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اكي��پ ه��اي ط��رح زمس��تاني پلي��س راه برون 
ش��هري چهارمح��ال و بختي��اري در آيين��ي ب��ه 
محورهاي برفگير و س��خت گذر شهرستان هاي 
 هفتگان��ه اين اس��تان اعزام ش��دند. رئيس پليس
چهارمحال و بختياري گف��ت: 34 گروه پليس با 
هدف كنت��رل محورهاي برفگير و س��خت گذر 
اس��تان در مواقع لغزندگي و بارش، از نيمه آذرماه 
تا نيمه فروردين سال آينده در اين محورها حضور 

فعال خواهند داشت.
س��رهنگ ع��زت اله اعراب��ي در گفتگو ب��ا ايرنا، 
كنترل تجهيزات ايمن��ي خودروهاي درحال تردد 
ب��ه محورهاي برفگير اس��تان را از عمده وظايف 
گروه هاي طرح زمس��تاني پلي��س راه اعالم كرد 
و گفت: اعالم هش��دار ش��رايط جوي و وضعيت 
ج��اده ها در مواقع بارندگ��ي از ديگر وظيفه هاي 
اين مأموران است. وي محور باباحيدر به چلگرد، 
در شهرستان فارسان، محور بروجن به لردگان در 
حدفاصل گودال كبك، گردنه »بره مرده« ناغان به 
س��رخون در شهرس��تان كيار و گردنه »چري« در 
شهرس��تان كوهرنگ را از عمده مقرهاي استقرار 

طرح زمستاني پليس راه استان اعالم كرد. 
س��رهنگ اعرابي، اجراي طرح زمستاني پليس راه 
اس��تان را 17 مرحل��ه و هر مرحل��ه را هفت روز 
كاري ذكر نمود و تصريح كرد: اين طرح به مدت 

سه ماه اجرا مي شود. 
مدي��ر س��تاد ح��وادث غيرمترقب��ه اس��تانداري، 
مديركل راه و ترابري و مديرعامل جمعيت هالل 
 احم��ر چهارمحال و بختي��اري در برنام��ه اعزام 
اكي��پ هاي ام��دادي پليس ويژه طرح زمس��تاني 
 در منطقه هاي س��خت گذر در محدوده پليس راه 

شهركرد- اصفهان حضور داشتند.

كاپيت��ان تي��م مل��ی واليب��ال 
صربس��تان برای بستن قرارداد 
با باريج اس��انس كاشان، هفته 
آين��ده به ايران س��فر می كند. 
ليگ برتر واليبال باش��گاه های 
كش��ور از روز يك شنبه آغاز 

شد و باريج اسانس كاشان تنها نماينده استان اصفهان در ...
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کاپیتان تیم ملی صربستان 
در راه کاشان

استقرار اكيپ هاي 
زمستاني پليس راه 
در محورهاي برفگير 
چهارمحال و بختياري

رئیس جمهور: 

عده اي ناجوانمردانه هدفمندي 
يارانه ها را خطرناك مي دانند 

صفحه 2

 مراسم تجليل از مدال آوران 
آس��يايی  بازی های  اصفهانی 
گوانگژو دوشنبه شب در سالن 
شهروند برگزار شد. در ابتدای 
اين مراس��م كه به همت اداره 
كل تربيت بدنی استان اصفهان 

برگزار شده بود، مرشدی زورخانه ای اشعاری را در مدح...
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مدي��ركل مديري��ت بح��ران 
استان اصفهان گفت: مسئوالن 
اصفهان در كنت��رل مديريت 

بحران سربلند شدند. 
ف���ارس،  گ����زارش   ب���ه 
منصور شيشه فروش در جلسه 

شورای هماهنگی مديريت بحران استان اصفهان با بيان اينکه ...
شهرستان/ صفحه4

خدابخش: 
حاشیه سازان به ورزش اصفهان 

خیانت مي کنند

مدیرکل مدیریت بحران:
مسئوالن اصفهان در کنترل مدیریت 

بحران سر بلند شدند 

شرکت مخابرات استان بمنظور تبلیغات مؤثر در زمینه تلفن ثابت، تلفن همراه، 
تلفن همگانی و سایر خدمات  اینترنت پرسرعت، فروش کارت  خطوط دیتا، 
قابل ارائه در استان از افراد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تبلیغات و مشاوره 
با سابقه کار مفید دعوت بعمل می آورد. متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط 

ذیل:
1 – حداقل 5 سال سابقه فعالیت مفید و معتبر

2 – ارائه مجوز جهت انجام تبلیغات از اداره کل ارشاد اسالمی
3 – دارا بودن پروانه کسب مرتبط

4 – ارائه هرگونه سابقه و اسناد مثبته در راستای موضوع )دارای امتیاز مثبت 
خواهد بود(

5 – ارائه برنامه کاری مبنی بر چگونگی انجام کار 
می توانند از تاریخ 89/9/20 تا تاریخ 89/10/7 جهت دریافت اسناد و مدارک 
مربوطه و تکمیل و تحویل پیشنهادات خود به اداره تدارکات شرکت مخابرات 
استان چهارمحال و بختیاری به آدرس شهرکرد – خیابان یاسر مراجعه نمایند.

 تاریخ بررسی پیشنهادات: 89/10/8
 هزینه و چگونگی دریافت اسناد: واریز مبلغ 50/000 ریال به حساب ملی 

0105985715009 بانک ملی و ارائه فیش مربوطه جهت دریافت اسناد
مبلغ  به  بانکی  ضمانتنامه  یا  بانکی  شده  تضمین  چک  فقره  یک  ارائه   
5/000/000 ریال در وجه شرکت مخابرات استان بعنوان ضمانت به هنگام 

ارائه پیشنهاد کتبی الزامی می باشد.
تلفن تماس: 3337222 -  3343020 – 0381

نمابر: 3335350

شرکت مخابرات استان به منظور تسریع در ارائه خدمات خود در زمینه های 
افراد حقیقی و  از  اینترنت پرسرعت  و  دیتا  تلفن همراه، خطوط  ثابت،  تلفن 
حقوقی فعال در زمینه مشاوره و بازاریابی دعوت به عمل می آورد. متقاضیان 

در صورت دارا بودن شرایط ذیل:
1 – حداقل 5 سال سابقه فعالیت مفید و معتبر

2 – ارائه گواهی معتبر مبنی بر اعتبار شغلی و حرفه ای 
3– ارائه هرگونه اسناد مثبته در راستای موضوع )دارای امتیاز مثبت خواهد 

بود(
4 – ارائه برنامه کاری مبنی بر چگونگی انجام کار 

و  اسناد  تاریخ 89/10/7 جهت دریافت  تا  تاریخ 89/9/20  از  توانند  می 
شرکت  تدارکات  اداره  به  خود  پیشنهاد  ارائه  و  تکمیل  و  مربوطه  مدارک 
یاسر  خیابان   – شهرکرد  آدرس  به  بختیاری  و  چهارمحال  استان  مخابرات 

مراجعه نمایند.
 تاریخ بررسی پیشنهادات: 89/10/8

 هزینه و چگونگی دریافت اسناد: واریز مبلغ 50/000 ریال به حساب ملی 
0105985715009 بانک ملی و ارائه فیش مربوطه جهت دریافت اسناد

مبلغ  به  بانکی  ضمانتنامه  یا  بانکی  شده  تضمین  چک  فقره  یک  ارائه   
به  ضمانت  عنوان  به  استان  مخابرات  شرکت  وجه  در  ریال   5/000/000

همراه ارائه پیشنهاد کتبی الزامی می باشد.
تلفن تماس: 3337222 -0381-  3343020 – 0381

نمابر: 0381-3335350

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری )سهامی خاص( شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری )سهامی خاص(
آگهی دعوت به همکاری شماره 89/9 جهت مشاوره و تبلیغاتآگهی دعوت به همکاری شماره 89/8 جهت مشاوره و بازاریابی 

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

رنا
: ای

س
عک
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زاینده رود
يك اس��تاد دانش��گاه مديريت پ��روژه گفت: 
فاينان��س اس��المی روش عادالنه ای ب��رای تأمين 
پروژه های مالی اس��ت. »رادنی ترنر« اس��تاد رشته 
مديريت پروژه ليل فرانسه  در كنفرانس بين المللی  
ارزياب��ی و تأمين مالی پروژه ه��ا  در اتاق بازرگانی 
اصفهان گف��ت: در اين فاينان��س محدوديتی برای 
بانك ها ايجاد می شود كه رابطه يك طرفه بين قرض 
دهنده و قرض گيرنده را به رابطه ای  دو طرفه تبديل 
می سازد. وی توضيح داد: در فاينانس اسالمی بانك 
تنها در سود فعاليت قرض گيرنده در قالب يك عدد 
مشخص شريك نيست بلکه در ريسك  نيز شريك 
بوده و بهره بدون ريسك در نزد اسالم حرام شمرده 
می شود. وی محاسبه ريسك در نرخ بهره بانکی را 
برای قرض گيرنده يك نقطه اميد برشمرد و گفت: در 
فاينانس های  غير اسالمی بانك ها تنها به فکر گرفتن 
س��ود هستند و امکان ريسك را برای قرض گيرنده 
محاسبه نمی كنند. نويس��نده شانزده كتاب مديريت 
پروژه در ادامه افزود: در دستورهای دين اسالم »ربا« 
سودی كه قرض دهنده از قرض گيرنده بدون توجه 
به هر مقوله دريافت می كند، حرام شمرده می شود و 
اعتقاد بر اين است كه قرض دهنده كه بيشتر بانك ها 
هس��تند همانطور كه در سود شريك اند در احتمال 
ريس��ك نيز بايد شريك باش��ند. وی  افزود: اينکه  
ريسك تجاری بايد بين بانك و قرض گيرنده تقسيم 

شود يك نوع روش متعادل و منطقی است.  
وی اضافه كرد: بر اس��اس اين دستورهاي دينی اگر 

تجارتی دچار ضرر شد، وام دهنده به نسبت پولی كه 
پرداخت كرده دريافت می كند. 

 س��ردبير مجله مديريت پروژه گف��ت: تأمين مالی 
پروژه ه��ا، مهم تري��ن ركن ي��ك پروژه ب��وده كه از 

روش های مختلف قابل بررسی و انجام است.   
  وی اف��زود: برای تأمين مالی پروژه ها از منابع مالی 
در داخل يا برون ش��ركت ها می توان اس��تفاده كرد، 
پروژه از درون شركت از طريق سود تقسيم نشده و 
از بيرون شركت توسط ارائه تسهيالت بانکی می تواند 
تأمين اعتبار ش��ود. وی تصريح كرد: تأمين مالی از 
طريق س��ودهای تقسيم نشده بيش��تر مورد استفاده 
قرار می گيرد، شركت يك بخش سود را به صورت 
سود سهام به سهام داران پرداخت می كند و بخش 
ديگر س��ود را در داخل ش��ركت با نام سود تقسيم 
نش��ده ذخيره می كند. عضو انجمن مديريت پروژه 
انگلس��تان افزود: راه دوم تأمي��ن مالی پروژه گرفتن 
تسهيالت  از بانك هاست كه بيشتر بانك ها كمتر  از 
20 درصد ارزش كل شركت را تسهيالت پرداخت 
می كنند.  وی اضافه كرد: فاينانس بزرگ ترين هزينه در 
مديريت پروژه است و به عنوان آخرين گزينه برای 
تأمين مالی است و برای هر پروژه بايد بخش  مالی را 
همراه با طراحی حركت داد. وی افزود: برنامه ريزی 
تأمين مالی در زمان امکان س��نجی بايد شروع شود 
ن��ه در هنگام طراحی كامل پ��روژه، زيرا پکيج مالی 
چگونگی اجرای پروژه را مشخص می كند و ترتيب 
فعاليت پروژه بايد به شکلی باشد كه هزينه پروژه را 
كاهش دهد.  وی نوسان نرخ و ارز را در تأمين مالی 

 پروژه ها قابل توجه دانس��ت و گفت: تبديل ارز و 
جا به جايی مداوم قيم��ت ارز بايد به عنوان پارامتر 

مهمی در تأمين مالی پروژه ها لحاظ شود. 
وی س��اخت پروژه با قيمت ارزان را مستلزم صرف 
هزينه های نگهداری بيشتری دانست و گفت: بخش 
دولتی نبايد تنها به پايين بودن قيمت بينديش��د زيرا 
پروژه ه��ای ارزان در س��اخت در زمان نگهداری با 

هزينه های سرسام آوری رو به رو خواهند شد.  
مهرزاد خليلي��ان )دبيركل ات��اق بازرگانی اصفهان( 
در آغاز  اي��ن كنفرانس گفت: اتاق بازرگانی تالش 
می كند كه ب��ا برگزاری  همايش های تخصصی در 
زمينه های  مختلف اقتصادی نسبت به افزايش سطح 

آگاهی نيروی انسانی شركت ها اهتمام ورزد. 
وی آم��وزش را مهم ترين نيازاصل��ی اعضای اتاق 
بازرگانی دانس��ت و گفت:  اعض��ای اتاق به عنوان 
صاحب��ان پارلمان بخش خصوصی ب��ا حضور در 
دوره ه��ای آموزش��ی می توانند آخري��ن روش های 
مديريت بنگاه اقتصادی را در بخش های مختلف از 

استادان مجرب داخلی و خارجی بياموزند.  
 وی توج��ه ب��ه كيفيت موضوع های ارائه ش��ده در 
همايش های آموزش��ی اتاق را امری مهم برشمرد و 
گف��ت: اتاق اصفهان به دنبال درآمدزايی از برگزاری 
اين قبيل همايش ها نيس��ت در حالی كه اتاق های 
 بازرگان��ی س��اير كش��ورها در برگزاری ه��ر دوره 
درآمد زايی می كنند. وی  ثبت نام شركت كنندگان به 
صورت اينترنتی را  گام نخست برای توجه بيشتر به 

فناوری اطالعات ذكر كرد.  

رئيس جمهور گفت: ايثارگری مايه عزت يك ملت 
است در دوران دفاع مقدس اگر ايثارگری ايثارگران 
ما نبود اثری از كرامت و عزت در جامعه ما به جای 
نمی ماند. به گزارش ايسنا، محمود احمدی نژاد در 
جمع مردم اراک گفت: اس��تان مركزی س��رزمين 
مردان بزرگ و زنان فرهيخته و سرزمين هنر و ادب 
است. مردم اين ديار ايمان و عشق را با مجاهدت و 
تالش بی امان همراه كرده اند و تاريخ و فرهنگ اين 
خطه نش��ان از نجابت، رشد، رسالت و محبت اين 
مردم اس��ت. وی ادامه داد: با يك نگاه به تاريخ اين 
ديار و س��رزمين به روشنی ديده می شود كه عشق 
ب��ه پاكی ها، عدالت، حقيقت، عزت، خداپرس��تی، 
انسانيت و عش��ق به پيامبر و اهل بيت)ع( به ويژه 
عشق به كش��تی نجات امام حسين)ع( در خون و 
رگ و ت��ار و پ��ود زندگی اجتماع��ی و فردی اين 
مردم عجين ش��ده اس��ت. رئيس جمهور در بخش 
ديگ��ری از صحبت های خود درب��اره مکتب امام 
حسين)ع( گفت: مکتب حسينی همان مکتب پيامبر 
اس��ت. امام حسين)ع( حقيقت انسانيت را به تمام 
و كم��ال معنا كرد و ظرفيت كمال جويی انس��ان را 
به نمايش گذاش��ت. به گزارش ايسنا، احمدی نژاد 
در ادامه س��خنان خود با تأكيد بر روحيه ايثارگری 
در جامعه ما گفت: آنچه دش��منان از آن وحش��ت 

دارند روحيه ايثارگری در جامعه ما اس��ت تا وقتی 
اين روحيه در جامعه اس��ت آن ها ق��ادر به در هم 
شکستن اراده ملت ما نيستند. به همين دليل است 
كه هر چه توطئه می كنند بيشتر شکست می خورند. 
رئيس جمهور در بخش ديگری از صحبت های خود 
با اشاره به مذاكره های هسته ای گفت: امروز بعد از 
فراز و نشيب های زياد و بعد از بد رفتاری ها و اخم 
كردن ها اعالم كردند كه می خواهند با گفتگو مسائل 
را حل كنند. اگر گفتگو با ش��ما براساس صداقت 
و پايبندی به قانون برای دوس��تی و احترام به همه 
حقوق قطعی ملت ماست و نقض تمام بداخالقی ها 

و تصميم های غلط و قطعنامه ها اس��ت كه البته بر 
ما اثری نداش��ت و حتی موجب پيش��رفت ما شد. 
احمدی نژاد در ادامه به هدفمند كردن يارانه ها اشاره 
كرد و گفت: برخی می گويند طرح هدفمند كردن 
يارانه ه��ا خطرناک و به ضرر اس��ت. امروز هم در 
گوش��ه و كنار به صورت ناجوانمردانه و ناعادالنه 
چني��ن زمزمه هايی مطرح می كنند، اما ما بايد كاری 
كني��م كه در تمام نقاط ايران حتی يك لحظه هم به 
هيچ كس آسيب وارد نشود. اين طرح برای خودمان 
اس��ت و بايد آن را اجرا كنيم. احمدی نژاد گفت:  تا 
امروز دولت برای هدفمند كردن يارانه ها صدها هزار 
نفر ساعت وقت گذاشته اس��ت تنها من به عنوان 
كوچك ترين خدمت گزار ش��ما  1200 نفر ساعت 
وقت گذاشتم و هر هفته در جلسه های متعددی در 
اين زمينه شركت می كنم. دولت مصمم است كه از 
اول فروردين سال  ٩0 تمام توان خود را به كار گيرد 
تا در عرض دو س��ال بيکاری را در اين س��رزمين 
ريش��ه كن كند. مشکل مسکن و اشتغال و هدفمند 
ك��ردن يارانه ها به صورت كام��ل از جامعه ما رفع 
خواهد شد. رئيس جمهور تصريح كرد: دولت برای 
اصالح ساختار بانکی و مالياتی كشور نيز طرح هايی 
دارد كه از سال آينده آغاز می كند و به كمك شما به 

نتيجه خواهد رسيد.

مهدی رفائی

با هدف احصاء مشکل های تعاونی های صنايع دستی 
كشور و قدر نهادن به موفقيت های اين قشر، همايش 
ملی تعاونی های صنايع دس��تی كش��ور در اصفهان 
برگزار ش��د. معاونت صنايع دستی كشور، وزارت 
تع��اون و اداره های تابعه اصفهان متصدی برگزاری 
اين همايش بودن��د. نمايندگان اتحاديه های صنايع 
دستی اس��تان ها و نمايندگان ش��ركت های تعاونی 
سراس��ر كشور به نمايندگی از 21 اتحاديه كشوری 
و 880 ش��ركت تعاونی صنايع دس��تی در اصفهان 
حض��ور يافتند. در اين همايش تفاهم نامه همکاری 
ميان معاونت صنايع دستی كشور و وزارت تعاون و 
نيز بانك توسعه تعاون امضا شد، تهمينه دانيالی معاون 
صنايع دستی كشور، حسينی نيا معاون وزير تعاون، 
ثمری مشاور و مسئول هماهنگی ترويج و آموزش 
تعاون كشور و عظيمی مديرعامل بانك توسعه تعاون 
به همراه مسئوالن محلی در اين جمع حاضر شدند. 
مع��اون وزير تعاون در اين هماي��ش از وجود 160 
هزار شركت تعاونی در كش��ور خبر داد كه حدود 
1000 ش��ركت آن مربوط به صنايع دستی می باشد. 
وی هم چنين به برگزاری نمايشگاه بين المللی صنايع 

دستی اش��اره كرد و گفت: اين نمايشگاه در جزيره 
كيش برگزار می شود و 100 غرفه آن به كشورهای 
خارجی و بيش از 300 غرفه به شركت های داخلی 
صنايع دس��تی تعلق دارد كه ترتيب شركت رايگان 
اف��راد و تعاونی ها در اين نمايش��گاه بزرگ صنايع 
دستی داده می ش��ود. وی هم چنين عموم هنرمندان 
را به شركت در جش��نواره صنايع دستی كشور در 
ده��ه فجر دعوت ك��رد و از تش��کيل اتحاديه های 
منس��جم صنايع دستی در كليه استان ها خبر داد. در 
اين همايش اولين كميته ملی ساماندهی صنايع دستی 
با حضور هنرمندان و مسئوالن صنايع دستی تشکيل 
و قرار شد تش��کيل آن تداوم يابد. در اين همايش 
هم چنين از ده شركت تعاونی و هنرمندانی كه مهر 

اصالت دريافت كرده بودند تقدير به عمل آمد.
از محورهای مهم اين همايش تبيين صادرات فرهنگی 
بود و اين بحث مطرح شد كه صنايع دستی با قدرتی 
كه دارد بهترين ابزار برای صادرات فرهنگ و تمدن، 
ايجاد آشتی و دوستی و شناساندن فرهنگ و چهره 
واقعی ايران به كشورهای ديگر است كه می تواند هم 
سودآوری كالن اقتصادی و صادراتی داشته باشد و 
هم در زمان منع برخی واردات، صادرات اول ايران 

و ابزار دور زدن تحريم ها باشد.

 مدير عامل بانك توس��عه تع��اون  در اين همايش 
گفت: مش��تری جهانی صنايع دس��تی به يك بسته 
خدماتی فکر می كند و كيفيت باال، قيمت مناسب و 
مارک مطمئن از مبانی ورود به بازارهای جهانی است 
و اگر اجناس كيفيت و بسته بندی خوبی داشته باشد 

مشتری خارجی به دنبال قيمت پايين نيست.
عظيمی برگزاری نمايش��گاه های كوچك و بزرگ 
 را زمينه س��از اعت��الی اين هنر دانس��ت و اضافه 
كرد: بازاريابی جهانی، مکانيزه شدن ساخت برخی 
صناي��ع دس��تی و دخالت های ف��ردی در مديريت 
تعاونی ه��ا از چالش ها و فرصت ه��ا و تهديدهای 
تعاونی های صنايع دستی كشور است و مديريت در 
منابع انسانی، يافتن بازارهای هدف و داشتن بسته های 
خدماتی مرغوب همراه با بازاريابی زمينه ساز اعتالی 
تعاونی ها می باش��د. مديرعامل بانك توسعه تعاون 
كشور از استفاده كارشناسی از هنرمندان صنايع دستی 
به عنوان كارشناس وام بانك خبر داد و تصريح كرد:  
بانك توس��عه تعاون قصد دارد به هنرمندان صنايع 
دس��تی س��رمايه در گردش برای توليد و نيز اعتبار 
چندماهه برای شركت در نمايشگاه ها پرداخت كند و 
اين بانك همواره ياريگر اين بخش مهم و نيز مشاغل 

خانگی خواهد بود.

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

نارضایتی فرانسویان از سارکوزی 
به 59 درصد رسید

بر اساس نتيجه های يك نظرسنجی، در ادامه روند كاهش محبوبيت مقام های 
اليزه، ميزان نارضايتی مردمی از رئيس جمهور فرانس��ه به 5٩ درصد رسيده 
است. به گزارش فارس، نتيجه تازه ترين نظرسنجی مؤسسه »CSA« برای 
روزنامه فرانسوی »لوپاريزين« نشان می دهد، نيکال ساركوزی كماكان روند 
نزولی محبوبيت خود را در افکار عمومی فرانس��ه طی می كند و هم اكنون 
5٩ درصد فرانسويان از وی ناراضی  و نسبت به او بی اعتمادند و ساركوزی 
هيچ جايگاهی نزد آنها ندارد. بر اس��اس اين نظرسنجی، تنها 34 درصد از 
پرس��ش شوندگان فرانسوی يعنی حدود يك س��وم آنها اعالم كرده اند كه 
نسبت به رئيس جمهور احساسی مثبت دارند و از وی راضی اند كه اين رقم 
كاهش شديد و قابل توجه محبوبيت ساركوزی را به تصوير می كشد. عالوه 
بر اين، طبق همين نظرسنجی، هم اكنون 50 درصد فرانسويان نارضايتی و 
بی اعتمادی خود را از »فرانسوا فيون« نخست وزير اين كشور اعالم كرده اند 
و تنه��ا 41 درصد گفته اند كه به وی اعتم��اد دارند كه اين ركورد باالترين 
ميزان نارضايتی و پايين ترين ميزان رضايت مردمی از اين نخس��ت وزير را 
نشان می دهد. نظرسنجی فوق طی روزهای يکم و دوم دسامبر جاری طی 
پرسشی تلفنی بر روی يك هزار و 2٩ فرانسوی باالی 18 سال انجام شد و 
بر تمامی نظرسنجی های پيشين صورت گرفته كه همگی بر باال بودن ميزان 
نارضايتی مردمی از رئيس جمهور فرانسه صحه گذاشته بودند، مهر تأييد زد. 
شهروندان فرانسه سياست های ساركوزی در مقابله با بی عدالتی، بيکاری و 
نا امنی در جامعه ظرف سه سال اخير را بسيار بد می دانند و كارنامه وی را 

سياه ارزيابی می كنند. 

پیشنهاد اوباما به رژیم صهیونیستی 
گره کور خاورمیانه را حل نکرد 

يك هفته نامه امريکايی در شماره اين هفته خود با اشاره به بن بست پيش 
آمده در مذاكره های رژيم صهيونيستی و فلسطين، پيشنهادهای باراک اوباما 
رئيس جمهوری اين كش��ور به اين رژيم را نيز ناتوان برای حل اين بحران 
دانس��ت.  به گزارش ايرنا، هفته نامه امريکايی نيوزويك با اشاره به موضع 
برخی مقام های رژيم صهيونيس��تی در خصوص پذيرفتن پيشنهاد آمريکا، 
نوشت: در حالی كه برخی از مقام های اين رژيم از همکاری نزديك با امريکا 
برای رسيدن به توافقی در زمينه توقف شهرک سازی خبر می دهند، وزير 
امور خارجه اين رژيم هر گونه توقف در س��اخت و سازها را رد می كند. 
»آويگدار ليبرمن« وزير امور خارجه رژيم صهيونيستی به تازگی در مصاحبه 
با راديو رژيم صهيونيس��تی گفت: همه مردم می دانند ديگر توقف ساخت 
و س��ازها در كار نيست. با وجود اين، بنيامين نتانياهو )نخست وزير رژيم 
صهيونيستی( اصرار دارد كه گفتگوها در خصوص رسيدن به توافقی برای 
توقف ٩0 روزه شهرک سازی در كرانه باختری هنوز ادامه دارد. اين توافق 
با امريکا در عوض اعطای 20 جنگنده اف - 35 به ارزش 3 ميليارد دالر و 
تضمين برای وتوی هر پيش��نهاد يك جانبه فلسطينی ها در سازمان ملل به 
منظور به رسميت شناختن جهانی كشور فلسطين به دست خواهد آمد. اما دو 
مقام آگاه رژيم صهيونيستی كه خواستند نامشان فاش نشود، گفتند كه ليبرمن 
درست می گويد و امکان رسيدن به توافقی با دولت اوباما در اين خصوص 
بسيار محدود است. اين مقام ها با اشاره به گفتگوهای محافل داخلی رژيم 
صهيونيس��تی گفتند كه مذاكره ها به دليل دو تضمين مورد نياز اين رژيم به 
بن بست رسيده است. اولين تضمين وعده امريکا برای درخواست نکردن 
تمديد مهلت توقف شهرک س��ازی حتی در صورت شکست مذاكره ها و 
نرسيدن به توافقی در خصوص آينده مرزهای كشور فلسطينی است. هدفی 
كه دولت اوباما قصد دارد طی ٩0 روز به آن دست يابد. دومين تضمين شامل 
صدور بيانيه ای از سوی امريکا با اين موضوع است كه ساخت و سازها در 
شرق قدس شامل اين درخواست برای توقف شهرک سازی نمی شود. يکی 
از اين مقام ها، مسأله دوم را به شدت پيچيده دانست؛ زيرا بدون اين تضمين 
نتانياهو نمی تواند بيشتر سياستمداران و دولتمردان رژيم صهيونيستی حاضر 
در كابينه اش را با خود برای قبول اين توقف شهرک سازی همراه سازد، اما 
اوباما نيز از طرف ديگر نگران است كه فلسطينی ها در صورت عدم توقف 

شهرک سازی در شرق قدس به مذاكره ها برنگردند. 

ترکیه هم چنان در انتظار عذرخواهی 
رسمی اسرائیل است 

نخس��ت وزير تركي��ه اعالم 
كرد كه اين كش��ور كماكان 
انتظار دارد اس��رائيل به دليل 
كش��تن ٩ فعال صلح طلب 
ت��رک عذرخواه��ی كن��د. 
ب��ه گ��زارش ايلنا ب��ه نقل 
فرانس��ه،  خبرگ��زاری   از 
اردوغان«،  طي��ب  »رج��ب 
نخست وزير تركيه در سفر به 
سوئيس، بار ديگر بر انتظار 

آنکارا مبنی بر عذرخواهی تل آويو به  دليل كشتن فعاالن صلح ترک تأكيد كرد. 
گفته شده كه »بنيامين نتانياهو«، نخست وزير رژيم صهيونيستی در تماسی تلفنی 
از اردوغان به  خاطر فرس��تادن آتش نشان های ترک به سرزمين های اشغالی 
برای اطفای حريق جنگل های اين منطقه تشکر كرد. مکالمه رهبران تركيه و 
اسرائيل، نخستين مکالمه از زمانی است كه شهروندان تركيه در جريان حمله 
ارتش رژيم  صهيونيس��تی به كشتی حامل كمك های بشردوستانه عازم غزه 
كش��ته شدند. سی ان ان گزارش داده است كه مقام هايی از دو طرف با هدف 

كاهش تنش های ميان آنکارا و تل آويو در ژنو با يکديگر ديدار كرده اند.

