
رئيس كميته امداد امام خميني)ره( منطقه 2 شهركرد 
گفت: در آستانه برگزاري جشن نيكوكاري، 250 
پايگاه ثابت و سيار در شهركرد راه اندازي مي شود. 
عليرضا اصغرزاده در نشست هماهنگي برگزاري 
جشن نيكوكاري در اين منطقه با اعالم اين مطلب 
اظهار داشت: در هفته نيكوكاري كه از 14 تا 19 
اسفند ادامه دارد، سه پايگاه ثابت، 50 پايگاه سيار 
و 150 پايگاه در س��طح مدارس شهركرد جشن 
نيكوكاري را پوشش مي دهند. وي با بيان اينكه 
در سطح روستاهاي استان نيز اين جشن برگزار 
مي شود، تصريح كرد: پايگاه هاي بسيج روستايي 
نيز به عنوان پايگاه ه��اي جمع آوري كمك هاي 

مردمي در روستاها در نظر گرفته شده اند.
اصغرزاده افزود: عالوه بر اين تمام مدارس استان 
نيز به عنوان پايگاه ه��اي جمع آوري كمك هاي 
مردمي در جشن نيكوكاري در نظر گرفته شده اند. 
وي ابراز داش��ت: همچنين افزون ب��ر 2 هزار و 
300 قلك بين دانش آموزان مدارس توزيع شده 
است. رئيس كميته امداد امام خميني )ره( منطقه 
2 شهركرد از راه اندازي پايگاه مركزي در تاريخ 
19 اسفندماه در مجتمع صادقيه شهركرد خبر داد 
و گفت: در اين روز برنامه هاي فرهنگي بسياري 
در اين پايگاه برگزار مي ش��ود. وي با اش��اره به 
ميزان هداياي جمع آوري ش��ده در سال گذشته، 
گفت: در سال گذشته افزون بر 550 ميليون ريال 
كمك هاي نقدي جمع آوري ش��د كه پيش  بيني 
مي ش��ود امس��ال اين رقم به 800 ميليون ريال 
افزايش يابد. اصغرزاده در ادامه بررسي و شناخت 
انواع محروميت  هاي م��ادي و معنوي نيازمندان 
 را از مهم تري��ن وظايف كميته امداد برش��مرد و 
گفت: تبيين و تأمين نيازهاي حمايتي، معيشتي، 
فرهنگي و ارتقاي س��طح زندگ��ي افراد تحت 
حمايت و شناسايي خانوارهاي نيازمند حمايت 
در مناط��ق مختلف اس��تان از جمل��ه مهم ترين 

وظايف اين نهاد انقالبي است.

برای برگزاری جشن نیکو کاری؛
راه اندازي 250 پايگاه ثابت 

و سيار در شهركرد

محس��ن كرمي )معاون حقوقي 
و سجلي س��ازمان ثبت احوال( 
گفت: تاكنون براي بيش از 350 
هزار نفر شناسنامه رايانه اي صادر 
شده كه اين شناسنامه ها خدشه دار 
نمي شوند و در آنها باركد شماره 

ملي حك شده است. وي با بيان اينكه صدور اين شناسنامه ها از ابتداي 
امسال شروع شده خاطرنشان ...

از  امامي  حسن  سيد  ا...  آيت 
صبح  اصفهان  بزرگ  علماي 
ديروز به ملكوت اعلي پيوست. 
اين عالم جليل القدر صبح ديروز 
دار فانی را وداع گفت. آيت ا... 
سال  در  امامي  فقيه  سيدحسن 

1313)ه�.ش( در محله درب امام اصفهان متولد شد. وي از سلسله 
سادات امامي است كه نسبتشان به ...

مهدي غضنفري )وزير بازرگاني( 
گفت: اگر دولت از زمان اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها حضور 
مهار  براي  بازار  در  گسترده اي 
صورت  به  و  نداشت  قيمت ها 
گسترده بازار را كنترل نمي كرد، 

ما شاهد بي نظمي در بازار و جهش ناگهاني قيمت ها بوديم.
جهاني و  فصلي  تغييرات  از  ناشي  قيمت ها  تغيير  اينكه  بيان  با   وي 

 است، درباره ...

معاون حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال:
صدور 350 هزار شناسنامه رایانه ای

آیت ا... سيد حسن امامي 
به رحمت ایزدي پيوست

تغيير قيمت ها ناشي 
از تغييرات فصلي و جهاني است

صفحه 4

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان:
اصفهان صاحب کارخانه خودروسازی می شود

اتاق بازرگانی اصفهان در شرکت 
نمایشگاه های بين المللی استان شریک شد
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آغاز دور جديد استخدام دولتي 
در استان ها
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شرکت انتقال گاز ايران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد تسطیح و ايمن سازي خطوط لوله محدوده 
مرکز بهره برداري نطنز را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. جهت کسب اطالعات بیشتر از شرايط مناقصه 

و متقاضیان به سايت هاي اينترنتي زير مراجعه فرمائید.
WWW.SHANA.IR
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آگهي مناقصه عمومي )شماره 87390028 شماره مجوز 428308 (

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز 

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت دوم: 16/ 1389/12تاریخ انتشار نوبت اول: 15/ 1389/12

م/ الف 16929

 شركت انتقال گاز ايران
منطقه دو عمليات انتقال گاز

نام کاال
قیمت مصرف کننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماکاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماکارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزیم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

14/000رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پردیس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام کاال
قیمت مصرف کننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشیني آمو

مایع ظرفشویي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مایع ظرفشویي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700کنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پردیس

8/500226/600سس گوجه خرسي

بار ديگر خورشيدي از شهر فقيهان و نام آوران 
تاريخ غروب مي كند كه وجود ارجمندش منشأ 
است.  بوده  فراواني  ديني  و  علمي  خدمات 
اسوه  ملكوتي  ارتحال  تألم  و  تأثر  نهايت  با 
 اخالق و عمل صالح و استوانه خير و دينداري 
حضرت آيت ا... سيد حسن امامي 

را تسليت عرض مي نماييم.

روابط عمومي بانک ملي ایران
اداره امور شعب استان اصفهان

انا هلل و انا اليه راجعون

2400 اصله درخت به یاد شهداي 
چهارمحال و بختياري کاشته مي شود



2Monday 7 March 2011 Monday 7 March 2011      دوشنبه 16 اسفند 1389/ 2 ربیع ثانی 1432/ شماره 481             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 7 March 2011

سراسری
جهان نما ایران

اتاق بازرگان��ی و صنايع و معادن اصفهان 
 6/5 درصد از سهام شركت نمايشگاه های 
بين المللی اس��تان را خري��داری كرد. به 
گ��زارش روابط عمومی اتاق اصفهان، اين 
معامله 600 ميليون تومانی با پرداخت نقدی 
اتاق در هفته اول اسفند ماه قطعيت يافت 
و اسناد آن مبادله شد. اتاق اصفهان بنا دارد 
با خريد س��هام شركت نمايشگاه ها دست 
بازت��ری در بازاريابی بين المللی كاالهای 
توليدی اس��تان داشته باشد. بر اساس ماده 
5 شرح وظايف اتاق های بازرگانی، تشكيل 
نمايش��گاه های تخصص��ی و ني��ز تالش 
در جهت بازاريابی كااله��ای صادراتی از 
وظايف اتاق ها به ش��مار می رود. اتاق های 
بزرگ دنيا نمايشگاه های مطرح جهان را در 
دس��ت دارند و به طور معمول ركن اصلی 
برگزاری نمايشگاه های معتبر جهان هستند. 

رئيس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص 
اهميت اين خريد استراتژيك اظهار داشت: 
طبق قان��ون اتاق های بازرگانی و صنايع و 
معادن كشور يكی از مهم ترين وظايف اين 
نهاد دير پا كه به صراحت در ماده 5 اين قانون 
اشاره شده تشكيل نمايشگاه های تخصصی 
و بازرگانی داخلی و خارجی و كوشش در 
راه شناسايی بازار كاالهای صادراتی ايران 
در خارج از كش��ور و همچنين تشويق و 
كمك ب��ه اعضاي اتاق و فعاالن  اقتصادی 
جهت شركت در نمايشگاه های بازرگانی 
داخلی و خارجی می باشد. محمود اسالميان 
خاطر نشان ساخت: با خريد سهام شركت 
نمايشگاه های بين المللی استان، شرايط و 
تس��هيالت به مراتب بهتری نسبت به قبل 
برای حض��ور اعضاء در نمايش��گاه های 

داخلی و خارجی فراهم خواهد شد. 

نصف النهار

نصف النهار

رئيس جمهور یمن 
تصميم به ترك قدرت ندارد  

پايگاه اطالع رساني راديو فرانسه اعالم كرد: علي عبد اله صالح )رئيس جمهور 
يمن( طرح مخالفان را كه خواستار كناره گيري وي از قدرت هستند، رد كرد. 
به گزارش ايرنا، راديو فرانسه اعالم كرد: علي عبداله صالح با وجود فشار 
اعتراضات خياباني، طرح مخالفان خود را مبني بر كناره گيري از قدرت تا 
پايان سال جاري ميالدي، رد كرد. در حالي كه صدها هزار يمني با اعتراضات 
خياباني خواستار كناره گيري رئيس جمهوري از قدرت هستند، وي از پذيرش 
شرط ترك قدرت تا قبل از سال 2013 ميالدي و پيش از پايان مدت قانوني 
رياست جمهوري اش سر باز زد. عبداله صالح پيش از اين و در واكنش 
به اعتراضات مردمي وعده داده بود كه پس از پايان گرفتن دوره رياست 
جمهوري اش در سال 2013 ميالدي از قدرت كنار رود. وي همچنين وعده 
داده بود كه نه خود و نه پسرش هيچكدام براي انتخابات رياست جمهوري 
آينده يمن، اعالم نامزدي نكنند. راديو فرانسه با بيان اين كه شمار معترضان 
در صنعا پايتخت، به يكصد هزار نفر مي رسيد، افزود: در آغاز شكل گيري 
نا آرامي ها و اعتراضات، علي عبداله صالح با مذاكره ملي موافق بود. اين 
مذاكره ها مي توانست به تشكيل دولت وحدت ملي در يمن، منجر شود. اما 
وي به تدريج در برابر اعتراضات مردمي و شمار روز افزون مخالفان خود كه 
خواستار كناره گيري وي از قدرت تا پايان سال جاري ميالدي هستند، مقاومت 
كرد. اين گزارش افزود: به نظر مي رسد كه رئيس جمهور يمن با پيوستن قبايل 
مختلف به صف معترضان، برگ برنده خود را از دست داده است. وي گويا 
كنترل ارتش را بر عهده دارد و همچنين مايل است روي پشتيباني آمريكا و 

عربستان سعودي براي غلبه بر مخالفان خود حساب كند. 
  

گامی ديگر در مسیر دموکراسی؛ 
شهروندان تونسي 24 جوالي 

مجلس مؤسسان تشكيل مي دهند 
شهروندان تونس 24 جوالي مجلس مؤسسان تازه ای انتخاب می كنند كه قانون 
اساسی نوينی تدوين می كند. به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبري دويچه وله، 
مردم به دنبال پيروزی »انقالب ياس« در آستانه  برقراری دموكراسی قرار گرفته 
و قصد دارند به دستاوردهای مبارزه خود وجه قانونی بدهند. »فؤاد مبزع«، 
رئيس جمهوري موقت تونس پيش از اين در يك سخنرانی تلويزيونی اعالم 
كرد كه روز 24 جوالي انتخابات مجلس مؤسسان برگزار می شود. به گفته 
وي، مجلس مؤسسان با تصويب يك قانون اساسی بر طبق »اميدها و موازين 
انقالب« به سلطه دير پای استبداد در اين كشور پايان خواهد داد. وظيفه ديگر 
اين مجلس تعيين تاريخ انتخابات پارلمان و رياست جمهوری خواهد بود. 
مبزع اعالم كرد: ملت ما وارد دوران تازه ای می شود كه برای هميشه با نظام 
گذشته وداع می گويد. پس از سقوط رژيم »زين العابدين بن علی« در 14 
ژانويه به دنبال چند هفته اعتراضات گسترده، فؤاد مبزع، رئيس مجلس تونس، 
رياست دولت را به طور موقت به عهده گرفت. وي وعده داد كه راه را برای 
تشكيل دولت قانونی تونس هموار كند تا ثبات و آرامش هرچه زودتر به كشور 
بازگردد. طبق اين گزارش، ارتش آلمان فدرال اعالم كرده است كه از جمعه 
آينده سه كشتی را با كمك هاي انسانی به سوی پناهجويان گريخته از ليبی كه 
در تونس پناه گرفته اند، اعزام می كند. وزارت خارجه آلمان مبلغ 2/8 ميليون 
يورو )معادل حدود چهار ميليون دالر( برای كمك به پناهجويان ليبی در مرز 
تونس اختصاص داده است. اتحاديه اروپا نيز به همين منظور 30 ميليون يورو 

كمك نقدی در نظر گرفته است. 
 

نخست وزير جديد مصر: 
مش�روعيت خ�ود را از تظاهرکنن�دگان 

ميدان التحریر مي گيرم 
ش��بكه تلويزيوني الجزيره قطر اعالم كرد كه نخس��ت وزير جديد مصر در 
 جمع تظاهر كنندگان ميدان التحرير قاهره گفت كه مشروعيت خود را از آنان 
مي گيرد. به گزارش ايرنا به نقل از الجزيره، عصام شرف كه در پي استعفاي 
احمد شفيق، مأمور تشكيل كابينه جديد مصر شد در جمع تظاهر كنندگان در 
ميدان التحرير قاهره گفت كه مشروعيت خود را از تظاهر كنندگان اين ميدان 
مي گيرد. ش��رف افزود كه آرزو دارد هرچ��ه زودتر مصر را آزاد ببيند. ميدان 
التحرير قاهره، نام خود را در دفتر انقالب هاي تاريخ به ثبت رساند زيرا آينده 
مصر در اين ميدان رقم مي خورد. عصام شرف كه از ابتداي حركت انقالبي 
مردم همراه و همگام با آنها در تظاهرات ميدان التحرير حضور داشت، بار ديگر 
در جمع تظاهر كنندگان اين ميدان حاضر شد و تأكيد كرد كه مشروعيت متعلق 
به مردم است و منبع توان و تصميم وي براي رياست دولت موقت، از ميدان 
التحرير و حاضران در آن سرچشمه مي گيرد. پس از تحقق خواسته مردم براي 
بركناري احمد شفيق، اكنون مهم ترين خواسته آنان انحالل سازمان هاي امنيتي 
اس��ت كه طي 3 دهه اخير مشت آهنين نظام براي سركوب هر گونه انتقاد يا 
مخالفت بود. البته هنوز ش��عار اصلي انقالب مردم مصر يعني ملت خواستار 
سرنگوني نظام است از فهرست شعارهاي مردم خارج نشده و انحالل حزب 
تحت رهبري مبارك و رسيدگي به فساد سران آن يكي از شعارهاي مهم ميدان 

التحرير است.

نماينده پارلمان کره جنوبي: 
پكن از جانش�ين رهبر کره شمالي براي 

سفر به چين دعوت کرد 
يكي از قانون گذاران كره جنوبي به نقل از يكي از مقام هاي ارشد آژانس اطالعاتي 
اين كشور گفت كه چين به طور رسمي از جانشين احتمالي رهبر كره شمالي براي 
ديدار اين كش��ور دعوت كرده است، ولي مشخص نيست اين سفر چه زماني 
انجام مي شود. به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، يكي از قانون گذاران كره جنوبي 
كه عضو كميته اطالعاتي پارلمان اين كشور است گفت كه احتمال مي رود »كيم 
جونگ اون«، فرزند سوم رهبر كره شمالي به زودي دعوت مقام هاي چيني براي 
سفر به اين كشور را بپذيرد. بنا بر اين گزارش، چين تنها قدرت عمده اي است كه 

كره شمالي مي تواند به عنوان متحد روي آن حساب باز كند. 
اين قانون گذار كره شمالي كه خواست نامش فاش نشود، گفت كه اين اطالعات 
در جريان نشست مقام هاي ارشد آژانس اطالعاتي مطرح شده و از آنها خواسته 
شده است اين اطالعات را فاش نكنند. يكي از منابع دولتي كره جنوبي نيز پيش 
از اين اعالم كرده بود كه جوان ترين فرزند »كيم جونگ ايل«، رهبر كره شمالي در 
آينده نزديك براي جلب حمايت مقام هاي پكن از جانشيني خود به تنهايي عازم 
چين مي شود. به گفته اين منبع، فراهم كردن مقدمات اين سفر توسط مقام هاي 
كره شمالي تكميل شده است، هر چند نشانه آشكاري مانند افزايش تدابير امنيتي 
در اطراف جونگ اون مشاهده نمي شود. جونگ اون پدرش را در جريان سفر 
از پيش تعيين نش��ده اي به چين در ماه آگوست گذشته همراهي كرده بود. اين 
منبع آگاه همچنين گفت كه كره جنوبي به دقت اين تحركات را زير نظر دارد. وي 
افزود كه جونگ اون و »جانگ سونگ تائك«، دايي قدرتمند وي در سفرهاي 
اخير كيم جونگ ايل حضور نداشتند كه مي تواند نشانه  اي از آماده شدن آنها براي 
سفر به چين باشد. بنا بر اين گزارش، سفر احتمالي جونگ اون به چين مي تواند 
يادآور سفر مستقل كيم جونگ ايل به اين كشور در سال 1983 ميالدي بعد از 
تعيين شدن به عنوان جانشين پدرش در سال 1974 ميالدي باشد. اين منبع آگاه 
اعالم كرد كه احتمال مي رود »هو جين تائو«، رئيس جمهوري چين، جونگ اون 

را به حضور بپذيرد.
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چه خبر از پایتخت

خيال پردازي و جنون قدرت 
دو ويژگي خانواده قذافي

اتاق بازرگانی اصفهان در شرکت 
نمایشگاه های بين المللی استان شریک شد

سراسری
جهان نما ایران

انقالب مردم ليبي نه تنها پرده از چهره 
ديكتاتور رويا پرداز اين كشور برداشت، 
بلكه جنون قدرت در خانواده قذافي به 

ويژه سيف را آشكار ساخت.  
ليبي داراي هشت  ديكتاتور رويا پرداز 
دو  از  دختر  يك  و  پسر  هفت  فرزند، 
ازدواج است. محمد پسر بزرگ قذافي 
دو  اما  نيست،  سياسي  مناصب  داراي 
شركت بزرگ مخابراتي با ميلياردها دالر 
درآمد ساليانه دارد. سيف االسالم فرزند 
از  ازدواج دوم  و پيش  از  ارشد قذافي 
جانشين  عنوان  به  ليبي  مردم  انقالب 
بود.  مطرح  سياسي  محافل  در  پدرش 
سيف  الساعدي،  معتصم،  و  خميس 
قذافي  پسران  ديگر  هانيبال  العرب، 
هستند كه همگي سمت هاي مهمي در 
ارتش قذافي دارند. گفته مي شود اين 
فرزندان قذافي مزدوران صهيونيست و 
براي كشتار  را  از كشور چاد  آفريقايي 
مردم ليبي در شهرهاي مختلف به ويژه 

بنغازي به كار گرفتند. 
سيف قذافي در ميان فرزندان ديكتاتور 
اي  جانبه  همه  و  گسترده  تالش   ليبي، 
رهبري  تا  سياسي  هاي  لفاظي  )از 
براي  را  مردم(  گروه هاي مسلح كشتار 
گرفته  كار  به  پدرش  حكومت  حفظ 
ها  رسانه  با  مصاحبه  در  او  است. 
همانند معمر قذافي از تهديد و ارعاب 
از  ناشي  هاي  پاسخ  و  مردم  آشكار 
هاي  دوربين  مقابل  در  قدرت  جنون 
پاسخ  است.  نداشته  ابايي  تلويزيوني، 
بود  پرسيده  كه  خبرنگاري  به  سيف 
براي حل بحران ليبي چه برون رفتي را 
سراغ داريد، تصوير شفافي از سيف كه 
وعده اجراي دموكراسي را به مردم ليبي 
در روزهاي نخستين بحران اين كشور 

داده بود، ارايه كرد. 
پاسخ سيف اين بود: سه راه حل براي 
دارد؛  وجود  ليبي  كنوني   وضعيت 
1- بمانيم و بميريم 2- بمانيم و بميريم 
3- بمانيم و بميريم. سيف ابتدا كوشيد 
و  سياسي  اصالحات  اجراي  وعده  با 
اينكه رياست  اقتصادي در كشورش و 
را  قذافي  خيره  المللي  بين  مؤسسه 
و  پسند  مردم  وجهه  دارد،  برعهده 
اما  كند،  كسب  خود  براي  محبوبي 
در  مردمي  اعتراض هاي  روند  تداوم 
معرض  به  را  وي  واقعي  چهره  ليبي 
دوم  هفته  در  داد. وي  قرار  عموم  ديد 
اعتراضات گسترده مردم ليبي، مخالفان 
را مشتي اوباش و معتاد توصيف كرد و 
به مردم هشدار داد كه جنگ و يا گفتگو 
با دولت را آغاز كنند و به اين ترتيب 
نشان داد كه نه تنها به دنبال اصالحات 
ديكتاتورمنشي  با  بلكه  نيست،  تغيير  و 
از  به ارث برده است،  از پدر خود  كه 
هرگونه تغيير بيم دارد. وي از آن زمان 
تاكنون به طور مكرر مردم معترض را به 

سركوب و كشتار تهديد مي كند.
رسانه هاي عربي در روزهاي اخير اخبار 
رسوايي اخالقي سيف قذافي را منتشر 
كه تالش سيف  گزارش هايي  ساختند. 
براي پنهان شدن در پشت چهره هوادار 
كرد.  ثمر  بي  گذشته  از  بيش  را،  مردم 
ژانويه   14 در  العربيه  تلويزيوني  شبكه 
2006 در مورد روابط غير اخالقي وي 
پيشه  هنر  يك  با  سيف  داد:  گزارش 
ارتباط  فاينزمن  اورلي  نام  به  اسرائيلي 
است.  داشته  پي  در  پي  ديدارهاي  و 
اين خبر به نقل از يكي از نزديكان اين 

هنرپيشه صهيونيست درز كرد. 
نيز  عربستان  چاپ  الرياض  روزنامه 
در مطلبي تحت عنوان »سيف.. در دام 
اين  نوشت:  اسرائيلي«  هنرپيشه  عشق 
دو در ايتاليا با يكديگر ديدار مي كردند. 
كه  اسرائيل  چاپ  معاريو  روزنامه  اما 
باره  اين  در  بود،  خبر  اين  اصلي   منبع 
فاينزمن  اورلي  با  قذافي  نوشت: سيف 

هنرپيشه اسرائيلي روابط عاشقانه برقرار 
به  موضوع  اين  دارد  احتمال  و  كرده 

ازدواج ختم شود. 
اين  در  نيز  ايالف  اينترنتي  پايگاه 
به  موضوع  اين  نوشت:  خصوص 
احتمال زياد كانال روابط ليبي و اسرائيل 

بوده است. 
به  خيانت  در  آنجا  تا  قذافي  سيف 
در  كه  رفت  پيش  كشورش  مردم 
دوستان  از  ليبي،  هاي  نارآمي  جريان 
صهيونيست خود خواست كه به سران 
ليبي براي سركوب اعتراض هاي مردمي 
زبان  عرب  خبري  پايگاه  كنند.  كمك 
تعدادي  نوشت:  باره  اين  در  نهرين نت 
مسايل  متخصص  و  موساد  افسران  از 
آفريقا، بيش از يك هزار و 500 مزدور 
اجير  آفريقايي  مختلف  كشورهاي  از 
وابسته  نيروهاي  همكاري  با  تا  كردند 
ليبي  مردمي  قيام  سركوب  به  سيف  به 
اقدام كنند. در حالي كه فقط سه روز از 
آغاز اعتراضات مردمي در ليبي نگذشته 
بود، صهيونيست ها وعده دادند كه به 
انتفاضه  اين  به  دان  پايان  براي  قذافي 

كمك خواهند كرد. 
براساس گزارش هاي مختلف، ديكتاتور 
دالر  ميليارد   131 با  ليبي  خيال  خوش 
ثروت، ثروتمندت��رين ح��اك��م عرب 

محسوب مي شود. 
دارايي  الجزيره،  تلويزيون  گزارش  به 
شخص��ي قذاف��ي شش برابر بودج��ه 
ساالنه فعلي ليبي است. پايگاه اقتصادي 
از سازمان سيا،  نقل  به  اكونوميك واچ 
بودجه ملي ليبي در سال 2008 ميالدي 
كرده  اعالم  دالر  29ميليارد  از  بيش  را 
است. رسانه ها تاكنون در گزارش هاي 
متعدد فقط بخشي از فساد مالي قذافي 

و خانواده اش را منتشر ساختند. 
هفت���ه گذش���ته الري��اض عربس��تان 
 در خص���وص فس���اد مال��ي سي��ف 
قذافي  فرزندان  نفت،  پول هاي  نوشت: 
هم  جان  به  را  سيف  آنان  رأس  در  و 
چه  كه  اي  گونه  به  است،  انداخته 
ميليونرها  تراژدي  وضعيت  اين  بسا 
در  باشد.  داشته  دنبال  به  را  ليبي  در 
سياسي  صحنه  در  كه  سيف  ميان  اين 
كشور نيز ظهور فراواني دارد، از طريق 
شعبه هاي شركت وان ناين در صنايع 
در  و  داشته  فعاليت  كشور  اين  نفت 
دالر  21ميليون  از  بيش   2009 سال 
ايتاليا  الكويال  شهر  در  هتل  يك   در 

سرمايه گذاري كرد. 
در روزهاي اخير يكي ديگر از مستندات 
خبري  در  اخالقي سيف  و  مالي  فساد 
دالر  ميليون  يك  سيف  عنوان  تحت 
آواز  برايش  آمريكايي  خواننده  تا  داد 

