
مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري 
چهارمحال و بختياري از آغاز نام نويسي و شركت 
در چهارمين جشنواره شهر برفي ايران خبر داد. 
مــژگان رياحي زانياني در گفتگــو با ايرنا اظهار 
داشت: اين جشنواره از 18 بهمن ماه سال جاري 
به مدت چهار روز در دهكده سياحتي »قاسم آباد« 

كوهرنگ برگزار مي شود. 
رياحي افزود: اين جشنواره با الهام از فرهنگ غني 
و ايراني، توجه به خرده فرهنگ هاي اقوام ايراني، 
توجه به معماري ايراني و نشانه هاي معروف كشور 

ايران برگزار مي شود. 
وي معرفي جاذبه هاي چهارمحال و بختياري به 
عنوان مقصد گردشگري زمستاني، گسترش روحيه 
نشاط و همكاري بين جوانان و معرفي صنايع دستي 
و ميراث معنوي اين استان را از اهداف برگزاري 

چهارمين جشنواره شهر برفي ايران عنوان كرد. 
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
كرد: عالقه مندان  بختياري تصريح  و   چهارمحال 
 ،www.ichto.ir مي توانند با مراجعه به سامانه

منوي چهارمحال و بختياري ثبت نام كنند. 
خانم رياحي افزود: شرايط ثبت نام در فراخوان 
براي  ماه  بهمن  دهم  تا  ها  گروه  و  شده   اعالم 

ثبت نام فرصت دارند. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: دبيرخانه جشنواره 
بختياري،  و  چهــارمحال  نشانی:  به  برفي  شهر 
شهركرد، فارابي شمالي، رو به روي هتل آزادي، 
سازمان ميراث فرهنگي چهارمحال و بختياري و 
هاي  پرسش  پاسخگوي  تلفن 0381-3342912 

عالقه مندان است. 
 اوليـــن و دوميــن جشنـــواره شهـــر برفـــي 
چهارمحال و بختياري در سال هاي 1385 و 1386 
به نام »جشنواره برف و يخ و جشنواره شهر برفي« 
برگزار شد و سومين جشنواره به نام »برف آورد« 

در سال 1388 اجرا شد. 
شهر 3 هزار نفري چلگــرد مركـــز شهــرستان 
 كوهـــرنگ در فاصله 85 كيلومتري از مــركــز 

چهارمحال و بختياري قرار دارد. 

فراخوان شركت در جشنواره 
مدیریت یکپارچه بين المللي شهر برفي ايران 

رودخانه زاینده رود اجرایی شد

اجتماعی  امور  و  كار  مديركل 
پايان  تا  گفت:  اصفهان  استان 
امسال 100 هزار فرصت شغلی 
در استان اصفهان ايجاد می  شود. 
هوشنگ  فارس،  گزارش  به 
كارگروه  جلسه  قادريان  در 

با بيان اين مطلب اظهار داشت: شهرستان  اشتغال شهرستان شهرضا 
شهرضا به لحاظ آمار اشتغال زايی در مرز تعهد قرار دارد...

شهرستان/ صفحه4

ــمت اله هاشمی مديرعامل  حش
ــالب  فاض و  آب  ــركت  ش
ــن  ــاری اي ــال و بختي چهارمح
ــزن  ــامل 2 مخ ــا را ش  طرح ه
در  ــی  آلون ــهرهای  ش در  آب 
ــتان لردگان و اسالم آباد   شهرس

ــتگاه  ــب و ايس ــت 3000 مترمكع ــا ظرفي ــن ب ــتان بروج  در شهرس
پمپاژ آب و خط انتقال، خطوط و شبكه های آب رسانی...

شهرستان/ صفحه4

سيد مجيــد عــامليان )مديركل 
استـــان  پرورش  و  آمــوزش 
اصفهـــان( در نشست خبــری 
درست  گفت:  رسانه  اصحاب 
است كه با هدفمند سازی يارانه 
مدرسه هـــا  در  ميزان مصارف 

تحت تأثير قرار می گيرد اما هيچ مدرسه ای در خصوص يارانه ها...
سراسری/ صفحه2

ايجاد 100 هزار فرصت شغلي 
در استان اصفهان

بهره برداری از 6 طرح آب و فاضالب 
در شهرهای چهارمحال و بختیاری 

مدارس به بهانه اجرای طرح 
هدفمندسازی يارانه ها حق 

دريافت مبلغی را ندارند

صفحه 2

صفحه 6

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:
انجمن مراکز ديجیتال دينی
 استان اصفهان  تشکیل می شود

تعزيه؛ جاودانگي حماسه كربال بر پرده هاي خلوص 
موسیقي و نمايش 
نگاهي به هنر نمايش مذهبي و تعزيه در اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود
پروژه  هماهنگی  نشست 
مــديـريت يكپـــارچه رودخانه 
زاينده رود با حضور معــاونان 
عـــامل  مـــديران  استانداری، 
)جهــاد  ذيربط  شركت هـــای 
محيط  آبفار،  آبفا،  كشاورزی،  
امروز  و...(  هواشناسی  زيست، 
منطقه ای  آب  شركت  محل  در 
اصفهان برگزار می گردد. در اين 
جلسه 14 نفر از كشور آلمان به 
سرپرستی نماينده وزارت علوم 
و تحقيقات آلمان و مدير پروژه 

»inter 3« حضور دارند. 
ويژگی هـــای خاص حــوضه 
مجموع  در  را  آن  رود  زاينده 

حوضه های كشور به عنوان يک حوضه شاخص 
به شرح  اين ويژگی ها  از  پاره ای  درآورده است. 

زير می باشد:
فرا  از  حوضه  در  مختلف  اقليم های  وجود   
در  ويژه ای  نمودهای  خشک،  فرا  تا  مرطوب 
بخش های مختلف حوضه )سراب، ميانی، پاياب( 

ايجاد كرده است.
 حوضه زاينده رود نه تنها در بخش كشاورزی 
بلكه در ابعاد ديگر مصرف آن شرب و صنعت 
شاخص  كشور  حوضه های  ساير  به  نسبت  نيز 

می باشد.
توانايی  در  تنها  نه  رود  زاينده  رودخانه   
مصرف  مختلف  بخش های  نياز  به  پاسخگويی 
آن خالصه نمی شود بلكه از بعد تاريخی، عبور 
رودخانه زاينده رود از شهر اصفهان مفهوم خاصی 

به آن بخشيده است.
داخل  به  مجاور  حوضه های  از  آب  انتقال   
حوضه و انتقال مجدد آب حوضه های مجاور به 

مناطق خارج از حوضه زاينده رود.
منابع  تنگناهای  و  شده  ذكر  موارد  به  توجه  با 
تنگنا  اين  تشديد  و  رود  زاينده  حوضه  در  آب 
با توجه به خشكسالی های اخير، لزوم مطالعات 
 جامع كه هدف از آن ايجاد يک سيستم پشتيبان 
تصميم گيری برای مسئوالن و تصميم گيران در 
حوضه زاينده رود می باشد كه برمبنای آن بتوانند 
اثر و نتيجه اقدام ها و تصميم های خود را ارزيابی 
نموده و در نهايت بتوانند يک مديريت جامع را با 

توجه به شرايط روز اعمال نمايند.
در اين ميان پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و 
تحقيقات آلمان فدرال در خصوص انجام پروژه 
يكپارچه رودخانه  »مديريت  تحقيقاتی  مطالعاتی 
زاينده رود« با همكاری و مشاركت شركت آب 
ذيربط  مسئوالن  توافق  مورد  اصفهان  منطقه ای 
كشورمان قرار گرفته و انجام سه پروژه در سه فاز 

و به مدت 9 سال پيش بينی شده است.
 فاز مطالعاتی 1389 الی 1392

در فاز اول فرآيند يكپارچه و راه اندازی سيستم 

صورت  گيری  تصميم  پشتيبان 
خواهد پذيرفت.

سازی  پياده  و  اجرا  فاز   
سال های 1393 الی 1396

در فاز دوم پياده سازی مديريت 
سيستم  اندازی  راه  و  يكپارچه 
صورت  گيری  تصميم  پشتيبان 

خواهد پذيرفت.
 فاز ارزيابی و گسترش آن در 
ساير پروژه های ايران سال 1397 

الی 1400
در فاز سوم، ارزيابی و استفاده از 
نتيجه ها برای ديگر حوضه های 
پذيرفت.  خواهد  آبريز صورت 
و  شده  ذكر  موارد  به  توجه  با 
رود  زاينده  حوضه  حساسيت 
از زاويه منابع آب و از سوی ديگر توانايی كشور 
آلمان در جوانب مختلف مديريت يكپارچه منابع 
آب، نتيجه های ثمربخشی از مطالعات و تحقيقات 
پيش رو حاصل گرديد. بخش های مورد مطالعه 
فاضالب،  و  آب  آب،  از:  عبارتند  پروژه  اين  در 
كشاورزی،  صنعت توريسم و محيط زيست. هدف 
تأثيرگذاری  نحوه  و  ميزان  سنجش  طرح  اين  از 
متقابل بخش های مذكور در رودخانه زاينده رود 
می باشد. با توجه به فرابخشی بودن مقوله آب، 
همكاری ساير ارگان های ذيربط آب استان اصفهان 
نقش به سزايی در ارتقای دستاوردهای پروژه و 
انطباق هر چه بيشتر نتايج با واقعيت های منطقه به 

دنبال خواهد داشت.
پروژه،  آلمانی  شركای  كه  است  ذكر  به  الزم 
در  كه  فعاليت هايی  مالی  منابع  تأمين  مسئوليت 
خواهند  عهده  به  را  می شود  انجام  آلمان  كشور 
داشت و اعتبار تخصيصی از طرف شريک آلمانی 

3 ميليون يورو می باشد.

سراسری

مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود اجرایی شد
ايران  هسته ای  مذاكره های  سوم  دور 
ميان  در  تركيه  ميزبانی  به  گروه 5+1   و 
انگاره سازی های منفی محافل ديپلماتيک 
و رسانه ای غرب از چشم انداز نشست 
نمايندگان  انديشی  مثبت  و  استانبول 
جمهوری اسالمی به آينده اين گفتگوها 
آغاز شده است. روز نخست مذاكره های 
ايران با گروه 1+5 در شرايطی در استانبول 
با  مذاكره  طرف  رئيس  كه  يافت  پايان 
كشورمان، يافتن نقاط مشترک را به عنوان 
اعالم  مذاكره ها  از  دور  اين  بندی  جمع 
سعيد  ها،  رسانه  گزارش  پايه  بر  كرد. 
و  ملی  امنيت  عالی  دبير شورای   جليلی 
اسالمی  جمهوری  ارشد  كننده  مذاكره 
ايران در امور هسته ای، افزون بر دو دور 
مذاكره گروهی با نمايندگان 1+5 به طور 
دو به دو با كاترين اشتون )مسئول سياست 
خارجی اتحاديه اروپا(، سرگئی ريابكوف 
وو  روسيه(،  خارجه  امور  وزير  )معاون 
هايلونگ )دستيار وزير امور خارجه چين( 
و احمد داوود اوغلو )وزير امور خارجه 
گزارش  به  كرد.  گفتگو  و  ديدار  تركيه( 
شورای  دبيرخانه  ها،  خبرگزاری  برخی 
عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی درباره 
اين نشست اعالم كرد: در اين جلسه، دو 
ادامه  بر  و  اعالم  را  خود  مواضع  طرف 
گرفته  صورت  توافق  براساس  مذاكره ها 
ژنو، كه در  در مذاكره های دو طرف در 
تأكيد  شد،  برگزار  ماه(  )آذر  دسامبر  ماه 
برای  تالش  مذاكره ها،  محور  كه  كردند 
بيشتر  تعامل  زمينه  در  مسيرهايی  ايجاد 
بود. كشورهای غربی حاضر در  خواهد 
مذاكره های هسته ای با ايران با اينكه خود 
از موافقان و برپا كنندگان مذاكره های رو 
در رو با نمايندگان و مقام های جمهوری 
اسالمی در امور هسته ای بوده و همواره 
مستقيم  گفتگوهای  رويكرد  از  دفاع  در 
تأكيد می كردند كه تنها برگزاری سطح 
ارتباطات  و  گفتگوها  نوع  اين  از  بااليی 
چهره به چهره است كه بن بست موجود 
در مسأله هسته ای ايران را می شكند، اما 
از نشست دور سوم گفتگوها در دو ماه 
گذشته كه در سپهر رسانه ها به مذاكره های 
ژنو-3 معروف شد، با تغيير تاكتيک ها و 
روش های خود، تنها برای متقاعد سازی 
و اقناع در سطح افكار عمومی به تداوم 
اين نشست ها با تهران رضايت داده و در 
صحنه عمل و رفتار سياسی، ايجاد ترديد و 
القای فضای بدبينی به اين مذاكره ها را در 

دستور كار خود قرار داده اند. 
گذشته  سال های  طول  در  كه  هرچند 
همواره راهبرد تدوين شده از سوی غرب 
به راهبری اياالت متحده آمريكا، مبتنی بر 
تهديدها و فشارهای فزاينده و حداكثری 
و ارايه تضمين های غيرملموس حداقلی 
بوده كه تحليل گران امور هسته ای، آن را 
زير عنوان سياست چماق و هويچ تعبير و 
تفسير كرده اند. روی آوردن به مذاكره های 
مستقيم هم با توجه به تغيير پارادايم ها 
در  امريكا  خارجی  سياست  الگوهای  و 
دوران پسا بوش و روی كار آمدن باراک 
در  دموكرات(  جمهوری  )رئيس  اوباما 
كاخ سفيد با شعار تغيير و تنها به مثابه 
سخت  اقدام های  توجيه  برای  ابزاری 
ايران  بر  فزاينده  فشارهای  بر  مبتنی  آتی 
و جلب همكاری های بيشتر كشورها و 
روسيه،  چين،  نظير  جهانی  قدرت های 
در  مستقالنه تر  رويكردهای  با  هندو... 
اجماع ايجاد شده عليه جمهوری اسالمی 
چيزی  وگرنه  است  شده  انجام  ايران 
تغيير نكرده است. در پاييز سال گذشته، 
گروه 1+5، به ايران پيشنهاد داده بود كه 
يک هزار و 200كيلوگرم از اورانيوم 3/5 
درصد غنی شده خود را طی يک محموله 

به روسيه انتقال داده و پس از طی مدتی، 
در برابر 120 كيلوگرم ميله سوخت 20 

درصدی از فرانسه تحويل بگيرد. 
در  ايران  اسالمی  جمهوری  آن،  از  پس 
ارديبهشت ماه 1389، ابتكار عمل تركيه 
و برزيل را پذيرفت و توافق كرد اورانيوم 

خود را در خاک تركيه به امانت بگذارد. 
با اين حال كشورهای غربی با وجود استقبال 
اوليه، از پذيرش اين توافقنامه خودداری 
كردند و سرانجام در 20 خردادماه امسال 
در  را  ايران  عليه  تحريم  ها  چهارم  دور 
شورای امنيت به تصويب رساندند. روسيه 
نيز به عنوان يک قدرت تأثيرگذار در ميز 
دنبال  به  استانبول  هسته ای  مذاكره های 
ديپلماتيک  واكنش های  و  اعتراض ها 
در  اسالمی  جمهوری  ارشد  مقام های 
خصوص همراهی و همگامی با امريكا و 
غرب در قبال ايران، به تغييری تاكتيكی و 
روشی )حداقل در سطح اظهارنظر و اعالم 
مواضع( روی آورده و در آستانه برگزاری 
اين نشست اعالم كرده است كه در اين 
گفتگوها، ساز و كار لغو تحريم های ايران 

نيز بايد در دستور كار باشد. 
خارجه  امور  )وزير  الوروف  سرگئی 
اوغلو  به همراه احمد داوود  روسيه( كه 
كنفرانس  تركيه ای خود در يک  همتای 
خبری در استانبول شركت كرده بود، گفت 
كه مسائل مربوط به برنامه هسته ای ايران 

بايد محور اين مذاكره ها باشد. 
و  ايران  هسته ای  برنامه  افزود:  الوروف 
مسائل مرتبطی كه هنوز حل نشده  است 

بايد در كانون گفتگوها باشد. 
وزير خارجه روسيه در عين حال تأكيد 
كرد: اما، برای اين نشست تنها يک موضوع 
وجود ندارد، لغو تحريم  های ايران نيز بايد 

در دستور كار باشد. 
وزير خارجه روسيه در اين باره گفت: ما به 
همكاران خود در اياالت متحده و اتحاديه 
درباره  نظرمان  كه  داديم  توضيح  اروپا 
تحريم های يكجانبه چيست و اميدواريم 

حرف ما را فهميده باشند. 
يكجانبه  تحريم  های  داد:  ادامه  الوروف 
حل  برای  ما  مشترک  تالش  ادامه  برای 
اقدامی غيرسازنده  ايران،  مسأله هسته ای 
است. اين تغيير در لحن و كالم روسيه 
)كه  استانبول  جاری  نشست  آستانه  در 
حالی  در  كرد(  استقبال  آن  از  بايد  البته 
زمانی  مقطع  در  كه  می گيرد  صورت 
يكسال گذشته، به ويژه در ماه های منتهی 
به تصويب قطعنامه تحريم آميز ماه ژوئن 
)خردادماه( عليه ايران، روس ها افزون بر 
اقدام های عملی عليه ايران كه مهم ترين 
آن همراهی كامل با واشنگتن در تصويب 
قطعنامه ضدايرانی 1929 بود، در كالم و 
مواضع اعالنی خود نيز به هم زبانی با كاخ 
چالش  و  مهم ترين  آوردند.  روی  سفيد 
برانگيزترين اظهارنظرها به سخنان جنجالی 
جمهوری  )رئيس  مدودف  ديميتری 
روسيه( باز می گردد كه در آن ادعا شده 
ساخت  توانايی  داشتن  به  ايران  كه  بود 
در  می شود.  نزديک تر  هسته ای  سالح 
مقطع كنونی، گرچه خيلی نمی توان به 
گام های عملی روسيه فراتر از تغيير لحن 
و كالم آنها خوش بين بود اما به هرحال، 
كرملين  سوی  از  شده  اتخاذ  رويكرد 
متفاوت از آن چيزی است كه امريكا و 
تروئيكای اروپايی متحد آن در پی القای 
آن هستند و اين مسأله در بطن مذاكره های 
استانبول يعنی يک گام به پيش برای ايران. 
در كنار روسيه، چين نيز به عنوان يكی از 
قدرت های غير غربی طرف مذاكره كننده 
ايران در بين اعضای گروه موسوم به  با 
1+5 نسبت به نتيجه نشست استانبول ابراز 

خوش بينی كرده است. 

سازی  هدفمند  گفت:  تهران  استاندار 
يارانه ها از سياست های اجرايی دولت 
تأثير  كه  هواست  آلودگی  كاهش  در 
زيادی در كاهش آلودگی هوا داشته است. 
به گزارش ايرنا،  مرتضی تمدن در حاشيه 
سومين مجمع روابط عمومی های استان 
تهران به خبرنگاران گفت: كاهش مصرف 
كاهش  تأثير  مصداق های  از  سوخت 
آلودگی هوا در پايتخت به شمار می رود. 
وی اظهار داشت: برنامه های زيادی اعم 
از كوتاه مدت يا بلند مدت برای كاهش 
آلودگی هوای تهران در دستور كار داريم 
كه به تدريج اجرا می شود. استاندار تهران 
افزود: هم اكنون 27 پروژه بلندمدت برای 
كاهش آلودگی هوا تعريف و اجرای آن 
تمدن  است.  شده  آغاز  استان  در سطح 
بلند  طرح های  بر  عالوه  كرد:  اضافه 
قبيل  از  مدتی  كوتاه  برنامه های  مدت، 
اجرای  يا  اداره ها  كار  ساعات  كاهش 
دستور  در  خودروها  فرد  و  زوج  طرح 
كار است كه بخشی از آنها اجرا شده و 

بخش ديگر هر زمان كه نياز باشد به اجرا 
درخواهد آمد. استاندار تهران با انتقاد از 
رسانه ای  شانتاژهای  و  افراد   برخی 
گفت: عده ای به جای كمک به مسئوالن 
با  كه  می گويند  و  كرده  انتقاد  مدام 
برنامه های كوتاه مدت، آلودگی هوا رفع 
نمی شود، كار كوتاه مدت را رها كنيد و به 
دنبال اجرای برنامه های بلند مدت باشيد. 
اين برنامه های  با اجرای  مگر ما گفتيم 
كوتاه مدت آلودگی هوا برطرف می شود. 
با  می گويند  نيز  عده ای  افزود:  وی 
تعطيلی آلودگی رفع نمی شود، مگر ما 

می گوييم درست می شود؟ 
تمدن افزود:  چرا برخی افراد به جای آنكه 
به مسئوالن كمک كنند فقط مغلطه كاری 

كرده و مشكل ها را چند برابر می كنند. 
آلودگی هوا  بد  افزود:  در شرايط  تمدن 
برای  تا  خواستيم  ذيربط  مسئوالن  از 
را  فواره های شهری  بيشتر هوا  تلطيف 
 باز بگذارند اما متأسفانه از اين اقدام دريغ 

كردند. 

نشست استانبول 
در میان انگاره ها و روايت های متفاوت 

جهان نما ایراننصف النهار

اسامه بن الدن:
فرانسوی ها بابت سیاست های 

سارکوزی بهای سنگینی می پردازند 
»اسامه بن الدن«، رهبر سازمان تروريستی القاعده از فرانسه خواسته است تا 
در ازای آزادی گروگان های فرانسوی، نيروهای خود را از افغانستان خارج 
كند. به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، اسامه بن الدن در پيام صوتی 
خود كه از شبكه تلويزيونی »الجزيره« منتشر شده است، تأكيد كرده كه آزادی 
افغانستان بستگی  از  گروگان های فرانسوی به خروج سربازان اين كشور 
دارد. بن الدن گفت كه مردم فرانسه بابت سياست های »نيكال ساركوزی«، 
رئيس جمهوری اين كشور بهای سنگينی خواهند پرداخت. وی تأكيد كرد 
كه خودداری ساركوزی از فراخواندن سربازان فرانسوی از افغانستان، چراغ 
سبزی برای كشتن گروگان ها است. بنا بر اين گزارش، شبه نظاميان القاعده 
تن  پنج  كه  گفته شده  به گروگان گرفته اند.  را  فرانسوی  دست كم هشت 
اين گروه  از سوی  در سومالی  تن  افغانستان و يک  در  تن  دو  نيجر،  در 
به گروگان گرفته شده اند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واكنش به 
تهديد القاعده گفته كه با وجود تهديدهای موجود در اين پيام، فرانسه قصد 
دارد به تالش های خود در افغانستان ادامه دهد. به گفته اين مقام فرانسوی، 
مقام های رسمی می كوشند اصالت پيام را تأييد كنند. اين دومين پيام صوتی 
بن الدن عليه فرانسه است. شبكه خبری الجزيره در ماه اكتبر نيز پيام مشابهی 
پخش كرد كه در آن رهبر القاعده، فرانسه را به دليل سياست هايش نسبت به 
مسلمانان تهديد كرده بود. گفته می  شود كه بن الدن در منطقه مرزی كوهستانی 

افغانستان و پاكستان مخفی شده است.

دانشگاهیان و روزنامه نگاران الجزاير 
خواستار ايجاد تغییر در کشور شدند 

دانشگاهيان،  از  گروهی  تونس  در  مردمی  اعتراض های  پی   در 
روزنامه نگاران و شخصيت های الجزايری با انتشار پيامی خواستار ايجاد 
تغييرهای دموكراتيک در كشورشان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از الجزيره، در اين پيام امضاءكنندگان خواستار تالش هماهنگ شهروندان، 
نهادها، سنديكاها و احزاب سياسی در جهت لغو محدوديت ها از زندگی 
مردم به منظور برقراری دموكراسی در كشور شدند. امضاءكنندگان اين پيام 
با ستايش از اعتراض های مردمی در تونس افزودند: تحرک عادالنه مردم 
تونس وضعيت سياسی جديدی در مغرب عربی كه دارای سرنوشت مشتركی 
هستند، پديد آورده است. در اين پيام با اشاره به نا اميدی اجتماعی در الجزاير 
كه در ناآرامی های ابتدای ژانويه ظاهر شد و منجر به كشته شدن پنج نفر و 
بيش از 800 زخمی شد، از دولت الجزاير به شدت انتقاد كرده و يادآور شده 
است كه دولت الجزاير به اين رويدادها تنها يک تفسير داد و آن هم افزايش 
قيمت مواد غذايی بود. در اين پيام با اشاره به اينكه بحران ژانويه تنها به خاطر 
روغن نبوده )اشاره به افزايش قيمت كاالهای اساسی( تأكيد شده است كه 
تحركات اجتماعی در الجزاير در سال های اخير به نحو بی سابقه افزايش 
يافته است. اين پيام كه از سوی 30 شخصيت الجزايری امضاء شده از شروع 
نا آرامی ها در الجزاير كه از چهارم تا نهم ژانويه )14 تا 19 آذر( روی داد، به 

عنوان حركت های اجتماعی بی سابقه نام برده است. 

21 کشته بر اثر درگیری های نیروهای 
دولتی سودان و شورشیان دارفور 

و  دولتی  نيروهای  ميان  درگيری  جريان  در  كه  كرد  اعالم  سودان  ارتش 
شورشيان دارفور واقع در غرب اين كشور،21 نفر كشته شدند. به گزارش 
ايرنا، تارنمای خبری مغربی اخبار به نقل از سوارمی خالد سعد، سخنگوی 
ارتش سودان نوشت: شماری از سربازان دولتی در حال عبور از منطقه ميان 
منواشی و تكنير بودند كه گروهی از شبه نظاميان جنبش عدالت و برابری 
و ارتش آزادی بخش خلق سودان به رهبری مينی ميناوی راه را بر آنان 
بستند و باعث درگيری ميان طرفين شدند. در جريان اين درگيری ها 13 
نفر از شورشيان و هشت نفر از نيروهای دولتی كشته شدند. الزم به ذكر 
است كه گروه های شورشی، نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد و 
اتحاديه آفريقا اين خبر را تأييد نكرده اند، اما سخنگوی ارتش آزادی بخش 
خلق سودان به رهبری عبدالوحيد نور تأكيد كرد كه درگيری های خونينی 
در غرب دارفور روی داده است. نمر ابراهيم سخنگوی ارتش آزادی بخش 
خلق سودان در مصاحبه ای با فرانس پرس گفت: در جريان اين درگيری ها 
سه نفر از نيروهای ما كشته و دو نفر ديگر زخمی شدند. شماری از نيروهای 
ارتش سودان نيز كشته شدند و ما 11 خودروی ارتش را به غنيمت گرفتيم. 
منطقه دارفور از سال 2003 ميالدی شاهد جنگ های داخلی بوده و بنا بر 
گزارش های سازمان ملل متحد، 300 هزار نفر در جريان اين جنگ ها كشته 
شده اند و 2/7 ميليون نفر نيز آواره شده اند. اين در حالی است كه خارطوم 

شمار كشته شدگان در اين جنگ ها را 10 هزار نفر اعالم كرده است. 

