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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

20 س��ال از 26 م��رداد 1369 
گذش��ت، روزی که اس��رای 
جنگ تحمیلی؛ قدم به خاک 
الل��ه گ��ون میه��ن نهادند و 
آزادگان نامی��ده ش��دند و چه 
نامی زیبنده تر از این »نام« که 

معنای کمال کلمه پس از تحمل سال ها دوری و رنج هجران و هزار 
مخاطره دیگر بود، بارها بر آزادگان، صفاتی همچون...

جامعه/ صفحه 3

با ابالغ قانوني از سوي رئیس جمهور؛
پاسخ به درخواست هاي فراتر از »ان.پي.تي« 
ممنوع شد

ساخت یک مرکز دیگرغنی سازی اورانیوم
تا پایان امسال

همزمان با هفته تعاون؛
35 طرح تعاوني در 

چهارمحال و بختياري 
به بهره برداري مي رسد

به مناسبت ورود آزادگان به میهن اسالمي
تجـدیـد   خـاطره   بـا  آزادگـان

بختی��اري  و  چهارمح��ال  تع��اون   مدی��رکل 
گف��ت: همزمان با هفته تع��اون، 35 طرح تعاوني 
به ص��ورت همزمان و متمرکز در این اس��تان به 
بهره برداري مي رسد. به گزارش فارس از شهرکرد، 
»بهرام عزیزي« در جمع خبرنگاران تعداد اعضاي 
تعاوني هاي آماده بهره ب��رداري در هفته تعاون را 
533 نف��ر اعالم کرد و گفت: ای��ن طرح ها زمینه 
اشتغال 406 نفر از متقاضیان جویاي کار را فراهم 
مي کن��د. وي افزود: طرح هاي م��ورد بهره برداري 
در زمینه هاي: کشاورزي، عمران، صنعت، فرش، 
خدمات، حمل و نقل و مس��كن فعالیت مي کنند. 
عزیزي میزان سرمایه گذاري کل تعاوني هاي قابل 
بهره برداري اس��تان را 83 میلیارد ریال عنوان کرد 
و گفت: منابع تأمین س��رمایه این طرح ها عمدتًا 
از محل تبصره ها، اعتب��ارات بنگاه هاي زودبازده، 
بانك توسعه تعاون و بانك هاي عامل است که 32 
میلیارد ریال تسهیالت دریافت کرده اند. مدیرکل 
تعاون��ي چهارمح��ال و بختیاري ب��ه برنامه هاي 
 س��ال جاري اداره کل تعاون اس��تان اشاره کرد و 
گفت: نظارت کیفي بر امور تعاوني ها و تشكیل آن 
ها به منظور فراهم کردن بسترهاي الزم در راستاي 
اش��تغال کارجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهي، 
از مهم ترین برنامه هاي س��ال جاري این اداره کل 
اس��ت. وي با تأکید بر نقش سازنده تعاوني ها در 
عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي کشور گفت: در 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران، فعالیت هاي 
اقتصادي کش��ور به س��ه بخش: دولتي، تعاوني و 
خصوصي تقسیم شده است که نشان دهنده اهمیت 
و جایگاه قانوني بخش تعاوني در کش��ور است. 
عزیزي افزود: ابالغ سیاس��ت هاي کلي اصل 44 
قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و ابالغ 
قانون اجراي این سیاست ها از سوي دولت نهم و 
دهم؛ پشتوانه محكمي براي ترویج روح تعاون و 

مشارکت در جامعه محسوب مي شود. 

مردي ب��ه نام »حس��ن – د« 
38 س��اله در جرقویه اس��تان 
اصفهان دختر 14 س��اله خود 
را به قتل رساند. از یك سال 
پی��ش فكر تهیه جهیزیه براي 
 دخترم م��را ع��ذاب مي داد 

تا اینكه دو ماه قبل فكر ش��ومي به س��رم زد و تصمیم گرفتم در 
زمان مناسبي او را به قتل برسانم. این اظهارات پدري است... 

جامعه/ صفحه 3

مبارک�����ه  ف��والد  باش��گاه 
سپاه���ان، یكشنبه شب، در 
تاالر اجتماعات هتل آس��مان 
میزبان خبرنگاران و اصحاب 
رس��انه بود. در این مراس��م 
محمدرضا ساکت، مدیرعامل 

باش��گاه سپاهان با تجلیل از مقام خبرنگار اظهار داشت: پیوند روز 
خبرنگار با روز شهادت »محمود صارمي« یك پیوند...

ورزش/ صفحه 7

سپاهان در جشن ستارگان رسانه 
خوش درخشيد

مردي به دليل ترس از تهيه جهيزیه 
دخترش را به قتل رساند

رئیس سازمان بازرسي کل کشور:

كاهش ساعت كــاري ادارات  
خالف قــانون است

صفحه 2

هر
س: م

عک

با مصرف بي رویه برق، این عنصر حیاتي 
را به هدر ندهیم.

طرح سفره هاي آسماني
دفاتر کمیته امداد امام خمیني )ره( استان در ماه مبارك رمضان آماده دریافت کمک هاي 

نقدي و غیرنقدي امت روزه دار جهت برپایي سفره هاي افطاري ایتام مي باشد

معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني )ره( 
استان چهارمحال و بختياري

به اطالع کلیه خوانندگان گرامی می رسانیم دفتر روزنامه زاینده 
رود از مکان قبلی به خیابان ارتش پل حسین آباد ساختمان 

119 واحد 3 انتقال یافت.
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 یاسمین محبی
نوری المالکی؛ ماندن یا رفتن

در ادامه بررس��ی س��یر روند تش��كیل 
دولت در عراق، بنا داریم تا گروه های 
تأثیرگذار در روند ش��كل گیری و نیز 
تأخیر دولت عراق را بررس��ی نماییم. 
در قسمت قبل به معرفی »ایاد عالوی« 
رهبر حزب العراقیه پرداخیتم و در این 
قس��مت به معرفی حزب دولت قانون 
به رهب��ری »نوری المالك��ی« خواهیم 

پرداخت.
ائتالف دولت قانون

این ائتالف به رهب��ری نوری المالكی 
توانست در دور قبل کاندیدای خود را 
به سمت نخست وزیری عراق برساند 
این ائتالف ش��امل بیش از 40 جریان 
سیاس��ی، گروه های مختلف عراقی و 
برخی از نمایندگان و ش��خصیت های 
دینی اس��ت ش��كل گیری این ائتالف 
نتیج��ه اختالف��ات ن��وری المالكی با 

اعضای ائتالف عراق یكپارچه است. 
ن��وری المالكی طی 4 س��ال ریاس��ت 
خود بر دولت عراق نتوانسته آرامش و 
امنیت الزم برای عراق را مهیا کند. البته 
بح��ث امنیت در عراق ن��ه تنها مربوط 
ب��ه طالبان بلك��ه ریش��ه های قومی و 

فرهنگی متعددی دارد. 
مالكی با جامعه ای رو به رو بود که نه 
تنها با بحران امنیت بلكه با مس��ائل و 
مش��كالت متعدد دیگری نیز دست به 
گریبان بود. بحران دموکراس��ی، بحران 
قوم��ی و... از جمله عواملی اس��ت که 
مالكی را در طی این چهار سال درگیر 
خ��ود کرد. نوری المالك��ی که خود از 
مخالفان رژیم س��ابق بعث��ی عراق بود 
پ��س از فراز از عراق ب��ه خاطر صادر 
ش��دن حكم اعدامش به ایران گریخت 
و همی��ن امر موجب ش��د تا او پس از 
قدرت گی��ری به ای��ران تمایل زیادی 
داشته باشد. این گرایش در طی دوران 
نخس��ت وزیری مالكی موجب شد تا 
دولتش با مخالف کشورهای قدرتمند 
عربی مانند عربس��تان مواجه شود. در 
واقع عربس��تان از ای��ن واهمه دارد که 
عراق از جرگ��ه وحدت اعراب خارج 
ش��ده و ب��ه جرگه مخالف��ان اعراب و 
پایگاهی برای تضعیف آنها بدل ش��ود. 
اگر چه مالكی، ع��الوی و مقتدا صدر 

هرسه ش��یعه هس��تند اما آنچه که رخ 
می نماید اینكه عالوی نمایندگان طیف 
سنی و مالكی رهبری شیعیان و کردها 
را در صحنه سیاس��ی ع��راق بر عهده 
داشت. و همین امر کنترل بحران ها را 

برای مالكی دشوارتر کرد. 
طالبان که خاس��تگاه آنها عربس��تان و 
کش��ورهای رادیكال عربی بود هر چه 
بیشتر محال جوالن در صحنه اجتماعی 
عراق یافتند از سوی دیگر تمایل مالكی 
به ایران و طیف ش��یعه در عراق باعث 
ش��د تا امریكا در ادام��ه کار مالكی نیز 
تردید داشته باشد. اما دلیل دیگر ناکامی 
مالكی اختالفاتی است که در بین خود 

شیعیان عراق نیز وجود دارد.
 گروه های دخی��ل در تحوالت عراق 
ن��ه تنها ش��ناخت کامل��ی از تحوالت 
جهان��ی ندارند بلكه دید س��طحی آنها 
موجب ش��ده تا نتوانند تحلیل درستی 
داش��ته و به نوع��ی تبدیل ب��ه بازیچه 
 دس��ت کش��ورهای منطق��ه و امریكا 

شوند. 
نب��ود توافق میان ع��الوی و مالكی در 
بحث تش��كیل دولت جدی��د عراق نه 
تنه��ا موقعیت مالك��ی را با خطر رو به 
رو ک��رده اس��ت بلك��ه احتمال حذف 
 وی از صحنه سیاس��ی ع��راق نیز زیاد 
اس��ت. آنچه مس��لم اس��ت مالكی در 
موقعیتی نیس��ت که بتوان��د به تنهایی 
و ب��دون جلب نظر طیف وس��یعی از 
مخالفان ک��ه از درون و بیرون ائتالف 
دولت قانون هس��تند به کار خود ادامه 
دهد. عدم حمایت مرجعیت ش��یعه و 
نیز س��ایر گروه های شیعه عراق، بیش 
از پیش موقعیت مالكی را متزلزل کرده 

است.
وجود یك دموکراس��ی نوپا در عراق و 
آزم��ون و خطایی که به دنبال آن وجود 
دارد موجب ش��ده تا رویك��رد مردم و 
گروه های سیاسی نسبت به چهار سال 
پیش تفاوت فاحشی داشته باشد. آنچه 
ک��ه مردم در عراق به دنبال آن هس��تند 
آرامش��ی و امنیت��ی اس��ت ک��ه مالكی 
نتوانس��ت به دالیل گوناگ��ون آن را در 
طی مدت زمامداري اش تعیین نماید و 
همین امر احتمال کنار گذاشته شدن وی 
از سیاست عراق را افزون ساخته است.
ادامه دارد

بررسي روند تشكيل دولت در عراق )قسمت دوم(

ایراننصف النهار

رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
اعالم ک��رد: طبق قان��ون و همچنین 
بر اس��اس قانون مدیریت کش��وری، 
در حال حاضر کاهش س��اعت کاری 
ادارات در ماه مبارک رمضان خالف 
قان��ون اس��ت. ب��ه گ��زارش فارس، 
حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی 
در جمع کارشناس��ان و بازرسان این 
س��ازمان ضمن تبریك فرارسیدن ماه 
مبارک رمض��ان به کاهش س��اعات 
کاری در ای��ن م��اه از س��وی دولت 
اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون 
و آخرین قانونی که مجلس تصویب 
ک��رد و همچنی��ن بر اس��اس قانون 
مدیریت کش��وری، ساعت کاری 44 
ساعت در هفته می باشد که صریح و 
غیرقابل تخصیص اس��ت و نمی توان 

آن را تغییر داد.
وی اظه��ار داش��ت: طب��ق قانون و 
همچنین بر اس��اس قان��ون مدیریت 
کش��وری، در ح��ال حاض��ر کاهش 

س��اعت کاری ادارات در م��اه مب��ارک رمضان 
خالف قانون اس��ت و برای اینك��ه در این زمینه 
اق��دام خالف قان��ون صورت نگیرد بهتر اس��ت 
دول��ت پ��س از بررس��ی پیامده��ا و تبعات آن، 
الیحه ای تنظیم کرده و آن را به مجلس ش��ورای 

اسالمی ارائه کند. 
حجت االس��الم پورمحم��دی افزود: این مس��أله 
در اوای��ل دولت نهم بحث ش��د و به مناس��بت 
ش��ب های قدر، س��اعت کاری کاه��ش یافت، 
علیرغم اینكه: باور دارم راندمان و بهره مفید کار 
دس��تگاه های اجرایی باید باال باشد، اما معتقد به 
کاهش س��اعت کار در م��اه مبارک رمضان، طبق 

قانون هستم.
رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: 
در س��ال گذشته پس از آن که دولت ساعت کار 

جدید را در ماه مبارک رمضان اعالم کرد سازمان 
بازرس��ی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی بر 
اینكه: این اقدام خالف قانون است و دولت حق 
چنین تصمیمی را ندارد. س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت، 
به دیوان عدالت اداری ارس��ال ک��رد اما پس از 
ک��ش و قوس ه��ای زی��اد این مس��أله در هیأت 
عمومی دیوان، مطرح نش��د و پس از آن، هیأت 
تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی 
کرد و نظر داد که مصوب��ه دولت خالف قوانین 
 اس��ت و دول��ت نمی تواند چنی��ن مصوبه ای را 

بگذراند. 
حجت االس��الم پورمحم��دی گفت: ش��اید این 
سؤال مطرح ش��ود که چرا مجلس در خصوص 
کاه��ش س��اعت اداری در ماه مب��ارک رمضان 

تصمیم نمی گیرد )مثل تغییر س��اعت کار ادارات 
در ش��ش ماهه اول و دوم س��ال یا تغییر ساعت 
کار بانك ه��ا(، در ای��ن زمینه بای��د گفت: چون 
در این مس��أله کاهش زمان مطرح اس��ت و آثار 
اقتص��ادی دارد و بحث کاهش درآمدهای دولت 
مطرح اس��ت مجلس نمی تواند این کار را بكند. 
وی در ادامه اظهار داش��ت: اگر مجلس در مورد 
طرحی بدهد، این طرح ش��امل اصل 75 می شود 
و ش��ورای نگهبان آن را رد می کن��د. این الیحه 
را بای��د دول��ت ارائه دهد تا پیام��د و تبعاتش را 

بررسی کند. 
اگر دولت الیح��ه بدهد با پیش بین��ی پیامدها و 
تبعات خاص خود، ای��ن دیگر منعی ندارد. وی 
در پای��ان تأکید کرد: به دول��ت توصیه می کنیم، 

الیحه اش را در این باره ارائه دهد.

 رئی��س جمه��ور قانون��ی را اب��الغ کرد که 
بر اساس آن، پاسخ به درخواست های فراتر 
از مقررات عموم��ی ان.پی.تی )معاهده منع 
گس��ترش س��الح های اتمی( توسط دولت 
ممنوع اس��ت. به گ��زارش ایرنا ب��ه نقل از 
پایگاه اطالع رسانی دولت، قانون صیانت از 
دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری 
اس��المی ایران که در جلس��ه علنی مجلس 
ش��ورای اسالمی تصویب ش��ده و به تأیید 
شورای نگهبان رس��یده بود از سوی رئیس 

جمهور ابالغ شد. 
طب��ق ای��ن قان��ون، دولت موظف اس��ت 
در خص��وص تحوی��ل س��وخت راکت��ور 
آموزش��ی درمان��ی ته��ران، غن��ی س��ازی 

س��وخت  تحوی��ل  منظ��ور  ب��ه  را  20درص��د 
راکتور مذکور اس��تمرار بخش��یده و صفحه های 
 س��وخت م��ورد نی��از راکت��ور ته��ران را تهی��ه 

کند. 
بر اس��اس این قان��ون، دولت موظف اس��ت با 
وجود اقدامات زیاده طلبانه و زورمدارانه برخی 
قدرت ه��ای بزرگ ب��ا س��رمایه گذاری در ابعاد 
مختلف، فناوری هسته ای صلح آمیز کشور را به 
استقالل کامل هس��ته ای برساند. دولت همچنین 
مكلف است صرفًا در چارچوب مقررات عمومی 
ان.پی.تی )معاهده منع گسترش سالح های اتمی( 
با آژان��س بین المللی انرژی هس��ته ای همكاری 

کند.
بر اساس ماده چهار این قانون، دولت باید نسبت 
به کشورهایی که به بازرسی کشتی های ایرانی و 
یا محموله های باری کش��ورمان اقدام می کنند، 
عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممكن انجام 
دهد. همچنی��ن قوه قضائیه جمهوری اس��المی 
ایران بای��د به منظور انجام م��اده فوق، با دولت 
مس��اعدت الزم را در همه ابعاد و زمینه ها داشته 
باش��د. گفتنی است بر اس��اس ماده واحد ه ای که 
در س��ال 1384 در م��ورد دس��تیابی به فن آوری 
صلح آمیز هس��ته ای تصویب ش��ده است دولت 
جمه��وری اس��المی ای��ران موظ��ف اس��ت در 
چارچوب معاهده ی ان پی تی و قوانین بین المللی 

ب��ا بهره گی��ری از اندیش��مندان، محققان و 
امكان��ات داخلی و بین الملل��ی و همچنین 
پیگیری اجرای تعه��دات آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در کشورهای برخوردار از این 
فن آوری در برابر کش��ورهای عضو معاهده  
من��ع تولید و تكثیر س��الح های هس��ته ای 
)ان پی تی(، نسبت به برخوردار نمودن کشور 
از فن آوری صلح آمیز از جمله تأمین چرخه  
س��وخت 20 هزار مگاوات برق هس��ته ای 
اقدام کند. بر این اس��اس، سیاست گذاری و 
برنامه ریزی در مورد تربیت نیروی انس��انی 
متخص��ص، اولویت بن��دی در فن��اوری و 
تحقیقات هس��ته ای توس��ط وزارت علوم، 
تحقیق��ات و ف��ن آوری و س��ازمان انرژی 
 اتم��ی تهیه و به تصویب هی��أت وزیران خواهد 

رسید.
 همچنی��ن در م��اده واحده دیگری که در س��ال 
1385 در مجل��س تصویب ش��د و تحت عنوان 
قانون ال��زام دولت به تجدید نظ��ر در همكاری 
با آژان��س بین المللی انرژی اتمی معروف ش��د، 
دولت موظف ش��ده اس��ت با توجه به قطعنامه  
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متح��د مورخ دوم 
دی ماه س��ال 1385 به برنامه  صلح آمیز هسته ای 
کش��ور سرعت بخشیده و در همكاری های خود 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی، براس��اس منافع 

ملت ایران تجدید نظر کند.

با ابالغ قانوني از سوي رئیس جمهور؛
پاسخ به درخواست هاي فراتر از »ان.پي.تي« ممنوع شد

با تصویب هیأت وزیران، تمام دس��تگاه ها باید برای واگ��ذاری زمین؛ از وزارت جهاد 
کش��اورزی اس��تعالم بگیرند. به گزارش مهر، وزیران عضو کمیس��یون ام��ور زیربنایی، 
صنعت و محیط  زیس��ت، بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی، و به استناد بند )14( ماده واحده قانون بودجه 
س��ال 1389 کل کش��ور آیین نامه اجرایی بند )14( ماده واحده قانون بودجه سال 1389 
کل کشور را تصویب کرد. براساس این آیین نامه کلیه ضوابط و ممنوعیت های مقرر در 
م��اده )2( آیین  نامه اجرایی: »الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی 
در حكومت جمهوری اسالمی ایران - مصوب 1359 - شورای انقالب و تبصره )4( ماده 
)31( اصالحی قانون« »حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع« مشمول واگذاری های 
موضوع این آیین نامه می شود. همچنین واگذاری اراضی مشمول این آیین نامه، منوط به 
رعای��ت ماده )13( آیین نامه اجرایی )قانون ملی ش��دن جنگلها - مصوب1342 - هیأت  
وزیران( و ماده )39( قانون »حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب1346- و 
اصالحات بعدی آن« و رعایت حدنصاب های موضوع قانون »جلوگیری از خردش��دن 
اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی - مصوب 1385 - و آیین نامه 
اجرایی آن« است. براین اساس: وزارت مسكن و شهرسازی، بنیاد مسكن انقالب اسالمی 
و سایر دستگاه ها، بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری )حسب مورد( موظفند در زمان 
واگذاری اراضی، پاس��خ استعالم سازمان جهاد کشاورزی استان ها را از تاریخ دریافت، 
ظ��رف یك ماه بدون اخ��ذ هرگونه وجهی اعالم کنند. در صورت عدم ارائه پاس��خ در 
مهلت مقرر، پاس��خ مثبت تلقی می شود. براساس این آیین نامه: وزارت جهاد کشاورزی 
می تواند در سال 1389 با استفاده از شیوه های اطالع رسانی مناسب، نسبت به مطلع کردن 
کش��اورزان و ساکنان روس��تاها از مقررات واگذاری اراضی مشمول این آیین نامه اقدام 
کند. وزارت جهاد کش��اورزی نیز، موظف اس��ت نمونه فرم درخواست متقاضیان و فرم 
قرارداد واگذاری موضوع این آیین نامه و همچنین دستورالعمل های اجرایی الزم را ظرف 
یك ماه پس از ابالغ این آیین نامه تهیه و به واحدهای ذیربط ابالغ کند. همچنین وزارت 
جهاد کشاورزی باید پس از بررسی درخواست متقاضیان و وضعیت اجرای طرح و سایر 
شرایط و ضوابط حقوقی مالكیت اراضی مشمول این آیین نامه، مراتب را برای تصویب به 
مرجع واگذاری ارسال کند. درآمدهای موضوع این آیین نامه به حساب ردیف )210202( 
نزد خزانه داری کل واریز می ش��ود. معادل درآمدهای وصولی پس از اولویت بندی نحوه 
پرداخت به مصارف و ردیف های مندرج در جدول )23( قانون بودجه س��ال1389 کل 
کشور و مبادله موافقت نامه های ذیربط با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس 
جمهور، تخصیص داده خواهد ش��د.وزارت جهاد کش��اورزی همچنین موظف اس��ت: 
گزارش عملكرد اجرایی این آیین نامه ش��امل: میزان درآمدهای واریز ش��ده به خزانه و 
مساحت اراضی واگذار شده در مقاطع زمانی سه ماهه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور ارسال کند. این ت�صویب نامه، پس از تأیید رئیس  جمهوری،  از 

سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده  است.

هیأت وزیران تصویب کرد؛
دستورالعمل جدید، در خصوص 

واگذاری زمين های دولتی

جهان نما
برای نخستین بار

طالبان با رد گزارش سازمان ملل، 
خواستار تشكيل كميسيون تحقيق شد

در واکنش به گزارش س��ازمان ملل در مورد تلفات غیرنظامیان، گروه طالبان 
خواستار تحقیق در مورد قتل غیرنظامیان افغان توسط کمیسیونی با حضور 
نمایندگان این گروه ش��د. به گزارش فارس در کابل، گروه طالبان با انتش��ار 
اطالعیه ای گزارش سازمان ملل متحد را یك جانبه خوانده و خواستار تحقیق 
در مورد تلفات غیرنظامیان افغان توس��ط کمیس��یونی متشكل از نمایندگان 
طالبان، سازمان کنفرانس اس��المی، سازمان ملل و نیروهای خارجی مستقر 

در افغانستان شد.
این گروه، گزارش نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را یك جانبه خوانده 
اس��ت. نمایندگی سازمان ملل در امور افغانستان به تازگی در گزارشی اعالم 
کرد که؛ گروه طالبان مسئول 67 درصد تلفات غیرنظامیان در 6 ماه اول سال 
جاری میالدی است.  طالبان در این اعالمیه خاطر نشان کرده است که اعضای 
این کمیس��یون باید به تمام مناطق آس��یب دیده سفر کنند و با خانواده های 
آسیب دیدگان از نزدیك دیدار و گفتگو شود. این نخستین بار است که گروه 
طالبان خواستار تشكیل کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان این گروه به 
منظور تحقیق در مورد کشتار غیرنظامیان می شود. دولت افغانستان و مسئوالن 
نمایندگی س��ازمان ملل متحد در افغانستان به این درخواست پاسخی نداده 
ان��د. پیش از این نیز منابع آگاه در افغانس��تان از قت��ل و نا امنی های زیادی 
س��خن گفتند که تمامی آنها به نام طالبان انجام می شود. این منابع به فارس 
اعالم کردند: به منظور بحرانی نشان دادن اوضاع برخی والیت ها، نیروهای 
 ناش��ناس دست به جنایاتی می زنند که به گروه طالبان نسبت داده می شود. 
در ه��ر صورت غیرنظامیان افغان قربانی بازی های سیاس��ی میان دو جناح 
ش��ده اند و خواه طالبان مسئول این قتل ها باشد یا گروه دیگر، خون صدها 

افغان به زمین ریخته خواهد شد.

