
 رئي��س س��ازم���ان مس��ك���ن و شهرس��ازي 
چهارمح��ال و بختياري گف��ت: در مجموع 30 
هزار و 448 نفر فرصت ش��غلي در مسكن مهر 

اين استان ايجاد شده است. 
به گزارش ف��ارس، )علي ابراهيم��ي( در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به عملكرد اين اس��تان در 
بخش مس��كن مهر اظهار داشت: از ابتداي آغاز 
طرح مس��كن مهر در اين اس��تان در ش��هرهاي 
باالي 25 ه��زار نفر تاكن��ون 202 هكتار زمين 
داراي تفاهمنام��ه يا ق��رارداد با ن��ام در اختيار 
 10 ه��زار و 675 نف��ر متقاضي قرار داده ش��ده 

است. 
وي افزود: از اين تعداد متقاضي 8 هزار و 270 
نفر موفق به اخذ پروانه س��اخت از ش��هرداري 
ش��ده اند. ابراهيمي از صدور مجوز ستاد تأمين 
مسكن اين استان براي يك هزار و 747 متقاضي 
در اي��ن اس��تان خب��ر داد و گفت: ب��ا توجه به 
روند اجراي��ي احداث واحدهاي مس��كن مهر 
در ش��هرهاي باالي 25 هزار نفر اين استان، در 
ح��ال حاضر 8 ه��زار و 900 واح��د در مرحله 

فونداسيون قرار دارند. 
 رئي�������س مس��ك������ن و شه����رس��ازي 
چهارمحال و بختياري ادامه داد: از اين تعداد 4 
هزار و 606 واحد در مرحله اس��كلت، 4 هزار 
و 168 واحد در مرحله س��قف، 2 هزار و 431 
واح��د در مرحله س��فت كاري و 557 واحد در 

مرحله نازك كاري قرار گرفته اند. 
ابراهيم��ي مجموع كل اش��تغال ايجاد ش��ده در 
مس��كن مهر شهري و روستايي در اين استان را 
30 هزار و 448 نفر شغل اعالم كرد و گفت: از 
اين تعداد 2 هزار و 765 نفر ش��غل در مس��كن 
روستايي، 7 هزار و 956 نفر شغل در شهرهاي 
زي��ر 25 هزار نفر و 19 هزار و 727 نفر ش��غل 
 در ش��هرهاي ب��االي 25 هزار نفر ايجاد ش��ده 

است.

ايجاد 30 هزار فرصت 
شغلي در بخش مسكن مهر 

چهارمحال و بختياري

در بازديد وزيرمسكن و شهرسازي از پروژه مسكن مهر كاشان

قیمت مسکن توسط سخنگوی اقتصادی 
دولت اعالم می شود

ن��وزادی ك��ه پ��س از طی يك 
حاملگ��ی كامل به دنيا می آيد به 
طور ميانگين 3/5 كيلوگرم وزن 
و 51 سانتی متر قد دارد و ممكن 
است از لحاظ جنبه های ظاهری 
با نوزادان ديگر متفاوت باش��د. 

ولی اين تفاوت ها طبيعی اس��ت و به طور معمول برطرف می گردد. در 
مقابل نوزادان نارس )آنهايی كه سه  هفته پيش از موعد تولدشان...

سالمت/ صفحه5

هفته بيستم رقابت هاتی فوتبال 
باش��گاه های برتر كشور به كام 
تيم های اصفهانی بود. هر دو تيم 
در شرايطی كه نتيجه ديدار را در 
ابتدا مقابل حريفان خود واگذار 
ك��رده بودند توانس��تند پيروز از 

زمين بازی خارج شوند و بار ديگر قدرت خود را بر ساير حريفان ديكته 
كنند. هفته بيستم رقابت هاتی فوتبال باشگاه های برتر كشور...

ورزش/ صفحه7

استاندار چهارمحال و بختياری 
گفت: با توجه به اجرای قانون 
كرايه  نرخ  يارانه ها  هدفمندی 
تاكسی های درون شهری در اين 
استان 12 درصد افزايش يافت.  
علی اصغر  فارس،  گزارش  به 

عنابستانی در حاشيه جلسه كميته حمل و نقل و سوخت اين استان 
اظهار داشت: به منظور اجرای مطلوب قانون هدفمندی...

جامعه/ صفحه3

بيماري هاي 
شايع در دوران نوزادي

ذوب آهن و سپاهان شادی را به 
نصف جهان هديه کردند

افزايش  12 درصدی نرخ کرايه 
تاکسي هاي چهار محال و بختياری

صفحه 4

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

استاندار اصفهان:
نگاه ما به آموزش و پرورش احترام آميز 
و تالشمان در جهت ارتقای آن است

حاج رسولیها
 رئيس شورای اسالمی استان 
اصفهان شد 
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لیسانس صنايع يا مدير تضمین كیفیت
رشته های مرتبط

- سیستم های مديريت كیفیت 
 ) ISO TS 16949,ISO 9001 (
- الزامات ساپكو و سازه گستر

1 نفر آقا2 سال مرتبط

شرایط عمومی:
Power point, Excel, Word تسلط به نرم افزاهای

خوش برخورد با روابط عمومی خوب
حداكثر سن 35 سال

از واجدين شرايط خواهشمند است شرح كامل سوابق كاری و آخرين مدرک تحصیلی خود را به 
همراه يک قطعه عكس به آدرس اصفهان- خیابان عباس آباد- كوچه فردوسی- پالک 99 يا به 

ايمیل آدرس skhodadoost@gmail.com ارسال نمايند.
تلفن تماس: 09133285843

آگهی استخدام
شرکت شيشه ايمنی اميد اصفهان دعوت به همكاری می نمايد:
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود 
آموزش  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
استاندار  ذاكر  دكتر  اصفهان،  استان  پرورش  و 
پرورش  و  آموزش  شورای  رئيس  و  اصفهان 
استان، با بيان اين مطلب در هشتادمين جلسه اين 
شورا گفت: نزد ما آموزش و پرورش از جايگاه 
باالتری نسبت به نهادهای ديگر برخوردار است 
و مسائل آموزش و پرورش اهميت زيادی دارند 
گام های  زمينه  اين  در  برنامه ريزی  با  بايد  كه 

مهمی را برداريم.
وی گفت: استانداری زمينه فعاليت بيشتر و بهتر 
مديران را در همه زمينه ها ايجاد كرده است. سيد 
مجيد عامليان مديركل آموزش و پرورش استان 
با قانون های شورای  نيز در رابطه  و دبير شورا 

آموزش و پرورش گفت: كشورهای توسعه يافته 
به  پرورش  و  آموزش  دادن  قرار  اولويت  با 

پيشرفت سريع فرهنگی دست يافته اند. 
و  آموزش  شوراهای  قانون  چنين  هم  وی 
قانون های  ارزشمندترين  با  از  يكی  را  پرورش 
پس از انقالب اسالمی در خصوص آموزش و 

پرورش دانست. 
است،  آمده  قانون  اين  ماده  در  كه  همانطور 
در  مردم  نظارت  و  مشاركت  تحقق  منظور  به 
آموزش و پرورش و بهره گيری از كليه امكانات 
فضاهای  تجهيز  و  توسعه  تأسيس،  جهت 
فعاليت های  در  تسهيل  و  پرورشی  و  آموزشی 
تشكيل  شورا  اين  پرورش،  و  آموزش  اجرايی 

شده است.

در  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  جلسه  اين  در 
دستور  در  مطروحه  موضوع های  خصوص 
پروژه های  همچون  موردهايی  شورا،  اين  كار 
نوسازی  كل  اداره  توسط  پرورشی  و  آموزشی 
مدارس، مشكل فضاهای آموزشی طرح مسكن 
مصرف  الگوی  اصالح  طرح  اجرای  مهر، 
خانواده های  و  ها  مدرس�ه  زيست  محيط  و 
بزرگداشت  هفته  برنامه های  و  آموزان  دانش 
پرورش  و  آموزش  شوراهای  قانون  تشكيل 
اتخاذ  تصميم هايی  و  گرفت  قرار  بررسی   مورد 

گرديد.
هم چنين مبلغ 200 ميليون تومان جهت اعتبار 
گازكشی مدرسه های روستايی توسط استانداری 

اصفهان به تصويب رسيد.

استان  اسالمی  شورای  اعضای 
عبدالرسول  استعفای  با  اصفهان 
كاظم پور رئيس اين شورا موافقت 
را  رسوليها  عباس حاج  و  كردند 
اين شورا  رئيس جديد  عنوان  به 
برگزيدند. به گزارش ايرنا، كاظم 
دليل  را  شخصی  مسائل  پور 
در  است.  كرده  اعالم  استعفايش 
استان  اسالمی  شورای  جلسه 
اصفهان از 22 عضو شورا 16 نفر 
رئيس  استعفای  و  بودند  حاضر 
شورا با اكثريت 15 رأی پذيرفته 
جديد  رياست  نامزد  تنها  شد. 
اصفهان  استان  اسالمی  شورای 
شورای  رئيس  رسوليها  حاج  نيز 
اسالمی شهر اصفهان بود كه با رأی 

مثبت 16 عضو حاضر در جلسه، به عنوان رئيس 
اين جلسه محمد رحيم  انتخاب شد. در  جديد 
احمدوند رئيس سازمان امور اقتصادی و دارايی 
استان اصفهان  بازرگانی  انصاری رئيس  و مظفر 
هدفمندی  قانون  كيفی  و  كمی  اجرای  درباره 
اعضای  سئوال های  به  و  گفتند  سخن  يارانه ها 
شورای اسالمی استان اصفهان پاسخ دادند. رئيس 
اصفهان  استان  دارايی  و  اقتصادی  امور  سازمان 
در سخنانش هدف اصلی از اجرای مرحله اول 

قانون هدفمندی يارانه ها را اصالح رفتار اقتصادی 
بدون حذف يارانه ها بيان كرد. وی گفت: اجرای 
اين قانون مانع ايجاد شكاف بيشتر بين قشرهای 
موجود  شكاف های  و  می شود  مردم  مختلف 
اضافه  وی  می نمايد.  جبران  نيز  را  غيرعادالنه 
كرد: مسئوالن در اجرای اين قانون مردم را رها 
كمبودی  اگر  و  آنها هستند  كنار  در  و  نمی كنند 
احساس شود با تمهيدهای انديشيده شده از قبل، 

جبران خواهد شد. 
وی دستگاه های دولتی را بيشترين مصرف كننده 

خدمات و حامل های انرژی دانست 
و گفت: به عنوان مثال دستگاه های 
دولتی پرمصرف كننده ترين بخش 
دولت  و  هستند  برق  مورد  در 
خودش  از  را  تعديل  سياست 

شروع كرده است. 
وی تصريح كرد: اجرای ق��انون 
هدفم�ندی يارانه ها در مدت پنج 
اصالح  هدف  با  فقط  اول  سال 
است  كردن  هدفمند  و  مصرف 
ب���رای  درآمدزايی  هيچگونه  و 
مزبور  جلسه  در  ندارد.  دول��ت 
رئيس سازمان ب�ازرگ�ان�ی است�ان 
اجرای  از  هدف  ن�يز  اص��فهان 
مرح�له اول قان�ون هدف��من�دی 
يارانه ها را جلوگي��ری از اسراف 
تغيير  منابع،  و  خدمات  از  بهينه  استفاده  انرژی، 
الگوی مصرف و برخورداری عادالنه  و اصالح 
كرد.  بيان  يارانه ها  از  مردم  مختلف  قشرهای 
انصاری اظهار داشت: با كليه اتحاديه های اصناف، 
كسبه و سيست�م های حم�ل و ن�ق�ل عم��ومی و 
خصوصی استان جلسه های متعدد برگزار شده تا 
هرگونه نقطه ضعف و يا كمبود پيش بينی نشده 
جبران شود. شورای اسالمی استان اصفهان هر ماه 

يك جلسه علنی برگزار می كند. 

زاینده رود 
صاحب  سپاه  سياسی  معاونت  مسئول 
الزمان)عج( استان اصفهان گفت: مردم در اجرای 
و  آگاهی  علت  به  يارانه ها  هدفمندسازی  قانون 
اين  بصيرت، همكاری بسيار خوبی داشته اند كه 

موضوع قابل تقدير است.
اردوی تخصصی  اولين  در  سرهنگ غالمرضايی 
مديران كارخانه ها و شركت های استان اصفهان كه 
به ميزبانی شركت پااليش نفت اصفهان برگزار شد؛ 
با بررسی مسائل و تحليل آخرين مسائل سياسی 
روز به وقايع عاشورا و ماه ايثار و از خودگذشتگی 
و  پرداخت  وفايش  با  ياوران  و  حسين)ع(  امام 
گفت: در زمان انقالب اسالمی نيز مردم با تأسی 
از سرور و ساالر شهيدان و با رهبری حضرت امام 
خمينی)ره( توانستند انقالب اسالمی را با اقتدار به 

منصه ظهور برسانند.
پيامبر  دوران  در  كه  گونه  همان  داد:  ادامه  وی 
اكرم)ص( و ائمه معصومان دشمنان به دنبال ضربه 
زدن به اسالم بودند، در تاريخ كنونی نيز دشمنانی 
نمودن  محو  شان  خواسته  تنها  كه  دارند  وجود 
با  زمان گذشته  تفاوت  اما  است،  اسالمی  جامعه 
اسالمی  ايران  مردم  كه  است  اين  كنونی  شرايط 
از دوران برگزيدگان  خيلی هوشيارتر و معتقدتر 

الهی هستند.
اينكه  و  دشمن  نرم  جنگ  آغاز  به  اشاره  با  وی 
ايران  در  جنگ  اين  برای  جهان خوار  آمريكای 
ميلياردها دالر سرمايه گذاری نموده است گفت: كشور 
عزيز اسالمی مان دارای قدرت هايی نرم همچون 
رهبری  و  مهدويت  فرهنگ  عاشورايی،  فرهنگ 
واليت فقيه است كه موجب شده تا دشمنان نتوانند 

با ما به مقابله بپردازند.
غالمرضايی در بخش ديگری از سخنان خود به 
طرح تحول اقتصادی اشاره نمود و گفت: تحول 
با محوريت 7 موضوع  ملی  اقتصادی يك طرح 
ارزشمند است كه مهم ترين آن قانون هدفمندسازی 

يارانه ها است.
وی اصالح نظام های بهره وری، بانكی و ماليات، 
توزيع كاال و خدمات، حذف قاچاق كاال و كاهش 
تورم را از نتيجه های اين طرح دانست و اضافه كرد: 

به منظور افزايش نرخ اشتغال، نرخ بهره وری و 
يارانه ها  كردن  هدفمند  جز  راهی  ساليانه،  درآمد 
نداريم. وی با تأكيد بر اينكه خوشبختانه در اين 
راستا مردم در ارتباط با اجرای اين قانون به علت 
آگاهی و بصيرت همكاری خوبی داشته اند تصريح 
كرد: ايجاد برخی مشكل ها و چالش ها در زمينه 
مردم  با همكاری  اما  است،  قانون طبيعی  اجرای 
منافع  به طور حتم  و  رفع خواهد شد  معضل ها 
مردم و نسل های آينده و مصلحت نظام در گرو اين 

حركت عظيم اقتصادی است.
غالمرضايی بهره وری كشور را يكی از مهم ترين 
يارانه ها  هدفمندسازی  قانون  اجرای  نتيجه های 
دانست و گفت: ايران اسالمی يك سوم كشورهای 
توسعه يافته جهان بهره وری دارد و از سوی ديگر 
به دليل كم بودن هزينه ها، 6 برابر اين گونه كشورها 
انرژی مصرف می كند. اين آمارها از روش مصرف 
كشور  توليدی  انرژی های  برابر  در  ما  ناصحيح 
بنابراين  ارزشمند هستند خبر می دهد،  بسيار  كه 
اميدواريم با اجرای قانون و اصالح رفتار اقتصادی 
و استفاده از الگوی اسالمی – ايران براساس سند 
چشم انداز 20 ساله كشور، رتبه اول منطقه را از آن 

خود نماييم.
وی ادامه داد: از دولت انتظار می رود اين طرح را 
با اقتدار مديريت نموده و از سوی ديگر با همكاری 
تا از  و اتحاد مردم به خوبی اجرا و تثبيت شود 
اين مرحله انقالب اقتصادی به سالمتی عبور كنيم. 
غالمرضايی افزود: اگر مردم در مصرف حامل های 
انرژی رعايت صرفه جويی را داشته باشند يارانه ها 
سيد  مهندس  يافت.  خواهد  افزايش  برابر  دو  به 
نفت  پااليش  شركت  مديرعامل  الهی  مصطفی 
هدفمندسازی  اجرای  راستای  در  نيز  اصفهان 
يارانه ها كه با حمايت مقام معظم رهبری و همت 
دلی  هم  و  همكاری  گرفته؛  دهم صورت  دولت 
مردم را بسيار خوب ارزيابی كرد و عملكرد دولت 
نتيجه های  نمود:  اميدواری  اظهار  را ستود.  وی 
نهايی و مطلوب اين حركت بسيار عالی خواهد 
بود و پيش بينی های دشمنان اسالم در اين زمينه به 

ناكامی منجر خواهد شد.
الهی با اشاره به ماه محرم و عظمت حادثه عاشورا 

گفت: راه نظام و چراغ مسير آن با سرمشق قرار 
دادن حضرت امام حسين)ع( بسيار روشن است و 
اگر ما در تمامی كارها به آن حضرت بزرگوار اقتدا 
نماييم به جز پيروزی نتيجه ای نصيبمان نخواهد 

شد.
توليد  به  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در  وی 
شركت  در  كشور  نفتی  فرآورده های  درصد   23
اشاره نمود و گفت: اين شركت يكی از مهم ترين 
صنايع كشور محسوب می شود و در توليد برخی 
محصوالت همچون گازوئيل مقام اول را به خود 

اختصاص داده است.
وی هم چنين به شرح برنامه های عظيم دشمنان 
در راستای تحريم بنزين پرداخت و اظهار داشت: با 
از  با موفقيت  تدابير دقيق وزارت نفت توانستيم 
اين مسير عبور كنيم و به طور حتم با اجرای قانون 
و  بنزين  بهينه  مصرف  و  يارانه ها  هدفمندسازی 
توليدات با كيفيت پااليشگاه ها، روزهای پر ثمری 

را به تماشا بنشينيم.
سرهنگ خواجه، مسئول سازمان بسيج كارمندان 
و كارگران صاحب الزمان نيز طی سخنانی هدف 
كارخانه ها  مديران  تخصصی  اردوی  برگزاری  از 
افزايش بصيرت  را  اصفهان  استان  و شركت های 
و آگاهی كافی مديران و انتقال آن به زيرمجموعه 
مديران  از  گفت:  و  دانست  خانواده هايشان  و 
درخواست می شود كه زمينه نشست های سياسی و 
تربيتی را در شركت خود فراهم نمايند تا ملت ما هر 

چه بيشتر آگاه شده و به بينش عميق دست يابد.
بخش  دو  در  را  روز  اين  تخصصی  اردوی  وی 
تربيتی«  و  فرهنگی  بصيرت  و  سياسی  »بصيرت 
دانست و گفت: نياز است كه مديران كارخانه ها و 
شركت ها با مسائل روز جهان و كشور آشنا باشند 
تا با ديدگاهی روشن تر، قضايای پيرامون خود را 

بنگرند و به ديگران انتقال دهند.
سخنرانی حجت االسالم و المسلمين گرجی )استاد 
دانشگاه( با عنوان »مهارت های زندگی« يكی ديگر 
از برنامه های اين روز بود. گفتنی است: در پايان 
مراسم به 15 نفر از مديران نمونه استان از سوی 
سازمان بسيج كارمندان و كارگران صاحب الزمان 

اصفهان هدايايی اعطا گرديد.

سراسری

با حمایت 13 سناتور جمهوری خواه؛ 
سنای امريکا پيمان هسته ای جديد با 

روسيه را تصويب کرد 
مجلس س��نای امريكا پيمان كاهش تسليحات استراتژيك با روسيه موسوم 
به »اس��تارت« را با هدف كاهش س��الح های استراتژيك دو كشور تصويب 
ك��رد. به گزارش ايلنا به نقل از آسوش��يتدپرس، پيمان اس��تارت كه پيش از 
اين به امضای »باراك اوبام��ا«، رئيس جمهوری امريكا و »ديمتری مدودف«، 
رئيس جمهوری روس��يه رس��يده بود، بايد در پارلمان روسيه نيز تصويب و 
نهايی شود. مقام های روسيه اعالم كرده بودند كه پس از تصويب اين پيمان 
در س��نای آمريكا، اين طرح را به دومای روس��يه می فرستند. باراك اوباما در 
كنفرانس خبری در كاخ سفيد آنچه فصل پيشرفت دو حزبی در امريكا خواند 
را س��تود. رئيس جمهوری امريكا به خبرنگاران گفت: پس از انتخابات ميان 
دوره ای كنگره در ماه نوامبر سال جاری، بسياری از مردم پيش بينی می كردند 
كه عرصه سياسی واشنگتن بيشتر به سمت حزبی گرايی پيش خواهد رفت، اما 
موفقيت های به دست آمده در دوران پس از انتخابات نشان داد كه ما محكوم 
به درجا ماندن بی انتها نيستيم. بنا بر اين گزارش، معاهده كاهش استراتژيك 
تسليحات هسته ای )استارت( نخستين بار در سال 1991 ميان روسيه و امريكا 
به امضا رس��يد و در سال 1994 ميالدی اجرايی شد. اين معاهده در دسامبر 
2009 منقضی شد كه به دنبال آن رؤسای جمهوری امريكا و روسيه در آوريل 
2010 ميالدی معاهده »اس��تارت جديد« را امضا كردند. در اين گزارش آمده 
است كه سنای امريكا اين طرح را به رأی گيری گذاشت و در پايان با نتيجه 
71 رأی موافق و 26 رأی مخالف پيمان اس��تارت را تصويب كرد. س��ناتور 
»جان كری«، رئيس كميته روابط خارجی س��نای امريكا در اين باره گفت: با 
تصويب اين طرح، ما پيامی صريح به كش��ورهايی چون كره شمالی می دهيم 
كه جامعه جهانی متحد است و جلوی جاه طلبی و بلندپروازی های هسته ای 
و حركت ه��ای خارج از قانون را می گيرد. طبق اين گزارش، تصويب پيمان 
استارت با حضور 13 رأی از سناتورهای جمهوری خواه، موفقيتی بزرگ برای 
اوباما محس��وب می شود. ديمتری مدودف، رئيس جمهوری روسيه هم پيش 
از شروع رأی گيری سنا گفته بود كه مطمئن است اين پيمان در سنای امريكا 

تصويب خواهد شد. 

 تظاهرات دانشجويان ايتاليايی 
در اعتراض به سياست های دولت 

هزاران دانش��جوی معترض به قانون افزايش ش��هريه دانشگاه ها در پايتخت 
ايتاليا به خيابان آمده و تظاهراتی كم سابقه برپا كردند. به گزارش ايلنا به نقل از 
يورونيوز، خيابان های شهر »رم« در حالی شاهد اعتصاب و حضور دانشجويان 
بود كه بر اساس آمار رسمی 25 درصد جوانان ايتاليايی شاغل نيستند. بنا بر 
اين گزارش، عده ای از دانشجويان پالكارد بزرگی در دست گرفتند كه روی 
آن نوشته شده بود: مافيا به خاطر از بين رفتن نظام آموزشی از دولت سپاسگذار 
است. يكی از دانشجويان در اين تظاهرات به يورونيوز گفت: اميدواريم نشان 
دهيم كه اين اعتراض مس��ئوالنه از س��وی مردم اس��ت نه برای اين كه فقط 
نمی خواهند برسر كار روند بلكه به كاری كه انجام می دهند اهميت می دهند. 
تظاهرات گس��ترده عليه قانون افزايش شهريه ها در شهر رم و برخی ديگر از 
شهرهای ايتاليا در حالی برگزار شد كه سنا در حال بررسی اين قانون است. 
اگرچه تظاهرات دانشجويان رم خالف چهاردهم دسامبر آرام گزارش شده، اما 

گزارش ها حاكی از درگيری دانشجويان با پليس در شهر »پالرمو« است. 

درخواست نتانياهو برای آزادی 
جاسوس اسرائيلی 

نخست وزير رژيم صهيونيستی گفت 
كه از »باراك اوباما«، رئيس جمهوری 
امري��كا ب��ه  ط��ور علنی و رس��می 
خواهد خواس��ت تا يك جاس��وس 
اين رژيم را ك��ه در امريكا به حبس 
ابد محكوم ش��ده است، آزاد كند. به 
گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، 
»بنيامين نتانياهو« گف��ت كه اميدوار 
اس��ت »جاناتان پوالرد« كه به ارسال 

اطالعات محرمانه به اسرائيل اعتراف كرده است، آزاد شود. وی در سال 1985 
دستگير شد. جاناتان پوالرد، تحليل گر سابق نيروی دريايی امريكا در نامه ای به 
نتانياهو از وی درخواست كرد تا برای آزادی اش كوشش كند. همسر پوالرد 
كه اين نامه را هفته گذشته به نخست وزير رژيم صهيونيستی تحويل داد، گفت 
كه شوهرش در شرايط جسمی خوبی به سر نمی برد. بنيامين نتانياهو گفت كه 
احس��اس می كند اين »وظيفه اخالقی« او است كه برای آزادی پوالرد تالش 
كند. اسرائيل بيش از يك دهه، جاسوس بودن پوالرد را تكذيب كرده است اما 
از آن زمان به طور مرتب برای آزادی وی البی كرده است. مسئوالن امريكايی 
تاكنون به علت ش��دت جرم های پوالرد 56 ساله، تمامی درخواست ها برای 
بخشش پوالرد را رد كرده اند. »رابرت گيبس«، سخنگوی كاخ سفيد گفت كه 
اوباما نشانه ای برای آزاد كردن پوالرد نداده است. تاكنون اطالعات محرمانه ای 
كه پوالرد به اس��رائيل تحويل داده به  طور كامل فاش نش��ده است. اما گفته 
می شود او به مسئوالن اسرائيلی اجازه داده است تا از هزاران سند محرمانه كپی 
بگيرند. براس��اس مقررات مربوط به زندان فدرال، پوالرد می تواند پس از 30 

سال حبس در نوامبر 2015 درخواست عفو مشروط كند.

