
 مـديـركـــل كـــار و امـــور اجتمــاعـــي 
چهارمحال و بختياري گفت: شاغالن در بخش 
مشاغل خانگي نيز همانند حقوق بگيران از مزاياي 
مند  بهره  بازنشستگي  و  اجتماعي  تأمين   بيمه 
مي شوند. به گزارش فارس از شهركرد، پرويز 
سلطاني در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري 
اين استان اظهار داشت: طرح مشاغل خانگي 
خردادماه امسال در راستاي بسط و توسعه اشتغال 
و استفاده از ظرفيت شغلي خانواده ها و با شعار 
شوراي  مجلس  در  كارخانه  يك  خانواده  هر 
اسالمي به تصويب رسيد و شهريورماه امسال 
به منظور اجرا و بهره مندي جامعه از مزاياي آن 
ابالغ شد. وي تأكيد كرد: ايجاد و رونق مشاغل 
خانگي نيازمند تسهيالت ارزان و سريع الوصول 
است كه در اين زمينه صندوق مهر امام رضا)ع( 
نياز  مورد  منابع  از  تأمين 20 درصد  به  متعهد 
شده و بانك مركزي نيز تأمين درصدي از اعتبار 
 مورد نياز را بر عهده گرفته است. وي تصريح 
اجراي  و  تعهدات  اين  شدن  عملي  با  كرد: 
بيكاري  نرخ  از  بااليي  درصد  قانون،  صحيح 
در اين استان كاسته خواهد شد. دبير كارگروه 
اشتغال و سرمايه گذاري چهارمحال و بختياري 
با اشاره به برخي مزايا و شرايط پيش بيني شده 
براي شاغلين در بخش مشاغل خانگي گفت: 
شاغالن در خانه نيز بايد همانند حقوق بگيران 
بيمه تأمين اجتماعي و بازنشستگي  از مزاياي 
بازار  وجود  عدم  سلطاني  مي شوند.  بهره مند 
فروش يا فروش با قيمت پايين را از عمده ترين 
دانست و  توليدات خانگي در گذشته   مشكل 
افزود: براي حل اين مشكل تمهيداتي انديشيده 
و  بازاريابي  آنها  مهم ترين  از  كه  است  شده 
مشخص كردن قيمت ها توسط سازمان بازرگاني 

است.

مديركل كار و امور اجتماعي 
چهارمحال و بختياري:

 بهره مندی شاغالن در خانه 
از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي

ــهردار  ــي )ش ــول امام عبدالرس
منطقه 9 شهرداري اصفهان( در 
يك نشست مطبوعاتي در جمع 
بهره برداري  اعالم  با  خبرنگاران 
ــروژه عمراني، فرهنگي،  از 42 پ
ــي شهرداري  خدماتي و ورزش

منطقه 9 در يكم اسفند ...

مدير ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري كاشان گفت: امسال 
اصالح،  براي  ريال  ميليارد   سه 
بهينه سازي و تجهيز فضاي سبز 
هزينه  كاشان  فين  تاريخي  باغ 
شده است. حسين يزدانمهر در 

گفتگو با ايرنا افزود: اين بودجه از محل اعتبارهاي ملي و استاني براي 
بهسازي اين باغ تاريخي كشور تأمين ...

خروجي  روي  پيش  روز  چند 
سايت كنفدراسيون آسيا خبري 
تيم هاي  اسامي  اعالم  بر  مبني 
شركت كننده در رقابت هاي ليگ 
در  كه  شد  درج  آسيا  قهرمانان 
كنار نام ايران در داخل پرانتز از 

نماينده به عنوان قهرمان فصل قبل نام برده شد كه چندي بعد و براساس 
يكسري فعل و انفعاالت ...

ورزش/ صفحه7

شهردار منطقه 9 شهرداري اصفهان اعالم كرد:
افتتاح پروژه هاي عمراني، فرهنگي، 
خدماتي و ورزشي در اول اسفندماه

سه ميليارد ريال براي اصالح فضاي 
سبز باغ تاريخي فين كاشان هزينه شد

فيروز ريخته گران: 
ماهان بايد در آسيا بازي كند

صفحه 2

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

همه بايد بتوانند 
حرف خود را در مجرای قانون بزنند 

تجليل از نخستين 
چهره ماندگار تبليغ اسالمي
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صفحه آخر/ صفحه8

ويژه كاشان/ صفحه4

وزير امور خارجه:

سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر تأمين شد

ظرفيت اشتغال زايي 
چهارمحال و بختياري 2 برابر شد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما ایران

پس از خبر سقوط مبارك كه نقطه عطف 
مردمي  مبارزات  سير  در  مهمي  بسيار 
تغيير  اينك  رود،  مي  شمار  به  مصر 
ساختار قانوني و دستگاه نخبگان حاكم 
اين كشور در صدر خواسته هاي مردم 

اين كشور قرار گرفته است.  
با كناره گيري » حسني مبارك «، شوراي 
به  را  وي  هاي  مسئوليت  نظامي  عالي 
عهده گرفت تا ارتش به صورت رسمي 
سكان هدايت كشتي طوفان زده مصر را 
در اختيار گيرد اما تداوم خواست عمومي 
اساسي،  حقوق  به  دستيابي  بر  مبني 
موجب آن شد كه اين شورا اعالم كند كه 
انتخابات رياست جمهوري در شهريور 
ماه برگزار شده و قانون اساسي فعلي نيز 

به حالت تعليق درآمده است. 
اقناع  مورد  در  مبارك  اقدام  آخرين 
به  مربوط  مطالبات  زمينه  در  مخالفان 
قانون اساسي، وعده اصالح اساسي اين 
مجموعه قوانين و فراهم آوردن بسترهاي 
حقوقي الزم براي نهادينه كردن آزادي و 
قاهره  بود. سخنگوي دولت  دموكراسي 
با  هم زمان  ماه،  بهمن  هفدهم  روز  در 
سيزدهمين روز تظاهرات مخالفان اعالم 
كرد كه كميته اي براي زمينه سازي اصالح 

قانون اساسي تشكيل خواهد شد. 
وقوع  به  اگر  حتي  اعالني  وعده  اين 
توانست  نمي  هرگز  هم  پيوست  مي 
اساسي جديد  قانون  در چارچوب يك 
مطالبات عمومي را برآورده سازد. اينك 
با سقوط مبارك و انحالل پارلماني كه در 
واقع به عنوان بازوي مشورتي ديكتاتور 
نظامي  حاكمان  كرد،  مي  عمل  سابق 
موقت قاهره را بر آن داشت كه كميسيون 
اساسي  قانون  اصالح  براي  را  اي  ويژه 
تعيين نمايند. با توجه به مسأله لزوم تغيير 
از سقوط  پيش  اساسي، حتي  قانون  در 
از احزاب و گروه هاي  مبارك بسياري 
مخالف جنبه هاي گوناگون اصالح در 
قانون اساسي را مورد بررسي قرار داده 
ارايه  نيز  را  زمينه طرح هايي  اين  و در 

داده بودند. 
مهم ترين  عنوان  به  المسلمين«  »اخوان 
دولت  مخالف  تشكل  سازماني ترين  و 
)اسفند  ميالدي   2004 مارس  ماه  در 
زمينه  در  پيشنهادي  هـ.ش(   1383 ماه 
كه  بود  داده  ارايه  مصر  در  اصالحات 
تمامي  و  شده  محسوب  جامع  طرحي 
گذاري،  قانون  سياسي،  هاي  زمينه 
مطبوعات،  انتخابات،  احزاب،  فعاليت 
حقوق زنان و... را شامل مي شد. دو ماه 
1384)ه.ش(  ارديبهشت  در  يعني  بعد، 
در  »تجمع« مصر طرح خود  نيز حزب 
زمينه اصالحات قانون اساسي را منتشر 
شرايط،  آن  در  كه  بود  بديهي  ساخت. 
سند  يك  عنوان  به  ها  طرح  اين  ارايه 
حزبي هرگز مورد پذيرش يا حتي توجه 
نامه  اساس  و  گرفت  نمي  قرار  دولت 
ديكتاتوري مصر از سوي رژيم تماميت 
طلب اين كشور به عنوان چارچوبي غير 

قابل عدول معرفي مي شد. 
براساس مواد يك تا پنج قانون اساسي، 
است  دموكرات  مصر كشوري سوسيال 
و ملت اين كشور بخشي از امت عربي 
محسوب مي شوند. اسالم دين رسمي 
و  قانون گذاري  اصلي  منابع  از  يكي  و 
عربي زبان رسمي كشور است. جدا از 
دولت  كه  رسمي  دين  عنوان  به  اسالم 
آن  تأييد  از  ناگزير  بر مصر  هاي حاكم 
در قانون اساسي كشور بوده اند، تأكيد بر 
 سوسيال دموكراسي و پان عربيسم متأثر از 
انديشه هاي »جمال عبدالناصر« نخستين 
رئيس جمهور مصر است كه در اوايل دهه 
پنجاه ميالدي با سرنگوني نظام پادشاهي، 
حكومت جمهوري را پايه گذاري كرد. 
 بر مبناي شرايط ويژه مصر در نخستين 
جمهور  رئيس  جمهوري،  هاي  سال 
جايگاه ويژه اي در ساختار حقوق سياسي 
با  تعارض  با وجود  پيدا كرد كه  كشور 
مباني دموكراسي به واسطه مشروعيت و 
پذيرش نسبي عبدالناصر به عنوان رهبري 
قابل  حدي  تا  امر  اين  كاريزماتيك، 
توجيه مي نمود. بر اساس ماده73 قانون 

اساسي، رئيس جمهور، رياست كشور را 
حاكميت  حافظ  و  گرفت  مي  عهده  به 
مردم و قانون، احترام به قانون اساسي و 
حمايت از وحدت ملي و دستاوردهاي 
سوسياليستي شناخته مي شد. در ماده 74 
نيز عنوان شده بود در صورتي كه خطري 
يا حاكميت ملي را تهديد كند  وحدت 
يا مانع ايفاي نقش هر يك از نهادهاي 
شود،  اساسي  قانون  براساس  كشوري 
رئيس جمهور مي تواند براي رويارويي 
به  فوري  اقدام هاي  خطرات،  اين  با 
صادر  بيانيه  مردم  براي  و  آورد   عمل 

كند. 
اوج فقدان تعادل و توازن ساختار سياسي 
قانون  پرور  ديكتاتور  روح  كه  كشور 
پيشين را هويدا مي ساخت در  اساسي 
حكومتي  قواي  بين  روابط  چارچوب 
تعريف مي شد. در اين چارچوب رئيس 
جمهوري در قانون اساسي پيشين نه تنها 
نسبت به نخست وزير داراي اختيارات 
فراتر  اختياراتي  از  بلكه  است،  بيشتري 
قضائيه  قوه  و  قانون گذاري  مجالس  از 
خالف  بر  همچنين  است.  مند  بهره 
جمهور  رئيس  دموكراتيك،  هاي  نظام 
كه رئيس دولت محسوب مي شود در 
برابر مجالس قانون گذاري از هر گونه 

پاسخگويي مبري است.
رئيس  براي  مصر  در  كه  اختياراتي 
به حدي  نظر گرفته شده  در  جمهوري 
سياسي  هاي  گيري  تصميم  كه  است 
و  گرفته  قرار  شخص  يك  انحصار  در 
به  كم رنگي  بسيار  نقش  آن  موازات  به 
مؤسسه هاي  و  نهادها  ساير  و  پارلمان 
مردمي اعطا شده است. در قانون پيشين، 
رئيس جمهور مصر در عمل، خود، سران 
قوه قضائيه را برمي گزيد و از سوي ديگر 
رئيس  اختيارات  و  قدرت  ميان  تعادلي 

جمهور و پارلمان مصر وجود نداشت. 
مصر  پارلمان  اساسي،  قانون  براساس 
)ملي(  »الشعب«  مجلس  دو  از  متشكل 
ايفا  را  اي  حاشيه  نقشي  تنها  شورا،  و 
رئيس  دست  در  اختيارات  و  كرد  مي 
رئيس جمهور  مي شد.  انباشته   جمهور 
در  كند  منحل  را  مجلس  توانست  مي 
صورتي كه اين امكان از مجلس سلب 
شده بود. با وجود اينكه به واسطه ساز 
و كارهاي غير دموكراتيك قانون اساسي، 
براي  نهادي  به  عمل  در  مصر  پارلمان 
تثبيت جايگاه مبارك و تأييد تصميم هاي 
همين  اعضاي  اما  بود،  گشته  بدل  وي 
حلقه  نظارت  و  دخالت  با  نيز  پارلمان 
تنگ نخبگان حكومت مبارك به مجالس 

الشعب و شورا راه مي يافتند.  
در شرايط كنوني مبارك از رأس هرمي 
نظامي،  و  امنيتي  نيروهاي  مباني  بر  كه 
و  فرايندها  و  حاكم  سياسي  نخبگان 
بسترهاي قانوني قرار گرفته بود سقوط 
ديكتاتور  سقوط  از  پس  است.  كرده 
در  ارتش  و  امنيتي  نيروهاي  مصر 
خود  اعالني  مواضع  سياسي  تحوالت 
و  اند  داده  قرار  طرفي  بي  مبناي  بر  را 
هر  سرنگوني  براي  مخالفان  اعتراض 
آنچه وابسته به حكومت سي ساله مبارك 
است ادامه دارد. اما تغييرات مطلوب و 
نظام  در  تحول  بدون  مردم  نظر  مورد 
پوسيده سياسي و حكومت پيشين ممكن 
نخواهد بود و اين امر مستلزم پي افكندن 
نظامي قانوني و حقوقي براي دستيابي به 
مطالباتي است كه قيام ملي مصر براساس 
آن صورت گرفته است. تمامي احزاب و 
گروه هاي مخالف در مصر كم و بيش 
قانوني  اصالحات  برقراري  خواستار 
بوده و هستند كه مهم ترين آنها عبارتند 
از: 1- اصالح مؤثر قانون اساسي براي 
جمهوري  رئيس  انتخاب  شيوه  تغيير 
جمهوري  رئيس  اختيارات  كاهش   -2
3- افزايش نقش پارلمان 4- تغيير قانون 
دخالت  قطع  براي  مجلس  انتخابات 
 دولت در برگزاري و نظارت بر انتخابات 
فعاليت   -6 احزاب  فعاليت  آزادي   -5
آزادانه مطبوعات و جلوگيري از توقيف 
روزنامه ها 7- تغيير در ساز و كارهاي 

دستگاه قضايي و... 

ســرپرســت معــاونـت برنــامه ريزي 
استانداري تهران با اعالم خبر افتتاح21 
پروژه با اعتبار 33759 ميليون ريال در 
سطح  ارتقاي  گفت:  قدس،  شهرستان 
بدني  تربيت  و  آموزشي  شاخص هاي 
اولويت  در  بايد  قدس  شهرستان  در 
نعمت اله  ايسنا،  گزارش  به  گيرد.  قرار 
برنامه ريزي  معاونت  )سرپرست  تركي 
افتتاح  جريان  در  تهران(  استانداري 
قدس،  شهرستان  عمراني  21پروژه 
توجه به شهرستان قدس را يك توجه 
افزايش 20 درصدي  از  و  ويژه خواند 
در  شهرستان،  اين  عمراني  اعتبارات 

اينكه  ذكر  با  وي  داد.  خبر  آينده  سال 
ساخت  تازه  دليل  به  قدس  شهرستان 
بــودن نيـــازمند حمايت هاي بيشتري 
 7 كشاورزي  بخش  در  افزود:  است، 
بخش  2پروژه،  فرهنگي  بخش  پروژه، 
در  پروژه   11 و  پروژه  يك  آموزشي 
فجر  مبارك  دهه  در  خدمات  بخش 

مورد بهره برداري قرار گرفت. 
كرد:  در  تصريح  خاتمه  در  تركي 
شهرستان قدس ارتقاي سطح فضاهاي 
افزايش  و  بدني  تربيت  و  آموزشي 
صدر  در  بايد  سالمت  شاخص هاي 

برنامه هاي توسعه اي قرار گيرد.

نصف النهار

نصف النهار

ساركوزي بار ديگر از اقدام 
وزير خارجه خود دفاع كرد 

نيكال ساركوزي رئيس جمهوري فرانسه بار ديگر از اقدام ميشل آليو ماري وزير 
امور خارجه خود كه اين روزها به دليل استفاده از هواپيماي شخصي برادر زن 
زين العابدين بن علي مورد انتقاد شديد قرار دارد حمايت كرد. به نقل از شبكه 
تلويزيوني فرانس 24، نيكال ساركوزي با ارسال يك نامه دست نويس خود به 
هيأت وزيران به رياست فرانسوا فيون )نخست وزير فرانسه( بار ديگر از ميشل 
آليو ماري حمايت كرد. در همين حال نشريه لوپوئن نيز گزارش داد كه ارسال 
نامه دست نويس توسط ساركوزي يكي از اقدام هاي بسيار نادري است كه او 
انجام مي دهد. وي در اين نامه تأكيد داشت كه رياست جمهوري تحت هيچ 
شرايطي وزير خارجه خود را از دست نخواهد داد. ميشل آليو ماري )وزير امور 
خارجه فرانسه( به دليل استفاده از هواپيماي شخصي برادر زن زين العابدين بن 
علي )رئيس جمهوري تونس( در تعطيالت آخر سال گذشته مورد انتقاد شديد 
افكار عمومي فرانسه و تونس قرار دارد و خواستار كناره گيري وي از وزارت 

خارجه هستند.

بشار اسد به آذربايجان سفر مي كند 
بشار اسد )رئيس جمهوري سوريه( به منظور تحكيم روابط با باكو ماه آينده به 
جمهوري آذربايجان سفر مي كند. اين موضوع را پايگاه ايتنرنتي شام اليف به 
نقل از منابع مطلع در دمشق پايتخت سوريه اعالم كرد. اين سفر بنا به دعوت 
الهام علي اف )رئيس جمهوري آذربايجان( انجام مي شود و دومين سفر اسد به 

اين كشور است. 
قرار است در اين سفر چند توافقنامه و پروتكل اقتصادي و سرمايه گذاري به ويژه 
در زمينه هاي بازرگاني، كشاورزي، نفت و گاز امضاء شود. سوريه و جمهوري 
آذربايجان طي سال  هاي اخير پيشرفت خوبي در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني 
داشته و از سال 1994 ميالدي تاكنون بيش از سي توافق نامه همكاري امضاء 
كرده اند. دمشق و باكو در زمينه فرهنگي نيز توافق نامه هايي را امضاء كرده و 
در بخش پست پيشتاز بين المللي و حمل و نقل هوايي همكاري دارند. اسد 
ژوئن سال 2009 نيز به جمهوري آذربايجان سفر كرده بود كه طي آن دو طرف 
در زمينه هاي گمركي، بازرگاني، اقتصادي و تشويق و حمايت از سرمايه گذاران 
دو كشور به تفاهم رسيدند. سوريه همچنين خواستار خريد گاز از جمهوري 

آذربايجان است. 

فشارهاي آمريكا به پاكستان براي 
آزادي ريموند ديويس 

سفر اخير جان كري رئيس كميته سياست خارجي مجلس سناي آمريكا به پاكستان 
كه براي آزادي ريموند ديويس انجام گرفت، گمانه زني ها در خصوص اعطاي 
مصونيت سياسي به اين تبعه آمريكايي را تقويت كرده است. به گزارش ايرنا، 
سناتور آمريكايي در سفر به پاكستان با آصف علي زرداري )رئيس جمهوري(، 
يوسف رضا گيالني )نخست وزير(، عبدل حافظ شيخ )وزير دارايي(، ژنرال 
اشفاق پرويز كياني )فرمانده نيروي زميني ارتش(، محمد نواز شريف )رهبر مسلم 
ليگ نواز( و محمود قريشي )وزير خارجه سابق پاكستان( ديدار و در خصوص 

پرونده ريموند ديويس، قاتل آمريكايي تبادل نظر كرد. 
كري به محض ورود به پاكستان اعالم كرد براي شنيدن صحبت ها به پاكستان 
آمدم و به اينجا نيامدم تا به كسي دستور بدهم و چيزي را ديكته كنم، قصد دارم 
به صحبت ها گوش كنم و براي يافتن راهي كه بتوانيم براساس قانون زندگي 
كرد و برخي از مسايل مهم دو كشور با رهبران شما گفتگو كنم. وي همچنين بر 
حمايت آمريكا از روابط راهبردي بين اسالم آباد و واشنگتن تأكيد كرد. زرداري 
در ديدار با رئيس كميته سياست خارجي مجلس سناي آمريكا تصريح كرد: آزاد 
كردن ريموند ديويس، مسأله ساده اي نيست و ضروري است دو كشور با دقت 

براي حل آن تالش كنند. 
نوازشريف و ديگر شخصيت هاي پاكستاني در ديدار با جان كري بر ضرورت 
احترام گذاشتن به حكم دادگاه پاكستاني تأكيد كرده و تصريح كردند كه دادگاه 
در خصوص سرنوشت ديويس تصميم گيري خواهد كرد. كري هنگام ترك 
پاكستان در پايگاه هوايي چكالله در شهر راولپندي، به خبرنگاران گفت: آمريكا 
حل مسأله ديويس را خواستار است و اطمينان مي دهد وي در كشورش محاكمه 

و مجازات خواهد شد. 
وي افزود: در گفتگو با مقام هاي پاكستاني به اين نتيجه رسيده كه همه بر 
ضرورت حفظ روابط حسنه بين دو كشور تأكيد دارند، بنابراين اميدوار است 
ريموند ديويس طي چند روز آينده از زندان آزاد شود. در حالي كه افكار عمومي 
و گروه هاي سياسي و مذهبي در پاكستان، مجازات تبعه قاتل آمريكايي را 
خواستار هستند، فوزيه وهاب سخنگوي حزب حاكم پاكستان در كراچي گفت 
كه ديپلمات ها از مصونيت برخوردار هستند و ديويس نيز داراي داراي رواديد 
سياسي است .  وي افزود :  پاكستان هميشه از قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي 
تبعيت كرده است، ديويس داراي رواديد كاري رسمي است و چرا بايد بحث 
كنيم و وجهه خوب خود در جهان را به خطر بيندازيم .  از سوي ديگر فرحت ا له 

بابر سخنگوي رئيس جمهوري پاكستان، سخنان فوزيه وهاب را رد كرد .  

هشدار نصراله به سران رژيم صهيونيستي: 
مصمم به گرفتن انتقام خون عماد 

مغنيه هستيم 
 سيدحسن نصراله در سالگرد شهادت حاج عماد مغنيه گفت: به سران 
رژيم صهيونيستي مي گويم كه به هر نقطه دنيا كه بروند، هر لحظه مواظب 
سرهاي خود باشند؛ چرا كه خون شهيد عماد مغنيه هرگز هدر نخواهد 
رفت و ما در گرفتن انتقام مصمم هستيم. به گزارش ايرنا از بيروت، دبيركل 
حزب ا... لبنان در ادامه سخنراني به مناسبت سالروز شهادت سرداران شهيد 
مقاومت شهيد حاج عماد مغنيه، شهيد سيد عباس موسوي و شهيد شيخ 
راغب حرب در ضاحيه بيروت گفت: به اشكنازي مي گويم، در خصوص 
و  كرديد  اشتباه  مغنيه  عماد  حاج  و  راغب  شيخ  شهيد  ترور  و  مقاومت 
با كشور و ملتي درگير شديد كه اين ملت در حفظ خون شهداي خود 

مصمم است. 
براي مردم  اميدوارم كه در صورت شروع هرگونه جنگي سرپناه خوبي 
اسرائيل وجود داشته باشد. وي ادامه داد: موضوع ديگر، ترور حاج عماد 
مغنيه است كه همچنان نسبت به اين ترور نگران و مضطرب هستند. ما 
در تصميم خود در گرفتن انتقام خون اين شهيد بزرگوار استواريم و در 
وقت مناسب اين كار را انجام خواهيم داد. دبيركل حزب ا... با تأكيد بر 
دستاوردهاي جنبش هاي مقاومت در لبنان و فلسطين گفت: جنبش هاي 
مقاومت توانسته اند حق را به اهالي بنت جبيل، حاصبيا و جزين )مناطق 
آزاد شده در جنوب لبنان( برگردانده و سرزمينشان را به آنها پس دهند؛ اين 
جزيي از عدالتي است كه قطعنامه هاي بين المللي و شوراي امنيت آن را 
محقق نساخته است. وي تصريح كرد: ما در آينده برنامه هاي مهمي پيش 

رو داريم كه از جمله آنها موضوع سالح مقاومت است. 
اين درست است كه اين موضوع مورد اختالف ملي قبل از سال 1982 
ميالدي و بعد از آن بوده ولي حقيقت اختالف بر سر راه حل مقاومت 
است كه بر اين اساس مقاومت مورد اتهام قرار نمي گيرد بلكه كساني كه 
به مقاومت حمله ور شده اند و پيمان 17ماه مي ميالدي را پذيرفته اند بايد 
جواب پس بدهند. سيدحسن نصراله گفت: در گذشته قبول كرديم كه براي 
گفتگو درخصوص مشخص كردن راهبرد دفاعي در پاي ميز گفتگوي ملي 
حاضر شويم و اگر موضع نهايي شما نسبت به سالح مقاومت اين است 

ديگر نيازي به ادامه گفتگوي هاي ملي نداريم. 

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

همه بايد بتوانند حرف خود را در مجرای قانون بزنند 

مصر، تحوالت و اصالحات آينده قانون اساسي  

افزايش 20 درصدي اعتبارات عمراني 
شهرستان قدس در سال آينده 

مديــركل دفتــر همــاهنـگي امــور اقتصادي 
استانداري چهارمحال و بختياري گفت: ظرفيت 
برابر  دو  از  بيش  استان  اين  در  اشتغال زايي 
از  فارس  به گزارش  پيش بيني شده است.  رقم 
كارگروه  جلسه  در  شهريارپور  علي  شهركرد، 
اظهار  استان  اين  سرمايه گذاري  و   اشتغال 
بايد  سال  هر  دولت  برنامه  براساس  داشت: 
يك ميليون و 100 هزار شغل در سطح كشور 
و  كشور  در  ظرفيت  كه  حالي  در  شود،  ايجاد 
 از جمله در اين استان خيلي بيشتر از اين رقم 

است. 
مي دهد  نشان  مطالعات  و  برآوردها  افزود:  وي 
كه ما در كشور ظرفيت ايجاد حدود 2 ميليون 
داريم  سال  در  را  شغلي  فرصت  هزار   500 و 
برنامه  اين  در  بايد  معتقدم  اساس  بر همين  كه 
تصريح  شهريارپور  گيرد.  صورت  نظر  تجديد 
و  هزار   13 ايجاد  برنامه  همين  براساس  كرد: 
بختياري  و  چهارمحال  در  سال  در  شغل   500
پيش بيني شده است كه اكنون از اين عدد فراتر 

رفته ايم. وي با اشاره به سياست دولت نهم در 
بنگاه هاي  راه اندازي  با  اشتغال  ايجاد  راستاي 
 كوچــك اقتصـــادي زودبـــازده و كارآفرين، 
به  تسهيالت  اعطاي  و  سياست  اين  گفت: 
بنگاه هاي زودبازده با توجه به سياست انقباضي 
 بانك مركزي در سال 88 تا حد زيادي متوقف 

شد. 
تسهيالت  جذب  نحوه  به  اشاره  با  شهريارپور 
به  تسهيالت  گفت:  حاضر  حال  در  كشور  در 
تسهيالت  و  تسهيالت  كل  جذب  صورت  دو 
كه  است  شده  پيش بيني  تمام  نيمه  طرح هاي 
نيمه  طرح هاي  خصوص  در  كشور  سطح  در 
نشان دهنده  كه  مي شود  داده  ارايه  آماري  تمام 
پاييني  رقم  كه  است  درصدي   15 پيشرفت 
اقتصادي  امور  هماهنگي  دفتر  مديركل  است. 
از اختصاص  استانداري چهارمحال و بختياري 
30 درصد تسهيالت سهميه بنگاه هاي اقتصادي 
كوچك به بنگاه هاي اقتصادي با سرمايه2 ميليون 
ريال خبر داد و گفت: براي انجام اين عمل نيز 

تأكيد شده كه 30 درصد از تسهيالت باقيمانده 
اين موضوع اختصاص داده شود.  به  هر استان 
مصوبه هاي  براساس  كرد:  تأكيد  شهريارپور 
به  مربوط  امور  از  برخي  اشتغال  عالي  شوراي 
ثبت نام فرصت هاي شغلي از اداره كل كار گرفته 

و به اداره كل تعاون واگذار شده است. 
وي افزود: در راستاي ثبت اطالعات شاغالن در 
سامانه اي كه از طرف وزارت كار مشخص شده، 
بايد اقدام الزم توسط دستگاه ها صورت گيرد و 
را  مربوطه  اطالعات  ورود  نيز  عامل  بانك هاي 
پيگيري و دنبال كنند تا خللي از اين حيث در 
آمارها و برنامه ريزي ها به وجود نيايد. شهريارپور 
همچنين با اشاره به ابالغ دستورالعملي از سوي 
وزارت كشور به استان ها در خصوص مشاغل 
خانگي گفت: براساس اين دستورالعمل با توجه 
به ضرورت گسترش مشاغل خانگي، تسهيالت 
نياز دستگاه هاي اجرايي براي حمايت از  مورد 
نظر  در  آنان  آينده  سال  بودجه  در  خانواده ها 

گرفته مي شود. 

سوخت  تمام  كرد:  اعالم  خارجه  امور  وزير 
تأمين شده  نيروگاه هسته اي بوشهر  نياز  مورد 
صالحي  اكبر  علي  است.  آزمايش  حال  در  و 
دور  در  جمهوري  رئيس  نماينده  عنوان  به  كه 
سوم سفر به استان بوشهر وارد شهرستان ديلم 
در  افزود:  ايرنا  با  اختصاصي  گفتگوي  در  شد 
و همه چيز  بسته شده  نيز  نيروگاه  اين  رآكتور 
برق  نزديك  آينده  در  تا  است  مهيا  و  آماده 
ماه  شش  در  اظهارداشت:  وي  شود.  توليد 
گذشته بسياري از بخش هاي مهم اين نيروگاه 
از  بسياري  و  قرارگرفته  برداري  بهره   مورد 
نيز  واحدها  ديگر  و  شده  شروع  ها  فعاليت 
اند.  درحالت آزمايش براي بهره برداري نهايي 
وزير امورخارجه پيشرفت امور اين نيروگاه را 
بسيار مطلوب و رضايت بخش دانست و گفت: 
با  با طرف روسي ارتباط مستمر وجود دارد و 
مي  پيش  به  را  كار  متقابل  همكاري  و  تعامل 

قطب  از  را  بوشهر  استان  همچنين  وي  بريم. 
هاي علمي و اقتصادي ايران دانست و افزود: با 
سرمايه گذاري ها و تالش هايي كه براي رشد 
استان صورت گرفته در ده سال  اين  و توسعه 
گسترده  رونق  و  استان  اين  تحول  شاهد  آينده 

آن خواهيم بود. 
حافظ  بوشهر  استان  اينكه  به  اشاره  با  صالحي 
مرزهاي آبي و همچنين مدافع ارزش هاي ملي، 
اقتصادي و علمي به ويژه در زمينه علوم، فنون 
 و صنايع دريايي، هسته اي و نفت و گاز است، 
انقالبي  و  مذهبي  اعتقادي،  روحيه  گفت: 
ملت  همه  زبانزد  را  آنان  استان  اين  مردم 
اظهار  خارجه  امور  وزير  است.  كرده  ايران 
رونق  براي  نژاد  احمدي  دكتر  دولت  داشت: 
از  مندي  بهره  و  استان  اين  پيش  از  بيش 
و  مهم  بسيار  هاي  برنامه  آن  هاي   توانمندي 

گسترده اي دارد. 