شيوع بيماریهای خطرناک در مناطق 
سيل زده پاكستان

مبتال  مورد  نخستین 
 به وب��ا در مناط���ق 
ش��مال  زده  س��یل 
پاکس��تان  غرب��ی 
است.  شده  مشاهده 
این در حالی اس��ت 
ک��ه بر اث��ر وخامت 
اوضاع معیشتی سیل 
زدگان در پاکس��تان، 
بیش از دویست نفر 
نیز در پنجاب دچار 
غذایی  مس��مومیت 
ش��دند.خبرنگ���ار 
الجزیره با اشاره به ابتالی بسیاری از سیل زدگان پاکستان به بیماری های 
مختلف از جمله وبا و مس��مومیت های غذایی اف��زود: هیچ توجهی به 
اوضاع سیل زدگان؛ به خصوص اوضاع بهداشتی آنها نمی شود و هالل 
احمر یا صلیب س��رخ بین المللی نیز در این مناطق حضور ندارند. مدیر 
یكی از بیمارس��تان ها در جنوب پنجاب می گوید: روزانه بین دو هزار 
تا دو هزار و پانصد نفر به این بیمارس��تان مراجعه می کنند، که بیش��تر 
این موارد اورژانسی و ناشی از ابتالی افراد به التهابات دستگاه گوارش، 

بیماری های پوستی و ماالریا است.

در اقدامی مداخله جویانه؛
اوباما درباره ادامه تنش با تل آویو 

به تركيه هشدار داد
یك روزنامه غربی از هشدار رئیس جمهور امریكا به نخست وزیر ترکیه 
درباره ادامه تنش های این کش��ور با رژیم صهیونیستی و همچنین رابطه 
آنكارا با تهران خبر داد. به گزارش مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، 
»باراک اوباما« به »رجب طیب اردوغان« هشدار داده که اگر رابطه ترکیه 
با اسرائیل و همچنین مناسبات آنكارا با تهران به همین منوال ادامه بیاید 
ای��االت متحده حمایت خ��ود از ترکیه را در مبارزه ب��ا حزب کارگران 
کردس��تان )پ.ک.ک ( کاهش می دهد. ای��ن روزنامه به صراحت اعالم 
می کند: اوباما به اردوغان هش��دار داده که در س��طح فروش س��الح به 
ترکی��ه برای مبارزه ب��ا پ.ک.ک تجدید نظر کرده و مطمئنا آن را کاهش 
می دهد. رئیس جمهور امریكا در هش��دار خود به نخس��ت وزیر ترکیه 
اعالم کرده اس��ت که؛ برخی از رفتارهای آنكارا در قبال اسرائیل و ایران 
پرس��ش هایی را در کنگره پدید آورده است و مهمترین پرسش اعضای 
کنگره آن اس��ت که آیا امری��كا می تواند همچنان به ترکیه به عنوان یك 
متحد نگاه کند. بر اس��اس این گزارش، ترکی��ه برای مبارزه با پ.ک.ک 
قصد خرید هواپیماهای بدون سرنش��ین از امریكا را دارد. به نوشته این 
روزنام��ه، در ص��ورت خرید این هوایپماها، ترکیه از آنها، پس از س��ال 

2011 و خروج نظامی امریكا از عراق، استفاده خواهد کرد.
ب��ه گزارش مه��ر، دور جدی��د تنش می��ان ترکیه و رژیم صهیونیس��تی 
پس از حمله این رژیم به کش��تی های کاروان آزادی و کش��ته ش��دن 9 
فع��ال صلح ترک در آن آغاز ش��د. حزب حاکم ترکیه از دعوت س��فیر 
 رژی��م اس��رائیل در آن��كارا ب��ه ضیافت عید فط��ر نیز خ��ودداری کرده 
اس��ت. ترکیه به همراه برزیل در صدور بیانیه تهران برای مبادله سوخت 
شرکت داشت و همچنین به قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه تهران که با 
تالش امریكا تدوین شده بود، رأی منفی داد. که همین امر خشم مقامات 

امریكایی را در پی داشت.

در تضاد با وعده اوباما؛
پتراوس، خروج نظاميان امریكا از 

افغانستان در جوالی 2011 را رد كرد
فرمان��ده نیروه��ای ائتالف در افغانس��تان ب��ا بی اعتنایی ب��ه تاریخ اعالم 
ش��ده از س��وی رئی��س جمه��وری امریكا ب��رای خ��روج نظامی��ان در 
ج��والی 2011 گفت: خ��روج نظامیان امریكا از افغانس��تان بس��تگی به 
 اوض��اع این کش��ور دارد. به گ��زارش مهر به نقل از خبرگزاری ش��ینهوا، 
»دیوید پتراوس« فرمانده نیروهای ائتالف در افغانستان در گفتگو با شبكه 
خبری ان بی س��ی اظهار داش��ت: خروج نظامیان امریكایی از افغانس��تان 
بس��تگی به ش��رایط و اوضاع این کش��ور دارد. در حالی که »باراک اوباما« 
 رئیس جمه��وری آمریكا، ج��والی 2011 را به عنوان تاری��خ مقرر برای 
عقب نشینی نیروهای امریكایی از افغانستان اعالم کرده بود، پتراوس خروج 
نظامیان از این کش��ور را منوط به اوضاع افغانستان دانست و چالش های 
موجود در این کشور را به نشانه پیشرفت حاصله در افغانستان خواند. وی 
همچنین گفت: جوالی 2011 برای خروج نیروهای امریكایی از افغانستان 
بس��یار زود است و در صورت مناس��ب بودن اوضاع این کشور؛ نظامیان 

مسئولیت برقراری امنیت را به نیروهای افغانی واگذار می کنند.  

رئیس سازمان بازرسي کل کشور:

كاهش ساعت كاري ادارات  خالف قــانون است

ساخت یک مرکز دیگرغنی سازی 
اورانیوم، تا پایان امسال

رئی��س س��ازمان ان��رژی 
اتم��ی گفت: م��كان یابی 
ب��رای اح��داث 10 مرکز 
دیگر غنی سازی اورانیوم 
در ایران، به پایان رس��یده 
اس��ت. علی اکبر صالحی 
پ��س از نشس��ت هی��أت 
وزیران در گفتگو با واحد 
مرکزی خبر افزود: ساخت 
یك��ی از ای��ن مراک��ز ت��ا 
پایان امس��ال یا اوایل سال 
آینده آغاز می ش��ود. وی 
پیرامون گفتگو با گروه »وین« در خصوص مبادله س��وخت هس��ته ای نیز 
گفت: طرف های مقابل؛ در رس��انه ها آمادگی خود را برای گفتگو در این 
 ب��اره، اعالم کرده اند اما هنوز به صورت کتبی و رس��می، مطلبی دریافت 
نكرده ایم. رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران برای گفتگو افزود: این اقدامی اعتمادساز برای حل و فصل این پرونده 

مصنوعی و ساختگی است. 
صالح��ی گفت: اگر طرف ه��ای غربی می خواهند از ای��ن پرونده نجات 
یابند، این گفتگوها گامی اعتمادساز است که می تواند برای دو طرف مفید 
باشد.جمهوری اس��المی ایران اردیبهشت امسال با امضای توافقنامه تهران 
با حضور ترکیه و برزیل، آمادگی خود را برای مبادله اورانیوم »س��ه و نیم 
درصد« غنی سازی شده با اورانیوم »20 درصد« غنی سازی شده به منظور 

استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران اعالم کرد.

یارانه نان حذف نمی شود
بازرگانی  وزی��ر  مع��اون 
گفت: بحث حذف یارانه 
نان در کل وجود ندارد و 
همه از یارانه نان اس��تفاده 
می کنند؛ چرا که این کاال 
70 میلیون مخاطب دارد. 
به گ��زارش واحد مرکزی 
خب��ر ب��ه نق��ل از ش��ابا، 
علیخانی افزود: در فرآیند 
یارانه ها،  دلی��ل  به  فعلی 
انحرافات��ی  و  رانت ه��ا 
وجود دارد که الزم است، 

ب��ه این موضوع حیاتی در کش��ور بپردازیم؛ چرا ک��ه در فاصله قیمت آرد 
یاران��ه ای 75 ریالی تا قیمت آزاد 4000 ریالی، تفاوت خیلی زیادی وجود 
دارد و باید این خأل عجیب را به شكلی پر کرد. وی گفت: البته هدف دولت 
این نیست که الزاماً گرانی ایجاد کند، بلكه می خواهد قیمت نان را واقعی 
کند، این درحالی اس��ت که در قیمت های واقعی، مردم بهتر می توانند به 

سهم خود برسند.
مع��اون وزی��ر بازرگانی با اش��اره به اقبال م��ردم به نانوایی ه��ای آزادپز، 
خاطرنش��ان ک��رد: هم اکن��ون 15 درص��د نانوایی ه��ای کش��ور آزادپز 
هس��تند، در همی��ن راس��تا، اقدام��ات مطلوب��ی در ش��رکت بازرگان��ی 
 دولت��ی انجام گرفته تا بیش از گذش��ته ش��اهد توس��عه نانواه��ای آزادپز 

باشیم. 
علیخانی گفت: قیمت ب��ا توجه به کیفیت در این نانوایی ها، کاماًل معقول 
است و به صراحت می توان گفت: فرمول جادویی رقابت، کار خود را در 

این زمینه صورت داده است.
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 20 سال از 26 مرداد 1369 
گذش��ت، روزی که اسرای جنگ 
تحمیل��ی؛ قدم به خ��اک الله گون 
میه��ن نهادن��د، و آزادگان نامی��ده 
ش��دند و چه نامی زیبنده تر از این 
»ن��ام« که معنای کمال کلمه پس از 
تحمل سال ها دوری و رنج هجران 
و هزار مخاطره دیگر بود، بارها بر 
آزادگان، صفاتی همچون: »صبور«، 
»پایدار«، »سربلند«، »سرو  »مقاوم«، 
قامت« و »س��رفراز« را افزودیم اما 
آیا به راس��تی می توانیم، ساعتی از 
آن س��ال های صبوری و مقاومت 
را درک کنی��م؟ و آی��ا هیچ پاداش 
دنیوی و س��پاس کالمی، می تواند 
ذره ای از آن پایمردی ها را جبران 
کند؟ هر چه از آن سال ها بگویند و 
بنویسیم، خوانندگان و جوانان امروز 
را یارای درک کامل دوران اسارت 

آنان نیست.
درک  آزادگان  فق��ط  را  اس��ارت 
می کنند که آن را با پوست و خون 
خود چشیده اند، اسارتی که اگر چه 
رهایی از قید و بند دنیا و مس��یری 
به سلوک الی ا... بود، اما حكایتی از 
زندان و غربت؛ توأمان و همراهی 
رنجی است که اگر چه بر آزادگان 
مبارک و هدی��ه خداوندی بود اما 
آثار آن تا س��ال ها روح و جس��م 
این عزیزان را می آزارد، رنجی که 

دوری از وطن، دوری از خانواده، دنیای بی خبری، 
شكنجه و عذاب حضور نداشتن در صفوف جبهه و 
محرومیت از کمترین امكانات شاید جزئی کوچك 
از آن باش��د، جدا کردن دوستان همرزم، تماشای 
شكنجه دوستان ونفوذ منافقین و ستون پنجم، به 
اردوگاه ها، بره��م زدن مجالس عزاداری و حتی 
خواندن نماز جماعت و... آری جز ایمان و توسل 
به ائمه )ع( در پن��اه الطاف خداوندی و پایمردی 
و وحدت در راه هدف واالی مكتبی، راهی برای 
گذران آن مس��یر دشوار نبود،  نباید می شكستی، 
نباید نقطه ضعف نشان می دادی و نباید دست از 
حمایت همرزمانت برمی داشتی که این آغاز افول 
و سوءاستفاده دش��منان بود، در جنگی روانی که 
بخشی از جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق 
علیه ایران بود، جنگي که در اردوگاه های مختلف 

رژیم بعث، پیدا و پنهان، در جریان بود.
واگویه هایی از اسارت

اغلب افس��رانی که به اردوگاه های اسرا فرستاده 
می شدند، افس��ران شكنجه گر و بی رحم بودند 
که با ش��یعیان خصومت داش��تند، آنه��ا حتی از 
اهانت به ق��رآن و پیامبر وائمه )نع��وذ با...( ابایی 
 نداش��تند، رزمندگان جوان و کم سن و سال را، با 
بی شرمانه ترین و گستاخانه ترین اعمال، شكنجه 
می کردند، پیرمردها را برای شكستن غرور جوان 
ترها، به زیر تازیانه می کشیدند، تنها برای اینكه از 
فرماندهان اسیر، )با سوءاس��تفاده از غیرت آنها(،  
اعتراف بگیرند. »نمك پاش��یدن بر زخم« ش��اید 
ضرب المثل باش��د ام��ا در میان اس��رای اردوگاه 
»تكریت«، حقیقت است، تونل های وحشتی که 
در فیلم ها به تصویر کشیده شده، هرگز گویای، 
زخم های کابل و زنجیر و میله گرد و سیم بكسل 
و چوب های میخدار نیس��ت، تونلی انسانی که 
در دو ط��رف آن، قس��م خوردگانی جالد صف 

کش��یده اند و نتیجه گذش��تن از آن )اگر در تونل 
بی هوش نشوی( استخوان های شكسته و سرهای 
شكافته است، گاهی اس��را در این تونل ها روی 
رمل های سوزان، رد خون و خونابه را در زیر پای 

خود، احساس می کردند.
اول صب��ر و صلوات و بعد فریادهای یا حس��ین 
)ع(  و ی��ا ابوالفض��ل )ع( که بر ش��دت ضربات 
می افزود، باید یا از سمت راست بروی و یا چپ، 
 تا در این کوچه گوشت آلود و پر خونابه، فریاد یا 
مهدی )ع( درونت و یا توکلت به مادر پهلو شكسته 
اش،  فریادرس تو باشد. بعد از تونل وحشت همان 
حكایت نمك و زخم اس��ت وقتی که باید روی 
دانه های درش��ت نمك، غلت بزن��ی و باألخره 
زمان مداوا می رس��د، پزشكانی که از آن جالدها 
بدترند و به جای قسم خوردن برای نجات بیمار، 
به وفاداری حزب بعث قس��م خورده اند، دوختن 
زخم ها با نخ های غیربهداشتی و بدون بی حسی 
و جا انداختن استخوان های شكسته با چكش و 
انبر قفلی. نمی خواهم داغ آزادگان و خانواده آنها 
را تازه کنم، اما مگر می شود از خوابیدن لخت، در 
کف کانتینره��ای داغ، در گرمای باالی 50 درجه 
عراق، نگفت،  مگر می شود از بیدار نگهداشتن ها 
و س��نگباران کانتینر و کوبیدن پتك و چكش در 
نیمه های شب بر آن نگفت. از حمام کردن های 
یك دقیقه ای »هفته ای یكبار«، از صبر، صبر،  صبر 
و فقط توسل و تمسك و ذکر گفتن، که اگر ذره ای 
تخطی می کردی، سر به نیست شدن و یا حذف 
شدن نام از لیست سازمان ملل و قطع نامه نگاری، 

کمترین جریمه آن بود.
مدیریت بحران در اسارت

 قدغ��ن ک��ردن نم��از جماع��ت و ع��زاداری، 
نمی توانست آزادگان عاشق را که آزاد از بند دنیا 
هستند، از راهشان منصرف کند، آنها جانمازهای 
گل گل��ی و قش��نگی می دوختن��د، و زمانی که 

نوشتن ممنوع بود یك خودکار را روزی هفت بار، 
جاس��ازی می کردند، زمانی که حتی آب خوردن 
کم ب��ود،  آن را عادالنه در بین بیماران جیره بندی 
می کردند و بقیه روزه می گرفتند، آزادگان، استادان 
مدیریت بحران بودند آنها تحت هر شرایطی، ابتكار 
عمل و خالقیت، به خرج می دادند، در کمبود جا 
ب��رای خوابی��دن، در قطع ب��رق، در قدغن کردن 
هواخوری، هر ک��دام از این موارد »ضد تاکتیك« 
مخصوص خود را داشت که با تشكیل اتاق های 
فكر و مدیریت داخلی، در هر اردوگاه، مشكالت 
را به حداقل می رس��اند. در بین اسیران، همه نوع 
متخصص��ی بود، که حرفه خود را لو نداده و فقط 

برای کمك به اسرا به کار می گرفت.
تصمیم گیری های بزرگ توسط شوراهای مخفی 
یكی از ابتكارات آنان بود تا بتوانند هم از اخبار بیرون 
اردوگاه مطلع شوند و هم اخبار داخل اردوگاه را، به 
بیرون برسانند، ابداع کدهای مخصوص و رمزهای 

ویژه یكی از ابتكارات اسیران بود.
ــناد تاریخی چه می گوید؟ گوش��ه هایی از  اس

جنایات حزب بعث در مورد اسرای ایرانی.
براس��اس یكی از اس��نادی ک��ه در دادگاه صدام 
 حس��ین، دیكتاتور عراق ارائه ش��د، وی در طول 
س��ال های 60 تا 68، خود دس��تور اعدام برخی 
اس��یران ایرانی را داده و احكام آن را صادر نموده 
است. یك محقق قضایی عراقی که مسئول جمع 
آوری مدارک جنایات صدام بوده است اذعان داشته: 
براساس گزارش هایی که به صدام حسین، مبنی بر 
وجود جاسوسان در بین اسرای ایرانی می رسیده، 
وی جمعاً با اعدام 724 اسیر ایرانی، موافقت کرده 
اس��ت. آنچه از این اسناد به دس��ت می آید، این 
اعدام ها در چند مرحله انجام پذیرفته و حداقل، در 
دو مورد از تیرباران های دسته جمعی اسرا، صدام 
حسین خودش حضور داشته است. محقق دادگاه 
صدام حسین اضافه کرده است: اسنادی نیز وجود 

دارد که تعداد زیادی از اسرای ایرانی »که گمان برده 
می شد از فرماندهان هستند و همكاری الزم را با 
رژیم عراق نداشتند« نیز به جوخه های آتش سپرده 
می شدند و در این اعدام ها روحانیون و پاسداران، 

گروه هدف حزب بعث بوده اند.
در گزارش دیگری که از اس��تخبارات عراق پس 
از سقوط صدام به دس��ت نیروهای سازمان ملل 
افتاده، آمده است: »عدی« و »قصی« پسران صدام 
از اسرای ایرانی که نام آنها هنوز در لیست سازمان 
ملل ثبت نشده بود، به عنوان »سیبل« برای تمرین 
تیراندازی استفاده می کردند و این اتفاق ها بیشتر 
در زمان شكس��ت های صدام و ارتش بعث، در 
حمالت ایران برای روحی��ه دادن، به ارتش بعث 

رخ می داده است.
ــال های  ــکالت آزادگان در س ــی به مش  نگاه

پس  از  جنگ
در ی��ك گفتگوی میدانی، از بی��ش از پنجاه آزاده 
و یادگار دفاع مقدس، اکثر آنها احساس رضایت 
داش��ته و شرکت در جنگ و به اسارت درآمدن را 
خواست الهی می دانند که برای رضای حضرت 
دوس��ت و رس��یدن به قرب الهی و دفاع از عزت 
و ش��رافت میهن، به آن ت��ن داده اند. اما برخی از 
عزیزان آزاده موارد ذیل را از مشكالت خود دانستم 
و آن را ناشی از عدم اجرای صحیح قانون حمایت 

از آزادگان می دانند.
1- ع��دم تعل��ق گرفت��ن مزای��ای آزادگ��ی، به 
 بس��یجیان داوطل��ب، نظی��ر: حق��وق بنی��اد و 

اعطای مسكن.
2- مشكالت روحی و جسمی و نبودن امكانات 
تخصص��ی، داروهای کمیاب، کلینیك تخصصی 

و...
جس��می  ناکارآم��دی  ب��ه  توج��ه  ع��دم   -3
نیازه��ای  ک��ردن  ب��رآورده  ک��ه   ایش��ان، 

خانواده شان را در حال حاضر مختل کرده است.

4- عدم تناسب حقوق آزادگان، با 
مش��كالت و هزینه های زندگی و 

نیازهای روحی و جسمی.
5- ع��دم اس��تفاده از آزادگان، در 
سطوح مدیریتی برای برنامه ریزی 

در مورد این قشر.
6- اجرا نش��دن مف��ادی از قانون 
حمایت از اسرای جنگ تحمیلی که 
برای بسیاری از سازمان ها و ادارات 

هنوز تفهیم نشده است.
7- عدم فرهنگ س��ازی بین مردم 
برای س��همیه های کنكور و سایر 
سهمیه ها که مردم عادی به آن دید 

مناسبی ندارند.
8- ع��دم توج��ه الزم ب��ه خانواده 
 آزادگان��ی ک��ه در این س��ال ها به 

لقاء ا... پیوسته اند.
9- دادن مشاغلی به جانبازان که در 
شأن آنها نیست مثل: خدمتگزاری 

مدارس و...
10- عدم استمرار وام های مسكن 
و کمك هزینه های درمانی که در 

سال های اخیر، راکد مانده است.
ــه دردهای روحی و  لزوم توجه ب

جسمی آزادگان جنگ تحمیلی
بس��یاری از آالم جسمی انسان ها، 
ریش��ه در روح آنها دارد و آزادگان 
عزیز نی��ز که س��ال ها در معرض 
رنج، کمب��ود، آزار ه��ای روحی و 
جس��می، کمبود خ��واب، کمبود 
محبت و نیازه��ای عادی روزان��ه بوده اند نیز، به 
نوعی گرفتار آسیب های روحی هستند و هنگامی 
که به نیازهای روحی آنها توجه ش��ود، تأثیر مثبتی 
بر آالم جس��می آنها خواهد داشت، اسرای جنگی 
هنوز صدای صفیر گلوله ها را در گوش خود حس 
می کنند و پس از سال ها گذشت از اسارت، هنوز 
دارای ش��رایط ویژه ای هستند که ناخودآگاه، آنها 
را تح��ت تأثیر قرار داده اس��ت و هنگامی که پس 
از چندین س��ال به وطن برگشته اند، با جامعه ای 
روبه رو ش��ده اند که تغییرات زیادی کرده و برای 
 خان��واده و اقوام آنه��ا نیز تغییر زی��ادی رخ داده

 است. 
این تغییرها، آنها را مضطرب و افس��رده می کند، 
عالوه بر آن، برخی از این اس��را، جانباز هستند و 
ش��رایط ویژه تری دارند که باید مورد روانكاوی 
مخصوص قرار گیرند و امكانات بالینی مطلوب، 
برایشان وجود داشته باشد، از منظر جامعه شناسی، 
وقت��ی افرادی از محیط زندگ��ی خود برای مدت 
طوالنی دور باش��ند ناراحتی ها و افسردگی های 
روحی برایش��ان پیش می آید، ک��ه باید برطرف 
شود، اسارت یكی از پر استرس ترین رخدادهای 
زندگی است، که تحول و دگرگونی عمیق روحی- 
روانی برای فرد به دنبال دارد، براساس تحقیقی که 
در دانش��گاه بقیه ا... تهران، روی 129 نفر آزادگان 
اصفهانی صورت گرفت و ایشان آزمون »افسردگی 
را   90-SCL افس��ردگی زیرمقی��اس  و   ب��ك« 
تكمی��ل کردند، نتای��ج نش��ان داد: آزادگان مزبور 
و  محرومی��ت  و  رن��ج  اس��ارت  دوران  ط��ی 
 مش��كالت روحی فراوانی را تحمل کرده اند و بر 
اث��ر ش��كنجه و فش��ار، 26 درص��د آنه��ا دچار 
افس��ردگی ح��اد هس��تند ک��ه این؛ ض��رورت 
 رس��یدگی بیش��تر ب��ه ای��ن قش��ر را، روش��ن 

می کند.