درخواست تجمع کنندگان در برلین؛ 
قطع حمايت اروپا از رژيم های 

مستبد عربی
تجمع كنندگان در مقابل سفارت تونس در برلين )پايتخت آلمان( خواستار 
قطع حمايت اتحاديه اروپا از رژيم های مستبد عربی شدند. به گزارش ايرنا، 
تجمع كنندگان كه حدود 100 نفر بودند در حمايت از حركت مردم تونس 
و سرنگونی دولت بن علی با انتشار اعالميه ای بر درخواست خود برای 
پايان فوری حمايت اتحاديه اروپا از رژيم های استبدادگر عربی تأكيد كردند. 
آنها در اين اعالميه با حمايت از سرنگونی ديكتاتور تونس كه در گذشته 
مورد حمايت اتحاديه اروپا و غرب قرار داشت، افزودند: حمايت از اين 
رژيم های ديكتاتور با ادعاهای اتحاديه اروپايی درباره دفاع از آزادی تناقض 
دارد. اتحاديه اروپا و به ويژه فرانسه و آلمان در گذشته ضمن حمايت از 
دولت بن علی اين رژيم را خط مقدم مبارزه با آنچه كه اسالم گرايی عنوان 
می كردند، می خواندند. منتقدان حكومت بن علی همواره در گذشته اتحاديه 
اروپا را مورد انتقاد قرار می دادند كه نسبت به نقض حقوق بشر در اين كشور 

آفريقايی در دو دهه اخير چشم های خود را بسته است. 

هشدار رئیس جمهور لبنان درباره 
اوضاع حساس اين کشور 

ميشل سليمان )رئيس جمهور لبنان( با ابراز نگرانی از اوضاع كشورش، لبنان را 
در معرض خطر دانست و به همه لبنانی ها توصيه كرد با اتحاد، از اين كشور 
كه همواره از سوی اسرائيل تهديد می شود، محافظت كنند. به گزارش ايرنا از 
بيروت، رئيس جمهور لبنان در ديدار شماری از شخصيت های لبنانی در كاخ 
رياست جمهوری، گفت: همه بايد با احساس مسئوليت به خير و منفعت كشور 
بينديشيم و از لبنان دفاع كنيم. سليمان همچنين با هشدار درباره وضعيت سياسی 
لبنان، تأكيد كرد: جار و جنجال پيرامون دادگاه حريری ادامه دارد و ملت بايد 
هوشيار و بيدار باشد. رئيس جمهور لبنان حضور همه قشرها را در اداره امور اين 
كشور ضروری دانست و گفت: همه بايد با احساس مسئوليت در اداره امور لبنان 
مشاركت داشته باشند. شيخ نبيل قاووق نايب رئيس شورای اجرايی حزب ا... 
نيز در مراسمی در تاالر امام خمينی)ره( بيمارستان رسول اعظم )ص( گفت: با 
تحوالت اخير، لبنان وارد مرحله جديدی شده است. قاووق افزود: در اين مرحله، 
 مقاومت از كرامت، آبرو و دستاوردهای لبنان در مقابل حمله های سياسی و
رسانه ای كسانی دفاع می كند كه توسط امريكا سازماندهی و رهبری می شوند. 

زاینده رود
و  آموزش  )مديركل  عامليان  مجيد  سيد 
پرورش استان اصفهان( در نشست خبری اصحاب 
با هدفمند سازی  كه  است  رسانه گفت: درست 
يارانه ميزان مصارف در مدرسه ها تحت تأثير قرار 
می گيرد اما هيچ مدرسه ای در خصوص يارانه ها 

حق دريافت مبلغ از اوليای دانش آموزان را ندارد.
پرورش  و  آموزش  وزارت  سوی  از  افزود:  وی 
تمهيدهايی انديشيده شده به طوری كه در طی چند 
روز گذشته يک فقره كمک سرانه ويژه به مدرسه ها 
استان  پرورش  آموزش و  مدير كل  ابالغ كرديم. 
اصفهان با بيان اينكه اگر مدرسه ای به بهانه اجرای 
طرح هدفمند سازی يارانه ها مبلغی از دانش آموز 
دريافت كند با آن به شدت برخورد می شود تصريح 
زمينه  اين  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  كرد: 
حساسيت ويژه ای دارد به طوری كه به دليل اجرای 
طرح هدفمند سازی يارانه ها حتی در مدرسه های 

غير دولتی مبلغی به شهريه افزوده نشد.
عامليان گفت: با توجه به اينكه صرفه جويی هدف 
يارانه هاست  سازی  هدفمند  طرح  اجرای  اصلی 
بنابراين سعی مسئوالن آموزش و پرورش اين است 
كه مدرسه ها نيز تشويق به اجرای اين هدف شوند.

وی خاطرنشان كرد: حتی اگر مدرسه ای مشكلی 
در اين زمينه داشته باشد، اداره های نواحی مناطق 
آموزش و پرورش پرداخت را انجام می دهند. برای 
مدرسه های شبانه روزی نيز سرانه ويژه پرداخت 

شده است.
در  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 

خصوص بيمه طاليی فرهنگيان نيز گفت: بيشتر 
نقاط ضعف اين بيمه حل شده و سهم دولت تا پايان 
دی ماه پيش بينی و پرداخت شده است. عامليان 
افزود: بيشتر فرهنگيانی كه به بيمارستان ها مراجعه 
كردند و بايد بستری می شدند تحت پوشش قرار 
گرفتند و اگر مشكلی وجود داشته در مورد ويزيت 
و درمان های سرپايی بوده است. وی گفت: بيمه 
طاليی قدم بسيار بزرگی برای فرهنگيان بود چرا كه 
اين ميزان حق بيمه در هيچ يک از بخش های دولتی 
وجود ندارد و در كل همكاران فرهنگی نسبت به 

اجرای بيمه طاليی احساس رضايت می كنند.
اينكه  بيان  با  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
تاكنون 104 هزار و 602 نفر از همكاران فرهنگی و 
خانواده شان تحت پوشش بيمه طاليی قرار گرفته اند 
تصريح كرد: وزارت آموزش و پرورش به دنبال اين 
است كه فرهنگيان بازنشسته هم تحت پوشش بيمه 
طاليی قرار گيرند. اگر زمينه اين امر فراهم گردد 
احتمال دارد از ابتدای سال آينده اين موضوع هم 

برقرار شود.
مدرسه ها  سازی  يكسان  درباره  ادامه  در  عامليان 
گفت: سياست كلی وزارتخانه به سمت اين موضوع 
است و هم اكنون در حال حركت به اين سو هستيم 

كه تفاوت بين مدارس را كم كنيم.
وی خاطرنشان كرد: در استان اصفهان به غير از 
مدرسه های  در  محدود،  غيرانتفاعی  مدرسه  چند 
ديگر وضعيت نامطلوبی را احساس نمی كنيم گفتنی 
است  كه قالب مدرسه های دولتی ما نسبت به قالب 

مدرسه های غيرانتفاعی وضعيت مطلوبی دارند.

مديركل آموزش و پرورش استان درباره آزمون های 
ورودی برخی مدارس غيردولتی نيز گفت: امتحان 
ورودی برخی مدرسه ها بايد استانداردسازی شود 
چرا كه اينگونه، آموزش ما استانداردسازی خواهد 
شد و معلم براساس اين استاندارد كار كرده و بر 

روی تفهيم مطالب تأكيد می كند.
عامليان ضمن اشاره به محدود كردن آزمون های 
بر  نظارت  درباره  غيردولتی  مدارس  برخی 
معلمان،   اطالع  به  كرد:  تصريح  آزمون ها   اين 
دانش آموزان و اوليای آنها می رسانيم كه تابستان 
ورودی  آزمون  بخواهد  كه  مدرسه ای   90 سال 
برگزار نمايد موظف است طبق ضوابط آموزش و 
پرورش اقدام كند، يعنی سيستم سنجش آموزش و 
پرورش آزمون را تأييد كند تا به اين ترتيب توقع از 

دانش آموزان مطابق با مقطع تحصيلی شان باشد. 
قرآنی  مدارس  فعاليت  درباره  ادامه  در   وی 
دانش  توانمندی  ارتقای سطح  راستای  در  گفت: 
آموزان آموزش روخوانی، ترتيل و قرائت در حال 
حاضر در مدرسه های نوبت بعد از ظهر در حال 
استان 402  اينكه در  بيان  با  انجام است. عامليان 
قرآنی در  به عنوان مدرسه  باب ساختمان مجهز 
 نظر گرفته شده افزود: 48000 دانش آموز دختر و 
32 هزار دانش آموز پسر در قالب 2819 كالس 

درس تحت پوشش اين آموزش قرار گرفته اند. 
وی در خاتمه خاطرنشان كرد: برنامه های تربيتی، 
از جمله  قرآنی  رويكرد  و  محوريت  با  و...  اردو 
انجام  قرآن  آموزش  كنار  در  كه  است  مواردی 

می شود.

زاینده رود
دكتر عليرضا ذاكر اصفهانی در ديدار مديران 
بهبود  اينكه  بيان  با  اصفهان  استان  بانک  پست 
گسترش  نيازمند  عمومی  خدمات  و  فعاليت ها 
فناوری IT و ICT است افزود: اگر چه تا رسيدن 
به شهرهای الكترونيک فاصله داريم اما بايد تالش 

كنيم به چنين شهرهايی تبديل شويم.
استاندار اصفهان صرفه جويی در وقت، جلوگيری 
هزينه های  و  ترافيک  كاهش  و  انرژی  اتالف  از 
گسترش  مثبت  عوامل  جمله  از  را  آمد  و  رفت 
فناوری IT و ICT روستايی برشمرد و گفت: 
مديريت استان تالش می كند تا در سفر آتی رئيس 
جمهور و هيأت دولت به استان در نيمه اول سال 

آينده، موضوع های مهمی در اين حوزه به تصويب 
در  دولت  مثبت  رويكرد  به  اشاره  با  وی  برسد. 
برنامه پنجم توسعه نسبت به IT و ICT اظهار 
از سرعت تحوالت غافل شويم و  نبايد  داشت: 
بايد با شناسايی ظرفيت ها، فرصت ها و چالش ها، 
ترسيم  جامعه  برای  را  رشدی  به  رو   آينده 

كرد.
استاندار اصفهان بر لزوم تقويت مديريت بخش 
خصوصی در توسعه فعاليت ها و خدمات IT و 
ICT تأكيد كرد و گفت: عبور خط اصلی فيبر 
نوری از اصفهان، باعث فراهم شدن زيرساخت های 

اساسی حوزه IT در استان شده است.
امروز،   دنيای  اينكه  بيان  با  اصفهانی  ذاكر  دكتر 

عرصه پيشرفت و توسعه تكنولوژی است افزود: با 
اين پيشرفت ها نمی توان همچنان در ارايه خدمات 

عمومی از شيوه های سنتی استفاده كرد.
 استاندار اصفهان همچنين بر ضرورت مشاركت
20 دستگاه و ارگان دولتی در حوزه ICT روستايی 

و دفترهای پيشخوان خدمات تأكيد كرد.
مدير شعب پست بانک استان اصفهان نيز در اين 
جلسه با اشاره به فعاليت حدود 600 شعبه و باجه 
پست بانک در منطقه های شهری و روستايی استان 
اصفهان گفت: با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها 
مردم  از  نفر  هزار   100 نقدی  يارانه  كشور،  در 
توزيع  استان  بانک  پست  از طريق شعب  استان 

شده است.

اسالمی،  شورای  مجلس  رئيس  به  نامه ای  در  احمدی نژاد   محمود 
علی اكبر صالحی را به عنوان وزير پيشنهادی امور خارجه معرفی كرد. به 
نامه  اسالمی،  يكشنبه مجلس شورای  روز  علنی  در جلسه  ايرنا،  گزارش 
رئيس جمهوری مبنی بر معرفی علی اكبر صالحی به عنوان وزير امور خارجه 
به مجلس اعالم وصول شد. در اين نامه آمده است: با استعانت از ذات اقدس 
الهی و با احترام به پيشگاه ملت بزرگ ايران و نمايندگان معزز مردم، در 
اجرای اصول 87 و 134 قانون اساسی، جناب آقای دكتر علی اكبر صالحی 
را به عنوان وزير پيشنهادی امور خارجه جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس 
شورای اسالمی معرفی می نمايم. خالصه سوابق ايشان به همراه برنامه كاری 
به پيوست تقديم می گردد. علی الريجانی در ادامه اظهار داشت كه بر اين 
اساس هفته آينده اين مسأله در دستور كار قرار می گيرد و سوابق ايشان بين 

نمايندگان توزيع می شود.

امضای  با  ترابری(  و  راه  )وزير  بهبهـــانی  حميد  استيضاح  طــرح 
اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  نمــايندگان  از  تن   22
هيأت  عضــو  رضايی  اميدوار  ايرنا،  گزارش  به  شد.  وصول  اعــالم 
امضای  با  ترابری  و  راه  وزير  استيضاح  طرح  كرد:  اعالم  رئيسه 
وصول  اعــالم  كه  شد  رئيسه  هيأت  تقديم  نمــايندگان  از  تن   22 

می شود. 
هواپيمای سقوط  سانحه  مانند  هوايی  سوانح  وقوع  افزود:   وی 
وزارت  در  مكرر  و  پی درپی  نصب های  و  عزل  اروميه،  مسافربری 
حادثه خيز  مسيرهای  ايرادات  رفع  برای  جديت  نبود  ترابری،  و  راه 
به  كم توجهی  و  هواشناسی  ايستگاه های  تقويت  به  توجه  عدم   كشور، 
 مسيرهای ريلی كشور به عنوان محورهای اين طرح استيضاح عنوان شده 

است.

تمدن:
هدفمندی يارانه ها از سیاست های اجرايی 

کاهش آلودگی هواست 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:
مدارس به بهانه اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها حق دريافت مبلغی را ندارند

استاندار اصفهان: 
دولت نسبت به موضوع IT و ICT به ويژه در روستاها اهتمام جدی دارد

صالحی ؛  وزير پيشنهادی
 برای تصدی وزارت خارجه 

طرح استيضاح وزير راه وترابری 
در مجلس، اعالم وصول شد 

چه خبر از پایتخت

ود
ه ر

ند
زاي

س: 
عک
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رو در روآژیر

ــين و اربعينش، سالم  ــالم بر حس  س
ــالم بر  ــش! و س ــن و زائران ــر اربعي ب
ــوغات بر  اندوه های دل آنان كه به س
ــتگان، عشق بردند و به مويه  مزار كش
ــوق زيارت صحن و  ــتند. به ش نشس
سرای جان فزايت، اربعين شهادتت را 
به سوگ می نشينيم، يا حسين! اربعين 
ــت و اربعين  ــتی اس ــای هس از رازه
ــط لطف اوست  ــين)ع( روز بس حس
ــتدارانش. و در مقام  بر پيروان و دوس
ــين)ع( همين بس كه در زيارت  حس
ــان محمد  ــش خطاب به جدش اربعين
ــان  ــدر بزرگوارش ــی)ص( و پ مصطف
ــان  ــرت علی)ع( و مادر گراميش حض
ــه خداوند  ك ــه)س( می گوييم  فاطم
ــين)ع(  ــما را در رثاء حس عزاداری ش

قبول فرمايد.
اربعین در فرهنگ عاشورا 

در فرهنگ عاشورا، اربعين به چهلمين 
شب شهادت حسين بن علی)ع( گفته 
می شود كه مصادف با روز بيستم ماه 

صفر است. 
از سنت های مردمی 
چهلم  داشت  گرامی 
به  كه  است،  مردگان 
ــده  ياد عزيز فوت ش
و  ــرات  خي خويش، 
ــد  ــات می دهن صدق
ــاد بود   ي ــس  و مجل
ــد، در  ــا می كنن بر پ
ــر  صف ــتم  بيس روز 
ــيعيان، مراسم  نيز، ش
عظيمی  ــوگواری  س
و  ــورها  كش در  را 

شــــهرهای مختلف به ياد عاشورای 
ــقان و  ــا می كنند. عاش ــينی بر پ حس
ــحال اســـــرار  پيروان آن امام، در س
اربعين به ذكر پرداخته و  باران اشكبار  
چشم خويش را با مظلوميت حسين و 

يارانش پيوند می زنند.
ــت و  ــق اس ــداوم عش ــن راه، راه ت اي
نخواهد  بی رهرو  ــگاه  هيچ بی گمان 

بود.
 نخستین اربعین

ــام  ــهادت ام ــن ش ــتين اربعي در نخس
ــين)ع(، جابر بن عبداله انصاری  حس
ــی موفق به زيارت تربت  و عطيه عوف

ــيد الشهدا شدند. بنا به برخی  و قبر س
نقلها، در همان اربعين، كاروان اسرای 
اهل بيت)ع( دربازگشت از شام و سر 
ــتند و با جابر  راه مدينه، از كربال گذش

ديدار كردند.
ــی از مورخان نيز آن را نفی  البته برخ
ــرده و نپذيرفته اند، از جمله مرحوم  ك
محدث قمی در »منتهی االمال« داليلی 
ــل بيت از  ــد كه ديدار اه ذكر می كن
كربال در اربعين اول نبوده است. به هر 
حال، تكريم اين روز و احيای خاطره 
ــعور  ــورا، رمز تداوم ش ــار عاش غمب
ــد بوده ــای بع ــورايی در زمان ه  عاش

است.
اربعین و عرفان

اربعين از رازهای هستی، خصوصيت 
ــرار نهفته در آن برای  عدد چهل و اس

ما روشن نيست. 
ــه ويژگی  ــا توجه ب ــا، ب ــه چه بس البت
ــار« تكرار يک  ــان، »چهل ب  های انس
ــنديده موجب ملكه  معنوی  رفتار پس
ــق آن رفتار و  و تعمي
فيض  ــزول  ن قابليت 
ــد  خداون ــاص  خ
فرهنگ  در  می  شود. 
ــدد  ــم ع ــالمی ه اس
ــن(  ــل )اربعي چهـــ
ويژه ای  ــگاه   جـــاي

دارد. 
برای  ــينی  نش ــه  چل
ــع حاجات، حفظ  رف
حديث،  چهل  كردن 
اخالص چهل صباح، 
ــال عقل در چهل  كم
ــالگی، دعا برای چهل مؤمن، از اين  س

نمونه هاست. 
آمده است كه چون حضرت موسی)ع( 
را قابل استماع كالم بی واسطه خداوند 
ــوت  ــه خل ــل روز ب ــد چه  می كردن

فرستادند. 
هر كس چهل روز فقط برای خداوند 
ــمه های خداوند  تعالی اخالص چش
ــت را از قلبش بر زبانش  ورزد حكم

جاری می  سازد.« 
ــت در  ــدد اربعين را خاصيتی اس و ع
ــداد ديگر را  ــا كه اع ــتكمال چيزه اس

نيست.

زاینده رود
ــادی ترين  ــی از بني خانواده يك
فاكتور در شكل گيری شخصيت افراد 
ــناس روانشناسی  می باشد. يک كارش
پايگاه اطالع رسانی پليس اصفهان درباره 
می گويد:  ــی  اجتماع ناهنجاری های 
ريشه بسياری از ناهنجاری های موجود 
ــت. در واقع به  در جامعه در اعتياد اس
ــيب های زيادی چون  دنبال اعتياد آس
قتل، طالق، سرقت، بد رفتاری عاطفی 
و جسمی زن و شوهر، نا به سامانی در 

خانواده و.. به وجود می آيد. 
ــل اعتياد  ــان درباره معض حميد زارع
ــفانه اين  ــت: متأس فرزندان معتقد اس
ــل در برخی موارد باعث اختالل  معض
ــود به طوری  ــدان می ش در روان فرزن
ــوی  ــتر از س ــه تحريک پذيری بيش ك
ــم بر آنها غلبه می كند و  والدين خش
ــی اتفاق های ناگواری در اين ميان  حت
ــه آن را می توان  رخ می دهد كه نمون
ــط فرزند و نظير اينها  به قتل مادر توس

اشاره كرد.
ــناس روانشناسی می افزايد:  اين كارش
والدين بايد در كنترل فرزندان خود دقت 

بيشتری داشته باشند. تربيت صحيح و 
ــدارها و آموزش های الزم به  ارائه هش
ــود كه اعتماد به  فرزندان سبب می ش
ــنهادات  ــس خوبی پيدا كنند و پيش نف
نامعقول دوستان خود به طور قاطع »نه« 

بگويند.
ــئول  ــاط يک مقام مس ــن ارتب در همي
ــی می گويد: نيروی  ــروی انتظام در ني
ــی را مقدم  ــش بين ــی بحث پي انتظام
ــل از  ــد و قب ــگيری می دان ــر پيش ب
ــوع آن را  ــی بيفتد بايد وق  اينكه اتفاق
پيش بينی كرد. سرهنگ هاشمی تصريح 
ــفانه آسيب هايی كه در  می كند: متأس
ــاس ناآگاهی  جامعه رخ می دهد براس
ــا و آموزش ناكافی در مورد  خانواده ه
ــت.  برخورد با معضالت اجتماعی اس
ــان اينكه دوران نوجوانی  وی ضمن بي
ــيت خاصی برخوردار است  از حساس
ــد: والدين بايد با ويژگی ها و  می افزاي
ــنايی  اين دوران آش خصوصيت های 
ــند. اين مقام انتظامی  ــته باش كامل داش
خاطرنشان می كند: هر چه فرزندان به 
سوی مسائل دينی و مذهبی سوق داده 
شوند به همان ميزان در برابر آسيب های 

اجتماعی مصون خواهند ماند.
ــئول اورژانس اجتماعی بهزيستی  مس
خراسان شمالی نيز درباره تأثير مستقيم 
ــن در رفتارهای  ــر والدي ــاد و فق اعتي
ــه خبرگزاری  ــازگارانه فرزندان ب ناس
ايلنا می گويد: اعتياد و فقر والدين در 
رفتارها تأثير مستقيمی دارد. همچنين 
ــواده، از  ــن امكانات در خان عدم تأمي
ــا فوت  ــواده و ي ــيدگی خان ــم پاش ه
ــن از ديگر عوامل ايجاد  يكی از والدي
ناسازگاری فرزندان به شمار می روند. 
مهين حميدی تصريح می كند: محيط 
ــراب در خانواده  ــر اضط ــن و پ ــا ام ن
موجب اضطراب در فرزندان و يا دانش 
ــده و آمادگی بروز رفتارهای  آموزان ش
ــا ايجاد می كند.  ــازگارانه را در آنه س
ــار خانواده بر روی  وی می گويد: فش
ــتن توقعات باال در آنها  فرزندان و داش
نيز در شخصيتشان اثرگذار است. چرا 
كه توانايی های دانش آموزان يا فرزندان 
ــا هم متفاوت  از جنبه های مختلف ب
ــئول اورژانس اجتماعی  است. اين مس
ــی اوقات  ــد: گاه ــتی می افزاي بهزيس
شخصيت خود فرزند از بعد جسمی، 

ــز می تواند در  ــی و اجتماعی ني روان
رفتار ناسازگارانه مؤثر باشد برای مثال 
به علت اينكه نياز جسمانی اش تأمين 
ــود يا در حد كافی نيست نمی  نمی ش
تواند خود را با شرايط وفق دهد. مهين 
حميدی با بيان اينكه محيط بر رفتارهای 
ــوزان تأثيرگذار  ــش آم ــدان و دان فرزن
ــت می گويد: هنگامی كه وسايل و  اس
امكانات برای اين قشر تأمين نمی شود 
ممكن است عالئمی به شكل مختلف 
ــان  ــار بروز كند. وی خاطرنش در رفت
می كند: عدم وابستگی دانش آموزان به 
ــی، وجود نقص عضو و  محيط آموزش
بيش فعال بودن نيز در بروز رفتارهای 
ــدی ــت. حمي ــر اس ــازگارانه مؤث  ناس
ــای  ــأله را از راه ه ــی مس ــت ياب عل
ــوه برخورد با اين  ــه و مؤثر در نح اولي
ــوان و تصريح كرد:  ــخصيت ها عن ش
شخصيت، احساس، استعداد و محيط 
ــت اما  كودک با يكديگری متفاوت اس
بايد يک برنامه آموزشی تدوين شود كه 
بنابر توانمندی كودک باشد به بيان ديگر 
نهاد آموزش و پرورش تأثير مستقيمی 

در تربيت دانش آموزان دارند.

بيستم ماه صفر، چهل روز پس از شهادت 
ــای آن  ــاران با وف ــين)ع( و ي ــام حس ام
ــينی  حضرت، در تاريخ به »اربعين« حس
ــده است. اربعين واژه ای است  مشهور ش
عربی كه در متون دينی ما زياد به آن توجه 
ــت.به گونه ای كه اين كلمه از  ــده اس ش
قداست خاصی برخوردار است. حضرت 
ــت: در رقم  آيت اله جوادی آملی قائل اس
اربعين خصوصيتی وجود دارد كه در ساير 
ــام آن خصوصيت وجود ندارد. غالب  ارق
ــن چهل سالگی به مقام رسالت   انبيا در س
ــات حضرت  ــدت مناج ــد. م ــيده ان رس
ــب بود.  ــی)ع( در كوه طور چهل ش موس
ــب 40 مومن را دعا  ــد در نماز ش گفته ان

ــين بن علی)ع( آسمان و  كنيد...برای حس
زمين چهل روز گريستند.  

