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عضو مجلس خبرگان رهبری: 
شفافیت با مردم 
از آموزه های قیام عاشوراست 

به کدامین گناه 
کشته شد؟
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نمايش��گاه »ب��وي كربال مي آيد« به مناس��بت ايام 
سوگواري سرور و ساالر شهيدان امام حسين)ع( 
به همت اصناف در ش��هركرد گش��ايش يافت. به 
گزارش فارس از ش��هركرد، »اس��ماعيل كاوياني« 
رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري در 
مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه با تأكيد بر ضرورت 
احياي ارزش هاي اس��الم و بخشيدن رنگ و بوي 
محرم به بازار اين استان  اظهار داشت: با توجه به 
اينكه امام حس��ين)ع( با هدف احياي فريضه امر 
به معروف و نه��ي از منكر و احياي امت جدش 
قيام كرد، برهمين اس��اس الزم است تا اصناف و 
بازاريان با الگو قرار دادن اين فريضه مهم، بس��تر 
اجرايي شدن رسالت عظيم قيام امام حسين)ع( را 
بيش از پيش فراهم كنند. وي افزود: آن امام همام 
با وجودي كه از خطرهای اين قيام خبر داشت اما 
از رسالتي كه بر عهده اش بود براي اعتالي اسالم 
ناب محمدي چشم پوش��ي نكرد و با اهداي خون 
خود درس زندگي را تا به امروز به مسلمانان داد. 
كاوياني با اش��اره به ل��زوم بهره مندي هر چه بهتر 
از بركات م��اه محرم، افزود: اي��ام محرم فرصتي 
است كه انسان ارتباط خود را با ائمه اطهار بيشتر 

مي كند. 
رئيس س��ازمان بازرگان��ي چهارمحال و بختياري 
خاطر نش��ان كرد: همه باي��د حرمت اين روزها را 
نگه داريم و راه س��االر شهيدان امام حسين)ع ( و 

ياران با وفايش را ادامه دهيم. 
وي با اش��اره به اينكه دش��من با هجوم رسانه اي 
تالش دارد كه ارزش ها و آرمان های نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران را مورد هدف قرار دهد، 
تصري��ح كرد: بايد در مقابل توطئه هاي دش��منان 
آمادگي داش��ته باشيم تا نتوانند به هدف های خود 

برسند. 

جش��نواره مل��ی »طرح ه��ا و 
با هدف  فرهنگ��ی«  ايده های 
ايجاد بانک اي��ده و طرح های 
فرهنگ��ی ح��وزه مس��جد در 
اصفه��ان برگزار می ش��ود. به 
 منظور شناسايی و جمع آوری 

برنام��ه ها، طرح ه��ا و ايده های فرهنگی قابل اج��را در كانون های 
مساجد در يكی از عرصه های فرهنگی، اين جشنواره ....

صفحه آخر/ صفحه8

جشنواره ملی »طرح ها و ایده های 
فرهنگی« در اصفهان برگزار می شود

گشايش نمايشگاه 
»بوي كربال مي آيد« 

موفقیت دانش آموزان اصفهانی در شهركرد
در جشنواره خوارزمی

صفحه 2

صفحه 6

فرهنگی  كميس��يون  عض��و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر 
اصفهان خشک شدن رودخانه 
زاين��ده رود و بحران آلودگی 
هوا را هشدار و زنگ خطری 
برای مديران شهری بيان كرد. 

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان...
شهرستان/ صفحه4

رئيس اتاق بازرگانی اصفهان 
گف��ت: بايد از مزي��ت هايی 
مانن��د همس��ايگی و نزديک 
بودن روابط فرهنگی و مذهبی 
برای توسعه صادرات به عراق 
استفاده كرد. محمود اسالميان 

در كارگروه توسعه صادرات استان  در ساختمان شماره دو استاندار...
سراسری/ صفحه2

تأمین اعتبارات ملی برای تقویت
حمل و نقل عمومی و کاهش
 آالینده های شهر اصفهان

باید از مزیت های کشور  برای 
توسعه صادرات به عراق استفاده کرد

شهرداری درچه در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب 
گاردریل و هندریل پل بعثت شهر درچه با اعتبار بالغ 
بر 600/000/000 ریال به شرح ذیل اقدام نماید. لذا 
از متقاضیان درخواست می گردد جهت دریافت اسناد 
مناقصه تا مورخ 89/9/29 به شهرداری درچه مراجعه 

نمایند.
علیرضا اطهری فر

شهردار درچه 

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد مدیر مسئول محترم
جناب آقای حاجی رحیمیان سردبیر محترم

 18 آذرماه سالگرد انتشار روزنامه وزین اصفهان زیبا 
را به شما و تمامی تالشگران آن نشریه وزین صمیمانه 
از خداوند متعال توفیق روز  نماییم.  تبریک عرض می 
افزون شما را در جهت خدمت به فرهنگ شهر بزرگ 

اصفهان خواهانیم.

روزنامه زاینده رود

نخستین بار با طراحی مهندسان کشور؛ 

سازه پل قوسی درچه، کم نظیر در ایران
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زاینده رود
 ب��ه گ��زارش روابط 
عمومی آموزش و پرورش 
ط��ی  اصفه��ان،  اس��تان 
مراس��می ك��ه ب��ا حضور 
خانم س��لطانخواه مع�اون 
پژوهش��ی و تحقيق����اتی 
رياس��ت جمه��وری وزير 
آموزش و پرورش در محل 
س��الن اجالس كشورهای 
اس��المی در تهران برگزار 
شد، از دانش آموزان برگزيده 
دوازدهمي����ن  كش��وری 
خوارزمی  جوان  جشنواره 
و سومين مسابقه های ملی 

روباتيک خوارزمی تجليل به عمل آمد. 
در اين مراس��م دانش آموزان استان اصفهان موفق 
به كس��ب شش رتبه دوم كش��وری و هفت رتبه 

سوم كشوری شدند.
در این جشنواره:

1 – طرح فرآوری سيليس و اكسيد آهن و تغليظ 
تييان از خانم ها س��ميرا معتمدنژاد و زينب تلک 
آبادی در زمينه علمی از شهرس��تان آران و بيدگل 

)رتبه دوم كشوری(

2 – طرح زاويه سنجش ديجيتال از محمود پرتو دزفولی 
در زمينه علمی مكانيک از ناحيه سه )رتبه سوم كشوری( 
3 – ط��رح زاوي��ه س��نج ديجيت��ال از مرواري��د 
اس��ماعيلی در زمينه علمی مكانيک از ناحيه پنج 

)رتبه سوم كشوری(
آذری  بهن��وش  از   parmida-r2 ط��رح  –  4
 در زمين�ه علمی روبات امدادگر از ناحيه س����ه 

)رتبه سوم كشوری( 
5 – ط��رح ش��اهب از محم��د زارع��ی و محمد 

صادق��ی در زمين��ه علمی 
روب��ات امدادگر از منطقه 

جی )رتبه سوم كشور(
ط��رح nobel 1 از   – 6
صادق ش��مس بگ��ی در 
زمينه علم��ی روبات مين 
 ي�اب از ش�هرستان شهرضا 

)رتبه دوم كشوری( 
7 – طرح آستان شاهرضا 
از زهرا حيدری و مرضيه 
زمين��ه  در  باغس��ت���انی 
علم��ی روب��ات مين ياب 
شهرض���ا  شهرس��تان   از 

)رتبه سوم كشوری( 
8 – ط��رح swr  از محمد 
مهدی اخض�ری و محم�د پي�را مراديان نجف آبادی 
در زمينه علمی فوتباليس��ت دو به دو از شهرستان 

نجف آباد )رتبه سوم كشوری(
از  ف��وق  دانش آم��وزان  اس��ت:  ذك��ر  ش��ايان 
دبيرس��تان های س��ميه، فرهن��گ، ش��هيد اژه ای، 
عالم��ه  دانش��گاهی  پي��ش  ص��ادق)ع(،  ام��ام 
طباطبايی، فرزان��گان امين، ام��ام محمدباقر )ع( 
 ش��هيد زمان��ی، مهدي��ه، 22 بهم��ن و خوارزمی 

می باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ش��فافيت با 
مردم از آموزه های قيام عاشوراست. حجت االسالم 
هاشم زاده هريسی در گفتگو با ايلنا درباره آموزه های 
اخالق��ی قيام عاش��ورا و نهضت امام حس��ين در 
اخالق سياسی و فضای امروز كشور گفت: حادثه 
كربال، واقعه  جامعی  اس��ت كه هر فرد در هر كار، 
س��مت و با هر هدف و ديدگاهی می تواند از اين 
نهضت عظيم استفاده كرده و بهره ببرد. وی با بيان 
اينكه قيام عاشورا همواره به عنوان الگو و سرمشق 
 برای بس��ياری از ب��زرگان مطرح ب��وده، تصريح 
كرد: حتی س��كوالرها و نظام های ضد دينی نيز به 
اين حادثه اس��تناد كرده اند. نمونه آن را می توان در 

كالم گاندی كه با مظلوميت عليه استعمار برخاست 
ديد. وی به صراحت در جمله خود آورده است كه 
قيام امام حس��ين را الگو قرار داده است. اين استاد 
دانش��گاه تصريح كرد: قيام عاشورا حاوی مسائل 
فكری، اخالقی، اعتقادی، عرفانی، سياسی و حقوق 
بشردوس��تانه است كه متأسفانه تاكنون تنها به اليه 
اوليه حادثه يعنی مصيبت سيدالش��هدا و همراهان 

ايشان توجه شده است. 
وی با بيان اينكه اين حادثه دارای اليه های ديگری 
است كه آموزه های بس��ياری برای مسئوالن دارد، 
گفت: امام حسين)ع(  وقتی كه وارد كربال شد همه 
ي��اران را فرا خواند و به آنها گفت كه ش��ما با من 

بيعت كرده ايد اما مقيد به بيعت خود نباش��يد، زيرا 
فردا روزی در اين ميدان جنگی در می گيرد كه در 
آن پيروزی وجود ندارد، ش��هادت اس��ت و خون؛ 
اينگونه نيست كه هر كدام از شما به پست و مقام 
دنيوی نائل شويد، با انگيزه های مادی نبايد در اين 
ميدان بمانيد. هاش��م زاده هريسی در همين رابطه 
افزود: اين بخش از قيام عاش��ورا لزوم شفافيت با 
م��ردم را بيان می كند. آنجايی ك��ه پيروزی وجود 
دارد گفته ش��ود و آنجا كه سرانجام شكست است 
آگاه��ی داده ش��ود. بدی ها، خوبی ه��ا، ضعف ها، 
 نواقص و همه حقايق بايد از س��وی مسئوالن بيان

شود. 

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

هشدار کره شمالی به آمریکا
كره شمالی در واكنش به تهديدهای امريكا هشدار داد كه برای دفاع از خود 

در برابر امريكا و كره جنوبی به سالح هسته ای تكيه می كند. 
 خبرگزاری كره ش��مالی ب��ه نق��ل از وزارت خارجه اين كش��ور گزارش 
كرد: كره شمالی چاره ای به جز تقويت نيروی بازدارندگی هسته ای در قبال 
رزمايش ها و تحرک های نظامی واش��نگتن و سئول ندارد. وزارت خارجه 
كره ش��مالی افزوده است: اين كشور ارتش خود را قوی تر كرده و در برابر 
اين دو دشمن به تسليحات هسته ای تكيه دارد و با اين نيروی بازدارنده از 

خود دفاع خواهد كرد. 
وزير خارجه كره شمالی كه به زودی عازم روسيه می شود نيز در واكنش به 
تهديدهای امريكا گفت: ما در برابر هر فشاری از زور استفاده خواهيم كرد و 

نيروی بازدارنده هسته ای قوی تر خواهدشد. 
با اين حال وی تأكيد كرد: با وجود تش��ديد تنش ها در ش��به جزيره كره، 
پيونگ يانگ آماده مذاكره است. آگاهان سياسی معتقدند كه حضور 28 هزار 
و 500 نظامی امريكا در منطقه و برگزاری ده ها رزمايش نظامی مشترک ميان 
امريكا و كره جنوبی و ژاپن تنش ها در شبه جزيره كره را افزايش داده است 

و هر لحظه احتمال شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه وجود دارد. 

در اعتراض به قتل یک هوادار تیم فوتبال 
اسپارتاک مسکو؛

ده ها تظاهرکننده در درگیری با 
نیروهای پلیس زخمی شدند 

در جريان تظاهرات هزاران نفر از طرفداران تيم اسپارتاک مسكو در اعتراض 
به قتل يكی از هواداران اين تيم كه به س��بب درگيری با نيروهای پليس در 
مركز ش��هر مسكو جان خود را از دست داد، حداقل 30 نفر زخمی و بيش 
از 60 تن ديگر بازداشت شدند. به گزارش ايرنا از مسكو، منابع خبری اعالم 
كردند: تظاهركنندگان با پرتاب سنگ و مواد آتش زا با نيروهای پليس درگير 
شدند كه در جريان آن حداقل 30 نفر زخمی شدند. اين منابع افزودند: در 
اين تظاهرات هم چنين 65 نفر دستگير شدند كه به مركزهای پليس انتقال 

يافتند. 
برخی منابع نيز از كش��ته شدن يک تن در اين درگيری ها خبر داده اند، اما 
منابع رسمی و پليس تاكنون اين خبر را تأييد نكرده اند. به دنبال گسترش اين 
تظاهرات در چند خيابان مركزی مسكو، مبادی ورودی به خيابان های كاخ 
كرملين مسدود و نيروهای پليس در اين منطقه ها مستقر و به حال آماده باش 
در آمدند. ژنرال رش��يد نورعلی يف وزيركشور روسيه در سخنانی با دفاع 
از عملكرد نيروهای پليس برای مقابله با تظاهر كنندگان، گفت: ملی گرايان 
و تندروها مس��بب بروز اين درگيری بودند. وی افزود: نيروهای پليس در 
چارچوب قانون با اقدام های خود برای مقابله با آشوب طلبان ادامه خواهد 
داد. براس��اس گزارش منابع خبری، در نتيجه ش��دت درگيری و گسترش 
تظاهرات، ش��مار زيادی از تظاهركنندگان با هجوم به دو ايستگاه مترو در 
مركز مسكو، افراد داخل اين مركزها را مورد ضرب و جرح قرار دادند كه در 
نتيجه بروز اين وضعيت، فعاليت عادی در اين ايستگاه ها متوقف شد. گفته 
شده كه با استقرار شمار زيادی از نيروهای پليس در منطقه های درگيری و 
خيابان های اطراف و حساس شهر مسكو، اوضاع به كنترل نيروهای پليس 
درآمده و صدها مأمور امنيتی و پليس در حال آماده باش به س��ر می برند. 
ايگور سويريدوف از هواداران تيم فوتبال اسپارتاک مسكو از تيم های مطرح 
پايتخت روس��يه، هفته گذش��ته در يک نزاع دسته جمعی در شمال مسكو 

كشته شد. 

کلینتون: 
دور جدید مذاکره های صلح را ماه های 

آینده آغاز می کنیم 
سخنگوی وزارت خارجه امريكا اعالم كرده كه كلينتون با »صائب اريغات«، 
مذاكره كننده ارش��د فلس��طينی گفتگو كرده و قرار است با مقام های رژيم  

صهيونيستی از جمله »ايهود باراک«، وزير جنگ اين رژيم نيز ديدار كند.
وزير خارجه  امريكا از بن بست به وجود آمده در گفتگوهای صلح خاورميانه 
ابراز تأسف كرد. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری رويترز، »هيالری كلينتون« 
تأكيد كرد كه دولت »باراک اوباما«، رئيس جمهوری امريكا به تالش های خود 
برای رفع موانع موجود ادامه خواهد داد. كلينتون در س��خنرانی خود بر اين 
نكته پای فش��رد كه اسرائيل و فلس��طينی ها بايد به تالش برای پايه گذاری 
كش��ور مستقل فلس��طينی ادامه دهند. وزير امور خارجه امريكا گفت: ما به 
تالش هايمان برای كاهش اختالف ها از طريق طرح كردن پرسش های سخت، 
منتظر ماندن برای پاسخ های واقعی و نيز از طريق طرح هايمان زمانی كه نياز 
باش��د تالش خواهيم كرد. وی ادامه داد كه امريكا دور جديد مذاكره ها را با 
هدف تحقق پيشرفت واقعی در ماه های آينده به  سوی دستيابی به توافق نامه 
صلح آغاز خواهد كرد. كلينتون افزود كه امريكا هرگز همانند شريكی كه در 
قبال روند صلح سكوت كند و دست روی دست بگذارد نخواهد بود، چرا 
كه هيچ جايگزينی به جای دس��تيابی به توافق نامه متقابل وجود ندارد. وی 
درباره شهرک سازی ها گفت كه امريكا مخالف شهرک سازی های جديد است 
و اين مس��أله موجب ركود در روند صلح و تالش ها برای حل درگيری ها 
می ش��ود و آينده اس��رائيل را نيز نابود می كند. موضع گيری امريكا در قبال 
شهرک س��ازی ها تغيير نكرده و نخواهد كرد و ما فعاليت شهرک سازی ها را 
نمی پذيريم. اريغات پس از ديدار با كلينتون گفت كه اسرائيل فرصت داشت 
بين س��اختن محله های يهودی نش��ين و صلح يكی را انتخاب كند و ادامه 
عمليات ساختمانی را برگزيد. »محمود عباس«، رئيس حكومت خودگردان 
فلسطينی نيز در قاهره گفت كه بدون چنين توقفی مذاكره نخواهد كرد. در 
اين ميان، بيش از 24 رهبر پيشين اروپايی از اتحاديه اروپا خواسته اند موضع 
قاطع تری عليه مسأله شهرک سازی ها در سرزمين های فلسطينی اتخاذ كند. 
آنها در نامه ای خواس��تار »اقدامی سريع و عمده« برای متوقف ساختن رژيم  
صهيونيستی از توسعه عمليات ساختمانی شده اند. مقام های فلسطينی نيز اعالم 
كرده اند كه عباس از وزيران خارجه اتحاديه عرب خواسته است برای بحث 
درباره بازتاب های اقدام واشنگتن نشست فوق العاده ای تشكيل دهند. در همين 
حال، در واشنگتن اعالم شد امريكا در تالش برای پيشبرد مذاكره های صلح 
»جورج ميچل«، نماينده خود در امور خاورميانه را به منطقه خواهد فرستاد. 

مبارک در اندیشه 
ریاست  جمهوری مادام العمر

براساس اسناد منتشر شده سايت ويكی ليكس، حسنی مبارک، رئيس جمهور 
مصر ممكن اس��ت به طور مادام العمر تا پايان زندگ��ی اش در قدرت باقی 
 بماند. به گزارش ايسنا، روزنامه گاردين با اشاره به سند ماه مه 2009 آورده 
است: سفير امريكا در مصر اين موضوع را به هيالری كلينتون، وزيرخارجه 
امريكا اعالم كرد. در اين اسناد به نقل از سفير امريكا در مصر آمده است كه 
مبارک در سال آينده به دنبال كانديداتوری در انتخابات خواهد بود و به طور 
اجتناب  ناپذيری در اين انتخابات پيروز خواهد ش��د. سفير امريكا در مصر 
گفته است كه رهبر 82 ساله مصر در دوران فعاليتش در رياست جمهوری 
فوت خواهد كرد تا اينكه به طور داوطلبانه از اين س��مت كنار رود. س��فير 
امريكا در مصر نيز به اين موضوع اش��اره كرده بود كه جمال مبارک، فرزند 

حسنی مبارک جانشين پدرش خواهد شد.

موفقیت دانش آموزان اصفهاني در جشنواره خوارزمی  
س��ه تن از روزنام��ه نگاران برجس��ته 
روس��ی با اظهار تأسف از عالقه شديد 
ي��ک جريان با نف��وذ در روس��يه برای 
نزديكی هر چه بيش��تر مسكو به غرب 
تأكي��د كردند ك��ه چين با حساس��يت 
 بس��يار باالي��ی اي��ن موض��وع را رصد 

می كند. 
به گ��زارش ايرنا، الكس��اندر پروخانف 
سردبير روزنامه زافترا، رجب صفراف و 
دميتری يوريكف سه تن از روزنامه نگاران 
برجسته روسی با حضور در ايرنا عالوه 
ب��ر ديدار با علی اكبر جوانفكر مش��اور 
مطبوعاتی رئيس جمهوری و مدير عامل 
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ايرنا( در 
ميزگردی خبری به س��ئوال های متعدد 
خبرنگاران اين خبرگزاری پاسخ دادند. 
خبرن��گار ايرنا در اين ميزگرد خبری از 
الكس��اندر پروخانف پرسيد چه اتفاقی 
افت��اد ك��ه بع��د از رياس��ت جمهوری 
ديميتری مدودف رابطه ايران و روس��يه 
تغيي��ر كرد و در برخی موردها مس��كو 
ب��ه ويژه در موضوع هس��ته ای ايران از 
مواضع كش��ورهای غربی حمايت كرد؟ 
پروخانف پاس��خ داد: با آغاز رياس��ت 
جمهوری مدودوف، هم سياست داخلی 
و هم سياس��ت خارجی روس��يه تغيير 
كرد، با روی كار آمدن وی، گروه ليبرال 
هايی كه زمانی شوروی را فروپاشيدند، 
موضعش��ان مستحكم تر ش��د. سردبير 
روزنامه زافترا اضافه كرد كه ليبرال های 
روس��ی حاضرند از بخشی از حاكميت 
ملی بگذرند تا به غرب نزديک ش��وند. 
وی ب��ا بيان اينكه ليبرال ها در روس��يه 
رون��دی را ط��ی می كنند ك��ه نزديكی 
روسيه با غرب را تشديد می كند، اظهار 
داش��ت: اين مس��أله تا حدی است كه 
حت��ی آماده اند از بخش��ی از حاكميت 
ملی كشور هم كوتاه بيايند تا نزديكی به 

امريكا و غرب صورت بگيرد. 
وی با اش��اره به سياست های والديمير 
پوتي��ن در دوران رياس��ت جمه��وری 
اش تأكي��د كرد: جه��ت گيری پوتين و 
افراد نزديک به او »تبديل سياست« بود 
ول��ی در واقع در دوران اخير البی های 
طرفدار امريكا و اس��رائيل اين سياست 
را تحت حمله ش��ديد ق��رار داده و بر 
آن تأثير گذاش��ته اند. اين روزنامه نگار 
كهنه كار روس��ی خاطرنش��ان كرد: اين 
مس��أله تنه��ا مربوط به ايران نيس��ت و 
طيف گسترده ای از موضوع های مختلف را 
شامل می شود. وی افزود: اين جهت گيری 
برای آينده روسيه خطرناک است. نزديک 
شدن روسيه به غرب، چين را به شدت 
حس��اس كرده و از طرف ديگر نزديكی 
روس��يه و نات��و در خصوص مس��ائل 
افغانستان، مس��كو را در برابر تهديد از 
سوی اس��الم افراطی )طالبان( قرار داده 

است. 
ديميتری يوريكف در پاس��خ به سئوال 
ايرنا در رابطه با مذاكره های ژنو-3 ميان 
اي��ران و گروه 1+5 و آيا ممكن اس��ت 
مس��كو در تحريم های احتمالی جديد 
با غربی ها همس��و ش��ود، گف��ت: اين 
مذاكره ها باعث ش��ده اس��ت تا حضور 
نظام��ی امريكا در خليج فارس بس��يار 

شديد شود. 
وی افزود:  از س��وی ديگر در روس��يه 
خط های قرمزی وجود دارد و مسكو با 
ه��ر تصميمی در رابطه ب��ا اقدام نظامی 
عليه برنامه هس��ته ای ايران به ش��دت 

مخالف است. 
روزنامه  )س��ردبير  پروخانف  الكساندر 
زافترا روس��يه( نيز در اي��ن رابطه اظهار 
داش��ت: فكر می كنم ايران در طول اين 

سال ها سياس��ت بس��يار منطقی را در 
پي��ش گرفته و به همين دليل برای خود 
زمان به دس��ت آورده اس��ت. اين زمان 
ب��ه ايران اين امكان را داده اس��ت تا به 
پيش��رفت هايی در فن آوری هسته ای 
و هم چنين صنايع موش��كی خود دست 

پيدا كند. 
ديپلمات س��ابق  يوريك��ف  ديميت��ری 
روس��ی و مش��اور بوريس يلتس��ين در 
پاسخ به سئوالی در رابطه با تعيين رژيم 
حقوق��ی دريای خزر گفت: نس��بت به 
تعيي��ن رژيم حقوقی دري��ای خزر بايد 

خوشبين بود. 
وی اظهار داش��ت در اجالس اخير در 
باكو كه س��ران همه دولت های حاشيه 
دريای خزر حضور داش��تند، براس��اس 
يک تواف��ق خوب تصميم گرفته ش��د 
كه همه امور مربوط به اين دريا توس��ط 
كش��ورهای هم جوار حل و فصل شده 
و اجازه داده نشود كشورهای خارج از 
منطق��ه در امور مربوط ب��ه آن دخالت 

كنند. 
الكس��اندر پروخانف در پاس��خ به اين 
س��ئوال كه علی اكبر صالح��ی )رئيس 
س��ازمان ان��رژی اتمی ايران( پيش��نهاد 
داده اس��ت ت��ا ته��ران تحت ليس��انس 
شركت های روس��ی به توليد سوخت 
هس��ته ای بپردازد، اظهار داشت: زمانی 
روسيه پيش��نهاد داد ش��ركت مشتركی 
ب��رای توليد اورانيوم غنی ش��ده بين دو 
كشور تشكيل ش��ود. در آن زمان ايران 
نس��بت به اين پيش��نهاد پاسخ منفی داد 
و اع��الم ك��رد كه اي��ن مس��أله به حق 
حاكميت ملی و منافع ملی اش خدش��ه 
وارد می كند. اين كارش��ناس روسی با 
بي��ان اينكه مخالفت اي��ران در آن زمان 
با پيش��نهاد مس��كو منطقی بود، تصريح 
كرد: اكن��ون با توجه به پيش��نهاد ايران 
فكر می كنم، روس��يه موافقت می كند. 
س��ردبير زونامه زافترا خاطرنشان كرد: به 
نظر من به سختی می شود باور كرد كه 
چني��ن توافقی ميان دو كش��ور صورت 
بگيرد. بعيد به نظر می رسد كه حتی اگر 
اين توافق نيز به انجام برس��د، از فشار 
 امري��كا عليه ايران در زمينه هس��ته ای 

بكاهد. 
ديميتری يوريكف در پاس��خ به سئوالی 
در رابط��ه ب��ا موضع روس��يه در رابطه 
با عضوي��ت كام��ل ايران در س��ازمان 
همكاری های ش��انگهای گف��ت: فكر 
می كن��م حض��ور اي��ران در س��ازمان 
همكاری های ش��انگهای هم برای تمام 
كشورهای عضو اين سازمان و هم برای 
كشورهای منطقه به طور كلی مفيد خواهد 
بود. امي��دوارم بع��د از مدتی عضويت 
 ايران در اين سازمان به طور كامل تحقق 

يابد. 
الكساندر پروخانف در ادامه اين ميزگرد 
خبری در پاس��خ به سئوالی در رابطه با 
اينكه آيا ترور دو دانش��مند هس��ته ای 
اي��ران می تواند منجر ب��ه توقف برنامه 
هس��ته ای ايران شود و هم چنين ارتباط 
آن ب��ا اظهارات رئي��س MI -6 گفت: 
 MI -6 بايد بگوي��م اين تروره��ا كار
نب��وده و كار موس��اد )س��ازمان امنيتی 
اسرائيل( اس��ت زيرا اين منطقه، منطقه 

موساد است. 
وی تصريح كرد: موس��اد در واقع افراد 
كليدی برنامه هس��ته ای شما را نكشته 
تا برنامه های هسته ای ايران را متوقف 
كند زيرا آنها به خوبی آگاهند كه تعداد 
فيزيكدان های ايرانی بس��يار زياد است 
و افراد ديگ��ری جايگزين آنها خواهند 

شد. 