وزير امور خارجه:

سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر تأمين شد

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر 
حركت در چهارچوب قانون، گفت: قانون اگر از 
محور جامعه خارج شود، باعث خودسري است. 
اكبر هاشمی رفسنجانی  ا...  ايلنا، آيت  به گزارش 
در گفتگو با شبكه خبر سيماي جمهوري اسالمي 
ايران در پاسخ به سئوال خبرنگار اين شبكه در مورد 
اقدام هاي غيرقانوني جمعي اغتشاشگر در روز 25 
بهمن، با اشاره به تشكيل جلسه هيأت رئيسه مجلس 
خبرگان رهبري كه در آن مواضع اين مجلس در مورد 
وقايع 25 بهمن تهران به صراحت اعالم شده است، 
اظهار كرد: بايد همه اقشار جامعه به قانون احترام 
بگذارند و هر اقدامي كه با قانون مطابقت نداشته 
باشد، ضربه زننده به مملكت و خود انسان و به فتواي 
امام راحل)ره(، حرام است. وی وحدت و انسجام را 

مهم تر از هر چيز ديگري خواند و با اشاره به اينكه 
همه بايد بتوانند حرف و سخن خود را در مجراي 
قانون بزنند، گفت: اقدام هاي خالف قانون و هتاكي 
مذموم است و همه بايد در چارچوب قانون حركت 
كنند. رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به آغاز 
هفته وحدت، نياز به وحدت را اولويت كشور دانست 
و تأكيد كرد: قانون اگر از محور جامعه خارج شود، 
باعث خودسري است و مردم شريف ما هم درك 
مي كنند كه االن زماني نيست كه طرد و دعوا صورت 
بگيرد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همه را 
به وحدت فراخواند و تصريح كرد: ما بايد با درايت 
و وحدت كامل در برابر توطئه هاي قدرت هاي بيگانه 
متحد باشيم. رئيس مجلس خبرگان رهبري در پاسخ 
به سئوالي در مورد سوءاستفاده رسانه هاي استكباري 

از وقايع چند روز گذشته و عدم انعكاس مناسب 
راهپيمايي يوم ا... 22 بهمن گفت: رسانه هاي غربي 
و صهيونيستي همواره چه قبل و چه بعد از انقالب 
تالش كرده اند كه موارد منفي را بزرگ و نقاط قوت 
را كم رنگ كنند. وی يادآور شد: قبل از انقالب هم 
مردم  پيروزي هاي  و  موفقيت  ها  غربي  رسانه هاي 
و مبارزان را انعكاس نمي دادند و بعد از پيروزي 
انقالب هم اين روند را با شدت بيشتري ادامه دادند 
و همواره به دنبال نقطه ضعف در ميان ما مي گردند. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: 
تمام دوران پس از انقالب اسالمي، همواره مورد 
هجوم امواج منفي رسانه هاي استكباري قرار داشته ايم 
چرا كه آنان با انقالب، اسالم و ملت ايران كه منافع 

استعماري آنان را به خطر انداختند، مسأله دارند.

اسالمي  تبليغات  دفتر  تبليغات  فرهنگي  معاون 
گفت: از نخستين چهره ماندگار تبليغ اسالمي در 
اصفهان تجليل شد. به گزارش فارس از اصفهان، 
خبرنگاران  جمع  در  قطبي  محمد  حجت اسالم 
اصفهاني با بيان اينكه هر ساله چهره هاي ماندگار 
مورد تجليل قرار مي گيرند، اظهار داشت: با توجه 
به شاخصه هاي فعاليت حجت االسالم حاج شيخ 
مهدي مظاهري به عنوان يكي از چهره هاي ماندگار 
وي  آمد.  عمل  به  تجليل  اصفهان  استان   تبليغ 
ماندگار،  چهره  اين  اقدامات  مهم ترين  از  افزود: 
احياي دعاي ابوحمزه ثمالي در تمام سحرهاي ماه 
مبارك رمضان در طول 53 سال، تأسيس دانشگاه 
قرآن و معارف اسالمي، مجموعه دارالقرآن با بيش 
از 20 سال فعاليت قرآني در سطح استان و همچنين 

تأسيس ستاد اقامه نماز استان اصفهان است. 
تبليغات اسالمي  تبليغات دفتر  معاون فرهنگي 

اصفهان به ديگر فعاليت هاي اين روحاني ارزشمند 
اصفهاني اشاره كرد و ادامه داد: تالش به منظور 

تأسيس انجمن خيريه مددكاري امام زمان)عج(، 
مؤسسه خيريه ابابصير اصفهان، مبارزه و تحمل 
زندان براي پيروزي انقالب اسالمي و همچنين 
پشتيباني و مجاهدت هشت سال دفاع مقدس از 
ديگر اقدامات حاج شيخ مهدي مظاهري است. 
وي به حوزه فعاليت مبلغان اشاره كرد و تصريح 
كرد: مبلغان در 53 گرايش شناخته شده فعاليت 
خواهند كرد، كه فعاليت آنها در پنج رتبه، 12رشته 
و 53 گرايش در استان و تحت نظام يك پارچه 
ساماندهي است. حجت االسالم قطبي با اشاره به 
متغيرهاي تعيين رتبه مكان افزود: جمعيت مكان، 
منطقه  فرهنگي  برخورداري  فرهنگي،  شرايط 
وي  است.  اهميت  داراي  موارد  اين  جمله   از 
گفت: ساماندهي در امور تبليغي در حوزه هاي 
هنري، اجتماعي، فرهنگي و ساير حوزه ها انجام 

خواهد شد. 

تجليل از نخستين 
چهره ماندگار 
تبليغ اسالمي

رشد كيفي دانشگاه  پيام  نور در دولت هاي نهم و دهم
مدت  در  گفت:  پيام  نور  دانشگاه  مقام  قائم 
دانشگاه  دهم،  و  نهم  دولت هاي  فعاليت  زمان 
مطلوبي  بسيار  كيفي و كمي  از رشد  نور  پيام  
از  فارس  گزارش  به  است.  بوده  برخوردار 
اصفهان، سعيد حسامي در آيين بهره برداري و 
پيام نور  دانشگاه  عمراني  پروژه هاي  كلنگ زني 
استان اصفهان با بيان اينكه طي  سال هاي اخير 
رشد كيفي و كمي بسيار مطلوبي در دانشگاه 
  پيام نور در سراسر كشور رخ داده است، اظهار 
داشت: در مدت زمان فعاليت دولت هاي نهم و 
دهم، زمينه هاي ارتقاي فعاليت هاي آموزشي در 
تمامي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي 
كشور فراهم شده كه در اين ميان دانشگاه پيام نور 
موفقيت هاي بسياري را به دست آورده است. 
وي با تأكيد بر اينكه فعاليت 44 واحد دانشگاه 
باالي  سطح  بيانگر  اصفهان،  استان  در  پيام نور 
پوشش علمي و آموزشي دانشگاه پيام نور در اين 
استان است، افزود: دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
هم اكنون از بيش از 920 واحد آموزشي در سطح 

كشور برخوردار است كه اين موضوع اهميت 
تحت پوشش قرار گرفتن تمامي نقاط كشور را 

در حوزه آموزش عالي كشور نشان مي دهد. 
قائم مقام دانشگاه پيام نور كشور به تسري فعاليت ها 
و آموزش عالي در سراسر كشور به عنوان يكي از 
مهم ترين اهداف دانشگاه پيام نور اشاره كرد و ادامه 
داد: اكنون دانشگاه پيام نور افتخار مي كند كه در 
تمامي نقاط استان هاي مختلف كشور دانشجويان 
در واحدها و مراكز آموزشي اين دانشگاه مشغول 

به تحصيل هستند. 
وي با بيان اينكه در سال جاري پروژه هاي عمراني 
به  كشور  سراسر  پيام نور  دانشگاه  در  بسياري 
بهره برداري رسيد، تصريح كرد: در سال تحصيلي 
جاري 130 هزار متر مربع فضاي دانشگاهي در 
دانشگاه هاي پيام نور سراسر كشور به بهره برداري 
به  نيز  ساختمان  مربع  متر  هزار  و 520  رسيد 
اين  اجرايي  عمليات  تا  شده  گذاشته  مناقصه 
پروژه هاي عمراني در آينده اي نزديك آغاز شود. 
حسامي ادامه داد: در سال تحصيلي جاري، تعداد 

قابل توجهي از ساختمان هاي دانشگاه هاي پيام 
نور در كشور كلنگ زني شد كه با بهره برداري 
آينده،  سال هاي  در  آموزشي  واحدهاي  اين  از 
در  دانشگاه  اين  آموزش هاي  گسترش  شاهد 
سال هاي آتي خواهيم بود. وي در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با بيان اينكه دانشگاه پيام نور 
به سمت استقرار آموزش هاي الكترونيك حركت 
شعار  با  پيا م نور  دانشگاه  داشت:  بيان  مي كند، 
آموزش فراگير، همه جا و در هر زمان اقدام به 
كرده  الكترونيك  آموزش  سيستم هاي  استقرار 
است تا به اين وسيله آموزش هاي مجازي در 

صدر فعاليت هاي اين دانشگاه قرار بگيرد. 
قائم مقام دانشگاه پيام نور كشور با تأكيد بر اينكه 
از  غير  زبان هاي  به  كتاب  توليد  براي  تالش 
فارسي از جمله طرح ها و اهداف دانشگاه پيام نور 
محسوب مي شود، ادامه داد: به دنبال آن هستيم 
كه كتاب هاي به زبان هاي انگليسي و عربي را در 
دانشگاه پيام نور تأليف كرده و اقدام به نشر آن 

كنيم. 

نسبت به آمار پيش بينی شده؛ 
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سراسری
جهان نما ایران

پس از خبر سقوط مبارك كه نقطه عطف 
مردمي  مبارزات  سير  در  مهمي  بسيار 
تغيير  اينك  رود،  مي  شمار  به  مصر 
ساختار قانوني و دستگاه نخبگان حاكم 
اين كشور در صدر خواسته هاي مردم 

اين كشور قرار گرفته است.  
با كناره گيري » حسني مبارك «، شوراي 
به  را  وي  هاي  مسئوليت  نظامي  عالي 
عهده گرفت تا ارتش به صورت رسمي 
سكان هدايت كشتي طوفان زده مصر را 
در اختيار گيرد اما تداوم خواست عمومي 
اساسي،  حقوق  به  دستيابي  بر  مبني 
موجب آن شد كه اين شورا اعالم كند كه 
انتخابات رياست جمهوري در شهريور 
ماه برگزار شده و قانون اساسي فعلي نيز 

به حالت تعليق درآمده است. 
اقناع  مورد  در  مبارك  اقدام  آخرين 
به  مربوط  مطالبات  زمينه  در  مخالفان 
قانون اساسي، وعده اصالح اساسي اين 
مجموعه قوانين و فراهم آوردن بسترهاي 
حقوقي الزم براي نهادينه كردن آزادي و 
قاهره  بود. سخنگوي دولت  دموكراسي 
با  هم زمان  ماه،  بهمن  هفدهم  روز  در 
سيزدهمين روز تظاهرات مخالفان اعالم 
كرد كه كميته اي براي زمينه سازي اصالح 

قانون اساسي تشكيل خواهد شد. 
وقوع  به  اگر  حتي  اعالني  وعده  اين 
توانست  نمي  هرگز  هم  پيوست  مي 
اساسي جديد  قانون  در چارچوب يك 
مطالبات عمومي را برآورده سازد. اينك 
با سقوط مبارك و انحالل پارلماني كه در 
واقع به عنوان بازوي مشورتي ديكتاتور 
نظامي  حاكمان  كرد،  مي  عمل  سابق 
موقت قاهره را بر آن داشت كه كميسيون 
اساسي  قانون  اصالح  براي  را  اي  ويژه 
تعيين نمايند. با توجه به مسأله لزوم تغيير 
از سقوط  پيش  اساسي، حتي  قانون  در 
از احزاب و گروه هاي  مبارك بسياري 
مخالف جنبه هاي گوناگون اصالح در 
قانون اساسي را مورد بررسي قرار داده 
ارايه  نيز  را  زمينه طرح هايي  اين  و در 

داده بودند. 
مهم ترين  عنوان  به  المسلمين«  »اخوان 
دولت  مخالف  تشكل  سازماني ترين  و 
)اسفند  ميالدي   2004 مارس  ماه  در 
زمينه  در  پيشنهادي  هـ.ش(   1383 ماه 
كه  بود  داده  ارايه  مصر  در  اصالحات 
تمامي  و  شده  محسوب  جامع  طرحي 
گذاري،  قانون  سياسي،  هاي  زمينه 
مطبوعات،  انتخابات،  احزاب،  فعاليت 
حقوق زنان و... را شامل مي شد. دو ماه 
1384)ه.ش(  ارديبهشت  در  يعني  بعد، 
در  »تجمع« مصر طرح خود  نيز حزب 
زمينه اصالحات قانون اساسي را منتشر 
شرايط،  آن  در  كه  بود  بديهي  ساخت. 
سند  يك  عنوان  به  ها  طرح  اين  ارايه 
حزبي هرگز مورد پذيرش يا حتي توجه 
نامه  اساس  و  گرفت  نمي  قرار  دولت 
ديكتاتوري مصر از سوي رژيم تماميت 
طلب اين كشور به عنوان چارچوبي غير 

قابل عدول معرفي مي شد. 
براساس مواد يك تا پنج قانون اساسي، 
است  دموكرات  مصر كشوري سوسيال 
و ملت اين كشور بخشي از امت عربي 
محسوب مي شوند. اسالم دين رسمي 
و  قانون گذاري  اصلي  منابع  از  يكي  و 
عربي زبان رسمي كشور است. جدا از 
دولت  كه  رسمي  دين  عنوان  به  اسالم 
آن  تأييد  از  ناگزير  بر مصر  هاي حاكم 
در قانون اساسي كشور بوده اند، تأكيد بر 
 سوسيال دموكراسي و پان عربيسم متأثر از 
انديشه هاي »جمال عبدالناصر« نخستين 
رئيس جمهور مصر است كه در اوايل دهه 
پنجاه ميالدي با سرنگوني نظام پادشاهي، 
حكومت جمهوري را پايه گذاري كرد. 
 بر مبناي شرايط ويژه مصر در نخستين 
جمهور  رئيس  جمهوري،  هاي  سال 
جايگاه ويژه اي در ساختار حقوق سياسي 
با  تعارض  با وجود  پيدا كرد كه  كشور 
مباني دموكراسي به واسطه مشروعيت و 
پذيرش نسبي عبدالناصر به عنوان رهبري 
قابل  حدي  تا  امر  اين  كاريزماتيك، 
توجيه مي نمود. بر اساس ماده73 قانون 

اساسي، رئيس جمهور، رياست كشور را 
حاكميت  حافظ  و  گرفت  مي  عهده  به 
مردم و قانون، احترام به قانون اساسي و 
حمايت از وحدت ملي و دستاوردهاي 
سوسياليستي شناخته مي شد. در ماده 74 
نيز عنوان شده بود در صورتي كه خطري 
يا حاكميت ملي را تهديد كند  وحدت 
يا مانع ايفاي نقش هر يك از نهادهاي 
شود،  اساسي  قانون  براساس  كشوري 
رئيس جمهور مي تواند براي رويارويي 
به  فوري  اقدام هاي  خطرات،  اين  با 
صادر  بيانيه  مردم  براي  و  آورد   عمل 

كند. 
اوج فقدان تعادل و توازن ساختار سياسي 
قانون  پرور  ديكتاتور  روح  كه  كشور 
پيشين را هويدا مي ساخت در  اساسي 
حكومتي  قواي  بين  روابط  چارچوب 
تعريف مي شد. در اين چارچوب رئيس 
جمهوري در قانون اساسي پيشين نه تنها 
نسبت به نخست وزير داراي اختيارات 
فراتر  اختياراتي  از  بلكه  است،  بيشتري 
قضائيه  قوه  و  قانون گذاري  مجالس  از 
خالف  بر  همچنين  است.  مند  بهره 
جمهور  رئيس  دموكراتيك،  هاي  نظام 
كه رئيس دولت محسوب مي شود در 
برابر مجالس قانون گذاري از هر گونه 

پاسخگويي مبري است.
رئيس  براي  مصر  در  كه  اختياراتي 
به حدي  نظر گرفته شده  در  جمهوري 
سياسي  هاي  گيري  تصميم  كه  است 
و  گرفته  قرار  شخص  يك  انحصار  در 
به  كم رنگي  بسيار  نقش  آن  موازات  به 
مؤسسه هاي  و  نهادها  ساير  و  پارلمان 
مردمي اعطا شده است. در قانون پيشين، 
رئيس جمهور مصر در عمل، خود، سران 
قوه قضائيه را برمي گزيد و از سوي ديگر 
رئيس  اختيارات  و  قدرت  ميان  تعادلي 

جمهور و پارلمان مصر وجود نداشت. 
مصر  پارلمان  اساسي،  قانون  براساس 
)ملي(  »الشعب«  مجلس  دو  از  متشكل 
ايفا  را  اي  حاشيه  نقشي  تنها  شورا،  و 
رئيس  دست  در  اختيارات  و  كرد  مي 
رئيس جمهور  مي شد.  انباشته   جمهور 
در  كند  منحل  را  مجلس  توانست  مي 
صورتي كه اين امكان از مجلس سلب 
شده بود. با وجود اينكه به واسطه ساز 
و كارهاي غير دموكراتيك قانون اساسي، 
براي  نهادي  به  عمل  در  مصر  پارلمان 
تثبيت جايگاه مبارك و تأييد تصميم هاي 
همين  اعضاي  اما  بود،  گشته  بدل  وي 
حلقه  نظارت  و  دخالت  با  نيز  پارلمان 
تنگ نخبگان حكومت مبارك به مجالس 

الشعب و شورا راه مي يافتند.  
در شرايط كنوني مبارك از رأس هرمي 
نظامي،  و  امنيتي  نيروهاي  مباني  بر  كه 
و  فرايندها  و  حاكم  سياسي  نخبگان 
بسترهاي قانوني قرار گرفته بود سقوط 
ديكتاتور  سقوط  از  پس  است.  كرده 
در  ارتش  و  امنيتي  نيروهاي  مصر 
خود  اعالني  مواضع  سياسي  تحوالت 
و  اند  داده  قرار  طرفي  بي  مبناي  بر  را 
هر  سرنگوني  براي  مخالفان  اعتراض 
آنچه وابسته به حكومت سي ساله مبارك 
است ادامه دارد. اما تغييرات مطلوب و 
نظام  در  تحول  بدون  مردم  نظر  مورد 
پوسيده سياسي و حكومت پيشين ممكن 
نخواهد بود و اين امر مستلزم پي افكندن 
نظامي قانوني و حقوقي براي دستيابي به 
مطالباتي است كه قيام ملي مصر براساس 
آن صورت گرفته است. تمامي احزاب و 
گروه هاي مخالف در مصر كم و بيش 
قانوني  اصالحات  برقراري  خواستار 
بوده و هستند كه مهم ترين آنها عبارتند 
از: 1- اصالح مؤثر قانون اساسي براي 
جمهوري  رئيس  انتخاب  شيوه  تغيير 
جمهوري  رئيس  اختيارات  كاهش   -2
3- افزايش نقش پارلمان 4- تغيير قانون 
دخالت  قطع  براي  مجلس  انتخابات 
 دولت در برگزاري و نظارت بر انتخابات 
فعاليت   -6 احزاب  فعاليت  آزادي   -5
آزادانه مطبوعات و جلوگيري از توقيف 
روزنامه ها 7- تغيير در ساز و كارهاي 

دستگاه قضايي و... 

ســرپرســت معــاونـت برنــامه ريزي 
استانداري تهران با اعالم خبر افتتاح21 
پروژه با اعتبار 33759 ميليون ريال در 
سطح  ارتقاي  گفت:  قدس،  شهرستان 
بدني  تربيت  و  آموزشي  شاخص هاي 
اولويت  در  بايد  قدس  شهرستان  در 
نعمت اله  ايسنا،  گزارش  به  گيرد.  قرار 
برنامه ريزي  معاونت  )سرپرست  تركي 
افتتاح  جريان  در  تهران(  استانداري 
قدس،  شهرستان  عمراني  21پروژه 
توجه به شهرستان قدس را يك توجه 
افزايش 20 درصدي  از  و  ويژه خواند 
در  شهرستان،  اين  عمراني  اعتبارات 

اينكه  ذكر  با  وي  داد.  خبر  آينده  سال 
ساخت  تازه  دليل  به  قدس  شهرستان 
بــودن نيـــازمند حمايت هاي بيشتري 
 7 كشاورزي  بخش  در  افزود:  است، 
بخش  2پروژه،  فرهنگي  بخش  پروژه، 
در  پروژه   11 و  پروژه  يك  آموزشي 
فجر  مبارك  دهه  در  خدمات  بخش 

مورد بهره برداري قرار گرفت. 
كرد:  در  تصريح  خاتمه  در  تركي 
شهرستان قدس ارتقاي سطح فضاهاي 
افزايش  و  بدني  تربيت  و  آموزشي 
صدر  در  بايد  سالمت  شاخص هاي 

برنامه هاي توسعه اي قرار گيرد.

نصف النهار

نصف النهار

ساركوزي بار ديگر از اقدام 
وزير خارجه خود دفاع كرد 

نيكال ساركوزي رئيس جمهوري فرانسه بار ديگر از اقدام ميشل آليو ماري وزير 
امور خارجه خود كه اين روزها به دليل استفاده از هواپيماي شخصي برادر زن 
زين العابدين بن علي مورد انتقاد شديد قرار دارد حمايت كرد. به نقل از شبكه 
تلويزيوني فرانس 24، نيكال ساركوزي با ارسال يك نامه دست نويس خود به 
هيأت وزيران به رياست فرانسوا فيون )نخست وزير فرانسه( بار ديگر از ميشل 
آليو ماري حمايت كرد. در همين حال نشريه لوپوئن نيز گزارش داد كه ارسال 
نامه دست نويس توسط ساركوزي يكي از اقدام هاي بسيار نادري است كه او 
انجام مي دهد. وي در اين نامه تأكيد داشت كه رياست جمهوري تحت هيچ 
شرايطي وزير خارجه خود را از دست نخواهد داد. ميشل آليو ماري )وزير امور 
خارجه فرانسه( به دليل استفاده از هواپيماي شخصي برادر زن زين العابدين بن 
علي )رئيس جمهوري تونس( در تعطيالت آخر سال گذشته مورد انتقاد شديد 
افكار عمومي فرانسه و تونس قرار دارد و خواستار كناره گيري وي از وزارت 

خارجه هستند.

بشار اسد به آذربايجان سفر مي كند 
بشار اسد )رئيس جمهوري سوريه( به منظور تحكيم روابط با باكو ماه آينده به 
جمهوري آذربايجان سفر مي كند. اين موضوع را پايگاه ايتنرنتي شام اليف به 
نقل از منابع مطلع در دمشق پايتخت سوريه اعالم كرد. اين سفر بنا به دعوت 
الهام علي اف )رئيس جمهوري آذربايجان( انجام مي شود و دومين سفر اسد به 

اين كشور است. 
قرار است در اين سفر چند توافقنامه و پروتكل اقتصادي و سرمايه گذاري به ويژه 
در زمينه هاي بازرگاني، كشاورزي، نفت و گاز امضاء شود. سوريه و جمهوري 
آذربايجان طي سال  هاي اخير پيشرفت خوبي در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني 
داشته و از سال 1994 ميالدي تاكنون بيش از سي توافق نامه همكاري امضاء 
كرده اند. دمشق و باكو در زمينه فرهنگي نيز توافق نامه هايي را امضاء كرده و 
در بخش پست پيشتاز بين المللي و حمل و نقل هوايي همكاري دارند. اسد 
ژوئن سال 2009 نيز به جمهوري آذربايجان سفر كرده بود كه طي آن دو طرف 
در زمينه هاي گمركي، بازرگاني، اقتصادي و تشويق و حمايت از سرمايه گذاران 
دو كشور به تفاهم رسيدند. سوريه همچنين خواستار خريد گاز از جمهوري 

آذربايجان است. 

فشارهاي آمريكا به پاكستان براي 
آزادي ريموند ديويس 

سفر اخير جان كري رئيس كميته سياست خارجي مجلس سناي آمريكا به پاكستان 
كه براي آزادي ريموند ديويس انجام گرفت، گمانه زني ها در خصوص اعطاي 
مصونيت سياسي به اين تبعه آمريكايي را تقويت كرده است. به گزارش ايرنا، 
سناتور آمريكايي در سفر به پاكستان با آصف علي زرداري )رئيس جمهوري(، 
يوسف رضا گيالني )نخست وزير(، عبدل حافظ شيخ )وزير دارايي(، ژنرال 
اشفاق پرويز كياني )فرمانده نيروي زميني ارتش(، محمد نواز شريف )رهبر مسلم 
ليگ نواز( و محمود قريشي )وزير خارجه سابق پاكستان( ديدار و در خصوص 

پرونده ريموند ديويس، قاتل آمريكايي تبادل نظر كرد. 
كري به محض ورود به پاكستان اعالم كرد براي شنيدن صحبت ها به پاكستان 
آمدم و به اينجا نيامدم تا به كسي دستور بدهم و چيزي را ديكته كنم، قصد دارم 
به صحبت ها گوش كنم و براي يافتن راهي كه بتوانيم براساس قانون زندگي 
كرد و برخي از مسايل مهم دو كشور با رهبران شما گفتگو كنم. وي همچنين بر 
حمايت آمريكا از روابط راهبردي بين اسالم آباد و واشنگتن تأكيد كرد. زرداري 
در ديدار با رئيس كميته سياست خارجي مجلس سناي آمريكا تصريح كرد: آزاد 
كردن ريموند ديويس، مسأله ساده اي نيست و ضروري است دو كشور با دقت 

براي حل آن تالش كنند. 
نوازشريف و ديگر شخصيت هاي پاكستاني در ديدار با جان كري بر ضرورت 
احترام گذاشتن به حكم دادگاه پاكستاني تأكيد كرده و تصريح كردند كه دادگاه 
در خصوص سرنوشت ديويس تصميم گيري خواهد كرد. كري هنگام ترك 
پاكستان در پايگاه هوايي چكالله در شهر راولپندي، به خبرنگاران گفت: آمريكا 
حل مسأله ديويس را خواستار است و اطمينان مي دهد وي در كشورش محاكمه 

و مجازات خواهد شد. 
وي افزود: در گفتگو با مقام هاي پاكستاني به اين نتيجه رسيده كه همه بر 
ضرورت حفظ روابط حسنه بين دو كشور تأكيد دارند، بنابراين اميدوار است 
ريموند ديويس طي چند روز آينده از زندان آزاد شود. در حالي كه افكار عمومي 
و گروه هاي سياسي و مذهبي در پاكستان، مجازات تبعه قاتل آمريكايي را 
خواستار هستند، فوزيه وهاب سخنگوي حزب حاكم پاكستان در كراچي گفت 
كه ديپلمات ها از مصونيت برخوردار هستند و ديويس نيز داراي داراي رواديد 
سياسي است .  وي افزود :  پاكستان هميشه از قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي 
تبعيت كرده است، ديويس داراي رواديد كاري رسمي است و چرا بايد بحث 
كنيم و وجهه خوب خود در جهان را به خطر بيندازيم .  از سوي ديگر فرحت ا له 

بابر سخنگوي رئيس جمهوري پاكستان، سخنان فوزيه وهاب را رد كرد .  

هشدار نصراله به سران رژيم صهيونيستي: 
مصمم به گرفتن انتقام خون عماد 

مغنيه هستيم 
 سيدحسن نصراله در سالگرد شهادت حاج عماد مغنيه گفت: به سران 
رژيم صهيونيستي مي گويم كه به هر نقطه دنيا كه بروند، هر لحظه مواظب 
سرهاي خود باشند؛ چرا كه خون شهيد عماد مغنيه هرگز هدر نخواهد 
رفت و ما در گرفتن انتقام مصمم هستيم. به گزارش ايرنا از بيروت، دبيركل 
حزب ا... لبنان در ادامه سخنراني به مناسبت سالروز شهادت سرداران شهيد 
مقاومت شهيد حاج عماد مغنيه، شهيد سيد عباس موسوي و شهيد شيخ 
راغب حرب در ضاحيه بيروت گفت: به اشكنازي مي گويم، در خصوص 
و  كرديد  اشتباه  مغنيه  عماد  حاج  و  راغب  شيخ  شهيد  ترور  و  مقاومت 
با كشور و ملتي درگير شديد كه اين ملت در حفظ خون شهداي خود 

مصمم است. 
براي مردم  اميدوارم كه در صورت شروع هرگونه جنگي سرپناه خوبي 
اسرائيل وجود داشته باشد. وي ادامه داد: موضوع ديگر، ترور حاج عماد 
مغنيه است كه همچنان نسبت به اين ترور نگران و مضطرب هستند. ما 
در تصميم خود در گرفتن انتقام خون اين شهيد بزرگوار استواريم و در 
وقت مناسب اين كار را انجام خواهيم داد. دبيركل حزب ا... با تأكيد بر 
دستاوردهاي جنبش هاي مقاومت در لبنان و فلسطين گفت: جنبش هاي 
مقاومت توانسته اند حق را به اهالي بنت جبيل، حاصبيا و جزين )مناطق 
آزاد شده در جنوب لبنان( برگردانده و سرزمينشان را به آنها پس دهند؛ اين 
جزيي از عدالتي است كه قطعنامه هاي بين المللي و شوراي امنيت آن را 
محقق نساخته است. وي تصريح كرد: ما در آينده برنامه هاي مهمي پيش 

رو داريم كه از جمله آنها موضوع سالح مقاومت است. 
اين درست است كه اين موضوع مورد اختالف ملي قبل از سال 1982 
ميالدي و بعد از آن بوده ولي حقيقت اختالف بر سر راه حل مقاومت 
است كه بر اين اساس مقاومت مورد اتهام قرار نمي گيرد بلكه كساني كه 
به مقاومت حمله ور شده اند و پيمان 17ماه مي ميالدي را پذيرفته اند بايد 
جواب پس بدهند. سيدحسن نصراله گفت: در گذشته قبول كرديم كه براي 
گفتگو درخصوص مشخص كردن راهبرد دفاعي در پاي ميز گفتگوي ملي 
حاضر شويم و اگر موضع نهايي شما نسبت به سالح مقاومت اين است 

ديگر نيازي به ادامه گفتگوي هاي ملي نداريم. 