برای ارزیابی اثرهای ویکی لیکس؛
سيا گروه ضربت تشکيل داد

س��ازمان اطالعات مركزی امريكا گروه ضربتی برای ارزيابی اثرهای انتش��ار 
اسناد ديپلماتيك امريكا و فايل های نظامی از سوی سايت افشاگر ويكی ليكس 
تش��كيل داده است. به گزارش ايس��نا، به نوشته روزنامه واشنگتن پست ، نام 
اين گروه به طور رسمی گروه ضربت ويكی ليكس است اما در مقر سازمان 
اطالعات مركزی آمريكا)س��يا(، بيش��تر به نام WTF شناخته می شود. شايد 
گستاخی ويكی ليكس در افشای اسناد برای سازمان هايی كه از گزند افشاگری 
اين سايت در امان مانده اند ، قابل درك باشد. تنها تعدادی از فايل های سازمان 
س��يا در وب سايت ويكی ليكس قرار گرفت و اسنادی از ساير سازمان ها به 
صورت آنالين در اين س��ايت گذاشته شد كه اطالعات كمی از كارمندان و 
عمليات های سيا در آن وجود داشت. اين گروه ضربت بيشتر بر روی اثرهای 
آنی فايل های منتش��ر شده اخير تمركز كرده است. يك مسأله مهم اين است 
كه آيا توانايی اين سازمان در حفظ اطالعات می تواند با كاهش اطمينان دولت 
امريكا در حفظ اس��رار محرمانه از بين برود يا خير. جورج ليتل، س��خنگوی 
سيا اظهار كرد:  مدير اين سازمان از گروه ضربت درخواست كرده است تا به 
بررسی اين مسأله بپردازند كه آيا انتشار اسناد می تواند بر روی روابط خارجی 
يا عمليات های اين سازمان تأثير بگذارد يا خير. كهنه كاران سازمان اطالعات 
مركزی امريكا تصريح كردند كه بيشتر اطالعات اين سازمان به طور محرمانه 

طبقه بندی می شود. 
دو س��ال پيش سيا درخواس��ت وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( را برای تغيير 
سيستم خود و ارسال اطالعات به سراسر جهان از طريق شبكه طبقه بندی شده 
رد كرد. يكی از مقام های سابق سيا خاطرنشان ساخت:  ما به راحتی پيشنهاد 
پنتاگون را رد كرديم چرا كه افراد بالقوه زيادی می توانند به اين شبكه دسترسی 
پيدا كنن��د. از جمله اين افراد می توان به برادلی مانينگ ، تحليل گر اطالعات 
ارتش امريكا اشاره كرد كه اطالعات طبقه بندی شده را فاش ساخت و مظنون 

است كه اطالعات را برای ويكی ليكس ارسال كرده است.

حاج رسولیها رئیس شورای اسالمی استان اصفهان شد 
ماه پايانی س��ال 2010 و ماه آغازين سال 
2011 نام اس��تانبول به واس��طه برگزاری 
نشست سران سازمان همكاری اقتصادی 
)اكو( و دور بعدی مذاكره های 1+5 با نام 
ايران پيوند خورده است. به گزارش ايرنا، 
در حالی سران 10 كشور عضو اكو كشور 
خ��ود را به مقصد بخ��ش اروپايی تركيه 
ت��رك كردند كه ابت��كار عمل های تهران 
بر نشست استانبول س��ايه افكنده است. 
ميزبانی اس��تانبول در مذاكره های ايران و 
1+5 نيز خود نمود ديگری بر اس��تقبال از 
ابتكار عمل های ايران در سطح بين المللی 
محس��وب می ش��ود. رئي��س جمهوری 
اس��المی ايران كه رياس��ت دهمين دوره 
فعالي��ت اكو را برعهده دارد، در نشس��ت 
اس��تانبول نه تنها گشايشگر اين اجالس 
بود و در س��خنرانی خود رياس��ت اكو را 
به تركيه تحويل داد، بلكه ابتكار عمل های 
تهران را برای نق��ش آفرينی مؤثر اكو در 
تحول های اقتصادی منطقه و جهان تشريح 
ك��رد. محمود احمدی نژاد 21 اس��فندماه 
1387 در اج��الس اكو ب��ه ميزبانی تهران 
نيز پيش��نهادهايی عملی برای عبور موفق 
از بحران اقتصادی س��اخته غرب و مهار 
پيامده��ای آن بر كش��ورهای منطقه ارائه 
كرد و س��ران ش��ركت كننده در اجالس 
تهران جلس��ه ويژه ای ك��ه به اين منظور 
ترتي��ب دادند بر اين باور بودند توس��عه 
همكاری های منطقه ای در شرايط كنونی 
اقتصاد جهانی بيش از پيش ضروری است. 
س��ران شركت كننده در اجالس تهران بر 
اين نكته اش��تراك نظر داشتند كه مجموع 
توانمندی های فرهنگی، تمدنی، سياس��ی 
و به ويژه اقتصادی كش��ورهای عضو اكو 
در حدی اس��ت كه می توان با اتكا به آن 
بر مش��كل ها غلبه كرد. تاريخ و فرهنگ 
مش��ترك و نقش ممت��از ملت های منطقه 
در شكوفايی تمدن بشری گواهی بر اين 
خواست تاريخی سران اكو بود. كشورهای 
عضو اكو و همس��ايگان از سرزمين هايی 
با وس��عت بيش از هشت ميليون كيلومتر 
مربع و جمعيت��ی بالغ بر 400 ميليون نفر 
منابع عظيم انرژی، آب و خاك حاصلخيز 
و به ويژه از منابع انسانی پاك، تحصيلكرده 
و ب��ا اس��تعداد برخوردارن��د. در دهمين 
اج��الس س��ران اكو در ته��ران كه هفت 
كش��ور جمهوری اس��المی ايران، تركيه، 
تاجيكستان، افغانستان، پاكستان، تركمنستان 
و جمهوری آذربايجان در س��طح رئيس 
جمهور شركت داشتند، قزاقستان در سطح 
نخست وزير، قرقيزستان در سطح معاون 
نخست وزير و ازبكستان در سطح رئيس 
مجلس س��نای اين كشور شركت كردند. 
اجالس يازدهم س��ران اكو در اس��تانبول 
نيز در ش��رايطی كليد خورد كه در حدود 
دو سال رياس��ت ايران، آرمان های اكو به 
عمل و صحنه اجرا نزديك تر ش��ده اند. 
اجالس كارشناسان ارشد كشورهای عضو 

روز دوش��نبه 29 آذرم��اه جاری به عنوان 
مقدمه ای بر اجالس در س��طوح عالی تر 
گشايش يافت و چهارش��نبه اول دی ماه 
نوزدهمين اجالس شورای وزيران خارجه 
اكو كه عالی ترين مرجع اجرايی اكو است، 
به ميزبانی احمد داود اوغلو وزيرخارجه 
تركيه تشكيل شد. در نشست شورای عالی 
وزيران خارجه اكو جمهوری اسالمی ايران 
را علی اكبر صالحی سرپرست وزارت امور 
خارجه نمايندگی كرد، اين اولين مشاركت 
وی در يك نشست بين المللی با مسئوليت 
جديد خود ب��ود. ابتكار عمل های تهران 
چش��م انداز نوينی را برای همكاری های 
منطقه ای ترس��يم كرده و اين موضوع در 
چند سال گذشته و با پيوند دادن سازمان 
اكو با ديگر سازمان های همكاری منطقه ای 
آسيا در دستور كار دستگاه ديپلماسی بوده 
اس��ت. آخرين مأموريت در اين زمينه را 
حس��ين امير عبداللهي��ان مديركل خليج 
ف��ارس و خاورميانه وزارت خارجه ايران 
در بانكوك برعهده داشت كه در نشست 
»ابتكار آسيا و خاورميانه« به نمايندگی از 
كشورمان پيشنهاد تشكيل اتحاديه آسيايی 
را مطرح كرد. جمهوری اسالمی ايران در 
اين نشس��ت هم چنين پيشنهاد داشت كه 
مجمع آسيا - خاورميانه به عنوان يكی از 
مكانيزم ه��ا برای نيل به اين هدف مطرح 
شود كه اين ايده تهران با استقبال مقام های 
عالی رتبه شركت كننده همراه و به عنوان 

ابتكاری ماندگار قلمداد شد. 
به ط��ور مش��خص، »چای چي��د چای« 
رئيس مجلس نمايندگان تايلند در ديدار 
با رئي��س هي��أت ايران��ی در بانكوك از 
ايده پيش��نهادی تهران مبنی بر همكاری 
اكو- آس��ه آن اس��تقبال كرد، ايده ای كه 
تحقق آن می تواند نقش مهمی در ارتقای 
مبادله های اقتصادی كشورهای عضو اين 
س��ازمان بزرگ منطقه ای داشته باشد كه 
در س��ال 1985 ميالدی توسط سه كشور 
ايران، پاكس��تان و تركيه، به منظور ترويج 
همكاری های اقتص��ادی، فنی و فرهنگی 
بين كشورهای عضو تأسيس شد. اكو در 
واقع جانشين س��ازمان همكاری عمران 
منطق��ه ای )RCD( اس��ت ك��ه در طول 
سال های 1964 تا 1979 ميالدی به طور 
عملی كارايی نداشت و در سال 1985 نام 
اين سازمان به اكو تغيير يافت و دور جديد 
فعاليت آن آغاز ش��د. در س��ال 1992 در 
اجالس س��ران در شهر ازمير تركيه هفت 
كش��ور ديگر به اعضای اكو ملحق شدند 
و به اين ترتيب اكو به يك سازمان بزرگ 
و مهم منطقه ای تبديل شد. اين سازمان به 
لحاظ وس��عت و جمعيت دومين سازمان 
همكاری منطق��ه ای در جهان به ش��مار 
می رود و مساحت تحت پوشش فعاليت 
آن برابر با هفت ميلي��ون و 211 كيلومتر 
مربع اس��ت و بيش از 350 ميليون نفر را 

در بر می گيرد. 

چشم انداز روشن اکو 
در سايه ابتکار عمل تهران 

مع��اون امور عمران��ی اس��تاندار تهران با 
اع��الم تصويب و تأيي��د نرخ های جديد 
حمل و نقل عمومی در ش��وراهای ش��هر 
و فرمانداری ه��ای اي��ن اس��تان گف��ت: 
نرخ های جديد از ام��روز و پس از اتمام 
سهميه سوخت خودروها اعمال می شود.  
محمدرض��ا محمودی در گفتگ��و با ايرنا 
خاطرنش��ان كرد: كرايه ها در شهر تهران 
حداكث��ر 15 درص��د و در شهرس��تان ها 
حداكثر 20 درص��د افزايش می يابد. وی 
افزود: براس��اس بخش��نامه وزارت كشور 
نرخ های جديد بايد پس از اتمام س��هميه 
بنزين و گازوئيل خودروهای بخش حمل 
و نقل عمومی اعمال شود. محمودی گفت: 
افزايش نرخ كرايه ها ش��امل تاكسی های 
خطی، گردش��ی و هم چنين اتوبوس ها و 

مينی بوس هايی است كه زير نظر شهرداری 
تهران نيستند. وی درباره نرخ های جديد 
حمل و نقل برون شهری گفت: نرخ های 
بخش برون شهری كه داخل استان تهران 
انجام می شود، توسط فرمانداری ها اعالم 
و پ��س از اتمام س��هميه س��وخت اعمال 
می شود. وی افزود: نرخ های بخش برون 
شهری خارج استان تهران توسط اداره كل 
حمل و نقل و پايانه های اين استان اعالم 

خواهد شد. 
معاون اس��تاندار تهران تأكيد كرد: فعاالن 
بخش حمل و نقل عمومی مجاز به افزايش 
نرخ خارج از اين چارچوب نيستند و مردم 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب 
را به س��تادهای پاس��خگويی كه به همين 
منظور اختصاص يافته است، گزارش كنند.

عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشاره 
به ويژگی های شهر ری گفت: ساالنه بيش 
از 5 ميليون نفر برای زيارت به ری س��فر 

می كنند. 
به گزارش فارس، احمد مس��جد جامعی 
در نشست منطقه ای اعضای هيأت رئيسه 
ش��وراياری های محله ه��ای منطقه 20 با 
حضور رئيس و اعضای شورای اسالمی 
شهر تهران و مديران شهری منطقه 20 با 
اش��اره به ويژگی های فرهنگی و مذهبی 
ش��هر ری اظهار داشت: س��االنه بيش از 
5 ميلي��ون و 500 ه��زار نفر برای زيارت 
به ش��هر ری می آيند ك��ه اين امر فرصت 
مناس��بی را ب��رای اش��تغال زايی و بهبود 
اقتصادی شرايط معيشت شهروندان ايجاد 

می كند. عضور شورای اسالمی شهر تهران 
با اشاره به درآمدهای شهرداری منطقه 20 
تهران گفت: درآمد ساالنه منطقه 20 تهران 
35 ميليارد توم��ان بوده اما اعتباری كه به 
اين منطقه اختص��اص يافته 300 ميليارد 
تومان است، يعنی به دليل پيوستگی شهر 
ری با تهران اعتباری حدود 9 برابر درآمد 
س��االنه منطقه برای آن محقق شده است. 
عليرضا دبير نيز در ادامه اين جلس��ه طی 
سخنانی در ارتباط با شهر ری گفت:  من 
به شهر ری تعلق خاطر دارم و سرنوشت 
اين منطقه برايم مهم اس��ت و بر خالف 
بقي��ه معتق��دم ری از تهران جدا ش��دنی 
نيس��ت بلكه می خواهند تهران را از ری 

جدا كنند و اين به نفع مردم نيست. 

معاون استاندار تهران: 
نرخ های جديد حمل و نقل عمومی از امروز 

اعمال می شود  

ساالنه 5 ميليون نفر برای زيارت 
به ری سفر می کنند

استاندار اصفهان:
نگاه ما به آموزش و پرورش احترام آميز و تالشمان در جهت ارتقای آن است

در اولین اردوی تخصصی مدیران کارخانه ها و شرکت های استان اصفهان؛

از همكاری و بصيرت مردم استان در اجرای هدفمندسازی يارانه ها تقدير شد

جهان نما ایراننصف النهار

چه خبر از پایتخت
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آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو

پنجره

در دني��ای كنون��ی كه س��اختار كار و 
تج��ارت به طور كلی دگرگون ش��ده 
است، س��اعت های كاری طوالنی تر 
و بی نظم ت��ر ش��ده اند. ب��رای مثال 
در برخ��ی منطقه ها كه س��اعت های 
كاری ب��ه ط��ور روزانه گاه��ی تا 24 
ساعت نيز می رس��د، كار كردن از 9 
صبح تا 5 بعد از ظهر فقط به صورت 
يك خاطره دور دست در آمده است. 
تم��ام اين م��وارد اثب��ات می كنند كه 
برقراری تعادل ميان زندگی و زندگی 
ل��ذت بخ��ش اجتماعی ام��ر خطيری 
اس��ت. واضح و مبرهن است كه افراد 
حرفه ای اما جوان و كم س��ن و سال، 
بايد نس��بت به س��ايرين ساعت های 
طوالنی ت��ری كار كنند ت��ا بتوانند از 
نردبان موفقيت های ش��غلی باال رفته 
و توسط مديران ارشد شناسايی شوند. 
اما به راستی ش��ما در زندگی روزمره 
خود، چه قدر زمان صرف پرداختن به 

عاليق تان می كنيد؟
آيا ش��ما هم از زمره افرادی هستيد كه 
تمام زندگی ش��ان را صرف كار و در 

آوردن پول می كنند؟
آي��ا كار زياد، زندگی ت��ان را پر كرده 

است؟ 
اگرچه در جامعه ام��روزی، كار بيش تر، 
به معن��ای تأمي��ن بيش ت��ر نيازهای 
اقتصادی اما در زندگی همه ما انس��ان ها، 
جايی كه احس��اس می كني��م به قول 
مع��روف »بنزي��ن تمام ك��رده ايم!« و 
ديگر رمقی برای ادامه مسير پر فراز و 
نشيب زندگی نداريم؛ جايی كه توقف 
می كني��م، بر می گرديم و به پش��ت 
سرمان نگاه می كنيم؛ به مسيری كه در 
زندگی پيم��وده ايم تا به لحظه كنونی 
رسيده ايم. روزهايی هست كه احساس 
نگران��ی، گيجی و آش��فتگی را تجربه 
می كنيم، زمانی كه حس دلس��ردی و 
نااميدی بر ما چيره می شود و با خود 
می انديش��يم كه با وجود زحماتی كه 
تا كنون كش��يده ايم، به موفقيت كامل 
نرس��يده ايم. می بينيم كه عمری طول 
كش��يده تا دنيای مان را به شكل كنونی 
در آوري��م و ح��ال، با آن ك��ه به همه 
خواس��ته های اقتص��ادی مان دس��ت 
يافته ايم، احس��اس خوش��بختی نمی 

كنيم زيرا خوش��بختی ه��ر فردی، در 
گروی آرامش روانی و آسايش فكری 
اوس��ت و ما آن قدر در مسير زندگی 
به دنبال مسائل اقتصادی دويده ايم كه 
از لحظه استراحت و آرامش خويش، 

بی اعتنا عبور كرده ايم.
اگر شما هم جزو افرادی هستيد كه با 
زور و تقال به تكاپو س��رگرميد و تمام 
اوقات ت��ان صرف كار و تالش فراوان 
شده، بايس��تيد و زمانی را به خودتان 

اختصاص دهيد! 
برای نمونه، اگر كارمندی هس��تيد كه 
مدت هاس��ت دل تان برای دو ساعت 
خواب بيش��تر لك زده، می توانيد در 
ي��ك روز تعطيل به ج��ای اين كه از 
صب��ح زود بيدار ش��ويد و به نظافت 
خان��ه بپردازيد، چند س��اعت بيش��تر 
بخوابي��د و بقي��ه روز را با تنی آرام و 
روانی روشن به فعاليت بپردازيد و يا 
اگر مدت هاس��ت كه آن قدر سرگرم 
كار و ت��الش بوده ايد كه حتی به يك 
مسافرت كوتاه هم نرفته ايد، می توانيد 
برنام��ه ريزی كني��د و تعطيالت آخر 
هفته را به يك سفر كوتاه برويد و آب 

و هوايی عوض كنيد. 
هر چن��د وقت يك ب��ار، زمانی را به 
اختص��اص دهي��د، روزی  خودت��ان 
مناسب را انتخاب كرده و از قبل برای 
آن روز برنامه ريزی نماييد؛ طوری كه 
طی آن روز ب��ه فعاليت ها و كارهای 

مورد عالقه تان بپردازيد.
م�ی تواني����د در آن روز ب�ه ورزش 
مورد عالقه ت��ان بپردازيد، برای خود 
گل بخريد، لب��اس مورد عالقه تان را 
بپوشيد، به رس��توران مورد عالقه تان 
بروي��د و بهتري��ن غ��ذای آن ج��ا را 
س��فارش دهي��د و در آرام��ش تمام، 
فارغ از افكار و مش��كل های روزمره، 
غذای ت��ان را مي��ل كني��د. می توانيد 
در آن روز ب��ه خودت��ان هديه دهيد؛ 
 به خاط��ر تمام زحماتی ك��ه تا كنون 

كشيده ايد. 
در ه��ر ح��ال، اين حق شماس��ت كه 
زمانی را به خود اختصاص دهيد؛ پس 
سعی كنيد در آن روز، فقط به خودتان 
فكر كنيد؛ به آرامش فكری و آسايش 

روانی تان. 

رسيدن به موفقيت، قدرت و هر چيز خوب ديگری در 
اين دنيا آرزوی مشترك بيشتر انسان هاست ولی با اين 
حال هنوز بيشتر انس��ان ها از وضعيت مالی، فكری و 

روحی مناسبی برخوردار نيستند. 
در دنياي��ی ك��ه ما انس��ان ها در آن زندگ��ی می كنيم 
فرصت های زيادی برای رس��يدن ب��ه موفقيت وجود 
دارد ول��ی متأس��فانه كمت��ر كس��ی می توان��د از اين 
فرصت ها به نفع خود استفاده كند. متأسفانه انسان ها 
بيش��تر در رويای رس��يدن به موفقيت زندگی می كنند 
تا اينكه بخواهند برای رس��يدن به آن تالش��ی از خود 

نشان دهند.
حقيقتی كه هر انس��انی در راه رسيدن به موفقيت بايد 
همواره به آن توجه كند اين است كه نه كسی شانسی و 
از روی اتفاق به موفقيت می رسد و نه كسی به همين 

صورت موفقيت های خود را از دست می دهد. 
اي��ن موضوع بيانگر اين مطلب اس��ت كه رس��يدن به 
موفقي��ت خود مراحلی دارد و فقط كس��انی كه از اين 
موض��وع باخبرن��د می توانند اميدوار دس��تيابی به آن 

باشند.
افكار، همه چیز شماست

با كمی مطالعه و تحقيق در زندگی بيش��تر انسان های 
موفق جهان به اين نتيجه می رس��يم كه پشتكار داشتن 
و س��ختكوش بودن ويژگی مش��ترك تمام انسان های 
موفقی است كه تا به حال روی كره زمين زندگی كرده 

و می كنند.
اگر به زندگی بيش��تر انس��ان های موفق جهان نگاهی 
بيندازيد به اين نتيجه می رسيد كه بيشتر آنها در ابتدا به 
اشخاصی خانه به دوش شبيه بوده اند اما در عين حال 
افكاری س��الطين گونه داشته اند! بنابراين اگر شما هم 
می خواهيد به موفقيت برسيد. بايد جنس ذهنيت شما از 
افكار مثبت و اميد به آينده باشد تا شما بتوانيد با اشتياق 
 و طراحی برنامه ای مناس��ب برای رسيدن به آن تالش 

كنيد.
همه از صفر شروع كرده اند

ب��ا اين حال، ممكن اس��ت اين ذهنيت در ش��ما ايجاد 
ش��ده باشد كه حتی با وجود اينكه ذهنيتی مثبت داريد 
ولی به علت كمب��ود منابع و امكانات الزم نمی توانيد 

به هدف های خود برسيد. 
فرام��وش نكني��د كه تمام انس��ان های موف��ق هم در 
ابت��دای كار وضعيتی مانند ش��ما داش��تند ول��ی با اين 
حال توانس��تند ب��ا تالش بيش از حد و داش��تن افكار 
و برنامه ای مناس��ب ب��ه هدف های خود برس��ند. در 
اصل انس��انی ك��ه در ذهن خود ه��دف قاطعی دارد و 
 می خواهد به آن برسد هيچ وقت به محدوديت ها فكر 

نمی كند.
تنها منبعی كه انسان های موفق از آن بهره می برند 

ذهن است.
اين افراد، از آنجايی كه می دانند مغز انسان با افكار او 
دوست می شود، هميشه بهترين افكار را برای دوستی 

با ذهن خود انتخاب می كنند. 
اگر ش��ما خود به چش��م يك انس��ان موفق نگاه كنيد 
ذهنتان نيروی درونی ش��ما را برای رسيدن به وضعيتی 

كه دوس��ت داري��د هماهنگ می كند ام��ا اگر افكار و 
تصورهای ش��ما عليه خودتان باش��د حتی اگر از منابع 
خوبی نيز برخوردار باش��يد ب��ه زودی همه چيز را از 

دست خواهيد داد. 
هیچ وقت نگويید دير شده

وقتی صحبت از رس��يدن به موفقيت اس��ت و انسانی 
از انس��ان ديگ��ری دعوت می كند تا برای رس��يدن به 
هدفی ت��الش كند، به ط��ور معمول اين گونه پاس��خ 
می شنود كه ديگر دير ش��ده است. عبارت »ديگر دير 
 ش��ده« جواب انسان هايی اس��ت كه ارباب ذهن خود

نيستند.
كس��ی كه ارباب ذهن خود باش��د هيچ وقت به كمبود 
منابع، پيری يا... فكر نمی كند بلكه به اين فكر می كند 
كه از كدام راه بايد برای رس��يدن به موفقيت اس��تفاده 
كند. كس��ی كه ارباب ذهن خود نباشد حتی اگر تالش 
ش��بانه روزی برای رسيدن به موفقيت داشته باشد هيچ 

وقت به خواسته خود نمی رسد.
از همین امروز شروع كنید

برای رسيدن به موفقيت بايد از همين امروز شروع كنيد 
و قدر تك تك لحظه ه��ا و كوچك ترين فرصت های 
زندگی را بدانيد. كس��انی كه برای رسيدن به موفقيت 
منتظ��ر لحظه های جادويی می مانن��د هيچ وقت به آن 
نمی رس��ند. فراموش نكنيد كه فرصت ها هميش��ه در 

جامعه مبدل به سراغ انسان ها می آيند. 
پس فراموش نكنيد كه هر وقت در زندگی با مش��كلی 

 روبه رو ش��ديد با چش��مان باز به اط��راف نگاه كنيد 
تا بتوانيد موفقيتی كه در نزديكی شما پنهان شده است 

را پيدا كنيد.
اگر اراده ای باشد، راهی وجود دارد

برای رس��يدن به موفقيت بايد به تالش خود بيفزاييد. 
اين مهم نيس��ت كه شما در چه س��ن و سالی هستيد. 
تفكر مسموم »ديگر دير شده« را از خود دور كنيد تا به 
شما ثابت شود برای كسی كه اراده ای در خود می بيند 
همواره راهی وجود دارد. تالش و برنامه مناس��ب تنها 
چيزهايی هس��تند كه شما به آنها نياز داريد. همواره به 
خ��ود يادآوری كنيد كه موفقيت از آن كس��انی اس��ت 
كه ذهنيت موفق دارند و شكس��ت از آن كسانی است 
كه بی تفاوت اجازه می دهند ذهنيت شكس��ت در آنها 

نفوذ كند.
هیچ وقت گول احساس های خود را نخوريد

روزی ش��اگردی به ديدن اس��تاد خود می رود و به او 
می گوي��د ق��درت تمركز حواس ن��دارم و نمی توانم 
كارهاي��م را درس��ت انج��ام ده��م. اس��تاد در جواب 
ش��اگردش ب��ه او می گويد: می گ��ذرد، هيچ وقت به 
اكن��ون توجه نك��ن و به تالش ادامه ب��ده. همان طور 
كه از قبل اش��اره ش��د، رس��يدن به موفقي��ت از روی 
ش��انس و اقبال نيس��ت و همواره نياز ب��ه تالش دارد. 
در حقيق��ت زمان��ی كه به آن رس��يده اي��م بايد برای 
 حف��ظ آن تالش كنيم وگرنه به زودی آن را از دس��ت

می دهيم. 

م��ا قدرت آن را داري��م كه نوميدی را به 
اميد، شكس��ت را به پيروزی و اشك را 
به خنده مبدل س��ازيم؛ به ش��رطی كه به 
زندگی و شگفتی های آن، به لذت ها، نا 
اميدی ها، تالش ها، رنج ها و دردها »بله« 
بگوييم. اگر بكوشيم كلمه هايی از قبيل: 
»بله«، »امكان دارد«، »هميشه«، »اميدوارم« 
و »م��ی توانم« را در فرهنگ لغت خود و 
اعضای خانواده وارد كنيم، آنگاه ش��اهد 
تجلی شادی ها خواهيم بود. ما قدرت آن 
را داريم كه همه پديده های شادی بخش 
زندگی را در اختيار داشته باشيم و آن ها 
را برای خود خلق نماييم. فقط كافيست 

تصميم به تغيير بگيريم. 
اگر تصميم بگيريم از امروز هر لحظه با 
عشق و غوطه ور در عشق زندگی كنيم، 
معنی و مفهوم حيات و شاد زيستن را بهتر 
درك خواهيم كرد و از آن لذت خواهيم 
برد. آيا دقت كرده ايد وقتی كه احساس 
خوبی درباره خود داريد، ديگران هم بهتر 
از هميشه به نظر می رسند؟ جهان بازتاب 
و عكس العمل رفتار خود ماست، وقتی 

از خودمان بيزاريم از همه بيزاريم و وقتی 
به همين كه هستيم عشق می ورزيم، تمام 

جهان در نظرمان دوست داشتنی است. 
 واقعي���ت اي�ن اس��ت ك��ه ه�ر ك�س 
ضعف هاي��ی دارد. به جای فروماندن در 
ضعف های خود و گرفتار ش��دن در دام 
يأس و نااميدی، بكوشيم انتقادپذير بوده 
و بر ضعف هايمان غلبه كنيم و به دنبال 
راهكار باشيم. از مطلق گرايی دوری كنيم: 
ما در گس��تره ای از نس��بيت ها زندگی 
می كني��م. تالش كنيم از ه��ر چيزی به 
نسبتی كه می توانيم بهره گيريم. هيچ كس 
برای هميشه نمی تواند قهرمان شود. پس 
ما بيشترين تالش را انجام دهيم و از نتيجه 
به دست آمده خرسند باشيم، خواه پيروز 

شويم يا نشويم. 
با خودمان صادق و روراس��ت باش��يم: 
صادق نبودن با خود، آس��يب رسان تر از 
احترام نگذاشتن به خود است. مواردی را 
كه با خودمان روراست نبوده ايم بنويسيم 
و راه صادق بودن را با بررس��ی خطاهای 

خود بيابيم. تابلويی از صداقت باشيم. 