حساسیت شدید چین نسبت به نزدیکی 
روسیه به غرب

چه خبر از پایتخت

مع��اون اس��تاندار و جانش��ين رئي��س 
كميته مواقع اضط��راری آلودگی هوا با 
اش��اره به نشست مش��ترک اعضای اين 
 كميته و مجمع نمايندگان اس��تان تهران 
گفت: در اين نشست مقرر شد تا كارگروه 
كاه��ش آلودگی هوا ط��رح جديدی را 
 طی ي��ک ماه آينده به اي��ن مجمع ارائه 

كند. 
گفتگ��وی  در  محم��ودی  محمدرض��ا 
اختصاصی با ايرن��ا افزود: اين طرح كه 

برنامه های كاهش آلودگی هوای تهران 
در دراز مدت را شامل خواهد شد برای 
بررس��ی و تصويب در مجلس شورای 
اس��المی به مجم��ع نمايندگان اس��تان 

تهران ارائه می شود. 
مع��اون اس��تاندار تهران، ب��ه كارگيری 
ابزاره��ا و اهرم ه��ای قانون��ی ب��رای 
كاه��ش آلودگی هوای ته��ران را هدف 
اصلی تدوين طرح يادش��ده اعالم كرد 
و جايگزين��ی خودروه��ای فرس��وده، 
اجرای اس��تانداردهای تولي��د خودرو، 
مبح��ث 19 مق��ررات ملی س��اختمان، 
معاين��ه فنی خودرو و كيفيت س��وخت 
جمل��ه  از  را  آالينده ه��ا  مي��زان  و 
 محورهای آن برشمرد. محمودی اظهار 
داشت: نشس��ت كميته مواقع اضطراری 
آلودگ��ی ه��وا در ش��رايط هش��دار و 
اضطراری برگزار می ش��ود اما كارگروه 
كاهش آلودگی هوای تهران، ساختاری 
جداگانه اس��ت كه از اين به بعد هر 15 

روز يک بار تشكيل می شود.

کارگروه کاهش آلودگی هوا موظف 
به ارائه طرح جدید شد   

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
بايد از مزيت های كشور  برای توسعه صادرات به عراق استفاده كرد

 مدي��ركل تع��اون اس��تان ته��ران 
گف��ت: با مش��اركت جدی بخش 
تعاون در اجرای قانون هدفمندی 
ح��ذف  موجب��ات  يارانه ه��ا 
واس��طه گران از چرخ��ه اقتص��اد 
فراهم و از س��وء استفاده احتمالی 
س��ودجويان در زم��ان اجرای اين 

قانون جلوگيری می شود. 
در گفتگو  محمدحسين كالتهايی 
ب��ا ايرنا اف��زود: بخش تع��اون بنا 
ب��ه وظيفه ذاتی در اجرايی ش��دن 
قانون هدفمندی يارانه ها مشاركت 
زيرا  داش��ت،  گس��ترده خواه��د 

تحقق هدف های لحاظ ش��ده در 
قالب اين قانون مس��تلزم برقراری 
ارتباط مس��تقيم با مردم و تجميع 
فروش��گاه های  خرد  ظرفيت های 
توزيع كاالهای مصرفی اس��ت كه 
اين قابليت در بخش تعاون وجود 
دارد. وی افزود: به منظور مشاركت 
بهتر و بيشتر فروشگاه های تعاونی 
مصرف در اجرای اين قانون، ادغام 
ظرفيت اين فروش��گاه ها و ايجاد 
منظوره  چند  بزرگ  فروشگاه های 
و تخصصی در منطقه های مختلف 
و راه اندازی شركت های هلدينگ 

تأمين اقالم مصرفی در دستوركار 
بخش تعاون قرار گرفته است. وی 
تصريح كرد: بر مبنای اين طرح و 
در راستای تسريع در تأمين، انتقال 
و عرضه محص��والت و كاالهای 
مصرفی به آح��اد مختلف جامعه 
ب��ا قيمت و كيفيت مناس��ب، قرار 
است تمام فروش��گاه های تعاونی 
مصرف به جز لوازم خانگی ها در 
هم ادغام و با ايجاد فروشگاه های 
بزرگ و تخصصی اقدام به تأمين و 
توزيع به هنگام و مناسب كاالهای 
مورد ني��از مردم كنن��د. كالتهايی 

خاطرنشان كرد كه طرح ادغام اين 
فروش��گاه ها در مرحله مقدماتی و 
تعامل با مديران اجرايی قرار دارد 
و پس از اين مرحله قادر خواهيم 
بود الزام هايی شامل ارائه كاالهای 
كيفی و استاندارد، يكسان سازی و 
كاهش حداكث��ری قيمت  كاالهای 
مصرفی، تسريع در توزيع كاالها، 
اس��تفاده از س��امانه الكترونيك��ی 
در توزي��ع و تخصص��ی ك��ردن 
فروش��گاه های توزيعی را رعايت 
و بر عملكرد آنها نظارت بيشتری 

داشته باشيم.

مشاركت بخش تعاون در هدفمندی يارانه ها 

عضو مجلس خبرگان رهبری: 
شفافیت با مردم از آموزه های قیام عاشوراست 

ایستگاه یارانه

زاینده رود
بايد  اتاق بازرگانی اصفهان گفت:  رئيس 
از مزيت هايی مانند همسايگی و نزديک بودن 
روابط فرهنگی و مذهبی برای توسعه صادرات 

به عراق بايد استفاده كرد.  
  محمود اسالميان در كارگروه توسعه صادرات 
استان  در ساختمان شماره دو استانداری اصفهان  
افزود: از ارتباط فرهنگی و سياسی برای توسعه 
روابط اقتصادی بايد بهره برد و تنها به روابط 

فرهنگی و مذهبی نبايد بسنده كرد.
 وی صادرات به عراق را از نظر صادرات كاالهای 
صنعتی قابل توجه دانست و گفت: كشور عراق 
با وجود جمعيت كم دارای پتانسيل  بااليی برای 
ايرانی  شركت های  و  است  اقتصادی  توسعه 

می توانند از اين فرصت استفاده كنند.  
 وی گفت: در آينده نزديک شاهد تحول بزرگ 
اقتصادی در عراق به واسطه افزايش بهای قيمت  
نفت  خواهيم بود و بخش خصوصی و دولتی 
با هم انديشی بايد زمينه حضور فعال تر در بازار 

عراق را فراهم سازند.  
   وی مزيت حمل و نقل كاالهای ايرانی  به 
عراق  را بيشتر از ساير كشورهای همسايه ذكر 
كرد و گفت: با وجود مرزهای مشترک متعدد 
ايران و عراق، در مرزها شاهد بارگيری مجدد 
كاميون های ايرانی هستيم كه عالوه بر مضروب 
ساختن كاالها، قيمت كاال را در عراق افزايش 

می دهد. 
وی مزيت حمل كاال از ايران به عراق نسبت 
و كرد  اعالم  دالر   50 را  تن  هر  در  تركيه   به 
گفت: كاميون های تركی بدون بارگيری مجدد به 
عراق وارد می شود ولی كاميون های ايرانی بايد 

در مرز بارگيری مجدد صورت دهند. 
 وی در بخش ديگری از سخنان خود به كاهش 
و  كرد  اشاره  اصفهان  استان  از  فوالد  صادرات 
گفت: اختصاص بخشی از توليدات فوالد استان 
بر  عالوه  می تواند  عراق  به  صادرات  جهت 
تأمين نيازهای ارزی توليد كنندگان فوالد، بازار 

صادراتی اين كشور را حفظ نمايد. 

 وی تمركز بر نيازهای كشور عراق و افزايش 
توانمندی شركت های ايرانی به ويژه در بخش 
ساختمان را عامل مهم افزايش صادرات ايران 
مصالح  تأمين  گفت:  و  دانست  كشور  اين  به 
می تواند  پيمانكاران  كارگيری  به  و  ساختمانی 
زمينه توسعه شركت های ساختمانی در استان را 

فراهم سازد. 
اقتصادی بسیار  قابلیت و ظرفیت های 

فراتر از صادرات استان است 
اقتصادی  دفتر  مديركل  پور  صفاری  سعيد 
استانداری اصفهان گفت: قابليت و ظرفيت های 

اقتصادی بسيار فراتر از صادرات استان است.
 وی برون رفت از مشكل های اقتصادی همچون 
گذاری های  سرمايه  بودن  بازده  كم  و  بيكاری 
و  كرد  ذكر  صادرات  به  توجه  را  شده  انجام 
صادراتی  هدف  بازارهای  شناسايی  با  گفت: 
بايد سليقه مصرف كننده را بررسی و بر اساس 
بازار عراق به  آن توليد كرد. وی نزديک بودن 
 ايران را از ويژگی های مهم اين بازار برشمرد و 
بايد  در عراق  رقيب  گفت: حضور كشورهای 
با هوشياری شركت های ايرانی همراه باشد در 
غير اين صورت به مرور  زمان اين بازار را از 
دست خواهيم داد. وی وجود مشتركات فرهنگی 
و مذهبی ايران و عراق را زمينه مساعد توسعه 
گفت:  و  برشمرد  كشور  دو  اقتصادی  روابط 
صادرات  افزايش  برای  موجود  فرصت های  از 
غيرنفتی بايد نهايت بهره را ببريم وگرنه فرصت ها 
از دست خواهد رفت. وی آسيب شناسی بازارهای 
هدف صادراتی  را عامل مهم در توسعه صادرات 
دانست و گفت: پيدا كردن يک بازار صادراتی 
بسيار سخت و دشوار است و از دست دادن آن 
بسيار ساده و با آسيب شناسی نبايد بازارهای به 

دست آمده را به راحتی از دست بدهيم. 
جذب  در  اصفهان  استانداری  آمادگی  از  وی 
سرمايه گذاران داخلی و خارجی به استان خبر 
داد و گفت: ظرفيت و پتانسيل استان به طور دقيق 
شناسايی نشده است و استانداری تالش می كند 
كه با همكاری دستگاه های اجرايی ظرفيت های 

خالی جهت سرمايه گذاری مشخص و در اختيار 
سرمايه گذاران قرار گيرد. 

ماه  در هشت  اصفهان  استان  صادرات 
سال جاری 1/1 میلیارد دالر بوده است 

 ف���رود عسگری م��دير گمرک استان اصفهان 
گفت: صادرات استان اصفهان در  طی هشت ماه 
سال جاری  2/1 ميليون تن برابر 1/178 ميليارد 
دالر بوده كه از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 5 درصد رشد داشته است. 
وی اظهار داشت: صادرات غير نفتی كشور در 
هشت ماهه سال جاری 17 ميليارد دالر به ترتيب 
شامل پروپان، پلی اتيلن، گازهای نفتی، سنگ 
آهن، متانول، پسته، فرش دستبافت و آمونياک به 
كشورهای چين، عراق، امارت، هند، افغانستان، 
تركيه، هنگ كنگ، پاكستان، تايوان و كره صادر 

شده است. 
 وی عمده كاالهای صادراتی استان اصفهان را 
مصنوعات طال، روغن صنعتی، فرش ماشينی و 
آهن آالت برشمرد و گفت: كشورهای امارات 
با 373 ميليون دالر، عراق با 217 ميليون دالر 
و افغانستان با 169 ميليون دالر بازارهای هدف 

صادرات استان اصفهان را تشكيل داده اند.  
 وی سهم صادرات گمركات استان را 611 ميليون 
دالر از 1/178 ميليارد دالر اعالم كرد و گفت: 52 
درصد صادرات استان از محل گمركات استان 
صورت می گيرد در حالی كه در سال 84 اين 

رقم 14 درصد بود. 
وی تصريح كرد: سهم ارزش گروه های صادراتی 
استان شامل صنعتی 62 درصد، طال 25 درصد و 

فرش ماشينی 5 درصد است. 
  وی اضافه كرد: صادرات استان اصفهان به عراق 
شامل سيمان 31 ميليون دالر،  كاشی 26 ميليون 
دالر، آهن آالت 22 ميليون دالر،  آجر 12 ميليون 

دالر و بستنی 9 ميليون دالر بوده است.  
 وی عمده صادرات استان اصفهان به افغانستان 
 را ش��امل ف�رش ماش��ن�ی 89 مي�ليون دالر، 
آهن آالت 14 ميليون دالر، بنزين 12 ميليون دالر 

و قير 12 ميليون دالر برشمرد.  
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آژیر

زیر پوست شهر

خون نامه نبرد

پنجره

 عاش��ورا در فرهنگ ما ش��يعيان جزو 
اصيل ترين و ماندگارترين رخدادهای 
مذهبی و تاريخی اس��ت. ه��ر كدام از 
ما هر سال با اين ش��ور و نوا به نوعی 
همراه می ش��ويم. در مجالس زيادی كه 
تا حدودی تمام شهرمان را سياه پوش 
می كند ش��ركت ك��رده و به ع��زاداری 
می پردازيم. بی شک بارها شاهد بوده ايد 
كه گاه از يک روايت و يا اتفاق رخ داده 
در واقعه كربال برداش��ت ها و نگاه های 
مختلفی پدي��د می آيد كه برخی آن را 
محصول خرافه پرس��تی و اضافه هايی 
می دانند كه به اين واقعه اضافه ش��ده و 
برخی آن را جنبه های گوناگونی از يک 
حقيقت برمی شمارند. واقعيت شگفتی 
كه در مورد قيام امام حسين وجود دارد 
اين است كه در طول ساليان درازی كه 
از آن می گذرد هر كس در هر برهه ای 
از تاريخ توانس��ته است با تكيه بر روح 
آزادی و خداخواه��ی كه در آن وجود 
دارد برداشتی مطابق حال و احوال خود 
از آن بكند. اگرچ��ه امروز عصر عصر 
دليل و برهان و عقل است، اما عاشورا 
محلی برای ش��ک نيست، تمامی ابعاد 
قيام امام حس��ين چه از لح��اظ دينی، 
عقل��ی و عرفانی ب��رای جويندگان آن 

روشن و آشكار است.
حادثه عاش��ورا پر از وقايعی است كه 
تمام��ی جنبه های زندگ��ی اجتماعی 
انس��ان را احاطه می كن��د. در طول اين 
ساليان شيعه تالش كرده است تا با تكيه 
بر اي��ن مفاهي��م و رواج آن در جامعه 
اسالم مورد نظر، خود را در ميان ساير 
فرقه ها گسترش دهد. روح روشن گری 
و جهل ستيزی عاش��ورا نه تنها باعث 
بيداری مسلمين ش��د، بلكه افراد اهل 
كتاب بس��ياری را نيز روشنی بخشيد. 
اكنون حس��ين حضور خ��ودش را در 
هم��ه عصرها و در برابر همه نس��ل ها، 
در هم��ه جنگ ها و در هم��ه جهادها، 
در همه صحنه های زمين و زمان اعالم 
كرده اس��ت، در كربال مرده است تا در 

همه نسل ها و عصرها بعثت كند. 
عاش��ورا ي��ک تاري��خ اس��ت ك��ه در 
جغرافيايی به نام كربال رخ داده است. از 
تركيب تاريخ و جغرافيا، فرهنگ توليد 
می ش��ود. فرهنگ معطوف به گذش��ته 

است؛ يعنی هميشه حادثه های تاريخی 
را با خود دارد و البته خود را در تاريخ 
بازتوليد می كند. اين جاست كه عاشورا 
هميش��ه زنده می مان��د. تاريخی كه هر 
روز تكرار می ش��ود و هر لحظه در هر 
كجا س��رلوحه زندگی بخش يک  فرد 

شيعه است.
ش��هيد مطه��ری در ب��اب اين مس��أله 
می گويد: ممكن اس��ت از يک جمله، 
انواع اس��تفاده ها از جنبه های مختلف 
بش��ود و هم��ه هم درس��ت باش��ند. 
حادثه ه��ا هم چنينند و عرض كردم كه 
حادثه كربال چنين حادثه ای اس��ت و 
در حقيقت وقتی خ��ودم از روی فكر 
و حقيق��ت راجع به اي��ن حادثه تأمل 
می كنم، می بينم همين طور است و هر 
چه انسان بيشتر تأمل و تعمق می كند، 
آموزش های جديدی پيدا می شود. اين 
حادثه، حادثه ای اس��ت ش��بيه پذير و 
نمايش پذير، دارای س��وژه های بسيار 
زي��اد كه گويی آن را برای نش��ان دادن 
تهي��ه كرده اند. اكن��ون عرض می كنم 
كه اين جنب��ه حادثه كربال، راز ديگری 
دارد و آن راز اي��ن اس��ت كه در اصل 
خود اين حادثه، تمام اين حادثه، تجسم 
اس��الم اس��ت در همه ابعاد و جنبه ها. 
راز اينك��ه اين حادث��ه، نمايش پذير و 
ش��بيه پذير بوده، اين اس��ت كه تجسم 
فكر و ايده چن��د جانبه و چند وجه و 
چند بعد اس��المی اس��ت. همه اصول 
و جنبه های اس��المی در عمل در اين 
حادثه تجسم پيدا كرده، اسالم است در 
جري��ان و در عمل و در مرحله تحقق. 
عاشورا حادثه ای بود كه توسط شيعيان 
و آزادی خواه��ان  جه��ان ب��ه جريان 
تبديل ش��د حادثه ای كه زمان را سير 
می كند  و درس آزادگی را  در زمان ها 
و مكان ه��ا و بي��ن مردم��ان و مليت ها  
گس��ترش می دهد. پس هر كس كه با 
عاشورا همراه می شود درسی می آموزد 
به اندازه خودش. در ش��ناخت عاشورا 
هرچه بزرگ تر باشيم اين دريای بيكران 
س��هم بيش��تری از رحم��ت نصيبمان 
خواه��د ك��رد و اين رهب��ران بزرگ و 
تاريخ ساز هستند كه چون امام حسين 
و يارانش را به تمامی درک كردند، پس 

چون او در تاريخ جاودانه ماندند. 

مریم پدریان

خدايا! از اين همه حوادث عظيم كه دل ها را 
جريحه دار می كند به تو پناه می بريم و خدايا 
به تو پناه می بريم از اين همه مصيبت بزرگ 
كه اندوه را به صورت فرياد از دل ها بيرون 
می آورد و از اين پيش��امد كه هر پيشامدی 
در برابر آن كوچک نش��ان داده می شود و 
تيرهايی كه خون رسالت را فرو ريخت و 
دستانی كه خاندان امامت را به اسيری بردند 

و خدايا! به تو پناه می بريم...
در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجری 
دومين فرزند برومند حضرت علی و فاطمه 
كه درود خدا برايش��ان باد در خانه وحی 
واليت چشم به جهان گش��ود. از والدت 
حس��ين بن علی )ع( كه در س��ال چهارم 
هجرت بود تا رحلت رس��ول اله)ص( كه 
شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد،  مردم 
از اظهار محبت و لطفی كه پيامبر راستين 
اسالم درباره حسين )ع( ابراز می داشتند، و 
به بزرگواری و مقام امام س��وم آگاه بودند. 
عالی تري��ن و صميمی تري��ن و گوياترين 
رابطه معنوی و ملكوتی بين پيامبر و حسين 
را می ت��وان در اين جمله رس��ول گرامی 
اسالم )ص( خواند كه فرمود: حسين از من 

و من از حسينم.
سپس پس از ش��هادت حضرت علی )ع( 
به فرموده رس��ول خ��دا )ص( و وصيت 
اميرالمؤمنين )ع( امامت و رهبری شيعيان 
به حسن بن علی فرزند بزرگ اميرالمؤمنين 
)ع( منتقل ش��د و بر همه م��ردم واجب و 
الزم شد كه به صحبت های امام حسن )ع( 

گ��وش بدهند. امام حس��ين )ع( كه 
دست پرورده وحی محمدی 

و والي��ت علوی 

می باشد همراه و همكار 
و همفكر برادرش بود. وقتی كه 

امام حس��ن )ع( به دس��تور خداوند 
مجبور بود كه ب��ا معاويه صلح كند، و آن 

همه ناراحتی و سختی را تحمل نمايد در 
آن موقع امام حسين )ع(  شريک رنج های 
برادر بود و چون می دانس��ت كه اين صلح 
به صالح اس��الم و مس��لمين است هرگز 
اعتراض به برادرش نكرد. پس بعد از وفات 
امام حس��ن و به وصي��ت آن امام بزرگوار 
امامت و رهبری شيعيان به امام حسين )ع(  
منتقل ش��د و از طرف خدا مأمور رهبری 
جامعه گرديد. وقتی امام حسين می ديد كه 
معاويه با اتكا به قدرت بر حكومت اسالم 
به ناحق تكيه زده و مشغول تخريب كردن 
جامعه اسالمی و قوانين خداوند است امام 
از اين حكومت به سختی رنج می برد، ولی 
نمی توانس��ت قدرتی فراهم كند تا او را از 

جايگاه حكومت اسالمی پايين بكشد. 
همان طور كه برادرش امام 

وصفی  حس��ن 
به  مشا

و  ا
داشت. همچنين 
وقتی ك��ه معاويه از مردم 
برای واليتعهدی يزيد بيعت گرفت 
امام حس��ين)ع( به شدت مخالفت كرد و 
هرگز تن به بيع��ت يزيد نداد و وليعهدی 
او را نپذيرف��ت و حتی گاهی برای او نامه 
كوبنده ای می نوشت. معاويه هم در بيعت 
گرفتن برای يزيد به او اصراری نكرد و امام 
حسين)ع( ماند تا معاويه درگذشت... پس 
از معاويه، يزيد بر تخت حكومت اسالمی 

و  زد  خ��ود را تكيه 

اميرالمؤمنين مردم خواند و برای همه پيامی 
فرستاد تا آنها را به بيعت با خود بخواند. به 
همين منظور نامه ای به حاكم مدينه فرستاد 
و در آن نامه ذكر كرد كه برای من از حسين 
)ع(  بيعت بگير و اگر مخالفت كرد به قتلش 

برسانيد.
ام��ام حس��ين )ع( از اينك��ه می دانس��ت 
حكومت يزيد را به رسميت نشناخته، اگر 
در مدينه بماند به قتلش می رسانند، بنابراين 
به امر پروردگار شبانه و مخفی از مدينه به 

س��وی مكه حركت كرد. وقتی 
امام به مكه وارد شد، 

اين خبر به 

گوش مردم 
مكه و مدينه و حتی به 
مردم كوفه هم رسيد. كوفيان از 
امام حسين دعوت كردند كه به سوی آنان 

بيايد و امورشان را به دست بگيرد.
امام حسين هم برای اينكه از اوضاع كوفه 
باخبر شود مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد 
تا برايش خبر بفرستد. مسلم بن عقيل كه با 
استقبال گرم كوفيان رو به رو شده بود برای 
امام نامه نوشت كه فوری به آنجا برود. هر 
چند كه امام حسين )ع(  كوفيان را به خوبی 
می ش��ناخت و در بی وفايی و بی دينيشان 
شک نداشت همچنين برای اتمام حجت 
و اجرای امر خداوند تصميم گرفت كه به 

سوی كوفه حركت كند.
يزيد كه از حركت مسلم به كوفه مطلع شده 
بود ابن زياد را كه از پليدترين و كثيف ترين 
طرفداران حكومت بن��ی اميه بود را به 
كوفه فرستاد تا مسلم بن عقيل را به 
قتل برساند. و مسلم پس از جنگی 
دالورانه و ش��گفت با ش��جاعت 
شهيد شد. امام حسين )ع(  از همان 
موقعی كه از مدين��ه بيرون آمد با 
صراحت كامل بيان كرد كه مقصود 
من از حركت، رسوا ساختن ضد 

اسالمی يزيد و برپا داشتن امر 

به معروف و نهی از منكر و ايس��تادگی در 
برابر ظلم و ستمگری است و جز حمايت 
قرآن و زنده داش��تن دين محمدی هدفی 
ندارم. حتی اگر كش��ته شوم و اصحاب و 
فرزندانم اسير شوند. زيرا امام حسين )ع( 
به علم امامت خود می دانست كه آخر اين 
س��فر جز شهادت چيز ديگری ندارد. پس 
امام حسين )ع( با همه اين افكار و نظريه ها 
كه اطرافش را گرفته بود به راه خويش ادامه 
داد و كوچكترين خللی در تصميمش راه 
نيافت. سرانجام رفت و شهادت را دريافت 
نه خود تنها، بلكه ب��ا اصحاب و فرزندان 
كه در يک ستاره درخش��ان در افق اسالم 
بودند رفتند و كشته شدند. و خون هايشان 
شن های گرم دشت كربال را الله باران كرد 
تا جامعه مسلمانان بفهمند يزيد جانشين 
رسول خدا نيست و بر اين اساس اسالم از 

بنی اميه و بنی اميه از اسالم جداست.
راستی هرگز انديشيده ايد كه اگر شهادت 
جانگداز و حماس��ه آفرين حسين )ع( به 
وقوع نمی پيوس��ت و مردم يزيد را خليفه 
پيغمبر )ص( می دانس��تند و آن گاه اخبار 
يزيد و ش��هوت رانی های او و اعمالش را 
می ش��نيدند، چقدر از اس��المی كه خليفه 
پيغمبرش يزيد باش��د، به راستی نيز تنفر 
 آور اس��ت... و خاندان پاک حضرت امام 
حسين )ع( نيز اسير شدند تا آخرين رسالت 
اين ش��هادت را به گوش مردم برس��انند. 
نگرشی ژرف می خواهد تا بتوان همه ابعاد 
اين شهادت عظيم و پرنتيجه دست يافت. 
از همان اول ش��هادتش تاكنون، دوس��تان 
و ش��يعيانش و همه آنان كه با ش��رافت و 
عظمت انس��ان ارج می گذارند،  همه ساله 
سالروز به خون غلتيدنش را، سالروز قيام و 
شهادتش را با سياهپوشی و عزاداری محترم 
می شمارند و خلوص خويش را با گريه بر 

مصائب آن بزرگوار ابراز می دارند. 
زيرا ش��هادت حس��ين كشته 
ش��دن مردی است كه برای 
كشته شدن خود قيام كرده 

است...

زاینده رود
برهان��ی در گفتگو ب��ا زاينده رود 
تصري��ح ك��رد: اگر چه قيم��ت ظروف 
يكبار مص��رف گياهی اندكی از س��اير 
ظروف گران تر است اما توصيه می شود 
در توزيع غذاها از آنها اس��تفاده ش��ود. 
وقت��ی ماه محرم می آي��د همگان به اين 
می انديش��ند كه چگونه مراسم عزاداری 
ساالر شهيدان امام حسين)ع( را هر چه 
باشكوه تر برگزار كنند مراسم سوگواری، 
نذری دادن، پخش آن از چای و شربت 
گرفته تا غذا در بين مس��لمانان به ويژه 
ايران اس��المی مرس��وم و بسيار متداول 
اس��ت. هنگامی كه بوی غذای نذری از 
خانه يا حسينيه ای به مشام می رسد بايد 
منتظر ش��كل گيری صف های طويل در 
اين مكان ها بود همه از كودک و خردسال 
گرفته تا پيرمرد 70 يا 80 ساله ظرف به 
دس��ت از قابلمه روی، تفلون و پيركس 
گرفته تا ظروف پالستيكی، برخی هم كه 
ظرف ندارند در ظروف يک بار مصرف 
ن��ذر را دريافت می كنند. اس��اس نذری 
دادن بسيار خوب است و ثواب دارد اما 
بايد در اين موردها هم سالمت همگان 
حفظ شود. هم از نظر تغذيه ای و ميزان 
رعايت نكته های بهداشتی در تهيه غذا و 
هم از نظر نحوه توزيع غذا به ويژه اينكه 
وقتی غذا در درون ظرف يک بار مصرف 
بين مردم توزيع می شود. بايد ديد آيا اين 
ظروف مورد تأييد اداره بهداشت هست 
يا نه؟ و اگر نيست چه ضررهايی در پی 
دارد؟ يكی از كارشناسان بهداشت محيط 
اس��تان اصفهان در اين باره گفت: چند 
س��الی است كه ظروف يک بار مصرف 
وارد زندگی روزمره ما ش��ده و هر روز 
به گونه ای با آن سر و كار داريم. ظروف 
ماست، بستنی، آبميوه و نيز ظروف غذايی 
كه از رستوران ها يا آشپزی تهيه می كنيم 
هم��ه در اين گروه ق��رار دارند. برهانی 
دليل اس��تفاده زياد از ظ��روف يک بار 
مصرف در ايران را اينگونه تشريح كرد: 
به دليل ارزانی اين ظروف كه ناش��ی از 
قيمت پايين محصول های پتروشيمی در 
كشور است و بدون توجه به مالحظات 
بهداشتی و زيس��ت محيطی، استفاده از 
آنها در ايران بس��يار فراوان اس��ت. وی 
افزود: اين وضعيت عالوه بر مشكل های 
زيست محيطی ناشی از عدم تجزيه اين 

مواد در طبيعت از بعد بهداشتی و سالمت 
نيز صحيح نمی باشد. كارشناس بهداشت 
محيط اس��تان خاطرنش��ان كرد: ظروف 
ي��ک بار مصرف با توجه به جنسش��ان 
كاربردهای متفاوت��ی دارند و هر نوعی 
از آنها مناسب برای هر مصرفی نيست. 
به عنوان مثال بسياری از ظروف موجود 
در بازار از جنس پلی اس��تايرن می باشد 
كه ب��رای ريختن مواد غذاي��ی داغ و يا 
چرب مناسب نيس��تند چرا كه مقداری 
از تركيب های شيميايی كه عامل ايجاد 
بيماری های عصبی و سرطان ها هستند 
از ديواره اينگونه ظرف ها هنگامی كه با 
غ��ذای داغ يا چرب تماس پيدا می كنند 
به مواد غذايی وارد می شوند و اينجاست 
كه مصرف اين غذاها مخاطره آميز است. 
برهانی ضمن بيان اينكه مصرف چای، 
قهوه، ش��ير گرم، ان��واع برنج، خورش، 
كب��اب، آش و حليم و... ك��ه در درون 
ظ��روف يک بار مص��رف از جنس پلی 
استايرن ريخته شده بسيار خطرناک است 
اف��زود: بايد ضمن اطالع از ظروف يک 
بار مصرف و نحوه شناسايی آنها كاربرد 
هر يک را بدانيم و با توجه به ش��رايط و 
ويژگی های ماده غذايی و نحوه مصرف 
آنها ظرفی را انتخاب كنيم كه مناسب با 
مصرفمان باشد تا اين امر منجر به بيماری 
و عوارضی سوء بر سالمت نگردد. وی 
با اشاره به اينكه كد و عالمت حک شده 
در ته ظ��روف يک ب��ار مصرف روش 
شناس��ايی اين ظروف به شمار می رود 
تصريح كرد: اين ظروف شامل كد1 تا 7 
 PETE، هستند كه عالمتشان به ترتيب
و   HDPE، V، LDPE، PP، PS
OTHER اس��ت. كارشناس بهداشت 
محي��ط افزود: از بي��ن اين ظروف كد 3 
با عالمت V كه از جنس پی وی س��ی 
می باشد به طور كامل برای هيچ نوع ماده 
غذايی مناس��ب نيست. هم چنين كد 6 
ب��ا عالمت PS نيز برای مواد غذايی داغ 
و چرب مناسب نمی باشد. برهانی گفت: 
غذاهايی مثل آش، انواع حليم، كله پاچه، 
چلو و خورش و كباب، ماست، شير و... 
ك��ه همگی دارای چربی ب��وده و يا داغ 
می باش��ند نبايد در ظروف دارای كد 6 
عرضه ش��وند هم چنين شهروندان هم 
بايد دقت كنند كه غذا در اينگونه ظروف 

دريافت نكنند. 