روزه، عملی عبادی اس��ت که خداوند آنرا به همه 
ادیان ابراهیمی قبل از اسالم و بعد از اسالم نیز نازل 
نمود. از این رو، با پرداختن به ماهیت و ش��رایط 
عمیق روزه می توان به ه��دف خداوند، از روزه و 
جایگاه آن و س��پس وظیفه اصلی روزه داری پی 
برد. روزه از جمله اعمال عبادی است که خداوند 
به آن امر فرموده اس��ت که در آن، انسان در طول 
مدت معین و س��اعات خاصی از ش��بانه روز، از 
خ��وردن و آش��امیدن و... در برخ��ی موارد، حتی 
صحبت کردن، دست می کش��د. روزه در گام اول 
عبارت است از: حفظ شكم و شهوت، از خوردن 
و آشامیدن و بهره گیری از غریزه جنسی و رعایت 
 آداب ظاهری که در توضیح المس��ائل بیان شده.
در گام بعد، حفظ زبان، گوش، چشم، دست و پا 
و سایر اعضا و جوارح از گناهان را دربر می گیرد 
که در ص��ورت عدم رعای��ت آنه��ا، روزه باطل 
می شود. اما همه اینها بهانه ای است تا انسان بیشتر 
به نفس خود توجه پی��دا کند. هدف نهایی روزه، 
رسیدن به این مرحله اس��ت که آن روزه قلب، از 
 تعلقات دنیوی و افكار پس��ت و نگهداری او، از 
»ماس��وی ا...« اس��ت. علی علیه السالم می فرماید: 
»روزه دل، ب��ا ارزش ت��ر از روزه زبان و روزه زبان، 

باارزش تر از روزه شكم است.«
ــرایط روزه: همانطور که بیان شد، روزه دست  ش
کش��یدن و خودداری از خوردن و آشامیدن است 
البته، آس��ان ترین چیزی که خداوند ب��ر روزه دار 
واجب نموده، همین امر می باشد. این حداقل کار، 
نیز تأثیرات خاص خود را در انسان می گذارد، در 
حدیثی از معصوم علیه السالم آمده: »با گرسنگی، 
مجاری ش��یطان را تنگ نمایید، که او مانند خون 
در بدن انسان جاری است.« در همین راستا، پیامبر 
)ص( می فرماید: »کسی که شكم خود را گرسنه نگه 
دارد، اندیشه اش تربیت می شود.« ایشان همچنین، 
می فرمایند: »با تشنگی و گرسنگی با هوای نفس تان 
مب��ارزه کنید، همانا پاداش این کار، همانند پاداش 

مبارزه در راه خداست و عملی دوست داشتنی تر 
از گرس��نگی و تش��نگی نزد خدا نیست.« روزی 
که روزه هس��تی با روزی که روزه نیستی، باید با 
هم فرق داشته باشند.« آنچه از احادیث برمی آید، 
این است: روزه آدابی دارد که در تحمل گرسنگی 
محدود نمی شود و خداوند اهداف بلندی را در آن 
قرار داده، به همین خاطر، پیامبر )ص( فرمودند: »... 
چه بس��یار روزه دارانی که سودشان، از روزه، فقط 
گرسنگی و تشنگی است.« همه آداب و اعمالی که 
در ماه مبارک رمضان، مورد توجه می باشد فلسفه ای 

دارد. تا آنجا که یكی از سخنرانی های پیامبر 
اعظم )ص( به تبیین این مقوله و اهمیت 
ماه مبارک رمضان، اختصاص یافته است. 
در بخشی از این سخنان چنین آمده: »... با 
تشنگی و گرسنگی خود در آن، گرسنگی 

روز قیامت را، به یاد آورید. 
به فقیران خود صدقه بدهید، بزرگان خود 
را احترام کنید، کوچكترها را  مورد رحمت 
خود قرار دهید و صله رحم را بجا آورید. 
زبان خود را حفظ کرده. چشم خود را از 
آنچه نگاه به آن حالل نیست و گوش  خود 
را از آنچه گوش دادن به آن حالل نیست، 

نگه دارید. با یتیمان مردم مهربانی کنید، تا با یتیمان 
شما مهربانی شود. به درگاه خداوند از گناهان خود 
توبه کنید. هنگام نماز، دستهایتان را با دعا به طرف 
او بلند کنید، زیرا این وقت، بهترین اوقات است و 
خداون��د در آن هنگام با نظر رحمت به بندگانش 
نگاه و هنگامی که او بخواهد و با او مناجات نمایند، 
جواب آنان را می دهد. و اگر او را صدا بزنند، به آنان 
لبیك می گوید و اگر دعا کنند، دعایشان را مستجاب 

می کند. 
از دیگر ش��رایط روزه، رعایت اخالق روزه داری 
اس��ت. در ای��ن راس��تا، حدیث��ی از پیامبر )ص( 
زینت بخش می باشد، ایش��ان فرمودند: »کسی که 
روزه گرفت، آن روز، نادانی و س��بك سری نورزد 

و اگر کس��ی در مورد او نادانی کرد، نه به او ناسزا 
گوی��د و نه بدرفتاری کن��د، بلكه باید بگوید: من 
روزه دارم، و زب��ان به زش��تی باز نخواهم کرد.« از 
جمله شرایط روزه »سكوت« می باشد. آن حضرت 
فرمودند: »سكوت روزه دار، ستایش خداست.« و 
ثمره بزرگ س��كوت، تذکر می باشد. که حكمت 
را ب��ه ارمغان می آورد. در س��وره مریم به صورت 
ش��فاهی به مقوله س��كوت در روزه پرداخته. در 
این س��وره، به حضرت مریم وحی می شود: بگو 
برای خدا، روزه نذر کرده ام، پس امروز با بش��ری 

سخن نمی گویم. در این راستا حدیثی از امام صادق 
علیه السالم است. ایشان روزه دار را، حتی از مجادله 
و سوگند راست منع می نماید.همه شرایطی که در 
مورد روزه ذکر گردید، باید در ظرف زمانی خاص 
واقع گردد، زیرا فقط ماه مبارک رمضان اس��ت که 
ماه برگزیده خداست تا مسلمانان از ابتدا تا انتهای 
آن روزه بگیرند. هیچكس، حق ندارد بدون دلیل 
موجه شرعی، روزه این روزها را ترک نماید. آنچه 
ارزش روزه را مضاعف می نماید، واقع ش��دن آن 
در ماه مبارک رمضان اس��ت، ماهی که قرآن در آن 
نازل شده و پیامبر اکرم )ص( در این ماه شروع به 
تنزیل قرآن نموده. ش��خص روزه دار، باید شرایط 
روح��ی خود را ب��رای روزه گرفتن آماده س��ازد. 

امام صادق علیه الس��الم فرم��ود: »موقعی که روزه 
می گیری، خ��ود را به آخ��رت، نزدیك ببین و با 
خضوع و خشوع و شكستگی و خواری اش، مانند 
بنده ای که از موالی خود ترس��ان است. دلت را از 
عیوب و باطن��ت را از حیله ها و منكرها پاک کن 
و از هرچه غیرخداس��ت. بیزاری جوی، در روزه 
خود، تنها خدا را سرپرست خود بدان و آن گونه که 
 شایسته است از خداوندی که بر همه غالب است 

بترس. 
در روزهایی ک��ه روزه می گی��ری، روح و بدنت 
را به خ��دای متعال بده و قل��ب خود را 
برای محب��ت او و بدنت را برای عمل به 
دستوراتش و چیزهایی که از تو خواسته، 
آزاد گ��ردان....« نتیج��ه روزه، معرفت به 
خداوند است و شكرگزاری از او بخاطر 
اینكه ما را هدایت نموده، کس��انی که به 
این مرحله برسند، مورد آمرزش خدا قرار 
گرفته به اجر عظیمی می رسند. ماه مبارک 
رمض��ان، بهترین فرصت برای کس��ب 
آمرزش خداوند است. پیامبر گرامی )ص( 
فرمود: »هرکس ماه مبارک را از دست دهد 

و آمرزیده نشود، خدا او را نیامرزد.«
ــار روزه: روزه، آثار ظاهری و باطنی فراوانی در  آث
پی دارد. روزه در حداقل و اولین پیامد، به انس��ان 
سالمتی می دهد.البته، این همه اهداف آن نمی باشد، 
هدف و اثر اصلی روزه، در حدیثی قدسی به خوبی 
بیان ش��ده؛ »نتیجه روزه: ک��م خوری و کم گویی 
اس��ت که حكمت را به ارمغان می آورد. حكمت 
نیز، معرفت و یقین را در پ��ی دارد. وقتی بنده ای 
ب��ه یقین برس��د، باکی ندارد که چگون��ه روزگار 
را س��پری کند در سختی یا آس��ایش و این مقام 
خوشنودهاست. هرکس طبق خشنودی من رفتار 
کند، سه خصلت به او می دهم: شكری که نادانی 
همراه آن نباش��د، یادی که فراموشی نداشته باشد 
و دوس��تی ای که دوستی مرا به دوستی آفریدگانم 

ترجیح دهد. هنگامی که او مرا دوست داشت. من 
هم او را دوست خواهم داشت؛ دوستی او را در دل 
بندگانم انداخته و چشم قلب او را به عظمت جاللم 
می گشایم، و علم آفریدگانم را از او پنهان نمی دارم؛ 
در تاریكی ش��ب و روش��نایی روز با او مناجات 
می کنم... « در پایان انسانی که به حقایق روزه دست 
یافته، به قرب و معرفت الهی نایل می شود و خدا 
هیچ مانعی بین او و خود قرار نمی دهد که این مقام 

دوستان خداوند است.
کاربرد روزه در قوانین اجتماعی: روزه وسیله ای 

برای تنبیه و تهذیب نفس است. 
قصاص: از جمله کاربردهای مهم و جالب روزه، 
در شرع اسالم قصاص می باشد. خداوند می فرماید: 
»... در قصاص نفس غیرعمد مس��لمان، کسی که 
مال ب��رای دیه ندارد، دو ماه پیاپی، روزه بگیرد که 
بخشایشی است از ناحیه خداوند.« با این آیه، دو ماه 
روزه، بر شخصی بی بضاعت که توانایی پرداخت 

دیه را ندارد واجب می شود. 
کفاره: از دیگر کاربردهای روزه در فقه اس��المی 
در مقوله کفاره می باشد، کفاره به معنای پوشاندن 
و عبارت اس��ت از، عملی که به گونه ای، زش��تی 

معصیتی را بپوشاند.
ــم: خ��دا قس��م هایی را که منجر به بس��تن  قس
پیم��ان می ش��ود، مؤاخ��ذه نم��وده و کف��اره ای 
ب��رای آن تعیین می نماید. در مورد کس��ی هم که 
اس��تطاعت مالی ندارد، س��ه روز روزه را در نظر 
 می گیرد. تا با این کار، عمل به س��وگند را محكم 

نماید.
م��ورد دیگری که ق��رآن از روزه، به عنوان کفاره، 
اشاره می نماید آیه 59 مائده می باشد برای کسی که 
در حال »احرام« شكار کند، در حالی که استطاعت 
ندارد. »به جای اطعام هر مسكین، یك روز، روزه 

بگیرد، تا کیفر نافرمانی را بچشد.« 
اج��را  را  الزم  تنبی��ه  خداون��د،  گون��ه   ای��ن 

می نماید.

روزه یعنـي:
 اولویــت اول رسیـدن بـه خــدا

تشریفات غلط در ماه رمضان

 مردي به نام »حس��ن – د« 38 س��اله در جرقویه استان اصفهان 
دختر 14 ساله خود را به قتل رساند.

از یك س��ال پیش فكر تهی��ه جهیزیه براي دخترم م��را عذاب مي داد 
تا اینكه دو ماه قبل فكر ش��ومي به س��رم زد و تصمیم گرفتم در زمان 

مناسبي او را به قتل برسانم. 
این اظهارات پدري اس��ت که اکنون از کار خود پش��یمان و نادم است. 
مرک��ز اطالع رس��اني پلیس اصفه��ان در گفتگو با خبرن��گار ما اظهار 
داش��ت: این مرد دلیل این اقدام وحشتناک را اینگونه بیان کرده است: 
دخترم بزرگ ش��ده بود وکم کم موقع ازدواجش مي رس��ید و من که 
 با کارگري نمي توانس��تم حتي به درس��تي مایحتاج خانه را تأمین کنم 
چطور مي توانس��تم 10 الي 15 میلیون تومان براي دخترم جهیزیه تهیه 

نمایم.
نكته قابل توجه در اینجاست که: این قاتل در پاسخ به این سؤال که آیا 

دخترت به سن ازدواج رسیده بود؟ گفته است: نه. 
وي به سن ازدواج نرسیده بود اما دیر یا زود این اتفاق مي افتاد و من 
باید جهیزیه را فراهم مي کردم و چون توان آن را نداشتم براي فرار از 

حرف دیگران این نقشه را کشیدم و اجرا نمودم.
تشریح ماجراي قتل: 

این پدر بي احس��اس ماجراي قتل را اینگونه تش��ریح کرد: صبح روز 
جمع��ه بود و من با همس��ر و س��ه دخت��رم به نام هاي: مریم 3س��اله، 
فاطم��ه 9 س��اله و زهرا 14 س��اله در خان��ه بودیم که دخت��ر خواهرم 
 ب��ه منزل ما آمد و همس��ر و دو دخت��رم )مریم و فاطم��ه( را به منزل 
خ��ود برد. م��ن و زهرا دختر 14 س��اله ام که به دلی��ل درس خواندن 
همراه آنها نرفته بود در منزل تنها بودیم. من که از دو ماه پیش نقش��ه 
قتل دخترم را کش��یده بودم فرصت را مناسب دیدم و به طرف او رفتم 
و ابتدا با دس��ت گلوي او را فش��ردم تا از حال رفت و بعد با روسري 
خودش او را خفه کردم. سپس وي را داخل چاهي که در منزلمان بود 

انداختم و پس از بستن درب چاه به منزل پدرم رفتم. 
نزدیك ظهر بود که خانواده ام از میهماني برگش��تند و همس��رم سراغ 

زهرا را گرفت. 
م��ن هم در جواب گفتم: یكي از دوس��تانش ب��ا او تماس گرفت و از 
من��زل بیرون رفت ولي تاکنون نیامده. تا عصر صبر کردم و براي اینكه 
کسي به من شك نكند به پاسگاه رفتم و ناپدید شدن دخترم را گزارش 

دادم.
ای��ن قاتل در خصوص نحوه دس��تگیري خود گفت: من براي پیگیري 
پرونده گم شدن دخترم حتي به آگاهي اصفهان هم مراجعه کرده بودم 
ک��ه از پاس��گاه جرقویه به منزلمان رفت��ه و در تحقیقاتي که انجام داده 

بودند جسد دخترم را از درون چاه بیرون کشیدند. 
بالفاصل��ه م��ن در اصفهان توس��ط مأم��وران پلیس آگاهي دس��تگیر 
 ش��دم و هنگام��ي ک��ه دی��دم آنه��ا در جریان ماج��را هس��تند به قتل 

اعتراف کردم.
س��رهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان درباره 
این پرونده اظهار داس��ت: این متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني تحویل مراجع قضایي شد.
نظر کارشناس:

سید هاشم حس��یني، کارشناس مشاوره و مددکاري درباره این پرونده 
گف��ت: ه��ر زمان فردي ب��ا بحران فق��ر مالي رو به رو مي ش��ود بهتر 
اس��ت از س��ازمان ها و مؤسس��ات خیریه کمك بگیرد تا آنكه دست 
 ب��ه اعمالي بزند که جبران ناپذیر بوده و چیزي جز پش��یماني به دنبال 

ندارد. 
نظی��ر م��ورد مذکور )ک��ه پدري ب��ه دلیل فق��ر مالي( دس��ت به قتل 
دخت��ر ب��ي گن��اه خود م��ي زن��د، چه بس��ا که این پ��در ب��ا مراجعه 
ب��ه س��ازمان ه��اي مربوط��ه م��ي توانس��ت ب��ه راحت��ي جهیزی��ه 
اتف��اق دلخ��راش ه��م رخ  ای��ن   دخت��ر خ��ود را فراه��م کن��د و 

نمي داد.

 مرضیه محب رسول
حتمًا ش��نیدین می گ��ن رمضان ماه مهمانی خداس��ت. توی این ماه به 
افطاری دادن و میهمان کردن روزه داران س��فارش زیادی ش��ده. سنت 
افطاری دادن توی خونه خیلی از ماها منزلت و جایگاه ویژه ای داره و 
متأسفانه توی بعضی از خونواده ها هم فراموش شده. تشریفات و روی 
آوردن به سفره های پرزرق و برق باعث شده تا مردم با توجه به بودجه 
و توان مالیشون کمتر بتونن میهمانی بدن و بالطبع اون به مهمانی برن.

رواج یه س��ری آداب و رس��وم غلط و پرزحمت باعث ش��ده تا مردم 
به جای اینكه اوقاتش��ون رو با دید و بازدید و صله رحم بگذرونن به 
س��مت رستورانها و مكانهای تفریحی رو بیارن. نتیجه اینكه ما هر روز 
از هم دور و دورتر مي ش��یم و س��نت میهمانی دادن در بین ما محدود 
به چند تا از بزرگ ترهای فامیل ش��ده. ماه رمضان فرصت خوبیه که ما 
ش��روع به احیای سنت های نیك اسالم کنیم. این هم از همون کارهای 
کوچیكه که اث��رات بزرگی داره. اینكه چقدر ثواب و اثرات نیكو برای 
صله رحم ذکر ش��ده بماند، ولی اون چیزی که شاید توی زندگی ماها 
خیلی جای خالیش احس��اس می ش��ه محبتیه که خیلی کم رنگ شده. 
س��رزدن های دیر به دیر به مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، بی خبري ها 

از فامیل که گاه به یك سال می رسه و...
ماه رمضان فقط مخصوص کارهای معنوی نیس��ت خدا ما رو توی این 
ماه به کارهایی سفارش کرده که ثوابش کمتر ازختم قرآن و فریضه های 
مستحبی نیست. همین که ما بتونیم دلی رو شاد کنیم و خنده ای رو بر 
لبان کس��انی بنشونیم که حق بر گردن ما دارن خودش کلی ثوابه... پس 
بیاین همه با هم در زیر پا گذاش��تن این رسم و رسوم غلطی که باعث 
فاصله افتادن بین خود ما آدما میشه پیش قدم بشیم و زندگی رو اینقدر 
سخت نگیریم، تا نه تنها ماه رمضان بلكه تمام ماههای خوب خدا برای 

همه ما زیبا باشه.

جامعه

حوادث

بسم ا... الرحمن الرحیم
ــیاِط نَْقَمتَِک  ــِه لِتََعّرِض َمْعِصتَِک وال تَْضِربْنی بِس اللهّم ال تَْخِذلْنی فی
وَزْحزْحنی فیِه من موِجباِت َسَخِطَک بَِمنَّک وأیادیَک یا ُمنْتهی َرْغبـَة 

الّراغبیَن.
خدای��ا وا مگ��ذار مرا در ای��ن روز در پی نافرمانی��ت روم و مزن مرا با 
 تازیانه کیفر و دور و برکنارم بدار از موجبات خش��مت بحق احس��ان و 

نعمت های بی شمار تو ای حد نهایی عالقه و اشتیاق مشتاقان.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)26 مرداد 1389(

تاریخ: سه شنبه26 مرداد             رمضان المبارك: 6  
اذان صبح: 59 : 04           طلوع خورشید: 06:28 

اذان ظهر: 13:08                    غروب خورشید: 19:46 
اذان مغرب: 20:04           نیمه شب شرعی: 00:23 

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان به مناسبت ورود آزادگان به میهن اسالمي

تجـــديـد   خــــاطره   بـا  آزادگـــان

مردي به دليل ترس از تهيه جهيزیه 
دخترش را به قتل رساند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها

اصفهان

کاشاناصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

 الدن سلطاني
نجمیه باجالن از اجراي طرح 
»ترن��م والی��ت« در اصفهان 
همزمان با سراس��ر کش��ور 
و تش��كیل مجتمع آموزشي 
منطق��ه   34 در  پرورش���ي 
آموزش و پرورش که مناطق 
روس��تایي را تحت پوشش 

دارد خبر داد.
وي در گفتگوي اختصاصي با 
خبرنگار ما افزود:  این برنامه 
در مهرماه اجرا مي شود و در 
مناطق  سال 90-89 پوشش 
روس��تایي را در دستور کار 

داریم.
معاون آم��وزش ابتدایي اداره 
کل آموزش و پرورش درباره 

مجتمع هاي آموزشي و پرورشي تصریح کرد:  این 
مجتمع ها به مجموعه اي از واحدهاي آموزشي و 
پرورشي عادي، دولتي متشكل از یك یا چند دوره 
تحصیلي )یك یا دو نوبته( گفته مي شوند که تحت 
مدیریتي واحد )مس��تقر در یكي از مدارس تحت 
 پوش��ش که داراي امكانات مناس��بي باش��د( اداره 

مي گردند.
نجمیه باجالن توسعه عدالت آموزشي و پرورشي، 
بهبود نظارت و راهنمایي کارکنان واحدهاي تحت 
پوش��ش و هویت بخشي به مدیریت آموزشگاهي 
و افزای��ش اختیارات مدیران م��دارس را از جمله 
اه��داف طرح عنوان و تصریح ک��رد:  بهبود تعامل 
بین مناطق و مدارس تحت پوشش، استفاده بهینه از 
خدمات، امكانات و تجهیزات موجود در واحدهاي 
آموزشي و پرورشي مدارس تحت پوشش، توسعه 

فعالیت هاي آموزشي و پرورشي با رویكرد مدرسه 
محوري و همچنین افزایش مس��ئولیت پذیري در 
اداره مشارکتي مدارس در بین همه کارکنان مدارس 
تحت پوشش مجتمع از دیگر اهداف اجرایي طرح 

ترنم والیت به شمار مي روند.
وي درباره تعداد مجتمع ها در استان اصفهان گفت:  
در اس��تان اصفهان در مرحله اول با پیشنهاد مناطق 
روستایي، پیشنهاد 213 مجتمع آموزشي و پرورشي 
به اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان داده 
شده که در کمیته برنامه ریزي استان تحت بررسي و 

صدور مجوز تشكیل، مي باشد.
معاون آموزش ابتدایي اداره کل آموزش و پرورش 
خاطرنشان کرد: در تمام روستاها به جز روستاهاي 
صعب العبور و یا روستاهایي که تا اولین مجتمع بیش 
از 40 کیلومتر فاصله داشته باشند مجتمع آموزشي 
ایج��اد مي ش��ود که البته تالش بر این اس��ت تا با 

همفكري وزارتخانه این گونه 
مدارس نیز تحت پوشش این 

طرح قرار بگیرند.
نجمیه باج��الن ضمن تأکید 
بر ای��ن مطلب که در چارت 
تش��كیالت اینگونه مدارس 
)طب��ق بن��د 4 صفح��ه 2(، 
شیوه نامه چارچوب ساماندهي 
ش��كل وی��ژه اي دارد که در 
دستورالعمل بدان اشاره شده 
افزود:  کلیه مدارس روستایي 
و عش��ایري در دوره ه��اي 
تحصیلي ابتدایي، راهنمایي و 
متوسطه )به استثناي مدارس 
شبانه روزي، هنرستان هاي 
فني وحرفه اي و کارودانش( 
تحت پوش��ش مجتمع قرار 

خواهند گرفت.
وي همچنین گفت: مرکز مجتمع )که کادر مدیریت 
مجتمع و معاونان مربوطه در آن مستقر مي شود( در 
یكي از مدارس تحت پوش��ش که فضا و امكانات 
 بهتري نس��بت به س��ایر م��دارس دارد، اس��تقرار

مي یابد.
معاون آموزش ابتدایي اداره کل آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان در پایان یادآور شد: در اجراي این 
دس��تورالعمل وظایف معلم راهنماي روستایي به 
مدیر و معاون آموزشي مجتمع، وظایف مسئول و 
متصدي دفتري به معاون اجرایي مجتمع، وظایف 
متصدي کارگاه و آزمایش��گاه، امور س��ایت، رایانه 
و س��معي و بصري به معاون فن آوري آموزش��ي 
 و وظای��ف کتاب��دار به مع��اون پرورش��ي واگذار 

مي شود.

