
 پیام بالتر ناجا  با خرافه پردازی  برخورد می کند
 به فدراسیون فوتبال
 و مردم ایران

فرمانده انتظامی اصفهان:
 اصالح

4 تعرفه گاز  کلید خورد
 تاثیر گذاری 

مفاهیم عاشورایی در هنر 5 3

 ١٩ آبان 
از عزت جامعه ورزش دفاع می کنم

به رأی نمایندگان مجلس اعتماد دارم و معتقدم همه آنها انس��ان هایی 
فرهیخته هس��تند و قطعا بهترین تصمیم را در خصوص وزارت ورزش و 
جوانان خواهند گرفت.  همه خاک خورده ورزش هستیم و من روز یکشنبه 
19 آبان از عزت این جامعه دفاع خواهم کرد. تعامل، وحدت و یکپارچگی 

6خانواده ورزش را باید  مورد توجه قرار داد امیدوارم این اتحاد منجر به...
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 آفتاب عمر
 »مرد تکلیف« غروب کرد
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آغاز عملیات راهداری 
زمستانی  از ١5 آذر ماه

 حمایت بیمه ای؛ چتری
 بر سر کارگران فصلی

هر سال با شروع فصل سرما بسیاری از کارگران فصلی 
از مناطق دور و نزدیک و شهرهای کوچک به امید یافتن 
کاری مناسب عازم  کالن ش��هرها می شوند تا معیشت 
خ��ود و خانواده هایش��ان را فراهم کنن��د؛ در این بین 
کارگران شاغل در بخش های ساختمانی، کشاورزی و  
صیادی، کارگران کارخانه ه��ای برنج کوبی، قند و رب و 

کنسروسازی بیشترین تعداد کارگران فصلی را ...
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فراخوان اعزام 
مشموالن به سربازی

سازمان وظیفه عمومی طی اطالعیه ای مشموالن دیپلم 
و زیر دیپلم داراي برگ آماده به خدمت در تاریخ نوزدهم 
 آبان ماه س��ال جاري را براي اعزام به خدمت س��ربازی

 فراخواند.
س��ازمان وظیفه عمومی در اطالعیه ای ضمن فراخوان  
مش��موالن غایب و غیرغای��ب متولد 1355 ت��ا پایان 
 آبان ماه 1374 براي انجام خدم��ت دوره ضرورت طي

 اطالعیه اي اعالم کرد: مشموالن دیپلم و زیر دیپلم سال 
هاي مذکور که برگ آماده ب��ه خدمت به تاریخ نوزدهم 

آبان ماه سال1392 دریافت کرده اند...

جانبازان زیر 70 درصد 
رایگان درمان می شوند

س:جام جم آنالین [
]عك

سردار حسین دقیقی مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماع��ی نیروهای مس��لح از واگ��ذاری 3۸۰ 
میلیارد تومان س��هام به بازنشستگان نیروهای 
مسلح در راس��تای طرح توانمندسازی در آبان 
امسال و ارایه کارت سالمت الکترونیک به جای 

دفترچه های درمانی از سال 93 خبر داد.
سردار حس��ین دقیقی در نشست خبری که در 
خصوص عملکرد ش��ش ماهه نیروهای مسلح 
برگزار ش��د اظهار داش��ت: در موضوع مسکن 
بازنشس��تگان نیروه��ای مس��لح تاکنون 4۸۰ 
میلیارد تومان پرداخت ش��ده اس��ت که 145 
میلیارد تومان از این رقم را س��ازمان پرداخت 
کرده است. وی ادامه داد: تاکنون 12 هزار واحد 
مسکونی در سراسر کش��ور برای بازنشستگان 
 نیروه��ای مس��لح در 54 پ��روژه س��اخته 

شده است.
وی ادام��ه داد: تاکنون 1457 میلی��ارد تومان 
خدمات ب��ه بازنشس��تگان ای��ن س��ازمان در 

طول چند س��ال اخیر ارایه ش��ده است.سردار 
دقیقی درباره مطالبات بازنشس��تگان نیروهای 
مس��لح بیان داش��ت: بابت مطالبات ناش��ی از 
قبل از س��ال 79 حدود 45۰ میلیارد تومان به 
 29۰ ه��زار بازنشس��ته این س��ازمان پرداخت 

شده است.
وی افزود: بابت قانون خدمات کش��وری نیز به 
4۰۰ هزار نفر از بازنشس��تگان تأمین اجتماعی 
نیروهای مسلح 16۰۰ میلیارد تومان پرداخت 

شده است. 
وی به برون س��پاری خدم��ات تأمین اجتماعی 
اش��اره کرد و گفت: در چند محور خدمات این 
سازمان برون س��پاری به مؤسسه ها و هزار دفتر 
خدمات الکترونیک در کشور ش��ده است. وی 
درباره نظام نوین بازنشس��تگی نیروهای مسلح 
اشاره کرد و گفت: این طرح در آستانه تقدیم به 

دولت و پس از آن مجلس است.

واگذاری ۳۸۰ میلیارد تومان سهام به بازنشستگان نیروهای مسلح

    برنامه هیأت های مذهبی استان  در محرم
همزمان با آغاز محرم الحرام، ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( استان با پرچم های عزای حسینی، 
سیاه پوش شده و حال و هوای محرم به خود گرفت.سیاه پوشان 

حسینی  در استان می توانند در برنامه هیأت مذهبی که در گوشه 
گوشه شهر برپاست شرکت کنندکه به آن اشاره می شود .

-  آب کم جو؛ تشنگی آور به دست در مؤسسه شهید بهشتی 

مؤسسه آیت اهلل دکتر بهشتی در 1۰ شب برنامه محرمی خود 
سخنرانی و مداحی را در خیمه انصارالحسین برپا خواهد ساخت.
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توصیه های آیت اهلل مظاهری 
درباره اهمیت و نحوه عزاداری 

رییس حوزه علمیه اصفهان گف��ت: در عزاداري ها باید از 
انجام کارهاي غیر متعارف که مورد تأیید ش��رع مقّدس 
نیس��ت و موجب وهن تش��ّیع و عزاداري اس��ت، پرهیز 
ش��ود. به گزارش ایس��نا، آیت اهلل مظاهری در پاس��خ به 
اس��تفاثه ای مبنی بر توصیه های اخالقی درمورد اهمیت 
ماه محرم و نح��وه عزاداری ه��ا اظهارداش��ت: عزاداري 
براي حض��رت سیدالّش��هداء »س��الم اهلل علیه«، ش��عار 
ش��یعه و از افضل اعمال و ُقربات الهي است و مورد تأکید 
م« و حض��رات ائّم��ة  نبيّ  اکرم»صلي اهلل علیه وآله وس��لّ
هدي»س��الم اهلل علیهم« بوده اس��ت. وی افزود: هدف از 
عزاداري زنده نگاه داشتن تشّیع و احیاء فضائل اخالقي و 
تقویت روحیه ایثار، گذشت، فداکاري و شهادت طلبي براي 
دین خداست و از این جهت هم افضل اعمال و ُقربات است.

وی تصریح کرد: در مجلس عزاداري باید هم سخنراني و 
موعظه در خصوص اخالق، اعتقادات و احکام باشد و هم 
مصائب اهل بیت»س��الم اهلل علیهم« ذکر شود و تعطیلي 
سخنراني یا روضه خواني یا کمرنگ شدن یکي از آنها به 
صالح نیست. وی ادامه داد: راه صحیح و مشروع عزاداري، 

راهي است که در آن، افراط و تفریط وجود نداشته باشد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهین شهر

انجمن تعزیه شهرستان شاهین شهر و میمه تشكیل شد
 صرفه جویي ١/5 میلیارد ریالي با بومي سازي

 موتور پاتیل بر در شرکت فوالد مبارکه
با تالش کارشناسان ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان و 
همکاري شرکت هاي س��ازنده داخلي، موتور ساخت 
داخل مکانیزم پاتیل ب��ر کد 7 جایگزی��ن موتورهاي 
آمریکایي شد و ساالنه یک میلیارد و پانصد هزار ریالي 

صرفه جویي به بار آورد. 
رییس حمل و فرآوري سرباره با اعالم این خبر افزود: 
از آن جایي که موتورهاي پاتیل بر پس از هر 12 هزار 
س��اعت کارکرد )حدود 1۸ ماه( نیاز به اور حال کامل 
دارند و انجام این عملیات تعمیراتي بر روي موتورهاي 
خارجي نصب شده بر روي مکانیزم با مشکالت ناشي از 
تحریم و صرف هزینه هاي زیاد روبرو بود پس از تعریف 
پروژه و برنامه ریزي جهت ساخت آن با همت کارکنان 
حمل وفراوري سرباره و همکاري دفتر فني تعمیرات 
حمل ونقل، واحد خرید قطعات یدکي و ش��رکتهاي 
ایدم و راک سپیدان، موتور  la om457 ساخته  شده 
در ش��رکت ایدم تبریز جایگزین موتور c11  ساخت 
کاترپیالر آمریکا  گردید. مس��عود غالمي مزیت هاي 
حاصل از این بومي س��ازي را  امکان جایگزیني موتور 
سایر پاتیل برها و تحقق صرفه جویي حاصل از آن ،حل 

مشکل تأمین قطعات یدکي موتور محرکه پاتیل برها، 
جلوگیري از خروج ارز، خارج شدن از انحصار تعمیرات 
و نگهداري موتورمحرکه پاتیل بر و ساده و آسان بودن 
نگهداري و تعمیرات موتورهاي ساخت ایدم برشمرد و 
افزود : پس از نصب موتور ساخت داخل با انجام بیش از 
24۰۰ سفر)حمل مواد مذاب(،  آزمایش شده و مورد 

تأیید قرار گرفت.
وي خاطر نش��ان کرد: با توجه به این که موتور مذکور 
ساخت داخل بر روي اتوبوس ها و کامیون هاي ساخت 
شرکت ایران خودرو دیزل نصب مي شود لذا دسترسي 
به موتور و قطع��ات یدکي آن نیز در داخل کش��ور به 
س��هولت انجام مي  گیرد که این مهم نیز یکي دیگر از 

مزایاي این جایگزیني مي باشد.
ایشان در پایان از مدیریت و کارکنان حمل و فرآوري 
سرباره ، دفتر فني تعمیرات حمل و نقل  ، خرید قطعات  
یدکي و شرکت هاي پیمانکاري که در تحقق این پروژه 
تالش نمودند قدرداني و اظه��ار امیدواري کرد با عزم 
و تالشي که در کارکنان نهادینه شده است روز به روز 

شاهد موفقیت هاي بیشتري در شرکت باشیم.      

رییس اداره ارشاد اس��المی شهرستان شاهین ش��هر و میمه با بیان این که اساس نامه 
انجمن تعزیه شهرستان طی جلس��ه ای با حضور رییس انجمن تعزیه استان اصفهان 
تصویب و اعضا آن انتخاب ش��دند، گفت: انجمن تعزیه شهرستان شاهین شهر و میمه 

تشکیل شد.
 حسینعلی آقائیانزاده در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به تاریخچه هنر 
تعزیه و تعزیه خوانی در ایران اظهارداشت: »تعزیه به معنای متعارف، نمایشی است که 

در آن واقعه کربال به دست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت های اصلی را بر دوش 
دارند، نشان داده می شود«.

وی متذکر ش��د: این نمایش نوعی نمایش مذهبی و سنتی مس��لمانان ایران است که 
بیشتر درباره ش��هادت عبداهلل الحس��ین )ع( و مصائبی که بر اهل بیت روا رفته شکل 

گرفته است.
رییس اداره ارشاد شاهین شهر و میمه در ادامه عرایض خود با اشاره تاریخ پیدایش تعزیه 
در ایران، ادامه داد: تاریخ پیدایش تعزیه در ایران به صورت دقیق پیدا نیست اما برخی 
با باور به ایرانی بودن این نمایش آیینی، پاگیری آن را به ایران پیش از اسالم به پیشینه 
سه هزارساله سوگ سیاوش پهلوان داس��تان های ملی ایران نسبت داده و این آیین را 

مایه و زمینه ساز شکل گیری آن دانسته اند.
این مسئول گفت: برخی پژوهشگران دیگر نیز پیشینه آن را به آیین هایی چون مصائب 
میترا و یادگاران زریران باز می گردانند و برخی پیدایش آن را متأثر از عناصر اساطیری 
میان رودان، آنا طولی و مصر و کسانی نیز مصائب مسیح و دیگر افسانه های تاریخی در 

فرهنگ های هند و اروپایی و سامی را در پیدایش آن کارساز دانسته اند.
وی با بیان اینک ه به گمان بسیار، تعزیه جدا از ش��باهت هایش با عزاداری های آیینی 
گذشته شکل تکامل یافته تر و پیچیده تر سوگواری های ساده شیعیان سده های نخستین 
برای یاران عبداهلل الحس��ین )ع( در کربال اس��ت، تأکید کرد: برخی دیگر با استناد به 
گزارش هایی، پیدایش تعزیه را مش��خصا از ایران پس از اس��الم و مستقیما از ماجرای 

کربال و شهادت امام حسین )ع( و یارانش می دانند.
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آگهی  مناقصه 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر داردتعداد شش دستگاه سرورمورد نياز خود ازطريق برگزاری مناقصه عمومی خريداری 
نمايد  لذا از متقاضيان دعوت می ش�ود جهت دريافت اطالعات حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتش�ار اين آگهی به س�ايت 
اينترنتی دانشگاه آزاد اس�المی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir) قس�مت مزايده/ مناقصه ( مراجعه و نسبت به دريافت اسناد 

مناقصه اقدام نمايند .  
شرایط به شرح ذیل می باشد 

1- سپرده شركت در مناقصه يک درصد مبلغ پيشنهادی ) كه از ده ميليون ريال 10000000 ريال كمتر نباشد ( می باشد  كه می بايست 
به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه د انش�گاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر 

بانكی با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد . 
2-هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است.
4- بابت دسترسی به )دانلود(  اسناد مناقصه مبلغ 300000 ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه 

آزاد اسالمی نجف آباد واريز   و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال شود 
آدرس نجف آباد - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد - دبير خانه دانشگاه

تلفن : 2291111-0331 داخلی 2020

Email:monaghese@iaun.ac.ir                                                                                                                                                                                      0331   -2291107 : دور نگار
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 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
مهندسین مشاور بازرسی فنی ناظران 

هیات مدیره 

) سهامی خاص  به شماره ثبت 5824( 
بدينوسيله از سهامداران محترم  مهندسين مشاور بازرس�ی فنی ناظران ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 
 5824 اصفهان دعوت بعمل می آيد در جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده ش�ركت كه در تاريخ 92/8/27 
ساعت 16 در محل ش�ركت به آدرس : اصفهان - خيابان شمس آبادی - ساختمان رازی - طبقه 2 تشكيل 

ميگردد حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی : 

 1- اصالح و تغيير ماده 4 اساسنامه موضوع شركت 
2- اصالح و تغيير و تكميل ماده 3 اساسنامه شركت 

3- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع فوق باشد 

شبکیه 

www.shabakieh.com

سرعتی باورنکردنی 

 اینترنت پر سرعت شما
پاسخی به نیاز

د را ببندید !!!
لطفا کمر بند ایمنی خو

حتی اگر خط تلفن نداشته باشید 

خابراتی داشته باشید 
یا مشکل م

6205197-6205196
با کمترین تعرفه ، کیفیت باال و نصب سریع 

اینترنت پر سرعت بی سیم 



چهره روزيادداشت

 پیشرفت های خوبی
 درمذاکره با 1+5حاصل شد

حس��ن روحان��ی در دیدار با س��فیر جدی��د اتریش در ته��ران گفت: 
پیشرفت های خوبی در مذاکرات بین جمهوری اسالمی ایران و گروه 

مذاکره کننده 1+5 در زمینه هسته ای حاصل شده است.
روحانی ابراز امیدواری ک��رد: در مذاکرات هفته جاری در ژنو ش��اهد 

گام های جدید و مؤثر بیشتری در پیشرفت  این مذاکرات باشیم.
رییس جمهور همچنین تأکید کرد: از اتریش به عنوان عضو ش��ورای 
حکام آژانس انرژی اتمی انتظار داریم در این آژانس فعال تر عمل کند، تا 

هر چه زودتر پرونده اتمی ایران به حالت عادی باز گردد.
رییس جمهور در ادامه با اشاره به س��وابق خوب روابط ایران و اتریش، 
ابراز امیدواری کرد: در دوران مأموریت سفیر جدید اتریش در تهران، 
شاهد ارتقا و شکوفایی روابط و همکاری ها در تمامی عرصه ها میان دو 

کشور باشیم.

 بررسی سوابق و عملکرد سجادی
 در فراکسیون اصولگرايان مجلس

رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس از بررسی سوابق و عملکرد وزیر 
ورزش و جوانان در فراکسیون اصولگرایان خبر داد.حداد عادل رییس 
فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاس��خ به این سؤال که نظر شما در 
خصوص وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان چیست گفت: آقای سجادی 
سابق در آموزش و پرورش بود و سابقه ورزشی وی نیز مشخص است 
اما چون تازه به مجلس معرفی شده است باید در یک هفته باقیمانده 
سوابقش بررسی شود و سپس مجلس تصمیم بگیرد. رییس فراکسیون 
 اصولگرای��ان مجلس در پاس��خ به این س��ؤال که آیا این فراکس��یون 
برنامه ای برای برگزاری جلس��ه مش��ترک با وزیر پیشنهادی ورزش 
و جوانان و بررس��ی س��وابق و عملک��رد وی دارد، گفت: فراکس��یون 
اصولگرایان معموال در جلسه مش��ترک با وزیر پیشنهادی، سوابق وی 

را بررسی می کند.

 اتکا نکردن درآمدهای نفتی
 موجب دستیابی به اقتصاد پوياست

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسالمی در صحن 
علنی مجلس گفت : مذاکرات هوش��مندانه فرزندان ایران و دس��تگاه 
دیپلماس��ی کش��ور در صورت تحقق رهنمودهای رهبری در ساخت 
اقتصاد درون زا می تواند بر شتاب این حرکت منطقی و علمی بیافزاید.

نماین��ده م��ردم تهران ب��ا طرح این س��ؤال که ک��دام اقتص��اددان و 
 سیاس��تمداری وجود دارد که تردید می کند ریش��ه اساس��ی رش��د

 هزینه های جاری کشور، تورم، بزرگ شدن غیرمنطقی دولت، بدهی 
انباشته شده بخش خصوصی و دولتی به بانک ها و رشد نقدینگی همه 
در دولت رانتی و ثروت هنگفت به دس��ت آمده است ، عنوان کرد: باید 
درآمدهای ناشی از فروش نفت، ایجاد ثروت، رشد نرخ اشتغال و اقتصاد 

و نیز افزایش درآمد سرانه و رفاه مردم شود.
وی ادامه داد: رابطه با آمریکا و کاه��ش چالش های اقتصادی فرارو به 
اصالح فرآیند اقتصادی کشور نمی انجامد، قطع رابطه هزینه های کشور 

با درآمدهای نفتی است که موجب دستیابی به اقتصاد پویا می شود.

 فراکسیون رهروان
 به اهداف خود دست نیافت

رمضان شجاعی کیاسری نماینده مجلس  با بیان این که از هیأت رییسه 
فراکسیون رهروان استعفا داده ام در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال 
تشکیل فراکس��یون جدید گفت: چون در فراکس��یون سمتی ندارم 
شاید اظهار نظر من بر این نکته تأکید کند که نوعی شکست و شکاف 
 در فراکسیون رهروان ایجاد شده اس��ت پس در این رابطه اظهار نظر 
نمی کنم. نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: فراکسیون رهروان 
به اهداف خود دست نیافت بنابر این ترجیح دادم  در حد یک عضو ساده 
فراکسیون باشم. ش��جاعی در خصوص لزوم آسیب شناسی عملکرد 
فراکسیون رهروان اظهار داشت: چون من عضو جدا شده از هیأت رییسه 

هستم بهتر است صحبت نکنم.

دفتر ناطق نوری نقل قول های اخیر 
منتسب به وی را تکذيب کرد

دفتر ناطق نوری در اطالعیه ای اخبار منتشر ش��ده از سوی رسانه ها 
را تکذیب کرد.

 ب��ه دنب��ال س��فر ناط��ق ن��وری ب��ه مینودش��ت در اس��تان 
 گلس��تان و ش��رکت در جلس��ه ای دوس��تانه، نق��ل ق��ول ه��ای

 تحریف گونه ای از این جلسه در جراید و خبرگزاری ها منتشر گردیده 
است که موجب نگرانی دوستان و نارضایتی ایشان است.ضمن تکذیب 
تمامی نقل قول ها، ارباب جراید را به حفظ امانت و نقل اخبار از منابع 

صحیح دعوت می نماید. 

دیروز خبر تأسف باری منتشر شد، حبیب اهلل عسگر اوالدی پس 
از روز ها درگیری با مریضی خود درگذش��ت. به همین مناسبت 
نگاهی اجمالی به زندگی این مرد سیاست انداخته ایم. حبیب اهلل 
عسگراوالدی سردو گرم چش��یده عرصه سیاست، مشق سیاست 
 را پای منبر ش��هید نواب سیاس��ی آموخته اس��ت، اگرچه تأثیر 
 شیخ محمد حسین زاهد بر او بیشتر از سایرین است. او مبارزاتش 
را از همان محضر شیخ محمد حسین زاهد آغاز می کند. »من روز 
30 تیر خدمت مرحوم شیخ محمد حسین زاهد بودم که از مسجد 
جامع صدای شلیک شنیده شد، من اطالعات به دست آوردم که 
در اثر کنار زدن دکتر مصدق و روی کار آمدن قوام السلطنه مردم 
جلوی مجلس اعتراض کرده اند،  خدمت شیخ محمد زاهد عرض 
کردم که اجازه می دهید ما هم برویم ش��رکت کنی��م؟ فرمودند 
موضوع چیس��ت؟ گفتم: این است که آیت اهلل کاش��انی امروز که 
30 تیر است هر نوع کار و کسب را تا بازگشت حکومت ملی دکتر 
مصدق حرام کرده اند، فرمود: بله بروید، بنده به بهارستان رفتم و 

این اولین کار و شرکت فعال در امور سیاسی بود«.
حب��س ابد ارمغان دولت س��تم ش��اهی ب��رای ح��اج حبیب اهلل 
عسگراوالدی بود که به جشن سپاس گره خورد. جشنی که گاهی 
اپوزیس��یون از آن برای هجمه به حاج حبیب اهلل عسگراوالدی و 
برخی چهره های مبارز انقالب سوءاستفاده می کنند. اما به گفته 
اس��داهلل بادامچیان همراه دیروز و امروز حبیب اهلل عسگراوالدی 

» آقایان علما به ما تکلیف کردند که ش��ما مقاب��ل رژیم در زندان 
مقابله نکنید.« او می گوید: علما گفتن��د »از آنجا که روحانیت و 
مردم شما را قبول دارند، بنابراین شما از این به بعد موظف هستید 
حالت برخوردی که داخل زندان با رژیم داشتید، را کنار بگذارید 
و از زندان بیرون بروید. ولو این که رژیم را گول بزنید. بروید بیرون 

و مبارز را اداره کنید.«
در زندان شاه  عسگر اوالدی ، ش��هید عراقی، کچوئی و الجوردی 
دورهم می نشینند و درباره تکلیف ش��رعی شان بحث می کنند. 
نهایتا قرار می ش��ود ب��رای ادامه مب��ارزات در بی��رون از زندان، 
عسگراوالدی به همراه چند تن دیگر از زندانیان در مقابل دوربین 
از شاه به خاطر اعطای آزادی به آن ها تجلیل کنند. عسگراوالدی 
13 سال پس از تحمل حبس و شکنجه از زندان آزاد می شود. سه 
ماه س��ه ماه بعد از این واقعه،  امام راحل در سال 56 توسط شهید 
مطهری به حبیب اهلل عس��گراوالدی پیام می دهد:»ریشه شجره 
خبیثه پهلوی از خاک بیرون است، همت کنید و برای همیشه او را 

خاک میهنتان به دور بیندازید. «
 مسئولیت هایی همچون نمایندگی ولی فقیه در کمیته امداد امام 
خمینی را هم برعهده داشت. بعدها که از کارهای اجرایی در عرصه 
سیاست کنار کشید و پایی به سن گذاشت نقش ریش سفیدی به 
خود گرفت. او به چهره متنفذ جریان اصولگرایی تبدیل شد و در 
قامت دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری به تکالیف شرعی 