کارشناس بهداشت محیط استان توصیه کرد:

در توزيع غذای نذری از ظروف يک بار 
مصرف گیاهی استفاده كنید

جامعه

مشارکت 1750 پلیس همیار محرم 
با پلیس چهارمحال و بختیاري

برگزاری کارگاه آموزشی 
امداد و نجات در اردل

سخنگوی شورای شهر اصفهان:
نظارتی بر نظافت پل های عابر 

پیاده انجام نمی شود

مع��اون اجتماع��ي فرمانده��ي ني��روي انتظام��ي 
چهارمح��ال و بختياري گف��ت: در ايام محرم يک 
ه��زار و 750 پليس هميار محرم با پليس اين اس��تان در 
راس��تاي حفظ و تأمي��ن نظم هيأت  مذهب��ي همكاري 
مي كنند. محمدرضا رمضان��ي در گفتگو با فارس اظهار 
داش��ت: باتوج��ه ب��ه برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفته 
نيروي هاي انتظام��ي پليس به منظور كنت��رل ترافيک و 
حفظ امنيت عزاداران شركت كننده در هيأت هاي مذهبي 
زيرپوش��ش امنيتي ويژه قرار مي گيرن��د. وي از حضور 
يک هزار و 750 پليس هميار در ماه محرم در اين اس��تان 
خب��ر داد و گفت: عالوه بر اين تع��داد هميار پليس، از 
افرادي ك��ه مورد وث��وق و معرف رؤس��اي هيأت هاي 
مذهبي و معتمدين هر محله هس��تند نيز در سطح استان 
در تأمين امني��ت هيأت ها در كنار پليس به عنوان هميار 

پليس محرم فعاليت مي كنند.

سخنگوی شورای اس��المی شهر اصفهان گفت: به 
دليل ارتف��اع پل های عابر پياده نظ��ارت خاصی بر 
نظافت اين مكان ه��ا صورت نمی گيرد.به گزارش فارس، 
ابوالفضل قربانی در جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان با بي��ان اينكه محدوديت ه��ای ترافيكی در نظر 
گرفته شده مستلزم در نظر گرفتن برنامه ريزی و امكانات 
اس��ت، اظهار داشت: بديهی است كه پس از اجرای طرح 
محدوديت ترافيک، مردم بيش از گذشته به سمت حمل 
و نقل عمومی روی می آورند كه اين امر نظارت بيش��تر 
مس��ئوالن ش��هر بر نحوه عملكرد تاكس��يرانی و افزايش 
امكانات اتوبوس��رانی را می طلب��د.وی همچنين نظافت 
پل های عابر پياده را امری ضروری دانست و تصريح كرد: 
به اين دليل كه ارتفاع اين پل ها بلند است، نظارت خاصی 
ب��ر اين مكان ها صورت نمی گي��رد و بايد همان گونه كه 
برای معابر و كوچه ها برنامه ريزی شد، برای اين پل ها نيز 

برنامه ريزی مناسبی در نظر گرفته شود. 

 فرماندار اردل از برگزاری كارگاه آموزشی امداد و 
نجات و مقابله با زلزله در دی  ماه س��ال جاری در 
اين شهرستان خبر داد. به گزارش فارس، فيروز خسروی 
در جلس��ه مديريت بحران اين شهرس��تان با اعالم اين 
مطلب اظهار داش��ت: ادارات عض��و مديريت بحران با 
آش��نايی كامل از وظايف مديريت بحران در س��طح اين 
شهرس��تان می توانند از ظرفيت ها و امكانات فراهم شده 
توس��ط مديريت بحران اس��تان در مقابله ب��ا حوادث به 

خوبی استفاده كنند.

الدن سلطانی

 B كتايون طائری گفت: سرعت انتقال بيماری های هپاتيت
و C و HIV )ايدز( از طريق خون تازه ناش��ی از قمه زنی 

بسيار بيشتر می شود.
بررسی ها نشان داده است بدعت ها و تفكرات غلط برخی 
مواقع نه تنها به يک مكتب آسيب می رساند بلكه سالمت 
جسمی و روانی افراد را تهديد می كند. يكی از اين تفكرهای 
غلط از س��وی مراجع دينی هم نفی ش��ده مراسم قمه زنی 
است. كارشناسان بهداشتی معتقدند: آلوده شدن قمه به خون 
و ترشحات موجود در زخم باعث می شود افرادی كه دوباره 
از آن استفاده می كنند در معرض ابتال به انواع عفونت های 
خطرن��اک از قبيل كزاز، هپاتيت B، هپاتيت C و ايدز قرار 
گيرند. آنها می گويند: ذرات ويروس��ی كه در قمه آغشته به 
خون باقی می ماند هنگام قمه زنی از راه زخم های ايجاد شده 
وارد بدن او شده و ايجاد بيماری می كند. بيشتر افراد آلوده به 
ويروس هپاتيت كه از اين طريق وارد بدن افراد می شود به 
تدريج باعث عفونت و تخريب خون شده و بيمار را دچار 

زردی، الغری و در نهايت دچار مرگ زودرس می كند.
مسئول مركز مشاوره بيماری های رفتاری اصفهان نيز در اين 
باره گفت: هپاتيت B، هپاتيت C و ويروس HIV از جمله 
بيماری هايی هستند كه از طريق خون به افراد منتقل می شوند 
همان طور كه اين بيماری ها از طريق اس��تفاده از س��رنگ 
مش��ترک منتقل می ش��ود از طريق قمه زنی هم اين انتقال 
ص��ورت می گيرد. كتايون طائری افزود: به دليل آنكه خون 
روی قمه، تازه است سرعت انتقال بيماری ويروس های ذكر 
شده بسيار بيشتر است. حتی در برخی موردها در مراسم از 
زنجير خاردار هم اس��تفاده می كنند كه اين هم عامل انتقال 
بيماری محسوب می شود. وی تصريح كرد: افرادی كه سابقه 
اعتياد تزريقی دارند بيش��تر به هپاتيت C آلوده هستند. اين 
افراد وقتی در مراسم تاسوعا و عاشورا قمه می زنند با استفاده 

از قمه آنها به راحتی بيماری به افراد ديگر منتقل می شود.
مسئول مركز مشاوره بيماری های رفتاری اصفهان خاطرنشان 
كرد: عوامل بيماری مربوط به آن ساعت و لحظه نيست بلكه 
هفته ها روی س��طح باقی می ماند و اين مورد دامنه بيماری 
را گس��ترش می دهد. كتايون طائری در خاتمه به اصطالح 
ضدعفونی قمه توس��ط برخی افراد جهت استفاده مشترک 
اشاره و خاطرنشان كرد: ديده شده وقتی كسی قمه می زند، 
قمه را در بتادين فرو می برند و سپس با پنبه آغشته به الكل 
روی آن می كشند تا به عنوان مثال ضدعفونی شود و دوباره 
استفاده گردد بايد به اين افراد متذكر شد كه به هيچ عنوان 
ويروس ه��ا از اين طريق از بين نمی روند و همچنان عامل 

بيماری و راه انتقال آن باقی است.

مسئول مرکز مشاوره بیماری های رفتاری 
در گفتگو با زاینده رود اعالم کرد:

انتقال سريع هپاتیت و ايدز از 
طريق خون تازه روی قمه

عاشورا تاريخی در جغرافیای كربال

دث
حوا

مهر ماه س��ال جاری زن و ش��وهر جوانی به ش��عبه 
اول بازپرس��ی دادسرای منيريه تهران مراجعه كردند 
و خب��ر از س��رقت جواهرات ميليونی خ��ود دادند. 
زن ج��وان ب��ه بازپرس گفت: چن��د روز پيش تولد 
3 س��الگی دخترم را جش��ن گرفتيم. فقط دوستانم 
بودند. يک جش��ن تولد زنانه بود. يكی از دوستانم 
دخت��ر جوانی به نام مينا را به عنوان فيلمبردار به من 
معرف��ی كرد و آن ش��ب مينا نيز به جم��ع ما آمد تا 
از ميهمانی مان فيلمبرداری كند. وی افزود: جش��ن 
تولد به خوبی برگزار ش��د و س��اعت 10 شب همه 

ميهمان ها به خانه شان رفتند. 
دخت��ر فيلمبردار نيز از من خواس��ت برايش آژانس 
بگيرم تا به خانه اش برود. من هم با ش��وهرم تماس 
گرفت��م و از وی خواس��تم ت��ا مينا را به خانه ش��ان 
برس��اند. چون هزينه آژانس را خودم بايد پرداخت 
می ك��ردم، به همين خاطر ش��وهرم به من گفت كه 
دختر فيلمبردار را می رس��اند. مينا پس از رفتن قول 
داد ك��ه تا 2 هفته آينده فيلم تول��د را آماده می كند 
ام��ا فردای روز جش��ن تولد متوجه ش��دم كه جعبه 

طاليم از داخل كمد به س��رقت رفته اس��ت. خيلی 
ناراحت ش��دم، باور كردنی نبود؛ همه كسانی كه در 
ميهمانی حضور داشتند از دوستان صميمی ام بودند، 
چه طور می توانستند دست به سرقت بزنند. آنها هر 

روز به خانه من رفت و آمد داشتند. 
 در اي��ن بي��ن به كس��ی جز مين��ا دخت��ر فيلمبردار 
نمی توانس��تم مشكوک ش��وم. چون اين دختر تازه 
وارد بود و من هيچ ش��ناختی نسبت به وی نداشتم. 
ش��وهر اين زن نيز به بازپرس گفت: آن شب وقتی 
دختر فيلمبردار را به خانه اش رس��اندم، در بين راه 
با كسی تماس گرفت و گفت كه نقشه را اجرا كرده 
است. اين دختر تصور می كرد كه من راننده آژانس 
هس��تم. پس از طرح شكايت اين زن و شوهر، مينا، 
دختر فيلمبردار بازداشت شد و در بازجويی ها پرده 
از جزييات توطئه در شب جشن تولد برداشت. وی 
گفت: يک سال پيش با پسر جوانی آشنا شدم و پس 
از مدت��ی تصميم گرفتيم با يكديگر ازدواج كنيم. اما 
مش��كل مالی داش��تيم. من نيز دوره های عكاسی و 
فيلمب��رداری ديده بودم و با چ��اپ كارت تبليغاتی 

از دوس��تانم خواس��تم برايم كار پيدا كنند. آن شب 
وقت��ی برای فيلمبرداری جش��ن تولد رفتم با پس��ر 
مورد عالق��ه ام تماس گرفتم و گفتم كه می خواهم 
دست به سرقت بزنم. چون می دانم لو نمی رود. در 
مراس��م تولد خيلی ها حض��ور دارند كه صاحبخانه 
بايد به همه ش��ک كند. وی افزود: آن شب به بهانه 
پوش��يدن لباس به داخل ات��اق رفتم و از داخل كمد 

جعبه طالی آن زن را به سرقت بردم. 
وقت��ی مراس��م ب��ه پاي��ان رس��يد از زن صاحبخانه 
خواستم برايم آژانس بگيرد. نمی دانستم آن مرد كه 
مرا به خانه ام رس��اند، شوهر وی است. د ر غير اين 
صورت هرگز وقتی سوار خودروی وی بودم با پسر 
م��ورد عالقه ام تماس نمی گرفت��م و نمی گفتم كه 
نقش��ه را اجرا كردم. وی ادامه داد: می خواستم چند 
بار به اين شكل دزدی كنم تا خرج ازدواجمان تأمين 
ش��ود. پس از اق��رار اين دختر 24 س��اله، با صدور 
قرار قانونی روانه بازداش��تگاه شد و تحقيقات برای 
 افش��ای حقايق ادامه دارد ت��ا زوايای پنهان آن فاش 

شود.

توطئه دختر فیلمبردار در جشن تولد 

 زاینده رود 
حجت االسالم مهدی مسائلی تصريح كرد: قمه 
زن��ی و اعمالی مانند آن حتی اگ��ر موجب اضرار به 
نفس و وهن دين نباش��د مصداق عزاداری نيس��ت و 
عرف آن را عزاداری نمی داند و در عزای هيچ عزيزی 

چنين نمی كند.
وی افزود: هر فعل ريشه ای دارای تعريف و محدوده 
مش��خصی است تا با افعال و امور ديگر اشتباه نگردد 
كه اين تعريف و محدوده يا  ناحيه شرع مقدس معين 
ش��ده و يا در جايی كه از طرف ش��رع تعريفی وجود 
ندارد عقل و عرف عقال بايد برای آن محدوده و حدی 

معين كند.
اين محقق گفت: در مورد عزاداری نيز بايد تعريف و 
محدوده آن به وس��يله شرع و يا عرف مشخص گردد 
در غي��ر اين صورت عزاداری ضابطه خاصی نخواهد 
داش��ت و ممكن است بسياری از اعمال خالف شرع 
يا مخالف با فلس��فه وجودی عزاداری وارد آن شوند. 
به صورتی كه حتی می توان خودكشی را كه هم عقل 
و هم دين آن را حرام و گناه بزرگی می دانند يک نوع 
عزاداری دانس��ته و آن را جايز و يا مس��تحب فرض 
نماييم. حجت االس��الم مهدی مس��ائلی خاطرنشان 
س��اخت: مردم برای عزاداری ش��كل های گوناگون 
آفريده ان��د از جمله بر س��ينه زدن، زنجير زنی، قفل 
زنی، تيغ زنی و قمه زنی. هيچ يک از اين ش��كل های 
ع��زاداری را روايت ها و يا عالمان اس��المی به مردم 
الق��ا نكردند بلكه مردم جلو افتادند و ش��كل خاصی 

به ع��زاداری دادن��د. در نهايت اينكه فقه��ا برخی از 
صورت های عزاداری را جايز يا حرام دانستند.

وی تصري��ح نمود: ع��زاداری در همه جای دنيا و در 
ميان اقوام، زانوی غم در بغل گرفتن، س��ياه پوشيدن، 
گريس��تن و بی تابی كردن و بر سر و سينه زدن است. 
عرف دنيا گواهی می دهد كه عزاداری بدين گونه است 
حتی عرف مسلمانان هيچگاه كسی در مرگ عزيزترين 
افراد خانواده اش چاقو بر نمی دارد و بر س��ر نمی زند 
و يا قفل بر گوش��ت بدنش فرو نمی كند و خود را در 
آت��ش نمی اندازد. اين محقق گفت: قمه بر س��ر زدن، 
تيغ بر پش��ت زدن، س��وراخ كردن گوش��ت و قفل و 
وزنه آويزان كردن، در آتش رفتن و... هر چند موجب 
اضرار به نفس نباش��د و وهن دينی تلقی نش��ود امابر 
اساس عزاداری نيست. اگر در اين مسائل به تعبير فقها 
عرف معيارات هيچ گاه عرف اينها را نش��انه عزاداری 
نمی داند ش��اهد اينكه هيچ كس در س��وگ عزيزانش 
چنين نمی كند. حجت االس��الم مهدی مسائلی با بيان 
اينكه قمه زنی مصداق عزاداری نيست خاطرنشان كرد: 
اگر اعمال اين چنين اش��كال شرعی نداشته باشد اين 
اشكال بر آن وارد اس��ت كه مصداق عزاداری نيست 
در واقع بايد ثابت ش��ود قمه زنی گونه ای از عزاداری 
اس��ت و آنگاه از جواز يا عدم جواز آن س��خن گفت 
وی افزود: ممكن اس��ت گفته شود كه امام حسين)ع( 
از هر عزيزی عزيزتر است و عزابش سنگين تر درست 
است مرگ هيچ عزيزی را با مرگ خونبار آن حضرت 
نمی توان مقايس��ه كرد اگر در س��وگ آن حضرت نه 

قمه بر س��ر بلكه دنيا را هم بر س��ر بكوبيم كم است 
ام��ا بايد نگريس��ت كه اين كار عزاداری اس��ت يا نه. 
حجت االس��الم مهدی مس��ائلی در ادامه گفت: عوام 
هر چ��ه را عجيب تر، غريب تر، گران تر و خرافه تر 
باشد بيشتر دين می پندارند ترازوی عقل مردم همواره 
در كار اس��ت و ه��ر چي��ز دنيوی را با عق��ل توزين 
 می كنن��د اال دين را. به دين كه می رس��ند اين ترازو را 
عاطل می نهند و بر باطل می روند. وی خاطرنشان كرد: 
مردم می پندارند كه س��خن گفت��ن از عقل در عرصه 
دين توهين به دين اس��ت و به اينجا كه می رسند عقل 
را تعطيل می كنند. عوام نخس��تين مشتری خرافاتند و 
هم چنين نخستين سفارش دهنده توليد خرافات. اين 
محقق درباره س��بقت از دين چنين گفت: كار ديگری 
كه در سال های گذشته در ميان برخی عزاداران مشاهده 
می شود قالده بر گردن انداختن است و خود را ديوانه 
حسين می خوانند. به اين عزاداران بايد گفت: كه امام 
حسين)ع( ديوانه نمی خواهد عاقل می خواهد سجده 

گر بر خويش نمی خواهد بنده خدا می خواهد.
حج��ت االس��الم مهدی مس��ائلی در كت��اب حيات 
عاش��ورايی نيز آورده اس��ت: چنين نام ها و كارهايی 
مص��داق س��بقت در دين اس��ت و از ت��رس تقصير 
و قص��ور در دي��ن به غلو و اف��راط در افتادن و از آن 
طرف بام افتادن است. به نظر من اين محقق دين برای 
خ��ود حدودی دارد و عبور از ح��دود آن هر چند به 
قصد دينداری بيشتر مانند داخل نشدن در حدود دين 

است.

یک محقق:

قمه زنی مصداق عزاداری نیست 

به کدامین گناه کشته شد؟
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 زاینده رود 
به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش اس��تان اصفهان، 
گردهمايی دو روزه مس��ئوالن تعاون و ام��ور رفاهی اداره های نواحی و 
منطقه های استان در قالب دوره آموزشی با موضوع های بيمه اشخاص، 
طاليی و امور رفاهی در محل مركز آموزشی رفاهی شماره سه برگزار شد. 
در اين دوره ابتدا مسئوالن تعاون نواحی و منطقه های تابعه نقطه نظرات 
خود را پيرامون س��ه محور مشكالت و تنگناها، راهكارهای پيشنهادی 
و خالقيت مطرح س��پس سيد كمال خشوعی معاون پشتيبانی اداره كل 
آموزش و پرورش ضمن بيان اينكه بايد با بيمه طاليی زمينه های رضايت 
مندی فرهنگيان هر چه بيشتر فراهم شود افزود با عنايت به مصوبه كارگروه 
ويژه ساماندهی مسكن فرهنگيان كشور، رؤسای ادارات و مسئوالن تعاون 
و شركت های تعاونی مسكن موظف می گردند از تمام امكانات موجود در 
هر ناحيه و منطقه در جهت تأمين مسكن فرهنگيان استفاده نمايند. وی در 
بخش ديگری از سخنان خود به نقش پررنگ مسئوالن تعاون در رضايت 
مندی فرهنگيان اشاره نمود و توجه مسئوالن را در انعكاس نگرانی های 
احتمالی فرهنگيان از بيمه طاليی و لزوم برطرف نمودن مشكل های آن 
تأكيد نمود. در ادامه جلسه داوری رئيس اداره تعاون آموزش و پرورش 
ضمن بيان اينك��ه در اداره تعاون بيش از هفتاد نوع وظيفه كاری وجود 
دارد كه اجرای اين وظايف در نواحی و منطقه ها به عهده مسئوالن تعاون 
می باشد. وی مس��ئوالن تعاون اداره ها را سنگ صبور مشكالت رفاهی 
فرهنگيان دانست و از آنان خواست در يكسان سازی برنامه های اجرايی 
با كارشناسی های تعاونی استان همكاری نمايند. در اين جلسه اعالم شد 
فرهنگيانی كه كارت ميزان برای آنها صادر نشده است می توانند جهت 
كسب اطالعات بيشتر به سايت: www.gmehr.ir مراجعه و ثبت نام 
مجدد نمايند. در ضمن فرهنگيان می توانند مشكل های بيمه طاليی را از 
طريق شماره نمابر 6254301-0311 به شركت بيمه ايران ارسال تا پاسخ 

خود را دريافت نمايند.
 

طرح اخذ هزینه از صاحبان مشاغل 
 زاینده رود 

كليه صاحبان مش��اغل در صورت پر نكردن فرم حذف اطالعات 
ملزم به پرداخت هزينه هستند. به گزارش روابط عمومی شركت مخابرات 
اس��تان اصفهان بنا بر ابالغيه مجمع عمومی صاحبان سهام شركت های 
س��هامی مخابرات استان ها، كليه صاحبان مش��اغل تجاری، خدماتی و 
مؤسساتی كه شماره تلفن آنان در بانک اطالعات 118 موجود می باشد 
می توانند در صورت تمايل نسبت به حذف اطالعات اقدام نمايند. برای 
اين منظور الزم است صاحبان مشاغل با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی 
و تكميل فرم مربوطه اطالعات خ��ود را از بانک اطالعات 118 حذف 
نمايند. در غير اين صورت به ازای هر ماه مبلغ 13 هزار و 400 ريال بابت 
اطالع رس��انی از طريق 118 دريافت می شود كه به صورت دوره ای در 

صورت حساب مشتركان محاسبه خواهد شد.
الزم به ذكر است در مركز اطالعات 118 اصفهان، 258 اپراتور در چهار 
شيفت مشغول به كار می باشند و هزينه تماس مشترک با اين مركز 44/7 

ريال می باشد.

تا پایان برنامه پنجم توسعه؛
جامعه روستایي و عشایري 

کشور بیمه مي شوند
نماينده مردم فارس��ان، اردل، كيار و كوهرنگ در مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: تا پايان برنامه پنجم توس��عه جمعي��ت كل جامعه 
روستايي و عشايري كشور تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار 
خواهند گرفت. به گزارش فارس، نوراله حيدري در شوراي اداري 
شهرستان فارس��ان ايجاد توازن منطقه اي در كشور را محوري ترين 
هدف برنامه پنجم توسعه كشور عنوان كرد و اظهار داشت: برهمين 
اساس دولت در راستاي برقراري توازن منطقه اي مكلف شده است 
بي��ش از 2 درصد از بودجه عموم��ي را در اين زمينه هزينه و مورد 

استفاده قرار دهد. 
وي اف��زود: پرداخت حداكثر 30 درصد هزينه درمان توس��ط افراد 
تحت پوش��ش بيمه و 70 درصد توس��ط دولت از ديگر برنامه هاي 
محوري برنامه پنجم توس��عه محسوب مي شوند كه اجرا و عملياتي 
كردن آن در دس��تور كار دولت قرار گرفته اس��ت. حيدري ارتقاي 
توس��عه روس��تايي را از ديگر برنامه هاي اساس��ي دولت در برنامه 
پنجم توس��عه كشور برشمرد و گفت: برهمين اساس دولت در سند 
جامع توسعه روس��تايي رويكرد ماندگاري روستايي و اشتغال زايي 
در روس��تا را تدوي��ن و مكلف به اجراي آن ش��ده اس��ت. نماينده 
مردم فارس��ان، اردل، كيار و كوهرنگ در مجلس ش��وراي اسالمي 
با بيان اينكه پوش��ش بيمه  اي تمام اقش��ار روس��تايي و عشايري از 
ديگر برنامه هاي محوري برنامه پنجم توس��عه كش��ور است، گفت: 
برهمين اس��اس تمام روس��تائيان و عش��اير تا پاي��ان برنامه پنجم 
 توس��عه كش��ور تحت پوش��ش بيمه تأمين اجتماعي قرار خواهند 

گرفت. 

با حضور استاندار اصفهان
 افتتاح پروژه آبرسانی 

به روستای بداغ آباد مبارکه 
 زاینده رود 

طی سفر استاندار اصفهان به شهرستان مباركه پروژه آبرسانی 
بداغ آباد اين شهرس��تان افتتاح گرديد. طی آيينی با حضور استاندار 
و فرمان��دار و مقام های محل��ی با توضيح های مديرعامل ش��ركت 
آب و فاضالب روس��تايی اس��تان اصفهان پروژه مهم آبرس��انی به 
 اين روس��تای حاش��يه رودخانه زاينده رود مورد بهره برداری قرار 

گرفت. 
روس��تای بداغ آباد كه تاكنون از محل تأسيس��ات تصفيه خانه كند 
متعلق به اين روستا توس��ط شركت احداث گرديده بود تأمين آب 
می گرديد كه با آلوده ش��دن جريان رودخانه زاينده رود و كم شدن 
آبدهی رودخانه امكان برداشت و تصفيه آب رودخانه ميسر نبود بدين 
س��بب شركت آب و فاضالب روستايی استان احداث خط انتقال و 
تأمين آب از محل آب اصفهان بزرگ را در دستور كار خود قرار داد. 

یادواره 80 شهید روستای 
وردنجان  

 زاینده رود 
ب��ه گزارش بس��يج اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری، در اين 
مراس��م كه به همت حوزه مقاومت بس��يج امام هادی )ع( و پايگاه 
ش��هدای وردنجان در محل حسينيه ش��هدای اين روستا برگزار شد 
يكی از يادگاران 8 س��ال دفاع مقدس با تس��ليت ش��هادت سرور 
و س��االر ش��هيدان آق��ا اباعبداله الحس��ين )ع( و ي��اران وفادارش 
 گفت: ش��هدای دوران دفاع مقدس از معنوي��ت خاصی برخوردار 

بودند. 
س��ردار حاج غالمعلی حي��دری افزود: يكی از دالي��ل موفقيت و 
پيروزی رزمندگان اس��الم اطاعت پذيری از واليت فقيه بوده است. 
وی ادامه داد: امنيت و آسايش امروز جامعه ما و افتخار آفرينی ايران 
در جهان مديون رشادت و جانفشانی آن شهيدان گرانقدر می باشد. 

به همت شرکت عمران فوالدشهر؛
ساخت 6  آموزشگاه در برزن

در جلسه ای كه به منظور بررسی مشكل های فضاهای آموزشی در 
شركت عمران فوالدشهر با حضور معاون مديركل نوسازی مدارس 
اس��تان اصفهان، مدير آموزش و پرورش زرين ش��هر و مس��ئوالن 
شركت عمران فوالدشهر برگزار گرديد در اين جلسه در خصوص 
مش��كل فضای آموزشی در مسكن مهر بحث و تبادل نظر گرديد و 
مقرر ش��د شركت عمران فوالدشهر ساخت 6 آموزشگاه 12 كالسه 
و 9 كالسه در محالت E و مركز برزن را آغاز نمايد و اين مدارس 
تا مهر ماه س��ال آينده جهت تجهيز به آم��وزش و پرورش تحويل 

گردد.

