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ریاس��ت  زمانی«  »مهن��دس 
انجم��ن مهندس��ان ب��رق و 
مدیرعام��ل  و  الکترونی��ک 
ش��رکت مخاب��رات اس��تان 
اصفه��ان در ای��ن همای��ش 
گفت: تفس��یر ب��ه رأی های 

نادرس��ت، ش��ایعات و نظرات غیرکارشناسانه در خصوص اثرات 
امواج الکترومغناطیس در اصفهان سبب ...

سراسری / صفحه 2

رفت و آمد ایرانیان
 از نظر دولت بالمانع است 

هاشمی رفسنجانی: 
نگذاریم اخبار ایران را دیگران به مردم بگویند 

سفیر مالزي در ایران:

مهمان نوازي؛ 
بزرگ ترین سرمایه  

چهارمحال و بختياري

امواج الکترومغناطيس آنتن های 
BTS مخرب نيست

سفیر مالزي در ایران گفت: صمیمیت و مهمان نوازي، 
بزرگ ترین س��رمایه  اس��تان چهارمحال و بختیاري 
اس��ت. به گزارش فارس از شهرکرد، »محمدصادق 
 کترگان��ي« در همایش س��رمایه گذاري خارجي در 
چهارمحال و بختیاري اظهار داش��ت: افتخار بزرگي 
اس��ت که از مهمان نوازي ش��ما، حقای��ق و مطالب 
بس��یار زی��ادي را یاد بگی��رم. وي رواب��ط  مالزي با 
 ایران را در سطح بس��یار خوب عنوان کرد و گفت: 
برهمین اس��اس الزم اس��ت تا از این س��طح روابط 
خ��وب در افزایش هرچه بهتر ارتباطات دو کش��ور 
اس��تفاده کنیم.کترگان��ي خاطرنش��ان کرد: اس��تان 
چهارمحال و بختی��اري توانمندي ها و ظرفیت هاي 
فراواني دارد که منابع ارزش��مندي در آن پنهان شده 
اس��ت که مي توان این اس��تان را به عنوان یک استان 
ثروتمند تبدیل کرد. سفیر مالزي در ایران تصریح کرد: 
وجود مؤلفه هاي گردشگري خارجي در این استان از 
جمله کوه، دش��ت و سبزه زار به عنوان یک ظرفیت 
بالقوه براي استان است تا گردشگران از وجود چنین 
 موهبت هاي لذت ببرند. وي به جاذبه هاي توریستي 
چهارمحال و بختیاري اشاره کرد و گفت: این منطقه 

به یکي از مناطق سوئیس شباهت زیادي دارد.
کترگاني بر ضرورت معرفي و شناس��ایي مؤلفه هاي 
گردش��گري در چهارمحال و بختیاري تأکید کرد و 
گفت: معرفي این قابلیت ها به روش هاي مناس��ب؛ 
موجب خواهد شد تا بازارهاي هدف از جمله مالزي 
جذب سرمایه هاي این استان شود. کترگاني با تأکید بر 
تعامل و همکاري دوجانبه بین دو کشور دوست ایران 
و مالزي خاطرنشان کرد: حضور شما در کشور مالزي 
نیز موجب خواهد شد تا سطح تعامالت این استان و 
مالزي تقویت شوند چرا که گردشگران زیادي تمایل 
دارند تسهیالت بهتري را براي افزایش روابط دوجانبه 
انجام دهند. وي از صمیمیت و مهمان نوازي مردم این 
استان به عنوان بزرگ ترین سرمایه  نام برد و گفت: این 
جمله شعار نیست. شما مؤلفه هاي منحصر به  فردي 

دارید که در هیچ جاي جهان وجود ندارد. 

اینها هم انسـان هستنـد! 

خبرنگار چراغ هدايت جامعه است!
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ش��غل  ی��ک  خبرن��گاری 
نیس��ت، بلکه ی��ک جایگاه 
رفیع اس��ت ک��ه خبرنگاران 
با عش��ق قدم به این عرصه 
می گذارند. به گزارش موج، 
»سیدمحمدحس��ینی« وزی��ر 

فرهنگ و ارشاد اس��المی در همایش بزرگداشت مقام خبرنگار و 
شهدای عرصه خبر و اطالع رسانی با بیان...

فرهنگ و هنر / صفحه 8

اس��تان  بازرگانی  اداره  رئیس 
اصفهان با بیان این که افزایش 
قیمت م��رغ مربوط ب��ه تمام 
کشور است، گفت: قیمت مرغ 
در اس��تان اصفهان، تا آغاز ماه 
تعدیل خواهد ش��د.  رمضان 

مظف��ر انص��اری در گفتگو با موج در اصفهان، با اش��اره به افزایش 
قیمت برخی از مواد پروتئینی تصریح کرد: ش��رایط خشکس��الی و 

میزان تلفات غیر متعارف جوجه ریزی ها، باعث ...
شهرستان /صفحه 4

قانون سخت و زیان آور بودن 
حرفه خبرنگاري؛ 

مشمول تمام خبرنگاران شود

قيمت مرغ كاهش مي یابد

اكنون كه در آستانه  روز خبرنگار قرار داریم با تمام وجود یاد شهید صارمي را زنده 
نگه داشته و همت واالي شما خبرنگاران عزیز را ستایش مي كنیم.

زمان، زمان حركت هاي رو به جلو است حركت هایي كه ماحصلش درخشش هر 
چه بیشتر اسالمي مان چون ستاره اي درخشان در افکار سایر ملل است و این رخداد 
نتیجه همت شما عزیزان خبرنگار در عرصه اطالع رساني صحیح، به هنگام و سنجیده 

مي باشد. 
شهرداري اصفهان، تالش هاي روزافزون شما را كه در راستاي تولید، توزیع و انتشار 
اطالعات، صادقانه و خالصانه عمل كردید تحسین نموده و به همت وصف ناپذیر شما 

خبرنگاران در تحریر اخبار و عکاسان در ثبت رخدادها درود مي فرستد.
آرزومند  بوده  رسانه  عرصه  فعاالن  شما  روزافزون  توفیق  خواستار  منان  خداوند  از 

مستدام شدن فعالیت هاي زیبایتان در این پهنه گسترده خواهیم بود.

سيدمرتضي سقائيان نژاد
شهردار اصفهان

نام گذاري سال همت مضاعف، كار مضاعف، افق بي 
بدیلي در حركت پرشور خبرنگاران هموار كرد.

در ساعات اوج مصرف حتي االمکان از وسایل 
برقي پرمصرف استفاده نکنید.

17 مـــرداد سالــروز شهـــادت   شهیــد صــارمي و روز خبــرنگـار   
 بر تمامي اصحاب رسانه اعم از خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران 

گرامي  باد.
روابط عمومي بانك ملي ایران  

امور شعب استان اصفهان

17 مرداد سالروز شهادت شهید صارمي و گرامیداشت روز 
خبرنگار بر همه تالشگران عرصه مطبوعات استان بخصوص 
خبرنگاران، عکاسان، تصویر پردازان و تمامي اصحاب رسانه را 

تبریك عرض مي نماییم.

روابط عمومی روزنامه زاینده رود
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راه ان�����دازی س��ایت 
کاریکاتور هول��وکاست 
رژیم  ایران، خش��م  در 
صهیونیستی را برانگیخته 
گ��زارش  ب��ه  اس��ت. 
خبرگزاری  ف����ارس، 
در  آسوش����یتدپ��رس 
گزارش��ی ایران را متهم 
ک��رد که ب��ا راه اندازی 
انتش��ار  با  وب س��ایتی 
تالش  کاریک���ات��ور، 
را  هولوکاست  می کند 
به استهزا بکش��د. آسوشیتدپرس ادامه داد: این س��ایت در کاریکاتوری 
نش��ان می دهد که یهودی ها مانند کرم، کتاب تاریخ را س��وراخ کرده اند 
و در آن حرک��ت می کنن��د که انتش��ار این کاریکاتور ها خش��م یهودیان 
 holocartoons.com را برانگیخت��ه اس��ت. صفحه اصل��ی س��ایت
کاریکاتوری را نشان می دهد که در آن یک یهودی با دماغی قالب مانند 
و کالهی سیاه درحال ترسیم خط هایی شبیه انسان در اردوگاه کار است 

که نشان دهنده دروغ بودن آمار کشته شدگان در این اردوگاه است. 
»یادواش��م« مرکز یادبود هولوکاس��ت در بیانیه ای مدعی ش��ده اس��ت: 
ای��ن س��ایت بی��ش از پیش نادی��ده گرفتن هولوکاس��ت و اس��رائیل را 
توس��ط ایران نش��ان می دهد. ایجاد این سایت توس��ط ایران به منظور 
تأثیرگذاری بیش��تر بر روی منکران تاریخ صورت گرفته اس��ت. »مازیار 
بیژن��ی« کاریکاتوریس��ت ایران��ی این س��ایت در وبالگ خ��ود، اعالم 
 کرده اس��ت: س��ایت کاریکاتور هولوکاس��ت به همت م ؤسسه فرهنگی 
»خاکریز ایمان و اندیش��ه« راه اندازی شده است. این سایت دربردارنده 
کاریکاتوره��ا و متن طنز کتاب »هولوکاس��ت« و به س��ه زبان فارس��ی، 
انگلیس��ی و عربی است. س��ایت مذکور در قالب صفحات کتابی تحت 
عنوان هولوکاس��ت در فضای مجازی طراحی شده و در ابتدای آن آمده 
است: در این کتاب تالش ش��ده دروغ آشکار »کشته شدن برنامه ریزی 
شده شش میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم« موسوم به هولوکاست به 
نقد کشیده شود. گردانندگان سایت، سایت را به همه کسانی که به بهانه 

هولوکاست قربانی شدند تقدیم کرده اند.

دادگاهی در ترکیه با تجدید نظر در حکم دس��تگیری 100 تن از متهمان 
دخیل در کودتای این کشور، این احکام را لغو کرد. به گزارش فارس به 
نقل از ش��بکه الجزیره، دادگاه عالی ترکیه حکم 101 نظامی متهم بدست 
داشتن در کودتا علیه دولت این کشور در سال 2003 را لغو کرد. الجزیره 
در ادام��ه تأکید ک��رد: در میان این افراد 15 ت��ن از درجه داران عالی رتبه 
 ارت��ش ترکیه حض��ور دارند که از آن جمله چندین ژنرال و دریاس��االر 

عالی رتبه را می توان نام برد که از ارتش ترکیه اخراج شده اند. 
الجزیره با اش��اره به اینکه باقی افراد تبرئه ش��ده از بازنشس��تگان ارتش 
ترکیه هس��تند، افزود: دادگاه اس��تانبول این حکم را در پی درخواس��ت 

وکالی این متهمان برای تجدید نظر صادر کرده است.
 ادام��ه تنش ها بی��ن ارتش ترکیه و دولت این کش��ور همزمان با صدور 
حکم تبرئه بیش از صد تن از کودتاگران افزایش یافته اس��ت و از سوی 
دیگ��ر دول��ت و ارتش همچنان درب��اره انتخاب فرمان��ده نیروی زمینی 
 ارتش ترکیه به توافق نرس��یده اند. از سوی دیگر »رجب طیب اردوغان« 
نخس��ت وزی��ر ترکیه در حکمی دس��تور اخراج تم��ام نظامیان متهم در 
کودتا س��ال 2003 را صادر کرده اس��ت تا ارتش این کشور را از عناصر 
مخالف تصفیه کرده باش��د. 196نظامی غرب گرا ارتش ترکیه همزمان با 
به قدرت رسیدن حزب اسالم گرای اعتدال و توسعه در این کشور تالش 
 کردند در عملیاتی موسوم به »پتک« کودتایی نظامی در این کشور به راه

بیندازند. 

آنگل��وف« وزیر  »آنی��و 
در  بلغارس��تان  دف��اع 
با طرح سامانه  مخالفت 
گفت:  امریکا  موش��کی 
ب��ا توج��ه ب��ه موقعیت 
جغرافیای��ی بلغارس��تان 
ک��ه  نیس��ت  منطق��ی 
استقرار  محل  کشورمان 
س��امان�ه های  چن�ی��ن 
روزنامه  باش��د.  راداری 
بلغاری »سگا« درباره این 
است:  نوشته  نظر  اظهار 
امری��کا  و  بلغارس��تان 
درباره طرح سامانه رادار 

سپر دفاع ضد موشکی پنتاگون اتفاق نظر ندارند. این روزنامه افزود: در 
چند روز اخیر مش��خص شد بلغارس��تان و ایاالت متحده امریکا نظرات 
متفاوتی در زمینه استقرار بخش هایی از سپر دفاع ضد موشکی در اروپا 
دارند. به نوش��ته این روزنامه، چند روزی است که رسانه های امریکایی 
خبر می دهند؛ س��پر دفاع ضد موشکی در اروپا، سال آینده فعالیت خود 
را آغاز خواهد کرد. طرح اصلی اس��تقرار س��پر موشکی امریکا پیشتر به 
علت مخالفت جدی روسیه و هزینه های آن اجرا نشد و اکنون پنتاگون 
 درپی راه های جایگزین اس��ت. بر اس��اس گ��زارش روزنامه امریکایی 
»واش��نگتن پس��ت« وزارت دفاع امری��کا )پنتاگون( به انج��ام توافقی با 
بلغارس��تان یا ترکیه در زمینه استقرار رادار نزدیک شده است. وزیر دفاع 
بلغارس��تان که در زمینه سیس��تم های دفاع ضد هوایی تخصص دارد از 
س��ال 1990 تا س��ال 1992 فرماندهی نیروهای دفاع ضد هوایی ارتش 
این کش��ور را برعهده داشته اس��ت. به گفته وی، بلغارستان در معرض 
تهدیدهایی قرار نگرفته است و از لحاظ فنی نیز کشوری نیست تا بتوان 

در خاک آن سامانه دفاع ضد موشکی مستقر کرد. 
اظه��ارات آنی��و انگلوف ادعاه��ای »بویکو بوریس��ف« نخس��ت وزیر 
بلغارستان را تحت الشعاع قرار می دهد که بارها برای پذیرش سپر دفاع 
ضد موش��کی اعالم آمادگی کرده اس��ت. این روزنامه نوشت: ترکیه نیز 
رس��مًا اعالم نمود: به دلیل آنکه می خواهد بازارهای تجاری خود را در 
ایران و سایر کشور های منطقه حفظ کند استقرار هیچ سیستم راداری یا 
بخش های دیگری از س��پر دفاع ضد موشکی را در خاک خود نخواهد 
پذیرف��ت. عالوه بر این، آن��کارا ده ها رادار قدرتمن��د و مجموعه های 
موش��کی »پاتریوت« در اختیار دارد و توس��ط آنها می تواند به خوبی از 

فضای هوایی کشور دفاع کند. 

 »مهن��دس زمان��ی« ریاس��ت انجم��ن 
مهندس��ان برق و الکترونیک و مدیرعامل شرکت 
مخابرات اس��تان اصفه��ان در این همایش گفت: 
تفس��یر به رأی های نادرست، شایعات و نظرات 
ام��واج  اث��رات  غیرکارشناس��انه در خص��وص 
الکترومغناطی��س در اصفه��ان س��بب ب��ه وجود 
آمدن حساس��یت و احس��اس ناامنی روانی برای 

شهروندان شده که صحیح نمی باشد.
وی اضافه کرد: امروزه براس��اس تحقیقات دقیق 
جهانی وکشوری و اصول استاندارد، انرژی اتمی 
و س��ازمان های بهداشتی ثابت ش��ده که؛ اثرات 
مذکور بس��یار ناچیز و در حد ی��ک در هزار نفر 
اس��ت و تعداد اس��تفاده از گوش��ی های موبایل 
دارای ضری��ب نفوذ در اصفه��ان، حائز رتبه اول 
کشور است. استفاده از تلفن ثابت هم که از لحاظ 
ضری��ب نفوذ اصفهان رتبه دوم آن را در کش��ور 
دارد ثاب��ت می کن��د که مجموعه اس��تان، دارای 
فرهنگ قوی استفاده از تلفن همراه هستند و این 

نکات برایشان حل شده است.
مهندس زمانی وجود بیش از سه میلیون اشتراک 
همراه و وجود 1600 س��ایت شهری و روستایی 
که 500 سایت آن در شهر اصفهان است را، نشانه 
رش��د ارتباطات در کالن ش��هر اصفهان دانسته و 
تصریح کرد: 80 درصد کل روس��تا و 94 درصد 
جاده ه��ای اس��تان تح��ت پوش��ش و رومینگ 
سراس��ری انواع خطوط همراه ثاب��ت و اعتباری 
اس��ت و البته 50 گلوگاه و نقطه کور در اس��تان 
اصفهان وجود دارد که در حال ساماندهی و رفع 

مشکالت آن هستیم. 
مدیرعامل ش��رکت مخابرات اصفهان خاطرنشان 
س��اخت: وجود اخبار مختلف و شایعات، سبب 
ب��روز ش��کایات و به وجود آم��دن پرونده هایی 
در دادگس��تری استان اصفهان در مورد آنتن های 
BTS ش��ده است که خوشبختانه با عظم و توجه 
ویژه مدیران الیق دادگستری کارگروهی متشکل 
از اپراتورهای تلفن همراه، شهرداری، انرژی اتمی 
و... ب��ه وجود آمده تا این پرونده ها با ش��فافیت 

بررسی شود.
رئی��س انجم��ن مهندس��ان ب��رق و الکترونیک 
در  را  مخاب��رات  ش��رکت  می��الد  طرح ه��ای 
راستای توس��عه خدمات الکترونیک و پرداخت 
غیرحض��وری قب��وض عنوان ک��رد و اختصاص 
جوای��ز را از مزایای طرح دانس��ت که عالوه بر 
ایجاد تس��هیالت و امکانات به مش��تری، آنها را 
در مس��یر تکریم و اس��تفاده از مزایای ویژه قرار 

می دهد.
»دکتر س��عید موس��وی« مدی��ر دفت��ر ارتباطات 
س��یار اس��تان اصفهان که دارای م��درک دکترای 
مهندس��ی در این زمینه می باش��د به تبیین دهها 
س��رفصل علمی در مورد عدم زیان رسانی امواج 
الکترومغناطی��س پرداخت و ب��ه روش علمی و 
تحلیل محت��وا، نظرات مختلف را بررس��ی و به 
سؤاالت و ابهامات حاضران به طور شفاف پاسخ 

گفت.

»حبیبی« دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان 
نیز در این جلس��ه با طرح سه پرسش از مسئوالن 
مخابرات، ابراز داشت: دادگستری در جهت حل 
علمی و رسیدن به پاس��خ های کارشناسی دقیق 
و خداشناس��انه برای این مشکل است. ایشان در 
راس��تای حمایت از حقوق مردم س��ؤاالتی را در 
مورد اس��تانداری کاالهای مصرفی در آنتن های 
BTS و قاچ��اق اجناس الکترونی��ک و نیز میزان 
زیان رس��انی این اجناس و چگونگی رسیدن به 
کارشناسی دقیق و اجماع نظر کارشناسانه عنوان 
نمودند که مسئوالن مخابرات و نماینده ارتباطات 
س��یار به صورت ش��فاف به آنها پاس��خ دادند و 
قوانین موجود و در نهایت، کارشناس��ی سازمان 
انرژی اتمی را در مورد حل پرونده های موجود 

کافی دانستند.
زندگی زیر یك دكل BTS مخابراتی هیچ جای 

خطر و نگرانی ندارد
دکتر سید موس��وی استفاده 14 ساله ازموبایل در 
ایران و گسترش 4 میلیاردی خطوط تلفن همراه 
در جهان را نشانه اعتماد مردم به ارتباطات و نحوه 
ارائه آن دانس��ت و شایعات موجود در خصوص 
اثرات منفی و مخرب ام��واج الکترومغناطیس را 
ناچیز و نادرس��ت خوان��ده و اضافه کرد: زندگی 

در زیر ی��ک دکل BTS هیچ ضرری نداش��ته و 
جای خطر و نگرانی ندارد. چرا که استانداردهای 
الزم در خصوص نصب، نوع تجهیزات و زوایای 
نص��ب به دقت ان��دازه گیری، جهت س��نجی و 
اصول الکترونیک، القاء و انتشار نیز در آن رعایت 
ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به معیارهای جهانی 
برای س��اخت دکل های BTS شایعات موجود 
در م��ورد خطرات آن بر روی ان��دام مختلف را 
بی اس��اس ذکر کرده و تحقیقات دانش��گاه های 
 معتبر خارجی و داخلی را گواهی بر مدعای خود 

دانست.
 مدی��ر ارتباط��ات س��یار اس��تان اصفه��ان عدم 
اطالع رس��انی دقیق و ش��فاف و وجود شایعات 
و مناب��ع غیرکارشناس��ی و نیز عدم زیباس��ازی 
س��ایت ها و دکل ه��ای مخابراتی، ک��ه از منظر 
و دی��د روانی، ذهن را آش��فته می کنند از جمله 
دالیل و نواقص موجود در این مس��أله دانس��ت 
و آموزش های الزم به پیمان��کاران و پرتوکاران 
نصب دکل های مخابراتی را که به صورت دقیق 
و زی��ر نظ��ر متخصصان فیزیک بهداش��ت دنبال 
می ش��ود را کامل کننده طرح دانس��ت و اظهار 
امی��دواری ک��رد ک��ه؛ این مش��کالت کوچک با 

مهندسی فرهنگ حل شود.

سراسری

برخ��ی اظهارات عجیب و گاه مضحک 
نخس��ت وزی��ر انگلیس، )گذش��ته از 
ه��ر هدفی که دارد( بیش��تر تالش یک 
سیاس��تمدار غیر مؤثر را ب��رای مطرح 
ش��دن در عرص��ه بی��ن الملل، نش��ان 
می ده��د. »دیوید کام��رون« زمانی که 
افش��ای بیش از 90 هزار سند محرمانه 
ارتش امریکا، در مورد جنگ افغانستان؛ 
تبدی��ل به تیتر اول تمامی رس��انه های 
جهان ش��ده ب��ود، به هند س��فر کرد و 
در این س��فر مطالبی را علیه پاکس��تان 
ایراد کرد که این س��خنان، خشم دولت 
و مردم پاکس��تان را برانگیخت. نخست 
وزی��ر انگلی��س، دولت پاکس��تان را به 
»صادر کردن ترور« به افغانستان و دیگر 
کشورها، متهم کرد. اما سخنان کامرون، 
درب��اره عملکرد پاکس��تان، در مبارزه با 
ش��به نظامیان، با واکن��ش اعتراض  آمیز 
در داخ��ل و خارج از انگلس��تان، روبه 
رو ش��د. وی در پاس��خ ب��ه اعتراض ها 

نسبت به س��خنانش گفت: »مهم است 
که با صراحت صحبت کنیم« و اکنون که 
پاکستان »در حال پیشرفت در این زمینه 
اس��ت، ما به اقدامات این کشور، بیشتر 
نیازمندیم«. اما این سخنان نیز، با واکنش 
شدید مواجه ش��د و وی در پاکستان به 
 داشتن احساسات ضد شرقی محکوم شد.
در ای��ن میان »خورش��ید احم��د« نایب 
رئیس ح��زب جماع��ت اس��المی، در 
پاکستان هش��دار داد: اظهارات کامرون، 
 می توان��د منجر ب��ه برافروخت��ن آتش 
»ض��د امریکای��ی و ض��د غرب��ی« در 
خیابان ه��ای پاکس��تان ش��ود. »عبدل 
بسیط« س��خنگوی وزارت امور خارجه 
پاکستان نیز، به نخس��ت  وزیر انگلیس 
هش��دار داد: مراقب سخنان خود باشد.
ام��ا این فقط مقامات پاکس��تانی نبودند 
که به اظهارات کامرون، واکنش نش��ان 
دادند بلکه مردم این کشور نیز با برپایی 
تظاه��رات و ب��ه آتش کش��یدن آدمک 
کامرون، نس��بت به سخنان وی واکنش 
نشان دادند. س��خنان کامرون در داخل 
انگلیس نیز با واکنش های گس��ترده  ای، 
 از جمله: اتهام »بی  تجربگی« مواجه شد. 
دیوید میل��ی باند، وزیر ام��ور خارجه 
دولت در س��ایه انگلی��س، در این باره 
گفت: کام��رون متوجه نش��ده که تا به 
حال، هزاران پاکس��تانی ج��ان خود را 
 در راه مب��ارزه با تروریس��م از دس��ت 
داده  ان��د. اما این پایان کار کامرون نبود 

و وی در هفت��ه گذش��ته، اظهارات��ی را 
 علیه جمهوری اس��المی ایران و برنامه 
صلح آمیز هسته ای تهران ایراد کرد که 
این اظهارات، پی��ش از آنکه با واکنش 
مقامات ای��ران مواجه ش��ود، در داخل 
انگلیس با واکنش ش��دید سیاستمداران 
این کشور، مواجه شد و در پی آن حزب 
کارگر انگلیس »دیوید کامرون« را »فردی 
بی اراده در سیاس��ت خارجی« دانست. 
»کری��س برایانت« رهب��ر جدید حزب 
کارگر در انتقاد از کامرون گفت: »چنین 
اش��تباه ابتدایی از سوی نخست وزیر نه 
فقط خجالت آور، بلکه خطرناک است 
و وی بای��د اعتراف کند که یکبار دیگر 
در زمینه سیاست خارجی افتضاح به بار 
آورده اس��ت«. به گ��زارش مهر، به نظر 
می رسد. دیوید کامرون راه مطرح شدن 
در عرصه بین الملل را پیروی از امریکا 
و تکرار اظهارات مقامات کاخ سفید در 
مورد موضوعات مختلف می داند. البته 
در می��ان مقامات 
بریتانی��ا، این فقط 
نیس��ت،  کامرون 
دنبال���ه رو   ک��ه 
است،  سفید  کاخ 
از  پی��ش  بلک��ه 
و  بلر«  »تونی  وی 
»گ��وردون براون« 
نیز چنین اقداماتی 
را انجام می دادند 
در  آنک��ه  ح��ال 
چندان  نه  گذشته 
دور کش��ورهای اروپای��ی و ب��ه ویژه 
انگلیس و فرانسه به داشتن سیاست های 

مستقل از امریکا مشهور بودند.
اظه��ارات کامرون در مورد پاکس��تان و 
ای��ران، به طور دقیق هم��ان مطالبی بود 
که مقام��ات امریکایی ذکر می کردند و 
مرور اظهارات مقامات واش��نگتن نشان 
می دهد: کامرون چی��زی به آنها اضافه 
نکرده و همان جم��الت را تکرار کرده 
اس��ت. بر اس��اس این گزارش، یکی از 
دالیل ذک��ر این جمالت آن اس��ت که 
کامرون می خواه��د جایگاه ویژه ای را 
برای خود در عرصه بین الملل دست و 
پا کن��د و خوب این موضوع نیازمند آن 
است که این شخص همواره در صفحه 
تلویزیون و یا صفحه نخست روزنامه ها 
و یا به عنوان خبر پر بازدید سایت های 
خبری، حضور داشته باشد و تحقق این 
امر، نیازمند به زبان آوردن سخنانی است 
که دیگران از زدن آن بنا به دالیل مختلف 
)غیر واقعی بودن، خام بودن، نبودن سند 
و مدرک برای اثبات( خودداری می کنند. 
سخنان کامرون، در روزهای اخیر نشان 
می دهد: وی با ایراد این سخنان، در پی 
مطرح شدن بوده، ولی این مطرح شدن 
راه های مختلفی دارد و نخس��ت وزیر 
انگلیس برای رسیدن به این هدف، تقلید 
را انتخاب کرده روش��ی که نتیجه آن هر 
چه باش��د به طور حتم بزرگ شدن، در 

عرصه بین الملل نخواهد بود.