در برخی از روايات به بزرگداشت اين روز 
اشاره شده است. در حديثی از امام حسن 
عسكری)ع( زيارت اربعين به عنوان يكی 
از نشانه های مومن شمرده شده است. در 
اين حديث آن حضرت می فرمايد: عالئم 
ــت: 1 - پنجاه و يک  ــن پنج چيز اس موم
ركعت نماز در هر شبانه روز )17 ركعت 
ــتر به  ــتحب (2 - انگش واجب،  بقيه مس
ــت كردن 3- پيشانی به خاک  دست راس
ــم اله الرحمن  ــدن 4- بلند گفتن بس مالي

الرحيم در نماز 5 - زيارت اربعين.
ــيخ طوسی  در اين زيارت كه متن آن را ش
ــت،  ــام صادق)ع( آورده اس ــه نقل از ام ب
ــيار ارزنده ای آمده است. در  جمالت بس
ــدف از قيام امام  ــی از اين زيارت ه بخش

ــين)ع(، همان هدف نبی اكرم)ص( حس
ــت. امام حسين)ع( جان   معرفی شده اس
خويش را فدا كرد تا بندگان را از جهالت 
و سرگردانی گمراهی نجات دهد. آيت ا... 
جوادی آملی می نويسد: اين كلمه ليستنقذ 
عبادک معنايش اين است كه همه كارهای 
حسين بن علی)ع( برای آن بود كه هدف 
رسول گرامی)ص( عمل شود. يعنی آگاه 
كردن مردم به تكاليف، سپس عمل كردن 

به آن.
ــرای كربال از  ــا در اينكه در اين روز اس ام
شام به كربال رسيده باشند، ترديدی جدی 
ــار الشيعه  ــيخ مفيد در مس وجود دارد. ش
ــت  ــن روزی اس ــت: روز اربعي آورده اس

ــام به  ــين)ع( از ش كه اهل بيت امام حس
سوی مدينه مراجعت كردند و نيز روزی 
ــت كه جابر بن عبد اله انصاری برای  اس
ــد.  ــين)ع( وارد كربال ش زيارت امام حس
ميرزا حسين نوری می نويسد: از عبارت 
شيخ مفيد استفاده می شود كه روز اربعين 
روزی است كه اسرا از شام به مقصد مدينه 
ــدند. نه آنكه در آن روز به مدينه  خارج ش
رسيدند. در اين ميان سيد بن طاووس در 
لهوف اربعين را روز بازگشت اسرا از شام 
به كربال ذكر كرده است. ايشان می نويسد: 
ــرای كربال از شام به طرف عراق  وقتی اس
برگشتند، به راهنمای كاروان گفتند: ما را به 
كربال ببر. بنابراين آنها به محل شهادت امام 
ــين)ع( آمدند. سپس در آنجا به اقامه  حس

عزا و گريه و زاری پرداختند... 
ــوص   ــن خص ــان در اي ــول جعفري رس

ــهيد محراب مرحوم حاج  می نويسد: ش
ــيد محمد علی قاضی طباطبايی كتابی  س
ــت... هدف  ــاره اربعين نوش مفصل در ب
ايشان در اين كتاب  اين بود كه ثابت كند: 
ــام به كربال در نخستين  ــرا از ش آمدن اس
ــت... اما به نظر می رسد  اربعين بعيد نيس
در اثبات نكته مورد نظر، با همه زحمتی كه 
مولف محترم كشيده، چندان موفق نبوده 
است.... چرا كه به فرض كه طی اين مسير 
ــک كاروان در زمان كوتاهی با آن  برای ي
ــد، بايد توجه  همه زن و بچه ممكن باش
داشت كه اصل اين خبر در منا بع تاريخی 
از قرن هفتم به آن سوی تجاوز نمی كند. 
عالوه بر اين علمای بزرگ شيعه و سنی به 

آن اشاره نكرده اند. شهيد مطهری)ره( در 
اين  ارتباط می نويسد: آمدن اسرای كربال 
ــز در لهوف كه آن  ــن به كربال ج در اربعي
ــنده اش در كتاب های ديگرش  هم نويس
آن را تكذيب كرده و الاقل تأييد نكرده، در 
هيچ كتاب ديگری چنين چيزی نيست و 
هيچ دليل عقلی هم اين را تأييد نمی كند. 
شيخ عباس قمی هم داستان آمدن اسرای 
ــام به كربال، بسيار  كربال را دراربعين از ش
ــد. جابر بن عبداله انصاری و  بعيد می دان
ــين)ع( در اربعين: اما در  زيارت امام حس
ــوص ورود جابر بن عبداله انصاری  خص
ــال 61 هجری به كربال،  در روز اربعين س
به نظر می رسد بين منابع تاريخی چندان 
اختال فی نباشد. شيخ طوسی می نويسد: 
روز اربعين روزی است كه جابر بن عبداله 
انصاری صحابی رسول خدا از مدينه برای 

ــين)ع( به كربال آمد.  زيارت قبر امام حس
ــريف آن  ــن زائری بود كه قبر ش و او اولي
حضرت را زيار ت كرد. در اين روز زيارت 
امام حسين مستحب است وزيارت اربعين 
همين است. مرحوم آيتی می نويسد: ظاهر 
ــيخ طوسی آن است كه جابر از  عبارت ش
ــه منظور زيارت حركت كرده بود  مدينه ب
ودر روز بيستم ماه صفر وارد كربال شد. نه 
آنكه رسيدن او به كربال )به طور تصادفی( 
بعد از چهل روز از شهادت امام)ع( روی 
ــد. و بعيد نيست كه همين گونه  داده باش
ــد. چرا كه بعد ازرسيدن اهل بيت به  باش
ــن الحارث  ــن زياد، عبدالملک ب كوفه اب
السلمی را از عراق به حجاز فرستاد، تا عمر 
وبن سعيد بن عاص اموی، والی مدينه را 
ــازد.  ــهادت امام و ياران وی آگاه س از ش
ــه  مدينه رفت و  ــک بی درنگ ب عبدالمل
خبر شهادت امام را به طور رسمی به والی 
ــرد. در اين صورت ممكن  مدينه ابالغ ك
ــت كه جابر بن عبداله انصاری با خبر  اس
يافتن از فاجعه شهادت امام و بنی هاشم، 
از مدينه حركت كرده باشد. جابر در بيستم 
ماه صفر، درست چهل روز بعد از شهادت 
ــد و سنت زيارت امام  امام وارد كربال ش
ــت او تأسيس گرديد.  )در اربعين( به دس
ــه همراه جابر در  ــردی كه در اين روز ب ف
اين روز به كربال آمده عطيه بن سعد عوفی 
ــخصيتی است كه  ــت. عطيه ش كوفی اس
ــام را برای او برگزيده  امام علی)ع( اين ن
ــت. آيتی  به نقل از طبری می نويسد:  اس
ــاری )پدر عطيه( در  ــعد بن جناده انص س
ــد و گفت: ای امير  ــه نزد علی)ع( آم كوف
ــری داده شما او را  مؤمنان خدا به من پس
نام گذاری كنيد. علی)ع( فرمود: اين پسر 
عطيه خداست. حضرت با بيان  اين جمله 
ــذاری كرد. آيتی در  ــع  او را نام گ در واق
معرفی عطيه می نويسد: بسيار شده است 
ــی و بی اطالعی وی را   ــه از روی نادان ك
غالم جابر گفته اند. در حالی كه او يكی از 
بزرگ ترين دانشمندان و مفسران اسالمی 
است. وی از بزرگان تابعان و از شاگردان 
عبداله بن عباس می باشد. عطيه تفسيری 
ــته و از  ــج مجلد بر قرآن مجيد نوش در پن

راويان حديث محسوب می شود. 
سخن  پایانی: 

ــد روز اربعين روزی است  به نظر می رس
ــام به  ــين)ع( از ش كه اهل بيت امام حس
قصد مدينه حركت كرده اند. به جز لهوف 
ــين را  كه جريان ورود اهل بيت امام حس
ــل كرده والبته در  ــن روز به كربال نق در اي
كتاب های ديگرش هم آن را تأييد نكرده 

است.

جامعه

زاینده رود
ــرقت يكی از مواردی است كه امنيت جامعه را  س
ــا عدم رعايت اصول  ــتر وقت ه تهديد می كند. در بيش
ــارقان فراهم می كند تا به حريم  ايمنی زمينه را برای س
ــوند بنابراين به نكته های ايمنی و رعايت  افراد وارد ش
اين اصول كه بارها از سوی پليس اطالع رسانی می شود 

بسيار ضروری است.
ــتان  ــی شهرس ــی انتظام ــی فرمانده ــت اجتماع معاون
ــگيری از سرقت های  اصفهان نكته هايی را جهت پيش
ــاره  ــت كه به چند نمونه آن اش  گوناگون عنوان كرده اس

می كنيم:
ــبک  ــای ورودی مغازه را از نوع كركره های مش  دره
ــازه را طوری  ــنايی مغ ــب ها روش ــب نماييد و ش نص
ــل رؤيت از بيرون  ــه محتويات مغازه قاب ــم كنيد ك  تنظي

باشد.
ــوئيچی و كتابی مطمئن  ــد از قفل های س ــعی كني  س

استفاده نماييد.
ــل ويترين مغازه را هنگام  ــيای قيمتی داخ  اموال و اش
تعطيل كردن به همراه اسناد، مدارک و وجوه نقد داخل 

گاو صندوق يا مكان امن ديگری بگذاريد.
ــايل قيمتی زياد حتی المقدور   از نگهداری پول و وس

خودداری كنيد.
 از واگذاری مغازه خود به افراد كم تجربه و يا كم سن 

و سال خودداری كنيد.
ــت به هيچ  ــازه اس ــتری داخل مغ ــه مش ــی ك  هنگام
ــيد بعضی  ــته باش عنوان محل را ترک نكنيد به ياد داش
ــتر مايحتاج شما  ــارقان به بهانه خريد هر چه بيش از س
ــا از غافلگيری  ــتاده ت ــايل مختلف فرس را به دنبال وس
ــتفاده بهينه را  ــود اس ــه هدف خ ــيدن ب ــما برای رس  ش

ببرند.
 تا حصول اطمينان كامل از صداقت و امانتداری شاگرد 
مغازه از تحويل دادن كليد مغازه به وی خودداری كنيد.

ــته های پول و اسكناس خود را در جلوی   هرگز دس
چشم افراد شمارش نكنيد زيرا موجب تحريک سارقان 

خواهد شد.
ــخوان  ــو و پيش ــداری گاو صندوق داخل كش  از نگه
ــته  مغازه خودداری كنيد و آن را همواره همراه خود داش

باشيد.
ــا را با ميلگرد و بتن  ــقف و كف مغازه ه  ديوارها، س

ايمن نماييد.
ــی از قبيل دزدگير و دوربين  ــتم ايمن  مغازه را به سيس
ــتم را با مراكز انتظامی به خصوص  مجهز نموده و سيس

كالنتری محل هماهنگ كنيد.
 يكی از قسمت های آسيب پذير مغازه ها كانال های 
كولر و هواكش هاست. بازده نسبت به مقاوم سازی آنها 

اقدام كنيد.

هشدار پليس در پيشگيری 
از سرقت مغازه 

نقش خانواده در پيشگيری از آسيب های اجتماعی 

 با کاروان عشق

اربعین حسینی و اسرای کربال 

در حدیثی از امام 
حسن عسکری)ع( 
زیارت اربعین 
به عنوان یکی از 
نشانه های مومن 
شمرده شده 
است.

مزایده فروش دو قطعه زمین در شهر نجف آباد
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درخواست کارمندان شهرداری 
آران و بیدگل از استاندار جهت 

انتخاب شهردار
كارمندان شهرداری شهرستان آران و بيدگل طی نامه ای به استاندار، 
ــهرداررا مورد انتقاد قرارداده و خواستار تغيير در  ــيوه انتخاب ش ش

روش انتخاب شدند.
ــت در  ــن درخواس اي ــدگل،  بي آران و  ــنا، در  ايس ــزارش  ــه گ ب
ــهر آران و بيدگل  ــورای ش ــدار و ش ــتاندار، فرمان ــرايطی از اس ش
ــدگل بدون  ــتان آران و بي ــت شهرس ــه عمل آمده كه پنج ماه اس ب
ــود ادامه داده  ــهرداری به كار خ ــهردار و با فعاليت كارمندان ش  ش

است. 
معاون عمران شهرداری آران و بيدگل در گفتگو با ايسنا در آران و 
ــت: پس از انتخاب های ناموفق شورای شهر و با  بيدگل اظهار داش
توجه به قابليت ها و پتانسيل های موجود در كارمندان شهرداری از 
استاندار خواستاريم كه شهردار از ميان كارمندان شهرداری انتخاب 

شود. 
ــازمانی ــطه انتخاب افراد برون س  محمد رضا اكرميان افزود: به واس
ــتم و مسائل سازمانی، نه تنها پيشرفتی  ــنايی آنها به سيس   و عدم آش
ــه  ــرد، بلك ــی گي ــورت نم ــازی ص ــران و شهرس ــد عم  در رون
ــتر  بيش ــب  مرات ــه  ب ــكالتی  مش ــدن  آم ــود  وج ــه  ب ــب   موج

می شود. 
ــتان خواستار بررسی دقيق تر  ــورای شهر شهرس وی در پايان از ش
ــت  ــان كرد: اميد اس ــد و خاطرنش ــهردار ش ــه انتخاب ش در زمين
ــئوالن با همدلی و همياری گامی مثبت در جهت رفع مشكالت  مس
ــكوفايی و بالندگی اين منطقه  ــاهد ش ــتان برداشته و ش  اين شهرس

باشيم.  

اختصاص رتبه اول کشور به 
دفترهای پیشخوان خدمات

زاینده رود
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: استان 
اصفهان در بخش كميت و كيفيت دفترهای پيشخوان خدمات رتبه اول 
ــور را به خود اختصاص داده است.فرزاد زيويار با بيان اينكه در حال  كش
حاضر 384 دفتر شهری و 457 دفتر روستايی در قالب دفترهای پيشخوان 
خدمات در استان اصفهان فعال هستند افزود: با بهره مندی از توانمندی و 
قابليت های اين دفترها می توان به كاهش ترافيک و هزينه های رفت و  آمد 
شهروندان، كاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت و پاسخگويی شفاف و 

افزايش بهره وری كمک كرد.
ــاس آيين نامه فعاليت اين دفترها،  راهبردی و حمايت و  وی افزود:  براس
ارزيابی اين دفترها در سطح استان برعهده كارگروهی به رياست استانداری 

می باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:
انجمن مراکز ديجیتال دينی استان 

اصفهان تشکیل می شود
 

زاینده رود
دكتر محمد مهدی اسماعيلی در بازديد از بخش های مختلف مركز 
تحقيقات رايان های حوزه علميه اصفهان و كتابخانه جامع ديجيتال امام علی 
)ع(، فعاليت های صورت گرفته در اين بخش ها را بسيار خوب توصيف 
كرد و گفت: با توجه به گسترش ابزارها و وسايل ديجيتالی در تمام زمينه ها، 
همچون مباحث دينی و فرهنگی، ضروری است متوليان دينی و فرهنگی نيز 
فعاليت های خود را در اين حوزه متمركز كنند.معاون سياسی امنيتی استانداری 
ــتان در حوزه   اصفهان با تأكيد بر اعمال محدوديت های الزم مديريت اس
نرم افزاری افزود: به زودی انجمن مراكز ديجيتال دينی استان اصفهان راه 
اندازی خواهد شد.وی تقويت هر چه بيشتر اين مراكز را الزم برشمرد و 
گفت: مراكز ديجيتال دينی به لحاظ ظرفيت های قابل توجه استان می توانند 

به گسترش فرهنگ غنی اسالمی كمک  كنند.

 برگزاری اولین کمیته 
مناسب سازی اماکن شهری 

اداره بهزيستی سمیرم
زاینده رود

اولين كميته مناسب سازی اماكن شهری، با حضور معاون فرماندار 
سميرم، رئيس و كارشناسان توانبخشی اداره بهزيستی و جمعی از مسئوالن 
شهرستان سميرم در فرمانداری اين شهرستان برگزار گرديد. در اين كميته 
مصوبه هايی نظير مناسب سازی پياده روهای بهزيستی و بنياد شهيد توسط 
ــی ويژه عزيزان معلول و  ــهرداری، نصب تابلوهای راهنمايی ورانندگ ش
جانباز توسط اداره بهزيستی و مناسب سازی پارک آبشار سميرم جهت 

استفاده معلوالن و جانبازان به تصويب رسيد.

بهره برداری از 6 طرح 
آب و فاضالب در شهرهای 

چهارمحال و بختیاری 
زاینده رود  

ــركت آب و فاضالب  ــل ش ــمی مديرعام ــمت ا... هاش حش
ــزن  مخ  2 ــامل  ش را  ــا  طرح ه ــن  اي ــاری  بختي و  ــال   چهارمح
ــاد  ــالم آب ــردگان و اس ــتان ل ــی در شهرس ــهرهای آلون  آب در ش
ــتگاه  ــت 3000 مترمكعب و ايس ــا ظرفي ــن ب ــتان بروج  در شهرس
ــانی طرح  ــبكه های آب رس ــط انتقال، خطوط و ش ــاژ آب و خ  پمپ
ــبكه  ــامان و اجرای ش ــهر و س ــهرهای فرخش ــكن مهر در ش  مس
ــر  ــداری ذك ــكن فرمان ــهركرد مس ــاد ش ــيه ميرآب ــالب حاش  فاض

كرد.
ــرای اين طرح ها در مجموع 17 ميليارد و 400 ميليون  وي افزود: ب
ــتغال 15 نفر را فراهم كرده  ــرايط اش ــت و ش ــده اس ريال هزينه ش

است. 
ــاری  ــال و بختي ــالب چهارمح ــركت آب و فاض ــل ش  مديرعام
ــات اجرايی 4 طرح آب  ــال عملي افزود: همچنين در دهه فجر امس
ــامل احداث تصفيه خانه آب در شهر سامان، احداث  و فاضالب ش
ــرای خطوط انتقال  ــهر بلداجی و اج ــه خانه فاضالب در ش تصفي
ــهركرد و بروجن آغاز خواهد  ــهرهای ش ــكن مهر ش  فاضالب مس
ــدازی اين طرح ها 77  ــد. وی تصريح كرد: برای تكميل و راه ان ش

ميليارد ريال اعتبار برآورد شده است. 
ــهركرد  ــكن مهر ش وی زمان بهره برداری از طرح های فاضالب مس
ــال  ــامان را س ــال 1391 و تصفيه خانه آب س ــن را در س و بروج
ــی را 1394 اعالم  ــهر بلداج ــالب ش ــه فاض ــه خان  1393 و تصفي

كرد.

برگزاری کارگاه پیشگیری 
از اعتیاد در اردل

زاینده رود  
ــنايی  ــگيری از اعتياد با هدف آش ــی پيش ــن كارگاه آموزش دومي
ــترش اعتياد در جامعه و  جوانان و نوجوانان با مواد مخدر، مقابله با گس
 عواقب ناشی از اين بالی خانمان سوز به همت سپاه ناحيه اردل برگزار 

شد. 
ــتان چهارمحال و بختياری، در اين كارگاه آموزشی  به گزارش بسيج اس
ــپاه اين ناحيه حضور داشتند يكی  ــيجيان و كاركنان س كه 80 نفر از بس
ــان تاريخچه مواد  ــه انتظامی اردل با بي ــان مواد مخدر ناحي از كارشناس
ــريح زمينه  ــار اين مواد به تش ــتكبار جهانی در انتش ــدر و نقش اس مخ
ــاد به اين مواد  ــی از اعتي ــالع جوانان و عوارض و عواقب ناش ــای ابت  ه

پرداخت. 
سروان رضا احمدی اعتياد به مواد مخدر را يكی از معضالت بهداشتی، 

روانی و اجتماعی جهان امروز دانست. 
ــا اعتياد در  ــارزه ب ــاد گفت: مب ــای مقابله با اعتي ــريح راه ه ــا تش  وی ب
ــادان و  ــان معت ــه، درم ــا عرض ــارزه ب ــه روش كلی مب ــه س ــان ب  جه

فعاليت هـای پيشــگيری در جهـت كاهــش تقاضـا اسـتوار است.

13 اسفند برگزار می شود؛
انتخابات سومین دوره نظام 

پرستاری چهارمحال و بختیاری 
ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــتاری و ماماي ــكده پرس ــس دانش  رئي
چهارمحال و بختياری از برگزاری انتخابات سومين دوره نظام پرستاری 

همزمان با 13 اسفندماه در اين استان خبر داد. 
ــتاری به عنوان  ــازمان نظام پرس ــی از س به گزارش فارس، جعفر مقدس
يک سازمان نوپا نام برد و گفت: رسيدگی به مطالبات و بهبود وضعيت 
ــه زمانی مشخص ــتلزم طی يک فرآيند و پروس ــتاران مس  جامعه پرس

 است. 
ــتای بهبود و ارتقای كيفی مهارت های پرستاران را از  وی تالش در راس
ــتاری عنوان كرد و افزود: تالش در  مهم ترين وظايف سازمان نظام پرس
راستای بهبود و ارتقای كيفی مهارت های پرستاران، تعيين استانداردهای 
آموزشی برای سطوح مختلف پرستاری و كمک به گسترش زمينه های 
ــتاری از ديگر وظايف اين  ــی برای سطوح مختلف جامعه پرس آموزش
سازمان است. مقدسی ادامه داد: همكاری با نهادهای ذی ربط در راستای 
نظارت و كنترل خدمات و رعايت مقررات پرستاری، همكاری در تدوين 
مقررات به منظور تأمين حقوق اجتماعی و ارتقای شأن و جايگاه پرستاران 

در جامعه از ديگر وظايف اين سازمان به شمار می رود. 
وی از پرستاران به عنوان حافظان سالمت جامعه بشری نام برد و گفت: 
پرستاری از مهم ترين مشاغلی بوده كه در اسالم نيز از اهميت به سزايی 
برخوردار است. رئيس دانشكده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشكی 
چهارمحال و بختياری با اشاره به جايگاه واالی پرستاری در جامعه اسالمی 
گفت: حرفه و شغل مقدس پرستاری امری خطير بوده، بر همين اساس 
الزم است تا زحمات شبانه روزی و بی شائبه جامعه پرستاری بيش از پيش 

مورد تقدير مسئوالن اجرايی قرار گيرد. 

اخبار شهركردروي ميز

مديركل كار و امور اجتماعی استان اصفهان گفت: تا پايان 
ــال 100 هزار فرصت شغلی در استان اصفهان ايجاد  امس
ــنگ قادريان  در جلسه  ــود. به گزارش فارس، هوش می  ش
ــهرضا با بيان اين مطلب  ــتان ش ــتغال شهرس كارگروه اش
اظهار داشت: شهرستان شهرضا به لحاظ آمار اشتغال زايی 
ــاهد تحوالت  در مرز تعهد قرار دارد و در آينده نزديک ش

چشمگيری در حوزه اشتغال اين شهرستان خواهيم بود.
ــهرضا را نقطه عطفی در  وی ايجاد منطقه اقتصادی در ش
ــمرد و افزود:  ــم انداز اشتغال زايی استان برش راستای چش
ــان و متخصصان حوزه صنعت  ــاس نظر كارشناس بر اس
ــعه آن در آينده نزديک ميزان  با احداث اين منطقه و توس

بيكاری در منطقه به طور كامل رفع می شود. 
مدير كل كار و امور اجتماعی استان اصفهان صنايع دستی 
ــطح استان  ــهرضا را از جمله صنايع مولد و برتر در س ش

عنوان  و تصريح كرد: با توجه به سياست های دولت مبنی 
ــتغال زايی در اين حوزه  ــر حمايت از صنايع بومی و اش ب
 در آينده شاهد تحوالت گسترده ای در اين زمينه خواهيم 

بود.  
قادريان با اشاره به نقش مشاغل خانگی در زمينه اشتغال بيان 
داشت: با توجه به امتيازاتی كه دولت برای مشاغل خانگی 
ــوان به ايجاد  ــت می ت در حوزه مالياتی در نظر گرفته اس
فضای كاری مناسب در اين طبقه   شغلی در سطح شهرهای 
كوچک و روستا ها اميدوار بود. مدير كل بانک كشاورزی 
استان اصفهان نيز با اشاره به بحران خشكسالی چند سال 
گذشته استان عنوان داشت: در طول اين مدت با توجه به 
محدوديت هايی كه برای كشاورزان در زمينه آب رسانی به 
مزارع ايجاد شده بود بانک كشاورزی در حد توان نسبت به 

همكاری با اين قشر تالشگر اقدام كرد.

شهرستان
مدیر کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان:

ایجاد 100 هزار فرصت شغلي در استان اصفهان

رئيس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در سال جاری 
ــم قراردادهای اين  ــک به 10 ميليارد تومان حج نزدي
ــال آينده اين ميزان  ــت كه در س ــده اس ــگاه ش دانش
ــه گزارش  ــود. ب ــل دو برابر می ش ــارات حداق اعتب
فارس، محمداسماعيل همدانی گلشنی در نمايشگاه 
توانمندی ها و دستاوردهای علمی و فناوری دانشگاه 
ــكده ها و  ــت: تمام دانش صنعتی اصفهان اظهار داش
پژوهشكده ها و انجمن علمی در اين نمايشگاه حضور 
دارند و نزديک به 30 غرفه ايجاد شده است. وی بيان 
داشت: برای نخستين بار دستاوردهای تمام بخش های 

دانشگاه در يک مكان نمايش داده می شود كه اين امر 
سبب پويايی اين بخش ها می شود و با اطالع يافتن از 
عملكرد يكديگر بتوانند برای آينده برنامه ريزی كنند. 
ــگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان كرد: در  رئيس دانش
اين هفته دانش آموزان مستعد از اين نمايشگاه بازديد 
ــگاه صنعتی را  ــد تا از اين طريق بتوانيم دانش می كنن

برای آينده سازان كشور معرفی كنيم. 
ــتين پژوهشگاه  ــاره به اينكه به زودی نخس وی با اش
ــود كه در  ــيس می ش ــگاه صنعتی اصفهان تأس دانش
ــتيم، افزود: در  ــر آئين نامه آن هس ــال حاضر منتظ ح

ــكده در دانشگاه  حال حاضر نزديک به پنج پژوهش
ــخص نيست با  ــت كه هنوز مش صنعتی اصفهان اس
ــگاه صنعتی يا انتقال  گسترش پژوهشكده های دانش

پژوهشگاه های تهران اجرا می شود.
رئيس دانشگاه صنعتی اصفهان با بيان اينكه بخشی از 
ــگاه صنعتی اصفهان به اجرا  طرح رادار ملی در دانش
ــت، تصريح كرد: هم اكنون دانشگاه  گذاشته شده اس
ــه راه صنايع  ــی اصفهان در زمينه دريايی، نقش صنعت
ــرده كه در مراحل  ــطح تدوين ك دريايی را در دو س

نهايی آن هستيم.