واحد صنفی متخلف پلمپ شد
 زاینده رود 

ش��هرداری ش��هری  تخلف��ات  رف��ع  و  پيش��گيری   مدي��ر 
 اصفه��ان اعالم كرد: در راس��تای ادام��ه طرح تعطيل��ی واحدهای
 صنف��ی متخل��ف ش��هر اصفه��ان يك��ی از واحد صنف��ی متخلف
 ك��ه ب��ا ايج��اد س��د معب��ر مش��كل های زي��ادی را ب��رای اهالی 
 و س��اكنان خياب��ان ش��يخ بهايی ايج��اد كرده بود تعطي��ل و پلمپ 

شد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، مديريت پيش��گيری و رفع تخلفات ش��هری شهرداری به 
منظور ايجاد شهری بدون تخلف، پاكسازی سد معابر و پياده روها، 
رفع تخلفات ش��هری و ايجاد بس��تری مناس��ب برای رفت و آمد 
ش��هروندان و عابران اقدام های مهمی را در س��طح شهر اجرا كرده 

است.
اج��رای ط��رح ضربت��ی رفع س��د معب��ر در منطقه ه��ای چهارده 
گان��ه ش��هر يك��ی از اي��ن اقدام ها می باش��د كه چن��د روز اخير 
در ح��ال اجرا اس��ت. ب��ر اس��اس اين ط��رح واحده��ای صنفی 
ك��ه ب��ر خ��الف قواني��ن و مق��ررات باعث ايج��اد س��د معبر و 
مش��كل ها و مزاحمت ه��ای زياد برای ش��هروندان می ش��وند با 
 هماهنگ��ی مقام ه��ای قضايی و ني��روی انتظامی پلم��پ و تعطيل 

می گردند.
احمدرض��ا ش��فيعی در اي��ن خص��وص اظهار داش��ت: ب��ه دنبال 
اج��رای اين ط��رح با توج��ه به ش��كايت های مكرر ش��هروندان 
و درخواس��ت های اهالی و كس��به خيابان ش��يخ بهايی يک واحد 
صنفی كه با ايجاد س��د معبر مشكل های زيادی را برای شهروندان 
 ايجاد و باعث بروز مش��كل های ترافيكی شده بود تعطيل و پلمپ

شد. 

گشتی در اخبارروی میز

 زاینده رود 
عض��و كميس��يون فرهنگی اجتماعی ش��ورای 
 اس��المی ش��هر اصفه��ان خش��ک ش��دن رودخانه 
زاين��ده رود و بحران آلودگی هوا را هش��دار و زنگ 

خطری برای مديران شهری بيان كرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی ش��هر 
 اصفه��ان عليرض��ا نصراصفهانی خش��كی رودخانه 
زاينده رود و بحران آلودگی هوا را به عنوان دو رويداد 
مهم در يكی دو س��ال اخير در اين كالنشهر دانست 
و گفت: اين هش��دار و زن��گ خطری برای مديريت 
ش��هری است تا مس��ائل و مش��كل ها را با تدبير و 
درايت بيشتر پيگيری نمايد تا در آينده با مشكل های 
كمتری مواجه باش��يم. وی بر اهميت و ارزش منطقه 
ناژوان برای جلوگيری از آلودگی هوای شهر اصفهان 
تأكيد كرد و افزود: با توجه به نقش فضای س��بز اين 
منطقه در كاهش آلودگی هوا و نياز ش��هر به اكسيژن 
بيشتر الزم است مسئوالن شهر و استان از هيچ تالشی 
در جه��ت حفظ و حراس��ت از منطقه ن��اژوان دريغ 
نكنند. عضو كميس��يون فرهنگی اجتماعی ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: بايد حقوق افرادی كه با 

وجود سختی ها و مشكل ها و بدون هيچ گونه چشم 
داش��تی و با حداقل درآمد برای حفظ و نگهداری از 
فضای سبز منطقه ناژوان تالش می كنند مورد توجه 
جدی قرار گيرد. نايب رئيس كميسيون حمل و نقل، 
محيط زيس��ت و فناوری اطالعات ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان در بخش ديگری از سخنان خود اجرای 
طرح زوج و فرد تردد خودروها در ش��رايط فعلی را 
ضروری دانس��ت و نقش اين شورا در اجرای 6 ماهه 
اين طرح را جويا شد و گفت: به هر ترتيب اين طرح 

اجرا ش��د و شهروندان، نمايندگان خود را در شورای 
اسالمی شهر مورد سئوال قرار می دهند.

وی م��دت اجرای ط��رح 6 ماه��ه زوج و فرد تردد 
خودروها در شهر اصفهان را فرصت مناسب و كافی 
ب��رای تأمين اعتب��ارات ملی در بخ��ش حمل و نقل 
عمومی و كاهش آالينده ها دانست و گفت: مسئوالن 
ش��هر و اس��تان برای بهره گيری از اعتبارات ملی در 
بخش حمل و نقل عمومی و فراهم ش��دن بسترهای 
الزم برای تس��هيل در رفت و آمد ش��هروندان و رفع 
مشكل ها در اين بخش چاره انديشی نمايند تا ديگر 

نياز به تمديد طرح پس از شش ماه نباشد.
عليرضا نصر اصفهانی در ادامه سخنان خود تالش و 
اقدام های اخير معاونان شهرسازی و معماری و اداری 
مالی شهرداری اصفهان برای تسهيل و روانسازی امور 
مردم و ايجاد وحدت رويه و يكسان سازی رسيدگی 
ب��ه امور و حل مش��كل های م��ردم را قاب��ل تقدير 
دانس��ت و گفت: بهتر است كه مش��كل های عمده 
مردم در قالب دس��تورالعمل ح��ل و فصل تا تكليف 
 بخش عمده ای از شهروندان در مراجعه ها مشخص 

شود.

شهرستان

زمینه  رضایت مندي فرهنگیان
با بیمه طالیي فراهم شود

تأمین اعتبارات ملی برای تقویت
حمل و نقل عمومی و کاهش آالینده های شهر اصفهان

 زاینده رود 
رئيس كميسيون عمران، شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر اصفهان تس��ريع در احداث ايستگاه های 
قطار ش��هری و بازگش��ايی خيابان های ش��هر و رفع 

محدوديت های ترافيكی را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان 
مهن��دس مصطفی بهبهانی ب��ه بازديد اخي��ر اعضای 
كميسيون عمران، شهرس��ازی و معماری اين شورا از 
عمليات اجرايی تونل و ايستگاه های مترو و پروژه باغ 
گلدسته اشاره كرد و تالش های صورت گرفته در اين 
پروژه ها را قابل تقدير دانس��ت و گف��ت: روند اجرای 

پروژه پاركينگ و زيرگذر خيابان باغ گلدسته مطلوب 
بوده ولی س��رعت كار در ايس��تگاه های قطار شهری 
بس��يار كند اس��ت. وی بهره برداری از قطار شهری و 
اتمام احداث ايس��تگاه های مترو و باز شدن مسيرها را 
از جمله مطالبات مردم از مديريت ش��هری عنوان كرد 
و افزود: برنامه ريزی مس��ئوالن ذيربط برای تسريع در 
احداث ايستگاه های قطار شهری و جمع آوری كارگاه ها 
و بازگش��ايی خيابان ها برای س��هولت در رفت و آمد 

شهروندان و روانسازی ترافيک ضروريست. 
رئيس كميسيون عمران، شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر اصفهان برنامه ريزی صحيح و اصولی برای 

تخصيص به موقع اعتبارات ملی و تسريع در تخصيص 
اعتبارات سهم شهرداری اصفهان برای اجرای ايستگاه های 
قطار ش��هری را ضروری بيان و اظه��ار اميدواری كرد: 
مسئوالن س��ازمان قطار ش��هری پيگيری های الزم را 
برای تحق��ق اين امر و رفع محدوديت های ترافيكی و 
بازگشايی مسيرهای مردم به عمل آورند. وی در بخش 
ديگری از سخنان خود به آلودگی های زيست محيطی و 
بحرانی شدن هوای شهر اصفهان اشاره كرد و گفت: اين 
روند قابل پيش بينی بود و امكان پيشگيری از آن وجود 
داشت اما مورد توجه قرار نگرفت و در حال حاضر با 

اقدام های مسكنی در صدد رفع بحران هستيم.  

 زاینده رود 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفه��ان،  داريوش فتحی رئيس س��ازمان 

پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری با اشاره به 
افزاي��ش زندگ��ی آپارتمان��ی در دوره حاضر و 
كاهش ارتباط انسان با طبيعت بر افزايش تعداد 
بام های سبز در شهر تأكيد كرد و افزود: در حال 

حاضر در ش��هر اصفهان طرح ايجاد بام سبز عالوه بر 
ساختمان های مسكونی خصوصی بر روی بام هشت 
سرويس بهداش��تی و پاركينگ فرشادی نيز اجرا شده 
اس��ت. وی، كاهش آلودگی هوا و گرد و غبار، كاهش 
آلودگی صوتی، كاهش دمای س��اختمان در تابستان و 
افزايش آن در زمستان،  ذخيره سازی آب باران، پرورش 

گياهان و س��بزی های رايج و بهبود سالمت روان را از 
تأثيرهای مثثبت ايجاد بام های س��بز برشمرد و افزود: 
به كارگيری سيس��تم بام سبز در شهرها از ميزان هزينه 

صرف انرژی كاسته و به كارآيی مفيد محيط می افزايد. 
همچنين به مساحت قابل استفاده افزوده و باعث افزايش 

ارزش منازل مسكونی می گردد.
داريوش فتحی اولين بام سبز ساخت بشر را مربوط به 
باغ های متعلق به بابل دانست و اذعان داشت: با توجه به 
پيشرفت تكنولوژی و افزايش قيمت زمين در دهه های 

گذشته مالكين ساختمان های بزرگ و چند طبقه برای 
ايجاد يک فضای سبز خصوصی اقدام به احداث بام های 
س��بز نمودند و در ايران نيز از 10 سال گذشته احداث 
اين بام ها مورد توجه قرار گرفته است. سرپرست 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
عايق شدن بام، كاهش اثرهای جزيره های گرمايی، 
كاهش سرازير شده روان آب در زمان بارندگی، 
جلوگيری از انتشار ذرات معلق، افزايش عمر مفيد بام ها،  
افزايش ارزش افزوده ساختمان ها و كاهش هزينه های 
انرژی را از ديگر مزايای ايجاد بام های س��بز دانست و 
خاطرنشان كرد:  كشورهای پيشرفته ساالنه 100 ميليون 
دالر فقط به دليل ايجاد بام های س��بز در هزينه انرژی 

صرفه جويی می كنند.

 زاینده رود 
رئيس كميس��يون حمل و نقل، محيط زيست 
و فناوری اطالعات ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
توس��عه، تجهيز و تقوي��ت ناوگان حم��ل و نقل 
عمومی اين ش��هر برای تس��هيل در ج��ا به جايی 

شهروندان را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان، مهندس ابوالفض��ل قربانی در نطق پيش 
از دس��تور خ��ود در جلس��ه علن��ی اين ش��ورا با 
تس��ليت ايام ش��هادت حضرت اباعبداله الحسين 
)ع( طی س��خنانی ب��ه محدوديت ه��ای ترافيكی 
و تمدي��د 6 ماهه تردد زوج و ف��رد خودروها در 
اين ش��هر اشاره كرد و توسعه ناوگان حمل و نقل 
عموم��ی را مورد تأكيد ق��رار داد و گفت: در كنار 
اي��ن محدوديت ه��ا بايد برنامه ري��زی اصولی و 
قوی مس��ئوالن برای در اختيار گذاش��تن امكانات 
 بيش��تر و بهتر در جهت رفت و آمد مردم صورت

گيرد.
وی با بيان اينكه با اجرای 6 ماهه طرح زوج و فرد 

تردد خودروهای شخصی، درخواست شهروندان 
 برای اس��تفاده از وس��ايل نقليه عموم��ی افزايش 
پاس��خگويی  ب��رای  اف��زود:  ياف��ت   خواه��د 
به درخواست های مردم در اين زمينه برنامه ريزی 
دقيق مسئوالن ش��ركت واحد اتوبوس��رانی برای 
جلوگيری از ازدحام و سهولت در تردد شهروندان 
و نظارت بيش��تر بر عملكرد تاكس��ی های ش��هر 

اصفهان ضروری  است.
رئي��س كميس��يون حم��ل و نقل، محيط زيس��ت 
 و فن��اوری اطالع��ات ش��ورای اس��المی ش��هر 
نامطل��وب  عملك��رد  از  انتق��اد  ب��ا   اصفه��ان 
تاكس��ی های اين ش��هر نظارت بيش��تر و بهتر بر 
فعالي��ت اين ناوگان در س��طح ش��هر اصفهان را 
غير قابل اجتناب دانس��ت و گفت: به علت تعداد 
زياد تاكس��ی ها در ش��هر نظارت دقيق و مطلوب 
بر فعالي��ت و عملكرد آنها ص��ورت نمی گيرد و 
بايد ضمن نظارت بيش��تر تكليف س��رويس های 
عموم��ی و خدم��ات رس��ان از جمل��ه معلوالن، 
اورژانس و وس��ايل نقليه در اختيار س��ازمان ها و 

 ارگان ها نيز هر چه زودتر مشخص و در صورت 
لزوم برچس��ب تردد به آنها ارائه گ��ردد تا آنها با 
 مش��كل مواجه نش��وند. وی به اس��تقبال مردم از 
 ط��رح زوج و فرد ت��ردد خودروها اش��اره كرد و 
 ت��الش م��ردم و مس��ئوالن ب��رای جلوگي��ری از 
آلودگ��ی هوا و توس��عه و گس��ترش آالينده ها را 
م��ورد تأكيد قرار داد و گفت: س��وزاندن برگ ها 
و ش��اخه های جدا شده از درختان، ميزان آلودگی 
هوا را افزاي��ش می دهد كه اين امر غير اصولی و 
غير قابل تحمل است و بايد راهكار ديگری برای 

اين كار در نظر گرفته شود.
سخنگوی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در پايان 
وضعي��ت نظافت پل های عاب��ر پياده را نامطلوب 
دانس��ت و اف��زود: به دلي��ل اينكه اي��ن پل ها از 
س��طح زمين باالتر بوده و بين مرز دو منطقه واقع 
اس��ت به درستی نظافت نمی شود و مسئوالن اين 
 منطقه ها بايد همانند معابر، كوچه ها و خيابان ها،
 نظاف��ت اين پل ه��ا را ب��ه بهترين ش��كل انجام 

دهند.

طرح زوج و فرد تردد خودروها در اصفهان با استقبال مردم مواجه شده است

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان

رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اصفهان:

تسريع در احداث ايستگاه های مترو و بازگشايی خیابان های شهر 

بام ارگ جهان نما سبز مي شود

ماندگاری دین
به برکت قیام امام حسین )ع(است

اهداي 5000 جلد کتاب به 
کتابخانه هاي شهرستان لنجان

برپایی عدالت از اهداف مهم
قیام امام حسین )ع(

تجهیز نیمي از هیأت هاي مذهبي شهر 
به خاموش کننده

 زاینده رود 
حجت االس��الم شيخ حسين واعظی در شش��مين روز از ماه محرم، 
ماه ش��هادت امام حس��ين )ع( و يارانش گفت: حماس��ه بزرگ عاشورا با 
جلوه های عقالنی و عاطفی كه دارد تدبير الهی برای حفظ دين اسالم بود  

و كربال نقشه راه و شاخص حق و باطل است.
به گزارش بس��يج استان چهارمحال و بختياری، اين استاد حوزه و دانشگاه 
ك��ه در جمع مردم عزادار ش��هركرد در مصلی امام خمينی )ره( اين ش��هر 
س��خن می گفت: با تأكيد براينكه ماندگاری دين اسالم به بركت قيام امام 
حس��ين )ع( و حادثه كربال در روز عاشوراست گفت: محرم مكتب انسان 
س��از با محوريت ايثار، فداكاری و شجاعت است كه درس استكبار و ظلم 
س��تيزی را به جهانيان آموخت.وی با تش��ريح علل و عوامل قيام عاش��ورا 
گف��ت: عمده حركت امام حس��ين )ع( دين خواهی ب��ود و آنچه به وجود 
آورنده عاش��ورا بود تضعيف كردن دين و ترويج دنيا خواهی توس��ط بنی 
امي��ه بود و امام حس��ين )ع( با قي��ام خود به مقابله با اي��ن ترفند بنی اميه 
پرداخت. ناطق با تأكيد بر درس گيری از قيام امام حسين )ع( گفت: درس 
و پيام بزرگ عاشورا به مسلمانان اين است كه هيچ گاه در برابر ظلم و ستم 

و كفر جهانی سكوت نكنيد.
حجت االس��الم واعظی بر تبيين اهداف قيام عاش��ورا تأكيد كرد و افزود:  
قيام عاش��ورا رويارويی حق در برابر مظاهر نفس��انی و شيطانی بود كه در 
آن زمان تجس��م يافته بود و امروز نيز نهاد اين قدرت اس��تكبار جهانی و 

اسرائيل جنايتكار می باشد.

 زاینده رود 
فرزان��ه خدادادی رئيس اداره كتابخانه های عمومی شهرس��تان لنجان 
گف��ت: با اجرای ط��رح اهدای كتاب، 5000 جلد كتاب توس��ط خيران به 

كتابخانه های شهرستان اهدا شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی اداره كل كتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان، 
خ��دادادی در خصوص اجرای طرح اه��داء كتاب به كتابخانه های عمومی 
اف��زود: اداره كتابخانه های عمومی لنجان در زمين��ه برنامه ريزی به منظور 
جلب مش��اركت های مردم��ی اقدام به برگزاری جش��نواره اهدای كتاب و 
جش��نواره س��الم كتاب همزمان با هفته كتاب كه با استقبال خوب مردم و 

خيران شهرستان رو به رو شد.
وی عضوي��ت رايگان اهدا كنن��دگان كتاب در كتابخانه ها و درج اس��امی 
خيران در تابلو اعالنات هر كتابخانه را از مش��وق های در نظر گرفته ش��ده 
برش��مرد و تصريح كرد: بخ��ش عمده ای از موفقيت اي��ن طرح به جهت 
همكاری و تعامل مس��ئوالن شهرس��تان و اطالع رس��انی مناس��ب در اين 

خصوص بوده است.
كان��ون  ب��ا  رايزن��ی  از  همچني��ن  لنج��ان  كتابخانه ه��ای  اداره   رئي��س 
فرهنگی آموزش خبر داد و افزود: اين كانون تعدادی كتاب كمک درس��ی 

به ارزش يک ميليون ريال به كتابخانه ها اهدا نموده است. 
وی ادامه داد: در پايان اين جش��نواره نمايش��گاهی از كتاب های اهدايی به 
كتابخانه های شهرس��تان برپا ش��د و از خيران نمونه طی مراسمی تقدير به 

عمل آمد.

 زاینده رود 
در پنجمين روز از گراميداش��ت ايام ش��هادت امام حسين )ع( و 
يارانش يكی از وعاظ و اس��تادان حوزه علميه قم در جمع مردم عزادار 
شهركرد گفت: يكی از مهم ترين اهداف قيام امام حسين )ع( برپا داشتن 

حق و حق گرايی بود.
بخت�ي���اری،  و  اس���ت�ان چ�هارمح���ال  بس���ي�ج  گ����زارش   ب���ه 
حج��ت االس��الم ش��يخ حس��ين واعظی ك��ه در محل مصل��ی بزرگ 
 ام��ام خمينی )ره( س��خن می گفت اف��زود: امام حس��ين )ع( دائم در 
 پ��ی مب��ارزه ب��ا باط��ل و اس��تقرار عدال��ت و ح��ق ب��ه ج��ای باطل 

بود.
اس��تاد حوزه علميه هدف ديگر قيام امام حسين )ع( را هدايت مردم به 
راه ح��ق چنانكه در حيات پر بركت خ��ود به خصوص در برپايی قيام 
كربال اين بود كه افرادی را كه در خط حق نيس��تند به حق رهنمون و 

هدايت كند.
حجت االسالم واعظی در بخش ديگری از سخنانش افزود: حفظ دين 
اس��الم، احيای آموزه ه��ای دينی، تحريف زدايی و بدعت س��تيزی از 

ديگر هدف های قيام حسينی است.
وی ادام��ه داد: حضرت سيدالش��هدا)ع( قيام كردند ت��ا امر به معروف 
و نه��ی از منك��ر را به پ��ا دارند و ايثارگ��ری در راه دين خ��دا را در 
 وج��ود مردم زنده كنند و آنه��ا را از انجام و ارتكاب محرمات بر حذر 

دارند.

 زاینده رود 
 مديرعامل س��ازمان آتش نش��انی ش��هرداری اصفهان از تجهيز بيش از
 50 درص��د هيأت ه��ا و تكايای مذهبی ش��هر به خاموش كنن��ده خبر داد و 
گفت: ايستگاه های آتش نشانی در اين روزها تجهيزات ايمنی تكايای مذهبی 
سطح شهر را مورد بازنگری قرار می دهند و خودروها و گشت های آتش نشان 

هم در مكان های پر تردد شهر به صورت آماده باش استقرار می يابند.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، بهزاد 
بزرگزاد با تأكيد بر اينكه می بايست تمامی هيأت های مذهبی اصفهان به خاموش 
كننده ها مجهز شوند، از هر هيأت يک نفر برای آموزش مسائل ايمنی به سازمان 
آتش نش��انی معرفی ش��ده كه هم اكنون اين نمايندگان نيز آموزش های الزم 
را فراگرفتند و مس��ئول مس��ائل ايمنی در هيأت ها بوده و امور ايمنی را كنترل 
می كنند. وی ادامه داد: هر روزه از ساعت 4 تا 6 بعدازظهر توسط ايستگاه های 
آتش نش��انی، خاموش كننده ها و تجهيزات ايمنی تک تک هيأت های مذهبی 
مهم سطح شهر مورد بازديد قرار می گيرد و در صورت مشاهده موارد نا ايمن 

به صورت مكتوب ابالغ می شود.
مديرعامل س��ازمان آتش نشانی با تأكيد بر اينكه ايستگاه های آتش نشانی هر 
شب تجهيزات ايمنی هيأت های مذهبی سطح شهر را مورد بازديد قرار می دهند، 
اف��زود: در مكان هايی كه تعداد زيادی هيأت  مذهبی و انبوه جمعيت عزاداران 
حسينی وجود دارند، گشت های خودرويی و موتوری آتش نشانی به خصوص 
در باف��ت قديمی به صورت آماده باش حض��ور دارند تا هنگام بروز اتفاق ها 

بتوانند هر چه سريع تر عمليات امداد و نجات را به انجام رسانند.
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پرسش

 س��نگ ها می توانن��د ش��ما را ج��ادو كنند و ب��ر فعاليت هايت��ان تأثير 
بگذارند. 

اگر در درس��تی اين قضيه ترديد داريد در موقعيتی كه نياز به شجاعت 
داريد يک تكه س��نگ »حديد« با خود حمل كنيد تا اثر آن را به چش��م 
ببينيد. يا می توانيد برای اينكه عشق بين خود و همسرتان را افزايش دهيد 
گردنبندی از الجورد به گردن بياويزيد، چون الجورد عشق و دوستی را 

زياد می كند.
هر يک از سنگ های موجود در طبيعت خاصيتی ويژه و منحصر به فرد 
دارد. شما سنگ ها را چقدر می شناسيد و درباره آنها چه اطالعاتی داريد؟

فروردین
الماس، يكی از گرانبهاترين و زيباترين س��نگ های موجود در طبيعت 
با متولدين فروردين ارتباط بيشتری برقرار می كند. اين سنگ اعتماد به 
نفس را افزايش می دهد و احساس شكست ناپذيری را در انسان تقويت 

می كند.
اردیبهشت

سنگ متولدين ماه ميانی بهار، زمرد است. زمرد از زمان خيلی دور به عنوان 
سنگ درمانی به كار می رفته است. يكی ازمهم ترين ويژگی های آن اين 

است كه روح و جسم را با هم متعادل می كند. 
خرداد

سنگ اختصاصی متولدين خرداد ماه مرواريد است. به مرواريد، داروی 
جادويی نيز می گويند. اين سنگ روی اعصاب و كليه عضالت اثر مثبت 

می گذارد و بيماری های ناشی از كمبود كليسم را برطرف می كند. 
تیر

سنگ متولدين نخستين ماه تابستان »گارنت« است كه به رنگ تيره و شبيه 
ياقوت قرمز در طبيعت ديده می شود. گارنت سنگ حامی مسافرينی است 
كه با كشتی سفر می كنند. اين سنگ برای استحكام ديواره های سرخرگ، 

تقويت چشم و درمان سرطان در مراحل اوليه آن كارايی دارد.
مرداد

پريدوت و اونيكس سنگهای متولدين مردادماه هستند. اونيكس سنگی 
شبيه عقيق است كه به رنگ سياه يافت می شود. اين سنگ برای درمان 

اعتياد مورد مصرف دارد.
شهریور

ياقوت كبود سنگ مخصوص متولدين شهريورماه است. اين سنگ دارای 
خاصيت شفابخشی است و روی سلول های پوست،  مو و ناخن خيلی 
تأثير می گذارد. ياقوت كبود از ريزش مو جلوگيری می كند و سيس��تم 

عصبی را بهبود می بخشد.
مهر 

متولدين مهر ماه می توانند از س��نگهای مونستون و اوپال استفاده كنند. 
مونس��تون چندين رنگ دارد. سفيد مايل به آبی، مايل به سبز و مايل به 
صورتی آن در طبيعت يافت می شود. سنگی است كه روی اختالل های 
هورمونی خيلی تأثير مثبتی دارد. به خصوص ش��ير م��ادران را افزايش 

می دهد.
آبان

سيترين و ياقوت قرمز سنگ های متولدين اين ماه هستند. ياقوت قرمز 
برای بيماری های ويروسی و اپيدمی، همچنين درمان تب مفيد است. اين 
سنگ بی حسی و رخوت را از بين می برد و از زايمان زودرس جلوگيری 

می كند.
آذر

رسيديم به متولدين آذرماه و سنگ فيروزه. از سنگ فيروزه به عنوان سنگ 
حامی ياد شده اس��ت. معروف است كه در اروپا خلبانان و مهمانداران 
هواپيما برای ايمنی در سفر از فيروزه استفاده می كنند. چون اين سنگ از 

سقوط جلوگيری می كند.
دی

نكته عجيبی است! متولدين دی ماه سنگ مخصوص به خود ندارند اما در 
عوض همه سنگها با تمام خواصشان برای آنها مفيد هستند. 

بهمن
آماتيس��ت، سنگ كريستالی بنفشی كه به اضطراب پايان می دهد سنگ 
متولدين بهمن ماه است. اين سنگ ضد اضطراب و كابوس است و برای 

كسانی كه بدخواب هستند يا مدام كابوس می بينند توصيه شده است.
اسفند

متولدين آخرين ماه سال با مرجان پيوند برقرار می كنند. مرجان از گياه 
دريايی به دست می آيد و از رنگ قرمز پر رنگ تا گل بهی و صورتی يافت 
می شود. چون منشأ آن كليسم است روی بيماری استخوان ها به خصوص 
راشيتيسم تأثير مثبت می گذارد. مرجان برای استحكام دندانها مفيد است و 

انعطاف پذيری را هم تقويت می كند.

