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مردم و مسئوالن چهارمحال و بختياري با صدور 
بيانيه هاي مختلف اقدام هاي تروريس��تي چابهار 
در روز تاسوعاي حس��يني را محكوم كردند. به 
گزارش ايرنا، قشرهاي مختلف مردم و عزاداران 
حسيني در چهارمحال و بختياري اين اقدام هاي 
كور تروريس��تي چابهار را نشانه ضعف دشمنان 
انقاب اس��امي در رويارويي با مردم دانستند و 
از اي��ن اقدام هاي كور تروريس��تي اعام انزجار 

كردند. 
نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهركرد و استاندار 
چهارمحال و بختياري نيز با صدور بيانيه مشترك 
اين اقدام هاي تروريستي دشمنان انقاب اسامي 
در تاسوعاي حسيني چابهار را به شدت محكوم 

كردند.
آي��ت ا... محم��د رض��ا ناص��ري ام��ام جمع��ه 
 ش��هركرد و عل��ي اصغر عنابس��تاني اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختي��اري اقدام هاي تروريس��تي 
دشمنان در چابهار از سوي دشمنان را در راستاي 
 ايجاد توطئه تفرقه افكني بين شيعه و سني عنوان 

كردند. 
مردم ع��زادار حس��يني چهارمح��ال و بختياري 
بر هم دلي در برابر دش��منان قس��م خورده نظام 
جمهوري اس��امي تأكيد كردند و خواستار اشد 
مجازات براي عامان حركات كور تروريس��تي 

چابهار شدند. 
براس��اس اين گزارش، اقدام تروريستي و انفجار 
در ميان عزاداران تاس��وعاي حسيني در چابهار، 
حدود 130 نفر از هموطنان ش��يعه و سني را كه 
در بي��ن آنها چند زن و ك��ودك نيز وجود دارند، 

شهيد و زخمي كرد.

مديرعامل سازمان رفاهی تفريحی 
ش��هرداری كاش��ان سياست های 
عملك��ردی اي��ن س��ازمان را در 
و  س��ازمانی  درون  بخ��ش  دو 
 برون س��ازمانی تقس��يم كرده و 
گف��ت: باتوجه به تأكيدهای مقام 

معظم رهبری، مهم ترين اولويت در سازمان رفاهی تفريحی شهرداری در 
بخش درون سازمانی، اجرای اصل 44 قانون اساسی...

ویژه کاشان/ صفحه4

ارتقا، آگاهي وبینش  شهروندان 
در همه گروه هاي سني

قشرهاي مختلف 
چهارمحال و بختياري 
اقدام هاي تروريستي 

چابهار را محكوم كردند 

رئیس جمهور:

هم دلی شیعه و سنی، نظام را بیمه می کند 

نماينده ولی فقي��ه و امام جمعه 
اصفه��ان ب��ا محك��وم ك��ردن 
 جناي��ت تروريس��تی در چابهار 
گف��ت:  عامان اي��ن جنايت در 
انتظار مكافات عمل خود باشند.  
آيت ا... س��يد يوسف طباطبايی 

نژاد در نماز جمعه اصفهان افزود:  رهبران خارجی فتنه گران سال 88 به 
آنها ياد نداده بودند كه ملت ايران عاشورايی است و آنان در روز...

سراسری/ صفحه2

مراس��م توديع و معارفه متكی و 
صالح��ی امروز با حضور معاون 
اول رئي��س جمه��ور برگ��زار 
می ش��ود. ب��ه گ��زارش فارس، 
مراس��م تودي��ع منوچهر متكی 
و معارفه عل��ی اكبر صالحی به 

عنوان سرپرست وزارت امور خارجه امروز با حضور محمدرضا...
سراسری/ صفحه2

عامالن انفجار چابهار منتظر مکافات 
عمل خود باشند 

برگزاری مراسم تودیع و معارفه 
متکی و صالحی 

صفحه 2

صفحه 3

اصفهان در عاشوراي حسیني غرق در عزا و ماتم بود 
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زاینده رود
رهبر معظم انقاب اس��امی در پيامی 
حادثه تروريستی اخير در چابهار را كه منجر 
به شهادت جمعی از هموطنان و مجروح شدن 

تعداد ديگری از آنان شد محكوم كردند.
 ب��ه گ��زارش ايرنا، پي��ام حضرت آي��ت ا... 
خامنه ای توس��ط حجت االسام والمسلمين 
محسن قمی در مراسم تشييع شهدای حادثه 
تروريس��تی چابهار قرائت ش��د. در اين پيام 
آمده است: مردم هدف های دشمن را خوانده 
و تشخيص داده اند كه استكبار نمی خواهد 
امت اس��امی از ع��زت و اقت��دار برخوردار 
باشد. ايش��ان افزودند: دشمنان نمی خواهند 

اتحاد مسلمانان و اقتدار دنيای اسام را ببينند و آنان 
از وحدت اس��امی و درسی كه قيام عاشورا به ما 
می دهد، هراس دارند. در ادامه اين پيام آمده است: 
اگر در كربا امام حس��ين )ع( به شهادت می رسد 
ام��روز نيز مادر و ك��ودك دو ماهه اش و زن و مرد 
و ك��ودك در خ��ون خود می غلتن��د. رهبر معظم 
انقاب اسامی تأكيد كردند كه دشمنان نمی خواهند 

غنی س��ازی اورانيوم را در كش��ورمان ببينند و اين 
مسأله بين اسام و دشمنان اسام است. پيكر پاك 
شهدای حادثه تروريستی چابهار روز جمعه در ميان 
حزن و اندوه قش��رهای مختلف مردم و با حضور 
جمعی مس��ئوالن تش��ييع شد. پيكر ش��هدای اين 
حادثه تروريستی از ميدان شهدای چابهار تا چهار 
راه راهنمايی تشييع ش��د و سپس پيكر هشت تن 
از شهدا در مزار شهدای چابهار به خاك سپرده شد 

و پيكرهای ديگر ش��هدا برای خاكسپاری به 
استان های مربوطه انتقال يافت. هيأتی بلندپايه 
به سرپرستی وزير كشور و به نمايندگی از دفتر 
رهبر معظم انقاب، دولت و مجلس به منظور 
ش��ركت در آيين تشييع جنازه شهدای حادثه 
تروريستی روز تاسوعا، در اين مراسم شركت 
داش��تند. اين هيأت به سرپرس��تی مصطفی 
محمد نجار )وزير كشور( و متشكل از حجت 
االسام والمسلمين محسن قمی به نمايندگی 
از دفتر رهبر معظم انقاب، مس��عود زريبافان 
معاون رئيس جمهوری و رئيس بنياد ش��هيد 
و امور ايثارگران، علی عبداللهی معاون وزير 
كش��ور و محمد كوثری و علی اصغر زارعی 
نمايندگان عضو كميس��يون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس شورای اسامی عازم چابهار شده 
بود. در حادثه تروريستی روز تاسوعا )چهارشنبه( 
كه توسط مزدوارن استكبار در نزديكی مسجد امام 
حس��ين )ع( و فرمانداری چابهار در ميان عزاداران 
حسينی انجام شد؛ حدود 130 نفر از هموطنان شيعه 

و سنی شهيد و مجروح شدند.  

نماينده ولی فقيه و امام جمعه اصفهان با محكوم 
كردن جنايت تروريستی در چابهار گفت:  عامان 
باشند.   انتظار مكافات عمل خود  اين جنايت در 
آيت ا... سيد يوسف طباطبايی نژاد در نماز جمعه 
اصفهان افزود:  رهبران خارجی فتنه گران سال 88 به 
آنها ياد نداده بودند كه ملت ايران عاشورايی است 
اعمال زشت  آن  مرتكب  عاشورا  روز  در  آنان  و 
كشيدن  آتش  به  با  گران  فتنه  افزود:   وی  شدند. 
پرچم عاشورا، دمار از روزگار خودشان درآورند و 

اينک تروريست ها نيز با اين جنايت در عزاداری 
اباعبداله الحسين )ع( گور خود را كندند،  چرا كه 
پاسخ اين عمل را از صاحب عزا خواهند گرفت. 
امام جمعه اصفهان تصريح كرد:  كسانی كه بی خبر 
از فلسفه عاشورا فتنه انگيزی می كنند،  بدانند كه 
 با روشنگری های مقام معظم رهبری در شناسايی 
فتنه ها، كاری از پيش نخواهند برد. وی با بيان اينكه 
34 نفر در چابهار شهيد شدند، گفت:  با دستگيری 
يكی از عامان اين جنايت، اميدواريم بقيه آنان نيز 

شناسايی و دستگير شوند. آيت اله طباطبايی نژاد 
انعكاس عزاداری  از چگونگی  با گايه  هم چنين 
حسينی  عاشورای  و  تاسوعا  در  اصفهان   مردم 
گفت:  شايد چگونگی عزاداری مردم كه به صورت 
پراكنده است، سبب اين مشكل باشد و يا اينكه صدا 
و سيما در اين خصوص ضعيف عمل كرده است. 
وی ادامه داد:  بهتر است عزاداری مردم اصفهان نيز به 
شكل منسجم و مانند تجمع و راهپيمايی انجام شود، 

اما اين مانع از انعكاس مطلوب نيست. 

زاینده رود
ذاكر اصفهانی گفت: در گذشته از ظرفيت 
دانشگاهی استفاده نشد اما اكنون اين كار در حال 
انجام است. به بيان ديگر سعی كرده ايم از ظرفيت 
استفاده  اجرايی  مسائل  دهی  جهت  در  علمی 

كنيم.
بين  فاصله  بردن  بين  از  اينكه  به  اشاره  با  وی 
و  دانشگاه  جمله  از  اجتماعی  بدنه  و  حاكميت 
نخبگان مدنظر است، خاطرنشان كرد: نمونه اين 
تفكر در جلسه كميته بحران كه به خاطر بررسی 
عامل آلودگی هوا و ارائه راهكار تشكيل يافت به 
خوبی مشاهده شد چرا كه در آن جمع،  استادان 
دانشگاهی، صنعتی و علوم پزشكی حضور داشته 

و نظريه های خود را نيز مطرح نمودند.

علمی  مبنای  ما،  مبنای  افزود:  اصفهان  استاندار 
است و برخاف برخی نگاه ها، نگاه ما اقتصادی 
نمی باشد. از سويی سعی نموديم و موفق شديم 
امور  در  و  بگيريم  را  قطبی  دو  فضای  جلوی 
مختلف با توجه به تجربه ای كه داشتيم از ميدان 

علمی استفاده كرديم. 
ذاكر اصفهانی به برخی تهديد های هوای اصفهان 
مانند پااليشگاه، نيروگاه شهيد منتظری، كوره های 
درباره  و  كرد  اشاره  و...  خاك  معادن  آجرپزی، 
وجود بافت فرسوده در اصفهان گفت: رقم قابل 
رها  كه  داريم  شهر  در  فرسوده  بافت  توجهی 
شده اند و بيشتر مردم اصيل اصفهان پيش از اين 
ساكنان آن منطقه ها بوده اند كه اكنون اين مكان ها 
را ترك كرده اند. به عنوان نمونه خيابان ابن سينا 

به گونه ای شده كه از آن اصليت درآمده و وجود 
مغازه های نامرتب و استقرار افاغنه، چهره نازيبايی 

به اين منطقه داده است.
و  آمايشی  و  علمی  مطالعه های  عدم  افزود:  وی 
نداشتن تجربه در برنامه های ساخت و ساز گاهی 
مشكل هايی را برای كانشهرها ايجاد می كند كه 

بايد روی اين موضوع دقت نمود.
استاندار اصفهان در خاتمه بهترين شكل استفاده 
راهكارهای  از  را  استان  علمی  ظرفيت های  از 
اين بهترين  استانداری عنوان و خاطرنشان كرد: 
ويژه  به  مختلف  امور  در  است  قرار  و  بوده  راه 
اجرايی نظر كارشناسان در مورد طرح ها خواسته 
اقدام های  بعد  مطالعه ها صورت گيرد و  شود و 

اجرايی انجام شود.

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

رقیب ویکی لیکس به میدان می آید 
مؤس��س سايت افش��اگر جديد  التأس��يس »اوپن ليكس« و رقيب جدی 
»ويكی ليك��س« اعام كرد كه »جوليان آس��انگ«، بنيانگذار ويكی ليكس 
اين س��ازمان را به ش��دت تضعيف كرده اس��ت. به گزارش ايلنا به نقل 
از س��ی ان ا ن، بنيانگذاران س��ايت »اوپن ليكس« كه رقيب��ی جدی برای 
ويكی ليكس به ش��مار می آيد، گفته اند كه از اعضای سابق ويكی ليكس 
ب��وده  و از عملكرد اين س��ايت تح��ت رهبری آس��انگ چندان راضی 
نبوده اند. »دانيل دومش��ايت برگ«، يكی از اعضای س��ابق ويكی ليكس 
در سخنانی كه توسط ش��بكه تلويزيونی » اس وی تی« سوئد منتشر شد، 
گفت: ويكی ليكس بيش  از اندازه بر يک نفر )آس��انگ( متمركز شده و 
به همين دليل اين س��ازمان بس��يار ضعيف ش��ده است. دومشايت برگ 
هم چنين در ايميلی كه به س��ی ان ا ن ارس��ال نموده ابراز اميدواری كرده 
اس��ت كه س��ايت اوپن ليكس ب��ه زودی كار خود را آغ��از كند. وی با 
ع��ام اين كه ويكی ليكس هر چه را كه داش��تيم در راه افش��ای اس��ناد 
محرمانه در طول پنج ماه گذش��ته صرف ك��رده، گفت: فكر می كنم كه 
بهتر بود كه اين روند )افش��ای اس��ناد( گام به گام و به آهس��تگی پيش 
می رف��ت اما اين اتفاق نيفتاد. دومش��ايت برگ افزود: اگر ش��ما ديگران 
را به ش��فاف بودن دعوت می كنيد فكر می كن��م كه خود نيز بايد چنين 
باش��د و اين در واقع همان بخش��ی اس��ت كه فكر می كنم ويكی ليكس 
خاف اس��تانداردهای مورد درخواست خود عمل كرده است. بنابراين 
گزارش، »هربرت اسنورسون«، يكی از اعضای سابق ويكی ليكس است 
ك��ه اعام كرده با جوليان آس��انگ اختاف هايی داش��ته كه وی هرگز 
حاضر به گفتگو درباره اين مس��ائل نشده است. اسنورسون در اين باره 
گفت: س��رانجام اختاف من با جوليان به دليل رفتار ديكتاتورمآبانه وی 
اين گون��ه به پايان رس��يد كه او به من گفت كه اگر مش��كلی دارم بايد 
ويكی ليكس را ترك كنم. اين در حالی است كه »كريستين هارفنسون«، 
سخنگوی ويكی ليكس با خودداری از اظهارنظر درباره اختاف آسانگ 
 با ديگر اعضای ويكی ليكس، تنها درباره تأسيس وب سايت اوپن ليكس 
گفت: هر چه بيش��تر، بهتر. هم چنين خبرگزاری »رويترز« گزارش داده 
است كه آسانگ پس از دستگيری اتهام های مطرح شده عليه خود مبنی 
بر تجاوز به دو زن را رد كرده اس��ت. آس��انگ در اين باره گفته است:  
پس از مش��كل ها و درگيری های ش��ديد با پنتاگون بر سر مسأله انتشار 
اس��ناد، به عنوان يک پناهنده به سوئد آمدم. در آنجا )آمريكا( آنها مردم 
را دس��تگير می كردند و سعی داش��تند من را به اتهام جاسوسی دستگير 
كنند. از اينكه دس��تگاه قضايی س��وئد اين طور مورد سوء استفاده قرار 

گرفته نا اميد و ناراحت هستم.

شهرک سازی ها مقدمه ای برای صلح 
نخست وزير رژيم صهيونيستی 
گفت كه انص��راف امريكا از 
ابتكار اخير خ��ود برای قانع 
كردن اي��ن رژيم ب��ه تمديد 
توق��ف شهرك س��ازی  دوره 
در كران��ه  باختری، به س��ود 
اس��ت.  صل��ح  و  اس��رائيل 
نخست وزير رژيم صهيونيستی 
از تصمي��م واش��نگتن مبن��ی 
بر اص��رار نكردن ب��ر توقف 

شهرك سازی های در سرزمين های اشغالی به  عنوان مقدمه ای برای صلح، 
اس��تقبال كرد و اين تصميم را برای اين رژيم مفيد دانس��ت. به گزارش 
ايلنا به نقل از رويترز، »بنيامين نتانياهو«، نخست وزير رژيم صهيونيستی 
گفت: از اين تصميم امريكا استقبال می كنم. اين تصميم به سود اسرائيل 
و صلح اس��ت. وی افزود: برای رس��يدن به صلح بايد مسائلی را مورد 
بح��ث قرار دهيم كه صلح را به تأخي��ر می اندازند... از اين واقعيت كه 
ه��م اكنون گفتگو در مورد اين مس��ائل و تاش برای كاهش ش��كاف 
آغاز ش��ده است، اس��تقبال می كنم. نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی كه 
در نشس��تی اقتصادی س��خنرانی می كرد، باز هم از مقام های فلسطينی 
خواس��ت كه اين رژيم را به رس��ميت بشناس��د. امريكا در تصميمی از 
ابت��كار اخير خود ب��رای قانع كردن رژيم  صهيونيس��تی به تمديد دوره 
توقف شهرك سازی در كرانه  باختری به عنوان بخشی از تاش ها برای 
احي��ای مذاكره های صلح خاورميانه منصرف ش��د. واش��نگتن در حال 
مذاكره با تل آويو بود تا رژيم صهيونيستی را راضی به پذيرش شرط های 
فلسطينی ها برای از س��رگيری مذاكره های مستقيم كند. فلسطينی ها ميز 
مذاك��ره را در ماه س��پتامبر در اعت��راض به پايان وقف��ه ای 10 ماهه در 
شهرك س��ازی برای يهوديان در كرانه باختری ترك كردند. ماه گذش��ته 
دولت امريكا مجموعه مش��وق های قابل توجهی را به اس��رائيل پيشنهاد 
كرده بود كه از جمله ش��امل هواپيماهای جنگنده و تضمين های امنيتی 
می ش��د در مقابل از تل آويو خواسته شد شهرك سازی در كرانه  باختری 
را به مدت ۹0 روز متوقف كند. امريكا می گويد كه هم چنان برای يافتن 
راه هايی برای آوردن دو طرف پش��ت ميز مذاكره خواهد كوش��يد. يک 
مقام ارش��د امريكايی گفت كه تاش ها برای راضی كردن اسرائيل برای 
تمديد دوره وقفه در ش��هرك  سازی در نواحی اشغالی شكست خورده 
اس��ت. وی با اين حال گفت كه اين به معنی پايان تاش های واشنگتن 
نيست. گفتگوهای صلح در ماه سپتامبر پس از گسستی دو ساله شروع 
ش��د اما به دليل عدم تمديد دوره وقفه در شهرك سازی توسط اسرائيل 

در كرانه  باختری بار ديگر معلق شد. 
وزير جنگ رژيم صهيونيستی گفت كه مذاكره با مقام های دولت امريكا 
در اين زمينه معلق ش��ده است زيرا توجه واشنگتن به پيامدهای انتشار 
اس��ناد محرمانه ديپلماتيک توس��ط وب س��ايت ويكی ليكس و بحران 

كره شمالی معطوف است. 

استفاده موساد از کوسه برای 
هدف های نظامی

يک نويس��نده اس��رائيلی اعام كرد كه موساد از كوس��ه ماهی ها برای 
هدف های نظامی اس��تفاده می كند. به گزارش ايسنا، يائير سار، نويسنده 
 و تحليل گ��ر اس��رائيلی روزنامه »اس��رائيل هايوم« ط��ی مقاله ای عنوان 
داش��ت:  س��رويس اطاعات اسرائيل)موس��اد(، براس��اس ي��ک برنامه 
محرمانه تح��ت عنوان »آرواره درنده 10« از كوس��ه های آموزش ديده 
برای هدف هاي نظامی اس��تفاده می كرده است. وی در ادامه افزود:  اين 
طرح با همكاری نيرو دريايی اس��رائيلی صورت می گيرد. در اين طرح 
از كوس��ه های آم��وزش ديده برای انجام عمليات ه��ا خارج از آب های 
منطقه ای اس��رائيل و ش��كنجه برخی از بازداشت ش��دگان و شناسايی 
غواص های دش��من استفاده می شود. يائيرسار، هم چنين تأكيد كرد: اين 
كوسه ها به مدت سه الی شش ماه در سواحل اريتره آموزش می بينند و 
بعد از بنادر اس��رائيل فرستاده می شوند. اين در حالی است كه شناگران 
و توريست های خارجی در سواحل شرم الشيخ مورد حمله كوسه های 
وحش��ی قرار گرفته اند. هنوز علت اين حمله ها مش��خص نشده است. 
يائير سار هم چنين تأكيد كرد:  وجود ارتباط بين اين كوسه های آموزش 
ديده و حمله های اخير در سواحل مصر بعيد است. وی در ادامه افزود:  
برخی از مأموريت های اين كوس��ه ها نزديک ش��دن به س��واحل ايران 
برای زير نظر گرفتن بنادر اين كش��ور از طريق سيستم هايی كه بر روی 

باله های آنها كار گذاشته شده می باشد.

