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م��رداد 1332،   28 کودت��ای 
ب��ه نهض��ت آزادی خواه��ی 
و جمه��وری خواه��ی ملت 
 ایران که از س��ال ها قبل از آن 
»در نهضت مشروطه« آغاز شده 
بود پایان داد. محمد مصدق که 

به یاری مردم و روحانیون، توانسته بود جبهه مستقل و محکمی را از 
نیروهای ملی و مذهبی جمع آوری کند، قربانی این...

جامعه/ صفحه 3

یارانه ها از مهرماه در حساب مردم
هدفمندي يارانه ها، با همكاري مردم
 يك گام رو به جلو

مخبر كميسيون تلفيق خبر داد:
 تصويب سن 50 سالگي به عنوان 
سن قانوني بازنشستگي 

لغو اختیارات دستگاه های 
 اجرايی در زمینه

قیمت گذاری كاال و خدمات

كودتاي 28 مرداد
حــركتي براي خیــانت

 ب��ا تصویب کارگ��روه طرح تح��ول اقتصادی، هر 
 ن��وع قیمت گ��ذاری کاال و خدمات تنه��ا از طریق
س��از و کار هدفمند کردن یارانه ها انجام می شود. 
ب��ه گزارش ایمنا، »محمدرضا فرزین«، در خصوص 
مصوبات جلس��ه کارگروه طرح تحول اقتصادی که 
به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، افزود: کارگروه 
طرح تحول اقتص��ادی تصویب کرد هر نوع قیمت 
گذاری کاال و خدمات تنها از طریق ساز و کار هدفمند 
کردن یارانه ها انجام و اختیارات کلیه دس��تگاه های 
اجرایی در این رابطه لغو می شود. فرزین همچنین 
از تش��کیل ستاد دایمی تأمین کاال و نظارت بر بازار 
براساس این مصوبه کارگروه طرح تحول خبر داد و 
اظهار داشت: این ستاد با مسئولیت وزارت بازرگانی 
تشکیل می شود و عماًل این وزارتخانه با همکاری 
س��ایر دستگاه ها ساز و کارهای دقیق و کاملی برای 
اجرای مناس��ب قانون و جلوگیری از بی نظمی در 
بازار تدوین می کند. به گفته دبیرکارگروه طرح تحول 
 اقتصادی، براس��اس مصوبه دیگر کارگ��روه از اول 
مهر م��اه تمام پمپ های بنزی��ن و گازوئیل باید به 
دستگاه و سیستم پرداخت الکترونیکی بهای سوخت 
مجهز شوند تا امکان پرداخت از طریق کارت های 
اعتب��اری و بانکی فراهم ش��ود. فرزین با بیان اینکه 
 کارگ��روه طرح تح��ول، توجه ویژه ای به توس��عه 
حمل ونقل عمومی دارد، تصریح کرد: کارگروه طرح 
تحول اختصاص 3 هزار دستگاه اتوبوس شهری برای 
توسعه حمل و نقل عمومی شهرهای کشور را تا پایان 
سال جاری تصویب کرد. وی جمع آوری کارگاه های 
غیرمجاز تبدیل سوخت را آخرین مصوبه کارگروه 
طرح تحول عنوان کرد و افزود: کلیه کارگاه هایی که 
به صورت غیر مجاز نسبت به تبدیل سیستم سوختی 
 بنزین به گاز اقدام می کردند؛ توسط وزارت کشور 
جم��ع آوری و کارگاه های مجاز تحت پوش��ش و 

نظارت کارخانه های تولید خودرو دایر خواهد شد.

در  مؤتم��ر«  »حمیدرض�����ا 
گفت��گ��و ب��ا خبرن��گار م��ا 
اولوی���ت  ک�����رد:  تصریح 
پذی��رش در آزمون اس��تخدام 
 آموزش و پروش با افراد بومي 
اف������زود:  در  وي  اس��ت. 

 اس��تان اصفه��ان ح��دود 50 هزار داوطل��ب در آزمون اس��تخدامي
آموزش و پرورش شرکت کردند...

شهرستان/ صفحه4

 س��رهنگ عقیل��ي تص���ریح 
کرد: ف��رار از منزل و دوري از 
خانواده، پاك ک��ردن صورت 
مس��ئله و شروع بس��یاري از 
جرایم است. بارها در صفحات 
آش��نایي  تیترهاي  ها  روزنامه 

چون: سرقت، قتل، تجاوز به عنف و... دیده مي شود...
شهرستان/ صفحه4

از لحاظ آماري وضعیت فرار 
از منــزل در اصفهــان نسبت 
به شهــرهــاي ديگر بهتر است

در آزمون استخدام، اولويت پذيرش 
با افراد بومي است

مدیركل كميته امداد امام خميني )ره( استان اصفهان خبر داد:

اجــراي طــرح آتيه ايتـام  
از نيمه مــاه مبارك رمضان

صفحه 2

 شركت ملــــي پخش فــــرآورده هــــاي نفتي ایران منطقــه 
ساختمان  تعميرات  انجام  دارد  نظر  در  بختياري  و  چهارمحال 
پيمانكار  به  عمومي  مناقصه  طریق  از  را  نفت شهركرد  انبار  ستاد 

واجدالشرایط واگذار نماید.
و  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  توانند  مي  محترم  پيمانكاران  لذا 
اساسنامه،   شركت،  اسناد  داشتن  همراه  با  مناقصه  اوراق  دریافت 
آگهي  درج  تاریخ  از  كاري  سوابق  و  اقتصــادي  كــد  رتبه، 
مهندسي  خدمــات  به  كاري  هفته  یك  مــدت  به  دوم  نوبت 
اصفهان  شهـــركرد-  جاده   5 كيلـــومتر  در  واقــع  منطقه  این 
به آدرس به سایت شركت   مــراجعه و جهت رویت متن آگهي 

http://chaharmahal.Niopdc.ir مراجعه نمایيد.

مناقصه عمومي )دو مرحله اي(
نوبت دوم

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
منطقه چهارمحال و بختیاري

قابل ذكر است كليه هزینه هاي چاپ آگهي مناقصه 
برعهده برنده مناقصه مي باشد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه چهارمحال و بختياري

آگهي مناقصه عمومي

شركت انتقال گاز ایران )منطقه دو عمليات انتقال گاز( در نظر دارد محوطه سازي 
منازل مجتمع تأسيسات تقویت فشار گاز دهق را از طریق مناقصه عمومي واگذار 
نماید. جهت كسب اطالعــات بيشتر از شرایط مناقصه و متقاضيان به سایت هاي 

اینترنتي زیر مراجعه فرمائيد.

با درج یك آگهی در روزنامه زاینده رود 
صدها بار دیده شوید. 

سازمان بازرگانی روزنامه زاينده رود

تلفن های تماس: با 6284166         6284167           6284168          6292468         6292458

شماره 87390012

تاریخ انتشار نوبت اول: 89/5/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 89/5/30

روابط عمومي منطقه دو عملیات انتقال گاز
م الف/ 7203
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شرکت انتقال گاز ایران
منطقه دو عمليات انتقال گاز

نوبت اول
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یاسمين محبی
در ادامه بررس��ی س��یر روند تش��کیل 
دولت در عراق، بنا داریم تا گروه های 
تأثیرگذار در روند ش��کل گیری و نیز 
تأخیر تش��کیل دولت عراق را بررسی 
نمایی��م. در ای��ن قس��مت ب��ه معرفی 
 ح��زب ائتالف کردس��تان ب��ه رهبری 

»جالل طالبانی« خواهیم پرداخت.
کرده��ا در عراق از دیرب��از یک گروه 
قومی تأثیرگذار در سیاست این کشور 
ب��وده ان��د. جای��گاه کرده��ا در زمان 
حکومت ص��دام و عل��ی الخصوص 
جنگ با ایران تحت فشار و تهدید رژیم 
حاکم قرار داشتند. گرایش زیاد کردها 
به اس��تقالل موجب شد تا کشورهای 
دخیل در مسأله کردستان مانند: ایران، 
ترکیه و عراق حساسیت زیادی نسبت 

به مسائل آنها داشته باشند.
ایج��اد یک پارلمان مس��تقل در س��ال 
1992 موجب ش��د تا کرده��ا به یک 
گروه اقلیت با یک اس��تقالل سیاس��ی 
نس��بی ب��دل ش��وند. در ط��ی رون��د 
ش��کل گیری این اس��تقالل البته نفوذ 
غ��رب بی تأثی��ر نب��ود. اختصاص 5 
کرس��ی ب��ه مس��یحیان کردس��تان در 
ط��ی اولی��ن انتخاب��ات ای��ن مجلس 
 ب��ه خوبی مؤی��د این حض��ور و نفوذ 

بود.
در کردس��تان عراق دو حزب اتحادیه 
میهن��ی به رهب��ری ج��الل طالبانی و 
حزب دموک��رات به رهبری مس��عود 
بارزان��ی ق��درت را در دس��ت دارند. 
سران این دو حزب برای جلوگیری از 
درگیری های قومی توافق کردند برای 
ش��رکت در انتخابات پارلمانی عراق با 
یکدیگر متعهد شده و ائتالف کردستان 

را تشکیل دهند.
در انتخاب��ات اخیر، ائتالف کردس��تان 
اگر چه نتوانس��ت اکثری��ت آراء را به 
دس��ت آورد اما همچن��ان امید دارد تا 
بتوان��د در دولت آتی ع��راق همچون 

گذشته جایگاهی داشته باشد.
 ای��ن ائتالف از 13 جریان کردس��تان 
عراق تش��کیل شده است که عالوه بر 
دو حزب عمده شامل: احزاب کادمی، 
ح��زب س��کوالر کردس��تان جمعیت 
قومی  ترکم��ن، ح��زب  لیبرال ه��ای 
دموکرات کردس��تان و لیست ترکمنان 
منطق��ه اربیل نیز در ای��ن ائتالف قرار 

دارد. 
ح��زب کردس��تان در ط��ی انتخابات 
تالش داش��ت تا حمایت ای��ران را به 
دلیل گرای��ش دیرینه جالل طالبانی به 
این کش��ور جلب کند اما ایران در این 
زمینه صراحت��ًا هیچ حمایتی از آنها به 
عمل نیاورد. ایران، ترکیه و حتی عراق 
به دلیل مس��أله قومی کردها تالش��ی 
برای پررنگ ک��ردن قدرت گیری آنها 

به عمل نمی آورند. 
ترکیه به دلیل حساس��یت مسأله کردها 
مخالف انس��جام و یا ائت��الف آنها در 
عراق اس��ت. کردها به عنوان یک قوم 
واحد که در سه کشور پراکنده شده اند 
نه تنها از جنبه داخلی، بلکه در س��طح 
بین المللی نیز تمایلی برای اس��تقالل 

آنها وجود ندارد.
ج��الل طالبان��ی به عن��وان یک چهره 

سرش��ناس ک��رد در ع��راق پ��س از 
سرنگونی صدام از سوی کمیته انتقالی 
به عنوان رئیس جمهور عراق برگزیده 
ش��د. وی که از نوجوانی در مبارزات 
کردهای عراق شرکت می کرد بعد  از 
 PUK اخراج در کویت رهبری حزب
را برعهده گرفت و به مبارزه با دولت 
صدام پرداخت. وي در انتفاضه کردها 

بر علیه صدام نقش مؤثری داشت. 
او اولی��ن فرد از کردهای عراق اس��ت 
که به یک پست مهم سیاسی در عراق 
دست یافته است. اعمال سیاست های 
وی در طی دوران تصدی اش در این 
پس��ت، طالبانی را ف��ردی میانه رو و 
پایبند به صل��ح و آرامش معرفی کرد. 
رفتاره��ای مس��المت آمیز ب��ا ترکیه، 
ایران و از س��ویی کشورهای اشغالگر 
چون امریکا، انگلی��س به خوبی گواه 
این امر اس��ت. در میان بحبوحه تفرقه 
و کارش��کنی عراق، ش��اید کردها تنها 
گروهی باش��ند که همچنان به دور از 
تفرقه و حرف و حدیث اتحاد خود را 

حفظ کرده اند.
چیزی که واضح و روشن است اینکه 
 به هر حال دولت در ع��راق تش��کیل 
مي شود اما مسأله کنونی روندی است 
که منجر به تأسیس این دولت خواهد 

شد.
 اینکه دولت جدید برخاس��ته از تفرقه 
و فشار باشد یا اتحاد و یگانگی مسأله 
اصلي اس��ت، عراق در اوضاع کنونی 
بیش��تر از هر چیز نیازمند اتحاد است 
ت��ا بتواند ب��ا عوامل تخریب��ی مبارزه 
کند. ایجاد امنیت، وجود اش��غالگران، 
بحران ه��ای غذای��ی و اجتماعی همه 
و هم��ه تنه��ا در صورتی قاب��ل تغییر 
اس��ت ک��ه دول��ت جدی��د در عرصه 
سیاس��ی ع��راق از حمای��ت اکثریت 
 گروه های قدرت این کشور برخوردار 

باشد. 
دولت��ی ک��ه ب��ا حمایت کش��ورهای 
خارج��ی و ی��ا براس��اس برتری های 
قومی و نژادی صرف به قدرت برس��د 
مسلمًا با کارشکنی ها و سنگ اندازی 
گروهه��ای داخل��ی و خارجی مواجه 
خواهد ش��د و ای��ن امر ب��ه مثابه تیر 
خالص ب��رای طرح های امنیتی عراق 

است.
عراق ام��روز مانند »ی��ک بمب عمل 
نکرده اس��ت« که با ی��ک بی احتیاطی 
ممکن است آتشش دامان همه جامعه 
ع��راق را بس��وزاند. اگر به ه��ر دلیل 
درگیری ه��ای قومی، مذهبی یا نژادی 
در عراق ایجاد ش��ود توقف آن بسیار 

دشوار است.
 گروهه��ای مذهبی در عراق که دچار 
بیشترین تفرقه و اختالف نظر در روند 
تشکیل دولت هستند؛ با کنار گذاشتن 
اختالفاتی که بیش��تر ریشه در حمایت 
کش��ورهای خارج��ی دارد می توانند 
 ب��ا ایج��اد ی��ک حکوم��ت قدرتمند 
نه تنها بس��تری برای ایج��اد امنیت و 
توس��عه عراق فراهم سازند؛ بلکه این 
قدرت گیری ب��ه ثبات آنها در جایگاه 
 سیاسی شان نیز کمک شایانی خواهد 

کرد.
پایان

بررسي روند تشكیل دولت در عراق )قسمت چهارم(

ایراننصف النهار

 »ص������دق« در 
نشس�ت مطبوعاتی کمیته 
ام��داد ام��ام خمینی )ره( 
آتیه  کرد:  ط��رح  تصریح 
ایت��ام از نیمه م��اه مبارك 
رمض��ان در اصفهان اجرا 

می شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه، این 
طرح امسال در 18 استان 
نس��بتاً به��ره من��د انجام 
می گردد، گف��ت: عالوه 
بر دریاف��ت کمک هایی 
راس��تای  در  از خیری��ن 
ط��رح اک��رام ایتام جهت 
مرتفع کردن نیازهای ایتام 
نظی��ر تحصیل، مس��کن 
تعامل��ی  ب��ا  پوش��ش  و 
 ک��ه انج��ام ش��ده ق��رار
اس��ت تحت ط��رح آتیه 

ایتام، وجوهی را توس��ط س��ازمان های بیمه ای 
برای آینده ایتام ذخیره کنیم.

مدی��رکل کمیته امداد امام خمین��ی )ره( تصریح 
کرد: مرتفع ک��ردن نگرانی های ایتام برای بعد از 
تحصیل جهت اشتغال، ازدواج، ادامه تحصیل و... 
از اهداف اجرای طرح آتیه ایتام است چرا که اگر 
ایتام در سنین بعد از تحصیل پشتوانه مالی نداشته 
باش��ند امکان دارد دچار آس��یب های اجتماعی 

شوند.
صدق افزود: سرمایه گذاری برای تأمین فرزندان 
یتی��م تحت عنوان، طرح آتیه ایتام به این صورت 

اس��ت که برای فرد از حداقل س��ن 3 سال، مبلغ 
پایه 20000 تومان ماهانه واریز و کم کم درصدی 
به این مبلغ اضافه می ش��ود و تا 18 سالگی ادامه 

دارد.
 وی درب��اره ش��رکت حامی��ان در ای��ن ط��رح، 
گف��ت: یک حامی؛ هم می توان��د در طرح اکرام 
ایتام و هم، در طرح آتیه ایتام یا اینکه در یکی از 

دو طرح شرکت نماید.
ص��دق افزود: ب��ه منظور اجرای ای��ن طرح 166 
پایگاه در اس��تان راه اندازی شده همچنین غرفه 
طرح آتیه اکرام ایتام نیز، در نمایش��گاه قرآن واقع 

در پل شهرستان تا 5 شهریور ماه دایر است. 

امام  امداد  مدیرکل کمیته 
خمین��ی اس��تان اصفهان 
ایتام  اک��رام  طرح  درباره 
نیز تصریح کرد: با حضور 
مردم و مشارکت حامیان 
کمیته امداد توانس��ته ایم 
ارائه  را  خدمات خوب��ی 
دهیم به طوری که، تحت 
طرح اکرام ایتام 24 هزار 
حامی به بیش از 11 هزار 

ایتام کمک می کنند.
ص��دق میزان مش��ارکت 
م��ردم در ط��رح اک��رام 
ایتام در س��ال گذشته را 
4 میلیارد تومان عنوان و 
میانگین  کرد:  خاطرنشان 
خدمتی که ب��ه یک یتیم 
ارائ��ه می ش��ود بیش از 
30 ه��زار تومان اس��ت. 
وی همچنی��ن اوج برنامه ه��ای کمیت��ه امداد را 
 از نیم��ه ماه مبارك رمض��ان یعنی از روز والدت 
امام حس��ن مجتبی)ع( تا 21 ماه مبارك عنوان و 
درباره اطعام نیازمندان تصریح کرد: س��ال گذشته 
از مجموع 96 هزار خانوار و 196 هزار نفر،  120 
ه��زار نفر را، اطعام نمودی��م و انتظار داریم که با 
مس��اعدت مردم همه مددجویان را امسال اطعام 
کنیم. گفتنی اس��ت: ما بیشتر به دنبال این هستیم 
که افطاری افراد، به صورت کاالهای بس��ته بندی 
شده، در اختیار خانواده ها قرار گیرد، تا متناسب 

با نیاز و سلیقه خود استفاده کنند. 

وزی��ر رفاه و تأمین اجتماعی اعالم کرد: واریز 
وجوه نقدی یارانه ها به حساب مردم از مهرماه 
و پس از پایان ثبت و اخذ ش��ماره حساب ها 
آغ��از می ش��ود. به گ��زارش واح��د مرکزی 
 خب��ر به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی دولت، 
»ص��ادق محصول��ی« که در ضیاف��ت افطاری 
ایت��ام تع��دادی از مراک��ز نگه��داری کودکان 
بی سرپرست تهران ش��رکت کرده بود افزود: 
هم اکنون سرپرستان خانوار استان های تهران، 
قم و قزوین که فرم اطالعات اقتصادی خانوار 
را پر کرده اند و به دریافت یارانه نقدی تمایل 
دارند، ثبت نام می کنند. وی اعالم کرد: پس از 
ثبت ش��ماره حساب مردم در تمامی استان ها، 

یک اعالم عمومی نیز درکل کش��ور برای افرادی 
که تا پایان مهلت های مقرر موفق به ثبت ش��ماره 

حساب خود نشده اند،خواهد شد.
وزیر رفاه در پاسخ به این سئوال که اگر افرادی فرم 
اطالعات اقتصادی خانوار را به هر دلیلی پر نکرده 
باشند چگونه می توانند در این طرح شرکت کنند، 
پاس��خ داد: در آینده فرصت دیگری برای افرادی 
که موفق به پرکردن فرم های مخصوص اطالعات 
نش��ده اند در نظر خواهیم گرف��ت و این زمان از 
طریق رسانه ها اعالم خواهد شد. به گفته محصولی 
برای پرداخت مبالغ نقدی ناش��ی از اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها، داشتن حداقل یک حساب 

بانکی نزد شبکه بانکی کشور الزامی است. وی به 
بررسی حس��اب بانکی واجدان شرایط در شبکه 
 بانکی کش��ور اش��اره کرد و افزود: براین اس��اس
 هم اکنون حدود 95 درصد از سرپرستان خانوارکه 
فرم اطالعات اقتصادی را پر کرده اند دارای حساب 
بانکی اند و آن دسته از هموطنان واجد شرایط هم 
که فاقد هرگونه حساب بانکی هستند باید حداکثر 
ظرف دو هفته آینده با مراجعه حضوری به یکی از 
شعب بانک های کشور اقدام به افتتاح حساب کنند. 
وی همچنین تصریح کرد: برای افتتاح حساب در 
بانک های کشور هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد 
و هرکدام از واجدان ش��رایط فاقد حساب بانکی 
می توانن��د به هر بانک دلخ��واه و مورد نظر خود 

مراجعه و حساب باز کنند.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی از اطالع رس��انی 
س��ریع و دقیق به همه م��ردم در ادامه مراحل 
اج��رای قانون هدفمند کردن یارانه ها س��خن 
گف��ت و اظهار امیدواری کرد: مثل همیش��ه با 
همکاری مردم بتوانیم این قانون را که یک گام 
بزرگ درحرکت رو به جلوی کش��ور و نظام 
جمهوری اسالمی به شمار می آید و بزرگترین 
طرح اقتصادی 50 سال گذشته است به بهترین 
ش��کل اجرا کنیم و در این راه از پیشنهادهای 

سازنده مردم استقبال می کنیم.
محصول��ی همچنین در بخ��ش دیگری از این 
گفتگو که در جمع ایتام و کودکان بی سرپرست 
و در سالن پذیرایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 
برگزار ش��د، درباره نحوه در اختیار قرار دادن این 
کودکان به خانواده های متقاضی اینگونه توضیح 
داد: قرار است با هماهنگی دستگاه قضایی ترتیبی 
اتخاذ ش��ود که این عمل خیرخواهانه با مدیریت 
و درای��ت بهتری صورت گیرد.ضیافت افطاری به 
میزبانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و باحضور 
تع��دادی از کودکان بی سرپرس��ت خانه کودکان 
و نوجوانان ش��هید قدوسی، ش��یرخوارگاه آمنه، 
مجتمع خدمات بهزیس��تی شهید احمد ضرغامی، 
ش��یرخوارگاه حضرت رقیه )س( و مرکز خیریه 

نوباوگان کوثر برگزار شد.

 مخبر کمیس��یون تلفیق الیحه برنامه پنجم توسعه 
مجلس شورای اس��المی گفت: بر اساس یکی از 
بندهای این الیحه که به تصویب اعضای کمیسیون 
تلفیق رسید، در طول اجرای برنامه پنجم، حداقل 

سن بازنشستگی به 50 سال افزایش می یابد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، »محمد مهدی مفتح« 
در ادامه گزارش جلس��ه های کمیسیون تلفیق در 
جمع خبرنگاران اف��زود: عالوه بر افزایش حداقل 
عادی سن بازنشستگی در طول برنامه، به ازای هر 
سال از برنامه یک سال به حداقل سن بازنشستگی 
افزوده می ش��ود. وی گفت: ای��ن مصوبه به این 
خاطر است که امید به زندگی افزایش یافته است. 
مفتح از تصویب ماده دیگری از الیحه برنامه پنجم 
 توس��عه خبر داد که در آن نظ��ام جامع اجتماعی 
چند الیه تشکیل خواهد شد. مخبر کمیسیون تلفیق 
افزود: این نظام جامع بر حداقل مس��اعدت های 
اجتماعی مانن��د بیمه های پایه و مکمل با رعایت 
یکپارچگی، همسویی و هماهنگی تأکید دارد. وی 
ادامه داد: شرایط رقابتی به منظور افزایش کارآمدی 

بیمه ه��ای اجتماعی ایجاب می کند که با رعایت 
تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان، حداقل 
س��نوات پرداخت بیمه برای بازنشستگی به مدت 
10 سال باشد و همه بیمه شدگان بتوانند با رعایت 
اصول و محاس��بات بیم��ه ای، صندوق بیمه خود 
را تغییر دهند. مفتح گفت: در ادامه بررس��ی الیحه 
برنامه پنجم در حوزه تأمین اجتماعی مقرر شد در 
طول س��ال های اجرای برنامه، همه اتباع خارجی 
موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث 
و بیماری ه��ای احتمالی در مدت اقامت در ایران 

باشند. 
 مخب��ر کمیس��یون تلفی��ق الیح��ه برنام��ه پنجم 
افزود: تعرفه خدمات را س��ازمان تأمین اجتماعی 
پیشنهاد می کند و معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاس��ت جمهوری این تعرف��ه را تأیید 
خواهد ک��رد. وی ادامه داد: در مصوبه دیگر مقرر 
شد کارکنان مش��مول صندوق های بازنشستگی 
بتوانند در صورت انتقال به س��ایر دس��تگاه ها یا 
اخراج، انصراف و حتی استفاده از مرخصی بدون 

حقوق، همچنان مش��مول صندوق بازنشس��تگی 
باش��ند. مفتح گفت: البته این اف��راد باید حق بیمه 
کارفرمای خودشان را پرداخت کنند. وی همچنین 
از تصویب یکی دیگر از مواد الیحه برنامه پنجم خبر 
داد که با اجرایی شدن آن، وابستگی صندوق ها به 
دولت حتی االمکان کاهش می یابد که این کاهش 
در حد پرداخت س��هم قانونی است که بابت بیمه 
شدن و خدمات بیمه ای کارکنان دولت پرداخت 
می شود. مفتح گفت: با اجرایی شدن این مصوبه، 
حمایت های بیم��ه ای صندوق ه��ا کاهش پیدا 
می کند و این حمایت ها به سازمان های امدادی 
منتقل می شود که البته باید سازوکارهای الزم برای 
وص��ول به موقع حق بیم��ه از جانب دولت انجام 
شود. وی افزود: شرکت های بیمه ای از اینکه بیش 
از 20 درصد س��هام ش��رکت ها را دارا باشند منع 
می شوند به این صورت که فعالیت های اقتصادی 
ش��رکت های بیمه ای تنها در حد خرید و فروش 
س��هم باشد و این ش��رکت ها در طول برنامه پنج 

ساله به تدریج سهام خود را کاهش دهند.