دستیار نماینده پارلمان انگلیس به 
جاسوسی برای روسیه متهم شد 

يك دس��تيار روس نماينده پارلمان انگليس به اتهام جاسوس��ی بازداشت 
ش��ده و احتمال اخراج وی از اين كش��ور وجود دارد. ب��ه گزارش ايلنا به 
 نق��ل از بی بی  س��ی، »مايك هن��کاک«، نماينده پارلمان انگليس بازداش��ت 
»كاتيا زاتوليوتر«، دستيار پارلمانی خود را تأييد اما اتهام های وارده به او مبنی 
بر جاسوسی را رد كرده است. هفته نامه »ساندی تايمز« چاپ لندن نوشت كه 
زاتوليوتر، 25 ساله به دستور سازمان اطالعات و امنيت داخلی )ام آی پنج( 
به اتهام جاسوسی برای روسيه بازداشت شده است. هنکاک از حزب »ليبرال 
دموكرات« گفت كه زاتوليوتر، محقق روس وی، خواهان تجديد نظر درباره 
حکم اخراج به روس��يه شده است. وی نماينده شهر »پورتموث« است كه 
انگليس ناوگان دريايی بزرگی در آنجا دارد. او هم چنين عضو كميته دفاعی 
پارلمان انگليس است. وزارت كشور انگليس در اين باره گفته كه در مورد 
اين پرونده اظهارنظر نمی كند و از تأييد اخراج اين فرد خودداری كرده است. 
يك منبع امنيتی به ساندی تايمز گفته است كه حضور زاتوليوتر به نفع امنيت 
ملی انگليس نيست. ساندی تايمز نوشته است كه از زمان پايان جنگ سرد، 
اين برای نخستين بار است كه فردی شاغل در پارلمان انگليس، به جاسوسی 

برای روس ها متهم شده است.

فاینانس اسالمی روش عادالنه ای برای تأمين پروژه های مالی است

رئیس جمهور: 

عده اي ناجوانمردانه هدفمندي يارانه ها را خطرناك مي دانند 
نويسنده و تحليل گر برجسته منطقه  با درج 
مقاله ای با عنوان »لبنان بر فراز آتشفش��ان« 
تأكيد كرد كه لبنان با توطئه آشکار غرب و 
رژيم صهيونيستی در آستانه انفجار و جنگ 
داخلی قرار دارد. به گزارش فارس، پايگاه 
خبری الجزيره در گزارش��ی به قلم فهمی 
هويدی، ضمن بررسی شرايط فعلی لبنان و 
رويکرد گروه های مختلف، اوضاع داخلی 
اين كشور را در آس��تانه انفجار ديده و به 
اهميت نقش ايران، سوريه و تركيه به ويژه 
طی سفرهای اخير می پردازد و از بی تفاوتی 
عرب ها در اين زمينه اظهار تعجب می كند. 
هويدی در اين مقاله می نويس��د: تعجب 
از بی تفاوتی اعراب نس��بت به حادثه های 
لبنان اس��ت، لبنانی كه آماده می شود تا از 
درون منفجر ش��ود و تعجب بيشتر آنکه 
بارزتري��ن طرف ه��ای منطق��ه ای درگير 
در اي��ن جريان های اي��ران، تركيه و رژيم 
صهيونيس��تی هس��تند و درباره بازيگران 
غربی نيز سئوالی نمی شود. فهمی هويدی 
مقاله خود را اينگونه آغاز می كند كه س��ر 
حزب ا... به شدت مورد نياز است؛ نه فقط 
به خاطر پيوستن لبنان به فهرست سازش 
با رژيم صهيونيستی و غسل تعميد آن در 
اردوگاه كشورهای به اصطالح ميانه رو بلکه 
برای محکم كردن پشت رژيم صهيونيستی 
پيش از حمله نظامی به ايران تا بدين ترتيب 
اين رژيم آس��وده خاطر شده و تنها گردن 
كلفت منطقه باشد تا پس از آن بتواند ايران 
را ب��ه طور كامل به زانو درآورد. اين بحث 
مختصر، نياز به شرح و توضيح دارد؛ بعد 
از امضای موافقت نامه كمپ ديويد در سال 
1٩7٩ ك��ه منجر به خروج مصر از عرصه 
درگيری و به دنبال آن شکست ستون اصلی 
ساختار عرب گرديد، آرمان اسرائيل بی حد 
و مرز ش��د؛ اما شادی آن زمان اين رژيم از 
»تأسيس دوباره دولت اسرائيل« با پيروزی 
انقالب اس��المی در همان سال و حمايت 
از مقاوم��ت از طريق پيم��ان با جناح های 
مقاومت فلس��طين كه آن زمان در سوريه 
بودند، ديری نپاييد. از سوی ديگر تقدير بر 
آن شد تا بعد از حمله رژيم صهيونيستی به 
لبنان در سال 1٩82 اوضاع دگرگون شود و 
از دل همان ماجرا حزب ا... خارج و تبديل 
به خاری در چشم اسرائيل گرديد. اهميت 
نقش حزب ا... زمانی جلوه يافت كه رژيم 
صهيونيستی را وادار به عقب نشينی شبانه از 
جنوب لبن��ان كرد و طی حمله مجدد اين 
رژيم به لبنان در سال 2006، توانست اين 
رژيم را به چالش كش��انده و ش��گفت زده 
نمايد؛ اين تجربه برای رژيم صهيونيستی 
ن��ه تنها دردناک ك��ه تحقيرآميز بود. نقش 
ح��زب ا... در اين حد متوقف نش��د بلکه 
قدرت و دس��تاوردهای آن س��بب شد با 
مرور زمان تبديل به بازيگر بسيار مهمی در 
حيات سياسی لبنان شده و در جلوگيری از 
پيوستن لبنان به عادی سازی روابط با رژيم 

صهيونيستی موفق شود. 
 الجزي��ره می افزايد: ماج��رای ترور رفيق 
حريری نيز دامی بود برای شکار حزب ا... و 
چنگ انداختن به آن از طريق قطعنامه های 
ش��ورای امنيت و دادگاه ه��ای بين المللی؛ 
روش��ی نيز كه در اين راه به كار برده شد، 
اثبات دست داشتن رهبران حزب ا... )مانند 
عم��اد مغنيه و 4 تن ديگر( در ترور س��ال 
2005 بود كه به دنبال آن كميته بين المللی 
تحقي��ق برای ط��رح موض��وع در دادگاه 
بين الملل��ی به منظ��ور مج��ازات عامالن 
تش��کيل گرديد؛ اين اقدام ها به نوبه خود 
از جمل��ه تصميم هايی بود كه پيش از اين 
در رابطه با مس��موميت و قتل عرفات در 
سال 2004 اتخاذ نشد، هر چند آن جنايت 
جدی تر و تأثيرش بر نقشه های منطقه ای به 
مراتب بيش��تر بود. بر اساس اين گزارش، 
مسأله قابل توجه در اين رابطه آن است كه 

دادگاه تش��کيل شده از سوی سازمان ملل 
برای بررس��ی ت��رور حريری تحت فصل 
هفت منشور سازمان ملل انجام پذيرفت كه 
مفاد آن برای اجرای الزامات، اجازه استفاده 
از نيروی مسلحانه را نيز می دهد همانگونه 
كه اجازه می دهد دولتی كه از اجرای حکم 

سرباز زده، تحريم گردد.
رويکرد سنی لبنان از نخستين جريان هايی 
ب��ود كه در كن��ار دادگاه بي��ن المللی قرار 
گرفت، در حالی كه شيعيان لبنان در سياسی 
بودن تحقيق ه��ا و دادگاه بين المللی ترديد 
داشتند؛ زمانی كه شواهد دال بر متهم شدن 
حزب ا... قوی تر شد، سيد حسن نصراله در 
سخنرانی 2010/10/28 به تحريم محققان 
بين المللی پرداخ��ت. در بخش ديگری از 
اين مقاله آمده اس��ت: با قرار دادن سخنان 
معاون وزير امور خارج��ه امريکا در كنار 
سخنان نصراله حقيقت قرار گرفتن لبنان بر 
روی آتشفشان مشخص می شود؛ آمريکا، 
رژيم صهيونيس��تی و حاميانشان در لبنان، 
به ش��دت به دنبال حمايت از حکم اوليه 
و كش��اندن رهبران حزب ا... به دام اتهام ها 
هستند تا بتوانند اين حزب را به راحتی از 
بين ببرند؛ ام��ا دبيركل حزب ا... نيز تهديد 
ك��رده هر دس��تی كه بخواهد ب��ه رهبران 
ح��زب ا... و اعضايش نزديك ش��ود، قطع 
خواهد ش��د. اينگونه رفتارهای معکوس 
نش��ان می دهد لبنان در آستانه انفجار قرار 
گرفته و اين بار با توطئه آشکار غرب، شبح 
جنگ داخلی در افق نمايان شده است. در 
قبال تمامی اينها جز اقدام عربستان و سوريه 
كه ع��ادت به خاموش ك��ردن آتش لبنان 
پيدا كرده اند و با رمز س.س به آن اش��اره 
می شود، شاهد هيچ بازتاب و عکس العملی 
از س��وی عرب ها نبوده ايم. در اين اوضاع 
و شرايط تهران با قدرت در صحنه حاضر 
شده و محمود احمدی نژاد همراه با هيأتی 
بلندمرتب��ه از وزيران و تاج��ران با دعوت 
رسمی وارد بيروت ش��د و 16 تفاهم نامه 
و س��ند همکاری در زمينه های مختلف به 
امضا رسيد. فهمی هويدی نوشت: امريکا از 
اين ديدار خشمگين شد تا جايی كه سفير 
امري��کا در بيروت ضمن بيانيه ای مکتوب 
خشم واش��نگتن در قبال هرگونه اقدامی 
كه حاكميت و ثبات لبنان را تضعيف كند، 
اظهار داشت. اگر چه حزب ا... برای بازديد 
احمدی نژاد تدارک بس��ياری ديده بود، اما 
رئيس جمهور ايران بس��يار مايل بود كه با 
همه )به استثنای سمير جعجع( مالقات كند؛ 
وی در هر موقعيتی بر ايس��تادگی ايران در 
كنار لبنان تأكيد می نمود. پيام حمايت دوم 
از جانب تركيه بود؛ »رجب طيب اردوغان« 
نخست وزير اين كشور نيز به بيروت رفته 
و عالوه بر مقام های ارش��د نشست هايی 
را ب��ا تمامی گروه های لبن��ان برگزار كرد. 
اردوغان در س��خنرانی خود در »بعبدا« از 
رژيم صهيونيستی خواست اقدام های خود 
را متوقف و بر سر صلح سايه نيفکند؛ وی 
هش��دار داد اگر جنگی سر بگيرد تنها اين 
مردم منطقه نيستند كه متحمل ضرر و زيان 
می شوند، بلکه صهيونيس��ت ها نيز از آن 
رنج خواهن��د برد. رهبران امنيتی و نظامی 
اتف��اق نظر دارند كه تحول ها و حادثه های 
لبنان، بازتاب های عديده ای بر روی رژيم 
صهيونيستی و برنامه های استراتژيك اين 
رژيم خواهد داشت. نويسنده در پايان مقاله 
خود آورده است: در ميان انبوه گزارش هايی 
كه از سناريوهای آينده لبنان سخن می گويند 
و تالش هايی كه برای انفجار اين كشور از 
درون ص��ورت می پذيرد، من هم چنان در 
جس��تجوی نقش اتحاديه ع��رب يا مصر 
هس��تم و جز صحبت »احم��د ابو الغيط« 
وزير امور خارجه مصر با روزنامه الش��رق 
االوس��ط در تاري��خ 2010/11/13، چي��ز 

ديگری نيافتم.

فهمی هویدی:
توطئه غرب، لبنان را در آستانه انفجار 

قرار داده است 

چه خبر از پایتخت

اس��تاندار تهران با اش��اره به مصوبه های 
كميته مواض��ع اضطراری آلودگی هوای 
تهران و بحث های انجام گرفته در جلسه 
گذشته هيأت دولت گفت: بر اين اساس 
در حال حاض��ر ضرورتی برای تعطيلی 
واحدهای آموزش��ی و اداری احس��اس 
 نمی ش��ود. تم��دن در گفتگو با ايس��نا، 
اف��زود:  ب��ر اس��اس پيش بينی س��ازمان 
هواشناس��ی و اطالع��ات جم��ع آوری 
ش��ده از ايس��تگاه های پاي��ش آلودگی 
ه��وای تهران مبنی ب��ر كاهش تدريجی 
آالينده ها در فضای شهر تهران، در حال 
حاضر ضرورتی برای تعطيلی واحدهای 
آموزشی و اداری احساس نمی شود. وی 
افزود: هم چنين اس��تفاده از هواپيماهای 
آب پاش برفراز ش��هر ته��ران و برخی 
اقدام ه��ای كاهن��ده آلودگ��ی از جمله 
طراحی و ساخت دستگاه های تهويه هوا 
برای 100 نقطه در دس��تور كار سازمان 

محيط زيس��ت تهران قرار گرفته است. 
اس��تاندار تهران تأكيد كرد: طرح زوج و 
فرد برای تمامی ش��هر تهران با جديت 
اجرا خواهد شد. وی با اشاره به تصويب 
آيين نامه دوركار برای كاركنان دولت در 
ش��هر تهران تصريح كرد: آيين نامه دور 
كاری ب��رای كاركن��ان دولت در ش��هر 
تهران با تأكيد بيش��تری به اجرا گذاشته 
خواهد شد و س��ازمان ها و دستگاه های 
دولت��ی موظفند تا س��قف 50 درصد از 
كاركنان خود را بدون حضور در محيط 
 كار، به انجام وظيف��ه در قالب آيين نامه 
دور كاری كنن��د كه بدي��ن ترتيب اين 
كاركنان به تش��خيص مديران دستگاه ها 
بدون مراجعه به اداره وظيفه های خود را 
انجام می دهند. استاندار تهران هم چنين 
از تعطيلی تعداد ديگ��ری از واحدهای 
صنعت��ی كه ضوابط زيس��ت محيطی را 

رعايت نکنند خبر داد.

استاندار تهران: 
نیمی از کارکنان دولت در پایتخت 

مشمول دورکاری شدند 

الدن سلطانی

ذاكر اصفهانی در حاشيه جلسه شورای مديريت 
بحران گفت: ط��رح زوج و فرد كردن خودروها 
بسيار موفق بوده و با استقبال مردم رو به رو شده 
 اس��ت. وی افزود: در صدد هس��تيم اين طرح را 
بر اساس طرح ترافيکی كه در استانداری به نتيجه 
كلی رس��يد تا 6 ماه ادامه دهيم. استاندار اصفهان 
خاطرنشان كرد: اميد است با اجرای اين طرح به 
نتيجه مطلوب برسيم و اين پاسخ و مقابله ای جدی 
با ش��رايط بد آب و هوايی و آاليندگی ها خواهد 
بود. ذاكر اصفهانی اهميت سالمت شهروندان را 
از شعارهای جدی عنوان و خاطرنشان كرد: بايد 
قدم های بيشتری در جهت رفع مشکل ها برداشته 

شود تا بحران هايی نظير آنچه كه در اين روز دچار 
آن بوديم اتفاق نيفتد. البته اين امر با همکاری مردم 
و مس��ئوالن به خوبی مديريت ش��د. هم چنين 
فرمانده نيروی انتظامی اس��تان اصفهان نيز درباه 
طرح زوج و فرد خودروها گفت: اجرای اين طرح 
كه مصادف با بح��ث آلودگی هوای اصفهان بود 
تمرينی برای پليس هم به شمار می آمد. چرا كه 
توانستيم كمبودها و ضعف های خود را بشناسيم. 
سردار كرمی ضمن تشکر ويژه از مردم به جهت 
رعايت و همکاری آن��ان در اجرای طرح مذكور 
خاطرنشان كرد: بيشتر مردم همکاری كردند و هم 
اكنون نيز اگر موردی مبنی بر رعايت نکردن طرح 
مشاهده شود اول تذكر داده و در نهايت 13 هزار 
تومان جريمه می شود. وی در پاسخ به اين سئوال 

كه با توجه به اجرای طرح زوج و فرد كردن چرا 
خودروهايی كه به اصفهان وارد می شوند به سمت 
بزرگ��راه هدايت می گردند و آيا اين امر موجب 
ترافي��ك در بزرگراه ها نمی گ��ردد افزود: مقدار 
محدودی به س��مت بزرگراه هدايت می ش��وند 
و اي��ن م��ورد در زي��ر پل صفه ب��ه علت وجود 
ترافيك س��نگين اتفاق می افتاد. البته بزرگراه ها 
ظرفيتشان باال است و تاكنون در آنجا مشکل گره 
ترافيکی نداشتيم. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
 در خاتم��ه جلوگي��ری از خودروه��ای دودزا و 
موتورسيکلت هايی كه دچار نقص فنی هستند و 
به ميزان آلودگی هوا می افزايند و نيز كنترل معاينه 
فنی خودرو را از موردهای مورد اهميت دانست 

كه به طور دقيق بررسی می شود.

استاندار اصفهان:
تداوم زوج و فرد كردن خودروها تا 6 ماه آینده 

صنایع دستی بهترین ابزار صدور فرهنگ و مبارزه با تحریم اقتصادی
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آژیر

زیر پوست شهر

خون نامه نبرد

پنجره

پ�سر حر، همش��هريان شما برايم نامه 
نوش��تند كه برای ياری من همگی هم 
عقيده اند، ليکن معلوم ش��د كه روی 
حرف�ش��ان نيس��تند كه در كشتن پسر 
عمويم كم��ك كردند و به ابن مرجانه 

پيوستند. 
پ�س��ر حر بدان كه خ���دای م�ت�ع�ال 
ت�و را از گناهان گذش��ته ات مؤ اخذه 
می كن��د، ترا ب��ه ت�وب��ه ای دع�وت 
می كنم كه هم�ه گ�ناهانت را بش��ويد 
و آن ياری كردن م�ا اهل بيت رس��ول 
خدا است. عبيداله عرض كرد: به خدا 
قسم می دانم هر كه از شما پيروی كند 
در آخ�رت سع�ادت�م�ند می گ�ردد و 
فکر نمی كنم كه بتوانم از ش��ما دفاع 
نماي��م زيرا ش��م�ا در كوف���ه ياوری 
نداري��د، ترا به خ��دا مرا ب��ه اين راه 
تکليف مکن كه آماده مرگ نيس��ت�م، 
ليکن اين اس��بم را ك��ه در جلو خيمه 

آماده است تقديم می كنم. 
امام فرمود: ما برای اسب و شمشيرت 
نيامده ايم بلکه آمده ايم تا از تو ياری 
بخواهي��م و چ�ون از ج��ان خ�ود بر 
م���ا دريغ می كنی م�ا را نيازی به مال 
 ت��و نيس��ت و م��ن از گمراهان كمك 
نم��ی طلب��م. ليک��ن ت��و را نصيحت 
می كن��م ك��ه در محلی ق��رار گير كه 
صدای اس��تغاثه ما را نش��نوی و ما را 
در ح��ال جنگ نبينی و به خدا قس��م 
هر كه صدای ما را بش��نود و مرا ياری 
نکند خ��دا او را به درون آت�ش جهنم 
می اف�کند عبيداله از ش��رم سر به زير 
افکند و با ص��دای ضعيفی گفت : ان 

شاءا... چنين نخواهد شد.
باز این چه شور...

و چون حس��ين بر اين مکان فرودآمد 
انگار زمين از رفتن باز ايستاد. حسين 
ب��ر جايگاهی فرود آم��د كه پدرش و 
ج��د بزرگوارش در آنج��ا به او وعده 
رستگاری داده اند. حسين بر نام اينجا 
گريس��ت، س��رزمين آتش گداخته، بر 
س��خت ترين پيکار ميان خير و ش��ر. 
حسين به كربال رسيده است. به جايگاه 
خون و ناجوانمردی به ميعادگاه يار به 

وعده گاه اثبات بندگی.
حسين می داند در نبرد ميان تاريکی و 

نور تنها اس��ت اين جماعت سر ياری 
با سخن حقش را ندارند اما او می آيد 
به اس��تقبال مرگ همانن��د پدرش اما 
اين بار س��ر بر آستان تسليم دوست با 
س��خت ترين مواقب، با خون از اسالم 
پاس��داری می كند و اينگونه عارفانه از 
مرگ می گويد: »مرگ  در راه  رس��يدن  
به  عزت  و ش��رف  و زنده  ساختن  حق  
چه  آس��ان  اس��ت ، مرگ  در راه  عزت ، 
جز زندگی  جاويد نيس��ت  و زندگی  با 
ذلت  مرگی  است  كه  حيات  پس  از وی  

نيست«.
اينك حر و سپاهيانش راه را بر حسين 
و اهل بيتش بسته اند آنها نمی دانند كه 
ام��ام خود به توقف در اين س��رزمين 
كرب و بال آگاه اس��ت. ام��ا اينجا در 
كرب��ال همه در واهمه ای س��خت فرو 
رفته اند انگار شدت از زمين و آسمان 
اين وادی می بارد زنان در اضطرابند و 
مردان در تفکر، اما امام آرام اس��ت در 
نگاهش همان عظمت هميشگی است 
و در صدايش همان نوای آس��مانی و 
اين زين��ب را آرام می كند، ام كلثوم را 

و كودكان دردانه پدر را.
در اين روز امام)ع( به اهل كوفه نامه ای 
نوشت و گروهی از بزرگان كوفه � كه 
م��ورد اعتماد حضرت بودن��د � را از 

حضور خود در كربال آگاه كرد. 
حض��رت نام��ه را به قيس بن مس��ّهر 
دادند تا عازم كوفه شود. اما ستمگران 
پلي��د اي��ن س��فير جوانم��رد ام��ام را 
دس��تگير كرده و به شهادت رساندند. 
زمان��ی ك��ه خبر ش��هادت قي��س به 
امام)ع( رس��يد، حضرت گريس��ت و 
 اش��ك بر گونه مباركش جاری شد و 

فرمود:
خداوندا! برای ما و ش��يعيان ما در نزد 
خ��ود قرارگاه وااليی ق��رار ده و ما را 
با آنان در جايگاه��ی از رحمت خود 
جمع ك��ن، كه تو بر انج��ام هر كاری 

توانايی.
و اينگونه امام خود را و تمام عزيزانش 
را به پروردگارش می س��پارد و اولين 
ش��ب را در زمي��ن كرب��ال ب��ه صبح 

می رساند.
ادامه دارد...

آرزو ك��ردن را از كودك��ی آموختيم. 
جلوی در مغازه ب��ه پهنای صورتمان 
اش��ك می ريختيم و آرزو می كرديم 
ك��ه ای كاش پ��در و مادرم��ان اي��ن 
اس��باب بازی را برايمان بخرند. وقتی 
كوچك بوديم بس��يار آرزو می كرديم 
و زودت��ر از آنچه فکر كنيم از خيرش 
می گذش��تيم و س��راغ آرزوی ديگری 
می رفتيم. در كودكی می دانس��تيم كه 
راه دستيابی به آرزوهای كوچك مان، 
گريه كردن اس��ت حال آنک��ه اكنون 
نم��ی دانيم از ك��دام راه بروي��م تا به 

آرزوهايمان برسيم. 
برخ��ی می گويند، زمان��ی يك مژه از 
پلك افتاد، كسی چيزی نگويد تا يك 
آرزو كنيم و حدس بزنيم مژه زير كدام 
چشم مان افتاده است. اگر درست گفته 
باشيم آرزويمان بر آورده می شود در 
غيراي��ن صورت آرزويمان بر باد رفته 
اس��ت. عده ای نيز می گويندكه آرزو 
بر جوانان عيب نيست. اما اينکه گول 
می خوري��م و م��دام آرزو می كني��م 
پيامدهای خ��اص خودش را دارد. در 
واق��ع آرزو می كنيم ام��ا زمانی كه بر 
آورده نمی ش��ود ايراد را در آرزوهای 
خ��ود نمی يابيم و به ش��دت مايوس 

می شويم. 
غافل از اي��ن امر كه آرزو كردن فوت 
و فن خاص خ��ودش را دارد و مانند 
هر چه در اين جهان هس��ت، حساب 
و كت��اب دارد. ام��ا يك س��ئوال پيش 
می آيد و آن اين اس��ت كه اين آرزو 
كردن چيس��ت كه آدم ه��ای روزگار 
بر س��ر آن س��ر و دس��ت می شکنند 
اي��ن آرزوها چ��ه ربط��ی دارد به مژه 
چش��م تا برآورده شود يعنی می توان 
آرزوهايی به اين بزرگی و سنگينی را 
با مژه ای به اين كوچکی تضمين كرد. 
راستی شما چطور آرزو می كنيد؟ آيا 
در راه رس��يدن و نرس��يدن، دلواپس 
اينکه به  آرزوهايتان می ش��ويد؟ ي��ا 
خود می گويي��د، آرزوهايت��ان دچار 
تقدير سرنوشت شده اند و می گوييد 
كه قضا و قدر جلوی آنها را گرفته اند 
تا برآورده نش��وند. چه بسا نمی دانيد 
ش��ايد اگر برآورده ش��وند روزگارتان 
س��ياه تر از پر كالغ شود. گاهی آنقدر 
دنب��ال آرزوهايتان می دويد كه يادتان 
می رود، زندگی مثل يك ديکته پرغلط 
اس��ت می نويس��ی و پ��اک می كنی. 
غافل از اينکه يك روز اعالم می كنند: 

وقت تمام ش��د! ورقه ها ب��اال... يا كه 
نه آرزوهای بزرگی می كنيد و يادتان 
بايد  می رود آرزوهای ب��زرگ آنقدر 
مقاوم باش��ند تا تيش��ه سخت روزگار 
آنها را از پای در نياورد! آيا ش��ما نيز 
آرزو می كني��د و تا زمانی كه برآورده 
نشود می ايس��تيد و فقط به آرزويتان 
با نگاه مظلومانه ای می نگريد؟ ش��ما 
نيز هنوز در پيچ و خم آرزوها متوجه 
نش��ده ايد كه س��قف آرزوهای تان را 
در چ��ه حدی تعيين كني��د؟ آيا آنقدر 
آرزوهايت��ان بزرگ اس��ت ك��ه حتی 
جرأت بر زبان آوردن آن را نيز نداريد؟ 
كه راستی آرزو چيست و چه آرزويی 
بکنيم تا برآورده شود؟ آرزو شايد آن 
چيزی كه در سخت ترين موقعيت ها 
فکر رسيدن به آن را در ذهن پرورش 
می دهيم و آنقدر به آن توجه می كنيم 
تا در همين لحظ��ه، همين حال آن را 
بيابيم. حتی اگر يافتنش س��خت باشد. 
ح��ال با تمام هيجانی ك��ه آرزو كردن 
دارد، چ��ه آرزوي��ی بکنيم كه وقتی به 
آن رس��يديم آنقدر خس��ته نباشيم كه 
آرزويمان همه ش��ور و ش��عف خود 
را از دس��ت داده باش��د. از دوس��تی 
ش��نيدم كه می گفت: ه��ر روز آرزو 
می ك��ردم. آرزوهاي��م را می گفتم و 
می نوش��تم فکر می ك��ردم فقط بايد 
آرزو كنم. آرزو می كردم يکی پس از 
ديگری، جوری كه آرزوهايم روی هم 
انباش��ته ش��ده بود. اول فکر می كردم 
 آرزوهايم خس��يس هستند و خودشان 
نمی خواهند برآورده شوند تا از قيد و 
بند من رهايی يابند، اما نه گويی اشتباه 
می كردم، آرزوهايم از زير كار در برو 
نبودن��د. اي��ن من بودم ك��ه آرزوهای 
بزرگ��ی می ك��ردم ام��ا تالش ه��ای 

كوچکی. 
در واقع نه تنه��ا من بلکه همه آدم ها 
بايد سقف آرزوهايشان را تعيين كنند 
ت��ا بتوانند چراغی ب��ه آن آويزان كنند 
و فراموش نکنند آرزوی هر ش��خصی 
وظيف��ه هداي��ت او را به عه��ده دارد 
و راه رس��يدن ب��ه آرزوها اين اس��ت 
ك��ه به جای متکی بودن به ش��انس و 
اقبال برای رس��يدن به آن برنامه ريزی 
كنيم. چه بس��ا اگر ب��رای آرزوهايمان 
در زندگی برنامه ري��زی كنيم، هدفی 
می ش��ود كه آينده مان را رقم می زند 
 و اگ��ر درس��ت آرزو ك��رده باش��يم 

زندگی مان شيرين خواهد شد. 