ــركت پااليش نفت  ــين آالت ش ــرات ماش رئيس تعمي
ــان داخلی اين شركت اقدام به  اصفهان گفت: كارشناس
ساخت پمپ A-B40 با هزينه 60 ميليون تومان كردند 
كه موجبات قطع نياز از شركت های خارجی برای پمپ 

مذكور را فراهم آورد. 
ــاره به اينكه  مهدی نصرآزادانی در گفتگو با فارس با اش
ــابه  ــی، پمپ A-B40 كه مش ــال بررس پس از چند س
ــت توسط كارشناسان  ــده اس پمپ های به كار گرفته ش
ــركت ساخته شد، بيان داشت: پس از  داخلی در اين ش
بررسی، طرح به دست آمده با موفقيت مرحله آزمايش 

را طی كرد و مورد موافقت قرار گرفت. وی با بيان اينكه 
پمپ های موجود از لحاظ پوسته دارای مشكالت جدی 
ــتفاده دوباره از آنها بسيار باال بود،  بوده اند و ريسک اس
تصريح كرد: به همين منظور نياز مبرم استفاده از تلمبه ها 

احساس می شد. 
رئيس تعميرات ماشين آالت شركت پااليش نفت اصفهان 
تصريح كرد: پمپ های 640 واحد آيزوماكس پااليشگاه 
اصفهان از مهم  ترين پمپ های فرآيندی دو مرحله ای اين 
ــت كه به منظور پمپاژ مايعات نفتی با دمای  واحدها اس
حدود 380 درجه سانتيگراد مورد استفاده قرار می گيرند. 

وی اين پمپ ها را دارای تكنولوژی ساخت باال دانست 
و گفت: قيمت های سرسام آور اين تلمبه ها امكان خريد 
آنها را مشكل كرده بود. نصرآزادانی ادامه داد: طی بررسی 
و جلسه های متعدد به منظور اقدام به فعاليت ساخت اين 
پمپ ها با شركت های پمپ ساز سرانجام برای تعويض 
ــد. وی با بيان  ــن كردن تلمبه های نو تأكيد ش و جايگزي
ــفارش از نوع پمپ های  ــه تمام پمپ های مورد س اينك
ــرايط عملياتی ويژه بودند، تأكيد كرد:  دو مرحله ای با ش
ــبت به پمپ های تک مرحله  و  ــاخت آنها نس مراحل س

چند مرحله ای دارای دشواری بسياری است. 

زاینده رود
در  ــروش  ف ــه  شيش ــور  منص
ــت  ــتاد مديري ــه س ــومين جلس س
اسـتـان  ــــالــی  خشكس  ريســک 
افزود: در 6 ماه گذشته برای مصرف 
ــرب، بيش از 31 حلقه  بهينه آب ش
ــده و 22 كيلومتر  ــازی ش چاه بهس
ــالب در  ــبكه های آب و فاض از ش
ــتاها بازسازی شده  ــهرها و روس  ش

است.
ــرای اجرای  ــال ب ــزود: امس وی اف
ــهرها  ــن آب در ش ــای تأمي طرح ه
ــال از محل اعتبارات  30 ميليارد ري

خشكسالی اختصاص يافته است.
در ادامه اين جلسه اعالم شد شركت 
ــته  ــالب در 4 ماه گذش آب و فاض

ــتی آب از 12  ــع نش ــبت به رف نس
ــورد خطوط لوله 1400 انتقال آب  م
ــتان های اصفهان،  ــرب در شهرس ش
فالورجان، مباركه و لنجان اقدام كرده 
ــری از هدر رفتن  ــه باعث جلوگي ك
ــده   آب به ميزان 50 ليتر در ثانيه ش

است.
همچنين در اين جلسه مصوب شد 
كه طرح ساماندهی رودخانه زاينده 
ــهر اصفهان با  ــدوده ش رود در مح
ــه ای  ــركت آب منطق ــت ش محوري
ــز مراك ــكاری  ــا هم ب و  ــان   اصفه
و  ــی  بررس ــی  تحقيقات و  ــی  علم
ــرای  ب آب  ــع  توزي ــزی   برنامه ري
ــه  ـــــال 1390 تـهـيــ ــار س  بهـــ

شود.

زاینده رود
ــزارش روابط عمومی مركز  به گ
مديريت حوادث و فوريتهای پزشكی 
استان اصفهان، دكتر آرتنگ معاون فنی 
اين مركز گفت در جلسه ای مشتركی 
كه روز شنبه 2 بهمن با حضور مهندس 
شيشه فروش مدير كل مديريت بحران 
استان اصفهان و جمعی از مسئوالن مركز 
مديريت  حوادث و فوريتهای پزشكی 
ــئوالن اين مركز  ــتان برگزار شد مس اس
طرح هايی را ارائه كردند و مدير بحران 
ــتان نيز ضمن استقبال از اجرای اين  اس
طرح ها جهت پيگيری برای اجرای آنها 
قول مساعد دادند. وی در ادامه با اشاره 
به اينكه موارد مطرح شده در اين جلسه 
در خصوص مسائل مرتبط  و مشترک 

ــد غيرعامل و مديريت بحران بود  پدافن
افزود : استقرار سامانه فرماندهی سالمت 
در زمان بحران، تكميل پوشش ارتباطی و 
راديويی و همچنين در نظر گرفتن راه های 
ارتباطی پشتيبان و همكاری استانداری با 
مركز برای اختصاص فضاهای فيزيكی 
در  ادارات دولتی به منظور ايجاد پايگاه 
ــتانی از عمده  ــس پيش بيمارس اورژان
طرح های مطرح شده در اين جلسه بوده 

است. 
دكتر آرتنگ در ادامه تصريح كرد : جناب 
ــه فروش ضمن تقدير و  مهندس شيش
تشكر از  فعاليت های شبانه روزی پرسنل 
اورژانس پيش بيمارستانی در زمينه ارائه 
خدمات  فوريت های پزشكی بر حفظ 

شان خدمت گيرندگان تأكيد كردند.  

زاینده رود
به همت كميته اقدام های ايجابی و 
ــانی قرارگاه عدالت اقتصادی  اطالع رس
ــتان اصفهان همزمان با اجرای قانون  اس
ــنواره  هدفمند كردن يارانه ها اولين جش
فرهنگی هنری ملی قانون هدفمند سازی 
يارانه ها برگزار می شود.فيلم  كوتاه، فيلم 
مستند، نماهنگ، انيميشن، مقاله نويسی، 

داستان نويسی، شعر، نمايش، كاريكاتور 
ــنواره فرهنگی  ــن جش ــای اولي محوره
هنری ملی قانون هدفمند سازی يارانه ها 
ــده نگری در  ــنگری و آين می باشد.روش
ــرای اين قانون، آموزش  مورد اثرات اج
ــرژی و اثرات آن در  ــح مصرف ان صحي
ــياه نمايی و  اقتصاد، راه های مقابله با س
منفی بافی در مورد قانون هدفمند سازی 

يارانه ها،  روش های جلوگيری از اسراف 
ــرژی در ادارات مدارس  و هدر دادن ان
و  ــا  تكنيک ه از  ــتفاده  خانواده هااس و 
ــيوه های فرهنگی، هنری و ادبی برای  ش
ــل جوان  ــنا نمودن عموم به ويژه نس آش
ــويق و ايجاد زمينه برای  و نوجوان،  تش
ــور جهت  ــدان و فرهيختگان كش هنرمن
ــازی و انتشار آثار خود در زمينه  آماده س

هدفمند كردن يارانه ها و چاپ و انتشار 
ــنواره در سطح كشور  آثار برگزيده جش
ــنواره ملی  از جمله هدف های اين جش
ــت.عالقه مندان جهت  ــده اس ــالم ش اع
ــنواره می توانند آثار  شركت در اين جش
ــال جاری  خود را از ابتدای بهمن ماه س
ــن 1390 به دبيرخانه اين  تا 31 فروردي

جشنواره ارسال نمايند.

مدیریت بحران استانداري اصفهان:
تخصيص 140 ميليارد ريال اعتبار براي 

اجراي طرح هاي تأمين آب شرب روستاها

از سوی مرکز مدیریت بحران استان صورت گرفت
بازديد از مركز مديريت حوادث و فوريتهای 

پزشکی استان اصفهان 

برگزاري اولين جشنواره فرهنگي هنري ملي قانون هدفمندسازي يارانه ها

افتتاح بزرگترين پروژه 
بهداشتي درماني در دهه مبارك فجر

برق دار  شدن تمامي روستاهاي باالي 
20 خانوار شهرستان هاي نايین و خور

اعزام کاروان های راهیان نور بهترين 
برنامه در پاسداشت خون شهدا است

طي 10 ماه سال جاري؛
13/5 میلیارد ريال براي بهینه سازي 

برق گلپايگان هزينه شده است 
زاینده رود

ــاری بالغ بر 220  ــتی درمانی با اعتب ــاح بزرگترين پروژه بهداش افتت
ميليارد ريال، در ايام ا... دهه مبارک فجر برگزار می شود.

ــگاه علوم  ــال دانش ــن های دهه مبارک فجر امس همزمان با برگزاری جش
ــه ای بالغ  ــت و صرف هزين ــاح 47 خانه بهداش ــكی اصفهان با افتت پزش
ــه تكميل  ــتان، موفق ب ــای محروم اس ــال در منطقه ه ــارد ري ــر 22 ميلي ب
ــردد كه در  ــتی درمانی می گ ــتقرار نظام خدمات بهداش ــروژه عظيم اس پ
ــابقه بوده  ــتان اصفهان بی س ــالمی در اس ــكوهمند اس ــالب ش ــول انق  ط

است.
ــتقرار و تكميل خانه های بهداشت در استان اصفهان  آغاز پروژه عظيم اس
ــت محترم جمهوری مبنی بر  ــتای شعار عدالت در سالمت رياس در راس
ــتايی در سراسر كشور و با دستور مقام محترم  رفع كامل محروميت روس

وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی در سال 89 كليد خورد.
ــاه  ــان كوت ــدت زم ــروژه، م ــن پ ــرد اي ــه ف ــر ب ــای منحص از ويژگی ه
ــه اتمام  ــاه ب ــج م ــر از پن ــدت كمت ــرف م ــه ظ ــود ك ــرح ب ــل ط  تكمي

رسيد.
گفتنی است محل اجرای پروژه ها شهرستان اصفهان )12 طرح(، شهرستان 
فريدن )8 طرح(، شهرستان لنجان )5 طرح(، شهرستان چادگان )4 طرح(، 
ــتان تيران و كرون )3 طرح(، شهرستان های گلپايگان، فالورجان و  شهرس
ــار هر كدام دو طرح و شهرستان های سميرم، شاهين شهر و ميمه،  خوانس

شهرضا،  دهاقان، نطنز و برخوار هر كدام يک طرح می باشد.

زاینده رود
ــدس  ــركت مهن ــل ش ــران مديرعام ــدس پيرپيـ ــــوی مهنــ از س
ــوب  ــن منص ــتان نايي ــرق شهرس ــر ب ــمت مدي ــه س ــزاد ب ــد فره  مجي

شد. 
ــد تاكنون  ــرادی مدير قبلی امور اعالم ش ــل از مهندس م ــم تجلي  در مراس
و  ــن  نايي ــتان های  شهرس ــوار  خان  20 ــاالی  ب ــتاهای  روس ــی   تمام
ــام  ــده تم ــال آين ــک س ــرف ي ــده و ظ ــرق دار ش ــک ب ــور و بيابان  خ
ــرق دار  ب ــتان  شهرس دو  ــن  اي در  ــوار  خان  10 ــاالی  ب ــتاهای   روس

می گردد. 
مهندس حميدرضا پير پيران مديرعامل شركت افزود: خوشبختانه پايداری 
ــانی ساده و توسعه  ــده و خدمت رس ــيار در برق نايين و خور ايجاد ش بس
ــاخته به منظور كاهش خاموشی ها از هدف هايی است كه بدان دست  زيرس
ــازی روش ها خدمات فروش و پس  ــاده س يافته ايم و تالش می كنيم با س
ــتان ارائه  ــتايی در اس ــردم را از طريق 700 دفتر ICT روس ــروش م  از ف

كنيم. 
ــعه ــانی و توس ــتای خدمت رس ــر پيران در راس ــا پي ــدس حميدرض  مهن
ــال 88 توانير  ــركت در ارزيابی س ــن 40 ش ــبختانه بي ــول اداری خوش  تح
ــم از تالش های  ــم در اين مراس ــود اختصاص داده اي ــوم را به خ ــه س  رتب
ــوان  عن ــه  ب ــزاد  فره ــای  آق و  ــل  تجلي ــرادی  م ــدس  مهن ــاله  س  3 
ــوب  منص ــک  بيابان و  ــور  خ و  ــن  نايي ــتان های  شهرس ــرق  ب ــر   مدي

شد.

زاینده رود
ــم )ع( در جلسه توجيهی  ــپاه قمر بنی هاش معاون هماهنگ كننده س
ــور گفت: اعزام كاروان های  ــئوالن و عوامل اجرايی اردوهای راهيان ن مس
ــت خون شهدا است. به گزارش بسيج  راهيان نور بهترين برنامه در پاسداش
ــی در اين  ــدار عباس عباس ــرهنگ پاس ــتان چهارمحال و بختياری، س اس
ــور در  ــش، اعزام كاروانهای راهيان نور را بهترين برنامه  فرهنگی كش هماي
ــهدای انقالب و دفاع مقدس دانست و گفت: يكی از  ــت خون ش پاسداش
ــالت هايی كه، يادگاران دوران دفاع مقدس بر  ــئوليت ها و رس مهم ترين مس
ــت مفاهيم و فرهنگ دفاع مقدس به نسل كنونی و  عهده دارند انتقال درس

جديد جامعه است. 
معاون هماهنگ كننده سپاه قمر بنی هاشم )ع( گفت: نسل جديد با فضای 
ــی ترين  ــنايی ندارد و از مهم ترين و اساس دوران دفاع مقدس به خوبی آش
ــئوالن در بحث فرهنگی كشور انتقال  ــئوليت های امروز مس وظايف و مس
ــل  ــالمی و در راس آن فرهنگ دفاع مقدس به نس فرهنگ ناب انقالب اس
ــت. وی با اشاره به اينكه سرزمين های جنوب و غرب كشور كه  جديد اس
ــت سال دفاع مقدس جايگاه جانفشانی ها رزمندگان و شهدا  در دوران هش
ــرزمين ها به عنوان جبهه های نور ياد كرد، مسئول ستاد  بود و بايد از اين س
راهيان نور سپاه استان گفت: هر ساله مخاطبان بسياری با احساس تكليف 
ــتی آگاه شوند كه چه رويدادها  پای در جبهه های نور می گذارند تا به درس
ــان را در قبال  ــرزمين  رخ داده تا وظيفه خودش و اتفاقات بزرگی در اين س

خون شهيدان به درستی انجام دهند. 

ــال جاری 13 ميليارد و 500  مدير امور برق گلپايگان گفت: طی 10 ماه س
ــبكه برق گلپايگان هزينه شده  ــازی و توسعه ش ميليون ريال برای بهينه س
است. شاهپور حدادی پور در گفتگو با فارس اظهار داشت: تا پايان دی ماه 
امسال 13 ميليارد و 500 ميليون ريال صرف تعمير و بهينه سازی و احداث 

بيش از 20 پروژه برق رسانی در شهرستان گلپايگان شده است. 
ــرآور، دستجرده،  ــتاهای س ــبكه های روس ــازی برق ش وی افزود: بهينه س
ــبكه 20 كيلو ولت مسكن مهر، تقويت و بهينه سازی شبكه های  احداث ش
ــانی به چهار حلقه چاه  ــانی در سطح شهرستان گلپايگان، برق رس برق رس
ــتای حاجيله از جمله  ــانی به امامزاده ابراهيم روس ــاورزی و برق رس كش

مهم ترين اين پروژه هاست. 
مدير امور برق گلپايگان خاطرنشان كرد: هم اكنون مشتركين برق شهرستان 
گلپايگان 39 هزار و 240 مشترک است كه 2 هزار و 89 مشترک آن در 10 
ــده اند و اين تعداد مشترک نسبت به مدت مشابه  ماه اول امسال جذب ش

در 10 ماه سال گذشته 41 درصد افزايش نشان می دهد. 
ــال به بهره برداری  ــروژه در دهه فجر امس ــش پ حدادی پور تأكيد كرد: ش
می رسد كه برای اتمام اين پروژه ها بيش از 107 ميليون تومان هزينه شده 
است. مدير برق شهرستان گلپايگان با اشاره به اينكه اعتبارات هزينه شده 
در 10 ماه امسال از اعتبارات شركت توزيع برق استان اصفهان هزينه شده 
ــبت به 10 ماه سال قبل 18 درصد رشد را  ــت، گفت: اين اعتبارات نس اس

نشان می دهد. 

رئیس دانشگاه صنعتي اصفهان:
حجم قراردادهاي امسال دانشگاه صنعتي اصفهان 10 ميليارد تومان است

براي نخستین بار؛
پمپ A-B40 در شركت پااليش نفت اصفهان ساخته شد
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ابالغ رأي
10/416 كالسه پرونده: 618/89، شماره دادنامه: 870-89/10/27، مرجع رسيدگي: شعبه 
ــوراي حل اختالف اصفهان،  خواهان: جواد الماسي نشاني: اصفهان، خ پروين دوم،  17 ش
ــته: مطالبه  ــم اصل مجهول المكان، خواس طبقه زيرين، بانک انصار، خوانده: بهروز محتش
ــال بموجب چهار فقره چک بانک  ــغ چهل و هفت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ري مبل
سپه، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا 
ــيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي  ضمن اعالم ختم رس

مي نمايد:
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواست جواد الماسي به طرفيت بهروز محتشم اصل بخواسته مطالبه مبلغ 
ــماره هاي 175871-89/3/20 و 175859- 47/750/000 ريال وجه چهار فقره چک به ش
89/2/30 و 175864-89/3/6 و 415890-89/3/17 عهده بانک سپه به انضمام خسارات 
ــي و تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي  دادرس
ــده و در  ــورا حاضر نش ــه ش و اينكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلس
ــتندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و مستندات ابرازي  قبال دعوي و مس
ــت مي كند علي هذا ضمن ثابت  ــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكاي ــز حكايت از اش ني
ــي مدني و مواد 315،  ــتناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرس ــتن دعوي به اس دانس
ــون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل  310، 309، 307، 249 قان
ــته و پرداخت سي هزار  و هفت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال به عنوان اصل خواس
ــارات تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد  ــارت دادرسي به پرداخت خس ريال به عنوان خس
ــاخص بانک مركزي در حق خواهان صادر  ــت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش لغاي
ــردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين  ــالم مي گ و اع

شعبه خواهد بود.
م الف/ 14772                                شعبه 17 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
ــدانگ يكباب عمارت دردشت در بقلعه  ــماره: 8004 چون تحديد حدود شش 10/423 ش
ــاحت تقريبي 452 مترمربع شماره 2320 فرعي از شماره 30 اصلي واقع در زياد آباد  بمس
بخش ثبتي ميمه كه طبق پرونده ثبتي بنام رضا كريميان وغيره فرزند محمد در جريان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير از 
ــه شنبه  ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز س
مورخ 89/11/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين 
ــود در روز و ساعت مقرر در محل حضور  آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي ش
ــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم  ــد. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق م يابن
صورت مجلس تحديد تا )30( روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست 

را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 89/11/4

نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالک ميمه

تغییرات
ــركت آروين گستر آيريک سهامي  ــماره: 1620/ ث 89/103 آگهي تغييرات ش 10/424 ش
خاص به شماره ثبت 42792 و شناسه ملي 10260606188، به استناد صورتجلسه هيئت 
ــمت اعضاء هيئت مديره به  ــد: 1- س مديره مورخ 1389/10/20 تصميمات ذيل اتخاذ ش
ــمت رئيس هيئت مديره و خانم زيبا  قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي ايمان والي زده به س
ــمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي داود بهرامي نژاد به سمت عضو هيئت  رادمهر به س
مديره و آقاي داود بهرامي نژاد به سمت مديرعامل. 2- كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور 
شركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. در تاريخ 1389/10/21 ذيل دفتر 

ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 14544/1      آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
10/425 شماره: 1614/ ث 89/103 آگهي تغييرات شركت نيكان لبن اسپادانا با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 41375 و شناسه ملي 10260590892، به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي شركا مورخ 1389/10/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- شركت مذكور در تاريخ 

ــاني  ــمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نش ــوق منحل اعالم گرديد و مريم رحماني به س ف
محل تصفيه خيابان جهاد- روبروي بانک سپه- كوچه بابا علمدار- پالک 110- كدپستي: 
ــات  ــركت ها و مؤسس ــد. در تاريخ 1389/10/21 ذيل دفتر ثبت ش 8183896551 مي باش

غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 14544/2      آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
ــتر زنده رود  ــانا گس ــركت رس ــيس ش ــي تأس ــماره: 3940/ث 89/103 آگه 10/426 ش
ــركت فوق در تاريخ 1389/10/20 تحت شماره 42808 و شناسه ملي  ــهامي خاص. ش س
ــخ 1389/10/20 از لحاظ امضاء  ــيده و در تاري ــن اداره به ثبت رس 10260606418 در اي
ــر جهت اطالع عموم در  ــرح زي ــل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش ذي
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: مشاوره 
ــاختمان و صنعتي- محاسبه و طراحي و نظارت و اجرا و نگهداري-  در كليه امور برق س
ــواع تابلوهاي  ــاخت ان ــاختماني- نورپردازي و برق صنعتي- س ــام كليه امور برق س انج
ــاخت انواع تابلوهاي برق فرمان و قدرت- نگهداري كليه  ــاختمان و صنعتي- س برق س
سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي- نصب و راه اندازي دوربين هاي مدار بسته- طراحي و 
نظارت- اجراي كليه سيستم هاي اعالم حريق- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي. 
ــركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان  2- مدت ش
ــت  ــاحل- كوي آزادگان- بن بس ــهر اصفهان خيابان امام خميني- خيابان س اصفهان- ش
ــهم  ــم به يكصد س ــركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقس ــرمايه ش رجائي- پالک 3، 4- س
ــط  ــد كه مبلغ 350/000 ريال توس ــهم بي نام مي باش ــي كه تعداد يكصد س 10/000 ريال
ــماره 327 مورخ 1389/09/22 نزد بانک ملي شعبه خانه  ــين طي گواهي بانكي ش مؤسس
اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين 
ــمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي  ــركت: 1-5- خانم حميده موحدي به س مديران ش
ــمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي خسرو موحدي به سمت  ــمي به س محمد قاس
ــال  ــمت مديرعامل به مدت 2 س ــرو موحدي به س ــو هيئت مديره. 4-5- آقاي خس عض
ــركت  ــناد مالي و تعهدآور ش انتخاب گرديدند، 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس
ــركت معتبر است. 7- اختيارات  با امضاي دو نفر از اعضاي هيأت مديره متفقا و با مهر ش
مديرعامل:  مجري مصوبات هيأت مديره است. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي 
ــجاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي عليرضا دهقاني به عنوان  ابراهيم محمدي هفش

بازرس علي البدل.
م الف: 14544/3      آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رأي
10/427 شماره دادنامه: 8909970354501327، شماره پرونده: 8909980365700775، 
ــماره بايگاني شعبه: 890803، شاكي: خانم فاطمه رضائي به نشاني خ زينبيه، دارک، خ  ش
ــم  ــجد المهدي يا امام زمان منزل رضايي ت 5514246، متهم: آقاي قاس مفتح، جنب مس
ــاني متواري، اتهام: ترک انفاق، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده  باقري به نش
ــرح ذيل مبادرت به صدور  ــتعانت از خداوند متعال به ش ــيدگي را اعالم و با اس ختم رس

رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص شكايت خانم فاطمه رضايي فرزند جانعلي عليه همسرش آقاي قاسم باقري 
ــه به محتويات پرونده، تحقيقات بعمل آمده،  ــد محمدعلي داير بر ترک انفاق با توج فرزن
ــارات گواهان، عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحيه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و  اظه
رسيدگي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش را بشرح فوق محرز تشخيص 
و مشاراليه را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسالمي به تحمل چهارماه حبس محكوم 
مي نمايد. رأي صادره غيابي است و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين 

دادگاه مي باشد.
م الف/ 14560                رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
10/428 شماره دادنامه: 8909970354501360، شماره پرونده: 8909980359500287، 
ــماره بايگاني شعبه: 890830، شاكي: آقاي احمد خسروي به نشاني اصفهان خ رودكي  ش
ــيد عباس حسينيان به نشاني اصفهان خ  ــت فرزان پ 48، متهم: آقاي س ک نوبهار بن بس
ــي بابک )مجهول المكان(،  ــراي عرفان دفتر فني مهندس ــاداب جنب فرهنگس خيام ک ش
اتهام: انتقال منافع مال غير، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه
ــيد عباس  ــد محمدعلي عليه آقاي س ــروي فرزن ــكايت آقاي احمد خس در خصوص ش
حسينيان فرزند سيد مهدي داير بر انتقال منافع مال غير بدين شرح كه شاكي اظهار داشته 
ــتگاه آپارتمان به مشخصات  ــدانگ يكدس بموجب مبايعه نامه عادي مورخه 88/2/8 شش
ــند  ــان در تاريخ 89/4/25 بموجب س ــتكي عنه خريداري نمودم كه ايش پرونده را از مش
رسمي ملک فروخته شده را جهت دريافت تسهيالت نزد مؤسسه ثامن االئمه )ع( به رهن 
ــت، دادگاه با توجه به محتويات پرونده،  تحقيقات انجام شده و نظر به اينكه  ــته اس گذاش
ــتن ملک فروخته شده،  انتقال آن يا انتقال منافع آن محسوب نمي گردد و مادام  رهن گذاش
ــتظهار از اصل  ــد با اس ــبت به آن صورت نگرفته فاقد جنبه جزايي مي باش كه عملياتي نس
ــتناد اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران حكم بر برائت مشتكي  برائت و به اس
ــرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در  ــه صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره ظ عن

دادگاه هاي تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 14561                رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
ــن شكايتي عليه آقاي  ــيد حس ــپيده زهرا خانول احمدي فرزند س 10/429 چون خانم س
ــه  پيام مؤمني مبني بر ورود به عنف و تخريب عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس
ــاعت 10/30  ــيدگي براي روز 89/12/24 س 891349 ک 105 اين دادگاه ثبت، وقت رس
ــد لذا حسب ماده 115 قانون  ــده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش صبح تعيين ش
ــار طبع و نشر  ــي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش آئين دادرس
ــيدگي در وقت مقرر حاضر  ــل مي آيد جهت رس ــم مذكور دعوت بعم ــود و از مته مي ش
ــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ  ش