 پنتاگون هر يك ساعت، 80 میلیون دالر 
هزينه می كند

ی��ک روزنام��ه امریکایی در گزارش��ی با اش��اره ب��ه هزینه های باالی دفاع��ی امریکا 
نوش��ت: »پنتاگون طی س��ال جاری، هر یک س��اعت، 80 میلیون دالر هزینه می کند«. 
ب��ه گزارش فارس به نق��ل از روزنامه امریکایی »آب��زرور ریپورتر «، »رابرت گیتس«، 
وزی��ر دف��اع امریکا اعالم کرد: در راس��تای کاه��ش هزینه ها هزاران ش��غل پیمانکار 
 خصوص��ی را کاهش داده و یک قرارگاه مهم نظام��ی در »نورفوك« را تعطیل خواهد 

کرد.
بر اس��اس این گزارش، چندین س��ال است که نه تنها بودجه س��االنه پنتاگون، مورد 

احترام واقع شده، بلکه شاهد افزایش بوده است. 
در جری��ان رکود اقتصادی موجود، هزینه های نظامی و دفاعی از قاعده کاهش بودجه 
مس��تثنی و مع��اف بوده اند. »باراك اوبام��ا«، رئیس جمهور امریکا بر خالف کس��ری 
بودجه، خواس��تار افزایش بودجه دفاعی سال آینده شده است، تا از 535 میلیارد دالر 

به 549 میلیارد دالر برسد. 
این بودجه ش��امل هزینه های جنگ عراق و افغانستان نمی شود که هر دو 166 میلیارد 
دالر در س��ال ج��اری هزینه در بر خواهند داش��ت. ولی باید گف��ت: رابرت گیتس، 
سربازان را از مهمات و جلیقه های ضدگلوله، محروم نخواهد کرد. گیتس، یک کاهش 
10 درص��دی را در قراردادهای مش��اوره اطالعاتی اعمال کرده و 50 ژنرال و دریادار 

را حذف خواهد کرد. 

یارانه ها از مهرماه در حساب مردم
هدفمندي يارانه ها، با همكاري مردم، يك گام رو به جلو

تصويب سن 50 سالگي به عنوان سن قانوني بازنشستگي 

جهان نما

 كلمبیا، قرارداد نظامی با امريكا 
را متوقف ساخت

اساس��ی  قان��ون  دادگاه 
کلمبیا، قرارداد همکاری 
نظامی با امری��کا را، که 
در دولت پیش��ین کلمبیا 
ب��ود،  ش��ده  تصوی��ب 
اساس��ی  قانون  با  مغایر 
این کش��ور دانس��ت و 
آن را متوقف س��اخت. 
به گزارش ایرنا، ش��بکه 
تلویزیونی س��ی.ان.ان با 
اع����الم این خبر افزود: 
اساس��ی  قان��ون  دادگاه 
کلمبیا اعالم داش��ته این 

توافق می بایس��ت باردیگر به صورت یک پیش نویس در قالب یک پیمان 
بین المللی درآمده و برای تصویب به کنگره این کشور فرستاده شود.

این توافقنامه همکاری نظامی که در سال 2009 میالدی به تصویب دولت 
»آلوارو ارویبه« رئیس جمهور پیش��ین کلمبیا رس��یده بود، به امریکا اجازه 
م��ی داد تا از هفت پایگاه نظامی، در مناطق مرزی این کش��ور برای کنترل 
قاچاق مواد مخدر دسترسی داشته و از آنها استفاده نماید. توافقنامه نظامی 
بوگوتا با واش��نگتن با انتقاد همس��ایگان امریکای التین خود روبرو شد و 
دولت های منطقه ای اظهار داشتند: امریکا در صدد افزایش نفوذ و قدرت 
خود در منطقه امریکای التین است. این خبر حاکی است امریکا در راستای 
منافع خود، با اس��تفاده از پایگاه های نظامی در کلمبیا با به پرواز درآوردن 
24 ساعته هواپیماهای خود منطقه را تحت نظارت داشته و با بهره گیری از 
ماهواره های جاسوسی به ایجاد اختالل در امور ارتباطی در این مناطق اقدام 
می کرد. بنابراین گزارش: دولت واش��نگتن از س��ال 2000میالدی، با بیش 
از 7 میلی��ارد دالر کمک های مالی از دولت بوگوتا حمایت کرده بود. این 
خبر می افزاید واش��نگتن پس از آن که اکوادور حاضر نشد استفاده مجدد 
از پایگاه ه��ای نظامی خود در »مانت��ا« را با امریکا برای این منظور تجدید 
نماید، ناگزیر ش��د تا به دنبال مکانی دیگر در منطقه امریکای التین باشد. 
س��ی.ان.ان در ادامه افزود: این توافق نظامی که در اکتبر سال 2009 میالدی 
به تصویب اوریبه رس��یده بود به امریکا اجازه می داد تا از این پایگاه های 
نظامی به مدت 10 س��ال استفاده کرده و در نهایت در این پایگاه ها امریکا 
مجاز به مستقر ساختن حداکثر 800 نظامی امریکایی و 600 پرسنل مقاطعه 
کار غیر نظامی بود. »ماریسیو گونزالس« رئیس دادگاه قانون اساسی کلمبیا 
ضمن مغایر دانس��تن این قرار داد گفت: این قرار داد می بایست به عنوان 

یک پیمان بین المللی به تصویب کنگره این کشور برسد.

كانادا در تهديد يك كوه يخ 
وولبن«  »ت��رودی  خانم 
اداره  از کارشناس�����ان 
کان��ادا  ه���واشناس��ی 
می گوی��د: ای��ن ت��وده 
عظی��م یخ که از یخچال 
قطبی پیترمن در ش��مال 
گروئلند جدا شده است،  
چه��ار ب��ار بزرگت��ر از 
منهتن نیویورك اس��ت. 
به گزارش واحد مرکزی 
خبردرحالیک�ه جابجایی 
ای��ن ت��وده ب��زرگ یخ 
زیست  محیط  مسئوالن 
کانادا را نگران کرده است، اداره هواشناسی این کشور اعالم کرد: این پدیده 
خطری برای کشتیرانی یا اکتشافات نفتی در سواحل کانادا ایجاد نمی کند. 
اداره هواشناس��ی کانادا که چند روز پی��ش در تصاویر ماهواره ای خود از 
وجود این قطعه بزرگ یخ اطالع پیدا کرده است اعالم کرد: این توده یخ به 
مساحت دویست و پنجاه کیلومتر مربع که از یک یخچال بزرگ در قطب 
شمال جدا شده اس��ت،  خطری برای تردد کشتی ها یا اکتشافات نفتی در 

سواحل کانادا ایجاد نمی کند.
»ترودی وولبن« هفته گذشته این قطعه بزرگ را که مثل یک جزیره است در 
بررس��ی تصاویر ماهواره ای کشف کرد، وی گفت: حتی اگر احتمال دهیم 
که این توده بزرگ یخ می تواند برای کشتی ها یا سکوهای نفتی موجود در 
منطقه خطرناك باشد و اگر مطابق با برخی پیش بینی ها تصور کنیم که این 
توده بزرگ یخ شکسته و به قطعات کوچکتر تبدیل خواهد شد، این پدیده 
در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد و طبق پیش بینی ها یک یا دو سال طول 
خواهد کش��ید تا این توده بزرگ یخ به س��واحل شرقی کانادا نزدیک شود. 
وی اف��زود: در ای��ن میان احتمال زیادی وج��ود دارد که آب های گرمتر و 
طوفان های شدیدی که در اقیانوس اطلس شکل می گیرد، این توده بزرگ 
ی��خ را به قطعات کوچکتری تبدیل کند. اما در ه��ر صورت آنچه در حال 
حاضر مسلم است این است که کشتیهایی که در منطقه تردد می کنند دچار 
سرنوشت تایتانیک نخواهند شد. با کمک تصاویر ماهواره ای، وجود احتمالی 
قطعات کوچک و بزرگ یخ به کشتی هایی که در منطقه تردد می کنند اطالع 
داده می شود تا مسیر خود را منحرف کنند یا با احتیاط بیشتری حرکت کنند. 
اما در رابطه با سکوهای نفتی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد،  باید گفت 
 اگر قطعات یخ به آنها نزدیک شود مسئوالن می توانند با اعزام کشتی های
یخ ش��کن خطرات احتمالی را خنثی کنن��د. ارزیابی های صورت گرفته بر 
 روی تصاویر ماهواره ای نش��ان داد که مس��احت این ت��وده بزرگ یخ بین
دویست و پنجاه تا سیصد کیلو مربع است. ترودی وولبن در بخش مطالعات 
کوه ه��ای یخ��ی در وزارت محیط زیس��ت کانادا فعالیت می کن��د. اداره 
هواشناسی کانادا تصریح کرد: توده بزرگ یخ در عرض شش روز حدود ده 
کیلومتر جابجا ش��ده مسیر خود را به طرف تنگه نارس تغییر داده است اما 
هنوز هم یک هفته دیگر طول می کش��د تا به طور کامل از آبدره ای که در 
آن قرار دارد خارج ش��ود. چند جزیره کوچک در تنگه نارس وجود دارد و 
ای��ن احتمال م��ي رود که توده یخ در این منطقه بر اثر برخورد به جزیره ها 
به چند قطعه تبدیل شود. در سال دو هزار و هشت نیز پدیده ای مشابه در 
س��واحل کان��ادا اتفاق افتاد اما در آن زمان ان��دازه توده یک دهم توده یخی 
بود که اکنون مس��ئوالن اداره هواشناسی کانادا را نگران کرده است. ترودی 
وولبن از اظهار نظر درباره تأثیر تغییرات آب و هوایی بر جدا شدن این توده 
یخ��ی از یخچال های قطبی خودداری کرد. در چن��د دهه اخیر، این اولین 
بار اس��ت که چنین توده بزرگ یخ از یخچال های قطبی جدا ش��ده است. 
کارشناسان مؤسس��ه علمی اقیانوس ها معتقدند: تغییرات آب و هوایی در 
قطب شمال تحت تأثیر عوامل مختلف به ویژه پدیده گرم شدن کره زمین 
به وجود آمده و آثار این تغییرات در این منطقه آشکارتر و محسوس تر از 
دیگر مناطق کره زمین است. این کارشناسان می گویند شرایط آب و هوا در 
قطب ش��مال بسیار حساس است و غالب اوقات دستخوش تغییرات نسبتًا 
سریع و گسترده می ش��ود و ذوب شدن توده های یخ در اقیانوس منجمد 
شمالی شرایط را برای گرم شدن دمای آب تحت تأثیر تابش خورشید فراهم 
می کند. تغییرات دمای آب اقیانوس ها ش��رایط زندگی جانداران در آب و 
خش��کی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و حجم یخ های موجود در قطب 
ش��مال را کاهش می دهد. ترودی وولبن در عین حال تصریح کرد: عوامل 

زیادی می تواند در شکل گیری این توده یخی تأثیر داشته باشد. 

مدیركل كميته امداد امام خميني )ره( استان اصفهان خبر داد:

اجراي طرح آتيه ايتام  از نيمه ماه مبارك رمضان

تعطیلی كارخانه ها به دلیل كاهش 
انرژی نبوده است

وزیر نیرو شایعه تعطیلی کارخانه ها را به دلیل کاهش انرژی در کشور تکذیب 
کرد و گفت: یک هماهنگی بین برق و صنعت وجود دارد تا در مواقعی که نیاز 
به مصرف شدید برق بوده و گرمای تابستان باالست شیفت بندی و تعطیلی 
کار به گونه ای تنظیم ش��ود که بتوان برق کش��ور را مدیریت کرد. به گزارش 
ایرنا، »مجید نامجو« در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد 
آخرین وضعیت مصرف انرژی نیز اظهار داشت: در 22 تیر 41 هزار مگابایت 
پیک برق در روز اتفاق افتاد. اما در این لحظه پیک دیگری اتفاق نیفتاده است 
چرا که روند گرما رو به کاهش می باشد. وی ادامه داد: ما انشاءا... خود را برای 
تابستان سال آینده آماده می کنیم. وزیر نیرو همچنین در خصوص نیروگاه های 
جدید نیز گفت: اکنون چند نیروگاه وارد مدار ش��ده است اما منتظریم که با 
حضور رئیس جمهور افتتاح ش��ود و از آن جمله می توان به نیروگاه چابهار 

اشاره کرد.

وزیر راه:
 قیمت بلیط هواپیما را هدفمندی 

يارانه ها مشخص می كند
وزی��ر راه و ترابری گفت: هر ن��وع افزایش قیمت بهای بلیت هواپیما منوط 
ب��ه اجرای قانون هدفمندس��ازی یارانه هاس��ت. به گ��زارش واحد مرکزی 
خبر، بهبهانی در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به س��ؤالی مبنی بر این که آیا قرار اس��ت بهای بلی��ت هواپیما افزایش یابد؟ 
 افزود: گران ش��دن که چه عرض کنم، باید بپرس��ید آیا قرار اس��ت تعدیل 

شود؟
وی گف��ت: بای��د منتظر اج��رای قان��ون هدفمندس��ازی یارانه ها باش��یم. 
وزی��ر راه، افزای��ش به��ای بلی��ت هواپیم��ا را منوط ب��ه عرض��ه و تقاضا 
 خوان��د و گف��ت: اگ��ر قیم��ت بنزی��ن ب��اال ب��رود روی همه چی��ز تأثیر 

می گذارد.
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 مهدی رفائی
کودتای 28 مرداد 1332، به نهضت آزادی خواهی 
و جمهوری خواهی ملت ایران که از سال ها قبل 
از آن »در نهضت مش��روطه« آغاز شده بود پایان 
داد. محمد مصدق که به یاری مردم و روحانیون، 
توانسته بود جبهه مستقل و محکمی را از نیروهای 
ملی و مذهبی جمع آوری کند، قربانی این کودتا 
ب��ود، بزرگمردی که در کنار آیت ا... کاش��انی، با 
ملی کردن صنعت نفت ایران، مشت محکمی بر 
دهان بیگانگان زد و اولین نشانه های آگاهی ملت 
 ایران را به امپریالیس��م جهانی نشان داد، در طول 
نخست وزیری مصدق: بارها عناصر خودفروخته 
داخل��ی و منافق با چراغ س��بز بیگانگان س��عی 
در ضعیف ک��ردن دولت وی داش��تند، این افراد 
می خواستند ملی شدن نفت را برهم زده و دولت 
دیگری زمام امور نفت مملکت را در دست گیرد، 
این اف��راد مقدم��ات کار را از اواخر تیرماه چیده 
بودن��د و عوامل این کودتا نیز توس��ط امریکا و 
انگلیس تعیین شده بود، آنها می خواستند کاری 
که توسط قوام السلطنه از پیش نرفته بود را، این بار 
به سرکردگی »سرلشکر زاهدی« به انجام رسانند، 
اگر کودتای 28 مرداد اتفاق نمی افتاد، ملت ایران 
جهش سریع تری را به سوی آزادی و رسیدن به 
اس��تقالل و جمهوریت داشت و چه بسا انقالب 
اسالمی به رهبری امام خمینی )ره( زودتر به وقوع 
می پیوس��ت، به واقع: امریکا و انگلیس و عناصر 
خ��ود فروخت��ه داخلی وی، نهض��ت جمهوری 
خواهی ایران را با تعویق 25 س��اله روبرو کرده و 
اکنون که به دروغ داعیه دموکراسی دارند، باید 28 
مرداد 1332 را برگ ننگینی در تاریخ جهانخواری 

خود به حساب آورند.
عناصر جامعه سياسی؛ در زمان وقوع كودتای 

28 مرداد
مهره های اصل��ی کودتای 28 م��رداد، دو هدف 
اصلی: برکن��اری و رفراندوم علیه دکتر مصدق و 
اعالم انحالل مجل��س را دنبال می کردند، در آن 
زم��ان امریکا پس از جنگ جهانی دوم، می رفت 
تا به عن��وان یک ابرقدرت ج��ای انگلیس را در 
خاورمیانه بگیرد، بنابراین: این دو کش��ور بر سر 
ای��ران مجبور ب��ه مصالحه و همراه��ی بودند، از 
سوی دیگر: کمونیست ها و حزب توده در کشور 
ریش��ه دوانده و دارای حزب، تشکل و نشریات 
و روزنامه ه��ای رنگارن��گ بودن��د و از طرف��ی 
 خواس��تار در دست گرفتن قدرت و تشکیل یک 
»جمهوری دموکراتیک خلق« به شیوه کمونیستی و 

برای آن تبلیغات وسیعی را نیز به راه انداخته بودند 
در واقع: شخص مصدق، از کودتا باخبر بود ولی 
چ��را در مقاب��ل آن کار خاصی انج��ام نمی داد؟ 
ش��اید حس وطن دوس��تی و ترس از خونریزی 
و آش��وب در کش��ور و یا عدم توانایی و نداشتن 
 مهره های الزم و وضع نامطلوب جامعه از لحاظ 

»جناح بندی« و قدرت علت آن بود.
محاسبات مصدق در مورد ارتش و قوای نظامی 
و وفاداری آنها به دولتش نادرست بود، مهره های 
آشوب طلب تا می توانستند به اختالفات در کشور 
دامن زدند و پیشگامان »ملی و مذهبی« نهضت را 
با تبلیغات مخدوش س��اختند و نیز با استفاده از 
»فراماسونرها« در دولت و مجلس و دادن وعده و 

وعید به آنها، مقدمات کودتا را مهیا کردند.
كارگردانان خارجی كودتای 28 مرداد

»کرومیت روزولت« پس��رعموی رئیس جمهور 
مش��هور امریکا، که مأمور خاورمیانه در سازمان 
س��یا بود، مقدمات نقشه این کودتا را تنظیم کرده 
و با کمک ژنرال »شوارتس��کف« مستشار نظامی 
آمریکا، طی س��ه هفته اقامت در ایران، این کودتا 
را فرمانده��ی می کرد. وی مبلغ یک میلیون دالر 
امریکایی برای ایجاد بلوا و آشوب جهت کودتا در 
اختیار داشت و گزارش لحظه به لحظه تحوالت 
ای��ران را ب��ه »آیزنهاور« رئی��س جمهوری وقت 
امریکا »آلن دالس« رئیس سیا و »والتربیرل« وزیر 

خارجه امریکا مخابره می ک��رد، دولت انگلیس 
نیز در جریان کامل کودتا قرار داش��ت و به دلیل 
اهمیت قرارداد نفتی و وجود ش��رکت نفت ایران 
و انگلی��س، برای چپاول دوباره ثروت ملی ایران، 
از لح��اظ: مادی، اطالعاتی و پش��تیبانی به انجام 
کودتا کمک کرد و هم بارها نمایندگان این کشور، 
 جه��ت برکناری مصدق و گم��اردن »زاهدی« به 
نخست وزیری با شاه ایران دیدار کردند. سرانجام 
انگلیس و امریکا چون به هدف برکناری مصدق 
نرسیدند، ش��اه را مجبور کردند، که به بغداد و از 
آنجا به ایتالیا سفر کند و در آنجا حکم عزل مصدق 
و انتصاب سرلش��کر زاهدی را از او گرفتند، )در 
واقع شاه را مجبور کردند تا دو سند سفید امضا کند 
و هر چه خواستند نوشتند!( سپس شاه را به تهران 

برگرداندند و او را به ویالی شمال  بردند.
ــاه از  ــای نافرجام و فرار ش ــل اول كودت مراح

كشور
صحنه گردانان، ش��اه را مجبور کردند تا تیمسار 
نصی��ری را برای ابالغ حکم ع��زل مصدق و در 
صورت مقاومت، دستگیری او روانه منزل مصدق 
کن��د، نصیری زمانی که به منزل مصدق رس��ید، 
خ��ود را در محاصره نیروه��ای نظامی دولت که 
برای خنثی کردن کودتا آمده بودند، دید. مصدق 
فرمان را گرفت و دس��تور بازداش��ت نصیری و 
تعدادی از افس��ران خائن ارت��ش را صادر کرد و 

سربازان گارد شاهنشاهی را خلع سالح نموده و 
کاخ س��عدآباد را مورد بازرسی و اقدامات امنیتی 
قرار داد، قضیه در روز 25 مرداد به اطالع ش��اه در 
کالردشت رسید و حتی ابوالقاسم امینی وزیر دربار 
شاه نیز توسط نیروهای دولت مصدق دستگیر و 
شاه سراسیمه و مضطرب به رم در ایتالیا گریخت. 
خبرگزاری ه��ا لحظه به لحظه اخبار ایران و فرار 
شاه را به سراسر دنیا مخابره می کردند و فرماندهی 
نظامی برای دستگیری »زاهدی« جایزه تعیین نمود، 
روزنامه ها از جمله روزنامه »باختر تهران« سرمقاله 
خود را متوجه بی کفایتی و خود فروختگی شاه 
نمودند، حزب توده هم از فرصت اس��تفاده کرده 
 و خواس��تار الغای فوری سلطنت و برکناری شاه 

شد. 
اما متأسفانه مصدق دوباره فراکسیون ملی را برای 
تشکیل شورای سلطنت در 27 مرداد تشویق کرد. 
اشتباه مصدق آن بود که علیرغم اطالع از دخالت 
شاه در کودتا علیه او، اعالم کرد خواستار بازگشت 
شاه و تعیین تکلیف در مورد سلطنت است و در 

این راستا با خروج شاه مجلس منحل شد.
تحقق كودتا در 28 مرداد با سقوط نهضت ملی 

مصدق
مصدق و یارانش به ظاهر می خواستند با تشکیل 
ش��ورای سلطنت، اوضاع را به حالت عادی خود 
در آورند ولی ترتیب دهندگان کودتا با برگزاری 

تظاه��رات علیه مصدق به وس��یله چماقداران و 
هوچیگری مطبوعاتی و رس��انه ای و با خرید و 
تطمیع نیروهای نظامی مقدمات برکناری س��ریع 
مصدق را مهیا می کردند، امریکا نقش دوگانه ای 
بازی کرد و مأموری به نام »هندرسن« را به تهران 
نزد مصدق فرستاد و در 26 مرداد اعالم کرد: که به 
دلیل فرار شاه و توطئه کشورهای بیگانه و آشوب 
در ایران قادر به حمایت از دولت وی نیست و او 

را به رسمیت نمی شناسد. 
طی س��ه روز از 25 تا 28 م��رداد تظاهرات های 
خیابان��ی ادام��ه داش��ت و اح��زاب و گروه ه��ا 
مجسمه های شاه را پائین آورده و مشغول تغییر 
نام خیابان ها بودند! مصدق ناچار صبر پیشه کرده، 
در حالی که در س��وی دیگر »زاهدی« با حمایت 
امریکا و ایادی داخلی او مش��غول سازماندهی و 

رسوخ در ارتش بود.
عصر روز 27 مرداد، عده ای که از قبل سازماندهی 
شده بودند به خیابان های: الله زار و نادری تهران 
ریختند و با کمک ارتش��ی ها که لباس شخصی 
پوشیده بودند به تظاهرات به نفع شاه پرداختند، آنها 
کم کم به کلوپ ها و مراکز حزبی مصدق حمله 
ور ش��دند و فرماندهی نظامی تهران را نیز اشغال 
کردند، با تأسف مصدق علیرغم درخواست های 
زیاد، کمکی از مردم نخواست و سرنوشت خود 
را به تقدیر سپرده س��رانجام واحدهای نظامی و 
تانک ها و نفربرها در خیابان ها تهران به رهبری 
»سرلشکر زاهدی« به حرکت در آمدند و ادارات 
و کاخ ها و حتی منزل مصدق را به تصرف خود 

در  آوردند.
س��اعت 3/5 بع��د از ظه��ر 28 م��رداد، زاهدی 
 س��قوط دولت دکتر مص��دق و انتصاب خود به 
نخس��ت وزی��ری را از رادیو اعالم ک��رد و تنها 
مقاوم��ت گارد محافظ مصدق در س��اعت 7/5 
ش��ب در هم شکس��ته و کودتایی بس��یار آسان 
اما پیچی��ده ب��ه دوران نهضت مل��ی و ادامه راه 
جمهوری خواهی ب��رای مدتی پایان داد، مصدق 
دستگیر و به بازداشتگاه روانه شد و شاه با تلگراف 
زاه��دی دوباره به ایران بازگش��ت و طی چندین 
س��ال بعد علیرغم مبارزات مل��ی و مذهبی مردم 
و روحانیون و نیروه��ای مختلف دیندار و وطن 
پرس��ت زمام امور مملکت به ش��اه سپرده شد و 
امریکا و انگلیس به دس��ت اندازی خود به منابع 
و ثروت های ایران و گس��ترش فضای خفقان و 
 س��رکوب، به دس��ت ایادی خود در کشور ادامه 

دادند.

سفره ضیافت الهی ...

 فرمانده انتظامي استان اصفهان از برپایي جشن بیداري بانوان در 
آبان ماه سال جاري به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب توسط این 

فرماندهي خبر داد.
»سردار حسن کرمي« با اعالم این خبر گفت: از آنجا که یکي از وظایف 
نیروي انتظامي پیش��گیري از وقوع جرم و اشاعه آن در جامعه است، به 
همین منظور این نیرو رویکرد فرهنگي و ارائه آموزش همگاني به مردم 
را در دستور کار خود قرار داده که موفقیت هاي چشمگیري نیز به دنبال 

داشته است.
وي افزود: به منظور مقابله با پدیده بدحجابي و بد پوشش��ي در جامعه، 
فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان رویکرد فرهنگ��ي را در پیش گرفته 
 و در ای��ن زمین��ه اقدام به تهیه بس��ته هاي فرهنگ��ي »گل عفاف« کرده 

است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه هم اکنون کار توزیع 24 هزار عدد از این 
بس��ته ها در سطح استان توس��ط نیروهاي پلیس آغاز شده است اظهار 
داشت: بس��ته هاي گل عفاف حاوي: کارت هاي ارشادي در خصوص 
حیا و عفت و یک حلقه س��ي دي نرم افزار پیرامون عفاف و حجاب با 

عنوان »براي ریحانه« و یک کارت مسابقه است.
 وي به اس��تقبال چش��مگیر بان��وان از طرح توزیع بس��ته هاي فرهنگي 
گل عفاف پلیس اشاره کرد و بیان داشت: اولین روز توزیع این بسته ها با 
استقبال خوب دریافت کنندگان آنها رو به رو شده و آنها از نوع برخورد 

ارشادي پلیس اعالم رضایت کردند.
فرمانده انتظامي استان عنوان داشت: این فرماندهي در نظر دارد تا در اول 
آبان ماه س��ال جاري، همایشي با عنوان »جشن بیداري بانوان« با حضور 
تمامي کس��اني که در طرح بس��ته هاي فرهنگي پلیس شرکت کرده اند، 

برگزار کند.
وي تصریح کرد: در این جش��ن به یک هزار نفر از کساني که سئواالت 
بسته فرهنگي پلیس را پاسخ داده و ارسال نمایند هدایاي نفیسي از سوي 

فرماندهي انتظامي استان اهدا مي شود.
این مقام انتظامي با بیان اینکه آمارها و یافته هاي پلیس نش��ان مي دهد 
که 90 درصد بدحجابي و بد پوشش��ي ها از روي ناآگاهي است، عنوان 
داش��ت: باید با کار فرهنگي و ارائه آموزش هاي الزم این عده را نسبت 
ب��ه عواقب اعمال خ��ود آگاه کرده و در زمین��ه ترویج فرهنگ عفاف و 

حجاب گام برداشت.
س��ردار کرمي، هرگونه برخورد نامناس��ب در ای��ن خصوص را موجب 
تأثیرگ��ذاري منفي ب��ر روي افکار عمومي برش��مرد و گفت: فرماندهي 
انتظام��ي اس��تان اصفه��ان در کن��ار برخ��ورد با اف��رادي ک��ه از روي 
 عم��د و در جهت همس��ویي با دش��منان انقالب به این اعمال دس��ت 
م��ي زنند، رویکرد فرهنگ��ي را براي ترویج فرهن��گ عفاف و حجاب 
 در پی��ش گرفته و معتقد اس��ت که ای��ن روش تأثیر بهت��ري در جامعه 

دارد.

