
نماینده م��ردم اردل، فارس��ان، کوهرنگ و کیار 
در مجلس شورای اسالمی گفت: ادغام سازمان 
ملی جوانان و تربیت بدن��ی در وزارت ورزش 
و جوان��ان، س��اماندهی ام��ور جوان��ان و رونق 

فعالیت های ورزشی را تقویت می کند. 
»نوراله حیدری« در گفتگو با ایرنا افزود: ادغام این 
دو نهاد فرهنگی، زمینه ارائه خدمات شایس��ته تر 
 به جوان��ان را ب��رای دولت خدمتگ��زار فراهم 

می کند. 
وی با بیان اینکه س��ابقه فعالیت ها و اقدام های 
س��ازمان ملی جوانان و س��ازمان تربیت بدنی به 
عنوان دو حوزه معاونت رئیس جمهوری نش��ان 
می دهد که فعالیت هایش��ان نتیجه های مفیدی به 
همراه نداشته است، ساختار جدید را راهگشای 

تحقق بهتر این انتظارها دانست. 
وی اف��زود: مجموع��ه و س��ازمان های��ی که به 
عنوان معاونت رئیس جمه��ور فعالیت می کنند 
در حاش��یه امنی قرار دارند به ط��وری که امور 
معاون��ت رئی��س جمه��ور از نظ��ارت مجلس 
خ��ارج اس��ت و در صورت مش��اهده مش��کل 
و ک��م کاری بای��د از ش��خص رئی��س جمهور 
سئوال ش��ود. وی گفت: تشکیل وزارت ورزش 
وجوان��ان ع��الوه بر نوع��ی ارتق��ای مدیریتی، 
 فراین��د بهتر نظ��ارت و پاس��خگویی را افزایش 

می دهد. 
وی با بیان اینکه در وزارت ورزش و جوانان باید 
نسبت به مسأله ورزش به طور ویژه برنامه ریزی 
 ش��ود، آس��یب شناس��ی در ح��وزه ورزش و 
بهره گیری از امکانات و توانمند های این بخش  
را برای کسب توفیق های بیشتر ضروری دانست. 
حیدری افزود: س��ازمان ملی جوانان نیز در حال 
حاضر هی��چ مرجعیتی ن��دارد و از هیچ ارگانی 
تبعی��ت نمی کند و در خصوص حضور جوانان 
 و رفع مشکل های آنها کار شاخصی انجام نداده 

است.  

وزارت ورزش و جوانان، 
ساماندهي امور جوانان را 

تقويت مي كند 

بزرگ ترین پروژه ایجاد اشتغال استان اصفهان رقم می خورد

ایجاد ده هزار فرصت شغلی 
در شرکت فوالد مبارکه

مدیرعامل سازمان آتش نشاني و 
خدمات ایمني شهرداري کاشان 
از وق��وع بی��ش از 900 م��ورد 
حریق و حادثه در این شهرستان 
طي 9ماه اخیر خبر داد. مهندس 
محمد مس��عود چایچي، تعداد 

نجات یافتگان این حوادث و حریق ها را توسط نیروهاي امداد...
شهرستان/ صفحه4

بخش��دار بن گفت با اش��اره به 
در دس��ت اجرا ب��ودن 43 طرح 
عمراني، فرهنگي و گردشگري 
در ای��ن بخش ب��راي این تعداد 
طرح اف��زون بر 24 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات تملك دارایي 

هاي سرمایه اي استان اختصاص یافته است...
شهرستان/ صفحه4

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد گفت: کیفیت و سطح 
آم��وزشی برخی دانشگاه ه��ای 
خارجی که جوانان ایرانی برای 
آنجا می روند  به  ادامه تحصیل 
دانشگاه های  ترین  ضعیف  از 

کشورمان پایین تر است. دکتر سید محمد امیری در گفتگو با ایرنا...
سراسری/ صفحه2

بيش از 900 مورد حريق و حادثه 
در كاشان

اجراي بيش از 40 طرح عمراني، 
فرهنگي و گردشگري 

در چهارمحال و بختياري

كيفيت برخي دانشگاه هاي خارجي 
از ضعيف ترين دانشگاه هاي ايران 

پايين تر است

صفحه 8

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
هم انديشی دولت با فعاالن اقتصادی، ضايعات 
هدفمند شدن يارانه ها را كاهش می دهد 

آیت ا... مكارم شیرازي: 
به خاطر مصالح و مالحظاتي، امسال خمس 
يارانه ها را به مقلدين مي بخشيم
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عمراني  پروژه هاي  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  بدني  تربیت  كل  اداره 
واجد صالحیت  پیمانكار  به  عمومي  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  مشروحه 
واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند تا تاریخ 89/10/20 جهت دریافت 
مدارك و شرایط مناقصه به سایت www.esfahansport.ir یا به امور 
قراردادهاي اداره كل تربیت بدني استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه 
پایان  تا  به همراه مدارك اعالم شده  دقیق شرایط،  درخواست خود را 
تربیت  كل  اداره  دبیرخانه  به  مورخ 89/11/2  شنبه  روز  اداري  وقت 
بدني استان اصفهان تحویل داده و رسید دریافت دارند. زمان بازگشایي 
در  صبح   10 ساعت  رأس   89/11/4 تاریخ  در  متقاضیان  پاكت هاي 
محل اداره كل تربیت بدني استان مي باشد. همچنین پیمانكاران موظف 
هستند قبل از تكمیل اسناد مناقصه از محل و موقعیت پروژه بازدید بعمل 

آورند.
1- تأسیسات مكانیكي استخر سرپوشیده نجف آباد

2- تكمیل سالن رزمي شهید حریري اصفهان
3- آماده سازي زمین چمن قمصر كاشان

4- تكمیل سالن زاینده رود )روران(
5- تعمیرات سالن رزمي چرمهین

آگهي مناقصه و انتخاب پيمانكار پروژه هاي عمراني

اداره كل تربيت بدني استان اصفهان

نوبت اول
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 3 January 2011

اسالمی واحد  آزاد  دانشگاه  رئیس 
و سطح  کیفیت  گفت:  آباد  نجف 
آم��وزشی برخی دانشگاه ه����ای 
خارجی که جوانان ایرانی برای ادامه 
تحصیل به آنجا می روند از ضعیف 
ترین دانشگاه های کشورمان پایین تر 
در  امیری  دکتر سید محمد  است. 
از  تعدادی  افزود:  ایرنا  با  گفتگو 
جوانان ایرانی به امید برخورداری از 
مدرک تحصیلی معتبر از کشورهای 
دیگر به ویژه در آسیای شرقی راهی 
این  که  حالی  در  می شوند،  خارج 
دانشگاه ها در مقایسه با دانشگاه های 
کوچك ما نیز قادر به رقابت نیستند. 
وی با اشاره به اینکه تعداد دانشجو 
پیشرفت  شاخصه های  از  یکی 

جوامع به شمار می آید، اظهار داشت: کشور ایران 
در این زمینه هنوز جای کار بسیاری دارد و باید 
نقاط ضعف خودمان را برطرف کنیم. وی دو عنصر 
مهم در اعتالی سطح کیفی دانشگاه ها را اعضای 
 هیأت علمی و تجهیزات و امک���انات دانست و 
گفت: بهره هوشی دانشجویان ایرانی در دنیا زبانزد 
است و باید با فراهم کردن بهترین شرایط برای آنها 
در داخل کشور جایگاه واقعی آنها را ارج نهیم. وی 
با اشاره به فعالیت دانشگاه آزاد اسالمی گفت: شعار 

این دانشگاه در دهه اول فعالیت شامل تثبیت، دهه 
دوم، سازندگی و توسعه، دهه سوم کیفیت و دهه 
معتبر جهان است.  دانشگا ه های  با  رقابت  چهارم 
امیری افزود: دانشگاه آزاد اسالمی در زمان حاضر 
بیشترین تعداد مقاله های ISI را در ایران و رتبه اول 
کیفیت مقاله های ISI در بین 75 کشور جهان اسالم 

را دارد. 
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد از دولت جدا نیست، 
و  برنامه ها  قالب  در  دانشگاه  این  کرد:  تصریح 
سیاست های کشور حرکت و برای ارتقای سیستم 

آموزش عالی تالش می کند. امیری، 
نجف  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آباد را بزرگترین مجموعه آموزش 
عالی استان اصفهان دانست و گفت: 
هم اینك حدود 23 هزار دانشجو 
دانشگاه  این  در  رشته   125 در 
تعداد  وی  تحصیلند.  مشغول 
اعضای هیأت علمی تمام وقت این 
وقت  نیمه  و  نفر  را 550  دانشگاه 
و حق التدریس را 350 نفر اعالم 
علمی  هیأت  افزود: جذب  و  کرد 
تمام وقت از اولویت های دانشگاه 

نجف آباد است. 
برنامه  تدوین  به  اشاره  با  امیری 
دانشگاه  در  ساله   20 استراتژیك 
آزاد نجف آباد گفت: برای تدوین 
اول  دانشگاه  راهبردی 50  برنامه های  برنامه،  این 
دنیا و هفت دانشگاه دولتی ایران که دارای طرح 
 20 ایجاد  از  وی  شد.  بررسی  بودند  استراتژیك 
آزاد نجف آباد  دانشگاه  در  رشته جدید تحصیلی 
هسته ای،  مهندسی  را  آنها  از  تعدادی  و  داد  خبر 
مهندسی  فضا،  و  هوا  مهندسی  هسته ای،  فیزیك 
اطالعات  فناوری  پزشکی،  مهندسی  روباتیك، 
عنوان  اطالعات  فناوری  گرایش  با  شیمی   و 

کرد.

سراسری

رئيس دانشگاه آزاد نجف آباد: 

کيفيت برخي دانشگاه هاي خارجي از ضعيف ترین 
دانشگاه هاي ایران پایين تر است

شاهد   )1389(  2010 سال  در  اروپا 
این  که  بود  اقتصادی گسترده ای  بحران 
 بحران، به بحران های امنیتی ناشی از نبود 
به  بی توجهی  و  اقناعی  سازی  تصمیم 
در  سیاست  و  اقتصاد  متقابل  وابستگی 
عرصه بین المللی منجر شده است. سال 
2010 سال پر تنشی برای اروپا بود، سالی 
که بحران اقتصادی موجود در کشورهای 
اروپایی و روشن شدن آتش نا آرامی ها، 
شکل  را  قاره  این  تحول های  مهم ترین 
داد. یونان اولین کشوری بود که به دلیل 
با  یورو  ضعف  و  اقتصادی  مشکل های 
تظاهرات مردم خود روبه رو  اعتراض و 
شد. شدت اعتراض ها در یونان تا جایی 
رسید که مقام های اتحادیه اروپا نسبت به 
سرایت آن به کشورهایی چون پرتغال و 
اسپانیا هشدار داده و حتی صندوق های 
مالی برای حمایت از اقتصاد این کشورها 
تشکیل دادند، اما این اقدام ها چندان مثمر 
ثمر نبود و در سال 2010 )1389( شاهد 
با  مخالفت  در  هایی  تظاهرات  برپایی 
سیاست های اقتصادی دولت های اروپایی 
انگلیس،  فرانسه،  چون  کشورهایی  در 

پرتغال، ایتالیا و... بودیم. 
امنيت و اقتصاد؛ وابستگی متقابل 
امنیت همواره یکی از مؤلفه های تأثیرگذار 
بوده و  و مهم روابط جوامع و کشورها 
هر  تشکیل  در  بنیانی  اولویت  عنوان  به 

جامعه ای تعریف می شود.
با فرایندهای  این مفهوم در طی دهه ها 
دیگری نیز ترکیب و مؤلفه های جدیدی 
به آن افزوده شد. امروزه، اقتصاد عاملی 
را  جوامع  انسجام  نوع  خود،  که  است 
تعیین می کند بنابراین در چنین مسیری، 
بندی  شاکله  برای  جوامع  بندی  ترکیب 
امنیت از طریق اقتصاد صورت می پذیرد. 
در چنین روندی این دو عنصر تأثیرگذار 
و متأثر از عوامل دیگر در مسیر وابستگی 

متقابل قرار می گیرند. 
وابستگی متقابل، وضعیتی است که کاهش 
و یا افزایش عنصر امنیت و یا اقتصاد، به 
وجود آورنده کنش، واکنش و اندرکنش 
متقابل خواهد بود. چنین گزاره ای بدین 
معنا است که امنیت و اقتصاد می توانند 
موجبات کاهش و یا افزایش دیگری را 
فراهم سازند. از این رو به نظر می رسد، 
چنین  در  قرارگیری  با  اروپا  اتحادیه 
در  را  خود  اقتصاد  و  امنیت  روندی، 
داده  قرار  متقابل  وابستگی  آزمایش   بوته 

است. 

اتحادیه اروپا؛ بحران امنيت 
منطقه ای  اروپا،  در  اقتصادی  بحران 
را  جهان  اقتصادی  نظام  بزرگ ترین  که 
داراست، از سال 2007 شروع شده است. 
توان اقتصادی این اتحادیه با بحران مالی 
کم  مردم،  خرید  قدرت  کاهش  جهانی، 
شدن تولید و صادرات و نوسان نرخ بهره 
است.  شده  بزرگ  چالشی  دچار  بانکی 
اروپا در سال گذشته با بحران هایی مواجه 
بود که به بحرانی بزرگ تر انجامید. بدین 
اقتصاد اروپایی در حالی که در  معنا که 
را  اقتصادی  شکوفایی  گذشته  دهه های 
تضعیف  به  رو  قدری  به  می کرد  دنبال 
اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  که  نهاد 
برای  ایتالیا  و  فرانسه  انگلیس،  جمله  از 
افزایش  به  خود،  بودجه  کسری  جبران 
مالی  انقباض  و  دانشگاه  شهریه های 
گسترده مجبور شدند. در این چارچوب، 
در  سال ها  برای  که  بحرانی  شعله های 
باز  سر  دوباره  بود،  شده  خاموش  اروپا 
کرد و در بسیاری از کشورهای اروپایی 
اعتراض های گسترده ای را به همراه آورد. 
متقابل  وابستگی  فرضیه  روندی  چنین 
اقتصاد و سیاست و تأثیرگذاری متقابل را 
در پهنای موجودیتی با ثبات همانند اتحادیه 
شرایطی،  چنین  در  می دهد.  نشان  اروپا 
اتحادیه اروپا و کارگزاران آن نیز نتوانستند 
وابستگی های پیچیده عناصر پیوند دهنده 
جهانی را به خوبی درک کنند. از این رو، با 
نبود ادراک از این عناصر، به نظر می رسد 
کارگ���زاران اروپ�ایی به سمت تصمیم 
سازی انفعالی و نه تصمیم سازی اقناعی 
متمادی،  سال های  برای  کردند.  حرکت 
اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تالش 
می کردند تا تصمیم ها در چارچوب نظر 
اصناف مالی و اقتصادی یعنی بر اساس 
اقناع عناصر سیاسی اقتصادی گرفته شود 
اما در سال های اخیر، دولت های اروپایی 
صورت  به  تصمیم ها  تا  کرده اند  تالش 
سلسله مراتبی )از باال به پایین( و بدون 
اروپایی  دموکراسی  روح  گرفتن  نظر  در 
اتخاذ  انفعالی  نوعی تصمیم سازی  به  و 
چشم انداز  وجود  با  اساس،  براین  شود. 
مبهم اقتصادی، تغییرهای سیاسی پی در 
پی و افزایش اعتراض های ناشی از حقوق 
شهروندی، می توان نشانه های تأثیرگذاری 
در  را  امنیت  و  اقتصاد  متقابل  وابستگی 
اروپا شاهد بود که در نهایت به وضعیت 
 بحران اقتصادی و امنیت بحرانی انجامیده 

است. 

مع��اون عم����رانی استان���دار ته��ران 
گفت: شورای شهر در اعالم افزایش نرخ 
کرایه تاکسی ها کوتاهی کرد و به همین 
از  آژانس ها  و  تاکسی   کرایه  نرخ  دلیل 
و  ابالغ  ماه  دی   9 در  استانداری  سوی 
اجرا شد. محمدرضا محمودی در گفتگو 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  فارس،  با 
چرا یك هفته زودتر از موعد مقرر نرخ 
کرایه های تاکسی را اعالم کردید، اظهار 
داشت: به دلیل کوتاهی شورای شهر در 
اعالم نرخ کرایه ها، یك هفته زودتر نرخ 

کرایه ها اعالم شد. 
تاکسی ها  کرایه  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
از  گفت:  است ،  یافته  افزایش  15درصد 
دیگر دالیل زودتر اعالم کردن نرخ کرایه 
شدن  نرخه  دو  از  جلوگیری  تاکسی ها 
تاکسی ها و آژانس ها بود. معاون عمرانی 
استاندار تهران خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر در 60 درصد از استان های کشور 
اعمال شده و  تاکسی ها  نرخ های جدید 
جدید  قیمت های  دیگر  درصد   40 در 

هنوز اعالم نشده است بنابراین از دالیل 
کرایه ها  نرخ  کردن  اعالم  زود  دیگر 
بود.  بیشتر  یکسان سازی  و  هماهنگی 
حاضر  حال  در  داشت:  بیان  محمودی 
با  تهران  استان  در  نظارتی  گشت   150
همکاری شهرداری ها، تعزیرات حکومتی 
و فرمانداری ها به هزینه های حمل ونقل 
انتقاد  با  وی  می کنند.  نظارت  عمومی 
مخالف  شهر  شورای  در  که  افرادی  به 
مخالفت  گفت:  هستند،  بصیرت  میدان 
این 3 نفر بی بصیرت بودن آنها را نشان 
می دهد، چرا که میدان بصیرت ربطی به 
است.  ملی  حماسه  یك  و  ندارد  دولت 
به گزارش فارس، استاندار تهران، اصالح 
و  آژانس  قیمت سرویس دهی خدمات 
و  کرد  اعالم  را  استان  در سطح  تاکسی 
گفت: بر این اساس قیمت سرویس دهی 
تاکسی ها و آژانس های درون شهری در 
شهرهای  در  و   15 حداکثر  تهران  شهر 
افزایش  تهران حداکثر 20درصد  از  غیر 

خواهد یافت.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دماوند 
گفت: باند دوم جاده دماوند � فیروزکوه تا 
پایان ماه جاری افتتاح می شود. به گزارش 
فارس، محمدرضا موسوی در نشستی که با 
حضور نماینده مردم شهرستان های دماوند 
اسالمی،  در مجلس شورای  فیروزکوه  و 
اعضای شورای  دماوند،  بخشدار مرکزی 
اسالمی شهر آبسرد و برخی از معتمدان 
محلی این شهر در سالن جلسه های شورای 
اسالمی آبسرد برگزار شد، به تکمیل باند 
منطقه  در  فیروزکوه   � دماوند  جاده  دوم 
»دلیچاهی« و افتتاح آن تا پایان ماه جاری 
با اختصاص اعتباری بالغ بر 300 میلیارد 
تومان اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: با 
تالش های مستمر شاهرخ رامین نماینده 
مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در 
مجلس شورای اسالمی، تمام شمال شرق 
استان تهران به یك کارگاه عظیم راهسازی 

مبدل شده است. 
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دماوند 
با ارائه گزارشی کوتاه از طرح های در حال 
احداث راهسازی شهرستان دماوند اظهار 
به  می توان  طرح ها  این  جمله  از  داشت: 
آزادراه تهران  � پردیس، کمربندی بومهن با 
80 درصد پیشرفت، به مناقصه رفتن جاده 
و  هراز  تعریض جاده  گیالوند،  کنارگذر 
چهار خطه شدن جاده آبسرد  � ایوانکی با 
پیشرفتی سریع اشاره کرد. موسوی درباره 
براساس  گفت:  ایوانکی   � آبسرد   جاده 
بود،  قرار  تعیین شده  پیش  از  برنامه های 
جاده آبسرد � ایوانکی تنها تا ابتدای بلوار 
نگرانی های  اما  احداث شود  آبسرد  شهر 
مردم و پیگیری های مستمر رامین موجبات 
عنوان  به  »همند«  جاده  طرح  اجرای 
کمربندی آبسرد در آینده ای نه چندان دور 

را قوت بخشید.

اروپا؛ از بحران اقتصادي تا امنيت بحراني 

جهان نما نصف النهار

چه خبر از پایتخت

ایران

القاعده عراق مسئوليت انفجار 
تروريستی مصر را برعهده گرفت 

یك گروه وابسته به القاعده عراق مسئولیت انفجار کلیسای اسکندریه مصر 
را بر عهده گرفت. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گروه وابسته به القاعده 
عراق در بیانیه ای اینترنتی مس��ئولیت انفجار در شهر اسکندریه مصر را بر 
عهده گرفت. این گروه تروریستی که خود را »دولت اسالمی عراق«، معرفی 
می کند، به طور صریح مسئولیت انفجار رخ داده در برابر کلیسای اسکندریه 
را بر عهده گرفته اس��ت. »دولت اس��المی عراق« پیش  از این تهدید کرده 
ب��ود که هم زمان با س��ال نو میالدی، حمله هایی مرگب��ار را در مصر انجام 
می دهد. این در حالی اس��ت که شمار کشته شدگان این انفجار به 21 تن و 
زخمی ها به 80 تن رس��یده اس��ت. انفجار خشم مسیحیان مصر را به دنبال 
داشته و باعث به راه  افتادن تظاهرات خیابانی شده است. پلیس برای متفرق 
کردن تظاهرات مسیحیان از گاز اشك آور استفاده کرد و چندین آمبوالنس 
نیز برای س��امان دادن به آسیب دیدگان به محل اعزام شد. در بیانیه وزارت 
کش��ور مصر آمده اس��ت که انفجار بالفاصله بعد از نیمه شب و در دقایق 
نخست س��ال جدید میالدی صورت گرفت و به مسجدی که در نزدیکی 
کلیسا بود نیز آسیب رساند. در این بیانیه آمده است که هشت مسلمان نیز 
از مصدوم های این حادثه هستند. پیش از این وزارت کشور مصر اعالم کرد 
که تحقیقات اولیه نشان می دهد که این انفجار به حمله هایی که توسط گروه 
القاعده در کشورهای دیگر صورت می گیرد، شباهت داشته است. مسیحیان 
مصر 10 درصد از جمعیت 79 میلیونی این کش��ور را تشکیل می دهند. بنا 
بر این گزارش، مصر که انتخابات ریاس��ت جمهوری در ماه س��پتامبر آینده 
را پیش رو دارد، بعد از تهدید گروه القاعده علیه کلیس��اها تدابیر امنیتی در 
نزدیکی این عبادتگاه ها را شدیدتر کرده و مانع از پارک کردن خودروها در 

محوطه های اطراف آنها می شود.

رژيم صهيونيستی 600 ميليون 
دالر به گسترش شهرک سازی ها 

اختصاص داد
روزنام��ه عبری هاآرت��ص از تخصیص 600 میلیون دالر برای گس��ترش 
ش��هرک س��ازی ها در کرانه باختری از س��وی دولت بنیامین نتانیاهو خبر 
داد. به گزارش ایس��نا، روزنامه عبری هاآرتص اعالم کرد که دولت بنیامین 
نتانیاهو )نخست وزیر اس��رائیل(، یك میلیارد ِشِکل )600 میلیون دالر( را 
برای گس��ترش شهرک سازی ها در کرانه باختری طی سال 2011 و 2012 
اختصاص داده است. این روزنامه در ادامه افزود: مقداری از این بودجه به 
آماده سازی زیرساخت ها و ارائه خدمات، تأمین امنیت و ایجاد منطقه های 
جدید شهرک نش��ین اختصاص داده می شود. روزنامه هاآرتص هم چنین 
نوشت: قرار است 500 واحد مسکونی جدید در شهرک »هارحوما« و 200 
واحد مسکونی جدید در شهرک »معالیه ادومیم« ساخته شود. این در حالی 
است که نبیل ابوردینه، س��خنگوی رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، 
طی بیانیه ای این اقدام دولت رژیم صهیونیس��تی را محکوم کرد. وی عنوان 
داش��ت: این اقدام اس��رائیل دلیلی بر اصرار آن در پایان دادن به روند صلح 
و ناب��ود کردن تالش های ص��ورت گرفته برای تحقق آن اس��ت. ابوردینه 
 هم چنی��ن تأکی��د کرد: موضع طرف فلس��طینی در خص��وص پایان یافتن 
شهرک سازی ها و به رسمیت شناختن کشور فلسطین به عنوان پیش زمینه 
فعال سازی روند صلح ثابت است. نهاد اسرائیلی حقوق بشر نیز اعالم کرد 
که شهرک سازی ها در کرانه باختری بر خالف قانون های بین المللی است. 

با تصویب اصالحات قانون اساسی؛ 
پارلمان يمن مادام العمر شدن رياست 
جمهوری عبداله صالح را  بررسی می كند

پارلمان یم��ن در قرائت اولیه، 
اصالح��ات پیش��نهادی حزب 
کنگره خلق یمن )حزب حاکم( 
را که به علی عبداله صالح اجازه 
می دهد چندین ب��ار کاندیدای 
ش��ود،  جمه��وری  ریاس��ت 
تصویب کرد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، 
اگر این اقدام عملی شود، زمینه 
علی  مادام العمر  برای حض��ور 

عبداله صالح در پس��ت ریاس��ت جمهوری فراهم می شود. نزدیك به 170 
نماینده حزب کنگره خلق با آغاز بررس��ی این اصالحات قانونی موافقت 
کردند. دو نماینده مس��تقل که تنها نمایندگان گروه های مخالف و مس��تقل 
حاضر در این جلس��ه بودند، خواهان تأخی��ر تصویب این طرح جهت در 
نظر گرفتن خواسته های مخالفان شدند. براساس قانونی اساسی یمن طرح 
اصالح��ات قانون اساس��ی در مهلت زمانی دو ماهه یعن��ی اول ماه مارس 
بررسی خواهد ش��د. مهم ترین تغییرهای مطرح شده، تغییر ماده مربوط به 
کاهش دوره ریاس��ت جمهوری از هفت س��ال به پنج سال، عدم تعیین دو 
دوره برای ریاست جمهوری، پیشنهاد تأیید نظام دو پارلمانی )مجلس شورا 
و پارلمان(، تعیین 44 کرسی برای زنان و افزایش تعداد نمایندگان از 301 
به 345 تن است. 65 نماینده مخالف و مستقل یمن در اعتراض به این طرح 
از ورود به جلس��ه پارلمان خودداری ک��رده و با تعدادی از تظاهرکنندگان 
مقابل در پارلمان تحصن کرده و به محض اعالم نتیجه جلسه، محل مذکور 
را ترک کردند. علی عبداله صالح از سال 1978 قدرت را در یمن در دست 
داش��ته و در س��ال 1999 برای اولین بار به مدت هفت سال در رأی گیری 
سراسری رئیس جمهور این کشور شد که دوره دوم ریاست جمهوری وی 

در سال 2013 پایان می یابد.