سنگ ماه تولد شما چیست؟

اشاره                

تحدید حدود اختصاصي
8/362 شماره: 10722 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين محصور شماره پالک 2828 
فرعي از 1 اصلي واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام علي آقا اس��دي 
طاري در جريان ثبت ميباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد 
اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحديد حدود پالک مرقوم 
در ساعت 10 صبح روز 89/11/4 در محل شروع و به عمل خواهد آمد،  لذا بموجب اين آگهي 
به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار ميگردد كه در ساعت و روز مقرر در اين 
آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 89/9/22

م الف/ 537                                                 شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

احضار
9/137 چون آقاي هاش��م اكبري فرزند اصغر ش��كايتي عليه آقاي فرش��اد قلعه گالبي فرزند 
به��زاد مبني بر س��رقت گوش��ي تلفن همراه مطرح نم��وده كه پرونده آن به كالس��ه 891035 
ک 102 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي ب��راي روز 89/11/10 س��اعت 9/30 صبح تعيين 
ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسي 
كيف��ري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود 
و از مته��م مذك��ور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ويد و در 
 ص��ورت عدم حض��ور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتض��ي اتخاذ خواهد

 نمود.
م الف/ 11656                                 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

مزایده
9/159 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 30996-2/827 ششدانگ يكباب اعياني آپارتمان 
پالک شماره 881 فرعي ضمنا اين آپارتمان حق استفاده از پاركينگ مشاعي پالک 889 فرعي 
را ندارد به انضمام ش��ش دانگ انباري 874 فرعي مجزي ش��ده از پالک 640 فرعي از 15193 
اصلي به مساحت 92/80 مترمربع واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان- خيابان مشتاق 
دوم- كوچه بهش��ت شماره 18 نبش بن بست رودابه پالک 13 كه سند مالكيت آن در صفحه 
404 دفتر 404 امالک با ش��ماره چاپي 92052 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود: شماالً در 
س��ه قس��مت كه قسمت دوم به طور درب مي باش��د به طول هاي 2/10 متر و 5/80 متر و 5/5 
متر درب اختصاصي و ديوار اش��تراكي اس��ت با راه پله مش��اعي پالک 872 فرعي ش��رقاً به 
طول 1/80 متر ديواريس��ت به قس��مت تحتاني پالک 59 فرعي جنوبا اول به طول 2/20 متر 
ديواريس��ت اش��تراكي با انباري 875 فرعي دوم 1/40 متر درب اختصاصي و ديوار اشتراكي با 
راهرو مشاعي پالک 873 فرعي غربا به طول 1/80 متر ديواريست به محوطه مشاعي كه طبق 
نظر كارشناس رسمي پالک فوق شش دانگ يک دستگاه آپارتمان پالک 15193/881 به انضمام 
ش��ش دانگ انباري 15193/874 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ميباش��د كه در طبقه زيرزمين 
منهاي ش��صت يک مجتمع مسكوني چهارواحدي احداث ش��ده است مساحت مفيد مندرج 
در س��ند مالكيت ذيل ش��ماره 80018 همچنين آپارتمان مزبور فاقد پاركينگ ميباشد وضعيت 
ساختمان: اسكلت بتني، سقف تيرچه بلوک، پوشش ديوارها گچ و رنگ، كف سراميک، كابينت 

آش��پزخانه MDF، ايفن تصويري، درب و پنجره ها آلومينيوم و داراي حفاظ آهني، گرمايشي 
شوفاژ و سرمايشي كولر آبي، نماي خارجي ساختمان سيمانبري، يک خوابه و داراي انشعاب 
آب، برق و گاز اس��ت. قدمت ساختمان 11 سال مي باشد. ملكي خانم مرضيه زاهدان كه طبق 
سند رهني شماره 5395-88/5/1 دفترخانه 190 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان )شعبه 
شهيد مدني(  واقع مي باشد و طبق اعالم بانک مدت بيمه نامه منقضي گرديده از ساعت 9 الي 
12 روز سه شنبه مورخ 89/10/21 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت 
بهشت ش��رقي- چهارراه اول سمت چپ به مزايده گذارده مي ش��ود. مزايده از مبلغ پايه يک 
ميليارد و شش��صد و هفتاد ميليون و چهارصد هزار ريال ش��روع و به هر كس خريدار باشد به 
باالترين قيمت پيش��نهادي فروخته مي شود. الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراک و مصرف در صورتي كه مورد مزايده 
داراي آنها باش��د و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از 
اينكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن آنكه پس از 
مزاي��ده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه ه��اي فوق از محل مازاد به برنده 
مزاي��ده مس��ترد مي گردد ضمناً اين آگهي در يک نوب��ت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
 مورخ 89/9/22 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول 

مي گردد.
 اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

احضار 
9/241 چون آقاي ايرج زارعي فرزند عابدين شكايتي عليه آقاي مسعود افشاري مبني بر خيانت 
در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890835 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي 
روز 89/11/6 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12298                               مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

9/269 كالسه پرونده: 891084  ک 115، وقت رسيدگي: سه شنبه 89/10/28، خواهان: احمد 
مرن��دي فرزند ع��ادل فعاًل زندان مركزي اصفهان، خوانده: داري��وش پاک نژاد فرزند رحمت، 
خواسته: تقاضاي اعسار از هزينه دادرسي، تقاضاي رأي اعسار به تقسيط به مبلغ دويست و نود 
و هش��ت ميليون ريال )298/000/000 ريال(، خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی 
نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 115 ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
قبل از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور بهمرساند.
م الف/ 12453                                مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تأسیس
9/272 شماره: 3480/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت صنايع گسترش پرليت مسعود سهامي 
خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/09/14 تحت شماره 42488 و شناسه ملي 10260602680 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/09/14 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: توليد پرليت خام دانه بندي، پرليست منبسط 
ش��ده و قطعات سبک س��اختماني، صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، تحصيل 
وام و اعتبارات داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي، ش��ركت در مزايدات و مناقص��ات دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي نمايندگي در 
داخل و خارج كش��ور و هر آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان چهار باغ 
باال- اول خيابان شريعتي- سمت راست- پالک 15، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 91892393 مورخ 1389/08/18 نزد بانک 
ملت شعبه خيابان سپاه اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي علي حكيمي نيک به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- خانم اعظم خطيب به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي مسعود حكيمي نيک 
به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي مسعود حكيمي نيک به سمت مديرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شركت 
با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري 
مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي احسان نوروزي نيا 

به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم اكرم ميرشفيعيان به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 12416/1            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
9/273 ش��ماره: 3473/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت فراز نيلگون سپانو سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/09/14 تحت ش��ماره 42459 و شناسه ملي 10260602638 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/09/14 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: طراحي- نظارت و اجراي كليه امور پيمانكاري 
و خدماتي در رشته هاي: پروژه هاي ساختماني- راه و باند و شبكه- آب- راه و ترابري- صنعت 
و معدن- ارتباطات- تأسيسات و تجهيزات- آب- گاز- فاضالب- اجراي سيستم هاي ارتباطي 
و ش��بكه هاي رايانه اي ساختمان- كليه امور كش��اورزي- فضاي سبز شهري و برون شهري- 
سيستم هاي آبياري تحت فشار و زهكشي و پروژه هاي محيط زيست و بيابان زدايي- صادرات 
و واردات كاالهاي مجاز بازرگاني- شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- تأمين 
نيروي انس��اني به طور موقت- اخذ و اعطاي نمايندگي و مشاركت با كليه اشخاص ذيصالح 
حقيقي و حقوقي- اخذ وام و تسهيالت از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در راستاي اهداف 
شركت و به طور كلي انجام هر گونه فعاليتي كه به نحوي با موضوع شركت در ارتباط باشد. 
به جز مواردي كه بموجب قانون در انحصار ش��ركت مخابرات ايران است. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 

خيابان مسجد لنبان- كوچه ش��اداب- پالک 361، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 1303/89/442 مورخ 1389/08/11 نزد بانک 
پاسارگاد شعبه توحيد اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي سيامک سليماني به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي ايرج س��ليماني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي س��عيد بهرامي به 
س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي ايرج س��ليماني به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي 
مديرعامل و رئيس 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- خانم آزيتا مسرت 

به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم شمسي صالح پور به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 12416/2            آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

9/276 در خصوص پرونده كالسه 735/89 خواهان فاطمه عمادي دادخواستي مبني بر مطالبه 
مبلغ پنج ميليون ريال به صورت علي الحساب اجور معوقه تا زمان تخليه موضوع اجاره مورخه 
85/6/27 و هزينه هاي شارژ و خسارت احتمالي ساختمان و مطالبه خسارات حق الوكاله وكيل 
به طرفيت اسداله كوشک تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 89/11/17 ساعت 4/30 
عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب 
بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 

در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 12483                                      شعبه 39 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

9/277 آقاي مظاهر اماني ش��مس آبادي داراي شناس��نامه شماره 1138 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 89-4014 ح 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان علي آقا اماني شمس آبادي بشناسنامه 341 در تاريخ 1377/9/29 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: ده فرزند و همس��ر به 
اس��امي زير: 1- مظاهر اماني شمس آبادي ش ش 1138 فرزند مرحوم، 2- مجيد اماني شمس 
آب��ادي ش ش 29 فرزند مرحوم، 3- مس��لم امان��ي ش ش 19 فرزند مرحوم،  4- مهرداد اماني 
ش��مس آب��ادي ش ش 1215 فرزند مرحوم، 5- كامران اماني ش��مس آب��ادي ش ش 1 فرزند 
مرحوم، 6- زهرا اماني شمس آبادي ش ش 1040 فرزند مرحوم، 7- رضوان اماني شمس آبادي 
ش ش 27 فرزند مرحوم، 8- زيبا اماني ش��مس آبادي ش ش 1212 فرزند مرحوم، 9- ناهيد 
اماني ش��مس آبادي ش ش 1389 فرزند مرحوم، 10- راحله اماني شمس آبادي ش ش 1462 
فرزند مرحوم، 11- گل زاده رحيمي طاقانكي ش ش 31 همسر مرحوم. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 12495                                       شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

سنگ های شفابخش 
زاینده رود

همان  از  انس��ان 
پيوس��ته  زمان ه���ا 
و  بيم��اری ه����ا 
را  مش��كل هايی 
كه داش��ته است 
با اس��تفاده از 
و  طبيعت 
امكانات 
موجود 
اطرافش 
به درم�ان 
می نشسته 
اس��ت. 
اكن��ون 

از سال ها پ�س 
اثرات  ش�فابخشی اين 

م���ورد توج��ه سنگ ها دوباره 
گرفته است به طوری انسان متمدن قرار 

زيادی كه در زمينه های گوناگون كه با وجود پيشرفت های 
بشر به آن نائل شده اكنون وی پی برده كه غفلت از طبيعت او را 

از بسياری از موهبت های الهی جا گذاشته است.
شفابخشی سنگ ها به چه علتی است؟

 كانی ها و سنگ های با ارزش به علت ساختار اتمی كامل و 
انرژی بس��ياری كه دارند و نورهای ناب رنگی و درخشان كه 
از خ��ود می تابانند در كنار دانش پزش��كی، بدون خطر آفرينی 
می توانن��د اثرهای مثبتی بر جای بگذارند. ولی اين حرف دليل 
بر اين نيس��ت كه سنگ ها به تنهايی معجزه می كنند، بلكه اين 
سنگ ها همراه و در كنار درمان های پزشكی تأثيرهای مفيدی را 

بر بيماری ها دارند. 
تغییرهایی که در بدن به وجود می آید به نظر شما به 

چه دلیلی است؟
 ارتعاشات متغير در حوزه بدن تعادل جسم و جان را به هم 
می ريزد و اين ناهماهنگی اس��ت كه باعث بيماری می شود. در 
اين زمان است كه می توان با كمک گرفتن از ارتعاشات كانی ها 
و سنگ های با ارزش،  اين ناهنجاری های به وجود آمده را  كنترل 

كرد و هماهنگی الزم را در جسم و جان دوباره ايجاد كرد.
در چه سنی می توان از این درمان استفاده کرد؟

 درمان با س��نگ های شفابخش و با ارزش برای زن و مرد و 
كودک نيز در هر س��نی مناسب اس��ت به شرطی كه اين كار با 

آگاهی و دانش الزم انجام شود.
بدن چگونه از سنگ ها انرژی می گیرد؟

 در ب��دن مراك��زی وجود دارد ك��ه به اين مراك��ز انرژی يا 
چاكرا می گويند. بيماری ها در اثر بس��ته شدن اين مراكز انرژی 
پديد می آيند. كانی ها و س��نگ های با ارزش قادر هستند تا اين 
گرفتگی ها را از بين ببرند و انرژی حياتی را به صورت منظم و با 

ارزش در بدن ما جاری كنند.
افرادی كه مديتيشن يا تمركز می كنند روی اين نقاط آگاهی دارند 

و انرژی های درونی را از اين نقاط بيرون داده و آزاد می كنند.
این مرکزها در کدام منطقه های بدن قرار دارند؟

 مركز انرژی يا همان چاكراها در هفت منطقه از بدن در راستای 
س��تون فقرات از پايين ترين قسمت تا باالی جمجمه سر قرار 

گرفته اند.
چاکرای نخست کجا قرار دارد؟

 چاكرای ريشه يا پايه ستون فقرات نخستين چاكرا است. اين 
چاكرا محل ورود »پرانا« يا انرژی حياتی است.

چه طیف رنگی مربوط به این چاکرا است؟
 قرمز كه نش��انه زندگی، قدرت، نيروی جس��مانی و حيات 

است.
چه بیماری هایی را با این طیف رنگ می ش��ود درمان 

کرد؟
 اي��ن رن��گ روی كم خونی و فقر غذايی اث��ر خوبی دارد و 

ارتعاشات تقويت كننده و درمان كننده دارد.
چه سنگ هایی مناسب این چاکرا هستند؟

 سنگ های قرمز مثل مرجان قرمز، يشم قرمز، ياقوت قرمز و... 
مناسب اين چاكرا هستند.

این طیف رنگی بیش��تر مربوط به متولدین کدام ماه 
است؟

 ياقوت قرمز، اوپال آتشی،  يشم قرمز برای متولدين فروردين 
مناسب اس��ت. يش��م قرمز و ياقوت قرمز و عقيق قرمز برای 

متولدين آبان، تير و مرداد مناسب است.
دومین چاکرا کجا قرار دارد؟

 چاكرای خارجی يا مركز كليه در قس��مت پايين شكم قرار 
گرفته است.

طیف رنگش چیست؟
  نارنجی،  نارنجی عالمت انرژی است.

چه اثراتی دارد؟
 قدرت ارتباطی،  دفع خش��م و كنترل بر خويشتن را متعادل 
می كند. مس��ائل مربوط به هضم غ��ذا و گردش خون را منظم 

می سازد. 
چه نوع سنگ هایی این طیف را دارند؟

 عقيق نارنجی، سنگ ماه، اوپال آتشين كه رنگ نارنجی دارند 
مناسب اين چاكرا هستند.

متولدین چه ماهی از طیف رنگ نارنجی بیشتر تحت 
تأثیر مثبت هستند؟

 س��نگ كهربا برای متولدين خرداد، مرداد و شهريور مناسب 
است. عقيق نارنجی برای ماه های ارديبهشت و آبان است.

در مورد چاکرای سوم بگویید؟
 چاكرای سوم چاكرای شبكه خورشيدی است. رنگ نوری آن 
زرد و زرد طاليی است. كه نشانه عقل، هوش و ذهنيت است. 

اين چاكرا باالتر از ناف قرار گرفته است.
رنگ زرد چه تأثیری بر بدن دارد؟

 رنگ زرد تأثير مثبتی روی كبد، طحال، كيسه صفرا و اعصاب 
دارد. ق��درت درمانی برای بيماری مرض قند، يبوس��ت دارد و 

كنترل كننده چاقی است.
سنگ های مناسب آن کدامند؟

 سيترين، كهربا، چشم ببر.
مربوط به متولدین کدام ماه است؟

 كهربا به متولدين خرداد، مرداد و شهريور تعلق دارد، سيترين 
مربوط به متولدين ماه های خرداد، ارديبهشت، مرداد و شهريور 
است. چش��م ببر به متولدين خرداد، ش��هريور و مرداد متعلق 

است.
چاکرای چهارم کجا قرار دارد؟

 چاكرای قلب يا عشق الهی در وسط جناق سينه و باالی قلب 
قرار دارد. رنگ ن��وری آن قرمز، نارنجی، زرد طاليی، صورتی 
و سبز اس��ت. كليه سنگها با رنگهای ذكر شده مانند ماالكيت، 
پريالت، تورمالين سبز و قرمز، كورل، كوارتز صورتی، كونزايت 

برای اين چاكرا مناسب هستند.

خاصیت درمانی اش چیست؟
 برای رفع مشكل های قلب��ی، تنظيم گ�ردش خ�ون و فش�ار 

خ�ون و ناراحتی های پوستی مؤثر است.
و پنجمین چاکرا؟

 چاكرای گلو يا حلق اس��ت كه روی حلق قرار گرفته است. 
رنگ آن آبی و آبی و س��بز روشن است كه عالمت جاودانگی، 
اخالص و الهام است. اين رنگ روی بيماری های گرفتگی گلو 
و ناراحتی های عصبی تأثيرگذار است. سنگ های مربوط به آن 
فيروزه، تورمالين آبی، توپاز آبی،  ياقوت آبی، آكومارين و... است.

مربوط به متولدین چه ماهی است؟
 فيروزه به متولدين اسفند، ياقوت آبی به خرداد، اكومارين به 

خرداد، مهر، بهمن و اسفند مربوط می شود.
چاکرای ششم کجا قرار دارد؟

 چاكرای پيشانی يا چشم سوم در سمت پيشانی و كمی باالتر 
از بين دو چشم قرار دارد. رنگ آن آبی نيلی است. 

چه سنگهایی به این چاکرا تعلق دارد؟
 ياقوت كبود، الجورد، چشم شاهين، آزوريت.

و متولدین چه ماهی بیش��تر تحت تأثیر این س��نگها 
هستند؟

 الجورد به ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند تعلق دارد.
آخرین چاکرا که چاکرای هفتم است، کجاست؟

 باالی جمجمه يا تاج سر در قسمت ميانی باالی سر قرار دارد. 
رنگش بنفش،  سفيد و طاليی است. اين رنگ برای بيماری های 
ذهنی مناسب است و خواب را تنظيم می كند. فلورين، الماس،  

تورمالين و آماتيست مناسب اين چاكرا هستند .
ه��ر ک��دام از طیف ه��ای رنگ��ی چ��ه تأثی��ری ب��ر ما 

می گذارند؟
 اين طيف ها در واقع همان رنگ های نوری هفتگانه )رنگين 
كمان( هس��تند كه از نور سفيد سرچشمه می گيرند. رنگ های 
نوری به صورت انرژی پايان ناپذير در سطح كره زمين، كيهان و 
ماورا هميشه در ارتعاش هستند و به درون زمين نفوذ می كنند و 
انرژی های مثبت و الزم كيهانی را وارد بدن ما كرده و در ما تعادل 
و توازن الزم را ايجاد می كنند. در اين زمان است كه بيماريها از 

ما دور می شوند.
سنگ درمانی و خواص متافیزیک سنگ ها

 در عص��ر جديد، خواص الكتريكی خان��واده كوارتزها )در 
كوهی( به ثبت رسيده و از آنها در صنعت استفاده 

به عمل آمده است. در واقع، بدون بهره گيری 
از فرآورده ه��ای كوارتزی،  هيچ گون��ه راديو، 
تلويزيون يا كامپيوتری وجود نداشت. خانواده 

كوارتزها، شامل كريستال ها،  بلورها، آماتيس ها، 
كوارتزهای سرخ و ديگر سنگ های مشابه می شوند.

زمانی كه فشار بر اين سنگ ها اعمال 
گردد، در قطب های س��نگ، يک بار 

الكتريكی به وجود می آيد. به همين 
دليل است كه بس��ياری از افرادی 

كه نسبت به انرژی سنگ، حساس 
و آسيب پذير هستند به آرامی سنگی را 
روی موضع مورد نظر فشار می دهند يا 

آن را لمس می كنند.
ش��ايد چني��ن باش��د، ول��ی م��ا هن��وز موفق به 

ب��ه يافت��ن ش��يوه ای ب��رای برق��راری ارتباط با س��نگ ها 
منظور كسب اطالعات نشده ايم. اگر چه، همواره بايد به ياد داشته 
باشيد كه همه ما از شم وحس ششمی برخورداريم كه بايستی 
ماورای اطالعات خارجی از آن پيروی نماييم. هيچ سرچشمه و 
منبع بزرگتر و ارزشمندتری از شم و حس ششم خودتان وجود 
ندارد. به عنوان مثال اگر احس��اس می كنيد كه به طور اتفاقی و 
ناخودآگاه،  به س��مت س��نگ خاصی جذب می شويد، هادی 
درونتان يا حس شش��م تان در تالش است تا در شما انگيزه ای 

ايجاد كند تا آن را به دست آوريد و همراه خود داشته باشيد.
روان، ذهن، روح با جس��متان به ط��ور كامل خردمندانه عمل 
می كنند و شما را به سمت سنگی هدايت می كنند كه بسامدها 
و تواترهای ارتعاشی اش با وجودتان سازگار و هماهنگ است. 
جسم شما دامنه الكترومغناطيس��ی و گرمای انرژی حاصله از 
سنگ را به حركت درمی آورد و هر چه تماس شما با يكديگر 

بيشتر باشد، طنين و بازآوايی تان نزديكتر و شبيه تر می شود.
چه سنگی برای کارهای فکری و تقویت اعصاب مناسب 

است؟
 س��نگ آزوريت كه به رنگ آبی پر رنگ است و سختی اش 
خيلی كم است. معادن اين سنگ در فرانسه،  ايتاليا و آمريكا قرار 
دارد. اين سنگ را می توان روی چاكرای پيشانی قرار داد تا باعث 
باز ش��دن چشم سوم ش��ود، هر چند كه اين سنگ برای تمام 
چاكراها مناسب است. اين سنگ برای افرادی كه كارهای فكری 
می كنند مفيد اس��ت. از جمله دانش آموزان و دانشجويان آن را 
می توانند يا روی ميزشان يا در نزديكی محل كارشان قرار دهند.

چه سنگی در درمان نگرانی ها و در مشکالت روحی به 
ما کمک می کند؟

 آزوريت، ماالكيت كه مثل سنگ قبل حساس و شكننده است 
و نگهداری اش هم مثل آن است كه بايد روی چاكرای پيشانی 
قرار داد. اين سنگ مانع نگرانی می شود و نوسانات خلق و خو 
را تعديل می كند. صبوری و نظم را به ما می آموزد، تقويت كننده 
مهره ها،  عضالت و غده تيموس كه در پايين ترين قسمت گردن 

قرار دارد اس��ت. در دهان ناراحتی های كيسه صفرا،  كبد، زخم 
مع��ده و درمان در مراحل اوليه تأثيرات خوبی نش��ان داده و به 

شفاف شدن پوست كمک می كند.
برای درمان افسردگی چه سنگی وجود دارد؟

 آمازونيت كه رنگ آن آبی متمايل به سبز است و برای چاكرای 
قلب و گلو مناس��ب است. اين سنگ به متولدين بهمن انرژی 
حياتی می دهد. اين سنگ را بايد هفته ای يكبار زير آب جاری 
شست تا شارژ شود. برای دردهای گردن و كشيدگی عضالت 
بايد اين س��نگ را به صورت دورانی خالف عقربه های ساعت 
آرام گردانيد. اين سنگ انرژی و حيات را تقويت می كند و عالوه 
بر درمان افسردگی برای زنان باردار مفيد و مؤثر است و شاخه 

عصبی و مغز را تقويت می كند.
س��نگ آماتیس��ت در درمان چ��ه بیماری هایی مؤثر 

است؟
 آماتيست به رنگ بنفش تا بنفش ارغوانی است و برای چاكرای 
تاج سر مناسب است و نشانه متولدين آذر و اسفند و بهمن و 
شهريور است. كسانی كه بيماری خونی و ناراحتی های لوزالمعده 
دارند می توانند اين سنگ را بعد از شستشوی كامل يک شب در 
نيم ليتر آب قرار داده و صبح ناش��تا آب آن را بنوشند و بعد از 
استفاده می توانند آن را يک يا دو بار در ماه زير آب روان شسته و 
تخليه  كنند. برخی از مردم بر اين باور هستند كه اين سنگ رنگ 

چهره را روشن و باز كرده و از طاسی سر جلوگيری می كند.
در درمان بیماری های پوستی چه سنگی مفید است؟

  اون تورين كه رنگ آن تركيبی از خاكستری، كمرنگ تا شيری 
كمرنگ اس��ت. اين س��نگ مختص چاكرای قلب است. برای 

بيماری های  پوستی، آبله و جوش ها مؤثر درمان 
اس��ت. اين سنگ را در يک 
ليوان بيندازيد و بگذاريد كه 
يک ش��ب تا صبح در آب 
بماند سپس پنبه يا گاز را به اين 
آب آغش��ته كرده و به محل های 
موردنظر به ص��ورت ضربه 

ماليم بزنيد.
از ماس��اژ دادن پوس��ت بايد 
پرهيز شود. اين كار تا خوب 
شدن كامل پوست بايد ادامه 
داد. يك��ی دو بار آن را در آب 

بش��وييد و چندين ساعت در جاری 
نورمستقيم  خورشيد قرار دهيد. اين سنگ برابر 

ارديبهشت،  تير، آذر تعلق دارد.به متولدين 
چه س��نگی برای تمرکز و آرام��ش و تقویت حواس 

مفید است؟
 فلورين در رنگهای س��فيد، آبی كمرنگ، سبز،  زرد و بنفش 
يافت می شود. رنگ آبی روشن آن برای متولدين بهمن و بنفش 
آن برای متولدين اسفند مناسب است. از فلورين برای چاكرای 
تاج سر و چاكرای پيشانی می  توان استفاده كرد. قدرت كشش اين 
سنگ در تمركز بسيار زياد است. اين سنگ احساس و الهام ما را 
در برابر مسائل زندگی، دوست يابی و مسئوليت پذيری تقويت 
می كند و يكی از مناسب ترين سنگ ها برای انجام مديتيشن است 
و برای تمركز و تقويت حواس بس��يار مفيد است و روی افراد 

مبتال به سندرم داون يا منگوليسم تأثير بسيار خوبی دارد.
آی��ا س��نگی وجود دارد ک��ه غصه را از انس��ان دور 

کند؟
 پريدوت به رنگ س��بز يا س��بز زيتونی اس��ت. متعلق به 
چاكرای قلب است. به متولدين ماه های خرداد و مرداد مربوط 
اس��ت. برای درمان اگزما می توان چند قطعه سنگ پريدوت 
را 12 س��اعت در يک ليوان روغن فش��رده خنک )از شب تا 
صبح( قرار دهيد بعد با يک گاز اين محلول را روی محل های 
موردنظر بماليد. بايد دقت كنيد كه پوس��ت را مالش ندهيد. 
اگر دوس��ت داشته باش��يد می توانيد به جای روغن زيتون از 
يک ليوان آب استفاده كنيد. بعد از هر بار استفاده اين سنگ ها 
را در زي��ر جريان آب بش��وييد و در معرض خورش��يد قرار 
دهيد. اين س��نگ ما را در برابر تأثير ديگران محافظت می كند 
و قدرت مبارزه و ايس��تادگی می دهد و اندوه و غصه را دور 
می كند. داش��تن گردنبندی از پري��دوت به گردن مانند انرژی 
محركه ای برای كس��انی اس��ت كه به زمان اهميت می دهند. 
اين س��نگ برای ناراحتی های قلبی و پوستی و ناراحتی های 
 داخلی مؤثر اس��ت. بافت ها را اصالح و استخوان ها را قوی 

می كند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 زاینده رود 
ابزار توس��عه فرهنگ  اصلي تري��ن 
زيست محيطي جامعه، ايجاد و شناخت و 
تعامل با محيط مي باشد. منظور از فرهنگ 
زيست محيطي، چگونگي برخورد با محيط 
توسط مردم جامعه مي باشد. هر چه آگاهي 
مردم جامعه در مورد محيط زندگي بيشتر 
شود،  اجراي قانون ها در رضايتمندي افراد 
بيشتر خواهد ش��د. ناآگاهي و پائين بودن 
سطح فرهنگ عمومي افراد از جمله عوامل 
تخريب محيط زيست به شمار مي آيند كه 
ناش��ي از پيچيده بودن س��فارش هاي فني 
ارائه شده است. هدف ما در اين مقاله اين 
است كه نخست به بررسي عوامل آلودگي 
 محيط زيست به خصوص آلودگي هوا كه 
هم اكنون در شهر اصفهان شاهد آن هستيم 

پرداخته و پ��س از آن به بيان راهكارهاي 
س��اده و قابل اجرا در شرايط فعلي، اشاره 
مي نمائيم. بدون ش��ک سعادت و سالمت 
فرد و جامعه در گرو س��المت و رش��د و 
عوامل زيست و توسعه پايدار محيط زيست 
است. حفظ و نگهداري و سالمت عوامل 
زيست محيطي از نعمت هاي خداوند است 
و هم��ه بايد در حفظ و توس��عه پايدار آن 
بكوش��يم و اين كار از مراحل ش��كر اين 
نعمت است. اجراي سياست توسعه پايدار 
و بي زيان، نيازمند اعمال تغييرات اساسي 
در معيارها و ارزش ها است و امروزه دليل 
اصلي تخريب محيط زيست، بي مسئوليتي 
و عدم توجه به ارزش هاي واالي انس��اني 
اس��ت. بحران محيط زيس��ت كه در حال 
حاضر گريبان گير بيشتر كشورها و كشور 

عزيز ما ايران اس��ت از بح��ران اخالقي و 
روحي سرچش��مه مي گي��رد. آنچه امروز 
مشاهده مي شود ناشي از عواملي است كه 
در طول س��ال هاي گذشته به علت غفلت 
مردم و مسئوالن، دست به دست هم داده و 
وضعيت كنوني را به وجود آورده است. به 
طور كلي عوامل آلودگي را مي توان به دو 

دسته تقسيم نمود:
ــف: عوامل فیزیکي: تغيير در سيس��تم  ال
زندگي افراد بعد از انقالب صنعتي، موجب 
تغيير در محيط فيزيكي افراد شده است و 
اين تغييرها، سبب تأثيرهاي منفي اساسي در 
زندگي افراد شده است. سهم عوامل آالينده 
را مي توان به ترتيب اهميت به صورت زير 

بيان نمود:
 اس��تقرار نامناسب صنايع )عدم رعايت 
فاصله مناس��ب صنايع نسبت به شهرهاي 

پرجمعيت(
 كارخانه ها و مؤسسات صنعتي 

 پائين بودن استانداردهاي تكنولوژي در 
ايران )ضعيف بودن درجه فني(

 وسايل نقليه )اتومبيل- موتورسيكلت و 
وسايل حمل و نقل عمومي ناسالم(

 وسايل خانگي
ب: عوامل اجتماعي و فرهنگي: انس��اني 
موج��ودي اجتماع��ي اس��ت و كيفي��ت 
ارتباطات اجتماع��ي افراد امري حياتي در 
س��المت فردي و اجتماعي است. بديهي 
 اس��ت كه كيفيت زندگ��ي اجتماعي تأثير 
به سزايي در وضعيت سالمت افراد جامعه 
دارد و از جمل��ه عوام��ل مهم كه مرتبط با 
موارد اجتماعي و فرهنگي است، مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
 عدم رعايت فرهنگ زيس��ت محيطي 