و سیاس��ی خود عمل می کرد. » بنده در طول 65 سال سیاسی و 
مذهبی که بیش از نیم قرن آن در حزب مؤتلفه اس��المی گذشته 
به یاد ندارم ترک وظیفه شرعی و سیاسی کرده باشم« و براساس 
همین تکلیف شرعی و سیاس��ی خود تالش بی وقفه برای حفظ 
وحدت سیاسی در داخل کش��ور انجام می داد. در انتخابات سال 
76 از حامیان علی اکبر ناطق نوری بود. در انتخابات 84 براساس 
سازوکار شورای هماهنگی به حمایت از علی الریجانی برآمد و در 
انتخابات سال 88 هم حامی احمدی نژاد بود.گاه از همان جایگاه 
ریش سفیدی خود توصیه هایی هم به دولت احمدی نژاد کرد که 
ناشنیده گرفته شد. تجربه او سرانجام هدفمندی یارانه ها را برایش 

متصور می کرد از همین رو، نامه ای به احمدی نژاد می نویسد .
» دو نامه به احمدی نژاد نوشتم اول این که گفتم سعی کنید مردم 
 حقوق بگیر دولت نش��وند و هدفمن��دی را در دهک های نیازمند

 نگه داری��د  و نظارت کنید درس��ت اس��ت این پ��ول ریختن ها 
گشایش هایی را ایجاد کرد، اما این پول ها وارد بازار شد و کنترل 
تورم میسر نشد لذا پیش��نهاد دادم تا از کمیته امداد و بهزیستی 
برای توزیع یارانه ها استفاده شود. زمانی که احمدی نژاد در برابر 5 
برابر کردن یارانه ها صحبت کرد نامه دیگری به او نوشتم و گفتم 
که اگر ای��ن کار را بکند مردم حقوق بگیر دولت می ش��وند و اصل 
هدفمندی زیر سؤال می رود،اما معتقدم تالش های دولت باید در 

تاریخ ثبت شود.«
او البته بعدها منتقد احمدی نژاد ش��د و وقتی ماجرای سفرهای 
استانی رییس جمهور س��ابق با اسفندیار رحیم مشایی پیش آمد 
گفت که این ها دو دوره رییس جمهور بودند اما باز می خواهند در 
 مسند قدرت بمانند اگر دقت کنید در دوره آخر هاشمی هم عده ای

 می خواس��تند زمینه ماندن ایشان در مس��ند ریاست جمهوری 
تمدی��د کنن��د و در زمان خاتم��ی هم الیح��ه دوقل��و را تنظیم 
کردن��د. احمدی ن��ژاد با ط��رح مدودف م��ی خواه��د در قدرت 
بمان��د، م��ی خواهد ریاس��ت جمه��وری اش ب��ا مش��ایی ادامه 
پیدا کند و بعد از 6 ماه مش��ایی اس��تعفا دهد و دوب��اره احمدی 
ن��ژاد وارد عرصه ش��ود و قدرت را در دس��ت بگیرد. او ش��ش ماه 
قب��ل از انتخابات ب��ا »برادر« خطاب ک��ردن دو نام��زد انتخابات 
 س��ال 88 و بی��ان این ک��ه آنه��ا فتنه س��از نیس��تند، هجمه ها 
را به جان خرید تا به تنور انتخابات سال 92 دمیده باشد و به وظیفه 
شرعی و سیاس��ی اش که همانا تبدیل کردن انتخابات به میدان 
جش��ن ملی بود عمل کند: »من این هجمه ها را به فال نیک مي 

گیرم و اگر اعتراضي باشد به آن جواب خواهم داد «. 
تا آستانه اخراج از حزب متبوع خود هم رفت، خود را آفتاب لب بام 
دانس��ت که باید به تکلیفش عمل کند و در جواب کسانی که او را 
کف روی آب دانسته بودند، گفت که من می خواهم جواب »کف 
روی آب« را با نقل س��خنی از امام )ره( بدهم، امام )ره( فرمودند 
اگر ش��ما را از در بیرون کردند، از پنجره وارد شوید، اگر از پنجره 
 بیرون کردند، زاویه ای پیدا کنید و از آن وارد شوید. شما مثل ریگ

 ته جوی بمانید. شما برای تصفیه آب هستید. این که شما را کجا 
راه می دهند یا نه، به فکر آن نباشید.شما باید بمانید .

شرح نیم قرن فعالیت سیاسی حبیب اهلل عسگراوالدی

دور جديد گفتگوهای سه آفتاب عمر »مرد تکلیف« غروب کرد
جانبه درباره سوريه

دور جدید مذاکرات روسیه و آمریکا درباره سوریه با مشارکت 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور این کشور 

امروز در ژنو برگزار می شود.
به گزارش شبکه المیادین، دور جدید مذاکرات میان مقامات 

روسیه و آمریکا درباره سوریه امروز در ژنو برگزار می شود.
بنا بر این گزارش، در این مذاکرات اخضر االبراهیمی نماینده 

ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز حضور خواهد داشت.

انتقال مرسی به بیمارستان 
برج العرب

منابع خب��ری از انتق��ال رییس جمهور برکنار ش��ده مصر 
به بیمارس��تان برج العرب به دلیل افزایش فش��ار خون وی 

خبر دادند.
به گزارش صدی البلد، محمد مرسی  رییس جمهور برکنار 
شده مصر بر اثر افزایش فشار خون به بیمارستان برج العرب 

منتقل شد.
 این در حالی اس��ت که نیروهای امنیتی هم اکنون به طور 

گسترده در اطراف این بیمارستان مستقر شده اند.
مرسی پس از درمان مجددا به سلولش بر می گردد. سر لشکر 
ناصر العبد مدیر اداره تحقیقات پلیسی اسکندریه به طور کلی 
اخبار منتشر شده در مورد اعزام مرسی به بخش مراقبت های 

ویژه بیمارستان برج العرب را تکذیب کرد. 
وی افزود مرسی در سلول ویژه خود محبوس است و مانند 

سایر زندانیان عادی  لباس سفید بر تن دارد.

ادعای »تايمز« درباره 
پیشنهاد جديد 1+5 به ايران

روزنامه »تایمز لندن« مدعی ش��ده غ��رب در حال تدوین 
طرحی اس��ت که بر اس��اس آن، ایران به صورت مش��روط 
اجازه خواهد یافت به بخشی از درآمدهای نفتی خود که در 
کشورهای خارجی ذخیره شده و به دلیل تحریم ها امکان 
انتقال به داخل کش��ور وجود ندارد، دسترس��ی پیدا کند. 
این روزنامه مدعی اس��ت بر اساس پیش��نهاد جدید غرب، 
در صورتی که ایران در طول برگزاری مذاکرات هس��ته ای 
و تا زمان توافق بر سر جزئیات، فعالیت های هسته ای خود 
را تعلیق کند، اجازه خواهد یافت به بخش��ی از درآمدهای 
حاصل از فروش نفت خود در خارج از کشور دسترسی یابد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

گزارش 100 روزه دولت دردی
 را درمان نمی کند

مسعود میرکاظمی/ رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس و وزیر سابق بازرگانی

 آمریکا بعد از س��فر نیویورک کاهش صادرات ای��ران را جدی تر پیگیری 
 می کند که اگر این کاهش ادامه پیدا کند ش��ش ماه بعد دولت غافلگیر 
 می شود. در مورد گزارش صد روزه دولت به مردم که پیش از این وعده حل 
چالش های عمده اقتصادی مردم در آن داده شده بود، باید گفت این که 
 در دوران انتخابات گفته ش��د صد روزه به اوضاع اقتصادی س��ر و سامان

 می دهیم فقط یک ش��عار بود 
ولی وقتی وارد کار اجرایی شده 
و با  واقعیت ها رو به رو ش��دند 
موضعش��ان تغییر ک��رد و این 
اقدام برای سر و س��امان دادن 
ص��د روزه به اوض��اع اقتصادی 
تبدیل به تهیه یک گزارش شد 
 در صورتی که اصل مطلب چیز 

دیگری بود.
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خبر جدید از فعالیت دانشگاه احمدی نژاد

معاون آموزشی دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان گفت: فعالیت این دانشگاه به زودی اجرایی می شود.معاون 
آموزشی دانشگاه ایرانیان تصریح کرد: تاکنون عالقه مندان زیادی از قشرهای دانشگاهی اعم از اساتید و 

دانش پژوهان داخلی و خارجی برای همکاری با این دانشگاه اعالم آمادگی کرده اند.

توقف بازنشستگی 
زودهنگام اساتید

 5+1 
آماده تعامل است

با دستور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدور احکام بازنشستگی 
 زودهنگام اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها متوقف ش��د. در دس��تورالعمل

 علی ربیعی خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی آمده اس��ت: اعضای 
هیأت علمی دانشگاه ها ذخایر گرانبهای دانش این مرز و بوم هستند که عالوه 
بر نخبگی و تالش های پرزحمت و طاقت فرسای این عزیزان یک جامعه هزینه 
گزافی برای رسیدن هر یک از آنان به چنین مرتبتی را متحمل می شود و روند 

بازنشستگی زودهنگام تصمیمی غیر کارشناسی و غیر علمی بوده است .
در ادامه آمده اس��ت:با توجه به تأکید رییس جمهور محت��رم مبنی بر حفظ 
جایگاه اعضای هیأت علمی و آرای قانونی مراجع ذی صالح الزم است ترتیبی 
اتخاذ نمایند با سرعت روند صدور احکام بازنشستگی زودهنگام اعضای هیأت 

علمی توسط سازمان بازنشستگی متوقف شود.

علی اکبر صالحی در مراسم تشیع و خاکس��پاری دو تن از شهدای گمنام در 
سازمان انرژی اتمی با بیان این که »نشانه های خوبی در طرف مقابل)ایران و 
5+1( در موضوع هسته یی دیده می شود« گفت که به نظر می آید کشورهای 
عضو گروه 1+5 آماده تعامل هستند و ما هم به آن ها گفتیم که در یک چارچوب 

عدالتخواهانه و بدون پیش شرط آماده گفتگو هستیم. 
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: جمهوری اسالمی تا امروز پیامی جز صلح ،  
دوستی و ظلم سیتزی برای دنیا نداشته است. وی با اشاره به تقارن خاکسپاری 
ش��هدای گمنام در اول محرم و همزمان با 13 آبان اظهارداش��ت: ملت ایران 
استوار و محکم ایستاده اس��ت و مقاومت عقالیی که منش��أ عزت ،  حکمت و 
مصلحت است را در نظر داریم و هیچ گاه نسبت به منافع ملی و مصلحت کشور 

فروگذار نخواهیم کرد.

محمد اصالنی که در رسانه ها به عنوان وکیل سعید مرتضوی 
مطرح شده است، اظهار داشت: بنده اطالعی از رسیدگی به 
پرونده مرتضوی درخصوص پرونده موسوم به پالیزدار ندارم.

وی ادامه داد: بنده وکالت مرتضوی در این پرونده را برعهده 
ندارم و اساس��ا س��عید مرتضوی در پرونده هایی که متهم 
هس��تند مانند پرونده کهریزک براس��اس دانش حقوقی و 
سابقه فعالیت قضایی، ش��خصا به دفاع از خود می پردازد و 
وکیلی انتخاب نکرده است. اصالنی گفت: اینجانب صرفا در 
پرونده ای که مربوط به شکایت مرتضوی از برخی رسانه ها 
تشکیل ش��ده بودم، به عنوان وکیل وی پیگیر پرونده بودم. 
این وکیل دادگستری درباره اظهارنظر یکی از شاکیان این 
پرونده مبنی بر ابالغ احضاریه مرتضوی به وی خاطرنش��ان 
کرد: این احضاریه برای من ابالغ نشده است بلکه به آدرس و 
نشانی من ارسال شده است؛ آن زمان بنده حضور نداشتم و 
طبق ماده 75 به دیوار نصب شده بود اما به هر حال موضوع 
را به اطالع سعید مرتضوی رساندم.وی درباره جلسه گذشته 
که مرتضوی در آن حاضر نش��د گفت: مرتضوی آن روز در 
تهران نبود و این موضوع را به اطالع بازپرس جعفری رسانده 
بود و با هماهنگی بازپرس پرونده به جلسه نیامد. به همین 
دلیل درخواست رسیدگی در وقت دیگری کرد که با موافقت 

بازپرس جلسه رسیدگی به وقت دیگری موکول شد.

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: درخواس��ت 
دولت آمریکا از کنگره درباره تعوی��ق تحریم های جدید 

علیه ایران برای مدت کوتاهی خواهد بود.
به گزارش پایگاه لبنانی النش��ره، ماری هارف سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به این که تعویق تحریم های 
جدید علیه ایران برای مدت کوتاهی خواهد بود، افزود: این 
مسأله به مهندسی سیس��تم تحریم ها علیه ایران به علت 
برنامه هسته ای این کشور  ضربه ای نمی زند. وی افزود: ما 
از کنگره خواستیم که فقط اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران را برای مدت کوتاهی متوقف کند، آنچه می خواهیم 
 این اس��ت که تحریم ها با اس��تراتژی مذاک��ره که دنبال 
می کنیم هماهنگ باش��د. هارف افزود: هم اکنون وظیفه 
داریم لحن دلگرم کننده دولت جدید ایران را با هوشیاری 
آزمایش کنیم. س��ردار س��المی در ادامه سخنانش اظهار 
داشت: تقریبا بی نظیر و یا کم نظیر هستند، کشورهایی که 
می توانند هم به شکل جدی مقابل قدرت های بزرگ دنیا 
مقاومت و هم پیشرفت کنند. این اتفاق برای ایران افتاده 
و از دل مقاومت، پیشرفت حاصل شده است. معموال این 
اتفاق به ندرت در تاریخ تکرار شده است. دشمن هم تمام 
تالشش این اس��ت که این مدل به توفیق نرسد، چون هر 

مدل موفقی قابلیت تکثیر شدن پیدا می کند.

مرضیه افخم س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
پاسخ به س��ؤالی در این باره که آیا برای شرکت در مذاکرات 
 ژنو 2 دعوتنامه ای برای ایران ارس��ال ش��ده اس��ت، گفت:

 تالش های دبیر کل س��ازمان ملل متحد برای آماده سازی 
برای برگزاری اجالس ژنو 2 ادامه دارد. 

شاهد س��فر اخضر ابراهیمی به منطقه و کش��ورهای مؤثر 
بودیم، آنچه در بحث سوریه کماکان مطرح است تالش برای 

حل سیاسی بحران سوریه است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: از این جهت ایران 
حمایت خود را از چنین فرآیندی اعالم کرده و از تالش هایی 

که در این چهارچوب صورت می گیرد، حمایت می کند.
افخم گف��ت: تا جای��ی که در جری��ان هس��تیم هنوز هیچ 
دعوتنامه ای ارس��ال نش��ده و زمینه های برگزاری اجالس 
قطعی نش��ده اس��ت. وی تأکید کرد: ما آماده کمک به حل 
بحران سوریه هستیم و این سیاست به قوت خود باقی است، 
ضمن این که اعالم کردیم که هیچ پیش شرطی را برای این 

مذاکرات و هر نشست دیگری در این راستا نمی پذیریم.
افخم در پاسخ به س��ؤال دیگر درباره فرمایشات مقام معظم 
رهبری و تأثی��ر آن بر مذاک��رات ای��ران و 1+5، بیان کرد: 
فرمایش��ات رهبری فصل الخطاب بس��یاری از موضوعات 

داخلی و موضوعاتی است که در سطح جامعه مطرح است.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که رییس جمهور قانون 
 بهبود فضای کس��ب و کار را ابالغ خواهد ک��رد، گفت: تنها

 17 درص��د از بنگاه های دولتی به بخ��ش خصوصی واگذار 
شده اند و بقیه آنها به نهادهای شبه دولتی واگذار شده اند.

اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس جمه��ور گفت: این 
روزها یکی از دغدغه های اصل��ی که در محافل علمی و بین 
فعاالن اقتصادی و حتی بین مردم ع��ادی به صورت جدی 
مطرح است، شرایط اقتصادی کشور است که همه به نوعی 
با این شرایط درگیرند و آثار آن را در زندگی خودشان حس 
می کنند. وی رکود تولی��د، افزایش م��داوم قیمت ها، عدم 
توانایی نظام بانک��ی و تأمین اعتبار مورد نیاز و مش��کالت 
عمده در مبادالت بین المللی را از مهم ترین معضالت پیش 
روی فعاالن اقتصادی برش��مرد و افزود: دولت تدبیر و امید 
مصمم اس��ت با عنایت از خداوند و کم��ک صاحبنظران و 
اندیشمندان و تشکل های بخش خصوصی برای برون رفت 
از شرایط کنونی چاره اندیشی کند . وی با بیان این که بهبود 
فضای کسب و کار یکی از شعارهای اصلی رییس جمهور در 
فعالیت انتخاباتی اش بود، اظهار داشت: علت این شعار آن بود 
که در مقطعی هس��تیم، اقتصاد کشور باید به سرعت بزرگ 
شود و نیازهای جمعیت 75  میلیون نفری پاسخ داده شود، 

بخصوص در بخش رفاه و اشتغال و این کار شدنی است. 

دفاعی امور خارجهقوه قضائیه دولت

مرتضوی شخصًا
 از اتهامات دفاع می کند

تعويق تحريم ها
کوتاه مدت است

 فرمايشات رهبری
 فصل الخطاب است

 انتقاد
 از نحوه واگذاری ها
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 آغاز عملیات راهداری زمستانی 
از 15 آذر ماه

سرپرست مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: 
عملیات راهداری زمستانی استان اصفهان از 15 آذرماه آغاز شده و 

تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.
 فرزاد دادخواه اظهارداش��ت: با توجه به تنوع و ش��رایط خاص آب و 
هوایی استان اصفهان و واقع شدن استان در چهارراه ترانزیت و حمل 

مسافر، شرایط ویژه ای را در استان ایجاد کرده است.
وی افزود: با حدود 25 هزار کیلومتر راه هم سنگ موجود در استان، 
همجواری استان با 9 استان مجاور خود و با توجه به داشتن رتبه اول 
حمل بار و رتبه دوم حمل مس��افر و قرار گرفتن 11 هزار از راه های 
استان در پوشش مطلق برف در فصل زمستان، حساسیت ویژه ای در 

خصوص ایمنی راه های استان ایجاد می کند.
سرپرس��ت مدیریت راه��داری اداره کل راه و شهرس��ازی اصفهان 
اظهارداشت: اطالع رسانی از طریق مرکز مدیریت راه ها نیز از طریق 
ش��ماره های تماس 6686446، 6697372 و 6690015، س��امانه 
www. گویای 141، تلفن همراه 09133288000 و آدرس سایت

ir.iran141 انجام می شود که مسافران محترم می توانند اطالعات 
راه ها را کسب کرده و برنامه ریزی برای سفر خود را انجام دهند.

 تمام بخاری های موجود 
در مدارس اصفهان استاندارد است

معاون پش��تیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر بخاری چکه ای در مدارس اصفهان وجود ندارد و تمام 

بخاری های موجود در مدارس استان اصفهان استاندارد است.
 کمال خشوعی در پاسخ به این سؤال که آیا هنوز در مدارس موجود 
در سطح اس��تان نیز از بخاری های نفتی اس��تفاده می شود یا خیر، 
اظهارداشت: بله، در حال حاضر در برخی از روستا ها و مناطق موجود 
در سطح استان به دلیل عدم گاز کشی از بخاری های نفتی استفاده 

می شود.
وی افزود: به عنوان مثال برخی از روس��تا های موجود در شهرستان 
سمیرم گاز کشی ش��ده و مناطقی در ش��رق اصفهان مانند نایین و 

جرقویه علیا و سفلی گاز کشی شده اند.

  اجرا ی مراسم نمادين استقبال 
از محرم در حسینیه های نطنز 

همزمان با شب اول محرم الحرام، مراسم نمادین استقبال از محرم در 
حسینیه ارشاد علیا نطنز اجرا شد.

این مراسم در حسینیه ارش��اد علیا نطنز همزمان با شب اول محرم 
برگزار شد که با حضور 150 نفر از مردم نطنز به اجرا در آمد.

در این مراسم ده نفر از پیرغالمان حسینیه ارشاد علیا با لباس هایی 
مشابه، تمام محوطه حسینیه را جارو زدند و جوانان هم که حدود 50 

نفر بودند، پشت سر این پیرغالمان حرکت می کردند.
این حرکت نمادین با مداحت مداحان و نوای» یا حسین یا حسین« 

همراه بود که شور و حال خاصی را ایجاد کرده بود.
برگزاری» کرسی های آزاد اندیشی و هم اندیشی« در دانشگاه اصفهان

معاون دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه اصفهان گفت: امسال 
مراسم دهه نخست محرم در قالب سنتی و مدرن صورت می گیرد و 
کرسی های آزاد اندیشی و هم اندیشی با حضور مبلغان هم زمان با ایام 

محرم در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
میثم شریف در پاسخ به این سؤال که امسال کیفیت برنامه های این 
نهاد در دهه نخس��ت ماه محرم برای دانشجویان، اساتید و کارکنان 
دانش��گاه اصفهان به چه صورت است، اظهارداش��ت: از روز نخست 
محرم، دانش��گاه اصفهان برنامه ه��ای متعددی را برگ��زار می کند 
که مهم ترین و ش��اخص ترین این برنامه ها در مصل��ی الغدیر برگزار 

می شود.
وی با تأکی��د بر این ک��ه موضوعات کرس��ی های  آزاد اندیش��ی نیز 
مشخص شده است، اظهارداشت: جنگ نرم تقابل اصلی میان ایران 
و آمریکا به عن��وان یکی از موضوعات در نظر گرفته ش��ده برای این 

هم اندیشی هاست.
وی در پایان ادامه داد: تالش می ش��ود مراس��م دهه نخست محرم 
دانشگاه اصفهان از لحاظ کیفیت متفاوت از گذشته باشد، به صورتی 
که دانشجویان در برگزاری مراسم و ابراز نظرات خود فعاالنه حضور 

یابند.