كامرون تقليدوار؛ در اندیشه 
»بزرگ شدن«

سایت ایراني كاریکاتور هولوكاست؛ 
خشم صهيونيست ها را برانگيخت

همزمان با ادامه تنش بین ارتش و دولت تركیه؛
دادگاه تركيه حکم 100 تن از طراحان 

كودتا را لغو كرد

وزیر دفاع بلغارستان با پذیرش طرح 
موشکي آمریکا مخالفت كرد  

نصف النهار

مدیرعامل شركت مخابرات اصفهان

امواج الکترومغناطیس آنتن های BTS مخرب نیست

ایران

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه 
در دنیای فراصنعتی امروز، نمی توان خبری را کتمان 
و یا سانس��ور کرد گفت: نبای��د بگذاریم خبرهای 
مربوط به کش��ور ایران را، دیگران به اطالع مردم ما 
برسانند. به گزارش مهر، آیت ا ... هاشمی رفسنجانی 
 در بی��ان دی��دگاه خ��ود، به مناس��بت 17 م��رداد، 
ش��غل  خبرن��گاری،  گف��ت:  خبرن��گار«  »روز 
شرافتمندانه ای است که رسالت بزرگی را بر دوش 
خبرن��گاران می گذارد، و در ادام��ه افزود: این گروه 
)خبرنگاران( که تمام همت شان، ارتقای اطالعات 
در جوامع اس��ت، نمی گذارند جامعه در بی خبری 
بماند و با رشد آگاهی مردم، باعث تسریع حرکت 
قافله انس��انی، به س��وی قله های دانش و علم و در 

نتیجه پیشرفت و سعادت می شود.
وی ادامه داد: توجه داش��ته باشیم که خبرنگاری، با 
خبرسازی تفاوت دارد، خبرسازی، که متأسفانه در 
کنار رش��د نرم افزاری و سخت افزاری اطالع رسانی 
درس��ت، در حال اشاعه در جامعه می باشد، بر پایه 
دروغ و ش��ایعه، استوار اس��ت و نمی تواند منبع و 
مرجع باش��د، اما می بینیم که بس��یاری از بوق های 
اس��تعماری و اس��تبدادی، برای جبران عدم اعتماد 
مردم، ب��ه دروغ گویی و خبرس��ازی روی آورده و 
نمی دانند، آن چه باعث افزایش رویگردانی مردم از 
آنان ش��ده، همین حالت است.وی خاطرنشان کرد: 
در دنیای فراصنعتی امروز که همه ابزار اطالع رسانی، 

با پیشرفته ترین تکنولوژی ساخته شده اند، نمی توان 
خبری را کتمان و یا سانسور کرد. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این که 
» عصر انفجار اطالعات است« گفت: هر حادثه ای 
که در هر گوشه این جهان اتفاق بیفتد، خیلی سریع، 
با عبور بر ش��هپر اطالع رسانی به اقصی نقاط جهان 
می رس��د و حتی اخیراً در کنار خبر، تصاویر و فیلم 
آن نیز مخابره می شود. مانند تصاویری که در زمان 
هجوم ارتش اشغالگر اس��رائیل به غزه، از جنایات 
و کشتار صهیونیست ها پخش ش��د و به دنبال آن، 
ادعای مظلومیّت کذایی گروه افراطی یهودی که بر 
اثر مظلوم نمایی و تبلیغات غرب حاصل شده بود، 
بر باد رفت. تصویر به شهادت رسیدن نوجوانی در 
آغوش پدر در خیابان های سرزمین های اشغالی، که 

نگذاش��ت ندای ریاکارانه حقوق بشری اسرائیل و 
حامیان جنایت پیشه آن، در گوش مردم جهان بنشیند.
وی اظه��ار کرد: این همه مرهون افزایش روزافزون 
خبرنگاران و توس��عه ابزار اطالع رسانی در جامعه 
است. شایسته است انقالب اسالمی، پایه و اساس 
نظام خویش را بر پایه اطالع رسانی صحیح و سریع 
ق��رار داده و با حضور خبرنگاران متعهد در صحنه، 
رسالت آگاه س��ازی را انجام دهد. آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی خاطرنش��ان کرد: نکته ای که باید به آن 
توجه کنیم، اینکه هر چقدر دایره خبرسازی و کتمان 
حقایق را گس��ترده تر باشد، به همان اندازه محدوده 
اعتماد مردم به مس��ئوالن و رسانه های داخلی کم و 
توجه آنان به رسانه های خارجی زیاد می شود. نباید 
بگذاریم خبرهای مربوط به کشور ایران را دیگران به 
اطالع مردم ما برسانند، به خصوص که می دانیم آنان 
اهداف خاص خود را در چیدمان کلمات در خبرها 
دارند و اگر ما واقعیت ها را براساس حقیقت محض 
بگوییم، مردم نیز از آنان روی برمی گردانند. وی در 
پایان گفت: به هر حال، روز خبرنگار فرصت بسیار 
خوبی اس��ت تا من به عنوان مس��ئولی که در طول 
30 سال در س��فر و حضر، با آنان همراه بوده ام، از 
همه خبرنگاران تشکر کنم و بر روح بلند خبرنگاران 
شهید درود فرستم که خون پاکشان عالوه بر ارزش 
شهادت، در راه افزایش آگاهی مردم به زمین ریخته 

شد.

رئیس جمهوری اس��المی ایران گفت: هر ایرانی 

در هر جای دنیا که زندگی می کند عزیز ماست 
و خود را خادم همه ایرانیان می دانیم. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، احمدی نژاد در مراس��می که 
به مناس��بت بزرگداش��ت »روز خبرنگار« برگزار 
ش��د، افزود: هر ایرانی در هر ج��ا، هر لحظه که 
بخواهد می تواند به وطن خود برگردد و کس��ی 
 نم��ی توان��د، مانع رف��ت و آمد ایرانیان بش��ود. 
رئیس جمهور اضافه کرد: اگر عزیزانی هس��تند 
در مناط��ق مختلف دنیا، که دچار مش��کل مالی 
ی��ا سیاس��ی و حقوق��ی، از ناحی��ه دولت ها و 
برخی گروه ها هس��تند در ش��ورایعالی ایرانیان، 
واحدی مس��ئولیت پش��تیبانی از آنان را بر عهده 
دارد. احم��دی نژاد گف��ت: از ناحیه دولت هیچ 

منع��ی برای رفت و آمد ایرانی��ان مقیم خارج از 
کشور وجود ندارد. ولی ممکن است در دستگاه 
 قضایی، ش��کایتی باش��د که باید رسیدگی شود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به موضع دولت 
در مس��ائل خبری و خبرنگاری گفت: بیش��ترین 
س��طح تم��اس را، دولت ه��ای نه��م و دهم با 
رس��انه ها داش��ته اند.وی افزود: خود من آنقدر 
با رس��انه ها ارتب��اط دارم، که برخ��ی اعتراض 
می کنند. احمدی نژاد گفت: نوع جلساتی هم که 
برگزار می ش��ود آزاد است و هر کس هر سؤالی 
که می خواهد می پرس��د و این رسمی است که 
در دولت نهم و دهم گذاشته شد و در هیچ جای 

دنیا اینگونه نیست.

هاشمی رفسنجانی: 
نگذاریم اخبار ایران را دیگران به مردم بگویند 

رفت و آمد ایرانیان، از نظر دولت بالمانع است 

جهان نما

یک روزنامه صهیونیس��تی اعالم کرد که 
رژیم صهیونیس��تی س��االنه 10 میلیون 
دالر ب��رای تأمین امنی��ت وزیران خود 
و ت��رس از انتق��ام خون »عم��اد مغنیه« 
فرمانده ارش��د ح��زب ا... لبن��ان هزینه 
می کن��د. ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
روزنام��ه هاآرتص، رژیم صهیونیس��تی 
 از زمان ترور عماد مغنیه فرمانده ارش��د 
 حزب ا... لبنان در سال 2008 تاکنون ساالنه

10 میلیون دالر برای تأمین امنیت وزیران 
خود هزین��ه می کند. این اقدام، به دلیل 
ت��رس و نگرانی رژیم صهیونیس��تی از 
انتقام خون عماد مغنیه توسط حزب ا... 
صورت می گیرد. تأمین امنیت 27 وزیر 
اسرائیلی بر عهده شرکت »موکید« است 
که س��ه سال پیش به هنگام عقد قرارداد 
110 میلیون شیکل )29 میلیون دالر( از 
کابینه رژیم صهیونیس��تی دریافت کرد. 
گفتنی اس��ت هزینه 10 میلیون دالر در 
س��ال عالوه ب��ر عملیات امنیتی اس��ت 
ک��ه در مراس��م و جش��ن ها و حوادث 

اضط��راری هزین��ه می ش��ود و نیازمند 
خودروهای زرهی و گشت های میدانی 
است. بنا بر اعالم این روزنامه، هر وزیر 
اسرائیلی دارای 6 محافظ شخصی است 
و عالوه بر ش��رکت موکی��د، یگان ویژه 
سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
)شاباک( مس��ئولیت تأمین امنیت هفت 

مقام رژیم اسرائیل را بر عهده دارد.
 ای��ن هفت مقام عبارتند از: رئیس رژیم 
اس��رائیل، رئیس کنیس��ت، وزی��ر امور 
خارج��ه، وزی��ر جنگ، نخس��ت وزیر، 
رئی��س دادگاه عال��ی و رهب��ر ح��زب 
اپوزس��یون. عم��اد فایز مغنی��ه معروف 
 به حاج رض��وان از فرمانده��ان نظامی 
حزب ا... لبن��ان بود که در فوریه 2008 
)بهم��ن 86( بر اثر انفجار یک دس��تگاه 
خودروی بمب گذاری ش��ده در دمشق 
ترور ش��د. حزب ا... رژیم صهیونیستی 
را عامل ترور مغنیه دانسته است و بارها 
تأکی��د کرده اس��ت از انتق��ام خون وی 

چشم پوشی نخواهد کرد.

اذعان هاآرتص:
وحشت اسرائيل از انتقام خون مغنيه؛ ساليانه 

10 ميليون دالر هزینه دارد 
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امروز )روز  خبرنگار( اس��ت و 17 مرداد، 
اهالی قلم در کشور ما یادشان می آید که از 
 تمام روزهای سال، سهمی دارند تا به نامشان 
باش��د. البت��ه ای��ن روز، معم��والً آنقدر با 
سخنرانی های ش��عارزده و اظهار نظرهای 
عجیب و غریب خراب می ش��ود که آنها 
ترجیح می دهند تا همین روز را هم نداشته 

باشند:
- خبرنگار چراغ هدایت جامعه است و ما 

بدون مطبوعات...
- نقد، جزو الینفک فعالیت مسئوالن است و 

بدون انتقاد ما اصالً...
- ما نقدپذیرترین مدیران دنیا را داریم که...

- براس��اس آمار، رس��انه های نوش��تاری 
هش��تصد  رش��د  ی��ک  از  ای��ران، 
روزنامه ه��ای  ب��ه  نس��بت   درص��دی 

آمریکایی...
- روزنامه نگاران روی سر ما جا دارند و ما 

هر چه قدر هم برایشان کار کنیم...
- اگر در جامعه نقد نباشد، آن جامعه...

- م��ا مش��تاق ترین مس��ئوالن ب��ه نق��د 
انتق��اد از   هس��تیم و ی��ک روز ب��دون 

خودمان...
وقت��ی روز خبرنگار می گذرد و گذاش��تن 
هندوانه زیر بغل خبرنگارها تمام می شود، یک 
دسته واقعیات عریان و تحریف نشده می ماند 
ک��ه ما انصافاً هرچه قدر هم تالش کنیم تا 

خودمان را گول بزنیم، می بینیم نمی توانیم که 
 تسلیم عظمت و توی چشم بودن این واقعیتها 
نشویم: روزنامه نگار،  یک   شهروند درجه 
سوم است که  ی��ک ن��گهبان در ن���گهبانی  
ی��ک اداره  ه��م می تواند او را با دش��نام و 
برخورد فیزیکی پس بزند، روزنامه نگار از 
مصونیت برخوردار نیست، کرامت انسانی 
 روزنامه ن��گار در اجتماع��ات، به آس��انی 
زی��ر دس��ت و پ��ا می مان��د، روزنامه نگار 

 نمی داند که بعد از بازنشستگی،  باید به کجا 
 پناه ببرد و یقه چه کس��ی را برای دریافت 
حق��وق و مزای��ا و بیمه  تأمی��ن اجتماعی   
 بچسبد،  روزنامه نگار  می تواند یک شبه از
 کار بیکار شود با تعطیل شدن  رس����انه ای 
 که در آن��جا   می نویس���د، روزنامه نگار حق 
 نقد کردن را ندارد چرا که فوری نقدش را با 
ب��ه   »س��یاه نمایی«  ب��ه   ن��ام   تغیی��ر 

زباله دان ذهن   می فرستند.

خانه مطبوعات و خبرنگاران اصفهان، نياز به حمایت بيشتري دارد
 مهدی رفائی

 منص��ور گلن��اری ب��ه عن��وان »دبیر« 
خانه مطبوعات و خبرنگاران اصفهان، 
نامی شناخته شده در عرصه مطبوعات 
اصفه��ان و پیگی��ر در جهت انس��جام 
کاری و رف��ع مش��کالت خبرن��گاران 
و جامعه مطبوعات اس��تان می باش��د. 
ایش��ان تالش چشمگیری را در جهت 
تشکیل انجمن ها در عرصه مطبوعات 
و شکل گیری و رشد مطبوعات محلی 
و جشنواره های استان داشته است. به 
مناس��بت )روز خبرنگار(، گفتگویی با 
ایش��ان تقدیم خوانن��دگان زاینده رود 

می شود.
زاینده رود: جناب آقای گلناری، نتیجه 
بیش از ده سال تالش شما برای ارتقاء 
کمی وکیفی مطبوعات اس��تان، چگونه 

بوده است؟
ــاری: خانه مطبوعات با تأسیس در  گلن
سال 73؛ همین هدف مدنظر شما، یعنی 
ارتقاء س��طح کیف��ی و کمی مطبوعات 
اس��تان را دنبال می کرده اس��ت و در 

اساسنامه نیز، این مهم در کنار ارتقاءسطح مدیران 
و دست اندرکاران، از بندهای اولیه می باشد. این 
مسأله از دغدغه های شخصی بنده بوده، کارهای 
فرهنگی دیربازده است و اگر اصولی برنامه ریزی 
ش��ود، نتیجه آن س��ال ها بعد، روشن می شود و 
در ای��ن عرصه ممکن اس��ت خیلی افراد در عمر 
خ��ود، نتیج��ه کار فرهنگ��ی ش��ان را نبینند، اگر 
امکانات مهیا باش��د حداقل 10 س��ال وقت الزم 
اس��ت و برای این کار به ی��ک مجموعه اجرایی 
دارای برنامه و س��رمایه مالی، نیاز است. و تنها با 
وجود خانه مطبوعات همه امور اصالح نمی شود 
و مدیران مطبوعات، ه��م باید بخواهند و انگیزه 
داشته باشند. متولیان فرهنگی استان هم باید اراده 
و دغدغه داش��ته باش��ند و اعتبارات الزم را مهیا 
کنند که متأس��فانه در سطحی که انتظار می رفت 

این همکاری ها، با خانه مطبوعات نشد.
ــده رود:  آی��ا نیروی انس��انی کیف��ی و حرفه  زاین
 ای، موردنظ��ر مدی��ران مطبوع��ات اس��تان بوده 

است؟

گلناری: این یک اصل در ارتقاء نش��ریات محلی 
اس��ت که؛ نیروی متخص��ص، متعهد و حرفه ای 
داش��ته باش��ند و ه��ر انجم��ن چنی��ن نیروهایی 
گ��ردآوری کند و آم��وزش دهد. باید از س��وی 
مطبوعات نیز حمایت ش��ود تا با اس��تفاده از این 
نیروه��ا، محتوا، اخبار مفی��د و مطالب تولیدی و 
نیاز مادی روزنامه تأمین ش��ود. در حالی که کمتر 

به این مسأله اهمیت داده می شود.
زاینده رود: اتکاء مطبوعات محلی و سرپرس��تی 
آنان توس��ط ادارات دولتی و به نحوی نداش��تن 

استقالل مالی و خبری، چطور تعبیر می شود؟
ــاری: در بحث مالی، بای��د آگهی های دولتی  گلن
به مطبوعات محلی داده ش��ود، و سرپرستی های 
استان در روزنامه های کشوری، باید از این محل 
تأمین ش��وند ولی نوع نگاه ادارات و روزنامه ها 
در این خصوص، بای��د تغییر کند و نباید ادارات 
دولتی توق��ع چاپ همه اخبار خ��ود را در ازای 
دادن آگهی داش��ته باش��ند، و زاویه دید آنها باید 

تغییر کند.

زاینده رود: به طور مش��خص، یک نشریه محلی، 
مردمی و کارآمد، چه خصوصیاتی دارد؟

گلناری: مردمی، مستقل و کارآمد بودن ادعایی به 
ظاهر کوچک اما دس��تاوردی بزرگ است و باید 
ل��وازم و امکانات و خصوصی��ات آن در کار یک 
نش��ریه، پدید آید، یک نش��ریه نمی تواند ادعای 
مردمی بودن داش��ته باش��د در حالی که عاری از 
نیروی متخصص و متعهد اس��ت. یا از مشکالت 
بط��ن جامع��ه و م��ردم، بی اطالع باش��د و ادای 
اس��تقالل درآورده! و در اص��ل رگ حیات خود 
را به چند آگهی دولتی بس��ته است، این مؤلفه ها 

معیار ارزیابی چنین نشریه ای است.
و  خبرن��گاران  انجم��ن  در  ــده رود: ش��ما  زاین
خان��ه مطبوع��ات، ب��رای حفظ حق��وق مادی و 
 معن��وی خبرنگاران و ارت��زاق حرفه ای آنان چه 

کرده اید؟
ــاری: یک��ی از وظایف تش��کل صنفی همین  گلن
اس��ت و ما نیز برنامه هایی برای تدوین این نظام 
حقوقی داشته ایم، و داریم ولی متأسفانه مصوبات 

و برنامه های ما، قابلیت اجرایی ندارد 
و ما نم��ی توانیم با تخلف��ات موجود 
برخ��ورد کنی��م چرا ک��ه اب��زار آن را 
نداری��م، متأس��فانه مس��ئوالن اجرایی 
همه امور را بدون مش��ورت در دست 
گرفته و از مش��اوره با تش��کل ها بهره 
نمی برند و برای مطبوعاتی ها تصمیم 
می گیرن��د در حالی که آنها در تصمیم 
گیری ها شریک و مشاور نیستند و از 
طرف��ی ما نمی توانیم، خ��ود را به آنها 
تحمیل کنیم، متأسفانه معنای مشاور و 
روابط عمومی در بین مس��ئوالن ما جا 
نیفتاده است، تش��کل های صنفی باید 
بازوی مش��اوره ای مدیران باشند ولی 
در امر مطبوعات متأس��فانه در اس��تان 
چنین نیست و تمرکززدایی و اعتماد به 

بخش های مردم نهاد، وجود ندارد.
البته در بخش دولت��ی هم خطا وجود 
دارد. چ��ون آنه��ا از بخش خصوصی 
و NGO ه��ا به��ره نمی برن��د، یکی 
از مس��ائل آشکار همین س��پردن همه 
آگهی ه��ای دولت��ی و ادارات به یک 
روزنامه بود که نشان مشاوره ناپذیر بودن مسئوالن 

را داشت چرا که چند روز بعد، آن لغو شد.
ــده رود: در پای��ان اگ��ر ب��رای ح��ل برخی  زاین
 مش��کالت مطبوع��ات، راهکارهای��ی دارید بیان 

کنید؟
ــاری: تش��کیل یک کمیت��ه مش��ورتی مفید،  گلن
ک��ه مطبوع��ات و مدی��ران آن در کن��ار ادارات 
مختلف ش��هر مث��ل: اداره ارش��اد، ش��هرداری، 
اس��تانداری، ح��وزه هن��ری و... بنش��ینند و در 
م��ورد مش��کالت تصمی��م بگیرن��د و مصوب��ه 
 آن نی��ز قابل اج��را باش��د یک��ی از راهکارهای 
مه��م در عرص��ه ح��ل مش��کالت مطبوع��ات 
 اس��ت ک��ه ظ��رف دو س��ال ای��ن ش��ورا هم��ه 
کار،  در  بای��د  می کن��د،  ح��ل  را  مش��کالت 
مدیریت��ی بس��یجی مث��ل زم��ان جن��گ وج��ود 
داش��ته باش��د ک��ه  مش��کالت و ضع��ف قانون 
کن��د  برط��رف  را  موج��ود،  تنگناه��ای   و  
قان��ون ای��ن راه، وج��ود م��رد عم��ل و   و در 

الزم و ح���ل کنن��ده معض��الت   می باشد.

بخشــي از زندگينــامه شهيد صارمي
»شهید صارمی« از تبار حق جویانی بود که 
برای نوشتن قصه مظلومیت ملتی در بند، به 
سرزمینی پای نهاد که در آن به اشاره فتوای 
ملحدی مقدس نما، بر خوش��ه های گیس 
سپید پیران، میوه سرخ شهادت می افشانند 
و دس��تان نحیف نوباوگان را با تیزابه های 
توحش می برند و از کشته مردان مثله شده 
افغان، تل و پشته می سازند. شهید محمود 
صارمی در خرداد ماه 1347 در شهرس��تان 
بروجرد در خانواده ای مذهبی دیده به جهان 
گشود. وی تحصیالت ابتدایی و راهنمایی 
را در مدرسه ش��هید باهنر بروجرد سپری 
نم��ود و دوران متوس��طه را در دبیرس��تان 
حضرت رس��ول در رش��ته علوم انسانی با 
موفقیت در س��ال 66-65 پش��ت سر نهاد. 
او همراه با تحصیل به دلیل عالقه شدید به 
ورزش کاراته در این رشته فعالیت خود را 
آغاز نمود و در فاصله کوتاهی با گذراندن 

دوره های مختلف این رش��ته موفق به کس��ب کمربند مشکی و کارت مربیگری شد. صارمی در سال 67 در 
کنکور سراس��ری رشته علوم انسانی دانش��گاه تهران پذیرفته شد و دوران تحصیالت دانشگاهی خود را به 
طور جدی با موفقیت و در س��خت ترین ش��رایط زندگی؛ با کارکردن جهت امرار معاش و تأمین هزینه های 
تحصیل، طی کرد. محمود صارمی در دوران تحصیالت در دانش��گاه، بنا به وظیفه و احس��اس مسئولیت از 
طریق بس��یج دانشجویی دانشگاه تهران به جبهه های کردستان، حلبچه و جنوب خرمشهر اعزام و 14ماه در 

این جبهه ها در کنار سایر رزمندگان اسالم به دفاع از کیان و تمامیت ارضی کشور پرداخت. 
صارمی در سال 71  با داشتن دانشنامه کارشناسی به  استخدام سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی درآمد 
و ب��ه عنوان کارش��ناس متون خب��ری، فعالیت خود را آغ��از نمود. صارمی پس از چند صباحی اس��تخدام 
 در س��ازمان ایرن��ا، تش��کیل خانواده داد و در س��ال 72  خداون��د فرزندی به او عطا کرد و نامش را س��ینا 
نهاد. شهید صارمی با پشتکار فراوان در حین اشتغال در خبرگزاری، تحصیالت خود را در دوره کارشناسی 
ارش��د ادامه داد و در س��ال 74  موفق به اخذ مدرک کارشناس��ی ارشد از دانشگاه ش��هید بهشتی در رشته 
جغرافیای انس��انی با گرایش روس��تایی ش��د. صارمی در 26  دیماه س��ال 75  به عنوان مسئول نمایندگی 
خبرگزاری جمهوری اس��المی، راهی کابل )افغانستان( ش��د. زمانی که این کشور درگیر جنگ های داخلی 
بود و به خوبی می دانس��ت در این س��رزمین آشوب زده، خطر به اس��ارت درآمدن و حتی شهادت وجود 
دارد؛ اما برحس��ب وظیفه، رس��الت و تکلیف، این راه را انتخاب کرد. او با تنها سالحش که ایمان و قلمش 
بود در آن وضعیت بحرانی کشور مصیبت زده افغانستان توانست مظلومیت مردم ستمدیده، زجر کشیده و 
بی دفاع و بی گناه به ویژه مردم مزار شریف و جنایت گروه ضد بشری، متحجر و خائن »طالبان« را به طور 
صریح و س��الم به گوش جهانیان برس��اند. ش��هید صارمی، حدود 20  روز قبل از سقوط مزار شریف و به 
اسارت درآمدن و شهادت در افغانستان، دچار بیماری آپاندیس می گردد که با مشکالت فراوان و تالش و 
پیگیری دوستانش به مدت پنج ساعت، شبانه، به دکتر رفته و سپس ایشان را با توجه به وضعیتی که داشت 
در محیط��ی کاماًل غیربهداش��تی با فقدان امکانات؛ بدون وجود نور کاف��ی و برق تحت عمل جراحی قرار 
می دهند. بعد از گذشت دو روز از این جراحی، به ایران اعزام می شود و با وجود اینکه ایشان دوران نقاهت 
خود را در تهران طی می کرد، پس از به اوج رسیدن جنگ افغانستان برحسب تکلیف از طریق سازمان ایرنا 
و با توجه به احس��اس مس��ئولیت شرعی و حرفه ای کار خبرنگاری و رس��التی که بر دوش داشت؛ مجدداً 
چهاردهم مرداد 77  به کشور افغانستان و محل کارش مزارشریف اعزام و در زمان بسیار کوتاهی به مدت 
س��ه روز یعنی 17 مرداد ماه، خبر س��قوط مزار ش��ریف، قتل عام زنان، و به خاک و خون کشیدن مردان و 
کودکان بی گناه، را به ایران و سراس��ر جهان، مخابره نمود. و بعد از آن ش��نبه سیاه، دیگر کسی نبود تا خبر 
ش��هادت و یا به اس��ارت درآمدن او و 9  دیپلمات و پرس��توی عاش��ق، غریب و بی گناه را که در زیرزمین 
کنس��ولگری ایران به طور فجیعانه و با بی رحمی تمام توسط پیش��رفته ترین سالح های امریکایی به رگبار 

مسلسل بسته بودند؛ به دنیا مخابره نماید. 
آری، س��رانجام پیک��ر گلوله باران ش��ده صارمی از دیاری آمد که خون س��یاه قرون وس��طایی در گنداب 
ع��روق طالبانی جاری اس��ت. اما آن��ان چه غافلند ک��ه با غروب پیش هن��گام مهپ��اره ای از دیار فرهنگ 
س��ازان ای��ران زمین، ه��زاران مهتاب برآمده از چش��مه  خون فام قلم، از افق س��بز عالم ش��رق، دوباره در 
ح��ال ب��اال آمدن اس��ت. و ام��روز، در قفای طاقت فرس��ای عروج ملکوتی پیکی س��بز، از تب��ار رهپویان 
 قافله قلمداران ش��هید، هنوز که هنوز اس��ت پرواز خونین »محمود صارمی« ب��رای همکارانش باورکردنی 

نیست. 

