت خانم مرضيه سوراني به خواسته مطالبه 
90/500/000 ريال در نظر دارد اقالم ذيل را كه توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده 
را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا جلسه مزايده روز چهارشنبه مورخ 90/6/23 ساعت 10 
صبح در محل اجراي احكام مدني برگزار مي گردد و طالبين مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده 
به نشاني: خميني شهر خ كهندژ كوچه 47 سمت چپ مادي چهار راه دوم دست چپ درب سوم 
طوسي رنگ مراجعه و از اموال بازديد نمايند. خريدار كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد. خريدار مي بايستي 10% قيمت پيشنهادي را في المجلس و مابقي را ظرف يكماه از تاريخ 
مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد در غير اينصورت 10% اوليه پس از كسر هزينه هاي 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 1- دستگاه بافت اسكاج حوله اي سيم باف 2 دستگاه جمعًا 
34/000/000 ريال، 2- دستگاه بافت اسكاج دو طبقه طرح دار يك دستگاه جمعاً 20/000/000 
ريال، 3- دستگاه بافت اسكاج آپارتماني يك دستگاه جمعاً 20/500/000 ريال، 4- دستگاه دوخت 

اسكاج بنوماتيك با پمپ باد يك دستگاه جمعا: 19/000/000 ريال. 
سوراني- مدير و دادورز اجراي احكام مدني دادگستري خميني شهر

ابالغ رأي
6/138 كالس��ه پرونده: 1445/89، ش��ماره دادنامه: 2008-89/11/14، مرجع رسيدگي: شعبه 14 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: 1- محمود رحماني فرزند عبداله به نشاني: اصفهان بلوار 
كشاورز- كوچه پيام بن بست الهام پ 7، 2- محمدرضا پرتونژاد فرزند عباس نشاني: اصفهان بلوار 
كشاورز خ مفتح كوچه زارع پ 43، خوانده: تورج سعيدي فرزند پرويز مجهول المكان، خواسته: 
تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ قرارداد بعلت ايفاي انجام تعهد كار ساختمان سازي 
در قرارداد مورخه 87/3/1 با احتساب مطلق خسارت، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و 
اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي شورا

در خص��وص دعوي خواهان ها 1- محم��ود رحماني 2- محمدرضا پرتونژاد به طرفيت خوانده 
تورج سعيدي به خواسته فسخ قرارداد به علت عدم ايفاي تعهد در قرارداد ساخت و ساز مشاركت 
مورخه 87/3/18 با احتساب خسارات دادرسي خواهان ها با ارائه قراداد مذكور اعالم نموده اند كه 
خوانده از ايفاي تعهد خود قصور نموده است و خوانده در مورخه 89/5/31 با تنظيم قراردادي به 
عدم تحويل به موقع تعهدات خود اذعان نموده و قبول نموده است كه اگر تاريخ 89/9/1 ساختمان 
مورد مشاركت را تكميل و تحويل ندهد قرارداد فسخ شده تلقي مي شود و پرداخت ضرر و زيان 
را نيز پذيرفته اس��ت خوانده در جلسه رسيدگي مورخه 89/10/25 حاضر و قرارداد مشاركت با 
خواهان ها در مورخه 1387/3/18 و قرارداد مجدد در تاريخ 1389/5/31 را پذيرفته و اعالم داشته 
كه عمليات تا سقف 70 درصد پيشرفت نموده است و به نظريه كارشناسي تأمين دليل خواهان ها 
مقرض ش��ده اند و خواستار اعالم نظر كارشناس��ي ثالث شده است كه ظرف مهلت مقرر هزينه 
كارشناسي را توديع نموده است لذا شورا دعوي خواهان ها را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 
10 و 219 و 221 و 222 و 226 و 230 و 449 قان��ون مدن��ي و م��واد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آئين دادرسي مدني حكم به تأييد فسخ قرارداد مشاركت مورخ 1387/3/18 ساخت و ساز 
پالك ثبتي 5-2967/203 واقع در خيابان سيمين كوچه فرح انگيز به پالك 150 صادر و اعالم مي 
نمايد و در خصوص مطالبه خسارات ناشي از عدم انجام تعهد خوانده نظر به اينكه مدت تحويل 
يكسال بوده است و از تاريخ 1388/3/18 پايان موعد تحويل تا تاريخ 1389/9/1 )به مدت 16 ماه( 
)وفق ماده 12 قرارداد( هر ماه سيصد هزار تومان نيز خوانده به پرداخت جمعاً 48/000/000 ريال 
و پرداخت چهل و شش هزار ريال هزينه دادرسي در حق خواهان ها صادر و اعالم مي گردد رأي 
صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي 

اصفهان مي باشد. م الف/ 7906
موسوي- قاضي شعبه 14 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
6/139 در خصوص پرونده كالس��ه 459/90 خواهان آقاي عليرضا وجداني دادخواستي مبني بر 
مطالبه طبق مفاد دادخواست پيوستي به طرفيت آقاي غالمرضا صادقي تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي مورخ 90/7/26 س��اعت 17/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي 

و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
دفتر شعبه 15 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
6/140 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 686/90 خواهان امير جعفري با وكال��ت آقاي مزروعي 
دادخواستي مبني بر مطالبه چك به طرفيت مسعود ربيعي فرزند خسرو تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/7/18 ساعت 9 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 

بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به 
اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده 

تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 7911
دفتر شعبه ششم حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
6/141 در خصوص پرونده كالس��ه 90-624 ش 5 خواهان مهدي جزيني دادخواس��تي مبني بر 
مطالبه مبلغ 47/500/000 ريال بابت وجه يك فقره چك به شماره 326821-90/3/20 بانك ملي 
ش��عبه فلكه فيض به انضمام مطلق خسارات دادرسي و تأخير تأديه به طرفيت امين متين تقديم 
نموده است. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 90/7/19 ساعت 10/30 صبح تعيين گرديده، 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره 
يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 

وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 7942
دفتر شعبه 5 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

مزايده مال غير منقول
6/142 بر اساس پرونده های  اجرائی كالسه 14/2513/ط/89 و15/2514/ط/89 تمامت ششدانگ 
يكبابخانه به شماره ثبتی  50/716 واقع دراله آباد  بخش يك ثبتی شهرضا به مساحت 435/75 متر 
مربع مورد ثبت صفحات 469 و472دفتر213 با حدود اربعه ذيل:شماالً درسه قسمت اول به طول 
7/20 مترديواربه ديوارخانه 23/344 دوم كه ش��رقی اس��ت به طول 40 سانتيمترديواربه ديوارخانه 
مزبورس��وم به طول 4/20 مترديواربه ديوارخانه مزبور شرقاً به طول 38/60 مترديواربه ديوارخانه 
23/695 جنوباً به طول 11/55 متردرب ودويواريس��ت به كوچه 5/30 متری  غرباً به طول 38/10 
مترديواريست به زمين شماره 50/559 باقی مانده حقوق ارتفاقی نداردبه نام سيد حسام طيبی نيا 
)نسبت به پنج دانگ مشاع( وخانم رضوان آغامدنی )نسبت به يك دانگ مشاع(  ثبت و سند صادر 
ش��ده اس��ت وبه موجب اسناد رهنی ش��ماره 11244 مورخ 86/4/24  و15781 مورخ 87/12/26  
دفتراسناد رسمی شماره 5 شهرضا  از طرف نامبردگان در رهن بانك ملت شعبه شهرضا قرار گرفته 
وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانكار تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به 
درخواست بانك بستانكار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی 
مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توسط مامور اجرا وبرگ 
ارزيابی كارش��ناس رسمی دادگستری بدين شرح توصيف وارزيابی گرديد.ملك موصوف دارای 
435/5 مترمربع عرصه وحدود 356 مترمربع اعيانی)حدود 286 مترمبع همكف،56 مترمربع زيرزمين 
و14 مترمربع طبقه اول( ميباش��د.قدمت ساخت بيش از20 سال با سقف تيرآهن وآجر،ديوارهای 
آجری ،بدنه های داخلی اندود سفيد ونقاشی ،كف موزائيك ودارای آشپزخانه وسرويس بهداشتی 
با كاشی وسراميك وكابينت فلزی ميباشد.حياط سازی با كف موزائيك وبدنه آجرسه سانتی ودارای 
انشعابات آب ،برق وگازميباشد.به مبلغ يك ميلياردويكصدوهشتاد ميليون ريال )1,180,000,000( 
ريال ارزيابی گرديده اس��ت . در جلس��ه مزايده كه ازس��اعت 9 صبح الی 12 روزيكشنبه  مورخ 
90/7/10 در ش��عبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تش��كيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد 
.چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل 
ميگردد.مزايده از مبلغ كارشناسی يك ميلياردويكصدوهشتاد ميليون ريال )1,180,000,000( ريال 
شروع وبه باالتربن قيمت پيشنهادی و هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل 
از تشكيل جلسه از مورد مزايده به آدرس:شهرضا خيابان حكيم نصراله فرعی 28 كوچه گلستان 7 
پالك 85 بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال 
سند در دفاتر اسناد رسمی وماليات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب 
و آبونمان، آب و برق وگازوساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت 

در ورزنامه زاينده رود در تاريخ90/6/6 چاپ ومنتشر ميشود.
مير محمدی -  رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا    
 

مزايده مال غير منقول
6/143 بر اساس پرونده  اجرائی كالسه 23/696/ف/89 الف :تمامت ششدانگ يك قطعه زمين  به 
شماره ثبتی  2/2123  واقع درفضل آباد بخش يك ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحه 280 دفتر247 با 
حدود اربعه ذيل:شماالً درب وديواريست به كوچه  شرقاً به ديواراختصاصی پالك 2/2124  جنوبًا 
به ديوارپالك 2/2118   غرباً ديواريست به جوی حقوق ارتفاقی ندارد ب: ششدانگ يكبابخانه به 
شماره ثبتی 2/2118 مجزی شده ازپالك 2/308 واقع درفضل آباد بخش يك ثبتی شهرضا مورد 
ثبت صفحه 145 دفتر146  با حدود اربعه ذيل : شماالً ديواريست اختصاصی اول به خانه 2/2123 
دوم به خانه 2/2124 ش��رقاً اول به ديوارخانه 2/2117 دوم درس��ه قسمت ديواريست اشتراكی با 
خانه 2117 كه قس��مت دوم غرب مجاوراست س��وم درب به مدخل است به كوچه جنوباً اول 
ديواريست اشتراكی به خانه 1332دوم ديواريست به خانه 1633 غرباً درب وديواريست به حريم 
جوی صحرائی حقوق ارتفاقی ندارد به نام علی فردوسيان )نسبت به چهاردانگ ونيم مشاع( وخانم 
زهرا فردوس��يان )نسبت به يك دانگ ونيم مشاع( ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند 
رهنی ش��ماره  116379 مورخ 85/8/16 دفتراسناد رسمی شماره 12 اصفهان از طرف نامبردگان 
در رهن بانك تجارت اس��تان اصفهان قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی مديريت شعب 
بانك تجارت استان اصفهان تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواست 
بس��تانكار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه پالك 
مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزيابی 
كارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصيف وارزيابی گرديد.مورد بازديد كه دوپالك درمحل 
به صورت يكبابخانه ميباشد ، با مساحت 534 مترمربع عرصه و453 مترمربع اعيانی شامل زيرزمين 
وانباری وطبق همكف ونيم طبقه مسكونی با سقف های آهنی وچوبی وخشتی وديوارهای خشتی 
وآجری ونمای خارجی آجرنما وس��طوح داخلی رنگ آميزی ودرب های خارجی پروفيل آهن 
ودرب های داخلی چوبی ودارای سرويس بهداشتی وآشپزخانه كامل ودارای اشتراكات آب وبرق 
وگازمی باشد به مبلغ  يك ميلياردودويست وپنجاه ميليون )1,250,000,000( ريال ارزيابی گرديده 
اس��ت در جلس��ه مزايده كه ازساعت 9 صبح الی 12 روز چهار ش��نبه مورخ 90/6/30 در شعبه 
اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد .چنانچه روز مزايده با 
تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل ميگردد.مزايده از مبلغ 
كارشناسی يك ميلياردودويست وپنجاه ميليون ريال )1,250,000,000(ريال شروع وبه باالتربن 
قيمت پيشنهادی و هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه 
از مورد مزايده به آدرس: شهرضا خيابان حافظ غربی فرعی 22 بعد ازكوچه سمت چپ بازديد به 
عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمی وماليات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب 
و برق وگازوساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در ورزنامه 

زاينده رودچاپ اصفهان در تاريخ 90/6/6 درج ومنتشر ميشود.
           سيد مهدی  مير محمدی -  رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا    