تابلويی از صداقت باشيم 

جامعه

 افتتاح بنیاد بانو مجتهده امین 
در دهه فجر

افزایش  12 درصدی 
 نرخ کرایه تاکسي هاي 
چهار محال و بختیاری 

نمایشگاه  آثار تجسمي 
دانش آموزان اردلي  

رها سازی42 میلیون بچه ماهي 
در مزارع پرورش ماهي 

ب��ه گزارش ف��ارس، مريم فاتحی زاده در جلس��ه 
س��تاد عالی ده��ه فج��ر در جمع بانوان مش��اور 
دس��تگاه های اجرايی اس��تان با بيان اينكه امور بانوان با 
حداقل هزينه ها برنامه های مختلفی را در استان برگزار 
می كن��د، اظهار داش��ت: ام��ور بانوان از هي��چ رديف 
بودجه ای برخوردار نيس��ت و پش��توانه مالی به منظور 

تأمين بودجه اجرای برنامه ها ندارد. 
 وی ب��ه افتت��اح بنياد بان��و مجتهده امين اش��اره كرد و 
گف��ت: طبق توافقات صورت گرفته با س��ازمان ميراث 
فرهنگی موافقت شده، محلی را از بنای تاريخی اصفهان 
به منظور تأسيس بنياد بانو مجتهده امين اختصاص دهند 
كه پيش بينی می شود در صورت تحويل مكان، اين بنياد 

تا دهه فجر افتتاح شود. 

اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: با توجه به 
اج��رای قان��ون هدفمن��دی يارانه ها ن��رخ كرايه 
تاكس��ی های درون ش��هری در اين اس��تان 12 درصد 

افزايش يافت.  
به گزارش فارس، علی اصغر عنابستانی در حاشيه جلسه 
كميته حمل و نقل و س��وخت اين استان اظهار داشت: 
به منظور اجرای مطلوب قانون هدفمندی يارانه ها نرخ 
كرايه ناوگان حمل و نقل مسافر و بار درون شهری اين 
استان شامل تاكسی، تاكسی تلفنی، ون، اتوبوس،  نيسان 

تلفنی،  وانت تلفنی 10 تا 12 درصد افزايش می يابد.

فرمان��دار شهرس��تان اردل گفت: نمايش��گاه آثار 
تجس��می دانش آموزان اين شهرس��تان با موضوع 

عفاف و حجاب اواخر ماه جاری برگزار می شود.

مدير ش��يالت و آبزي��ان چهارمح��ال و بختياری 
گفت: در 9 ماهه نخس��ت سال جاری 42 ميليون 
بچ��ه ماهی قزل آال در 243 مزرع��ه پرورش ماهی اين 
استان رها ش��ده است.  اسماعيل پيرعلی اظهار داشت: 
با پيش بينی های انجام ش��ده تا پايان سال جاری تعداد 
3 ميلي��ون بچه ماه��ی ديگر در مزارع پ��رورش ماهی 

سردابی اين استان رها می شود. 

مع��اون پژوهش��ی مرك��ز مطالع��ات جمعيتی آس��يا و 
اقيانوسيه معتقد است 70 درصد خانواده ها كمتر از 50 

درصد تفاهم دارند. 
هر اندازه كه زوجها همگن باش��ند و س��طح س��واد و 
موقعيت طبقاتی دو طرف يكس��ان باش��د به دوام يك 

زندگی مشترك كمك می كند. 
نباي��د طالق را معي��ار از هم گس��يختگی خانوادگی و 
شكس��ت تلقی كني��م و در مقابل خان��واده هايی كه با 
ش��رايط بدی ادام��ه زندگی می دهن��د را موفق بدانيم. 
اين معيار درستی نيس��ت، چه بسا خانواده هايی كه از 
يكديگر جدا شده اند وضعيت بهتری از خانواده هايی 
ك��ه با هم زندگ��ی می كنند دارند، اما بن��ا به داليلی از 

يكديگر جدا شده اند.
50 درص��د ازدواج های منجر به طالق در چهار س��ال 
اول زندگ��ی مش��ترك اتفاق می افتد عل��ت ناپايداری 
ازدواج ه��ا ع��دم تجانس اس��ت، هر ان��دازه كه جامعه 
همگن تر باشد و سطح سواد و موقعيت طبقاتی هر دو 
 طرف يكس��ان باشد به دوام يك زندگی مشترك كمك 

می كند. 
برخی از زندگی های مش��ترك كه در حال حاضر ادامه 
دارد اما بس��يار پرتنش هستند و اين دسته از خانواده ها 

به نوعی دچار طالق پنهانی شده اند. 
خان��واده هاي��ی كه در آنه��ا تزلزل و اغتش��اش وجود 
دارد ام��ا به طالق ختم نش��ده اند به طالق پنهان دچار 
می ش��وند، به همين دلي��ل نبايد معي��ار، ادامه زندگی 
 مشترك باشد بلكه بايد خانواده های منسجم الگوسازی 

شوند. 
در مرحله اول دختر و پس��ر يكديگر را می پسندند اما 
پس از آن خانواده ها نيز بايد با يكديگر آش��نا شوند و 
در يك س��طح باشند، همس��طح بودن و هم فكر بودن 

خانواده ها نيز حرف اول را می زند.
خيلی از دخترها تمايل دارند مردی را برای همس��ری 
انتخاب كنند كه از هر لحاظی ايده آل باش��د اما بايد به 
اين نكته نيز توجه داش��ت كه الزم است خود دختر نيز 
در ش��رايطی مشابه همس��ر خود قرار داشته باشد تا در 
آين��ده اختالف های فكری و يا طبقاتی باعث جدايی و 

فروپاشی زندگی آنها نشود. 

زمانی برای خودم! ازدواج های ناپايدار 

دث
حوا

 ب��ه گزارش »جام جم«، در آذر ماه س��ال جاری زن 
جوان��ی به نام مريم و 3 دختر خردس��الش از تهران 
عازم ش��هر بادرود از توابع استان اصفهان شدند تا با 

خان��واده پ��دری اش مالق��ات كنن��د. 
پ��س از حضور آنه��ا در شهرس��تان، هن��گام عصر 
ع��روس خانواده به ن��ام طيبه از خواهر ش��وهرش 
مريم خواس��ت تا ش��ب مهم��ان وی و خانواده اش 
باش��ند. به اين ترتيب زن جوان همراه بچه هايش به 

خان��ه ب��رادرش رف��ت. 
دردس��ر برای مهمان 

ساعت 23 شب، زن مهمان و 3 فرزندش خوابيدند. 
اما مريم، نيمه شب با احساس سوزش شديد در بدن 
خود از خواب بيدار ش��د. در همين موقع فرزندانش 
هم با گريه و زاری بيدار ش��ده و از مادرشان كمك 
خواس��تند. زن با داد و فرياد همس��ر برادرش � زن 
صاحبخان��ه � را صدا زد كه متوجه ش��د او در چند 

قدمی اش ايس��تاده و ظرفی در دس��ت دارد. 
با التم��اس از زن صاحبخانه كمك خواس��ت اما او 
توجه��ی نك��رد. زن مهمان با تلفن هم��راه برادرش 
تماس گرف��ت و از او تقاضای كم��ك كرد. پس از 
اين تماس، م��رد صاحبخانه به منزلش آمد و خواهر 
و فرزندان��ش را كه آس��يب ديده بودن��د، به يكی از 

مراك��ز درمان��ی منتق��ل ك��رد. 
به اين ترتيب، پزش��كان در بررسی وضعيت بيماران 
متوجه ش��دند آنها با اسيد سوزانده شده اند و برای 

درم��ان به بيمارس��تان ش��هيد مطهری ته��ران منتقل 
ش��دند. 

ب��ا گ����زارش اي��ن موض���وع ب��ه پلي�س ش���هر 
ب��ادرود از تواب��ع اس��تان اصفه��ان، طيب��ه، عام��ل 
 اسيدپاش��ی دس��تگير و ب��ه مرك��ز پلي��س منتق��ل 

ش��د. 
طيب��ه � زن مته��م � در بازجويی ه��ای پليس��ی ب��ا 
اعتراف به اسيدپاش��ی به 4 عضو خانواده ش��وهرش 
گف��ت: چن��د روز پيش يك بطری اس��يد تهيه كردم 
و ش��ب حادثه با اصرار از خواهرش��وهرم خواستم 

همراه فرزندانش مهمان ما باش��ند. 
مته��م اضاف��ه ك��رد: او از ني��ت م��ن آگاه نب��ود، 
خواس��ته ام را پذيرف��ت، م��ن ني��ز ابت��دا 3 خواهر 
خردس��ال و س��پس ما درشان را با اس��يد سوزاندم. 
زن مته��م در بازجويی های پليس��ی، انگيزه خود را 
از اسيدپاش��ی، داليل مختلفی اعالم كرد و به تناقض 
گويی پرداخت. بنابراين گزارش، هنوز انگيزه عامل 

اسيدپاش��ی مش��خص نش��ده اس��ت. 
مادر و کودک همچنان در بیمارس��تان 

آخرين گزارش ها حاكی اس��ت، 2 كودك خردسال 
ب��ه نام های يلدا س��ادات و آتنا س��ادات مداوا و از 
بيمارس��تان مرخص ش��ده اند ولی مادر آنها همراه 
آرزو سادات )8 س��اله( كه آسيب بيشتری ديده اند، 
تح��ت چندين عمل جراحی ق��رار گرفته و همچنان 

در بيمارس��تان بس��تری هس��تند.

به گزارش فارس، شامگاه خرداد ماه سال جاری، مأموران پليس 
شهرس��تان پاكدشت از وقوع يك قتل در يكی از خيابان های اين 

شهرستان باخبر شدند. 
مأم��وران با حض��ور در محل حادثه واقع در چه��ارراه وليعصر، 
با جس��د م��رد جوانی به نام ابوطالب رو به رو ش��دند كه بر اثر 
اصابت چاقو به ش��كمش به قتل رس��يده و ضارب هم از محل 

حادثه گريخته است. 
اظه��ارات ب��رادر مقت��ول نش��ان داد ك��ه ابوطالب با ف��ردی به 
ن��ام ش��اهين از مدتی قبل اختالف داش��ته اس��ت، ك��ه اين دو، 
 روز حادث��ه دوب��اره باه��م درگير ش��دند كه ابوطال��ب به قتل 

رسيد. 
تحقيقات برای شناسايی عامل اين جنايت آغاز شد و يك روز بعد، 
متهم توسط مأموران پليس و در همان شهرستان شناسايی و دستگير 
شد. اطالعات به دست آمده نشان داد كه متهم مدتی قبل از قتل 
و در جريان يك درگيری، از سوی مقتول مورد اصابت چاقو قرار 
 گرفته بود كه اختالف آنها بعد از شكايت شاهين از ابوطالب آغاز 

شد. 
ابوطالب وقتی متوجه درگيری بين شاهين و يكی از همسايه های 
خ��ود به نام مرتضی بر س��ر يك جفت كتانی ش��د، به حمايت 
از مرتضی كه دوس��ت ش��اهين هم بود، ش��اهين را با چاقو زد. 
بع��د از اعتراف ش��اهين به ارتكاب قتل، ق��رار مجرميت وی از 
سوی دادس��رای جنايی صادر و پرونده برای رسيدگی به دادگاه 
كيفری استان تهران ارجاع شد كه در شعبه 113 به رياست قاضی 

محمدسلطان همتيار رسيدگی شد. 

در ابتدای جلس��ه، ذبيح زاده، نماينده دادس��تان با اش��اره مدارك 
موجود در كيفرخواس��ت صادره، بزه انتس��ابی به متهم را محرز 
دانست و خواستار مجازات وی شد؛ اوليای دم نيز خواسته خود 

را قصاص متهم عنوان كردند. 
مته��م در جاي��گاه ق��رار گرف��ت و ب��ا بي��ان اينكه اته��ام قتل 
را قب��ول دارد، گف��ت: حدود 4 م��اه قبل از قتل، با دوس��تم كه 
همس��ايه مقت��ول درگي��ر ش��دم و در جري��ان اي��ن درگي��ری 
 ابوطال��ب م��را ب��ا تب��ر زد ك��ه 3 روز در بيمارس��تان بس��تری 

شدم. 
بده��م  رضاي��ت  می خواس��تم  و  ك��ردم  ش��كايت  او  از 
 ام��ا مقت��ول و برادران��ش هميش��ه پش��ت س��ر م��ن ح��رف 

می زدند. 
وی ادامه داد: روز حادثه و چند س��اعت قبل از قتل، با برادرش 
درگير ش��دم كه پدرم به من س��يلی زد و ما را جدا كرد؛ به من 
گفتند كه مقتول و برادرانش برای درگيری دنبال تو می گردند كه 
خواستم به خانه بروم تا با آنها درگير نشوم اما مقابل خانه جلوی 

مرا گرفتند و درگير شديم. 
شاهين گفت: 3 نفری بر سر من ريختند و موتورم را روی زمين 
 انداختن��د و من هم مجبور ش��دم كه با چاق��و او را بزنم و فرار 
كن��م.  ش��اهين در بي��ان آخرين دف��اع گفت: در اي��ن كار هيچ 
 عم��دی نداش��تم و از خان��واده مقت��ول درخواس��ت بخش��ش 

دارم. 
قاضی همتيار ختم جلس��ه را اع��الم و صدور حكم را به بعد از 

مشورت با مستشاران دادگاه موكول كرد. 

متهم محاكمه شد؛مادر و 3 دختر خردسالش قربانی اسيدپاشی شدند 

قتل در چهار راه ولي عصر به خاطر يك جفت کتاني

بيش��تر افراد در مقابل تغيي��ر، آن هم يك 
تحول س��ازنده جبهه گيری می كنند و معتقدند 
كه امكان ندارد بش��ود كس��ی را عوض كرد. هر 

كس سيستم فكری خودش را دارد. 
اما اين يك واقعيت اس��ت كه ه��ر كس در هر 
س��نی می تواند خود را تغيي��ر دهد. تنها تفاوت 
بين مردم در زمانی اس��ت كه به آن نياز دارند تا 
بتوانند خودشان را تغيير دهند. برای عده ای اين 
مدت بسيار طوالنی است و سال های زيادی از 
عمرش��ان می گذرد تا دريابند بايد باورش��ان را 
تغيير دهند، اما عده ای هم در يك لحظه به اين 
نقطه مهم زندگيش��ان می رسند. بايد ياد بگيريد 

كه تغيير كنيد و تغيير دهيد. 
اين كار شايد به راحتی نشستن پشت كامپيوتر و 
شروع يك بازی مهيج است، باور كنيد به همين 
س��ادگی. اما اگر روش تغيير كردن را پيدا نكنيد 
مجبوريد كه سال های س��ال با باورهای اشتباه 
زندگی كنيد كه مانع رش��د شما هستند. بسياری 
از م��ردم از تغيير می ترس��ند. آن ها می گويند: 
من س��ال هاس��ت به همين روش زندگی كرده 
ام. اين جمله طاليی را روی يك كاغذ بنويسيد 
و در جلوی چش��متان قرار دهيد: معادله زندگی 
گذش��ته با آينده برابر نيست. جريان زندگی مثل 

تغيير کنيد و تغيير دهيد 
رودخان��ه به جلو حرك��ت می كند. هرگز 

نبايد آنچه را درگذش��ته انج��ام داده ايد و از آن 
نتيجه ای نگرفته ايد را به فراموشی بسپاريد. باز 
ه��م امتحان كنيد، به ط��ور حتم با روش ديگری 
به نتيجه خواهيد رس��يد. اگر انعطاف پذير باشيد 
می توانيد ش��يوه خود را تغيير دهيد. اگر روشی 
غي��ر از برخورد دوس��تانه ب��ا عادت های خود 
پيش بگيريد هم��واره مأيوس می ش��ويد. هيچ 
وقت مشكل روزهای گذش��ته در آينده هم اتفاق 
نمی افتد. گذش��ته تنها مثل ي��ك منبع اطالعاتی 
است. بايد عقايد را تغيير داد و باورهای جديدی 
در ذهن كاش��ت. از بهترين باورها اين است كه 
هميش��ه راهی برای حل مش��كل ها وجود دارد. 
هميش��ه و در ه��ر موقعيتی می توان ب��ه نتيجه 
رس��يد. به هيچوجه مهم نيست تا به حال چه بر 
س��رتان آمده است. اگر باور كنيد كه هر مشكلی 
راه حل��ی دارد. پس به ط��ور حتم راه حل آن را 
پيدا می كنيد. فكر انس��ان بر همان موضوع هايی 
متمركز می ش��ود كه درباره اش س��ئوال داريم. 
چشمان خود را ببنديد و يك نفس عميق بكشيد. 
يك باور قديمی كه مثل زنجيرهای سنگينی دور 
مچ پايتان چسبيده است را پيش رو مجسم كنيد، 
با خودتان روراس��ت باش��يد و فكر كنيد كه اين 

زنجيرهای كهنه تا به حال چه مشكل ها و 
س��ختی هايی برايتان به وجود آورده اند. از كم 
تا زياد مش��كل ها را بررس��ی كنيد. كم كم خود 
را ب��ه آينده بس��پاريد و در روي��ا ببينيد كه اين 
باور نادرست چه محدوديت ها و ضررهايی را 

همچنان برايتان به ارمغان می آورد. 
س��ال هاس��ت كه با اين عقايد مخرب زندگی 
كرده ايد و آنه��ا را تغيير نداده ايد، به راس��تی 
چ��ه بهايی بابت حف��ظ آنها پرداخت��ه ايد. اگر 
داشتن چنين سرنوش��تی برايتان ناراحت كننده 
اس��ت پس نبايد دست روی دس��ت بگذاريد، 
چشم هايتان را باز كنيد، خدا را شكر هنوز هيچ 

اتفاقی نيفتاده است.

برای رسیدن 
به موفقیت باید 
از همین امروز 
شروع کنید و قدر 
تک تک لحظه ها 
و کوچک ترین 
فرصت های 
زندگی را بدانید.

موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت 
موفق دارند 
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امير بيگ )وفات 983 هـ. ق(
 زاینده رود 
تحفه سامی: 

»جالل الدين امير بيگ، از احفاد ش��يخ محمد كججی اس��ت در اين 
روزگار س��ردفتر ارباب افضال و فهرس��ت روزنامچ��ه فرخنده مآل 
و پروان��ه درايت��ش به مهر جالل مخت��وم و از توقيعات اعمالش مآثر 
مرضي��ه مفهوم و از اقوام نزديك امير زكريای وزير اس��ت و در زبان 
آوری و مجلس آرايی فی الواقع بی نظير، مولدش از قصبه نطنز عراق 
 اس��ت و در خ��وش طبعی و س��خنوری يگانه آفاق، اي��ن دو بيت از 

اوست:
اگ��ر گ�ويم نه�ال ق�امتت دلجوست می رنجی

                    وگ��ر گ�ويم سر زلف تو عنبر بوست می رنج�ی
شكايت چون كنم از جور چشم فتنه انگيزت؟

                   كه گر گويم تو را باالی چشم ابروست می رنجی«
خالصه االشعار:

»خواجه اميربيك مهر از نژاد ش��يخ غياث الدين محمد كججی است 
و كج��ج قريه ای اس��ت من اعم��ال تبريز. اما مول��د آن جناب قصبه 
نطنز اس��ت و در زمان خود س��ردفتر اوراچه نويسان روزگار و قدوه 
مس��توفيان كبار بود و در خط س��ياق و علم دفتر و حس��اب يد بيضا 
می نم��ود در ايام جوانی به تحصيل كماالت و تكميل اس��تعدادها به 
جد و جهد تمام مش��غولی نموده به س��بب اس��تعداد اصلی به اندك 
س��عيی قصب الس��بق از اقران و امثال خود در ربود آن گاه به اردوی 
خاقان جم جاه ابوالمظفر ش��اه طهماسب شتافت و در اندك زمانی به 
مناصب عاليه رس��يده در س��لك امرا و وزراء و مشاهير اركان دولت 
انتظام يافت و چون مش��اراليه از علم حس��اب و ش��يوه كفايت امور 
ديوان��ی و اس��تخراج اموال از رعاي��ا وقوف تمام داش��ت در آن ايام 
پادش��اه گيتی دار امور كلی ممالك محروس��ه به او تفويض فرمود و 
او نيز از خود به تقصير راضی نگش��ته مس��اعی جميله در صرفه امور 
 س��لطنت ظاهر نمود القصه روز به روز كار خواجه مش��اراليه از پايه 
به پايه و از درجه به درجه ترقی يافت تا آن كه مهم به آن جا انجاميد 
ك��ه هيچ ك��س از ارباب قلم بی صالح و رضای او مهمی نتوانس��ت 
ساخت الجرم اهل بغی و عدوان بر آن صاحبقران عرصه دوران حسد 
برده به عرض رس��انيدند كه خواجه مشاراليه در علم اعداد و تكسير 
وقوف تمام دارد و هميشه اشكال مثلث و مربع كشيده با خود می دارد 
و نيز در اين اوقات به تسخير آفتاب مشغولی می نمايد اگر چه خاقان 
جم جام چند گاه طريق اغماض و حلم شعار ساخت و آن سخنان از 

ايشان بر غرض حمل نموده ناشنيده انگاشت.
ليكن در آن ايام جناب خواجه مش��اراليه بر عملی چند اقدام می نمود 
كه مظنه س��خنان اهل س��عايت بود از آن جمله دوات را زرين كرده 
در ميان می داش��ت و قلم را زرد س��اخته در بناگوش می گذاش��ت و 
بيش��تر اوق��ات لباس ه��ای زرد و زعفران��ی می پوش��يد و در اجرام 
صيقل��ی كه از برنج و طال س��اخته بودند می دي��د. الجرم نواب اعلی 
به واس��طه هراس��ی كه از اهل اعداد و ارباب تس��خير داشت از وی 
متوهم گش��ته در آن ايام قورچی به خراسان فرستاده خواجه مشاراليه 
را گرفت و در قلعه الموت محبوس س��اخت و اين قضيه در ش��هور 
سنه 965 موافق ايت ئيل صورت يافت و آن بيچاره بقيه العمر در آن 
حبس ابدی بمانده در ش��هور س��نه ثلث و ثمانين و تسعمائه )983( 
كه آخ��ر زمان دولت خاقان جنت مكان بود در آن قلعه درگذش��ت.
 

 اتالف 1022 غالده سگ 
ولگرد در کاشان

 زاینده رود 
معاون خدمات شهری شهرداری كاشان از اتالف 1022 غالده 

سگ ولگرد از ابتدای امسال تا پايان آذرماه خبر داد.
مجتب��ی ولی پناه با اش��اره ب��ه انجام اين اقدام ب��ه صورت هفتگی 
گفت: هدف از اتالف سگ های ولگرد جلوگيری از انتشار آلودگی 
 محيطی به ويژه بيماری س��الك و غيره، حفظ س��كوت ش��بانه در 

منطقه های مسكونی و امنيت شهروندان است.
وی، وجود س��گ های ولگرد را موجب س��لب آسايش عمومی در 
ش��هرها و روس��تاها به ويژه اراضی كشاورزی دانست و گفت: اين 
حيوانات به عنوان يك��ی از مهم ترين عوامل آلوده كننده پارك ها و 

تفرجگاه ها هستند.
وی در ادام��ه شناس��ايی محل های رفت و آمد س��گ های ولگرد و 
مزاحم عنوان كرد و اظهار داشت: متأسفانه كارخانه ها و كشتارگاه ها 
با دفع نامناس��ب فاضالب و پس��ماندهای مواد غذايی باعث تجمع 
س��گ ها و افزايش اين حيوانات تهديد كننده سالمت شهروندان در 

اين محل ها می شوند.
ب��ه گفت��ه وی زاد و ول��د س��گ های نگهب��ان و گله و رها ش��دن 
توله هايش��ان در محيط روستاها از عوامل ديگر ازياد اين جانوران و 

گسترش بيماری های آلوده كننده سگها است.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری كاشان خواس��تار اطالع رسانی 
ش��هروندان اين شهرس��تان از وجود س��گ های ولگ��رد در اطراف 
منزل ها و منطقه های مسكونی آنها شد و گفت: ساكنان اين منطقه ها 
به محض رو به رويی با اين مشكل مراتب را به اين معاونت جهت 

پيگيری و رفع مشكل اطالع دهند.

 برگزاری همايش چراغ هدايت 
در کاشان

 زاینده رود 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان رفاهی تفريحی شهرداری 
كاش��ان مدير فرهنگسرای معراج اين س��ازمان از برگزاری همايش 

چراغ هدايت در پنجم ديماه برابر با 20 ماه محرم خبر داد.
فاطمه طحانيان گفت: اين همايش با س��خنرانی س��يد رضا واحدی 
مفس��ر قرآن در موض��وع واقعه های غدير تا كربال و مرثيه س��رايی 

مداحان اهل بيت برگزار می شود.

برگزاری مسابقه هنری آثار 
عاشورايی خط عاشقی در کاشان

 زاینده رود 
مدير رواب��ط عمومی س��ازمان رفاهی تفريح��ی از برگزاری 

مسابقه هنری آثار عاشورايی خط عاشقی خبر داد.
حميدرضا دهقانی هدف از برگزاری اين مس��ابقه را ترويج فرهنگ 
عاش��ورايی در بين هنرمندان و استفاده از ابزار هنر برای انتقال بهتر 

اين مفاهيم در جامعه ذكر كرد.
وی با اش��اره به اعالم فراخوان مسابقه آثار عاشورايی خط عاشقی 
افزود: اين مسابقه در رش��ته های هنری عكس، فيلم، خوشنويسی، 
نقاش��ی، ش��عر و دلنوشته، وبالگ نويس��ی،  طراحی پوستر،  داستان 

كوتاه و پيامك برگزار می شود.
دهقان��ی خاطرنش��ان كرد: عالقمندان به ش��ركت در اين مس��ابقه 
می توانند آثار خود را با موضوع عاش��ورا تا پايان ماه صفر به روابط 
عمومی س��ازمان رفاهی تفريحی، خدمات فرهنگی معراج و پايگاه 

بسيج باب الحوائج )ع( كاشان تحويل دهند.

فداکاری يکی از بسيجيان کاشان 
خندان

 دانش آم��وز بس��يجی »معي��ن س��اقی« از بس��يجيان پايگاه بس��يج 
ام��ام هادی در راه رفتن به پايگاه، س��ه ميليون تومان وجه نقدی را 
ك��ه در داخل كيف به همراه تعدادی مهر ش��ركت پيدا كرده بود به 

صاحبش تحويل داد.
اي��ن دانش آموز می گويد در هنگام رفتن به پايگاه بس��يج بودم كه 
در كوچه كيفی را ديدم كه روی زمين افتاده بود، چند قدم راه رفته 
دوباره برگشتم و چون می خواستم به مدرسه بروم آن را داخل كمدم 
در پايگاه گذاش��تم شب كه دوباره به پايگاه آمدم به داخل كيف كه 
نگاه كردم مبلغ س��ه ميليون تومان پول و تعدادی مهر شركت داخل 
آن بود بعد با شماره ای كه داخل كيف بود تماس گرفتم و صاحب 
آن را پي��دا ك��ردم و پ��ول را تحويلش دادم صاح��ب پول ها ضمن 
خوش��حالی و تشكر گفت: اين مهرها بيشتر برای من اهميت داشته 
تا پول ها. الزم به ذكر است كه فرد بسيجی به هيچوجه نمی خواهد 
اي��ن ايثار را در مطبوع��ات چاپ كنند اما با توج��ه به بزرگی اين 

بسيجی و صداقتی كه داشته اين گزارش نوشته شده است.