توسط آحاد جامعه
 ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي

 وابس��تگي م��ردم ايران به ماش��ين هاي 
سواري شخصي

 آمايش سكونتي )استقرار امكانات رفاهي، 
مراك��ز آموزش��ي، درمان��ي و ... در مركز 
شهرها، باعث ازدحام جمعيت و در نهايت 

مشكل هاي زيست محيطي مي گردد.(
 ع��دم تعادل بين س��ازمان هاي دولتي و 

مردم
 ضعف فرهنگ عمومي و عدم مشاركت 

در حل معضل هاي جامعه
ــاده و  ــا راهکارهاي س ــه راهکاره ارائ
ــل آلودگي  ــان در جهت حل معض  آس

محیط زیست:
 بازنگ��ري در قانون ه��اي صنعت��ي و 
مجوزهاي��ي كه جه��ت صنايع مختلف و 
تأسيس كارخانه ها در شهرک هاي صنعتي 

صادر مي گردد.
 قرار دادن فيلترهاي مناسب جهت رفع 

آلودگي صنايع و يا حداقل نمودن آن
 بهس��ازي نظام هاي تكنولوژي و ارتقاي 

فني وسايل نقليه موتوري
 ارتقاء فرهنگ زيست محيطي جامعه از 
طريق رسانه هاي ارتباط جمعي، گنجاندن 
مسائل زيست محيطي در كتاب هاي درسي، 
تربيت كارشناسان، تهيه و نصب پوسترها و 
بروشورهاي آموزشي، نصب پالكارد و بنر 
در معابر و مناظر عمومي،  راهپيمايي متنوع 
اجتماعي افراد براي درخواست محيط پاک 

و...
 5- ارتق��اي كيفي��ت و كمي��ت وس��ايل 
حمل و نقل عمومي از قبيل مترو، مونوريل 

و اتوبوس هاي تندرو شهري و...
6- تقويت اعتماد بين مردم و سازمان هاي 
مختلف از طريق شفاف سازي و بيان علل 
قانوني و منطق��ي طرح هاي مفيدي كه در 
جه��ت بهب��ود وضعيت زندگ��ي مردم و 
س��المت  آن ها از طرف مسئوالن تصويب 

و به مرحله اجرا گذارده مي شود.
 تش��كيل جلس��ه هاي مختلف با مردم،  
مصاحبه تلويزيوني،  تش��كيل س��مينارها 
)جلسه هاي پرسش و پاسخ در جهت ارتقاء 
دانش مردم جامعه و جمع آوري اطالعات 

الزم و نياز سنجي عمومي(
ــواري و  ــگ دوچرخه س ــج فرهن تروی

بهسازي جاده ها براي این منظور. 
 استفاده از انرژي هاي پارک

 شناس��ايي گروه هاي مؤثر عالقه مند و 
آگاه در حل معضل هاي جامعه و استفاده از 

نقطه نظرات و پيشنهادهاي سازنده آنها 
 ايجاد انگيزه دروني و مسئوليت پذيري 
از طريق سيستم تشويق و تنبيه و آموزش 

عمومي
 تقويت باورهاي دين��ي مردم و اصالح 
اخالقي و تربيت��ي آحاد جامعه و توجه به 
اي��ن مطلب كه از ديدگاه اس��الم، حفظ و 
نگهداري محيط زيس��ت و رشد و توسعه 
پاي��دار آن در گونه ه��اي مختلف واجب 
 اس��ت و همچني��ن آلودگ��ي و تخريب 
محيط زيست در گونه هاي مختلف حرام و 

موجب ضمان مي گردد.
 كاهش روابط فيزيكي از طريق توس��عه 
فضاهاي مجازي و فراهم نمودن امكانات 

دسترسي به اينترنت براي همگان.
هيچ جامعه اي نيس��ت كه با محدوديت و 

مسأله مواجه نباشد.
آنچه مهم اس��ت نحوه برخورد با مسائل 
و مديريت مس��ائل اجتماعي و اقتصادي 
است. نبايد اجازه دهيم كه معضل به بحران 
تبديل ش��ود چرا كه بحران باعث مي شود 
كه تأثيرهاي مس��أله زيادتر ش��ده و برون 
رفت از بحران هم بسيار پرهزينه مي باشد. 
)اگر قرار باش��د با مسأله اي برخورد كنيم 
10 درصد انرژي را بايد صرف ش��ناخت 
 مسأله و 90 درصد آن را صرف راه حل آن 
كنيم.( وقت��ي جامعه تش��خيص مي دهد 
كارهاي روزمره بايد تعطيل ش��ود، نشان 
دهنده آن است كه دچار بحران شده ايم. اگر 
اآلن انرژي خود را صرف حل بحران مورد 
نظر كنيم مي توانيم در آينده از مشكل هاي 
 ناش��ي از آن ب��ه خصوص مش��كل هاي 
زيست محيطي بكاهيم.  در شرايط كنوني 
بايس��تي با اس��تفاده از ايده هاي نو توسط 
نخبگان جامعه و همچنين ايجاد انگيزه و 
تمايل افراد به حل مسأله و با يک سازماندهي 
و مديريت مناسب توسط دولت براي حل 
 مسائل جدي )بحران( اقدام اساسي به عمل 

آوريم.

همه جنگل هاي ایران در آتش مي سوزند 
آتش سوزي جنگل هاي گلستان هنوز ادامه دارد و 

مهار نشده است. 
حداق��ل 35 هكتار از جنگل ه��اي ابر نيز در آتش 
مي س��وزد. بيش از 35 ه��زار هكتار از جنگل هاي 

مريوان و سروآباد نيز در آتش سوخت.
با اين توان قدرت كنترل آتش سوزي وجود ندارد. 
جنگل هاي منطقه ش��مال، ش��مال ش��رق و غرب 
كش��ور همچن��ان در آتش مي س��وزد، جنگل هاي 
زاگرس غربي در مريوان، جنگل  هاي گلس��تان در 
شمال و جنگل ابر در سمنان در شمال شرق كشور 
در حال حاضر در محاصره آتش هستند. به گزارش 
ايلنا، از ش��مال كشور خبر مي رسد كه آتش سوزي 
هم چنان در منطقه های مختلف اس��تان گلستان، 

ادامه دارد.
سيد نجيب حسيني نماينده مردم مينودشت و كالله 
در گفتگ��و با ايلنا گفت: آتش س��وزي جنگل هاي 
گلس��تان هنوز ادامه دارد و مهار نش��ده و با وجود 
ش��دت وزش باد در طي چند روز گذش��ته آتش 
گسترش چش��م گيري داش��ته اس��ت. او با انتقاد 
از عملكرد مس��ئوالن كش��ور در برخ��ورد با اين 
آتش سوزي گفت: جاي تعجب است كه به جنگل 
گلستان كه به عنوان گل سر سبد جنگل هاي كشور 
شناخته مي شود و به تمام مردم ايران تعلق دارد به 

صورت ملي نگاه نمي شود. 
افکار عمومي کم کاري مسئوالن را نمي بخشند 

او ادامه داد: انتظار مي رود كه هم وزير كشور و هم 
وزير جهاد كش��اورزي به منطقه گلستان به عنوان 

نقطه بحران نگاه كنند. 
حسيني با ستايش عملكرد مسئوالن استان گلستان 
كه تم��ام امكانات خ��ود را جهت مه��ار آتش به 
كار گرفته اند افزود: اس��تان گلس��تان تمام آنچه را 
ك��ه در توان داش��ت انجام داد و اي��ن جاي تقدير 
دارد ام��ا مجموعه مس��ئوالن كش��وري كه متولي 
اين كار هس��تند چرا امكانات كشور را براي پايان 
 دادن ب��ه بحران آت��ش در جنگل گلس��تان به كار 

نمي برند؟ 
او ادامه داد: چگونه اس��ت، هنگامي كه يک س��يل 
يا زلزله اتفاق مي افتد تمام امكانات كش��ور بسيج 
مي شود و به كمک نقاط بحران زده مي شتابد اما در 
بحران آتش گلستان خبري از بسيج امكانات ملي 

نيست. 
نماينده مردم مينودشت وكالله گفت: اگر تمام توان 
ما همين است كه تا اكنون نشان داده ايم چرا از ساير 
كش��ورها كمک نمي خواهيم تا به ما در مهار آتش 
ياري برساند. او با بيان اينكه افكار عمومي مسئوالن 
را در مورد كم كاري در مسأله خاموش كردن آتش 
جنگل هاي گلستان نمي بخشند، گفت: درحالي كه 
تمام استان گلستان يكپارچه و با تمام ظرفيت هاي 
خود به جنگ با آتش رفته اند جاي تعجب است كه 
وزيران كشور و جهاد كشاورزي تاكنون حتي يک 
بار هم براي بازديد به منطقه نيامده اند، مس��ئوالن 
بايد در زمينه اين كم كاري پاسخگو باشند. حسيني 
ابراز اميدواري كرد كه با توجه بيشتر مسئوالن و به 
كارگيري كليه منابع ملي هرچه زودتر شر آتش از 

جنگل گلستان كم شود. 
جنگل ابرهمچنان درآتش 

از ش��مال شرق كش��ور نيز خبر مي رسد كه آتش 
جنگل ه��اي ابر در ش��اهرود اس��تان س��منان كه 
از روز سه ش��نبه آغاز ش��ده اس��ت همچنان ادامه 
 دارد. طب��ق آخرين اخبار ت��ا روز جمعه آتش در 
منطق��ه هايي از جن��گل ابرمهار ش��ده ولي هنوز 
خاموش نش��ده است. به گفته منابع محلي تاكنون 
حداق��ل 35 هكت��ار از جنگل هاي اي��ن منطقه در 
آتش سوخته است. صعب العبور بودن و شيب باال 
در منطقه ه��ای آتش كار امداد رس��اني را به اين 
منطقه ها سخت و دشوار كرده  است. مردم محلي، 
نهادهاي نظامي، ارتش و س��پاه، با امكانات ابتدايي 
مانند بيل، كلنگ و دبه هاي آب به صورت پياده  تا 
مناطقي كه گرفتار آتش  شده اند پيش رفته و سعي 

در مهار آن دارند. 

محیط زیست
سرزمین من

محیط زیست و توسعه 
فرهنگی

آقای اطهری فر از ویژگی های شهر درچه 
ــاخت  ــهرداری آن بگویید؟ برای س و ش
پروژه پل قوسی »بعثت« چه مشکل هایی 

داشتید؟
درچ��ه ب��ه عن��وان يك��ی از نزدي��ک ترين 
ش��هرها به اصفه��ان، موقعيتی اس��تراتژيكی 
دارد و بيش��ترين بار ترافي��ک ورودی غرب 
بر دوش اين ش��هر است. با توجه به مشكل 
ترافيک و اين مح��ور مواصالتی مهم، بر آن 
ش��ديم تا مبادرت به س��اخت يک پل برای 
ايجاد تس��هيل در ترافي��ک و تردد نماييم كه 
آزادس��ازی معابر و محوطه برای احداث پل 
قوس��ی بسيار س��خت بود و متأس��فانه عدم 
اطالع مردم از اصطالحات مديريت شهری، 
تمل��ک و كاربری ها باعث ش��د تا برای آزاد 
س��ازی ها و تفاهم با مردم در برخی موردها 
ب��ا بيان قيمت های عجيب و غريب رو به رو 

شويم. 
گذش��تن بار ترافيك��ی زياد از پ��ل 8 متری 
موجود مشكل های زيادی را به همراه داشت 
و ب��ا ادامه اين وضعيت هر لحظه ممكن بود 
حادث��ه ای غي��ر قابل جب��ران رخ دهد و نياز 
ش��ديدی به احداث پل جديد حس می شد. 
اين پل بايد بسيار فنی و دقيق و هم به عنوان 
نمادی برای ش��هر درچه س��اخته می شد، از 
اين رو مطالعه های زيادی روی پل های ايران 

شهردار درچه در بازدید از روزنامه زاینده رود:

شهرداران و شهرداری ها بی پشتوانه اند
 زاینده رود 

ش��هر درچ��ه در شهرس��تان خمين��ی ش��هر 
واق��ع ش��ده اس��ت، شهرس��تانی پ��ر تراك��م كه 
پ��س از ك��رج بيش��ترين تراكم جمعيت كش��ور 
ب��ار  بيش��ترين  اس��تراتژيک  نظ��ر  از  داراد.  را 
ترافي��ک غرب اصفه��ان، برای ورود ب��ه يكی از 
 كالنش��هرهای كش��ور بر روی دوش درچه افتاده 

است.
درچه يكی از مهم تري��ن محورهای مواصالتی و 
ورودی اصفه��ان و پذيرای تردد بس��ياری از هم 
وطنان از خرم آباد، خوزستان، فريدن و نجف آباد 

به شهر اصفهان است. 
در سال های اخير ش��هر درچه با وجود مشكل ها 
و محدوديت هاي��ی نظير كمبود زمين برای رش��د 
ش��هری، توانسته است پيشرفت های شايانی را در 
ارتقای مديريت ش��هری كس��ب كند. اگر چه اين 
شهر فاصله كمی تا اصفهان دارد ولی متأسفانه به 
دليل فقر اطالع رس��انی پ��روژه های خوب موفق 
اين ش��هر و پيش��رفت های مديريت ش��هری آن 

نتوانسته است به بهترين شكل نمود پيدا كند.
ش��هردار درچه در بازدي��د از روزنامه زاينده رود 
اظهار داش��ت: امروزه فعاليت در امور فرهنگی به 

عنوان شغل نوعی خطر كردن است و مشكل های 
اقتص��ادی موج��ود ت��وان روی پا ايس��تادن را از 
مطبوع��ات گرفت��ه و در فضای پر س��وء تفاهم و 
خال��ی از فرهنگ انتقاد، كار مطبوعات و رس��انه 
ها بسيار مش��كل شده است. به راس��تی روزنامه 
نگاران انس��ان های فعال و عاشقی هستند چرا كه 
 جز عش��ق در اين زمانه انس��ان را ب��ه اين كار وا 

نمی دارد.
ش��هردار درچه روزنامه زاينده رود را از اين نظر 
كه كمتر به نقش ب��ازی كردن محور قدرتی برای 
ارگان ها پرداخته اس��ت مورد ستايش قرار داد و 

افزود: امروزه قدرت رسانه ای در مديريت شهری 
بسيار مهم است. 

ما توانس��ته ايم بزرگ ترين پل قوس��ی كش��ور را 
ب��ا اعتب��اری مناس��ب و ويژگی ه��ای منحصر به 
فرد بس��ازيم، ولی به دليل عدم قدرت رس��انه ای 
نتوانسته ايم اين توانايی ها را به تمام كشور ابالغ كنيم 
در حالی كه در شهرهای بزرگ برای پروژه هايی با 
 اهميت فنی بسيار كمتر تبليغات گسترده ای انجام 

می شود.
عليرضا اطهری فر )شهردار درچه( در ادامه پذيرای 

پاسخ به سئوال های ما شدند.

صورت گرفت و پس از مشاوره و مطالعه زياد، 
در نهايت ساخت يک پل قوسی با دهنه 64 متر 
و عرض 32 متر در دس��تور كار قرار گرفت كه 
نظير آن در ابعاد فنی كوچک تر در كش��ور پيش 
از اين تنها به دست متخصصان خارجی ساخته 
شده بود. در طول ساخت اين پل دانشجويان و 
مهندسان زيادی از سراس��ر كشور برای بازديد 
از مرحله های س��اخت پل ب��ه كارگاه آمدند و 
مستندی نيز از مرحله های ساخت آن تهيه شد.

اي��ن پل در دو باند و برای هر باند س��ه الين به 
همراه مسير ترددی عابر و دوچرخه طراحی شد 
و برای نورپردازی آن نيز از يكی از شركت های 
مهندس��ی بزرگ دعوت ش��ده است كه با انجام 
دومين عمليات نقاشی پل، نورپردازی آن نيز به 
طوری كه شايس��ته نماد شهر درچه باشد انجام 

خواهد پذيرفت.
ــه را چه طور می  ــهر درچ وضعت ترافیک ش

بینید و برای آن چه تمهیدهایی دارید؟
شهرس��تان خمينی ش��هر دارای تراكم جمعيتی 
بسيار بااليی است و جمعيت درچه نيز باالست. 
م��ا عالقه مند ب��ه ايجاد و تكمي��ل رينگ های 
ترافيكی هس��تيم اما كمبود زمي��ن، بزرگ ترين 
مشكل شهرداری درچه است خاک درچه بسيار 
حاصلخيز بوده و جزو خاک های كالس A  در 
كشور است و هر كجا خاكی باشد به طور حتم 
به دليل مرغوبيت س��زاوار كشاورزی است و از 

اين رو احداث راه و جاده در اين منطقه مشكل 
است. با توجه به گذشتن رينگ چهارم ترافيكی 
اصفه��ان از درچه جلس��ه های زي��ادی برگزار 
و طرح ه��ا و برنامه های الزم ني��ز برای احداث 
رينگ چهارم آماده ش��ده ولی آزادسازی مسير، 
هزينه ها و مقاومت های اداره كش��اورزی سبب 

عدم شروع كار شده است.
ــه طور ــه را چ ــهر درچ ــوای ش ــی ه  آلودگ

می بینید؟
درچ��ه به دليل وجود باغ های زياد و منطقه های 
كش��اورزی ب��ه عن��وان يك��ی از تنفس گاه های 
اصفهان محس��وب می ش��ود ولی كمبود زمين 
آزاد س��بب ش��ده كه نتوانيم فضای سبز شهری 
ايج��اد كنيم اما ب��ا اين حال وج��ود باغ ها اين 
ني��از را برطرف می كند. در س��ال ه��ای اخير با 
گسترش صنايع و نيز ترافيک سنگين، درچه نيز 
از آلودگی هوا دور نبوده است؛ هم چنين وجود 
نيروگاه و پااليش��گاه و ساير منطقه های صنعتی 
بر مشكل آلودگی افزوده است. ما توانسته ايم تا 
حدودی س��ازمان آب را متقاع��د كنيم تا حريم 
رودخان��ه را تعري��ف كند و اميدواري��م بتوانيم 

حاشيه رودخانه را بازسازی كنيم.
ــهر درچه به کجا رسیده  مشکل فاضالب ش

است؟
س��طح آب زيرزمينی در درچه بسيار باالست و 
وج��ود چاه های آب فلمن كه منبع اصلی تأمين 

آب ش��رب اصفهان اس��ت، ض��رورت احداث 
 فاض��الب را دو چن��دان ك��رده اس��ت. آبفای 
خمينی شهر و آبفای استان زحمت های زيادی 
كش��يده ول��ی از برنامه ه��ای الزم ب��رای ايجاد 
فاض��الب عقب هس��تيم و تنه��ا 20 درصد از 
فاضالب درچه ايجاد ش��ده است كه برای عدم 
نشت فاضالب به رودخانه به سرعت بايد انجام 

شود.
از هم نشینی با زاینده رود و ایجاد بسترهای 

گردشگری چه استفاده ای کرده اید؟
 درچ��ه قابليت های گردش��گری خوب��ی دارد، 
منطقه ای نزديک به اصفهان است و گذشتن دو 
خط مترو اصفهان از درچه و داشتن ايستگاه در 
اين ش��هر، امكانات حضور گردشگران را ايجاد 
می كند. مشكل حريم رودخانه در حال اصالح 
اس��ت و به زودی با ابالغ نقش��ه جديد، ايجاد 
مركزهای گردش��گری در حاشيه زاينده رود در 
حوزه ش��هری درچه آغاز می ش��ود كه چندين 
طرح برای س��رمايه گذاری بخش خصوصی و 
ايج��اد مركزهای تفريحی و هم چنين س��اخت 
اولين هتل پنج ستاره اصفهان با مشاركت بخش 
خصوصی و سرمايه اوليه 18 ميليارد تومانی در 
حاش��يه زاينده رود، از برنامه های طراحی شده 

برای توسعه گردشگری شهر درچه است.
ــه رودخانه در  ــه نزدیکی درچه ب ــا توجه ب ب
زمینه مدیریت بحران چه اقدامی انجام شده 

است؟
دارا بودن 50 هزار نفر جمعيت و 50 سال سابقه 
داشتن شهرداری، بی ش��ک ايجاب می كند كه 
درچه طرح جامع و اس��تراتژيک داش��ته باش��د 
ولی متأسفانه پيش از اين برای آن اقدامی نشده 
بود و ما توانس��تيم در سال های اخير اين طرح 
جامع را با نگاه به بافت های فرس��وده، مديريت 
استراتژيک و نيز مديريت بحران ايجاد كنيم كه 
مطابق قانون های نظام مهندسی، ساخت و سازها 
و روش های نوين ذخيره سازی، معيارهای بافت 
فرس��وده و مطالعات زندگی در جوار رودخانه 
در مديريت شهری لحاظ شده است. در ساختن 
پل قوس��ی بعثت و طراحی آن دبی رودخانه در 
حدود 550 و باالتري��ن حد ممكن اندازه گيری 
ش��ده اس��ت و اين افزايش ارتفاع 250 ميليون 
تومان هزينه در افزايش طول رامپ و شيب پل 
داشته است و براساس مديريت بحران در زمان 
س��يل احتمالی، اين آخرين پلی است كه آب به 

سطح آن می رسد.
ــهرداری  ــت اقدام ش پروژه های مهم در دس

درچه را تشریح کنید؟
 ايجاد بلوار شهدای دينان

 ساخت سالن سرپوش��يده ورزشی استاندارد 
محله احمدآباد به همراه س��الن تنيس و ورزش 

باستانی. 
 س��اخت س��اختمان آتش نش��انی در 1100 

مترمربع زير بنا با رويك��رد مركز آموزش برای 
مدرس��ه ها و مردم و نيز تشكيل اتاق بحران به 

عنوان معين شهر اصفهان در زمان حادثه.
 الكترونيك��ی ك��ردن ش��هرداری درچ��ه ب��ا 
رويكرد ش��هر الكترونيک و دولت الكترونيک، 
 ص��دور الكترونيك��ی هم��ه پروانه ه��ا، انعقاد 
تفاه��م نامه ب��ا فنی حرف��ه ای ب��رای آموزش 
 ش��هروند الكتروني��ک و نيز انعق��اد تفاهم نامه 
 با بان��ک ملی ب��رای آموزش و ارائ��ه خدمات 
 مال��ی الكتروني��ک ب��ه ش��هروندان ك��ه اي��ن 
 فعاليت ها برای اولين بار در س��طح استان انجام

پذيرفت.
 افتتاح پ��ارک ترافيكی فعال و نيز پروژه های 
عمران��ی ديگر نظير طرح توس��عه ميدان ميوه و  

تره بار. 
 احداث فرهنگسرای دينان در سه منطقه.

 ساماندهی گلزار مطهر شهدای شهر 
 بدنه سازی انهار

ــای عمده  ــکل ه ــدی بحث، مش ــع بن در جم
شهرداری را بگویید؟

با عنوان اين س��خن كه پ��س از اتمام مأموريتم 
در ش��هرداری درچه، مايل ب��ه ادامه فعاليت در 
ش��هرداری نخواهم بود می گويم كه متأس��فانه 
بار زيادی بر دوش ش��هرداری هاس��ت و بيشتر 
ام��ور ش��هری به دس��ت آنه��ا اداره می ش��ود، 
ول��ی ش��هرداران و ش��هرداری ها بس��يار ب��ی 
 پش��توانه ان��د و مانند ش��يرهای بی ي��ال و دم 

شده اند. 
همه قشرها از آنها توقع دارند و هيچ منبع معين 

و تثبيت شده ای برای درآمد ندارند.
خ��ود  را  اش  بودج��ه  ك��ه  اس��ت   بخش��ی 
تأمين م��ی كند مانن��د بخش های غي��ر دولتی، 
ول��ی بايد پيرو تم��ام قانون ها و بخش��نامه های 
دولتی باش��د وجود تعطيالت لطم��ه زيادی به 
ش��هرداری ها می زن��د در حالی ك��ه انتظارهای 
مردم با تعطيلی پايين نمی آيد و مناس��بت های 

شهرداری به مناسبت های بازار بستگی دارد.
رك��ود مس��كن درآمد ش��هرداری ه��ا را پايين 
آورده و اعمال بخش��نامه های مختلف تخفيف 
در خدم��ات ش��هری برای قش��رهای مختلف، 
ش��هرداری را مورد فش��ارهای عديده اقتصادی 

قرار داده است.
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جان  تری: 

من پیانو می زنم و 
دروگبا گیتار!

عدم ثبت رکورد 
ناظم الرعایا در 
خارج از کشور

اریکسون: 

عالقه ای به 
حضور در تیم 
ملی ایران ندارم

كاپيتان تيم فوتبال چلس��ی اوق��ات فراغت خود را به 
فراگي��ری موس��يقی اختص��اص می دهد. ب��ه گزارش 
ديلی تلگ��راف، ج��ان تری ك��ه پيش از ج��ام  جهانی 2010 
مس��ائل حاش��يه ای زيادی را رقم زد، در اي��ن باره گفت: از 
مدت ها قبل دوس��ت داش��تم پيانو ياد بگيرم. وقتی مصدوم 
ش��دم و در خانه ماندم، فرصت خوبی ب��رای انجام اين كار 

فراهم شد.
وی اف��زود: تنها بازيكن چلس��ی كه عالقه مند به موس��يقی 
اس��ت، من نيستم. به عنوان مثال ديديه دروگبا نيز االن گيتار 

ياد می گيرد. 
ت��ری تأكي��د كرد: هن��وز چن��د درس ابتدايی را بيش��تر فرا 
نگرفت��ه ام. باي��د دي��د در آينده ت��ا كجا می توانم پيش��رفت 
كن��م. در كن��ار اي��ن دو بازيك��ن عض��و چلس��ی ك��ه ب��ه 
فراگي��ری موس��يقی می پردازن��د، ماي��كل اس��ين، هافب��ک 
غناي��ی اين تي��م نيز به تازگ��ی حدود 14 ه��زار پوند بابت 
 ي��ک گيتار با امض��ای يک خواننده مع��روف پرداخت كرده 

است.

زاینده رود
اميرحسين ناظم الرعايا وزنه بردار 17 ساله ذوب آهنی 
توانس��ت در وزن 105+ كيلوگرم ركورد آس��يا را بش��كند و 
 به عنوان نخس��ت رقابت های ليگ نوجوانان كش��ور دست 

يابد. 
وی در اين باره گفت: مس��ابقه های كشوری در سطح بااليی 
برگزار ش��د و خوشبختانه توانس��تم ركورد آسيا را 25 كيلو 
ارتقا دهم، اما چون اين رقابت ها جنبه بين المللی نداش��ت 

اين ركورد در خارج از كشور ثبت نخواهد شد. 
وی ادامه داد: اين ركورد پيش تر از آن عليرضا كاظم نژاد از 
كشورمان بوده كه خوشبختانه ثبت گرديده و برای كاظم نژاد 

ركورد محسوب می شود. 
ناظ��م الرعايا اضافه ك��رد: عضو تيم ذوب آهن هس��تم اين 
باش��گاه از همه نظر ورزش��كارانش را م��ورد حمايت قرار 
می دهد من تمرين های خود را در س��الن سجادی اصفهان 
پيگيری و خود را برای بازی های برگش��ت ليگ كش��ور در 

بهمن ماه آماده می كنم.

س��رمربی پيش��ين تيم انگليس گفت: هيچ عالقه ای به 
حض��ور در تيم ملی فوتب��ال ايران ن��دارم. به گزارش  
اسكای اسپرت، س��ه روز پس از انتشار خبر احتمال هدايت 
تي��م ايران توس��ط اريكس��ون، وی اين ش��ايعه را رد كرد و 
اظهار داش��ت: به انجام چنين كاری عالقه ای ندارم، چون از 
كاری كه انجام می دهم بس��يار خوش��حال هستم. اين مربی 
س��وئدی كه اكن��ون زمام امور تي��م لسترس��يتی انگليس را 
برعه��ده دارد، پ��س از كس��ب پي��روزی 5 بر ي��ک مقابل 

دونكستر چنين عكس العملی نشان داد. 
مربی پيش��ين مكزيک و س��احل عاج افزود: م��ن هم در اين 
باره ش��ايعاتی ش��نيده ام اما هيچ مقامی از ايران با من تماسی 

نداشته است. 
عكس العمل اريكس��ون در حالی اس��ت كه اواخر هفته قبل 
عباس ترابيان، سرپرس��ت كميته رواب��ط بين الملل از تمايل 
فدراس��يون فوتبال ايران ب��رای جذب اين مرب��ی به منظور 
جانش��ينی افش��ين قطبی پس از رقابت ه��ای جام ملت های 

2011 آسيا در قطر خبر داده بود.