رهبر معظم انقالب حادثه تروریستی چابهار 
را محکوم کردند  پ��س از موفقيت اي��ران در گفتگوهای 

ژنو-3 و خالی ش��دن دست كشورهای 
غرب��ی از ابزاره��ای اعم��ال فش��ار بر 
جمهوری اس��امی، بحث تحريم های 
بيشتر به طور گسترده ای در دستوركار 
مقام ها و رسانه های غربی قرار گرفت. 
كش��ورهای غربی و متحدان آن ها پس 
از آنك��ه در مذاكره ه��ای دو روزه ژنو 
نتوانستند خواسته های خود را بر ايران 
بقبوالنن��د، بار ديگر به تهديد متوس��ل 
شده و به طرح مجدد موضوع تحريم ها 

روی آورده اند. 
اين موضوع در كنار بحث بر سر محتوای 
مذاكره های ژنو-3 معنايی جالب توجه 
پي��دا می كن��د. منابع رس��انه ای غربی 
بدون نام بردن از مذاكره كنندگان غربی 
به نقل از آنه��ا اعام كردند كه نيمی از 
مذاكره ها ب��ه موضوع هس��ته ای تعلق 
داش��ته اما نگفتند كه نيم ديگر گفتگوها 
 ب��ه چ��ه موضوع هاي��ی مرب��وط بوده 

است. 
س��عيد جليلی ب��ه رس��انه ها گفت كه 
ن��ه تنه��ا در مذاكره ها بر س��ر موضوع 
هس��ته ای ايران بحث نشده است بلكه 
در گفتگوه��ای احتمالی اس��تانبول نيز 

درباره آن بحث نخواهد شد. 
بی اث��ر ب��ودن تحريم ها ب��ه گونه ای 
بود ك��ه در مذاكره ها ني��ز طرف غربی 
نتوانست حتی آن را طرح نمايد. پس از 
پايان گفتگوهای دو روزه ايران و گروه 
1+5 در ژنو و بعد از آنكه كش��ورهای 
غرب��ی نتوانس��تند در اي��ن مذاكره ه��ا 
خواس��ته های خود را بر ايران تحميل و 
حقوق ملت ايران را در اس��تفاده صلح 
آميز از انرژی هس��ته ای در دس��توركار 
بحث ه��ا ق��رار دهن��د، در اقدامی تازه 
ت��اش می كنند موض��وع اتحاد جامعه 
بي��ن المللی را برای تش��ديد تحريم ها 
علي��ه ايران جلب نماين��د. بنابر اخبار و 
گزارش های منتش��ر شده در رسانه ها، 
كميت��ه تحريم ايران در ش��ورای امنيت 
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود 
پس از نشس��ت ايران با ش��ش كش��ور 
عضو 1+5 خواس��تار همكاری بيش��تر 
كشورها در اعمال تحريم بر عليه ايران 
شده است. تارنمای راديو فردا به نقل از 
مشاور ارشد كاخ سفيد گفت: واشنگتن 
از اج��رای تحريم های جدي��دی عليه 
اي��ران از طرف امريكا و متحدانش خبر 
داده اس��ت. گری س��يمور مشاور ارشد 
دولت باراك اوباما در امور ساح های 
كش��تار جمعی، بدون اشاره به جزئيات 
اين طرح گفت ك��ه در چند هفته آينده 
تحريم های جديدی برای وادار ساختن 
اي��ران به توق��ف روند توليد س��وخت 
هسته ای به اجرا در خواهد آمد. سيمور 
گفت: امريكا و متحدانش مصمم هستند 
فشار بر جمهوری اسامی را ادامه داده 
و حت��ی آن را افزاي��ش دهند. مقام های 
جمهوری اسامی بارها تأكيد كرده اند 
ك��ه موضوع غنی س��ازی اورانيوم قابل 
بح��ث و مذاك��ره نيس��ت و روند غنی 
س��ازی ادامه خواهد يافت. ش��ايان ذكر 
اس��ت ك��ه راديو ف��ردا ني��ز در خبری 
اعام ك��رد كه گروهی از س��ناتورهای 
امريكايی از دو ح��زب جمهوری خواه 
و دموكرات، از باراك اوباما خواسته اند 
در جريان مذاكره های اتمی، فش��ارها را 
بر ايران افزايش دهد. براساس اين خبر 
اين شش س��ناتور آمريكايی، سه تن از 
حزب جمهوری خواه و سه تن از حزب 
دموك��رات از رئيس جمه��وری امريكا 
خواس��ته اند به ايران نشان دهد تحريم 
هايی كه تاكنون وضع ش��ده به درستی 
به اج��را درخواه��د آمد و فش��ارهای 
ت��ازه ای در كار خواهد ب��ود. روزنامه 
نيوي��ورك تايمز نيز به نقل از مش��اور 
ارش��د هس��ته ای باراك اوباما گفت كه 
امريكا و متحدانش در نظر دارند، ظرف 
چند هفته آينده، تحريم های بيشتری را 

عليه ايران، منظ��ور نمايند. اين روزنامه 
نوشت: س��ه روز بعد از آنكه، نخستين 
دور گفتگوهای چهارده ماه گذش��ته با 
اي��ران بدون حصول پيش��رفتی به پايان 
رسيد؛ مش��اور ارشد هس��ته ای اوباما، 
گفت كه اياالت متحده و متحدانش در 
نظر دارن��د دور تازه ای از تحريم ها را 
طی هفته های آين��ده عليه ايران منظور 
نماين��د. گری س��يمور در س��خنانش، 
مطلب مش��خصی درب��اره تحريم هايی 
ك��ه اكن��ون مدنظ��ر گرفته می ش��وند، 
نگفت. وی هم چنين درب��اره تأثيرهای 
استاكس نت، كه به نظر می رسد هدف 
آن اخت��ال در س��انتريفيوژهای اي��ران 
بوده اس��ت، اظهارنظری نكرد. مش��اور 
ارش��د هس��ته ای اوباما با ي��ک لبخند 
رضايت آميز گفت: از ش��نيدن اين خبر 
كه آنها، مشكل هايی در سانتريفيوژهای 
خود دارن��د، خوش��حالم و بايد بگويم 
ك��ه امري��كا و متحدانش، ه��ر آنچه را 
ك��ه در توان دارند برای پيچيده تر كردن 
مشكل های )س��انتريفيوژهای( ايران، به 
كار می بندند. با اين حال وی نگفت كه 
چه كسی مس��ئول ساخت و انتشار اين 
كرم اينترنتی است. سوزان رايس نماينده 
آمريكا در سازمان ملل از كشورهايی كه 
گ��زارش خ��ود را درب��اره تحريم های 
ش��ورای امني��ت عليه اي��ران ارائه نمی 
كنند انتقاد كرد. رايس باز تكرار كرد كه 
بگذاريد در آخر تعهد كشور متبوعم را 
بر استراتژی دو مسيره كه شامل فشار و 
برقراری رابطه ب��ه منظور متقاعد كردن 
ايران در تغيير دادن روش خود اس��ت، 

متذكر شوم. 
موضع چین 

چين در تازه ترين واكنش خود نسبت به 
تحريم های ايران گفته است: تحريم ها 
به تنهايی عليه ايران كارس��از نيس��تند. 
بنابر اخبار رس��يده از نيويورك، يكی از 
ديپلمات های دفت��ر نمايندگی چين در 
س��ازمان ملل در نشس��ت كميته تحريم 
ايران در ش��ورای امنيت تصريح كرد كه 
پكن بر اين باور اس��ت كه تحريم ها به 
تنهايی كارساز نيستند و بايد در ارتباط با 
برنامه هسته ای ايران مذاكره شود. وی 
اظهارداشت: اجرای كامل قطعنامه های 
ش��ورای امنيت از وظايف كش��ورهای 
عضو اس��ت. وی در عين حال تصريح 
كرد كه نباي��د هيچ گونه تعبير خاص و 
يا گسترش��ی در ان��دازه تحريم ها داده 
ش��ود. چين هميش��ه بر اين باور است 
كه تحريم ها به تنهايی كارس��از نيستند 
و نمی توانند به طور اساس��ی موضوع را 
ح��ل كنند و بهترين جايگزين می تواند 
مذاكره و تواف��ق صلح آميز در ارتباط با 
برنامه اتمی ايران باش��د. در حال حاضر 
فرصت جديدی به منظور از س��رگيری 
مذاكره ه��ا در خص��وص موضوع اتمی 
ايران فراهم آمده است، اتحاديه اروپا و 
كشورهای عضو گروه پنج به عاوه يک 
در ژن��و يک گفتگوی مثبت و مفيدی با 
ايران داشتند كه درك متقابل را افزايش 
داده است. برداشت وی با آمريكايی ها 
از نتيج��ه مذاكره ها به طور كامل متضاد 
ب��ود. وان��ی گف��ت: م��ا اميدواريم كه 
طرف های مربوطه راه حل صلح آميزی 
از طريق توافق های ديپلماتيكی كه توأم 
با انعطاف پذيری و روحيه خوش بينانه 
و همكاری باش��د، به دس��ت آورند كه 
هم��ان امر كم كم ب��ه درك و احترام دو 

طرفه و متقابل منجر شود. 
چين هميش��ه اميدوار اس��ت كه آژانس 
بين المللی انرژی اتمی نقش سازنده ای 
در يافتن و دس��تيابی به راه حل مناسبی 
به برنامه اتمی ايران داشته باشد و چين 
با ديگ��ر كش��ورها هم��كاری می كند 
ت��ا از طري��ق تاش ه��ای ديپلماتيک 
و مذاك��ره راه ح��ل مناس��ب، دايمی و 
 پايداری برای برنامه اتمی ايران حاصل 

شود.

ژنو-3 و بازگشت به برگ سوخته 
تحریم )قسمت اول(

چه خبر از پایتخت

ایستگاه یارانه

فرمان��ده يگان ام��داد ته��ران از تأمين 
گسترده امنيت شهروندان در بزرگراه ها، 
در طول ش��ب توس��ط مأم��وران يگان 
امداد تهران خبر داد. س��رهنگ پاسدار 
اردشير مطهري در گفتگو با ايرنا اظهار 
داشت: بنابر دس��تور فرماندهي انتظامي 
ته��ران مبني بر طرحي كه در راس��تاي 
ارتق��اي امني��ت و انظب��اط اجتماع��ي 
ص��ورت گرفت��ه، مأموران ي��گان امداد 
پايتخت، امنيت ش��هروندان را در طول 
شب در بزرگراه هاي شهر تهران برقرار 

مي كنند. 
وی افزود: در اين راستا  تيم های گشت 
انتظامی يگان امداد برای پوشش انتظامی 

 و امنيت��ی ش��بانه بزرگراه ها اق��دام به 
گشت زنی می كنند.

به گفته س��رهنگ مطهري، اين پوشش 
انتظامي و امنيتي ش��بانه، در خيابان هاي 
اصل��ي پايتخت ني��ز به اج��را در آمده 
است. وی اظهار داشت: در راستای اين 
اقدام نيز تعدادی گش��ت موتور س��وار 
برای پوشش انتظامی و امنيتی در خيابان 
های اصلی ش��هر تهران اقدام به گشت 
 زنی می كنند. فرمانده يگان امداد تهران 
هم چنين گفت: تأمين امنيت شهروندان 
در طول شب ها قسمتی از مأموريت هاي 
ويژه اين يگان اس��ت كه به طور مستمر 

تا اطاع ثانوي ادامه خواهد داشت.

فرمانده یگان امداد تهران: 
تأمین امنیت شبانه شهروندان در بزرگراه ها 

گسترش مي یابد 

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛
برگزاری مراسم توديع و معارفه 

متكی و صالحی 

رئیس جمهور:
هم دلی شيعه و سنی، نظام 

را بيمه می كند 

نماينده مردم شهرس��تان تاكس��تان در مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: ب��رای اجرايی كردن 
قانون هدفمند كردن يارانه ها نبايد مانع تراشی 
كرد بلكه بايد برای اجرای بهتر آن تاش كنيم. 
 ب��ه گزارش ايرن��ا، امير طاهرخان��ی در كارگاه 
هم انديش��ی قانون هدفمند ك��ردن يارانه های 
بخش كشاورزی با حضور جمعی از كارشناسان 
و مديران بخش كش��اورزی 31 اس��تان كشور 
در قزوين، با اش��اره به اينكه ش��اه كليد برنامه 
خوب، اجرای صحيح آن اس��ت، افزود: بايد با 
همت و تاش خود، مانع انحراف آن از مس��ير 
اصلی ش��ويم. وی اجرای قانون هدفمند كردن 
يارانه ها، برنامه پنجم توس��عه كش��ور و قانون 
افزاي��ش بهره وری بخش كش��اورزی را جزو 
برنامه های س��نگين مجلس ش��ورای اسامی 

عن��وان كرد و افزود: قانون هايی كه در كش��ور 
تصويب می ش��ود بايد مطابق با واقعيت ها و 
ظرفيت های موجود كش��ور باش��د تا قابليت 
اجرايی ش��دن را داش��ته باشد. عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس ش��ورای اس��امی 
ادام��ه داد: پس از تبديل ش��دن طرح هدفمند 
كردن يارانه ه��ا به قانون، همه بايد همت كنيم 
تا اين قانون درس��ت اجرا ش��ده و از ظرفيت 
و سرمايه های كش��ور به خوبی استفاده كنيم. 
نماينده مردم شهرس��تان تاكس��تان در مجلس 
ش��ورای اس��امی خاطرنش��ان كرد: هم اكنون 
ميزان س��رانه مصرف در كشور نسبت به ساير 
كشورها چهار برابر است كه بايد تاش كرده تا 
با رعايت الگوی مصرف و اجرای اين قانون به 
كاهش سرانه مصرف كمک كنيم. طاهرخانی با 

بيان اينكه يكی از مهم ترين آفت ها و موانع رشد 
و توسعه كشور بی برنامگی است، افزود: هدف 
از تصويب برنام��ه هدفمند كردن يارانه ها اين 
است كه ما مصرف را در مسير درست هدايت 
كرده و در تمام زمينه ها از جمله انرژی الگوی 
مصرف داش��ته باشيم، در غير اين صورت همه 
سرمايه های كش��ور صرف هزينه های بيهوده 
خواهد شد. اين مس��ئول رسيدن به هدف های 
از پي��ش تعيين ش��ده نظام، عدم وابس��تگی به 
بيگانگان و رس��يدن به استقال و رفاه عمومی 
را از هدف های اج��رای طرح تحول اقتصادی 
عن��وان و اظهار اميدواری ك��رد كه اجرای اين 
قانون عاوه بر به همراه داشتن مزيت هايی در 
بخش كش��اورزی از توليد كنندگان اين بخش  

نيز حمايت كند. 

نماینده مجلس: 
برای اجرايی كردن قانون هدفمند كردن يارانه ها مانع تراشی نكنيم 

امام جمعه اصفهان:  
عامالن انفجار چابهار منتظر مكافات عمل خود باشند 

استاندار اصفهان:
سعی كرديم از ظرفيت علمی در جهت دهی مسائل اجرايی استفاده كنيم

معاون  حضور  با  امروز  صالحی  و  متكی  معارفه  و  توديع  مراسم 
توديع  مراسم  فارس،  گزارش  به  می شود.  برگزار  جمهور  رئيس  اول 
 منوچهر متكی و معارفه علی اكبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت 
رئيس  اول  معاون  رحيمی  محمدرضا  حضور  با  امروز  خارجه  امور 

جمهور در محل وزارت امور خارجه برگزار می شود. 
متن حكم محمود احمدی نژاد به اين شرح است: 

جناب آقای دكتر علی اكبر صالحی نظر به تعهد و دانش و تجربه های 
ارزنده و به استناد اصل يكصد و سی و پنج قانون اساسی جمهوری 
ايران و براساس اين حكم به سمت »سرپرستی وزارت امور  اسامی 

خارجه« منصوب می گرديد. 
اميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظايف محوله موفق 

باشيد. جناب آقای منوچهر متكی  
دوران  در  جنابعالی  خدمات  و  زحمات  از  بدينوسيله  عليكم؛  سام 
می كنم.  قدردانی  و  تشكر  خارجه«  امور  »وزارت  مسئوليت  تصدی 
جنابعالی  و  باشد  مأجور  خداوند  پيشگاه  در  زحمات  اين  اميدوارم 
اسامی  ميهن  عزيز  مردم  به  خدمت  و  زندگی  مراحل  كليه  در  نيز 
منان  خداوند  از  را  جنابعالی  سعادت  و  عزت  باشيد.  مؤيد  و   موفق 

خواستارم. 

نظام  و سنی،  كرد: هم دلی شيعه  اعام  پيامی  در  ايران  رئيس جمهور 
وارد  آن  هدف های  به  خللی  هيچ  نمی گذارد  و  كرده  بيمه  را  ايران 
كشور  وزير  محمد نجار  مصطفی  چابهار،  از  فارس  گزارش  به  شود. 
 با حضور در مراسم تشييع پيكر شهيدان حادثه تروريستی چابهار، پيام 

محمود احمدی نژاد به اين مراسم را قرائت كرد. 
انقاب،  معظم  رهبر  به  تسليت  ضمن  است:  آمده  پيام  اين  متن  در 
خانواده های داغدار سيستان و بلوچستان به ويژه مردم چابهار، حادثه 
تروريستی چابهار و شهادت مظلومانه جمعی از مردم بی گناه، پرده از 
جنايت دشمنان انقاب اسامی برداشت و اين نشانه ضعف و درماندگی 
آنهاست. در اين پيام آمده است: با هم دلی شيعه و سنی، هيچ خللی به 
نظام وارد نمی شود. اين پيام می افزايد: اين قبيل حركت ها كوچک ترين 
خدشه ای در روحيه و فرهنگ عاشورايی مردم و مسئوالن ايران پديد 
با ظلم و فساد مبارزه می كنيم. وی  تا آخرين قطره خون  نمی آورد و 
است  قضايی خواسته  و  اطاعاتی  امنيتی،  دستگاه های  از  پيام  اين  در 
در كوتاه ترين زمان عوامل اصلی اين اقدام پليد تروريستی را دستگير 
حادثه  شهدای  از  تعدادی  مطهر  پيكر  برسانند.  مجازات  اشد  به  و 
 تروريستی چابهار پس از تشييع در اين شهرستان به زادگاهشان منتقل 

شد. 
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آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو

پنجره

روانشناس��ان توصی��ه می کنند 
ب��رای تصمیم ه��ای مه��م خ��ود، 

بخوابید!
تصميم گي��ری مناس��ب در ارتباط با 
امور مه��م زندگی همچ��ون ازدواج، 
خريد خانه، مهاجرت و غيره، همواره 
انس��ان ها را با مش��قت فراوانی رو به 
رو می كند و گاه آنها را به ش��دت در 

انديشه خود غوطه ور می سازد. 
گروهی از دانش��مندان هلندی توصيه 
می كنن��د هنگام��ی ك��ه زم��ان اتخاذ 
تصميم ه��ای مه��م در زندگيت��ان فرا 
می رس��د، خ��ود را بيهوده ب��ه رنج و 
مش��قت نيفكنيد، بلكه با انديشه آن به 
خ��واب برويد و اج��ازه بدهيد بخش 
ناخ��ودآگاه ذهنتان به هن��گام خواب، 
با آس��ودگی كامل و با تمام توان وارد 
عمل ش��ود و بهترين گزينه را انتخاب 
كند. نتيجه حاص��ل از تحقيقات اخير 
نشان  آمستردام  دانش��گاه  روانشناسان 
می ده��د فرآين��د تصميم گي��ری در 
م��وارد مهم��ی همچ��ون خري��د يک 
خان��ه، بس��يار پيچيده اس��ت و برای 
انج��ام هر چه دقيق ت��ر اين فرآيند در 
مغز، بهتر اس��ت ناخودآگاه خويش را 
با گزينه های پيش رو تنها بگذاريد تا 
به دور از حاش��يه های جانبی و اغلب 
تش��ويش آور، بهترين انتخاب را پيش 
روی ش��ما نمايان س��ازد. دانشمندان 
هلندی بر اين باورند كه مغز خودآگاه 
انسان برای تصميم گيری در موارد كم 
اهميت تری همچون انتخاب ش��امپو يا 
ديگر كاالهای مصرفی برای خريد، به 
خوب��ی عمل می كند، ام��ا برای يافتن 
بهترين گزينه در موارد پيچيده تر بايد 
از ناخود آگاه كمک گرفت. بر پايه اين 
گ��زارش، بخش خ��ودآگاه ذهن قادر 
به تمركز ب��ر روی حجم محدودی از 
اطاعات و ديتای دريافتی است و اين 
حج��م محدود در برخی م��وارد برای 
بهتري��ن انتخاب، كفاي��ت نمی كند و 
از اين رو، باي��د از ديگر ظرفيت های 

گسترده مغزی نيز بهره گرفت.
پازل ذهن

روانشناس��ان بر اين اس��اس داوطلبان 
را ب��ه دو گروه تقس��يم كردند و برای 
آنها سلسله آزمايش هايی ترتيب دادند 

ت��ا بتوانند نظريه »تأم��ل بدون دقت و 
توج��ه« را به طور دقيق مورد بررس��ی 
ق��رار دهند. به يک گ��روه از آزمايش 
شوندگان چهار دقيقه فرصت داده شد 
تا اتومبيل مطلوب و مناسب خود را از 
فهرست حاوی چهار ويژگی مختلف 
اتومبيل های پيشنهادی همچون ميزان 
مصرف سوخت برگزينند. همچنين به 
گروه ديگر، يک س��ری پازل داده شد 
ت��ا بخش خودآگاه ذه��ن آنان را پيش 
از تصميم گيری، به شدت درگير خود 
سازد و آنها به هنگام انتخاب اتومبيل، 
بيشتر بر ناخودآگاه خويش تكيه كنند. 
نتيج��ه اين مرحله از آزمايش ها چنين 
ب��ود كه تفكر خ��ودآگاه در 55 درصد 
 40 در  ناخ��ودآگاه  تفك��ر  و  م��وارد 
 درصد موارد، بهترين گزينه را انتخاب 

كرد.
ناخودآگاه فراموش شده

به گفته پژوهشگران، نوشته های علمی 
در طول چن��د قرن اخي��ر، همواره بر 
اهميت نقش انديش��ه و ذهن خودآگاه 
بش��ر در فرآيند تصميم گي��ری تأكيد 
داش��ته، اما از اهميت بسيار زياد بخش 
ناخودآگاه در چنين فرآيندی غافل مانده 
اس��ت. نتيجه حاصل از پژوهش های 
انجام ش��ده در دانشگاه آمس��تردام به 
روشنی نش��ان می دهد كه انسان ها با 
بهره گيری از ناخودآگاه ذهن خويش 
نيز قادر به تفكر و انديش��يدن هس��تند 
و به هنگام فرا رس��يدن دو راهی های 
بزرگ زندگی و ي��ا به طور كلی برای 
تفكرات  پيچي��ده،  اتخاذ تصميم های 
بخ��ش ناخودآگاه بر رقي��ب خودآگاه 
خودچيرگ��ی می ياب��د و از اهمي��ت 
بيشتری برخوردار می شود. دانشمندان 
هلندی در ارتب��اط با محدوديت های 
تفكر خ��ودآگاه بش��ر، تأكيد می كنند 
كه مغز فقط می توان��د بر روی موارد 
معدودی به طور همزمان متمركز شود 
و در اين مي��ان، احتمال زيادی وجود 
دارد ك��ه ب��ا درگي��ر ش��دن در موارد 
بيه��وده و ك��م اهمي��ت، از جنبه های 
مهم و شايان توجه بازماند و در نتيجه، 
محصول نهايی كه همان تصميم اتخاذ 
ش��ده اس��ت، از بهترين گزينه ممكن 

فاصله خواهد گرفت.

الدن سلطانی

سردار حسن كرمی درباره برخی آسيب ها 
در ايام عزاداری امام حس��ين)ع( گفت: به 
كارگيری موس��يقی های مبتذل برای بيان 
اش��عار، حركت های س��خيف در هنگام 
سينه زنی، درگيری بر سر دريافت غذاهای 
نذری و نيز ش��اخ و نشان كشيدن پهلوان 
پنبه ه��ا برای نمايش تن و ب��دن و زور و 
مردانگ��ی و انجام اعمالی از اين دس��ت، 
متأس��فانه عزاداری امام حس��ين)ع( را از 

محتوا تهی ساخته است.
وی افزود: ماه محرم در تاريخ نظام اسامی 
ما يک فرصت محسوب می شود، فرصتی 
كه به وسيله آن نهضت های بزرگی چون 
انقاب اسامی به راه افتاده و توانسته پوزه 
اس��تعمار را به خاك بمالد، اما اكنون اين 
فرصت ها با آسيب ها و آفت هايی در حال 

از دست رفتن است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان 
كرد: در ايام ماه محرم نه تنها شيعيان بلكه 
تمامی مذهب هاي ديگر برای ساالر شهيدان 
ع��زاداری می كنند و س��اعت ها وقت و 
ميلياردها بودجه صرف هزينه عزاداری ها 
می شود، اما متأس��فانه اين عزاداری ها با 
تمام اهميتی كه دارند در طول زمان اسام 
دچ��ار آفت ه��ا و انحراف ه��ای مختلف 
ش��ده كه نقش اين وسيله مهم برای بقای 
اس��ام را تا حدی كم رنگ نموده اس��ت 
و عزاداری های ام��روزی نمی تواند نقش 

سازنده ای در اسام ايفا نمايند.
س��ردار حس��ن كرمی تصريح ك��رد: اگر 

ش��يعيان به پيام ه��ای عاش��ورايی توجه 
بيش��تری می كردند و مسير عزاداری ها به 
س��متی كه معصومين)ع( خواسته بودند 
هدايت می شد پس از گذشت چندين سال 
از انقاب، شاهد اين همه مظاهر زشت و 
تأسف برانگيز فساد، فقر، تبعيض و عقب 
ماندگی نبوديم و امروزه می توانس��تيم به 
عنوان پيشرفته ترين جامعه از لحاظ مادی 

و معنوی تبديل شويم.
ب��ه  عزاداری ه��ا  در  اگ��ر  گف��ت:   وی 
درس های كربا توجه بيش��تری می ش��د 
اين هم��ه امكان��ات و بودجه مملكت ما 
صرف مبارزه ب��ا ناهنجاری های گوناگون 
و آث��ار طوالن��ی م��دت آنها نمی ش��د و 
دشمنان اسام در شبيخون فرهنگی خود 
 در لباس اسام به اين همه پيروزی دست 

نمی يافتند.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان در ادامه 
افزود: هي��چ ملت و دينی چنين وس��يله 
قدرتمندی برای پيش��رفت و سعادت در 
دست ندارد و افسوس كه جامعه ما از اين 
وس��يله قدرتمند به خوبی استفاده نكرده 

است.
س��ردار حسن كرمی ضمن اشاره به انجام 
رفتارهای مغاير با ش��أن مسلمانان توسط 
برخی افراد در ايام عزاداری امام حسين)ع( 
تصريح كرد: قمه زنی، س��ينه زدن با بدن 
برهنه در جاي��ی كه احتمال گناه می رود، 
زنجير زنی به شكلی كه به بدن صدمه قابل 
اعتنا برسد و مانند اينها شايسته ملت ايران 

نيست.
وی گفت: پايين آوردن مراس��م عزاداری 

ساالر ش��هيدان در اين سطح كاری است 
كه هرگز به عقل دشمنان دين و خصمان 
هميشگی ساالر مردان عاشورا هم خطور 
نمی كند و ما به ن��ام عزاداری و به هزينه 
خ��ود كاری می كنيم كه دش��منان دين و 
عزت ما با ده ها برابر هزينه هم از پس آن 

بر نمی آيند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ضمن اشاره 
به نصب شمايل  توهين آميز در محرم سال 
گذشته خاطرنشان كرد: نصب اين شمايل 
در گوشه و كنار شهر ديده می شد و وجود 
مبارك حضرت عباس و سيدالشهدا)ع( را 
در قالب تمثال هايی كه بيشتر توصيف كننده 
پهلوان پنبه های سينمای هاليوود است به 
رخ می كشيد. سردار حسن كرمی افزود: 
بدن برهنه آن بزرگوار با عضله هاي پيچيده 
به س��بک قهرمان پرورش ان��دام، نه تنها 
ش��ور و حماسه را در ذهن مخاطب پديد 
نمی آورد بلكه اين رويداد و س��ردمداران 
بزرگ��وار آن را تا ح��د قهرمان فان فيلم 

اكشن تنزل می داد.
وی در ادامه آس��یب ها و آفت های 
مراس��م ع��زاداری را بدین ش��رح 

تقسیم نمود:
 كم شدن اصل هدف و مقصود نهضت 

امام حسين)ع(
 خالی بودن مداحی ه��ا و عزاداری ها از 

وعظ و نصايح اخاقی و دينی
 نقل حادثه هاي غير واقعی و غير مستند 

از حادثه عاشورا
 رفتاره��ا و عملكرده��ای افراط��ی و 

ناشايست در هنگام عزاداری
 ب��ه وج��ود آم��دن مس��ائل انحرافی و 
مزاحمت برای نواميس و خودنمايی افراد 

مسأله دار
 توجه به موضوع هاي فرعی و فراموش 

كردن واجبات
 فراموشی امر به معروف و نهی از منكر

 عدم توجه به فرمان مقام معظم رهبری 
در مقابل قمه زنی 

فرمانده انتظامی اس��تان ه��م چنين درباره 
استفاده مناسب از فرصت تاريخی محرم 
گفت: بدون ش��ک اين اي��ام برای ما يک 
فرصت محس��وب می ش��ود، فرصتی كه 
می ت��وان از آن برای تبليغ دين اس��ام و 
مذهب مترقی ش��يعه اس��تفاده كرد و در 
مجال��س و تكايا جوان��ان و خانواده ها را 

نسبت به آسيب های اجتماعی و تهديدهاي 
جنگ نرم دشمن آگاه ساخت.