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

همه بايد بتوانند حرف خود را در مجرای قانون بزنند 

مصر، تحوالت و اصالحات آينده قانون اساسي  

افزايش 20 درصدي اعتبارات عمراني 
شهرستان قدس در سال آينده 

مديــركل دفتــر همــاهنـگي امــور اقتصادي 
استانداري چهارمحال و بختياري گفت: ظرفيت 
برابر  دو  از  بيش  استان  اين  در  اشتغال زايي 
از  فارس  به گزارش  پيش بيني شده است.  رقم 
كارگروه  جلسه  در  شهريارپور  علي  شهركرد، 
اظهار  استان  اين  سرمايه گذاري  و   اشتغال 
بايد  سال  هر  دولت  برنامه  براساس  داشت: 
يك ميليون و 100 هزار شغل در سطح كشور 
و  كشور  در  ظرفيت  كه  حالي  در  شود،  ايجاد 
 از جمله در اين استان خيلي بيشتر از اين رقم 

است. 
مي دهد  نشان  مطالعات  و  برآوردها  افزود:  وي 
كه ما در كشور ظرفيت ايجاد حدود 2 ميليون 
داريم  سال  در  را  شغلي  فرصت  هزار   500 و 
برنامه  اين  در  بايد  معتقدم  اساس  بر همين  كه 
تصريح  شهريارپور  گيرد.  صورت  نظر  تجديد 
و  هزار   13 ايجاد  برنامه  همين  براساس  كرد: 
بختياري  و  چهارمحال  در  سال  در  شغل   500
پيش بيني شده است كه اكنون از اين عدد فراتر 

رفته ايم. وي با اشاره به سياست دولت نهم در 
بنگاه هاي  راه اندازي  با  اشتغال  ايجاد  راستاي 
 كوچــك اقتصـــادي زودبـــازده و كارآفرين، 
به  تسهيالت  اعطاي  و  سياست  اين  گفت: 
بنگاه هاي زودبازده با توجه به سياست انقباضي 
 بانك مركزي در سال 88 تا حد زيادي متوقف 

شد. 
تسهيالت  جذب  نحوه  به  اشاره  با  شهريارپور 
به  تسهيالت  گفت:  حاضر  حال  در  كشور  در 
تسهيالت  و  تسهيالت  كل  جذب  صورت  دو 
كه  است  شده  پيش بيني  تمام  نيمه  طرح هاي 
نيمه  طرح هاي  خصوص  در  كشور  سطح  در 
نشان دهنده  كه  مي شود  داده  ارايه  آماري  تمام 
پاييني  رقم  كه  است  درصدي   15 پيشرفت 
اقتصادي  امور  هماهنگي  دفتر  مديركل  است. 
از اختصاص  استانداري چهارمحال و بختياري 
30 درصد تسهيالت سهميه بنگاه هاي اقتصادي 
كوچك به بنگاه هاي اقتصادي با سرمايه2 ميليون 
ريال خبر داد و گفت: براي انجام اين عمل نيز 

تأكيد شده كه 30 درصد از تسهيالت باقيمانده 
اين موضوع اختصاص داده شود.  به  هر استان 
مصوبه هاي  براساس  كرد:  تأكيد  شهريارپور 
به  مربوط  امور  از  برخي  اشتغال  عالي  شوراي 
ثبت نام فرصت هاي شغلي از اداره كل كار گرفته 

و به اداره كل تعاون واگذار شده است. 
وي افزود: در راستاي ثبت اطالعات شاغالن در 
سامانه اي كه از طرف وزارت كار مشخص شده، 
بايد اقدام الزم توسط دستگاه ها صورت گيرد و 
را  مربوطه  اطالعات  ورود  نيز  عامل  بانك هاي 
پيگيري و دنبال كنند تا خللي از اين حيث در 
آمارها و برنامه ريزي ها به وجود نيايد. شهريارپور 
همچنين با اشاره به ابالغ دستورالعملي از سوي 
وزارت كشور به استان ها در خصوص مشاغل 
خانگي گفت: براساس اين دستورالعمل با توجه 
به ضرورت گسترش مشاغل خانگي، تسهيالت 
نياز دستگاه هاي اجرايي براي حمايت از  مورد 
نظر  در  آنان  آينده  سال  بودجه  در  خانواده ها 

گرفته مي شود. 

سوخت  تمام  كرد:  اعالم  خارجه  امور  وزير 
تأمين شده  نيروگاه هسته اي بوشهر  نياز  مورد 
صالحي  اكبر  علي  است.  آزمايش  حال  در  و 
دور  در  جمهوري  رئيس  نماينده  عنوان  به  كه 
سوم سفر به استان بوشهر وارد شهرستان ديلم 
در  افزود:  ايرنا  با  اختصاصي  گفتگوي  در  شد 
و همه چيز  بسته شده  نيز  نيروگاه  اين  رآكتور 
برق  نزديك  آينده  در  تا  است  مهيا  و  آماده 
ماه  شش  در  اظهارداشت:  وي  شود.  توليد 
گذشته بسياري از بخش هاي مهم اين نيروگاه 
از  بسياري  و  قرارگرفته  برداري  بهره   مورد 
نيز  واحدها  ديگر  و  شده  شروع  ها  فعاليت 
اند.  درحالت آزمايش براي بهره برداري نهايي 
وزير امورخارجه پيشرفت امور اين نيروگاه را 
بسيار مطلوب و رضايت بخش دانست و گفت: 
با  با طرف روسي ارتباط مستمر وجود دارد و 
مي  پيش  به  را  كار  متقابل  همكاري  و  تعامل 

قطب  از  را  بوشهر  استان  همچنين  وي  بريم. 
هاي علمي و اقتصادي ايران دانست و افزود: با 
سرمايه گذاري ها و تالش هايي كه براي رشد 
استان صورت گرفته در ده سال  اين  و توسعه 
گسترده  رونق  و  استان  اين  تحول  شاهد  آينده 

آن خواهيم بود. 
حافظ  بوشهر  استان  اينكه  به  اشاره  با  صالحي 
مرزهاي آبي و همچنين مدافع ارزش هاي ملي، 
اقتصادي و علمي به ويژه در زمينه علوم، فنون 
 و صنايع دريايي، هسته اي و نفت و گاز است، 
انقالبي  و  مذهبي  اعتقادي،  روحيه  گفت: 
ملت  همه  زبانزد  را  آنان  استان  اين  مردم 
اظهار  خارجه  امور  وزير  است.  كرده  ايران 
رونق  براي  نژاد  احمدي  دكتر  دولت  داشت: 
از  مندي  بهره  و  استان  اين  پيش  از  بيش 
و  مهم  بسيار  هاي  برنامه  آن  هاي   توانمندي 

گسترده اي دارد. 

وزير امور خارجه:

سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر تأمين شد

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر 
حركت در چهارچوب قانون، گفت: قانون اگر از 
محور جامعه خارج شود، باعث خودسري است. 
اكبر هاشمی رفسنجانی  ا...  ايلنا، آيت  به گزارش 
در گفتگو با شبكه خبر سيماي جمهوري اسالمي 
ايران در پاسخ به سئوال خبرنگار اين شبكه در مورد 
اقدام هاي غيرقانوني جمعي اغتشاشگر در روز 25 
بهمن، با اشاره به تشكيل جلسه هيأت رئيسه مجلس 
خبرگان رهبري كه در آن مواضع اين مجلس در مورد 
وقايع 25 بهمن تهران به صراحت اعالم شده است، 
اظهار كرد: بايد همه اقشار جامعه به قانون احترام 
بگذارند و هر اقدامي كه با قانون مطابقت نداشته 
باشد، ضربه زننده به مملكت و خود انسان و به فتواي 
امام راحل)ره(، حرام است. وی وحدت و انسجام را 

مهم تر از هر چيز ديگري خواند و با اشاره به اينكه 
همه بايد بتوانند حرف و سخن خود را در مجراي 
قانون بزنند، گفت: اقدام هاي خالف قانون و هتاكي 
مذموم است و همه بايد در چارچوب قانون حركت 
كنند. رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به آغاز 
هفته وحدت، نياز به وحدت را اولويت كشور دانست 
و تأكيد كرد: قانون اگر از محور جامعه خارج شود، 
باعث خودسري است و مردم شريف ما هم درك 
مي كنند كه االن زماني نيست كه طرد و دعوا صورت 
بگيرد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همه را 
به وحدت فراخواند و تصريح كرد: ما بايد با درايت 
و وحدت كامل در برابر توطئه هاي قدرت هاي بيگانه 
متحد باشيم. رئيس مجلس خبرگان رهبري در پاسخ 
به سئوالي در مورد سوءاستفاده رسانه هاي استكباري 

از وقايع چند روز گذشته و عدم انعكاس مناسب 
راهپيمايي يوم ا... 22 بهمن گفت: رسانه هاي غربي 
و صهيونيستي همواره چه قبل و چه بعد از انقالب 
تالش كرده اند كه موارد منفي را بزرگ و نقاط قوت 
را كم رنگ كنند. وی يادآور شد: قبل از انقالب هم 
مردم  پيروزي هاي  و  موفقيت  ها  غربي  رسانه هاي 
و مبارزان را انعكاس نمي دادند و بعد از پيروزي 
انقالب هم اين روند را با شدت بيشتري ادامه دادند 
و همواره به دنبال نقطه ضعف در ميان ما مي گردند. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: 
تمام دوران پس از انقالب اسالمي، همواره مورد 
هجوم امواج منفي رسانه هاي استكباري قرار داشته ايم 
چرا كه آنان با انقالب، اسالم و ملت ايران كه منافع 

استعماري آنان را به خطر انداختند، مسأله دارند.

اسالمي  تبليغات  دفتر  تبليغات  فرهنگي  معاون 
گفت: از نخستين چهره ماندگار تبليغ اسالمي در 
اصفهان تجليل شد. به گزارش فارس از اصفهان، 
خبرنگاران  جمع  در  قطبي  محمد  حجت اسالم 
اصفهاني با بيان اينكه هر ساله چهره هاي ماندگار 
مورد تجليل قرار مي گيرند، اظهار داشت: با توجه 
به شاخصه هاي فعاليت حجت االسالم حاج شيخ 
مهدي مظاهري به عنوان يكي از چهره هاي ماندگار 
وي  آمد.  عمل  به  تجليل  اصفهان  استان   تبليغ 
ماندگار،  چهره  اين  اقدامات  مهم ترين  از  افزود: 
احياي دعاي ابوحمزه ثمالي در تمام سحرهاي ماه 
مبارك رمضان در طول 53 سال، تأسيس دانشگاه 
قرآن و معارف اسالمي، مجموعه دارالقرآن با بيش 
از 20 سال فعاليت قرآني در سطح استان و همچنين 

تأسيس ستاد اقامه نماز استان اصفهان است. 
تبليغات اسالمي  تبليغات دفتر  معاون فرهنگي 

اصفهان به ديگر فعاليت هاي اين روحاني ارزشمند 
اصفهاني اشاره كرد و ادامه داد: تالش به منظور 

تأسيس انجمن خيريه مددكاري امام زمان)عج(، 
مؤسسه خيريه ابابصير اصفهان، مبارزه و تحمل 
زندان براي پيروزي انقالب اسالمي و همچنين 
پشتيباني و مجاهدت هشت سال دفاع مقدس از 
ديگر اقدامات حاج شيخ مهدي مظاهري است. 
وي به حوزه فعاليت مبلغان اشاره كرد و تصريح 
كرد: مبلغان در 53 گرايش شناخته شده فعاليت 
خواهند كرد، كه فعاليت آنها در پنج رتبه، 12رشته 
و 53 گرايش در استان و تحت نظام يك پارچه 
ساماندهي است. حجت االسالم قطبي با اشاره به 
متغيرهاي تعيين رتبه مكان افزود: جمعيت مكان، 
منطقه  فرهنگي  برخورداري  فرهنگي،  شرايط 
وي  است.  اهميت  داراي  موارد  اين  جمله   از 
گفت: ساماندهي در امور تبليغي در حوزه هاي 
هنري، اجتماعي، فرهنگي و ساير حوزه ها انجام 

خواهد شد. 

تجليل از نخستين 
چهره ماندگار 
تبليغ اسالمي

رشد كيفي دانشگاه  پيام  نور در دولت هاي نهم و دهم
مدت  در  گفت:  پيام  نور  دانشگاه  مقام  قائم 
دانشگاه  دهم،  و  نهم  دولت هاي  فعاليت  زمان 
مطلوبي  بسيار  كيفي و كمي  از رشد  نور  پيام  
از  فارس  گزارش  به  است.  بوده  برخوردار 
اصفهان، سعيد حسامي در آيين بهره برداري و 
پيام نور  دانشگاه  عمراني  پروژه هاي  كلنگ زني 
استان اصفهان با بيان اينكه طي  سال هاي اخير 
رشد كيفي و كمي بسيار مطلوبي در دانشگاه 
  پيام نور در سراسر كشور رخ داده است، اظهار 
داشت: در مدت زمان فعاليت دولت هاي نهم و 
دهم، زمينه هاي ارتقاي فعاليت هاي آموزشي در 
تمامي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي 
كشور فراهم شده كه در اين ميان دانشگاه پيام نور 
موفقيت هاي بسياري را به دست آورده است. 
وي با تأكيد بر اينكه فعاليت 44 واحد دانشگاه 
باالي  سطح  بيانگر  اصفهان،  استان  در  پيام نور 
پوشش علمي و آموزشي دانشگاه پيام نور در اين 
استان است، افزود: دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
هم اكنون از بيش از 920 واحد آموزشي در سطح 

كشور برخوردار است كه اين موضوع اهميت 
تحت پوشش قرار گرفتن تمامي نقاط كشور را 

در حوزه آموزش عالي كشور نشان مي دهد. 
قائم مقام دانشگاه پيام نور كشور به تسري فعاليت ها 
و آموزش عالي در سراسر كشور به عنوان يكي از 
مهم ترين اهداف دانشگاه پيام نور اشاره كرد و ادامه 
داد: اكنون دانشگاه پيام نور افتخار مي كند كه در 
تمامي نقاط استان هاي مختلف كشور دانشجويان 
در واحدها و مراكز آموزشي اين دانشگاه مشغول 

به تحصيل هستند. 
وي با بيان اينكه در سال جاري پروژه هاي عمراني 
به  كشور  سراسر  پيام نور  دانشگاه  در  بسياري 
بهره برداري رسيد، تصريح كرد: در سال تحصيلي 
جاري 130 هزار متر مربع فضاي دانشگاهي در 
دانشگاه هاي پيام نور سراسر كشور به بهره برداري 
به  نيز  ساختمان  مربع  متر  هزار  و 520  رسيد 
اين  اجرايي  عمليات  تا  شده  گذاشته  مناقصه 
پروژه هاي عمراني در آينده اي نزديك آغاز شود. 
حسامي ادامه داد: در سال تحصيلي جاري، تعداد 

قابل توجهي از ساختمان هاي دانشگاه هاي پيام 
نور در كشور كلنگ زني شد كه با بهره برداري 
آينده،  سال هاي  در  آموزشي  واحدهاي  اين  از 
در  دانشگاه  اين  آموزش هاي  گسترش  شاهد 
سال هاي آتي خواهيم بود. وي در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با بيان اينكه دانشگاه پيام نور 
به سمت استقرار آموزش هاي الكترونيك حركت 
شعار  با  پيا م نور  دانشگاه  داشت:  بيان  مي كند، 
آموزش فراگير، همه جا و در هر زمان اقدام به 
كرده  الكترونيك  آموزش  سيستم هاي  استقرار 
است تا به اين وسيله آموزش هاي مجازي در 

صدر فعاليت هاي اين دانشگاه قرار بگيرد. 
قائم مقام دانشگاه پيام نور كشور با تأكيد بر اينكه 
از  غير  زبان هاي  به  كتاب  توليد  براي  تالش 
فارسي از جمله طرح ها و اهداف دانشگاه پيام نور 
محسوب مي شود، ادامه داد: به دنبال آن هستيم 
كه كتاب هاي به زبان هاي انگليسي و عربي را در 
دانشگاه پيام نور تأليف كرده و اقدام به نشر آن 

كنيم. 

نسبت به آمار پيش بينی شده؛ 

ظرفيت اشتغال زايي چهارمحال و بختياري 2 برابر شد
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رو در روآژیر

ــيس دانشگاه هاي تك  تب باالي تاس
ــگاه امروز بيش از  ــيتي در دانش جنس
اينكه در ميان مردم و دانشگاهيان باال 
ــد در ميان مسئوالن آموزشي  رفته باش
ــور باال گرفته است همه چيز تنها  كش

در حد حرف است. 
ــيون آموزش و تحقيقات  عضو كميس
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد براينكه 
ــيس دانشگاه هاي تك  تب باالي تاس
ــگاه ها، امروز بيش  جنسيتي در دانش
ــگاهيان  از اينكه در ميان مردم و دانش
ــئوالن  ــد در ميان مس ــه باش ــاال رفت ب
 آموزشي كشور باال گرفته است، اظهار 
ــاس  ــر احس ــال حاض ــت: در ح  داش
ــش از پيش اصرار  ــود دولت بي مي ش
ــگاهيان  ــا دارد تا مردم و دانش و تقاض
ــيتی در  ــث تفكيك جنس ــرا كه بح چ
ــه در  ــس و ن ــه در مجل ــگاه ها ن دانش
ــورای عالی انقالب فرهنگی بحث  ش
ــاره تفكيك  ــا درب ــده،اكثر بحث ه نش
ــا در حد  ــگا ها تنه ــيتی در دانش جنس

حرف است. 
ــو با ايلنا، با  ــعد اله نصيري در گفتگ س
ــه وزارت علوم براي  ــد فضايي ك تايي
ــيتي  ــگاه هاي تك جنس ــاد دانش ايج
ايجاد كرده است،گفت: بحث تفكيك 
جنسيتی در دانشگاه ها نه در مجلس و 
ــورای عالی انقالب فرهنگی  نه در ش
بحث نشده است و طرحی نيز در اين 
مورد از وزارت علوم مطرح نمی شود، 
ــيتی  اكثر بحث ها درباره تفكيك جنس
ــگا ها تنها در حد حرف است  در دانش
ــيس يا  ــئول خبر از تأس ــه فالن مس ك
ــگاه را مي  ــداد دانش ــي چند تع بررس
ــی پشت  دهد كه هيچ طرح كارشناس

آنها نيست. 
ــه بانوان در  ــه به اينك ــري باتوج نصي
ــد بااليی از  ــر درص ــال اخي ــد س چن
ــكيل می دهند  ــجو را تش ــر دانش قش
ــری  فعال ت ــش  نق ــگاه ها  دانش در  و 
ــدا كرده اند، اظهار  ــبت به آقايان پي  نس
ــن المللی  ــون انعكاس بي ــت: اكن داش
ــأله در فضاهای فرهنگی دنيا  اين مس
ــور ما محسوب  امتياز خوبی برای كش
ــود، اجرای چنين كاری چه در  می  ش
داخل به لحاظ علمی و چه در خارج 

ــيب  به لحاظ فضای فرهنگی به ما آس
خواهد زد. 

ــوزش مجلس با  ــيون آم عضو كميس
ــم انجام اين  ــه معتقدي ــاره به اينك اش
ــه بخش  ــد ك ــد ش ــث خواه كار باع
ــيب  ــوزش عالی ما آس ــران آم خواه
ــدی ببيند،گفت:طرحی كه در دهه  ج
ــورای عالی انقالب به  ــط ش 60 توس
ــيده، با توجه به تغييرات  تصويب رس
ــوزه علم و دانش  ــتابی كه در ح با ش
ــته  ــال گذش ــت و چند س ظرف بيس
ــری  ــد بازنگ ــه نيازمن ــورت گرفت ص
ــيتی نگاهی  ــت،زيرا تفكيك جنس اس
ــالمی كردن  ــدی در بحث اس يك بع
ــت كه  ــت اما الزم اس ــگاه ها اس دانش
ــبت  ــگاه جامع و مكتبی را نس ــك ن ي
ــه  ــگا ه ها پيش ــالمی كردن دانش  به اس

كنيم. 
ــيس  ــزارش ايلنا، تب باالي تأس به گ
دانشگاه هاي تك جنسيتي در دانشگاه 
ــه در ميان مردم و  ــروز بيش از اينك ام
ــد در ميان  ــگاهيان باال رفته باش دانش
ــور باال گرفته  ــئوالن آموزشي كش مس
ــركل دفتر  ــوري كه مدي ــت، به ط اس
ــوم،  عل وزارت  آزاد  ــای  آموزش ه
تحقيقات و فناوری در هفته جاري از 
تأسيس دانشگاه دخترانه در 7 استان و 
دانشگاه پسرانه  راه اندازی  درخواست 
ــتان خبرداد و افزود: تقاضای  در 2 اس
راه اندازی دانشگاه دخترانه در زاهدان، 
ــهد، كرج، تبريز، سمنان، رشت و  مش
ــون در وزارت علوم،  ــم اكن اروميه ه
ــی   تحقيقات و فناوری در حال بررس

است. 
مديركل دفتر آموزش های آزاد وزارت 
ــاوری تأكيد  ــات و فن ــوم، تحقيق  عل
ــت برای راه اندازی  كرد: دو درخواس
ــرانه در قم و اصفهان نيز  دانشگاه پس
ــه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  ب
ــيده اند كه آنها هم در حال بررسی  رس
ــتند. همچنين دانشگاه های »ابرار«  هس
ــگاه های  ــوان دانش ــه عن ــاه« ب و »رف
ــال گذشته  ــت كه از س دخترانه ای اس
ــران  ــوم در ته ــوز وزارت عل ــا مج ب
ــجو اقدام  ــه پذيرش دانش ــاد و ب  ايج

كرده اند.

سشوار
 در فصول گرم سال از هوای طبيعی 
و نور خورشيد به جای سشوار جهت 

خشك كردن مو ها استفاده شود. 
 سعی كنيد از درجه پايين و يا هوای 

سرد سشوار استفاده شود. 
ــن نگهداشتن مداوم سشوار   ار روش

خودداری كنيد. 
ــر را  ــارك معتب ــا م ــوارهای ب  سش

خريداری كنيد . 
ــای بلند  ــه دارای موه ــی ك خانم هاي
ــند پس از استحمام سعی كنند  می باش
ــش حوله ای  ــود را با پوش موهای خ
ــت كامل  ــانند تا رطوب ــب بپوش مناس
ــپس از سشوار  موها از بين برود و س
برای خشك كردن و حالت دادن موها 

استفاده شود. 
چرخ گوشت:

ــت و آب ميوه گيری   از چرخ گوش
دارای نشان استاندارد استفاده شود. 

ــت را هر چند وقت   تيغ چرخ گوش
يكبار تيز نماييد. 

ــن گذاشتن طوالنی مدت و   از روش
مستمر دستگاه خودداری كنيد. 

 برای چرخ كردن گوشت، از قبل آن 
را به قطعات كوچك ببريد.

ــت ابتدا   در هنگام چرخ كردن گوش
از شبكه با منافذ درشت استفاده بشود 
ــبكه با منافذ ريز  و در مرحله بعد از ش

استفاده كنيد . 
اتوی برقی:

ــود برنامه ريزی  ــی خ  برای اطوكش
ــواردی كه حرارت  ــد. كار را با م كني

ــروع كنيد تا از  ــاز دارند ش كمتری ني
ــتر جلوگيری  گرم كردن مجدد و بيش

شود. 
 در اتو زدن از حرارت مناسب برای 

هر لباس استفاده كنيد. 
ــی در ساعات اوج مصرف   اطو كش
بار بسيار زيانبار است. ساعت ديگری 

را برای اين كار انتخاب كنيد. 
ــی  ــد لحظه قبل از اتمام اطوكش  چن
ــد تا از  ــدا كني ــرق ج ــيله را از ب وس

باقيمانده حرارت آن استفاده كنيد. 
ــن  ــن و ابتدايی تري ــی از بهتري  يك
ــرژی اين  ــای كاهش مصرف ان راه ه
ــيله پرتوان، جلوگيری از چروك  وس
ــت.  ــل لباس ها اس ــدون دلي ــدن ب ش
ــادگی با قراردادن لباس ها در محل  بس

مناسب می توان به اين مهم رسيد. 
ــا را در كاهش  ــای زير، م توصيه ه
ــای مصرفی برق و كمک به  هزينه ه

اقتصاد خانواده ياری می رساند: 
ــتفاده همزمان  ــكان از اس  حتی االم
چندين وسيله پر مصرف پرهيز كنيد. 
ــايل  ــتفاده از وس ــن زمان اس  بهتري

خانگی، صبح و پيش از ظهر است. 
ــايل  ــت كامل وس ــه از ظرفي  هميش

خانگی استفاده كنيد. 
ــور منظم  ــی را به ط ــايل خانگ  وس
ــواره در بهترين  ــرويس كنيد و هم س
ــت از آنها  ــت و تميزترين حال وضعي

نگه داری كنيد. 
ــرای  ب ــتان  تابس و  ــتان  زمس در   
ــرما،  ــالف گرما و س ــری از ات جلوگي

درها و پنجره های خانه را ببنديد. 

ــلوغ و  ــتی ش انبوهی از كاغذ و مجله كف اتاق، كيف دس
ــای چرك و چروكيده،  ــته از لباس ه نامرتب، كمدی انباش
جوراب های تا به تا، موهای چرب و عرق كرده... اينها شما 
ــن دور و بر خودمان، بين  ــی می اندازد؟ همي را ياد چه كس
ــتان و اعضای خانواده هم هستند كسانی  همكاران و دوس
ــان را داشته  كه يكی، دو تا از اين ويژگی ها يا حتی تمامش
ــند... شايد خود ما هم كمی شلخته و نامنظم هستيم و  باش
ــت با بی نظمی، البته با  ــلختگی مساوی اس خبر نداريم! ش
درجه شدت بيشتر. اين اختالل رفتاری در جامعه ما بسيار 
شايع است و جالب است كه بدانيد درصد قابل توجهی از 
مراجعان دكتر پرويز رزاقی، روان شناس و عضو هيأت علمی 
دانشگاه تربيت مدرس، افراد شلخته ای هستند كه برای درمان 
بی نظمی شان به علم روان شناسی متوسل می شوند: »آنها 
ــان به من  به طور معمول همراه يكی از اعضای خانواده ش
ــان به هيچ وجه با شلختگی شان  مراجعه می كنند. خودش
مشكلی ندارند و فكر می كنند اين رفتار طبيعی است ولی 
ــان به وجود  ــكالتی كه در خانه برايش  اغلب به خاطر مش
می آيد، كم كم قبول می كنند كه شلخته اند و تصميم به درمان 
می گيرند. به عنوان نمونه همين چند وقت پيش، آقايی همراه 
همسرش به من مراجعه كرد كه يكی از صاحب منصبان نظا 
می بود ولی خانمش از شلختگی او به شدت رنج می برد؛ به 
طوری كه مجبور بود روزانه به اندازه 2 تا مشت خرده كاغذ 
و دستمال كاغذی كثيف از جيب های او بيرون بكشد و دور 
بريزد و كيف دستی اش را تميز كند. عالوه بر آن، اين آقا به 
هيچ وجه به نظافت شخصی اش نمی رسيد، حمام و اصالح 
نمی كرد و همين رفتار روی زندگی زناشويی شان تأثير منفی 
گذاشته بود؛ به طوری كه اين خانم ديگر رغبتی به نزديكی 
ــبختانه با انجام تمريناتی  ــرش نداشت. ولی خوش  با همس
ــان به طور كامل حل و شلختگی آقا هم درمان  ــكل ش مش

شد.« 
شلختگی به خانواده بستگی دارد 

ــه  ــردد ب ــی گ ــه برم ــام دارد ك ــواع و اقس ــلختگی ان  ش
ــه الگويی كه در  ــخصيتی و خلقی فرد يا ب ويژگی های ش

ــلختگی به او نقش داشته است. به عنوان نمونه  آموزش ش
ــان مرتب و آراسته است ولی اتاقشان به  بعضی ها ظاهرش
ــم ريخته و نامنظم. دكتر رزاقی درباره اين افراد می گويد:  ه
»گاهی نقش های اجتماعی می تواند افراد شلخته را مجبور 
ــتاد  ــی چيزها كند. به عنوان نمونه فرد اس به رعايت بعض
دانشگاه است و ناچار است با ظاهر آراسته در محيط كارش 
 ظاهر شود ولی وقتی وارد دنيای فردی خودش يعنی خانه 
می شود، باز خود واقعی اش بروز می كند و رفتارهای شلخته 

وارش را ادامه می دهد. 
ــه و تأييد  ــب توج ــرای جل ــا ب ــی ه ــم بعض ــی ه گاه
ــاب  انتخ را  ــی  خاص ــش  پوش ــروه،  گ از  ــن   گرفت
می كنند چون می دانند اگر نامرتب باشند گروه آنها را تأييد 
نمی كند بنابراين مجبورند با خودشان بجنگند و آراستگی 
ــتگی آن قدر درونی نشده  ظاهر را رعايت كنند اما اين آراس
ــخصی و خانه آنها هم بسط داده شود.« از  كه به زندگی ش
طرف ديگر شدت و ضعف شلختگی يك فرد، بستگی دارد 
به ميزان تحمل خانواده و اطرافيانش: »به عنوان نمونه برای 
يك خانواده ريخت و پاش اتاق يا آشپزخانه در حد يكی، دو 
روز قابل تحمل است ولی بيش از اين مدت، معنی شلختگی 
ــر مرتب نبودن ظاهر و  ــی دهد يا برای يك خانواده ديگ م
لباس، عادی است در حالی كه برای خانواده ديگری اين يك 
فاجعه محسوب می شود.« اين موضوع يعنی شلختگی نسبی 
است و همين تفاوت تعريف خانواده ها از نظم و بی نظمی، 
باعث می شود كه بعضی از افراد تازه بعد از ازدواج از طرف 
همسرشان شلخته خطاب شوند چون از قبل رفتارشان مورد 
تأييد خانواده بوده و به آن عادت كرده اند ولی همسرشان اين 

رفتار را شلختگی می داند. 
چرا شلخته ايم؟ 

ــان داده كه افراد شلخته در خانواده  »مشاهدات كلينيكی نش
خودشان يك فرد شلخته داشته اند. به عنوان نمونه خاله يا 
ــلخته بوده ولی بچه با او تماس چندانی نداشته  عمويی ش
كه رفتارش را از طريق يادگيری كسب كند؛ پس شلختگی 
می تواند ارثی باشد هرچند كه هنوز ژن مخصوصی برايش 

ــت. يكی ديگر از داليل شلختگی می تواند  يافته نشده اس
ــلخته است  ــد؛ يعنی به عنوان نمونه پدر ش ــاهده باش مش
ــد و از آنجا كه  ــاهده می كن ــودك رفتارهای او را مش و ك
ــتر انسان ها متمايل به راحت طلبی اند، كودك ترجيح  بيش
ــرداری كند تا از مادرش كه منظم  می دهد از پدرش الگوب
ــواك نمی زند، لباس هايش را جمع  تر است، بنابراين مس
ــت  نمی كند و... يادگيری هم يكی ديگر از عوامل موثر اس
ــلختگی بر اثر تكرار اتفاق می افتد. به عنوان  يعنی رفتار ش
نمونه بچه از اول لباس هايش را می ريزد و جمع نمی كند 
ــی هم به او چيزی نمی گويد. همين رفتار به تدريج  و كس
 تبديل به عادت می شود.« اما به وجود آمدن رفتار شلختگی 
ــته باشد. گاهی اوقات  علت های ديگری هم می تواند داش
فرزندان خانواده های منظم و سختگير هم شلخته می شوند. 
ــم اين نوع بی نظمی را شلختگی وارونه می  دكتر رزاقی اس
گذارد. در بعضی خانواده ها تحكم و زورگويی پدر و مادر 
برای رعايت نظم و تكرار پيام های كالمی متوالی فرد را وادار 
ــلختگی به وجود می  به مقاومت می كند و در او نوعی ش
آورد. در بعضی از موارد هم فرد از ابتدا شلخته نيست ولی به 
خاطر شرايط خاصی دچار اين رفتار می شود. بعضی ها در 
بحران بلوغ به دليل ميل به استقالل در مقابل نظمی كه خانواده 

روی آن تأكيد دارد مقاومت می كنند. 
آقايان شلخته ترند 

ــد كه مردان  ــئوال به وجود آمده باش ــايد برايتان اين س  ش
شلخته ترند يا زنان: »البته آقايان !« اين پاسخ دكتر رزاقی به 
ــلختگی می تواند عواقب اجتماعی و  اين سئوال است. ش
شخصی زيادی به دنبال داشته باشد: »وقتی دامنه شلختگی 
ــيده شود می تواند تأثيرات مخربی  به روابط اجتماعی كش
روی شغل و ارتباط ها شخص بگذارد. به عنوان نمونه بوی 
عرق بدن يا بوی بد دهان فردی كه به نظافت شخصی اش 
ــراد از او و كاهش روابط   اهميتی نمی دهد باعث دوری اف

اجتماعی اش می شود.  
ــلختگی و بی نظمی در محيط كار می تواند  ضمن اينكه ش
تحقير و تمسخر از سوی همكاران را به دنبال داشته باشد و 
همچنين باعث عدم اعتماد مافوق به فرد نامنظمی می شود كه 
كارهايش را به موقع انجام نمی دهد. اين عدم اعتماد اعتبار 
حرفه ای فرد را زير سئوال می برد و در نتيجه در پست های 
مهم و كليدی از اين افراد استفاده نمی شود و همين موجب 
كاهش اعتماد به نفس آنها خواهد شد. در زندگی شخصی 
هم اگر شخص همسر صبوری داشته باشد كه ريخت و پاش 
و بی نظمی اش را تحمل كند مشكلی پيش نمی آيد ولی اگر 
معيارهای نظم برای همسرش متفاوت باشد زندگی آنها توأم 

با تنش، دعوا، تحقير و سرزنش خواهد بود. 
ضمن اينكه به دليل عدم رعايت نظافت شخصی در روابط 
زناشويی آنها هم به طور معمول مشكالتی پيش می آيد و 
ميل همسر به برقراری ارتباط كاهش پيدا می كند. اين سردی 
جنسی به تدريج از دفعات برقراری ارتباط زناشويی می كاهد 
ــكل گيری روابط عاری از شور و شوق و از سر  يا باعث ش
اكراه خواهد شد.« دكتر رزاقی نسبت به درمان شلختگی از 
طريق روان شناسی و مشاوره بسيار خوشبين است و معتقد 
ــدت و ضعف  ــلخته ای صرف نظر از ش ــت هر فرد ش  اس
شلختگی اش می تواند برای درمان مشكلش اقدام كند و با 

انجام يك سری تمرين ها نتيجه بگيرد.