 جانش��ین فرمانده انتظامي استان اصفهان از برخورد 
جدي این فرماندهي با فروشندگان مواد غذایي در روزهاي 
ماه مبارك رمضاه خبر داد. »سرهنگ حبیب اله مردانپور«، با 
اعالم این خبر گفت: در روزهاي ماه مبارك رمضان تیم هاي 
نظارتي این فرماندهي در سطح شهر فعال بوده و تمامي اغذیه 
فروش��ي ها را تحت کنترل دارند. وي افزود: اغذیه فروشي 
هایي ک��ه به صورت علني اقدام به فروش مواد غذایي کنند 
برابر قانون با آنها برخورد مي شود. جانشین فرمانده انتظامي 
استان در خصوص مسافراني که به شهر گردشگري اصفهان 
س��فر مي کنند بیان داشت: مس��افران مي توانند از خدمات 
پایانه هاي ورودي ش��هر و همچنین هتل ها و مهمانپذیرها 

استفاده کنند.
 ای��ن مقام انتظامي تصریح ک��رد: در خصوص روزه خواري 
به صورت علني هیچگونه عذري پذیرفته نیس��ت و نیروي 
انتظام��ي برابر قانون موظف به برخورد با این موارد اس��ت.
س��رهنگ مردانپور از مردم خواس��ت تا ب��ه منظور رعایت 
حرمت ماه مبارك رمضان و حفظ حقوق دیگر ش��هروندان 
از روزه خ��واري به صورت علني خودداري کرده و چنانچه 
مواردي از این قبیل را مش��اهده کردند؛ س��ریعاً مراتب را از 
طریق شماره تلفن 110 به اطالع مأموران انتظامي برسانند تا 

در اسرع وقت به موضوع رسیدگي شود.

 ط��ي یک تص��ادف دلخراش که بین یک دس��تگاه 
کامیونت و یک دس��تگاه سواري پژو در محور اردستان به 
نایی��ن اصفهان رخ داد؛ دو نفر در دم فوت و دو نفر دیگر 

به شدت زخمي شدند.
انتظام��ي  فرمان��ده  یوس��لیاني«  محمدعل��ي  »س��رهنگ 
شهرس��تان نایی��ن ب��ا بیان ای��ن مطلب اظهار داش��ت: در 
محور اردس��تان به نایین تصادف شدیدي بین یک دستگاه 
کامیونت و یک دس��تگاه خودروي س��واري پژو405 رخ 
 داد ک��ه بر اثر ش��دت تص��ادف، خودروي پژو متالش��ي 

شد. 
وي اف��زود: متأس��فانه بر اثر ش��دت تص��ادف دو نفر از 
سرنش��ینان خودوري پژو که م��ادر و عروس بودند در دم 
فوت کردند. این مقام مس��ئول گفت: پدر و پس��ر خانواده 
در ای��ن حادث��ه به ش��دت مجروح ش��دند ک��ه با تالش 
مأم��وران پلیس و نیروه��اي امداد و نجات آتش نش��اني 
شهرستان، س��ریعًا به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار

 

 گرفتند.
سرهنگ یوسلیاني در پایان با بیان اینکه سرنشینان خودروي 
پژو مسافر بودند؛ علت وقوع این حادثه را خواب آلودگي 
 و ع��دم توجه ب��ه جلو از س��وي رانن��ده کامیونت عنوان 

کرد.

 ب��ه دس��تگاه خودپرداز مراجع��ه کرده ب��ودم تا حقوق 
بازنشستگي ام را بگیرم. هنوز کارت را وارد دستگاه نکرده بودم 
که جواني به من نزدیک شد و پیشنهاد کمک داد و من هم قبول 

کردم غافل از اینکه ....
مرد مسني که مورد سوء استفاده یک فرد شیاد قرار گرفته بود با 
مراجعه به پلیس ماجرا را اینگونه بیان کرد: براي گرفتن حقوق 
بازنشس��تگي ام به عابربانک مراجعه کردم. هنوز کارت را وارد 
دس��تگاه نکرده ب��ودم که جواني به من نزدیک ش��د و با لحني 
 مؤدبانه گفت: :پدر جان نیاز به کمک دارید؟ من هم که کار با این 
دس��تگاه ها برایم مشکل بود و همیشه فرزندانم همراهم بودند، 
پیشنهاد این جوان به ظاهر خیرخواه را قبول کردم غافل از اینکه 
این جوان با طرح و نقشه قبلي و به قصد سوء استفاده، این پیشنهاد 
را به من کرده بود. این پیرمرد در ادامه گفت: این جوان مبلغي را 
که مي خواستم برایم از دستگاه گرفت و من پس از گرفتن کارت 
از او تشکر کردم ولي با کمال تعجب بعد از چند روز که مجدداً 
براي گرفتن پول مراجعه کردم و پسرم حسابم را چک کرد متوجه 
شدیم که همه وجوه موجود در حسابم در همان روز که آن جوان 
برایم پول گرفته خالي شده تازه فهمیدم چه بالیي به سرم آمده 
و این جوان گرگي در لباس میش بوده است.  پیرمرد آه سردي 
کشید و گفت: من با قناعت مبلغ اندکي براي خانواده ام پس انداز 

کرده بودم که با این بي احتیاطي خودم، آن را به باد دادم.
شناسایي و دستگيري:

با ش��نیدن اظهارات نامبرده موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهي اس��تان اصفهان قرار گرفت. در همین 

حین چند نفر دیگر نیز که به همین شیوه مورد سوء استفاده قرار 
 گرفته بودند به پلیس مراجعه کردند با توجه به حساسیت موضوع 
 اکیپ هاي محسوس و نامحسوس تشکیل شد و با گشت زني 
در مناطقي که جرم اتفاق افتاده بود نهایتاً این فرد شیاد هنگامي 
که مي خواس��ت براي چندمین بار اقدام به سوء استفاده از زني 

کهنسال کند شناسایي و دستگیر شد.
اعترافات متهم:

متهم که خود را به پلیس »کامران -ح« معرفي مي کند صراحتاً به 
سوء استفاده از افراد مسن در چندین مورد اعتراف مي نماید و در 
پاسخ به محمدي خبرنگار پلیس اصفهان در خصوص انگیزه اش 
مي گوید: یک روز مي خواستم از دستگاه خودپرداز براي خودم 
پول بگیرم که مرد مس��ني از من براي برداشت پول درخواست 
کمک کرد و من هم وسوسه شدم که مقداري پول از حساب او 

بردارم و این کار را هم کردم و او اصالً متوجه نشد. 
همین امر باعث شد این کار را براي چند بار دیگر هم تکرار کنم 

و یک روز در حین همین کار دستگیر شدم.
سرهنگ حس��ین زاده با اش��اره به اینکه متهم به همراه پرونده 
جهت س��یر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي ش��ده است 
به افراد مس��ن و کهنس��ال هش��دار داد: افراد ش��یاد همیشه و 
 همه جا هس��تند پس الزم اس��ت افراد مس��ني که براي کار با 
دستگاه هاي خودپرداز آگاهي الزم را ندارند حتي االمکان یک نفر 
را همراه داشته باشند و از اعتماد به افراد ناشناس جداً پرهیز کنند 
 تا افراد ش��یاد و کالهبردار نتوانند به نیات شوم خود جامه عمل 

بپوشانند.

  سپيده نصر اصفهانی
تا به حال فکر کردین چرا به ماه رمضان میگن ماه ضیافت خدا ؟؟؟ 

مگه توی این ماه چه اتفاقی می افته و یا بهتره بگم چه اتفاقی قراره بیفته که 
بهش اینطور لقب دادن؟ 

همه ما خوب میدونیم که تمام روزا و لحظه های سال متعلق به صاحب اصلی 
هر دو دنیا یعنی خداس��ت، ولی بعضی از روزها و ماهها به صورت خاص 
اسمش��ون توی بعضی از روایات .و احادیث اومده و اش��اره شده که متعلق 
به خداست و خدا میزبان اصلیه در اون لحظات، مثل ماه رمضان که خداوند 
بزرگ این ماه رو شهرا... نامیده تا لطف و کرم و مغفرت خودش رو در این ماه 

بیشتر به بنده هاش برسونه ...
اینکه میگن توی این ماه سفره کرم خدا پهنه منظور دقیقاً همینه که چون ماه، 
 ماه خود خالق یکتاس��ت. بنابراین خودش هم تمامی بندگان رو به نشستن 
سر این سفره و بهره گرفتن از الطاف خودش دعوت کرده. شاید شنیده باشین 
که میگن آدم روزه دار، همه کارهایی که در روزای ماه رمضان با توجه به روزه 

دار بودنش انجام میده عین ثوابه، حتی نفس کشیدن و خوابیدنش!
وقت��ی روایات مربوط به ماه رمض��ان و دعاهای این روزا رو بخونیم متوجه 
میش��یم که خدای بزرگ توی این ماه منتظر یه بهونس تا به ما بنده ها لطف 
خودش رو بیشتر برس��ونه، وگرنه چه لزومی داره یه امر تکوینی، روزمره و 
ساده ای مثل نفس کش��یدن ثواب گفتن ذکر »سبحان ا...« رو داشته باشه که 
مطابق روایات ثواب هربار به زبان آوردن این ذکر مساوی رویش یه درخت 
در بهشته! یا مثالً ثواب خوندن هر آیه ای از قرآن در این ماه ثواب ختم یه دور 

کامل قرآن رو داره. 
بنابراین برد با کسیه که قدر این لحظات ارزشمند رو بدونه و کمال بهره رو از 
این ماه ببره. همونطور که حضرت علی)ع( می فرمایند: بی گمان فرصت ها 
مثل ابرهای زودگذرند، پس هرگاه فرصتی برای انجام کارهای خیر به دست 

آوردید آن را غنیمت شمرده و از آن خوب بهره برداری کنید...
 عم��ر انس��ان هم همینطوره. خیل��ی وقتا ما متوجه نمیش��یم و فکر میکنیم 
فرصت هائی که داریم همیش��ه همینطور واسمون میمونه، در حالی که عمر 
ما آدما و فرصت هایی که برامون پیش میاد شبیه همین لحظات مجرب ماه 
رمضان، خیلی س��ریع تر از چیزی که تصورش��و بکنیم میگذره و اگه ازش 
 استفاده درست و خوب نداشته باشیم، ثمره ای جز پشیمونی و غصه برامون به 

همراه نداره ...

جامعه

حوادث

بسم ا... الرحمن الرحيم
اللهّم اْرُزقنی فيِه رْحَمَة األیتاِم وإْطعاِم الّطعاِم وإْفشاِء الّسالِم وُصْحبَِة 

الِكراِم بَِطْولَِك یا ملجأ اآلِملين.
خدای��ا روزی��م کن در آن، ترحم بر یتیمان و طع��ام نمودن بر مردمان و 

افشاء سالم و مصاحبت کریمان به فضل خودت ای پناه آرزومندان.

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

تاریخ: پنج شنبه28 مرداد           رمضان المبارک: 8  
اذان صبح: 03 : 05           طلوع خورشيد: 06:29 

اذان ظهر: 13:07                    غروب خورشيد: 19:44 
اذان مغرب: 20:03           نيمه شب شرعی: 00:23 

دعای روز هشتم ماه مبارك رمضان كودتاي 28 مرداد

حركتـــي بـــراي خيـانــت

سردار كرمي خبر داد:
برپايي جشن بیداري بانوان توسط 

پلیس اصفهان

 در راستاي مقابله با روزه خواري علني 
 برخورد جدي پلیس اصفهان 

با  فروشندگان موادغذايي

در نایين اصفهان:
كشته و زخمي شدن 4 نفر از 

اعضاي يك خانواده

گرگي در لباس میش 

 تكتم هادیزاده
درس��ت مثل هر عمل خوب پذیرفته ش��ده در 
اجتماع انسانی، صدقه دادن هم به عنوان امری 
مثبت با ریش��ه ای عمی��ق، در باورهای دینی 
و مذهب��ی، از منظ��ر اجتماعی نی��ز یک عمل 
خداپس��ندانه و همدالنه، جهت عدالت جویی 
و کاهش اختالفات طبقاتی محسوب می شود. 
ب��ر آثار مثب��ت اجتماعی و معن��وی این عمل 
خیرخواهانه، در آیات و روایات دینی نیز بسیار 
تأکید شده است؛ به گونه ای که بر روی بسیاری 
از صندوق های صدقات، شاهد هر یک از این 
پیام ه��ای دینی جهت تش��ویق به صدقه دادن 
هس��تیم. اما می خواهیم به این بحث بپردازیم 
که از منظر جامعه شناسانه، عمل معنوی صدقه 
دادن، چه ارتباطی ب��ه روابط اجتماعی دارد و 
با اس��تناد به آیات و روایات، چه صدقه ای به 

سالمت جامعه کمک می کند.
صدقه دادن و روایات دینی

همان طور که در بس��یاری از آیات و روایات، 
آمده: پرداخت صدقه و دستگیری از نیازمندان 
جامعه، از دس��تورات مورد تأکید دین اس��الم 
اس��ت و در بس��یاری از آی��ات و احادیث نیز 
ش��اهد این تأکیدها از س��وی ائمه معصومین 
)ع(  می باش��یم. ام��ام باق��ر )ع( می فرماید: « 
نیکی و صدقه، فق��ر را از بین می برد، عمر را 
زی��اد می کند و جلوی هفت��اد نوع مرگ بد را 
می گیرد. امام ص��ادق )ع(  فرمود:  صدقه دادن 
آش��کار؛ 70 نوع بال را رف��ع می کند و صدقه 

دادن پنهان، خشم و غضب خداوند را برطرف 
می س��ازد. همچنین آمده: اگر کسی اهل بیت 
مسلمانی را کفایت نماید، گرسنگی شان را رفع 
نموده،  بدن آنها را بپوش��اند و آب��روی آنها را 

حفظ کند از هفتاد حج برتر است.
صدقه دادن در قرآن

در قرآن نیز بسیاری آیات بر دادن صدقه اشاره 
و تأکی��د دارن��د. در »آیه 280 س��وره بقره« بر 
لزوم پرداخ��ت صدقه به قصد »تقرب به خدا« 
 ب��ه عنوان بهترین کارها، یاد ش��ده اس��ت. در 
»آیه 79 س��وره توبه« نی��ز، خداوند بر اهمیت 
کیفی��ت و نیت ش��خص صدقه دهن��ده تأکید 

مق��دار  و  حج��م  و  ک��رده 
م��الك  عن��وان  ب��ه  صدق��ه، 
 ارزشگذاری را رد نموده است. 
»در آیه 164 س��وره بقره« نیز، 
ایمان به خدا و آخرت، ش��رط 
ارزش��مند ب��ودن صدق��ه بیان 
ش��ده اس��ت. بنابر دس��تورات 
و تأکیده��ای ق��رآن، می توان 
نتیجه گرفت: از مهم ترین آثار 
صدقه، جلب و جذب رضایت 
خداوند و قرار گرفتن در گروه 

صالحان است. 
ورود ب��ه این گ��روه، به معنای 
این اس��ت  که چنین شخصی 
نقش  اجتماعی،  کارکردهای  با 
 خود را در جامعه به خوبی ایفا 

می کند.
صدقه دادن معامله با خدا

ما با چ��ه هدفی صدقه می دهیم؟ در نگاه اول 
دادن صدقه با هدف برقراری تعادل نس��بی در 
جامعه و تقویت حس همدلی و عدالت خواهی 
جل��وه می کن��د. اما  آی��ا صدقه ب��رای کاهش 
فقر و رفع فاصله طبقاتی اس��ت، یا برای بیمه 
ش��خصی و دوری از بال؟ بیشتر افراد، هنگامی 
که مش��کالت فقر و تبعیض در جامعه پر رنگ 
شده و یا به هنگام مشکل و بیماری، برای رفع 

از بالیا، به یاد صدقه می افتند. 
بررسی ها نشان می دهد: بیشتر مردم جهت دفع 

بال، به صدق��ه دادن مبادرت می کنند و درصد 
کمی، علت صدقه دادن خود را نوع دوستی یا 
توصیه های احادیث و روای��ات می دانند. آیا 
واقعاً صدقه دادن، تجارت س��ودمندی است؟ 
اخراج بخشی از مال به عنوان یک عمل، چیزی 
اس��ت که در میان مردم جامعه م��ا رواج یافته 
اس��ت. عملی که ه��دف از انجام آن را، گهگاه 
فرام��وش می کنیم و فقط براس��اس عادت، به 
آن مبادرت می ورزیم. نقل ش��ده که رس��ول 
اکرم )ص( فرمود: همانا بر عهده هر مسلمانی 
اس��ت، که در هر روز صدقه دهد، عرض شد؛ 
چه کس��ی توان انجام این کار را دارد؟ فرمود: 
اگر در مسیر راه، آنچه موجب 
اذیت رهگذر باش��د برطرف 
س��ازی، صدق��ه اس��ت و راه 
نش��ان دادن به رهگذر صدقه 
است و عیادت مریض صدقه 
است و امر به معروف و نهی 
از منکر صدقه است و جواب 

سالم صدقه است. 
صدقه دادن و آثار اجتماعی
از منظر اجتماعی: صدقه دادن 
یک کنش متقابل آگاهانه جهت 
رفع یا کاهش فاصله طبقاتی، 
صدق��ه  اس��ت.  جامع��ه  در 
همبستگی اجتماعی در جامعه 
 را افزایش می دهد ولی از نظر 
اقتصادی: س��از و کار مفیدی، 

جه��ت رفع فقر نمی باش��د. »ج��ورج زیمل« 
جامعه شناسی انگلیسی، در بیان اندیشه جامعه 
شناس��انه خود، نس��بت به فقر می گوید: فقیر، 
فقط زمانی پدی��د می آید، که جامعه فقر را به 
عنوان یک موضوع خاص اجتماعی، به رسمیت 
شناسد و این واقعیت که شخصی فقیر است، به 
آن معنا نیس��ت که او به مقوله اجتماعی خاص 
فقی��ران تعل��ق دارد. او از زمانی فقیر ش��ناخته 
می شود که مورد دستگیری قرار گیرد و بدین 
س��ان به عضویت گروهی در آید، که شاخص 
آن فقر اس��ت. او معتقد است: مسأله ای به نام 
فقر، فقط بر حسب یک واکنش اجتماعی و از 
رهگذر روابط متقابل، مشخص می شود. پایگاه 
افراد فقیر نه با سرنوشت و موقعیت فردی آنها، 
بلکه با این واقعیت تعیین می شود که: دیگران 
س��عی می کنند وضعیت آنان را بهبود بخشند. 
بنابراین: فقرا با دس��ت ما فقیر می مانند. اگر ما 
فقط با بخشیدن مال و گاهی با تظاهر، مسئولیتی 
را که به نام صدقه دادن در جامعه، به عهده مان 
اس��ت، از گردن خود ساقط نماییم، نه فقط به 
رفع فقر و س��المت جامع��ه، کمک نکرده ایم، 
 بلکه به معنا و مفهوم عمیق صدقه دادن نیز پی 

نبرده ایم.
حض��رت امام جعف��ر ص��ادق)ع( می فرماید: 
صدقه ای که خدا آن را دوس��ت دارد، اصالح 
میان مردم اس��ت، هرگاه فس��ادی میانشان پیدا 
گردد و نزدیک کردن ایشان، به یکدیگر است، 

چون دوری و جدایی میانشان واقع شود. 

تضمين سالمت جامعه؛ در سايه صدقه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها

اصفهان

كاشان شهركرد

شهركرد

شهركرد

رئیس اتاق بازرگانی کاشان، خواستار فعالیت گمرگ کاشان در بخش واردات 
ش��د. به گزارش موج از کاشان، رضا فرزانه گفت: عدم فعالیت گمرگ کاشان 
در بخش واردات موجب افزایش هزینه های کاالهای وارداتی به این شهرستان 

شده است. 
 وی در جلس��ه بررس��ی موانع تولید و جذب س��رمایه گذاری ه��ای جدید و 
س��تاد هماهنگی صنایع در شهرستان کاش��ان گفت: کاالهای وارداتی به مقصد 
شهرستان کاش��ان می تواند در بنادر کشور و سپس در گمرگ کاشان ترخیص 
ش��ود، ت��ا هزینه های کااله��ای وارداتی به ص��ورت قابل مالحظ��ه ای کاهش 
یابد. فرزانه با اش��اره به این که گمرك کاش��ان در حال حاضر فقط در بخش 
صادرات فعالیت دارد، افزود: برای فعالیت گمرك کاشان در بخش واردات نیز 

توافقنامه های اولیه آماده شده و منتظر انجام چارت سازمانی هستیم. 
وی ی��ادآور ش��د: فعالیت گمرك کاش��ان در زمینه ص��ادرات، موجب کاهش 

هزینه های صادراتی شده است. 
به گفته فرزانه، میزان صادرات شهرس��تان کاشان در سه ماهه اول سال جاری، 
8 درصد نس��بت به کل صادرات سال گذشته، افزایش داشته است. وی، میزان 
ریالی صادرات از مبدأ شهرس��تان کاشان در س��ال گذشته را 145 میلیون دالر 
اع��الم کرد و گفت: در س��ه ماهه اول س��ال ج��اری، میزان صادرات کاش��ان 
 به 45 میلیون دالر رس��یده اس��ت ک��ه در صورت ادامه این رون��د، پیش بینی 

می شود تا پایان سال جاری صادرات کاشان به 180 میلیون دالر برسد. 
وی گفت: اگر اس��تان ها بر اس��اس میزان صادرات رده بندی شوند، شهرستان 
کاش��ان، در رتبه ش��انزدهم جای دارد. به گفته وی، عملکرد ماه اول ش��روع 
 فعالی��ت گم��رك شهرس��تان کاش��ان برابر ب��ا 6 م��اه عملکرد گمرك اس��تان

 چهارمحال بختیاری بوده است.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: کمیته ارتقای 
نشاط اجتماعی و رضایت عمومی استان با هدف بسط رضایت عمومی و ارتقاء شادابی 
حقیقی و پایدار در حوزه فردی و اجتماعی، تشکیل شد. »داریوش رضوانی« در گفتگو 
با فارس در شهرکرد، از تشکیل کمیته ارتقای نشاط اجتماعی و رضایت عمومی در 
استان خبر داد و اظهار داشت: ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی از 
مباحث ضروری و مهم در جامعه است که این مهم با همکاری و تعامل دستگاه ها و 

نهادهای ذیربط محقق خواهد شد.
وی افزود: برهمین اساس؛ بسط رضایت عمومی و ارتقای شادابی حقیقی و پایدار در 
حوزه فردی و اجتماعی مهم ترین هدف از طرح ارتقای نش��اط اجتماعی و رضایت 
عمومی اس��ت. رضوانی تصریح کرد: برنامه ها و اقداماتی که در این راس��تا تدوین و 
اجرا می ش��وند، باید در چارچوب اصول و ارزش های اس��المی قرار داش��ته باشند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، بررسی راهکارهای ارتقای 
نش��اط اجتماعی و رضایت عمومی را از مهم تری��ن وظایف این کمیته عنوان کرد و 
گفت: دریافت و بررسی مستمر نظرات کارشناسان و صاحب نظران، استفاده از نتایج 
نظرسنجی های مردمی، بررسی و اولویت بندی برنامه های پیشنهادی دستگاه ها و نهادها 

از دیگر وظایف این کمیته است.
وی ادامه داد: پیگیری مصوبات، تدوین شاخص های رضایت عمومی و نشاط اجتماعی 
و اتخاذ تدابیر حمایتی از دیگر برنامه های این طرح است. رضوانی با اشاره به جایگاه 
زندگی پرنشاط در دین اسالم گفت: قرآن کریم که یکی از بهترین و مستحکم ترین 
منابع دین اسالم به شمار می رود، زندگی شاد را از مهم ترین نعمت های الهی دانسته و 
زندگی همیشه توأم با زاری و ناله را خالف رحمت و نعمت خداوند برشمرده است. 
وی خاطرنشان کرد: امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند شادی و شادمانی 
است و خطرهای بسیاری سالمت تمام  نسل های جامعه را تهدید می کند که این امر 

ناشی از عدم وجود شادی و نشاط در جامعه است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه ها و 
نهادهای ذیربط در ایجاد روحیه و فضای شاد در جامعه تأکید کرد و افزود: همکاری و 
تعامل دستگاه ها و نهادهای ذیربط تأثیر بسزایی در ارتقای نشاط اجتماعی و رضایتمندی 
عمومی در جامعه دارد که برهمین اساس باید بیش از پیش به آن توجه داشت. وی با 
اشاره به اعضای کمیته ارتقای نشاط اجتماعی و رضایت عمومی در استان  گفت: اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تربیت بدنی، سازمان ملی جوانان، سازمان صدا 
و س��یمای استان، حوزه هنری، سپاه قمر بنی هاشم، امور اجتماعی استانداری و امور 
کتابخانه ها، اعضای کمیته ارتقای نشاط اجتماعی و رضایت عمومی استان را تشکیل 

می دهند.

فرماندار شهرستان لردگان، 
گفت: مش��کل آب شرب 
از  پ��س  ل��ردگان  ش��هر 
 ش��ش  روز بی آبی برطرف 

شد. 
منصور ظفریان، در گفتگو با 
فارس در شهرکرد، با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: با 
پیگیری انجام شده و تالش 
ش��بانه روزی کارشناسان و 
کارکنان اداره آب ش��هری 
اس��تان و پس از تش��کیل 
جلسات مستمر و پیگیری، مشکل آب شرب شهروندان لردگان، پس از پنج روز کم آبی 
برطرف شد.وی علت عمده کم آبی برخی از محله های شهر لردگان را ترکیدگی لوله 
 آب زیرزمینی، در منطقه دشت آباد اعالم کرد و گفت: با ترکیدگی لوله در این منطقه، 

آب شرب شهر لردگان به قنات های زیرزمینی وارد می شد. 
ظفری��ان ادامه داد: پس از انج��ام آزمایش های الزم لوله های زیرزمینی، در نهایت تیم 
کارشناسی موفق به پیدا کردن محل ترکیدگی لوله آب شدند این ترکیدگی بر اثر رشد 
 ریش��ه های درخت و فشار آن بر لوله بود. فرماندار شهرستان لردگان با تأکید بر اینکه 
در حال حاضر مشکل کم آبی شهر لردگان، برطرف شده است، گفت: البته این تالش ها 
در کنار اقدامات گس��ترده فرهنگی در بحث نهادینه س��ازی اصالح الگوی مصرف تا 

حدودی می تواند مشکالت ناشی از بحران کم آبی در این شهرستان را کاهش دهد. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه، حقیقتاً م��ردم باید برای کاهش مصرف و تجدید نظر در رفتار 
مصرفی تالش کنند، اظهار داشت: صرفه جویی ضرورت همیشه و جزو تأکیدات دین 
اسالم است که باید نسبت به آن اهتمام داشته باشیم به ویژه در زمان کنونی که دچار 

بحران هستیم صرفه جویی باید بیش از زمان های دیگر مورد توجه قرار گیرد. 
وی ادام��ه داد: ب��ا صرفه جوی��ی در مص��رف آب می توانی��م ع��الوه ب��ر ای��ن ک��ه 
 همیش��ه آب در دس��ترس داش��ته باش��یم، دیگران را نیز از این مایه حیات بهره مند  

کنیم.