 حسین روزبهان  
فروتنی و تواضع او در بین اهالی مطبوعات زبانزد است. 
مردی بی ادعا که نیم قرن است در مطبوعات حضور 
دارد، »اصغر ش��یرازی«، عکاس خبری پیشکس��وت 
اصفهان؛ سابقه ای نزدیک به 50 سال در امر عکاسی 
خبری و حضور تصویری آثار خود در مطبوعات دارد. 
وی در زمانی که نشریات هنوز به گستردگی امروز نبود؛ 
کار خود را با مؤسسه کیهان آغاز نمود و نزدیک به یک 
دهه در تهران برای روزنامه کیهان و نش��ریات وابسته 
 به آن عکاس��ی کرد. سپس با تشکیل سرپرستی های 
استان ها، در اصفهان به انعکاس تصویری اخبار برای 
کیهان و روزنامه های محلی استان اصفهان پرداخت، 
به رس��م ارج نهادن به پیشکس��وتان و حرفه عکاسی 
مطبوعات در آس��تانه روز خبرنگار گفتگوی ایشان با 

زاینده رود را از نظر می گذرانیم:
ــده رود: نظر ش��ما در مورد احس��اس و هنر در  زاین

عکاسی خبری چیست؟
ش��یرازی: در زندگی عکاس خبری نمی شود مسائل 
را به صورت احساسی و هنری طرح ریزی کرد؛ چرا 
که عکس خبری از ش��یوه های دیگر جداست، البته 
عکس بعداً به هنر و احساس تبدیل می شود و اهمیت 
آن اینجاس��ت که وقتی کتاب یا مجل��ه ای ورق زده 
می ش��ود، حتی به وسیله یک کودک؛ با دیدن عکس 
ورق زدن متوقف و فکر کردن آغاز می ش��ود. عکس 
بهترین راه عرضه هنر است. یک کتاب قطور را شاید 

کس��ی نخواند و توقف نکند یا 
اینکه یک روزنامه بدون عکس 
جلوه ای نداش��ته باشد، اما یک 
عکس، می تواند تمام منظور آن 

کتاب یا روزنامه را برساند.
ــده رود: چ��را ب��ا تح��ول  زاین
مطبوعات، فق��ط در کیهان کار 

کردید؟
شیرازی: با روزنامه های محلی 
اصفه��ان هم کار ک��رده ام ولی 
قدیم ب��ه این ص��ورت نبود، و 
همان کار در کیهان و رس��میت 
یافتن در مؤسس��ه، کفاف همه 

امورات را می داد.
زاینده رود: نظر ش��ما در مورد 
هدایایی ک��ه به خبرن��گاران و 
عکاسان توس��ط ادارات دولتی 

داده می شود چیست؟
شیرازی: متأس��فانه روش دادن 
این هدایا درست نیست و باعث 
ش��ده که خبرنگاران و عکاسان 
ش��أن و منزلت خود را از دست 

بدهند.
ــده رود: اگر یک ع��کاس خبری جوان بخواهد  زاین
وارد مطبوعات ش��ود و پیشرفت کند، چه توصیه ای 

برای او دارید؟
شیرازی: پیشرفت کردن و در جا نزدن، برخی اوقات 
دست خود انسان نیست و اوضاع جامعه و زمانه انسان 
را از توق��ف بازمی دارد، باید درها برای جوانان باز و 
مسیر رشد مهیا شود، جوانان باید در وهله اول از منیت 
و غرور دوری کنند و با حضور افراد مسن تر،  بر صدر 
مجلس ننش��ینند، برخی اوقات هم خبرنگاران جوان 
 سؤاالتی می پرسند که انگار یک مسئول قاتل است و 
محاکمه اش می کنند که صحیح نیست، رعایت ادب و 

متانت برای جوانان مطبوعاتی ضروری است.
ــده رود: در آس��تانه روز خبرنگار پیام ش��ما و  زاین
 سخنان پایانی تان برای خوانندگان و جامعه مطبوعاتی 

چیست؟
ــیرازی: در هم��ه جه��ان، ی��ک کلمه اس��ت که  ش
نقطه ندارد ولی مهمترین مس��ائل اس��ت یکی سالم 
ک��ه الفب��ای ارتب��اط اس��ت، اگر هم��ه از ب��زرگ و 
 کوچک، به هم س��الم و محبت کنند کارها درس��ت 
می ش��ود. از مس��ئوالن و متولیان امر هم می خواهم 
که اجازه انع��کاس حقایق را به خبرن��گاران بدهند، 
مطبوعات به مردم جامعه بدهکار است و باید به مردم 
خدمت کند. جوانان را هم در مطبوعات؛ به الگو بودن 

برای همه مردم دعوت می کنم.

 مهدی فضیلت
به مناس��بت »روز خبرن��گار« گفتگویی با دبیر انجم��ن خبرنگاران و 
عکاسان ورزش��ی اصفهان، انجام دادیم تا »فریور موسوی« به واکاوی 
ورزش نویسی اصفهان بپردازد. فریور موسوی، ورود به دنیای ورزش 
را ب��ا ب��ازی در تیم های: اس��تقالل اهواز و جنوب اه��واز، آغاز کرد، 
پس از آن به ش��اهین بوش��هر رفت و سرانجام به تیم سپاهان اصفهان 
نقل مکان کرد. آن زمان تیم س��یمان سپاهان با نام و اقتدار فعلی نبود. 
فریور که از کودکی به اخبار و تیترهای ورزشی عالقمند بود، به طور 
مستمر، نشریات ورزشی را خریداری و مطالعه می کرد به طوری که به 
شدت به ورزشی نویسی عالقمند شده و بر روی نام ورزشی نویسان 
مش��هوری، چون: جهانگیر کوثری، عطاء بهمنش و... تمرکز می کرد 
و این س��ؤال را از خود داش��ته که چگونه نام آنها همیش��ه در صدر 
تفاسیر و اخبار ورزشی می آید. از این رو: شروع به نوشتن رخدادها و 
گوشه های ورزشی، به خصوص؛ حواشی بازی ها و مسابقات کرده و 

کم کم نوشته های خود را برای نشریات آن زمان ارسال نمود.
زاینده رود: چرا اصفهان در حفظ استقالل خبرنویسی ورزشی، ضعیف 
بوده و همیش��ه به دنبال بنگاه های خبری تهران اس��ت؟ چرا نش��ریه 

ورزشی قوی، در اصفهان نیست؟

ــوی: من موافقم که باید اصفهان استقالل خبری داشته باشد، و با  موس
وجود تیم های خوب ورزشی و استعدادهای خبرنگاری، خبرنگاران 
آن دارای مزایای مناسب باشند، در این راستا ما و همکاران در انجمن 
خبرنگاران ورزشی، یک سایت صرفاً ورزشی- خبری به نام »ورزشیان« 
را راه اندازی کردیم و ان ش��اءا... به زودی؛ با قول مس��اعد مسئوالن، 
هفته نامه ورزشی، به همین نام برای اصفهان ارائه می شود و آن زمان 
انجمن خبرنگاران ورزشی، از همه پتانسیل های ورزشی نویسی استان 
استفاده خواهد کرد و ارگانی رسمی، برای خبرنگاران ورزشی اصفهان 
خواهد بود. ما با کمک 125 نفر عضو در این انجمن، قادر به تواناسازی 
اصفهان، در حفظ استقالل خبری و ارتزاق خبرنگاران، در دو مجموعه 
س��ایت و »هفته نامه ورزش��یان« خواهیم بود و حتی امکان گسترش 

مجموعه وجود دارد.
زاینده رود: چرا ورزش��ی نویس��ان، اغلب حول مس��ائل فوتبال قلم 

می زنند؟
ــوی: فوتبال »ورزش مادر« ایران نیست و ورزش مادر ما »کشتی«  موس
است ولی به دلیل اینکه، فوتبال ورزش اول ایران است، به عنوان تیتر 

ورزش در رأس مجموعه ورزشی نویسی قرار می گیرد و نشریات به 
خاطر فروش خوب، اغلب مطالب را به فوتبال، اختصاص می دهند و 
در دنیا هم همینطور  اس��ت کدام واقعه، مثل جام جهانی فوتبال مورد 

توجه بوده است؟
زاینده رود: آقای موس��وی آسیب شناس��ی مطبوعات اصفهان از نظر 

حرفه ای نویسی ورزش چیست؟
موسوی: ما در اصفهان، خبرنگار حرفه ای بسیاری داریم ولی کمتر در 
مطبوعات اصفهان قلم می زنند و مطبوعات اصفهان را مثل پایتخت، 
نمی دانند. دادن دس��تمزد کم به ورزشی نویسان )زیر صدهزار تومان( 
دردآور اس��ت. این یک آس��یب جدی، به خبرنویسی ورزشی است. 
متأس��فانه با ورزش نویس��ی، نمی توان هزینه ه��ای زندگی را تأمین 
 کرد و این معضل، باید حل ش��ود. البته مدیران مطبوعات، می توانند 
حق التحریر بیش��تری بدهند ولی متأسفانه این کار را نمی کنند و این 

است که: حرفه ای ها، از مطبوعات اصفهان خارج می شوند.
ــده رود: چون اداره ارش��اد و یا تربیت بدن��ی، قانونی برای حق  زاین
الزحمه ورزشی نویسی ندارند، اینجا وظیفه شما در انجمن مردم نهاد 

خبرنگاران ورزشی چیست؟
ــوی: متأس��فانه وقتی متولیان ام��ر و ادارات مربوط��ه، این کار را  موس
 انج��ام نداده اند پس به طور حتم مدیران مطبوعاتی و س��ردبیران هم، 
برنمی تابند که ما برای آنها تکلیف و یا جدول حقوقی، مشخص کنیم و 
با انجام این کار، درحقیقت لجبازی ها شروع شده و با ورزشی نویسان 
حرفه ای موجود، کار نمی کنند و با استفاده از اینترنت، صفحات خود 
را پر می کنند یا می گویند: ما خودمان خبر ورزش��ی می نویسیم و به 
شما احتیاج نداریم. مصوبه های انجمن خبرنگاران ورزشی، باید برای 
مدیران مطبوعات، اجرایی شود، چون منابع مالی و درآمدی خبرنگاران 

در دست مدیران جراید است.
زاینده رود: چرا به طور کلی، اصالت قلم و پرداخت حقوق عادالنه، در 

عرصه ورزشی نویسی رنگ باخته است؟
ــوی: همیش��ه یک نفر کار را خ��راب می کند، و نرخ اش��تباه به  موس
مطبوعات می دهد یا یک مدیر مطبوعاتی، مزد کمی در نظر می گیرد و 
در پرداخت به ورزشی نویسان، همه مطبوعات اصفهانی از آن تبعیت 
می کنند و برهمین اس��اس: ورزشی نویس خوب، مجبور می شود به 
هر قیمتی که مدیر می گوید، بنویسد، چون اصالت قلم و سابقه برای 

مدیران مطبوعاتی، رنگ باخته و اگر ش��ما قبول نکنید کسی با کیفیت 
کمتر و مزد ناچیز جای ش��ما را خواهد گرفت و با این وضع انجمن 
خبرنگاران ورزشی، توان تعیین قانون برای ورزشی نویس را نخواهد 
داش��ت. وقتی مدیر اولین روزنامه اصفهان و با سابقه ترین آن به هیچ 
کس بیش از 50 تا 70 هزار تومان مزد و حق التحریر ورزشی نویسی 

نداده است، پس از بقیه نشریات چه انتظاری داریم!!
ــده رود: آیا اگر همه مطبوعات از حالت مدیریت س��رمایه داری،  زاین
به دس��ت مطبوعاتی های با س��ابقه و روزنامه نگار بیفتد، مشکل حل 

می شود؟!
موسوی: به طور حتم پاس��خ همه مشکالت داده می شود، چون یک 
خبرنگار یا روزنامه نگار حرفه ای و کارکرده، از مسئولیت و مشکالت 
خبرنگاران آگاه است و از انصاف و عدالت، کمتر تخطی می کند ولی 
مشکل مطبوعات اصفهان با همه احترام به آنها، این است که: مدیران 
و صاحبان اصلی، کمتر مطبوعاتی و اهل قلم هستند. مدارک اصلی این 
مدیران و مس��ئوالن تصمیم گیری و س��ابقه کاری آنها، اکثراً مرتبط با 

فرهنگ و یا ورزش و قلم نیست. 
زاینده رود: خویش��اوند س��االری، در اشتغال مطبوعاتی تا چه حد به 

خبرنگاران حرفه ای در اصفهان ضربه زده است؟

موسوی: بله متأسفانه، هر مدیری برای خود افراد و خویشاوندانی دارد 
که فقط به آنها اعتماد می کند، در این حال: در اش��تغال و دس��تمزد، 
عدالت نیس��ت و اعتماد به این اقوام ه��م، کیفیت مطبوعات را پایین 
می آورد، چون اکثراً آنان حرفه ای نیس��تند و از س��ر بیکاری توسط 
اقوام مطبوعاتی خود، مش��غول به کار شده اند. مشکل این است که تا 
فریور موسوی، برای فالن نشریه ننویسد، مدیر آن می گوید: )ننویس! 

می روم پسرعمویم را می آورم(
زاینده رود: در آس��تانه روز مطبوعات و خبرنگار، پیام شما به جامعه 

ورزشی نویسان چیست؟
ــوی: من با تبریک این روز به همه اهالی مطبوعات، که اس��ترس  موس
فراوان��ی را تحمل می کنند و ش��غل س��ختی دارند )ب��ه طوری که تا 
خبرنگار نباش��ی، این مسأله را درک نمی کنی( ما حرفه سختی داریم 
و عاش��قانه کار می کنیم و اگر عشق به این کار نبود، با این مشکالت 
و حقوق کم، کس��ی این کار را ادامه نمی داد، من دس��ت همه مدیران 
را می بوس��م و از آنها خواهش می کنم، در تکریم اهالی مطبوعات و 

خبرنگاران، بیش از پیش بکوشند.

گفتگوي وی  ژه با اصغر شیرازي پیشکسوت عکس خبري
عكس بهترین راه عرضه هنر است استقالل خبري و صنفي ورزشي نویسي اصفهان، در سایه تالش انجمن خبرنگاران و عكاسان ورزش؛

اینهـــا  هم   انســـــان   هستنـد! 

خبرنگار چراغ هدايت جامعه است!
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اس��تان  بازرگانی  اداره  رئیس 
اصفهان با بیان این که افزایش 
قیمت م��رغ مربوط ب��ه تمام 
کشور است، گفت: قیمت مرغ 
در اس��تان اصفهان، تا آغاز ماه 
ش��د.  تعدیل خواهد  رمضان 
مظف��ر انص��اری در گفتگو با 
موج در اصفهان، با اش��اره به 
افزایش قیم��ت برخی از مواد 
پروتئینی تصریح کرد: شرایط 
خشکس��الی و می��زان تلفات 
غیر متعارف جوجه ریزی ها، 
باعث شد، قیمت تمام شده در 
استان اصفهان به عنوان تابعی 
از کل کشور، مقداری افزایش 

یابد. 
وی اف��زود: جوج��ه ری��زی 

تعدادی از اس��تان های جنوب��ی همجوار اصفهان 
نی��ز به دلیل گرمای زیاد ب��ا وقفه انجام گرفت که 
متأسفانه باعث شد بخشی از تولیدات اصفهان، به 
این استان ها سرازیر ش��ود. رئیس اداره بازرگانی 
اس��تان اصفهان با بیان این ک��ه تلفات جوجه ها 
باعث افزایش قیمت مرغ در س��طح کش��ور بوده 
است، گفت: گران شدن مرغ فقط به استان اصفهان 
اختصاص نداشته و یک موضوع کشوری است که 
باید با مدیری��ت و تعامل به قیمت اولیه بازگردد.
وی تصریح کرد: در استان اصفهان، ظرفیت تنظیم 
مج��دد بازار مرغ وج��ود دارد و تولید کنندگان و 
مرغداران اصفهان، برای تنظیم و تعدیل بازار مرغ 

استان قول مساعد را داده اند. 
انصاری ادامه داد: این برنامه ریزی ها ادامه خواهد 
داشت تا با تغییر فصل روند تولید گوشت مرغ در 

استان اصفهان تغییر کند.
ــت مرغ  ــی تأمین گوش ــت اداره بازرگان اولوی
ــت: رئی��س اداره بازرگانی  ــتان اس در داخل اس
اس��تان اصفهان بیان داش��ت: به دلیل عدم تناسب 
عرضه و تقاضا، قیمت گوش��ت مرغ گرم افزایش 
 داش��ت که در جلسات متعدد با مسئوالن معاونت 

برنامه ریزی اس��تانداری، جهاد کش��اورزی، اداره 
کل پش��تیبانی امور دام و شهرداری تفاهم نامه ای 
امضا شد که بخشی از تولیدات مرغ گرم استان، با 
قیمت مناسب در بازار های شهرداری و تعاونی ها 
در می��ان م��ردم توزیع ش��ود. وی، همچنین بیان 
داشت: پیش بینی الزم برای توزیع بخشی از اقالم 
پروتئینی به صورت منجمد با رعایت حقوق تولید 
کنن��ده و مصرف کننده و به منظ��ور ایجاد تعادل 
قیمت در بازار، انجام ش��ده است. انصاری با بیان 
این که: اولویت اداره بازرگانی تنظیم بازار عرضه 
و تقاضای گوش��ت مرغ در داخل اس��تان است، 
گفت: تولید کنندگان موظف شده اند درصدی از 
تولی��دات خود را با قیمت مناس��ب و به صورت 
ویژه به اس��تان اختصاص دهند. وی افزود: تولید 
کنندگان پس از تأمین بازار مرغ اس��تان می توانند 
بخش��ی از مازاد تولیدات خود را به اس��تان های 

همجوار صادر نمایند. 
وی با بیان این که: فراوانی کاال، تعدیل قیمت ها و 
بازرسی به عنوان 3 اولویت این اداره برای نظارت 
بر تولید کنندگان است، ادامه داد: برخورد قضایی 
نیز وجود دارد که امید اس��ت با همکاری مستمر 

نیازی به برخورد  تش��کل ها 
قضایی و استفاده از اهرم های 

انتظامی نباشد.
ــتان برای آغاز  بازرگانی اس
ــت:  اس آماده  ــان  ماه رمض
انصاری همچنین با بیان این که 
منابع ذخیره دولتی برای آغاز 
ماه رمضان، انجام شده است، 
اظهار داش��ت: منابع استان از 
ذخیره خوبی برخوردار است 
و س��ایر اقالم مورد نیاز مردم 
نیز ب��ا موضوعی��ت کاالهای 
صنفی و صنعتی، مورد ارزیابی 
و نظ��ارت این س��ازمان قرار 

گرفته اند. 
وی افزود: کمیس��یون نظارت 
اس��تان، قیمت گذاری الزم را 
برای کاالهای صنف��ی از جمله زولبیا و بامیه )که 
مورد استقبال( است انجام و به مجمع امور صنفی 
جهت ابالغ به واحدهای تولید کننده ارسال کرده 
اس��ت. رئیس اداره بازرگانی استان اصفهان با بیان 
این که گروه کارشناس��ان بازرس��ی این سازمان، 
تولیدات صنعتی و کارخانه ه��ای تولید کننده را 
تحت نظارت دارند، گفت: بخش��ی از اقدامات ما 
در قالب طرح ویژه ماه مبارک رمضان و متشکل از 
بازرسی اداره بازرگانی و همچنین بازرسی اصناف، 
تمامی واحدهای ارائه خدمات به مردم در این ماه 

را، مورد نظارت قرار می دهند. 
وی با اش��اره به برنامه ریزی های این اداره برای 
تأمین گوش��ت قرمز استان در ماه رمضان تصریح 
کرد: اداره بازرگانی با واردات گوش��ت از س��ایر 
اس��تان ها و برخ��ی کش��ورهای ص��ادر کننده، 
 عرض��ه و تقاضا در اس��تان را ثاب��ت نگاه خواهد 

داشت.
 وی بیان داش��ت: یکی از استان های هدف برای 
واردات گوشت قرمز منجمد سیستان و بلوچستان 
 اس��ت که تاجران اصفهانی برای خرید و مذاکره 

مربوطه، به این استان سفر کرده اند.

نماین��ده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: ح��ذف عنوان مش��ارکت، 
از مب��ادالت بانک��ی ش��بهه ش��رعی دارد. 
محمدتق��ی رهب��ر در گفتگ��و ب��ا ف��ارس 
در اصفه��ان ب��ا اش��اره به س��ود حاصل از 
عقود مش��ارکتی بی��ن بانک های کش��ور و 
س��رمایه گذاران در پروژه های عمرانی بیان 
داش��ت: با توجه به اینک��ه بانک های ایران 
ج��زو بانک های اس��المی هس��تند، وجود 
چنین عق��ودی در بانک ها طبق نظر فقهای 
ما پذیرفته اس��ت. وی ادامه داد: در صورتی 
که این عقود با برآورده شدن انتظار بانک ها 
از س��ود انجام پروژه عمران��ی یا طرح های 
س��رمایه گذاری همراه باش��د ای��ن موضوع 
نمی تواند یک مس��أله غیرش��رعی و خارج 
از حدود بانکداری اس��المی به ش��مار آید. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: در صورتی که انتظ��ار بانک ها از اجرای 
این پروژه ها برآورده نش��ود و سود حاصل شده 
کمتر از این میزان باش��د، شاید این مسأله خالی 
از اش��کال نباش��د. وی با بیان اینک��ه بانک  ها با 
سپرده های مشتریان خود سرمایه گذاری هایی را 
انجام می دهند، افزود: با انجام این سپرده گذاری 
و س��ودی ک��ه از آن حاصل می ش��ود، بانک ها 

براس��اس قرارداد خود با مش��تری به آنها نیز از 
این س��ود درص��دی را پرداخ��ت می کنند که به 
دلیل اینک��ه بانک ضرر نمی کند و س��ود قطعی 
اس��ت، نوع سود انتظاری به شمار نمی آید. رهبر 
تصریح ک��رد: در مورد س��رمایه گذاری هایی که 
بانک با فعاالن در این عرصه، مش��ارکت می کند 
در صورتی که س��ود قطعی و انتظار واقعی باشد 
اشکالی از نظر شرعی و بانکداری اسالمی ندارد. 

وی با اشاره به اینکه البته سود این قراردادها در 
صورتی شرعی و مطابق با موازین اسالمی است 
که صوری نباشد، بیان داشت: قراردادهایی که در 
راستای عقود مش��ارکتی بانک ها منعقد می شود 
بای��د با عزم جدی ص��ورت گی��رد. وی افزود: 
بانکداری اسالمی این نیس��ت که سپرده گذاری 
در یک بانک انجام ش��ود و سودی به این سپرده 
تعلق بگیرد که اگر شرایط اینگونه باشد صراحتًا 
ربا و حرام اس��ت. وی اظهار داشت: در صورتی 
که در جریان این س��پرده گذاری ها و س��ودهایی 
که از سوی بانک ها به آنها تعلق می گیرد، عنوان 
مش��ارکت را از قرارداد حذف کنیم شبهه شرعی 
پیدا می کند. رهبر ادامه داد: آنچه مجوز دریافت 
این سود براس��اس موازین بانکداری اسالمی به 
حساب می آید، مشارکت است و در این قرارداد 
بای��د بانک با س��پرده ای که از مش��تری دریافت 

می کند سرمایه گذاری هایی را انجام دهد. 
وی بی��ان داش��ت: براس��اس موازین اس��المی، 
در صورت��ی ک��ه مش��تری پول��ی را ن��زد بانک 
س��پرده گذاری کند و تعیین نکن��د که بابت این 
س��پرده گذاری چه میزان س��ود از بانک دریافت 
می کند، س��ودی ک��ه در این قرارداد به مش��تری 

پرداخت می شود از نظر اسالم اشکال ندارد.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای 
اس��المی، از ارائه گزارش دوم کمیسیون 
اصل 44 قانون اساس��ی بعد از تعطیالت 
مجلس خب��ر داد. حمیدرضا فوالدگر در 
گفتگو ب��ا ایرنا اف��زود:  آخرین وضعیت 
واگذاریه��ا، از س��وی پن��ج وزارتخان��ه: 
تع��اون، راه وترابری،  جهاد،  کش��اورزی، 
 بازرگانی و رف��اه و تأمین اجتماعی و نیز 
نحوه اجرای س��هام عدالت و چالش��های 
فراروی این کمیس��یون درگ��زارش دوم 
ب��ه مجلس ارائه خواهد ش��د. وی گفت:  
پیش��تر گ��زارش اولیه کمیس��یون، درباره 

نحوه واگذاریهای این قانون در وزارتخانه های: 
صنایع و معادن،  اقتص��اد و دارائی،  نفت، نیرو و 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مجلس 
ارائه ش��ده بود. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
تصریح کرد: تاکن��ون50 درصد از واگذاریها در 

اجرای اصل 44 قانون اساسی با 70 هزار میلیارد 
تومان عملیاتی ش��ده است. وی همچنین به روز 
ک��ردن وزارتخانه ها در اج��رای اصل 44 قانون 
اساسی را از اهداف و برنامه های این کمیسیون 
دانس��ت. فوالدگر همچنین گف��ت: برای اجرای 
کام��ل اص��ل 44 و رفع موانع اج��رای این اصل 

از قانون اساس��ی، باید برخی از مواد قانونی 
نیز اصالح ش��ود که مقدمات این کار نیز در 
حال تدوین است. وی افزود:  از لحاظ حجم 
و سرعت و دستورالعمل ها در اجرای اصل 
44 خوب کار شده،  اما از لحاظ عدم تصدی 
گری دولت در واگذاریها خوب عمل نشده 
اس��ت. وی درادامه گف��ت:  تاکنون حتی 10 
درصد سهامی که می بایست از سوی بخش 
خصوصی حقیقی خریداری می ش��د،  انجام 
نشده است. نماینده مردم اصفهان همچنین به 
واگذاریها در اجرای اصل 44 قانون اساس��ی 
در استان اصفهان اشاره کرد و افزود:  باید در 
بخش س��رمایه گذاریها در استان کار شود تا این 
اصل به طورکامل در استان اجرا شود. وی گفت:  
مذاکرات��ی در این خصوص انجام ش��ده اما کار 
قوی در این بخش از استان در برخی واحدهای 

صنعتی بزرگ صورت نگرفته است.