مزايده مال غير منقول
6/144 بر اساس پرونده  اجرائی كالسه  21/2569/پ/89  تمامت ششدانگ يكبابخانه به پالك 
ثبتی شماره 3/3014  واقع درموغان بخش يك ثبتی شهرضا به مساحت 773/20  متر مربع مورد 
ثبت صفحه 24  دفتر99 با حدود اربعه ذيل:ش��ماالً اول به طول سه مترونيم ديواريست به زمين 
شماره 3/939/1 دوم به طول 17/30 مترديواريست به خانه شماره3/939/1 مذكور شرقاً به طول 
40/30 متردروديواريس��ت به كوچه هشت متری   جنوباً به طول 17/30 مترديواريست به زمين 

ش��ماره 3/923 غرباً اول به طول 18/70 مترديواريست به خانه شماره3/938 دوم به طول 22/20 
مترديواريست به ديوارخانه 3/938 باقی مانده حقوق ارتفاقی نداردبه نام ولی اله پژوهی ثبت وسند 
صادرش��ده است كه نامبرده به موجب گواهی حصروراثت ش��ماره1523 مورخ 78/11/6 شعبه 
4 دادگاه ش��هرضا فوت نموده و ورثه وی عبارت از5 پس��رو5 دخترويك عيال دائمی به اسامی 
بهنام،بهزاد، بهروز، بهادر، بهمن، بهناز، بهجت، بهاره، مريم و معصومه  فرزندان )همگی پژوهی( 
وعصمت پژومان همس��ر ثبت ميباشد وبه موجب اسناد رهنی ش��ماره 21085 مورخ 86/3/30 
و28677 مورخ 87/4/5  دفتراسناد رسمی شماره 145 شهرضا از طرف نامبردگان در رهن موسسه 
مالی واعتباری قوامين شعبه شهرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانكار تقاضای 
صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانك بستانكار باستناد قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر 
صورت مجلس تنظيمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری بدين شرح 
توصيف وارزيابی گرديد.كه برابرتصويرنامه شماره5266 � 86/3/12 شهرداری شهرضا وهمچنين 
با عنايت به بررسی پرونده مطروحه درشهرداری كوچه 8 متری درشرق پالك به كوچه 10 متری 
تغييريافته ودرنتيجه ضلع جنوبی وشمالی پالك يك مترازطول آن ها درمسيرتعريض قرارخواهد 
گرفت ومساحت باقيمانده عرصه برابر732/9 مترمربع خواهد شد � برابرمشاهدات ومعاينات به 
عمل آمده درمحل س��اختمان وبا توجه به گواهی پايان ساختمان شماره13471 مورخ 68/10/2 
س��اختمان احداث شده شامل س��ه طبقه يعنی زيرزمين ودوطبقه فوقانی است، دارای مساحت 
773/20 مترمربع ميباش��د وشامل سه طبقه ، زيرزمين ودوطبقه فوقانی است.به ترتيبی كه سقف 
زيرزمين وطبقه همكف بتون وآرمه با ستون های بتون وآرمه وسقف طبقه فوقانی تيرآهن وآجر ، 
با نمای آجرنما وازاره سنگی درحياط ودرب وپنجره نما آلومينيومی وديوارهای حياط آجرسفت 
كاری ودربهای داخلی چوبی ودارای آش��پزخانه وحمام ودستش��وئی وتوالت درطبقات همكف 
وفوقانی وداری پاس��يوبا نمای داخلی س��نگی وديوارهای زيرزمين نمای آنها سنگی با پله های 
س��نگی وفرش كف زيرزمين موزائيك اس��ت. دارای دوعدد كنتوربرق ويك انشعاب آب ويك 
انشعاب گازاست.مساحت اعيانی سه طبقه بدون درنظرگرفتن يك مترعقب نشينی درشرق پالك 
برابرحدود 750 مترمربع ميباش��د كه باتوجه به طول قس��مت ساخته شده كه برابرحدود 19/30 
متراندازه گيری ش��د.مقدار57/90 مترمربع اعيانی درسه طبقه درمسيرتعريض قراردارد.درقسمت 
حياط پالك كه به صورت زيرزمين ميباشد يك بنا درقسمت ضلع جنوب غربی به مساحت حدود 
66 مترمربع با ديوارهای آجری وسقف ورق گالوانيزه وكف بتونی وسطوح داخلی با اندود گچ 
وخاك ميباش��د. به مبلغ دوميلياردودويست ميليون ريال )2,200,000,000( ريال ارزيابی گرديده 
است. در جلسه مزايده كه ازساعت 9 صبح الی 12 روزدوشنبه مورخ 90/7/4  در شعبه اجرای ثبت 
اسناد شهرضا تشكيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش 
بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل ميگردد.مزايده از مبلغ كارشناسی 
دوميلياردودويست ميليون ريال )2,200,000,000(  ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادی و 
به هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه از مورد مزايده 
به آدرس: شهرضا ميدان امام خمينی خيابان شهيد محمد منتظری فرعی 3 پالك آبی 20بازديد به 
عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمی وماليات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب 
و برق وگازوساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در روزنامه 

زاينده رود چاپ اصفهان در تاريخ 90/6/6 درج و منتشر ميشود.                                
مير محمدی -  رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا     
  

آگهي وقت رسيدگي
6/145 پيروآگه��ي ش��ماره 7237 – 22 / 1 / 90  روزنامه رس��الت درخصوص دعوي مس��يح 
اله ناظمي به كالس��ه پرونده 890859 به طرفيت شما آقاي عليرضا ربيعي وشهالصدري جهت 
اخذتوضيح ومالحظه مدارك و مس��تندات خواهان براي مورخه 13 / 10 / 90 ساعت 11 صبح 

حاضر شويد.
مديردفترشعبة دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرضا 
 

تحديدحدوداختصاصی
 6/146 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك پالك شماره 33/58 واقع در مهرقويه بخش 
يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي ولي اله پورغالم فرزند فيض اله وغيره درجريان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 
قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 1390/7/23 ساعت 8 صبح 
درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد 
كه درروزوساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 
20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه 
ازتاريخ تس��ليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح قضايی 
اخذوبه اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نش��ده گردد 

تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1390/6/6                                 ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا
   

ابالغ وقت رسيدگي
6/147 در خصوص پرونده كالسه 90-956 ش/ 11 خواهان حجت اله مهرگان دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ 2/100/000 ريال وجه يك فقره چك طاليي بعهده بانك سپه بانضمام خسارات 
تأخير تأديه و مطلق خسارت دادرسي به طرفيت مهدي حقاني تقديم نموده است. وقت رسيدگي 
براي مورخ 90/7/7 ساعت 8/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع 
در خيابان محتش��م كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ شده تلقي و 

تصميم مقتضي اتخاذ ميشود. م الف/ 7899
دفتر شعبه 11 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
6/149 شماره: 90-235 ش/ 11 به موجب رأي شماره 470 تاريخ 90/3/25 حوزه 11 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه علي بي باك مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ 18/360/000 ريال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 34000 ريال )و سي و 
چهار هزار ريال( و هزينه نشر آگهي طبق تعرفه قانوني خسارت دادرسي و خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزي در حق 
محكوم له علي قاسمي زوداني نشاني محل اقامت: اصفهان – اتوبان ذوب آهن بعد از پل زندان 
آهن آالت قاسمي. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن 
براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي 
كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا 

شش ماه محكوم خواهد شد. م الف/ 7954
شعبه 11 حقوقي مجتمع مركزي شهرستان اصفهان

ثانیه ای تأمل:
11-امام سجاد علیه السالم هنگامی که به نیازمندی صدقه می داد، دست خود را می بوسید. شخصی از آن حضرت راز بوسیدن دست را پرسید. امام در پاسخ فرمود: 

»صدقه مؤمن پیش از آنکه به دست فقیر برسد، به دست خدا می رسد؛
طرح شفا: جذب حامي نیکوکار براي بیماران صعب العالج تحت حمايت امداد استان. وعده ما: شب هاي قدر در گلستان شهدا وپايگاه هاي امداد در سراسر استان. 

روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

مهدي برندگي
مدرسه راهنمایي 

شهید بهشتي

فرناز برندگي
دبستان حضرت 

معصومه )س(
معدل: 20

با تشكر از خانم 
نشاسته گران
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)قسمت اول(
پيش از آنكه به موضوع اصلی يعنی »كشورداری داريوش بزرگ« 
بپردازيم بايد خاطرنش��ان كنيم كه مدارك و آثار آنچه راجع به 
دوران هخامنشی در دست ماست بيشتر به قلم بيگانگان نوشته 
شده و طبيعی است كه اين نويسندگان در آثار و نوشته های خود 
خال��ی از عرض نمانده اند. از طرف ديگ��ر مرز و بوم ايران، اين 
كشور كهن سال ما آسيب و صدمه فراوان ديده است. روزهای 
سهمگين فراوان، از قبيل تاخت و تاز اسكندر گجستك، دست 
يافت��ن تازيان و حمله مغول و تاخ��ت و تاز اقوام ديگر بر ايران 
گذشته است و هيچ چيز از روزگاران باستان، آن چنان كه بايد، بر 
جای نمانده و يا اينكه رنگ و روی ديگری به خود گرفته است. 
اما خوشبختانه در مدت نيم قرن اخير و با كوشش باستان شناسان، 
گاه و بيگاه در ميان ويرانه ها، اسناد و آثاری از روزگاران سرافرازی 
و عظمت ايران به دست می آيد چنانكه با خوانده شدن كتيبه های 
هخامنشی بسياری از نكات تاريك تاريخ ايران هخامنشی روشن 
شده و آنچه كه تا چند ده سال پيش جزو افسانه ها و باور نكردنی 

بوده به صورت حقيقت درآمده است. 
 تولد و کودکی داريوش   

زمان��ی كه كوروش  ب��زرگ دولت جهانی خ��ود را بنيانگذاری 
می نمود و هر روز بر قلمرو فرمانروايی خويش می افزود )يعنی در 
سال 550 ق. م( در خانه ويشتاسب پسر آرشام از بستگان خاندان 
هخامنش��ی، فرزندی از مادر بزاد ك��ه او را داريوش نام نهادند. 
داريوش در كتيبه بيستون نسبت نامه خود را اينطور شرح می دهد: 
»منم داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمين پارس، شاه 
كش��ورها پور ويشتاسب و نوه آرشام هخامنشی«. داريوش شاه 
گويد: »پدر من ويشتاس��ب، پدر ويشتاس��ب آرشام، پدر آرشام 
آريارمنا، پدر آريارمنا چپش پش و پدر چپش   پش هخامنش��ی 
بود«. هنوز داريوش خرد س��اله بود كه مادر و دايگان خود را در 
پارس ترك گفت و به دربار كوروش رفت. در دربار ش��اهی با 
منسوبين و عموزادگان خود  كه از خاندان مستقيم پادشاهی بودند 
و همچنين با نجيب زادگان و بزرگ زادگان ايرانی آشنا شد و در 
ميان آنها و با آنها دوره كودكی و آغاز جوانی را گذرانيد.  با همان 
بزرگ زادگان كمان داری و نيزه داری بياموخت. داريوش در انواع 
ورزش ها به زودی از هم س��االن خود پيشی گرفت. به موازات 
تعليمات سربازی، به جوانان فرهنگ و دانش و تعليمات مذهبی 
ني��ز می آموختند. در هنگام فرا گرفتن دانش و فرهنگ و س��اير 
ورزش های الزم داريوش از خود نش��ان داد ك��ه دارای قدرت 
فكری و روشن بينی عجيبی است. به واسطه همين استعداد در 
همان دوران، رهبری جوانان دربار به عهده داريوش سپرده شد. 
داريوش در روزگار جوانی با س��اير بزرگزادگان دربار كوروش 
بار آمد و آنچه كه در طی س��ال های جوانی و روزگار كودكی 
فرا گرفته بود می توان اينطور خالصه نمود: قدرت، دليری، وفا، 
صميميت، دش��منی با دروغ، رفاقت و وفاداری با رهبران آينده 
ملت و نيز ش��رف و افتخار نژادی كه او را با ساير بزرگ زادگان 

كشور به هم پيوسته بود.
شروع خدمت دولتی و پايان تعلیم و تربیت

هنگامی كه كوروش كبير عازم آخرين لشكركشی خود بر ضد 

پاساژتها )ماساگت ها( بود، تربيت درباری داريوش نيز تقريباً پايان 
يافته بود و ديگر چيزی نمانده بود وارد خدمت دولتی شود، در 
آن هنگام داريوش پا به س��ن بيست سالگی می گذاشت و مانند 
ساير نجيب زادگان می بايست وارد در خدمت لشكری و سياسی 
شود. بدين ترتيب داريوش مشاغل لشكری و سياسی خود را با 
تاجگذاری كمبوجيه آغاز ك��رد. اينك ديگر داريوش در رديف 
مردان به شمار می رفت و از لحاظ ساختمان جسمی  و روحی 
بهترين نمونه و نماينده آزاده سوار ايرانی است. برتری داريوش 
در هنگام تعليم و تربيت از همگنان خود و همچنين اصل و نسب 
بلند او و امكان پيشرفت های زياد در دولت كمبوجيه روی داد. 
وقتی كمبوجيه به مصر می رفت داريوش نزه دار شاه يعنی »آجودان 
مخصوص« پادشاه بود در مصر داريوش تازگی ها را به دقت تمام 
می ديد و به خاطر می سپرد. چه پيش از پادشاه، خود روشن بين 
و مو ش��كاف بود. انديشه و توجه داريوش نسبت به سرنوشت 
دولت كوروش كبير روزبه روز بيش��تر می شد آنچه داريوش در 
مصر می انديشيد نمی توانست در تطور و تكامل و پيشرفت امور 
دولت كمبوجيه مؤثر باشد زيرا جوانی و مقام داريوش به او اجازه 
نمی داد كه در شخص پادشاه يعنی كمبوجيه زياد مؤثر و متنفذ 
باشد. از طرفی كمبوجيه به حرف بزرگان و مشاورين زياد توجهی 
نداشت. داريوش سرنوشت دولت هخامنشی را می ديد كه يكجا 
می انجامد، اما نمی توانست در آن تغييری بدهد. هنگام مراجعت 
كمبوجيه از مصر، داريوش نيز بجانب ايران رهسپار گرديد و در 
مرگ كمبوجيه حضور داش��ت. پس از مرگ كمبوجيه در ميان 
آزاده س��واران و سپاه ايران پراكندگی و بی نظمی  به وجود آمد. 