سقف آرزوها 

جامعه

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان خبر داد:
اجراي طرح پليس هميار توریست

توجه ویژه دولت به مسکن 
و اشتغال معلوالن 

زاینده رود
سرهنگ بختياري در جمع خبرنگاران از اجراي طرح 

پليس هميار توريست و شروع به كار اين طرح خبر داد.
وي افزود: با مطالعه كتاب مخصوص توريس��ت ها كه هر 
توريس��تي به همراه دارد تصميم به اج��راي طرح هميار 
توريست گرفتيم. راهنمايي، نظرسنجي،  دريافت خواسته ها 
و پيش��نهادهاي توريس��ت ها و... از ويژگي ه��اي ط��رح 
مذكور اس��ت. فرمانده انتظامي شهرستان ايجاد احساس 
امنيت در توريس��ت ها را از هدف هاي طرح پليس هميار 
توريس��ت عنوان و خاطرنش��ان كرد: اجراي اين طرح از 
لح��اظ نيازمندي ها و پيش بيني نظرها به صورت فازبندي 
ش��روع شده و آشنايي به زبان انگليسي و تسلط به آن، از 

ويژگي هاي پيش روي پليس هميار توريست است.
س��رهنگ بختياري محدوده اجراي اين طرح را محدوده 
ميدان نقش جهان ذكر و تصريح كرد: 4 دستگاه دوچرخه 
و حدود 15 نيروي پليس جهت اجراي طرح پليس هميار 

توريست در نظر گرفته شده است.

رئي��س اداره بهزيس��تی شهرس��تان آران و بيدگل 
گفت: اش��تغال، درمان و مسکن از جمله مواردی 
اس��ت كه در دولت نه��م و دهم ب��ه آن توجه ويژه ای 

شده  است.
سيد ابوالفضل خاتمی در گفتگو با فارس گفت: در سال 
ج��اری نيز با پيگيری های انجام ش��ده برای مددجويان 
زير پوش��ش اداره بهزيس��تی آران و بي��دگل مبلغ 800 
ميلي��ون ريال به عن��وان وام بالع��وض از محل واحد 
مش��اركت های مردمی اين اداره و وام وديعه مسکن از 
محل سازمان بهزيستی جذب و تعدادی از آنها نيز اين 

كمك ها را دريافت كرده اند. 
وی تصري��ح كرد: مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون ريال 
به عنوان كمك هزينه بالعوض ساخت يا خريد مسکن 
نيز در س��ال گذش��ته از طريق اعتبارات س��فر رياست 
جمهوری، نهاد مقام معظم رهبری و س��ازمان بهزيستی 
به 60 مددجوی اداره بهزيستی شهرستان آران و بيدگل 

تعلق گرفت. 
به گفت��ه وی پرداخت وام 200 ميليون ريالی س��ازمان 
مسکن و شهرسازی نيز برای 50 نفر از مددجويان زير 
پوشش اين اداره توسط سازمان بهزيستی استان اصفهان 
در س��ال جاری تائيد ش��ده كه به موجب آن مقرر شده 
زمين و پروانه س��اختمانی برای مددجويان به صورت 
رايگان در نظر گرفته ش��ود. رئيس اداره بهزيستی آران 
و بيدگل با اش��اره به پرداخت وام اشتغالزايی از طريق 
صندوق مهر امام رضا)ع( به اين اداره خاطرنش��ان كرد: 
در سال جاری درخواست اسامی 40 نفر از مددجويان 
زير پوش��ش اين اداره برای دريافت مبلغی حدود 300 
ميلي��ون ريال وام اش��تغالزايی به اين صن��دوق ارائه و 

معرفی شده است.

در اي��ن لحظه زن با صدای بلند ش��روع به گريه كرد كه 
همس��رش در مقام دف��اع از خود برآم��ده و عنوان كرد 
وضعيت من هم دس��ت كمی از او نداشت و تفاوت آن 
فقط در اين بود كه من توسط پليس كشور تركيه دستگير 
و بازداش��ت شدم و هيچکس نمی داند كه چند وقتی در 
آن كشور بودم. من چقدر از اين وضعيت شکنجه شدم. 
هيچ تماس��ی و خبری از همسرم نداشتم و هر وقت كه 
با خان��واده ام تماس می گرفتم خبری از همس��رم به من 
نمی دادند هيچ مرا س��رزنش هم می كردند. سرزنش های 
خان��واده از يك طرف و بی پولی از طرف ديگر مرا از پا 
درآورده بود تا اينکه باالخره توانس��تم به ايران بازگردم. 
وقتی به كش��ور آمدم با س��رزنش و طعنه های خانواده ام 
مواجه بودم و فقط چش��م اميدم به همسرم بود كه او نيز 
وقتی كه از آمدن من مطلع شد آن قدر از من ناراحت و 
عصبانی بود كه به جای تس��کين دردهايم فقط حرف از 
جداي��ی می زد و می گفت ديگر حاضر به ادامه زندگی با 
من نيست تا اينکه مجبور شدم با زور و دعوا به سراغش 
بروم و كار به اينجا كشيد. »مصطفی صادقيان« سرپرست 
مرك��ز اطالع رس��انی پليس اصفه��ان در اين خصوص 
به خبرن��گار ما گفت:  در اين خص��وص راهنمايی ها و 
مشاوره های الزم از سوی كارشناس مشاوره كالنتری 21 
فرماندهی انتظامی شهرس��تان اصفهان به اين زوج ارائه 
ش��د كه در نتيجه هر دو از تنظيم شکايت عليه يکديگر 
منصرف ش��ده و تصميم گرفتند نس��بت به هم گذشت 
كرده و با تهيه منزلی در يکی از نقاط سطح شهر زندگی 
جديدی را آغاز كنن��د. وی افزود: نکته حائز اهميت در 
اين ماجرا دخالت های بيجای خانواده هاست كه باعث از 
هم پاشيدن زندگی يك زوج می شود. زوجی كه با عشق 
و عالق��ه قصد پايه گذاری زندگی جديدی را با يکديگر 
دارند وقتی با دخالت ها و مزاحمت های اطرافيان روبه رو 
می شوند به اين فکر می افتند كه برای فرار از اين وضعيت 
به صورت غيرقانونی از كشور خارج شوند كه با اين كار 
نه تنها مشکالت آنها حل نشده بلکه دچار ناراحتی های 
روحی هم ش��ده اند. اين مقام مسئول بيان داشت: پليس 
هم��واره به خانواده ه��ا توصيه می كن��د در امور زوج ها 
دخالت نکنند و اگر قصد راهنمايی و ارشاد آنها را دارند 
اين كار را با روش های منطقی و با آرامش انجام دهند نه 
ب��ا مخالفت های بی مورد و نثار كردن توهين به آنها زيرا 
اين كار نه تنها سودی ندارد بلکه زندگی آنها را با مشکل 
مواج��ه خواهد كرد. صادقيان در پايان خاطرنش��ان كرد: 
زوج های جوان هم بهتر اس��ت در م��واردی اين چنينی 
دس��ت به تصميم های هيجانی و احساسی نزده و قبل از 
هر اقدامی موضوع را با كارشناسان مركز مشاوره در ميان 
گذاشته و از مش��ورت با دوستان ناآگاه و افراد ناآشنا به 
مسائل خانواده خودداری كنند و بدانند در اين خصوص 
پليس بهترين محرم و مشاور برای اسرار خانوادگی آنها 

خواهد بود.

سفر به سراب )قسمت دوم(

به جرأت می ت��وان گفت كه مهم ترين 
رابط��ه مي��ان دو موجود پ��س از رابطه 
انس��ان و خدا، رابطه ای اس��ت كه ميان 
زن و شوهر وجود دارد. اين رابطه چنان 
اساسی و ارزش��ی است كه بی آن شايد 
انسان، مفهوم انسانيت خويش را از دست 
م��ی داد و از دايره آن چه اكنون اس��ت، 
بيرون می رفت، زيرا اين رابطه تنها يك 
رابطه جنس��ی برای ارضای شهوت و يا 
توليد نس��ل نيست كه اگر اين گونه بود، 
رابطه آنان همانند ديگر جانوران موجود 
بر روی كره زمين می بود. اين در حالی 
اس��ت كه قرآن، رابطه ميان زن و شوهر 
را رابطه ای فرات��ر از هر رابطه ديگر در 
راستای تحقق آرامش و مودت و محبت 
می داند. به سخن ديگر، رابطه ای كه ميان 
زن و شوهر وجود دارد، رابطه ای بيرون 
از مرزهای مادی است و در حوزه روابط 
معنوی و روحی قرار می گيرد. از اين رو 
برخالف انديش��ه های غربی، در نگرش 
قرآن��ی، روابط زن و ش��وهر از مرزهای 
عقد و ق��رارداد فراتر رفت��ه و در حوزه 
عشق، عواطف و احساسات معنا می يابد 
و فقدان اين رابطه به معنای فقدان دست 
يابی به كماالت مطلق ارزيابی می شود. 
همچنين اين مطلب نقش زن و ش��وهر 
را در مس��ير رشد، بالندگی و دست يابی 
به كمال مطلق و صراط مستقيم انسانيت 
ب��ر پايه آموزه های قرآن��ی تبيين نماييم 
و تحليل قرآن را از مفهوم همس��ر ارائه 

می كنيم. 
نياز طبيعی انسان به همسر  

هر جانوری جفت��ی دارد كه با آن فرايند 
تناس��ل ادام��ه می ياب��د. ش��ايد كم تر 
موجودی از موج��ودات جهان را بيابيد 
ك��ه عمل جفت گيری ش��ان بي��رون از 
چارچوب حفظ نس��ل و تناس��ل باشد. 
از اين رو مفهوم همس��ر و جفت در غير 
فرهنگ انس��انی، به معن��ا و مفهوم عمل 
لقاح برای حفظ و گس��ترش نسل است. 
اما در فرهنگ انسانی، هرچند كه تناسل 
و بقای نسل نيز مطرح است و يا پاسخ به 
نيازهای شهوانی، بخشی از مسأله ازدواج 
را شکل می بخشد، ولی اساس ازدواج، 
پاس��خ گويی به نياز اساسی و مهم تری 
اس��ت كه حوزه احس��اس و عواطف و 
روح و روان آدم��ی را در بر می گيرد. بر 
اين اس��اس عامل ارتباط روحی و روانی 
و پاس��خ گويی به عواطف و احساس ها، 
مهم تري��ن انگي��زه، ه��دف و مقصد هر 
رابطه ای ميان زن و مرد اس��ت. ش��ايد 
واژگانی چون عش��ق، محب��ت، مودت، 

شيدايی، جنون و ديوانگی و مانند آن را 
بس��يار در ارتباط دو جنس شنيده و يا به 
كار برده باشيد. بيان اين واژگان و همانند 
آن تنه��ا برای تبيي��ن و تحليل رابطه ای 
اس��ت كه ميان دو جنس وج��ود دارد و 
به نظر می رسد كه حتی اين واژگان نيز 
برای تبيين و توضيح آن ناتوان و نارس��ا 
هس��تند؛ زيرا اين رابطه و پاسخ گويی به 
نياز انس��انی، فراتر از هر رابطه ای است 
كه ميان دو موجود می تواند تحقق يابد. 
اگر به گزارش خداون��د در قرآن درباره 
آغاز آفرينش انس��ان توجه كنيم، پس از 
بيان آفرينش آدم)ع( به عنوان نخس��تين 
فرد از مصداق انسان، بی هيچ درنگی از 
زوج وی س��خن به ميان می آورد تا اين 
نياز طبيعی به همس��ر را تبيين كند. البته 
هر موجودی را جفت و زوجی است كه 
بی آن كامل نيست؛ ولی مفهوم كمال در 
انس��ان با موجودات ديگر بسيار متفاوت 
است؛ زيرا انسان در مسير كمالی كه گام 
بر می دارد نخست رنگ خدايی می گيرد 
و در نهايت خدايی می ش��ود و در مقام 
قرب اله��ی، ربوبيت اله��ی را مظهريت 
می كند و خالف��ت را از جانب خداوند 
بر همه هس��تی اعمال می كند و واليت 
خود را بر سر همگان می كشد. بنابراين 
كمال يابی انسان در كنار جفت و زوج و 
همسرش، تفاوت معنايی بسياری با ديگر 
موجوداتی دارد كه در كنار جفت و زوج 
خود، به تناسل و بقای نسل می پردازند. 
انس��ان، ب��دون جفت و همس��ر، ناقص 
است و هرگز به كمال مطلقی كه برای او 
فراهم آمده، نمی رسد. از اين رو خداوند 

از همان آغاز آفرينش، از همسری سخن 
به ميان می آورد كه در كنار او مأموريت 
دارد تا مس��ير كمال��ی را ب��ا اطاعت از 
فرمان الهی بپيماي��د. خداوند در آيه 21 
س��وره روم بيان می دارد كه بنياد زندگی 
خانوادگی و زناشويی، مودت و رحمت 
است. و از نشانه های او اينکه از خودتان 
همسرانی برای شما آفريد تا بدان ها آرام 
گيريد، و ميانتان دوستی و رحمت نهاد.« 
مودت ب��ه معنای عالق��ه خاص روحی 
و روانی اس��ت كه م��ا آن را به محبت و 
دوستی و عشق ترجمه می كنيم. رحمت 
نيز مهر و محبت اس��ت. بنابراين انسان 
به طور طبيعی و ذاتی نيازمند همس��ری 
است كه در كنار آن كمال يابد و با عشق 
و محبت و مهرش، به آرامش برس��د. در 
نگاه قرآنی، خاس��تگاه كشش و گرايش 
همس��ران ب��ه يکديگر، هم��ان مودت و 
رحمتی اس��ت ك��ه خداون��د در وجود 
هري��ك از آن دو سرش��ته وجعل كرده 
اس��ت و به طور طبيعی زن و ش��وهر را 
به سوی هم می كشاند و باعث می شود 
بی منفعت و سودی از جان و تن خويش 
مايه بگذارند تا آس��ايش و آرامش برای 
ديگری فراهم آيد. اس��تاد شهيد مطهری 
می نويس��د: قانون خلق��ت، زن و مرد را 
طال��ب و عالقه مند به يکديگر قرار داده 
است؛ اما نه از نوع عالقه ای كه به اشياء 
دارند. عالقه ای كه انس��ان به اشياء دارد 
از خودخواهی او ناش��ی می شود؛ يعنی 
انس��ان اش��ياء را برای خود می خواهد. 
به چش��م اب��زار ب��ه آنها ن��گاه می كند. 
می خواهد آنها را فدای خود و آس��ايش 

خود كند؛ اما عالقه زوجيت به اين شکل 
است كه هر يك از آنها سعادت و آرامش 
ديگ��ری را می خواهد و از گذش��ت و 

فداكاری درباره ديگری لذت می برد. 
نقش لباس برای انسان 

زن و ش��وهر در فرهن��گ قرآن��ی لباس 
يك ديگر هس��تند. به اي��ن معنا كه آنان 
باي��د به گونه ای عم��ل كنند كه جامه و 
پوش��اک يك ديگر باشند. پوشش بودن، 
مس��ئوليت، وظيفه و تکليف همسران در 
قبال يك ديگر اس��ت. بنابراين از حقوق 
متقابل زن و شوهر بايد به مسأله پوشش 

بودن اشاره كرد. 
با توجه به كاركردهای لباس در فرهنگ 
قرآنی می توان دانس��ت كه زن و شوهر 
چ��ه حقوق و وظايفی نس��بت به هم به 
عنوان جامه و لب��اس دارند. ای فرزندان 
آدم، به راس��تی كه ما برای شما لباس و 
جامه ای فرو فرس��تاديم كه زشتی های 
شما را می پوش��اند و زينت شماست و 

البته لباس تقوا بهتر و برتر است. 
زن و شوهر نيز وظيفه دارند تا نسبت به 
يکديگر نقش وقايه و حفاظتی را به عهده 
داشته باشند. ازديگر كاركردهايی كه قرآن 
برای لباس ياد می كند، اينکه همه چيز را 
از ديده مخفی می س��ازد چنان كه شب 
اين گونه اس��ت و همين پوش��ش مطلق 
اس��ت كه آرامش و اس��تراحت را برای 
آدم��ی فراهم می آورد و از تش��ويش و 
اضطراب و حركت دايمی حفظ می كند 

و بازمی دارد. 
زن و ش��وهر نيز بايد اين گونه باشند و 
با پوشش كاملی كه برای يکديگر ايجاد 
می كنند و ازديده های دش��منان مخفی 
می سازند، آرامش و استراحت و امنيت 
را برای يکديگر به ارمغان آورند. بنابراين 
اگر كس��ی چنين پوشش كامل و مطلقی 
را در بركن��د، چن��ان در امنيت می رود 
ك��ه هيچ ك��س و هيچ چي��ز حتی جن 
و ش��يطان نيز نمی تواند به وی آس��يب 
برساند چه رسد به اين كه انسانی به اين 
حريم وارد شود و امنيت آن را مخدوش 
سازد زيرا پوش��ش و لباس زن و شوهر 
كمك می كن��د تا انس��ان در جامه تقوا 
درآيد كه همان عفت و حياس��ت. عفت 
و حيا موجب می شود تا هم از خطر در 
امان ماند و هم اين كه زيبايی هايش دو 
چن��دان گردد و كماالت الهی را كس��ب 
كند، زيرا كمترين اثر لباس تقوا دستيابی 
به عل��م و دانش و حکمت الهی اس��ت 
ك��ه نوری در درون آدمی بوده و او را به 

كماالت می برد. 

مسعود عباسی

در روزهای گذش��ته مردم ش��هر اصفهان ش��اهد 
آلودگی ش��ديد هوای اين ش��هر بودند كه پيامد 
آن چند روز تعطيلی اداره ها و مدرس��ه ها بود هر 
چن��د يک��ی از داليل آن ش��رايط طبيعی و جوی 
حاكم بر كش��ورمان،  يعنی هوای پايدار می باش��د 
ام��ا عام��ل اصلی را باي��د در خودمان جس��تجو 
كني��م. تولي��د روزافزون خ��ودرو و ورود آنها به 
چرخه حمل و نقل،  اس��تاندارد نبودن بسياری از 
خودروه��ای داخلی و باال بودن عمر آنها، كمبود 
زيرس��اخت های حم��ل و نقل عمومی در ش��هر 
ش��امل مترو،  اتوبوس، مينی بوس و... متأس��فانه 
پس از گذش��ت چندين س��ال از آغاز س��اخت 
مت��رو در اصفه��ان، همچنان مردم ش��هر چش��م 
انتظار افتتاح آن می باش��ند، در بخش حمل و نقل 
عموم��ی نيز بس��ياری از خيابان های فرعی تحت 
پوشش اين سيس��تم نمی باش��ند و عالوه بر اين 
تعدادی از وسايل نقليه اين ناوگان دارای عيب و 
به ش��دت دودزا می باشند در صورت مديريت و 
نظارت بيشتر و دقيق تر بر ناوگان اتوبوس رانی به 
وي��ژه در زمان بندی حركت آنها و اطمينان مردم 
به منظ��ور برنامه ريزی جهت رفت��ن به محل كار 
و... بدون شك بسياری از مردم به سمت استفاده 
از اتوب��وس گرايش پيدا می كنن��د. يکی ديگر از 
مش��کل ها دراين بخش و عدم تمايل بس��ياری از 
مردم در اس��تفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 
پر ك��ردن اتوبوس ها تا آخري��ن حد ممکن حتی 

ت��ا ركاب اتوبوس توس��ط رانن��دگان محترم كه 
اي��ن امر عالوه بر خطره��ا و حادثه های احتمالی 
مش��کل های اخالقی، درگيری مسافران و... را به 
همراه دارد. بی شك سوار كردن اين همه مسافر و 
با اين فشردگی در شأن مردم با فرهنگ ما نيست 
چرا كه اينها انس��انند نه مصالح س��اختمانی و... 
جالب اينجاس��ت كه پليس راهنمايی و رانندگی 

 نيز هي��چ برخوردی ب��ا اين موض��وع نمی كند. 
ای كاش قان��ون ه��م برای اتوبوس های ش��هری 
وضع می ش��د تا آنها نيز در ح��د ظرفيت صندلی 

مجاز به س��وار كردن مس��افر می ش��دند.
ب��ه نظ��ر می رس��د در ص��ورت افزاي��ش تعداد 
اتوبوس ه��ا و كاهش مدت زم��ان حركت آنها و 
نظارت بيش��تر می ت��وان تا حدودی اين مش��کل 
را مديري��ت كرد. دس��ته های عظيم دانش آموزان 

ك��ه در موق��ع تعطيل ش��دن مدرس��ه  مدت های 
طوالن��ی منتظر اتوبوس هس��تند يک��ی ديگر از 
م��وارد بی اعتمادی مردم به اين بخش می باش��د. 
ب��ه هر حال با توجه به مش��کل های بيان ش��ده 
چگونه می ت��وان از همه مردم انتظار داش��ت در 
اج��رای طرح ممنوعيت ت��ردد پالک های زوج و 
فرد خودروها مش��اركت داشته باش��ند. تا زمانی 
ك��ه مس��ئوالن مش��کل ها و مانع ه��ا را در زمينه 
زيرس��اخت های حم��ل و نقل عموم��ی برطرف 
نکنن��د بايد باز هم نگران آلودگی هوا و ش��رايط 
هشدار باش��يم. با افزايش روز افزون جمعيت در 
اصفهان، افتتاح هر چه س��ريع تر مترو، راه اندازی 
خطوط BRT، افزايش اتوبوس و مينی بوس های 
جديد در سطح ش��هر به ويژه مسيرهای پرتردد، 
مديريت و نظارت بيش��تر بر حمل و نقل عمومی 
ب��ه گونه ای ك��ه در س��اعت های اولي��ه صبح و 
 هنگام تعطيلی م��دارس و اداره ها كه كارمندان و 
دانش آموزان در س��طح گس��ترده مش��غول تردد 
می باش��ند اتوبوس و مينی ب��وس با فاصله زمانی 
كم مسافران را جابه جا كنند. اجرای اين طرح ها 
توس��ط مس��ئوالن ام��ر و هم��کاری هم��ه مردم 
می توان��د م��ا را به ديدن آس��مان آبی و ش��فاف 
اصفه��ان اميدوار كند. چرا كه فق��ط با چند روز 
تعطيل��ی و برگ��زاری هماي��ش در اي��ام آلودگی 
ه��وا نتيجه ای حاصل نمی ش��ود و فق��ط اجرای 
برنامه ه��ای بلندمدت و اصالح زيرس��اخت های 
حمل و نقل عمومی با مش��اركت همه مسئوالن و 

مردم می تواند در اين زمينه مؤثر باش��د.

عاشورا همه هستی ما
زن و شوهر، لباس يکديگر  

آسمان تيره، نصف جهان دوباره تيره می شود، اگر...

دث
حوا

راز قت��ل ي��ك م��رد كه با همدس��تی 
همسر، دختر و خواس��تگار دخترش 
به قتل رس��يده بود، با كنجکاوی يکی 
از همس��ايه ها برمال ش��د. به گزارش 
فارس،  ب��ا مراجعه ب��ه كالنتری 206 
بخش بومهن، مدعی شد كه همسرش 
از دو روز قبل ناپديد ش��ده و خبری 

از وی ندارد. 
پي��دا كردن  تحقيق��ات پليس ب��رای 
خدارح��م  سرنوش��ت  از  س��رنخی 
55 س��اله آغاز ش��ده بود ك��ه يکی از 
همسايه های اين زن با تماس با پليس 
مدعی شد كه س��حرگاه قبل از اعالم 
مفقودی، همس��ر خدارح��م را ديده 
است كه به همراه 3 نفر ديگر، جسدی 
را كه به دور آن پتو پيچيده ش��ده بود، 
از خان��ه و به وس��يله ماش��ين خارج 

كرده ان��د. بعد از اينک��ه يکی ديگر از 
همسايه ها، اين اظهارات را تأييد كرد، 
همسر خدارحم به نام ناهيد به عنوان 
مظنون در قتل خدارحم بازداشت شد 
و در اولين مرحل��ه از تحقيقات پرده 
از راز جنايت قتل همسرش برداشت. 
وی مدعی بود كه همسرش با ازدواج 
دخت��رش ب��ا پس��ر م��ورد عالقه اش 
مخالف بوده اس��ت و آنها با همدستی 
خواس��تگار سمج، شوهرش را به قتل 
رس��انده اند. ناهي��د گف��ت: رامين از 
دخترم خواس��تگاری ك��رده بود ولی 
ش��وهرم با اين ازدواج مخالفت كرد. 
من ه��م ك��ه از ش��وهر بداخالقم به 
شدت متنفر بودم، با پيشنهاد رامين با 
قت��ل او موافقت ك��ردم و تصميم مان 
را عمل��ی كرديم. من س��ال ها بعد از 

ازدواج با ش��وهرم فهمي��دم او افغانی 
اس��ت و همين موضوع باعث شد از 
او متنفر ش��وم. وی افزود: روز حادثه 
وقت��ی رامي��ن وارد خانه ش��د، من و 
فرزندان��م به آرايش��گاه مح��ل كارم 
رفتيم تا ش��اهد قتل نباش��يم و بعد از 
آن، به همراه دخترم و رامين، جسد را 
داخل خودرو گذاش��تيم. ناهيد گفت: 
بدرفت��اری و فحاش��ی های ش��وهرم 
باعث ش��ده ب��ود كه م��ن و فرزندانم 
هميش��ه به فکر خودكشی باشيم. بعد 
از اظه��ارات ناهي��د، رامين و س��حر 
)دختر ناهيد( هم دس��تگير ش��دند و 
رامين در اعتراف��ات خود گفت: روز 
حادث��ه ناهيد با من تماس گرفت و از 
من خواس��ت نقشه قتل را عملی كنم. 
وقتی وارد خانه شدم، خدارحم را كه 

به خاطر قرص ه��ای خواب آوری كه 
ناهيد به او داده بود، در خواب عميق 
بود با ش��ليك گلوله به قتل رس��اندم. 
وی ادام��ه داد: بعد از قتل، جس��د را 
به ج��اده ای بي��رون از بومهن بردم و 
كن��ار چاه فاضالبی كه از قبل مقداری 
هيزم گذاش��ته بودم، انداختم و بعد از 
اينکه 12 ليت��ر بنزين روی آن ريختم، 
جس��د را آتش زدم. بعد از اعترافات 
صريح متهمان پرونده، قرار مجرميت 
رامين به اتهام مباشرت در قتل عمدی 
خدارحم معروف به حس��ين و ارتباط 
نامش��روع با دختر مقت��ول و ناهيد به 
اته��ام معاونت در قتل صادر و پرونده 
به دادگاه كيفری اس��تان تهران ارسال 
ش��د تا در آينده مورد رس��يدگی قرار 

بگيرد.

چند روز بعد از قتل
همسایه كنجکاو راز جنایت زن آرایشگر را برمال كرد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 زاینده رود 
قطره س��امانی )مديركل هواشناس��ی اس��تان( در جلسه شورای 
مديريت بحران در اس��تانداری گفت: با توجه به پيش بينی بلند مدت، 
تکرار وضعيت چند روز گذشته ناشی از آلودگی هوا در اصفهان دور از 
انتظار نيست، چرا كه ميزان بارندگی در اصفهان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل كاهش محسوسی داشته است. مديركل هواشناسی استان وجود 
اس��تقرار مركز پرفشار در كشور و اس��تان و عدم بارش را از علت های 
تشديد پديده اينورژن عنوان و خاطرنشان كرد: اين عوامل سبب غلظت 
بيش��تر آالينده ها شد. هم چنين س��رد بودن هوا و زمين به تشديد اين 
وضع كمك كرد به طوری كه اين وضعيت در روز سه شنبه هفته گذشته 
به طور كامل محسوس بود. الهيجان زاده افزود: ما همچنان در شرايط 
هش��دار هستيم. وی پيگيری وضعيت صنايع بزرگ و مذاكره با آنها را 
از اقدام ه��ای مهم ذكر و تصريح كرد: غير از مذاكره با صنعت فوالد و 
پااليشگاه و كاهش 30 درصدی ظرفيت فوالد و كاهش 20 هزار بشکه 
پااليشگاه روی صنايع مختلف كوچك هم كنترلی انجام شده است. با 
اتحاديه های واحدهای مختلف جلسه هايی برگزار شد و حتی 70 درصد 
كوره های آجر پزی تعطيل كردند. مديركل حفاظت محيط زيست استان 
گفت: مردم از طرح زوج و فرد پالک خودروها استقبال خوبی كردند. 
ه��م چنين در اين مدت چن��د گزارش تلفنی مبنی ب��ر ايجاد آلودگی 
داشتيم كه ناش��ی از اهميت موضوع برای مردم است. از سويی در اين 
مدت مراجعات مربوط به معاينه فنی خودرو 80 درصد افزايش يافت.
الهيجان زاده در خاتمه خاطرنش��ان كرد: طرح جام كاهش آلودگی هوا 
كه با حساسيت به وجود آمده بايد دنبال شود تا مشکل ها مرتفع گردد. 

بهره برداری از چهارمین جایگاه 
سوخت CNG در شهرضا

چهارمين جايگاه سوخت CNG در شهرضا با حضور مهندس طغيانی 
مديرعامل شركت گاز استان اصفهان به بهره برداری رسيد.