بازداشت 501 نفر از معترضان دولت 
در شب سال نو ميالدی در فرانسه

بنا بر اعالم وزارت کشور فرانسه در جریان اغتشاش ها و آشوب های معترضان 
به سیاس��ت های دولت نیکاًل سارکوزی در شب سال نو میالدی در فرانسه، 
501 نفر بازداشت شده اند. به گزارش فارس، شب سال نو میالدی در فرانسه 
با اغتش��اش و آشوب های بسیاری از جانب معترضان به سیاست های دولت 
نیکاًل سارکوزی همراه بود و شمار بسیاری از مخالفان سیاست های سیاسی و 
اقتصادی دولت با استفاده از این فرصت به خیابان ها آمده و اعتراض خود را 
ابراز داش��تند. بروز اغتشاش و آشوب در فرانسه در شب سال نو میالدی در 
حالی صورت گرفت که دولت این کشور با پیش بینی احتمال بروز آشوب، 
تدابیر امنیتی ش��دیدی را در سراسر کش��ور برقرار کرده و حدود 53 هزار و 
820 پلیس را به منظور تأمین امنیت در پاریس و کالنشهرهای فرانسه مستقر 
ساخته بود. روزنامه فرانسوی لوپروگره در خبری به نقل از بریس هورتوفو 
)وزیر کشور فرانسه( اعالم کرد که در جریان اغتشاشات و نا آرامی های شب 
سال نو میالدی در فرانسه، 501 نفر بازداشت شده اند. این در حالی است که 
شب سال نو میالدی در فرانسه ظرف دو سال گذشته نیز با ناآرامی هایی همراه 
بوده است، به گونه ای که در شب سال نو میالدی در سال های 2010 و 2009 
به ترتیب 405 و 288 نفر بازداشت شدند. شهروندان فرانسوی سیاست های 
سارکوزی در مقابله با بی عدالتی، بیکاری و نا امنی در جامعه ظرف سه سال 

اخیر را بسیار بد می دانند و کارنامه وی را سیاه ارزیابی می کنند.

 آیت ا... العظمی مکارم  شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره یارانه ها اظهار 
کرد: امسال یارانه های نقدی خمس ندارد. به گزارش ایسنا، این مرجع تقلید 
در پاسخ به استفتایی مبنی بر این که آیا یارانه هایی که دولت به مردم می دهد، 
خمس دارد یا خیر؟ گفت: یارانه ها یك نوع هدیه است و هدیه هم از نظر 
ما اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد، ولی به خاطر مصالح و مالحظاتی 
می گوییم امسال خمس یارانه ها را به مقلدین می بخشیم. به گزارش ایسنا به 
نقل از مرکز خبر حوزه، آیت ا... مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: حاال ادامه پیدا 

کرد، آن وقت حکمش را سئوال می کنند و ما جواب خواهیم داد.

رئیس سازمان صنایع ومعادن اصفهان گفت: از 13 
واحد نمونه تحقیق و توسعه کشور، شش واحد در 
این استان مستقر است. به گزارش ایرنا، محسن 
پورسینا در مراسم تجلیل از واحدهای برتر تحقیق 
و توسعه بخش صنعت در سازمان صنایع و معادن 
استان افزود: این سهم بیانگر فعالیت بخش صنعت 
وی  است.  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  اصفهان 
یادآور شد: با توجه به چشم انداز 20 ساله کشور 
و رسیدن به قدرت اول اقتصادی و علمی منطقه 
رشد شاخص های مختلف در کشور باید بیش از 
رشد کنونی باشد، زیرا دیگر کشورها نیز در تالش 

برای ارتقای جایگاه خود هستند. پورسینا اجرای 
مناسب  فرصتی  را  یارانه ها  هدفمندسازی  قانون 
برای فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه دانست 
بازار  به رقابتی تر شدن شرایط  با توجه  افزود:  و 
ارزان قیمت، وجود  نهاده های  منابع و  و حذف 
واحدهای تحقیق و توسعه برای کاهش هزینه ها 

بیشتر احساس می شود. 
توسعه  و  تحقیق  مراکز  تخصصی  انجمن  دبیر 
مراسم  این  در  نیز  معادن  و  صنایع   وزارت 
سرزمین،  وسعت  گذشته  مانند  امروزه  گفت: 
مالک های  عنوان  به  خدادادی  منابع  و  جمعیت 

دانش  و  نمی شوند  قلمداد  جوامع  قدرت  ثروت 
عوامل  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  جوامع  فنی 
ارزیابی توان اقتصادی و سیاسی به شمار می رود. 
میلیارد  هزار   60 از  افزود:  توکلی  طاهباز  حمید 
دالر گردش مالی دنیا تنها 20 درصد آن مربوط به 
فروش نفت و گاز و کشاورزی است و 80 درصد 
دیگر که معادل 48 هزار میلیارد دالر است مربوط 
میزان  وی  است.  صنعتی  و  علمی  تولیدات  به 
گردش مالی سالیانه شرکت بنز را معادل فروش 
ساالنه نفت ایران دانست و حرکت به سمت علوم 

و صنایع دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد. 

آیت ا... مكارم شيرازي: 

به خاطر مصالح و مالحظاتي 
امسال خمس يارانه ها را به مقلدين 

مي بخشيم

حدود نيمي از واحد هاي نمونه تحقيق و توسعه كشور متعلق به اصفهان است 

157 نماينده به تشكيل وزارت 
ورزش و جوانان رأي مثبت دادند 

رئيس اتاق بازرگانی اصفهان:

هم انديشی دولت با فعاالن اقتصادی، ضايعات هدفمند شدن 
يارانه ها را كاهش می دهد 

 با مصوبه مجلس و با ادغام سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان، وزارت 
ورزش و جوانان تشکیل می شود. به گزارش ایلنا، در جریان بررسی جزئیات 
طرح تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و 
جوانان که کلیات آن روز چهارشنبه به تصویب رسیده بود، نمایندگان ماده 
واحده این طرح را به تصویب رساندند. براین اساس مقرر شد که از تاریخ 
تصویب این قانون، سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبار، نیروی 
انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش جوانان تبدیل شود و اقدام های 
قانونی برای انجام اصالحات الزم در مقررات مربوط به آن به عمل آید. 
همچنین هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینه های 
جاری وزارت ورزش و جوانان تأمین می شود. نمایندگان با 157 رأی موافق، 

44 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به جزییات این طرح رأی مثبت دادند. 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هم اندیشی 
بخش صنعت و معدن با دولت و همکاری این 
دو بخش می تواند ضایعات اجرای قانون را به 

حداقل برساند.
اقتصادی  فعاالن  نشست  در  اسالمیان  محمود 
ایران  اقتصاد  فعاالن  مجمع  مسئوالن  با  استان 
 در سالن اجتم��اع��ات اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: اجرای قانون هدفمند شدن یارانه یك اتفاق 
بزرگ در اقتصاد کشور است و اجرای صحیح 

آن می تواند پیامدهای مثبت بزرگی برای اقتصاد 
کشور در بخش های مختلف داشته باشد.

 وی مسیر کنونی اجرای قانون را قابل تأمل و 
توجه برشمرد و گفت: وی اجرای این قانون را 
 از دو دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و 
بستر  قانون  این  اگر  نخست  دیدگاه  از  گفت: 
کشور  اقتصاد  در  پذیری  رقابت  برای  مناسبی 
فراهم کند، مثبت است زیرا مبنای اقتصاد، رقابت 
اقتصادی است. وی تصریح کرد:  بنگاه ها  بین 

نیاز است که همه  به این دیدگاه  برای رسیدن 
جوانب برای واحدهای اقتصادی در قالب یك 
بسته شامل خدمات مناسب بانکی، مالی، مالیاتی 
برای آنان اندیشیده شود. وی مساوی بودن شرایط 
اقتصادی برای همه بخش های جامعه را عامل مهم 
توانمند شدن بخش خصوصی برشمرد و گفت: 
اگر اقتصاد به صورت رقابتی در کشور مدیریت 
 شود بخش خصوصی می تواند با شرکت های 

شبه دولتی رقابت پایاپایی داشته باشد.

معاون عمراني استاندار تهران: 
شورای شهر در اعالم نرخ كرايه  

تاكسي ها كوتاهي كرد

  تا پایان ماه جاري؛
باند دوم جاده دماوندـ  فيروزكوه

 افتتاح مي شود

ایستگاه یارانه

شهرداري گرگاب باستناد مجوز شماره 3/471 مورخ 89/9/21 شوراي محترم اسالمي شهر قصد دارد 
نسبت به فروش چند قطعه زمین با مشخصات ذیل و با قیمت پایه كارشناس رسمي دادگستري و با در 
نظر گرفتن تسهیالت مناسب اقدام نماید. لذا از كلیه متقاضیان دعوت بعمل مي آید جهت بازدید و اطالع 
از شرایط برگزاري و اخذ مدارك مزایده حداكثر تا تاریخ 89/10/15 به شهرداري گرگاب به آدرس 

اصفهان- شاهین شهر- گرگاب- انتهاي بلوار امام خمیني )ره( مراجعه نمایند.

متراژ هر پالك )مترمربع(تعداد پالكنوع كاربريشرح پالكردیف
8200مسكونيزمین1
2252/40مسكونيزمین2
1261/70كارگاهيزمین3

آگهي مزایده فروش )نوبت دوم(

سيدمحمد احمدي
شهردار گرگاب
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رو در روآژیر

کارشناس��ان ح��وزه س��المت روان با 
انتقاد از نادیده گرفتن س��هم س��المت 
روان در بودج��ه بهداش��ت و درمان، 
معتقدند ادامه این روند موجب افزایش 
بار بیماری های روانی در جامعه ش��ده 
و زن��گ خط��ری جدی ب��رای تهدید 
سالمت جسمی و روحی افراد است. 

ب��ه گزارش مه��ر، ش��یوع اختالل های 
روانی در همه کشورها و جوامع و تمام 
سنین و در هر دو جنس دیده می شود و 
تنها مختص جوامع شهری یا روستایی 
و گروه های فقیر یا غنی نیس��ت بلکه 
همه افراد از اقش��ار مختلف جوامع را 
درگیر می کند. به ط��وری که در ایران 
نیز بر آورد می ش��ود چیزی در حدود 
25 درص��د از جمعیت کش��ور درگیر 
 یك ن��وع از ان��واع اختالل های روانی 

است.
پیش��گیری و درمان ای��ن اختالل های 
روانی در صورتی که درس��ت هدایت 
ش��ود هیچ مش��کل خاصی را متوجه 
جامع��ه نم��ی کند ام��ا چنانچ��ه این 
بیماری ه��ا ب��ه ح��ال خود رها ش��ود 
می تواند عوارض و خس��ارات ناگوار 
اقتصادی و اجتماعی برای نظام سالمت 
جامعه و کش��ور به دنبال داشته باشد. 
در ای��ران بر اس��اس مطالعه کش��وری 
سالمت روان که در سال 78 انجام شد 
حدود 21 درصد افراد دچار عالمت ها 
و نش��انه  های روانی بودن��د و متأهالن 
نس��بت به اف��راد مجرد وض��ع بدتری 

داشتند. 
همچنی��ن در مطالع��ه دیگ��ری که در 
س��ال 80 انجام ش��د 17/10 درصد از 
مردم ای��ران از اختالل های روانی رنج 
می بردند که این آمار در اس��تان تهران 
حدود 14 درصد بود. این بررس��ی در 
سال 87 نیز تکرار شد و طی آن تعداد 
مبتالیان به اختالل های روانی در استان 
تهران حدود 34 درصد بود که نش��ان 
دهنده رش��د 60 درص��دی مبتالیان به 
این اختالل ها در طی 9 سال بود. دکتر 
اس��تاد روانپزشکی  نورباال،  احمدعلی 
دانش��گاه علوم پزشکی تهران با عنوان 
اینک��ه اختالل های روان��ی  31 درصد 

سال های زندگی با معلولیت را تشکیل 
می دهد اما بودجه های س��المت روان 
بیش��تر کش��ورها کمتر از یك درصد 
هزینه ه��ای کلی س��المت را تش��کیل 
می ده��د، گف��ت: پیش بینی ها نش��ان 
می دهد در سال 2030 میالدی نسبت 
به س��ال 2000 میالدی بار افس��ردگی 
از رتبه چهار ب��ه دو ارتقا می یابد. این 
روانپزش��ك با اش��اره به اینکه در حال 
حاضر میانگین افس��ردگی در ایران از 
منطقه مدیترانه ش��رقی بیش��تر است، 
از مغفول مان��دن اهمیت اختالل های 
روان��ی در جامعه ابراز تأس��ف کرد و 
گفت: براساس پژوهش های انجام شده 
ایرانیها افرادی نگ��ران ، غمگین،  قانون 
گری��ز و غیرقابل پیش بینی هس��تند و 
همه این عوامل خطر بروز اختالل های 
روانی را افزایش می دهد. کارشناس��ان 
ح��وزه س��المت روان، زن��ان را رکن 
اصلی خانواده و مدیر خانه می دانند و 
معتقدند که سالمت روان زنان خانواده 
خیلی بیشتر از جامعه اهمیت دارد. این 
در حالی است که ش��یوع اختالل های 
روان��ی در زن��ان 11 درصد بیش��تر از 
ناصحی،  عباس��علی  است.دکتر  مردان 
مدیر دفتر س��المت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 
اختالف زیادی بین شیوع اختالل های 
روانی میان زنان و مردان ایرانی وجود 
دارد گفت: در این بررسی ها مشخص 
شد که این شیوع در زنان 26 درصد و 
در مردان 15 درصد است. بررسی ها و 
مطالعات نشان می دهد که بلوغ زودرس 
جنسی و جس��می، زایمان و عوارض 
آن، س��وء رفتارهای جنسی و جسمی 
ک��ه در خانم ه��ا بیش��تر از آقایان رخ 
می دهد و تبعیض های اجتماعی نسبت 
به زنان و همچنین طالق از جمله علل 
بروز ش��یوع باالی اختالل های روانی 
در زنان نس��بت به مردان اس��ت. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه بیمه ه��ا تمایلی 
برای تحت پوش��ش ق��رار دادن انواع 
روان درمانی ها ندارند و به سختی هم 
 داروهای جدید را تحت پوش��ش قرار 

می دهند. 

دانشمندان متوجه تفاوت هایی در طرز 
نگرش اف��راد گوناگون در قبال دنیای 
اطرافش��ان ش��ده اند. بر اس��اس این 
یافته ها افراد درونگرا یا خجالتی دید 
متفاوتی از دنیای اطرافشان دارند. این 
موضوع باعث عکس العمل متفاوت از 
سوی آنها در برابر محرک ها می شود. 
دانش��مندان ای��ن اف��راد را در گ��روه 
افراد خیلی حس��اس ق��رار می دهند. 
ای��ن وی ژگی ش��خصیتی، ذاتی بوده و 
 در ح��دود 20 درص��د از اف��راد دیده 

می شود. 
کودکان خیلی حساس به راحتی گریه 
می کنن��د، به س��ختی وارد ش��رایط و 
محیط های جدید می شوند و سئواالت 
غیر معمول می کنند ی��ا افکار عمیقی 
دارند.  تفاوت ای��ن افراد به خصوص 
در دقت به جزییات آش��کار می شود. 
اف��راد حس��اس از میزان حساس��یت 
باالیی نسبت به محرک های خارجی و 
داخلی، از جمله محرک های اجتماعی 

و احساسی برخوردارند. 
دلی��ل ای��ن حساس��یت ب��اال در برابر 
محرک ه��ای یاد ش��ده را می توان در 
گرای��ش ذاتی فرد به توجه بیش��تر به 
تجربی��ات و محرک ه��ا و پ��ردازش 
عمیق ت��ر اطالع��ات جس��تجو کرد. 
ای��ن گ��روه از اف��راد توانای��ی باالیی 
در درک جزیی��ات ظری��ف در محیط 

اط��راف و پردازش عمی��ق آنها دارند. 
س��ر و صدا یا ازدحام جمعیت بیشتر 
این افراد را ناراحت می کند و بیش��تر 
تح��ت تأثیر کافئین ق��رار می گیرند و 
راحت تر آش��فته و پریشان می شوند. 
زودت��ر از مکالمات س��طحی، معمول 
یا روزمره خس��ته می ش��وند. کودکان 
بس��یار حساسی که در محیطی پرتنش 
رشد کرده اند، مستعد ابتال به افسردگی 
و اضط��راب و متعاق��ب آن کم رویی 
هستند که این گاهی از دالیل درونگرا 

بودن آنها به شمار می رود. 
ول��ی چنانچ��ه همی��ن ک��ودکان در 
محیط��ی مناس��ب و حمای��ت ش��ده 
بزرگ شده باشند، ش��ادتر، سالمترند 
و از توانایی ه��ای اجتماعی بیش��تری 
برخوردارند. افراد خیلی حس��اس به 
نظر می رسد که بیشتر به عالمت های 
کوچك توجه می کنند که این توانایی 
به آنه��ا اجازه می ده��د و آنچه را که 
دیگران احس��اس یا فکر می کنند، چه 
مثب��ت و چ��ه منف��ی، را دریابند. این 
افراد ه��رگاه در محیط های منفی قرار 
می گیرند بیش��تر از افراد معمول دچار 
مشکالتی چون اضطراب، افسردگی یا 
ترس از اجتماع می شوند، در حالی که 
محیط های مثبت آنها را شاد می کند و 
توانای��ی دو چندان به آنها برای کمك 

به افراد دیگر می دهند.

در آن شلوغی و سر و صدای دادگستری 
که ه��ر کس دنب��ال کار خوی��ش بود، 
خانمی ک��ه خیلی س��اکت و مظلوم به 
همراه پس��ر جوانش روی صندلی های 
سالن نشس��ته بودند، توجه مرا به خود 
جل��ب ک��رد، وقتی با آنه��ا هم صحبت 
شدم مش��خص شد آن خانم قصد تغییر 
ن��ام کوچکش را دارد، اما نمی دانس��ت 
باید چه کار کند. او می گفت از اس��می 
ک��ه والدینم برای��م انتخاب ک��رده اند، 
ناراضی هستم و از همان کودکی دوست 
داش��تم نامم را عوض کنم، ولی گویا به 
این راحتی نیس��ت و اجازه نمی دهند، 
ح��اال نمی دان��م باید چ��ه کار کنم. هر 
ش��خصی دارای یك نام و نام خانوادگی 
اس��ت که به طور معم��ول از قبل تولد 
شخص تعیین می شود و تا هنگامی که 
در قید حیات اس��ت همه او را به همین 
نام و نام خانوادگی می شناسند. این دو 
برادر ی��ا دو خواهر دو قلو همیش��ه در 
کنار هم می آیند و نمی ش��ود به عنوان 
مثال ب��ه اداره ای رفت و خود را فقط با 
نام کوچ��ك معرفی ک��رد جایی بگوید 
من احمد هس��تم و تقاضای انجام فالن 
کار را دارم و.... همان طور که گفته شد 
در ه��ر جایی از گواهی تول��د گرفته تا 
پرونده های مدرس��ه و دانش��گاه، سند 
ازدواج و ط��الق و مالکیت و حتی پس 
از 120 س��ال عمر با عزت روی س��نگ 
قب��ر، این نام و نام خانوادگی اس��ت که 
معرف آن ش��خص است و دیگر خبری 
از الق��اب و عناوین مثل دکتر و مهندس 
و... نیس��ت. ب��ا این اوصاف ن��ام و نام 
خانوادگی دارای اهمیت فراوانی اس��ت 
که هر فرد را با آن می شناس��ند و صدا 
می زنند و اگر این نام یا نام خانوادگی، 
بد انتخاب ش��ود، ش��خص همیش��ه در 

عذاب به سر می برد. 
انتخاب اسم 

طبق ماده 20 قانون ثبت احوال، انتخاب 
نام هر ش��خص با کس��ی است که خبر 
تولد ن��وزاد را به اداره ثبت احوال محل 
اعالم می کند. براس��اس قانون باید یك 
نام س��اده یا مرک��ب که عرف��ا یك نام 
محس��وب می ش��ود، انتخاب شود، به 
عنوان مثال حس��ین ی��ا محمدمهدی که 
در عرف به عنوان اس��م واحد ش��ناخته 
می ش��ود البته این نکته را نیز باید افزود 
که هر کس نمی تواند برود به اداره ثبت 
اح��وال و این کار را انج��ام بدهد، بلکه 
قانون این وظیفه را به ترتیب به اشخاص 
زیر محول کرده اس��ت که اگر هر کدام 

این کار را انجام نداد، شخص بعدی این 
وظیفه را به انجام برساند. این اشخاص 
عبارتن��د از: اول پدر یا جد پدری و اگر 
آن دو ای��ن کار را انج��ام ندهن��د، این 
ح��ق به مادر محول می ش��ود و پس از 
م��ادر این وظیفه برعه��ده وصی، قیم یا 
امین اس��ت و بعد از اینها با اش��خاصی 
 اس��ت ک��ه عه��ده دار نگه��داری طفل 

هستند. 
نام ممنوعه 

باید به این نکته توجه داشت که افراد در 
انتخاب نام برای اطفال خود آزاد نیستند 
و نمی توان گفت که بچه خودم اس��ت 
و هر چی دوس��ت داشته باشم صدایش 
می زن��م، بلکه قان��ون محدودیت هایی 
را برای انتخاب نام مقرر کرده اس��ت به 

عنوان مثال انتخاب نام هایی که موجب 
هتك حیثیت مقدسات اسالمی می شود 
و همچنین انتخ��اب عناوین و القاب و 
نام های مس��تهجن و زننده یا نامتناسب 

با جنس ممنوع است. 
نام خانوادگی  

ب��ه موج��ب م��اده 997 قان��ون مدنی، 
هرکس باید دارای نام خانوادگی باش��د. 
نام خانوادگی هرشخص نیز مطابق ماده 
41 قان��ون ثبت احوال، ن��ام خانوادگی 
پ��در خواهد بود. یک��ی از ویژگی های 
ن��ام خانوادگی وجود حق تقدم برای آن 
است. حق تقدم نام خانوادگی با رعایت 

تاری��خ تق��دم ص��دور اس��ناد، مختص 
اشخاصی است که نام آنان در دفترهای 
مخصوص نام خانوادگ��ی ادارات ثبت 
اح��وال ب��ه ثبت می رس��د و ش��خص 
دیگ��ری حق انتخاب آن را ندارد مگر با 

اجازه دارنده حق تقدم. 
تغيير نام و نام خانوادگی 

اگر اس��م شما از اس��امی ممنوعه است، 
می توانید با مراجعه به اداره ثبت احوال 
درخواس��ت تغییر ن��ام بدهی��د. عالوه 
براس��امی ممنوعه در مواردی که مأمور 
ثبت احوال اس��م ش��ما را به طور اشتباه 
ثبت کرده اس��ت، به عنوان مثال به جای 
منیژه در شناس��نامه منیجه نوش��ته شده 
اس��ت یا به جای رضا در شناسنامه رژا 
نوشته ش��ده اس��ت می توانید تقاضای 

تغیی��ر نام را ب��ه اداره ثبت احوال تقدیم 
کنید. تغییر اس��م برای کسانی که به دین 
مبین اس��الم گرویده اند و کس��انی که 
تغییر جنسیت داده اند با تأیید دادگاه یا 

مراجع صالح نیز ممکن است. 
تغيير نام خانوادگی 

ب��رای تغییر نام خانوادگی مس��أله کمی 
متفاوت تر اس��ت و تغییر نام خانوادگی 
از تغییر اس��م راحت تر اس��ت. در این 
خصوص اگر نام خانوادگی شما از اسامی 
ممنوعه بود می توانید با درخواست تغییر 
نام خانوادگی آن را عوض کنید.)برخی 
از ن��ام خانوادگی های ممن��وع عبارتند 

از: اس��امی محل چه خودشان به تنهایی 
باشند، چه به همراه یك اسم دیگر، مثل 
مجیدی نیش��ابوری یا کرجی. همچنین 
ب��ه کار بردن القاب و عناوین مثل دکتر، 
مهندس، س��ردار ی��ا... در نام خانوادگی 
ممنوع است و همچنین اسامی منتسب به 
خاندان پهلوی مثل پهلوی دوست یا...(. 
در غی��ر از موارد ممنوع��ه نیز می توان 
در ش��رایطی نام خانوادگی را تغییر داد، 
اول از هم��ه در م��ورد خان��م هایی که 
می خواهن��د نام خانوادگی شوهرش��ان 
را اس��تفاده کنند در ای��ن خصوص ماده 
42 قانون ثبت اح��وال تصریح می کند: 
زوجه می تواند با موافقت همسر خود تا 
زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام 
خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق 

تقدم اس��تفاده کن��د و در صورت طالق 
ادامه اس��تفاده از ن��ام خانوادگی موکول 
به اجازه همس��ر است. دوم این که افراد 
بالغ باالی 18 س��ال که از نام خانوادگی 
خود راضی نیستند، می توانند با تکمیل 
درخواس��ت در اداره ثب��ت احوال محل 
صدور شناس��نامه تقاض��ای تغییر آن را 
به اداره ثبت احوال ارائه دهند. همچنین 
فرزندانی که پدرشان نام خانوادگی شان 
را تغیی��ر داده و آنه��ا ه��م می خواهند 
همنام پدرشان باشند، می توانند این کار 
را انج��ام دهند، البته بای��د از پدر اجازه 

بگیرند. 

جامعه

 زاینده رود 
در یک��ی از نشس��ت های مجلس دان��ش آموزی 
درب��اره بحث معضل اعتیاد به این موارد اش��اره ش��ده 

است:
- با وجود تغییرات س��ریع اجتماعی، جوانان با کمبود 
آموزش ها و مهارت های مناسب برای مقابله با خطرات 

ناشی از آن مواجه می باشند.
- تغییر هرم س��نی اعتیاد به س��مت نوجوانی و تمرکز 
جمعیت دانش آموزی در سنین 12 تا 18 سال و فقدان 

برنامه مدون از چالش های اساسی این رویداد است.
- عدم توجه به مش��ارکت دانش آموزان در برنامه های 
اجتماع��ی، ک��م توجه��ی ب��ه هوی��ت و ارزش ه��ای 
ارزش ه��ا  نش��دن  درون��ی  و  معن��وی  و  اخالق��ی 
اجتماع��ی ایج��اد آس��یب های   از عوام��ل مؤث��ر در 

است.
کارشناس��ان معتقدن��د: اگر چ��ه تأثیرگ��ذاری کارکنان 
مدرس��ه در عدم گرایش دانش آم��وزان به مواد مخدر 
مؤثر است بنابراین اس��تفاده معدودی از افراد این قشر 
از این مواد و کمبود قوانین مش��ارکتی کارکنان مدرسه 
در این ارتباط موجب ش��ده دان��ش آموزان در معرض 

الگوپذیری غلط قرار داشته باشند.
بنابراین در جلس��ه هایی مثل نشست های دانش آموزی 
راهکارهایی برای مبارزه با معضل اعتیاد پیش��نهاد شده 

است که برخی از آنها بدین شرح می باشند:
- پدیده اعتیاد مشکل جهانی است و برای مبارزه با آن 
چاره ای جز اتخاذ راه حلی مش��ترک و مورد توافق در 

سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی وجود ندارد.
- ب��ه دلیل ع��دم کارایی رویکرد مقابل��ه و مبارزه الزم 

است اولویت به آموزش و پیشگیری داده شود.
- در ی��ك برنامه موفق پیش��گیری ع��الوه بر دولت و 
دس��تگاه های وابس��ته ب��ه آن، مش��ارکت آح��اد مردم، 
س��ازمان های غیردولتی، بخش  های خصوصی و جنبش 
عموم��ی و فراگیر مردم از ش��رایط الزم ب��رای اجرای 

برنامه هاست.
- ض��روری اس��ت برنامه های پیش��گیری ب��ا توجه به 
نیازهای آموزش��ی دانش آموزان در مدارس طراحی و 

اجرا گردند.
- دان��ش آموزان باید خطراتی که زندگی آنها را تهدید 
می کند بشناس��ند و با آموزش مهارت ه��ای الزم برای 

زندگی بتوانند از عهده حل مسائل برآیند.
- اس��تفاده از فعالیت های جانش��ین نظی��ر برنامه های 
اردوی��ی، جش��نواره های دانش آم��وزی و فعالیت های 
ق��رار  توج��ه  م��ورد  بای��د  مش��اوره ای  و   ورزش��ی 

گیرد.