بخواند، منتشر شد. 
پرداخت  با  وي  گزارش،  اين  براساس 
خواننده  كاري  ماريا  به  مبلغ  اين 
 2009 سال  آغاز  جشن  در  آمريكايي 
در جزيره كاراييب از وي خواست كه 

برايش چهار آواز بخواند. 
خبر  اين  تكذيب  با  قذافي  سيف  البته 
گف��ت كه ب��رادرش مب��الغي را براي 
كرده  پرداخت  كاري  به  خواني   آواز 

است. 
بنابر اسناد ديپلماتيك محرمانه آمريكايي، 
معمر قذافي خانواده ثروتمندي دارد كه 
دستخوش دسته بندي و كشمكش هاي 

داخلي هستند.
طرابلس  در  آمريكا  سفير  كريتز  جين 
ديپلماتيك  تلگرافي  در  در سال 2009 
به واشنگتن در مورد سيف نوشت: به 
به  وي  ليبي،  مردم  از  بسياري  عقيده 
دليل عالقه به برپايي جشن و پايكوبي 
و تالش براي جلب رضايت بيگانگان 
آن هم در كشوري كه از نظر اجتماعي 
بسيار محافظه كار است منبع نگراني به 

شمار مي آيد. 
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خبر  ویژه

معاونت  منطقه اي  بودجه  امور  رئيس 
برنامه ريزي از آغاز دور جديد استخدام دولتي 
در استان ها از سال آينده خبر داد و گفت: 
در  محروم  مناطق  و  استاني  بودجه  اعتبار 
اليحه بودجه 90، رشد 100 درصدي دارد. 
محمدرضا كردستانچي در مورد توجه دولت 
به توسعه منطقه اي و بودجه استاني گفت: 
گرچه اعتبارات هزينه اي و جاري بودجه ملي 
در اليحه، 11 درصد رشد داشته، اما در اعتبار 
هزينه اي استاني 16 درصد رشد وجود داشته 

 است. 
 وي افزود: دلي���ل اي���ن ام��ر اف��زاي��ش 
پيش بيني هزينه هاي مربوط به اعتبار پرسنلي 
در  جديد  استخدام هاي  كارگيري  به  و 

مالياتي  امور  سازمان  مانند  درآمدزا  دستگاه هاي 
استان ها است. رئيس امور بودجه منطقه اي معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تأكيد 
براي  استاني  بودجه  افزايش  اعظم  قسمت  كرد: 
عدالت منطقه اي و توزيعي در پرداخت هاي خدمات 
رفاهي و امور پرسنلي و ساير پرداخت هاي پرسنلي 
اتفاق افتاده است. كردستانچي افزود: بودجه عمراني 
بر مبناي فصل 10 و 10/1 در اليحه بودجه 90 شامل 
دو مبنا و دو بخش است. يكي پايه ثابت كه داراي 
رشد معمولي ساالنه است كه حدود 10 درصد رشد 
داشته، همچنين يك پايه متغير بر مبناي ضرورت ها 
و رويكردها و مزيت هاي هر استان بايد ويژگي هر 
استان در نظر گرفته شود و در حد رفع نياز رشد 
معقولي صورت گيرد. وي افزود: سر جمع رشدهاي 
بودجه استاني حدود 25 تا 26 درصد است. عالوه 

بر اين يكي از احكام اصلي برنامه سوم كه در اليحه 
قانون  ماده 180  دارد،  استاني  انعكاس  بودجه 90 
برنامه پنجم توسعه است كه حدود 3 هزار ميليارد 
تومان در قالب 4 رديف براي رشد و توسعه و ارتقاي 
شاخص هاي توسعه استاني پيش بيني شده است. 
برنامه ريزي  معاونت  منطقه اي  بودجه  امور  رئيس 
و نظارت راهبردي رئيس جمهور تأكيد كرد:  نقطه 
تحول جهش فعاليت هاي عمراني استان ها به شمار 
مي رود كه با فرض محاسبه 3 هزار ميليارد تومان كه 
براي اولين بار در قالب 4 رديف پيش بيني شده است 
و نيز با رقم هاي قبلي اعتبار استاني جداول 10 و 10/1 
پيش بيني مي شود، رشد اعتبارات استاني نزديك 100 
درصد در سال آينده اتفاق افتاده است. كردستانچي 
گفت: افزايش 100 درصدي اعتبار استاني با توجه به 
ظرفيت پيمانكاري در استان ها شكل گرفته و امكان 
جذب و تحرك عميق در فعاليت هاي عمراني استاني 

در سال 90 وجود خواهد داشت.
كردستانچي تأكيد كرد: عالوه بر آن مي توان به 
اعتبارات شاخص هاي فرهنگي كه قسمتي از 
اعتبارات فرهنگي كل كشور در استان ها وجود 
دارد، اشاره كرد كه اين رقم معادل 1530 ميليارد 
تومان در سال آينده خواهد بود كه از محل 
مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري و سفرهاي 
شد.  خواهد  پرداخت  رئيس جمهور  استاني 
رئيس امور بودجه منطقه اي معاونت برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي رئيس جمهور تأكيد كرد: 
ويژگي ديگر اليحه بودجه 90 در بخش استاني 
ايجاد سرفصلي با نام توسعه روستايي به مبلغ 
حدود 300 ميليارد تومان است كه در اجراي 
و آب  و عشايري  روستايي  هادي  طرح هاي 
آشاميدني اختصاص مي يابد. وي تأكيد كرد: هر جا 
در اليحه بودجه، اعتبار روستايي ذكر شده در كنار 
آن جامعه عشايري را هم شامل مي شود و طرح هاي 
توسعه روستايي و عشايري با هم است، عالوه بر 
اين طرح اسكان عشاير توسط سازمان عشاير توزيع 
مي شود كه يك رقمي در بودجه هاي ساالنه پيش بيني 
مي شود.  پيش بيني  رقم  همان  نيز  امسال  و  شده 
 كردستانچي در مورد اعتبار مقابله با حوادث غير مترقبه 
گفت:  اين اعتبارات به شكل رديف نيست، بلكه 
حكم قانوني است و در قانون برنامه و قانون تنظيم 
كه 2  است  آمده  دولت  مالي  مقررات  از  بخشي 
درصد به استناد ماده 10 و 3 درصد ماده 10 سازمان 
اختيار  در  اعتبارات  سرجمع  از  بحران  مديريت 
قرار  پيشگيري حوادث  يا  وقوع   استان هاي محل 

مي گيرد.

در سال90؛

آغاز دور جديد استخدام دولتي در استان ها

بزرگ  علماي  از  امامي  حسن  سيد  ا...  آيت 
اصفهان صبح ديروز به ملكوت اعلي پيوست. 
القدر صبح ديروز دار فانی را  اين عالم جليل 
امامي در  فقيه  ا... سيدحسن  وداع گفت. آيت 
سال 1313)ه�.ش( در محله درب امام اصفهان 
امامي است  از سلسله سادات  متولد شد. وي 
كه نسبتشان به امامزاده ابوالحسن زين العابدين، 
مدفون در درب امام مي رسد. )نسب ايشان به 
علي بن جعفر فرزند امام صادق نيز مي رسد.( 
حوزه  به  دبيرستان  تحصيالت  از  پس  ايشان 

علميه اصفهان وارد شده و سال هاي متمادي نزد 
استادان بزرگ اين حوزه، همچون مرحوم حاج 
سيدعلي بهبهاني، سيدحسين خادمي، حاج شيخ 
علي مشكات و مرحوم معلم حبيب آبادي و مولي 
ادبيات،  محمدعلي عالم حبيب آبادي در زمينه 
منطق و فلسفه، فقه و اصول، هيئت و قانون به 
تحصيل پرداخت. ايشان منشأ خدمات شايسته اي 
در راه  اندازي، بازسازي و اداره مدارس علميه 
انجمن هاي  فعاليت هاي  نيز  و  اصفهان  حوزه 

خيريه اين شهر بوده است.

آيت ا... سيد حسن امامي به رحمت ايزدي پيوست

مهدي غضنفري )وزير بازرگاني( گفت: اگر دولت 
حضور  يارانه ها  هدفمندي  قانون  اجراي  زمان  از 
گسترده اي در بازار براي مهار قيمت ها نداشت و 
به صورت گسترده بازار را كنترل نمي كرد، ما شاهد 

بي نظمي در بازار و جهش ناگهاني قيمت ها بوديم.
وي با بيان اينكه تغيير قيمت ها ناشي از تغييرات 
فصلي و جهاني است، درباره وضعيت قيمت مواد 
غذايي در بازار گفت: چند گونه تغيير كاال در كشور 
داريم كه با هم متفاوت است و آن تغيير قيمت ها را 
نبايد به اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها ارتباط 

دهيم. غضنفري افزود: به طور معمول تغييرات قيمت 
ناشي از تغييرات فصلي در محصوالت كشاورزي 
ديده مي شود. مثل افزايش قيمت اخير تخم مرغ كه 
ناشي از بيماري حاد تنفسي است كه در مرغ هاي 
تخم گذار داشتيم و تعدادي از آنها معدوم شدند و اين 

امر ارتباطي با هدفمند شدن يارانه ها ندارد.
وي با بيان اينكه در بازار آرامش كامل وجود دارد 
خاطرنشان كرد: هر گاه كه قيمت نفت در سطح بازار 
جهاني افزايش مي يابد قيمت محصوالت پتروشيمي 
هم باال مي رود، البته ما يك مصوبه داشتيم كه قيمت ها 

در همان سطح مرداد ماه امسال باقي بماند.

اندك  تغييرهاي  از  بسياري  افزود:  بازرگاني  وزير 
قيمت ها در مواد غذايي و... نوساني طبيعي است و 
نوعي رفتار قابل پيش بيني بازار است و ارتباطي با 

هدفمند شدن يارانه ها ندارد.
غضنفري گفت: خوشبختانه هيچ تورم نگران كننده اي 

از نظر هدفمند كردن يارانه ها نداريم. 
شدن  هدفمند  قانون  كه  مي دهد  نشان  بررسي ها 
يارانه ها به طور كامل توانسته به هدف هاي خود 
دست يابد و انبوهي از صرفه جويي ها و كاهش 
مصرف و كاهش قاچاق كاال با اجراي اين طرح رخ 

داده است و در بازار هم آرامش كامل وجود دارد.

زاینده رود
محسن كرمي )معاون حقوقي و سجلي سازمان 
ثبت احوال( گفت: تاكنون براي بيش از 350 هزار 
نفر شناسنامه رايانه اي صادر شده كه اين شناسنامه ها 
خدشه دار نمي شوند و در آنها باركد شماره ملي حك 
شده است. وي با بيان اينكه صدور اين شناسنامه ها 
از ابتداي امسال شروع شده خاطرنشان كرد: هر كس 
براي تعويض، عكس دار كردن و يا اعالم مفقودي 
به اداره هاي ثبت احوال كشور مراجعه كند شناسنامه 
رايانه اي دريافت مي كند. معاون حقوقي و سجلي 
سازمان ثبت احوال ضمن اشاره به از رده خارج شدن 
تدريجي شناسنامه هاي دست نويس افزود: تالش 
خواهد شد با مراجعه موردي مردم به اداره هاي ثبت 

احوال، شناسنامه رايانه اي صادر و تحويل شود.
شناسنامه ها  اين  ويژگي هاي  درباره   كرمي 
هويتي  و  مشخصات  بودن  نويس  ماشين  گفت: 
مثل  ديگر  و مشخصات صفحات  فرد  و سجلي 

اسامي فرزندان و همسر از ويژگي هاي شناسنامه هاي 
رايانه اي است و بدان معناست كه اين مشخصات 
مي  نوشته  شناسنامه  در  شده  تايپ  صورت  به 
شود. به نقل از پايگاه اطالع رساني دولت، وي از 
رايانه اي  شناسنامه هاي  براي  جديد  طراحي هاي 
امنيتي  ريزنوشته هاي  كرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر 
در طراحي صفحات شناسنامه وجود دارد كه فقط 
با دستگاه هاي ميكرو پرينت قابل رؤيت است. از 
سويي روي كاغذ يكي از صفحات نقشه جمهوري 
اسالمي ايران حك شده و در صفحات ديگر آرم 
مقدس جمهوري اسالمي و عبارت ثبت احوال و نام 
خليج فارس به شكل خاصي حك شده است. معاون 
حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال كشور تصريح 
كرد: در شناسنامه هاي رايانه اي عكس الصاق نخواهد 
شد بلكه اسكن مي شود و با يك روكش مطمئن و 

مناسب حفاظت مي گردد.
كرمي گفت: براي افزايش قابليت هاي امنيتي اين 

مواد  حساس  و  امنيتي  كاغذهاي  از  شناسنامه ها 
شيميايي و نخ امنيتي سه رنگ استفاده شده است.

وي ضمن اشاره به دريافت مبلغ 20 هزار ريال جهت 
صدور هر شناسنامه رايانه اي افزود: نيازي به مراجعه 
براي تعويض شناسنامه به كالنشهرها و استان ها 
نيست، بلكه مردم مي توانند به اداره هاي ثبت احوال 
منطقه مسكوني خود مراجعه و نسبت به تعويض 

شناسنامه رايانه اي خود اقدام نمايند.
از  اين خبر، هيأت وزيران  اعالم  همچنين ضمن 
تمديد اعتبار كارت هاي شناسنايي ملي تا پايان سال 
پيشنهاد،   اين  به موجب تصويب  داد.  1392 خبر 
اولين كارت هاي شناسايي ملي صادر شده  اعتبار 
سال  پايان  تا   1383 لغايت   1380 سال هاي  طي 
1392 تمديد مي شود.شايان ذكر است: اعتبار اولين 
كارت هاي شناسايي ملي صادر شده طي سال هاي 
1380 تا پايان سال 1389 و كارت هاي صادره طي 

سال  1381 تا پايان سال 1390 تمديد شده بود.

رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: به 
زودی كارخانه خودروسازی در اصفهان راه اندازی 
می شود. عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اينكه 
وزير صنايع و معادن در سفر خود به اصفهان در 
هفت اسفند سال جاری به صنعتگران اصفهانی قول 
اظهار  داده اند،  را  كارخانه خودروسازی  تأسيس 
داشت: اصفهان از شرايط و موقعيت های مطلوب 
اقتصادی و صنعتی برخوردار است و در اين سفر با 
تأكيد وزير صنايع و معادن تصميم گرفته شد كه برای 
استفاده بهينه از سرمايه های استان اصفهان به زودی 
كارخانه خودروسازی در استان راه اندازی شود. وی 
افزود: در اين سفر تصميم گرفته شد كه كارخانه 

خودروسازی اصفهان با يك برند بهتر و تكنولوژی 
نوع و متمايز از ايران خودرو تأسيس شود و سعی 
در توليد خودروهايی داريم كه متناسب با سليقه 
مردم باشد و تا جايی توسعه و پيشرفت داشته باشيم 
كه با استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل های موجود 
در استان اصفهان شرايط صادارت آن را نيز در 
 استان مهيا كنيم. وی بيان داشت: احداث كارخانه 
معتبر،  برند  يك  با  اصفهان  در  سازی  خودرو 
تكنولوژی نوع و متمايز از ايران خودرو و سايپا به 
زودی در اصفهان راه اندازی خواهد شد. سهل آبادی 
راه اندازی كارخانه خودروسازی در  برای  گفت: 
اصفهان با صنعتگران كشور ايتاليا برای تهيه برند 

در همين راستا مذاكره هايي صورت گرفته است. 
رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با اشاره 
به اينكه در حال حاضر 50 درصد از قطعات يدكی 
خودروها توسط اصفهان تهيه و تأمين می شود، 
افزود: اصفهان در اين راستا از ظرفيت های بسيار 
اكنون  به طوری كه هم  بااليی برخوردار است، 
استان خراسان رضوی قطعات يدكی خودروهای 
می كند. سهل آبادی  تأمين  استان  اين  از  را  خود 
بيان داشت: استان اصفهان از ظرفيت های مطلوب 
و مناسبی برخوردار است و بايد از تمامی آنها به 
نحو احسن استفاده كرد و كشورهای ديگر را با اين 

پتانسيل ها بيش از پيش آشنا كرد. 

وزير بازرگاني:

تغيير قيمت ها ناشي از تغييرات فصلي و جهاني است

معاون حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال:

صدور 350 هزار شناسنامه رايانه ای

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان:

اصفهان صاحب كارخانه خودروسازی می شود

الدن سلطاني
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رو در روآژیر

نوروز يكی از كهن ترين جش��ن های 
به جا مانده از دوران باس��تان اس��ت. 
خاستگاه نوروز در ايران باستان است 
و هنوز مردم منطقه های مختلف فالت 
ايران نوروز را جش��ن می گيرند. زمان 
برگزاری ن��وروز، در آغاز فصل بهار 
اس��ت. نوروز در ايران و افغانس��تان 
آغاز سال نو محس��وب می شود و در 
 برخی ديگر از كشورها تعطيل رسمی 

است. 
مجمع عمومی سازمان ملل در نشست  
فوري��ه  اس��فندماه س��ال 1388 )23 
2010( 21 م��اه مارس را به عنوان روز 
جهانی عيد ن��وروز، با ريش��ه ايرانی 
به رس��ميت شناخت و آن را در تقويم 

خود جای داد. 
در متن به تصويب رس��يده در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل، نوروز، جشنی 
با ريش��ه ايران��ی كه قدمت��ی بيش از 
3 هزار س��ال دارد و ام��روزه بيش از 
300 ميليون نفر آن را جشن می گيرند 

توصيف شده  است. 
يكی از عالق��ه مندی های ايرانيان در 
ايام نوروز رفتن به س��فر اس��ت كه با 
توجه ب��ه تغييرات پيش آمده امس��ال  
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
اعالم كرد: ب��ا توجه به افزايش قيمت 
س��وخت س��ال آينده ش��اهد افزايش 
هزينه  سفرهاي نوروزي در حدود 15 

درصد خواهيم بود. 
عباس��علي ن��ورا در گفتگو ب��ا فارس 
در خص��وص تأثي��ر هدفمندس��ازي 
يارانه ها بر س��فرهاي ن��وروزي اظهار 
داشت: هدفمند س��ازي يارانه ها تعداد 
ن��وروزي را كاه��ش  مس��افرت هاي 
خواه��د داد همچني��ن به ط��ور كلي 
امس��ال فرآين��د دي��د و بازديده��اي 
عيد ن��وروز توس��ط م��ردم مديريت 
مدبرانه تري خواهد ش��د و مديريت ها 
خواه��د  خ��ارج  س��نتي  ش��كل   از 

شد. 
وي ادام��ه داد: امس��ال م��ردم ب��راي 
س��فرهاي خود برنامه ريزي دقيق تري 
را با توجه به هدفمند س��ازي يارانه ها 

اجرا خواهند ك��رد يعني اينكه مجبور 
مي شوند تدبير بيشتري را در سفرهاي 

خود انجام دهند. 
ن��ورا بيان ك��رد: با توجه ب��ه اينكه ما 
مش��كل س��وخت و اصالح قيمت ها 
را داش��ته ايم و از آنجاي��ي كه دولت 
به ش��دت در اين موض��وع ورود پيدا 
كرده و اص��الح قيمت ها را در كنترل 
گرفته اس��ت و نظارت مس��تمري بر 
قيمت ها دارد، فرض مي كنيم مشكلي 
از نظر گراني در سفرهاي مردم ايجاد 
نش��ود ولي با توجه به افزايش قيمت 
س��وخت س��ال آينده ش��اهد افزايش 
هزينه  سفرهاي نوروزي در حدود 15 

درصد خواهيم بود. 
در  ــگري  گردش ــاي  توره ــق  رون

سفرهاي نوروزي سال 90 
عض��و كميس��يون برنام��ه و بودج��ه 
آي��ا  اينك��ه  در خص��وص  مجل��س 
هدفمند س��ازي بر نحوه س��فر مردم با 
وس��ايلي مانند قطار تأثي��ري خواهد 
گذاشت، گفت: در بخش هايي كه ديد 
و بازديد، خانوادگي اس��ت، تأثير دارد 
ولي كس��اني كه براي گردش��گري به 
س��فر مي روند، تأثيري نخواهد داشت 
چرا كه ش��رايط گردشگري در كشور 
ما با وسايل حمل و نقل عمومي هنوز 
تنظي��م نش��ده و ضعف گردش��گري 
 ب��ه طور كامل در كش��ور ما مش��هود 

است. 
وي ادام��ه داد: امكانات گردش��گري 
در كش��ور ما ايج��اب مي كند تا مردم 
با خودروي ش��خصي خود سفر كنند 
بنابراين وس��ايل حمل و نقل عمومي 
متناسب با گردشگري در كشور وجود 
ندارد و اگر مردم بخواهند با ماش��ين 
شخصي به مسافرت بروند، هزينه هاي 

گردشگري افزايش مي يابد. 
نورا در پايان خاطرنش��ان كرد: امسال 
تورهاي گردش��گري رونق و جايگاه 
بهت��ري پي��دا خواه��د ك��رد و بخش 
خصوصي كه در امر گردشگري نقش 
دارد، امس��ال رونق بيش��تري خواهد 

داشت. 

امروزه، برخی اقالم سفره هفت »سين« فراموش گشته و يا 
»سين« های آن در برخی خانواده جا به جا گشته است. به 
عنوان مثال گذاشتن »سركه« نماد ترشی و »سماق« نماد... 
تا بحال فكر كرده ايد چرا هفت س��ين؟ چرا شش سين يا 
پنج سين نمی گذاريم و همه می كوشيم تعداد سين های مان 
را به هفت تا برس��انيم؟ با  اينك��ه می دانيم عدد هفت در 
بس��ياری از تمدن ها مقدس است. حتی در بين جادوگران 
هفت عدد قدرتمندی است. در ايران باستان، جشن هايی 
به مناسبت های گوناگون ملی و مذهبی برگزار می شد. اما 
از آن ميان، هفت جش��ن جزء جشن های واجب به شمار 
می آمد كه آفرينش جشن های ششگانه بود. اين جشن ها 
به ترتيب عبارت اند از: »ميد يوزرم گاه«،  جش��ن ميانه بهار 
كه از 11 تا 15 ارديبهش��ت به مناس��بت سالگرد آفرينش 
آسمان برگزار می شد. »ميذ يوشم گاه« جشن نيمه تابستان 
از 11 تا 15 تير به مناس��بت س��الگرد آفرينش آب »پيتی 
ش��هيم گاه«، به معنی »دانه آور«، سالگرد آفرينش زمين و 
فصل گردآوری غله است كه از 26 تا 30 شهريور برگزار 
می ش��د. »ايا س��رم گاه«، از 26 تا 30 مهر است و سالگرد 
آفرينش گياه و »برگش��ت« معنی می دهد، چون چوپان با 
گله بر می گردد و آغاز زمس��تان است. »ميد ياريم گاه« به 
معنی »ميان سال« كه سالگرد آفرينش چارپای مفيد است و 
جشن ميان زمستان، زمانی است كه برای دام انبار زمستانی 
می ش��ود. »همسپد ميدم گاه« به معنی »با هم بودن و با هم 
گرد آمدن » كه سالگرد آفرينش انسان است و پنج روز آخر 
سال برگزار می شود. هفتمين جشن از اعياد هفتگانه واجب 
»نوروز« است. رسم های بسياری هم در حاشيه اين جشن 
رواج داش��ت كه با عدد هفت پيوند خورده بود. به عنوان 
مثال، در ميز س��يمين مقابل ش��اه وقت، هفت گونه غله و 
شاخه های هفت نوع درخت را می نهادند، روی همان ميز 
هفت بشقاب كاشی سفيد و هفت درهم سفيد از سكه های 
ضرب شده در عرض سال. رسم ديگری كه هنوز در برخی 
روستاهای زردشتی نشين رعايت می شود، كشت هفت نوع 
بذر در ظرف های كوچك است تا اينكه برای نوروز سبزی 
و طراوت فراهم باشد. در قديم، هفت »سينی« از دانه هايی 
ك��ه بركت به س��فره ها می آورد، می روياندن��د و بر خوان 
نوروزی می نهادند. »سينی« معرب »چينی« است كه در قديم 
به طبق های بزرگی كه از چين آورده بودند، گفته می ش��د. 
هفت »سين« بازمانده همين هفت »سينی« است و يا نمادی 
از »س��بزه« و »سرسبزی« با گذشت زمان، هفت »سينی« با 
هفت ميوه يا گل يا سبزی كه با »سين« آغاز می شوند و هر 
يك نش��انه ای از باروری و تندرستی هستند، تلفيق شده 
اس��ت. اين هفت »سين« كدام اند و هر يك نماد چيست؟ 
»سبزه« نودميده است، »سنبل« خوش بر و خوشبو، »سيب« 
ميوه بهشتی و نمادی از زايش، »سمنو« مائده تهيه شده از 
جوانه گندم كه يادآور بخش��ی از آيين های باستانی ايران 
است، »سنجد« كه بوی برگ و شكوفه درخت آن محرك 
عشق و دلباختگی است، »س��ير« دارويی برای تندرستی، 
»س��پند« به معنی »مقدس« كه دوركننده بيماری ها و دافع 
چش��م بد اس��ت.امروزه، برخی اقالم سفره هفت »سين« 
فراموش گشته و يا »س��ين« های آن در برخی خانواده جا 
به جا گشته اس��ت. به عنوان نمونه گذاشتن »سركه« نماد 

ترشی و »سماق« نماد بيكاری و سماق مكيدن روی سفره 
هفت »س��ين« مناس��بت ندارد. عالوه بر »سين ها« بر اين 
سفره آينه نيز می گذاريم كه نور و روشنايی می تاباند، شمع 
می افروزيم كه روش��نايی و تابش آت��ش را به ياد می آورد 
و ش��ايد بازمانده جشن س��وری و جشن های آتش باشد؛ 
تخم مرغ كه تمثيلی از نطفه و باروری اس��ت. كاس��ه آب 
زالل به نش��انه همه آب های خوب جهان و ماهی زنده در 
آب، به نش��انه تازگی و شادابی؛ عسل و نقل و شيرينی و 
 ديگر چيزهايی كه بنا به رس��م خاص هر شهر و روستا و 
خانواده ای بر اين س��فر می افزودند. گذاشتن چند شاخه 
بيدمش��ك روح افزا نيز بر زيبايی س��فره می افزايد. وجود 
قرآن يا ديگر كتاب های دين بر س��ر س��فره هفت »سين« 
برای راندن ديوان و شيطان از محيط خانه است. گذاشتن 
نمونه ای از غالت )مثل نان و برنج( و حبوبات و همچنين 
در برخی خانواده ها گذاشتن شير و فرآورده های شيری به 
نش��انه تضمين بركت خانه متداول است. روی هم رفته، 
هفت س��ين ن��وروزی در جاهای متفاوت به ش��كل های 
متفاوت برگزار می ش��ده اس��ت كه برخ��ی نمونه های آن 
در نوروزنامه آمده اس��ت. اين اقالم و مراسم هيچ گاه در 
طول تاريخ ثابت نبوده اند. بس��تگی به شرايط، قوميت ها، 
باورها و اعتقادات دارد حتی برگزاری اين مراس��م در هر 
خانواده متفاوت است. در اصل چرا بايد اين مراسم در نقاط 
مختلف ثابت باش��د؟ هر كسی به شكلی برگزار می كرده، 
گاهی هدف های سياس��ی پشت قضيه بوده است و گاهی 
اهداف ديگر. نمی توان گفت مراسم سال نو و هفت سين از 
اصلی آمده و دگرگون شده اند. بلكه در طول تاريخ شكل 
گرفته اند و مردم هم به داليل مختلف آنها را سال ها حفظ 

و برگزار كرده اند. تنها چيزی كه شايد در اين مراسم ثابت 
مانده است، عدد »هفت« آن باشند كه با هفتم بودن جشن 
نوروز در اعياد هفتگانه واجب توجيه می شود. شايد تصور 
می شد كه اگر كسی هر هفت تا را در اختيار داشته باشد و 
نظر لطف هر هفت سياره را به خود جلب كند، خوشبخت 

خواهد بود.
 نماد شناسی هفت سین:

 سنجد: نمادی است از زايش و تولد و بالندگی و بركت
سمنو: نماد خوبی براي زايش گياهی و بارور شدن گياهان
سبزه: موجب فراوانی و بركت در سال نو شود، رنگ سبز 

آن رنگ ملی و مذهبی ايرانيان است.
سیب سرخ: نمادی است از باروری و زايش

سماق: برای گندزدايی و پاكيزگی
سیر: برای گندزدايی و پاكيزگی

سرکه: برای گندزدايی و پاكيزگی
قرآن: كتاب مقدس هر آيين

تخم مرغ: از نوع س��فيد يا رنگی نمادی است از نطفه و 
نژاد

ــرخ: ماهی يكی از نمادهای آناهيتا فرش��ته آب  ماهی س
و ب��اروری اس��ت و وج��ود آن باعث برك��ت و باروری 

می گردد.
سکه: موجب بركت و سرشاری كيسه است

ــل: نمادی اس��ت از زايش و تولد و  ــیرینی، آجی نقل، ش
بالندگی و بركت

ــپند: در زمان های قديم مقدس بوده و در رس��م های  اس
نيايشی به كار برده می شده.