داريوش توانست به زودی نابسامانی را سر و سامانی دهد.
برتخت نشستن داريوش بزرگ

با از ميان بردن برديای دروغی، تخت شاهی بار ديگر به خاندان 
هخامنش��ی برگش��ت و ياران داريوش او را بر تخت كوروش 

نش��اندند. آرش��ام و ويشتاس��ب هر دو به نفع نوه و پسر خود 
)داريوش( از حقوق سلطنت چشم پوشيدند و او را فرمانروای 
خود ش��ناختند. پيداست كه ساير بزرگان با به سلطنت رسيدن 
داري��وش متفق بودن��د، زيرا او برتری خ��ود را قبالً ثابت كرده 
بود. وانگهی كس��ی می بايست بر اورنگ پادشاهی تكيه زند كه 
از خاندان شاهی باشد و داريوش بود. خودش در كتيبه بيستون 
می گويد: »داريوش ش��اه گويد: هش��ت تن از خاندان من پيش 
از اين ش��اه بوده اند و من نهمين هس��تم. ما پشت در پشت شاه 
بوده ايم«. بدين ترتيب در پاس��ارگاد، در پارس و بر سر آرامگاه 
كوروش بزرگ، تاج سلطنت ايران بزرگ را بر سرنهاد و در جامع 
شهرياری ايران خود را در برابر پيكر كوروش متبرك ساخت و از 
غذای ساده ديرين پارسی ها چشيد تا پيوستگی ملی را نسبت به 
 قوم خود به نحو بارزی نشان داده باشد. بدين گونه و در سال 522

ق. م. داريوش شاهنشاه ايران بزرگ شد.
در هم��ان اوقاتی ك��ه داريوش بزرگ پس از برگزاری مراس��م 
تاجگذاری خود رهسپار پايتخت دولت هخامنشی )هگمتانه( 
می شد، در خوزستان و بابل شورش هايی بر خواسته بود و اهالی 
بسياری از كشورهای تابعه با رسيدن خبر مرگ گئومات، فرصت 
را برای به دس��ت آوردن آزادی غنيمت ش��مردند و در صدد به 

دست آوردن آزادی و تجديد دولت قديم خود برآمدند. 
در اثنای اين احوال داريوش ش��خصاً فرماندهی س��پاه را برای 
خوابانيدن ش��ورش و سركوبی ياغيان به عهده گرفت و نظم و 
آرامش و امنيتی خاص به كش��ورهای تابعه برگردانيد. سركوبی 
ياغيان و برگردانيدن نظم و آرامش مجدد در مملكت يكس��ال 
به طول انجاميد. اين كار بين س��ال های 521 – 520 ق. م. بود. 
ادامه دوران فرمانروايی داريوش بزرگ برای برقراری تشكيالت 
جديد شاهنشاهی ايران صرف شد كه به طور اختصار به عرض 

خواهد رسيد.

سازمان کشوری و دارايی
چنانكه گذشت داريوش بزرگ پس از برگردانيدن نظم و آرامش در 
كشور و پس از وحدت كامل كشور، ممالك تابعه را با مالحظات 
سياسی و ملی و موقعيت جغرافيايی به سی بخش قسمت كرد 
و از ميان سرداران و بزرگان ايران، مردان كاردان و شايسته ای را 
به فرمانفرمايی هر بخش بر می گماشت، اينگونه فرمانروايان را 
»خشتن پاون« يا شهربان می گفتند. پدر داريوش بزرگ، ويشتاسب 
هخامنشی، خود يكی از آن شهربانان و فرمانروای سرزمين پارت 
)خراسان( بود. برای آنكه شهربانان از حدود اختيارات خود بيشی 
نجويند و به س��تمكاری و آزار مردم نپردازند، با هر كدام از آنها 
مأموری فرستاده می شد كه در ظاهر دبير مخصوص شهربان بود، 
ولی در معنی كارهای او را بازرسی می كرد و اخبار وقايع حوزه 
فرمانفرمايی شهربان را به مركز گزارش می داد. اين مقام حتی در 
ايران پس از اسالم هم پا برجای بود. داريوش در هر سال دو بار 
دو تن را از پايتخت برای بازرسی به هر يك از شهرها می فرستاد 

كه اين دو نفر به نام چشم و گوش شاه شناخته شده بودند.
روش پرداخت مالیات

پيش از داريوش بزرگ، پرداخت ماليات در ايران روش درستی 
نداشت و ملت های تابعه هر سال هدايايی به دربار شاهنشاه ايران 
می فرس��تادند. اما داريوش برای هر يك از ملت ها با مالحظات 
ثروت و وسعت مملكت به وجه نقد ماليات معين كرد. او آنقدر 
نسبت به پرداخت ماليات تخفيف قائل شده بود كه در اين باره 
پلوتارك می نويس��د: »داريوش چون مقدار ماليات هر ش��هری 
را معي��ن می كرد، در پی تحقيق بر می آمد كه آيا مردم می توانند 
اين مبلغ معين ش��ده را بپردازنديا خير؟ چون از هر كجا پاسخ 
موافق می رسيد، باز هم پادشاه دستور می داد ماليات تعيين شده 
را نصف كنند و چون علت را پرس��يدند پادش��اه جواب داد كه 
شهربانان هم برای مصارف خود چيزی از مردم خواهند گرفت 
 و بايد از ماليات اخذ ش��ده كاس��ته ش��ود تا ب��ر مردم تحميلی 

نشده باشد.«
پست و چاپار

در هر ايالتی، ساتراپ ها، ماليات را جمع آوری و سربازان پياده و 
سواره را نگهداری می كردند، تشكيالت وسيعی برای اين عمل 
الزم بود. مركز اين تشكيالت شهر شوش بود كه تقريباً در قلب 
كشور قرار داشت. از شوش به تمام كشورهای تابعه دستور صادر 
می شد و از تمام نقاط اطالعات به شوش می رسيد. برای اين كه 
شاهنش��اه بتواند با تمام ادارات و ممالك تابعه به سهولت رابطه 
داشته باشد و اطالعات را زود دريافت نمايد، پيك های سريعی 
ايجاد كرده بود كه مورد تحس��ين يونانی ها واقع شد. در نقاط 
معينی، در تمام جادهای بزرگ وسايل به خصوصی فراهم كرده 
بودند تا پيك شاهنشاهی يا چاپار بتواند بدون توقف به مقصد 
برسد. پيك ها از ميان اشخاص محترم برگزيده می شدند، چنانكه 
در تاريخ آمده است كه داريوش سوم پيش از رسيدن به پادشاهی، 
مدتی چاپار مخصوص بود. در حقيقت هخامنش��ی ها مخترع 
پست و چاپار بودند. اين طريقه را ابتدا مصری ها و بعد رومی ها 
از ايران اقتباس كردند و سپس در طول قرن های متمادی در تمام 

مغرب زمين معمول گرديد.

زنان در سنگ نوشته های ساسانیایران باستان، پُست و انتقال پیام 

 علی وشمه
صرف نظر از اوضاع و احوال سيستم پست در ايران و مقايسه آن با ساير كشورهای فعال در اين حوزه 
و بررسی كيفی و كمی اين موضوع در جهان امروز بايد گفت كه ايران را می توان جزو اولين كشورهای 
دارای سيستم نقل و انتقال پيام در اين زمينه دانست. جالب است بدانيم كه سيستم چاپار و چاپارخانه از 
زمان هخامنشيان وجود داشته و به تعبيری آنان را می توان اولين ابداع كنندگان سيستم انتقال پيام استوار 
بر نيروی انسانی برشمرد. اين در حالی است كه قلمرو امپراتوری هخامنشی بسيار عريض و طويل بوده 
و حركت از يك سوی آن به سويی ديگر مستلزم زمان و وسايل زيادی بوده است. بنابراين برای انتقال 
دستورات و پيام های دربار به نقاط مختلف امپراتوری، ساخت و تأسيس يك سيستم منظم و مبتنی بر 
قواعدی محكم الزم می نمود. بسياری تأسيس اين دستگاه مهم را به داريوش هخامنشی نسبت می دهند. 
آنچه در اين ميان اهميت داشت انتقال سريع پيام از مبدأ به مقصد در كمترين زمان ممكن بود و برای 
اين كار می بايست تأسيسات و زيرساخت های مهمی ايجاد می شد تا يك نامه رسان بتواند به سالمت پيام 
تحويل گرفته شده را به مقصد برساند. بنابراين در ميان راه ايستگاه هايی برای استراحت و تأمين نيازهای 
اوليه آنها ساخته شد به اين افراد »چاپار« و به ايستگاه های ميان راه  »چاپارخانه« می گفتند. زمانی كه يك 
پيغام تحويل چاپار می شد او به سرعت سوار بر اسب به سمت مقصد حركت می كرد و در مسيرهای 
حركت خود در چاپارخانه ها اسب خود را با اسبی تازه نفس تعويض می كرد و راه را ادامه می داد و اين 
كار در فواصل مختلف به چاپارخانه های مختلف كه محل استراحت چاپارها و تعويق و تيمار اسب های 
خسته بود ادامه می يافت تا چاپار پيامی را كه با خود به همراه داشت به دست فرد موردنظر برساند. امام 
اين تمام مطلب نيست؛ به جز سواران كه چاپارهايی سوار بر اسب بودند دستگاه امپراتوری هخامنشی 
دارای تيزپايانی بود كه با آشنايی به مسيرها، پياده و به تنهايی مسيرها را می دويدند و پيام ها را منتقل 
می كردند. بدون شك تحقق اين امر كه بسيار جای شگفتی دارد نياز به افرادی مخصوص با قوای بدنی 
باال داشت و منطقی می نمايد اين چنين بپنداريم كه احتماالً مسيرهای كوتاه تری نسبت به چاپارها كه 
مجهز به اسب بودند را می پيموده اند. به هر حال اين سيستم موفق شد با نظم ايجاد شده امر اطالع رسانی 
را بسيار سريع نمايد. هر چند در ابتدا مخصوص انتقال فرامين پادشاهان و اسرار حكومتی بود اما بعدها 
الگويی برای بسياری از كشورها شد تا با استفاده از آن پايه های اوليه سيستم پستی را پی ريزی كرده و 
آرام آرام آن را از حالتی خصوصی و انحصاری درآورده و تبديل به يك سازمان عمومی برای نقل و 

انتقال مرسوالت مردم از يك سوی جهان به سويی ديگر نمايند.