شهرداری با ديوارنويسی های 
غيرمجاز برخورد قانونی می کند

 زاینده رود 
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری كاشان 30 

هزار مترمربع از ديوارهای سطح شهر كاشان پاكسازی شد.
معاون خدمات شهرداری كاشان با اشاره به اقدام های انجام شده برای 
پاكسازی شهر از ديوارنويس��ی، برچسب ها و نصب پوستر تبليغاتی 
در ش��هر گفت: بی هويتی در س��يما و منظر ش��هر نه تنها اغتش��اش 
بص��ری ايجاد می كند بلكه در درازمدت بر روح و روان ش��هروندان 
تأثي��ر می گذارد بنابراين به منظور كاهش اين اثرهای نامطلوب تالش 
می شود تا با ايجاد نظم در فضاهای شهری و حذف اغتشاش بصری 

با آن مقابله شود.
مجتبی ولی پناه با بيان اينكه در سال 89، با بيش از 40 شركت متخلف 
با بيش از 20 هزار مترمربع ديوارنويسی غيرمجاز برخورد قانونی شده 
اس��ت تأكيد كرد: در برخی منطقه های كاشان شركت های خصوصی 
اقدام به نصب برچسب روی پالك منازل، مبلمان شهری كرده اند كه 
ش��هرداری به ش��دت با آنها از طريق مراجع ذی  ربط برخورد قانونی 
می كند. به گفته وی براساس ماده 92 قانون شهرداری ها و با استناد به 
ماده 14 از ضوابط و مقررات زيباسازی مبلمان شهری نصب هر گونه 
اطالعيه،  آگهی و يا شعارنويس��ی... بر ديوار معابر و ميدان های سطح 
ش��هر ممنوع بوده و از موارد نقص زيبايی ش��هر محسوب می شود و 

هم چنين مشمول مجازات و جريمه های مختلف می شود.
وی گفت: به موجب اين قانون، متخلفين نصب برچسب های تبليغاتی 
ضمن برآورد خس��ارات و ضبط يك نس��خه آن در پرونده سازی يا 
صنفی متصدی ش��هرداری از صدور هرگونه پاسخ استعالم تا جبران 

خسارت وارده خودداری خواهد نمود.

گشتی در اخباربزرگان کاشان

وزير مسكن و شهرسازی كشور، از پروژه 3 هزار و 
544 واحدی مسكن مهر شهرستان كاشان بازديد كرد. 
به گزارش ايرنا، علی نيكزاد و هيأت همراه وی در اين 
س��فر عالوه بر بازديد از واحدهای آماده اين پروژه، 
از نزديك در جريان روند ساخت واحدهای مسكن 
مهر اين شهرس��تان قرار گرفت. اس��تاندار اصفهان، 
تعدادی از معاونين و نماينده مردم شهرس��تان های 
كاش��ان و آران وبيدگل وزير مس��كن و شهر سازی 
را دراين س��فر همراهی می كردند. وزير مس��كن و 
شهرسازی در مورد اجرای قانون هدفمندكردن يارانه 
و تأثير آن در قيمت مس��كن، اظهار داشت:  هر گونه 
اظهارنظر در اين خصوص تنها توس��ط س��خنگوی 
اقتص��ادی دولت اعالم خواهد ش��د. عل��ی نيكزاد، 
همچنين روند مس��كن مهر كاشان را رضايت بخش 
اعالم كرد. اس��تاندار اصفهان به خبرنگار ايرنا گفت: 
پروژه مسكن مهر يكی از اقدام های بسيار ارزشمند 
دولت خدمتگزار و عدالت محور بوده كه با موفقيت 
در حال اجرا اس��ت. عليرضا ذاك��ر اصفهانی افزود: 
پروژه مسكن مهر كاشان از نظر پيشرفت فيزيكی از 
پيشتازترين پروژه های مسكن مهر كشور به حساب 
می آي��د. وی، با اش��اره به وضعيت بس��يار رضايت 

بخش اجرای پروژه های مسكن مهر در سراسر اين 
اس��تان، اظهار داشت: ش��هرضا، شهر جديد مجلسی 
و گلپاي��گان از ديگر ش��هرهايی هس��تند كه اجرای 
پروژه مس��كن مهر با سرعت بس��يار بااليی در آنها 
در حال انجام اس��ت. وی، به برخی از مش��كل های 
پيش روی اجرای مسكن مهر نيز اشاره كرد و گفت: 
در بخ��ش ارائه خدم��ات به واحده��ای اين پروژه 
تنگناه��ا و مش��كل هايی وجود دارد ك��ه با حضور 
وزير مسكن و شهرسازی و رفع اين مشكل ها روند 
اجرای اين واحدها س��رعت بيشتری خواهد گرفت. 
علی اصغر گرانمايه پور، اظهار داش��ت: اجرای اين 
طرح درجلوگيری از رش��د روز افزون س��وداگری 
خري��د و ف��روش زمي��ن و افزاي��ش بی رويه قيمت 
آن در ش��هرهای بزرگ بس��يار تأثيرگذار بوده است. 
معاون وزير مس��كن و شهرس��ازی از ساخت 200 
هزار واحد مس��كن مهر در ش��هرهای جديد كشور 
 خبر داد و گفت: س��اخت اين واحدها به زودی آغاز 

می شود. 
نورصالحی هزينه ساخت مس��كن مهر در شهرهای 
جديد را با توجه به محوطه س��ازی، آماده س��ازی، 
مساحت و زيربنای واحدها بين 270 تا 350 ميليون 

ريال اعالم كرد. اين معاون وزير مس��كن با يادآوری 
اينكه نخستين واحدهای مسكن مهر به دست رئيس 
جمهوری در ش��هر هش��تگرد به بهره برداری رسيده 
و به متقاضيان واگذار ش��ده اس��ت، بهره برداری از 
واحدهای مس��كن مهر پرند را ني��ز به عنوان دومين 
شهری است كه به زودی به متقاضيان واگذارخواهد 
ش��د. هم اكنون 17 ش��هر جديد در كش��ور در حال 
س��اخت است كه در 14 ش��هر آن واحدهای مسكن 

مهر در حال ساخت و ساز است. 

شهرستان )ویژه کاشان(
در بازدید وزیرمسکن و شهرسازي از پروژه مسکن مهر کاشان

قیمت مسکن توسط سخنگوی اقتصادی دولت اعالم می شود

رتبه پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي 
کاشان 15 است

علوم پزشکي کاشان عهده دار
 رياست دبيرخانه تحقيقات دانشجويي 

نماينده مردم كاشان:

آزادسازي قيمت هاي حامل هاي انرژي 
موجب جلوگيري از قاچاق سوخت مي شود  

رئیس دانشگاه علوم پزشكي كاشان:

پژوهش هاي دانشگاهي 
 زاینده رود بايد کاربردي شود

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزش��كی كاشان گفت: رتبه پژوهشی 
اين دانش��گاه بر اس��اس امتياز خام در بين دانشگاه های علوم پزشكی تيپ 

دو كشور 15 است. 
به گزارش فارس، غالمعلی حميدی در جمع پژوهش��گران اين شهرستان 
گفت: دانش��گاه علوم پزش��كی كاش��ان اي��ن رتبه را در مجم��وع پايش و 
ارزش��يابی فعاليت های پژوهشی در س��ه محور حاكميت و رهبری، توليد 

دانش و توانمندسازی كسب كرده  است. 
وی با اش��اره به وجود تعدادی ش��اخصه در هر يك از اين محورها افزود: 
دانش��گاه علوم پزشكی كاشان در محور توانمندسازی بيشترين امتياز را در 
ش��اخصه برگزاری كارگاه ها و همايش های علمی آموزشی داشته است. به 
گفته وی، برای فعاليت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی كاشان مبلغ 3 

ميليارد و 550 ميليون ريال طی سال گذشته اختصاص يافته  است.
حميدی با اش��اره به تصويب 62 طرح تحقيقاتی مصوب اين دانش��گاه در 
س��ال 88 با بودجه 2 ميليارد و 390 ميليون ريال يادآور ش��د: 43 طرح از 
اين تعداد تا حدود 70 درصد در راستای اولويت های پژوهشی دانشگاه در 

عرصه علوم پزشكی طراحی و اجرا شده است. 
ب��ه گفته وی پژوهش��گران و اس��تادان دانش��گاه علوم پزش��كی كاش��ان 
ط��ی س��ال 88 تع��داد 116 مقال��ه علم��ی خ��ود را در مجله ه��ای معتبر 
علمی پژوهش��ی داخلی و خارجی به چاپ رس��انده اند ك��ه از اين تعداد 
 29 مقال��ه آن در مجل��ه ه��ای ايندكس ش��ده و در ISI به چاپ رس��يده

 است. 

 زاینده رود 
دبير كميته تحقيقات و پژوهش های دانش��جويی دانش��گاه علوم 
پزش��كی كاشان از انتخاب اين كميته به عنوان دبيرخانه مركزی و رياست 
ش��ورای راهبردی كميته های تحقيقات دانش��جويی ش��بكه همكار مركز 

كشور به مدت يكسال خبر داد.
ب��ه گزارش فارس، مريم رمضانی به مناس��بت هفته پژوهش گفت: ايجاد 
انگيزه و تقويت فرهنگ پژوهش در بين دانش��جويان و دانشگاهيان، تهيه، 
سازماندهی، بسترس��ازی و اجرای طرح های پژوهشی در سطح دانشگاه، 
آموزش اصول و مبانی پژوهش و پژوهشگری به دانشجويان و دانشگاهيان 
از اهداف كلی اين كميته اس��ت. وی با تشريح عملكرد فعاليت های كميته 
تحقيقات و پژوهش های دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی كاشان از آذرماه 
س��ال گذشته تاكنون تصريح كرد: برگزاری اولين و دومين نشست دبيران 
و سرپرستان كميته های تحقيقات دانشجويی شبكه همكار مركز كشور در 
دانشگاه علوم پزش��كی كاشان، مديريت پايگاه اطالع رسانی شبكه همكار 
مركز كشور )به نشانی www.ccnet.ir( از جمله فعاليت های اين كميته 
طی س��ال جاری اس��ت. رمضانی تعداد كارگاه های برگزار شده از آبان تا 
آذرماه سال 89 را 12 كارگاه عنوان كرد و گفت: شركت دانشجويان عضو 
كميته تحقيقات دانش��جويی در همايش ها و كنگره های علمی پژوهش��ی 
كش��ور، معرفی 40 نفر از دانشجويان عضو به مركز تحقيقات تروما برای 
همكاری در فعاليت های پژوهش��ی مركز تحقيقات تروما بخش ديگری از 

فعاليت های اعضای كميته تحقيقات دانشجويی است. 

 زاینده رود 
نماين��ده مردم شهرس��تان های كاش��ان و آران و بي��دگل در مجلس 
ش��ورای اسالمی گفت: اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها و آزاد سازی 
قيمت ه��ای حامل های ان��رژی موجب جلوگيری از قاچاق س��وخت و 
فرآورده های نفتی از ايران می ش��ود. علی اصغر گرانمايه پور،  با اشاره به 
خارج شدن مقادير زياد مواد سوختی از كشور، اظهار داشت: اختالف بين 
قيمت سوخت و فرآورده های نفتی در داخل كشور با كشورهای همسايه 
موجب می ش��ود تا ديگر قاچاق س��وخت سودی نداش��ته باشد و از اين 

قاچاق به صورت خودكار كنترل شود.
وی، افزود: آزاد سازی قيمت در كاالهای همچون بنزين، برق، نان و غيره 
اگرچه برای بس��ياری از مردم سخت اس��ت ولی از سوی ديگر مؤثرترين 
عامل در اصالح الگوی مصرف و پرهيز از اسراف، تبذير و اتالف می شود. 
گرانمايه، خاطر نش��ان كرد: قانون هدفمند سازی يارانه ها كه با همكاری 
مش��ترك مجلس و دولت به تصويب رس��يده است يكی از ضروری ترين 

قوانين كشور برای سالم سازی اقتصاد ايران است. 
وی با اشاره به اينكه، اقتصاد ايران از گذشته های دور با تكيه بر درآمدهای 
نفت��ی ش��كل گرفته و چني��ن اقتصادی محكوم به شكس��ت و وابس��تگی 
اقتصادی به خارج كش��ور اس��ت، افزود: در اقتصاد وابسته به در آمدهای 
نفتی ش��كوفايی در توليد، اعم از كش��اورزی، صنعت و معدن كمتر اتفاق 

می افتد.

 زاینده رود 
رئيس دانشگاه علوم پزشكی كاشان بر كاربردی شدن طرح های تحقيقاتی 

دانشگاهی تأكيد كرد. 
به گزارش فارس محمدرضا نيكبخت  در آيين تجليل از پژوهشگران دانشگاه 
علوم پزش��كی اين شهرستان با اشاره به وجود مشكالت حاد قلبی � عروقی، 
تصادفات و سوانح در بين شهروندان كاشانی گفت: متخصصان و پژوهشگران 
در اين دانشگاه بايد فكری برای كاهش اين بيماری و راهكارهای مناسبی برای 
تغيير ش��يوه زندگی ارائه كنند. وی با تأكيد بر جس��تجوی روش های منجر به 
 نتيجه افزود: تربيت دانشجو و دانش آموختگان و توليد دانش در افزايش چاپ 
مقاله ها به تنهايی كارگش��ا و هدف نيست بلكه گام اساسی، مؤثر و مثبت در 
پژوهش توجه به مشكل ها و موضوع های محيط جامعه است كه پژوهشگران 
بايد برای حل آن تالش و تأمل كنند. به گفته وی دانشكده بهداشت می تواند 
راهكارهای عوارض بهداش��ت محيط، فردی و حرفه ای را بر اساس پژوهش 
و از طريق آموزش به ش��هروندان ارائه كند. نيكبخ��ت عدم باور مردم، بازگو 
نش��دن صحيح حقايق را از داليل جدی گرفته نشدن حرف های متخصصان 
و كارشناس��ان توسط جامعه دانست و خاطرنشان كرد: اگر تمام آموزش ها بر 
اس��اس تحقيقات و پژوهش انجام ش��ود مخاطب سريع تر به يقين و پذيرش 
مطلب می رسد. رئيس دانشگاه علوم پزشكی كاشان در ادامه تصريح كرد: نبايد 
پژوهش ها محدود به چاپ مقاله و كارهای تئوری ش��ود بلكه پژوهش ها بايد 

بتواند دردی از درد و مشكل های مردم را درمان كند. 

 زاینده رود 
از ابت��دای ماه محرم ت��ا پايان ماه صفر مصادف 
ب��ا رحلت پيامبر اك��رم )ص( و هم چنين رحلت امام 
حس��ن مجتب��ی )ع( و حض��رت ثام��ن الحجج )ع( 
ش��هر كاشان يكس��ره و يكپارچه در ش��ور و عزا و 
مصيبت اس��ت. هيأت های منظم و باسابقه كاشان به 
روش های مختلفی به عزاداری می پردازند و مراس��م 
روضه خوانی در تمامی منطقه های كاشان در منزل ها، 

مسجدها، حسينيه ها و تكايا برقرار است.
در كاش��ان مرسوم اس��ت كه برخی هيأت ها در دهه 
دوم ماه صفر به مدت 10 روز مراس��م روضه خوانی 
و سينه زنی منظمی برقرار می كنند و به پيشواز اربعين 
حس��ينی می روند. در روز اربعين مراسم ويژه ای در 
ش��هر كاش��ان مصيبت اباعبداله را به تصوير می كشد 
وهيأت های عزاداری به س��مت امام��زاده  هارون بن 
موسی )ع( معروف به )پنجه شاه( حركت می كنند كه 
روايت ش��ده است يكی از دستان حضرت ابوالفضل 
العب��اس در اين مكان مدفون می باش��د، در اين روز 
مردم با دود كردن اس��پند در مسير دسته ها و پاشيدن 
گالب درجه يك كاش��ان بر سر عزاداران و هم چنين 
با پذيرايی های مختل��ف از زائران و عزاداران، همراه 
با قربانی نمودن گاو و گوس��فند و شتر به همراهی با 

اربعين حسينی می پردازند.
در كاش��ان ب��ه كار ب��ردن كلم��ه »باب��ا« ب��رای پير 
 غالم��ان و ب��زرگان هيأت ه��ا و خادم��ان قديمی و 

مسن امام حسين )ع( مرسوم هست هم چنين لفظ بابا 
برای گردانندگان قديمی تعزيه و س��ازندگان باسابقه 
نخل و توغ و جريده كه از ابزار عزاداری كاشان است 

نيز به كار می رود.
ب��ازار كاش��ان از كانون ه��ای مهم ع��زاداری محرم 
اس��ت و كس��به مذهبی و مؤمن كاش��ان همواره در 
كن��ار هيأت ها به تغذيه مال��ی اين حركت های اصيل 
 ش��يعه می پرداخته ان��د و حام��ی عزاداری حس��ينی 

بوده اند. 
كس��به خداجوی كاش��ان خ��ود ني��ز از اركان اصلی 
عزاداری بوده و در هيأت های قديمی و با سابقه بازار 
به فعالي��ت می پردازند، برخی از هيأت های كاش��ان 
روزهای به خصوصی را برای عزاداری و گذر از بازار 
انتخاب می كنند و برخی ديگر يكپارچه در تاسوعا و 
عاش��ورا و اربعين از بازار كاش��ان ب��ه عنوان يكی از 
كانون های عمده عزاداری می گذرند، دو مس��ير برای 
گذشتن دسته های عزاداری از بازار كاشان وجود دارد 
كه مسير اول از طرف بازارچه سردار و دروازه دولت 
است و مسير دوم از سمت بازار پانخل و خيابان بابا 
افضل كاشانی می باشد كه هيأت های مركزی شهر از 
اين مس��ير وارد می ش��وند و در »گذر نو« در ابتدای 

بازار اصلی توقف داشته و به عزاداری می پردازند. 
در هيأت های كاشان شخصی به نام »ناظم« وجود دارد 
كه در ه��ر هيأت وظيفه فراخوان م��ردم با بلندگو و 
نواختن طبل برای شروع عزاداری را به عهده دارد و 

ساعت ها قبل از شروع مراسم خود را به مركز هيأت 
رس��انيده و ابزار ش��روع مراس��م را و افراد اصلی را 
فرامی خواند. همچنين به ميزبانان هيأت و مسيرهايی 

كه هيأت می گذرد و يا توقف دارد اطالع می دهد.
در بس��ياری از روزها دسته های عزاداری به دنبال هم 
حرك��ت می كنند و با فاصله 2 ي��ا 3 متری كه پرچم 
مخصوص هر هيأت كه نش��ان دهن��ده و معرف آن 
هي��أت اس��ت در آن فاصله قرار می گي��رد، برخی از 
هيأت های كاشان دارای چند دسته مختلف عزاداری 
هس��تند كه زنجيرزنی، س��ينه زنی و ي��ا ذكرگويی را 
دنب��ال می كنند و به طور منظمی با يكديگر هماهنگ 
هس��تند به طوری كه وقتی ذكر گروهی تمام می شود 
گروه ديگر شروع می كنند و يا گروهی پاسخ و مصرع 
دوم گروه اول را می دهند و بدين س��ان شور خاصی 

در عزاداری برپا می كنند.
در اي��ن ميان نخل گردانی از مراس��م های س��وزناك 
عاش��ق  صده��ا  ك��ه  اس��ت  كاش��ان   عاش��ورايی 
ام��ام حس��ين)ع( اين نخل ه��ا را در ميان ع��زاداران 
می گردانن��د و هر نخل مربوط به يكی از ياران كربال 
می باش��د در اين ميان زمانی نخل امام حس��ين وارد 
می ش��ود، صدای ش��يون و فغان و حس��ين حس��ين 
عزاداران به اوج می رس��د و فريادهای حسين مظلوم، 
غريب مادر و حس��ين عطش��ان فضای ش��هر و ديار 
كاشان را پر كرده و دل های سوگواران را به لحظه های 

عرفانی عشق ساالر شهيدان پيوند می زند.

عزاداري در زادگاه محتشم » سراينده باز اين چه شورش است« )قسمت اول(

 معصومه حاجی اکبری )کاشان(

گذشته، حال، آينده زاييده حركت زمان است و تغيير و 
تبديل مشخصه اصلی آن هر دور شكل خاص و نحوه 

زندگی خود را دارد كه در نهايت به گذشته می پيوندد.
كوچه ه��ای باريك و بن بس��ت، خانه های س��ه دری 
و پنج دری، س��اباط های مهر و دوس��تی، هشتی های 
نور و امي��د، داالن ها و گذرها، بازار بزرگ و س��نتی، 
كاروانسراها، سيپك ها، بام ها و ديوارهای كاه گلی همه 
و همه خاطره های خونه م��ادر بزرگ و پدر بزرگ ها 
 را با ش��ب های سراس��ر س��كوت و آرامش��ش زنده 

می كند.
گذشته ها، خاطره می شوند نه تنها آدم ها بلكه شكل 
زندگی آنها هم خاطره می ش��ود و در اندك زمانی به 
فراموش��خانه سپرده می ش��ود تا جايی كه آه از نهاد تو 
برآورد و شايد به اين دليل است كه عكس ها، موزه ها، 

يادها و يادگارها اعتبار می يابند.
اكنون همه چيز تغيير كرده و به گذشته پيوسته گذشته ای 
كه خاطراتش را تنها باي��د از زبان پدربزرگ ها و مادر 

بزرگ ها و گاه هم در ميان آلبوم های عكس پيدا كنيم.
سرپرس��ت ش��هرداری منطقه يك و مديرعامل بافت 
فرسوده اين شهر ايجاد انگيزه و ماندن ساكنان بافت را 
مورد تأكيد قرار داد و در ادامه تهيه طرح تفصيلی بافت 
فرسوده كاشان توسط شركت عمران و بهسازی شهری 

ايران كه توانست به عنوان مبنای تصميم گيری پروژه های 
بافت قديم كاش��ان قرار گيرد اجرای الگوی مشاركت 
 طرح ميدان��گاه آقا و تملك اراضی واق��ع در طرح از 
مهم ترين اقدام های انجام ش��ده طی سال های اخير 
است. مهندس بهروز گرانمايه گفت: ارائه ضوابط جديد 
و ساخت و ساز در بافت فرسوده و تاريخی، راه اندازی 
خانه های فرهنگ محله ای جهت اطالع رس��انی آگاه 
سازی و شناسايی پتانسيل های محله ای و به كارگيری 
آنها و ارائه خدمات فرهنگی آموزشی مناسب به اهالی 
محله و بهسازی و كف سازی آسفالت معابر در محدوده 
بافت فرسوده بخشی ديگر از فعاليت های انجام شده در 
بافت فرسوده و قديمی است. وی هم چنين به پيگيری 
و راه ان��دازی پارك ه��ای محله ای به منظ��ور افزايش 
سرانه فضای سبز، انتخاب معتمدين محله ای به عنوان 
نمايندگان هر محله جهت انعكاس نظرها، مش��كل ها 
و پتانسيل های هر محله به مديران ذيربط اشاره كرد و 
گفت: ترغيب ساكنان به ماندن در بافت قديمی اين شهر 
و بهسازی و احيای بافت فرسوده از هدف های اجرای 

اين طرح است. 
گرانمايه با بيان اينكه دولت در تالش است بستر الزم 
برای حضور مردم و مالكان بافت های فرسوده با اعطای 
بخشی از تسهيالت به صورت قرض الحسنه برای احيا 
و نوسازی بافت های فرسوده مهيا كند تصريح كرد: در 
همين راستا دولت امسال طرح پرداخت وديعه مسكن 

را جهت افراد ساكن در بافت های فرسوده پيشنهاد داد 
كه به تصويب رسيد. 

وی تس��هيالت قابل پرداخت برای ساخت واحدهای 
غير صنعتی را مبل��غ 200 ميليون ريال و برای فناوری 
نوين و صنعتی 250 ميلي��ون ريال با نرخ مصوب 12 
درصد عنوان كرد. گرانمايه افزود: بسته حمايتی دولت 
در خصوص احيای بافت فرس��وده ش��امل پرداخت 
10 ميليون ريال جهت تخريب، آماده س��ازی و شروع 
عمليات به ازای هر واحد مسكونی نوساز، پرداخت 15 
درصد پس از فونداس��يون، پرداخت 30 درصد پس از 
پايان س��قف، پرداخت 30 درصد پس از پايان سفت 
كاری و پرداخ��ت 25 درصد پس از پايان نازك كاری 

عنوان كرد.
وی تخفي��ف حداقل 50 درصدی هزينه های عوارض 
ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده 
عوارض با حداكثر سه سال دوره تقسيط را بخشی ديگر 
از حمايت های دولت به ساكنان بافت فرسوده ذكر كرد. 
سرپرس��ت ش��هرداری منطقه يك اظهار داشت: برای 
ساكنان بافت قديمی و فرس��وده امتياز آب، برق، گاز، 
تلف��ن و نظاير آن پس از نوس��ازی بدون دريافت حق 
نگهداری محفوظ بوده و دستگاه های ذيربط موظفند در 
اسرع وقت نسبت به برقراری و تأمين خدمات مورد نياز 

و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمايند. 
ادامه دارد...

ضرورت احيای بافت های فرسوده شهری )قسمت اول(
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سالمت

رستمیان
نوزادی كه پس از طی يك حاملگی 
كامل به دنيا می آيد به طور ميانگين 
3/5 كيلوگرم وزن و 51 س��انتی متر 
ق��د دارد و ممكن اس��ت از لحاظ 
جنبه های ظاهری ب��ا نوزادان ديگر 
متفاوت باش��د. ولی اي��ن تفاوت ها 
طبيع��ی اس��ت و به ط��ور معمول 
برطرف می گردد. در مقابل نوزادان 
نارس )آنهايی كه س��ه هفته پيش از 
موعد تولدش��ان به دنيا می آيند( به 
علت نارس بودنش��ان، مشكل های 
عدي��ده ای را با خود به همراه دارند 
و خط��ر بيماری ه��ای تهديدكننده 
زندگی بيش از س��اير ن��وزادان ترم 

آنها را در بر می گيرد.
بيماری هاي��ی كه در ذيل به ش��رح 
آن ها می پردازيم ممكن اس��ت برای 
ن��وزادان كام��ل و ن��ارس رخ دهد 
ول��ی نكته قابل توجه آن اس��ت كه 
مقاوم��ت نوزادان نارس نس��بت به 
نوزادان كامل بس��يار پايين تر است 
و ب��ه همين دلي��ل مراقبت بيش��تر 
و حس��اس تر ب��رای آنه��ا حكمی 

ضروری است.
 يرقان نوزادی

بي��ش از نيمی از ن��وزادان در هفته 
اول زندگی، اندكی زردی پوس��ت 
را دارن��د كه به آنه��ا ظاهری برنزه 
می دهد و در بيش��تر موردها پس از 
چند روز از بين می رود. اين زردی، 
طبيع��ی ب��وده و ج��ای هيچگون��ه 
نگرانی را ب��رای اطرافيان به وجود 
نمی آورد. همچني��ن تغذيه نوزاد با 
شير مادر ممكن است يرقان نوزادی 
را بدتر كند اما مانعی برای ادامه شير 
دادن نيس��ت و مادر می تواند بدون 
دلواپس��ی ن��وزاد خود را س��يراب 

نمايد.