سرپرس��ت جهاد کشاورزی بروجن از اختصاص بیش از 10 میلیارد ریال برای 
اجرای بیش از 42 پروژه کشاورزی در سطح این شهرستان خبر داد. 

 آیت ال��ه غالمی��ان در گفتگ��و با ف��ارس در ش��هرکرد، از اختص��اص بیش از
10 میلیارد ریال اعتبار برای س��اخت و تکمی��ل پروژه های عمرانی این نهاد در 
س��طح شهرس��تان بروجن خبر داد و اظهار داش��ت: این مبلغ از محل اعتبارات 

تملک دارائی و سرمایه ای استان تهیه و تأمین شده است.
وی اف��زود: این مبلغ برای س��اخت و تکمیل بی��ش از 42 پروژه عمرانی هزینه 
می ش��ود. غالمیان، احداث و تکمیل پنج مجتمع دامداری در این شهرس��تان را 
از مهم تری��ن این پروژه ها اع��الم کرد و گفت: توس��عه و اصالحات باغ ها در 
س��طح 500 هکتار از اراضی کش��اورزی، احداث 12 کانال آبرس��انی در مزارع 
کش��اورزی، مرمت و الیروبی و بازسازی 10 رشته قنات که بیش از یک هزار و 
450 هکتار از اراضی را مش��روب می کند، از دیگر پروژه های در دست احداث 

این سازمان است. 
وی ادامه داد: تأمین آب اراضی کردش��امی، سناجان و چرمینه با اعتباری افزون 
 بر 230 میلیون تومان از دیگر پروژه های کش��اورزی این نهاد اس��ت. سرپرست 
جهاد کش��اورزی شهرس��تان بروجن گفت: با بهره برداری از این طرح ها زمینه 

اشتغال بیش از 2 هزار و 480 نفر در سطح شهرستان فراهم می شود. 
وی کشاورزی را به عنوان مهم ترین فعالیت اقتصادی در تمام  کشورهای جهان 
نام برد و گفت: امروزه نیز، بخش کش��اورزی در بسیاری از کشورهای درحال 
توس��عه بخش غالب اقتصاد ملی به ش��مارمی رود، به طوری که رشد و توسعه 
اقتصادی این کش��ورها ارتباط بس��یار تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی 
آنها دارد و به عبارتی: توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی کشور، مورد 
بحث قرار می گیرد. غالمیان خاطرنش��ان کرد: توسعه بخش کشاورزی، نیازمند 
شناس��ایی ظرفیت ها و اس��تفاده بهینه از تمام امکانات است. وی الزمه تولید و 
ایجاد اش��تغال پایدار به ویژه در مناطق محروم کش��ور را، توجه بیش از گذشته 
به بخش کش��اورزی برش��مرد و گفت:  بازاریابی مناسب از مهمترین مؤلفه های 

موفقیت می باشد که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

فعالیت گمرك كاشان، در واردات
 هزينه هاي صادرات را كاهش خواهد داد

پس از 6 روز بي آبي؛
مشكل آب شرب لردگان برطرف شد

با اعتباري افزون بر 10 ميليارد ریال؛
42 پروژه كشاورزي، در بروجن در حال 

اجراست

با هدف ارتقاي شادابي پایدار در حوزه اجتماعي؛
كمیته ارتقاي نشاط اجتماعي و رضايت 

عمومي تشكیل شد

نشست بررسی فرصت های همکاری های اقتصادی و تجاری با کانادا، با حضور 
مدیر انجمن اقتص��ادی ایران و کانادا و فعاالن اقتصادی؛ در اتاق بازرگانی اصفهان 

برگزار شد. 
 »مصطفی رناس��ی« عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست 
گفت: یکی از هدف های مهم اتاق بازرگانی: برقراری ارتباط تجاری با کشورهای 
فعال، در عرصه اقتصاد است. وی افزود: در راستای این هدف، اتاق بازرگانی اصفهان 
هر هفته پذیرای هیأت های تجاری، از کش��ورهای مختلف اس��ت تا از این طریق 
ارتباطات تجاری ش��رکت های عضو اتاق گسترده تر شود. وی، کانادا را کشوری 
توسعه یافته با اقتصاد توانمند معرفی کرد و گفت: کانادا بر عکس کشورهای اروپا 
دارای فض��ای بازتر برای صادرات و واردات کاال و خدمات اس��ت و امکان انتقال 

تکنولوژی و فرصت برای همکاری بیشتر با این کشور وجود دارد. 
وی تش��کیل انجمن اقتصادی و فرهنگی ایران و کان��ادا را با هدف تقویت روابط 
اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور برشمرد و گفت: این انجمن سبب آشنایی فعاالن 

اقتصادی دو کشور با ظرفیت های تجاری و اقتصادی شده است. 
وی از تش��کیل دفتر این انجمن در »اربیل« عراق خبر داد و گفت: با تش��کیل این 
دفتر می توان در برقراری روابط اقتصادی و رفع مشکالت بانکی و حمل و نقل کاال 
اقداماتی صورت داد. وی  افزود: از طریق کش��ور کانادا، می توان در بازارهای سایر 
کش��ورها بازاریابی کرد زیرا کانادا به عنوان سومین کشور اقتصادی جهان شناخته 
می شود و با اغلب کشورهای جهان رابطه اقتصادی دارد. وی ایجاد سرمایه گذاری 
در بخش: کشاورزی، صنعت و ساختمان را، فرصتی برای همکاری فعاالن اقتصادی 
دو کشور دانست و گفت: در بخش نیروگاه های تولید انرژی و مصرف بهینه انرژی 
در ساختمان ها، زمینه همکاری مساعدی با شرکت های کانادایی وجود دارد. وی 
امکان تشکیل کالج کانادایی در ایران را یکی از ظرفیت های فعالیت آموزشی بین دو 
کشور برشمرد و گفت: این مرکز آموزشی می تواند با برگزاری دوره های بلند مدت 
و کوتاه مدت، متخصصان در بخش های مختلف را آموزش دهد. وی، خواس��تار 
تشکیل دفتر مش��ترك اتاق بازرگانی اصفهان و انجمن اقتصادی ایران و کانادا شد 
و گفت: این دفتر می تواند ارتباطات تجاری بین دو کشور را تنظیم و شرکت های 

بازرگانی را با یکدیگر آشنا سازد. 
وی گفت: با وجود تحریم های اقتصادی می توان از طریق تش��کل های اقتصادی، 

صادرات و واردات ایران را سرپا نگه داشت و حتی افزایش داد. 
وی تصریح کرد: ایرانیان مقیم کش��ورهای خارجی بهترین راه برقراری ارتباط بین 
بازرگانان داخلی و ش��رکت های خارجی هستند که باید از این ظرفیت به بهترین 
وجه استفاده کرد. وی تأکید کرد: تحریم های اقتصادی را می توان شکست، اگر همه 

ایرانیان با هم متحد شوند و خواستار عبور از تحریم باشند. 
»مهرزاد خلیلیان« دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: برای ایجاد 
فرصت همکاری های تجاری بین اصفهان و کانادا باید بس��تر مناسبی برای تقویت 
روابط ایجاد کرد که این مهم: نیازمند تشکیل کمیته مشترك بین اتاق بازرگانی اصفهان 
و انجمن ایران و کانادا ست. وی از عالقمندان و فعاالن اقتصادی که خواستار فعالیت 
اقتصادی با کشور کانادا می باشند، دعوت کرد با تشکیل هسته مرکزی کمیته مشترك 
اتاق و انجمن نس��بت به استفاده از ظرفیت موجود اقدام کنند. وی تأکید کرد: این 
کمیته می تواند برنامه استراتژیِک   برای تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور ایجاد

 

 کند. 

شش پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی مستقر در ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر 
اصفهان به مراکز تابعه دانشگاه منتقل می شوند. 

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مسئول امور 
اداری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با اعالم این خبر 
اشاره داشت: با انتقال این شش پایگاه تنها، هفت پایگاه مستقر در ایستگاه آتش نشانی 
خواهیم داشت. سعادت اشرفی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و طی مکاتباتی 
 که با دانش��گاه صورت گرفت، مقرر گردید تا ش��ش پایگاه مستقر در ایستگاه های 
آتش نشانی تا چند ماه آینده به واحدهای بهداشتی درمانی متعلق به دانشگاه منتقل 
شوند. وی در ادامه از راه اندازی هشت پایگاه جدید اورژانس در اصفهان خبر داد و 
تصریح کرد: از ابتدای  شهریور ماه سال جاری، هشت پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی 

از طریق واگذاری به بخش خصوصی راه اندازی خواهد شد.

 س��رهنگ عقیلي تصری��ح کرد: 
فرار از من��زل و دوري از خانواده، پاك 
کردن صورت مس��ئله و شروع بسیاري 

از جرایم است.
بارها در صفح��ات روزنامه ها تیترهاي 
آش��نایي چون: س��رقت، قتل، تجاوز به 
عن��ف و... دیده مي ش��ود. این حوادث 
از جمل��ه س��وژه ه��اي داغ و خوراك 
صفحات حوادث روزنامه ها به ش��مار 
م��ي رود. هنگام��ي ک��ه پ��اي صحبت 
برخي از مجرمان مي نش��ینیم در کمال 
پش��یماني، خانواده و دوس��تان ناباب را 
عل��ت ارتکاب به جرم م��ي دانند. البته 
این خود فرد اس��ت که سرنوش��تش را 
تعیین مي کند و انتخاب یک مسیر غلط 

در زندگي شاید آدم را به بیراهه و فساد بکشاند. 
هنگامي که در صحبت هاي برخي مجرمان دقیق 
مي شویم در مي یابیم که سرآغاز بسیاري از این 
جرم ها همان تیتر آش��ناي صفحات روزنامه ها، 
یعني ف��رار از منزل و دوري از خانواده اس��ت. 
آیا درس��ت اس��ت که به خاطر برخي کمبودها، 
یک جوان خود را گرفتار چنگال شیطان صفتان 
کند؟ چه سرنوش��ت و عواقبي در انتظار دختران 
و پسران فراري است؟ به دنبال پاسخ این سئوال 
به س��راغ یک مس��ئول و دلس��وز جوانان، یعني 

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان رفتیم.
س��رهنگ عقیلي درباره فرار دختران و پسران از 
منزل گفت: فردي که مرتکب این کار مي ش��ود 
به دنبال آن اس��ت که خود را به نوعي از محیط 
فعل��ي دور نماید ش��اید در آن محیط احس��اس 
 راحت��ي نمي کن��د و آنط��ور که دوس��ت دارد 
مي خواهد زندگي کند. وي افزود:  فرار دختران 
و پس��ران از منزل متأسفانه از پدیده هاي نگران 

کننده اي است که با آن مواجه هستیم. 
اف��راد با ه��ر انگیزه اي که ای��ن کار را مي کنند 
 در واقع بدبختي خ��ود را رقم مي زنند و اولین 
خ����ود  مش����کالت  دام  در  را  ه����ا   گام 

برمي دارند.
فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفه��ان با بیان این 

مطلب ک��ه اکثر فراري ها عاقب��ت خوبي ندارد 
 و ب��ه دام مجرم��ان گرفتار مي ش��وند، تصریح 
ک��رد: این افراد ب��ا انگیزه زندگ��ي بهتر از منزل 
ف��رار مي کنند ولي نم��ي دانند چه عواقب بدي 
گرفتارش��ان خواهد ش��د. حتي فردي که شاید 
تاکنون جرمي مرتکب نشده وقتي دست به فرار 
مي زند، ناخواس��ته مرتکب جرم هایي مي شود. 
چرا که این فرد جهت ادامه زندگي خود مجبور 
اس��ت در محیط نامناس��بي قرار گیرد که خیابان 

خوابي در شب از آن موارد است.
س��رهنگ عقیلي گفت: بس��یاري از این افراد به 
جهت آنک��ه اینگونه خالءهاي رواني ش��ان پر 
ش��ود، به س��وي افراد ناباب کشیده مي شوند و 
این نحوه زندگي س��بب مي گ��ردد که با محیط 
جدید آشنا ش��ده و خود به خود و ناخواسته به 
سوي یک سري تخلفات و سپس جرایم گرایش 
پیدا کنن��د. فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان 
افزود: اف��رادي که تا قبل از ف��رار از منزل هیچ 
جرمي مرتکب نش��ده بودند بعد از اقدام به فرار 
از جاهایي س��ر در آوردند که تصور نمي کردند 
 و در برخي موارد از س��الح س��رد هم اس��تفاده 
کرده اند حتي در بین قاتالن فراري افرادي هستند 
که شروع کارش��ان از همان فرار از منزل نشأت 
گرفته اس��ت. س��رهنگ عقیلي درباره وضعیت 
فرار در اصفهان خاطرنش��ان کرد: به دلیل بافت 

شهرس��تان، همچنین روحی��ه مذهبي و 
دین��ي م��ردم، فضاي فرهنگ��ي خوب، 
وجود علماي بزرگ و سرانجام کارهاي 
فرهنگي و اجتماعي مناس��ب در سطح 
شهر، خوش��بختانه وضعیت اصفهان در 
مقایسه با میانگیني که در خصوص فرار 
دختران و پس��ران وجود دارد؛ نسبت به 

شهرهاي دیگر بهتر است.
وي ضم��ن اش��اره ب��ه ای��ن مطلب که 
درص��د باالی��ي از دخت��ران و پس��ران 
فراري در س��نین 16 تا 25 سال هستند 
افزود:  این افراد دلیل فرارش��ان را بیشتر 
انگیزه هاي رواني مي دانند که انتقاد از 
رفتار والدی��ن و عدم توجه پدر و مادر 
 به مشکالتش��ان، از آن موارد به ش��مار 

مي روند.
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان در خصوص 
وظای��ف نیروي انتظامي نس��بت به پرونده هاي 
ف��رار از منزل گفت: بعد از اطالع دادن خانواده؛ 
پرونده تش��کیل مي شود و نیروي انتظامي براي 
 پی��دا کردن ف��ردي ک��ه از منزل فرار ک��رده در 
کوت��اه ترین زمان ممکن اقدام مي کند. همچنین 
 افرادي که از شهرس��تان ه��اي دیگر به اصفهان 
مي آیند توسط گشتي ها در خیابان ها شناسایي 
ش��ده و دس��تگیر مي ش��وند و پس از تماس با 

خانواده، به منزل بر مي گردند.
 س��رهنگ عقیل��ي در خاتمه به جوان��ان توصیه 
کرد: محیط اجتماعي و خان��واده بهترین محیط 
ب��راي زندگي اس��ت و هیچ کس دلس��وزتر از 
والدین نیست و اگر تذکراتي از جانب آنها داده 
مي ش��ود از روي عالقه و دلس��وزي است. اما 
اگر مشکالتي بعضًا در خانواده وجود دارد باید 
از راه صحی��ح و با کمک گی��ري از بزرگترهاي 
فامی��ل و ارگان ه��ا و نهادهایي که در این رابطه 
وظایف خاص��ي دارند، همچنین اولیاي مدارس 
و مربیان آموزش��ي مشکل حل ش��ود و جوانان 
بای��د بدانند ک��ه فرار از من��زل راه حل موضوع 
 نیس��ت چه بس��ا که سرآغاز بس��یاري از جرایم 

مي باشد.

مدی��رکل راه آه��ن اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
 براي نخس��تی��ن ب���ار در راه آه�ن کش��ور، 
لوکوموتیوران��ان بخش خصوصي در راه آهن 

استان اصفهان استخدام مي شوند.
»به��روز تاکي« در گفتگو با فارس در اصفهان 
بیان داش��ت: در راس��تاي اج��راي اصل 44 
قانون اساس��ي و برنامه هاي راه آهن کشور به 
منظ��ور واگذاري امور ب��ه بخش خصوصي؛ 
راه آه��ن،  ب��ار در س��طح   ب��راي نخس��تین 
در  خصوص��ي  بخ��ش  ران��ان  لوکوموتی��و 
 اداره کل راه آه��ن اس��تان اصفه��ان ج��ذب 

مي شوند. 
وي ادام��ه داد: ب��ه همی��ن منظ��ور، آزم��ون 
استخدامي شغل لوکوموتیو رانان در روزهاي 

اخی��ر س��ال ج��اري در مراکز آم��وزش فني و 
حرفه اي استان اصفهان برگزار شد.

مدیرکل راه آهن اس��تان اصفه��ان اضافه کرد: در 
مجم��وع، 429 نفر داوطلب ثبت ن��ام  در آزمون 
اس��تخدام این اداره بودن��د که از این تعداد 139 

نفر در آزمون استخدامي حضور یافتند. 
وي اف��زود: جه��ت برگزی��ده ش��دن 50 نفر از 

این ش��رکت کنندگان براي اس��تخدام، مصاحبه 
حضوري در یکي از شرکت هاي اقماري راه آهن 

استان اصفهان انجام مي شود. 
تاکي اظهار داش��ت: ب��ا توجه به اینک��ه امکان 
ج��ذب باره��اي دیگر ب��ه غیر از ف��والد نیز در 
اداره راه آهن اس��تان اصفهان وج��ود دارد، عدم 
وابس��تگي ب��ه ج��ذب باره��اي مجتم��ع فوالد 
مبارک��ه و ذوب آه��ن اصفهان بای��د در اولویت 

 برنامه ه��اي این اداره در س��ال ج��اري قرار 
گیرد. 

وي با اش��اره به اینکه اگر مدیریت بهره گیري 
از لوکوموتیوه��اي موجود بهینه ش��ود، دیگر 
نیازي ب��ه خری��د لوکوموتیو از کش��ورهاي 
خارج��ي نیس��ت، تصری��ح ک��رد: نگهداري 
صحی��ح لوکوموتیوها، پرهی��ز از توقف هاي 
بي مورد آنها و اس��تفاده از مام��وران موجود 
از دیگ��ر ضرورت هایي اس��ت ک��ه باید در 
 اداره کل راه آهن اس��تان اصفهان مورد توجه 

قرار گیرد. 
مدی��رکل اداره راه آهن اس��تان اصفهان افزود: 
نب��ود امکانات مورد نی��از و محدودیت منابع 
از جمله عواملي محس��وب مي شود که تحقق 
سیاس��ت هاي اصل��ي راه آهن را در م��ورد ارائه 
خدمات بیش��تر به کارکنان این اداره با مش��کل 
روب��ه رو ک��رده اس��ت. وي کنت��رل هزینه ها و 
 منابع مالي را س��بب توس��عه راه آهن دانست و 
اف��زود: رویک��رد هیأت مدیره راه آهن در س��ال 
 جاري توس��عه کمي و کیفي فعالیت هاي راه آهن

است.

 الدن سلطاني
مؤتمر«  »حمیدرضا   
پذیرش  اولوی���ت 
در آزمون اس��تخدام 
آم��وزش و پ��روش 
 را ب��ا اف��راد بوم��ي 

دانست.
وي افزود:  در استان 
اصفهان ح��دود 50 
ه��زار داوطل��ب در 
آزم��ون استخ�دامي 
آم��وزش و پرورش 
شرکت کردند که از 
این میان اس��امي سه 
براب��ر ظرفیت یعني 
اع��الم  نف��ر   6000

شد.
حمیدرض��ا مؤتمر با اش��اره به ای��ن مطلب که 
یک س��وم اس��امي اعالم ش��ده یعني 2000 نفر 
 پذیرفته خواهند ش��د، خاطرنشان کرد: مصاحبه 
پذیرفت��ه ش��دگان مرحل��ه اول در 4 گرای��ش: 
 مش��اوره، آم��وزش ابتدای��ي، تربی��ت بدن��ي و 
رش��ته هاي فني و حرفه اي ش��امل دو قسمت 

عمومي و تخصصي بود.
مصاحب��ه  عموم��ي  قس��مت  گف��ت:    وي 
معلم��ي،  حرف��ه  از  ف��رد  اطالع��ات  ش��امل: 
روانشناس��ي و دیگر ویژگي هاي حرفه اي بود. 
مصاحب��ه تخصصي نی��ز انجام ش��ده به طوري 
که در رش��ته هاي فن��ي و حرف��ه اي و تربیت 
بدني آزمون عمل��ي و تخصصي صورت گرفته 

اس��ت. معاون پژوهشي و برنامه ریزي اداره کل 
آم��وزش و پرورش اس��تان اصفه��ان و نماینده 
مدیرکل در اجراي آزمون استخدام، درباره نحوه 
پذی��رش نهایي افراد تصریح ک��رد: تمام مراحل 
با نظارت نماین��ده وزارت آموزش و پرورش و 
یک کمیته تخصص��ي و در نهایت صحت کامل 
انجام ش��ده اس��ت. پس از جمع بن��دي نمرات 
مصاحب��ه همچنین با توجه به آزمون مرحله اول 
 نتیجه به تهران ارس��ال و افراد، تأیید صالحیت 
مي ش��وند. مؤتم��ر تصریح ک��رد از میان 2000 
نفري که پذیرفته مي شوند، سهمیه پذیرش زن و 
مرد حدوداً یکسان است، یعني حدود 50 درصد 

زن و 50 درصد مرد.
وي با اش��اره به اینکه هیچ یک از افراد پذیرفته 

اصفه��ان  در  ش��ده 
اس��تخدام و مشغول 
ب��ه کار نمي ش��وند 
ک��رد:   خاطرنش��ان 
اس��ت��خدام  اف��راد 
شهرستان هاي استان 
م��ي ش��وند و بومي 
گزیني مدنظر است. 
یعن��ي اولوی��ت ب��ا 
 افراد بومي شهرستان 

مي باشد.
و  پژوهش��ي  معاون 
اداره  ری��زي  برنامه 
آم���وزش  ک����ل 
اس��تان  پ��رورش  و 
در پاس��خ ب��ه ای��ن 
س��ئوال که آی��ا حق التدریس��ي ه��ا در آزمون 
 مصاحب��ه از اولویت خاصي برخوردارند، گفت: 
حق التدریس��ي ها در مصاحب��ه اولویت خاصي 
ندارند اما بعد از استخدام شاید سوابق کاري آنها 
جزو امتیازشان محسوب گردد. مؤتمر همچنین 
اف��زود:  بع��د از اعالم اس��امي پذیرفته ش��دگان 
نهایي، کالس هاي بدو ورود اس��تخدام براساس 

زمان بندي در شهریور ماه تشکیل مي شود.
اس��تخدام  وضعی��ت  درب��اره  خاتم��ه  در   وي 
 ح��ق التدریس��ي ها گف��ت: حکم اس��تخدامي 
حق التدریس��ي هاي 6 س��ال به باال صادر شده 
اس��ت. اطالعات حق التدریسي هاي 5 سال به 
پایین نیز در حال بررس��ي است و منتظر تصمیم 

از سوي وزارتخانه هستیم.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان: 
از لحاظ آماري وضعيت فرار از منزل در اصفهان نسبت به شهرهاي ديگر بهتر است

براي نخستين بار در راه آهن كشور؛
لوكوموتيو رانان بخش خصوصي در راه آهن اصفهان استخدام مي شوند

معاون پژوهشي و برنامه ریزي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان:

 در آزمون استخدام، اولويت پذيرش 
با افراد بومي است

در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
 نشست بررسی همكاری اقتصادی 

اصفهان و كانادا 

مسئول امور اداری مركز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشكی استان اصفهان:

راه اندازی هشت پايگاه جديد اورژانس 
در اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان
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- سوس��ک ها س��ریعترین جان��وران 6 پا 
می باشند. با سرعت یک متر در ثانیه.

- خرگوش ه��ا و طوطی ها ب��دون نیاز به 
چرخاندن س��ر خود قادرند پشت سر خود 

را ببینند.
- کرگدن ها قادرند س��ریعتر از انس��ان ها 

بدوند.
- هی��چ پنگوئن��ی در قطب ش��مال وجود 

ندارد.
- مادر و همس��ر گراهام بل )مخترع تلفن( 

هر دو ناشنوا بوده اند.
- کانادا یک واژه هندی به معنی »روس��تای 

بزرگ« می باشد.
-10 درصد وزن بدن انسان )بدون آب( را 

باکتریها تشکیل می دهند.
 - 11درص��د جمعی��ت جه��ان را چ��پ 

دست ها تشکیل می دهند.
- در سراس��ر جهان از هر 10 نفر، یک نفر 

در جزیره زندگی می کند.
- 98 درصد وزن آب از اکس��یژن تش��کیل 

یافته است.
- یک اسب در طول یک سال 7 برابر وزن 

بدن خود غذا مصرف می کند.
- رش��د دندان ه��ای س��گ آب��ی هیچگاه 

متوقف نمی گردد.
- قلب والها تنها 9 بار در دقیقه می تپد.

- چیتا قادر اس��ت در حداکثر سرعت خود 
گامهایی به طول 8 متر بر دارد.

- ش��مپانزه ها قادرن��د مقابل آینه چهره خود را تش��خیص دهند  اما 
میمون ها نمی توانند.

- عمر سنجاقک ها تنها 24 ساعت می باشد.
- مدت زمان گردش س��یاره عطارد به دور خود، دو برابر مدت زمان 

گردش  آن به دور خورشید می باشد.
- روشنایی قرص کامل ماه 9 برابر هالل ماه می باشد.

- یک خرس بالغ قادر است با سرعت یک اسب بدود.
- قل��ب یک جوجه تیغی در حالت عادی 190 بار در دقیقه  می زند 

که در دوران خواب زمستانی به 20 بار در دقیقه کاهش می یابد.
- اسبها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.

- کانگروها قادرند 3 متر به سمت باال و 8 متر به سمت جلو بپرند.
- قلب میگو در سر آن واقع است.

- گونه ای از خرگوش قادر اس��ت 12 س��اعت پ��س از تولد، جفت 
گیری کند.

- یک کوه آتشفش��ان، قادر است ذرات ریز و گرد و غبار را تا ارتفاع 
50 کیلوکتری، به فضای اطراف پرتاب کند.

- دارکوب قادر است 20 بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزند.
- ساالنه 500 فیلم در امریکا و 800 فیلم در هند، ساخته می شود.

- آدولف هیتلر گیاهخوار بوده است.
- تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون کور رنگی دارند.

- عمر تمساح بیش از 100 سال میباشد.
- تم��ام قوهای کش��ور انگلیس، ج��زو دارایی های ملک��ه انگلیس 

می باشند.
- موریانه ها قادرند تا 2 روز زیر آب زنده بمانند.

- مزه سیب، پیاز و سیب زمینی، یکسان و تنها به واسطه بوی آنهاست 
که طعم های متفاوتی می یابند.

- فی��ل قادر اس��ت روزانه 60 گال��ن آب و 250 کیلو گ��رم یونجه، 
مصرف کند.

- جغد قادر به حرکت دادن چشمان خود، در کاسه چشم نمی باشد.
-80 درصد امواج مایکرو ویو تلفن های همراه، به وس��یله سر جذب 

می گردد.
- قد فضانوردان هنگامی که در فضا هس��تند، 5 تا 7 س��انتیمتر بلندتر 

می گردد.
- بلژیک تنها کش��وری اس��ت که فیلم های غیر اخالقی را سانس��ور 

نمی کند.
- جلیغ��ه ضد گلوله، برف پاك کن شیش��ه خ��ودرو و پرینتر لیزری، 

همگی از اختراعات زنان می باشند.
- موز پر مصرف ترین میوه کشور امریکا می باشد.