انار: پردانگی انار نشان از بركت و باروری است. 

جامعه

پيرامون ما مشكالت زيادي وجود دارد اما نحوه برخورد 
و توان مقابله با آنها در همه يكس��ان نيس��ت. آنچه در 
مرحل��ه اول اهمي��ت قرار دارد اين اس��ت كه مش��كل 
خود را بشناس��يم و از جزء به كل برسيم. مشكالت هر 
كس مي تواند از خانواده، دوس��تان، عشق، زودپنداري، 
بداخالقي، ترس، وضعيت جس��ماني و غيره باشد. البته 
بدانيم كه هر مشكلي در شرايط خاصي به وجود مي آيد 
پس بايد با كسب اطالعات بيشتر جزئيات آن حل شود 
چرا كه در صورت نداش��تن مه��ارت و اطالعات كافي 
به پي��ش داوري هاي ناب��ه جايي مي رس��يم و به جاي 
حل مس��أله و رو به رو ش��دن ب��ا واقعيت هاي زندگي 
كوركوران��ه هم چنان با جه��ل و ناداني به زندگي خود 
ادام��ه داده و آنها را به ديگران نس��بت مي دهيم. اگر ما 
بر اين باور باش��يم كه مش��كالت ما دالئل��ي دارد بهتر 
مي توانيم ب��ا آنها مقابله كنيم. هم��ان گونه كه در زمان 
كودكي ب��ا افكار متفاوتي مواجه بودي��م و هر آنچه بر 
ما القا مي ش��د مي پذيرفتي��م و تمام اعمال و رفتاري كه 

ديگران مي خواستند در ذهن ما نقش مي بست.
به طوري كه هم اكنون پس از گذش��ت س��ال هاي زياد 
از آن زم��ان هم چن��ان همان خصلت ه��ا را با خود به 
هم��راه داريم. مس��ائلي چون نداش��تن اعتماد به نفس، 
رفتاره��اي غلط،  قضاوت هاي نادرس��ت،  ع��ادات بد،  
ترديد و دو دلي، نگراني ها و اس��ترس هاي بي مورد و... 
بدين گونه زيربناي فكري ما به غلط ش��كل مي گرفت. 
حال وقت آن است كه از الك خود بيرون بياييم و سعي 
كني��م صفات خوب خود را بشناس��يم و به آنها اهميت 
دهيم. اما تا چ��ه اندازه خطاهاي خ��ود را مي پذيريد؟ 
آيا خواسته ايد با مش��كالت منطقی برخورد كنيد و راه 
حلي براي آنها بيابيد؟ آيا فكر نمي كنيد شما هم مرتكب 
اشتباه مي شويد؟! اما تمامي مشكالت جامعه و مردم در 
اثر س��ه عامل خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي است كه 
اينه��ا هم به يكديگر پيوس��ته اند و در صورتي كه يكي 
از اين عوامل تأمين نشود بر ديگري تأثير مي گذارد. اما 
نبايد از ياد ببريم كه خود نيز در ايجاد مش��كالت نقش 
عمده اي داريم كه در اثر بي توجهي و غفلت كمتر به آن 
توجه نموده ايم. با توجه به موارد ذكر شده وقتي به اين 
باور رس��يديم كه خود نيز مشكل ساز هستيم مي توانيم 
تمامي ضعف ها و كمبودهاي خود را زير س��ئوال ببريم 
كه چرا و چگونه و از كجا ش��روع ش��ده است؟ و پس 
از پي بردن به آن مي توانيم براي همه آنها دليل بياوريم 
تا مش��كل ما مشخص شود و بعد از آن به طور منطقي 
و هم��راه با مش��ورت با ديگران ب��ه خصوص اعضاي 
خانواده، خويش��اوندان، دوس��تان و كساني كه خود در 
اي��ن ارتباط تجربه زيادي دارند در پي راه حل براي آنها 

باشيم.

داليل مشكالت

زیر پوست شهر
در چهارمحال و بختیاری؛

500 امدادگر راهنمايي مسافران 
نوروز ي را بر عهده دارند 

انتقال پايانه مسافربري سامان 
به ضلع شمالي بلوارانقالب شهرکرد 

توسط خانواده هاي شهدا درنايین؛
اهدای46تن سیمان براي بازسازي 

عتبات عالیات 

40 آموزشگاه در نايین آماده اسکان 
مسافران نوروزي شد 

مدي����ر عام�����ل جمعي����ت ه��الل اح�م����ر 
چهارمحال و بختي��اري گفت:تعداد 500 نفر امدادگر 
اين استان،وظيفه راهنمايي و كمك به مسافران نوروزي را بر 
عهده دارند. محمد فروغي با اعالم اين خبر، اظهار داش��ت: 
تعداد 220 امداد گر هالل احمر اين استان در نوروز سال 90 

در ميادين ورودي شهرها،مسافران را راهنمايي مي كنند. 
وي افزود:300 پرس��نل اين جمعيت نيز با استقرار در پايگا 
هاي ثابت و سيار به امداد رساني به حادثه ديدگان احتمالي 

مشغول خواهند شد.

شهردار ش��هركرد از انتقال پايانه مسافربري سامان از 
ضلع جنوبي بلوار انقالب شهركرد به ضلع شمالي اين 
بلوار خبر داد اردشير نوريان در گفتگو با ايرنا توسعه خدمات 
زير بنايي و بهبود وضعيت پايان��ه را از اهداف اين اقدام بر 

شمرد.
 وي با اش��اره ب��ه احداث پايانه جديد س��امان درزميني به 
مس��احت 22 هزار مترمربع افزود: زمان اجراي اين طرح به 

اخذ موافقت دانشگاه شهركرد نياز دارد. 

 46 تن سيمان توسط خانواده هاي شهدا در شهرستان 
نايين به بازسازي عتبات عاليات اهدا شد. مسئول ستاد 
بازس��ازي عتبات عاليات شهرستان نايين به ايرنا گفت: اين 
هدي��ه به ارزش 41 ميليون ريال توس��ط دو تريلر به كربال 

ارسال شد. 
مجيد حسن زاده افزود:اين محموله سيمان توسط خانواده 
هاي معظم ش��هداي نايين و بخش مركزي اين شهرس��تان 

خريداري شده بود.  

مدي��ر آموزش پرورش شهرس��تان نايي��ن گفت: 40 
آموزشگاه با 500 كالس براي اسكان مسافران نوروزي 
آماده ش��ده است. يوسف حس��ني  در گفتگو با ايرنا افزود: 
كالس هاي درس در نظر گرفته شده براي اسكان مسافران 
به س��ه دسته مجهز، نيمه مجهز و عادي تقسيم شده اند. به 
گفت��ه وي كالس هاي مجهز داراي يخچ��ال، تلويزيون و 

فرش كامل هستند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: 
افزايش 15 درصدي هزينه  سفرهاي 

نوروزي در سال 90

در اي��ن مطلب قصد داريم قس��متی از راز زوج های 
 موف��ق كه مدت طوالنی اس��ت با يكديگ��ر ازدواج 
كرده اند را برايتان فاش كنيم . به طور حتم در اطرافتان 
افرادی را ديده ايد كه با وجود اينكه چندين سال است 
كه زندگی مشترك ش��ان را آغاز كرده اند اما كماكان 
روابط ش��ان مانند س��ابق و روزهای اولی اس��ت كه 
ازدواج كرده اند. اما چطور با وجود مشكالت زيادی 
كه پيش می آيد باز هم روابط شان مثل روزهای اولی 
است كه ازدواج كرده اند ؟؟؟ راه و طريق موفقيت اين 

زوج ها را به ترتيب شرح می دهيم: 
 قب��ل از ازدواج و ت��ا يك س��ال بع��د از ازدواج تمام 
زوج های رويا ها و تخيالت بسياری برای آينده شان 
دارند به همين دليل با تمام مشكالتی كه ممكن است 
بر سر راهشان پيش بيايد با كمال صبوريت مقاومت 
می كنند ، اما بعد از مدتی و با پيش آمدن سو تفاهمات 
جديد با همسرشان ديگر احساس عشق و عالقه ای 
كه به يكديگر داشته اند را ندارند، برای همين با بروز 
مشكالت ديگر صبوريت و استقامت سابق را ندارند، 
به همين دليل كم كم مشكالت سر به آسمان می كشند 
و زوجين ديگر نمی توانند تحمل كنند، به مرور زمان 
از يكديگر دور می شوند. در روزهای اول با تمام شوق 
 و ذوق غذا می پزند ، ميز غذا را با شمع يا گل تزيين 
م��ی كنيد اما به م��رور زمان برای اعت��راض به رفتار 
همسرش��ان حتی ديگر غ��ذا هم نمی پزن��د. روابط 

عاشقانه و خوبی كه داشتيد به كجا رسيده است ؟؟ 
چرا به اين جايگاه رسيده ايد ؟؟ 

 اگر شما زوجی هستيد كه هر دو شاغل می باشيد، 
هر روز صبح به محل كار می رويد،  هيچ گاه رفتاری 
نداشته باشيد كه ديگری با ناراحتی محيط خانه را ترك 

كند و به محل كار برود. 
 يكديگ��ر را در كارهای منزل ياری دهيد تا ديگری 

برای انجام كارهايش تنها نماند، برای مثال اگر شما آقا 
هستيد در انجام كارهای خانه مانند: شستن ظرف ها، 
جارو زدن و ... كمك كنيد يا اگر شما يك خانم هستيد 
در انجام كارهای اداری كه ممكن است به خانه بياورد 

او را ياری نماييد. 
  به رفتارهای يكديگر احترام بگذاريد، س��عی كنيد 
بعضی از وقت ها با همس��رتان شوخی كنيد و بر سر 
موضوعات مختلف ب��ا يكديگر بخنديد، خنديدن و 
گذراندن لحظات خوشی با همسرتان باعث می شود 

كه ارتباطتان استحكام بيشتری پيدا كند. 
 اين موضوع را قبول كنيد كه شما نمی توانيد رفتار و 
منش كسی را عوض كنيد، هر شخصی را همان طوری 
كه هس��ت قبول كنيد، ممكن است طرف مقابلتان به 
خاطر دوس��ت داشتن و عالقه زيادی كه به شما دارد 

كمی عوض شود اما به طور مطلق تغيير نمی كند. 
 هيچ گاه و در هيچ لحظه ای حتی اگر با همسرتان در 
حال نزاع هستيد به شعور، خانواده، طبيعت همسرتان 
توهين نكنيد زيرا به سرعت همسرتان نسبت به اين 
 موض��وع جبهه می گيرد و درجه نزاع ش��ما افزايش 

می يابد. 
 اگر همسرتان فردی است كه زود عصبانی می شود 
يا به اين موضوع عادت دارد كه در مورد هر موضوعی 
بيش از حد غرو لند می كند، بهتر است در برابر رفتار 
او س��كوت اختيار كنيد تا همسرتان نيز به اين رفتار 
خود پايان دهد، اين رفتار ش��ما دارای چند جنبه می 
باشد: همسرتان ياد می گيرد كه ديگر هيچ وقت بيش 
از حد در مورد هر موضوعی با شما بحث نكند، نزاع 
ه��ا و بحث هايی كه با همس��رتان داريد هيچ گاه به 

جاهای بد و وخيم نمی كشد. 
 همسرتان را عادت دهيد كه تمام كارها را هر دو با 
هم انجام دهيد، يا اگر می خواهيد به مكانی برويد دو 

تايی با هم برويد، در هيچ زمانی تنهايی برای مهمانی يا 
برای ديدار كسی نرويد. 

 هر زوجی كه زندگی مش��تر كش را دوس��ت دارد  
برای حفظ زندگی مش��ترك ش��ان بايد صابر، عاقل، 
متفكر باش��ند، به صحبت های هر فردی كه در مورد 
زندگ��ی تان نظر می دهد گ��وش ندهيد اگر در واقع 
نيز مشكلی داريد بهتر است نزديك مشاور برويد و او 
شما را راهنمايی كند نه اينكه به صحبت های هر فرد 
 بی تجربه ای كه بر س��ر راهتان قرار می گيرد گوش 

دهيد. 
 هنگامی كه با همس��ر تان صحبت می كنيد با زبان 
ش��يرينی صحبت كنيد، هيچ گاه با زبان تلخ يا كنايه 
آميزی با همسرتان صحبت نكنيد زيرا در اين صورت 
 بر روی همس��رتان اثر منفی م��ی گذاريد، او ترجيح 

می دهد تا ديگر هيچ وقت با شما صحبت نكند. 
 هيچ گاه رازهای شخصی و خصوصی كه بين شما 
و همسرتان وجود دارد را برای ديگران فاش نسازيد. 
چون به مرور زمان نسبت به همسرتان بی اعتماد می 

شويد. 
 هيچ گاه در شرايط سخت و دشوار همسرتان را تنها 
نگذاريد، به او نگوييد: كه تو خودت اين راه و روش 
را بدون مشورت با من انتخاب كردی، اكنون نيز تنهايی 
به راه خودت ادامه بده، ش��ايد او به تنهايی راهش را 
انتخاب كرده باشد اما با مساعدت به او بهترين جواب 

را به همسرتان می دهيد. 
 هيچ گاه با همسرتان مثل زندانيان رفتار نكنيد، اجازه 

دهيد او هم نظراتش، عقايد و .... را ابراز كند. 
 هي��چ گاه فكر نكنيد تنها ش��خصی كه حق اظهار 
نظ��ر در تمامی زمينه ها دارد ش��ماييد، اين عقيده را 
 نداشته باشيد ، زيرا باعث جدايی بين شما و همسرتان 

می شود.

چرا هفت سین؟ 

در مورد نمادهای هفت سين  

پنجره

دث
حوا

زاينده رود
س��ه س��ارق حرفه ای و س��ابقه دار كه وج��وه افراد 
مس��ن را هن��گام دريافت وجوه نقد از عابر بانك س��رقت 
می كردند توس��ط ماموران پليس آگاهی نجف آباد اصفهان 
شناس��ايی و دستگير شدند. سرهنگ حس��ين حسين زاده 
 رئيس پليس آگاهی استان اصفهان با بيان اين مطلب اظهار 
داش��ت: در پی ش��كايت تعدادی از افراد مس��ن به پليس 
آگاهی شهرس��تان نجف آباد مبنی بر سرقت وجوه نقد آنها 
هنگام برداش��ت از عابر بانك موضوع به صورت ويژه در 

دستور كار قرار گرفت. 
اين مقام مسئول عنوان داشت: سرانجام با انجام گشت های 
ويژه در مقابل دستگاه های عابر بانك، ماموران روز گذشته 
س��ه نفر از س��ارقان را در مقابل يك��ی از عابر بانك های 

شهرستان شناسايی و دستگير كردند. 
رئي��س پليس آگاهی اس��تان در ادامه با اش��اره به اعتراف 
متهمان به چندين فقره س��رقت از افراد مس��ن و ناتوان با 
ش��يوه كمين در مقابل عابر بانك هنگام دريافت وجوه نقد 
گفت: متهمان با تش��كيل پرونده جهت سير مراحل قانونی 
به مراجع قضايی تحويل داده ش��دند. سرهنگ حسين زاده 
در پاي��ان با بيان اينكه اعتماد بيجا به افراد ناش��ناس زمينه 
س��و اس��تفاده توس��ط آنان را فراهم می كند به شهروندان 
توصي��ه كرد: هنگام دريافت وجوه نقد مراقب اطراف خود 
ب��وده و افراد مس��ن نيز به طور حتم ب��رای دريافت وجوه 
نق��د به همراه يكی از اعضای خان��واده مراجعه كرده و از 
در اختي��ار ق��رار دادن كارت و رم��ز آن به افراد ناش��ناس 

خودداری كنند. 

زاينده رود
با تالش ماموران ايس��ت و بازرس��ی ش��هيد شرافت 
فرمانده��ی انتظام��ی شهرس��تان نايين اصفه��ان مقدار 45 
ت��ن برنج خارجی قاچاق از دو دس��تگاه تريلی كش��ف و 
ضبط ش��د. سرهنگ محمد علی يوسليانی فرمانده انتظامی 
شهرس��تان نايين اصفهان با بيان اين مطلب گفت: ماموران 
ايس��ت و بازرسی شهيد شرافت اين فرماندهی حين كنترل 
خودروه��ای عبوری به دو دس��تگاه تريلی كخ حامل برنج 
بودند مش��كوك و آنها را متوقف كردند. وی با اش��اره به 
اينك��ه خودروه��ای مذكور فاقد هر گونه م��دارك قانونی 
برای حمل كاالهای خود بودند افزود: در بازرس��ی از اين 
دو دس��تگاه تريلی مقدار 45 تن برن��ج خارجی قاچاق در 
بسته های 10 كيلويی كشف و ضبط شد. سرهنگ يوسليانی 

ارزش ريالی كاالهای كش��ف شده را بالغ بر يك ميليارد و 
357 ميليون و 979 هزار ريال ذكر كرد و اظهار داشت: در 
اين ارتباط هر دو خودرو توقيف و رانندگان آنها به نام های 

فرهاد- ف و صدرا – ر 
فرمانده  شدند.  دستگير 
شهرس�����تان  انتظامی 
نايين خاطر نش��ان كرد: 
به  كاالهای كشف شده 
گمرك شهرستان منتقل 
و متهم��ان ني��ز پس از 
تشكيل پرونده مقدماتی 
تحوي��ل مراجع قضايی 

داده شدند.  

كشف 4 تن برنج خارجی قاچاق در نايين اصفهان سارقان عابر بانک ها در كمين پليس گرفتار شدند 

به طور حتم تاكنون راهكارهای متفاوتی 
برای مقابله با استرس و فشارهای عصبی 
خوانده يا شنيده ايد. تحقيقات جديد نشان 
می دهد، بعض��ی از باورها درباره مقابله 
با اس��ترس دور از واقعيت است و اغلب 
كارآيی ندارد. طبق فرضيه های قبلی هرگز 
نبايد به هنگام بحث و جدل به رختخواب 
پناه ببريد اما هم اكنون محققان می گويند 
كمی اس��تراحت برای رهايی از استرس 

ضروری است. 
به گفته يكی از محققان دانش��گاه ايالتی 
ويرجينيا وقتی ناراحت هستيم بخشی از 
مغز ما به عنوان »آميگداال« تحت تاثير قرار 
می گيرد و نمی گذارد آرام بمانيم. بنابراين 
الزم اس��ت به هن��گام عصبانيت خود را 
كنترل كنيم. دادن ي��ك فرصت كوتاه به 
خود يا گذشت چند روز باعث می شود 
بتوانيم بهتر استرس خود را كنترل نياييم. 
در مقابل گاه الزم نيس��ت خشم خود را 
كنترل كنيم و بهتر اس��ت خود را تخليه 

كنيم. 
از دوران كودكی ياد گرفته ايم كه بايد خشم 
خود را كنترل كنيم اما حاال مشخص شده 
است كه هميشه هم كنترل خشم به نفع 
سالمت نيست. زيرا تحقيقات نشان داده 
است كه نمايش خشم باعث ترشح كمتر 
كورتيزول، هورمون اس��ترس كه مرتبط 
با چاقی، پوكی استخوان و بيماری های 
 قلبی است، می شود. در حالی كه محققان 
می گويند خش��م مزمن با بيماری هايی 
نظير فش��ار خون و بيم��اری های قلبی 
عروقی ارتباط دارد، آن ها دريافته اند كه 
سرپوش گذاشتن روی خشم و عصبانيت 

می تواند آثار خطرناك استرس را بر بدن 
تش��ديد كند. خشم، كنترل بدن را دشوار 
می كند و تقابل نااميدی و ياس با نداشتن 
كنترل بر بدن، می تواند س��المت فرد را 
به ش��دت تحت تاثي��ر قرار ده��د. بيان 
احساسات به ديگران يكی از راه های غلبه 
بر استرس اس��ت، اما نه در هر شرايطی. 
يكی از محققان دانشگاه كنت می گويد: 
مدت هاست از مردم می خواهيم ناراحتی 
ها و غصه هايش��ان را با دوست، فاميل، 
همسر و اعضای خانواده در ميان بگذارند 
اما اين شيوه برای همه كارآيی ندارد. زيرا 
كس��انی كه بی وقفه درباره مشكالتشان 
صحبت می كنند، بيشتر در خطر افسردگی 
قرار دارند زيرا تكرار مداوم نااميدی ها و 
ياس ها افسردگی افراد را تشديد می كند. 
محققان 2 گروه از افراد را كه دچار اندوه 
از دست دادن يك عزيز شده بودند مورد 
مطالعه قرار دادن��د و دريافتند افرادی كه 
كمتر درباره عزيز از دست رفته صحبت 
می كنند كمتر دچار مش��كالت جسمی 
 می ش��وند و زودتر ب��ه زندگی عادی بر
می گردند اما كس��انی ك��ه همواره عزيز 
از دس��ت رفته خ��ود را ياد می كنند و يا 
از او ح��رف می زنن��د، ديرتر به زندگی 
عادی بر می گردند و بيشتر به مشكالت 
 جسمی دچار می شوند.خود را با غذا آرام 

نكنيد. 
بارها به مردم هش��دار داده شده است كه 
به هنگام عصبانيت ي��ا اضطراب چيزی 
نخورند اما يك استثنا وجود دارد. خوردن 
يك قطعه شكالت تلخ می تواند به آرامش 

روانی افراد كمك شايانی كند. 

اگر استرس هم نداريد، اين مطلب را بخوانيد   با رعايت اين نكته ها از زندگی مشتركتان لذت خواهيد برد !  