- از جمل��ه عامل ه��ای مهم��ی كه 
می تواند در ايجاد يرقان مؤثر باش��د 
عبارتند از: 1- ناسازگاری گروه های 
 Rh خون��ی به عل��ت ناس��ازگاری
بي��ن مادر و نوزاد. 2- ناس��ازگاری 
 -3  ABO خون���ی  گروه ه���ای 
عفونت ه��ای م��ادرزادی 4- ع��دم 
تش��كيل مجاری صف��راوی در بدن 

نوزاد
ــوزادی:  ن يرقان  ــای  عالمت ه  
بی حال��ی و ع��دم تماي��ل به ش��ير 
خ��وردن می توان��د از عالمت های 
مه��م يرق��ان نوزادی باش��د. ضمن 
آن كه پوست و س��فيدی چشم نيز 
زردرنگ می ش��ود. ول��ی اگر يرقان 
نوزادی در اثر آت��رزی صفراوی يا 
همان عدم تشكيل مجاری صفراوی 
در نوزادان به وقوع بپيوندد، احتمال 
اختالل ش��نوايی و صدمه مغزی نيز 
وج��ود دارد. همچني��ن در صورت 
عدم رس��يدگی و درم��ان به موقع 
وقوع آس��يب كبدی و مرگ دور از 

انتظار نيست.
 تشخیص: برای پی بردن به نوع 
و شدت يرقان نوزادی در اقدام اول 
آزمايش خون جهت بررس��ی سطح 
بيلی روبين خون صورت می گيرد. 
س��ونوگرافی و MRIكبدی هم در 
مرحله دوم ض��رورت می يابد و در 
صورتی كه نياز به بررس��ی بيش��تر 

باشد بيوپسی كبد پيشنهاد می شود.
بيش��تر  ــی:  ــای درمان اقدام هـ  
نوزادان��ی كه يرق��ان خفيف دارند، 
نيازی ب��ه درمان ندارن��د و پس از 
چن��د روز بهبود می يابن��د ولی در 
صورتی كه سطح بيلی روبين خون 
باال باش��د ممكن اس��ت نوردرمانی 
)فتوتراپ��ی( الزم باش��د. در زمانی 
كه ناس��ازگاری Rh باشد، تعويض 
خون تجويز می ش��ود و اگر احتمال 

آت��رزی صف��راوی باش��د جراحی 
بهتري��ن راه حل خواهد بود. الزم به 
ذكر است كه در بچه هايی كه دچار 
يرقان ش��ديد می ش��وند بايد تست 
ش��نوايی و آزمايش ه��ای مغزی به 

طور كامل انجام پذيرد.
 قولنج

و  فاصله ه��ا  در  ن��وزادی  ه��رگاه 
زمان ه��ای مش��خص و مش��ابه با 
حمله های منظم شروع به گريه كرد 
احتم��ال قولنج يا كولي��ك معده و 

روده برای او قابل اثبات است.
از حدود سه هفتگی،  نوزاد هر روز 
با گريه های ش��ديد و در يك زمان 
مشابه مادر خود را نگران و وحشت 
زده می نمايد. اي��ن گريه ها به طور 
معم��ول در بعدازظهره��ا و با جمع 
ش��دن پاها در ش��كم آغاز می شود 
و در صورت��ی كه با دقت بررس��ی 
شود نوع گريه های قولنجی با ساير 
گريه های نوزاد متفاوت اس��ت. اين 
گريه ها ممكن اس��ت چند دقيقه يا 
چند ساعت به طول انجامد و با در 
آغ��وش گرفتن يا حركت دادن آرام 
نمی شوند. علت قولنج نامعلوم است 
و می تواند ناشی از درد شكم يا نفخ 
باش��د ك��ه البته خس��تگی يا محيط 
ناآرام آن را تش��ديد می نمايد. به هر 
حال قولنج ناش��ی از ي��ك بيماری 
زمينه ای نيست و گريه باعث آسيب 
آن نمی ش��ود و والدين نبايد چندان 

نگران آن باشند.
 دندان درآوردن

اولي��ن دن��دان ش��يرخوار ب��ه طور 
معمول حدود س��ن 6 ماهگی ظاهر 
می شود و س��اير دندان های اوليه تا 
حدود س��ن 3 سالگی به طور كامل 
روي��ش می يابند ولی ممكن اس��ت 
برخی عوامل ارثی و ژنتيكی باعث 
ش��وند اين زمان زودتر يا ديرتر از 

موقع موعد رخ دهد.
جوان��ه زدن دندان ب��ه طور معمول 
رنج آور است و می تواند شيرخوار 
را تحريك پذي��ر و بی قرار نمايد. در 
اين زمان شيرخوار كمتر می خورد، 
كمت��ر می خوابد و در گاهی موردها 
دچار برافروختگ��ی گونه، آبريزش 
از ده��ان، قرمزی و تورم لثه، تهوع،  
استفراغ،  اس��هال و يا حتی تب باال 

می شود.
از جمل��ه اقدام ه��ای مؤث��ری ك��ه 
می توان��د ب��ه ن��وزاد كم��ك نمايد 
ش��امل: 1- دادن يك شیء سفت و 
خنك به ش��يرخوار نظير حلقه های 
پالس��تيكی مخصوص ك��ودك كه 
در همه داروخانه ها يافت می ش��ود 
و ي��ا ميوه هايی مانند هويج اس��ت. 
2- اس��تفاده از ژل ه��ای بی حس��ی 
كه در دس��ترس می باشند و والدين 
می توانند با اس��تفاده از آن بر روی 
لثه ه��ا باع��ث تس��كين درد نوزاد 
خود ش��وند. 3- در صورت وجود 
تب، دادن ش��ربت استامينوفن برای 
ش��يرخواران باالی 3 م��اه زير نظر 

پزشك بالمانع می باشد.
بايد خاطرنش��ان كرد، كه تمام اين 
مش��كل ها با روئيدن دندان از درون 
لثه ها به طور كامل برطرف می شود 
و ج��ای هيچ نگرانی وجود ندارد و 
والدين می بايست ضمن صبوری و 
انجام اقدام های پزشكی و مشاوره ای 
به خود و نوزاد خود آرامش بيشتری 
را هديه بدهند و در ضمن بكوشند 
تا با مسواك زدن و رعايت بهداشت 
ده��ان ك��ودك خ��ود، در حف��ظ 
دندان های موقتی او كارس��از باشند 
چرا كه حفظ دندان های ش��يری تا 
زمان رويش دندان ه��ای دايمی در 
اس��تحكام و عمر دندان های دايمی 

نقش به سزايی دارد.

درختچه ای كوچك و هميش��ه سبز كه 
 ارتفاع س��اقه آن در ش��رايط عادی بين
1 تا 3 متر می باشد ولی در آب و هوای 
مس��اعد، به ارتفاع بيشتر نيز می رسد. از 
مشخصه هاي آن اين است كه برگ هايی 
هميش��ه س��بز، پايا، متقابل، ساده، نوك 
تيز، عاری از تارودندانه، چرمی، به رنگ 
س��بز تيره و معطر دارد. برگ های آن به 
طول 1 تا 4 س��انتيمتر اس��ت به عالوه 
اگر دقت ش��ود، نقاط كوچك و شفافی 
در س��طح برگهای آن مشاهده می گردد. 
گل های به نسبت درشت و زيبای مورد، 
رنگ سفيد و بوی مخصوص دارند و در 
ارديبهشت ماه تا تير ماه ديده می شوند. 
پيدايش گل ها به صورتی است كه مانند 
برگ ه��ا، وضع متقابل داش��ته در كناره 
 آنه��ا به س��اقه می پيوندند. ه��ر گل آن
5 گلبرگ مساوی به وضع گسترده دارد 
به ط��وری كه وجود اي��ن حالت باعث 
می گردد ك��ه پرچم های متعدد و فراوان 
گل، به صورت دس��ته ای رؤيت گردند. 
مي��وه آن به صورت بيض��ی يا مدور، به 
بزرگ��ی يك نخود، به رنگ س��ياه مايل 
به آبی، به ندرت س��فيد و دارای طعمی 

گس می باشد. 
 تركیب هاي شیمیايی: 

ب��رگ مورد دارای تانن، م��واد رزينی و 
تلخ، گامفن و 30 درصد اس��انس است. 
برجستگی های روی س��اقه مورد كه از 
قدي��م االيام، ديوس��كوزيد آن را تحت 
نام Mgrtidana به عنوان قابض مورد 
اس��تفاده قرار می دادند و يا برای آن اين 
اثر را قائل بودند، تانن فراوان دارد. ميوه 
گياه دارای تانن، اس��انس، مواد رزينی، 
قندهای مختلف و اس��يدهای آلی نظير 
اسيد ماليك و اسيد سيتريك است. دانه 
م��ورد دارای نوعی ماده روغنی اس��ت 

كه از اولئي��ن، لينولئين، ميريس��تين3 و 
پالميتين تشكيل می يابد. 

 اسانس مورد: 
از برگ گياه م��ورد بر اثر تقطير با بخار 
آب، نوع��ی اس��انس تهيه می ش��ود كه 
ب��ازده آن، 300 گرم اس��انس برای هر 
100 كيلوگرم برگ است. اسانس مورد 
مايعی به رنگ زرد مايل به سبز و دارای 
بوئ��ی مطبوع می باش��د. در 2 قس��مت 
الكل 80 درجه نيز حل می شود. اسانس 
مورد دارای ديپانتن، ترپن ها و س��ينئول 

)اوكاليپتول4 ( است. 
اس��انس مورد اثر ضدعفون��ی كننده و 
آرام بخ��ش دارد و به صورت موضعی 
برای روماتيسم تجويز می شود. از برگ 
 و گل گي��اه مورد، نوع��ی آب مقطر به 
ن��ام Enad ،Ange تهيه می ش��ود كه 
معطر و دارای اثر قابض است و مصرف 
زيادی داش��ته است. از برگ مورد برای 
محلول های شستش��وی زخم های  تهيه 
چركين به صورت كمپرس اس��تفاده به 
عمل می آي��د. اين گياه را از قديم االيام 
به خاطر ارزش غذايی آن و نيز به سبب 
اينكه ماده اولي��ه ای برای رنگ پارچه ها 

بوده است جمع آوری می كردند.  
موارد مصرف گیاه مورد: 

خاصي���ت  دارای  م���ورد  مي���وه   
ضد باكتريايی است و از آن به عنوان يك 

ماده ضدعفونی كننده استفاده می كنند. 
 ب��رگ تازه مورد برای خش��ك كردن 

زخم های سر مفيد می باشد. 
 م��ورد در رف��ع بيماری ه��ای جلدی 
و مواقع��ی كه ب��ه علت ب��روز دانه های 
جل��دی، پوس��ته های كوچك و س��فيد 
رن��گ در پوس��ت ظاهر می ش��ود و در 

پسورياسيس، می توان استفاده كرد. 
 مي��وه مورد سرش��ار از ويتامين ث و 

گلوكوزيدها است. 
 برگ مورد به عنوان مس��كن ورم های 
مخملك، جراحت ه��ا و زخم های كف 

دست و پا استفاده می شود. 
 گياه مورد برای التيام زخم های داخلی 

بسيار مفيد است. 
 از دم كرده برگ ها به صورت غرغره 
و شستش��وی ده��ان در م��وارد برفك 

استفاده می شود. 
 جوشانده ميوه مورد به عنوان قابض و 

التيام دهنده زخم ها به كار می رود.

مورد

هندوانه ضد آسيب هاي پوستي است

ي��ك متخصص گوارش با بيان اينكه ترش كردن معده يا س��وزش 
س��ر دل به تنهايي عامل خطرناك و نگران كننده اي نيس��ت، گفت: 
افزايش اسيد معده و ورود آن به مري موجب تحريك و در نهايت 
ايج��اد زخم در ديواره مري مي ش��ود كه در ص��ورت تكرار زمينه 
بروز س��رطان را تقوي��ت مي كند. دكتر بابك رضاي��ي، افزود: البته 
افراد بايد توجه داشته باشند كه سوزش سر دل يا همان ترش كردن 
معده مي تواند عوارض بيماري هاي ديگري مانند بيماري هاي قلبي 
باش��د كه در صورت بروز بايد به سرمنش��أ آن توجه شود. وي در 
گفتگو با ايس��نا با بيان اينكه زمينه ب��روز اين حالت در افرادي كه 
داراي ناراحتي هاي معده هس��تند، بيش��تر مشاهده مي شود تصريح 
كرد: اس��تفاده از غذاهاي چرب و س��رخ كردني، نوشابه ها، آجيل، 
ش��كالت و آبنبات، ادويه جات، مركبات، فست فودها )سوسيس و 
كالباس(، آب غوره و آب  نارنج، خيار، كاهو و سبزي خام از جمله 
مواردي اس��ت كه موجب تحريك و افزايش اس��يد معده مي شود. 
رضايي در ادامه نس��بت به پوش��يدن لباس هاي تنگ هشدار داد و 
اظهار داش��ت: پوشيدن لباس هاي تنگ به ويژه گن در زنان با وارد 
كردن فش��ار بر اندام هاي داخل��ي و معده، موجب تحريك معده و 
ورود اس��يد معده به مري مي شود كه در اين حالت ترش كردن يا 
س��وزش س��ر معده اتفاق مي افتد. اين متخصص داخلي همچنين 
اس��تفاده از برخي داروها در بيماران مبتال به فشار خون و مصرف 
س��يگار و الكل را از ديگر عوامل بروز سوزش سر معده نام برد و 
افزود: مصرف چاي در حالت گرس��نگي و بعد از غذا ميزان اسيد 

معده را افزايش مي دهد. 
وي كاه��ش وزن، كاهش حجم غذاي معده، ش��يب تختخواب به 
صورتي كه س��ر در قسمت باال قرار بگيرد را از جمله راهكارهاي 
موثر در درمان اين حالت برش��مرد و ابراز كرد: نوش��يدن آب در 
چنين حالتي موجب رقيق ش��دن اس��يد معده و دفع آن مي ش��ود. 
رضايي در پايان نس��بت به افزايش تبليغ��ات داروهاي الغري در 
برخي رس��انه ها هشدار داد: متاسفانه بسياري از افراد بدون آگاهي 
از نوع تركيب هاي اين نوع مواد، مبادرت به خريد و استفاده از آنها 
مي كنن��د كه تا كنون هيچ توجيه علمي و بهداش��تي براي آنها يافت 
نش��ده اس��ت. وي در پايان تأكيد كرد: افراد توجه داشته باشند كه 
هيچ داروي الغري تأييد ش��ده اي در سطح بين المللي وجود ندارد 
و عوارض و بيماري هاي حاصل از مصرف آنها ناش��ناخته است.. 

شکالت داروی سرفه
پزشكان ادعا  كرده اند كه شكالت مي تواند براي مقابله با سرفه مداوم 
و مزمن مفيد باشد. به گزارش ايسنا، اين گروه از پزشكان انگليسي 
هم اكنون در حال انجام مراحل نهايي آزمايش هاي باليني روي اين 
روش جديد براي مقابله با سرفه مزمن هستند. آن ها در واقع روي 
دارويي مطالعه مي كنند كه ماده اصلي تشكيل دهنده آن »تئوبرومين« 
اس��ت كه م��اده طبيع��ي موجود در ش��كالت و كاكائو مي باش��د.

ژل هاي ضدعفوني  کننده موجب 
خشکي پوست مي شوند

محقق مركز تحقيقات غدد دانش��گاه علوم پزش��كي شهيد بهشتي 
گفت: تغذيه سالم بهترين روش جلوگيري از ابتال به سرماخوردگي 
در فصل زمس��تان اس��ت. به گزارش ايرنا، لي��ال آزادبخت افزود: 
سيس��تم ايمني بدن ب��راي اينكه بتواند به بهتري��ن نحو با ويروس 
هاي س��رماخوردگي و آنفلوآنزا مبارزه كند بايد مواد مغذي حياتي 

دريافت كند. 
وي اظهار داش��ت: مصرف پرتق��ال، انواع توت، فلف��ل دلمه اي، 
سيب زميني و سبزيجات برگ سبز مانند انواع كلم، دريافت زياد و 
منظم ويتامين C به كاهش بروز و طول مدت سرماخوردگي كمك 
مي كند. آزادبخت با بيان اينكه غالت سبوس دار و حبوبات، منابع 
غذايي خوبي براي ويتامين هاي گروه B هستند، ادامه داد: مصرف 
اين مواد در بدن س��بب بروز عفونت هاي مكرر دس��تگاه تنفس��ي 

فوقاني مي شود. 
اين متخصص تغذيه، مصرف س��ير را كه حاوي آهن و روي است 
در تقويت سيستم ايمني و كاهش خطر عفونت هاي ويروسي مؤثر 
دانس��ت و گفت: افرادي كه زياد دچار س��رماخوردگي مي شوند، 
ماه��ي قباد، قزل آال، ماهي هاي روغني، دانه كدو حلوايي و روغن 
 ش��اه دانه را كه غني از اس��يدهاي چرب امگا 3 هس��تند، مصرف 

كنند. 
آزادبخت افزود: دانه كنجد و آفتابگردان، غني از اس��يدهاي چرب 
امگا 6 هستند كه اين اسيدهاي چرب در مبارزه عليه عفونت هاي 

سرماخوردگي، به سلول هاي دستگاه تنفسي كمك مي كنند. 

ترش کردن معده در بلندمدت 
زمينه بروز سرطان 

را تقويت مي کند

نقطهنسخه گیاهی

چنانچه پس از چهل س��الگي: فش��ار خون شما 
باالت��ر از ح��د طبيعي اس��ت، مبت��ال به تصلب 
ش��رايين، مرض قند مي ش��ويد و يا در خانواده 
شما كسي مبتال به بيماري گلوكوم »آب سياه« و 
يا آب مرواريد »كاتاراكت« اس��ت به طور منظم 
به چش��م پزش��ك مراجعه كنيد. بينايي يكي از 
مهم تري��ن حس هاي ويژه اس��ت، نه تنها به اين 
علت كه در ارتباط با محيط خارج از بدن نقش 
مهمي دارد، بلكه بيش��تر از اي��ن رو كه اختالل 
ديد س��بب كاهش يادگيري نيز مي ش��ود. فرد 
با حس بينايي از خ��ود محافظت نموده، تعادل 
خ��ود را حفظ كرده، قدرت خالقيت پيدا نموده 
و باالخ��ره از ديدن محيط اطراف لذت مي برد. 
داشتن بينايي نعمت بس��يار بزرگي است و اگر 
انتظار داريم كه چشمانمان براي تمام مدت عمر 
به ما خدمت كنند بايس��تي نهاي��ت دقت را در 

مراقبت از آنها به عمل آوريم. 
نكته هاي بهداشتي جهت مراقبت از چشم ها: 
- هم��واره از م��واد غذايي متناس��ب و حاوي 
 A ويتامي��ن ه��اي مختلف ب��ه وي��ژه ويتامين
 A اس��تفاده نماييد. منابع غذايي حاوي ويتامين
: - ويتامين A در منابع گياهي به صورت پيش 
ويتامين )انواع كاروتن ها به ويژه بتاكاروتن( و 

در منابع حيواني به شكل رتينول فعال يافت مي 
ش��ود. - بهترين منابع حيواني ويتامين A جگر، 
قلوه، زرده تخم مرغ، شير پرچربي، كره، روغن 
كبد ماهي و ماهي هاي كوچك با جگر مي باشد. 
- بهترين منابع گياهي ويتامين A سبزي هايي با 
برگ سبز تيره مانند: اسفناج، كاهو، سبزي هاي 
زرد مثل هويج و كدو حلوايي، ميوه هاي زرد و 
نارنجي مثل: زردآلو، قيس��ي، خرمالو، نارنگي و 
طالبي، موز، خربزه و انواع مركب ها مي باشد. - 
خواب و اس��تراحت كافي داشته باشيد. - چشم 
ها را از تأثير اش��عه ماوراء بنفش با اس��تفاده از 
عينك هاي مرغوب محافظت نمائيد. - از چشم 
خ��ود در ن��ور كافي اس��تفاده كنيد. ن��ور كم يا 
خيره كننده باعث مي ش��ود كه چشم با دشواري 
بيش��تري كار كرده و در نتيجه فشار بيشتري به 
آن وارد شود.  - از آنجايي كه چشم ها به آساني 
آل��وده مي گردند مي بايس��ت اطراف چش��م و 
پلك ها رابه دفعات شسته و با حوله نرم خشك 
نم��ود. همچني��ن اگر هر گونه جس��م خارجي 
وارد چش��م يا داخل پلك گردد مي بايس��ت با 
گوش��ه يك دستمال تميز و با احتياط فراوان آن 
را بي��رون آورد. در اين حالت از ماليدن چش��م 
خودداري نمائيد. - چشم طبيعي و سالم احتياج 

ب��ه درمان ندارد، از به كار ب��ردن هر گونه دارو 
و يا محلول هاي شستش��وي چشم بدون دستور 

پزشك خودداري نمائيد.
عالمت هاي هشدار دهنده بیماري هاي چشم: 
در ص��ورت وجود هر ي��ك از حالت هاي زير 
بالفاصله به چش��م پزش��ك مراجع��ه نمائيد: - 
نزديك كردن اشياء به چشم جهت ديدن آنها و 
يا تنگ كردن چش��م براي ديدن اشياء نزديك - 
تمايل غير طبيعي س��ر به يك سمت براي ديدن 
اش��يايي كه در رو به رو قرار دارند - مالش غير 
طبيعي و مداوم چش��م ها - هرگونه اش��تباه در 
تش��خيص رنگ ها - قرينه نبودن مردمك هاي 
چشم - بيزاري و گريز از نور - سردردهاي غير 
طبيعي - هر گونه احساس تورم در چشم - هر 
گونه عالمت مبني بر وجود لوچي )استرابيسم( 
چش��م - هر گونه عالمت مبني بر اينكه فرد در 
برخي از ساعت هاي روز بهتر از بقيه اوقات روز 
مي بيند. - هر گونه احس��اس مبني بر دوتايي و 
يا در هم ديدن اش��ياء - هرگون��ه ورم ملتحمه 
و يا ريزش غير عادي اش��ك از چش��م ها - هر 
گونه ناتواني و يا سس��تي عضالت چشم - هر 
گونه ع��وارض ديگر كه موجب اختالل در ديد 

طبيعي گردد. 

عالمت هاي هشداردهنده بيماري هاي چشم

بیماري هاي شایع 
در دوران
 نوزادي

يك متخص��ص تغذيه گف��ت: هندوانه 
ضد آس��يب هاي پوس��تي اس��ت و بدن 
را از آمونياك و س��موم دس��تگاه ادراري 

پاكسازي مي كند.
 ب��ه گ��زارش س��المت ني��وز مرتضي 
صفوي افزود: هندوانه ضد آس��يب هاي 
پوستي است كه بر اثر تابش مستقيم نور 
خورشيد ايجاد شده اند وي در گفتگو با 

فارس گفت: آنتي اكسيدان هاي 
هندوان��ه  در  موج��ود 

مي توانند راديكال هاي 
ب��ه  ك��ه  را  آزادي 
دليل اكسيداس��يون 
تنگ  و  كلس��ترول 
دي��واره  ش��دن 
خون��ي  عروق��ي 

ايجاد مي ش��وند غير 
فعال كنن��د و در نتيجه 

بيماري ه��اي  ب��روز  از 
قلبي و عروقي و س��كته 

جلوگيري مي كند. 
تغذيه  متخص��ص  اين 
هندوانه  ك��رد:  اضاف��ه 

سرش��ار از پتاسيم است. 