کمربندی جنوب شهر سمیرم 
بازگشايی می شود

رییس شورای شهر س��میرم گفت: برای حل مش��کالت مردم شهر 
س��میرم تا دو هفته آینده ش��اهد بازگش��ایی کمربند جنوبی شهر 

سمیرم هستیم.
 محسن آصفی اظهار داشت: کمربندی جنوب شهر سمیرم با توجه به 
پیگیری های انجام شده توسط اعضای شورای شهر تا دو هفته آینده 

آماده استفاده می شود.
وی افزود: خطر تردد کامیون های س��نگین و آلودگی های صوتی و 
زیست محیطی آنان در سطح ش��هر نارضایتی مردم را در پی داشته 
که سبب شد اعضای شورای ش��هر پیگیر این مسأله شوند و هر چه 
زودتر با هم��کاری ادارات ای��ن کمربندی که قبال نیز افتتاح ش��ده 
 و به دلیل مش��کالت زیرساختی مس��دود شده، بازگش��ایی و قابل

 استفاده شود.
رییس شورای شهر س��میرم افزود: کمربندی جنوب شهر دست به 
گریبان مشکل تأمین بودجه بوده که در سفر اخیر مدیرکل اداره راه و 
شهرسازی استان اصفهان به این شهرستان، مسئوالن شهرستانی از 
رفع این مشکل سخن گفته و وعده بازگشایی آن را تا دو هفته آینده 

به اعضای شورای شهر داده است.
وی خاطرنش��ان کرد: در پیگیری های قبلی ابتدا زمان بازگش��ایی 
کمربندی جنوب س��میرم را پایان ش��هریور اعالم کردند که با عدم 
تحقق به 20 مهرماه تغییر یافت و در س��فر اخیر مدیرکل اداره راه و 
شهرسازی و حضور اعضای شورای ش��هر امیدواریم وعده داده شده 
تحقق یابد. آصفی تصریح کرد: با توجه به عرض خیلی کم خیابان های 
ش��هر س��میرم و عبور کامیون ها و ماشین های س��نگین مشکالت 
ترافیکی زیادی را شاهد بودیم که با بازگشایی این کمربندی بسیاری 

از آنها حل می شود.
وی افزود: برای پیگی��ری این پروژه از ش��هریور تاکنون نامه نگاری 
و تماس های زیادی با مس��ئوالن اس��تانی و شهرس��تانی اداره راه و 
شهرسازی انجام گرفته تا بتوانیم امنیت و آرامش را به خیابان های 

شهر سمیرم بازگردانیم.
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گشتی در اخبار
عفو ۷۴ نفر از محکومان دادگاه های عمومی و انقالب اصفهان

تعداد 74 نفر از محکومان دادگاه های عمومی و انقالب اس��المی اصفهان، با پیشنهاد رییس قوه 
قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مش��مول عفو، تخفیف و یا تبدیل مجازات 

قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی اصفهان:

برخورد ناجا با خرافه و فعالیت 
خالف موازين اسالمی

فرمان��ده انتظامی اصفه��ان گفت: نی��روی انتظامی در 
مش��کالت و خرافه ها در ابتدا با تذکر ب��ه متخلفان، در 
صدد رفع این مش��کالت بر می آید و در صورتی که افراد 
انگشت ش��ماری، خالف موازین ش��رع اس��الم و قوانین 

کشورعمل کنند، با آنها برخورد صورت می گیرد.
سرهنگ حسن یاردوستی پیرامون فعالیت ها و آمادگی 
نیروی انتظامی استان اصفهان در ایام محرم اظهارداشت: 
نیروی انتظامی همیشه در کنار هیأت های مذهبی بوده 
و همراه آن ها خدمتگزار مردم است و برای این که امسال 
نیز بتوانیم مراس��م با شکوه عزاداری س��االر شهیدان را 
بهتر برگزار کنی��م، تمام پیش بینی ه��ای الزم به عمل 

آمده است.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی برای نظم بیشتر،تأمین 
امنیت و برقراری آرامش برای عزاداران نقشی مهمی بر 
عهده  دارد و در نقاطی از سطح  شهر که تراکم جمعیت و 

ترافیک وجود دارد پوشش الزم را اعمال می کند.
فرمانده انتظام��ی شهرس��تان اصفهان اف��زود: نیروی 
انتظامی افتخار می کند س��هم کوچکی از ثواب عزاداری 
امام حس��ین )ع( را ببرد و برای این که مراسم عزاداری 

ساالر شهیدان هر چه بهتر برگزار شود.
 هر س��اله تمام تذک��رات الزم را به تم��ام هیأت ها برای 

نداشتن هیچ گونه خسارتی ابالغ می کند. 
وی با بیان این که برخی فعالیت ها با مراقبت مس��ئوالن 
هیأت س��بب کاهش نارضایتی ها می شود، بیان کرد: در 
همین حال در موارد محدودی در رابطه مسائل خرافی با 
بی نظمی هایی در سطح ش��هر روبه رو هستیم که نیروی 
انتظامی در ابتدا تذکرات الزم را به هیأت ها اعالم می کند، 
اما اگر به هشدار ها توجه  نشد، نیروی انتظامی برابر قانون 
با هیأت های انگش��ت ش��ماری که خالف موازین شرع 

اسالم و قوانین کشور عمل کنند، برخورد می کند.
یاردوستی با تقدیر از عملکرد مثبت بیش از هزار هیأت 
مذهبی در شهرس��تان اصفهان، اظهارداشت: دستگاه ها 
فرهنگی اس��تان باید آموزش های الزم را به هیأت های 
انگش��ت ش��ماری که از روی ناآگاهی عملی نادرست را 

مرتکب می شوند.
 بیشتر مشکالت با صحبت کردن و امر به معروف و نهی 

از منکر حل می شود.
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همزمان با آغاز محرم الحرام، ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( استان با پرچم های عزای حسینی، 

سیاه پوش شده و حال و هوای محرم به خود گرفت.
سیاه پوشان حسینی  در استان می توانند در برنامه هیأت مذهبی 
که در گوشه گوشه شهر برپاست شرکت کنندکه به آن اشاره می 

شود .

آب ک�م ج�و؛ تش�نگی آور به دس�ت در مؤسس�ه
 شهید بهشتی 

مؤسس��ه آیت اهلل دکتر بهشتی در 10 ش��ب برنامه محرمی خود 
سخنرانی و مداحی را در خیمه انصارالحسین برپا خواهد ساخت.

»ویژه برنامه با کاروان نیزه« نیز از سوی این مرکز با مروری بر تاریخ 
در 5 شب دوم دهه عاشورا با حضور حجت االسالم امین رستمی 
برقرار خواهد بود. مؤسسه ش��هید بهشتی در روز تاسوعا مراسمی 
را نیز با عنوان »حرکت قافله حسینی« با همیاری مجتمع باران، 
مؤسسه ش��هید مدرس و مجموعه 15 خرداد به مقصد حسینیه 
جانبازان اصفه��ان برگزار خواهد کرد. مراس��م »مقتل خوانی« با 
حضورحجت  الس��الم نایینی و امیر عباس ربیعی نی��ز برنامه روز 
عاشورای این مرکز است. »آب کم جو، تش��نگی آور به دست« از 
اشعار موالنا در رابطه با واقعه عاشوراست که شعار محرم امسال این 
مؤسسه است و با توجه به فضاس��ازی و تبلیغات خاص خود آن را 

برگزیده است.  مؤسسه شهید بهشتی محوریت مراسم امسالش را 
بر حضرت عباس»ع« گذاشته است. 

 عالقه مندان به ش��رکت در مراسم ویژه مؤسس��ه شهید بهشتی 
می توانند از شب اول محرم به خیمه انصارالحسین واقع در  خیابان 

کاشانی مراجعه نمایند.

هیهات من الّذله در مجموعه فرهنگی يادگاران امام 
اصفهان

مجموعه فرهنگی یادگاران امام اصفهان امسال با محوریت شعار 
»هیهات من الّذله« و همچنین تمرکز بر شعار »مرگ بر امریکا و 
مرگ بر اسرائیل« برنامه های ویژه ای را در دو بخش سبک زندگی 
و استکبار ستیزی دنبال می کند. مرکز مشاوره ای نیز با موضوعات 
دینی، خان��واده، ازدواج و ... در حاش��یه این برنامه هر ش��ب برای 

سرویس دهی به عزادارن در این زمینه ها برپا خواهد بود.
»هیأت خردساالن و نوجوانان« نیز با تمرکز بر این گروه سنی ویژه 

برنامه هایی را از سوی این مرکز تدارک دیده است.
»مهد کودک حضرت رقیه« هم با برنامه های ویژه ای در حاشیه  
مراس��م برای کودکان 2 تا 6 س��اله برپاس��ت و والدین می توانند 
با س��پردن کودکان خود به این مهدک��ودک از برنامه های دیگر 

استفاده کنند.
مجموعه یادگاران امام به جز برنامه های ش��بانه ظهر تاسوعا نیز 

برپاخواهد بود. این مجموعه ظهر روز عاش��ورا ب��ا »حرکت قافله 
حسینی« به سمت آسایشگاه جانبازان شهید مطهری برنامه خود 
را دنبال می کند.گفتنی است؛ حجت السالم برادران سخنران این 

برنامه است. 
این هیأت از امشب به مدت 11 شب از ساعت 7:30 در مصلی الغدیر 

دانشگاه اصفهان پذیرای مخاطبان دانشجو و عموم خواهد بود.
 

ش�یعه جال گرفت�ه از هم�ت آس�مانی ات در هیأت 
انصارالمهدی 

هیأت انصار المهدی که از دیرینه ترین و قدیمی ترین هیأت های 
اصفهان است . امسال با سابقه حدودا 20 ساله؛ برنامه های محرمی 
خود را دنبال می کند. »ش��یعه جال گرفته از همت آسمانی ات« 
شعار انتخابی این مرکز است که با تمرکز بر »همت حسینی« مثل 
بسیاری از مراکز دیگر آن را برگزیده و در سخنرانی های خود بر آن 
تمرکز و تأکید می کند. این هیأت از روز یک شنبه 19 تا 23 آبان 
ماه هر شب از ساعت 6:30 با سخنرانی امین رستمی و مداحی امیر 
عباس ربیعی برپا خواهد ش��د.ع القه مندان به حضور در آن محل 
این هیأت واقع در خیابان مقداد، کوچه باغ کالنتر، ورزشگاه شهید 

بهشتی مراجعه کنند.
 

مجتمع فرهنگی باران با جوانان حسینی
مجمتع فرهنگی باران اصفهان نیز با رویکرد توجه و تمرکز بر جوانان 

برنامه های محرمی خود را به مدت 11 شب برگزار می کند.
یک سخنرانی و دو مداحی قسمت های اصلی این برنامه اند. 

در کنار این برنامه نیز، غرفه های هم نش��ینی، پرس��ش و پاسخ و 
روابط عمومی برای نوجوانان و جوانان دختر و پسر برقرار خواهد 
بود که عالقه مندان می توانند با حضور در آن به بحث و تبادل نظر 

و کسب دانش و آگاهی پیرامون محرم بپردازند.
گفتنی است؛ محمد داستان پور سخنران مراسم امسال این مجتمع 
است. این محفل هر شب در انگورستان ملک اصفهان برپا می شود.

  
شیرخوارگان حسینی در خانه معرفت اصفهان 

حسینیه ها همچون تکیه ها از نظر نقش اجتماعی در زندگی مردم، 
کانون های قابل توجهی بوده اند. این محل ها هنگام عزاداری ها، 
به ویژه در م��اه های محرم و صفر، به صورت کان��ون های پر رونق 
ارتباطی میان مردم محل��ه ها در می آمدند. از پی��ر تا جوان برای 
رفت و روب و انجام تزئینات و آراس��تن تکیه و حس��ینیه شرکت 
 می جستند و حضور بیشتر مردم محل در حسینیه در چند شب 
پی در پی موجبات نزدیکی ها، از میان بردن کدورت ها و رسیدگی 
به مشکالت نیازمندان، و شنیدن وعظ و خطابه و… را فراهم آورده 
است.خانه معرفت اصفهان با همین ذهنیت و با رویکرد خادمین 
چهارده معصوم بودن برنامه های مختلفی را در ایام و مناسبت های 
مختلف تدارک می بیند. این مرکز در محرم امسال، به نمایندگی 
از مجمع جهانی علی اصغر  هم صدا با 2300 نقطه دیگر در جهان 

به طور همزمان همایش شیرخوارگان حسینی را برگزار می کند.

اصفهان حال و هوای محرم گرفت

    برنامه هیأت های مذهبی استان  در محرم
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 آغاز پیش ثبت نام جديد 
عتبات عالیات از 1۸ آبان

     معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان عنوان کرد: شهرداري اصفهان 
400میلیون تومان ب��ه هیأت هاي مذهبي در ایام محرم کمک و مس��اعدت 

می کند.
حبیب اهلل تحویل پور با اعالم این مطلب ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن 
ماه محرم از نام گذاري اولین روز ماه محرم به عنوان روز شهر اسالمي سخن  به 
میان آورد و اظهار داشت: این نام از سوي شهرداران شهرهاي اسالمي انتخاب 
شده است ، لذا با توجه به اهمیت آن باید در راستاي اسالمي شدن شهرها تالش 

مضاعفي صورت پذیرد. 
وي افزود: شهرداري اصفهان نیز طي سال هاي گذشته در جهت اسالمي شدن 
چهره شهر اصفهان اقدامات زیادي را انجام داده است تا شهر اصفهان به آرمان 

یک شهر اسالمي نزدیک شود. 

سازمان حج و زیارت از آغاز مرحله جدید پیش ثبت نام عتبات عالیات از 18 
آبان خبر داد.

متقاضیان تش��رف به عتبات عالیات در محدوده زمانی23 آذر تا 20 اسفند از 
ساعت 9 شنبه 18 آبان تا ساعت 24 پنج ش��نبه 30 آبان با مراجعه به سامانه 
پیش ثبت نام عتبات عالیات به نشانی http://atabat.haj.ir و تکمیل فرم 

مربوط برای خود و همراهانشان پیش ثبت نام کنند. 
بر اساس اعالم س��ازمان حج و زیارت نتایج قرعه کشی این مرحله از ثبت نام 
یک شنبه سوم آذر بر روی س��امانه پیش ثبت نام عتبات عالیات این سازمان 

قابل رؤیت خواهد بود. 
 متقاضی��ان اعزام ب��ه عتبات م��ی توانند ب��ه دو روش ش��امل ثب��ت نام در 

گروه های1تا7نفره یا ثبت نام در گروه های 35 نفره اقدام کنند. 

سردار حسین دقیقی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از واگذاری 380 
میلیارد تومان سهام به بازنشستگان نیروهای مسلح در راستای طرح توانمندسازی در آبان 

امسال و ارائه کارت سالمت الکترونیک به جای دفترچه های درمانی از سال 93 خبر داد.
سردار حسین دقیقی در نشست خبری که در خصوص عملکرد شش ماهه نیروهای مسلح 
برگزار شد اظهار داشت: در موضوع مسکن بازنشستگان نیروهای مسلح تاکنون 480 میلیارد 

تومان پرداخت شده است که 145 میلیارد تومان از این رقم را سازمان پرداخت کرده است. 
وی ادامه داد: تاکنون 12 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور برای بازنشستگان نیروهای 

مسلح در 54 پروژه ساخته شده است.
وی ادامه داد: تاکنون 1457 میلیارد تومان خدمات به بازنشس��تگان این سازمان در طول 
چند سال اخیر ارایه شده است.سردار دقیقی درباره مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح 
بیان داشت: بابت مطالبات ناشی از قبل از سال 79 حدود 450 میلیارد تومان به 290 هزار 
بازنشسته این سازمان پرداخت شده است.م دیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی نیروهای 
مسلح افزود: بابت قانون خدمات کشوری نیز به 400 هزار نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی 

نیروهای مسلح 1600 میلیارد تومان پرداخت شده است. 
وی به برون سپاری خدمات تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در چند محور خدمات این 
سازمان برون سپاری به مؤسسه ها و هزار دفتر خدمات الکترونیک در کشور شده است. وی 
درباره نظام نوین بازنشستگی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: این طرح در آستانه تقدیم 

به دولت و پس از آن مجلس است.
سردار دقیقی با اشاره به این که طرح نظام نوین بازنشستگی توسط ستاد کل نیروهای مسلح 
تدوین شده است گفت: نظام بازنشستگی در کش��ور با چالش های بسیار سنگینی مواجه 
است. وی خاطرنشان کرد: کش��ورهای غربی پیش بینی می کردند تا سال 2023 با چالش 
نظام بازنشستگی مواجه نشوند ولی امروزه این کشورها با چالش های بازنشستگی مواجه 

شده اند. وی خاطرنشان کرد: نظام نوین بازنشستگی خودکفایی صندوق های بازنشستگی 
نیروهای مس��لح را تدوین کنند و در صورت اجرایی شدن این نظام وابستگی صندوق ها به 
دولت کم می شود و ضمانت بیشتری برای پرداخت مطالبات بازنشستگان از صندوق  انجام 
می شود. سردار دقیقی یادآور شد: در چشم انداز 20 ساله با در نظر گرفتن افزایش نرخ 10 
درصدی تورم باید 40 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات بازنشس��تگان پرداخت کنیم و بر 
اس��اس پیش بینی های صورت گرفته این رقم در س��ال 1417 به 40 هزار میلیارد تومان 
می رسد و برای این چالش باید از امروز فکری کنیم. وی یادآور شد: هم اکنون ماهانه هزار 
میلیارد تومان به 650 هزار نفر بازنشسته پرداخت می کنیم. وی درباره اجرای طرح منزلت 
در سطح کشور خاطرنشان کرد: پایلوت طرح منزلت در سطح کش��ور اجرا شده است و با 
این طرح تمامی خدمات رفاهی و حقوقی بازنشس��تگان مکانیزه می شود. وی یادآور شد: 
بازنشستگان می توانند با کارت منزلت از 30 هزار فروشگاه طرف قرارداد با سازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح خرید کنند و حقوق خود را با این کارت ها دریافت کنند. سردار 
دقیقی یادآور شد: طرح کارت منزلت در 15 استان اجرایی شده است و تا سال 92 برای تمام 

بازنشستگان نیروهای مسلح اجرایی می شود.
 وی درباره ارایه کارت س��المت الکترونیک به بازنشس��تگان نیروهای مس��لح خبر داد و 
گفت:کارت سالمت الکترونیک از سال 1393 در اختیار بازنشستگان نیروهای مسلح قرار 

می گیرد و این کارت جایگزین دفترچه های خدمات درمانی می شود.

واگذاری 3۸۰ میلیارد تومان سهام به بازنشستگان نیروهای مسلح در آبان

هزينه درمانی جانبازان زير ۷۰ درصد رايگان می شود

س��ازمان وظیفه عمومی طی اطالعیه ای مش��موالن دیپل��م و زیر دیپل��م داراي برگ 
 آماده به خدمت در تاریخ نوزدهم آبان ماه س��ال جاري را براي اعزام به خدمت سربازی

 فراخواند.
س��ازمان وظیفه عمومی در اطالعیه ای ضمن فراخوان  مش��موالن غای��ب و غیرغایب 
 متولد 1355 تا پایان آبان ماه 1374 ب��راي انجام خدمت دوره ضرورت طي اطالعیه اي

 اعالم کرد: مش��موالن دیپلم و زیر دیپلم س��ال هاي مذکور که برگ آماده به خدمت به 
تاریخ نوزدهم آبان ماه س��ال1392 دریافت کرده اند، باید در ساعت و محلي که توسط 
سازمان وظیفه عمومي ناجا در برگ معرفي نامه مش��موالن به مراکز آموزش نیروهاي 

مسلح اعالم شده، حضور یابند.

مشموالن ساکن تهران بزرگ
مش��موالن دیپلم زیردیپلم غای��ب و غیر غای��ب که داراي ب��رگ آماده ب��ه خدمت به 
تاری��خ آبان ماه س��ال 1392هس��تند باید س��اعت 6 صبح روز یک ش��نبه ب��ه محل و 

مراکزي ک��ه توس��ط س��ازمان وظیف��ه عموم��ي ناج��ا در قالب ب��رگ معرف��ي نامه 
 مش��موالن به مراکز آموزش ابالغ ش��ده اس��ت حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت

 اعزام شوند.

مشموالن ساکن سايراستان هاي کشور
 مش��موالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که داراي برگ آماده به خدمت به تاریخ 
آبان ماه سال 1392 هستند ساعت 7صبح یک ش��نبه به معاونت وظیفه عمومي استان 
محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.الزم به ذکر است عدم حضور 

به موقع در زمان و محل هاي تعیین شده غیبت محسوب مي شود.
گفتني است، آن دسته از مشموالني که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفي 
نامه مش��موالن به مراکز آموزش، نش��ده اند، مي توانندبه نزدیک تری��ن دفتر خدمات 
الکترونیک انتظامي )پلیس+10( مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و بر اساس 

اطالعات درج شده در آن اقدام کنند.

فراخوان اعزام مشموالن به سربازی

کمك ۴۰۰ میلیون توماني 
شهرداري به هیأت ها

SMS



چهره روزيادداشت

 احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی
 از ابتدای سال 93

معاون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس جمه��ور با بیان این 
که در حذف یارانه دهک های باالی درآمدی هیچ عجله ای نیست.

وی اعالم کرد: پس از تکمیل اطالعات تصمیم می گیریم، مرحله دوم 
هدفمندی یارانه ها به احتمال فراوان از ابتدای سال 93 اجرا می شود.

محمدباقر نوبخت  اظهار داشت: براس��اس ماده 7 قانون هدفمندی 
یارانه ها، منابعی ک��ه از افزایش قیمت حامل ه��ای انرژی،اّب،برق 
و نان حاصل می ش��ود، باید نس��بت به درآمد بین تمامی خانوارها 

توزیع شود. 
طبق این قانون، دولت موظف است پرداخت ها را یکسان بین خانوارها 

انجام ندهد.
 آنچه امروز به عنوان پرداخت یکسان مطرح است، نوعی فاصله گیری 

و متفاوت عمل کردن نسبت به تکلیف قانونی است.
وی ادامه داد: دولت مش��کلی در این زمینه ن��دارد و قبل از این که 
مطالعات الزم انجام نش��ده باش��د و اطالع��ات کام��ل را در اختیار 
 نداشته باشم، هیچگونه اقدام شتاب زده ای در حوزه یارانه ها انجام 

نمی دهیم.
سخنگوی دولت با اعالم این که اطالعات موجود ناقص است، تأکید 
کرد: س��عی می کنیم در گام نخس��ت اطالعات موجود را تکمیل و 

نواقص را برطرف کنیم .
 پس از مطالعات انجام شده، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا و 

حتی روند موجود را با کیفیت بهتر انجام دهیم.
به گفته نوبخت، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به احتمال فراوان از 
ابتدای سال 93 با اقدامات انجام ش��ده در بودجه این سال و تکمیل 

اطالعات انجام می شود.
اگرچه امکان دارد در صورت تکمیل اطالعات افراد در اواخر سال نیز 

این مرحله اجرایی شود.

اجرای پروژه گاز رسانی به واحد های 
مسکن مهر گلپايگان

رییس اداره گاز شهرستان گلپایگان گفت: پروژه گاز رسانی به مسکن 
مهر گلپایگان، گوگد و خوانسار طی 6 ماه نخست امسال انجام شد و 
در حال حاضر مراحل نصب کنتور و تجهیزات گاز مس��کن های مهر 

این شهرستان در حال اجراست.
حمیدرضا اش��رف الکتابی با اش��اره به مهم ترین عملک��رد اداره گاز 
گلپایگان طی هفت ماهه نخست امسال اظهارداشت: طی شش ماهه 
نخست امسال پروژه گاز رس��انی به واحد های مسکونی مسکن مهر 
گلپایگان، گوگد و خوانسار توسط واحد اجرای طرح های گاز استان 
با هدف گاز رسانی به مسکن مهر و فراهم سازی زیر ساخت های این 

طرح ملی انجام شده است.
وی افزود: در حال حاض��ر نیز مراحل نصب کنت��ور و تجهیزات گاز 

مسکن های مهر این شهرستان در حال اجرا است.

تولید ساالنه بیش از 6هزار تن 
تخم مرغ در اردستان

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اردس��تان گفت: اردستان با تولید 
6 هزار تن تخم مرغ درسال یکی از شهرهای مهم در تولید تخم مرغ 

خوراکی در استان اصفهان محسوب می شود. 
علی اکبر صالح ب��ا بیان این که با توجه ب��ه افزایش فرهنگ مردم در 
زمینه مصرف تخم مرغ و افزایش تولید واحد های مرغداری مصرف 
سرانه تخم مرغ که در سال 1357 و درابتدای انقالب حداکثر چهار 
کیلوگرم بود، درپایان سال گذش��ته به میزان بیش از 10 کیلو گرم 

رسیده است.
وی  اظهارداشت: در شهرستان اردستان 12 واحد مرغداری تخم گذار 

فعال است.

دولت مانع افزايش قیمت خودرو شد
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گف��ت: به نظر می رس��د علیرغم 
واقعیت های موجود، دولت مانع از افزایش قیمت خودروها شده است.

احم��د نعمت بخش اظهارداش��ت:  وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تا 
موضوعی برایش مسجل نشود اظهارنظر نمی کند. 

بنابراین اظهارنظر وی درباره احتمال افزایش قیمت خودروها با توجه 
به واقعیت های این صنعت صورت گرفته بود.

وی با بیان این که با این حال فش��ارهای وارده منجر به منتفی شدن 
افزایش قیمت ها شد، خاطرنشان کرد: مدیران ایران خودرو و سایپا 
از س��وی دولت تعیین می ش��وند و آن ها نیز مجبور به اعالم تثبیت 

قیمت ها تا پایان سال شدند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: این در حالی است که زیان 
ایران خودرو در شش ماهه نخست امسال 450 میلیارد تومان و سایپا 
273 میلیارد تومان بوده که این زیان در صورت های مالی درج و به 

بورس نیز اعالم شده است.