در اين مراسم مديرعامل شركت گاز استان اصفهان گفت: خوشبختانه 
با تالش و همت مس��ئوالن خدمتگزار دولت نهم و دهم امروز ش��اهد 
پيشرفت چشمگيری در اجرايی شدن خدمات CNG در سطح استان 
هس��تيم و افتتاح صد و پانزدهمين جايگاه سوخت امروز در شهرستان 
شهرضا گواه اين قضيه است. مرتضی طغيانی با اشاره به اينکه شركت 
گاز استان تالش كرده تا تأمين گاز جايگاه های سوخت را ظرف مدت 
15 الی يك ماه اجرا كند افزود: پيش بينی می ش��ود تا پايان اين ماه 10 
جايگاه س��وخت CNG ديگر در سطح استان راه اندازی شود. جايگاه 
سوخت CNG شفيعی )جايگاه دومنظوره گاز و بنزين( دارای 2 دستگاه 
ديسپنسر است كه به طور هم زمان می تواند 4 ماشين را شارژ كند اين 
جايگاه با همکاری بخش خصوصی در شهرضا راه اندازی شده است.با 
راه اندازی اين جايگاه، تعداد دستگاه های ديسپنسر فعال در جايگاه های 
سوخت CNG شهرضا به 12 عدد رسيد كه می توانند به طور هم زمان 

24 ماشين را شارژ كنند.
 

رئیس ستاد احیای امر به معروف در کاشان:
اصل هشتم قانون اساسی مظلوم 

واقع شده است 
رئيس س��تاد احيای امر به معروف و نهی از منکر در كاش��ان گفت: 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر به عنوان يکی از واجبات دينی 

و اصل هشتم قانون اساسی مظلوم واقع شده است. 
ب��ه گزارش فارس محم��د رضوان نژاد از برگ��زاری همايش بزرگ 
آموزش��ی امر به معروف و نهی از منکر طی هفته آينده در دانشگاه 

علوم پزشکی اين شهرستان خبر داد. 
وی افزود: شورای امر به معروف و نهی از منکر در 70 اداره كاشان 
تش��کيل شده و با حدود 500 نفر عضو در اجرای اين فريضه الهی 

در سطح اداره ها فعاليت می كنند. 
معاون سياس��ی اجتماعی فرماندار كاش��ان، تروي��ج فرهنگ امر به 
معروف و نهی از منکر توسط ائمه جماعات در اداره ها، ائمه جمعه 
و خطبا در مساجد و هيأت های مذهبی، ترويج فرهنگ تذكر لسانی 
و اجرای ش��يوه های عملی ترويج معروف��ات و نهی از منکرات را 
از جمل��ه برنامه های متنوع هفته امر به مع��روف و نهی از منکر در 

كاشان برشمرد. 
رضوان ن��ژاد رعايت حجاب، تکريم ارباب رجوع، پاس��خگويی به 
موقع مراجعان و برگزاری نماز اول وقت با حضور كاركنان ادارات 
را از جمله معروفات در ارگان ها و مباحث رش��وه، عدم رس��يدگی 
به امور مراجعان و س��رگردانی آنه��ا در اداره ها را از جمله منکرات 
آن ذكر كرد. وی با اش��اره به برگ��زاری برنامه های متعدد عزاداری 
هيأت های مذهبی در ماه محرم گفت: ترويج فرهنگ عاش��ورايی و 
نهضت حسينی بسيار ضروری است اما عزاداران بايد توجه كنند امر 

مستحب عزاداری آنها را از انجام امور واجب بازندارد. 

در چهارمحال و بختیاری؛
1270 مسجد پذیرای عزاداران 

حسینی
مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياری گفت: هم زمان 
با ايام محرم مراسم سوگواری ابا عبداله الحسين)ع( در بيش از يك 

هزار و 270 مسجد در اين استان برگزار می شود. 
به گزارش فارس، حجت االس��الم شوذب شيری  اظهار داشت: اين 
در حالی ا س��ت كه مراسم س��وگواری دهه اول محرم در 20 بارگاه 
امامزاده استان از جمله بارگاه های حليمه و حکيمه خاتون شهركرد، 
س��يد بهاءالدين محمد شيخ ش��بان، محمد اكبر دستگرد و عزيزاله 

كيان نيز برگزار می شود.  
وی افزود: برگزاری مراس��م مش��ترک با بنياد شهيد انقالب اسالمی 
با عنوان بزرگداشت شهدای چم خليفه در روز هشتم محرم، اعزام 
45 مبل��غ ب��ه اقصی نقاط اس��تان، اطعام 5 هزار نف��ر از عزاداران و 
برگزاری مراسم زيارت عاش��ورا با حضور كاركنان مجتمع ادارات 
غرب ش��هركرد از ديگر برنامه های تدوين ش��ده در اين دهه است.  
ش��يری اضافه كرد: برگزاری همايش روحاني��ون و مبلغان اعزامی 
در ايام محرم به شهرس��تان های اس��تان در راستای كاهش آسيب ها 
و آفت ه��ای اين ايام اعتالی فرهنگ عاش��ورا و تبيين فلس��فه قيام 
امام حس��ين)ع( از ديگ��ر برنامه های در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  
مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياری نقش مبلغان و 
روحانيون را مهم دانست و افزود: حقيقت پيام قيام حسينی آنگونه 
كه سزاوار است بايد به تمام آزادگان جهان ابالغ شود.  وی با بيان 
اينکه نهضت حس��ينی پر افتخار و به دور از هرگونه ذلت اس��ت، 
گفت: هيأت های عزاداری كه پرچمدار اين حركت حماسی  هستند 
بايد قدر و منزلت خود را بشناس��ند.  ش��يری بصيرت و معرفت را 
از اركان مهم عزاداری دانس��ت و از مس��ئوالن هيأت ها و مس��اجد 
خواس��ت تا در مراسم های خود از روحانيون و مبلغان استفاده كنند 

و شور حسينی همراه با شعور حسينی باشد. 

تقدیر و تشکر 
 از مسئول روابط عمومی سازمان های امور جانبازان و 

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

اكنون كه پس از 2 دهه فعاليت در جايگاه ويژه و حساس مسئوليت 
روابط عمومی س��ازمان های ام��ور جانبازان و بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران اس��تان اصفهان تقاضای اس��تعفا نموده ام، بدين وس��يله 
ضمن تقدير و تشکر از بذل توجه و عنايت رياست محترم سازمان 
محمدرض��ا رجايی در قبول اس��تعفای اين حقي��ر، بر خود فرض 
می دان��م از همکاری و مس��اعدت كليه اصحاب رس��انه، معاونان، 
مديران و همکاران ش��اغل در بنياد ش��هيد و امور ايثارگران استان 
اصفهان و كليه اداره های اس��تان اصفهان در طول سال های پرافتخار 
خدمت تقدير و تشکر نموده و اميدوارم در سنگر بعدی خدمت نيز 

از حمايت ها و رهنمودهای اين عزيزان بهره مند گردم.
س��المت، س��عادت و س��ربلندی همه خدمتگزاران به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی را از حضرت احديت مسئلت می نمايم.

توسط  پژوهشگران دانشگاه شهرکرد 
تولید بیواتانول از ضایعات 

سبزیجات 
برای نخس��تين  بار در كش��ور، پژوهش��گران مركز رشد واحدهای 
فناوری دانش��گاه ش��هركرد از ضايعات دورريز ميوه و س��بزيجات 

بيواتانول توليد كردند. 
به گ��زارش فارس، عض��و هيأت علمی دانش��کده دامپزش��کی و 
پژوهش��گر مركز رش��د واحدهای فناور دانشگاه ش��هركرد اظهار 
داشت: بيواتانول يا الکل اتيليك)الکل طبی( ماده بسيار ارزشمندی 
اس��ت كه دارای مصارف گوناگون طبی، دارويی، صنعتی و استفاده 

به عنوان سوخت سبز و پاک جايگزين بنزين است. 
همايون رضا ش��هبازكيا با اشاره به ش��اخصه های توليد بيواتانول از 
اي��ن روش گف��ت: توليد اتانول از اين روش در مقايس��ه با س��اير 
روش های توليد اتانول قيمت تمام ش��ده بس��يار پايين آن است، به 
طوری كه قيمت تمام شده بيواتانول استحصالی از اين روش كمتر 
از يك س��وم قيمت اتانول توليدی توس��ط ساير روش های معمول 

در كشور است. 
رض��ا ش��هبازكيا خاطرنش��ان ك��رد: اس��تفاده از اي��ن بيواتانول به 
 عن��وان س��وخت جايگزين بنزي��ن نيز اقتص��ادی و ام��کان پذير 
اس��ت. اين پژوهش��گر مركز رش��د واحده��ای فناوری دانش��گاه 
ش��هركرد ادامه داد: بر اساس آمارهای منتش��ر شده، ضايعات ميوه 
در اي��ران از نظر وزنی بين 1/5 تا 2/5 ميليون تن در س��ال برآورد 
ش��ده كه تمام اين ضايعات به صورت زباله دور ريخته می شوند و 
 انتقال، دفن و معدوم س��ازی اين ضايعات نيز هزينه های زيادی در 

بردارد. 

گشتی در اخبار روی میز

مدي��ركل مديري��ت بحران اس��تان اصفه��ان گفت: 
مس��ئوالن اصفهان در كنترل مديريت بحران سربلند 
ش��دند.  به گزارش فارس، منصور شيشه فروش در 
جلس��ه ش��ورای هماهنگی مديريت بحران اس��تان 
اصفهان با بيان اينکه جمع بندی 12 جلس��ه مديريت 
بحران س��بب شد تا سالمت مردم حفظ شود، اظهار 
داش��ت: همه دس��تگاه های اجرايی در جهت حفظ 
س��المت عموم و رفع بحران به صورت شبانه روزی 
تالش كردند.  وی افزود: مديريت بحران يعنی اينکه 
همه دس��تگاه ها موظف هس��تند در جهت سالمت 
عم��وم و تا برطرف ش��دن بحران ت��الش كنند كه 
اين مهم به همت مس��ئوالن انجام شد. شيشه فروش 
تصري��ح ك��رد: حضور اس��تاندار در اين جلس��ه ها 
ستاد مديريت بحران نش��ان دهنده اهميت موضوع 
بود ك��ه با جديت دنب��ال می ش��د.  وی جمع بندی 
اي��ن مس��ائل را در دو موض��وع تعطيلی ب��ه موقع 

دانش آموزان و س��المت مردم و تثبيت آاليندگی ها 
دانس��ت و اف��زود: غلظت اي��ن آاليندگی ه��ا ثابت 
نگه داش��ته ش��د و با تمهيداتی ك��ه در نظر گرفتيم، 
اي��ن ميزان افزاي��ش پيدا نکرد.  مدي��ركل مديريت 
بحران اس��تانداری اصفهان ط��رح زوج و فرد كردن 
خودرو ها را از جمله مواردی دانس��ت كه با رسيدن 
 به بحران آلودگی در ش��هر اصفهان مورد قبول واقع 
ش��د.  وی ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه اي��ن ط��رح ب��ه 
ص��ورت موقت��ی در ح��ال اجرا س��ت، گف��ت: در 
ح��وزه ترافي��ك روی اي��ن قضي��ه كار می ش��ود 
 ت��ا جمع بندی ه��ا ص��ورت گي��رد و ب��ه تصويب 
برسد.  شيشه فروش با تأكيد بر اينکه در جلسه های 
ش��ورای مديريت بحران، پنج كميته تش��کيل ش��د، 
اضاف��ه كرد: كميته صنايع فوالد مباركه، ذوب آهن و 
 كوره پزها از صنايعی بودند كه فعاليت های شان كاسته 
ش��د. مديركل مديريت بحران اس��تانداری اصفهان 

كميته پيش��گيری از آلودگی خودروها به سرپرستی 
فرمان��داری و خ��ارج كردن خودروه��ای دودزا از 
گردش حم��ل و نقل را از ديگر كميته های مديريت 

بحران اعالم كرد.

شهرستان

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان:
تکرار وضعیت آلودگی هوا دور

از انتظار نیست

مدیرکل مدیریت بحران:

مسئوالن اصفهان در کنترل مديريت بحران سر بلند شدند 

 فرماندار جدید شهرضا 
معرفي شد 

مسلمانان باید وظیفه خود را نسبت 
به امام زمانشان بداند 

معاون فني مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاري:
 ضرورت شناسایي بیماران مبتال 

به ویروس ایدز

مهم ترین هدف قیام سیدالشهدا)ع( 
احیای امربه معروف و نهی از منکر

سيد رضا مرتضوی در مراسمی به عنوان فرماندار جديد شهرستان شهرضا معرفی 
ش��د.  به گزارش ايرنا، معاون سياس��ی امنيتی استاندار اصفهان در مراسم توديع 
و معارفه فرماندار ش��هرضا گفت: انجام خدمت صادقانه و بی منت وظيفه تمام 
مسئوالن است و مسئوالن بايد با كمال افتخار به مردم خدمت كنند. محمد مهدی 
اسماعيلی با اشاره به شعار محوری عدالت در دولت های نهم و دهم افزود: عمق 
خدمات عدالت گسترانه دولت محصول هدايت ها، تدابير و فرامين رهبر معظم 
انقالب است. وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: با اجرای 

اين قانون بسياری از الگوهای نادرست مصرف اصالح می شود.
اسماعيلی همچنين با اشاره به مذاكره های اخير هسته ای كشور گفت: ترس از 
اس��تکبار كه پيش از اين در دل مذاكره كنندگان بود اجازه رش��د و پويايی را در 
كشور نمی داد و اين تاحدی بود كه تمام تأسيسات هسته ای كشور پلمب شده 
و حتی اجازه تدريس دانشگاهی در رشته های مرتبط با موضوع هسته ای را به 
ما نمی دادند. وی اظهار داشت: امروز به بركت انقالب، خون شهدا و شجاعت 
رئيس جمهوری، ميزان غنی سازی ما به باالی 20 درصد رسيده است و هزاران 
سانتريفيوژ فعال در كش��ور داريم. اسماعيلی با بيان اينکه شهرستان شهرضا در 
حوزه خدمات و كشاورزی از فعال ترين شهرستان های استان است، خاطرنشان 
كرد: اين شهرس��تان امروز به قطب بزرگ صنعتی در اس��تان اصفهان و كش��ور 
تبديل ش��ده است. معاون سياس��ی امنيتی اس��تاندار اصفهان عملکرد فرماندار 
قبلی ش��هرضا را مطل��وب ارزيابی كرد و گفت: فعاليت فرمان��دار جديد كه از 
 نس��ل جوان است می تواند در رشد، پويايی و پيشرفت شهرستان شهرضا مؤثر 

باشد.

امام جمعه رضوانش��هر گفت: انس��ان بايد وظيفه اش را نسبت به امام زمان 
خود بداند و وظيفه را انجام دهد. 

 ب��ه گزارش ف��ارس، حجت االس��الم محمد شياس��ی در جمع ع��زاداران 
حس��ينی )ع( در حسينه آقانوروز تيران با اشاره به شهادت مسلم و وصيت 
او در قبل ش��هادتش اظهار داش��ت: بايد به مسأله وصيت خود توجه كنيم 
 و نباي��د نس��بت به اي��ن موضوع مهم بی توجه باش��يم و ب��ه آينده موكول 

كنيم. 
وی با بيان س��ه وصيت مس��لم افزود: يکی از وصيت های مس��لم اين بود 
ك��ه گف��ت 700 درهم در كوفه قرض گرفته ام كه پس از ش��هادتم رزه مرا 

بفروشيد و بدهی مرا پس دهيد. 
امام جمعه رضوانش��هر بيان داش��ت: حق الناس بس��يار مهم اس��ت و بايد 
حق الن��اس را برط��رف كنيم و ح��ق مردم را ادا كنيم و اگ��ر خودمان قادر 
نيستيم در عمرمان ادا كنيم و يا عمرمان فرصت برای ادای آن نمی دهد بايد 
وصيت كنيم كه اگر در طول عمرمان محقق نش��د بعد از عمرمان وارثان ما 

اين كار را انجام دهند. 
وی با بيان اينکه مس��لم در وصيت خود گفت نامه ای را كه به امام حسين 
)ع( نوش��ته بود را به امام برس��انند، گفت: با وجود اينکه امام از ش��هادت 
خود خبر داش��ت ولی مس��لم وظيفه داش��ت كه به امام زمان خود بگويد. 
شياس��ی افزود: اين وظيفه شناس��ی مسلم نس��بت به امام زمان خود بود كه 
 انس��ان بايد وظيفه اش را نس��بت به امام زمان خود بداند و وظيفه را انجام 

دهد. 

معاون فنی مركز بهداش��ت چهارمحال و بختياری گفت: شناس��ايی و 
مش��اوره بيم��اران مبتال به ايدز با هدف كاهش اي��ن بيماری در جامعه 

بسيار الزم و ضروری است.
ب��ه گزارش ف��ارس، علی ضام��ن صالحی ف��رد در هماي��ش تازه های 
كنت��رل بيم��اری ايدز در اين اس��تان با بيان اينکه اپيدم��ی ايدز در دنيا 
به صورت س��ه الگ��وی اروپاي��ی، آفريقايی و آس��يايی در دنيا وجود 
دارد، اظهار داش��ت: برهمين اس��اس الگوی اروپاي��ی اغلب در مردان 
ه��م جن��س باز، الگ��وی آفريقاي��ی به صورت يکس��ان در م��ردان و 
 زن��ان و الگ��وی آس��يايی اغل��ب در معتادان تزريقی مش��اهده ش��ده 

است. 
وی با بيان اينکه پيش��گيری و كنترل بيماری ايدز در دس��تور كار تمام 
وزارتخانه های مركز بهداش��ت در سراسر دنيا قرار گرفته است، گفت: 
برهمي��ن اس��اس روند كاهش بيماری ايدز  در دني��ا بيش از 20 درصد 

پيش بينی شده است. 
معاون فنی مركز بهداش��ت چهارمحال و بختياری احداث و راه اندازی 
كلينيك های رفتاری در سراسر كشور را از جمله راهکارهای تأثيرگذار 
در راستای ارائه مشاوره های الزم به افراد مبتال به ايدز دانست و افزود: 
كلينيك های رفتاری در سراس��ر كشور آماده ارائه تسهيالت مشاوره ای 
به افراد مبتال به ايدز به منظور جلوگيری از شيوع اين بيماری در سطح 

جامعه است. 

نمايندگی ولی فقيه در س��پاه قمر بنی هاشم )ع( در مراسم استقبال از ماه محرم 
گفت: مهم ترين هدف قيام سيدالشهدا)ع( احيای امر به معروف و نهی از منکر 
بود. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، مراسم استقبال از ماه محرم 
با حضور كاركنان برادر و خواهر ستاد سپاه قمر بنی هاشم )ع( در حسينيه آيت 
اله بهاءالدينی برگزار شد. حجت االسالم حسنعلی مؤذنی با تسليت فرا رسيدن 
 اي��ام حزن و غم اهلبي��ت عصمت و طهارت )ع(، محرم الحرام اظهار داش��ت: 
امام حسين )ع( گوهر تابناک و چراغ درخشانی است كه همواره بر تارک تاريخ 

درخشيده و خواهد درخشيد.
وی ادامه داد: عنصر جاودانگی در قيام عاشورا كه به يقين رمز ماندگاريش در الهی 
بودنش می باشد در نهضت خونين حضرت ابا عبداله الحسين)ع( جلوه گر است. 
حجت االسالم مؤذنی گفت: امام حسين )ع( با قيام خونين خود به تشنگان عدالت 
و انسان های خسته از ظلم و تبعيض و ذلت هويت بخشيد و راه سعادت و عدم 

پذيرش ظلم و ستم را به آزادگان جهان آموخت.
وی همچنين در ادامه افزود: امام حسين )ع( فرمودند: هدف من از قيام عاشورا 
احيای دين جدم رسول اله )ص( و زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر 

در جامعه اسالمی است.
نمايندگی ولی فقيه در سپاه قمر بنی هاشم )ع( به فريضه امر به معروف و نهی 
از منکر اشاره كرد و گفت: همگام شدن با اين مهم يك ضرورت اجتناب  ناپذير 
در جامعه اس��ت كه سس��تی های ايجاد شده در مسير پيشرفت امت اسالمی در 
قرن های متمادی و قرن جاری به ترک و كمرنگ  شدن امر به معروف و نهی از 

منکر بستگی دارد. 

 زاینده رود 
شيران )عضو كميس��يون حمل و نقل و اقتصاد 
ش��ورای اسالمی( در گفتگو با زاينده رود گفت: امروز 
عامل اصلی آالينده ها در شهرها حمل و نقل و ترافيك 
است كه متأسفانه روی شيوه های مربوط به اين موردها 

كنترلی نيست.
وی افزود: صنايع اصفهان در باال دست اين شهر واقع 
هستند اما فاصله اين كارخانه ها و ارتفاع دودكش ها تا 
اندازه ای ما را مطمئن می كند كه آنچه را استنشاق می كنيم 
بيشتر هوايی است كه از حمل و نقل پخش شده است.

عضو كميسيون حمل و نقل و اقتصاد شورای اسالمی 
شهر اصفهان خاطرنش��ان كرد: جهت بادهای اصفهان 
جنوب غربی- شمال شرقی و گاهی غربی- شرقی است. 

نمی گوييم صنايعی مانند پااليشگاه توليد كننده آلودگی 
 EPA نيست ولی اساس آلودگی از پااليشگاه نمی باشد
روی اين موضوع كنترل ويژه ای دارد اما روی شيوه های 

حمل و نقل و ترافيکی كنترلی صورت نمی پذيرد.
شيران تصريح كرد:  متأسفانه اتفاقی كه در اصفهان رخ 
داده ناشی از آن است كه مديريت حمل و نقل ترافيك از 
گوشه چشم برنامه های دولتی فاصله گرفته است. معلوم 
نيست شوراها چقدر منطقی برخورد كنند وقتی خود را 
از زيرمجموعه دولتی جدا می كنند مسائلی نظير اين چند 

روزه و تغيير كاربری رخ می دهد.
 وی اف��زود: مديري��ت ش��هرها از گردون��ه طرح های 
نظام مندی شهری جدا فکر می كند و اين سبب می شود 
كه مش��کل ها رو به فزونی يابد. در كالنشهرهای ما با 

روند مس��ابقه ساخت و س��از و خرج كردن و مسابقه 
توس��عه از نوع لجام گسيخته مشکل های رفت و آمد 
مردم تحت تأثير قرار داده می ش��ود بنابراين نمی توان 

انتظار هوای سالم داشت.
شيران ضمن اشاره به اينکه نمی توانيم با ابزاری تحت 
عنوان ناوگان همگانی بگوييم هر طور كه می خواهند 
برنام��ه ريزی كنند گفت: بايد تابع طرح جامع كاهش 
آلودگی هوا باش��يم و بايد به سوی حمل و نقل پايدار 
يعن��ی پاک قابل اعتماد و مردمی و در كل يك حمل و 
نقل تکميلی پيش رويم. وی افزود: بهترين شيوه كاهش 
آالينده های رفتارهای مديريتی در امر ترافيك، طراحی 
و اجرای برنامه های مربوط به مش��اركت مردم و تغيير 

رفتارهای ترافيکی است كه بايد اجرا شود.

مديرعامل س��ازمان بازيافت ش��هرداری 
اس��اس  ب��ر  ك��رد:  اع��الم  اصفه��ان 
برنامه ه��ای تعيين ش��ده تا پايان س��ال 
 ٩1 دفن پسماند در شهر اصفهان حذف 

می شود. 

به گ��زارش ايمنا، تيمور 
باجول با اشاره به اينکه 
 45 حاض��ر  درح��ال 
درص��د از مواد بازيافتی 
شهراصفهان جمع آوری 
می شود، گفت: از 300 
تن م��واد بازيافتی، 130 
تن جم��ع آوری و 170 
ت��ن در داخل پس��ماند 

باقی می ماند. 
اي��ن  بي�����ان  ب��ا  وی 
ك��ه ش��ه��ر اصفه��ان 
نمون�����ه  كالنش����هرهای  ج����زو 
 در جم���ع آوری ب��ازياف���ت اس��ت،
 اف��زود: بازيافت ه��ای زباله های مواد 
 آلی 100 درصد به كود كمپوست تبديل 

می شود. 
مدير عامل س��ازمان بازيافت شهرداری 
اصفهان با اشاره به برنامه های استراتژيك 
تصريح كرد: فرهنگ سازی در خصوص 
اجتناب از توليد پس��ماند، كاهش توليد، 
اس��تفاده دوب��اره از پس��ماند و بازيافت 
م��واد و ان��رژی پس��ماند از برنامه های 
 استراتژيك پيش��گيرانه سازمان بازيافت 

است. 
باجول با تأكيد بر اين كه دفن پس��ماند، 
و  رس��انی  اط��الع  س��ازی،   فرهن��گ 
تهي��ه امکان��ات مناس��ب از مه��م ترين 
برنامه های س��ازمان اس��ت، خاطرنشان 
كرد: در نظر داريم تا پايان سال ٩1 دفن 
پس��ماند حذف و مواد بازيافت در مبدا 

جدا سازی شود. 

رئيس دفتر تبليغات اسالمی استان اصفهان با تأكيد بر 
ترويج الگوهای اسالمی در جامعه گفت: حوزه های 
علمي��ه بايد مدل اس��المی حکومت��ی، بانکداری و 
فعاليت های اقتصادی امروز را با ش��ريعت مقدس 

اسالم تطابق دهند. 
حجت االسالم و المس��لمين حبيب رضا ارزانی در 
جمع مبلغان ماه محرم الحرام گفت: ما بايد آموزه ها 
و پي��ام اس��الم را به همت هر چه بيش��تر، به گوش 
دنيا برس��انيم. وی با اش��اره به منويات رهبر معظم 

انقالب در اين زمينه، افزود: علم محصول فکر است 
و اگر جامعه ما فکور شود، خروجی آن هم محصول 

علمی خواهد بود. 
وی ب��ا بي��ان اينکه حوزه، كار علم��ی را به صورت 
تخصص��ی باي��د ارائه ده��د، تأكيد ك��رد: حوزه ها 
در عرص��ه امني��ت، عدال��ت، رف��اه، ع��زت ملی، 
 استقالل و پيش��رفت معنوی بايستی فعاالنه حركت 

كنند. 
حج��ت االس��الم ارزانی اف��زود: اقتصاد م��ا مطابق 

با فرهنگ ماس��ت و فرهنگ ما اس��تبداد و استعمار 
اقتص��ادی را نم��ی پذي��رد. وی، تبلي��غ درعرص��ه 
مکتوب و س��خنرانی و منب��ر را از محورهای روش 
تبليغ دانس��ت و اف��زود: در عرصه تبلي��غ، توجه به 
محتوای تبليغ ضروری اس��ت و مبلغان بايس��تی به 
ط��ور تخصصی وارد عرصه تبلي��غ در موضوع های 
قرآن حديث، كودک و نوجوان، ارتباطات، مطالعات 
 زنان، بحث خانواده، بحث رس��انه و انديشه سياسی 

شوند.

در س��اعت 11:30 پيش از ظهر ديروز، 
به منظور تجليل و بزرگداشت شانزدهم 
آذرم��اه »روز دانش��جو« مراس��می در 
دانش��گاه اصفه��ان به هم��ت معاونت 

فرهنگی اجتماعی اين دانشگاه برگزار شد. شايان ذكر 
است ش��انزدهم آذرماه 1332 نقطه عطفی در تاريخ 
مقاوم��ت، مبارزه و قيام دانش��جويان آزادی خواه بر 
عليه استکبار جهانی و رژيم غاصب و فاسد پهلوی 
است كه نشانگر آگاهی و تعهد دانشجويان بر عليه 
وابستگی و چپاول استعمارگران است. دشمنان اسالم 
پس از پيروزی ش��کوهمند انقالب اس��المی گمان 

كردند، اين نهضت، محدود به زمانی كوتاه است كه 
می توانند در مدت كوتاهی به آس��انی آن را سركوب 
كنن��د. از اين رو، ابتدا به جنگ داخلی و س��پس به 
محاصره اقتص��ادی، جنگ تحميلی و تبليغات عليه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی روی آوردند و اكنون 
پس از گذش��ت دو ده��ه از انقالب، ت��الش آن ها 
نقش بر آب ش��ده اس��ت. در اين ميان، انگشت بر 
جامعه دانشگاهی گذاشته اند تا انقالب را به بی راهه 

كش��ند. زهی خيال خام و گمان باطل! 
زيرا دانش��جويان انقالبی و اس��المی، 
هش��يارانه اين توطئه ها را شناسايی و با 
اس��تمداد از فرهنگ غنی اسالمی آن ها 
را خنثا می كنند. انقالب اسالمی ايران سرآغاز تحولی 
ن��و در عرص��ه دانش و دانش اندوزی اس��ت و روز 
دانشجو نماد دانش و عينيت بخشيدن به آرمان های 
بلند انقالب و روز ارج نهادن به دانش��جو و نمايش 
قدرت علمی دانشجويان و فتح قله های بلند علم و 
معنويت است. اين روز بزرگ بر همه دانش پژوهان 

و دانشجوپروران مبارک باد!