گزارش

پیگیری رقابت های جام حذفی کشور 
عبور از ایستگاه راه آهن برای رسیدن 

به  پرسپولیس 
پژمان سلطانی 

از مرحله يک هشتم نهايی مسابقه های فوتبال جام حذفی كشور، تيم 
س��پاهان در ورزشگاه فوالدشهر و در س��اعت 14:30 ميزبان راه آهن 

شهر ری خواهد بود.
اين دو تيم نيز روز پنجش��نبه گذش��ته در رقابت های ليگ برتر كشور 
در همين ورزش��گاه ب��ه مصاف هم رفتند و راه آهن توانس��ت تيم پر 
 مهره س��پاهان را با حس��اب 2 بر 2 متوقف كند. مهدی تارتار سرمربی 
راه آه��ن در كنفرانس مطبوعاتی پس از مس��ابقه گفت: در بازی جام 
حذفی ب��ه علت فاصله زمانی اندک، با 70 درصد تركيب اصلی مقابل 
س��پاهان حاضر خواهيم شد كه ش��ايد هدف مهدی تارتار از اين گفته 

گمراه كردن حريف باشد. 
به هر حال جام حذفی بعد از ليگ برتر تنها رقابتی اس��ت كه تيم های 
ميانه جدولی و حتی دس��ته اولی نيز می خواهند در آن خودی نش��ان 

دهند.
امي��ر قلع��ه نوعی ني��ز در خصوص دي��دار تيمش براب��ر راه آهن در 
چارچوب رقابت های جام حذفی گفت: سپاهان برای به دست آوردن 
هر س��ه جام عزم خود را جزم كرده اس��ت. در بازی قبلی راه آهن با 
سيستم 2-4-4 وارد زمين شد و بيشتر در يک سوم دفاعی خود توپ 
را به جريان می انداخت و تنها چش��م به ضد حمله های بهادر عبدی 
و امين متوس��ل زاده داش��ت و از اين راه نيز به هدفش رسيد، اما اين 
مس��ابقه بايد برنده داشته باشد و اين موضوع كار را برای سپاهانی ها 

راحت تر می كند. 
ش��اگردان تارتار با اين روش بازی فرصت خلق موقعيت و اس��تفاده 
از آن را برای ش��اگردان قلعه نوعی فراهم می كنند. در ديدار گذش��ته 
دو تي��م در ليگ برتر، خط دفاعی طاليی پوش��ان محک جدی خورد، 
 اما به نظر می رس��د با توجه به عملك��رد جواد كاظميان در ديدار قبل 
قلعه نوعی در بازی امروز وی را روی نيمكت قرار می دهد و به جای 

او از مهدی كريميان در تركيب استفاده كند. 
امي��ر قلعه نوع��ی در تركيب احتمالی خود از س��يد مه��دی رحمتی، 
سيد جالل حسينی، س��يد هادی عقيلی، خسرو حيدری، احسان حاج 
صفی، اميد ابراهيمی، فابيو جان واريو، محرم نويدكيا، مهدی كريميان، 
رض��ا عنايت��ی و ابراهيم توره به��ره خواهد برد و حس��ن رودباريان، 
بهادر عبدی، كمال كاميابی نيا، حامد نور محمدی، حس��ين پاش��ايی، 
محمود آمن��ه، ايمان رزاق��ی راد، امين متوس��ل زاده، ابراهيم كريمی، 
 اب��وذر رحيم��ی و حس��ين كوش��كی ب��رای راه آهنی ب��ازی خواهند 

كرد.
اي��ن تيم پس از بازی روز پنجش��نبه اصفه��ان را به مقصد تهران ترک 
نكرد و برای مس��ابقه امروز در اين شهر ماندنی شد. در همين مرحله 
ش��هرداری ياس��وج به مصاف كاوه تهران می رود و برنده اين مسابقه 
با اس��تقالل تهران بازی خواهد ك��رد. در مرحله يک چهارم نهايی نيز 
استيل آذين پذيرای فوالد خوزستان است. اين دو تيم نيز روز پنجشنبه 
در ليگ برتر به ديدار هم رفتند و تيم تهرانی با حس��اب دو بر يک از 
س��د حريفش گذشت. تراكتورس��ازی تبريز نيز برای صعود به مرحله 
نيمه نهايی بايد ميهمانش ملوان بندر انزلی را از پيش رو بردارد. گفتنی 
اس��ت كه برنده ديدار دو تيم سپاهان و راه آهن به مصاف پرسپوليس 

خواهد رفت.

ورزش

فرزاد کوهیان فردا در آزادی
 

جلس��ه هماهنگ��ی مس��ابقه های  لي��گ برتر بس��كتبال 
باش��گاه های كش��ور با حضور مديران عامل و سرمربيان 
تيم های ش��ركت كننده برگزار خواهد شد. بدين وسيله 
به اطالع می رس��اند با توجه به هم زمانی مس��ابقه های  
ليگ باش��گاه های غرب آس��يا و مس��ابقه های  ليگ برتر 
باشگاه های ايران، جهت برنامه ريزی اين مسابقه های  و 
هم فكری مجدد با تيم های شركت كننده، روز سه شنبه 
23 آذر ساعت 10 صبح جلسه ای با حضور مديران عامل 
و س��رمربيان تيم های شركت كننده در مسابقه های سوپر 
ليگ در محل تاالر بس��كتبال مجموعه ورزش��ی آزادی 

برگزار خواهد شد. 

حضوربانوان بسکتبالیست 
سپاهان در مرحله پلی آف

تيم بس��كتبال بانوان  فوالد مباركه سپاهان با كسب عنوان 
دوم در پايان دور برگشت، راهی مرحله پلی آف ليگ برتر 
بسكتبال باش��گاه های كشور شد.  دور برگشت ليگ برتر 
بسكتبال بانوان باشگاه های كشور پايان يافت و تيم های راه 
يافته به مرحله پلی آف مشخص شدند. فوالد مباركه سپاهان 
در آخرين ديدار دور برگش��ت با نتيجه 95 بر 62 صدرای 
شيراز را برد و پس از كشت و صنعت قزوين به عنوان تيم 
دوم گروه ب راهی مرحله پلی آف رقابت ها شد. از گروه 
الف اين رقابت ها نيز آرارات و نيكان ترابر تهران به پلی آف 
راه پيدا كردند. چهار تيم برتر از دوم دی به صورت رفت و 

برگشت برای رسيدن به فينال با يكديگر رقابت می كنند.

افزایش جذابیت لیگ 
با پیروزی مدعیان 

زاینده رود
سرپرست تيم فوتسال گيتی پسند اصفهان پس از برد 
2 ب��ر صفر اين تيم مقابل كيش اير قم گفت: بازی خوب 
و جذابی بود و توپ و ميدان در اختيار گيتی پس��ندی ها 
قرار داشت. امين كريميان ادامه داد: پس از شكست ناحق 
مقابل ارژن فارس، بچه ها مصمم ش��دند كه 3 امتياز اين 
بازی را بگيرند كه خوشبختانه به اين مهم رسيدند وی به 
عملكرد تيم كيش اير نيز اشاره كرد و افزود: كيش اير قم 
تيمی جوان و دونده ای است كه در مقابل ما انتحاری كار 
می كرد و رو به دفاع نياورد و برای حداقل امتياز پای به 
اصفهان گذاش��ته بود و با انگيزه بااليی مقابل گيتی پسند 
بازی كرد. ما با اينكه چند مصدوم داشتيم توانستيم هر سه 
امتياز بازی را از آن خود كنيم وی تصريح كرد: ما منتظر 
باختن مدعيان اصلی قهرمانی نيستيم و تنها در هر بازی به 
ب��رد تيم خود فكر می كنيم و به نظر من پيروزی مدعيان 
ليگ برتر، فوتسال ايران را جذاب تر خواهد كرد. كريميان 
اضافه كرد: ليگ امس��ال با سال های گذشته تفاوت دارد 
و هيچ تيمی از پيش باخته نيست و همه تيم ها با انگيزه 

خاصی در ميدان ظاهر می شوند.

مسعود سعیدی

وحيد شمس��ايی كه در هفته های گذش��ته از س��وی 
مسئوالن باشگاه ماهان با جريمه های سنگينی از جمله 
كسر 40درصدی از مبلغ قراردادش و محروميت پنج 
جلس��ه ای از همراهی تي��م و در نهايت تبعيد به تيم 
دس��ته دو ماهان مواجه شده اس��ت، خويشتن داری 
می كند و حاضر نمی ش��ود در اين باره س��خنی به 
ميان آورد و پ��س از هر چند جمله، از زحمت های 
بهروز ريخته گران تش��كر می كند. شمسايی در مورد 
 بس��ياری از اتفاق ه��ای هفته ه��ای گذش��ته حرفی 
نمی زند و ترجيح می دهد از آن رد شود يا سئوال ها 
را به گونه ای ديگر پاسخ دهد. رفتاری كه بسياری را 
از عملكرد عجوالنه مسئوالن ماهان و افراط در ادامه و 

افزايش جريمه های اين بازيكن به فكر فرو می برد. 
 تغيي��ر روي��ه ماهانی ه��ا با توج��ه ب��ه خدماتی كه 
وحيد برای اين باشگاه و تيم فوتسالش انجام داد كمی 
س��ئوال برانگيز است! می گفتند وحيد از همان زمان 
ورودش ب��ه اين تي��م در كادرفنی و ارنج تيمی نقش 
داشته، حتی شنيده می شد كه وی باعث رفتن ابطحی 
و علی افضل از تيم ماهان شده است. اما جالب است 
كه با اتفاق های اخير و تغيير مواضع باش��گاه، هر دو 
مربی از وی حمايت كرده و ابطحی و خيلی از مربيان 
ديگ��ر در مصاحبه های خود به صداقت و س��المت 
كار وحيد صحه گذاش��ته اند. يا اگر وحيد در ارنج و 
يا ورود و خروج مربی يا بازيكنی نقش داش��ت پس 
چطور و با توجه به شرايطی كه باشگاه برای او تعيين 
كرده حاضر شده با افضل تمرين كند؟! افضلی كه به 
گفته بعضی ها خود موجبات رفتنش را فراهم نمود! 
وحيد يک خط در مي��ان اصرار دارد از زحمت های 
به��روز ريخته گران قدردانی كند اما يک بار هم نامی 
از فيروزخان نمی برد؟ حتی حاضر نيست در رابطه با 
تصميم های اخير مدير باشگاه يک كالم حرف بزند 

و فق��ط آرزوی موفقي��ت و قهرمانی تيمش را در دل 
دارد.

 وحيد به خاطر طاهری به اين تيم آمد و ش��ايد حاال 
كه ديگر علی طاهری در ماهان نيس��ت كمتر كس��ی 
حاضر به حضور او در تيم ماهان باش��د و اين روزها 
كه گوشمان به خبرهای غيرمنتظره عادت كرده، شايد 
ش��اهد حضور شمسايی درتيم فوتسال علی طاهری 

باشيم....!
به هر روی اتفاق های اخير بهانه ای شد تا به درد دل 
وحيد شمس��ايی گوش دهيم و با او گفتگويی داشته 

باشيم:
 خبر داری که جریم��ه این روزهای وحید 
شمس��ایی به خبر اول بس��یاری از رسانه ها 

تبدیل شده است؟ 
توج��ه زيادی به اين مس��أله نمی كنم زي��را به عنوان 
ي��ک بازيكن حرفه ای، جريمه را جزئی از فوتس��ال 
می دانم و در اين زمينه هي��چ حرفی نمی زنم. دو ماه 
ديگر با باش��گاه فوالد ماهان ق��رارداد دارم و در اين 
دو م��اه همه تالش خود را برای موفقيت باش��گاه و 
رسيدن به قهرمانی انجام می دهم و حرفی درخصوص 
جريمه نمی زنم؛ به نظر م��ن اين اتفاق نبايد می افتاد 
اما اكنون اين اتفاق افتاده و اگرچه دوس��ت نداش��تم 
كار به اينجاها كشيده شود و مسأله رسانه ای شود اما 

متأسفانه رسانه ای هم شد.
 فکر می کنی علت اعمال این جریمه ها چه 

بود؟ 
بگذاريد از ابتدای حضورم در تيم ماهان برايتان بگويم. 
سال اولی كه به ماهان آمدم، اين تيم تازه تشكيل شده 
بود و در فصل قبل از آمدن من مقام س��وم ليگ را از 
آن خ��ود كرده بود؛ به دليل رفاقتی كه با علی طاهری 
داشتم، با خانواده ريخته گران آشنا شدم و طی دورانی 
كه در اصفهان بودم، بهروز ريخته گران به من بس��يار 
لطف داش��ت و توجه خاصی ب��ه من كرد. به جرأت 

می توانم بگويم كه يكی از دوران خوب فوتسالی ام را 
در اين تيم گذراندم و به دليل توجه بهروز ريخته گران 
در حال حاضر زبانم بس��ته اس��ت و چون هيچ گاه 

نمی توان��م لطف وی را فرام��وش كنم، در حال 
حاضر نيز در اين زمينه حرفی نمی زنم. 
 حت��ی در م��ورد اینک��ه ای��ن 

روزه��ا به آب��روی حرفه ای تو 
لطمه وارد شده؟ 

خدا را شكر می كنم كه در بين 
مردم وجه��ه دارم و مردم به 
من لطف دارند و خوشحالم 

كه مردم هنوز مرا دوست 
دارند. دوست ندارم اين 

از بين برود  وجهه 
و دوست نداشتم 

برود  آبرويم 
ام��ا ح��اال 
كه آبرويم 
رفته ديگر 
نمی توان 

كاری ك��رد 
و با وجود اينكه اين اتفاق ها 
را دوست نداشتم، آب رفته 
ديگر باز نمی گردد و چون 
ديگ��ر س��خن گفت��ن من 
مشكلی را حل نمی كند در 

مورد آن حرفی نمی زنم. 
 فکر می کنی چرا به 

اینجا رسیدی؟ 
من يک بازيكن حرفه ای هستم و معتقدم هر بازيكنی 
دوران سخت و آس��انی در پيش دارد؛ 
متأس��فانه فوتبال دوران س��خت 
خ��ود را به من نش��ان داد و به 
نظر م��ن در اي��ن دوران بايد 
بي��ش از هر چيز ب��ر اصول و 
اعتقادهای حرفه ای خود پايبند 
باش��م تا بتوانم خ��ود را حفظ 
كنم. پايان ليگ امس��ال قراردادم 
با اين تيم به پايان می رسد و 
اين مسائل تمام می شود. 
به نظر من فوتس��ال 
به دليل اتفاق های 
نش��ده  پيش بينی 
ب��وده  ج��ذاب 
وضعي����ت  و 
براي��م  كنون��ی 
چهارچ��وب  در 
مسائل حرفه ای قابل 

فهم است. 
 یعن��ی فصل آینده 

در ماهان نمی مانی؟ 
تيم های مختلف بس��ياری 
آمدن��د و رفتن��د و هم��ه 
گاه  رفتنی هس��تند؛ هيچ 
برای پول ب��ازی نكرده ام 
و تنها به دنبال فوتسال و 

ارائه بازی خوب بوده ام و معتقدم وحيد شمس��ايی با 
يک برد يا باخت نه كوچک می ش��ود و نه بزرگ. 11 
سال صادقانه در فوتس��ال ايران زحمت كشيدم و از 
10 دوره 7 قهرمان��ی را در كارنامه خود ثبت كردم و 
به نظر من اتفاق های روزهای گذشته هيچ تأثيری در 
افتخارهای من نمی گ��ذارد و ماندن يا نماندن من در 

ماهان كارنامه ام را خراب نمی كند. 
 نگفتی که در ماهان می مانی یا نه؟ 

بی ش��ک اگر مس��ئوالن ماه��ان در ح��ال حاضر به 
وحيد شمسايی به چش��م همان وحيد ابتدای فصل 
می نگريستند، اينگونه با من رفتار نمی كردند و با اين 
شرايط احساس می كنم كه شايد مسئوالن اين باشگاه 
نمی خواهند با آنها باش��م. با اي��ن وجود اميدوارم در 
هفته ه��ای آينده بهترين كار را انجام دهيم و اش��تباه 

نكنيم. 
 اجازه بده در مورد حاش��یه های روزهای 
گذشته هم صحبت کنیم؛ بسیاری می گویند 
تو در ارنج بازیکنان و تصمیم های کادر فنی 

هم به صورت مستقیم تأثیر داشتی! 
اين مس��ائل به هيچوج��ه صحت ن��دارد؛ می توانيد 
با ابطحی ي��ا افضلی تماس بگيري��د و در مورد اين 
شايعات از آنها سئوال بپرسيد. ابتدای فصل قراردادم 
را س��فيد امضا كردم و تنها به عن��وان بازيكن به تيم 
ملحق ش��دم؛ بهروز ريخته گران به خاطر لطفی كه به 
من داش��ت از من خواست كه به عنوان مربی نيز در 
كنار تيم باش��م اما در تيم ماهان تنها به عنوان بازيكن 
مشغول به كار بودم، بنابراين هيچ تأثيری در برنامه های 
تاكتيكی كادر فنی نداش��تم. مطمئن باشيد اگر روزی 
بخواهم در عرصه مربيگری قدم بگذارم آنقدر وجهه 
و آبرو دارم كه به عنوان نفر اول نيمكت يک تيم باشم 
و آن زم��ان همه می توانند در مورد تصميم های فنی 

من اظهار نظر كنند. 
 حتی شایعاتی هم پیرامون کم کاری هایت 

در بازی های نیم فصل دوم وجود دارد. 
آخر برای چ��ه در اين بازی ها ك��م كاری كنم؟ همه 
می دانند كه از نظر مالی در وضعيت ايده آلی هستم و 
شرايط خوبی دارم پس هيچ گاه به خاطر پول موقعيت 
حرفه ای خود را زير سئوال نمی برم؛ ضمن اينكه بايد 
توجه داشته باشيد كه فوتبال برای من پول نيست بلكه 
عش��ق اس��ت و من در ماهان تنها به خاطر عشقم به 
مي��دان می رفتم. آبرويم را از س��ر راه گير نياورده ام و 
اين مس��ائل تنها شايعه بوده و كس��ی در مورد آن به 
صراحت س��خن نگفته زيرا اگر در مورد آن بی پرده 
سخن بگويند، پاسخ آنها را خواهم داد چون عملكرد 
مشخصی دارم؛ 11 س��ال در فوتسال بازی كرده ام و 
هيچ گاه در اين مدت به دنبال كم كاری نبوده ام و همه 

می توانند در اين زمينه شهادت دهند. 
 در مورد تمرین ها بگو؛ راضی هستی؟ 

در 8 روز گذش��ته با تيم ه��ای مختلف ماهان تمرين 
كردم؛ 2 روز در كنار علی افضل تمرين كردم و حتی 
با تيم آس��يا ويژنی ماهان نيز تا ثابت كنم كه هيچ گاه 
از تمرين فراری نيس��تم و هميشه تابع دستور باشگاه 
هس��تم. تا پايان ق��راردادم در اين تيم م��ی مانم و به 

تصميم های مسئوالن باشگاه احترام می گذارم. 
 آیا صح��ت دارد که رق��م پاداش های تو 
در دو سال گذشته بیشتر از دیگر بازیکنان 

بوده است؟ 
اين بار به خاطر روشن شدن مسائل در مورد پاداش ها 
سخن می گويم كه كس��ی در اين زمينه حاشيه سازی 
نكند. باش��گاه در دو سال گذش��ته برای قهرمانی به 
بازيكنان تيم پاداش هايی داد؛ سال اول به همه بازيكنان 
يک پرايد هديه داد و پارسال نيز پاداش من معادل 19 
ميليون و 600 هزار تومان بود؛ حتی كپی اين چک را 
هنوز دارم و می توانم آن را به ش��ما نش��ان دهم. فكر 
نمی كنم اين مبلغ با رقم های درش��ت نوشته شده در 

بسياری از روزنامه ها مشابهت داشته باشد. 

خبر گفتگو

زحمت های بهروز ریخته گران را هیچ گاه فراموش نمی کنم اما...

شمسایی: آبرویم رفت

زاینده رود
بعد از گذش��ت يک هفته از داس��تان محروميت وحيد شمس��ايی توسط 
مديريت باش��گاه فوالد ماهان كه به طور خاص در رس��انه ها حاشيه ساز شد، 
س��رمربی تيم ملی فوتسال كشورمان در خصوص اتفاق های پيش آمده ضمن 

پاسخ گويی به سئوال ها، موضوع را از دريچه ديگری شفاف سازی می كند.
  موضع سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در خصوص اتفاق های 

پیش آمده بین وحید شمسایی و باشگاه ماهان چیست؟
با توجه به اينكه باش��گاه ها به صورت خصوصی اداره می ش��وند نمی توانيم 
در امور آنها دخالتی داش��ته باشيم به خصوص باشگاه ماهان كه از يک هيأت 
مدي��ره قدرتمند بهره مند اس��ت. اما به عنوان يک فرد فوتس��الی از اينكه در 
اين رش��ته حاشيه وجود دارد بس��يار رنج می برم. بنابراين در اين ماجرا با هر 
دو طرف صحبت كردم به خصوص از وحيد شمس��ايی خواستم مصاحبه ای 
انجام ندهد. خوش��بختانه وی ني��ز همكاری كرد و مصاحبه هايی كه داش��ت 
مثبت قلمداد ش��د. از طرفی آقای ترابيان نيز به من مأموريت داد تا با توجه به 
نزديكی كه با مس��ئوالن باشگاه فوالد ماهان دارم و به عنوان سرمربی تيم ملی، 
در يك��ی دو روز گذش��ته با دو طرف مذاكره هايی را انجام دهم كه هم ش��أن 
 باش��گاه حفظ ش��ود و هم بازيكن بزرگی مثل وحيد شمسايی آسيب بيشتری 

نبيند.
 استدالل ش��ما به عنوان یک مربی فوتسال از اتفاق های پیش 

آمده در بازی ماهان و گسترش فوالد تبریز چیست؟
در آن روز قرار بود از طرف باش��گاه ماه��ان از محمد طاهری بهترين بازيكن 
آس��يا تجليل شود كه من به عنوان س��رمربی تيم ملی به اصفهان رفتم. من آن 
بازی را از نزديک تماشا كردم و شاهد تمامی اتفاق های بازی بودم. تيم ماهان 
موقعيت ه��ای زيادی را ب��ر روی دروازه حريف ايجاد ك��رد اما در پايان اين 
گس��ترش فوالد  بود كه بازی را برد. بعد از بازی شمس��ايی به طرف سرمربی 
تيم گس��ترش فوالد تبريز رفت. اين كار به مذاق  هواداران ماهان خوش نيامد 
و با ش��عار »بازيكن بی غيرت نمی خواهيم« عيله وی اعتراض كردند. به نظر 
 م��ن هم بايد وحيد ب��ه همراه ديگ��ر بازيكنان به رختك��ن می رفت و اجازه 
نمی داد تا تماشاگران اينگونه تحريک شوند. مسئوالن فوالد ماهان نيز به خاطر 
مردم اصفهان نس��بت به وی عكس العمل نشان دادند. البته بايد اين را ياد آور 
شوم كه شمسايی از انجام اين كار منظور خاصی نداشته است اما بايد حرمت 

تماشاگران حفظ شود.
 شرایط فعلی تیم فوالد ماهان را چطور می بینید؟

به اعتقاد من فوالد ماهان قهرمان بال منازع آس��يا است و نبود يكی دو بازيكن 
نم��ی تواند تأثيری بر روند بازی های اين تيم ايجاد كند. در ش��رايطی كه همه 
تص��ور می كردند ماهان در بحران و حاش��يه اس��ت روز جمعه در برابر چند 
هزار هوادار مازندرانی اين تيم را شكست دادند. بنابراين فكر می كنم تصميم 
درس��ت هيأت مديره و مديرعامل باش��گاه به س��رعت تأثير خود را گذاشت. 
تنبيه مالی بازيكنان بس��يار به موقع آنها را از خواب بيدار كرد و اين می تواند 
 الگويی باش��د برای س��اير باش��گاه ها كه تشويق و تنبيه ش��ان  به موقع انجام 

شود.
 چه تحلیلی بر ادامه روند لیگ برتر دارید؟

فكر می كنم امس��ال برای اولين بار در تاريخ فوتس��ال كشور بيش از چهار تيم 
مدعی عنوان قهرمانی هستند. حتی تيم هايی همچون فيروز صفه و ارژن فارس 
كه در رده های شش��م و هفتم ق��رار دارند می توانند خ��ود را به صدر جدول 
برس��انند. البته پي��ش بينی من از قهرمان پايان فصل از مي��ان چهار تيم ماهان، 

شهيد منصوری، گيتی پسند و گسترش فوالد تبريز است.

زاینده رود
تيم ملی بسكتبال ايران در بازی های آسيايی گوانگژو به مقام سوم رسيد كه 
در اين تيم آرن داودی و اوش��ين س��اهاكيان به عنوان دو بازيكن اصفهانی از تيم 
ذوب آهن حضور داشتند و بازی های درخشانی از خود به نمايش گذاشته و بسيار 
تأثيرگذار ظاهر شدند. اوشين ساهاكيان بازيكن دومتر و دوسانتی متری و با اخالق 
باش��گاه ذوب آهن با روزنامه زاينده رود مصاحبه اختصاصی انجام داده كه توجه 

شما خوانندگان را به اين گفتگو جلب می كنيم.
 خودتان را برای خوانندگان محترم زاینده رود بیش��تر معرفی 

کنید؟
اوش��ين س��اهاكيان متولد اول فروردين 1365 و دارای مذهب مسيحيت هستم و 

افتخار می كنم كه يک ايرانی و عضو باشگاه ذوب آهن اصفهانم.
 چطور شد به رشته بسکتبال عالقه پیدا کردی؟

مادرم بسكتباليست بود و آن زمان كه بچه بودم بازی های او را از نزديک می ديدم 
و ك��م كم به اين ورزش روی آوردم و از اينكه اين رش��ته را به صورت حرفه ای 

دنبال می كنم خوشحالم.
 دوستان صمیمی ات در تیم ذوب آهن چه کسانی هستند؟

با همه بچه های ذوب آهن و تيم ملی رابطه دارم اما با علی باهران، آرن داودی و 
محمدرضا اكبری خيلی صميمی هستم.

 پیرامون مسابقه های آسیایی گوانگژو برای ما بگو؟
س��طح اين رقابت ها نسبت به گذشته باالتر بود. تيم های خوبی در اين تورنمنت 
بين المللی حضور داش��تند و تيم كش��ورمان در غياب حامد ح��دادی، نيكخواه 
بهرام��ی و ارس��الن كاظمی در اين رقابت ها حاضر ش��د و اگر ب��ا تيم اصلی به 
گوانگژو می رفتيم بدون ش��ک قهرمان��ی را از آن خود می كرديم. اما با اين وجود 
 در مرحله نيمه نهايی با 3 امتياز كمتر مغلوب چينی ها شديم و به ديدار رده بندی 

رفتيم.
 رقیبان اصلی ایران در گوانگژو چه تیم هایی بودند؟

تيم های چين، قطر و ژاپن حريفان سرسختی برای تيم جوان ايران بودند اما با اين 
حال جوانانی كه به تيم اضافه شدند خوش درخشيدند.

 چه مسابقه های بین المللی مهمی پیش رو دارید؟
مرداد ماه سال آينده بايد در رقابت های جام ملت های آسيا حضور يابيم و فقط برای 

قهرمانی تالش خواهيم كرد.
 چرا تیم های گروهی ایران در بازی های گوانگژو نتوانستند به 

مقام قهرمانی برسند؟
بحث فوتبال جداست اما تيم های هندبال، واليبال و حتی بسكتبال با بدشانسی به 
اين مهم رس��يدند كه اگر برای چهار سال آينده از اكنون برنامه ريزی كنند در اين 

رشته ها نيز به گردن آويز طال خواهيم رسيد.
 از ذوب آهن چه خبر؟

تي��م بس��كتبال ذوب آهن تمرين های خود را زير نظر كادر فنی در س��الن ملت 
پيگيری می كند تا برای رقابت های س��وپر ليگ كش��ور آماده شود. ذوب آهن با 
جذب حامد آفاق يكی از مدعيان اصلی كسب عنوان قهرمانی قلمداد می شود، از 

طرفی ديگر اين تيم دارای بازيكنان و كادر فنی باتجربه ای است.
 مراس��م تجلیل از م��دال آوران گوانگ��ژو را چگون��ه ارزیاب��ی 

می کنید؟
خيلی خوب اس��ت، البته بايد ادامه داش��ته باشد تا ورزش��كاران ايرانی بدانند كه 

مسئوالن كشور و استان حامی ورزشكاران اين مرز و بوم هستند.
 ایران می تواند در مس��ابقه های آسیایی چهار سال آینده رتبه 

دومی را از آن خود کند؟
اگ��ر ما می خواهيم به اين رده برس��يم در اين فاصله زمان��ی بايد با برنامه ريزی 

مطلوب اين جايگاه را تصاحب كنيم.