مسئول واحد نظارت آسفالت شهر اصفهان با 
تأکید بر کاربردهاي ترافیكي و تزییني آسفالت 
رنگي اعالم ک��رد: مدیریت ش��هری، دانش 
فني و امكان تولید آس��فالت رنگي به منظور 
اس��تفاده از آن در معابر مختلف را داراس��ت. 
به گزارش ایمنا، مجید ابومسعودی با بیان این 
مطلب گفت: استفاده صحیح از آسفالت رنگي 
مي تواند ایمني را در مسیرهاي مختلف افزایش 
دهد، عالوه بر این مي تواند در مسیرهاي خاص 
از جمله عابر پیاده جهت  افزایش دید رانندگان 
کمك کند. وی با بیان این که  آسفالت رنگي 
عالوه بر افزایش ایمني و کاربردهاي ترافیكي، 
کارب��رد تزییني هم دارد تصریح کرد: در حال 
حاضر دانش فني و امكان تولید آسفالت رنگي 
در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری 

اصفهان وجود دارد، اما می بایست از لحاظ 
مصال��ح تأمین ش��ود ت��ا در معابر مختلف 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. وی اظهار داشت: 
اس��تفاده از این نوع آس��فالت در مسیرهاي 
ویژه، مانند: مس��یر ویژه دوچرخه سواري یا 
خطوط ویژه خودروهاي امدادي یا مس��یر 
اتوبوس هاي تندرو و موارد دیگر میسر است. 
ابومسعودی خاطرنشان کرد: آسفالت رنگي 
از کیفیت متفاوتي با آس��فالت هاي معمولي 
برخوردار اس��ت، اگر چه هزینه بیشتري را 
به همراه دارد، اما رنگ آن به دلیل ترکیب با 
آسفالت و تا هنگامي که آسفالت حفظ شود، 
پای��دار خواهد بود. ضم��ن آن که، این نوع 
 آسفالت، مصرف رنگ در خط کشي معابر را 

کاهش مي دهد.

در اولین روز ماه مبارک 
پروژه   12 رمض�����ان؛ 
برق رس��انی در کاشان 

گشایش یافت. 
امیرحس��ین  گفت��ه  ب��ه 
مدیر  مق��دم،  زیلوچیان 
همزمان  کاش��ان:  ب��رق 
ب��ا آغ��از م��اه مب��ارک 
از  برداری  بهره  رمضان، 
رس��انی  برق  پروژه   12
 ب��ا هزین��ه ای بال��غ بر: 

)9 میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال( در این شهرس��تان، افتتاح شد. جهت 
اج��رای پروژه های یاد ش��ده بالغ بر: 39 کیلومتر ش��بكه اح��داث و تعداد 4 
دس��تگاه ترانس نصب و در مدار قرار گرفته است. افتتاح پروژه های یاد شده، 
ع��الوه بر تأمین برق مش��ترکان یاد ش��ده، ضریب پایداری ش��بكه های برق 
 کاش��ان را نی��ز افزایش داده و از خاموش��ی های احتمالی پیش��گیری به عمل 

می آید.
مهمتری��ن پروژه ه��ای قاب��ل افتتاح در این ای��ام را می توان: برق رس��انی به 
ش��هرک صنعتی نیاس��یر و کاهش بار فیدر موجود ش��هرک صنعتی امیرکبیر 2 
و کاهش بار فیدر موجود. تأمین برق و احداث ش��بكه های فش��ار متوس��ط و 
فشار ضعیف ش��هرک مس��كونی بهار امام رضا متعلق به جانبازان، تأمین برق 
و احداث ش��بكه های فش��ار متوسط و فشار ضعیف ش��هرک مسكونی »سن 
س��ن«، بهینه سازی و تقویت شبكه های فشار ضعیف و فشار متوسط روستای 
خرمدشت، اجرای قس��مت دوم فیدر کمكی شهر »قمصر«، بهینه سازی شبكه 
فرس��وده روستایی کاشان )قهرود(، نصب و تقویت ترانس زیارتگاه حبیب ابن 
موس��ی)ع( و افزایش ضریب پایداری شبكه محل برگزاری نماز جمعه، نصب 
6 دس��تگاه سكس��یونر گازی به منظور کاهش سطح خاموش��ی ها، تأمین برق 
و احداث ش��بكه های فش��ار متوسط و فشار ضعیف ش��هرک مسكونی الزگ، 
آزادس��ازی و اصالح پایه های برق در مس��یر جاده راوند به مشهد اردهال، به 
منظور دوبانده شدن و کاهش سوانح رانندگی و توسعه شبكه مجتمع کارگاهی 

کاشان، از جمله این طرح ها نام برد.

در برنامه چهارم توسعه، رشد گازرساني به روستاهاي استان چهارمحال و بختیاري، 
به 166 درصد رسید. 

به گزارش موج، مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان چهارمحال و بختیاري با بیان این 
که؛ تا پایان برنامه س��وم توسعه، 93 روستاي این استان زیرپوشش گازطبیعي قرار 
گرفته اند، افزود: در پنج س��ال گذشته )برنامه چهارم( با گازرساني به 156 روستاي 
دیگر، ش��مار روس��تاهاي بهره مند از گاز طبیعي در این استان به 294 مورد رسیده 
اس��ت که از رشد چش��مگیر )166درصد( در این بخش حكایت دارد. وي با بیان 
این که؛ هم اکنون ساکنان همه شهرهاي استان چهارمحال و بختیاري از گاز طبیعي 
استفاده مي کنند، تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه با گازرساني به سه شهر باقي 
مانده این استان، همه شهرهاي آن زیرپوشش گازطبیعي قرار گرفته اند و با توجه به 
فعالیت هاي گازرساني انجام شده در نقاط شهري و روستایي این استان، بیش از 80 
درصد جمعیت آن از حامل انرژي گاز بهره مند هستند. هیبتیان، درباره فعالیت هاي 
گازرساني در دولت هاي نهم و دهم نیز گفت: تا پیش از دولت نهم، شمار خانوارهاي 
زیرپوش��ش گاز، 128 ه��زار و 389 خانوار ب��ود، در حالي که هم اکنون این رقم با 
بیش از 35درصد رشد، به 173هزار و 538 خانوار رسیده است. وي همچنین رشد 
گازرساني به شهرک ها و نواحي صنعتي استان چهارمحال و بختیاري را در دولت هاي 
نهم و دهم 46 درصد اعالم کرد. وي با بیان این که؛ در این استان 14 کارخانه آسفالت 
س��ازي وجود دارد، اظهار داش��ت: با توجه به اقتصادي بودن کارخانه هاي ساخت 
آسفالت براي این استان و کشور، تاکنون به 8 مورد از این کارخانه ها گازرساني شده 
اس��ت. به گفته هیبتیان: گازرساني به محور صنعتي سفیددشت- شهرکرد، از دیگر 

برنامه هاي شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاري است. 
وي تأمین گاز کارخانه فوالد سفید دشت، با ظرفیت 800 هزار تن و کارخانه هاي: 
»س��یمان و فوالد چهارمحال و بختیاري« و »فوالد فرخشهر« را از دیگر برنامه هاي 
ش��رکت گاز اس��تان چهارمح��ال و بختیاري براي گازرس��اني به آنه��ا اعالم کرد. 
وي در ادامه اظهار داش��ت: تا پایان نیمه نخس��ت امس��ال نیز 50 روس��تاي دیگر 
 اس��تان چهارمحال و بختیاري به شبكه سراس��ري متصل و از گازطبیعي بهره مند 

خواهند شد.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاري گفت: در صورت کمبود نیروي استخدامي 
و جذبي از حضور پزش��كان بخش خصوصي استان، در طرح پزشك خانواده استفاده 
مي شود. ناصر خس��روي در گفتگو با فارس در شهرکرد  اظهار داشت: با اجراي طرح 
پزشك خانواده، تیم سالمت که شامل 17 نفر هستند، مسئول سالمت جمعیت زیر پوشش 
خود مي شوند و به عنوان خدمات سطح اول وزارت بهداشت و نظام سالمت کشور باید 
قبل از بروز بیماري سالمت افراد را کنترل کنند. وي افزود: با توجه به جمعیت یك شهر، 
تیم سالمت متشكل از چهار پزشك، دو ماما و دو پرستار، کارشناس روان شناس بالیني، 
کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت حرفه اي، کارشناس بهداشت خانواده، کارشناس 
مدارک پزشكي، کارشناس مبارزه با بیماري ها و یك نفر مسئول امور عمومي به ازاي هر 
10 هزار نفر است. خسروي تصریح کرد: برهمین اساس چنانچه تعداد نیروهاي موجود و 
استخدامي دانشگاه کمتر از حد مطلوب باشد، از شاغالن در بخش مطب دار و خصوصي 
استفاده مي کنیم. وي افزود: چنانچه تعداد نیروي استخدامي بیش از حد مطلوب باشد، 
تعدادي از نیروها از این گردونه خارج مي شوند، آنها مي توانند در مطب هاي خود فعالیت 
داشته باشند، اما در این صورت این گروه طرف قرارداد با بیمه نخواهند بود. خسروي با 
اشاره به استخدام نیروهایي که در صورت نیاز به مجموعه اضافه مي شوند، گفت: سعي 
دانشگاه بر این است که ابتدا از نیروهاي استخدامي و جذبي خود در این طرح استفاده 
کنیم و در صورت نیاز، افرادي که به این مجموعه اضافه مي شوند به شكل قراردادي در 
این سیس��تم حضور خواهند داشت. معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني شهرکرد با اشاره به دوشیفته بودن پزشكان و پرستاران شاغل در طرح 
پزش��ك خانواده گفت: در این طرح پیش بیني شده است که پزشكان و پرستاران در دو 
شیفت چهار ساعته در تیم هاي بهداشتي و درماني فعالیت کنند. وي همچنین مبلغ دریافتي 
پزشكان در این طرح را متفاوت اعالم کرد و گفت: در طرح پزشك خانواده روستایي، 
مبلغ دریافتي پزشكان براساس جمعیت زیر پوشش و منطقه ارائه خدمت و با توجه به 
صعب العب��ور بودن، منطقه محروم و برخوردار ب��ودن، از یك میلیون و 200 هزار تومان 
تا س��قف 2 میلیون و 500 هزار تومان متفاوت خواهد بود. خسروي با اشاره به اهداف 
اجرایي این طرح افزود: ایجاد عدالت در درمان و صرفه جویي در زمان و امكانات مالي، 
از مهم ترین اهداف اجراي این طرح است. رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاري 
تصریح کرد: این طرح امسال به عنوان مرحله نخست کشوري در سه استان اجرا مي شود 
که در اس��تان ما پنج شهر این طرح را اجرا مي کنند و در شهرستان شهرکرد، شهرهاي: 
هفشجان و فرخشهر به عنوان مرحله اول انتخاب شده اند. وي خاطرنشان کرد: در این 
طرح تمام دفترچه هاي بیمه یكسان سازي مي شود و به تمام مردم خدمات بیمه اي یكساني 
تعلق مي گیرد و البته کساني نیز که زیر پوشش هیچ بیمه اي نیستند از بیمه ایرانیان استفاده 
 مي کنند. خسروي تصریح کرد: کساني که خارج از طرح پزشك خانواده ویزیت شوند
نمي توانند از خدمات بیمه اي استفاده کنند. وي ادامه داد: در این طرح اگر فردي بیمار شد، 
ابتدا به درمان وي بپردازند و اگر الزم بود فرد را به سطح دوم یا سوم که پزشك متخصص 
و فوق تخصص اس��ت ارجاع دهند. خسروي تصریح کرد: براي تمام  افراد جامعه یك 
پرونده سالمت تهیه مي شود و این امر تنها براي بیماران نیست، با این کار شرایط جسماني 
تمام  افراد جامعه به صورت پرونده در اختیار پزشك مورد نظر قرار مي گیرد. پزشك از تمام  
 شرایط جسماني فرد اطالع دارد و براي درمان و پیشگیري بیماري، بهترین روش را انتخاب 

مي کند.

همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان
پروژه هاي قابل افتتاح در كاشان

مسئول واحد نظارت آسفالت شهر اصفهان:
آسفالت هاي اصفهان، رنگي مي شود

در صورت کمبود نیروي استخدامي؛
پزشكان مطب دار؛ در طرح

»پزشك خانواده« شركت مي كنند

در برنامه چهارم توسعه، محقق شده است:
رشد 166 درصدي گازرساني روستایي 

در چهارمحال و بختياري

معاونت آموزش ابتدایي اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: 

طرح ترنم واليت در اصفهان همزمان با 
سراسر كشور اجرا مي شود

ی��ك واحد فن��اوري در اصفه��ان، اقدام به بومي س��ازي تكنولوژي سیس��تم 
نورپردازي دس��تگاه بازرسي سطح ورق کرد. به گزارش روابط عمومي شهرک 
علمي و تحقیقاتي اصفهان، ش��رکت دیده پرداز صبا )از واحدهاي دانش بنیان 
مستقر در پارک علم و فناوري شیخ بهایي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان( 
ب��ا همكاري واحد تعمیرات نورد نهایي خط ن��ورد گرم مجتمع فوالد مبارکه، 

موفق به طراحي و بومي سازي این دانش فني شده است.
مدیرعامل ش��رکت دیده پرداز صبا گفت: دس��تگاه بازرسي سطح ورق جهت 
تش��خیص، دس��ته بندي و بایگاني عیوب از ورودي کالف پیج هاي خط نورد 

گرم فوالد، مورد استفاده قرار مي گیرد.
حس��ین صیاد زاده بیان داشت: در سیس��تم قبلي از سه پروژکتور در هر طرف 
ورق فوالدي، جهت روش��نایي در زمان عكس��برداري از سطح ورق، استفاده 
شده است. وي افزود: سیستم جدید بر اساس تكنولوژي نورپردازي یكنواخت 
س��طحي با المپ هاي هالوژن خاص و سیستم تغذیه و کنترل مناسب طراحي 
ش��ده و مزایاي این سیستم را مي توان، قیمت بس��یار اندک تجهیزات جانبي، 
صرفه جویي در مصرف برق تا یك شش��م مقدار قبلي، س��ادگي نگهداري و 

تعمیر المپ و پروژکتور عنوان کرد.
 ب��ه گفته وي، در طول مدت کارکرد سیس��تم قبلي مش��كالت بس��یاري براي 
م��اژول هاي نورپ��ردازي، کاربر و کارکنان تعمی��رات رخ مي داد که بعضي از 
آنها عبارت بودند از: نیاز به تمیزکاري روزانه و هفتگي پروژکتور، س��وختن و 
ضعیف ش��دن زود هنگام المپ ها، اشكال در عملكرد و سوختن برد تغذیه و 
آسیب دیدن سریع قطعات در صورت بروز اشتباه اپراتور، که در سیستم جدید 

تمامي این مشكالت مرتفع شده است.  

مدیرعامل سازمان تاکسیراني شهرداري اصفهان 
گفت: کارت س��وخت رانندگان تحت پوش��ش 
آژانس ه��اي تاکس��ي تلفن��ي در ص��ورت عدم 

کارکرد مطلوب در چرخه حمل و نقل 
عمومي، باطل مي شود. 

ب��ه گزارش موج از اصفه��ان، »علیرضا 
تاجمی��ر ریاحي« با اع��الم این مطلب 
افزود: براس��اس اجراي م��اده 9 قانون 
توس��عه حمل و نقل و مصرف سوخت 
کش��ور و مصوبات کارگ��روه ماده 10 
آئین نامه اجرایي، کلیه مدیران تاکس��ي 
تلفني ه��اي اصفه��ان ک��ه از اتحادی��ه 
اتومبی��ل، کرایه س��واري،  مؤسس��ات 
پروانه صنف��ي دریاف��ت کرده اند؛ باید 
س��رویس دهي مطلوبي داش��ته باشند، 
در غیر این صورت ب��ا آنها به صورت 
قانوني برخورد مي شود. وي از برخورد 

با تاکس��ي هاي تلفن��ي و آژانس هاي فاقد عالئم 
شناسایي از هفته آینده خبر داد و گفت: آژانس ها 
براساس قانون باید در کاپوت جلو و عقب نوار 

شطرنجي و در کنار درب برچسب با کد آژانس 
داشته باشند و از تابلوي سقفي هم استفاده کنند. 
تاجمیر ریاحي اضافه کرد: براس��اس هماهنگي 
انج��ام ش��ده ب��ا ریاس��ت س��تاد 
حم��ل و نق��ل و مدیریت مصرف 
س��وخت کشور، تاکس��ي هایي که 
فاقد نوار ش��طرنجي، برچس��ب و 
تابلو س��قفي باش��ند؛ ضمن اعمال 
 قان��ون کارت سوختش��ان باط��ل 

مي شود. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه ج��دي بودن 
برخورد با متخلف��ان تصریح کرد: 
بازرس��ان س��ازمان تاکس��یراني بر 
عملكرد تاکس��ي ها نظ��ارت دارند 
و به محض ب��روز تخلف، با افراد 
 خاط��ي برخ��ورد جدي ب��ه عمل 

مي آید.

عضو کمیسیون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي 
شهر اصفهان، گفت:  اجراي مراحل بعدي پروژه احیاي 
میدان امام علي بدون تخصیص اعتبارات ملي و دولتي 

امكان پذیر نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومي ش��وراي اس��المي ش��هر 
اصفه��ان: »علیرضا نصراصفهاني«، به پیش��رفت 97 
درصدي عملیات اجراي زیرگذرهاي میدان امام علي 
 و بهره برداري از این زیرگذرها در عید س��عید فطر 
اشاره کرد و تالش تمام دست اندرکاران اجراي این 
پروژه را قابل تقدیر دانست و گفت:  مرحله اول این 
پروژه عظیم، بخش عمده اي از بودجه شهرداري را به 

خود اختصاص داده است.
وي پ��روژه احیاي میدان ام��ام علي را پروژه اي مهم 
و عظی��م، مل��ي و فرهنگي- تاریخي بی��ان و اظهار 
امیدواري کرد که  مدیریت استان با رایزني هاي خود 
بتواند زمینه اختصاص اعتبارات ملي الزم براي اجراي 
دو مرحل��ه دیگر این پ��روژه را فراهم نماید. عضو 
شوراي اسالمي شهر اصفهان، به کاهش درآمدهاي 
شهرداري، مشكالت شهر، افزایش نیازها، درخواست 
ها و انتظارات اش��اره کرد و گف��ت:  این امر،  امكان 
اجراي س��ریع دو مرحله بعدي پ��روژه مورد بحث 
را از مسئوالن ش��هرداري سلب کرده است، چرا که 
ب��راي اجراي مراحل بعدي این پروژه اعتبارات قابل 
توجهي مورد نیاز است که تأمین آن در توان مسئوالن 
ش��هرداري نیست و به همین دلیل، باید براي جذب 

اعتبارات ملي و دولتي تالش و چاره اندیشي کرد.
وي رویكرد شوراي اسالمي شهر و شهرداري اصفهان 
در سال جاري و سال هاي آینده را »محله محوري« و 
جلوگیري از اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بیان 
کرد و افزود:  با توجه به وجود مشكالت عدیده، در 
این شهر، تأمین بخشي از نیازهاي شهر و شهروندان 
 از طری��ق اعتبارات و بودجه ه��اي ملي ضروري و
 اجتناب ناپذیر است و مسئوالن استان باید این مهم را 

در دستور کار خود قرار دهند.
علیرضا نصر اصفهاني، در بخش دیگري از سخنان 
خود، از عدم تأیید و تصویب بازنگري طرح تفصیلي 
شهر اصفهان در کمیسیون ماده 5، انتقاد کرد و با تأکید 
بر تسریع انجام این امر مهم گفت:  طوالني شدن روند 
تأیید و تصویب بازنگري این طرح در کمیسیون ماده 
5 و ش��ورایعالي شهرس��ازي و معماري باعث قفل 
شدن امور و الینحل ماندن مشكالت شهروندان شده 

است.
وي با بیان اینكه؛ تمام امور مربوط به بازنگري طرح 
تفصیلي »که در اختیار شهرداري بوده« انجام شده است، 
اظهار امیدواري کرد: با تأیید و تصویب بازنگري این 
طرح در کمیسیون ماده 5 و شورایعالي شهرسازي، در 
اسرع وقت؛ مشكالت و معضالت شهر و شهروندان 

اصفهاني مرتفع شود.
عضو کمیسیون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي 
ش��هر اصفه��ان در بخش دیگري از س��خنان خود، 

 ل��زوم حفاظت از دیوارها و ج��داره هاي زیرگذر و 
تقاط��ع هاي غیرهمس��طح را مورد تأکید ق��رار داد 
و گف��ت:  این امكان ها با پول مردم احداث ش��ده و 
مخدوش کردن آنها، به وس��یله ترقه و مواد آتش زا 

تجاوز و خیانت به بیت المال است.
وي حساس��یت ش��هروندان اصفهان��ي نس��بت به 
اموال بیت المال را خواس��تار ش��د و از مس��ئوالن 
ش��هرداري خواست: در اسرع وقت، نسبت به امحاء 
مح��ل اصابت ترقه و م��واد آت��ش زا در دیوارهاي 
تقاطع ه��اي غیرهمس��طح و زیرگذرها، ب��ه ویژه 
 زیرگذر سردار ش��هید آقاخاني در خیابان بزرگمهر 
اقدام نمایند. عضو ش��وراي اس��المي شهر اصفهان، 
تالش مدیریت و کارکنان سازمان پایانه هاي مسافربري 
شهرداري براي فراهم کردن امكانات و شرایط مطلوب 
رفت و آمد مس��افران را قابل تقدیر دانست و گفت:  
همكاري مس��ئوالن این سازمان، شهرداري و نیروي 
انتظامي براي مدیریت اطراف پایانه هاي مسافربري 
ش��هر اصفهان و برخورد با بعضي از مسائلي که در 

حاشیه این مكان ها اتفاق مي افتد ضروري است .
وي به احداث س��اختمان هاي بلندمرتبه در اطراف 
کوه سفید در جنوب غرب اصفهان و محصور شدن 
این کوه و از بین رفتن مناظر زیباي آن اش��اره کرد و 
از مسئوالن ذیربط خواس��ت: اقدامات الزم را براي 
اصالح نقش��ه در پروانه ساختماني مربوط به آنها به 

عمل آورند.

کارت سوخت رانندگان تاکسي متخلف، باطل مي شود

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:
اجراي مراحل بعدي پروژه میدان امام علي، بدون اختصاص اعتبارات دولتي امكانپذیر نیست

بومي سازي تكنولوژي سيستم 
نورپردازي دستگاه بازرسي سطح 

ورق هاي فوالدي

 اصفهان

 اصفهان

جناب آقاي دکتر سبزیان ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

شهرکرد

سالم علیكم:

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از 

خداوند منان براي آن عزیز درگذشته علو درجات و براي جنابعالي و 

بازماندگان صبر و شكیبایي مسئلت مي نماییم.