60 درصد معتادان از طريق 
دوستان ناباب به مواد افيونی 

گرايش پيدا می كنند )قسمت دوم(

پنجرهزیر پوست شهر

درک متفاوت افراد درونگرا از دنيای بيرون با اجرای هدفمندی یارانه ها؛ 
بهبود کيفيت پخت نان 
در چهارمحال و بختياری

استاندار چهارمحال و بختياری:
فرخشهر به بخش ارتقا می یابد

سعادت :
اصفهان در آستانه بحران بی آبی 

قرار دارد

رئیس س��ازمان بازرگانی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: ب��ا اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها پخت 

کیفیت نان در این استان افزایش یافته است.
به گزارش فارس، اس��ماعیل کاویانی در نشس��ت ستاد 
هدفمندی یارانه های این س��ازمان اظهار داشت: نان های 
عرضه شده در فروشگاه ها و واحدهای صنفی این استان 
نیز مش��مول قانون مص��وب کمیته نرخ گذاری اس��تان 

است. 
وی اف��زود: نان ه��ای عرض��ه ش��ده در فروش��گاه ها و 
واحده��ای صنفی نیز باید با وزن 200 گرم چانه به نرخ 

هر قرص 85تومان به فروش برسد. 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به 
قابلیت های فرخشهر پیش��نهاد ارتقای این شهر به 
بخ��ش در وزارت کش��ور مط��رح و پیگیری می ش��ود. 
عنابس��تانی در ادامه از انتقال بخشداری مرکزی شهرکرد 
به فرخشهر خبر داد و گفت: باتوجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته و با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های این 
ش��هر بحث تبدیل آن به بخش به وزارت کشور پیشنهاد 
و در حال پیگیری اس��ت که در صورت موافقت وزارت 
کش��ور بخش��داری مرکزی ش��هرکرد در شهر فرخشهر 
مستقر خواهد شد و مردم این منطقه دیگر نیازی نیست 
برای رفع مش��کالت و مس��ائل مورد نیاز به ش��هرکرد 

مراجعه کنند.

نماین��ده مردم نجف آباد در مجلس گفت: اصفهان 
در آس��تانه بح��ران بی آبی ق��رار گرفته اس��ت. به 
گ��زارش مهر، حمید س��عادت در جلس��ه هم اندیش��ی 
اعضای جامعه اسالمی مهندسین استان اصفهان با اشاره 
به مش��کل کم آبی و خشکسالی افزود: تمدن های بشری 
همواره در کنار آب ها، دریاها، رودخانه ها و یا چشمه ها 
ایجاد ش��ده اند و به طور طبیعی اصفهان نیز از این قاعده 

مستثنی نبوده است.
وی با بیان اینکه تمدن اصفهان در دوره اسالم، پیشرفت 
قاب��ل توجه و تحس��ین برانگیزی داش��ته اس��ت، اظهار 
داشت: تمدن غالب در استان اصفهان برگرفته از مفاهیم 
و اعتقادات اس��المی است و بر همین اساس باید توجه 
داش��ت که در صورتی که اصفهان بر اثر خشکس��الی و 
بی آبی از بین برود و یا تضعیف ش��ود، تمدن ش��کوفا و 
پر از خالقیت اس��المی نیز در این شهر تضعیف خواهد 

شد.

دث
حوا

12 عض��و باند تبه��کاری که پس از قتل ی��ك مأمور پلیس 
تحت تعقی��ب پلیس آگاهی قرار داش��تند، در چند عملیات 
همزمان در مخفیگاه های خود بازداش��ت ش��دند. سرهنگ 
عباس��علی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران در ارتباط با 
جزییات این پرونده گفت: در س��اعات پایانی آذرماه امسال 
مأموران گش��ت یگان امداد در خیابان زرند در غرب تهران 
به سرنش��ینان یك دس��تگاه خودروی بلیزر ظنین شده و آن 
را متوقف کردند. با متوقف ش��دن خودرو، 4 سرنش��ین آن 
به س��رعت متواری ش��دند که یکی از آنها از سوی مأموران 
دستگیر و در استعالم از مرکز پلیس مشخص شد، خودروی 
متهمان س��رقتی است. در حالی که مأموران برای انتقال متهم 
دس��تگیر شده به مرکز پلیس، نیروی کمکی درخواست کرده 
بودن��د، 3 متهم فراری در تماس با تلفن همراه فرد دس��تگیر 
ش��ده، با پیشنهاد رشوه به مأموران خواستار آزادی همدست 
خود ش��دند و هنگامی که پی بردند مأم��وران قصد دارند با 
کش��اندن آنها به محل قرار، دستگیرشان کنند، از حضور در 
محل خ��ودداری کردند. رئیس پلیس آگاه��ی تهران افزود: 
دقایقی پ��س از آخرین تماس، متهمان فراری با 2 دس��تگاه 

خودروی بلیزر و وانت به محل حادثه بازگش��تند و یکی از 
خودروها پس از برخورد عمدی با خودروی پلیس، 2 مأمور 
پلیس را زیر گرفته و با س��رقت اس��لحه آنها، متهم دستگیر 
شده را نیز با خود بردند. پس از حضور مأموران یگان امداد 
در محل حادثه، 2 مأمور مجروح به بیمارس��تان منتقل شدند 
ک��ه یک��ی از آنها به نام ابوالفضل رس��تم زاده بر اثر ش��دت 
جراح��ات جان خود را از دس��ت داد و دیگر مأمور مجروح 

در بخش مراقبت های ویژه بستری شد. 
در جستجوی متهمان  

محمدی��ان تصری��ح کرد: پس از گ��زارش حادثه به بازپرس 
ویژه قتل تهران، بازپرس شهریاری دستور دستگیری متهمان 
را صادر کرد و جس��تجو برای شناس��ایی متهمان آغاز ش��د. 
رئیس پلیس آگاهی ته��ران اضافه کرد: دقایقی پس از وقوع 
حادثه، تبهکاران فراری که 5 نفر بودند، در تصادفی ساختگی 
و با تهدید س��الح، یك خودروی پ��ژو 206 را دزدیده و به 
سمت کرج متواری شده اند که در میانه راه به دلیل ترکیدگی 
الس��تیك خودرو، متهمان با س��رقت مقادی��ری از لوازم این 
خ��ودرو، آن را رها کرده و گریخته ان��د. محمدیان ادامه داد: 

با س��رنخ های به دس��ت آمده از صحنه حادثه و همچنین اثر 
انگش��ت به جا مانده در خودروها، یك روز بعد هویت یك 
سارق سابقه دار به نام یوسف شناسایی و با استعالم از بانك 
اطالعات مجرمان س��ابقه دار، تصویر متهم که ضارب مأمور 

پلیس بود، به دست آمد. 
دستگيری پس از ۲۵ روز 

محمدی��ان افزود: پ��س از جمع بندی اطالعات، جس��تجو 
برای دس��تگیری متهمان آغاز و مشخص ش��د اعضای باند 
با اط��الع از قتل مأمور پلیس، محل س��کونت خود را تغییر 
داده و در یک��ی از منطقه ه��ای اطراف کرج در خرمدش��ت 
مخفی ش��ده اند. رئی��س پلیس آگاهی ته��ران اظهار کرد: با 
شناسایی مخفیگاه اعضای این باند، با دستور قضایی بازپرس 
ش��هریاری 3 نفر از متهمان در خرمدشت کرج و دیگر متهم 
مقابل یك بیمارستان که برای عمل جراحی به این محل آمده 

بود، دستگیر شدند. 
ب��ا دس��تگیری متهمان، ی��ك تیم دیگر به ص��ورت همزمان 
کارگاه��ی را در اطراف کرج شناس��ایی و با حضور در این 
مح��ل 8 عضو دیگر باند را دس��تگیر کردند. در بازرس��ی از 

محل مقادی��ر قابل توجهی اموال مس��روقه ش��امل فرش و 
قطعات اوراقی انواع خودرو و چند دس��تگاه خودروی مدل 

باال کشف و ضبط شد. 
س��رهنگ محمدیان افزود: اعضای باند اعتراف کردند عامل 
زیر گرفتن 2 مأمور پلیس فردی به نام یوس��ف اس��ت که با 
همدس��تی پدر و برادر س��ابقه دار خود، نق��ش اصلی را در 

سرقت ها به عهده داشته است. 
احكام سنگين  

رئیس پلی��س آگاهی تهران در خص��وص احکام صادره در 
ارتباط با جرایم خشن گفت: با توجه به اظهارات اخیر رئیس 
قوه قضاییه احکام سنگینی برای جرایم خشن صادر خواهد 
ش��د که در چند روز گذش��ته چندین کیفرخواست محاربه 
برای تبهکاران س��ابقه دار صادر شده است و امیدواریم این 
روند موجب شود تا مجرمان به خود اجازه تعدی به حقوق 
م��ردم را ندهند و به این ترتیب جرایم خش��ن کاهش یابد. 
وی درباره وضعیت مأمور انتظامی که در بخش مراقبت های 
ویژه بس��تری اس��ت، گفت: این مأمور در شرایط وخیمی به 

سر می برد.

دستگيری 1۲ تبهكار به اتهام قتل مأمور پليس  

غفلت از سالمت روان در بودجه 
بهداشت و درمان كشور 

حقی به اسم »نام«

باید به این نكته 
توجه داشت که 
افراد در انتخاب 
نام برای اطفال خود 
آزاد نيستند و نمی 
توان گفت که بچه 
خودم است و هر 
چی دوست داشته 
باشم صدایش 
می زنم، بلكه قانون 
محدودیت هایی 
را برای انتخاب نام 
مقرر کرده است

ش��اید فک��ر کنیم عش��ق واقعی و نه عش��ق ش��رطی 
و ناش��ی از ت��رس، هی��چ وق��ت در دنیای م��ا وجود 
نداش��ته و نخواهد داش��ت اما این طور نیس��ت. برای 
رس��یدن به »عش��ق آزادانه«، یعنی ارزشمندترین شکل 
عش��ق، کافی اس��ت به 10 نکت��ه توجه کنی��م. به این 
 ترتیب، ش��یرینی »این عش��ق« همیشه همراه ما خواهد

بود. 
فقط خودت باش: اگر دوست داریم دوستمان داشته 
باشند و این دوس��تی و عشق تا ابد همین گونه بماند، 
نبای��د هیچ وقت در هیچ ش��رایطی »نقش« بازی کنیم. 

فقط خودمان باشیم؛ همانی که هستیم. 
نترس��يم: ت��رس از هر ن��وع و به ه��ر دلیلی باعث 
شکست ما می شود. صادقانه رفتار کنیم تا روابط سالم 
و محکمی داش��ته باشیم. به همسرمان توضیح بدهیم و 

نترسیم که توضیح ما را نپذیرد یا باور نکند. 
بی پرده حرف بزنيم: این به این معنا نیست که او را 
با رک گویی یا بی احترامی برنجانیم بلکه به این معنی 
اس��ت که اگر از حرکتی، حرف��ی و... رنجیدیم، خیلی 
راحت آن را با ش��ریك زندگی م��ان در میان بگذاریم. 

به این ترتیب، ش��ك و کدورت ه��ا به راحتی برطرف 
می شود. 

منتظر نباش��يم: در مرحله آش��نایی یا نامزدی اگر با 
دالیل منطقی به این نتیجه رس��یدیم که برای هم افراد 
مناس��بی نیس��تیم، ارتباط را از همان مرحله قطع کنیم. 

بعد از ازدواج هیچ چیز تغییر نمی کند. 
متعه��د باش��يم: بعد از اینکه تصمی��م جدی مان را 

برای ازدواج گرفتیم، به عهدمان پایبند باشیم. 

قصه ه��ای خودم��ان را باور نكني��م: به خودمان 
دروغ نگوییم، اطمینان ندهیم و بی دلیل خوش��حال یا 
غمگین نش��ویم؛ فقط بکوش��یم ت��ا از بین صحبت ها، 
رفتاره��ا و گفتارهای طرف مقابل، واقعیت ها را ببینیم 
 و ب��اور کنیم. خودمان هم س��عی کنی��م واقعی ترین، 
درس��ت ترین و مش��خص ترین احساس هایمان را به 

طرف مقابل هدیه کنیم. 

گذش��ته را فرام��وش نکنی��م اما تالفی نکنی��م: اگر در 
گذش��ته نامزدی، ازدواج یا ارتباط ناموفقی داشته ایم، 
هیچ وقت آن را از یاد نبریم، اما شکس��ت های گذشته 

را هم سر فرد جدید تالفی نکنیم. 
حسابگری را کنار بگذاریم: برای آنکه طرف مقابل 
را »آزادانه« دوست داشته باشیم، باید حسابگری را کنار 
بگذاری��م. با وج��ود اینکه باید به دقت ش��رایط طرف 
مقابل را از هر نظر بررسی کنیم، نباید کاسب کارانه نیز 

با مسأله برخورد کنیم. 
مس��ئوليت پذیر باشيم: مسئولیت همه کارهایمان 
را ب��ه عهده بگیریم و به آن پایبند باش��یم. این نش��ان 
می دهد به احساسمان مسلط هستیم و شناخت درستی 
از حس خودمان و طرف مقابل داریم و رفتارهای ما به 

طور کامل منطقی و عاقالنه است. 
عاش��ق خودم��ان باش��يم: منظ��ور خودخواهی یا 
خودش��یفتگی یا خودبزرگ بینی نیست. کسی که برای 
خ��ودش ارزش و احترام قائل ش��ود، ب��ه دیگران هم 
احترام می گذارد و حاضر نمی ش��ود ارزش و احترام 

دیگران را از بین ببرد. او صادقانه عاشق می شود.   

 گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.
 سعی کنیم بیشتر بخندیم.

 تالش کنیم کمتر گله کنیم.
 با تلفن کردن به یك دوست قدیمی، او را غافلگیر کنیم.

 گاه��ی هدیه هایی که گرفته ایم را بی��رون بیاوریم و 
تماشا کنیم.

 بیشتر دعا کنیم.
 در داخل آسانسور و راه پله و... با آدمها صحبت کنیم.

 هر از گاهی نفس عمیق بکشیم.
 لذت عطسه کردن را حس کنیم.

 قدر این که پایمان نشکسته است را بدانیم.

 زیر دوش آواز بخوانیم.
 سعی کنیم با حداقل یك ویژگی منحصر به فرد با بقیه 

فرق داشته باشیم.
 گاهی به دنیای باالی سرمان خیره شویم.

 با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم.
 برای انجام کارهایی که ماه ها مانده و انجام نش��ده در 

آخر همین هفته برنامه ریزی کنیم!
 از تفکر درباره تناقضات لذت ببریم.

 برای کارهایمان برنامه ریزی کنیم و آن را طبق برنامه 
انجام دهیم. البته شاید کار مشکلی باشد!

 مجموعه ای از یك چیز )تمبر، برگ، سنگ، کتاب و...( 

برای خودمان جمع آوری کنیم.
 در یك روز برفی با خانواده آدم برفی بسازیم.

 گاهی در حوض یا استخر شنا کنیم.
 گاهی از درخت باال برویم.

 احساس خود را در باره زیبایی ها به دیگران بگوییم.
 گاهی کمی پابرهنه راه برویم!

 ب��دون آنکه مقصد خاصی داش��ته باش��یم پیاده روی 
کنیم.

 وقت��ی کارمان را خ��وب انجام دادیم ب��ه عنوان مثال 
امتحاناتمان تمام ش��د، برای خودمان یك بستنی بخریم 

و با لذت بخوریم.

بهشت جعلی

كم هزينه ترين لذت های زندگی  
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فرمانده ناجا:

با شرايط جديد بازارهاي مالي 
پليس مبارزه با جرايم اقتصادي 

تقويت شود
 زاینده رود 

س��ردار احمدي مقدم گفت: با توجه به شرایط جدید بازارهاي 
مالي و ش��رایط اقتصادي پلیس مبارزه با جرایم اقتصادي باید تقویت 

شود.
وي خاطرنش��ان کرد: پلیس مبارزه با جرای��م اقتصادي هم اکنون به 
ص��ورت تخصصي در پلیس آگاهي فعالیت مي کند براي اینکه مجزا 
به فعالی��ت خود ادامه دهد نیاز به درخواس��ت و همکاري نهادهاي 
اقتصادي و مالي کش��ور اس��ت. فرمانده ناجا درباره همکاري پلیس 
مب��ارزه با جرایم اقتصادي با س��ایر دس��تگاه ها تصریح کرد: در حال 
حاضر این پلیس با بخش هاي اقتصادي و مالي کشور همکاري مي کند 
و با دادسراي امور اقتصادي و دیگر نهادها نیز همکاري مناسبي دارد. 
س��ردار احمدي مق��دم گفت: پلیس بدون مج��وز و نظارت قضایي، 
نظارتي بر اموال و حساب هاي مردم ندارد. البته مفهوم این مسأله این 

نیست که بخواهیم حساب هاي مردم و اموالشان را بررسي کنیم.
وي ضمن تأکید بر تحت کنترل قرار دادن اقتصاد در زیر زمیني افزود: 
باید قوانین پولش��ویي در کش��ور تقویت و اجرا شود. نباید گردش 
پول هاي کالن را بدون ضابطه دانست بلکه مبالغ کالن مواد مخدر و 

قاچاق کاال جابه جا مي شوند که نیاز به کنترل دارند.

طي نه ماهه اخير 
بيش از 900 مورد حريق و حادثه 

در كاشان
 زاینده رود 

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ایمني شهرداري 
کاشان از وقوع بیش از 900 مورد حریق و حادثه در این شهرستان 

طي نه ماهه اخیر امسال خبر داد.
مهندس محمد مس��عود چایچي، تعداد نجات یافتگان این حوادث 
و حریق ها را توس��ط نیروهاي امداد و نجات این سازمان 418 نفر 
اعالم کرد و گفت: متأس��فانه 9 نفر در اثر حوادث فوت و 187 نفر 

از مصدومان هم از خدمات امدادرساني برخوردار شدند.
وي 229 م��ورد از 556 آتش س��وزي ها را عم��دي و 312 مورد را 
غیرعمدي گزارش نموده و گفت: روش��ن کردن آتش، بي احتیاطي،  
نق��ص فني خ��ودرو،  اتصالي ب��رق و نش��ت گاز از مهم ترین علل 

حوادث و آتش سوزي هاي اخیر است.
وي با اش��اره به اینکه ش��هروندان الزم اس��ت مهارت هاي الزم در 
خص��وص ش��یوه هاي اطفاء حری��ق و پیش��گیري از ح��وادث را 
 فراگیرن��د گفت: از ابتداي امس��ال تاکنون بی��ش از 24 هزار نفر از 
دان��ش آم��وزان و پایگاه هاي بس��یج، اصناف و بازاری��ان، کارکنان 
شرکت ها، اداره ها و رانندگان آموزش هاي الزم ایمني و نحوه اطفاء 

حریق را فراگرفته اند.

نقش مهم مطبوعات و رسانه ها 
در كمک به نيروی انتظامی

 زاینده رود 
اجتماع��ي  معاون��ت 
فرمانده��ي انتظامي اس��تان 
اصفهان در جلس��ه اي که با 
رسانه هاي محلي و سراسري 
و صدا و سیما در فرماندهي 
داشت گفت:  نایین  انتظامي 
رس��انه ها و مطبوعات نقش 
مهمي در کم��ك به نیروي 
انتظامي و اه��داف آن نیرو 
دارند. س��رهنگ جهانگیر کریمي افزود: رس��انه ها زبان گویاي ناجا 
در بخش اطالع رس��اني و آگاهي بخشي و آشنایي مردم با قوانین و 

مقررات نیروي انتظامي مي باشد. 
مطبوعات و اصحاب رس��انه مي توانند با تعامل نزدیك با پلیس، پل 
ارتباطي خوبي از جهت آگاه س��ازي و آموزش عمومي در راستاي 

اعتماد سازي نقش مؤثري داشته باشند.
پلی��س انتظار دارد جامعه خبرنگاران خود را کنار پلیس دانس��ته و 
با اطالع رس��اني س��ریع و مناسب نقش و رس��الت الهي خود را به 
مرحله اجرا درآورند و در ش��ناخت پلیس مردم محور براي جامعه 

ایفاي نقش کنند.
وي افزود: نشریه تجلي هم مانند دیگر نشریات بایستي در رساندن 
پیام آموزش و توصیه هاي پلیس براي آگاه س��ازي مردم نقش فعال 
داشته باشد که این نش��ریه توانسته است در راستاي مأموریت هاي 

آموزشي و اطالع رساني پلیس گام هاي خوبي بردارد.

در شهرکرد:
افتتاح دومين دفتر پيشخوان دولت 

اس��تاندار  انس��اني  نی��روي  و  مدیری��ت  توس��عه  مع��اون    
چهارمحال و بختیاري در مراس��م افتتاحیه این دفتر گفت: با توجه 
به سیاست هاي دولت در جهت کاهش بار دولت، واگذاري بخش 
هاي دولتي به بخش هاي خصوصي در دس��ت انجام است چرا که 
 ه��ر فعالیتي که مردم توانایي انجام آن را دارند، باید به آنان واگذار

شود. 
طاهري اظهار داش��ت: تاکنون دو دفتر پیشخوان دولت در استان به 
بخش خصوصي واگذارشده و امید است مردم از دفترهاي واقع در 
محل س��کونت خود اس��تفاده کرده و از زمان خود حداکثر استفاده 

را ببرند. 
 وي پیش��نهاد کرد: اداراتي که خدماتي نظی��ر آب، برق و گاز ارائه 
مي دهند مي توانند با اقدام هایي مشابه در کوتاه ترین زمان و مسافت 
به نتیجه هاي مناسبي دست یابند. مدیرکل ثبت احوال استان در این 
مراسم افزود: ثبت احوال به عنوان پر مراجعه ترین دستگاه در سطح 
استان در راس��تاي سیاست هاي دولت اقدام به واگذاري بخشي از 

خدمات اداره به بخش خصوصي کرده است. 
 غزال��ي تصری��ح ک��رد: با توج��ه به اج��راي طرح هدفمن��د کردن 
یاران��ه ها، دفترهاي پیش��خوان دولت در جهت کاهش جابه جایي، 
 تکری��م ارباب رجوع و اس��تفاده بهینه از زم��ان آماده ارائه خدمات 

هستند. 
 

اجراي بيش از 40 طرح عمراني، 
فرهنگي و گردشگري 

در چهارمحال و بختياري
بخشدار بن گفت با اشاره به در دست اجرا بودن 43 طرح عمراني، 
فرهنگي و گردش��گري در این بخش گف��ت: براي این تعداد طرح 
اف��زون بر 24 میلیارد ری��ال از محل اعتبارات تمل��ك دارایي هاي 

سرمایه اي استان اختصاص یافته است. 
علیرضا اکبرپور روند و پیش��رفت عملیات احداث درمان بستر بن 
و ط��رح فاضالب در بخش بن را مطل��وب ارزیابي و تأکید کرد: با 
توج��ه به اختص��اص اعتبارات مورد نیاز ب��راي احداث طرح هاي 
ش��هرک تفریحي و توریستي ش��یدا، درمان بستر و فاضالب بن از 
محل اعتبارات ملي ، مراحل اجرایي از روند رو به رشدي برخوردار 

است. 
وي در ادامه روس��تاي ش��یخ ش��بان از توابع بخش بن را روستاي 
هدف گردش��گري دانس��ت و افزود: این روس��تا ب��ه دلیل  ظرفیت 
بس��یار باال از جمله آس��تان مقدس امامزاده سید بهاءالدین محمد با 
موقعیت بس��یار خوب گردشگري، وجود صنایع دستي خاتم کاري 
و تولیده��اي کفش به عن��وان یك هنر دیرینه و ماندگار، اس��تقرار 
س��اختمان حمام قدیمي روستاي شیخ ش��بان، منطقه حفاظت شده 
شیدا با تنوع گیاهي و جانوري به عنوان روستاي هدف گردشگري 

قرار گرفته است. 

متقاضيان مسكن مهر هفشجان از 
گراني ساخت اين واحدها گله مندند

 برخي از متقاضیان مس��کن مهر ش��هر هفش��جان با اش��اره به 
گراني قیمت واحدهاي در دس��ت احداث این شهر، خواستار 
همکاري دستگاه هاي ذیربط براي جلوگیري ازسودجویي پیمانکاران 
این بخش ش��دند. به گزارش ایرنا، برخ��ي از این افراد در گفتگو با 
ایرنا افزودند: س��اخت مس��کن مهر هفش��جان از س��ال 86 با تعهد 
س��اخت هر واحد 240 میلیون ریال آغاز شد و با وجود وعده اتمام 
این واحدها در شهریور ماه سالجاري ولي ساخت این واحدها هنوز 
به اتمام نرس��یده اس��ت. به گفته نماینده اعضاي شرکت تعاوني مهر 
شقایق هفش��جان، پیمانکاران سازنده این واحدها فروش واحدها را 
منوط به قیمتي باالتر از میزان تعهد اولیه کرده است. منصور محمدي 
در ای��ن زمینه به ایرنا گفت: برآورد اولیه هزینه تمام ش��ده واحد ها 
240 میلی��ون ریال بود که 90 میلیون آن باید از طریق آورده اعضا و 
150میلیون ریال از طریق وام مس��کن پرداخت مي ش��د. وي اظهار 
داش��ت: متأس��فانه بعد از گذش��ت 9 ماه از زمان مقرر براي تحویل 
اولین فاز، واحدهاي این شرکت نه تنها واگذار نشدند، بلکه با اضافه 
ش��دن 50 میلیون ریال به وام مس��کن هیات مدیره شرکت پیمانکار 
درخواست 35 میلیون ریال دیگر نمود. محمدي افزود: بر این اساس 
هزینه تمام ش��ده ه��ر واحد بدون کابینت آش��پز خانه، ش��یرآالت 
مربوطه، کانال کولر، آسانسور، امتیازات آب و برق و گاز و با وجود 
بکارگیري مصالح نامرغوب مبلغ 325 میلیون ریال عنوان شده است. 
وي ب��ا بیان اینکه براي س��اخت هر واحد در هفش��جان حدود 80 
میلیون ریال هزینه مازاد در حال پرداخت ش��دن است، افزود: از این 
رو براي س��اخت در مجموع 200 واحدمس��کن مهر در هفش��جان 
ح��دود 17 میلیارد ریال هزین��ه مازاد از س��وي متقاضیان پرداخت 

خواهد شد. 