  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( ضمن 
اشاره به این مطلب افزود: این تعداد فرصت شغلی در 
قال��ب فرش بافی، دامپروری، پرورش طیور و تولید 
قارچ برای سرپرستان مددجو زیرپوشش، ایجاد شده 
اس��ت. به گفته وی، برای ایج��اد این تعداد فرصت 
شغلی افزون بر یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه شده 

است.
وی، از ایجاد چهارهزار ش��غل جدید تا پایان س��ال 
جاری ب��رای مددجویان تحت پوش��ش خبر داد و 

گفت: برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی؛ افزون بر 
250 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

رستگار تأکید کرد: با اجرای طرح اشتغال کمیته امداد 
اس��تان، تا پایان سال جاری تمام مددجویان توانمند 
و جوی��ای کار، دارای ش��غل خواهند  ش��د. وی از 
برگزاری کالس های مهارت آموزی برای چهار هزار 
و 800 نفر مددجو در س��ال جاری خبر داد و گفت: 
ی��ک هزار و 700 نفر از دانش آموزان مددجو نیز در 
 س��ال جاری آموزش های مهارتی فنی حرفه ای را 

فرا می گیرند.
)ره(  خمین��ی  ام��ام  ام��داد  کمیت��ه   مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح آموزش، 
پرورش ماهی زینتی برای مددجویان واجد ش��رایط 
با همکاری دانش��گاه علمی کاربردی در شهرستان 
فارس��ان، افزود: این نهاد مردمی در شش ماهه دوم 
س��ال جاری نیز زمینه ایجاد م��زارع پرورش ماهی 
 زینتی برای مددجویان واجد شرایط را فراهم خواهد

کرد.

رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی کاشان، از افزایش 52 درصدی صادرات 
اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی این شهرستان، در 4 ماهه اول سال جاری خبر 
داد. محمدرضا آرین ضمن بیان مطلب فوق، در گفتگو با موج در کاشان تصریح 
کرد: در چهار ماهه نخس��ت سال جاری، بیش از 2 میلیون و 800 هزار مترمربع 
»فرش ماشینی« و 400 هزار مترمربع »کاشی گرانیتی و لعابی« به خارج از کشور 
صادر ش��ده است. وی باسکول های ثابت همکف، لوله های چدنی نشکن، انواع 
لنت های ترمز خودرو، کولر آبی، اجاق گاز، فرآورده های س��لولزی و بهداشتی، 
انواع نوش��ابه ، گالب، آبلیمو و آب آش��امیدنی را از دیگر کاالهای صادر ش��ده 
به خارج از کش��ور طی 4 ماهه اول س��ال 89 ذکر کرد. آری��ن، ارزش کاالهای 
صادر ش��ده را 54 میلیون دالر اعالم کرد و یادآور شد: این کاالها طی 486 فقره 
گواهینامه صادراتی توس��ط اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان کاشان 
به خارج از کشور صادر شده است. به گفته وی، صادرات فرش ماشینی نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل، 38 درصد به لحاظ ارزش و 52 درصد به لحاظ متراژ 
افزایش داش��ته است. آرین کش��ورهای: کانادا، نیوزلند، هندوستان، ترکمنستان، 
داغس��تان، آذربایجان، تاجیکستان،  افغانستان، پاکس��تان، عراق، عربستان، قطر، 
کویت، امارات، بحرین، اردن، عمان، س��وریه، تایوان، آفریقای جنوبی و سنگال 

را، کشورهای مقصد کاالهای شهرستان کاشان نام برد.

 »دکتر جاللی« پدر فن آوری IT ایران و کسی که برای اولین بار در جهان 
روس��تای الکترونیک را در محل زادگاهش در ایران راه اندازی کرد، استاد میهمان و 
سخنران همایش اس��تفاده از فناوری اطالعات در تولید و تجارت در اتاق بازرگانی 
و صنایع معادن اصفهان بود، دکتر جاللی که دارای مدرک فوق دکترای برق در رشته 
کنترل و متخصص طراز اول فن آوری اطالعات در کشور است، طی سخنانی گفت: 
آخرین تکنولوژی، تفکر اس��ت و در اسالم برای آن ارزش خاصی معین شده و اکثر 
محققان اسالمی  IT را برای مسلمانان الزم و ضروری می دانند، اما با وجود سرانه 8 
هزار تومان برای ایجاد شهرهای الکترونیک در کشور، این مبلغ ناکافی بوده و جوابگوی 
رشد سریع IT و شهرهای الکترونیک نمی باشد. جاللی، چین را نمونه ای از رشد 
IT در جهان دانست که با داشتن بزرگترین ارتش سایبری فضای وب و دانشگاههای 
الکترونیکی، جهان را دگرگون کرده است. وی معتقد است؛ ایران نیز باید به این سمت 
حرکت کند و از جامعه کشاورزی مسیر اقتصاد صنعتی را شروع کرده و سپس جامعه 
صنعت محور را طی کرده و دانشگاههای آن نیز به جای رشد سطحی به رشد عمیق 
و هم گرایی در همه عرصه های دانش محور برس��د و عدم توس��عه پهنای باندهای 
اینترنتی، عدم آماده سازی و همگانی نمودن کامپیوتر، در عصر سوم مجازی که کم کم 
موس و کیبورد هم حذف می شود را از مشکالت جامعه IT کشور دانست. جاللی 
در این همایش خبر داد که، به زودی بیشتر از 150 کشور به شهرهای الکترونیک تبدیل 

می شود و کار عمده بر روی بیش از 50 شهر انجام پذیرفته است. 
وی با برشمردن فواید IT و گسترش فناوری عمومی، جامعه و دولتمردان را از نگاه 
تنگ نظرانه و انحصاری برحذر دانسته و تصریح کرد: فناوری اطالعات امروزه در تکریم 
ارباب رجوع و نیات خیر اسالمی و انسانی از جانماز الکترونیک گرفته تا عظیم ترین 
سایت های مراجع تقلید، کاربرد دارند. وی اضافه کرد: الزمه از بین رفتن بوروکراسی 
 در نظام اداری کش��ور، جایگزینی فناوری اطالعات اس��ت و ما هم می توانیم نظیر 
فیس بوک و تویتر و حتی بهتر از آن را توسط دانشمندان وطنی تولید و ارائه کنیم. در جهان 
 اطالعاتی امروزه کاربردهای مفید این علم برای حفظ امنیت و گسترش نظم چاره ساز 

است. 
دکتر جاللی معتقد است،  رتبه 69 در استاندارد زندگی جهان برای ایران جایگاه مناسبی 

نیست و با استفاده صحیح از IT و مدیریت الکترونیک قابل ارتقاء است. 
گرانی اینترنت در کشور که 320 بار گرانتر از ژاپن و 11 برابر بیشتر از ترکیه است نیز 

باید تقلیل یابد.

اداره کل کار و ام��ور اجتماع��ی 
استان اصفهان در راستای اجرای 
م��اده 195 قان��ون کار، طبق روال 
سال های گذشته اقدام به شناسایی 
و معرف��ی کارگران نمونه اس��تان 

می نماید.
مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی 
استان اصفهان با اشاره به انتخاب 
کارگران نمونه که هر سال در طی 
س��ه مرحله انجام می شود گفت: 
مرحله مقدماتی، شامل شناسایی 
کارگرانی است که در واحد مربوطه 

)صنعتی، خدماتی و تولیدی( توسط کارفرما و تأیید شورا یا نماینده کارگران کارگاه، 
انتخاب شده اند که از آنها، طی هفته دولت در محل کارگاه تقدیر به عمل می آید.

مهندس »قادریان« گفت: از میان کارگران مرحله مقدماتی تعدادی توسط کمیته فنی به 
عنوان کارگر نمونه استانی انتخاب می شوند که از آنها طی مراسمی در دهه فجر تجلیل 

به عمل خواهد آمد.
وی افزود: مرحله نهایی شامل انتخاب کارگر نمونه ملی است که توسط کمیته فنی 
انتخاب کارگران نمونه در وزارت کار انجام می شود و شایان ذکر است استان اصفهان 

همه ساله یک یا چند نفر کارگر نمونه کشوری داشته است.
وی با بیان این مطلب افزود: مراسم معرفی و تجلیل از کارگران نمونه کشوری، هر ساله 
در روز جهانی کارگر با حضور ریاست محترم جمهور و وزیر ارجمند و امور اجتماعی 

و سایر مسئوالن کشوری برگزار می شود.
 مهندس قادریان اهداف کلی این کار را تش��ویق کارگران تالش��گر در جهت ترویج 
هر چه بیشتر ارزش های اسالمی، اخالقی و انضباط در محیط کار، تشویق کارگران 
به ارتقاء سطح دانش، آگاهی ها و مهارت های شغلی، شناسایی کارگران مبتکر، خالق 
و نوآور به منظور کاهش وابستگی و تسریع در استقالل اقتصادی و تشویق کارگران 
به ش��رکت در برنامه ها و فعالیت های اجتماعی عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: از 
جمله شرایط الزم جهت شرکت در طرح یاد شده رعایت شئونات اسالمی و اصول 
اخالقی، مس��ئولیت پذیری و داش��تن وجدان کاری و رعایت آئین نامه های داخلی 
کارگاه و حضور به موقع در محل کار، رعایت موارد ایمنی و تالش در جهت کسب 
آموزش های ایمنی، حفاظتی و بهداشتی، تالش در جهت ارتقاء مهارت های شغلی و 
انتقال دانش و تجربیات به همکاران، روابط مناسب و حسب برخورد با سایر همکاران، 
ارتباط با نهادهای داخلی کارگاه و تالش در جهت گسترش فعالیت های اجتماعی 
)فعالیت های اجتماعی، ورزش��ی، تعاونی ها و...(، ارائه ش��یوه های نوین در کار یا 
اختراع، ابتکار، اصالح و تکمیل و راه اندازی سیستم ها و تجهیزات و باألخره ابتکار و 

نوآوری در زمینه افزایش بهره وری راندمان تولید یا کاهش ضایعات، می باشد.
وی اف��زود: در انتخ��اب گ��روه کار نمونه مالک همفکری و مش��ارکت گروهی و 

آموزش های درون گروهی نیز به معیارهای فوق افزوده می شود.
شایان ذکر است کارفرمایانی که دارای کارگر مشمول قانون کار همچنین ضوابط فوق 
می باشند؛ می توانند جهت تهیه فرم مربوطه تا تاریخ 88/5/31 به ادارات کار و امور 

اجتماعی سراسر استان مراجعه و فرم های مربوطه را دریافت و تکمیل نمایند.

در  فقی��ه  ول��ی   نماین��ده 
چهارمح��ال و بختی��اری و امام 
جمع��ه ش��هرکرد، با اش��اره به 
تح��رکات اخیر رژیم اش��غالگر 
قدس در منطقه، تأکید کرد: رژیم 
اشغالگر قدس به آخر خط رسیده 

و در حال نابودی است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، »آی��ت ا... 
ی��زدی«  ناص��ری  محمدرض��ا 
در خطبه ه��ای این هفت��ه نماز 
جمع��ه ش��هرکرد، در مص��الی 
ب��زرگ ام��ام خمین��ی)ره( ای��ن 
ش��هر افزود: اس��رائیل و حامیان ای��ن رژیم جعلی به خوب��ی می دانند که جایی 
 در جامع��ه بی��ن المللی ندارن��د و آخرین توطئه ها و حربه های خ��ود را به کار 

می گیرند.
وی گفت: بیداری و ایس��تادگی ملت ایران، به عنوان الگو برای کشورهای جهان 

تبدیل شده و ملتهای آزاده جهان از ایران الگو می گیرند.
ناصری، تأکید کرد: مردم و مس��ئوالن در برابر توطئه های ش��وم دشمنان، همواره 
بیدار و هوشیار هستند و حفظ انسجام و وحدت، محکم ترین دژ، در برابر توطئه 

دشمنان است.
 نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری، به 17 مرداد س��الروز ش��هادت 
»محمود صارمی« خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی و روز خبرنگار اشاره کرد 
و گفت: خبرنگاران متعهد به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و مسئوالن هستند و 

شغل خبرنگاری شغل حساس و سختی است.
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری به فرارس��یدن م��اه مبارک رمضان 
اش��اره کرد و گفت: مؤمنان و موحدان، از ماه رمضان بیش��ترین بهره را می برند 
 و در این ماه مردم به فکر خودس��ازی باشند. به گزارش ایرنا، ائمه جمعه سراسر 
 چهارمحال و بختیاری نیز در خطبه های این هفته نماز جمعه »روز خبرنگار« را تبریک 

گفتند.

 جمعی از س��فرای کش��ورهای مختلف جهان در ایران، در نخس��تین 
روز س��فر خود به چهارمحال و بختیاری، از قلعه تاریخی»چالش��تر« شهرکرد، 

بازدید کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری، 
گفت: مردم این اس��تان دارای سنت پاک ایرانی- اس��المی هستند که در طول 

تاریخ، این سنت زنده و پویا باقی مانده است.
م��ژگان ریاحی، در جمع س��فرای بازدید کنن��ده از این قلع��ه تاریخی افزود: 
مجموعه قلعه تاریخی چالش��تر در   110 س��ال پیش در چالش��تر احداث شده 
و در یکی از سرس��تونهای سنگی این مجموعه قلعه، تاریخ ساخت آن به سال 

1321  هجری قمری حک شده است.
به گفته وی، قلعه اعیانی و خان نش��ین این مجموعه تاریخی، دارای    38ستون 
س��نگی با سر در و ایوان می باشد و »ازاره س��نگی« منقوش این مجموعه قلعه 
شامل: نقوش افسانه ای و اسطوره ای، زندگی روزمره، گل و گیاه، گل و گلدان، 
گل و مرغ، نقوش پیچش گیاهی و نقوش فرشته است. به گفته وی، این نقوش 
به ص��ورت ماهرانه و زیبا خلق ش��ده و در برخی موارد به صورت برجس��ته 
حجاری ش��ده و ایوان آن آجرکاری و کاشی معرق در لچکی ها و پیشانی بنا با 
ازاره های سنگی منقوش، شامل: درختان تاک، گل و گلدان، گل و مرغ و سرو 

و کاج تزئین شده است.
در ای��ن بازدید موس��یقی س��نتی و نواح��ی چهارمح��ال و بختی��اری و آیین 
س��نتی مالکن��ون نیز از س��وی هنرمندان بروجن، اجرا ش��د. در این س��فر 13 
س��فیر، س��ه معاون س��فیر، پن��ج کاردار س��فارت و ش��ش رایزن، دبیر س��وم 
س��فارت و یک نفر وزی��ر مختار، از کش��ورهای مختلف دنیا حض��ور دارند. 
براس��اس این گزارش: سفرای کش��ورهای مختلف جهان، در تهران، همچنین 
 بعدازظهر پنجش��نبه از پل تاریخی زمانخان و حاش��یه زاین��ده رود نیز بازدید 

کردند.

دبیرکل مجمع خیرین س��المت کش��ور گف��ت: 37 مرکز خیرین س��المت در 
استان های مختلف کشور، تشکیل شده است.

»رض��ا نیری« در نخس��تین همایش خیرین س��المت در چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: با انگیزه تجلی مبانی واالی انسان دوستی و با توجه به سنت انبیا 
و ائم��ه معصومین)ع( و بهره گی��ری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و 
تش��ویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در گسترش امور بهداشت و درمان 
با عنایت به مش��روعیت قانونی جمعیت ها و انجمن ها در راستای سیاست های 

کلی نظام؛ مجمعی به نام مجمع خیرین سالمت تشکیل شد. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر 37 مجمع خیرین س��المت در س��طح کش��ور 
مستقر است، گفت: برهمین اساس باکمک خیرین توانستیم کمک های ارزنده ای 

را به افراد نیازمند داشته باشیم.
دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور ساماندهی و تشکیالتی کردن فعالیت های 
مردمی را مهم ترین وظیفه مجمع خیرین اعالم کرد و گفت: کمک و بخش��ش 
ب��ه دیگ��ران، هم می تواند از جنبه مالی و مادی باش��د و ه��م از جنبه فکری و 
اندیش��ه، اندیشه های متعالی و س��رمایه های زیادی وجود دارد که اگر در مسیر 
درس��ت هدایت ش��ود می تواند زندگی انسان ها را متحول کند و عده زیادی را 

به آرامش برساند.
وی اف��زود: روحی��ه ایثار و بخش��ش در فطرت همه انس��ان ها وج��ود دارد، 
 ام��ا ای��ن روحیه در برخ��ی فعال،  در برخ��ی نیمه فعال و در برخ��ی غیرفعال

است. 
هدف ما در س��ازمان های خیریه فعال، این اس��ت که؛ روحیه ایثار و بخشش را 
در افراد فعال، تقویت کنیم و اگر این روحیه در افرادی غیر فعال است بتوانیم 
با آ گاه س��ازی آنها این فطرت پاک را در آنها نیز بیدار کنیم. نیری اضافه کرد: 
یک نمونه از تالش نیکوکاران در ایران؛ فعالیت خیرین س��المت اس��ت که تا 
امروز بیش از 4 هزار خیر س��المت در کشور با مجمع خیرین سالمت همصدا 
ش��ده اند، 37 مرکز خیرین سالمت در استان های مختلف کشور تشکیل شده و 
تاکنون میلیاردها تومان با همت این افراد برای ساخت پروژه های درمانی تأمین 

اعتبار شده است. 
مشاور وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: فعالیت خیرین سالمت و نیکوکاران سه 
عرصه توس��عه، توانمندسازی و سالمت است که هنوز در اول راه قرار دارد و 
در آینده نزدیک با همکاری مسئوالن اجرایی و نیکوکاران، شاهد گام های بسیار 

بلندی برای ارتقای سطح زندگی مردم توسط این افراد خواهیم بود. 
زی��را اف��راد زی��ادی در داخل و خارج کش��ور اع��م از: ایرانی و غی��ر ایرانی، 
 مس��لمان و غیر مس��لمان؛ برای هم��کاری در این راه خیر، اعالم همبس��تگی 

کرده اند.

آغاز ثبت نام مرحله مقدماتي شناسایي 
و انتخاب كارگران نمونه سال 1389

سفراي كشورهاي جهان در ایران، از 
»قلعه چالشتر« شهركرد دیدن كردند

دبیركل مجمع خیرین سالمت كشور در شهركرد:
 37 مركز خيرین سالمت 

در كشورتشکيل شده است

نماینده اصفهان، در مجلس:
حذف عنوان مشاركت از مبادالت بانكي، شبهه شرعي دارد

  نماینده اصفهان:  
گزارش دوم كمیسیون اصل 44 به زودي به  مجلس ارائه مي شود

1300 فرصت شغلي براي مددجویان چهارمحال و بختیاري فراهم شد

طي 4 ماهه اول سال جاري محقق شد
افزایش 52 درصدي صادرات كاشان

ضرورت IT براي مسلمانان
سرانه 8 هزار توماني برای ایجاد شهرهای 

الكترونیک كافی نیست

خطیب جمعه شهركرد:
 رژیم جعلي اسرائيل در حال 

نابودي است

رئیس اداره بازرگاني استان اصفهان خبر داد:

قیمت مرغ كاهش مي يابد
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تحــريم ها مانــع پیوستـن ايران به WTO نمی شود
اکونیوز: پیوس��تن ای��ران به 
س��ازمان »تج��ارت جهانی« 
از  اس��ت ک��ه  موضوع��ی 
ح��دود دو دهه قبل؛ اقتصاد 
ای��ران به دنبال آن اس��ت، تا 
از آن به��ره گی��رد. در برنامه 
 سوم توس��عه، موضوع هایی 
چ��ون: خصوصی س��ازی، 
تنظیم انحص��ارات و رقابتی 
کردن فعالیت های اقتصادی، 
اصالح نظام مالیاتی، جهش 
صادرات��ی، ح��ذف موان��ع 
غیرتعرف��ه ای و تبدی��ل آنها 
ب��ه تعرفه ه��ای گمرک��ی و 
راه ان��دازی ش��بکه جام��ع 
اطالع رسانی بازرگانی کشور 
)داخلی و خارجی(، پیش بینی 

ش��د تا تمایالت ایران برای پیوستن به »اقتصاد جهانی« 
نش��ان داده شده باشد. اگر چه از آغاز برنامه های توسعه 
اقتص��ادی، در جمه��وری اس��المی ای��ران، اصالحاتی 
منطبق با مصالح کش��ور نیز در ش��ئونات مختلف آغاز 
 WTO گردی��ده که در عین حال همس��و با مقتضیات
اس��ت، اما ب��ا این وج��ود باید گفت: ب��رای هماهنگی 
کامل با اص��ول WTO، این ض��رورت وجود دارد که 
 مغایرتهای دیگر موجود در قوانین کشور به طور اساسی 

حل شود. 
وزیر بازرگانی در نخستین روز های سال جاری، در رابطه 
با جزئیات مراحل پیش روی ایران برای عضویت قطعی 
 در س��ازمان تجارت جهانی به این ش��کل توضیح داد: 
در اجالس WTO در سوییس، مذاکراتی در رابطه با آن 
داش��تیم و از سوی دیگر برنامه رژیم تجاری ایران تکثیر 
شد و در اختیار تمامی کشورهای عضو قرار گرفت. روند 
آن به این شکل است که آنها رژیم تجاری ایران را مورد 
بررسی قرار می دهند و سؤال های خود را از ایران مطرح 
می کنند. باید به این نکته اش��اره کرد: سؤال های آنان، به 
دبیر خانه سازمان تجارت جهانی فرستاده می شود و سپس 
این دبیر خانه مسئولیت جمع بندی سؤاالت مطرح شده و 
ارس��ال آن، به ایران را به عهده خواهد گرفت. بر اساس 
آخرین توضیحات وزیر بازرگانی، در حال حاضر، 700 
پرسش در رابطه با رژیم تجاری ایران، از سوی کشور های 
مختلف، مطرح شده است که بیانگر استقبال کشور های 
جهان، از رژیم تجاری ایران بوده است. ایران، این سؤاالت 
را به دستگاه های مربوط در داخل می فرستد تا پاسخ آنها 
را تهیه کند. البته این نخستین سری از سؤاالت است که 
تاکنون به دستمان رسیده است و پیش بینی می کنیم: این 
تعداد؛ افزایش پیدا کند. چون چین در بدو عضویت خود 
در س��ازمان تجارت جهانی با،3000 پرسش و روسیه با 

5000 سؤال روبه رو بوده اند. به نظر می رسد که باید یک 
روند 7 تا 10 س��اله را، برای پیوستن به سازمان تجارت 

جهانی طی کنیم.
فرآیند پیوستن ایران به س��ازمان تجارت جهانی، شاید 
از منظر دولتمردان با س��رعتی مناس��ب به پیش حرکت 
می کرد اما س��ؤالی که در این میان وجود دارد، این است 
ک��ه: تحریم های اخیر غرب علیه ایران تا چه اندازه روند 
پیوس��تن ایران به سازمان تجارت جهانی را کند خواهد 
ک��رد؟ اگر چه مهدی غضنفری، وزی��ر بازرگانی در این 
رابطه مدعی اس��ت: »سازمان جهانی تجارت هیچوقت 
به بحث تحریم ها وارد نش��ده است اما برخی از فعاالن 
اقتصادی روایت می کنند که تحریم ها، قطعاً فرآیند پیوستن 
 ایران به سازمان تجارت جهانی را با مشکل مواجه خواهد 

کرد.« 
آنان بر این باور ند: پیچیدگی معادالت سیاسی، در بازی های 
اقتصادی هم مؤثر خواهد بود اما شاید این موضوع مؤثری 
باشد که اثرات آن، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. 
 غضنفری، این استدالل را نپذیرفته است: من که چیزی 
نشنیدم. هیچوقت هم ندیدم WTO وارد بحث تحریم ها 
ش��ود. در این چند س��ال که ما با بحث تحریم ها مواجه 
می ش��دیم، س��ازمان WTO هیچ��گاه وارد این بحث 
نمی ش��د. به م��وازات نگرانی های فع��االن اقتصادی از 
روند پیوستن ایران به س��ازمان تجارت جهانی، وزارت 
 بازرگانی این فرآیند را همچنان با جدیت دنبال می کند به 
طوریکه: قائم  مقام وزیر بازرگانی در امور بین الملل ادعا 
کرده است: بحث پیوستن ایران، به سازمان جهانی تجارت 
را باید به فرصتی برای بین المللی کردن تولید، صنعت و 
تجارت ایران تبدیل کرد. موضوعی که انتظار فعاالن بخش 
خصوصی، برای دست یابی به نتیجه را، بار دیگر به همراه 
خواهد داش��ت و آنان را در تعلیق نگ��ه مي دارد، که آیا 
سرعت روند پیوستن ایران به سازمان »تجارت جهانی« 