س��ردار حس��ن كرمی خاطرنش��ان كرد: 
حضور پر ش��ور مردم در مراسم عزاداری 
امام حسين)ع( نبايد بيهوده هدر رود بلكه 
بايد در اين خصوص مداحان، مس��ئوالن 
هيأت های مذهبی، شاعران و هر كسی كه 
دستی در برگزاری عزاداری سيد و ساالر 
ش��هيدان دارد برنامه ريزی كرده و با توجه 
به نياز و خواسته جوانان برای آنان سخن 

بگويند.
وی ضمن اشاره به اينكه مداحان، مبلغان 
و س��خنوران باي��د نياز ام��روز جوانان را 
بشناسند گفت: اين گروه بايد با اطاعات 
و دانش روز در اينگونه مجالس ش��ركت 
كرده و ب��رای مخاطبان خود س��خنرانی 
كنن��د، جوان امروز با جوان گذش��ته فرق 
كرده چون با اس��تفاده از ماهواره، اينترنت 
و ديگر مس��ائل پيشرفته روز، جديدترين 
اطاعات و دانش ها را در اختيار می گيرد 
و اگر مداحان و سخنوران و مبلغان نتوانند 
نياز آنها را به درس��تي برآورده س��ازند به 
طور حتم موجب سرخوردگی و گريزان 
 ش��دن آنان از مس��اجد و تكاي��ا خواهد 

شد.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در خاتمه 

رعايت مسائلی را توصيه كرد:
 جه��ت دار كردن مجالس در راس��تای 

هدف های عزاداری 
 ايجاد بستر مناسب برای جذب جوانان 

و نوجوانان
 پرداخت��ن ب��ه مس��ائل و معضل ه��ای 
اجتماع��ی و فرهنگی و ش��بهات دينی و 

اعتقادی مردم
 اف��زودن معرفت، محبت و ارادت مردم 

بر ائمه)ع(
 شناسايي مكر و حيله دشمن

 نيازس��نجي از جامع��ه ب��ه خص��وص 
جوانان

 مخاط��ب شناس��ي توس��ط وع��اظ و 
مداحان

 جذب جوانان و جمعيت آسيب پذير و 
مشاركت دادن آنها در برنامه

 جايگزين ك��ردن روش های متنوع در 
انتقال مطالب 

 شناس��ايی و آگاه��ی پي��دا ك��ردن به 
مناسبت ها

ق��درت بزرگی در وجود شماس��ت كه 
قوی ت��ر و در برگيرنده تر از هر قدرت 

ديگری است. 
اي��ن ق��درت در واق��ع، نيروي��ی را در 
ش��ما برم��ی انگي��زد ك��ه می تواند به 
عنوان بزرگترين قدرت وجودی ش��ما 
عمل كن��د. به گونه ای ك��ه وقتی آن را 
ب��ه كار می گيري��د، همه آش��فتگی ها 
 و هم��ه منف��ی ديدن ه��ا را از مي��ان 
می برد. و آنچنان پايدار و تمام نش��دنی 
اس��ت كه هيچ نوع منف��ی گرايی و فرد 
گرايی، قدرت نم��ود و ظهورنمی يابد. 
ب��ه عبارتی، هر موقعي��ت و اتفاق منفی 
در زندگ��ی ش��ما، در براب��ر اين قدرت 
نامح��دود و سرش��ار از زيباي��ی، مهر و 
محبت و انس��انيتی بسيار عميق و غنی، 
امكان ايستادگی ندارد و به سادگی از بين 

می رود و كمرنگ می شود. 
نكته اينجاس��ت كه خاصي��ت اين نيرو 
همچون معن��ا و ذات وجودی اش، اين 
اس��ت كه هر چه بيش��تر ب��ه كار گرفته 
می شود؛ قدرتمندتر و اصيل تر می شود. 
شايد ملموس ترين و فراگيرترين نمود 
اين نيرو و به عبارتی اوج اين قدرت، در 
ارتباط بين انسان و خدايش نمود يابد. آن 
گونه كه در بيان موالنا متبلورمی ش��ود؛ 

چرا كه غرق درعالم معنی بود. 
به قول اس��تاد ابراهيم دينانی، هيچ وقت 
نم��ی خواس��ت قافيه بگوي��د و تصنع 
ش��عری به كار ببرد و نمی خواست در 
قيد وزن گرفتار شود... در كام موالنا معنا 
می جوشد و لفظ متناسب با خودش را 
پيدا می كند و طبيعی است آن لفظی كه 
به طور طبيعی و متناس��ب با معنی آمده 
است اثرگذار خواهد بود. به همين سبب 
سخن او ساده و همه كس فهم است. هم 
در زمان موالنا زبان او را می فهميدند و 

هم امروز می فهمند. 
خاصه آنكه دركام موالنا معنی بر لفظ 

غلبه دارد، خشونت در كامش نيست و 
پيامش پيام صلح است، پيام دوستی است؛ 
بنابراين حتی در زمان خودش مسلمان، 

يهود و نصارا اين پيام را می فهميدند. 
اين قدرت، همان نيروی عشق است كه 
وقتی فوران می كند شكوفه های زيبای 
آن به پهناي��ی غيرقابل تص��ور، زمان و 
مكان را در می نوردد و به زندگی با همه 
سختی ها، مرارت ها، نامردمی ها، منفعت 
جويی ها و خودگرايی ها معنا و لطافت 

انسانی می بخشد.
پ��س ترديد نكنيم و اين نيرو را در خود 
كشف كنيم و آن را آگاهانه با تمرين های 
مختلف ب��ارور س��ازيم. از هر فرصتی 
استفاده كنيم و با جاری كردن آن در درون 
و خ��ارج از خودمان، آثار گرانبهايش كه 
قابل مقايسه با هيچ اثر مادی نيست را در 
زندگی خود ببينيم. اما ديدن اين نتيجه ها 

نيز آمادگی خاص خود را می طلبد. 
اينك��ه از كليه وابس��تگی ها و تعلقات 
دروغين و بی مايه خود را پاك سازيم و 
به قول س��هراب سپهری، چشم های مان 
را بشوئيم تا بتوانيم نظاره گر اتفاق های 
جديد پرشور، پرهيجان و بالنده درزندگی 
باش��يم. در واقع ما بايد »خودمان« را پيدا 
كنيم و به آن عش��ق بورزي��م و به زايش 
نيروي��ی دس��ت يابيم كه چي��زی برای 
بخش��يدن به ديگران داش��ته باشيم. چرا 
كه به واقع، بخش��ش نيز توش��ه و توانی 
می خواهد. وقتی توانس��تيد انرژی های 
منفی اطراف خ��ود را كه همچون ابری 
بر آس��مان زندگی ش��ما س��ايه افكنده، 
ببينيد؛ جا نزديد، ايس��تاديد و خودتان را 
 پذيرفتيد؛ مطمئن باشيد جواب خواهيد 
گرفت. چرا كه خودتان بهتر از هركسی 
می دانيد؛ هم زمان با تقويت نيروی عشق، 
خشم را كاهش دهيد تا آن قدر كم رنگ 
شود كه تنها عشق بماند... تنهای تنها... تا 

لذت و شيرينی زندگی را دريابيد. 

عشق؛ قدرتی ما فوق تصور 

جامعه

اکران فیلم »قبیله من« 
براي خواهر خوانده هاي اصفهان

کاهش 93 درصدي بارندگي
در چهارمحال و بختیاري

 راه اندازي رشته معارف 
و علوم اسالمي در کاشان

كارگردان فيل��م »قبيله من« گف��ت: فيلم قبيله من 
برای مردم ش��هرهای خواهرخوان��ده اصفهان نيز 
نماي��ش داده می ش��ود. غامرض��ا آزادی در حاش��يه 
تصويربرداری فيلم سينمايی قبيله من در گفتگو با فارس 
اظهار داشت: فيلم قبيله من يک فيلم بين المللی محسوب 
می ش��ود و با توج��ه به خواه��ر خواندگ��ی اصفهان با 
 تع��دادی از ش��هرهای جه��ان اي��ن فيلم در ش��هرهای 
خواهر خوانده اصفهان به عن��وان يک فيلم اصفهانی به 
نماي��ش در می آي��د. وی با بيان اينك��ه تعصب خاصی 
نسبت به ش��هر اصفهان دارم، بيان داشت: مردم اصفهان 
مردمی باه��وش، هنرمند، صنعتگر، آينده نگر، كوش��ا و 
فعال هس��تند و يک لحظ��ه از وقت خود را بيهوده تلف 
نمی كنند. وی اف��زود: با توجه به اينكه از بچگی در اين 
ش��هر بزرگ ش��دم، فيلم قبيله من داستان زندگی من در 

اصفهان و عوامل گرايشم به صنعت سينماست.

مديرعامل ش��ركت آبفای چهارمحال و بختياری 
گفت: ميانگين بارندگی طی س��ال زراعی جاری 
در اين اس��تان 13 ميلی متر گزارش ش��ده كه نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته حدود ۹3 درصد كاهش نشان 

می دهد. 
به گزارش فارس، حش��مت اله هاشمی در جلسه كميته 
منابع آب اين اس��تان با اش��اره به ميزان بارندگی س��ال 
زراعی ج��اری در اين اس��تان اظهار داش��ت: ميانگين 
بارندگی طی س��ال زراع��ی جاری در اين اس��تان 13 
ميلی متر گزارش ش��ده  كه نس��بت به دوره مشابه سال 

گذشته در حدود ۹3 درصد كاهش يافته است.

جانش��ين رئي��س س��ازمان تبليغات در س��ازمان 
مدارس معارف اسامی صدرا از راه اندازی رشته 
معارف اس��امی در دبيرستان های كاش��ان خبر داد. به 
گزارش فارس، س��يد محمد صادقی س��يفی گفت: در 
راس��تای تحقق آرمان ه��ای امام راحل مبن��ی بر اتحاد 
حوزه و دانش��گاه و اجرای منويات مقام معظم رهبری 
دو دبيرس��تان دخترانه و پس��رانه به منظور ايجاد رشته 
معارف اس��امی در س��ال تحصيلی ۹1 - ۹0 در استان 

كاشان فعال می شود. 
وی با اش��اره به ل��زوم برگزاری جلس��ه هاي توجيهی 
برای ارتقای س��طح آگاهی دانش آم��وزان در اين زمينه 
بيان داش��ت: دانش آموزان سال س��وم راهنمايی و اول 
دبيرستان می توانند تا پايان سال جاری برای شركت در 
اين رشته پيش ثبت نام كرده و در آزمون ورودی آن در 

ابتدای سال آينده شركت كنند. 

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهی، گفت: در 8 ماهه 
گذش��ته 50/3 درصد افزايش در دستگيری سارقان زن 
را ش��اهد هس��تيم. به گزارش فارس، سرهنگ فريدون 
خالقی فرد با تشريح عملكرد 8 ماه گذشته اين معاونت، 
گفت: ميزان وقوع س��رقت هيچ گاه به صفر نمی رس��د 
ام��ا پليس در برخورد با س��ارقان به ص��ورت عام و با 
موضوع ه��ای عام به صورت خاص اقدام هايی را انجام 
می دهد. وی اظهار داش��ت: برخورد پليس با س��ارقان 
علمی و بازدارنده است و سيستم های سنتی در اين راه 
ديگر كارايی نداشته و پليس آگاهی اين سيستم ها را به 
روز رسانی كرده است. س��رهنگ خالقی فرد افزود: در 
8 ماه گذش��ته ميزان كشف به كشف در تمام سرقت ها 
46/3 نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل افزايش داشته 
و همچني��ن ميزان كش��ف ب��ه وقوع ني��ز 64/۹ درصد 
افزايش نشان می دهد. اين مقام پليس آگاهی در سرقت 
عادی ميزان كش��ف به كشف 46/1 درصد و در كشف 
به وقوع 64/5 درصد افزايش داش��ته اس��ت. وی اظهار 
داشت: در س��رقت به عنف نيز 51/1 درصد افزايش و 
كش��ف به وقوع نيز 78/۹ درصد افزايش داش��ته است. 
س��رهنگ خالقی فرد گفت: در سرقت های مسلحانه نيز 
ميزان كشف 26/3 درصد و در كشف به وقوع نيز 68/4 

درصد افزايش را شاهد هستيم. 
افزایش 51 درصدی دستگیری سارقان 

معاون مبارزه با س��رقت پليس آگاهی گفت: در 8 ماهه 
گذشته ميزان دستگيری س��ارقان 51/7 درصد افزايش 
داش��ته كه آماری ناراحت كننده اس��ت. اين مقام پليس 
آگاهی تصريح كرد: افزايش دس��تگيری س��ارقان 53/5 
درصد نس��بت به سال گذش��ته افزايش نشان می دهد و 
در دستگيری مالخران نيز 21/4 درصد افزايش را شاهد 

هستيم. 
درص��د  س��ابقه دار 59  س��ارقان  دس��تگیری 

افزایش یافت 
معاون مبارزه با س��رقت پلي��س آگاهی گفت: در 8 ماه 
گذش��ته ميزان دستگيری سارقان سابقه دار 5۹/6 درصد 
افزايش داش��ته اس��ت كه اين يک زنگ ب��رای جامعه 
اس��ت زيرا سارقان متنبه نمی ش��وند. وی اظهار داشت: 
دستگيری س��ارقان بدون س��ابقه دار نيز شاهد افزايش 
46 درصدی اس��ت. س��رهنگ خالقی فرد اف��زود: در 8 
ماه گذش��ته 2/۹ درصد سارقان دس��تگير شده را زنان 
تش��كيل می دهند. وی اظهار داشت: اين آمار بيانگر آن 
است كه در ميزان دس��تگيری سارقان زن 50/3 درصد 
افزايش را شاهد هس��تيم. وی اظهار داشت: دستگيری 
س��ارقان مرد نيز نس��بت به مدت مشابه سال قبل 51/8 
درصد افزايش داشته و ۹7/1 درصد از سارقان را مردان 

تشكيل می دهند. 

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهي؛

افزايش 50 درصدي سارقان 
زن در كشور 

برای تصميم های مهم خود، بخوابيد! 

دث
حوا

 ف��ردی ك��ه در جنايت��ی بيرحمان��ه زن س��الخورده 
 و نوه ۹س��اله او را در ورامين به قتل رس��انده بود، 
 77 ش��عبه  در  محاكم��ه  از  پ��س  گذش��ته  روز 
 دادگاه كيف��ری ب��ه 3 ب��ار مجازات م��رگ محكوم 

شد. 
ب��ه گزارش »جام جم«، در مرداد ماه س��ال گذش��ته 
ب��ا فريادهای زن ميانس��الی در يك��ی از محله های 
ورامين، همس��ايه ها سراس��يمه از خانه های خود 
بيرون آمده و مش��اهده كردند، م��ادر اين زن همراه 
فرزند ۹ س��اله اش كه مهمان مادر بزرگش بوده، به 
طرز دلخراش��ی به قتل رسيده اند و عامل يا عامان 
جنايت با بريدن س��ر آنها و سرقت مقاديری پول و 

طا متواری شده اند. 
با گزارش موضوع اين جنايت به مركز فوريت های 
پليسی 110 و حضور مأموران پليس آگاهی و بازپرس 
ويژه قتل ورامين در محل مشخص شد عامل جنايت 
ابتدا زن سالخورده را كشته و پس از آزار و اذيت دختر 
 ۹ س��اله، وی را نيز به طرز دلخراشی به قتل رسانده 

است. 
تحقیقات ویژه 

با انتقال جس��د به پزش��كی قانون��ی، تحقيق در اين 
زمينه آغاز ش��د، اما هيچ س��رنخی در ارتباط با اين 

جنايت به دست نيامد. 
چند ماه پس از وقوع اين جنايت، مأموران با رديابی 

تلفن همراه مقتول، فروش��نده آن را به نام ش��اهين 
كه در همس��ايگی مقتوالن زندگی می كرد دستگير 

كردند. 
متهم پس از دستگيری اعتراف كرد ابتدا نقشه سرقت 
از خانه همسايه خود را كشيده و روز حادثه پس از 
قتل زن سالخورده، برای اين كه شناسايی نشود، نوه 

او نگين ۹ ساله را نيز به قتل رسانده است. 
ش��اهين � مته��م � در بخش��ی از اعتراف��ات خ��ود 
گف��ت: روز حادث��ه به بهان��ه اين كه كلي��دم را در 
خانه جا گذاش��ته ام، از مادربزرگ نگين خواس��تم 
از طري��ق منزل آنها وارد خانه ام ش��وم و زمانی كه 
زن س��الخورده جلوت��ر از من به راه افت��اد، او را با 
 چاق��و ب��ه قتل رس��انده و س��رش را از ب��دن جدا 

كردم. 
آزار دختر 9 ساله 

قاتل ادامه داد: بعد از اين كه دس��ت هايم را شستم، 
متوجه ش��دم نگين از خواب بيدار شده و مرا ديده 
اس��ت، بنابر اين به او نيز حمله ور ش��ده و پس از 
بس��تن دس��ت و پای دختر ۹ س��اله و آزار و اذيت 
وی، او را نيز خفه كرده و س��رش را بريدم و سپس 
 با س��رقت موباي��ل و مقداری پول و ط��ا متواری 

شدم. 
ب��ا اعترافات تكان دهنده متهم، دس��تور بازس��ازی 
صحن��ه هر دو جنايت ص��ادر و متهم با صدور قرار 

قانونی روانه زندان شد. 17 ماه پس از وقوع جنايت 
و ارس��ال پرونده به ش��عبه 77 دادگاه كيفری استان 
تهران، متهم مقابل قاضی س��اعی، رئيس ش��عبه و 4 
مستش��ار قضايی قرار گرفت كه پ��س از محاكمه و 
درخواست قصاص از سوی بستگان 2 مقتول، متهم 
به اته��ام قتل عمدی ب��ه 2 بار قص��اص و به اتهام 
تجاوز به نگين ۹ س��اله به اعدام و به اتهام س��رقت 
همراه با آزار به 10 سال زندان و 74 ضربه شاق و 

رد اموال مسروقه محكوم شد.

۳ بار اعدام، مجازات قاتل بی رحم 

ش��هرهای اس��تان اصفهان روز پنجش��نبه 
هم زمان با عاشورای سرور آزادگان جهان 
حضرت حس��ين ابن عل��ی )ع( يكپارچه 
ع��زا و ماتم ش��د. به گ��زارش ايرنا، مردم 
واليتم��دار و دارالمؤمني��ن اي��ن منطقه با 
برپايی آيين های عاش��ورای حس��ينی در 
س��وگ حضرت اباعبداله الحس��ين )ع( و 

ياران با وفايش اشک ماتم ريختند. 
هيأت ه��ای مذهب��ی در قالب دس��ته های 
س��ينه زن��ی، زنجير زن��ی با حض��ور در 
مس��اجد، تكايا و حس��ينيه ه��ا، هم چنين 
حركت در خيابان ها و ميدان ها با فريادهای 
حسين حسين، عش��ق و ارادت خود را به 
خاندان اهل بي��ت عصمت و طهارت )ع( 
به خصوص حضرت س��يد الشهدا )ع( به 
نمايش گذاش��تند. كاش��ان نيز هم زمان با 

عاش��ورای حس��ينی جلوه گاه خاطره مرثيه سرايان 
بزرگی همچون محتش��م كاش��انی، مامحسن فيض 
كاش��انی، صباحی بيدگلی و اديب بيضايی را دوباره 

زنده كرد. 
هم چنين خيل عظيم عزاداران با نظم و ترتيب خاصی 

از محله های قديمی كاشان تكيه ها و حسينيه ها در 
دسته های سينه زن، زنجيرزن و سقايی به راه افتادند 
و طبق س��نت هرس��اله در تيمچه امي��ن الدوله بازار 

تاريخی اين شهر اجتماع كردند. 
برپاي��ی ع��زاداری س��قايی و وج��ود ده ه��ا عل��م، 
كت��ل، ي��وغ و نخل های كوچ��ک و ب��زرگ متعلق 

ب��ه حس��ينيه محله ه��ای كاش��ان، جلوه 
 خاص��ی به اي��ن نمايش مذهبی بخش��يده 

بود. 
برخ��ی كاش��انی ها ني��ز ب��ا حض��ور در 
مكان های مذهبی اين شهرس��تان از جمله 
ب��ارگاه ملكوتی حضرت س��لطانعلی علی 
بن امام محمد باقر )ع( با در دست داشتن 
بيرق ه��ای ع��زا و راه اندازی دس��ته های 
ع��زاداری، ي��اد و خاط��ره مظلوميت امام 

حسين )ع( را گرامی داشتند. 
در شهرستان های آران و بيدگل، اردستان و 
نطنز به ويژه در اردس��تان و روستای ابيانه 
نطنز، عزاداران حس��ينی با حمل نخل ها و 
برپايی آيين های س��نتی در سوگ شهادت 
تشنه لبان كربا اشک ماتم ريختند. به همين 
مناسبت برخی مكان های مذهبی اين منطقه 
از جمله امامزاده هال بن علی و امامزاده هاشم )ع( 
در آران و بيدگل، امامزاده آقا علی عباس)ع( بادرود 
نطنز و امامزاده اسماعلی و موسی )ع( شاهد حضور 
هيأت های مذهبی و دس��ته های سينه زنی در سوگ 

شهادت حضرت امام حسين )ع( بود. 