مدیرعامل 
سازمان بازیافت 

شهرداري 
اصفهان:

تا پایان 
سال 

91 دفن 
پسماند 
نخواهيم 
داشت 

حوزه هاي علمیه فعالیت هاي اقتصادي را با شریعت اسالم تطابق دهند

در دانشگاه اصفهان:
برگزاري مراسم »روز دانشجو«

عضو کمیسیون حمل و نقل و اقتصاد شوراي اسالمي شهر اصفهان:

شيوه هاي حمل و نقل و ترافيکي كنترل نمي شوند
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سالمت

تحدید حدود اختصاصی
٩/18٩ چون تحديد حدود ششدانگ يکدرب باغ پالک شماره 3/324 واقع در موغان بخش يك 
شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي ناصر خرمي فرزند بمانعلي وغيره درجريان ثبت است و 
در آگهي تحديدي قبلي نام مستدعي ثبت به جاي محمدعلي اشتباهاً محمد درج شده اينك بنا 
به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم 
در روز 138٩/10/1٩ س��اعت ٩ صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين 
آگهی بکليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده 
های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به 
اين اداره گواهی تقديم دادخواس��ت را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد 
ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از 

تعطيل انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 17/8٩/٩

م الف/ 360                                         ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا
  

حصر وراثت
٩/200 آقاي غالمحس��ين دادگر داراي شناسنامه ش��ماره 1377 به شرح دادخواست به كالسه 
8٩-38٩7 ح 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توصيح داده كه 
ش��ادروان عباسقلي خان دادگر نهرخلجي بشناس��نامه 858 در تاريخ 1368/3/7 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت فرزند و همسر به 
اسامي زير: 1- غالمرضا دادگر ش ش 1780 فرزند مرحوم. 2- غالمحسين دادگر ش ش 1377 
فرزند مرحوم 3- علي مراد دادگر نهرخلجي 1380 فرزند مرحوم. 4- پروين دادگر نهرخلجي 
ش ش 2٩67 فرزن��د مرح��وم. 5- مهرانگيز دادگ��ر ش ش 311 فرزند مرحوم. 6- روح انگيز 
دادگ��ر نهرخلجي ش ش 1367 فرزند مرحوم. 7- ش��مس المل��وک دادگر نهرخلجي ش ش 
158٩ فرزند مرحوم. 8- س��لطنت دادگر نهرخلجي ش ش 343 همسر مرحوم. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 12080                                رئيس شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تأسیس
٩/202 شماره:  3377/ث 8٩/103 آگهي تأسيس شركت اسرار زندگي تميز با مسئوليت محدود. 
ش��ركت فوق در تاريخ 138٩/0٩/03 تحت ش��ماره 42407 و شناسه ملي 10260601٩62 در 
اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 138٩/0٩/03 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده 
و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير  جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي شود. 
1- موضوع ش��ركت: انجام كليه امور خدماتي ش��امل تأمين نيروي انساني موقت متخصص و 
غيرمتخصص، محوطه سازي و حفظ و نگهداري فضاي سبز،  انجام امور تنظيفات و تميزكاري، 
انجام خدمات قاليشويي و شستشوي مبل و موارد مرتبط،  انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي 
و حقوقي داخل و خارج كش��ور، انجام كليه امور بازرگاني ش��امل صادرات و واردات و خريد 
و ف��روش كليه كاالهاي مجاز بازرگاني،  اخذ و اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي، اخذ وام از 
كليه بانك هاي خصوصي و دولتي جهت تحقق اهداف ش��ركت و كليه امور مربوط به موضوع 
شركت. 2- مدت شركت:  از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان بهارس��تان- فاز 2- بلوک 122- پالک 510. 1-3- ش��عبه به مديريت 
ميثم ارجي به آدرس ايران- اصفهان- شهرضا چهار راه شهرداري- مجتمع زنبق- طبقه سوم- 
كدپستي 86137637٩1، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران 
ش��ركت: 1-5- آقاي فردين ارجي به س��مت رئيس هيأت مدي��ره. 2-5- آقاي ميثم ارجي به 
سمت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي ميثم ارجي به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي منفرد 

مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
م الف: 11٩٩٩/1                 آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
٩/203 ش��ماره:  1336/ ت 8٩/103 آگهي تغييرات ش��ركت كيان بتن سپاهان سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 42188 و شناسه ملي 102605٩٩6٩6، به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 138٩/0٩/02 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل شركت در واحد ثبتي اصفهان 
به آدرس ش��هر اصفهان- ايمان شهر- محله اشترجان- انتهاي خيابان شقايق- روبروي شركت 
ميراب تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. در تاريخ 07/0٩/138٩ 

ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء  قرار گرفت. 
م الف: 11٩٩٩/2              آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
٩/204 ش��ماره: 337٩/ ث 8٩/103 آگهي تأس��يس شركت صدرا فوالد سپاهان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 138٩/0٩/03 تحت ش��ماره 42400 و شناسه ملي 10260601٩81 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 138٩/0٩/03 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت:  توليد و توزيع كليه محصوالت فوالدي،  فلنج 
آهني، ساخت و توليد انواع تجهيزات كشاورزي، درب و پنجره، خم و برش، پروفيل، خريد و 
فروش و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، ترخيص كاال از گمركات، تحصيل 
وام و اعتبارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شركت، عقد قرارداد با اشخاص 
حقيقي و حقوقي، ش��ركت در مزاي��دات و مناقصات دولتي و خصوص��ي، اخذ وام و اعطاي 
نمايندگي در داخل و خارج كشور و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
خيابان امام خميني- جنب پارک قلمس��تان- كوچه ملت- روبروي ورزش��گاه ذوب آهن، 4- 
س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يکصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يکصد 
س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسس��ين طي گواهي بانکي شماره 385 
مورخ 138٩/08/25 نزد بانك ملي شعبه خيابان صمديه اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي 
سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي مسعود صالحي 
نژاد به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي حامد نخوانده مال به س��مت نائب رئيس هيئت 
مديره. 3-5- آقاي محسن صالحي نژاد به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي محسن صالحي 
نژاد به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق 
و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي مديرعامل و يکي از اعضاي هيأت مديره و با مهر 
شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 
8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مسعود نوروزي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي 

شاهين سجادي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 11٩٩٩/3                 آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رأي
٩/205 كالس��ه: 8٩-4٩4 ش ح/1، مرجع رسيدگي:  شوراي حل اختالف حوزه دوم، به نشاني: 
خميني ش��هر- بلوار توحيد- جنب اتوبوسراني، خواهان: رسول نعمتي، محل اقامت:  اصفهان- 
محمودآب��اد- خ 10 س��نگبري همافرنو، خوانده: مرتضي حاج حي��دري، محل اقامت: مجهول 

المکان، 
رأي شورا

در خصوص دادخواس��ت خواهان آقاي رسول نعمتي فرزندمحمدعلي به طرفيت خوانده آقاي 
مرتضي حاج حيدري بخواس��ته مطالبه مبلغ 43/500/000 ريال وجه ش��ش فقره چك بانکي 
به ش��ماره 87/1/25-121738، 87/1/25-645731، 87/2/25-121737، 87/2/25-121736، 
645733-87/3/25 و 121734-87/4/25 به انضمام خس��ارت تأخير در تأديه و هزينه دادرسي 
شورا از توجه به وجود اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت در يد خواهان كه حاكي از اشتغال 
ذمه خوانده مي باشد و اينکه خوانده دليلي بر برائت ذمه خويش به شورا ارائه ننموده است دعوي 
خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده 
2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدي و مواد 51٩-522 قانون آيين 
دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 43/500/000 ريال با احتساب خسارات تأخير تأديه 
براساس شاخص نرخ تورم بانك مركزي كه در زمان اجراء  توسط واحد اجراي احکام محاسبه 
مي شود از تاريخ صدور چك لغايت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ سي 
هزار ريال به عنوان هزينه هاي دادرس��ي در حق خواهان محکوم مي نمايد رأي صادره غيابي و 
ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز 

ديگر قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي شهرستان خميني شهر مي باشد.
م الف/ 12111                                   شعبه 2 حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر

ابالغ رأي
٩/206 كالس��ه پرونده: 8٩-713، ش��ماره دادنامه: ٩86-8٩/7/20، مرجع رس��يدگي : شعبه 13 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول نعمتي، نش��اني:  اصفهان خيابان ارتش مجتمع 
آس��مان، طبقه چهارم، خوانده: چنگيز ايرانشاهي،  نشاني: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
سه فقره چك به مبلغ پنجاه ميليون ريال به انضمام كليه خسارات قانوني، با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مش��ورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي نمايد:

رأي قاضي شورا
دعوي رسول نعمتي بطرفيت چنگيز ايرانشاهي بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال معادل پنج 
ميليون تومان وجه س��ه فقره چك شماره 781418-8٩/2/15، 87141٩-8٩/3/20 و 871420-

8٩/10/4 عهده بانك صادرات- شعبه 17 شهريور نهاوند به انضمام مطلق خسارات قانوني- با 
توجه به بقاي اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانك 
محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اينکه خوانده با توجه به ابالغ قانوني از طريق نشر آگهي در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و 
اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 1٩8 و 51٩ و 522 قانون آئين دادرسي مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنج ميليون تومان معادل پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و چهل هزار ريال )40/000( 
ريال بابت هزيه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چك ها تا تاريخ 
وصول كه محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي مبلغ يکصد و هشتاد هزار 
ريال بابت نشر آگهي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي 

صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد.
م الف/ 12110                                       شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
تأسیس

٩/208 ش��ماره:  11612 آگهي تأس��يس شركت بنا فن فالت ش��رق )سهامي خاص(. خالصه 
اساس��نامه و اظهارنامه ش��ركت بنا فن فالت شرق س��هامي خاص كه در تاريخ 8٩/8/٩ تحت 
ش��ماره 772 با شناس��ه ملي 10862133130 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ ٩/8/8٩ 
از لحاظ امضاء ثبت تکميل گرديده اس��ت و براي اطالع عموم در روزنامه رس��مي كش��ور و 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: اجراي پيمانکاري در 
رش��ته هاي ابنيه- راه و ترابري- طراحي مش��اوره- نظارت ساخت و اجراي اسلکت هاي فلزي 
بتني صنعتي و س��اختماني با هر نوع كاربري- ساخت قطعات سازه هاي فلزي و قطعات پيش 
س��اخته بتني- كليه خدمات نقشه برداري طراحي و شهرسازي و انجام پروژه هاي راهسازي و 
ابنيه فني محوطه سازي و تأسيسات مکانيکي و برق و گازرساني- انجام پروژه هاي تعميرات و 
نگهداري و بازرسي اسکلت هاي فلزي و بتني- انجام امور حمل و نقل و بارداري- بازرسي فني 
كليه س��ازه هاي رنگ و جوش- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و ترخيص و 
تحويل كاال و اخذ وام از كليه بانك هاي معتبر- انعقاد هرگونه قرارداد با شركت ها و مؤسسات 
مالي و تحصيل وام و تسهيالت اعطايي- انجام امور خدماتي- فضاي سبز- تأمين نيروي انساني 
و نظافت اداري و صنعتي و به طور كلي انجام امور توليدي خدماتي بازرگاني و مشاوره در امور 
طراحي سيستم- شركت در مناقصات و هر گونه اقدامي كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- 
مركز اصلي شركت: اردستان- خيابان شهيد چمران- كوچه شهيد نادمي- پالک 13- كدپستي 
838185151، 3- س��رمايه ش��ركت: يك ميليون ريال است كه به يکصد سهم يکهزار ريالي با 
نام منقسم گرديده كه 35 درصد آن نقدا پرداخت و مابقي آن در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
4- مدت ش��ركت:  از تاريخ ثبت به مدت نامح��دود. 5- اولين مديران و صاحبان امضاء: آقاي 
سعيد احتشامي بسمت رئيس هيئت مديره و آقاي عليرضا عابدي به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره و آقاي مجيد عابدي به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت براي مدت دو سال 
انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت 
معتبر خواهد بود. 6- اختيارات مديرعامل:  آقاي مجيد عابدي مديرعامل شركت مجري مصوبات 
هيئت مديره خواهد بود. 7- بازرسان اصلي و علي البدل: خانم فاطمه جعفري به سمت بازرس 
اصلي و خانم صديقه يزدانبخش به سمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يکسال انتخاب 

شدند. 8- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب گرديد. 
م الف/ 284                                          فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
فقدان سند مالکیت

٩/20٩ شماره:  6٩45 آقاي عبدالخالق عامري شهرابي فرزند علي به موجب وكالت نامه شماره 
234123-8٩/7/20 دفترخانه 43 تهران وكالتاً از طرف آقاي علي عامري شهرابي فرزند حاجي 
محمد قلي باس��تناد دو برگ استش��هاديه محلي كه هويت و امضاء مشهود رسماً گواهي شده و 
مدعي است كه سند مالکيت دو سهم مشاع از 720 سهم ششدانگ دو رشته قناتين قريه شهراب 
موسوم به نيو و بلوچ شماره 181 اصلي واقع در دهستان سفلي زواره بخش هفده ثبت اصفهان 
كه در صفحه 136 دفتر 30 آب بنام خانم شهربانو عامري شهرابي فرزند اله يار سابقه ثبت و سند 
صادر و تسليم گرديده و به موجب سند انتقال 1457 مورخ 136/7/2 دفتر 84 شهراب تمامت 
يك سهم مشاع از مالکيت خود را به آقاي محمود عامري شهرابي انتقال رسمي نموده، سپس هر 
دو مالك طي سند رسمي 67272 مورخ 1382/8/17 دفتر 51 اردستان تمامت دو سهم مالکيت 
خود را به آقاي علي عامري شهرابي انتقال رسمي نموده و معامله ديگري صورت نگرفته و در 
اثر سهل انگاري مفقود شده است، نظر به اينکه درخواست صدور سند مالکيت المثني نامبرده 
را نموده، طبق ماده 120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي 

انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور 
نزد خود باش��د از تاريخ انتشار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تامراتب صورتمجلس و اصل 
س��ند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود، المثني س��ند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسليم خواهد شد.
م الف/ 283                                          عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

 
ابالغ قرار

٩/215 نظر به اينکه خانم نغمه حسيني كرمانشاهي در پرونده كالسه 88157٩ ب 2 اين شعبه 
ش��کايتي عليه آقاي حميدرضا عليزاده قناد مبني بر جعل اس��ناد غير رس��مي و استفاده از آن و 
سرقت مطرح نموده اند، منجر به صدور قرار منع تعقيب گرديده است و شاكي فوق فاقد آدرس 
مي باشد بدين وسيله به نامبرده ابالغ مي گردد ظرف مدت 10 روز چنانچه اعتراض به قرار فوق 

دارد كتباً به اين شعبه واقع در دادگستري كل استان اصفهان اتاق 064 اعالم نمايند.
م الف/ 1206٩                              شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
ابالغ رأي

٩/218 ش��ماره دادنامه: 8٩0٩٩70354301007، شماره پرونده: 8٩0٩٩80365700532، شماره 
بايگاني شعبه: 8٩0517، شاكي: زهرا هادي عابديني به نشاني اصفهان خ زينبيه سودان نرسيده به 
مدرسه شهيد اكبر قاسمي روبروي بن بست تهمينه پ 170،  متهم: آقاي جواد ضريح الحسيني 
به نشاني مجهول المکان، اتهام:  ترک انفاق، گردشکار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده 

ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي جواد ضريح الحس��يني فرزند حسن مجهول المکان داير بر ترک انفاق 
زوجه دائمي خود موضوع شکايت شاكي خصوصي خانم زهرا هادي عابديني فرزند نعمت اله 
با عنايت به مفاد كيفرخواست تنظيمي توسط دادسراي محترم عمومي و انقالب اصفهان شرح 
شکايت شاكي خصوصي كپي سند ازدواج ارائه شده توسط شاكي كه مؤيد وجود رابطه زوجيت 
دائمي بين وي و متهم مي باشد نتيجه تحقيقات محلي معمولي توسط ضابطين دادگستري عدم 
حضور متهم در جلسات تحقيقات مقدماتي و دادرسي جهت دفاع از خود عليرغم نشر آگهي 
و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاري مشاراليه محرز و مسلم بوده فلذا دادگاه به 
استناد ماده 642 قانون مجازات اسالمي نامبرده را به تحمل پنج سال حبس تعزيري محکوم و 
اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين 
ش��عبه و پس از انقضاي مهلت فوق ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي 

محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 12074                           رحمتي- رئيس شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ رأي

٩/21٩ ش��ماره دادنامه: 8٩0٩٩7035470052٩، شماره پرونده: 870٩٩80358300085، شماره 
بايگاني شعبه: 8٩0214، شاكي: آقاي محمدرضا عباسي به نشاني دهاقان خ ش موسوي ک مالك 
محله پايين پ 53، متهمين: 1. آقاي محمد رمضانيان به نشاني دهاقان خ حميدي ک حجازي 
پ 65، 2. آقاي مهدي بخشيان به نشاني مجهول المکان،  اتهام:  عضويت در شركت هاي هرمي 
به منظور اخالل در نظام اقتصادي كش��ور، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم 

دادرسي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهمين 1. مهدي بخشيان مجهول المکان 2. محمد رمضانيان فرزند يوسف 
دائر بر فعاليت در ش��ركت هرمي موضوع كيفرخواست دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان، 
دادگاه از توجه به شکايت آقاي محمدرضا عباسي، تحقيقات مأمورين انتظامي و دادستان محترم 
دهاقان و اقرار صريح متهم رديف دوم و فتوكپي مدارک عضويت و واريز وجه از ناحيه شاكي 
و نظر به عدم حضور هيچ كدام از متهمين در جلس��ه رس��يدگي و با رد دفاعيات بال وجه متهم 
رديف دوم در مرحله تحقيق اتهام انتسابي را محرز و مسلم مي داند مستنداً به ماده واحده الحاقي 
يك بند يك تبصره به قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور و با رعايت ماده 22 
از قانون مجازات اسالمي در رابطه با جزاي نقدي دو برابر پورسانت دريافتي به لحاظ مشهود 
نبودن سوابق كيفري هر يك از متهمين را به تحمل 6 ماه حبس تعزيري و پرداخت دو ميليون 
ريال جزاي نقدي بابت حداقل پورس��انت دريافتي و همچني��ن متهم رديف اول را به رد مبلغ 
15/080/000 ريال در حق شاكي خصوصي محکوم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي و ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در 

محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 12076                           مفيديان- رئيس شعبه 121 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

الف .رستميان
راشيتيس��م يا نرمی استخوان، نوعی 
بيماری اس��ت ك��ه در اث��ر كمبود 
ويتامين D و س��وءتغذيه به وجود 
می آي��د. در اين بيماری، س��اختمان 
عادی نس��وج اس��تخوانی، منحرف 
و معي��وب گش��ته و ب��ه دنب��ال آن 
قطعه های استخوانی در بدن سست 

و بی استقامت می شوند. 
اي��ن اختالل ب��ه طور معم��ول در 
دوران اول زندگی ب��روز می كند و 
شيرخواران نارس و دوقلوها بيشتر 
در مع��رض ابتال به آن ق��رار دارند؛ 
ولی ممکن است به ندرت در دوران 

بلوغ نيز ديده شود. 
ك��ه  دوم،  دوران  در  خوش��بختانه 
ك��ودكان ب��ه ب��ازی و دوندگی در 
هوای آزاد و نور آفتاب عالقه نشان 
می دهن��د و از رژيم ه��ای غذايی پر 
پروتئين و تخم مرغ استفاده می كنند، 
اين بيماری به طرز چشمگيری مهار 

گشته و درمان می شود.
راشيتيس��م،  در  عالمت  بارزتري��ن 
استخوانی  اختالل های  بودن  بی درد 
و قرين��ه ب��ودن آن در هر دو طرف 
بدن اس��ت. به طوری كه اگر عضو 
درگير را به هر طرف حركت دهيم، 
بيمار هيچ گونه دردی را احس��اس 
نخواهد كرد. همچنين استخوان هايی 
ك��ه بيش��تر در معرض رش��د قرار 
اس��تخوان هايی  به  نسبت  می گيرند 
كه ديرتر رشد می كنند زودتر دچار 
راشيتسيم می شوند ولی به هر حال 
ب��روز عالئم و عوارض نس��بت به 
سن و موقعيت بيمار متفاوت است 

و تغيير می كند.
ش��ايع ترين اس��تخوان هايی ك��ه به 
راشيتيس��م يا نرمی اس��تخوان مبتال 
می ش��وند عبارتند از: استخوان های 

جمجم��ه، دنده ها و دس��ت و پای 
كودكان.

جمجمه: اولين عالمت راشيتيس��م 
در جمجم��ه، دي��ر به ه��م جوش 
خوردن استخوانهاست. اگر نوزادی 
مبتال به هيدروس��فالی )تجمع مايع 
در مغز( نباش��د، پزشك متخصص 
با يك لمس عادی، اس��تخوان های 
نرم جمجم��ه را كه مانند مقوائی نم 
كش��يده  از يکديگر فاصله گرفته اند 
را احس��اس خواهد نم��ود. دومين 
عالمتی كه در راشيتيسم جمجمه به 
طور كامل مشهود است تغيير شکل 
ظاهری آن در اثر گذاش��تن طفل در 

بستر است. 
به عبارتی چون جمجمه اين كودكان 
بس��يار نرم است به س��هولت تغيير 
ش��کل می دهد و اگ��ر طفل را برای 
مدت طوالنی در بس��تر بگذاريم و 
به وضعيت سر او روی بالش توجه 
نکنيم، بالفاصله قس��متی از س��ر او 
مسطح گشته و ش��کل مخصوصی 
ب��ه خود می گي��رد. آثار راشيتيس��م 
گاهی در   استخوان های صورت نيز 
مشهود  می ش��ود به طوری كه فك 
باالی  نوزاد تغيير شکل داده و دچار 

نقص  ساختمانی می گردد. 
دنده ه��ا: دنده ه��ا در تالق��ی ب��ا 
غضروف ها دچار تورم و برجستگی 
می شوند كه گاهی واضح و درشت 
و گاه��ی كوچك و به ان��دازه يك 
تس��بيح هس��تند. همچني��ن  دان��ه 
ممکن است كل قفس��ه سينه تغيير 
 ش��کل داده و به طرف جلو برآمده 

شود.
به هر حال هر كدام از استخوان های 

دن��ده كه دچار راشيتيس��م ش��وند، 
ضمن تغيير ش��کل و تورم، به طور 
كامل ن��رم و ش��کننده می گردند و 
از آن جاي��ی كه دنده ه��ا نگهدارنده 
عضوه��ای مهم و اساس��ی همچون 
قل��ب، ريه ه��ا،  كبد و كيس��ه صفرا 
هس��تند، خطرناک بودن اين بيماری 

به طور كامل آشکار می گردد.
اث��ر  پ��ای ک��ودکان:  دس��ت و 
راشيتيس��م ب��ر اس��تخوان های بلند 
دس��ت و پا ب��ه دو ص��ورت بروز 
می كند: 1- تورم اپی فيز استخوان ها 
كه در معاينه مچ دس��ت يا مچ پای 
ك��ودكان مش��خص می ش��ود. 2- 
افزايش انحنای استخوان ها به علت 
نرمی بيش از حد نس��خ استخوان ها 
كه به شکل پاهای پرانتزی و خميده 

بروز می كند.
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه ع��الوه بر 
نش��انه هايی كه برای بيم��اران مبتال 
ب��ه راشيتيس��م در باال عنوان ش��د، 
ع��وارض ديگری نيز وجود دارد كه 
در بيشتر بيماران به وجود می آيد و 
ذكر مختص��ر برخی از آنها خالی از 
موسکولر،  نيس��ت.هيپوتونی  لطف 
يك عارضه شايع و مهم است كه در 
تمام اشکال راشيتيسم خود را نمايان 
می كند و ب��ه دنب��ال آن عضله های 
كودک سس��ت ش��ده و تغيير شکل  

می دهند. 
اي��ن عارضه ه��ا در مفصل های پا و 
س��تون فقرات بيش��تر بروز می كند 
و باعث می ش��وند كه كودک خيلی 

ديرتر از زمان مقدر راه بيفتد. 
همچني��ن در صورتی كه عضله های 
ش��کم را گرفتار كند باعث می شود 

كه كودک دچار سوءتغذيه و هضم 
ناق��ص مواد غذائی ش��ود و با مبتال 
شدن به اسهال های طوالنی،  وضعيت 

وخيمی را برای خود رقم بزند. 
از ديگ��ر عوارضی ك��ه می توان از 
آنه��ا نام ب��رد: رن��گ پريدگی، كم 
خونی، ت��ورم غدد لنفاوی، گرفتگی 
بينی، اش��کال در عمل بل��ع، تهوع،  
لوزه ها  هميش��گی  تورم  اس��تفراغ، 
همراه با عفونت، تب،  تورم طحال، 
خرابی دندانها و اختالل های عصبی 

می باشند. 
  تش��خيص: ب��ا معاين��ه و گرافی 
از اس��تخوان های درگير، به راحتی 
می توان اين بيماری را تشخيص داد 

و به معالجه آن پرداخت.
درمان: م��ادران گرامی بايد بدانند 
ك��ه تغذيه با ش��ير م��ادر در ابتدای 
تول��د، بزرگترين راه پيش��گيری از 
انواع و اقس��ام بيماری های مختلف 
ب��ه خص��وص راشيتيس��م اس��ت. 
اهميت شير مادر و خواص درمانی 
و پيش��گيری كننده آن امروزه برای 
هيچ كس پوش��يده نيس��ت و انتظار 
م��ی رود كه اين فرهن��گ صحيح و 
خ��دادادی هرگز مورد بی اعتنايی و 

فراموشی قرار نگيرد.
همانط��ور كه در ابت��دای اين مقاله 
عنوان ش��د كمب��ود ويتامين C در 
ب��روز اين بيماری نقش به س��زايی 
دارد بنابراين اس��تفاده از رژيم های 
درس��ت غذايی كه غنی از ويتامين 
D باشند اولين قدم در درمان قطعی 

اين معضل می باشد.
ماه��ی،  گوش��ت  در   D ويتامي��ن 
روغ��ن كب��د ماه��ی، ش��ير، ك��ره، 
فندق، س��بزی ها، نبات��ات تازه، دانه 
 كاكائ��و و برخ��ی قارچ ه��ا وجود 
دارد. بايد دانست كه استفاده از نور 
آفتاب در جذب ويتامين D بس��يار 
مؤثر است. بنابراين قدم زدن در نور 
آفتاب و رعايت اصول رژيم غذايی 
بهتري��ن روش پيش��گيری و درمان 

راشيتيسم است.
در اف��رادی كه به صورت پيش��رفته 
دچار بيماری راشيتيسم گشته اند، نيز 
داروهايی كه پزشك متخصص برای 
بيم��ار تجويز می كند به عالوه رژيم 
غذايی مخصوص و برنامه ريزی شده،  
 بهترين راهکارهای درمان محسوب 

می شوند.

راشیتیسم

مارچوبه گياهی اس��ت مغذی كه از 2000 
 س��ال پيش برای تزئي��ن و دارو اس��تفاده 
می  شده است. منشأ آن منطقه مديترانه شرقی 
است و از آن جا به تمام نقاط جهان راه يافته 
است. از نظر طب قديم ايران، مارچوبه گرم 
و خشك است. مارچوبه سرشار از منيزيم، 
نياسين، فسفر، پتاسيم، ريبوفالوين، سلنيوم، 
 A، B، C تيامين، روی، فيبر و ويتامين های
و E می  باشد. اين گياه منبع بسيار خوبی از 
فوالت است؛ 100 گرم مارچوبه تازه حاوی 
 ،A دو گرم فيب��ر، 756 ميکروگرم ويتامين
5/6  ميلی  گرم ويتامين C و 52 ميکروگرم 

فوالت است.
مارچوبه ب��رای رفع خ��واب آلودگی 

صبحگاهی 
محققان در يك پژوهش جديد دريافته  اند 
كه عصاره مارچوبه حاوی اسيدهای آمينه و 
مواد معدنی است كه می  تواند حالت خواب 
آلودگی و كسالت را برطرف كند و از سلول 
های كبدی در برابر مواد س��می محافظت 
نمايد. مارچوبه در عين حال خاصيت ضد 
سرطانی، ضد قارچی و ضد التهابی دارد و 

ادرار آور نيز می باشد.
 مارچوبه و کاهش وزن

هر 100 گرم مارچوبه فقط 20 كيلوكالری 
ان��رژی دارد و بدين ترتيب يك جايگزين 
بسيار عالی برای ميان وعده های پركالری 
است. مارچوبه باعث افزايش متابوليسم بدن 
شده و به عنوان يك چربی  سوز، به الغری 

شما كمك می كند.
مارچوبه، تقویت کننده قلب 

فوالت برای سالمت سيستم قلب و عروق 
الزم و ضروری است. كمبود فوالت باعث 
ايجاد خطر حمله قلبی و بيماری های قلبی 
عروقی می  ش��ود. برای تسکين و آرامش 
قلب می توانيد از دم كرده مارچوبه استفاده 

كنيد. دم كرده مارچوبه را به اين صورت تهيه 
كنيد: چند شاخه مارچوبه را در داخل يك 
ليتر آب جوش بريزيد و مقداری هم رازيانه 
و جعف��ری به آن اضافه كنيد و بگذاريد به 
مدت 5 دقيقه دم بکش��د. از اين دم كرده به 

مقدار 2 تا 3 فنجان در روز بنوشيد.
مارچوبه و دیگر خواص مفيد آن

 مارچوبه به دليل غن��ی بودن از فوالت، 
برای زنان باردار بس��يار مفيد اس��ت؛ زيرا 
فوالت برای جلوگيری از نقص لوله عصبی 
و ناهنجاری های مغز و نخاع الزم است و 
كمب��ود آن باعث زودتر به دنيا آمدن نوزاد، 
كاهش وزن شديد و رشد نکردن نوزاد تازه 

متولد شده، می گردد. 
 مارچوب��ه ادرار آور اس��ت چرا كه منبع 
بسيار خوبی از پتاسيم و مقدار كمی سديم 
است. همچنين مارچوبه به تنظيم فشارخون 

كمك می كند.
 خوردن مارچوبه ديد چش��م را تقويت 

می  كند.
 ضعف مثانه را برطرف می  كند.