مدیریت شعب بانك انصار استان چهارمحال و بختياري 

»انا هلل و انا اليه راجعون«

ت
اس
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هرچند که سومین نشست مش��ترک وزیر بازرگانی با استانداران، نمایندگان استان های 
ش��مالی و نمایندگان تشكل های تولیدی، منجر به توافق درخصوص تعیین نرخ جدید 
خرید تضمینی برنج پرمحصول در سال جاری شد، اما راه طوالنی و تصویب آن در دولت 

همچنان باقی است زیرا که نرخ جدید منوط به مصوبه دولت خواهد بود.
» مهدی غضنفری« در این نشس��ت اظهار داشت: به علت اینكه وزارت بازرگانی مجوز 
کاهش یا افزایش نرخ تضمینی برنج پرمحصول را ندارد، هرگونه تغییر نیازمند مصوبه دولت 
است. وی در ادامه حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده را وظیفه ذاتی وزارت 
بازرگانی ذکر کرد و افزود:  باید به نحوی عمل کرد که ضمن رعایت حقوق تولیدکننده، 
 مصرف کننده نیز در فضایی آرام، خرید کرده و قدرت خرید را از دست ندهد. با وجودی 
که نرخ خرید تضمینی برنج پرمحصول براساس قیمت پایه توسط مجلس، آبان ماه گذشته 
در دولت تصویب ش��د؛ اما نمایندگان استان های شمالی و برنجكاران معتقدند که؛ نرخ 
برخی گونه های برنج افزایش داشته و باید قیمت دولت تغییر کند و برهمین اساس مقرر 
شد تا قیمت جدید روز شنبه در کارگروهی مطرح و پس از توافق توسط وزیر بازرگانی 

در هیأت دولت مطرح شود.
ــت توافقی: در خصوص برنج کیفی نیز مقرر ش��د: تا پایان هفته با کمك معاونت   قیم
برنام��ه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان، قیمت پایه توافقی متناسب با روش سال گذشته اعالم شود. 
تشکیل کمیته راهبری ساماندهی برنج: در این نشست همچنین از سوی نمایندگان 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موضوع تشكیل کمیته راهبردی 
ساماندهی برنج مطرح شد که به تصویب حاضرین در جلسه رسید. بر این اساس مقرر شد 
تا نخستین جلسه این کارگروه هفته جاری به ریاست سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و عضویت نمایندگان استان های شمالی و معاونت برنامه ریزی تشكیل شود. 
همچنین پیشنهاد شد تا نخستین دستورجلسه این کارگروه به تعیین تكلیف سرانه مصرف 

برنج اختصاص یابد. 
عملیاتی شدن مصوبات: وزارت بازرگانی با ارسال دو نامه مجزا به وزیر امور اقتصادی و 
دارایی درخصوص مكلف شدن ذیحسابان شرکت ها و مجموعه های دولتی، برای خرید 
برنج داخلی و رئیس سازمان صدا و سیما مبنی بر ممنوعیت تبلیغ برنج خارجی در رسانه 

ملی، دو محور از این توافق را عملیاتی کرد.
ــه: از جمله مصوبات دومین نشس��ت مشترک وزیر بازرگانی با  مصوبات دومین جلس
نمایندگان و مس��ئوالن استان های شمالی کش��ور را؛ می توان به مواردی چون: افزایش 
حداق��ل 20 درصدی مراکز خرید تضمینی به لحاظ تعداد، آغاز خرید تضمینی برنج از 
25 مرداد ماه جاری، کاهش طول زمان صف های خرید به حداکثر یك روز، بهره برداری 
ازسامانه جام برخی خرید تضمینی و مكان یابی مراکز خرید متناسب با سطح زیر کشت 
اش��اره کرد. خرید 50 درصد برنج پرمحصول توسط سازمان تعاون روستایی، پیگیری و 
نظارت برای اجرای مصوبه دولت مبنی بر الزام دستگاه های دولتی برای تأمین مایحتاج 
برنج خود از طریق خرید های دولتی، تخصیص سه درصد جوایز صادراتی، ایجاد تشكل 
تولیدکنندگان برنج درس��ه استان شمالی و تأمین هزینه های آن، توسط وزارت بازرگانی 
به مدت یك س��ال، هزینه یارانه های پرداختی در حوزه خرید برنج کیفی ش��مال با نظر 

استانداران و پیگیری، از دیگر مصوبات نشست را در برمی گیرد. 
برنج های آلوده: غضنفری در بخشی ازسخنان خود درباره وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی 
در انجام مسئولیت های محوله، گفت: وزارت بازرگانی در فرآیند سه مرحله ای واردات؛ 

نقش میانی و اداری را ایفا می کند و تعیین کننده شرایط کیفی محصول برنج نیست. 
وزیر بازرگانی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت: تا زمانی که وزارتخانه ای 
همچون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مؤسسه استاندارد در خصوص آلودگی یا 
عدم آلودگی برنج نظری ندهند، وزارت بازرگانی براساس قانون اجازه ممنوعیت واردات 

را ندارد. 

تعيين نرخ جدید خرید برنج پرمحصول شمال 
منوط به مصوبه دولت است

اقتصاد امروز

متل )Mattel(، بزرگ ترین کمپانی اس��باب بازی س��ازی در دنیا است که در 
سال 1945 توسط »هارولد مت متسون« و »الیوت هندلر« در ایالت کالیفرنیای 

جنوبی امریكا تأسیس شد. 
نام متل از ترکیب »مت« و »ال« س��اخته ش��ده اس��ت. این شرکت، ابتدا قاب 
عكس تولید می کرد و س��پس به س��اخت مبلمان خان��ه و در نهایت به تولید 
اس��باب بازی روی آورد. این کمپانی در س��ال 1955 با کلوپ میكی ماوس 
برای تبلیغ اس��باب بازی ها به همكاری در نمایش ه��ای تلویزیونی پرداخت 
که موجب دگرگونی س��اختاری، در تجارت اس��باب بازی شد. در 1956 به 
دلیل عالقه دختر هندلر به عروس��ك های کاغذی، طرح س��اخت عروسك را 

دنبال کردند. 
روث هندلر هنگام مش��اهده بازی دخترش )باربارا( با عروسك های کاغذی، 
متوجه شد که او از بازی دادن آنها در نقش بزرگساالن لذت می برد. آن زمان 
اغلب عروس��ك ها به ش��كل کودکان خردسال ساخته می ش��دند. روث ایده 
س��اخت عروسكی با اندام بزرگساالن را به شوهرش الیوت پیشنهاد نمود؛ اما 
وی به عنوان مدیر شرکت متل، به این امر،  اشتیاقی نشان نداد. در همان سال، 
روث در س��فر به آلمان با عروس��كی که »بایلد لی لی« نامیده می ش��د برخورد 

نمود که عینًا مطابق آن چیزی بود که در سر می پروراند. 
او سه عدد از این عروسك ها را خریداری کرد. یكی را به دخترش داد و دو 

تای دیگر را به متل برد. 
عروس��ك لی لی اولین بار در س��ال 1955 در آلمان به فروش رفته بود و اگر 
چه در آغاز به بزرگساالن فروخته می شد، اما به تدریج محبوبیتی بین کودکان 
به دست آورد و از پوشاندنش با قطعاتی که جداگانه در دسترس بودند، لذت 
می بردند. روث پس از بازگشت به امریكا با کمك مهندسی به نام جك رایان 
اقدام به طراحی عروس��كی مش��ابه نمود و به نام دخترش باربارا نام باربی را 
بر آن نهاد. جك تا س��ال 1991 طراح تغییرات باربی در کمپانی متل بود. وی 
قب��ل از آن در پنتاگون )وزارت جنگ آمریكا( طراح موش��ك های اس��پارو و  
هاوک بود. شرکت متل او را به خاطر تخصص و استعدادش در شناخت فرم 

بدن انس��ان استخدام کرد. نخستین سری از عروسك باربی که برای اولین بار 
در نهم ماه مارس س��ال 1959 در شهر نیویورک به نمایش گذاشته شده بود، 
 در ژاپن س��اخته ش��د و در س��ال اول حدود 350 هزار عدد از آن به فروش 

رفت. 
باربی به زودی در صف اول اس��باب بازی دختران در غرب قرار گرفت. در 
سال 1959 هر عروسك باربی به قیمت سه دالر فروخته می شد، اما اکنون هر 
عروسك باربی اصل ساخت کمپانی متل تا 4500 دالر قیمت دارد. در 1961 

کمپانی متل، عروسك »کن« را تولید کرد. 
این عروسك پسری بود با لباس های شیك و موهای قهوه ای که برگرفته از نام 
پسر آقای هندلر رئیس کمپانی متل بود. بعدها نام آن در سال 1963 عروسك 
میچ و در س��ال 1965 عروس��ك اسكیپر به جمع، کن و باربی پیوستند. اولین 

باربی سیاهپوست و اولین باربی اسپانیایی تبار در سال 1980 ارائه شد. 
باربی برای اینكه بتواند نقش تربیتی خود را ایفا کند باید پاس��خگوی تمامی 
سالیق و عالقه ها می بود و در نقش های گوناگونی ظاهر شد؛ باربی با بیش از 
80 شغل مختلف از جمله: پرستار، معلم، خلبان، نوازنده موسیقی، دامپزشك 

و حتی باستان شناس به بازار آمد. 
همچنین برای پذیرش این عروس��ك از س��وی ملیت های گوناگون، باربی با 
حفظ اصالت خ��ود در رنگ ها و ملیت های گوناگون هندی، آفریقایی، چینی 
و... نی��ز تولید ش��د. اولین حی��وان خانگی متعلق به باربی، یك اس��ب بود و 
تاکنون بیش از 40 حیوان دیگر نیز برای او س��اخته شده است. پرفروش ترین 
عروسك باربی، باربی گیسو بلند بود. بزرگ ترین طراحان لباس دنیا به کمك 
 کمپانی متل ش��تافته و به طراحی ظریف و زیب��ای لباس های گوناگون باربی 

 پرداختند. 
مد لباس های باربی ش��امل: طرح هایی از گوچی، دولچه و گابانا، ورس��اچه و 
ژیوانش��ی بود که اغلب تجمالتی و متعلق به طبقه ثروتمند جامعه بودند. در 
اوای��ل دهه 90 باربی نظامی به ارتش پیوس��ت؛ یك گروهبان پزش��ك که در 
میان توفان ش��ن مش��غول خدمت بود. در سال 1999 با به عهده گرفتن نقش 

مكمل در فیلم داس��تان اسباب بازی2، یك س��تاره جدی سینما شد. در سال 
2000، ی��ك باربی کاندیدای ریاس��ت جمهوری هم، به ب��ازار آمد که اهداف 
سیاس��ی اش ایجاد امكانات برای دختران و باال بردن س��طح تحصیالت بود. 
 در س��ال 2001 عروس��ك باربی در اولین فیلم کامپیوتری خود به نام باربی و 
فندق ش��كن، ظاهر ش��د و از آن پس تاکنون فیلم های کامپیوتری، انیمیشن و 
س��ینمایی زیادی در مورد باربی تولید ش��ده اس��ت. یكی از باربی های موفق 
اخیر، باربی راپونزل اس��ت )راپونزل ش��خصیت افس��انه ای است که موهای 
بلندش به آزادی او از برج بلندی که در آن اس��یر اس��ت، کمك می کند( این 
عروس��ك در س��ال 2002 همزمان در یك روز در 59 کش��ور به بازار آمد. 
ای��ن بزرگترین معرفی کاال در تاریخ ش��رکت متل ب��ود. باربی هنوز به همان 
محبوبیت قبل باقی مانده است و در هر دقیقه سه عروسك باربی در نقطه ای 
از جهان به فروش می رس��د. این موفقیت بزرگی برای ش��رکت متل و دلیل 

عمده فروش 6 میلیارد دالری آنها در سال گذشته است. 
در میان عروس��ك هایی که تاکنون ساخته شده، باربی از ویژگی های منحصر 
به فردی برخوردار اس��ت؛ چرا که باربی تنها یك عروسك نیست، بلكه یك 
تبادل فرهنگی است و به همین خاطر متخصصین فراوانی در تولید، طراحی، 

تبلیغ و توزیع آن، نقش آفرینی نموده اند. 
یكی از نكات جالب توجه در حمایت رس��انه ای از باربی س��ایت اینترنتی آن 
اس��ت.  کودکان پس از ورود به سایت می توانند بازی کنند، با باربی در کنار 
دری��ا ق��دم بزنند یا در منزل جش��ن تولد بگیرند و... که همی��ن امر جذابیت 
بس��یار باالیی ب��رای آنها ایجاد نموده اس��ت. فراگیری و ف��روش قابل توجه 
محص��والت جانب��ی با مارک باربی مانن��د: لوازم التحریر، کی��ف و کفش و... 
باع��ث رونق بی��ش از پیش اقتصادی ای��ن عرصه گردی��ده و زمینه تولید آن 
 ب��ا کیفیت های گوناگون به منظور تأمین س��طوح مختل��ف درآمدی را فراهم 

نموده است. 
 هم اکن��ون بی��ش از 31 هزار کارمند مختلف در سراس��ر جهان برای متل کار 

می کنند.

اشارهبــرتــرين نـام تجـاری دختـرانه در دنيـا

حصر وراثت
5/311 آقاي رضا صنوبري داراي شناسنامه شماره 3127 به شرح دادخواست به کالسه 
153/89 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان منیره خانم انوریان نطنزي بشناسنامه 1246 در تاریخ 1389/1/4 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سرور 
صنوبري فرزند محمدآقا به ش��ماره شناس��نامه 96 نس��بت با متوف��ي فرزند، 2- رضا 
صنوبري فرزند محمدآقا به ش��ماره شناسنامه 3127 نس��بت با متوفي فرزند، 3- علي 
صنوبري فرزند محمد شماره شناسنامه 72 نسبت به متوفي فرزند، 4- حسن صنوبري 
فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه 40 نس��بت با متوفي فرزند، 5- ناصر صنوبري فرزند 
محمد آقا شماره شناسنامه 87 نسبت با متوفي فرزند، اینك با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواس��ت مزب��ور را در یك نوب��ت آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 380                              مرادي- رئیس شعبه دوم شوراي حل اختالف نطنز

فقدان سند مالکیت
5/315 نظر به اینكه آقاي سیدمرتضي قریشي فرزند حسین با ارائه دو برگ استشهادیه 
محلي که هویت ش��هود رس��مًا گواهي شده است مدعي مفقود شدن سند مالكیت یك 
دانگ مش��اع از پالک 1797 فرعي از یك اصلي ش��ده اس��ت که سند مذکور به میزان 
دودانگ در صفحه 42 دفتر پنج امالک بنام سیف اله بهرامیان ثبت و صادر شده سپس 
نامبرده بموجب س��ند شماره 1445-41/7/22 دفتر پنج شهرضا و همچنین سند شماره 
1446- د 41/7/22 دفتر پنج ش��هرضا دو دانگ را به یداله برهان و عبداله آریا بالسویه 
انتقال داده س��پس عبداله آریا به موجب سند شماره 4892-43/5/17 دفتر پنج شهرضا 
ی��ك دانگ مالكیت خود را به خدیج��ه خانم دائي غفاري انتقال داده که نامبرده هم به 
موجب سند ش��ماره 128527-76/10/23 دفتر سه شهرضا تمامت یك دانگ مالكیت 
خود را به س��یدمرتضي قریش��ي انتقال داده اینك نامبرده تقاضاي صدور سند مالكیت 
نس��بت به یك دانگ را نموده اس��ت لذا در اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یك نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملك مورد آگهي معامله 
اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده و یا مدعي وجود سند مالكیت نزد خود مي باشد 
مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه و ادعاي 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكیت یا س��ند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالكیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت 
ارائه س��ند مالكیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 
 دو نس��خه تنظیم و یك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي شود.
م الف/ 321                             میر محمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
فقدان سند مالکیت

5/316 نظر به اینكه آقاي سیدمرتضي قریشي فرزند حسین با ارائه دو برگ استشهادیه 
محلي که هویت ش��هود رسمًا گواهي شده اس��ت مدعي مفقود شدن سند مالكیت نیم 
دانگ مش��اع از پالک 1797 فرعي از یك اصلي ش��ده است که سند مذکور در صفحه 
508 دفت��ر 303 بن��ام خدیجه خانم دائي غفاري ثبت و صادر ش��ده س��پس نامبرده به 
موجب س��ند شماره 128527-76/10/24 دفتر سه شهرضا نیم دانگ را به سیدمرتضي 
قریش��ي انتقال داده اینك نامبرده تقاضاي صدور س��ند مالكیت نس��بت به یك دانگ 
را نم��وده اس��ت لذا در اجراي م��اده 120 آئین نامه اصالحي قان��ون ثبت مراتب یك 
نوب��ت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به مل��ك مورد آگهي معامل��ه اي کرده که 
در آن اش��اره اي نش��ده و یا مدعي وجود س��ند مالكیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظ��رف مدت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت مح��ل مراجعه و ادعاي خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالكیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالكی��ت المثني را طب��ق مقررات صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد کرد. در صورت 
ارائه س��ند مالكیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 
 دو نس��خه تنظیم و یك نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي شود.
م الف/ 320                            میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 آگهی ابالغ ماده 101 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
5/317 بدینوس��یله به آقای مس��یح نره اي فرزند جواد به شماره شناسنامه 133 صادره 
از س��میرم که طبق آدرس متن س��ند و برگ تقاضانامه س��اکن ش��هرضا خیابان حكیم 
نصرال��ه کوچه ش��هید انصاري پالک 24 منزل ش��خصي و برابر گ��زارش مامور ابالغ 
نامب��رده در آدرس مذک��ور مورد شناس��ائی واقع نگردید ابالغ می ش��ود، در موضوع 
پرونده اجرائی کالس��ه 25/2404 ن 88 له بانك کش��اورزي ش��عبه مرکزی شهرضا و 
علیه ش��ما اعالم میدارد تمامت شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره یك فرع��ي از 265/1 
اصلي واقع در هوک بخش دو ثبتی ش��هرضا ملكی ش��ما مورد رهن سند رهنی شماره 
18232-85/10/13 دفتر 145 ش��هرضا توس��ط کارشناس رس��می دادگستری به مبلغ 
نهصد و بیس��ت و هش��ت میلیون و سیصد و نود و دو هزار ریال )928392000( ریال 
ارزیابی گردیده است لذا چنانچه اعتراضی به ارزیابی انجام شده دارید ظرف مدت پنج 
روز اعت��راض خود را به ضمیمه مبلغ یك میلی��ون و پانصد هزار ریال )1/500/000( 
 ری��ال هزینه تجدی��د ارزیابی به ای��ن اجرا ارس��ال دارید واال به هم��ان قیمت آگهی 

خواهد شد.
م الف/ 319                              میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
تغییرات

5/320 ش��ماره: 3198 آگهي تغییرات ش��رکت رشد طیور زواره سهامي خاص بشماره 
ثبت 18 زواره و شناس��ه ملي 10260056163 که قباًل طي ش��ماره 229 در اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان به ثبت رسیده است
باس��تناد صورتجلس��ات مجمع عمومي عادي س��الیانه و هیأت مدیره مورخ 89/5/15 
ش��رکت رشد طیور زواره س��هامي خاص تغییراتي به شرح ذیل در شرکت فوق بعمل 

آمده است:
* آقایان احمد اختري زواره فرزند عبدالحس��ین شناس��ه 153 اردس��تان و شماره ملي 
1189396173 و امیرحس��ین اختري زواره فرزند احمد شناسنامه 154 اردستان شماره 
ملي 1189599120 و خانم ناهید عامري شهرابي فرزند خسرو شناسنامه 515 اردستان 
ش��ماره ملي 1189138050 بس��مت اعضاي هیأت مدیره براي مدت دو سال انتخاب 

شدند.
* آقاي احمد اختري زواره فرزند عبدالحس��ین شناس��نامه 153 اردس��تان شماره ملي 
1189396173 بس��مت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، خانم ناهید عامري ش��هرابي 
فرزند خس��رو شناسنامه 515 اردستان ش��ماره ملي 1189138050 بسمت نایب رئیس 
هیأت مدیره آقاي امیرحسین اختري زواره فرزند احمد شناسنامه 154 اردستان شماره 

ملي 1189599120 بسمت عضو هیأت مدیره براي مدت دو سال انتخاب گردیدند.
* صاحب��ان امض��ا کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت ب��ا امضاي آقاي 
احمد اختري زواره فرزند عبدالحس��ین ش��ماره شناس��نامه 153 اردس��تان شماره ملي 
1189396173 بس��مت مدیرعام��ل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر ش��رکت داراي 

اعتبار است.
* آقاي افش��ین احمدي حیدري فرزند منوچهر شماره شناسنامه 2992 اصفهان شماره 
ملي 1286852536 بسمت بازرس اصلي و آقاي سهراب عامري شهرابي فرزند موسي 
شناسنامه 1768 تهران شماره ملي 0047624795 بسمت بازرس علي البدل براي مدت 

یكسال انتخاب شدند.
* روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گردید.

م الف/ 166                              عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
 

حصر وراثت
5/321 آقاي حمیدرضا حاجي عسگري سرشكي داراي شناسنامه شماره 4487 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 245/89 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان علي حاجي عسگري سرشكي بشناسنامه 1497 در 
تاریخ 1389/3/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- علیرضا حاجي عسگري سرشكي شناسنامه شماره 6474 متولد 1357.

2- حمیدرضا حاجي عسگري سرشكي شناسنامه شماره 4487 متولد 1364.
 3- مرجان حاجي عسگري سرشكي شناسنامه شماره 10190 متولد 1359.

 4- ناهید علیخاني شناسنامه شماره 542 متولد 1336.
 این��ك ب��ا انجام تش��ریفات مقدمات��ي درخواس��ت مزب��ور را در یك نوب��ت آگهي 
م��ي نمای��د ت��ا هر کس��ي اعتراض��ي دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوفي نزد او باش��د از 

 تاری��خ نش��ر آگهي ظرف س��ه ماه ب��ه دادگاه تقدی��م دارد واال گواهي ص��ادر خواهد 
شد.

م الف/ 382                          مرادي- رئیس شعبه دوم شوراي حل اختالف نطنز
 

تغییرات
5/322 ش��ماره: 6634 آگهي تغییر محل شرکت خدماتي پشتیباني دانا صنعت اردستان 
به شماره ثبت 754 و شناسه ملي 10861907160 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 

فوق العاده مورخ 89/5/10 تغییراتي به شرح زیر در شرکت فوق بعمل آمده:
1- محل ش��رکت از آدرس اصفهان- اردس��تان خیابان شهید فائق کوچه تربیت پالک 
8 به آدرس اصفهان- اردس��تان بلوار امام خمیني )ره( روبروي دفترخانه اس��ناد رسمي 
 50 اردس��تان ب��ه کدپس��تي 58311-83819 تغییر یافت��ه و ماده 4 اساس��نامه اصالح 

گردید.
م الف/ 162                                           فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

 آگهي تأسیس
5/326 ش��ماره:  6875 آگهي تأسیس شرکت خدماتي نیروگستر اردستان )با مسئولیت 

محدود(
خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و ش��رکت نامه ش��رکت خدماتي نیروگس��تر اردستان 
ب��ا مس��ئولیت مح��دود ک��ه در تاری��خ 89/5/17 تحت ش��ماره 764 با شناس��ه ملي 
10862038937 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي 

کشور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان به شرح ذیل آگهي مي شود:
1- نام و نوع شرکت: شرکت خدماتي نیروگستر اردستان با مسئولیت محدود

2- موضوع ش��رکت: انجام کلیه خدمات راهداري اع��م از نصب و تعمیر انواع چراغ 
چش��مك زن، نصب س��رعت گیر، نصب و تعمیر انواع تابلوهاي جاده اي،  انجام کلیه 
خدمات شرکت توزیع برق اعم از نصب و تعمیر انواع چراغ الک پشتي معابر و جاده 
ه��ا، تعمیر و نگهداري انواع پس��ت هاي برق، س��اخت انواع تابلوهاي فش��ار قوي و 

ضعیف، نصب انواع چراغ هاي روشنایي و برق کشي ساختمان و برق کشي صنعتي
3- مدت شرکت:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مي باشد.

4- آدرس ش��رکت: اردستان خ ش��هید فائق خ ش��هداء پالک 201 کدپستي 77451-
83817

5- مدیر و صاحبان شرکت: خانم عاطفه جعفري به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاي 
میثم راد به س��مت مدیرعامل براي مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد 

مالي و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
6- سرمایه شرکت: یك میلیون ریال )1/000/000( ریال نقدي که تمامًا پرداخت و در 

اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت.
م الف/ 167                                           فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

تغییرات
5/327 ش��ماره:  6798 آگهي تغییرات ش��رکت حمل و نقل کاالي سیمان بار اردستان 

)سهامي خاص( بشماره ثبت 588 و شناسه ملي 10260114934 
باس��تناد صورت جلس��ات مجمع عمومي ع��ادي و فوق العاده هیئ��ت مدیره مورخه 
89/4/12 ش��رکت حم��ل و نقل کاالي س��یمان بار اردس��تان که ذیل مرقومه ش��ماره 
21/31649-89/4/16 به تأیید اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان رسیده 

تغییراتي به شرح ذیل در شرکت فوق بعمل آمد.
1- آقای��ان احمد جهرمي و عباس احمدي و علي جهرمي و مكاني به س��مت اعضاي 

اصلي هیئت مدیره براي مدت دو سال انتخاب شدند.
2- آقاي احمد جهرمي به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقاي علي جهرمي و مكاني به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاي مس��عود احمدي و مكاني به سمت مدیرعامل 
)خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره( و آقاي عباس احمدي به س��مت عضو هیئت مدیره به 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��رکت با امضاء  
مدیرعام��ل و رئیس هیئ��ت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء  نایب رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
3- آقاي مس��عود احم��دي و مكاني مدیرعامل نامبرده مج��ري مصوبات هیئت مدیره 

خواهد بود.
4- آق��اي محمدرضا داروئي و منصور عامري به س��مت ب��ازرس اصلي و علي البدل 

شرکت براي مدت یك سال انتخاب شدند.

5- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین گردید.
م الف/ 168                              فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
حصر وراثت

5/358 آقاي عبدالحمید متین قهفرخي داراي شناسنامه شماره 270 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 2183/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان رجب علي متین قهفرخي بشناس��نامه 298 در تاریخ 
89/4/29 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به دو پسر و پنج دختر و همسر.
1- عبدالحمید متین قهفرخي به ش ش 270 فرزند متوفي.

 2- کورش متین به ش ش 484 فرزند متوفي.
 3- صدیقه متین قهفرخي به ش ش 177 فرزند متوفي.