- در تمام انس��ان های کره زمین 99/9 درصد شباهت ژنتیکی وجود 
دارد.

- 98/5 درصد از ژن های انسان و شامپانزه، یکسان می باشند.
- قلب انسان به طور متوسط 100 هزار بار در سال می تپد.

- لئوناردو داوینچی، مخترع قیچی میباشد.
-س��طح شهر مکزیک س��االنه 25 سانتیمتر 

نشست می کند.
-50 درصد جمعیت جهان هیچگاه در طول 

حیات خود از تلفن استفاده نکرده اند.
- در ه��ر 5 ثانی��ه یک کامپیوتر در س��طح 

جهان، به ویروس آلوده می گردد.
- ظروف پالس��تیکی 50 هزار س��ال طول 
می کش��د ت��ا در طبیعت ش��روع به تجزیه 

شدن کنند.
- اغل��ب ماره��ا، دارای 6 ردی��ف دن��دان 

می باشند.
 -90 درصد سم مارها، از پروتئین تشکیل 

یافته است.
- ه��رگاه جمعیت کره زمین ب��ه 100 نفر 
کاه��ش یاب��د، 50 درصد پ��ول جهان، در 

دست 6 نفر قرار خواهد گرفت.
- موش های صحرایی س��االنه 3/1 منابع و 

ذخایر غذایی جهان را نابود می سازند.
-3/2 آدم ربایی ه��ای جه��ان در کلمبیا به 

وقوع می پیوندد.
- 3/2 اعدامه��ای جه��ان، در کش��ور چین 

بوقوع می پیوندد.
- سرود اصلی کشور یونان، متشکل از 158 

بیت می باشد.
- تمس��اح ها قادرند آرواره های خود را با 

نیروی 1300 کیلو گرم ببندند.
- یک گاو به طور متوس��ط، س��االنه 2 هزار و 300 گالن ش��یر تولید 

می کند.
- خورش��ید از لحاظ وزن از 70 درصد هیدروژن، 28 درصد هلیوم، 
1/5 درص��د کربن+ نیتروژن+ اکس��یژن و 0/5 درص��د، عناصر دیگر 

تشکیل شده است.
- س��گ های ش��هری، به طور متوسط، 3 سال بیش��تر از سگ های 

روستایی عمر می کنند.
- در امریکا س��االنه 15 نفر بر اثر گاز گرفتگی توس��ط سگ ها جان 

خود  را از دست می دهند.
-70 درصد فقرای جهان را زنان تشکیل میدهند.

- نور خورشید 8/5 دقیقه طول می کشد تا به زمین برسد.
- خودروسازی، بزرگترین صنعت در جهان می باشد.

 - در هر 2 هفته یک زبان در جهان منقرض می گردد.
- ون گوگ در طول حیات خود تنها یکی از نقاشی های خود را  به 

فروش رساند.
- گربه ه��ای خانگ��ی، 70 درص��د وقت خود را در خواب س��پری 

می کنند.
- پلنگ ها قادرند تا ارتفاع 5 متری، به باال بپرند.

- س��م مارهای قهوه ای اس��ترالیا تا حدی مهلک می باشد که 0/002 
گرم از سم این مارها، می تواند یک انسان را بکشد.

- اختراع پیچ گشتی پیش از پیچ، صورت گرفت.

دانستنی هاي بسيار جالب... 
جهان اطراف ما همواره پر از رمز 
و راز بوده و بش��ر نیز همواره به 
دنبال کشف اسرار طبیعت  است.

ــن نقطه  ــوت گرمتری ــر ل كوی
جهان

در م��ورد گرمتری��ن نقطه جهان 
بحث های بس��یاری وجود دارد. 
برخی صحرای العزیزیه لیبی که 
باالترین دمای ثبت ش��ده در آن 
58 درجه سانتیگراد است و برخی 
دره م��رگ )Death valley( در 
کالیفرنیا با 56 درجه سانتیگراد را 

گرمترین نقطه جهان می دانند. اما ماهواره سازمان ناسا، در کویر لوت، دمای 71 درجه سانتیگراد را نیز ثبت 
کرده است و کارشناسان معتقدند که این دما باالترین دمای ثبت شده در جهان است.

قله )چيمبورازو ( در اكوادور مرتفع ترین نقطه از مركز زمين
همه می دانند که قله اورست، با ارتفاع 8848 متر مرتفعترین قله و بلندترین نقطه جهان، از سطح دریاست 
اما آنچه خیلی ها نمی دانند، این اس��ت که قله چیمبورازو با ارتفاع 6320 متر بلندترین نقطه جهان از مرکز 
زمین است. قله چیمبورازو در نزدیکی خط استوا حدود 2 کیلومتر نسبت به قله اورست، از مرکز زمین دورتر 

است.
جزیره تریستان، دورافتاده ترین جزیره مسكونی

جزیره تریستان در جنوب اقیانوس اطلس دورترین نقطه مسکونی در جهان و به قدری کوچک است که فاقد 
فرودگاه می باشد. این جزیره 272 نفر جمعیت دارد که تنها از 8 نام خانوادگی استفاده می کنند. این جزیره در 
دهه 1800 میالدی به مستعمرات انگلستان افزوده شد. ساکنان این جزیره دارای کد پستی بریتانیا هستند و اگر 
از طریق اینترنت کاالیی را خریداری کنند، مدت ها طول می کشد تا به دست آنها برسد. در صورتی که قصد 

سفر به آنجا را دارید باید بدانید که نزدیکترین خشکی با آن، 2000 مایل معادل 3218 کیلومتر فاصله دارد.
»آبشار آنجل« بلندترین آبشار جهان

آبشار آنجل در ونزوئال با ارتفاع 984 متر، بلندترین آبشار جهان محسوب می شود.
اویمایكن، سرد ترین نقطه مسكونی روی زمين

اویمیاکن روستایی است در سیبری واقع در روسیه با 800 نفر جمعیت. پایین ترین دمای ثبت شده در این 
منطقه 71 درجه سانتیگراد زیر صفر است و به همین دلیل سردترین نقطه مسکونی جهان محسوب می شود.

دره های بيابانی، خشكترین نقطه جهان
حدود 2 میلیون سال است که در دره های بیابانی، )dry valleys( واقع در آنتارتیکا بارندگی صورت نگرفته 

است و فاقد یخ، آب یا برف هستند.
عميق ترین نقطه اقيانوس ها

گودترین نقطه جهان، چاله ماریاناس )گودال ماریان(، در اقیانوس آرام است. عمیق ترین نقطه این چاله حدود 
11 هزار متر عمق دارد. اگر قله اورست را به درون این گودال بیندازیم، قله آن بیش از دو کیلومتر در اعماق 
این اقیانوس فرو خواهد رفت. فشار آب در ته این گودال 1000 برابر فشار در سطح دریاست. در سال 1960 
نیروی دریایی امریکا یک زیردریایی را با دو سرنشین به کف این گودال فرستاد. و آنها ماهی، خرچنگ و دیگر 

موجودات دریایی را در اعماق این گودال مشاهده کردند.
مرطوب ترین نقطه جهان

شهر »Llore« در کلمبیا، ساالنه به طور متوسط 30 سانتیمتر بارندگی دارد.
كوه تر »thor« در كانادا مرتفع ترین پرتگاه عمودی جهان.

این کوه که در پارك ملی جزیره بافن، در کانادا واقع است، دارای پرتگاه عمودی به ارتفاع 1250 متر و زاویه 
150 درجه است.

پست ترین نقطه جهان
بحر المیت با ارتفاع 422 متر پایین تر از سطح دریا، پست ترین ساحل جهان را دارد. این دریاچه در مرز اردن 
و فلسطین اشغالی واقع است. جاده دور این دریاچه نیز کم ارتفاع ترین جاده جهان محسوب می شود. به دلیل 
 شوری بیش از حد آب )10 برابر بیشتر از دریای مدیترانه( این دریاچه، هیچ موجود زنده ای در آن زندگی 

نمی کند، به همین دلیل، نام این دریاچه بحر المیت یا دریای مرده است.

10 ركورد طبيعی دنيا 

گوناگون

احضار
5/371 در پرونده کالس��ه 890010 شعبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان آقاي 
علي محسني نژاد فرزند محمد شکایتي علیه آقایان 1- بهمن سهرابي فرزند عبدالعظیم 2- میثم 
بختیاري فرزند خداداد 3- ش��هناز نامداري دایر بر خیانت در امانت مطرح نموده که در جهت 
رس��یدگي به این شعبه ارجاع گردید:  نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد، حسب ماده 
115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود 
تا متهم از تاریخ نش��ر آگهي ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني 
کامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7020                     مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ رأي
5/372 کالس��ه:  2093/6/18  تاری��خ رس��یدگي: 1389/4/26، ش��ماره دادنام��ه:  89/6/314، 
تجدیدنظرخ��واه:  آقای��ان نص��ر و داوري وکی��الن تس��خیري آقای��ان رضا و حس��ن نظري، 
تجدیدنظرخوان��ده:  اولی��اء دم مرح��وم عباس رئیس��ي، تجدیدنظرخواس��ته: دادنامه ش��ماره 
8809970370100794-88/8/18 صادره از شعبه 17 دادگاه کیفري استان اصفهان، تاریخ ابالغ 
دادنامه به تجدیدنظرخواه: 88/10/10، تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 88/10/29، مرجع 
رسیدگي شعبه ششم دیوانعالي کشور، هیئت شعبه  آقایان:  رحمت ا... عروجي )رئیس(- محمد 

رامندي )مستشار(
خالصه جریان پرونده: 

پیرو گزارش قبلي این ش��عبه )موضوع دادنامه ش��ماره 538-87/7/29( که نیازي به تکرار آن 
نیست،  اجماالً متعاقب وقوع درگیري در 84/6/19 در روستاي باغستان پائین نطنز که منجر به 
قتل مرحوم عباس رئیس��ي و مصدوم ش��دن خانم نفس گل ابراهیمي و سقط جنین وي شده،  
آقایان رضا نظري، حس��ن نظري به اتهام مشارکت در قتل و ایراد ضرب و جرح عمدي منجر 
به س��قط جنین و آقاي نعیم نظري به اتهام معاونت در جرم مذکور در شعبه 17 دادگاه کیفري 
اس��تان اصفهان محاکمه و طبق دادنامه شماره 2387-86/12/14 و استدالل بعمل آمد در آن و 
متواري بودن متهمان ردیف اول و دوم و گذشت اولیاء دم از آنها با احراز مجرمیت آنها، نسبت 
به جنبه خصوصي قرار موقوفي تعقیب صادر و از جنبه عمومي هر یک از دو نفر را به پنج و 
سه سال زندان محکم غیابي نموده است، با اعتراض به حکم صادره این شعبه )شعبه 33 سابق 
و 6 فعلي دیوانعالي کشور( بلحاظ اینکه اظهارات اولیاء دم در دادگاه مبني بر بقائشان بر شکایت 
اولیه – عدم گذش��ت- و توجیه اعالم گذشتشان- ثانیاً بر فرض قبول اعالم گذشت نسبت به 
کبیر از اولیاء دم میباشد نه صغار و عدم رعایت غبطه صغار و وجود قرائني بر امکان دستیابي به 
متهمین وعدم پیگیري الزم نسبت به آنها آن را نقض و رسیدگي مجدد بهمان شعبه ارجاع و آن 

مرجع بعد از رسیدگي مجدد، اختصاراً چنین رأي  داده است.
رأي دادگاه

با توجه به محتویات پرونده و انجام موارد مورد درخواست شعبه محترم دیوانعالي کشور، اوالً 
با توجه به گذشت خانم جمعه اي و ... اینکه عدول از گذشت مسموع نیست، در مورد اتهامات 
جنبه خصوصي قتل عمدي... و ایراد ضرب و جرح عمدي و... و نیز سقط جنین ... که مجازات 
آن براب��ر ماده 622 ق.م. الف. صرفاً زندان اس��ت نه قص��اص و با لحاظ ماده 727 قانون مزبور 
قابل گذش��ت میباشد باس��تناد بند دوم ماده 6 ق.آ.د.ك. رأي بر موقوفي تعقیب صادر و اعالم 
مي نماید، ثانیاً با توجه به ش��کایت اولیه شکات،  شرح معاینه جسد، متواري بودن متهم مزبور 
اقاریر متهم دیگر، در دادس��را و دادگاه، هر چند خانم زهرا جمعه اي... گذش��ت نموده است، 
لکن چون دادس��تان آنرا تأیید ننموده، بلکه تقاضاي قصاص نموده... اتهامات متهمان ردیفهاي 
اول و دوم دائر بر شرکت در قتل عمدي مرحوم ذکر شده و جنبه عمومي ایراد و جرح عمدي 
و... و اتهام ردیف س��وم دائر به معاونت در بزه قتل عمدي از راه علم محرز و باس��تناد مواد ... 
حکم به قصاص نفس و هر یک یکسال زندان ردیفهاي اول و دوم و تحمل 5 سال زندان براي 
ردیف س��وم... صادر و اعالم مینماید... و در خصوص اتهام آقاي نعیم نظري نس��بت به اتهام 
معاون��ت در بزه ایراد جرح عمدي، از جنبه عمومي بلحاظ فقد دلیل... رأي بر برائتش صادر و 

اعالم مینماید.
پ��س از ابالغ رأي وکیالن- آقایان نصر و داوري- تس��خیري محکوم علیهما به آن اعتراض و 

پرونده متعاقب ارسال بدیوانعالي کشور باین شعبه ارجاع گردیده است.
کالس��ه: 2093/6/18 هیئت ش��عبه در تاریخ باال تش��کیل گردید پس از قرائت گزارش آقاي 
محم��د رامن��دي عضو ممی��ز و اوراق پرون��ده و نظریه کتبي آقاي س��یدعلیرضا میرش��ریفي 
دادی��ار دیوانعال��ي کش��ور اجم��االً مبني بر تقاض��اي اتخاذ تصمیم شایس��ته دادنامه ش��ماره 
رأي  چنی��ن  نم��وده  مش��اوره  خواس��ته  تجدیدنظ��ر   88/8/18-8809970370100794 

میدهد:

رأي شعبه
ب��ا توجه ب��ه محتویات پرونده و لحاظ مق��ررات ماده 217 قانون آئین دادرس��ي کیفري، رأي 
محکومیت رضا نظري فرزند ظریف و حسن نظري فرزند نوراحمد به قصاص نفس و تحمل 
حبس غیابي بوده و با انتخاب وکیل تس��خیري دادگاه محترم براي متهمان )بدون درخواس��ت 
آنها( موجب حضوري تلقي شدن رأي و قابلیت طرح در دیوانعالي کشور نمي شود لذا پرونده 
قابل طرح در این مرجع نیس��ت و اعاده میگردد و تا با ابالغ واقعي به نامبردگان و طي مرحله 
واخواهي و صدور حکم مقتضي در صورتي که مورد اعتراض واقع ش��ود و دیوانعالي کش��ور 

مرجع صالح به رسیدگي به آن باشد طبعاً در این مرجع مطرح خواهد شد.
م الف/ 7018                                                       شعبه 17 تجدیدنظر استان اصفهان

ابالغ 
373/ 5 ش��ماره: 881042 آقاي علي عظیمي فرزند حس��ین با عنایت به اینکه جهت رسیدگي 
به پرونده ش��ما وقت دادرس��ي 89/5/16 تعیین وعلیرغم ابالغ قانوني در جلسه دادگاه شرکت 
ننمودید لذا در تاریخ مذکور جلسه دادگاه تشکیل و برطبق دادنامه شماره 0367500551 مورخه 
89/5/18 بابت فروش سه گرم تریاك به دویست و پنجاه هزار ریال جریمه و سه ضربه شالق 
و از جهت نگهداري تریاك به س��ي ماه حبس و دو میلیون تومان جریمه و چهل ضربه شالق 
و بابت فروش هروئین پنج میلیون ریال جزاي نقدي و س��ي ضربه شالق محکوم گردیده اند. 
ضمناً 10 ضربه ش��الق به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزاي نقدي تبدیل شده است. لذا 
مراتب بدینوسیله بشما ابالغ میگردد. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعي قابل 

واخواهي در این دادگاه مي باشد.
م الف/ 7019                                          مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اصفهان

 
ابالغ رأي 

374/ 5 شماره دادنامه: 8909970354500563، شماره پرونده: 8709980359500802، 
ش��ماره بایگاني شعبه:  880784، واخواه ها: 1. آقاي احمد شریفي به نشاني اصفهان خ آتشگاه 
خ نبوي منش محله جروکان جنب امامزاده 2. آقاي ش��اهین کاظمي به نشاني مجهول المکان، 
خواس��ته: واخواهي، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص واخواهي آقایان احمد ش��ریفي و ش��اهین کاظمي نسبت به دادنامه شماره 272-
89/3/3 این دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات بعمل آمده و اینکه اعتراض مؤثري که 
نقص دادنامه واخواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده است به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسي 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري حکم به رد واخواهي صادر و اعالم مینماید رأي 

صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاههاي تجدیدنظر استان مي باشد.
م الف/ 7017                         رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
5/375 در پرونده کالس��ه 890498 شعبه 9 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان خانم 
زیبا خیري حبیب آبادي فرزند محمد ش��کایتي علیه آقاي علیرضا فغاني پور دایر بر مزاحمت 
تلفني مطرح نموده که جهت رس��یدگي به این شعبه ارجاع گردید، نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباش��د، حس��ب ماده 115 آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شود تا متهم از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک هفته به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشاني کامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 7016                                             شعبه 9 دادسراي عمومي وانقالب اصفهان 

ابالغ رأي
5/376 شماره بایگاني: 890058 ك 113، دادنامه:  89/3/31-8909970353900458

مرجع رسیدگي کننده:  شعبه 113 دادگاه عمومي، شاکي: روزبه عبدي فرزند غالمعباس به نشاني 
اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع هزارجریب طبقه 2 پالك 244، مشتکي عنه: محمد حسن زاده 
به نشاني مجهول المکان، اتهام:  خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي محمد حسن زاده مجهول المکان مبني بر خیانت در امانت نسبت به یک 
دستگاه اتومبیل هیونداي به شماره 48-928 ب 93 با توجه به شکایت آقاي روزبه عبدي فرزند 
غالمعباس اظهارات گواهان، امانت نامه عادي ارائه ش��ده از سوي شاکي، مفاد کیفرخواست و 
عدم حضور متهم در مراحل تحقیق و رسیدگي بزهکاري وي محرز است و دادگاه با استناد به 

ماده 674 قانون مجازات اس��المي متهم موصوف را به تحمل ششماه حبس محکوم مي نماید. 
این رأي غیابي و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن تا 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاههاي تجدیدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 7014                         طاهري- رئیس شعبه 113 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
5/377 کالس��ه پرونده: 900/88 ش 39، شماره دادنامه: 247-89/3/18، مرجع رسیدگي:  شعبه 
39 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدتقي مظاهري فرزند حسن نشاني: اصفهان- 
شهرك ولي عصر- خ هویت فرعي 4 پالك B 217، خوانده:  ناصر زرنگار فرزند منصور نشاني:  
اصفهان- خ رودکي- کوچه ش کرماني- پالك 183، خواس��ته:  الزام خوانده به پرداخت اجور 
معوقه و هزینه انش��عابات با احتس��اب هزینه دادرس��ي مقوم به 13000000ریال، گردشکار:  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسیدگي با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید:
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت محمدتقي مظاهري بطرفیت ناصر زرنگار فرزند منصور بخواس��ته 
مطالبه اجور معوقه و غیره به شرح متون خواسته- با توجه به محتویات پرونده و مدارك ابرازي 
و احراز رابطه اس��تیجاري بین طرفین بموجب اجاره نامه عادي پیوس��ت پرونده و اظهارات و 
دفاعیات غیرموجه بالدلیل خوانده دعوي خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 
قانون آیین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت 
پنج ماه اجور معوقه از تاریخ 88/4/10 لغایت 88/9/10 از قرار ماهي دو میلیون و پانصد هزار 
ریال و مبلغ پانصد هزار ریال بابت بخشي از هزینه انشعابات و پرداخت سي هزار ریال هزینه 
دادرس��ي در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید با توجه به تقدیم خواس��ته قرار رد دعوي 
خواهان بیش از مبلغ مورد حکم صادر و اعالم مي گردد حکم صادره حضوري و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومي حقوقي اصفهان است.
م الف/ 7111                                         قاضي شوراي شعبه 39 حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

5/378 آقاي فرشاد بهشاد داراي شناسنامه شماره 1203 به شرح دادخواست به کالسه 2188/89 
ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد علي بهشاد بشناسنامه 12517 در تاریخ 87/6/16 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و همسر. 1- یوسف بهشاد به 
ش ش 1579 فرزند متوفي، 2- فرشاد بهشاد به ش ش 1203 فرزند متوفي، 3- سهیال بهشاد به 
ش ش 282 فرزند متوفي، 4- حمیرا بهشاد به ش ش 1555 فرزند متوفي، 5- ملیحه ارومچي 
به ش ش 296 همس��ر متوفي و ال غیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 7136                                         رئیس شعبه دهم شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

5/379 کالسه پرونده: 89-321 ش ح/ 33، شماره دادنامه:  716-89/5/19
مرجع رس��یدگي:  شعبه سي و سوم شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  آقاي آرش افقري، 
نش��اني:  اصفهان- خیابان فردوسي- کوچه یدالهي پالك 4، خوانده: آقاي امید سرائیان نشاني: 
مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را 

اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید: 
رأي قاضي شورا

دعوي آقاي آرش افقري فرزند سعید بطرفیت آقاي امید سرائیان فرزند هادي بخواسته مطالبه 
مبل��غ هجده میلیون و پانصد هزار ریال )18/500/000 ریال( وجه چکهاي ش��ماره 188645-

88/2/22 و 188638-88/2/17 هر دو عهده بانک ملي ایران ش��عبه گوگد گلپایگان کد 3388 
به انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهي 
عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانوني )نش��ر آگهي( در 
جلسه رسیدگي حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است 
لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ي مدني 
حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون و پانصد هزار ریال )18/500/000 
ریال( بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید 188645-88/2/22 و 188638-88/2/17 تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان 

صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در این شعبه مي باشد.

م الف/ 7152           مهرانفر- قاضي شعبه سي و سوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
5/380 کالسه پرونده: 89-320 ش ح/ 33، شماره دادنامه:  715-89/5/19

مرجع رس��یدگي:  شعبه سي و سوم شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  آقاي آرش افقري، 
نش��اني:  اصفهان- خیابان فردوسي- کوچه یدالهي پالك 4، خوانده: آقاي امید سرائیان نشاني: 
مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را 

اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید: 
رأي قاضي شورا

دعوي آقاي آرش افقري فرزند سعید بطرفیت آقاي امید سرائیان فرزند هادي بخواسته مطالبه 
مبل��غ چهل و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ری��ال )45/750/000 ریال( ریال وجه چک 
ش��ماره 358479-88/2/22 عهده بانک ملي ایران ش��عبه گوگد گلپایگان کد 3388 به انضمام 
مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهي عدم 
پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانوني )نش��ر آگهي( در جلس��ه 
رس��یدگي حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي به این ش��عبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا 
ب��ه اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ي مدني 
حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 
)45/750/000 ریال( بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي و همچنین 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 88/2/23 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمي از س��وي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم 
مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه 

مي باشد.
م الف/ 7152           مهرانفر- قاضي شعبه سي و سوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرایي

5/381 شماره: 55089 بموجب رأي شماره 345 تاریخ 89/3/17 حوزه چهل و پنج شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقاي حسین جنتي نام پدر: عزیز 
نشاني محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سي هزار ریال هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 89/1/14 تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام 
مي باش��د در حق محکوم له خانم فخرالسادات رضیان نشاني محل اقامت:  اصفهان- خ حکیم 
نظامي- بن بس��ت یاس پالك 344. به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه 
س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار 
اجرای��ی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اج��را بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انج��ام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام 

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
م الف/ 7113                                         شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

5/382 آقاي س��عید رحماني داراي شناس��نامه ش��ماره 1320 به ش��رح دادخواست به کالسه 
2225/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان سرور سجادي باغبادراني بشناسنامه 6 در تاریخ 88/3/5  اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر.
1- سعید رحماني به ش ش 1320 فرزند متوفي، 2- حمیدرضا رحماني به ش ش 2328 فرزند 
متوفي، 3- لیال رحماني باغبادراني به ش ش 2062 فرزند متوفي، 4- نس��رین رحماني به ش 
ش 2443 فرزند متوفي، 5- نس��یم رحماني باغبادراني به ش ش 2777 فرزند متوفي و ال غیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 7196                              رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودي
 5/430 بدینوس��یله اع��الم م��ي گ��ردد شناس��نامه متعلق ب��ه خان��م ل- صفدریان بش��ماره 

الفسریال 668883           مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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ایرانیان به واسطه سابقه تمدنی 
کهن همواره مناسبت های ملی 
و مذهب��ی را با آداب و رس��وم 
خ��اص برگزار ک��رده اند. حال 
چه این مناس��بت ها ریش��ه در 
فرهنگ ایرانی داشته باشد و چه 
همانند اعمال دینی و مذهبی، به 
ایران وارد ش��ده باشد. آنها که 
ایرانی اند مانن��د: »عید نوروز« 
آداب خ��اص برگ��زاری خود 
را نی��ز حفظ کرده و آن دس��ته 
که چ��ون: رمض��ان و محرم به 
واس��طه ورود اس��الم به ایران 
به این س��رزمین وارد شده اند 
در همزیس��تی با تم��دن ایرانی 
)بدون خدش��ه وارد ش��دن به 
اصل موضوع(، ش��مایلی ایرانی 

برخ��ود گرفته اند. ام��ا از این رو ک��ه پرداختن 
 ب��ه آداب ای��ن ماه در تم��ام نقاط ای��ران مثنوی 
هفتاد من اس��ت، به فراخور فرصت دس��ت داده 
مروری بر آداب ماه رمضان تنها در چند اس��تان 

کشور می کنیم.