مريم پدريان
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شهرستان

در ادامه قانون هدفمندي یارانه ها؛
افزايش نرخ نهاده هاي دامي
مشكل دامداران اصفهان 

رئيس اتحاديه دامداران استان اصفهان گفت: افزايش نرخ نهاده هاي 
دامي يكي از مشكالت دامداران استان بوده كه براي رفع اين مشكل 
جلس��اتي با مسئوالن سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان برگزار 

و راه هاي پيشنهادي مطرح شده است. 
قاس��م علي حس��ن زاده با اش��اره به اينكه نرخ هر كيلو ش��ير براي 
 دامداران بر اساس فرمولي كه تعريف شده 550 تومان است، اظهار 
داش��ت: با اجراي قان��ون هدفمندي يارانه ه��ا و افزايش حامل هاي 
انرژي كه تأثير مس��تقيم بر كرايه حمل و نقل داش��ته، نرخ هر كيلو 
 ش��ير با افزايش 75 توماني در هر كيلو روبه رو شده است. وي ادامه 
داد: در سال آينده نيز وضعيت نرخ شير براي دامداران به همين صورت 
 خواه��د بود و اين افزايش 75 توماني در قيمت ش��ير ادامه خواهد 

داشت. 
رئيس اتحاديه دامداران اس��تان اصفهان افزود: در صورتي كه يارانه 
ش��ير پرداختي از سوي دولت حذف شود به تبع مصرف  كننده شير 
نيز كاهش خواهد يافت. وي با اش��اره به اينكه سناريوهاي مختلفي 
از س��وي دولت براي پرداخت يارانه شير در نظر گرفته شده است، 
گفت: در حال حاضر سه سناريو پرداخت يارانه مستقيم به مصرف 
 كنن��ده، توليد كننده يا همان دام��دار و در نهايت كارخانه  هاي لبني 
مطرح شده است كه رايزني ها در مورد اجرايي شدن هر يك از اين 

سه گزينه همچنان ادامه دارد. 
حس��ن زاده اف��زود: در حال حاض��ر اتحاديه دام��داران نيز هنوز به 
توافق��ي براي انتخاب هر يك از اين س��ه گزينه نرس��يده اس��ت و 
اجرايي ش��دن هر كدام از آنها مي تواند معايب و يا محاس��ن خاص 
خود را داش��ته باش��د. وي با بيان اينكه در صورتي كه يارانه نقدي 
ش��ير به توليد كنندگان پرداخت شود، به دليل پرداخت مابه التفاوت 
توليد و فروش اين اقدام هم به س��ود مصرف  كننده و هم به س��ود 
تولي��د كننده خواهد ب��ود، گفت: با تمامي اين محاس��ن چگونگي 
پرداخت و تعداد واحدهاي توليدي كه مي توانند يارانه نقدي دولت 
را درياف��ت كنند نيز ج��اي بحث و كار كارشناس��ي فراواني دارد. 
رئيس اتحاديه دامداران اس��تان اصفهان افزود: در صورت پرداخت 
يارانه ش��ير به تولي��د كننده، تمايل مصرف  كننده براي خريد ش��ير 
همچنان ادامه خواهد داشت. وي اضافه كرد: افزايش نرخ نهاده هاي 
دامي يكي از مش��كالت دامداران اس��تان در ماه ه��اي اخير بوده كه 
براي رفع اين مش��كل جلساتي با مسئوالن سازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان اصفهان برگزار و راه هاي پيش��نهادي مطرح ش��ده اس��ت. 
حس��ن زاده با بيان اينكه دولت براي كمك ب��ه واحدهاي دامداري 
توزيع سبوس يارانه دار بين واحدها را در دستور كار خود قرار داده 
بود، تصريح كرد: كارخانه هايي كه بايد سبوس مورد نياز واحدهاي 
دامداري را با نرخ يارانه اي بين واحدها توزيع كنند از انجام اين كار 
خودداري كرده اند. وي افزود: قيمت هر كيلو س��بوس در بازار آزاد 
در حال حاضر 270 تومان اس��ت در حالي كه دولت نرخ س��بوس 
يارانه اي خود را 195 تومان به ازاي هر كيلو تعيين كرده اس��ت اما 
كارخانه ه��ا نرخ مصوب دولت براي توزيع بين واحدهاي دامداري 

را نپذيرفته اند. 

مدیرعامل شرکت مخابرات 
چهارمحال و بختیاري:

فعاليت 262 دفتر خدمات ارتباطي 
مديرعام��ل ش��ركت مخابرات چهارمح��ال و بختي��اري گفت: در 
ح��ال حاضر افزون ب��ر 262 دفتر خدمات ارتباطي در اين اس��تان 
فعال اس��ت. عليرضا فتحي اظهار داش��ت: از اي��ن تعداد 157 دفتر 
روستايي است كه به عنوان پيشخوان دولت به روستائيان اين استان 

خدمات رساني مي كنند.
وي اف��زود: در حال حاضر در اين اس��تان 230 هزار تلفن ثابت با 
ضريب نفوذ 26 درصد و 530 هزار تلفن همراه با ضريب نفوذ 61 

درصد در اين استان مشغول به فعاليت هستند. 
فتح��ي با بي��ان اينكه خطوط تلفن در اين اس��تان ب��ه روز واگذار 
مي ش��ود، گفت: با ايجاد 283 سايت تلفن همراه، تمامي جاده  هاي 
اصلي اين استان به طول يك هزار و 155 كيلومتر زير پوشش تلفن 

همراه است. 
 مديرعامل ش��ركت مخاب��رات چهارمحال و بختياري خاطرنش��ان 
كرد: از ابتداي دولت نهم تاكنون ش��ركت مخابرات اين اس��تان در 
هر روز بيش از 28 خط تلفن ثابت و 243 خط تلفن همراه واگذار 
كرده اس��ت و در هر هشت روز يك س��ايت تلفن همراه، نصب و 

راه اندازي كرده است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه اجراي فيبر نوري زيرس��اخت اصلي ش��ركت 
مخابرات اس��ت، گفت: هم اكنون بيش از 2 ه��زار و 300 كيلومتر 
فيبر سراس��ري، ش��هري و بين ش��هري وجود دارد و س��ه مس��ير 
تكميلي نيز در دس��ت اجراس��ت. فتحي ايجاد تلف��ن همگاني در 
 س��طح اين استان را چش��مگير دانست و گفت: هم اكنون 2 هزار و
829 دس��تگاه تلفن همگاني در سطح اين استان نصب و راه اندازي 
 شده اس��ت كه اين خود س��بب دسترسي آس��ان مردم به خدمات 

مي شود. 
وي با اش��اره به پروژه هاي مهم اين شركت، گفت: تعويض سوئيچ 
مركز شهرس��تان اردل، پروژه بزرگ ترانزيت اين استان با هزينه اي 
افزون بر 12 ميليارد ريال، راه اندازي سيستم پرداخت تلفني قبوض 
س��امانه 1818 و همچنين راه اندازي اينترنت هوش��مند با ش��ماره 

9721818 از مهم ترين اين پروژه ها بوده است. 
فتح��ي در ادامه عدم دسترس��ي روس��تاها و ش��هرهاي كوچك به 
اينترنت پرس��رعت را از مهم ترين مش��كالت اين مركز عنوان كرد 
و گفت: در س��ال جاري 4 هزار پورت اينترنت پرس��رعت شركت 
مخابرات اين اس��تان در 46 مركز با هزين��ه اي افزون بر 10 ميليارد 
ري��ال نصب و به بهره برداري رس��يد كه برهمين اس��اس متقاضيان 

مي توانند به مراكز تلفن براي ثبت نام مراجعه كنند. 
وي راه اندازي بلندترين دكل تلفن همراه در اين اس��تان را از ديگر 
پروژه ه��اي اين مركز عن��وان كرد و گفت: اي��ن دكل كه در گردنه 
چري در مس��ير جاده ارتباطي اين اس��تان به مس��جد سليمان قرار 
دارد با ارتفاع 114 متر براي بهس��ازي و پوش��ش بيشتر طراحي و 
نصب ش��ده اس��ت. فتحي خاطرنش��ان كرد: با نصب اين دكل كه 
از بلندتري��ن دكل هاي همراه اول در س��طح كش��ور اس��ت منطقه 
بازف��ت و بخش صمصامي و همچنين جاده ه��اي اطراف از جمله 
 قس��متي از جاده شهركرد � مسجد سليمان زير پوشش تلفن همراه

قرار گرفت. 

کوهپيمایی بسيج مهندسی 
سپاه ناحيه لردگان

به منظور بزرگداش��ت ي��اد و خاطره خواجه نصيرالدين طوس��ی، 
مهندس��ان بسيجی سپاه ناحيه لردگان در برنامه كوهپيمايی و بازديد 

از كارخانه سيمان لردگان شركت كردند.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، مس��ئول بس��يج 
مهندسی سپاه ناحيه لردگان گفت: اين برنامه به منظور گرامی داشت 
روز مهندسی و آشنايی با زحمت هاي اين قشر زحمت كش جامعه 
برگزار شد. روح اله غالمی با اعالم اين خبر، گفت: تعداد 50 نفر از 
بسيجيان مهندس شهرستان مسير 8 كيلومتری كوه ريگ لردگان را طی 
و پس از پايان مسير در برنامه قرائت زيارت عاشورا شركت كردند. 

افتخارآفرینی شرکت مخابرات 
اصفهان 

 زاينده رود
روابط عمومي ش��ركت مخابرات اس��تان اصفه��ان، رتبه دوم 
خبرنامه الكترونيكي را در شش��مين جشنواره ملي انتشارات روابط 
عمومي هاي كشور كسب كرد. در اين جشنواره كه با هدف تشويق 
انتش��ارات روابط عمومي س��ازمان ها ب��ه ادامه كار تولي��د و ارايه 
الگوهاي برتر در اين زمينه برگزار ش��د، ش��ركت مخابرات اس��تان 
اصفهان توانس��ت در بخش خبرنامه الكترونيكي مقام دوم را كسب 
نمايد. الزم به ذكر است كه جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي ها 
به منظور بررس��ي و معرفي آثار برتر روابط عمومي هاي كش��ور در 
بخش هاي نش��ريه داخلي، س��امانه اطالع رساني الكترونيكي، فنون 
برتر انتشاراتي و كارشناسان برتر، هر ساله توسط انجمن متخصصان 

روابط عمومي برگزار مي شود.

اخبارروي ميز

 زاينده رود
به منظور متمايز نمودن دفترهاي كاريابی مجاز 
از دفات��ری كه به صورت غير مجاز اقدام به فعاليت 
در ح��وزه كاريابی می كنند، انجمن صنفی دفترهاي 
مشاوره شغلی و كاريابی غير دولتی استان اصفهان، 
ب��ا همكاری اداره كل كار و امور اجتماعی اس��تان، 
مبادرت به يكس��ان س��ازی تابلو تبليغاتی سر درب 

اين دفاتر نمود.
گفتنی اس��ت كه برخی از فرص��ت طلبان متخلف، 
با س��وء استفاده از ش��رايط نياز بخش��ی از جامعه 

 و ب��ه ط��ور اخ��ص جوانان��ی كه ب��ه دنب��ال كار 
م��ی گردند، اقدام به تأس��يس و فعالي��ت غير مجاز 
در اين حرفه را نم��وده اند و با توجه به اينكه هيچ 
ارگان��ی نظارت بر اي��ن دفترها ن��دارد، زمينه بروز 
 انواع بزه فراهم می گردد كه از آن جمله می توان به 
كالهب��رداری ه��ای مالی و يا س��وء اس��تفاده های 
ناموسی اشاره نمود، اداره كل كار و يا انجمن صنفی 
 دفاتر كاريابی اس��تان تنها مرجع قانونی هس��تند كه 
می توانند درباره اعتبار دفترهاي كاريابی و مهاجرتی، 

اعالم نظر نمايد.

 بنابراي��ن انجم��ن صنف��ی دفات��ر كاريابی اس��تان 
ضمن جلب نظ��ر كارفرماي��ان و كارجويان محترم 
 ب��ه تابل��وی دفاتر و ني��ز مجوز ص��ادره از وزارت 
كار و ام��ور اجتماع��ی ب��ه ن��ام مدي��ر مؤسس��ه، 
 تقاض��ا می كن��د ك��ه برای اخ��ذ خدم��ات كاريابی 
فق��ط به دفاتر مج��از مراجعه نم��وده و در صورت 
 مواجه��ه ب��ا دفترهاي��ی ك��ه فاق��د تابل��و و مجوز 
 هس��تند، مرات��ب را ي��ا ب��ه معاونت اش��تغال اداره 
 كل كار و ي��ا ب��ه دفت��ر انجم��ن صنف��ی اع��الم 

نمايند. 

مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
شهرداري اصفهان گفت: 400 دستگاه خودروي ون 
در ش��هر اصفهان به صورت متمركز طي ايام نوروز 

مسافران را جابه جا خواهند كرد. 
عليرض��ا تاجمير رياحي ب��ا بيان اينك��ه طبق روال 
سال هاي گذشته س��تاد استقبال از مسافران نوروزي 
از اوايل اس��فند برنامه هاي خود را ارايه داده اس��ت، 
اظهار داش��ت: س��ازمان تاكس��يراني ب��ه منظور امر 
س��اماندهي به حمل و نقل مس��افران نوروزي و نيز 
ش��هروندان در ايام نوروز تقس��يم كاري ويژه اي را 
انجام داده است. وي افزود: حمل و نقل مسافران به 
نحوي برنامه ريزي شده است كه در تمام نقاط شهر 
پوشش حمل و نقل تاكسي داده شود. تاجمير رياحي 
ب��ا تأكيد بر اينكه از نظر تعداد تاكس��ي در روزهاي 
پاياني س��ال و نيز ايام نوروز كمب��ود ناوگان وجود 
ندارد، تصريح كرد: تعداد قابل توجهي از خودروهاي 

ون را از طريق اطالع رساني به شركت ها جمع آوري 
كرده ايم كه حدود 400 دس��تگاه به صورت متمركز، 
 كار حمل و نقل مس��افران و ش��هروندان را بر عهده 

دارند. 
مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
ش��هرداري اصفهان ادامه داد: در مراكز اصلي ش��هر 
اصفه��ان و مكان هايي ديدن��ي از جمله پل خواجو، 
مي��دان انقالب، ب��اغ پرندگان و محل هاي اس��تقرار 
كمپ هاي مسافران نوروزي، تاكسي هاي ون تقسيم 
كار انج��ام داده اند و خط دهي مح��ل فعاليت انجام 

شده است.
وي با بيان اينكه هنوز تعداد دقيق تاكس��ي هاي فعال 
عيد نوروز مش��خص نشده اس��ت، گفت: پيش بيني 
فعاليت حدود 5 هزار تاكس��ي فعال در شهر اصفهان 
در اي��ام نوروز در نظر گرفته ش��ده اس��ت. تاجمير 
رياحي در ارتباط با افزايش نرخ كرايه انواع تاكسي ها 

در س��ال جديد اضافه كرد: در ايام نوروز هيچ گونه 
افزايش و تغيير قيمت نداريم. 

وي بيان داش��ت: تمامي تاكسي بي سيم ها و تاكسي 
تلفني ه��ا آمادگ��ي خ��ود ب��راي خدمت رس��اني به 
شهروندان و مس��افران نوروزي را اعالم كرده اند كه 
حت��ي در صورت لزوم به صورت ش��بانه روزي در 
خدمت جابه جايي مس��افران نوروزي و ش��هروندان 

باشند. 
مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
ش��هرداري اصفهان در ادامه تأكيد كرد: فقط تاكسي 
بي سيم بانوان در طول روز فعال و شب ها از ساعت 
10 ش��ب به بعد ممنوع به فعاليت اس��ت اما س��اير 
تاكسي بي س��يم هاي مس��تقر در فرودگاه ها، پايانه ها 
و راه آهن به صورت ش��بانه روزي و ش��يفت آماده 
خدمت رساني هس��تند كه نرخ كرايه آنها با تاكسي 

متر براي مسافر محاسبه مي شود. 

تمام مراکز معاینه فنی خودرو
جمعه ها باز است

برگزاری 17 برنامه جشن نوروزی 
در چهارمحال و بختياري 

مدیرکل مسکن و شهرسازي چهارمحال و بختیاري:
الحاق روستاي اسالم آباد به بروجن

اهداي جوایز برندگان 
طرح نوید همراه

با نزديك ش��دن به روزهای پايانی س��ال و تأكيد پليس ب��ر ممانعت از تردد 
خودروهای فاقد معاينه فنی در س��فرهای نوروزی، تم��ام مراكز معاينه فنی 
روزهای پنج ش��نبه و جمعه از 27 اسفندماه تا 14 فرودين ماه سال آينده فعال 
هستند. رئيس ستاد معاينه فنی خودروهای اصفهان، با اعالم اين مطلب اظهار 
داش��ت: همراه داش��تن كارت معاينه فنی يكی از مدارك الزم و ضروری طی 
سفرهای نوروزی است كه همواره و با قاطعيت از سوی پليس كنترل خواهد 
شد، بنابر اين به تمام كسانی كه قصد سفر دارند توصيه می شود تا پايان سال 
 نس��بت به انجام معاينه فنی خودروی خود اقدام كنند. جمش��يد جمشيديان 
افزود: تمام ش��هروندان در طول س��ال به ويژه در آستانه س��ال نو و افزايش 
سفرهای برون شهری با مراجعه به مراكز مكانيزه معاينه فنی و اطالع از عيوب 
خودروی خود و رفع آن، سالمت و ايمنی را برای خود و خانواده فراهم كنند. 
وی  از فعاليت 8 مركز معاينه فني خودرو و كارگاه های تس��ت س��ی.ان.جی 
حتی در  روزهاي جمعه خبر داد و افزود: از روز 27 اسفندماه تا 14 فرودين 
ماه سال 90  شهروندان و مسافران  مي توانند عالوه بر روزهاي شنبه تا پنج شنبه 
در روزهاي جمعه جهت انجام معاينه فني خودرو به مراكز مكانيزه فني مراجعه 
نمايند. رئيس  ستاد معاينه فنی خودروهای اصفهان بيان كرد: در حال حاضر 
16 خط مكانيزه در 7 ايس��تگاه و 15 ايس��تگاه زيست محيطی در سطح شهر 
اصفهان فعاليت می كند كه مراكز مكانيزه جی، تاكس��يرانی، اميركبير، گمرك، 
 قناديان، واحدهای تس��ت س��ی.ان.جی، س��بز صنعت بهينه و غدير در طول 

ايام نوروز پاسخ گوی خودروهای شهر اصفهان است. 

معاون سياسي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري گفت: در آستانه نوروز سال 
جديد، 17 عنوان برنامه جشن جهاني در اين استان برگزار مي شود. يزدان جاللي در 
جلسه برنامه ريزي ويژه جشن جهاني نوروز در اين استان اظهار داشت: جشنواره 
ن��ور اميد در 18 نقطه فرهنگي مذهبي با محوريت كانون ق��رار دادن امامزادگان 
و توس��ل به آنان با روش��ن كردن چراغ و بردن روش��نايي به منازل از جمله اين 

برنامه هاست. 
وي غبارروبي و عطر افشاني گلزار شهدا و ميثاق با شهدا را از ديگر برنامه هاي 
سال جاري بيان و تأكيد كرد: براي ايرانيان و هم استاني هاي مقيم كويت نيز سفره 
هفت سين،  موس��يقي و پذيرايي برگزار مي شود. جاللي برگزاري جشنواره هاي 
س��بزه آرايي، شنبه گردش، سمنو پزان، غذاهاي س��نتي اين استان و ايل يار را از 
برنامه هاي ديگر س��ال نو دانس��ت و افزود: ايجاد نش��اط اجتماعي، ساماندهي 
به اجتماعات جوانان، توجه به س��فر و طبيعت گردي از جمله اهداف برگزاري 
اين جشنواره ها به شمار مي رود. جاللي ادامه داد: اجراي موسيقي سنتي،  اجراي 
تئاترهاي خياباني، برگزاري نمايشگاه هاي عكس و ايستگاه نقاشي، برپايي سفره هاي 
هفت سين و توليد برنامه  هاي گوناگون از سنت هاي محلي در نقاط مختلف اين 
استان از ديگر برنامه هاي در نظر گرفته شده است. معاون سياسي امنيتي استاندار 
چهارمحال و بختياري اضافه كرد: در آستانه سال نو كتابچه ها و بروشورهايي با 
عنوان نوروزنامه، توليدات فرهنگي با موضوع هاي بومي و توصيه هاي ديني تهيه، 
چاپ و در اختيار مسافران نوروزي گذاشته مي شود. وي نوروز را بهترين فرصت 

در راستاي معرفي جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري در اين استان برشمرد.

مديركل مسكن و شهرسازي چهارمحال و بختياري گفت: روستاي اسالم آباد به 
محدوده شهر بروجن الحاق شد. علي ابراهيمي در جلسه بررسي طرح هاي شهري 
اين استان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: اين روستا داراي طرح هادي روستايي 
مصوب به مس��احت 25 هكتار اس��ت كه به عنوان الحاق يك محله منفصل به 
محدوده طرح جامع مصوب ش��هر بروجن به مس��احت يك هزار و 100 هكتار 
موافقت ش��د. وي افزود: ش��هرداري بروجن در اسرع وقت نسبت به تهيه طرح 
تفصيلي بر روي محدوده 25 هكتاري اين روستا به منظور طرح در كميسيون ماده 
5 اين استان اقدام و تا زمان تهيه طرح تفصيلي طرح هادي مصوب روستا مالك 
عمل ش��هرداري خواهد بود. ابراهيمي خاطرنشان كرد: باتوجه به رشد جمعيت 
و تمايل به اس��كان در اين كانون زيستي و درهم تنيدگي فعاليت هاي اقتصادي، 
خدماتي اين كانون و شهر بروجن و همچنين تأمين بخش قابل توجهي از اين 
نيازها توس��ط شهر و كشش پذيري قوي گسترش كالبدي روستا به سمت شهر 
ضرورت الحاق روستاي اسالم آباد به شهر بروجن فراهم شد. مديركل مسكن و 
شهرسازي چهارمحال و بختياري خاطرنشان كرد: الحاق اين روستا به شهر بروجن 
موجب خواهد شد تا ارايه امكانات به اين روستا با سرعت بيشتري انجام و روند 
توسعه روستا شتاب افزون تري يابد. وي با اشاره به مزاياي اجراي اين طرح اضافه 
كرد: ارايه خدمات بهتر و بهينه از طريق شهرداري به اين روستا، نظارت عاليه بر 
س��اخت و س��ازهاي بدون مجوز در محدوده و خارج از محدوده اين روستا و 
استفاده از تمامي خدمات ش��هري نظير آب، برق، تلفن را از مزاياي اجراي اين 

طرح اعالم كرد.

 زاينده رود
اسامي برندگان جوايز اولين جشنواره مشتركان اعتباري همراه اول اعالم 
ش��د. به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات اس��تان اصفهان،  در مراسم 
قرعه كشي اين طرح كه با حضور مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و تعدادي از 
مديران و كاركنان همراه اول در س��الن كنفرانس برج همراه تهران برگزار شد؛ 

برندگان خوش شانس طرح نويد همراه مشخص شدند.
يك دستگاه خودرو سمند ال ايكس، هفت دستگاه خودرو پرايد، 68 دستگاه 
گوش��ي تلفن همراه با س��يم كارت اعتباري و 676 فقره ش��ارژ هديه به مبلغ 
200 هزار ريال،  از جوايز برندگان اين طرح در اس��تان اصفهان بود كه جوايز 
 آنان در آينده نزديك از طريق ش��ركت مخابرات اس��تان اصفهان اهدا خواهد 

شد.
الزم به ذكر است كه در طرح نويد همراه كه از اول تيرماه تا پايان شهريورماه 
س��ال جاري برگزار و تا نيمه مهرماه تمديد گرديد، بيش از 17 ميليون و 400 

هزار مشترك واجد شرايط شركت در قرعه كشي بودند.
فعال سازي سيم كارت اعتباري براي اولين بار پنج امتياز، هر يك هزار تومان 
خريد شارژ مستقيم اينترنتي و خريد شارژ از سامانه هاي شبكه بانكي و اعمال 
آن سه امتياز و هر يك هزار تومان خريد شارژ و فعال سازي آن يك امتياز براي 

مشترك محاسبه مي گرديد.
شركت ارتباطات سيار در ادامه طرح هاي تشويقي مشتركان اعتباري همراه اول، 

از برگزاري طرح نويد همراه دو در آينده نزديك خبر داد.

تابلوی دفترهاي كاريابی مجاز متحدالشكل شد

همزمان با ایام نوروز؛
400 دستگاه تاكسي ون در اصفهان مسافران را جابه جا مي كنند

 زاينده رود
عالوه بر نواخته شدن زنگ طبيعت 
و برپايي نمايش��گاه در هفته درختكاري 
به ياد 2400 ش��هيد استان چهارمحال و 
بختياري 2400 اصله درخت امروز در تپه 

نورالشهداء كاشته مي شود.
استاندار چهارمحال و بختياري در مراسم 
نواخته ش��دن زنگ طبيعت در دبيرستان 
دختران��ه فجر اس��الم ش��هركرد گفت: 
فرهنگ سازي براي احياي طبيعت و حفظ 
آن ج��زو برنامه هاي اولويت دار اجرايي 

مسئوالن بايد قرار گيرد.
علي اصغ��ر عنابس��تاني تصري��ح كرد: 
ناب��ود ش��دن س��االنه يك ه��زار هكتار 
جنگل بس��يار تأسف بار اس��ت بنابراين 
بس��يج عمومي به منظ��ور جلوگيري از 
تخريب جنگل براي حفظ محيط س��الم 

و پاكيزه و فراهم كردن مزيت ارتقاي س��المت عمومي 
 ب��راي جامعه كنوني و آين��ده از ارزش بااليي برخوردار 

است.
وي حفظ تعادل دام و مرتع در استان را موجب جلوگيري 
از تخري��ب بي روي��ه و احياي مراتع برش��مرد و گفت: 
حفاظت از منابع طبيعي بايد به يك فرهنگ عمومي تبديل 

ش��ود چرا كه برخورداري از جسم و روحي سالم نياز به 
فضايي شاداب و سرسبز دارد.

همچني��ن عطاءاله ابراهيم��ي مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري چهارمحال و بختياري تصريح كرد: از پانزدهم 
تا 21 اسفندماه به عنوان هفته درختكاري نامگذاري شد 
كه در اين هفته از برگزيدگان و چهره هاي ماندگار منابع 

طبيعي و آبخيزداري تجليل مي شود.