 ملي��ن اس��ت و يبوس��ت را برط��رف 
می  كند.

 تب بُر است .
 مارچوبه برای افرادی كه كم خونی دارند 
مفيد است. اين گياه به ساختن گلبول  های 

قرمز خون نيز كمك می  كند.
 مارچوبه به دليل ويتامين های مفيدی كه 
دارد برای تقويت حافظه نيز سودمند است.

خرید، نگهداری و پخت مارچوبه
به هنگام خريد در پی ساقه  های سبز روشن 
باش��يد. شاخه  های مارچوبه تازه، راست و 
نرم بوده و جوانه های آن نبايد باز شده باشد 
و اگر فلس  های نوک آن باز باش��د نشانه 
اين است كه گياه مدت زيادی مانده و كهنه 
شده است. برای نگهداری مارچوبه، آن را 
در پارچه های مرطوب بپيچيد و سپس در 
يك كيسه پالستيکی قرار داده و در يخچال 
نگهداری كنيد؛ زيرا گرما و خشکی، آن را 

از بين می  برد. 
مراقب باشيد

 افرادی كه مبتال به محدوديت عملکرد 
كليه ها هستند نبايد از اين سبزی به مقدار 

زياد، استفاده كنند.
 توجه داشته باشيد كه مصرف مارچوبه در 
افرادی كه مبتال به ورم مجاری ادرار هستند 

و يا اشخاص عصبی توصيه نمی شود.

خواص مارچوبه

 زاینده رود 
براس��اس نتيجه بررسی كشوری كه در سال های گذشته توسط 
دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت انجام شده از هر 3 يا 4 كودک 
در اس��تان اصفهان يك كودک كم وزنی خفيف دارد. كارشناس تغذيه 
مركز بهداشت استان ضمن اشاره به اين مطلب گفت: نگاهی به تصوير 
س��وءتغذيه پروتئين و انرژی كودكان در اس��تان و تحقيق هايی كه در 
س��ال های قبل انجام شده نشان می دهد كه وزن در حدود 11 درصد 
از كودكان زير 5 س��ال يعنی از هر ٩ كودک يك نفر كمتر از مقداری 
است كه سن آنها ايجاب می كند. در واقع اينها كودكانی هستند كه قد 
و وزن مناس��ب سن خود ندارند. وی خاطرنشان كرد: به طور معمول 
مردم وقتی لغت سوءتغذيه را می شنوند كودكانی با چهره بسيار نحيف 
و شکمی برآمده و پوست بر استخوان كشيده را به خاطر می آورند كه 
تصوير آنها را در رس��انه ها ديده اند و در واقع سوءتغذيه شديد همين 
فاجعه را به كودكان تحميل می كند. كارش��ناس تغذيه مركز بهداشت 
استان ضمن اشاره به انواع مختلف سوءتغذيه تصريح كرد: ممکن است 
كودک دچار س��وءتغذيه خفيف يا متوسط باشد يعنی وزن مناسب با 
سن خود را نداشته باشد يا به دليل كم غذايی در طوالنی مدت دچار 

كوتاهی قد شده باشد.
مرجان منوچهری گفت: وزن حساس ترين شاخص وقفه رشد است كه 
آن را می توان با ابزار ساده ای مانند ترازو سنجيد، ولی ساير توانمندی ها 
شامل كند ذهنی، عدم توانايی در يادگيری و كسب مهارت های پيچيده 
به راحتی قابل سنجش نيستند. وی خاطرنشان كرد: صاحب نظرانی كه 
در عرصه س��وءتغذيه و عوارض اقتصادی، اجتماعی ناشی از آن كار 
می كنند توانس��ته اند با محاسباتی نش��ان دهند كه سوءتغذيه در دوران 
كودكی چه عواقبی را به دولت ها تحميل می كند. طبق اين محاسبه ها اگر 
ميزان شيوع سوءتغذيه كودكان در كشور ما پانزده درصد در نظر گرفته 
ش��ود طبق آمار س��ال های گذشته با در نظر گرفتن ساليانه 5 ميليارد و 
652 ميليون دالر ضرر و زيان ناشی از سوءتغذيه بوده است. كارشناس 
تغذيه مركز بهداشت استان در ادامه درباره مشکل های نوزاد كم وزنی 
كه از يك مادر مبتال به س��وءتغذيه متولد می شود گفت: اين نوزاد در 
طول سال های بعدی عمر خود با مشکل های ناشی از سوءتغذيه مواجه 

خواهد بود به طوری كه:
 ش��انس مرگ او تا 28 روز پس از تولد 40 مرتبه بيشتر از نوزادانی 

بوده كه با وزن طبيعی به دنيا  آمده اند.
 وقتی به سن يك سالگی رسيده است، 5 برابر بيشتر از نوزادان سالم 

خطر مرگ را پشت سر گذاشته است.
 او زنده مانده است ولی ممکن است با اختالل هايی در تکلم، تکامل 
و نمو سيستم عصبی، ضعف قوه بينايی، كاهش فراگيری های اكتسابی 
و كری س��ر كالس نشسته باش��د. مرجان منوچهری همچنين افزود:  
چنين نوزادانی بيشتر از ديگران به عفونت های تنفسی، گوارشی و ساير 
بيماری ها مبتال می شود و هميشه رنجور است و از بيماری رنج می كشد. 
از سويی ابتالی او در بزرگسالی نيز به بيماری هايی نظير ديابت،  فشار 
خون و بيماری های قلبی بيش��تر از نوزادان سالمی است كه به دوران 

بزرگسالی رسيده اند.

براساس تحقیقات:

از هر 3 یا 4 کودك در اصفهان 
یك نفر کم وزني خفیف دارد

مثل آینهنسخه گیاهی

شایع ترین استخوان هایی 
که به راشيتيسم یا نرمی 
استخوان مبتال می شوند 
عبارتند از: استخوان های 
جمجمه، دنده ها و دست و 
پای کودکان.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی ورزش

به راستی نشریات بازوی اصلی توسعه و ارتقابخش فرهنگ و پيام دهنده رسالت 
 انقالب و امام هستند و در جهت تنویر افکار عمومی گام برمی دارند و 

روزنامه زاینده رود نيز از این مقوله مستثنی نيست.
روزنامه زاینده رود به عنوان عنصری از حوزه فرهنگی گام به گام و در کنار 

نيروی انتظامی اقدام به فرهنگ سازی، آگاه سازی و اطالع رسانی در مورد تبعات 
منفی جرایم می نماید.

ضمن تبریک یکمين سالگرد انتشار روزنامه زاینده رود،  از زحمات دست 
اندرکاران، خصوصاً مدیران تالشگر آن روزنامه تقدیر و تشکر نموده و اميد است 
در اجرای مسئوليت خطيری که بر عهده دارید بيش از پيش موفق و مؤید باشيد.

پیام تبريك به مناسبت يکمین سالگرد انتشار روزنامه زاينده رود

 زاینده رود 
 مراسم تجليل از مدال آوران اصفهانی بازی های 
آس��يايی گوانگژو دوش��نبه ش��ب در س��الن شهروند 
برگزار شد. در ابتدای اين مراسم كه به همت اداره كل 
تربيت بدنی اس��تان اصفهان برگزار شده بود، مرشدی 
زورخانه ای اشعاری را در مدح حضرت علی )ع(، امام 
حسين )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( خواند. هم چنين 
جامعه  ورزش استان اصفهان با صدور بيانيه ای، كسب 
موفقيت های بزرگ ورزش استان اصفهان در بازی های 
 آس��يايی گوانگژو را ب��ه ذاكر اصفهانی )اس��تاندار( و 
رشيد خدابخش )مديركل تربيت بدنی استان اصفهان( 
تبريك گفتند. عليرضا ذاكر اصفهانی، استاندار اصفهان 
با بيان اين كه رويدادهای بزرگ وقتی خلق می شوند به 
يادگار می مانند، اظهار كرد: بر اين امر واقفيم كه اصفهان 
از حداقل ظرفيت و پتانسيل خود در عرصه های مختلف 
بهره می برد و بايد با تالش بيشتر بستری فراهم كنيم كه 
بيش از پيش ش��اهد موفقيت های اهالی اين استان در 

حوزه های مختلف هنر، فرهنگ و ورزش باشيم.
وی افزود: امروز اصفهان س��رآمد هن��ر و ورزش ايران 
است. اكنون اصفهان و اصفهانی را همه می شناسند، از 
عرصه انرژی هسته ای گرفته تا حوزه ورزش. اين مهم 
طلب می كند كه با شناخت ظرفيت ها، آنها را ارتقا دهيم 

و شاهد پيشرفت های بيشتری باشيم.
وی  اظهار داش��ت: موفقيت غرور آفرين ورزشکاران 
اصفهانی شايسته تقدير است، اما بايد گفت كه اصفهان 
ظرفي��ت هايی بي��ش از اين دارد. اصفهان سرش��ار از 
ظرفيت های فراوان در حوزه های مختلف اس��ت كه 
حوزه ورزش تنها يکی از آنهاست. ظرفيت های ورزش 
را بايد در اصفهان بارور كنيم تا به موفقيت هايی كه بيش 
از اين در انتظار استان بزرگ اصفهان است دست يابيم.

اس��تاندار اصفهان گفت: با مراجعه به پيشينه اصفهان 
7 هزار س��اله، در می يابيم كه اين اس��تان در حوزه های 
مختلف تاريخی درخششی خاص داشته است. اصفهان 
در سه دوره آل بويه، سلجوقيان و صفويه پايتخت ايران 
بوده و آنچه كه امروز به عنوان ميراث در دس��ت داريم 

متعلق به همين دوره های درخشان تاريخی است.
وی افزود: تمدنی كه در عصر صفويه پدران و مادران ما 
خلق كردند صاحب ابتکار و خالقيت بود و امروز در 
آستانه ورود به دهه چهارم انقالب برآنيم كه اين تمدن را 

احيا و بازآفرينی كنيم.

ذاكر اصفهانی با تأكيد بر اينکه حضور موفق ورزشکاران 
ايرانی در بازی های آس��يايی آميخت��ه با هويت ايرانی 
و اس��المی بود اظهار داش��ت: در تاريخ ورزش ايران 
كس��انی بودند كه بيش��تر از جهان پهلوان تختی مدال 
آوری كردن��د اما آنکه زنده ماند و جاودانه ش��د تختی 
بود. اينکه تختی را امروز اسوه اخالق می دانيم به همين 
مسأله برمی گردد كه ش��کر خدا ورزشکاران ايرانی و 
اصفهانی نيز هويت ايرانی و اس��المی را پاس داشتند 
و به راس��تی اسوه اخالق و جوانمردی شدند. استاندار 
اصفهان اظهار داشت: قهرمانی بدون نظام ارزشی و بدون 
توجه به ارزش ها مفهومی ندارد و ورزش��کاران ايرانی 
در بازی های آس��يايی گوانگژو با توجه به نظام ارزشی 
افتخارهايی آفريدند كه بيشتر از بعد حماسی آن اهميت 
داشت. وی با بيان اينکه بايد از اين ظرفيت ها در مسير 
پيشرفت استفاده كرد، افزود: اصفهان در حوزه فرهنگ و 
هنر بيش از 7 هزار سال سابقه درخشان تاريخی دارد و 
 در سه دوره پايتخت ايران بوده، از اين رو آنچه به عنوان 
ميراث فرهنگی می شناسيم، شرايط خوبی را برای ورزش 
ايران خلق كرده است. ذاكر اصفهانی به ورود انقالب به 
دهه چهارم اش��اره كرد و گفت: در آستانه ورود به دهه 
چهارم انقالب برآنيم كه دوباره مکتب اصفهان را احيا 
كنيم و با بازشناسی آن به بازآفرينی ارزش هايی بپردازيم 

كه در مقطعی از تاريخ پدران ما به دست آوردند.
وی با اشاره به قابليت های اصفهان در زمينه هايی مانند 
سلول بنيادی، هوا فضا، هنر و فرهنگ و صنعت تأكيد 
كرد: اصفهان در طول س��ال های گذشته نشان داده كه 
قطب ورزش ايران است و همه مديران و ورزشکاران 
بايد تمام توان خود را به كار گيرند و دست به دست هم 

داده تا اين راه پر افتخار را طی كنيم.
هم چنين رشيد خدابخش، مدير كل تربيت بدنی استان 

اصفهان در اين مراس��م ب��ا تبريك و خوش آمد گويی 
به ورزش��کاران و خانواده های آنها گفت: اين افتخارها 
حاصل تالش همه جانبه  ورزش استان اصفهان است. 
بدون ش��ك اين موفقيت ه��ای بزرگ ي��ك روزه به 
دس��ت نمی آيد. اصفهان را هم��واره به عنوان پايتخت 
فرهنگ و تمدن ايران اس��المی ياد می كنند، اما من از 
شما ورزشکاران و قهرمانان عزيز می خواهم از اين پس 
اصفهان را با عنوان پايتخت ورزش ايران ياد كنيد كه با 
توجه به اين توفيق ها در حوزه های ورزش قهرمانی و 

ورزش حرفه ای اين عنوان بی معنا هم نيست.

وی افزود: اصفهان همواره در طول تاريخ خود از اركان 
تأثيرگذار نظام مقدس جمهوری اس��المی بوده است. 
در پيروزی انقالب، در هش��ت سال دفاع مقدس و در 
امر س��ازندگی، اصفهان نقش��ی انکار ناپذير در تاريخ 
اين مرز و بوم داش��ته و بسيار خرسنديم كه در آخرين 
 موفقيت ورزشکارانمان در بازی های آسيايی نيز اصفهان 
 پر رنگ ترين نقش را در كش��ور داش��ت و با كس��ب

4 مدال طال، نه تنها بيس��ت درص��د مدال های طالی 
كاروان اي��ران را به خود اختص��اص داد بلکه باالتر از 
استان های تهران، البرز، مازندران و حتی گيالن در صدر 
جدول توزيع مدال های استانی قرار گرفت. استان های 
تهران و مازندران هر كدام موفق به كسب سه مدال طال 
ش��دند. ضمن اين كه پرافتخارترين ورزشکار كاروان 
ايران هم اهل اصفهان است. سجاد مرادی با كسب دو 
م��دال طال و نقره نقش به س��زايی در موفقيت كاروان 
ورزشی ايران ايفا كرد. هم چنين نخستين بانوی طاليی 
تاريخ ورزش ايران هم اصفهانی است و بسيار خرسنديم 

كه اكنون موفقيت هايی اين چنينی را در ورزش اصفهان 
نظاره گر هستيم.

وی ادامه داد: در كنار اين موفقيت های بزرگ، آن چيزی 
كه بسيار اهميت داشت، حفظ حجاب بانوان ورزشکار 
ما بود. آنها با وجود اينکه اين پوش��ش می تواند مانع 
تنفس صحي��ح و چابکی الزم آنه��ا در طی برگزاری 
مسابقه شود، حرمت ها را حفظ كردند و قابليت های 

باالی خود را به رخ همگان كشيدند.
خدابخش خاطر نشان كرد: پيش از اين در طول تاريخ 
بازی های آس��يايی تنها دو مدال طال توس��ط داريوش 
ذاكری )1٩70 بانکوک - كشتی( و هاشم قديری )1٩74 
تهران - كش��تی( برای ورزش ايران كسب شده بود كه 
خوش��بختانه در اين دوره ورزش��کاران غيور اصفهان 
توانس��تند 4 مدال طال كسب كنند. اين موفقيت ها از 
همراهی و مش��اركت صحيح به دس��ت آمده اس��ت. 
هيأت های ورزش��ی، باشگاه ها، پيشکس��وتان عرصه 
 ورزش، ورزش��کاران و مديران قبل��ی و فعلی در اين 
مدال آوری ها نقش مهمی ايفا كرده اند. وی اضافه كرد: 
كسب اين 4 مدال يك اتفاق خاص در ورزش اصفهان 
اس��ت، اما اين هدف و قله راه ما نيست بلکه می دانيم 
اكن��ون در آغاز راه قرار داريم. اميدواريم اين هم دلی ها 
باعث شود تا ورزش در مسير توسعه قرار گيرد. از همين 
طريق اعالم می كنم هر كسی كه سعی كند برای ورزش 

اصفهان حاشيه سازی كند به شهر و كشور خود خيانت 
كرده است.
در حاشیه:

 ميهمانان در حال ورود به سالن مراسم بودند اما اين 
محل هم چنان در حال آماده سازی برای اجرای برنامه 

بود.
 بازار روبوسی و خوش و بش بين مسئوالن، مربيان، 
پيشکسوتان و ورزش��کاران رشته های مختلف كه به 
نظر می رسيد تنها در چنين برنامه هايی موفق به ديدن 

يکديگر می شوند، گرم گرم بود.
 ه��م تيمی ها دور يك ميز خاطره ه��ای گوانگژو را  
مرور می كردند. اما تنها بانوی طاليی ايران در گوشه ای 
از سالن به تنهايی نشسته بود. ساعتی بعد خانواده آزادپور 

به وی پيوستند.
 گفتگوی اوشين س��اهاكيان و آيلين ملکيان )نايب 
رئيس هيأت بسکتبال( به زبان ارمنی توجه حاضران در 
مجلس را به خود جلب كرد. ملکيان از اوشين پرسيد: 

چرا مادر را نياوردی..؟؟!!
 آغاز مراسم همچون ساير برنامه ها با تأخير همراه بود. 
35 دقيقه پس از زمان اعالم شده مراسم با تالوت آياتی 

از قرآن مجيد به طور رسمی آغاز شد.
 گروه س��رود ناشنوايان، س��رود مقدس جمهورس 

اسالمی ايران را هم خوانی كردند.
 كبيری مج��ری برنامه با قرائت ش��عری در وصف 
اصفهان و عرض خيرمقدم به اس��تاندار اصفهان برنامه 

را آغاز كرد.
 در ادامه برنامه به درخواس��ت مجری، ورزش��کاران 
مدال آور بازی های آس��يايی چند لحظه ايستادند و از 

سوی حاضران در مجلس تشويق شدند.
 دو متن جداگانه از س��وی جامع��ه ورزش اصفهان 
در قدردانی از اس��تاندار و مدير كل تربيت بدنی استان 
اصفهان ب��ه پاس خدمات ارزش��مند آن��ان در حوزه 
 ورزش تنطيم شده بود كه توسط مجری برنامه قرائت

شد.
 جامعه ورزش استان به پاس قدردانی از حمايت های 
استاندار در حوزه ورزش با اهدای تابلو فرش نفيسی از 

وی قدردانی كردند. 
 امير مرادی ملی پوش دو و ميدانی ايران كه ورزشکار 
فداكار بازی های آس��يايی نيز لقب گرف��ت؛ به پاس 
حركت ارزشمند و فداكارانه در قبال برادرش سجاد به 
روی س��ن رفت، تشويق شد و با 3 سکه طال از سوی 

مديركل تربيت بدنی استان مورد تجليل قرار گرفت.
 رس��ول نظری، مش��اور مديركل تربيت بدنی استان 
در بخش��ی از مراسم به ارائه تحليل و آماری از حضور 
ورزش��کاران اصفهانی در شانزدهمين دوره بازی های 

آسيايی  پرداخت.
 مراسم تجليل از مدال آوران و ورزشکاران اصفهانی 
شركت كننده در بازی های آسيايی در سه مرحله برگزار 
شد كه در مرحله نخست ورزشکارانی كه در رشته  های 
انفرادی مدال كسب كرده بودند، تجليل شدند. در بخش 
دوم ورزش��کاران رش��ته های تيمی و در بخش س��وم 
ورزشکاران اصفهانی كه سهميه شركت در اين مسابقه ها 

را به دست آورده بودند، مورد تجليل قرار گرفتند.
 در اقدامی س��ئوال برانگيز هيأت های ورزش��ی كه 
ورزشکارانشان موفق به كسب مدال شده بودند، مورد 
تجليل قرار گرفتند. اين تجليل در حالی صورت گرفت 

كه برخی از رؤسای هيأت ها، كمتر از يك سال است در 
اين هيأت ها مسئوليت دارند و تجليل از آنها در نوع خود 

جالب توجه است.
 بخش��ی از مراس��م تجليل به تحليل آماری مشاور 
مديركل تربيت بدنی استان اصفهان اختصاص داشت 
كه حاضران توجه كمتری نسبت به اين بخش از برنامه 

داشتند.
 داود شيران رئيس هيأت كشتی اصفهان برای دقايقی 

در مراسم حضور پيدا كرد.
 از س��وی بس��يج ورزشکاران اس��تان اصفهان، تمام 
م��دال آوران بازی های آس��يايی گوانگژو به عضويت 

افتخاری اين نهاد درآمدند.
 خدابخش )مديركل تربيت بدنی اس��تان اصفهان(، 
رضوی )عضو شورای اس��المی شهر اصفهان(، مهنام 
)مشاور ويژه ورزشی اس��تاندار( و پاكزاد )از مشاوران 

استاندار( جوايز طاليی های گوانگژو را اهدا كردند.
 اس��تاندار اصفهان به عنوان پاداش ويژه به هر يك از 
طاليی های گوانگژو يك دستگاه خودروی پرايد اهدا 
كرد. عليرضا نصر آزادانی، احمدرضا طالبيان، س��جاد 
مرادی و خديجه آزادپ��ور عالوه بر خودروی پرايد از 
س��وی استاندار، 5 سکه طال و لوح تقديری نيز از اداره 

كل تربيت بدنی استان هديه گرفتند.
 در حي��ن اهدای جوايز طاليی های گوانگژو مجری 
برنامه از عليرضا نصر، الهه منصوريان و سجاد مرادی به 
عنوان اعضای بسيج ورزشکاران نام برد. خديجه آزادپور 
بانوی طاليی ايران نيز كه در اين جمع نامی از وی برده 
نش��د اعالم كرد كه من هم در بسيج ورزشکاران عضو 

هستم!
 خدابخش، عشايری )مديركل راه و ترابری استان(، 
ساكت )مديرعامل باشگاه سپاهان(، فيروز ريخته گران  
)مديرعامل فوالد ماه��ان( و علی جنتی )رئيس هيأت 
مديره باشگاه گيتی پسند( و خانم آبدار )همسر و مشاور 
استاندار اصفهان( جوايز مدال آوران رشته های تيمی را 
اهدا كردند. نقره ای ها چهار س��که طال و برنزی ها سه 

سکه طال هديه گرفتند.
 رؤسای هيأت های تکواندو، قايقرانی، دو و ميدانی و 
ووشو كه ورزشکاران آنها در گوانگژو طاليی شدند نيز 

سکه طال پاداش گرفتند.
 عشايری، داوودی و طاهری مشاوران استاندار، اسدی 
)رئيس بسيج ورزشکاران(، عبادی )فرمانده يگان ويژه 
س��پاه(، الچيانی، يزدی زاده و جواد پرورش نيز جوايز 
ورزشکارانی كه در گوانگژو حاضر شدند اما موفق به 
كسب مدال نشدند را اهدا كردند. بی مدال های گوانگژو 

2 سکه طال هديه گرفتند.
 محمدرضا نکويی شناگر 13 ساله و نماينده ايران در 

پارالمپيك لندن، مجيد كالهدوزان و محسن كرباسچی 
داوران موفق هندبال اصفهان كه در بازی های آسيايی 
نيز قضاوت كردند، رؤس��ای هيأت های ورزش��ی كه 
ورزش��کاران آنها موفق به كس��ب نش��ان نقره و برنز 
بازی های آسيايی شدند، مردانی داور بين المللی كاراته 
و پژم��ان مرادی برادر و مربی س��جاد و امير مرادی نيز 
از جمله افرادی بودند كه به رس��م يادبود هدايايی را از 
 سوی اداره كل تربيت بدنی و استانداری اصفهان دريافت 

كردند.
 پخ��ش كليپ بازی های ورزش��کاران اصفهانی در 
گوانگژو موجب نارضايتی احمدرضا طالبيان شد، زيرا 
در اين كليپ به جای تصوير او، چهره  محسن شادی 

ديگر قايقران تيم ايران به تصوير درآمد.
 اداره كل تربي��ت بدن��ی اس��تان اصفه��ان به پاس 
خدمات ارزنده باشگاه سپاهان  و ذوب آهن به ورزش 
 اصفهان از مدي��ران عامل اين دو باش��گاه تقدير كرد. 
 محم��د رض��ا س��اكت مدي��ر عام��ل س��پاهان و 
 كامران شيرزادی، نماينده باشگاه ذوب آهن به نمايندگی از
 اصغر دليلی اين هدي��ه را دريافت كردند. دليلی جزو 
معدود غايبان جلس��ه بود و گويا  سفر به كواالالمپور 
برای ش��ركت در قرعه كشی ليگ قهرمانان آسيا علت 

غيبتش بود.
 ع��الوه ب��ر دو باش��گاه س��پاهان و ذوب آه��ن، از 
علی طاهری )مديرعامل باشگاه گيتی پسند(، دكتر بهرامی 
)مديرعامل باشگاه فوالد نطنز( و عشايری )مديركل راه 
و ترابری اس��تان( نيز به خاطر فعاليت در زمينه ورزش 

تقدير شد. 
پايان برنامه با ورود دو ميهمان ويژه همراه ش��د. بهروز 
منتقمی )مديركل س��ابق تربيت بدنی استان اصفهان( 
و حميد قاسمی )مش��اور رئيس سازمان تربيت بدنی 
و سرپرس��ت اداره كل ام��ور بين الملل اين س��ازمان( 
ميهمانان وي��ژه ای بودند كه به دليل تأخي��ر در پرواز 
 هواپيم��ا فق��ط موفق به صرف ش��ام در اين مراس��م 

شدند.