جامعه

هم اكنون در جهان 5 ميليون نفر در سال به علت مصرف 
ــال 2020 به  ــن تعداد تا س ــی بازند كه اي ــيگار جان م  س
ــون آن را زنان  ــيد كه يك ميلي 10 ميليون نفر خواهد رس
تشكيل می دهند. طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی 
آمار مصرف كنندگان مواد دخانی حدود 10 ميليون نفر در 
كشور برآورد شده است كه 5 درصد ازاين جمعيت را زنان 
و دختران باالی 15 سال تشكيل می دهند. به گزارش فردا، 
اين آمار كه تا چند سال گذشته تنها 1درصد از جامعه زنان 
ــامل می شده هم اكنون شيب تندی در پيش گرفته تا  را ش
حدی كه 3/5 تا 4 درصد زنان در كشور سيگار می كشند. اما 
غم انگيز تر آنكه مصرف سيگار در ميان زنان تحصيل كرده 
و مرفه بيشتر ديده می شود. متأسفانه ميزان مصرف سيگار 
در ميان جامعه پزشكی بيش از ساير گروه ها است و ما ما ها 
بيش از ديگر گروه های پزشكی در ميان قشر تحصيل كرده 

زنان سيگار می كشند. 
اين موضوع مقداری به بعد فرهنگی مربوط و مقداری هم 
ناشی از تبليغات كاذب است. هم اكنون در جهان 5 ميليون 
ــال به علت مصرف سيگار جان می بازند كه اين  نفر در س
تعداد تا سال 2020 به 10 ميليون نفر خواهد رسيد كه يك 
ميليون آن را زنان تشكيل می دهند. پروفسور غالمحسين 
ــخصيت پردازی را از داليل مهم  ــاله تظاهر به ش باهر مس
ــاره به نبود  ــيگار می داند. وی با اش ــش دختران به س گراي
ــان دادن شخصيت وجودی و استفاده از  فرصت برای نش
ــی كه از تحصيالت  ــای دختران گفت: دختران خالقيت ه
بااليی برخوردارند به اين دليل كه فرصتی برای حضور و 
عرضه تالش های خود ندارند با سيگار كشيدن می خواهند 

خود را حتی در فرصت های كوتاه نشان دهند. 
ــناس اجتماعی همچنين نداشتن هيچ وسيله  اين آسيب ش
تفريحی برای جامعه زنان از داليل ديگر گرايش به سيگار 
ــت و تصريح كرد: وقتی دختر جوانی كه تمام طول  دانس
ــگاه است يا سرگرم كار در  ــغول درس و دانش هفته يا مش
ــرای خود نمی بيند اين ظرفيت را در  آخر هفته تفريحی ب
ــاعد دارد كه به راحتی به سيگار  صورت وجود زمينه مس

گرايش پيدا كند. 
 وی با انتقاد از عرضه زياد كه تقاضا را نيز به همراه خواهد داشت 
گفت: وقتی در كشور سيگار به راحتی و با قيمت بسيار نازل 
در دسترس است خوب به طور طبيعی تقاضا زياد می شود. 
وقتی روشنفكر جامعه به جای حركت رو به جلو خودش 
را با استفاده از سيگار منحل می كند نبايد انتظار داشت كه 
قشر جوان سيگار نكشند. از جمله مضرات مصرف سيگار 
در زنان را می توان افزايش خطر سقط در حاملگی های اول 
ــم  وزن، حاملگی خارج از رحم و  ــان نوزاد ك و دوم، زايم
ــت. همچنين نوزادانی كه  ــگی در زمان جوانی دانس يائس
ــوند و در دوران بارداری در  ــيگاری متولد می ش از زنان س
ــده و در  ــيگار بوده اند با وزن كم متولد ش معرض دود س

معرض خطر تاخير در رشد داخل رحمی هستند. 

هشداری برای روند رو به رشد 
زنان سيگاری

پنجرهزیر پوست شهر

نکته های قابل توجه در هنگام استفاده از
چند وسيله برقی

پيوند قلب و تپش دوباره زندگي 

اهداي اعضاي مرگ مغزي در 
استان اصفهان به بيماران نيازمند

با شركت در مسابقه انشا نويسي؛
دانش آموزان شهركردي 

شهردار مي شوند 

زاينده رود
دوازدهمين پيوند قلب اصفهان در سال جاري در مركز 
ــهيد چمران، تپش دوباره زندگي را در  آموزشي درماني ش
كالبد بيماري نيازمند جاري ساخت. خديجه رفيعي 33 ساله، 
در اثر ضايعه مغزي در 18 دي ماه پس از يك هفته بستري 
در بيمارستان آيت ا... صدوقي، دچار مرگ مغزي گرديد و 
به مركز آموزشي درماني شهيد چمران انتقال داده شد. پس 
ــط تيم پيوند اعضاي دانشگاه  از تأييد مرگ مغزي وي توس
ــتگانش،  قلب اين بيمار ــب رضايت از خانواده و بس  و كس
ــاله در مركز مذكور به خانم 48 ساله و 2 كليه آن در   33 س
مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر )ع(  به خانم 

26 ساله و آقاي 45 ساله پيوند زده شد.

زاينده رود
ــي و دومين مرگ مغزي در استان اصفهان،  اعضاي س
ــيد. رسول درودي،  به بيماران نيازمند حيات دوبا ره اي بخش
ــاله در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزي گرديده  27 س
بود، 16 بهمن ماه، پس از تأييد مرگ مغزي وي توسط تيم 
پيوند اعضاي دانشگاه، از بيمارستان آيت ا... كاشاني به مركز 

آموزشي درماني الزهرا »س« انتقال داده شد.
ــب رضايت از خانواده وي،  ــايان ذكر است: پس از كس  ش
ــاله، 18 بهمن ماه در مركز مذكور به  2 كليه اين بيمار 27 س
خانم 26 ساله و آقاي 50 ساله پيوند زده شد. گفتني است: 
تاكنون در استان اصفهان، پيوند 64 كليه، 12 قلب، 27 كبد و 2 

بافت استخواني به بيماران نيازمند به ثبت رسيده است.

ــهرداري  ــازمان فرهنگي، تفريحي ش ــل س مديرعام
شهركرد از برگزاري مسابقه انشانويسي با موضوع »اگر 
شهردار شهركرد بودم« در اين شهر خبر داد.به گزارش فارس 
در آيين تجليل از فرزندان ممتاز كاركنان شهرداري شهركرد 
با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين مسابقه با هدف مشاركت 
دانش آموزان در اداره و مديريت شهر و همچنين بهره گيري 
از نظرها، پيشنهادها و ايده هاي جديد آنان در راستاي عمران 
و آباداني شهر و ساختن شهري زيبا برگزار مي شود. وي با 
اشاره به برگزاري اين مسابقه در سطح مدارس شهر شهركرد 
خاطرنشان كرد: دانش آموزان همه مقاطع تحصيلي ابتدايي، 
راهنمايي و متوسطه مي توانند در اين مسابقه شركت كنند كه 
ــع تحصيلي به صورت  ــي و داوري آثار در هر مقط ارزياب
ــازمان فرهنگي،  ــورت مي گيرد. مديرعامل س جداگانه ص
تفريحي شهرداري شهركرد با بيان اينكه انشاهاي دانش آموزان 
ــد، گفت: 20 اسفند ماه سال  بايد در دو صفحه آ چهار باش
ــازمان به  ــال آثار به اين س ــاري آخرين مهلت براي ارس ج

منظور شركت در اين مسابقه فرهنگي است. 

دث
حوا

زاينده رود
ــع مواد مخدر صنعتي  انهدام باند توزي
ــف بيش از 8  ــط پليس اصفهان به كش توس
كيلوگرم مواد مخدر كراك و هروئين شدند. 
ــده  ــاري، فرمان ــي بختي ــرهنگ محمدعل س
ــان در گفتگو با  ــتان اصفه ــي شهرس انتظام
ــت: در پي  ــن پايگاه اظهار داش ــگار اي خبرن
كسب خبري مبني بر اينكه افرادي در زمينه 
ــدر كراك و هروئين  ــه و توزيع مواد مخ تهي
ــت دارند موضوع  ــترده فعالي به صورت گس
ــا مواد  ــارزه ب ــوران مب ــتور كار مأم در دس
ــرار گرفت. با انجام  ــدر اين فرماندهي ق مخ
تحقيقات اوليه و به كارگيري اقدام هاي ويژه 

ــي مخفيگاه  ــاي پليس ــب و مراقبت ه و تعقي
ــرار گرفت. اين  ــايي ق ــن باند موردشناس اي
ــئول تصريح كرد: با هماهنگي مقام  مقام مس
قضايي مأموران به محل موردنظر اعزام و در 
بازرسي از اين منزل مقدار هفت كيلو و 130 
گرم كراك، يك كيلو و 500 گرم مواد كشف 
و ضبط شد. فرمانده انتظامي شهرستان گفت: 
در اين رابطه سه نفر به نام هاي »محمدصادق 
ــد- ن«  ــار- غ« و »گل احم – ب«، »عبدالجب
ــرهنگ بختياري در پايان  دستگير شدند. س
ــراه پرونده  ــان كرد: متهمان به هم خاطرنش
ــي تحويل مراجع  ــير مراحل قانون جهت س

قضايي شدند.

زاينده رود
ــرقت ها  ــارقي كه براي فريب مأموران، كودك دو ماهه خود را در س زوج س
همراه خود مي بردند توسط مأموران كالنتري 15 فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان 
شناسايي و دستگير شدند. سرهنگ محمدعلي بختياري فرمانده انتظامي شهرستان 
اصفهان در گفتگو با خبرنگار اين پايگاه اظهار داشت: در پي وقوع يك فقره سرقت 
ــرعت مأموران كالنتري 15 اين  داخل خودرو در يكي از منطقه هاي اصفهان به س
ــوران در محل و انجام  ــدند. وي افزود: با حضور مأم ــي به محل اعزام ش فرمانده
ــخص مي شود كه خودرويي كه حامل دو نفر زن و  تحقيقات اوليه از مالباخته مش
ــرقت كرده و قبل از اينكه مالباخته  ــت اموال داخل خودروي وي را س مرد بوده اس
ــارقان از محل متواري شده اند. اين مقام مسئول تصريح كرد:  اقدامي انجام دهد س
 مأموران مشخصات خودروي سارقان را از مالباخته اخذ كرده و پس از آن اقدام به 
ــتان گفت: سارقان با  ــت زني در همان اطراف كردند. فرمانده انتظامي شهرس گش
ــاهده مأموران سعي كردند از محل متواري شوند كه پس از تعقيب و گريز نه  مش

چندان طوالني مأموران اين خودرو را متوقف كردند. اين مقام انتظامي افزود: در اين 
رابطه راننده خودرو به نام »عادل- خ« و سرنشين به نام  «»مينا- م« به همراه يك كودك 
دو ماهه دستگير شدند. رئيس پليس مركز استان تصريح كرد: در بازرسي از خودروي 
ــتگاه گوشي همراه، مقداري ابزارآالت، دو عدد كيف زنانه،   مذكور تعداد چهار دس
دو عدد كيف مشكي كوچك، تعداد دو عدد شمع موتورسيكلت، يك عدد دوربين 
عكاسي و مبلغ نه ميليون و پانصد هزار ريال وجه نقد و مقداري لباس و كت و شلوار 
ــف و ضبط شد. وي در خصوص اين سارقان گفت: در بازجويي هاي اوليه از  كش
سارقان مشخص شد كه آنان اعضاي يك خانواده بوده و در واقع زوجي هستند كه 
به خاطر فريب دادن مأموران كودك دو ماهه خود را در سرقت ها همراه مي برده اند و 
به صورت خانوادگي اقدام به سرقت داخل خودرو مي كردند. سرهنگ بختياري در 
پايان با بيان اينكه متهمان در بازجويي هاي به عمل آمده به دو فقره سرقت ديگر اقرار 
كردند، خاطرنشان كرد: اين زوج سارق به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني 

تحويل مراجع قضايي شدند.

دانشگاه هاي تك جنسيتي؛ 
حرف ها و حديث ها 

ــتگی،  ــده آل برای بازنشس ــن اي ــث در مورد س بح
سال هاست كه در جريان بوده است. اما در روزگار 
ــته جمعی،  ــادی و بيكاركردن های دس بحران اقتص
ــه قرار  ــتر مورد توج ــن قضيه بيش ــه ديگر اي روي
ــت؛ برخی می گويند دلشان می خواهد تا  گرفته اس
ــد. اما در واقع  ــه مرگ به كار كردن ادامه دهن لحظ
ــنی می تواند به كار كردن ادامه بدهد؟  فرد تا چه س
ــواهدی را به نفع افرادی  پژوهش ها در اين مورد ش
كه می خواهند در سنين باال به كار كردن ادامه دهند، 

به دست داده است. 
ــن ايده الی برای  ــان داده اند كه س ــگران نش پژوهش
ــتگی وجود ندارد و افراد در سنين باال هم  بازنشس
می توانند با آموختن چيزهای جديد به غير از شغل  
ــان را تقويت كنند و  روزمره شان، مهارت فكری ش

خود را در بازار كار باقی نگه دارند. 
ــيرون، استاد عصب شناسی كلينيك  دكتر جوزف س
مايو می گويد: در اقتصاد امروزی ادامه دادن به كار 
ــد، يك ضرورت  ــه امری تجملی باش بيش از آنك
است. بنابراين به گفته او پاسخ كوتاه به اين سئوال 
ــه كار كردن ادامه داد اين  ــنی می توان ب كه تا چه س
ــت: تا هنگامی كه قادر باشيد كاری انجام دهيد.  اس
ــان راههايی يافته اند كه می توان از اين  اما كارشناس
ــيرون می گويد: ما  ــگيری كرد. دكتر س ناتوانی پيش
ــناختی  ــان و نيز ديدگاه عصب ش از پژوهش های م
دريافته ايم كه راز خوب پيرشدن اين است كه شما 

خودتان را مشغول نگهداريد. 
ــای ورزش و فعاليت  ــی اوقات اين امر به معن برخ
ــت. اما در عين حال فعاليت های ذهنی  جسمی اس
ــناختی هم اهميت دارد. به گفته سيرون، افراد  و ش
ــالمند اغلب از يك كار كناره می گيرند و به كار  س
ــد كه با مهارت و تجربه  های  ديگری روی می   آورن
ــد، و نقاط ضعف مربوط به  ــته باش آنها تطبيق داش
ــد.  ــده باش ــن باالی آنها، در آن مدنظر گرفته ش س
ــد پس از  ــرادی كه قصد دارن ــرای اف ــه او ب  توصي

ــن متعارف بازنشستگی است.(  ــالگی )كه س 65 س
به كار ادامه دهند، اين است: بر كاری كه می توانيد 
ــه با وجود  ــويد، كاری ك ــام دهيد، متمركز ش انج
افزايش بيشتر سنتان همچنان می توانيد انجام دهيد، 
ادامه دهيد. وی می گويد كه سالمندان بايد امتيازات 
ــان را در نظر بگيرند:  ممكن است  و نقاط ضعف  ش
ــريع يا چابك  ــنين جوانی تان س ــما به اندازه س  ش

نباشيد. 
ــا باتجربه ترين آدم در  ــن ي ــا می توانيد عاقل تري ام
ــه او اين تجربه  ــمار آييد به گفت محل كارتان به ش
ــالمند در روزگار بحران  ــدی كاركنان س و خردمن
اقتصادی، به طور مضاعفی مورد تحسين همكاران 

آنها حتی جوان ترها قرار می گيرد. 
ــددی را از  ــای ركود و بحران متع ــا دوره ه پيرتره
ــر گذرانده  اند. اين پايداری خردمندانه و توانايی  س
ــول اين دوره های بحرانی، بيش  ادامه زندگی در ط
ــتاديار بالينی  از همه اهميت دارد. وی ال تايلور، اس
ــگاه استانفورد تأكيد می كند كه حفظ تسلط بر  دانش
مهارت های فردی می تواند از لحاظ كاركرد شغلی 

تفاوت ايجاد كند. 
ــنين  ــی 118 خلبان غيرتجاری در س ــه بررس  وی ب
40 تا 69 پرداخت تا تعيين كند كه چگونه افزايش 
ــناختی آنها در دنيای واقعی اثر  ــن بر كاركرد ش  س

می گذارد.
ــی را برای سازمان هواپيمايی آمريكا  وی اين بررس
ــود، برای خلبان های  ــنهاد كرده ب انجام داد كه پيش
خطوط هوايی تجاری سن بازنشستگی از 60 به 65 
ــال افزايش يابد،  و بعدها اين پيشنهاد به صورت  س
قانون درآمد. گرچه او دريافت كه خلبانان مسن تر،  
ــال دارند، در ابتدا در نسبت  آنهايی كه 60 تا 69 س
ــان كاركرد بدتری داشتند، اما  به همكاران جوانترش
ــرات پروازی آنها كاهش  در نهايت در مجموع نم

چندانی نشان نداد. 
ــرور زمان، از لحاظ  ــالمندتر به م و اين خلبانان س

ــك هوايی كاركرد بهتری از  كاركرد پرهيز از ترافي
ــان نشان دادند. در حال حاضر  همكاران جوان ترش
ــی اين موضوع  تايلور و همكارانش در حال بررس
ــتند كه آيا تعليم دادن اضافی می تواند تغييرات  هس
ــوط به كاركرد  ــن در مهارت های مرب مربوط به س
حركتی اين خلبانان را برطرف كند يا نه؟ اما بهترين 
ــظ توانايی  های كاری، اگر بخواهيد يا  راه برای حف
ــتری به كار  ــال های بيش ــيد كه برای س مجبور باش

كردن ادامه دهيد، چيست؟
سيرون پيشنهاد می كند كه سعی كنيد به طور مداوم 
مهارت های جديد بياموزيد. وی می گويد: آموختن 
ــروع كنيد، نواختن سازی جديد  زبان جديدی را ش

را امتحان كنيد. 
ــه اينكه خودتان را به آموختن چيزی جديد  خالص
ــان را تقويت  ــد مهارت های مربوط به كارت واداري
كنيد، ورزش كنيد، و غذای سالم بخوريد. تأكيد ما 
اين است كه حفظ سالمت جسمی و نيز سالمت و 
تحريك شناختی مغز هر دو دارای اهميت فراوانی 

هستند.

دستگيري زوج سارق در اصفهانكشف بيش از 5 كيلوگرم كراك و هروئين در اصفهان

كاركردن را از چه سنی بايد كنار گذاشت؟

شلختگی درمان دارد
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خجسته )قرن سيزدهم و چهاردهم(
خجسته كاشاني، اسمش ميرزا محمدخان،  فرزند ارجمند محمدحسين 
خان ملك الشعراي متخلص به عندليب و نبيره مرحوم فتحعلي خان 

ملك الشعرا متخلص به صباست و برادر كهتر محمودخان...
ــروف و به اخالق كرام  ــن اكابر به فضل و كمال مع ــواده آزاده اي خان
موصوف و بين الخواص و العوام بلند نامند و اين جوان دبير نيكوخط، 
ــباب  ــي فطرت هم از مبادي ايام ش ــالق،  بلند همت، عال خوش اخ
تحصيل علوم متداوله كرده، در صحبت عم اكرم خود ابوالقاسم خان 
فروغ، كه حكيمي است كامل و اديبي فاضل،  اكتساب قواعد و قوانين 
ــت. تتبعي در نظم  ادبيه عربيه نموده با حظي وافر و حاصلي وافي اس
ــتحضار و  و نثر و آثار و اخبار فصحا و بلغاي عرب و عجم كرده، اس
استخبار كامل از امثال و انساب و اقوال و القاب جاهليين و مخضرمين 
ــيوه حكيم  ــي مايل به ش و غيرهم حاصل آورده. در طريقه نظم فارس
ــعراي بزرگ محمودي  احمد بن يعقوب، متخلص به منوچهري از ش
ــتر قصايد و مسمطات او را جوابي گفته كه نهايت امتياز  است و بيش
ــنديده و طبع قادر و سليقه  دارد. صاحب اخالق حميده و اوصاف پس

مستقيم است ازوست.
تاريخ كاشان: 

ميرزا محمدخان نديم باشي در تعريف او همين بس كه مكرر از زبان 
جناب لسان الملك كه امروز صراف كماالتند شنيده ام كه الحق ميرزا 
محمدخان برادر ميرزا محمودخان نادر است در جمع كماالت، چنان 
ــان است و بعد از اين بابت تصريح  ــم خان عموي ايش كه محمد قاس
ــال قبل در سلسله خلق قطع نظر از اشخاص  مي فرمود كه از هزار س
اوليا كه نسبت به خلق الباب و اربابند مثل آن عمو و اين دو برادر در 
ــت كماالت صوريه و معنويه برنخورده ام، حقا كه كون در ترقي  طريق
و كمال است. خالصه او را سه ورق است: ميرزا حسين خان و ميرزا 

حسن خان و ميرزا غالمرضا خان.
حديقه الشعراء:

خجسته كاشاني، اسمش ميرزا محمدخان بن محمدحسين خان عندليب 
بن فتحعلي خان صباي ملك الشعراست و برادر محمودخان...

ــاعري كه خود فن موروث  ــاراليه تحصيل انواع كماالت كرده، ش مش
ــت. در حسن اخالق نيز يگانه زمان بوده اشعارش بيشتر به طرز  اوس
ــمطات او را خيلي جواب  ــت. خاصه منوچهري كه مس متقدمين اس
گفته. در مجمع الفصحاء قريب بل زياده از هشتصد بيت ايشان مرقوم 

است.
ــعرا عندليب بن  ــد ارجمند ملك الش ــي فرزن ــرزا محمدخان كاش مي
ــعراء«  ــب او »راوي الش ــت و لق ــعرا فتحعلي خان صباس ــك الش مل
ــدارم. اال اين كه  ــته و ن ــان آگاهي نداش ــر از حالت وضع ايش و فقي
ــت، ولي  ــه اگر چه در اول عمر اس ــته ك ــع مدايح معتمدي نوش جام
ــودش هم او را  ــد. خ ــد كه داراي طبع بلند باش از اين قصيده مي رس
ــته. اگر بعد اطالعي  ــده را ديده و نوش ــات نكرده و همان قصي مالق
ــود بايد ضبط  ــعري ديده ش ــد يا ش ــان به هم رس  از كماهي حاالتش

كرد.
پيغام داد دوش مرا يار غمگسار

                                         كاي بينواي سوخته وز رنج بي قرار
المآثر و اآلثار:

ــهور به لقب نديم باشي كاشاني برادر  ــته مش ميرزا محمدخان خجس
ــل كه در حق ملك  ــت و در غالب فضاي ــان ملك الشعراس محمودخ

اشارت شد تالي برادر و در بعضي برابر است.

سانحه ديدگان آزادراه اميركبير 
كاشان به كربال اعزام شدند 

ــده بودند،  ــانحه ش ــان دچار س ــران كرماني كه در آزاد راه كاش زائ
ــات عاليات  ــازم زيارت عتب ــيدگي دوباره ع ــداوا و رس ــس از م  پ

شدند.
ــه گزارش ايرنا،  مدير كرماني اين كاروان زيارتي گفت: اعزام اين   ب
ــد كه يكي از  ــتگاه اتوبوس انجام مي ش ــيله دو دس افراد كه به وس
ــانحه تصادف از ادامه مسير باز ماند. سيد رضا  اتوبوس ها بر اثر س
ــانحه دو نفر از  ــت: در اين س ــدي، در گفتگو با ايرنا، اظهار داش اس

مسافران كشته و 15 نفر نيز مجروح شدند. 
ــش  ــرپايي مداوا و ش به گفته وي، 9 نفر از اين افراد به صورت س
ــتان شهيدبهشتي كاشان بستري شدند. وي خاطر  نفر هم در بيمارس
نشان كرد: پس از رسيدگي به وضعيت سانحه ديدگان افرادي كه از 
سالمت كافي برخوردار بودند، با همكاري شركت كارگزاران كاشان 

عازم كربالي معلي شدند. 
ــدي يادآورشد: همچنين دو نفر از بستري شدگان هم با رضايت  اس

خانواده براي مداوا به كرمان اعزام شدند. 
ــه نام هاي  ــر از مصدومان ب ــال حاضر چهار نف ــزود: در ح وي اف
ــد قادري مهر  ــه پورمحي آبادي، محم ــه محمدخاني، صديق فاطم
ــتي كاشان بستري و حال  ــتان بهش و صديقه ايران منش در بيمارس
ــت. اين تعداد افراد هم با اجازه  عمومي آنان نيز رضايت بخش اس
ــان امروز تا فردا به كرمان اعزام  ــكان و رضايت خانواده هايش  پزش

مي شوند. 
ــير  ــده اين اتوبوس نيز در حال حاضر س ــدي تصريح كرد: رانن اس
ــش تصادفات  ــئول بخ ــود را طي مي كند. مس ــي خ ــل قانون مراح
ــهيد بهشتي كاشان هم حال اين مجروحان را رضايت  بيمارستان ش
ــه نفر از بانوان حادثه ديده كه از ناحيه  ــت و افزود: س بخش دانس
ــان و يك  ــد در بخش جراحي زن ــده ان ــر مجروح ش ــت و كم دس
ــعود تجليان  ــتند. مس ــتري هس آقا هم در بخش جراحي مردان بس
ــك مربوطه و رضايت  ــتور پزش ــت: اين افراد هم با دس  اظهار داش
خانواده ها به زودي مرخص مي شوند. حادثه واژگون شدن اتوبوس 
ــافربري زائران كرماني عازم كربال ساعت سه و 35 دقيقه بامداد  مس
روز سه شنبه 26 بهمن ماه در كيلومتر 30 آزاد راه كاشان- اصفهان 
ــت كه در اين حادثه  ــان آرا به وقوع پيوس حوالي مجتمع رفاهي س

دلخراش دو شهروند كرماني جان باختند. 

هم زمان با سراسر كشور: 
بيش از 6 هزار دانشجو در آزمون 
كارشناسي ارشد كاشان شركت 

كردند 
ــان گفت: شش هزار و 738 دانشجو  ــي دانشگاه كاش معاون آموزش
ــركت كرده اند. امير  ــگاه ش ــد اين دانش ــي ارش در آزمون كارشناس
ــول نيا، در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: سه هزار و 46  ــين رس حس
ــي را برادران  ــدگان خواهران و مابق ــركت كنن ــر از اين تعداد ش نف
ــجويان در 125 رشته  ــكيل مي دهند. وي افزود: اين تعداد دانش تش
ــد با هم به رقابت  ــي ارش  تحصيلي براي حضور در مقطع كارشناس
ــه روز در دو نوبت  ــد. به گفته وي، اين آزمون به مدت س پرداختن
ــي ارشد هم زمان  ــد. آزمون كارشناس صبح و بعد از ظهر برگزار ش
ــد از ظهر  ــروع و تا بع ــنبه ش ــور از صبح چهارش ــر كش ــا سراس  ب

جمعه 29 بهمن ماه سال جاري ادامه داشت. 

سر نی در كاشان برمال شد 
زاينده رود 

ــازمان رفاهی تفريحی شهرداری  به گزارش روابط عمومی س
كاشان اثر نمايشی سر نی به كارگردانی كوثر سعادت در فرهنگسرای 

مهر اين سازمان به روی صحنه رفت. 
ــته  ــا اقتباس از كتاب آفتاب در موضوع حجاب نوش ــن نمايش ب اي
ــش گروه هنری شميم واليت وابسته  ــيد مهدی شجاعی به كوش س
ــوان اجرا  ــرا )س( ويژه بان ــور الزه ــری ن ــون فرهنگی هن ــه كان  ب

شد. 
ــه هايی از رشادت های  ــر نی با به صحنه درآوردن گوش نمايش س
امام حسين )ع( و يارانش در كربال و روايت عاشورا از زبان زينب 
ــعی در زنده نگه  ــجاد )ع(، س )س(، حضرت رقيه )س(، و امام س
ــتن محرم و صفر دارد. در نمايش سر نی مرضيه و عاطفه فتال  داش
ــار و ريحانه بلوچ به  پور، بهاره كريمی، مهال صادقی، فاطمه سمس

ايفای نقش پرداختند.

نغمه های شيدايی 
در كاشان به گوش می رسد

زاينده رود 
ــازمان رفاهی تفريحی شهرداری  به گزارش روابط عمومی س
ــزاری  ــازمان از برگ ــن س ــراج اي ــرای مع ــر فرهنگس ــان مدي كاش
ــه وحدت خبر  ــبت هفت ــيدايی به مناس ــه هنری نغمه های ش  برنام

داد. 
ــت هفته  فاطمه طحانيان هدف از برگزاری اين برنامه را گرامی داش
ــاد  ــعادت نبی اكرم )ص( و ايجاد لحظاتی ش ــدت و ميالد باس وح
ــه گفته وی برنامه  ــيقی ذكر كرد. ب ــتفاده از هنر موس و مفرح با اس
ــان  ــيدايی از 25 تا 27 بهمن ماه در تاالر فرهنگ كاش نغمه های ش
ــرای معراج سازمان رفاهی تفريحی شهرداری  با همكاری فرهنگس

كاشان و گروه موسيقی سنتی ملك برگزار شد.