اخبار شهرکردروی میز

شریفي -فوالدشهر 

س��تاد امر به معروف و نهي از منک��ر که همه ماهه با 
حضور مسئوالن شهر و شهرستان در یکي از اداره هاي 
فوالدشهر به صورت گردشي تشکیل مي شود این بار 
در دانش��گاه صنعت فوالد انجام شد. فرماندار لنجان 
گف��ت: اعتقاد دارم که فوالدش��هر باید حداقل تبدیل 
به بخش ش��ود و در این مورد پیگیري هاي زیادي نیز 
شده. وي افزود: موقعي که فوالدشهر داراي بخشداري 
باشد دوایر دولتي در این شهر متمرکز شده و بسیاري 
از مش��کالت شهر و مردم حل خواهد شد. کریم زاده 
اظهار داش��ت: در این ش��هر نیروهاي مردمي بس��یار 

متدی��ن وجود دارد و هیأت مذهبي بس��یار فعال بوده 
که این جاي خوشبختي است. حجت االسالم محمود 
آبادي امام جمعه فوالدشهر گفت: پیامبر اسالم فرمود: 
همان طوري که لباس ها بر تن کهنه مي شود ایمان نیز 
در وجود انس��ان کهنه مي شود و همچنین مي فرمایند 
ایمان خود را تجدید کنید تا رستگار شوید. وي ادامه 
داد: اگر انسان به فکر قوي کردن ایمان خود نباشد در 
اثر مش��غله و کار خود به خود ایمانش ضعیف شده و 
چه بسا انسان را به گمراهي بکشد. امام جمعه افزود: 
ش��رکت در مجالس امام حس��ین )ع( و جلس��ه هاي 
مذهبي عالوه بر اینکه انس��ان را معنوي مي کند ایمان 

انسان را هم قوي مي کند.

 زاینده رود 
تعاون��ي  ش��رکت هاي  اتحادی��ه   مدیرعام��ل 
حمل و نقل بار کش��ور گفت: فرسودگي کامیون ها و 
س��وخت باالي آنها و در نتیجه اس��تهالک بسیار زیاد 
این خودروها س��بب شده که رانندگان درآمد چنداني 

نداشته باشند.
وي ضمن اشاره به فعالیت 248 هزار دستگاه خودروي 
باري در کشور و عمر باالي آنها خاطرنشان کرد: میزان 

مصرف خودروهاي باري قدیمي در هر صد کیلومتر 
حدود 75 لیتر اس��ت اما این رقم در خودروهاي روز 

حمل بار در دنیا کمتر از 30 لیتر است.
نوروزکی��ا افزود: در حال حاض��ر 60 هزار خودروي 
ب��اري م��ازاد داراي چرخه عمر ب��اال و مصرف زیاد 
سوخت در چرخه حمل و نقل بار کشور وجود دارد 
بنابراین طرح خروج 20 هزار دستگاه کامیون فرسوده 
و جایگزیني 10 هزار دس��تگاه جدید و در یك کالم 

نوس��ازي ناوگان حمل و نقل س��بب کاهش مصرف 
سوخت مي شود. وي تصریح کرد: به طور کلي اجراي 
قانون هدفمندسازي یارانه ها موجب نوسازي ناوگان 
قدیمي و فرسوده حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت 
و افزایش درآمد رانندگان مي شود. نوروزکیا در پایان 
افزود: ما خواستار این هستیم که مالکیت خودروهاي 
باري از فردي مالکي به شرکت مالکي تغییر یابد زیرا 

این امر،  کارایي خودروهاي باري را افزایش مي دهد.

 زاینده رود 
همایش بررس��ي و تحلیل س��اختار تشکیالت 
س��ازماني با حض��ور محمد زاده مدیرکل بهزیس��تي 
اس��تان اصفهان، دکتر هاشمي رئیس مرکز نوسازي و 
تحول اداري، امامي رئیس گروه تشکیالت بهزیستي 
کشور، معاونین پشتیباني و منابع انساني  و کارشناسان 
تشکیالت بهزیستي سراس��ر کشور به میزباني استان 
اصفهان برگزار ش��د. محمد زاده مدیرکل بهزیس��تي 
اس��تان اصفهان در اولین روز این همایش ضمن خیر 
مق��دم و خوش آمد گویي به حاضرین ابتدا به  ارائه 
گزارش��ي در خصوص ویژگي هاي اس��تان اصفهان 
و س��پس به تش��ریح س��اختار و عملکرد بهزیستي 

اس��تان اصفه��ان پرداخ��ت و خطاب ب��ه حاضرین 
گف��ت: محدوده کار بهزیس��تي مح��دوده مقدس و 
ویژه اي اس��ت اما در عین حال مشکالت خاصي هم 
دارد. به همین دلیل بهزیس��تي یکي از س��ازمان هاي 
تخصصي محسوب مي شود. باید مدیریت سازمان در 
عرصه هاي مختل��ف کارهاي تخصصي و برنامه هاي 

ویژه آموزشي داشته باشد.
در ادام��ه این همای��ش دکتر هاش��مي، رئیس مرکز 
نوس��ازي و تحول اداري بهزیس��تي کشور سخنانش 
را ب��ا ی��اد و خاطره ش��هیدان انقالب اس��المي آغاز 
نم��ود و با بیان اینکه تش��کیالت جدید در س��ازمان 
درح��ال تدوین اس��ت و در واحد هاي اس��تاني نیز 

بای��د اصالح��ات س��اختاري انجام ش��ود گفت: در 
ح��ال حاض��ر هدف س��ازمان تحقق سیاس��ت هاي 
چش��م انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه مي باشد 
 و تاکی��د م��ا بر اصالح س��اختار س��ازماني با هدف

 توانمند سازي جامعه هدف سازمان است.
رئیس مرکز نوسازي و تحول اداري بهزیستي کشور 
با اش��اره به اینکه بیش 85 درصد از مراکز بهزیستي 
توسط مردم اداره مي ش��ود گفت: سازمان بهزیستي 
در طي چند س��ال اخیر از یك سازمان دولتي به یك 
سازمان مردم نهاد تبدیل شده است و مردم با رغبت 
براي رفاه اجتماعي و بهتر زیس��تن دیگران س��رمایه 

گذاري مي کنند. 

شهرستان
فرماندار لنجان:

فوالدشهر به زودي داراي بخشداري مي شود

درخشش پژوهشگر شركت 
آب و فاضالب روستائي اصفهان

شهرک صنعتي، تيران شهرک نمونه 
استان اصفهان

 زاینده رود 
اردستان

اداره بهزیستي شهرستان اردستان با همکاري شبکه بهداشت و درمان 
ای��ن شهرس��تان اقدام به برگ��زاري کمیته اي با عن��وان» بهبود تغذیه 

کودکان مهدهای کودک« شهرستان اردستان نمود. 
ش��ایان ذکر است در این جلس��ه مطالبی پیرامون الزامی بودن کارت 
بهداش��ت پرسنل، اس��تفاده از لباس مناس��ب کارودستکش، توجه به 
تاری��خ تولی��د و انقضا مواد غذایی، اس��تفاده از نمك ید دار و روغن 

مایع عنوان شد. 
نجف آباد 

در ایام س��وگواري س��االر ش��هیدان امام حس��ین)ع(  اداره بهزیستي 
شهرس��تان  نجف آباد با همکاري فرمانداري س��پاه ،دفتر امام جمعه 
وش��وراي تبلیغات مس��اجد این شهرس��تان اقدام به برگ��زاري دوره 
آموزش��ي با عنوان » پیش��گیري از اعتیاد وروابط س��الم خانواده«  در 

چندین حسینیه و مسجد این شهرستان نمود.
 خمیني شهر 

واحد پیش��گیری اداره بهزیس��تي شهرس��تان خمینی ش��هر اقدام به 
برگزاری دوره آموزش��ی با عنوان »مهارتهای زندگی« ویژه س��اکنین 
روس��تای اصغر آباد نم��ود. همچنین مرک��ز اورژان��س اجتماعی به 
مناسبت بزرگداشت هفته خانواده اقدام به برگزاری کالس آموزش با 

عنوان »تحکیم خانواده« نمود.

 زاینده رود 
ت��الش بي وقفه علم��ي و نگارش مقاله هاي متع��دد، تألیف و ترجمه 
کتب علمي با موضوع  آب، فاضالب، ساختمان و مقاوم سازي، اختراعات 
و ابداع��ات متعدد در نهایت مقام رتبه برتر پژوهش��گر وزارت نیرو را به 

همراه آورد.
مهندس حس��ین میس��مي از کارشناس��ان ارش��د پژوهش ش��رکت آب و 
فاضالب روس��تائي اس��تان اصفهان طي حکمي از سوي جناب آقاي دکتر 
کامران دانش��جو وزیر علوم و تحقیقات و فناوري به عنوان پژوهشگر برتر 

اعالم گردید. 
وي ک��ه قری��ب هش��ت س��ال اس��ت کارمن��د ش��رکت آب و فاضالب 
روس��تائي اس��تان اصفهان مي باش��د با تالش خس��تگي ناپذی��ر خود در 
 عرصه ه��اي علمي کش��ور و جه��ان درخش��ش قابل مالحظه اي داش��ته

است. 
از ایش��ان عناوین زیادي در موضوع هاي تألی��ف، ترجمه، ابداع،  اختراع و 
مقاله به جاي مانده اس��ت و در بومي سازي دانش در کشور و شرکت آب 

و فاضالب روستائي به جاي مانده است.
کام��ران دانش��جو وزی��ر عل��وم و تحقیق��ات و فن��اوري در نمایش��گاه 
پژوه��ش س��ال 1389 در ته��ران ب��ا اه��داي م��دال زری��ن و ط��الي 
پژوهش��گر برت��ر وزارت نی��رو را ب��ه جن��اب آق��اي حس��ین میس��مي 
 اعط��ا و از تالش ه��اي ایش��ان در زمینه ه��اي علم��ي تقدی��ر ب��ه عم��ل

آمد.

مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي اس��تان اصفهان گفت: ش��هرک 
 صنعت��ي تی��ران به عن��وان ش��هرک نمونه غرب اس��تان اصفه��ان معرفي 

مي شود. 
مرتضي یزدخواس��تي در گفتگو ب��ا فارس، با بیان اینک��ه وضعیت محیط 
ش��هرک صنعتي تیران مطلوب و از وضعیت خوبي برخوردار است، اظهار 
 داش��ت: شهرک صنعتي تیران به عنوان ش��هرک نمونه غرب استان معرفي 

مي شود. 
وي افزود: با معرفي این ش��هرک به عنوان ش��هرک صنعت��ي نمونه غرب 
اس��تان اصفه��ان، در جانمایي ه��اي ش��هرک از جمل��ه ایج��اد ایس��تگاه 
 آت��ش نش��اني و م��واردي از ای��ن قبی��ل همکاري هاي بیش��تري صورت 

مي گیرد. 
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک هاي صنعت��ي اس��تان اصفه��ان با اش��اره به 
اینک��ه ش��هرک صنعت��ي تی��ران، ش��هرک صنعت��ي رضوانش��هر ک��ه در 
عرص��ه س��نگ فع��ال اس��ت و ناحی��ه صنعت��ي ورپش��ت، از منطقه هاي 
صنعت��ي شهرس��تان تی��ران و کرون به ش��مار مي روند، بیان داش��ت: یك 
 ناحی��ه صنعت��ي در بخ��ش ک��رون شهرس��تان تی��ران و کرون نی��ز ایجاد 

مي شود. 
وي با بیان اینکه 81 ش��هرک و ناحیه صنعتي در استان اصفهان مشغول به 
فعالیت  هس��تند، بیان داش��ت: برنامه ریزي براي ایج��اد تصفیه خانه، ایجاد 
ایس��تگاه آتش نش��اني و مواردي از این قبیل در شهرک هاي صنعتي استان 

اصفهان انجام شده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
گفت: با ش��رایط فعلي س��اخت 6 هزار کیلومتر خط 
 راه آهن جدید در کش��ور 17 سال به طول مي انجامد. 
محمدکریم ش��هرزاد در گفتگو با فارس بیان داشت: 
براي دس��تیابي به متوسط کش��ورهاي منطقه، باید 6 
هزار کیلومتر خط آهن جدید در کشور احداث شود 
و این در حالي اس��ت که توان فعلي کش��ور ساخت 
ساالنه 350 کیلومتر خط آهن است و با شرایط فعلي 
ساخت این میزان خط آهن در کشور 17 سال به طول 
مي انجامد. وي با بیان اینکه با گذش��ت زمان جایگاه 

حمل و نقل ریلي و میزان اهمیت و ارزش تالش هاي 
خادمان این عرصه براي مردم بیش��تر نمایان مي شود، 
تصریح کرد: حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلي 
و راه ان��دازي قطار سریع الس��یر اصفه��ان تهران یکي 
 از اولویت هاي اصلي و بس��یار باالي مجلس هش��تم 

است. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: هدفمندسازي یارانه ها سبب شناخته شدن جایگاه 
زحمات صورت گرفته در خدمت رساني و قدرشناسي 
امکاناتي که در دسترس همه آحاد مردم در بخش هاي 

مختلف کشور قرار گرفته است، مي شود. وي افزود: 
اجرایي ش��دن این قانون، جایگزین تالش و زحمت 
و تولی��د به ج��اي فرهنگ مصرف گرای��ي و داللي و 
واردات ک��ه از آفت هاي اقتصادي کش��ور به ش��مار 
مي روند را از بین مي ب��رد و به رخ دادن یك انقالب 
اقتصادي در کش��ور مي انجامید. شهرزاد تصریح کرد: 
ب��ا توجه به تلف��ات و آثار حمل و نق��ل جاده اي در 
کش��ور، بای��د از مزایاي ذاتي راه آهن ب��ه عنوان یك 
ش��اخصه براي رس��اندن این بخش به جایگاه واقعي 

خود استفاده کرد.

با شرایط فعلي در کشور؛
احداث 6000 كيلومتر خط راه آهن 17 سال به طول مي انجامد 

 زاینده رود 
رئیس شوراي اسالمي ش��هر اصفهان اقدام هاي 
ص��ورت گرفته در بخ��ش آب و فاض��الب اصفهان 
 این کالنش��هر را ارزش��مند و قابل تقدیر دانس��ت و 
در اس��تان  فاض��الب  و  آب  ش��رکت   گف��ت:  

  اج��راي ش��بکه هاي آب و فاض��الب در مقایس��ه با 
دیگر استان هاي کشور جلوتر است.

ب��ه گزارش روابط عمومي ش��وراي اس��المي ش��هر 
اصفه��ان،  مهندس عباس حاج رس��ولیها در یکصد و 
هشتاد و یکمین جلس��ه علني این شورا که با حضور 
مس��ئوالن ش��رکت آب و فاضالب استان برگزار شد، 
فرس��وده بودن شبکه فاضالب ش��هر اصفهان را یکي 
از مش��کل هاي اساسي این شهر و از دغدغه هاي مهم 
مدیریت شهري دانست و مصوبه شوراي اسالمي این 
شهر را بس��یار تأثیرگذار در رفع این مشکل بیان کرد 
و افزود: مس��ئوالن آب و فاضالب اصفهان توانس��تند 
به کمك مصوبه این ش��ورا و با مش��ارکت شهروندان 
شبکه هاي فرسوده نقاط بحراني ش��هر را بازسازي و 

 ترمیم و از بروز مشکل هاي زیست محیطي جلوگیري 
نمایند. 

وي اعتب��ارات و بودجه هاي ش��رکت آب و فاضالب 
را ب��راي بازس��ازي و ترمی��م ش��بکه هاي فرس��وده 
فاضالب ش��هر اصفه��ان کافي ندانس��ت و گفت: با 

مصوبه ش��وراي اسالمي ش��هر و افزایش درصدي از 
آبونمان آب و فاضالب بخش��ي از ش��بکه فاضالب 
فرس��وده ش��هر اصفهان بازس��ازي و ترمیم شد که با 
 اج��راي طرح هدفمن��دي یارانه ها ای��ن مصوبه ملغي

 مي شود.
 رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان به مصوبه دومین 
دوره شوراي اسالمي شهر اصفهان در بخش آب اشاره 
کرد و افزود: با این مصوبه مشکل شهروندان اصفهاني 
به ویژه منطقه هاي حاش��یه اي شهر اصفهان براي اخذ 
انشعابات آب نیز رفع شد و در حال حاضر این شورا 

هیچ مراجعه اي در این زمینه ندارد. 
و  هم��کاري  تعام��ل،  امین��ي  هاش��م  مهن��دس 
مس��اعدت هاي ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان 
را در جه��ت اج��راي پروژه ه��اي آب و فاضالب 
مطل��وب، ارزش��مند و قاب��ل تقدی��ر دانس��ت و 
گف��ت: ح��دود 90 درص��د از جمعیت کالنش��هر 
 اصفهان تحت پوشش ش��بکه فاضالب قرار گرفته

است.

در جلسه علني شوراي اسالمي شهر تصویب شد:
لغو مصوبه افزايش آبونمان آب و فاضالب مشتركين كالنشهر اصفهان

مدیرعامل اتحادیه شرکت هاي تعاوني حمل و نقل بار کشور:
هدفمند سازي يارانه ها افزايش درآمد رانندگان را به دنبال دارد

برگزاري همايش بررسي و تحليل ساختار سازماني بهزيستي سراسر كشور در استان اصفهان

اخبار كوتاه از ادارات بهزيستي 
شهرستان هاي استان اصفهان

آغاز آبرساني به طرح باغات
 2300 هكتاري سودجان

شهرستان شهركرد 
رئی��س واحد بهبود گیاهي جهاد کش��اورزي شهرس��تان ش��هرکرد گفت: 
عملیات آبرساني به طرح بزرگ باغات دو هزار و 300 هکتاري سودجان 

از توابع شهرستان شهرکرد آغاز شد. 
بیژن جوانبخت در گفتگو با ایرنا افزود: با تخصیص 920 لیتر آب در ثانیه 
به این طرح باغي بزرگ عملیات ش��بکه گذاري و لوله کشي آبیاري قطره 

اي آن شروع شد. 
وي گف��ت: ب��ا ثم��ر ده��ي این ط��رح باغ��ي چه��ار ه��زار و 600 تن 
 محص��ول ب��ادام ب��ه تولیدات محص��والت باغي اس��تان اف��زوده خواهد 

شد. 
وي اح��داث ای��ن ط��رح کش��اورزي را حمای��ت دول��ت ب��راي ایجاد 
اش��تغال و مش��ارکت اقتص��ادي اهالي روس��تاي س��ودجان اع��الم کرد 
 و گف��ت: اغل��ب مردم این روس��تا ب��ه نوع��ي در این طرح ملي س��هیم 

هستند. 
جوانبخت افزود: با بهره برداري از این طرح کشاورزي زمینه اشتغال یك 

هزار و 150 به طور مستقیم ایجاد خواهد شد. 
وي اعتب��ار در نظ��ر گرفته ش��ده براي اج��راي آبیاري ط��رح مذکور را 
180 میلی��ارد و 400 میلی��ون ریال ب��رآورد کرد و اف��زود: 70 درصد آن 
 از اعتب��ارات مل��ي و 30 درص��د مابق��ي آورده مردم و تس��هیالت بانکي

است. 
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سالمت
هر سه ماه یكبار مسواکتان را عوض کنيد

گیاه بارهن��گ با رد پای مرد انگلیس��ی 
در درمان تورم نزله های قس��مت های 
فوقان��ی دس��تگاه تنف��س مؤثر اس��ت. 
بارهنگ گیاهی اس��ت چند ساله، علفی 
و تا ارتفاع 70 س��انتی  متر رشد می کند، 
س��اقه این گیاه بیشتر ایستاده و گاهی به 
طرف زمین متمایل شده است، همچنین 
فاقد ش��یار بوده و به تعداد فراوان است. 
برگ  های بارهنگ بیضی شکل و دارای 
دمبرگ  ه��ای بلندی اس��ت ک��ه از این 
گیاه خارج می  ش��وند، ای��ن برگ  ها 3 
 تا 9 رگبرگ مش��خص و برجسته دارند. 
گل  هایش کوچك و به صورت اجتماع 
سنبله اس��توانه  ای، در انتهای ساقه  قرار 
گرفت��ه  اند و ب��ه رنگ س��بز متمایل به 
قهوه  ای هستند. قس��مت مورد استفاده 
گی��اه، برگ و دانه  آن اس��ت و دانه  های 
آن کوچ��ك، تخم  مرغی و به رنگ قهوه 
  ای تیره هس��تند، زم��ان جمع  آوری این 
دانه  ها، از اواسط بهار به بعد است، این 

گیاه در تمام نقاط ایران رویش دارد.
تركیب های مهم 

از:  هس��تند  عب��ارت  ترکیب ه��ا  ای��ن 
ایریدوئی��د گلوکزی��د از جمل��ه آکوبین 
)رینانتین(. موسیالژ به میزان حدود 6/5 
درصد که حاوی دس��ت ک��م چهار پلی 
س��اکارید می  باشد. تانن  ها، کومارین از 
جمله آسکولتین، فالونوئید از جمله آپی 
ژنین، اس��ید سیلی سیك به میزان دست 

کم یك درصد و امالح روی و پتاسیم.
طریقه و میزان مصرف 

برگ:
ب��ر روی 2 تا 4 گرم ب��رگ خرد یا پودر 
ش��ده، یك لیوان آب س��رد ریخته و تا 
حد جوش��یدن، ح��رارت دهید و بعد از 
آن حرارت را خاموش کنید. س��پس 10 
دقیقه صب��ر کرده و محص��ول را صاف 
و می��ل کنید. فرآورده ه��ای گیاهی  برگ 

بارهن��گ، بیش��تر ب��ه ص��ورت تی بگ 
ح��دود ی��ك گرمی عرضه می  ش��ود و 
داروه��ای گیاهی تهیه ش��ده از برگ، به 
ص��ورت قطره یا ش��ربت، به عنوان ضد 
سرفه و خلط  آور در بازارهای جهان، در 

دسترس هستند.
دانه:

منابع مختلف، مص��رف روزانه بین 5 تا 
15 گ��رم دانه  را توصیه کرده   اند، دانه  ها 
را داخ��ل نص��ف اس��تکان آب ریخته، 

مخلوط کرده و بخورید.
عوارض جانبی 

ب��رگ و دان��ه در حد مص��رف دارویی، 
همراه با عارضه نیستند.

نكته های ضروری 
 در هن��گام مص��رف بارهن��گ، بای��د 
مایعات به مقدار زیاد نوشید تا موسیالژ 
روی سطح دانه  ها، به خوبی بتوانند آب 
جذب کنند و متورم ش��وند و از متراکم 

شدن در معده و روده جلوگیری شود.
 مصرف بارهن��گ در زمان حاملگی و 
شیردهی توصیه نمی  شود؛ چون روغن 
دانه که ش��باهتی به روغ��ن خردل دارد، 
باعث تحری��ك رحم ش��ده و با حالت 
مس��هلی که ایجاد می  کند، ممکن است 

مشکل ساز شود.
 ممکن است روغن مذکور دانه باعث 
آل��رژی، التهاب و درماتی��ت در بعضی 

افراد حساس شود.
این گونه بارهنگ دارای برگ  های پهن 
و بزرگ اس��ت که بر روی س��طح زمین 
ق��رار گرفته  اند. در پهنگ این برگ  ها 3 
تا 11 رگبرگ سراسری در طول برگ به 
خوبی نمایان اس��ت. گل  ها به صورت 
س��نبله درازی ب��ر روی مح��وری که از 
وس��ط برگ  ها می  روید ظاهر شده که 
س��پس به میوه و دان��ه  هایی که بر روی 
همین محور قرار دارند تبدیل می  شوند. 
قسمت مورد استفاده این گیاه، دانه، برگ 
و ریش��ه است که در طب عوام از آن ها 
استفاده می  شود. گونه دیگری که ممکن 
است از دانه آن در ایران به عنوان بارهنگ 
  Media Plantago ش��ود   اس��تفاده 
می  باشد. دانه بیشتر گونه  های بارهنگ 
)Plantago( حاوی موس��یالژ بوده که 
در نق��اط مختلف جهان م��ورد مصرف 

دارویی مشابه دارند.

بارهنگ
شاداب کننده بومادران 

س��ه قاشق چایخوری از گل بومادران خشك را درون نیم لیتر آب 
تازه جوش بریزید و بگذارید 15 دقیقه با حرارت مالیم دم بکشد. 
سپس ابتدا پوست صورت را با آب و صابون بشویید و بعد پنبه را 
به داخل چای ولرم بومادران فرو برده و با حرکت های دوار پوست 

چهره خود را به آرامی بشویید و ماساژ دهید. 
شاداب كننده گالب

یك قاش��ق چایخ��وری گالب تازه را در نص��ف پیمانه آب مقطر 
بریزید و با آبفشان )آب پاش( به روی پوست صورت خود بپاشید 

و سپس به آرامی پوست خود را ماساژ دهید. 
شاداب كننده گل بابونه 

دو قاش��ق غذاخوری گل خش��ك بابونه همراه با نیم لیتر آب تازه 
ج��وش به مدت 25 دقیقه ب��ا حرارت مالیم بگذارید دم بکش��د. 
س��پس آب دمکرده غلیظ آن را صاف کرده و پس از ولرم شدن با 

کمی گالب مخلوط نمایید و پوست را مرتب با آن ماساژ دهید. 
شاداب كننده آویشن 

س��ه قاشق مرباخوری گل و برگ آویشن کوهی خشك را همراه با 
نیم لیتر اب درون قابلمه ای کوچك به مدت 10 دقیقه بجوش��انید. 
سپس آن را صاف کرده و داخل تشت بزرگی که محتوی کمی آب 
ولرم اس��ت بریزید و پوست صورت را داخل تشت چندین مرتب 

فرو برده و شستشو دهید. 
شاداب كننده برگ نعناع 

یك قاش��ق چایخ��وری برگ نعناع خش��ك را داخل یك کیس��ه 
پارچ��ه ای کوچك از جنس چی��ت یا کتان نازک ریخته و در آن را 
ببندید. س��پس آن را داخل یك لی��وان آب تازه جوش بیاندازید تا 
به مدت 5 دقیقه دم بکش��د. بعد ابتدا پوست را با آب داخل لیوان 
)چای نعناع( بش��ویید و بعد کیس��ه را بیرون آورده و روی پوست 

صورت خود به مدت 15 دقیقه کمپرس کنید. 
شاداب كننده مرزنجوش و گالب 

سه قاشق غذاخوری مرزنجوش خشك را داخل قوری یا کتری که 
محتوی 750 میلی لیتر آب است بجوشانید. سپس آب آن را صاف 
کرده و با کمی گالب مخلوط کنید و داخل تشت بریزید و صورت 

را داخل تشت قرار دهید و با آن آب صورت را بشویید. 
شاداب كننده رازیانه 

س��ه قاش��ق غذاخوری دانه رازیان��ه را با مق��داری آب به قدری 
بجوش��انید تا آب آن غلیظ ش��ود. س��پس این آب را صاف کرده 
و ب��ا کمی روغن کنجد مخلوط کرده و به پوس��ت بمالید و خوب 

ماساژ دهید. 
شاداب كننده روغن هل سبز 

چند دانه هل س��بز معطر را در مقداری آب بجوش��انید. سپس آب 
آن را ص��اف کرده و با چند قطره روغن بادام ش��یرین و کمی آب 
داخل تش��ت کوچکی بریزید. و چندین مرتبه صورت را داخل آن 

فرو برده و خوب ماساژ دهید و بشویید. 
شاداب كننده پوست لیمو 

پنج قطره اسانس معطر روغنی یا افشره پوست لیمو را با یك لیوان 
آب مقطر مخلوط کرده و خوب هم بزنید. سپس ابتدا پوست را با 
آب و صابون شسته و خشك کنید و بعد محلول آماده را به پوست 

بمالید و ماساژ دهید.  