رنگين تر از سفره تبریزی ها نخواهيد دید
در آذربایج��ان ش��رقی، همزم��ان با م��اه مبارك 
رمض��ان دو س��نت قاباخالم��ا و کیس��ه دوزی 
 ب��ا گذش��ت قرن ه��ا همچن��ان پابرجاس��ت و 
به خصوص قاباخالما با جدیت اجرا می ش��ود. 
ب��ه طور کل��ی م��ردم آذربایجان ش��رقی از نیمه 
ماه ش��عبان خود را برای اس��تقبال از ماه رمضان 
آماده می کنند. م��ردم این منطقه ضمن نظافت و 
 خانه تکان��ی، از چند روز مانده ب��ه ماه رمضان، 
به پیش��واز این ماه می روند ک��ه در زبان محلی 
بدان »قاباخالما« می گویند. قاباخالما سنتی است 
که باید پی��ش از ماه رمضان اجرا ش��ود، تا همه 
جا برای حضور در میهمانی بزرگ خداوند آماده 
و پاکیزه باش��د. در این میان، نظافت و غبارروبی 
مس��جدها، با همکاری مردم و روحانی محل نیز 
از کارهای قطعی اس��ت، که از سال های دور در 
دی��ار آذربایجان انجام می ش��ود. افط��اری دادن 
یکی از رس��وم ویژه این ماه در آذربایجان شرقی 
اس��ت به ویژه اینکه این رس��م در تبریز از رونق 
بسیاری برخوردار است. میهمانی افطار با دعوت 
قبلی مرسوم اس��ت، به طوری که امروزه دعوت 
میهمانان از اواس��ط ماه ش��عبان آغاز می شود. در 
برخ��ی از خانواده ه��ای پرجمعیت، وضعیت به 
گونه ای است که به غیر از یکی دو روز، اعضای 
یک خانواده تمام افطاری های ماه مبارك رمضان 
را در خانه های دوس��ت و فامیل میهمان هستند. 
سفره های افطاری، در تبریز از تشریفات خاصی 
برخوردار است به طوری که تنوع غذایی و رنگینی 
این مراسم، در هیچ کجای کشور دیده نمی شود. 
س��وپ یا آش هم��واره یک پای ثاب��ت غذاهای 
آذربایجان ش��رقی اس��ت. برنج و خورشت های 
مختلف )بسته به توان خانواده ها( از کباب و مرغ 
گرفته تا قیمه و قورمه سبزی، مورد استفاده قرار 
می گیرد. پیش غذا هم از عناصر مهم سفره افطاری 
است که در این میان: فرنی، شیر برنج، انواع دلمه، 
 کتلت، کوکو، س��االد، ختایی، اهری،  حلوا، خرما 
و انواع مربا بیش��تر مورد استفاده قرار می گیرند. 
برخالف مراسم افطار، آداب و رسوم سحری در 

آذربایجان شرقی، بسیار ساده و سبک است.
ــر در گيالن پيدا  ــناس دیگ ــروس وقت ش   خ

نمی شود

با ش��نیدن بانگ: »س��حر ش��ده خ��واب نمانید« 
می ت��وان تش��خیص داد که اینجا گیالن اس��ت. 
به وقت س��حر، هنوز هم این بانگ از گلدس��ته  
مسجدها و بام برخی خانه ها، هنگام سحر شنیده 
می ش��ود که بیداری را اعالم می کند. در بعضی 
نقاط استان گیالن هم مردم در سال های گذشته 
هنگام سحر گوش به بانگ خروس سفید می دادند 
و با نخس��تین آواز خروس از جا برمی خاس��تند 
و ب��ا آواز دوم خروس غذایش��ان را روی آتش 
می گذاش��تند و با آواز س��وم غذا می خوردند. در 
گذشته های دور، آواز خروس سفید را در گیالن 
خوش یمن می دانستند و در مرغدانی های اغلب 

خانه های روستایی حداقل یک خروس سفید پیدا 
می شد. از دیگر رس��وم از بین رفته در گیالن در 
ماه رمضان، تنظیم وقت س��حر با س��تاره »میزان« 
است. بعضی از کوه نشینان گیالن چشم بر ستاره 
»میزان« یا »ششه« داشتند که مجموعه شش ستاره 
است که وقتی از شرق آسمان طلوع می کند، زمان 
بیداری است و چون یک سوم آسمان را طی کند 
غذا بر آتش می نهند و وقتی در افق مغرب غروب 
کرد دیگر باید دس��ت از طعام خوردن بکشند که 
در هر دو مورد تقس��یم سه گانه زمان قابل توجه 
است. برای افطار نیز در گیالن رسم هایی وجود 
دارد، افط��اری دادن به عن��وان نذری و دعوت از 
خویش��اوندان عروس یا دام��اد، به خصوص در 
دوران نامزدی تقریباً در تمام نقاط اس��تان گیالن 
در م��اه مبارك رمضان معمول اس��ت. در برخی 
مناطق و روستاهای استان گیالن مانند: »نومندان« 
برای خیرات به اصطالح »احسان آش« می پزند و 

»افطار آشی« می دهند. 
بچه های همدان روزه قالغی می گيرند

همه ساله مردم استان چند روز مانده به آغاز رمضان 
به اس��تقبال این ماه می روند، که آیین »پیشباز« از 
ماه رمضان نامیده می ش��ود. آیین استقبال به این 
صورت اس��ت، ک��ه مردم ب��رای آمادگی هر چه 
بیش��تر برای گرفتن روزه در ماه مبارك رمضان، 
روزهای اول، پانزدهم و آخر ماه ش��عبان را روزه 
می گیرند. مردم همدان باور دارند، افرادی که این 
س��ه روز را روزه بگیرند، اجر و ثواب آن برابر با 
روزه یک ماه رمضان اس��ت. بچه هایی که به سن 
ش��رعی نرس��یده اند روزه بر آنان واجب نیست، 
ولی اهالی همدان اعتقاد دارند: اگر بچه ها بتوانند 
روزه را قالغ��ی )کالغی( بگیرند، خداوند اجر و 
پ��اداش روزه کامل را برای آن��ان منظور می کند. 
مردم هم��دان به روزه نیمه روز و روزه ای که در 
آن بچه ها از هنگام س��حر تا اذان ظهر روزه خود 
را نخورن��د، روزه قالغی می گویند. یکی دیگر از 
س��نت های قدیمی ماه رمضان در همدان، مراسم 
کیسه برکت در روزی این ماه است، در این روز 
زنان روزه  دار در رفتن به مسجد و اقامه نماز ظهر 
به همراه خود پارچه، نخ و س��وزن می برند. زنان 
مؤمن همدان��ی، در میانه دو نماز ظهر و عصر با 
استفاده از این وسیله ها به کار دوختن یک یا چند 
عدد کیسه برکت مشغول می شوند. مردم همدان 
اعتقاد دارن��د: هر فردی که به داخل این کیس��ه 
پ��ول بری��زد، خداوند به وی م��ال و دارایی زیاد 
می بخش��د، به همین علت زنان در این روز بیش 
از یک کیس��ه برکت دوخته و آن را برای فزونی 
دارایی بین خانواده خود و دیگران توزیع می کنند. 
از دیگر آیین های جالب توجه مردم استان همدان 
فرس��تادن افطاری توس��ط داماد به خانه عروس 
اس��ت، مطابق این س��نت دیرین��ه در ماه رمضان 
ج��وان دارای نامزد، باید افط��اری نامزدش را به 
خان��ه پدر عروس ببرد، این افطاری ش��امل چند 
قرص ن��ان گرده، دو زرده، برنج، روغن حیوانی، 
یک عددمرغ و یا ماهی، س��یب س��رخ، شیرینی 

انگشت پیچ و میوه های فصل است.
كردستان به رمضان مرحبا می گوید

در م��اه مب��ارك رمضان ن��دای مرحب��ا مرحبا با 
آهنگ موزونی خاص در فضای اس��تان کردستان 
ب��ه گوش می رس��د. در مس��جدها و تکیه های 
کردس��تان در این ماه بعد از خواندن نماز عش��اء 
 برای تزکیه و عبادت هرچه بیشتر خداوند سبحان، 
»نم��از تراوی��ح و نم��از وت��ر« ب��ه جماع��ت 
محل��ی:  نان ه��ای  پخت��ن  می ش��ود.   اقام��ه 
»برس��اق و نان ت��اوه ای« از دیگر رس��وم مردم 
کردس��تان، در ماه مبارك رمضان است. همچنین 
مردم این دی��ار طبق آیینی دیرینه به پخت نوعی 
نان برای شب بیست و هفتم ماه مبارك که به آن 
»کولیره« می گویند، مش��غول می شوند و بعد از 
پخت، آن را بین همسایگان و اهالی محل تقسیم 

می کنند.
 روزه سری، هدیه روزه اولی ها در مازندران

 م��ردم اس��تان مازندران م��اه مب��ارك رمضان را 
در حالی آغاز می کنند که روزه اولی ها همواره بر 
سر س��فره افطار متبرك شمرده می شوند. کسانی 
که در مازندران برای نخستین بار به سن تکلیف 
می رس��ند و روزه می گیرند تا زمانی که از جانب 
بزرگ ترها به عنوان روزه س��ری هدیه ای نگیرند، 
افط��ار نمی کنند. معموالً این هدایا ش��امل: چادر 
نماز و طالهائ��ی برای دختران، پول و انواع نقره 
قدیمی برای پسران است. در مازندران افرادی که 
حاجتی داش��ته باشند برای برآورده شدن آن نذر 
ختم انعام می کنند و برای این کار از کس��انی که 
در قرائت ق��رآن تبحر دارند دعوت می کنند و به 
هنگام خواندن ق��رآن مقداری نمک، چند قرص 
نان و چند ظرف آب در سینی بزرگی می گذارند 
 و در مجل��س ق��رار می دهن��د. پ��س از خواندن 
»س��وره انعام« اف��راد روزه خود را ب��ا غذاهایی 
که در س��ینی ق��رار دارد باز می کنن��د و نان های 
باقی مان��ده را به عنوان تبرك در س��فره نان قرار 

می دهن��د تا برکت پی��دا کند و 
در ادامه صاحب مجلس س��فره 
افطار را په��ن می کند. قدیم ها 
در مازندران رس��م بود افرادی 
که فرزند پس��ر می خواس��تند، 
نذر می کردند ک��ه در طول ماه 
مب��ارك رمضان م��ردم را برای 
خوردن س��حری بیدار کنند، به 
این صورت که یک پیت حلبی 
خالی به گردن خود می آویختند 
و با چوب به آن ضربه می زدند 
تا مردم برای سحری بیدار شوند 
که البته این رسم ها هم اکنون از 

بین رفته است.  
ــی« هنوز هم در   »ا... رمضون

كرمان برگزار می شود
کمتر از 10روز به آغاز ماه مبارك 
رمضان، مردم اس��تان کرمان خ��ود را برای انجام 
فرایض ویژه این ماه آماده می کنند. کرمانی ها از 
گذش��ته دور در این ماه آداب و رس��وم خاصی 
داش��ته اند که امروزه برخی از آنها به فراموش��ی 
سپرده شده و برخی دیگر همچنان پابرجا هستند. 
مراس��می با عنوان »کلیدزنی« در ش��ب های ماه 
مبارك برگزار می ش��ود، که در آن زنی داخل یک 
س��ینی آینه، س��رمه دان و یک جلد کالم ا... مجید 
ق��رار داده به خانه های اهل مح��ل می رود و در 
حالی که صورت خود را با چادر پوشانده با کلید 
به س��ینی می زند. صاحب خانه، پس از گشودن 
در، آینه داخل س��ینی را برمی دارد و چهره خود 
را می نگرد، سپس مقداری ش��یرینی، قند یا پول 
داخل س��ینی می گذارد. کلی��دزن این عمل را با 
نیت از پیش تعیین شده، انجام می دهد و صاحب 
خانه به او می گوید: هر مراد و نیتی داش��ته باشی 
خداوند آن رابرآورده س��ازد. در پایان خوراکی ها 
یا پول جمع آوری شده را به مستمندان می دهند.
در این ماه از ش��ب س��وم تا پایان ماه مراسمی با 
عن��وان »ا... رمضونی« نیز برگزار می ش��ود که در 
آن گروه��ی از جوانان به خانه ه��ای محله رفته 
و س��روده ای را می خوانند. پ��س از خواندن هر 

بیت همراهان جمله صل علی محمد صلوات بر 
محمد را تکرار می کنند و پس از اتمام این سروده 
 صاح��ب خانه مبلغ��ی پول به سرپرس��ت گروه 
مي دهد. کرمانی ها همانند س��ایر مس��لمانان در 
روز »عید فطر« هم نماز عید فطر بجا می آورند و 
با دادن فطریه به یاری نیازمندان می ش��تابند. آنها 
همچنین پس از نماز به دیدار خانواده هایی که به 
تازگی عزادار ش��ده اند می روند و به آنها تسلیت 
می گویند. زیارت اهل قبور و دید و بازدید اقوام 
و آش��نایان از دیگر آداب روز عید فطر در کرمان 
است. اما بسیاری از آداب و سوم قدیمی در حال 
فراموشی اند که مراسم کلیدزنی، ا... رمضونی و 

سفره های نذری از جمله آن ها است.
 بزرگترین عيد اهل تسنن

جامعه مسلمان شیعه و سنی سیستان و بلوچستان 
همانند مردمان دیگر مناطق کشور آداب و رسوم 
ویژه ای در ماه مبارك رمضان دارند. دادن افطاری 
ب��ه نیازمن��دان و س��حرخوانی و رمضان خوانی 
در  م��اه  ای��ن  رس��وم  و  آداب  و  آیین ه��ا   از 
سیس��تان و بلوچستان اس��ت. در روستاهای این 
منطقه با وجود وسایل سمعی و بصری، بر اساس 
س��نت دیرینه هنگام س��حر صدای سحرخوانی 
ریش س��فیدان به گوش می رس��د که با خواندن 
دعاه��ای ویژه اقدام به بیدار کردن مردم می کنند. 
در آیین س��حرخوانی، ریش سفیدان و معتمدان 
روس��تاهای سیستان پیش از آغاز سحر از خواب 
بیدار شده و با رفتن به پشت بام خانه های خود 
با خواندن اش��عار محلی و مذهبی مردم روس��تا 
را از فرا رس��یدن وقت س��حر با خب��ر می کنند. 
این افراد اش��عار مذهبی و س��روده های شاعران 
 کش��ور از جمل��ه »خواج��ه عبدا... انص��اری« و 
»باباطاهر عریان« را با صدای بلند بر روی پش��ت 
ب��ام خانه می خوانند. آیین رمض��ان خوانی نیز از 
هشتم تا چهاردهم ماه رمضان در سیستان مرسوم 
اس��ت. در این آیین که شب هنگام اجرا می شود، 
جم��ع زی��ادی از نوجوانان و جوان��ان هر محله 
در مقابل خانه های س��ایر مردم��ان اجتماع کرده 
و اش��عار محلی را با صدای بلند قرائت می کنند. 
شرکت کنندگان در این آیین پس از اجرای برنامه 
رمض��ان خوانی منتظ��ر دریافت انعام از س��وی 

صاحب خانه می مانند. 
اهل س��نت نیز از بیس��تم ماه رمض��ان، نماز قیام 
را برپا می کنند که این نماز از س��اعت 12 ش��ب 
آغاز و پیش از س��حر به پایان می رس��د، در نماز 
قیام هر ش��ب نمازگزار باید سه جزء قرآن را در 
نم��از تالوت کند یا به ام��ام جماعت که تالوت 
می کن��د گوش فرا ده��د.  در پایان م��اه رمضان 
مردم سیستان و بلوچستان به بلندی های اطراف 
می رون��د و بی صبرانه رؤیت هالل ماه ش��وال را 
جستجو می کنند. عید سعید فطر یکی از مهمترین 
اعیاد اهل تسنن است که به مدت سه روز گرامی 

داشته می شود.

رمضـان ايـرانـي

نخست وزیر بریتانیا با 
اس��تراتژی های  طرح 
ب��رای صنعت  نوی��ن 
اع��الم   توری�س����م 
ک��رد: ای��ن صنعت با 
درآم��د س��االنه بال��غ 
بر 115 میلی��ارد پوند 
بازس��ازی  ش��الوده 
 اقتص��اد بریتانیاس��ت.
»دیویدکامرون« نخست 
وزیر بریتانیا درهمین زمینه اعالم کرد: مجموع درآمد به دست آمده کشور 
بریتانیا تنها از طریق صنعت توریس��م بالغ بر 115 میلیارد پوند در س��ال 
اس��ت. وی افزود: چنین درآمدی ش��الوده محکمی برای بازسازی اقتصاد 
بریتانیاست. نخست وزیر بریتانیا اعالم کرده است که دولت وی عالقمند 
به توسعه تمام بخش های وابسته به سفر و توریسم نظیر: توریسم داخلی 
و نیز بازار جهانی آن اس��ت و به ویژه مشتاق جذب توریست های چینی 
به بازدید از بریتانیاست و در نظر دارد که کشور انگلستان در ردیف پنجم 
مقاصد گردش��گری جهان قرار بگیرد. وی افزود: در ش��رایط کنونی و در 
رویارویی با چالش های اقتصادی، دولت بریتانیا بر اهمیت سفر و توریسم 
به عنوان صنعتی که قادر به ایجاد بیش از 3145000 شغل می باشد، واقف 
است. این بدان معنی است که از هر ده شغل یک شغل در بریتانیا می تواند 
یکی از بهترین و س��ریع ترین روش ها برای احیای رشد، ترقی و افزایش 
اشتغال در کشور باشد. این اظهارات در زمانی مطرح شده است که بریتانیا 
تالش های گسترده ای را برای کسب باالترین درآمد از فرصت برگزاری 
المپیک در 2012 آغاز کرده است. در همین حال نمایندگان جهانی شورای 
س��فر و توریسم، طرح استراتژیک بریتانیا را برای ارتقای صنعت توریسم 
داخلی و خارجی و حمایت از بخش خصوصی در صنعت سفر و توریسم 
تأیید کرد. ش��ورای جهانی س��فر و توریس��م به عنوان مهم ترین سازمان 
جهانی حامی بخش خصوصی در صنایع س��فر و تجارت توریس��م؛ طرح 
ارائه شده از س��وی نخست وزیر بریتانیا را در ایجاد استراتژی های نوین 
توسعه توریسم تا پایان س��ال جاری مورد تأیید قرار داد. کشور انگلستان 
هم اکنون از نظر تأکید ویژه بر اهمیت اقتصادی- سیاسی صنعت توریسم 
بر اقتصاد ملی کش��ور به دو کش��ور برزیل و چین پیوسته است. ژان کلود 
بومگارتن دبیرکل ش��ورای جهانی سفر و توریس��م اعالم کرد: این شورا 
بس��یار مشتاق اس��ت که به بخش خصوصی فعال در صنعت توریسم این 
کشور کمک کند. درعین حال بخش خصوصی در بریتانیا معتقد است که؛ 
برخی چالش ها و محدودیت ها در تدوین این استراتژی جدید باید مورد 
توجه قرار گیرد. مسائلی چون: توسعه بزرگترین قطب هوایی بریتانیا، نیاز 
به آس��مان واحد هوایی در اروپا، مسائل مربوط به ویزا و روند صدور آن 
و نیز مالیات های س��نگین و غیر عادالنه باید دراین استراتژی نوین مورد 

بررسی و توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور بازرگانی و معاونت صنایع  دستی کشور از ابالغ دستورالعمل 
اجرایی بیمه شاغالن شناس��ه دار صنایع دستی و هنرمندان قالیباف ازسوی 
س��ازمان تأمین اجتماعی کش��ور خبر داد. به گزارش ایرن��ا، »احمد باالن« 
 اظهار داشت: براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته 200 هزار هنرمند 
شناس��ه دار صنایع دستی و قالیباف کش��ور در سال جاری زیر پوشش بیمه 
قرار می گیرند. وی افزود: اعتبارات مورد نیاز طرح بیمه هنرمندان و قالیبافان 
در ردیف اعتبارات وزارت رفاه تعریف ش��ده و دستگاه مجری آن سازمان 

تأمین اجتماعی است. 
مدیرکل امور بازرگانی صنایع دس��تی با اشاره به اینکه 50 درصد از افرادی 
که در سال جاری، بیمه تأمین اجتماعی خواهند شد؛ هنرمندان صنایع دستی 
 هس��تند، اظهار داش��ت: طب��ق قانون، مابق��ی افرادی که زیرپوش��ش بیمه 
تأمی��ن اجتماعی قرار می گیرن��د، فعاالن عرصه فرش باف��ی خواهند بود. 
 باالن درمورد روند شناس��ایی و گزینش هنرمندان برای استفاده از این بیمه 
گف��ت: پس از ابالغ اعتبارات مورد نیاز، معاونت صنایع دس��تی کش��ور با 
همکاری معاونت های اس��تانی نسبت به شناس��ایی هنرمندان و صنعتگران 
واجد ش��رایط اقدام کرد. وی با بیان اینکه هنرمندان صنایع دستی به منظور 
بهره مندی از این مزیت باید گواهی مهارت س��ازمان فنی و حرفه ای را در 
اختیار داشته باشند، افزود: بر همین اساس هنرمندان دارای کارت شناسایی 
صنعتگری در اس��تان های مختلف در آزمون گواهی مهارت فنی ش��رکت 
کردند.مدیرکل امور بازرگانی و معاونت صنایع دستی با تأکید بر اینکه اسامی 
هنرمندان واجد ش��رایط در اختیار این معاونت قرار گرفت، افزود: پس از 
ط��ی مراحل الزم در حوزه معاونت های اس��تانی، اجرای قانون بیمه تأمین 
اجتماعی برای شاغالن شناسه دار صنایع دستی مشروط به ابالغ دستورالعمل 
اجرایی از سازمان تأمین اجتماعی برای ادارات کل، استانی شد. باالن گفت: 
 به این ترتیب با پیگیری های به عمل آمده و پس از عبور از مراحل مختلف، 

دستورالعمل اجرایی بیمه شاغالن شناسه دار و قالیباف ابالغ شد.

115 میلیارد پوند درآمد ساالنه 
بريتانیا از صنعت گردشگري

 دستورالعمل اجرايي بیمه هنرمندان 
صنايع دستي، ابالغ شد

 مردمك

در داخ��ل گنب��د بزرگ »درب امام« که ضریحی بر آرامگاه دو امام��زاده قرار دارد؛ دیوارها و 
سقف آن با تزئینات نقاشی گل و بوته آراسته شده است و ازاره های اطراف حرم با کاشی های 
خشت هفت رنگ تزئین شده ولی هیچ نوع کتیبه ای در حرم وجود ندارد. به گزارش ایمنا، 
یکی از امامزاده های معتبر اصفهان که در محله چمبالن )س��نبالن یا سنبلستان( از محالت 
قدیمی شهر اصفهان و در مجاورت محله کهنسال دردشت واقع شده »درب امام« می باشد که 
آرامگاه دو امامزاده به نام های: ابراهیم بطحا و زین العابدین است. بنای تاریخی درب امام از 
دو گنبد بزرگ و کوچک و یک سردر بزرگ کاشیکاری از دوره جهانشاه قراقویونلو که در 
ضلع ش��مالی آن واقع است و سه صحن در سه جانب شمالی و شرقی و غربی آن تشکیل 
شده است. نمای خارجی این بنا به جانب هر سه صحن دارای تزئینات کاشیکاری و گچبری 
اس��ت و هر دو گنبد آن، مخصوصاً گنبد بزرگتر، از کاش��ی های نفیس پوشیده شده است. 
درب ورودی فعلی بقعه، به صحن ش��رقی باز می ش��ود. ولی سردر آن در قرن نهم هجری 
که ساختمان آن به اتمام رسیده در جانب شمالی بوده است که فعاًل هم در جای خود باقی 
می باشد ولی دهلیزی که این سردر را به داخل بقعه مربوط می کرده از طرف سردر اصلی آن 
مسدود شده و به  جای درب ورودی، پنجره ای نصب شده است. سردر اصلی درب امام که 
در ضلع شمالی و مشرف به صحن شمالی آن است؛ از شاهکارهای تزئینات رنگین ایرانی 
است که از لحاظ ظرافت صنعت کاشیکاری نظیر آن را کمتر سراغ داریم و شاید کاشیکاری 
مسجد کبود تبریز که آن هم در دوره جهانشاه قراقویونلو بنا شده است، همانند آن باشد. کتیبه 
تاریخی این سردر در جبهه مقابل و جانب غربی سردر که ابتدای کتیبه از آنجاست باقی مانده 

ولی ثلث آخر کتیبه که در جانب شرقی سردر بوده به کلی از بین رفته است.
در س��مت شرقی سردر اصلی بنای تاریخی درب امام که کتیبه آن حاکی از ساختمان بنای 
مزبور در دوره جهانش��اه قراقویونلو در س��ال 857 هجری اس��ت؛ س��ردر تاریخی دیگری 
 واقع ش��ده که کتیبه های آن حاکی از اقدام شاه سلطان حسین صفوی نسبت به تعمیر بقعه 

درب امام و ساختمان رواق شرقی بقعه است.
تاریخ س��اختمان دو گنبد بزرگ و کوچک درب امام متفاوت اس��ت. گنبد بزرگ معماری 
قرن نهم هجری و زمان س��اختمان بقعه است که پوش��ش کاشیکاری آن در دوره سلطنت 
ش��اه عباس اول تعمیر یا تجدید ش��ده و بانی این اقدام شخصی به نام غیاث الدین محمود 
الحسینی المستوفی بوده است. از تعمیر دوره شاه عباس اول هم در سنوات اخیر قسمت قابل 
مالحظه ای باقی نمانده بوده و قسمت عمده کاشیکاری فعلی از اقدامات اداره باستان شناسی 
است که تاریخ تعمیر آن در یک سطر عمود بر کتیبه دور گنبد به خط نستعلیق سفید بر زمینه 

الجوردی به این ترتیب ذکر شده است: »به سرپرستی مهندس روانبد تعمیر شد 1325«
کتیبه این گنبد به خط ثلث سفید معرق بر زمینه کاشی الجوردی شامل سوره دهر تا آخر آیه 
سیزدهم این سوره است و قسمت آخر کتیبه به عبارات زیر خاتمه می یابد: »فی ایام الدوله 
السلطان االعظم و الخاقان االکرم ابی المظفر عباس الحسینی الموسوی الصفوی بهادرخان خلد 

اهلل ملکه و قد اوفق هذا الداعی غیاث الدین محمود الحسینی المستوفی کاتب 110«
که عدد 110 در آخر این کتیبه مفهوم نش��د. محتمل اس��ت این عدد 1010 بوده که برابر با 

چهاردهمین سال سلطنت شاه عباس اول و تعمیر پوشش خارجی گنبد بوده است.
بنای »درب امام« ابتدا فقط حرمی بوده که روی آن گنبد و جلوی آن دهلیزی قرار داش��ته و 
ساختمان آن در سال 857 هجری هنگام پادشاهی جهانشاه قراقویونلو به انجام رسیده است. 
بعداً قبور متعددی در اطراف مرقد امام  زادگان احداث شده که دهلیز جلوی بقعه نیز مدفن 
اموات گردیده و به  جای در س��ابق اصلی آن؛ پنجره ای نصب شده و در سال 1081 هجری 
گنبد کوچکی نیز بر فراز رواق مزبور که به این ترتیب جزو مقبره ش��ده بود، س��اخته شده 

است.
در داخ����ل گنبد ب��زرگ  »درب امام« ضریحی بر آرامگاه دو امامزاده قرار دارد. دیوارها و 
سقف آن با تزیینات نقاشی گل و بوته آراسته شده است و ازاره های اطراف حرم با کاشی های 
خش��ت هفت رنگ، تزیین ش��ده ولی هیچ نوع کتیبه ای در حرم وجود ندارد. درب ورودی 
حرم دارای زنجیر نفیس��ی است که بر دایره برنجی وسط آن به قطر 11 سانتیمتر کلمات و 
عباراتی منقور است. این زنجیر را در قرن سیزدهم هجری شخصی به نام آقا محمد حسن 

تاجر همدانی وقف بر امامزاده نموده است.
در شمال مرقد، دهلیزی است که راه ورودی اصلی مقبره از سردر کاشیکاری دوره جهانشاه 
بوده است و به اطاق مربع شکلی منتهی می شود. در این اطاق صورت قبوری وجود دارد و 
گفته شده است که مادر جهانشاه قراقویونلو هم در همین محل دفن شده. سقف اطاق واقع 
در دهلیز، که گنبد کوچک درب امام بر فراز آن بنا شده دارای مقرنس های گچی و طالکاری 
و پنجره های گچبری شده است و در قاعده گنبد آن، کتیبه ای در دو سطر موجود است که در 
سطر اول به خط کوفی طالئی رنگ، بر زمینه کبود جمالت: یا سبحان، یا حنان، یا منان و یا 
برهان نقاشی شده و در سطر دوم آن به خط ثلث طالئی رنگ، بر زمینه کبود اشعاری نقاشی 
ش��ده است. قابل ذکر است که گنبد کوچک درب امام در سال 1334 خورشیدی و صحن 
ش��مالی آن تا سال 1337 به سرپرستی دکتر لطف اهلل هنرفر و به  وسیله استادان هنرمند اداره 
باستان شناسی اصفهان تعمیر و کاشیکاری شده است. نمای خارجی بقعه و دیوارهای مجاور 
آن به سمت صحن غربی تزییناتی از پشت بغل های کاشیکاری دارد و ایوان های مشرف به 
این صحن دارای مقرنس های زیبای گچی اس��ت که قس��متی از آن ها رنگ آمیزی شده. در 
ایوان وسط این ضلع، درها و پنجره های نفیسی نصب شده که بعضی از آن ها موجود است. 
یکی از پنجره های نفیس گچبری این قسمت که یقیناً نظیر آن در هیچ  یک از بناهای تاریخی 
کشور کهنسال ایران وجود ندارد و تمامی آن از گچ ریخته و با شیشه های رنگین تزیین شده 
و به  وسیله اداره باستان شناسی اصفهان با مراقبت تمام به قصر چهلستون انتقال داده و برای 
تماش��ای سیاحان در محل مناس��بی در یکی از اتاق های این کاخ نصب شده است. قسمت 
وسط این پنجره که قبل از انتقال شکسته شده، توسط استاد هنرمند فقید گچبر اصفهان، استاد 

نصراهلل رفائیل به  طوری ماهرانه 
تعمیر شده است که با کارهای 
 اصلی آن، هیچ گون��ه تفاوتی 

ندارد.
به طور کلی: مجموعه درب امام 
اصفهان به دلی��ل ویژگی های 
هنری و معم��اری و تزیینات 
باش��کوه کاشیکاری و  بسیار 
گچب��ری، در ع��داد؛ یکی از 
هنری  مس��لم  ش��اهکارهای 
ایران به شمار می رود که بیانگر 
س��یر هنر معماری ای��ران در 

دوران های مختلف است.