تحويل يک هزار واحد مسکن 
مهر در اصفهان تا بهمن ماه

رییس بنیاد مسکن انقالب اس��المی اصفهان گفت: تا پایان 
بهمن ماه امسال یک هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان در 

اصفهان تحویل داده می شود.
اصغر مس��تولی زاده با بیان این که مس��کن مهر شامل سه 
بخش تعاونی، قراردادهای سه جانبه و خودمالکین می شود، 
اظهارداشت: سهمیه استان اصفهان در مجموع 33 هزار واحد 

مسکن مهر برای شهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت است.
وی افزود: در ح��ال حاضر با توج��ه به برنام��ه تحویلی که 
داشته ایم تا بهمن ماه یک هزار واحد مسکن مهر در اصفهان 
به متقاضیان تحویل داد می  شود، ضمن این که تاکنون هشت 
هزار واحد مس��کن مهر نیز به متقاضیان در اس��تان تحویل 

داده شده است. 
وی پیشرفت واحدهای مسکن مهر در تعهد بنیاد مسکن را 
بیش از 60 درصد دانس��ت و تصریح کرد: این واحد ها در 76 

شهر از اصفهان با جمعیت 25 هزار نفر قرار دارند.
وی افزود: با توجه به محدود بودن تعداد واحدها در شهرهای 
با جمعیت زیر 25 هزار نفر و لزوم برنامه ریزی برای هر شهر 
براساس ویژگی های خاص خود، برنامه ریزی برای این شهرها 

دشواری بیشتری دارد و با مشکالت بیشتری مواجه است.
مستولی زاده تأکید کرد: به طور معمول در این شهرها زمینه 
خدماتی از جمله خدم��ات زیربنایی ش��امل آب، برق و گاز 
و خدمات روبنایی ش��امل جدول، آس��فالت و در مناطقی با 
جمعیت باالتر مراکز جمع��ی از قبیل درمانگاه، مدرس��ه و 
مس��جد، به دلیل نزدیکی با روستاها با مش��کالت کم تری 
مواجه هستند و در برخی موارد از قبیل ساخت مدرسه دولت 

نیز کمک کرده است. 
وی موفق ترین واحدهای مسکن مهر را در حوزه خودمالکین 
دانست و گفت: موضوعی که در مسکن مهر شهرهای زیر 25 
هزار نفر جمعیت تعریف ش��ده، وام ارزان قیمت است که به 
عنوان یک نقطه اتکا برای پیشرفت این واحد ها تلقی می شود.

وی اظهارداش��ت: در حوزه خود مالکین ب��ا توجه به این که 
متقاضیان خود مالک زمین بوده و مدیریت در این حوزه بر 

عهده خودشان است، بهتر می توانند به نتیجه برسند. 
وی افزایش قیمت در مس��کن مهر را ام��ری اجتناب ناپذیر 
دانس��ت و ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت  در تمام اقالم 
و مصالح س��اختمانی در بازار، به طور قط��ع پیمانکارانی که 
کار ساخت و س��از خود را دیر تر از زمان مقرر آغاز کرده اند، 
با افزای��ش قیمت مواج��ه می ش��وند و این موض��وع امری 

اجتناب ناپذیر است.

 اصالح تعرفه گاز
 کلید خورد

 رتبه ۱۸ بیکاری جهان
 به ايران رسید

همزمان با برنامه وزارت نیرو برای س��اخت و توسعه نیروگاه های مقیاس 
کوچک خانگی، وزیر نفت دس��توراتی به ش��رکت ملی گاز برای اصالح 
تعرفه ها و ارزان فروشی گاز به صورت آزمایشی به مجتمع های مسکونی 

که تمایل به ساخت نیروگاه برق خانگی دارند را صادر کرده است.
از این رو وزارت نفت به منظور مدیریت مصرف سوخت مایع نیروگاه ها دو 
سناریو را در دستور کار قرار داده است،  به طوری که افزایش ظرفیت تولید 
گاز با توسعه پارس جنوبی و اجرای طرح های تولید همزمان گرمایش و 

سرمایش در مبادی مصرف از مهم ترین این سناریوهاست.
در این بین یکی از طرح های در دست اجرای مشترک بین وزارت نفت و 
نیرو، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه های برق مقایس کوچک 
و خانگی به منظور تامین برق مجتمع های مسکونی در کالنشهرها است.

صندوق بین المللی پول با رده بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری در سال 
2013 اعالم کرد: ایران با نرخ بی��کاری 13/1درصدی در رتبه 1۸ جهان 

قرار گرفته  است.
 اگرچه وضعیت بیکاری در ایران بدتر ش��ده اما نرخ بیکاری 10 کش��ور 

اروپایی همچنان بیشتر از ایران است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ بیکاری ایران که در 
سال 2012 بالغ بر12/2 درصد بوده است در پایان سال جاری میالدی به 

13/1درصد افزایش پیدا کند.
این نهاد بین المللی به رده بندی 105 کش��ور جهان از نظر نرخ بیکاری 
 در س��ال 2013 پرداخت��ه و ای��ران را از این نظ��ر در رتب��ه 1۸ جهان 

قرار داده است. 

رییس اتحادیه فروش��ندگان اتومبیل اصفهان گفت: با 
توجه به س��خنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
صدور مجوز افزایش قیمت خ��ودرو، قیمت خودروهای 

داخلی افزایش 5 تا 10 درصدی یافته است.
مرتضی گل افشان در این خصوص اظهار داشت: با توجه 
به افزایش قیمت خودرو در ح��ال حاضر نرخ پراید131 
در بازار آزاد 17 میلیون و 500 هزار تومان ،پژو 405، 27 
میلیون تومان ،پرش��یا 35 میلی��ون و 500 هزار تومان، 
پژو 206 تیپ 5 37 میلی��ون و 500 هزار تومان در بازار 
آزاد معامله می شود.  وی با اش��اره به کمبود خودرو در 
بازار آزاد، ادامه داد: قیمت خودروهای تولید کش��ور در 
بازار اصفهان 5 تا 10 درصد یافته است. رییس اتحادیه 
فروشندگان اتومبیل اصفهان از توقف ورود خودرو به بازار 
توس��ط تولیدکنندگان خبر داد و تصریح کرد: از زمانی 
که وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز افزایش 
قیمت خودرو خبر داد، قیمت خودرو رو به افزایش رفت. 
تولید انواع خودرو در کش��ور طی 7 ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 31.6 درصد کاهش یافت. در 7 ماه 
امسال، 364 هزار و ۸07 دستگاه انواع خودرو در کشور 
تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31.6 درصد 

کاهش داشته است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: درصورت عدم همکاری همه بخش ها و مشترکان 
در مصرف آب احتمال افت فشار و قطعی آب به ویژه در 

طبقات باال وجود خواهد داشت.
مجتبی قبادیان با اشاره به وضعیت آبرسانی به شهرهای 
اس��تان، اظهار داش��ت: آبفای اس��تان اصفهان با تحت 
پوش��ش ق��رار دادن، 92 ش��هر و بیش از ی��ک میلیون 
انش��عاب، آب جمعیتي در حدود 4 میلیون نفر را تأمین 

می کند .
 وی اف��زود: آب ۸5 درص��د جمعیت بیش از 50 ش��هر 
و 300 روس��تا از طریق طرح آبرس��اني اصفهان بزرگ 
مش��تمل بر تصفیه خانه آب باباش��یخ علي و چاه هاي 
فلمن حاش��یه رودخانه زاینده رود تأمین مي گردد که 
مس��تقیم از رودخانه زاینده رود متأثر هس��تند. معاون 
 بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان

 این که استان برای هفتمین سال پي در پي با وقوع پدیده 
خشکسالی مواجه گردیده است، خاطرنشان ساخت: به 
دلیل تغییر اقلیم، کاهش ب��ارش در این منطقه صورت 
گرفته وکاهش ذخیره آب پشت سد زاینده رود راسبب 
شده که حجم سد زاینده رود به شدت کاهش یافته است.

وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی درباره اظهارت منس��وب به 
وی درباره تعیین کف قیمت دالر اظهارداش��ت:  در صورتی 
که تغییرات قیمتی به صورت حساب ش��ده صورت گیرد، 
دولت در نرخ ارز مداخله ای نمی کند. علی طیب نیا در جمع 
خبرنگاران تصریح کرد:  دولت با کاهش دفعی، سریع و غیر 
حساب ش��ده نرخ ارز مخالف اس��ت به این دلیل که چنین 
تغییراتی تنها تأثیری که دارد بر روی مردم است که آن ها از 
این مسأله متضرر می شوند. وی ادامه داد :  بحثی که از طرف 
من در کمیسیون مجلس مطرح ش��ده است صحت ندارد و 
من کفی برای نرخ ارز تعیین نکرده ام .دولت معتقد اس��ت 
سیستم مدیریت نرخ ارز در کشور ما سیستم شناور مدیریت 
شده است و طبق این سیستم نرخ ارز تعیین خواهد شد. وی 
همچنین درباره بحث های مطرح ش��ده در رابطه با افزایش 
 نرخ س��ود بانکی نیز گفت: به هیچ وجه راجع به این مسأله 
تصمیم گیری انجام نشده است و در جلسه امروز شورای پول 
و اعتبار نیز بعید است راجع به چنین موضوعی صحبتی شود. 
وی درباره برخی اظهارنظرها از سوی بانک مرکزی در رابطه 
با افزایش نرخ سود گفت: در صورتی که بانک مرکزی در این 
رابطه چنین نظرهایی داده خودش نیز بای��د در این رابطه 

توضیح دهد بنده از افزایش نرخ سود بانکی اطالعی ندارم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
استان اصفهان طی چند سال گذشته به میزان بسیاری 
عقب افت��اده و با وجود پرداخت هزینه بس��یار به عنوان 
مالیات، اما متناس��ب با آن بودجه ای به سمت اصفهان 
بازنگش��ته، در حالی که این اس��تان می تواند بیشترین 

سهم را از طریق مجلس پیگیری کند.
س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی در نشس��ت مش��ترک 
نمایندگان دادگس��تری، س��ازمان امور مالیاتی و اتاق 
بازرگانی در هیأت ه��ای حل اختالف مالیاتی، بیان کرد: 
در حال حاضر تعامل بس��یار خوبی بین دستگاه قضایی 
و بخش خصوصی اصفهان وجود دارد. وی اظهار داشت: 
شرایط گرفتن مالیات نباید به صورتی باشد که فقط یک 
س��ری افراد خاص مالیات بپردازند و افرادی که مالیات 

پرداخت نمی کنند، از زیر ذره بین خارج شوند. 
وی با اشاره به این که طی 6 ماهه نخست امسال بیش از 
4 هزار و 200 پرونده در هیأت های حل اختالف مالیاتی 
استان اصفهان بررس��ی ش��ده که فقط 7 درصد از این 
پرونده ها س��بب رفع تعرض مؤدیان مالیاتی شده است، 
افزود: در شرایط کنونی هر اتفاقی که سبب تولید بیشتر 
و تسریع در رفع مش��کالت تولید کنندگان شود، به طور 

قطع به نفع مردم است. 

آب نرخخودرو مالیات

افزايش ۱0 درصدی قیمت 
خودرو در بازار استان

 احتمال افت فشار آب
 و قطعی در طبقات باال

از افزايش نرخ سود 
بانکی بی اطالعم

بودجه برگشتی  متناسب 
با پرداختی مالیات نیست

اخبار کوتاه

نگاه

4
کسب رتبه نخست تولید ماهیان زینتی توسط اصفهان

مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: اصفهان با تولید س��االنه 4۸ میلیون قطعه 
ماهی زینتی رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است. محمدرضا عباسی بیان کرد: صنعت 
پرورش ماهی های زینتی در یک دهه اخیر در بخش کشاورزی جایگاه بسیار خوبی به دست آورده است.

تب بازارها خوابید
محمد نهاوندیان

 رییس دفتر رییس جمهور
دستاورد دولت در کم تر از سه ماه گذشته ایجاد ثبات در بازارهای مختلف 
و فروکش کردن التهاب اس��ت دخالت دولت برای س��رپا نگه داش��تن 

مصنوعی بنگاه ها ضرری بیش از فایده دارد.
حتی از سوی دولت قبل نیز ابالغ نشد و مجلس مصوبه آن را در روزنامه 
رسمی به چاپ رس��اند. امیدوارم با تدوین آیین نامه  اجرایی این قانون 
در دولت، مس��یر کار مش��خص ش��ود. در بند »ج« ای��ن قانون محیط 
 کس��ب و کار تعریف ش��ده و مجموعه عوامل مؤثر در اداره و یا عملکرد

 بنگاه های اقتصادی که خارج 
 از  اداره آنه��ا باش��د نیز دیده 
ش��ده اس��ت. محیط کس��ب 
و کار ی��ک نف��ع و کاالی 
عمومی اس��ت و توقعی وجود 
ن��دارد ک��ه دول��ت در اموری 
 که خ��ود مدی��ران بن��گاه ها 
می توانند تصمیم گیری کنند 

و ورود داشته باشند.
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هر سال با شروع فصل سرما بس��یاری از کارگران فصلی از مناطق 
دور و نزدیک و شهرهای کوچک به امید یافتن کاری مناسب عازم 

کالن شهرها می شوند تا معیشت خود و خانواده هایشان را فراهم 
کنند؛ در ای��ن بین کارگران ش��اغل در بخش های س��اختمانی، 
کشاورزی و  صیادی، کارگران کارخانه های برنج کوبی، قند و رب و 

کنسروسازی بیشترین تعداد کارگران فصلی را تشکیل می دهند.
بر اس��اس قانون کار، مش��اغل فصلی جزو کارهای غیرمستمر و 
غیردائم محس��وب می ش��وند و از این منظر ش��امل قراردادهای 
موقت کارند، لذا چنانچه کارگری در چنین مشاغلی اشتغال به کار 
داش��ته و تغییر عمده ای در ماهیت شغلی وی ایجاد نشده باشد تا 
زمانی که در همان شغل اشتغال داشته باشد به عنوان کارگر فصلی 

شناخته می شود.
 متأسفانه در بحث پرداخت دستمزد، رابطه کارگری و کارفرمایی 
 میان کارگر فصلی و کارفرم��ا در غیر فصول کاری به حالت تعلیق 
در آمده و با توجه به قرارداد اولیه کار و قبول ش��رایط کار از سوی 
کارگر، دس��تمزدی برای غیر فصل کار پرداخت نمی شود، مضاف 
بر این که هنگام محاس��به س��نوات خدمت تنها مجموع فصول 
کار به عنوان سابقه کار مفید کارگر مالک عمل قرار می گیرد؛ در 
مشاغل فصلی نوع خاصی از قرارداد کار استفاده نمی شود بلکه هر 
سه نوع قرارداد کار اعم از موقت، معین و دائم منعقد می شود و نوع 
قرارداد کار هیچ ارتباطی با فصلی بودن ی��ا نبودن کار موضوع آن 

قرارداد ندارد.

در س��ال ه��ای گذش��ته بس��یاری از کارگ��ران فصل��ی ب��ه 
دلی��ل افزای��ش هزینه ه��ا و ت��ورم موج��ود و ع��دم بهره مندی 
از مزای��ای بیم��ه و حق��وق مکف��ی خواه��ان اج��رای ط��رح 
طبقه بن��دی مش��اغل،  رف��ع مش��کالت س��نواتی و افزای��ش 
 دس��تمزد ماهان��ه ش��ده اند، ش��رایط س��خت و طاقت فرس��ای

 مشاغل فصلی و بیکاری های مداوم از یک سو و عدم بیمه کارگران 
فصلی از سویی دیگر یکی از دغدغه ها و نگرانی های اساسی این گروه 

از کارگران به شمار می رود.
در همین رابطه سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
کشور می گوید: با شروع فصل س��رما بسیاری از کارگران فصلی از 
جمله کارگران ساختمانی به دلیل کاهش تقاضای کار دچار افت 
کار می شوند و ناچار برای تأمین معیشت خانواده به شهرهای بزرگ 
عزیمت می کنند. هادی ابوی با بیان این که تاکنون شغل جایگزینی 
برای کارگران فصلی پیش بینی نش��ده می افزاید: کارگران فصلی 
فاقد امنیت شغلی هستند و این مس��أله یکی دیگر از دغدغه های 
اصلی آنان به شمار می رود. این فعال کارگری اشاره ای هم به نحوه 
فعالیت کارگران فصلی کرده و می گوید: فرایند کار کارگران فصلی 
این طور نیست که ش��ش ماه از س��ال کار کنند و شش ماه دیگر 
بیکار بمانند بلکه به دلیل تأمین معیش��ت خانواده و بنا به نوع کار 
یا فصل سال، به تغییر ش��غل روی می آورند و کار دیگری را دست 
می گیرند؛ مثال در کارخانجات رب گوجه فرنگی، کارگران در یک 
فصل خاص بعد از برداشت محصول شروع به کار می کنند و با اتمام 

کار به کارخانجات کنسرو و کمپوت  می روند و در آنجا مشغول کار 
می شوند.

س��خنگوی کانون عالی انجم��ن های صنفی کارگران کش��ور در 
عین حال بر ضرورت برخ��ورداری کارگران فصلی از حمایت های 
اجتماعی  و پوشش های بیمه ای تأکید می کند و می گوید: کارگران 
فصلی با وجود فعالیت در م��زارع و کارخانه ها از خدمات و مزایای 

بیمه که مهم ترین دغدغه کارگران است، محرومند.
به گفته ابوی، کارگران فصلی حتی از یک تشکل صنفی قوی که 
بتواند آنها را حمایت و مطالباتشان را پیگیری کند، محروم هستند 
زیرا به دلیل عدم ثبات نیروها در یک کار خاص پراکنده می شوند 
و تشکیالتشان هم از بین می رود در حالی که این کارگران عمدتا 

کارمزدی هستند و باید بیشتر به آنها رسیدگی شود.
در این بین رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور نیز بر 
ضرورت برقراری بیمه بیکاری ب��رای کارگران فصلی و پیش بینی 
راهکارهایی به جهت بهره مندی آنه��ا از درآمد حداقلی و مزایای 

تأمین اجتماعی تأکید می کند.
 اولیا علی بیگی می گوی��د: در قانون کار ماهیت برخی مش��اغل و 
قراردادهای کار، مس��تمر و دائمی و برخی دیگ��ر فصلی، موقت و 
غیرمستمر تعریف شده است؛ در برخی از بنگاه ها و کارگاه هایی که 
فصل تولیدشان شش ماهه نخست سال است ، مانند کارخانجات 
قند و چغندر، کارگران بر سرکار هستند و اشتغال به کار دارند ولی 
به محض شروع فصل سرما به دلیل توقف تولید کارخانه، کارگران 
هم بیکار می شوند. از نگاه وی، کارگران فصلی عمدتا در بخش های 
کشاورزی و ساختمانی مشغول به کار هستند که معموال شش ماه از 
سال را کار می کنند و با پایان کار پروژه یا برداشت محصول از زمین 

به دلیل آن که ماهیت کار ایجاب می کند، دست از کار می کشند.
علی بیگی با بیان این که باید به سمت و س��وی اتخاذ راهکارهای 
حمایت از کارگران فصلی برویم، می افزاید: این راهکار باید گونه ای 
باشد که کارگرانی که در نیمه دوم س��ال بیکار می شوند از قدرت 
معیشت و درآمد حداقلی برخوردار شوند. رییس کانون شوراهای 
اسالمی کار کشور معتقد است که اگر چه مشکالت سنواتی برخی 
از کارگران فصلی حل شده اما قانون طبقه بندی مشاغل همچنان 

در مورد آنها اجرا نمی شود.
به گزارش ایسنا، با وجود آن که فعالیت کارگران فصلی در بهره وری 
تولید و بازار کار نقش به س��زایی دارد اما این کارگران از کم ترین 
حمایت های اجتماعی و بیمه ای برخ��وردار بوده و از این نظر جزو 
مظلوم ترین اقشار جامعه به شمار می روند. برابر آمارها، بیشترین 
تعداد کارگران فصلی را کارگران س��اختمانی، صیادی و کارگران 
بخش کشاورزی تشکیل می دهند، اما بس��یاری از آنان در حالی 
به سن بازنشستگی رسیده اند که به دلیل تعویق در پرداخت حق 
بیمه کارفرمایان عمال از امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزایای 
تأمین اجتماعی محروم شده اند. در کشورهای پیشرفته زمانی که 
کارگری بیکار می شود یا شغل خود را به هر دلیل از دست می دهد 
بالفاصله تحت حمایت سازمان های کاریابی و پوشش  بیمه بیکاری 

قرار می گیرد تا نیازهای زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند.

سوز سرما رسیدکارگران فصلی را دريابید

حمایت بیمه ای؛ چتری بر سر کارگران فصلی

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1169 |  November   6  ,2013  |  8 Pages



یادداشت

روبان قرمز

بازار موسیقی

هفت

نمایشگاه نقاشی و تصویر سازی 
در این نمایشگاه چهار تن از  هنرمندان اصفهان تعداد 23اثر  خود را در معرض دیدعالقمندان قرار داده 
اند. عالقه مندان به منظور بازدید می توانند   تا 16 آبان ماه ازساعت 9 الی 12:30 و بعد از ظهر ها از ساعت 

16 تا 18الی به نگارخانه کوثر واقع در میدان حضرت امام )ره( جنب عمارت عالی قاپو مراجعه نمایند . 

5

»سه نیمه شب « به وقت هامون
نمایشگاه نقاشی احسان ضیاء از 24 آبان ماه 
در گال��ری هام��ون برپا خواهد ش��د. وی 
اظهارداش��ت: در ای��ن نمایش��گاه 75 اثر 
طراحی در قط��ع A4 و با تکنیک خودکار 
ارایه خواه��د ش��د. وی در توضیح عنوان 
نمایشگاهش گفت: این نمایشگاه با عنوان 
ساعت »سه نیمه شب« ارایه خواهد شد که 
رویکردی از فضای شخصی من است و با فیگورها ارتباطی ندارد. تنها یک 
فضاسازی ذهنی و یک پیش زمینه ای را برای مخاطب القا خواهد کرد. این 
هنرمند در ادامه افزود: انتخاب این عنوان بیشتر احساسی است تا منطقی 
و این عنوان فضای خاصی را در ذهن مخاطب شکل داده تا بهتر با فیگورها 
ارتباط برقرار کند. گفتنی اس��ت، این نمایش��گاه از 24 تا 29 آبان ماه در 
گالری هامون واقع در خیابان خاقانی، روبروی مس��جد موسی ابن جعفر، 

کوچه شهیدی، پالک 44 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

 برگزاري نمایشگاه پوستر و عکس 
به مناسبت ماه محرم 

همزمان با ایام محرم الحرام س��ال جاری 
نمایشگاه پوستر و عکس به مناسبت محرم 
در در موزه هنر هاي معاصر اصفهان برگزار 

مي گردد.
این نمایشگاه که فراخوان آن سال گذشته 
همزمان با م��اه محرم انتش��ار یافت، با نام 
روایت محرم توسط مؤسسه فرهنگي هنري 
راس��خون با همکاري اداره کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان برگزار 
مي گردد و بازدید از آن براي عموم آزاد است. این نمایشگاه، آثار برگزیده 
مس��ابقه روایت محرم را که فراخوان آن در آذرماه سال گذشته در فضاي 
مجازي اینترنت و مراکز مختلف فرهنگي هنري سراس��ر کش��ور توسط 
مؤسسه فرهنگي راسخون و انجمن بسیج هنرمندان اعالم شد، به نمایش 
مي گذارد . بیش از 3220 اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال شده است که 
از این تعداد 120 اثر در بخش مقاله، 600 اثر در بخش پوستر، 1500 اثر 
در بخش عکاسي حرفه اي و 350 اثر در بخش عکاسي آماتور مورد ارزیابي 
داوران قرار گرفت که از این تعداد در هر بخش 72 اثر انتخاب و در نمایشگاه 
به نمایش در مي آیند و 17 دي ماه آیین پایاني این مسابقه و اهدا جوایز در 

مجتمع فرهنگي فرشچیان انجام مي شود.

شب شعر »به ساعت اصفهان«
مدیر خان��ه ادبیات حوزه هن��ری اصفهان 
گفت: اولین شب شعر فصلی استان اصفهان 
با عنوان» به ساعت اصفهان« پنج شنبه 16 
آبان ماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار 
خواهد شد. بش��یر خالقی پورگفت: اولین 
شب شعر فصلی اس��تان اصفهان با عنوان 
»به س��اعت اصفهان«  با حضور جمعی از 
شاعران استانی و کشوری در سالن سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد. 
وی با بیان این که این آثار طی فراخوان عمومی به این خانه ارسال گردیده 
است؛ یادآور شد: این نشست با حضور شعرای جوان و با محوریت شعر آزاد 
) قالب های شعری مختلف( و با هدف استعدادیابی، معرفی شاعران جوان 
به کشور و باال بردن انگیزه شعرا برگزار خواهد شد.خالقی پور عنوان کرد: 
دکتر علیرضا قزوه، محمد حسین جعفریان، سعید بیابانکی، کمال شفیعی 
و علی داودی به همراه تعدادی از ش��عرای فارسی زبان کشورهای هند و 
افغانستان از میهمانان ما هستند. وی بیان کرد ورود برای عموم آزاد است 
و این نشست پنج شنبه 16 آبان ماه ساعت 17:30 در سالن سوره حوزه 

هنری واقع در خیابان آمادگاه برگزار خواهد شد. 

 »موش و قارچ سخنگو«
 در  بازار کتاب 

کتاب »موش و قارچ س��خنگو« نوش��ته لئو لیونی ب��ا ترجمه مصطفی 
رحماندوست از سوی انتشارات به نشر منتشر   و روانه بازار کتاب شد.