شاداب كننده های پوست          

آینهنسخه گیاهی

گلرخ ثریا دندانپزشك اظهار داشت: 
مسواک کهنه با الیاف کج و بدشکل، 
می توان��د ب��ه لثه و دندان های ش��ما 
آسیب برس��اند. در واقع باید هر سه 

ماه یکبار مسواک عوض شود.
گلرخ ثریا تصریح ک��رد: بهترین راه 
برای انتخاب مس��واک این است که 
از دندانپزشك خود بخواهید با توجه 
به ش��رایط لثه و دندان هایتان مسواک 
مناس��ب را به شما پیشنهاد کند. وی 
افزود: یك مسواک مناسب مسواکی 
است که به ش��ما امکان دسترسی به 
بیش��ترین س��طح از دندانها را بدهد 
و ش��ما بتوانی��د آن را ب��ه راحتی به 
دندان ه��ای عقبی برس��انید و آنها را 

خوب تمیز کنید.
ای��ن دندانپزش��ك درب��اره انتخاب 
مس��واک برای کودکان نیز گفت: اگر 
سر مس��واک نس��بت به دهان خیلی 
بزرگ باشد رساندن مسواک به همه 
نواحی دندان دش��وار است با توجه 
به این نکته در انتخاب مسواک برای 
کودکان که دهان کوچکی دارند بسیار 

با اهمیت است.
گلرخ ثریا ضمن با اهمیت دانس��تن 
س��لیقه و نظ��ر درباره انتخ��اب نوع 
مس��واک تصریح کرد: مس��واکی را 
انتخاب کنید که با  آن راحت باش��ید 
و با سهولت بتوانید با آن دندان هایتان 

را بشویید.
وی درباره مس��واک با الیاف بیش��تر 
ک��رد:  ن��وک گ��رد خاطرنش��ان  و 
مسواک هایی که الیاف بیشتری دارند 
دندان ها را بهتر تمیز می کنند از سویی 
الیاف نوک گرد نس��بت به الیافی که 
س��طح ص��اف و لبه های تی��ز دارند 

آسیب کمتری به لثه می رسانند.
ای��ن دندانپزش��ك اف��زود: همیش��ه 
مس��واکی را انتخاب کنید که خیلی 
س��خت نباشد. مس��واک هایی 
که طول الیافش��ان خیلی 
کوت��اه و ضخامت 
آنها زیاد است 

مسواک های 
س��ختی هستند و 

موجب آسیب رساندن و تحلیل لثه،  
همچنین سایش گردن دندان می شوند. 
در مقابل مسواک های نرم دارای الیاف 
انعطاف پذیری هس��تند که به آسانی 
خ��م و وارد فضای بی��ن دندان ها و 
مرز بین لثه ها و دندان می شوند و آن 
نواحی را که بیش��تر اوقات به خوبی 

تمیز نمی شوند، پاک می کنند.
گلرخ ثریا درباره دس��ته مسواک نیز 
گفت: انتخاب ش��کل و حجم دسته 
به س��لیقه شما بستگی دارد ولی بهتر 
اس��ت دسته مسواک به گونه ای باشد 
که به راحتی در دست شما قرار گیرد. 
دس��ته مسواک هر چه حجیم تر باشد 
راحت تر در کف دست جای می گیرد 
و در نتیجه کنترل بهتری در مسواک 

زدن خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: زاویه بین دسته و 
سر مسواک باید کم باشد یعنی دسته 
با ش��یب مالیمی به س��ر ختم شود. 
همچنین برخی مسواک ها شیارهایی بر 
روی دسته خود دارند که به نگهداری 
مسواک در دست کمك می کند و از 
س��ر خوردن آن وقتی خیس می شود 

جلوگیری به عمل می آورد.
این دندانپزش��ك با اش��اره به اینکه 
باکتری ها و میکروب ها در طول سرما، 
روی الیاف مس��واک جمع می شوند 
تصریح کرد: الیاف بدشکل و کج شده 

سطح دندان را به خوبی تمیز نمی کند. 
اگر موهای مسواک شما پس از مدت 
کوتاهی به عنوان مثال یك هفته کج و 
بدشکل شد نشانه این است که شما 
با نیروی زیاد مسواک می زنید بنابراین 
باید فش��ار دس��تتان را حین مسواک 

زدن کاهش دهید.
گل��رخ ثریا افزود: اگر ش��ما به نرمی 
الیاف یك مس��واک کهن��ه عادت 
کرده اید ممکن است وقتی از یك 
مس��واک جدید با همان نیروی 
قبلی اس��تفاده کنید به لثه هایتان 
بنابراین هنگام  بزنی��د.  صدمه 
استفاده از مسواک جدید فشار 

دستتان را تنظیم کنید.
وی درب��اره روش نگهداری 
مس��واک نیز گف��ت: پس از 
هر ب��ار مس��واک زدن آن را 
به طور کامل بشویید و باقی 
مانده خمیر دندان و خرده های 
غذای��ی را از ال ب��ه الی الیاف آن 

پاک کنید.
این دندانپزش��ك خاطرنش��ان کرد: 
مس��واک را داخل حمام یا هر جایی 
ک��ه ه��وای آنج��ا مرطوب اس��ت 
نگهداری نکنید چون الیاف مسواک 
نرم می ش��وند و خاصی��ت ارتجاعی 
خود را از دس��ت می دهند. همچنین 
میکروب ه��ا ب��ر س��طح آب روی 
مس��واک تجمع می کنند. گلرخ ثریا 
ضمن اش��اره ب��ه اینکه مس��واک را 
بای��د درون درپوش ق��رار داد افزود: 
قراردادن مس��واک درون درپوش، در 
جلوگیری از نشس��تن گ��رد و غبار 
و آلودگی محیط بر س��طح مس��واک 
کمك می کند. اما باید به این نکته هم 
توجه کرد که مسواک خیس را درون 
درپوش قرار ندهی��د زیرا در محیط 
مرطوب باکتری ها و قارچ ها سریع تر 
رش��د می کنند. همچنین هنگامی که 
مس��واکتان را عوض می کنید به طور 
حت��م درپوش آن را هم دور بیندازید 
تا امکان انتقال آلودگی را کمتر کرده 

باشید. 
وی ضمن تأکید بر ترمیم دندان های 
پوسیده و شکس��ته تصریح کرد: در 
صورتی ک��ه دندان های پوس��یده پر 
کرده و یا شکس��ته داری��د و ممکن 
اس��ت این دندان ها به مس��واک شما 
آسیب برساند و باعث شکستن و از 

دست رفتن خاصیت ارتجاعی الیاف 
شود. 

این دندانپزش��ك با اش��اره به اینکه 
مسواک برقی نسبت به دستی برتری 
ندارند گفت: در روزهای اولی که از 
مس��واک برقی استفاده می کنیم میزان 
پالک میکروبی روی س��طح دندان ها 
بیش��تر برداش��ته می ش��ود و کنترل 
بیشتری بر بهداش��ت دهان خواهیم 
داش��ت البته این خصوصیت به شور 
و شوق بیشتر ما برای استفاده از این 
وسیله جدید و مسواک زدن بیشتر و 
منظم تر با آن مربوط می ش��ود تا به 

کارآیی بیشتر مسواک برقی.
گلرخ ثریا افزود: البته مس��واک برقی 
در تمیز ک��ردن نواحی بین دندانی و 
مرز بین لثه دندان ها بهتر از مس��واک 
دستی عمل می کند اما در کل معجزه 

نمی کند.
وی در پاس��خ به این س��ئوال که چه 
کس��انی از مس��واک برقی اس��تفاده 

می کنند خاطرنشان کرد:
 استفاده از این مسواک برای افرادی 
ک��ه در مس��واک زدن تنبل و س��هل 
انگار هستند، کمك شایانی به کنترل 

بهداشت دهانشان می کند.
 اف��رادی ک��ه پارکینس��ون دارند و 
کنت��رل کاملی ب��ر حرکت های خود 

حین مسواک زدن ندارند.
 اف��رادی که عقب ماندگی ذهنی یا 

جسمی دارند.
 بیماران بستری در بیمارستان ها.

 کس��انی که در حی��ن انجام عمل 
ارتودنسی هستند و سیم و براکت های 

ثابت بر روی دندان هایشان دارند.
 کودکان ش��ور و شوق زیادی برای 
اس��تفاده از این نوع مسواک دارند و 
می توان بدین وسیله آن ها را به رعایت 

بهداشت دهان و دندان تشویق کرد.
این دندانپزش��ك در خاتم��ه افزود: 
ادعا می شود برخی انواع مسواک های 
جدید، پالک ه��ای میکروبی را بهتر 
برمی دارن��د ول��ی در کارب��رد عملی 
و تحقیقات،  نش��ان داده ش��ده است 
ک��ه هیچ ی��ك برتری مش��خصی به 
دیگ��ری ندارن��د و هیچ مس��واکی 
قادر نیس��ت همه پالک ها را بردارد.
نتیجه نهای��ی اینکه روش مس��واک 
 زدن صحیح مهم تر از نوع مس��واک

 است.

الدن سلطاني

ابالغ رأي
10/134 کالس��ه پرونده: 1231/89، ش��ماره دادنامه: 1490-89/9/28، مرجع رس��یدگي: 
ش��عبه شش��م ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  جواد الماسي، نش��اني: خ پروین 
دوم، طبق��ه زیرین بانك انصار، خوانده: حمیدرضا بهداروندي مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالب��ه مبل��غ چهل میلیون ریال بابت وجه چك ش��ماره 107755 به سررس��ید 89/7/1، 
گردش��کار: ب��ا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا 
 ضمن ختم رس��یدگي با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتي مبادرت به صدور رأي

 مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي جواد الماسي به طرفیت آقاي حمیدرضا بهداروندي به خواسته 
مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت وجه چك ش��ماره 107755 به سررس��ید 89/7/1 به 
عهده بانك س��په خ ش��مس آبادي، با توج��ه به محتویات پرونده و ص��دور گواهي عدم 
پرداخت توسط بانك محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالب��ه وجه آن دارد و اینکه خوانده به دلیل مجهول المکان بودن و علیرغم نش��ر آگهي 
در جلس��ه دادرسي ش��رکت ننموده و هیچگونه الیحه دفاعیه اي مبني برعدم دین و برائت 
ذمه خویش ارس��ال و ارائه ننموده لذا دع��وي مطروحه خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مي رس��د که به اس��تناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان اصل خواسته 
و هش��تاد و چهار هزار ریال بعنوان هزینه دادرس��ي و نش��ر آگهي و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چ��ك )89/7/1( لغایت تاریخ اجراي حک��م در حق خواهان صادر و 
اعالم مي دارد رأي صادره غیابي محس��وب و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
 در ای��ن ش��عبه و 20 روز پس از آن قاب��ل اعتراض در محاکم عموم��ي حقوقي اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 13242                                     شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 

مزایده
10/143 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه 894-2/823 ششدانگ یك دستگاه  آپارتمان 
مس��کوني پالک ش��ماره 73 واقع در طبقه اول با قدر الحصه از عرصه مشاعي و مشاعات 
ک��ه عبارتن��د از پارکینگ مش��اعي 71 فرعي و راه پله مش��اعي 82 فرع��ي کال احداثي و 
مجزي ش��ده از پالک 5383 یك الي 5 به مس��احت 116/54 مترمرب��ع واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان به آدرس: شهرس��تان اصفهان خیابان 22 بهمن تقاطع خیابان حمزه اصفهاني 
مجتمع مسکوني 22 بهمن بلوک یك واحد سه کدپستي 8158683994 که اسناد مالکیت 
آن در صفح��ات 381 و 384 دفتر 266 امالک با ش��ماره هاي چاپي 218661 و 218662 
ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود: شماالً در پنج قسمت که قس��مت هاي دوم و چهارم 
غربي اس��ت به طول هاي 4/50 متر و 0/30 متر و 3/40 متر و 0/50 متر و 2/50 متر دیوار 
و پنجره اس��ت به فضاي عرصه مشاعي شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم شمالي است 
به طول هاي 3/60 متر و 0/50 متر و 8/60 متر دیوار و پنجره است به فضاي خیابان جنوبًا 
در پنج قسمت که قسمت دوم شرقي و چهارم غربي است به طول هاي 1/60 متر و 0/50 
متر و 2/80 متر و 0/50 متر و 3/50 متر دیوار و پنجره است به فضاي عرصه مشاعي غربًا 
اول در چهار قس��مت که قسمت هاي دوم و چهارم جنوبي است به طول هاي 2/40 متر و 
1/60 متر و 2/80 متر و 0/90 متر دیوار است اشتراکي با آپارتمان شماره 74 دوم به طول 
2/70 متر در امتداد دیوار اش��تراکي و درب اختصاصي به راه پله مش��اعي 82 فرعي سوم 
به طول 3/70 متر دیوار و پنجره اس��ت به فضاي عرصه مش��اعي که طبق نظر کارش��ناس 
رس��مي پالک فوق داراي 116/50 مترمربع اعیاني در طبقه اول س��مت ش��رقي و اعیاني 
مجتمع با اس��کلت فلزي س��قف تیرآهن و آجر کف س��یمان نماي آجر 5 سانتي پالستر 
داخلي گچ و رنگ کنتکس کابینت فلزي حمام و سرویس ها با کاشي ایراني سیستم کولر 
آبي و بخاري گازي بدون آسانسور داراي انشعابات برق مجزا و آب و گاز مشترک ملکي 
ش��رکت مجتمع کوثر غدیر که طبق سند رهني ش��ماره 99162-86/11/23 دفترخانه 95 
اصفهان در رهن بانك صادرات میدان نش��اط واقع مي باش��د و تا تاریخ 89/10/19 داراي 
بیمه مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 89/11/16 در اداره اجراي اسناد رسمي 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقي- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده 
مي ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 757/250/000 ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به 
باالترین قیمت پیش��نهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي که مورد 
مزایده داراي آنها باش��د و نی��ز بدهي هاي مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضم��ن آنکه پس از مزایده در ص��ورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد مي گردد ضمنًا این آگهي در یك نوبت در روزنامه 

زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 89/10/13 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطیلي 
روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.

م الف/ 13193                     اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ رأي
10/202 ش��ماره دادنامه: 8909970354301168، ش��ماره پرونده: 8809980364601317، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 890296، شاکي: خانم ش��راره قاضي اف با وکالت آقاي 1. سیدعلي 
2. عزت اله، 1. نریماني زمان آبادي، 2. محسني به نشاني اصفهان خ بزرگمهر ابتداي خ 22 
بهمن سمت چپ مقابل ایستگاه تاکسي دفتر آقاي محسني، متهمین: 1. آقاي اکبر اسماعیلي 
به نش��اني اصفهان خ آپادانا اول روبروي س��ازمان ملي جوانان فروشگاه عرضه محصوالت 
فرهنگ��ي آپادان��ا، خانم لیال غوغا مجهول المکان، خانم لی��ال ایرواني مجهول المکان، اتهام: 
مزاحمت براي اش��خاص به وس��یله تلفن، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح 

زیر مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهمین 1. آقاي اکبر اس��ماعیلي فرزند حس��ین،  35 س��اله اهل و س��اکن 
اصفه��ان و آزاد ب��ا صدور قرار قبولي کفالت 2. خانم لیال ایروان��ي مجهول المکان 3. خانم 
لیال غوغا مجهول المکان دائر بر ایجاد مزاحمت تلفني موضوع ش��کایت خانم شراره قاضي 
اف فرزند رضا و با وکالت آقاي س��ید علي نریماني، با عنایت به شکایت شاکي خصوصي، 
کیفرخواس��ت صادره از دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان، اظهارات متهم اکبر اسماعیلي 
در جلس��ات تحقیقاتي و دادرس��ي و دفاعیات بالوجه وي، عدم حضور متهمین ردیف دوم 
و س��وم در جلسه دادرس��ي جهت دفاع از خود علیرغم احضار آنان از طریق نشر آگهي در 
روزنامه کثیراالنتش��ار، محتواي پیامك هاي ارس��الي از طریق تلفن همراه از ناحیه متهمین به 
تلفن همراه شاکي خصوصي،  پاسخ هاي شرکت خدمات ارتباطي ایرانسل و شرکت مخابرات 
اصفهان مبني بر تعلق تلفن هاي همراه به ش��ماره ه��اي 09372276411-09138347905-
09133262699 ب��ه ترتی��ب به متهمان لیال غوغا- لیال ایرواني و اکبر اس��ماعیلي هم چنین 
محتواي پرینت هاي ریز مکالمات و پیامك هاي مربوط به تلفن هاي مذکور ارس��الي از ناحیه 
دفتر نظارت بر اجراي اصل 25 قانون اساس��ي اس��تان اصفهان که مؤید ارس��ال پیامك هاي 
متعدد توس��ط تلفن هاي همراه مذکور به تلفن همراه متعلق به ش��اکي خصوصي به ش��ماره 
09132004319 مي باشد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزهکاري متهمان 
موصوف را محرز و مسلم دانسته و هر یك از مشارالیهم را به استناد ماده 641 قانون اسالمي 
به تحم��ل چهار ماه حبس تعزیري محکوم و اعالم مي نماید رأي صادره در خصوص متهم 
ردیف اول حضوري و ظرف بیس��ت روز از تاریخ اب��الغ قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه 
محت��رم تجدیدنظر اس��تان اصفهان ب��وده و در خصوص متهمان ردیف دوم و س��وم غیابي 
و ظ��رف ده روز از تاری��خ اب��الغ قابل واخواهي در ای��ن دادگاه و پ��س از انقضاي مهلت 
مذکور ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 13378               رحمتي- رئیس شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

تأسیس
10/203 ش��ماره: 3656/ث 89/103 آگهي تأس��یس ش��رکت راهسازي س��روش مهر جي 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/10/01 تحت ش��ماره 42604 و شناسه ملي 
1026040171 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/10/01 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 
رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: اجراي کلیه امور 
پیمانکاري و عملیاتي مربوط به راهس��ازي و روکش آس��فالت- جدول بندي- آذین بندي 
میادی��ن و خیابان ها- س��اخت تونله��ا و پلها مربوط ب��ه راه و نظایر آن- انج��ام کلیه امور 
تأسیسات و تجهیزاتي و خدماتي از قبیل طراحي- نظارت- اجرا در زمینه امور ساختماني- 
طراحي و اجراي فضاي سبز- واردات و صادرات کاالهاي مجاز بازرگاني- مشارکت با کلیه 
اشخاص ذیصالح حقیقي و حقوقي- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي- 
اخذ وام و تس��هیالت از بانك هاي دولتي و خصوصي در راستاي اهداف شرکت و هر گونه 
فعالیت مجاز که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان جي- چهار راه 
ش��هید رجائي- فلکه شهید رجائي- بهار یك- روبروي سوپر میالد- پالک 60. 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم 
با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طي گواهي بانکي شماره 1051 
مورخ 1389/08/15 نزد بانك س��په ش��عبه مرداویج اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي 
س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي مصطفي 
اشکاوندي پزوه به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم سمیه ترابي زیارتگاهي به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم زهرا ش��کور زیارتگاهي به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- خانم زهرا ش��کور زیارتگاهي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره 
 مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم محدثه حسیني به عنوان بازرس اصلي.

2-8- خانم فرزانه قندي جلواني به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 13423/1   آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
10/204 ش��ماره: 13992/ ث-89/10/2 آگهي تغییرات در شرکت حمل و نقل درون شهري 
سیمرغ زاینده رود با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 19553 و شناسه ملي 10260404409،  
برابر صورتجلس��ه مجمع فوق العاده مورخ 1389/9/27 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل 
آمده اس��ت: 1( مدت ش��رکت براي مدت 5 سال دیگر تمدید شد. 2( آقاي محسن ناظمي به 
شماره ملي 1287873200 و کدپستي 8199885111 به سمت مدیرعامل و آقاي رضا ناظمي 
سجزي به شماره ملي 5659047009 و کدپستي 8199885111 به سمت رئیس هیأت مدیره 
براي مدت 5 س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي 

مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/10/2 تکمیل گردید. 
م الف: 13423/2   آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تحدید حدود اختصاصی  
10/206 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه پالک 69/178 مجزي ش��ده از 69/97 
واقع در ش��اهرضا بخش یك ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي غالمعلي پورخاقان 
ش��اهرضائي فرزند سرمست وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده اینك بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملك مرقوم در روز 1389/11/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و 
به این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید 

حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/10/13 

میرمحمدي- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
 

ابالغ
10/208 نظربه اینکه آقاي اس��داله دهقان شهرضایي فرزندسیف اله مالك یك حبه ویك دهم 
حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني وآقایان حمیدرضاوسعیدهردودهقان هریك مالك یازده 
بیستم حبه مشاع باستثناء بهاء پانزده شصت وچهارم اعیاني از72 حبه ششدانگ پالک 1/407 
واقع دربخش یك ثبتي شهرضا در اجراي تبصره یك ماده 105آیین نامه اصالحي قانون ثبت 
طي درخواست وارده به شماره 16717 – 89/8/17 خواستارپرداخت بهاء ثمنیه اعیاني دوحبه 
ویك پنجم حبه از72حبه ششدانگ پالک مذکوررانموده اندکه بهاء ثمنیه اعیاني دوحبه ویك 
پنج��م حبه پالک فوق الذک��ر طبق ثبت دفترامالک بنام فاطمه دهقان فرزندابراهیم مي باش��د 
ل��ذا در اج��راي تبصره یك مادة 105آیی��ن نامه اصالحي قانون ثبت موض��وع جهت ارزیابي 
ثمنیه اعیاني دوحبه ویك پنجم حبه مش��اع پالک فوق توس��ط کارش��ناس رسمي دادگستري 
طي ش��مارة 18929 – 89/9/17  به کانون کارش��ناس رسمي اس��تان اصفهان اعالم که کانون 
کارش��ناس رسمي دادگستري مذکور طي نامةش��مارة 8481/01 – 89/10/6 باارسال گزارش 
ارزیابي کارش��ناس مربوطه بهاء ثمنیه اعیاني دوحبه ویك پنجم حبه طبق گزارش ارزیابي کاًل 
به مبلغ 458333 ریال ارزیابي ش��ده که مبلغ مذکورتوسط متقاضیان بموجب فیشهاي 96694 
و 96693 – 89/10/8 و 96695 – 89/10/9  به حساب شماره 2171320316006 سپرده این 
اداره بنام فاطمه دهقان فرزند ابراهیم واریزشده که در اجراي تبصره یك مادة 105مراتب یك 
نوبت آگهي مي شود که ذینفع )فاطمه دهقان( درصورت فوت، ورثه نامبرده جهت اخذ سپرده 
مذکوربه این اداره مراجعه نمایندودرصورتیکه مدعي تضییع حقي ازخودمیباشد ظرف  یك ماه 
پس از انتشارآگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه 
نماید هرگاه ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي ارائه نشوداداره ثبت شهرضانسبت به حذف 
ثمنیه اعیاني اقدام خواهدنمودودرص��ورت وصول گواهي طرح دعوي درمدت مذکورحذف 

استسناء بهاء ثمنیه اعیاني مقدارفوق الذکرموکول به صدور حکم نهایي مي باشد.
میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ 
10/209 نظرب��ه اینکه آقاي اس��داله دهقان ش��هرضایي فرزندس��یف اله مال��ك چهارده حبه 
ودوپنجم حبه مشاع به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیاني وآقایان حمیدرضاوسعیدهردودهقان هریك 
مالك هفت حبه ویك پنجم حبه مش��اع باس��تثناء بهاء پانزده ش��صت وچهارم اعیاني وآقایان 
محمدج��واد ، کمال ، عبداله همگ��ي دهقان هریك مالك چهارحبه وچهارس��ي وپنجم حبه 
مشاع باستثناء بهاء پانزده ش��صت وچهارم اعیاني وخانم مهوش دهقان مالك دوحبه ودوسي 
وپنجم حبه مش��اع باس��تثناء بهاء پانزده ش��صت وچهارم اعیاني از 72 حبه شش��دانگ پالک 
3/75 واق��ع دربخ��ش یك ثبتي ش��هرضا در اجراي تبصره یك م��اده 105آیین نامه اصالحي 
قانون ثبت طي درخواس��ت وارده به ش��ماره 16867 – 89/8/19 خواس��تارپرداخت بهاءیك 
هش��تم اعیاني 43 حب��ه ویك پنجم حبه از72 حبه شش��دانگ پالک مذک��ور را نموده اندکه 
به��اء ثمنی��ه اعیاني 43 حبه ویك پنجم حبه از72 حبه شش��دانگ طبق ثب��ت دفترامالک بنام 
فاطم��ه دهقان فرزندابراهیم مي باش��د لذا در اجراي تبصره یك م��ادة 105آیین نامه اصالحي 
قانون ثبت موضوع جهت ارزیابي ثمنیه اعیاني مقدارفوق الذکر توس��ط کارش��ناس رس��مي 
دادگس��تري طي ش��مارة 18928 – 89/9/17  به کانون کارشناس رسمي استان اصفهان اعالم 
که کانون کارشناس رسمي دادگستري مذکور طي نامةشمارة 934189/1 – 89/10/7 باارسال 
گزارش ارزیابي کارشناس مربوطه قیمتي براي بهاء اعیاني مقدار فوق الذکردرنظرگرفته نشده 
اس��ت که در اجراي تبصره یك مادة 105مراتب یك نوبت آگهي مي ش��ود که ذینفع )فاطمه 
دهق��ان( درصورت فوت، ورثه نامبرده درصورتیکه مدعي تضییع حقي ازخودمیباش��د ظرف  
یك ماه پس از انتش��ارآگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه این 
اداره ارائ��ه نماید هرگاه ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي ارائه نش��ود اداره ثبت ش��هرضا 
نس��بت به ح��ذف ثمنیه اعیاني اق��دام خواهدنمود و درصورت وص��ول گواهي طرح دعوي 
 درمدت مذکورحذف استسناء بهاء ثمنیه اعیاني مقدارفوق الذکرموکول به صدور حکم نهایي 

مي باشد.
میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا                                                          

تحدید حدود اختصاصي
10/211 شماره: 12586 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب اطاق تحتاني و فوقاني معروف 
آن معروف به خانه محمد علي آقایي شماره پالک 69/2 فرعي از 52 اصلي واقع در وشوشاد 
جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام حسین شعباني و غیره در جریان ثبت میباشد و 
بعلت اشتباه و عدم قید شماره اصلي ملك در سرلوحه آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه 
به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در 
س��اعت 10 صبح روز 89/11/7 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي 
به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار میگردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/10/13

م الف/ 608                                                 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگي
10/213 در خصوص پرونده کالسه 89-966 خواهان برزو پوالدي دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفیت س��یامك ناصرتاش��یان تقدیم نموده است. وقت رس��یدگي براي مورخ 89/11/18 
ساعت 4/45 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 13655                                      شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/214 در خص��وص پرونده کالس��ه 1756/89 خواه��ان محمد رهنما دادخواس��تي مبني 
ب��ر مطالبه چك ب��ه طرفی��ت جهانگیر جاني قرب��ان پوده فرزن��د محمدعلي تقدی��م نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز ش��نبه مورخ 89/11/16 س��اعت 10/30 تعیین گردیده، با 
توج��ه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��اني جنب بیمه 
ای��ران- مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نس��خه ثان��ي دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
 نمای��د. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمی��م مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 13694                                   شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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فرهنگ و هنر

وحيد سبزواری

میرزا علی جهانگش��ا به تازگی از س��فر فرنگ بازگشته 
بود. زمانی که کالس��که مقابل عمارت زیبا و دلگش��ای 
خارج از ش��هر ایستاد؛ با شعف مناظر اطراف را برانداز 
کرد. برای یك لحظه این محیط را با دامنه های سرسبز 
انگلس��تان مقایسه کرد و با احساسی وطن پرستانه چند 
نفس عمیق کش��ید و سر رو به آسمان بلند کرد. ناگهان 
دنیا دور س��رش چرخید. س��کوت غوغا می کرد، برای 
چند لحظه تصاویری عجیب از مقابل چشمش گذشت. 
محیطی س��رد با اجس��ادی خون آل��ود! در همان دنیای 
خیال به چهره ها نگاه کرد، چهره چند کودک و یك زن 
سبزه!  زن صورتی خون آلود داشت با یك خال بر مرکز 
پیش��انی! همان ابتدا روی زمین ولو شد و  هیچ کس به 
یاری اش نیامد. چند قدم خودش را کش��ان کشان  جلو 
برد، در چند قدمی ورودی س��اختمان ناخودآگاه مردی 
در را گش��ود و با مش��اهده حاالت میرزا علی، با عجله 
خ��ودش را به او رس��اند و زیر ش��انه هایش را گرفت. 
آن تصاوی��ر عجیب همچنان آزارش می داد و کمی بعد 

فریاد مرگبارش را در آورد.
مستخدم با نگرانی گفت:» آقا آرام باشید! اتّفاقی نیفتاده!« 
پرس��ید:» پدر بزرگ چطور است؟ پزشك را خبر کن!« 
مس��تخدم در را گش��ود و گفت:» پزش��ك دیگر اینجا 
نیس��تند. اّما..« میرزا علی که حالش مساعدتر شده بود، 
خود پا داخل ساختمان گذاشت و گفت:» کجاست...؟« 
نگاهی به خانه انداخت و گفت:» چرا خانه این قدر آرام 

است؟ رحمان... چی شده؟«
- چیزی نیست آقا! شما بروید اتاقتان استراحت کنید!