آنتي اكس��يدان هاي موج��ود در هندوانه 
نق��ش فعال��ي در واكنش هاي ش��يميايي 
بدن دارند. صفوي گفت: آرژنين  يكي از 
موادي اس��ت كه در هندوانه وجود دارد 
و باعث مي ش��ود اكسيد نيتريك در بدن 

افزايش پيدا كند. 
اكس��يد نيتري��ك متس��ع كنن��ده عروق 
خوني اس��ت. وي افزود: آرژنين موجود 
در هندوان��ه مي توان��د بدن را از 
آمونياك و س��موم كه در 
دستگاه ادراري است 
زي  كسا پا
كند.
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اصل خواسته و پرداخت مبلغ سي هزار ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات 
تأخير تأديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان وصول و ايصار آن طبق نرخ شاخص بانك مركزي 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي در اين شعبه خواهد بود. 
م الف/ 13068                                       شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/110 شماره دادنامه: 8909970351000971، شماره پرونده: 8909980351000690، شماره 
بايگاني شعبه: 890690، خواهان: آقاي رسول نعمتي به نشاني خ ارتش- مجتمع آسمان، ط 4، 
خوانده:  آقاي علي نصر به نشاني مجهول المكان، خواسته ها: 1. تأمين خواسته، 2. مطالبه طلب، 
گردش��كار: دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح ذيل 

مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه
در خص��وص دع��وي آقاي رس��ول نعمتي بطرفيت آق��اي علي نصر به خواس��ته مطالبه مبلغ 
240/000/000 ريال به موجب يك فقره چك به ش��ماره 292132 مورخ 89/4/26 بانك ملي 
اي��ران نظر به اينكه رونوش��ت مص��دق چك و گواهي عدم پرداخت بان��ك محال عليه و بقاء 
اصول مدارك در يد خواهان مؤيد صحت ادعاي خواهان ميباشد و خوانده از طريق نشر آگهي 
دعوت لكن در جلسه دادگاه حضور نيافته و دفاعي بعمل نياورده است لذا دعوي خواهان ثابت 
تشخيص و مستنداً به مواد 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسي مدني 
تبصره الحاقي به ماده 2 قانون چك خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام مبلغ هزينه 
دادرسي و نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم شاخص بانك مركزي از تاريخ 
چك تا وصول محكوم به در حق خواهان محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهي است.
م الف/ 13067                            اصالني- رئيس شعبه ده دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
10/111 كالس��ه پرونده: 1219/89، ش��ماره دادنامه: 1487-89/9/28، مرجع رس��يدگي: شعبه 
ششم شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد، مهوش، رأفت همگي خلدي نسب نشاني 
همگي: اصفهان، خ حكيم نظامي، كوچه مس��جد پاچنار، بن بس��ت روشن، پالك 41، خوانده: 
عبدالصالح زنگنه كاظمي مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ هيجده ميليون ريال بابت اجاره 
بهاي معوقه از تاريخ 89/2/1 لغايت 89/7/14، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

درخصوص دعوي آقاي احمد و خانمها مهوش و رأفت شهرت همگي خلدي نسب به طرفيت 
آقاي عبدالصالح زنگنه كاظمي به خواس��ته مطالبه مبلغ هيج��ده ميليون ريال بابت اجاره بهاي 
معوقه از تاريخ 89/2/1 لغايت 89/7/14 به انضمام آبونمانهاي آب،  برق، گاز، تلفن با توجه به 
جميع اوراق و محتويات پرونده و احراز رابطه استيجاري بين اصحاب دعوي مستنداً به اجاره 
نامه عادي ش��ماره 14354 مورخه 84/1/22 كه برحس��ب اظه��ارات خواهان ها اين اجاره نامه 
ت��ا تاري��خ 89/7/14 با توافق طرفين معتبر بوده كه طي دادنامه صادره به ش��ماره 871 به تاريخ 

89/6/18 از ش��عبه دوازدهم ش��وراي حل اختالف نيز دس��تور تخليه صادر ش��ده و از طرفي 
خواهانها ميزان خواسته خود را از هيجده ميليون ريال به شش ميليون ريال كاهش داده و اينكه 
خوانده به دليل مجهول المكان بودن و عليرغم نشر آگهي در جلسه دادرسي شركت ننموده و 
هيچگونه اليحه دفاعيه اي مبني بر عدم دين و برائت ذمه خويش ارسال و ارائه ننموده لذا دعوي 
خواهانها عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد كه به استناد مواد 490 قانون مدني و 4 قانون رابطه 
موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و ماده 198 و 515 قانون آ.د.م حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ شش ميليون ريال بعنوان اصل خواسته بابت اجور معوقه شش ماهه اول سال 
89 و هزينه دادرس��ي به مبلغ هش��تاد هزار ريال در حق خواهانها صادر و اعالم مي گردد رأي 
صادره غيابي محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و 20 روز پس 
از قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد در ضمن دعوي خواهانها 
نس��بت به مازاد خواسته به مبلغ دوازده ميليون ريال به دليل كاهش خواسته و همچنين نسبت 
به آبونمانهاي آب، برق،  گاز، و تلفن به دليل فقدان ادله اثباتي قرار رد دعوي خواهانها صادر و 
اعالم مي گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي 

حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 13097                                     شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 

ابالغ اجرائیه
10/112 ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 5/2407  خ 88، بدينوسيله به آقاي قاسم خسروي فرزند 
غالمحسين بش��ماره شناس��نامه يك صادره از عمروآباد متولد 1339/1/4 كه طبق آدرس متن 
سندس��اكن عمروآباد و برگ تقاضانامه صدوراجرائيه س��اكن اصفهان خيابان بزرگمهر هشت 
بهش��ت شرقي بعدازچهارراه پيروزي بن بس��ت امام حسن سمت راست درب اول طبقه سوم 
وبرابراعالم اداره اجراي اسنادرسمي اصفهان امكان ابالغ واقعي اجرائيه به شماوجودنداشته ابالغ 
مي گردد كه بموجب سندازدواج شماره 11352 – 63/12/24 تنظيمي دردفترازدواج شماره پنج 
ش��هرضا شمامبلغ دويست ويك هزارودويست و ش��صت ودوريال ونيم رايج وتعداد 15 عدد 
س��كه بهارآزادي طال اصداق خانم فاطمه خسروي فرزندرحيم به شماره شناسنامه 676 صادره 
ازعمروآبادحوزه چهارقمش��ه نموده ايدكه بعلت عدم پرداخت نامبرده توس��ط دفترخانه تنظيم 
كننده س��ندتقاضاي صدوراجرائيه به نرخ روزرانموده است كه اجرائيه صادروبه اين اجراارسال 
وپرونده تحت كالس��ه 5/2407/خ/88 دراجرای ثبت اس��ناد وامالك ش��هرضاوتحت كالس��ه 

4120/594 دراداره اجراي اسناد رسمي اصفهان تشكيل ودرجريان رسيدگي است وباستنادماده 
2 آئين نامه اجرائي الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 77/2/13 ودرخواست 
زوجه وشاخص تورم سال 1388 وجه مهريه مندرج در سند مهريه مذكور توسط اين اجرامبلغ 
پانزده ميليون و صد و هشتاد و دو هزار و چهارصد و هشتاد و يك ريال )15/182/481( ريال 
محاس��به گرديد افزايش يافته اس��ت لذا به اس��تناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
مصوب 1378 مراتب يك نوبت درروزنامه زاينده رود جهت ابالغ به ش��ما چاپ ومنتش��ر می 
گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. وغيرازآگهي 

مزايده آگهي ديگري منتشرنخواهدشد
مير محمدی- رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

 تغییرات
10/106 شماره: 1436/ت 89/103 آگهي تغييرات شركت موج آفرينان صنعت قائم با مسئوليت 
محدود به ش��ماره ثبت 42083 و شناس��ه ملي 10260598619، به اس��تناد صورتجلسه مجمع 
عمومي ش��ركا مورخ 1389/08/10 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- نوع شركت از با مسئوليت 
محدود به س��هامي خاص تبديل گرديد. 2- اساس��نامه شركت مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره 
به تصويب رسيد. 2-1- سرمايه شركت مبلغ 2/050/000 ريال منقسم به دويست و پنج سهم 
10/000 ريالي كه تعداد دويست و پنج سهم با نام مي باشد، كه مبلغ فوق تماماً پرداخت گرديده 
است. 3-1- اعضاي هيئت مديره براي مدت 2 سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي قدرت 
اله اش��رفي نصرآبادي به سمت رئيس هيئت مديره، خانم نسرين كثيري به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره، آقاي محمدرضا كثيري به س��مت عضو هيئت مدي��ره،  آقاي غالمرضا ميرجاني 
به س��مت عضو هيئت مديره، خانم منور ش��مس معاخباز به س��مت عضو هيئت مديره،  آقاي 
محمدرضا كثيري به س��مت مديرعامل، 4-1- كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شركت با 
امضاي مديرعامل و آقاي غالمرضا ميرجاني )عضو هيات مديره( متفقاً و با مهر ش��ركت معتبر 
اس��ت. 5-1- آقاي حميدرضا ميرجاني به عنوان بازرس اصلي، خانم نفيس��ه شمسي خباز به 
عنوان بازرس علي البدل براي يك سال مالي انتخاب گرديدند. 6-1- روزنامه كثيراالنتشار زاينده 
رود جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد. در تاريخ 1389/09/23 ذيل دفتر ثبت شركتها و 

مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 12989/3             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مون��ا زندی هم زم��ان با اكران »عص��ر جمعه« پس 
از پنج س��ال، اظهار خرس��ندی می كند از اينكه فيلمش 
سرانجام به نمايش عمومی درآمده است. اين كارگردان 
در گفتگو با ايسنا، درباره پيش بينی و احساسش از اكران 
اين فيلم پس از گذش��ت پنج سال، اظهار كرد: اگرچه از 
اكران اين فيلم بس��يار خوش��حالم اما به هر حال بعد از 
پنج سال انرژی، حساسيت ها و انگيزه انسان كاهش پيدا 
می كند. »عصر جمعه« در سالی كه ساخته شد بحث های 
زيادی به همراه داش��ت و صحبت های بسياری بر روی 
آن صورت گرفت. اين فيلم در همان س��ال دو سيمرغ 
جشنواره فجر را گرفت، در 9 زمينه كانديدا شد، بهترين 
فيلم موزه س��ينما ش��ناخته ش��د و در واقع جزو ركورد 
داران درياف��ت جايزه بود. در كنار اين موردها با جوايز 
بين المللی اين فيلم هم اميد ما را بيش��تر می كرد و اميد 
داش��تيم كه اين فيلم اكران خيلی خوبی داشته باشد اما 
اكنون با گذشت پنج سال اوضاع متفاوتی برای اين فيلم 

پيش آمده است. 
 خوشحالم فیلم سرانجام اكران می شود 

اي��ن كارگردان در عين حال گفت: اگر فيلم ما در همان 
زم��ان كه م��وج جوايز داخلی و خارج��ی را گرفته بود 
اكران می ش��د، به مراتب بيش از امروز مورد توجه قرار 
می گرف��ت و امكان بهتری برای اكران داش��ت اما به هر 
حال خوش��حالم ك��ه اين فيلم س��رانجام امكان نمايش 
عموم��ی پيدا كرده اس��ت. زندی در ادام��ه در ارتباط با 
 تأثير عدم اكران اين فيلم در ساخت دومين فيلم بلندش، 
افزود: اگر چه اكران اين فيلم موقعيت را برای س��اخت 
فيلم بعدی من آماده تر می كرد اما طی اين مدت دليل كار 

نكردن من عدم اكران»عصر جمعه« نبوده است. 
 نمی توانم به راحتی هر فیلمی را بسازم 

كارگ��ردان »عصرجمع��ه« در ادامه با تأكي��د بر اهميت 
 موض��وع در س��اخت ي��ك فيل��م س��ينمايی، عن��وان 
ك��رد: واقعيت اين اس��ت كه تا زمانی ك��ه با موضوعی 
درگير نشوم نمی توانم فيلم بسازم. برای من فيلم سازی 

اينگونه نيست كه بخواهم به راحتی هر فيلمی را بسازم. 
طی اين پنج س��ال موضوع هايی برايم پر رنگ تر شد كه 
در من هيجان كافی برای ساخت به وجود می آورد. وی 
در ادامه يادآور شد:»شنبه ای كه گذشت« عنوان فيلم نامه 
سينمايی است كه در مورد كودك آزاری پسران نوجوان 
اس��ت. اين فيلم نامه منجر به ساخت يك مستند بلند در 
همين موضوع ش��د كه هم اكنون در مرحله صداگذاری 
است و ساخت نسخه سينمايی آن بنا به داليلی در حال 
حاضر موكول به آينده است. »بوسه ماه« فيلم نامه دومی 
بود كه در س��ال 87 به دنب��ال تحقيقات ميدانی در لبنان 
و سوريه، پيرامون روابط انسانی بين يك زوج فلسطينی 
و يك س��رباز اس��رائيلی به همراه نغمه ثمينی براساس 
طرحی از عليرضا ش��جاع نوری ك��ه تهيه كنندگی آن را 
نيز به عهده دارد نوش��ته شد كه هم چنان منتظر تكميل 
س��رمايه الزم هستند. س��ومين موضوع در مورد روابط 
زناشويی نسل جوان اس��ت كه با نام »خط رو خط« در 
مجموعه »راه شيری« برای شبكه دوم سيما ساخته شد و 
ديگری فيلم نامه جديدی است با نام موقت »لوتوس« كه 
به طور مشترك با نغمه ثمينی نوشته ام و اميدوارم اوايل 

سال آينده فيلمبرداری آن را آغاز كنم. 
ــی و تكراری  ــت زمان »عصرجمعه« را قديم گذش

نكرده است 
مون��ا زندی در بخش ديگری از اين مصاحبه با تأكيد بر 
اينكه گذش��ت زمان داس��تان »عصر جمعه«را قديمی و 
تكراری نكرده، اظهار كرد: فكر می كنم هنوز موضوع اين 
فيلم تازه اس��ت و اگر مخاطب متوجه اكران آن شود و 
بتواند زمانش را با سانس های فيلم تطبيق بدهد بی شك 
از دي��دن آن راض��ی خواهد بود، چرا ك��ه به موضوعی 
پرداخته ش��ده كه تاكنون در س��ينمای ايران ديده نشده 
و مطرح كردن آن نيز به همراه يك ترس بزرگ اس��ت. 
به همين دليل فكر می كنم ديدن آن ضروری اس��ت، به 
خصوص برای مخاطب بزرگسال. اين كارگردان درباره 
چگونگی انتخاب موضوع » عصر جمعه«، با اش��اره به 

ك��ه  تحقيقات��ی 
در س��اخت يك 
مس��تند  فيل��م 
داشته و منجر به 
اين  شكل گيری 
اظهار  شده  فيلم 
كرد: ت��ا پيش از 
س��اخت فيل���م 
»عص���ر جمعه« 
فيلم های كوتاه و 
مستند می ساختم 
و از ساخت اين 
ن��وع فيلم ها هم 
راض��ی  بس��يار 
بودم و س��ودای 
ساخت فيلم بلند 
نداشتم اما زمانی 
كه به اين موضوع رسيدم احساس كردم كه اين موضوع 

امكان پرداخت در يك فيلم بلند را دارد. 
 بزرگ ترين شانس فیلم، رويا نونهالی است 

وی در ارتب��اط با حضور بازيگران متعدد در اين فيلم و 
چگونگ��ی انتخاب اين بازيگ��ران هم گفت: برای نقش 
اصلی فيلم قب��ل از رويا نونهالی به چن��د بازيگر ديگر 
ه��م فكر كرده بوديم و حتی ب��ا دو نفر از آنها صحبت 
هم كرديم اما به داليلی به نتيجه نرس��يديم و قرار ش��د 
روي��ا نونهالی اين نقش را ايفا كن��د. اكنون هم به نظرم 
بزرگ ترين ش��انس اين فيلم رويا نونهالی است و يكی 
از اتفاق های بزرگ » عص��ر جمعه« حضور اين بازيگر 
در نقش »س��وگند« است، چرا كه او با خودش انرژی و 
جريانی در اين نقش به وجود آورد كه اين ش��خصيت 
و اين نقش را بس��يار جذاب تر كرد. زندی در عين حال 
ب��ازی رويا نونهالی در اين فيل��م را از بهترين بازی های 
اين بازيگر دانس��ت و افزود: همواره از او زنی س��خت 
و محك��م ديده بوديم اما در اين كار نقش��ی متفاوت به 
او داده ش��د كه هيچ ربطی به نقش های قبلی او نداشت 
و م��ن فكر می كنم اگر مخاطب اين فيلم با همان تصور 
قبلی كه از رويا نونهالی داش��ته وارد سالن شود به طور 

حتم شگفت زده خواهد شد. 
 بیشتر مشكل های ما در زمان پروانه نمايش بود 

مون��ا زندی در بخش ديگری از اين گفتگو با اش��اره به 
 وقفه ای ك��ه در اكران »عصرجمعه« پي��ش آمده يادآور 
شد: ما برای گرفتن پروانه ساخت اين فيلم هيچ مشكلی 
 نداش��تيم و بيش��تر مش��كل ها در زمان پروان��ه نمايش

 بود.
وی در ادامه با اشاره به مخالفت هايی كه در ارتباط با اين 
فيلم وجود داش��ت، عنوان كرد: در همان سالی كه قرار 
بود اين فيلم در جش��نواره فجر ب��ه نمايش درآيد، عده 
زيادی مخالف اين موضوع بودند اما عليرضا رضاداد به 
عنوان مديرعامل وقت فارابی طرفدار فيلم بود و به همين 
دليل خواست كه اصالحاتی روی فيلم صورت بگيرد تا 

امكان حضور آن در جش��نواره فجر وجود داشته باشد. 
زندی درباره ميزان اين تغييرها گفت: برای جشنواره ما 
تنها يك ديالوگ را حذف كرديم، اما برای پروانه نمايش 
هفت دقيقه  از فيلم و چند ديالوگ را اصالح كرديم. اين 
كارگ��ردان در ادامه صحبت هايش با ايس��نا، در ارزيابی 
ش��رايط سينمای اجتماعی اظهار كرد: در شرايطی كه به 
نظر می رس��د مخاطبان تا حدی سينماگريز شده اند، من 
فكر می كنم نمايش فيلم هايی از جنس »آتشكار«، »عصر 
جمعه« يا »لطفاً مزاحم نش��ويد« مردم را كمی س��رحال 

می آورد. 
 در سینما بايد نوعی توازن حاكم شود 

كارگردان »عصر جمعه« در ادامه با تأكيد بر اينكه به طور 
معمول برای س��ينماداران فروش فيلم ها مهم است و نه 
ژانر آنها، خاطرنش��ان كرد: اكنون همه بايد در شرايطی 
قرار بگيرند كه نوعی توازن در س��ينما حاكم شود. اين 
موضوع به هيچ عنوان كار يك فرد نيس��ت و الزم است 

تمام مجموعه سينما در اين زمينه وارد كار شوند. 
مردان در فیلم ديده نمی شوند تا قضاوتی درباره آنها 

صورت نگیرد 
ام��ا مونا زندی در بخش ديگ��ری از اين گفتگو درباره 
فض��ای زنانه » عص��ر جمعه« گف��ت: در اين فيلم چند 
ش��خصيت مرد وج��ود دارد كه س��ه نف��ر از آنها ديده 

نمی شوند تا قضاوتی درباره آنها صورت نگيرد. 
پدر، عمو و نادر سه مردی كه در زندگی »سوگند« نقش 
مخربی داشتند و مردانی در زندگی او مثبت و مؤثر بودند 
يكی »هادی« و ديگری »اميد« اس��ت كه در فيلم ش��اهد 
آن هس��تيم »اميد« پسر نوجوان فيلم، كه به نوعی قربانی 
حادثه و اتفاق ها ش��ده اس��ت. در مجموع تصوير ارائه 
شده از مردان در اين فيلم به گونه ای است كه نمی توانيم 

بگوييم »عصر جمعه« موضعی فمينيستی دارد. 
وی در عي��ن حال با بيان اينكه تبليغات اين نوع فيلم ها 
بيش��تر جنبه دهان به دهان دارد، اظه��ار اميدواری كرد 
كه اكران اين فيلم تا بعد از جش��نواره فجر ادامه داش��ته 

باشد. 
زندی در عين حال گفت: اين فيلم به گونه ای اس��ت كه 
بايد روی پرده س��ينما ديده ش��ود و ديدن آن در صفحه 

تلويزيون حس چندانی به مخاطب منتقل نمی كند. 
وی ادامه داد: رخش��ان بنی اعتماد هم مشاوره  هر فيلمی 
را قبول نمی كند و تنها با پروژه هايی همكاری می كند كه 

نسبت به ديدگاه های سازندگان آنها آشنا باشد. 
به هر حال اگر ايش��ان قبول می كند مشاور فيلمی باشد  
اي��ن موضوع به ويژگی های آن فيل��م،  فيلمنامه، ديدگاه 
كارگردان و س��اير موردها بس��تگی دارد و به طور حتم 
وقتی اسمشان را به عنوان مشاور روی فيلمی می گذارند 
آن فيلم به گونه ای اس��ت كه به ديدگاه ها و نگاه ايشان 
نزديك اس��ت. زن��دی در پايان يادآور ش��د: از آنجايی 
كه رخش��ان بنی اعتماد نمی خواس��ت هرگز دخالتی در 
س��اخت فيلم داشته باشد، سر صحنه نيامد و تنها نسخه 
 اولي��ه فيلمنام��ه را خواند و نظرش را درب��اره آن اعالم

كرد. 

فرهنگ و هنر

میترا شریعت

درباره حامد صدر ارحامی 
حكايت غريبی اس��ت آنگاه كه سخن، تن 
پوش��ی ديگر می يابد و ي��ا اينكه صاحب 
سخن خود به دنبال تن پوشی ديگر است؛ 
اينجاست كه اتفاق ژرف و شگفت انگيزی 

رخ می دهد:
سهراب س��پهری دل داده نقاشی است اما 
لبريز از نقاش��ی رنگ را در واژه می ريزد و 
سهراب بيشتر شاعر نقاش می شود تا نقاش 
ش��اعر. فردوسی، عطار، نظامی و... انديشه 
ورزان و حكيمانی هستند كه قالب داستان 
پردازی را بر بيان مستقيم انديشه برتر دانسته 
اند. تاركوفسكی و كيلوفسكی، فيلسوفانی 
هستند كه سينما را واسطه كارشان كرده اند 
و س��رگنی پارانجانوف اتفاق ش��يرينی از 
نقاش��ی و س��ينما پديد آورده اند و از اين 
دس��ت فراوانند كسانی كه حكايت غريب 
چندگانگی را ايجاد كرده و رابطه ظرف و 

مظروف را به هم ريخته اند.
حامد صدر ارحامی نقاشی از دهه شصت 
است كه دانشگاه كشاورزی را رها كرده و 
با حمايت های مادر آمال خود را در نقاشی 
جويا ش��ده، با اينكه در موسيقی و آواز هم 
تجربه هايی داشته اما روياهای كودكی اش را 
تحقق بخشيده و در اين راه خود را مديون 
سيامك عزمی هنرمند نقاش معاصر می داند. 
او حتی در پيچاك انديشه ها گرفتار آمده و 
هر دم در دام شيرينی انديشه ای لمحه ای 
زيس��ته اس��ت. از نگاه خيام وسوسه های 
دكارت و نسبيت گاه به دنيا نگريسته و به 

ژان پل سارتر و اگزيستانسياليسم شيفتگی 
عميق دارد.

حامد مكاتب نقاشی را درنورديده و همانند 
بسياری از كپی كاران از آثار ديگران شروع 
كرده  و در انتها در پريش��انی انديشه ها و 
دل دادگی و روح پردازی كاراكتر يك دست 

به خلق آثار گوناگون زده است.
ذهن اين نقاش جوان بيشتر درگير مسائل 
متافيزيك بوده كه با س��اختار سورئاليسم 
شكل هنری يافته است و بوم برای او معنايی 

اهورايی دارد.
او هم��واره كت��اب و فرهن��گ را در خطر 
می بيند و هميشه در انتظار عناصر آسمانی 

است تا باورهايش را نجات دهد.
حامد در كارهايش نگاه ويژه و مظلومانه به 
زن دارد و در مجموع به خيلی از چيزها باور 

معترضانه دارد.
حامد ص��در ارحام��ی مديوم نقاش��ی را 
وسيله ای برای بيان انديشه هايش می شناسد. 
نقاش��ی او را به س��وی ايجاد مؤسسه  ای 
آموزش��ی به نام مهرفام كشانده. اين نقاش 
جوان چندين نمايشگاه در داخل و خارج از 
كشور برگزار نموده كه بيشتر با اقبال عمومی 
بااليی همراه بوده، صدای نقاشی او صدای 
جوانان امروز اس��ت و چشم انداز آينده ای 

روشن از هنری ژرف.
هم��كاری وی با گ��روه هن��ری ايماژ بر 
ارزش هاي��ش افزوده، او به احس��اس های 
متناقض در كارهايش اهميت خاص می دهد 
و به دنبال مفهوم گرايی نيست. برای صدر 
به عنوان يك هنرمند جوان آرزوی موفقيت 

و خلق آثار بيشتری را داريم.

بوم اهورايی

گفتگوروزنه

گفتگو با مونا زندي 

باید نوعي 
توازن در سینما 

حاکم شود

ش��ركت خدمات پس از فروش ايران خودرو )ايساكو( در 
هفتمين نمايش��گاه بين المللي خ��ودرو اصفهان حضور پر 

رنگي دارد.
براس��اس اين گزارش، ايساكو توانست با حضور پر رنگ 
خود در اين نمايش��گاه، ب��ه اطالع رس��اني در خصوص 
خدمات خود به مش��تريان گروه صنعتي اي��ران خودرو با 
برنامه هاي متنوع بپردازد. البته اين حضور ايس��اكو همراه با 
حضور 14 نمايندگي مجاز خدم��ات پس از فروش فعال 
در اصفهان نيز بود. در اين نمايش��گاه ش��ركت ايساكو در 
غرفه اي به مس��احت 100مترمربع به نمايش قطعات اصلي 
و تقلبي و بسته بندي هاي قطعات شركت ايساكو و مقايسه 
آن ب��ا قطعات تقلبي پرداخت. اهميت اين موضوع به گونه 
اي اس��ت كه ايس��اكو عرضه اين قطعات را در كنار هم به 
عن��وان يكي از فعاليت هاي مهم خود در هنگام حضور در 

نمايشگاه هاي مختلف مي داند. 
مسئوالن غرفه پاسخگوي سئوال هاي فني بازديدگنندگان هستند 
 و به ثبت شكايت، راهنمايي و حل مشكل مراجعه كنندگان 

می پردازند.
در غرفه هاي نمايندگي هاي ايس��اكو نيز فروش خودرو با 
شرايط ويژه برقرار است. در حاشيه برگزاري اين نمايشگاه 
محمدرضا بابايي، مديرعامل شركت خدمات پس از فروش 

ايران خودرو)ايساكو(، در جمع خبرنگاران هدف از حضور 
فعال ايس��اكو پا به پاي ايران خودرو را در نمايش��گاه هاي 
خ��ودرو معرف��ي هرچه بهت��ر خدمات پ��س از فروش به 
مش��تريان گروه صنعتي ايران خ��ودرو عنوان كرد و يادآور 
شد: در اين نمايشگاه نمايندگي هاي منطقه تحت پوشش 
ايساكو ضمن پاس��خ گويي به درخواست هاي مشتريان و 
اطالع رس��اني در خصوص نيازمندي هاي آنان، با تخفيف 
وي��ژه به فروش خودرو به مش��تريان گ��روه صنعتي ايران 

خودرو مي پردازند. 
وي با اش��اره به برنامه ريزي هاي گس��ترده شبكه خدماتي 
ايساكو تأكيد كرد: تا پايان سال 1390 تأمين قطعات يدكي 
به بهترين وجه ممكن به انجام می رس��د. در راس��تاي اين 
هدف بزرگ امسال 250 نمايندگي و 300 عامليت فروش 
به ش��بكه ايس��اكو افزوده خواهد شد تا س��طح دسترسي 

مشتريان به شبكه به بهترين شكل مهيا شود. 
وي افزود: ايساكو با تمام توان خود سعي در برآورده كردن 
وظايف تعريف شده خود از سوي شوراي سياست گذاري 
خودرو را داشته كه در اين ميان توسعه شبكه نمايندگي ها، 
كس��ب سهم بازار قطعات يدكي و افزايش سطح دسترسي 
مشتريان به قطعات يدكي از جمله سياست هاي مورد نظر 
وزارت صنايع و معادن و در اولويت فعاليت هاي ايس��اكو 

ق��رار گرفته اس��ت. وي با تأكيد بر اي��ن كه قطعات يدكي 
ايس��اكو هيچ گونه افزايش قيمتي در س��ال جاري نخواهد 
داشت، يادآور شد: نه تنها افزايش قيمتي نداريم، بلكه براي 
برخي قطعات نيز طرح هاي ويژه اي براي فروش با تخفيف 
وي��ژه داريم كه به زودي در خصوص آنها اطالع رس��اني 

خواهيم كرد. 
بابايي با اش��اره به جه��ش كيفي در س��طح ارائه خدمات 
نمايندگي هاي مجاز ايساكو، خاطرنشان كرد:  ايساكو توانست 
در ارزيابي اخير ش��ركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران 
از مجموعه هاي خودروس��ازي ضمن كسب مقام نخست 
خدمات پس از فروش، 72 درصد از نمايندگان رتبه يك را 
از آن خود كند. گفتني است: دفتر منطقه اي اصفهان به عنوان 
يكي از دفترهاي 12 گانه مهم ايساكو به ارائه خدمات خود 

در خصوص نمايندگي هاي منطقه مي پردازد.
اين دفتر منطقه اي توانسته ضمن برآورد نياز نمايندگي هاي 
منطقه، تأمين خوبي از قطعات يدكي را براي نمايندگي هاي 

تحت پوشش خود داشته باشد.
 هم چنين بسياري از نمايندگي هاي تحت پوشش اين دفتر 
توانس��تند در آخرين ارزيابي ه��اي وزارت صنايع و معادن 
 ارتقاي خوبي در س��طح رتبه هاي كس��ب شده خود داشته 

باشند.

ب��ا توجه ب��ه اعالم خب��ر كاهش 2 ت��ا 5 درصدي 
محصوالت ايران خودرو توسط مهندس نجم الدين مدير 
عام��ل گروه صنعتي اي��ران خودرو، كاه��ش قيمت كليه 

محصوالت اين شركت اعالم شد. 
به گزارش ايكوپرس، در راستای حمايت از طرح هدفمند 
كردن يارانه ها فهرست تغييرات قيمت محصوالت گروه 
صنعتی ايران خودرو اعالم ش��د. اين در حالی اس��ت كه 
مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو در جمع رسانه های 
داخلی و خارجی پيش از اين خبر كاهش 2 تا 5 درصدی 

قيمت محصوالت اين گروه صنعتی را اعالم داده بود. 
وی اعالم كرده بود كه در راس��تاي اج��راي طرح تحول 
اقتص��ادي و قان��ون هدفمن��د ك��ردن يارانه ه��ا با همت 
مدي��ران و كارگران دلس��وز، 65 نوع محص��ول توليدی 
اي��ن گروه صنعتی با 2 ت��ا 5 درصد كاهش قيمت به بازار 
عرضه می ش��ود. با اجراي قانون هدفمن��دي يارانه ها و 
آزادس��ازي قيمت ها ، پيش بيني مي ش��ود در بخش هاي 
صنعت��ي ميزان به��ره وري نس��بت به اس��تانداردها و در 
مقايسه با س��اير كشورهاي با وضع مش��ابه افزايش يابد.
 كليه مشتريان محترم ايران خودرو مي توانند با مراجعه به 
نمايندگي هاي مجاز اين شركت نسبت به خريد محصول  

های اين شركت با قيمت های جديد اقدام نمايند. 