اصفهان در عاشوراي حسيني غرق در عزا و ماتم بود 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

موسیقی های مبتذل، عزاداری ها را از محتوا تهی ساخته است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

گلستان هنر
»موالنا باقر خرده از كاشان است برادر موالنا مقصود شاعر است. جلی و 

خفی را هر دو خوب می نويسد و خطش خيلی مزه و نزاكت دارد.«
مآثر رحیمی:

»موالنا محمد باقر برادر كهتر ما مقصود خرده فروش كاشانی است، و 
در خط نسخ تعليق خط نسخ بر خطوط استادان سابق كشيده و از فارسان 
مضمار آن فن در گذشته، شاعری بالغ سخن و كاملی صاحب فن است 
و در وادی نكته دانی و س��خن س��نجی از نادر سخنان و خوشنويسان 
روزگار اس��ت و به شرف شاگردی حسان العجم ما محتشم كاشانی و 
به مناظره و مباحثه ما حاتم و فهمی كاش��ی رسيده و با آن شهسواران 
عرصه س��خنوری، سخن سنجی ها كرده و اشعار مشكله دقيقه در ميانه 
ايش��ان طرح ش��ده و با ايشان دم مس��اوات می زد و در فن خط شاگرد 
هنرور زمان مير معزالدين محمد خوش نويس كاش��انی اس��ت و الحق 
اين فن به غايت نيكو ورزيده،  و ابداع معانی غريبه در ش��عر كرده و در 
وقتی از اوقات، به جهتی تهمتی كه نسبت به  آن هنرور نمودن آن از امور 
 مش��كله است و اين قس��م موحدان را به الحاد و نام بردن كمال نادانی 

است. 
حس��ب االمر شاه عباس پادشان ايران محبوس و مغلول گشت و مدت 
يک سال در نزد برادر مهتر، راقم، اعنی آصف جاه دستوری آقا خضرای 
وزير كاش��ان در حبس بود، و اين كمترين خلق اله را در آن ايام بيش��تر 
اوقات به خدمت و صحبت آن خاصه روزگار می رسيد تا اين كه پادشاه 
به حقيقت بی گناهی ايشان رسيده مورد عنايت شد و به نواب فرهادخان 
قرامانلو كه در آن زمان وكيل و عضدالدوله او بود چاكر نمود و موالنای 
مومی اليه چون چندی در آن سلسله بود و به امر كتابداری قيام نمود به 
عزم طواف نجف اشرف و كربای معلی مرخص شد و مدت دو سال 
در عتبات عاليات مجاور بود و از آنجا به كاشان افتاده،  مدتی در كاشان 
 نيز می بود و صبح و شام اين بنده را به وجود فايض الجود خوش وقت 

می ساخت. 
آخر االمر به دليل فطرت ذاتی و علو همت به ديدار هندوس��تان افتاد و 
در سلسله عليه ابراهيم عادلشاه راه مازمت يافت و آن پادشاه هنرپرور 
چنانچه بايد و ش��ايد در رعايت و تربيت او كوش��يد و در ست و الف 
)1006( به دربار آن عاليجاه رسيده تربيت يافت و الحال مدت بيست سال 
است كه در مازمت و كتابخانه آن بلند قدر به سر می برد و شاهنوازخان 
ش��يرازی كه عضد الدوله و ركن السلطنه عادلشاه است انحراف مزاجی 
به آخوندی داشتند و دارند و اين مقدمه باعث آن شد كه آن باغ پيشه 
فصاحت انديشه ترقی زياده از حد نكرد و اال گنجايش تمام داشت كه 
اعيان بيچاپور شود و اوقاتش به خير و خوبی و فراغت بگذرد،  اگر چه 

الحال نيز در كمال عزت و اعتبار وفراغت است.
در اين ايام به سبب آشنايی راقم توفيق ازلی رهنمای او گشته،  به مداحی 
اين سپه ساالر راهنمونی كرده و خود را در سلک مداحان اين سپه ساالر 
درآورده و اي��ن خاصه را به قصيده ای كه در مدح ايش��ان گفته رنگين 
ساخت و مصحوب درويش صدلی نزد اين كمينه فرستاده بود به شرف 
مطالعه و اصاح اين سپه س��االر رسانيده. اشعار رنگين شاعرانه موالنا 
بسيار است و ديوانی قريب به ده هزار بيت ترتيب داده و راقم به مطالعه 
آن مسرور گشته، در اينجا مراد مدح اين سپه ساالر است از اين جهت به 

اين قصيده اكتفا نموده:
همچو شمشير در تب و تابم                       تشنه خونم ار چه سيرابم

کارکنان شهرداری کاشان به بیمه 
کارآفرین پیوستند

شهردار كاشان از ارائه بيمه تكميلی كارآفرين در زمينه های درمان و 
عمر به كاركنان رسمی و قراردادی شهرداری كاشان خبر داد. سعيد 
مدرس زاده گفت: اين اقدام به منظور ارتقای سطح سامت كاركنان 

و رفاه آنها در حوزه خدمات درمان انجام شده است. 
به گفته وی، بيمه تكميلی كاركنان ش��هرداری ش��امل نس��خه های 
داروي��ی، ويزي��ت پزش��كان، جراحی های س��نگين و بس��تری در 
بيمارستان های خصوصی و دولتی اس��ت. وی افزود: بيمه تكميلی 
كارآفري��ن كاركنان ش��هرداری برای تمام اعم��ال جراحی )عمومی 
و تخصص��ی( به جز عمل ه��ای زيبايی برای هر نفر تا س��قف 20 
ميلي��ون ريال، اعمال جراحی فوق تخصص برای هر نفر 40 ميليون 
ري��ال و هزينه های مربوطه به درمان مجاز س��رپايی برای هر نفر تا 
 س��قف يک ميليون ريال توس��ط اين واحد بيمه مكمل تعهد ش��ده 
اس��ت. به گفته وی، س��قف تعهده��ای س��اليانه »پاراكلينيک يک« 
ش��امل خدمات تش��خيص،  س��ونوگرافی، راديوتراپی،  ماموگرافی، 
آندوس��كوپی و انواع اس��كن برای هر نفر تا س��قف 2 ميليون ريال 
و س��قف تعهدهای س��اليانه »پاراكلينيک دو« نظير هزينه های تست 
ورزش، نوار عضله و عصب سنجش تراكم استخوان و نوار قلب تا 

سقف يک ميليون ريال می باشد. 
ش��هردار كاش��ان در ادامه خاطرنش��ان كرد: هزينه ه��ای مربوط به 
درمان مجاز س��رپايی را تا س��قف ي��ک ميليون ري��ال ذكر كرد و 
گف��ت: هزينه ه��ای هر ن��وع ويزي��ت و دارو برای ه��ر نفر بدون 
س��قف هزين��ه انتق��ال بيم��ار در م��وارد اورژانس بين ش��هری و 
 داخ��ل ش��هری برای ه��ر نفر به ترتي��ب، 600 و 300 ه��زار ريال 

است. 

شهردار کاشان:
با 30 خودروی متخلف دوره گرد 

برخورد قانونی شد 
 زاینده رود 

شهردار كاش��ان گفت: از ابتدای امس��ال تاكنون و در مرحله 
اول طرح برخورد با متخلفان دوره گرد 30 خودرو توقيف و با آنان 
برخورد قانونی شد.سعيد مدرس زاده،  اين اقدام به منظور پاسخ به 
درخواست های مكرر شهروندان در خصوص مزاحمت خودروهای 
حمل مواد غذايی در مسيرهای عبوری شهروندان كه اغلب منجر به 
س��د معبر شده و باعث بروز مشكل در تردد عابران پياده و ترافيک 
در ميادين و خيابان های س��طح ش��هر می شود انجام شده است.وی 
ب��ا تأكيد بر ارتقای فرهنگ اجتماعی و حفظ حقوق ش��هروندی به 
عنوان بخش��ی ديگر از هدف های اجرای اين طرح گفت : براساس 
تبصره يک بند 2 ماده 55 قانون ش��هرداری ها س��د معابر عمومی و 
اشغال پياده روها،  ميدان ها، پارك ها و باغ های عمومی و استفاده غير 

مجاز از آنها برای كسب يا سكنی يا هر عنوان ديگر ممنوع است.
ش��هردار كاشان خواس��تار مشاركت و همكاری ش��هروندان شد و 
گفت: ش��هروندان می توانند ب��ه هنگام برخورد با هرگونه وس��يله 
نقليه ای كه با ايجاد سد معبر منجر به مزاحمت و سلب آسايش آنها 
می ش��ود با شماره تلفن: 4441212 ستاد جلوگيری و رفع سد معبر 

تماس حاصل نمايند.
 

برنامه ریزی های 
هیأت رزمندگان اسالم در کاشان

 زاینده رود 
همزمان با آغاز ماه محرم حس��ينی و با حضور آيت ا... نمازی 
نماين��ده معزز ول��ی فقيه و امام جمع��ه كاش��ان، فرماندهی ناحيه 
مقاومت بسيج پيشكسوتان جبهه و جهاد، مسئوالن شهرستان كاشان 
جلسه هماهنگی هيأت رزمندگان اسام در محل سپاه كاشان برگزار 
گرديد.در اين جلس��ه ابتدا برادر ج��واد نائينی مطالبی در خصوص 
برنامه های ماه محرم و اقدام های آينده اين هيأت بيان داش��ت و در 

ادامه حاضران جلسه نقطه نظرات خود را بيان نمودند.
س��پس آيت ا... نمازی ضمن تقدير و تش��كر از دس��ت اندركاران 
اين هيأت گفت: جمع مباركی اس��ت اينجا و ای كاش اين جلس��ه 
را زودتر برگزار می كرديد. مس��ائل فرهنگ��ی در جامعه خيلی مهم 
است. هيأت رزمندگان می تواند به عنوان الگو نقش خوبی در ديگر 
مجامع داشته باشد و خط مقدم ديگر هيأت ها اين هيأت رزمندگان 
می باشد. با استفاده از افراد با تجربه،  دلسوز و متدين می شود خيلی 
از كاره��ا را انجام داد. مراس��م را با محتوا انج��ام دهيد، جوانها را 
هدايت كنيد به سوی پيام ها و درس هايی كه شهدا به جا گذاشته اند. 
ايش��ان گفت: اولويت ها را مش��خص كنيد. از هزينه های اضافی و 
غيرضروری اجتناب نمائيد. عضو خبرگان رهبری گفت: با تشكيل 
ي��ک مجمع مركزی و عضويت همه هيأت ها می توانيد نقش خوبی 

را در پيشبرد اهداف و برنامه ها داشته باشيد.

برگزاری اردوی عملی 
آمادگی دفاعی مدارس کاشان

 زاینده رود 
به منظور ب��اال بردن مهارت ه��ای زندگی دانش آم��وزان مدارس 
دخترانه و پس��رانه اولين مرحله اردوی عملی آمادگی دفاعی در كاشان 
برگ��زار می گ��ردد. اين اردو كه از طرف تربيت و آموزش ناحيه بس��يج 
كاش��ان و با هم��كاری آموزش و پرورش، آتش نش��انی انجام می گيرد 
دانش آموزان دوم متوس��طه حضور داش��ته و هر مدرس��ه در طول يک 
 روز با درس های كمک های اوليه نحوه اطفاء حريق، چگونگی مقابله با 
مواد شيميايی و مسائل روز آشنا می شوند. الزم به ذكر است در مرحله اول 
اين اردو بيش از 3 هزار و پانصد نفر آموزش می بينند و در مرحله دوم كه 

در فرودين ماه سال  آينده خواهد بود ادامه آموزش داده خواهد شد.

اجرای طرح یارانه ها
یکی از معروفات بزرگ دولت 

معاون سياسی اجتماعی فرماندار كاشان گفت: اجرای طرح يارانه ها يكی 
از معروفات بزرگ، توس��ط دولت نهم و دهم پس از پيروزی انقاب 
اس��امی اس��ت.  به گزارش فارس محمد رضوان نژاد اظهار داش��ت: 
دولت های گذشته به داليلی نتوانس��تند موفق به اجرای طرح يارانه ها 
ش��وند، اما دولت نهم و دهم توانست در قالب يک جهاد اقتصادی اين 
امر را عملياتی كند. وی با اشاره به اينكه همه بايد در اجرای اين قانون و 
اطاع رسانی و شفاف  سازی موضوع برای مردم اهتمام ورزند، تصريح 
كرد: عملياتی ش��دن اين قانون كمک ب��ه 7 دهک ابتدايی از 10 دهک 

جامعه است.

گشتی در اخبارروی میز

مهدی رفائی

مديرعامل س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری كاشان 
سياس��ت های عملكردی اين س��ازمان را در دو بخش 
درون سازمانی و برون سازمانی تقسيم كرده و گفت: با 
توجه به تأكيدهای مقام معظم رهبری، مهم ترين اولويت 
در سازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری در بخش درون 
س��ازمانی، اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر حذف 
تصدی گری مستقيم و فراهم كردن زمينه فعاليت بخش 

خصوصی می باشد.
مه��دی نادعلی ادام��ه داد: با توجه ب��ه محدوديت های 
سرمايه ای در سازمان رفاهی تفريحی و شهرداری و بهره 
وری بخش خصوصی، حضور و فعاليت سرمايه گذاران 
اين بخش براس��اس س��ايت های س��ازمان، زمينه ساز 
تحول های مثبتی در همه زمينه ها خواهد بود. وی اصاح 
ساختار س��ازمانی، تعديل نيروی انسانی، ارتقای سطح 
دانش و بينش پرس��نل و آموزش ضم��ن خدمت را از 
اولويت های مهم درون سازمانی نام برد و اذعان داشت: 
قصد داريم تا با افزايش دانش تخصصی در پرس��نل و 
استفاده از آنها در واحدهای متناسب با تخصص آنها بر 

كيفيت فعاليت های سازمان بيفزاييم. 
مديرعامل س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری كاشان 
آموزش فرهنگ شهروندی را از وظايف و اولويت های 
مهم برون سازمانی دانست و تصريح كرد: ارتقای آگاهی 
و بينش ش��هروندان در موضوع های مختلف شهری در 
س��نين مختلف از خردس��الی تا بزرگسالی از مهم ترين 
هدف های سازمان در اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، 
مذهبی، گردش��گری و ورزشی می باشد. مهدی نادعلی 
نگهداری از اموال عمومی و جلوگيری از تخريب آنها، 
نظافت شهری، پرهيز از آلودگی صوتی، فرهنگ ترافيک، 
احترام به حقوق شهروندی، برخورد صحيح با گردشگر، 
ترويج آداب و رسوم و فرهنگ بومی و اسامی در ميان 
گردش��گران و اخاق در خان��واده را از جمله مهم ترين 

بحث های كليدی و موضوع های محوری مورد نظر در 
آموزش فرهنگ شهروندی دانست. 

وی با تأكيد بر توجه به اجرای فرامين مقام معظم رهبری 
در برنامه های مختلف س��ازمان يادآور شد: توصيه های 
معظ��م له در مس��ائل مختلف فرهنگ��ی و اجتماعی از 
جمله نامگذاری امس��ال به نام همت و كار مضاعف در 
برنامه های سازمان، همواره كليد فعاليت ها و محور اصلی 
برنامه ريزی ها خواهد بود. نادعلی تقويت برنامه های ويژه 
مناسبت های ملی مذهبی را از ديگر اولويت های برون 
س��ازمانی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان ذكر 
كرد و گفت: ايجاد تفكر خودباوری، گسترش ارزش های 
معنوی در جامعه و تقويت بخش فرهنگی جامعه از جمله 

هدف های تقويت و توسعه اين برنامه ها است. 
وی افزايش ميزان مطالعه شهروندان، ترويج روحيه علمی 
و پژوهشی و بسترسازی برای تقويت و ارائه هنر متعهد 
در بين همشهريان و توسعه فضاهای مجازی و امكانات 
الكترونيک به منظور تسهيل در ارائه خدمات به شهروندان 
را از ديگر استراتژی های سازمان رفاهی تفريحی شهرداری 
كاشان قلمداد كرد. مهدی نادعلی خاطرنشان كرد: فعاليت 
خانه های فرهنگ اين سازمان و احيای هويت محلی در 
شهروندان از سياست های سازمان فرهنگی تفريحی است 
كه در قالب تقويت حسن تعلق ساكنان محله ها از طريق 
آشنايی با مؤلفه های هويت محلی و افزايش مشاركت آنها 
در برنامه های مختلف برای كش��ف جوانان و نوجوانان 

مستعد و حمايت از آنها انجام می شود. 
برگزاری ششمین جشنواره تئاتر مهر کاشان 

مديرعامل س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری كاشان 
سپس به تشريح برگزاری جشنواره تئاتر مهر كاشان در 
ماه های گذش��ته پرداخت و گفت: جش��نواره سراسری 
تئاتر مهر كاش��ان كه شش��مين دوره خود را در مهرماه 
پشت سر گذاش��ت با هدف ارتقای كيفی تئاتر كشور، 
حمايت از گروه های فعال نمايش��ی، ايجاد رقابت سالم 
در بين هنرمندان و پرورش و شناسايی ساير استعدادهای 

نمايشی برگزار گرديد و پس از فراخوان در ارديبهشت 
ماه، 137 اثر از سراسر كشور با موضوع های آزاد و با تكيه 
بر محور اصلی يعنی »توجه به هويت و فرهنگ اسامی 
و ايرانی« به دبيرخانه جش��نواره رسيد كه از ميان آثار 47 
اثر از شهرهای بندرانزلی، فريدن، نجف آباد، كرمانشاه، 
قم، اصفهان، داران، اروميه، ساوه، دامغان، سمنان، آبادان، 
بجنورد، بوشهر، ش��يراز، آمل، تهران و كاشان به مرحله 
بازبين��ی راه يافت. مهدی نادعلی اضافه كرد: از اين ميان 
38 اث��ر به صورت لوح فش��رده از هنرمندان غير بومی 
ب��رای انتخاب فيلم برگزيده به مرحله بعد راه يافت و ۹ 
اثر كاش��انی ها نيز در بخش جداگانه مورد بررسی قرار 
گرفت و در نهايت 15 اثر برای رقابت در مرحله نهايی 
جشنواره انتخاب شدند. رئيس ستاد برگزاری ششمين 
جشنواره تئاتر مهر، بزرگداشت ياد و خاطره شهدا و حفظ 
قداست فرهنگ پايداری را رسالت مهم جشنواره ذكر كرد 
و خاطرنشان ساخت: نخستين نمايشی كه در جشنواره 
به روی صحنه رفته اس��ت »نسيم گره گشا« با موضوع 
ش��هدای گمنام بوده اس��ت و برگزاری سه بخش ويژه 
مسابقه و ميهمان همراه با كارگاه های آموزشی و حضور 
استادان و جلسه های نقد و بررسی و اجرای برنامه يادها 
و خاطره ها همراه با نمايشگاه های مختلف، جشنواره ای 

خاطره انگيز را برای دوست داران تئاتر رقم زد.

شهرستان )ویژه کاشان(

باقر خرده )وفات 1038 هـ .ق(

رسالت سازمان رفاهي تفریحي شهرداري کاشان: 

ارتقا، آگاهي وبینش  شهروندان در همه گروه هاي سني

شهروندان کاشانی آموزش های امداد 
و نجات را فرا گرفتند 

به منظور جلوگیری از سد معبر 
احداث20 غرفه عرضه میوه و تره بار

کاشان دومین شهر استان اصفهان 
در ارتقاي جایگاه انتظامي 

جمع آوری 68 متکدی
 در شهر کاشان 

 زاینده رود 
مدي��ر عامل س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ايمنی آتش نش��انی 
ش��هرداری كاش��ان گفت: از ابتدای امس��ال تاكنون بيش از 17 هزار نفر از 
ش��هروندان كاش��انی آموزش های مختلف امداد و نج��ات را كه در قالب 

آموزش های برون سازمانی برگزار شد فرا گرفتند. 
مهندس محمد مس��عود چايچی بر ضرورت فراگيری دوره های آموزش��ی 
اطفاء حريق توس��ط ش��هروندان تأكيد كرد و گفت: برای اينكه شهروندان 
به هنگام مقابله با آتش س��وزی ها و حوادث احتمالی از خود واكنش های 
مناس��ب نشان دهند الزم است از نزديک ش��يوه های اطفاء حريق و حادثه 
را ف��را گيرند. وی افزود: در برگزاری اين دوره های آموزش��ی هنر جويان 
ش��يوه های عمل��ی اطفاء حريق و برخورد با حادثه را به صورت نمايش��ی 
توس��ط گروه ه��ای امداد و نجات ف��را گرفتند. چايچی با اش��اره به اينكه 
اس��تفاده صحيح از كپس��ول های اطفاء حريق  و رعاي��ت نكته های ايمنی 
الزامی اس��ت اف��زود: فراگيری آموزش های مختلف اطف��اء حريق و امداد 
و نجات و همچنين ش��ناخت كامل از نحوه بكارگيری از تجهيزات اطفاء 

حريق می تواند از حوادث ناگوار جلوگيری كند. 
چايچی در ادامه از برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجات چاه و جاده 
شناخت مارها به تئوری حريق مقدماتی يک و دو هيدروليک و تشک های 
بادی و همچنين يک دوره 15 روزه مقدماتی آموزش برای نيروهای جديد 
س��ازمان در قالب آموزش های درون س��ازمانی به عنوان بخش��ی ديگر از 

فعاليت های سازمان آتش نشانی در سال جاری است. 

 زاينده رود 
معاونت خدمات ش��هری ش��هرداری كاش��ان از اح��داث 20 غرفه 
 عرضه ميوه و تره بار در اين شهرس��تان خبر داد. مهندس مجتبی ولی پناه 
گفت: س��اماندهی تعدادی از دستفروش��ان، خودروهای سيار، فروشندگان 
 دوره گ��رد و عرض��ه محصول های ت��ازه و مطلوب كش��اورزان با قيمت

 ارزان به شهروندان از اهداف اجرای اين طرح است. 
وی با اشاره به مكان اين غرفه ها در حاشيه ميدان بخارايی افزود: پاكسازی 
و جمع آوری غرفه های ش��نبه بازار واقع در خيابان غياث الدين جمش��يد 
كاش��ان نيز از ديگ��ر اقدام های معاونت خدمات ش��هری ش��هرداری اين 

شهرستان است. 
ب��ه گفت��ه وی اي��ن اق��دام نيز ب��ه منظ��ور س��هولت در تردد مس��يرهای 
منته��ی ب��ه زي��ارت قدم��گاه عل��ی )ع( ك��ه عب��ور و م��رور عابري��ن و 
 س��اكنان منطق��ه مذك��ور را ب��ا مش��كل مواج��ه كرده ب��ود انجام ش��ده 

است. 
ولی پناه، عدم رسيدگی و نظارت شورای اصناف و پيشه وران به وظايف قانونی 
خود را يادآور و خواستار همكاری بيشتر شبكه بهداشت و درمان دانشگاه علوم 
 پزشكی به منظور رفع مشكات عمده جهت جلوگيری از مشكات سد معبر 

شد. 
وی با اشاره به اينكه سد معبر باعث تضييع حقوق شهروندان و نشان دادن 
چهره نامناس��ب شهر اس��ت تأكيد كرد: كسبه و صاحبان مغازه ها خودشان 

بايد در رفع سد معبر پيشگام باشند. 

فرمانده انتظامی اصفهان گفت: كاشان دومين شهرستان اصفهان است كه جايگاه 
انتظامی آن از سرهنگی به سرتيپی ارتقا يافت. حسن كرمی در گفتگو با فارس 
اظهار داش��ت: ضرورت اين ارتقا با توجه به جايگاه ويژه اعتقادهای مذهبی و 
توجه به ارزش های اس��امی در اين شهر كه جزو منطقه های است كه دشمن 
سعی و تاش بيشتری در اجرای توطئه های خود در اين منطقه های معطوف 
كرده است، بيشتر حس می شد.  وی با اشاره به افزايش ابزار، امكانات و نيروی 
سازمانی به موجب اين ارتقا افزود: اين ارتقا می تواند در كاهش جرائم در اين 
شهرستان كه جايگاه معنوی و تاريخی ويژه ای در كشور دارد، نقش مؤثری داشته 
 باش��د.  سردار كرمی در ادامه احيای فريضه امر به معروف و نهی از منكر را از 
همه هموطنان و هم اس��تانی ها خواستار شد و گفت: ابزار و امكانات پليس به 
تنهايی نمی تواند بازدارنده باشد بلكه عمل به احيای اين دو فريضه الهی نقش 

مهمی در كاهش چشمگير جرائم دارد.  
وی با اشاره به اينكه در كشورهای مختلف دنيا و همچنين در كشور ما طی چند 
ساله اخير امكانات و ابزار پيشرفته خوبی در اختيار پليس قرار گرفته است، افزود: 
هيچ موقع ابزار به تنهايی نتوانس��ته فضای امنی را ايجاد كند بلكه مشاركت و 
همكاری مردم بهترين كمک در راستای استقرار نظم و امنيت عمومی در جامعه 
است.  به گفته وی زمانی كه يک زن در جامعه ما از صبح تا شب با پوشش و 
وضعيت نامناس��ب در جامعه تردد می كند و در مكان ها و نهادهای مختلف به 
انجام امور خود می پردازد و با هيچ تذكری توسط هموطنان در اصاح پوشش 
و حجاب خود روبرو نمی شود به محض تذكر و هشدار پليس ناراحت شده و 

به اين تذكر اعتراض نيز می كند.  

 زاینده رود 
مس��ئول س��تاد جلوگيری و رفع سد معبر ش��هرداری كاشان ازجمع 
 آوری 52 مكت��دی زن، مرد و ك��ودك از ابتدای امس��ال تاكنون خبر داد. 
مه��ران محمود زاده مرقی با اش��اره به اينكه ۹0 درص��د متكديان از اتباع 

بيگانه هستند گفت: نيمی از اين تعداد را كودكان تشكيل می دهند.
 وی اف��زود: متكدي��ان پس از جمع آوری و طی انج��ام مراحل قانونی به 

مراجع ذی صاح تحويل داده می شوند. 
وی خاطر نش��ان كرد: طی ش��هريور ماه نيز 55 مورد تعهد كتبی و اعمال 
قانون س��تاد جلوگيری و رفع س��د معبر از دس��تفروش ها، وانت بارها و 
مغازه داران در راس��تای جمع آوری و پاكس��ازی اين افراد از سطح شهر 

اخذ شده است. 
وی افزود: اين س��تاد همچنين تعداد 33 مورد اخطار كتبی به مغازه دارها 
و وانت بارهای س��طح شهر و جمع آوری 27 مورد خودروهای فرسوده را 

طی عمليات شبانه انجام داده است. 
وی نابس��امانی های اجتماعی، اقتصادی را از عواملی دانست كه باعث فقر 
می ش��ود و زمينه را برای انواع مختلف آسيب های اجتماعی چون سرقت، 

اعتياد به مواد مخدر، طاق و تكدی گری فراهم می كند. 
محمود زاده به اعتقادات مذهبی مردم اين ش��هر به عنوان مهم ترين حربه 
تكدی گری توسط متكديان اشاره كرد و گفت: شهروندان عزيز بايد بيشتر 
مراقب باش��ند كه متكديان با س��وء اس��تفاده از حساسيت ها و عاقه های 

مذهبی آنها را فريب ندهند. 