کاس��ته خواهد شد یا خیر؟ 
موحدی،  مسعود  همچنین، 
قائم مق��ام وزی��ر بازرگانی، 
در جلس��ه کمیته هماهنگی 
س��ازمانهای  وزرا،  معاونین 
دولتی و بخش خصوصی در 
امور سازمان جهانی تجارت 
تا حدود زیادی س��عی کرده 
اس��ت این نگرانی را کاهش 
ده��د. او ب��ه این ش��کل به 
فع��االن بخ��ش خصوصی 
اطمین��ان داده اس��ت که: »با 
نا صواب  انگیزه های  وجود 
بازرگان��ی  وزارت  غ��رب، 
همچنان پیوس��تن ای��ران به 
س��ازمان تجارت جهانی را 
با جدیت دنبال خواهد کرد: 
»هر چند ممکن است انگیزه های خارجی برای ایجاد مانع 
در فرایند پذیرش ایران در این سازمان، وجود داشته باشد، 
اما در هر حال فرایند پیگیری عضویت در سازمان جهانی 
تجارت در کشور با تصویب رژیم تجاری و ارسال آن به 
سازمان جهانی تجارت و اقدامات دستگاه های ذیربط، به 
طور فعال و مؤثر دنبال می ش��ود به گونه ای که در خالل 
این فرایند، آشنایی و فعال سازی بیشتر بخش خصوصی و 
دستگاه های دولتی، در فضای تجارت بین المللی صورت 
پذیرد.« آنچنان که از فحوای کالم این مقام مس��ئول، در 
وزارت بازرگانی برمي آید او اعتقاد دارد: فرآیند پیوستن 
ایران به سازمان تجارت جهانی، باید با جدیت بیشتری 
پیگیری شود:  »با جدی شدن فرایند الحاق، جلسات کمیته 
معاونان، باید در قالب جدید به طورمرتب و فعالیت بیشتر 
تشکیل شود.« موحدی، با اشاره به پی گیری موضوع الحاق 
ایران، به سازمان جهانی تجارت، در سه سطح شورای وزرا، 
کمیته هماهنگی معاونین و کارگروه کارشناسی و مدیران 
ذیربط دستگاه ها، گفت: در همین راستا، هیأت وزیران نیز 
اخیراً مصوبه ای را تصویب کرده تا این فرایند با سرعت و 
دقت هر چه بیشتر صورت پذیرد.وی پاسخگویی دقیق و 
سریع، به سؤاالت مطرح شده از سوی کشورهای دیگر را 
موجب تسریع در روند مذاکرات دانست و آمار خود از 
تعداد پرسش هایی که تاکنون از کشور های دیگر در رابطه 
با رژیم تجاری ایران به دس��ت وزارت بازرگانی رسیده 
اس��ت را همس��ان با آماری، عنوان کرد که: چندی پیش 
توسط وزیر بازرگانی هم عنوان شده بود: »در حال حاضر 
نزدیک به 700 سؤال از کشورهای مختلف دریافت شده 
و با توجه به موضوع آنها به وزارتخانه ها و دستگاه های 
مربوطه ارسال شده است که بخشی از پاسخ ها دریافت 
 شده و سایر وزارتخانه و دستگاه ها نیز در حال تهیه پاسخ 

می باشند.«

تدوین طرح جامع مالياتی؛ با كمك خارجی ها
رئیس س��ازمان امور مالیاتی در مورد طرح جامع مالیاتی گفت: این طرح، از 
برنامه سوم در دستور کار بود و خوشبختانه از اواخر سال قبل، مسیر کار دنبال 
ش��د تا طرح جامع مالیاتی، به روز شود و مقدمات اجرای آن با شرکت های 
خارجی طرف قرارداد فراهم ش��د. به گزارش  خبرگ��زاری اقتصادی ایران، 
»علی عس��کری« با بیان این مطلب افزود: معوقه مؤدیان بزرگ براساس آمار 
اداره کل اج��رای مالی��ات تهران 6 هزار و 200 میلیارد تومان اس��ت که یک 
بخش مربوط به س��ود ابرازی ش��رکت های دولتی است.وی گفت: به اعتبار 
قانون بودجه ساالنه، شرکتهای دولتی باید یک دوازدهم سود خود را مالیات 
بدهن��د، اما برخی از این ش��رکتها در فرآیند خصوصی ش��دن قرار گرفته و 
می گویند: »از شمول قانون یک دوازدهم خارج شده اند.« رئیس سازمان امور 
مالیاتی، افزود: بخش��ی از این مبلغ معوقه مرب��وط به تجدید ارزیابی دارایی 
شرکت هاست که در آن دوره مالی، ثبت نکرده اند و مالیات به سال بعد منتقل 
شده است و درآمد تجدید ارزیابی سال بعد مشمول مالیات می شود.عسکری 
افزود: در قبال هزار و 500 میلیارد تومان، از معوقات یادشده به این موضوع 

اعتراض وجود دارد و دو هزار میلیارد تومان 
نیز موضوع اولیه اس��ت، یعنی از مجموع 6 
ه��زار و 200 میلیارد توم��ان مبلغ 3 هزار و 
500میلی��ارد توم��ان اخت��الف حقوقی بین 
شرکت ها و سازمان امور مالیاتی وجود دارد 
و ح��دود 2 هزار و 800 تا 3 ه��زار میلیارد 
تومان نیز مالیات معوقه اس��ت که امیدواریم 
محقق ش��ود.وی افزود: س��ال گذشته 980 
میلی��ارد تومان از مالیات معوق وصول ش��د 
و س��ال 87 میزان مالیات معوقه 370 میلیارد 
تومان ب��ود که وصول شد.عس��گری افزود: 
400 میلیارد تومان هم مالیات معوق از محل 
قانون تجمیع عوارض به وجود آمده اس��ت 
ک��ه بخش عمده آن جریمه ای بود که بعد از 
معطل��ی این قانون در مجلس تصویب ش��د 
و ابالغ قانون تجمی��ع عوارض هفته قبل به 

سازمان امور مالیاتی رس��ید. رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: معوقه 
ه��اي مالیاتی امس��ال، با این کاره��ا و اقدامات وصول می ش��ود و آنچه که 
ب��ر دوش ما س��نگینی می کند، مبلغ دو هزار و 500 میلی��ارد تومان باقیمانده 
مالیات ها اس��ت که بخش عمده ای از آن، امس��ال و بقیه س��ال آینده وصول 

خواهد شد.
مالیات ایران خودرو، قسطی دریافت می شود

عس��کری، از توافق س��ازمان مالیاتی با برخی ش��رکت ها، مبنی بر پرداخت 
تقس��یطی مالیات، خبر داد و گفت: ایران خ��ودرو 260 میلیارد تومان بدهی 
معوقه مالیاتی داش��ت که آن را 10 ماهه، قسط بندی کردیم و این توافق سال 

گذشته با ایران  خودرو حاصل شد.
تدوین طرح جامع مالیاتی با كمك خارجی ها

عس��کری، در مورد طرح جامع مالیاتی افزود: این طرح، از برنامه س��وم در 
دس��تور کار بود و خوشبختانه از اواخر س��ال قبل مسیر کار دنبال شد طرح 
جام��ع مالیاتی، به روز و مقدمات اجرایی آن، با ش��رکت های خارجی طرف 

قرارداد فراهم شد.
وی افزود: تاکنون 2 - 3 جلسه با طرف خارجی و شریک ایرانی آن برگزار 
ش��ده و ضمان��ت نامه 2/7 میلیون ی��ورو، برای اجرای ای��ن طرح تدوین و 
س��ازمان مالیاتی نیز پیش پرداخت یک میلیون یورو را برای تدوین این طرح 

پرداخت کرده است.

رئیس س��ازمان امور مالیاتی افزود: شرکت خارجی، از یک ماه قبل کارش را 
شروع کرده و ما نیز نیروها را ساماندهی کردیم تا با مقدماتی که برای طرح 
جامع مالیاتی فراهم ش��ده در زمان بندی 3 ساله، این طرح به نتیجه برسد و 
نظام مالیاتی کش��ور به یک نظام یکپارچه مکانیزه و الکترونیکی، تبدیل شود 
 و از مس��یرهای مختلف رصد ش��ود که تحقق درآمدهای مالیات را به دنبال 

خواهد داشت.
انتشار نامه، با یك سال تأخیر

عس��کری، در مورد نامه مسدود کردن حساب مؤدیان مالیاتی فراری، گفت: 
از آن نامه وزیر امور اقتصادي و دارایي، برداشت سوء گردید.این نامه مربوط 
به س��ال قبل بود و نمی دانم، چرا مطبوعات، امس��ال آن را مطرح کردند. در 
ح��ال حاضر بانک مرکزی، اعتراضی ندارد و موضوع با تفاهم بانک مرکزی، 

جلو می رود.
بانك مركزی اعالم كرده، مشکلی در این زمینه ندارد.

رئیس س��ازمان امور مالیاتی، در مورد درخواست معافیت مالیاتی تشکل های 
ات��اق بازرگانی ای��ران گف��ت: مالیات و 
معافیت در یک رویکرد کالن، باید بررسی 
شود. در برنامه پنجم معافیت های مالیاتی 
نظام مند می شود، در حالی که اکنون نظام 
مند نیست و معافیت های مالیاتی گسترده 
و پراکنده اس��ت. وی تصری��ح کرد: باید 
اقتصاد کش��ور را، با مالیات و درآمدهای 
مالیاتی اداره کرد و بحث معافیت مالیاتی 

نیاز به ساماندهی مجدد دارد.
كلمه معافیت، نباید شیرین باشد

وی اف��زود: در الیحه برنام��ه پنجم و در 
اصالح قانون مالیات مس��تقیم، دنبال نظم 
و نس��ق دادن به معافیت مالیاتی هستیم.
عس��کری، بی��ان داش��ت: ه��ر اقتصادی 
ب��ا توجه ب��ه ش��رایط موجود یکس��ری 
تخفیف های مالیاتی، برای برخی بخش ها 
قائل اس��ت، ولی آنچه امروز برجسته شده، کلمه »شیرین« معافیت است که 
فکر می کنم، این مس��أله باید سازماندهی شده و در برنامه پنجم نیز پیش بینی 
شده است. وی گفت: باید بحث معافیت مالیاتی، از مسیر کنونی خارج شده 
و به صورت اعتبارنامه مالیاتی تبدیل درآید، یعنی: فعالیت اقتصادی و س��ود 
آن ابراز ش��ود و در قالب اعتبار مالیاتی )اگر ش��رایط وجود داشت(، سازمان 
مالیاتی، بخشی از آن را به پرداخت کننده مالیات برگرداند، اما همه این سود 
باید اظهار شود.عسکری افزود: از طرفی: باید جریان فعالیت اقتصادی و کاال 
و پول رصد ش��ود و در دنیایی که صحب��ت از معافیت های مختلف مالیاتی 
اس��ت، هیچ کس سراغ مالیات نمی رود و بسیاری از فرارهای مالیاتی در این 
مسیر معافیت شکل می گیرد. وي در مورد آسان شدن مسیر پرداخت مالیات 
توس��ط مردم گفت: آنچه که مؤدی و مردم با آن سر و کار دارند توقع داریم 
که به س��هل ترین روش، قابل دس��ترس باش��د و از طرفی این مالیات ها، در 
اقتصاد به مردم برگردد و بازده آن را مردم لمس کنند.عس��کری، تأکید کرد: 
در این زمینه، ذکر چند موضوع الزم اس��ت ک��ه از جمله آن: برای اولین بار 
اظهارنامه الکترونیکی مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی، منتشر شده و 
همه این اش��خاص اظهار نامه خود را پر می کنند و در حال حاضر 97 درصد 
مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه الکترونیکی پر می کنند. وی افزود: 
صاحب یک شرکت در تهران می تواند از طریق الکترونیکی، در کرمان یا یک 

استان دیگر، اظهارنامه مالیاتی خود را پر کند.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
406/ ت/ 4 کالسه پرونده: 89-241/ ح/ 10 وقت رسیدگی: 89/7/21 ساعت 
8 صبح خواهان: آقای س��یدجمال موس��وی فرزند حسن خ خیام- بن بست 
میثم ش��ماره 6 خوانده: آقای خسرو میرزائی فرزند طهماسب خواسته: مطالبه 
مبل��غ 248/650/000 ریال به انضمام هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه  خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دهم 
دادگاه حقوقی عمومی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و بتجوی��ز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار محلي آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف 
ی��ک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرساند.
م الف/ 5706            مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقي اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
244/ 5 در خصوص پرونده کالس��ه 89-356 خواهان عیس��ي قلي جعفري 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت پروین ش��یرچیان تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 89/6/27 س��اعت 4 تعیین گردیده، با 
توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفه��ان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 6528  مدیر دفتر شعبه 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
5/173- چ��ون تحدیدحدودشش��دانگ یکباب خانه پالک ش��ماره 5477 / 
1 واق��ع در ابنیه بخش یک ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی بن��ام آقاي احمد 
رض��ا فرزادمهر وغیره  فرزن��د حبیب اله درجریان ثبت اس��ت به علت عدم 
حضورمتقاض��ی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 
قان��ون ثبت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 14 / 6 
/ 1389 س��اعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این 
آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابن��د0 اعتراض��ات مجاورین وصاحبان امالک مطاب��ق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض 
می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعت��راض خودرابه این اداره 
گواه��ی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیص��الح قضایی اخذوب��ه این اداره 
ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواج��ه باتعطیل��ی پی��ش بینی نش��ده 

گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد. 
                                                  میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
5/239 نظ��ر به اینکه خانم طاهره براهیم��ي فرزند عبدالجواد با ارائه دو برگ 
استش��هاد محلي که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود 
شدن سند مالکیت به میزان 459 سهم مشاع مالکیت از پالک 2/1669 واقع در 
فضل آباد دو اصلي بخش یک ثبتي شهرضا شده که سندمذکوربه میزان 1070 
سهم یکدانگ درصفحه 379 دفتر9 متمم بنام وي ثبت مي باشد سپس نامبرده 
بموجب سند ش��ماره 97393- 67/3/9 دفتر سه ش��هرضا تمامت 200 سهم 
مش��اع از مالکیت خود را به کمال اس��دي و صدیقه شفي بالسویه انتقال داده، 
همچنین به موجب سندش��ماره 97413- 67/3/10 دفتر س��ه شهرضا تمامت 
411 سهم مشاع از مالکیت خود را به زین العابدین رهنمائي و محترم مقیمي 
انتقال داده که پس از انتقاالت فوق 459 س��هم مش��اع ب��راي طاهره براهیمي 
باقي مي ماند اینک نامبرده تقاضاي صدور س��ند مالکیت المثني نموده لذا در 
اج��راي ماده 120 آئین نام��ه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي 

ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره 
اي نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
ب��ر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي 

المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
                                میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
5/240 نظ��ر ب��ه اینکه آقاي مرتضي محمدي عمله با ارائه دو برگ استش��هاد 
محلي که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
مالکیت 234/5 س��هم مش��اع از 1250 س��هم شش��دانگ قطعه زمین شماره 
171/46 )چه��ل و ش��ش فرعي از یکص��د و هفتاد و یک فرع��ي(  واقع در 
مزرعه مهدیه ش��ده اس��ت که س��ند مذکور در صفحه 19 دفت��ر 413 امالک 
ذیل ثبت ش��ماره 68699 به نام مرتضي محمدي عمله ثبت مي باش��د اینک 
نامبرده تقاضاي صدور س��ند مالکیت المثني نسبت به مالکیت خود را نموده 
اس��ت ل��ذا در اجراي ماده 120 آئی��ن نامه اصالحي قان��ون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت ب��ه ملک مورد آگه��ي معامله اي 
کرده که در آن اش��اره اي نش��ده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي 
باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل 
مراجعه و ادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نمای��د و اگر ظ��رف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و یا در ص��ورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
ص��ادر و به متقاضي تس��لیم خواهد ک��رد. در صورت ارائه س��ند مالکیت یا 
س��ند معامل��ه صورت مجلس مبني ب��ر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه 
 تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل س��ند به ارائه دهنده مسترد 

مي شود. 
                                میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصی 
5/226 شماره: 3546 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور تقریباً سه 
قفیزی معروف پائین راه بشماره پالک 3658 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود 
ج��زء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق پرونده ثبتی بنام آقای علیرضا س��اربان 
افوشته در جریان ثبت است بعلت اشتباه در نام خانوادگی مستدعی ثبت در آگهی 
تحدیدی قبلی، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 89/06/09 ساعت 
9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی 
عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا بموجب این آگهی به 
کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/5/17 

م الف/ 43                            طویلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

ابالغ 
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460351300012 درخواس��ت:  ش��ماره   5/185

8909980351300415، شماره بایگانی شعبه: 890417
خواهان: عصمت مازوچیان فرزند حس��ین دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده 
مصطفی مفیدپور فرزند رحیم به خواس��ته اعالم ف��وت فرضی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان به جهت رس��یدگی به شعبه سیزدهم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
355 ارجاع و به کالس��ه پرونده 8909980351300415 ثبت گردیده و وقت 

رسیدگی آن 1389/07/27 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردید.
م الف/ 6308                  شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

احضار
375/ت/4. چ��ون آقای کوروش عرب فرزند صادق ش��کایتی علیه آقای محمد 
عل��ی کریمی فرزند غالمعلی مبنی بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن 
به کالس��ه 890024ک117 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز س��ه شنبه 
89/7/27 س��اعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل مي آید. جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود  و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م – الف 5504       عالئی - مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایي اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
243/ 5 در خصوص پرونده کالسه 89-355 خواهان عیسي قلي جعفري دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت پروین ش��یرچیان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز ش��نبه مورخ 89/6/27 ساعت 4/5 )چهار و نیم(  بعدازظهر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
م الف/ 6527     مدیر دفتر شعبه 19 حقوقي مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
434/ت/4 آگه��ی اب��الغ وق��ت دادرس��ی و دادخواس��ت کالس��ه پرون��ده: 
88/568ح10  وقت رس��یدگی: 1389/7/28 س��اعت 8 صب��ح. خواهان: علی 
اکبر بهرامی و غیره. خوانده: علی ناصري فر و ناصر قاس��می. خواسته: اثبات 
مالکیت خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عموم��ی نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 10 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به 
تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوب��ت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی  

حضور به هم رساند. 
م – الف 5626                  مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقي  اصفهان

ابالغ
458/ت/4 آگه��ی اب��الغ وق��ت دادرس��ی و دادخواس��ت کالس��ه پرون��ده: 
8801966ح20 وقت رس��یدگی: دوش��نبه 89/7/26 ساعت 9 صبح. خواهان: 
نس��رین ش��مس با وکالت آقای داود ابن عل��ی. خوانده:محمد مهدوی فرزند 
محم��د علی. خواس��ته: صدور حک��م طالق. خواهان دادخواس��تی تس��لیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 20 ارجاع گردیده و 
وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 

باال جهت رسیدگی   حضور بهمرساند. 
م – الف 5919          مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی  حقوقي اصفهان 

ابالغ
465/ت/4 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای مجتبی 
یارمحمدی کالس��ه پرون��ده: 681-89ح20 وقت رس��یدگی: 89/7/26 س��اعت 
8/30 صبح. خواهان: شهناز قربانی فرزند علی. خوانده: مجتبی یارمحمدی فرزند 
حسین. خواس��ته: مطالبه مهریه خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 20 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین 
ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و ب��ه تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظ��رف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. 
م – الف 5920                  مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقي  اصفهان 

آگهی ابالغ
 285/ت/4 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست کالسه پرونده: 890218 ح/7 
وقت رس��یدگی: چهارشنبه 89/7/28 ساعت 9 صبح خواهان: حجت اله موسوی 
فرزند حس��ین با وکالت سید حسین حس��ینی خوانده: شرکت مهران فوالد سده  
خواس��ته: مطالبه وجه  خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه 7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
ب��ه علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و ب��ه تجویز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف 
ی��ک ماه به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرساند. 
م الف: 5478             عرفان - مدیر دفتر شعبه 7 حقوقی دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ 
5/178 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم کالسه پرونده: 722/89 
ح/20 وقت رس��یدگی: یکشنبه 89/8/2 – س��اعت 9 صبح خواهان: زهرا داوری 
فارس��انی فرزند مسیب    خوانده: محمدرسول هاشمی فرزند علیرضا   خواسته: 
صدور گواهی عدم امکان سازش  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی  حضور بهمرساند. 
م الف: 6317                     مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقي  اصفهان

آگهی ابالغ 
5/179 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به کالس��ه پرونده: 
690/89 ح/20 وقت رسیدگی: یکشنبه 89/8/1 – ساعت 9 صبح خواهان: کبری 
محمدشریفی فرزند حیدر خوانده: اسماعیل هاشمی فرزند رضا خواسته: تقاضای 
صدور گواهی عدم امکان سازش  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 
م الف: 6316               مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقي اصفهان



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
يك شنبه 17 مرداد 1389 / 27 شعبان 1431                 6Sunday 8 August 2010  Sunday 8 August 2010Sunday 8 August 2010

نیاس��ه«  »بین��و  ای��ن گی��اه رون��ده، از خان��واده 
Bignoniaceae بوده برگهایش مرکب و نامنظم 
و گله��اي آن به رنگ قرمز نارنجي اس��ت. دو نوع 
از این گیاه رونده تا کنون ش��ناخته شده که داراي 
 ش��اخه هاي نیرومند باالرون��ده و برگهاي آویخته 

مي باشند.
C. radicans : ی��اس ویرجیني بوس��یله ریش��ه 
 هاي هوائي و س��اقه هاي بلند خود به دیوار متصل 
مي ش��ود ریشه هاي هوائي مجهز به چنگک هائي، 
براي اتصال به دیوار ، پایه یا داربس��ت مي باشند . 
گله��اي لوله اي نارنجي و ب��راق این گیاه در اوایل 
پائیز شکفته و به شکل گل آذین در انتهاي ساقه اي 
که در همان سال رش��د کرده است ظاهر مي شود 
 و ی��ک ن��وع از این گی��اه، داراي گلهاي زرد رنگ 

می باشد.
 :C. grandiflora ــا  ی  C. chinensis"
ش��اخه ها و گلهاي درشت تري، نس��بت به سایر 
انواع خود دارد به دلیل فقدان چنگک هاي ریش��ه 
اي از مقاوم��ت کمت��ري برخ��وردار اس��ت و این 
 دس��ته داراي قدرت کمتري از دسته قبلي هستند و 
 گل هاي دهان باز آن به رنگ قرمز یا نارنجي براق 

مي باشند.
ــه C. tagliabuana: ب��ه نام »مادام  ــوع دورِگ ن
گالن« Mme Galen داراي گل هاي قرمز اس��ت 
که در تیر و مرداد گل مي دهد و س��ایر مشخصات 

آن مانند ارقام قبلي مي باشد. 
پی��چ ان��اري گیاه��ي ک��م توق��ع ب��وده احتی��اج 
چندان��ي ب��ه تغذی��ه کاف��ي و در نتیج��ه ک��ود 
 ن��دارد. هواي س��رد، موج��ب صدمه ب��ه این گیاه 
نمی ش��ود. خاک ه��اي آهکي ضرر زی��ادي براي 
 ای��ن گیاه ندارند و با هر ش��رایطي خ��ود را تطبیق 

مي دهد. 
 در م��کان ه��اي آفتاب��رو گل های��ش زودتر ظاهر 

مي شود.
ــرز تکثیر: این گیاه به س��ه طری��ق: قلمه زدن،  ط
 جداک��ردن پاج��وش و خوابان��دن ش��اخه، تکثیر 

مي شود.

مواد الزم:
بادنجان : 3 عدد     

پیازچه خرد شده ریز: نصف فنجان
لوبیا قرمز پخته: نصف فنجان      

سیرخرد شده ریز: نصف فنجان        
عدس پخته:  نصف فنجان        
نصف فنجان         ماش پخته:  
گوجه فرنگی: 1 فنجان          

ماست خامه ای: 2 فنجان           
نمك و فلفل:  به مقدار کافی         

طرز تهیه: بادنجان ها را پوس��ت کنده و خرد کنید. 
س��پس در آب نم��ک بریزید، و بع��د از 15 دقیقه 
 آن را آبک��ش ک��رده و با کمی روغ��ن زیتون تفت 
دهید. وقتی بادنجان ها نرم ش��د، بیشتر تفت دهید 

تا کمی برشته شود. 
س��پس بادنجان ها را از ح��رارت بردارید تا کاماًل 
خنک ش��وند. ع��دس، م��اش و لوبیا را ک��ه قباًل 
پخته ش��ده ب��ا هم مخل��وط کنید. گوج��ه فرنگی 
را نی��ز خ��رد ک��رده و به حبوب��ات پخت��ه اضافه 
کنی��د. س��یر را نی��ز در ظرف��ی که بادنج��ان ها را 
تف��ت داده اید کمی تف��ت دهید. رنگ س��یر باید 
 کم��ی س��فید باش��د، بنابراین آن را زی��اد حرارت 

ندهید. 
بعد از این که س��یر تفت داده ش��د، خنک شد، آن 
را ب��ا س��ایر مواد س��االد مخلوط کنید. ماس��ت را 
بای��د در آخرین مرحله به عنوان س��س به س��االد 
اضاف��ه کنی��د و بعد کم��ی نمک و فلف��ل بزنید و 
 در ص��ورت تمای��ل، مواد چاش��نی را نی��ز اضافه 
کنی��د. همچنین م��ی توانی��د تمامی م��واد ب���اال 
مخل�����وط  و  ریخت�����ه  غذاس������از  در   را 

کنید.
ــکات تغذیه ای: این س��االد می توان��د به عنوان  ن
یک وعده غذایی استفاده ش��ود، زیرا به علت دارا 
ب��ودن ماس��ت و حبوب��ات، دارای پروتئین زیادی 
اس��ت.همچنین به علت دارا بودن س��بزی، دارای 
 انواع ویتامین ها و فیبر غذایی اس��ت. این ساالد را 
م��ی توانید با یک عدد س��یب زمین��ی پخته یا نان 

میل کنید.

پيچ اناري
Bignonia  capreolata  سپیده نصر اصفهاني

بازم قص��د داریم از همون ل��ج و لجبازي بگیم 
و ضررهایي ک��ه برامون به دنبال داره، ضررهاي 
جبران ناپذی��ري که گاهي تم��ام زندگیمون رو 
تح��ت تأثیر قرار م��ي ده ... بعضي وقت��ام دقیقًا 

 

نمي ش��ه گفت لجبازي، بلکه بهتره اس��مش رو 
بذاریم بي فکري و بي منطق بودن. 

چرا که اگه حتي یه لحظه هم راضي مي ش��دیم 
درست فکر کنیم، ش��اید هیچ وقت حادثه بدي 

برامون اتفاق نمي افتاد. 
امی��ر 30 س��اله در حال��ي ک��ه ت��وي ص��داش 
کن��ه  م��ي  خودنمای��ي  عجی��ب  بغ��ض  ی��ه 
خواس��ت نم��ي  دل��م  هیچوق��ت  گ��ه:   م��ي 

ازدواج کنم. 
هیچ زماني به تش��کیل زندگي فکر نمي کردم و 
حتي دوس��ت نداشتم حرفش واسم پیش بیاد! از 
وقتي به سني رسیدم که خانواده شروع کردن به 
فشار آوردن بهم واسه ازدواج، محل زندگیم رو 
ازش��ون جدا کردم و با رفتارم به همه نشون دادم 
که براي تنهایي مصمم هستم. یکي دو سال اول 
پ��در و مادرم به امید اینکه جوون هس��تم و کم 
کم س��ر عقل میام قضیه رو رها کردن، اما بعد از 
یه مدتي باز دوباره برگش��تیم س��ر جاي اول. در 
همین گی��ر و دار بود که توي محل کارم متوجه 
ش��دم یکي از همکارام بهم توجه بیشتري نشون 
میده. حدود چهار س��ال بود با هم همکار بودیم 
و به همین خاطر خیلي خوب مي ش��ناختمش. 