خواهد نمود.
م الف/ 14559                         مدير دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــين حالج مبني بر ايجاد مزاحمت  ــكايتي عليه آقاي حس 1/432 خانم ونوس ابراهيمي ش
ــعبه ثبت و به وقت رسيدگي  ــه 1447-89 ک 107 اين ش تلفني مطرح نموده كه به كالس
ــت با التفات به مجهول المكان بودن  ــاعت 11 صبح تعيين گرديده اس روز 89/12/16 س
ــب يک نوبت در يكي از  ــي كيفري مرات ــتناد ماده 115 قانون آئين دادرس نامبرده و به اس
ــعبه واقع در  ــار آگهي مي گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در اين ش جرايد كثيراالنتش
خيابان شهيد نيكبخت اصفهان حضور به هم رساند. بديهي است در صورت عدم حضور 

دادگاه تصميم مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف/ 14558                                دفتر شعبه 107 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 89-1231 ش 22 خواهان عباسعلي ترابي دادخواستي مبني  در خصوص پرونده كالس
بر مطالبه به طرفيت محمدرضا فرهمند تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه 
ــا توجه به مجهول المكان بودن خوانده  ــاعت 4 عصر تعيين گرديده، ب مورخ 89/12/7 س
ــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين  ــب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش حس
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه 
و نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 14899                               شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
ــماره دادنامه: 281-89/9/28، مرجع رسيدگي: شعبه 5  كالسه پرونده: 89-190 ش 5، ش
ــوراي حل اختالف برخوار، خواهان: بهنام شعباني فرزند علي حيدر، اصفهان،  حقوقي ش
بلوار كشاورز، ک نسترن، بن بست ارغوان، پ 15، خوانده: احمد اميري مجهول المكان، 

خواسته: مطالبه
دادنامه

ــعباني فرزند علي حيدر بطرفيت احمد اميري مجهول المكان  در خصوص دعوي بهنام ش
ــماره 15047-89/5/9 با احتساب  ــته مطالبه مبلغ 9/000/000 ريال وجه حواله ش بخواس
هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه نظر به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مالحظه 
تصوير مصدق حواله متنازع فيه و گواهي عدم پرداخت آن و اين كه خوانده عليرغم ابالغ 
قانوني و انتظار كافي در شورا حاضر نگرديده نسبت به خواسته خواهان ايراد و اعتراضي 
ــان را وارد و ثابت  ــه ننموده لذا ادعاي خواه ــي بر برائت ذمه خويش ارائ ــوده و دليل ننم

ــتنداً به مواد 1291 و 1301 قانون مدني و 198 و 519 و 522 قانون  ــخيص داده و مس تش
آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
ــارت تأخير تأديه از تاريخ صدور  ــي و نيز پرداخت خس 30/000 ريال بابت هزينه دادرس
ــاخص اعالمي از سوي بانک  ــاس ش حواله تا تاريخ اجراي حكم بر مبناي نرخ تورم براس
مركزي كه توسط اجراي احكام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مي نمايد. رأي 
صادره غيابي است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و سپس 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي دولت آباد مي باشد.
م الف/ 14925                                               شعبه پنجم حقوقي شعبه برخوار

اخطار اجرايي
بموجب رأي شماره 433 تاريخ 89/4/9 حوزه 20 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
ــت محكوم عليه آقاي مرتضي شهرياري مجهول المكان محكوم است  كه قطعيت يافته اس
ــزار ريال بابت  ــي ه ــته و س ــت و نه ميليون ريال بابت اصل خواس ــه: پرداخت مبلغ بيس ب
ــارت تأخير تأديه از تاريخ  ــر آگهي و خس ــي و حق الوكاله وكيل و هزينه نش هزينه دادرس
دادخواست مورخ 88/2/28 در حق خواهان آقاي محسن تقي زاده به وكالت سميه جعفري 
نام پدر: حسينعلي، نشاني محل اقامت: اصفهان، خ خاقاني، ک بوعلي 18، بن اميدي پالک 
ــعه اقتصادي،  ــوم توس ــاده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه س ــتناد م 23، به اس
ــن اخطار اجرايي ظرف ده  ــت: پس از ابالغ اي ــي، فرهنگي محكوم عليه مكلف اس اجتماع
روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و 
ــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه  ــاد رأي بده مف

يا دادگستري محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 14910                               شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

احضار
ــكايتي عليه آقاي رضا حيدري مبني  10/433 چون آقاي محمدرضا رفيعيان فرزند علي ش
بر مزاحمت تلفني، فحاشي و تهمت و افترا مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891357 
ــيدگي براي روز 89/12/24 ساعت 11 صبح تعيين شده  ک 105 اين دادگاه ثبت، وقت رس
نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري 
مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور 
ــيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور  دعوت بعمل مي آيد جهت رس

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14557                                دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 8909970353101492، شماره پرونده: 8809980363300993،  10/434 ش
شماره بايگاني شعبه: 890970، شاكي: جهاد كشاورزي به نشاني خ فردوسي خ منوچهري، 
ــاني مجهول المكان، اتهام: تغيير غيرمجاز كاربري اراضي  ــوي به نش متهم: آقاي جواد موس
ــيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور  ــكار: دادگاه ختم رس زراعي و باغ ها، گردش

رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام جواد موسوي مبني بر تغيير كاربري 33 مترمربع از اراضي زراعي روستاي 
ــت  زردنجان از طريق احداث ديوار اطراف زمين زراعي بدون اخذ مجوز پيرو كيفرخواس
صادره از سوي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان، دادگاه با بررسي محتويات پرونده و با 
ــكايت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اصفهان و گزارش مأمورين انتظامي  عنايت به ش
ــار آگهي در  ــده و نظر به اينكه متهم علي رغم احضار از طريق انتش ــات انجام ش و تحقيق
ــابي بعمل نياورده و با در نظر  ــده و ايراد و دفاعي در قبال اتهام انتس ــر نگردي دادگاه حاض
گرفته ساير شواهد و قرائن اتهام متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 3 اصالحي 
ــال 1385 متهم را به پرداخت مبلغ  ــون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب س قان
ــادل يک برابر ارزش زمين پس از تغيير كاربري و هم  ــال جزاي نقدي مع 26/400/000 ري
چنين قلع و قمع ديوار احداثي محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از 

ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 14642                   عالمي- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

اعالم مفقودي
ــم ضيايي فر ــه نام مري ــران 13 ب ــارس 19 ط 177 اي ــژو پ ــودرو پ ــنامه خ  كارت و شناس
ــده و از درجه اعتبار  ــرافت مفقود ش ــور 12485175894 ش ش.ش 19379854، ش. موت

ساقط مي باشد.

سالمت
كارشناس بهداشت محیط زيست استان: شمشادهاي حاشیه خیابان بر النه سازي موش ها كمك مي كنند

رژه موش ها در برخي خیابان هاي نصف جهان زردچوبه
نسخه 1- يک قاشق چايخوری هويج پوره شده را با 2 قاشق چايخوری 
عسل و يک قاشق چايخوری آب ليمو مخلوط كرده و خوب هم بزنيد. 
سپس ابتدا پوست را با صابون بشوييد و خشک كنيد و بعد ماسک آماده 
را به پوست بماليد و خوب ماساژ دهيد. مدت گذاشتن اين ماسک بر 
ــب( و به مدت يک  ــت 35 دقيقه، 2 بار در روز )صبح و ش روی پوس

هفته متوالی است.
نسخه 2- كمی جو را خيسانده و در پارچه نمناكی بگذاريد و صبر كنيد 
ــپس آن را خشک كرده و به حالت پودر درآوريد. بعد  تا جوانه بزند. س
2 قاشق سوپخوری از آن را با يک قاشق مرباخوری عسل و 1/5 قاشق 
ــيرين مخلوط كرده خوب هم بزنيد و پس از  مرباخوری روغن بادام ش
شستن صورت با صابون و خشک نمودن آن، آن را به پوست بماليد و اين 

عمل را روزی 3 مرتبه و به مدت 2 هفته متوالی تكرار نماييد.
ــتفاده از ماسک تركيبی اكسيد دوزنگ جهت روشن  نسخه 3- اس
ــدن پوست و كمک به از بين بردن تيرگی و كدری چهره بسيار  ش

مفيد و مؤثر است.
ماسك تركیبی اكسید دوزنگ

تركیب ها
يک قاشق مرباخوری آرد نشاسته ذرت

يک قاشق چايخوری پودر اكسيد دوزنگ
يک قاشق مرباخوری كف دريا

3 قاشق مرباخوری عسل
3 قاشق مرباخوری گالب

كمی آب ليمو
روش تهیه ماسك

ابتدا اكسيد دوزنگ، كف دريا و آرد نشاسته را مخلوط كرده و خوب هم 
ــپس عسل، گالب و آب ليمو را كه از قبل در كاسه ای جداگانه  بزنيد س
مخلوط نموده ايد و خوب هم زده ايد به آنها اضافه نموده و پس از شستن 
پوست صورت با صابون و خشک كردن آن كمی از ماست را به پوست 

بماليد و پس از يک ساعت گذاشتن آن را بشوييد.
ــخه 4- برای رفع تيرگی پوست به خصوص پوست صورت، يک  نس
قاشق سفيداب كف )سبنكاء( را با كمی آب ليمو مخلوط كرده و خوب 
هم بزنيد سپس يک پر كتيرای خوراكی را در مقداری آب گرم بخيسانيد 
و بگذاريد پس از چند ساعت حالت ژله ای پيدا كند. ژله حاصل را كه 

نيمه غليظ است به پوست بماليد.
ــت های تيره به خصوص پوست  ــخه 5- برای روشن شدن پوس نس
ــتفاده از ماسک  صورت و زدودن آثار لک و كک و مک از روی آن اس
ــی موز در طول 3 هفته متوالی هر روز و روزی 2 مرتبه صبح و  تركيب

عصر می تواند مفيد و مؤثر باشد.
ماسك تركیبی موز

تركیب ها
نصف يک عدد موز تازه و رسيده

يک قاشق چايخوری روغن بادام شيرين يا زيتون
يک عدد زرده تخم مرغ

روش تهیه ماسك
ــپس تخم مرغ و  ــدا موز را خرد كرده و به حالت پوره درآوريد. س ابت
ــن را در ظرفی جداگانه مخلوط نموده و خوب هم بزنيد تا كف  روغ
كند. بعد پوره موز را به آن اضافه نموده و پس از مخلوط كردن و هم 

زدن، آن را به صورت بماليد.

روشن و سفید کننده هاي گیاهي 
پوست صورت

مثل آینهنسخه گياهی

زردچوبه گياهی است از خانواده زنجبيل 
به ارتفاع حدود يک متر و نيم كه دارای 
ساقه متورمی است. گل های زردچوبه به 
ــنبله و برنگ سبز مايل به زرد  صورت س

می باشد.
ــتان و چين و نقاط  زردچوبه در هندوس

حاره زمين می رويد. 
ــاقه،  از كنار برگ های غالف در قاعده س
ــاخه های كوچک و استوانه ای شكل  ش
ــود كه به صورت  ضخيمی خارج می ش
مورب در زمين فرو رفته و هر يک ايجاد 
ــای جديدی به  ــه می كنند و پايه ه ريش

وجود می آورند.
ــاقه  ــتفاده اين گياه س ــمت مورد اس قس
ــس از خارج  ــت كه پ ــی آن اس زيرزمين
ــه های  ــردن از زمين تميز كرده و ريش ك
ــوش  ــد و در آب ج ــدا می كنن آن را ج
ــز كردن  ــس از تمي ــد و پ ــرار می دهن ق
ــک  را خش آن  روز  ــد  چن ــدت  م ــه   ب

می كنند.
ــتری مايل  زردچوبه رنگ زرد يا خاكس
ــوی آن معطر و طعم  ــه قهوه ای دارد ب ب

آن تلخ است.
خاصیت  های دارويی:

ــب قديم ايرانی گرم  زردچوبه از نظر ط
ــت و برای استفاده درمانی  و خشک اس
ــی دم نمود  ــد چاي ــوان آن را مانن می ت
ــازار كانادا و  ــرد البته در ب ــتفاده ك و اس
ــازار آمده ــول آن هم به ب ــكا كپس  آمري

 است:
ــواص درمانی زير  ــه دارای خ زردچوب

است :
ــاز  ب را  ــدا  ص ــداد  انس و  ــی  گرفتگ  
ــردن كبد به كار  ــد و برای تميز ك  می كن

می رود.

ــوری  ــذا خ ــق غ ــک قاش ــوط ي  مخل
ــون  انيس ــق  قاش ــک  ي و  ــه  زردچوب
ــد ــان مفي ــان يرق ــرای درم ــركه ب  و س

 است.
ــدان درد آن را در دهان  ــرای رفع دن  ب

انداخته و بجويد.
 برای خشک كردن زخم ها و رفع درد 
ــک زردچوبه را  ــا می توان گرد خش آنه

روی آنها ريخت.
ــده  ــه كنن ــكن، تصفي ــه بادش  زردچوب
ــرژی زا  ــرک و ان ــر، مح ــون، تب ب  خ

می باشد.
ــاندن دمل نيز مفيد   زردچوبه برای رس

است.
ــه آنها  ــادت ماهيان ــم هايی كه ع  خان
ــم آن بايد از  ــرای تنظي ــت ب نامنظم اس

زردچوبه استفاده كنند.
 از زردچوبه برای درمان كمر درد، پشت 

درد و سينه درد نيز استفاده می شود.
ــهال  اس و  ــهال  اس ــان  درم ــرای  ب  
ــتفاده  ــرده زردچوبه اس ــی از دم ك  خون

كنيد.
 برای درمان التهاب لثه، زردچوبه را دم 

كرده و آن را غرغره كنيد.
ــان  ــمندان نش ــر دانش ــات اخي  تحقيق
ــرطان  ــه از س ــه زردچوب ــت ك دادن اس
ــعی كنيد  ــری می كند بنابراين س جلوگي
ــتفاده  ــه اس ــا از زردچوب ــه در غذاه  ك

كنيد.
ضررها:

با تمام مزايای گفته شده بايد اشاره كرد 
ــه برای قلب  ــاده روی در زردچوب كه زي
ــت البته اگر آن را با ليمو ترش  مضر اس
ــر آن را خنثی  ــتفاده كنيد اثرهاي مض  اس

می سازد.

 

زاینده رود
ــده كه موش های  بارها ديده ش
ــی  برخ در  ــک  كوچ و  ــزرگ  ب
خيابان های اصفهان مانند ملک شهر، 
چهارباغ، ابن سينا و...  حتی حاشيه 

زاينده رود رژه می روند.
هنگامی كه در پياده رو قدم می گذاری 
و در حالی كه به زمين چشم دوخته ای 
ــه فكر می كنی  ــای روزان و به كاره
ــط از  ناگهان يک موش با جثه متوس
كنارت به سرعت عبور می كند و در 
ــادهای كنار خيابان محو   ميان شمش

می شود. 
ابتدا كمی می ترسی اما بعد كنجكاو 
ــوی و جستجو می كنی كه اين  می ش
ــه اما آنقدر  ــل ترس تو كجا رفت عام
ــماندهای غذايی در كنار خيابان  پس
ريخته كه محال است موش كوچک 
ــاورد در مقابل  ــزا درني ــا دلی از ع ت
ــود. آيا اين چهره،  ديدگانت ظاهر ش
ــت؟ و چه  ــب نصب جهان اس مناس

ارگان هايی مسئولند؟
ــت محيط استان  ــناس بهداش كارش
ــان در اين باره گفت: تغييرات  اصفه
اقليمی و آب و هوايی مانند طوالنی 
ــدن مدت گرما و كاهش سرمای  ش
هوا و خشكی مقطعی آب رودخانه 
زاينده رود از جمله مواردی است كه 
ــده موش ها امسال بيشتر از  سبب ش

گذشته نمايان شوند.
ــن  ــزود: همچني ــوی اف ــول پرت رس
خيابان ها  برخی  شمشادهای حاشيه 
ــماندهای  مثل چهارباغ و وجود پس

غذايی ريخته شده در داخل جوی كنار 
خيابان ها و نيز بافت فرسوده برخی 
منطقه ها از عوامل كمک كننده به النه 
 سازی و پراكندگی موش ها به شمار 

می آيند. 
ــای  ــرد: موش ه ــان ك وی خاطرنش
ــتر  ــهر بيش نمايان در برخی نقاط ش
ــت البته  ــياه و قهوه ای اس ــوش س م
ــتر ديده می شود كه  ــياه بيش نوع س
می توانند عوامل بيماری زا نظير انواع 
ــگل و عوامل  ــروس، باكتری، ان وي
ــان منتقل  مختلف بيماری را به انس
محيط  ــت  بهداش ــناس  كارش كنند. 
ــر از راه های ورود  ــتان يكی ديگ اس
ــان  ــروب از طريق موش به انس ميك
ــی عنوان كرد و  ــموميت غذاي را مس
ــن موش ها به  ــت: هنگامی كه اي گف
ــتوران ها، انبارها و مغازه ها رخنه  رس
كنند و به مواد غذايی دسترسی يابند 
ــدن مواد غذايی به ادرار،   با آلوده ش
ــوش و مصرف  ــوع و يا بزاق م مدف
ــان بيماری وارد بدن  ــط انس  آن توس

می شود.
رسول پرتوی درباره تب گازگرفتگی 
ــه از موش  ــت ك كه يک بيماری اس
سرايت می كند تصريح كرد: هنگامی 
ــان حمله  ــوش قهوه ای به انس كه م
می كند در نتيجه گازگرفتگی،  بيماری 
ــان  ــب گاز گرفتگی به انس ــه نام ت ب
ــود. وی افزود: بيماری  منتقل می ش
طاعون نيز از جمله مواردی است كه 
از طريق موش منتقل می شود و امكان 
ــيوع يابد و در  دارد در يک منطقه ش

ــرايط زاد  صورت به وجود آمدن ش
ــوان و ازدياد آن زمينه  و ولد اين حي
برای اپيدمی اين بيماری خطرناک به 

وجود می آيد.
ــت محيط افزود:  ــناس بهداش كارش
طبق ماده 9 و 10 آيين نامه بهداشت 
ــورای  محيط ماده مصوب مجلس ش
اسالمی، واحد بهداشت محيط برای 
كنترل حشرات و جوندگان نظارت 
می كند و سازمان های مختلف مانند 
ــركت آب و فاضالب  شهرداری، ش
ــر توصيه های مركز  و... موظفند بناب
ــت اقدام های كنترلی خود را  بهداش

انجام دهند.
رسول پرتوی افزود: در شهر اصفهان 
ــوش اقدام هايی از  ــرل م ــرای كنت ب
ــهرداری مانند سنگ چين  ــوی ش س
ــيب دار صورت  كردن مادی های ش
گرفته اما باز هم شرايط طبيعی برای 
ــوان وجود دارد البته  زندگی اين حي
ــال های قبل همكاری و تعامل  در س
ــهرداری با بهداشت محيط خوب  ش
ــن روابط كم رنگ  ــود اما اكنون اي ب

شده است.
ــئوال كه در  ــخ به اين س وی در پاس
ــرای احداث  ــورد مكان هايی كه ب م
مترو حفر كرده اند موش های فراوانی 
ــه داخل  ــه حتی ب ــود ك ديده می ش
ــه بايد كرد  ــم می آيند چ ــان ه خياب
گفت: منطقه هايی نظير ابتدای خيابان 
ــهر يا محل احداث  مطهری ملک ش
زيرگذرها مانند ميدان امام علی )ع( 
ــتند كه دو  و... از جمله مواردی هس
ــده و حتی نوع  ــوش ذكر ش ــوع م ن
ــود. در  خانگی به وضوح ديده می ش
واقع ما به حريم زندگی موش ها وارد 
شديم و شكل طبيعی زندگی آن ها را 

ــم حال برای  به هم زده اي
كنترل اين وضع بايد تا 
ــعاع دايره ای اطراف  ش
را  ــاس  منطقه حس اين 
ــذاری كنيم و  طعمه گ

اين عمل حتی برای 
ــاری يک لوله  حف

ی  ر ا ــذ گ
ه  د ــا س

ــز  ني
ــد  ي با

انجام شود. 
ــت محيط استان  ــناس بهداش كارش
ــده در كنار  ــده ش ــی دي ــزود: حت اف
ــل گودبرداری انجام  جاهايی كه عم
ــود نرده گذاری می كنند كه باز  می ش
ــرای ورود موش ها به  ــه ب ــم زمين ه
ــی راه يابی  ــارج از محوطه و حت خ
ــل خيابان ها و محله ها فراهم  به داخ
ــت بنابراين بهتر است كه در اين  اس
ــوری نصب  ــای ت ــه محوطه ه گون
ــود تا موش نتواند از محل خارج   ش

گردد. 
ــاره روش های  ــوی درب ــول پرت رس
مقابله با هجوم موش ها گفت: مبارزه 
مكانيكی،  بهسازی محيط و مادی ها،  
جلوگيری از ورود موش ها به امكان 
ــواد غذايی و منازل،  تهيه و توزيع م
مبارزه بيولوژيكی،  مبارزه شيميايی از 
طريق طعمه گذاری )طعمه های ضد 
 انعقادی( از جمله اين راه ها به شمار 

می روند.
ــركت هايی  وی در خاتمه افزود: ش
ــت مجوز فعاليت در  از مركز بهداش
ارتباط با مبارزه با جوندگان،  حشرات 
و حيوانات موذی را دريافت می كنند 
ــتند  ــورد تأييد هس ــع م ــه در واق ك
ــت كه  ــن توصيه ما بر اين اس بنابراي
ــتگاه های دولتی مثل  ارگان ها و دس
شهرداری كار كنترل و مبارزه با اين 
حيوانات را به اين شركت ها بسپارند 
تا نتيجه بهتری به دست آيد چرا كه 
ــود  ــكان دارد كار كنترل انجام ش ام
ــت انجام نگردد  اما از نظر فنی درس
ــت  ــه مطلوب به دس ــن نتيج  بنابراي

نمی آيد.
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ــتانداری  ــی اس ــی، امنيت ــاون سياس مع
ــرای انجام  ــتگاه ها ب اصفهان گفت: دس
امور فرهنگی نبايد جدا از يكديگر عمل 
ــده بودجه های فرهنگی  ــد و در آين كنن
ــی تخصيص  ــا كار جمع ــد منطبق ب  باي

يابد. 
به گزارش ايرنا، محمد مهدی اسماعيلی 
ــه مديريت برنامه ريزی جامع  در جلس
اصفهان  ــتان  اس فرهنگی  ــتگاه های  دس
ــم، فعاليت های  ــت ده ــزود: در دول اف
ــا قرار دارد  ــی در رأس برنامه ه فرهنگ
ــدن  ــتان به منظور الگو ش و عزم اين اس
ــاير استان هاست.  اين فعاليت ها برای س
معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان 
ــر معظم انقالب  ــاره به تأكيد رهب با اش

ــی  ــالمی در خصوص بحث مهندس اس
ــور نيز  ــزود: رئيس جمه ــی، اف فرهنگ
ــتان اصفهان دارند  ــگاه ويژه ای به اس ن
ــتاز  ــان بايد در اين عرصه پيش و اصفه

باشد.
ــش  ــای پي ــی از راه ه ــت: يك وی گف
ــای  فعاليت ه ــترش  گس ــرای  ب رو 
ــازی فعاليت جامع و   فرهنگی، بستر س
ــتان   برنامه ريزی برای آينده فرهنگی اس

است. 
معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان 
ــاره به تالش دستگاه های مختلف  با اش
ــت: استان  در حوزه فرهنگی اظهار داش
ــال 89 از كارنامه روشنی  اصفهان در س

در اين بخش برخوردار است.

ــد بنی  ــتاد احم ــی اس ــگاه نقاش نمايش
ــی  ــر نقاش ــوتان هن ــی از پيشكس  طالب
ــع  مجتم در  ــاری  بختي و  ــال  چهارمح
ــهركرد گشايش  فرهنگی هنری غدير ش
يافت. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختياری گفت: هنر نقاشی 
در اين استان از جايگاه خوبی برخوردار 
است و استادان مطرحی در زمينه هنری 
ــتان به كشور معرفی  ــی از اين اس  نقاش

شده اند. 
ــوش رضوانی در آيين افتتاحيه اين  داري
نمايشگاه افزود: استاد احمد بنی طالبی 
ــوتان هنر نقاشی در اين  يكی از پيشكس
ــت كه كمتر اقدام به برپايی  ــتان اس اس

نمايشگاه در سال اخير كرده بود. 
ــی هنری اداره كل فرهنگ  معاون فرهنگ
و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری 
ــگاه 52 تابلو  ــت: در اين نمايش نيز گف
نقاشی آبرنگ از احمد بنی طالبی هنرمند 
نقاش استان با مضامين طبيعت و مناطق 
ــتان در  ــگری اس ــای گردش و جاذبه ه
ــته شده  معرض ديد عالقه مندان گذاش

 است.

ــدف از  ــزود: ه ــيج اف ــا بس احمدرض
برگزاری اين نمايشگاه معرفی جاذبه های 
ــتان  ــق طبيعی اس ــگری و مناط گردش
ــتن  ــی و به نمايش گذاش در قالب نقاش
ــتان  ــان اس ــری نقاش ــتعدادهای هن  اس

است. 
ــگاه از 30  وی تصريح كرد: اين نمايش
ــا 6 بهمن ماه  ــه مدت يک هفته ت دی ب

پذيرای عالقه مندان است. 
ــايش  ــا، در آيين گش ــزارش ايرن ــه گ ب
ــی از هنرمندان  ــگاه، جمع ــن نمايش اي
ــمی  تجس ــف  مختل ــته های   رش

چهارمحال و بختياری حضور داشتند.