بر اس��اس پژوهش و تحقيقات اين استاد دانشگاه 
با موضوع بررسی وضعيت تكدی گری در كاشان 
در س��ال 1388، 3۹/6 درصد متكدي��ان كودكان، 
20/8 درصد را جوانان، 17/۹ درصد را ميانساالن 
 و 21/7 درصد هم افراد س��الخورده و پير تشكيل 

می دهند.
 در بخ��ش ديگری از اين پژوهش و تحقيق كه به 
بررس��ی جنسيت افراد می پردازد، 17/7 درصد از 
متكدي��ان را افراد مذكر، 28/3 درصد آنان را افراد 
مؤنث، عاوه ب��ر اين 56/6 درصد را افراد مجرد، 

43/3 درصد هم افراد متأهل هستند. 
ادامه اين تحقيق بررسی آمار متكديان روستانشين 
و شهرنش��ين را مورد پژوهش قرار داده كه 42/5 
درص��د متكدي��ان در روس��تا و 57/5 درصد آنان 
در ش��هر متولد شده اند كه بخش��ی از روستاييان 
متكدی به ش��هر مهاجرت نموده اند بدين صورت 
67/۹ درص��د متكدي��ان در ش��هر و 32/1 درصد 
هم در روس��تا بزرگ ش��ده اند. همچنين وضعيت 
متكديان بيكار و ش��اغل به ترتيب در اين تحقيق 
80/2 درص��د بي��كار و تنها 1۹/8 درصد ش��اغل 

می باشند. 
دكت��ر نيازی در ادامه پژوهش خود مهاجرت را از 
ديگر زمينه های اصلی تكدی گری دانست و گفت: 
در شهر كاشان 63/4 درصد از متكديان را مهاجران 

و 36/8 درص��د متكديان هم از مركزهای مختلف 
شهر كاش��ان می باشد. همكاری و هماهنگی همه 
س��ازمان ها و خيريه ها با تش��كيات منس��جم به 
منظور تهيه و امكان��ات الزم برای مقابله با پديده 
تكدی گ��ری، قانونی كردن مب��ارزه با تكدی گری 
و معرف��ی قضايی و حقوق��ی رفتار تكدی گری به 
عنوان عملی كه نقص قانون می ش��ود از نتيجه اين 

پژوهش است. 
برخورد قاطعانه با متكديان حرفه ای، جلوگيری از 
مهاجرت بی رويه به شهرهای بزرگ، فراهم نمودن 
امكان��ات الزم جهت بازپروری متكديان كودك و 

نوجوان، ايجاد اش��تغال و حل مشكات اقتصادی 
و اجتماع��ی، تأمين حداقل معيش��ت از مهم ترين 
راه های جلوگي��ری از تكدی گری به عنوان بخش 
ديگری از نتيجه های اين تحقيق اس��ت. مس��ئول 
ستاد جلوگيری و رفع سد معبر هم در اين گفتگو 
بر مس��اعدت مردم در اين زمين��ه و كمک نكردن 
ب��ه متكديان تأكي��د و بيان ك��رد: انداختن صدقه 
در صندوق ه��ای كميته امداد نه تنها از گس��ترش 
تكدی گری جلوگيری می كند بلكه موجب كمک 

رسانی به خانواده های مستضعف می شود. 
مه��ران محمودزاده مرق��ی با بيان اينكه بس��ياری 
از اي��ن اف��راد ب��ا انگيزه ه��ای س��ودجويانه ب��ا 
ظاه��ری فريبن��ده ب��ه گداي��ی روی آورده اند از 
 ش��هروندان خواس��ت پول��ی دس��ت اي��ن افراد 

ندهند. 
وی گف��ت: رفع معضل تكدی گ��ری نيازمند يک 
مديريت واحد اس��ت و بايد مسئوالن سازمان ها 
و نهاده��ای متولی اين امر برای ريش��ه كن كردن 
اين ناهنجاری اجتماع��ی تمامی تاش خود را به 

كار گيرند. 
محمودزاده مرقی در ادامه افزود: تكدی گری آبستن 
انواع آس��يب های اجتماعی اس��ت و بررسی های 
انجام گرفته در اين زمينه گويای ارتباط بين گدايی 

و »اعتياد، سرقت، قتل و غيره« است.

استادیار دانشگاه کاشان:

تكدي گري برخاسته از فقر و تنگدستي )قسمت آخر(

 زاینده رود 
به گزارش روابط عموم��ی و امور بين الملل 
شهرداری كاشان، هفت س��الن ورزشی با اعتباری 
بال��غ ب��ر هفت ميلي��ارد تومان در كاش��ان احداث 
می ش��ود. معاون عمرانی شهرداری كاشان با اعام 
اين خبر گفت: رقم اعام شده در خصوص اعتبار 
هزين��ه پروژه های فوق به ج��ز هزينه های تملک و 
آزادسازی است. وی با اشاره به اينكه ورزش يكی 
از مهم ترين عوامل در جهت ارتقای سطح فرهنگ 
عمومی اس��ت گفت: امروزه ورزش به عنوان يک 
نياز جسمی و روحی در جامعه های مختلف مطرح 
است، بنابراين بايد به اين پديده اجتماعی به عنوان 
يک ارزش نگريسته ش��ود. وی احداث سالن های 

ورزشی را در نواحی راوند، طاهرآباد، فين بزرگ، 
خيابان كارگر، شهرك 22 بهمن، خيابان غياث الدين 
جمش��يد و ناحيه لتحر عنوان كرد و افزود: تاكنون 
سالن های ورزشی منطقه فين بزرگ، خيابان كارگر 
و س��الن ورزش��ی طاهرآباد به بهره برداری رسيده 
و س��الن ورزش��ی خياب��ان غياث الدين جمش��يد 
 ه��م همزمان با ده��ه مبارك فجر ب��ه بهره برداری 
می رس��د. معاون عمرانی شهرداری كاشان از آماده 
سازی س��ازه های بتنی سالن ورزش��ی ناحيه لتحر 

خب��ر داد و گف��ت: در صورت واگ��ذاری زمين از 
س��وی اهالی اين منطقه ساخت اين سالن ورزشی 
را نيز آغاز خواهيم كرد.وی استفاده چند منظوره از 
پروژه های عمرانی ورزشی را از هدف های اجرای 
اين پروژه دانس��ت. وی با تأكيد بر اينكه س��اخت 
اماكن ورزش��ی مذك��ور مطابق با اس��تانداردهای 
فنی و بين المللی اس��ت، گف��ت: اختصاص زمين 
بس��كتبال،  واليب��ال، هندبال، س��الن بدن س��ازی، 
جايگاه تماش��اچيان و اتاق مديريت از ويژگی های 
اين مجموعه های ورزش��ی اس��ت. بخشنده فر در 
پايان خاطرنشان كرد: هر كدام از اين مجموعه های 
ورزش��ی به صورت جداگانه در زمينی به مساحت 

2 هزار مترمربع احداث شده است.

احداث هفت سالن ورزشي 
در کاشان
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علم و صنعت

اين گونه به نظر می آيد كه آس��مان ش��ب پر س��تاره تر از چيزی باش��د كه به 
نظر می آيد زيرا مطالعات جديد نش��ان داده اند جهان می تواند س��ه برابر تعداد 
 س��تاره هايی كه دانش��مندان در گذش��ته آن را محاس��به كرده بودند را داش��ته 

باشد. 
در اين مطالعه يكی از فرضيه های كليدی اخترشناس��ان مورد سؤال قرار گرفته 
است: بيشتر كهكشان ها از ويژگی هايی مشابه كهكشان راه شيری برخوردارند. 
در يكی از دو مطالعه جديدی كه اول دس��امبر 2010 در نش��ريه نيچر منتش��ر 
شد، اعام شده بود كه ستاره های كوتوله سرخ رايج ترين و بيشترين ستاره های 

موجود در جهان هستند. 
مطالعه ای كه در آن تعداد جديد ستاره های جهان تخمين زده شده توسط يكی 
از اخترشناس��ان دانشگاه ييل انجام گرفته اس��ت، اين اخترشناس در مطالعات 
خود اعام كرده تعداد ستاره های كوتوله سرخ نسبت به آنچه در گذشته تصور 
می ش��د بس��يار بيشتر اس��ت و از اين رو تعداد س��تاره های جهان نيز بيشتر از 
تعدادی هس��تند كه در گذشته تصور می رفت. ستاره های كوتوله سرخ كه ابعاد 
آنها يک پنجم ابعاد خورش��يد اس��ت به آرامی سوخته و طول عمر آنها نسبت 
به طول عمر س��تاره های بزرگ تر و درخشان تر مانند خورشيد در مركز سامانه 

خورش��يدی بيشتر اس��ت. به گزارش مهر، زمانی كه دانش��مندان پيش از اين 
تعداد ستاره های جهان را تخمين زده بودند، فرض را بر اين گذاشته كه تمامی 
كهكش��ان های جهان به همان اندازه از ستاره های كوتوله سرخ برخوردارند كه 
كهكش��ان مارپيچی راه شيری برخوردار است. بيش��ترين ميزان درك انسان از 
جهان هس��تی از رصدها و مشاهده هايی است كه از درون كهكشان راه شيری 

داشته و سپس با برونيابی اين داده ها به شناسايی جهان پرداخته است. 
اما در حدود يک س��وم از كهكش��ان ها در جهان مارپيچی نيستند و در عوض 
بيضی شكل هستند و دانشمندان نيز دريافته اند كه اين كهكشان ها نسبت به راه 

شيری بسيار متفاوت اند. 
از اين رو دانش��مندان با استفاده از تلس��كوپ كک در هاوايی توانستند هشت 
كهكشان دور افتاده و بيضی شكل را مورد بررسی دقيق قرار داده و نشانه های 
نوری بس��يار مش��ابه آنها را بررس��ی كنند و دريابند كه اين كهكشان ها نسبت 
به كهكش��ان های راه ش��يری مالک تعداد بسيار بيش��تری از كوتوله های سرخ 
هس��تند، تع��دادی 10 ت��ا 20 برابر حد انتظار دانش��مندان ك��ه می تواند تعداد 
 پيشين س��تاره های جهان را از 100 سكس��تيليون به 300 سكستيليون افزايش 

دهد. 

خورش��يد يا م��اه گرفتگی تحت عنوان كس��وف و 
خسوف از جذابترين پديده های نجومی است. حتی 
افرادی كه دانش��ی در فيزيک و نجوم ندارند، عاقه 
فراوانی برای تحقيق، پی گيری و مش��اهده لحظه به 
لحظه اين پديده ها دارند. گرفتگی خورش��يد مال 
آور اس��ت. چرا كه خورش��يد در ب��اور آدمی مظهر 
نور، زندگی و حيات اس��ت. منبع نور درخش��ان و 
مدور ش��كلی كه بخش بزرگی از آسمان را به خود 

اختصاص داده است. 
منبع نوری كه محققان نجوم  و افراد عادی بس��ياری 
را ب��ه خود مش��غول كرده اس��ت. ه��زاران و گاهی 
ميليونه��ا نف��ر از م��ردم  دنيا برای ديدن كس��وف و 
خس��وف و لذت بردن از اين پديده زيبای زود گذر 
كه شايد تنها چند دقيقه به طول انجامد به مكان های 
 دور دس��ت و قاب��ل مش��اهده اين پديده ها س��فر 

می كنند. 
تعداد بس��ياری از اكتش��افات ش��گفت آور علمی، 
زيباي��ی و بی نظير بودن اين پديده ها را در  منظومه 

شمسی نشان داده اند. 
دوربين ه��ای  زمين��ه،  در  تكنول��وژی   پيش��رفت 
ديجيت��ال پيش��رفته ب��رای عك��س و فيلم ب��رداری 
دقي��ق, كامپيوتره��ای س��ريع و مدرن ب��رای انجام 
محاس��بات رياضی و... توانس��ته اس��ت، تحقيقات، 
 دقيق تر و موش��كانه تری در باره اين پديده بدس��ت 

دهد. 
اگرچ��ه، امروزه عكس ه��ای  كيهانی را می توان به 
وسيله دوربين های نجومی كه در خارج از جو زمين 

ق��رار گرفته اند نيز رص��د كرد. تواناي��ی كه از نظر 
اكتشافات علمی بسيار مؤثر و دارای اهميت  است. 
يادتان باشد، هرگز مستقيم به خورشيد نگاه نكنيد. 

حت��ی وقت��ی ب��ا تلس��كوپ های نجومی ب��ر روی 
خورش��يد و اي��ن پدي��ده زيب��ا كار می كني��د. زيرا 
اي��ن كار بس��يار خطرناك اس��ت. قبل از مش��اهده  
مخص��وص   عينک ه��ای  ب��ه  مجه��ز  باي��د   آن 

باشيد.
آخر آذر، ماه کامل می گیرد

دبي��ر اجرايی ش��اخه آماتوری انجمن نج��وم ايران 
ب��ا تأكيد ب��ر اينكه ماه گرفتگ��ی 30 آذر ماه از ايران 
قابل رؤيت نيس��ت، گفت: بهتري��ن نقاط رصد اين 
 پدي��ده نجوم��ی در آمري��كا و بخش هاي��ی از اروپا 

است.
اس��داله قمری نژاد با اش��اره به جزييات اين پديده 
آس��مانی افزود: اي��ن م��اه گرفتگی كه از ن��وع ماه 
 گرفتگی كامل اس��ت در روز 30 آذر ماه رخ خواهد 

داد. 
وی با تأكيد بر اينك��ه اين ماه گرفتگی از ايران قابل 
رؤيت نيس��ت، اظهار داش��ت: اين پديده نجومی نه 
تنها در ايران بلكه در كشورهای آسيا نيز قابل رؤيت 

نخواهد بود. 
قمری نژاد خاطرنشان كرد: اين ماه گرفتگی در شب 
21 دس��امبر )30 آذر م��اه( رخ خواه��د داد. در اين 
كس��وف، ماه از ساعت 6:32 صبح به وقت گرينويچ 
در سايه زمين پنهان خواهد شد. اين پديده تا ساعت 

10:02 ادامه دارد.

منطقه »المپيوس مونز« س��ياره مريخ از گذشته عنوان 
بزرگ ترين آتشفش��ان س��امانه خورش��يدی را يدك 
می كش��يد اما در صورتی ك��ه فرضيه جديد به اثبات 
برس��د، اين آتشفشان بايد جای خود را به آتشفشان 

مريخی ديگری بدهد.
در مقال��ه ای جدي��د تيم��ی از زمين شناس��ان اعام 
كردن��د المپيوس كه در كنار آتشفش��ان هايی از قبيل 
»آرش��يا«، »پاوني��س« و »آكريوس« ق��رار گرفته تنها 
بخش��ی از س��اختار بزرگتر آتشفش��انی است كه در 
ميان س��ياره سرخ مس��افتی هفت هزار كيلومتری را 
پوش��ش داده اس��ت. اين می تواند به آن معنی باشد 
ك��ه فات غ��ول پيكری كه ب��ه »تارس��يس رايس« 
ش��هرت دارد، ركورددار جديدی برای كسب عنوان 
 بزرگ ترين آتشفش��ان س��امانه خورش��يدی خواهد 

بود. 
محققان ب��ا اس��تفاده از مدل های رياض��ی دريافتند 
»تارس��يس رايس« مريخ در بس��ياری از ويژگی های 
فيزيك��ی ب��ا يك��ی از مش��هورترين و فعال تري��ن 
آتشفشان های زمين كه مطالعات بسياری بر روی آن 
انجام گرفته، يعنی كوهس��تان اتنا در سيسيل، مشابه 
هس��تند. زمين شناس��ان، كوهس��تان اتنا را در دسته 
آتشفش��ان های پراكنده طبقه بن��دی كرده اند اين نوع 
از آتشفش��ان ها بر روی اليه های س��نگی به نس��بت 
ضعيفی ب��ه وجود می آيند و از اي��ن رو مواد مذاب 
پس از فوران منجر به پراكنده ش��دن و وسعت يافتن 
آتشفش��ان می ش��ود اين پديده درس��ت مانند زمانی 
اس��ت كه بر روی يک ميز س��تونی از حبه های قند 

ساخت. در صورتی كه تمامی ساختار از قند تشكيل 
شده باش��د، س��تون پايدار باقی خواهد ماند اما اگر 
حبه های قند بر روی توده ای از عسل قرار داده شود، 
ستون از بخش مركزی تخريب شده و بر روی سطح 

پراكنده می شود. 
به گزارش مهر، بر اس��اس همين م��دل، محققان بر 
اين باورند »تارس��يس رايس« نس��خه بزرگ تری از 
آتشفشان اتنا است، اتنا ميزبان ساختارهای مخروطی 
ش��كل كوچک تری اس��ت كه از ف��وران مواد مذاب 
از ميان ش��كاف ها و نه از مركز آتشفش��ان به وجود 
آمده ان��د و بر اس��اس مطالعه اخير، آتشفش��ان های 
نزديک »تارس��يس راي��س« نيز به واس��طه پديده ای 
مشابه به وجود آمده اند. دانش��مندان معتقدند اثبات 
فرضيه جديد به زمان نياز دارد، زيرا دس��ت يافتن به 
شواهد و مدارك كافی نيازمند اكتشافات روباتيک و 
انسانی اس��ت تا اين منطقه از مريخ را مورد بررسی 
ق��رار دهند. با وجود اينكه دوقلوهای »اس��پيريت« و 
»آپارچونيت��ی« اكنون در منطقه های اس��توايی مريخ 
ق��رار دارند، هي��چ روباتی در نزديك��ی بزرگ ترين 
آتشفش��ان مريخ ق��رار ندارد و در عي��ن حال چهار 
منطقه ای كه برای فرود مأموريت های احتمالی ناس��ا 
به س��وی مريخ انتخاب ش��ده اند نيز در نزديكی اين 

آتشفشان نيست. 
»آن��درآ بورجيا« محقق اين پروژه در دانش��گاه اوپن 
می گويد انجام مطالعات ميدانی در توس��عه و اثبات 
اين فرضيه بسيار حياتی است، اگر همين االن به من 

اجازه می دادند، به مريخ می رفتم!

رصدخانه »س��والر دايناميک« ناس��ا از ماری غ��ول پيكر در حال 
لغزيدن بر روی بخش جنوب ش��رق ستاره عظيم خورشيد عكسی 
جالب توجه به ثبت رس��اند آنچه در اين تصوير به يک مار بزرگ 
نس��بت داده شده اس��ت در واقع حلقه ای مغناطيس��ی از گازهای 
جرمگين است كه بر روی سطح خورشيد، معلق قرار گرفته است. 
اين رش��ته مار مانند كه برای اولين بار طی هفته گذش��ته توس��ط 
فضاپيمای اس��تريو ناسا در بخش شرقی خورشيد مورد توجه قرار 
گرفت، نشانه هايی از بی ثباتی در سطح خورشيد را نمايان كرده و 
امكان بروز فورانی ش��ديد را آشكار می كند. به گزارش مهر، فوران 
شديد شعله های خورشيدی و امواج مغناطيسی در ماه آگوست دو 
موج باردار الكتريكی را به س��وی زمين فرستاد كه اين امواج منجر 
به ش��كل گيری صحنه های شگفت انگيزی از شفق ها در شب های 
آس��مان شمالی زمين ش��دند، آيا اين مار غول پيكر كه طول آن در 
ح��دود 700 هزار كيلومتر تخمين زده ش��ده اس��ت، فاصله ای در 
حدود دو برابر فاصله ماه تا زمين، نيز تاثيری مشابه بر روی آسمان 

زمين خواهد داشت؟ 

ناسا ش��كل جديدی از حيات روی زمين كش��ف كرده كه از نظر 
ساختار بيولوژی با چيزی كه بشر تا به حال شناخته متفاوت است.
به گزارش برنا، در درياچه ای به نام   Mono Lake  در كاليفرنيای 
آمريكا نوعی باكتری كش��ف ش��ده كه دارای DNA با ساختاری 
متفاوت اس��ت. اين باكتری در ساختار دی ان ای خودش به جای 
فس��فر از آرس��نيک اس��تفاده می كند.تمام موج��ودات زنده روی 
زمين از 6 ماده اصلی تش��كيل شده اند: كربن، هيدورژن، نيتروژن، 

اكسيژن، فسفر و گوگرد. 
تم��ام موجودات اين كره از كوچكترين باكتری گرفته تا انس��ان و 
يک نهنگ بزرگ در دريا از يک س��اختار ژنتيكی يكس��ان استفاده 
می كنن��د و DNA هم��ه يک س��اختار بيولوژيك��ی دارد. اما اين 
باكتری متفاوت، از آرس��نيک درست شده، چيزی كه به طور كامل 
غيرممكن به نظر می آيد. ناسا نام اين باكتری را GFAJ1 گذاشته 
 DNA، كه قادر اس��ت از آرسنيک كه سمی اس��ت برای ساخت

RNA پروتئين و غشای سلولی استفاده كند. 
ناس��ا می گويد: اين كشف برای زيست شناس��ان بسيار با اهميت 
اس��ت چرا كه درك انس��ان از حيات را تغيي��ر می دهد و تعريف 
زندگی را گس��ترده تر می كند.   ولف س��يمون از ناس��ا گفت: اين 
باكت��ری باعث شكس��ته ش��دن نظريه های ما در م��ورد چگونگی 
تش��كيل زندگی و توسعه اش شده است. حال دانشمندان به دنبال 
نمونه های جديدی از موجودات زنده و متابوليس��م های متفاوتی 
خواهند گش��ت كه از مواد متفاوتی برای تش��كيل حيات اس��تفاده 
می كنند. به گفته ناس��ا اين كش��ف روش ما را در گشتن به دنبال 
موج��ودات زنده در ديگر كرات هم تغيير خواهد داد چرا كه حاال 
می دانيم ممكن اس��ت ش��كل حيات در جاهای ديگر به گونه ای 

ديگر تعريف شده باشد.