دخت��ر فوق العاده خوبي بود ... اونقدر محجوب 
و موق��ر که ه��ر پس��ري آرزوي ازدواج با چنان 
دختري رو داش��ت. اما م��ن نمي دونم چرا هیچ 

احساسي به توجهاتش نداشتم... 
دو س��ال به همین ترتیب گذش��ت در طول این 
م��دت فهمیده بودم که به��م عالقه داره ولي من 
در مقابل ابراز عالقه هاي ظریف و حساب شده 
اون، مثل یه مجسمه فقط نگاه مي کردم. یه مدت 
دیگه که گذش��ت متوجه ش��دم بهش عالقه مند 
ش��دم اما باز هم به خودم اج��ازه نمي دادم این 
 واقعیت رو قبول کنم و همون رفتار قبلیم رو ادامه 

دادم. 
خ��وب مي فهمیدم که اون دختر کم کم از توجه 
به من ناامید شده و یه جورایي تو خودشه، خیلي 
هم دلم مي خواس��ت به هر طریقي باهاش رابطه 

برقرار کنم ولي نمي تونستم. 
ه��ر بار که با خودم فکر م��ي کردم در نهایت به 
ای��ن نتیجه مي رس��یدم ک��ه ازدواج نکنم خیلي 
برام بهتره و واس��ه همین باز روز از نو و روزي 
از ن��و... و ای��ن رفتار من اونق��در ادامه پیدا کرد 
تا ی��ه روزي در عین ناباوري متوجه ش��دم اون 
خان��م ازدواج کرده... هر چق��در بخوام بگم که 
وقتي فهمیدم چه اتفاقي افتاده چه حالي ش��دم، 
ب��از هم نم��ي تونم به زبون بی��ارم... از اون روز 
ب��ه بع��د تنها ک��ه ب��ودم از اونم تنهاتر ش��دم و 
 دیگه هیچوقت نتونس��تم به ازدواج و مس��ائلش 

فکر کنم...

ازدواج
مردم دنیا به دو دس��ته تقسیم می شوند؛ 
عده ای در جس��تجوی نیمه گمش��ده 
خود هس��تند و عده ای دیگ��ر، که این 
نیمه را پیدا کرده اند. آیا شما جزو افراد 
خوش شانسی هستید که خوشبختی را 
با همسرتان قس��مت می کنید؟ چطور 
زندگی مشترکتان را در مقابل مشکالت 
حف��ظ م��ی کنی��د؟ زندگی مش��ترک، 
 خوش��بختی و کم��ال برای ه��ر فردی 
ایده آل است. البته برای دوام آن باید راه 
های حفظ این رابطه را به خوبی شناخت. 
اما این مسیر زیبا، گاه فراز و نشیب هایی 
هم دارد. در ازدواج، تفاهم و درک متقابل، 
آرمان همیش��گی زن و شوهرهاس��ت، 
اما گاه مش��کالت روزمره، جو زندگی 
 را به جر و بحث، ناراحتی، خس��تگی و 
ب��ی حوصلگی می کش��اند. فقط کافی 
است کمی فکر کنیم و از آنچه در اختیار 
داریم، درس��ت اس��تفاده کنیم. صحبت 

و گفتگو یکی از ضروریات زندگی زناش��ویی است. 
در قالب این ارتباطات کالمی، زن و شوهر می توانند 
شادی ها و ناراحتی های خود را بروز دهند. اما غالبًا 
شروع صحبت مشکل است و سکوت حکمفرما می 
شود. به عنوان مثال همیشه آرزو دارید برای سالگرد 
ازدواج یا تولد، مراس��م شاد و جالبی داشته باشید، اما 
همسرتان نمی تواند آرزوهای شما را حدس بزند و 
ش��ما هم از این موضوع آزرده خاطر می شوید. هیچ 
گاه اجازه ندهید چنین مسائلی روابط صمیمانه زندگی 
مش��ترک را تیره کند و دلخوری، جای عش��ق را در 
قلب شما بگیرد؛ پس منتظر نمانید و خیلی راحت و 
در کمال صداقت، خواس��ته های قلب��ی خود را به او 
بگویید.کار، بچه ها، تلویزیون، درس، دانش��گاه و ... 
چقدر وقت برای گفتگو و صحبت با همس��رتان در 
نظر می گیرید؟ همه ما در روز س��اعات زیادی را به 
کار، مطالعه، رس��یدگی به امور بچه ها و... اختصاص 
می دهیم، اما نباید فراموش کنیم که درخالل این مدت، 
چند دقیقه ای هم باید برای صحبت با همسرمان وقت 
بگذاریم. در این فرصت شیرین باید تمام دغدغه های 
روزم��ره راجع به پول، کار، تربیت بچه ها و... را رها 
کنیم و فقط به خواس��ته ها و احساسات طرف مقابل 
گوش دهیم. به خاطر داش��ته باش��ید در این فرصت 
طالیی هرگز نباید از یکدیگر ناراحت ش��وید. اجازه 
دهید همسرتان درمورد هر موضوعی که دوست دارد، 
صحبت کند و یا به اصطالح با ش��ما درد دل نماید. 
 چنین ارتباط متقابلی بسیار ارزش�مند است، زیرا باعث 
می ش��ود زن و شوهر احساس کنند که طرف مقابل 
کام��ال به او توجه دارد. پ��س چنین فرصت هایی را 
هیچ وقت از دست ندهید. سرمیز شام، چند دقیقه ای 
قب��ل از خواب و یا هر فرصتی را که خود صالح می 
دانید، برای این چنین گفتگوهایی غنیمت بدانید. یکی 
از نکات طالیی در زندگی مش��ترک این است که در 
م��ورد تصمیم گیری های مهم، هیچ وقت نباید یکی 
از زوجین تصمیم نهایی را بگیرد، بلکه هردو نفر باید 

با همفکری، بهترین گزینه را انتخاب کنند و در نهایت 
نیز، هر دو راضی باش��ند. زن و ش��وهر در صحبت، 
اظهارنظ��ر و احترام متقابل، حقوق مس��اوی دارند و 
هی��چ یک نباید نظر خ��ود را به دیگری تحمیل کند. 
همسرتان را همان طور که هست بپذیرید! طی چند 
سال گذش��ته، طرز تفکر زنان و مردان بسیار عوض 
شده است. در بسیاری از موارد، زن و مرد تمایل دارند 
کارها و رفتارهایشان شبیه طرف مقابل باشد. این امر 
را بزرگترین علت شکست روابط زناشویی در دنیای 
امروز می دانند. در واقع می بایست همسرمان را همان 
گونه که هست بپذیریم، نه اینکه قصد داشته باشیم او را 
به طور کامل تغییر دهیم. زن و مرد آن قدر با هم تفاوت 
دارند که گویی هر کدام متعلق به یک سیاره هستند. 
روش های برقراری ارتباط، تفکر، ابراز عالقه و... در 
زنان و مردان کامالً متفاوت اس��ت. مردان، موفقیت، 
اس��تقالل، سود، کارآیی و قدرت را تحسین می کنند 
و بیشتر به هدف و نتیجه می اندیشند تا روابط افراد. 
در حالی که زنان طالب تغییر و تنوع، ابراز احساسات، 
هدیه و روابط صمیمانه هستند. زنان بیش از هر چیز 
ش��یفته توجه، گوش کردن، تفاهم، احترام، محبت و 
عالقه، قدردانی، پذیرش احساسات و تغییرات رفتاری 
 ش��ان از طرف مقابل هس��تند. تمایالت مردان نیز به 
گونه ای دیگر اس��ت. آنها بیش��تر تمایل دارند مورد 
تعریف و تمجید قرار گیرند، همسرشان به آنها اعتماد 
کند و او را همان طور که هس��ت بپذیرد بدون اینکه 
قصد تغییر او را داش��ته باشد. در این صورت شانس 
زندگی زناشویی را باال برده ایم. درک و قبول شریک 
زندگی مانع از دلس��ردی، ناامیدی، بغض و کینه می 
شود به عالوه، این تفاهم و درک مطلوب، باعث می 
شود تا نیازهای طرف مقابل نیز کامالً تأمین شود. در 
س��ایه چنین ارتباطات متقابلی، زن و شوهر یک گام 
به جلو برمی دارند، در نتیجه خود را برای پیش��رفت 
زندگی آماده می کنند و کوچکترین فرصت ها را برای 
ایجاد روابطی رضایت بخش و کامالً استوار غنیمت 

می شمارند.
ــده آرامش زندگی   موارد تهدیدكنن

مشترك
ب��رای اینک��ه زندگی زناش��ویی موفقی 
داش��ته باشید، حتماً الزم نیست به دنبال 

 

 راه ح��ل های طالی��ی بگردی��د، بلکه 
می توانید با دور ش��دن از بعضی دام ها، 
پایه های مشترک را تقویت کنید. موارد 
زی��ر، می توان��د روابط همس��ران را به 

مخاطره اندازد.
- تلویزیون، قاتل عش��ق اس��ت و هیچ 
ش��کی هم در این موضوع نیست. شام 
خوردن در هنگام تماشای اخبار و فیلم، 
دیگ��ر فرصتی ب��رای گفتگو و صحبت 
همس��ران با یکدیگر باقی نم��ی گذارد. 
اگر می خواهید روابط عاش��قانه شما با 
همسرتان دچار مشکل نشود، از تلویزیون 
دوری کنید و چند ش��ب در هفته اصاًل 

تلویزیون را روشن نکنید.
- س��عی کنید شب ها کمی زودتر از سر کار به منزل 
برگردید. وقتی که خیلی دیر از سر کار برمی گردید، 
چون خیلی خسته هستید دیگر حوصله صحبت کردن 
با همسرتان را ندارید. نگذارید کار، روابط زیبای شما 

با همسرتان را خراب کند.
- درست است که چندین سال از ازدواج شما گذشته 
 اس��ت، اما این دلیل نمی شود به ظاهر و نظافت خود 
بی اهمیت باشید. مطمئناً ش��ریک زندگیتان به شما 

 

عالقه مند است و شما را همان گونه که هستید دوست 
دارد. پس شما نیز نشان دهید که به او عالقه مند هستید 

و به نظرات و خواسته هایش احترام می گذارید.
 - بی تفاوتی یک از بزرگترین دشمنان روابط زناشویی 
اس��ت. منظور از توجه و اهمیت، صرفاً خرید هدیه 
 و دس��ته گل نیس��ت، بلکه گاهی همس��ران از نگاه 
محب��ت آمیز به طرف مقابل ه��م دریغ می کنند. این 
موضوع بیش��تر مواقعی واضح می شود که زن یا مرد 
لباس جدیدی خریده و ی��ا موهایش را مرتب کرده 
است، اما همسرش هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. 
وقتی ظاهر او به نظرتان زیبا و جذاب آمد، حتماً این 

مطلب را ابراز کنید.
 - خانم عزیز یا آقای محترم، تا کی می خواهید دائم 
مراقب همسرتان باشید، اعمال و رفتار او را زیر ذره بین 
بگذارید و مرتب در مورد هر موضوعی او را سؤال پیچ 
کنید؟ مگر نه این است که پایه های زندگی مشترک 
بر اعتماد دوجانبه استوار شده است؟ پس با سوءظن و 

بدگمانی اساس زندگی خود را نابود نکنید.
- س��کوت؛ یکی از عوامل تزل��زل پایه های زندگی 
 زناش��ویی اس��ت. در اغلب موارد، کمب��ود وقت و 
بی توجهی به مس��ائل، باعث حاکم ش��دن سکوت 
در منزل می ش��ود. با این حال در بس��یاری موارد زن 
 و ش��وهر با هم صحبت می کنند، ام��ا هیچ کدام به 
حرف های ط��رف مقابل گوش نمی دهد. در چنین 
 شرایطی دو نفر باید سعی کرده  منظور طرف مقابل را درک 

کنند .

اختالفات در زندگي زناشويي
گلخندجاده خاكي

پیشبند

جوان و خانواده

ساالد بادنجان

کودکان درس��ن پیش دبستاني و دبستاني، به 10 تا 
12 ساعت خواب احتیاج دارند. فصل تابستان فصل 
راحتي و آرامش بچه ها است. بچه ها در این اوقات، 
شب ها دیرتر مي خوابند  و صبح  دیرتر از خواب بیدار  
مي شوند،چون دیگر نگران مدرسه رفتن نیستند. اما 
باالخره روزهاي تابس��تان هم یکي بعد از دیگري 
مي گذرند و مهرماه از راه مي رس��د. رسیدن ماه مهر 
نشان دهنده آغاز یک برنامه منظم روزانه است. البته 
این تغییرات و ایجاد نظم و ترتیب فقط شامل حال 
بچه ها نبوده  و بزرگ ترها هم مجبورند برنامه زندگي 
خودشان را تغییر دهند. ضمن اینکه در آغاز مدرسه، 
تنش زیادي به بچه ها و والدین وارد مي شود. معموال 

کودکي که بیش از حد نگران شروع مدرسه است، از 
دو هفته قبل از آغاز مدرس��ه اضطراب دارد و شب ها 
قبل از خواب دچار فکر و خیاالت خاصي مي ش��ود 
مثال: مدرسه امسال من چه شکلي است؟ آیا دوست 
خوبي پیدا مي کنم؟ معلم امس��ال، چطور اس��ت؟ و 

خالصه فکرهایي از این قبیل.
ــت با عدم تمركز: خواب،  ــاوي اس كم خوابي مس
بخش مهمي از برنامه روزانه کودک محسوب مي شود. 
در مورد کودکاني که در س��ن مدرسه هستند، خواب 
اهمیت بیش��تري دارد زیرا براي آنه��ا، با آغاز فصل 
مدرسه، یک فعالیت اجتماعي جدید آغاز مي شود که 
در آن نیاز بیش��تري به تمرکز و یادگیري وجود دارد. 
تغییر برنامه خواب تابس��تاني و آمادگي براي مدرسه 
باید حداقل از یک یا دو هفته مانده به مدرسه شروع 
شود. یادتان باشد هیچوقت هیچگاه آخرین مسافرت 
تابستاني را به زماني نیندازید که درست شب قبل از 
آغاز مدرسه به منزل برگردید! برنامه خواب کودک باید 
از قبل تنظیم شده باش��د و حتماً اجرا شود. پزشکان 
معتقدند: داشتن برنامه خوابي منظم، چه 2 ساله باشید، 
چه 12 س��اله و چه 35 ساله، بس��یار الزم و ضروري 
اس��ت. اگر 30 درصد بزرگس��االن امروزي به انواع 
مشکالت خواب مبتال هستند، دلیل آن نداشتن برنامه 

خواب منظم از زمان کودکي است.
ــرها از خواب ناكافي است: هر کودکي  همه دردس
خصوصیات خاص خ��ود را دارد. بنابراین نمي توان 

براي همه کودکان مقدار خواب مشخصي را تعریف 
کرد. ولي به طور کلي مي توان گفت: کودکان درس��ن 
پیش دبس��تاني و دبستاني به 10 تا 12 ساعت خواب 
احتیاج دارند. وقتي فرزندتان 12 ساله مي شود، حدود 
10 ساعت خواب شبانه برای او کافي به نظر مي رسد. 
در سنین نوجواني خواب به 9 ساعت در شب مي رسد 
که کمي از خواب افراد بزرگس��ال بیش��تر است. اگر 
مي خواهید بفهمید که فرزندتان خواب کافي دارد یا 
خیر، در طي روز، رفتار او را زیرنظر داش��ته باش��ید. 
عواملي که نش��ان دهنده ناکافي ب��ودن خواب کودک 
اس��ت، کاهش توج��ه و تمرک��ز، تحریک پذیري و 
خستگي، کم شدن سطح انرژي و فعالیت، ترسوشدن، 
اضطراب، حساس بودن، حالت دفاعي داشتن و حتي 

کم شدن صبر و حوصله.
ــت خوابه! باید از همان ابتدا برنامه منظمي  دیگه وق
براي خواب کودک درنظر بگیرید و حتماً به آن پاي بند 
باشید. براي این منظور نکات زیر را درنظر بگیرید:قبل 
از اینکه کودک به بس��تر برود، به ی��ک دوره آرامش 
احتیاج دارد. معموالً بعد از یک روز ش��لوغ و سراسر 
بازي و تفریح باید او  را آرام کنید. یک دوش گرم، یک 
قصه جالب یا صحبتي آرام و مالیم قبل از خواب او 
را آرام مي کند. دیدن برنامه هاي تلویزیون تا دیروقت 
و بازي ه��اي ویدیویي وضع کودک را بدتر مي  کند و 
نمي گذارد خواب راحتي داشته باشد. از برنامه خواب 
به طور منظم پیروي کنید. کودک باید بداند س��ر چه 

ساعتي باید به بستر برود و باید به این قانون احترام 
بگذارد. بستر کودک باید از والدین جدا باشد. اگرچه 
در بعضي فرهنگ ها خوابیدن بچه ها در کنار والدین 
مرسوم است، اما این رویه مشکالتي هم دارد. بهتر 
است کودکان به طور مستقل و تنها به خواب روند. 
آنها تا وقتي در کنار والدین بخوابند، یاد نمي گیرند 
چگونه خودشان به تنهایي بخوابند و به این ترتیب 
نه کودک و نه والدین خواب راحتي نخواهند داشت. 
بچه های��ي که در طول روز دائم در حال چرت زدن 
هستند، احتماالً ش��ب ها خواب کافي ندارند. باید 
به تدریج س��اعات خواب شبانه این بچه ها را بیشتر 
کرد و این کار کم کم صورت گیرد، یعني هر ش��ب 
حدود یک ربع زودتر بخوابند. اگر در نهایت به حدي 
رس��یدند که دیگر در طول روز خواب آلوده نبودند، 

خواب شبانه آنها کافي است.
اگر مشکل حل نشود…

اگر براي خواب کودک مش��کلي وجود دارد که ادامه 
داش��ته و ش��ما را از زندگي س��یر کرده است، حتمًا 
ماجرا را با پزشک در میان بگذارید. در این موارد بهتر 
اس��ت ماجراي خواب کودک را در طول ش��بانه روز 
ثبت کنید: کودک هر ش��ب در کجا، چه وقت و چند 
ساعت مي خوابد؟ ساعت خواب و بیداري او چگونه 
اس��ت؟ کودک از چه مواردي ب��راي کمک کردن به 
خواب اس��تفاده مي کند؟ آیا کودک در شب از خواب 
بیدار مي  شود؟ در طول روز چه مقدار مي  خوابد؟ آیا 
حادثه اي ناراحت کنن��ده و غیر معمول در زندگي او 
اتفاق افتاده است؟ اگر کودک خواب راحتي ندارد، باید 
ه��ر چه زودتر عادات صحیح خ��واب را در او ایجاد 
کنید. احتمال اینکه با شروع مدارس مشکالت خواب 

تشدید شده و یا حتي ظهور کند؛ بیشتر است.
البت��ه هر چه برنام��ه خواب ک��ودک مرتب و منظم 
باش��د، احتمال بروز این مشکالت کمتر است و اگر 
هم ظاهر ش��وند ب��ه خوبي درمان مي ش��وند. یادتان 
باش��د پدر و مادر الگوي مؤثري براي خواب کودک 
هستند. پس قبل از همه به فکر اصالح برنامه خواب 
 خودتان باش��ید تا کودک هم برنامه درس��تي داش��ته 

باشد.

كم خوابها، رفوزه می شوند

وزیر بهداشت و درمان، نسبت به انجام سقط هاي 
غیرقانون��ي توس��ط اف��راد مختلف و بي س��واد 
 )نس��بت به رش��ته مامایي( در کش��ور هش��دار 

داد. 
مرضیه وحیددستجردي افزود: مهم ترین مواردي 
که سالمتي مادر را به خطر مي اندازد، سقط هاي 
غیرقانوني است که باید با آنها دقیقًا برخورد شود 

و این مسئله اطالع رساني مناسبي مي خواهد. 
وي ادام��ه داد: م��ردم باید بدانند ب��ه افرادي که 
براي انجام سقط جنین تخصصي ندارند، مراجعه 
نکنن��د، چرا که ای��ن افراد مراجعه کنن��ده معموالً 
ب��ه دلی��ل ترس از ل��و رفتن، به من��ازل و مراکز 
دورافت��اده و مخفي مراجع��ه مي کنند که در این 
 مکان ها نکات بهداشتي و سالمت مادران رعایت 

نمي شود. 
وزی��ر بهداش��ت و درم��ان گفت: انج��ام عمل 
س��قط جنین، مراقبت هاي ج��دي مي طلبد چرا 
ک��ه کوچک ترین عارض��ه اي باع��ث عفونت و 
س��قط عفوني و همچنین صدمه به رحم شده و 

خط��ر مرگ را در پي دارد و گاهي حتي بیماري 
طوالني مدت و معلولیت را در پي داشته که یک 
عمر گریبانگیر مادر مي شود. دستجردي در مورد 
آم��ار مراجعی��ن در انجام س��قط هاي غیرقانوني 
در کش��ور گف��ت: این عم��ل به دلی��ل مخفیانه  
ب��ودن اعالم نمي ش��ود و افراد بع��د از مراجعه 
نیز اعالم نمي کنند که به انجام س��قط غیرقانوني 
مب��ادرت کرده اند ب��ه همین دلیل تنه��ا از موارد 
 نادري مطلع مي ش��ویم که آمار دقیق آن موجود 

نیست. 
وي در رابطه با ارتباط افزایش بي بند و باري هاي 
اخالق��ي و س��قط هاي غیرقانون��ي توضیح داد: 
این مس��ئله باید بررس��ي جامع شناسي شود و به 
حوزه وزارت بهداش��ت مربوط نیست، تحقیق و 
تخصصی در ای��ن زمینه ها نداریم و هر آنچه که 
بیمار اظه��ار مي کند، ثبت مي ش��ود و از چند و 
چون واقعي این مسئله اطالعي در دست نیست 
و معموالً این افراد به مراکزي که مراجعه مي کنند 

سئوال و پرسشي از آنها نمي شود.

بسیاری از خانم ها نگران این موضوع هستند که چه 
زمانی باردار شوند؟ چه کارهایی باید انجام بدهند و... 
»آیا باردار شدنشان خطر دارد؟« این، پرسش رایجی 
است که اغلب با آن مواجه می شوند؛ چه آنهایی که 
درگیر مشکالت اضطرابی هستند و چه دیگر بیماران 
روان پزشکی.... در واقع، مناسب ترین موعد بارداری 
زمانی اس��ت که این بیماران، چه آنهایی که مشکل 
اضطراب دارند و چه مبتالی��ان به دیگر بیماری ها، 
درمانشان خاتمه یافته باشد و مدتی هم از آن بگذرد، 
البته نه به خاطر عوارض داروهای روان پزشکی،  بلکه 
به این جهت که ما بررس��ی کنیم آی��ا او بدون دارو 
هم، سالم است یا نه. وقتی چنین ارزیابی ای صورت 
گرفت باردار شدن بالمانع است. در مورد بیمارانی که 
دچار اضطراب هستند باید بگویم امکان دارد بیماری 
کنترل ش��ده آنها در بارداری عود کند. این، غیرعادی 
نیست چون افراد سالم نیز امکان دارد در بارداری به 
اضطراب مبتال شوند. به هر حال، تغییرات هورمونی 
وس��یع را نباید نادیده گرفت. و نیز از آنجا که اغلب 
بارداری ها، بدون برنامه ریزی است، همین امر موجب 
به وجود آمدن اضطراب در زن و مرد می شود. خانم ها 
و آقایانی که به هر دلیل قصد باردار شدن ندارند اما 
از روش مناس��بی برای پیشگیری استفاده نمی کنند 
)تحت درمان بیماری جسمی یا روانی هستند، دارو 
استفاده می کنند، از نظر اقتصادی و اجتماعی آمادگی 
ندارند و...( ناگهان با ش��رایطی مواجه می شوند که 
 انتظ��ارش را نداش��تند و همین امر، اضط��راب آور 

است. 
خانم ها اغلب درگیر افکاری از این قبیل می ش��وند 
که: »چه طور می توانم 9 ماه چنین شرایطی را تحمل 
کنم؟« مختل شدن ریتم خواب، تحریک پذیری خلق، 
حالت های جسمی ناخوشایند که در بعضی خانم ها 
ش��دت بیش��تری دارد و گاهی ب��ه اقدامات جدی 
پزشکی نیازمند اس��ت، نگرانی اوایل بارداری است. 
اگر این خانم ها از حمایت و توجه همسر برخوردار 
نباشند و آرامش را از آنها دریافت نکنند، اوضاعشان 

بدتر هم می شود. 
در س��ه ماهه آخ��ر بارداری نیز اضط��راب اینکه آیا 
می توانم درد زایمان را تحمل کن��م؟ آیا امکان دارد 
بمیرم؟ به عالوه اضافه وزن، کندی حرکات به علت 
کاهش تع��ادل آزاردهنده و زمینه س��از اضطراب و 
نگرانی است و همه اینها نشان می دهد بارداری حادثه 

نیست و باید برایش برنامه داشت. 
بنابراین: توصیه اول، داشتن یک بارداری برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت که چه برای بیماران و چه ب��رای افراد 
س��الم، نویدبخش آرامش باش��د توصیه دوم، اینکه 
اگ��ر در ط��ول ب��ارداری اضط��راب و افس��ردگی 
 و ی��ا هر حال��ت ناخوش��ایندی دارید به پزش��ک 

مراجعه کنید. 
درمان ه��ای دارویی زیادی وج��ود دارد که می توان 
حتی از اولین روزهای بارداری آنها را استفاده کرد و 
کامالً بی خطرند. برخالف تصور مردم، اکثر داروهای 

روان پزشکی  بی خطرند. 

ب��ا توجه به وجود ان��واع آلرژی ها؛ کودکانی که 
شیرخش��ک مصرف می کنند درمعرض آس��م و 

آلرژی قرار دارند. 
رئی��س  نی��وز«  »س��المت  گ��زارش   ب��ه 
کمیته کش��وری تغذیه، با ش��یر مادر، با بیان این 
مطلب در همایش روز جهانی ش��یر مادر گفت: 
شیرخش��ک به دلیل پروتئین های سنگین؛ برای 
هضم ک��ودکان مش��کل ب��وده و ای��ن درحالی 
 است که: ش��یر مادر بس��یار قابل هضم و سبک 

است.
دکتر مرندی خاطر نش��ان کرد: توصیه بهداشتی 
بر این اس��ت که: م��ادران حداقل تا 6 ماه اول به 
نوزادان خود شیر دهند، توصیه های مذهبی نیز بر 
 ادامه تغذیه با شیرمادر حداقل تا 2 سال اول تأکید 

می کند. 
وی در ادام��ه گف��ت: 97 درصد از م��ادران در 
کش��ورهای صنعت��ی و 99 درص��د م��ادران در 
کش��ورهای درحال توس��عه؛ توان ش��یردادن به 
ن��وزادان خ��ود را دارن��د. دکترمرن��دی گفت: 
 بیش��تر گریه ه��ای کودک دلیل بر گرس��نگی او 

نیست. 