این کتاب ک��ه چهاردهمین کت��اب از مجموعه داس��تان های لئولیونی 
اس��ت، ماجرای دوس��تی یک موش و یک ق��ارچ را روای��ت می کند که 
 ب��ه دالیل��ی ی��ک دوس��تی عمی��ق بینش��ان ش��کل گرفت��ه اس��ت.

در ای��ن کت��اب ک��ه تصویرگری اش 
نیز ب��ر عه��ده خ��ود لیونی اس��ت، 
خوانن��ده با ش��خصیت هایی آش��نا 
می ش��ود که بیش از هر م��ورد دیگر 
 به حرم��ت دوس��تی می اندیش��ند.

داستان »موش و قارچ سخنگو« به این 
صورت آغاز می شود: روی یک کنده 
یک درخت بلوط، چهار دوست با هم 
زندگی می کردند. یک مارمولک، یک 
 قورباغه، یک الک پشت و یک موش...

این کتاب با شمارگان سه هزار نسخه 
و قیمت دو هزار و 500 تومان از سوی 

انتشارات به نشر عرضه شده است.

 تصدی گری دولت
 در عرصه هنر

گروه فرهنگ - تصدی گری دولت در سیاست گذاری در 
زمینه هنر و فعالیت های هنری همواره به عنوان یکی از موانع 
و آسیب های پیش روی جامعه هنری شناسایی و مطرح شده 
و از دیگر سو به حداقل رس��یدن این تصدی و واگذاری امور 
کالن هنری به هنرمندان نیز یکی از خواس��ته های بنیادی 

هنرمندان کشور عنوان می شود.
این در حالی است که در یک دهه گذشته دولت ها در زمینه 
واگذاری امور به بخش خصوصی تنها شعار داده اند و تاکنون 
این ش��عارها تحقق نیافته است. اکنون و با اس��تقرار دولت 
یازدهم به نظر می رس��د این مهم تا ح��دی جدی تر گرفته 
شده و سیاس��ت گذاری ها به سوی س��پردن امورهنری به 
بخش خصوصی و در حقیق��ت بدنه اجتماعی هنر کش��ور 
معطوف ش��ده اس��ت. این رویکرد یعنی واگ��ذاری امور به 
بخش خصوصی در حقیقت مطابق اصل 44 قانون اساس��ی 
است که دولت را موظف می کند تا امور مختلف را به بخش 
خصوصی واگذار کند.اکنون در شرایطی بازگشت دوباره به 
چنین رویکردی مدنظر قرار می گیرد که کامال واضح است 
در بخش دولتی سیاس��ت گذاری های هنری ناموفق بوده و 
ناکام ماندن اکس��پوهای وزارت ارش��اد به ویژه در سال های 
گذش��ته یکی از مصداق های عینی آن اس��ت. در حالی که 
بخش خصوصی در س��ال های گذش��ته توانس��ته موفقیت 
 قابل توجهی در زمین��ه اقتصاد هنر به نام خ��ود ثبت کند، 
به طوری که نمایشگاه های فروش آثار، اکسپوها و گاه حراج 
آثار هنرمندان به فروش چش��مگیری دس��ت یافته اند و در 
مطرح کردن هنرایران در ابع��اد جهانی هم گام های بلندی 
برداش��ته اند. در حقیقت این موفقیت ه��ا و کارآمدی های 
بخش خصوصی ب��وده که توجه نهاده��ای و فعاالن مختلف 
نیمه دولتی را برای واگذاری فعالیت های هنری به خود جلب 
کرده است. اکنون به رسمیت شناختن جایگاه هنرمندان و 
نهادهای هنری به عنوان یکی از ارکان مؤثر حیات اجتماعی 
و محدود ساختن نقش نهادهای دولتی و دستگاه های موازی 
در عرصه فرهنگ و هنر و تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی 
فعال در زمینه فرهنگ و هنر، مطالبه بنیادین جامعه هنری 
کش��ور و عامل اصلی رونق و شکوفایی فعالیت های هنری را 
تشکیل می دهد. در چنین برهه زمانی جامعه هنری خواستار 
برطرف شدن نوعی مهندسی اجتماعی هنر که در سال های 
گذشته شدت گرفته بود هس��تند و امیدوارند دستگاه های 
اجرایی تنها رفتار حمایتی از هنر را درپیش بگیرند و از تحت 

کنترل درآوردن جایگاه هنر چشم بپوشند.

 رخداد »عاشورا« و شهادت امام حسین 
گروه فرهنگ 
و یارانش، س��تیغی از چکام��ه ی بلند و هنر

حضور مذهب در عرصه ی هنر و به ویژه 
هنر ایرانی است. نّقاشی های عامه ی مذهبی)قهوه خانه ای( ، 
تعزیه، نذر، س��قاخانه، حسینیه، س��ینه زنی، زنجیرزنی و…

نمادهای گوناگون از هنر »روایتی« و »زنده ی« الهام گرفته از 
مکتب عاشورایند.

بی شک پدیده ی »ا لهام مذهبی در فرهنگ و هنر قومی ایران« 
حقیقتی است روش��ن و انکار ناپذیر و با پش��توانه ی تاریخی 

هزاران ساله. 
مذهب، الهام دهنده ی ش��کل های هنری اس��ت؛  چون سبب 
می ش��ود »نّیت« به بی��ان چیزی ک��ه باالتر از خود انس��ان 
اس��ت در قل��ب و روح هنرمند به وج��ود آید. اله��ام می تواند 
مس��تقیما با به وج��ود آوردن گون��ه ای آگاه��ی در هنرمند 
برای بازگویی و بازشناس��ی واقع��ه  مذهبی ب��ه کار می آید و 
مس��تقیما بر هنرمند تأثیر می گذارد و ش��کل »هنر روایتی« 
را به خ��ود می گیرد. هن��ِر روایتی دس��ت مایه های تاریخی را 
تکرار می کند و در نقاشی های عامه ی مذهبی)قهوه خانه ای( 
 و تعزی��ه بیان می گ��ردد. این نقاش��ی ه��ا را پ��اره ای اوقات 
»نقاشی های ساده« می نامند که در سطحی به مراتب پایین تر 
از»نقاشی های پیچیده و تصنعی« مورد توجه قرار می گیرند. 

چنین دی��دی از نظر ف��ن و مه��ارت اعتبار دارد ول��ی از نظر 
تبیین باید توّجه داشته باش��یم که الهام مذهبی می تواند در 
 سطوح متعّدد رخ نماید و ش��کل های گوناگون به خود گیرد.

تعزیه هم جنبه ای از هنِر روایتی را شکل می دهد، زیرا حوادثی 
که برای پیامب��ران و قّدیس��ین روی داده  اس��ت دوباره زنده 

می سازد.
 به هر حال، واقعه ی کرب��ال را نمی توان فقط ب��ه هنِر روایتی 
محدود کرد، تأثیر تعزیه بر بازیگران و تماشگران در هنر زنده 

نیز تعبیر می یابد.
تبیین ه��ای هنر زن��ده از ظرافت بیش��تری برخوردارند. این 
تبیین ها اصوال به س��ه چیز مربوط می شود. عبادت، آب)نماد 
حی��ات( و مرگ.وقت��ی می خوانیم»عبادت«، خ��واه فردی یا 
جمعی،تبیین آرزوی درونی انس��ان برای یافتن پاس��خی در 

سکوت هولناک عالم است.
کتاب دعا و تسبیح و جای نماز چیزهایی هستند که با ارزش 
هنری مختّص به خود که به عنوان بخش��ی از وس��ایل انجام 
مراسم و ش��عائر مذهبی توسط ش��خص مومن به کار گرفته 
می ش��وند. بنابراین، به طور کلّی کش��ف می کنیم ک��ه الهام 
مذهبی در هنِر روایتی به طور مس��تقیم و در هنر زنده به طور 

غیر مستقیم عمل می کند.
واقعیت های فاجعه ی کربال را می توان در نقاش��ی های ارایه 

ش��ده مش��اهده کرد. برای بیان واقعه ی کربال از واسطه های 
متعددی چون نقاش��ی رنگ و روغن، نقاش��ی آبرنگ، نقاشی 
پشت شیشه، پرده های نقاشی شده با دست و کار روی فلزات 
 استفاده می ش��ود و کلمات نیز به نمایش ش��کل می بخشند.

آثار هن��ری مذهب��ی به وض��وح بیانگ��ر این نکته اس��ت که 
چگونه هنر، ب��ه هر ح��ال نمی توانند از ریش��ه و خاس��تگاه 
خود ج��دا افت��د و هر چن��د ک��ه نمی ش��ود ب��از، همچنان 
 تصویرگ��ر و قصه گ��وی ایم��ان و مذه��ب خواه��د مان��د.

این رابطه  عمیق، در دوره های گوناگون با انحنا مختلف عمل 
کرده اس��ت.گاه به تمثیل و نش��انه و انتزاع و گاه به س��ادگی 
و صراح��ت و هربار، ب��ه این نّیت ک��ه رابطی باش��د بین عالم 
علمی و انس��ان خاکی. پای��ه ی مذهبی هنر، نکت��ه ای چنان 
بدیهی و دانس��ته اس��ت که نیازی به توضیح ف��راوان ندارد و 
می دانیم که از نمایش و موس��یقی و مجسمه س��ازی گرفته 
تا نقاش��ی و ش��عر و ادبیات، جمله ی این هنره��ا نمونه های 
 اولی��ن بش��دت ناگسس��تنی و آمیخت��ه ب��ا مذه��ب دارند.

تاریخ هنرهای تجّس��می ایران، نش��انه ی بارزی از همین امر 
اس��ت و در آن از دیر باز، نش��انه ها و نمادهای مذهبی چنان 
منتشر می شوند که گاه یک دوره ی طوالنی مطلقا و منحصرا به 
خدمت تجّسم اساطیر و مظاهر نمایانگر خیر و شر در می آید. 

نگاه کوتاهی به س��فال های س��یلک و مفرغ های لرس��تان و 
حّجاری های هخامنش��ی و نقره های ساسانی به وضوح نشان 
می دهند که چطور ایرانیان، در قال��ب های گوناگون، قّصه ای 

همیشگی را از فر ایزدی و نبرد ازلی بازگو می کنند.
پس از اسالم با همه  صراحت  نهی از تصویرگری، هنرمند ایرانی 
رسالت خود را در آذین »کالم اهلل« می جوید و ابزار می کند و 
آرام آرام، هنر قصه گویی خود را در اختیار حکایت های آدمیان 
و قّدیس��ین و پیامبران می گذارد. هر چند در کنار تعقیب این 
ش��وق و هدف، هنر پیچی��ده ی تذهیب را اب��داع می کند که 
نمونه های نخس��تینش را در تجلیل و تزیی��ن کالم خداوند، 

رسما قبوالنده است. 
مقارن و معاصر این راهگش��ایی  و کش��ف دوباره، هنرمندان 
سوی دیگر، یعنی عالم مسیحیت، به اوج شمایل نگاری دست 
می یابند و موفق می شوند قصه گویی ساده را با کمال الوهیت 
در هم آمیزند و عنص��ری یگانه و گس��ترده از آن پدید آورند. 
این ش��مایل نگاری، بعدها در ایران دوره ی صفوی با روش��ی 
روایتگرانه و س��اده مرسوم می ش��ود و در صفحات کتاب ها و 
تواریخ اولیا و انبیا با حرمت و احتیاط، شرح نبردها و معجزات 

و موقعیت ها تصویر می گردد.

هنر وتأثیر آن بر عاشورا 

تاثیر گذاری مفاهیم عاشورایی در هنر
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 فراخوان آثار عاشورای 
حسینی در مهرگان

تقدیر از اعضاکتابخانه ها در هفته کتاب 

معرفی چند عنوان برتر از کتاب های عاشورایی:

عزای حسین)ع( مقدس است و معرفت به حسین)ع( مقدم

امید نیاز: ما تهران زده نیستیم 

 برپایی دوره آموزشی 
»سنگر اجتماعی «

مرجان مشتاقیان اظهارداش��ت: گالری مهرگان ویژه ماه محرم به ویژه برای 
روزهای عاشورا و تاسوعا فراخوانی را اعالم کرده  است.

وی افزود: هنرمندان می توانند، آثار خود را در تمام زمینه های هنری از جمله 
نقاشی، تصویرگری، خطاطی و خوشنویسی در این فراخوان شرکت بدهند.

مدیر گالری مه��رگان ادامه داد: 20 آبان ماه آخرین مهلت ارس��ال آثار به این 
فراخوان است. 

وی ادامه داد: موضوع این نماشگاه عاشورا و تاسوعا است و در روز های مذکور  
در محل گالری مهرگان به نمایش گذاشته می شود.

مشتاقیان تأکید کرد: در زمان برگزاری این نمایشگاه ویژه برنامه شام غریبان 
در محل گالری مهرگان اصفهان، برگزار می شود که مسئوالن این گالری در این 

روز پذیرای عالقه مندان هستند.

 

گ�روه فرهن�گ - مدی��ر کل کتابخانه ه��ای عمومی اس��تان 
اصفه��ان گفت: ب��ه مناس��بت هفت��ه کت��اب از اف��رادی که به 
ص��ورت خانوادگ��ی عض��و کتابخانه ه��ا ش��ده اندو از پیرترین 
 و خردس��ال ترین عض��و کتابخانه ه��ا تقدی��ر خواه��د ش��د.

غالمرضا یاوری اظهارداشت: اعضای فعال و افرادی که به صورت 
خانوادگی عضو کتابخانه ها ش��ده اند، هیأت امنای��ی که در قالب 
انجمن خیرین کتابخانه ساز با این اداره همکاری کردند و همچنین 

نیکوکاران که بیش��ترین کم��ک را به کتابخان��ه کردند، تجلیل 
می شوند.  وی درباره برنامه های امسال هفته کتاب استان اصفهان 
گفت:ی��اوران کتابخوانی اعض��ای کتابخانه هایی ک��ه به صورت 
داوطلبانه به اداره کتابخانه های عمومی اس��تان کمک کرده اند، 
قدردانی از پیرترین و خردس��ال ترین عضو کتابخانه ها در سطح 
استان و مادران خانه دار و رتبه های برتر کنکور و بازنشستگان عضو 
کتابخانه از دیگر برنامه های هفته کتاب استان خواهد بود. مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اشاره به تجلیل از مؤلفان و 
نویسندگان سرشناس در سطح شهرستانی افزود: از هر کتابخانه دو 
نفر از اعضای شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور  انتخاب می شوند 

و در این هفته از آن ها قدردانی مي شود. 
وی با اش��اره ب��ه فعالیت های فرهنگ��ی، جلس��ات قصه خوانی، 
روخوانی کتاب برای بچه های کم س��واد، تروی��ج اهدای کتاب و 
برپایی جلسات نقد و بررسی کتاب در کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان در هفته کتاب عنوان کرد:30 کانون ادبی کتابخانه های 
عمومی این اس��تان در هفته کتاب فعالیت نقد و بررسی خود را 

پیگیری می کنند. 

امروز با عبور صدها سال از قیام با ش��کوه کربال، با ظهور و افول هزاران مکتب فکری که گاه 
در سخره گرفتن اندیشه و مرام کربالیی سنگ تمام گذاشته اند و با گرایش بخشی از افکار 
و اذهان بی خبر به س��احت انکارش، هنوز بوی خون های س��رخش از ش��اهرگ هستی به 
 مشام می رسد و طنین فریادهای حق طلبانه اش ش��انه های ستبر ستم را سست می کند

 و بر زانوان مظلومان جان می بخشد. 
به گزارش ایمنا آنچه در انتقال عزت عاش��ورا بیش از هر چیز اهمیت دارد ترکیبی از ش��ور 
و شعور است! و دریافت این نکته که اگر شعور را تا ش��وری نباشد تا بر کالبد بی جان ایمان 
رختی بپوش��اند فایده ای نخواهد بود، ش��ور نیز به تنهایی های و هوی توخالی بیهوده ای 
اس��ت بر آنچه رفته رفته به توهمات و خرافات می پیوندد. از این رو اس��ت که می بایس��ت 
 در هر مح��رم عمرمان صفح��ه ای بر صفح��ات آگاهی و ش��عور عاش��وراییمان بیفزاییم.

عزای حسین مقدس است و معرفت به حسین مقدم. در این مطلب به معرفی 10 کتاب در 
تبیین فلسفه عاشورا می پردازیم به امید آن که در این روزها این کتاب ها بتواند به تدبر در 

مسیر حسین)ع( کمک نماید.
     »عاشورا، چگونه و چرا؟«

این کتاب ارزشمند توسط استاد محمد علی جاودان به عنوان یک رساله کوچک با تکیه بر 
اسناد متقن تاریخی قیام امام حسین )ع( را به صورت صحیح تحلیل و تبیین کرده است تا 
همه شعیان با مطالعه این کتاب کوچک اطالعات دقیق و مستندی از چگونگی این نهضت 

بزرگ را فرا بگیرند. 
نویسنده در این کتاب به بررس��ی علل قیام امام )ع( می پردازد و در ادامه بیان می کند که 
تشکیل حکومت دارای مقدمات و شرایط است که این شرایط در ابتدا برای امام محقق نبوده 
است. در این کتاب مبارزه و اعالن عدم مشروعیت خالفت فردی فاسق و شرابکار و جلوگیری از 
نابودی اسالم که با حکومت یزید به پایان می پذیرفت از دالیل این نهضت حضرت معرفی شده 
 و در ادامه مؤلف شکستن بت خلیفه را از آثار و اهداف و ثمرات خون سیدالشهدا)ع( برشمرد.

    » امام حسین)علیه السالم( شهیدِ  فرهنِگ  پیشرِو انسانیت«
به عقیده کارشناسان و صاحب نظران واقعه عاش��ورا، این کتاب را می توان در ردیف یکي از 
بهترین کتبي به شمار آورد که درباره حادثه کربال و شخصیت امام حسین)ع( منتشر شده 
است . کالبد شکافي تاریخ نگاري امام حسین و تمرکز در سیر انساني حرکت عظیم اباعبداهلل 
از نگاه جامعه شناسي ، تکلیف گرایي ، حقوق بشر، زیبایي شناسي ، تعهدگرایی و ... گفتمان  

جدیدي را س��بب ش��ده که به قلم اس��تاد جعفري آغاز و پس از رحلت ، در ادامه با تدوین 
سخنراني هاي ایشان )کتاب دوم ( تکمیل شده است. این کتاب ارزشمند به قلم مرحوم استاد 

عالمه جعفری تألیف شده و توسط انتشارات عالمه جعفری منتشر شده است.
     »آئینه داران آفتاب«

این کتاب به قلم شیوای دکتر  محمدرضا سنگری  تألیف شده است.مجموعه دوجلدی »آینه 
داران آفتاب« ، در 1470 صفحه پژوهش و نگارش تازه ای اس��ت از زندگی و شهادت یاران 

اباعبداهلل الحسین)ع( که توسط »شرکت چاپ و نشر بین الملل« منتشر شده است.
در 200 صفح��ه اول س��نگری ضم��ن بررس��ی ویژگ��ی ه��ای کل��ی اصح��اب ام��ام 
حس��ین )ع(، پیوند و رابط��ه امام ب��ا ی��اران و زیبا ت��ر از همه س��یرت، رفتار و ش��باهت 
صحابه  دو انقالب عاش��ورا و عصر ظهور پرداخته و س��پس به ش��ناخت و تقس��یم بندی 
ه��ای اصح��اب از نظ��ر تی��ره و قبائ��ل و حت��ی آنچ��ه ک��ه در زی��ارت ناحیه مقدس��ه 
 یا رحبیه آمده اس��ت پرداخته و بر اس��اس تمام س��ند های موج��ود آمار اصح��اب امام را 

برشمرده است.
در انتهای این کتاب ارزشمند ، نام و نشانی 386 منبعی را که نویسنده از آنها استفاده نموده 
است را بر اساس حروف الفبا می خوانیم که خود لیستی جامع از کتب مورد اطمینان عاشورا 

پژوهی خواهد بود.
    » حسینِ  علی - درود خدا بر او-«

»حسین علی« تنها کتاب غیرشعری استاد محمدحسین مهدوی سعیدی )م.موید( است. این 
اثر نه یک روایت تاریخی صرف از عاشوراست و نه یک روایت ادبی صرف. یک اثر حدیثی صرف 

درباره امام حسین)علیه السالم( هم نیست. مجموعه ای از همه اینهاست و در عین حال شبیه 
هیچ یک از نمونه های متقدم در این زمینه ها نیست. اثری است متفاوت و مستقل. مؤلف مثل 

یک دایره المعارف نامنظم و بی مدخل همه اینها را با هم درآمیخته است. 
 البته اصلی ترین وجه تمایز کتاب هم ، همین تلفیق و درآمیختن موفقیت آمیز ش��یوه های 

مختلف است. 
 »حس��ین علی« برای عال قه مندان به فارس��ی زیبای ِس��ره که از اختالط با ناخالصی های

 محاوره ایِ  امروزی مبراست، اثری خواندنی و دلنشین است. زبان کتاب دقیقا همان زبانی 
است که م.موید در شعرهایش از آن بهره می برد.

 فارسی سره ای که با زبان فارسی معیار فاصله های بسیاری دارد و در آن از به کار بردن حتی 
یک کلمه غیرفارسی نیز پرهیز می شود. 

ع��ال وه ب��ر ای��ن ک��ه فارس��ی موی��د مخت��ص ب��ه خ��ودش اس��ت و در آن گاه 
 واژه های��ی ب��ه چش��م می خ��ورد ک��ه در متن ه��ای دیگ��ر کمت��ر یاف��ت می ش��ود.

سایر کتب این مؤلف به زبان شعر بیان شده است و این کتاب تنها اثر وی به زبان غیر شعری 
است.

   »  چهار گفتار«
کتاب»چهار گفتار« شامل چهار س��خنرانی مقام معظم رهبری است در سال 71 در جمع 
گردان های عاشورا ، سال 74 در خطبه های نماز جمعه ، سال 75 در بین فرماندهان لشکر 27 
حضرت رسول)ص( و سال 77 در نماز جمعه با موضوع »تبیین زمینه های، علل و آثار حادثه 

عاشورا«. این کتاب را مؤسسه انقالب اسالمی در 130 صفحه منتشر و عرضه کرده است.

 

گروه فرهنگ - کارگردان تل��ه فیلم »ماه مینا« گفت: تله فیلم 
»ماه مینا« را برای امام حسین)ع( می س��ازم و نیازی به حمایت 
مسئوالن ندارم. امید نیاز اظهارداشت: فیلم» ماه مینا« نخستین 
تجربه کارگردانی تله فیلم من اس��ت. وی افزود:این فیلم  را ابتدا 
به شکل تئاتر کار کردم، اما چون ظرفیت تبدیل به فیلم داشت، 
تصمیم به س��اخت آن گرفتم، پیش از این نیز »سیر تا پیاز«را در 
26 قسمت در تهران ساختم.کارگردان تله فیلم »ماه مینا «تصریح 

کرد: این فیلم را می توانس��تم پیش از این بس��ازم، اما اجازه دادم 
زمان آن برسد و س��پس آن را ساختم. وی با اش��اره به وسواس و 
حساسیت های خود در برخورد با بازیگران کودک در این فیلم ادامه 
داد: کودکان کودک نیستند، بلکه فیلسوفان بی تجربه ای هستند 
که باید به آنها در راستای بازی گرفتن کمک کرد. نیاز تأکید کرد: 
همیشه در کارهای خود مدافع کودکان هستم، اما کارهای سطحی 
نمی سازم و جدی و با وسواس کار را دنبال می کنم. وی ادامه داد: 
سرعت ساخت این تله فیلم بسیار خوب است و گروه نیز حرفه ای 
هستند و همه چیز دست به دست هم داده است تا این کار به خوبی 
پیش برود. کارگردان تئاتر و تلویزیون با اشاره به حضور فیلم خود 
در جشنواره های مطرح گفت: برای این تله فیلم چشم اندازهایی 
در نظر گرفته شده است، شاید این فیلم را در جشنواره فیلم فجر، 
کودک و یا پخش تلویزیونی در نظ��ر بگیریم. نیاز تأکید کرد: 70 
درصد عوامل این فیلم اصفهانی هستند و حضور برخی بازیگران 
مطرح به دلیل توانمندی های آنهاست، نه این که صرفا از تهران 
آمده باشند، زیرا اگر آنها در شهرهای دیگری نیز بودند باز هم از آنها 

در فیلم خود بهره می بردم و ما تهران زده نیستیم.