برپايه نوشته های بازمانده از ايران كهن می توان تا اندازه ای به ارزش و جايگاه 
زن در جامعه پی برد، اگر چه اس��ناد بر جا مانده بيشتر بيانگر موقعيت زنان 
پادشاهان، درباريان و اشراف زادگان است و كمتر می توان با بهره گيری از آن 
از موقعيت اجتماعی زنان عادی آگاه شد ولی ازخالل آن تصويری هرچند 
مبه��م از بانوان ايرانی هويدا می ش��ود. اگر نگاهی به جوامع ديگر در همان 
روزگار بيفكنيم و  آن ها را با ايران به مقايس��ه بنشينيم شايد بتوان به راحتی 

برای زن در ايران كهن جايگاه نسبتاً خوبی متصور شد.
در اوستا از زن و مرد در كنار هم سخن به ميان می آيد: اينك فروشی همه ی 
اَش��َون مردان و اَشَون زنان را می س��تاييم كه روان هايشان سزاوار ستايش و 

فروشی هايشان شايسته  دادخواهی است.
اينك فروش��ی همة اشون مردان و اشون زنان را می ستاييم؛ فروشی آنان كه 

اهوره مزدای ِ اشون، ستايشگرانشان را پاداش بخشد.
ما از زرتش��ت شنيديم كه او خود نخستين و بهترين آموزگار دين اهورايی 

است. )فروردين يشت،كرده 31، بند148(
در ايران باس��تان بانوان ايزد ويژه ای به نام» اردوی س��وراناهيتا« داشته اند كه 
بخش��ی از اوستا)آبان يشت( به نام او سروده شده است. از ديگر ايزد بانوان 
می توان به» چيس��تا«، ايزد دانايی اش��اره كرد كه دين يشت برای او سروده 

شده است.
در ميان امشاس��پندان س��ه تن از آنان شخصيت مردانه دارند و سه تن ديگر 

زن هستند:
 سپندارمذ، فرشته زن و زمين

 امرداد، ايزدبانوی جاودانگی و بی مرگی و نگهبان گياهان
 خرداد، ايزدبانوی كمال و رسايی و نگهبان آب )حجازی،1385 :60-56(

در تاريخ اساطيری ايران زنانی چون گردآفريد و بانو گشسب نماد دليری و 
شجاعت زنان هستند. با نگاهی به گل نوشته های باروی تخت جمشيد نقش 
ِ برجسته ی زنان در هم دوشی و همراهی با مردان به راحتی قابل تشخيص 
است. در دربار شاهان گاه حتی جايگاه اجتماعی فرزند وابسته به پاكی نژاد 

مادر او بوده است و پيشينه  خانوادگی مادر در قدرت يافتن پسر تأثير به سزايی 
داشته است. نمونه اين مسأله را در پذيرفته شدن كوروش دوم هخامنشی در 
ميان مادها به سبب نسبت خانوادگی مادرش ماندانا با آنان، می توان مشاهده 
كرد. بابك پس��ر ساسان نيز كاميابی خود و خاندانش را بيش از شرايط پدر 
مديون خانواده  مادرش بود، چراكه او از خاندان بازرنگی فارس بود و اردشير 
بابكان پيشرفت خود را از اين خانواده آغاز كرد و بر پايه روايت های موجود 
پس از ازدواج با دختر اردوان پنجم)آخرين پادشاه اشكانی( قدرت خود را 
استوار كرد. حتی اگر اين روايت را نادرست و ساختگی بدانيم، نكته جالب 

كسب مشروعيت از راه دختر پادشاه پيشين است.
ردپای زنان را در امور سياسی نيز می توان ديد،آنان گذشته از نقش رايزنی 
كه بر عهده داشته اند گاه بر تخت پادشاهی تكيه زده اند. از ميان زنانی كه با 
تدبيرشان در اداره امور ايرانشهر و جلوگيری از درگيری های معمول درباری 
توانس��ته اند يكپارچگی ايران را هرچند ب��رای روزگاری كوتاه حفظ كنند، 
می توان به مادر شاپور دوم اشاره كرد  كه پيش از زاده شدن او، تا رسيدنش 
به سن قانونی برای سلطنت، عهده دار مقام نيابت او بوده است. پس از مرگ 
يزدگرد دوم بين دو پس��ر او)هرمزسوم وپيروز( جنگ در گرفت و در مدت 
جنگ اين دو ش��اهزاده مادرشان كه» دينگ« نام داشت در تيسفون سلطنت 

می كرد. )كريستينسن،1382: 209(
پادش��اهی دختران خس��روپرويز پوران دخت و آذرميدخت نيز نمونه های 
روشنی از قدرت زن ايرانی است. با اين كه برخی بر اين باورند كه به سبب 
نبود مردی از خاندان ساسان جامعه ناچار پادشاهی آنان را پذيرفته است، در 
مدت يك س��ال و چهار ماه پادشاهی پوران دخت و حكومت تقريباً شش 

ماهه آذرميدخت تدبير و كاردانی آنان به اثبات رسيده است.
پوران دخت در زمينه  سياس��ت خارجی نيز ميانه روی و واقع بينی بسيار از 
خود ابراز داشته و صليبی كه حضرت عيسی را بر آن كشيده بودند و برای 
به دست آوردن آن اختالف ها در گرفته بود به بزرگ منشی و تدبير به روم 

فرستاد.

دوره قاجار 
و پرچم چهار گوشه

در دوران آغامحمدخان قاجار،)س��ر سلس��له قاجاريان(، چند تغيير 
اساسی در شكل و رنگ پرچم داده شد، يكی اين كه شكل آن برای 
نخس��تين بار از سه گوش��ه به چهارگوشه تغيير يافت و دوم اين كه 
آغامحمدخان كه ح��اك��م��ی ظ��ال��م بود به دليل دش��منی كه با 
نادر داش��ت سه رنگ سبز و سفيد و قرمز پرچم نادری را برداشت 
و تنها رنگ قرمز را روی پرچم گذارد. دايره سفيد رنگ بزرگی در 
ميان اين پرچم بود كه در آن تصوير شير و خورشيد به رسم معمول 
وجود داش��ت با اين تفاوت بارز كه برای نخستين بار شمشيری در 
دست ش��ير قرار داده ش��ده بود. در عهد فتحعلی شاه قاجار، ايران 

دارای پرچمی دوگانه شد. 
يكی پرچمی يكس��ره سرخ با شيری نشسته و خورشيد بر پشت كه 
پرتوهای آن سراس��ر آن را پوش��انده بود. نكته شگفتی آور اين كه 
ش��ير پرچم در زمان صلح شمش��ير به دست داشت در حالی كه در 
پرچم عهد جنگ چنين نبود. در زمان فتحعلی شاه بود كه استفاده از 
پرچم سفيد رنگ برای مقاصد ديپلماتيك و سياسی مرسوم شد. در 
تصويری كه يك نقاش روس از ورود س��فير ايران »ابوالحسن خان 
ش��يرازی« به دربار تزار روس كشيده، پرچمی سفيد رنگ با تصوير 
شير و خورشيد و شمشير، پيشاپيش سفير در حركت است. سال ها 
بعد، اميركبير از اين ويژگی پرچم های س��ه گانه دوره فتحعلی شاه 
اس��تفاده ك��رد و طرح پرچم امروزی را ريخت. برای نخس��تين بار 
در زمان محمدش��اه قاجار )جانشين فتحعلی ش��اه( تاجی بر باالی 
خورش��يد قرار داده شد. در اين دوره هم دو درفش يا پرچم به كار 
می رفته اس��ت كه بر روی يكی شمشير دو سر حضرت علی)ع( و 
بر ديگری ش��ير و خورشيد قرار داشت كه پرچم اول درفش شاهی 

و دومی درفش ملی و نظامی بود.
امیرکبیر و پرچم ايران

ميرزا تقی خان اميركبير، بزرگمرد تاريخ ايران، دلبستگی ويژه ای به 
نادرش��اه داشت و به همين س��بب بود كه پيوسته به ناصرالدين شاه 
توصيه می كرد شرح زندگی نادر را بخواند. اميركبير همان رنگ های 
 پرچم نادر را پذيرفت، اما دس��تور داد ش��كل پرچم مستطيل باشد 
)بر خالف ش��كل سه گوشه در عهد نادرشاه( و سراسر زمينه پرچم 
س��فيد، با يك نوار س��بز به عرض تقريبی 10 سانتی متر در گوشه 
باالي��ی و نواری قرمز رنگ به همان اندازه در قس��مت پايين پرچم 

دوخته ش��ود و نشان شير و خورشيد و شمشير در ميانه پرچم قرار 
گيرد، بدون آنكه تاجی بر باالی خورشيد گذاشته شود. بدين ترتيب 

پرچم ايران تقريبًا به شكل و فرم پرچم امروزی ايران درآمد.
انقالب مشروطیت و پرچم ايران

با پيروزی جنبش مشروطه خواهی در ايران و گردن نهادن مظفرالدين 
ش��اه به تشكيل مجلس، نمايندگان مردم در مجلس های اول و دوم 
به كار تدوين قانون اساس��ی و متمم آن می پردازند. در اصل پنجم 
متمم قانون اساسی آمده بود: »الوان رسمی بيرق ايران، سبز و سفيد 
و قرمز و عالمت ش��ير و خورشيد است«، كاماًل مشخص است كه 
نمايندگان در تصويب اين اصل ش��تابزده بوده اند. زيرا اشاره ای به 
ترتيب ق��رار گرفتن رنگ ها، افقی يا عم��ودی بودن آنها و اين كه 
ش��ير و خورش��يد بر كدام يك از رنگ ها قرار گيرد به ميان نيامده 
ب��ود. همچنين درباره وجود يا عدم وجود شمش��ير يا جهت روی 
ش��ير ذكری نش��ده بود. به نظر می رسيد كه اين شتابزدگی به علت 
مخالف��ت چند تن از نمايندگان روحان��ی حاضر در مجلس بود كه 

نگارگری را حرام می دانستند.
اما آنها نيز با اس��تدالالتی قانع ش��دند. به اين صورت كه نمايندگان 
نوانديش در توجيه رنگ های به كار رفته در پرچم به اس��تدالالت 
دينی متوس��ل ش��دند، بدين ترتيب كه می گفتند رن�گ س��ب���ز، 
رن����گ دل��خ����واه پ��ي�ام�ب�ر اس��ل�ام)ص( و رن��گ اين دين 
اس��ت، بنابراين پيش��نهاد می شود رنگ س��بز در باالی پرچم ملی 
ايران قرار گيرد. در مورد رنگ س��فيد نيز ب��ه اين حقيقت تاريخی 
اس��تناد ش��د كه رنگ س��فيد رنگ مورد عالقه زرتش��تيان اس��ت، 
اقلي��ت دين��ی كه هزاران س��ال در اي��ران به صل��ح و صفا زندگی 
كرده ان��د و اين كه س��فيد نماد صلح، آش��تی و پاكدامنی اس��ت و 
الزم اس��ت در زير رنگ س��بز قرار گيرد. در م��ورد رنگ قرمز نيز 
 با اش��اره به ارزش خون ش��هيد در اس��الم، به ويژه امام حس��ين و 
 جان باختگان انقالب مشروطيت به ضرورت پاسداشت خون شهيدان 
اش��اره گرديد. پس از آن نوانديش��ان حاضر در مجلس سخن را به 
موضوع نش��ان شير و خورشيد كشاندند و اين موضوع را اين گونه 
توجيه كردند كه انقالب مش��روطيت در مرداد )س��ال 1285هجری 
شمس��ی 1906 ميالدی( به پيروزی رسيد يعنی در برج اسد)شير(. 
از س��وی ديگر چون اكثر ايرانيان مسلمان شيعه و پيرو علی هستند 
و اس��داهلل از القاب حضرت علی)ع( اس��ت، بنابراين شير هم نشانه 
امرداد )ماه  مرداد( اس��ت و هم نش��انه امام اول ش��يعيان. در مورد 
خورش��يد نيز چون انقالب مشروطه در ميانه ماه امرداد )ماه مرداد( 
به پيروزی رسيد و خورشيد در اين ايام در اوج نيرومندی و گرمای 
خود است پيشنهاد می كنيم خورشيد را نيز بر پشت شير سوار كنيم 
كه اين شير و خورشيد هم نشانه علی)ع( باشد هم نشانه ماه امرداد 
و هم نشانه چهاردهم امرداد يعنی روز پيروزی مشروطه خواهان و 
البته وقتی ش��ير را نشانه پيشوای امام اول بدانيم الزم است شمشير 
ذوالفقار را نيز به دس��تش بدهيم. بدين ترتيب برای اولين بار پرچم 
ملی ايران به طور رسمی در قانون اساسی به عنوان نماد استقالل و 

حاكميت ملی مطرح شد.
اسللالمی  انقللللللاب  پیلللللروزی  از  پللس  ايللران   پرچللم 

)پرچم کنونی(
در اصل هجدهم قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ايران مصوب 
س��ال 1358 )1979 ميالدی( در مورد پرچم ملی گفته ش��ده است 
كه پرچم جمهوری اس��المی ايران از س��ه رنگ سبز، سفيد و قرمز 
تش��كيل می شود و نشانه جمهوری اسالمی )نشان اهلل اكبر و ال اله 
اال اهلل( در وس��ط آن قرار دارد. همچنين اين پرچم شامل 12عبارت 
اهلل اكبر بين دو رنگ سبز و سفيد و 12عبارت اهلل اكبر بين دو رنگ 
سفيد و قرمز است؛ علت وجود اين عبارات نيز وجود 24 استان در 
تقسيمات كشوری ايران در زمان تصويب قانون بود كه به ازای هر 

استان يك عبارت در نظر گرفته شد.