ماری غول پیکر بر روی خورشید

عجیب ترین کشف قرن 

شکل جدیدی از حیات

اشاره تعداد ستاره های آسمان چند برابر تعدادی است که به نظر می رسد

کشف بزرگ ترین آتشفشان سامانه خورشیدی در مریخخورشید یا ماه گرفتگی

تحدید حدود اختصاصي
8/355 ش��ماره: 10678 چون تحديد حدود شش��دانگ يكبابخانه شماره پاك 45 فرعي از 
52- اصلي واقع در وشوش��اد جزء بخش ۹ حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام مهدي حيدري 
ط��اري در جريان ثبت ميباش��د و بعل��ت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بايس��تي تجديد 
گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحديد حدود 
پاك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 8۹/11/6 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا 
بموج��ب اين آگهي به كلي��ه مالكين و مجاورين و صاحبان ام��اك اخطار مي گردد كه در 
س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و 
صاحب��ان اماك مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 8۹/۹/27

م الف/ 534                                            شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماك نطنز

تغییرات
۹/281 ش��ماره: 12667 آگهي تغييرات شركت سالم س��وز سپاهان سهامي خاص به شماره 
ثبت 560 اردستان و شناسه ملي 102601110۹3، به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
و هيأت مديره مورخه 8۹/7/23 ش��ركت سالم سوز سپاهان سهامي خاص تغييراتي به شرح 
ذيل در ش��ركت فوق بعمل مي آيد. 1- آقاي احمدرضا كرماني و خانم فاطمه تركي و بتول 
جعفريان صديق بس��مت اعضاي هيئت مديره براي مدت دو س��ال انتخاب شدند. 2- خانم 
فاطمه تركي آفاراني بسمت رئيس هيئت مديره و خانم بتول  جعفريان صديق بسمت نائب 
رئيس هيئت مديره و آقاي احمدرضا كرماني بس��مت مديرعامل و عضو هيئت مديره براي 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء منفرد 
مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 3- آقاي س��عيد نادري فر بسمت بازرس اصلي و 
آقاي مجيد قنبرزاده آقاراني بس��مت بازرس علي البدل ش��ركت براي مدت يكسال انتخاب 
شدند. 4- روزنامه زاينده رود جهت درج و انتشار آگهي ها و دعوت نامه هاي شركت تنظيم 

گرديد. 
م الف/ 2۹2                                          فدائي- رئيس ثبت اسناد و اماك اردستان

احضار
۹/2۹0 چون آقايان احس��ان حسامي نژاد و ايمان حس��امي نژاد فرزندان رضا شكايتي عليه 
خانم شيوا عباسي دهقي مبني بر تهديد مطرح نموده اند كه پرونده آن به كاسه 8۹1140 ك 
105 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 138۹/11/17 س��اعت 10 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 

حضور احضاريه اباغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12513                            مدير دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
۹/2۹3 ش��ماره دادنامه: 8۹0۹۹70350600877، ش��ماره پرون��ده: 860۹۹80350600725، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 860731، خواهان: آقاي مهدي گنجعلي با وكالت خانم سمانه باقري 
صادق آبادي به نش��اني بهارس��تان خ الفت محله 4 جنب دفتر اس��ناد رسمي 110 پ 180، 
خواندگان: 1. آقاي محسن اتحادي ابري به نشاني اصفهان خ جي خ شهداي ابركوي روغني 
پ 71، 2. آقاي محسن پاداشي به نشاني مجهول المكان، خواسته ها: مطالبه خسارت 2. الزام 
به انتقال مال منقول، گردش��كار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعام و 

بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص دع��واي آقاي مهدي گنجعلي فرزند اس��فنديار با وكالت خانم س��مانه باقري 
صادق آبادي به طرفيت آقايان 1- محس��ن اتحادي فرزند حس��ن 2- محسن پاداشي فرزند 
حس��ينعلي به خواسته 1- الزام خواندگان به انتقال رسمي 34 عدد سيم كارت اعتباري تلفن 
همراه مقوم به 3/100/000 ريال 2- مطالبه خس��ارت و ضرر و زيان ناش��ي از قطع خطوط 
تلفن هاي ياد ش��ده مقوم به 14/000/000 ريال به انضمام كليه خسارات دادرسي و ازتوجه 
به دادخواس��ت تقديمي وكيل خواهان و با توجه به تصاوي��ر مصدق مبايعه نامه هاي عادي 
م��ورخ 86/4/28 في ما بين خواندگان و مورخ 86/5/14 في مابين خواهان و خوانده رديف 
دوم كه داللت بر واگذاري 34 خط تلفن همراه اعتباري از ناحيه خواندگان به ش��ماره هاي 
21 ال��ي 0۹13۹14811۹ و 42 ال��ي 0۹13۹148137 و 17 ال��ي 0۹13۹148112 و 4۹ الي 
0۹13۹155841 و 3۹ الي 0۹13۹155830 و با توجه به پاسخ استعامات شركت مخابرات 
مبن��ي بر تأديه مالكيت فعلي خوانده رديف اول و قطع ش��ماره هاي ياد ش��ده و با توجه به 

نظريه كارشناس��ي كه خسارت وارده ناشي از قطع ش��ماره هاي ياد شده را جمعًا ۹۹7/500 
تومان برآورد نموده است و نظريه ياد شده از هر گونه اعتراض اصحاب دعوا مصون مانده 
اس��ت. دادگاه دعواي مطروحه را تا ميزان ياد شده محمول بر صحت تشخيص و مستنداً به 
مواد 21۹ الي 222 و ماده 331 قانون مدني و مواد 515 و 51۹ قانون آئين دادرس��ي مدني، 
رأي ب��ر محكوميت خواندگان به انتقال خطوط ياد ش��ده بنام خواهان و محكوميت خوانده 
ردي��ف اول به پرداخت مبلغ ۹/۹75/000 ريال هزينه دادرس��ي و مبلغ 470/700 ريال حق 
الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعام مي نمايد. دعوا از جهت مطالبه خس��ارت نسبت 
به خوانده رديف دوم و بيش از مبلغ ياد شده نسبت به محكوم عليه به لحاظ فقد دليل كافي 
مس��تنداً به ماده 1۹7 قانون اخيرالذكر محكوم به بطان اس��ت. رأي صادره غيابي و از تاريخ 

اباغ ظرف مهلت بيست روز قابل واخواهي در همين دادگاه است.
م الف/ 12523                       محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ اخطار تبادل لوایح

۹/2۹4 بدينوسيله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م به تجديدنظر خوانده مجهول المكان پرونده 
بدوي 88-۹81 ح/ 13 به نام حبيب اله س��لطاني فرزند تقي اباغ مي گردد: تجديدنظرخواه 
ناصر راس��ت قلم فرزند حسن دادخواستي به خواس��ته تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 
007۹۹-8۹ مورخه 8۹/7/1۹ به طرفيت ش��ما تقديم نموده كه تحت شماره 245-8۹ تاريخ 
8۹/۹/18 در اين شعبه ثبت شده و از تاريخ انتشار اين آگهي 10 روز فرصت داريد به دفتر 
ش��عبه 13 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان واقع در خيابان ش��هيد نيكبخت مراجعه و پس از 
اخذ نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم آن نسبت تبادل لوايح اقدام نمايد. مراتب براي يک 
نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي و در صورت عدم حضور و با تقديم اليحه 

در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال خواهد شد.
م الف/ 12522                             مدير دفتر شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
۹/2۹5 ش��ماره دادنامه: 8۹0۹۹70354600664، ش��ماره پرون��ده: 880۹۹80365۹00۹5۹، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 8807۹5، شاكي: آقاي رسول ناظمي به نشاني خ مولوي كوي مهدي 
بن بست آفتاب پ 1۹، متهمين: 1. آقاي مهدي رضائي به نشاني خ زينبيه ميدان الله كوچه 
شهيد ميرحيدري نبش واثقي پ 20، 2. آقاي اكبر غفوري به نشاني ملک شهر خ 17 شهريور 
ك��وي گلس��تان پ 13، اتهام: ضرب و ج��رح عمدي، گردش��كار: دادگاه ضمن اعام ختم 

دادرسي با استعانت از خداي سبحان بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

اته��ام آقاي اكبر غفوري اي��راد جرح عمدي منجر به حارصه اب��رو 2- مهدي رضايي ايراد 
ضرب عمدي منجر در رفتگي ش��اكيه موضوع ش��كوائيه آقاي رس��ول ناظم��ي از توجه به 
تحقيقات انجام ش��ده و مس��تندات ضميم��ه و دالئل ابرازي و اق��رار متهمين به حضور در 
درگيري و س��اير قرائن و ش��واهد موجود در پرونده و اينكه متهم علي رغم اباغ قانوني و 
انتظار كافي درجلس��ه دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اي نيز ارائه ننموده اس��ت، محرز 
اس��ت عليهذا دادگاه نامبرده را در اجراي مواد 367 و 302 و 480 قانون مجازات اسامي و 
تبص��ره 2 ماده 26۹ قانون مزبور متهم رديف اول را به پرداخت يک درصد ديه و با رعايت 
بن��د 2 ماده 3 قانون وص��ول برخي از درآمدهاي دولت به پرداخ��ت مبلغ پنج ميليون ريال 
جزاي نقدي و متهم رديف دوم را به پرداخت ميزان چهار درصد ديه در حق شاكي محكوم 
مي نماي��د. رأي صادره غيابي و ظرف م��دت ده روز از تاريخ اباغ قابل واخواهي در همين 

دادگاه مي باشد. 
م الف/ 12521                     اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغ رأي

۹/2۹6 ش��ماره دادنامه: 8۹0۹۹70353101252، ش��ماره پرون��ده: 8۹0۹۹80358100152، 
شماره بايگاني شعبه: 8۹04۹۹، شاكي: آقاي غامرضا اميني به نشاني اتوبان ذوب آ هن كوي 
دس��تگرد جنب پمپ بنزين فرعي دوم سمت چپ پ 60، متهمين: 1. آقاي بهرام پنجه پور، 
2. خانم مهن��از طاهرنيا همگي مجهول المكان، اتهام: كاهبرداري، گردش��كار: دادگاه ختم 

رسيدگي را اعام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام بهرام پنجه پور و مهناز طاهرنيا مبني بر مش��اركت در كاهبرداري پيرو 
كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان و شكايت غامرضا اميني 
فرزند حس��ين توضيح اينكه ش��اكي حس��ب محتويات پرونده مدعي گردي��ده كه به لحاظ 
مش��كات مالي نياز مبرم به وام داش��ته و ب��ه همين جهت به متهم��ان مراجعه و مبلغ يک 
ميلي��ون و پانص��د هزار تومان بعنوان س��پرده به آنان پرداخت نموده تا از بانک ملت ش��عبه 
كوثر براي وي مبلغ ۹ ميليون تومان وام بگيرند كه پس از چندي متوجه مي شود كه متهمان 

هيچگون��ه مجوزي در اين خصوص نداش��ته و با اي��ن روش وي را اغفال نموده و در حال 
حاضر نيز متواري مي باش��ند كه تقاضاي رس��يدگي در اين مورد داش��ته دادگاه با عنايت به 
مراتب فوق و با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه داليل انتساب بزه نسبت به متهمان 
كافي نمي باش��د و از طرفي دادگا ش��اكي را جهت ارائه هر گونه دليل و مدرك احضار كه 
اقدامي انجام نداده اس��ت لذا با توجه به اصل كلي برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسي 
جمهوري اس��امي اي��ران رأي بر برائت متهمان صادر و اعام مي گ��ردد رأي صادره غيابي 
 ظرف بيس��ت روز پس از اباغ قابل تجديدنظرخواهي دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 1251۹                      عامي- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
۹/2۹7 ش��ماره دادنامه: 8۹0۹۹70354201308، ش��ماره پرون��ده: 880۹۹8035840164۹، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 8۹05۹6، شاكي: آقاي اميد يوس��في به نشاني اصفهان،  خ سجاد، ك 
شهيد كياني، كوچه حسن خاني بن بست اول پ 7، متهمين: 1. آقاي علي كريمي به نشاني 
خ بزرگمهر خ هش��ت بهش��ت ش��رقي ك 8 متري متحد پ 8، 2. آقاي سعيد ولي خاني به 
نشاني مجهول المكان، 3. آقاي محمدرضا سعيدي به نشاني حجتيه چهار راه دوم ك شهيد 
قنبر علي باقر پور پ 45، 4. آقاي س��عيد آقايي به نشاني خ حجتيه چهار راه مسرور ك مينا 
پ 3۹، 5. آقاي مهران تقوي به نش��اني خ س��عادت آباد كوي وليعصر ك ش��هيد صفريان يا 
صفدري پ 10، اتهام: ضرب و جرح عمدي، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعام و 

بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص ش��كايت  آقاي اميد يوسفي فرزند علي عليه آقايان 1- سعيد آقايي فرزند بشير 
17 س��اله اهل و ساكن اصفهان محصل فاقد س��ابقه كيفري باسواد و 2- محمدرضا سعيدي 
فرزند حس��ن 16 ساله اهل و ساكن اصفهان محصل بدون سابقه كيفري باسواد و 3- مهران 
تقوي فرزند رحيم 16 س��اله اهل و س��اكن اصفهان محصل بدون س��ابقه كيفري و 4- علي 
كريمي فرزند حس��ين 14 ساله اهل و ساكن اصفهان محصل بدون سابقه كيفري و باسواد و 
5- س��عيد ولي خاني فاقد مشخصات بيش��تر بدليل متواري بودن مبني بر مشاركت در ايراد 
ضرب و جرح عمدي شاكي نسبت به متهم رديف اول و دوم و سوم و چهارم و ايراد جرح 
عمدي با چاقو نس��بت به متهم رديف پنجم )س��عيد ولي خاني( از توجه به ش��رح شكايت 
ش��اكي، گواهي پزشكي قانوني، اظهارات آقاي سيد مهران تقوي در مرجع انتظامي در تاريخ 
88/7/18 نزد بازپرس محترم و اظهارات آقاي علي كريمي در تاريخ 8۹/7/14 مبني بر اينكه 
بنده با شاكي درگيري لفظي پيدا كردم و اظهارات آقاي محمدرضا سعيدي در مرجع انتظامي 
مبني بر اينكه ما درگير ش��ديم و محمدرضا س��عيدي و س��عيد آقايي و س��عيد ولي خاني و 
مه��ران تق��وي و علي كريمي بوديم و ما به خاطر علي كريم��ي آمده بوديم آنجا چون او به 
م��ا زنگ زده بود و با توجه به عدم حضور متهم ولي خاني عليرغم نش��ر آگهي در روزنامه 
اصفهان روز در تاريخ 8۹/7/11 و متواري بودن متهم مذكور بزه انتس��ابي را محرز و مس��لم 
دانس��ته مس��تنداً به مواد 26۹ و 480 و 481 و تبصره 614 قانون مجازات اس��امي هر كدام 
از متهمين رديف اول تا پنجم به پرداخت س��ه دينار بابت كبودي طاق سر و سه دينار بابت 
كبودي س��مت راست سر و متهم ولي خاني را به پرداخت 1/5 درصد ديه كامل بابت ارش 
داميه و حارصه خلف قفس��ه س��ينه در حق آقاي اميد يوس��في بابت جنبه خصوصي جرم و 
پرداخ��ت مبلغ يک ميليون ريال جزاي نقدي براي هر كدام از متتهمين رديف اول تا چهارم 
باب��ت جنبه عمومي ج��رم محكوم مي نمايد. رأي صادره براي متهم مهران تقوي حضوري و 
براي ديگر متهمين غيابي اس��ت ظرف مدت ده روز پ��س از اباغ قابل واخواهي در همين 
ش��عبه رأي حضوري ظرف مدت بيست روز پس از اباغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم 

محترم تجديدنظر استان اصفهان ميباشد. 
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ابالغ رأي
۹/2۹8 ش��ماره دادنامه: 8۹0۹۹703533012۹7، ش��ماره پرون��ده: 8۹0۹۹80358300253، 
شماره بايگاني شعبه: 8۹0644، شاكي: آقاي محمود محمودي به نشاني طوقچي- خ مصلي 
اول نادري پ 5، متهم: آقاي س��ام سهيلي به نشاني مجهول المكان، اتهام: فروش مال غير، 
گردش��كار: دادگاه پس از بررس��ي محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي 

نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص شكايت آقاي محمود محمودي فرزند علي عليه آقاي سام سهيلي فرزند رضا 
)مجهول المكان كه از طريق نش��ر آگهي احضار شده و در جلسه دادگاه حاضر نشده است( 
مبن��ي بر فروش مال غير از توجه به محتوي��ات پرونده، گزارش مأمورين و تحقيقات بعمل 
آمده و كيفرخواس��ت صادره و داليل مندرج در آن از جمله ش��كايت شاكي بدين بيان متهم 

از قرض الحسنه كانون حسنات مبلغ سي و پنج ميليون وام دريافت كردند كه من سند منزل 
خود را براي ايش��ان به عنوان ضمانت در بانک س��پردم و نامبرده براي پشتوانه آن زميني را 
با س��ند عادي براي من قولنامه كردند چنانچه وام پرداخت نش��د من زمين را بفروشم وام را 
پرداخت كنم و پس از آن سند را آزاد نمايم پس از سپري شدن چند ماه متوجه شدم زمين 
مذكور را فروخته است و اقساط وام را هم پرداخت نكرده و متواري مي باشد و بانک اقدام 
به توقيف منزل مورد رهن اينجانب را نموده اس��ت و ديگر داليل از جمله قولنامه و س��ند 
عادي بين طرفين و ش��هادت ش��هود و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه با اينكه قانوني 
احضار ش��ده اس��ت و س��اير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي وي را محرز و 
ثابت دانس��ته با استناد به ماده واحده راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308 و ماده يک 
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختاس و كاهبرداري و با رعايت ماده 22 از قانون 
مجازات اس��امي متهم موصوف را بلحاظ وضع خاص متهم اوضاع و احوال و كم و كيف 
قضي��ه به عاوه ب��ر رد اصل مال به پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي و يكس��ال حبس 
محك��وم مي نمايد. رأي صادره غيابي ظرف مدت ده روز پس از اباغ واقعي قابل واخواهي 
در اين دادگاه سپس ظرف مدت بيست روز پس از اباغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم 

محترم تجديدنظر اصفهان مي باشد.
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ابالغ رأي

۹/2۹۹ ش��ماره دادنامه: 8۹0۹۹70353101250، ش��ماره پرون��ده: 880۹۹803627000۹3، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 881127، شاكي: آقاي غام مهدور به نش��اني نجف آباد گل دشت 
محل��ه منتظ��ري ك قائم بن بس��ت اول، متهمين: 1. آقاي حس��ين رضايي ب��ا وكالت آقاي 
جواد رضايي به نش��اني خميني ش��هر- خ شريعتي ش��مالي- جنب مركز جراحي ميرداماد- 
دفتر وكالت، 2. آقاي ميثم حق پرس��ت به نش��اني مجهول المكان، اتهام: ايراد صدمه بدني 
غيرعمدي، گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگي را اعام و بش��رح زير مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام 1- حس��ين رضايي فرزند عباس با وكالت ج��واد رضايي 2- ميثم حق 
پرس��ت مبني بر عدم رعايت مقررات ايمني كار منجر به مصدوم ش��دن شاكي غام مهدور 
فرزن��د موس��ي توضيح اينك��ه محتويات پرونده حكاي��ت از اين دارد كه ش��اكي در تاريخ 
86/7/22 در حي��ن كار واقع در اصفهان خيابان هفت��ون روبروي پمپ بنزين كوچه گلچين 
دچار حادثه ش��ده و مصدوم مي گردد و پس از طرح ش��كايت از س��وي ش��اكي و چندين 
مرحله كارشناس��ي نهايتا هيأت پنج نفره از كارشناس��ان رسمي دادگستري متهم رديف اول 
را ب��ه مي��زان 25 درصد و متهم ردي��ف دوم را به ميزان 15 درصد در وق��وع حادثه مقصر 
اعام و بر همين اس��اس از س��وي دادس��راي عمومي و انقاب اصفهان عليه متهمان فوق 
كيفرخواس��ت ص��ادر گرديده دادگاه با عنايت به مراتب فوق و ب��ا توجه به تحقيقات انجام 
ش��ده و گواهي هاي صادره از سوي پزش��كي قانوني و نظريه هيأت پنج نفره از كارشناسان 
رس��مي دادگس��تري و دفاعي��ات باوجه متهم رديف اول و وكيل ايش��ان و نظ��ر به اينكه 
مته��م ردي��ف دوم علي رغ��م احضار از طريق انتش��ار آگهي در دادگاه حاض��ر نگرديده و 
اي��راد و دفاع��ي در قبال اتهام انتس��ابي بعمل نياورده و با در نظر گرفتن س��اير ش��واهد و 
قرائن اتهام متهمان را محرز و مس��لم دانس��ته و به اس��تناد مواد 367 و 4۹5 قانون مجازات 
اس��امي ميزان ديه اي كه به ش��اكي تعلق مي گيرد عبارتست از هشت درصد ديه كامل بابت 
ارش شكس��تگي اس��تخوان لگن در س��مت راست كه به صورت شكس��تگي استخوان هاي 
نش��يمنگاهي و تهيگاهي س��مت راست بوده و هشت درصد ديه كامل بابت ارش شكستگي 
ش��اخكهاي فوقاني و تحتاني اس��تخوان عانه سمت راست و هش��ت درصد ديه كامل بابت 
ارش شكستگي حفره راني استخوان لگن در سمت راست و دو درصد ديه كامل بابت ارش 
دو مرتبه عمل جراحي ارتوپدي )پين گذاري اس��تخواني و كش��ش( و دو درصد ديه كامل 
بابت ارش زخم بس��تر به دنبال شكس��تگي استخوانها و بس��تري در بيمارستان و دو درصد 
ديه كامل بابت ارش محدوديت حركتي خفيف مفصل لگني س��مت راست و دو درصد ديه 
كامل بابت ارش كوتاهي اندام تحتاني س��مت راس��ت به دليل شكستگي حفره راني سمت 
راس��ت و دو درصد ديه كامل بابت ارش آس��يب غضروف مفصل راني لگني سمت راست 
ك��ه مته��م رديف اول به پرداخت 25 درصد ديات ف��وق و متهم رديف دوم به پرداخت 15 
درص��د آن در حق ش��اكي محكوم مي گ��ردد و در خصوص جنبه عموم��ي موضوع نظر به 
اينكه از س��وي دادس��تان تقاضاي تعيين مجازات نگرديده لذا دادگاه در اين خصوص فارغ 
از اظهارنظر مي باش��د. رأي صادره در خصوص متهم رديف دوم غيابي و ظرف ده روز پس 
از اب��اغ قاب��ل واخواهي در همين دادگاه و در خصوص متهم رديف اول حضوري و ظرف 
 بيس��ت روز پس از اب��اغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديدنظر اس��تان اصفهان 

مي باشد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت

الف - رستمیان
س��ازمان بهداش��ت جهانی، سارس 
را ب��ه معنای س��ندرم حاد دس��تگاه 
 تنفس��ی نام گذاری كرده است و البته 
ذات الريه ناشناخته نيز ناميده می شود. 
متخصصان و پژوهش��گران سازمان 
بهداشت جهانی پس از تحقيق های 
فراوان دريافتند كه منش��أ اين بيماری 
نوع جدي��دی از كورونا ويروس ها 
اس��ت كه ش��باهت های زي��ادی با 
ويروس های جدا ش��ده از پرندگان 
دارد. شواهد ديگر نيز در دست است 
ك��ه ويروس س��ارس در اث��ر تاقی 
از حيوانات  ويروس های گوناگونی 
و دام هايی است كه در زندگی انسان 

زندگی می كنند. 
 راه های س��رايت بيماری س��ارس 
از طريق هوا و تماس نزديک اس��ت. 
هم چنين س��رفه و عطس��ه از فاصله 
كمتر از يک متر نيز می تواند اثرگذار 
باشد. بايد گفت كه بدن تمام انسان ها 
آمادگی پذي��رش اين ويروس را دارد 
و اين در صورتی اس��ت كه فرد سالم 
و فرد بيمار به يكديگر نزديک باشند. 
بنابراين پزش��كان، پرس��تاران و كادر 
بهداش��تی كه با اين گونه بيماران در 
تماس هستند، بيش��تر از سايرين در 
معرض ابتا به اين بيماری قرار دارند. 
دوره كمون يا نهفتگی اين بيماری 2 
الی 12 روز اس��ت و در طی 4 الی 5 

روز خود را نشان می دهد.
 از جمل��ه عامت ه��ای ش��ايع و 
معمول آن می توان به تب س��ريع و 
باالی 38 درج��ه، دردهای عضانی، 
س��ردرد، لرز، بی حال��ی و در برخی 
موارد اسهال، اشاره نمود. اين نشانه ها 
به طور معمول بع��د از 3 تا 7 روز با 

مشكل های سيستم تنفسی تحتانی و 
سرفه های خش��ک و كم خلط بدتر 

می شوند.
در صورت��ی كه بيماران ب��ه موقع به 
مراكز درمان��ی مراجعه كنند، بيماری 
شان بهبود می يابد ولی اگر عوارض 
بيماری پس از 7 تا 10 روز تش��ديد 
ياب��د موجب از كارافتادگی دس��تگاه 

تنفس می شود.
 نتيج��ه آزمايش خ��ون در بيماران 
مبتا به س��ارس به ص��ورت كاهش 
گلبول ه��ای س��فيد خ��ون و ني��ز 
كاهش پاكت خون می باش��د كه در 
موردهای پيشرفته، آنزيم ALT نيز در 
فونكسيون كبد افزايش يافته و به دنبال 
آن 10 الی 20 درصد اكس��يژن خون 
كاهش می يابند. نتيجه پرتونگاری از 
قفسه سينه هم ارتشاح موضعی توسعه 
يافته به صورت لكه های بينابينی را در 

يک يا هر دو ريه نشان می دهد.
راه های تش��خيص بيماری س��ارس 
در مكان های ش��ايع هم، ب��ه غير از 
نش��انه های اولي��ه و تب ب��االی 38 
درجه، آزمايش خ��ون و پرتونگاری 

است.
 باي��د گفت كه تاكنون واكس��ن يا 
داروی خاصی ب��رای مداوای بيماران 
مبتا به سارس كشف شده ولی سريع 
ترين اقدام، جداسازی بيماران، استفاده 
از ماسک و انتقال به بيمارستان است. 
پزشكان نيز با مصرف آنتی بيوتيک ها، 
آنتی ويروس ها و در ش��رايط خاص 
استفاده از هورمون ها اقدام به معالجه 
بيماران می نمايند. به هر حال مراجعه 
به موقع بيماران به مراكز درمانی باعث 
درمان مبتايان خواهد ش��د و هر چه 
اين زمان به تعوي��ق بيفتد خطرهای 
فراوانی بيمار و كادر درمانی را متوجه 

خود خواهد كرد.