پراید، هدیه استاندار به طالیه داران گوانگژو

خدابخش: حاشیه سازان به ورزش اصفهان خیانت مي کنند

در بازی های چهارده روزه گوانگژو، بيش از ده هزار 
ورزشکار از چهل و پنج كشور آسيايی در قالب چهل 
و دو رش��ته ورزش��ی مختلف با يکديگر به رقابت 
پرداختند كه از ميان آنها ورزشکاران سی و شش كشور 

موفق به كسب مدال شدند. 
رقابت های آسيايی گوانگژو در حالی پايان يافت كه 
ميزبان با بيشترين فاصله ممکن )مجموع 184 مدال( 
بيشتر از تيم دوم، عنوان نخست را به خود اختصاص 
داد. اين در حالی است كه نسبت به تيم دوم 123 مدال 

طال بيشتر كسب كرده است.
در اي��ن دوره 1577 م��دال توزيع ش��د ك��ه به طور 
ميانگين هر كشور می توانست 32 مدال كسب كند، 

بدين ترتيب كاروان كش��ورمان با دريافت 5٩ نشان 
رنگارنگ به طور ميانگين دو برابر ظرفيت خود مدال 
دريافت كرده است. پس می توان گفت كه بر اساس 
آمار در مقايسه با همه كشورهايی كه مدال گرفته اند 
و كشورهايی كه نشانی دريافت نکرده اند، نتيجه خوبی 

گرفته ايم.
اما وقتی پای حس��اب و كتاب و تسخير مدال توسط 
كشورهای شرق آسيا همچون چين، كره جنوبی و ژاپن 

به ميان می آيد، كارنامه زياد چشمگيری نداشته ايم.
اگر آسيا را به منطقه هايی چون شرق، جنوب شرق و 
شبه قاره هند، آسيای ميانی و غرب آسيا تقسيم كنيم، 
جدول مدالی معناداری پيش روی شما قرار می گيرد، 

بدين ترتيب كه در شرق آسيا شامل ايران و كشورهای 
حاشيه خليج فارس )خاورميانه( در شانزدهمين دوره 
رقابت های آسيايی گوانگژو، در مجموع 121 مدال با 
3٩ طال، 34 نقره و 47 برنز به دست آمد كه تنها رقم 
7/8٩ درصد از كل مدال ها را ش��امل می شود كه در 
اين دوره توزيع گرديد و بايد در نظر داشت جمعيت 
اين محدوده جغرافيايی تنها از آسيای ميانه كمی بيشتر 
است، اما قابل مقايس��ه با شرق و جنوب شرق آسيا 
نخواهد بود. اگر بخواهيم سهم درصدی كشورمان از 
توزيع مدال های شانزدهمين دوره را بشناسيم چنين 

خواهد شد:
درصد مجموع مدالی ايران با 5٩ مدال از كل مدال ها 
حدود 3/74 درصد است كه به همين نسبت در 4/1٩ 

درصد از كل مدال های طال را شامل می شود.
اما در مقايس��ه با دوحه كاروان ورزش ايران چه كرده 

است: كسب نش��ان طال از كل مدال های توزيع شده 
حدود 2/60 درصد، نش��ان نقره 3/44 درصد و مدال 
برن��ز 4/15 درصد بوده كه اي��ن رقم از مجموع 423 
نشان طال، 435 مدال نقره، 52٩ مدال برنز توزيع شده 
به دس��ت آمده اس��ت. اين امر در مجموع مدال های 
توزيع شده درصد مدال های ايران معنی ديگری دارد:

از مجموع 1387 مدال، تيم ايران توانسته است 3/46 
درصد را از آن خود كند. اين رقم نس��بت به دوحه تا 
حدودی اميدواركننده تر هست، اما براساس آمار در 
كسب نشان طال پيشرفتی حاصل شده و تا حدودی 
اين ركورد بهبود بخش��يده شده كه در جدول آماری 

نمی تواند رقمی قابل توجه باشد.
اما آمار در تعداد ورزش��کاران و نس��بت كسب مدال 
برای ورزش��کاران هم در هفتمين دوره كه به ميزبانی 
كش��ورمان در تهران برگزار شد، از جمع 400 نفری 

حاضر در كاروان كش��ورمان 71 مدال به دست آمد و 
از اين حيث بهترين درصد 25 درصدی كسب مدال 
به دست آمد كه در تاريخ بی سابقه است، ضمن اين 
كه در نخس��تين دوره بازی ها ك��ه در 1٩51 دهلی نو 
برگزار ش��د، از جمع 64 نف��ر كاروان ايران، 16 مدال 
به دست آمد كه همين حکايت 25 درصدی به دست 

آمده است.
اما در گوانگژو نيز ش��اهد هستيم كه از مجموع 370 
ورزش��کار 5٩ مدال كسب ش��د و آمار 16 درصدی 
حاصل شد كه البته پس از انقالب ركورد خوبی است، 
اما هنوز نس��بت به پيش از انقالب جا برای فعاليت 

بيشتر وجود دارد.
امسال با 400 ورزش��کار در 33 رشته شركت كننده 
داشته ايم كه تنها در 15 رشته مدال كسب شده است 
و در رشته های پرمدال سهم ما خيلی بيشتر از آنچه 

تصور داشته ايم بود.
در اين دوره 45 كشور شركت كردند كه از اين تعداد 
28 كش��ور حداقل يك طال داشته اند و به عبارتی به 

زبان آماری چنين می شود كه:
سهم هر كش��ور از مجموع 44 كشور شركت كننده 
رقم 2/8 درصد می شود كه در اين صورت جمهوری 
اس��المی ايران دو برابر ظرفيت مدالی خود كس��ب 
موفقي��ت ك��رده، يعنی به ازای س��هم دو كش��ور در 
گوانگژو مدال آوری كرده اس��ت كه البته در تقابل با 
چين، ژاپن و كره جنوبی س��همی بسيار ناچيز است، 
ام��ا اگر بخواهي��م خود را با كش��ورهايی نظير برمه، 
الئوس، سوريه و اين قبيل كشورها بسنجيم بايد قانع 
 باش��يم چون خوب نتيجه گرفته ايم و در صورتی كه 
چشم انداز كس��ب رتبه دوم و يا سوم باشد اين رقم 

جالب توجه خواهد شد.

ايران دو برابر ظرفیت خود مدال آوری کرد

گی
هن

شا
ده 

شي
آر

س: 
عک

1 – موضوع مناقصه: دیواره سازی مقبره مال فتح ا... مطابق شرح خدمات مندرج 
در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

2 – مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا مورخ 1389/10/7 از اداره پیمان و 
رسیدگی واقع در خیابان اباذر، ساختمان شهرداری 

مهلت قبول پیشنهادات: حداکثر تا تاریخ 89/10/8 به صورت الک و مهر   – 3
شده و تحویل به دبیرخانه مرکزی 

4 – بازگشایی پاکات: پیشنهادات رسیده در مورخ 89/10/9 در محل شهرداری 
کاشان باز و قرائت خواهد گردید.

5 – کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و هزینه چاپ آگهی دو 
نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفاکس: 4465858 – 0361

آگهی مناقصه عمومی شماره 89/56 )نوبت اول(

اداره پیمان و رسیدگی
سعید مدرس زاده - شهردار کاشان

شهرداری كاشان

معاون اجتماعی فا.ا.استان چهارمحال و بختیاری
سرهنگ پاسدار محمدرضا رمضانی
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غالمحسين پيروانی: 

جهانگیر کوثری 
از خدا نمی ترسد

ابرقویی نژاد: 

هیچ چیزی در 
هیأت دست نویس 
نیست

مارادونا، سرمربی 
تیم ملی فوتبال 
ایران می شود

 كامل تري��ن جلس��ه كميته فن��ی فدراس��يون فوتبال با 
حض��ور تمامی اعض��ا برگزار ش��د و اكثريت اعضا بر 
ابقای غالمحس��ين پيروانی تأكيد دارند ولی او خودش گفت 
ك��ه با اين وضعيت نمی تواند ب��ه كار در تيم اميد ادامه دهد. 
پيروانی ب��ا انتقاد از جهانگير كوثری گف��ت: خدا به كوثری 
اج��ر ده��د. او ب��ا خبرنگاران��ی مصاحبه ك��رد و آن ها هم 
حرف های از پيش تعيين ش��ده ای را مط��رح كردند. كوثری 
می گوي��د كه من در ٩ س��ال حضور در ليگ برتر نتوانس��تم 
تيمی را به مکانی باالتر از نهم برس��انم. او و آن خبرنگاران 
راس��ت می گويند. من با فج��ر به قهرمان��ی در جام حذفی 
نرس��يديم. حتی ما نتوانستيم اين تيم را به دومی و سومی در 
ايران برس��انيم. مطمئنم كس��انی كه چني��ن صحبت هايی را 
مط��رح می كنن��د از خ��دا نمی ترس��ند. من با فج��ر به جام 
باشگاه های آسيا رفتم. در جام پادشاهی عربستان هم شركت 
كردم. بعد آن ها می گويند كه ما به هيچ موفقيتی نرس��يده ايم. 
 ب��ا اي��ن وضعي��ت م��ن نمی توان��م ب��ه كار در تي��م امي��د 

ادامه دهم. 

 رئيس هيأت فوتبال اس��تان اصفهان ش��ايعات پيرامون 
نبود امکانات الکترونيکی و دس��ت نويس بودن نامه ها 

و مدارک اين هيأت را رد كرد. 
علی اكب��ر ابرقويی ن��ژاد با بي��ان اينکه در ح��ال حاضر هيچ 
چيزی در هيأت فوتبال اس��تان به صورت دست نويس انجام 
نمی ش��ود، تصريح كرد: اين هيأت در دفتر خود بيش از 10 
كامپيوتر دارد و همه فعاليت های آن به صورت الکترونيکی و 

كامپيوتری انجام می شود. 
وی در م��ورد وضعيت تکميل ورزش��گاه نقش جهان و لزوم 
تکميل اين ورزش��گاه تصريح كرد: س��اخته شدن ورزشگاه 
نقش جهان به عنوان انگيزه ای برای رسيدن جوانان به قله های 
فوتب��ال مد نظر ق��رار می گيرد و تکميل هرچه س��ريع تر آن 
باعث رش��د قابل توجه ورزش استان می شود. رئيس هيأت 
فوتبال اس��تان اصفهان ادامه داد: هم��ه بايد برای تکميل اين 
ورزش��گاه تالش كنند تا ب��ا در اختيار گرفت��ن نقش جهان، 
 مس��ابقه های ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا را در آن برگزار 

كنيم.

خبرگ��زاری ورزش آلم��ان از احتم��ال زي��اد حضور 
رأس  در  در جام جهان��ی 2010  آرژانتي��ن   س��رمربی 

كادر فنی تيم ملی ايران خبر داد. 
خبرگ��زاری ورزش آلم��ان نوش��ت: به احتم��ال زياد ديگو 
مارادونا اس��طوره فوتبال جهان، ش��غل تازه ای ن��زد ايرانيان 
بياب��د. اي��ن چهره ك��ه در نق��ش س��رمربی، تي��م آرژانتين 
را در پيکاره��ای جام جهان��ی 2010 هداي��ت ك��رد و در 
مرحله يك چه��ارم نهايی مقابل آلمان 4 بر صفر شکس��ت 
 خورد و حذف ش��د، اكن��ون گزينه جدی مربيگ��ری ايران 

است. 
 در ادام��ه اي��ن خب��ر آم��ده اس��ت: محم��ود احمدی نژاد، 
رئي��س جمهوری ايران در مراس��می خبر حض��ور مارادونا 
در اي��ران را با حركت س��ر تأييد كرد و همي��ن اتفاق كافی 
بود روزنامه  های اين كش��ور تيترهای درشتی از حضور وی 
بزنند. احمدی نژاد تأييد كرد كه اين چهره ورزش��ی 50 ساله 
آرژانتين سفر خود را كه البته هنوز زمان آن نامشخص است 

به ايران انجام خواهد داد.

خبر

درخواست باشگاه گيتی پسند برای 
مقابله با فحاشی های سازماندهی شده 

 تمرین هاي تيم بسکتبال ذوب آهن 
از دیروز آغاز شد

با انجام آيين قرعه كشی، چهار نماينده ايران حريفان خود را در 
ليگ قهرمانان آسيا در سال 2011 شناختند.

آيين قرعه كش��ی 32 تي��م حاضر در فص��ل آتی ليگ قهرمانان آس��يا 
ديروزدر كواالالمپور برگزار ش��د كه ذوب آهن، س��پاهان، پرسپوليس 
و اس��تقالل چهار نماينده اي��ران حريفان خ��ود را در مرحله گروهی 
 رقابت ها ش��ناختند. بر اس��اس قرعه كش��ی انجام ش��ده تي��م فوتبال 
ذوب آهن كه فصل گذش��ته عنوان نايب قهرمانی را به دست آورد در 
گروه D با تيم های الش��باب عربس��تان، الريان قطر و االمارات امارات 
هم گروه ش��د. س��پاهان كه فصل گذش��ته قهرمان ليگ برتر شده بود، 
طبق انتظار با قرعه ای آس��ان تر از ديگر نمايندگان ايران روبه رو ش��د 
و در گ��روه A در كنار تيم ه��ای الغرافه قطر، الجزيره امارات و الهالل 
عربستان جای گرفت. پرسپوليس در گروه سخت C با تيم های االتحاد 
عربس��تان، بنيادكار ازبکستان و الوحده امارات هم گروه شد. استقالل 
هم با تيم های النصر عربس��تان، پاختاكور ازبکستان و تيم برنده ديدار 
پلی آف هم گروه ش��د. در اين رقابت ها 32 تيم شامل 15 تيم از غرب 
و 15 تيم از ش��رق آسيا حضور خواهند داش��ت. دو تيم ديگر پس از 
انجام بازی های پلی آف وارد اين رقابت ها خواهند شد. تيم های ايران، 
عربس��تان س��عودی، ژاپن، كره جنوبی و چين پنج كشوری هستند كه 
چهار نماينده در اين رقابت ها دارند. امارات با س��ه نماينده،  ازبکستان، 
قطر و استراليا با دو نماينده و اندونزی با يك نماينده در اين رقابت ها 
حضور خواهند داش��ت. تيم فوتبال سئونگنام كره جنوبی كه در فصل 
جاری ليگ قهرمانان با پيروزی مقابل ذوب آهن جام قهرمانی را باالی 
سر برد، بزرگ ترين غايب اين دوره از رقابت ها خواهد بود. سئونگنام 
با قرار گرفتن در رده پنجم »كی ليگ« نتوانس��ت سهميه ليگ قهرمانان 

را به دست آورد.

زاینده رود
كاپيتان تيم ملی واليبال صربستان برای بستن قرارداد 
با باريج اسانس كاشان، هفته آينده به ايران سفر می كند. 
ليگ برتر واليبال باشگاه های كشور از روز يك شنبه آغاز 
ش��د و باريج اسانس كاش��ان تنها نماينده استان اصفهان 
در نخس��تين ديدار خود با شکس��ت سايپا نايب قهرمان 
فصل پيش ش��گفتی ساز شد. شاكله اصلی باريج اسانس 
را واليباليس��ت های بومی تشکيل می دهند اما كادرفنی 
اين تيم برای تقويت تركيب در حال مذاكره با كاپيتان تيم 
ملی واليبال صربستان هستند. اين بازيکن كه دريافت كننده 
 قدرتی اس��ت هفت��ه آينده به اي��ران می آيد ت��ا پس از 

توافق نهايی قرارداد خود با تيم كاشانی را ثبت كند. 

زاینده رود
باشگاه صنايع گيتی پس��ند اصفهان با ارسال نامه ای به رئيس كميته 
فوتسال فدراسيون فوتبال، خواستار مقابله با فحاشی سازماندهی شده عليه 
بازيکنان ملی پوش تيم خود شد. در نامه باشگاه گيتی پسند به عباس ترابيان 

رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال چنين آمده است:
چندی اس��ت در سالن های برگزار كننده رقابت های فوتسال شاهد عملی 
 ناجوانمردانه و س��ازماندهی ش��ده عليه تع��دادی از بازيکنان ملی پوش و 
نام آور تيم گيتی پس��ند اصفهان هس��تيم كه مايه شرمس��اری، شرمندگی 
 و نگرانی جامعه ورزش��ی اس��ت. فحاش��ی عليه بازيکنان ملی پوش تيم 
گيتی پس��ند به خصوص مصطفی نظری، سنگربان تکرار نشدنی تيم ملی 
فوتسال، اتفاقی است كه نه  تنها در يك مسابقه، بلکه در چند بازی اخير تيم 
گيتی پسند برابر تيم های راه ساری، شهيد منصوری قرچك و ارژن فارس 

بارها مشاهده شده است.
در ادامه اين نامه آمده است:  فحاشی عليه بازيکنانی كه از تمام تالش خود 
برای به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسالمی دريغ نمی كنند، 
كاری اس��ت بس ناجوانمردانه كه متأسفانه در چند هفته اخير به حربه ای 
كثيف و با هدف مقابله با قدرت تيم نوپای گيتی پس��ند اصفهان صورت 
می پذيرد. از آنجا كه در تمام بازی های ليگ برتر فوتسال ناظران مختلفی از 
جانب فدراسيون فوتبال حضور دارند، انتظار می رفت با ارائه گزارش وقايع 
رخ داده توسط اين ناظران، بساط اين فحاشی ها برچيده شود اما هر چه به 
جلو رفتيم نه تنها از شدت فحاشی ها كم نشد بلکه هفته به هفته به شدت 
آن افزوده ش��د تا اين باشگاه مجاب شود كه تنها يك سازماندهی از پيش 
طراحی شده می توانست در پس آن اتفاق ها باشد. در پايان اين نامه نيز آمده 
است:  باشگاه صنايع گيتی پسند اصفهان از رياست محترم كميته فوتسال 
فدراس��يون فوتبال، جناب آقای عباس ترابيان درخواست دارد حساسيت 
 ويژه ای نس��بت به جريان های سازماندهی شده در فحاشی عليه بازيکنان 
ملی پوش تيم گيتی پس��ند اصفهان داش��ته باش��د و با اعزام ناظر ويژه به 
بازی های خارج از خانه تيم فوتسال اين باشگاه، نسبت به بررسی هر آنچه 

كه عليه بازيکنان تيم فوتسال گيتی پسند می افتد اعمال نظر كند.

ورزش

جواد داوری: 
جوانان به تيم ملی وارد شوند 
ج��واد داوری گفت: تيم ايران كامل و هماهنگ نبود ولی 
استحقاق قهرمانی را داش��ت و در گوانگژو می توانست 
 م��دال طال را كس��ب كن��د. ملی پ��وش تيم بس��کتبال 
ذوب آهن اظهار داشت: تيم ايران دست و پا شکسته وارد 
بازی های آسيايی شد. تركيب تيم جديد بود. بازيکنان به 
هماهنگی كامل نرس��يدند و مشکل های زيادی همراه تيم 
بود ولی همه شاهد بودند كه بعد از بازی برابر ژاپن تيم به 
هماهنگی رسيد و بچه ها به تركيب جديد عادت كردند. 
راه قهرمانی در حال طی ش��دن بود اما سد نا داوری مانع 
رس��يدن تيم ايران به مدال طال ش��د. تيم داوری در بازی 
برابر چين تأثيرگذار بود و با سوت های خود به سود تيم 
چين ش��رايط بازی را تغيير داد. وی ادامه داد: به نظر من 
تمام كشورها با تيم اصلی خود وارد بازی ها شده بودند و 
از بازی های انجام ش��ده مشخص بود كه با هم هماهنگ 
هستند. اما خدا را شکر ما هم تمام تالش خود را كرديم و 
با توجه به اين كه برای قهرمانی به بازی ها رفته بوديم، به 
 مقام سوم رسيديم و فقط جايگاه قبلی تيم را حفظ كرديم. 
جواد داوری تصريح كرد: به نظر من بازيکنان جوان ايران 
بايد تجربه بيشتری كسب كنند. بايد بازی های ليگ بيشتر 
ش��ود تا بازيکنان هم بيشتر تالش كنند و هماهنگ شوند. 
به نظر من زمان اين رس��يده اس��ت كه جوانان به تيم ملی 
وارد ش��وند و تلفيقی از تجربه و جوان��ی را در تيم ايجاد 
كنيم تا موفقيت بسکتبال ايران مستمر شود. وی ادامه داد: 
افتی كه تيم داشت، به دليل تركيب جديد بود. ايران در هر 
مسابقه ای كه ش��ركت می كرد، چند بازيکن جديد وارد 
تيم می ش��دند و همين امر باعث می شد كه تيم اصلی به 
هماهنگی كامل نرسد. اما در بازی های آسيايی همه شاهد 
بودند كه بعد از بازی با ژاپن بچه ها هماهنگ شدند و به 
شرايط ايده آل رسيدند. بازيکن تيم ملی بسکتبال درباره كادر 
فنی تيم نيز بيان كرد: ماتيچ مربی با دانش و خوبی است. هم 
از لحاظ فنی و هم روحی و روانی تسلط خوبی بر تيم دارد 

و توانسته رابطه بسيار خوبی با بازيکنان ايجاد كند.

س��رمربی موف��ق هندبال ايران ك��ه تيمش با 
پيروزی تاريخی مدال نقره بازی های آسيايی 
را كس��ب كرد، از ايران رفت.  اگر بخواهيم 
از روی انصاف تيم های ايرانی شركت كننده 
در بازی های آس��يايی گوانگژو را بررس��ی 
كنيم، تي��م هندبال می تواند به عنوان بهترين 
تيم ايران در اين بازی ها لقب گيرد، چرا كه 
پس از كس��ب نتيجه  های ضعيف اين تيم در 
رقابت های قهرمانی آسيا، كمتر كسی فکرش 
را می ك��رد، اين تي��م بتوان��د در بازی های 
آس��يايی كه هم��ه تيم ها با قدرت ش��ركت 
می  كنند، نتيجه مناس��بی كند. اين تفکر حتی 
در بخ��ش كارشناس��ی ورزش و در كميت��ه 
مل��ی المپيك نيز آن قدر ق��وت گرفته بود تا 
از خي��ر اعزام اين تيم ب��ه گوانگژو بگذرند. 

اما اصرارهای مس��ئوالن فدراسيون هندبال و 
تعهد س��رمربی اسلوونيايی اين تيم در كسب 
نتيجه مناسب، باعث ش��د تا هندبال يکی از 
رشته های ورزشی ايران در بازی های آسيايی 

باشد.
اين تيم با بازيکنان ج��وان و با انگيزه اش به 
گوانگ��ژو رفت و با موفقيت ه��ای پياپی در 
دي��دار نيمه نهايی به تي��م ژاپن كه از برترين 
تيم های آسياس��ت، رسيد. ايران چندی پيش 
در رقابت ه��ای قهرمانی آس��يا به ژاپن باخته 
بود و اكنون برای رسيدن به فينال بايد از سد 
اين تيم می گذشت. هندباليست های جوان و 
با انگيزه ايران در آخرين ثانيه بازی و با يك 

امتياز اختالف ژاپن را شکست دادند و برای 
نخس��تين بار در تاريخ هندبال ب��ه فينال راه 
يافتند. اين مس��أله يك موفقيت بزرگ برای 
اين رش��ته ورزشی محس��وب شد به طوری 
كه بس��ياری از اين پيروزی تحت تأثير قرار 
گرفته و اش��ك ش��وق بر چشمانشان جاری 
شد. هندبال در ديدار فينال حريف كره نشد 
و به مدال نقره بس��نده كرد. اما اين چيزی از 
شايس��تگی های تيم ملی هندب��ال و در صدر 
آن بورت ماجك، س��رمربی اسلوونيايی اين 

تيم كم نکرد.
ماجک در یک نگاه

بورت ماجك كه س��ال هاست در كشورهای 
عرب��ی به ويژه بحرين به عنوان مربی فعاليت 
می كند؛ از ش��ش ماه پي��ش برای هدايت تيم 

ايران وارد كش��ورمان شد. همسر او نيز كه از 
مربيان خوب هندبال و فيزيوتراپ و ماساژور 

موفقی است، همراه شوهرش به ايران آمد. 
ماج��ك در ابتدای حض��ورش در ايران تنها 
راضی به عقد قرارداد شش ماهه شد و در آن 
زمان هم اعالم كرد كه پس از پايان شش ماه 
و بازی های آسيايی گوانگژو از ايران خواهد 
رفت. همس��ر او نيز كه مدت��ی در ايران بود، 
نتوانس��ت در ش��رايط موجود كار كند و به 
بحرين بازگشت تا در باشگاه های اين كشور 
فعاليت كند و در بخش ديگر از فعاليتش در 

خدمت ملکه بحرين باشد.
به هر حال ماجك پس از حضور شش ماهه 

در ايران، توانس��ت انگي��زه ای در تيم جوان 
كشورمان به وجود آورد و آنقدر بازيکنان را 
به خودباوری برس��اند كه بتوانند رقابت های 
زيب��ا و ب��ه يادماندن��ی را در گوانگ��ژو رقم 
بزنن��د. او در م��دت زمان كوت��اه حضورش 
در اي��ران توانس��ت ارتباط بس��يار خوبی با 
هندباليست های ايران ايجاد كند به طوری كه 
همه بازيکنانش ب��ه او اعتقاد و اعتماد كامل 

پيدا كردند.
ماجك در ش��ش ماه گذش��ته برای تيم ملی 
هندبال ايران نه تنها يك سرمربی بلکه به يك 
دوس��ت برای بازيکنان اين تيم بدل شده بود 
و در بس��ياری از اوقات همراه آنها به تمرين 
و مسابقه می پرداخت. در حين آخرين تمرين 
تيم ملی ايران پي��ش از حضور در بازی های 
آس��يايی بود كه مصدوم و مجبور شد با عصا 
تيم ايران را در گوانگژو هدايت كند، اما اين 
مسأله باعث نشد چيزی از توانايی هايش كم 

شود.
ماجك پس از موفقيت تيم ملی هندبال ايران 
اظهار داشت: كمتر كسی باور داشت كه ما در 
بازی های آسيايی به اين نتيجه برسيم. اما من 
از جمله آن كمتر كس��انی بودم كه می دانستم 
تيم��م در گوانگژو خوب نتيجه می گيرد. من 
مدت زم��ان كمی با تيم اي��ران كار كردم اما 
در اي��ن مدت فک��ر می كن��م مهم ترين كارم 
ايج��اد انگيزه در بين آنها بود. آنها خوب كار 
كردند. مجموعه بازيکنان توانستند اين نتيجه 
را كسب كنند و فکر می كنم با ادامه اين روند 
بتوانند نتيجه های بهتری را در آينده كس��ب 

كنند.
وی افزود: مهم ترين هدف اين تيم بايد كسب 
سهميه المپيك باشد. رقابت های كسب سهميه 

المپيك س��ال ديگر انجام می ش��ود و تنها از 
آس��يا يك تيم به المپيك می رود و اميدوارم 
تيم ايران به جايگاهی برسد كه بتواند نماينده 
آسيا در بازی های المپيك باشد. اما چه حيف 
كه من ديگر در ايران نيس��تم و تنها می توانم 

برای آنها آرزوی موفقيت كنم.
ماجك در پاس��خ به اين سئوال كه چرا قصد 
ترک تي��م ملی اي��ران را دارد، گفت: از ابتدا 

هم گفته بودم كه پس از بازی های آس��يايی 
از اي��ران م��ی روم. قراردادم ب��ر اين صورت 
تنظيم ش��ده ب��ود. می خواهم ب��روم و با تيم 
االهل��ی در بحرين كار كنم. در ماه های آينده 
ني��ز تيم ملی ايران چندان مس��ابقه پراهميتی 
را پي��ش رو ندارد، بنابراي��ن چندان نيازی به 
حضور س��رمربی نيس��ت. وی در مورد اين 

كه آيا دوب��اره به ايران بازخواهد گش��ت يا 
خير، گفت: اين مس��أله مشخص نيست. اين 
موضوع به ق��رارداد آينده م��ن ارتباط دارد. 
ش��ايد باز هم به ايران بازگردم. حال بايد ديد 
نظر فدراس��يون هندبال و كميته ملی المپيك 
چيس��ت تا در صورت نياز بار ديگر با ايران 
قرارداد ببندم. اما اكنون براس��اس تعهدی كه 
در بحرين دارم، بايد به كمك باشگاه االهلی 

بروم. سرمربی اس��لوونيايی تيم ملی هندبال 
گفت: من در ايران تجربه بسيار خوبی داشتم. 
همکاران خوبی هم در تيم ملی من را كمك 
كردند. س��عی كردم با بازيکنان دوست باشم 
و چگونگی تفکر، تمرين و بدنسازی آنها را 
عوض كنم. اميدوارم در اين زمينه موفق بوده 

باشم و از همه تشکر می كنم.

گفتگو

زاینده رود
با اضافه شدن ملی پوشان، تيم بسکتبال ذوب آهن از ديروز تمرين هايش 
را برای حضور پر قدرت در رقابت های س��وپر ليگ و مس��ابقه هاي جام 
باش��گاه های غرب آس��يا آغاز كرد. درحالی كه تمرين هاي تيم بسکتبال 
ذوب آهن از حدود س��ه ماه قبل آغاز شده است اما با حضور ملی پوشان، 
تمرين هاي اين تيم به طور رسمی از ديروز در سالن ملت برگزار گرديد. 
اوشين س��اهاكيان و آرن داوودی و جواد داوری سه ملی پوش ذوب  آهن 
بودند كه پس از بازگشت از بازی های آسيايی گوانگژو به تمرين هاي اين 
تيم ملحق می ش��وند. عثمان بارو از س��نگال در حال حاضر تنها بازيکن 
خارجی حاضر در تمرين هاي ذوب آهن اس��ت. رقابت های فصل جديد 
ليگ برتر بس��کتبال كشور از دوم دی  ماه آغاز می شود و تيم ذوب آهن به 
عنوان نايب قهرمان فصل گذشته در اين رقابت ها حضور پيدا می كند. تيم 
ذوب آهن كه سهميه شركت در مسابقه هاي جام باشگاه  های غرب آسيا را 
نيز به دست آورده است، در گروه نخست اين مسابقه ها با تيم های الرياضی 
لبنان، الجالی سوريه، الرياضی اردن و نماينده يمن هم گروه است. اين تيم 
در دوره گذشته اين مسابقه ها كه در تهران برگزار شد، با كسب مقام سوم 

از راهيابی به مرحله نهايی بازماند.