یک دوره آموزش با حضور 12 کارشناس مس��ائل فرهنگی در شهر اصفهان 
برگزار می ش��ود، این دوره آموزش��ی »س��نگراجتماعی« نام دارد و از سوی 
مجموعه فرهنگی عاش��ورائیان در این ش��هر برگزار خواهد ش��د. در »سنگر 
اجتماعی«، حجت االسالم زائری به عنوان کارشناس ثابت جلسات در دوازده 
جلسه در مورد موضوعاتی همچون آینده فعالیت فرهنگی، ابزارهای فرهنگی، 
خالقیت و نوآوری و ... بحث و گفتگو خواهد کرد. این جلسات به جلسات »آبی« 
نام گذاری ش��ده و محتوای آن به صورت جزواتی تحت عنوان کتاب آبی پس 
از برگزاری هر جلسه به اعضای س��نگر ارایه می شود. در بقیه جلسات که آنها 
نیز با عنوان جلسات »قرمز« نام گذاری شده یازده نفر از چهره های فرهنگی 
کشور به سنگر دعوت می ش��وند تا تجربیات خود را در اختیار سربازان جنگ 
نرم قرار دهند. محتوای این جلسات نیز به صورت کتاب قرمز منتشر می شود.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر 
هندبال بانوان

     تیم هندبال بانوان ذوب آهن اصفهان در هفته پایانی نیم فصل نخست 
لیگ برتر میزبان شهرداری سنندج خواهد بود.

نهمین دوره لیگ برتر بان��وان در حالی روز جمع��ه ۱۷ آبان ماه با انجام 
۳ مسابقه به پایان نیم فصل اول خود خواهد رس��ید که تکلیف قهرمان 
نیم فصل نخست تقریبا مشخص شده و دیدار این هفته تیم های ذوب آهن 
اصفهان و شهرداری س��نندج به میزبانی تیم اصفهانی تکلیف تیم دوم و 

نایب قهرمان نیم فصل را معین می کند. 
پیروزی بان��وان ذوب آهن این تیم را به رده دوم می برد و از س��ویی دیگر 
کسب تساوی و یا برد برای بانوان سنندجی باعث می شود رتبه دومی این 
تیم در پایان نیم فصل تثبیت شود. البته اگر ثامن الحجج سبزوار در بازی 
 مقابل شهید چمران الرستان مغلوب ش��ود تمامی این معادالت به هم 

می ریزد که کمی بعید به نظر می رسد. 

پرسپولیس در یک قدمی قهرمانی 
نیم فصل

پرسپولیس در حالی به مصاف استقالل خوزستان می رود که می خواهد 
نیم فصل را با قهرمانی به پایان برساند.

هفته پانزدهم رقابت ه��ای لیگ بر تر با ی��ک دی��دار امروزادامه خواهد 
یافت. این دیدار میان پرسپولیس و استقالل خوزستان برگزار می شود. 
سرخ پوش��ان که پیش از آغاز فصل با آبی های اهوازی دیداری داشتند 
و موفق به پیروزی شده اند، در آستانه کس��ب عنوان قهرمانی نیم فصل 
رقابت های لیگ بر تر فوتبال ایران هستند. شاگردان علی دایی اگر برابر 
استقالل خوزستان به برتری برسند، به احتمال بسیار زیاد قهرمان نیم 
فصل می شوند. س��رخ پوش��ان پایتخت که در بهترین شرایط فنی شان 
هس��تند، برای این دیدار محمد نوری را به دلی��ل محرومیت به همراه 

نخواهند داشت.

 لوکا باالتر از کربکندی و کاظمی
 قرار گرفت!

     تیم فوتبال ذوب آهن با قرار گرفتن در رتبه سیزدهم نیم فصل لیگ برتر 
نسبت به فصل گذشته یک پله صعود را تجربه کرد.

قرار گرفتن ذوب آهن در جایگاه سیزدهم جدول لیگ به این معناست که 
تیم لوکا به خاطر سهمیه ۲/۵ تیمی سقوط از لیگ برتر به لیگ دسته اول 
خوشبختانه روی کاغذ در لیست سقوط قرار نگرفته و سه تیم راه آهن، 
فجر سپاسی و مس عنوان تیم های دارای شانس سقوط را بدست آوردند. 

  تیم ماهان برای قهرمانی 
بسته شده است

سرمربی تیم هنر های فردی و ورزش زورخانه ای باشگاه فوالد ماهان گفت: 
از ابتدا تیم ما برای قهرمانی بسته شده و تمام تالش خود را برای رسیدن 

به این هدف به کار می گیریم.
 جالل زهرایی اظهارداشت: تیم فوالد ماهان در حال حاضر آمادگی خوبی 

دارد و تمرینات فشرده ای را پشت سر گذاشته ایم.
وی با اش��اره به صعود مقتدرانه این تیم به مرحله نهایی افزود: از ابتدای 
فصل به صورتی تیم را بس��ته ایم که بتوانیم از اعتبار ورزش زورخانه ای 

اصفهان و باشگاه ماهان دفاع کنیم.

 مخالفت هیأت مدیره ذوب آهن
 با استعفای بوناچیچ 

هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن با استعفای لوکا بوناچیچ مخالفت کرد.
سعید آذری پس از جلسه هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن درباره استعفای 
لوکا بوناچیچ اظهارداش��ت: من از روز اول معتقد بودم که لوکا شرایط و 
اختیار الزم برای آماده کردن تیم را از ابتدای فصل در اختیار نداشت و االن 

هم همین اعتقاد را دارم. بعد از بازی با راه آهن لوکا  استعفای کتبی اش
 را به ما داد که دیش��ب در این باره جلسه گذاش��تیم. وی افزود: اعضای 
هیأت مدیره پس از این که صحبت های او را شنیدند تصمیم گرفتند که 
او بماند،  اما در برخی نقاط تیم تقویت شود. نیاز داریم که تیم را به لحاظ 
بازیکنی تقویت کنیم. آذری درباره وضعیت معاوضه محسن مسلمان با 
میالد غریبی و محمدرضا خانزاده اظهارداشت: بعد از دیدار این هفته برابر 
نفت و به پایان رسیدن نیم فصل با رویانیان جلسه خواهم داشت تا تصمیم 

نهایی در این باره گرفته شود.

مالزی، اسپانیا و پرتغال میزبانان 
احتمالی قایقرانان ایران

فدراس��یون در نظر دارد ب��رای قایقرانان اردوی برون م��رزی در مالزی، 
اسپانیا و یا پرتغال تدارک ببیند. اردوی تیم ملی آب های آرام مردان ایران 
برای حضور در بازی های آسیایی ۲0۱4 با ۱0 ورزشکار در انزلی در حال 
برگزاری است. با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور قرار است تعدادی از 

ورزشکاران نیز به ملی پوشان ملحق شوند.

١٩ آبان از عزت جامعه ورزش 
دفاع می کنم

وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان
سید نصراهلل سجادی

به رأی نمایندگان مجلس اعتماد دارم و معتقدم همه آنها انس��ان هایی 
فرهیخته هس��تند و قطعا بهترین تصمیم را در خصوص وزارت ورزش و 

جوانان خواهند گرفت. 
همه خاک خورده ورزش هس��تیم و من روز یکش��نبه ۱9 آبان از عزت 
این جامع��ه دفاع خواه��م کرد. تعام��ل، وحدت و یکپارچگ��ی خانواده 
ورزش را باید  مورد توجه قرار 
داد امیدوارم این اتحاد منجر به 
انتخاب حضور فرد اصلح دراین 

جایگاه شود.
امیدوارم  که با تدبیر نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، وزارت 
ورزش و جوانان اس��تقرار پیدا 

کند وبه سامان برسد.

پیام بالتر به فدراسیون فوتبال 
و مردم ایران

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سپ بالتر پیام 
خود را برای برگزاری دومین کنگ��ره بین المللی علم و 
فوتبال که به میزبانی تهران برگزار می شود، صبح امروز 

ارسال کرد.
 متن پیام رییس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به شرح 

زیر است:
با سالم به دوستان خانواده فوتبال

مردم دنیا عالقه زیادی به فوتب��ال دارند. موفقیت های 
ورزش فوتبال، فرصت های ش��گفت انگی��زی در کار ما 

ایجاد کرده است تا به توسعه آن بپردازیم. 
ما تالش می کنیم ق��درت و محبوبیت فوتب��ال را ارتقا 

دهیم تا آینده بهتری را برای تمام مردم دنیا بسازیم.
من به فدراس��یون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا به خاطر برگزاری دومین همای��ش علم و فوتبال 
تبریک می گویم، زی��را این یکی از اه��داف اصلی ما به 
منظور توس��عه فوتبال و حمای��ت بازیکن��ان از طریق 
پژوهش در جلوگیری از آس��یب دیدگی و آموزش است 
تا آینده بهتری را فراهم نماییم تا باعث بهبود س��المتی 

عمومی شود. 
همچنی��ن از برگزارکننده ه��ای این همای��ش به خاطر 
حمای��ت از ارتق��ا آگاه��ی دو موض��وع ف��وق االش��اره 

سپاسگزاری می کنم.
دو موضوع پزشکی و علم از جمله دیدگاه های اصلی فیفا 
است و آرزو می کنم که برگزاری همایش در طی دو روز 

با موفقیت انجام شود. 
ای��ن کار به عن��وان فعالی��ت دوچن��دان ش��ما و دیگر 
 کنفدراس��یون ه��ا و فدراس��یون های عضو فیف��ا تلقی 
می شود که می تواند مرا از بهبود آینده فوتبال مطمئن 
س��ازد و ما می توانیم از این طریق تغییرات��ی را در دنیا 

ایجاد کنیم.
جوزف بالتر

زاویه

6
انتظار یک ساله اتومبیلرانان جمعه به پایان می رسد

انتظار یک ساله رانندگان و اتومبیلرانان جمعه به پایان می رسد و اولین دوره مسابقات ریس در فصل 
جدید برگزار خواهد شد.روز جمعه ۱۷ آبان ماه اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی ریس در فصل جدید 

و در پیست بازسازی شده آزادی تهران برگزار خواهد شد.

جالل چراغپور معتقد است که با وجود در پیش بودن جام جهانی 
فوتبال، این رویداد بزرگ تأثیری بر کیفیت فوتبال ایران نداشته و 
فوتبال کشور روز به روز در حال عقب رو است و به کیفیت سال های 

گذشته باز می گردد.
کارشناس فوتبال درباره وضعیت فوتبال ایران گفت که بوی جام 
جهانی از فوتبال ایران به مش��ام نمی رس��د و هر چه بیشتر پیش 
می رویم فش��ار عصبی تیم ها باال می رود و برد و باخت ها بی نهایت 
معنی دار می شوند. او می گوید ش��اخصه های منفی که از فوتبال 

ایران رفته و آن را زیبا و تماشایی کرده بودند، حاال بازگشته اند.
گفتگوی ایسنا را با جالل چراغپور در ادامه می خوانید:

 نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران رو به اتمام است. با 
توجه به این که در سال جام جهانی هستیم ، آیا تأثیر 
این رویداد بزرگ فوتبالی را در کیفیت بازی های لیگ 

برتر دیده اید؟
 در درجه اول باید بگویم که بوی جام جهانی حتی در بازی های تیم 
ملی هم به مشام نرسید! در آخرین بازی تیم ملی برابر تایلند دیدیم 

که هیچ نسیمی که بوی جام جهانی را با خود داشته باشد، نوزید.
 دلیل این مساله را چه می دانید؟

 بازی های بیشتر تیم های اروپایی و آسیایی را ارزیابی کردم و دیدم 
که آنها از هشت ماه پیش کارشان را شروع کرده اند، ولی وقتی به تیم 
خودمان فکر می کنم ذهنم آشفته می شود. تیمی مثل ژاپن تالش 

می کند در بازی های تدارکاتی آنچه را می خواهد نشان دهد، ولی ما 
از بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا به عنوان بازی تدارکاتی 

استفاده می کنیم.
 یعنی تغی�ر خاص�ی در ب�ازی تی�م ملی مش�اهده 

نکرده اید؟
 آنچه دیدم مرا یاد برانکو و بگوویچ انداخت! بازیکنی بوده که چهار 
سال در داماش بازی کرده، ولی دعوت نش��ده! بهترین بازی ها را 
انجام داده و از دفاع راس��ت به هافبک چ��پ و بعد هافبک نفوذی 
تغییر پست داده و جای ثابت نداشته است. آن وقت همین بازیکن 
ترانسفر ش��ده به هلند، یک ۲0 دقیقه  و یک 9 دقیقه  بازی کرده و 
به تیم ملی دعوت شده! او از هلند آمد و در اولین بازی در ورزشگاه 

آزادی بازی کرد.
 شباهت این مسأله با برانکو و بگوویچ چه بود؟

 زمان برانکو تعداد زیادی از ملی پوش��ان از فوالد بودند که بگوویچ 
مربی اش بود. کس��انی مثل کعبی، مبعلی، ب��داوی، کاملی مفرد، 
علوی و ... به تیم ملی دعوت می شدند در حالی که فوالد در رده های 
میانی جدول بود. سؤالی که پیش می آید این است که اگر آن زمان 
که فوالد شش��م جدول بود، هفت ملی پوش داشت، چرا حاال که 

صدرنشین است هیچ نماینده ای در تیم ملی ندارد؟
 منظور شما این است که جهانبخش در حد تیم ملی 

نیست؟

 خیر! جهانبخش بازیکن خوب و مؤدبی است. با او کاری ندارم، بلکه 
با اتفاق کار دارم. این مسائل کمی آدم را دلسرد می کند.

 گفتید از بوی جام جهانی در تیم ملی خبری نیست. 
لیگ را چطور دیدید؟

 متأس��فانه تأثیر جام جهانی را در لیگ هم ندیدم. به دلیل این که 
تعداد تیم های لیگ کم شده ، فش��ار عصبی درون تیم ها باال رفته 
و برد و باخت ها بی نهایت معنی دار ش��ده اند. وضعیت طوری شده 
ک��ه مدیرعامل ها با هر باخت ی��ا یک برد و یک مس��اوی، بیانیه و 

اولتیماتوم می دهند.
 البته مدیری که مدنظر شماس�ت گفته که اولتیماتومی به 

کادر فنی تیمش نداده است.
 ولی این کار صورت گرفته بود.

 از اهمیت برد و باخت می گفتید.
 قیافه فوتبال ما عوض شده و چیزی که رفته بود به دلیل مهم شدن 

برد و باخت و خطرناک شدن گل خوردن، بازگشته است.
 چه چیزی از فوتبال ما رفته بود؟

از فوتبال ما، از راه دور ارسال کردن رفته بود. این که خاکپور بفرستد 
برای دایی، استاد اسدی بفرستد به جلو دیگر از فوتبال ایران رفته 

بود و کم کم روی زمین بازی می کردیم. 
خدادادها آمده بودند و دور، دور جباری ها و صادقی ها ... شده بود. 
دیگر کسی مثل محمد نوری توپ را بلند نمی فرستاد جلو، اما دوباره 
این سیستم  برگشته است. آمار یک بازی را تحلیل کردم و دیدم که 
به طور متوس��ط بعد از یازده بار بلند کردن توپ، یک پاس زمینی 

داده شده است.
 دیگر چ�ه تغیی�ری در فوتبال ایران ص�ورت گرفته 

است؟
چیزی که از بین رفته و فوتبال ایران را زیبا کرده بود و می شد آن را 
نگاه کرد، اما متأسفانه امروز بازگشته، عدم استفاده از توپ هایی بود 

که خط دفاع به دست می آورد.
 مثال در بارس��لونا، پوی��ول و پیکه و س��ایرین ممکن نیس��ت که 
 حتی یک توپ بال اس��تفاده صادر کنندما هم داش��تیم کم کم یاد

 می گرفتیم. 
یحیی گل محم��دی کم کم این کار را می ک��رد و پژمان منتظری 

همین طور.
 فوتبال ایران داشت قشنگ می شد، اما متأسفانه چیزی که اخیرا در 
آمارهای خودم می بینم، تعداد زیاد توپ های غیر قابل استفاده ای 

است که از خط دفاع صادر می شود.
 امروز دیگر جالل حسینی، محسن بنگر و حنیف عمران زاده که 

تازه در تیم های بزرگ بازی می کنند، توپ های بلند می فرستند.

وضعیت امروز فوتبال ایران از زبان جالل چراغپور

فوتبال ایران داشت قشنگ می شد اما متأسفانه ...
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2 بازیکن استان
در تیم ملی والیبال

 اصفهان، قهرمان 
مسابقات بومی محلی

دو بازیکن از استان اصفهان در ترکیب نهایی تیم ملی والیبال برای مسابقات 
جام قهرمانان قاره ها قرار گرفتند.

 خولیو والسکو ۱۵ بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی به منظور شرکت 
در مسابقات جام قهرمانان قاره ها دعوت کرد.

در لیس��ت دع��وت ش��ده والس��کو همانند ی��ک س��ال گذش��ته، علیرضا 
 مباش��ری و امیر غف��ور دو بازیکنی هس��تند که از اس��تان اصفه��ان حضور

 دارند.
غفور و مباش��ری در لیگ جهانی و مس��ابقات قهرمانی آس��یا نیز در ترکیب 
 تی��م ملی کش��ورمان حضور داش��ته و ب��ه بازیکن��ان کلیدی تیم والس��کو 

تبدیل شده اند.
قرار است بازیکنان از ۱9 آبان در دو نوبت صبح و عصر به صورت سه روز تمرین 

و یک روز استراحت زیر نظر کادر فنی تمرین می کنند.

استان اصفهان در مسابقات جشنواره بومی و محلی ورزش بسیج کشور یادواره 
سردار علیرضا چش��م آلوس، با حضور ۱4 تیم و به استعداد ۳00 ورزشکار به 
میزبانی سپاه امام صادق )ع( بوشهر، در ۳ روز برگزار شده بود، موفق به کسب 

مقام قهرمانی شد.
 و به نقل از باشگاه مقاومت اصفهان، مسابقات جشنواره بومی و محلی ورزش 
بسیج کشور یادواره سردار شهید علیرضا چش��م آلوس با حضور ۱4 تیم و به 
استعداد ۳00 ورزشکار به میزبانی سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر در ۳ روز 
برگزار شد. این مسابقات در 4 رشته طناب کشی، کشتی پهلوانی، هفت سنگ 

و دال پالن از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ آبان برگزار شد. 
تیم های برتر این جشنواره به ترتیب سپاه صاحب الزمان عج استان اصفهان با 
۳۲ امتیاز، سپاه فتح استان کهکیلویه و بویر احمد با ۲۷ امتیاز، سپاه روح اهلل 
استان مرکزی با ۲۵ امتیاز مقام های نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

پرسپولیس در اولین روزهای حیات
باشگاه پرس��پولیس تا چند روز دیگر وارد پنجاهمین سال 
حیات خود می شود. فعالیت رسمی باشگاه از آذرماه ۱۳4۲ 
آغاز شد،  اما تیم فوتبال این باش��گاه دو سال بعد با انحالل 

شاهین و پیوستن آن به این تیم پر افتخارراه اندازی شد. 

ممفیس برابر بوستون پیروز شد
رقابت های بس��کتبال حرفه ای NBA بامداد امروز با برتری تیم 

ممفیس گریزلیز مقابل بوستون سلتیکس همراه شد.
 این رقابت سه شنبه ادامه یافت که در یکی از مهم ترین دیدارها 
تیم ممفیس گریزلیز برابر بوستون سلتیکس به برتری دست یافت.

یاران مسی و غلبه در نبردی تکراری
در ادامه لیگ قهرمانان اروپا و در هفته چهارم این پیکارها که از امروز 
شروع می شوند، یاران لیونل مسی به فکر پیروزی در دیدار تکراری با 
روسونری ها )آ. ث میالن( هستند.  اتلتیکومادرید به فکر محرز کردن 

صعود خود است و آرسنال در دورتموند دنبال انتقام است.

 

سرمربی تیم فوتسال میثاق تهران رأی اعالم شده کمیته انضباطی 
مبنی بر بازنده شدن این تیم در دیدار نیمه تمام با دبیری تبریز را 
بدون پشتوانه می داند و می گوید نتیجه جلسه کمیته انضباطی 
هنوز مشخص نیست. خوراکچی همچنین می گوید در نیمه تمام 
ماندن این مسابقه اساسنامه و قانون فوتس��ال نقض شده است.

محمود خوراکچی در خصوص خبر بازنده شدن تیم میثاق تهران 
در دیدار نیمه تمام برابر دبیری تبریز اظهار داشت: حکمی که از 
طریق یکی، دو رسانه و از طرف کمیته انضباطی اعالم شد بدون 
سند و پشتوانه است. وی افزود: ش��اید جلسات کمیته انضباطی 
درباره این بازی برگزار ش��ده باش��د ولی آنها هن��وز به نتیجه ای 

نرس��یده اند. من این حکم را نه تأیید می کن��م و نه تکذیب چون 
صدور و ابالغ رأی کمیته انضباطی یک پروسه ای دارد و در حالی 

که هنوز این حکم امضا نشده، چند رسانه آن را منتشر کرده اند.
سرمربی تیم فوتسال میثاق تهران با بیان این که این تیم دالیل 
خود را به کمیته انضباطی ارایه کرده است، یادآور شد: حرف من 
این است که باید حق به حق دار برسد. در آن دیدار، شش دقیقه تا 
پایان وقت مسابقه باقی مانده بود که بازی نیمه تمام ماند در حالی 

که تیم ما از این اتفاقات ذی نفع نبود.
خوراکچی خاطرنش��ان کرد: اصال اتفاق خاصی رخ نداد که بازی 
بخواهد نیمه تمام بماند. در فوتسال ما اتفاقاتی به مراتب بدتر از 
این هم در س��الن ها رخ داده بود ولی نیروهای انتظامی آرامش را 
 به سالن برگردانده و مس��ابقه هم تا انتها برگزار شده بود. ضمن

 این که با حضور بزرگانی مثل س��ید رضا افتخاری )سرپرس��ت 
کمیته فوتسال( و حبیب اهلل شیرازی می شد اتفاقات را مدیریت 
ک��رد و با کمک آنه��ا بازی ادامه داش��ته باش��د. وی ادام��ه داد: 
حرف ما این اس��ت که تنها ش��خصی که می تواند ب��ازی را نیمه 
تمام بگذارد، داور مس��ابقه اس��ت. در حالی که افتخاری در تمام 
 مصاحبه هایش عنوان کرده که به تش��خیص من بازی نیمه کاره

 شد. این خالف اساسنامه فوتسال است و در واقع افتخاری قانون 
را نقض کرده چون در اساسنامه به صراحت آمده که فقط شخص 
داور باید تشخیص بدهد بازی نیمه تمام بماند یا خیر. ما در نیمه 

تمام ماندن بازی نقشی نداشتیم. 

خادم ثابت کرده از تجربه بزرگان کشتي استفاده مي کند

باید از حاشیه سازي دوري کرد
خوراکچی : افتخاری اساسنامه فوتسال را نقض کرد  

رأی کمیته انضباطی تأیید نشده است

مرد سرد و گرم چش��یده کش��تي ایران با اظهار امیدواري به 
مدیریت کنوني فدراس��یون و حضور مؤثر بزرگان این عرصه 
در جمع تصمیم گیران گفت: خوش��بختانه سرپرست جدید 
فدراسیون با تشکیل شوراي فني نشان داده براي نظر و تجربه 

بزرگان ارزش قایل است.
منصور برزگر در گفتگو با مهر ضمن بی��ان این مطلب اظهار 
داشت: حوزه فني تیم هاي ملي کشتي از همان زمان تأسیس 
و فعالیت نش��ان داد جایگاه خاصي براي بزرگان این رش��ته 

قایل است.
وی افزود: از بزرگان و پیشکس��وتان کش��تي براي حضور در 

شوراهاي فني دعوت کرده  تا با تجربیات خود راهگشاي مسیر 
رشد کشتي باشند.

وي تصریح کرد: این روال به خوبي نتیجه داد و تأثیر مثبت آن 
نیز با قهرماني جهان بعد از 48 سال به همه اثبات شد.

 در نتیجه نمي توان برنامه هاي اخیر حوزه فني تیم هاي ملي 
و همچنین سرپرست کنوني فدراسیون را به انتقاد گرفت.