احمد مقیمی

بركسی پوشيده نيست كه در اداره جامعه، 
مديريت های متفاوتی مبتنی بر مبانی و 
ديدگاه های گوناگون وجود دارد كه در 
ــم می خورد و  مديريت مديران به چش
ــه آن در معرض قضاوت صاحبان  نتيج
ــه قرار می گيرد و واضح  خرد و انديش
ــه دينی نظريه  ــت در مديريت جامع اس
ديدبان جهان اسالم يعنی رهبری حكيم 
ــاس تحليل ها  و فرزانه انقالب بايد اس
ــرد و كالن قرار گيرد  و تصميم های خ
ــا به عنوان محور  ــه كه اين روزه و آنچ
ــوی ايشان مطرح  پيشرفت پايدار از س
می باشد الگوی پيشرفت اسالمی ايرانی 
ــوزه با چالش های  ــت كه در اين ح اس
ــتيم  جدی علمی و عملی رو به رو هس
ــمندان بايستی  و تالش نخبگان و انديش

متوجه اين مهم باشد. 
ــه عنوان زيربنای  ــه كه امروز بايد ب آنچ
ــود اصالح  ــالمی لحاظ ش مديريت اس
ــرب بوده كه با  ــای متأثر از غ ديدگاه ه
ــت ما را اغفال كرده  ظاهر دينی، مديري
ــا را از اصالح  ــعه م ــم توس ــا توه و ب
ــت و نتيجه آن  ــته اس ــن مهم بازداش اي
ــت  مديري در  ــی  بی ثبات و  ــی   دوگانگ

می باشد.
ــهر با  و اما اصفهان به عنوان يک كالنش
ــی و تمدنی و يک  ــابقه عظيم تاريخ س
سامانه مؤثر فرهنگی، سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی در كشور و بلكه فراتر از آن، 
زير ذره بين فرهيختگان و زبدگان است 
ــه ظرفيت های  ــه می تواند با توجه ب ك
ــن تحول مديريتی  ــاز اي فراوان زمينه س

باشد.
ــهری بايد  ما معتقديم كه در مديريت ش
ــالمی ايرانی  ــر مبانی اس ــگاه مبتنی ب ن
ــر از فرهنگ غرب  ــن نگاه متأث جايگزي

باشد و
ــا  ــم از م ــام ج ــب ج ــال ها دل طل س

می كرد
آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا می كرد

ــتان  ــوی ديگر تقدم مديريت اس و از س
ــگان محرز  ــهر برای هم  بر مديريت ش

است. 
ــم  ــران و آبادانی پيش از آنكه چش عم
ــن از  ــد فكرهای روش ــد باي ــر كن را پ
انديشه های اسالمی را اغنا كند كه اگر 
ــتن پشتوانه  ــد آيندگان نداش چنين نباش
ــری در برنامه های اجرايی را به نقد  فك

خواهند نشست.
ــه گاهی اوقات در بيان  بنابراين آنچه ك
ــاهده می شود  ــكاالت مصداقی مش اش
اختالف دو نفر با دو دستگاه اجرايی يا 
دو مدير نيست بلكه تقابل و تضارب دو 
تفكر مديريتی است كه شايسته است در 
ــی های آزادانديشی به نقد عالمانه  كرس
ــود و نتيجه های  و منصفانه گذاشته ش
آن را می توان در پيشرفت پايدار استان 

به تماشا بنشينيم.
ــته  ــته يا ناخواس ــه عده ای خواس اينك
ــالف را يک اختالف  بخواهند اين اخت
سليقه ای و شخصی نشان دهند پسنديده 
نيست. بدون شک نقد و نظارت استاندار 
به عنوان عالی ترين مقام استان بر روند 
ــتان و بيان نقاط ضعف و  ــرفت اس پيش
ــمار  قوت از وظايف ذاتی و اصلی به ش
می رود و بايد متوليان به صورت منطقی 
 پاسخگوی مردم و مديريت ارشد استان 

باشند.
در اين ميان رسانه ها و اصحاب رسانه 
ــق اين دو تفكر  ــن صحيح و دقي در تبيي
ــزايی خواهند  ــه س ــش ب ــی نق  مديريت

داشت. 
ــيه ها  ــانه ها نبايد بگذارند كه حاش رس
ــود  ش ــه ها  انديش ــن  تبيي از  ــع   مان
ــه  ــن زمين ــن تبيي ــه اي ــه نتيج ــرا ك چ
ــتر  ــدی بيش ــر و رضايتمن ــت برت خدم
ــراه خواهد  ــدا و خلق خدا را به هم  خ

داشت. 
ــاير  س و  ــا  خبرگزاری ه ــات،  مطبوع
ــانه های جمعی به منزله سنگرهايی  رس
ــانه ای  ــتند كه در مقابل جنگ رس هس
ــده اند و خبرنگاران به منزله  دنيا برپا ش
ــانه ای  ــدم نبرد رس ــربازان خط مق س
ــنگرها و  ــک اين س ــتند كه تک ت  هس
ــرای  ب ــربازان  س ــن  اي ــک  ت ــک   ت
ــرم  ــتاندار محت ــتان و اس ــت اس مديري
ــتند  هس ــرام  احت ــل  قاب و  ــمند  ارزش
ــند  باش ــب  مراق ــانه  رس ــاب  اصح  و 
ــا  ــد و تبيين ه ــن نق ــای اي ــه پ ــه ب  ك
ــوند و حريت خود را از دست  ذبح نش
ــانه ای  ــار بد اخالقی رس ــداده و دچ ن
ــای نقد با  ــد طرف ه ــوند و نگذارن نش
ــه را ببندند  ــد عالمان ــی باب نق فرافكن
ــر رسانه از  ــدن پشت س و با مخفی ش

پاسخگويی منطقی شانه خالی كنند.
ــانه با صداقت  به اميد آنكه اصحاب رس
همراه با درايت در راستای تحقق آرمان 

شهر دينی قدم بردارند.

معاون استاندار: 

 بودجه هاي فرهنگي اصفهان منطبق با 
کار جمعي اختصاص مي يابد 

در شهرکرد برپا شد؛

نمايشگاه نقاشي پیشکسوت آبرنگ 
چهارمحال و بختیاري 

وظیفه عمده مطبوعات؛

نقد و نظارت، اطالع رسانی صادقانه و شفاف 
و طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه

اخبار

ــدد  ــی، ع ــارف عرفان ــالمی و در مع ــگ اس در فرهن
چهل)اربعين( جايگاه خاصی دارد. چله نشينی برای رفع 
ــيدن به مقامات سلوک و عرفان معروف  حاجت يا رس
ــت. حفظ كردن چهل حديث، اخالص چهل صباح،  اس
كمال عقل در چهل سالگی، دعا برای چهل مؤمن، چهل 
ــياری از اين نمونه ها و موارد.  ــب چهارشنبه و... بس ش
ــهادت  ــورا، اربعين به چهلمين روز ش در فرهنگ عاش
ــود كه مصادف با روز  ــين بن علی)ع( گفته می ش حس
بيستم ماه صفر است. از سنت های مردمی، گراميداشت 
ــت كه به ياد عزيز فوت شده خويش،  چهلم مردگان اس
ــاد بود برپا  ــد و مجلس ي ــرات و صدقات می دهن  خي

می كنند.
ــم  ــيعيان، عظيم ترين مراس ــتم صفر نيز، ش در روز بيس
ــهرهای مختلف به ياد  ــورها و ش ــوگواری را در كش س
ــينی بر پا می كنند و همراه با دسته های  عاشورای حس
سينه زنی و عزاداری به تعظيم شعائر دينی می پردازند. در 
شهر كربال، اربعين حسينی عظمت و شكوه خاصی دارد 

و دسته های عزادار، مراسمی پرشور بر پا می كنند.
ــت، زيارت جابر بن  ــلم اس آنچه نزد ارباب مقاتل، مس

ــهادت آن  ــال ش ــتم صفر س عبداله انصاری در روز بيس
حضرت در كربال می باشد. اما آيا اهل بيت امام حسين 
نيز در همان روز از شام به كربال بازگشته بودند، چنانچه 
سيد بن طاووس نقل كرده است، نزد محققان و مورخان 
ــد زيرا مسير حركت اهل  ــک و ترديد می باش مورد ش
بيت از كوفه به شام از شارع عام بوده كه از بالد معروفه 
می گذشته و مسافت آن چهل منزل بود و حداقل بيست 

روز طول می كشيد. 
ــان نظرشان بر اين است  برخی از محققان و تاريخ نويس
كه اهل بيت يک ماه در شام مانده اند و ديگر اينكه شيخ 
ــی و كفعمی گفته اند كه خاندان اهل  ــيخ طوس مفيد، ش
بيت را روز بيستم صفر از شام به سوی مدينه كوچ داده 
اند. در نخستين اربعين شهادت امام حسين)ع(، جابر بن 
 عبداله انصاری و عطيه عوفی موفق به زيارت تربت و قبر 
سيد الشهدا شدند. بنا به برخی نقل ها، در همان اربعين، 
كاروان اسرای اهل بيت)ع( در بازگشت از شام و سر راه 

مدينه، از كربال گذشتند و با جابر ديدار كردند. 
البته برخی از مورخان هم آن را نفی كرده و نپذيرفته اند. 
از جمله مرحوم محدث قمی در »منتهی اآلمال « داليلی 

ــه ديدار اهل بيت از كربال در اربعين اول  ذكر می كند ك
نبوده است. بعضی از علما نيز در اين باره تحقيق مبسوط 
و مستقلی انجام داده اند كه منتشرشده است. به هر حال، 
تكريم اين روز و احيای خاطره غمبار عاشورا، رمز تداوم 
ــورايی در زمان های بعد بوده است. در تاريخ  شور عاش
انقالب اسالمی ايران نيز، سنت احيای اربعين تأثير مهمی 
ــتری در شهرها داشت و در چهلم شهدای  در شور گس
ــلمان  ــه قم )در تاريخ 19 دی 1356 ش( مردم مس حادث

تبريز قيام كردند و شهيد دادند. 
ــهدای تبريز، شهرهای ديگر مجلس يادبود  در اربعين ش
ــرات كردند و همين گونه اربعين ها به هم  گرفته، تظاه
ــر ايران به نهضت پيوست، تا آنكه  ــد و سراس وصل ش
انقالب اسالمی در 22 بهمن سال1357 به پيروزی رسيد. 
اين به بركت الهام گيری از فرهنگ شهادت و ايثار خون 

بود كه ملت قهرمان ايران، از عاشورا گرفته بود.
»اربعين «، تداوم »عاشورا«بود و»ذكر«، رسالت بازماندگان 
پس از»خون «و »شهادت«. به ياد كربال دل ها غمين است، 
دال خون گريه كن چون اربعين است، پيام خون، خطاب 
آتشين است، بقای دين، رهين اربعين است كه تاريخ پر از 

خون و شهادت سراسر اربعين در اربعين است. بسوز ای 
دل كه امروز اربعين است، عزای پور ختم المرسلين است 
مرام شيعه در خون ريشه دارد نگهبانی ز خط خون چنين 

است. خداوندا اينک باز اربعين حسين آمده است.
ــانيت را نمناک كرده است.  ــانی انس ــرم پيش باز عرق ش
ــود و باز  ــر از وجود خويش خجالت زده می ش باز بش
مثل هميشه امام رئوف و مهربان ما حسين بن علی نگاه 
بخشايشگر خويش را بر بشر می تاباند و بر حاجات ما 
ــت  آمين می گويد. دلم ديگر از داغ علی اصغر مرده اس
ــد دوباره زمين  ــن دل می تواند در تول ــاال چگونه اي ح
ــدام تولد؟ كدام زندگی؟ كدام اميد؟ مگر  لبخند بزند؟ ك
می شود بعد از حسين به زندگی ادامه داد؟ نه نمی شود... 
زندگی ما بعد از حسين عين محكوميت است. ای كاش 
ــياه ما بر  ــديم تا هيچ گاه روی س از خجالت آب می ش
ــم  ــگاه مادرش زهرا نيفتد. آخر هيچ جای دنيا اين رس  ن
ــم ارباب  ــت. هيچ جای جهان اين رس امانت داری نيس
ــت. بياييد به تمام دنيا فخر بفروشيم برای  و بندگی نيس
داشتن چنين اربابی. بياييد آن طور كه بايد لطفش را پاس 

داريم و حرمتش را نگاه داريم.

بيشتر قيام ها از دو بخش مبارزه و پيام تشكيل می گردد. مقصود از مبارزه، 
مجاهدت و جانبازی در راه آرمان مقدس است. مقصود از بخش پيام نيز 
ــت. در پيروزی  ــاندن و ابالغ پيام قيام و بيان آرمان ها و اهداف آن اس رس
ــان آرمان ها و اهداف  ــام قيام و بي ــاندن و ابالغ پي ــک قيام، اهميت رس ي
ــت؛ زيرا اگر اهداف و  ــتگی ها نيس آن، كمتر از فداكاری ها و از خودگذش
ــود، نهضت از حمايت  ــطح جامعه تبيين نش آرمان های يک نهضت در س
ــت  ــتيبانی مردم برخوردار نمی گردد و در كانون اصلی خود به دس و پش
فراموشی سپرده می شود و چه بسا گرفتار تحريف ها و دگرگونی ها توسط 
ــی قيام مقدس امام حسين )ع( به خوبی مشخص  دشمنان  گردد. با بررس
 می گردد كه بخش مهمی از اين رسالت، بر دوش امام سجاد و زينب كبری 
ــالم( قرار داشت كه شهادت خونين امام حسين )ع( را تكميل  )عليهم الس
ــيار گسترده و دامنه داری كه حكومت اموی  نمود. با توجه به تبليغات بس
ــام( به راه  ــت )ع( )به ويژه در منطقه ش ــر ضد اهل بي ــان معاويه ب از زم
انداخته بود، بی شک اگر بازماندگان امام حسين )ع( به افشاگری و بيدار 
ــمنان اسالم و مزدوران قدرت های وقت، قيام و  سازی نمی پرداختند، دش
ــرت را در طول تاريخ لوث می كردند  ــت بزرگ و جاويدان آن حض نهض
ــترده بازماندگان  ــان می دادند. اما تبليغات گس ــره آن را وارونه نش  و چه
سيد الشهدا )ع( در دوران اسارت )كه كينه توزی سفيهانه يزيد چنين فرصتی 
 را برای آنان پيش آورده بود( اجازه چنين تحريف و خيانتی را به دشمنان 
امام حسين )ع( نداد. به عنوان نمونه، به هنگام در آمدن اسيران به دمشق، 
ــپاس خدايی را  ــتاد و گفت: س ــين )ع( ايس مردی در برابر علی بن الحس

ــرتان آسوده كرد و  ــاخت و مردمان را از ش ــما را كشت و نابود س  كه ش
ــين )ع(  ــروز گردانيد! علی بن الحس ــما پي ــن يزيد را بر ش ــر المؤمني امي
ــامی آنچه در دل داشت بيرون ريخت. سپس از او   خاموش ماند تا مرد ش

پرسيد: آيا قرآن خوانده ای؟ 
- آری.

ــزدی نمی خواهم جز  ــالت خود م ــن آيه را خوانده ای؟ »بگو بر رس - اي
دوستی نزديكانم...«

- آری. 
- و اين آيه را تالوت نموده ای؟ »و حق خويشاوندان را بده!...«

- آری.
- و اين آيه را خوانده ای؟ »...خداوند فقط می خواهد پليدی و گناه را از 

شما اهل بيت دور كند و شما را پاک سازد.«
- آری 

-  ای شيخ!  اين آيه ها در حق ما نازل شده است. ماييم ذوی القربی، ماييم 
اهل بيت پاكيزه از هر گونه آاليش.

ــت نيست و آنان  ــنيده، درس ــيران ش ــت آنچه درباره اين اس پيرمرد دانس
خارجی نيستند، بلكه فرزندان پيغمبرند. بنابراين از آنچه گفته بود، پشيمان 
شد و گفت: خدايا من از بغضی كه از اينان در دل داشتم به درگاه تو، توبه 

می كنم. من از دشمنان محمد و آل محمد)عليهم السالم( بيزارم.
ــه ای ديگر از ثمره خون  ــار اين، اعتراف عبد الملک بن مروان گوش در كن
ــاگری كاروان اهل بيت)عليهم السالم( را مشخص  سيد الشهدا)ع( و افش
می سازد. عبدالملک بن مروان كه حجاج را به عنوان حاكم خود در حجاز 
ــه ای او را اين گونه مورد خطاب قرار می دهد: مرا  ــرار داده بود، طی نام ق
ــود ديدم كه چون خاندان  ــون فرزندان ابوطالب آلوده نكن؛ زيرا خ به خ

ابوسفيان با آنان در افتادند، بر افتادند.
از آنجا كه می دانيم عبد الملک از خلفای با هوش و سياستمدار اموی بود 
ــيد، به  ــال پس از فاجعه كربال به حكومت رس و نيز می دانيم كه او پنج س
ــان می دهد  ــتور نش اهميت و ارزش اين اعتراف پی می بريم؛ زيرا اين دس
كه خاندان ابوسفيان با تمام فشاری كه به دودمان ابی طالب وارد آوردند، 
ــدند و جز رو سياهی و لعن ابدی برای  ــوم خود كامياب نش در اهداف ش

آنان چيزی بر جای نماند.
ــترده و زيانبار بر ضد  ــه به همه تبليغات گس ــوع و با توج آری! در مجم
ــفر بازماندگان امام حسين )ع( به شام  خاندان پيامبر اكرم)ص(، اهميت س
ــفر آثار چهل سال تبليغات  ــن می گردد؛ زيرا آنان در اين س به خوبی روش
ــه حكومت اموی را به خوبی  ــموم كننده را از بين بردند و چهره كري مس
ــاختند.  ــام را بيدار و متوجه حقايق س معرفی كردند و افكار خفته مردم ش
ــت به  ــالم( هنگام بازگش بنابراين می توان گفت كه اهل بيت )عليهم الس
ــتند كه مأموريت خود را به خوبی انجام  ــی فاتح را داش مدينه حكم ارتش

داده باشد!

ــه ای از  ــوان برنام ــبز« عن ــالش س »ت
ــتانی صدای مركز  ــبكه اس  توليدات ش

چهارمحال و بختياری است. 
به گزارش روابط عمومی صدا و سيمای 
مركز چهارمحال و بختياری، اين برنامه 
ــی و اطالعات  ــور افزايش آگاه به منظ
ــروران در  ــاورزان، باغداران و دامپ كش
زمينه افزايش كيفيت و كميت توليدات 
با همكاری مديريت ترويج سازمان جهاد 

ــری از مباحث  ــاورزی و با بهره گي كش
ــان  ــا حضور كارشناس ــی و ب كارشناس
ــتان  مجرب و متخصص در صدای اس

تهيه و پخش می شود. 
ــه كنندگی فيروزه بنی  اين برنامه به تهي
طالبی و گويندگی آرزو باللی، شنبه ها 
ــاعت 18:30 به مدت  ــنبه ها س و دوش
ــش ــتان پخ ــوی اس ــه از رادي  30 دقيق

می شود.

ــواده در برنامه  ــت خان ــا و صميمي  صف
ــيمای جهان  »خونه مهر« از توليدات س
ــزارش روابط  ــود. به گ بين ديده می ش
عمومی صدا و سيمای مركز چهارمحال 
و بختياری، اين برنامه تركيبی با رويكرد 
ــی، روزهای زوج هر  اجتماعی- آموزش
ــاعت 18:45 دقيقه به مدت يک  هفته س
ساعت در دكوری شبيه فضای خانه ايرانی 
ــود.  ــيمای جهان بين پخش می ش از س

هشدارهای پليسی شامل آموزش نكات 
امنيتی و راهنمايی- رانندگی به بينندگان، 
كاربرد گياهان دارويی كه در فصل زمستان 
استفاده بيشتری دارند، خانواده های موفق، 
ــپزی، گلسازی،  ــامل آش هنر در خانه ش
گلدوزی،  تزئينات لباس محلی و خياطی، 
اقتصاد در خانواده و... از جمله بخش های 
ــت.  علی شفيعی   متنوع »خونه مهر« اس

تهيه كننده و كارگردان اين برنامه است

تعزیه؛ جاودانگي حماسه کربال بر پرده هاي خلوص موسیقي و نمایش 

نگاهي به هنر نمایش مذهبي و تعزیه در اصفهان

»ارتشی فاتح«

همت و کوشش 
کشاورزان 
استان در 

»تالش سبز« 
 به ثمر 

مي نشیند

»خونه مهر« 
کانون مهر و 

دوستي

مهدی رفائی

اگر چه ايران خاستگاه اصلی هنر تئاتر در جهان نيست اما 
ــالم است  موطن اصلی نوعی نمايش مذهبی در جهان اس

كه تعزيه نام دارد.
ــينه نمايشگری در ايران شايد به پيش از تاريخ و عهد  پيش
زندگی های قبيله ای برسد،  نقش هايی شبيه به اجرای نمايش 
بر روی سفال های ايرانی متعلق به 7 هزار سال پيش، نشانی 
ــكل  ــرزمين پارس دارد ولی تئاتر به ش از قدمت آن در س

جديد در بالد ديگر رشد و ارتقاءيافته است. 
در شاهنامه فردوسی اشاراتی وجود دارد كه بی مانند به تئاتر 
ــت،  تعزيه مردم به مرگ سياوش، داستان كين ايرج و  نيس
»عشق زرير« و يا مراسم مغ كشی و نيز گزارش هايی كه در 
كتاب های تاريخی و سفرنامه ها آمده است، نشان از وجود 
تماشاخانه هايی در ايران در عهد باستان دارد،  در سفرنامه 
ــردار  ــوس )س ــت كراس »پلوتارک« آمده كه بعد از شكس
رومی( از ايرانيان،  نمايش های هجوانگيزی عليه او در ايران 
اجرا می شد، همچنين پرده خوانی و نقش خوانی،  نقالی و 

شبيه خوانی از هنرهای نمايشی قديمی ايرانی است. 
ــن پايتخت  ــان اولي ــله صفويه، اصفه ــتقرار سلس ــا اس  ب
ــوی  ــادات عل ــالش س ــت و ت ــام گرف ــيع ن ــان تش  جه
ــری قمری  ــال 1352 هج ــت، اگر چه در س ــت ياف عيني
ــرم  ــه اول مح ــه در ده ــود ك ــتور داده ب ــه دس مغزالدول
ــزاداری بپردازند  ــی و ع ــياه پوش بازارها را ببندند و به س
ــوع از اوان صفويه بود،  ــن موض ــميت يافتن اي ــی رس  ول
ــی،  به سال 623 ميالدی از سوزاندن  كاتف جهانگرد روس
ــاختگی و نمايش آن به نشانه قاتلين امام حسين  حيوان س
)ع( و راه اندازی كاروان شترها و نمايش اسيران و بچه های 
يتيم در بيرون از شهر اصفهان خبر می دهد و آنتونی شرلی 
فرانسوی در سال 1568 ميالدی می نويسد: نمايش فرقه ای 
در اصفهان را مشاهده كردم كه حوادث مربوط به يكی از 

امامان را شبيه سازی می كردند. 
ــبيه خوانی ناطق در ايران و اصفهان  در دوران قاجاريه ش
رونقی بسيار يافت و مشاهدات شاهان قاجار از تئاتر اروپا 
ــت كه شاهان به تعزيه مجال رشد دهند. تعزيه  باعث گش
ــكل و حال نقالی باستان بود و از نظر محتوا زبان  تغيير ش
حال روح حماسی و سوگوار ايرانی را بيان می نمود،  رجز 
ــه مانند ادبيات پهلوانی در آن وجود داشت اما به  و حماس
واقع روح مصيبت و عنصر غمبار مرگ قهرمانان درونمايه 

اصلی آن بود. 
ــليت و تعزيت گفتن است و  تعزيه در اصل به معنای تس
در قديم رسم بوده كه همه افراد از اجرا كننده تا نوازنده و 
مستمع تعزيه لباس های سياه بلند می پوشيدند و دور تا دور 
يک ميدانگاه می نشستند و به اجرای گروه چشم می دوخته 
ــاهی، حجله گاه قاسم،  ــتند، ساختن تخت ش و می گريس
بستر بيمار كربال،  گهواره علی اصغر )ع(، سرهای بر نيزه، 
ــهيدان،  كجاوه و عماری از طراحی های ويژه  نقش های ش

اين نوع از نمايش های مذهبی است.
ــائل مهم تعزيه در ايران ورود نوعی خاص از  از ديگر مس

موسيقی مذهبی به عرصه است كه توسط سازهای سنتی 
ــيقی تا حد زيادی  ــود، اين نوع موس ايرانی نواخته می ش
ــت حافظ موسيقی سنتی ايران باشد. موسيقی  توانسته اس
مذهبی ايران كه در تعزيه، نمايش های تخته حوضی، نقالی، 
سياه بازی، آئين های پهلوانی و زورخانه تجلی يافته است به 
گفته جابر عناصری موسيقی و نمايش مصيبت تعزيه است 
و سرآغاز سوگی می باشد برای خون به هدر رفته هابيليان 
ــت برای از قفا بريده شدن سر سياوش ها و  و مرثيه ای اس
آخر تأثر و تأسفی است بر پيكر بی جان امام حسين )ع( كه 

غريب و صبور در صحرای كربال به خاک افتاد. 
ــيقی ايرانی  ــت موس ــه خالقی در كتاب سرگذش  روح ال
ــت فراوانی  ــران از قدم ــيقی مذهبی اي ــد: موس می نويس
ــمتی از موسيقی  ــت و به نوعی نگاهبان قس برخوردار اس
سنتی ايران  می باشد. قدمت اين سوگواری ها به نيمه دوم 
قرن چهاردهم هجری در زمان آل بويه می رسد، احمد بن 
بويه در دهه اول محرم امر كرد كه بازارهای بغداد را ببندند 

و بر آل پيامبر سوگوار شوند. 
ــی  ــف تعزيه می گويد: نمايش ــدا در تعري ــوم دهخ مرح
ــن و با  ــل ف ــده ای از اه ــط ع ــه توس ــوم ك ــت منظ اس
ــود،  ــت اجرا می ش ــب اهل بي ــر مصائ ــيقی در ذك موس
ــه اوج خود ــه ب ــت و در قاجاري ــق ياف ــه رون  در صفوي

ــرقين در مورد ديدار از يک تعزيه  ــيد. يكی از مستش رس
می گويد: تعزيه به نمايشی می گويند كه در زير چادرهای 
بزرگ در معابر عمومی و يا در حياط مسجد اجرا می شود، 
ــط چادر می گذارند كه نمايش روی آن اجرا  تختی در وس
می شود، به روی تخت منبری است كه پيش از اجرای هر 
ــی بر روی آن مردم را  نمايش يک روحانی با نوحه خوان

برای اين درام حزن انگيز آماده می كند. 
ــاه نمايش تعزيه اهميت زيادی پيدا  در زمان ناصرالدين ش
كرد، كم كم تكيه های هر محله كه پيش از اين تعزيه های 
ــخه و تجمل  عاميانه و قديمی اجرا می كردند، از حيث نس
ــكوه و  ــی كرده و هر يک به توان خود ش به بزرگان تأس

ــل اجرا  ــامانی به مح ــالل و نيز س و ج
لباس ها و نوع نسخه های 
ــفانه در  خود دارند. متأس
ــی  چيزهاي ــا  زمان ه آن 
ــد كه به  ــه ش وارد تعزي
هيچوجه مربوط به اهل 
بيت نبود مانند تعزيه امير 
تيمور يا تعزيه حضرت 
ــف و كم كم تعزيه  يوس
به حالت نيمه  تفريحی 
ــه اخالقی در عهد  و نيم

قاجار  درآمد.
ــه در  ــه هميش ــا آنچ ام
ــد  تعزيه ها رعايت می ش
ــزن آور آن بود،  جنبه ح
ــران نقش خود را  بازيگ
ــعر از روی  ــراه با ش هم