بلکه عوامل مختلف همچون: فضای نامناس��ب، 
فشار اطرافیان و همچنین لباس تنگ می تواند از 

دالیل گریه کودک باشد. 
وي گفت: میل مکیدن انگشت برای کودکان، طبیعی 
بوده و خانواده ها نباید تصور کنند که ش��یرآنها 
 ناکافی است و برای کودکانشان شیرخشک تهیه 

کنند.

نتای��ج تحقیق��ات جدی��د نش��ان مي دهد ک��ه: والدی��ن مقت��در، نوجوانان 
هدای��ت  س��المتر  غذای��ي  رژی��م  انتخ��اب  ب��ه  را  خ��ود  فرزن��دان   و 

مي کنند. 
به گزارش س��المت نیوز به نقل از »هل��ث دي نیوز«، نتایج تحقیقات جدید 
محققان دانش��گاه مینسوتاي آمریکا نشان مي دهد که والدین مقتدر با قوانین 
و چارچوب هاي مش��خص و انتظارات معین، فرزن��دان خود را به انتخاب 

رژیم غذایي سالم تر هدایت مي کنند. 
ای��ن گ��روه از محققان ب��ا انج��ام تحقیق از دو گ��روه از نوجوانان ش��امل 
 1608 دان��ش آموز مدرس��ه راهنمای��ي و 3074 دانش آموز دبیرس��تاني به 

عادت هاي غذایي آنها، شیوه تربیتي والدینشان و دیگر فاکتورهاي اجتماعي 
و اقتص��ادي پرداخت��ه و به این نتیجه رس��یدند: فرزنداني ک��ه تحت تربیت 
 والدی��ن مقت��در هس��تند به مراتب بیش��تر از والدین مس��تبد، آس��ان گیر و 
 مسامحه کار، رژیم غذایي سالم انتخاب مي کنند و غذاهاي سالم تري نیز مصرف 

مي کنند.
این در حالي است که نتایج این تحقیق، تنها در مورد روابط مادران با پسران 

و پدران با دختران صدق مي کند. 
نتایج این تحقیق در نس��خه ماه جوالي مجله انجمن رژیم غذایي آمریکا، به 

چاپ رسیده است

افزایش سقط  جنين در مراكز غيرقانوني

نگران هستم !!
چه زمانی باردار شوم؟ 

 كودكانی كه شيرخشك مصرف می كنند؛ 
در معرض آلرژی قرار دارند

نقش مؤثر والدین مقتدر، در انتخاب رژیم غذایي سالم فرزندان
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صمیمی:
با كارشکنی كارمند 

و عدم پاسخگویی رئيس 
فدراسيون؛ از اعزام 

به مسابقات بازماندیم
نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی های آسیایی بوسان 
کره گفت: جایزه بزرگ اس��تونی را به دلیل کارشکنی 
کارمن��د بخش اع��زام فدراس��یون دوومیدانی و عدم 
پاسخگویی رئیس، از دس��ت دادیم. عباس صمیمی 
در گفتگ��و با فارس عنوان کرد: 29 تیرماه بر اس��اس 
برنامه ری��زی از پیش انجام ش��ده و با توجه به صدور 
مجوز ش��ورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی برای 
ادام��ه حض��ور در مس��ابقات جایزه ب��زرگ اروپا و 
اردوهای تدارکاتی مدارک مورد نیاز را به کارمند بخش 
اعزام های فدراسیون تحویل دادم. وی افزود: با گذشت 
20 روز هنوز کاری انجام نشده است و هیچکس در 
فدراس��یون دوومیدانی نیز در این خصوص پاسخگو 
نیست. مربی پرتاب دیسک عنوان کرد: بارها با کارمند 
مربوطه ب��رای پیگیری کارها تماس گرفتم، یا جواب 
نمی دهد و یا در دس��ترس نیست. دست به دامن دبیر 
فدراسیون شدم، وی نیز وعده انجام شدن کارها را داد؛ 
اما باز هم خبری نشد، سراغ رئیس فدراسیون رفتم که 

وی هم تلفن های من را جواب نمی دهد. 
نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی های آسیایی بوسان 
کره گفت: متأسفانه در سیستم مدیریتی فدراسیون به 
دلی��ل حضور برخی کارمندان که ب��ه راحتی از انجام 
وظایف خود سر باز می زنند، برنامه های ما دچار مشکل 
می شود، چرا که اجرایی شدن برنامه ها منوط به انجام 
به موقع کارها از س��وی کل مجموعه است. صمیمی 
گفت: اگر استارت لیست جایزه بزرگ استونی را نگاه 
کنید نام محمد صمیمی و احسان حدادی را می بینید 
که متأسفانه به دلیل کارشکنی کارمند فدراسیون و عدم 
پاسخگویی مسئوالن، این مسابقات را از دست دادیم. 

كاشفی:
كوهنوردان بدون اسپانسر 

و با هزینه شخصی 
قله نان را فتح كردند

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان 
ته��ران گفت: قله »نان« با کمترین حمایت از س��وی 
اسپانسرهای مالی و با پرداخت بخشی از هزینه توسط 
کوهنوردان اعزامی، فتح شد. »کاوه کاشفی« در گفتگو 
با فارس، ضمن اشاره به صعود تیم استان تهران به قله 
7035متری نان در رش��ته کوه هیمالیا واقع در کشمیر 
هندس��تان اظهار داش��ت: این تیم پس از پش��ت سر 
گذاشتن 8 مرحله اردوی آمادگی تیرماه در قالب 2 تیم 
زنان و مردان راهی هند شد. وی افزود: این تیم مرکب 
از نمایندگان گروه ها و باش��گاه های کوهنوردی است 
که به شکل تشکیالتی کار کرده اند و می توانند پس از 
 این صعود، تجربیات و آموخته های خود را در راستای 
آگاه سازی و آموزش اصولی به گروه های خود انتقال 
دهند. کاشفی با اش��اره به کار دشوار هیأت در جهت 
اجرای اینگونه برنامه ها تصریح کرد: به دلیل نبود منابع 
مالی و عدم حمایت حامیان مالی از این حرکت ها، فشار 
زیادی به هیأت وارد می ش��ود، ب��ا این وجود تا امروز 
به کمک کوهنوردان و تعدادی از تولیدکنندگان داخلی 
تجهیزات این ورزش مثل: شرکت گایا و ارکید، توانسته 

ایم تقویم هیأت در سال جاری را اجرایی کنیم. 

مسابقات ورزشی شهرداری 
كالنشهرهای كشور

اصفهان در شنا به مقام 
دوم رسيد

پژمان سلطانی 
ش��هرداری  ورزش��ی  مس��ابقات  دوره  چهارمی��ن 
کالنشهرهای کشور، به میزبانی اصفهان به پایان رسید. 
در تنیس روی میز، تیم تهران مقام قهرمانی را کس��ب 
کرد، تیم شیراز دوم و تیم های: مشهد و کرج به طور 
مش��ترک به مقام سومی رسیدند. در رشته شنا، تهران 
با کسب 36 امتیاز بر سکوی اول ایستاد، تیم اصفهان 
مدال نقره را ب��ا 32 امتیاز بر گردن آویخت و کرج با 
30 امتیاز سوم شد. در رقابت های شطرنج، تیم های: 
تهران با 27، اهواز با 18 و قم با 14/5 امتیاز به ترتیب 

اول تا سوم شدند.
»یزدی زاده«، دبیر س��تاد برگزاری مس��ابقات ورزشی 
شهرداری کالنشهرهای کش��ور درباره این رقابت ها 
گفت: سطح این رقابت ها به مراتب باالتر از سال های 
قبل بود و کمیته فنی مسابقات و هیأت های شنا، تنیس 
روی میز و شطرنج همکاری خوبی با ما داشتند که از 

آنها تشکر می کنیم.
»احمد آقاخان«، معاون اجرایی مسابقات در ادامه گفت: 
تهیه چارت تش��کیالتی و انتخاب افراد واجد شرایط 
باعث ش��د، وظایف به نحو احس��ن صورت پذیرد. 
وی افزود: در س��ال های آینده قصد داریم مسابقات 
رش��ته هایی مانند: والیبال، فوتس��ال و بسکتبال را در 
برنام��ه خود جای دهیم و در آخ��ر از »تحویل پور«، 
 معاون فرهنگی - اجتماعی شهرداری اصفهان تشکر 

می کنم.

صعود چشمگير مالميری وعالميان در رده بندی جهانی
واح��د مالمیری و نوش��اد عالمی��ان درجدیدترین 
رده بندی فدراس��یون جهانی پین��گ پنگ به طور 
چش��مگیری صع��ود کردن��د. در ای��ن رده بندي 
عالمی��ان موفق ش��د با اف��زودن 95 امتیاز به جمع 
امتی��ازات خ��ود، در جدول 62 پل��ه صعود کند و 
 ب��ه رده 182 جهان دس��ت یابد و دوب��اره بهترین 
پینگ پنگ باز کش��ورمان ش��ود. مالمی��ری هم با 
درخش��ش در مس��ابقات جهانی مس��کو و کسب 
73 امتیاز توانس��ت صعودی115 پله ای را تجربه 
و رده 471 جه��ان را از آن خود کند. در رده بندی 
بزرگس��االن جهان 1669 پینگ پن��گ باز حضور 

دارند. براساس این گزارش، در رده سنی امید هم، نوشاد عالمیان با پیروزی مقابل حریف دانمارکی و 
بازیکن چینی االصل ترکیه 11 پله صعود کرد و در مکان بیست و هشتم جهان ایستاد. دراین رده بندی 
نیم��ا عالمیان هم با 16 پله صعود در جای��گاه 297 قرار گرفت. پینگ پنگ بازان ایران دربخش بانوان 
هم صعود داش��تند که ندا شهس��واری نفر اول ایران در رده بندی جهانی با 13 پله صعود در جایگاه 
 ششصد و چهاردهم ایستاد. محجوبه عمرانی با صعودی 23 پله ای، مکان 738 جهان را به دست آورد، 
 پریس��ا صم��دی و مری��م صامت دیگر ملی پوش��ان کش��ورمان به ترتیب ب��ا 24 و 40 پل��ه صعود، 
رده ه��ای771 و 938 جهان را به خود اختصاص دادند. درآخرین رده بندی فدراس��یون جهانی پینگ 
پنگ، مالونگ از چین صدرنشین است، تیمو بول از آلمان با 200 امتیاز اختالف،  درجایگاه دوم قرار 

دارد و وانگ هائوی چینی بر رده سوم تکیه زده است. 

سرمربی جدید تيم ملی ایتاليا، فهرست 
بازیکنان خود را اعالم كرد

»سزار پراندلی« سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا برای 
نخس��تین بازی پس از نتایج فاجعه بار این تیم در 
جام جهانی فوتبال، ماریو بالوتلی و آنتونیو کاسانو 
را ب��ه اردوی تی��م ملی فراخواند. پ��س از حذف 
 تی��م ملی ایتالی��ا در مرحله گروهی ج��ام جهانی، 
مارچلو لیپی س��رمربی این تیم برکنار شد و جای 
خود را ب��ه پاراندلی داد. پراندل��ی روز جمعه در 
اولین لیس��ت بازیکنان انتخابی خود برای تیم ملی 
ایتالیا س��عی کرد بازیکنانی را به اردو دعوت کند 
که لیپی آنها را کنار گذاشته بود. از جمله این افراد 
بالوتلی مهاجم نوزده س��اله اینتر میالن است. وی 
که بازیکنی با استعداد اما بی نظم است؛ احتماالً از اینتر به منچستر منتقل خواهد شد. دعوت به اردوی 
تیم ملی ایتالیا برای جوزپه روس��ی مهاجم ویارئال و کاسانو؛ بازگشت به تیم ملی محسوب می شود. 
جورجو چلینی، دانیله ده روس��ی و ریکاردو مونتولیوو دیگر بازیکنان تیم ملی ایتالیا هس��تند که جای 
خود را در تیم ملی حفظ کرده اند. خبرگزاری اسوش��یتدپرس از رم گزارش داد: ایتالیا روز س��ه شنبه 

در لندن با تیم ساحل عاج مسابقه خواهد داد.

فوتسال پاك، در تنها »شهرآورد« اصفهان
پژمان غفاري

از هفته اول مسابقات فوتسال لیگ برتر کشور؛ دو تیم خوب اصفهاني فوالدماهان و فیروز صفه در حضور 
بیش از 1500 نفر تماش��اگر اصفهاني در سالن پیروزي اصفهان به مصاف هم رفتند و به تساوي سه بر سه 
رس��یدند. که این نتیجه نش��ان مي دهد تیم فیروز صفه با حریف خود تباني نکرد. و با انگیزه، مقابل ماهاني 
ها ایستاد. در ترکیب ابتدائي فوالد ماهان: امید ابراري نیا، وحید شمسایي، مجید رئیسي، جواد اصغري مقدم 
و محمد طاهر بازي کردند. علیرضا افضل س��رمربي فیروز صفه از س��پهر محمدي، محمد نکویي، مهرداد 
 جابري، فرش��اد ش��ارقي و قدرت بهادري اس��تفاده کرد. در 15 دقیقه ابتدایي بازي؛ هر دو تیم به خصوص 
فوالد ماهاني ها حمالتي را روي دروازه حریف داشتند که برخالف روند بازي قدرت بهادري دقیقه 16 تیم 
فیروز صفه را به گل رساند و یک دقیقه بعد اصغر حسن زاده یکي از بازیکنان ملي پوش ماهان بازي را به 
تس��اوي کشاند. در نیمه دوم شاگردان ابطحي؛ براي گل برتري تالش کردند و دو گل دیگر توسط حسین 
سلطاني و مصطفي طیبي به ثمر رساندند اما بازیکنان فیروز صفه، روحیه خود را از دست ندادند و به حمالت 
خود افزودند و مهرداد جابري با زدن 2 گل دیگر براي سفیدپوشان فیروز صفه باعث شد که این مسابقه با 
تساوي به پایان برسد. آن چیزي که بیش از همه مشخص بود فوتسال پاکي را تماشاگران نظاره گر بودند و 

هر دو تیم چشم به آینده خواهند داشت.
حواشي بازي فوالد ماهان و فیروز صفه

1- حضور علي صانعي کمک مربي حسین شمس در سالن قابل توجه بود.
2- تماشاگران دو ساعت قبل از آغاز مسابقه؛ در بیرون از سالن منتظر باز شدن درب سالن بودند.

3- اتاق کنفرانس مطبوعاتي مربیان؛ براي اولین بار در سطح کشور جهت رقابت هاي فوتسال برتر کشور بعد 
از پایان مسابقه برگزار شد که این را به روابط عمومي فوالد ماهان و هیأت فوتبال استان تبریک مي گوییم.

نتایج هفته اول لیگ برتر فوتسال كشور
فیروز صفه 3 فوالد ماهان 3 

پرسپولیس تهران 1 لبنیات ارژن فارس 2  
تربیت بدني قم 2 راه ساري 4  

دبیري تبریز 1 گسترش فوالد تبریز 3 
آرش بتن قزوین 0 علم و ادب مشهد 6 

علي افضل: گیتي پسند را ما داریم بزرگ مي كنیم
سرمربي فیروز صفه اصفهان پیرامون بازي با فوالد ماهان گفت: بازي خوبي بود ما به بچه هاي خود انگیزه 
دادیم و در نهایت نتیجه الزم را به دست آوردیم. افضل، فوالد ماهان را بهترین تیم آسیا دانست و توضیح 
داد: گیتي پسند را ما بزرگ مي کنیم و فوالدماهان تیم شناخته شده اي است و ما هم براي رده اول تا سوم 

با حریفان به میدان مي رویم.
سید مهدي ابطحي: اشتباهات داوري براي دو تیم بود

سید مهدي ابطحي سرمربي تیم فوالدماهان پس از تساوي 3 بر 3 مقابل فیروز صفه؛ در جمع خبرنگاران گفت: 
از نتیجه بازي راضي نیستم. بچه هاي فیروز صفه با انگیزه اي مضاعف مقابل ما بازي کردند. دو گلي که آنها 
به ثمر رساندند روي برنامه تاکتیکي نبود. وي ادامه داد: تیم ما کار گروهي خود را، حتي 30 درصد انجام نداد 
و روي به کارهاي انفرادي آوردند که بازیکنان حریف این حرکات انفرادي آنها را بلد بودند. در ضمن ما 4 
بازیکن مصدوم به نام هاي: رضا ناصري، فرهاد فخیم، محمد هاشم زاده و حسین طیبي داریم که حدود یک 
هفته است به جمع ما اضافه شده اند. ابطحي در پایان پیرامون داوري افزود: اشتباهات داوري براي هر دو تیم 

بود و این باعث شد که در جریان بازي تغییر ایجاد کند.

اصفهان؛ قهرمان مسابقات سطح بندی
 ژیمناستيك استان شد 

مس��ابقات س��طح بندی ژیمناستیک اس��تان اصفهان 
و انتخابی مس��ابقات قهرمانی س��طح بندی کشور، با 
معرفی نفرات برتر ب��ه کار خود پایان داد. به گزارش 
ف��ارس از اصفهان، در این رقابت ها که در محل خانه 
 ژیمناستیک اصفهان برگزار شد، تیم مدرسه ژیمناستیک 
»زنده ی��اد کازرون��ی« در مجموع س��طوح، به عنوان 
قهرمانی دست یافت. تیم گلپایگان به عنوان دوم و تیم 
خانه ژیمناستیک کاش��ان در جایگاه سوم ایستاد. این 
رقابت ها، حکم انتخابی مسابقات سطح بندی قهرمانی 
کشور »جام زنده یاد محمد کازرونی« را دارد و نفرات 
منتخب در مس��ابقاتی که در شهریور ماه، به میزبانی 

اصفهان برگزار می شود، شرکت می کنند. رئیس هیأت ژیمناستیک استان اصفهان در حاشیه این رقابت ها در 
جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش سطح کیفی این مسابقات نسبت به دوره های گذشته اظهار داشت: نکته 
قابل توجه در این رقابت ها حضور فعال شهرستان  های استان بود که نوید روز های خوشی را برای ژیمناستیک 
اصفهان می دهد. محمد اقبالی ادامه داد: شهرستان های کاشان، نجف آباد و خمینی شهر با کسب عناوین انفرادی 
و تیمی نشان دادند که ژیمناستیک اصفهان ظرفیت باالیی برای بازگشت به دوران پرشکوه گذشته را دارد و این 
مهم، در سایه تالش مربیان استان تحقق پیدا می کند. وی با اشاره به ترکیب جدید داوران بیان داشت: داوران این 

دوره از مسابقات، از شهرستان های مختلف انتخاب شده بودند و قضاوت های خوبی انجام دادند.

تبری��زی  تیم ه��������ای   
تراکتورسازی و شهرداری در ورزشگاه 
خالی از تماشاگر یادگار امام )ره( این 
شهر به تس��اوی یک بر یک رضایت 
دادن��د. برای تراکتورس��ازان جاس��م 
ک��رار گلزنی کرد و س��عید دقیقی هم 
گل ش��هرداری را به ثمر رساند تا اکبر 
میثاقیان در س��ومین هفت��ه لیگ برتر 
اولین امتیاز را برای ش��هرداری تبریز 
کسب کند. ذوب آهن اصفهان هم در 
 فوالدشهر با میهمان خود استقالل تهران 
یک بر یک مس��اوی کرد. سید محمد 
حسینی و فرهاد مجیدی به ترتیب برای 
ذوبیها و آبی پوش��ان پایتخت گلزنی 
کردن��د، اس��تقالل که در ب��ازی قبلی 
مقابل فوالد خوزس��تان در ورزشگاه 
آزادی تن به شکس��ت دو بر یک داده 
بود برای کس��ب امتی��ازات کامل پای 
به میدان دیار نصف جهان گذاش��ت. 
اما در نهایت ای��ن دو تیم امتیازات را 
تقسیم کردند، استیل آذین نیز با همین 
 نتیجه مقابل نفت تهران متوقف ش��د. 
ملوان بندرانزلی دو بر یک از سد مس 
کرمان گذش��ت، پاس هم��دان با یک 
گل پیکان را شکست داد. پرسپولیس 
2 بر 1 بر س��ایپا غلبه کرد، نفت آبادان 
به سومین پیروزی خود رسید و با دو 
گل از سد راه آهن گذشت. تیم سپاهان 
در ورزش��گاه تختی اهواز به سومین 
مس��اوی خود مقابل فوالد خوزستان 
رسید. گل سپاهان را هادی عقیلی زد و 
بختیار رحمانی هم گل تساوی بخش، 
فوالدی ها را به ثمر رس��اند. و صبای 
قم در بوشهر مقابل تیم شاهین بدون 

گل متوقف شد.
ــاس دیدار ذوب آهن و  دقایق حس

استقالل
ــه 7: فرهاد مجی��دی کاپیتان و  دقیق
مهاجم اس��تقالل دروازه ذوب آهن را 
گش��ود که حس��ن کامرانی فر، کمک 
داور اول این دیدار به اعتقاد آفس��اید 
پرچ��م خود را ب��اال برد. ک��ه این امر 
عصبانیت نیمکت نشینان استقالل را به 

همراه داشت.
محم��دی  محم��د   :19 ــه   دقیق
)گلر اس��تقاللی ها( ضربه محمدرضا 
خلعتب��ری را )از پش��ت 6 ق��دم( با 

شیرجه ای بلند دفع کرد.
ــه 21: ضربه پای چپ قاس��م  دقیق
حدادی فر از فاصله 30 متری از باالی 

دروازه استقالل، به اوت رفت.
دقیقه 34: ارسال آندره لوئیز برزیلی 
بازیکن اس��تقالل نزدیک بود به طور 

تصادفی به گل تبدیل شود.
دقیقه 40 )گل استقالل(: پاس رو به 
جلوی فیلیپ دسوزا به فرهاد مجیدی 
رسید و او دروازه شهاب گردان را باز 

کرد.
دقیقه 78 )گل ذوب آهن(: اسماعیل 
 فرهادی با ضربه س��ر توپ��ی را برای 
سید محمدحسینی آماده کرد که او با 

ضربه روپا بازی را به تساوی کشاند.
حواشی دیدار ذوب آهن و استقالل 

تهران
ــالو  خوش و بش طالب لو با تومیس

ساویچ
قب��ل از آغاز مس��ابقه وحید طالب لو 
)ک��ه به علت دریافت گل در دو بازی 
گذش��ته اس��تقالل از روی نیمک��ت 
بازی را دنب��ال می کرد( با محمدرضا 
خلعتبری، شهاب گردان و تومیسالو 
س��اویچ )مربی گلره��ای ذوب آهن( 
احوالپرس��ي کرد. ساویچ یکی از پنج 

مدرس دروازه بانی در اروپا است.
استقالل با 3 تغییر در مصاف با ذوب 

آهن
 وحی��د طال��ب ل��و، ایم��ان مبعلی و 
 ج��واد ش��یرزاد ک��ه در ب��ازی با تیم 
ف��والد خوزس��تان، به ط��ور ثابت در 
ترکیب تیم استقالل قرار داشتند در این 
بازی از روی نیمکت نظاره گر بودند، 
جواد ش��یرزاد در دقیق��ه 62 به جای 
فرهاد مجیدی مصدوم ب��ه بازی آمد 
و ایمان مبعلی نیز دقیقه 72 جانش��ین 

فیلیپ دسوزا شد.
تقدیر از حسن كامرانی فر

 از س��وی م���دیرع��ام��ل باش��گاه 
فرهنگی – ورزشی ذوب آه�ن اصغر 
دلیل��ی و علی اکبر ابرقوئی ن ژاد رئیس 
هیأت فوتبال استان اصفهان، از حسن 
کامران��ی فر کمک داور ای��ن دیدار و 
تنهاترین نماینده ایران در جام جهانی 

2010 تقدیر به عمل آمد.
خوش و بش برزیلی های هردو تیم

ایگور کاس��ترو و ونیسوس بازیکنان 
برزیل��ی تیم ذوب آه��ن اصفهان قبل 
از آغاز مسابقه با آندره لوئیز و فیلیپ 
دس��وزا هموطن��ان خ��ود در جم��ع 
ش��اگردان مظلومی به خوش و بش و 

احوالپرسی پرداختند.
مرحبا به علی محوریان

در دقیقه 9 بازی پیراهن فرشید طالبی 
در جریان بازی پاره ش��د. این بازیکن 
 ب��ا اخ��الق در زیر پیراهن خ��ود، نام 
یا صاحب الزمان را نوش��ته بود زمانی 
 که ای��ن اتفاق افت��اد )پارگی پیراهن( 
عل��ی محوریان )ت��دارکات تیم ذوب 
آهن( س��ریعاً یک پیراهن ش��ماره 1 

تحویل مدافع شیرازی ذوب آهن داد.
ــث  باع ــاز  س ــت  دس ــك  نارنج

مصدومیت قاضی
در دقیق��ه 50 از س��وی تماش��اگران 
استقالل، نارنجکی دست ساز، به زمین 
پرتاب ش��د که موج��ب مصدومیت 
محمد قاضی ش��د. ابراهیم زاده ایگور 

کاسترو را جایگزین او کرد.
ــتقاللی ها باعث  خرابی اتوبوس اس

كتك خوردن یك خبرنگار
پ��س از پای��ان بازی اتوب��وس حامل 
تیم اس��تقالل تهران خراب شد و این 
موضوع ناراحتی بازیکنان میهمان را در 
بر داشت و جالب است بدانید به همین 

 خاط��ر یکی از نیروهای ی��گان وی ژه 
تر و خش��ک را با هم می س��وزاند و 
یکی از خبرنگاران که دارای ID کارت 
نیز بود قصد داش��ت س��وار سرویس 
خبرنگاران شود که این مأمور محترم با 
کتک از او پذیرایی کرد و مانع از ورود 
این خبرنگار به س��رویس خبرنگاران 
ش��د و وقتی خبرنگار به مأمور مافوق 
جریان را گفت او نیز به راحتی جواب 
داد که او خواسته خودش را گرم کند.
سرمربی استقالل: به دادمان برسید!