در اين شماره نيز مانند دفعات گذشته از بين مهمترين رويدادهای تاريخی امروز از 
جمله اجازه امام خمينی در مورد مصرف صدقات در راه مبارزه با رژيم صهيونيستی، 
تأسيس بانك ملی ايران، كشف دماغه اميد نيك، تولد شاعر بلندپايه آلمانی گوته، 
تولد ش��ارل بودلر اديب برجسته فرانسوی و پرتاب اولين موشك قاره پيما توسط 

دانشمندان شوروی، به تفسير بيشتر دو مورد از موارد ذكر شده می پردازيم:
اجللازه حضرت امام خمینی در مورد مصرف صدقللات در راه مبارزه با 

رژيم صهیونیستی 
در پی ارس��ال نامه ای از طرف جمعی از مبارزان فلسطينی به محضر حضرت امام 
خمينی)ره( در نجف درباره جايز بودن استفاده از صدقات از قبيل زكات و غيره در 
جهت مسلح نمودن مسلمانان و تجهيز آنان عليه رژيم غاصب اسرائيل، حضرت امام 
آن را جايز اعالم كردند. ايشان در پاسخ فرمودند: چون احتمال خطر متوجه اساس 
اس��الم است، بر دولت های اسالمی و ساير مسلمانان الزم است كه اين منبع فساد 
را به هر نحو كه امكان دارد دفع نمايند و از كمك به مدافعين كوتاهی نكنند. ايشان 
در ادامه آورده اند: جايز اس��ت از محل زكات و س��اير صدقات در اين مهم حياتی 
صرف نمايند. با توجه به جّو حوزه نجف و سابقه تاريخی آن، اين نخستين فتوای 
مهم يك عالم شيعی بود كه پرداخت زكات و ديگر صدقات را به مسلمان غيرشيعه 

تجويز می نمود.
تولد »يوهان گوته« شاعر و نويسنده شهیر آلمانی )1749م(

يوهان ولْفگانْْگ گوته از مشاهير نويسندگان و شعرای آلمان در 28 اوت 1749م در 
ش��هر فرانكفورت آلمان به دنيا آمد. پدرش حقوقدان بود و محيطی فرهنگی برای 
رش��د و تعليم و تربيت گوته فراهم آورد. وی در اين محيط تحت آموزش منظم 

و كامل قرار گرفت. در 16 س��الگی جهت تحصيل در رش��ته حقوق به اليپزيگ 
رفت. دوره دانش��جويی وی با حضورش در محافل اش��رافی همزمان بود كه سه 
سال به طول انجاميد. گوته در سال 1768م به فرانكفورت بازگشت و پس از انتشار 
اثر خود به نام های ش��ريان جرم و ديوان نغمه های اليپزيگ، برای ادامه تحصيل به 
استراسبورگ رفت. اقامت وی در اين شهر در تحول انديشه و هنر گوته تاثيری مهم 
بر جای گذاشت. آشنايی با هنرمندان و شاعران و مطالعه آثار بزرگان، باعث خلق 
آثاری توسط گوته گرديد كه به عنوان شاهكار هنر آلمان به حساب می آيند. وی در 
سال 1771م با دريافت مدرك در رشته حقوق به فرانكفورت بازگشت و عالوه بر 
اشتغال به وكالت، اقدام به ارائه آثار خود نمود كه سرآغازی بود بر عظمت و تجلی 
نبوغ او. گوته بزرگ ترين شخصيت ادبی قرن نوزدهم و يكی از برجسته ترين نوابغ 
تاريخ بش��ر اس��ت. گوته را مبلغ ادبيات آلمان می دانند. روح بلند پرواز، قوه تخيّل 
بی نظير، قدرت بيان و قلم س��حرآميز او در مردم آلمان س��خت تأثي��ر كرد و او را 
سرآمد شعرا و نويسندگان آن كشور گردانيد. وی عالوه بر رشته های ادبی، در علوم 
فيزيك، پزشكی و طبيعی نيز مطالعه و تحقيق كرده و تأليفاتی نيز دارد. او به اشعار 
حافظ عالقه ای خاص داشت و زبان های التينی، يونانی، ايتاليايی، انگليسی و عربی 
را می دانست. گوته همچنين عالقه زيادی به قرآن و اسالم داشت و اثر آن را نجات 
بخش و عميق معرفی كرده اس��ت. وی پس از آشنايی با دنيای شرق و نيز مطالعه 
قرآن مجيد، در انديشه نگارش نمايش نامه ای افتاد كه در آن مقوالتی چون عظمت 
پيامبر اسالم)ص(، ارتباط پيامبر با خدا و وضع تاريخی و روابط با مردم را مقايسه 
نمايد. كتاب نغمات محمد)ص(، پس از اين مطالعه، نوشته شد. گوته سپس با تقليد 
از حافظ، ديوان شرقی و غربی را منتشر نمود كه در عين تقليد، بُعد غربی و ساختار 

فكری گوته در آن حفظ شده است. با اين حال مضامين مشتركی چون آزادی فكر، 
وسعت روح، تجلی خدا در طبيعت و... در ديوان گوته و حافظ وجود دارد. از گوته 
حدود صد و چهل اثر اعم از ش��عر، رمان، خاطرات و آثار علمی برجای مانده كه 
ديوان شرقی و نغمه های رومی از مشهورترين آثار اوست. همچنين كتاب تحفه های 
گوته، شامل مجموعه اشعار اوست كه در دو سلسله و مجموعاً 9 دفتر منتشر شد. 
در مجموعه نخست با لحن گزنده و هجوآميز و در مجموعه دوم به جبنه ای صرفًا 
پندآميز پرداخته است. وی در اين مجموعه، در واقع نسل آينده را مخاطب قرار داده 
و خواهان تعليم آنهاس��ت، با اين حال لحن نصيحت گران فضل فروش را ندارد. 
گوته از آيندگان می خواهد كه عاشق زندگی باشند. در بخشی ديگر از اين كتاب، 
انديشه های سياسی گوته مطرح می شود. وی از دموكراسِی متكی بر اكثريت بيزار 
است و خواهان حاكميت برگزيدگان فكری بر مردم است تا به ترقی و رشد جامعه 
بيانجامد. بر همين اساس، ضمن نفی انكار خدا، يگانه دين را دين طبيعت، دانش و 
هنر می داند. گوته از نظر ادبی در آلمان دارای همان مقامی است كه دانته در ايتاليا و 
شكسپير در انگلستان داشته اند. وجود گوته مدت شصت سال بر همه جا سايه افكنده 
بود و كمتر شخصيتی چون گوته در ادبيات جهان چنين نفوذی داشته است. اهميت 
او در نتيجه نبوغ و وسعت انديشه اش بود. نابغه ای كه نه تنها نماينده كامل ادبيات 
وتمدن عصر خويش به شمار می آمد، بلكه خود دايره المعارفی بود كه يك دوره از 
تمدن و فرهنگ بشر را در برداشت و سال ها مرجع شكل های گوناگون انديشه و 
هنر بود. همچنين ارزش تمدن مادی در آثار گوته موضوع تازه ای را در ادبيات جديد 
آلمان وارد كرد و از اين رو می توان او را خالق انديش��ه های رئاليستی و واقع گرايانه 

دانست. ولفانگ گوته سرانجام در 22 مارس 1832م در 83 سالگی درگذشت.

از کودکی تا کشورداری داریوش کبیر
پیشینه پرچم ایران

برگی از تقویم
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ورزش

جواد داوری: 
مشکلی برای 
حضور در ماهان 
ندارم

ملی پوش اصفهانی بس��كتبال ايران گفت: مديران ماهان و مهرام 
برای حضور من در اصفهان به توافق رس��يده اند و بنابراين برای 
جدايی از مهرام مشكلی ندارم. جواد داوری در گفتگو با ايمنا اظهار 
داشت: مصدوميتی جزئی در زانو دارم كه فعاًل تحت درمان هستم، 
بستگی به نظر پزشك تيم دوشنبه يا سه شنبه تمرينات را شروع 

می كنم اما وضعيتم به طور كامل مشخص نيست. 
داوری ادامه داد: با شرايطی كه از رقابت های ويليام جونز ديديم 
مشخص است كه كار سختی در جام ملت ها خواهيم داشت. اما 
تيم ما فعاًل يك مشكل دارد آن هم تعداد زياد مصدومان است. آفاق 
تازه برگش��ته، من و صمد هم مصدوم هستيم و مشخص نيست 
تا چه حد آماده حضور در مس��ابقات شويم. ملی پوش اصفهانی 
بسكتبال ايران در ادامه بيان داشت: با همه اين شرايط فكر می كنم 
تيمی قوی تر از ساير رقبا داشته باشيم. داوری همچنين گفت: با 
مهرام قرارداد دارم. اما شرايط اين تيم هنوز مشخص نيست. مديران 
ماهان با گنجی )مديرعامل مهرام( صحبت كرده اند و گنجی هم 
پذيرفته كه با ماهان قرارداد ببندم و مشكلی برای حضور در اصفهان 

ندارم.

مغز متفكر تيم فوتبال بارسلونا اسپانيا به عنوان پرافتخارترين 
بازيكن تاريخ فوتبال اسپانيا لقب گرفت. به گزارش فارس و 
به نقل از اس��پورت كاتالونيا، ژاوی هرناندز بازيكن محبوب 
فوتبال كاتالونيا جمعه ش��ب سوپرجام اروپا را باالی سر برد 
و هجدهمي��ن جام قهرمان��ی در رقابت های مختلف از جمله 
الليگا، ليگ قهرمانان اروپا و س��وپرجام های اروپا و اسپانيا را 

در كارنامه خود ثبت كرد. 
بارس��لونا با نتيجه دو بر صفر از سد پورتو پرتغال گذشت و 
اين افتخار بزرگ ج��دا از ثبت در موزه نيوكمپ، در كارنامه 
بازيكنان بزرگ بارسلونا نيز تاثيرگذار بود. پيش از اين ژيلرمو 
آم��ور مارتينز با تجرب��ه 17 قهرمان��ی، پرافتخارترين بازيكن 

فوتبال اسپانيا لقب داشت. 
ش��اگردان پ��پ گواردي��وال موفق ش��دند با كس��ب پيروزی 
2 ب��ر صف��ر مقابل پورت��و قهرمان س��وپركاپ اروپا ش��وند. 
قهرمانی س��وپركاپ اروپا دوازدهمين جامی اس��ت كه بارسا 
 ب��ا مربيگ��ری گوارديوال به ويتري��ن افتخارات خ��ود اضافه 

می كند. 

هافبك مركزی تيم فوتبال بارس��لونا اسپانيا در مدت زمان 10 
روز و تنها با انجام 3 بازی به سه جام معتبر و ارزشمند دست 

پيدا كرده است. 
ب��ه گزارش ف��ارس و به نقل از اس��پورت كاتالونيا، سس��ك 
فابرگاس بازيكن تازه خريداری ش��ده بارسلونا در سه بازی 
برگزار ش��ده اخير و تنها در س��ه حضور رسمی خود 3 جام 
معتبر يعنی س��وپرجام اس��پانيا، جام خوان گامپر و سوپرجام 

اروپا را باالی سر برده است. 
فاب��رگاس در اين خصوص به خبرنگاران گفت: در پوس��ت 
خود نمی گنج��م، پس از مدت ه��ا دوری از افتخار در لباس 
آرسنال، اكنون در خانه خود سرشار از شادی و غرور هستم. 
من به آرسنال و هوادارانش احترام می گذارم اما سال ها درگير 
جوانگراي��ی ونگ��ر بودي��م و فرصتی برای درخش��ش پيش 

نمی آمد.  
فاب��رگاس در مجم��وع اين 3 بازی 75 دقيقه برای بارس��لونا 
ب��ازی كرده و 2 گل نيز )براب��ر ناپولی ايتاليا و پورتو پرتغال( 

به ثمر رسانده است.

در واکنش به ابهام در استعفای دلیلی

طالیی اتهام ها را نه تأیید کرد و نه تکذیب !
خبر

سرمربی سابق جوانان مصر هدايت تیم 
هندبال سپاهان را برعهده می گیرد

مسئول قراردادهای باشگاه فوالد مباركه سپاهان گفت: اين باشگاه برای هدايت 
تيم هندبال خود در مس��ابقات فصل جديد ليگ برتر باش��گاه های كشور با 
سرمربی سابق تيم هندبال جوانان مصر به توافق رسيده است. اسماعيل پناهنده 
افزود: احمد محمد حمدی بالل سرمربی سابق تيم هندبال جوانان مصر برای 
هدايت تيم هندبال فوالد مباركه سپاهان اعالم آمادگی كرده است و تا 15 روز 
آينده به منظور انجام مذاكرات نهايی وارد اصفهان می شود. وی با اشاره به اينكه 
تمرينات تيم هندبال سپاهان برای شركت در مسابقات فصل جديد ليگ برتر 
باشگاه های كشور و جام باشگاه های آسيا آغاز شده است، اظهار داشت: تا زمان 
حضور سرمربی جديد تيم، تمرينات زير نظر رحيم زاده بازيكن باتجربه تيم 

سپاهان برگزار خواهد شد.