وي با بيان اينكه برنامه هاي بزرگداشت اين 
هفته با شعار مديريت جامع آبخيزداري، ضامن 
امنيت ملي آغاز خواهد ش��د، افزود: برپايي 
نمايش��گاه در اماكن عمومي و بهره گيري از 
مشورت و مشاركت دانش آموزان، روحانيان، 
بس��يج، دهياري ها و نهادهاي اطالع رساني 
در تروي��ج فرهن��گ منابع طبيع��ي از ديگر 
برنامه هاي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 

استان چهارمحال و بختياري است.
ابراهيم��ي تصري��ح ك��رد: نهال م��ورد نياز 
دس��تگاه هاي همي��ار طبيع��ت در اين هفته 
تأمين و توزيع و هم زمان با روز درختكاري 
عمليات اجرايي فاز نخست بوستان شهرداري 

شهركرد آغاز خواهد شد.
ط��رح  اي��ن  از  بهره ب��رداري  مراس��م  در 
مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي س��بز 
ش��هرداري ش��هركرد خاطرنش��ان ك��رد: با 
 اجراي اين طرح 40 هزار متر مربع به فضاي شهر افزوده  

می شود.
فتح الهي با تأكيد بر لزوم توس��عه فضاي سبز در شهرك 
ميرآب��اد، آغاز عمليات اجرايي طرح را كليد خوبي براي 
احياي اين بخش برشمرد و گفت: اين طرح تا پايان سال 

آينده به بهره برداري مي رسد.

به مناسبت هفته درختکاري در تپه نورالشهداء؛

2400  اصله درخت به ياد شهداي چهارمحال و بختياري 
كاشته مي شود

برگزاري آزمون استخدامي ذوب آهن 
با حضور 18500 داوطلب

آزمون استخدامي ذوب آهن باحضور حدود 18500 داوطلب در محل 
دانش��گاه صنعتي اصفهان برگزار شد. حسن حسن قليايي معاون منابع 
انس��اني و امور اجتماعي ذوب آهن اصفهان در ارتباط با برگزاري اين 
آزمون گفت: بر اساس نياز و مجوز اخذ شده براي اولين بار، مراحل ثبت 
نام جهت آزمون استخدامي به صورت الكترونيكي انجام شد و باتوجه به 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين آزمون با نظم خاصي و بدون هيچ 

مشكلي در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار گرديد.
وي گفت: س��عي ما براين اس��ت كه بتوانيم تا دو هفته آينده نتيجه اين 
آزمون را از دانشگاه صنعتي دريافت نمائيم و معادل ظرفيت 3 نفر واجد 
ش��رايط از هر رتبه اي را به عنوان قبول شده مرحله اول معرفي و پس 
از گذراندن مراحل مصاحبه علمي و معاينات پزشكي و گزينش، اوايل 
سال آينده رتبه هاي اول مشخص و مقدمات فعاليت كاري آنها در ذوب 

آهن انجام شود. 
 وي تع��داد قبول ش��دگان نهايي اي��ن آزمون را 400 نف��ر ذكر نمود و 
گفت: اين افراد در بخش هاي بهره برداري، بيمارستان شهيد مطهري و... 

مشغول به كار خواهند شد.
وي يادآور ش��د: ش��ركت فوالد مباركه نيز در آينده نزديك آزموني را 
 ب��راي جذب 1000 نف��ر نيروي مورد نياز در دانش��گاه صنعتي برگزار 
مي كند. قليايي در ارتباط با تأمين نيروهاي مورد نياز ديگر براي ذوب 
آهن اصفهان گفت: هم اكنون در حال پيگيري اخذ مجوز براي جذب 
نيروهاي موردنظر در سال آينده هستيم تا بتوانيم آزمون ديگري را براي 

ساير رشته هاي مورد نياز ديگر اين شركت برگزار نماييم. 
ش��ريعتمداري مع��اون آموزش دانش��گاه صنعتي اصفهان ني��ز در اين 
مورد گفت: آزمون اس��تخدامي ذوب آهن در س��ه مقطع برگزار شد و 
كار تصحيح و خواندن پاس��خنامه ها نيز همانن��د ثبت نام، به صورت 

الكترونيكي انجام خواهد شد.

 زاينده رود
شهردار شهركرد از آغاز طرح پاكسازي معابر سطح 
شهر به منظور استقبال از بهار و ميهمانان در مركز استان 
زيب��اي چهارمحال و بختياري خبر داد. به گزارش روابط 
عمومي ش��هرداري ش��هركرد، اردش��ير نوريان در ستاد 
تسهيالت نوروزي اين شهرداري با فعال شدن اكيپ هاي 
نواحي و سازمان هاي تابعه بر نظارت، زيبايي و آماده شدن 
شهري زيبا و پرنشاط در آستان سال نو تأكيد كرد و گفت: 
اين طرح از پانزدهم اس��فندماه جاري تا پايان تعطيالت 
نوروز اجرا مي شود. وي در تدارك و توضيح محورهاي 
اصلي كار اين س��تاد، تصريح كرد: طرح استقبال از بهار 
از س��وي شهرداري ش��هركرد در 15 موضوع و در قالب 

حوزه ه��اي خدمات ش��هري، حمل و نق��ل و ترافيك، 
پارك ها و فضاي سبز و امور فرهنگي در اين شهر صورت 

مي گيرد.
به گفته شهردار شهركرد، شستشو و رنگ آميزي جدول ها، 
پاكس��ازي زباله ها و جمع آوري نخاله هاي س��اختماني، 
آراس��تگي و آذين بندي معابر عمومي سطح شهر، حذف 
پوس��ترهاي زائد تبليغاتي، لكه گيري و آس��فالت معابر، 
هرس درختان،  س��اماندهي دس��ت فروش��ان و رفع سد 
معبر از برنامه هاي اين ش��هرداري است. نوريان تصريح 
كرد: راه اندازي بازارچه هاي نوروزي، استقرار مسافران در 
پارك هاي الله و تهليجان و در اختيار گذاش��تن امكانات 
رفاهي و خدمات اينترنتي، برپايي جشنواره هفت سين و 

سبزه هاي نوروزي، راه اندازي كتابخانه هاي ديجيتال، توزيع 
سي دي و نقشه راهنما،  نصب تابلوهاي جديد جهت نما 
و اتخاذ تدابير ترافيكي از جمله فعاليت هاي مهم شهرداري 
ش��هركرد در طول ايام نوروز اس��ت. ش��هردار شهركرد 
همچنين با اشاره به در پيش بودن آخرين چهارشنبه سال 
اظهار داش��ت: كليه اكيپ ها و خودروهاي آتش نشاني و 
خدمات شهري با هماهنگي و همكاري نيروهاي انتظامي 
در 7 نقطه از ش��هر از جمله مجتمع ف��ن آوران،  چهار راه 
بازار،  ميدان معلم، ميرآباد،  ميدان امام حس��ين، چالشتر و 
همچنين ايستگاه مركزي شهر مستقر خواهند شد. نوريان 
ابراز اميدواري كرد: با برنامه هاي تدارك ديده شده رضايت 

شهروندان و ميهمانان نوروزي جلب شود.

نوریان خبر داد:
شهرداري شهركرد در تدارك استقبال از بهار
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ابالغ 
12/248 ش��ماره اجرائيه: 8910420350600051 ش��ماره پرونده: 8909980350600403 ش��ماره 
بايگان��ی ش��عبه: 890413 بموجب درخواس��ت اجرای حك��م مربوطه و ش��ماره دادنامه مربوطه 
8909970350601059 محكوم عليه حسين مجيد به نشانی ميدان امام بازار بزرگ بازار تفنگسازها 
)فعالً مجهول المكان( محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت نه ميليون و نهصد و نود و پنج هزار ريال هزينه دادرسی و تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد 
چك )88/6/15( لغايت اجرای حكم كه اجرای احكام در حق محكوم له غالمرضا زارعی به نشانی 
خ پروين خ سروش حكيم شفائی اول روبه روی بهداری رستميان پ 78 و پرداخت مبلغ بيست و 
پنج ميليون ريال به عنوان حق االجراء در حق صندوق دولت. اجرای دادنامه با توجه به غيابی بودن آن 
وفق تبصره 2 ماده 306 ق. آ. د. م صورت گيرد. پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا گذارد.  2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جمع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی 
خود بدهيد به نحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی 
می باشد به مواردی از قانون اجرای احكام و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين 
مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده 

است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
م/الف 16936                              فانی- مدير دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

ابالغ رأي
12/238 ش��ماره دادنامه: 8909970353001202، ش��ماره پرونده: 8909980359300625، شماره 
بايگاني شعبه: 890726، شكات: 1. آقاي پرويز فتاحي با وكالت آقاي فرشاد ضيائي به نشاني اصفهان 
خ نيكبخت مجتمع وكال طبقه اول واحد 3، 2. آقاي غالمرضا صادقي به نشاني فالورجان روستاي 
زفره خ مولوي )ابن سينا( بن بست بوعلي پ 817، متهم: آقاي فرشاد روحاني مجهول المكان، اتهام ها: 
1. جعل امضاء يا مهر 2. كالهبرداري3. سرقت دسته چك، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات 

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

در خصوص اتهام فرشاد روحاني فرزند محمود دائر بر سرقت دسته چك مربوط به بانك صادرات 
از مدرسه غيرانتفاعي برديا و جعل امضاء و كالهبرداري از طريق ارائه چك هاي مسروقه و دريافت 
سكه به ارزش سي و سه ميليون و يكصد و پنجاه هزار ريال، از توجه به كيفرخواست تنظيمي از سوي 
دادسرا و تحقيقات معموله بزهكاري وي به نظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به مواد 656 
و 536 و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري حكم به محكوميت 
وي به تحمل شش ماه حبس تعزيري و 50 ضربه شالق بابت سرقت و شش ماه حبس تعزيري بابت 
جعل و يك سال حبس تعزيري و رد مال به ميزان مال مورد كالهبرداري به شاكي پرويز فتاحي و به 
همين ميزان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت صادر مي نمايد و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در 

محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/  16894                                 اسفناني- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

اخطار اجرايی 
12/217 ش��ماره: 89-1122 بموجب رای ش��ماره 1335 تاريخ 89/10/13 حوزه 22 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقای منصور رئيسی فرزند علی مجهول 
المكان محكوم است به سی ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزينه نشر آگهی و چهل 
هزار ريال به عنوان خس��ارات دادرس��ی و پرداخت خس��ارات تاخير و تاديه از تاريخ 82/5/27 به 
تماميت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان آقای جواد الماسی 
فرزند حسن به نشانی اصفهان، خ پروين دوم، طبقه زيرين بانك انصار. ماده 34 قانون شوراهای حل 
اختالف: چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نيايد با تقاضای 
ذينفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محكوميت های مالی به اجراء احكام 
دادگستری اعالم می شود.                                 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

احضار
9/258 ش��ماره درخواست: 8910460354400015، شماره پرونده: 8909980359300763، شماره 
بايگاني شعبه: 891009، چون آقاي فرشاد بهاري فرزند رضا شكايتي عليه خانم نسيم وروائي مبني 
بر س��رقت مطرح نموده اند كه پرونده آن كالسه 891009 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگي براي روز 

1390/02/25 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواري ميباشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 12395                              اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي كيفري اصفهان

احضار
10/276 چون خانم مهري بيات فرزند عزت اله شكايتي عليه آقي هادي ربيعي و محمد ريزه مبني بر 
قدرت نمايي با چاقو و تخريب مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891211 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 1390/2/25 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف/ 13910                                دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
10/352 چون آقاي مرتضي فدايي و غيره ش��كايتي عليه آقاي مجيد وفايي حس��ين آبادي فرزند 
ش��عبانعلي مبني بر مش��اركت در ايراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
890934 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/2/25 ساعت 10/30  صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان ميباشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد 
جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و 

دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14191                                                 دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/325 چون خانم الهه مقدور فرزند حسين شكايتي عليه آقاي وحيد بنافي مبني بر ترك انفاق و 
ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891363 ك 115 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز يكشنبه 90/2/25 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مي باشد،  لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 
خواهد نمود. م الف/ 16192                         مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/323 چون آقاي مصطفي توكلي فرزند خليل شكايتي عليه آقاي ابراهيم فراهاني معروف به عابد 
عابديني مبني بر ضرب و جرح عمدي با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 89136 اين دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگي براي روز شنبه 1390/2/24 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت 
رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16032                                                 دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ 
12/246 آقای رضا سوفس��طايی ش��كايتی عليه آقای مسعود سوفس��طايی مبنی بر انتقال مال غير 
مطرح نموده كه به كالسه 1659/89 ك 107 اين شعبه ثبت و به وقت رسيدگی روز يكشنبه مورخ 
1390/2/11 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده است. با التفاوت به مجهول المكان بودن نامبرده و به 
استناد ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در اين شعبه واقع در خيابان شهيد نيكبخت اصفهان حضور به 

هم رساند. بديهی است در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضی صادر خواهد نمود. 
م/ الف 16932                                          مدير دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی مزايده مال غير منقول
 11/342 بر اساس پرونده  اجرائی كالسه 13/2008/ش/85تمامت پالك های ثبتی شماره45/380  � 
45/3790 � 62/6 � 62/7  واقع در مقصود بيك  بخش يك ثبتی شهرضا الف :ششدانگ يك قطعه 

زمين محل مرغداری به شماره پالك ثبتی 45/380 به مساحت هفتادويكهزارمترمربع مورد ثبت صفحه 
187دفتر345 با حدود اربعه ذيل:شماالً به طول پانصدوده مترمرزی است به جوی ثبتی وشار شرقًا 
درسه قسمت كه قسمت دوم جنوبی است به طول های پنجاه وپنج متروسيزده متروبيست مترسيم 
خارداراس��ت به اراضی ملی وشاره سيصدوهفتادوهفت باقی مانده  جنوباً به طول ششصدوبيست 
مترسيم خارداراست به جاده خاكی وشاره نيزار غرباً به طول دويست ودوازده مترسيم خارداراست به 
اراضی چهل وپنج اصلی باقی مانده حقوق ارتفاقی ندارد ب( ششدانگ يك قطعه زمين به انضمام يك 
حلقه چاه نيمه عميق  به شماره پالك ثبتی 45/379 به مساحت سه هزاروسيصد مترمربع مورد ثبت 
صفحه 184دفتر345 با حدود اربعه ذيل:شماالً وشرقاً وجنوباً وغرباً به ترتيب به طولهای شصت وشش 
متروپنجاه متروشصت وشش متروپنجاه مترمرزی است با اراضی ملی شماره سيصدوهفتادوهفت باقی 
مانده حقوق ارتفاقی حق العبورازپالك سيصد وهفتاد وهفت چاه مرغداريج( ششدانگ يك قطعه 
زمين به شماره پالك ثبتی شماره62/6 چهل هزارمترمربع مورد ثبت صفحه 190دفتر345با حدود 
اربعه ذيل:شماالً به طول دويست وپنج متربه اراضی ملی پالك چهارباقی مانده مذكوردردرامتداد سيم 
خاردار شرقاً دويست وبيست وپنج مترسيم خارداراست به پالك چهارجنوباً به طول يكصدو شصت 
مترمرزی است به جوی ثبتی وشاره غرباً به طول دويست وپنجاه وپنج مترسيم خارداراست به پالك 
چهارباقی مانده اراضی ملی حقوق ارتفاقی نداردد(ششدانگ يك قطعه زمين محصورمحوطه سالن 
پرورش وآسياب وميكسروانباردان وفضای سبزمحصوربه پالك ثبتی شماره 62/7 سيزده هزارمترمربع 
مورد ثبت صفحه 193دفتر345به حدود اربعه ذيل:ش��ماالً به طول شصت مترديواريست به جوی 
صحرائی شرقاً به طول دويست وسی مترديواريست به پالك هشت ملی مجزی شده جنوباً به طول 
ش��صت متردروديواريست به جوی وش��اره غرباً به طول دويست مترديواريست به اراضی شماره 
چهار حقوق ارتفاقی ندارد به نام شركت توليدی كشاورزی ماكيان دشت وشاره ثبت و سند صادر 
شده است وبه موجب سند رهنی شماره 72457 �28/ 81/6 دفتر2شهرضا از طرف شركت مذكور 
در رهن بانك كشاورزی شعبه شهرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانكار تقاضای 
صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانك بستانكارو باستناد قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر 
صورت مجلس تنظيمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری بدين شرح 
توصيف وارزيابی /گرديد.مورد بازديد دارای 1.حدود ومسخصات ملك برابرپرونده ثبتی شامل شش 
قطعه ملك پالكهای ثبتی 6 / 62 ، 7 / 62 و 379 / 45 و 380 / 45 جمعاً به مساحت يكصد وبيست 
وهفت هزاروسيصد مترمربع ازقرارهرمترمربع بيست هزارريال به مبلغ دوميلياردوپانصد وچهل وشش 
ميليون ريال2.س��الن پرورش يك واحد با زيربنای 1393مترمربع بصورت سوله با ديوارهای بلوك 
سيمانی وس��قف ايرانيت با چهاررديف قفس با سيستم آبخوری ودان خوری اتوماتيك مستعمل 
وسيلوی دان بظرفيت 20تن به مبلغ دويست وسی وسه ميليون ريال  3.سالن توليددوواحد با زيربنای 
2640مترمربع با ديوارهای بلوك سيمانی وسقف ايرانيت ودانخوری وآبخوری اتوماتيك ودستگاه 
جمع آوری وبس��ته بندی تخم مرغ مستعمل وس��يلوی دان بظرفيت 20تن به مبلغ هفتصدوهفتاد 
ميليون ريال4.سالن توليد يك واحد با زيربنای 1600مترمربع وديوارهای بلوكی واسكلت سوله با 
شش رديف قفس سه طبقه مرغ تخمگذاروآبخوری اتوماتيك زنجيری وهمگی مستعمل به مبلغ 
هفتصد ميليون ريال   5. س��الن توليد يك واحد با زيربنای 2100مترمربع دوطبقه با هفت رديف 
قفس سه طبقه مرغ تخمگذاربا دانخوری وآبخوری اتوماتيك وسيستم  جمع آوری تخم مرغ دستی 
همگی مستعمل به مبلغ نهصد ميليون ريال   6.ساختمان اداری با زيربنای 72 مترمربع با ديوارهای 
آجروسيمان وسقف تيرآهن وآجرودرب وپنجره پروفيل با سرويس بهداشتی به مبلغ دويست ونود 
ميليون ريال  7. س��اختمان مديريت با زيربنای يكصدوبيست مترمربع با ديوارهای آجری وسقف 
تيرآهن وآجر درب وپنجره پروفيل با سرويس بهداشتی به مبلغ چهل وهشت ميليون ريال    8.يك 
حلقه چاه نيمه عميق با لوله جدارومجوزبهره برداری به ش��ماره 5446 / آ – 2 / 7 / 59  با مجرای 
دوليترآب درثانيه به مبلغ 80.000000ريال     9. برق سه فازيكصد كيلو وات ازشبكه برق سراسری 
به شماره اشتراك 803928679به مبلغ يكصد ميليون ريال 10.تلفن ثابت سه شماره به مبلغ سه ميليون 
ريال   11.انباردان زيربنا هفتصد مترمربع با ديوارهای بلوك سيمانی وسقف خرپا وايرانيت به مبلغ 
هشتاد ميليون ريال    12.انبارتخم مرغ زيربنا دويست مترمربع با ديوارهای آجروسيمان وسقف خرپا 
وايرانيت به مبلغ چهل ميليون ريال   13.ساختمان اتقاق های كارگری با زيربنای سيصد مترمربع با 
ديوارهای آجر وس��يمان وسقف تيرآهن ،درب وپنجره پروفيل وسرويس بهداشتی به مبلغ هشتاد 
ميليون ريال 80000000ريال  14.موتورخانه برق پنجاه مترمربع زيربنا ديوارهای آجر وسيمان وسقف 
تيرآهن به مبلغ ده ميليون ريال     15.موتورژنراتوربرق اضطراری موتوركمنزوژنراتور277كيلووات 
به مبلغ هشتاد ميليون ريال    16.منبع آب به ظرفيت هشت هزارليتر)هوائی( به مبلغ پانزده ميليون 
ريال 15000000ريال     17.آس��ياب وميكس��ربظرفيت ده تن درساعت به مبلغ چهل ميليون ريال 
40000000ري��ال     18. انبارل��وازم يدك��ی 2واحد با زيربنای دويس��ت مترمربع با آجروس��يمان 
 وس��قف خرپ��ا وايراني��ت چهل ميلي��ون ري��ال 40000000ريال       19.باس��كول پنج��اه تنی با 
ساختمان مربوطه پانزده ميليون ريال 15000000ريال        20.محوطه سازی حدود پنجهزارمترمربع 
 به مبلغ هش��تاد ميلي��ون ريال     21.الكتروموتور ش��ناوربه مبلغ دوميليون وپانص��د هزارريال  كه 
كالً ب��ه مبلغ ش��ش ميلياردويكصدوپنج��اه دوميلي��ون وپانص��د هزارري��ال )6.152.500.000( 

 

 ري��ال ارزياب��ی گرديده اس��ت در جلس��ه مزايده كه ازس��اعت 9 صب��ح الی 12 روزچهارش��نبه 
 مورخ 90/1/31  در ش��عبه اجرای ثبت اس��ناد شهرضا تش��كيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش 
می رس��د .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه 
 مزايده تش��كيل ميگردد.مزايده از  مبلغ كارشناسی شش ميلياردويكصدوپنجاه ودوميليون وپانصد 
هزارريال )6.152.500.000( ريال شروع وبه باالتربن قيمت پيشنهادی وبه هر كس كه خريدار باشد 
فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه از مورد مزايده به آدرس:شهرضا قريه وشاره 
شركت توليدی كشاورزی ماكيان دشت بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه های 
 قانونی اعم از هزينه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رس��می وماليات دارائی وعوارض شهرداری 
 وبده��ی  های مربوطه به حق انش��عاب وآبونم��ان ،آب و برق وگازوس��اير هزينه های متعلقه بر 
عهده برنده مزايده ميباش��د اين آگهی يكنوبت در روزنامه زاين��ده رود در تاريخ  89/12/16 چاپ 

ومنتشر می شود.                            
 م الف 639                                                 مير محمدی-  رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ 
12/250 كالسه پرونده: 735/89 شماره دادنامه: 1241-89/12/11 مرجع رسيدگی: شعبه 27 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به مديريت احمدصابريان 
به نشانی خيابان حكيم نظامی، جنب كوچه 33 وكيل اصيل خوانده: محمد ابراهيم پورمتين نشانی 
خيابان محتشم كاشانی، پست بانك وكيل: اصيل با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتی اعضا 

شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد: 
رای قاضی شورا 

دعوی صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد )ص( به مديريت احمد صابريان بطرفيت محمد 
ابراهيم پورمتين بخواسته مطالبه مبلغ دوميليون ريال 2/000/000 ريال وجه چك شماره پست بانك 
ايران عهده بانك به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ نشر آگهی روزنامه در جلسه 
رسيدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه ای به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال 2/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ريال 
30/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 89/7/3 تا تاريخ وصول 
كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين شعبه می باشد و پس از 20 روز از واخواهی قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.                            
                                                                    قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
12/249 كالسه پرونده: 744/89 شماره دادنامه: 1239-89/12/11 مرجع رسيدگی: شعبه 27 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به نشانی اصفهان، خيابان 
حكيم نظامی، جنب كوچه 33 خوانده: مهدی مزينانی به نشانی اصفهان، كوی سپاهان، خ ششم، طبقه 
اول، پالك 6 با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد: 
رای قاضی شورا 

دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به مديريت احمد صابريان بطرفيت آقای مهدی 
مزينانی بخواسته مطالبه مبلغ يك ميليون ريال 1/000/000 ريال وجه چك شماره 86/5/23-60025 
عهده بانك ملت شعبه قشقايی اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول 
مس��تندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانك محال عليه كه ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اينكه خوانده با توجه به 
 ابالغ 89/10/6 در جلس��ه رسيدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه ای به اين شعبه ارائه ننموده بر 
ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون ري��ال 1/000/000 ريال 
 باب��ت اصل خواس��ته و مبلغ يكص��د و ده هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی و همچنين خس��ارت 
 تاخي��ر و تادي��ه از تاري��خ 86/5/23 سررس��يد ت��ا تاريخ وصول كه محاس��به آن بر اس��اس نرخ
 اعالمی از س��وی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجديد نظر خواهی از محاكم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
                                                                    قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان 

زاينده رود
به نقل از كميته فرهنگی و پيش��گيری شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان ايدز 
چهارمين بيماری كشنده در جهان بعد از سكته قلبی، 

سكته مغزی و سينه پهلو است.
اچ آی وی حروف اول نام ويروس نقص ايمنی انسان 
به زبان انگليس��ی است كه عامل ايجاد ايدز شناخته 
ش��ده اس��ت. اچ آی وی ويروسی است كه با مختل 
كردن عملكرد و متالشی كردن نوعی از ياخته های 
مسئول ايمنی بدن به نام گلبول سفيد منجر به نقص 
دس��تگاه دفاعی بدن انسان می شود. سرنوشت يك 
فرد كه به بيماری عفونی مبتال ش��ده است را قدرت 
سيستم ايمنی )سربازهای دفاعی( وی تعيين می كند. 
اگر اين سيستم قوی باشد می تواند عامل بيماريزا را 
از بين ببرد و اگر عامل بيماريزا قوی تر باشد می تواند 
عوارض زيادی ايجاد كند و حتی منجر به مرگ فردی 
می شود.  ويروس HIV به دليل اختالف پيشرونده 
در عملكرد سيستم ايمنی، فرد را مستعد عفونت های 
ش��ديد و بعضی از انواع سرطان می نمايد. شيوع و 
گس��ترش ايدز در سراسر جهان از يك الگوی ثابت 
پيروی نمی كند بلكه وابس��ته به ش��رايط فرهنگی 
اجتماعی و اقتصادی اس��ت. در كشورهای جنوب 
HIV/ صحرای بزرگ آفريقا بيشترين موارد بيماری
AIDS وجود دارد. س��ه چه��ارم كل موارد آلودگی 
در اين منطقه ها اس��ت. درجه فقر و بی س��وادی در 
اين كشورها بسيار باال است در برخی از آنها حتی تا 
 HIV نزديك 40 درصد افراد 49-15 س��اله آلوده به
هستند در اين كشورها آموزش و پيشگيری به شكل 
مناسبی صورت نمی گيرد و درمان های ايدز به دليل 