پرویز مظلومی س��رمربی تیم استقالل 
تهران ک��ه تیمش مقاب��ل ذوب آهن 
به تس��اوی یک بر یک رسید، قبل از 
اینکه درباره ای��ن دیدار صحبت کند 
از برنامه ریزی افشین قطبی سرمربی 
فوتبال کشورمان انتقاد کرد و گفت: به 
فریادمان برسید. چقدر اعتراض کنیم 
می خواهند بازیکنان ملی پوش ما را 
یکشنبه به ارمنستان ببرند و پنجشنبه 
 آنه��ا را در خدم��ت تی��م بگذارن��د. 
ما جمعه با استیل آذین بازی حساسی 
داریم. استقالل نیاز به هماهنگی دارد 
و م��ا باید چکار کنی��م؟ وی ادامه داد: 
می گویند چرا آبی پوش��ان پایتخت 
هماهنگ نیستند، 6 ماه دیگر تیم ملی 
ب��ازی دارد بازیکنان را هنوز از اردوی 
اتریش نیامده، دوباره به اردو می برند. 
قطبی می خواهد برنامه خود را پر کند. 
اما ما باید جواب بیست میلیون استقاللی 
را بدهی��م، مظلومی پیرام��ون بازی با 
ذوب آهن اظهار داشت: مسابقه خوبی 
بود هدف ما کسب 3 امتیاز بازی بود از 
قبل برنامه داشتیم که مرکز میدان را از 
ذوبی ها بگیریم. روی این موضوع در 
طول هفته کار کرده بودیم. وی افزود: 
ه��دف اول ما این ب��ود که ذوب آهن 
را از کار بیندازی��م که به عقیده خودم 
بازیکنانم موفق بودند و در ضد حمله 
با بازیکنان سرعتی که در اختیار داریم 
دروازه حریف را تهدید کنیم که روی 
همین تاکتیک هم به گل رسیدیم. فکر 
می کن��م گلی که فره��اد مجیدی در 
دقیقه 7 بازی به ثمر رس��اند آفس��اید 
نبود و حسن کامرانی فر به اشتباه پرچم 
خود را باال برد و روی گلی که دریافت 
کردی��م می دانس��تم که س��ید محمد 
حس��ینی مدافع راست س��بزجامگان 
اصفهانی در این منطقه ظاهر می شود 
و من ب��ه یکی از بازیکن��ان که نام او 
را نمی برم گوش��زد کرده بودم و این 
بازیکن باید درباره این موضوع توضیح 
دهد که چ��را از روی یک غافلگیری، 
حریف به گل رسید؟ مظلومی درباره 
تی��م ذوب آه��ن توضی��ح داد: ذوب 
آهن هم فش��ارهایی را می آورد ولی 
بچه های م��ا خیلی خوب ب��ازی را 
بستند اجازه ندادند ذوب آهن کارهای 
 ترکیبی را در زمین اجراء کند. شاگردان 
ابراهیم زاده چندین س��ال در کنار هم 
فوتبال می کنند و از هماهنگی خاصی 

بهره می برند و بازیکنان ما هر چقدر 
جلو برویم هماهنگ تر می شوند. اما 
به نظر من اگر این بازی را مقابل فوالد 
انجام می دادند س��ه امتیاز را بدس��ت 
می آوردیم، بازیکنان کلیدی ما مصدوم 
هس��تند به ناچار مجبور شدیم فرهاد 
مجی��دی که مصدوم ش��د را از زمین 
خارج و بجای آن یک هافبک به بازی 
بیاوریم ولی ب��ه هر جهت ما به آینده 

امیدوار هستیم.
منصور ابراهیم زاده: همیشه خراب 

كردن آسان تر از ساختن است
منص��ور ابراهی��م زاده س��رمربی تیم 
فوتب��ال ذوب آهن که در ورزش��گاه 
فوالد ش��هر مقابل تیم استقالل تهران، 
تن به تس��اوی داد پیرامون این دیدار 
گفت: اس��تقالل از دست ما در رفت، 
آنها راهشان را پیدا کردند؛ با چهار نفر 
در خ��ط دفاعی و س��ه بازیکن که در 
مرکز زمین خصوصیت هافبک دفاعی 
داشتند، مانند: کیانوش رحمتی، فیلیپ 
دسوزاو فرزاد آشوبی، تفکر و دیدگاه 
آنها دفاعی بازی ک��ردن بود وی ادامه 
داد: در نیمه نخست، آنها دو موقعیت 
داش��تند که به گل تبدیل ش��د و گل 
اول را داور م��ردود اعالم کرد طبیعی 
است تیمی که گل می خورد مواظب 
خواهد ب��ود ک��ه گل دوم را دریافت 
نکن��د و در مرحله بعدی تالش برای 
گل زدن را در دستور کار قرار می دهد 
ما همین تاکتیک را پیاده و در نیمه دوم 
که مسلط به بازی بودیم در نقاط کور 
 خط دفاعی به گل تس��اوی رس��یدیم 
ابراهیم زاده خاطر نشان کرد: استقالل 
بازی قبلی خود، برابر فوالد را واگذار 
ک��رده بود و ب��رای جب��ران مافات به 
مصاف ذوب آهن آمده بود همیش��ه 
خ��راب کردن، آس��ان تر از س��اختن 
اس��ت ما هر بار ب��ازی را با تفکرات 
تاکتیکی دنبال کردیم؛ استقاللی ها به 
فکر خراب کردن ب��ازی ما بودند. که 
این هدفشان بود و به این مهم رسیدند 
و به عقیده من اس��تقالل در آینده بهتر 
می شود سرمربی ذوب آهن در مورد 
دیدار تیم ملی کش��ورمان با ارمنستان 
توضیح داد: تیم ملی باید موفق باش��د 
اردوی اتریش را عنوان نمی کنم اما این 
بازی در روز )فیفا دی( اس��ت. من به 
قطبی پیشنهاد دادم تیم چهارشنبه بازی 
کند و پنجش��نبه با یک پ��رواز چارتر 
برگردند تا بازیکنان سریع به تیم های 

خود ملحق شوند. 
ابراهیم زاده در پایان در مورد تیم خود 
اضافه ک��رد: عادت ب��ه گل خوردن، 
ع��ادت خوب��ی نیس��ت ما بای��د این 
موضوع را بررسی کنیم اما باید توجه 
داش��ت 3 گلی که در 3 بازی دریافت 
کردیم به یک ش��کل نبوده و ما قبل از 
هر بازی نقاط ضعف و قوت خود را 
شناسایی کرده و روی آن نقاط در طول 

هفته کار می کنیم.

سپاهان از روي دست ذوب آهن تقلب كرد

ورزش

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساويبردبازيتیمردیف

33005149نفت آبادان1

32105147استیل آذین تهران2

32105327ذوب آهن اصفهان3

32014316پرسپولیس تهران4

16-320123پاس همدان5

31205325نفت تهران6

31203215ملوان بندرانزلي7

31114314تراكتورسازي تبریز8

31115504استقالل تهران9

31113304فوالد خوزستان10

31112204صباي قم11

31112204شاهین پارس جنوبي12

30302203سپاهان اصفهان13

13-310223سایپا كرج14

31-301247شهرداري تبریز15

41-301226راه آهن ري16

30-300325مس كرمان17

30-300314پیکان قزوین18

جدول رده بندي لیگ برتر
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

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

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهركرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیك:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30390 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
317000    یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

300000    یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1049  1045      دالر امریکا

1392     1386    یورو

279 276     ریال عربستان

286 284   درهم امارات

كالم نور
پیامبر اكرم )ص(:

باالترین دستاویزهاي ایمان این است كه كسي را براي خدا دوست داري و كسي را براي 
خدا دشمن داري.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهركرد
آب و هوای امروز

36 °

31 °

15 °

10 °

حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

خبرن��گاری یک ش��غل 
ی��ک  بلک��ه  نیس��ت، 
که  اس��ت  رفیع  جایگاه 
با عشق قدم  خبرنگاران 
به این عرصه می گذارند. 
م��وج،  گ��زارش  ب��ه 
 » حس��ینی محمد سید «
ارش��اد  و  فرهنگ  وزیر 
همای��ش  در  اس��المی 
بزرگداشت مقام خبرنگار 
و شهدای عرصه خبر و 
این  بیان  با  اطالع رسانی 
حال  در  گف��ت:  مطلب 
فرهنگ  وزارت  حاضر، 
و ارشاد اس��المی بانک 
را  خبرنگاران  اطالعات 
تکمیل کرده است و در 
این بانک، 8 هزار و 300 
خبرنگار ثبت نام کرده اند. 
وی در خصوص س��هام 

 عدال��ت خبرن��گاران اف��زود: در ح��ال حاضر، ما
7 ه��زار و 800 نفر خبرن��گاران متقاضی دریافت 
س��هام عدالت داریم که مجموع ای��ن خبرنگاران 
با افراد تحت تکفلش��ان، به 15 ه��زار و 200 نفر 
می رسید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اسامی 
این افراد را به سازمان خصوصی سازی اعالم کرده 
است.وی در خصوص بیمه خبرنگاران، هنرمندان 
و نویس��ندگان تصریح کرد: در ح��ال حاضر، 25 
ه��زار نفر از این افراد از س��وی صندوق حمایت، 
بیمه ش��ده اند. روزنام��ه نگارانی که بیمه نیس��تند 

می توانن��د با مراجعه به وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی به ثبت بیمه خود اقدام نمایند.

حس��ینی در خص��وص بیم��ه تکمیل��ی اصحاب 
رس��انه، هنرمندان و نویس��ندگان گفت: این افراد 
با پرداخ��ت کمتر از 50 هزار توم��ان می توانند تا 
 س��قف 10 میلیون تومان از بیمه تکمیلی اس��تفاده 

کنند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به ضرورت 
تأمین مس��کن ب��رای روزنامه نگاران خاطرنش��ان 
ک��رد: از رئیس جمهور تقاضا داری��م برای تأمین 
مس��کن روزنامه نگاران و خبرنگاران وام مناس��بی 

را اختص��اص دهن��د و 
مس��کن  تعاونی های  از 
روزنامه ن��گاران حمایت 
کافی را به عمل بیاورند. 
وی با اشاره به زیان آور 
بودن حرف��ه خبرنگاری 
داش��ت: در حال  اذعان 
حاض��ر م��ا با س��ازمان 
ب��ا  اجتماع��ی  تأمی��ن 
اختالفاتی مواجه هستیم، 
عرص��ه  فع��االن  زی��را 
خب��ر به دلیل س��خت و 
زیان آور بودن این شغل 
باید با 20 س��ال س��ابقه 
بیمه بازنشس��ته ش��وند، 
 ام��ا متأس��فانه س��ازمان 
تأمی��ن اجتماع��ی ای��ن 
مش��مول  فقط  را  قانون 
کس��انی ک��ه 20 س��ال 
دارند،  بیمه  سابقه  پیاپی 
می داند و س��نوات خبرنگاران را برای بازنشستگی 
ض��رب در 1/5 نمی کند و این در حالی اس��ت که 
کارمندان همه سازمان ها مشمول این قانون هستند 

که سنوات آنها در 1/5 ضرب شود.
وی در پای��ان با اش��اره ب��ه صدور مج��وز برای 
نش��ریات اس��تانی متذکر ش��د: در ح��ال حاضر، 
تعداد نش��ریات ما به مرز 3 هزار رس��یده است و 
امیدواریم خبرنگاران ما در جش��نواره مطبوعات و 
نمایشگاه های بین المللی مطبوعات حضور مؤثر و 

مفیدی داشته باشند. 

سالن استاد فرشچیان
آیین رونمایی كتاب های عالمه بهلول

 در آس��تانه پنجمین س��الگرد ارتحال عالمه حاج ش��یخ محمد تقی 
بهلول، رونمایی از پنج کتاب ارزش��مند نابغه قرن با حضور رئیس کل ارش��اد 
و فرهنگ اسالمی اس��تان، رئیس کل کتابخانه های استان، مدیر کل اجتماعی 
اس��تانداری، جمعی از مس��ئوالن استان، اس��اتید حوزه و دانشگاه و برخی از 
هنرمندان در س��الن اس��تاد فرش��چیان با پخش کلیپ و خاطره گویی برگزار 
 ش��د و در پایان این مراس��م از پنج کتاب عالمه بهلول رونمایی ش��د. کتاب 
»خاط��رات سیاس��ی بهل��ول« ک��ه ش��رح و نگاهی اس��ت به قیام مس��جد 
گوهرش��اد کتاب »از کوثر یکش��نبه ها«، مجموعه اش��عار عالمه در احواالت 
 حض��رت زه��را)س( ک��ه حاصل س��ی س��ال زن��دان و تبعید بوده اس��ت. 
کت��اب »خمینی نامه« در مورد جهالت ه��ا و منافقت های برخی از کوردالن در 
تحریف سخن عالمه در خصوص امام، که بهلول می گوید: انقالب و رهبری 
حق من بوده اس��ت، اما بنده در این کت��اب ارادت خالصانه خود را به امام و 
انقالب بیان داش��ته و پاسخی به یاوه گویان داده ام. کتاب »قاب های ماندگار« 
اثری است تقدیم به جامعه ی هنری که اختصاص به شناسنامه تصویری عالمه 
به همراه خطبه های��ی از امیرالمؤمنین دارد. کتاب »بنده ی خوب خدا«، جرعه 
 ایس��ت از جام لبریز محبت که پرسش و پاسخی است معنوی، از عالمه شیخ 

محمد تقی بهلول.

كاسترو در كتاب خود از عصیان دوران 
كودكی می گوید 

 »فی��دل کاس��ترو« رهب��ر س��ابق کوب��ا در کت��اب خاط��رات خ��ود ب��ه نام 
»پیروزی اس��تراتژیک« از دوران کودکی  و شکل گیری شخصیت انقالبی اش 
سخن گفت. به گزارش مهر به نقل از فرانس پرس، کاسترو در بخش نخست 
کتاب خاطراتش عنوان می کند: من سیاس��تمدار ب��ه دنیا نیامده ام اما از همان 
دوران نوجوانی، شاهد وقایعی بودم که جرقه ای در ذهنم ایجاد کرد و به من 
کمک کرد تا جهان واقعی را درک کنم. در این کتاب کاس��ترو زندگی اش را 
از بدو تولد تا رفتن به دانش��گاه هاوانا و مطالعه قانون ش��رح می دهد. جایی 
که به قول خودش زندگی سیاس��ی اش به صورت جدی آغاز ش��د و سپس 
ب��ه دیگر وقایع زندگی تا پیرزوی س��پاه 3000 نفری اش در مقابل ارتش 10 
هزار نفری در س��ال 1950 می پردازد.کاسترو همچنین از اعتراض و شورش 
خود در مقابل معلمش در سن یازده سالگی و پرتاب قطعه ای نان خامه ای در 
جم��ع دانش آموزان به صورت این معلم که وی را کتک زده بود یاد می کند. 
او همچنین توضیح می دهد که در نوشتن موفق بوده و از آن بیشتر به ریاضی 
و ورزش عشق می ورزیده و در نوجوانی عاشق اسلحه بوده است.کاسترو از 
س��ال 2006 یعنی از زمانی که از سمت خود کنارگیری کرد، روی این کتاب 
کار کرده و هم  اکنون در فکر نوش��تن جلد دوم این کتاب اس��ت که به گفته 

وی احتماالً »استراتژیک ضد حمله« نام خواهد گرفت.

حامد حقی
کنسرت گروه همنوازان به سرپرستی کیهان کلهر و  
ب��ه خوانندگی حمیدرضا نوربخش در تاالر رودکی 
اصفهان  اجرا شد. کنسرت کیهان کلهر در دو بخش 
بداهه نوازی و گروه نوازی اجرا شد. در قسمت نخست 
کلهر با شاه کمان به صحنه آمد که علی بهرامی فر نیز با 
سنتور بم، وی را همراهی می کرد. این برنامه دو سال 
پیش به دعوت هالیود و در بزرگداش��ت موالنا اجرا 
شد. اما این بار قطعات دیگری نیز به آن اضافه شده 
بود. کلهر این بار نیز استادانه اوج و فرود موسیقیایی 
خود را به رخ مخاطبان کش��ید، می توان به جرأت 
گفت: پخته تر و حتی با حس تر از کنسرت هم نوا با 
بم. س��از »شاه کمان«، با آن صدای چند بعدی، سالن 
را در به��ت و حیرت خود فرو برد. بخش دوم اجرا 
به گروه نوازی اختصاص داده شده بود که حمیدرضا 

نوربخش خوانندگی گروه را برعهده داشت. در این 
بخش قطعات ساز و آواز، از ساخته های کلهر اجرا 
ش��د. تصنیف »ره خانه«، از موالن��ا در آغاز با گروه 

همنوازان کلهر و صدای دلنشین نوربخش اجرا شد. 
»همیش��ه من چنین مجنون نبود« دیگر شعر موالنا 
 ب��ود که تار و س��نتور همراهان بس��یار خوبی برای 
»ش��اه کم��ان« و در ادامه کمانچه کله��ر بودند. در 
پایان ش��عر معروف، »بنمای رخ« اجرا ش��د که در 
این تصنیف از ملودی های فولکلوریک کردی بهره 
گرفته ش��ده بود و با استقبال بسیار خوب مخاطبان 
روبه رو ش��د. کلهر پایان تم��ام تصنیف ها را با یک 
تصنیف به یاد استاد مشکاتیان به پایان برد. از اعضای 
گروه هم نوازان کلهر در این کنس��رت می توان به، 
عل��ی بهرامی)س��نتور(، س��یامک جهانگیری)نی(، 
آذرپیرا)ت��ار(،  ه��ادی  رحیمی)س��نتور(،   روزب��ه 
توکلی)رب��اب(،  عل��ی  س��تایی)تنبک(،   مجی��د 
حمیدرضا نوربخش)خواننده( و کیهان کلهر )کمانچه 

و شاه کمان( اشاره داشت.

شش��مین جش��نواره ادبی��ات داس��تانی بس��یج با 
عن��وان »طلوعی دیگر« توس��ط س��ازمان بس��یج 
هنرمن��دان برگ��زار می ش��ود. به گ��زارش فارس، 
 ششمین جش��نواره ادبیات داستانی بسیج با عنوان 
»طلوعی دیگر« اس��فندماه س��ال جاری در اس��تان 
خوزستان توسط سازمان بس��یج هنرمندان برگزار 
می ش��ود. بر اس��اس این گزارش، این جشنواره با 
موضوعات »هویت و ارزش های اسالمی و ایرانی«، 
»ماجرای فتن��ه 88 بنیان ها و دالی��ل آن«، »انقالب 
اس��المی«، »هشت س��ال دفاع مقدس« و »موضوع 
آزاد« در دو س��طح اس��تانی و کش��وری برگ��زار 
می شود. مرحله استانی جش��نواره ادبیات داستانی 
بهمن ماه س��ال جاری در مراکز اس��تان ها و مرحله 
کش��وری در دهه دوم اس��فند ماه 89 در شهرهای 

آبادان و خرمش��هر برگزار خواهد شد. عالقه مندان 
می توانن��د آثار خود را تا اول دی م��اه 89 به مراکز 
بسیج هنرمندان در استان ها تحویل دهند. آثار ارائه 
شده تاکنون نباید در جشنواره یا مسابقه ای شرکت 
و یا در کتابی به چاپ رس��یده باشند. این جشنواره 
در س��ه گروه سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 
برگ��زار و آثار هر گروه به صورت جداگانه داوری 
خواهند ش��د. عالقه من��دان می توانند جهت اطالع 
بیشتر به دبیرخانه جشنواره به آدرس: تهران، خیابان 
کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی، کوچه مهاجر، 
پالک 5 مراجعه و یا با تلفکس 88315869 تماس 
حاصل نمایند. در ضمن فرم ش��رکت در جشنواره 
 بر روی سایت سازمان بس��یج هنرمندان به نشانی

 www.bao.ir قابل مشاهده است. 

ماه رمض��ان در یکی دو 
س��ال اخیر ب��ه یکی از 
فصل ه��ای مه��م اکران 
تبدیل شده موفقیت طرح 
»اذان تا اذان« نش��ان داد 
می توان در این فصل هم 
اکرانی پررونق داشت. به 
گزارش خبرن��گار مهر، 
امس��ال برای دومین بار 
ط��رح »اذان تا اذان« اجرا 
می ش��ود و این موضوع 
باعث شده سینماگران و 
تهیه کنندگان رغبت نشان 
دهند؛ فیلم هایش��ان ماه 
رمضان روی پرده برود و 

از موهبت اکران از اذان مغرب تا اذان صبح استفاده 
کن��د. »دیگری« به کارگردانی مهدی رحمانی که در 
بیس��ت و هشتمین جش��نواره فیلم فجر روی پرده 
رفت، یکی از این فیلم ها است. »دیگری« داستان سفر 
مردی را روایت می کند که قرار است ناپدری پسری 
نوجوان باشد، آنها از روستا به تهران سفر می کنند و 
ماجراهایی را پشت سرمی گذارند، فیلمنامه نخستین 
فیلم سینمایی رحمانی را مهران کاشانی نوشته است. 
محمدرضا فروتن و مریال زارعی در نقش هایی تازه 
در ای��ن فیلم بازی کرده ان��د. حضور این دو بازیگر 
می توان��د به فروش فیلم کمک کند. فیلم نخس��ت 
این کارگردان داس��تانی ساده و روان دارد و حضور 
محمدرضا فروتن می تواند به فروش آن کمک کند، 
بازیگری که در این س��ال ها تالش کرده با بازی در 
نقش های متفاوت و بیشتر غیرشهری سیمایی تازه 
از خود ارائه دهد. اگرچه نمایش فیلم در جش��نواره 
فجر با حاش��یه ای همراه نبود اما عوامل حرفه ای و 
گروه بازیگران امتیازهایی هستند که کنجکاوی برای 
 تماش��ای این فیلم را بیش��تر می کند. فیلم سینمایی 
»از ما بهتران« به کارگردانی مهرداد فرید یکی دیگر 
از فیلم هایی اس��ت که ماه رمضان امسال روی پرده 
می رود، رضا عطاران و الناز شاکردوست نقش های 
اصلی این فیلم را بازی کردند که با تجربه های قبلی 
مهرداد فرید کاماًل متفاوت است. فرید در این فیلم، 

داستان روزنامه نگاری را روایت می کند که مقاله اش 
درباره فالگیری، باعث دردس��رهایی  می شود. یکی 
از جذابیت ه��ای فیل��م، بازی های کنترل ش��ده آن 
اس��ت. عطاران، شاکردوس��ت، بهنوش بختیاری و 
مریم س��عادت کاماًل متفاوت با دیگر نقش هایشان 
در این فیلم دیده می ش��وند. فرید در سومین تجربه 
فیلمس��ازی اش هم نویسنده و کارگردان بوده و هم 
تهیه کننده و طبیعی اس��ت که در این شرایط فروش 
فیلم برایش مهم باشد. »از ما بهتران« برای تماشاگری  
که به دنبال کمدی صرف است، چیزهایی فراتر دارد 
و می تواند برای مخاطبی که لذت کشف تجربه های 
تازه را در س��ینما از دس��ت نمی دهد جذاب باشد. 
بیش��ترین رقابت برای جذب مخاطب بین این دو 
فیلم است البته در نگاه اول بخت »از ما بهتران« برای 
تبدیل شدن به فیلم پرفروش ماه رمضان بیشتر است. 
فیلم سینمایی »ناسپاس« به کارگردانی حسن هدایت 
که یک درام تاریخی است دیگر فیلمی است که ماه 
رمضان امسال روی پرده می رود. الناز شاکردوست، 
پوریا پورس��رخ و نیما شاهرخشاهی بازیگران این 
فیلم هس��تند که در جش��نواره بیست و هشتم فیلم 
فجر روی پرده رف��ت. از ترکیب بازیگران می توان 
فهمید که هدایت به دنبال جذب مخاطب انبوه بوده 
اما به نظر نمی رسد این درام عاشقانه تاریخی، که البته 
ویژگی های یک اثر تاریخی کالسیک را ندارد چندان 

در گیشه موفق باشد.

پاسدار و بسیجی شهید اصغر اسدی فرزند عیسی خان در سال 1346 در خانواده ای مذهبی و تالشگر به دنیا 
آمد. و دوران تحصیالت ابتدایی و راهنمایی خود را در مدارس دزک گذراند، با شروع جنگ تحمیلی و تشکیل 
بس��یج مس��تضعفین در این نهاد مقدس ثبت نام و به فعالیت بی وقفه ادامه داد. وی به فرمان امام خمینی )ره( 
لبیک گفت و به یاری رزمندگان در جبهه ها ش��تافت تا اینکه در تاریخ 1361/8/16 در س��ن پانزده سالگی در 
جبهه موسیان به درجه رفیع شهادت نائل گردید. این شهید عزیز ضمن توصیه به انجام کار و تالش برای خدا، 
 هدف از رفتن به جبهه را انجام وظیفه و رضایت خدا دانسته و با طلب حاللیت از پدر و مادر خود فرموده اند: 
اگر من شهید شدم برایم گریه نکنید برای امام حسین )ع( گریه کنید. من پیروز خواهم شد چون وعده خداست 

که حزب اهلل پیروز است.

شهيد اصغر اسدي
روزی بود...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي خواستار شد: 

قانون سخت و زيان آور بودن حرفه خبرنگاري؛ 
مشمول تمام خبرنگاران شود

سالن رودكی اصفهان
كنسرت گروه موسیقی همنوازان به سرپرستی كیهان كلهر

عکس روز )روز خبرنگار(

با عنوان »طلوعي دیگر«؛
فراخوان ششمين جشنواره ادبيات داستاني 

بسيج، منتشر شد

اكران ماه رمضان 
رقابت »دیگری« و »از ما بهتران« برای فتح گيشه 

 دفت����ر خاط��رات ح��وزه هن��ری، کتاب 
»نردبانی برای چیدن نارنج« را درباره زندگی 
 شهید احمد کاظمی، برای انتشار به سوره مهر

سپرد.
 به گزارش فارس ب��ه نقل از پایگاه خبری 
ح��وزه هنری، دفتر خاط��رات حوزه هنری 
ک��ه زی��ر مجموعه دفت��ر مطالع��ات هنر و 
ادب پایداری حوزه هنری اس��ت، مجموعه 
»نردبانی برای چیدن نارنج« را برای انتشار 

به سوره مهر سپرد.
»نردبان��ی ب��رای چی��دن نارن��ج« ب��ه قلم 
کرام��ت یزدانی کتاب بیس��ت و س��وم از 
مجموع��ه کتاب ه��ای قص��ه فرمانده��ان 
اس��ت که به زندگی ش��هید احمد کاظمی 
پاس��داران  س��پاه  ب��زرگ  س��رداران   از 

می پردازد. 
پی��ش از ای��ن نی��ز در کتاب های��ی چ��ون 
»مس��افران ملکوت« نوشته سعید عاکف به 
 زندگی این ش��هید بزرگوار پرداخته ش��ده 

است. 

براساس زندگی شهیداحمد كاظمی؛
»نردبانی برای چيدن نارنج« 

منتشر می شود
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