 4- کتایون متین قهفرخي به ش ش 34 فرزند متوفي.
 5- مهري متین قهفرخي به ش ش 9015 فرزند متوفي.

 6- فریبا متین قهفرخي به ش ش 610 فرزند متوفي.
 7- شایسته متین به ش ش 612 فرزند متوفي.

8- گل یاس خانم شمس قهفرخي به ش ش 6057 همسر متوفي.
اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
م الف/ 7031                              رئیس شعبه دهم شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

5/359 در خصوص پرونده کالس��ه 488/89 خواهان عباس حیدري دادخواستي مبني 
ب��ر مطالبه مبلغ 500/000 ری��ال به طرفیت آقاي مجتبي مجیدي تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگي براي روز چهارشنبه مورخ 89/6/24 ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشاني جنب 
بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 7032           مدیر دفتر 16 مجتمع شماره یك شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

5/360 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 489/89 خواهان عباس حیدري دادخواس��تي 
مبني بر مطالبه 2/730/000 ریال به طرفیت مجتبي مجیدي تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگي براي روز چهارشنبه مورخ 89/6/24 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشاني جنب 
بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 7033           مدیر دفتر 16 مجتمع شماره یك شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

5/361 در خصوص پرونده کالس��ه 89-682 خواهان محمدکریم مزیكي دادخواستي 
مبن��ي ب��ر الزام به ایفاي تعهد و تحویل- جبران خس��ارات ناش��ي از عدم ایفاي تعهد 
و هزینه هاي دادرس��ي- علي الحس��اب 5/000/000 میلیون ری��ال به طرفیت مدیران 
ش��رکت آذی��ن بن- پژم��ان میرکریمي و علیرضا س��واري تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگي براي روز یك ش��نبه مورخ 89/7/18 س��اعت 12 تعیین گردی��ده، با توجه 
ب��ه مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل ازوقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 6905           مدیر دفتر 12 مجتمع شماره یك شوراي حل اختالف اصفهان
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Araucaria heterophylla
کاج ُمَطبَّق نوعی کاجی سوزنی از خانواده مطبقیان 
است. گیاهی است سوزنی برگ و زیبا و از خانواده 
آراکریاس��ه با ش��اخه های مطبق، موطن اصلی آن 
جزیره نور فولك استرالیا است. رشد آن در محیط 
طبیع��ی زی��اد در آپارتم��ان کند اس��ت. احتیاج به 
اکسیژن فراوان دارد و درجه حرارت باال را تحمل 

نمی کند.
نیاز های کاج مطبق:

نور: اگرچه سایه را تحمل می  کند، ولی آن را نزدیك 
به پنجره با نور مالیم نگه��داری کنید البته قابلیت 
نگهداری در آفتاب را نیز دارد. بهتر است در بهار و 
تابستان آن را در خارج از آپارتمان نگهداری کنید. 
در ن��ور کامل، بدون تابش آفتاب س��بزتر می ماند 
ولی در آفتاب، بهتر رش��د می  کن��د. هر چند وقت 
یكب��ار آن را 180 درجه بچرخانید، تا به طرف نور 

منحرف نشود.
دما: قابلی��ت تحمل همه دماه��ا را دارد، به همین 
دلیل می  ت��وان آن را در داخل یا خارج از آپارتمان 
نگهداری کرد. )به عنوان گیاه باغچه ای و آپارتمانی 

کاربرد دارد.(
آبیاری: در تابس��تان هفته ای 2 بار و در زمستان در 
7 تا 10 روز یكبار، آبیاری نمایید. خاک را همیشه 

مرطوب نگه دارید.
ــاك: خاک کمپوس��ت، برای این گیاه مناس��ب  خ
است. خاک را س��بك تهیه نمایید. مخلوطی از دو 
قسمت گل و سه قس��مت برگ پوسیده، برای این 

گیاه مناسب است.
تکثیر: تكثیر کاج مطبق، در خانه بس��یار مشكل و 
تقریبًا ناممكن اس��ت. برای تكثی��ر از بذر یا قلمه 
استفاده می  ش��ود که البته قلمه باید از انتها ی ساقه 
گیاه باش��د در غیر اینص��ورت گیاه حاصل، کج در 

می  آید.
بیماری های کاج مطبق

Anthracnose آنتراکنوز کاج مطبق
برگ های سوزنی قسمت نوک شاخه های فرعی و 
اصلی قهوه ای مات شده، و اندام بارده قارچ روی 
لكه های مس��ن تر ایجاد می شود. پراکندگی قارچ 
بیشتر در اثر باد و آب انجام می شود. تنظیم شرایط 
رطوبت��ی محیط گلخانه در جلوگیری از گس��ترش 
بیماری مؤثر اس��ت. در ص��ورت ابتال، می توان از 
قارچكش ه��ای محافظت��ی، همانن��د مانكوزب و 
زینب به میزان 1/5 در هزار، به صورت محلولپاشی 
اس��تفاده نمود. کاج مطب��ق در همه جای دنیا یافت 
می ش��ود. این گیاه برای قرار دادن پشت پنجره های 
روشن جنوبی و شمالی، البته با فاصله، مناسب است. 
دمای مورد نیاز کاج مطبق، نس��بت به گیاهان دیگر 
پایین اس��ت. )حدود 5 الی 25 درجه س��انتی گراد( 
این گیاه باید در محل های خنك نگهداری ش��ود. 
بهترین خاک برای آن کمپوس��ت اس��ت خاکی که 
نفوذپذیر بوده و مواد مغذی داشته باشد. این گیاه، 
ب��ه رطوبت کافی نی��از دارد و در تابس��تان باید با 
آب ولرم اسپری ش��ود. نیاز زیاد به کود ندارد. در 
صورت کود دهی نصف مقدار توصیه ش��ده دیگر 
گیاهان از کود استفاده کنید. بهتر است برای نظافت 
این گیاه آن را با آب و صابون بدون عطر اس��پری 
کنی��د. توج��ه کنید ک��ه فاصله اس��پری حدود 20 
س��انتی متر باشد. س��عی کنید این کار را از زوایای 
مختل��ف انجام دهید تا ب��ه همه جای گیاه رطوبت 
برس��د. تعویض گلدان هر سه سال یكبار کافیست. 
در صورت بزرگ بودن گل��دان می توانید مقداری 
از خ��اک روی آن را برداش��ته و خاک تازه بریزید. 
تكثیر از طریق بذر و ساقه امكان پذیر است که البته 

کار مشكلی باشد.

مواد الزم
کاهو پیچ خردشده: 10 برگ

کاسنی خردشده: 5 برگ
کاهو بنفش برای تزیین: به میزان الزم

پنیر لیقوان خردشده: دو قاشق سوپخوری
کشمش: یك قاشق سوپخوری

روغن زیتون: سه قاشق سوپخوری
نمک و فلفل و سس بالزامیک: به میزان الزم

طرز تهیه
کاهو پیچ، کاس��نی، کشمش، روغن زیتون، نمك و 
فلف��ل را داخل ظرف ریخته و هم می  زنیم و داخل 
ظرف سرو س��االد می  ریزیم. سپس کاهو بنفش را 
به شكل گرد در آورده، وسط ظرف ساالد گذاشته، 
پنیر خردش��ده را روی س��االد، به صورت نامنظم 
می  ریزیم و کمی سس بالزامیك، روی ساالد ریخته 

و سرو می  کنیم.

كاج مطبق
 سپیده نصر اصفهانی

همیش��ه الزم نیس��ت اش��تباهاتی ک��ه مرتك��ب 
می ش��یم ش��اخص باش��ه و بزرگ! مواقعی هم 
توی زندگی هس��ت که اشتباهات خیلی کوچیكه 
و پی��ش پ��ا افتاده، ول��ی تبعاتش بزرگ��ه. اونقدر 
 بزرگ که هم��ه زندگی فرد رو تح��ت تأثیر قرار 

می ده... 
منصوره 27 س��اله، از قرار معلوم اش��تباهش جزو 
همین دس��ته بوده که اول اصاًل به چشم نمیومده 
ولی به قول خودش االن که چندس��ال می گذره، 

اثراتش کاماًل محسوسه...
از اول ه��م عش��ق به کار توی وج��ودم زیاد بود. 
همیشه دلم می خواست، خودم کار کنم و به قول 
معروف دستم تو جیب خودم باشه و واسه همینم 
لحظه های تحصیلم رو می ش��مردم، تا تموم بشه 
و بتون��م کار کنم. دیپلم که گرفتم، دیگه به حرف 
هیچ کس گوش نمی کردم. هر چقدر مادرم، پدرم، 
خواهر برادرای بزرگترم و حتی دوس��تام نصیحتم 
کردن که وقت برای کار زیاده و االن اگه درس��تو 
ادامه بدی بهتره، تو گوشم نرفت که نرفت. مرغم 
یك پا داش��ت و می خواستم، استقالل رو تجربه 
کن��م! ب��ا اینكه درس��م خوب بود و بدون ش��ك 
می تونستم س��ال اول تو آزمون کنكور قبول بشم 

ولی دیگه ادامه ندادم و رفتم دنبال کار. اتفاقاً خیلی 
زود هم مشغول ش��دم و با جدیت کارم رو دنبال 
می کردم. دو س��ه سال اول واسم جذاب بود و از 
اینكه خودم واسه درآمد خودم، تصمیم می گرفتم 
خیلی خوشحال بودم ولی کم کم متوجه شدم که 
حتی در راس��تای همون کاری ک��ه انجام می دم 
اطالعات��م کمه و نیاز به مطالع��ه دارم، اما فرصت 
این کار رو نداشتم... بیشتر که گذشت بهتر برام جا 
افتاد ک��ه تحصیالت زیادتر، تا چه حدی می تونه 
روی کیفی��ت کار تأثیر بذاره ولی دیگه دیر ش��ده 
بود. نه فرصتش رو داش��تم، و نه به قول معروف 
جوش ب��ه زندگیم حاکم ب��ود. از محیط درس و 
تحصیل زیاد فاصله گرفته بودم و با اش��تباه بارزی 
هم که در این رابطه مرتكب ش��ده بودم دیگه دلم 
نمی خواس��ت به موقعیت قبلم، برگردم و همین 
چیزا باعث ش��د ک��ه از کارم هم عق��ب بمونم و 
نتونم اون طوری که دلم می خواس��ت، پیشرفت 
کن��م... االن که حدود 10 س��ال از آخرین س��ال 
تحصیلم می گذره، با تمام وجود حس��رت روزی 
رو می خورم که با اطمینان کامل مدارک تحصیلم 
رو گذاش��تم توی کمد و تصمیم به ترک تحصیل 
 گرفتم. کاش اونقدر س��طحی و احساسی تصمیم 

نمی گرفتم. 

ترک تحصيل 

بناب��ر ی��ك عقیده 
ن��ه  ام��ا  قدیم��ی 
از  دور  چن��دان 
واقعی��ت: »عالق��ه 
حقیقی«  و  کام��ل 
آهس��ته آهس��ته و 
زمان،  گذش��ت  با 
میان زن و ش��وهر 
ش��كل می گی��رد. 
آنان  حقیق��ت،  در 
نس��بت ب��ه ه��م؛ 
مش��ترکی  ح��س 
دارن��د و مجذوب 
ی  ه����ا ش  ز ر ا
ه��م  وج��ودی 
می شوند. منشأ این 
جاذبه، گاه عواطف 
و گاه��ی تمایالت 
می باش��د.  و... 
ع��وامل  البت�����ه 
دیگ��ری، همچون: 
زیبای��ی ظاه��ری، 

احساسات، افكار و عقاید و کماالت معنوی، در این 
»مجذوبیت« تأثیر بس��زایی دارن��د. روابط میان زن و 
ش��وهرهای جوان بر پایه: دوستی و یگانگی، امیال و 
انتظارات تنظیم می گردد. البته نباید فراموش کرد که 
زن و م��رد به هر حال، دو قطب مخالف اند و الجرم 
برخوردهایی میان شان اتفاق خواهد افتاد. اما زوج های 
آگاه و هوشمند از همین خرده اختالفات و تنش ها نیز 
در جهت تحكیم مناسبات شان سود خواهند جست. 
فقط اندکی گذش��ت، تفاهم و بردباری، مشكالت را 
مرتفع خواهد س��اخت. زن و شوهرهای آگاه، در کار 
و زندگی، ام��ور روزمره و حت��ی رؤیاهای یكدیگر 
شرکت جدی و مؤثر دارند. آنان برای حل مشكالت 
زندگی شان، نقشه می کشند و از یكدیگر کمك فكری 
می گیرند. و چنانچه به مشكلی برخوردند، هر دو به 
مقابله با آن برمی خیزند. باید توجه داشت: همكاری و 
همفكری در زندگی مشترک، نوعی اطمینان و اعتماد 
نسبت به یكدیگر ایجاد کرده و زن و شوهر را به هم 
نزدیك تر، صمیمی تر و حساس تر خواهد نمود. زن 
و شوهرهای جوان، می توانند از محدوده امور روزمره 
زندگی، به قلمرو وس��یع تر رؤیاهای مش��ترک نفوذ 
پیدا کرده و حتی االمكان، بكوشند تا یكدل و متحد، 
غمخوار هم باشند. بدین ترتیب آنان قادر خواهند بود 
به زندگی شان سر و سامان بخشیده و ضمن اشتراک 
مس��اعی و پیش��رفت آگاهانه، بر اهداف شخصی و 

اجتماعی شان دست یابند. 
برای خوشبخت شدن و پای گذاردن در مسیری سالم، 
هر انس��انی ناگزیر است در روش هایش تردید کند. 
برای موفق شدن و موفق بودن در زندگی باید همواره 
آموخت و روش های بهتر را جایگزین س��اخت. در 
این مقاله، کلیدهای��ی در اختیار زوج های جوان قرار 
گرفته تا با بهره گیری از آن ها، می توانند آس��ان تر و 
بهتر با یكدیگر ارتباط برقرار کرده و تنفس در حال و 

هوای »بهشت زناشویی« را تجربه کنند:
ــد: فرام��وش ک��ردن  ــوش کنی ــید و فرام ببخش
موهبت��ی الهی و بخش��یدن نیكوترین رفتار اس��ت، 
هم��واره آن را در زندگی ت��ان ج��اری کنی��د حتی 

اگ��ر بارها چنین کاری انج��ام داده اید، بار دیگر هم 
 بكوشید تا کس��ی باشید که می بخش��د و فراموش 

می کند. 
خداوند را س��پاس بگویید از اینكه می توانید اشتباه 
همسرتان را فراموش کنید و او را به راحتی ببخشید و 
اگر فردی ضعیف هستید که نمی توانید، دیگران را به 
خاطر اشتباهاتشان ببخشید، باید بدانید که برای داشتن 

یك ازدواج موفق، یادگیری این مهارت الزامی است.
ــکوت نتیجه بخش است: وقتی که صبح،  گاهی س
خانه را برای رفتن به محل کار خودتان، ترک می کنید 
اگر همسرتان هنگام خروج شما از خانه عصبانی شد 
یا ش��كایت و گله ای کرد، فقط ساکت باشید. چنین 
کاری بهترین واکنش در چنان ش��رایطی است و اگر 
نمی توانید ساکت بمانید، دست او را به گرمی بفشارید 
و با مهربانی بگویید؛ عزیزم وقتی برگشتیم در این مورد 
به طور مفصل حرف می زنیم. این کار در شكل گیری 
مجدد آرامش در همسرتان تأثیر بسزایی داشته و حتی 

امكان دارد باعث حل مسأله گردد.
از راه های مختلف به ابراز عالقه بپردازید: دوست 
داشتن و اظهار عالقه را می توان از راه های مختلف 
بیان کرد ابراز عش��ق بین زنان و مردان متفاوت است 
ب��رای برخ��ورداری از ی��ك زندگی عاش��قانه، باید 
 زبان عش��ق ورزی��دن و ابراز محبت ب��ه همدیگر را 

فراگرفت. 
ب��رای مثال: زنان برای ابراز محبت عمدتاً از پیام های 
کالمی استفاده کرده و عالقه خود را عنوان می کنند و 
در مقابل تمایل دارند که در برابر آنها نیز این گونه به 

ابراز عالقه پرداخته شود. 
اما از طرف دیگر مردان بیش��تر سعی می کنند که در 
عم��ل عالقه و محبت خود را نش��ان داده و کمتر از 
پیامهای کالمی استفاده می کنند. همین مسأله باعث 
ب��روز اختالفات بس��یاری در میان زن و ش��وهر ها 
می شود، بنابراین زن و شوهر باید زبان عاطفه یكدیگر 
را دریافته و برای ش��اد کردن همسرشان از روشهای 
مورد عالقه او بهره گیرند. برای موفق ش��دن و موفق 
بودن در زندگی باید دائماً آموخت و روش های بهتر 

را جایگزین ساخت.

کردن  مقایسه  از 
هرگز  ــد:  بپرهیزی
همس��ر خود را با 
مقایس��ه  دیگ��ران 
نكنی��د و این اصل 
را بپذیرید که هیچ 
زن و م��ردی کامل 
نیس��تند، یك زوج 
خوشبخت و عاشق 
فق��ط زیبایی ها و 
رفتاره��ای مثب��ت 
ه��م را می بینند و 
درس��ت اندیش��ی 
آنها منجر به جریان 
یافت�����ن آرامش، 
محبوبی��ت و لذت 
در زندگی مشترک 

آنها می شود.
ــرزنده  ــاد و س ش
ــید: زندگی پر  باش
از ف��راز و نش��یب 
است. در برابر تمام سختی های زندگی، شادابی خود 
را حفظ کنید، هرگز اجازه ندهید افسردگی و نا امیدی، 
در وجودت��ان رخنه کند. هر روز، صبح را با لبخند و 
امیدی بیشتر به فردا آغاز کنید. امید، به زندگی نشاط 
می بخشد و زندگی با نشاط، شادابی و سرزندگی به 

ارمغان می آورد.
انعطاف پذیر باشید: تمام مردم دنیا، نیازمند زندگی 
 اجتماع��ی هس��تند. در زندگ��ی اجتماعی کس��انی 
موفق ترند که دارای س��ازگاری بیشتری باشند و هر 
چه در زندگی مشترک سازگاری و توافق زن و مرد با 
همدیگر بیشتر باشد، آنها احترام و محبت بیشتری از 

طرف مقابل خود دریافت می کنند.
بهترین مش��وق باش��ید: یكی از بهترین روش های 
برقراری ارتباط صمیمانه، دیدن توانایی ها و صفات 

خوب در همسر است. 
نخستین توانایی های همسر نشان دهنده، توجه و عالقه 
به او است. کسی که دائماً از همسرش ایراد می گیرد و 
او را به خاطر کوتاهی یا اشتباهاتش، سرزنش می کند؛ 
هرگز نباید در زندگی مشترک با او انتظار عشق، احترام 

و آرامش داشته باشد.
ظاهری آراسته و مرتب داشته باشید: مرتب و تمیز 
در مقابل هم ظاهر شوید، آراستگی و زیبایی در ایجاد 

جذابیت و صمیمیت نقش بسزایی دارد. 
ش��لخته و نامرتب بودن زن یا م��رد، حتی زیباترین 
جمالت را تحت تأثیر قرار می دهد و آن را سبك و 

بی مقدار می کند.
ــنوید: برای داش��تن یك زندگ��ی آرام و  خوب بش
عاشقانه، شنونده ای مشتاق برای همدیگر باشید زمانی 
که همسرتان با شما حرف می زند، مستقیم به او نگاه 
کنید نه به تلویزیون، روزنامه و... اگر حوصله شنیدن و 
توجه ک��ردن به حرف های او را ندارید به او بگویید 
عزیزم عالقمندم این موضوع را در فرصت دیگر و به 
طور مفصل برایم تعریف کنی. چون االن کار مهمی 
دارم که حواس��م جمع نیس��ت و نمی توانم با دقت 

حرف هایت را بشنوم. 
همیش��ه خود را مشتاق شنیدن حرف های همدیگر 

نشان بدهید.

تنفس در بهشت زناشویي

درس هايي كه زن و مرد بايد بياموزند
گلخندجاده خاکي

پیشبند

جوان و خانواده

ساالد كاهو و كاسنی

یك��ی از اختالل ه��ای دوران کودک��ی، 
اضطراب است، که اگر به موقع تشخیص 
داده شود، قابل درمان می باشد. ترس و 
تشویش، آغاز شیوع اضطراب در کودکان 
است و در صورتی که این ترس ها، ناشی 
از بیماری نباشد، به صورت طبیعی، خود 
را نش��ان می دهد. خجالتی و گوشه گیر 
بودن، جزو ش��ایع ترین اضطراب های 
اجتماعی کودکان اس��ت ک��ه می تواند، 
زندگ��ی آن��ان را مختل کند. ک��ودکان، 
 ترس و اضطراب را از راه ش��رطی شدن 

فرا می گیرند. 
قاب��ل  ک��ودکان،  در  ترس ه��ا   ب��روز 
پی��ش بین��ی نیس��ت و در تمام س��نین، 

یكس��ان نم��ی باش��د. نقش خان��واده ب��ه عنوان 
عاملی در ایجاد اضطراب کودکان، همیش��ه مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. انتق��ال اضطراب از پدر 
و م��ادر به کودک، بر اثر مش��اهده و الگوس��ازی 
رفتارها، ص��ورت می گیرد. ک��ودکان می توانند 
برای مقابله ب��ا اضطراب و ناکامی، از روش های 
دفاعی، مانند: کناره گیری، انكار کردن، س��رکوبی 
و فرافكن��ی، اس��تفاده کنن��د. کودک ی��اد گرفته 
هم��واره از موقعیت ها و ش��رایط ناراحت کننده 
و محرک ه��ای آزار دهنده، کن��اره گیری کند، تا 

در آرامش باشد. 
ــب ادراری، از عالئ��م  ــتان و ش ــدن انگش مکی
اضطراب اس��ت که حتی در س��نین نوجوانی هم 
اتف��اق می افتد. در واقع، وقت��ی کودک نتواند راه 
هایی را برای مقابله ب��ا اضطراب بجوید، مجبور 
می ش��ود به زمان خردس��الی برگردد. در مرحله 
انكار، منكر واقعیت است و آن چه اتفاق افتاده را 
به نوعی سرپوش می گذارد. در مرحله سرکوبی، 
حالت ه��ای  فراموش��ی  در جه��ت  او  ت��الش 
 اضطراب، به کار می رود تا به تدریج آن را از ذهن 
خود آگاهش دور س��ازد ام��ا در مرحله فرافكنی، 
هر حادثه و اتفاقی که در زندگی اش رخ می دهد 
را به دیگران نس��بت می دهد. در نتیجه: کودکانی 
که تمایل ش��دید به اس��تفاده از مكانیس��م های 
دفاع��ی، در برابر اضط��راب دارند، نم��ی توانند 
 از رواب��ط س��الم عاطف��ی و ذهن��ی، برخ��وردار 
باش��ند. امروزه، اضطراب های اجتماعی کودکان، 

بیش تر به چش��م می آید و عامل فرار کودک، از 
اجتماع، مردم، دوس��تان، مجالس و میهمانی هایی 
اس��ت، که در واقع با اضطراب ه��ای اجتماعی، 

بدنی، فكری و رفتاری، روبه روست. 
نش��انه های اضط��راب ک��ودک در بعد جس��می 
 ه��م، چون بزرگس��االن، ب��ا تنفس تن��د، لرزش 
دست و پا، گرم شدن و سرخی صورت، گرفتگی 
صدا و تپش قلب، همراه است که با آرام ساختن، 
قابل اصالح می باش��د و در بع��د فكری، تالش 
کودک بر این اس��ت: دیگران از او راضی باشند، 
تأییدش کنند، طردش نكنند و مهم باش��د، و اگر 

غیر از این شود، برایش ناخوشایند است. 
در بع��د رفتاری، کودک یاد می گیرد خانه برایش 
مكانی امن اس��ت، نیاز به دوست ندارد، از جمع، 
گریزان و در کوچه و خیابان، پیوسته سرش پایین 

است و از نگاه دیگران می ترسد. 
ب��ه خوبی نمی تواند س��ؤال کن��د و جواب دهد 
و احس��اس ناامنی می نماید. کودکانی که تمایل 
شدید، به استفاده از مكانیسم های دفاعی در برابر 
اضطراب دارند، نمی توانند از روابط سالم عاطفی 

و ذهنی برخوردار باشند. 
ــه طور کلی: آم��وزش کودکان، ب��رای مقابله با  ب
اضط��راب حائ��ز اهمیت اس��ت. والدین��ی که به 
فرزندان خود اجازه می دهند، با مشكالت روزمره 
زندگی مواجه ش��وند، ب��ه آنها کم��ك می کنند، 
انعط��اف پذیری بیش��تری داش��ته و راهكارهای 
بهت��ری را، برای کنار آمدن با دش��واری ها بیابند. 
والدینی که بیش از اندازه از فرزندان خود حفاظت 

می کنند، گرایش به اختالل اضطراب را، 
در آنان به وجود می آورند.