برگزيدگان مسابقه خط عاشقی 
تقدير شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان 
ــر از برگزيدگان اين  ــقی از معرفی و تقدي ــابقه خط عاش ــر مس دبي
ــمی خبر داد. حميدرضا دهقانی گفت: در مسابقه  مسابقه طی مراس
ــقی در رشته شعر عليرضا رجبعلی زاده كاشانی، در  هنری خط عاش
ــی جابر تواضعی، در رشته طراحی و گرافيك صادق  داستان نويس
نيكومرام، در رشته عكاسی مهدی زاده، در رشته نقاشی اميرحسين 
مقدس، در رشته نگارش متن ادبی مهرداد خراط، در وبالگ نويسی 
ــتركی و در رشته مستندسازی مرتضی محمدی به  عليرضا لقمان اس
ــن از عليرضا لقمان  ــدند. همچني عنوان نفرات برگزيده انتخاب ش
ــوان برگزيدگان  ــيدی به عن ــی و اعظم رش ــتركی، الهه گدازچ اس
ــابقه كتابخوانی تقدير شد. مسابقه هنري خط عاشقي و مسابقه  مس
ــيد با موضوع واليت شناسي به همت  ــتان خورش كتابخواني در آس

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان برگزار گرديد.

اتوبوسراني و مشكالت مردم 
سيدمهدی پورسيدی

ــهري با توجه به افزايش حامل هاي انرژي  ــتم حمل و نقل ش سيس
ــهميه، گرايش ما را به سمت  از جمله بنزين همراه با محدوديت س

استفاده از خودروهاي عمومي بيشتر مي نمايد. 
ــهري  ــان داراي حمل و نقل درون ش ــهر كاش از اواخر دهه 60 ش

گرديد. 
ــيرهاي اوليه در بعضي از خيابان ها از جمله باغ فين راه اندازي  مس
ــهر  ــهر و نقاط خارج از ش ــت زمان به تمامي ش ــدند و با گذش ش
ــترش يافتند. ناوگان حمل و نقل درون شهري نوسازي شد، كه  گس
جاي تقدير و تشكر دارد ولي همگام با تجهيز و توسعه اتوبوس ها 
ــتم مي باشد توجه كمتري  به مواردي كه جزو اصلي ترين اين سيس
ــت. مواردي متوجه سازمان  گرديده و آن احترام و اكرام به مردم اس
اتوبوسراني مي گردد كه در ذيل به چند مورد آن اشاره مي نماييم. 
ــتگاه  ــكل ايس ــازمان و راهنمايي و رانندگي به جاي حل مش  س
ــود را حل  ــكل خ ــراي مردم، مش ــكل ب ــا ايجاد مش ــن، ب ــاغ في  ب

مي كنند. 
 برخورد نامناسب بعضي از رانندگان با مردم ) ارباب رجوع (.

 حركت اتوبوس ها با سرعت زياد و پرخطر همراه با عدم توقف 
در بعضي از ايستگاه ها.

 رعايت نكردن مقررات راهنمايي و رانندگي.
 خراب بودن بعضي از بليط خوان ها.

 عدم سرويس دهي مناسب و منظم با انتظار طوالني در روزهاي 
تعطيل.

ــت مكان هاي زيارتي،  ــئوالن جه ــهري مس در مورد اول: در هر ش
ــعي مي نمايند خودروهاي عمومي  مذهبي، تاريخي و فرهنگي، س
ــرار دهند كه آنان را تا نزديكي  ــافران و مردم ق جهت رفاه حال مس

مكان موردنظر برسانند. 
ــهرها اگر اين امكان  ــياري از ش ــتيد در بس همان طور كه آگاه هس
ــد، از محل پاركينگ توسط ميني بوس، مردم را  ــته باش وجود نداش
ــهر ما بر عكس مي  ــانند اما اين كار در ش تا مكان موردنظر مي رس
ــد. ما اجازه مي دهيم سواري هاي شخصي تا نزديكي باغ فين  باش
حتي در ايستگاه اتوبوس مكاني كه در آن توقف ممنوع است پارك 
ــخصي اختصاص  ــين هاي ش ــد، پاركينگ جنب باغ را به ماش نماين
ــي دهيم كه خود باعث ايجاد ترافيك در آن منطقه مي گردد و به  م
ــه پاركينگ اتوبوس عمومي  ــتگاه مانده به باغ را ب جاي آن دو ايس

اختصاص مي دهيم. 
ــب با مردم يا از سوي  در مورد دوم: فرهنگ اكرام و برخورد مناس
سازمان، آموزش داده نشده است يا اينكه از طرف بعضي رانندگان 
جدي گرفته نشده كه الزم است بررسي و پيگيري گردد كه شكايت 

در اين مورد فراوان مي باشد. 
ــا مانور به  ــب همراه ب ــرعت مناس ــوم: عدم رعايت س در مورد س
ــود و عدم  ــه باعث بروز تصادف مي ش ــير ك خصوص در اين مس

توقف در بعضي از ايستگاه ها را به همراه دارد.
ــتري را  ــتگاه هاي اتوبوس مبالغ بيش در مورد چهارم: بعضي از دس
ــر مي نمايند و اگر خط آنها جا به جا شده باشد نسبت به تغيير  كس
ــود. مورد پنجم: عدم رعايت مقرارت  ــت تا مدتي اقدام نمي ش قيم
ــوده از  ــور از چراغ قرمز ها با خيال آس ــي و رانندگي، عب راهنماي
ــم: اگر شما مجبور باشيد روزهاي تعطيل  نبودن جريمه. مورد شش
ــير نماييد بايد مدت زمان طوالني را در ايستگاه  با اتوبوس طي مس
منتظر بمانيد تا شايد اتوبوسي بيايد. در صورتي كه روزهاي تعطيل 
ــتري به  ــي ها نياز بيش با توجه به رفت و آمد زيادتر و نبودن تاكس

وجود شركت واحد احساس مي شود. 

گشتی دراخباربزرگان کاشان

ــتي  ــراث فرهنگي، صنايع دس مدير مي
ــال  ــان گفت: امس ــگري كاش و گردش
ــالح،  ــراي اص ــال ب ــارد ري ــه ميلي  س
ــبز باغ  ــازي و تجهيز فضاي س بهينه س
ــان هزينه شده است.  تاريخي فين كاش
ــا ايرنا  ــر در گفتگو ب ــين يزدانمه  حس
افزود: اين بودجه از محل اعتبارهاي ملي 
و استاني براي بهسازي اين باغ تاريخي 
كشور تأمين شده است. وي، خاكريزي، 
ــك شده سرو براي  بريدن درختان خش
ــره درختان باغ، از بين  بهبود يافتن منظ
بردن زيستگاه آفات و امراض حشرات 
ــاده روها را  ــنگ فرش پي ــالح س و اص
ــده در اين  ــه اقدام هاي انجام ش از جمل
ــرد. يزدانمهر اظهار  ــي ذكر ك  باغ ايران
داشت: براي بهبود فضاي سبز اين باغ، 
ــال باغ با هدف  ــرو كهن س درختان س
عاري شدن از هرگونه آفات، امراض و 
گرد و غبار با نظر كارشناسان كشاورزي 
ــده است. به گفته وي،  شستشو داده ش
ــاس نظر اين كارشناسان درختان  براس
ــوزني برگ، شستشوي درختان سرو  س
ــر مفيد آنها  ــدن عم براي طوالني تر ش
ــت.  ــاه يك بار ضروري اس هر چند م
ــتي و  مدير ميراث فرهنگي، صنايع دس
ــان افزود: بيش از سه  ــگري كاش گردش
هزار متر مكعب عمليات خاكريزي در 
باغچه هاي اين باغ تاريخي انجام شده 

است. 
ــي  ــرو كاش ــت درختان س وي از كاش
ــيراز براي زيباسازي  موسوم به سرو ش
ــر داد و  ــن خب ــاغ في ــبز ب ــاي س  فض
گفت: اين درختان با نظارت كارشناسان 
ــوزني برگ  ــان درختان س و متخصص
ــدن حفظ  ــدف برگردان ــور و با ه كش
ــته شده  اصالت در اين باغ تاريخي كاش
ــان  ــت. يزدانمهر همچنين خاطرنش اس
ــاله هر  ــرد: اين درختان پنج تا 10 س ك
ــر ارتفاع دارند كه  ــدام چهار و نيم مت ك
ــان انتقال داده  ــمال كشور به كاش از ش
ــالح و تعويض  ــد. وي از اص ــده ان ش
ــاغ فين  ــاده روهاي ب ــرش پي ــنگ ف س
ــان يونسكو را از  حسب نظر كارشناس
ــازي و مرمت بنا  ــر اقدام هاي بهس ديگ
تاريخي باغ عنوان كرد. يزدانمهر تأكيد 
ــا، حوض ها،  ــرد: گل و الي جوي ه ك
ــاي باغ فين در  ــواره ها و حوضچه ه ف
ــال هاي گذشته با استفاده از آهك و  س
يا مواد شيميايي ديگري شستشو مي شد 
ــود باغ و به  ــبز موج كه براي فضاي س
ــرو كهن چند صدساله  ويژه درختان س
مشكالتي از جمله خشكي برخي از آنها 
به همراه داشته است. به گفته وي، براي 
ــتن گل و الي جوي ها، حوض ها،  شس
فواره ها و حوضچه هاي باغ فين با نظر 
ــان خبره فضاي سبز كشور از  كارشناس

ــور هوا، با روش پاشيدن آب با  كمپرس
ــتفاده مي شود، در  فشار خيلي زياد اس
ــتر با بهره گيري از آهك  حالي كه پيش
ــد كه مشكالتي از  اين كار انجام مي ش
جمله خشك شدن درختان فضاي سبز 

و درختان را در پي داشته است. 
ــاحتي  ــان با مس ــاغ تاريخي فين كاش ب
 حدود 24 هزار مترمربع يكي از زيباترين 
ــت. اين باغ از  باغ هاي اصيل ايراني اس
آب چشمه سليمانيه فين كاشان مشروب 
مي شود و شامل قسمت هاي مختلفي از 
ــردر، كوشك صفويه  جمله عمارت س

ــترگلوي صفويه(، كوشك قاجاريه،  )ش
حمام هاي صفويه و قاجاريه، موزه ملي 
و خلوت كريم خاني است. باغ فين، در 
ــتخوش حمله و  دوره هاي مختلف دس
بالياي طبيعي شده است. بناي موجود 
ــه بنيان گذاري  ــاغ فين، از دوره صفوي ب
شده است و ملحقاتي از دوره هاي زنديه 
و قاجاريه دارد. برخي عوامل طبيعي و 
ــرما و يخبندان زمستان سال  از جمله س
ــي درختان  ــكاندن برخ 86 باعث خش
ــان  ــاغ تاريخي فين كاش ــرو ب  كهن س

شد. 

شهرستان )ویژه کاشان(
مدير ميراث فرهنگي كاشان: 

سه ميليارد ريال براي اصالح فضاي سبز باغ تاريخي 
فين كاشان هزينه شد

شهرداری منطقه يك كاشان بر اساس تبصره 14 ماده 
ــهرداری ها 20 مورد تخريب و رفع خطر  55 قانون ش

طی دو ماه گذشته انجام داده است. 
ــهرداری منطقه يك گفت: اين اقدام با استناد  مدير ش
ــهرداری ها كه اتخاذ  ــره 14 ماده 55 قانون ش به تبص
ــع خطر از بناها و  ــر و اقدام الزم برای رف ــر مؤث تدابي
ديوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی، 
كوچه ها، داالن های عمومی و خصوصی، پر كردن و 
پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر، جلوگيری 
ــياء در بالكن ها و ايوان های  ــتن هر نوع اش از گذاش

ــادن آنها  ــر عمومی كه افت ــرف و مجاور به معاب مش
ــزء وظايف  ــت را ج ــب خطر برای عابرين اس موج
ــده است. مهندس بهروز  ــهرداری دانسته، اقدام ش ش
گرانمايه گفت: شهرداری پس از بررسی های الزم در 
خصوص خطرساز بودن اين گونه ساختمان ها و اعالم 
تذكرات قانونی به مالك نسبت به تخريب و رفع خطر 
ــد. وی وجود 600 هكتار بافت  ــردم اقدام می كن از م
فرسوده و تاريخی درمنطقه يك را يادآور شد و افزود: 
با توجه به اينكه 480 هكتار از بافت فرسوده را بافت 
تاريخی و ارزشمند تشكيل می دهد لذا حفظ و احيای 

ارزش های به جا مانده از نسل های گذشته نيز امری 
ضروری و اجتناب ناپذير است. 

ــان كرد: از يك سو قرار داشتن  وی در پايان خاطر نش
بناهای قديمی در ميان بافت های فرسوده و از سوی 
ديگر ريزش ساختمان هايی كه به دليل قدمت و ترك 
ــودگی شده و به نوعی زيان جانی  مالكين دچار فرس
عابرين را در بردارد، شهرداری را برآن داشت تا نسبت 
به شناسايی و تخريب اين بناهای فرسوده اقدام نمايد 
تا با عمل به وظيفه قانونی خود نگرانی شهروندان را 

برطرف كند. 

ــان از وجود يك ميليون و 200 هزار  شهردار كاش
ــفالت در اين  ــت آس ــده در خواس ــع پرون مترمرب

شهرداری خبر داد. 
سعيد مدرس زاده با اشاره به اينكه برای تأمين اين 
ــارد تومان اعتبار نياز  ــفالت مبلغ 12 ميلي مقدار آس
است، گفت: گرانی قير يكی از مهم ترين داليل به 
تأخير افتادن آسفالت معابر و خيابان های اين شهر 
است. وی خاطرنشان كرد: از ابتدای امسال تاكنون 
ــع از معابر و خيابان های  حدود 600 هزار متر مرب

شهر آسفالت شده است. 
شهردار كاشان هزينه هر مترمربع آسفالت مصرفی 

ــت و گفت: اين  ــه تنهايی 5 هزار تومان دانس را ب
ــال انجام  ــه 40 ميليارد ري ــفالت با هزين ميزان آس
ــن اعتبار  ــت.مدرس زاده براي تأمين اي ــده اس ش
ــازمان همياري شهرداري ها و  نياز به مساعدت س
اختصاص بودجه ويژه براي رفع اين مشكل توسط 

دولت است. 
ــاحلی، پل و  ــعيد مدرس زاده، بلوار س مهندس س
ميدان نوش آباد، بلوار صنعت،15 هزار متر مربع از 
ــهر، معابر اصلی فين عليا و سفلی  بافت قديمی ش
ــی از خيابان های اصلی و فرعی  و لكه گيری نقاط
را از جمله مكان های آسفالت شده در سال جاری 

دانست. وی با اشاره به اينكه تأمين امنيت و سالمت 
ــان و سريع شهروندان از  ــی آس جاده ای و دسترس
ــهرداری ها به  ــير از بزرگ ترين خدمات ش اين مس
شمار می رود، گفت: متوسط عمر آسفالت در ساير 
ــت كه اگر بتوان  ــال اس ــورها بين 10 تا 15 س كش
عمر مفيد آسفالت را در يك فرآيند كوتاه به هشت 
ــال برسانيم اين امر سبب كاهش هزينه های قابل  س
ــازي و  توجهي در ارتباط با عمليات روكش، بهس
ــود و اين امر مستلزم رويكرد نوين  نگهداري مي ش
و با نيروهاي متعهد، متخصص و تجهيزات پيشرفته 

امكان پذير است. 

در قسمت قبل خوانديم: 
ــان،  ــتی كاش ــگری و توريس ــه های گردش  از جاذب
ــان است كه ساليانه  خانه های تاريخی و قديمی كاش
هزاران گردشگر داخلی و خارجی از اين بناها ديدن 
ــگفتی آنان را از اين همه هنر و زيبايی  می كنند و ش

برمی انگيزد.
ــه قديمي و  ــان بيش از 400 خان ــتان كاش در شهرس
ــراي خود داراي  ــود دارد كه هر يك ب ــي وج تاريخ
ــت تا  ــد و الزم اس ــت و ارزش خاصي مي باش اهمي
ــراث گران بها قدم هاي  ــه حفظ اين مي عالقه مندان ب
ــه در  ــان ك ــد، همچن ــتواري را بردارن ــم و اس محك
ــاء و حفظ و  ــه احي ــتداران ب ــي دوس ــن راه بعض اي
ــا خريد و  ــمند ب ــن گنجينه هاي ارزش ــداري اي نگه
ــترگ به انجام  ــازي آن كاري بس س ــت و بازس  مرم

رسانيده اند. 
ــقانه را مي توان به خانه  نمونه هايي از اين تالش عاش
هاشميان )خانه مس( توسط اقاي عروجي، خانه تاج 
ــتاد سيد علي اكبر حلي، خانه  )هنرمندان( توسط اس
ــه جوان- سپري(  توسط آقاي  احسان )كانون انديش

مروج اشاره نمود.
ــمي،  ــي اخباري، ابريش ــاي تاريخي و قديم خانه ه
ــي، بافنده،  ــتمالچي، وثقي، اقتصادي، پورحكيم دس
ــي، ميرافتاب،  ــاه يالن ــي، ش ــه چ ــري، كارخان مظف
ــوي، گلي  ــمي، موس ــي، محتش ــان، قريش مازندراني
ــچي،  زاده، بالل زاده، حدادپور، تقوي، نوبختي، فرش
ــوف، بني احمدي و ده ها خانه ديگر را مي توان  فيلس
نام برد كه گنجينه اي از هنر معماري اين ديار كويري 
ــي از اين خانه ها را  ــت و ما گلچين در آنها خفته اس

معرفي مي نماييم.
خانه بروجردي ها

)شماره ثبت ملي: 1083 - 1354/3/13(
ــان كه در بافت  ــاي تاريخي و ديدني كاش از خانه ه
ــان قرار دارد خانه بروجردي هاست كه  تاريخي كاش
ــان در آن  هم اكنون محل اداره ميراث فرهنگي كاش
ــتقرار دارد. اين خانه توسط بازرگاني به نام حاج  اس
ــده است و علت  ــن نطنزي كاشاني بنا ش ــيد حس س

ــدن به خانه بروجردي، آن است كه چون  مشهور ش
اين شخص بيشتر تجارت خود را با افراد بروجردي 
ــه اين خانه رفت و  ــهر ب انجام مي داده و تجار آن ش

آمد زيادي داشته اند.
در بروشور تبليغاتي اين خانه آمده است:

ــي از بازرگانان  ــط يك ــال 1280 هجري توس در س
معروف كاشان ساخته شده، ليكن بعضي از تزئينات 
بدنه داخلي هشتي ورودي آن در سال 1295 هجري 

انجام گرفته است.
ــان، در اين  ــه خانه هاي تاريخي كاش ــاب گنجنام كت

زمينه مي نويسد:
ــاخت اين مجموعه در حدود  بنابر اظهارات موثق س
ــال 1310 هجري قمري به درازا  18 سال يعني تا س
ــيده، و در آن بيش از 150 بنا و هنرمند گچ كار و  كش

آينه كار و ديگر هنرمندان به كار گرفته شده  اند.
ــه بروجردي هاي  ــاري خان ــاب تزئينات معم در كت

كاشان آمده است:
ــاري  ــي معم ــش تزئين ــردي از دو بخ ــه بروج خان
ــاختار كلي بنا كه براساس  ــت، يكي س برخوردار اس
ــت و خود سبك بسيار  ــاختار گودال باغچه اي اس س
ــون:  ــي همچ ــاختار تزئينات ــر س ــي دارد؛ ديگ زيباي
ــزدي بندي،  ــازي، ي ــه س ــدي، مقرنس، طاس كاربن
ــت  ــش طاق و... اس ــيدي ها و پي ــام و خورش رخ ب
ــده  ــته در اين بنا اجرا ش ــيار شايس ــكل بس  كه به ش

است.
اين بنا كه از دو بخش دروني و بيروني تشكيل يافته 
ــامل تاالر، اتاق شاه نشين، اتاق هاي پنج  ــت كه ش اس
ــاط اندروني  ــوان، باالخانه، حي ــه دري، اي دري و س
ــر، حوض  ــرداب، بادگي ــه، س ــي، حوضخان و بيرون
ــكل بزرگ )كه چهار باغچه در اطراف  ــتطيل ش مس
ــكيل يافته است. سر در اين بنا از  آن قرار دارد(،  تش
گچبري و مقرنس كاري زيبايي برخوردار است. بعد 
ــبت طوالني  ــتي وارد راهروي به نس از ورود به هش
مي شويم كه در برابر خود حياط وسيع كشيده و تاالر 
سرپوشيده باعظمت و مرتفع كه سقفي گنبدي شكل 
ــد،  با نورگيرهاي زيبا كه در نوع خود كم نظير مي باش
ــت و دو بادگير بلند در طرفين  يزدي بندي شده اس

تاالر قرار دارد.
ــي هايي است كه گفته  در تاالر بزرگ اين خانه نقاش
مي شود زير نظر نقاش هنرمند بزرگ دوران قاجاريه، 
ــاني معروف به  ــان غفاري كاش ــن خ ميرزا ابوالحس
)صنيع الممالك( عموي كمال الملك كار شده است. 
ــيم و طرح هاي  ــت كه ترس ــده اس هم چنين گفته ش
ــر اين هنرمند جاودانه  ــري اين خانه نيز زير نظ گچب

كاشاني بوده است.
ــا هنرهاي گچ كاري و گچبري،  در خانه بروجردي ه
ــزدي بندي و كاربندي، مقرنس كاري و آجركاري،   ي
ــاري و هنر معماري به  ــي و منبت كاري و نج نقاش
ــم مي خورد كه هر بازديدكننده اي را به تعجب  چش

و شگفتي وامي دارد.
ــت و به دور از  ــتباه بزرگي كه اتفاق افتاده اس اما اش
ــاري گشته  ــه بر زبان ها جاري و س تحقيق و انديش
است كه معمار اين خانه را علي معماريانف مشهور 
ــته اند و حتي معمار  ــم دانس ــروف به علي مري و مع
ــن الدوله را نيز بدان  ــه طباطبايي ها و تيمچه امي خان
ــبت داده اند. اگر ما تاريخ فوت وي را كه در مزار  نس
ــت، بنگريم  ــان و در كنار پدر آرميده اس فيض كاش
ــرد و از طرفي  ــت خواهيم ب ــه خوبي پي به حقيق ب
ــان  ــتادان بزرگ معماري معاصر كاش  مورد قبول اس

مي باشد.

بر اساس تبصره 14 قانون شهرداری ها: 
شهرداری منطقه يک كاشان 20 مورد تخريب و رفع خطر انجام داده است

شهردار كاشان:
 يک ميليون و 200 هزار متر مربع، پرونده در خواست آسفالت در شهرداری كاشان

خانه  هاي تاريخي كاشان
)قسمت دوم(
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ابالغ وقت رسيدگي
ــه 89-956 خواهان قاسم جمشيدي دادخواستي  11/236 در خصوص پرونده كالس
ــوي تقديم نموده است. وقت رسيدگي  ــيد محمد موس مبني بر مطالبه به طرفيت س
براي مورخ 90/1/20 ساعت 17/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
ــا خوانده قبل از وقت  ــر، ت ــب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش خوانده حس
ــت و ضمائم را اخذ نمايد.  ــعبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواس ــيدگي به اين ش رس
ــي و تصميم مقتضي اتخاذ  ــده تلق ــيدگي ابالغ ش در صورت عدم حضور وقت رس

مي شود.
مدير دفتر شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
11/295 در خصوص پرونده كالسه 89-508 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي 
مبني بر مطالبه هفت فقره سفته جمعًا به مبلغ 11/000/000 ريال پرداخت هزينه هاي 
ــارت تأخير تأديه به طرفيت عباس ابراهيمي تقي آبادي تقديم نموده  دادرسي و خس
ــاعت 10/30 تعيين  ــيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/1/17 س ــت. وقت رس اس
ــب تقاضاي خواهان مراتب  ــه به مجهول المكان بودن خوانده حس ــده، با توج گردي
ــع در خيابان  ــعبه واق ــيدگي به اين ش ــر تا خوانده قبل از وقت رس ــد منتش در جراي
ــم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني  محتش
ــيدگي ابالغ  ــت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس دادخواس

شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
ــتي  ــه 89-1433 خواهان زهرا فروغي دادخواس 11/296 در خصوص پرونده كالس
ــيدگي  ــت. وقت رس ــي بر مطالبه نفقه به طرفيت آرش احمدي تقديم نموده اس مبن
ــه مجهول المكان  ــن گرديده، با توجه ب ــاعت 11/30 تعيي ــراي مورخ 90/1/16 س ب
ــا خوانده قبل از  ــر ت ــب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش بودن خوانده حس
ــاني جنب بيمه ايران-  ــم كاش ــعبه واقع در خيابان محتش ــيدگي به اين ش وقت رس
مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
ــي و تصميم مقتضي اتخاذ ــده تلق ــيدگي ابالغ ش  در صورت عدم حضور وقت رس

 مي شود.
م الف/ 16093                        شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

11/297 آقاي حميد قنبري جلفائي داراي شناسنامه شماره 1267 به شرح دادخواست 
ــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و  ــه 89-5243 ح/ 10 از اين ش به كالس
ــلماني نوكابادي بشناسنامه 446 در تاريخ  ــادروان اشرف س چنين توضيح داده كه ش
ــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــگاه دائمي خود بدرود زندگ 1389/7/22 اقامت
ــامي زير: 1-  حميد قنبري  ــر و يك دختر و همسر به اس ــت به: يك پس منحصر اس
ــري جلفائي ش ش 315 دختر  ــر متوفي، 2- محبوبه قنب ــي ش ش 1267 پس جلفائ
متوفي. 3- حسين قنبري جلفائي ش ش 267 همسر متوفي. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 16184                        شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرايي

ــماره: 89-718 ش/ 23 بموجب رأي شماره 970 تاريخ 89/9/20 حوزه  11/298 ش
ــت محكوم عليه  ــتان اصفهان كه قطعيت يافته اس ــوراي حل اختالف شهرس 23 ش
ــواد 198 و 519 ق.آد.م  ــتناد م ــت به اس حكمعلي نظمي مجهول المكان محكوم اس
رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و 

ــي هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان مهران جمشيدي  پرداخت مبلغ س
ــقايق خ بنفشه، پالك ششم سمت  ــاني محل اقامت: اصفهان بلوار شفق كوي ش نش
چپ صادر و اعالم مي گردد. ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف: چنانچه محكوم 
عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذينفع و 
ــتور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت هاي مالي به اجراء  دس

احكام دادگستري اعالم مي شود.
م الف/ 16224                         شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

ــه: 1367-89/8/30 آمار،  ــماره دادنام ــه پرونده: 89-576 ش/ 8، ش 11/299 كالس
ــان، خواهان:  ــوراي حل اختالف اصفه ــتم حقوقي ش ــعبه هش ــيدگي: ش مرجع رس
اسفنديار جعفري، نشاني: خرم آباد، بخش مركزي، رو به روي دربند، وكيل: ريحانه 
ــمالي، جنب چاپ ندا، دفتر وكالت آقاي داوري،  ــيخ صدوق ش ــاني: خ ش عباد، نش
خوانده: ليال ولي نژاد فرزند هاشم مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 1/288/600 
ــارات دادرسي و حق الوكاله وكيل،  ــاط معوقه به انضمام مطلق خس تومان بابت اقس
گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا 
ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي قاضي شورا

ــه طرفيت ليال ولي  ــفنديار جعفري با وكالت ريحانه عباد ب ــوص دعوي اس در خص
ــته مطالبه مبلغ 1/288/600 تومان بابت اقساط معوقه به انضمام مطلق  نژاد به خواس
ــي و حق الوكاله وكيل با توجه به محتويات پرونده و دادخواست  ــارات دادرس خس
ــي و با عنايت به پاسخ استعالم  ــه دادرس تقديمي و اظهارات وكيل خواهان در جلس
ــهيالت به نام ليال  ــي بر اينكه مانده تس ــاورزي به تاريخ 89/2/20 مبن ــك كش از بان
ــط اسفنديار  ولي نژاد )خوانده( به مبلغ 12/886/069 ريال در مورخه 89/2/20 توس
ــت و با التفات به اينكه خوانده علي رغم  ــهيالت تسويه شده اس جعفري ضامن تس
ــر آگهي در روزنامه زاينده رود به شماره 356-89/7/6 در  ابالغ قانوني از طريق نش
ــت. لذا دعوي خواهان  ــه حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اي نيز ارائه ننموده اس جلس
ــي مدني رأي بر  ــتنداً به مواد 198 و 519 قانون آئين دادرس ــخيص و مس ثابت تش
ــغ 12/886/000 ريال بابت  ــفنديار جعفري( به پرداخت مبل محكوميت خوانده )اس
ــق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و همچنين  ــته و همچنين پرداخت ح اصل خواس
ــق خواهان صادر و اعالم  ــي در ح ــت مبلغ 30/000 ريال بابت هزينه دادرس پرداخ
ــادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در  ــردد. رأي ص مي گ

همين شعبه مي باشد. 
م الف/ 16121                      شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

دعوت به افراز
ــعيب طي  ــاي محمدرضا صادق فرزند ش ــر به اينكه آق ــماره: 8856 نظ 11/300 ش
ــهم مشاعي خود به  ــماره 8235-89/11/3 تقاضاي افراز س ــت وارده به ش درخواس
ــماره 8027 فرعي از  ــهم ششدانگ پالك ثبتي ش ــاع از 27 س ــهم مش ميزان 11/5 س
ــياه بخش ثبتي ميمه را نموده و مابقي  ــت باس ــماره يك اصلي واقع در ميمه دش ش
ــي صادق فرزند علي  ــعلي و رمضانعل ــد فرزند عباس پالك موصوف به نام خانم اس
ــه به علت عدم  ــد ك ــن فرزند علي اصغر مي باش ــر و آقاي صفر علي بيكي حس اكب
ــاعي به  ــركاء مش ــول المكان بودن يكي از ش ــتن آدرس و مجه ــي و نداش دسترس
ــت لذا به  ــهم خود را نموده اس ــن تقاضاي افراز س ــام آقاي صفر علي بيكي حس ن
ــاده 17 آيين نامه اجراي  ــاع برابر م ــاده 3 آيين نامه قانون افراز امالك مش ــتناد م اس
ــن و اشخاص ذينفع  ــمي الزم االجراء به آقاي صفر علي بيكي حس ــناد رس مفاد اس
ــه 89/1/27 در محل وقوع ملك حضور  ــاعت 9 صبح مورخ ابالغ مي گردد رأس س
ــع انجام عمليات افراز  ــت عدم حضور مالكين و صاحبان حق مان ــته بديهي اس  داش

نخواهد شد.
نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

ابالغ
ــوري و ناصر جواليي  ــداله ن ــالغ تجديدنظرخواهي به آقايان اس ــي اب 11/301 آگه
ــماره  ــبت به دادنامه ش ــه اينكه بانك ملت نس ــري نظر ب ــول نظ ــم بت زادگان و خان
ــت كه طي  ــي نموده اس ــورخ 89/6/28 تجديدنظرخواه 8909970350900736 م
ــودن محل اقامت  ــت به علت نامعلوم ب ــده اس ــماره 292-89-89/9/22 ثبت ش ش
ــت كه مراتب  ــر آگهي شده اس ــيله نش ــت ابالغ بوس تجديدنظرخواندگان درخواس
ــر مي گردد  ــار محلي درج و منتش براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش
ــه رأي صادره ظرف مهلت  ــود به علت اعتراض ب ــيله به نامبرده ابالغ مي ش بدينوس
ــت و ضمائم  ــخ ثاني دادخواس ــعبه و دريافت نس 10 روز ضمن مراجعه به دفتر ش