 کاهش قيمت محصوالت حضور پر رنگ ايساکو در نمايشگاه خودرو اصفهان 
ايران خودرو اعالم شد 

نخس��تين تولي��دات س��مند هيبريد ش��امل 200 دس��تگاه 
 ت��ا يك م��اه ديگ��ر تجاری س��ازی می ش��ود و ب��ه بازار 
م��ی آيد. مهندس جواد نجم الدين مدير عامل گروه صنعتی 
 اي��ران خ��ودرو در آيي��ن آغاز ب��ه كار هفتمين نمايش��گاه 
بين المللی خودروی اصفهان با اعالم اين خبر گفت: توسعه 

از  بخش��ی  هيبريد  فناوری 
رويك��رد ايران خ��ودرو در 
فناوری های  از  بهره گيری 
كاهش مصرف  برای  مدرن 

سوخت است. 
اي��ران  تولي��د  تي��راژ  وی 
خ��ودرو در س��ال آينده را 
850 تا 900 هزار دس��تگاه 
ذك��ر ك��رد و اف��زود: برای 
كس��ب بازاره��ای جديد و 
تأمين نيازهای آتی، مصرف 
س��وخت بايد كنترل شود و 
قيمت تمام شده نيز كاهش 

يابد. 
مدير عامل اي��ران خودرو، 
خودروسازی را يك صنعت 
پيوس��ته از تأمي��ن قطعات 
تا خدمات پ��س از فروش 
دانس��ت و ضم��ن تأكيد بر 
ل��زوم بهره گي��ری از توان 
قطعه سازان در تمام پروسه 
به ط��ور هم زم��ان، گفت: 
همه طراح��ان می توانند از 
پلتفرم های  در  اكن��ون  هم 

جديد ايران خودرو شريك باشند. 
نجم الدين ساخت داخل و كاهش قيمت تمام شده را ديگر 
رويكردهای مهم ايران خودرو نام برد و اس��تان اصفهان را 
در اي��ن زمينه ها مؤث��ر توصيف كرد و گف��ت: اصفهان كه 

س��ومين شريك س��اپكو است، 55 ش��هرك صنعتی با 461 
شركت فعال دارد كه 53 شركت با 486 قطعه طرف قرارداد 

ساپكو هستند. 
مدير عامل ايران خودرو اين اس��تان را به واس��طه دسترسی 
به مواد اوليه، مركزيت داش��تن و دسترس��ی به حمل و نقل 
ريل��ی، هوايی و زمينی دارای موقعيت اس��تراتژيك در اين 
زمينه دانس��ت و گف��ت: حجم فروش قطعات اين اس��تان 
در س��ال 88 برابر با 180 ميلي��ارد تومان بوده و 5/2 درصد 
س��هم س��اپكو را در اختيار داشته و در س��ال 89 اين ميزان 
 295 ميلي��ارد توم��ان بوده و هش��ت درص��د افزايش يافته 

است. 
نج��م الدين تع��داد قطعه س��ازان ط��رف قرارداد س��اپكو 
در اس��تان اصفه��ان در س��ال 88 را 44 قطعه س��از عنوان 
ك��رد ك��ه در س��ا ل89 با 20 درصد رش��د ب��ه 53 افزايش 
يافت��ه، وی گف��ت: س��ال گذش��ته 172 ميليون و امس��ال 
239 ميلي��ون قطع��ه در اصفه��ان توليد ش��ده و ش��اخص 
 تع��داد قطعات معيوب ب��ه ميليون - پی پ��ی ام، 186 بوده

است. 
وی س��ازندگان اصل��ی اصفه��ان را بين 60 تا 70 س��ازنده 
ذك��ر كرد كه پن��ج مورد رتبه A، 35 مورد رتبه B، هش��ت 
م��ورد رتب��ه C و پنج مورد بدون رتبه هس��تند كه با كمك 
كارشناس��ان س��اپكو رتبه بندی خواهند ش��د. مدير عامل 
ايران خودرو از ايجاد يك مجتمع متمركز از س��وی ساپكو 
برای برنامه ريزی س��اخت داخل و استفاده از ظرفيت های 
مالی س��ازندگان طرف قرارداد در اس��تان اصفهان در آينده 
نزدي��ك خبر داد و گف��ت: اگر بخش خصوص��ی اصفهان 
قادر به س��رمايه گذاری باش��د، ايران خ��ودرو قراردادهای 
 بلن��د م��دت می بن��دد و حمايت ه��ای الزم را ب��ه عمل 

می آورد.
نجم الدين اظهار داش��ت: بزرگ ترين س��ازنده مخازن س 
ان جی با ظرفيت توليد س��االنه 400 هزار دس��تگاه و اولين 
سازنده مفتول به زودی در اصفهان به بهره برداری می رسد 
ك��ه گامی مهم در راه كاهش قيمت تمام ش��ده خواهد بود. 
مدير عامل ايران خودرو انضباط مالی و كاری را از اقدام های 
 انجام ش��ده در گروه صنعتی ايران خودرو ذكر كرد و اظهار 
 داش��ت: دفت��ر منطقه اصفه��ان 56 نمايندگ��ی در اصفهان،
17 نمايندگی در يزد و هش��ت نمايندگی در چهار محال و 
بختياری و 88 فروش��گاه مجاز را تحت پوشش دارد و 70 
 مجوز جديد نيز برای توسعه خدمات پس از فروش صادر شده 
اس��ت. نجم الدين افزود: در 9 ماه امس��ال 53 هزار دستگاه 
خودرو در اس��تان اصفهان فروخته شده كه 43 درصد رشد 
نس��بت به س��ال گذش��ته دارد و رتبه اول را از اين نظر در 

كشور دارا است. 
وی س��هم رضاي��ت مش��تريان در اس��تان اصفه��ان را نيز 
 75 درصد ذكر كرد كه بيش��ترين آمار در كش��ور اس��ت و 
افزود: امسال نمره عملكرد تحويل خودرو در استان اصفهان 

20 درصد افزايش يافته است. 
مدير عام��ل ايران خودرو هدفمند س��ازی يارانه ها را يك 
روي��داد مهم توصيف كرد و خواس��تار ارتقای بهره وری و 
كاهش مصرف سوخت و قيمت تمام شده در سراسر پروسه 

خودروسازی شد. 
نجم الدي��ن كاهش دو تا پنج درص��دی قيمت محصوالت 
اي��ران خودرو را حاصل كاهش قيمت تمام ش��ده محصول 
دانس��ت و در مورد تندر نيز خواست تا رنو پارس نسبت به 
ساخت داخل و كاهش قيمت تمام شده محصول توافق های 

الزم را با ايران خودرو به عمل آورد.

نجم الدين مدير عامل گروه صنعتی ايران خودرو خبر داد: 

عرضه سمند هیبرید تا یک ماه دیگر 

207 آي سفارش��ی ش��ده ش��ركت خودروه��ای سفارش��ی ايران 
خودرو)آپكو( در هفتمين نمايش��گاه بي��ن المللی صنعت خودرو 

اصفهان به نمايش گذاشته شد. 
در اين نمايشگاه كه تا چهارم دی ماه پذيرای بازديدكنندگان است، 

آپكو با سه خودرو تجهيز شده حضور يافت.
207 آي سفارشی

اين خودرو كه با رنگ سفارشی خاكستری عرضه شده با تجهيزاتی 
از قبيل س��قف شيشه ای )سانروف 5 كليد(، كروز كنترل ويژه 207 
آي، مجموعه تودوزی چرم، كيت دزدگير تصويری، پاور ويندوز، 
پاركاب��ی چرمی، ب��ال عقب، جعبه لوازم تاقچ��ه عقب، آفتاب گير 
شيش��ه عقب، آفتاب گير جانبی عقب و درب باك بنزين اس��پرت 

عرضه شده است.
سوزوكی اسپرت

اين خودرو شاس��ی بلند با رنگ مس��ی و تجهيزات زمس��تانی، با 
نمايی سفارش��ی و اس��پرت به نمايش درآم��ده و دارای امكانات 
سفارش��ی جانب��ی از قبي��ل رين��گ و الس��تيك اس��پرت، پخش 
DVD حرفه ای، دوربين ديد ش��ب، جلو پنجره اس��پرت، بادگير، 
پروژكت��ور، بارند تاج اس��كی، گارد جلو، ركاب بغ��ل، قاب آينه، 
 سنس��ور دنده عقب، شيش��ه دودی، زه چراغ جلو و بادگير شيشه

است.
تندر90 سفارشی

اي��ن خ��ودرو نيز ب��ا امكانات��ی از قبي��ل رهياب، دس��تگاه پخش 
حرفه ای، دزدگير تصويری، كالچ اتوماتيك، مانيتور پش��ت سری، 
 سنس��ور دن��ده عقب، صن��دوق پ��ران و عايق درب موت��ور بهره 

می برد. 
آپك��و عالوه بر نمايش خودروهای ياد ش��ده و در كنار برنامه های 
معرفی اقالم سفارش��ی خود به مردم منطقه، در فضايی به وس��عت 
100 مترمرب��ع ب��ه عرض��ه بي��ش از 30 قلم از تجهي��زات خاص 
سفارش��ی مانند: كالچ اتوماتيك، سيس��تم كروز كنت��رل، رهياب، 
آينه تاش��وی برقی، مجموعه بهبود دهن��ده عملكرد موتور، موبايل 
هندزف��ری و پاور ويندوز اقدام كرده اس��ت. اين اق��الم به همراه 
 تجهيزات تزئينی خودرو با تخفيف ويژه نمايش��گاه عرضه خواهد 

شد. 
در اي��ن راس��تا نمايندگ��ی اصفهان آپك��و نيز با عرض��ه خدمات 
و تجهي��زات سفارش��ی در اين نمايش��گاه حض��ور يافته و ضمن 
عرض��ه اقالم سفارش��ی اقدام به پاس��خ گويی به درخواس��ت های 
 مش��تريان در خص��وص تجهيزات خدم��ات نصب آپش��ن كرده

است. 
در اي��ن نمايش��گاه آپكو به عنوان تنها نماينده رس��می سفارش��ی 
س��ازی محص��والت اي��ران خ��ودرو در راس��تای شناس��ايی نياز 
ب��ازار و س��ليقه ب��ازار منطقه ب��ه برگ��زاری يك نظرس��نجی در 
خص��وص تمايل ه��اي م��ردم در خص��وص اقالم سفارش��ی در 
 راس��تای پاس��خ گويی هرچه بهتر به نياز مردم منطق��ه اقدام كرده 

است. 
گفتنی اس��ت: ب��ازار خودروهای سفارش��ی اصفهان ب��ا توجه به 
حجم ب��االی مس��افرت و جاذبه های توريس��تی داراي پتانس��يل 
 مناس��ب ارائه تجهي��زات و خدمات جانبی خودروهای سفارش��ی 

است.

 عرضه 207 آي سفارشی آپکو 
در نمايشگاه خودرو اصفهان 

معرفی محصوالت
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بالوتلی: 
مسی کمی از من 
بهتر است!

رونالدو و 26 گل 
در 25 مسابقه

محمدی: 
تکرار بازی 
ذوب آهن- مس 
قطعی نشده است

 ماري��و بالوتلی می خواهد بهتري��ن بازيكن فوتبال در 
جهان ش��ود و می گويد كه در ح��ال حاضر فقط ليونل 
مسی از او كمی بهتر است. مهاجم منچسترسيتی اين سخنان 
را پ��س از دريافت جايزه پس��ر طاليی كه به بهترين بازيكن 
 زي��ر 21 س��ال در اروپ��ا اعط��ا می ش��ود، بيان ك��رد. اين 
ملی پوش ايتاليايی توانس��ت هافبك آرسنال، جك ويلشر را 
كن��ار بزند و اين جايزه را تصاحب كند. او اكنون چش��م به 
توپ طاليی دوخته است. بالوتلی 20 ساله گفت: می خواهم 
بهترين بازيكن در جهان باش��م. خوب است كه انسان چنين 
جاه طلبی داش��ته باش��د. من پيش از اين هم گفته ام اهميتی 
نمی ده��م ديگ��ران از من چ��ه می خواهند يا چ��ه انتظاری 
دارن��د، فقط می دانم كه خودم چه می خواهم. وی از دريافت 
 جايزه پس��ر طاليی س��ال 2010 اب��راز خوش��حالی كرد و 
گفت: چه كس��ی غي��ر از من بايد اين جاي��زه را می گرفت؟ 
اكن��ون نامزد دريافت آن جايزه هس��تم. در حال حاضر فقط 
يك بازيكن كمی از من قوی تر اس��ت و آن هم مسی است. 

ديگران همگی پشت سر من قرار دارند.

بار ديگر كريستيانو رونالدو در كانون توجه قرار گرفته 
اس��ت. س��تاره پرتغالی كه تا پيش از آغاز ديدار تيمش 
مقاب��ل لوانته، احتمال غيبتش در مي��دان به دليل مصدوميت 
می رف��ت، بار ديگ��ر خوش درخش��يد. رونال��دو، در ديدار 
چهارشنبه شب سه گل از 8 گل تيمش را وارد دروازه لوانته 
كرد ت��ا چهارمين هت تريكش با پيراهن رئال مادريد را رقم 

بزند. 
نكته جالب توجه اينجاس��ت كه س��ه تا از اين 4 هت تريك 
در رقابت ه��ای اين فصل و در دي��دار مقابل تيم های اتلتيك 
بيلبائو، راسينگ سانتاندر و لوانته رقم خورده و فصل گذشته 
ني��ز كريس در ديدار مقابل مايوركا توانس��ت س��ه گل وارد 
دروازه حري��ف نمايد. بدي��ن ترتيب كريس رونالدو س��ال 
2010 را با به ثمر رس��اندن 46 گل در 48 مس��ابقه به پايان 

خواهد برد. 
رونالدو در رقابت های اين فصل توانسته 26 گل در 25 ديدار 
به ثمر برس��اند )17 گل در الليگا، 4 گل در جام حذفی و 4 

گل در ليگ قهرمانان اروپا(

 رئيس سازمان ليگ برتر تأكيد كرد: فدراسيون فوتبال برای 
تكرار بازی ذوب آهن - مس كرمان تصميم جديدی اتخاذ 
نك��رده و ت��ا فردا نظر نهاي��ی خود را در اي��ن خصوص اعالم 
خواهد كرد. كارگروه ويژه رسيدگی به اتفاق های ديدار تيم های 
فوتب��ال ذوب آه��ن و مس كرمان در حالی قرار اس��ت امروز با 
حضور مهدی محمد نبی )دبيركل فدراسيون فوتبال(، عزيز اله 
محمدی )رئيس سازمان ليگ برتر(، مسعود عنايت )رئيس كميته 
داوران( و مجتبی شريفی )رئيس كميته انضباطی( تشكيل شود 
كه رس��انه ها خبر تكرار اين ديدار با نظر فيفا را مطرح كرده اند. 
وی اضافه كرد: تمام بحث های مطرح ش��ده در مورد اين بازی 
طی روزهای گذش��ته گمانه زنی بوده و بی شك تا فردا تصميم 
رسمی در مورد آن بازی گرفته می شود. رئيس سازمان ليگ برتر 
در پايان در مورد صحبت های مديران، مسئوالن و مربيان اين دو 
تيم طی روزهای گذش��ته و بيانيه هايی كه از س��وی دو باشگاه 
منتش��ر ش��ده اس��ت، گفت: ما به اين مس��ائل كاری نداريم و 
 براس��اس مس��تندات و قان��ون در م��ورد اتفاق ه��ای آن بازی 

تصميم گيری خواهيم كرد.

خبر

زاینده رود 
تيم واليبال راه و ترابری هفته هفتم ليگ دس��ته يك را با پيروزی 
پش��ت سر گذاشت و توانس��ت گل گهر سيرجان را با نتيجه سه بر دو 
شكست دهد. واليباليست های راه و ترابری ابتدا دو ست اول و دوم را 
با نتيجه های 25-27و 23-25 به ميهمان خود گل گهر سيرجان واگذار 
كردند، اما در ست های سوم به بعد توانستند از امتياز ميزبانی سود برده 
و حريف را مغلوب نمايند. نماينده اصفهان در ليگ دس��ته يك كم كم 
به خود باوری رس��يده و با برطرف سازی نقاط ضعف، در ست سوم 
بازی را به دس��ت گرفت و با ارائه يك بازی زيبا توانس��ت ست های 
سوم، چهارم و پنجم را 25-21، 25 –20 و 15 – 9 به سود خود پايان 

داده و گل گهر سيرجان را شكست دهد.

مس��ابقه های پرس س��ينه چهارمح��ال و بختي��اری در آخر هفته 
جاری به ميزبانی شهرستان فارسان برگزار می شود.

بدنس��ازی  و  ان��دام  پ��رورش  هي��أت  رئي��س  عزيزي��ان،   اس��داله 
 چهارمح��ال و بختي��اری گف��ت: مس��ابقه های پ��رس س��ينه اس��تان 
چهارمحال و بختياری در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگساالن 

و پيشكسوتان در ورزشگاه تختی شهرستان فارسان برگزار می شود. 
وی افزود: نوجوانان در 11 وزن و جوانان و بزرگساالن و پيشكسوتان 
ب��ا يك وزن كمتر در ده وزن با يكديگر به رقابت می پردازند. عزيزيان 
در پايان تصريح كرد: اين مسابقه ها به مدت دو روز برگزار و به نفرات 
اول هر وزن جوايزی اهدا می ش��ود و نفرات دوم تا س��وم هر وزن نيز 

مدال كسب می كنند.

برای كس��ب آمادگی شركت در رقابت های قهرمانی آسيا در تايلند، 
17 دوچرخه س��وار ب��ه اردوی تي��م مل��ی دع��وت ش��دند. 17 
دوچرخه س��وار در 2 بخش زنان و مردان و در 3 رده س��نی وارد سومين 
مرحله اردوی آمادگی تيم ملی  ش��وند. اين اردو به مدت بيس��ت و هفت 
روز در تهران دنبال خواهد ش��د. مس��ابقه های دوچرخه سواری قهرمانی 
آسيا در تايلند 20 تا 30 دی ماه در مواد پيست و جاده برگزار می شود. در 
رده جوانان حسين شاهنگی و در همين رده و در بخش بانوان از بهنوش 

برزگر از اصفهان برای حضور در اردوی تيم ملی دعوت شده است.

تيم كاراته س��پاهان برای كس��ب عنوان قهرمانی نيم فصل نخست 
س��وپر ليگ كاراته كشور به مصاف تيم نايب قهرمان فصل گذشته 
می رود. هفته پايانی نيم فصل نخست سوپر ليگ كاراته در حالی در شيراز 
پيگيری می شود كه تيم سپاهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی صدر اين 
مسابقه ها را در اختيار دارد. در حساس ترين ديدار اين هفته تيم سپاهان به 
مصاف تيم نفت اهواز، نايب قهرمان فصل پيش می رود، مقاومت كه هفته 
پيش از صدر جدول به رده چهارم رسيد، از ديگر حريفان جانشين خود 
فوالد مباركه سپاهان است. جدال ناظريان و دباغيان سرمربی تيم های ملی 
زمان رياس��تش جالب و ديدنی اس��ت. اما دانشگاه آزاد اسالمی كه سوپر 
ليگ امس��ال را هم مثل سال گذشته خوب شروع نكرد و هفته گذشته به 
دليل غيبت حريفانش از ته جدول به يكباره به رده سوم آمد، اين هفته با 
صدرای زيراب و گلس��اران رشت ديدار دارد و می تواند جايگاهش را در 

باالی جدول حفظ كند.

زاینده رود 
با وجودی كه در دومين دربی س��ال 89 فوتسال اصفهان مربيان 
دو تي��م گيتی پس��ند و ماهان با هم تعويض ش��ده بودن��د، باز هم اين 
مسابقه حساس برنده نداشت. هفته هجدهم ليگ برتر با جدال تيم های 
مدعی گيتی پسند و ماهان در سالن سرشار از تماشاگر پيروزی اصفهان 
آغاز ش��د. پيش از رويارويی دو تيم، باشگاه گيتی پسند به قيد قرعه به 
10 تن از هوادارانش س��فر س��وريه اهدا كرد. اي��ن بار برخالف بازی 
رفت، حس��ين افضلی هدايت ماهانی ها را به عهده داشت و سيدمهدی 
 ابطحی نيز دو روز پيش از مس��ابقه سرمربيگری گيتی پسند را پذيرفته 

بود. 
افضلی پيش از س��وت آغاز بازی با دس��ته گل به س��وی نيمكت تيم 
رقيب آمد. در حالی كه نيمه اول با نتيجه 2 بر يك به سود ماهان تمام 
ش��ده بود،  درنهايت دو تيم با تساوی 4 بر 4 به رختكن رفتند تا دربی 
اصفهانی ها همانند بازی رفت، برنده نداش��ته باشد. گل های مسابقه را 
جواد اصغری مقدم )دو گل(، حس��ين طيبی و بازيكن گيتی پسند )گل 
به خودی( برای ماهان و مسعود دانشور )2 گل(، احسان زحمتكش و 
مورنوی برزيلی برای گيتی پسند به ثمر رساندند. با اين تساوی فاصله 
دو امتيازی دو تيم حفظ شد. گيتی پسند هم چنان با 31 امتياز رده دوم 
جدول را از آن خود دارد و ماهان نيز با 29 امتياز در رده سوم است.

ورزش

امارات شوخی بی جا در گروه ایران
رقابت های جام ملت های آس��يا ب��رای فوتبال ايران نقش 
بس��يار تعيين كننده ای دارد، تيم ملی فوتبال ايران كه سی 
و پنج س��ال پيش به عنوان قهرمان اي��ن دوره از رقابت ها 
معرفی شده بود، در آستانه برگزاری اين دوره از رقابت ها به 
دنبال پايان طلسم ناكامی های خود است تا حسرت ايستادن 
روی س��كوی نخس��ت اين رقابت ها را به پايان برساند و 
بار ديگر در س��طح قاره آس��يا به عنوان قدرت نخس��ت، 
اقتدار خود را به نمايش در بياورد، هرچند دستيابی به اين 
هدف كمی س��خت و دشوار است اما از آنجا كه خواستن 
توانستن اس��ت می توان اميداور بود كه بازيكنان ايرانی با 
اتكا به توانايی های تكنيكی و تاكتيكی خود، زمينه موفقيت 
در اي��ن دوره از رقابت ه��ا را برای تيم مل��ی ايران فراهم 
آورند تا پس از درخش��ش خيره كننده ورزشكاران ايرانی 
در بازی های آسيايی و پارا آسيايی، مردم شاهد درخشش 

فوتباليست های ايران در سطح قاره آسيا باشند.
ایران؛ مدعی جدی صدرنشینی 

جدی ترين مدعی صعود به دور بعدی مس��ابقه های جام 
ملت های آسيا در اين گروه، تيم ملی ايران است و حضور 
س��تارگان سرشناس در تركيب تيم ملی فوتبال ايران خطر 
بزرگی برای تيم های حاضر در اين گروه اس��ت. بازيكنان 
تي��م ملی ايران تا قبل از بازی اول خود در مرحله گروهی 
بازی های ج��ام ملت ها در دو ب��ازی تداركاتی به مصاف 
ميزبان می روند. هر چند اين بازی زياد برای تيم ملی ايران 
نفس گير و طاقت فرسا نيست. بدون احتساب اين دو بازی 
كارنامه افش��ين قطبی و تيم ملی ايران را اينگونه می بينيد؛ 
از هش��ت بازی انجام شده شش پيروزی، يك شكست و 
يك تساوی در كارنامه ايران به ثبت رسيده. تيم ملی ايران 
در آخرين رده بندی فيفا بدون تغيير در جايگاه ماه گذشته 
خود، روی پله ش��صت و ششم جهان قرار گرفته و خود 
را باالتر از ديگر حريفانش در گروه چهارم بازی های جام 

ملت ها می بيند.
عراق؛ رکورد دار بازی های تدارکاتی

قهرمان دوره گذشته رقابت های جام ملت های آسيا، اميدوار 
است با حضوری قدرتمندانه در مرحله گروهی بازی های 
جام ملت های آسيا 2011 قطر بتواند به عنوان مدعی عنوان 
قهرمانی راهی دور بعد مسابقه های جام ملت های آسيا شود. 
عراقی ها در گروه چهارم بازی های گروهی جام ملت ها با 
12 بازی ركورد دار انجام بازی تداركاتی هس��تند. آنها به 
لطف حضور در رقابت های غرب آسيا و جام خليج فارس 
بيش��ترين بازی تداركاتی را ميان چهار تيم حاضر در اين 
گروه انجام داده اند. از ميان اين تعداد بازی سه بازی هنوز 
انجام نش��ده، اما در 9 بازی انجام شده شاگردان سيدكا سه 
بار به عنوان تيم پيروز از ميدان خارج شدند. سه شكست 
و س��ه تساوی حاصل شش بازی تداركاتی تيم ملی عراق 
در اي��ن مدت بوده اس��ت. تيم ملی عراق ت��ا قبل از بازی 
با تيم ملی ايران، س��ه ب��ازی تداركاتی ديگر انجام خواهد 
داد. س��وريه، عربس��تان و چين حريف��ان تداركاتی عراق 
خواهند بود. نخستين حريف ايران در مرحله مقدماتی جام 
ملت های آس��يا در آخرين رده بندی فيفا با 2 پله سقوط در 
جاي��گاه صد و يكم جهان قرار گرفت؛ جايگاهی باالتر از 

كره شمالی و امارات اما پايين تر از ايران.
کره شمالی، حریف ناشناخته و ترسناک

مرموزتري��ن تيم گروه چه��ارم رقابت های جام ملت های 
 آس��يا، بدون ترديد تيم ملی كره شمالی است. فضای بسته 
كره ش��مالی باعث شده كسی از اين تيم آسيايی اطالعات 
دقيقی نداش��ته باش��د. تنها اطالعات موجود درخصوص 
اي��ن تيم نتيجه بازی های تداركاتی اين تيم قبل از ش��روع 
رقابت های جام ملت ها است. اين تيم بعد از عراق و ايران 
با انجام 6 بازی در رده س��وم ج��ای گرفته و تالش كرده 
به مصاف حريفان آس��يايی برود تا زمينه موفقيت خود در 
كش��ور قطر را فراهم آورد. نكته قابل توجه در خصوص 
كره شمالی اين مطلب است كه آنها تا قبل از بازی اول خود 
در مرحله گروهی كه بايد مقابل امارات برگزار كنند 3 بار به 
ميدان خواهند رفت، شاگردان كيم جونگ 2 بار به مصاف 
كويت می روند و در آخرين بازی خود مقابل بحرين بازی 
خواهند كرد. تيم ملی كره شمالی در آخرين رده بندی فيفا 
در سال 2010 با يك پله سقوط نسبت به ماه گذشته روی 

پله 108 جهان ايستاده است.
امارات؛ شوخی بی جا در گروه ایران

اظهارنظر نايب رئيس فدراس��يون فوتبال ام��ارات بعد از 
قرعه كش��ی جام ملت های آس��يا، بازتاب فراوانی در ايران 
داش��ت. او گفته بود كه ايران از تيم های درجه اول آس��يا 
نيس��ت و حريف قدرتمندی برای ما محسوب نمی شود. 
اين جمله نايب رئيس فدراس��يون فوتبال امارات برای ما 
خيلی سنگين و برخورنده بود و حاال بايد ديد كه آنها در 
جام ملت های آس��يا مقابل ما چ��ه می كنند و آيا می توانيم 
به اماراتی ها ثابت كنيم كه آنها در مقايس��ه با فوتبال ايران 
هيچی نبوده و نيس��تند. امارات در روزهای آينده دو بازی 
تداركاتی با اس��تراليا و سوريه در برنامه خود دارد. اين تيم 
ك��ه در حال حاضر در رتبه 105 رنكينگ فيفا قرار دارد، با 
هدايت س��ه كوكا تانچ كه در ميان كشورهای حوزه خليج 
فارس مربی ش��ناخته شده ای اس��ت، عازم قطر می شود و 
به نظر می رس��د برای صعود به مرحله بعد كار سختی در 
گروه ايران، كره شمالی و عراق خواهد داشت و اظهارنظر 
نايب رئيس فدراسيون اين كشور را بايد يك شوخی بی جا 

تلقی كرد.