او را تا طبقه باال و اتاقش هدایت کرد و بعد با چهره ای 
مرموز و کمی ترس��ان به طبقه اّول بازگشت. پرده های 

خانه را انداخت و با ظرفی نوشیدنی باال رفت.
میرزا علی جهانگشا کمی شربت نوشید و بعد با اشتیاق 
گفت:» خیلی دلم برای پدر بزرگ، پزش��ك و شهربانو 
خانم تنگ شده اس��ت! نکند برای تفریح همگی با هم 
عازم ش��دند؟« رحمان آرام تر از قبل، در پی جستجوی 
لغ��ات برآمد و چ��ون نات��وان ماند گفت:» آق��ا یادتان 
نیس��ت؟« متعّجب پرسید:» چی را رحمان؟!« رحمان به 
خواست ارباب روی صندلی مقابلش نشست و جواب 
داد:» آقا شما چند هفته است که از سفر فرنگ برگشتید! 
 یادتان نیست؟« میرزا علی سرش را چسبید، بعد با حالتی 
جن��ون آمیز آن را چند بار با س��رعت ب��اال و پایین برد 
و ب��ا صدای بلند گفت:» تو چ��ه می گویی رحمان؟ از 
چی حرف می زنی؟« رحمان س��ر پا ایس��تاد و با ترس 
گفت:» آقا.. من چندین س��ال اس��ت ک��ه با صداقت به 
پدربزرگ، پدرتان و ش��ما خدمت ک��ردم، اّما اگر اجازه 
بدهید می خواهم اینجا را ترک کنم!« میرزا علی با همان 
سردرگمی گفت:»  چی شده رحمان؟ چه اتّفاقی افتاده؟ 
حرف ب��زن؟!« رحمان خودش را راحت کرد و اش��ك 
ریزان گفت:» آقا همه مردن��د! مردند! آقا چطور یادتان 
نیست...!« جوان در جا خشکش زد و چند صباحی خیره 

به دیوار ماند، بعد پیش چشم خویش لحظه ورودش به 
عم��ارت را به یاد آورد. در آن رو به رو جنازه پزش��ك  
قدیمی ش��ان را خون آلود دید و قدم زنان به طبقه باال 
رف��ت و در اتاق پدر بزرگ را گش��ود، او هم غرق در 
خون بود. کمی آن طرف تر لرز لرزان در اتاق شهربانو، 
دختری که قصد داش��ت با وی پیوند زناش��ویی برقرار 
نماید را هم باز کرد. نفس در  س��ینه اش حبس ش��د و 
بعد با چیزی که دید زندگی اش را تمام ش��ده احساس 
کرد. بر گردن ظریف دختر طنابی قطور دید و چش��مان 
زیبایش را هم مملو از خون یافت. فریادی جان گداز سر 

داد. در پ��ی آن، باز 
هم تصاویر آشنایی 
از س��فر ب��ه هن��د 
 همراه با آن دوست 
اجنب��ی اش پدیدار 
شد و باز هم اجساد 
آن خانواده هندی... 
مداومش  فریادهای 
بی ه��وش  را  او 
اتاق رها کرد.  کف 
را  ج��وان  رحمان، 
روی تخت خواباند 
و نگ��ران از ات��اق 

خارج شد.
ک��ه  همانط��ور 
را  غذای��ش  آرام 
چشمان  می خورد، 
رو  را  س��رخش 
و  کرد  رحم��ان  به 
پرسید:» کی آن بال 
را سرشان آورد؟...« 
همان دم س��ایه ای 
عجیب از آن سوی 

اتاق گذر کرد. چش��مانش گرد ش��د، پرس��ید:» آن چی 
بود؟« رحمان به عقب نگاه کرد، بیرون هوا تاریك شده 
بود و س��رما خبر از ش��بی س��ردتر از این می داد، بعد 

جواب داد:» چیزی نیست آقا! شما خسته شدید!«
- قاتل را پیدا نکردند؟ کی این کار را کرده؟

- نه آقا!
- چرا؟ پس....

-  برای اینکه خود پدر بزرگ نخواستند!
- چه می گویی رحمان؟

- مهّم نیس��ت آقا! اس��تراحت کنید امش��ب هوا خوب 
نیست!

میرزا علی جهانگش��ا روی تخت دراز کش��ید و دوباره 
س��رش را چسبید. در آن حالت غیر عادی چشمانش پر 

از اشك شد، زیر لب چند بار شهربانو را صدا زد و بعد 
ب��ا صدای بلند گفت:» من باید بدانم کی آن بال را س��ر 
عزیزترین کسان من آورده؟ کی؟ به من بگو رحمان تو 
می دانی؟ کی این کار را با من کرد؟« رحمان که در حال 
خروج از اتاق بود، با اندوه و ناتوانی از انجام هیچ کار، 
اش��کش را پاک کرد و بغض کنان گفت:» آقا استراحت 
کنید، امش��ب  شب خوبی نیس��ت!« در را باز کرد و از 

اتاق خارج شد.
چشمانش را به سقف دوخت و اندیشه های آزار دهنده 
بار دیگر به س��راغش آمد، چهره آن دوست اجنبی اش 
را ک��ه ب��ا ه��م از 
انگلس��تان ب��ه هند 
س��فر کردند، پیش 
ترس  دید.  چش��م 
را  جسمش  ناگهان 
در بر گرفت، بعد از 
روی تخت بلند شد 
با سرعت شروع  و 
کرد ب��ه قدم زدن و  
در همان حال چهره 
هندی،  خانواده  آن 
پزشك  بزرگ،  پدر 
و ش��هربانو را دید. 
کم��ی بع��د همراه 
ب��ا ص��دای رع��د، 
س��ایه ای  ناگه��ان 
س��رش  پش��ت  از 
بع��د  و  گذش��ت 
صدایی آرام و زنانه 
گفت:» آقا من اینجا 
 هس��تم!« دیوانه وار 
پرس��ید:» شهربانو.. 
صدا  هستی؟«  کجا 
گفت:» من این باال هستم! آقا چرا با خودتان این کار را 
کردید؟« گریه کنان فری��اد زد:» تو کجایی؟ کی این بال 
را س��رتان آورد...؟« صدای ضعیف همچنان به گوشش 
می خ��ورد. در زی��ر رعد و برق های هولن��اک از اتاق 
خارج ش��د و راه پش��ت بام را در پی��ش گرفت. باران 
با س��رعتی مرگبار به شیش��ه ها می خورد. روی سقف 
ایس��تاد و فریاد زنان تمام از دست دادگانش را صدا زد. 
در آن تاریکی ناگهان پدربزرگ، پزش��ك و شهربانو را 
پیش روی خود دید.  فریاد زنان گفت:» ش��ما کجایید؟! 
پدربزرگ... چه بالیی سر من آمده؟ شهربانو...« پزشك 
ب��ه آرامی گفت:» آقا چه بالیی س��ر خودتان آوردید؟« 
ص��دای پدرب��زرگ گفت:» آرام باش پس��رم! خدا را به 
یاد داش��ته باش!« شهربانو اشك ریخت و سخن نگفت. 

میرزا علی جهانگشا قصد کرد به سمت آن سه که  کنار 
ه��م و پیش رویش در پش��ت بام ایس��تاده بودند برود 
که صدای لرزان رحمان از پش��ت س��ر گفت:» آقا آنها 
مردند..!« همینکه این جمله را شنید به زانو خم شد، بعد 
بار دیگر چهره دوست اجنبی اش را پیش چشم دید. هر 
دو داخل یك باغ در هند سرگرم خوش گذرانی بودند. 
دوس��ت اجنبی شیشه ای به او داد و گفت:» دوست من 
این را بخور!« میرزا علی جهانگشا محتواي داخل شیشه 
را نوشید و بعد دنیا دور سرش چرخید، انگار مرده است 
و مرده پیش روی خود می بیند. چهره دوس��تش تبدیل 
ش��د به یك هیوال! هیوال با صدایی خوفناک خنجری به 
دست او داد و گفت:» برو و آن خانواده را تّکه تّکه کن!« 

و او دیوانه وار راهی شد.
صدای رحمان باز هم ش��نیده شد. سرعت باران بیشتر 
از قبل ش��د. به زحمت س��ر پا ایس��تاد. آن سه را مقابل 
 خ��ود ندید، ب��ه لبه بام نزدیك ش��د و اش��ك ریزان و  

ناله کنان فریاد زد. 
- به من بگو چه ش��ده؟ چه بالیی سر آنها آمده؟ به من 

بگو؟ من کی هستم! چی شده؟ تو را به خدا؟!
سعی داش��ت به او نزدیك شود، اّما حرکات غیر عادی 

میرزا علی جهانگشا مانع از آن شد.
- آقا فراموش��ش کنید! با من به خانه برگردید! خواهش 

می کنم آقا!
- حقیقت را بگو رحمان.... به من بگو!

- نمی توانم آقا! نمی توانم! دانستنش هیچ...
 خ��ود را ب��ه لب��ه بام بی��ش از پی��ش نزدیك ت��ر کرد و 

اشك ریزان گفت:» خواهش می کنم رحمان به من بگو!«
رحمان التماس کنان گفت:» آقا... آقا...«

ناگهان اس��لحه اش را از زیر لباس در آورد و با نگاهی 
خشن درخواس��تش را بار دیگر تکرار کرد. میرزا علی 
جهانگش��ا اسلحه به دس��ت و گریه کنان گفت:» به من 
بگ��و رحم��ان... وگرنه...« رحم��ان  به ناچ��ار خود را 
 تسلیم کرد، پنجه در    موهایش انداخت و اشك ریزان 
گفت:» آقا پدر بزرگ از من قول گرفتند...« با عصبانیّت 
گفت:» به من بگو چی ش��ده؟!« رحم��ان ادامه داد:» آقا 
آن روز حالتان خوب نبود، نمی دانم چی ش��د... آقا من 

را ببخشید!«
- کی آنها را کشت؟

به زانو روی زمین افتاد و گریه کنان گفت:» ش��ما آقا... 
شما... کار خودتان بود! نمی دانم چه بالیی سرتان آمده! 
آقا من را ببخشید، پدربزرگ از من قول گرفتند اّما من... 
کار ش��ما بود! کار خودتان...« رحمان س��رش را روی 
بام گذاش��ت و دیگر برنداشت. میرزا علی جهانگشا در 
 زیر س��قف سیاه آس��مان و ریزش این باران سیل آسا، 
اس��لحه اش را انداخت، دس��تانش را ب��از کرد و دیگر 
نبس��ت؛ به همان حال به پرواز درآمد و اندکی بعد از به 
آغوش کش��یدن آسمان، زمین را نیز با تمام وجود لمس 
کرد و کمی بعد آزاد و رها شده از افکار جنون آمیز رو 

به سمت نوای یگانه عشقش به راه افتاد.
پایان

مستند »زمزمه زنده رود« از تولیدات صدا 
و س��یمای مرکز چهارمح��ال و بختیاری 
عن��وان فیلم منتخ��ب هی��أت داوران در 
هشتمین جش��نواره بین المللی فیلم های 
محیط زیستی در کشور تونس را به خود 

اختصاص داد. 
به گزارش روابط عمومی صدا و س��یمای 
مرکز چهارمحال و بختیاری، این مستند به 
تهیه کنندگی ذوالفقار رفیعی، در میان 15 
اثر راه یافته از سراس��ر جهان به هشتمین 
جش��نواره بین الملل��ی فیلم های محیط 
زیس��تی که دسامبر س��ال 2010 میالدی 
در کش��ور تونس برگزار شد، عنوان فیلم 
منتخ��ب هیأت داوران این جش��نواره در 
بخشpanverama   )خارج از مسابقه( 

را به خود اختصاص داد.
زمزم��ه زن��ده رود  با پخش در س��ینما و 
خانه ه��ای فرهن��گ تونس و قی��روان با 
توجه و اس��تقبال چشمگیری مواجه شد، 
به نحوی که وابس��ته فرهنگی س��فارت 

جمهوری اسالمی ایران در تونس با ارسال 
لوح سپاس از مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
چهارمحال و بختی��اری و تهیه کننده این 
مستند به خاطر تولید این اثر فاخر هنری 
ک��ه گام مؤثری در معرفی دس��تاوردهای 
هنری، فرهنگی کش��ورمان است، تشکر 
و قدردانی کرد. مستند30 دقیقه ای زمزمه 
زنده رود با نگاهی هنرمندانه از درون آب 
به جنبه های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و 

فرهنگی این عنصر حیاتی پرداخته است.
زمزم��ه زن��ده رود در م��دت چه��ار ماه 
تهی��ه و تولید ش��ده و تم��ام بخش های 
در  رود  زاین��ده  سرچش��مه های  از  آن 
رش��ته کوه ه��ای زردک��وه بختی��اری تا 
بات��الق گاوخونی اصفه��ان از داخل آب 
تصویربرداری شده است. عوامل تولید و 
ساخت این فیلم کوتاه را جمال اسکویی 
ب��ه عنوان کارگردان،  وحید حس��ین زاده 
تصویربردار، تهمینه کاظمی دستیار تهیه و 
مهدی براتی دستیار فنی تشکیل می دهند.

فریدون جنیدی گفت که کتاب »داس��تان 
ایران بر بنیان گفتارهای ایرانی« که 30 سال 
بر روی آن کار کرده ، در حال انتشار است. 
این پژوهشگر پیشکس��وت در گفتگو با 
ایس��نا، عنوان کرد: موض��وع این کتاب، 
مهاج��رت و زندگی آریایی هاس��ت که با 
گس��تردگی هرچه تمام تر بیان شده است. 
رویداد های تاریخ ایران چون خانه سازی، 
گرفت��ن جان��وران ب��رای کار در جامعه 
انسانی، پزشکی و سفال که در نوشته های 

»شاهنامه« و دیگر نوشته های ایرانی آورده 
ش��ده، از جمله موضوع ه��ای این کتاب 
بوده که در حال صفحه بندی اس��ت. وی 
در ادامه اظهار کرد: امیدوارم این کتاب در 
نوروز به دس��ت مردم ایران برس��د و اگر 
هم تا نوروز منتشر نش��ود، در نمایشگاه 
کتاب س��ال آینده منتش��ر خواهد شد. به 
گزارش ایسنا، کتاب »داستان ایران بر بنیان 
گفتارهای ایرانی« از س��وی نشر بلخ زیر 
نظر بنیاد نیشابور منتشر می شود. فریدون 
جنیدی متولد سال 1318 در نیشابور است 
که عالوه بر 30 س��ال پژوه��ش بر روی 
»شاهنامه« و ویرایش آن، تاکنون حدود 30 
جلد کتاب درب��اره فرهنگ و تاریخ ایران 
نوشته، که می توان به »زندگی و مهاجرت 
آریاییان بر پایه گفتارهای ایران«، »فرهنگ 
واژه های اوس��تایی«، »حقوق بش��ر جهان 
امروز و حقوق جهان در ایران باس��تان«، 
»نامه فرهنگ ایران«، »داستان های شاهنامه« 

و »سرگذشت ایران« اشاره کرد.

انتخاب مستند »زمزمه زنده رود« 
 به عنوان بهترين فيلم جشنواره تونس

حاصل 30 سال كار جنيدی درباره ايران 
در حال انتشار است

داستانکوله پشتی

حقيقت  در زیر  باران

پروژه انتشار زندگی نامه مصور نویسندگان برجسته 
جهان، که مدت ها قبل با انتش��ارات کتاب نیك بسته 
ش��ده، درحال اجراس��ت و اولین مجموع��ه از این 
ده گانه، که مختص ویرجینیا ولف)نویسنده انگلیسی( 
ب��ود، چندی پیش منتش��ر و روانه بازار کتاب ش��د. 
فرزان��ه قوجلو)مترجم( در گفتگو با ایلنا، ضمن بیان 
این خبر، در توضیح این ده     گانه افزود: در این سری 
کتاب ها، متن ترجمه ش��ده از مأخذهای مش��خص 
ش��ده در کتاب، ترجمه شده و به همراه عکس هایی 
ک��ه از منابع مختلفی گرد آوری کرده ام و تعدادش��ان 
در هر کتاب به 200 عکس می رسد، روی کاغذهای 

گالسه و با چاپ دو رنگ منتشر می شوند. 
همچنی��ن برخ��ی از تحلیل ها و نقد های��ی که راجع  
به نویس��نده م��ورد نظر، در س��طح جهانی نوش��ته  
ش��ده اند، ترجمه و در ای��ن مجموعه کتاب ها آورده 
ش��ده اند. قوجلو که امیدوار  اس��ت کار انتش��ار این 
 ده گانه تا پایان س��ال ج��اری به اتمام برس��د، ادامه 
داد: گرد آوری و ترجمه این ده کتاب به اتمام رسیده 
و برخی از آن ها درحال آماده س��ازی پیش از چاپ 
هس��تند. برخی دیگر نیز برای اخذ مجوز به ارش��اد 
فرستاده شده اند و پس از زندگی نامه ویرجنیا ولف، 
زندگی نامه جیمز جویس)نویسنده ایرلندی(؛ دومین 
کتاب از این مجموعه خواهد بود که چاپ می شود. 

همچنین در ادامه زندگی نامه همینگوی، کافکا، فاکنر 
و... در ادام��ه ای��ن پروژه به ب��ازار خواهند آمد. این 
مترج��م درمورد دیگر آثارش افزود: پس از انتش��ار 
ترجمه نمایش��نامه ای از سوزان س��انتاگ )نویسنده 
امریکایی( توسط انتش��ارات رازگو، غالب آثارم در 
ارش��اد هستند و منتظر مجوز انتشارشان هستیم. وی 
ادامه داد: »جدال با مرگ« نیز عنوان کتابی  اس��ت که 
از دیوید ریف)پسر سوزان سانتراگ( ترجمه کرده ام 
و انتشارات نگاه پیگیر انتشار آن است. همانطور که 
می دانید س��انتراگ در طول زندگ��ی خود 3 مرتبه با 
حمله سرطان رو به رو شد و دست آخر تسلیم مرگ 
ش��د. این کتاب خاطره های آخرین روزهای حیات 
این نویس��نده است که توسط پس��رش نوشته شده 
اس��ت. قوجلو افزود: ترجمه رم��ان »ایام بی قراری« 
نوشته آرترو کسلر )نویسنده مجارستانی( از آخرین 
فعالیت های��م ب��وده که پس از اتمام ب��رای مجوز به 
ارشاد ارسال شده است. کسلر در این داستان؛ اشاره 
زی��ادی به دوران جنگ س��رد در اوایل دهه 50 دارد 
و عالوه بر جذابیت های��ی که در رمان های دیگرش 
وجود داش��ته، به مس��ائلی همچون تاریخ، برخورد 
نس��ل ها و اندیشه ها اش��اره کرده و تصویری جامع 
از آشوب ها و درگیری هایی که پس از جنگ جهانی 
دوم در اروپا بروز داشت را به تصویر کشیده  است.

اصغر فرهادی در نامه ای خطاب به جواد ش��مقدری 
 ب��ه اظهار نظ��ر اخی��ر این مدیر س��ینمایی پاس��خ 

داد. 
ای��ن کارگردان در این نامه که در اختیار ایس��نا قرار 
داده خطاب به ش��مقدری نوشته است: جناب آقای 
ش��مقدری س��الم؛ در اظهار نظری که به تازگي در 
م��ورد اینجانب داش��ته اید در کم��ال تعجب دوباره 
پرون��ده  صحبت های من در جش��ن خانه س��ینما را 

گشوده و نقل قولی از من ذکر نموده اید. 
ف��ارغ از انگیزه و نیت این نقل قول در چنین زمانی 
و پس از گذش��ت چند ماه از آن اتفاق، الزم می دانم 

نکته ای را تصریح کنم. 
در آن روزهای توق��ف فیلم ترجیح دادم تا به جای 
هر واکنش و عکس العملی س��کوت اختیار کنم، بي 
شك اگرمسئولیت آن صحبت ها تنها متوجه شخص 
خودم بود، این س��کوت ادامه پیدا می کرد. هنگامی 
این س��کوت را شکس��تم که دریافت��م پیامدهاي آن 
صحبت ها آرام آرام باعث آسیب دیگر همکارانم هم 

شده و خواهد شد. 
فره��ادی در بخ��ش پایان��ی نامه اش آورده اس��ت: 
س��کوت را در آن برهه رس��م اخالق ندیدم و همه  
توضیحات��م را در دو مصاحبه ای ک��ه در این رابطه 

داشتم، بیان کردم. 

ام��روز هم تصری��ح می کن��م هرگونه نق��ل قول و 
برداشتی خارج از آن توضیحات که در مصاحبه هایم 

آمده، مورد تأیید اینجانب نیست. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ب��ه تازگ��ي جواد ش��مقدری 
حاش��یه های  پیرام��ون  مش��هد  در  همایش��ی  در 
ب��ه وج��ود آم��ده  درب��اره   صحبت ه��ای اصغ��ر 
 فره��ادی در جش��ن خان��ه س��ینما، اظهارنظر کرده 

است.

پنج ش�نبه هفته قب�ل سی  و سومی��ن س�الروز درگ��ذشت »چارلی 
چاپلین«، کارگردان، فیلم نامه نویس و بازیگر توانمند سینمای جهان 

بود. 
به معروف  چاپلین«  اسپنسر  چارلز  »سر  ایسنا،  گزارش   به 
»چارلی چاپلین« روز شانزدهم آوریل 1889 از والدینی هنرمند در 

لندن به  دنیا  آمد. 
آثار  بازیگران  و  آهنگ سازان  کارگردانان،  بزرگ ترین  از  وی 
کمدی در عصر »هالیوود کالسیك« سینمای امریکا بود. »چاپلین« 
تأثیرگذارترین شخصیت های عصر  و  از خالق ترین  راستی  به  
فیلم هایش،  در  بازیگری  با  هم  زمان  که  بود  صامت  فیلم های 
کارگردانی، تهیه کنندگی و ساخت موسیقی آن ها را نیز برعهده 
و  سینما  وقف  را  ساله اش   88 عمر  از  سال   65 وی  داشت. 
دنیای سرگرمی کرد که شروع آن از سالن ویکتوریا انگلستان به 
  عنوان پسربچه ای پنج ساله آغاز شد و تا سن 88 سالگی ادامه 

یافت. 
آمریکا،  به  انگلستان  از  مهاجرت خانواده اش  از  یك  سال پس 
»چاپلین« که به  واسطه مادرش، عالقه فراوانی به بازیگری پیدا 
کرده بود، برای اولین بار در فیلم »در تالش معاش« بازی کرد که 
البته چندان مورد قبول مدیران کمپانی »کی استون« قرار نگرفت. 
با این حال آنها تصمیم گرفتند فرصت دوباره ای به چاپلین جوان 
بدهند. وی در سن 24 سالگی در دومین فیلمش با نام »مسابقه های 
اتومبیل رانی کودکان« بازی کرد. سبك خاص راه  رفتن سنگین 
او در این فیلم و هم چنین فیلم بعدی اش »مخمصه  غریب میبل« 
سخت مورد توجه تماشاگران قرار گرفت و محبوبیت ویژه ای 
»چاپلین«  بازیگری  حرفه ای  دوران  آغاز  سال 1915  کرد.  پیدا 
بود که با عقد قرارداد جدید با استودیوهای جدید و راه اندازی 

کمپانی فیلم خودش همراه بود. یك سال 
بعد، »چاپلین« با دریافت دستمزد 670 هزار 
کمدی  فیلم  ماه، 12  مدت 18  طی  دالر، 
برای کمپانی »میوچال فیلم« ساخت که جزو 
تأثیرگذارترین فیلم های کمدی تاریخ سینما 

محسوب می شوند و از معروف ترین آن ها می توان به »خیابان آرام«، 
»ساعت یك صبح«، »ماجراجو« و »سمساری« اشاره کرد. 