درب امام؛ بیانگر سیر هنر معماري ايران
 كوله پشتي

بیش از 100 غذا و 30 نوع نان خانگی در شهرهای مختلف ایران وجود داشته که در ماه رمضان 
پخته می شده و امروز از بین رفته؛ همان گونه که آداب و رسوم مربوط به این ماه رنگ باخته است. 
ماه رمضان، ماه مهمانی خداست. مردم پیش از فرارسیدن این ماه، خانه تکانی کرده و خود را برای 
رفتن به این ضیافت آماده می کرده اند. آداب و رسوم ویژه ای هم در ماه رمضان، اجرا می شده که 
از آن می توان به نقاره زنی به هنگام افطار و سحرخوانی هایی که به منظور بیدارکردن مؤمنان اجرا 
می شد، اشاره کرد. آیین هایی که امروزه با ورود تکنولوژی، رنگ باخته و از بین رفته اند. احمد 
وکیلیان، مردم شناس و پژوهشگر فرهنگ عامه با اشاره به از بین  رفتن تدریجی آیین های رمضان 
گفت: امروزه، همه چیز با شتاب جلو می رود و شرایط جامعه، به سرعت، تغییر و تحول می یابد و 
سازمانی چون صدا و سیما، در این میان، نقش مهمی برعهده دارد به این معنی که می تواند به  جای 
پخش مجموعه های تلویزیونی که هیچ ارتباطی با ماه رمضان ندارند و گاه، به ترویج خشونت 
می پردازند، به آداب و رسوم این ماه توجه کنند؟ مدیر مسئول نشریه »فرهنگ مردم« بر این باور 
است که: مسئوالن فرهنگی نه دغدغه پرداختن به فرهنگ و پیشینه فرهنگی دارند و نه این مقوله 
را به  خوبی می شناسند. در صورتی که می توان آداب و رسوم را با شرایط زندگی در جامعه امروز 
هماهنگ کرد به  عبارتی می توان به بازآفرینی این آیین ها پرداخت. وکیلیان، جنبه موزه ای بخشیدن 
به این آداب و رسوم را هم مثبت ارزیابی کرد و افزود: می توان به مستند کردن و گردآوری آداب 
و رسوم مختلف آیین های رمضان پرداخت. این کار اگرچه موجب به روز شدن آیین ها نمی شود 
اما به آن جنبه موزه ای می دهد، تا اگر یک دانشجوی مردم شناسی خواست به پژوهش در ارتباط با 
این آیین ها بپردازد، مرجع و منبعی در اختیار داشته باشد. او همچنین بیان کرد: امروزه کشورهای 
غربی از زندگی ماشینی به تنگ آمده و به این نتیجه رسیده اند که باید آداب و رسوم خود را پاس 
دارند از این  رو آداب و رسوم خود را به  روز کرده و به اجرای نمایش های سنتی و قصه گویی 
در کافی شاپ ها که فضاهایی امروزی هستند، پرداخته اند. اما ما هرروز از آداب و سنت های خود، 

بیشتر فاصله می گیریم.

مرگ تدريجي آيین هاي رمضان

مدیر موزه رضا عباسی 
ک�ارش��ن�اس��ان  گفت: 
م��وزه رضا عباس��ی در 
رمض��ان  مب��ارك  م��اه 
قرآن ه��ای ش��خصی را 
ک��ه بیش از 100 س��ال 
قدمت دارند، به صورت 
می کنند.  مرمت  رایگان 
ایرن��ا،  گ��زارش   ب��ه 
اظهار  کرمان��ی«  »صهبا 

داشت: این اقدام در راستای ساماندهی و حفظ گنجینه های اصیل ایرانی 
صورت می گیرد و براس��اس آن، افراد می توانند قرآنی هایی را که قدمتی 
بیش از 100 س��ال دارند، برای مرمت به موزه رضا عباسی تحویل دهند. 
 وی ب��ا بی��ان اینکه خانه های ایران��ی گنجینه عظیم تاریخ ایران هس��تند، 
افزود: این موزه همچنین  اقالم تاریخی، نسخ خطی و آثار هنری موجود 
در خانه های ایرانی را به صورت رایگان مرمت می کند. بر اس��اس اعالم 
س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری، کرمانی اظهار 
داش��ت: موزه رضا عباس��ی با داشتن فضایی مناس��ب در بخش مرمت، 
آمادگی دارد اش��یای تاریخی، هنری و نسخ خطی آسیب دیده در خانه ها 
را ب��ا حفظ امانت داری مرمت کرده و ب��ه صاحبان اصلی بازگرداند. وی 
اف��زود: درحال حاض��ر با تهیه تجهیزات الزم و مجهزکردن کارشناس��ان 
موزه، مقدمات الزم برای اجرای این طرح فراهم شده  است. به گفته مدیر 
موزه رضا عباس��ی، محدودیتی در مرمت آث��ار وجود ندارد و خانواده ها 
می توانند اش��یای تاریخی و هنری خود ش��امل: سفال، کتب خطی و اشیا 

فلزی را برای مرمت به موزه رضا عباسی  ارائه دهند.

قرآن هاي تاريخي در موزه رضا عباسي 
به صورت رايگان مرمت مي شوند
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 پژمان سلطانی
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال 
کش��ور، امش��ب با انجام دو 
دیدار به پایان خواهد رس��ید 
و از س��اعت 21:30 راه آهن 
شهر ری در ورزشگاه آزادی، 
ب��ه مصاف تیم پرس��پولیس 
تهران م��ی رود و در تبریز، 
ش��هرداری این شهر ساعت 
21:45 میزب��ان نف��ت آبادان 

خواهد بود.
دومين مربی اصفهانی، در 

مصاف با دایی
ــــهر ری /  ــن ش راه آهـ
ــران  تــهــ ــروزی   پيـــ

مكان: ورزشگاه آزادی
تیم قع��ر جدول��ی راه آهن 
که تنها یک امتی��از در هفته 
نخست مقابل سپاهان کسب 
کرده، تیم پرسپولیس را پیش 
روی خواه��د داش��ت، ک��ه 
فقط در هفت��ه دوم مغلوب 

صبای قم شد و س��ه بازی دیگر خود را با پیروزی 
پشت سر گذاشته است. علی دایی، تنها مربی ایرانی 
تا پایان هفته چهارم توانس��ت یک مربی خارجی به 
نام آلفردو کاسمیرو )صنعت نفت آبادان( را شکست 
دهد، سرخ پوشان تهرانی پس از گذشت چهار بازی 
از لیگ کم کم به مرز آمادگی رسیده اند و شاگردان 
کربکندی در بازی امش��ب نم��ی توانند صخره ای 
محکم برای تیم پرس��پولیس باش��ند ام��ا بازیکنان 
 خ��ط دفاعی ای��ن تیم چهار چش��می باید مواظب 
»امی��ن متوس��ل زاده«، »دس��وزا« و »رودریگو لوپز« 
باش��ند، که این س��ه بازیکن چارچ��وب دروازه را 
خوب می شناسند. راه آهنی ها در بازی قبلی خود 

محو هنرنمایی »محسن بیاتی نیا« بازیکن صبا بودند 
که به تنهایی چه��ار گل درون دروازه آنها جای داد 
 و آن دی��دار را ب��ا حس��اب 5 بر 2 واگ��ذار کردند. 
علی دایی س��رمربی سرخ پوشان پایتخت که هنوز 
داس��تان حق و حقوق او با فدراس��یون ادامه دارد از 
صداوس��یما نیم ساعت زمان خواسته که پیش بینی 
می شود وی را، امشب در برنامه نود ببینیم و البته اگر 
 امتیازات کامل را کسب نکند، ممکن است در برنامه 
عادل فردوسی پور غیبت کند باید منتظر ماند که آیا 
علی دایی امتیازی به دومین مربی اصفهانی خواهد داد 
یا نه؟ )مربی تیم صبای قم محمود یاوری بود که دایی 
را شکست داد( پرسپولیس در پایان هفته چهارم در 

مکان سوم جدول قرار داشت.

ــه دنبال اولين  اكبر اوتی ب
پيروزی 

ــهرداری تبریز / صنعت  ش
ــكان:  م  – ــادان  آب ــت  نف
ورزشگاه یادگار امام تبریز 
اکب��ر اوت��ی در ح��ال اوت 
 شدن از تیم شهرداری است. 
اکبر میثاقیان که با اقتدار این 
تیم را ب��ه لیگ برت��ر روانه 
کرد هنوز پس از چهار هفته 
نتوانسته یک پیروزی را کسب 
کن��د در صورتی ک��ه: نفت 
آبادان در مرحله پلی آف لیگ 
دس��ته یک به این مسابقه ها 
راه یافت، فقط در بازی قبلی 
مغلوب تیم پرسپولیس شد. 
کاس��میرو و مرب��ی این تیم 
معتق��د بود ک��ه داوری یک 
طرفه بوده و به دلیل اعتراض 
ف��راوان در کنار زمین قاضی 
می��دان او را اخراج کرد و در 
این دیدار باید از روی سکو، 
تیم خود را هدایت کند. آلفردوی برزیلی می داند که 
ش��هرداری از هماهنگی به دور و دارای خط دفاعی 
آسیب پذیری است. ش��هرداری 12 گل در 4 بازی 
دریافت کرده که میانگی��ن گل خورده در هر بازی، 
3 گل اس��ت و این خط دفاع��ی کار را تا حدودی 
برای »روح اله عرب« مهاجم 3 گله آبادانی ها آسان 
می کند. اما باید این را در نظر داشت: تیم تبریزی در 
خانه بازی می کند و برای گرفتن حداکثر امتیاز دست 
به آب و آتش خواهد زد و آنها در خط حمله خود، 
»سعید دقیقی« 3 گله و »علی کریمی« 2 گله را دارند 
که اکبر میثاقیان برای گشودن دروازه حریف روی این 

بازیکنان حساب ویژه ای باز کرده است.

 لیگ نهم با قهرمانی تیم سپاهان به پایان 
رسید و این تیم همگام با هواداران، این قهرمانی 
را جش��ن گرفت و اما  لیگ دهم در حالی آغاز 
شد که مدعیان قهرمانی، )در  لیگ( با بازی های 
ضعیف خود، انتظار دیدن بازی زیبا از تیم های 
محبوب خود را به فراموشی سپردند. شاید در این 
 باب این عقیده مطرح شود که بعد از بازی های 
 ج��ام جهانی و مش��اهده فوتب��ال در بهترین و 
به روزترین س��طح خود، نوع��ی فوتبال زدگی 
را ب��رای ه��واداران تیم ه��ای ایرانی ب��ه همراه 
داش��ته است و سطح توقع های آنان از تیم های 
باشگاهی باالتر اس��ت که البته این نظر هم وارد 
است اما صد در صد کامل نیست چرا که فوتبال 
کشورمان س��ال ها در پیله خود اس��ت و راه به 
بیرون و گام برداشتن به سوی فوتبال روز دنیا را 
نه اینکه گم کرده باشد بلکه نمی خواهد بیاموزد. 
برخی مربیان مطرح و باتجربه ایرانی زمانیکه از 
به روز ش��دن فوتبال و ارتقای سطح علمی آنان 
سخن به میان می آید خیلی سریع جواب حاضر 
و آم��ده ای دارند که ما فرضاً با بکن بائر و کاپلو 
و غیره و ذلک دوره های مربیگری را پشت سر 
گذاشته ایم و این وصله ها به تیم ما نمی چسبد و 
خوشحالند که با سیستم سنتی، به نتیجه می رسند 
البته نه همیشه! اما اگر ما قبول داریم که کار کردن 
و گذراندن دوره آموزش��ی با امثال بکن بائر یک 
افتخار محسوب می شود، پس چرا نمی بینیم که 
تیم های باشگاهی آنان چطور با سرعت با فوتبال 
روز دنیا حرکت می کنند و ضمن ارائه بازی های 
زیب��ا و و نتایج مطلوب هواداران خود را همواره 
راضی نگه داشته اند. فوتبال باشگاهی ما نیاز به 
یک خانه تکانی گسترده در حوزه مربیان باشگاهی 
دارد، نیاز امروز فوتبال ما مربیانی است که با دانش 

خود بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند... 
اگر بخواهیم قضاوت درستی داشته باشیم  نباید از 
کنار ضعف های مربیان خود در اکثر باشگاهها به 

راحتی بگذریم اگر چه هوادار هم باشیم، تیم های 
ما بر پایه سیس��تم هایی بازی می کنند که بسیار 
پیش پا افتاده اس��ت و این را می توان از س��بک 
و س��یاق اکثر بازی های تیم ه��ای لیگ برتری 
مشاهده کرد، با تأسف عدم تزریق افکار تاکتیکی 
درس��ت و به روز به تیم های ما موجب ش��ده 
که بازیکنان تیم های باشگاهی ما با فوتبال روز 
دنیا فاصله زیادی داش��ته باشند، نمی توان انکار 
کرد که ضعف زیاد مربی��ان ما در تزریق فوتبال 
درست مهندسی شده که در حال حاضر در اکثر 
لیگ های ثروتمند دنیا شاهد آن هستیم، تیم های 
باشگاهی ایران را با مشکل جذب تماشاگر مواجه 

کرده است و این به عینه قابل مشاهده است.
با نگاهی به سبک بازی تیم های مدعی لیگ برتر 
چون: سپاهان اصفهان، ذوب آهن پرسپولیس و 
استقالل می توان به عمق فاجعه فوتبال باشگاهی 
ایران پی برد، هر س��ال دریغ از پارسال، با تأسف 
در سه هفته اول لیگ شاهد آن بوده ایم که سپاهان 
از همان سیستم 2-5-3 قدیمی استفاده می کند 
که در دنیای امروزی، کس��ی از این پایه سیستم 
برای تیمش اس��تفاده نمی کن��د  و البته مربی آن 
خوشحال است که با سیستم سنتی نتیجه گرفته 
اس��ت)نتیجه که نه؛ خروج از مسلخ !!( و این در 
حالی اس��ت که پایه سیس��تم تیم پرسپولیس که 
دایی را باالی س��ر خود می بیند بر پایه بازیکن 
محوری اس��توار اس��ت و این در حالی است که 
تاریخ مصرف این ن��وع فوتبال هم خیلی وقت 

است به سر آمده است.
تاکتیک های که این دو مربی بزرگ فوتبال ایران، 
ک��ه )در اوایل فصل به کار گرفته اند( نش��انی از 
جذابیتی که فوتبال برای تماشاگران به دنبال دارد 
را بروز نداده، مگر نتیجه که آن هم به طور مقطعی 
دل هواداران را خوش می کند و چه بسا مربیانی 
بوده اند که از هفته اول تا هفته سوم  انواع و اقسام 
سیس��تم ها را آزموده اند اما در آخر پایه سیستم 

خود را به همان پایه سیستم سال قبل برگردانده اند 
و این نشان می دهد فوتبال باشگاهی ما نمی تواند 
دورنمای خوبی را برای درخشش در باشگاههای 

آسیا داشته باشد.
پایه سیستم اس��تقالل هم  چندان تعریفی ندارد 
و براس��اس تمرکز ب��ر روی بازیکن��ان جنوبی 
چون میالد میداودی و ارس��ال مستقیم پی ریزی 
 ش��ده که خیلی وقت اس��ت دیگر چنگی به دل 
نمی زند و این نشان دهنده ضعف بازی خوانی 
 مربیان��ی اس��ت ک��ه از فوتب��ال روز دنیا درس 
نمی گیرند.در این میان داس��تان تیم های متمول 
 دیگر چون: استیل آذین و ذوب آهن هم از این دو 
 تأس��ف بارتر اس��ت، چرا که؛ سیستم حرکات 
تیم هایشان همین حرکات تک ستاره هایشان است. 
اما این داستان فوتبال باشگاهی لیگ کشوری است 
که باشگاه هایش به صورت چرخشی از معدود 
مربیانی سود می برند که داشته های آنها از دیروز 
 تا به امروز، تغییر چندانی نکرده اس��ت. در واقع 
نمی توان با این مربیان و با سبک و سیاق تیم هایی 
 ک��ه مربیان آنها از فوتب��ال روز دنیا درس الزم را 
نمی گیرند انتظار ش��ق القمر را داش��ت چرا که 
فوتب��ال دنیا در حال حاض��ر ره خود می رود و 
 فوتبال ما ره دیگری.فوتبال باشگاهی ما نیاز به یک 
خانه تکانی گس��ترده در حوزه مربیان باشگاهی 
دارد، نی��از امروز فوتبال ما مربیانی اس��ت که با 
دانش خود بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند، 
همانگون��ه که مدتی با حض��ور دنیزلی در ایران 
شاهد بازی هایی از تیم های پاس و پرسپولیس 
بودیم ک��ه تا به امروز در کمتر تیمی ش��اهد آن 
بازی ها هستیم. در هر صورت این زنگ خطری 
برای فوتبال کش��وری است که مربیانش همیشه 
عرصه را بر تازه واردها تنگ می کنند به گونه ای 
که تازه واردها مجبور می شوند همچون: کرانچار، 
وینگادا، دنیزلی و... عطایش را به لقایش ببخشند 

و فرار کنند.

 میدان »گوانگج��و« که به عنوان  مهمترین 
عرصه  پیش  روی ورزش کشورمان در سال 1389 
است؛ از آن جهت اهمیت دارد که عرصه درخشش 
ورزش هایی به غیر از فوتبال است، فوتبالی که هیچ 
خی��ری از آن ندیده ایم. گوانگجو  جایی اس��ت که 
ورزش ایران ب��ه امثال: تکواندو، کاراته، کش��تی، 
بسکتبال، والیبال و جودو امید دارند تا بدرخشند و از 
زیرسایه فوتبال خارج شوند. هرچند که مدت هاست 
 این اتفاق افتاده و مس��ئوالن ورزش در بی خبری 
به سر می برند. گوانگجو، میدان ورزش ها است و نه 
فوتبال. درست که امروز مدیران رده باالی ورزش 
ب��ه زیر حرف های دیروز خود زده اند و با نا امیدی 
از حض��ور در این آوردگاه یاد می کنند تا توجیهی 
باشد بر شکست احتمالی، اما هرچه باشد ما خواب 
باش��یم یا بیدار، بازی های گوانگجو از راه خواهد 
رس��ید و تمام می ش��ود و آنکه زیان می کند کسی 
است که بی برنامه راهی چین شود.میدان گوانگجو 
عرصه رقابت ورزش هایی است که چند سال مایه 
مباهات ایران و ایرانی شده اند اما در این بین هستند 
آنهایی که از قافله عقب مانده اند.جودوی ایران سال 
هاست به دور تسلسلی گرفتار شده که گویی فرار 
از آن غیرممکن به نظر می رس��د. جودو چندسالی 
است که بازنده است و کسی پیدا نمی شود بپرسد 
چرا؟ با هزار و یک وعده و وعید تیم درست  کرده 
و راهی می کنند و دس��ت از پا درازتر برمی گردند 
که چه؟ بودجه نداریم. می گویند فدراسیون جودو 
کمیته ای دارد به نام کمیته فنی که تش��کیل شده از 

تعدادی ریش س��فید و البته اینان کسانی هستند که 
هن��وز در افکار چندین دهه قبل س��یر می کنند و 
درعین ناباوری این قدر نفوذ را دارند که اجازه بروز 
هیچ فکر نویی را جهت پیدا کردن راه به فدراسیون 

جودو ندهند.
فدراسیون نشینان به دالیل نامعلوم هنوز چشم به راه 
امثال میراسماعیلی و آخوند زاده  برای کسب افتخار 
هستند و به جرأت می توان گفت: اگر چاره داشتند 
حتی میران را هم فرا می خواندند برای آنکه حداقل 
یک مدال بگیرند و فعاًل سروصداها را بخوابانند و 
علت این امر چیزی نیست جز آینده نگری نکردن 
برای روزهای پس از قهرمانان بزرگ و این قدر در 
باد پیروزی های قبلی ماندند تا این ش��د که امروز 

می بینی��م، جودوی عربس��تان برابر ای��ران قد علم 
می کند بگذریم از اینکه کشورهای کوچک اروپایی 
از ما گذش��تند و ما درجا زدیم و مغرورانه خود را 
دس��ت باال گرفتیم. چند روز پیش سالگرد سقوط 
هواپیمای جودوکاران، بدون س��ر و صدا و حاشیه 
برگزار شد، همان ها که قرار بود به اسم تیم نوجوانان 
راهی رقابت های آسیایی شوند اما شد آنچه که نباید 
می ش��د و هرچه هم که آقایان مدیر تالش کردند 
برای خواباندن سروصدای راه افتاده، نشد که نشد. 
صغر سنی و افشای آن تشتی بود که بر زمین افتاده 
و صدای کرکننده اش حتی سازمان بازرسی را هم 
خبر کرد اما گویا تیغ آقایان فدراسیون نشین این قدر 

برنده تر بود که حتی ککشان هم نگزد.
مشکل امروز جودو، مشکلی است که سال هاست 
اس��اتید خارج از گود آن را به فریاد عنوان می کنند 
و کسی نمی شنود یا بهتر بگوییم کسی نمی خواهد 
بشنود. مشکل امروز جودو عدم جوانگرایی است، 
می گذری��م از اینک��ه در فدراس��یون امتیازاتی به 
هیأت های اس��تانی داده می شود و به جای اهمیت 
دادن به ستارگان همه سعی در حذف آنها دارند و 
اساتید پشت خط مانده اند، اینها را گفتیم تا شاید راه 
چاره ای پیدا شود. شاید این کوتاه تلنگری باشد بر 
وجدان خوابیده فدراسیون نشینانی که گویا صدای 
طبل بازی های آس��یایی را نمی ش��نوند هرچند که 
اگر هم بیدار شوند امروز برای آمادگی حضور در 
گوانگجو دیر است خیلی دیر این قدر که حتی شاید 

به آن نرسیم.

فهرست نامزدهای جايزه بهترين بازيكن 
سال اروپا اعالم شد

اتحادی��ه فوتب��ال اروپ��ا )یوفا(، فهرس��ت 12 نف��ره نامزدهای دریاف��ت جایزه 
بهترین های سال 2010 تیم های باشگاهی این قاره را اعالم کرد. به گزارش ایرنا 
 به نقل از س��ایت یوفا، بهترین های س��ال فوتبال اروپا، قرار است روز 26 اوت 
)4 ش��هریور( در جریان مراس��م قرعه کشی مس��ابقه های مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان باشگاه های اروپا )چمپیونزلیگ( در موناکو اعالم شوند. برندگان جوایز 
بهتری��ن دروازه بان، مداف��ع، هافبک و مهاجم و همچنین بهترین بازیکن س��ال 
توس��ط مربیان 16 تیمی که به مرحله حذفی مسابقه های چمپیونزلیگ در فصل 

10-2009 راه یافتند، انتخاب خواهند شد.
فهرست نامزدهای دریافت جوایز، بهترین های فوتبال اروپا به شرح زیر است:

بهترین دروازه بان: خولیو س��زار از اینترمیالن، هوگو لوریس از المپیک لیون و 
ویکتو والدس از بارسلونا.

ــن مدافع: لوس��یو از اینترمیالن، مایک��ون از اینترمیالن، ج��رارد پیکه از  بهتری
بارسلونا.

بهترین هافبك: ژاوی هرناندز از بارس��لونا، آرین روبن از بایرن مونیخ، وسلی 
اشنایدر از اینترمیالن.

بهترین مهاجم: لیونل مسی از بارسلونا، دیه گو میلیتو از اینترمیالن، وین رونی 
از منچستریونایتد.

آرای متخلفان فرانسوی اعالم شد
آنلكا 18 ماه از حضور در تیم ملی فوتبال 

فرانسه محروم شد
نی��کالس آنلکا، ب��ه دلیل 
رفتار ناپسند در رقابت های 
 ج���ام ج���هان��ی 2010 
آفریق��ای جنوبی به مدت 
در  حض��ور  از  م��اه   18 
تیم ملی فرانسه محروم شد. 
 ب��ه گزارش مه��ر، آنلکای 
31 ساله پس از درگیری با 
سرمربی  دومنک،  ریموند 
فرانس��ه، در  فوتب��ال  تیم 
 خالل برگزاری رقابت های 
ج��ام جهانی، مجب��ور به 

بازگش��ت به فرانس��ه شد و بازیکنان فرانس��وی هم به همین دلیل، حضور در یک 
جلسه تمرین را تحریم کردند. به نظر می رسد: با این محرومیت حدوداً کار دو ساله 
فوتبال ملی مهاجم تیم فوتبال چلسی به پایان رسیده باشد. بر پایه گزارش بی بی سی، 
پاتریک اورا، کاپیتان تیم ملی فرانسه، به دلیل دست داشتن در این شورش، پنج مسابقه 
از حضور در تیم ملی فرانس��ه محروم شد. فرانک ریبری و جره می توالالن هم به 

ترتیب به مدت سه و یک جلسه از همراهی تیم ملی فر انسه محروم شدند.
هیچگونه محرومیتی ش��امل حال اریک آبیدال، مدافع تیم فوتبال بارسلونا، که جزو 

نفرات فراخوانده شده به کمیته انضباطی فرانسه بود، نشد.