در مسابقات جام رمضان؛
کاشانی ها فاتح رقابت های تنیس 

پیشکسوتان شدند
دبير هيأت تنيس روی ميز اس��تان اصفهان گفت: در رقابت های تنيس روی 
ميز جام رمضان ويژه پيشكس��وتان رتبه نخست از آن ورزشكار پيشكسوت 
كاشانی ش��د.  احمد احسانی در گفتگو با فارس اظهار داشت: هيأت تنيس 
روی ميز استان اصفهان به مناسبت رقابت های تنيس روی ميز جام رمضان، 
مسابقات پيشكسوتان 40 تا 50 سال، 50 سال به باال و همچنين 60 سال به 
باال را برگزار كرد. وی افزود: منظور از پيشكسوتان تنيس روی ميز تنها كسانی 
كه به صورت حرفه ای و از قديم در رش��ته تنيس روی ميز فعاليت داشته اند 
نيس��ت، بلكه افرادی كه دارای سنين باال هستند و تنها به اين رشته ورزشی 
عالقه دارند نيز جز پيشكس��وتان تنيس روی ميز محس��وب می شوند. دبير 
هيأت تنيس روی ميز استان اصفهان اظهار داشت: رقابت های تنيس روی ميز 
پيشكس��وتان جام رمضان در خانه اصفهان برگزار شد. وی با بيان اينكه 60 
پيشكسوت در اين رقابت ها شركت داشتند، تصريح كرد: تعداد تماشاچيان نيز 
به 100 نفر می رسيد. احسانی در مورد نتايج رقابت های تنيس روی ميز جام 
رمضان در رده 50 سال و 60 سال به باال گفت: حسين رئيسی از كاشان، علی 
نيك نژاد از اصفهان و علی اقتصادی از اصفهان در رده 50 سال و حسين راد 
از شاهين شهر، حسين تهامی از اصفهان و حسن رياحی از اصفهان در رده 60 
سال به باال به ترتيب در مقام های نخست تا سوم قرار گرفتند. وی در مورد 
رده س��نی ش��ركت كنندگان 40 تا 50 سال تنيس روی ميز جام رمضان بيان 
داشت: عليرضا زيبا كالم از كاشان مقام نخست، فاضل مركزی از اصفهان مقام 

دوم و محمد ابراهيميان از اصفهان مقام سوم را از آن خود كردند.

با جدايی حبیبی و حضور سرمربی مصری
مربی دروازه بان های سپاهان هم می رود

بعد از كنار گذاشتن عليرضا حبيبی از سرمربيگری تيم هندبال سپاهان، مربی 
صربس��تانی دروازه بان های اين تيم نيز پس از يك ماه حضور در سپاهان 
از اين تيم جدا می شود. به گزارش ايمنا، ايلوان ارفگ مربی صربستانی كه 
 با قطعی ش��دن ادامه فعاليت حبيبی در تيم هندبال س��پاهان به عنوان مربی 
دروازه بان های اين تيم مشغول به كار شد؛ پيش از شروع جدی تمرينات 
از جمع طاليی پوشان جدا می شود. ارفگ در حالی از سپاهان كنار گذاشته 
می ش��ود كه هنوز احمد بالل س��رمربی مصری اين تيم به ايران نيامده و 
كارش را به صورت جدی در س��پاهان آغاز نكرده است. گفته می شود كه 

ارفگ فقط تا بيستم شهريور ماه با سپاهان قرارداد داشته است.

خداحافظی بی سر و صدای رئیس پر سر و صدا!
آيت اللهی از فدراسیون شنا رفت

با كنار گذاشته شدن امير حسين آيت اللهی از رياست فدراسيون شنا، غالمرضا 
جعفری به عنوان سرپرس��ت جديد اين فدراسيون منصوب شد. جعفری كه 
پيش از اين رئيس فدراسيون روستايی و عشايری بود، با حكم محمد عباسی 
وزير ورزش و جوانان جايگزين اميرحسين آيت اللهی رئيس فدراسيون شنا، 

شيرجه و واترپلو شد. 
در حكم انتصاب غالمرضا جعفری آمده اس��ت:  »نظر به تعهد و تجربه و به 
استناد اختيارات ذيل ماده 10 اساسنامه فدراسيون های ورزشی، جنابعالی را به 
موجب اين ابالغ از تاريخ 90/6/2 به عنوان سرپرست فدراسيون شنا، شيرجه 
و واترپلو جمهوری اسالمی ايران منصوب می نمايم. الزم است با هماهنگی 
معاون امور ورزش وزارت ضمن انجام امور محوله حداكثر تا شش ماه نسبت 
به فراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات فدراس��يون اقدام فرمائيد. توفيق 
روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.« آيت اللهی در حالی از سمت 
خود كنار گذاشته شد كه از سال گذشته روی صندلی رياست فدراسيون شنا 
نشس��ته بود. گفتنی است كه اين اولين تغيير رسمی در ورزش كشور پس از 

حضور عباسی به عنوان وزير ورزش و جوانان می باشد.

رقابت های جايزه بزرگ رمضان
قهرمانی اسکیت بازان اصفهانی 

در بندرعباس
تيم اس��كيت پرش��يای نقش جهان اصفهان در مسابقات سرعت و استقامت 
كشوری جايزه بزرگ رمضان در استان هرمزگان، به مقام قهرمانی دست يافت. 
در اين رقابت ها كه به مدت دو روز در بندرعباس اس��تارت خورد، 10 استان 
شركت كردند كه  تيم پرشيای نقش جهان اصفهان بر سكوی نخست ايستاد. 
استان هرمزگان به مقام دوم رسيد و استان قم نيز مقام سوم را از آن خود كرد.

ژاوی پرافتخارترین 
ستاره  تاریخ 
اسپانیا

فابرگاس؛
 3 جام 
در 3 بازی

زاينده رود
اين روزها كه همه از ش��ايعات و مس��ائل پشت پرده 
حرف می زنند و بعضی دوستان از تغييرات در هيأت مديره 
باشگاه ذوب آهن و استعفای مديرعاملش به عنوان سونامی 
در ذوب آه��ن ياد می كنند، صحبت های رئيس تازه نفس 
ذوب آهن ش��نيدنی اس��ت. صحبت هايی كه بعد از چند 
روز از استعفای مدير كمی روراست تر و بی پيرايه تر شده 

است.
رئي��س هيأت مديره باش��گاه ذوب آهن اصفه��ان كه گويا 
می خواهد ش��رايط را خيلی آرام نش��ان ده��د در گفتگو 
ب��ا يكی از خبرگزاری ها اعالم كرده اس��ت ك��ه اتهام ها و 
شايعات مطرح شده درباره استعفای اصغر دليلی )مديرعامل 
مستعفی باشگاه ذوب آهن( را نه تأييد می كنم و نه تكذيب! 
اما تا جايی كه می دانم او به خاطر مش��كالت ش��خصی از 
مدت ها پيش استعفا داده بود. مجيد طاليی درباره موضوع 
اس��تعفای اصغر دليلی )مديرعامل سابق باشگاه ذوب آهن( 
و در واكنش به ش��ايعاتی مبنی ب��ر اينكه او در اصل بركنار 
شده و علت آن هم مشكالت مالی بوده عنوان كرده است: 
هيأت مديره جديد باشگاه ذوب آهن حدود دو هفته است 
كه مشغول به كار شده و تا جايی كه بنده می دانم او از چند 
وقت پيش صحبت از استعفا كرده است و قضيه كنار رفتن 
او مربوط به هفته گذش��ته نمی شود. گويا او مدتی پيش از 
دكتر براتی )مديرعامل كارخانه ذوب آهن( درخواست كرده 
تا بنابر مش��كالت شخصی از س��متش استعفا دهد. البته تا 
جايی كه ما می دانيم همواره آقای دليلی به خاطر مس��ائل 
مالی دست نياز به سوی براتی دراز می كرد و چون اجابتی 
در كار نب��ود دليلی در قالب مصاحبه های مختلف اين نوع 
رفتار مدير كارخانه را به اختالف وی با خودش ربط می داد 
و می گفت: »مشكل بر سر حضور من در باشگاه است و اين 
همه س��خت گيری و فشارهای مالی به خاطر اين است كه 
من را تحت فشار قرار دهند ولی من با قدرت به كارم ادامه 
خواهم داد.« ش��رايط آن روز با امروز فرقی نكرده كه دليلی 
بخواهد مشكالت شخصی را دليل استعفای خود بيان كند. 
پس پای مسائل ديگری در ميان است كه طاليی در اين باره 

اظهار نظرهای جالبی داشت.
وی در پاسخ به اين سئوال كه  اختالف حساب  4/5 ميليارد 

تومانی و ابهاماتی كه در جذب س��ه بازيكنان خارجی تيم 
ذوب آهن يعنی »آرمد برناند«، »گابريل« و »جونيتی« شنيده 
می شود را چگونه تكذيب می كنيد گفت: بنده تا چيزی را 
به چشم خودم كاماًل مستند نبينم درباره چنين موضوعاتی 
قضاوت نمی كنم چرا كه پای حق و حقيقيت در ميان است؛ 
پای آبرو و اعتبار اشخاص وسط است. بررسی های هيأت 
مديره طبق روال معمول اين گونه كارهای تشكيالتی انجام 
می ش��ود. اگر مشكلی وجود داشته باشد به صراحت از آن 
صحبت خواهيم ك��رد اما هيچ بحث ي��ا اطالعاتی درباره 

مواردی كه بيان كرديد وجود نداشته است.
رئيس هيأت مديره باشگاه ذوب آهن در پاسخ به اين سئوال 
كه آيا فرش��ته س��موعی قائم مقام باش��گاه و يكی ديگر از 
اعضای هيأت مديره هم از سمتش��ان استعفا داده اند، گفت: 
اطالعی از اين موضوع ندارم. خانم سموعی به اتفاق دليلی 

ه��ر دو همچنان از اعضای هيأت مديره باش��گاه هس��تند. 
استعفای دليلی هم از قبل به صورت شفاهی مطرح شده بود 
و هم به طور مكتوب. كنار رفتن او ناگهانی نبوده و او چندين 

بار استعفا داده است.
بعد از استعفای دليلی خبر آمده كه معاون امور مالی باشگاه 
نيز دس��تگير شده است كه طاليی اذعان داشته: واقعاً از اين 
شايعات بی خبر هستم. نمی دانم چرا چنين شايعاتی مطرح 
می شود. فقط مديرعامل باشگاه استعفا داده و بنابر درخواستی 
كه خودش داش��ت با اين استعفا موافقت شد. بعد از او هم 
سرپرستی جديد امور باشگاه را اداره می كند. ما در پی اصالح 
اوضاع فعلی در جهت بهتر ش��دن شرايط باشگاه و بررسی 
هرچه بيشتر مسائل گذشته هستيم، بی شك اگر به موردی 

برخورد كنيم آن را به اطالع عموم خواهيم رساند.
وی در پاسخ به اين سئوال كه به دور از برخی مصلحت های 

بی مورد تا چه حد هيأت مدي��ره را در برابر اذهان عموم و 
حقی كه از داش��تن اخبار و اطالعات واقعی دارند، مسئول 
می دانيد گفت: هيأت مديره جديد به تازگی كارش را شروع 
كرده است. بحث درباره كنار رفتن دليلی همان است كه در 
همه رسانه ها عنوان شد. به طور طبيعی هيأت مديره نسبت 
به وضعيت گذشته بررس��ی هايی خواهد داشت. بنده تمام 
اتهام های بيان ش��ده را نه تأييد می كن��م و نه تكذيب. تنها 
می دانم دليلی به خواس��ت خودش درخواست كرده تا اين 

مسئوليت را تحويل دهد.
رئيس هيأت مديره باشگاه ذوب آهن تأكيد كرد: مردم بدانند 
اگر به موردی برخورد كرديم كه در آنجا حقی از بيت المال 
ضايع ش��ده بود، از اعالم آن دريغ نخواهيم كرد و نسبت به 
آنها پاسخگو خواهيم بود. هيأت مديره باشگاه هم شرعاً و 
هم قانوناً خود را نماينده مردم دانسته و همگی برای حمايت 

از بيت المال ايستاده ايم.
طالي��ی با بيان اينك��ه با كنار رفتن دليل��ی هيچ صحبتی با 
محمدرضا ساكت مديرعامل پيشين باشگاه سپاهان نداشته 
است، گفت: باشگاه ذوب آهن در حال حاضر با سرپرست 
اداره ش��ده و هيأت مديره سعی می كند در كوتاهترين زمان 
مديرعامل جديد را انتخاب كند؛ برای اين منظور چه از قبل 
و چ��ه در حال حاضر ب��ه هيچ وجه صحبتی با محمدرضا 

ساكت نداشته و بنای اين كار را نداريم.
وی در پايان به وضعيت  رش��ته های ورزش��ی اين باشگاه 
اش��اره كرد و گفت كه اولويت نخست باشگاه حفظ تمام 
رشته های ورزشی است و به تدريج وضعيت تمام رشته ها 
مشخص می شود.  مجيد طاليی اظهار داشت: در جلسات 
هيأت مديره باشگاه در مورد وضعيت آينده تيم های ورزشی 
باشگاه تصميم گيری می شود، اما اصل نخست بر حفظ اين 

تيم ها است.
وی با بيان اينكه هيأت مديره رأی به ادامه فعاليت تيم هندبال 
ذوب آهن داده اس��ت، افزود: در هفته جاری نيز درباره تيم 
بس��كتبال ذوب آهن تصميم گيری می شود. وی با اشاره به 
محدوديت باشگاه برای پرداخت هزينه تيم های ورزشی بيان 
داشت: بايد به دنبال راهكارهايی برای تأمين هزينه اين تيم ها 
باشيم تا تيم های ورزشی باشگاه بتوانند به فعاليت خود ادامه 

دهند.