بهتري��ن اقدام های پيش��گيری برای 
مبارزه با سارس عبارتند از: 1- شستن 
دس��ت ها و مخ��اط بينی ب��ا آب و 
صابون و خش��ک ك��ردن صورت با 

دستمال های يک بار مصرف 
2- رعاي��ت رژي��م غذاي��ی مفيد و 

مصرف مايعات فراوان
3- پوشيدن لباس های مناسب با هوا، 
ورزش، اس��تراحت كافی و نكشيدن 

سيگار
4- باز كردن درها و پنجره ها جهت 
گ��ردش هوا در من��زل و محل كار و 
نظافت مكرر تورها، كولرها و وسايل 

منزل
5- ع��دم عي��ادت بيم��اران مبتا به 

سارس 
6- آموزش مكرر به اعضاء خانواده و 

اولياء و مربيان
7- استفاده از ماس��ک، هم برای فرد 
مبتا به سارس و هم برای ساير افراد 
خانواده و اجتماع در صورت ش��يوع 

بيماری 
8- قرنطينه كردن افرادی كه مشكوك 
به سارس هس��تند. به اين منظور كه 
تحت مراقبت ه��ای ويژه قرار گيرند 
و با تشخيص و معالجه به موقع مانع 

سرايت بيماری به ديگران شوند.
و اما اق��دام هايی كه پس از تماس با 
مبتايان به س��ارس بايد انجام داد به 

شرح ذيل است:
1- ضمن اس��تحمام، تمام��ی بدن را 
بايد با صابون به خوبی شس��ت. 2- 
برای جلوگيری از انتقال اين بيماری، 
به س��اير افراد خانواده بايد از ماسک 
استفاده كرد و تمام وسايل شخصی و 
غيرشخصی بيمار را از ساير افراد جدا 
نمود. 3- دقت شود كه وسايل بيمار 
با مواد ضدعفونی كننده شسته شود و 
به محض بروز نشانه های بيماری، به 

بيمارستان مراجعه نمود.
الزم به ذكر است كه محل سكونت و 
كار كليه بيماران مبتا به سارس بايد به 

طريق زير ضدعفونی شود:
1- 7  ميل��ی گ��رم از محل��ول ضد 
 acetyl عفونی كننده استيل پراكسيد
peroxide پانزده درصد به مدت دو 
ساعت بخار شود و در محوطه آلوده 
انتش��ار يابد و يا آن ك��ه 8 ميلی گرم 
از محلول اس��تيل پراكسيد دو درصد 
به مدت يک س��اعت در محل آلوده 
اس��پری ش��ده و پ��س از ضدعفونی 
 درها و پنجره ها باز شود. 2- تمامی 
مح��ل هايی كه بيمار در آنجا رفت و 
آمد داش��ته نظير: راهروها، آسانسور، 
گ��ردد.  ضدعفون��ی  و...  پل��ه،   راه 
3- وسايل شخصی نظير: رختخواب، 
محل��ول  در  لباس ه��ا  و  حول��ه 
 250 مق��دار  ب��ه   chlorination
الی 500 ميلی گ��رم در ليتر به مدت 
30 دقيقه قرار گيرد. 4- س��عی شود 
تجهيزات تهويه مطبوع در خانه ها و 
محل كار با محلول ضدعفونی كننده 
chlorination آغش��ته شود. )500 

الی 1000 ميلی گرم در ليتر(
از مراقبت های ويژه و اساسی كه برای 
بيماران مرخص ش��ده از بيمارستان 
در نظ��ر گرفته می ش��ود می توان به 
نكته های زير اش��اره كرد: 1- پس از 
مرخص ش��دن از بيمارستان، روزانه 
دو بار درجه حرارت بدن چک شود 
و در ص��ورت ب��روز تب ب��االی 38 
بيمارستان  بهداشتی  درجه مقام های 
در جريان ق��رار گيرند. 2- يک هفته 
پ��س از ترخي��ص، آزماي��ش خون، 
پرتونگاری و چک آب عمومی برای 
بيم��ار انجام ش��ود. 3- توصيه مؤكد 
اس��ت كه تا دو هفته پس از مرخص 
شدن از بيمارس��تان، بيمار استراحت 
 كامل نمايد و هيچ كس به عيادت او 

نرود.
حف��ظ س��امت روح��ی و روانی و 
از  نگران��ی،  و  تش��ويش  از   دوری 
مهم ترين نكته های پيشرفت سامت 
در افراد سالم و غيرسالم است. بنابراين 
ايجاد يک محيط آرام بخش و عاری از 
استرس، ضمن تقويت سيستم ايمنی، 
روند تمام كارها را آس��ان تر خواهد 
نم��ود و به تمام اف��راد كمک خواهد 
ك��رد تا با تم��ام نامايم��ات اطراف 
 خود به خوبی مب��ارزه كرده و پيروز 

شوند.

سارس

کلیات گیاه شناسی
شاه پسند وحشی از گياهانی است كه در 
روم قديم مورد پرس��تش و تقديس مردم 
بود و از آن ب��رای تبرك خانه ها و معابه 

استفاده می كردند. 
چون دارای خاصيت ضد خونريزی است 
گفته می ش��ود كه آن��را روی زخم های 
مس��يح ريختند و خونريزی قطع ش��د و 
روی اين اصل در قديم به آن گياه صليب 

Herb of the Cross می گفتند. 
اي��ن گياه در نواحی جنوب آس��يا، آفريقا 
و اروپا در حاش��يه جاده ها و دشت ها و 
م��زارع می رويند در ايران در منطقه های 
شمال ايران و اطراف طهران، فارس، شيراز 

و نواحی جنوب می رويد. 
قس��مت مورد اس��تفاده اين گياه برگها و 
سر شاخه های سبز آن است در اثر مالش 
دادن بوی مطبوعی در تمام قسمت های 
اين گياه منتشر می شود ولی طعم آن گس 

و تلخ است  
ترکیب شیمیایی: شاه پسند وحشی دارای 
مواد شيميايی مختلفی نظير تانن، موسياژ، 
 ،Verbenalin س��اپونين، وربی نالي��ن

بتاكاروتن و ماده ای تلخ می باشد.  
خاصیت داروئی:شاه پسند وحشی از نظر 

طب قديم ايران سرد و خشک است.
 قابض و ضد تشنج است 

 برای از بين بردن آب آوردگی بدن مفيد 
اس��ت و بدين منظور باي��د آنرا با ماس 

چغندر خورد. 
 برای تقويت قلب مفيد است. 
 خون را تميز و تصفيه می كند.

 عرق آور است. 
 مقدار ش��ير را در مادران ش��يرده زياد 

می كند. 
 كر م معده را كشته و از بين می برد. 

 خلط آور است. 
 برای برطرف كردن سرماخوردگی مفيد 

است. 
 كمبود ويتامين C را درمان می كند. 

 برای درمان ناراحتی های پوستی مفيد 
است. 

 بيماری زردی  را برطرف می كند. 
 برای رفع خونريزی لثه مفيد است. 

 سنگ كليه و مثانه را خارج می سازد.
استفاده خارجی : 

 برای ورم مخاط دهان و گلو، جوشانده 
آنرا غرغره كنيد.

 كمپ��رس آن را روی ض��رب ديدگ��ی 
بگذاريد. 

 زخم و بريدگی ها را با ضماد آن درمان 
كنيد. 

 برای رفع خس��تگی پس از كار روزانه 
از حمام ش��اه پسند اس��تفاده كنيد بدين 
منظور مق��دار 200 گرم ب��رگ های گياه 
را در دوليت��ر آب ريخته و حرارت دهيد 
تا به جوش آيد س��پس آن را روی چراغ 
برداشته و بگذاريد مدت 15 دم بكشد بعد 
آن را صاف كرده و در وان حمام بريزيد و 
برای مدت 20 دقيقه در آن دراز بكشيد تا 

خستگی عضات برطرف شود. 
 طرز استفاده: 

ــرده : ي��ک قاش��ق چايخ��وری   دم ک
برگ های خشک شده اين گياه را در يک 
 فنج��ان آب جوش ريخت��ه و برای مدت 
10 دقيق��ه دم كنيد س��پس ص��اف كرده 
 و ب��ه مقدار يک فنجان س��ه ب��ار در روز 

بنوشيد. 
جوشانده : مقدار 40-50 گرم برگ های 
خشک ش��ده اين گياه را در يک ليتر آب 
جوش ريخته وبگذاريد به مدت 5 دقيقه 
 ب��ه آرامی بجوش��د س��پس آن را صاف 

كنيد. 
اسانس : قوی تر از تنطورهه می باشد و 
از مغازه برخ��ی از داروخانه ها می توان 
خريداری كرد مق��دار مصرف آن يک تا 

دوقطره در يک ليوان آب می باشد. 
 ضررها: 

خ��وردن زياد اي��ن گياه ضرب��ان قلب را 
كم می كن��د و باعث تحريک روده ها  و 
رحم می شود بنابراين كسانی كه ناراحتی 
قلبی دارند و يا خانم های حامله بايد در 

خوردن آن احتياط كنند. 

شاه پسند وحشي 

مصرف روزانه گردو 
باعث کاهش استرس می شود

بادام مسکن است

بس��ياری از ديابتی ها برای كنترل قندخون و كاهش وزن به ورزش 
روی می آورن��د اما نمی دانند چگونه مق��دار داروی روزانه خود را 
با توجه به مقدار و ش��دت فعاليت تنظيم كنند. به گزارش سامت 
نيوز، دكتر اميركامران نيكوسخن عضو فدراسيون بين المللی ديابت 
با بيان اين مطلب اظهار داشت: افراد ديابتی، در مورد زمان ورزش 
با پزش��ک خود مشورت كنند زيرا پزشک بر اساس برنامه روزانه، 
رژي��م غذايی و داروه��ای مصرفی، بهترين زم��ان را برای ورزش 
مش��خص می كند و عدم مشورت با پزشک، سبب افت شديد قند 

خون در افراد ديابتی می شود. 
وی ب��ا اش��اره به اين كه رعاي��ت بعضی از نكته ها ب��رای انتخاب 
زمان ورزش ضروری است، افزود: مناسب ترين زمان برای ورزش 
كردن افراد ديابتی اغلب 1 تا 3 س��اعت بعد از صرف غذا، اس��ت 
و بايد هميش��ه قب��ل از ش��روع ورزش، قندخ��ون را اندازه گيری 
كنن��د. دكتر نيكوس��خن تصريح كرد: افراد مبتا ب��ه ديابت، زمانی 
ك��ه قند خونش��ان باالتر از 250 ميلی گرم درصد اس��ت از ورزش 
كردن اجتناب كنند زيرا در اين زمان، ورزش س��بب افزايش بيشتر 
قند خون می ش��ود بنابراين ورزش در قند خون بيش��تر از 250 تا 
300 ميلی گ��رم درصد برای افراد ديابتی ممنوع اس��ت. وی انجام 
برخی از فعاليت ها را س��بب تش��ديد عوارض ديابت عنوان كرد.

ریزش اشک در هوای سرد 
نشانه بیماری نیست

در آغاز فصل سرما، هوا به طور متناوب سرد و گرم می شود همين 
وضعيت باعث ابتای افراد به س��رماخوردگی می ش��ود. چشم نيز 
مانن��د گوش، حل��ق و بينی از اين بيماری متاثر می ش��ود البته اين 
عوارض در بيماران چش��می تشديد می ش��ود. دبير انجمن چشم 
پزش��كی ايران گفت: ريزش اشک از چش��م در هوای سرد نشانه  
ابتای افراد به بيماری نيس��ت بلكه يک واكنش طبيعی محس��وب 
می ش��ود. دكتر امين اله نيک اقبالی در گفتگو با ايس��نا، اظهار كرد: 
اش��ک وظايفی مانند تنظيم درجه حرارت قرنيه و شستشوی چشم 
را برعه��ده دارد و زمانی كه فرد در محي��ط متفاوتی قرار می گيرد 

چشمان او واكنش نشان می دهند و اشک ترشح می كنند. 
وی برای كاهش واكنش چش��م به سرما در فصل های سرد توصيه 
كرد: اف��راد می توانند به تدريج از مكان های گرم وارد فضاهای باز 
ش��وند. به عنوان مثال فاصله خانه ت��ا خيابان را آرام آرام طی كنند 
تا چش��م به تدريج به تغيير درجه ح��رارت عادت كند البته گاهی 
اوقات، نياز به ريختن يک قطره اش��ک مصنوعی در چشم پيش از 

خروج از خانه است تا واكنش چشم تعديل شود. 
 دبيركل انجمن چش��م پزش��كی ايران، حساس��يت به خاك، گياه،  
گ��رد وغب��ار و ابتا به س��رماخوردگی و آنفلوان��زا را از عوارض 
چش��می در فصول سرد برشمرد و اظهار كرد:  افرادی كه به برخی 
مواد حساس��يت دارند تا حد امكان از چشم و بينی خود در مقابل 

آنها محافظت كنند.

مصرف آسپیرین در زنان 
و مردان عوارض متفاوت دارد

پژوهشگران اعام كردند، 
آسپيرين كه در پيشگيری 
و  قلب��ی  حمله ه��ای  از 
تجويز  مغزی  سكته های 
می ش��ود، ممكن اس��ت 
در م��ردان و زن��ان فوايد 
متفاوت��ی  ع��وارض  و 
ايجاد كند. پژوهش��گران 
آمريكايی توصيه می كنند 
داروی آس��پيرين ت��ا حد 

ممكن در مورد افرادی كه از قبل دچار س��كته های مغزی و قلبی 
شده اند تجويز نشود. به گفته اين محققان، بيماران و پزشكان بايد 
قب��ل از مصرف و يا تجويز آس��پيرين، عوامل خطر آفرين همچون 
س��ن، جنس��يت، ابتا ب��ه ديابت، فش��ار خون ب��اال، چربی خون، 
اس��تعمال دخانيات و خطر خونريزی دس��تگاه گوارش را مد نظر 
داش��ته باشند. تحقيقات نش��ان داده است مصرف آسپيرين موجب 
كاه��ش خطر ابتا به اولي��ن مورد حمله قلبی در م��ردان و اولين 
مورد س��كته مغزی در زنان می شود و هر چه عوامل خطر آفرين 
در افراد كمتر باش��د، مزايای مصرف آس��پيرين بيشتر خواهد بود.
پژوهش��گران می گويند مردان بين س��نين 45 تا 7۹ س��ال تنها در 
صورتی كه مزايای مصرف آسپيرين در كاهش خطر سكته قلبی بر 
ضررهای آن يعنی خونريزی دس��تگاه گوارش برتری داشته باشد، 
بايد آس��پيرين مصرف كنند. در زنان اين دوره سنی 55 تا 7۹ سال 

اعام شده است.

عدم رسیدگی به گلو درد های 
چرکی در کودکی منجر به بیماری 

قلبی در بزرگسالی می شود
رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق ش��يراز گفت: عدم رس��يدگی 
ب��ه گلو درد های چركی در كودكان منج��ر به بيماری های قلبی در 
بزرگسالی می شود. به گزارش سامت نيوز محمد جواد زيبايی نژاد  
اظهار داش��ت: عدم رس��يدگی به گلو درد های چركی در كودكان 
منجر به بيماری های قلبی در بزرگس��الی می شود. وی با بيان اينكه 
در دهه اول انقاب گلودرد های چركی در بين كودكان بس��يار زياد 
بود و به دليل عدم تشخيص و درمان به موقع، عارضه های قلبی نيز 
بيشتر شده بود، گفت: پس از 10 سال از بروز و عدم درمان گلودرد 
چركی، اين عارضه به صورت روماتيس��م قلبی در بزرگسالی بروز 
پيدا می كرد. استاد دانشگاه علوم پزشكی شيراز در ادامه اين مطلب 
اضافه كرد: امروزه به دليل رعايت بهداش��ت و تش��خيص به موقع 
گل��ودرد چركی و درمان آن در كودكان، بيماری های قلبی در اين 
رابطه به پايين ترين حد رس��يده اس��ت. زيبايی نژاد تغذيه ناصحيح 
در دوران كودكی را منجر به چاقی در بزرگس��الی دانست و افزود: 
ع��اوه بر اين، كم  تحرك��ی، ضريب ابتا ب��ه بيماری های قلبی و 

عروقی را افزايش داده است. 
رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق ش��يراز در گفتگو با فارس در 
پايان خاطرنش��ان كرد: والدين و اولياء مدارس بايد ورزش را يكی 
از برنامه های اساسی برای كودكان در نظر بگيرند؛ اين امر از بروز 
بس��ياری از بيماری ها به خص��وص بيماری های قلبی و عروقی در 

بزرگسالی جلوگيری می كند.

دیابتي ها براي انجام ورزش 
با پزشک خود مشورت کنند

ضرباننسخه گیاهی

 زاینده رود 
پزش��كان می گويند: بيماری آنفوالنزا ممكن 
اس��ت در هر زمانی از آبان تا ارديبهشت ماه ديده 
 ش��ود اما اوج ش��يوع اي��ن بيم��اری در بهمن ماه 
است. آنفوالنزا يک بيماری جدی است كه توسط 
ويروس ايجاد و از طريق بينی و دهان افراد آلوده به 

ديگران منتقل می شود.  
عامت هايی كه اين بيماری ايجاد می كند شامل تب، 
گلودرد، لرز،  سرفه، سردرد و درد عضانی است. 
به عقيده پزشكان ويروس آنفوالنزا 6 تا 12 نفر از 
ه��ر 100 نفر را به بيماری آنفوالنزا مبتا می كند و 
منجر به 70 تا 160 مورد بستری در بيمارستان در 

هر 100000 نفر می شود.
چه کس��انی باید واکسن آنفوالنزا دریافت 

کنند؟
 تمام كسانی كه می خواهند ريسک ابتای خود به 

بيماری آنفوالنزا را كاهش دهند.
 كودكان 6 ماهه به بعد

 اف��رادی كه با ك��ودكان زير 5۹ م��اه در تماس 
هستند

 افراد با سن 65 سال يا بيشتر
 افراد مبتا به بيماری های مزمن مانند بيماری های 
قلبی، كليوی، ريوی و بيماری های متابوليک نظير 
ديابت، آسم، كم خونی و ساير بيماری های خونی.

 زنان ب��اردار يا زنانی كه قصد بارداری در فصل 
آنفوالنزا را دارند

افراد مبتال به ضعف سیستم ایمنی ناشی 
از موارد زیر:

 ايدز يا هر بيماری ديگری كه عملكرد سيس��تم 

ايمنی را كاهش دهد.
 درمان درازمدت با داروهای اس��تروئيدی )مانند 

كورتن(
 بيماران س��رطانی تحت درمان با راديوتراپی يا 

شيمی درمانی
 افراد 6 ماهه تا 18 ساله كه تحت درمان طوالنی 

مدت با آسپرين قرار دارند.
 پزشكان،  پرستاران،  افراد خانواده يا ساير افرادی 

كه در تماس با افراد ذكر شده در باال هستند.
گفتنی است: هر سال بايد يک دوز واكسن آنفوالنزا 

برای افراد زير تزريق شود:
 افرادی كه خدمات اجتماعی مهم ارائه می دهند.

 اف��راد در مع��رض خطر ع��وارض آنفوالنزا كه 
در فاصله فروردين تا ش��هريور به نيم كره جنوبی 
مس��افرت می كنند ي��ا افرادی كه به ناحيه اس��توا 
مس��افرت می كنند و يا قصد س��فر در گروه های 

جهانگردی )تور( را دارند.
 جهت پيشگيری از شيوع آنفوالنزا در افرادی كه 

در خوابگاه ها يا محيط های شلوغ زندگی می كنند.
چ��ه زمانی باید واکس��ن آنفوالن��زا تزریق 

شود؟
با توجه به شيوع فصلی بيماری آنفوالنزا،  اپيدمی های 
آنفوالنزا غيرقابل پيش بينی هستند و اين امر كه چه 
زمانی بيماری به طور دقيق شروع خواهد شد، چه 
مدت طول خواهد كش��يد و يا چه شدتی خواهد 
داشت، سئواالتی هستند كه پيشاپيش پاسخ دادن به 

آنها مشكل است.
به همين علت س��ازمان بهداش��ت جهانی توصيه 
می كند واكسيناسيون قبل از آغاز فصل پاييز انجام 

پذيرد. البته برای كس��انی كه واكس��ينه نش��ده اند 
واكسيناسيون در هر زمانی از فصل بيماری آنفوالنزا 

می تواند سودمند باشد.
آیا قب��ل از واکسیناس��یون احتی��اط الزم 

است؟
پزشكان می گويند اگر افراد:

 سابقه واكنش آلرژيک شديد به تخم مرغ داشته 
باشند يا به تزريق واكسن حساسيت نشان داده اند.

 دارای سابقه بيماری گيلن باره هستند.
بايد با پزشک خود قبل از واكسيناسيون مشورت 

كنند.
همچني��ن اگر فردی در زمان تزريق واكس��ن تب 
داشته باشد يا به شدت بيمار باشد بايد تا بهبودی 
بيماری خود صبر و با پزش��ک خود جهت تعيين 
زمان بندی برای واكسيناسيون صحبت نمايد. البته 
واكسن آنفوالنزا را می توان همزمان با واكسن های 

ديگر تزريق نمود.
آیا عوارض جانبی وجود دارد؟

ع��وارض جدی ناش��ی از واكس��ن های غيرفعال 
آنفوالنزا بس��يار نادر اس��ت. ويروس آنفوالنزای 
موجود در واكسن های غيرفعال، كشته شده است 
بنابراين افراد با تزريق واكسن به بيماری آنفوالنزا 

مبتا نخواهند شد.
مشکل های خفیف:

عامت های خفيفی از جمله سوزش، قرمزی، تورم 
در محل تزريق واكس��ن و تب و درد ممكن است 
بافاصله بعد از تزريق واكسن آنفوالنزا بروز نمايد 
كه به طور معمول طی يک تا 2 روز از بين خواهد 

رفت.

 زاینده رود 
سرپرس��ت س��ازمان آرامس��تان های شهر 
اصفه��ان با بي��ان اينكه هر س��اله در آذر و دی 
ميزان م��رگ و مير به عل��ت بيماری های قلبی 
و تنفسی در اين كانش��هر افزايش پيدا می كند 
گف��ت: اي��ن در حال��ی اس��ت ك��ه در طی 15 
روز اول آذرم��اه س��ال جاری م��رگ و مير به 
عل��ت بيماری های قلب��ی و عروقی بيش از 35 
 درصد نس��بت به مدت مش��ابه افزاي��ش يافته

 است. 
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان حميد كردگاری با 
تأكي��د بر اينكه دليل اين ام��ر فقط آلودگی هوا 
نيس��ت بلكه موردهای ديگری هم نقش دارند 
اذعان داش��ت: در طی 15 روز اول آذرماه سال 
ج��اری بي��ش از 274 نفر در ب��اغ رضوان دفن 
شده اند كه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

18 درصد افزايش يافته است. 
ه��م چني��ن در اين مدت م��رگ و مير به علت 

بيماری های قلب��ی و عروقی بيش از 35 درصد 
رشد داشته است.

بيم��اری قلبی و عروقی ب��ه ترتيب در ماه های 
دی، بهمن و آذرماه بيش��ترين علت مرگ و مير 
اس��ت كه هر س��اله به طور ميانگي��ن برابر آمار 
واحد پذيرش س��ازمان آرامستان های شهرداری 
بيش از 21 درصد نس��بت به ماه های ديگر سال 

افزايش يافته است.
وی ب��ا بيان اينكه بيماری های تنفس��ی در آذر، 
دی و بهمن بيشترين علت مرگ و مير می باشد 
اظهار داشت: در اين مدت مرگ و مير مربوط به 
اين بيماری بيش از 38 درصد نسبت به ماه های 

ديگر سال رشد داشته است. 
وی نس��بت فوت آقايان به خانم ها را 2 به يک 
عنوان و تصريح كرد: ميزان اميد به زندگی مردان 
و زنان اصفهان به ترتيب 63 و 67 س��ال است 
 كه اين ميزان در كشور به ترتيب 70 و 73 سال 

می باشد.
شهرداری  آرامس��تان های  س��ازمان  سرپرست 
اصفه��ان تعداد متوفيان مدف��ون در باغ رضوان 
را 118 ه��زار نف��ر اعام و اظهار كرد: س��االنه 
به طور متوس��ط 5 هزار نف��ر در اين مكان دفن 
می شوند كه بيماری های قلبی و عروقی با بيش 
از 46 درصد، س��رطان 12 درصد و حوادث 8 
درصد بيش��ترين علت مرگ و مير در اين شهر 

می باشد.