تجديدنظرخواهي چنانچه پاسخي داريد به اين دادگاه اعالم نمائيد.
م الف/ 16035                    مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ مفاد اجرائيه
ــه پرونده 558-89 ح/ 9 محكوم له ميرزا  11/302 آگهي ابالغ مفاد اجرائيه در كالس
ــان ميرداماد-  ــاني تهران- خياب ــا وكالت يحيي آريان به نش ــد ميرزايي ابيانه ب محم
ــماره 8، محكوم  ــالك 19، ش ــروز كوي يكم، پ ــني( خيابان به ــدان مادر )محس مي
ــماره  ــي فرزند محمود مجهول المكان به موجب دادنامه غيابي ش ــه ناصر خانعل علي
ــي اصفهان  ــي حقوق ــم دادگاه عموم ــعبه نه 8909970350900965-1389/8/2 ش
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ پنج ميليون و پنجاه و هشت هزار ريال بابت هزينه دادرسي 
ــارات تأخير تأديه  ــت حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانوني و پرداخت خس و پرداخ
وفق آخرين شاخص اعالمي از زمان سررسيد تا زمان اجرا در حق محكوم له، بعالوه 
پرداخت مبلغ هفده ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق االجراء، مفاد اجرائيه مستنداً 
ــار محلي  به ماده 9 قانون اجراي احكام يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش
درج و منتشر مي گردد كه محكوم عليه مجهول المكان در فرجه قانوني ضمن اعالم 

آدرس از حق قانوني خود استفاده نمايد.
م الف/ 16033                        رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ مفاد اجرائيه

11/303 آگهي ابالغ مفاد اجرائيه در كالسه پرونده 89-149 ح/ 9 محكوم له حميد 
بروجردي پور با وكالت محمدعلي فيض مند به نشاني اصفهان، خيابان توحيد مياني، 
ــدي عليخاصي فرزند  ــماره 123، محكوم عليه مه ــاختمان ش ــداي فرعي 29، س ابت
ــماره 8909970350901156  ــنعلي مجهول المكان به موجب دادنامه غيابي ش حس
ــعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان محكوم عليه محكوم است  مورخ 89/9/8 ش
ــت و چهل و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت  به پرداخت مبلغ دويس
ــي و پرداخت حق الوكاله  ــال بابت هزينه دادرس ــج ميليون و هفتاد هزار ري ــغ پن مبل
وكيل وفق تعرفه قانوني و پرداخت خسارات تأخير تأديه از تاريخ سررسيد تا زمان 
ــت و پنجاه  ــت مبلغ دوازده ميليون و دويس ــق محكوم له بعالوه پرداخ ــرا در ح اج
ــاده 9 قانون اجراي احكام  ــتنداً به م ــزار ريال بابت حق االجراء، مفاد اجرائيه مس ه
ــر مي گردد كه  ــار محلي درج و منتش ــك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش ي
ــالم آدرس از حق قانوني  ــكان در فرجه قانوني ضمن اع ــوم عليه مجهول الم محك

خود استفاده نمايد.
م الف/ 16034                        رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

ــده:  پرونـــ ــماره  ش  ،8909970350901294 ــه:  دادنام ــمــــاره  ش  11/304
ــعيد  ــعبه: 890342، خواهان: آقاي س ــي ش ــماره بايگان 8909980350900342، ش
ــريعتي، روبروي درب  ــماواتيان به نشاني خ ش ــيدعلي س احمدي با وكالت آقاي س
ــتون واحد 9، خوانده: آقاي محمد  ــريعتي، ساختمان چهلس ــتان ش اورژانس بيمارس
ــته: مطالبه وجه چك، گردشكار: دادگاه  ــاني مجهول المكان، خواس غضنفرپور به نش
ــرح زير مبادرت به اصدار  ــيدگي اعالم و به ش با توجه به محتويات پرونده ختم رس

رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

ــيد علي سماواتيان به طرفيت  ــعيد احمدي با وكالت آقاي س دعوي خواهان آقاي س
ــصد ميليون ريال وجه دو  ــته مطالبه مبلغ شش خوانده آقاي محمد غضنفرپور بخواس
فقره چك به انضمام خسارات دادرسي و تأخير تأديه مي باشد با توجه به دادخواست 
ــماره 589407-87/11/25 و 589405- ــاي ش ــي مصدق چك ه ــي و فتوكپ تقديم
ــيصد ميليون ريال عهده بانك تجارت و گواهينامه عدم  87/9/25 هر يك به مبلغ س
ــت بانك محال عليه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ايراد و دفاع در  پرداخ
قبال دعوي مطرح شده و با توجه به وجود اصل چك ها در يد خواهان كه ظهور در 
ــته و به استناد ماده 313  ــتغال ذمه صادركننده آن دارد دادگاه دعوي را وارد دانس اش
قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را محكوم 
به پرداخت مبلغ ششصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 14/071/000 ريال 
بابت هزينه دادرسي و پرداخت حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانوني در حق خواهان 
ــارات تأخير تأديه وفق آ خرين شاخص اعالمي بانك مركزي  محكوم مي نمايد. خس
ــود. رأي صادر شده غيابي و ظرف  ــبه مي ش ــيد در زمان اجرا محاس از تاريخ سررس
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن  بيس

قابل تجديدنظرخواهي است.
م الف/ 16036                         اصالني- رئيس شعبه 9 دادگاه حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

ــده:  پرون ــماره  ش  ،8909970350900736 ــه:  دادنام ــماره  ش  11/305
ــان: بانك ملت با  ــعبه: 881420، خواه ــماره بايگاني ش 8809980350901419، ش
ــيخ صدوق شمالي پالك  ــاني خيابان ش وكالت آقاي مهدي جهانبخش هرندي به نش
ــاني اتوبان شهيد چمران حد  ــركت نگين اصفهان سبز به نش 384، خواندگان: 1. ش
فاصل پل چمران و رباط مجموعه ساختمان هاي نيمه تمام پمپ بنزين، 2. خانم بتول 
ــداله نظري، 4. آقاي ناصر جواليي زادگان، خواسته: مطالبه طلب،   نظري،  3. آقاي اس
گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأيمي نمايد.
رأي دادگاه

ــدي به طرفيت  ــاي مهدي جهانبخش هرن ــان بانك ملت با وكالت آق ــوي خواه دع
ــوري 3- آقاي ناصر  ــداله ن ــبز 2- آقاي اس ــركت نگين اصفهان س خواندگان 1- ش
ــه مبلغ يك ميليارد و نهصد  ــته مطالب جواليي زادگان 4- خانم بتول نظري به خواس
ــصد و پنجاه و نه ريال به انضمام  و نود و نه ميليون و نهصد و نود و نه هزار و شش
خسارات دادرسي و تأخير تأديه و هزينه واخواست مي باشد با توجه به دادخواست 
ــماره هاي 411713 الي 411736 و  ــفته به ش ــي وفتوكپي مصدق 24 فقره س تقديم
ــده و با توجه به عدم حضور خواندگان و عدم ايراد  ــت نامه هاي صادر ش دادخواس
ــه خوانده رديف اول اقدام به  ــده و با توجه به اينك ــاع در قبال دعوي مطرح ش و دف
ــت آن را كرده اند و با توجه به  ــاير خواندگان تضمين پرداخ ــت وام كرده و س درياف
وجود اصل سفته ها در يد خواهان و دليل بر اشتغال ذمه صادر كننده مي باشد دادگاه 
ــتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519  ــته به اس دعوي را وارد دانس
و 522 قانون آيين دادرسي مدني خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ يك ميليارد 
ــصد و پنجاه و  و نهصد و نود و نه ميليون و نهصد و نود و نه هزار و نه هزار و شش
ــي و مبلغ  ــته و مبلغ 40/045/000 ريال بابت هزينه دادرس نه ريال بابت اصل خواس
20/025/600 ريال بابت هزينه واخواست و پرداخت حق الوكاله وفق تعرفه قانوني 
ــاخص  ــارات تأخير تأديه ضمن آخرين ش ــق خواهان محكوم مي نمايد. خس در ح
ــود.  ــبه مي ش ــيد 87/7/6 در زمان اجرا محاس اعالمي بانك مركزي از تاريخ سررس
ــت روز پس  ــبت به خوانده رديف اول حضوري و ظرف بيس ــده نس رأي صادر ش
ــاير خواندگان غيابي و ظرف  ــبت به س ــت و نس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي اس
ــپس ظرف بيست روز پس از آن قابل  ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهي و س بيس

تجديدنظرخواهي است.
م الف/ 16037             اصالني- رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

كالسه پروندهمساحت به هكتارحدود اربعهشهرستانمشخصات ثبتينام رقبهرديف

پالك 
فرعي

پالك 
اصلي

جمع كلمنابع مليمستثنياتمغربجنوبمشرقشمالبخش

ارتفاعات 1
دامزار

اجراي قانون شرق شهرضا ولويي و مرتع چيدوك شهرضا1--
و بيدوك پالك هاي 118/1 و 113 و 140 اصلي 

موضوع آگهي هاي شماره 1809-57/3/17 و 
26300-63/11/29 و 73/11/29-40517

اجراي قانون آب آسماني پالك 141 
موضوع آگهي شماره 14221-

68/7/1 و حوزه شهرستان اصفهان

اجراي قانون لرد امين آباد پالك 
118/14 موضوع آگهي شماره 

52/7/29-11391

252-52-6104/29396104/293989نداردحريم شهر شهرضا

كوه 2
مهيار

به اراضي موات پالك هاي 76/1954 به اراضي موات پالك هاي 181/9 و 76/1954شهرضا1--
و 181/8

به اراضي موات پالك هاي 
76/1955 و 181/7

به اراضي موات جنب امامزاده مهيار 
پالك 181/13 و حدي به اتوبان 

شهرضا- اصفهان

253-52-411/5897411/589789ندارد

6515/88366515/8836جمع كل

به استثناي مستثنيات تبصره 3 هر پالك موضوع ماده 2 قانون ملي 
شدن جنگل ها كه به وسيله جنگلداران و كارشناسان ذيصالح اين 
اداره كل بازديد و مشخصات هر رقبه در متن اين آگهي قيد و سوابق 
اداره كل موجود  اداره منابع طبيعي شهرستان ذيربط و  مربوطه در 

است جزء منابع ملي شده موضوع ماده يک قانون ملي شدن جنگل ها 
به  چنانچه  تا  شود  مي  رسانيده  عموم  اطالع  به  مراتب  و  تشخيص 
تشخيص منابع ملي شده هر رقبه معترض مي باشند از تاريخ انتشار 
اين آگهي در روزنامه كثيراالنتشار به مدت 6 ماه اعتراض خود را 

تعيين  دبيرخانه هيأت  به  قانوني  و مستندات  با مدارك  كتبًا همراه 
شهرستان  طبيعي  منابع  اداره  در  مستقر  اختالفي  اراضي  تكليف 

مربوطه ارسال دارند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
فيض اله رهنما

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان

م الف/ 16095

نظر به اينكه پرونده آقاي دكتر علي حميدي عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي 
اصفهان به اتهام غيبت غيرموجه بيش از چهار ماه در هيأت بدوي رسيدگي 
انتظامي اعضاء هيأت علمي اين دانشگاه در دست بررسي مي باشد، بدينوسيله 
به نامبرده ابالغ مي گردد حداكثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار اين 
آگهي، اليحه دفاعيه خود را منضم به مدارك و مستندات مربوطه به اداره 

كارگزيني اين دانشگاه تحويل و رسيد دريافت نمايند.

 اداره كارگزيني دانشگاه صنعتي اصفهان

ابالغ

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور
اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان در اجراي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي 
براساس  وزيران  هيأت محترم  اجرايي مصوب 71/12/16  نامه  آيين  ماده 3  تبصره يک  و  كشور 71/7/12 

تفويض اختيار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگلها و مراتع كشور محدوده رقبات ملي شده حوزه 
استحفاظي خود را بشرح ذيل:

شماره: 48136آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني
تاريخ: 89/11/25

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطالع رسانی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی فرهنگ و هنر

ــفاف ترين برگ دفتر عمر، غمناك ترين صفحه  ش
ــت غباري است پر از دست يافته ترين  روزگار اس

خاطرات عمر.
ــدارد مگر گامي  ــرار در اين خاطرات جايگاهي ن تك
ــتند،  ــتاره ها همان خاطرات هس ــوي جلو و س به س
ستاره هايي كه براي ديدن آنها تلسكوپي در كار نيست 
ــهر شب زده گم شده اند و گرنه  آنان كه در تاريكي ش

در واقع ستاره اند.
ــتاره  ــهر اهواز يك س ــد بيگدلي متولد 1324 ش احم
ــت. او كه به لحاظ تردد حوادث متفاوت در نقاط  اس
مختلفي از دورترين مكان هاي اين كشور سكني گزيده 
ــمال تا جنوب( نويسندگي را نه به  ــتاهاي ش )از روس
ــي روح نا آرام  ــه كه به عنوان قوام اصل صورت پيش

خود مي بيند.
ــال  ــكده هنرهاي دراماتيك تهران در س ورود به دانش
ــالب فرهنگي، هيچ  ــذ مدرك و انق ــدون اخ 1356 ب
ــه دنبال  ــت چرا كه ب ــري برايش نداش ــه خاط دغدغ
سكوت بود و نه از سر ناداني و بي توجهي كه فريادي 
ــي از سر خشم و اندوه  به جهل زمانه و بلكه خاموش

بر جفاي روزگار.
ــه خود ساخت و تا زمان بازنشستگي  تدريس را پيش
ــي برآمد. غريزه  ــده آن به خوب ــال 76 از عه يعني س
ــتن،  ــتن و الهام از نيروي نا به خودآگاه از خويش نوش
ــويي مي برد كه حاصل آن چندين مجموعه  او را به س
ــنامه و داستان است، مثل »شبي بيرون از خانه«.  نمايش
او كه اين داستان ها را با نام سياه مشق ها مي خواند پس 
از بازنويسي دوباره چاپ و منتشر كرده است همانند 
»اندكي سايه« كه برنده جايزه بيست و چهارمين دوره 
ــت. عالقه به خوشنويسي او را به  ــال 85 اس كتاب س
ــبك  ــاند تا در تنهايي روح خودش را س آموختن كش
ــاي ادبي، نقد  ــتن مقاله در زمينه پژوهش ه كند. نوش
ــينما و همكاري با روزنامه ها از كارنامه  ــتان و س داس
ــت. بيگدلي مي خواست منزلت پرعطوفت  كاري اوس
ــد كه نه  ــتن را جايي بنا كن ــه نوش ــق خويش ب عش
بي رحمي دريا نه سوزندگي خورشيد و نه شقاوت باد 
ــايش بر آن سازد،  افسوس  و نه كوبندگي طوفان فرس
ــانه اي نمي دانيم، او  كه ما از چرخش گردون جز افس
ــال 76 اندوهبار دو حادثه شد يكي سوگ دختر  در س
ــش و ديگري عمل قلب كه ضربه هايي كاري  نوجوان

ــتن به دنيا آمده  ــا به قول خودش براي نوش بودند ام
ــت براي مردان پوالدين چيزي جز  است. پس شكس
فتح نيست. چاپ چند مجموعه از جمله »آواي نهنگ « 
و »آناي باغ سيب« و »درياي چهارشنبه« گوياي همين 

حقيقت است.
ــل تاريخ  ــيفته بازنده هاي بي دلي ــود را ش ــي خ بيگدل
مي داند، به كرامت انساني احترام مي گذارد و از ستم و 

ستمكاري بيزار است. 
ــنده نمي تواند در برج عاج  ــت كه نويس او معتقد اس
ــد و گاهي بنويسد. او فروتني  ــيند و سيگار بكش بنش
ــد نمي ورزد  را نعمتي مي داند كه هيچ كس بر آن حس
ــد مي داند. خود را  ــن را خصيصه اي براي هنرمن و اي
ــه در وقت بيداري  ــكار ملت مي خواند و از اينك بده
خواب بوده مي هراسد و مي خواهد در بيداري به همه 
تعهداتش عمل كند. او همه موفقيت هايش را مرهون 
مهر و محبت همسرش مي داند و او را نه يك شريك 

بلكه بخشي از وجودش مي انگارد.
بيگدلي چشم به راه فرصتي است تا همه داستان هاي 

آرماني اش را بنويسد.
ان شاءا...

ــاد اسالمي گفت: سياست اصلي اين  معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارش
ــي و بالندگي مطبوعات  ــب براي پوياي ــه اتخاذ راهكارهاي مناس وزارتخان

است. 
ــهر  ــتان بوش ــت با اهالي مطبوعات اس ــد جعفر محمد زاده در نشس  محم
ــازان فرهنگي  ــات به عنوان بسترس ــت 100 درصدي مطبوع ــزود: تقوي اف
ــار ــت. وي اظه ــالمي اس ــاد اس ــگ و ارش ــي وزارت فرهن ــرد كل  رويك
ــي، اقتصادي و تجاري نيستند، بلكه بستر  ــت: مطبوعات فضاي سياس داش
ــتند، برهمين اساس همه موضوعات اين بخش بايد با  فرهنگي جامعه هس

نگاه فرهنگي نگريسته شود. 
محمدزاده با بيان اينكه در مدت 45 روز تصدي مسئوليت معاونت مطبوعاتي 
ــفر به استان ها با هم فكري اهالي  ــتان سفر كرده است، افزود: در س به 9 اس
ــكالت فرا روي اين  مطبوعات، تصميم هاي خوبي براي برون رفت از مش

بخش گرفته شده است. 
وي اظهار داشت: در توزيع يارانه بين مطبوعات اعتقاد به پرداخت عادالنه 
ــاس  ــاس معيارهاي كمي دارم و بخش دوم يارانه نيز بايد براس يارانه براس

كيفي مطبوعات صورت گيرد. 
ــادي و تحريريه  ــخصيت اقتص ــد: مطبوعات دو ش ــد زاده يادآور ش محم
ــدركاران اين  ــت ان ــتند و دس ــر در تعارض با هم هس ــه در ظاه ــد ك دارن
ــريه پويا به كار خود ادامه  ــش بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه نش  بخ

دهد. 
ــالمي اضافه كرد: هرچند پرداخت يارانه  ــاد اس معاون وزير فرهنگ و ارش
ــي  ــي از هزينه هاي فعاليت هاي مطبوعاتي را تأمين مي كند، اما كس بخش
ــر كند بايد تمكن مالي و فكري داشته باشد تا  كه مي خواهد روزنامه منتش

ــئوالي درباره وجود دو  ــاط منتشر كند. وي در پاسخ به س ــريه اي با نش نش
ــتان بوشهر گفت: به خانه مطبوعات سياسي، حزبي،  خانه مطبوعات در اس

گروهي و غير صنفي هيچ كمك و حمايتي نخواهيم كرد. 
محمد زاده افزود: اگر همه اهالي مطبوعات اين استان نسبت به تشكيل يك 

خانه مطبوعات واحد اقدام كنند، از آنان حمايت مي كنيم. 
وي تصريح كرد: خانه مطبوعاتي مي خواهيم كه بتواند باري از دوش اهالي 
ــه مطبوعات بخواهد كار جناحي  ــتان ها بردارد و اگر خان مطبوعات در اس
ــد، از حمايت هاي اين  ــنده كن ــد و فقط به صدور بيانيه بس ــي كن و سياس

وزارتخانه برخوردار نخواهد شد. 
ــي مطبوعات به  ــوت اهال ــالمي با دع ــاد اس ــر فرهنگ و ارش ــاون وزي مع
ــت: زمينه  ــهر گف ــتان بوش ــعه اس ــتاب در توس وحدت و هم دلي براي ش
ــته هاي آن  ــتر از نداش ــتان خيلي بيش ــي در اين اس ــت هاي فرهنگ  فعالي

است. 
ــورد هديه رئيس جمهوري به خبرنگاران نيز تأكيد كرد: نقدهايي  وي در م
ــالي وجود دارد كه در حال بررسي است. محمد  ــت هاي ارس در ارايه ليس
ــد: معتقدم افزايش شمار خبرنگاران از دو هزار به 9 هزار و  زاده يادآور ش

200 نفر در چند سال نياز به بررسي دارد. 
ــتان  ــابقه فرهنگي و روزنامه نگاري در اس ــا بيان اينكه با توجه به س وي ب
ــتان يك روزنامه منتشر شود، گفت: در همين راستا  ــهر بايد در اين اس بوش

براي تحقق اين مهم حمايت قانوني را انجام خواهيم داد. 
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اضافه كرد: هم اينك در 15 
ــود و رويكرد ما بر اين است كه در هر  ــتان كشور روزنامه منتشر مي ش اس

استاني حداقل يك روزنامه منتشر شود. 

محمد زاده گفت: هم اينك باالي سه هزار مجوز اشخاص حقيقي در كشور 
وجود دارد و به همين ميزان نيز در نوبت صدور مجوز هستند. 

وي در پايان اظهار داشت: بايد تالش كنيم نشريه هايي كه مجوز دارند، اما 
ــان روشن شود و آنهايي كه زمانشان گذشته، اما  منتشر نمي شوند تكليفش
منتشر نمي شوند، طبق قانون لغو مجوز شوند تا براي صدور مجوز جديد 

بهتر تصميم گيري شود. 

ــال دفتر شعر هوش و حواس گل  ــاعر و منتقد، از ارس علي باباچاهي، ش
ــاد، براي اخذ مجوز خبر داد. باباچاهي درباره  اين كتاب  ــب بو به ارش ش
گفت: اين مجموعه شعر شامل حدود 80 قطعه شعر و 90 شعرك است. 

در ضمن دو مقاله نيز در انتهاي كتاب، گنجانده شده است. 
ــعرك،  ــعرك هاي اين كتاب گفت: ش ــتر درباره ش وي در توضيحي بيش
ــماعيل نوري عال در سال 1345  ــط اس ــت كه اولين بار توس عنواني اس
مطرح شد. باباچاهي ادامه مي دهد: شعرك هاي من به طبع نگاه و نگرشي 
ــت. در هر حال قواعد هايكو را  ــبت به شعر دارم شكل گرفته اس كه نس

رعايت نمي كند و مي خواهد شعرك بماند. 
ــت، گفت: يكي از اين  ــاره دو مقاله اي كه در كتاب گنجانده اس وي درب
ــه در واقع متن  ــام دارد. اين مقاله ك ــعر صلح ن ــعر مؤلف، ش دو مقاله ش
ــعري است كه مدعي نوعي  ــخنراني هاي من است، ناظر بر ش يكي از س
ــت. شعر مؤلف بي آن كه خود را بي اعتنا بداند  فرديت و تفاوت پنداري اس

ــعر صلح زيرعنوان شعر  ــعر جدا مي كند. ش خود را از جريان عمومي ش
ــعر نپرداخته ام، به  ــود. در اين مقاله كه البته، فقط به ش مؤلف مطرح مي ش
ــر جهان مي رود. در  ــاره كرده ام كه بر هنرمندان سراس ظلم و اختناقي اش
ــدان در دوران ديكتاتوري هايي همچون  ــر هنرمن ــتم ب آن، از وضعيت س
ــتالين و ديگران حرف زده ام. باباچاهي افزود: بشارت صلح و بشارت  اس
ــأله به  ــده ام. وي در اين خصوص كه اين مس ــعر را به هم نزديك دي ش
ــعر و اجتماع مربوط مي شود، گفت: شعر آزادي خواه  رابطه ديالكتيكي ش
ــتره هم بي آن كه سويه سياسي داشته باشد، اعتراض  است. حتي هنر آبس
ــيم در خدمت درگاهي نباشد  ــت. همين كه آن چه مي نويس به تباهي هاس
)برخالف وضعيتي كه به عنوان مثال عنصري و فرخي داشته اند(، شعري 
ــت و اين هستي ناب  ــتي ناب اس ــاخته ايم كه در ارتباط با هس ناب را س
ــاد با تباهي ها تحقق پيدا مي كند. علي باباچاهي درباره مقاله ديگر  در تض
اين كتاب گفت: اين مقاله شعر افشانشي نام دارد. اين نوع شعر، يكي از 

خصوصيت هاي شعرهاي من و برخي شاعران ديگر است. شعر افشانشي 
ــت كه به درست يا غلط  ــتي شعرهايي اس ناظر به خصلت پست مدرنيس
ــت مدرن ناميده مي شوند. وي گفت: شعر افشانشي يك ژانر  در ايران پس
ــعر است  ــت، بلكه يكي از خصوصيات ش ــت. يك بيانيه نيس خاص نيس
ــعر مشاهده مي شود. شعر  ــأله تأكيدي نمي شود، بلكه در ش و بر اين مس
ــاني حافظ شيرازي است. اين اصطالح قبل از  افشانشي يادآور شعر پاش
ــط يكي از مستشرقين به كار  ــاهي به كار ببرد؛ توس اينكه بهاالدين خرمش
رفته است. وي درباره تعريف شعر پاشاني گفت: اين تعريف يعني دچار 
ــعر يك موضوع  پارادوكس بودن. عدم ارتباط ابيات با هم. يعني اينكه ش
ــيار متعصبانه تمام اشعار حافظ را  خاص را دنبال نمي كند. البته برخي بس
ــن افراد معتقدند در هركدام  ــي تلقي مي كنند. به عبارت ديگر اي موضوع
ــعر  ــظ يك موضوع تاريخي يا غيرتاريخي خاص به ش ــعرهاي حاف از ش

كليت مي بخشد.

ــالمي  ــاد اس ــاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارش مع
ــر كتاب،  ــده در حوزه نش گفت: با تدابير اتخاذ ش
ــدي يارانه ها،  ــا اجراي كامل قانون هدفمن حتي ب
ــاب را نخواهيم  ــش قيمت كت ــور قطع افزاي  به ط

داشت. 
ــزود: اگرچه  ــا اف ــا ايرن ــو ب ــن دري در گفتگ بهم
ــا  ــه ه ــدي ياران ــون هدفمن ــراي قان ــس از اج پ
ــم، اما يارانه  ــاهد بودي تفاوت هايي در قيمت ها ش
ــده و وزارت  ــش حذف ش ــال پي ــه س كاغذ از س
ــتاز در هدفمندي  ــتگاه هاي پيش ــاد جزو دس  ارش

يارانه هاست. 
ــتاي بسته هاي حمايتي  وي اظهار داشت: در راس
ــد  ــر، مقرر ش هدفمند كردن يارانه ها در حوزه نش
ــت وزارت فرهنگ و  ــاب هايي كه مورد حماي كت
ارشاد قرار مي گيرند، كاهش قيمت آنها در دستور 

كار قرار گيرد. 
ــته حمايتي وزارت ارشاد از  دري گفت: در اين بس
ــتري مي كند و اين خود  ــب ارزان حمايت بيش كت

ــران براي پايين آوردن  ــويق ناش به خود باعث تش
قيمت ها مي شود.

ــت: از ابتداي  ــاد گف ــاون وزير فرهنگ و ارش مع
ــراي قانون هدفمند كردن يارانه ها 190 ميليارد  اج

ريال كتاب از ناشران خريداري شده است. 
ــران نيز  وي تصريح كرد: پيش خريد كتاب از ناش
باعث كنترل قيمت ها شده و اين موضوع نيز جزو 

بسته هاي حمايتي است. 
ــس جمهوري با  ــي موافقت رئي ــت: در پ وي گف
ــاد، افزايش گستره بسته  ــت وزارت ارش درخواس
ــي  ــدور كارت الكترونيك ــب ص ــي در قال حمايت
ــگ، اصحاب  ــي فرهن ــه اهال ــهيالت ب و دادن تس
ــام  ــت انج ــالب در دس ــجويان و ط ــم، دانش  قل

است. 
ــگ و  ــاي كل فرهن ــن اداره ه ــزود: همچني وي اف
ــتان ها تسهيالتي در قالب كارت  ارشاد اسالمي اس
ــجويان، طالب و  ــي به اهالي قلم، دانش الكترونيك

اصحاب انديشه ارايه مي دهند. 

ــي در مصر و  ــت ها و طراحان گرافيك كاريكاتوريس
ــژه جهان عرب  ــورهاي جهان به وي ــياري از كش بس
ــور از ديكتاتور 83  ــزار كاريكات ــك به هفت ه نزدي
ساله مصر ترسيم كردند. به گزارش ايسنا، بسياري از 
كاريكاتورهاي كشيده شده از سقوط مبارك با الهام از 
نمادهاي مصر باستان و فرعون هاي مصر و همچنين 
ــت. به گزارش منابع  ــيم شده اس نماد موميايي ترس
ــانه اي در امارات متحده عربي، رئيس جمهوري  رس
ــال در اين  ــي س ــادام العمر و مخلوع مصر كه با س م
ــود آورده بود،  ــمت براي خود يك ركورد به وج س
بار ديگر موفق به كسب يك ركورد ديگر در غصب 
ــت جمهوري مصر شد. در سه هفته از  كرسي رياس
ــياري از كاريكاتورها را  خروش مردمي در مصر، بس
ــيم و در  ــراد و به ويژه جوانان گمنام مصري ترس اف
فضاي مجازي قرار داده اند. كاريكاتوريست هاي عربي 
به ويژه كاريكاتوريست هاي عرب مقيم اروپا و آمريكا 
ــدت در اين عرصه در سه هفته گذشته فعال  نيز به ش

ــا در فضاي مجازي و اينترنت بلكه  بوده اند و نه تنه
ــايت هاي  كارتون هاي خود را در روزنامه ها و وب س
معتبر كشورهاي اروپايي و شمال آمريكا نيز به چاپ 
رسانده  و عرضه نمودند. در كاريكاتورهاي افراد آماتور 
و غير حرفه اي در اين رشته نيز مشاهده سقوط مبارك 
پس از سقوط ديكتاتور تونس و در نوبت بودن سقوط 
ساير رهبران عرب پس از مبارك، بسيار قابل توجه و 
ــياري از جوانان مصري اميد به  ــت. بس قابل تأمل اس
زندگي بهتر و اميد به سقوط ديكتاتوري مبارك را در 
قالب كاريكاتورهاي خود كه بسيار ساده بوده و بعضي 
از آنها بيشتر شبيه به نقاشي هستند را از خود به يادگار 
گذاشتند. پس از سقوط مبارك روزنامه هاي پرسابقه 
ــور و حكومت نظامي  ــغ تيز سانس ــري كه از تي مص
خالصي يافته اند نيز به اين موج هنري پيوسته اند. در 
ــده از مبارك در اين پيوند  ده ها كاريكاتور ترسيم ش
ــقوط ديكتاتورهايي همچون  سرنوشت مبارك با س

صدام معدوم نيز ديده مي شود. 

اخبار

با هنرمندان شهرمان

درباره احمد بيگدلي

معاون وزير ارشاد: 

سياست اصلي اين وزارتخانه حمايت از مطبوعات است 

شعرك هاي علي باباچاهي منتشر مي شود 

7 هزار كاريکاتور و طرح تحقيرآميزهدفمندي يارانه ها قيمت كتاب را افزايش نمي دهد 
 از فرعون مصر در سه هفته!