رئیس انجمن های ورزشی:
بودجه کافی 

برای برگزاری مسابقات ورزشی نداریم
رئيس انجمن های ورزشی استان اصفهان گفت: اين هيأت با توجه به مشكالت 
مالی و همچنين تعدد رش��ته های موجود در آن توانايی برگزاری رقابت های 
انجمن ورزشی را ندارد.  احمد عطايی  اظهار داشت: با توجه به اينكه هيأت 
انجمن های ورزش��ی استان اصفهان نسبت به مراكز ورزشی ديگر يك هيأت 
تازه تأسيس است و در زمان تشكيل خود مانند ساير هيأت های ورزشی استان 
اصفهان دارای پشتوانه مالی و امكانات الزم برای توسعه ورزشی نبوده، بنابراين 
ضربه وارده به هيأت انجمن های ورزش��ی اين استان بسيار باال است. وی در 
مورد انعقاد تفاهمنامه اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان با هيأت انجمن های 
ورزشی اين استان گفت: آخرين نفری هستم كه بايد پشت ميز مذاكره نشسته 
و سند تفاهمنامه را امضا كنم. رئيس انجمن های ورزشی استان اصفهان تصريح 
كرد: از قبل عيد كه 5 ميليون تومان به حساب هيأت انجمن های ورزشی استان 
اصفهان واريز شده، تا به اين لحظه ديگر بودجه ای در اختيار هيأت انجمن های 
ورزش��ی اين استان گذاشته نشد.  وی تأكيد كرد: در صورتی كه بودجه ای از 
طرف اداره تربيت بدنی در اختيار هيأت قرار گيرد، پيش از هر چيز و در مرحله 
نخست بايد به بر طرف كردن اين بدهكاری ها پرداخت. عطايی با بيان اينكه 
برای دريافت مبلغ تفاهمنامه بايد به اين نكته توجه كرد كه هيأت انجمن های 
ورزشی اس��تان اصفهان برخالف ساير هيأت های ورزشی اين استان كه تنها 
يك يا دو س��ری از رشته های ورزشی را زير پوشش خود دارند، دارای تعدد 
رشته های ورزشی زياد است، تصريح كرد كه به همين جهت برای دست يابی 
به راندمان باالی كاری، به نس��بت تعداد رشته های ورزشی موجود در هيأت  
انجمن های ورزش��ی استان اصفهان، مقدار بودجه اين هيأت  نيز بايد افزايش 

يابد.

مسئول هیأت ورزش های همگانی:
مشکالت اقتصادی

 از عوامل تنبلی ورزشی است
مس��ئول هيأت ورزش های همگانی اصفهان گفت: يكی از مواردی كه سبب 
دور ش��دن مردم از ورزش می شود، می تواند وجود مشكالت اقتصادی باشد. 
حس��ن جعفری هرندی اظهار داشت: جدا شدن مردم امروزی از امور مربوط 
به ورزش به دو دليل ايجاد زندگی ماشينی و وجود مشكالت مادی در سطح 
جامعه است. وی ادامه داد: در زندگی ماشينی اصفهان امروز كه شدت ماشينی 
شدن در آن روز به  روز افزايش يافته و وابستگی شديدی را نيز برای انسان ها 
به همراه آورده است، اهميت وجود ورزش بيشتر از هميشه احساس می شود. 
مسئول هيأت ورزش های همگانی شهرستان اصفهان ادامه داد: از ديگر مواردی 
كه س��بب جدا ش��دن مردم از مقوله ورزش ش��ده می تواند وجود بعضی از 
مشكالت اقتصادی باشد. وی افزود: بر اساس توصيه های مذهبی و دينی كه 
در آن زمان كار و اس��تراحت از يكديگر تفكيك ش��ده و برای هر يك زمان 
مش��خصی در نظر گرفته ش��ده و بعضی از افراد به طور مثال اگر قرار است، 
هش��ت ساعت زمان برای انجام فعاليت های كاری خود قرار دهند، اين زمان 
را به 12 س��اعت كاری افزايش داده و در نتيجه ديگر زمانی برای انجام امور 
ورزش و در نهايت جدايی از استرس های زندگی برای چنين اشخاصی باقی  
نمی ماند. جعفری در مورد نقش رس��انه های گروهی در فرا گير كردن ورزش 
همگانی بين مردم اصفهان اظهار داشت: نقش رسانه های گروهی انكارناپذير 
است و در همين  جا پيشنهاد خود را به رسانه های گروهی مانند روزنامه ها مبنی 
بر قرار دادن  ستون روزانه در ارتباط با ورزش های همگانی اعالم می كنم. وی 
افزود: تكرار ستون های خبری روزنامه ها و ساير رسانه های گروهی در مورد 
ورزش همگانی به طور حتم افزايش چشمگير اين ورزش را برای عموم مردم 

اصفهان به ارمغان می آورد.

رئیس هیأت سوارکاری:
وزارت ورزش 

بهتر از سازمان تربیت بدنی است
رئيس هيأت س��واركاری استان اصفهان گفت: تشكيل وزارت ورزش به دليل 
داشتن بودجه جداگانه از طرف دولت بهتر از سازمان تربيت بدنی است.  علی 
خيراللهی اظهار داش��ت: برای هيأت س��واركاری اصفهان با توجه به اينكه اين 
هيأت با اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان و فدراسيون سواركاری سر و كار 
دارد، تبديل سازمان تربيت بدنی به وزارت ورزش و تغييرات ناشی از آن برای 
سواركاری اصفهان زياد محسوس نيست. وی با اشاره به اينكه يك وزير در حوزه 
كاری خود دارای اختيارات مشخصی است كه به صورت مستقل می تواند به اين 
موارد بپردازد، تصريح كرد: رئيس س��ازمان تربيت بدنی، حتی به عنوان معاون 
رئيس جمهور نيز بايد زير نظر شخص رياست جمهوری به انجام امور مربوط به 
خود پرداخته و استقالل يك وزير ورزش را ندارد. رئيس هيأت سواركاری استان 
اصفهان در مورد س��ند راهبردی اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان و هم پايی 
اين هيأت با اداره كل گفت: هيأت سواركاری استان برنامه های بلندمدت خود 
را مبنی بر مشخص كردن جايگاه فعلی هيأت، مشخص كردن تعداد سواركاران 
استان اصفهان و مشخص كردن تعداد قهرمانان سواركاری اين استان را در دستور 
كار خود قرار داده است. وی افزود: برای رسيدن به چشم انداز سواركاری استان 
اصفهان بايد عملكرد هيأت  سواركاری با اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان به 
صورت متقابل انجام شود بدين صورت كه در قبال كار های انجام شده از طرف 
هيأت س��واركاری اس��تان اصفهان، اداره كل تربيت بدنی اين استان امكانات و 
بودجه های الزم را در اختيار هيأت سواركاری قرار دهد. خيراللهی با بيان اينكه در 
استان اصفهان هر سال يك مسابقه كشوری برای ارتقای سطح ورزشی سواركاران 
اين اس��تان برپا می شود، تصريح كرد: رقابت های سواركاری قهرمانی استان در 

بهمن ماه انجام می شود. 

به گ��زارش تابن��اك، تأثيرگذاری بازيكن��ان و مربيان 
خارج��ی در فوتب��ال اي��ران همواره يكی از مس��ائلی 
بوده كه با عالمت س��ئوال های بس��ياری مواجه شده 
اس��ت. اينكه خارجی ها به چه ميزان به فوتبال ايران 
كم��ك می كنن��د و در ازای اين دالرهاي��ی كه برای 
آنها هزينه می ش��ود س��ودی هم برای اقتصاد دارند، 
از جمل��ه نكات قابل توج��ه و از تفاوت های فوتبال 
اي��ران و اروپاس��ت. حض��ور بازيكن��ان خارجی آن 
ه��م از نوع درجه چندم، همه س��اله م��ورد نقد اهالی 
فوتب��ال بود تا اين كه س��ازمان ليگ برای حضور اين 
مستش��اران قوانين جديدی تصويب ك��رد. به طوری 
كه حاال ش��اهد بازيكنان با كيفيت تری نسبت به قبل 
هس��تيم. از سوی ديگر تجربه ثابت كرده تصور عموم 

مبنی بر ثروتمند بودن هم��ه بازيكنان خارجی فوتبال 
ايران اصاًل درس��ت نيست. بس��ياری از اين بازيكنان 
درصد زيادی از قراردادش��ان را به شركت های نقل و 
انتقاالت و ايجنت ها و دالل هايی می دهند كه از اين 
 بازيكن��ان ارزان قيمت بازيكنان چند صد هزار دالری 
ساخته اند. تفاوت خارجی های جذب شده به فوتبال 
ايران و آنچه در كش��ورهای اروپايی رخ می دهد نيز 
در همين امر است. در شرايطی كه مربيان بزرگ دنيای 
فوتبال بازيكنان خارج��ی مد نظر خود را از مدت ها 
قبل و در مس��ابقات مختلف زير نظ��ر می گيرند؛ در 
فوتبال ايران مربيان بازيكنان خارجی را از روی س��ی 
دی و نوار فيلم اين بازيكنان انتخاب می كنند. در اين 
بين بازيكن جذب شده اگر از كيفيت بااليی برخوردار 

باش��د موجب می شود تا سود س��رمايه اوليه از سوی 
هواداران برای تماشای بازی اين بازيكنان تأمين شود. 
از سوی ديگر نيز باال رفتن كيفيت اين بازيكنان خوب 
فرنگی باعث می شود تا فوتبال ايران از فروش آنها به 
كشورهای خارجی ديگر سود خوبی به جيب زده و از 
اين راه اقتصاد كش��ور نيز به جای هدر دادن پول ملی 

به سود دست می يابد. 
بازيكنان خارجی وارد ش��ده به ليگ برتر ايران را هم 
می توان به چند دسته تقسيم كرد. دسته اول بازيكنان 
خوبی هستند كه هيچ وقت كشف نمی شوند و بعد از 
اخراج از ليگ برتر كش��ورمان به بوندس ليگا يا سری 

A می رسند.
دسته ديگر كه تعدادش��ان زياد نيست بازيكنان خوبی 

هستند كه كشف هم می شوند، اما همين تعداد معدود 
خ��وب هم پ��س از اينكه در فوتبال اي��ران به پختگی 
رس��يدند ترجيح می دهند به ليگ كش��ورهای حاشيه 
خليج ف��ارس بروند و بی منش��ور و بی س��قف و با 
آرامش فوتبال بازی كنند. اما بيش��تر بازيكنان خارجی 
كه تا به امروز در ليگ برتر كش��ورمان بازی كرده اند 
بازيكن��ان ضعيفی بوده ان��د كه بس��ياری از آن ها در 
كشورهايشان شغل های بی ارتباطی با فوتبال داشتند 
و ايران تنها جايی بود كه می توانست آنها را تبديل به 
فوتباليست واقعی كند. با اين اوصاف همچنان در ليگ 
يازدهم نيز ش��اهد حضور برخی بازيكنان دسته چندم 
و بنجل فرنگی بوده ايم كه چيزی جز دالر و پول رايج 

ملی برای آنها اهميت نداشته است.

فوتبال ایران؛ محلی برای استخراج دالر
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فرازی از د عای روز بیست و هفتم: 
خدايا فضیلت شب قدر را در 
اين ماه روزيم گردان و کارهايم 
را در آن از سختی به آسانی و 
عذرهايم را بپذير ای مهربان به 
بندگان شايسته ات .

محمد علی كش��اورز � بازيگر قديمی سينما 
تئاتر و تلويزيون � از بيمارستان مرخص شد. 
به گزارش ايس��نا  محمد علی كشاورز كه پس 
از حدود س��ه هفته از »آی س��ی يو« به بخش 
»اف��ق« بيمارس��تان »آتيه« تهران منتقل ش��ده 
بود، پنجم ش��هريور ماه از بيمارستان مرخص 
ش��د و به من��زل رفت. محمد علی كش��اورز 

 از 17 م��رداد در بيمارس��تان بس��تری ش��ده 
بود. 

اي��ن هنرمند � متول��د 26 فروردين 1309 در 
اصفهان اس��ت و از س��ال 1327 ب��ا نمايش 
»هياهوی بسيار برای هيچ« فعاليت بازيگريش 
را آغاز كرد و در سال 43 با فيلم »شب قوزی« 

وارد سينما شد.

شهاب حسينی به جمع بازيگران فيلم سينمايی 
بدنام��ی مهری به كارگردان��ی ابراهيم مختاری 
اضافه شد. به گزارش مهر، تاكنون حضور ليال 
حاتمی، صابر ابر و آناهيتا افشار در بدنامی مهری 
قطعی شده اس��ت. به زودی به تعداد بازيگران 
اين فيلم اضافه خواهد ش��د. شهاب حسينی و 
ليال حاتمی پيش از اين در فيلم های س��ينمايی 
جدايی نادر از س��يمين و پرس��ه در مه ساخته 
به��رام توكلی همبازی بودن��د و بدنامی مهری 
سومين همكاری مشترك اين دو بازيگر است. 
اين فيلم به تهيه كنندگی س��يد جمال ساداتيان 

ساخته می ش��ود. بد نامی مهری درباره زندگی 
يك زن اس��ت كه پس از جدايی با همس��رش 
برای او اتفاقاتی می افتد. مختاری برای نگارش 
فيلمنامه اين فيلم از مش��اوره دو نفر از استادان 

دانشگاه بهره می گيرد.
تاكنون حضور حسين جعفريان به عنوان مدير 
فيلمبرداری، ايرج شهرزادی صدابردار، منصوره 
يزدان جو طراح صحنه و لباس و علی تيموری 
دس��تيار و برنامه ريز قطعی شده است. ابراهيم 
مختاری كه بيش��تر به عنوان مستندساز شناخته 

شده، فيلم سينمايی زينت را سال 72 ساخت.