حسین شمس: 

تصمیم درست باشگاه ماهان 
تأثیر مثبت خود را گذاشت

اوشین ساهاکیان: 

افتخار می كنم كه يک ايرانی ام
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دوشنبه 22 آذر 1389/ 7 محرم 1432/ شماره Monday 13 December 2010    415)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسین)ع(:
 عاجزترین مردم

  کسی است که 
 نتواند دعا 
کند.

 زاینده رود 
جش��نواره مل��ی »طرح ه��ا و 
ايده های فرهنگی« با هدف ايجاد بانک 
ايده و طرح های فرهنگی حوزه مسجد 

در اصفهان برگزار می شود.
 ب��ه منظور شناس��ايی و جم��ع آوری 
برنامه ها، طرح ها و ايده های فرهنگی 
قابل اجرا در كانون های مس��اجد در 
يك��ی از عرصه های فرهنگ��ی، اين 
جشنواره در بخش طرح های فرهنگی 
اجرا ش��ده و طرح ها و ايده های نو و 

ابتكاری در قالب های مختلف )جشنواره 
و فراخوان، مسابقه، توليدهای فرهنگی، 
نمايشگاه، نشس��ت، كارگاه آموزشی، 
اردو و بازديد، بازی و سرگرمی، جشن 
و س��وگواره، گروه ه��ای هن��ری و...( 
با نگاهی محتوايی مورد بررس��ی قرار 

می گيرد.
فعاليت های فرهنگی و هنری با تأكيد بر 
تقويت آگاهی های دينی مبتنی بر قرآن 
و عترت، فعاليت های علمی، كتابخوانی، 
فعاليت ه��ای  پژوه��ش،  و  مطالع��ه 

فوق برنامه ش��امل: اردوه��ای زيارتی، 
جهادی، سياحتی، علمی و گردشگری، 
فعاليت های مهارت آموزی در ابعاد فنی 
و حرفه ای، هنری، مهارت های زندگی 
و مشاوره، فعاليت های اوقات فراغت، 
فعاليت در محيط مجازی و رسانه، برنامه 
گفتگو جوانان، فعاليت مناس��بت های 
مل��ی و مذهبی، فعاليت های مديريتی، 
ساختاری و تش��كيالتی، فعاليت های 
اجتماعی و انقالبی، فعاليت با استفاده از 
توانمندی رسانه های گروهی و فعاليت 
كانون ها در راس��تای سند چشم انداز 
بيست ساله از محورها و موضوع های 

اين جشنواره است.
عرصه ه��ای تدوين طرح )براس��اس 
منشور تربيتی نسل جوان( شامل: ايمان 
و معرفت، فرهنگ و تم��دن، تعاون و 
تعهد اجتماعی، ورزش و تربيت بدنی، 
اخالق و معنويت، خان��واده و ازدواج، 
علوم و فنون، تعليم و تربيت، روابط و 
مناسبت های انسانی، خالقيت و ابتكار، 
هنر و ادب، تدبي��ر و رهبری، تالش و 

سازندگی، سير و سياحت است.
كليه طرح ه��ا و ايده ها بايد با در نظر 
گرفت��ن ويژگی های مادی و انس��انی 
موجود در س��طح كانون های فرهنگی 

مس��اجد )م��ردم نهاد ب��ودن، مبتنی بر 
مش��اركت مال��ی م��ردم و...( طراحی 
 و توس��ط اين نهاد مردم��ی قابل اجرا 
باش��د. انطباق طيف سنی بهره مندان از 
برنامه ها با گروه هدف، ميزان خالقيت 
و ن��وآوری در ارائه برنامه و ايده، ميزان 
انطب��اق برنامه ها با محورهای مصوب 
جشنواره توجه به شرايط بومی، اجتماعی 
و فرهنگی، جغرافيای فرهنگی در تنظيم 
برنامه ها، طراحی برنامه های پر مخاطب 
و جذاب، توجه به طيف رنگين كمانی 
جوانان در برنامه ها، ميزان گستردگی، 
اثرگذاری طرح ها و ايده ها، ميزان انتقال 
مفاهيم ارزش��ی، دينی و انقالبی، جلب 
مشاركت افراد بومی و محلی، توجه به 
روحيه خودباوری ملی، دينی و انقالبی، 
برق��راری ارتباط دوس��ويه و فعاالنه با 
مخاطب��ان و ميزان انطب��اق برنامه ها با 
محل اجرای طرح )كانون های فرهنگی 
مساجد( در بررسی و داوری آثار مورد 

توجه خواهد بود.
كلي��ه طرح ها و ايده ه��ا بايد در قالب 
ارائه شده در وبالگ جشنواره تايپ و به 
صورت لوح فشرده با پست الكترونيک 

به دبيرخانه جشنواره ارسال گردد.
به طرح ها و ايده های برگزيده جوايزی 

چون كمک هزينه س��فر به حج عمره، 
كربالی معلی، مشهد مقدس، سكه های 
بهار آزادی و هدايای فرهنگی ديگر اهدا 

خواهد شد.
عالقه مندان به شركت در اين جشنواره 
می توانند طرح ها و ايده ها را 30 دی 
1389 به دبيرخانه اين جش��نواره واقع 
در اصفه��ان – خيابان صائب – جنب 
آرام��گاه صائ��ب – مجتم��ع فرهنگی 
صائب – دبيرخانه كانون های فرهنگی 
هنری مس��اجد اس��تان اصفهان ارسال 

نمايند. 
عالقه مندان به شركت در اين جشنواره 
می توانن��د جه��ت كس��ب اطالعات 
 بيش��تر به وبگاه اين جشنواره به آدرس

  www.culturalplan.blogfa.com
مراجعه  نمايند.

گفتنی اس��ت: اين جش��نواره به همت 
و  فرهنگ��ی  كانون ه��ای  دبيرخان��ه 
هنری مس��اجد اس��تان اصفه��ان و با 
همكاری اداره كل دبيرخانه هماهنگی 
كانون ه��ای فرهنگی هنری مس��اجد 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی اس��تان 
اصفه��ان و س��تاد عال��ی كانون های 
 فرهنگی هنری مس��اجد كشور برگزار

می شود.

روزی بود...

 زاینده رود 
ب��ه همت دفتر آموزش و توس��عه 
فعاليت ه��ای هن��ری وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی با هم��كاری اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، 
دوازدهمين آزمون ادواری استانداردهای 

مهارتی برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، 
آزمون ادواری استانداردهای مهارتی با 
هدف سنجش توان نظری و عملی افراد 

ماهر و استادكار برگزار می شود.
اين آزمون در رش��ته های خاتم كاری، 
نگارگ��ری، تذهي��ب و تش��عير، منبت 
كاری، تراش و تزئين شيشه و كريستال،  
هنر آينه كاری،  قلم زنی، گره چينی، هنر 
معرق كاری، سفالگری، تصويربرداری، 
چاپ دس��تی، عكاس��ی، صفحه آرايی 
رايانه ای، توليد چند رس��انه ای، طراحی 

صفحه های وب و... برگزار می شود.
با توجه ب��ه تواف��ق وزارت آموزش و 
پ��رورش و وزارت فرهن��گ و ارش��اد 
اس��المی، داوطلبان پس از موفقيت در 
اين آزمون و درياف��ت گواهی نامه های 
مهارتی با گذراندن درس های عمومی و 
با معادل سازی آن، موفق به اخذ مدرک 
ديپلم كاردانش از سوی وزارت آموزش 

و پرورش می شوند.
دوازدهمين آزمون ادواری استانداردهای 
مهارتی در 34 رشته مهارتی كاردانش و 

در دو بخش نظ��ری و عملی با حضور 
داوطلب��ان اس��تان های اصفه��ان، يزد و 
چهارمحال و بختي��اری به همت واحد 
آم��وزش اداره كل فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمی اصفهان 10 دی ماه در اصفهان 

برگزار خواهد شد.
داش��تن توانايی الزم و كافی در مهارت 
مورد نظر و داش��تن گواهی قبولی پايه 
سوم راهنمايی از شرايط الزم متقاضيان 
شركت در آزمون ادواری استانداردهای 

مهارتی است.
هر داوطلب تنها در يک رش��ته مهارتی 
 )ديپل��م( می توان��د ثب��ت ن��ام نمايد و 
 ثبت نام تا س��اعت 24 روز يكش��نبه 5 

دی ماه سال جاری می باشد.
ش��ركت  داوطلب��ان  اس��ت:  گفتن��ی 
ادواری  آزم��ون  دوازدهمي��ن  در 
اس��تانداردهای مهارت��ی جهت ثبت نام 
 و كس��ب اطالعات بيش��تر به س��ايت

www.advari.ir مراجعه نمايند.

 برگ��زاري آزم��ون کاردان��ش وی��ژه هنرمن��دان 
در اصفهان

یاد یاران یاد باد

س��عيد بيابانكی گفت: ارزيابی من از شعر جوان اين است كه شاعران جوان 
با ادبيات و شعر گذشته آشنا نيستند و اين بزرگ ترين مشكل آن هاست. اين 
شاعر در گفتگو با ايسنا، درباره  ارزيابی اش از سطح شعر جوان در سال های 
اخي��ر، عنوان كرد: ش��اعران جوان فقط به خوان��دن كتاب ها و وبالگ های 

همديگر بسنده می كنند كه اين پشتوانه كمی برای شاعران است.
ش��اعر زمانی می تواند اثر ماندگاری از خود بر جای بگذارد كه به ادبيات و 

شعر گذشته اتكا داشته باشد. 
همه ما بايد اين امر را بپذيريم كه با ش��اعران گذشته و آثار آن ها آشنا باشيم 
ت��ا بتوانيم حرف جديدی بزنيم. او هم چنين درباره مضامين و فضای غالب 
شعر جوان، افزود: شاعران به مضامين عاطفی و عاشقانه بيش تر می پردازند. 
پرداختن به مضامين عاش��قانه به خودی خود بد نيس��ت؛ ولی آيا همه شعر 
مضامين عاشقانه و عاطفی است؟ بيابانكی در ادامه بيان كرد: در شعر شاعران 
نسل پيش، تعهد اجتماعی و آيينه روزگار بودن، بيش تر وجود داشت؛ ولی 
ش��اعران جوان امروز از چيزی حرف می زنند كه دغدغه مش��ترک مردم و 

اجتماع نيست. 
به طور كلی، اين ويژگی منفی شعر جوان است. اگر حرف جديدی نداشته 
باش��يم، نمی توانيم ماندگار باش��يم. او هم چنين درباره زبان در شعر جوان، 
افزود: در ش��عر جوان با نوآوری ها و جس��ارت های رو ب��ه جلو رو به  رو 
می ش��ويم، ولی داوری درباره اين ها زود است. بايد پااليش شوند تا بتوانيم 
درباره ش��ان صحبت كنيم. زبان پديده ای اس��ت كه هميشه در حال نو شدن 

است. 
شاعر جوان اگر بتواند زبان شعر را با زبان معيار و روز انطباق دهد، مخاطبان 
بيش تری جذب می كند. اين شاعر در ادامه گفت: در شعر بايد تعادل رعايت 
ش��ود؛ اين تعادل اگر رعايت ش��ود آثار ماندگار و خوب ش��نيده و خوانده 

می شود. 
شعری ماندگار و تأثيرگذاراست كه از طريق مطبوعات و رسانه ها و قالب های 
ش��نيداری و موسيقی به مردم برسد. مجموعه شعری كه با تيراژ 1500 جلد 
و در فضای اينترنت منتش��ر می ش��ود، نمی تواند در ميان مردم تأثيرگذار و 

ماندگار باش��د. بيابانكی با اش��اره به معيار و ويژگی های شعر خوب اظهار 
كرد: ش��عر بايد بر پايه معيارهای عمومی باش��د كه اين س��بب می شود در 
اليه های ديگر اجتماع نفوذ كند. پايبندی به چارچوب های اخالقی، مذهبی و 
اجتماعی از ويژگی های مثبت ش��عر جوان است. او در ادامه بيان كرد: شاعر 
بايد از رندانگی و ظرافت های ادبی در ش��عر خود اس��تفاده كند، بايد بتواند 
حرفش را بزند و در همه جا حضور داشته باشد. تا آثار پيشينيان مانند حافظ 
را نخواني��م، نمی توانيم اين ظرافت های ادبی را درک كنيم. س��عيد بيابانكی 
هم چنين درباره برگزاری جشنواره های شعر جوان عنوان كرد: اگر برگزاری 
جشنواره های شعر جوان به صحنه برد و باخت تبديل نشود، برگزاری آن ها 
برای شعر خيلی خوب و مفيد است. هم  اكنون با اين مسأله رو به  رو هستيم 
كه انگيزه هايی فقط برای جايزه گرفتن از جشنواره ها به وجود آمده است كه 
اين سبب كدورت و اختالف می شود. او در پايان اظهار كرد: با افزايش تعداد 
داوران، بهتر می توانيم جش��نواره های ش��عر را برگزار كنيم. زمانی كه تعداد 

داوران، دو، سه نفر باشد، احتمال خطا باال می رود.

سعید بیابانکي:

ناآشنايي با ادبیات گذشته بزرگ ترين مشكل شاعران جوان است

براي دومین سال پیاپي؛

معرفی فوالد مبارکه اصفهان به عنوان شرکت برتر نوآوري و عدالت اقتصادي کشور 

برای اولین بار در فوالد مبارکه؛
انجام موفقیت آمیز تعمیرهای اساسی موتور 

ديزل لوكوموتیو به دست كاركنان

برای اولين بار در ش��ركت فوالد مباركه و به دست توانمند 
كاركنان، تعميرگاه لوكوموتيو تعميرهای اساسی موتور ديزل 
لكوموتيو كه پيش از اين توس��ط نمايندگان ش��ركت های 
خارجی صورت می گرفت، انجام ش��د و عالوه بر كس��ب 
دان��ش فنی تعمير اين موتورها بيش از 700 ميليون ريال در 
س��ال صرفه جويی اقتصادی حاصل شد. رسول شفيع زاده 
سرپرست تعميرگاه لوكوموتيو فوالد مباركه اين خبر را داد 
و گفت: در ش��ركت فوالد مباركه برای انتقال سنگ آهن از 
ايس��تگاه حسن آباد به واحد مواد اوليه و انتقال محصوالت 
به آن ايس��تگاه، از 15 دس��تگاه لوكوموتيو ME10 ساخت 
كشور آلمان استفاده می شود كه موتور ديزل اين لوكوموتيوها 
س��اخت شركت MTU اين كش��ور می باشد و با ظرفيت 
940 كيلو وات ني��روی محركه الزم برای تأمين برق چهار 
دستگاه موتور الكتريكی لوكوموتيو را به عهده دارد. وی در 
خصوص امور مربوط به تعمير اين تجهيزات افزود: پيش از 
اين تعميرهای نيمه اساسی موتور ديزل اين لوكوموتيو در هر 
8 هزار س��اعت كاركرد و تعميرهای اساسی آنها در هر 24 
هزار ساعت كاركرد، توسط شركت MTU در ايران انجام 
می شد كه با توجه به سياست شركت مبنی بر كاهش هزينه ها 
و ارتقای بهره وری و با توجه به اظهار عالقه كاركنان واحد 
برای تعمير اين لوكوموتيوها، انجام تعميرهای اساسی و نيمه 
اساسی آنها به دست توانمند كاركنان داخلی شركت فوالد 
مباركه در دستور كار قرار گرفت و از آنجايی كه اين امر نياز 
به تجهيزات و ابزار فنی خاص خود را داشت بنابراين برای 
كاهش هرچه بيشتر هزينه ها ساخت ابزارهای مورد نياز را هم 

طی برنامه ريزی های انجام شده در واحد اجرايی نموديم. 

کسب گواهینامه نظام مدیریت زیست محیطی توسط 
ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته فوالد مبارکه

رئيس گروه فنی فوالد س��ازی و نورد پيوسته فوالد مباركه 
گفت: يكی از هدف های عمده و اصلی اين ناحيه از س��ال 
1387 پيگيری و انجام فعاليت های مختلف در جهت استقرار 
نظام مديريت زيست محيطی )ISO14001( مبنی بر تأمين 
نيازمندی ها و الزامات اين نظام و تعهد بر بهبود مس��تمر و 
رعايت الزامات قانونی در اين ناحيه بود كه در نهايت منجر به 
كسب اين گواهينامه در مميزی صورت گرفته توسط شركت 

DNV در آبان ماه سال جاری  شد.
محم��د رض��ا عبدالكريم��ی در خص��وص چگونگ��ی 
ناحي��ه  اي��ن  در  ارزش��مند  موفقي��ت  اي��ن   كس��ب 
 اف��زود: فعاليت ه��ای ص��ورت گرفت��ه در اين خصوص 
شامل: انجام زيرساختارهای اين نظام با بسترسازی آموزش 
و آمادگی كاركنان نسبت به ايجاد ساختارها و مسئوليت ها، 
تهي��ه مدارک و مس��تندات مربوطه از قبيل ايجاد س��ايت 
ضايعاتی، تفكيک و فروش ضايعات، انجام توافق ناحيه با 
ذوب آهن درخصوص محوطه ضايعات، هم چنين انجام 
مميزی داخلی، كاهش و بازيابی ضايعات در قالب تعريف 

پروژه های اصلی و بازيابی بوده است.

هیچ خدمتی باالتر از خدمت به خانواده شهدا 
نیست

محمدمسعود سميعی نژاد مديرعامل شركت فوالد مباركه با 
حضور در جمع صميمی خانواده های معظم شهدای فوالد 
مباركه گفت: هيچ خدمتی باالتر از خدمت به خانواده شهدا 
نيست.وی در اين مراسم كه به منظور تجليل از خانواده های 
معظم ش��هدای فوالد مباركه در محل دفتر اصفهان در نظر 
گرفته ش��ده بود؛ ضمن تبريک هفته واليت و هفته بسيج، 
 عزت و اقتدار كش��ور را مرهون خون ش��هدا دانس��ت و 
اف��زود: بايد همواره بر اين باور باش��يم كه ادامه آرمان های 
ش��هدا باالترين وظيفه  ماس��ت و بايد هم��واره در اين راه 
 در جهت رف��ع مش��كل خانواده های اين عزيزان كوش��ا 

باشيم. 
مديرعامل فوالد مباركه خاطرنشان كرد: اولويت اصلی بايد 
خدمت رس��انی به خانواده محترم شهدا باشد و مسئوالن 
وظيفه دارند در هرجا مشغول خدمتگزاری هستند اين امر را 

سرلوحه  كار خويش قرار دهند.
سميعی نژاد با مثبت ارزيابی نمودن فعاليت های شركت در 
اين خصوص از كليه كسانی كه در اين خدمت رسانی كوشا 
بوده اند، تشكر نمود و اظهار اميدواری كرد تا همواره شركت 
بتواند دينی كه نسبت به شهدا دارد را به بهترين شكل انجام 
دهد. در جريان اين ديدار، مديرعامل فوالد مباركه با تجليل 
از خانواده های شهدا و گفتگو با ايشان، نسبت به پيگيری و 

رفع مشكل های اين عزيزان تأكيد كرد.
شايان ذكر اس��ت: به پاس خدمات شايسته  شهدای فوالد 
مبارك��ه و قدردان��ی از خانواده های محترم آنان از س��وی 
مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه مقدمه های س��فر زيارتی 
كربال در آستانه  ماه محرم برای دو عضو از هر خانواده شهيد 

فراهم گرديد.

مش�اركت در اجرای طرح های توسعه فوالد 
مباركه، مشاركت در توسعه ملی كشور است

مشاركت در اجرای طرح های توسعه فوالد مباركه مشاركت 
در توسعه ملی كشور است، چرا كه فوالد مباركه در توسعه 

كشور نقشی كليدی و حساس ايفا می نمايد.
پاش��ايی فام رئيس هيأت مديره و مدير عامل بانک سپه با 
اعالم مطلب فوق گفت: بانک س��په آماده است تا عالوه 
بر ارائه خدمات قبلی تا مي��زان يک هزار ميليارد ريال در 
قالب خريد دين )LC( سرمايه گذاری های خود در فوالد 

مباركه  را افزايش دهد.
وی ك��ه به هم��راه جمع��ی از معاونان و مديران ارش��د 
اين بان��ک از فوالد مبارك��ه بازديد می نم��ود، در جريان 
 دي��دار با مدير عامل و تنی چن��د از معاونان فوالد مباركه 
افزود: فوالد مباركه يک رش��ته فعاليت بس��يار بزرگ در 
صنعت فوالد كش��ور را در دس��ت اقدام دارد و از آنجايی 
ك��ه بانک س��په اي��ن افتخ��ار را دارد در ح��وزه صنعت 
 فوالد و معدن مش��اركت های قابل توجهی داش��ته  باشد 
بنابراي��ن اكنون  آماده اس��ت به عنوان ي��ک بانک دولتی 
برای مش��اركت در اين طرح های ملی و رش��د و توسعه 
صنعت فوالد و معدن كش��ور هم چنان ايفای نقش نمايد. 
 وی در خص��وص بازدي��د خ��ود از ف��والد مباركه اظهار 
داشت: فوالد مباركه با اجرای طرح های توسعه خود پيشرفت 
قابل مالحظه ای كرده است كه ان شاء ا... در آينده ای نزديک 
با تكميل اين طرح ها گس��ترده تر و قدرتمندتر نيز خواهد 
ش��د. مدير عامل بانک س��په در ادام��ه از اعالم همكاری 
شركت سرمايه گذاری اميد در فوالد مباركه خبر داد و گفت 
كه اين بخش نيز آماده اس��ت برای بهينه سازی خط های 
 توليد ف��والد مباركه، س��رمايه گذاری های الزم را به عمل 

آورد.

 زاینده رود 
س��ومين هماي��ش بي��ن الملل��ی ن��وآوری و عدالت 
اقتصادی ب��ا رويكرد همت مضاعف، كار مضاعف در روز 
دوش��نبه هش��تم آذرماه با حضور مقام های قضايی، اجرايی 
و نماين��دگان قوه مقننه در مرك��ز همايش های بين المللی 
صدا و س��يمای جمهوری اس��المی ايران برگزار گرديد و 
طی آن فوالد مباركه اصفهان برای دومين سال پياپی عنوان 
ش��ركت برتر در نوآوری و عدالت اقتصادی كش��ور را به 
خود اختصاص داد. به گزارش خبرنگار خبرنامه فوالد، اين 
همايش كه به منظور بررسی راهكارهای اجرايی دستيابی به 
امنيت سرمايه گذاری و عدالت اقتصادی در جوامع صنعتی، 
توليدی و خدماتی برگزار گرديد، بين بيش از 600 شركت 
داخلی و خارجی از تعداد 40 شركت به عنوان شركت های 
برتر نوآوری و عدالت اقتصادی تجليل شد كه شركت فوالد 
مباركه اصفهان برای دومين سال پياپی به عنوان شركت برتر 

نوآوری و عدالت اقتصادی معرفی گرديد و لوح و تنديس 
ويژه اين همايش توسط وزير معادن به مدير روابط عمومی 
ف��والد مباركه اصفهان اهدا گرديد. گفتنی اس��ت: ش��ركت 
فوالد مباركه اصفهان به دلي��ل نوآوری در فرآيندها، توجه 
ويژه به بومی سازی و ايجاد اشتغال در كشور و با عنايت به 
اينكه فوالد مباركه موتور محرک اقتصادی كشور بوده تأثير 
بس��يار زيادی در توسعه اقتصادی كشور داشته و هم چنين 
به لحاظ اجرای طرح های توسعه و افزايش ظرفيت و بهبود 
كيفيت محصوالت و داش��تن زيرساخت های الزم همچون 
سال 88 موفق گرديد در صدر شركت های برگزيده سومين 
 هماي��ش بين الملل��ی ن��وآوری و عدالت اقتص��ادی قرار 

گيرد. 
ش��ايان ذكر اس��ت ك��ه در اين همايش حجت االس��الم و 
المسلمين س��يد ابراهيم رئيس��ی معاون اول قوه قضائيه با 
اش��اره به اينكه امنيت نسبت به س��رمايه گذاری و اشتغال 

از موردهايی اس��ت كه بايد در س��از و كارهای خصوصی 
 و قانون��ی و اجراي��ی م��ورد توج��ه ق��رار گي��رد، اظهار 
داشت: برقراری عدالت يكی از مشخصه های تشكيل نظام 
اسالمی است كه قانون اساسی چگونگی پياده كردن عدالت 
را در حوزه های مختلف پيش بينی نموده است. وی با اشاره 
به اينكه توس��عه يافتگی در نظام اس��المی در پرتو عدالت 
می باش��د اف��زود: بايد تصدی گری دول��ت كاهش و نقش 
نظارت��ی آن افزايش يابد و كار به دس��ت بخش خصوصی 
س��پرده ش��ود. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينكه بايد 
از بخش خصوص��ی به طور ويژه حمايت ش��ود، تصريح 
كرد: با توجه ب��ه نقش دولت در زمينه ه��ای قانونگذاری، 
اج��را و نظارت بايد از تمام ظرفيت كش��ور در حمايت از 
س��رمايه گذار و كارآفرين اس��تفاده كرد تا با توانمندی های 

الزم بتوانند بنگاه های اقتصادی را اداره كنند.
وی افزايش تضمين س��رمايه گذاری را از ديگر موردهايی 

 برش��مرد كه دولت بايستی به آن توجه ويژه داشته باشد و 
افزود: امنيت نسبت به سرمايه گذاری و اشتغال از موردهايی 
است كه بايد در ساز و كارهای حقوقی و قانونی و اجرايی 
م��ورد توجه قرار گيرد. گفتنی اس��ت: در متن لوح اهدايی 
خط��اب به مديرعامل فوالد مباركه آمده اس��ت: در س��الی 
كه از س��وی مقام معظم رهبری به نام سال همت مضاعف 
و كارمضاع��ف افتخ��ار نامگذاری يافته اس��ت و به انگيزه 
س��پاس و قدردان��ی از تالش ه��ای ارزش��مند و گام های 
مثبت و تحس��ين برانگيز آن مجموعه كه در راستای عنوان 
های فوق كوش��يده و افتخارهايی آفريده اس��ت؛ براساس 
رأی هي��أت داوران همايش بي��ن المللی نوآوری و عدالت 
اقتصادی، بدين وس��يله از دستاوردها و توفيق های علمی و 
عملی مجموعه تحت مديريت جنابعالی در مس��ير نوآوری 
و عدال��ت اقتصادی به عنوان نوآورد برتر س��ال 89 تقدير 

می شود.

بان�ک ملی با تمامی توان آماده  مش�اركت 
در توسعه فوالد مباركه است

 
 بان��ک مل��ی اي��ران ب��ه عن��وان بزرگ تري��ن بان��ک 
 جه��ان اس��الم آم��اده اس��ت ت��ا در نق��اط مختل��ف 
 كش��ور و ب��ه وي��ژه در اس��تان اصفه��ان ب��ا تمام��ی 
ف��والد  مكانيزم ه��ای گس��ترده خ��ود،   سيس��تم ها و 
 مبارك��ه را در اج��رای طرح ه��ای توس��عه اش ي��اری 

كند.
 محس��ن پ��درام رئي��س اداره كل ح��وزه مديريت��ی 
بان��ک ملی ايران ك��ه به هم��راه صال��ح ودادی مدير 
 ش��عب بانک ملی اس��تان اصفهان و جمع��ی ديگر از 
معاون��ان و مديران ارش��د اين بانک از ف��والد مباركه 

بازديد می نمود.
 در جري��ان ديدار با  مدير عام��ل، معاونان و برخی از
 مدي����ران ف����والد مبارك���ه ب��ا بي��ان مطل��ب فوق 
 3500 از  بي��ش  ب����ا  مل���ی  بان���ک  گف���ت: 
كش���ور  مختل����ف  نق����اط  در  ك��ه   ش����عبه 
گس��ترده ش��ده اند، بر آن اس��ت ت��ا با ارائ��ه خدمات 
بيش��تری ب��ه مش��تريان و ش��ركای تج��اری ف��والد 
مبارك��ه، اي��ن عظي��م صنع��ت ف��والد كش��ور را در 
 راه اج��رای هرچ��ه س��ريع تر اي��ن طرح ه��ا كم��ک 

كند. 
اي��ن  در  ف��والد  خبرنام��ه  خبرن��گار  گ��زارش   ب��ه 
ف��والد  مديرعام��ل  ن��ژاد  س��ميعی   نشس��ت 
مبارك��ه، مس��عودی معاون طرح و توس��عه ش��ركت 
 و اميرحس��ين ن��ادری مع��اون اقتصادی مال��ی فوالد 
 مباركه برنامه های ترس��يم شده برای اجرای طرح های 
 پيش رو را با هيأت اعزامی از بانک ملی به بحث و تبادل نظر 

گذاشتند.  

جشنواره 
 ملی 

 »طرح ها و 
ایده های 
فرهنگی« 

در اصفهان 
 برگزار 
می شود