سرپرست سازمان آرامستان های شهر اصفهان:

مرگ و میر بیماران قلبی 35 درصد افزایش یافت 

مطالعات نشان می دهند تغيير رژيم غذايی 
به بدن م��ا كمک می كن��د واكنش های 
بهت��ری به اس��ترس نش��ان ده��د. اين 
بس��يار مهم اس��ت چرا كه ما نمی توانيم 
از عوام��ل اس��ترس زا به ط��ور كل در 
زندگ��ی روزمره خود اجتن��اب كنيم. به 
گزارش سامت نيوز محققان می گويند 
رژي��م غذايی غنی از گردو از اس��ترس 
 می كاهد و كلس��ترول مض��ر را كاهش 

می گويد. 
بر اس��اس مطالعه ه��ای جديد مصرف 
دو تا س��ه گ��ردو در وعده های غذايی 
بر فش��ار خون باالی ناش��ی از استرس 
تأثي��ر می گذارد. اف��رادی كه زمينه های 
فشار خون باال در برابر استرس را دارند 
در مع��رض خطر ابتا ب��ه بيماری های 
قلبی بيش��تر ق��رار می گيرن��د دكترهای 
دانشگاه پنس��يلوانيا در صدد پيدا كردن 

منابع گياهی برای كنت��رل بيماری های 
قلبی عروقی هس��تند. اين دانش��مندان 
ب��ا انج��ام مطالعات��ی ب��ر روی 22 فرد 
بزرگس��ال و قراردادن گردو و يا روغن 
گ��ردو در برنام��ه غذايی ش��ان متوج��ه 
ش��دند اين م��اده غذايی ن��ه تنها باعث 
افزايش و يا كاهش وزن نمی ش��ود بلكه 
 تأثي��ر به س��زايی در كنترل فش��ار خون 

دارد. 
اي��ن اولين مطالعات اس��ت كه نش��ان 
می دهد گردو به كاهش فش��ار خون در 
هنگام اس��ترس كمک می كند. مطالعه ها 
نشان می دهند تغيير رژيم غذايی به بدن 
ما كم��ک می كند واكنش های بهتری به 

استرس نشان دهد. 
اين بسيار مهم است چرا كه ما نمی توانيم 
از عوام��ل اس��ترس زا به ط��ور كل در 

زندگی روزمره خود اجتناب كنيم. 

كارشناس��ان تغذيه ای تأكيد دارند: مغز 
ب��ادام انرژی بخ��ش و تس��كين دهنده 
اس��ت. به گزارش س��امت ني��وز بادام 
حاوی مقادير زيادی از يک نوع اس��يد 
آمينه موس��وم ب��ه »آرجينين« اس��ت كه 
ب��ه آرامش عروق خون��ی كمک می كند 
و گ��ردش خ��ون را بهبود می بخش��د، 
ام��ا متخصص��ان می گوين��د: حتی اگر 
مص��رف ه��ر روز بادام برايت��ان مقدور 
نيس��ت، می تواني��د ب��رای دريافت اين 
اسيد آمينه مفيد از خوردنی های ديگری 
 مثل لوبي��ا، ماهی آزاد و گندم اس��تفاده 

كنيد. 
ب��ادام در واقع يک منبع غذايی پرچرب 
است كه برخاف ديگر غذاهای چرب 
نه تنها برای سامت خطری ندارد، بلكه 

آن را تضمين می كند. 
به گزارش ايسنا، چربی موجود در بادام 
از جنس همان چربی است كه در روغن 
زيتون يافت می شود و به همين خاطر به 
تأييد پزش��كان برای سامت قلب مفيد 
اس��ت. بادام می تواند ميزان كلس��ترول 
بد خ��ون را پايي��ن آورده و خطر بروز 

امراض قلبی را كاهش دهد. 
بادام همچنين ب��رای درمان زخم روده، 
مثانه و اس��هال مفي��د بوده و ب��ادام بو 
داده ب��رای مع��ده مقوی اس��ت. چغاله 
بادام هم لثه و ريش��ه دن��دان را تقويت 
می كند و برای رفع خش��كی دهان مفيد 
است. از س��وی ديگر، دم كرده پوست 

قهوه ای رن��گ مغز ب��ادام، بهترين دارو 
ب��رای تس��كين درد و الته��اب مجاری 
تنفس��ی اس��ت. روغن بادام هم خواب 
آور بوده و ب��رای درمان بی خوابی مؤثر 
اس��ت. بنابراين گزارش، بادام منبع غنی 
از ويتامين D، منيزيم و پتاس��يم است و 
می تواند در محافظ��ت از بدن در مقابل 

ابتا به ديابت مؤثر باشد. 
يكی ديگر از ويژگی های بادام اين است 
كه نه تنها به كاهش وزن كمک می كند، 
بلك��ه از بازگش��ت دوب��اره اضافه وزن 

جلوگيری می نمايد. 
روغن بادام ش��يرين ب��ه دليل خاصيت 
ن��رم كنندگ��ی و ضدالته��اب در كرم ها 
و پمادها اس��تفاده می ش��ود. برای رفع 
خارش پوست كودكان مبتا به سرخک 
و مخمل��ک هم روغن ب��ادام را به تمام 
س��طح بدن آنان می مالند ت��ا خارش را 

تسكين دهد. 
پوس��ت  روی  ب��ادام  روغ��ن  مالي��دن 
الته��اب را رف��ع كرده و س��وختگی را 
درم��ان می كن��د. روغن ب��ادام اگزما را 
هم برطرف می كن��د. متخصصان تغذيه 
می گوين��د: پروتئي��ن موج��ود در يک 
فنجان بادام از يک عدد تخم مرغ بيشتر 
اس��ت و خ��وردن آن در تأمين پروتئين 
بدن نق��ش زيادی دارد. ب��ادام با وجود 
حج��م كم، انرژی زي��ادی توليد می كند 
 و از اي��ن رو ي��ک ميان وعده مناس��ب 

است.

اوج شیوع بیماري آنفوالنزا بهمن ماه است

اق���دام ه����ای    بهت���ری��ن 
پیش��گیری برای مب��ارزه با 
سارس، شستن دست ها و 
مخ��اط بینی ب��ا آب و صابون 
و خش��ک ک��ردن ص��ورت با 
دستمال های یک بار مصرف 
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واکنش ترابیان 
به اظهار نظر 
طاهری

الهه منصوریان 
طالیی شد

غیبت کاپیتان و 
دروازه بان مس در 
دیدار با ذوب آهن

 احمد باغبانباش��ی بازيكن تيم فوتس��ال ماهان به دليل 
مصدومي��ت، نامش از فهرس��ت بازيكنان ماهان خارج 
ش��د. احمد باغبانباش��ی كه چندی پيش دلي��ل مصدوميت 
نتوانس��ت تيم��ش را همراهی كند، پ��س از صاحديد كادر 
فنی از فهرس��ت بازيكنان خارج شد تا وی به عنوان دستيار 
در كنار حس��ين افضلی به فعاليت خ��ود ادامه دهد. پس از 
خارج ش��دن نام باغبانباشی از فهرست بازيكنان، مدير عامل 
باشگاه گيتی پس��ند نسبت به اين اتفاق واكنش نشان داد كه 

با پاسخ صريح رئيس كميته فوتسال مواجه شد. 
عباس ترابيان در گفتگو با فارس، ضمن تأييد خارج ش��دن 
نام احمد باغبانباش��ی از فهرس��ت بازيكنان ماه��ان به دليل 
مصدوميت اذعان داش��ت: باش��گاه ف��والد ماه��ان در ابتدا 
نامه ای برای ما ارس��ال نمود كه باغبانباش��ی مصدوم است 
ك��ه ما نتوانس��تيم آن را بپذيري��م. وی ادام��ه داد: اما بعد از 
آن مصدوميت اين بازيكن توس��ط مس��ئوالن كميته پزشكی 
فدراس��يون مورد تأييد قرار گرفت و ما نيز نام باغبانباشی را 

از فهرست بازيكنان خارج كرديم. 

عضو تيم ملی ووش��وی ايران مدال طای مس��ابقه های 
جهانی را كس��ب كرد. الهه منصوري��ان در 2 راند پياپی 
حريفی از تركيه را برد و اولين مدال طای تيم ملی ووش��وی 
كشورمان در رقابت های جام جهانی چين كه در شهر چونگ 
چين در جريان اس��ت را به ارمغان آورد. منصوريان كه دارنده 
مدال برنز بازی های آس��يايی گوانگ  ژو اس��ت؛ پنج ش��نبه در 
 مرحله نيم��ه نهايی س��انداكاری از رومان��ی را مغلوب كرده 

بود. 
منصوريان پيش از آغاز اين رقابت ها قول داده بود كه ناكامی 
خود در رقابت های آس��يايی را با طای بازی های آس��يايی 
جبران خواهد كرد كه خوشبختانه با طای مسابقه های جهانی 
ووش��و به اين هدف خود دست يافت و بار ديگر برتری خود 
را نس��بت به س��اير حريفان ديكته ك��رد. در ادامه دومين روز 
اين رقابت ها نيز در وزن 65- كيلوگرم محس��ن محمد سيفی 
قهرم��ان گوانگ  ژو با نماينده فيليپي��ن و در وزن 80- كيلوگرم 
حس��ين اوجاقی كاپيتان تيم ملی ب��ا حريفی از مصر رو به رو 

شدند.

 پزش��ک تيم فوتبال مس كرمان از مصدوميت شديد و 
غيبت دو هفته ای كاپيتان و دروازه بان اين تيم خبر داد. 
مهدی مداحی اظهار داش��ت كه فرزاد حس��ين خانی، كاپيتان 
تي��م م��س به دلي��ل مصدومي��ت از ناحيه رب��اط داخلی در 
ديداره��ای دو هفته آينده براب��ر ذوب آهن اصفهان و ملوان 
انزل��ی غايب خواهد بود. عليرضا قديری دروا زه بان تيم مس 
نيز به دليل پارگی تاندون انگش��ت دست، دو هفته از ميادين 

دور خواهد بود. 
پزش��ک مس كرمان ادامه داد: اميرحس��ين يوس��فی به دليل 
آسيب ديدگی عضله های شكم، هم چنان فيزيوتراپی می كند و 
احتمال دارد هفته آينده عمل جراحی روی اين بازيكن انجام 
ش��ود و حدود يك��ی دو ماه از ميادي��ن دور خواهد بود، اما 
مصدوميت عادل كاه كج تمام شده و در صورت صاحديد 
كادر فن��ی می تواند بازی كن��د. تيم مس كرمان كه هم اكنون 
در رده س��وم ج��دول رده بندی قرار گرفته اس��ت، فردا در 
ورزشگاه فوالدشهر در برابر ذوب آهن اصفهان صف آرايی 

خواهد كرد.

خبر

زاینده رود
مسابقه های منطقه ای واليبال نوجوانان باشگاه های ليگ برتر كشور در 
مرحله مقدماتی از امروز تا يكم دی ماه به ميزبانی كاش��ان برگزار خواهد 
ش��د. هش��ت تيم باريج اسانس كاشان، س��ايپا كرج، داماش گيان، بانک 
كشاورزی تهران، كرمان ارتعاشات صنعتی ايران، پيشگامان يزد و دانشگاه 
آزاد اس��امی تهران در دو گروه چهار تيمی به صورت دوره ای با هم به 
رقابت می پردازند. دو تيم برتر هر گروه به نيمه نهايی راه پيدا خواهند كرد. 
در اين مرحله مس��ابقه ها به صورت ضربدری برگزار می شود و در پايان 
تيم های اول تا س��وم به دور دوم مس��ابقه های منطقه ای واليبال نوجوانان 
صعود خواهند كرد. اين مس��ابقه ها به منظور استعداديابی از بازيكنان برتر 
در 6 پست برگزار می شود كه در مرحله های بعدی به تيم ملی نوجوانان 

معرفی خواهند شد.

آيين قرعه كشی ليگ قهرمانان اروپا عصر جمعه برگزار شد و تيم های 
راه يافته به مرحله يک هشتم نهايی حريفان خود را شناختند. براساس 
قانون تيم های اول هر گروه مقابل يكی از هشت تيمی كه به عنوان تيم دوم 
صعود كرده اند، رو به رو می شوند. هم چنين تيم های يک كشور با هم رو 
به رو نمی شوند و تيم هايی كه در مرحله گروهی هم گروه بودند با هم رو 
به رو نخواهند ش��د. حساس ترين ديدارهای اين دور را بايد بازی تيم های 
اينتر و بايرن مونيخ )تيم های فيناليست سال گذشته ليگ قهرمانان اروپا( و 
هم چنين بارسلونا � آرس��نال دانست. رئال مادريد نيز همچون چند فصل 
اخير در دور يک هشتم نهايی با المپيک ليون ديدار خواهد داشت كه گربه 

سياه اين تيم در ليگ قهرمانان اروپا به شمار می آيد. 

ورزش

آرامش به اردوی سپاهان آمد
زاینده رود

تيم سپاهان در چارچوب مسابقه های فوتبال جام 
حذفی باشگاه های كشور، دوشنبه هفته گذشته يک بار 
ديگ��ر به مصاف راه آهن ش��هر ری رفت و توانس��ت 
با ي��ک بازی پرگل برتر و با نتيج��ه 4 بر صفر حريف 
تيم پي��روزی تهران در مرحله يک چه��ارم نهايی جام 
حذفی باشگاه های ايران شود. در اين بازی تيم سپاهان 
با يک بازی برتر و نفوذی توانست در دقيقه های ابتدای 
بازی روی پ��اس گل محرم نويدكيا از روی نقطه كرنر 
و ضربه س��ر سيد هادی عقيلی به اولين گل خود دست 
يابد و اين گل زود هنگام پيام بخش گل های ديگر تيم 
س��پاهان به تيم راه آهن شد. اين گل هم چنين باعث شد 
ت��ا تمامی بازيكنان به خود آين��د و با يک تمركز تيمی 
و باال بردن روحيه تيمی، بازی را به دس��ت گيرند و در 
خاتمه،  بازی را مقتدرانه به س��ود خود به پايان رسانند. 
 هم چني��ن وج��ود هافبک ط��راح و بازی س��ازی چون 
محرم نويدكيا و 3 پاس گل او باعث شد كه اين بازيكن،  
 عنوان بهترين بازيكن تيم سپاهان را به خود اختصاص 

دهد.
در نشس��ت مطبوعاتی با مربی تيم سپاهان علت ضعف 
تيم س��پاهان در بازی گذش��ته و اين پيروزی در مقابل 
راه آه��ن را جويا ش��ديم و وی عل��ل و عوامل ضعف 
تيمی و ع��دم هماهنگی و تمركز ذهن��ی بازيكنان تيم 
س��پاهان را اين چني��ن عنوان كرد: در اي��ن چند بازی 
اخير س��پاهان همواره يكی از تيم ه��ای قربانی داوری 
ب��وده و ضع��ف داوری هماهنگ��ی و تمرك��ز تيم��ی 
 بي��ن بازيكن��ان م��ا را تحت الش��عاع خود ق��رار داده 

است. 

پژمان سلطانی 

فوتب��ال  تي��م 
ن  ه����ا س��پا
در  ت�وانس��ت 
ي��ک  مرحل��ه 
نهاي��ی  هش��تم 
ح��ذف��ی  ج��ام 
چهار  با  كشور، 
 گل از س�����د 
راه آهن شهر 
بگ��ذرد  ری 
مرحله  در  و 
بايد  بع��دی 
مص��اف  ب��ه 
ن  ش��ا پو مز قر
برود،  پايتخت 
ب����ه همي��ن 
زاينده  منظور 
رود ب������ا 
مي�������ر   ا
قلع�ه نوعی 
مرب������ی 
اي��ن تي��م 
حب��ه  مصا

اختصاصی انجام داده كه توجه شما را به 
اين گفتگو جلب می كنيم:

شرایط سپاهان چطوره؟
خدا را ش��كر با ب��ردی كه مقابل راه آهن 
در جام حذفی به دس��ت آورديم روحيه 
بچه ه��ا باال رفته و خ��ود را برای بازی با 

ملوان  آماده می كنند.
چرا در رقابت های لیگ برتر مقابل 
راه آه��ن ت��ن ب��ه تس��اوی 2 بر 2 

دادید؟
در آن مس��ابقه دو عامل باعث شد كه ما 
نتيجه مطلوب را كس��ب نكنيم اول اينكه 
بازيكنان ما از فرصت های به دست آمده 
كمال استفاده را نكردند و بعد داور تمركز 
تيم��ی ما را بر هم زد ك��ه روی نتيجه به 

دست آمده تأثير مستقيمی داشت.
ب��ا  ب��ازی  م��ورد  در  ش��ما  نظ��ر 
پرس��پولیس در مرحله یک هشتم 

نهایی چیست؟
اكن��ون به  آن بازی فكر نمی كنيم به علت 
اينكه زمان  آن نامش��خص اس��ت و بايد 
خودمان را برای بازی هفته نوزدهم مقابل 
ملوان در ورزشگاه تختی انزلی آماده كرده 
و برای كسب 3 امتياز تمركزمان را حفظ 

كنيم.
افش��ین قطب��ی در مصاحبه هایش 
گفت��ه که امیر قلعه نوعی و منصور 
ابراهیم زاده لژیونر نش��دند ولی 

من لژیونر شدم، نظر شما در رابطه 
با این مصاحبه چیست؟

نظ��ر خاصی ن��دارم و فق��ط می توانم به 
سرمربی تيم ملی تبريک بگويم.

نظرتان در مورد داوری لیگ امسال 
چیست؟

متأس��فانه داوری در اي��ن فص��ل به ضرر 
تي��م م��ا بوده ك��ه ب��ه گفته كارشناس��ان 
 داوری برنام��ه نود در بازی با مس كرمان،  
ذوب آهن و راه آهن حق تيم ما را خوردند 
و حتی در مسابقه با راه آهن در جام حذفی 
پ��س از گل اول ما عليرضا فغانی برای ما 
يک پنالتی نگرفت و از شما اصحاب رسانه 
اصفه��ان می خواهم ك��ه دو تيم اصفهانی 
سپاهان و ذوب آهن را حمايت كنيد تا به 

هدف های خود برسند.
در مورد قرعه کشی جام باشگاه های 

آسیا توضیح دهید؟
به هر حال گروه ما س��خت اس��ت و به 
گفته س��وزوكی قهرمان اين دوره از اين 
گ��روه خواهد بود. تيم ما س��ال گذش��ته 
می توانس��ت به مرحله باالتر صعود كند 
كه با بدشانس��ی رو به رو شد اما در اين 
فصل با يارگيری مطلوب در اين رقابت ها 
قدرتمند ظاهر خواهيم ش��د، هر چند كه 
گروه م��ا با بودن تيم هاي��ی چون الهال 
عربس��تان، الغرافه قطر و الجزيره امارات 

سخت است. 

محرم نویدکیا در بازی با راه آهن 3 
پاس گل داد، نظر ش��ما درباره این 
بازیکن چیست؟ آیا می تواند عصای 

دست قطبی باشد؟
ب��ه نظر من محرم به عن��وان يک رهبر و 
ط��راح در ميانه زمين ب��ازی خوبی را به 
نمايش گذاشت. محرم بازيكنی است كه 
هر مربی آرزوی داشتن چنين بازيكنی را 
دارد،  در م��ورد اينكه نويدكيا به تيم ملی 
می تواند كمک كند يا نه، به افشين قطبی 
مربوط اس��ت كه او را به تيم ملی دعوت 

كند.
چه پیامی برای هواداران س��پاهان 

دارید؟
بايد به هواداران س��پاهان باليد كه فاصله 
35 كيلومتری اصفهان- فوالدشهر را طی 
می كنند تا به تشويق تيم خود بپردازند اما 
مسئوالن بايد فكری برای افتتاح ورزشگاه 
نقش جهان كنند و نبايد اين پروژه به آثار 
باس��تانی تبديل شود و به جرأت می توان 
گفت اگر اين ورزش��گاه آماده شود بيش 
از چهل هزار نفر برای تشويق سپاهان به 

ورزشگاه خواهند آمد.
حرف آخر؟

م��ن اينج��ا ميهم��ان هس��تم و از ش��ما 
مطبوعات محل��ی خواه��ش می كنم كه 
تيم های اصفهانی را م��ورد حمايت قرار 

دهيد.

تحلیل

کاشان، میزبان مسابقه  های منطقه ای 
والیبال نوجوانان

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا
بارسلونا به آرسنال خورد، رئال به لیون

تفکر تیمی روی بازی با ملوان است

قلعه نوعی: به بازی با پرسپولیس فکر نمی کنم
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مرکزی، طبقه اول
شنبه 27 آذر 1389/ 12 محرم 1432/ شماره Saturday 18 December 2010    417)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام مهدی)عج(:
برای تعجیل در فرج بسیار 
دعا کنید که گشایش و فرج 
شما نیز در آن است.

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 5147/ر.س 
مورخ 89/8/25 هیأت مدیره محترم سازمان در نظر دارد اجازه بهره برداری سالن 
های فرعی رزمی 1 و 2 و 3 ورزشگاه تختی واقع در خیابان شهید بهشتی )مخابرات(، 

فرعی 11 شرقی را واگذار نماید.
متقاضیان می بایستی تا روز سه شنبه مورخ 89/9/30 جهت دریافت اسناد مزایده 
به امور قراردادها و تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 89/10/1 جهت تحویل 

اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1388 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي به پیمانكاران داراي حداقل رتبه بندي 5 در رشته آب و واجد صالحیت واگذار نماید.

تلفن:  پارس جویاب  مشاور  مهندسین  )مرداویج سابق(، شماره 108،  کلیني،  خیابان شیخ  اصفهان،  اسناد:  فروش  محل 
لغایت 1389/9/30  تاریخ 89/9/27  از  اداري  در ساعت  و 6684716  فاکس: 6680676   0311-6691321-2 
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان حداکثر تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1389/10/11

تاریخ گشایش اسناد: از ساعت 8/30 صبح روز یكشنبه مورخ 1389/10/12
کلیه کساني که در رابطه با محل اجراي پروژه و جزئیات فني نقشه هاي آن نیاز به توضیحات بیشتري دارند مي توانند با 

شماره تلفن 2-6691321-0311 مهندسین مشاور پارس جویاب تماس حاصل نمایند.
هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

www.abfa-esfahan.com
شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصه تصفیه خانه فاضالب بوئین و میاندشتآگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانروابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

اولین قرعه کشي مخصوص مشترکین تلفن هاي ثابت 
استان 313 جایزه براي مشترکین خوش حساب

مشترکین محترم تلفن های ثابت سراسر استان با پرداخت به موقع و الکترونیک 
قبوض خود از جوایز نفیس این دوره شرکت مخابرات استان بهره مند مي گردند.

3 سفر زیارتي به مشهد مقدس
10 دستگاه گوشي تلفن همراه با سیم کارت اعتباري همراه اول

100 عدد سیم کارت اعتباري همراه اول
200 عدد شارژ 50000 ریالي همراه اول

جدول امتیازات مشترکین تلفن ثابت

2 )امتیاز(پرداخت به موقع )تا زمان آخرین مهلت پرداخت(
پرداخت الکترونیک )عابر بانک، تلفن بانک، اینترنتي 

2 )امتیاز(و...(

3 )امتیاز(پرداخت الکترونیک از طریق سامانه 1818 

3 )امتیاز(نداشتن بدهي در 3 دوره قبلي 

4 )امتیاز(پرداخت بدهي دوره هاي قبلي

5 )امتیاز(پرداخت بدهي و دایري مجدد تلفن هاي تخلیه شده
روابط عمومي شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاري

از شما که صورتحساب تلفن خود را به 
موقع و از طریق سامانه 1818 پرداخت 

مي نمائید سپاسگزاریم.

مشترك گرامي

برآورد )ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهموضوعشماره مناقصه

کارهاي باقیمانده و تكمیلي مدول دوم 89-4-395
12/000/0001/629/193/544عمرانيتصفیه خانه فاضالب بوئین و میاندشت

)به راحتي به اینترنت وصل شوید و هزینه آن را روي قبض تلفن خود پرداخت نمائید.(

مطمئن ترین راه براي پرداخت قبوض تلفن ثابت و همراه حتي بدون دریافت 
قبض و به صورت 24 ساعت شبانه روز

اینترنت هوشمند شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاري

سامانه پرداخت غیرحضوري

سرویس ارزش افزوده شرکت مخابرات استان

منتظر باشید!
جوایز و امکانات ویژه اي براي مشترکین تلفن ثابت با کارکرد باال در نظر گرفته شده است.

قصه گویي 

 نداي حافظ

 مشاوره با وکال و پزشکان

سرویس اطالع رساني

1818 دريافت ريز مكالمات

ع از هزينه مكالمات
اطال

9721818 پايين ترين قيمت
باالترين كيفيت 

9722020

درگذشت پدربزرگ گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض 
نموده، از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و صبر و بردباري براي 

بازماندگان آرزومنديم.
مدیریت و همکاران شما در روزنامه زاینده رود

سرکار خانم ابراهیمیان

یک موسسه فرهنگی مطبوعاتی از تعدادی 
بازاریاب ثابت خانم و آقا دعوت به همكاری 
می نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب 
زیر  های  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات 
 6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
به  یا  و   09135454415  –6250732
حسین  پل  جنب   – ارتش  خیابان  آدرس 
آباد – ساختمان 119 طبقه همكف مراجعه 

نمایند.

دعوت به همکاری 