گرانی دارو در اختيار آنها نيست.
ش��ايع ترين علت گس��ترش بيماری در اين دس��ته 
از كش��ورها روابط جنسی با جنس مخالف است و 
 بنابراين م��ردان و زنان به يك ان��دازه دچار بيماری 
می ش��وند. در كش��ورهای اروپای شرقی و جنوب 
ش��رقی آسيا ش��يوع HIV باال و به سرعت در حال 
افزايش است. تلفات سهمگين ايدز برای جهان تنها 
محدود به عواقب مستقيم بيماری نيست اين بيماری 
س��بب شيوع بس��ياری از بيماری های ديگر و منشأ 
ناتوانی های جسمی و روانی می باشد و بنابراين ميزان 
خس��ارت های به بار آمده توسط آن فراتر از مرگ و 

مير است كه به طور مستقيم از ايدز منشأ می گيرد.
يكی از اعضای كميته فرهنگی و پيشگيری شورای 
هماهنگی مبارزه ب��ا مواد مخدر اس��تان درباره آمار 
مبتاليان به HIV/AIDS گفت: موارد شناسايی شده 
طبق آخرين آمار به 20547 نفر گزارش شده كه 93 
درص��د در مردان و 7 درصد در زنان بوده اس��ت. از 
سويی شايع ترين گروه سنی ابتال 34-25 سال است. 
مرجان مشكوتی ضمن اشاره به اينكه در ايران شايع 
ترين راه انتقال بيماری ايدز استفاده از سرنگ و سوزن 
مش��ترك در معتادان تزريقی است راه های انتقال را 

بدين شرح عنوان كرد:
 خون و فرآورده های خونی )تماس با خون(

 تماس جنسی
 مادر به كودك

و  خ��ون  طري��ق  از   HIV انتق��ال  درب��اره   وی 
فرآورده های خونی گفت: اين انتقال از طريق تزريق 
خون و فرآورده های خونی آلوده كه 100-90 درصد 
ويروس را منتقل می كند فرو رفتن س��وزن آلوده به 
خون فرد بيمار به بدن سالم، استفاده مشترك از تيغ، 
سوزن خالكوبی، وسايل حجامت و ... آلوده و استفاده 
از س��رنگ مشترك توسط مصرف كنندگان تزريقی 
مواد مخدر امكان پذير اس��ت. عضو كميته فرهنگی 
و پيش��گيری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اس��تان همچنين درباره راه انتق��ال ويروس از طريق 
تماس جنسی خاطرنشان كرد: هرگونه تماس جنسی 
 محافظت نش��ده بالق��وه خطر و انتق��ال HIV و يا 
بيماری های آميزشی را دارد. براساس تحقيقات انجام 
ش��ده وجود شركای جنسی مستعد و روابط جنسی 
حفاظت نشده و ابتال به عفونت های آميزشی احتمال 

انتقال ويروس را افزايش می دهد. 
 HIV مرجان مشكوتی در ادامه افزود: ممكن است
در دوران ب��ارداری، در حين زايم��ان و يا در هنگام 

شيردهی از مادر به كودك منتقل شود.
وی راه ه��ای عدم انتقال وي��روس را اينگونه عنوان 

كرد:
 تماس ه��ای عادی مثل كار كردن با يكديگر، هم 

صحبت شدن، همسر بودن، دست دادن، بوسيدن 
 روابط اجتماعی مثل س��وار ش��دن در اتوبوس و 

تاكسی 
 استفاده از حمام عمومی، استخر و توالت

 لباس، پوشاك، پتو و رختخواب
 عطسه، سرفه و نيش حشرات 

اين پزشك درباره گروه های در معرض آسيب گفت: 
گروه هايی كه بالقوه در معرض آس��يب بيماری قرار 

دارند شامل:
 بيماران با سابقه بيماری های آميزشی اثبات شده 

 مصرف كنندگان تزريقی م��واد مخدر، مردان هم 
جنس باز و افراد با تماس های جنسی غير ايمن

 مبتاليان به هموفيلی، دريافت كنندگان مكرر خون 
يا فرآورده های خونی 

 همسر مردی كه رفتار پر خطر جنسی دارد، همسر 

فرد HIV مثبت و تولد يا زندگی در مناطق با شيوع 
HIV باالی

 افراد در تماس با خون يا مايعات آلوده بدن بيماران 
مانند پزشكان و پرستاران در صورت تماس با مورد 

مشكوك
 افرادی كه از نظر ش��غلی در معرض خطر هستند 
مانند رانندگان كامي��ون ترانزيت، ملوانان، زندانيان و 
افرادی كه زمان های طوالنی را دور از منزل س��پری 

می كنند.
مرجان مش��كوتی در خصوص عاليم ايدز تصريح 
ك��رد: بيماری HIV مثبت ط��ی دوره طوالنی چند 
س��اله ای كه ممكن است تا 15 سال طول بكشد به 
ظاهر سالم و بدون عالمت است اما ويروس آرام آرام 

دستگاه ايمنی فرد را از كار می اندازد.
در اين مرحله بيماران به عفونت ها و س��رطان های 
وخيمی مبتال می ش��وند. وی اف��زود: خود بيماری 
 ايدز كشنده نيست بلكه همين عوارض ايدز )يعنی 
س��رطان ها و عفونت های فرصت طلب( است كه 
بيم��ار را از پای در م��ی آورد. عضو كميته فرهنگی 
و پيش��گيری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان پيشگيری در تماس جنسی شامل خويشتنداری، 
وف��اداری به خانواده و اس��تفاده از كاندوم در ارتباط 
جنسی، پيشگيری در انتقال ويروس از مادر به كودك 
و پيشگيری در تماس با خون و فرآورده های خونی 
از راه ه��ای پيش��گيری از HIV/AIDS عن��وان و 
درباره تش��خيص بيماری گفت: تشخيص بيماری 
فقط با آزمايش خون است بنابراين از ظاهر فرد نمی 
توان به بيماری وی پی برد. مرجان مشكوتی تصريح 
كرد: مدت زمانی كه طول می كش��د تا در فردی كه 
ويروس عامل ايدز وارد بدنش شده است آنتی بادی 
 توليد و تست HIV مثبت ش��ود را دوره پنجره ای 

می نامند. 
اين مدت به طور معمول حدود 6 هفته تا سه ماه طول 
می كشد اما در مواردی ممكن است تا شش ماه هم 
به طول انجامد. وی افزود: نكته مهم اين است كه فرد 
بداند كه برای اطمينان از نتيجه آزمايش خود بايد در 
زمان مقتضی آزمايش تكرار شود. آزمايش منفی دليل 
بر عدم ابتالی فرد نيست بلكه آزمايش 3 ماه بعد بايد 

تكرار شود.

برنج              
تندرستی، نشاط و كارايی هر فردی بستگی به كاركرد خوب دستگاه 
گوارش او دارد. شما كه هر روز از دل درد، سوءهاضمه، خستگی، 
ب��ی حالی و… ش��كايت داريد آيا می دانيد كه اين مش��كالت از 
كجا نش��ات می گيرند؟  علت بيشتر بيماری های دستگاه گوارش 
 مداوم��ت در مصرف م��واد غذايی مضر، تاريخ گذش��ته و از همه 
مهم تر غيربهداشتی است. به طور معمول مواد غذايی ناسالم بيشتر 
در اغذيه فروشی های غيربهداشتی عرضه می شوند. امروزه بيشتر 
افراد به دليل مش��غله كاری ممكن اس��ت در هفت��ه چندين بار به 
اين اغذيه فروش��ی ها مراجعه كنن��د. به طور معمول زمان مراجعه 
به اين جور مكان ها وقتی اس��ت كه فرد به ش��دت گرسنه بوده و 
كمتر به نكته های بهداشتی توجه دارد. بنابراين فرد بدون توجه به 
اين مس��ائل غذای خود را خورده و پس از مدتی احساس سوزش 
معده، س��نگينی، بی حالی، خستگی مفرط و گاه شكم درد، اسهال 

يا استفراغ می كند.
در اين مواقع برخی افراد به اين مش��كالت توجهی نكرده و آن را 
امری طبيعی تلقی می كنند، ولی در مقابل، برخی افراد هم هس��تند 
كه موش��كافانه اين مشكالت را بررس��ی كرده و به دنبال علت آن 
می گردند. حال اين پرسش مطرح می شود. چه عواملی می تواند 

منجر به بروز اين مشكالت شود؟
در نگاه اول برخی از تهيه كنندگان س��اندويچ، به طور مس��تقيم با 
دست خود ماده غذايی يا سبزيجات و امثال آن را كه بايد به تميزی 
آنها نيز ش��ك كرد، الی نان گذاشته و با همان دست پول دريافت 

می كند و در صندوق گذاشته و باقی آن را می پردازد.
در اين مرحله بايد دانس��ت اسكناس آلوده ترين جسمی است كه 
در دس��ت هر شخص س��الم و بيمار در گردش است و باكتری و 
ويروس های زيادی آن را آلوده كرده اند. طبيعی است كه تهيه ماده 
غذايی در چنين شرايطی، آلوده و پر از ميكروب و ويروس شد و 
به احتمال زياد موجب بروز عوارض و ناراحتی های گوارش��ی در 

مصرف كننده می شود.
در ن��گاه دوم گاهی برخی تهيه كنندگان مواد غذايی با دس��تی كه 
در هنگام عطس��ه، س��رفه، گرفتن بينی يا هنگام خشك كردن عرق 
صورت و گردن آلوده ش��ده اس��ت، غذای ش��ما را آماده می كنند 
در اي��ن زمان ويروس هپاتيت، س��رماخوردگی و هزاران ميكروب 
بيماري��زای ديگر می تواند به راحتی به غذای ش��ما منتقل ش��وند. 
در نگاه س��وم در كل ماده غذاي��ی از تركيبات مضر و چربی های 
ناس��المی تش��كيل ش��ده اس��ت كه بدن به راحتی قادر به هضم و 

جذب آنها نيست.

اسكناس بيماری می آورد
خبرنسخه گياهی

برنج گياهي است يكسله كه ارتفاع آن تا 
5/1 متر مي رس��د و در منطقه هاي گرم و 
مرطوب و پرآب مي رويد. ساقه آن راست 
و برگهاي آن بزرگ و نوك تيز است. هر 
سنبلك برنج داراي دنباله كوتاه و يك گل 
دارد. ميوه آن به ش��كل خوشه اي متشكل 
از س��نبلك ها در انتهاي س��اقه قرار دارد 
 و يك دانه برنج در آن اس��ت كه شلتوك 
مي نامند. برنج از غالت مهم است و غذاي 
اصلي نصف مردم كره زمين مي باش��د و 
منشأ برنج از آسيا است و در حدود 3000 
سال قبل از ميالد در هند و چين زراعت 
مي شده است. برنج بعد از آسيا به ژاپن، 
سبالن و ديگر نقاط اس��توايي كره زمين 
راه يافت و در قرن هفتم ميالدي مصريان 
نيز شروع به كشت آن كردند .برنج انواع 
مختلف دارد و اين انواع را تا حدود 150 
نوع مختلف تخمين مي زنند. نمونه هاي 
مرغ��وب آن در ش��مال و جنوب ايران و 
نواحي گرمس��ير فارس و اصفهان كاشته 

مي شود.
ــوع برنج وجود دارد:  به طور کلي دو ن
نوعي كه دانه آن دراز و كش��يده و باريك 
است كه به نام برنج صدري معروف است 
و ديگري كه دانه آن ريز و گرد مي باشد 
و به نام برنج چيني يا ژاپني شهرت دارد. 
آن نوع برنجي كه ايرانيان و مردم بيش��تر 
كشورها مصرف مي كنند برنجي است كه 
ش��لتوك و پوسته خارجي آن گرفته شده 
است. رنگ اصلي برنج وقتي كه در پوسته 
است قهوه اي است و به نام برنج قهوه اي 
ناميده مي شود .براي به دست آوردن برنج 
س��فيد،  دانه هاي برنج را در دستگاه هاي 
مخصوص��ي مي ريزند و اين دس��تگاه ها 
پوسته خارجي برنج را از آن جدا كرده و 
سپس با اصطكاك دادن برنج بدون پوسته 
با يكديگر غش��اي خارجي آن نيز از بين 
مي رود و برنج به رنگ س��فيد و شفاف 
 به دس��ت مي آيد كه ع��اري از ويتامين 
 ب 1 است و اشخاصي كه از برنج تغذيه 
م��ي كنند و غذاي ديگ��ري مصرف نمي 
كنند به بيماري بري بري دچار مي شوند. 
ــیمیایي: در برنج ماده اي  ترکیب هاي ش
به نام اوريدين وج��ود دارد كه خاصيت 
ضد التهاب عصبي را داراس��ت. برنج از 
لحاظ مواد غذايي بس��يار غني است. البته 
 همان طور كه گفته شد هنگامي كه پوسته 
قه��وه اي آن را م��ي گيرند مق��داري از 

ويتامين هاي خود را از دست مي دهد.
ــي: برن��ج از نظر طب  ــت داروئ خاصی
ايراني،  معتدل و خشك است البته بستگي 
دارد آن را چگون��ه درس��ت كني��د برنج 
آبكش ش��ده سرد است و آب آن گرم در 
حالي كه برنج كته ش��ده گرم است. برنج 
داراي ماده اي بنام Amidon مي باش��د 
ولي از نظر اينكه ماده گلوتن آن كم است 
يعني به طور كامل به هم نمي چس��بد نان 
درس��ت كردن از آن كمي مشكل است. 
در خاور دور از برنج نوعي الكل درست 
مي كنند كه به نام ساكه معروف است كه 
سميت آن از الكل معمولي كمتر است و 
به مصرف دارويي مي رس��د. برنج غير از 
اينكه يك غذاي سهل الهضم است بسيار 
مقوي است و در ضمن خاصيت درماني 
بس��ياري را داراس��ت كه به تعداي از آن 

اشاره مي شود.
 برنج قه��وه اي خاصيت ض��د التهاب 

عصبي را دارد.
 خوردن برنج تحريك هاي معده و روده 

را كم مي كند.
 از جوانه برنج نوعي مالت تهيه مي شود 

كه به عنوان مقوي معده به كار مي رود.
 اگ��ر برن��ج را در آب بپزيد آب درمان 
كننده اسهال و اس��هال خوني است. آب 
برنج را مي توان به اطفال ش��يرخوار نيز 

داد .
 براي شس��ت و ش��وي زخم ها از آب 

برنج استفاده كنيد.
 آب برن��ج را م��ي توان ب��راي درمان 
ورم هاي روده اي و اس��تفراغ هاي خوني 

به كار برد.
 دم كرده ريش��ه و ساقه هاي زير زميني 
برن��ج براي زياد ش��دن ترش��حات ادرار 

مصرف مي شود .
 زي��اده روي در خ��وردن برنج موجب 

ازدياد وزن مي شود.
 آب جوش��انده برن��ج را ك��ه آبك��ش 
مي كنيد دور نريزيد با اين آب جواهرات 

خود را بشوئيد كه آنها را جال مي دهد.
 دانش��مندان ثابت كرده اند كه خوردن 
برنج براي درمان فش��ار خون بسيار مفيد 

است.
 خ��وردن برنج، قند خ��ون را در حالت 

تعادل نگاه مي دارد.
ضررها: ضرره��اي خاصي براي آن بيان 

نشده است.

سالمت

ايدز چهارمين 
بيماری 

كشنده در 
جهان است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 7 March 2011

فرهنگ و هنر

میترا شريعت
خورش��يد فروزش نم��ود و تأللؤ ان��وار در يك قوس 
رنگارنگ از آس��مان حقيقت پرتو افشاند و هنر نمايان 
شد. هنري كه زايش به دنبال داشت و افزايش و پرورش 
و تاريخ تكامل بش��ريت را، سبدي از سنت هاي الوان و 
ظرفي پر از حكايت هاي تلخ و شيرين كه مظروف را در 
هاله اي از عشق گرفتار مي كرد، هنرهاي نمايشي در ميان 
هنرهاي آفرينش بديع و آميخته از چندين هنر مادر است؛ 
 همچون هنر نقاشي، هنر موسيقي، هنر آوايي و رزمي و 
بزمي... آواي هنرهاي نمايش��ي در شهر مواج زنده رود 
خوش و دلنواز اس��ت،  يكي از همس��رايان اين عرصه 

احمد اشرفيان متولد 1340 اصفهان است. 
تابلوي هنري او از س��ال 1354 و با بازي در نمايشنامه 
پورياي ولي آغاز ش��ده، عالوه بر ب��ازي در تئاتر، او در 
سريال ها و فيلم هاي سينمايي هم به ايفاي نقش پرداخته  
اس��ت. اش��رفيان كارگرداني را با تخت طاووس تجربه 
كرد كه برگزيده جش��نواره فجر 67 ب��ود. كارگرداني او 
داراي اسلوبي نمايش��ي است،  پرداخت به چهارچوب 
عناصر نمايش��ي يعني استفاده از نور، طراحي صحنه به 
شكل سنتي، ميزانسن هاي معنادار، موسيقي كالسيك و 
سنتي، محاسبه تقارن صحنه و مهندسي زواياي متفاوت 

از ويژگي هاي كارهاي اوست.
اشرفيان يك كارگردان جدي و كوشاست. او در تله تئاتر 
باد سرخ توانست گوي سبقت را از همه شركت كنندگان 
كشور در سال 84 بربايد و توانايي هاي خود را به منصه 

ظهور برساند. ارمغان شمع و شيخ، داستان زندگي شيخ 
بهايي و خدمات ارزنده اش به اصفهان جزو برجسته ترين 

آثارش به حساب مي آيد.
اشرفيان در نويسندگي هم دستي به قلم برده و يوسف و 

زليخا ماحصل نوشته و كارگرداني سال 1380 اوست.
ايجاد نماهاي رئال و پرداختن به داس��تان هاي واقعي يا 
اساطيري كه در قلب و روح مردم جاري است همچون 
نماي��ش پنه��ان در صدف و خن��دق نامه و رس��تم از 

مختصات هنري اوست. اشرفيان بيشتر اصول گرا و داراي 
ثبات در اخالق اجتماعي اس��ت. او از فضاهاي فانتزي، 
ايده آليس��تي يا سوررئاليس��تي گريزان است. فرهنگ 
بومي و س��نتي شهر را موش��كافانه بررسي مي كند، هر 
چند هرگز در كارهايش از گويش سنتي استفاده نكرده. 
او با س��بك هاي مختلف نمايش در اثر سال ها تدريس 
هنر آشنايي كامل دارد ولي به ندرت سراغ نمايش هاي 
خارجي مي رود چرا كه به اصالت و تعهد پايبند است. او 
سال هاي زيادي در عضويت شوراي نظارت بر نمايش 
استان، شوراي تاالر هنر شهرداري،  هيأت مديره انجمن 
نمايش و مسئوليت آموزش هنرهاي نمايشي فرهنگ و 
ارشاد به ايفاي نقش پرداخته است. همچنين سخنگوي 
تيم هنري شركت كننده در فستيوال فرهنگ ملل در عشق 
آباد تركمنستان بوده است. نتيجه سه دهه كار در آموزش 
و پرورش برايش تربيت ش��اگرداني را به همراه دارد كه 
اكنون هر كدام استاد هنرمندانه اي در عرصه هنر هستند و 
اين فصل خطاب عنوان استادي اوست. در حاشيه، او به 
مجري گري برنامه هاي همايشي شهر پرداخته و اكنون با 
همين عنوان در طره هنر از مركز صدا و سيماي اصفهان 
مشغول به كار است. او كه بازنشسته آموزش و پرورش 
است، در اثر ارتباط اجتماعي وسيع با اقشار مختلف و 
ايجاد حس همگرايي با كانون ها و مؤسسه هاي هنري، 
به يك فعال هنري تبديل شده كه ارزشي افزوده بر خلق 
و خوي اوست. برايش سالمت و آرزوي ديدار كارهاي 

هنري بيشتري داريم.

س��يد محمد حسيني گفت: امس��ال دراليحه بودجه 90 براي 
بخ��ش فرهنگ افزايش اعتبار پيش بيني ش��ده اس��ت اما به 
ط��ور يقين با توجه به ظرفيت هاي موجود، نيازمند اعتبارات 
بيش��تري هس��تيم و اين آمادگي وجود دارد كه فعاليت ها را 

چند برابر كنيم. 
به گزارش موج به نقل از پايگاه اطالع رس��اني دولت، وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره ويژگي هاي اليحه بودجه 90 
در بخش فرهنگ و هنر اظهار داش��ت: خوشبختانه دولت در 
اليحه بودجه 90 توجه خوبي به بخش فرهنگ و هنر داش��ته 
اس��ت اما بايد منتظر بررس��ي اين اليحه در مجلس بمانيم تا 
ببينيم كه در كميس��يون فرهنگي، كميس��يون تطبيق و صحن 

علني مجلس چه اتفاقاتي مي افتد. 
س��يد محمد حسيني تصريح كرد: امسال نيز در اليحه بودجه 
براي بخش فرهنگ افزايش اعتبار پيش بيني شده است اما به 
ط��ور يقين با توجه به ظرفيت هاي موجود، نيازمند اعتبارات 
بيش��تري هس��تيم و اين آمادگي وجود دارد كه فعاليت ها را 

چند برابر كنيم. 
وي اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اينكه رويك��رد دول��ت فرهنگي 
اس��ت، انتظ��ارات در بخ��ش فرهنگ و هنر افزون تر ش��ده 

اس��ت، بنابراي��ن با فراهم س��ازي زمينه ه��اي الزم، آمادگي 
كام��ل داريم در تم��ام عرصه ها، حمايت ها را بيش��تر كنيم 
ت��ا محص��والت فرهنگ��ي بيش��تري چ��ه درحوزه س��ينما، 
 تئاتر، موس��يقي، هنرهاي تجس��مي و س��اير حوزه ها توليد 

شوند. 
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي خاطر نشان كرد: با توجه به 
برنامه هايي كه طراحي ش��ده اس��ت، فعاليت هاي فرهنگي 
و هن��ري در اس��تان ه��اي مختل��ف كش��ور گس��ترش مي 
يابن��د و ب��ا عنايت دولت ب��ه بخش فرهنگ و هن��ر، ما اين 
 اطمين��ان را مي دهي��م كه اعتبارات در جاي مناس��ب هزينه 

شود. 
حس��يني در ادامه گفت: اميدواريم با توجه به اينكه مسئوالن 
كشور تأكيد و اهميت زيادي براي بخش فرهنگ قائل هستند 
و به ويژه مس��ئوالن استاني تأكيد دارند كه بايد فعاليت هاي 
فرهنگي گس��ترش پيدا كند و اعتبارات به شهرستان ها بيش 
از اين باش��د، اميدواريم نمايندگان مجلس در بررسي اليحه 
بودجه س��ال آين��ده به اين نكته توجه داش��ته باش��ند كه ما 
 بتوانيم در آينده تقاضاهاي به حق فعاالن فرهنگي را برآورده 

كنيم.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خبر داد:

افزايش اعتبار بخش فرهنگ و هنر در اليحه بودجه سال 90

كارش��ناس مس��ئول امور مطبوعاتي اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي چهارمحال و بختياري از حضور پر رنگ 
نش��ريه هاي محلي اين اس��تان در جش��نواره مطبوعات 
خليج فارس خبر داد. اس��داله ترابي جونقاني در گفتگو 
با ايرنا افزود: جشنواره مطبوعات خليج فارس با حضور 
اس��تان هاي سيس��تان  و بلوچستان، بوش��هر، هرمزگان، 
خوزستان، چهارمحال  و بختياري و كهگيلويه  و بويراحمد 
برپا شد كه استان هاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه 
و بويراحمد به عنوان استان هاي ميهمان در اين جشنواره 

حضور داشتند. 
به گفته وي، اين جشنواره با حضور 250 نفر از اصحاب 

رس��انه اس��تان هاي حوزه خليج فارس داراي بخش هاي 
جنبي حجاب و عفاف، هدفمندكردن يارانه ها، بهداشت، 
نظافت ش��هري بود كه به مدت س��ه روز در محل موزه 

هنرهاي معاصر اهواز برگزار شد. 
ترابي يادآور ش��د: زنده نگه داش��تن نام هميشگي خليج 
فارس از مهم ترين اهداف برگزاري اين جشنواره بود كه 
با استقبال گسترده اي از سوي بازديدكنندگان و اصحاب 

مطبوعات اين استان ها رو به رو شد. 
كارش��ناس مس��ئول مطبوعات اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اس��المي چهارمحال و بختياري در ارزيابي خود از اين 
جشنواره گفت: چهارمين جشنواره مطبوعات استان هاي 

خليج فارس از س��طح خوبي برخ��وردار بود و حضور 
چهارمح��ال و بختياري به عنوان اس��تان ميهمان در اين 
جشنواره بسيار پررنگ و چش��مگير بود كه مي توان آن 
را به فال نيك گرفت و براساس آن خود را براي ميزباني 

جشنواره هاي منطقه اي مطبوعات كشور آماده كرد. 
ترابي، حضور غرفه مطبوعات اس��تان در اين جشنواره 
را بس��يار مطلوب و مؤثر ارزيابي ك��رد و افزود: در اين 
جشنواره سعي كرديم با اطالع رساني و تبليغات مناسب 
و شايسته، نش��ريه هاي محلي و جاذبه هاي توريستي و 
گردش��گري استان را به خوبي معرفي كرده تا گام مهمي 
در راس��تاي رشد و توسعه استان و به ويژه مطبوعات آن 

برداريم. 
وي ب��ه بازدي��د مع��اون مطبوعات��ي وزي��ر فرهنگ و 
 ارش��اد اس��المي از غرفه مطبوعات اس��تان اشاره كرد و 
گفت: در بازديدي كه آقاي محمدزاده از غرفه مطبوعات 
اس��تان داشت، ضمن تقدير و تشكر، رضايت خود را از 

نشريه هاي محلي استان ابراز نمود. 
ترابي خاطرنشان كرد: در پايان، تنديس جشنواره و لوح 

تقدير اين جشنواره به استان تعلق گرفت. 
به گزارش ايرنا، چهارمحال و بختياري هم اكنون داراي 
 نش��ريه هاي هفتگي، ماهانه، تخصصي و روزنامه محلي 

مي باشد. 