سرمربي اسبق تیم ملي کشتي آزاد ادامه داد: متأسفانه برخي 
از اهالي کشتي همچنان در حال حاشیه سازي و سنگ اندازي 

در راه اجراي برنامه هاي اخیر هستند .
وی تأکید کرد،  به هر شکل قصد دارند با دامن زدن به مسایل 
غیر منطقي، رس��ول خادم و همکارانش را با مش��کل مواجه 

سازند.
برزگر در خاتمه تصریح کرد: فدراس��یون کشتي بعد از تغییر 
سرپرست، در مسیر درست و فني قرار گرفته که تمامي اهالي 
این رش��ته باید با اتح��اد و همدلي به حل مش��کالت موجود 

بپردازند. 
برزگر خاطر نش��ان کرد: زمان زیادي تا پیکارهاي آس��یایي 

باقي نمانده است.
 اگر حوزه فني تیم هاي ملي و فدراس��یون کش��تي به جاي 
برنامه ریزي و رفع کاس��تي ها ، پتانس��یل خود را به مسایل 
حاشیه اي اختصاص دهند، زمان کافي تا میادین بین المللي 

آتي را از دست خواهیم داد.



اجرای 6 هزار مترمربع عملیات 
پیاده روسازی در شهرکرد

ش��هردار ش��هرکرد از اجرای بیش از 6 ه��زار و 500 مترمربع عملیات 
پیاده روسازی در سال جاری در شهرکرد خبر داد.

 نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار داشت: این عملیات با اعتباری افزون بر
 2 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی این شهرداری به 
اجرا رسیده اس��ت. وی، هدف از اجرای این پروژه را بهبود عبور و مرور و 
افزایش رفاه ش��هروندان عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به بازدیدهای 
مستمر از سطح ش��هر و آغاز فصل نزوالت آس��مانی، در تالش هستیم 

باقیمانده سنگ فرش معابر را با سرعت بیشتری تکمیل کنیم.

توزیع سموم حشره کش تقلبی 
مونتو و اسپیروتترات در کشور 

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از توزیع سموم 
حشره کش تقلبی مونتو و اسپیروتترات در کشور خبرداد.

مهندس برزگر،  اظهارداش��ت: س��موم حش��ره کش تقلبی مونتو so و 
اسپیروتترات sc منتس��ب به ش��رکت تولید کننده بایر و بدون لوگوی 
شرکت مذکور است. وی افزود: باتوجه به این که عرضه نمونه های غیرمجاز 
سموم مذکور که فارغ از اقدامات کنترلی و نظارتی بوده و به صورت قاچاق 
صورت گرفته است،  هرگونه خسارت ناشی ازکاربرد این ترکیبات متوجه 
توزیع کننده، فروش��نده، توصیه کننده و بهربرداران منطقه است. مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: مسئولیت 

خسارت های جنبی احتمالی نیز قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

 همگان برای موفقیت کشور 
در عرصه دیپلماسی اجماع کنند

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
لزوم حمایت و اعتماد به تیم دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته ای گفت: 
در این زمینه الزم است همه سیاسیون و گروه ها برای موفقیت کشور در 
عرصه دیپلماسی اجماع کنند.سیدس��عید زمانیان دهکردی با اشاره به 
بیانات مقام معظم رهبری در جمع پرش��ور هزاران نفر از دانش آموزان و 
دانشجویان، گفت:معظم له در این دیدار، تیم هسته ای مذاکره کننده را از 

فرزندان انقالب دانستندو بر لزوم حمایت از این تیم تأکید کردند.

 پرداخت 1/6میلیارد ریال 
تسهیالت به مددجویان فارسان

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان فارسان از پرداخت یک میلیارد 
و 650 میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان این شهرستان 

خبر داد. 
محمدرضا فتحی ، اظهارداش��ت: از ابتدای امس��ال تاکنون 177 مورد 
تسهیالت قرض الحسنه با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 650 میلیون 
ریال به خانواده های مددجوی واجد ش��رایط اعطا شده است. وی افزود: 
این تس��هیالت با هدف رفع نیازهای ضروری در بخش درمان، تحصیل، 
ازدواج، تعمیر مسکن و کمک به مشاغل خانگی کوچک هزینه شده است.

اخبار کوتاه یادداشت
نخستین یادواره شهدای بخش زاینده رود برگزار می شود

بخشدار زاینده رود از برگزاری نخستین یادوراه ش��هدای بخش زاینده رود استان چهارمحال و بختیاری در 
روستای هوره خبر داد. در جلسه هماهنگی یادواره ش��هدا از برگزاری نخستین یادوراه شهدای بخش زاینده 
رود خبر داد و اظهار داشت: به منظور هرچه با شکوه تر برگزار شدن این یادواره چهار کیمته تشکیل شده است.
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کشاورزی آسیب پذیرترین 
بخش اقتصادی در پدافند

 مدی��ر صنای��ع کش��اورزی اداره کل جه��اد کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری گف��ت: بخش کش��اورزی به لحاظ 
گستردگی و پراکندگی یکی از آسیب پذیرترین بخش های 

اقتصادی در بحث پدافند است.
 به نقل از روابط عمومی اداره کل جهاد کش��اورزی اس��تان، 
طهمورث فتاحی در کارگاه آموزش��ی و آشنایی با تهدیدات 
بیو تروریس��تی حوزه کش��اورزی و روش های مقابله با آن 
اظهارداشت: در بیوتروریسم اس��تفاده از عوامل بیولوژیک 
برای آسیب زدن به انس��ان، دام و کش��اورزی مطرح است 
که آسیب رسانی بر بخش کشاورزی اگرو تروریسم خوانده 
می ش��ود. وی به اهمیت تأمین غذا و افزایش امنیت غذایی 
اش��اره کرده و افزود: تعریف پدافند زیس��تی عبارت است از 
 مجموعه ای از اقدامات ش��امل رصد و پایش، آشکار سازی،

 هش��دار ده��ی، تش��خیص، تصمی��م، کنت��رل، حفاظت، 
 پیش��گیری، ام��داد و نج��ات، درم��ان، بازتوان��ی مناب��ع،

 محدود س��ازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی که 
موجب حفاظت از سرمایه های ملی در برابر تهدیدات زیستی 

و کاهش آثار و عواقب ناشی از آنها می شود.
فتاحی با بیان این ک��ه امکان و تش��خیص و اثبات جرم در 
اگروتروریسم پایین اس��ت،گفت: بخش کشاورزی به لحاظ 
گس��تردگی و پراکندگی یکی از آس��یب پذیرترین بخش 
اقتصادی در بحث پدافند است که باید با پایش و رصد مداوم 
توسط نیروهای آموزش دیده تجزیه و تحلیل شود تا بتوان از 

آسیب ها جلوگیری کرد.
وی اف��زود: مدی��ران لش��کری و کش��وری بای��د در قبال 
 تهدی��دات بیوتروریس��تی ب��ه چه��ار پرس��ش اصل��ی 
پاسخ دهند: چه کس��ی؟ چه وقت؟ چگونه ؟و کجا اقدام به 
چنین حمله ای می کند؟ داشتن پاسخ این چهار پرسش کادر 
دفاعی را پیشاپیش در برابر تهدیدات آماده می سازد.وی به 
مدل مقابله در برابر بیوتروریسم اش��اره کرد و گفت: مرحله 
قبل از بحران شامل پیش بینی، پیشگیری، آمادگی مرحله 
شروع بحران هش��دار و مصونیت، ارزیابی مقدماتی و بسیج 
منابع، پاسخگویی سریع و مرحله حین بحران، امداد و نجات، 
عملیات ویژه، مهار س��ازی و مرحله پس از بحران، بازیابی، 
بازس��ازی، یادگیری اس��ت که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی خاطرنش��ان کرد: بهترین مدل در بحران زیستی مدلی 
 است که در کم ترین زمان و کم ترین هزینه قابل اجرا باشد،

 بر اساس ساختار موجود توانمند شود، بر اساس نیاز کم تر و یا 
تعدیل شود، تمام سازمان ها به صورت نهادینه در گیر باشند.

کشاورزی

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با تأکید بر لزوم 
تبیین صحیح واقعه عاش��ورا این امر را از مهم ترین رس��الت های 

مبلغان دینی برشمرد.
 علی شیرازی، در گردهمایی مبلغان استان با عنوان »طالیه داران 
تبلیغ« در آس��تانه ماه محرم، زنده نگه داشتن ارزش های دینی و 
انقالبی و تبیین اهداف قیام امام حس��ین)ع( را مهم ترین وظیفه 
مبلغان دینی برشمرد و اظهارداش��ت: وظیفه کنونی ما در دوران 
تبلیغ به ویژه در ماه محرم زنده کردن ارزش ها و آرمان های دینی 
و بصیرت افزایی و تبیین صحیح از واقعه عاشورا است.وی با تأکید 
بر ضرورت تبیین پیوند قیام عاشورا با ظهور انقالب اسالمی، تصریح 
کرد: تشریح و تبیین پیوند بین امام خمینی)ره( با واقعه عاشورا، 
انقالب اسالمی با واقعه کربال و ارتباط عمیق ملت ایران با ماه محرم 
از ضرورت های امروز جامعه است. حجت االسالم شیرازی افزود: 
اگر مبلغان ما به تبیین و تبلیغ این اصول و ارزش ها نپردازند به طور 
قطع به اسالم، انقالب، امام، شهدا و ارزش های دینی ظلم کرده اند 
و باید در روز قیامت پاسخگوی پروردگار متعال باشند. وی با اشاره 
به این که انقالب اسالمی ایران بر گرفته از نهضت امام حسین)ع( و 
قیام عاشورا است تصریح کرد: اوصاف و خصلت های بسیار زیادی 
در واقعه عاشورا و حرکت امام حسین)ع( رقم خورده که استمرار 
این خصوصیات ارزشمند در نهضت و قیام امام خمینی)ره( به عینه 
مشاهده می شود. وی اس��تقامت را از مهم ترین ویژگی های قیام 
امام خمینی)ره( برشمرد و افزود: به برکت قیام امام خمینی)ره( و 

دم مسیحایی ایشان، روحیه استقامت و ایستادگی در ملت ما احیا و 
توطئه ها دشمنان به واسطه این ایستادگی نقش بر آب شد.

وی افزود:  استقامت و ایستادگی امام خمینی )ره( در برابر دشمنان 
موجب ضع��ف و انزوای آنان ش��ده بود و تا جایی این ایس��تادگی 
 ادامه یافت که ام��ام راحل را به مرگ و تعطی��ل کردن حوزه های

 علمیه تهدید م��ی کردند؛ چراک��ه تعطیلی حوزه ها مس��اوی با 
از بین رفت��ن ارزش های اس��المی بود.مس��ئول نمایندگی ولی 
فقیه در نیروی قدس س��پاه، روحیه اس��تقامت و ایس��تادگی را 
برگرفته از قیام عاش��ورا دانس��ت و بر لزوم حفظ ای��ن ارزش ها و 
آرمان ه��ای به جا مان��ده از ام��ام خمین��ی)ره( در جامعه تأکید 
 کرد. وی با بیان این که در واقعه عاش��ورا هیچ تهدید و خدعه ای

 حرکت امام حسین)ع( را  متوقف نکرد، خاطرنشان کرد: عاشورا 
نمادی از استقامت، ایثار، فداکاری و از خودگشتگی برای ملت های

 آزاده است و امام خمینی)ره( این درس بزرگ را از عاشورا و مکتب 
حسین )ع( گرفت. شیرازی بقا و ماندگاری دین اسالم را به واسطه 
قیام عاشورا دانس��ت و تصریح کرد: ایستادگی، استقامت و ریخته 
شدن خون شهدای دشت کربال اسالم را از خطر نابودی نجات داد 
و اکنون پرچم اسالم در جهان برافراشته شده است. وی شجاعت 
و صراحت امام خمینی )ره( را یکی دیگر از خصلت های برگرفته 
 از مکتب عاش��ورا عنوان کرد و اف��زود: امام خمین��ی )ره( هرگز

در برابر دشمنان و ابرقدرت هایی همچون شاه پهلوی کوتاه نیامد 
و با شجاعت و ایس��تادگی تمام از ارزش های اس��المی دفاع کرد.

حجت االسالم شیرازی اخالص و تزکیه نفس امام خمینی)ره( را 
رمز پیروزی  برابر قدرت ها دانست و تصریح کرد: امام این ویژگی را 
از عاشورا و مکتب امام حسین)ع( درس گرفت و هیچ گاه هواهای 
نفسانی و دنیاگرایی بر او غلبه پیدا نکرد. وی با اشاره به این که امام 
خمینی)ره( به وعده های الهی اطمینان کامل داشت، حرکت در 
مسیر کسب رضایت الهی، ایستادگی بر ارزش ها و دستورات دینی 
و تبعیت نکردن از هوای نفس را از دیگرویژگی های بارز امام راحل 
برشمرد. وی با بیان این که ترویج  این ارزش های دینی وظیفه همه 
مبلغان است، بر،  زنده نگه داش��تن ویژگی های اخالقی همچون 
اخالص، تقوا، شجاعت و حرکت در مس��یر جلب رضایت الهی در 
دل ه��ا تأکید کرد. وی با اش��اره به این که سیاس��تمداران زیرک 
 غربی ایستادگی در برابر اس��الم را ناممکن دانستند تصریح کرد: 
سیاس��تمداران باهوش و زیرک غربی به این نتیجه رس��یدند، تا 
زمانی که اخالص، معنویت و خداپرس��تی در م��ردم ایران حاکم 
اس��ت مبارزه با آنها نتیجه ای جز شکس��ت نخواهد داش��ت. وی 
تهاجم فرهنگي را یک��ي دیگر از حربه هاي دش��من بر علیه ملت 
ما دانست و افزود: تغییر اذهان عمومي،  سس��ت کردن پایه هاي 
ایمان��ي و اعتق��ادي در وجود زن و م��رد مس��لمان و ازبین بردن 
ارزش ها و آرمان ها اهداف دش��منان در تحمیل جنگ فرهنگي 
بر علیه ملت ایران است.شیرازی با بیان این که اکنون خلف صالح 
امام راحل عظیم الش��أن س��کان دار کش��تی انقالب است، مقام 
معظم رهبری حضرت امام خامنه ای )حفظه اهلل( را یک انس��ان 
پرورش یافت��ه مکتب اهل بیت و اس��الم ناب محمدی دانس��ت.
 حجت االس��الم ش��یرازی با تأکید بر این که اس��تکبار روز به روز

 ضعیف تر و حقیرتر خواهد شد تصریح کرد: به طور قطع نسل امروز 
و یا حداقل نسل آینده سقوط استکبار جهانی در رأس آنها آمریکا و 
صهیونیست را مشاهده خواهند کرد و آن حادثه بسیار دور نیست.

همزمان با ماه های محرم و صفرنظارت های بهداشتی 
در چهارمحال و بختیاری تشدید می شود

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه اي مرکز بهداشت 
اس��تان از تش��دید بازدیدها و نظارت ها در ماه هاي محرم و صفر 
توسط کارشناسان این واحد خبر داد. سید راشد جزایري در گفتگو 
باایسنا اظهارداشت: با توجه به در آغازماه هاي محرم وصفر واهمیت 
سالمت عزاداران خصوصا افرادي که از نذورات استفاده مي کنند؛ 

واحد بهداشت محیط وحرفه اي مرکز بهداشت استان تا پایان ماه 
صفر توسط هفت اکیپ دو نفره از بازرسین بهداشتي، نظارت ها و 
بازدیدهاي خود را از مراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد غذایي واماکن 

عمومي تشدید مي کند.

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه:

تبیین صحیح واقعه عاشورا  از مهم ترین رسالت های مبلغان است
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       تحدید حدود اختصاصی

756 شماره 103/92/2176/337چون تحدید حدود ششدانگ یکباب اطاق معروف 
لب جوی بشماره پالک 378 فرعی از شماره 127- اصلی واقع در دستجرد جزء 
بخش 9 که بنام داود ضرغامی فرزند علی در جریان ثبت می باشد که بعلت عدم 
حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 
صبح روز 1392/9/7 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.م الف 217 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

   تحدید حدود اختصاصی

755 شماره 103/92/2175/337چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ در کوچه 
آسیاب بشماره پالک 44 فرعی از شماره 152- اصلی واقع در نیه  جزء بخش 
11 که بنام مریم احمدی نیا فرزند حسین  در جریان ثبت می باشد که بعلت عدم 
حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 
صبح روز 1392/9/9 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.م الف 216 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

 تحدید حدود اختصاصی

بائره  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/1761/337چون  شماره   553
نطنز    در  واقع  اصلی   -33 شماره  از  فرعی   1033 پالک  بشماره  رودخانه  جنب 
جزء بخش 9 که بنام باقر طراح نطنزی  و غیره   در جریان ثبت می باشد که بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 
10 صبح روز 1392/10/3 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 

آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف 197 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و 

امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی  

مشجر  باغ  یکدرب  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/923/337چون  شماره   757
سوزرشکین  بشماره پالک 232- فرعی از شماره 152- اصلی واقع در نیه    جزء 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنزکه بنام فاطمه نادری مهابادی   و غیره   در جریان ثبت 
آگهی گردد  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  بعلت عدم حضور  که  باشد  می 
اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود 
پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/9/9 در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف 218 مجتبی شادمان – 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی ( 

 : پرونده  شماره   139203902132000013  : آگهی  شماره   730

1/9204002132000028 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک باب 
خانه پالک شماره 30 فرعی از 63 اصلی به مساحت 272/30 متر مربع در بخش 17 
ثبت اصفهان به آدرس : شهرستان اردستان روستای جنبه که سند آن در صفحه 
430 دفتر جلد 266 امالک با شماره چاپی 20246 ثبت و صادر و مع الواسطه به 
خانم فاطمه احمدی منتقل شده است محدود به حدود شماال دیواری است به دیوار 
باقیمانده پالک 63 اصلی به طول 11/76 متر مربع ، شرقا در 5 قسمت دیواری 
است به دیوار باقیمانده پالک 63 اصلی به طولهای 7/74 و 3/82و 3/49 و 3/25 
و 3/97و6/75 متر مربع جنوبا دیواری است به کوچه به طول 11/42 متر مربع 
غربا درب و دیواری است به کوچه به طول 20/82 متر مربع و ملک فاقد حقوق 
ارتفاقی می باشد ملک دارای ساختمانی مسکونی و در یک طبقه با مساحت اعیانی 
حدود 160 متر مربع بنا شده است اسکلت ساختمان از نوع دیوار ها ی بار بر 
آجری و سقف شیروانی می باشد سقف با استفاده از پروفیلهای فلزی نوع پرلین 

و پوشش ورق های موج دار فلزی اجدا شده است که کفسازی فضاهای پذیرایی 
و اتاقها از موزائیک کف و دیوار آشپزخانه از کاشی دیوارهای پذیرایی و اتاقها 
به پنجره داخلی از نوع آلو مینیومی و ساختمان دارای لوله کشی گاز و روکار 
بدون نصب کنتور و اشتراک گاز می باشد ملک دارای اشتراک آب روستایی برق 
از  از نوع موزائیک و نمای بیرون ساختمان  و تلفن می باشد کف سازی حیاط 
پالستر ماسه و سیمان می باشد عمر احداث ساختمان حدود 10 سال بر آورد 
می گرددملک در تصرف مالک و محل سکونت مالک و خانواده اش میباشد حدود 
به  باقیمانده پالک 63 اصلی شرقا  به  گذر جنوبا  به  اربعه ششدانگ ملک شماال 
باقیمانده پالک 63 اصلی غربا به گذر میباشد طبق سند رهنی شماره 2055 دفتر 
خانه 51 اسناد رسمی اردستان در قبال مبلغ 458/807/251 ریال در رهن بانک 
صادرات اردستان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 414800000 
الی 12 روز پنج شنبه مورخ  ریال ارزیابی شده است پالک فوق از ساعت 9 
اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش می  1392/8/30 در 
رسد مزایده از مبلغ 414800000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب 
، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهر داری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 

عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

بر گزار خواهد شد . 
م الف 306 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 

آگهي مخدوش بودن سند مالكیت

758نظر به اینکه خانم افسانه خاني فرزنداسداله باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده وباارائه سندمالکیت مخدوش اولیه 
/ 2 واقع دربخش یک  المثني نسبت به پالک 9273  درخواست سندمالکیت 

 46 صفحه   51482 ثبت  ذیل  دودانگ  سندمالکیت  که  شهرضانموده  ثبتي 
 /  4 /  1  – بنام گلي رضایي صادروبموجب سندرسمي 158735  دفتر 326 
درخواست  نامبرده  که  گردیده  انتقال  فاني  افسانه  شهرضابه  دفتر3   1383
نامه  120آئین  ماده   5 تبصره  دراجراي  لذا  است  نموده  المثني  سندمالکیت 
به  نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت  ثبت مراتب یک  قانون  اصالحي 
ازطرف  صدورالمثني  الذکرودرخواست  فوق  سندمالکیت  شدن  مخدوش 
پس  روز  ده   مدت  ظرف  بایست  مي  دارد  اعتراضي  بابوکاني  زهراستاري 
از انتشار این آگهي اعتراض خودرابه ثبت محل ارائه نماید واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرسد سند مالکیت  طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد شد.در صورت اعتراض صورت مجلس مبني بر اعتراض در دو نسخه 
تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي تسلیم خواهدشد .میر محمدي - رئیس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا

اخطار اجرایی

754 به موجب رأی شماره 325 تاریخ 92/5/15 شعبه 8 شورای حل اختالف 
وکیل  موسی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  شهر  شاهین  شهرستان 
طبقه   – آریان  مجتمع   – شرقی  یک  فرعی  بهداری  خ  شهر  شاهین  بنشانی 
دوم  محکوم است به: پرداخت مبلغ 1912000 ریال بابت اصل خواسته و نیز 
سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له هزینه عملیات اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد  محکوم له سهیال کیوانداران  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.شورای حل اختالف شعبه 8 شاهین شهر 

 تاسیس 

افق  ارتباط  : 103/2062ث/92 آگهی تاسیس شرکت پیشگامان  761 شماره 
آسیا سهامی خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/7/20 تحت شماره 51039 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260696330 ملی  شناسه  و 
1392/7/20 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار 
به  فعالیت  ثبت موضوع   : . 1- موضوع شرکت  آگهی می شود  زاینده رود 
و  و خرید  توزیع  و  تولید   – باشد  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله 
وام  تحصیل   – بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  و صادرات  فروش 
و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – 
عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولتی وخصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در 
صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . 2- مدت شرکت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر 
پستی  کد   –  256/1 پالک   – تجارت  بانک  مقابل   – رودکی  خیابان  اصفهان 
 1000000 مبلغ   : 4- سرمایه شرکت   09131181992 تلفن   -8176815714
ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد 
که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9219/136 
مورخ 1392/7/8 نزد بانک ملت شعبه سه راه حکیم نظامی پرداخت گردیده 
است. 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای فضل اله شریعتی ورنوسفادرانی   
به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- خانم سهیال معمار مشرفی  به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره   3-5- آقای احسان شریعتی ورنوسفادرانی   به سمت  
به سمت  ورنوسفادرانی    احسان شریعتی  آقای   -5-4 مدیره  هئیت  عضو 
مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد مالی تعهد آورشرکت با امضای هر یک از اعضای هئیت مدیره به 
: مدیر  تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7- اختیارات مدیر عامل 
عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل 
: 1-8- آقای محمد محمدی به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم شیرین شاه 
سنائی به عنوان بازرس علی البدل م الف 7793/7رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان 

تاسیس 

حقوقی  مشاوره  موسسه  تاسیس  آگهی   103/2041ث/92   : شماره   762
شماره  تحت   1392/7/17 درتاریخ  فوق  موسسه  فیروزه  مهدی  وکالت  و 
در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260696121 ملی  شناسه  و   3862
آن  و خالصه  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/7/17 تاریخ 
 . می شود  آگهی  رسمی  های  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر  به شرح 
1- موضوع موسسه : ثبت موضع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