اصفهـــان با دو نمـــاينده 
در لیگ هندبال بانــوان

 نجمه كرمی
لیگ هندبال بانوان، امسال برای اصفهانی ها جذابیت و شکل خاص تری به خود 
خواهد گرفت. تیم ذوب آهن با پانزده عنوان قهرمانی می کوشد تا با زهرا علوی 
مرب��ی جوان و جویای نام ازعنوان قهرمانی دفاع کند و در س��وی دیگر تیم تازه 
صعود کرده س��پاهان با بازیکنان جوان و با انگیزه و با هدایت مربی خوش نام و 
با تجربه ای چون پروانه کوهیان ضمن کسب تجربه در این تورنمنت راه را برای 
کس��ب عناوین قهرمانی در س��ال های نه چندان دور هموار خواهد کرد.کوهیان 
مربی مصمم و کارکش��ته ای است که تاکنون به هرآنچه که خواسته، دست یافته 
است و بعد از یکسال استراحت و کناره گیری از لیگ، با بستن قرارداد با باشگاه 
س��پاهان قصد فراموش کردن آن خاطرات تلخ با ذوب آهن و ش��روعی دوباره و 
پرانرژی را دارد. ذوب آهنی که با کوهیان ش��کل گرفت، رش��د کرد و بزرگ شد 
و با وی پانزده بار بر روی سکوی قهرمانی قرار گرفت و وی  یک تیم حاضر و 
آماده را برای ش��اگرد زیرك و باهوش خود ساخته و پرداخته کرد که البته علوی 
نیز قدر این موهبت اس��تاد را دانس��ت و در اولین حضورش در لباس مربیگری، 
از عنوان قهرمانی تیم به خوبی دفاع کرد اما کوهیان به آنچه که حقش و به آنچه 
که شایسته برخورد با پیشکسوت و الیق یک استاد بود نرسید. از این ها گذشته 
باشگاه س��پاهان که قدر مربیانی چون کوهیان را می داند از همان ابتدای جدایی 
وی از ذوب آهن وارد مذاکره با او ش��د و قرار ش��ده بود در صورت صعودتیم 
س��پاهان به لیگ برتر با این مربی به توافق برسند که البته در ادامه این اتفاق افتاد 
و کوهیان با س��پاهان به توافقات اولیه رس��ید و وی بعد از اتفاقات تلخی که در 
ذوب آهن پش��ت سر گذاش��ت بار دیگر در صحنه لیگ برتر حاضر خواهد شد. 
اتفاق جالبی اس��ت تیم ذوب آهن یک تیم قدیمی و پرمهره به هدایت یک مربی 
جوان در آمده اس��ت در حالیکه کوهیان با تجربه و اس��تخوان خرد کرده هندبال، 
هدایت تیم جوان و بی مهره اما با انگیزه سپاهان را برعهده گرفته است. باید دید 
در صحنه و در دیدار این دو تیم، شاگرد از استاد پیشی می گیرد یا انگیزه و جوانی 
بازیکنان س��پاهان حریف تیم هماهنگ و پر مهره ذوب آهن خواهد ش��د. اما هر 
آنچه هست اصفهان به داشتن دو تیم همواره مدعی و پر پتانسیل همچون سپاهان 
نیاز دارد و وزنه های سنگینی برای هندبال استان به حساب می آیند. تمرینات هر 
دو تیم از حدود یکماه و نیم پیش زیر نظر مربیان خود آغاز شد، است. ذوب آهن 
ترکیب و شاکله اصلی تیم خود را حفظ کرده است. به گفته زهرا علوی تا پایان 
شهریورماه یکی دو بازیکن که نخواست نامی از آنان برده شود به جمع بازیکنان 
این تیم اضافه خواهد شد. این تیم همچنین بعد از ماه مبارك رمضان اردوی کیش 
را در پیش خواهد داش��ت تا با آمادگی کامل به اس��تقبال رقابت های لیگ روند. 
تیم س��پاهان نیز در صدد برپایی اردویی چند روزه است که تاکنون زمان و مکان 
اردو از سوی باشگاه مشخص نشده است ضمن آنکه به گفته کوهیان چند بازیکن 
 از ش��هرهای مختلف در اردوی س��پاهان حضور دارند که در صورت قبولی در 
تست هایی که وی برای آنان در نظر گرفته است، تیم سپاهان نیز مهره دار خواهد 

شد و آرامش خاطر بیشتری به استقبال لیگ برتر خواهر رفت. 

هر روز در روزنامه زاینده رود
نتايج مسابقه های فوتسال 

جام موالی عرشیان

 مجموعه ورزشی زیتون                   سه شنبه 89/5/26
شیرینی سرای ژینوس: 5                نیاز: 2

بیژن: 2                                     بازرگانی پاسارگاد: 2
ایران غذا: 3                               نسیم امام رضا: یک

پوریای ولی: 6                            اسپادانا مهر: یک
شهید باهنر: 3                             نوین پوش: صفر

نویان: 6                                    مکتب الرضا: صفر
مجموعه ورزشی شهيد غازی            سه شنبه 89/5/26

مخلصان مهدی)عج(: یک               شهدای عقیلی: 4
جاوید فن: 3                              هما: صفر

استقالل الف: یک                        شهدای بهرام آباد: 2
تام: 2                                      قنادی نگار: 5

مجموعه ورزشی گل نرگس            سه شنبه 89/5/26
رده سنی جوانان

زهرائیان: صفر                            گیتی پسند: 7
پویان: 5                                   صبا: صفر
بایاب نقش جهان: صفر                 اسپادانا: 2

رده سنی بزرگساالن
شهدای همت آباد: 4                    فجر: صفر
دانشسرا: صفر                            دوستان: 6
شیالن کیش: 6                           قدر: صفر

مجموعه ورزشی نيكان                   سه شنبه 89/5/26
شهدای وازیچه: 6                       صنایع سنگ: یک

عکاسی الله: یک                        ابوذر: صفر
پویا: 4                                    شاهد: یک

آرمان: 2                                  ارتباط همراه: 2
مجموعه ورزشی بهمن                    سه شنبه 89/5/26

شهدای برزان: 4                         سحر گاز: 3
کانون ام ابیها: 3                         شهدای خورزوق: 2
همای خورزوق: 6                      زنده یاد عبدالهی: 3
طوفان: 3                                 دوختگاه دیدار: صفر

جوانان گلستان: 3                       البرز نوین: 2
مجموعه ورزشی ارغوان                 سه شنبه 89/5/26

ترنادو: 6                                  امام رضا: 3
پژمان: 4                                  حاتمی: یک

شهدای پانزده خرداد: 3                یازهرا: 3

سپهر محمدی: 
برای كسب 3 امتیاز به قزوين می رويم

 س��پهر محمدی، گلر تیم فوتس��ال فیروز صفه اصفه��ان، پیرامون بازی 
امش��ب مقابل آرش بتن قزوی��ن گفت: برای حداکثر امتیاز پ��ای به این میدان 
خواهیم گذاش��ت. ما در بازی قبلی خود اس��تحقاق پیروزی مقابل تیم شرکت 
ملی حفاری را داشتیم که متأسفانه 2 امتیاز حساس را از دست دادیم. وی ادامه 
داد: در ط��ول هفت��ه تمرینات منظمی را دنبال کردیم و با دس��ت پر به اصفهان 

باز می گردیم.

وحيد شمسایی:
كسب نتايج مــاهـــان 
رضــايت بخش نیست

 وحید شمسایی کاپیتان 
تیم فوتسال فوالد ماهان اصفهان 
با اش��اره ب��ه نتایج ن��ه چندان 
مطلوب ماهان در دو هفته اول 
لیگ اظهار داش��ت: کسب دو 
تساوی برای تیمی مثل ماهان که 
قهرمانی آسیا را یدك می کشد 
راضی کننده نیست و فردا شب 
در سالن پیروزی اصفهان برای 
 شکس��ت تیم ص��در جدولی 
راه س��اری تالش خواهیم کرد. 
از  انتظ��ارات  داد:  ادام��ه   وی 

فوالد ماهان باالست و در ما ادامه لیگ جایی برای اشتباه و توجیه عدم نتیجه گیری 
نداریم. کاپیتان با س��ابقه ماهانی ها در مورد وضعیت آمادگی خود یادآور شد: پس 
از بازگشت از کشور لیبی، نزدیک 10 روز مصدوم بودم که با انجام تمرینات منظم 
به مرز آمادگی کامل نزدیک ش��دم و در دو بازی گذش��ته برای کمک به تیم بازی 
کردم. شمس��ایی در پایان، پیرامون س��طح کیفی مسابقات این فصل عنوان کرد: در 
لیگ دوازدهم با حضور بازیکنان مستعد و با تکنیکی که در تیم های مختلف بازی 
می کنند؛ شاهد رقابت فشرده تری نسبت به سال های قبل هستیم و فوالد ماهان با 
توجه به وجود س��تارگانش از شانس باالتری نسبت به سایر مدعیان برای قهرمانی 

برخوردار است.

احمدرضا شمس:
 با اختالف چهــار گل، راه ساری 

را شكست می دهیم
 سرپرس��ت تیم فوتس��ال ف��والد ماه��ان، پیرامون وضعی��ت تمیش گفت: 
 س��طح آمادگی تیم روز به روز بیش��تر ش��ده و روحی��ه بازیکنان ایده آل اس��ت.
 هر چند که در دو بازی اولمان پیروز نش��دیم اما در بازی مقابل فوالدگس��تر تبریز 
خوب بازی کردیم. ش��مس در ادامه گفت: فصل قبل هم در روزهای اول امتیازاتی 
از دس��ت دادیم که با گذشت زمان جبران نمودیم. وی در پایان افزود: فوالد ماهان 
فردا )جمعه( با تفاضل چهارگل از سد راه ساری خواهد گذشت و با حضور پرشور 

هواداران اصفهانی به اولین برد این فصل خواهیم رسید.

هواداران تبريزي براي حمايت از شهرداري به ورزشگاه مي آيند ورزش در جهانباشگاه شهر

ورزش بانوان

تيم هاي پر مهره؛ فوتبال بي منطق
عرصه براي تازه واردها تنگ است

فرصت هايي كه آني از دست مي رود
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)گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری( 

صاحب امتياز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشين مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :
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شهركرد :
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مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
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قيمت طال )تومان(
30620  هر گرم طالی 18 عیار

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

304000          یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قيمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1062     1059 دالر امریکا

1365     1360         یورو

282 278     ریال عربستان

289 286    درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهركرد
آب و هوای امروز

36 °

34 °

18 °

12 °

حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: قانون جامع 
رس��انه ها در مرحله ارائه به کمیسیون فرهنگی 
است. س��ید محمد حسینی، در گفتگو با موج با 
بیان این مطلب اظهار داشت: از آنجا که قرار بود 
به مناس��بت »روز خبرنگار« قانون جامع رس��انه 
آماده شود، اما به دلیل حساسیت های بیشتر،تهیه 

این قانون به تعویق افتاد.
وی اف��زود: در تهی��ه قان��ون جامع رس��انه، از 
کارشناس��ان و نخبگان مجربی اس��تفاده کرده و 
س��عی کرده ایم، تمام مسائل مربوط به اصحاب 
رس��انه را در آن مدنظر قرار دهیم. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، تصریح کرد: البته با وجود آنکه 
در مرحله نهایی کار هس��تیم اما، همچنان آماده 
پذیرش و بررسی پیش��نهادهای اصحاب رسانه 
هس��تیم. وی عنوان کرد: قانون جامع رسانه، در 
مرحله ارائه به کمیسیون فرهنگی مجلس است. 
که همزمان با ارائه این قانون به کمیسیون، مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

 اولی��ن جش��نواره موس��یقی س��نتی و محل��ی در 
چهارمح��ال و بختی��اری برگ��زار می ش��ود. ب��ه 
گ��زارش موج، به نقل از رواب��ط عمومی اداره کل 
 فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری، 
»داری��وش رضوانی« با اعالم ای��ن خبر گفت: این 
جش��نواره با ه��دف ایجاد بس��تر مناس��ب برای 

تولی��د آث��ار هنری در ح��وزه موس��یقی منطبق با 
 فرامی��ن اس��الم و فرهنگ و آداب و رس��وم بومی 
چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار می شود. 
وی اف��زود: کلیه گروه های هن��ری می توانند آثار 
تولیدی خود را در 2 بخش مس��ابقه و جش��نواره 
تا 15 مهر به دبیرخانه جش��نواره واقع در شهرکرد، 
میرآباد غربی، مجتمع فرهنگی و هنری مهر ارسال 
کنند. رضوان��ی تصریح کرد: گروه های ش��رکت 
کننده در مس��ابقه می بایس��ت حداکثر 5 نفر بوده 
و در بخ��ش تکنوازی نی��ز هنرمن��دان می توانند 
آثار تولیدی خود را با س��ازهای مضرابی، کششی، 
کوبه ای و بادی ارس��ال کنند. وی با تأکید بر لزوم 
 ارسال فرم شرکت در جشنواره به همراه آثار اظهار 
داش��ت: اشعار در صورت دارا بودن گویش محلی 
باید همراه با ترجمه ارس��ال شوند. رضوانی تأکید 
ک��رد: موس��یقی محلی یک��ی از قوی تری��ن ابزار 
زنده نگه داشتن س��نت های بومی از منطقه است 

و موس��یقی محلی بختیاری سرش��ار از حماسه و 
روحیه میهن پرستی این قوم می باشد.

گفتنی اس��ت، این جش��نواره با هم��کاری انجمن 
موسیقی شهرستان شهرکرد و با رویکرد سال همت 
و کار مضاعف در 2 بخش محلی و س��نتی برگزار 

خواهد شد.

اولين جشنواره موسيقي سنتي و محلي در چهارمحال و بختياري برگزار مي شود

وزیر ارشاد خبرداد:

قــانون جامــع رسانه در راه خانه ملت
كالم نور

امام حسن مجتبي )ع(:
ــبت به آن ها بي اعتناء باشد، مروت و  ــمارد و نس ــتان و برادرانش را سبك ش ــي كه دوس كس

جوانمردي اش فاسد گشته است.

شهید علي كاوياني
پاسدار و بسیجي شهید علي کاویاني فرزند علیمراد در سال 1348 در خانواده اي مومن و مذهبي به دنیا 
آمد. وي دوران تحصیل ابتدایي خود را در مدرس��ه موس��ي آباد و مقطع راهنمایي را در آموزشگاه 7 تیر 
دزك به پایان برد. او ضمن عضویت در بسیج و فعالیت هاي فرهنگي مدرسه به ادامه تحصیل در هنرستان 
فني فرخ شهر پرداخت اما داشتن روحیه انقالبي، عزت طلبي و تعصب دیني و مسئولیت پذیري او وي را 
راهي جبهه هاي حق علیه باطل کرد و سرانجام در تاریخ 1366/12/23 در عملیات والفجر 10 به درجه 

رفیع شهادت نائل گردید.
این ش��هید عزیز امام را دوس��ت مي داشت و به او عش��ق و ارادت مي ورزید، همواره از شهدا، جبهه و 
 ش��هادت صحبت مي کرد، اجراي عدالت و ایجاد اجتماعي س��الم از آم��ال و آرزوهاي او بود،  از جمله 
توصیه هاي او به آیندگان تالوت قرآن، انجام عبادت، دوست داشتن امام و حمایت از امام و انقالب مي 

باشد با شهداي کربال محشور گردند.

»كتاب هفته«
  ای��ن هفت��ه با کت��اب »عب��ور معط��ر« اثر 
نارسیس زهره نسب، از س��وی انتشارات ققنوس، 
در کنار ش��ما هستیم. در گوشه ای  از این کتاب می 
خوانیم: »ظهر که ش��د فکر کردم دیگر تحملم تمام 
شده اس��ت. بلند شدم رفتم س��راغ تلفن تا شماره 
بگیرم، س��راغش را بگیرم، ش��اید از او خبر داشته 
باش��ند، ولي همان طور نشستم، س��ر جایم و دیدم 
دو س��اعتي هس��ت که دارم با خ��ودم فکر مي کنم. 
ق��رار بود بیای��د دنبالم. س��فري ترتی��ب داده بود. 
یک جور آش��تي کنان.« این مجموعه، از 21 داستان 
کوتاه تشکیل شده است، روز والنتاین، عبور معطر، 
آرس��نیک، تو اس��مش مار داره، سرگیجه و داستان 
نامزدها را ش��اید بتوان از بهترین هاي این مجموعه 
دانست که نویسنده در آن ها توانسته فضاي مناسبي 
را بیافریند: »او هجده ساله است. دزد است، آدمکش 
است و تا چند روز دیگر یک اعدامي است و هنوز 

غروب برایش تماش��ایي است. او مي داند هیچگاه س��ن افراد نیست که غروب را تعریف کرده است؛ 
همان گونه که سن او در کفه ترازوي جنایت هایش قرار نمي گیرد.

 او مي میرد و قضاوت این مردن، س��واي چگونگي آن، بر عهده عدالت اجتماعي نیست. حتي خودش 
 م��رگ را اصل مس��لمي مي داند و ب��ا آن چندان مخالفتي ندارد. وقتي با ماش��ین دزدي در خیابان ها به 
گش��ت و گذار پرداخته بود، به تنها چیزي که فکر نک��رده بود، تبادل این موقعیت ها بود. زماني که او 

قاتل بود و حاال که کسي قاتل او مي شد.«

روزی بود...

عكس روز )نمایشگاه قرآن(عكس روز )بازدید استاندار از نمایشگاه قرآن(

به كارگردانی اكرم ابوالمعالی
 نمايش »گمشده« 

در مجموعه باغ غدير
  بعد از نمایش »نوش��دارو، پس از تولد« که 
ی��ک کار پرفورمنس و نوآورانه، الاق��ل برای تئاتر 
اصفه��ان بود و خان��م ابوالمعالی توانس��ت،جایزه 
ویژه ای نیز در اردیبهش��ت تئات��ر اصفهان دریافت 
کند،ش��اهد ی��ک کار خالقانه نمایش��ی دیگری به 

نویسندگی و کارگردانی او بودیم. 
این بار کارگردان به گذش��ته هنری و نمایشی  خود 
ک��ه کار کودکان ب��ود روی آورد، ام��ا این نمایش 
از  ب��ا هم��ه دردمندی ها،زیبایی ها،درون گرایی ه��ا 
آن ک��ودکان تنه��ا نبود، این ام��ر را در هنگام ورود 
 به س��الن اصل��ی نمای��ش می توانس��تی دریابی و 

بخوانی: »با کودك درونتان وارد شوید«.
 آس��یه بنی طبا، محمد کربالیی، ش��هره موس��وی، 
پرس��تو محمدی و راد یکتا بازی های ماندگاری از 
خود به جای گذاش��تند و طراح صحنه این نمایش 
ب��ا احم��د پناه نج��ات ب��ود. این نمای��ش روایت، 
فانتزی گونه ای از ش��هرزاد است که در طی نمایش، 
دچار حوادث بسیاری می شود، تا بتواند خانه خود 
را پی��دا کند، او با غ��ول، جادوگر، جودی آبت، گل 
سرخ ش��ازده کوچولو و آرش روبرو می شود تا به 

خواسته خود برسد.
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 حامد حقی
 از سینمای جهان خبر می رسد: آخرین ساخته کلینت ایستوود 
با نام »آخرت«، در آیین پایانی جش��نواره امسال نیویورك، به 
 نمای��ش در می آید. فیل��م جدید ماورایی »آخ��رت«، با بازی 
م��ت دم��ون و برایس داالس ه��وارد ب��رای اختتامیه چهل و 
هش��تمین جش��نواره فیلم نیویورك )18 مهر(، برگزیده ش��د. 
این فیلم که س��اخته کمپانی برادران وارنر اس��ت بر اس��اس 
فیلمنامه ای از پیتر مورگان ساخته شده و داستان سه نفر ) یک 
کارگر امریکایی، یک روزنامه نگار فرانس��وی و یک پسربچه 
دبیرس��تانی اهل لندن ( را روایت می کند که هر کدام به راهی 
مختلف، مرگ را تجربه می کنند. س��ینمای فنالند، در شصت 
و س��ومین دوره جش��نواره بین المللی فیلم لوکارنو، حضوری 
پر رنگ و موفق داش��ت. دو فیلمساز فنالندی با نخستین آثار 
خود در جش��نواره لوکارنو درخشیدند. فیلم »صادرات اندك« 

ساخته یالماری هالندر، جایزه جنبی »ورایتی پیاتزا گرانده« را 
دریافت کرد و مس��تند »فرار از سرزمین شیطان« به کارگردانی 
یون��اس نیووون��ن، جایزه ویژه منتقدین سوئیس��ی را به خود 
اختص��اص داد. فیلم »صادرات اندك« نگاهی تازه به داس��تان 
کالسیک کریسمس دارد و با طنزی سیاه، آداب و رسوم مردم 
اس��کاندیناوی، در  سال نو میالدی را بررسی می کند. هالندر 
در سال 2003 فیلم کوتاهی با همین عنوان ساخته بود که فیلم 
جدید در واقع نس��خه ای بلند و سینمایی از همان فیلم است. 
آنجلینا جولی در فیلمی نقش »مریلین مونرو« بازیگر سینمای 
کالس��یک را بازی می کند. اندرو اوهیگن، نویس��نده انگلیسی 
نویس��نده کتاب »عقاید م��اف« که به زندگ��ی مریلین مونرو 
می پردازد و از دوس��تان نزدیک این س��تاره سینمای هالیوود 
اس��ت اعالم کرد: آنجلینا جولی 35 ساله در اقتباسی از کتاب 

او نقش مونرو را بازی خواهد کرد.
ــران؛ پروانه س��اخت هف��ت فیلم س��ینمایی، در  ــينمای ای س
جلسه شورای پروانه س��اخت صادر شد. فیلم های سینمایی 
»بزن بریم بهش��ت« به تهیه کنندگی محمدرضا رخش��ان راد و 
کارگردانی حس��ین قاس��می جامی، »قبیله من« به تهیه کنندگی 
فری��ال به��زاد و کارگردانی غالمرض��ا آزادی، »آزمایش��گاه« 
 ب��ه تهیه کنندگی محم��د احمدی و کارگردان��ی حمید امجد، 
»ما س��ه نف��ر« ب��ه تهیه کنندگ��ی و کارگردانی مه��رداد فرید، 
»خودزن��ی« به تهیه کنندگی اردش��یر ایران ن��ژاد و کارگردانی 
احم��د کاوری، »خانه زنان« ب��ه تهیه کنندگی محمدعلی زم و 
کارگردان��ی محمدرضا رحمانی و »ش��ش نفر زی��ر باران« به 
تهیه کنندگ��ی محس��ن طباطبائی و کارگردانی علی عطش��انی 
عناوی��ن پروژه های��ی اس��ت ک��ه پروان��ه س��اخت دریافت 
کردند. اس��امی فیلم های حاضر در بخش مس��ابقه جشنواره 
 بین المللی نیویورك اعالم شد و فیلم »کپی برابر اصل« ساخته 

عب��اس کیارس��تمی، در میان این آثار ق��رار دارد. انجمن فیلم 
مرکز فرهنگی لینکلن برگزار کننده جشنواره نیویورك دیروز 
فهرس��ت کامل فیلم ه��ای حاضر در بخش مس��ابقه چهل و 
هش��تمین دوره جش��نواره را اعالم کرد. بر این اس��اس: فیلم 
»شبکه اجتماعی« س��اخته جدید دیوید فینچر، به عنوان فیلم 
افتتاحیه و »آخرت« تریلر ماورایی کلینت ایس��توود با شرکت 
مت دیمن، به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره برگزیده شده اند.

ــيقی؛ گروه موس��یقی »کامکارها«، ش��هریورماه در برج  موس
میالد کنس��رت می دهند. این کنس��رت، در دو بخش فارسی 
و کردی برگزار می ش��ود و بیش��تر قطعه های آن کاماًل جدید 
اس��ت و فقط چند قطعه که بس��یار برای مردم جذاب است، 
از قطعه های قدیمی اجرا خواهد ش��د. در بخش فارسی این 
کنس��رت، اعضای گروه کامکارها تک نوازی خواهند داشت و 
تک نوازی اردش��یر و ارسالن که مربوط به سازهای کمانچه و 
عود می شود، به دلیل جدید و با تکنیک بودن، از جذاب ترین 

تک نوازی های این کنسرت خواهد بود.
کارگردان��ی  ب��ه  هالی��وود«  »رؤی��ای  نمایش ه��ای  ــر؛   تئات
نادر برهانی مرن��د و»ماکاندو«، به کارگردان��ی آزاده انصاری، 
 در تماش��اخانه ایرانش��هر ب��ه روی صحن��ه رفتن��د. نمایش
»رویای هالیوود« نوشته نیل سایمون است و شهرام زرگر، آن 

را ترجمه و نادر برهانی مرند آن را کارگردانی کرده است.
رضا ش��اپورزاده، ط��راح صحنه، فرناز به��زادی، طراح لباس 
 و ه��ادی عامل، مدی��ر تولید نمایش ب��وده و در این نمایش، 
رضا بابک، مریال زارعی و افسانه ماهیان بازی می کنند و نمایش 
»ماکاندو«، بر اساس قصه ای از مارکز بوده که آزاده انصاری آن 
را کارگردانی کرده است، این نمایش در جشنواره های داخلی 

و خارجی، توانسته رتبه های زیادی کسب کند.
ادبيات؛ »غازی القصیبی« ش��اعر مش��هور عربس��تان و جهان 

عرب پس از س��ال ها بیماری، در س��ن 70 سالگی در ریاض 
درگذشت..

 از وی که از مش��هورترین ادبای عربس��تان به ش��مار می رود، 
تاکنون نزدیک به 20 عنوان کتاب و داس��تان منتش��ر شده که 
از مهمتری��ن آثار ش��عری او می توان به »اش��عاری از جزایر 

مرجان«، »برای شهیدان« و »صدایی از خلیج« اشاره کرد.
ــت موالنا  دومين دوره »جایزه ادبی نيما« در روز بزرگداش

)8 مهرماه( برگزار می شود.
بیش از 80 درص��د از کارهای مربوط به داوری آثار راه یافته 
به مرحله دوم جایزه انجام ش��ده اس��ت.این جایزه یک کتاب 
شعر منتشر شده در سال 88 را به عنوان برگزیده خود انتخاب 
و خالق��ان 10 کتاب برتر را هم معرفی  می کند. همچنین قرار 
اس��ت ویژه نامه ای در نقد و بررس��ی 25 کتاب اول جایزه در 

آبان ماه امسال چاپ و توزیع شود.

هفت روز بر هنر ايران و جهان چه گذشت!