نسخه ای كه در دست داشتند به آواز می خواندند و هر نقش 
آوازی مخصوص به خود داشت، نقش حضرت عباس )ع( 
بايد آواز خود را در »چهارگاه« بخواند و نقش حر بايد آواز 
خود را در رديف »عراق« اجرا كند و نيز عبداله بن حسن 
ــين )ع( شهيد می شد می بايست آواز  كه در دامن امام حس
ــه »راک« اجرا كند و اگر در حين نمايش  خود را در گوش
قرار بود اذان اجرا شود بايد به آواز كردی خوانده شود، در 
 سئوال و جواب ها هم رعايت تناسب آوازها با يكديگر از 
ــا  ــام ب ــر ام ــال اگ ــوان مث ــه عن ــود ب ــم ب ــائل مه  مس
ــت،  نقش  ــئوال و جوابی داش ــاس )ع( س ــرت عب حض
ــاس )ع(  هم با  ــش عب ــد و نق ــور« بخوان ــد »ش ــام باي  ام
ــف خوان ها در  ــط مخال ــخ دهد، فق ــور« پاس ــان »ش هم
ــرا و اتباع با  ــگران و افراد و ام ــمن اعم از سرلش  قوم دش
ــه لحن  ــا پرخاش ب ــر و ب ــدون تحري ــد و ب ــدای بلن ص
ــتر  ــد، در قديم بيش ــود را می خوانن ــعار خ ــتلم« اش »اش
ــعار  ــت اش ــتند و می بايس ــران چهره آرايی نداش بازيگ
ــته  ــخصيت آنها همخوانی داش ــا با نوع ش ــرای آنه  و اج
ــراد  ــاران او را از اف ــام و ي ــش ام ــران نق ــد و بازيگ  باش
ــا آواز  ــانه و ب ــن ش ــد و په ــد بلن ــورت، ق ــوش ص  خ
ــرورش  پ ــم  قدي در  ــد،  می كردن ــاب  انتخ ــوش   خ
ــت  ــدگان در دامان مكتب تعزيه بوده اس ــن خوانن بهتري
ــب آ واز  ــرورش مكت ــی را در پ ــر نقش مهم ــن هن  و اي
ــان  ــت،  جوان اس ــرده  ــرا می ك اج ــز  ني ــران  اي ــنتی   س
ــدند  ــه خوانی می ش ــر تعزي ــذب هن ــدا ج ــوش ص خ
ــدند و  ــع می ش ــت مطل ــه دق ــه های آوازی ب  و از گوش
ــن می كردند تا  ــق و تمري ــق را مش ــدن دقي ــرز خوان ط
ــند و  ــرای نقش در تعزيه برس ــدی و اج ــه مقام هنرمن  ب
ــورت  ــيعی ص ــطح وس ــترش در س ــر و گس ــن نش اي
ــتان ها نيز  ــتاها و شهرس می گرفت، چرا كه در تمام روس
ــه خوانانی پديد  می آمدند كه  ــد و تعزي تعزيه  اجرا می ش

ــتادان آواز  ــه خود اس ــر يک به نوب  ه
ــی نظير: فراب  بودند بزرگان

ــی    ــی، رضاقل كاش

ــيد عبدالباقی   بختياری كه به ايشان معين  تجريشی و س
ــيراز و در  البكاء يا تعزيه گردان   می گفتند. در اصفهان، ش
ــكوه و جالل و  ــان قوم بختياری تعزيه ايران به  اوج ش مي
ــيده بود و دسته های  تعزيه مفصلی در  جبروت خود رس
ــيد حسن شبيه  اصفهانی كه از  ــكيل شده بود. س آنجا تش
استادان آواز بود سال ها در اصفهان به تربيت  تعزيه خوان ها 
ــاگردش سيد  احمد خان  می پرداخت و از او به همراه ش
ــه و اجرای نقش  حر و  ــيقی تعزي اولين صفحه های موس

حضرت عباس بر جای مانده است.  
ــهورترين تعزيه خوان ها اقبال آذر است كه در  يكی از مش
ــت يافت و در دوران  تكيه دولتی به معروفيت زيادی دس
ــلطان رسيد، بعدها با  ــاه قاجار به لقب اقبال الس احمد ش
ــرد و برای پر كردن صفحه های  درويش خان همكاری ك
موسيقی به تفليس رفت و سال ها با علی اكبر خان شهنازی 
همكاری نمود،  اقبال آذر كماكان تحت تأثير تعزيه خوانی 
با تحريری خاص می خواند و توجه زيادی به كيفيت ادای 
ــعر نداشت، رضا قلی ميرزای ظلی و ابراهيم بوذری هر  ش
ــاگردان اقبال بودند. شهريار شاعر توانای معاصر  دو از ش
ــرودن غزلی در وصف اقبال به نقش او در شكوفايی  با س
ــاره دارد، ابوالحسن صبا نيز  ــيقی و تعزيه دوران اش موس
ــرای تراژيک نام  ــه را می توان اپ ــيقی تعزي  می گويد: موس
نهاد. در قديم بهترين جوانانی را كه صدای خوبی داشتند 
ــركت كنند و در  ــی نذر می كردند كه در تعزيه ش از كودك
ماه های محرم و صفر آنها را برای تعليم به نزد معين البكاء 
ــتادند تا صدای آنها در راستای  كه فردی عالم بود می فرس

رشد كند، آنچه از اين نوشتار آوازها و تعاليم مذهبی 
بر ما ثابت كرد كه تعزيه برآمد بيش از پيش 

ــيقی اصيل   ايرانی را حفظ نموده موس
است.
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اربعين  تکرار ياد و خاطره حماسه سازان كربال
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مصطفی نظری: 
با آرامش به 
مأموريت قهرمانی 
ادامه می دهیم

کیوان صادقی: 
پتروشیمی
 تیم ناقصی بود

منصور ابراهیم زاده: 
الزمالک مصر 
شرايط استقالل و 
پیروزی را داشت

ــال گيتی پسند گفت: پيروزی برابر  دروازه بان تيم فوتس
ــت نيامد اما همچنان سعی  ــانی به دس فيروز صفه به آس
ــب عنوان قهرمانی  می كنيم با آرامش به مأموريت خود در كس
ــروزی در بازی  ــت: پي ــه دهيم.  مصطفی نظری بيان داش ادام
ــت به  ــخت برابر فيروز صفه به تنهايی ضامن قهرمانی نيس س
همين دليل در باد اين پيروزی نمی خوابيم و همچنان به تالش 
ــه می دهيم. وی به  ــيدن به عنوان قهرمانی ادام خود برای رس
بازی های پيش روی گيتی پسند اشاره كرد و افزود: بازی برابر 
ــخت باقی مانده  ــی از بازی های س ــترش فوالد تبريز يك  گس
ــيدن به  ــد كه می تواند كار ما را برای رس ــند می باش گيتی پس
صدر جدول آسان كند، هرچند تمام تيم های ليگ نشان دادند 
به آسانی به حريفان باج نمی دهند و اين كار ما و منصوری را 
ــال به فحاشی  ــخت می كند. دروازه بان اول تيم ملی فوتس س
تعدادی از تماشاگر نماها در بازی برابر فيروز صفه اشاره كرد و 
ــت كه چنين اتفاقی رخ می دهد،  گفت: اين برای اولين بار نيس
ــته برابر اين  ــيون در گذش ــئوالن فدراس ــن اگر مس ــه نظر م ب

تماشاگرنماها می ايستادند چنين اتفاقی ديگر تكرار نمی شد.

زاینده رود
ــرد مقابل  ــال ذوب آهن پيرامون ب ــرمربی تيم هندب س
پتروشيمی كازرون گفت: تيم ميهمان با نفرات اصلی خود به 
ــت كه نتوانست  اصفهان نيامد و چند مصدوم و محروم داش
در اين ديدار از آنها استفاده كند و در مجموع پتروشيمی تيم 
ــتر كنيم  ــی بود و ما به دليل اينكه تفاضل گلمان را بيش ناقص
ــديم و با اقتدار بازی را با  با تمام توان در اين ديدار ظاهر ش

پيروزی پشت سر گذاشتيم. 
ــا  رقابت ه ــل،  فص ــن  اي در  داد:  ــه  ادام ــی  ــوان صادق كي
ــخت  ــود. ما بازی های س ــال می ش ــرده دنب ــنگين و فش س
ــپاهان  ــر لغزش س ــد منتظ ــم و باي ــام داده اي ــم را انج  و مه

باشيم.
ــاره  ــهركرد اش ــهرداری ش ــه بازی هفته آينده مقابل ش وی ب
ــان  ــابقه، هانی زمانی و احس ــرد و توضيح داد: در اين مس ك
ــا را در  ــد م ــی توانن ــت نم ــت مصدومي ــه عل ــت ب عبودي
ــاز اين بازی  ــه امتي ــهركرد همراهی كنند و ما به دنبال س  ش

هستيم.

زاینده رود
ــون اردوی 10 روزه  ــرمربی تيم فوتبال ذوب آهن پيرام س
ــور  ــارات گفت: از قبل برنامه ريزی كرده بوديم كه به كش در ام
ــبک های مختلف فوتبال قدرتی و  امارات برويم تا بتوانيم با س
ــتور كار قرار داديم. منصور  عربی بازی كنيم و 3 ديدار را در دس
ــت ما با تيم الزمالک مصر بود،  ابراهيم زاده ادامه داد: ديدار نخس
تيمی كه قهرمان كشور مصر بود و از نظر طرفدار، شرايطی مشابه 
به استقالل و پيروزی داشت و اين بازی با قدرت و سرعت توأم 
ــتان بود و 2 بر يک  بود. وی افزود: بازی دوم با پاختاكور ازبكس
اين تيم را از پيش رو برداشتيم. در ديدار آخر هم برابر القطر قطر 
ــور است 4 بر يک به پيروزی رسيديم.  كه قهرمان فعلی اين كش
ــح داد: برخالف  ــاره كرد و توضي ــورمان اش وی به تيم ملی كش
ــان، به تيم ملی اميدوار بودم و می دانستم كه  برخی از كارشناس
اين تيم از گروهش صعود خواهد كرد چرا كه هم تفكرات قطبی 
ــم و هم بازی های تيم های حاضر در اين گروه را  را می شناس
ديده بودم. قطبی در بهترين زمان يعنی پايان هفته بيستم ليگ برتر 

فوتبال كشور، بازيكنان را با خود به قطر برد. 

ورزش

مهدی سلطانی راد 

ــت، 6 گل زده، 2 گل خورده و  ــروزی، يک شكس 1( 3 پي
خداحافظ جام پانزدهم. انگار تيمی افشين قطبی كه از ماه ها 
قبل و در يک پيش بينی شتابزده قول قهرمانی را در قطر داده 
بود، توانش بيشتر از 4 بازی نبود! همان اتفاقی كه 11 سال 
پيش برای تيم پر اميد جالل طالبی رخ داد و در يک چهارم 
ــت 2 بر يک كره ای ها مجبور به ترک لبنان  پس از شكس
شد، اين بار باز هم برابر نسل ديگری از شرقی ها اما برای 
افشين قطبی پديدار شد. اگر 11 سال قبل تيم ملی ايران با 
جالل طالبی كه دومين تجربه اش پس از فرانسه 98 را روی 
ــرد، در يک بازی تراژيک قافيه  نيمكت ايران تجربه می ك
ــره ای هايی كه هنوز پای ادوكات و پيم ورپيک به  را به ك
كشورشان نرسيده بود واگذار كرد كه اين بار اختيار نيمكت 
در مصاف با چشم بادامی ها در دست كسی بود كه در مدت 
زمان حضور مربيان هلندی نامداری كه پيشتر ذكر نام آنها 
رفت، نقش برنامه ريز و توريستی آنها را ايفا می كرد شايد 
ــان به قول  اين موهبتی بود برای ايرانی ها كه نفر نيمكتش
خودش مثل كف دست از تيم سابقش شناخت دارد! اما به 
قول هوشنگ نصيرزاده كه لحظاتی پس از حذف ايران در 
يک تک جمله به توصيف قطبی پرداخت: قطبی كره ای ها 
را خوب می شناخت اما از تيم خود هيچ شناختی نداشت! 
اين سرنوشت محتوم فدراسيون بود كه در تمامی داده های 
ملی يک ناكام مطلق نام گرفت و پس از آن شكل و شيوه 
ــم ملی جوانان در دور مقدماتی كه  افتضاح گونه حذف تي

قهرمانی آسيا پرونده اش در قطر )2011( تكميل شد. 
2( پس از ناصر حجازی )1980(، پنجعلی )1984(، مرحوم 
قايقران )1988(، عابدزاده)1996(، دايی )2000( و )2004( 
ــواد نكونام نيز به عنوان كاپيتان  ــدوی كيا )2006(، ج و مه
ــيدن به جام ملت های آسيا كوتاه شد و در  ــتش از رس دس
حسرت باال بردن جامی كه يونس محمود )كاپيتان عراق( 4 

سال پيش در مالزی به مردمش هديه كرد ناكام شد. 
ــونا بود تا در  ــی ستاره ايرانی اوساس ــايد اين از بدشانس ش
ــد كه ايران در ــورش برس  دوره ای به بازوبند كاپيتانی كش

ــه لحاظ بازيكنان  ــتاره ترين و فقيرترين دورانش ب كم س
سرنوشت ساز به سر می برد. 

ــيان، 2- قطبی، 3- نكونام، عنوان ناكام چهارم  3( 1- كفاش
ــافران قطر )2010( بدون شک به كريم باقری  در جمع مس
می رسد. ستاره ای كه برای دومين بار طی 2، 3 ماه اخير و 
ــپوليس در  پس از آن خداحافظی تلخ و تحقير آميز از پرس
قطر يک ناكام مطلق نام گرفت. كريم آنقدر با شور و شوق 
دعوت قطبی را پذيرفت كه به محض ورود تيم ملی به قطر 
پا به توپ شد و پا به پای نكونام و شجاعی خودش را برای 
ــاورانی حاذق برخوردار  قهرمانی گرم كرد اما اگر او از مش
ــری او پس از  ــر دوران بازيگ ــه اجازه می دادند عم بود ن
قهرمانی در جام حذفی مقابل فوالد گستر ادامه پيدا كند و نه 
 تراژدی خروجش از تيم دايی تا اين حد او را در پايان عمر 
قهرمانی اش به حاشيه بكشاند. خروج حسرت بار به همراه 
تيم قطبی از قطر )2011( شايد پايان دوران ستاره 20 سال 

اخير فوتبال ايران باشد.

همراه با جام
پرونده ناکامی ها تکمیل شد

ایست قلبی!

مصاحبهتوپ و تور

زاینده رود
ــانی ها اين هفته )امروز( نيز بايد در خارج از خانه به مصاف حريفان  كاش
ــوپر ليگ بسكتبال ايران، كاسپين كه پس از فروپاشی صبا مهر،  خود بروند. در س
ــوب می شود؛ پس از 5 باخت و  نماينده جديد قزوينی ها در فصل جاری محس
ــته در خانه به مصاف شاگردان والدژورويچ )توزين  2 پيروزی طی 7 هفته گذش
الكتريک كاشان( خواهد رفت. تيمی كه به جز بازی هفته اول مقابل ب.آ شيراز در 
ساير ديدارهای خارج از خانه مغلوب محض بود، اين بار برای پاک كردن خاطره 
تلخ هفته گذشته مقابل مهرامی ها و البته بازيابی روحيه از دست رفته برای مصاف 
ــاس خانگی مقابل ذوب آهن در هفته نهم چاره ای جز پيروزی بر نماينده  حس
ــروز به اميد پيروزی به  ــدارد. توزين الكتريک و ذوب آهن در حالی ام ــن ن قزوي
مصاف كاسپين و شهرداری گرگان می روند كه بازی های هفته گذشته برای اين 
دو هم استانی به سختی گذشت. از شكست ذوب آهن مدعی در خانه راه و ترابری 
قم كه بگذريم به ناكامی كاشانی ها در تهران می رسيم كه با نتيجه 63-89 بازی 
را به شاگردان مهران شاهين طبع و محمد كسايی پور واگذار كردند. مهرامی ها كه 
طی چند سال گذشته هميشه مدعی قهرمانی بوده اند در اين بازی نيز از همان ابتدا 
با حضور مهدی كامرانی، كاوه نورافزا و دو بازيكن امريكايی خود و به خصوص 
شيخ سم و البته جابر روزبهانی كه در نيمه دوم به تركيب مهرامی ها اضافه شد، بار 
خود را برای پيروزی بسته اند. هر چند مهرام در نيمه اول با نتيجه 26-49 پيروز 
به رختكن رفت اما توزين الكتريک نيز طبق معمول بازی های قبلی خود در اين 
فصل با درخشش محمد حسن زاده، سعيد داور پناه و تا اندازه ای ژوانويچ، بيكار 
ــبد مهرام خطرساز و موفق ظاهر شد. به خصوص محمد  ــت و بر روی س ننشس
حسن زاده، كه با 2، 3 پرتاب 3 امتيازی بر خالف بازی قبلی مقابل حفاری، چهره 
ــان داد. اما اوج درخشش توزين الكتريک در اين ديدار كوارتر  خوبی از خود نش
سوم و چهارم بود جايی كه كاشانی ها با قدرت نمايی سعيد داورپناه و ميشانوويچ 
با اختالف نازل 1 و 2 امتياز )20-21 و 17-19( اين دو كوارتر را به مهرام واگذار 
كردند. اما در پايان، اين ميزبانی و تجربه بين المللی بود كه به ياری مهرامی ها آمد 
تا شاگردان شاهين طبع كه كماكان دوران محروميت را سپری می كند هفته هفتم 

را با پيروزی برابر تيم ششم فصل قبل پشت سر بگذارند.

زاینده رود
سرمربی صرب توزين الكتريک در حالی كه بر خالف بازی های قبلی روز 
ــپری كرد؛ پاسخگوی سئوال های خبرنگاران در مورد  آرامی را در كنار زمين س
شكست تيمش برابر مهرام بود. والدژورويچ ابتدا در مورد مهرام گفت: آنها جزو 
سه تيم برتر ليگ امسال هستند و با وجود بازيكنان خوبی كه دارند حتی توانايی 
حضور در سوپر ليگ را نيز دارند. اين تيم مقابل ما استحقاق پيروزی را داشت و 
به حق خود نيز رسيد. من اين پيروزی را به آنها تبريک می گويم. والد در مورد 
ــاختار دفاعی  ــرايط تيمش در اين بازی گفت: تيم من برخالف بازی قبلی س ش
مناسبی نداشت. بازيكنانم از نظر روانی تحت تأثير حريف قرار داشتند و طبيعی 
است كه نمی توانم در اين شرايط از آنها توقع كسب پيروزی داشته باشم از طرفی 
دو بازيكن خارجی ما نيز روز خوبی را سپری نكردند. بدشانسی نيز دست بردار 
ما نبود. شما ديديد كه شوت های متعدد 3 امتياز ميشانوويچ همگی با بخت بد 
ريباند شد. والدژورويچ اشاره ای به بازی مقابل كاسپين كرد و گفت: اين هم از 
ــی ماست كه بايد دو بازی پی در پی خارج از خانه به ميدان برويم. اين  بدشانس
دو بازی خارج از خانه انرژی زيادی از ما خواهد گرفت به خصوص كه بعد از 
ــختی مقابل ذوب آهن مدعی خواهيم داشت، هر چند در  اين دو بازی جدال س

خانه ميزبان اين تيم هستيم. 

زاینده رود
ــپاهان گفت: دبيری تبريز تيمی نبود كه در  ــرمربی تيم فوالد ماهان س س
خانه به كسی باج بدهد. حسين افضلی سرمربی تيم فوالد ماهان سپاهان پس از 
صدر نشينی در جدول رده بندی اظهار داشت: ما از قبل برای اين بازی برنامه 
داشتيم. از اين رو در نيمه اول توانستيم بازيكنان دبيری را تحت فشار گذاشته 
ــه دوم نيز آنها برای جبران به  ــا نتيجه ای قاطعانه به رختكن برويم. در نيم و ب
ميدان آمدند كه بازيكنانم توانستند بسيار خوب ظاهر شوند. افضلی ضمن انتقاد 
ــت: به اعتقاد  ــرد داوران بر روی تک گل تيم دبيری تبريز اذعان داش از عملك
ــای گرفتن خطا بر روی  ــتباه كردند و به ج ــن داوران به طور صد درصد اش م
ــان ما، گل تيم دبيری را تأييد كردند. وی در خصوص بازی با علم و  دروازه ب
ادب مشهد گفت: علم و ادب همواره يک تيم خوب بوده و ما برای حفظ اين 

جايگاه محكوم به شكست اين تيم هستيم. 

زاینده رود
ــرد بازيكنانم در بازی برابر  ــرمربی تيم فيروز صفه اصفهان گفت: عملك  س
گيتی پسند قابل تمجيد است. عليرضا افضل )سرمربی تيم فيروز صفه اصفهان( 
در خصوص بازی تيمش برابر گيتی پسند اصفهان گفت: در نيمه اول بازی خوبی 
ــاد  را انجام نداديم اما از ابتدای نيمه دوم تيم برتر ميدان بوديم تا اينكه داور، فرش
ــارقی را از زمين بازی اخراج كرد و همين عامل موجب گرديد تا فشار زيادی  ش
ــه داد: روز جمعه تيم ما با برنامه وارد  ــود. وی ادام ــر روی بازيكنانمان ايجاد ش ب
زمين شد اما گيتی پسند بدون هيچ تاكتيک و از روی مهارت های فردی بازيكنان 
خويش به خصوص مصطفی نظری و بازيكنان برزيلی خود به اين پيروزی رسيد. 
افضل با اشاره به اينكه گيتی پسند از روی مسائل حاشيه ای به اين پيروزی رسيد 
ــت بدهيم.  ــد تا در دقايق پايانی تمركزمان را از دس گفت: همين عامل موجب ش
سرمربی فيروز صفه ضمن انتقاد از داوری بازی گفت: با اينكه من همواره برای كار 
داوران ارزش قائل بوده ام، اما متأسفانه داوران روز خوبی را پشت سر نگذاشتند و 

سوت های اشتباه آنها ما را از رسيدن به سه امتياز باز داشت.

زاینده رود
ــته اول فوتبال كشور به علت  ــت ليگ دس تيم فوالد نطنز در نيم فصل نخس
كمبود نفرات نتيجه های مطلوبی كسب نكرد. احسان عبدالهی بازيكن با تجربه تيم 
فوالد نطنز با بيان اين مطلب گفت: در نيم فصل اول چند بازيكن مصدوم داشتيم 
كه اين مسأله مشكل هايی را برای تيم به وجود آورد و تيم از هماهنگی مطلوبی 
برخوردار نبود و ما از 13 بازی تنها 14 امتياز به دست آورديم. وی ادامه داد: در اين 
13 بازی به عنوان بازيكن ذخيره وارد زمين شدم و در اين فصل حسين چرخابی 
برخالف سال های گذشته اعتقادی به بازيكنان با تجربه نداشت و بيشتر از جوانان 
جويای نام استفاده كرد. وی افزود: ما اگر تمام بازی های خانگی خود را با پيروزی 
ــتيم اكنون صدر جدول را تصاحب كرده بوديم. وی تصريح   پشت سر می گذاش
ــرد: اگر چرخابی تغييرهايی را در نيم فصل دوم در تيم انجام دهد می توانيم به  ك

رده های اول تا سوم جدول رده بندی صعود كنيم.