راه کارها و پیشنهادها
به منظور رفع عوامل مؤثر و زمینه س��از، 
در ایجاد نگرانی و اضطراب در کودکان، 
پیش��نهادها و راه کارهایی به صورت زیر 

ارائه می گردد:
1- والدی��ن ح��س اعتم��اد ب��ه نفس و 

خودباوری را، در کودکان تقویت کنند.
دام��ن  و  ن��زاع  و  بح��ث  از   -2
ش��دت  ب��ه  اختالف��ات،  ب��ه   زدن 

بپرهیزند.
3- اگر می خواهند کودکانشان در آینده 
دچار ناراحتی های عصبی- روانی نشوند، 
باید به آن ها اجازه دهند تا احساسات خود را چه 
مثبت یا منفی اظهار نمایند و به آن ها بیاموزند که 
»خوب« و »بد« بودن ربطی به احساس��ات ندارد، 

بلكه به اعمال و رفتار آن ها بستگی دارد.
گون��ه ای  ب��ه  والدی��ن،  عكس العم��ل   -4
 باش��د ک��ه ک��ودکان از اش��تباهات خ��ود پن��د  

گیرند.
5- اش��تباهات گذش��ته  ک��ودکان را ب��ه رخ آنان 

نكشند.
6- اگ��ر ب��ه هر دلیل ک��ودکان را توبی��خ یا تنبیه 
می کنن��د، ب��ه طور حت��م علت آن را برای ش��ان 
توضی��ح دهند؛ زی��را اگر ک��ودکان از علت تنبیه 
آگاه ش��وند به اشتباهات خود پی می برند و دچار 

نگرانی نمی شوند.
7- والدین باید الگویی از انس��ان های مس��تقل و 

آزاداندیش برای فرزندان خود باشند.
8- بی��ن گفت��ار و رفتار آن ه��ا، هماهنگی وجود 

داشته باشد.
9- به تفریحات و سرگرمی های کودکان، بها دهند 
و با آن ها هم بازی ش��وند؛ زیرا هم بازی ش��دن، 
فرصتی فراهم می س��ازد که والدین و کودکان در 

بیان ایده ها، مشارکت داشته باشند.
10- از مقایس��ه ک��ودک خود، با دیگ��ر کودکان 

بپرهیزند.
11- و باالخ��ره بس��تری مناس��ب، ب��رای ایجاد 
احساس امنیت و آرامش و درک متقابل یكدیگر، 

در خانواده مهیا سازند.

اضطراب از نوع کودکانه

براي مقابله با اضطراب در کودکان، چه باید کرد؟

با ایده های ساده و آسان ما؛ میز شام بسیار زیبایی 
برای میهمان هایتان تزیین کنید. این ایده ما شامل: 
یك میز قهوه اس��ت که دورت��ا دور آن از بالش و 

کوسن استفاده کرده ایم.
ــیک برای  ــام مرتب و ش ــن یک میز ش  تزیی
میهمان: سعی کنید از رنگهای مالیم همراه با یك 
رنگ ثابت اس��تفاده کنید. دستمال های غذا را از 

درازا تا کنید، و آنها را از لبه میز آویزان کنید.
 قسمت مرکزی میز را با یک کاردستی تزیین 
ــد: ی��ك گلدان بل��ور یا کریس��تال را از گل  کنی
خش��ك یا ترکه های درخت حیاط تان پر کنید. 
یك کاغذ باریك ببرید و دورتادور گلدان بپیچید 
و ب��ا طناب های تزیینی یا نخ چندال محكم آن را 
ببندید. س��پس یك کاش��ی یا سرامیكی که سطح 
س��نگی یا تزیینی دارد و ی��ا حتی پارچه ای که با 
س��نگهای زیبا تزیین شده را روی میز بگذارید و 

گلدان را در قسمت گوشه آن قرار دهید.
ــه ای از میز  ــک فضای تزیینی زیبا، در گوش ی
ــد: برای این کار باید به دنبال ظرف ها  خلق کنی
یا وس��ایل دیگ��ری )حتی تخم م��رغ( که دارای 
انحنا هس��تند بگردیم. ظاهر وسایل را با تزییناتی 
ک��ه روی آنه��ا انجام می دهیم تغیی��ر دهیم. مثاًل 
می توانیم از پایه تخم مرغ و وسایل تزیینی دیگر 

استفاده کنیم.
ــل تخم مرغ، میز  ــا خوراکی های موجود، مث ب
غذا را تزیین کنید: یك عدد تخم مرغ جوشیده 
و رنگ ش��ده را در پایه تخم م��رغ بگذارید. دور 
ت��ا دور تخم مرغ را با ن��خ تزیینی بپیچید و روی 
آن در قس��مت مرکزی تخم مرغ، یك وسیله زیبا 

بچسبانید.
ــتایی: در یك  ــبک روس ــه س ــام ب یک میز ش
آشپزخانه آفتاب گیر و روشن، یا در یك باغ پر از 
میوه، یك میز تزیین شده به سبك روستایی، فضای 
بس��یار دنج و آرامش بخشی را فراهم می کند که 
برای صحبت کردن و خوردن غذاهای خوشمزه، 
بسیار مناسب است. از سمساری نزدیك خانه تان 
یك میز و صندلی چوبی؛ مخصوص هوای آزاد، 

به رنگ مالیم تهیه کنید. یك رومیزی زیبا همرنگ 
نشیمنگاه صندلی هایش، روی آن بیندازید. برای 
اینكه برای دوخت��ن دور رومیزی وقت نگذارید؛ 
می توانید از یك قیچی دالبردار، استفاده کنید. به 
این صورت که: لبه های رومیزی را با قیچی دالبر 
دهید و وس��ط هر کدام یك یا چند سوراخ ایجاد 

کنید.
روی میز یک گلدان گل اضافه کنید: به جای 
استفاده از دسته گل، داخل یك ظرف کیك خوری 
را پر از گل کنید، به طوری که از دور مانند کیك 
به نظر برس��د. از یك اس��فنج گلدار برای سطح 
زیری گل ها استفاده کنید. میخك، رز یا گل های 
خانگی تان را به صورت الیه الیه؛ داخل اس��فنج 

فرو کنید. سپس به آرامی به آنها آب بدهید.
ــدرن: از رنگ های ش��اد،  ــام م ــز ش ــک می  ی
ظرف های فلزی یا استیل، و وسایل تزیینی مدرن 

برای میز شام استفاده کنید. 
ابت��دا یك قالیچه زبر یا کرک��ی؛ زیر میز غذا پهن 
کنی��د. ب��ا ای��ن کار فضاهای کوچ��ك، بزرگ به 
نظر می رس��ند. برای اینكه یك میز غذای ش��اد 
و پران��رژی داش��ته باش��ید، از رنگ های مكمل 
ب��رای ظ��رف و پارچ��ه هایت��ان ب��ه کار ببرید. 
مث��اًل: آب��ی و نارنج��ی، قرمز و س��بز ی��ا زرد و 

 

زرشكی.
 قسمت مرکزی میز را، با روح و با نشاط کنید: 
داخل یك گلدان بلور را با س��نگ ها یا شن های 
رنگ��ی تزیینی پر کنی��د. داخل هر گل��دان چند 
شاخه گل خش��ك بگذارید. اگر دوست داشتید؛ 
می توانید داخل گلدان ها را مقداری آب بریزید 

و چند ماهی هم داخل آن بیندازید.
ــتفاده کنید: یك  ــور آزادانه از رنگها اس  به ط
پارچه بلند و باریك در قسمت لبه میز پهن کنید. 
یك عدد س��ینی روی آن بگذارید و یك بشقاب 
پالستیكی داخل آن قرار دهید. لیوان استیل تان را 
با یك نی رنگی؛ کنار بش��قاب قرار دهید. س��عی 
کنید بشقابی را انتخاب کنید که طرحدار و رنگی 

باشد.

بس��یاری از کودکان، به طور آگاهانه ی��ا نا آگاهانه، 
انگش��ت شس��ت خود را می مكند. که این مس��أله 
موج��ب نگرانی بعضی از والدین می ش��ود. آیا این 
کار به دندان های کودک آس��یب می رس��اند؟ باید 
توجه داشت که این عادت، بخشی از تكامل طبیعی 
ک��ودک بوده و از دوران جنین��ی، در رحم مادر آغاز 
می شود. با این حال اگر این عادت به مدت طوالنی 
ادامه پیدا کند، می تواند منجر به مشكالتی در دندان ها 
 و فرم صورت ش��ود. اگر عادت قبل از 6 س��الگی
)قبل از رویش دندان های دائمی( ترک شود، این حالت 
به خودی خود برطرف می شود، بنابراین اگر کودک 
شما تا قبل از 6 سالگی انگشت خود را می مكد، بهتر 
است او را برای ترک عادت تحت  فشار قرار ندهید، 
ول��ی اگر این عادت بعد از این س��ن ادامه پیدا کند، 
بر اثر قرار گرفتن طوالنی  مدت انگش��ت در دهان؛ 
فاصله ای بین دندان های پیشین دو فك ایجاد خواهد 
 شد و برای رفع این مشكل نیاز به درمان اورتودنسی 

خواهد بود.
 راه های برطرف کردن عادت: اولین اقدام برای 
برطرف کردن ای��ن حالت، صحبت کردن با کودک 
اس��ت. بهتر اس��ت به او بگوییم که مكیدن انگشت 
موجب نا زیبا ش��دن دندان ها و صورت او می شود. 
می توان برای کاهش لذت کودک از مكیدن انگشت، از 
یك چسب زخم روی انگشت استفاده کرد. همچنین 
پوشیدن دستكش یا استفاده از بانداژ در طول خواب 
به عنوان یادآور می تواند مؤثر باشد. با کودک نباید به 
گونه ای برخورد شود که او احساس کند، این روش ها 

جنبه تنبیه��ی دارد و باید بداند که فقط برای کمك 
به او در جهت ترک عادت اس��ت. در صورت مؤثر 
نبودن این روش ها، مراجعه به متخصص اورتودنسی 
 جهت استفاده از دستگاه های داخل دهانی، ضروری 

است. 
هدف کلی از این دستگاه ها ممانعت از تماس انگشت 
با مخ��اط کام ب��وده و معموالً دارای قس��مت های 
فلزی اس��ت که به صورت تمام وق��ت، در جلوی 
کام قرار می گیرد. باید یادآوری کرد، که اس��تفاده از 
این دستگاه ها هنگامی موفقیت آمیز است، که کودک 
تمایل به ترک عادت داش��ته، اما توانایی انجام آن را 
ندارد. این دستگاه ها، عالوه بر ترک عادت، می توانند 
به تصحیح س��ریع تر ناهنجاری فك��ی و دندانی نیز 
کمك کنند. در ضمن، طی استفاده از این دستگاه ها 
 رعای��ت هر چ��ه بهتر بهداش��ت ده��ان، ضروری

 است

روش هاي تزیين ميز غذا برای ميهمان

اثرات مكيدن انگشت، بر سالمت دندان  كودكان
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ف��والد  باش��گاه   
مبارک������ه سپاه���ان، 
تاالر  در  ش��ب،  یكشنبه 
اجتماعات هتل آس��مان 
و  خبرن��گاران  میزب��ان 
اصحاب رس��انه بود. در 
محمدرضا  مراس��م  این 
ساکت، مدیرعامل باشگاه 
سپاهان با تجلیل از مقام 
داش��ت:  اظهار  خبرنگار 
پیون��د روز خبرن��گار با 
روز ش��هادت »محم��ود 
پیون��د  ی��ك  صارم��ي« 
مقدس و آسماني است، 
چرا که ش��هید ش��مع و 
قلب تاری��خ و خبرنگار 
و قلمش، حرکت دهنده 
و جریان ساز اتفاقات و 

رخدادهاي تاریخ است.
وي گفت: باشگاه سپاهان 
به عن��وان پرافتخارترین 
باش��گاه ده��ه 80 ایران 
از  اي  عم��ده  قس��مت 
را  افتخ��ارات خ�����ود 
راهنم���ای��ي،  مره��ون 
تحلیل و نقدهاي ارزنده 

خبرنگاران است.
ساکت با اشاره به فضاي 
اس��تان،  جدی��د ورزش 
خبرنگاران  اساسي  نقش 
را در پیش��برد اهداف و 
برنامه ها، غیر قابل انكار 
دانس��ت و تصریح کرد: 
باش��گ�اه هاي ورزش��ي 
در قب��ال موفقی��ت هاي 
انتظار  آم��ده  دس��ت  به 

حمای��ت س��ازنده از س��وي اصحاب رس��انه را 
دارند و مي خواهند در جنگ رس��انه اي حمایت 

شوند.
وي همچنین از آپارتاید ورزش��ي به عنوان نقطه 
تاریك ورزش کش��ور یاد ک��رد و افزود: تاکنون 
هرگونه امكانات و تسهیالت صرفاً براي باشگاه 
خاصي در نظر گرفته مي شد در حالي که امروزه 
باید به قدرت س��ایر باشگاه ها توجه نشان داد و 

از این تفكرات غلط دوري کرد.
مدیرعامل باشگاه س��پاهان گفت: ورزش کشور 
از آپارتاید ورزش��ي رنج مي برد و امیدواریم که 
همچ��ون آفریقاي جنوبي )که آپارتاید سیاس��ي 
خ��ود را به زباله دان ها فرس��تاد( ما نیز آن را به 

موزه ها بسپاریم.
وي، همچنین از حرکت هواداران س��ازمان یافته 
سپاهان در بازي برابر شاهین بوشهر ابراز رضایت 
کرد و اظهار داش��ت: پیوند فرهنگ و ورزش در 
باشگاه سپاهان به عنوان یك اصل در نظر گرفته 

شد، که بازتاب آن را در میان نوع رفتار هواداران 
تیم سپاهان در برابر مسئوالن، مربیان و بازیكنان 

سابق این تیم شاهد هستیم.
حواشي جشن ستارگان رسانه:

باش��گاه سپاهان در مراس��م تجلیل از خبرنگاران 
نی��ز، از همتاي اصفهاني خود پیش��ي گرفت. در 
ش��رایطي که باش��گاه ذوب آهن براي دعوت از 
خبرن��گاران و روزنامه ن��گاران صداقت به خرج 
داد و تع��داد مح��دودي از خبرن��گاران را مورد 
تجلیل ق��رار داد در مقابل؛ باش��گاه س��پاهان با 
 دعوت از تمامي خبرنگاران استان، میزبان نماینده 
رس��انه هاي کش��وري نیز بود و انصاف��اً هم در 
میزبان��ي موفق عمل کرد. در ابتداي این جش��ن 
کلیپ ترانه جدید اس��تاد افتخاري )که ویژه تیم 
سپاهان اجرا شده بود( پخش شد. »ما همه سیبیم، 
دنیا یك س��بد/ سپاهان با ماست، با ما تا ابد« این 
بیت ش��عر، در دعوتنامه سپاهان با آن طراحي و 
سبك و سیاق خاص بیش از هر چیز خودنمایي 
مي ک��رد و حكایت از ذوق هن��ري تدوینگر آن 

داش��ت. در ای��ن برنامه 
حضور »ج��ان واریو« به 
هم��راه پ��در و مادرش 
)که به تازگ��ي از برزیل 
ب��ه اصفهان س��فر کرده 
بودن��د( در کنار محمود 
کریم��ي، بازیكن س��ابق 
و مرب���ي کنون��ي تی��م 
 س��پاهان به نوبه خود به 
جذابیت هاي این برنامه 

اضافه کرده بود. 
الزم به ذکر اس��ت: جان 
 واری��و ب��ه زودي پ��در 
م��ي ش��ود و از این رو 
همسر او در برزیل مانده 
اس��ت تا بع��د از به دنیا 
آمدن »آناژولیا« به همسر 
خ��ود در اصفهان ملحق 

شود.
 س����اکت در پ��ای���ان 
صحبت هاي خود به پروژه 
نق��ش جهان  ورزش��گاه 
اشاره کرد و به کنایه گفت: 
ما دو سال پیش در ضمن 
مراس��م ق��ول داده بودیم 
که افتتاحیه این ورزشگاه 
ب��ا دی��دار تی��م فوتب��ال 
سپاهان با تیم خبرنگاران 
 همراه باش��د ک��ه به نظر 
مي رسد؛ چون هنوز تیم 
نش��ده،  کامل  خبرنگاران 
ورزشگاه نیز تكمیل نشده 

است.
در ادامه رس��ول اکبریان، 
آش��ناي  ن��ام  خوانن��ده 
اصفهاني به روي سن آمد 
و ترانه هاي: »بوي گل« و »جان مریم« را به محضر 

میهمانان حاضر در برنامه تقدیم کرد.
مس��ئول  اکبری��ان،  رس��ول  اج��راي   هن��گام 
رسانه اي باش��گاه با اشاره به س��پاهاني بودن وي 
ش��ال معروف س��پاهاني را به گ��ردن او انداخت. 
 به نظر مي آید؛ تنها کس��ي که از داش��تن این شال 
بي بهره مانده اس��ت »عادل فردوسي پور« باشد که 
از سپاهاني ها بعید نیست طي برنامه اي وي را نیز 

سپاهاني کنند!
در این برنامه از ترانه جدید تیم سپاهان، که از سوي 
مجید رشادي هوادار دو آتیشه سپاهان تهیه شده بود 
رونمایي شد. رشادي به زودي آلبوم جدید خود را 

راهي بازار مي کند.
کلی��پ هم��راه س��تارگان، ی��ك س��ورپرایز براي 
خبرنگاران بود. واحد س��معي و بصري باشگاه با 
کنار هم قرار دادن تصاویر و عكس هاي یك سال 
حضور خبرنگاران در برنامه هاي س��پاهان، توجه 

همه اصحاب رسانه را به خود جلب کرد. 

 پ ژمان سلطاني
هفت��ه پنجم لیگ برت��ر فوتبال کش��ور امروز با 
 انجام دو دیدار آغاز مي ش��ود و طبق برنامه تیم 
فوالد خوزس��تان میزبان صباي قم خواهد بود و 
نفت تهران در هم��دان به مصاف پاس مي رود. 

که هر دو دیدار ساعت 21:30 شروع مي شود.
تجربه یاوري مقابل ویندوزي جاللي

فوالد خوزستان/ صباي قم
مکان:  ورزشگاه تختي اهواز

ه��ر دو تیم در هفته چهارم، ب��ا تفاضل مثبت 3 
گل از س��د حریفان خود گذش��تند. تیم فوالد به 
رهبري مجید جاللي اولین شكس��ت را به نفت 
تهران تحمیل و توانس��ت با س��ه گل پیروز این 
دیدار ش��ود. تیم صباي قم هم با حساب 5 بر 2 
راه آهن را درهم کوبید، در خط حمله هر دو تیم 
مهاجمان خطرناکي چون: رضا نوروزي )فوالد( 

با 4 گل و محسن بیاتي نیا از صبا با 5 
گل، قرار دارند که خط دفاع هر تیمي 
را با مش��كل مواجه مي کنند و هر دو 
بازیكن قص��د دارند با گلزني در این 
مس��ابقه خود را به »ادینهوي« برزیلي 
تی��م م��س کرم��ان )که ب��ا 6 گل در 
صدر ج��دول گلزنان برتر قرار دارد( 
برس��انند. ش��اگردان جاللي در خط 
هافبك و دفاع به طور مطلوب انجام 
وظیف��ه مي کنند و در ض��د حمله با 
بودن سیامك سرلك، بختیار رحماني 
 و رض��ا ن��وروزي فوق الع��اده ظاهر 
م��ي ش��وند. جالل��ي که ب��ه »مجید 
کامپیوتر« ش��هرت دارد باید در میدان 
اهواز با تجربه 38 ساله محمود یاوري 
دس��ت و پنجه نرم کند، سربازان پا به 

سن گذاش��ته سرهنگ یاوري باید در 
دماي ب��االي 45 درج��ه انرژي خود 
را در طول مس��ابقه تقسیم کنند تا به 
حداقل امتیاز دست یابند. صباي قم و 
فوالد ه��م اکنون با 7 امتیاز به ترتیب 
در رده پنج��م و شش��م ق��رار دارند 
 و تفاض��ل گل ه��ر دو تی��م مثبت 3 
مي باش��د و پیروزي تیم میزبان فقط 
م��ي تواند ج��اي این دو تی��م را در 

جدول تغییر دهد.
پاس به صدرنشیني مي اندیشد

پاس همدان/ نفت تهران
مکان: ورزشگاه قدس همدان

به نظر مي رسد شاگردان مدیر روستا 
پس از شكست 3 بر صفر که در هفته 
دوم مقابل استیل آذین متحمل شدند 

به آمادگي نسبي نزدیك مي شوند. پاسي ها از 4 
بازي خود 3 پیروزي، یك بر صفر برابر حریفان 
کس��ب کرده اند و با 9 امتیاز در رده سوم جدول 
قرار دارن��د. نفت تهران که تا پایان هفته س��وم 
طعم شكس��ت را نچشیده بود در بازي قبلي با 3 
گل مغلوب فوالد خوزستان شد و اولین شكست 
را در لی��گ برتر تجربه ک��رد. فرکي فقط 3 روز 
فرصت داش��ت که از نظر روحي بازیكنان خود 
را براي ب��ازي امروز آماده کند و در آن س��وي 
می��دان هم »اصغر مدیرروس��تا« ک��ه بازیكنانش 
از نظ��ر تاکتیك پذیري و تجربه نس��بت به نفت 
برت��ري دارد به امتیازات بازي ه��اي خانگي از 
آغاز فصل چش��م دوخته ت��ا مثل فصل پیش در 
هفته هاي پایاني لیگ نهم جهت س��قوط نكردن 
حتي براي یك امتیاز دس��ت به آب و آتش نزند 
 و از عدم هماهنگي تیم هاي دیگر نهایت بهره را 

ببرد.

اختالف مسئوالن استيل آذین 
بر سر اخراج علي كریمي

اخراج علي کریمي از تیم 
فوتبال استیل آذین باعث 
اختالفات  ش��دن  آشكار 
حسین هدایتي و مصطفي 
آجرلو مالك و مدیر عامل 
این باشگاه شد. به گزارش 
ایرنا، یك منبع آگاه باشگاه 
اس��تیل آذین در گفتگو با 
این خبرگزاري اعالم کرد: 
حس��ین هدایتي به عنوان 
مال��ك باش��گاه از اخراج 
عل��ي کریمي ب��ي اطالع 
ب��وده و با ای��ن موضوع 
مخالف اس��ت. این منبع 

که خواس��ت نامش فاش نشود،  افزود: هدایتي خواهان بازگشت علي کریمي به 
تمرینات تیم فوتبال اس��تیل آذین اس��ت. وي ادامه داد: به طور حتم هدایتي این 
بازیكن ارزشمند را به زودي به تمرینات بازمي گرداند زیرا شأن بازیكنان بزرگي 
چون کریمي باید حفظ ش��ود. وي تصریح کرد: قرار بود جلس��ه اعضاي هیأت 
مدیره باشگاه برگزار شود که به دلیل ناراحتي اعضاي هیأت مدیره از این تصمیم، 

جلسه فوق برگزار نشد.

با حضور در ترسا ریورو
مورینيو بازي نكونام و شجاعي

را تماشا كرد

س��رمربي پرتغالي تیم فوتبال رئال مادرید اس��پانیا با حضور غیرمنتظره خود در 
ورزش��گاه ریورو جدال اوساسونا و رایو والكانو را تماشا کرد. به گزارش فارس 
و به نقل از مارکا اس��پانیا، خوزه مورینی��و ملقب به »آقاي خاص« پس از تمرین 
فشرده تیمش و گویا به پیشنهاد یكي از اعضاي کادر فني رئال مادرید به ورزشگاه 
ترس��ا ریورو رفت تا بازي دوستانه اوساس��ونا و رایووالكانو را از نزدیك تماشا 
کند. رئال مادرید در هفته دوم اللیگا میزبان اوساس��ونا اس��ت. مورینیو در طول 
دیدار مذکور مرتب در حال نوش��تن مطالبي در دفترچه آنالیز خود بود و توسط 
لپ تاپ تحلیل گر رئال مادرید، سیس��تم حری��ف را در حالت هاي مختلف ثبت 
کرد. در این دیدار جواد نكونام تا دقیقه 82 و مسعود شجاعي از دقیقه 77 بازي 
کردند. اوساس��ونا با تك گل بازیكن حریف در دقیقه 11 تن به شكست یك بر 

صفر داد.