سرمربی موفق تيم ملی هندبال از ایران رفت

سعی کردم به بازيکنان خودباوری بدهم

مصاحبه

پژمان سلطانی 

از زمان تأس��يس فدراس��يون كبدی در 
سال 84، تيم بانوان نيز شروع به فعاليت 
نم��ود و برای نخس��تين ب��ار در همان 
س��ال در بازی های آسيايی هند شركت 
ك��رد. اين تيم با اينکه فعاليت خود را به 
تازگ��ی آغاز كرده بود، موفق به كس��ب 
 عنوان پنجمی ش��د. كبدی بانوان كه در 
سال 86 سايه مربی هندی به نام راپيندكور 
را بر س��ر خود می ديد، در دومين دوره 
قهرمانی آسيا در تهران شركت كرد و با 
پيشرفت چشمگير رتبه دومی را تثبيت 
كرد. اين تيم در سال 87 نيز با مربيگری 
يك هن��دی ديگر به نام ران��ی از عنوان 
سال گذشته اش دفاع كرده و مقام دومی 
خود را در مسابقه های قهرمانی آسيا در 
مادورای هند تکرار نمود. در س��ال بعد 
يعنی سال 88 س��رمربيگری تيم ملی را 
اعظ��م مقصودلو به  عهده گرفت تا بلکه 
بتواند با عملکرد بهتر توانايی خود را به 
رخ مربيان پرادعای هندی بکشد. اين تيم 
در اين سال در رقابت های قهرمانی آسيا 
به ميزبانی مالزی شركت كرد و نتوانست 

طلسم دومی ها را بشکند. 
تيم  بانوان كه حاال با حضور در رقابت های 
بين المللی آب ديده تر شده بود، گام بلندی 
برای كس��ب مدال در بازی های آسيايی 
برداش��ت. س��رمربی ايرانی خ��ود برای 
رس��يدن به مدال در گوانگژو نقشه های 

زيادی را در ذهن می پروراند.
تي��م بانوان كه با امي��دواری زيادی پا به 
بازی های آس��يايی گوانگژو گذاشته بود 
توانست گام نخس��ت را محکم بردارد؛ 
به طوری ك��ه بانوان كب��دی كار 62 بر 18 
تاي��وان را از پي��ش  رو برداش��تند، اما با 
گذش��تن از سد ساير حريفان در مرحله 
نيمه نهايی، بانوان كبدی كار، هند قدرتمند 
 را ب��ا بازی خوب خود خس��ته كردند و 
در نهايت در حالی كه داور مس��ابقه در 
يك اش��تباه مرگبار و غير قابل بخشش، 
يك امتياز بی دليل به هند داده بود موجب 
ش��د تا بانوان كب��دی كار تلخ ترين مدال 
خ��ود را در بازی های آس��يايی كس��ب 
كنند تا اعظم مقصودلو با فش��ار روحی 
و جس��می مواج��ه ش��ده و از مصاحبه 
با خبرنگاران امتناع كن��د؛ با تمامی اين 
مشکل ها، تيم ملی كبدی در بخش بانوان 
در بازی های آس��يايی حضور يافته و به 
دليل نا داوری مدال برنز را كس��ب كرد، 

چه بسا اگر داوری يك امتياز بی دليل به 
هند نمی داد بانوان نيز به يکی از مدال های 

طال يا نقره دست می يافت.
بازی های آس��يايی يك نقطه عطف در 
رش��ته كبدی بود، زيرا افراد بی توجه به 
اين رشته در اين بازی ها كمترين شانس 
را برای كسب مدال در اين رشته ورزشی 
قائل بودند، اما همين رشته 2 مدال نقره 
و برنز را در بخش مردان و بانوان كسب 
 كرده و به هم��گان ثابت می كند كه اين 
رش��ته در آينده نه چن��دان دور با توجه 
بيشتر مسئوالن ورزشی می تواند حتی از 
هند مدعی جلو زده و در آس��يا و جهان 

آقايی كند.
در تي��م ملی كبدی بان��وان ايران مرضيه 
عش��قی به عنوان نمايده اصفهان در اين 
رقابت ه��ا حضور يافت و با وجودی كه 
نخستين تجربه آس��يايی خود را محك 
می زد، در كنار بازيکنانی همچون سليمه 
عبدا...بخ��ش و غزاله خلج توانايی های 
خود را بيش از گذشته به مربی تيم نشان 
داد و توانست مهره تأثيرگذاری برای تيم 
ايران باشد. بازگشت وی از رقابت های 
گوانگژو و كسب مدال ارزشمند برنز در 
اين رقابت ها بهانه ای فراهم كرد تا با وی 
به گفتگو بنش��ينيم كه در ادامه خواهيد 

خواند:
خودتان را بيش��تر برای ما معرفی 

کنيد؟
مرضيه عشقی هستم، 25 ساله و دانشجوی 
رشته تربيت بدنی. يك خواهر و دو برادر 

دارم و فرزند آخر خانواده هستم.
کب��دی  ب��ه ورزش   چط��ور ش��د 

عالقه مند شدید؟
 در اصل رزمی كار بودم و ورزش��کاران 

كبدی پس از سانس ما در سالن تمرين 
داش��تند و من به تماش��ای تمرين آنها 
نشس��تم و به اين رشته عالقه پيدا كردم 
چ��ون هيج��ان زي��ادی داش��ت و بهتر 
می توانس��تم هيجان��م را تخليه كننم به 
س��راغ كبدی آمدم و االن 5 سالی است 

كه در كبدی مشغولم.
از ورود ب��ه ای��ن رش��ته راض��ی 
هستی و آیا پيش بينی می کردی 

به این جایگاه برسی؟ 
ت��ا حدودی ن��ه. چون در مراس��می كه 
در ته��ران برای مدال آوران برگزار ش��د 
به رش��ته های انفرادی نس��بت به تيمی 
اهميت زيادی داده ش��د و با اين شرايط 
دلسرد شديم، ولی ای كاش به يك رشته 
انفرادی رفته بودم. اوايل فکر نمی كردم 
ام��ا با مرور زمان اي��ن را درک كردم كه 
می ت��وان در اين ورزش پيش��رفت كنم 
اما هنوز به آن جاي��گاه اصلی كه انتظار 
داشتم نرسيدم و هدف من كسب برترين 
بازيکن آس��يا در گوانگ��ژو بود. مطمئن 
باش��يد در تورنمنت های بعدی به اين 

مهم خواهم رسيد.
سطح رقابت های آسيایی گوانگژو 

چگونه بود؟
س��طح مس��ابقه ها خيلی باال ب��ود و با 
حضور هشت تيم برتر آسيا پيگيری شد 
كه به غير از كشور هند تيم های تايلند، 
مالزی و حتی بنگالدش با قدرت ظاهر 
شدند. تايلند از 3 بازيکن هندی استفاده 
می كرد و نزديك هشت ماه با يك مربی 
هندی كار كرده بود و سطح تيم بنگالدش 
هم باال رفته بود، اما بچه ها با اقتدار مقام 
س��ومی را كسب كردند هر چند كه حق 

ايران رتبه نخست اين رقابت ها بود.

چطور حق تيم ایران قهرمانی بود؟
در مرحله نيمه نهايی با تيم هند مسابقه 
داديم كه با يك ب��ازی منطقی پا به پای 
هندی ها امتياز كس��ب كرديم و به دليل 
اش��تباه داوری با يك امتياز مغلوب هند 
ش��ديم و ب��ه رده بندی رفتي��م و با تيم 
بنگالدش به طور مش��ترک سوم شديم. 
بازيکنان ايران خيلی خوب بازی كردند 
چون نزدي��ك 10 دوره در اردو حضور 
داشتيم و از فروردين مدام در اردو به سر 
می برديم و انتظاره��ا را برآورده كرديم 
و جلوی هند بازی آبرومندانه ای انجام 

داديم.
چ��ه مس��ابقه های مل��ی پيش رو 

دارید؟
قرار اس��ت در بهمن ماه يك تورنمنت 
بين المللی در گرگان برگزار شود كه اين 
مهم ترين رقابت برای تيم ملی در س��ال 

جاری به حساب می آيد.
مسابقه های ليگ کشور چه موقع 

شروع می شود؟
رقابت های كش��وری نيز بهمن ماه آغاز 
خواهد ش��د. در فصل گذش��ته به مقام 
دومی رس��يديم اما امسال فقط هدفمان 
كس��ب عنوان قهرمانی برای ش��هرمان 

است.
در مورد مراس��می ک��ه در تهران 
کش��ورمان  آوران  م��دال  ب��رای 

برگزار شد چه نظری داری؟
تيم بانوان كبدی پس از سال 1357 اولين 
رشته تيمی در بخش بانوان بود كه موفق 
به كسب مدال شد. ولی جامه ورزش و 
رس��انه ها آن طور كه بايد به اين رش��ته 

نپرداختند و به آن ارزشی داده نشد.
از نظر پوشش چگونه در رقابت ها 

شرکت کردید؟
پوشش س��ختی نس��بت به تيراندازی، 
كاراته و تکواندو داشتيم. ما مجبور بوديم 
كه چهار دست لباس روی هم بپوشيم در 
صورتی كه حريفان ما بدنشان را روغن 
زده بودند و نمی توانستيم آنها را بگيريم. 
آنها گوشه ای از لباس ما را كه می گرفتند 
در دام آنه��ا می افتاديم، ام��ا با اين حال 

بچه ها با غيرت ظاهر شدند.
حرف آخر؟

از هم��ه مربيان��م كه ب��رای من زحمت 
كشيده اند تش��کر می كنم. از مدير كل 
تربيت بدنی استان و استاندار اصفهان كه 
مراسم خوبی را برای اولين بار در اصفهان 

برگزار كردند ممنون هستم.

دلخوری بانوی کبدی کار اصفهانی از مسئوالن ورزش کشور

مرضيه عشقی: كاش به یک رشته انفرادی رفته بودم

 ٣٢ تيم ليگ قهرمانان آسيا حریفان خود را شناختند
پرسپوليس در گروه مرگ قرار گرفت

اولين خرید خارجی باریج اسانس
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امام حسين)ع(:
جز به یکی از سه نفر 
حاجت مبر: به دیندار، یا 
صاحب مروت، یا کسی که 
اصالت خانوادگی داشته 
باشد.

اكران اين روزها تنها در دس��تان چند نفر از 
بازيگ��ران محدود می چرخ��د و از فروش 
فيلم ه��ا می توان تش��خيص داد كه آيا اين 
بازيگران توانسته اند در جذب مخاطب موفق 
عمل كنند يا خير. ما هيچ بازی ش��اخص آن 
چنان��ی را بر پرده نداريم. اين ضعف بزرگی 
اس��ت كه بايد برطرف شود. بسياری از تهيه 
كنندگان برای پرفروش ش��دن فيلمشان، به 
س��راغ بازيگران ضعيفی می روند كه شايد 
سرمايه اوليه فيلمشان را به آنها بازگردانند... 
خسرو شکيبايی كه رفت پيکره بازيگری در 
سينمای ايران لرزيد. از آن زمان به بعد مجبور 
شديم بازی های خوب را عالی فرض كنيم 
و بازی های ضعي��ف را خوب. اگر نگاهی 
به اكران س��ينماها بيندازيد، درخواهيد يافت 
كه بيش��تر فيلم ها در گونه طنز روايت شده 
و از قضا بازيگران مش��ترک بس��ياری را نيز 
در اختي��ار دارند. از حام��د كميلی گرفته تا 
رضا عطاران و حتی به��اره رهنما، هر كدام 
دو فيل��م را بر پرده نق��ره ای دارند. اما آنچه 
مسلم است اينکه متأس��فانه مفهوم ژانر طنز 
در سينمای ايران، فقط در خنداندن سطحی 
مخاطب خالصه شده و بيشتر بازيگران اين 
ژانر، س��ختی فراوانی را از بابت آناليز نقش 
هايش��ان متحمل نمی شوند. اين يك مسأله 
ريشه ای است چرا كه نويسندگان اين آثار، 
كمتر به خالقيت كاراكترهای داستانشان بها 
می دهند و منظورشان فقط جفت و جور در 
آمدن قصه است، حال يا از مسير منطقی اش 
)كه ما خيلی كم ديده ايم( يا از مسير لودگی 

و غير منطقی. 
ــط رو به  ــای متوس ــکانس اول: بازی ه س

جلو 
البت��ه اگر بخواهيم چش��م در چش��م برخی 
بازيگران از نقش آفرينی آنها خرده گرفته يا 
نقدی كنيم، بايد منتظر واكنشی سخت از سوی 
آنها باش��يم. از قضا مشکل های سينمای ملی 
در حوزه بازی به طور دقيق به همين جريان 
مربوط می شود كه هر بازيگر در ايفای يك 
نقش، فقط بر اس��اس معيارهای ذهنی خود 
عمل می كند و در راه رئاليزه ش��دن نقشش 
 نه تحقيق آن چنانی انج��ام می دهد و نه به 
الگ��و ب��رداری از كاره��ای خارج��ی روی 

می آورد. از طرفی ديگ��ر يك بازيگر، حال 
ب��ه هر دليل��ی م��ورد اقبال س��طحی عموم 
مواجه می ش��ود و از آن زمان به بعد اس��ت 
 ك��ه هيچ گونه نق��د و اش��کالی را در مورد 
ب��ازی اش نم��ی پذيرد و تنها ب��ه كاری كه 
خ��ودش فکر می كند صحيح اس��ت اصرار 

می ورزد.
 ب��اران كوث��ری اس��م و رس��م دارتري��ن 
ب��ا  ك��ه  ماس��ت  ام��روز  اك��ران   بازيگ��ر 
نق��ش آفرين��ی در اپي��زود اول »لطفاً مزاحم 
نشويد« پس از يك سال، دوباره به روی پرده 
بازگش��ته است. كوثری حداقل در سن خود 
بازيگر بزرگی است اما آنچه ما از او در اين 
فيل��م می بينيم يك بازی ابتر اس��ت كه البته 
اش��کالش هم متوجه فيلمنامه است نه بازی 
او. نقشی كه برای كوثری در اين فيلم نوشته 
شده فاقد هرگونه خالقيت و ابتکاری بوده و 

هم چنين بی سر و ته است. 
هدايت هاش��می هم كه اين روزها نس��بت 
به ح��ذف تصويرش از بيلبوردهای تبليغاتی 
ش��هرها، به شدت عصبانی اس��ت، توانسته 
خيلی خوب نقش يك روحانی شهرستانی را 
ايفا كند. به خصوص در لحظه هايی كه چند 
حالت روانی بر او عارض می شد، به سادگی 
می توانستيم زيبايی اين كالفگی را در بازی 
او ببيني��م. اگرچه به لح��اظ فيزيکی نقش او 
جای كار نداش��ت اما به لحاظ روان شناختی 
رفتاری، می توانيم نمره خوبی را به بازی او 

در فيلم »لطفاً مزاحم نشويد« بدهيم. 
مجيد صالحی با بازی در »بعد از ظهر سگی 
سگی« همه را غافلگير كرد. نقش رئال-كمدی 
وی در اي��ن فيلم به هم��راه گريم خاصش 
خيلی خوب جواب داد و حوزه جديدی از 
بازی اين بازيگر را به نمايش گذاشت. بازی 
صالح��ی در اين فيلم ب��ا توجه به اينکه يك 
 بازی كمدی نبوده، خيلی بيشتر از نقش های 

قبلی اش به چشم آمده است. 
يکی از ب��زرگ ترين داليل موفقيت »س��ن 
پطرزب��ورگ« ب��ازی منعطف »پيمان قاس��م 
خانی« در اين فيلم اس��ت. بی ش��ك تلفيق 
فضاسازی های ذهنی قاسم خانی نويسنده، 
بر رفلکس های قاسم خانی بازيگر، موجب 
اي��ن بازی درخور توجه از س��وی او ش��ده 

است. بازی قاسم خانی وقتی بيشتر به چشم 
می آيد كه با توجه به لوكيشن های زياد اين 
فيلم و هم چنين تقابل او با كاراكترهای متکثر، 
بازی های ارتجاعی متفاوتی را از او ش��اهد 
هستيم. بازی هايی كه در هر صحنه، لحن او 
عوض شده و بدين ترتيب شوخی ها رنگ 

ديگری به خود می گيرند. 
بی شك بس��ياری از تماشاگرانی كه به ديدن 
»ملك سليمان« نشسته اند، با تمام شدن فيلم 
ني��ز هرگز متوجه نش��دند ك��ه بازيگر نقش 
جادوگ��ر همان مه��دی فقي��ه آرام خودمان 
اس��ت كه در اين فيلم برخالف گريم نقش 
منفی و فوق العاده س��عيد ملکان، همواره در 
هيبت يك پدربزرگ دلس��وز ظاهر می شد. 
فقيه در اي��ن فيلم به قدری زيبا و پر تحرک 
ظاهر ش��د كه می توان با قطعيت عنوان كرد 
ك��ه او بهترين بازی عم��رش را در اين فيلم 
ايفا كرده است، به خصوص در سکانس اول 
»ملك س��ليمان« كه همه در اين تکاپو بودند 

كه بفهمند بازيگر اين نقش كيست. 
ــف رو به  ــکانس دوم: بازی های ضعی س

جلو 
از حامد بهداد شروع می كنيم كه به شدت بايد 
به فکر تغيير لحنش باشد. بهداد اكشن های 
خيلی خوبی داش��ته اما صدای بدی دارد كه 
س��بب می ش��ود او در تمامی فيلم ها و در 
هر نقش��ی كه ظاهر می شود، ديالوگ ها را 
 به طرزی مش��ابه ادا كند كه اين عامل، ضربه 
جب��ران ناپذيری را به بازی خ��وب او وارد 
می كند. ضمن اينکه بهداد بايد به فکر بازی 
در نقش هايی متفاوت تر باشد. چيزی كه ما 
از او در اپيزود پايانی »لطفاً مزاحم نش��ويد« 
ديديم، يك بازی جديد و دوس��ت داش��تنی 
از او نبود. مرد پر كار اين روزهای س��ينمای 
ايران، به شدت مورد نقد منفی سينماگران و 
البته استقبال تماشاگران واقع شده است. رضا 
عطاران نقش��ی خوب اما غير اصلی در »بعد 
از ظهر سگی سگی« دارد و نقشی اصلی و پر 
از تکه های طن��ز در »هر چه خدا بخواهد«. 
از فيلم اولش شروع می كنيم كه عطاران در 
آن، نقش يك جوان ولگرد و آس و پاس را 
ايفا می كند. تماشاگر در اين فيلم به عطاران 
می خن��دد اما نه به طنز او بلکه به نوع گريم 
و ديالوگ ه��ای خنده دارش. به جز اينها ما 
 هي��چ چيز ديگ��ری از او نمی بيني��م. اما در 
»هر چه خدا بخواهد« نقش او كمی پررنگ تر 
اس��ت. البته طنازی های او در اين اثر، ما را 

 به روزه��ای اوج ابت��کار وی در اين حوزه 
می ب��رد. بهاره رهنما در »س��ن پطرزبورگ« 
همان بازيگر افس��ار گس��يخته ای است كه 
جنب و جوش فراوانی دارد كه از اين حيث، 
دارای نوعی سبك برای بازی خود است، اما 
آنچه ما از او در » بعد از ظهر س��گی سگی« 
مش��اهده می كنيم، يك بازی جمع و جور و 

خيلی آرام است.
در حقيقت يك بازی مهارش��ده كه در عمل 
با توجه به نوع نگارش نقش وی، لحظه های 
كميک��ی را از او )آن هم در محدوده ديالوگ 
و ن��ه بيش��تر( می بيني��م. ب��ه همي��ن دليل 

اس��ت كه رهنم��ا در اين فيل��م خيلی كمتر 
به چش��م  می آيد. ش��ايد بهتري��ن انتخابی 
 كه می ش��د ب��رای بازيگر نق��ش اول فيلم 
گرف��ت،  نظ��ر  در  س��ليمان«   »مل��ك 
امي��ن زندگانی بود. خونس��ردی ذاتی كه در 
چهره زندگانی م��وج می زند، او را بيش از 
هر نقش آفرينی ديگرش در اين نقش تثبيت 
می كن��د. ژس��ت های او در اين فيلم خيلی 
خ��وب جواب داد، فقط نوع بي��ان او دراين 
فيل��م به خصوص به هن��گام عصبانيتش در 
مواجهه با عالمان يهود، از آن تحکم منعطفانه 
برخوردار نبود. )كه با وجود پادشاهی،پيامبر 
ه��م بود.( ب��ازی زندگانی در اي��ن فيلم بار 
 ديگر او را در مس��ير حرفه ای س��ينما قرار 
داد. ترانه عليدوس��تی ني��ز در فيلم  »هر چه 
خ��دا بخواهد« بازی س��ردی ارائه می دهد. 
ب��رای عليدوس��تی ك��ه در اين س��ال ها در 
 فيل��م هايی فاخر با كارگردانانی بزرگ ظاهر 
ش��ده، فوق الع��اده عجيب بود ك��ه بخواهد 
در اين فيلم بازی كند، آن هم در نقش��ی كه 

هيچ ارمغانی را برايش به همراه نداش��ت. به 
خصوص در س��کانس های اوليه كه همان 
آش��نايی كليشه ای و مش��مئزكننده دختر و 

پسر است. 
ــای افتضاح رو به  ــکانس آخر: بازی ه س

عقب 
حامد كميلی فقط در »ترديد« و »پس��ر آدم، 
دخت��ر حوا« آن ه��م به لطف هم نش��ينی و 
مشاوره با واروژ كريم مسيحی و رامبد جوان 
خوب ظاهر شد و تا حدودی در تمامی آثار 
سينمايی ديگرش بد بازی كرد. ميميك خاص 
 صورت او، به خصوص گردی بيش از اندازه 

چشم هايش، قدرت هرگونه بازی طنزی را 
از او می گي��رد. ضمن اينکه او فقط به ادای 
ديالوگ ها در سناريو بس��نده می كند و در 
عمل هيچ خالقيتی در جهت پرورش نقشش 

انجام نمی دهد. 
بازی كميلی در »هرچ��ه خدا بخواهد« و به 
ويژه در »دردس��ر بزرگ« ادام��ه بازی های 
ضعيف او در فيلم های كمدی اس��ت. چند 
ماه پيش يکی از دوستان با قاطعيت می گفت 
كه ليال اوتادی گران ترين بازيگر سينماست! 
به س��راغ آرش��يوم رفتم و تم��ام فيلم های 
اوت��ادی را مرور ك��ردم، ام��ا در اوتادی هر 
چيزی يافت می شد غير از بازی خوب. چند 
هفته پيش، پس از ديدن فيلم »دردسر بزرگ« 
همان دوست را ديدم كه اين بار به من گفت 
ك��ه ادع��ای آن روزش در ح��د حدس بود 
كه در جايی ش��نيده بود. موقعيت بازيگری 
اوت��ادی با توجه به نق��ش آفرينی جديدش 
 در »دردس��ر ب��زرگ« به باالتري��ن حد خود 

می رسد! 

روزی بود...

ش��يوا ارسطويی از انتش��ار يك مجموعه 
داس��تان و يك رمان خب��ر داد. به گزارش 
ايس��نا، اين نويس��نده اين روزها در حال 
كار كردن بر روی مجموعه داستان جديد 
خود است كه از 12 داستان كوتاه تشکيل 
ش��ده اس��ت. او درباره عن��وان و موضوع 
 اي��ن مجموعه داس��تان صحب��ت نکرد و 
گفت: نگارش داستان هايی از آن را تازه تمام 
كرده ام، بعضی داستان هايش را نيز بازبينی و 
پاک نويس كرده ام كه در هر حال به زودی 
آماده می ش��ود و تا پايان س��ال مجموعه 
داستانم را منتشر می كنم. ارسطويی هم چنين 
بر روی ي��ك رمان كار می كند كه به گفته 

خودش، آن را قبل از رمان »برای بوس��ه ای 
در بوداپست« نوش��ته بوده و در ابتدا فکر 
می كرده كه يك داستان بلند می شود؛ ولی 
 موضوع داستان قابليت رمان شدن را داشته 
اس��ت. اين نويسنده عنوان اين رمان را نيز 
نمی گويد و تنها ابراز اميدواری می كند كه 
تا پايان س��ال جاری، آن را به چاپ بسپرد. 
ارس��طويی درباره سرنوش��ت رمان »برای 
بوس��ه ای در بوداپست« گفت: من با ارشاد 
صحبت كردم و آن ها گفتند كه مش��کل را 
حل می كنيم؛ چرا كه به هر حال من با ارشاد 
مشکلی ندارم؛ بلکه با رفتارهای غيرحرفه ای 

ناشر مشکل دارم.

قصي��ده ای از »آنتونی بورخس«، ش��اعر و 
نويسنده انگليسی، پس از 55 سال در مالزی 
رونمايی ش��د. به گزارش ايس��نا به نقل از 
روزنامه اينديپندنت، كواالالمپور، پايتخت 
مالزی، شاهد رونمايی يکی از اولين اشعار 
نويسنده »پرتقال كوكی« بود كه نه تنها تا به 
حال چاپ نشده بلکه به طور عمد مخفی 
ش��ده بود. نام اين اثر »قصيده: بزرگداشت 
يك دانشکده  مالزيايی« است كه بورخس 
آن را طی دوران تدريس خود در دانشکده 
مالزيايی كواالال كنگس��ر س��روده اس��ت. 
نويسنده »قدرت های زمينی« چند ماه پس 
از سرودن اين قصيده و تنظيم ملودی آن به 
دليل اختالف با مدير اين دانشکده مجبور 

به ترک آن محل شده و بالفاصله اين شعر 
از مجموعه سرود های كر دانشکده حذف 
می شود. يك سال پس از آن اين رمان نويس، 
شاعر و منتقد انگليسی اولين رمان خود را 
تحت عنوان »زمانی برای يك ببر« منتشر كرد 
كه در آن مدير اين دانشکده و همکارانش 
را به شدت به سخره گرفت. سرانجام اين 
س��روده توسط گروه كر همان دانشکده در 
مقابل مقام های مال��زی، »يام توآن« فرمانده 
ايالت  نگری سمبيلن و »راجا مودا« شاهزاده 
ايالت پراک به اجرا درآمد. نسخه سينمايی 
رمان مش��هور »پرتق��ال كوكی« در س��ال 
1٩71 توسط »استنلی كوبريك«، كارگردان 

سرشناس آمريکايی، ساخته شد.

انتشار مجموعه داستاني از شيوا ارسطویي

رونمایي از یک قصيده »آنتوني بورخس« 
پس از 55 سال

یاد یاران یاد باد

کمر بازیگری شکسته!

جنس بازيگری فیلم های ايرانی

1 – موضوع مناقصه: دیواره سازی محوطه پارک بانوان مطابق شرح خدمات مندرج 
در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

2 – مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا مورخ 1389/10/7 از اداره پیمان و 
رسیدگی واقع در خیابان اباذر، ساختمان شهرداری. 

مهلت قبول پیشنهادات: حداکثر تا تاریخ 89/10/8 به صورت الک و مهر   – 3
شده و تحویل به دبیرخانه مرکزی. 

4 – بازگشایی پاکات: پیشنهادات رسیده در تاریخ 89/10/9 در محل شهرداری 
کاشان باز و قرائت خواهد گردید.

5 – کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و هزینه چاپ آگهی دو 
نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفاکس: 4465858 – 0361

سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد تولید و عرضه مسکن مهر 
مربوط به برنامه اجرایی سال 90 را از طریق انبوه سازان و سازندگان واجد شرایط، 
صالحیتدار و مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس تفاهم نامه سه جانبه 
ابالغی از سوی وزارت مذکور به انجام رساند؛ لذا بدینوسیله از کلیه واجدین شرایط 
که مایل به همکاری با این سازمان می باشند دعوت می شود ظرف یک هفته از تاریخ 
درج این آگهی جهت دریافت کلیه دستورالعملها و شیوه نامه های مربوطه و شرایط 
ساخت  های  فراخوان  فهرست  )بخش   www.maskan.ir سایت  به  پروژه  اجرای 
مسکن مهر( مراجعه نمایید. ضمنًا شرکتهای انبوه سازانی که در سایت وزارت مسکن 
و شهرسازی ثبت نام نموده اند می توانند در فراخوان مزبور شرکت نمایند و چنانچه 
تاکنون اقدام به ثبت نام ننموده اند الزم است قبل از شرکت در فراخوان در سایت 

مزبور ثبت نام نمایند.

1 – موضوع مناقصه: تأمین لودر و کمپرسی به منظور کندن، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی 
و خاک و نخاله به صورت تن – کیلومتر بر اساس شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک 

مناقصه.
2 – مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا تاریخ 1389/10/7 از اداره پیمان و رسیدگی 

واقع در خیابان اباذر، ساختمان شهرداری 
3 – مهلت قبول پیشنهادات: حداکثر تا تاریخ 89/10/8 به صورت الک و مهر شده و تحویل 

به دبیرخانه مرکزی 
4 – بازگشایی پاکات: پیشنهادات رسیده در تاریخ 89/10/9 در محل شهرداری کاشان باز 

و قرائت خواهد گردید.
5 – کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و هزینه چاپ آگهی دو نوبت به 

عهده برندگان مناقصه می باشد.
تلفاکس: 4465858 – 0361

آگهی مناقصه عمومی شماره 89/58 )نوبت اول(

آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن 
به منظور اجرای طرح های مسکن مهر 

آگهی مناقصه عمومی شماره 89/57 )نوبت اول(

سازمان همیاری شهرداری های استان چهار محال و بختیاری روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی شماره 89/پ-1

شرایط مناقصه:
شرکت هایی که دارای رتبه بندی ابنیه با رتبه 1 تا 5 دارا باشند.  1 – شرکت در مناقصه:

2 – تاریخ شروع فروش اسناد: از روز پنج شنبه مورخه 89/9/18 می باشد.
3 – تاریخ پایان فروش اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخه 89/9/28 می باشد.

4 – محل فروش اسناد: شهرکرد – دروازه سامان – مجتمع ادارات – دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان.
5 – بهای فروش اسناد: مبلغ 300/000 ریال به صورت رسید بانکی واریز به حساب 0106385229008 بانک ملی 

شعبه مرکزی به نام سازمان همیاری شهرداری های استان.
6 – میزان سپرده شرکت در مناقصه: 300/000/000 ریال به صورت رسید بانکی واریز به حساب 0106385250008 

بانک ملی شعبه مرکزی به نام سازمان همیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری یا ضمانت نامه بانکی.
هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

7 – آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخه 89/9/30 می باشد. 
8 – محل ارائه پیشنهادات: آدرس دریافت اسناد مناقصه، زمان بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه مورخه 89/10/1 

می باشد.

شهرداری كاشانشهرداری کاشان

سازمان همیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد اجرای کامل ساختمان 
کنترل پست برق 230/63 کیلو ولت پل دختر را طبق نقشه و مشخصات فنی به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نمایید.

اداره پیمان و رسیدگی
سعید مدرس زاده - شهردار کاشان

اداره پیمان و رسیدگی
سعید مدرس زاده - شهردار کاشان