اس��المي  ارش��اد  و  فرهن��گ  وزارت  س��ينمايي   مع��اون 
گف��ت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها وضعيت صنعت 
س��ينما در ايران روند رو به رشد و بهتري خواهد داشت. جواد 
شمقدري در گفتگو با ايرنا افزود: با اجراي قانون هدفمند كردن 
يارانه ها، وضعيت سينماي ايران بهتر مي شود و رفتن به سينما در 
سبد هزينه اي خانوارها نسبت به گذشته افزايش خواهد يافت. 
به گفته وي، با اين حال گروهي در معاونت س��ينمايي وزارت 
فرهنگ و ارشاد در خصوص قانون هدفمند كردن يارانه ها پيگير 
امور شده و به تهيه كنندگان، توليد كنندگان و پخش كنندگان فيلم 
و سينما داران اعالم شده هر نظري در خصوص هدفمند كردن 
يارانه ها وجود داشته باشد به اين گروه انتقال دهند. وي،  در پاسخ 
به اين سئوال كه گردش مالي صنعت سينماي ايران چقدر است 
و آي��ا اين صنعت هنر زيان زده يا درآمد زاس��ت، گفت: حوزه 
فرهن��گ را نبايد درآمد زا ديد و ميزان كمك دولت ها به بخش 
س��ينما در سطح كشورها اعالم نمي شود اما سهم كمك دولت 
ها در بسياري از كش��ورها 50 درصد و سهم بخش خصوصي 
50 درصد است. شمقدري گفت: در ايران سهم دولت در بخش 
س��ينما 70 درصد و سهم بخش خصوصي 30 درصد است كه 
با برنامه ريزي صورت گرفته سهم بخش خصوصي در گام اول 
به 50 درصد خواهد رسيد. شمقدري، در خصوص اكران حرفه 
اي فيلم كوتاه در س��ينماهاي كش��ور نيز يادآور شد: اكران فيلم 
 كوتاه در س��ينما س��پيده به صورت حرفه اي در دو روز انجام 
م��ي ش��ود و چنانچ��ه مدي��ران در اس��تان ها اس��تقبال كنن��د 
 اك��ران فيلم كوت��اه با كيفيت مطل��وب در شهرس��تان ها اجرا 
مي ش��ود و فرهنگ فيلم ديدن در س��بد خانوارها تقويت شود. 
مع��اون س��ينمايي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي با تأييد 
سامازندهي بودن بي نظمي در زمان اكران فيلم سينمايي پايان نامه 
گفت: بروز اين بي نظمي ها ساماندهي شده بود. ايجاد بي نظمي 
در اكران فيلم پايان نامه س��ازماندهي شده بود و شواهد و قرائن 
نش��ان مي داد كه اين حركت درباره فيلم پايان نامه همين گونه 
بوده است. وي گفت: در زمان اكران فيلم پايان نامه در سينماها 
مردم استقبال خوبي از اين فيلم داشتند و استقبال مردم از اين فيلم 

نشان داد كه مخاطبان با آن ارتباط برقرار كرده اند.

مدير عامل صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان، 
روزنام��ه نگاران و هنرمندان گف��ت: جامعه هنري، 
اصحاب رس��انه و نويس��ندگان از خدم��ات بيمه 

تكميلي بهره مند مي شوند. 
مهدي ش��جاعي در گفتگ��و با ايرنا، ب��ا بيان اينكه 
صندوق اعتباري حمايت از نويس��ندگان، روزنامه 
ن��گاران و هنرمندان به منظ��ور حمايت حرفه اي، 
صنفي و معيش��تي از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
تأسيس شده، افزود: يكي از محورهاي اساسي اين 
صن��دوق، بحث بيم��ه تكميلي اهل قل��م، روزنامه 

نگاران و هنرمندان است. 
وي اظهار داش��ت: هم اكنون حدود 35 هزار نفر از 
دست اندركاران فرهنگ و هنر كشور از طريق اين 
صندوق تحت پوش��ش بيمه تأمي��ن اجتماعي قرار 
گرفت��ه اند و همه روزه متقاضيان جديد به اين آمار 

اضافه مي شوند.
 ناي��ب رئي��س هيأت مدي��ره اين صن��دوق يادآور 
شد: از آنجا كه هزينه هاي دارو و درمان مشكالتي 
را براي بيمه ش��ده ها ايجاد كرده و س��ازمان هاي 

 بيم��ه گر به عنوان بيمه اول، ام��كان پرداخت همه 
هزينه ها را ندارن��د، بنابراين به منظور رفع دغدغه 
مراجعان و همه دس��ت ان��دركاران فرهنگ، هنر و 
رس��انه بيمه تكميلي را پيش بيني كرده ايم.به گفته 
 وي، بيم��ه تكميل��ي، هزين��ه ها و خدمات��ي را كه 
بيم��ه گر در ابت��دا نمي تواند پرداخ��ت كند، ارايه  
م��ي دهد. ش��جاعي از اعضاي صن��دوق اهل قلم، 
نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در همه بخش 
ها اعم از هنرمندان حوزه هاي تجس��مي، نمايش، 
 شعر، موسيقي، اهالي س��ينما، اصحاب مطبوعات، 
خبرگزاري ها و س��ايت هاي خبري خواست تا با 
مراجعه به نهادهاي صنفي خود از جمله خانه سينما، 
خانه كتاب، خانه تئاتر، خانه موسيقي و ساير نهادها 

نسبت به ثبت نام بيمه تكميلي اقدام  كنند. 
وي اضاف��ه ك��رد: اعض��اي صن��دوق حماي��ت از 
نويس��ندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در تهران 
م��ي توانند ب��ا مراجعه ب��ه دفتر مرك��زي صندوق 
واق��ع در خيابان خال��د اس��المبولي، خيابان يكم، 
 پالك 25 نس��بت به ثب��ت نام بيم��ه تكميلي اقدام 

كنند. 
مدير عامل صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان، 
روزنامه ن��گاران و هنرمندان گف��ت: هنرمندان در 
شهرس��تان ها در اداره هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و در اس��تان ه��ا به اداره هاي كل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي به نمايندگي صندوق حمايت مراجعه كرده 

و با ارايه مدارك مشمول بيمه تكميلي شوند. 
ش��جاعي با بيان اينكه در تالش هس��تيم تا س��قف 
 15 ميليون تومان هزينه دارو و درمان براي يكسال 
پيش بيني شود، افزود: هنرمندان ساليانه با پرداخت 
45 ه��زار تومان مي توانند از خدمات بيمه تكميلي 
 استفاده كنند و بقيه حق بيمه را صندوق حمايت متحمل 

مي شود. 
وي در مورد بيمه عمر و حادثه نويسندگان، روزنامه 
ن��گاران و هنرمندان خاطر نش��ان ك��رد: همچنين 
اعضاي اين صندوق با پرداخت س��اليانه حدود 15 
هزار تومان مي توانند از خدمات بيمه عمر و حادثه 
بهره مند ش��وند. ش��جاعي توضيح داد: س��اليانه تا 
سقف دو ميليون تومان بيمه خسارت در نظر گرفته 

شده، ضمن آنكه در صورت اتفاق ناگوار تا سقف 
 چهار تا ش��ش ميلي��ون تومان بيم��ه عمر پرداخت 
مي ش��ود. وي با بيان اينكه كار رس��انه اي و هنري 
با سختي ها و دغدغه هاي فراواني همراه است، از 
نويس��ندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان خواست 
تا در صورت تمايل به اس��تفاده از تس��هيالت بيمه 
تكميلي صندوق حمايت، هر چه زودتر نس��بت به 

ثبت نام خود اقدام كنند.

س��ينما  مترج��م  و  نويس��نده   منتق��د، 
گفت: عم��وم تهيه كنندگان بدون توجه 
به كيفيت فيلمنامه به دنبال مسائل مالي 
و اقتصادي هس��تند و با اي��ن نوع نگاه 
ضعف در فيلمنام��ه را رقم مي زنند. به 
گزارش ايرنا، مينو فرش��چي در سومين 
روز از برپايي جشنواره ملي فيلم كوتاه 
حس��نات در مجتم��ع فرهنگي اس��تاد 
فرش��چيان اصفه��ان، تعيي��ن هدف در 
ابتداي نوش��تن فيلمنامه را اصلي ترين 
بخش شروع براي ساخت يك مجموعه 

برشمرد. 
وي اظهار داشت: نويسنده اي كه بتواند 
در كمتري��ن زمان پيام م��ورد نظر را به 
مخاط��ب منتق��ل كند اث��ري ماندگارتر 
خواهد س��اخت. وي گف��ت: فيلمنامه 
بايد پيام محوري داشته باشد تا مخاطب 
 آن را دنب��ال كن��د و مجذوب داس��تان 

شود. 
نويس��نده فيلمنام��ه ازدواج به س��بك 
 ايران��ي، در ادام��ه ب��ه تف��اوت س��بك 
فيل��م هاي اروپايي با س��ينماي هاليوود 
پرداخت و گفت: سينماي هاليوود فقط 
در انديشه كسب سود است اما سينماي 
اروپ��ا پختگي بهت��ري دارد. وي با بيان 
اينكه مهم ترين مخاطبان هدف سينماي 
هالي��وود نوجوان��ان و جوانان هس��تند 
اضافه كرد: بازگش��ت س��رمايه در اين 

نوع س��ينما هدف محوري اس��ت كه با 
جذب اين گروه سني دس��تيابي به اين 
هدف بيش��تر است. نويس��نده فيلمنامه 
 كاغذ بي خط يكي از مش��كالت بزرگ 
فيلمنام��ه ه��ا را فقر فرهنگي برش��مرد 
و اف��زود: به��ره من��دي از فيلم خوب 
نيازمن��د صرف زمان و كار در نوش��تن 
ي��ك فيلمنامه خوب اس��ت. وي خاطر 
نش��ان كرد: در ه��ر دو ن��وع فيلم بلند 
و كوت��اه انع��كاس يك ه��دف و تفكر 
 مشترك اس��ت و شخصيت هاي مكمل
نقش هاي محوري در هر دو مجموعه را 
ايفا مي كنند. فرشچي در ادامه سخنانش 
در م��ورد زاون قوكاس��يان ك��ه خود را 
وقف س��ينماي اصفهان و جوانان عالقه 
مند در اين حوزه كرده است افزود: اين 
شخصيت س��ينمايي به تنهايي سينماي 

اصفهان را رهبري مي كند. 
وي در ادام��ه ب��ه دانش��جويان س��ينما 
توصيه ك��رد: هر آنچه را در ذهن دارند 
روي كاغذ پي��اده كنند و در تفكر خود 

محدوديت راه ندهند. 
جش��نواره ملي فيلم كوتاه حس��نات از 
يازدهم تا چهاردهم اس��فندماه هم زمان 
با هفته احس��ان و نيكوكاري در س��الن 
آمفي تئات��ر مجتمع فرهنگ��ي و هنري 
اس��تاد محم��ود فرش��چيان در اصفهان 

برگزار شد. 

مطبوعات چهارمحال و بختياري در جشنواره خليج فارس شركت كردند 

 بهبود وضعيت صنعت سينما 
با هدفمند كردن يارانه ها 

نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان بيمه تكميلي مي شوند 

اخبار

آث��ار هن��ري مري��م آل موم��ن هنرمند 
چهارمح��ال و بختي��اري در جش��نواره 
سراس��ري جش��ن تصوير س��ال ايران 

پذيرفته شد. 
اين هنرمند جوان چهارمحال و بختياري 
ب��ا پنج اثر در بخ��ش گرافيك و عكس 
هش��تمين جش��ن تصوي��ر س��ال ايران 
حض��ور دارد. مريم آل مومن در گفتگو 
با ايرنا افزود: جش��ن تصوير سال يكي 
از مهم ترين جشنواره هاي هنري كشور 

محس��وب مي ش��ود. به گزارش ايرنا، 
هش��تمين دوره  جش��ن تصوير سال از 
يكم تا 20 اسفندماه سال  جاري همچون 
دوره ه��اي گذش��ته در ح��ال برگزاري 
اس��ت و در اين دوره كه با رويداد ويژه  
هنر تبليغات همراه اس��ت، آثار برگزيده 
هنرمندان رشته هاي عكاسي، گرافيك و 
كاريكاتور در نمايشگاه تصوير سال در 
كنار جش��نواره فيلم تصوير ارايه ش��ده 

است.

ش��هرام ناظري )ش��واليه آواز ايران( در 
ادامه اولين اجراهاي ش��اهنامه خواني در 
ايران، در تاالر رودكي ش��هر اصفهان به 
صحنه رفت. به گزارش ايسنا، اين اجرا 
در تاالر »رودكي« در بخش هاي اش��عار 
موالنا و ش��اهنامه خواني اجرا ش��د. اين 
اجرا كه در آس��تانه هزار و يكمين سال 
سرايش شاهنامه برگزار مي شد با استقبال 
اصفهاني ها همراه بود. در اين اجرا ابتدا 
»تلفيقي اش��عار موالنا« با ساز هاي عود، 
تار، دف، كمانچه، تنبك خوانده شد كه 
در س��رآغاز آن، ناظ��ري به اجراي خود 
در سال80 در »باغ غدير« اصفهان اشاره 
كرد و يادآور ش��د: متأس��فانه در اجراي 
ده سال پيش ش��رايط خوبي فراهم نبود 
و اكن��ون نيز جهان به گونه اي ش��ده كه 
اجراي اين گون��ه برنامه ها با دش��واري 
همراه است. او به ظرفيت سالن رودكي 
اش��اره و تأكيد كرد: اين سالن هزار نفر 
گنجايش دارد و اگر در ش��هرهاي ايران 
س��الن هايي با كيفيت بيشتر ايجاد شود، 
امكان برگ��زاري اجرا هاي بهتري فراهم 
مي ش��ود. به خص��وص در اصفهان كه 

مردم هنرشناس هستند. 
به گزارش ايسنا، در اين كنسرت صداي 
ش��واليه آواز ايران با اشعار موالنا چون 
»چو خيال تو درآيد به دلم رقص كنم«، 
»پيدا شدم پيدا شدم پيداي ناپيدا شدم«، 
»عاشقي پيداست از زاري دل«،»باز آمدم 
ب��از آمدم چ��ون عيد نو تا قف��ل زندان 
بش��كنم« همراه ش��د. در بخش دوم كه 
اولين اجراي شاهنامه فردوسي در ايران 
را در بر مي گرفت، اش��عار فردوس��ي با 
نواي سازهايي چون عود، تار، كمانچه، 
تنبك، دهل، سازهاي كوبه اي، همنوازي 
چهار نفره تنبور هم��راه بود. ناظري در 
س��رآغاز اين بخش با اش��اره ب��ه اولين 
اجراي شاهنامه فردوسي در ايران تصريح 
كرد: اين قس��مت آن بخشي از شاهنامه 

فردوسي را در بر مي گيرد كه برافراشتن 
درف��ش كاوياني توس��ط كاوه آهنگر را 
ش��رح مي دهد. وي افزود: ما تا به حال 
چندين بار بر روي ش��عر هاي ش��اهنامه 
كار كرده اي��م كه هيچ يك ت��ا به حال به 
اجرا نرس��يده اس��ت و يكي از انواع آن 
اين تركيب است كه نگاهي مقامي است. 
او ادامه داد: شاهنامه به داليل اجتماعي- 
تاريخي در موسيقي سنتي از بين رفته و 
نيست و صد س��ال كه هيچ خواننده اي 
به ش��اهنامه اشاره نكرده است و تنها در 
موسيقي سنتي ما فقط يك نگاه غزل وار 
وجود داش��ته اس��ت، اما خوش��بختانه 
در برخ��ي قس��مت هاي اي��ران در بين 
قوميت ه��ا يك موس��يقي بومي و حس 
حماس��ي ش��اهنامه وجود دارد، هرچند 
خيلي كم ش��ده است اما موسيقي مقامي 
ما اين فضا هاي اس��طوره اي و لحن هاي 
حماسي كه در حقيقت به اوستا و حتي 
قب��ل از آن بر مي گ��ردد، وج��ود دارد. 
لحن هاي��ي مانند»مور«، »هوره«، »س��ياه 
چمانه« يك س��ري لحن هايي هستند كه 
ديگر در موس��يقي س��نتي نيست، اما در 

موسيقي مقامي تنوع دارد.
وي اف��زود: از آنجا كه موس��يقي مقامي 
كمي نا آش��نا اس��ت، هضمش س��خت 
است و من فكر مي كنم اين اجرا بايد به 
صورت سي دي در بيايد و بارها شنيده 

شود كه درك شود.
 بن��ا ب��ر اي��ن گ��زارش، اولي��ن اجراي 
ش��اهنامه خواني در ايران كه شباهتي با 
آلبوم آواز اساطير ناظري نيز داشت، دم 
اساطيري او با همنوازي تنبور و ساز هاي 
كوبه اي در داس��تان كاوه و ضحاك مار 
دوش را روايت مي كرد كه با تش��ويق ها 
و استقبال پي در پي حاضران همراه بود. 
در پايان در پي درخواس��ت تماشاگران، 
شهرام ناظري،»آتش در نيستان« را اجرا 

كرد. 

مجموع��ه آث��ار آي��ت ا... طالقان��ي براي 
نخستين بار در مراسم نكوداشت يكصدمين 
سال ميالد اين عالم رباني با حضور رئيس 
مجلس ش��وراي اسالمي رونمايي شد. به 
گزارش ف��ارس، كتاب پرتوي��ي از قرآن 
آيت ا... س��يدمحمود طالقان��ي بعد از 30 
س��ال و مجموعه آثاري براي نخستين بار 
در مراس��م نكوداشت يكصدمين سالگرد 

ميالد آي��ت ا... طالقاني ب��ا حضور رئيس 
مجلس ش��وراي اس��المي رونمايي شد. 
همچنين بنا بر اين گ��زارش، تمبر يادبود 
آيت ا... سيدمحمود طالقاني به عنوان سفير 
فرهنگي بدون مرز به 200 كش��ور دنيا كه 
عضو اتحاديه جهاني پست هستند، ارسال 
مي شود تا در موزه هاي تمبر دنيا به نمايش 

گذاشته شود. 

شهرام ناظري با »آتش در نيستان« 
اجرایش را به پایان برد 

رونمايي از مجموعه  
آثار آيت ا... سيدمحمود طالقاني 

منتقد و نويسنده سینما: 
توجه تهيه کننده به مسایل مالي 

ضعف در فيلمنامه را به دنبال دارد 

آث���ار هنرمند شهرک��ردي به جشن���واره  
سراسري تصویر سال راه یافت

با ارتحال جانگداز عالم جليل القدر حضرت آيت ا... سيد حسن امامي، شهر شهيدپرور اصفهان از درخشش يكي از 
علماي بزرگ خود محروم شد و نامي ديگر برفهرست بلند عالمان فقيدي كه منشأ علم و معرفت و ديانت و دين باوري 
در اين شهر بوده اند افزوده گرديد. روزنامه زاينده رود با تأسف و تأثر فراوان فقدان خسارت بار اين فقيه صمداني را به 
محضر امام عصر )عج(، رهبر معظم انقالب، علما و حوزه هاي علميه و مردم خداجوي اصفهان تسليت عرض مي نمايد.

روزنامه زاینده رود

انا هلل و انا اليه راجعون

با هنرمندان شهرمان

درباره احمد اشرفيان
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آفاق: 
مرتب در سفریم؛ 
مگر چقدر انرژي 
داریم؟!

کنايه ونگر:
هيچ وقت به 
همسرت اعتماد 
نكن!

فرزاد آشوبی: 
بازي با مس 
جذابيتي نداشت

حامد آفاق كه به دليل مصدوميت ذوب آهن را در دو ديدار 
 اخي��ر همراهي نكرد ام��روز برابر الجال س��وريه به ميدان 
مي رود. حامد آفاق پيش از ديدار با الجال سوريه در مرحله نيمه 
نهايي ليگ باشگاه هاي غرب آس��يا اظهار داشت: امروز ديداري 
سخت و سنگين داريم اما بايد پيروز شويم. وي افزود: ذوب آهن 
هميش��ه نش��ان داده كه تيم روزهاي سخت اس��ت و در شرايط 
سخت بهترين بازي ها را ارايه مي دهد و بهترين نتايج را مي گيرد. 
آفاق با اش��اره به ش��رايط س��خت ذوب آهن براي ش��ركت در 
مسابقه هاي ليگ و باشگاه هاي غرب آسيا گفت: ما مرتب در سفر 
و رف��ت و آمد هس��تيم، اين انرژي تي��م را كم مي كند، مگر يك 
بازيكن چقدر توان دارد كه مرتب در سفر و بازي كردن باشد و از 
او توقع برود كه در همه بازي ها هم پيروز ش��ود؟! وي گفت: در 
تمرين هاي پيش از اعزام به سوريه در برخورد با يكي از بازيكنان 
تيم از ناحيه پا مصدوم شدم اما بهبودی حاصل شده و مي توانم 
در بازي امروز به ميدان بروم. اگر برابر حفاري شكست خورديم 
به اين دليل نيست كه ضعيف شده ايم اگر مثل ساير تيم ها شرايط 

عادي داشتيم درگير اين شكست هاي بي مورد نيز نمي شديم.

س��رمربي تيم فوتبال آرسنال از كولو توره بابت مثبت اعالم 
شدن آزمايش دوپينگش عصباني شد. ساعاتي پس از اعالم 
خبر دوپينگ توره 29 ساله كه عضو منچسترسيتي است، به جاي 
آنكه روبرتو مانچيني، سرمربي ايتاليايي آرسنال واكنش نشان دهد، 
آرس��ن ونگر دچار خشم شد. مربي فرانسوي تيم لندني كه تا دو 
سال قبل بازيكن ساحل عاجي را به عنوان شاگرد در اختيار داشت، 
پس از انتقال بازيكن س��ابقش به تيم دوم شهر منچستر، كماكان 

ارتباط خود را با وي حفظ كرد. 
بدين خاطر وقتي خبر مثبت بودن تست اوليه دوپينگ  توره را شنيد، 
با وي تماس گرفت و از س��تاره اس��بق خود انتقاد كرد. ونگر به 
خبرنگاران در اين باره گفت: با كولو توره صحبت كردم. او تعريف 
كرد از قرص هاي كاهش وزن همس��رش استفاده كرده بي آنكه 
بداند در آن موادي وجود دارند كه حكم دوپينگ دارد. وي افزود: 
قصد وي از اي��ن كار آنگونه كه خودش مي گويد، كنترل وزنش 
بوده است. وي همچنين گفت: آنقدر ناراحت شدم كه به شوخي 
 به او گفتم هيچ وقت به همس��رش اعتماد نكند تا اينگونه ضربه

 نخورد. 

هافبك تيم فوتبال اس��تقالل تهران گفت: هيچ كدام از دو 
تيم استقالل و مس كرمان بازي زيبايي انجام ندادند و اين 
مسابقه جذابيتي نداشت. فرزاد آشوبي در خصوص داليل كسل 
كنن��ده بودن اين ديدار گفت: نمي توانيم اين مس��أله را به بازي 
چند روز گذش��ته خود برابر السد قطر ارتباط دهيم. بسياري از 
مواقع تيم هاي مختلف درگير مس��ابقه هاي آسيايي مي شوند و 
بايد به صورت فش��رده در ميادين مختلف به ميدان بروند و اين 
 موردي نيس��ت كه براي آنها مش��كل س��از ش��ود. وي يادآور 
ش��د: ضمن اينكه ديدار با س��ايپا پيش درآمدي براي مس��ابقه 
حساس��تر با تيم النصر عربس��تان در ليگ قهرمانان آسياست و 
كسب سه امتياز مي تواند روحيه بازيكنان را براي بازي در كشور 
عربس��تان افزايش دهد. هافبك استقالل در ادامه درباره ارزيابي 
اش از ب��ازي با النصر عربس��تان گفت: النص��ر يكي از تيم هاي 
خوب گروه ما به حس��اب مي آيد و با توجه به تس��اوي ما در 
نخس��تين گام، محكوم به كسب امتياز در عربستان هستيم. وي 
اف��زود: بازي در زمين حريف بس��يار پر اهميت اس��ت. ما بايد 

هوشيار باشيم و با دست پر از زمين حريف خارج شويم. 

ورزش

غالمرضا امیني:
 تا امروز تنها به عشق باشگاه 
ذوب آهن و ورزش مانده ايم

زاینده رود
پيشكسوت دو و ميداني استان و سرمربي تيم باشگاه 
فرهنگي ورزش��ي ذوب آهن اصفهان در گفتگو با سايت 
باش��گاه، پيرامون مش��كالت مالي پيش آمده براي باشگاه 
اظهار داش��ت: از آغ��از فصل تا به امروز كه مس��ابقه هاي 
دو و ميدان��ي در همه رده ها به پايان رس��يده هنوز مبلغي 
 دريافت نكرده  ايم و اين در حالي است كه تيم دو و ميداني 
ذوب آهن، امسال كلكسيوني از افتخارات را براي اين باشگاه، 
استان اصفهان و كشور عزيزمان به دست آورده است. وي 
در ادامه گفت: امس��ال تيم هاي جوانان و بزرگس��االن ما با 
اقتدار قهرمان كش��ور شدند و 9 نفر از اعضاي اين تيم نيز 
در گوانگژو براي كشورمان جنگيدند كه در ميان آنها برادران 
مرادي سرآمد بودند. اميني در پايان گفت: به دليل احترامي 
كه براي مديريت باشگاه قائل هستيم و اينكه مي دانيم ايشان 
در اين مورد حداكثر سعي و تالششان را انجام داده اند تا اين 
لحظه تنها به عشق باشگاه ذوب آهن، ورزش و وظيفه مان را 
تمام و كمال انجام داده ايم ولي متأسفانه آناني كه بايد باشگاه 
را حمايت مالي كنند و بودجه الزم را در اختيارش��ان قرار 
بدهن��د به داليلي كه من نمي دانم اين مهم را انجام نداده اند 
و اگر اوضاع به همين منوال پيش رود به زودي شاهد بروز 
فاجعه اي جبران ناپذير در رشته دو و ميداني استان هستيم 
كه پيامدهاي آن بي شك دامنگير تيم ملي و ورزش كشور 

نيز خواهد شد.