در حالی كه اواخر س��ال گذشته بود كه خبر 
س��اخت فيلم��ی جدي��د از س��ری فيلم های 
»كاله قرمزی« توس��ط صحرافيلم اعالم ش��د، 
تازه ترين ش��نيده ها حكاي��ت از آن دارند كه 
كار پيش توليد اين فيلم به زودی آغاز خواهد 

شد.
ب��ه گزارش س��ينما روز، فيلمنامه فيلم جديد 
»كاله قرم��زی« ب��ا هم��كاری مش��ترك ايرج 
طهماس��ب و حميد جبلی نوشته شده ولی به 
علت مس��افرت طهماس��ب به اياالت متحده 
فيلمب��رداری اي��ن فيلم به تعوي��ق افتاده و به 
محض حضور طهماس��ب در ايران اين پروژه 
س��ينمايی كلي��د خواهد خ��ورد. فيلم جديد 
»كاله قرم��زی« ك��ه بع��د از »كاله قرم��زی و 
پسرخاله« و »كاله قرمزی و سرو ناز« سومين 

اثر س��ينمايی از اين سری به شمار می رود به 
احتمال زياد در نيمه دوم امس��ال فيلمبرداری 
ش��ده و كارگردانی آن نيز برعهده طهماسب 
خواهد بود. جبلی به مانند هميشه صداپيشگی 
كاراكترهای عروس��كی اصلی فيلم را برعهده 
خواهد داش��ت و در كنار آن طهماسب نيز به 
ايفای نق��ش در فيلم خواهد پرداخت. فاطمه 
معتمدآريا نيز نقش مقابل طهماس��ب در فيلم 
را ايف��ا خواهد كرد. به خاط��ر وجهه تجاری 
فيلم های سری كاله قرمزی قسمت جديد اين 
فيلم به احتمال زياد در جشنواره فيلم فجر به 
نمايش درنيامده و به طور مستقيم راهی اكران 
عمومی خواهد ش��د. تهيه اي��ن فيلم برعهده 
دفتر توليد صحرافيلم ب��وده و كارهای توليد 

آن را برادران مدرسی انجام خواهند داد. 

محمدعلي کشاورز از بیمارستان مرخص شد

سومین همکاری با حاتمی

حسینی بازیگر بدنامی مهری شد

»کاله قرمزی 3 « در انتظار بازگشت طهماسب به ایران

خبر
چشمی که دنیا را ثبت می کند! 

يك مستندس��از ك��ه از يك چش��م مصنوعی 
برخوردار است، به توضيح چگونگی تبديل آن 
به يك دوربين فيلمبرداری ريز پرداخته است. به 
گزارش ايسنا، راب اسپنس می تواند آنچه را در 
پيش چش��مانش قرار دارد، ثبت كند. اين چشم 
در خود يك دوربين فيلمبرداری، انتقال بی سيم 
و باتری در كاسه خالی چشم اسپنس جای داده 
است. اين ابزار سپس عالئم ويديويی را به يك 
صفحه تصوير دستی منتقل می كند. اين چشم به 
مغز اسپنس متصل نبوده و بينايی وی را نيز ترميم 
نكرده اس��ت. اين دس��تگاه در عوض می تواند 
طرز نگاه وی به جهان را به سايرين نشان دهد. 
اسپنس چشم خود را طی يك حادثه تيراندازی 
در كودكی از دست داد و پزشكان پنج سال پيش 

چشم وی را به طور كامل خالی كردند.
وی با الهام از دوربين گوشی تلفن همراهش به 
فكر اس��تفاده از اين فناوری در داخل چش��مان 
خويش افتاد و س��پس با كمك مهندس كوستا 
گراماتيس در س��ال 2009 طی س��ه هفته اولين 
نمونه آزمايشی اين دوربين را ايجاد كردند. آنها 
ابتدا از يك متخصص ساخت چشم مصنوعی 
خواستند تا قالبی برای چشم اسپنس ايجاد كنند 
تا فضای دقيق چش��م وی را به دست بياورند. 
آنها سپس از كوچكترين فناوری موجود در بازار 
استفاده كردند. شركت كاليفرنيايی اومنی ويژن كه 
متخصص س��اخت دوربين های ريز تلفن های 
همراه،  لپ تاپ و آندسكوپی است، يك دوربين 
3/2 ميليمت��ری ب��ا وضوح تصوي��ر 328×520 
پيكس��ل را به اين گ��روه اهدا ك��رد. اين گروه 
همچنين از باتری های 5×9×1 ميليمتری شركت 
پاوراستريم، سازنده باتری بالگردهای فوق سبك 
كنت��رل از راه دور اس��تفاده كردند. در آخر يك 
فرستنده بی سيم به اين مجموعه اضافه شد. اين 
مجموعه از طريق يك صفحه مداری پرينتی با 
ضخامت يك ورق كاغذ به هم مرتبط هستند. اين 
نمونه پيش ساخت در سال 2009 توسط مجله 
تايم به عنوان يكی از اختراعات سال معرفی شد. 
اين مدل از آن زمان با كمك اس��تيو مان، استاد 
مؤسسه فناوری ماساچوست تصحيح شده است. 
اسپنس همچنين از يك نمونه چشم مصنوعی با 
نور ال ای دی قرمز برخوردار بوده كه يادآور فيلم 
سايبورگ نابودگر است. اين مستندساز آمريكايی 
قصد دارد از چشم خود برای پروژه ای موسوم به 

»چشم در برابر چشم« استفاده كند.

عضو هيأت علمی دانش��گاه شهيد بهش��تی با تأكيد بر 
اين كه ايفای نقش شخصيت های دينی برعهده بازيگرانی 
گذاشته شود كه زمينه های مذهبی دارند، گفت: 90 درصد 
هنرپيشگانی كه در نقش های مذهبی ظاهر می شوند هيچ 

نوع مطالعه دينی ندارند.
مجيد ابهری رفتارشناس اجتماعی و عضو هيأت علمی 
دانشگاه ش��هيد بهش��تی در گفتگو با مهر در ارتباط با 
تناسب نقش های دينی با شخصيت بازيگر اظهار داشت: 
برای ايفای نقش شخصيت های دينی بايد از بازيگرانی 
استفاده كرد كه دارای زمينه های مذهبی و سوابق روشنی 
در جامعه باشند متأسفانه 90 درصد بازيگران حتی فاقد 
مطالعات اوليه مذهبی بوده و فقط براساس روابط با تهيه 
كننده يا كارگران و يا ش��كل و شمايل ظاهری انتخاب 

می شوند.
وی افزود: با توجه به اين كه برخی بازيگران چهره گيشه 
پسند دارند و نام و چهره آنها برای فيلم و يا سريال ايجاد 
جذابيت می كند، گروهی ديگر از تهيه كنندگان از اين 

گونه چهره ها برای تضمين تماشاگر استفاده می كنند.
اين رفتارشناس اجتماعی يادآور شد: از نگاه رفتارشناسی 
اجتماعی بازيگ��ران نقش های دينی نبايد در نقش هايی 

مخالف با ضوابط دينی ظاهر شده باشند و يا بعد از آن 
ظاهر ش��وند. برای مثال در سريال يوسف پيامبر چهره 
كمتر ش��ناخته ش��ده ای به عنوان شخصيت حضرت 
يوسف انتخاب شد اما بعدها همين هنرپيشه به قدری در 
سريال ها و فيلم های ديگر بازی كرد كه سابقه ذهنی فيلم 

دينی وی از حافظه اجتماعی پاك شد.
وی در ادامه با اش��اره به اين كه ممكن است برخی افراد 
موضوع نياز و مسأله مادی را اصلی ترين دليل تنوع نقش 
قلمداد كنند گفت: در پاسخ به اين گونه افراد بايد گفته 
شود، فيلم ها و سريال های مذهبی كم نيستند. بلكه اگر 
هنرمندان خود را برای ايفای نقش در اين گونه سريال ها 
و فيلم ها حفظ و جذاب كنند افكار جامعه آنها را بيشتر 
پس��نديده و در قالب شخصيت های هنری دينی بيشتر 

جای می گيرند.
ابهری اظهار داش��ت: متأسفانه به خاطر حضور مافيای 
هنری در سينما و تلويزيون چهره های محدود و معين 
در اين گونه توليدات ديده می شوند. يعنی هر كارگردان 
و تهيه كننده تيم مخصوص به خود را دارد كه با اعالم 
نام وی آن گروه هنری چه زن و چه مرد در ذهنها تداعی 
می شوند، ممكن است يك يا دو نفر براساس نياز تغيير 

كنند.
عضو هيأت علمی دانش��گاه شهيد بهشتی تصريح كرد: 
برای پذيرفته شدن فيلم ها و سريال های دينی بايد بيشتر 
از چهره های ناشناخته، كمتر ديده شده استفاده شود تا 
از نظر روانشناسی هنری برای جامعه و بيشتر مردم قابل 
قبول تر باش��د. و يا اين كه هنرمندان��ی كه در اين گونه 
نقش ها ظاهر می ش��وند تقدس و عنوان نقش خود را 
حفظ كرده و س��عی كنند از كش��يده شدن به نقش های 

بازاری خودداری كنند.
وی تأكي��د ك��رد: از نگاه رفتارشناس��ی انتخاب بازيگر 
همواره بايد بين نقش و هنرمند يا شخصيت مورد نظر 
و هنرپيشه يك ارتباط منطقی وجود داشته باشد، البته در 
بسياری از اوقات دست های چهره پردازان اين كمبودها 
را پر می كنند كه بی ترديد هرچق��در چهره پردازی و 
گريم برای ايفای نقش بيشتر شود، پذيرش آن دشوارتر 
می شود. برای مثال وقتی يك خانم هنرپيشه 30 سال در 
نقش يك زن س��المند ظاهر می شود و يا يك هنرپيشه 
م��رد در نقش يك روحانی ايفای نقش می كند به قول 
خود هنرمندان نشستن نقش بر چهره هنرپيشه قسمت 

اعظم باور پذيری در ارتباط با آن سريال يا فيلم است.

بازيگران تقدس نقش های مذهبی را حفظ کنند

 هنرپیشه ها مطالعه دینی ندارند
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محمدرضا شواخی زواره
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1- تضمین شرکت در مناقصه )توضیح در اسناد( طبق آيین نامه تضمین براي 
معامالت دولتي.

روز   3 مدت  به  اول  نوبت  آگهي  درج  تاريخ  از  اسناد  دريافت  مهلت   -2
مي باشد.

3- محل دريافت اسناد دفتر امور قراردادها- تحويل و گشايش پیشنهادها 
ا...  آيت  خ  شهرکرد-  نشاني  به  استان  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  کل  اداره 

کاشاني جنب اداره ثبت.
4- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاريخ تحويل پیشنهادها.

5- هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

هر کارگردان و تهیه 
کننده تیم مخصوص 
به خود را دارد که با 
اعالم نام وی آن گروه 
هنری چه زن و چه 
مرد در ذهن ها تداعی 
می شوند، ممکن 
است يک يا دو نفر 
براساس نیاز
 تغییر کنند

آگهي فراخوان مناقصه
نوبت اول

دارد  نظر  در  بختیاري  و  چهارمحال  استان  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  اداره کل 
تعدادي از پروژه هاي آبخیزداري سال جاري )90( را از طريق مناقصه عمومي 
پايه  بهاء  براساس فهرست  پیمانکار واجد شرايط )رشته آب(  به  يک مرحله اي 
آبخیزداري سال 88 )بدون تعديل و ماب التفاوت( به شرح ذيل واگذار نمايد. 
لذا جهت ثبت نام شرکت در مناقصه و دريافت اسناد به آدرس ذيل مراجعه 

نمايند.

برآورد به موضوعرديف
میلیون ريال

مبلغ تضمین 
به ريال

آخرين مهلت 
تحويل

تاريخ 
شهرستانبازگشايي

بند خاکي کريم آباد 1
شهرکرد104612/000/00090/6/2490/6/26مرغملک

2
بندهاي گابیوني- سنگي 

و مالتي- خشکه چین 
حوزه دره گرم

شهرکرد103212/000/00090/6/2490/6/26

بند خاکي خلیل آباد 3
شهرکرد104512/000/00090/6/2490/6/27مرغملک

بروجن126512/000/00090/6/2490/6/27بند خاکی آهويه فرادنبه4

بندهاي سنگي و مالتي- 5
اردل88510/000/00090/6/2490/6/27خشکه چین لیرابي

کیار5317/500/00090/6/2490/6/26ديوار ساحلي دره ياس6

اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان چهارمحال و بختیاري
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