تا زمان حیات  فیلم سازی »چارلی چاپلین«  تکنیك های خاص 
او برای همه ناشناخته باقی ماند و هرگز درباره آن ها صحبتی 

نمی کرد. 
در سال 1983، شش سال بعد از مرگ چاپلین بود که یك مستند 
انگلیسی با نام »چاپلین ناشناخته« به بررسی دقیق سکانس ها و 
هنر فیلم سازی چاپلین پرداخت. وسواس بسیار زیاد »چاپلین« 
در این که بازیگران فیلم هایش باید آن چه او در نظر دارد را بازی 
کنند، از دالیلی بود که وی در مقایسه با دیگر رقیبانش، مدت 
طوالنی تری را وقف ساخت فیلم هایش می کرد. در این سال ها، 
 ،)1920( »پسربچه«  چون  ماندگارش  آثار  از  برخی  چاپلین 
»زائر« )1923( و »دوش فنگ« )1918( را ساخت. وی به  واسطه 
مشغله کاری زیاد که هم زمان برای استودیو شخصی اش و دیگر 
استودیوها فیلم می ساخت، کم تر فرصت پیدا می کرد تا خودش نیز 
نقشی بازی کند. »زن پاریسی« )1923(، »جویندگان طال« )1925( 
و »سیرک« )1928( از جمله فیلم های دهه 30 بودند که چاپلین 
نقش کوتاهی در آن بازی کرد. پیش از ورود به عصر فیلم های 
ناطق، »چاپلین« در سال 1931 »روشنایی های شهر« و در سال 
1936 نیز »عصر جدید« را ساخت که به  راستی از ماندگارترین 
آثار او هستند. فیلم های ناطق و همراه  با دیالوگ »چارلی چاپلین« با 

شاهکار معروفش، »دیکتاتور بزرگ« در 
سال 1940 آغاز شد. هرچند اولین باری 
تماشاگران  را  چاپلین  صدای  که 
شنیدند، در سکانس پایانی فیلم »عصر 
جدید« بود که آواز نامفهومی از چاپلین 
شنیده می شد. با وجود شکوفایی دوران فیلم های ناطق در دهه 
30، چاپلین هم چنان سینما را یك هنر پانتومیك می دانست و 
عقیده داشت که بازی بسیار بیشتر از کلمه ها و دیالوگ ها از سوی 

تماشاگر درک می شود. 
وی با فیلم »الیم الیت« در سال 1972 جایزه اسکار بهترین موسیقی 
را کسب کرد، هرچند چند دهه بعد از ساخت آن بود که با تأخیر 

30 ساله در لس آنجلس اکران شد.
»چاپلین« در سال 1929 در دو بخش بهترین بازیگر و بهترین 
کارگردان کمدی برای فیلم »سیرک« نامزد جوایز اسکار بود، اما 
فهرست  از  او  نام  خارج کردن  با  اسکار  جوایز  برگزارکنندگان 
نامزدها، تصمیم گرفتند تنها یك اسکار افتخاری به وی اعطا کنند. 
این کمدین بزرگ، در سال 1972 دومین جایزه افتخاری اسکار را 

گرفت و برای اولین  بار در مراسم حضور یافت. 
طوالنی ترین  دار  رکورد  »چاپلین«  اسکار،  برگزاری  تاریخ  در 
مدت تشویق از سوی حضار است که 5 دقیقه به طول انجامید. 
»چارلی چاپلین« دو فیلم آخرش را در لندن ساخت؛ »سلطانی در 
نیویورک« در سال 1957 و »کونتسی از هنگ کنگ« در سال 1967 
که کارگردانی، نگارش فیلم نامه و تهیه کنندگی آن ها برعهده خود 

چاپلین بود. 
فیلم »کونتسی از هنگ کنگ« با بازی »مارلون براندو« و »سوفیا 
لورن«، آخرین حضور چاپلین در عرصه سینما بود. »چاپلین« پس 

از خداحافظی از بازیگری، بین سال های 1969 تا 1976، موسیقی 
فیلم های صامتش را می ساخت و آن ها را دوباره عرضه می کرد. 
وی روز چهارم مارس 1975 به  جهت سال ها خدمت هنری به 
جامعه انگلستان از سوی ملکه الیزابت دوم به مقام شوالیه رسید و 
لقب »سر« را دریافت کرد. سالمت جسمانی چاپلین تا حدودی 
پس از پایان ساخت فیلم »کونتسی از هنگ کنگ« و به طور شدیدتر 
وخامت به  رو   1972 سال  در  اسکار  جایزه  دریافت  از   پس 

گذاشت.
از سال 1977 بود که او روی »ویلچر« می نشست و سرانجام روز 
25 دسامبر 1977 در سن 88 سالگی درگذشت. وی طی چند 
دهه فعالیت سینمایی موفق به کسب جوایز زیادی چون جایزه 
اسکار بهترین موسیقی برای »الیم الیت« در سال 1973، جایزه 
اسکار افتخاری در سال 1972، نامزد اسکار بهترین فیلم نامه در 
سال 1948 برای »آقای وردو«، نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد 
و بهترین فیلم نامه در سال 1941 برای »دیکتاتور بزرگ«، جایزه 
اسکار افتخاری در سال 1929 برای فیلم »سیرک«، جایزه افتخاری 
از انجمن کارگردانان آمریکا، جایزه روبان نقره ای بهترین فیلم 
خارجی از انجمن روزنامه نگاران فیلم ایتالیا در سال 1953 برای 

»الیم الیت«، جایزه شیر طالی افتخاری ونیز در سال 1972شد. 
از مهم ترین آثار کارنامه فیلم سازی چارلی چاپلین می توان از »ولگرد«،  
»شغل«، »بانك«، »مأمور آتش نشانی«، »خیابان آرام«، »زندگی سگی«، 
»دوش فنگ«، »پسربچه«، »زائر«، »زن پاریسی«، »جویندگان طال«، 
»سیرک«، »روشنایی های شهر«، »عصر جدید«، »دیکتاتور بزرگ«، 
»کنتسی  نیویورک«،  در  »سلطانی  »الیم الیت«،  وردو«،  »موسیو 
نام  مرفه«  »طبقه  و  »پروفسور«  »خانه به دوش«،  هنگ کنگ«،   از 

برد.

برای ب��ازی در فیلم س��ینمایی » مرهم« 
س��اخته جدید علیرضا داودن��ژاد، کبری 
حس��ن زاده اصفهان��ی )مادرب��زرگ این 
کارگردان( به عن��وان بهترین بازیگر زن 

جشنواره دوبی شناخته شد. 
علیرضا داودن��ژاد، کارگردان این فیلم در 
گفتگو با ایس��نا، توضی��ح داد: فیلم ما در 
جش��نواره دوب��ی دو نمایش داش��ت که 
هر دو بار با برخورد مناس��ب تماشاگران 
و منتقدان مواجه ش��دیم و پ��س از این 
دو نمایش تماش��اگران نسبت به مادر و 
مادرب��زرگ بنده که ه��ر دو در این فیلم 
ب��ه ایفای نق��ش پرداخته بودن��د، اظهار 
لطف زیادی کردن��د. وی در ادامه درباره 
چگونگی به بازی گرفتن و س��ختی کار 
با کبری حسن زاده اصفهانی گفت: قبول 
دارم که کمی ب��ازی گرفتن از مادربزرگ 
دشوار بود، اما به هر حال من پیش از این 
هم در فیلم هایم چنین تجربه ای را داشتم و 
 برای همین این موضوع برایم عادی شده 

بود. 

داودن��ژاد در توضیح نق��ش مادربزرگش 
در »مرهم« توضیح داد: این فیلم داس��تان 
دخت��ر جوانی اس��ت که به دلی��ل اعتیاد 
ب��ا خان��واده اش درگی��ر ش��ده و در این 
می��ان با وج��ود رفتارهای پرخاش��گرانه 
خانواده، مادربزرگ او تنها فردی اس��ت 
 ک��ه ب��ا عش��ق و عالق��ه ب��ا او برخورد 
می کن��د. ب��ه گ��زارش ایس��نا، داودنژاد 
پی��ش از این ه��م در فیلم های مختلفش 
از خان��واده اش ب��ازی گرفته ب��ود که به 
عن��وان نمونه عالوه بر حض��ور برادر و 
پس��رش می توان به حضور خواهرش در 
»عاشقانه«، حضور مادر، پسر، برادرزاده اش 
و... در »مصائب ش��یرین« پس��ر، داماد و 
خواهرزاده هایش در »بهشت از آن تو« و 
حضور مادر، مادربزرگ، خاله و فرزندان 
خاله اش در »مرهم« اش��اره کرد. پیش تر 
هم مادر علیرض��ا داودنژاد برای بازی در 
»مصائب شیرین« موفق به دریافت جایزه 
بهترین بازیگر زن از جش��نواره فیلم فجر 

شده بود.

حكايت مادربزرگ »داودنژاد« كه بازيگر 
برگزيده دوبی شد

فرزانه قوجلو خبر داد:

انتشار زندگی نامه مصور 10 نويسنده برجسته جهان 
اصغر فرهادی خطاب به جواد شمقدری: 

»سكوت را در آن برهه رسم اخالق نديدم«

در تاریخ برگزاری اسكار؛

چاپلين ركورد دار طوالنی ترين مدت تشويق حاضران

خبر
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محمد طاهری: 
اميدوارم 
اشتباه های داوری 
عمدی نباشد!

شاهين خيری از 
اخراج حتمی نجات 
يافت

عليرضا افضلی: 
تيم منصوری را 
زمين گير می كنيم

بازیکن تیم فوالد ماه��ان در مورد بازی تیمش مقابل تیم 
شهید منصوری قرچك اظهار داشت: تیم شهید منصوری 
 تنه��ا ب��ه دف��اع می پرداخ��ت و به ن��درت حمل��ه می کرد. 
محمد طاهری بهترین بازیکن فوتسال آسیا افزود: بازیکنان تمام 
تالش خود را برای شکس��ت تیم منصوری به کار بستند اما هر 
چه زدیم به در بسته خوردیم. وی ادامه داد: امیدوارم اشتباه های 
داوری از روی عم��د نب��وده باش��د ولی در چن��د صحنه داور 
می توانس��ت ب��رای ماهان پنالتی بگی��رد و یک��ی از بازیکنان 
منصوری را اخراج کند. طاهری همچنین درباره ادامه رقابت های 
لیگ برتر تصریح کرد: کار س��ختی در پیش خواهیم داشت اما 
امی��دوارم اتفاق ه��ای لیگ به س��ود ماهان تمام ش��ود. وی در 
خصوص وضعیت پایش گفت: با اینکه درد داش��تم در بازی با 
منصوری به میدان رفتم اما به نظر نمی رسد که مشکل آنقدرها 
جدی باشد و امیدوارم بتوانم در بازی برابر ارژن فارس به میدان 
ب��روم. تیم ف��والد ماهان در دیدار با تیم ش��هید منصوری دیگر 
مدعی کسب جام در این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتسال 

با تساوی چهار بر چهار متوقف شد.

هر دم از این باغ بری می رس��د. شنیده ها حاکی است 
ش��اهین خی��ری ک��ه در پی مخالف��ت و اعت��راض به 
گفته ه��ای ابراهی��م زاده ب��ا پتو س��رتمرین حاضر ش��ده، با 
برخ��ورد و اولتیماتوم جدی کمیته انضباطی باش��گاه مواجه 
شده اس��ت تا جایی که قرار بود این بازیکن از این تیم کنار 
گذاش��ته ش��ود. اختالف خیری با ابراهیم زاده )سرمربی تیم 
ذوب آهن( از ش��ب قبل از بازی با ش��هرداری یاسوج آغاز 

شد و گویا تمامی ندارد. 
گویا کمیته انضباطی باش��گاه تصمیم گرفته با جریمه سنگین 
مالی جل��وی بلندپروازی ه��ا و بی احترامی های این بازیکن 
که ای��ن روزها به اوج خودش رس��یده را بگی��رد. باید دید 
ای��ن ترفند در م��ورد خیری بی انضباط ج��واب خواهد داد 
 ی��ا در ادامه خبر اخ��راج این بازیک��ن را از این تیم خواهیم 

شنید.
شدت اختالف این بازیکن با مربی خود به حدی بوده است 
که این بازیکن در دیدار با اس��تقالل در فهرست 18 نفره تیم 

هم جایی نداشت.

س��رمربی تیم فیروز صفه اصفه��ان در خصوص دیدار 
تیمش مقابل گس��ترش فوالد گفت: بازی با گس��ترش 
فوالد ش��رایط خاص خود را داش��ت که با به ثمر رس��یدن 
موقعیت هایمان پیروز میدان شدیم. علیرضا افضلی سرمربی 
تیم فوتس��ال فیروز صفه اصفهان اف��زود: در تمام طول بازی 
بر روی دروازه گس��ترش فوالد موقعیت های زیادی داشتیم 
که در س��ه دقیقه پایانی توانستیم حریف را در خانه شکست 
دهی��م. وی ادامه داد: خوش��بختانه تیم فیروز صفه توانس��ته 
نتیجه ه��ای خوبی کس��ب کند و من می توان��م روی کاغذ 
 فی��روز صف��ه را یک��ی از مدعیان عن��وان قهرمان��ی بدانم. 
علیرض��ا افضلی درخصوص دو بازی حس��اس تیمش برابر 
 گیت��ی پس��ند و ش��هید منص��وری قرچ��ك خاط��ر نش��ان 
کرد: بازیکنان��م توانایی زیادی دارن��د و می توانند همچون 
تیم های ماهان و گس��ترش فوالد دو تیم باالنش��ین جدول را 
نی��ز زمین گیر کنند. وی در پایان افزود: در حال حاضر تمام 
تمرکزمان به جمع کردن امتیاز بازی ها است و نباید خود را 

مشغول اما و اگرهای لیگ برتر کنیم.

خبر

زاینده رود
دومین دوره مسابقه های فوتسال جام رسانه ها با قهرمانی تیم باشگاه 
خبرنگاران جوان پایان یافت. این تیم در دیدار نهایی توانس��ت با حساب 
6 بر 3 تیم صدا و سیما را شکست دهد و در دیدار رده بندی نیز روزنامه 
نس��ل فردا با شکس��ت 9 بر 2 خبرگزاری فارس، به رده سوم رسید. این 
رقابت ها به همت هیأت فوتبال شهرستان اصفهان برگزار شد و در مراسم 
اختتامیه علیرضا غیور معاون و رش��ید خدابخ��ش مدیرکل تربیت بدنی 
 اس��تان اصفهان، احمد جمشیدی رئیس تربیت بدنی شهرستان اصفهان و 
سید رضا ابن ابراهیم رئیس هیأت فوتبال شهرستان اصفهان حضور داشته 
و به همه تیم های ش��رکت کننده لوح یادبود و جوایزی اهدا ش��د. گفتنی 
اس��ت: تیم روزنامه زاینده رود به علت کمبود بازیکن نتوانس��ت از گروه 
خود صعود کند. در حاشیه مراسم اختتامیه از دو پیشکسوت هنر عکاسی 

سید عبداله هاشمی و عباس فالح تقدیر به عمل آمد.

زاینده رود
دو کش��تی گیر اصفهان��ی به اردوی تیم ملی جوان��ان ایران دعوت 
 ش��دند. به گزارش روابط عمومی هیأت کش��تی استان اصفهان، از سوی 
علیرضا رضایی )س��رمربی تیم ملی کشتی جوانان( دو کشتی گیر آزادکار 
اصفهانی با پوشیدن دوبنده تیم ملی در تمرین های این تیم حضور خواهند 
داش��ت. امیر فتاح  کش��تی گیر وزن 60 کیلوگرم و امیر هادی نژاد کشتی 
گیر وزن 66 کیلوگرم، دو کشتی گیر اصفهانی هستند که باید خود را در 
خانه کشتی فدراسیون به علیرضا رضایی سرمربی تیم کشتی جوانان آزاد 

ایران معرفی نمایند.

گویا مجید نورمحمدی ک��ه ابتدای این فصل از ملوان بندرانزلی 
به جمع سبزپوش��ان اصفهانی پیوس��ت به دلیل مصدومیت دیگر 
ق��ادر نخواهد بود این تیم را تا پای��ان رقابت های لیگ همراهی کند. 
موض��وع مصدومیت نورمحمدی گویا از ابتدا وجود داش��ته و به دلیل 
بی دقت��ی پزش��ك این تیم در گرفتن تس��ت پزش��کی از این بازیکن 
ابراهیم زاده را با یك عمل انجام ش��ده روبه رو کرده اس��ت. با وجود 
همه مش��کل هایی که این روزها تیم ذوب آهن با آن دست به گریبان 
اس��ت؛ رو شدن چنین جریانی، به هیچوجه پیامدهای خوبی به همراه 
نخواهد داش��ت. تیم ذوب آه��ن در واقع با مثل »آش نخورده و دهان 
س��وخته« مواجه است. این بازیکن با وجودی که از ابتدا برای این تیم  
کارایي نداش��ته خیلی راحت با این تیم قرارداد امضا کرده و حال کل 
مبل��غ ق��رارداد خود را از این تی��م خواهد گرفت، بی آنک��ه به اندازه 

درصد کمی از این مبلغ برای تیم و باشگاهش کارآیی داشته باشد.

تیم ملی کویت که در دوره های مختلف جام ملت های آسیا از جمله 
مدعیان بوده، چند سالی است که از روزهای خوب خود فاصله دارد. 
این تیم اینك از حد یك تیم تراز اول به تیم درجه س��وم آسیا نزول کرده 
اس��ت. با این حال کویتی ها بعد از قهرمانی در مس��ابقه های غرب آسیا و 
س��پس جام خلیج فارس امی��دواری زیادی پیدا کرده اند. تحلیلگر کویتی 
النهار گفت: من خوشحالم که تیم ملی فوتبال کویت به روزهای بهتر نظر 
دارد. من اعتقاد دارم کویتی ها پس از قهرمانی در مس��ابقه های غرب آسیا 
که به لطف دس��ت کم گرفتن ایرانی ها حاصل ش��د، روحیه ای مضاعف 

گرفته اند. در حقیقت این ایران بود که کویت را تا حد یك مدعی باال برد.

ب��راي حضور در دیدار تدارکاتي تیم ملي فوتس��ال ایران با تیم ملي 
بلژیك، کادر فني اس��امي 16 بازیکن دعوت ش��ده  به اردو را اعالم 

کرد. 
 حس��ین ش��مس براي ب��ازي تدارکاتي با بلژی��ك نفرات زی��ر را به اردو 
فرا خوانده است: مصطفي نظري، مجتبي نصیر نیا، سیدجواد منتظر، محمد 
کشاورز، مجید لطیفي، وحید قاسمي، علي اصغر حسن زاده، محمد طاهري، 
مسعود دانشور، جواد اصغري مقدم، محمدرضا زحمتکش، مصطفي طیبي، 
وحید شمسایي، قدرت بهادري، افشین کاظمي و هادي بافنده. این نفرات 

باید در تاریخ 24 دي خود را به کادر فني معرفي کنند.

هافبك بازی س��از تیم فوتبال بارس��لونا در بازی دیشب تیمش برابر 
لوانته، رکورد تاریخی میگلی را شکس��ت و به فهرست اسطوره های 

بارسا ملحق شد. 
به گزارش اس��پورت کاتالونیا، ژاوی ارناندس بازیکن محبوب بارس��لونا 
دیش��ب بازی شماره 549 خود را برای بارسلونا انجام داد و رکورد میگلی 

که از سال 1973 تا 1988 به ثبت رسیده شکسته شد. 

ورزش

در جام ملت ها شانس در 
قهرمانی تأثيرگذار است

سرمربی س��پاهان گفت: در مورد حضور در جلسه کمیته 
فنی باید اعالم کنم که من بیکار نیستم و از وقت تیمم برای 
حضور در این کمیته می زنم و البته هدفم کمك به فوتبال 

کشور است.
امیر قلعه نوعی ضمن ابراز بی اطالعی از انجام جلسه کمیته 
فنی در پاسخ به این سئوال که آیا در جلسه قبلی این کمیته 
در مورد ش��رایط حساس تیم امید به جمع بندی رسیدید، 
اظهار داش��ت: پیشنهاد کردم که یك مربی مطرح و خوب 
خارجی را بیاورند تا ضمن اینکه سرمربی تیم امید می شود، 

مدیریت تیم های پایه را هم بر عهده بگیرد.
یعنی یك هزینه خوب انجام دهیم تا این مربی هم سرمربی 
تیم امید شود و مدیر تیم های پایه تا به کار سرمربیان ایرانی 
نظارت کند. وی درباره انتقادهایی که برای انتخاب افاضلی 
به عنوان مربی تیم امید شد، گفت:  به هر حال در این جلسه 

گله هایی را مطرح کردم. 
قلعه نوعی با بیان اینکه مطالعاتی را انجام می دهیم تا یك سند 
و چشم انداز برای فوتبال درست کنیم؛ تأکید کرد:  بر خالف 
گفته ها، جلسه های مفیدی برگزار شده و فضای انتقادی در 
جلسه های کمیته فنی ایجاد شده است. باید در این کمیته، 
توسعه فوتبال مملکت مدنظر قرار بگیرد. این یك امر مهم 
به شمار می رود که باید با برنامه ریزی و دوراندیشی بتوانیم 

آن را در کمیته فنی جا بیندازیم. 
س��رمربی س��پاهان در مورد ش��رایط این تیم گفت: تا سه 
شنبه تعطیل هستیم. از این روز تمرین ها را طبق برنامه در 
اصفهان آغاز می کنیم و پس از آن در ترکیه اردویی برگزار 
می کنیم تا به شرایط مسابقه برسیم. در این اردوی تدارکاتی 
3 بازی دوس��تانه را با تیم های لی��گ برتری ترکیه برگزار 
می کنیم.  وی در پاس��خ به این سئوال که بازیکن جدیدی 
با توجه به نزدیك شدن به مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا 
جذب سپاهان نخواهد شد؛ یادآور شد که ما فقط می توانیم 
بازیکن خارجی که آسیایی است، بگیریم که تا به حال آن 

را پیدا نکرده ایم. 
در ح��ال حاضر با مهره های خوبی ک��ه داریم کار را ادامه 
می دهیم. قلعه نوعی ادام��ه داد: در مورد پیدا کردن بازیکن 
خارجی هیچ صحبتی انجام ن��داده ام و نمی دانم چرا این 
صحبت ها از قول من نوش��ته می شود. سرمربی سابق تیم 
ملی فوتبال ایران در مورد حضور تیم ملی در جام ملت هاي 
آس��یا 2011 قطر و وضعیت این تیم گفت: فدراسیون در 
مقایس��ه با 4 س��ال قبل برای تیم ملی کم نگذاشته است. 
4 س��ال پیش فوتبال ما تعلیق ب��ود و درگیری هایی وجود 
داشت و فدراسیون شلوغ تر از زمین تمرین تیم ملی بود. 
وی ادامه داد: در آن زمان به تنها چیزی که فکر نمی شد تیم 
ملی بود. زمین کمپ تیم ملی در حال خشك شدن بود و 
مشکل هایی وجود داشت. قلعه نوعی در مورد ارزیابی اش 
از نتیجه های تیم ملی گفت: باید به این مس��ابقه ها رفت و 
منتظر نتیجه های تیم ملی مان��د و با آغاز رقابت ها در این 
مورد ارزیابی های الزم را کرد. همین عراقی که در دوره قبل 
قهرمان ش��د، تیم دوم ایران 2 بار مقابل این تیم پیروز شد. 
کیفیت بازی در این مسابقه ها جای خود را دارد، اما شانس 

هم برای تیم های ملی دخیل است.

نجمه کرمی

نوشتن کلمه هایی چون »حق خوری در روز روشن« و »پا 
گذاش��تن بر روی وجدان« این روزها پیامدهای منفی در 
برداش��ته است، بنابراین با کمی لطافت از واژه ملموس و 
نام آش��نای »ناداوری« استفاده می کنیم که این روزها نه به 
صورت اتفاقی بلکه به صورت اپیدمی در بیشتر رشته های 

ورزشی نموده عینی پیدا کرده است.
از فوتبال گرفته تا فوتسال و کبدی و بسکتبال و بسیاری 
از رش��ته های دیگر نمونه های بارز ناداوری ها را ش��اهد 
هستیم که البته رشته های رزمی به جهت حضور کم رنگ 
رس��انه ها در این بخش و شفاف س��ازی نشدن خیلی از 
مسائل، باعث ش��ده که داوران در این رشته ها اشتباه های 
فاحشی داشته باش��ند که هر اشتباهی به قیمت جا به جا 

شدن سکوها و عنوان تیم ها تمام شده یا می شود.
 تیم کاراته سپاهان مدافع عنوان قهرمانی، یکی از قربانیان 
اش��تباه های به ظاهر سهوی داوری است که هفته گذشته 
سکوی اول جدول رده بندی را دو دستی تقدیم نفتی های 
اهواز کرد. نفتی هایی که این روزها به جهت استفاده از بند 
»پ« در کمیته داوران با آسودگی به مصاف طالیی پوشان 
رفتن��د و امتیازهای ارزش��مند را به کم��ك داور از روی 
تاتامی جمع کردند. سرپرست تیم کاراته تیم فوالد مبارکه 
سپاهان حسابی از این موضوع شاکی است و حاال که قرار 
اس��ت از هفته اول از دور برگشت مسابقه ها بار دیگر به 
مصاف تیم اهوازی برود با گرفتن میزبانی درصدد جبران 
 شکست تحمیلی دور رفت است. علی قاسمی در این باره 
گف��ت: تنها نگرانی ما در این دی��دار نوع قضاوت داوران 
اس��ت که ممکن اس��ت همچون بازی رف��ت گریبانگیر 
تیممان شود. در بازی رفت تصمیم های اشتباه داور زمینه 
باخت تیم ما را رقم زد و با توجه به حضور آرام فدایی به 
عنوان رئیس کمیته داوران فدراس��یون، این نگرانی وجود 
دارد که عالیق ش��خصی این آق��ا در داوری این بازی باز 
تأثیرگذار واقع ش��ود. به گفته قاس��می آرام فدایی سال ها 

س��رمربیگری تیم نفت اهواز را درکارنام��ه دارد و اکنون 
به عنوان رئیس کمیته داوران در فدراسیون مشغول است 
و گویا نس��بت به تیم س��ابقش احس��اس دین می کند و 
می خواهد با پا گذاش��تن ب��ر روی عدالت و انصاف دین 

خود را نسبت به اهوازی ها ادا کند!
سرپرس��ت تی��م کاراته س��پاهان می گوید: به 
واقع جای تأس��ف دارد که فدراسیون با وجود 
برخورداری از مهره های بی طرف از یك چنین 
اشخاصی که سالیق ش��خصی خود را در کار 
دخیل می کنند، اس��تفاده می کن��د. تیم نفت از 
لحاظ مهره ای کمتر از تیم ما نیس��ت و در هر 
دو بخ��ش کاتا و کومیته رقی��ب اصلی تیم ما 
محسوب می شود و طی سال های اخیر همواره 

بعد از تیم ما نایب قهرمان لیگ بوده است.
وی اف��زود: تیم ه��ای س��پاهان و نف��ت اهواز 
رقیب های سنتی یکدیگر محسوب می شوند و 
از کادر فنی و مربیگری قوی برخوردار هستند 
اما اگر داور به کمك آنها نیاید انتقام شکس��ت 
دور رفت را از این تیم خواهیم گرفت و برای 

پنجمین بار قهرمانی را تکرار می کنیم.
وی با اعالم اینکه بازیکنان به خاطر شکس��ت 
مقابل این تی��م در بازی رفت از لحاظ روحی 

افت ک��رده بودند گفت: با صحبت هایی ک��ه با بازیکنان 
ش��د تمامی آنها برای پیروزی ب��رای این تیم عزم خود را 
جزم کرده اند و به خاطر حساس��یت ای��ن دیدار میزبانی 
این هفته از رقابت ها را عهده دار ش��دیم تا ش��اید بتوانیم 
بعضی مس��ائل را کنترل کنیم. فدراس��یون کاراته هم این 
روزها، اوضاع خوبی ندارد و اگر مدال نقره زیگساری در 
مسابقه های جهانی صربستان را نادیده بگیریم و مقایسه ای 

س��طحی نس��بت به عملکرد تیم ملی در س��ال ها قبل در 
این رقابت ها داش��ته باش��یم متوجه روند رو به افول این 

فدراسیون خواهیم شد.
البت��ه نباید از فدراس��یونی که در برگزاری مس��ابقه های 
س��وپرلیگ که از س��ری مس��ابقه های داخلی هر کش��ور 
محس��وب می ش��ود عاجز مان��ده و هر تیمی 
هر ط��ور که دلش می خواهد با فدراس��یون و 
برنامه هایش برخ��ورد می کند و هیچ تضمینی 
از تیم ها گرفته نمی شود، انتظار زیادی داشت. 
قاس��می در این باره گفت: رئیس فدراس��وین 
کارات��ه اگر چه از جنس ورزش و این رش��ته 
اس��ت اما نتوانس��ته مدیریت قائم به فرد را در 
فدراسیون از بین ببرد و بعد از گذشته 9 دوره 
از رقابت ه��ای س��وپرلیگ، هنوز فدراس��یون 

سازمان لیگ ندارد.
وی تصریح کرد: در ح��ال حاضر »زمانی« که 
رئیس کمیته برگزاری مس��ابقه های لیگ است 
ب��ه طور اس��می و ن��ه حقیقي، عن��وان رئیس 
س��ازمان لیگ را نیز یدک می کش��د، اما همین 
بی توجهی ها به این مسأله باعث شده تا تیم ها 
به این مس��ابقه ها هر طور ک��ه صالح می دانند 
برخ��ورد کنند. وی ادام��ه داد: به عنوان نمونه 
در دور رفت مس��ابقه های لیگ، تیم اراک خیلی راحت از 
لیگ کناره گیری کرد و امتیازهایي که س��ایر تیم ها از این 
تیم کس��ب کرده بوند از مجموع امتیازها کس��ر شد و به 
معنای واقعی به لیگ و تیم های حاضر در آن بی احترامی 
صورت گرفت و فدراسیون هم در این زمینه هیچ تضمینی 
از تیم ها نمی گیرد تا در چنین موقعیت هایی شاهد چنین 

رفتار و بی احترامی به تیم ها نباشیم. 