سقوط فوتبال باشگاهي ايران تا 
رده پنجم آسیا

براس��اس تازه تري��ن گزارش اعالم ش��ده ليگ برتر 
فوتب��ال اي��ران دچ��ار افت ش��ده و ت��ا رده پنجم 
بهترين هاي آسيا سقوط كرده است. در تازه ترين رده بندي 
ص��ورت گرفته ليگ هاي ممتاز ق��اره كهن، ليگ ايران كه 
براساس اعالم فدراسيون بين المللي آمار و تاريخ پيش تر 
صاح��ب رتبه چهارم بود، با 598 امتياز در رده پنجم قرار 

گرفته است. 

کوهیان: 
 به هم خوردن ريتم بازي بیشتر 

از مصدومیت بازيکنان به ما 
ضربه زده است

سرمربي تيم بسكتبال ذوب آهن گفت: به نظر من در 
ليگ برتر و غرب آس��يا به هم خ��وردن ريتم بازي 
بيش��تر از مصدوميت و غيبت بازيكنان به ما ضربه زده و 
تأثير منفي داش��ته است. فرزاد كوهيان در نشست خبري 
پيش از بازي با الجالء س��وريه در دور برگش��ت مرحله 
نيمه نهايي ليگ بس��كتبال غرب آس��يا اظهار داشت: تيم 
الجالء نس��بت به دور مقدماتي كه با اين تيم بازي كرديم 
تغيير كرده و البته اين تغيير نيز تاكتيكي بوده و هجومي تر 
ش��ده اند. در ديدار رفت ما مشكالت بسياري داشتيم كه 
تأثيرگ��ذار بودند و با امتياز اخت��الف زياد بازي را واگذار 
كردي��م. وي ادامه داد: در دور رفت ما حامد آفاق و رامين 
هنرمند را به كلي نداشتيم و آرن داودي هم تنها دقايقي به 
ميدان رفت. علي باهران نيز ش��ب قبل از مسابقه مسموم 
ش��ده بود و در آمادگي كامل نبود. سرمربي تيم ذوب آهن 
گفت: با توجه اينكه بس��كتبال مانند فوتبال نيس��ت و 5 
بازيكن در زمين حض��ور دارند، تغيير و مصدوميت يك 
بازيكن اصلي مي تواند خيلي تأثيرگذار باش��د و در ديدار 
رف��ت هم به همين دليل ريتم بازي ما تغيير كرد. كوهيان 
اظهار كرد: بازيكنانم در هفته اي كه گذش��ت بسيار خسته 
شدند. پس از بازگشت از سوريه تيم ما به طور مستقيم به 
اه��واز رف��ت و يك بازي س��نگين را مقابل ملي حفاري 
داشت و بازي را واگذار كرد. سرمربي ذوب آهن گفت: به 
نظر من در ليگ برتر و غرب آسيا بيشتر از مصدوميت و 
غيبت بازيكنان به ه��م خوردن ريتم بازي مان به ما ضربه 
زده و تأثير منفي در بازي ما داش��ته اس��ت. وي در مورد 
نتيجه دي��دار با الجالء عنوان كرد: پي��روز بازي امروز به 
احتمال فراوان در ثانيه هاي پاياني مشخص خواهد شد و 
اميدوارم در اين لحظات بازيكنام تمركز كافي داشته باشند. 
كوهيان تأكيد كرد: پيروزي در بازي امروز دور از دسترس 
نيس��ت، اما با اين وجود اعتراف مي كن��م كه الجالء تيم 
بس��يار قدرتمندي اس��ت و برنامه ما مقابل اين تيم روي 
فش��ار دفاعي و كنترل بازي اس��ت. اين تي��م 4 بازيكن 
خطرناك به نام هاي ميشل مدني، جمال ميلر، ساماكه باكر 
و مارچل��وس دارد كه اركان اصلي الجالء هس��تند و بايد 
آنها را كنترل كنيم. وي افزود: تمام تالش ما اين است كه 
با يك س��ازماندهي خوب و ش��رايط مناسب وارد ميدان 
ش��ويم و تيم فيناليس��ت را در بازي سوم مشخص كنيم. 
دي��دار 2 تيم ام��روز س��اعت 19:30 در تاالر بس��كتبال 

ورزشگاه ملت اصفهان برگزار خواهد شد.

مصاحبه

گفتگو

ديدار رفت مرحله نهايی ليگ برتر واليبال نشسته باشگاه های كشور 
با شكس��ت ذوب آهن برابر گس��ترش فوالد تبريز به پايان رس��يد. 
ديدار دور رفت مرحله نهايي ليگ برتر واليبال نشسته باشگاه هاي كشور با 
ديدار ذوب آهن و گسترش فوالد تبريز در تبريز انجام شد. در اين ديدار 
ذوب آه��ن با نتيجه 3 ب��ر صفر مغلوب ميزبان خود ش��د. ذوبي ها روز 
 چهارش��نبه در اصفهان ديدار برگش��ت برابر گس��ترش ف��والد را برگزار 
مي كنند و در صورت پيروزي روز پنج ش��نبه در سومين ديدار و رقابت 
تعيي��ن كننده به مصاف اين تيم تبريزي مي روند. در صورتي كه پيروزي 
در ديدار برگش��ت از آن ش��اگردان هادي رضايي نش��ود آنها قهرماني و 
حضور در رقابت هاي جام باش��گاه هاي جهان را از دس��ت خواهند داد. 
ذوب آهن قهرماني فصل پيش و مس��ابقه هاي جام باشگاه هاي جهان در 

سال 2010 را در كارنامه دارد.

فدراسيون بين المللي فوتبال )فيفا( استفاده بازيكنان از گردن پوش 
در حين مس��ابقه ها را به دليل خطرناك بودن آن، ممنوع اعالم كرد. 
اس��تفاده از اي��ن گردن پ��وش ها كه توس��ط كارلوس ت��ه وس مهاجم 
منچسترسيتي و سمير نصري مهاجم آرسنال در ليگ برتر انگليس مد شد، 
در فصل جاري در ميان ديگر بازيكنان اين ليگ محبوبيت بس��ياري پيدا 
كرده اس��ت. پيش از آنها جيانلوييجي بوفون دروازه بان يوونتوس و دني 
آلوز مدافع تيم ملي برزيل در جام كنفدراسيون ها در آفريقاي جنوبي، از 
گردن پوش استفاده مي كردند. بازيكنان ايراني هم چند سالي است از اين 
گردن پوش ها در رقابت هاي ليگ برتر استفاده مي كنند. قانون ممنوعيت 
اس��تفاده از گردن پوش در مسابقه ها از هم اكنون الزم االجرا است. سپ 
بالتر )رئيس فيفا( بعد از نشس��ت هيأت قانوگذاري فوتبال )IFAB( در 
ولز گفت: استفاده از اين گردن پوش ها مي تواند موجب خفگي بازيكنان 
ش��ود. هيچ بحثي در اين خصوص وجود نداشت چون اين پوشش جزء 
لباس رسمي بازيكنان نيست. اين هيأت همچنين تصميم گرفته، داوران به 
صورت آزمايش��ي از اس��پري هاي محو ش��ونده براي تعيين محل قرار 
گرفتن ديوار دفاعي استفاده كنند. يكي ديگر از تصميم هايي كه گرفته شد 
و از م��اه ژوييه عملي مي ش��ود اين اس��ت ك��ه داوران در صورت ورود 
هرگونه ش��ي خارجي به زمين، بايد مس��ابقه را متوقف كنند. IFAB يا 
هم��ان هيأت قانونگذاري فوتبال با قدمتي 125 س��اله متش��كل از چهار 
نماينده از فدراسيون بريتانيايي )انگليس، ايرلند شمالي، اسكاتلند و ولز( و 
چهار نفر از فيفا به عنوان نمايندگان 204 عضو اين فدراس��يون و داوران، 
مربيان و بازيكنان سراسر جهان است كه مسئوليت تصويب قوانين مربوط 
به فوتبال را بر عهده دارد. در اين هيأت هر كدام از فدراسيون هاي بريتانيا 
يك رأي و فيفا چهار رأي دارد. قوانين جديد براي اينكه تصويب ش��وند 

بايد در مجموع شش رأي به دست بياورند. 

لیگ برتر والیبال نشسته
ذوب آهن در تبريز باخت، يك شانس 

ديگر براي جهاني شدن

فیفا استفاده بازيکنان از گردن پوش 
را ممنوع کرد

خبر

پژمان سلطانی 

با تس��اوي تيم هاي فوتبال استقالل تهران و 
مس كرمان، روحيه زردپوشان سپاهان براي 
رويارويي با ش��هرداري تبريز باال رفته و اگر 
شاگردان قلعه نوعي در ورزشگاه يادگار امام 
تبريز با پيروزي ميدان مس��ابقه را ترك كنند 
جاي استقالل را در رده دوم جدول خواهند 
گرفت. س��پاهان ه��م اكن��ون 43 امتيازي و 
در رده س��وم ج��دول رده بندي قرار دارد و 
شهرداري تبريز با 24 امتياز در رده شانزدهم 
ايس��تاده كه يكي از فانوس به دستان ليگ به 
حساب مي آيد. جدال سپاهان و شهرداري با 
بودن امير قلعه نوعي و حميد درخش��ان در 
رأس كادر فن��ي دو تيم ك��ه زماني در داربي 
پايتخ��ت مقابل هم ب��ازي كرده اند مي تواند 

جالب باشد. شاگردان درخشان كه 3 هفته اي است طعم 
پيروزي را نچش��يده اند در ش��هر خود به دنبال حداقل 
امتياز هستند و از طرفي سپاهان مي خواهد از فرصتي كه 
اس��تقالل نصيبش كرده استفاده كند و با كسب پيروزي 
در اين ديدار پشت س��ر ذوب آهن صدرنشين بايستد. 
س��پاهان در ليگ قهرمانان آسيا دست به كار بزرگي زد 
و پيش چش��م طرفداران الهالل اين تيم را با حساب 2 
بر يك مغلوب كرد و با روحيه اي مضاعف گام به تبريز 

گذاش��ته كه در اين ديدار قلعه نوعي چشم به پاس هاي 
توي عمق جان واريو و اميد ابراهيمي دارد. آمار نش��ان 
داده كه خط دفاعي شهرداري فوق العاده ضعيف است 
اما تيم هاي قعر جدولي زماني كه با تيم هاي باال نش��ين 
جدول مصاف مي كنند ابتدا براي گل نخوردن به ميدان 
مي آين��د و قصد دارند با ضد حمله زهر خود را بريزند. 
ش��هرداري تبريز از اين امر مس��تثني نخواهد بود و در 
خ��ط حمله مهاج��م باتجربه اي چون س��عيد دقيقي را 
در تركي��ب دارد كه اين بازيكن چارچ��وب دروازه را 

به خوبي مي شناسد و مدافعان سپاهان 
بايد وي را مهار كنند. ش��اگردان قلعه 
نوعي بايد از اين فرصت كه اس��تقالل 
)تيم دوم جدول( يك امتياز حساس را 
تقديم مس كرمان كرده اس��تفاده كنند. 
قلعه نوعي كه در بازي هفته بيس��ت و 
چهارم در فوالدشهر مقابل استقالل تن 
به تساوي داد، داور را عامل اصلي عدم 
كسب پيروزي دانست كه صحبت هاي 
عس��گري  حس��ين  س��پاهان  مرب��ي 
)سرپرست كميته داوران( را به واكنش 
واداش��ت و وي قص��د دارد در كميته 
انضباط��ي از امير قلعه نوعي ش��كايت 
كند. س��پاهان در مقابل شهرداري بايد 
همان 30 دقيقه نخست به گل پيروزي 
بخش خود برس��د چرا كه شهرداري با 
توجه به حمايت هواداران خود، بازي را كنترل و سعي 
در آرام كردن مس��ابقه دارد. در مقابل سپاهاني ها بايد به 
بازي سرعت دهند تا اجازه خودنمايي به خط هافبك نه 
چندان قدرتمند حريف داده نش��ود. شكست شهرداري 
در اين ديدار شايد اخراج حميد درخشان سرمربي اين 

تيم را به دنبال داشته باشد. 
بايد منتظر ماند كه آيا قلعه نوعي نس��خه درخش��ان را 

خواهد پيچيد؟

هافبك برزيلی تيم س��پاهان كه فصل گذشته در 
استقالل يكی از آماده ترين بازيكنان تيم استقالل 
بود از ابتدای فصل راهی اصفهان شد و در سپاهان به 
ميدان رفت. اما جان واريو در فصل جاری آن هافبك 
آماده فصل گذش��ته نيس��ت و با افت رو به رو شده 
اس��ت.  بازيكن تيم سپاهان كه خودش نيز قبول دارد 
در فصل گذش��ته با افت رو به رو شده، در گفتگو با 
ايمن��ا پيرامون ب��ازی تيمش مقابل الهالل عربس��تان 

سخن گفت و از ديدار با شهرداری صحبت كرد.
الهالل را هم بردید.

خوشحالم كه توانستيم مقابل تيم قدرتمندی همچون 
الهالل به پيروزی برس��يم؛ الهالل بدون شك يكی از 
قدرت های آسيا به ش��مار می رود و تيم ما با تكنيك 

و قدرت خود توانس��ت مقابل اين 
تي��م متمول و پر طرفدار به پيروزی 
برس��د؛ اميدوارم ك��ه در بازی های 
آينده خود نيز نتايج خوبی همچون 

اين بازی كسب كنيم.
ــیاری از مردم از برد سپاهان  بس

در این دیدار شگفت زده شدند.
اما من به هيچوج��ه از اين پيروزی 
تعجب نكردم زيرا باور داش��تم كه 
می توانيم مقابل اين تيم عربس��تانی 
به پيروزی برس��يم و 3 امتياز بازی 
را از آن خ��ود كني��م؛ نمی دانم چرا 
م��ردم از اين پيروزی تعجب كردند 
زيرا اگرچه از ابتدا بازی دش��واری 
در پيش بود اما می دانستيم كه مقابل 

اين تيم به پيروزی می رسيم.
اما الهالل تیم کوچکی نبود.

درست است. الهالل پرطرفدارترين تيم عربستان است 
و در ليگ اين كشور نتايج خوبی كسب كرده، اما بايد 
بدانيد كه سپاهان نيز تيم كوچكی نيست و از بازيكنان 
و مربی بزرگی بهره می گيرد؛ س��پاهان می خواهد در 
ليگ امسال به قهرمان ش��ود و به همين دليل بايد در 

همه بازی ها به پيروزی برسد.
خیلی خوشحالی که در این دیدار گلزنی کردی؟

البته كه خوشحال هستم؛ اميدوارم بتوانم در بازی های 
آينده نيز برای تيمم مؤثر باشم و بهترين عملكرد خود 
را به نمايش بگذارم. دوس��ت دارم به تيمم كمك كنم 

و با سپاهان قهرمان ليگ شوم.
اما امسال فابیوی آماده فصل گذشته نیستی.

قب��ول دارم. می دان��م ك��ه آن فابيوی آماده اس��تقالل 

نيس��تم اما تالش كرده ام كه بهتري��ن بازی های خود 
را ب��ه نمايش بگذارم؛ نحوه بازی كنونی من مي تواند 
داليل بسياری داشته باشد و يكی از داليل اصلی اين 
مس��أله زمين محل مسابقه اس��ت؛ فراموش نكنيد كه 
فصل گذش��ته در اس��تاديوم آزادی به ميدان می رفتيم 
و اين اس��تاديوم زمين چمن مناسبی دارد. اميدوارم با 
آماده ش��دن ورزشگاه نقش جهان اين مشكالت ما نيز 

از بين برود.
ــوه بازی کنونی تو  ــه نظرت قلعه نوعی هم در نح ب

تأثیر دارد؟
تغيير پست من در فصل جاری نسبت به فصل گذشته 

نيز يكی از داليل عملكرد ضعيفم به شمار می رود.
ــیا  ــپاهان در لیگ برتر و آس چقدر به قهرمانی س

امیدواری؟
من به س��پاهان اطمينان دارم و مطمئن هس��تم كه در 
فص��ل جاری می توانيم قهرمان��ی را از آن خود كنيم. 
س��پاهان می تواند در آس��يا و ليگ ايران بهتر از فصل 
گذش��ته خود را نشان دهد و برای رسيدن به قهرمانی 
بايد بجنگيم و نش��ان دهيم ك��ه می توانيم در ايران و 

آسيا قهرمان شويم.
چرا امسال اینقدر کارت زرد می گیری؟

خوب به دليل پست من تعداد كارت زرد هايم طبيعی 
است.

بازی با شهرداری را چگونه ارزیابی می کنی؟
همه بازی های ما س��خت است. از چند هفته گذشته 
در صدد كم كردن فاصله امتيازی خود با صدر جدول 
بوده ايم و 3 امتياز هر بازی برايمان اهميت بس��ياری 
دارد. بازيكنان ما باي��د در اين بازی با تمركز خاصی 
ظاهر شوند و با پيروزی و كسب 3 امتياز نشان دهند 

كه لياقت قهرمانی در ليگ را دارند.

نايب رئيس س��ابق كنفدراسيون كاراته آسيا با بيان 
اينكه كاراته آس��يا خس��ته اس��ت، گف��ت: وقت 
تغييرات در كاراته آس��يا فرا رس��يده اس��ت. حبيب اله 
ناظريان افزود: اگر كارات��ه ايران و ژاپن را حذف كنيم 
چي��زي از كارات��ه آس��يا باق��ي نخواهد مان��د بنابراين 
كش��ورمان مي تواند نقش مهمي در كاراته آس��يا داشته 
باش��د. وي با اش��اره به اينكه كاراته شرق آسيا از اتحاد 
 خوب��ي برخ��وردار اس��ت و به همي��ن دليل توانس��ته 
كرس��ي هاي زيادي را در كنفدراس��يون كاراته آس��يا و 
فدراس��يون بين المللي اين رشته به دست آورد، افزود: 
متأس��فانه كارات��ه غ��رب آس��يا متح��د نيس��ت و اگر 
فدراسيون كشورمان به درستي عمل كند، مي تواند اين 
همگراي��ي و اتح��اد را در كاراته غرب آس��يا به وجود 
آورد. رئيس سابق فدراسيون كاراته ايران، اظهار داشت: 
كشورهاي غرب آس��يا در كنفدراسيون كاراته آسيا 17 
رأي دارند كه ميزان كمي نيست بنابراين بايد در منطقه 

وحدت به وجود آوريم.
درست  هاي  سياست  و  صحيح  تدابير  با  افزود:  وي 
در  خود  سود  به  را  منطقه  كشورهاي  رأي  توانيم  مي 
فدراسيون هاي بين المللي تغيير دهيم. ناظريان با اشاره 

انتخابات كنفدراسيون كاراته  اينكه در دوره گذشته  به 
براي  ترتيب  به  كاراته  المللي  بين  فدراسيون  و  آسيا 
سمت هاي رئيسي و نايب رئيسي نامزد شده بود، اظهار 
كشورهاي  رأي   16 توانستيم  زمان  همان  در  داشت: 
آستانه  در  متأسفانه  اما  كنيم  جلب  خود  به  را  منطقه 
برگزاري انتخابات به 4 كشور كه به ما قول رأي داده 
بود ويزا ندادند و در نهايت انتخابات را 14 به 12 به 

چانگ رئيس كنوني كنفدراسيون كاراته آسيا باختيم.
وي گفت: يك شب پيش از برگزاري انتخابات برخي 
و  آمدند  من  نزد  آسيا  كاراته  كنفدراسيون  مسئوالن  از 
گفتند كه به چهار كشور طرفدار ايران ويزا نداده اند و 
شما فردا در انتخابات شكست خواهيد خورد بنابراين 
از  آسيا  كنفدراسيون  رئيسي  نايب  كرسي  حفظ  براي 

انتخابات انصراف دهيد. 
موضوع  اين  از  گفتم خودم  آنها  به  داد:  ادامه  ناظريان 
زيرا كشورهايي  ايستم  مي  لحظه  آخرين  تا  اما  آگاهم 
آتي  هاي  دوره  براي  اند  كرده  اعتماد  ايران  به  كه 
اكنون  افزود:  وي  دهند.  مي  دست  از  را  خود  اعتماد 
اين بستر فراهم شده تا كشورهاي غرب آسيا به ايران 
براي  ايران  كه  هستند  مطمئن  و  باشند  داشته  اعتماد 

آنها پشت نمي كند، بر همين  به  حفظ منافع شخصي 
اساس از احمدپناهي رئيس فدراسيون كاراته خواستم 
تا به صورت جدي رايزني خود را براي جلب اعتماد 
كشورهاي منطقه براي انتخابات آتي آغاز كند. ناظريان 
اشاره  داخلي  افراد  برخي  كارشكني  به  حال  عين  در 
كرد و افزود: متأسفانه رفتار برخي از دوستان موجب 
خدشه دار شدن چهره كاراته ايران در خارج از كشور 

شده است. 
نايب رئيس سابق كنفدراسيون فوتبال آسيا با بيان اين 
مطلب كه ما بايد از خود شروع كنيم، افزود: تا وقتي 
وحدت  و  هماهنگي  كشور  داخل  كاراته  نيروهاي  كه 
نداشته باشند، نمي توان به جلب رأي كشورهاي منطقه 
اميدوار  المللي  بين  آوردن كرسي هاي  به دست  براي 
بود. وي افزود: سمندر و احمدپناهي هر دو براي كاراته 
كشور زحمت كشيده اند و نبايد در قبال آنها احساسي 
عمل كنيم و با هدف اينكه ديگري را از ميدان دور كنيم 
بزنيم.  ضربه  جهان  و  آسيا  در  ايران  كاراته  جايگاه  به 
ناظريان افزود: پذيرفتني نيست كه براساس هواي نفس 
را فداي تصميم هاي  منافع ملي  تصميم گيري كرده و 

شخصي كنيم.

ناظريان: 

زمان تغييرات در كاراته آسيا فرا رسيده است

جان واريو: 

ما لياقت قهرمانی را  داريم

مدير اجرايي المپياد ورزش��ي ش��هرداري اصفهان و سازمان هاي 
وابس��ته گفت: المپياد ورزش��ي ش��هرداري طبق آخري��ن قوانين 
فدراس��يون هاي ورزش��ي مربوط و در مجموع بدون مش��كل اجرايي 
برگزار ش��د. اصغر قاس��م زاده مدير اجرايي المپياد ورزش��ي شهرداري 
اصفهان و س��ازمان هاي وابس��ته در ارتباط با برگزاري اين مس��ابقه ها 
گفت: المپياد ورزش��ي شهرداري چند س��الي است كه برگزار مي شود، 
 اما امس��ال ش��اهد تغييرات��ي در برگزاري اي��ن رقابت ه��ا بوديم. وي
افزود: پيش از اين المپياد ورزشي در چند رشته محدود و در يك گروه 
برگزار مي ش��د اما امس��ال براي نخستين سال مس��ابقه هاي تيمي مثل 
فوتبال و واليبال را در دو گروه كاركنان ش��هرداري مركزي، معاونت ها، 
مناطق و مسابقات سازمان ها و شركت هاي وابسته به صورت جداگانه 
برگزار كرديم. قاس��م زاده برگزاري اين مسابقه ها در دو گروه را عاملي 
براي باال بردن سطح فني رقابت ها دانست و افزود: عالوه بر اين شاهد 
حضور تعداد بيش��تري شركت كننده و مهم تر حضور مديران بلند پايه 
ش��هرداري در مسابقه های امسال بوديم كه اين هم جذابيت رقابت ها را 

باال برده و هم شور و هيجان بيشتري به آن داده بود. 
مدير اجرايي المپياد ورزشي شهرداري اصفهان و سازمان هاي وابسته به 
نحوه برگزاري اين رقابت ها اشاره كرد و گفت: اين مسابقه ها با همكاري 
هيأت هاي رش��ته هاي ورزش��ي مربوط در استان برگزار شد. همچنين 
هيچ گونه مش��كل داوري نيز در اين مس��ابقه ها ديده نشد و رقابت ها 
طبق آخرين قوانين و مقررات فدراس��يون هاي ورزش��ي مربوط انجام 
ش��د. المپياد ورزشي شهرداري اصفهان و سازمان هاي وابسته با شركت 
 بي��ش از 400 نفر ش��ركت كننده در قالب 20 تي��م از مناطق 14 گانه و 
معاونت ها و 8 تيم از س��ازمان ها و ش��ركت های وابسته به شهرداری 

اصفهان برگزار شد. 
اين رقابت ها در رشته های فوتسال از چهارم بهمن و واليبال از دوازدهم 
بهمن ماه آغاز شد  و رقابت های انفرادی نيز در رشته های شنا، شطرنج، 
آمادگی جسمانی، تنيس روی ميز و دارت برای بانوان و رشته های شنا، 
شطرنج و تنيس روی ميز برای مردان در مجموعه های ورزشی كردآباد، 
امين، خانه شطرنج، ابرار و استخر سلمان انجام شد. بيست و دوم اسفند 
ماه نيز جشن اختتاميه اين رقابت ها با حضور مسئوالن شهرداري اصفهان 

و شركت كنندگان و مقام آوران اين مسابقه ها برگزار مي شود. 

مدير اجرايي المپیاد ورزشي شهرداري:
المپیاد طبق آخرين قوانین فدراسیون ها 

برگزار شد 

سپاهان براي کسب مقام دوم به تبريز مي رود

قلعه نوعي نسخه درخشان را خواهد پيچيد؟
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چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خیابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمايش��گاه 
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پیامبر اکرم)ص(:
 برترين ايمان آن است که 
معتقد باشی هرکجا هستی 
خداوند با توست.