ــته  ــده آ نوش ــنامه م ــنده( نمايش ــردان و نويس ــين ندايي)كارگ اميرحس
ــنده يونان باستان( را از 4 نسخه معتبر انگليسي ترجمه كرده  اورپيد)نويس

كه توسط انتشارات افراز به چاپ رسيده است.
ــا، ضمن اعالم اين خبر افزود: تفاوت  ــين ندايي در گفتگو با ايلن اميرحس
ــت كه اين  ــنامه هاي يوناني اين اس ــا ديگر نمايش ــي اين ترجمه، ب اصل
ــتان  ــياق يونان باس ــبك و س نمايش نامه، اولين نمونه كامل تراژدي با س
ــت كه در آن به جزئيات كامل نمايش هاي 2500 سال پيش در يونان  اس

پرداخته شده است. 
وي در مورد ويژگي هاي ترجمه خود گفت: در پايان كتاب، يك فرهنگ 
ــخصيت  ها، خدايان، اسطوره ها و هرآنچه در كتاب  اسامي كامل از نام ش
ــت، تنظيم شده كه كار را براي مخاطب آسان مي كند.  به كاربرده شده اس
ــش، به ذكر  ــطوره هاي قرن ها پي ــنامه با اس ــن ارتباط هاي نمايش همچني

جزئيات توضيح داده شده است. 
ــنامه را از  ــن مترجم درباره منابع ترجمه اي خود افزود: من اين نمايش اي
ــخه از آن ها مربوط به  ــي ترجمه كرده ام كه 2 نس ــخه معتبر انگليس 4 نس
ــگاه هاي آياداهو و پرنيستون بوده و يك نسخه نيز، ترجمه اي ا ست  دانش
ــعي كرده ام  ــردد. از اين حيث، از طرفي س ــال پيش برمي گ ــه به 70 س ك
ــد و از  ــنامه نزديك باش به جهت آكادميك ترجمه به اصل يوناني نمايش
ــته ام. ندايي  ــود جس طرف ديگر از ادبياتي همه فهم در نگارش كتاب س
ــنامه لحاظ شده، يك تحليل و  ادامه داد: بخش ديگري كه در پايان نمايش
ــناختي ا ست كه بيش از يكسال و نيم وقت من را به خود  پژوهش روانش
ــخصيت زن نمايشنامه( مادري است كه  اختصاص داد. از آنجاكه مده آ)ش
ــت و اين اتفاق تكان دهنده، تراژدي موهني  ــته  اس دو فرزند خود را كش
ــان و ارتباط آنان با  ــي زن ــق كرده، الزم ديدم از ديدگاه روانشناس را خل

ــم. وي ضمن بيان اين  ــي قرار ده ــخصيت را مورد بررس مرد ها، اين ش
ــي امروزه نيز باليي اجتماعي به شمار مي آيد، اضافه   مطلب كه فرزندكش
كرد: من در نگارش اين تحليل نامه براي اينكه شائبه وجود نگاهي مردانه 
به كارم وارد نشود، از منابعي استفاده كردم كه مؤلف هاي آن ها روانشناسان 
ــتان و مده آ  ــنده يونان باس زن بوده اند. اين مترجم در مورد اورپيد، نويس
گفت: اورپيد نويسنده اي بوده كه همواره در پرداخت هاي داستاني خود از 
دريچه مسائل اجتماعي نگاه مي كرده و به همين دليل هميشه مورد حمله 
ــت،  ــتان اجتماعي ا س ــان يونان قرا مي گرفته. مده آ نيز كه يك داس حاكم
ــردن به او، زن  ــوهرش با خيانت ك ــت كه ش ماجراي زني به نام مده آ س
جواني را برگزيده و مده آ ي عصباني براي انتقام گرفتن از شوهر سابقش، 
تصميم مي گيرد از همه انتقام بگيرد و در اين راه حتي براي داغ دار كردن 

شوهرش، راضي به قتل فرزندانش مي شود.

زاينده رود 
نمايش »غريبه« با موضوع مبارزات 
ــري انقالب  ــكل گي دوران پيروزي و ش
ــلم  ــه كارگرداني  مس ــران ب ــالمي اي اس
ــليمانيان چالشتري در مجتمع فرهنگي  س
ــهركرد به روي صحنه  هنري امير كبير ش
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــت. رئي رف
ــهركرد گفت: تئاتر  اسالمي شهرستان ش
ــر نمايش يكي از مؤلفه ها و هنرهاي  و هن
ــذار در انتقال مفاهيم و ارزش هاي  تأثيرگ
ــل  ــالمي به نس ــاي انقالب اس ــان ه آرم
ــت. جواد كارگردان در گفتگو با  جوان اس
ــزود: اين نمايش با موضوع دوران  ايرنا اف
ــه رژيم پهلوي اجرا   مبارزات مردمي علي
مي شود و براي درگير شدن اقشار مختلف 
مخاطبان با موضوع آن در پيشبرد داستان از 
طنز نيز بهره گرفته شده است. به گفته وي، 
اين نمايش به مناسبت گرامي داشت سي و 
دومين بهار پيروزي انقالب اسالمي ايران به 
مدت پنج شب تا بيست و پنجم بهمن ماه 
در مجتمع امير كبير به روي صحنه رفت. 
كارگردان تئاتر غريبه نيز گفت: داستان اين 
ــر در يك قهوه خانه در دوران پيش از  تئات
ــالمي ايران رخ مي دهد و در  انقالب اس
ــي جوانان انقالب  ــه موضوع مبارزات آن ب

اسالمي نگاه تازه تری دارد. مسلم سليمانيان 
چالشتري در گفتگو با ايرنا افزود: نويسنده 
اين نمايش آرش عباسي است و داستان آن 
عالوه بر درام بودن بار طنز نيز دارد. به گفته 
وي، در اين نمايش كه از سوي گروه تئاتر 
همسفران مهتاب اجرا مي شود، اميد بسيم، 
جالل نجفي، محمد حيدري، سيد مهدي 
سليمي، مصطفي راد و مرضيه اسماعيلي 
ــا قدرداني  ــي كنند. وي ب ــاي نقش م ايف
ــالمي  ــاد اس ــركل فرهنگ و ارش از مدي
ــاري و انجمن نمايش  چهارمحال و بختي
گفت: در اين راستا سازمان بسيج هنرمندان 
ــاد  ــتان، معاونت فرهنگي هنري ارش اس
ــي و اداري، دبيرخانه  ــتان، معاونت مال اس
شوراي فرهنگ عمومي استان و حراست 
ــالمي چهارمحال و  ــاد اس فرهنگ و ارش
بختياري همكاري الزم براي اجراي هرچه 
ــته اند. به گزارش  بهتر اين نمايش را داش
ايرنا، مسلم سليمانيان چالشتري از 26بهمن 
ماه نمايش جاويد خاك را در جشنواره بين 
المللي تئاتر فجر در تهران به روي صحنه 
برد. معاون رئيس جمهوري اسالمي ايران 
نيز در مجتمع امير كبير شهركرد از نمايش 
جاويد خاك به كارگرداني مسلم سليمانيان 

چالشتري بازديد كرد. 

تنديس حكيم ابوالقاسم فردوسي هم زمان 
با برپايي هفته فرهنگي ايران در جشنواره 
ــا حضور  ــارايوو، ب ــتاني س جهاني زمس
ــران در موزه  ــد فرهنگي اي ــران ارش مدي
ــهر رونمايي شد. به گزارش  شهر اين ش
ايرنا، تنديس حكيم ابوالقاسم فردوسي به 
مناسبت ثبت هزاره شاهنامه در يونسكو 
به وسيله استاد افشين اسفندياري ساخته 
ــهر سارايووي  ــت و در موزه ش شده اس
ــد. در  ــب ش ــن نص ــني و هرزگوي بوس
ــتي  ــم رونمايي اين تنديس، نشس مراس
ــهر با حضور  ــانه اي در موزه اين ش رس
ــفندياري طراح و تنديس ساز  افشين اس
ــپاهيچ رئيس جشنواره  ايراني، ابراهيم اس
ــد رضا  ــكازيما، حمي ــي سارايوس جهان
اطمينان رايزن فرهنگي ايران در بوسني و 

هرزگوين و ياسر موحدفرد، دبيركل بنياد 
فردوسي برگزار شد. 

ــي در اندازه دو و نيم متر  تنديس فردوس
ــرديس خيام در اندازه يك و نيم متر  و س
با پايه در مراسم ويژه اي به وسيله افشين 
اسفندياري، سازنده آثار ياد شده به نشانه 
ــني و  ــردم ايران به مردم بوس ــتي م دوس
ــپاهيچ، پيشكش  هرزگوين به ابراهيم اس
شد تا مديريت اين فستيوال جهاني اين دو 
اثر را در دو مركز علمي و فرهنگي شهر 
ــارايوو نصب نمايد. در اين مراسم از  س
سوي رايزني ايران در بوسني و هرزگوين 
ــنهاد شد تا بخش  ــي پيش  و بنياد فردوس
ويژه اي با نام فردوسي براي بخش ادبي 
فستيوال جهاني زمستاني سارايوو در سال 

آينده راه اندازي شود. 

زاينده رود 
مهندس نريماني )معاون شهرسازي 
ــهرداري اصفهان( با اشاره  و معماري ش
به اين كه اوج معماري در زمان صفويه 
ــالمي بوده  ــتوانه قوي اس و به دليل پش
ــت، گفت: در حال حاضر بايستي از  اس
ــبات گذشته براي رسيدن به سبك  تناس

جديد استفاده نمود.
ــن كه در فرآيند  ــي با تأكيد بر اي نريمان
ــوان  نمي ت ــاري  معم و  ــازي  شهرس
ــاء  ــزود: ارتق ــت، اف ــب بازگش ــه عق ب
ــه  ــازي ب ــهري و پياده روس ــر ش و منظ
ــازي اسالمي  ــيدن به شهرس منظور رس
ــوژي در  ــتفاده از آخرين تكنول ــا اس ب
ــه  ــرار گرفت ــهرداري ق ــتور كار ش  دس

است.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
ــت در  ــان اين كه گسس ــان با بي اصفه
ــته و حال موجب شده تا  معماري گذش

ــبك خاصي را براي ساخت و  نتوان س
ــاز كنوني نام برد اظهار داشت: حتي  س
ــاختمان  ــه وارد س ــبك هاي غربي ك س
ــت و به  ــده اند به صورت كامل نيس ش
ــت  ــوان گفت اين گسس ــرأت مي ت ج
ــاري معاصر در  ــا معم ــده ت موجب ش

بي سبكي كامل قرار گيرد.
ــر اين كه  ــي با تأكيد ب ــدس نريمان مهن
ــابقه اي بيش از 50 سال  ــكل س اين مش
ــتن آن بي شك امري  دارد و كنار گذاش
ــود، ادامه  ــخت خواهد ب ــر و س زمان ب
ــيدن به  ــي براي رس ــان كنون داد: در زم
ــت معماري بومي  دوران اصيل و برگش
ــي، مقدمات كار چيده  ايراني و اصفهان
ــهرداري به  ــا با فعاليت ش ــده كه تنه ش
ــيم بلكه همكاري  نتيجه ايده آل نمي رس
ــان  مجموعه اي از جمله جامعه مهندس
ــازي را نيز  ــكن و شهرس  و وزارت مس

مي طلبد.

ــــاد   مديـــركـــل فــرهنــگ و ارش
ــاب و  ــاري از انتخ ــال و بختي چهارمح
معرفي شاعران برتر جشنواره شعر فجر 

امسال در اين استان خبر داد. 
ــوش رضواني  ــا، داري ــزارش ايرن به گ
ــعر فجر  ــنواره ش در آيين اختتاميه جش
ــت: از  ــاري گف ــال و بختي در چهارمح
ــتان  ــال و برتر اين اس ــاعران فع بين ش
ــهر و و  ــهر فرخش ــر صالحي از ش اصغ
ــهر بروجن به  عبداله روا بروجني از ش
ــنواره فجر  ــاعران منتخب جش عنوان ش
ــنواره ملي  ــتان به دبيرخانه جش اين اس
ــدند. وي افزود:  ــي ش ــعر فجر معرف ش
ــادي بر  ــعر فجر تأثير زي ــنواره ش جش
ــي جوانان و  ــتعدادهاي ادب پرورش اس
ــور دارد و مي تواند موج  نوجوانان كش
 ادبي در بين شاعران جوان كشور ايجاد 

كند. 
ــنواره فجر  ــد: جش ــي يادآور ش رضوان
ــخ به نيازهاي  ــود نوعي پاس در ذات خ
انباشته شده شاعران، طي سه دهه پس از 
پيروزي انقالب اسالمي است و در اين 
ــنواره تاكنون به موفقيت هاي  زمينه جش

خوبي دست پيدا كرده است.
ــزان موفقيت هر  ــان اينكه مي وي، با بي
ــه اجتماع قابل  ــنواره ادبي در آيين جش

مشاهده است، گفت: برگزاري جشنواره 
ــاله يك موج ادبي در  ــعر فجر هر س ش

كشور ايجاد مي كند.
ــنواره شعر فجر  رضواني، برگزاري جش
ــد ادبيات كشور در  را حركت رو به رش
ــت و گفت: اين  ــه فرهنگي دانس عرص
ــي مي تواند با  ــته فرهنگ حركت خجس
ــايي نارسايي هاي ادبي در جامعه،  شناس
ــول كند كه جا  ــا را به گونه اي متح فض
براي رشد و پرورش تمامي استعدادهاي 

خفته باز شود. 
ــنواره شعر  وي گفت: اصل مهم در جش
ــدام ادبي ديگري بايد اين  فجر و هر اق
باشد كه نقاط اوج و قله هاي شعر انقالب 
ــاعران جوان معرفي  ــايي و به ش شناس
شود. رضواني، يكي از وجوه درخشان 
شعر فجر را جنبه بين المللي و توجه به 
 خارج از مرزهاي داخلي دانست و متذكر 
شد: اين اقدام مي تواند زمينه معرفي بيش 
ــه دنيا فراهم  ــعر انقالب را ب  از پيش ش
ــزارش ايرنا، در آيين اختتاميه  كند. به گ
ــاعران  ــه جمعي از ش ــنواره ك اين جش
ــاري  ــال و بختي ــوت چهارمح پيشكس
ــاعران  ــتند، از 20 نفر از ش حضور داش
ــل و قدرداني  ــتان تجلي ــن اس ــال اي  فع

شد. 

نمايشنامه »مده آ« پس از 40 سال منتشر شد 

نمايش »غريبه« با موضوع انقالب اسالمي 
در شهركرد به روي صحنه رفت 

رونمايي از تنديس فردوسي 
در موزه شهر سارايوو

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان:

ايراني، همكاري  به معماري بومي  برگشت 
همه ارگان ها را مي طلبد

برترين هاي جشنواره شعر فجر 
در چهارمحال و بختياري معرفي شدند 

ميترا شريعت
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نظری:
قهرمانی در
تورنمنت مالزی
آسان نيست

داويد ويا: 
جبران می كنم

عليرضا افضل: 
خودمان مقصر 
قهرماني قرچك 
بوديم

دروازه بان تيم فوتبال گيتی پسند اصفهان گفت: قهرمانی در 
تورنمنت مالزی آسان نيست.  مصطفی نظری خاطرنشان 
كرد: برای كسب عنوان قهرمانی در تورنمنت چهار جانبه مالزی 
ــانی نداريم و حريفان از كيفيت خوبی برخوردار هستند.  كار آس
وی ادامه داد: حضور در تورنمنت مالزی می تواند تجربه خوبی 
ــد تا در ميادين سخت آينده  ــند باش برای بازيكنان تيم گيتی پس
ــطح باالتری بازی كنند. وی افزود: تورنمنت مالزی  بتوانند در س
ــت بااليی برخوردار  ــور از اهمي ــئوالن فوتبال اين كش  برای مس
ــد و به همين دليل سعی می كنند تا ميزبانی خوب برای  می باش
ــه در اين  ــدوارم در هر 3 ديداری ك ــند، امي ــابقه ها باش اين مس
مسابقه ها در پيش رو داريم سربلند از زمين مسابقه بيرون بياييم. 
نظری كه در دروازه گيتی پسند يكی از اركان موفقيت اين تيم در 
ــمار می آيد، افزود: ديدار برابر تيم هايی از  چند بازی اخير به ش
ــتراليا، مالزی و اندونزی می تواند ما را در رسيدن به موفقيت  اس
ــگاه رهنمون سازد، فراموش نكنيم  های آينده و مورد انتظار باش
تيم گيتی پسند در كورس صعود به ليگ دسته دوم فوتبال ايران 

قرار دارد.

ــنال در ورزشگاه اميريتس،  ــا مقابل آرس در ديدار بارس
ــا گلزنی كرد اما گل های فن پرسی  ابتدا ويا برای بارس
ــاوين، پيروزی 2 بر يك ميزبان را رقم زد. داويد ويا،  و آرش
ــدازه كافی  ــت تيمش به ان ــلونا، معتقد كه اس ــم بارس مهاج
ــب ماندگی مقابل  ــك گل عق ــت كه بتواند ي ــد هس قدرتمن
ــد و راهی مرحله  ــت جبران كن ــدار برگش ــنال را در دي آرس

بعدی ليگ قهرمانان اروپا شود. 
ويا گفت: ما تيم برتر ميدان بوديم. البته هنوز 90 دقيقه ديگر 
ــی مانده و ما می توانيم اين نتيجه را در خانه جبران كنيم.  باق
ــا آن زمان بايد روی  ــت كمی زمان داريم و ت تا بازی برگش
بازی های ليگ تمركز كنيم اما بارسا به اندازه كافی قدرتمند 

هست كه بتواند اين نتيجه را جبران كند. 
ــت تأثير بازی  ــپانيايی همچنين تح ــوش اس ــم ملی پ مهاج
ــر  ــنالی ها قرار گرفت و گفت كه آنها تيمش را به دردس آرس
ــنال تيم بسيار خوبی است. آنها دو بار دروازه  انداختند. آرس
ــه وجود  ــادی برای ما ب ــكالت زي ــاز كردند و مش ــا را ب  م

آوردند.

زاينده رود
ــال كشور، تيم فيروز صفه با  در هفته پاياني ليگ برتر فوتس
حساب 5 بر يك از سد دبيري تبريز گذشت. گل هاي تيم ميزبان 
را قدرت بهادري )4 گل( و مهرداد جابري به ثمر رساندند. عليرضا 
افضل سرمربي موفق اين فصل فيروز صفه، پيرامون اين بازي اظهار 
داشت: مسابقه از كيفيت خوبي برخوردار بود. بچه هاي ما با وجود 
ــدند و كارهاي تاكتيكي را روي  چند مصدوم فوق العاده ظاهر ش
زمين به خوبي پياده كردند. وي ادامه داد:  اكنون خوشحال هستيم 
كه بين 5 تيم برتر ليگ هستيم و اگر سال آينده باشگاه فيروز صفه 
در ليگ تيم داري كرد مي توانيم جزو تيم هاي اول و دوم ليگ باشيم. 
افضلي به كناره گيري ماهان و فيروز صفه از ليگ برتر اشاره كرد و 
توضيح داد: اگر ماهان و فيروز صفه از ليگ برتر فوتسال ايران كنار 
بكشند، ليگ، پويايي خود را از دست خواهد داد و اگر اين دو تيم 
ماندني شدند، در تيم فيروز صفه چند بازيكن ب تزريق و تيم را 
براي قهرماني خواهيم بست. وي در پايان پيرامون قهرماني شهيد 

منصوري قرچك گفت: مقصر خودمان بوديم.

ورزش

كدام گزارشگر استقاللی است؟ 
كدام پرسپوليسی؟ 

ــت دارند  بی ترديد همه عالقه مندان به فوتبال دوس
ــتند يا  ــتقاللی هس ــگران فوتبال اس ــد گزارش بدانن
پرسپوليسی. در واقع شايد در نحوه گزارش آن ها مشخص 
نباشد به چه رنگی عالقه دارند، ولی بي شك اين گزارشگران 
ــی از تيم های  ــوند به يك ــغل ش قبل از اينكه وارد اين ش

سرخابی تعلق خاطر داشته اند.

  بهرام شفيع؛  پرسپوليسی متعصب!
بهرام شفيع يكی از گزارشگران قديمی فوتبال ايران است 
كه همچنان تهيه كننده و مجری برنامه ورزش و مردم است. 
شفيع در اواخر دهه شصت و در مقطعی عضو هيأت مديره 
ــپوليس بود. بنابراين او از زمانی كه به فوتبال  ــگاه پرس باش
عالقه پيدا كرده، يك پرسپوليسی بوده و هنوز هم طرفدار 

سرخپوشان است.
ــايد مهم ترين  ــابقه گزارش در دربی را دارد و ش ــفيع س ش
گزارش او در سال 74 بود كه در آن بازی استقالل با نتيجه 
ــپوليس را شكست داد تا پرسپوليسی ها به  3 بر صفر پرس
ــوخی عنوان كنند هر زمان او گزارشگر داربی باشد، ما  ش

بازی را واگذار می كنيم.
به هر حال بهرام خان شفيع چيزی برای پنهان كردن ندارد 
و او را می توان كاپيتان سرخپوش گزارشگران خواند. البته 
ــت كه كار گزارشگری را كنار گذاشته و فقط  او سال هاس

مجری گری و البته فدراسيون داری می كند!

  جهانگير كوثری؛ كاپيتان استقاللی ها
جهانگير كوثری پيش از آنكه مفسر و گزارشگر شود يك 
فوتباليست مطرح بود و در مقطعی نيز عضو تيم استقالل. 
ــتقاللی تمام عيار است و در آن هيچ شكی  كوثری يك اس
نيست. اين گزارشگر هم سابقه گزارش داربی را در پرونده 
خود دارد و بی شك هيچگاه دوست ندارد تيم سابقش بازنده 
اين بازی تاريخی باشد. می گويند جهانگيرخان همواره در 
تصميم هاي مديريتی باشگاه استقالل مؤثر بوده و دست كم از 
او به عنوان يك مشاور ويژه نام می برند. به هر حال جهانگير 

كوثری، كاپيتان آبی پوش گزارشگران است! 

  عادل فردوسی پور؛ پرسپوليسی دو آتيشه!
ــی دو آتشه بود و همين  عادل در نوجوانی يك پرسپوليس
ــت دارد پرسپوليس در دربی استقالل  حاال هم خيلی دوس
ــد  را مغلوب كند! او البته وقتی وارد كار روزنامه نگاری ش
ــه قضايا نگاه كرد. عادل چون می خواهد  كمی منطقی تر ب
به همه نشان دهد كه پرسپوليسی نيست ادای استقاللی ها 
را در می آورد و گاهي طوری وانمود می كند كه انگار از اول 
ــتقاللی بوده! در حالی كه چنين چيزی نيست و بهترين  اس

مجری ورزشی تلويزيون يك پرسپوليسی دو آتشه است. 

  مزدك ميرزايی؛ استقاللی و البته يوونتوسی
ــتقاللی است و درست  ــت برعكس عادل، اس مزدك درس
برعكس او می خواهد ثابت كند كه استقاللی نيست و ادای 
ــتقالل را خيلی  ــی ها را در می آورد. ميرزايی اس پرسپوليس
دوست دارد و گاهی اوقات استقاللی بودنش بدجوری توی 
ذوق می زند. او يكی از بهترين و با اخالق ترين گزارشگران 
ــت و دوستی بسيار نزديكی با عادل  و مجريان شبكه3 اس
ــزدك قبل از دربی ها جالب  ــری های عادل و م دارد. كرك
توجه خواهد بود! مزدك البته عالقه خاصی به تيم ملی ايتاليا 

و باشگاه يوونتوس دارد.

  پيمان يوسفی، پرسپوليسی است
يوسفی هم مثل عادل پرسپوليسی است. او در اين چند ساله 
ــعی دارد يك  ــی بر اطالعات فوتبالی خود افزوده و س كم
ــد اما خوب هنوز با عادل و مزدك  گزارشگر بی طرف باش
ــفی هم دوست دارد پرسپوليس، استقالل  فاصله دارد. يوس

را شكست دهد. 

  جواد خيابانی؛  استقاللی قديمی
خيابانی چندی قبل در مصاحبه ای گفت: من يك زمانی در 
استاديوم تخمه می فروختم! او در جوانی از طرفداران پر و پا 
قرص استقالل بوده و با پرچم و هدبند آبی به استاديوم ها 
می رفته است اما اگر از خودش بپرسيد به شدت منكر اين 
موضوع می شود. دوستان آقا جواد می گويند او عالقه زيادی 
ــت. اما در گزارش ــه رضا نعلچگر و ناصر حجازی داش  ب

 دربی ها خودش را لو نداد!

  عليفر، او هم استقاللی است
عليفر هم از طرفداران استقاللی بوده اما در گزارش های خود 
بی طرفی را رعايت می كند. اين روزها عليفر خيلی كم كار 
ــگری را انجام می دهد. او عالقه ويژه ای به محوطه  گزارش

5/5 متر دارد!

  رضا جاودانی؛ ابومسلمی و استقاللی
ــهد و از طرفداران ابومسلم است اما  رضا جاودانی اهل مش
ــتقاللی  ــان قرمز و آبی دومی را ترجيح می دهد و اس از مي
ــتی و  ــری برنامه های مربوط به كش ــت. جاودانی مج  اس
 قوی ترين مردان ايران هم هست اما به فوتبال نيز عالقه خاصی

 دارد.

زاویه

مصاحبه

از رفتن وحيد شمسايي هم ناراحت و هم خوشحالم!

فيروز ريخته گران: ماهان بايد در آسيا بازي كند

دو ديدار باقي مانده از هفته دوم مرحله برگشت ليگ برتر بانوان برگزار 
شد. از هفته دوم مرحله برگشت ليگ برتر بانوان باشگاه هاي كشور، دو 
ديدار در تهران برگزار شد كه طي آنها پتروشيمي تهران صدرنشين بازي ها 
ــهيد عضدي 5 بر صفر ذوب آهن اصفهان )ب( را از پيش رو  ــالن ش در س
ــه خود پذيراي  ــابقه اين هفته هيأت تهران در خان ــت. در ديگر مس  برداش
ذوب آهن اصفهان )الف( تيم رده دوم جدول بود كه اصفهاني ها موفق شدند 

5 بر يك از سد حريف خود بگذرند. 
ــت،  ــتاز اس ــيمي تهران با 14 امتياز همچنان پيش ــا پايان اين هفته پتروش  ت
ــايپاي البرز  ذوب آهن اصفهان )الف( با 13 امتياز در مكان دوم قرار دارد، س
ــوم است و تيم هاي هيأت تهران با 10 امتياز، مس كرمان با 9  با 10 امتياز س
ــب رده هاي بعدي را در اختيار ــاز و ذوب آهن )ب( با 7 امتياز به ترتي  امتي

 دارند.

نخستين روز از رقابت هاي ووشو قهرماني كشور بانوان )انتخابي تيم 
ملي جهت حضور در رقابت هاي جهاني تركيه( با شناسايي نفرات برتر 
فرم هاي تاي چي چوان، چانگ چوان و نان چوان به پايان رسيد. در اين فرم 
ــتان قزوين با امتياز 9/15 طال گرفت، زهرا نوري از  شميم مهدي پور از اس
ــتان اصفهان با امتياز 7/74 به مدال نقره رسيد و فرزانه ابراهيمي از استان  اس
ــنده كرد. اما در  چهار محال و بختياري با امتياز 7/62 به گردن آويز برنز بس
ــتان البرز با امتياز 9/49 به مدال طال  فرم چانگ چوان محبوبه كريمي از اس
دست يافت، سميه ميراني از استان كرمانشاه با امتياز 9/22 به مدال نقره رسيد 
ــوان جاللي با امتياز8/40 مدال برنز اين پيكارها را از آن خود كرد. در  و ارغ
ــاه با امتياز 8/82 در جايگاه  ــتان كرمانش ــحر فخري از اس فرم نان چوان س
ــتاد و مدال طال را از آن خود كرد، نجمه كوه گنجي از استان  ــت ايس نخس
خراسان رضوي با امتياز 7/94 مدال نقره را از آن خود كرد و مهال تلگردي 
از استان خراسان رضوي توانست با امتياز 7/84 در جايگاه سوم اين پيكارها 
ــته ساندا در حال  ــاير فرم هاي تالو و در رش قرار بگيرد. اين رقابت ها در س

برگزاري است. 

ــپوليس  ــرمربي پرس ــي دايي به حمايت از س ــتيار بين الملل دس
پرداخت. ژلكومياچ دستيار دايي در تيم فوتبال پرسپوليس تهران 
ــه جايگاه واقعي  ــپوليس ب ــاندن پرس گفت: تمام تالش دايي براي رس
ــد در اين راه وي را  ــت و همه بازيكنان باي ــود در فوتبال ايران اس خ
ــپوليس انگيزه  ــك كنند. وي ادامه داد: در مدت حضور من در پرس كم
ــا از دايي انرژي  ــراي حضور در تمرين ه ــي را مي بينم و ب ــاالي داي ب
ــپوليس  ــرمربي پرس ــت: انتقادات اخير از س مي گيرم. مياچ اظهار داش
ــم را آن طور كه بايد  ــود وي نتواند تي ــت و باعث مي ش منصفانه نيس
ــت و با حمايت هواداران  ــنامه فوتبال ايران اس هدايت كند دايي شناس

مي تواند پرسپوليس را به هدفش برساند.

ــگاه پرسپوليس در نامه ای به سازمان ليگ برتر به طور رسمي از   باش
ــكايت كرد. مصطفی شكری مدير حقوقی باشگاه  هوار مال محمد ش
ــد بدون اخذ  ــه اينكه هوار مال محم ــت: با توجه ب ــپوليس اظهار داش  پرس
ــوی باشگاه پرسپوليس قرارداد خود را با استقالل به ثبت  رضايت نامه از س
رسانده و با توجه به مفاد آئين نامه نقل انتقاالت كه ايشان بايد 20 درصد از 
قراردادش را به باشگاه پرسپوليس بدهد، روز پنج شنبه در نامه ای به سازمان 
ليگ، از هوار مال محمد شكايت كرديم. وی افزود: در اين نامه درخواست 
ــود تا حق  ــاس قانون انضباطی با اين بازيكن برخورد ش كرده ايم كه براس
باشگاه پرسپوليس از بين نرود. اين موضوع را تا رسيدن به هدف اصلی مان 

يعنی دريافت 20 درصد از مبلغ قراداد هوار پيگيری خواهيم كرد. 

سرمربی ايرانی تيم شيميزو اسپالس ژاپن دومين شكست سنگين 
ــته دومی تجربه كرد. تيم  ــور را مقابل تيمي دس خود در اين كش
ــپالس در اردوی 10 روزه خود 3 بازی دوستانه با حريفان  شيميزو اس
ــته دومی توكيو نتيجه  ــرد كه در ابتدا مقابل تيم دس ــف برگزار ك مختل
ــاب 6 بر 2 به حريف واگذار كرد. در بازی دوم شميزو  بازی را با حس
ــر 2 آن هم در پايان  ــت به برتری 3 ب ــل تيم جوبيلو ايواتا توانس مقاب
ــزه پيدا  ــی انگي ــا قطبی كم ــدا كند ت ــت پي ــای اضافی دس ــت ه  وق

كند. 
اما اين پايان كار نبود و شاگردان امپراطور وعده ها در ديدار مقابل تيم 
دسته دومی سانگا كيوتو نيز نتوانستند بازی خوبی را ارايه كنند و شكست 
ــميزو رقم خورد. نكته جالب  ــر گل ديگری با نتيجه 4 بر 2 برای ش پ
ــميزو واقعی را در جی ليگ بايد  ــت كه قطبی اعالم كرده كه ش  اين اس

ديد.  

ليگ برتر پينگ پونگ زنان 
پيروزي پتروشيمي تهران و ذوب آهن 

بر حريفان 

رقابت هاي ووشو قهرماني كشور بانوان 
معرفي نفرات برتر 3 فرم در روز نخست 

ژلکومياچ: 
دايي،  شناسنامه فوتبال ايران است 

باشگاه پرسپوليس به طور رسمي از 
بازيکن استقالل شکايت كرد !  