دارای  فیروزه  مهدی  آقای  توسط  حقوقی  خدمات  دفتر  ایجاد   – باشد  نمی 
پروانه مشاوره حقوقی بشماره 187/20167/م/ پ صادره از طرف معاون 
جهت  حقوقی  مشاوران  اجرائی  هیات  رئیس  و  قضائیه  قوه  قضایی  محترم 
حقوقی  و  کیفری  دعاوی  در  حقوقی  مشاوره  بعنوان  حقوقی  خدمات  ارائه 
 – خانواده  دادگاههای  ثبتی  مالی  اداری  قضایی  مراجع  در  وکالت  انجام   –
شهرداریهاو کمیسیونهای آن بویژه کمیسیون ماده 5- دادگاههای انقالب و 
 – آن  کمیسیونهای  و  مالیاتی  مراجع  تعزیرات حکومتی  به  مربوط  مراجع 
هیات های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی – دیوان عدالت 
انجام امور وکالت  ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و  همچنین   – اداری 
از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی 
و دادگاههای و مراجع قضایی کشور های خارج مطابق با ضوابط و قوانین 
موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و 
بین الملل2- مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت دو سال 3- مرکز اصلی 
شهر اصفهان خیابان جی خیابان شهید   – استان اصفهان   -3-1 : موسسه 
پستی 8159957618  کد   213 پالک  فر  نیلو  بست  بن  اشرفی  کوچه  رجایی 
تلفن 03115239786 4- سرمایه موسسه : مبلغ 1000000 ریال می باشد . 
5-  اولین مدیران موسسه1-5- آقای مهدی فیروزه  به سمت عضو هئیت 
مدیره  2-5- آقای مهدی فیروزه به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال  انتخاب 
گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه 
مدیر  اختیارات  است 7-  معتبر  با مهر شرکت  و  مدیر موسسه  امضای  با 
عامل : طبق اساسنامه م الف 7793/8آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

مفاد آرا

711 آگهی مفاد آرا ء قانون تعیین تکلیف و نسبت ثبتی اراضی و ساختمانها 
اداره ثبت اسناد و امالک  ی فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اردستان 
اداره  در  اختالف مستقر  قانون مذکور توسط هیات حل  ماده یک  اجرای  که در 
مذکور  قانون   3 ماده  اجرای  در  و  گردیده  اردستان صادر  امالک  و  اسناد  ثبت 
االنتشار و محلی  کثیر  از طریق روزنامه های  پانزده روز  بفاصله  نوبت  دو  در 
از تاریخ  با آراء مذکور اعتراض دارند  آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  ظرف  آگهی  اولین 
اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه مبادرت به تقویم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به اداره ثبت اردستان تسلیم نماید در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صو.رتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متزربه دادگاه نیست . 
عصمت  خانم   92/6/31 مورخ   139260302032000218 شماره  رای   -1
قسمتی  روی  بر  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  علی  فرزند  قاسمیان 
بخش  گرمسیر  دهستان  اردستان  اصلی  یک  از  فرعی   209 پالک  از 
از رسمی  خریداری  مربع  متر   301/20 بمساحت  اصفهان  ثبت   هفده 

 داود رایظی 

2- رای شماره 139260302022000217 مورخ 92/6/30 آقای جعفر سمیعی 
زفر قندی فرزند نوراله  ششدانگ یک بابخانه بر روی قسمتی از پالک 4368 
ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دردهستان  واقع  اردستان  اصلی  یک  از  فرعی 
اصفهان بمساحت 171/57 متر مربع خریداری رسمی از علی قاسمیان و غیره 

 م الف 305
 تاریخ انتشارنوبت اول 92/8/15
تاریخ انتشار نوبت دوم 92/8/30
رئیس ثبت اسنادامالک اردستان
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

امام حسین)ع( : 
مرگ برای جوانمرد عار نیست

چند دلیل برای این که راست 
بنشینید و راه بروید

همين االن خميدگي كمرت��ان را اصالح كنيد؛ ش��انه هايتان را عقب 
بدهيد و سرتان را باال بگيريد. اين كار تنها به چند لحظه زمان نياز دارد، 

اما تأثير بسيار زيادي بر روحيه، جسم و روان شما خواهد داشت.
راست بایستید تا در حرفه تان پیشرفت کنید

راست ايستادن در آينده ش��غلي شما تأثير به س��زايي خواهد داشت. 
افرادي كه خميده راه مي روند و خواب آلود و خسته به نظر مي رسند،  

اغلب نمي توانند موقعيت شغلي ايده آلي به دست آورند. 
 زماني كه راس��ت مي ايس��تيد، فردي قوي و با اعتماد به نفس به نظر 

مي رسيد و ديگران به چنين افرادي، آسان تر اعتماد مي كنند. 
عالوه بر اين، مطالعات علمي نشان داده است كه راست ايستادن، موجب 

مي شود افراد بهتر فكر كنند و قوي تر عمل نمايند.

راست بایستید تا بهتر فكر کنید
اگر حس مي كنيد تمركز كافي براي انج��ام كارهايتان نداريد، ممكن 

است دليل اين امر، نحوه نشستن و ايستادن شما باشد.
 با اين كه مغز تنها دو درصد از كل وزن بدن ش��ما را به خود اختصاص 
مي دهد، به دليل وظايف مهمي كه برعهده دارد، بيس��ت درصد از كل 

اكسيژني را كه به بدن شما مي رسد، مصرف مي كند.
 اگر راس��ت نايس��تيد و يا ننش��ينيد، تنفس عميق برايتان غير ممكن 

خواهد بود. 
در چنين حالتي اكس��يژن كافي به مغزتان نخواهد رسيد و در نتيجه، 
نمي توانيد درس��ت فكر كنيد و تمركز كافي نخواهيد داشت؛ بنابراين 
براي اين كه مغزتان از اكسيژن كافي محروم نشود، پشت خود را راست 
نگه داريد. با اين كار، قلب، ريه و ديافراگم در محل اصلي خود قرار مي 
گيرند و مي توانيد عميق تر تنفس كنيد و در نتيجه اكسيژن بيشتري 

به بدن خود برسانيد.

راست بایستید تا شادتر باشید
تحقيقات نشان مي دهد افرادي كه خميده راه مي روند و مي نشينند، 
شصت تا هفتاد درصد بيش از افرادي كه نحوه قرار گرفتن شان درست 
است، انرژي مصرف مي كنند. از دس��ت دادن اين مقدار انرژي اضافي، 
آنها را خسته مي كند و اغلب در معرض ابتال به افسردگي و انواع بيماري 
قرار مي گيرند. عالوه بر اين، نتايج تحقيقات نش��ان مي دهد كه نحوه 
نشستن و ايستادن، اثري كامال مستقيم بر روحيه افراد دارد. زماني كه 
حس خوبي داريد و از اعتماد به نفس كافي برخوردار هستيد، بي اختيار 
پشت خود را راست نگه مي داريد و شانه هايتان عقب تر قرار مي گيرد. 
همچنين بررسي ها نش��ان مي دهد كه نحوه ايس��تادن و نشستن، بر 
ميزان ترشح اندورفين تأثير مي گذارد و در تسريع جريان خون نيز مؤثر 
اس��ت. بنابراين با اصالح نحوه قرار گرفتن خود، مي توانيد كاري كنيد 
كه هورمون هاي استرس از جمله كورتيزول، كمتر در بدن شما ترشح 

شوند و آرام تر و خونسردتر باشيد.

راست بایستید تا سالم تر باشید
خميده ايستادن يا راه رفتن، يكي از مهم ترين عوامل ابتال به كمردرد، 
گردن درد و درد شانه هاست، اما عالوه بر اين، نحوه نادرست راه رفتن و 
قرار گرفتن، مي تواند بر هضم غذا نيز تأثير منفي داشته باشد و سردرد 
را تشديد نمايد. براساس تحقيقات انجام ش��ده، افرادي كه خميده راه 
مي روند و گردن خود را راست نگه نمي دارند، بيش از ديگران مبتال به 
سردرد مي شوند و حمالت سردرد، در آنها شديدتر و طوالني تر خواهد 
بود. دانشمندان معتقدند اختالل در جريان خون به دليل نحوه نادرست 

ايستادن، مي تواند از عوامل بروز سردرد در افراد باشد.

راست بایستید تا متناسب تر باشید
زماني كه راست مي ايستيد، قد بلندتر به نظر مي رسيد. با راست كردن 
گردن و پشت خود، ماهيچه هاي شكم تان نيز به طور خودكار كشيده 
مي ش��وند و در نتيجه الغرتر به نظر مي رسيد. با اصالح نحوه ايستادن 
خود مي توانيد فورا حدود پنج تا شش كيلوگرم، الغرتر شويد! در طي 
يك تحقيق، محققان با بررس��ي افراد داوطلب، دريافت��ه اند كه زناني 
الغرتر و متناسب تر به نظر مي رسند كه صاف تر مي ايستند؛ در حالي 

كه در بسياري از موارد، وزن شان از زنان ديگر بيشتر است.

اثر قندخون بر حافظه را بدانید
افراد با سطح قند خون كمتر احتمال دارد كه در آزمون های حافظه 
نمرات بهتری را كس��ب كنند.محققان آلمان��ی دريافتند كه افراد با 

سطح قند خون باال با مشكالت حافظه مواجه می شوند. 
تحقيقات جديد نش��ان داد كه باال بودن س��طح قند خون حتی اگر 
به ديابت و قند خون باال منتهی نش��ود می تواند به مشكالت حافظه 

منجر شود.
دكتر »اگنس فلوئل« از دانش��گاه »چريتی« در برلين گفت: افراد با 
سطح قند خون كمتر احتمال دارد كه در آزمون های حافظه نمرات 

بهتری را كسب كنند.

 
روزی كه كاروان امام حس��ين عليه الس��الم به كربال 
رسيد، روز دوم محرم سال ۶۱ هجری قمری بود. پس 
از اين روز، كار بر آنان س��خت ش��د و هر روز محاصره 

سپاه كوفه تنگ تر و بر تعداد آنان افزوده می شد.
ماه محرم فرا رس��يد و روزه��ای عزاداری بر س��االر 

شهيدان و ياران با وفايش پرشورتر شد.
با وقايعی ك��ه در دو روز اول محرم س��ال ۶۱ هجری 
قمری برای امام حس��ين )ع( و ياران با وفايش اتفاق 

افتاد به طور مختصر آشنا می شويم.
امام حسين عليه السالم در روز اول محرم با سپاه حر 
ديدار كرد و حر و س��پاه او توس��ط امام از آب سيراب 
ش��دند. نقل ش��ده كه ظاهرا در اول مح��رم بوده كه 
كاروان حسينی در حركت بودند و امام عليه السالم  در 
صبحگاه دستور دادند كه ظروف و مشك ها را پر از آب 
كنيد، حركت كردند، ناگهان يكی از ياران امام با صدای 

بلند تكبير گفت، و گفت از دور نخلستانی پيداست.
    امام فرمود چه می بینید؟

عده ای گفتند نخلس��تان نيس��ت گوش های اسب از 
دور چنان می نمايد كه نخل است. آنها نزديك شدند 
تعداد هزار سواره نظام به فرماندهی حر، مأمور از طرف 

عبيداهلل بن زياد لعنت اهلل عليه.
امام به يارانش فرم��ود: از آنها پذيراي��ی و آن ها را كه 

تشنه اند سيراب كنيد. ]۱[
تا روز دوم، حر، اصرار داشت حضرت را همراه كاروان 
به سوی كوفه ببرد، بين امام و حر گفتگوهايی صورت 
می گرفت و امام عليه السالم وقت نمازها، نماز را اقامه 
می كرد و سپاه حر نيز با حضرت و به اقتدا به امام، نماز 
جماعت می خواندند.بدين ترتيب امام پس از نماز ظهر 
و عصر بر آنها موعظه و اتم��ام حجت می نمود. حر نيز 
به خواسته و مأموريت خود پافشاری می كرد اما امام 
عليه السالم از قبول درخواست او امتناع می كرد.حر به 
امام عرض كرد كه در اين واقعه اگر بر مخالفت اصرار و 
پافشاری كنی، تو و همراهانت كشته می شويد.حضرت 
در اين حال به شعر يكی از صحابه استناد فرمود و گفت 
تو مرا از مرگ می ترسانی مرگ بر جوانمرد عار نيست، 
وقتی آرزوی حق و قصد دفاع از حق را داش��ته باشد 

و جهاد كند...
وقتی حر اين اشعار را از امام شنيد به كناری رفت و با 
سپاه خود حركت كرد امام نيز با قافله خود در حركت 

بودند تا به منزلگاه بيضه رسيدند.
امام برای اتمام حجت خطبه ای خواند و اهداف خويش 
را آشكار نمود و با استناد به سخنان پيامبر اكرم)ص( 
فرمود كه هر كس سلطان ستمگری را بنگرد كه حرام 
خدا را حالل می كند و عهد شكن است، بر مسلمانان 

است كه در مقابل او اعتراض كند. ]2[
در مسيری كه امام از مكه حركت كرد روز 8ذی حجه 
تا رسيدن به كربال با افراد و كاروان های مختلفی ديدار 

و مالقات داشت.
از جمله اين ديداردها ديدار با عبدالرحمن حر بود كه 
امام از او خواس��ت به كاروان كربال بپيوندند او امتناع 
كرد و اس��ب خود را به امام پيش��كش نمود.  حضرت 
امتناع از قبول كرد.در آخر شب جوانان را دستور داد 
تا مشك ها را پر از آب كنند، سپس دستور داد از منزل 
قصر بنی مقاتل حركت كنند حركت كردند، حضرت 
بر پشت اسب خود چرتی زد، و بيدار شد و فرمود »انا 
هلل و انا اليه راجع��ون« دوبار كلمه اس��ترجاع بر زبان 
آورد، در اين حال فرزندش عل��ی اكبر به پيش او آمد 
و علت را پرس��يد.حضرت فرمود: فرزندم در عالم رويا 
ديدم كه س��واره ای ندا داد مرگ بر ديدار اهل كاروان 
می آيد، و اهل كاروان به س��وی مرگ در شتابند.علی 
س��ئوال كرد: ای پدر آي��ا ما بر حق نيس��تيم، فرمود: 
فرزندم ما بر حقيم و بازگشت بندگان به سوی خداوند 
اس��ت،اكبر عرضه داش��ت: پس ای پدر مهربانم چه 
 باكی از مرگ داريم امام از كالم علی خوش��حال شد و 

دعايش كرد. ]3[
وقتی صبح شد كاروان حسين نماز صبح را خواندند و 
حركت كردند. ياران حر، به سوی آنان آمده تا كاروان 
را به سوی كوفه بكشند، آنها امتناع كردند و زهير گفت 
موالی من با همين س��پاه كم، نبرد كنيم كه شكست 
آنها برای ما سهل است. امام فرمود: من هرگز آغازگر 
جنگ نخواهم ب��ود. در اين روز پيك��ی از كوفه آمد و 
كاروان حسينی؛ با اصرار حر به سوی نينوا در حركت 
بودند به شهر و يا آبادی غاضريه رسيدند.پيك از سوی 
عبيداهلل برای حر پيامی آورد، كه حسين را يا وادار به 
بيعت كن يا در سرزمين بدون آب و علف و بدون قلعه و 
پناهگاه فرود آور و منتظر دستور بعدی باشد.حر امام 
را از مضمون نامه آگاه كرد. امام فرمود ای حر ما را رها 
كن در اين قريه اقامت كنيم، حر پاس��خ داد اين مرد 
جاسوس و پيك عبيداهلل است كه كارهای مرا زير نظر 
دارد، من از خواسته تو معذورم.امام و يارانشان، حركت 
كردند و به دش��تی ب�ی آب و علف رسيدند.اسب امام 
ايستاد، امام فرمود نام اين زمين چيست، زهير گفت: 
نام ه��ای مختلف دارد، يك��ی از نام هاي��ش عقر و نام 

ديگرش كربال است.
امام فرم��ود: اينجا قافل��ه را نگه داري��د و خيمه ها را 
بپاداريد اين جا نامی است آشنا، وقتی با پدرم به سوی 
صفين می رفتيم اينجا استراحت كرد و از خواب بيدار 
شد و گفت در خواب ديدم اين دشت پر از خون است 

و حسين در آن خون غوطه ور است.

 چكیده ای از وقایع روز 
اول و دوم محرم سال ۶۱ 
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ش��ايد براي همه ما پيش آمده باش��د كه نياز داش��ته باشيم از 
مدرك يا عكسي يك اسكن تهيه كنيم كه اين كار به راحتي با 
اسكنرهاي كه در س��ايزهاي مختلف در بازار وجود دارند قابل 
حل است اما وقتي قرار است در طول ماه از اسكنر برای چند بار 
بهره ببريم چندان صرفه اقتصادي ندارد كه براي خريد اسكنر 
مبلغي را هزينه كنيم. اما ش��ايد با خودتان فك��ر كنيد چگونه 
مي  توانيد نياز به اسكنر خود را بدون خريد اسكنر برطرف كنيد 
جواب سؤال شما را ما با معرفي يك اپليكشن خوب در اين زمينه 
پاسخ خواهيم داد. ما به شما پيش��نهاد مي كنيم كه اپليكيشن 

CamScanner را روي گوشي يا تبلت خود نصب كنيد.
ش��ما با كمك اين اپليكيش��ن و البت��ه دوربين گوش��ي خود 
اسكن كنيد. در واقع CamScanner يك اپليكيشن رايگان مي توانيد به صورت رايگان مدارك و اطالعات كپي شده خود را 

است كه نقش يك اسكنر را در گوشي يا تبلت شما بازي مي كند.
نحوه كار با اين برنامه بس��يار ساده اس��ت، تنها كافي است آن 
را اجرا كنيد و عالمت دوربيني كه در پايي��ن صفحه قرار دارد 
را لمس كنيد. پس از ثبت عكس، باي��د از طريق كادري كه در 
اختيار ش��ما قرار مي گيرد حواش��ي زايد عكس را حذف كنيد، 
افكت هاي الزم را اضافه كنيد و عكس  يا مدارك خود را آن طور 
كه مي خواهيد اسكن كنيد. در نهايت نيز تصوير نهايي را درست 
مانند يك فايل اسكن شده دريافت كنيد. اين نرم افزار هنگامي 
كه نياز فوري به اسكن ش��دن مداركتان داريد بسيار كاربردي 
خواهد بود. اين اپليكيشن رايگان براي كاربران اندرويد )نسخه 
www. نسخه 5/0 و باالتر( از طريق سايت(ios و )2/3 و باالتر

camscanner.net در دسترس است.

گوشی خود را به اسكنر تبدیل کنید

فيل های س��اكن جنگل های اطراف به طور متناوب به شهرها و روس��تاها هجوم آورده و 
خانه ها را ويران و مردم را لگدمال می كنند. اگرچه زبان فيل ها در هيچ كجای دنيا و در هيچ 
مدرسه ای تدريس نمی شود اما يك دختر ۱۴ س��اله هندی با توانايی منحصر به فرد خود 
قادر است با فيل ها صحبت كند و از اين راه، جان مردم محلی را در مواقع هجوم اين حيوانات 
بزرگ جثه به روستاها و شهرها نجات دهد.در ماه ژوئن سال جاری ميالدی )20۱3( گله ای 
با ۱۱ فيل از جنگل های اطراف وارد شهر »روركال« شدند اما پيش از اين كه اين گله شهر 
و خانه هايش را ويران كن��د، مقامات آن »نيرماال توپو«، دختر نوج��وان هندی را به ياری 
طلبيدند چرا كه اين دختر به طرز باورنكردنی قادر به برقراری ارتباط كالمی با فيل هاست.

نيرماال بالفاصله از روس��تای خود روانه شهر »اوديش��ا جارخند« و زمين فوتبالی شد كه 
فيل های به طور موقتی در آنجا نگهداری می شدند.

به گزارش ش��بكه خبری بی بی س��ی، نيرماال گفت:  قبل از هر كاری دعا خواندم. سپس با 
تمركز به ذهنم خطور كرد كه چ��ه بايد بگويم و خطاب به فيل ها گفتم: اينجا خانه ش��ما 
نيس��ت و بايد به جايی كه به آن تعلق داريد برگرديد.س��پس فيل ها با او همراه شدند. در 
 واقع آنها چندي��ن كيلومتر را هم��راه با نيرماال همقدم ش��ده و با راهنماي��ی او به جنگل

 بازگشتند.فيل های ساكن جنگل های اطراف به طور متناوب به شهرها و روستاها هجوم 
آورده و خانه ها را ويران و مردم را لگدمال می كنند.از آنجا كه بيشتر زيستگاه های طبيعی 
اين فيل ها به دنبال فعاليت های انسانی نظير قطع درختان و حفر معادن تخريب شده اند، 
اين حيوانات از جنگل های و زيس��تگاه های اصلی خود آواره و س��رگردان شده اند.نيرماال 

كه به »بانوی تارزان« مشهور شده به لهجه محلی قبيله ای خود با فيل ها سخن می گويد.
وی توضيح می دهد از آنجا كه ساكنان قبايل، فيل ها و همينطور حيوانات وحشی در يك 

ناحيه دارای زيستگاه مشتركی هستند، فيل ها زبان او را می فهمند.

يك تيم از محققان مؤسس��ه علوم زيست شناسی س��ن ديگو در تحقيقات جديد خود به 
اين نتيجه رسيده اند كه س��اختارهای ژنومی عصب ها بيش از چيزی كه تصور می شد با 
هم متفاوت هستند.عصب ها سلول هايی هس��تند كه اطالعات را از طريق سيگنال های 

الكتروشيميايی در بدن ما پردازش كرده و منتقل می كنند.
فرد گيج استاد موسسه علوم زيست شناسی سالك و يكی از نويسندگان اين تحقيق اظهار 
داش��ت: به رغم آنچه پيش تر تصور می كرديم س��اختار ژنتيكی عصب های مغز يكسان 

نيستند، بلكه از يك دسته دی ان ای تشكيل شده است.
اين تحقيق با رياست مايك مك كونل از دانشگاه كاليفرنيا انجام شده و نتايج آن در مجله 
ساينس منتشر شده است.دانشمندان حدود ۱00 عصب را پس از مرگ سه نفر ايزوله كرده 
و به صورت بسيار دقيق ژنوم كلی آن را بررسی كردند و به دنبال حذف و تكثير دی ان ای يا 
تنوع تعداد نسخه ها )CNV( بودند و به اين نتيجه رسيدند كه ۴۱ درصد از عصب ها دست 
كم يك CNV منحصر به فرد دارند كه بی اختيار به وجود می آيد. CNV ها در سراسر 
ژنوم گسترده شده اند. براساس اظهارات اين دانشمندان نتايج اين تحقيقات در كنار اين 
حقيقت كه عصبها دارای CNVهای منحصر به فرد هس��تند نشان می دهد كه تغييرات 

ژنتيكی كه در رشد رخ می دهد ارثی نيست.
هنوز نقش CNVها در س��المت مغز مشخص نيس��ت اما دانش��مندان اعتقاد دارند كه 
تغييرات ممكن است به انسان ها كمك كند خود را با محيط جديد در طول زندگی انطباق 

دهند و يا به ما كمك كند كه پس از يك عفونت ويروسی گسترده زنده بمانيم.
مك كونل اظهار داشت: هنوز هم بايد كارهای بسياری انجام شود تا ما به طور دقيق درك 
كنيم كه نتايج كشف شده منحصر به عصب ها هس��تند و يا به پارامترهای مختلفی چون 

سن يا نوع ژن ارتباط دارد.

جدیدترین کشف دانشمندان درباره مغزدختری که با فیل ها حرف می زند!

عکس نوشت

 برداشت کاشفول
 )نوعی گیاه بومی زینتی( 
در هند

ظرف 2۴ تا ۴8 س��اعت پ��س از آس��يب ديدگی هايی چون 
پيچ خوردگی، رگ به رگ شدن و كوفتگی از روش سرمادرمانی 

استفاده كنيد.
سرمادرمانی يكی از روش های مؤثر برای تسكين درد و كاهش 
تورم ناشی از از پيچ خوردگی، رگ  به  رگ  شدن و كشيدگی های 

عضالنی است.
در واقع س��رما با كاهش جريان خون در محل آسيب ديدگی 
می تواند ب��ه تس��كين درد و كاهش تورم كمك كند.س��ايت 
اينترنتی هلث دی نيوز در گزارشی به نقل از متخصصان مركز 
پزشكی دانش��گاه »روچس��تر« در نيويورك منتشر كرد كه 

 برای استفاده از روش س��رمادرمانی رعايت نكات زير ضروری
 است:

     ظرف 2۴ تا ۴8 س��اعت پس از آسيب ديدگی هايی چون 
پيچ خوردگی، رگ به رگ شدن و كوفتگی از روش سرمادرمانی 
اس��تفاده كنيد.- پيش از قرار دادن يخ روی محل آسيب ديده 
يخ را ابتدا داخل حوله ای نازك بپيچيد و سپس از آن استفاده 

كنيد.
     هرگز بسته يخ را بيش از 20 دقيقه روی محل آسيب ديده 
نگه نداريد و بين هر بار قرار دادن يخ روی عضو مورد نظر حتما 

۱0 دقيقه فاصله بياندازيد.

چند نكته درباره تسكین درد با سرما

اخبار ویژه
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