زاینده رود 
هفت��ه بيس��تم رقابت هات��ی فوتبال 
باشگاه های برتر كش��ور به كام تيم های 
اصفهانی بود. هر دو تيم در ش��رايطی كه 
نتيج��ه دي��دار را در ابتدا مقاب��ل حريفان 
خود واگذار كرده بودند توانستند پيروز از 
زمين بازی خارج شوند و بار ديگر قدرت 
خود را بر س��اير حريفان ديكته كنند. تيم 
سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر در شرايطی 
كه ش��انس چندانی برای كس��ب حداقل 
نتيجه در برابر فوالد نداش��ت، توانست با 

گل های محسن بنگر و ابراهيم 
 توره خود را از يك شكست 
صد درصدی نجات دهد. اگر 
چه تيم سپاهان تيم قدرتمند 

و س��رتا پا حمله در 
اين ديدار بود اما 

شاگردان  اين 
مجي��د 

ل��ی  جال
بودند كه 
توانستند 

مع����دود  از 
موقعيت های 
گل خ����ود 
ي��ن  بهت���ر
نتيج��ه را تا 
 88  دقيق��ه 
در برابر تيم 

مدعی سپاهان كس��ب كنند، اما زيركی و 
انگيزه بازيكنان تيم س��پاهان در اين ديدار 
و در دقايق پايانی بازی و در ش��رايطی كه 
فوالدی ها خوشحال از كسب هر سه امتياز 
در يك ديدار خارج از خانه بودند، باعث 
شد تا طاليی پوش��ان سپاهان با گل های 
دقيقه 90 و 93 محسن بنگر و ابراهيم توره 
نتيجه اين ديدار را سه بر دو به سود خود 
خاتمه دهن��د. در اين ديدار رضا نوروزی 
و آرش افش��ين به ترتيب در دقايق 45 و 
75 برای فوالد گلزن��ی كردند كه يكی از 

بازی توسط گل ه��ا در دقيقه 52 
ت��وره  ی ابراهي��م  ا ب��ر
ها  نی  ها جب��ران س��پا
براهيم  ا ت��وره با ش��د.

در دوگلی  ك��ه 
اين ديدار به 
ثمرساند 11 گله 
ش��د و دوشادوش 
كريم انص��اری فرد در 
جدول گلزنان ليگ برتر قرار 
گرفت. سپاهان با اين برد 34 امتيازی شد 
و با دو بازی كمتر نس��بت به ساير تيم ها 
جدی ترين تعقيب كنن��ده ذوب آهن در 

جدول رده بندی لقب گرفت.
گاف »مهر« بعد از بازی س��پاهان- 

فوالد
ديدار تيم های سپاهان و فوالد خوزستان 
از هفته بيس��تم رقابت ه��ای فوتبال جام 

باشگاه های برتر كش��ور از ساعت 15در 
ورزشگاه فوالدش��هر اصفهان برگزار شد 
ك��ه خبرگزاری مهر از برگزاری اين ديدار 
در ورزشگاه فوالد خوزستان نام برده بود 
و از شكس��ت مجيد جاللی در يك ديدار 

خانگی خبر داد!
ذوب آهن اوج گرفت

 تي��م ذوب آه��ن، صدرنش��ين ج��دول 
رده بندی نيز در ورزشگاه آزادی به مصاف 
 تيم اس��تقالل تهران رفت ك��ه با يك گل 
زود هنگام آرش برهانی غافلگير شد اما در 
ادامه با سوار شدن بر بازی و تعويض های 
طاليی ابراهيم زاده  و آمدن جالل رافخايی 

به زمين، گل تساوی اين تيم به دست آمد.
در ابتدا تيم اس��تقالل در دقيقه 20 توسط 

آرش برهانی و از روی اشتباه شهاب 
گردان دروازه ذوب آهن را 

باز كرد و تالش ذوب 
آه��ن ب��رای تغيي��ر 

نتيجه در نيمه اول 
بی حاصل ماند و 
اين بازی در اين 
نيمه با نتيجه يك 
بر صفر به س��ود 

آبی پوشان به پايان 
رسيد.

در نيم��ه دوم در حالی 
ك��ه در چن��د نوبت 
اس��تقالل  بازيكنان 

صاحب فرصت ش��دند اما تيم ذوب آهن 
در دقيقه 63 توسط جالل رافخايی به گل 
تساوی رس��يد. در حالی كه در دقيقه 80 
ضربه اس��ماعيل شريفات به تيرك دروازه 
برخورد كرد، در دقيقه 83 با خطای طالب 
لو روی فرهادی داور نقطه پنالتی را نشان 

داد. 
خلعتبری اي��ن ضربه را به گل تبديل كرد 
تا استقالل دومين شكس��ت متوالی خود 
را اي��ن ب��ار در خانه تجربه 
كن��د. ذوب آهن با اين 
امتيازی  پيروزی 42 
شد و جايگاه خود 
را در صدر جدول 
تثبيت كرد. استقالل 
نيز با 34 امتياز در رده 
پنجم قرار گرفت. محسن 
تركی داور اين 
ديدار به قاسم 
حدادی فر، 
محمدرضا 
خلعتب�ری 
و محم��د 
از  قاض��ی 
ذوب آهن 
دس����وزا  و 
و بره��ان��ی از 
زرد  كارت  استقالل 

نشان داد.

گزارش دو

خود باوری تیم والیبال اصفهان

برگزاری مسابقه های پرس سینه 
چهارمحال و بختیاری در فارسان

حضور دو رکابزن اصفهانی در تیم ملی 
دوچرخه سواری

هفته پایانی دور رفت لیگ برتر کاراته؛
قهرمانی نیم فصل 

سوغات سپاهان از شیراز

شهرآورد  با وجود تعویض مربیان هم 
برنده نداشت

گفتگو

پژمان سلطانی 

احمد طالبيان يكی از ستارگان كاروان 
ورزشی ايران، اعزامی به گوانگژو بود. 
وی غير از طاليی كه در رشته انفرادی 
به دست آورد توانست در كمتر از يك 
ساعت همراه با سه هم تيمی ديگرش 
صاح��ب يك مدال برنز ش��ود. احمد 
دنيامالی )رئيس فدراس��يون قايقرانی( 
درب��اره اين پ��ارو زن گف��ت: احمد 
باالتر از حد انتظار ظاهر ش��د. طالبيان 
با خبرن��گار زاينده رود گپی خودمانی 
زده كه توجه ش��ما را ب��ه اين گفتگو 

جلب می كنيم.
 چط����ور ش��د ب����ه ای��ن رش��ته 

عالقه مند شدید؟
 3 ب��رادر من قهرم��ان و نايب قهرمان 
آس��يا در رش��ته كاناپل��و بودند و من 
به همي��ن علت ب��ه قايقران��ی عالقه 

ياك پي��دا كردم و در رش��ته  كا
ص��ورت  ب��ه 

حرف��ه ای 
پارو زدم.

درب��اره 
قب��ل از 

مس��ابقه های 
آسیایی گوانگژو 

ضی�����ح  ت����و
دهید؟

چهار س��ال 
اردوی  در 
ته��ران به 

س��ر 

می ب��ردم ك��ه از طري��ق فدراس��يون 
قايقرانی م��ورد حمايت قرار گرفتم و 
در درياچه آزادی تمرين های خود را 
دنبال و برای اينكه مش��كلی در مورد 
تحصيالتم به وجود نيايد، فدراس��يون 
برايم معلم خصوصی استخدام كرد و 
همين جا از فدراسيون قايقرانی تشكر 

و قدردانی می كنم.
ای��ن  در  اصل��ی ش��ما  رقیب��ان 
کش��ورها  ک��دام  مس��ابقه ها 

بودند؟
در رشته كاياك چين و ژاپن پيشرفت 
فوق العاده ای داشتند ولی من در اين 
رشته و انفرادی در هزار متر با 3 دقيقه 

و 34 ثانيه به مقام نخست رسيدم.
چه رقابت های بین المللی پیش 

رو دارید؟
تابستان سال آينده بايد در مسابقه های 
جهان در رده زير 23 سال شركت كنم 
و از اكنون تمركز خود را برای رسيدن 
به مق��ام قهرمان��ی در اي��ن رقابت ها 

گذاشته ام.
مراس��م  م��ورد  در  نظ��رت 
قهرمان��ان  از  تجلی��ل 

گوانگژو چیست؟
اينگونه مراس��م ها كه بالفاصله 
برگ��زار  آوری  م��دال  از  پ��س 
می ش��ود خيلی خوب است اما در 
مراس��م اصفه��ان، در كليپی كه 
پخش شد به جای تصوير من، 
محسن ش��ادی پارو زن در 
تصوير مش��خص بود، ولی 
باز ه��م باع��ث افتخار من 
شادی  تصوير  كه  است 
را به جای تصوير من 
به نمايش گذاشتند.

حرف آخر؟
كس��انی  ب��رای 
ك��ه در جه��ت 
ی  بلن���د س��ر
ورزش اي���ن 
مم�لك����ت 
ش  ت�����ال
می كنند 
ی  و ز ر آ
موفقي�ت 

می كنم.

مديرعامل باش��گاه ذوب آهن اصفهان 
ب��ا بيان اينكه هميش��ه از فدراس��يون 
فوتب��ال تمكين ك��رده گفت كه تكرار 
بازی اين تيم برابر مس بدعتی جديد 
 در فوتب��ال ايران رق��م می زند، دليلی 
ه��م چنين از انتخ��اب اعضای هيأت 
 مديره اين باشگاه با هماهنگی وی خبر 

داد. 
اصغ��ر دليل��ی در م��ورد اتفاق ه��ای 
رخ داده در جري��ان دي��دار تيم ه��ای 
ذوب آهن و مس كرمان و درخواست 
مس��ئوالن تي��م كرمانی ب��رای تكرار 
اين مس��ابقه به خاط��ر نقض قانون از 
 س��وی داور، ضمن بي��ان مطلب فوق 
گفت: احساس می كنم وقتی باشگاهی 
می خواه��د بی حاش��يه و بدون س��ر 
 و ص��دا كار كن��د، به آن لطم��ه وارد 

می شود. 
هرچند اعتقادهاي��ی داريم كه به هيچ 
عنوان از آنها پا پس نكشيده و هميشه 
تابع قانون بوده ايم، ولی اجازه تضييع 
حق باش��گاه و تيم را ه��م نمی دهيم. 
وی ب��ا بي��ان اينكه چگونه مس��ئوالن 
م��س اعتق��اد دارند حق آنه��ا تضييع 
ش��ده در حالی كه اصل گرفتن پنالتی 
اش��تباه بوده، افزود: ت��ا به امروز كدام 
بازی در اي��ران به خاطر اش��تباه های 
 داوری تجدي��د و ي��ا تك��رار ش��ده 

است. 
بی ش��ك اگر چني��ن تصميمی اتخاذ 
شود بدعتی برای همه تيم ها و فوتبال 
اي��ران خواه��د ب��ود، زي��را از اين به 
بع��د هر تيمی كه حقش ضايع ش��ود 
و داور در جري��ان ب��ازی آنها اش��تباه 
 كند، خواه��ان تجديد ب��ازی خواهد 

شد. 
از  ذوب آه��ن  باش��گاه  مديرعام��ل 
مس��ئوالن فدراس��يون فوتبال و كميته 
اش��تباه های  ارزياب��ی  و  كارشناس��ی 
اين بازی خواس��تار ن��گاه واقع بينانه 
 ب��ه اتفاق های اين ديدار ش��د و تأكيد 
كرد: در آيين نامه برگزاری مسابقه های 
ليگ ايران، قانونی برای تكرار بازی در 
چنين شرايطی وجود ندارد و نبايد به 
خاطر اشتباه داور، به يك تيم ديگری 

ضربه زد. 
البته در صورت تصميم مسئوالن برای 
تجديد بازی، باشگاه ذوب آهن از حق 
تيم فوتبال اين باش��گاه دفاع می كند و 

ساكت نمی شينيم. 
وی اف��زود: تا به امروز از تصميم های 
فدراس��يون فوتبال تمكي��ن كرده ايم. 
بارها در مسابقه ها به خاطر اشتباه های 
داوری حقمان خورده شد ولی نسبت 
به همه باشگاه ها بی سر و صداتر اين 
مش��كل ها را پذيرفتي��م، ام��ا اگر اين 
بازی تك��رار ش��ود، در حالی تمكين 
می كني��م كه حق پيگي��ری كامل را به 

خود می دهيم. 
اين مس��أله باعث می ش��ود، داس��تان 
اشتباه سعيد بخش��ی زاده داور مسابقه 
ادامه دار ش��ده و بح��ث داوری ايران 
در AFC و FIFA بي��ش از اين زير 
س��ئوال رفته و حرمت داوری بيش از 
گذشته شكسته ش��ود. دليلی تصريح 
كرد: اگر بازی تجديد ش��ود، مطمئن 
باشيد بازيكنان ما با انگيزه بيشتری به 
ميدان می روند و نتيجه بهتری را برای 

مس رقم خواهند زد. 
وی در م��ورد دعوت ش��دن ش��هاب 
 گ��ردان ب��ه تي��م مل��ی خاطرنش��ان 
 ك��رد: حق مس��لم گردان دع��وت به 
اي��ن  از  م��ن  و  ب��ود  مل��ی  تي��م 
موض��وع خوش��حالم و ب��رای اي��ن 
مل��ی  نف����رات  س��اير  و  بازيك��ن 
 پ��وش ذوب آه��ن آرزوی موفقي��ت 
می كنم. دليلی در مورد تغيير در هيأت 
مدي��ره اين باش��گاه ك��ه واكنش های 
بس��ياری را ب��ه همراه داش��ته، اظهار 
داش��ت: وقتی باش��گاهی موفق باشد 
و دوست و دش��من نيز موفقيت های 
آن را تأييد و تفس��ير می كنند، هميشه 
دچار حاشيه س��ازی می ش��ود، همانند 
تي��م ما ك��ه در اين دو س��ال اخير در 
 بيشتر رش��ته ها عملكرد موفقی داشته 

است. 
مديرعامل باش��گاه ذوب آهن در پايان 
احتمال اين تغيير در هيأت مديره اين 
باش��گاه را بس��يار ضعيف دانست و 
گفت: به هيچوجه چنين بحثی صحت 
نداشته و درست نيست كه در صورت 
تغيي��ر هي��أت مديره، من ه��م از اين 

باشگاه خواهم رفت. 
در حال حاض��ر هيچ اتفاق��ی نيفتاده 
ب��ا حماي��ت  باش��گاه  ذوب آه��ن  و 
رئي��س كارخان��ه و اعض��ای هي��أت 
 مدي��ره ب��ا ق��درت كارش را پي��ش 

می برد.

احمد طالبیان: 
در گوانگژو چند رکورد جهانی شكسته شد

اصغر دلیلی: 
تكرار بازی پيامدهای بدی برای فوتبال دارد

در هفته بیستم لیگ حرفه ای فوتبال

ذوب آهن و سپاهان شادی را به نصف جهان هدیه کردند
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امام صادق)ع(:
احسان و نیکی کامل نباشد 
مگر با سه خصلت: شتاب 
در آن، کم شمردن بسیار 
آن و منت ننهادن بر آن.

پروژه  باغ بانوان 
از بزرگ ترین 
پروژه هاي عمراني 
شهرداري شاهین 
شهر است و 
نشان از ابداع ها 
و خالقیت هاي 
مدیریت شهري 
شاهین شهر دارد 
و در راستاي 
طرح هاي توسعه 
شهر و شورا 
مصوب شده است

معاون عمراني استاندار اصفهان
شاهین شهر، شهري شاخص و داراي جايگاهي ويژه 

است
معاون عمراني اس��تاندار اصفهان در آيي��ن بهره برداري 
از ب��اغ بان��وان گف��ت: ش��اهين ش��هر جزو ش��هرهاي 
شاخص اس��تان به حس��اب مي آيد و پروژه هاي خوبي 
در آن ص��ورت گرفت��ه اس��ت و ش��اهين ش��هر داراي 
جاي��گاه ويژه اي از نظر زيبايي و عب��ور و مرور، فضاي 
 س��بز، زيرساخت ها و س��اير اس��تانداردهاي شهروندي 

مي باشد.
بودجه امسال اين ش��هرداري 50 ميليارد تومان است كه 

بودجه اي شاخص در بين شهرداري ها مي باشد. 
سيد جمال الدين صمصام شريعت اضافه كرد: پروژه هاي 
ديگري نيز در شاهين شهر در مرحله بهره برداري مي باشد 

كه پاركينگ طبقاتي، پل وليعصر، آتش نش��اني، كتابخانه 
بزرگ شهر و فرهنگس��راها از آن جمله می باشد كه در 
طرح تفصيلي ش��اهين شهر برنامه ريزي خاصي براي آن 

شده است. 
همچنين صمصام شريعت تالش شهرداري شاهين شهر 
در ايجاد مس��جد براي شهر را ستود و از پيشرفت باالي 
 80 درصد پروژه هاي ش��اهين ش��هر خب��ر داد و يادآور 
شد: مش��كل عوارض آاليندگي و تعلق آن به شهرداري 
شاهين ش��هر برطرف شده است و امكانات خوبي براي 

مسائل زيست محيطي فراهم می گردد.
ــهر به شبكه قطار شهري و متروي اصفهان  شاهین ش

متصل مي شود
 صمص��ام ش��ريعت خاطرنش��ان ك��رد: قط��ار ش��هري 
ش��اهين ش��هر و اتصال آن ب��ه قطار ش��هري اصفهان و 

مسير سريع السير اصفهان- تهران انجام خواهد پذيرفت 
و ش��اهين ش��هري ها مي توانند در دو س��اعت به تهران 
برس��ند و اين امور در كاهش ترافيك، اس��تفاده بهينه از 
س��وخت و كاهش تصادفات نقش خواهد داش��ت و از 
 اعتبارهاي ملي و اس��تاني به اين طرح كمك مي ش��ود و 
 شاهين شهر به شبكه متروي اصفهان نيز اتصال پيدا خواهد 

كرد.
وي افزود: در بحث مسكن مهر و اقدام به فعاليت تعاوني 
آن در ش��اهين شهر تسريع ش��ده و مساعدت شهرداري 
در آن وجود داش��ته اس��ت و به زودي پروژه ها و بستر 
الزم براي ساخت و ساز و كار اجرايي براي مسكن مهر 

شاهين شهر ايجاد مي شود.
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت هدف ه��اي اح��داث ب��اغ بانوان 
ش��اهين ش��هر عبارتن��د از: تأمي��ن فض��اي تفريحي و 

ورزش��ي براي بانوان، تقويت روحيه ش��ادي و نش��اط 
 بان��وان، تأمين آرامش در نهاد خانواده و حفظ س��المت 

زنان.
 ب��اغ بانوان ش��اهين ش��هر )بوس��تان م��ادر( ب��ا اعتبار 
 كل 20 ميلي��ارد ري��ال و مس��احت 20 ه��زار مترمربع
با 12 ه��زار مترمكعب خاكب��رداري، 8 هزار مترمكعب 
خاكري��زي، 3509 مترمكع��ب قال��ب بن��دي، 49695 
 كيلوگ��رم آرماتوربن��دي، 1127 مترمكع��ب بتن ريزي،
مت��ر   7500 و  ف��والدي  كاره��اي  كيلوگ��رم   7950 
ج��دول گ��ذاري ب��ه بهره ب��رداري رس��يده اس��ت و 
ط��ول ديواره��اي دور آن 600 مت��ر ب��ا ارتف��اع 3 متر 
و فونداس��يون بتن��ي ب��ا بدن��ه س��نگ مالون و الش��ه 
 و ني��ز آج��ر زب��ره، س��نگ تراورت��ن و آج��ر پ��الك 

مي باشد.

ــالمت مادران و بانوان  باغ بانوان میعادگاه فرهنگ، تفريح و س
است

شهردار شاهين شهر در اين مراسم اظهار داشت: باغ بانوان ميعادگاه 
فرهنگ و تفرج و فرهنگ و س��المت بانوان اس��ت و مزين به نام 

خاطره انگيز مادر كه همواره زيباترين  نام ها مي باشد.
جمعيت شهري شاهين شهر 158 هزار نفر است و اين جاي سئوال 
بود كه محل تفريح و آرامش خاطر بانوان اين شهر كجاست كه در 

راستاي ايجاد تفرج مشروع اين كمبود برطرف شد.
وي افزود: ايجاد زمين هاي ورزش��ي، پياده رو، محل بازي، حركت 
درماني و فضاهاي صحيح باعث كم شدن محروميت و محزونيت 
مي ش��ود و از ب��روز بيماري هاي��ي نظي��ر آرتروز و افس��ردگي ها 
جلوگيري مي ش��ود و ايجاد اي��ن پروژه ها از بروز ميليون ها تومان 
هزينه پزشكي جلوگيري خواهد كرد و از آبان ماه سال 88 ساخت 
اين پروژه آغاز ش��د و در ابتدا قرار بود اين طرح در حاش��يه شهر 
احداث ش��ود ولي س��رانجام در نزديكي پارك بزرگ ش��هر و در 

محيطي آرام اين باغ ايجاد شد.
ناصر نفري ادامه داد: معناي باغ بانوان اين نيست كه ديوارهاي بلند 
داش��ته و به شكل ندامتگاه باشد و به سبب اينكه چند ساختمان بر 
اين باغ اش��راف دارد نبايد به پروژه خرده گرفت و بانوان بايد در 
حفظ حجاب در اين باغ كوش��ا باشند و در آينده نزديك با كاشت 
درخت هاي اكاليپتوس از ديد اين ساختمان ها كاسته خواهد شد. 

نفري تصريح كرد: دو هكتار مساحت اين باغ شامل زمين اسكيت 
430 متري، غرفه هاي نمايش��گاهي، مسيرهاي ترددي، اختصاص 
 بي��ش از 50 دوچرخ��ه و در كن��ار آن محيط ه��اي آبنمايي ش��بيه 
ب��اغ في��ن، زمين چم��ن مصنوعي، رس��توران 100 مت��ري، زمين 

بس��كتبال، آالچيق هاي زيبا، سكوهاي نشيمن، نمازخانه، سرويس 
بهداشتي بوده و انواع امكانات فرهنگي تفريحي و ورزشي در اين 

باغ مهيا شده است.
ناصر نفري ش��هردار شاهين شهر در پايان يادآور شد: ممكن است 
برخي از روزهاي هفته به صورت اس��تفاده خانوادگي از باغ درآيد 
ت��ا كانون خانواده نيز مورد تكريم قرار گيرد و برنامه هاي فرهنگي 
همواره براي اين باغ طراحي خواهد ش��د چرا كه ش��أن زن به نام 

مادر است و براي اين، باغ نيز زيباترين نام انتخاب شده است.
ايجاد امكانات ويژه براي زنان ضروري است

امام جمعه شاهين ش��هر در اين مراسم اظهار داشت: حمايت هاي 
بي دري��غ مديريت اس��تان از ش��اهين ش��هر و هم��كاري بي دريغ 
 ش��هرداري، ش��ورا و مردم س��بب بروز افتخارهايي نظير احداث 
باغ بانوان ش��ده اس��ت. در طول تاريخ ظلم هاي زيادي در دوره ها 
به زنان ش��ده اس��ت و خداوند در همه آيات در كنار لفظ انسان و 
الفاظ��ي نظير ايمان آورن��دگان و بندگان، كلمه زن را به كار برده و 

افعال مؤنث را نيز آورده است. 
همچنين س��وره نس��اء، در شأن زنان نازل ش��ده و نيز سوره مريم 
در خص��وص م��ادري نمون��ه در تاري��خ ب��ه نام حض��رت مريم 
 اس��ت و اين اهميت زنان و حضور ايش��ان در جامعه را روش��ن 

مي كند.
حجت االسالم مرتضي ملكيان اضافه كرد: فاطمه زهرا مدافع واليت 
بود. حضرت زينب نيز در عاش��ورا نقش سازنده زن را ايفا نمود و 
نيز در انقالب اس��المي زن��ان دوش به دوش مردان حركت كردند 
بنابراي��ن بايد امكانات تخصصي و ويژه اي ب��راي بانوان و مادران 

فراهم شود تا زيربناي آسايش و آرامش خانواده تأمين گردد. 

مرکز فرهنگي تفریحي بانوان شاهین شهر افتتاح شد

مهدي رفائي

در اولي��ن روز دي  م��اه آيين بهره ب��رداري از مركز 
فرهنگي تفريحي باغ بانوان ش��اهين ش��هر با عنوان 

)بوستان مادر( برگزار شد.
اين مراس��م با حض��ور معاون عمراني اس��تانداري 
اصفهان،  امام جمعه شاهين شهر، فرماندار، شهردار 
و رئيس ش��وراي همياري شهرداري استان اصفهان 
 و مس��ئوالن محلي شهرستان ش��اهين شهر برگزار 

شد.
مهدي عظيمي رئيس ش��وراي ش��هر ش��اهين شهر 
در آيي��ن افتتاحيه بوس��تان مادر گف��ت: پروژه  باغ 
بانوان از بزرگ ترين پروژه هاي عمراني ش��هرداري 
شاهين شهر است و نشان از ابداع ها و خالقيت هاي 

مديريت ش��هري ش��اهين ش��هر دارد و در راستاي 
طرح هاي توسعه ش��هر و شورا مصوب شده است 
هر روز پروژه اي را در شهر شاهد خواهيم بود، زن 
مسلمان جايگاه ويژه اي در جامعه اسالمي دارد و در 
راستاي عفاف و حجاب بايد در جامعه ايفاگر نقش 
باشد و مسائل روحي، رواني و تربيتي بانوان همواره 

بايد مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: باغ بانوان ش��اهين ش��هر با يك ميليارد 
و هفتص��د و چه��ل و پنج ميليون توم��ان هزينه به 
اجرا درآمده اس��ت كه از س��ازمان رفاهي تفريحي 
ش��هرداري تقاض��ا داري��م در حف��ظ و حراس��ت 
 آن كوش��ا باش��د، عظيمي اح��داث اين ب��اغ را به 
تقدي����م  )س(  زه����را  فاطم����ه   بان����و 

نمود. 