بانوان و رنج تفكر از دست رفته!
 نجمه کرمي 

ظل��م به بانوان ورزش��كار؛ فقط در بحث رقم قرار داده��ا، زمان و مكان تمرین 
مسابقه ها و محل اعزام تیم ها به مسابقه هاي مختلف و یا حضور آنان در مسابقه 
هاي گزینش��ي و اردوهاي فرمایشي، خالصه نمي شود. بانوان ورزشكار ما حتي 
حق اینكه بخواهند با یك تیم فقط و فقط یكس��ال قرار داد امضا کنند را ندارند، 
یعني فدراسیون این حق را از آنان سلب کرده است با وجودي که بانوان برخالف 
آقایان مدت زمان محدودي را مي توانند در ورزش قهرماني فعالیت داشته باشند 
و از این حیث و براي فعالیت و بهره بري کامل از طول دوران فعالیتشان به جاي 
اینكه در مدت زمان قرار داد خود نقش داشته باشند فقط مي توانند تیم خود را 
انتخاب نمایند و با این انتخاب سرنوشت خود را تا سه سال آینده رقم مي زنند 
حال بازیكن ش��انس بیاورد عرق و تعصب تیمي داشته باشد تا در تیمي که قرار 
است سه سال از بهترین دوران ورزشي خود را در آن سپري کند دچار مشكالت 
روحي و افت فني نشود وگرنه بازیكن یكسال را به میل خود و دو سال دیگر به 
حكم قانون غلط فدراس��یون باید در یك تیم ماندگار باشد و جالب است که هر 
سال این قانون تكرار مي شود و بازیكن هر سال قرار داد سه ساله با باشگاه امضا 

مي کند تا از وضعیتي که در آن قرار دارد بدتر شود.
به عنوان مثال: اگر بازیكني مطابق با آنچه گفته ش��د کشف، شناسایي و پرورش 
یافت آیا این حق را ندارد که بعد از اینكه دین خود را به باش��گاه متولي ادا کرد 
از استعدادها و توانایي هاي خود براي تیم هاي دیگر نیز استفاده نماید و یا حتي 

براي تأمین منابع مالي خود به تیم دیگري فكر کند؟
 زه��را علوي، س��رمربي تی��م هندبال ذوب آه��ن از موافقان این طرح اس��ت و 
مي گوید: این اقدام یك حرکت مثبت از س��وي فدراس��یون محسوب مي شود 
که این اجازه را به باش��گاه مي دهد تا از بازیكني که خود از درون مس��ابقه هاي 
استاني و درون مدارس و یا غیره انتخاب کرده و سالیان سال بر روي آن سرمایه 
گذاري کرده اس��ت و باشگاه زمینه مطرح شدن آن بازیكن را فراهم آورده است 
اس��تفاده الزم را ببرد. البته در همین راس��تا قانوني نیز وجود دارد که بازیكن مي 
تواند در صورت ناراضي بودن خسارات باشگاه را بپردازد و به تیم محبوب خود 

منتقل شود.
نمي دانیم سپاس��گذار مسئوالن فدراسیون باش��یم یا از اینكه این قدر بي خردانه 
دس��ت به تصمیم ها و تصویب چنین مصوباتي مي زنند غبطه بخوریم. بازیكني 
که براي س��ه فصل حضور در یك تیم به اندازه لباس کامل یك بازیكن فوتبال 
دس��تمزد دریافت نمي کند؛ چطور مي تواند در ازاي گرفتن رضایتنامه از عهده 

مبالغي که باشگاه براي وي تعیین مي کند برآید؟!

هر روز در روزنامه زاینده رود
نتایج مسابقه های فوتسال 

جام موالی عرشيان

 روز یک شنبه 89/5/24
تیام: 3                    بسیج کوثر: 3

نوید شهر ري: 4    امید: صفر
امامزاده دو طفالن: صفر    شهید رداني پور: یك 
شهید نرمي: یك               بیمه پاسارگاد: صفر

رده سني بزرگساالن یک شنبه 89/5/24
هماي رحمت: یك           کشاورز: 6

مقاومت: صفر                 دانشگاه صنعتي: 2
لوازم صنعتي بكو: یك       جي تاک: صفر

رده سني جوانان یک شنبه 89/5/24
شهرک المهدي: 4            صبا باطري: یك

دي بي بي: 2                  اسپادان: صفر
کانون ام ابیها: یك            شهید تسلیمي: 2

شب سوم مسابقات مورخ 89/5/24، مجموعه ورزشي نیکان
پیتزا )20(: 3                   توانا: صفر
نیكان صفت: 4               شهداي محمود آباد: 4

صنایع برتر: 3   ایمان: صفر
عظمت )شهداي مارچین(: 4  اسپرت زاهد: یك

مجموعه ورزشي زیتون
مورخ یک شنبه 89/05/24

ماهان: 2                        شهید خوروش: 2
پیام نوین: 4                   ملك شهر: 2

یاران: 4                    فتح المبین: یك
المهدي: 2                   بیمه پاسارگاد: یك

شهرک امام حسین: 4        شهداي خورزوق: یك
زنده یاد جهرمي: 3          انصار: 2

ــنبه 89/5/24، مجموعه ورزشي   ــوم ماه رمضان یکش ــب س بازي هاي ش
ارغوان

آل یس: 6                     پژمان: 4
کیوت پایپ: 3                ترنادو: یك

پویان 2                        شهداي محله پانزده خرداد: یك
شب سوم مسابقه هاي مورخ 89/5/24، مجموعه ورزشي بهمن

جوانان حصه:2               اتحاد: صفر
ماهان صفه: 5                 شهید اعرافي: 3
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مسابقه هاي شناي بانوان قهرماني 
شهرستان شاهين شهر و ميمه 

برگــــزار شد
 در رده سني زیر 8 
سال نازنین برازجاني، سارا 
ضیاعي و آرمیتا زید آبادي 
در جایگاه اول تا سوم قرار 
گرفتند. در س��ه رده سني 

نتایج زیر بدست آمد:
18 ت��ا 10 س��ال: آرمین��ه 
رحماني، آفری��ن باقري و 

آرین قاسمي اول تا سوم
10 ت��ا 15 س��ال: فاطم��ه 
مرادي، یاسمن قاسمي نژاد 
و ملیكا سرباز اول تا سوم

15 ت��ا 20 س��ال: نازنی��ن 
آویژگان، اسماء مختاري و الله لطفي اول تا سوم

20 تا 30 سال: زینب علیزاده، مریم روانصاري و نرگس علیزاده اول تا سوم

برگزاري مسابقه سواركاري
 به مناسبت گراميداشت بازگشت 

آزادگان به ميهن اسالمي
 به مناسبت یادبود 
ب��ه  آزادگان  بازگش��ت 
میهن، شش��مین دوره از 
س��ري مس��ابقات عادي 
با ش��رکت 34 سوارکار 
در باش��گاه سوارکاري و 
پارادایس  اسب  پرورش 
و با حضور جمع کثیري 
اس��ب،  دوس��تداران  از 
برگ��زار گردی��د و نتایج 

زیر بدست آمد:
ــوار  س ــت  تس رده 

مبتدي:
سهیل شكرچیان با اسب 
»س��الیوان« و محمد ابراهیم شب انگیز با اس��ب »کازانوا« از باشگاه پارادایس، 

مسیر مسابقه را بدون خطا طي نمودند.
رده اسب مبتدي:

مهدي اخباریه با اس��ب »س��وفیا« و مهرداد عامري با اسب »تیترس« از باشگاه 
پارادایس، مسیر مسابقه را بدون خطا طي کردند.

سپاهان در جشن ستارگان رسانه خوش درخشيد  فوتبال ایرانيباشگاه شهر

ورزش بانوان
آغاز رقابت هاي هفته پنجم لیگ برتر

بیاتي نیا و نوروزي براي آقاي گلي مي جنگند

کوتاه از کونگ فوي بانوان
 تیم کونگ فوي بانوان سبك ممان شهرستان فالورجان در مسابقه هاي 
کشوري که به میزباني شهرکرد برگزار شد، درخشید. ریحانه صمیمي در رده 

سني جوانان اول شد.
راضیه صادقي، نفیسه یزدي و حدیث محمودي عنوان سومي رده هاي سني: 
جوانان، نوجوانان و نونهاالن را به دس��ت آوردند. زهرا کیاني نیز در جایگاه 

دوم نونهاالن قرار گرفت.
ورزش��كاران شهرس��تان مبارک��ه در مس��ابقات کون��گ ف��وي قهرماني 
بانوان کش��ور در خراسان ش��مالي، درخش��یدند. معصومه سلیماني اول، 
 فرزان��ه بهرام��ي دوم و اله��ه جهانگی��ري و بهاره محمدي به مقام س��وم 

رسیدند.

ني
زئی

س: ت
عک

سرکار خانم رحیمي
همکار محترم

 درگذشت مادربزرگ مهربانتان را به شما و خانواده گرامي تسلیت عرض 
مي نماییم و از خداوند متعال علو درجات براي آن مرحومه و صبر و بردباري 

براي شما خواستاریم. 
مدیریت و پرسنل روزنامه زاینده رود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 به گ������زارش روابط عم�����ومي 
اداره ف���رهنگ و ارشاد اسالمي شه���رستان 
شاهین شهر و میم���ه، گردهم�ایي هنرمندان 
خوشنویس شه�رستان، با حضور کلیه اعضاء 
در مرداد ماه برگزار شد در این مراسم که در 
گردید  برگزار  ارشاد  اداره  تئاتر  آمفي  سالن 
پس از تالوت قرآن و سرود ملي کشور، طي 
مراسمي جوایز مسابقه خوشنویسي کوثر به 

برگزیدگان این مسابقه اعطا شد. 
پس از آن با اج���راي یك قطع���ه موسیقي 
از اعضاء به  سنتي به صورت زنده تعدادي 
خ��ود  پیشنه��ادهاي  و  انتقاده��ا   ارائ��ه 

پرداختند. 
سپس مسئول انجمن خوشنویسان شهرستان، 
را  انجمن  اخیر  ساله  یك  عملكرد  گزارش 
اداره  محترم  ریاست  پایان،  در  و  داد  ارائه 
ارش���اد سخن���اني در خص��وص اهمیت 
نیز  و  جامع  فرهنگ  ارتقاء  در  خوشنویسي 
فعالیت  روند  بهبود  جهت  راهكارهایي 

انجمن خوشنویسان، ایراد نمود.

گردهمایي هنرمندان 
خوشنویس شاهين شهر 

برگزار شد

فرهنگ و هنر
روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

zayanderood.newspaper@yahoo.com

قیمت طال )تومان(
30670 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
317000          یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

303000         یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1065     1062  دالر امریکا

1368     1364        یورو

282 278     ریال عربستان

290 287    درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

34 °

30 °

16 °

11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

 مهدي رفائي
در دو س��ه س��ال اخیر معاونت س��ینمایي وزارت 
ارشاد با همكاري نهادهایي همچون: حوزه هنري، 
سینماهاي مستقل و انجمن هاي سینمایي، اقدام به 
برگزاري طرح »اذان تا اذان« نموده اس��ت. در این 
طرح پیش بیني ش��ده س��ینماها که عمدتاً در طول 
روزهاي ماه مبارک تعطیل هس��تند، ش��ب ها بعد 
از افطار تا س��حر به نمایش فیلم و اجراي س��انس 
 هاي خود بپردازن��د. همچنین در این طرح، تعرفه 
بلیط ه��ا به نصف قیمت کاهش پیدا کرده اس��ت 
و مس��ئوالن امر، فواید این طرح را رونق سینماها 
و ایجاد تفریح س��الم در محیط معنوي ماه رمضان 
دانس��ته و همچنی��ن خل��وت ب��ودن خیاب��ان ها 
 )براي ج��اي پارک اتومبی��ل( و نمایش فیلم هاي 
قدیم��ي تر و پرخاط��ره و بازپخش س��ریال هاي 
مذهبي را موجب ارتقاء فرهنگ عمومي شهروندان، 

براي استفاده از سینما مي دانند. 
نمایش بازي هاي جام جهاني فوتبال به طور زنده 
در س��ینماهاي شهرهاي بزرگ کش��ور نیز یكي از 
ط��رح هاي اخیر س��ینمایي بود که ب��ا موفقیت و 
ارزیابي مثبت هموطنان همراه ش��د و به مشكالت 
مالي س��ینماگران و س��ینما داران نیز کمك شایاني 
کرد. اما پس از گذش��ت چن��د روز از اجراي این 
ط��رح، نمایش ه��اي س��ینمایي »اذان ت��ا اذان« با 
مخالفت برخي رو به ش��د، ایش��ان ماه رمضان را 
زمان دعا و مناجات با خدا خواندند و طرح مزبور 
را نوعي تفریح و سرگرمي دانستند که پرداختن به 

آن در ایام رمضان مناس��ب و شایس��ته نمي باشد. 
با این تفس��یر سینماهاي حوزه هنري، یعني نصف 
س��ینماهاي مش��ارکت کننده در طرح، برنامه هاي 
خ��ود را متوقف کردند و س��ینماهاي مس��تقل، به 
نمایش ادام��ه دادند، حال باید دید نتیجه این طرح 
از نظر ادامه کار با کارشناسي ها و رایزني هاي خدا 

پس��ندانه به کجا خواهد کش��ید. آیا به واقع سینما 
رفتن در ماه رمضان م��ردم را از عبادت و رفتن به 
مسجد باز مي دارد؟ قرار بود در روزهاي آینده در 
این طرح پر فروش ترین فیلم هاي: دهه هاي اخیر 
ایران از جمله فیلم هاي مادر، اجاره نشین ها، بانو، 

ناخدا خورشید و... به نمایش درآید.

مجالس ش��اهنامه خواني و پرده خواني از س��وي 
حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي در اصفهان 
برگزار مي ش��ود. به گزارش فارس از اصفهان به 
نقل از روابط عمومي حوزه هنري استان اصفهان، 
مجلس ش��اهنامه خواني و آیی��ن پرده  خواني، هر 
روز در ساعت 19 مقابل خانه هنرمندان اصفهان 
برگزار مي ش��ود. براس��اس این گ��زارش؛ حوزه 
هنري اس��تان اصفهان قص��د دارد با برپایي منظم 
مجال��س نقل ش��اهنامه و پرده خواني و همچنین 
برگزاري دوره هاي آموزش��ي ویژه عالقمندان و 
انتشار مقاالت پژوهشي در خصوص ویژگي هاي 
این هنر کاماًل شرقي و جنبه هاي قابل بهره گیري 
 آن در هن��ر تئات��ر ام��روز از اس��اتیدي مانن��د: 

سهیال نجم، هوشنگ جاوید و چند تن از اساتید 
 دیگ��ر؛ به احی��ا و ترویج مجدد ای��ن هنر کمك 

کند.
ای��ن ویژه برنامه به مرش��دان پرده  خوان و نقاالن 
اس��تان اصفهان نیز مي پردازد و تاریخچه زندگي 
ای��ن هنرمندان گمنام را ارائه مي دهد. از س��ال ها 
پیش انواع هن��ر نقالي اعم از: نقالي آوازي، نقالي 
همراه با تصویر، نقالي مذهبي و نقالي حماس��ي 
در ایران رواج داش��ته است که ریشه هنر نمایش 
به حس��اب مي آیند، اما متأسفانه امروزه کمتر هنر 
نقالي را مي بینیم و کمتر هنرمندي را مي شناس��یم 
ک��ه از ظرفیت هاي این هنر در آثار هنري خویش 

بهره بگیرد.

علیرضا بهنام از پایان کار تدوین مس��تندی درباره 
زنده  یاد خس��رو ش��كیبایی ک��ه در آن جمعی از 
شاعران نظرشان را پیرامون دکلمه های این بازیگر 
فقید س��ینمای ایران بیان کرده اند، خبر داد. علیرضا 
بهنام در گفتگو با مهر، با اعالم این خبر گفت: مدت 
زمان این فیلم 80 دقیقه است و تدوین آن در »باران 
فیلم« تمام شد. وی با اشاره به افزوده شدن تعدادی 
دیگر از چهره های سینمایی حاضر در فیلم، افزود: 

در این فیلم مرتضی شایس��ته )تهیه کننده 
)کارگردان(،  پوران درخش��نده  س��ینما(، 
رض��ا یزدانی )خواننده(، لیلی بوش��هری، 
پرستو صالحی و کیانوش گرامی )هر سه 
بازیگر سینما( نظراتشان را درباره خسرو 
شكیبایی و برخی از سكانس های سینمایی 
او در قال��ب مصاحبه هایی بی��ان کرده اند. 
 بهن��ام پیش��تر ه��م از حضور زن��ده یاد 
امیر قوی��دل، زنده یاد محمدرضا اعالمی، 
ج��واد طوس��ی، محمود اس��تاد محمد و 
فردوس حاجیان و نیز برخی از شاعران و 
فعاالن عرصه ادبیات: مانند ناهید کبیری، 
س��پیده جدیری و روجا چمنكار در فیلم 
مستند »آقای خاطره« خبر داده بود. عیلرضا 
بهنام با بیان اینكه؛ »در این فیلم از صدای 

خسرو شكیبایی استفاده شده است« به عدم استفاده 
از تصویر او اشاره کرد و در این زمینه گفت: هدف 
م��ن ارائه تاریخچه تصویری از ش��كیبایی نبوده و 
اساس��اً این فیلم دنبال رد پای این بازیگر مطرح در 
خاطرات و ذهنیت چهره های نامبرده اس��ت و آنها 
هم این رس��وب ذهنی خ��ود را در قالب مصاحبه 
در اختی��ار مخاط��ب فیل��م گذاش��ته اند. وی ابراز 
امیدواری کرد که مستند س��ینمایی »آقای خاطره« 

مجوز پخش را از وزارت ارش��اد دریافت کند. این 
ش��اعر و روزنامه نگار، کار ساخت این مستند را به 
تهیه کنندگی احس��ان منصوبی، پس از درگذش��ت 
خس��رو شكیبایی در آبان س��ال 88 آغاز کرد و در 
روند ساخت آن با تعدادی از شاعران و فیلمسازان 
درباره زندگی زنده یاد خسرو شكیبایی و فیلم ها و 
دکلمه هایش مصاحبه کرده که کار تصویربرداری آن 

خرداد ماه امسال تمام شد.

اجراي طرح سينمايي اذان تا اذان آري يا نه؟!
کالم نور

امام صادق)ع(:
سزاوار نیست مؤمن در مجلسي بنشیند که در آن معصیت خدا مي شود و او نمي تواند آن وضع 

را تغییر دهد.

سرباز شهید دیپلم وظیفه صفدر طهماسبي فرزند حیدر در خانواده اي مسلمان و مذهبي در روستاي دزک 
در س��ال 1342 به دنیا آمد. وي ضمن فعالیت و تالش و کار و کمك به پدر و مادر به تحصیالت خود 
در محل روس��تا و سپس در هنرستان ش��هرکرد ادامه داد تا اینكه مدرک دیپلم خود را گرفت. با اعزام به 
خدمت مقدس سربازي روح باصفا و حسن فداکاري او، وي را الیق شهادت ساخت و سرانجام در تاریخ 
1363/12/21 در عملیات بدر به درجه رفیع ش��هادت نائل آمد. داشتن پشتكار، صبر و استقامت، اتكا به 
خدا،  ارادت به امام حسین )ع(  از جمله ویژگیهاي این شهید عزیز است. ایشان ضمن توصیه به انجام کار 
براي رضاي خدا،  امام حسین )ع(  الگوي رفتار و منش خود دانسته و با اقتداء به او و استناد به وعده خدا 

در قرآن کریم یاري خدا را حتمي دانسته است. 

طرح پذیرش كودكان یتيم 
در ماه مبارک رمضان اجرا مي شود

 سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان 
ب��ا هم��كاري انجمن م��ددکاري امام زم��ان )عج( 
اصفه��ان، اقدام به برگزاري ط��رح پذیرش کودکان 
یتی��م در ایام ماه مبارک رمضان نموده اس��ت. یكي 
از مراک��زي که صبح و بعد ظه��ر در ایام ماه مبارک 
رمضان اقدام به اجراي این طرح مي نماید؛ مجموعه 
فرهنگي تفریحي ب��اغ نوش واقع در خانه اصفهان، 
خیابان گلخانه اس��ت، مدیر این مرکز پذیرفتن این 
امر را پیرو ضوابط خاص و تحت نظارت دادگستري 
دانسته و اضافه کرد: دستان کوچك یتیمان، شما را 
تا ب��ي نهایت بزرگي مي برد و راهگش��اي درهاي 
معنویت در این ماه به س��وي ش��ما مي باشد. وي 

پرداخت هزینه هاي 30، 60 و 120 هزار توماني را براي پذیرش سه ماهه، شش ماهه و یكساله کودکان 
یتیم، براساس پذیرش قوانین و داشتن صالحیت از شرایط الزم دانسته و از داوطلبان خواست براي کسب 

اطالعات الزم به این مرکز مراجعه کنند.

شاهين شهري ها در جشنواره تئاتر طنز استان، 
خوش درخشيدند

 ب��ه گزارش روابط عموم��ي اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي شهرستان شاهین شهر و میمه نمایش 
»پول« به نویسندگي و کارگرداني »احسان رحیمي« 
به عنوان نمایش برتر جشنواره طنز، حائز جوایزي 
از قبیل: نفر اول کارگرداني، نفر دوم نویس��ندگي و 
موس��یقي و کس��ب رتبه هاي اول تا سوم بازیگري 
توس��ط آق��اي فرید اوش��ایي، هادي عس��گري و 
 جویا پور مش��كور گردید. همچنین نمایش سریال 
»کله سفید« به کارگرداني »هومن حیدري« در قسمت 
انتخاب بهترین بازیگر توسط کیهان روحاني، جایزه 

برتر جشنواره را به خود اختصاص داد.

چهارمين نمایشگاه ساالنه خانه كاریكاتور اصفهان 
برگزار مي شود

 بنابر اعالم دبیر خانه کاریكاتور حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي، چهارمین نمایشگاه ساالنه خانه 
کاریكاتور اصفهان در بخش هاي: موضوعي با عنوان )کودک(، آزاد و کاریكاتور چهره برگزار مي شود. شرایط 
شرکت در این نمایشگاه ارائه حداکثر 3 اثر در هر بخش با قطع و تكنیك آزاد مي باشد که آثار مي بایستي بر 
روي CD و با کیفیت DPI 300و فرمت jpeg، به همراه پرینت رنگي به صورت پستي یا حضوري ارائه گردد. 
آثار پس از بررسي در هیأت انتخاب، به نمایشگاه راه پیدا مي کند و به انتخاب هیأت داوران به 4 اثر برگزیده 
 »WWW.ARTESFAHAN.IR« جایزه و لوح تقدیر اهدا مي گردد. دبیر خانه کاریكاتور حوزه هنري سایت 
را جهت کس��ب اطالعات بیشتر در خصوص نمایشگاه کاریكاتور معرفي نمود و آدرس: اصفهان، چهارراه 

آبشار، پارک ایثارگران، خانه هنرمندان اصفهان را به عنوان نشاني دبیرخانه نمایشگاه اعالم کرد.

برگزاري چهارمين جشنواره استاني 
شهر ایثار، شهادت و دفاع مقدس

 چهارمین جش��نواره شعر دفاع مقدس، به همت بنیاد شهید انقالب اسالمي و اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در اصفهان برگزار خواهد شد. دبیر چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس 
اصفهان موضوع هاي محوري جشنواره را: ایثار، شهادت و دفاع مقدس، مقاومت مردم فلسطین و لبنان، 
فرهنگ عاشورایي و کودک و نوجوان و دفاع مقدس ذکر کرده و آخرین مهلت براي ارسال آثار را پانزده 
مه��ر م��اه 89 اعالم نمود. وي از عموم عالقه مندان دعوت کرد آث��ار خود را به آدرس خیابان 22 بهمن، 
چهار راه عالمه امیني، ضلع غربي باغ غدیر، اداره حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ارسال نمایند. 

همچنین صندوق پستي )1774-81465( آماده دریافت آثار هنرمندان مي باشد.

شهيد صفدر طهماسبي 
روزی بود...

شکیبایی از نگاه شاعران 
تدوین فیلم »آقای خاطره« تمام شد

  از سوي حوزه هنري اصفهان؛
مجالس شاهنامه خواني در اصفهان برپا مي شود

عکس روز )شادي هاي کودکانه(
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