هفته هفتم سوپر لیگ بسکتبال ایران 
توزين الکتريک زخم خورده در قزوين 

والدژورویچ: 
مهرامی ها مستحق اين پيروزی بودند

حسین افضلی: 
دبيری تيمی نبود كه باج بدهد

علیرضا افضل :
داوران روز خوبی را پشت سر نگذاشتند

احسان عبدالهی:
چرخابی به بازيکنان با تجربه 

اعتقادی ندارد

مسعود سعیدی

حتی خودش هم باور نمی كرد كه مسئوالن سپاهان برای 
تعطيالت كريسمس به او 10 روز مرخصی بدهند و پس 
ــتعالجی اش  از آن 5 روز به تعداد روزهای مرخصی اس
بيفزايند تا مهاجم بی انضباط با خيال راحت به خانواده اش 
در سنگال رسيدگی كند. بازيكنی كه اين روزها همه او 
را به عنوان يک بازيكن بدقول می شناسند، در سنگال با 
مشكل های خانوادگی اش دست و پنجه نرم می كند تا 
ــپاهان به رحم آيد تا چند روزی  ــايد دل مسئوالن س ش
ــيه اضافه كنند،  بر تعداد روزهای مرخصی آقای پرحاش
ــده و  ــنگالی گران تمام ش مرخصی كه برای مهاجم س
ــر  ــر روز آن 7 هزار دالر از قرارداد وی كس ــه ازای ه ب
می شود. ابراهيم توره كه از سال 87 و دوران حضورش 
ــه بدقولی در ابتدا و ميانه فصل را  در پرسپوليس هميش
ــگاه های ايرانی  ــوغات از سنگال برای باش همچون س
ــی از پس كار بر می آمد و با  ــه همراه می آورد، به خوب ب
گذشت چند هفته از بازگشت خود به ايران همه چيز را 
به باد فراموشی می سپارد. مهاجم سنگالی هر سال دو بار 
باشگاه های ايرانی را در جنجال غيبت و بازگشت خود 
باقی می گذارد، يكی ابتدای فصل و ديگری در تعطيالت 
ــاله كه در حال حاضر نه به  نيم فصل! اين بازيكن 25 س
ــيه ها و  ــانده بلكه به دليل حاش دليل گل های به ثمر رس
ــيارش مورد توجه قرار گرفته، پيش از  بدقولی های بس

رفتن به سنگال قول داد كه 10 روزه به ايران بازگردد و 
به ساير بازيكنان تيم اضافه شود تا در تمرين های تيم به 
صورت منظم شركت كند اما با گذشت چند روز خبری 
ــيد و اين بار نيز به قول خود عمل  از وی به گوش نرس
نكرد. او كه پيش از رفتنش به سنگال با خنده قول داد كه 
10 روزه به ايران بازگردد، به محض رسيدن به سنگال با 
كوهی از مشكل های خانوادگی مواجه شد و شدت آن 
ــتش به ايران و  به حدی بود كه مانع بزرگی برای بازگش
اضافه شدن به تمرين های تيم اصفهانی ايجاد كرد. توره 
ابتدای فصل نيز با تأخير 12 روزه به تمرين های سپاهان 
ملحق شد اما چيزی از بازگشتش به ايران نگذشت كه در 
تركيب سپاهان قرار گرفت و برای طاليی پوشان اصفهان 
ــياری را به كادر فنی تيم  به ميدان رفت تا انتقادهای بس
اصفهانی نسبت دهد. اين مهاجم در بازی های حساسی 
برای سپاهان گل زنی كرد و اگرچه در برخی بازی ها نيز 
ــا اين وجود به گونه ای  ــی را به باد داد اما ب موقعيت هاي
ــوش كنند كه اين  ــد همه فرام ــار كرد كه باعث ش رفت
بازيكن در ابتدای فصل با عنوان مرگ خواهرش و البته 
با تأخير و غيبت بسياری يک باشگاه را به سخره گرفته 

بود. اگرچه سپاهان امسال هنوز نتوانسته از نعمت همه 
بازيكنان خود بهره بگيرد و اگرچه تعطيالت بی امان ليگ 
باعث شده كه تيم های ليگ برتری از كيفيت مورد قبول 
ــد اما با اين وجود بايد قبول  ــواداران فوتبال نزول كنن ه
ــنگالی از نظر فنی و تكنيكی در  كرد كه اين بازيكن س
ــمار  حال حاضر يكی از بهترين خارجی های ايران به ش
ــرعت خود در تيم های ايرانی،  می رود و با تكنيک و س
خود را به يک بازيكن مقبول هواداران تبديل كرده است. 
باور آن سخت است كه شنيده شود مسئوالن باشگاه های 
ايرانی به دليل توان فنی باالی ابراهيم توره از جريمه وی 
صرف نظر كنند و بدون در نظر گرفتن تنبيه خاصی، وی 
در تركيب اصلی قرار گيرد؛ تنبيهی كه در صورت اعمال 
ــدن، بی انضباطی را در فوتبال ايران افزايش می دهد.  نش
ــت ابراهيم توره، مهاجمی را  ــال در پس قلعه نوعی امس
ــار دارد كه طی مدت زمان اندک حضورش در  در اختي
ــاده ای از خود به نمايش  ــپاهان، آمار فوق الع تركيب س
ــته و به دليل قرار گرفته نشدن در تركيب سپاهان  گذاش
ــياری برای پر كردن جای  در اوج آمادگی، از انگيزه بس
مهاجم سنگالی برخوردار است. سرمربی سپاهان كه حاال 

ديگر برای رسيدن به صدرنشينی و پس از آن قهرمانی 
ــتفاده از اين  ليگ فرصت چندانی ندارد، می تواند با اس
مهاجم صرب  با يک تير دو نشان بزند و ضمن پرداخت 
پاداش آمادگی يانوش، تنبيه مهاجم سنگالی بی انضباط 
ــتور كار خود قرار دهد و تاوان روزهای تأخير  را در دس
ــتاند. سپاهان كه طی سال های  اين بازيكن را از وی بس
گذشته بازيكنان خارجی بسياری را به چشم خود ديده 
تاكنون در برخورد با بی انضباطی های آنها كوتاهی نكرده 
و جريمه های بسياری برای آنها در نظر گرفته است. آن 
زمان كه حسين چرخابی، سرمربی 24 ساعته سپاهان با 
ــان دادن حرفه ای گری خود، آرماندوسای تازه نفس  نش
ــخنانش از زمين  و تعويضی را به دليل بی توجهی به س
ــت در صورت  ــيد و با وجود اينكه می دانس بيرون كش
ــض، 2 فرصت تيم اصفهانی برای تعويض از  اين تعوي
ــان داد كه در زمين فوتبال تنها چيزی  ــت رفته، نش دس
كه حكم فرمايی می كند نظرسرمربی تيم است و بازيكن 
ــد، نمی تواند برای نفر اول  ــدر هم كه مطرح باش هرچق
نيمكت تيم تصميم گيری كند. شايد تا زمان انتشار اين 
ــنگالی سپاهان به ايران باز  مقاله، ابراهيم توره مهاجم س
گردد و در جلسه كميته انضباطی باشگاه سپاهان شركت 
كند؛ قلعه نوعی بايد بداند تنبيه مالی تنها راه ادب كردن 
ــت و قرار گرفتن بر روی  ــنگالی سپاهان نيس مهاجم س
نيمكت نيز می تواند ابراهيم توره را از ادامه روند كنونی 

باز دارد. 

خبر

رئيس فدراسيون فوتبال گفته حاالحاال ها قصد نداره استعفا بده 
ــرای تيم ملی هم  ــی خارجی بزرگ ب ــه دنبال يک مرب ــازه ب و ت

هست! 
ــيان گفته كه از رياست فدراسيون فوتبال استعفا نمی  دهد و  علی كفاش
ــال ديگر در فوتبال می ماند. وی در مورد وضعيت افشين قطبی  يک س
ــرمربی تيم ملی ايران نيست و با ما خداحافظی كرد  گفت: او ديگر س
ــد. از امروز به دنبال جذب يک مربی بزرگ  و از فوتبال ايران جدا ش
ــتيم. كفاشيان در مورد  خارجی برای حضور در جام جهانی آينده هس
ــت: تيم ملی خوب بازی كرد و در دقايقی  ــدار برابر كره جنوبی گف دي
ــر از ما بود. در  ــی نيز كره جنوبی برت ــر ميدان بود. در لحظات ــم برت تي
ــد ولی اين كره ای ها بودند كه توانستند  مجموع بازی پاياپايی انجام ش

پيروز ميدان شوند.

زاینده رود
ــاداش ده ميليون  ــند از اختصاص پ ــگاه گيتی پس مدير عامل باش
ــگاه خبر داد. علی  ــال اين باش ريالی به بازيكنان و كادر فنی تيم فوتس
طاهری در اين خصوص اظهار داشت: پيروزی برابر فيروز صفه كه از 
ــته ليگ ايران است كار آسانی نبود و به همين  تيم های خوب و شايس
ــم هر يک ده ميليون  ــد بازيكنان و كادر فنی تي ــل تصميم گرفته ش دلي
ــگاه گيتی پسند  ريال پاداش دريافت كنند. وی افزود: هيأت مديره باش
از عملكرد بازيكنان و كادر فنی تيم رضايت كامل دارد و به همين دليل 
ــترش فوالد تبريز نيز  ــاس برابر گس در صورت پيروزی در ديدار حس

طبق بازی های گذشته پاداش ويژه ای تعلق خواهد گرفت. 
ــز ميهمان  ــاری در تبري ــنبه ج ــند روز پنج ش ــال گيتی پس  تيم فوتس
تيم گسترش فوالد تبريز است. گيتی پسند در صورت پيروزی در اين 
ــوری برابر فيروز صفه در اصفهان می تواند برای  ديدار و توقف منص

رسيدن به صدر جدول يک گام بلند بردارد. 

ــيا و اروپا  ــره جنوبی گفت: فوتبال ايران بين آس ــرمربی تيم ك س
ــس از پيروزی يک بر صفر برابر  ــت. چو كوآنگ رائه پ مانده  اس
ــد ايران را  ــازی تيم قدرتمن ــتيم با كنترل ب ــوان كرد: توانس ــران، عن اي

شكست دهيم. 
ــران بودند و در دقايق  ــته پيروزی برابر اي ــان كره جنوبی شايس بازيكن
ــد. وی گفت: ايران  ــت يافتن ــاس وقت های اضافه به اين امر دس حس
ــب كرد  بازيكنان خوبی دارد و در مرحله مقدماتی بهترين نتيجه را كس
ــيا و اروپا مانده اند يعنی نه به  ــطح فوتبال آس اما به نظر من آنها در س
ــكل تيم های آسيايی.  صورت تيم های اروپايی بازی می كنند و نه به ش
ــاره ديدار برابر ژاپن در مرحله نيمه  ــرمربی تيم ملی كره جنوبی درب س
ــت: من چه زمانی كه به عنوان بازيكن بودم و چه در  نهايی اظهار داش
ــتم هيچ گاه برابر ژاپن شكست را تجربه  ــرمربی هس حال حاضر كه س
ــيد برابر اين تيم به برتری خواهيم رسيد و به فينال  نكردم. مطمئن باش

رقابت ها راه خواهيم يافت.

زاینده رود
ــم فوتبال ذوب آهن  ــاله كرمانی تي ــی احمدی بازيكن 27 س عل
ــای الزمالک  ــدار تداركاتی با تيم ه ــه دي ــت: در اردوی امارات س گف
ــابقه های  ــتان و القطر قطر انجام داديم كه مس مصر، پاختاكور ازبكس
ــراه تيم  ــان هم ــا بود هر چند ملی پوش ــی برای تيم م ــتانه خوب  دوس

نبودند. 
ــه های فوتبال  ــود را از مدرس ــال خ ــه داد: فوتب ــدی ادام ــی احم عل
ــان و اميد مس  ــان، جوان ــردم و در تيم های نوجوان ــاز ك ــان آغ كرم
ــد ذوب آهن نقل  ــه امي ــال 1381 ب ــوپ زده ام تا اينكه س ــان ت كرم
ــاالن  ــول كربكندی مرا به تيم بزرگس ــال بعد رس مكان كردم و يک س
ــال در خدمت  ــه هفت س ــون نزديک ب ــد و اكن ــن فراخوان ذوب آه
ــحالی  ــتم و از اين بابت ابراز خوش ــيه ذوب آهن هس  تيم بدون حاش

می كنم.
ــر می برد و  ــرايط خوبی به س وی افزود: ذوب آهن از هر نظر در ش
ــطح  ــت كه از مديريت گرفته تا مربی و بازيكنان در س ــگاهی اس باش
ــيه به كارش ادامه  ــگاه بدون حاش بااليی قرار دارند و در كل اين باش

می دهد. 
وی به نتيجه های تيم ملی اشاره كرد و توضيح داد: در مرحله گروهی 
تيم ملی كشورمان با اقتدار توانست به عنوان صدرنشين به مرحله يک 
ــت نتيجه  چهارم نهايی صعود كند اما در مقابل تيم كره جنوبی نتوانس
الزم را كسب كند و بازی را به كره ای ها واگذار كرد تا برای قهرمانی 

در اين جام چهار سال ديگر انتظار بكشيم.
احمدی در پايان خاطرنشان ساخت: تيم ذوب آهن از هماهنگی بااليی 
ــت و ما در هر بازی تنها به پيروزی می انديشيم و برای  برخوردار اس

كسب 3 امتياز به ميدان می رويم.

استعفا نمی  دهم
کفاشیان:  دنبال یک مربی بزرگ 

خارجی هستم

پاداش ده میلیون ریالی بازیکنان 
تیم گیتی پسند

رائه: 
فوتبال ایران 

بین آسیا و اروپا مانده است

علی احمدی: 
خوشحالم در تیمی بدون حاشیه 

بازی می کنم
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از دنیای شما سه چیز 
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روزی بود...

ياد ياران ياد باد

محققان استراليايی می گويند كوسه ها 
فقط يک نوع سلول بينايی مخروطی در 
ــان می دهد  ــمان خود دارد كه نش چش
ــود دريايی، دنيا را بی رنگ و  اين موج

سياه و سفيد می بيند.
ــتراليا  ــترن اس ــگاه وس ــان دانش محقق
ــم  ــد اگرچه چش ــد دريافتن و كوئينزلن
ــتره وسيعی از سطوح  كوسه ها در گس
ــد اما آنها فقط  ــوری اطراف را می بين ن
ــاس به  ــلول مخروطی حس يک نوع س

ــبكيه خود  ــوج بلند در ش ــور طول م ن
 دارند از اين رو به طور كامل كور رنگ 

هستند. 
ــه چگونگی  ــات جديد در زمين تحقيق
ــه ها می تواند به پيشگيری  بينايی كوس
حمالت اين موجودات هولناک دريايی 
ــان كمک كند. كشف كور رنگی  به انس
كوسه ها می تواند به طراحی لباس شنا 
ــود كه توجه  ــاس غواصی منجر ش و لب

كوسه ها را كمتر جلب كند. 

ــها، سهم بدخط ها در  تازه ترين پژوهش
يادگيري افراد را مهم تشخيص دادند 

ــه در  ــي جديد ك ــاس پژوهش ــر اس ب
ــتون انجام شده است،  ــگاه پرينس دانش
ــده در  ــتفاده ش ــط و قلم اس ــت خ دس
ــراد ارتباط  ــوه يادگيري اف ــون با نح  مت

دارد. 
ــنا بر اساس اين تحقيق  به گزارش ايس
تازه، هر چه خوانش يک متن براي فرد 
سخت تر باشد، يادگيري و يادآوري آن 
مطلب بهتر خواهد بود. در اين پژوهش، 
دو بررسي انجام شده است: در آزمايش 
اول كه در آزمايشگاه دانشگاه پرينستون 
ــركت كننده بين  ــد، از 28 ش ــام ش انج
ــنين 18 تا 4 سال خواسته شد تا سه  س
متن با دست خط متفاوت را كه هر يک 
ــده بود، به ياد  از هفت خط تشكيل ش

بسپارند. شركت كنندگان براي هر برگه، 
ــتند، سپس يک متن  90 ثانيه وقت داش
ــراي 15 دقيقه در اختيار  ــدون معني ب ب
ــد. در ادامه از شركت  آنها قرار داده ش
كنندگان خواسته شد تا مطالب را به ياد 
آورند. نتيجه آزمايش نشان داد: افرادي 
ــت خط هاي ناخوانا  كه مطالب را با دس
ياد گرفته بودند، از 14 درصد اطالعات 
بيشتر نسبت به افرادي برخوردار بودند 
ــت خط عادي در  كه اطالعات را با دس
ــن در آزمايش  ــتند. همچني اختيار داش
ــنين 15  ــوز در س دوم، از  222 دانش آم
ــال استفاده شد. نتيجه آزمايش  تا 18 س
مشخص كرد كه ناخوانا بودن نوشته ها، 
ــدن تالش خواننده،  به جهت بيشتر ش
ــا  ــري وي ايف ــي در يادگي ــهم مهم س

مي كند. 

کوسه ها کوررنگ هستند 

بدخط ها سربلند شدند! 

ــن را تا 2012 صاحب  ــتاره می تواند زمي »انفجار س
ــيد كند«، »دومين خورشيد در راه است«،  دو خورش
»ممكن است زمين به زودی خورشيد دومی داشته 
باشد«، »دو خورشيد برای زمين«؛ برخی روزنامه ها 
ــت  ــری خارجی چند روزی اس ــايت های خب و س
ــتاد  ــتناد به اظهارات يک اس با چنين تيترهايی با اس
ــگاه كويينزلند در گفتگو با يک سايت  فيزيک دانش
استراليايی از احتمال مشاهده دو خورشيد در آسمان 
زمين با انفجار يک ستاره سرخ رنگ غول پيكر خبر 
می دهند، پديده ای ديدنی و خيره كننده كه به ادعای 
 آنها ممكن است طی همين يكی دو سال آينده اتفاق 

بيفتد! 
به گزارش ايسنا، به گفته دكتر براد كارتر، ستاره غول 
پيكر »ابط  الجوزا« در حال تبديل شدن به ابرنواختر 
ــيار  ــوده و در صورت انفجار، تحت تأثير نور بس ب
ــيد برخوردار  زياد آن برای مدتی زمين از دو خورش
خواهد بود. به گفته وی در صورت حادث شدن اين 
ــب و روزهای بسياری را در  رويداد، مردم زمين ش
اين جشن ابرنواختری بيدار خواهند ماند حال آن كه 
بسياری از مواد پخش شده در فضا در اثر اين انفجار 
ــار زمين عبور كرده و در معرض ديد نخواهند   از كن

بود. 
ــتاره كه  ــگام انفجار يک س ــر می گويد در هن كارت
ــد يا 1002011 ابتدا  ــت سال 2011 باش معلوم نيس

ــو خواهيم بود كه  ــارش ذرات ريز نوترين ــاهد ب ش
ــر از طريق اين  ــه 99 درصد انرژی ابرنواخت با اينك
ــان ها  ــچ ضرری برای انس ــود،  هي  ذرات آزاد می ش

ندارند. 
ــده ابرنواختر پديده ای  ــتارگان در اثر پدي انفجار س
ــول در عرصه  ــده و معم ــناخته ش به طور كامل ش
ــی است اما نكته قابل تأمل در خبر اخير،  اخترشناس
ــتراليايی منبع اوليه خبر و برخی  رويكرد سايت اس
ــاردهنده آن است كه با »هاليوودی  سايت های انتش
كردن« و پر و بال دادن به اظهارات كارتر، خبر را به 
نحوی تنظيم كرده اند كه اين تصور در مخاطبان كم 
دقت ايجاد می شود كه زمان انفجار اين ستاره بسيار 

نزديک )سال 2012( خواهد بود. 
ــاط با خرافات  ــايد چندان بی ارتب رويكردی كه ش
ــال 2012 و فيلم ها و قصه  مطرح در غرب درباره س
پردازی های صورت گرفته در مورد آن نباشد. دكتر 
رضا منصوری، استاد فيزيک دانشگاه صنعتی شريف 
و مجری طرح رصدخانه ملی ايران در گفتگو با ايسنا 
با اشاره به اين كه انفجار ابرنواختری ستارگان به دليل 
تحوالت درونی آنها پديده ای طبيعی در روند حيات 
ــتاره »ابط  الجوزا« است، اظهار كرد:  آنها از جمله س
ــت كه زمان اين پديده در ابعاد  ــأله مهم اين اس مس
ــال قابل تخمين است و اين كه گفته شود  ميليون س
ــال آينده به وقوع می پيوندد به  چنين پديده ای تا س

طور كامل بی اساس و فاقد مبنای علمی است. 
ــی از بی دقتی در  ــار چنين خبری را ناش وی انتش
ــتراليايی يا تمايل برخی  نقل اظهارات فيزيكدان اس
ــازی به منظور كسب شهرت خواند و  به جنجال س
بر ضرورت توجه رسانه ها به مبانی روزنامه نگاری 
علم و پرهيز از نقل مطالب غيرعلمی و شبه علم تأكيد 
ــتاره ای در صورت  ــرد. يد الجوزا )ابط الجوزا( س ك
فلكی جبار يا شكارچی است كه نظر درخشندگی 
سومين ستاره اين صورت فلكی است. اين ستاره در 

فاصله 590 سال نوری از خورشيد ما قرار دارد. 
وضعيت»ابط الجوزا«، غول سرخی كه با قطری 900 
ــانه صورت فلكی جبار را نشان  ــيد ش برابر خورش
می دهد، سال هاست كه برای دانشمندان شناخته شده 

است.
ــتاره به صورت يک انفجار ابرنواختری  مرگ اين س
ــت و  ــال آينده هم دور از ذهن نيس طی هزاران س
ــار با توجه به  ــک در صورت وقوع اين انفج بی ش
فاصله نزديک تر اين ستاره به زمين منظره ای بسيار 
تماشايی خلق خواهد شد؛ اما واقعيت اين است كه 
ــكوه  نمی توان تخمين صحيحی از زمان مرگ باش
ابرغول قرمز شانه »شكارچی« داشت و تا آن زمان، 
طلوع قريب الوقوع خورشيدی ديگر تنها در آسمان 
ــبه علم و جنجال های رسانه ای قابل  وهم گرفته ش

مشاهده است. 

توهمي ديگر در دنیاي »شبه علم«؛ 
دو خورشيد در آسمان زمين تا سال آينده! 

ــاس يک پژوهش جديد، دلفين ها می توانند با چشم های بسته و با  بر اس
استفاده از حس ششم خود حركت دلفين های ديگر را تقليد كنند. 

ــرای انجام اين  ــه تحقيقاتی در فلوريدا ب ــنا، يک مؤسس به گزارش ايس
تحقيقات، چشمان يک دلفين نر را با عينک ايمنی التكس مات پوشاند. 
ــت كه آيا دلفين ها از ردياب سونار  ــخص نيس به گفته محققان هنوز مش
ــوم به سونار  ــار صداهای طبيعی كه نوعی ردياب طبيعی موس يا از انتش
ــت، برای رديابی دلفين های ديگر استفاده می كنند اما به گفته  زيستی اس
 محققان اين پژوهش دريچه های جديدی در مورد هوش دلفين ها گشوده 

است. 
ــد، محققان  ــمه در فلوريدا كيز انجام ش در اين پژوهش كه در يک چش
ــمان يک دلفين نر را بستند. سپس از يک دلفين ديگر خواستند تا با  چش
زدن باله هايش بر روی آب سالم كند. دلفين نر نيز به درخواست محققان 

به سالم دلفين دوم به همان شكل پاسخ داد. 
ــخص شد كه اين دلفين فقط از طريق صدا، حركت  در اين آزمايش مش

دلفين دوم را درک و تقليد كرده است.
ــته  بودن  ــوده و با وجود بس ــتاد تقليد ب ــان، دلفين ها اس ــه گفته محقق ب
ــود را »ببينند« اما اين  ــد محيط اطراف خ ــان تا حدی می توانن چشمانش
ــن دلفين می تواند حركت ديگری را تقليد كند در  موضوع كه چگونه اي

دست بررسی است.
ــه تحقيقاتی اظهار كرد كه بررسی برای  دكتر كلی جاكوال، رئيس مؤسس
ــياری خواهد كرد  درک بهتر هوش دلفين ها به حفاظت از آنها كمک بس
ــانی مفيد  ــن می تواند برای درک بهتر پيچيدگی های هوش انس و همچني
ــد. اين موضوع كه يک دلفين با چشم های بسته چگونه می تواند چه  باش
ــونار، سونار زيستی)اكولوكيشن( و يا هر وسيله ديگر  از طريق ردياب س
 حركت ديگری را تقليد كند؛ مسأله ای است كه هنوز الينحل باقی مانده 

است. 
ــن به صداهايی اطالق می شود كه دلفين ها يا حيوانات ديگر به  اكولوكيش

طور طبيعی برای مكان يابی اشيا و هدايت منتشر می كنند. 

دلفین ها از حس ششم برخوردارند؟! 

مهارت های رياضی به ماهی ها هم رسيد! يک پژوهش جديد نشان داده 
كه گونه ای  ماهی گرمسيری می تواند بين مقادير كوچک و بزرگ تميز 

قائل شده و همچنين تا سه بشمارد! 
ــنا، يک تيم تحقيقاتی از دانشگاه های تورنتو ميساسوگا  به گزارش ايس
و اوويدو در اسپانيا برای اين پژوهش از نتيجه به دست آمده پيشين در 
مورد تمايل اين ماهی به جستجوی مكان امن در محيط های ناشناخته 
ــده ماهی ها استفاده  ــناخته ش ــتن به بزرگترين گروه ش  از طريق پيوس

كردند. 
ــتفاده  ــمندان از بچه ماهی هايی از اين نوع در مخازن جداگانه اس دانش
كردند و سپس به آنها فرصتی مشابه برای پيوستن به گروه ماهی هايی با 

تعداد اعضای متفاوت دادند. 
اين  ماهی ها همچنين می توانستند بين دو گروه بزرگ، گروه بزرگتر را 
ــبت بين گروه ها 2:1 يا باالتر می بود. پايين  انتخاب كنند مادامی كه نس
ــل پيش بينی كرده، بدين معنی كه  ــن ميزان، انتخاب آنها را كمتر قاب اي
توانايی برآورد مقدار اين جانداران محدود است. در پی اين تحقيقات، 
در پژوهش جديد آمده كه قوه تشخيص اين گونه ماهی دقيق تر از اين 
ميزان است. برای مثال اين ماهی می تواند تفاوت بين دو و سه را بفهمد. 
به گفته محققان اين توانايی 
از سه فراتر نمی رود. توانايی 
ــمارش دقيق به نظر زياد  ش
ــم نبوده  ــرای ماهی ها مه ب
ــا مهارت های  ــن آنه بنابراي
خود را از آنچه دانشمندان 
تاكنون كشف كرده اند بيشتر 

تكامل نخواهند بخشيد.

رياضيدان ماهي ها تا سه مي شمرد! 

1 – مناقصه گزار: اداره كل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه: حفاظت و مرمت تزئینات كاخ عالی قاپو

3- مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 8/000/000 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 
بانك ملی ايران.

4- برآورد اولیه: مبلغ 679/002/688 ريال از محل اعتبارات تملك دارايی های سرمايه ای بر مبنای فهرست بهای عملیات مرمتی 
در سال 1389.

5- مدت اجرا: به مدت 4 ماه شمسی 
6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 89/11/03 لغايت تاريخ 89/11/07

7- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت اداری 89/11/17
8- تاريخ بازگشايی: رأس ساعت 12 ظهر مورخ 89/11/18

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايی پاكات: اصفهان – خیابان مشتاق دوم – دفتر فنی اداره كل میراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداری(

توضیحات:
 به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهايی كه بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
 سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار است.

 ساير اطالعات و جزيیات مربوط به اسناد مناقصه درج شده است.
 با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور، كلیه شركت كنندگان در مناقصه می بايست 
در پايگاه مذكور به آدرس اينترنتی : http://iets.mporg.ir ثبت نام و كد كاربردی دريافت و همراه پاكت هاي پیشنهادی خود 

 اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهانتحويل نمايند.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوبت دوم

م الف: 14855

تا  كه  است  نقشی  آموخت  خلق  به  خون  از  حسین)ع(  كه  درسی 
قیامت بر لوح فلق جاودان می ماند.

اسوه  آن  وفادار  و  عزادار  پیروان  به  را  اربعین حسینی  رسیدن  فرا 
آزادگی تسلیت عرض می نمايیم و پاسدار پیام واالی آن بالجويان 

عاشق باقی می مانیم. 

چهل روز از حماسه ای كه در چشم سرخ آسمان محشر به پا 
نامش كربال  بر سینه دشتی كه  ها  از سال  و پس  كرد گذشت 

است گلستانی مصفا از جاودانگی آن نهضت عظیم جاری است.
اربعین حسینی را به همه كسانی كه علم عقیده آن شور ملکوتی 

را بر دوش دارند تسلیت می گويیم.

بر  طريق،  طی  در  ماه  همچون  كه  بس  را  اين  ما   فخر 
سعادت  افق  از  چشم  و  ايم  كرده  اقتدا  خورشیدخو  قائد 

بخش آزادگی برنگرفته ايم.
آفرينان حماسه  نشستن  گلستان  به  روز   چهلمین 

اربعین حسینی را تسلیت عرض می نمايیم.

بام  بر  علم  و  زد  آشیان  نی  بر  خورشید  سر  كه  ای  هنگامه  از 
قلب عاشقان برافراشت سالها گذشته است و سئوال همچنان اين 

است كه مگر خورشید را سر می توان زد؟!
اربعین حسینی بر دل های عاشقی كه هنوز سرشار از آن عشق 

ماندگار است، تسلیت باد. 

 روابط عمومی بانک ملی ايران
اداره امور شعب استان اصفهان

 روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان

روابط عمومی آب منطقه ای استان اصفهان

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان


