
اس��تانی  مراک��ز  منطق��ه ای  نشس��ت  دوم  دور 
 ح��وزه هن��ری کش��ور در مرک��ز ح��وزه هنری 
چهارمح��ال و بختیاری آغاز ب��ه کار کرد. رئیس 
ح��وزه هن��ری س��ازمان تبلیغات اس��امی، این 
نشس��ت ها را در راستای تبادل نظر، هم فکری و 
هم گرایی در خصوص برنامه های تدوین ش��ده 
حوزه هنری در مراکز کشور عنوان کرد. به گزارش 
ایرنا، محسن مؤمنی شریف در آیین گشایش این 
نشس��ت افزود: ح��وزه هنری برنامه ه��ای مهم و 
تدوین ش��ده ای برای تحقق منویات محقق معظم 
رهب��ری در امور فرهنگ و هنری در دس��ت اجرا 
دارد و این نشس��ت ها به تبیی��ن افق فعالیت های 
حوزه هنری در مراکز استان ها کمک می کند. رئیس 
حوزه هنری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: دور 
دوم نشس��ت منطقه ای مراکز استانی حوزه هنری 
به میزبانی چهارمحال و بختیاری در ش��هرکرد به 
مدت دو روز برگزار می شود. سید مهران حسینی 
در این نشس��ت اف��زود: این نشس��ت با حضور 
رئی��س حوزه هنری کش��ور، معاونت امور هنری 
حوزه هن��ری، مدیرکل امور اس��تان ها و مجلس، 
مدیران واحدهای س��تادی حوزه هنری و رؤسای 
حوزه های هنری استان های چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد، سمنان، گلستان، 
مرکزی و یزد در حال برگزاری است. به گفته وی، 
این نشست ها با هدف نقد و بررسی فعالیت های 
اس��تان ها برگزار می شود که استان میزبان در ابتدا 
گزارشی از فعالیت های خود در سال جاری ارائه 
داده و سپس این فعالیت ها توسط مدیران ستادی 
و رؤس��ای مراکز استانی مورد نقد و بررسی قرار 
خواهد گرفت.  وی گفت: سلس��له نشس��ت های 
مراکز اس��تانی در پنج منطقه برگزار می ش��ود که 
در این جلس��ه ها مدیران ستادی و رؤسای مراکز 
میهمان ضمن انتقال تجربه های خود در زمینه های 
مختلف مدیریتی و هنری یکدیگر را در پیش��برد 

هدف های سازمان خود یاری می کند.

نشست منطقه اي مراكز 
استاني حوزه هنري كشور 

در شهركرد  

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

نصب 54 شتاب نگار زلزله 
در استان اصفهان 

رئیس ش��ورای اس��امی شهر 
اصفهان از پایان عملیات اجرایی 
ده کیلومتر اول خط شمال جنوب 
این کانشهر خبر داد و گفت: در 
صورت حل مشکل خرید واگن، 
مت��روی اصفهان در این مس��یر 

راه اندازی خواهد ش��د. به گزارش روابط عمومی شورای اسامی شهر 
اصفهان مهندس عباس حاج رسولیها در آغاز یکصد و هشتادمین..

شهرستان/ صفحه4

تیم بس��کتبال ذوب آهن در آغاز 
مسابقه های سوپر لیگ باشگاه های 
برتر کش��ور، با شکست سنگین 
تیم تازه وارد پویای تهران، آماده 
مصاف با تیم هیأت شهرکرد شد.

پیروزی 98 بر 42 ذوب آهن در 
برابر حریف نه چندان مطرح پویا، رقابت های غرب آسیا و وضعیت کنونی 

این تیم، بهانه هایی شد تا به سراغ فرزاد کوهیان برویم و چند کامی...
ورزش/ صفحه7

معاون عمرانی استانداری اصفهان 
از احداث شرکت بیمه همیار مهر 
در سازمان همیاری شهرداری های 

استان اصفهان خبر داد.
سی��د جم��ال الدین صمص��ام 
ش��ریعت گفت: با حم��ایت و 

کارگزاری شرکت بیمه دولتی ایران، کلیه یکصد شهرداری اصفهان از 
جهت ارگان ها، اماکن عمومی و اداری و... بیمه می شوند. وی افزود: ...

سراسری/ صفحه2

در صورت خرید واگن ها، متروی 
اصفهان آماده بهره برداری است

کوهیان: ذوب آهن در این دو سال 
ناکام نبود

 شهرداری های استان اصفهان 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرند 

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

وزیر ارشاد تأکید کرد: 
آغاز فصل جدید ارتباط با مطبوعات کشور

آغاز جشن های 
سال نو میالدی 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

هم زمان با فرا رسیدن ایام کریسمس و سالروز 
مسیح)ع(  عیسی  حضرت  سعادت  با  میاد 
جهان  سراسر  در  میادی  نو  سال  جشن های 
آغاز شد. به همین مناسبت رئیس مجلس شورای 
اسامی در پیامی کریسمس را به رؤسای مجالس 
گزارش  به  گفت.  تبریک  مسیحی  کشورهای 
است:  بدین شرح  علی الریجانی  پیام  متن  ایلنا 
با سام و درود به همه پیامبران الهی و به ویژه 
حضرت  خجسته  میاد  اسام،  گرامی  پیامبر 
و  جهان  مسیحیان  همه  به  را  مسیح)ع(  عیسی 
آشوریان  خصوص  به  خود،  مسیحی  هموطنان 
عزیز تبریک می گویم و برای همه آنان از خداوند 
بزرگ سامت و سعادت طلب می نمایم. جهان 

امروز بیش از هر زمان دیگر به معنویت و اخاق 
برترین  الهی  ادیان  و  دارد  احتیاج  عدالت  و 
پشتیبان اخاق و معنویت و عدالتند. کسانی که 
اختاف های میان ادیان را دامن می زنند و آتش 
تضاد میان اسام و مسیحیت را با دعاوی مختلف 
در  می کنند،  مطرح  صلیبی  جنگ های  جمله  از 
واقع برخورد ابزاری با ادیان می کنند و به دنبال 
اقدام های ماجراجویانه خود در جهان می باشند. 
پیام حضرت مسیح)ع(، نظیر سایر پیامبران پیام 
و  است  عدالت  و  صلح  و  برادری  و  دوستی 
دارند مسیحیان جهان،  انتظار  ملت های مسلمان 
دولت های کشورهای مسیحی را تشویق و وادار 
و  که همانا صلح  تعالیم مسیح  به روح  تا  کنند 

بیشتری  توجه  است  ظلم  با  مبارزه  و  دوستی 
مسالمت آمیز  زیستی  هم  اینجانب  باشند.  داشته 
اقلیت های دینی جمهوری اسامی ایران با یکدیگر 
و با مسلمانان را مایه افتخار می دانم و یادآوری 
می کنم که خوشبختانه اقلیت های دینی در مجلس 
نمایندگان  این  و  دارند  نماینده  اسامی  شورای 
قانونگذاری و نظارت  نمایندگان در  مانند سایر 
بر امور کشور آزادانه دخالت و فعالیت دارند. در 
خاتمه یک بار دیگر ضمن عرض تبریک مجدد 
به هموطنان آشوری و مسیحی خود و نمایندگان 
محترم آنها در مجلس شورای اسامی، عید میاد 
حضرت مسیح)ع( را به آنان تبریک می گویم و 

برای همگی آرزوی بهروزی و پیروزی دارم. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی بر آغاز فصل جدیدی 
از ارتباط با نشریه ها و روزنامه ها و تحقق هدف های 

بلند این وزارتخانه تأکید کرد. 
به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی )وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی( در حاشیه مراسم تودیع و معارفه 
معاونت مطبوعاتی و اطاع رسانی وزارت فرهنگ 
سئوالی  به  خبرنگاران  جمع  در  اسامی  ارشاد  و 
درباره احتمال اعمال تغییرهای دیگر در معاونت های 
دالیل  درباره  و  داد  منفی  جواب  وزارتخانه،  این 
برکناری محمدعلی رامین اظهار کرد: آقای رامین 
در مدت یک سال گذشته زحمات بسیاری کشید 
و دلسوزانه تاش کرد اما اواخر شرایط به گونه ای 
بود که به این جمع بندی رسیدیم که با تغییر این 
داشت. وی افزود: آقای محمدزاده هم با تجربه های معاونت، تعامل بهتری با اصحاب رسانه خواهیم 

گذشته در معاونت ارتباطات ریاست جمهوری و در 
روزنامه های مختلف و در شرایطی که در امر اطاع  
رسانی خبره هستند، جایگزین رامین شد تا بتوانیم 
فصل جدیدی را از ارتباط با نشریه ها و روزنامه ها 
داشته باشیم و هدف های بلند خود را محقق کنیم، 
البته از وجود رامین هم در مسئولیت های مختلف 
استفاده خواهد شد و از تجربه های او در معاونت 
مطبوعاتی بهره خواهیم برد. حسینی درباره برنامه های 
وزارت ارشاد در طول اجرای هدفمندسازی یارانه ها 
گفت: هدفمندسازی  در وزارت ارشاد مدت ها قبل 
آغاز شده و این طور نیست که مثل گذشته کاغذ در 
اختیار ناشران یا مطبوعات قرار بگیرد، زیرا چندین 
سال است که این کار را هدفمند انجام می دهیم و 

اکنون هم کاهشی در یارانه ها نخواهیم داشت. 

زاینده رود
معاون عمرانی استانداری اصفهان از احداث 
همیاری  سازمان  در  مهر  همیار  بیمه  شرکت 

شهرداری های استان اصفهان خبر داد.
سید جمال الدین صمصام شریعت گفت: با حمایت 
و کارگزاری شرکت بیمه دولتی ایران، کلیه یکصد 
شهرداری اصفهان از جهت ارگان ها، اماکن عمومی 
و اداری و... بیمه می شوند. وی افزود: با امضای 
قراردادی بین استانداری اصفهان، سازمان همیاری 
شهرداری ها و بیمه ایران مجوز تأسیس این شرکت 
مؤثر  ارائه خدمات  در سازمان همیاری ها جهت 
گرفته شده است. معاون عمرانی استاندار اصفهان 
که در جمع فرمانداران و شهرداران استان سخن 
فاجعه ای  بروز  سالروز  را  ماه  دی   5 می گفت 
دانست که هم اکنون در کشور مهار شده است و 
نظیر زلزله بم که چند روز پیش با 6/2 ریشتر خود 
را در کرمان نشان داد با مقاوم سازی و اقدام های 

مهندسی کمترین خسارت ممکن را داشته است.
کرد:  تصریح  شریعت  سید جمال الدین صمصام 
برخورد فنی با مهندسان و انجام امور نظارتی و 

تشخیص صاحیت و برنامه های اصولی و کیفی 
سپردن  با  همراه  اخیر  سال های  در  شده  انجام 
فعالیت ها به مهندسان ده گانه برای هر پروژه سبب 
بروز موفقیت های ویژه در ساختمان سازی استان 

اصفهان شده است.
اصفهان  ساخت:  خاطرنشان  شریعت  صمصام 
دارای رتبه اول کشور در مقاوم سازی، مدیریت 
بحران و هم چنین امر مسکن سازی مهر می باشد 

که باید شرایط مطلوب فعلی حفظ شود. 
مدیرکل بیمه ایران: 

بیمه  مزایای  از  گاز  مشترک  میلیون  یک 
رایگان برخوردار می شوند

امضای  از  اصفهان  استان  در  ایران  بیمه  مدیرکل 
قراردادی بین شرکت گاز استان و بیمه ایران مبنی 
بر استفاده از مزایای بیمه رایگان مشترک ها خبر 
داد. بنی صفار افزود: استفاده از بیمه مناسب حق 
مردم است و انقاب اقتصادی به وجود آمده که 
با جراحی مهمی همراه شده و عدالت و عدالت 

گستری را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر چه شهر بم بازسازی شد ولی 

احساس های مردم قابل بازسازی نیست و نمی شود 
ارگ بم را مثل اول ساخت، بنابراین بیمه می تواند 
حادثه  بروز  از  پس  حمایت های  برای  تسکینی 
و بحران باشد و امروزه مدیریت ریسک را باید 
جایگزین مدیریت بحران کرد و به صورت علمی، 
عادالنه و خارج از تگناهای قبل از بروز هر گونه 
رخداد در صدد جبران برآمد. بنی صفار تصریح 
کرد: در خصوص یارانه ها اطمینان خاطری که در 
مردم به وجود آمده است با وجود افزایش قیمت 
حامل های انرژی نشان از شفافیت دولت دارد و 
حمایت دولت از مردم و صنعت و بخش خدمات 
آمادگی  مردم  اگر  و  است  مشهود  کلی  طور  به 
هدفمندی را دارند دلیل آن اعتماد و آرامش نسبت 

به موضوع و مدیریت دولت است.
بنی صفار خاطرنشان کرد: در صنعت بیمه نیز باید 
با استفاده از انواع بیمه اطمینان خاطر بیشتری به 
حادثه ها و رخدادها پیدا کرد و مردم باید بدانند که 
حق همه افراد در سرمایه های فیزیکی، درمانی و 
بازسازی با بیمه قابل جبران است و جامعه قبل از 

بروز حادثه با آن به مشارکت عمومی می رسد.

مهدی رفائی 

استانداری  بحران  مدیرکل مدیریت 
در  بیمه  نقش  همایش  در  اصفهان 
جبران خسارت زلزله از برنامه ریزی 
برای نصب 54 شتاب نگار و احداث 
12 مرکز لرزه نگاری در استان اصفهان 
خبر داد که 7 مرکز آن تا پایان سال 

در استان به بهره برداری می رسد.
منصور شیشه  فروش اصفهان را به 
زلزله،  در  تهران  معین  شهر  عنوان 
پیشرو اجرای آموزش، مقاوم سازی 
و آماده سازی نیروها با انجام مانور 
ذکر کرد و افزود: طی دو سال مطالعه 
استان  زلزله  جامع  طرح  تحقیق،  و 

تدوین شده و 30 هزار واحد مسکونی توسط بنیاد 
مسکن مقاوم سازی شده است.

از  چنین  هم  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
هزار   2 و  درس  کاس  هزار   16 سازی  مقاوم 
در  و  داد  خبر  زلزله  برابر  در  آموزشی  واحد 
راستای مدیریت بحران خشکسالی و مشکل های 
کشاورزی، پرداخت 100 میلیارد تومان خسارت 
بیمه کشاورزی و نیز بیمه نمودن 50 درصد باغ های 

استان را از اقدام های مؤثر دانست.
در  اصفهان  بحران  مدیریت  مدیرکل 

سالروز زلزله بم:
اصفهان زلزله بم را همچون دفاع مقدس 

مدیریت کرد
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در همایش 
نقش بیمه در جبران خسارت های ناشی از زلزله 
و دیگر حادثه ها در سالروز حادثه زلزله شهر بم 
گفت: اصفهان زلزله بم را همچون هشت سال دفاع 

مقدس مدیریت کرد و به عنوان شهر 
معین بم به ستاد فرماندهی بازسازی 
آن تبدیل شد و احداث 7300 واحد 
منزل مسکونی در شهر بم از خدمات 
استان اصفهان در این خصوص بوده 

است.
منصور شیشه فروش اضافه کرد: بم 
دانشگاهی بود تا مهندسان ما در آن 
مدیریت  و  سازی  مقاوم  آموزش 
پس  و  ببینند  زلزله  برابر  در  بحران 
از آن در زلزله بروجرد نیز اصفهان 
با رشادت تمام وارد میدان شد و با 
احداث 5800 واحد مسکن روستایی 
و تعمیر 14 هزار واحد در بروجرد، 

زلزله آن دیار را مدیریت کرد.
شیشه فروش در پایان با ذکر گزارش کمک رسانی 
ارزش 1/5  به  محموله  ارسال 40  و  پاکستان  به 
خاطرنشان  پاکستانی  زدگان  سیل  برای  میلیارد 
ساخت: انتشار گازهای گلخانه ای سبب بروز سیل 
و آتش سوزی در جهان و نیز خشکسالی و سرمای 
باید  نیز  ایران  شدید در برخی کشورها شده که 
تمهیدهای الزم را در این خصوص داشته باشد، 

چرا که مصون از این حادثه ها نیست.

زاینده رود
در  بیمه  نقش  در همایش  اصفهان  استاندار 
جبران خسارت های زلزله در هتل عباسی اصفهان، 
از انجام مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی 
برای اجرای سیستم فیلترینگ نیروگاه اصفهان و 
و  آورد  میان  به  شهر سخن  حاشیه  کارخانه های 
انجام این کار را ضروری توصیف کرد. علیرضا 
ذاکر اصفهانی به وجود آمدن بحران آلودگی هوا را 
ناشی از مدیریت ناصحیح سال های گذشته دانست 
و احداث نیروگاه در نزدیکی شهر و در مسیر وزش 

باد را اقدامی غیر علمی ذکر نمود.
بر  مدیریت  مهم  کارهای  و  ساز  از  را  بیمه  وی 
مسائل  از  را  بحران  مدیریت  و  دانست  حادثه ها 
مهم و در دستور کار استان ارزیابی کرد که تاش 

اصفهان به عنوان شهر جانشین پایتخت در مدیریت 
بحران در سال گذشته بسیار مؤثر بوده است.

داشتن  رسل  و  کتاب ها  انزال  فلسفه  افزود:  وی 
بر زلزله آخرت است و نقش حضرت  مدیریت 
زینب)س( در حادثه کربا به عنوان مدیریت بحران 
پس از کربا است و موضوع مدیریت بحران اگر 
چه به صورت آکادمیک بررسی می شود ولی در 

بسیاری از موردها برای آن راهکار و برنامه دارد.
استاندار تصریح کرد: زلزله سنت خداوندی است 
با  بودن  با  عین  در  که  می باشد  ذاتی  طبیعتی  و 

مدیریت انسان به نعمت تبدیل می شود.
ذاکر اصفهانی بیمه کشاورزی را امری حیاتی در 
استان توصیف کرد و خواستار استمهال وام های 
جبران  جهت  الزم  کشاورزی  بیمه  و  کشاورزان 

مافات آنها از سوی مسئوالن بانک و بیمه کشاورزی 
شد.

یارانه ها  هدفمندسازی  خصوص  در  استاندار 
مسیر آن را در استان مثبت توصیف کرد و اظهار 
داشت: قمیت گذاری ها در استان با توجه به تعامل 
گرفته  و سازمان ها صورت  اصناف  اتحادیه ها،  با 
است و فعالیت های قرارگاه عدالت در رصد بازار 
و هدفمندسازی یارانه ها با تشکیل جلسه های منظم 

به خوبی پیش می رود.
استاندار در پایان از جلسه خود با وزیر کشور و 
جلسه  این  در  گفت:  و  داد  خبر  رویانیان  سردار 
مشکل های مربوط به مسائل زیربنایی مترو و انجام 
سریع  تر پروژه قطار شهری اصفهان و قطار سریع 

السیر اصفهان – تهران مورد بحث قرار گرفت.

سراسری

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

نصب 54 شتاب نگار زلزله در استان اصفهان 
دمیتری مدودف )رئیس جمهور روسیه(، 
در آخرین حلقه از زنجیره س��فر رهبران 
کشورهای عضو ش��ورای امنیت سازمان 
ملل متحد، به هند س��فر ک��رد. طی چند 
ماه گذشته هند میزبان رؤسای جمهور و 
نخست وزیران کشورهای عضو شورای 
امنیت سازمان ملل متحد بود. این سفرها 
ک��ه با دیوی��د کام��رون )نخس��ت وزیر 
انگلیس( آغاز شد، توس��ط باراک اوباما، 
نیکوال سارکوزی )رئیس جمهور فرانسه( 
و ون جیابائو )نخس��ت وزیر چین( ادامه 
یافت. سفر دو روزه رئیس جمهور روسیه 
ب��ه هند، آخری��ن حلقه از س��فر اعضای 
ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد به هند 
است. در کش��ورهای نادری این میزان از 
سفرهای دیپلماتیک آن هم در سطح سران 
عالی رتبه و در مدت زمانی محدود تجربه 
ش��ده است. سئوالی که مطرح می شود آن 
است که چرا و چگونه هند با این شرایط 
مواجه شده است؟ در پاسخ به چرایی این 
س��ئوال باید گفت که در درجه نخست، 
»اقتصاد« هند را برای سایر بازیگران نظام 
بین الملل با اهمیت کرده است. هند پس از 
چین دومین کش��ور پر جمعیت دنیاست، 
بنابراین کش��ورها به هند به عن��وان بازار 
اقتصادی و نظامی نگاه می کنند که مستعد 
س��رمایه گذاری و بهره برداری اس��ت. در 
درجه دوم هند به لحاظ سیاس��ی اهمیت 
دارد. هند ج��زو تضادهای منطقه ای و در 
عین ح��ال تاریخی، نه تنه��ا تضادی در 
عرص��ه بین المل��ل با قدرت ه��ای بزرگ 
ندارد بلکه مواضعی که تاکنون اتخاذ کرده 
براس��اس اصول رئالیس��تی بوده و تاش 
کرده تا کشوری را از خود ناراضی نکند. 
بنابرای��ن به اقتضای اقتصاد و ویژگی های 
جذاب، دیپلماس��ی این کشور فعال شده 

است. 
چارچوب های کلی سفر مدودف به هند 

روس��یه بر خاف اهمیتی ک��ه در دوران 
جنگ سرد در سیاست خارجی هند داشت، 
امروزه اهمیت خود را تا حدودی از دست 
داده اس��ت. این کشور به عنوان مهم ترین 
حام��ی دیپلماتیک هند، ش��ریک تجاری 
ب��زرگ و فراهم کننده اصلی تس��لیحات 
نظامی این کشور به مدت چهار دهه بوده 
اس��ت. سفر رئیس جمهور روسیه به هند 
نوعی از تاش برای بازگش��ت به دوران 
جنگ س��رد و احیای اهمیت مسکو برای 
دهلی نو است. س��فر مدودف به هند در 
چارچوب الگوی سفرهای قبلی اعضای 
شورای امنیت قابل تحلیل است، به عبارتی 
ماهیت اقتصادی و دفاعی بیش از س��ایر 
موردها برجس��ته اس��ت. این یازدهمین 
مذاکره ها ساالنه بین سران دو کشور است 
که با اعام مش��ارکت راهبردی از س��ال 
2000 ش��روع شد. در این سفر مدودف با 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه هند نیز 
دیدار کرد و با توجه به قابلیت های روسیه، 
وزنه های دفاعی در برابر اقتصاد قوی تر و 
حتی جنبه های اقتصادی ناش��ی از فروش 
صنایع دفاعی مس��کو است. همانند سایر 

س��فرها و به اقتضای نیاز و عاقه هند به 
تثبیت جایگاه خود از طریق عضویت دائم 
در شورای امنیت سازمان ملل، روسیه در 
کنار الگوهای سخت همکاری اقتصادی- 
دفاعی، الگوهای ن��رم حمایت از هند در 

شورای امنیت را پیگیری می نماید.  
روابط نزدیک هند و روسیه از سال 1950 
به بعد ش��کل گرفت و این دو کش��ور به 
دنبال برقراری تعامل استراتژیک هستند. به 
طور سنتی روسیه یکی از تأمین کنندگان 
تس��لیحات هند بوده اما اکن��ون با رقیبان 
جدی��د و جدی در فروش س��اح به این 
کشور مواجه است، زیرا امریکا و اروپا در 
کنار رژیم صهیونیستی تاش دارند نقش 
بیشتری در بازار تسلیحات هند ایفا کنند. 
ژنرال افسیر کاریم معتقد است که مدودف 
تاش می کند برای خرید موش��ک های 
می��گ- 35 به هن��د فش��ار آورد. قرارداد 
نظامی دیگری که بین روسیه و هند منعقد 
ش��د قراردادی برای تولید مش��ترک نسل 
پنجم جنگنده هایی اس��ت ک��ه ارزش آن 
به 30 میلیارد دالر می رس��د. در وضعیت 
فعل��ی، رواب��ط امنیتی دو جانبه روس��یه 
و چی��ن و خطر ناش��ی از تقویت توان و 
ظرفیت نظامی پکن توسط مسکو به عنوان 
چالش سیاست خارجی دهلی نو در قبال 

روسیه تلقی می شود. 
گر چه محور اصلی همکاری های روسیه 
و هند دفاعی- نظامی اس��ت، اما مس��کو 
تنه��ا به این جنبه از فعالیت ها اکتفا نکرده 
است. مدودف فهرست بلندی از تاجران 
و بازرگان��ان مس��کو را رهبری می کند و 
ت��اش دارد روابط تجاری خود با هند را 
دو برابر کند یعنی حج��م تجارت با این 
کشور را تا سال 2015 به 20 میلیارد دالر 
برساند. به لحاظ نیاز هند به انرژی، روسیه، 
هن��د را با توجه به جمعیت یک میلیارد و 
200 میلیونی و ه��م چنین صنعت رو به 
رش��د، یکی از بازارهای مه��م و در عین 
حال بزرگی می داند که انرژی هسته ای از 
الزامات تأمین انرژی این کشور است. در 
قرار دادی که بین هند و امریکا در س��ال 
2006 منعقد ش��د، هند ب��ا کمک امریکا 
به انرژی هس��ته ای خود که ب��ه دلیل آن 
مورد تحریم قرار گرفته بود، مش��روعیت 
بخشید و پس از آن امریکا اعضای باشگاه 
هسته ای را به همکاری هسته ای با دهلی 
ترغیب کرد. بنابراین س��ایر کش��ورها به 
بحث هس��ته ای هند به عنوان موضوعی 
اقتص��ادی ن��گاه می کنن��د زی��را باید در 
بخش های غیرنظامی سرمایه گذاری کنند. 
روس ها نیز از این قاعده مس��تثنی نبوده و 
در بخش های هسته ای غیر نظامی هند با 
نگاهی اقتصادی می نگرند به عاوه آن که 
ساخت نیروگاه های هسته ای از بخش های 
درآمدزا اس��ت. قرارداد دیگر در ارتباط با 
اجرای طرح های مشترک در حوزه نفت 
و گاز در هند، روس��یه و کشورهای ثالث 
هستند. روسیه و هند در ایجاد جهان چند 
قطبی ، منافع مشترک دارند و هر دو کشور 
برای دستیابی به این هدف تاش می کنند. 

سفر مدودف؛ آخرین حلقه از زنجیره سفر 
اعضای شورای امنیت به هند 

مشاور استاندار و مدیرکل امور اجتماعی 
اس��تانداری تهران از برگزاری نخس��تین 
نمایش��گاه و جش��نواره توانمندی های 
سازمان های مردم نهاد در هفته پایانی دی 
ماه جاری در این استان خبر داد. محمدعلی 
عرف��ان منش در گفتگو با ایرنا افزود: این 
نمایشگاه و جش��نواره به مدت پنج روز 
در ش��هر تهران برگزار می ش��ود. مشاور 
اس��تاندار تهران گفت: ستاد برگزاری این 
جشنواره در دفتر امور اجتماعی استانداری 
و ب��ا حضور نماین��دگان اداره های کل و 
سازمان ها تشکیل و کمیته های تخصصی 

آن فعال شده اس��ت. عرفان منش، شمار 
س��ازمان های مردم نهاد در اس��تان تهران 
را بی��ش از 3 ه��زار س��ازمان ذکر کرد و 
افزود: توس��عه و تقویت ارتباط و تعامل 
دس��تگاه های اجرایی و سازمان های مردم 
نه��اد از جمله هدف ه��ای اصلی برپایی 
جش��نواره توانمندی های این س��ازمان ها 
اس��ت. وی تأکید کرد: سازمان های مردم 
نه��اد این قابلیت را دارن��د که در جایگاه 
مشورتی دستگاه های اجرایی قرار گیرند 
و توسعه کمی و کیفی آنها از اولویت های 

مدیریت استان تهران است.

معاون اس��تاندار و فرماندار تهران پس 
از حضور س��رزده در نانوایی های شهر 
تهران گفت: روند اجرایی اصاح قیمت 
ن��ان و بازخورد ه��ای حاص��ل از آن به 
صورت لحظه ای و دقیق در تهران رصد 
می شود. به گزارش ایرنا به نقل از روابط 
عمومی فرمانداری تهران، محسن نایبی 
بدون اطاع قبلی در نانوایی های شرق 
ته��ران حضور یافت و ضمن نظارت بر 
قیمت و وزن چانه نان در این نانوایی ها 
از نزدیک نظر شهروندان تهرانی را جویا 
ش��د. فرماندار تهران پس از این بازدید 
گف��ت: از نخس��تین روز آغ��از اجرای 
اصاح قیمت  نان در پایتخت، گروه های 
متع��دد نظارتی بر حس��ن اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در حوزه نان نظارت 
می کنن��د. وی رضایت م��ردم به عنوان 

مصرف کننده و نانوایان به عنوان عرضه 
کننده را هدف بازرسی و نظارت ها ذکر 
کرد و افزود: اص��اح قیمت نان عاوه 
ب��ر نتیجه های مثبت در اقتصاد کش��ور، 
س��بب ایجاد رقاب��ت در عرصه تولید و 
کیفیت نان می شود. یادآور می شود در 
چارچوب اجرای قانون هدفمند س��ازی 
یارانه ه��ا، قیم��ت ن��ان از اول دی ماه 
ج��اری در تهران اص��اح و قیمت های 
جدید اعمال ش��د. بر این اساس قیمت 
هر نان س��نگک به وزن چانه 700 گرم 
چه��ار هزار ریال، برب��ری به وزن چانه 
600 گرم س��ه هزار ریال، تافتون سنتی 
و خراس��انی به وزن چانه 300 گرم دو 
ه��زار ریال و ل��واش و تافتون )گردان( 
ب��ه وزن چانه 170 گرم، یک هزار ریال 

تعیین و اعام شده است.

برگزاری نخستین نمایشگاه و جشنواره 
توانمندی های سازمان های مردم نهاد 

فرماندار تهران: 
روند اصالح قیمت نان به صورت لحظه ای 

رصد می شود 

آغاز جشن های سال نو میالدی 

وزیر ارشاد تأکید کرد: 

آغاز فصل جدید ارتباط با مطبوعات كشور

با ایجاد شرکت بیمه همیار مهر در سازمان همیاری شهرداری های اصفهان؛ 
شهرداری های استان اصفهان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

تدابیر استاندار اصفهان برای آلودگی هوا

به زودی نیروگاه و كارخانه های اطراف اصفهان مجهز به فیلترینگ می شوند

جهان نما ایراننصف النهار

چه خبر از پایتخت

به منظور برکناری گباگبو؛
رؤسای  جمهور 3 کشور آفریقایی 

به ساحل عاج می روند 
س��ه کشور غربی آفریقا در اقدامی که نشانه ای از افزایش اراده منطقه  ای برای 
برکنار کردن رئیس جمهوری ساحل عاج به شمار می رود، به این کشور سفر 
می کنند ت��ا از وی بخواهند از قدرت کناره گیری کند. به گزارش ایلنا به نقل 
از رویترز، رؤس��ای جمهوری بنین، س��یرا لئون و کپ ورت به نمایندگی از 
بلوک منطقه ای »اکوواس« به س��احل عاج س��فر می کنند تا به »لوران گباگو«، 
رئیس جمهوری این کشور اعام کنند که اگر وی در سریع ترین زمان ممکن 
از قدرت کناره گیری نکند، ممکن است با اقدام های مشروع نیروهای نظامی رو  به  رو 
ش��ود. با این وجود، سخنگوی دولت گباگبو که با ممنوعیت سفر و مسدود 
شدن دارایی ها رو  به  رو است، در مصاحبه با رادیو بین المللی فرانسه گفت که 
تهدید اکوواس به اعمال فشار، »غیرعادالنه« است. از طرف دیگر، سازمان ملل 
متحد به دنبال گسترش تنش سیاسی در ساحل عاج، از پناه گرفتن 14 هزار تن 
از شهروندان این کشور در لیبریا خبر داد. سخنگوی سازمان ملل متحد با اعام 
این که 14 هزار تن از شهروندان ساحل عاج در لیبریا پناه گرفته اند، گفت که 

این سازمان برای پذیرایی از 30 هزار پناهجو آماده می شود. 

کانادا تا 7 ماه دیگر به فعالیت رزمی 
خود در افغانستان پایان می دهد 

وزیر دفاع کانادا از خاتمه فعالیت های رزمی این کشور در افغانستان خبر داد. 
به گزارش ایلنا به نقل از آسوش��یتدپرس، »پت��ر مک کی«، وزیر دفاع کانادا در 
پایان سفری چهار روزه به افغانستان، از نیروهای کانادایی مستقر در این کشور 
که قرار اس��ت از سال آینده به فعالیت های رزمی خود خاتمه دهند، قدردانی 
کرد. در بیانیه وزیر دفاع کانادا آمده است که نیروهای این کشور در محیطی پر 
از چالش به پیش��رفت های آشکاری دست یافته اند. کانادا در ماه جوالی سال 
آینده میادی به مأموریت رزمی خود به رهبری ناتو در استان قندهار افغانستان 
خاتمه می دهد و مأموریت غیر رزمی خود را برای آموزش نیروهای افغان در 

کابل آغاز می کند که تا سال 2014 میادی به طول خواهد انجامید.

 الجزیره: 
دو گروه از شورشیان سومالی 

هم پیمان شدند 
پایگاه خبری الجزیره گزارش داد که شبه نظامیان گروه الشباب سومالی اعام 
کردند که با گروه حزب االسام ائتاف کرده اند.  به گزارش ایرنا، پایگاه خبری 
الجزیره نوشت: شبه نظامیان گروه الشباب سومالی که طی سه سال گذشته با 
هدف اجرای قوانین شریعت اسامی مبارزه می کنند، با گروه حزب االسام 
متحد شدند. شیخ محمد علی راجی )سخنگوی گروه الشباب(، یادآور شد که 
پس از جلس��ه های پیاپی و بحث های مداوم میان رهبران مبارزان الشباب و 
حزب االسام، سرانجام زمان اتحاد دو حزب فرا رسید. الجزیره افزود: در حالی 
که دو حزب فوق، قسمت های زیادی از مرکز، جنوب و پایتخت سومالی را 
تحت کنترل خود دارند، سازمان ملل متحد از دولت شریف شیخ احمد )رئیس 
جمهور سومالی( در برابر حمله های مکرر این شبه نظامیان، حمایت می کند. 
راجی به این نکته اش��اره کرد که مبارزان این گروه به دیگر گروه های مسلح 
سراسر جهان اعام می کنند که شبه نظامیان سومالی با یکدیگر متحد شده اند. 
وی افزود: ما به همه برادران مجاهد در افغانس��تان، پاکستان و هر نقطه ای از 
جهان می گوییم که ما در یک نام متحد شده ایم و آن الشباب است. سخنگوی 
الشباب تأکید کرد: از این لحظه به بعد، ما بر روی قدرت خود تمرکز کرده و 
حمله به مزدوران بیگانه را دو چندان خواهیم کرد. مبارزان حزب االسام پیش 
از این بارها با الشباب درگیر شده و از آنها شکست خورده بودند که از جمله 
موردهای درگیری دو طرف، می توان به مبارزه برای تصرف شهر کیزمای اشاره 
کرد، اما در حال حاضر حزب االسام به یکی از مهم ترین پایگاه های الشباب 
مبدل شده است. گروه حزب االسام نیز اعام کرد که دو طرف پیش از این 
برای اتحاد با یکدیگر برنامه ری��زی نکرده بودند و اتحاد دو طرف هدیه ای 
برای مبارزان دو گروه و مایه هاکت مزدوران اس��ت. پایگاه خبری الجزیره 
در پایان یادآور ش��د: سومالی از سال 1991 دولت مقتدر مرکزی ندارد و شبه 
نظامیان گروه الش��باب و حزب االسام برای براندازی دولت انتقالی شریف 

شیخ احمد، مبارزه می کنند.

وزیر خارجه ترکیه: 
 برای بهبود روابط، اسرائیل باید

از ترکیه عذرخواهی کند
وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد 
که کش��ورش خواهان بهبودی 
روابط با اسرائیل است اما تل آویو 
ابتدا بای��د به خاط��ر حمله به 
ن��اوگان آزادی در م��اه م��ه که 
باعث کشته شدن 9 فعال ترک 
شد، عذرخواهی کند و غرامت 
بپردازد. به گزارش ایسنا، امریکا 
و اتحادی��ه اروپ��ا از ترکی��ه و 
اسرائیل خواسته اند تا به تنش ها 
میان یکدیگر پایان دهند و برای 

کمک به ایجاد صلح در خاورمیانه روابطشان را از سر بگیرند. در همین حال 
خبرگ��زاری آناتولی به نقل از احمد داوود اوغل��و )وزیر خارجه ترکیه( طی 
نشس��تی با گروهی از خبرنگاران در استانبول گفت: ما قصد صلح با اسرائیل 
داری��م. ما می خواهیم با همه کش��ورها صلح کنیم چرا ما با کش��وری که در 
روابطش با س��وریه قصد میانجی گری داشتیم، باید روابط بدی داشته باشیم. 
اس��رائیل و ترکیه طی 15 سال گذشته روابط نظامی و اقتصادی قوی داشتند 
و ترکیه به نزدیک ترین هم پیمان اسرائیل در دنیای اسام تبدیل شده بود، اما 
به دنبال حمله اس��رائیل به ناوگان آزادی و کشته شدن چند فعال ترک حامی 

فلسطین، روابط آنکارا – تل آویو تیره و تار شد. 
ترکیه سفیر خود را از تل آویو خارج کرد و رهبران ترکیه بارها حمله اسرائیل 
به ناوگان آزادی را محکوم کردند. به نوشته روزنامه هاآرتص، ترکیه از اسرائیل 
خواسته که به خاطر این حمله عذرخواهی کند و به خانواده قربانیان غرامت 
بپردازد و از این موضوع به عنوان پیش شرطی برای بهبود روابط دو جانبه یاد 
کرده اس��ت. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه هم چنین از اسرائیل 

خواسته تا محاصره غزه را پایان دهد. 
داوود اوغلو در ادامه خاطرنش��ان کرد:  طی حمله به ناوگان آزادی، شهروندان 
ترکی��ه در آب ه��ای بین المللی کش��ته ش��دند و هیچ چی��زی نمی تواند این 
حقیق��ت را پنهان کند. در عی��ن حالی که می خواهیم روابطم��ان را با دیگر 
کش��ورها حفظ کنیم خواستار دفاع از حقوقمان نیز هس��تیم. اگر قرار است 
روابط دوس��تانه با اس��رائیل ادامه پیدا کند، تل آویو باید به خاطرکشته شدن 
 این ش��هروندان ت�رک عذرخواهی کن�د و به خان�واده های ق�ربانیان غرام�ت 

بپردازد. 
پیشتر باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا نیز در مصاحبه با روزنامه حریت از 
ترکیه و اسرائیل خواست هر کاری که می توانند انجام دهند تا بتوانند روابط دو 
طرف را بهبود بخشند. در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل به این 
نتیجه رسید که کماندوهای اسرائیلی در حمله به ناوگان آزادی مرتکب نقض 

جدی قانون های بین المللی شدند. 
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آژیر

زیر پوست شهر

رودررو

پنجره

الدن سلطانی

نام حضرت عیس��ی)ع( در قرآن بسیار 
آمده که با فضیلت و عظمت توأم است. 
در 45 جای قرآن با نام عیس��ی و در 11 
جا با لقب مسیح از آن حضرت یاد شده 

است.
مادر حض��رت عیس��ی)ع( مریم دختر 
عمران یکی از زنان برگزیده و پاکدامن 
عالم بود که به قرب مقام حق تعالی نائل 
ش��د. وقتی حضرت مریم حامله شد در 
ناحیه بی��ت المقدس بود. به وی گفتند: 
اینجا محل عبادت است نه محل والدت. 
بنابراین مریم بیرون رفت و بنا بر روایاتی 
به سرزمین کربا رس��ید. جایی که هم 
اکنون قبر مقدس امام حس��ین)ع( است 
ایستاد و آنجا عیس��ی متولد شد. مدت 
حمل و وضع حمل مریم بنا به روایات 9 

ساعت یا کمتر بود.
پس از آنکه حضرت عیس��ی)ع( به دنیا 
آم��د خداوند به مریم وح��ی کرد که با 
کس��ی س��خن نگو. حض��رت مریم به 
همراه فرزندش به نزد قوم خویش آمد. 
آنان گفتن��د: ای مریم، پدر و مادر تو که 
ب��دکار نبودند تو چرا دس��ت به چنین 
کاری زدی. مری��م چیزی نگفت و فقط 
به نوزادش اشاره کرد. بزرگان قوم گفتند: 
ب��ا بچه ای که در گهواره اس��ت چگونه 
سخن بگوییم؟ ناگهان نوزاد گفت: قال 
انی عبداله اتین��ی الکتاب و جعلنی نبیا 
و جعلنی مب��ارکا این ما کنت و اوصنی 

بالصلوه و الزکوه ما دمت حیا السلم.
حضرت عیس��ی)ع( پیغمبر بزرگواری 
است که اصل وجود و آفرینشش معجزه 
بود. هم چنین زنده کردن مردگان و شفای 

بیماران از معجزات آن حضرت بود.
جبرئیل در س��ن 30 سالگی بر حضرت 
عیسی نازل ش��د و دوران پیامبری وی 
آغاز گردید. پس کت��اب نورانی انجیل 
را ک��ه تصدیق کنن��ده ب��ود از خداوند 
دریافت نمود و با تاش فراوان مردم را 
به اطاعت از دس��تورات خداوند دعوت 
می کرد. س��عی حضرت عیسی)ع( این 
بود که یهود را از انحراف و گمراهی به 
راه راست هدایت کند. به برنامه هایی که 
یهود برای به دست آوردن ثروت سرشار 
و فرو رفتن در خوش��گذرانی خود اجرا 

می نمودند اعتراض می کرد. زیرا آنها آثار 
دینی را تحریف کرده و از راه راست دور 

شده بودند.
سرانجام اس��تدالل های عیسی)ع( عقل 
یهود را مغلوب س��اخت و یهود راهی 
جز س��رکوب کردن عیسی)ع( نمی دید. 
از روی دش��منی ب��ه لجاجت،  تکذیب 
عیسی)ع( پرداختند چرا که می ترسیدند 
با تبلیغات عیس��ی)ع( دولتشان واژگون 
ش��ود. بنابراین درصدد مقابله ش��دید با 
عیسی)ع( برآمدند. وقتی از این کار ناتوان 
شدند تصمیم به قتل حضرت عیسی)ع( 
گرفتند. وقتی عیس��ی از این تصمیم هم 
آگاه ش��د مجبور به مخفی شدن گردید 
که البته یارانش همراه وی بودند. روزی 
یکی از یاران حضرت عیسی )ع( به نام 
یهودا به مخالفان حضرت مراجعه کرد و 
گفت: من از مخفیگاه عیسی خبر دارم و 
چون از مخالفت وی با ارزش های یهود 
عصبانی هس��تم مخفیگاه وی را به شما 
نشان می دهم. عیسی و یارانش در باغی 
که شب در آن به سر برده بودند ماندند و 
خیال می کردند که کسی از مخفیگاهشان 
اط��اع ندارد اما هنوز روزش��ان ش��ب 
نش��ده بود که آنها را در مخفیگاهش��ان 
پیدا کردند. آنجا بود که شاگردان عیسی 
دریافتن��د که مصیبت و گرفتاری بر آنها 
فرود آمده بنابراین دست از یاری پیامبر 
برداشتند و فرار کردند. عیسی در حلقه 
محاصره یهود قرار گرفت. اما خدا او را 
تسلیم دشمن نکرد و به او وعده داد که 
وی را بر دش��من پیروز گرداند. قدرت 
خدا تجلی ش��د و او را از چش��م مردم 
مخف��ی س��اخت. در این زم��ان ناگهان 
چشم یهودیان به فردی افتاد که شباهت 
کاملی به عیس��ی داش��ت و او را جای 
عیسی گرفتند. آن مرد ترسیده و زبانش 
بند آمده بود و نتوانس��ت از خود دفاعی 
کند. جالب اینجاس��ت مردی که اس��یر 
ش��د یهودا همان فردی بود که سربازان 
را به سوی مخفیگاه عیسی)ع( راهنمایی 
کرده بود. اما خدا مکر وی را به خودش 
بازگرداند و وی به جای عیس��ی گرفتار 
ش��د. مأموران دولت مرد شبیه به عیسی 
را به میدان اعدام بردند و او را دار زدند. 
آنها فکر کردند که عیسی را کشته اند در 

صورتی که اینگونه نبود.

مهدیه مبینی معلول جس��می حرکتی که از ترحم های 
بی ج��ا گایه دارد، می گوید: آدم ها خیلی وقت ها با 
مش��کل های خود مسأله دارند. خیلی وقت ها در حل 
مسائل زندگی دچار زحمت می شوند. خیلی وقت ها 
 از مش��کل های خود شکس��ت می خورن��د و خیلی
وقت ها... اما همه اینها را می توان برطرف کرد... همه 
سختی ها را می توان پشت سر گذاشت؛ به شرطی که 
مش��کل ما فقط مربوط به مش��کل ما باشد، نه خود ما. 
از قدی��م می گویند آدمی که خوابیده را، هر چقدر هم 
که خوابش سنگین باشد می توان بیدار کرد ولی آدمی 
ک��ه خودش را به خ��واب زده را نه. زندگی هم همین 
اس��ت. انگار وقتی مش��کل پیش می آید، یک مشکل 
اس��ت و اگر طرز کنترل کردن آن را ندانی، مش��کل تو 
چیز دیگری اس��ت. در واقع، حاال مش��کل خود تویی 
که س��ر راه حل مش��کل های زندگی ات را گرفته ای. 
اگر باور داش��ته باشی که می توانی، اگر تاش کنی که 
بتوانی و اگر تاش تو در کنار ش��ناخت از مش��کل ها 
و توانایی هایت باش��د، اگر قرار باشد به مقصد برسی، 
به طور حتم می رس��ی. این حرف هایی بود که مهدیه 
مبینی میهمان این هفته بازگش��ت ب��ه زندگی در میان 
صحبت هایش به آن اش��اره کرد. فکر کن؛ قرار باش��د 
به دنیا بیایی که زندگی کنی، همه چیز هم آماده باش��د، 
تمام کارها طب��ق برنامه پیش برود ولی در لحظه آخر، 
نفس کم بیاوری. به دنی��ا می آیی ولی چند لحظه دیر 
به اکس��یژن می رس��ی و باید تقاص این چند لحظه را 
ی��ک عمر پ��س بدهی؛ چیزی که به هی��چ وجه در آن 
مقصر نبوده ای، چیزی که به عهده تو نبوده و هر روز 
فک��ر کنی به دنیا، به خدا و به خ��ودت و نگاه کنی به 
تمام مردمی که می توانستی شبیه هر کدام از آنها باشی 

ولی نیستی. 
راستی می دانی CP چیست؟! معلول جسمی حرکتی 
را می شناس��ی؟! می دانی که آنها فقط از نظر جسمی 
کمی با تو فرق دارند؟! نه، به طور حتم نمی دانس��تی. 
و اال هر بار که یکی از آنها را در خیابان می دیدی، به 
دلت نمی افتاد که دست به جیبت بکنی تا اسکناسی... 
باز فکر کن، معلول جس��می حرکتی باشی. دم غروب 
اس��ت و تو داری از مح��ل کارت یا نمی دانم ش��اید 
محل تحصیلت ب��ه خانه برمی گردی. راه رفتن برایت 
سخت است ولی نمی خواهی کم بیاوری. می خواهی 
ثابت کنی که معلولیت به معنی ناتوانی نیس��ت. داری 
در ذهنت ب��ه کارهایی که می توان��ی انجام دهی فکر 
می کنی. ناگهان دس��ت گرمی را روی شانه ات حس 
می کنی. برمی گردی. یک نفر روبه روی تو ایس��تاده 
با نگاهی که س��عی می کند احس��اس هم دردی را به 
تو هدیه کند، اسکناس��ی را جلوی رویت گرفته، حاال 
چه حس��ی داری؟! چه کار می کنی؟! او چه فکری در 
مورد تو کرده که ای��ن کار را انجام داده؟ مهدیه مبینی 
یکی از آدم هایی اس��ت که این ح��س را تجربه کرده 
اس��ت. او می گوید: »وقتی می بینی به همین س��ادگی 
ش��خصیت تو را زیر سئوال می برند، دیگر نمی توانی 
ب��ه هدف ه��ای بزرگی که در س��رت داری فکر کنی. 
فق��ط می خواه��ی از زیر ب��ار نگاه ه��ای ترحم آمیز 

مردم ف��رار کنی. می خواهی ب��روی و در کنج تنهایی 
خودت بنش��ینی و تمام مدت ب��ه این فکر کنی که اگر 
چند س��اعت، چند دقیقه، چند لحظه زودتر به مغز تو 
اکسیژن رسیده بود، دیگر مجبور نبودی از بودنت و از 
این طور بودنت خجالت بکشی.« او اعتقاد دارد کسانی 
ک��ه به نوعی دچار معلولیت هس��تند، توانایی هایی نیز 
دارند که اگر آنها را کش��ف کنند می توانند مانند همه 

مردم زندگی کنند و از زندگی لذت ببرند. 
مهدیه با وجود اینکه از لحاظ ذهنی هیچ مشکلی ندارد 
و مانند همه افراد عادی است، نتوانسته تحصیات خود 
را ادامه دهد و آن را نیمه کاره رها کرده اس��ت. وقتی 
دلیل این موضوع را از او پرس��یدم، گفت: »متاس��فانه 
برخ��ی راهنمایی های غلط باعث ش��د که من از ادامه 
تحصیل ب��از بمانم. بعضی از پزش��کان به والدین من 
پیش��نهاد کردند به دلیل اینکه م��ن نمی توانم خودم را 
ب��ا محیط مدارس معمولی و دانش آموزان این مدارس 
وفق دهم، بهتر است که مرا به مدارس استثنایی ببرند. 
پدر و مادر من می خواس��تند بهترین محیط برای ادامه 
تحصیل من فراهم باشد. به حرف پزشکان عمل کردند 

و مرا به مدرس��ه اس��تثنایی فرس��تادند. فک��ر می کنم 
این هم قس��متی از تقدیر من اس��ت ولی کودکانی که 
معلولی��ت ذهنی ندارند اگر در مدارس اس��تثنایی ثبت 
نام کنند بسیاری از قابلیت های بالقوه خود را از دست 

می دهند.« 
محبت یا ترحم؟ 

او می گوید: »گاه��ی اوقات مردم فکر می کنند که در 
حق ما محبت می کنند، اگر نگاه هایی از سر همدردی به 
ما بیندازند. ممکن است هدف محبت باشد ولی محبت 
همراه با ترحم تفاوت زیادی با محبت از س��ر دوستی 

دارد و مایی که دچار این وضعیت هس��تیم تفاوت این 
دو را خیلی خوب می دانیم. ما و همه آدم ها همیش��ه 
به دوس��تی نیاز داریم و از این مسأله استقبال می کنیم 
ولی همه آدم ها و به خصوص ما، وقتی قرار باش��د که 
مدام در حقمان ترحم ش��ود نمی توانیم خودمان را آن 
طور که باید و ش��اید پیدا کنی��م. ترحم های ناآگاهانه 
ب��ه افراد معلول در جامعه در بس��یاری موارد اعتماد به 
نفس این افراد را کاهش می دهد و آنها را س��رخورده 
می کند. من به هیچ وجه نمی توانم قبول کنم که کسی 
بخواهد به عنوان دلس��وزی کاری را ب��رای من انجام 
دهد و همیش��ه می کوشم تا در مسیر این نگاه ها قرار 

نگیرم. 
معلولیت ناتوانی نیست 

مهدی��ه از تعریفی که در مورد معلوالن رایج ش��ده نیز 
گای��ه می کند و می گوید: »متاس��فانه ب��اوری که در 
جامعه ما وج��ود دارد یک معلول را به عنوان یک فرد 
ناتوان شناخته است در حالی که من و دوستانم به هیچ 
وجه این برداش��ت را قبول نداریم و همواره در تاش 
هستیم که با به دست آوردن مهارت ها و شکوفا کردن 

سایر استعدادهای خود، نش��ان دهیم که این معلولیت 
یک ویژگی است و باعث کنار رفتن ما از جریان عادی 
جامعه نمی ش��ود. خیلی از دوستان ما به فعالیت های 
هن��ری ای می پردازند و آثاری را خل��ق می کنند که 
حتی افراد عادی از انجام این کارها عاجز هس��تند. من 
هم یک معلول جس��می، حرکتی هستم و با وجود این 
مش��کل مانند بس��یاری از افراد در کاس های هنری، 
خط و هنرهای نمایش��ی عضو هس��تم و می خواهم با 
ت��اش، باورهای غلط در مورد خودم در ذهن مردم را 

از بین ببرم.«

ب��دون ماحظ��ه ای��ام را می گذرانیم، 
خیل��ی ک��م می خندی��م، خیل��ی تند 
رانندگی می کنیم، خیلی زود عصبانی 
می ش��ویم، تا دیر وقت بیدار می مانیم، 
خیلی خس��ته از خواب بر می خیزیم، 
خیلی ک��م مطالع��ه می کنی��م، اغلب 
اوقات تلویزیون نگاه می کنیم و خیلی 
ب��ه ندرت دعا می کنی��م. چندین برابر 
مایملک داریم، اما ارزش هایمان کمتر 
شده است. خیلی زیاد صحبت می کنیم، 
به ان��دازه کافی دوس��ت نمی داریم و 
خیل��ی زی��اد دروغ می گوییم. زندگی 
س��اختن را ی��اد گرفته ای��م، ام��ا ن��ه 
زندگی ک��ردن را. ما امروزه خانه های 
ام��ا خانواده ه��ای کوچکتر،  بزرگ تر 
م��دارک تحصیل��ی باالت��ر ام��ا درک 
عموم��ی پایین ت��ر، آگاهی بیش��تر اما 
قدرت تش��خیص کمتر داریم. تنها به 
زندگی، س��ال های عم��ر را افزوده ایم 
و نه زندگی را به س��ال های عمرمان. 
م��ا س��اختمان های بلندت��ر داریم اما 
طب��ع کوتاه ت��ر. بزرگراه ه��ای پهن تر 
ام��ا دیدگاه ه��ای باریک ت��ر. بیش��تر 
خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیش��تر 
می خریم اما کمتر لذت می بریم. بیشتر 
می نویس��یم ام��ا کمتر ی��اد می گیریم، 
بیشتر برنامه می ریزیم اما کمتر به انجام 
می رس��انیم. عجله کردن را آموخته ایم 
و نه صبر ک��ردن. درآمدهای باالتری 

داری��م اما اص��ول اخاق��ی پایین تر. 
تا  می س��ازیم  بیش��تری  کامپیوترهای 
اطاعات بیش��تری نگهداری کنیم، تا 
رونوش��ت های بیش��تری تولید کنیم، 
ام��ا ارتباطات کمتری داریم. ما کمیت 
بیشتر اما کیفیت کمتری داریم. مردان 
بلند قامت اما پس��ت، سودهای کان 
ام��ا روابط س��طحی. در جس��تجوی 
دانش باشید، بیشتر بخوانید، در ایوان 
بنش��ینید و منظ��ره را تحس��ین کنید، 
بدون آنکه توجهی به نیازهایتان داشته 
باش��ید. زمان بیش��تری را ب��ا خانواده 
و دوس��تانتان بگذرانی��د، غذای مورد 
عاقه ت��ان را بخوری��د و جاهایی را 
که دوس��ت دارید ببینید. زندگی فقط 
حفظ بقاء نیس��ت، بلکه زنجیره ای از 
لحظه های لذت بخش اس��ت. از جام 
کریستال خود اس��تفاده کنید، بهترین 
عطرتان را برای روز مبادا نگه ندارید 
و ه��ر لحظه که دوس��ت دارید از آن 
استفاده کنید. عبارت هایی مانند یکی 
از ای��ن روزه��ا و روزی را از فرهنگ 
لغت خود خارج کنی��د. بیایید نامه ای 
را که قصد داش��تیم یکی از این روزها 
بنویسیم، همین امروز بنویسیم. بیایید 
ب��ه خانواده و دوس��تانمان بگوییم که 
چقدر آن ها را دوس��ت داریم. چیزی 
را که می تواند به خنده و شادی شما 

بیفزاید به تأخیر نیندازید.  

زندگی زنجیره ای از لحظه های لذت بخش  

جامعه

در سال جاری؛
توزیع 7هزار جلد قرآن کریم در 

مساجد چهارمحال و بختیاری 

طول عمر سازه در ایران یک 
سوم جهان است

طرح حمایت از هیاتهاي مذهبي 
اتباع خارجي در اداره کل امور 

جوانان اصفهان تدوین شد 

کاهش نرخ چند کاالی اساسی 
در بروجن 

مدی������رکل اوق������اف و ام������ور خیری��ه 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: از ابتدای امس��ال  
تاکن��ون افزون بر 7 ه��زار جلد قرآن کری��م در اختیار 

امامزادگان و مساجد این استان قرار داده شده است.

مدی����رکل اس��تاندارد و تحقیق������ات صنعتی 
چهارمحال و بختیاری گفت: طول عمر پروژه های 
عمرانی و مس��کونی در ایران کمتر از یک س��وم طول 

عمر سازه های بتونی کشورهای اروپایی است.

طرح حمایت از هیأت هاي مذهبي اتباع خارجي 
با محوریت تقویت و توسعه امور و فعالیت هاي 
فرهنگي و دیني جوانان در راس��تاي آش��نایي با س��یره 
اهل البیت)ع( از س��وي اداره کل امور جوانان اس��تان 
تدوین ش��د.  روابط عموم��ي اداره کل ام��ور جوانان 
استان اصفهان اعام کرد: این طرح با هدف جهت دهي 
و آش��نا س��اختن کانونه��ا و هیأت هاي مذهب��ي اتباع 
خارجي با فرهنگ عزاداري اباعبداله تدوین شده است. 
تدوی��ن کنندگان این طرح س��عي دارند ت��ا با هدایت 
فعالی��ت هاي فرهنگي و حمایته��اي مادي و معنوي به 
هر چه باش��کوه و صحیح تر برگزار کردن مراسم هاي 
ای��ن ای��ام کمک کرده و آس��یب هاي موج��ود در این 

حوزه را به حداقل برسانند.

فرماندار بروجن گفت: با اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا نه تنها هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار 
شهرس��تان بروجن وج��ود رخ نداد بلک��ه بهای برخی 

کاالها نظیر برنج و گوجه فرنگی کاهش نیز یافت.
به گزارش فارس، فتاح کرمی در نشست کمیته تنظیم بازار 
این شهرس��تان اظهار داش��ت: با وجود گذشت یک هفته 
از اجرای قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها، قیمت کاالهای 
اساسی نسبت به گذش��ته ثابت بوده و هیچ گونه افزایش 

قیمت در بازار شهرستان بروجن گزارش نشده است. 
کرمی هدفمندس��ازی یارانه ها را یک��ی از بزرگترین و 
اساس��ی ترین کارهای دولت دانست و گفت: همه باید 
هم��کاری کنند تا این طرح به طور صحیح و اساس��ی 

اجرا شود.

انواع فرآورده های دخانی ش��امل س��یگار، پیپ، قلیان، 
تنباکوی جویدنی و س��یگار برگ س��بب ایجاد سرطان 

می شوند. 
به گزارش ایس��نا، برخاف تصور رای��ج در جامعه که 
ناش��ی از ترفندهای تبلیغاتی صنعت دخانیات اس��ت، 
خطر س��رطان زایی در سیگاری ها با قطران کمتر برابر با 
خطر سرطان زایی در سیگارهای معمولی است چرا که 
سیگاری ها، به علت محرومیت از نیکوتین، سیگارهای 
ک��م قطران را به تع��داد زیادتر و با پک ه��ای عمیق تر 

مصرف می کنند. 
س��یگاری ها همچنین با سیگار کش��یدن سبب افزایش 
احتمال بروز س��رطان در اعض��ای مختلف بدن خود و 

اطرافیانشان می شوند. 
آی��ا مصرف دخانیات تنها احتمال بروز س��رطان 

ریه را افزایش می دهد؟ 
س��رطان های ایج��اد ش��ده در اث��ر مص��رف دخانیات 
ش��امل س��رطان ریه، حفره دهانی، لب، بینی، حنجره، 
م��ری، مع��ده، لوزالمعده، کبد، س��رطان خ��ون، کلیه 
 و مثان��ه، س��رطان گ��ردن رح��م و س��رطان مقع��د

است. 
ب��ر اس��اس اع��ام دبیرخانه س��تاد کش��وری کنترل و 
مب��ارزه ملی با دخانیات، س��یگار باعث بروز90 درصد 
س��رطان های ریه، 50 درصد بیماری های قلبی عروقی، 
75 درصد بیماری های تنفسی و 12 درصد کل مرگ ها 
و 30 درص��د مرگ های بین 30 تا 50 س��الگی اس��ت. 
بر اس��اس گزارش س��ازمان بهداش��ت جهان��ی، میزان 
 متوس��ط کاهش طول عمر س��یگاری ها هش��ت س��ال 

است. 
 هرچند ب��رای آنهایی که در میانس��الی ف��وت می کنند 
)69-35 س��الگی( این میزان حدود 22 س��ال اس��ت. 
مطالع��ات متعددی ارتباط مس��تقیم می��ان میزان قطران 
موجود در سیگار و سرطان های قسمت فوقانی دستگاه 

گوارش را نشان داده است. 
ارتباط سرطان ریه و مصرف دخانیات چیست؟  

بر اثر مصرف دخانیات با گذش��ت زمان در بافت هایی 
که به طور دائم توس��ط قط��ران موجود در مواد دخانی 
تحریک ش��ده اند، س��رطان ری��ه یا برونش گس��ترش 
می یاب��د. با توجه به رش��د پیش��رونده این س��رطان و 
تش��خیص دش��وار آن در مراحل اولیه، شانس بهبودی 

سرطان ریه بسیار ضعیف است. 
در اف��رادی که ب��ه عل��ت فعالیت ش��غلی در معرض 
بیماری های ریوی هستند، اس��تعمال دخانیات احتمال 
بروز س��رطان ریه را افزایش می ده��د. هرچه مصرف 
س��یگار در س��نین پایین تر شروع ش��ود، تعداد نخ های 
س��یگار بیش��تر باش��د و محتوای قطران س��یگار بیشتر 
 باش��د،  احتمال بیشتری برای ابتا به سرطان ریه وجود 

دارد. 

سیگار و سرطان 

دث
حوا

اعض��ای 6 نفره ی��ک باند جعل ک��ه با فروش 
برگه ه��ای احض��ار قضایی، کارت ه��ای پایان 
خدمت و مدارک تحصیلی از مردم کاهبرداری 
می کردند، از سوی پلیس مهاجرت ناجا دستگیر 

شدند. 
به گ��زارش »ج��ام ج��م«، اوایل آذرماه س��ال 
ج��اری مأم��وران اداره مهاجرت ناج��ا هنگام 
کنترل پروازهای هوایی فرودگاه مهرآباد تهران 
به یکی از مس��افران ش��ک کردند و به بررسی 
گذرنامه مرد مس��افر پرداختند که مشخص شد 
او ب��ا هویت فرد دیگری گذرنامه دریافت کرده 

است. 
با دستگیری مرد مسافر، وی در تحقیقات گفت: 
چند س��ال پیش ب��ه طور غیرقانونی به کش��ور 
ژاپ��ن رفت��م و کار می کردم. بعد از یک س��ال، 
 از س��وی مأموران کشور ژاپن دستگیر و اخراج 

شدم. 
متهم یادآور ش��د: پس از بازگش��ت به تهران، 

 ب��ه خاط��ر نداش��تن کارت پای��ان خدم��ت، 
نمی توانس��تم گذرنامه دریافت کنم و به کشور 

ژاپن بازگردم. 
بنابرای��ن از طری��ق یک��ی از دوس��تانم با یک 
جاعل حرفه ای به نام رضا آش��نا شدم و او پس 
از دریاف��ت 7 میلیون توم��ان، مدارک هویتی و 
کارت پایان خدمت جعلی به من تحویل داد و 
خواس��ت روز بعد به اداره پلیس + 10 مراجعه 
و گذرنام��ه بگی��رم. متهم افزود: ب��ا حضور در 
مرکز پلی��س + 10، مدارک��م را تحویل دادم و 
گذرنام��ه گرفت��م. روز حادثه ب��رای ماقات با 
یکی از دوستانم قصد سفر به یکی از شهرها را 
 داشتم تا از فرودگاه آن شهر به کشور ژاپن سفر 

کنم.
ردپای جاعل حرفه ای

 مأم��وران ب��ا اطاعاتی که از مس��افر جوان به 
دس��ت آوردند، به چه��ره ن��گاری رایانه ای از 
مرد جاعل پرداختند که مش��خص ش��د او یک 

جاع��ل حرف��ه ای بوده ک��ه از چند م��اه پیش 
تح��ت تعقیب پلیس ق��رار دارد. به این ترتیب، 
پاتوق ه��ای احتمالی این متهم تحت نظر گرفته 
ش��د تا اینکه مخفیگاه وی در یکی از محله های 
 جنوبی شهر تهران شناسایی و این متهم دستگیر 

شد. 
کشف انواع مدارک جعلی 

در بازرس��ی از خان��ه متهم، کارت ه��ای پایان 
خدم��ت، م��دارک هویتی اف��راد مختلف، یک 
کی��س رایانه، ده ها مهر، گواهینامه های اش��تغال 
ب��ه تحصی��ل، م��دارک تحصیل��ی در مقاط��ع 
مختل��ف و برگه ه��ای اخطاری��ه قضای��ی که 
همگ��ی جعل��ی بودند، کش��ف و ضبط ش��د. 
متهم ب��ا انتقال به مرکز پلیس م��ورد بازجویی 
 قرار گرفت و به کاهب��رداری از مردم اعتراف 

کرد. 
اعتراف جاعل حرفه ای 

متهم در اظهاراتش به پلیس گفت: با اس��تخدام 

5 مرد از آنها خواس��تم تا با حض��ور در مراکز 
صدور گذرنامه و س��ازمان نظام وظیفه، افرادی 
را شناس��ایی کنند که به خاطر نداش��تن کارت 
پایان خدمت س��ربازی نمی توانس��تند از کشور 
خ��ارج ش��وند. مرد جاع��ل ادام��ه داد: به این 
ترتیب، همدس��تانم آنها را شناس��ایی و به من 
معرف��ی می کردن��د و بع��د از ماقات ب��ا آنها، 
مبالغی از 3 ت��ا 7 میلیون تومان از آنها دریافت 
می ک��ردم و کارت های پای��ان خدمت جعلی به 

آنها می فروختم. 
فروش گواهی اشتغال به تحصیل جعلی 
مته��م در ادامه گفت: عاوه ب��ر این، افرادی را 
که بازمانده از تحصیل بودند شناس��ایی و برای 
آنها نیز گواهینامه های اشتغال به تحصیل جعلی 
تهیه می کردم و پس از دریافت پول تحویلشان 
م��ی دادم تا آنها م��دارک را ب��ه مراکز آموزش 
رانندگی در س��طح ش��هر بدهن��د و گواهینامه 

راهنمایی و رانندگی دریافت کنند. 

اخاذی با برگه های اخطاریه قضایی جعلی 
مرد جاع��ل به تهیه برگ��ه اخطاریه های جعلی 
اش��اره کرد و گفت: برخی اف��راد که با دیگران 
خصومت شخصی داشتند، به من مراجعه و در 
قبال دریافت پول برایش��ان برگه اخطاریه های 
جعل��ی تهیه می ک��ردم. آنها نیز با نش��ان دادن 
ای��ن مدارک ب��ه م��ردم، ادعا می کردن��د که از 
 آنه��ا ش��کایت کرده اند و با ای��ن ترفند اخاذی 

می کردند. 
در چند مورد من و همدس��تانم با سوءاس��تفاده 
از این برگه های اخطاریه جعلی از مردم اخاذی 
کرده ای��م. ب��ا اعتراف مرد جاعل، 5 همدس��ت 
فراری اش تح��ت تعقیب ق��رار گرفتند و چند 
روز پیش در پی تجس��س های پلیس در تهران 

دستگیر شدند. 
متهم��ان با انتقال ب��ه اداره مهاجرت ناجا مورد 
بازجوی��ی ق��رار گرفتند و به هم��کاری با مرد 

جاعل اعتراف کردند.

حراج مدارک تقلبی دولتی از سوی جاعل حرفه ای  

 در آس��تانه سال نو میادی و تولد حضرت 
مسیح)ع( هستیم؛ پیامبری که او را به مهربانی اش 
می شناس��ند و به ایمانی که درد را دوا می کرد و به 
حکم خدایی مرگ ها را زندگی می بخشید؛ پیامبری 
که یقین داش��ت اگر ایمان به خدا داشته باشید هر 
کاری شدنی است: »اگر به خدا ایمان داشته باشید 
می توانید ب��ه این کوه زیتون بگویی��د برخیزد و 
در دری��ا بیفتد و فرمان ش��ما را بدون چون و چرا 
اطاعت کن��د« پیامبری که چش��م را چراغ وجود 
انسان می داند: »اگر چشم تو پاک باشد تمام وجود 
تو نیز پاک و روش��ن خواهد ب��ود.« به بهانه آغاز 
سال نو میادی، نگاهی انداخته ایم به گوشه ای از 
پیام های روشنگرانه این پیامبر بزرگوار. گفته شده 
اس��ت که هر کس مرتکب قتل ش��ود محکوم به 
مرگ است اما من می گویم که حتی اگر نسبت به 
برادر خود خشمگین شوی و بر او فریاد بزنی باید 
تو را محاکمه کرد و اگر برادر خود را »ابله« خطاب 
کنی باید تو را به دادگاه برد و اگر به دوستت ناسزا 

گویی سزایت آتش جهنم است.  
اگر نذری داری و می خواهی گوس��فندی قربانی 
کنی و همان لحظه به یادت آید که دوس��تت از تو 
رنجیده اس��ت گوسفند را همان جا رها کن و اول 
از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن. گفته 
شده اس��ت که زنا مکن ولی من می گویم که اگر 
حتی با نظر ش��هوت آلود ب��ه زنی نگاه کنی همان 
لحظ��ه در دل خود این عمل را انجام داده ای. پس 
اگر چش��می که برایت این قدر عزیز است باعث 
می ش��ود گناه کن��ی آن را از حدق��ه درآور و دور 
افکن. بهتر اس��ت بدنت ناقص باش��د تا اینکه که 

باز خوانی نصایح حضرت عیسی)ع( در آستانه سال نو میالدی  
تمام وجودت به جهنم بیفتد. و اگر دس��ت 

راس��تت باعث می ش��ود گناه کنی آن را ببر و دور 
بینداز. بهتر است یک دست داشته باشی تا اینکه با 
دو دست به جهنم بروی. فقط کافی است به آنچه 
که می گویید ایمان داش��ته باشید. به خود شک راه 
ندهید. خوب گوش کنید. اگر ایمان داشته باشید هر 
چه در دعا بخواهید خدا به ش��ما خواهد داد. گفته 
شده که قسم دروغ نخور و هر گاه به نام خدا قسم 
یاد کنی آن را وفا کن اما من می گویم هیچ گاه قسم 
نخور؛ نه به آسمان که تخت خدا است و نه به زمین 

که پای انداز اوست. 
به هیچ یک از اینها سوگند یاد نکن. به سر خود نیز 
قس��م نخور زیرا قادر نیستی مویی را سفید یا سیاه 
گردانی. فقط بگو: »بلی« یا »نه«! همین کافی است 
اما اگر برای سخنی که می گویی قسم بخوری، نشان 
می دهی که نیرنگی در کار است. اگر فقط بر آنانی 
که شما را دوست دارند محبت کنید چه برتری بر 
مردمان پس��ت دارید که ایشان نیز چنین می کنند؟ 
خدا از همان ابتدا مرد و زن را برای پیوند همیشگی 
آفرید. به همی��ن دلیل مرد باید از پدر و مادر خود 
جدا شود و به همسرش بپیوندد، به طوری که از آن 
پس دوتن نباش��ند بلکه یک تن باشند و هیچ کس 
ح��ق ندارد این اتحاد را بر هم زند و ایش��ان را از 
یکدیگر جدا س��ازد چون خدا آن دو را با هم یکی 
ساخته است. مراقب باشید که اعمال نیک خود را 
در انظار مردم انجام ندهید تا شما را ببینند و تحسین 
کنند زیرا در این صورت اجری نخواهید داشت. هر 
گاه به فقیری کمک می کنی در هر محفلی درباره 
کار نیک خود داد سخن سر نده چون به این ترتیب 

اج��ری را که باید از خدا بگی��ری از مردم 
گرفت��ه ای. بجویید تا بیابید. در بزنی��د تا به روی 
شما باز شود زیرا هر که چیزی بخواهد به دست 
خواهد آورد و از هر که بجوید خواهد یافت. کافی 
است در بزنید که در به رویتان باز شود. نادان کسی 
اس��ت که در این دنیا م��ال و ثروت جمع کند اما 

توشه ای برای آخرت نیندوزد.
 چشم چراغ وجود انسان است. اگر چشم تو پاک 
باشد، تمام وجود تو نیز پاک و روشن خواهد بود 
ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد 
تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو خواهد 
رفت. برای خوراک و پوشاک غصه نخورید. برای 
همی��ن زندگی و بدنی که دارید ش��اد باش��ید. به 
پرندگان نگاه کنید. غصه ندارند که چه بخورند. نه 
می کارند و نه درو می کنند ولی خداوند خوراک 
آنها را فراهم می س��ازد. آیا ش��ما برای خدا خیلی 
بیش��تر از این پرن��دگان ارزش ندارید؟ آیا غصه 
خوردن می تواند یک لحظه عمرتان را طوالنی تر 

کند؟ 
پس هوشیار باش��ید مبادا به جای نور، تاریکی بر 
وجودتان حکم فرما ش��ود. اگر باطن شما نورانی 
ب��وده و هیچ نقط��ه تاریکی در آن نباش��د آن گاه 
سراس��ر وجودتان درخش��ان خواهد بود، گویی 
چراغی پر نور بر ش��ما می تابد. اگر احکام خدا را 
نگاه داری، زندگی جاوید خواهی یافت، قتل نکن، 
زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، به پدر و مادرت 
احترام بگذار، دیگران را مثل خودت دوست داشته 
باش. بزرگی ش��ما بس��تگی به این دارد که تا چه 

اندازه به فکر دیگران باشید.

وقتی مشکل 
پیش می آید، 
یک مشکل است 
و اگر طرز کنترل 
کردن آن را 
ندانی، مشکل تو 
چیز دیگری است. 
در واقع، حاال 
مشکل خود تویی 
که سر راه حل 
مشکل های 
زندگی ات را 
گرفته ای.

محبت با محبت فرق دارد!

پیامبری حضرت عیسی )ع(
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

کار گروه هدفمند سازی یارانه ها 
در بخش آب تشکیل شد 

 زاینده رود 
جلس��ه فوق العاده شورای معاونین ش��رکت آب و فاضاب 
استان اصفهان در روز سوم دی ماه سال جاری برگزار و در راستای 
ط��رح هدفمندس��ازی یارانه ها در بخ��ش آب اعض��ای کارگروه 

هدفمندسازی یارانه ها در شرکت آبفای استان انتخاب شدند.
در راس��تای اجرای موفقی��ت آمیز طرح تح��ول اقتصادی دولت و 
هدفمندس��ازی یارانه ها و متعاقب جلسه های برگزارشده با حضور 
وزیر نیرو و مدیرعامل ش��رکت مهندسی آبفای کشور، جلسه فوق 
الع��اده ش��ورای معاونین ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان 

برگزارشد.
مهن��دس امینی مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان 
ضمن اشاره به اهداف این طرح مهم اقتصادی که می تواند تضمین 
کننده پیش��رفت و تحول جامعه اس��امی باش��د، به مباحث مطرح 
ش��ده از س��وی وزارت نیرو درخصوص هدفمندس��ازی یارانه ها 
در بخ��ش آب پرداخ��ت و گفت: در ضرورت  اج��رای این طرح 
مه��م اقتصادی تردیدی وج��ود ندارد و اج��رای موفقیت آمیز این 
ط��رح منوط به عزم، اراده و همکاری همه جانبه مس��ئوالن اجرایی 
اس��ت. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شفاف سازی 
اطاعات،  برخورد صحیح و درست با مردم و ارائه توضیحات الزم 
و کافی درخص��وص ابهام هایی که وجود دارد بر آموزش همکاران 
درخصوص این طرح به صورتی که آگاهی کاملی نس��بت به قوانین 

و مقررات مربوط داشته باشند تأکید کرد.
 

 شجاعت دولت در اجرای 
 هدفمند سازی یارانه ها برای 
آینده کشور جنبه حیاتی دارد

 زاینده رود 
امام جمعه: نایین بزرگ ترین طرح اقتصادی ایران اس��امی به اجرا 
درآمد که این اتفاق امری بسیار مهم در تاریخ نظام اسامی است. حجت 
االسام محمود میرزا بیگی افزود: این طرح عظیم با مشارکت، همکاری 
و همراه��ی و نیز صمیمیت مابین دولت و ملت در حال اجراس��ت که 
خوش��بختانه مش��ارکت مثال زدنی دولت و ملت در اجرای بزرگ ترین 
طرح اقتصادی ایران حیرت جهانیان را برانگیخته است. نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه نایین خاطرنشان کرد: شجاعت دولت در اجرای این طرح مثال 
زدنی است چرا که اجرای این طرح برای آینده کشور جنبه حیاتی دارد و 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. وی تصریح کرد: در اهمیت این 
طرح همین بس که دشمنان قسم خورده این کشور و نظام مدت ها دنبال 
این بودند که بلکه این کار به ثمر نرسیده و اجرا نشود تا در آینده کشور با 

بحران مختلف و متفاوتی مواجه شود.
میرزابیگی افزود: در این راه دشمنان خارجی بسیار تاش کردند و متأسفانه 
کس��انی نیز در داخ��ل به آنان کمک کردند و تمام ت��اش خود را برای 
ترساندن مردم از اجرای این طرح به کار بستند و تبلیغات سوء و بسیار 

گسترده ای داشته و دارند.

 کلنگ احداث مجتمع فرهنگی 
چهل دختران نایین به زمین زده شد

 زاینده رود 
عضو هیأت امنای حس��ینیه چهل دختران نایین از احداث مجتمع 
مذهبی فرهنگی 5 میلیارد تومانی در محله چهل دختران نایین با اعتبارهای 

مردمی خبر داد.
رضا سقاباشی با بیان اینکه حسینیه فعلی جوابگوی نیاز مردم می باشد گفت: 
مجتمع در زمینی به مساحت 3 هزار مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد 

تومان از محل اعتبارهای مردمی احداث خواهد شد.
وی افزود: توسعه حسینیه چهل دختران نایین در قالب یک مجتمع مذهبی 
فرهنگی شامل یک حسینیه ویژه خواهران، آشپزخانه، کتابخانه، دارالقرآن، 

موزه، پارکینگ، سالن اجتماعات چند منظوره و دفتر بسیج خواهد بود.
در مراسم کلنگ زنی این مجتمع امام جمعه، شهردار، شورای شهر، تنی چند 

از مسئوالن، مردم محله و خیران حضور داشتند.

فریدونشهر
بررسي و جانمایي تأسیسات 
آبرساني به مجموعه مسکن مهر

 زاینده رود 
کارشناسان آبفاي استان اواخر آذرماه سال جاري با حضور در منطقه 
فریدونش��هر نسبت به بررسي و جانمایي تأسیسات آبرساني به مجموعه 
مسکن مهر این شهرستان اقدام کردند.بر اساس محاسبات، در این طرح به 
احداث یک باب مخزن 500 مترمکعبي، ایستگاه پمپاژ، 700 متر خط انتقال و 

1600 متر شبکه توزیع آب نیاز دارد.

همکاری فوالد مبارکه و سندیکای  
تولیدکنندگان لوله و پروفیل

 مدی��ر عامل ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان در جلس��ه مش��ترک با
اعضای هیأت مدیره س��ندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی 
 با اش��اره ب��ه هدف ه��ا و برنامه های ف��والد مبارک��ه در جهت تحقق 
تعالی و پویایی این شرکت همراه و همگام با تعالی و بالندگی مشتریان 
و مصرف کنندگان محصوالت فوالد مبارکه گفت: این شرکت با اجرای 
طرح های توسعه در راستای افزایش تولید در صدد است تا بتواند نیاز 

صنایع داخلی کشور را تأمین  نماید.
 دکت��ر س��میعی ن��ژاد دس��تیابی ب��ه رک��ورد تولی��د 10 میلی��ون تن 
ورق ف��والدی در آین��ده نزدی��ک را از جمل��ه هدف ه��ای ب��زرگ 
 این ش��رکت بر ش��مرد و اف��زود: با هم��ت و ت��اش متخصصان و 

کارکنان متعهد شرکت  فوالد مبارکه به این مهم دست خواهیم یافت.
ایشان با اشاره به انتظارهای واحد های تولید کننده لوله و پروفیل نسبت 
به محصوالت فوالد مبارکه اظهار داشت: تکمیل طرح های توسعه این 
شرکت پاسخگوی نیاز رو به تزاید واحد های تولید کننده داخلی خواهد 
بود که امید است با تعامل و همکاری مضاعف بتوانیم شرایط با ثباتی را 

برای بازار داخل حفظ نمائیم.
مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه به ضرورت جلب همکاری نظام بانکی 
کشور برای اعطای تسهیات LC بلند مدت داخلی به مشتریان فوالد 
مبارکه اش��اره کرد و افزود : عزم و پیگیری مس��ئوالن مرتبط دولتی و 
بخش خصوصی جهت جذب بیشترین امکان بهره مندی از تسهیات و 
اعتبارها به این روش و با هدف تأمین نقدینگی و بهبود روند تولید بیش 

از پیش الزم و ضروری است.

انجام موفقیت آمیز عملیات ساخت و 
تعویض بدنه سرندگندله

 زاینده رود 
 در راس��تای بوم��ی س��ازی هرچ��ه بیش��تر صنای��ع کش��ور و  
بویژه صنعت فوالد این بار کارکنان تاش��گر تعمیرات احیای مستقیم 
توانستند س��رندهای ورودی احیای مستقیم را که  هر کدام با ظرفیت 
1000 تن بر ساعت ریزدانه های گندله دریافتی را جدا می سازند، بومی 

سازی نمایند.
رئیس تعمیرات واحد احیای مس��تقیم با بی��ان مطلب فوق گفت: این 
سرندهای ژاپنی از ابتدای راه اندازی واحد در حال بهره برداری بوده اند 
و روزانه حدود 25 هزارتن مواد را سرند می نمایند که در جریان استفاده 
از آنها بدنه یکی از این سرندها به دلیل فرسودگی دچار شکستگی های 
مکرر می گردید و در نهایت کاهش میزان ارتعاش، کاهش کارایی سرند 

و کاهش بهره وری را بدنبال داشت.
مهندس رشیدی در ادامه افزود: از آنجایی که بومی سازی تجهیزات یکی 
از س��ر فصل های مهم در راهبردهای فوالد مبارکه اس��ت، بومی سازی 
این بخش با تاش و همکاری واحدهای مهندس��ی معکوس، ساخت 
و خرید جهت س��اخت بدنه سرند توسط سازندگان داخلی در دستور 
کار قرار گرفت که پس از اقدامات فوق این س��رند س��اخته و بعد از 
انجام تس��ت های الزم و مونتاژ تجهیزات مربوط آماده نصب در خط 

تولید گردید.

برای اولین بار انجام شد:
تعویض شاخک پاتیل بر شماره 

پنج در یک شیفت کاری
 زاینده رود 

با س��عی و تاش کارکنان زحمت ک��ش واحد تعمیرات پاتیل 
برها ب��رای اولین بار تعمیر ش��اخک پاتیل برش��ماره پنج در طول 
 یک ش��یفت انجام ش��د و از اختال در خط تولید جلوگیری بعمل 

آمد.
رئی��س حمل و نقل جاده ای فوالد مبارکه با بیان مطلب فوق گفت: 
این موفقیت در سایه تاش کارکنان و با استفاده از برنامه زمان بندی 
تعمیرات و همچنین آماده سازی طبق برنامه انجام شد ضمن اینکه 
پیش از این تعویض هر ش��اخک با توقف 10 ش��یفتی همراه بود و 
ب��ه دنبال آن توقف و اختال در س��رویس دهی به تولید را موجب 
می ش��د.آرش بن��ازاده در ادام��ه تصریح کرد: با کس��ب این تجربه 
ارزش��مند ما از هم اکنون در کمترین زمان تعمیرات، راندمان آماده 
بکاری مکانیزم ها را باال برده و ش��اهد س��رویس دهی بهتر به خط 

تولید در کوره های قوس الکتریکی می باشیم.

دست یابی به دانش ساخت شافت 
اصلی مندریل تاندم پنج قفسه ای

با بومی س��ازی ش��افت اصلی مندریل تاندم پنج قفسه ای نوردسرد 
ک��ه وظیف��ه کاف نمودن ورق ها را به عهده دارد عاوه بر کس��ب 
دان��ش فنی و خودباوری به میزان ی��ک میلیارد و 190 میلیون ریال 

صرفه جویی حاصل شد. 

اخبار فوالد مبارکهروی میز

 زاینده رود 
رئیس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان از پایان 
عملیات اجرایی ده کیلومتر اول خط شمال جنوب این 
کانشهر خبر داد و گفت: در صورت حل مشکل خرید 
واگن متروی اصفهان در این مس��یر راه اندازی خواهد 

شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسامی شهر اصفهان 
مهندس عباس حاج رسولیها در آغاز یکصد و هشتادمین 
جلسه علنی این شورا مترو را تأثرگزارترین ناوگان حمل 
و نقل عمومی در جا به جایی شهروندان عنوان کرد و با 
اشاره به بازدید هفته گذشته گروه سرمایه گذار چینی از 
پروژه قطار ش��هری اصفهان افزود: برای راه اندازی خط 
شمال جنوب این پروژه در کانشهر اصفهان، تاش و 
توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسامی، مدیریت 
اس��تان و ش��ورای اسامی شهر و ش��هرداری اصفهان 

ضروری است.
وی به آغاز اجرای نهای��ی طرح هدفمندی یارانه ها و 
گرایش مردم به س��مت استفاده از ناوگان حمل و نقل 
عمومی اش��اره ک��رد و از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسامی خواست با توجه به اینکه در فصل تهیه بودجه 
س��ال آینده کش��ور قرار داریم اعتبارهای الزم را برای 
تس��ریع در راه اندازی قطار ش��هری کانشهرها به ویژه 

اصفهان اختصاص دهند.
رئیس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان، هزینه اجرای 
هر کیلومتر قطار ش��هری اصفهان را 50 میلیارد تومان 
بی��ان کرد و گفت: با روند فعلی درآمدهای ش��هرداری 
اختصاص اعتبار برای این پروژه توسط مدیریت شهری 

اصفهان امکان پذیر نخواهند بود.
وی هزینه خطوط مصوب شمال – جنوب و شرقی – 
غربی قطار شهری اصفهان را 2300 میلیارد تومان بیان 
کرد و از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی و دولت 

خواست اعتبارهای پروژه قطار شهری کانشهرها را به 
گونه ای اختصاص دهند که این پروژه ها در مدت س��ه 
یا چهار سال به پایان رس��یده و مورد بهره برداری قرار 

گیرد.

شهرستان

در صورت خرید واگن ها، 
متروی اصفهان آماده بهره برداری است

رئیس دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمیني شهر
عضو هیأت امناي استان اصفهان شد

اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار 
فرهنگي به صدا و سیما

 تشکیل بیستمین جلسه شوراي 
فرهنگ عمومي شهرضا

برگزاری کارگاه های آموزشی و 
گردهمایی سیاسی در شهرکرد

 زاینده رود 
دکتر خلیفه سلطانی رئیس دانش��گاه آزاد اسامی واحد خمینی شهر 
طی حکمی از طرف دکتر جاس��بی ریاس��ت دانش��گاه به مدت 2 سال به 
س��مت عضو کمیس��یون دایمی هیأت امنای دانش��گاه آزاد اسامی استان 

اصفهان منصوب شدند.
گفتنی اس��ت دکتر خلیفه سلطانی مس��ئولیت ریاست واحد خمینی شهر و 
همچنین ش��ورای ط��رح و برنامه و بودجه منطقه چه��ار را بر عهده دارند 
و به مدت چندس��ال رئیس واحد فاورجان و معاون آموزش��ی دانش��گاه 

دهاقان بود. 
هم زم��ان ب��ا هفته پژوهش از س��ه نفر اعضای هیأت علمی دانش��گاه آزاد 
 اس��امی واحد ش��هرضا ب��ه عن��وان پژوهش��گران برتر تجلی��ل به عمل 

آمد. 
به مناس��بت گرامی داش��ت »هفته پژوهش« در دانشگاه آزاد اسامی واحد 
ش��هرضا اعضای هیأت علمی و دانش��جویان مقطع دکتری و کارشناس��ی 
 ارش��د بیش از 200 مقاله علمی خود را به صورت سخنرانی و پوستر ارائه 

کردند. 
با فراخوان حوزه معاونت پژوهش��ی دانشگاه آزاد اسامی شهرضا بیش از 
200 مقاله به وسیله استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به این 
حوزه ارس��ال گردید، که با نظر هیأت های کارشناس��ی در سه گروه علوم 
انس��انی، علوم پایه و فنی مهندس��ی مقاالت و پوس��ترهای برتر انتخاب و 

توسط نویسندگان در دانشکده های مختلف این دانشگاه ارائه گردید. 

 زاینده رود 
10 میلیارد ریال از اعتبارات س��فر سوم رئیس جمهور به چهارمحال 
و بختی��اری برای اجرای طرح های فرهنگی صدا و س��یمای مرکز اس��تان 

اختصاص یافت. 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری با اعام این خبر گفت: 
این مرکز با ارائه طرح های مفید و مؤثر در حوزه فرهنگ و هنر و همچنین 
تاش و پیگیری مستمر و مؤثر، توانست این مبلغ از اعتبارات فرهنگی در 
کارگروه فرهنگ و هنر اس��تان را با تصویب طرح های فرهنگی ارائه شده 

مرکز به خود اختصاص دهد. 
حج��ت اله رحیم زاده افزود: این طرح ها مش��تمل ب��ر برنامه های خاص 
ارتق��ای فرهن��گ عموم��ی و دین��ی و همچنین ح��ول محوره��ای مورد 
 تأکی��د مق��ام معظ��م رهبری مبنی ب��ر دین، اخ��اق، امی��د و آگاهی اجرا

می شود. 
 وی ای��ن طرح ه��ا را ش��امل نمای��ش رادیوی��ی زندگ��ی نامه س��رداران 
 ش��هید اس��تان، فیل��م تلویزیونی کارآفرینان، مس��تند داس��تانی مش��اهیر
استان، سریال تلویزیونی وارگه، برنامه ترکیبی تاج عفاف، برنامه رادیویی، 
 نماهن��گ تلویزیونی س��تون دین چند پله تا آس��مان، مس��تند تلویزیونی 
زندگی شهدای استان و خاطرات رزمندگان، برنامه تلویزیونی جنگ شادی، 
مس��تند خبری پهلوانان زاگرس نش��ین، طرح تلویزیونی ُدر است حجاب، 
طرح تلویزیونی هجرت، مجموعه انیمیشن، مستند تلویزیونی دستاوردهای 

دولت های نهم و دهم در استان و تله فیلم محرم بیان کرد.

 زاینده رود 
واقعه غدیر، عاشورا، فرهنگ مهدویت و انتظار باید در جامعه زنده و پویا 
ش��ود.این مطلب را حجت االس��ام سیف اله یعقوبی امام جمعه و نماینده ولی 
فقیه در شهرضا در بیستمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرضا عنوان نمود 
و افزود: از غدیر، عاشورا و مهدویت می توان به عنوان سه شاخصه شیعه گری 
نام برد که الزم است مسئوالن اهتمام الزم  را به منظور اشاعه این شاخصه ها در 

جامعه  داشته باشند.
حجت االسام یعقوبی با تأکید بر اینکه عاشورا یک فرهنگ است و باید چنان 
عمل کرد که مهدویت هم در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود گفت: در حال 
حاضر وهابیت تمام تاش خود را علیه ش��یعه به کار گرفته است و با توجه به 
سفارش اس��ام در مورد فراموش نش��دن نام و مکتب امام زمان)عج(، فرهنگ 
مهدویت نیز باید مانند فرهنگ عاشورا عمومیت پیدا کند و امروز بحث والیت در 

جامعه نقش اساسی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
 رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرضا با بیان اینکه امروز شورای فرهنگ عمومی 
در هر شهرس��تان به عنوان اصلی ترین متولی امور فرهنگی مطرح اس��ت افزود: 
متأسفانه بودجه اختصاص یافته به این شورا بسیار ناچیز است و حتی در حوزه 
مهدویت بودجه ای اختصاص نمی یابد. در این مراسم همچنین سید ضیاء موسوی 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرضا در سخنانی تقویت فرهنگ عاشورا 
در جامعه را از نیازهای نسل جوان برشمرد و افزود: گسترش فرهنگ مهدویت 
می تواند ابزار مناسبی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان باشد و در این راستا شورای 

فرهنگ عمومی نقش تأثیرگذار و ارزنده ای را می تواند ایفا کند.

 زاینده رود 
در آستانه فرارسیدن 9 دی سالروز حماسه ماندگار و خروش مردم والیت 
مدار ایران اسامی علیه فتنه گران معاونت سیاسی سپاه قمر بنی هاشم )ع( اقدام به 
برگزاری کارگاه های آموزشی و گردهمایی سیاسی متعددی جهت اقشار مختلف 
بس��یجیان اس��تان چهارمحال و بختیاری خواهد نمود. به گزارش بسیج استان 
چهارمحال و بختیاری، مسئول معاونت سیاسی سپاه قمر بنی هاشم )ع( استان 
چهارمحال و بختیاری با اعام این خبر گفت:  حماسه 9 دی همانند تزریق خون 
تازه به نهال انقاب اسامی بود که با هدف زنده شدن دوباره عاشورای حسینی 

توسط ملت بیدار و با بصیرت ایران اسامی رقم خورد.

 نشست ستاد گرامیداشت دهه فجر 
در سپاه لردگان

 زاینده رود 
نخستین نشست گرامیداشت دهه فجر سپاه ناحیه لردگان با حضور اعضاء 
در محل اتاق جلسه هاي این سپاه برگزار شد.به گزارش بسیج استان چهارمحال و 
بختیاری، در این جلسه فرمانده سپاه ناحیه لردگان دهه فجرانقاب اسامی را نقطه 
رهایی ملت ایران از زیر چکمه های طاغوت بیان کرد و افزود: مبارزات چندین و 
چند ساله ملت ایران با رژیم ستم شاهی با حضور امام خمینی )ره( به میهن اسامی 

در 22 بهمن به بار نشست و این انقاب بزرگ و استکبار شکن تثبیت شد.

 زاینده رود 
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسامی شهر 
اصفه��ان گفت: روند کاهش درآمدهای ش��هرداری و 
افزایش هزینه ها، مشکل های جدی را در آینده به دنبال 
خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی شورای اسامی 
شهر اصفهان علیرضا نصر اصفهانی به کاهش قابل توجه 
س��اخت و ساز در شهر و به تبع آن کاهش درآمدهای 
شهرداری اش��اره کرد و از افزایش هزینه ها با توجه به 
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: تداوم 
این روند، شهرداری های کانشهرها ویژه اصفهان را در 

آینده با مشکل های جدی مواجه خواهد کرد.
وی فراه��م ک��ردن بس��ترهای الزم ب��رای بهره مندی 

ش��هرداری  کانش��هرها از بودجه عمومی کش��ور در 
راس��تای اجرای طرح هدفمن��دی یارانه ها را ضروری 
دانست و افزود: شورای عالی استان ها باید با پیگیری این 
ام��ر مهم دولت را متقاعد نماید در جهت برخورداری 
شهرداری ها از بودجه عمومی گام های اساسی بردارد 
تا آنها برای انجام وظایف ذاتی خود با مش��کل مواجه 
نباش��ند. عضو کمیس��یون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسامی شهر اصفهان به نشست های اعضای این شورا با 
مسئوالن دستگاه های اجرایی برای حل مشکل های شهر 
و شهروندان اشاره کرد و پیگیری مباحث و تصمیم های 
این جلسه ها را خواستار شد و گفت: دعوت از مسئوالن 
دستگاه ها، نهادها و سازمان ها و نشست با آنها ارزشمند 

و قابل تقدیر است اما پیگیری بازخوردها و تصمیم های 
این نشست ها ضروری تر به نظر می رسد تا برای آنان و 
اعضای شورای اسامی شهر ثابت شود که استمرار این 
جلسه ها و نشست ها مؤثرتر بوده و مسئوالن دستگاه ها 
و سازمان ها هم بدانند که از پشتوانه خوبی برخوردار 
هس��تند. وی به نشس��ت علنی و غی��ر علنی اعضای 
شورای اسامی ش��هر اصفهان با مس��ئوالن اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اشاره و اظهار امیدواری 
کرد با پشت سر گذاشتن پدیده وارونگی هوا، وضعیت 
آلودگی های زیست محیطی به فراموشی سپرده نشود و 
مباحث کاهش آالینده ها و حفظ محیط زیست پیگیری 

گردد.

 زاینده رود 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 23 درصد 
از فرآورده هاي نفتي کش��ور در پاالیشگاه اصفهان تولید 

مي شود. 
س��یدمصطفي الهي در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه 
اج��راي قانون هدفمن��د کردن یارانه ه��ا مي تواند بخش 
زیادي از نظام بهره وري کشور را در کنار دیگر مزیت هاي 
اج��راي آن محق��ق کند، اظهار داش��ت: اص��اح روند 

استفاده از فرآورده هاي نفتي یکي از مصداق هاي اصاح 
نظام بهره وري کش��ور اس��ت.  وي ادامه داد: در راستاي 
اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها که با حمایت رهبر 
معظم انقاب و همت دولت دهم صورت گرفته است، 
همکاري و هم دلي م��ردم تاکنون براي ادامه اجراي این 
قانون بس��یار خوب ارزیابي مي شود.  مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان اف��زود: با عملکرد مطلوبي که در 
حال حاض��ر دولت براي اجراي قان��ون هدفمند کردن 

یارانه ها داشته است، نتیجه نهایي و مطلوب این حرکت 
بسیار عالي است و پیش بیني هاي دشمنان اسام در این 
زمینه به ناکامي منجر مي شود.  وي با بیان اینکه تولید 23 
درصد فرآورده هاي نفتي کشور در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان انجام مي گیرد، افزود: پاالیشگاه اصفهان یکي از 
مهم ترین صنایع کشور به شمار مي رود و در تولید برخي 
محصوالت مانند گازوئیل مقام نخس��ت را در کشور به 

خود اختصاص داده است. 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد:
بهره مندی شهرداری كالنشهرها از بودجه های عمومی كشور 

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان:
23 درصد فرآورده هاي نفتي كشور در پاالیشگاه اصفهان تولید مي شود

معاون سیاس��ي سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: مصلحت نظام 
در گرو اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها ست. 

س��رهنگ رمضان غامرضایي در حاشیه نخس��تین اردوي تخصصي مدیران 
کارخانه ها و ش��رکت هاي اس��تان اصفهان که به میزباني پاالیش��گاه اصفهان 
برگ��زار ش��د در گفتگ��و با ف��ارس   بیان داش��ت: م��ردم در اج��راي قانون 
هدفمن��د کردن یارانه ها به دلی��ل آگاهي و بصیرت، همکاري بس��یار خوبي 
داش��ته اند که این موضوع قابل تقدیر اس��ت.  وي ادامه داد: در زمان انقاب 
اس��امي نیز مردم با تأس��ي از س��رور و ساالر ش��هیدان و رهبري حضرت 
 ام��ام خمیني )ره( توانس��ته اند انقاب اس��امي را با اقتدار ب��ه منصه ظهور 

برسانند.  
معاون سیاسي سپاه صاحب  الزمان )عج( استان اصفهان تصریح کرد: همانگونه 
که در دوران پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومان، دشمنان به دنبال ضربه زدن 
به اسام بودند در تاریخ کنوني نیز دشمناني وجود دارند که تنها خواسته شان 
محو کردن جامعه اس��امي اس��ت. وي با بیان اینکه تنها تفاوت زمان گذشته 
با شرایط کنوني این است که مردم ایران اسامي، بسیار هوشیارتر و معتقدتر 
از دوران برگزیدگان الهي هس��تند، گفت: هم اکنون جنگ نرم دش��من آغاز و 
آمری��کاي جهانخوار براي این جنگ در ایران میلیاردها دالر س��رمایه گذاري 
کرده است. غامرضایي افزود: کشور عزیز اسامي ما داراي قدرت هایي نرم 
همچون فرهنگ عاش��ورایي، فرهنگ مهدویت و رهبري والیت فقیه اس��ت 
که س��بب ش��ده دش��منان نتوانند به مقابله با ایران بپردازند. وي با اش��اره به 
طرح تحول اقتصادي دولت اظهار داش��ت: تحول اقتصادي یک طرح ملي با 
محوریت هفت موضوع ارزش��مند است که مهم ترین محور آن اجراي قانون 

هدفمند کردن یارانه ها ست.  

 زاینده رود 
مع��اون مالی و اداری ش��هرداری اصفهان اعام  ک��رد: با وجود اجرای 
هدفمن��دی یارانه ها تعرف��ه خدمات ش��هرداری تا پایان س��ال هیچ تغییری 

نخواهد کرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان مهندس 
مرتضی حسام نژاد هیچ افزایش قیمتی در خدمات مربوط به شهرداری وجود 
نخواهد داش��ت گفت: با ش��روع این طرح صرفه جوی��ی در مصرف با قوت 

بیشتری دنبال می شود.
وی در خصوص تعرفه های حمل و نقل عمومی افزود: نرخ کرایه اتوبوسرانی 
هی��چ تغیی��ری نخواهد کرد ولی نرخ تاکس��ی ها 15 ال��ی 20 درصد افزایش  

می یابد. 
مع��اون مال��ی و اداری ش��هرداری اصفهان با اش��اره به اینک��ه صرفه جویی 
 در مص��رف انرژی یک��ی از مهم ترین برنامه های ش��هرداری اس��ت تصریح
کرد: استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان های اداری و روشنایی پارک ها 

در حال برنامه ریزی و مطالعه است. 
حس��ام نژاد خاطرنشان کرد: در خصوص روش��نایی پارک ها سیاست صرفه 
جوی��ی با تعویض المپ های پر مصرف و زمان بندی روش��نایی و هم چنین 

استفاده از نور خورشیدی انجام  می شود. 
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه که ب��ا وزارت کش��ور مکاتباتی ب��رای بس��ته حمایتی 
 دول��ت به ش��هرداری انج��ام داده ایم ادام��ه داد: با پیش بینی بس��ته حمایتی 
 ب��رای ش��هرداری ها به وی��ژه در بحث حامل ه��ای انرژی و جب��ران برخی 
ش��هرداری ه�����ا  از  حم���ای��ت  در  س��ع��ی  هزینه ه�����ا   اف��زای��ش 

دارد.

معاون سیاسي سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان:
مصلحت نظام در گروي اجراي قانون 

هدفمند كردن یارانه ها ست

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان:
تعرفه خدمات شهرداری هیچ تغییری 

نمی كند
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سالمت

الدن سلطانی

عموم��ی  پزش��ک  نق��وی   مه��رداد 
گف��ت: محیط مرط��وب و گرم باعث 
تسریع بهبود س��رماخوردگی می شود. 
وی افزود: سرماخوردگی و گلودرد یک 
عفونت حاد )کوتاه مدت( ویروسی در 
قسمت مجرای تنفسی فوقانی است که 
از طریق هوا مانند عطسه کردن یا تماس 
با افراد مبتا به بیماری از فردی به فرد 

دیگر سرایت می کند.
این پزشک عمومی درباره عامت های 
سرماخوردگی تصریح کرد: آب ریزش و 
گرفتگی بینی، گلودرد، بی تابی و التهاب از 
عامت های عمده سرماخوردگی است. 
بیشتر اوقات گلودرد به تنهایی و جدای 
از س��رماخوردگی خ��ود یک عامت 
جدی است مثل گلودرد استرپتوکوکی 
)میکروب��ی( که احتیاج به تش��خیص 
پزش��کی و درمان با آنتی بیوتیک دارد. 
مهرداد نق��وی افزود: وقتی که عفونت 
ویروسی است آنتی بیوتیک ها تأثیری در 

بهبود سرماخوردگی ندارند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: کس��انی که به 
سختی دچار سرماخوردگی می شوند 
بایستی اس��تراحت کنند. داروهای باز 
کننده گرفتگی بینی مانند پزو دوفدرین 
و فنیل فرین به طور موقت بینی را باز 
می کنند اما دوباره بینی دچار گرفتگی 

می شود.
این پزش��ک عمومی نوشیدن مایعات 
را یک��ی دیگ��ر از راه های تس��ریع در 
بهبود سرماخوردگی عنوان و تصریح 
کرد: برای حفظ تعادل آبی و تس��هیل 
جریان ترش��حات بدن، بایستی مقدار 
زیادی مایعات نوشید. اگر سرفه شدید 

یا خطرناک باش��د داروهای ضد سرفه 
مانند دکس��ترو متوف��ان، به خصوص 
برای خواب راحت تجویز می ش��وند. 
در غیر این صورت برای خارج ساختن 
ویروس های عفونی و ترشحات جمع 
ش��ده در گلو،  باید خلط را دفع کرد و 

نبایستی آن را در گلو نگه داشت. 
مهرداد نقوی همچنین درباره تغذیه در 
دوران سرماخوردگی گفت: زیاده روی 
در مصرف ش��کر و چربی به سیستم 
ایمنی بدن آس��یب می رساند هر چند 
که از چگونگی تأثیر این مواد غذایی در 
طول دوره سرماخوردگی اطاع دقیقی 

در دست نیست.
وی افزود: مکمل های تغذیه ای که برای 
سرماخوردگی توصیه می شوند شامل 
ویتامین C، روی )به ش��کل قرص یا 
اس��پری بینی( و پروپیول اس��ت. این 
پزش��ک خاطرنش��ان کرد: بررسی 21 
مطالعه نش��ان داد مصرف 1 تا 8 گرم 
ویتامی��ن C در روز، مدت و ش��دت 
س��رماخوردگی را تا 23 درصد کاهش 

می دهد.
مهرداد تق��وی گفت: مقدار مناس��ب 

ویتامین C برای درمان سرماخوردگی 
معلوم نیست ولی ممکن است حداکثر 
یک تا 3 گرم در روز باش��د با توجه به 
اینکه مقدار بیش از 200-120 میلی گرم 
در روز به عنوان مقدار مناسب و کافی 

برای افراد سالم در نظر گرفته می شود.
 C وی بی��ان اینک��ه مکم��ل ویتامین
در ک��ودکان اثرهای بهتری نس��بت به 
بزرگس��االن دارد افزود: مصرف 2 گرم 
یا بیشتر ویتامین C در روز در کاهش 
مدت سرماخوردگی مؤثرتر از یک گرم 

در روز است.
این پزشک عمومی درباره تأثیر روی در 
درمان سرماخوردگی گفت: قرص های 
ح��اوی گلوکون��ات روی، گلس��ین، 
گلوکون��ات روی و اس��تات روی در 
بهبود مؤثرند ولی اشکال دیگر روی و 
قرص هایی که حاوی اس��ید سیتریک، 
اس��ید تارتاریک، لوربیوتول و مانیتول 

هستند اثری ندارند.
مه��رداد نق��وی گف��ت: ب��رای بهبود 
سرماخوردگی به قرص هایی که حاوی 
13 تا 25 گرم گلوکونات روی، گلسین،  
گلوکون��ات روی ی��ا اس��تات روی 

می باش��ند هر 2 س��اعت یکبار برای 
چند روز مختلف اس��تفاده می شوند. 
اگر این قرص ها با بروز اولین عامت 
سرماخوردگی مصرف شوند بهترین اثر 

را دارند. 
وی خاطرنشان کرد: دالیل کافی برای 
اثر روی وجود ندارد اما مقایسه تعدادی 
آزمایش ثابت کرد کس��انی که در زمان 
س��رماخوردگی ق��رص روی مصرف 
کرده بودند بعد از یک هفته در مقایسه 
ب��ا افرادی ک��ه مصرف نک��رده بودند 
عامت های سرماخوردگی کاهش یافته 

بود.
مهرداد نق��وی ضمن اش��اره به اینکه 
اس��پری بینی روی نس��بت به قرص 
روی در بهبود س��رماخوردگی مؤثرتر 
است تصریح کرد: طبق بررسی ها میزان 
س��رماخوردگی در افرادی که 4 بار در 
روز این اسپری را به کار برده بودند 74 
درصد کم ش��ده بود، در صورتی که با 
مصرف ق��رص روی 42 تا 53 درصد 
کاهش یافته  است. وی درباره پروپیون 
نیز گفت: ماده صمغی است که توسط 
حش��رات از جوانه های برگی ش��کل 
و پوس��ت درختان به ویژه از درختان 
صنوب��ر و کاج جمع آوری می ش��ود. 
پروپیول می تواند در پیشگیری و کوتاه 

کردن مدت سرماخوردگی مؤثر باشد.
مهرداد نقوی افزود: مطالعات بالینی نشان 
داد عصاره پروپیول عفونت دس��تگاه 
تنفس��ی فوقانی را در کودکان کاهش 
می دهد. از س��ویی تولیدکنندگان این 
محصول توصیه می کنند فرآورده های 
خوراکی پروپی��ول به میزان 500 میلی 
گرم، یک ی��ا دو ب��ار در روز مصرف 

شوند.

محيط مرطوب در بهبود سرماخوردگي مؤثر است
مص��رف چای س��بز در تعداد انگش��ت 
ش��ماری از خانواده ها رایج است اما این 
اطمینان وج��ود دارد که افراد با آگاهی از 
فواید این چای بیش��تر به سمت مصرف 
این نوش��یدنی باارزش جذب می شوند. 
به تازگی از فواید چای س��بز صحبتهای 
زیادی می ش��ود و حتی چای را بهترین 
نوش��یدنی پس از آب می دانند. هم چای 
سیاه و هم چای سبز دارای رنگدانه هایی 
هس��تند که اثر کاهش ابتا به سرطانهای 
مختلف در آنها دیده ش��ده است. زمانی 
که چای با غلظتی مناسب دم بکشد، تنها 
محت��وی نیمی از کافئین یک فنجان قهوه 

است.
خاصیت چای سبز:

پیش��گیری و درمان س��رطان: چای سبز 
ح��اوی ترکیب های��ی ب��ه ن��ام کاتچین، 
فیتوکمی��کال و پولیفن��ول اس��ت که این 
ترکیب ها نوعی آنتی اکس��یدان محسوب 
می شوند. آنتی اکسیدان قابلیت مبارزه با 
سلول های سرطانی را داراست. این ترکیب 
می تواند از رشد س��لول ها و تومورهای 
س��رطانی جلوگیری کن��د. تحقیقات به 
عمل آمده نش��ان می دهد که افرادی که 
روزانه چای سبز می نوشند خطر ابتا به 
 سرطان خود را تا حد بسیار زیادی کاهش 

می دهند.
همچنین اش��خاص مبتا به سرطان هایی 
نظیر س��رطان خون، ریه، معده، س��ینه و 
روده که چای س��بز می نوشند در درمان 
بیماری خود کمک عم��ده ای می کنند. 
محققیق نوشیدن چای سبز را عاملی برای 
جلوگی��ری از ابتا به س��رطان می دانند 
چراکه میزان آنتی اکسیدانهای موجود در 
آن 100 برابر تأثیرگذارتر از ویتامین C و 
25 برابر تأثیرگذارتر از ویتامین E است. 

به افراد سرطانی نوشیدن دو یا سه فنجان 
چای سبز در روز پشنهاد می شود.

ــارخون: مصرف نیم تا 2/5  کاهنده فش
فنج��ان چای س��بز در روز احتمال بروز 
پرفش��اری خون را ت��ا 64 درصد کاهش 

می دهد. 
ــری از دیابت: به ط��ور معمول  جلوگی
با افزایش س��ن، قندخون هم کم کم باال 
می رود، به خصوص اگر به رژیم غذایی 
خود توجه کافی نداش��ته باشیم. وزن به 
مرور زمان باال رفته و به دنبال آن احتمال 
بروز دیابت نوع دو هم افزایش می یابد. 
مص��رف روزان��ه پنج فنجان چای س��بز 

می تواند از بروز دیابت جلوگیری کند. 
چای سبز و جوانی: چای سبز را به عنوان 
داروی ضدپیری می شناسند. دلیل اصلی 
آن وجود میزان قابل توجهی آنتی اکسیدان 
در چای س��بز به ویژه آنتی اکس��یدانهای 

مؤثر در حفظ شادابی و جوانی است. 
ــا و  ــتحکام دندان ه ــبز و اس ــای س چ
استخوان ها: این نوع چای حاوی ماده ای 
بنام فلورین نیز هس��ت. فلورین س��بب 
می شود تا ساختار داخلی دندانها محکم 
شود و از تضعیف مینا و پوسیدگی دندان 

جلوگیری به عمل آید.
آرام بخش و ضد استرس: این نوشیدنی 
گیاه��ی نوعی آرام بخش نیز محس��وب 
می آی��د. با نوش��یدن این چای سیس��تم 
عصبی بدن ش��ما مقاومتر ش��ده، آرامش 
اعصاب و دوری از فش��ارهای عصبی را 

برای شما به ارمغان می آورد.
ــای: مواد  ــیمیایی برگ چ ــب ش ترکی
متش��کله ب��رگ چ��ای عبارتن��د از مواد 
سلولزی، مواد صمغی، دکسترین، پکتین، 
مواد چرب��ی، مواد مومی، نشاس��ته، قند، 
 اسید گالیک، اس��ید اگزالیک، کورستین، 
مواد پروتئینی، الیاف )فیبر(، مواد معدنی، 
تان��ن، کافئین ی��ا تئین، ترکیب��ات معطر 
و دیاس��تاز. بررس��ی های آماری نش��ان 
می ده��د در حدود 80 درصد مردم ژاپن 
چای سبز می نوش��ند به طوری که بیش 
از نیمی از آنها روزانه سه فنجان یا بیشتر 
از آن مصرف می کنند. نتیجه یک بررسی 
جدید در ژاپن نش��ان می دهد که اگر به 
طور مرتب چای س��بز بنوش��ید، احتمال 
مرگ ناشی از بیماری های قلبی- عروقی 

25 درصد کاهش  پیدا می کند.

خواص اعجاب آور چای سبز 
 زاینده رود 

ماسک های مورد استفاده به سه دسته تقسیم می شوند: 
1- ماسک هایی که پوست را محکم می کنند.
2- ماسک هایی که پوست را تقویت می کنند.

3- ماسک هایی که کارکرد مرکب از دو شیوه فوق یعنی هم محکم و 
هم تقویت می کنند.

 ساده ترین نوع ماسکی که می توانیم پوست را محکم نگه داریم گل 
سرش��وی است. برای اینکه گل سرشوی را ضد عفونی و میکروب ها 
را از داخل آن بیرون بیاوریم آن را به مدت 20 دقیقه حرارت می دهیم 
تا به طور کامل ضدعفونی شود. پس از ضدعفونی کردن آن را با آب 
مخلوط کرده چند قطره روغن زیتون به آن اضافه می کنیم و به عنوان 

ماسک روی پوست تمیز قرار می دهیم.
 ماسک س��فیده تخم مرغ نیز حالت محکم کننده دارد. تخم مرغ را 
خوب زده تا کف کند بعد از آن کمی پودر جوانه خشک شده گندم به 

آن اضافه می کنیم و روی پوست می گذاریم.
 بهترین ماس��ک تقویت کننده و محکم کننده پوس��ت سیب زمینی 
است. یک عدد سیب زمینی را خوب بشویید سپس پوستش را بکنید و 
با رنده تیز آن را رنده کنید که حالت پوره ای شود. اگر پوستتان خشک 
است می توانید مقدار روغن زیتون به آن اضافه کنید و سپس آن را روی 
پوس��ت بگذارید، ناگفته نماند که این ماسک پوست را بسیار صاف و 

شفاف می کند و حالت ترمیم کننده هم دارد.
 یکی دیگر از ماس��ک هایی که بر روی پوست اثر فوق العاده ای دارد 
ماسک کیوی است. یک عدد کیوی را له کرده و یا به صورت ورقه ورقه 
دربیاورید و س��پس بر روی پوست قرار دهید. البته کسانی که پوست 

صورتشان چرب و تیره است این ماسک فوق العاده مفید است. 
ماسک های خوب و مناسب دیگر ماسک لیموشیرین با جوانه گندم، که 
این ماسک برای لطیف کردن و ویتامینه پوست بسیار مؤثر است. )در 
ضمن توجه داشته باشید که بدون تجویز پزشک از ماسک های اسیدی 
اس��تفاده نکنید(. ماس��ک های طبیعی و بی خطر شامل آب میوه ها مثل 
هندوانه، گرمک،  خیار و امثال اینها برای پوست مفید است و ماسکی 
که می توان به صورت خالص برای ویتامینه کردن پوست استفاده کرد 

جوانه گندم است.
 ماس��ک دیگری که برای محکم شدن پوست مؤثر است خرمالوی 
رسیده را له کرده و روی صورت قرار دهید. هم چنین از دانه های سفید 
و ش��یرین انار با پودر جوانه گندم می توان به عنوان ماسک فوق العاده 

خوبی برای محکم نگه داشتن پوست استفاده کرد.

انوع ماسک ها
آینهنسخه گیاهی

در ای��ن مطلب ک��ه در نمایش��گاه 
دس��تاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی 
دانش��گاه در چهارمی��ن نمایش��گاه 
پژوه��ش و فن��اوری اس��تان ارائ��ه 
ش��ده اس��ت علتهای بروز خستگی 
زودهن��گام در زن��ان به وی��ژه زنان 
ش��اغل که عاوه بر تأمین قسمتی از 
مخارج زندگ��ی باید وظایف مادری 

خ��وب و مهربان و زن پ��ر انرژی را 
به خوبی ایفاء کنند را مورد بررس��ی 
قرار داده اس��ت. علت خستگی زنان 
کم خونی،  کم کاری تیروئید،  عفونت 
دستگاه ادراری، مصرف کافئین زیاد،  
رژیم غذایی نامناسب،  کمبود خواب، 
بیماری های قلبی و استرس از جمله 
این علتها عنوان شده است. زنان باید 

برای تشخیص کم خونی به پزشک 
مراجعه و در ص��ورت دارا بودن کم 
خونی می توانند با مصرف غذاهایی 
همچ��ون اس��فناج، کل��م بروکلی و 
گوش��ت در کنار مکمل های دارویی 
مشکل خس��تگی خود را در کمتر از 
30 روز رفع کنند. اگر به طور معمول 
کم کار هس��تید و یا دچار افسردگی 
ش��ده اید ممکن اس��ت تیروئید کم 
کار داش��ته باشید که در این صورت 
می توانی��د با مراجعه به پزش��ک و 
درم��ان به رفع مش��کل خود کمک 

کنی��د. مصرف کافئین زی��اد و رژیم 
نامناس��ب می تواند موجب  غذایی 
بروز خستگی زودرس در زنان شود. 
اس��تفاده از قهوه، شکات،  نوشابه و 
همچنین کاهش دریافت کالری مورد 
نیاز به بدن می تواند در بروز خستگی 
مؤثر باشد. بی نظمی و کمبود خواب 
نی��ز از دیگر عوامل بروز خس��تگی 
عنوان ش��ده اس��ت و توصیه شده با 
خوردن غذاهای س��بک در ش��ب و 
تنظیم ساعت خواب به شادابی خود 
در محیط خانه و اجتماع کمک کنید.

بررسي علت بروز خستگي 
زودهنگام در زنان

تحدید حدود اختصاصي
9/322 ش��ماره: 11885 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعي مشتمل بر یک 
رشته قنات اختصاصي و استخر شماره پاک 296- اصلي واقع در مزرعه قنبر ماندي کلهرود 
جز ء بخش یازده حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام آق��اي محمد مظلومي کهرودي و غیره در 
جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به 
موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پاک مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 89/11/7 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي 
به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان اماک اخطار مي گردد که در س��اعت و روز مقرر در 
این آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 89/10/6
م الف/ 592                                             شادمان- رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز

احضار
10/114 چون آقاي س��ید محمد جواد س��جادي فرزند طاهر شکایتي علیه آقایان: 1- عرفان 
مرادیان 2- س��ینا منصوري مبني بر اخال در نظام اقتصادي کش��ور مطرح نموده که پرونده 
آن ب��ه کاس��ه 891141 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي ب��راي روز 1389/12/9 
س��اعت 8 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13149                                   دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
10/115 چون آقاي اس��داله روش��ني فرزند غامرضا شکایتي علیه آقاي حمید زماني فرزند 
محمد علي مبني بر اخال در نظام اقتصادي کش��ور مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 
891138 ک 121 این دادگاه ثبت،  وقت رس��یدگي براي روز 1389/12/8 س��اعت 8 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13150                                   دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
10/116 چون آقاي علیرضا محسني اژیه فرزند غام حسین شکایتي علیه آقاي حسین حبیب 
الهي مبني بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 870501 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگي براي روز سه شنبه ساعت 1389/12/10 ساعت 9/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب 
یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاریه اباغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13151                                   دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
10/117 چ��ون خانم فاطمه رحیم پور فرزند عزیزاله ش��کایتي علیه آق��اي احمد میرزماني 
فرزن��د کری��م مبني بر ایراد ضرب و جرح عمدي ترک نفقه مط��رح نموده که پرونده آن به 
کاسه 890989 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 1389/12/3 ساعت 9 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 

حضور احضاریه اباغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13147                                   دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
10/118 چون آقایان 1- محمدرضا زماني فرزند فرهاد 2- محس��ن چشمه اي فرزند حسن 
3- امین عاقمندان فرزند اصغر 4- علي اکبر خاکس��ار فرزند عباس��علي شکایتي علیه خانم 
مری��م گنج��ي زاده فرزند محمد مبني ب��ر اخال در نظام اقتصادي کش��ور مطرح نموده که 

پرونده آن به کاسه 891143 ک 121 این دادگاه ثبت،  وقت رسیدگي براي روز 1389/12/7 
س��اعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي 
طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13146                                   دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
10/120 در پرونده کاس��ه 882098 شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب شهرستان 
اصفهان آقاي محمد اس��ماعیلي شکایتي علیه آقایان 1- علیرضا کوسنج 2- غامرضا راست 
قل��م دایر بر معامله به قصد فرار از دین مطرح نموده که در جهت رس��یدگي به این ش��عبه 
ارج��اع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د حس��ب م��اده 115 قانون آئین 
دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعام نشاني کامل خود 
جهت پاسخگویي به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13155               مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان

احضار
10/121 در پرونده کاس��ه 890062 شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب شهرستان 
اصفهان اولیاء دم میثم جوکار شکایتي علیه آقاي اصغر حسیني یا )عوضعلي غامي( مطرح 
نموده که در جهت رس��یدگي به این ش��عبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مي باش��د حسب ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعام نش��اني کامل خود جهت پاس��خگویي به اته��ام وارد و دفاع از خود 

حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13156               مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان

 ابالغ رأي
10/122 ش��ماره دادنامه: 8909970353001080،  ش��ماره پرونده: 8809980365100732، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890650، شاکي: آقاي اکبر رباني به نش��اني خ کاشاني خ جامي بن 
ش��هرزاد پ 11 تلف��ن 3362213، متهم: آق��اي علیرضا زاهدي به نش��اني مجهول المکان، 
اتهام: دش��نامي، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگي را اعام و بش��رح زیر مبادرت به صدور 

رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص شکایت اکبر رباني علیه علیرضا زاهدي دائر بر فحاشي از توجه به کیفرخواست 
تنظیمي از س��وي دادسرا و اینکه متهم در مراحل دادرسي و تحقیق حاضر نگردیده که بنظر 
دادگاه قرینه اي بر قبول اتهام از س��وي وي مي باش��د و با التفات به س��ایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزهکاري وي بنظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به ماده 608 
قانون مجازات اس��امي حکم بر محکومیت وي به تحمل 74 ضربه ش��اق صادر مي نماید. 
رأي صادره غیابي و ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهي در این دادگاه و سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 13157                     اسفناني- رئیس شعبه 104 محاکم عمومي جزائي اصفهان

ابالغ اجرائیه
10/125 کاسه پرونده اجرایي: 1091/ 88 ح 19، بموجب دادنامه غیابي شماره 564 مورخ 
89/4/9 دادگاه حقوقي ش��عبه 19 محکوم علیه آقاي مجی��د نیکوفر مجهول المکان محکوم 
اس��ت ب��ه: تحویل یک جلد کام ا... مجید )هدیه بیس��ت هزار ری��ال( و مبلغ 262/5 ریال 
مهر الس��نه و تعداد 250 عدد س��که بهار آزادي و بیس��ت مثقال طاي س��اخته شده و مبلغ 
10/000/000 ری��ال بابت وجه رایج و مبل��غ 20/000/000 ریال بابت خانه در حق محکوم 
لها خانم مرضیه باقري نش��اني محل اقامت: سپاهان ش��هر، بلوار قدیم خوارزمي یک، کوي 
فرش��ته، کوي ش��یدا، بن بس��ت زنبق، پاک 60، و پرداخت 28/000/000 ریال بعنوان حق 
االج��را، ضمنًا محکوم لها در زمان اجرا موظف اس��ت مبل��غ10/950/405 ریال بابت هزینه 
دادرس��ي در حق صندوق دولت پرداخت نماید. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ اباغ 
اجرائیه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بش��رح ذیل اقدام نماید: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- یا مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و اس��تیفاء محکوم به، از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را 

ق��ادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خاف واقع از دارائی خود 
داده به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باشد، به حبس جنحه ای 
از ش��صت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به 
جای محکوم علیه برای اس��تیفای محکوم به، مالی معرفی کند. عاوه بر موارد باال به موادی 
از قان��ون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه 
اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نماید.
م الف/ 13152                                         شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزایده
10/126 اجراي احکام حقوقي دادگستري اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 683/89 
ج 6 دعوي فخرالسادات موسوي خوانساري به طرفیت سید محمد و بتول السادات و زینت 
السادات حسیني بهشتي و سید مهدي و رضوان و اشرف السادات و عفت السادات روضاتي 
و محمدرض��ا و محمد و جواد و حس��ام الدی��ن و صدرالدین و نصرت و طلعت بهش��تي 
نژاد بخواس��ته دس��تور فروش پاک ثبتي 2324 بخش یک اصفهان جلسه مزایده اي بتاریخ 
چهارش��نبه 1389/10/22 س��اعت 8 الي 9 صبح در قس��مت اجراي شعبه 6 محاکم حقوقي 
اصفهان اتاق 309 به منظور فروش شش��دانگ پاک فوق که واقع اس��ت در محل اصفهان 
خیابان اردیبهش��ت حد فاصل خیابان ش��یخ بهایي و خیابان عباس آباد پاک 50 و بصورت 
س��ه باب مغازه و یک قطعه زمین محصور در پشت مغازه ها با یک درب ورودي ماشین رو 
که انبار موزائیک و یکي از مغازه ها مشاور اماک ایران و یک مغازه دفتر موزائیک فروشي و 
مغازه دیگر خالي است و کل پاک داراي 398 مترمربع مساحت مفید مغازه مشاوره اماک 
15/65 مترمربع و مس��احت مغازه دفتر فروش موزائیک 12/85 مترمربع و مس��احت مغازه 
دیگ��ر 15/45 مت��ر مربع و انبار پش��ت آن 17/75 مترمربع و باقیمان��ده آن فضاي آزاد و باز 
محصور مي باشد که به شرح فوق و موقعیت و ابعاد و مساحت عرصه کل پاک و سه باب 
مغازه ها و انباري و گاراژ موجود و موصوف که در اختیار مستأجرین مي باشد کل ششدانگ 
پاک بدون محاس��به ارزش حق کس��ب و پیشه که از مزایده مس��تثني گردیده است توسط 
کارش��ناس رسمي دادگس��تري به مبلغ 4/300/000/000 ریال ارزیابي گردیده است برگزار 
نماید توضیحا مورد مزایده در اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان به نسبت 39-13/18 
به نام فخرالس��ادات موسوي خوانساري به نسبت 2/3-14 به نام فضل اله حسیني بهشتي به 
نسبت 17/18-7 به نام عصمت خانم بهشتي نژاد و به نسبت 6 حبه به نام آغابي بي روضاتي 
خوانس��اري به نس��بت 2/3-3 حبه به نام محمد روضاتي همسر مرحوم حبیبه بیگم حسیني 
بهش��تي س��ابقه ثبت و مالکیت دارد و مغازه ها در تصرف مس��تأجرین مجدالدین بهش��تي، 
عزیزاله پهلوان صادق و وارث مرحوم محس��ن ایرواني مي باش��د که تصرفات اس��تیجاري 
دارن��د طالبین مي توانند پنج روز قبل از مزایده در محل از مورد مزایده بازدید نمایند مزایده 
از مبلغ ارزیابي ش��ده شروع و برنده کساني هس��تند که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابي شده 
یعن��ي 430/000/000 ریال در زمان مزایده بصورت نقدي همراه داش��ته باش��ند و باالترین 

قیمت را پیشنهاد نمایند.
م الف/ 13159                              مدیر اجراي احکام شعبه 6 دادگاه حقوقي اصفهان

تغییرات
10/128 ش��ماره: 13843 ث- 89/9/27 آگهي تغییرات در ش��رکت وزین س��از مهر اسپانه 
سهامي خاص، ثبت شده بشماره 35169 و شناسه ملي 10980035544، برابر صورتجلسات 
مجمع عمومي عادي وهیأت مدیره مورخ 1389/9/6 تغییرات زیر در ش��رکت نامبرده بعمل 
آمده است: 1( آقایان رضا خسروي به شماره ملي 1090333420 و کدپستي 8193713436 
و مهدي خس��روي به ش��ماره ملي 1285088263 و کدپستي 8193713436 و خانم راضیه 
خس��روي به ش��ماره ملي 1280413050 و کدپستي 8193713436 بس��مت اعضاء اصلي 
هی��أت مدی��ره براي مدت دو س��ال و آقاي ابراهیم مؤمني به ش��ماره مل��ي 1171059752 
و کدپس��تي 8471897886 و خانم مهین ملکي به ش��ماره ملي 4172105297 و کدپس��تي 
8164113633 ب��ه ترتی��ب به س��مت بازرس��ان اصلي و عل��ي البدل ش��رکت براي مدت 
یکس��ال انتخ��اب گردیدند. 2( هی��أت مدیره از بین خود آقاي رضا خس��روي را بس��مت 
رئی��س هیأت مدیره، خانم راضیه خس��روي را بس��مت نایب رئیس هی��أت مدیره و آقاي 
مهدي خس��روي را بس��مت مدیرعامل ش��رکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي 
و تعه��دات ش��رکت با امضاء مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت؛ ضمن��ًا مدیرعامل 
مج��ري مصوب��ات هیأت مدی��ره مي باش��د. 3( روزنامه زاین��ده رود جه��ت درج آگهي ها 
 و دعوتنامه هاي ش��رکت تعیین ش��ده اس��ت؛ امضاي ذیل ثبت در تاری��خ 89/9/27 تکمیل 

گردید. 
م الف: 13106/2         آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
10/129 شماره: 7325 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه واقع در کوي رودخانه به 
ش��ماره پاک 3443 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود 
که طبق پرونده ثبتي بنام آقایان ماشااهلل غامیان بادي و احمد صادقیان در جریان ثبت است 
بعلت عدم حضور متقاضي ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدس��تور قس��مت اخیر ماده 
15 قانون ثب��ت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرق��وم در تاریخ 1389/11/02 
س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي 
تحدی��د حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا بموجب ای��ن آگهي به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا س��ي 

روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1389/10/06
م الف/ 115                        طویلي- رئیس ثبت اسناد و اماک بخش امامزاده- بادرود

ابالغ رأي
10/135 کاس��ه پرون��ده: 89/ 1146 ش/ 13، ش��ماره دادنام��ه: 1364-89/9/27، مرج��ع 
رسیدگي: شعبه 13 ش��وراي حل اختاف اصفهان، خواهان: جواد الماسي، نشاني: اصفهان، 
خ پروی��ن دوم، طبق زیرین بان��ک انصار، خوانده: حمیدرض��ا بهداروندي مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ سي میلیون ریال بابت چک، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگي با استعانت از خداوند 

متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت جواد الماس��ي به طرفیت حمیدرضا بهداروندي بخواسته مطالبه 
مبلغ س��ي میلیون ریال وجه بابت یک فقره چک به ش��ماره 107756 عهده بانک س��په به 
انضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمي و ماحظه اصول 
مس��تندات دعوي و اینکه خوانده با اباغ قانوني )نشر آگهي( وقت و انتظار کافي در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي بعمل نیاورده 
و مس��تندات ابرازي نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت مي کند،  علي 
هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ي مدني 
و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سي میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 34000 به عنوان خسارت دادرسي 
به پرداخت خس��ارات تأخیر تأدیه و پرداخت یکصد و هش��تاد هزار ریال بابت نش��ر آگهي 
از تاری��خ 89/7/16 لغای��ت زمان وص��ول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزي در 
ح��ق خواه��ان صادر و اعام مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهي در این شعبه خواهد بود.
م الف/ 13243                                  شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/139 در خص��وص پرونده کاس��ه 89-735 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت 
محمد دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفیت محمد ابراهیم پورمتین تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگي براي روز سه شنبه مورخ 1389/11/12 ساعت 17/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگي اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. 
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/140 در خص��وص پرونده کاس��ه 89-744 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت 
محم��د دادخواس��تي مبني ب��ر مطالبه به طرفیت مه��دي فرنیاني تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ 89/11/12 ساعت 17 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگي اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. 
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

هدایت گردشگران کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی، از این پس به یاری کتاب راهنمای گردش��گری 

اکو تحقق می یابد. 
به گزارش فارس علیرضا عامری معاون گردشگری کشور 
با بیان این خبر گفت: معاونت گردشگری در سال گذشته 
مسئولیت چاپ و نشر کتاب راهنمای گردشگری کشورهای 
عضو اکو را به عنوان یکی از مصوبه های اجاس اخیر وزرای 
گردشگری کشورهای عضو اکو در سال گذشته، پذیرا شد 
که نتیجه این اقدام هم اکنون قابل بهره برداری اس��ت. وی 
افزود: بنا بر این اقدام چاپ و نش��ر کتاب مذکور به عنوان 
نخس��تین گام در راستای گسترش تبادالت گردشگری در 

سطح منطقه، معرفی توانمندی ها و جاذبه های گردشگری 
کش��ورهای عضو و در نهایت افزایش تبادل های گردشگر 

میان کشورها در دستور کار قرار گرفت. 
عامری با بیان اینکه هم اکنون انتشار کتاب مذکور پس از تأیید 
نسخه نهایی، به پایان رسیده است، خاطر نشان کرد: معاونت 
گردشگری با برگزاری جلسه های مختلف کارشناسی، اقدام 
به جمع آوری کلیه داده های اطاعاتی مربوط به امکانات 
گردشگری ایران و سایر کشورهای عضو نموده که پس از 
بازنگری و ویرایش علمی، محتوایی به چاپ کتاب راهنمای 

گردشگری کشورهای عضو اکو منتهی گردیده است. 
معاون گردش��گری کش��ور با بیان اینکه این کتاب به زبان 

انگلیس��ی، در 545 صفحه و به تیراژ 5000 جلد به چاپ 
رس��یده است، اظهار داش��ت: چاپ این کتاب و توزیع آن 
میان کشورهای عضو، نه تنها از اهمیت ویژه ای در راستای 
توس��عه صنعت گردشگری در منطقه اکو برخوردار است؛ 
بلک��ه می تواند به عنوان حرکتی منس��جم و فراگیر و نیز 
الگویی مثبت و کارآمد در دیگر سازمان های منطقه ای و 

کشورهای عضو به کار گرفته شود. 
س��ازمان همکاری های اقتصادی )اکو(، با پیش��ینه ای بالغ 
بر 40 س��ال یکی از س��اختارها و جنبش های قابل توجه 
 جهان در راستای همگرایی بین کشورهای منطقه به شمار 

می آید.

کارشناسان پیش بینی کرده اند گردشگری در سال 2011 
نیز همچون سال جاری روندی رو به جلو را از ابتدا آغاز 
کند و در پایان با رش��دی 4 ت��ا 5 درصدی به رکوردی 
جدید دس��ت پیدا کند. به گزارش فارس، نتیجه های به 
دست آمده در ماه اوت سال 2010 ثابت کرد گردشگری 
بین المللی خود را از سقوط 4/2 درصدی به وجود آمده 
از بحران اقتصادی را رها کرده و مسیر بهبود و ترقی را 
می پیماید. طی 9 ماهه نخس��ت سال جاری، شمار تبادل 
گردشگری در سطحی جهانی به حدی افزایش یافت که 
حتی از میزان مدت مش��ابه خود در زمان پیش از بحران 

2008 نیز فزونی پیدا کرد. 
بر اس��اس آخرین آمار ثبت ش��ده در مرکز آمار سازمان 
جهانی جهانگردی، ش��مار تبادل گردش��گر در فاصله 
ماه های ژانویه تا اوت 2010 به 642 میلیون نفر رسید که 
در حدود 40 میلیون نفر بیشتر از مدت مشابه سال 2009 
و همچنین یک میلیون نفر بیش��تر از مدت مشابه سال 
2008 بود. طبق داده ها و آمارهای به دست آمده، می توان 
فهمید که تعداد تبادل گردشگر در سطح بین المللی با رنج 
و رتبه ای پنج تا ش��ش درصدی در طول س��ال، روندی 

صعودی به خود گرفته است. 
به همین منظور کارشناسان پیش بینی می کنند. این روند 
در سال 2011 نیز با سرعتی متعادل تر رو به جلو حرکت 
کرده و به میانگین رش��د چهار درصد در س��ال دست 
یاب��د. در حالی که اروپا همچنان روندی الک پش��تی را 
 دنبال می کند، مقصدهای پایدار، پیش��روی خود را ادامه 
می دهند. در س��طح بین المللی، رشد تبادل گردشگر در 
هش��ت ماه نخست سال 2010 در مقایسه با مدت زمان 
مشابه سال 2009، هفت درصد رشد داشت. نتیجه ها در 

تمام نقاط جهان روندی مثبت را طی می کرد. 
اقتصادهای پایدار هم این مسیر را تداوم بخشیدند. این 
رش��د در ماه اوت روندی هشت درصدی گرفت که در 
مقایسه با رشد پنج درصدی اقتصادهای پیشرفته رشدی 

سه درصدی داشته است. 
در ماه ه��ای ژوئیه و اوت که به نوع��ی می توان آن ها را 
ماه های سنتی گردشگری و فصول پیک تبادل گردشگر 
برای نیم کره شمالی نامید، رکوردهای جدیدی ثبت شد 
که به ترتیب 112 میلیون و 108 میلیون گردش��گر بوده 

است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران از تملک خانه جال آل 
احمد در محله پاچنار تهران خبر داد. محمد ابراهیم الریجانی 
در گفتگو با فارس، در خصوص تملک خانه جال آل احمد 
توسط سازمان میراث فرهنگی گفت: خانه جال آل احمد 
که در تاریخ 25 مهر س��ال 1383 با ش��ماره 11206به ثبت 
ملی رسیده است طی روزهای اخیر توسط سازمان میراث 
فرهنگی از مالک خریداری ش��د. وی در ادامه افزود: بنا بر 
اس��ناد موجود، این خانه، خانه پدری جال آل احمد بوده 
اس��ت که پس از فوت پدر به جال و خواهرش می رسد، 
جال آل احمد از سن 14 سالگی تا آخرین سال عمرش در 
این خانه س��کونت داشته است. مدیر کل میراث فرهنگی 

و گردش��گری در خص��وص 
مش��خصات این خانه گفت: 
خانه جال آل احمد 350 متر 
زمین با 700 متر بن��ا دارد که 
دارای 2 طبقه با یک زیر زمین 
اس��ت. این خان��ه تاریخی در 
خیابان خی��ام در ورودی بازار 
پاچن��ار ق��رار دارد. الریجانی 
درب��اره بهای��ی که ب��ه مالک 
برای خرید این خانه تاریخی 
توسط سازمان میراث فرهنگی 

پرداخت ش��ده اس��ت، گفت: 
بهای پرداخت ش��ده در واقع 
بهای کارشناسی شده است که 
رقم آن اعام نمی شود. وی در 
خصوص منبع پرداخت خرید 
این خانه گفت: هرسال سازمان 
میراث فرهنگی ب��رای خرید 
ابنیه واجد شرایط بودجه ای را 
از بودجه مل��ی در اختیار اداره 
کل های میراث فرهنگی استان ها 
قرار می دهد که مبلغ خرید این 

خانه تاریخی نیز از همین منبع تأمین شده است. وی درباره 
اینکه چه ویژگی هایی باعث شده است که خرید خانه جال 
آل احمد در اولویت میراث فرهنگی قرار گیرد، اظهار داشت: 
مهم ترین موضوع در خری��د این خانه ثبت ملی بودن آن، 
توافق با مالک و قرار گرفتن آن در محدوده بافت تاریخی 
تهران بوده اس��ت. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری 
اس��تان تهران گفت: بر اساس دستور رئیس سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری کش��ور باید کاربری های فرهنگی 
از این بناهای تاریخی داش��ته باش��یم که در همین راس��تا 
 این خانه محل مرکز باستان شناس��ی و کتابخانه تخصصی 

خواهد شد.

یک کارش��ناس ارشد مرمت اشیای تاریخی 
معتق��د اس��ت: اکن��ون بیش ت��ر مرمت ه��ا 
 براس��اس اص��ول مرم��ت س��نتی انج��ام 

می شود.  
مهدی رازانی در گفتگو با ایسنا، مرمت را به 
تعادل بردن یک اثر پس از آسیب شناس��ی و 
ش��ناخت دقیق وضعیت پیشین آن به  لحاظ 
هویتی، به گونه ای که بدون دخالت در اصالت، 

ارزش های تاریخی و هویتی اثر حفظ شود، 
تعریف کرد. او مش��ارکت م��ردم در مرمت 
بافت های تاریخی را مهم دانس��ت و گفت: 
توسعه پایدار در مرمت بناها اتفاق نیفتاده است 

و آینده این بناها مشخص نیست. 
وی درباره واژه های مرمت، به سازی، نوسازی 
و تفاوت بین آن ها، بیان کرد: متأس��فانه این 
واژه ها به صورت یکسان استفاده می شوند، در 

حالی که نباید این گونه باشد. 
رازان��ی با گایه از وجود کاس��تی در قوانین 
مش��خص برای مرمت آثار تاریخی به  دلیل 
وجود متولیان متعدد مانند اوقاف، شهرداری 
و میراث فرهنگی و وجود سلیقه های متفاوت 
در این زمینه، اظهار کرد: دستگاه های مختلف 
باید ب��ا انج��ام فعالیت های هماهن��گ، در 
 راس��تای حفظ آثار فرهنگ��ی و تاریخی گام 

بردارند. 
این کارش��ناس مرمت با اش��اره ب��ه ارتباط 
اندک دانش��گاه و مرمت های انجام ش��ده، از 
اجرا نش��دن کارهای پژوهش��ی گایه کرد. 
او هدف از ایجاد رش��ته مرمت را پیوند بین 
مرمت علمی و س��نتی ارزیابی کرد و افزود: 
 اکنون 100 دانشجو در این رشته فارغ التحصیل 

شده اند. 

تج��ار ایراني مقیم آلمان آمادگي خود را در راس��تاي 
حمای��ت از صنایع دس��تي و هنرهاي س��نتي به ویژه 
 در گ��روه بافته ه��اي داري اصی��ل کش��ور اع��ام 

کردند. 
تهمین��ه دانیال��ي معاون صنایع دس��تي کش��ور گفت: 
همزمان با برگزاري نمایش��گاه صد سال هنر اسامي 
در مونیخ، امکان دیدار با تجار فعال ایراني در کشور 

آلمان فراهم شد. 
وي اضاف��ه کرد: در بازدید از فروش��گاه ها و دیدار با 
تجار بر عاقه مندي آلماني ها و بازار فروش مناسب 
ان��واع بافته هاي داري ایران به ویژه گلیم و گبه صحه 

گذاشته شد. 
مع��اون صنایع دس��تي ادامه داد: در ح��ال حاضر 10 
فروش��گاه بزرگ تجار ایراني در شهر بایرن به عرضه 
انواع تولیدها صنایع دستي و هنرهاي سنتي کشورمان 

مشغولند. 
دانیالي افزود: این تجار با اش��اره به بازار مساعد این 
تولیدات بر واردات گلیم و گبه به صورت مستقیم از 

ایران تأکید داشتند. 

اینک��ه در ح��ال  بی��ان  ب��ا   ای��ن اس��تاد دانش��گاه 
حاضر فروش��گاه هاي زنجیره اي ARO در سراس��ر 
 آلم��ان در کن��ار محص��والت مختلف صنایع دس��تي 
ای��ران را نی��ز ارائ��ه مي کنند، گف��ت:  تج��ار ایراني 
متف��ق الق��ول بودند که در ص��ورت افزایش واردات 
 صنایع دستي به صورت مس��تقیم بازرگانان مي توانند 
رقاب��ت  زنجی��ره اي  فروش��گاه هاي  ای��ن   ب��ا 

کنند. 
فرهنگ��ي  می��راث  س��ازمان  مع��اون صنایع دس��تي 
کش��ور تأکید کرد: تجار ایراني مقی��م آلمان معتقدند 
ک��ه ب��ا گس��ترش همکاري ه��ا مي توانن��د در بخش 
 ارائ��ه صنایع دس��تي ایران��ي در آلمان ح��رف اول را 

بزنند. 
 وي در ادام��ه اظه��ار داش��ت:  در حال حاض��ر بازار 
 کش��ور آلمان ب��راي گلی��م و گبه هاي ت��ک نقش و
ای��ن  و  اس��ت  مس��اعد  بس��یار  ای��ران   موکت��ي 
تولی��دات ب��ه دلی��ل کیفی��ت و س��ادگي ک��ه دارند 
 م��ورد توجه آلماني ها و کش��ورهاي همس��ایه آن ها 

هستند.

میراث فرهنگی

کشف یک نسخه قدیمي از قرآن در چین

مسئولیت محافظت از غار باستاني »پبده« با کیست؟ 
غار 15هزار ساله »پبده«

آخـور گـوسفندان شـده است 

مینا کاری  هنر درخشان آتش  و خاک است ، با رنگ های پخته 
و درخشان که  سابقه آن به  1500 سال پیش از میاد می رسد. 
 از جمله هنرهای دستی ایرانیان در گذشته های دور تزئین و 

کنده کاری  روی  فلزها است.
 ظروف  فلزی به دست  آمده از فلزهای گوناگون ساخته شده 
که  مهم ترین  آنها عبارتست از: طا،  نقره، مس ، برنز، برنج ، 
آهن ، فوالد، سرب، آلومینیوم و کرم.  این  فلزات برای زینت 
آالت و ظروف  گوناگون به کار می رفته زیرا که  امکان ساختن 
ابزار الزم  در  یک ورق  فلز چندان مشکل و ناممکن نبوده  از 
جمله موارد فلز کاری  می توان از ترصیع یعنی به   جا نشاندن 
قطعه های کوچک  فلزهای مختلف روی  سطح  فلزی از نوع 
جنس دیگر و ایجاد تناس��ب   میان قطعه ها با در نظر گرفتن 
رنگ  و اشکال هندسی  آنها و ایجاد شکل یا نقش وسیله آنها 

و  مینا کاری  نام برد. 
بررس��ی  هایی  که  در مورد مینا س��ازی  شده نشان می دهد 
میناهایی  که  بنام بیزانس  مش��هور است  از مینا سازی  ایرانی  
اقتباس شده است .  قدیمی ترین  نمونه های مینا کاری  موجود 
مؤید این  ادعاست  که  مینا کاری  نیز مانند بسیاری  از  هنرهای 
دیگر برای اولین بار در ایران پیدا ش��ده و از ایران به  س��ایر 
کش��ورها راه یافته است .  در دوران مغول سبک جدیدی در 

فلزسازی  و مینا کاری  ایران به وجود آمد.
نحوه تولید 

 هنر مینا کاری  را می توان یکی از اختراع های خاق  بش��ر 
دانست زیرا این  هنر شامل  فعل و  انفعال های پیچیده ای است 
که  به هم ربط  داده  می شوند از یک  سو عوامل  ساده ای از قبیل 
 سیلیکوم و مینیوم و پتاسیم و از سوی دیگر سبک قیمتی که  

ترکیب آنها مینا را به وجود  می آورد.  
از این  رو این  یک  هنر آزمایش��گاهی  اس��ت  و در حقیقت 
ماده ای است که  از ترکیب اکسیدهای  فلزها که  بر اثر حرارت  
رنگ های مورد نظر را به دست  می دهد در اختاط با تعدادی  
نمک ثابت  به دست  می آید و رنگها با درجه  حرارت  و طول 
زمان حرارت  ارتباط زیاد پیدا می کنند.  بنابراین  برای دسترسی  
به  این  پدیده هنری زیبا باید آتش  و حرارت  به دقت  مراقبت 
و مهار  شود. مینا که  شفاف است  شفافیت بیشتر خود را از 
اکس��ید قلع به دست  می آورد و  ترکیب های آن از زمان های 
قدیم  تا به  امروز ثابت  و بدون  تغییر مانده اس��ت .  روی  اشیا 
طایی  و نقره ای هم  می توان مینا کاری  کرد ولی  در اصل مینا 
کاری  بر روی  مس  انجام می ش��ود. تا فراهم  آمدن مینا چند 
مرحله باید طی شود به این  ترتیب که  ابتدا آن چیزی را که 
می خواهند مینا کاری  کنند به هر شکل و هر اندازه  باید به 
وسیله مسگر متخصص به  شکل الزم  در آید و پس  از آن که  
ساخته شد استاد مینا کار به  آن لعاب سفید رنگ  می دهد. به 

طور معمول سه   الی  چهار بار لعاب داده  می شود و در هر بار 
شیئی به  کوره  می رود و حدود 700 درجه  حرارت  می بیند 
تا رنگ  لعاب ثابت  شود بعد روی  آن به  رنگ های گوناگون 
نقاش��ی  می شود سپس شیئی باز به  کوره  می رود و حدود 
400 تا 500 درجه  ح��رارت  می بیند تا رنگ ها به صورت  

مطلوب در آید.
 در گذشته که  مینا کاری  رواج اندک داشته رنگ هایی  که  به 
کار می رفته مانند رنگ هایی  که  در  صنعت قلمکار به کار برده  
می شود گیاهی  یا معدنی  بوده  است  ولی  اکنون برای نقاشی  
ظروف  و  اشیای مینایی  از رنگ های شیمیایی  استفاده  می شود. 

رنگ هایی  که  در میناکاری  به کار می رود بر سه  نوع است :
1- رنگ های گیاهی  که  در چیت سازی  هم  به کار می رود.

2- رنگ های معدنی  که  در نقاشی  و مینا کاری  به کار می رفته 
است .

3- رنگ های فلزی که  روی  مینا کار می کنند.
برای مینا کاری  در تهیه رنگ  قرمز از طا اس��تفاده  می شود 
رنگ  س��بز مین��ا از مس  و رن��گ  زرد  آن از گل  ماش��ی  به 
دس��ت  می آید. رنگ  آبی  و فیروزه ای و رنگ  سفید از رنگ   
مخصوصی تهیه می شده است  که  در شهر سامره از شهرهای 
عراق نوع خوب آن را به دس��ت  می آورده اند.  بیشتر اشیایی  
که  میناسازان فعلی به  بازار عرضه  می کنند عبارت است از: 
گوشواره ، س��ینه ریز،  گلوبند، انگشتر، جعبه های بزرگ  و 

کوچک  آرایش  زنانه ، قوطی سیگار، جعبه های خاتم  کاری  و  
مینا کاری ، سرویس  چایخوری  و شربت  خوری ، حباب های 
میناکاری ، بشقاب، گلدان، تابلوهای بزرگ  و کوچک  مینا که  
با هنرهای دیگر مانند طا کاری ، خاتم  کاری ، مینیاتور ترکیب 
می شود،  کاسه  قاب و قدح، قاب های عکس، زیر سیگاری ، 
پیپ، آلبوم عکس، گابپاش، پنکه سقفی، جارو  چهلچراغ، 
درها و پنجره ها و ضریح های مینا کاری  شده برای مقابر ائمه 
ش��یعه در کربا و نجف و  سامره و مشهد و قم  و حضرت 

عبدالعظیم و اماکن  متبرکه  دیگر.
بشقاب میناکاری شده ساسانی

بش��قابی، مینا کاری شده با نقش شکار قوچ توسط پادشاه. 
حدود قرون 5 یا 6 میادی، امپراتوری ساسانیان، ایران، ابعاد 
4/6×21/9 سانتی متر، موزه متروپلیتن. شاهکاری تلفیقی از 
هنر تذهیب )ط��اکاری( و مینا کاری بر روی نقره. صحنه 
شکار پادشاه، از اجزای اصلی طراحی روی بشقاب های نقره 
امپراتوری ساسانی و بیشتر با نقوش شاپور دوم بوده است. 

این بشقاب ها، به عنوان هدایایی به بستگان نزدیک دربار و 
یا حکمرانان محلی، اهدا می ش��ده. در این تصاویر، پادشاه 
چندین مشخصه عمده دارد. تاج پادشاهی، نشانی به شکل 
گوی باالی تاج، هاله ای نورانی به دور سر، تیردان، زه کشیده 
کم��ان و روبان های در اهتزاز. یک��ی از خصایص تاج های 
ساسانی، کره ای است که بر روی آن تعبیه می شده و اندازه 

و وزن آن در تاج های مختلف متفاوت بوده است. این شکل 
کروی از یک رسم شرقی که موهای جمع شده را با دستمال 
ابریشمی می پوشاندند و »این دستمال از انتهای باال بیرون 

می آمد، اقتباس شده است.
اما با گذش��ت زمان، گوی جایگزین موی حقیقی گردید و 
نماد قدرت و زمین و خورشید شد. به طور دقیق، مشخص 
 نیس��ت که کدام پادش��اه ساس��انی در این بشقاب، تصویر 

شده. 
از مشخصه های شکل تاج، بر می آید که این نقش، مربوط به 
پیروز اول )459 تا 484 میادی( هفدهمین پادشاه ساسانی 
و یا کواد اول )488 تا 531 میادی( پسر پیروز و هجدهمین 
پادشاه ساسانی است. باید گفت که تنوع تاج های ساسانی 
بسیار زیاد است، زیرا انواع و اقسام آنها بر روی سکه های 
فراوان این دوره و نقوش سنگی و بشقاب های فلزی ساخته 
شده اس��ت. ظروف و جام های نقره ای ساسانی، را ابتدا با 
چکش کاری ش��کل می داده و سپس با شیوه های پیچیده 

مهندسی،  می آراستند. 
در این بشقاب، برای تشکیل نقش برجسته، اجزای مختلف 
تصویر را از نقره بریده و لبه های آنها را به هم چسبانده اند. 
آنگاه با آلیاژی از طا و نقره آن را آبکاری کرده، برای تکمیل 
نقش قسمت هایی را با آلیاژی فلزی از نقره و گوگرد به رنگ 
سیاه میناکاری کرده اند. نتیجه، اعجاب آور است. شاهکاری 

تصویری از کنتراست و رنگ.
»مینا کاری هنر درخش��ان آتش و خاک است، با رنگ های 
پخته و درخش��ان که سابقه آن به 1500 سال پیش از میاد 
می رس��د و ظهور آن بر روی فلز در طول س��ده ششم تا 
چه��ارم پیش از می��اد و پس از س��ال 500 پیش از میاد 

مشاهده می شود. 
هنر میناکاری در ایران بیش از نقاط دیگر تجلی داش��ته  و 
یکی از نمونه های قدیمی آن  در عهد صفویه توسط شاردن 
جهانگرد فرانسه ذکر شده است که قطعه مینایی از کارهای 
اصفهان بوده، مش��تمل بر طرحی از پرندگان و حیوانات بر 
زمینه گل و بته به رنگ آبی کم رنگ و سبز و زرد و قرمز.« 
در مورد سابقه هنر میناکاری در ایران لئوبرونستین و اروین 
مرگولیس یادآور شده اند که سابقه این هنر در ایران به زمان 
اشکانیان و ساسانیان می رس��د؛ ولی استفاده از آن در آغاز 
اسام، تا پیش از حکومت ایلخان مسلمان مغول، غازان خان 

روشن نیست. 
پادش��اه در مدت کوتاهی به علم ش��یمی دست یافت و بر 
خاف پیش��ینیان که مبالغ هنگفتی در راه پیدا کردن اکسیر 
ص��رف می کردند ترجیح داد که دانش و مس��اعی خود را 

صرف هنر میناکاری نماید.

یک نس��خه قدیمي از قرآن کریم در استان 
مسلمان نشین دونگ شیانگ واقع در شمال 

غربي چین کشف شد. 
به گزارش ایسنا، این نسخه کشف شده یکي 
از قدیمي ترین نسخه هاي قرآن در چین به 
شمار مي رود که احتمال مي رود قدمت آن 

به قرن 11 میادي برگردد. 

این نسخه یافت شده به زبان عربي و داراي 
536 صفحه اس��ت. در این ق��رآن از اوراق 
سمرقندي که از شهر سمرقند به چین برده 

شده بود، استفاده گردیده  است. 
نسخه دیگري از قرآن کریم هم در مسجد 
جیه تس��ي واقع در ش��هر ش��انگهاي در 
ش��مال غربي چین وجود دارد که یکي از 
قدیمي ترین نسخه هاي قرآني در چین است 
و تاری��خ آن به قرن هاي 8 ت��ا 13 میادي 

برمي گردد. 
بر اساس این گزارش، تعدادي از قومیت هایي 
که به دین اس��ام گرویدند در منطقه هاي 

شمال غربي چین به سر مي برند. 

غار »پبده« در اللي خوزستان با 15هزار 
سال قدمت و به  عنوان یکي از نخستین 
س��کونتگاه هاي انس��ان در دوره پارینه 
سنگي هم چنان آخور گوسفندان عشایر 

بومي منطقه است. 
به گزارش ایس��نا، حدود 70 سال پیش، 
وقتي رومن گریش��من � شرق ش��ناس، 
مورخ فرانسوي و نویسنده کتاب »تاریخ 
ای��ران از آغاز تا اس��ام« � از غار پبده 
در شهرس��تان الل��ي خوزس��تان دیدن 
کرد، ابزارهاي س��نگي مانند تبر، نیزه و 
چاقویي را که قدمت آن ها 15هزار سال 
تخمین زده ش��د، پیدا کرد که اکنون این 
 آثار در موزه ي لوور فرانس��ه نگهداري 

مي شوند. 
موج��ود،  اس��ناد  براس��اس  هم چنی��ن 
نخس��تین پارچه دس��ت بافت ایراني در 
این غار پیدا شده اس��ت. با این وجود، 
غار باستاني پبده به حال خود رها شده 
اس��ت و از آن هیچ محافظتي نمي شود 
و تنها استفاده کنندگان و بازدید کنندگان 
این غار، دامداران عش��ایر و گوسفندان 

آن ها هستند! 
آت��ش گرفتن این غار باس��تاني و مرگ 
خفاش هاي آن در اوایل آذرماه امس��ال، 
بهانه اي شد تا غارنوردان به تکاپو افتند 
و از این منطقه دی��دن کنند تا دلیل این 
آتش س��وزي و وضعی��ت غار بررس��ي 
شود. در این جریان، پیشینه تاریخي غار 
پب��ده و محافظت نش��دن از آن، تعجب 
غارنوردان را برانگیخت و این پرس��ش 
را ایج��اد کرد که چرا تا کنون محافظتي 
از ای��ن اث��ر تاریخي نش��ده و چرا هیچ 

 س��ازماني در این باره مسئولیتي نپذیرفته
است؟! 

حمی��د جهانبخش )مرب��ي غارنوردي( 
که به عنوان دامپزش��ک با عشایر بومي 
اطراف غار پبده در ارتباط اس��ت، پس 
از آتش س��وزي در بازدیدي که از محل 
داشت، درباره آخرین وضعیت غار پبده 
به خبرنگار ایسنا گفت: این غار باستاني، 
محل نگهداري گوسفندان عشایر بومي 

منطقه است. 
ب��ه همین دلیل، ت��ا 20 متري درون غار 
 ب��ا فضول هاي حیواني پوش��یده ش��ده 

است. 
چن��دي پیش نیز ب��ه دنب��ال آتش زدن 
بخش��ي از این فضول ها براي گرم شدن 
چوپان ها و متصاعد ش��دن گاز ناشي از 
سوختن فضول ها، خفاش هاي غار پبده 

مردند. 
 او معتق��د اس��ت: اگ��ر با م��ردم بومي 
منطق��ه پب��ده، منطق��ي صحبت ش��ود 
درب��اره  بهداش��تي  اطاع ه��اي   و 
خطره��اي ناش��ي از تجمیع فضول هاي 
حیوان��ي در ای��ن غ��ار ب��ه آن ه��ا داده 
 ش��ود، این عش��ایر ب��راي محافظت و
نگه��داري بهتر از غار کم��ک مي کنند، 
 به ش��رط این ک��ه س��ازمان هاي دولتي 
امکاناتي را براي نگهداري دام عش��ایر 
ک��ه تع��داد آن ه��ا زی��اد اس��ت، ایجاد 
کنند، چ��ون اگر غار پبده را از عش��ایر 
منطق��ه بگیرن��د، آن ه��ا ج��اي دیگري 
ندارن��د  خ��ود  دام  نگه��داري  ب��راي 
 و ای��ن ب��ه طور حت��م مش��کل مواجه 

مي شوند. 

س��رمایه گذاران چهارمحال و بختیاری 
بای��د گرای��ش بیش��تری به ص��ادرات 
داش��ته  اس��تان  ای��ن   صنایع دس��تی 

باشند. 
 مع�����اون صن��ایع دس��تی اس��ت����ان 
چهارمح��ال و بختیاری اظهار داش��ت: 
هنرهای سنتی و صنایع دستی این استان 
از نظ��ر فرهنگی اهمیت بس��یاری دارد. 
فیروزه هیبتیان با اشاره به اینکه چهارمحال 
و بختیاری ش��رایط جغرافیایی و آب و 
ه��وای متمایزی دارد، ادامه داد: با توجه 
به طوالنی بودن ماه های بیکاری، اشتغال 
خانگ��ی باید بیش از پی��ش مورد توجه 
ق��رار گیرد. وی با تأکی��د بر اینکه تولید 
صنایع دستی نیازمند سرمایه گذاری های 
کان نیست، افزود: صنایع  دستی ارتباط 

مس��تقیم با صنع��ت گردش��گری دارد 
در نتیجه توس��عه آن منجر ب��ه افزایش 
خ��ارج  و  داخل��ی  گردش��گران   ورود 

می شود. 
 مع�����اون صن���ایع دس��تی اس��ت���ان 
چهارمح��ال و بختی��اری تصری��ح کرد: 
خوش��ه های تولی��دی صنایع دس��تی از 
ظرفیت ه��ای بس��یاری در این اس��تان 
برخوردار است. این مقام مسئول در ادامه 
گفت: خوش��ه های تولیدی خاتم کاری، 
البسه محلی، گلیم و دستبافته های داری 
و خوشه تولیدی نمد در این استان فعال 
است. وی یادآور ش��د: سرمایه گذاران 
می توانند با توجه بیش��تر به صنایع دستی 
عاوه بر درآمدزایی یاری بخش جوانان 

در امر اشتغال باشند.

مع��اون صنای��ع دس��تی اداره کل می��راث 
فرهنگی و گردشگری استان اصفهان گفت: 
در هفت ماه نخست امسال، صادرات صنایع 
دستی استان اصفهان، حدود چهارمیلیون و 

665 هزار دالر ارزآوری داشته است. 
احمد ادیب در گفتگو با ایسنا، با بیان این که 
76 ه��زار و 11 کیلوگرم انواع اقام صنایع 
دستی استان اصفهان تا پایان مهرماه صادر 
شده است، اظهار کرد: این میزان، 54 درصد 

بیش تر از مدت مشابه سال پیش است.  
و با بی��ان این که ای��ن میزان ص��ادرات از 
دو گمرک اس��تان اصفه��ان از میان هفت 
دفتر گمرکی و بدون حس��اب کردن فرش 

دستباف و مصنوع های گران بهاست، ادامه 
داد: این میزان به جز صادرات صنایع دستی 
 استان اصفهان از گمرکات استان های دیگر 

است. 
وی بیان کرد: مردم کشورهای جنوب شرقی 
آسیا، اروپا، حوزه خلیج فارس و آمریکای 
شمالی مش��تریان انواع صنایع دستی استان 
اصفه��ان مانند کاش��ی، س��رامیک، پارچه 
قلم کار، خاتم و مینا هس��تند.  ادیب افزود: 
اکن��ون 12هزار هنرمن��د اصفهانی فعالیت 
می کنند و 98 درصد آثار مینا و قلم کار، 85 
درصد آثار قلم زنی و 70 درصد خاتم کشور 

با دستان هنرمند آن ها خلق می شود. 

چشم صنایع دستي شهرکرد 
به سرمایه گذاران دوخته شد

معاون صنایع دستي میراث فرهنگي و گردشگري اصفهان: 
صادرات صنایع دستي بیش از 

چهارمیلیون دالر ارزآوري داشته است

کوله پشتی

معاون گردشگري کشور

انتشار كتاب راهنماي گردشگري كشورهاي عضو اكو

چشم اندازي به گردشگري در سال 2011

میراث فرهنگي خانه »جالل آل احمد« را خرید

اصفهان در تکاپوي مرمت یا 
نوسازي؟ 

 توسعه پایدار 
در مرمت بناها 

اتفاق نیفتاده است

صنایع  دستي ایران به بازار فروش آلمان دست مي اندازد

مينا کاریمينا کاریمينا کاریمينا کاری
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شریفی: 
قطعی بودن 
تخطی بخشی زاده 
از قانون

چلسی و 
رئال مادرید بکام 
را می خواهند

تقدیر از زنان 
ورزشکار در 
صحن علنی 
مجلس

رئیس کمیته انضباطی فدراس��یون فوتب��ال با تأکید بر 
اینک��ه تخطی داور مس��ابقه ذوب آهن و مس کرمان از 
قانون قطعی اس��ت، تصریح کرد: گاهی داور مرتکب خطای 
در تش��خیص نمی ش��ود، بلک��ه قانون و مق��ررات مرتبط با 
داوری را نادی��ده می گی��رد به فرض به ج��ای تکرار ضربه 

پنالتی ادامه بازی را از بازیکنان می خواهد. 
در این صورت نام تصمیم داور، خطای در تش��خیص نیست 
بلکه نقض در مقررات اس��ت که در اصطاح حقوقی تخطی 

از قانون محسوب می شود. 
مجتب��ی ش��ریفی گفت: در م��ورد موضوع ه��ای این چنینی 
مق��ررات داخلی و آیین نامه های ملی معیار و ماک اس��ت 
ام��ا عدم پیش بین��ی موضوع در آیی��ن نامه ها موجب معاف 
ش��دن از تصمیم گیری و قطع نزاع بین طرفین نخواهد بود، 
بلک��ه می باید ب��ه گونه ای تصمیم گیری ش��ود که نزد اهالی 
فوتب��ال »قناعت وجدانی« حاصل ش��ده و در صورت ملزم 
ش��دن باش��گاه به یک تصمیم رأی مذک��ور دارای ضمانت 

اجرایی باشد.

ی��ک روزنامه پرتی��راژ چاپ انگلیس نوش��ت: احتمال 
انتقال موقت هافبک 35 ساله لوس آنجلس گاالکسی به 
چلس��ی وج��ود دارد. ب��ه گ��زارش روزنامه س��اندی میرر، 
آبی پوش��ان ش��هر لندن که اکنون به خاطر آس��یب دیدگی با 
کمبود بازیکن مجرب مواجه شده، با مدیر برنامه های دیوید 
بکام تماس هایی را برق��رار کرده تا به طور موقت وی را در 

اختیار بگیرد.
ای��ن حرکت چن��د روز پس از اب��راز تمایل کاپیتان س��ابق 
تیم مل��ی انگلیس صورت می گیرد که پ��س از خاتمه فصل 
باش��گاهی در ای��االت  متح��ده  امری��کا عنوان کرد دوس��ت 
دارد ب��رای مدت 3 تا 4 ماه در زمس��تان ک��ه پیکارهای فوق 
تعطیل اس��ت، همچون دو سال گذش��ته که حرکت مشابهی 
داش��ت و آ.ث میان را ب��ه صورت یار قرض��ی همراه کرد، 
در اروپ��ا ب��ازی کند. ه��م چنین از گوش��ه و کنار ش��نیده 
می ش��ود رئال مادرید که در س��ال 2003 ب��کام را در اختیار 
 گرف��ت، نیز نیم نگاهی به وی جه��ت همکاری کوتاه  مدت 

دارد. 

به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسامی، 
فراکسیون در جلس��ه اخیر از زنان ورزشکار کشور که 
با حجاب و عفاف خود، ایران را در میان س��ایر کشورها در 
تش��کر  و  تقدی��ر  کردن��د،  مط��رح  آس��یایی   بازی ه��ای 

کرد.
 طیب��ه صفای��ی خاطرنش��ان ک��رد: تقدیرنام��ه ای ه��م ب��ه 
ص��ورت کتب��ی ب��رای س��عیدلو ارس��ال و در آن از زن��ان 
ورزش��کار کش��ور ک��ه ب��ا حج��اب و عف��اف خ��ود نظام 
ارزش��ی کش��ورمان را ب��ه نوع��ی در چارچ��وب ورزش 
 در س��طح بین الملل��ی مط��رح کردن��د، تقدی��ر و تش��کر 

کردیم.
رئیس فراکس��یون زن��ان در خاتمه درباره سرنوش��ت الیحه 
حمای��ت از خانواده عن��وان کرد: این الیحه هن��وز از کمیته 
وی��ژه کمیس��یون حقوق��ی و قضایی خارج نش��ده اس��ت، 
چرا که بررس��ی برنامه پنج��م در اولویت ق��رار گرفت، اما 
 اگر قرار باش��د در صحن بررس��ی ش��ود ای��ن هفته مطرح 

می شود.

تحلیل

پژمان سلطانی

خوش��بختانه شهرآورد فوتس��ال اصفهان بدون هیچ حاشیه جنجالی با 
تس��اوی 4 بر 4 تمام ش��د و این نتیجه نه فوالد ماهان را خوش��حال 
ک��رد نه صنای��ع گیتی پس��ند، بلکه تیم ش��هید منص��وری از نتیجه به 
دس��ت آمده بیش از س��ایر تیم ها ش��اد ش��د و این تیم با اختاف 5 
 امتیازی با گیتی پس��ند و 7 امتی��ازی با ماهان در صدر جدول حکومت 

می کند. 
اما آن چیزی که در داربی شهر گنبدهای فیروزه ای به چشم خورد این 
بود که بازیکنان دو تیم قصد داش��تند به حاضران در س��الن بقبوالنند 
که با هم رفیق و در زمین مس��ابقه فقط با هم رقیب هستند اما واقعیت 
چنین نیس��ت با همین حاش��یه های پیرامون تیم ماهان و گیتی پس��ند، 
ممکن اس��ت همای س��عادت که در ف��راز زاین��ده رود در حال پرواز 
اس��ت س��ر از ش��هر کوچکی مثل قرچک درآورد و ج��ام قهرمانی را 
 در دس��تان محمد کش��اورز مدافع ملی پوش قرچکی ها و کاپیتان آنها 

ببینیم. 
هفته گذش��ته ذاکر اصفهانی اس��تاندار اصفهان نشست صمیمانه ای را 
برای دو تیم فوتبال س��پاهان و ذوب آهن اصفه��ان ترتیب و به نوعی 
این دو تیم را با هم آش��تی داد که پیامد آن این ش��د که س��پاهان در 
رده دوم پش��ت س��ر دیگر تیم اصفهانی یعنی ذوب آهن قرار گرفت و 
ه��ر دو باش��گاه از مدیریت گرفته تا تدارکات تیم ه��ا در این میهمانی 
با هم برخورد شایس��ته ای داش��تند که می توان به صرف ش��ام منصور 
ابراهیم زاده س��رمربی ذوب آهن در کنار کاپیتان دوست داشتنی سپاهان 

)محرم نویدکیا( اشاره کرد.
استاندار اصفهان می تواند مراسم دیگری را برای دو باشگاه گیتی پسند 
و ماه��ان برگ��زار کند و آنها را آش��تی دهد تا حاش��یه اطراف این دو 
تیم باعث نش��ود ک��ه قهرمانی لیگ برتر فوتس��ال ای��ران نصیب تیم 
دیگ��ری غی��ر از اصفهان ش��ود، در حالی که گس��ترش ف��والد تبریز 
28 امتی��ازی ب��ا دو بازی کمت��ر در م��کان چهارم ج��دول در کمین 
ای��ن دو تیم اس��ت ک��ه این تیم هم یک��ی از مدعیان اصل��ی قهرمانی 
 لیگ محس��وب می ش��ود. اس��تاندار اصفهان ب��ه فریاد فوتس��ال دیار 
 زاینده رود برس تا افراد فوتسالی پایتخت نشین برای آنها تصمیم گیری 

نکنند. 
اصفهان به پایتخت ورزش ایران تبدیل ش��ده و اگر بخواهد این راه را 
دنبال کند تنها باید از حاش��یه ها دور باش��د که این یاری مدیران تیم ها 
و مسئوالن استان را می طلبد تا به افتخارهای ورزشی شهرمان افزوده 
ش��ود و اصفهان حتی این پتانسیل را دارد که در رقابت های آسیایی و 

جهانی افتخارآفرینی کند.

زاینده رود
ب��ا نزدی��ک ش��دن ب��ه مس��ابقه های فوتب��ال ج��ام ملت ه��ای 
آس��یا در دوح��ه قط��ر، ترم��ز قط��ار لی��گ برت��ر فوتبال کش��ور در 
 پای��ان هفته بیس��تم کش��یده ش��د و تیم ها ب��ه اس��تراحت چهل روزه 

رفتند. 
دو تی��م ذوب آه��ن و س��پاهان ب��ه ترتی��ب ب��ا 42 و 34 امتی��از در 
اصفهان��ی  زردپوش��ان  ایس��تاده اند.  ج��دول  دوم  و  اول  م��کان 
 دو ب��ازی کمت��ر از دیگ��ر تیم ه��ای باالنش��ین ج��دول در کارنام��ه 

دارند. 
در فص��ل گذش��ته تا پایان هفته بیس��تم نیز دو تی��م اصفهانی بر صدر 
ج��دول تکیه زده بودند و ش��اگردان قعله نوعی ب��ا 43 امتیاز باالتر از 
ذوب آهن 37 امتیازی بودند که اگر در این فصل به فرض س��پاهان را 
مقاب��ل صنعت نفت آبادان و صبای قم پی��روز بدانیم امتیازش به عدد 
40 خواهد رس��ید که 3 امتیاز کمتر از سال قبل اندوخته کرده ولی در 
مقابل ذوب آهن 5 امتیاز بیش��تر به دس��ت آورده و به همین علت در 

صدر جدول ایستاده است. 
تیم س��وم ج��دول )مس کرم��ان( در فصل پی��ش، از 20 ب��ازی تنها 
22 امتی��از کس��ب ک��رده و در این فصل ب��ا هدایت صم��د مرفاوی 
روند صعودی فوق العاده ای داش��ته و 12 امتیاز بیش��تر از س��ال قبل 
 ب��ه دس��ت آورده و یک��ی از مدعی��ان اصل��ی قهرمان��ی به حس��اب 

می آید. 
تراکتورس��ازی تبری��ز که هم اکن��ون در رتبه چهار قرار دارد، نس��بت 
به فصل 89-88 پیش��رفت داش��ته و 6 امتیاز بیش��تر جمع آوری و با 
34 امتیاز و تفاضل گل پش��ت س��ر س��پاهان و م��س حرکت می کند 
و تی��م اس��تقال که تا هفته پی��ش رده دوم را در اختیار خود داش��ت 
ب��ا شکس��ت مقاب��ل صدرنش��ین به رتب��ه پنجم س��قوط ک��رد، ولی 
ش��اگردان مظلومی نس��بت به س��ال قبل که 31 امتیازی بودند 3 امتیاز 
بیش��تر اندوخت��ه کرده اند و رقاب��ت تنگاتنگی با تی��م دوم تا چهارم 
در ادامه مس��ابقه های خواهند داش��ت. لوس��یانو ادینهو ت��ا پایان هفته 
 بیس��تم ب��ا به ثمر رس��اندن 14 گل، عن��وان آقای گلی لی��گ را یدک 

می کشد. 
جالب اس��ت بدانید این مهاجم برزیلی تیم مس فصل گذشته با همین 
تع��داد گل پس از عماد رضا 19 گله و ابراهیم توره 18 گله )هر دو از 
سپاهان( در رده سوم جدول گلزنان لیگ برتر ایستاد، اما در این فصل 
پیش بینی می ش��ود ای��ن مهاجم برزیلی بیش از عم��اد رضا و ابراهیم 

توره گلزنی کند. 
ابراهیم توره مهاجم س��پاهانی در فصل گذشته پس از 20 هفته تنها 8 
گل ب��ه ثمر رس��انده بود این بازیکن تا پایان هفت��ه پنجم گلزنی نکرد 
ک��ه موتور گلزن��ی اش مقابل پاس همدان در هفته شش��م اس��تارت 
 خورد و امس��ال با 9 گل تا پایان هفته بیس��تم در رتبه سوم قرار گرفته 

است.

ورزش

بیانیه فوالد ماهان 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک 

در کارند...
رقابت های این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور 
با مسائل حاشیه ای متفاوت و اتفاق های نادری آغاز گردیده 
و در حال برگزاری است. از برگزاری سیزده تیمی مسابقه ها 
و عدم برنامه ریزی صحیح گرفته تا تعطیلی های بی دلیل به 
بهانه های مختلف از جمله اردوی آماده سازی تیم ملی امید، 
اما با انصراف تیم آرش بتن در ش��روع نیم فصل دوم این 
بی انضباطی ها به اوج رسید. بدون تردید باشگاه فوالد ماهان 
سپاهان به عنوان قهرمان دو فصل متوالی لیگ برتر فوتسال 
و فاتح لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا، بیشترین ضرر و زیان 
را متوجه خود می بیند. در این میان روی اصلی سخن ما با 
رئیس کمیته فوتسال است. آقای ترابیان شما مجری قانون و 
عدالت در فوتسال ایران هستید. نمی دانیم تا کی قرار است 

شاهد این بی عدالتی ها در فوتسال ایران باشیم.
آقای ترابیان اگر شما به دو سئوال اساسی دوستان خود در 
باش��گاه فوالد ماهان سپاهان پاسخ داده و موفق به متقاعد 
نمودن افکار عمومی گردید، از ش��ما سپاسگزار خواهیم 
شد. س��ئوال اول اینکه، برنامه کمیته فوتسال برای قهرمان 
لیگ برتر فوتسال چیست؟ آیا فوالد ماهان سپاهان با یک 
س��رمایه گزاری وسیع و البته هدفمند و با یک برنامه ریزی 
اصول��ی، قهرمان فصل قبلی رقابت های لی��گ برتر ایران 
نگردید؟ در عجبیم از اینکه پس از تغییر در زمان برگزاری 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، بدون اینکه آب از آب تکان 
بخورد قهرمانی فوالد ماهان س��پاهان در فصل قبل نادیده 
گرفته می شود و عنوان می گردد که قهرمان لیگ امسال به 
مسابقه های آسیایی اعزام خواهد شد. آیا اینگونه با احساس 
ه��زاران ه��وادار یک تیم ب��ازی کردن ب��ه دور از عدالت 
نیست؟ با بیان اینکه یک تفکر ساده و اولیه هم در فوتبال و 
فوتسال به این موضوع واقف است که برگزاری هم زمان 
مس��ابقه های لیگ در هفته های پایانی به ویژه هفته پایانی 
مسابقه ها حتی از نظر ساعت و دقیقه برگزاری مسابقه ها از 
اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است، سئوال دوم خود را 
مطرح می نماییم که آیا اوج بی برنامگی را در نیم فصل دوم 
مسابقه های لیگ ش��اهد نیستیم؟ در کمال نا باوری شاهد 
اس��تراحت تیمی در نیم فصل دوم مسابقه ها هستیم که از 
همان ابتدای لیگ به عنوان بزرگ ترین مدعی کسب عنوان 
قهرمان��ی پا به عرصه رقابت ها نهاد. جالب تر اینکه پس از 
انصراف نماینده قزوین از ابتدای نیم فصل دوم مسابقه ها، 
هرج و مرج و بی برنامگی در لیگ فوتسال به اوج می رسد 
تا بدین ش��کل فوالد ماهان دو هفته زودتر از سایر رقیبان 
لیگ را به پایان برساند. کوتاه سخن اینکه آقای ترابیان این 
بزرگ ترین بی عدالتی در حق هواداران فوالد ماهان سپاهان 

و مردم ورزش  دوست اصفهان نیست؟

پاسخ سپاهان به اظهارات 
مسئوالن تیم فوالد

روابط عمومی باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان به اظهارات 
س��رمربی و برخی از دس��ت اندرکاران تی��م فوتبال فوالد 
خوزستان که بعد از دیدار تیم های فوالد مبارکه سپاهان و 

فوالد خوزستان عنوان شد پاسخ داد.
 به گزارش پایگاه خبری این باش��گاه، در این پاس��خ آمده 
است: اس��تفاده از عباراتی همچون دست های پشت پرده 
و اشتباه های داوری و... به واژه هایی تکراری و توجیه آمیز  

برای شکست تیم ها تبدیل شده است.
در ش��رایطی که تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان به استناد 
بررس��ی های کارشناس��ی ش��ده در برنامه های ورزش��ی 
تلویزیون در هفته های اخیر از ناحیه اشتباه های غیر عمدی 
داوری متضرر ش��ده، اما به دور از هر گونه غوغا ساالری 
و اهان��ت، در نامه هایی با حف��ظ ادب و اخاق اعتراض 
خود را مکتوب به کمیته محترم داوران ابراز داش��ته است. 
در آن س��وی قضیه متأسفانه پس از دیدار تیم های فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان و فوالد خوزستان که در هفته بیستم 
رقابت های لیگ برتر باش��گاه های ایران با پیروزی 3 بر 2 
تیم اصفهانی به پایان رسید، موجی از حمله ها و توهین های 
دست اندرکاران محترم تیم فوالد خوزستان را به تیم سپاهان 
و تیم داوری این دیدار شاهد بودیم. هر چند یکی از مدیران 
ارشد فوالد خوزستان به تاش سپاهان تا لحظه های آخر و 
ناراحتی خود  بابت از دست رفتن پیروزی فوالد خوزستان 
در لحظه های آخر اعتراف فرموده و خود تیم خوزستانی را 
مقصر عدم حفظ نتیجه دانسته بودند، اما هم چنان سخنان 
سرمربی و دست اندرکاران فوالد خوزستان به گونه ای است 

که باعث شود  واکنش و پاسخ ما  را در پی داشته باشد.
سخن از وقت اضافه بی حد و حصر برای این بازی شده 
است. وقت اضافه اعام شده از سوی تیم داوری 5 دقیقه 
بود و گل س��وم سپاهان سی ثانیه پس از وقت های اضافه 
تعیین ش��ده توسط داور به ثمر رسید. دوستانی که در این 
م��ورد اظهار نظر می کنند توجه ندارند که وقت اضافه نیز 
می تواند به دنبال خود وقت اضافه داشته باشد، به خصوص 
که  فوالدی ها در وقت اضافه دیدار دست به یک تعویض 
زدند و گل دوم سپاهان نیز در دقیقه 93 بازی به ثمر رسید 
و این موضوع باعث ش��د تا در شروع مجدد اندکی وقفه 
ایجاد شود و داور به درستی ثانیه هایی بیشتر را برای وقت 

اضافه در نظر گرفت. 

زاینده رود
گیتی پس��ند  باش��گاه  مدیرعام��ل 
همچ��ون دیگ��ر همتای خ��ود در فوالد 
ماه��ان از نح��وه داوری در ش��هرآورد 
اصفه��ان ناراض��ی اس��ت و می گوی��د: 
داور در ای��ن دیدار چندی��ن خطا را به 
س��ود تیم ما نگرف��ت، از جمله خطای 
پنالتی ک��ه روی مورینیو بازیکن برزیلی 
تی��م م��ا انجام ش��د ک��ه ای��ن موضوع 
 روی رون��د و نتیجه ب��ازی خیلی تأثیر 

داشت.
علی طاهری با این حال نتیجه تس��اوی 
این دیدار را یک اتفاق و قسمت می داند 
و از اینکه گفته می شود برخی مسائل در 
این بازی دخیل بوده تا نتیجه با مس��اوی 
تمام ش��ده و از بروز هر گونه حاشیه در 
میان دو تیم جلوگیری شود، به هیچوجه 
موافق نیست و معتقد است که این اظهار 
نظر ش��خصی اس��ت و بنده با آن موافق 

نیستم. 
آق��ای ترابیان اگر در ای��ن بازی حضور 
پیدا کرد به خاطر مس��ائل حاشیه ای بود 
که در ب��ازی رفت بین بازیکنان صورت 
گرفت��ه بود که چون گ��زارش این بازی 
توسط ناظر بازی به اطاع کمیته فوتسال 
نرس��یده بود و گزارش کامل اتفاق های 
رخ داده در ب��ازی رف��ت را از رئی��س 
هیأت فوتبال اس��تان دریافت کرده بود، 

برای بازی برگش��ت خود در این دیدار 
 حض��ور یاف��ت ت��ا از نزدیک ب��ازی را 

ببیند.
وی اف��زود: در ای��ن دیدار ه��ر دو تیم 
ب��ازی جوانمردانه و خوبی را از خود به 
نمایش گذاش��تند و گویا باز قسمت بود 
که ای��ن بازی با نتیجه تس��اوی به پایان 
برس��د، ضمن آنک��ه ه��واداران دو تیم 
رفتار خوب و معقوالنه ای داش��تند و به 
 غی��ر از یک صحنه که ه��واداران ماهان 
ش��یءای به داخل زمین پرت��اب کردند 

هیچ رفتار بدی از هواداران دو تیم س��ر 
نزند که البته همان یک مورد را هم دیدم 
که آقای ریخته گران به هواداران تیمشان 

تذکر داد.
در  داوری  وضعی��ت  مجم��وع  در  وی 
لی��گ امس��ال را نامناس��ب و فوق العاده 
ضعی��ف توصی��ف ک��رد و گف��ت: در 
بازی با منص��وری در قرچک و یا بازی 
ب��ا دبی��ری در تبری��ز، به قدری س��طح 
داوری ه��ا ضعی��ف ب��ود که برداش��ت 
می ش��د تا این جای کار تمامی داوری ها 

به سود تیم ش��هید منصوری بوده و تیم 
 م��ا از ناحیه داوری خیلی متضرر ش��ده

است.
وی گف��ت ک��ه مالک باش��گاه ش��هید 
منصوری قبل از ه��ر بازی با زوم کردن 
بر روی حاشیه و داوری ها، تا این لحظه 
همه چیز را به س��ود تیم خود تمام کرده 
و این حربه ای است که تا این جای کار 
خیلی خوب برای ای��ن تیم جواب داده 

است.
طاه��ری ادامه داد: از ای��ن لحظه به بعد 
دارب��ی اصفهان تمام ش��د و ما اعتراض 
خ��ود را از طریق نامه ب��ه کمیته داوران 
و فوتسال اعام خواهیم کرد و معتقدیم 
ک��ه داوری ها ب��ه مراتب به نفع ش��هید 
جبهه گیری های��ی  و  ب��وده  منص��وری 
که توس��ط ای��ن تیم در مقاب��ل تیم های 
 دیگ��ر انج��ام می ش��د اثرگ��ذار ب��وده 

است.
وی با اعام اینکه مالک باشگاه گیتی پسند 
می خواه��د از آب گل آلود ماهی بگیرد 
اظهار داش��ت: بعضی ه��ا می خواهند از 
حاشیه های موجود میان دو تیم اصفهانی 
استفاده کرده و تیم خود را قهرمان کنند، 
اما مطمئن باشید جام قهرمانی از اصفهان 
بی��رون نخواهد رفت و یا گیتی پس��ند یا 
فوالد ماهان قهرمان این دوره از رقابت ها 

خواهد شد.

خبر

فوتسال هم فریادرس می خواهد
نشست صمیمانه برای فوتسال!

یکه تازی اصفهانی ها در دو فصل اخیر لیگ برتر 
روند صعودی فوق العاده مس کرمان

مصاحبه

پویان قوی بیان 

تی��م بس��کتبال ذوب آه��ن در آغ��از 
مس��ابقه های س��وپر لیگ باشگاه های 
برتر کش��ور، با شکست س��نگین تیم 
تازه وارد پوی��ای تهران، آماده مصاف 

با تیم هیأت شهرکرد شد.
پی��روزی 98 ب��ر 42 ذوب آه��ن در 
براب��ر حریف نه چندان مط��رح پویا، 
رقابت ه��ای غ��رب آس��یا و وضعیت 
کنون��ی این تیم، بهانه هایی ش��د تا به 
س��راغ ف��رزاد کوهیان بروی��م و چند 

کامی با وی به گفتگو بپردازیم.
کوهیان عاوه ب��ر اینکه از لحاظ فنی 
یک مرب��ی با دان��ش و تحصیل کرده 
به حس��اب می آید، از نظر اخاقی نیز 

مربی دوست داشتنی است.
از بازی با 

پویای 

تهران آغاز می کنی��م، این بازی 
چطور بود؟

همیش��ه س��خت ترین بازی در لیگ، 
ب��ازی اول اس��ت، چ��ون هن��وز تیم 
هماهنگ نشده و ش��ناختی هم از تیم 
رقی��ب نداریم که بازی ب��ا پویا هم از 
این قاعده مس��تثنی نبود. در این دیدار 
بازیکن��ان بازی خوب��ی را از خود به 
نمای��ش گذاش��تند و توانس��تند برنده 

دیدار شوند.
بعد از چند س��الی ک��ه بازیکنان 
ذوب آهن در کنار هم بازی کرده 
و به هماهنگی خوبی هم دس��ت 
پی��دا کرده ان��د، امس��ال انتظار 

زیادی از تیم شما هست؟
درس��ته! هماهنگی تیم ما بیش��تر شده 
ولی تیم های دیگر هم بازیکنان خوبی 
دارن��د مثل تی��م پتروش��یمی، مهرام، 
دانش��گاه آزاد، تیم کاش��ان و حتی راه 
و ترابری قم که هم بازیکن ملی پوش 
دارن��د، ه��م پول ه��ای خوب��ی خرج 
بس��کتبال می کنند و در کل رقیب های 
خوبی برای لیگ امس��ال ما به ش��مار 

می آیند.
لی��گ امس��ال را چط��ور ارزیابی 

می کنید؟
فکر می کنم لیگ امسال تحت تأثیر 
بازیکنان خارجی باشد. 
بس��یار  بازیکنان 
خوب��ی ک��ه تا 
ح�����دودی 
همه تیم ه���ا 
ج������ذب 
ک��ردن����د 
بیش��ت��ر  و 
آنه�ا سابقه 
حضور در 
 N B A

دارند.
ش��ما 
چن��د 

یکن  ز با
خ��ارجی 
ج������ذب 

کردید؟
ی��ک بازیک���ن 
سنگالی که االن با 
ما تمرین می کند 
و ی��ک بازیکن 

امریکای��ی ک��ه هنوز ویزای��ش صادر 
نشده که البته روی حضورش در لیگ 

و غرب آسیا خیلی حساب کرده ایم.
چ��را ذوب آه��ن طی چند س��ال 
گذشته همیشه در فینال جلوی 

مهرام کم می آورد؟
سال گذشته که به مهرام باختیم مهرام 
تیم بس��یار قدرتمند و منسجم و حتی 
فراتر از ایران و آس��یا بود و شکس��ت 
م��ا اتفاق نب��ود و در حقیق��ت مهرام 
قوی تر از ما بود و درباره چند س��الی 
که می گویید، در سال 87 ما پنج باخت 
داشتیم، دو بار به صبا باختیم و کم کم 
هماهنگ تر ش��دیم تا در فینال صبا را 
بردی��م و به فینال رس��یدیم که افتخار 
بزرگ��ی بود و هم چنین در س��ال 88 
پلی آف را برخاف تمام مش��کل های 
پتروش��یمی در  ب��ه  باخ��ت  وارده و 
ب��ازی اول، با ب��رد در دو بازی بعدی 
پش��ت س��ر گذاش��تیم و به فینال راه 
پی��دا کردیم ک��ه ه��ر دو دوره افتخار 

آهن  ذوب  ب��رای   بزرگ��ی 
بود.

انتظ��ار باش��گاه از تیم 
بسکتبال چیست؟

در  ک��ه  ب��ا صحبت های��ی 
ابتدای مسابقه ها با مدیریت 
باشگاه داش��تیم، از ما توقع 
حض��ور در بین چه��ار تیم 
پایانی را دارند که امیدواریم 
با حمایت ه��ای آقای دلیلی 
با  و همکاران محترمشان و 
انس��جام کلی تیم و ارتباط 
خ��وب بچه ه��ا و کادر فنی 
و حض��ور روحی��ه بخ��ش 
م��ردم اصفهان که همیش��ه 
دل گ��رم کننده ما بوده اند، 
 به ای��ن مه��م دس��ت پیدا 

کنیم.
بازی ه���������ای  دی   11
غ�����رب آسی��ا ش��روع

می شود، این بازی ه��ا را چط��ور 
ارزیابی می کنید؟

در ای��ن مس��ابقه ها حض��ور بازیکنان 
خارجی بس��ی��ار تعیین کننده اس��ت 
عرب��ی  تیم ه��ای  خص��وص  ب��ه   و 
س��رمایه گذاری بس��یار خوبی در این 
زمین��ه انج��ام دادن��د و ما ه��م روی 
بس��یار  امریکای��ی خودمان  بازیک��ن 

حساب کرده ایم که در صورت حضور 
 وی، ت��ازه از نظر قدرت با آنها برابری 

می کنیم. 
تیم هایی مثل حلب س��وریه که نایب 
قهرم��ان غ��رب آس��یا و از تیم ه��ای 
 قدرتمن�����د محس����وب می ش��د و 
ه��م چنین الری��اض، الجاء س��وریه 
و تیم ه��ای اردن و یم��ن در گروه ما 
 هس��تند که همه بازی ها بسیار دشوار

است.
اصفهان را از نظر بس��کتبال در 

رده های پایه چطور می بینید؟
اصفهان همیش��ه در بس��کتبال کشور 
مطرح و جزو قدرت های اول کش��ور، 
به خصوص در رده ه��ای پایه بوده و 
همیشه توانس��ته این روند رو به رشد 
را حفظ کند و همانط��ور که می دانید 
شش نفر از تیم ملی جوانان که االن به 
سن بزرگسالی رسیده اند و با ما تمرین 
می کنند، همگ��ی از بچه های اصفهان 

هستند.
کوهیان  هدف فرزاد 

در بسکتبال؟
م��ن س��ال های زی��ادی 
ب��ازی  آه��ن  ذوب  در 
کردم و همیش��ه در فکر 
ادای دی��ن به ذوب آهن 
ب��ودم و امی��دوارم ک��ه 
در  ب��ا ذوب آهن  بتوانیم 
لی��گ قهرمان بش��ویم و 
ذوب آهن در آسیا مطرح 
ش��ود و بی شک این امر 
نیاز به ابزار الزم دارد که 
با حمایت های  امیدوارم 
باش��گاه و هی��أت مدیره 
توق��ع  بتوانی��م  محت��رم 
تماشاگران و مردم خوب 
 اصفه�����ان را ب��رآورده 

کنیم.
حرف آخر؟

بعضی  تص��ور  برخاف 
دوس��تان ما ب��ه هیچوج��ه در طی دو 
س��ال گذش��ته ناکام نبودی��م، بلکه با 
توجه به وضعی��ت موجود نتیجه های 
خوبی کس��ب کرده ایم و م��ن اعتقاد 
دارم که خدا همیش��ه در این راه ما را 
ی��اری داده و همواره ب��ا اتکا و ایمان 
 به پروردگار، به ای��ن موفقیت ها نائل 

شدیم.

کوهیان و ادای دین به ذوب آهن

كوهیان: ذوب آهن در این دو سال ناكام نبود

مالک باشگاه شهید منصوری از آب گل آلود ماهی می گیرد

علی طاهری: داوری ها  به سود شهيد منصوری است

من سال های 
 زیادی در 

ذوب آهن بازی 
کردم و همیشه 

در فکر ادای دین 
به ذوب آهن 

بودم و امیدوارم 
که بتوانیم با 

ذوب آهن در لیگ 
قهرمان بشویم 
و ذوب آهن در 

آسیا مطرح شود و 
بی شک این امر 
نیاز به ابزار الزم 

دارد
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پیامبر اکرم )ص(:
هر کس دوست دارد 
خداوند هنگام سختی ها 
و گرفتاری ها دعای او 
را اجابت کند، در هنگام 
آسایش، بسیار دعا کند.

روزی بود...

با انتشار نخس��تین عکس ها از انیمیشن 
س��ه بعدي »اس��مارف ها«، نسخه جدید 
نمای��ش   آم��اده  کودکان��ه  درام   ای��ن 

شد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��ازندگان فیلم 
سه بعدي »اسمارف ها« اعام کرده اند که 
نس��خه جدید این فیلم در ماه آگوست 
س��ال آینده روي پرده سینماها خواهد 
 رف��ت. بنا بر اع��ام »کامینگ س��ون«، 
س��ه بعدي  انیمیش��ن  کنن��دگان  تهی��ه 
»اسمارف ها« مشکل هاي مشابهي را در 
طراحي مجدد ای��ن موجودات کوچک 

جنگل نشین تجربه کرده اند. 
»جوردن کرن��ر« تهیه کننده فیلم در این 
رابطه چنین مي گوید: یکي از نخس��تین 
چیزهای��ي که من از طراحان خواس��تم 
این بود که کاراکتره��ا را همانگونه که 
در اصل هس��تند در نظ��ر بگیرند. یعني 
کاراکتره��اي خطي، مس��طح و به طور 
کام��ل دو بعدي و بع��د آنها را به همان 
صورت س��ه بعدي کنند و سپس به آنها 
حیات و حس زنده بودن ویژه اي بدهند 
به شکلي که گویي این کاراکترها در زیر 
پوستش��ان رگ هاي خوني و بافت هاي 
حقیق��ي یک موج��ود زن��ده را دارند. 
جوردن کرنر در ادامه مي گوید: در نتیجه 
در پایان ما موجوداتي را داش��تیم که از 
س��ویي کاراکترهاي کارتوني بودند و از 
سوي دیگر جن هایي حقیقي و صاحب 

هویت ب��ه نظ��ر مي رس��یدند. بنابراین 
گزارش، »راجا گاسنل« کارگرداني این 
فیلم را برعهده داشته است. راجا گاسنل 
کاس��یکي  »اس��مارف«هاي  مي گوید: 
که توس��ط پیر کالیفورد، طراح بلژیکي 
طراحي شده بودند بسیار ساده و بدون 
حشو و زوائد هستند، به عاوه جزئیات 
و زوایایي از زندگي آنها نیز وجود دارد 
که در نس��خه دو بعدي به آنها اشاره اي 
نمي ش��ود، اما در نسخه سه بعدي مورد 
بررس��ي قرار گرفته اند. اسمارف ها آدم 
کوچولوهاي آبي رنگي هس��تند که در 
خانه ه��اي کوچکي در جن��گل زندگي 
مي کنند. این س��ري کارتون در ابتدا در 
س��ال هاي 1958 در بلژیک به صورت 
کمی��ک اس��تریپ خلق ش��د و یکي از 
10 کارتون برتر تاریخ س��ینما شد. سال 
گذش��ته پنجاهمین س��الگرد تولد این 

کاراکترها بود.

نخستین عکس ها 
از انیمیشن »اسمارف ها« منتشر شد

یاد یاران یاد باد

س��ینماي هالی��وود همواره ن��گاه وی��ژه و خاصي به 
داس��تان هایي با موضوع »کریس��مس« داشته و در این 
راستا سینماگران مطرح جهان آثاري چون »چه زندگي 
ش��گفت انگیزي«، »معجزه در خیابان س��ي وچهارم« و 
»س��رود کریسمس« را س��اخته و در معرض تماشاي 

سینما دوستان قرار داده اند. 
به گزارش ایسنا، فیلم »معجزه در خیابان سي وچهارم« 
محصول   1994 اس��ت و بازسازي اثري کاسیک بوده 

و محصول کمپاني فوکس قرن بیستم است. 
بن��ا بر اع��ام کامینگ س��ون، فیل��م »تنه��ا در خانه« 
محص��ول   1990 به هم��راه فیلم »کریس��مس مبارک« 
محصول آلمان، انگلس��تان، بلژیک و روماني در سال 

  2005 به کارگرداني »کریس��تین کاریون«، »ش��ب قبل 
از کریس��مس« محصول   1941، »اس��کروچ« محصول 
  1988، »کنایه ملي شب هاي کریسمس«، »مرا در سنت 
لوئیس ماقات کن«، »محل تجارت« محصول   1983 و 
»چه زندگي ش��گفت انگیزي � فرانک کاپرا« محصول 
  1946 از دیگ��ر آثار مرتبط با ای��ن موضوع پرطرفدار 

سینمایي هستند.
فیلم هاي »کریس��مس کارول ماپت« محصول   1992، 
»چگونه گرینچ کریس��مس را دزدید« محصول س��ال 
 2000 و »رویاي پیش از کریس��مس« اثر »تیم برتون« 
محص��ول   1993 دیگر فیلم هاي معروف کریسمس��ي 
در س��ال هاي اخیر هس��تند. هم چنین از معروف ترین 

فیلم هاي کریسمس��ي در چند دهه اخی��ر نیز مي توان 
به یک داس��تان کریسمسي محصول سال  1983 اشاره 
 ک��رد که توس��ط کمپان��ي متروگلدوین مایر س��اخته 

شد.
»یک داستان کریسمسي« یکي از پول ساز ترین فیلم ها 
در این خصوص به ش��مار مي رود که توانسته است در 
 10 س��ال گذش��ته  6 و نیم میلیون کپ��ي دي وي دي و 

بلوري بفروشد. 
فیلم »س��رود شب کریس��مس« به کارگرداني »رابرت 
زمکیس« با حضور »جیم کري« که پیش از این همه در 
نقش هاي مش��ابهي چون »اسکروچ« )خسیس و لئیم( 
ظاهر شده بود، در جدیدترین فیلم شرکت »دیزني« که 

به شکل انیمیشن دیجیتال ساخته مي شود نقش آفریني 
مي کند. راب��رت زمه کیس کارگ��ردان هالیوودي که با 
ساخت »فارست گامپ« موفق به دریافت جایزه اسکار 
از مراس��م آکادمي علوم و هنرهاي بصري شده است، 
تجربه س��اخت انیمیشن دیگري با موضوع کریسمس 
 با عنوان »قطار سریع الس��یر قطب��ي« را در کارنامه اش 

دارد. 
براس��اس  کریس��مس«  ش��ب  »س��رود  فیلمنام��ه 
داس��تاني از »چارل��ز دیکنز« ب��ه ن��گارش درآمده و 
تاکن��ون نس��خه هاي زی��ادي از ای��ن اث��ر دیکنز در 
 عال��م س��ینما و انیمیش��ن ب��ه تصویر کش��یده ش��ده 

است.

در آستانه سال نو میالدي، 

نگاهي به فیلم هاي مطرح سینماي جهان با موضوع »كریسمس« 

از خدمات جنابعالي نسبت به زائران عتبات عالیات كمال تشكر و 
قدرداني را دارم.

بازاریاب  تعــدادی  از  مطبوعــاتی  فــرهنگی  موسسه  یک 
متقاضیان  نماید.  می  همکاری  به  دعوت  آقا  و  خانم   ثابت 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر 
 –6250732  6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
 09135454415 و یا به آدرس خیـــابـان ارتش – جنب پل 

حسین آباد – ساختمان 119 طبقه همکف مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری 

جناب آقاي رجبعلي رحيمي
 مدیر محترم کاروان انصار سپاهان زرین شهر

کریسمس
کریس��مس یا نوئل، نام جش��نی است در 

 آیین مس��یحیت که به منظور گرامیداش��ت 
زاد روز مسیح برگزار می شود. 

بس��یاری از اعضای کلیسای کاتولیک 
روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس 
را  در روز 25 دس��امبر جشن گرفته و 

بس��یاری آن را در شامگاه 24 دسامبر نیز 
برگزار می کنند. اعضای بیش��تر کلیساهای 
ارتودوکس در سراسر دنیا نیز روز بیست و 
پنجم دسامبر را به عنوان عید میاد جشن 
می گیرند. برخی از مسیحیان ارتودوکس 

در روس��یه، اوکراین، سرزمین مقدس 
)ناحیه تاریخی فلس��طین( و دیگر 
مکان ها، جش��ن کریس��مس را در 

روز 7 ژانویه برپا می دارند. 
اعضای کلیس��ای ارامنه طبق سنت منحصر به 

فردی، روز میاد و هم چنین روز غسل تعمید مسیح 
را هم زمان در روز ششم ژانویه جشن می گیرند.  ایام دوازده 
روزه کریسمس با سالروز میاد مسیح در 25 دسامبر آغاز 
گشته و تا جشن خاج شویان در روز 6 ژانویه ادامه می یابد. 
هرچند مهم ترین عید مذهبی در گاه ش��مار مسیحی، روز 
عید پاک ) به عنوان روز مصلوب شدن و رستاخیز عیسی( 
اس��ت، مردم بسیاری به خصوص در کش��ورهای ایاالت 
متح��ده و کانادا، کریس��مس را مهم ترین رویداد س��االنه 
مسیحی محس��وب می دارند.  با وجودی که این روز، یک 
عید مذهبی شناخته می شود، از اوایل سده بیستم میادی به 
بعد، به طور گسترده به عنوان یک جشن غیر مذهبی برگزار 

شده و برای بیشتر مردم، این 
ایام فرصتی است برای دور 
شدن  جمع  هم 
اقوام 

و 
و  دوس��تان 

هدی��ه دادن به هم. 
کریس��مس ب��ا آیین های 

ویژه ای به طور مثال آراستن یک 
درخت کاج، برگزار شده و شخصیتی 

خیالی به نام بابانوئل در آن نقش مهمي دارد.
بابانوئ��ل ی��ک ش��خصیت تاریخ��ی و داس��تانی 

عامیان��ه کش��ورهای غرب��ی و مس��یحی  فرهن��گ  در 
 اس��ت. ن��ام بابانوئل با جش��ن کریس��مس آمیخته ش��ده 

است. 
بابا نوئل بیش��تر ی��ک پیرمرد چاق با ریش س��فید بلند و 
لباس قرمز اس��ت که در روز کریسمس یا شب قبل از آن 

هدیه هایی را برای بچه ها می آورد.
ریشه تاریخی

بابا نوئل اشاره به نام یکی از کشیشان مسیحی به نام 
س��ن نیکوالس دارد که در قرن چهارم میادی 
می زیست و از اهالی بیزانس و منطقه آناتولی 
در ترکیه فعلی بوده است. وی به خاطرکمک 
و دادن هدیه به فقرا ش��هرت داشت. جسد 
نیکاس اکنون در کشور ترکیه در منطقه 
Demre )سواحل دریایی مدیترانه( 

مدف��ون اس��ت و به علت 
مومیای��ی 

ن  شد
)ب��ه  طبیع��ی 

هنوز  علت س��رما( 

قسمت هایی از آن سالم مانده است. 
دانشمندان در س��ال 2003 موفق به بازسازی صورت وی 
از روی استخوان ها شدند و با کمال تعجب دریافتند که بابا 
نوئل واقعی رنگین پوست )پوستی به رنگ قهوه ای روشن( 

بوده است.
اعتقادهاي مسیحیان درباره بابا نوئل

مس��یحیان اروپایی، آمریکایی، برخی مس��یحیان ارمنی و 
قسمتی از مسیحیان فارسی زبان، در شب کریسمس خود 
و کودکانش��ان را برای آمدن »بابا نوئ��ل« آماده می نمایند. 
برخی از اعتقادهاي ایشان درباره بابا نوئل به شرح زیر است 
)البته واضح است که این باورها مختص کودکان مسیحی 

می باشد.(
 ک��ودکان جوراب ه��ای خود را بر میخ های��ی در باالی 
تخت خوابش��ان می آویزند )این نیز از کارهای نیکوالس 
قدیس برداشت شده که جوراب های بچه ها را پر از هدیه 

می کرد.(
 اعتقاد بر این اس��ت که بابا نوئل از »شومینه« وارد خانه 

می شود.
 خانه بابانوئل و کارخانه اسباب بازی سازی اش در قطب 

شمال قرار دارد.
 بابانوئل با نوعی سورتمه که چندین گوزن شمالی آن را 
می کشند به شهرهای مختلف می رود. سورتمه ای که قادر 

به پرواز است.
 بابا نوئل می داند که کدام بچه در طول سال خوب بوده 
و ک��دام ب��د؟ چون او با خداوند ارتب��اط دارد و او فقط به 

بچه های خوب هدیه می دهد.
 بابا نوئل و »مامان نوئل« در کارخانه شان در قطب شمال با 

همکاری کوتوله های پریزاد )Elf( هدیه ها را تولید می کنند.
ابا نوئل

تاریخچه کریسمس و ب

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در نظر دارد 
احداث ساختمان محیط بانی خود واقع در منطقه حفاظت 
شده کرکس در شهرستان نطنز را با زیربنای 300 مترمربع 
از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان شرکت در این مناقصه جهت دریافت اسناد مربوطه 
می توانند حداکثر تا ده روز پس از انتشار این آگهی به دفتر 

فنی این اداره کل واقع در میدان الله مراجعه نمایند.

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم انجمن می رساند که سومین مجمع فوق العاده عمومی روز چهارشنبه 
مورخ1389/10/8 طبق برنامه اعالم گردیده ذیل برگزار می گردد . لذا  از سایر عزیزان عضو دعوت می گردد تا 
در این مجمع حضور به هم رسانند . بدیهی است عدم حضور هر یک از اعضاء در این مجمع به منزله انصراف آنها 

در انتخابات دوره جدید هیات مدیره انجمن بوده و غایبان حق هیچگونه اظهار نظر و ارائه رای نخواهند داشت . 
دستور جلسه 

بررسی عملکرد یکساله انجمن از سوی هیات مدیره
 بررسی عملکرد مالی انجمن توسط مدیر مالی انجمن

 استماع نظرات سایر اعضاء و حاضرین در مجمع
 برگزاری جلسه پرسش و پاسخ بین اعضاء و هیات مدیره و بازرس انجمن
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(  اطالعيه
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