شکست تيم قطبی مقابل يک تيم دسته دومی
افتضاح امپراطور تمامی ندارد 

 

ــرمربی تيم فوتبال  ــد مايلی كهن س محم
ــان تيم  ــه انتقاد مربي ــخ ب ــايپا  در پاس س
ــور انصاری فرد  ــد مبنی بر عدم حض امي
ــما به من  ــای اين تيم گفت: ش در اردوه
ــدام اردو اعزام  ــد كه تيم اميد به ك بگويي
ــده؟ ما تنها تيمی بوديم كه از روز اول  ش
ــتيم؛  ــه همكاری را با آقايان داش هر گون
ــه اگر ما نيز  ــه جرأت می گويم ك بنده ب
ــم اميد همكاری  ــر تيم ها با تي  مثل ديگ
ــل 30 امتياز  ــروز حداق ــم ام نمی كردي
داشتيم. در دو سه بازی حساس به همين 

دليل امتيازهاي خوبی را از دست داديم، 
ــهرداری در  ــال در بازی با ش ــه طور مث ب
تهران يكی از داليل عمده نتيجه نگرفتن 

ما همين مسأله بود. 
ــاد از برخی  ــن در ادامه به انتق مايلی كه
ــانه ها پرداخت و گفت: متأسفانه در  رس
ــی امنيت كالمی  كنفرانس های مطبوعات
ــان تحريف  ــرف هايم ــم يعنی ح  نداري
ــايت  ــه طور مثال يكی از س ــود، ب می ش
ــاوی  ــت كه از تس ها از قول من زده اس
مقابل ملوان راضی هستم كه به هيچ وجه 
اينگونه نبوده است. مگر می شود كه بنده 
به خاطر مساوی خانگی تيمم برابر ملوان 

راضی باشم. 
به مايلی كهن يادآور می شويم كه ديويد 
ــی به  ــناس انگليس ــام بازيكن سرش بكه
ــريه چندين هزار  ــر تخلف يك نش خاط
ــت. وی  ــت دريافت كرده اس پوند غرام
ــزار روز دويدم تا  ــخ داد: من 500 ه پاس
از يك روزنامه ورزشی شكايت كنم و در 
ــدند به پرداخت 5  نهايت آنها محكوم ش

ميليون تومان به دولت. 
ــايپا درباره اين موضوع كه  ــرمربی س س

ــينان گفته اند  ــيون نش ــی از فدراس برخ
ــا مربی داخلی درجا  ــه فوتبال ملی ما ب  ك
ــرح وظايف افراد  می زند، گفت: وقتی ش
ــود و افراد واجد شرايط و  تعيين نمی ش
متخصص در حوزه های تخصصی اظهار 

نظر نمی كنند همين می شود. 
ــه ام با آن  ــم گفت ــن ه ــش از اي ــده پي بن
ــرايطی كه آقای كرش برای فوتبال ما  ش
 گذاشته بود همان بهتر كه نيامد. من بارها 
ــر وقت با مربی  ــه ام كه فوتبال ما ه گفت
ــراغ خارجی ها  ــی نتيجه نگرفته س داخل
ــر وقت خارجی  ــم و بالعكس ه رفته اي
ــراغ ايرانی ها آمده  ــده اند س ها ناكام ش
ايم. وی درباره احتمال حضور امير قلعه 
ــی در رأس كادر فنی تيم ملی فوتبال   نوع
ــت؛  ــت: حرف من درباره آدم ها نيس گف
ــت كنيم،  من می گويم اول اصل را درس
ــتدالل بياوريم آنوقت  بررسی كنيم و اس
ــراغ  ــيديم س ــه مربی خارجی رس اگر ب
خارجی ها برويم و اگر به اينجا رسيديم 
ــی داخلی می خواهد آن  كه تيم ملی مرب

وقت سراغ گزينه های ايرانی برويم. 
ــفانه برخی  مايلی كهن اضافه كرد: متأس

ــال می گفتند  ــيون فوتب آقايان در فدراس
ــزرگ خارجی با  ــرمربی ب ــت س قرار اس
ــا ضمن هدايت تيم  حضور در فوتبال م
ــم كالس  ــان داخلی ه ــرای مربي ــی ب مل
ــئوال می كنم  ــی بگذارد؛ بنده س آموزش
كه مگر وظيفه سرمربی تيم ملی آموزش 
ــه آموزش بر  ــت؟ وظيف برای مربيان اس
ــفانه  ــت كه متأس عهده افراد ديگری اس
 آنقدر سرشان شلوغ است كه به اين مهم 
ــند. بنده برای آقای محصص به  نمی رس
ــيون  ــوان رئيس كميته آموزش فدراس عن
ــان  ــتم اما ايش ــال احترام قائل هس فوتب
ــاور تيم اميد  ــلوغ است. مش ــان ش سرش
ــاور  بودند و با اين تيم به قطر رفتند، مش
تيم بزرگساالن هم كه بودند و در كنار آن 
با باشگاه استقالل هم همكاری داشتند، در 
 ضمن به عنوان مدرس AFC هم فعاليت 
ــا وقتی برای  ــما بگوييد آي می كردند. ش
ــر مهم آموزش  ــان می ماند كه به ام ايش
ــيون  ــر من اگر فدراس ــد؟ به نظ بپردازن
ــوق مكفی در  ــان حق ــال برای ايش فوتب
ــد در همان  نظر می گرفت موظف می ش

فدراسيون به وظيفه اصلی اش بپردازد. 

خبر

پژمان سلطانی

ــايت  ــش روي خروجي س ــد روز پي چن
كنفدراسيون آسيا خبري مبني بر اعالم اسامي 
ــركت كننده در رقابت هاي ليگ  تيم هاي ش
قهرمانان آسيا درج شد كه در كنار نام ايران در 
داخل پرانتز از نماينده به عنوان قهرمان فصل 
ــد كه چندي بعد و براساس  قبل نام برده ش
ــه هر يك از  ــري فعل و انفعاالت )ك يكس
مسئوالن اعم از ترابيان و رئيس هيأت فوتبال 
و مديرعامل باشگاه ماهان تفاسير مختلفي از 
آن داشتند( نام قهرمان فصل قبل برداشته و با 
اعالم رئيس كميته فوتسال، قهرمان امسال در 
اين دوره از رقابت هاي جام باشگاه هاي آسيا 

حضور خواهد يافت.
ــث و جدل در  ــاس دوباره بح بر همين اس
اين باره ميان كميته فوتسال و باشگاه ماهان 
ــي چند روز  ــت، به گونه اي كه ط باال گرف
ــر دو طرف مصاحبه هاي قابل تأملي را  اخي

ــام دادند كه صحبت هاي  عليه يكديگر انج
ريخته گران در اين باره شنيدني است.

ــگاه  ــران )مديرعامل باش ــروز ريخته گ في
ــي فوالد ماهان( درباره اين  فرهنگي ورزش
ــوالد ماهان  ــال ف موضوع گفت: تيم فوتس
قهرماني فصل قبل جام باشگاه هاي آسيا را 
يدك مي كشد و قهرمان ايران نيز بوده است 
و طبق رسم و قانون بايد تيم قهرمان فصل 
ــيايي راه يابد اما  گذشته به مسابقه هاي آس
ــفانه ترابيان نظر ديگري دارد. شايد او  متأس
منصوري قرچك را بيشتر از ما دوست دارد. 
وي ادامه داد: ترابيان با توجه به توافقنامه اي 
ــته، قول داده  ــيون آسيا نوش كه با كنفدراس
ــن دوره  ــال را به دومي ــگ امس قهرمان لي
مسابقه هاي فوتسال آسيا بفرستد و به همين 
علت سر اين موضوع پافشاري مي كند. اما 
در اصل بايد قهرمان فصل قبل حضور داشته 
ــال آينده در اين  باشد و قرچكي ها بايد س
رقابت ها شركت كنند. ريخته گران با لبخند 
و تمسخر افزود: نه اينكه ترابيان ليگ خوبي 
را برنامه ريزي و دو هفته تعطيلی نصيب تيم 
ما كرده كه نشان ازداشتن ليگی بانظم است! 

)با حالت خنده( تازه وی گفته كه  بگذاريد 
ماهان 2 هفته آخر را استراحت كند.

 مالك باشگاه فرهنگي ورزشي فيروز صفه 
ــرد و توضيح  ــاره ك ــگ 13 تيمي اش  به لي
ــيون فوتبال و فوتسال ايران  داد: در فدراس
اتفاقاتي رخ مي دهد كه در دنيا بي سابقه است 
ــما در دنيا دنبال اين چنين اتفاق هايي  و ش
ــد. وي در مورد  نگرديد كه پيدا نخواهد ش
حق و حقوق سيد مهدي ابطحي مربي سابق 
ماهان تأكيد كرد: قرار نيست به ابطحي حق 
ــود به علت اينكه ما  و حقوقي پرداخت ش
ــي خودش  ــم و ابطح ــراج نكردي او را اخ
ــگاه را ترك كرد. تنها ما از تيم فوتسال  باش
ماهان كنارش گذاشتيم و پس از آن گفتيم به 
آكادميك فوتسال باشگاه برود و تيم هاي پايه 
را زير نظر داشته باشد. در خبرگزاري ها آمده 
كه اگر ما حقوق وي را پرداخت نكنيم به 5 
ميليون تومان جريمه و كسري امتياز مواجه 
ــد. به شريفي گفتم كه ابطحي با  خواهيم ش

يك برگ قرارداد آمده پيش شما و شما چيز 
ديگري نمي دانيد. اگر يك جلسه با ابطحي و 
من بگذاريد و صحبت هايش صحيح باشد 
حق و حقوقش را خواهم داد. ريخته گران 
از رفتن وحيد شمسايي ابراز شادماني كرد 
ــايي گفته كه ماهان  ــت: شمس و اظهار داش
ــرف او ابراز  ــدارد.  از اين ح ــت ن را دوس
ــحالي مي كنم و تنها يك مقدار براي  خوش
تيمي ناراحتم كه او مي خواهد برايش بازي 
كند. شمسايي هر جا برود خودمان برايش 
ــال در ماهان  ــتيم چرا كه 3 س گل مي فرس
ــريع تر برود.  بوده و بدرقه اش مي كنيم تا س
ــگاه ماهان با خنده ادامه داد:  مديرعامل باش
با شمسايي مشكلي نداشتيم يك بازي برده، 
ــته  يك بازي باخته، يك بازي دلش خواس
ــته بازي  بازي كند، يك بازي دلش نخواس
كند كه ما محرومش كرديم و اين را بگويم 
كساني كه به آقاي گل فوتسال جهان مشاوره 
مي دهند مشاوران خوبي نيستند. وي در مورد 
تيم داري در فصل آينده تصريح كرد: اين به 
نظر هيأت مديره برمي گردد و اگر بخواهيم به 
فعاليتمان ادامه دهيم تيم فوتسال فيروز صفه 

ــر نظر فوالد ماهان به عنوان تيم دوم اين  زي
باشگاه با نام جديد وارد ميادين خواهد شد و 
همه بدانند كه فيروز صفه در اين 3 سال اخير 
تيم دوم ماهان بوده و خواهد ماند كه فعاليت 
اين دو تيم به نظر هيأت مديره باشگاه فوالد 

ماهان برمي گردد.
ــت  ــي نژاد : برداش ــر ابرقوئ ــي اكب  عل
ــه قهرمان، تيم  ــئوالن ماهان از كلم مس

خودشان است
رئيس هيأت فوتبال استان اصفهان در مورد 
اينكه چه تيمي بايد در دومين دوره مسابقه هاي 
فوتسال جام باشگاه هاي آسيا شركت كند به 
ــال  ــت امس خبرنگار ما گفت: در ارديبهش
كميته فوتسال كنفدراسيون آسيا در كشور 
ــكيل جلسه داد كه عباس ترابيان  مالزي تش
ــوي از  ــال ايران عض ــس كميته فوتس رئي
همين كميته )فوتسال آسيا( است كه در آن 
نشست مشخص كردند چه تيم هايي بايد در 
رقابت هاي دومين دوره حضور داشته باشند. 

ابرقوئي نژاد ادامه داد: موضوعي كه ترابيان 
مطرح مي كند اين است كه 3 كشور نخست 
اولين دوره رقابت هاي آسيايي )ايران، قطر و 
ــان در مرحله  ژاپن( بدون حضور تيم هايش
ــابقه ها راه پيدا مي كنند اما  ــي به مس مقدمات
ــه مقدماتي با هم  ــه تيم ها بايد در مرحل بقي
ــئوالن  ــت مس به رقابت بپردازند اما برداش
ــان از كلمه قهرمان دوره قبل تيم  فوالد ماه
خودشان است كه ترابيان كشور قهرمان را 
مد نظر قرار داده و براساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده قهرمان ليگ امسال در رقابت ها 
ــزود: اين  ــت.  وي اف ــور خواهد ياف حض
ــه در حال حاضر  ــت ك اختالف نظري اس
وجود دارد كه قرار بر اين شده در فدراسيون 
ــي قرار گيرد و آن مطلبي كه به  مورد بررس
ــتي نزديك است انجام شود  صحت و درس
و مديران ماهان درخواست كردند كه جلسه 
ــود. وي درباره ليگ برتر فوتسال  برگزار ش
ــال  ايران توضيح داد: به هر حال ليگ فوتس
ــال ويژگي هاي خودش را داشت. همه  امس
تيم ها تالش خود را مضاعف كرده بودند تا 
با آمادگي كامل وارد اين رقابت ها شوند. تيم 

ماهان با حضور قدرتمندتر از نظر مهره وارد 
مسابقه ها شد كه فكر مي كنم آنها در يارگيري 
در خطوط مختلف دچار اشتباه شدند. وي 
تصريح كرد: يكي از داليل اصلي كه جام در 
اصفهان نماند حواشي فراوان اطراف فوتسال 
ــان بود كه حضور دو رقيب )ماهان و  اصفه
ــند( موجب اين حاشيه ها شد. به  گيتي پس
ــت، رقابت مطلوب و  جاي اينكه اين رقاب
مناسب جهت ارتقاي فوتسال باشد اين دو 
تيم در نيم فصل نخست همديگر را خنثي 
كردند اما در نيم فصل دوم مقداري مناسب تر 
ــد و رقبا به خصوص شهيد منصوري از  ش
ــرد و جام را  ــت نهايت بهره را ب اين فرص
ــزود: تيم هاي ماهان  ــت آورد. وي اف به دس
ــد دو تيم فوتبال  ــند بايد همانن و گيتي پس
اصفهاني سپاهان و ذوب آهن با هم رقابت 
جدي داشته باشند اما همديگر را تضعيف 
نكنند. خودم در سازمان ليگ مسئوليت دارم 
و سعي خواهيم كرد پويايي ليگ فوتسال را 

حفظ و به سمتي برويم كه ارزش ليگ ايران 
ــطح ليگ هاي اروپايي و برزيل باشد  هم س
تا باشگاه ها به سمت و سويي بروند كه در 
بحث درآمدزايي موفق باشند. ابرقوئي نژاد 
ــتر تيم هاي ليگ برتري فوتسال  گفت: بيش
خصوصي هستند و با توجه به قوانين بودجه 
ــال آينده كه در مجلس مطرح شده  در 5 س
ــمت خصوصي سازي  اين تيم ها بايد به س
بروند. فوتسال مي تواند از اين فرصت نهايت 
بهره را ببرد و فوتسال اصفهان بهتر خواهد 
ــد. رئيس هيأت فوتبال استان اصفهان به  ش
حضور 13 تيم در ليگ فوتسال ايران اشاره 
كرد و توضيح داد: اين موضوع در دقيقه 90 
ــن را نمي كرديم كه ليگ  ــر اي رخ داد و فك
14 تيمي به 13 تيم كاهش پيدا كند چرا كه 
تيم پوشينه بافت قزوين در آخرين لحظات 
انصراف خود را اعالم نمود و جريمه اين تيم 
و آرش بتن قزوين اين بود كه سهميه ليگ 
ــت دادند. وي در پايان  برتري خود را از دس
اضافه كرد: هيچ تيمي امسال به ليگ دسته 
ــقوط نخواهد كرد و دو تيم از ليگ  اول س

يك به دسته برتر مي آيند.

مايلی كهن: 

بهتر كه كرش 
به ايران نيامد
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مركزی، طبقه اول
شنبه 30 بهمن 1389/ 15 ربیع االول 1432/ شماره Saturday 19 February 2011    468  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

پيامبر اكرم)ص(:
كسی كه نماز را از وقتش 
تاخير بيندازد، به شفاعت 
نخواهد رسيد.

ــه پروژه اول به  ــي هزينه هاي اجرايي پروژه هاي مذكور را اينگونه اعالم كرد: جهت س امام
ــك ميليارد و 200 ميليون و 500 ميليون ريال و همچنين جهت  ــب مبلغ 800 ميليون، ي ترتي

دو پروژه ديگر در مجموع يك ميليارد و 600 ميليون ريال صرف شده است.
ــرح عنوان  ــهرداري در قالب پروژه را بدين ش ــده ش وي در ادامه ديگر اقدام هاي انجام ش

كرد:
 ساماندهي برج كبوتر جروكان واقع در محله جروكان در خيابان آتشگاه با صرف هزينه 

800 ميليون ريال.
 احداث ساختمان انبارهاي خدمات شهري واقع در خيابان ميرزا طاهر اول به عرصه 400 

و اعياني 600 مترمربع با صرف هزينه 3 ميليارد ريال.
ــاژوان در بزرگراه خيام با صرف هزينه 500  ــاماندهي ورودي ناژوان واقع در محله ن  س

ميليون ريال.
ــجد حبيب ابن مظاهر واقع در خيابان شهيد  ــرويس بهداشتي و آبدارخانه مس  احداث س

آيت اله اشرفي اصفهاني به عرصه 150 مترمربع و با صرف هزينه 950 ميليون ريال.
ــرويس بهداشتي مسجد ابوالفضل )ع( واقع در شهرك آزادي در خيابان شهيد   احداث س

نبوي منش به عرصه 50 مترمربع با صرف هزينه 400 ميليون ريال.
ــرويس بهداشتي مسجد امام حسن )ع( واقع در محله زهران در خيابان ميرزا   احداث س

طاهر اول به عرصه 50 مترمربع با صرف هزينه 400 ميليون ريال.
ــجد مطهري در محله الدان واقع در خيابان آتشگاه به  ــتي مس ــرويس بهداش  احداث س

عرصه 50 مترمربع با صرف هزينه 400 ميليون ريال.
ــع در خيابان  ــول )ص( در محله زهران واق ــجد الرس ــتي مس ــرويس بهداش  احداث س

ميرزاطاهر اول به عرصه 50 مترمربع با صرف هزينه 400 ميليون ريال.
ــرويس بهداشتي آتشگاه واقع در ميدان جهاد ابتداي خيابان آتشگاه به اعياني   احداث س

50 مترمربع با صرف هزينه 400 ميليون ريال.
ــفق با  ــتان ش ــجد حبيب ابن مظاهر در بوس  احداث 3 آبنما در ورودي ناژوان، مقابل مس

صرف هزينه 600 ميليون ريال.
ــطحي در بزرگراه خرم و خيام واقع در خيابان آتشگاه به طول   احداث كانال آب هاي س

900 متر با صرف هزينه يك ميليارد ريال.
ــطح منطقه با صرف هزينه 7 ميليارد و 600 ميليون  ــفالت معابر اصلي و فرعي در س  آس

ريال.
ــهم، نهر، كارالدان، بوستان  ــگاه شامل مادي س ــنايي در اطراف كوه آتش  نصب پايه روش

مهديه، محله جاوان با صرف هزينه 800 ميليون ريال.
 نرده گذاري رفيوژ مياني خيابان شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني به همراه اجراي فونداسيون 

به طول 1000 متر با صرف هزينه 600 ميليون ريال.
شهردار منطقه 9 شهرداري اصفهان در ادامه پروژه هاي كلنگ زني منطقه را نيز اعالم كرد:

ــير 45 متر با صرف هزينه 3 ميليارد   فاز دوم خيابان قدس به طول 400 متر و عرض مس
ريال.

ــت واقع در خيابان آتشگاه به مساحت 2000 مترمربع با  ــتان بهشت در خيابان بهش  بوس
صرف هزينه 4 ميليارد ريال.

 فاز دوم بوستان محلي شفق واقع در خيابان آتشگاه به مساحت 13000 مترمربع با صرف 
هزينه يك ميليارد ريال.

ــگاه به عرصه 350 و  ــت واقع در خيابان آتش  مجموعه فرهنگي جنيران در خيابان بهش
اعياني 1000 مترمربع با صرف هزينه 4 ميليارد ريال.

امامي همچنين بودجه سال 89 را 10 ميليارد و 500 ميليون تومان عنوان كرد و افزود: حدود 
40 درصد اين بودجه صرف هزينه جاري و بقيه براي امور عمراني منطقه صرف مي شود.

ــمت چندين مدرسه  ــاماندهي اطراف منارجنبان گفت: چون در اين قس وي در خصوص س
ــود توافقي با مدارس انجام شد كه برخي  ــاماندهي ش ــاحت هايي هم بايد س قرار دارد و مس
ــمت ها تا حدودي انجام شد اما دو مدرسه كه  ــاماندهي اين قس ــدند و س از آنها تخريب ش
ــال هم به  ــد امس ــال تخريب گردند طبق توافق با آموزش و پرورش قرار ش ــرار بود امس ق
ــاماندهي اين قسمت انجام  ــوند تا بقيه س ــال آينده تخريب ش  فعاليت خود ادامه دهند و س

پذيرد.
مشخصات منطقه 9 شهرداري اصفهان:

ــاحت منطقه: 23 كيلومتر مربع )1950 هكتار(، 4/1 درصد از كل  ــال تأسيس: 1364، مس س
شهر 

موقعيت جغرافيايي منطقه:
ــرفي اصفهاني از شهيد غفاري )ادامه نهر سودان( تا سه  ــمال: به خيابان شهيد آيت اله اش ش

راه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني.
جنوب: پل وحيد ناژوان در مسير حاشيه زاينده رود تا خيابان لوله آب.

شرق: سه راه شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني در امتداد بزرگراه شهيد خرازي تا پل وحيد.
ــهيد  ــهيد غفاري و خيابان ش ــير خيابان لوله آب محله جروكان تا خيابان ش ــرب: در مس  غ

آيت اله اشرفي اصفهاني.

جمعيت منطقه:
طبق آخرين سرشماري در سال جاري جمعيت منطقه 71676 نفر است.

آثار تاريخي منطقه:
منارجنبان: متعلق به دوره هشتم هجري.

آتشگاه: متعلق به دوره ساسانيان.
محالت سطح منطقه: )23 محله(

ــتان، اليادران،  بهارانچي )پارون(، بازارگاه، بوستان )كفشران(، جاوان، جروكان  آزادان، آشنس
ــودان، كارالدان، كليچه، كوهانستان،  گلنان  )گورگان(، جنيران )گندرون(، دهچي، زهران، س
 )ككنان(، گلستان )روح آباد يا كرم(، گورتان، الدان، قلعه فروشان، مهديه )جاوان پائين(، ناژوان، 

نصرآباد.
مراكز مذهبي: حدود 63 مسجد، 3 حسينيه و 4 امامزاده.

مراكز آموزشي: حدود 60 مركز )از پيش دبستاني تا پيش دانشگاهي(.
مراكز فرهنگي تفريحي وابسته به شهرداري:

مجتمع فرهنگي امام خميني )ره(، مجموعه فرهنگي شهداي زهران، سالن هاي مطالعه شامل 
ــي شامل نور،   ــم جنتي،  مجموعه هاي ورزش ــودان، مرحوم ميرزا هاش يادگار امام، آزادان، س

شهداي نصرآباد و جوانمردان كارالدان.
مادي ها و نهرهاي سطح منطقه:

ــامل: قميش،  ــه ش ــت ك ــان در اين منطقه اس ــاي اصفه ــول نهره ــم ط ــك پنج ــدود ي ح
ــودان،  ــروكان، س ــي، ج ــان، حاج ــادي، لنب ــدن، كارالدان، فرش ــران، ف ــهم(، تي ــم )س  ص

رهنان.
بوستان ها و فضاي سبز:

فضاي سبز خيابان ها، حاشيه نهرهاي سطح منطقه، مجاور مجتمع امام خميني )ره(، مجموعه 
ورزشي نور.

ــن، حكيم، آزادان، اليادران،  ــهري(، مهديه، گلش ــهري(، فرشته )ش ــتان ها: مهرگان )ش بوس
ــپهر، مطهري الدان، وحدت كه در مجموع  ــتگان، نور، س ــفق، بهاران،  فرش ــتان،  ش كوهانس

266087 مترمربع است.
خيابان هاي سطح منطقه:

اصلي: آتشگاه آيت اله اشرفي اصفهاني،  ميرزا طاهر، قدس، نبوي منش، وحدت.
فرعي: شهيدان تيموري، بهشت، مظاهري، آزادي، آب، ادامه نهر سودان.

ميادين: وحدت.

الدن سلطانی
ــهرداري اصفهان( در يك نشست مطبوعاتي در  ــول امامي )شهردار منطقه 9 ش عبدالرس
جمع خبرنگاران با اعالم بهره برداري از 42 پروژه عمراني، فرهنگي، خدماتي و ورزشي 
ــرداري پروژه هاي اين  ــفندماه جاري گفت: هزينه بهره ب ــهرداري منطقه 9 در يكم اس ش

منطقه در مجموع 190 ميليارد و 100 ميليون ريال بوده است.
وي اين پروژه ها را به 4 گروه بدين شرح تقسيم كرد: خيابان سازي، طرح هاي فرهنگي، 
ــازي، پاركينگ سازي و اصالح  ــتان و ساماندهي نهر، پياده رو س ــي، احداث بوس ورزش

هندسي و ساير اقدامات.
شهردار منطقه 9 هزينه اجرايي و آزادسازي پروژه خيابان سازي را در مجموع 9 ميليارد 
ــان كرد: احداث خيابان ميرزاطاهر دوم حدفاصل  و 950 ميليون ريال عنوان و خاطرنش
ميدان وحدت تا تكيه نصرآباد به طور 700 متر و عرض 16 متر و احداث خيابان ميرزا 
طاهر سوم حد فاصل تكيه نصرآباد تا خيابان زيتون به طول 500 متر و عرض 18 متر از 
ــتند كه جهت آنها به ترتيب هجده ميليارد و 500 ميليون  جمله پروژه هاي اين گروه هس

و هجده ميليارد و 650 ميليون ريال صرف شده است.
ــگاه حدفاصل منارجنبان تا خيابان  ــول امامي گفت: احداث كندرو خيابان آتش عبدالرس
ــداث خيابان زيتون حدفاصل  ــوي منش به طول 600 متر و عرض 17 متر، اح ــهيد نب ش
ــوم به طول 300 متر و عرض 19 متر،  احداث  ــگاه تا خيابان ميرزا طاهر س خيابان آتش
خيابان نهر سودان )ادامه خيابان بهشت تا خيابان شهيد آيت اله اشرفي اصفهاني( به طول 
700 متر و عرض 13 متر، احداث خيابان ورودي محله جروكان )خيابان آتشگاه مجاور 
باغ فردوس به طول 300 متر و عرض مسير 16 متر و نيز احداث فاز اول خيابان قدس 
ــهيد آيت اله اشرفي اصفهاني( به طول 420 متر  )كيلومتر اول خيابان قدس از خيابان ش
ــازي هستند كه به ترتيب جهت آنها مبلغ  و عرض 45 متر از جمله پروژه هاي خيابان س
9 ميليارد و 300 ميليون، 10 ميليارد و 850 ميليون، 11 ميليارد و 850 ميليون، 1 ميليارد 

و 500 ميليون و 28 ميليارد و 850 ميليون ريال صرف شده است.
ــوان و تصريح كرد:  ــهرداري منطقه 9 را 5 طرح عن ــي ش وي طرح هاي فرهنگي ورزش
احداث فرهنگسراي زهران واقع در خيابان سردار شهيد مظاهري با عرصه 2600 مترمربع 

و اعياني 1700 مترمربع، سالن مطالعه محله كوهانستان واقع در خيابان آتشگاه با عرصه 
350 مترمربع و اعياني 350 مترمربع،  احداث سالن بدنسازي ورزشگاه نصرآباد واقع در 
خيابان ميرزاطاهر دوم مجاور تكيه نصرآباد با عرصه 300 مترمربع و اعياني 300 مترمربع 
و احداث محوطه حركت درماني واقع در بوستان مهرگان خيابان ميرزاطاهر اول، پارك 
فرشتگان و مجتمع امام خميني )ره( با نصب 4 سري شامل 48 دستگاه حركت درماني از 
جمله پروژه هاي اين گروه هستند كه مبلغ هزينه اجرايي جهت آنها به ترتيب 23 ميليارد، 

يك ميليارد و 800 ميليون، 800 ميليون و 500 ميليون ريال بوده است.
اين مقام مسئول اجراي كف پوش و تجهيز محوطه اسباب بازي مجتمع امام خميني )ره( 
و باشگاه شماره يك شهرداري اصفهان را از ديگر طرح هاي اين گروه دانست و افزود: 

هزينه اجرايي اين طرح 500 ميليون ريال بوده است.
شهردار منطقه 9 شهرداري اصفهان در خصوص احداث بوستان و ساماندهي نهر گفت: 
ــامل فاز دوم بوستان مهرگان، فاز سوم بوستان  ــتان، ش در اين گروه 5 طرح احداث بوس
ــتان محلي ميدان زهران و  ــفق، بوستان محلي سرلت نصرآباد،  بوس ــتان ش مهرگان،  بوس
ــتان محلي اطراف برج كبوتر بوده كه مساحت هر كدام به ترتيب 10000، 15000،  بوس
5000، 3000، 2000 و 7000 مترمربع مي باشد. همچنين براي اين طرح ها به ترتيب 10 
ميليارد و 500 ميليون، 15 ميليارد و 500 ميليون، 6 ميليارد، 700 ميليون،  700 ميليون و 

يك ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه شده است.
ــان كرد: در اين پروژه  ــتان ها و نهرها نيز خاطرنش ــاماندهي بوس امامي در خصوص س
ــتگان همراه با احداث سرويس بهداشتي و  ــتان محلي فرش ــتان محلي مهديه، بوس بوس
نهرهاي سهم، قميش، كارالدان و تيران ساماندهي شدند كه به ترتيب برايشان مبلغ 750 

ميليون، يك ميليارد و 3 ميليارد ريال صرف شده است.
وي گفت: همچنين احداث فضاي سبز طولي واقع در خيابان ميرزا طاهر اول به مساحت 
6000 مترمربع و احداث فضاي سبز پشت دبيرستان شهيدان تيموري و نصب پايه چراغ 
ــنايي واقع در محله جروكان در خيابان آتشگاه به مساحت 3000 مترمربع در زمره  روش
طرح هاي اين گروه هستند كه هزينه اجرايي جهت اين پروژه ها در مجموع 2 ميليارد و 

400 ميليون ريال بوده است.

ــازي و اصالح هندسي را شامل 5 پروژه  ــازي، پاركينگ س ــهردار منطقه 9 پياده رو س ش
ــازي خيابان ميرزا طاهر اول به  ــان كرد: به موجب اين طرح پياده رو س عنوان و خاطرنش
طور 1000 متر، پياده رو سازي و نصب پايه روشنايي اطراف ورزشگاه جروكان به طول 
ــير 2000 متر،  ــنايي به طول مس 1000 متر، احداث پاركينگ جروكان و نصب پايه روش
ــي )مقابل بوستان افق واقع در خيابان آتشگاه( و احداث پل عابر پياده در  اصالح هندس

خيابان آتشگاه انجام شده است.

شهردار منطقه 9 شهرداري اصفهان اعالم كرد:

افتتاح پروژه هاي عمراني، فرهنگي، خدماتي و ورزشي در اول اسفندماه

منا
: اي

س 
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