قاسمی با بیان اینکه لیگ در خدمت تیم های ملی نیست 
اضافه کرد: بعد از هشت سال مسابقه های لیگ هنوز سر 
و سامان پیدا نکرده و این امر مستلزم داشتن سازمان لیگ 
مجزا برای فدراسیون کاراته است و متأسفانه چیزی که در 
این چند وقت اخیر شاهد آن هستیم دخالت افراد مغرض 
در برنامه هاست که تصمیم گیری های کالن فدراسیون را 

تحت تأثیر خود قرار داده است.
سرپرس��ت تی��م س��پاهان  در ادامه در خص��وص اعالم  
فدراس��یون برای دعوت از حامد زیگساری برای حضور 
در اردوی تیم ملی کاراته برای شرکت در مسابقه های آزاد 
پاریس نیز گفت: تمامی ملی پوش��ان سپاهان در این هفته 
و هفته ه��ای آتی برای تیم به می��دان خواهند رفت و  با 
توجه به اتمام مسابقه های جهانی و آسیایی دیگر بازیکنی 
را تحت هیچ ش��رایطی در اختیار تیم ملی نخواهیم داد و 
فدراسیون در آینده برنامه ای مهم تر از برگزاری لیگ کاراته 
ندارد و حامد زیگساری، اسماعیل ترکزاد و نادر جودت 
ملی پوشان تیم سپاهان تا پایان رقابت های سوپرلیگ همراه 
تیم م��ا خواهند بود و در هیچ اردویی ش��رکت نخواهند 

کرد.
گفتنی اس��ت: مسابقه های دور برگشت سوپرلیگ کاراته 
در س��ه هفت��ه برگزار خواهد ش��د که در هفت��ه اول تیم 
فوالدمبارکه س��پاهان در سالن 17شهریور اصفهان میزبان 
خواهد بود و هفته دوم مس��ابقه ها در علی آباد کتول و به 
میزبانی دانش��گاه آزاد پیگری می ش��ود و هفته پایانی این 

رقابت ها به میزبانی فدراسیون برگزار خواهد شد.
تیم کاراته فوالد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته اول از 
دور برگشت مسابقه های سوپرلیگ باشگاه های برتر کشور 
جمعه در س��الن 17 ش��هریور به مصاف تیم کاراته نفت 
اه��واز خواهد رفت. این تیم هم اکنون با دو باخت و بعد 
از تی��م نفت اهواز )که تنها یك باخ��ت در کارنامه دارد( 
در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته اس��ت و تیم های 
صدرای زیرآب، مقاومت، دانش��گاه آزاد و ارژن فارس به 

طور مشترک در رده سوم جای گرفته اند.

گفتگو

مسابقه های فوتسال جام رسانه ها
باشگاه خبرنگاران جوان قهرمان شد

دو کشتی گير اصفهانی در اردوی تيم ملی

مصدوميت نورمحمدی رو شد
مقصر پزشک ذوب آهن است

تحليلگر کویتی: 
ایرانی ها ما را اميدوار کردند!

16 بازیكن به تيم ملي فوتسال 
دعوت شدند

با بازی دیشب برابر لوانته
ژاوی اسطوره می شود

سرپرست تيم کاراته سپاهان: شاید با ميزبانی بتوان جلوی برخی نفوذها را گرفت

مصاف سپاهان با تيم نفت؛ بخوانيد تيم داوری 

گزارش

براساس بانك اطالعاتی که توسط مدیران نادو برای 
ارائه ب��ه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تهیه ش��ده 
است، ورزش ایران طی یك سال گذشته میالدی 21 
دوپینگی داش��ته که این آمار نش��ان از افزایش تعداد 
دوپینگی های کش��ورمان نس��بت به زمان مشابه سال 
قبل دارد. معرفی تعداد دوپینگی های یك سال گذشته 
ورزش ایران بنا به درخواس��ت آژانس جهانی مبارزه 
با دوپینگ )وادا( و با توجه به پایان یافتن سال 2010 

میالدی صورت گرفته است. 
مدی��ران نادو ای��ران که به عن��وان متولی مب��ارزه با 
دوپین��گ در کش��ورمان مأمور تهیه گ��زارش کاملی 
از فعالیت ه��ای صورت گرفت��ه در این زمینه  بودند، 
ع��الوه بر معرفی تعداد دوپینگی های ایران، آمار کلی 
از تم��ام فعالیت های صورت گرفته در زمینه کنترل و 
مبارزه با دوپینگ در تمام رشته ها را در قالب »پرونده 
سال 2010« برای ارائه به وادا آماده کرده اند.  لطفعلی 
پورکاظمی، دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در این 
زمینه گفت: آمار ارائه شده به آژانس جهانی مبارزه با 
دوپینگ در برگیرنده فعالیت های آموزشی، تعداد کلی 
نمونه  گیری ها و نتیجه های مربوط به آنها و همچنین 
فدارسیون هایی است که از دیدارها یا اردوی تیم های 

آنها سرکشی شده است.
 ۲1 دوپينگی در ميان 71۵ ورزشكار ایرانی
براس��اس بانك اطالعاتی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 
)نادو( مأموران و افسران طی یك سال گذشته میالدی 
715 نمونه تس��ت دوپینگ از ورزشکاران رشته های 
مختلف گرفته اند که همه آنها هم برای آنالیز و اعالم 
نتیجه به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شد. از مجموع 
نمونه گیری های انجام ش��ده نتیج��ه 21 نمونه مثبت 
و حاکی از مصرف مواد ممنوعه توس��ط ورزش��کار 

مربوطه بود.
 وزنه برداری آلوده ترین رشته بود

با استناد به نتیجه های به دست آمده از نمونه گیری های 
انجام شده، طی یك سال گذشته میالدی ورزشکاران 
وزنه برداری بیش��تر از دیگر رشته ها متهم به دوپینگ 
ش��دند. البته تیران��دازی، جودو، دوچرخه س��واری، 
نابینای��ان، دو و میدان��ی، تنی��س جانب��ازان و کبدی 
رشته های دیگری بودند که ورزشکاران آنها دوپینگی 

معرفی شدند.
 افزایش تعداد دوپينگی های ایران نس��بت 

به سال گذشته
تعداد ورزشکاران دوپینگی ایران در سال میالدی که آن 
را پشت سر گذاشتیم نسبت به سال قبل از آن با رشد 
چند پله ای مواجه بود، هم��ان طور که دوپینگی های 
س��ال 2009 ایران نسبت به سال 2008 میالدی بیشتر 
ش��ده بودند. طبق آمار ارائه ش��ده از سوی ستاد ملی 
مبارزه با دوپینگ که مورد تأیید آژانس جهامی مبارزه 
با دوپینگ )وادا( هم بود، ایران در سال 2009 میالدی 

16 دوپینگی داش��ت و امس��ال 
ای��ن آمار با رش��د 2 پله ای به 
21 نفر رس��ید. البته مجموع 

صورت  نمونه گیری ه��ای 
گرفت��ه از ورزش��کاران 

ایرانی در س��ال 2009 
تنها 600 م��ورد بوده 
اس���ت.  همچنی��ن 

ورزش ای��ران تنها 
12 نمون��ه مثبت 
در س��ال 2008 
در  داش��ت. 
این  حالی ک��ه 
س��ال  در  آمار 
2009 با رش��د 
مواجه  پله ای   7

شد. ضم�ن اینکه 
ورزشکاران متخلف 

ایران در سال 2008 از 
میان 558 نفری که از آنها 
نمونه گیری ش��د، معرفی 

ش��دند. لطفعلی پورکاظمی، 
دبیرکل س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ 

ضم��ن تأیی��د ای��ن مطالب و 
افزایش دوپینگی های ورزش 
ایران تصریح کرد: البته نباید 
از جمعیتی که مورد تس��ت 

دوپین��گ ق��رار گرفتن��د 
تعداد  شد.  غافل 

در  ای��ران  دوپینگی   ه��ای 
س��ال 2010 افزایش داشته اند اما به 

م��ورد تناسب آن  افراد 
هم بیش��تر بودند. در واقع آزمایش 
سال  کش��ورمان در  ورزش   2009

3/1 درصد ورزشکار خاطی 
داش��ت اما این آمار در س��ال 2010 به 2/93 رسید و 

این آمار خوبی است.
آمار دوپينگ فوتبال به نادو نرسيده است

فدراسیون فوتبال در سال میالدی که به پایان رسید باز 
هم به صورت مستقل نمونه گیری، مدیریت و کنترل 
دوپینگ ورزش��کاران شاغل در مسابقه های مختلف 
خود را پیگیری کرد. این فدراسیون موظف است با توجه 
به پایان س��ال یك گزارش آماری از عملکرد خود در 

اختیار 
د  س��ت�ا
ملی مبارزه 
دوپین��گ  ب��ا 
قرار دهد اما هنوز 
ای��ن کار را انجام نداده 
است. دبیرکل نادو ضمن تأیید 
این مطلب گفت: البته  طی سال گذشته افسران 
نادو طی چند مرحله از فوتبالیست ها نمونه گیری 
کردند اما انجام کار اصلی بر عهده خود کمیته ضد 
دوپینگ فدراسیون فوتبال بود. فدراسیون فوتبال 
باید گزارش آماری خود را در اختیار نادو 
قرار دهد تا در آمار کلی دوپینگ ایران در 
سال 2010 لحاظ ش��ود که هنوز این کار 

انجام نشده است.  
فوتبال آسيب پذیرترین رشته است

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه طی 
س��ال میالدی گذشته در برگزاری دوره های آموزشی 
در زمینه های مختلف ه��م فعالیت های زیادی انجام 
شد، یادآور ش��د: یکی از برنامه های اجرایی پیرامون 
آس��یب پذیری رش��ته ها و برنامه ریزی برای کاهش 
این آمار بود. طبق آمار فوتبال آسیب پذیرترین رشته 
اس��ت. رشته های کشتی، تکواندو، کاراته و رزمی هم 

در رده های بعدی قرار دارند.
 برنامه های سال ۲011 ميالدی

دبیر کل ن��ادو همچنی��ن در مورد برنامه های س��تاد 
ملی مبارزه با دوپینگ در س��ال 2011 گفت: پیگیری 
همه جانب��ه آم��وزش مب��ارزه با دوپینگ در س��طوح 

مختلف یکی از برنامه های اصلی است. 
چون مبنای کاری ما  ش���عار معروف سازمان جهانی 
بهداش��ت مبنی بر آموزش و پیشگیری بهتر از درمان 

می باشد.

۲1 دوپينگی در یک سال گذشته

 وزنه برداری آلوده ترين و فوتبال آسيب پذيرترين

تيم کاراته 
سپاهان مدافع 
عنوان قهرمانی، 
یكی از قربانيان 

اشتباه های به ظاهر 
سهوی داوری است 
که هفته گذشته 

سكوی اول جدول 
رده بندی را دو 
دستی تقدیم 

نفتی های اهواز 
کرد



مهدی رفائی 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در شورای اداری دی ماه 
استان اصفهان در محل شرکت فوالد مبارکه از ایجاد ده 
هزار فرصت شغلی در این شرکت تا یك سال آینده در 

مسیر طرح های توسعه خبر داد.
محمد مس��عود س��میعی نژاد اظهار داشت: تا دهه فجر 
امس��ال هزار نفر پرسنل و تا یك سال آینده ده هزار نفر 
در ش��رکت فوالد مبارکه جذب خواهند شد که اولویت 
پذیرش هزار نفر اول با افراد بومی اس��تان خواهد بود و 
خانواده شهدا و جانبازان و نیز مردم مبارکه که در آن سهم 

ویژه خواهند داشت.
وی ادام��ه داد: با توجه به اینکه کش��ور مدیون تولیدات 
شرکت فوالد مبارکه است و توسعه کشور بدون وجود 
این شرکت امکان پذیر نیست؛ این شرکت در طرح های 
توس��عه خود تصمیم به افزایش س��قف تولید گرفته و 
اکنون که 4 میلیون و 600 هزار تن تولید مذاب داشته و 
در کنار فوالد صبا 5/4 میلیون تن محصوالت تخت تولید 
می کند با وجود 21 هزار نفر پرسنل این سقف تولید تا 

پایان برنامه پنجم باید به 10 میلیون تن برسد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: طرح های توسعه 
این شرکت از سه سال پیش در حال برنامه ریزی بوده و 
اکنون مصوبه های آن به پایان رسیده است و در راستای 
اجرای آن به 10 هزار نفر پرس��نل احتیاج است. وی در 
جهش اول توس��عه فوالد مبارکه پی��ش بینی کرد که در 
خرداد ماه آینده ظرفی��ت تولید در مجتمع فوالد به 7/5 
میلیون تن و در فوالد صبا به 1/6 میلیون تن برسد و در 

آینده نزدیك به هدف مورد نظر ارتقا یابد.
س��میعی نژاد با بیان این مطلب که توسعه شرکت فوالد 
نیاز به کمك اس��تانی و ملی دارد، از تش��کیل جلسه با 
ریاس��ت جمهوری و دستور وی در خصوص همکاری 
وی��ژه 3 بانك و نیز وزارت صنای��ع در پرداخت 1500 

میلیارد تومان تسهیالت توسعه به این شرکت خبر داد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با توجه به ناکافی بودن خط ریلی 
شرکت در مسیر طرح های توسعه تقاضا کرد که کارگروه 
ویژه ای در خصوص توسعه زیربنای راه، مسکن و محیط 
زیست در جهت ایجاد امکانات الزم برای رصد توسعه 
زیربنایی شرکت فوالد ایجاد شود تا امکان حمل دو برابر 
مواد اولیه )س��نگ آهن( از 7/5 میلیون تن به 15 میلیون 

تن به این شرکت مهیا گردد.
همكاری شركت فوالد مباركه و مدیریت استان در 

گسترش مترو
اس��تاندار اصفهان در ش��ورای اداری استان از همکاری 
ش��رکت فوالد مبارکه با مدیریت استان مبنی بر توسعه 
مترو جهت تسهیل در تردد شرکت و شهروندان مبارکه 

خبر داد.
علیرضا ذاکر اصفهانی گفت: عوارض آالیندگی باید صرف 
مسائل زیربنایی به خصوص مترو این شهرستان شود و 
طرح های مجتمع فوالد نیز باید در راستای گسترش رفاه 
مردم شهرستان مبارکه بوده و سهم کارگران، متخصصان و 
کارمندان از درآمدهای شرکت لحاظ شود و این درآمدها 
در راستای توس��عه عمران مبارکه هزینه شود. وی ادامه 
داد: موضوع توسعه شرکت فوالد مبارکه مدنظر ریاست 
جمهوری و وزیر صنایع بوده و مدیرعامل شرکت فوالد 
مأموریت دارند طرح های توس��عه این شرکت را ایجاد 
کرده و در بخش های دیگر فوالدی استان نیز با مدیریت 
خوب نظارت کنند. ذاکر اصفهانی ایجاد مترو در مبارکه و 
گسترش آن در کنار توسعه شرکت فوالد را باعث کاهش 
تصادف در این مسیر پر تردد و تسهیل در امر ترافیك و 

خدمات رسانی شرکت دانست.
ــن دغدغه  ــت آب بزرگ تری ــالی و مدیری خشكس

مدیریت استان است
استاندار با اشاره به اینکه امسال به دلیل خشکسالی کشت 
پاییزه وجود نداشته است، خشکسالی و مدیریت آب را 

مهم ترین دغدغه مدیریت استان دانست.
علیرضا ذاک��ر اصفهانی با بیان اینکه تنه��ا 230 میلیون 
مترمکعب ذخیره آب س��د زاینده رود اس��ت؛ از انجام 
امور زیرس��اختی و شبکه آبرس��انی به اصفهان و دنبال 
کردن جدی طرح بهش��ت آباد و سایر پروژه های ملی 
آبرسانی خبر داد. وی آلودگی هوا و خشکسالی را ملزم 

به همکاری نهادهای علمی و دانش��گاهی دانس��ت و از 
ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آنها در رفع این 

مسائل استقبال کرد.
استاندار افزود: باید طرح های توسعه کارخانه ها با دقت 
انجام ش��ود و با توجه به خشکسالی و آالیندگی ایجاد 
تمهیدهای زیس��ت محیطی و استفاده از صنایع پاک در 
اولویت است. وی با اشاره به تدوین طرح جامع مبارزه 
با آلودگی هوا، به بارش های فراوان اروپا اش��اره کرد و 
گفت: گروهی معتقدند که در تغییر اقلیم مسائل سیاسی 
در کار اس��ت و استفاده از فناوری هایی همچون پدیده 
»هارپ« در تغییر آب و هوای کشور و انجام توطئه های 
خارج��ی در بروز بحران های آب و هوایی و زیس��ت 

محیطی فرضیه ای است که نباید فراموش شود.
ایجاد اشتغال از مرز تعهد استان عبور كرد

استاندار اصفهان از ایجاد بالغ بر 80 هزار فرصت شغلی و 
عبور این رقم از مرز تعهد استانی در 9 ماهه نخست سال 

خبر داد و به عموم مردم استان تبریك گفت.
علیرضا ذاکر اصفهانی همچنین ب��ه انجام 97 درصد از 
مصوبه های س��فر اول ریاست جمهوری، 79 درصد از 
مصوبه های س��فر دوم و نیز به ثمر رس��یدن 53 درصد 
از مصوبه های س��فر سوم ریاس��ت جمهوری به استان 
 اش��اره کرد و در خصوص مس��کن مهر اس��تان اظهار 
داش��ت: زیرس��اخت های مس��کن مهر در اصفهان و 
شهرستان ها صورت پذیرفته و اقدام های بعدی منتظر 
اعتب��ار از مرکز بوده و در حال حاضر وضعیت اس��تان 
اصفهان از نظر ساخت مسکن مهر در کشور ممتاز است.
اس��تاندار با توجه به وجود هم گرایی مطلوب در استان 
گفت: نباید اختالل سلیقه ها از داخل ارگان ها به بیرون 
کشانده شود و با حل مسائل در داخل باید عظم همگان 
در متن اصالح امور و در اداره معطوف به پیشرفت استان 

روشن باشد.
علیرضا ذاکر اصفهانی ادامه داد: توسعه جهانگردی استان 
با انجام چند مصوبه به پیش می رود و ایجاد هتل 7 ستاره 
و رستوران های بین المللی، تجهیز ناوگان هوایی اصفهان 

و افزایش خطوط هوایی مستقیم از آن جمله است.
بانک ها به مردم آسان بگیرند

اس��تاندار در شورای اداری اس��تان از بانك ها خواست 
در راستای توسعه استان در مسائل بانکی به مردم آسان 
بگیرند. ذاکر اصفهانی خواستار ایجاد سهولت در اعطای 
وام و کم شدن روند اداری، نامه نگاری ها و اقدام های 

تشریفاتی در این امر شد.
وی با بیان این مطلب که طرح بودجه س��ال 90 اس��تان 
توسط معاونت نظارت ریاس��ت جمهوری ارسال شده 
است، از ایجاد تجدید نظر در آن خبر داد و بودجه استان 
را باالتر از س��ال پیش توصیف کرد. اس��تاندار همچنین 
خواس��تار توجه ویژه مس��ئوالن به بخش خصوصی و 
حمایت از این قشر شد و از حمایت ویژه مدیریت استان 
در س��ال گذشته از بخش خصوصی سخن به میان آورد 
و خواهان ورود این بخش به مس��ائل مختلف اقتصادی 
در راس��تای توسعه استان و نیز حمایت بخش دولتی از 

آنها شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان:

تصویب 73 میلیارد تومان بودجه برای جنبش عظیم 
فرهنگی استان 

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در شورای اداری 
استان در محل شرکت فوالد مبارکه از ایجاد مصوبه برای 
73 میلیارد تومان بودجه فرهنگی از کل 88 میلیارد بودجه 

در شورای برنامه ریزی استان خبر داد.
محمد مهدی اس��ماعیلی بیان داشت: 20 درصد بودجه 
عمومی نیز در جلس��ه هی��أت دولت تصویب و به همه 
استانداران از جمله استاندار اصفهان اعطا شده است و در 
حال حاضر این دغدغه در اس��تان وجود دارد که بودجه 

فرهنگی در جای خود خرج شود.
اس��ماعیلی تصریح کرد: شاخصه های مهمی برای دادن 
بودج��ه فرهنگ��ی لحاظ ش��ده و اگر توس��ط نهادهای 
مقتضی بودجه فرهنگی در جای خود خرج نش��ود، به 
خزانه برخواهد گشت. وی مدت زمان هزینه کردن این 
بودجه را یك س��ال دانس��ت و افزود: این بودجه عالوه 
بر بودجه های عمومی و معمولی بوده و باید در مس��یر 

هدف های جنبشی عظیم فرهنگی استان هزینه شود.

انتصاب سرفرماندار جدید در استان اصفهان 
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفهان از انتصاب 

سرفرماندار جدید در استان اصفهان خبر داد.
محمد مهدی اس��ماعیلی گفت: طی احکام جداگانه ای 
آقای��ان صمدانی به فرمانداری گلپای��گان، مرتضوی به 
فرمانداری ش��هرضا و س��لگی به فرمانداری اردس��تان 

منصوب شده اند.
وی با اش��اره به افتخارآفرینی مردم اصفهان در 8 دی ماه 
س��ال گذشته و تداوم این افتخار در بزرگداشت سالگرد 
آن گفت: با غیرت و بصیرت اصفهانی ها نباید 8 دی ماه 
همچون 23 تیر به فراموشی سپرده شود. معاون سیاسی 
امنیتی استاندار هدفمندی یارانه ها در استان اصفهان به 
عنوان الگوی کشور و تشکیل قرارگاه ابتکاری عدالت در 
استان را بی نظیر توصیف کرد و اصفهان را پیشروی این 

طرح عظیم ملی در کشور دانست.
معاون عمرانی استاندار اصفهان:

ــتانی و حمل و نقل  ــوخت زمس ــتان كمبود س در اس
برطرف شده است

معاون عمرانی استانداری اصفهان در شورای اداری استان 
از ارتقای مش��کل سوخت زمس��تانی و حمل و نقل در 

استان خبر داد.
 س��ید جمال الدی��ن صمصام ش��ریعت تش��ریح کرد: 
گاز رسانی به روستاها و طرح های مسکن مهر سرعت 
گرفته و افزایش قیمت گاز مایع کنترل ش��ده است. در 
بخ��ش حمل و نقل گازوئیل تك نرخی ش��ده و قیمت 
150 تومان به س��ایر بخش ها تس��ری پیدا می کند و با 
وجود س��همیه 2 میلیون و 600 هزار لیتری استان برای 
کارهای ضروری، 2 میلیون لیتر گازوئیل به فرمانداری ها  
اختصاص داده ش��ده که مال��کان مرغداری ها و صنایع 
کوچ��ك و... ب��ا ارائه تقاضانام��ه به بخش��داری ها و 

فرمانداری ها می توانند از آن بهره مند شوند.
صمصام شریعت ادامه داد: افزایش نرخ کرایه برون شهری 
از اول دی ماه ابالغ ش��ده و س��قف مجاز افزایش کرایه 

تاکسی تنها توسط شورای شهر قابل تعیین می باشد.
ــی های دوگانه سوز و اعطای  افزایش سهمیه تاكس

سوخت 350 تومانی به ناوگان حمل و نقل شهری
معاون عمران��ی اس��تاندار اصفهان از افزایش س��همیه 
تاکسی های دوگانه س��وز از 200 لیتر به 300 لیتر خبر 

داد.
 صمصام ش��ریعت در خصوص س��وخت کش��اورزی 
گفت: تأمین س��وخت ب��رای کش��اورزان و موتورهای 
کشاورزی یك س��وم آن برآورده ش��ده است و توسط 
فرمانداران در حال پیگیری است همچنین برای ناوگان 
عمومی حمل و نقل شهری سوخت 350 تومانی در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: نرخ جدید کرایه کامیونت و وانت در کارگروه 
ویژه تعیین و قیمت های آن ثابت ش��ده است همچنین 
یارانه سوخت جهت اتوبوس های واحد به شهرداری ها 
پرداخت ش��ده اس��ت. صمصام شریعت پیشرفت های 
مسکن مهر اس��تان را س��تایش کرد و در مورد سخنان 
برخی نمایندگان مبنی بر عدم انجام طرح مسکن مهر و 
توقف آن در برخی شهرستان ها گفت: انتظار نمایندگان 

باید در حد اعتبارهای استان باشد.
وی افزود: به جز در س��میرم که تنها 972 نفر ثبت نامی 
در مس��کن مهر وجود داشته و فقط 500 نفر پول واریز 
کرده اند و نیز در ش��اهین ش��هر که زمین دولتی وجود 
نداشته، پیش��رفت این طرح ها در سایر نقاط چشمگیر 

است.
 صمص��ام ش��ریعت در خص��وص توضیح ب��ه نماینده 
شاهین شهر مبنی بر وصول عوارض آالیندگی پاالیشگاه 
گف��ت: در عرض یك هفته گذش��ته دو جلس��ه در این 
خصوص انجام شده و ترتیب وصول شدن این عوارض 

در آینده نزدیك داده شده است.
صمصام شریعت خاطرنشان کرد: گالیه برخی نمایندگان 

در مورد مسکن مهر شهرستان غیر کارشناسی است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

گذش��ته  س��ال های  در  عمران��ی   پروژه ه��ای 
سالمت محور نبوده اند.

نماینده ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در شورای اداری 
استان، پروژه های عمرانی انجام شده در سال های گذشته 
در اصفهان را خارج از تمهیدهای س��المت شهروندی 

قلمداد کرد.
غالمرضا شیران که نظیر این اظهارات را در صبح همان 
روز در ش��ورای ش��هر انجام داده بود در شورای اداری 
اس��تان نیز به تکرار انتقاد از اصول شهرسازی،  معماری، 

مدیریت ترافیك و عمران شهری اصفهان پرداخت.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان و مشاور استاندار 
گفت: بروز س��ردردهای س��طحی تا بیماری های مزمن 
مشخص می کند که اصفهان دچار آالینده های سمی است 
و ما نتوانسته ایم »ازن« موجود در فضا را رفتارسنجی کنیم 
و هنوز اتاق مخصوص برای کنترل این امر در اصفهان را 
نداریم. وی »بنزن« )نوعی آالینده( را یکی از آالینده های 
مخرب و سرطان زا در هوای اصفهان دانست که برای آن 

چاره اندیشی نشده است.
 غالمرض��ا ش��یران ادام��ه داد: پروژه ه��ای م��ا بای��د 
س��المت محور باش��ند و بعد مکانی در آنها لحاظ شود 
و برای کارخانه های موجود در باالدست جمعیتی و در 
جهت بادهای قالب باید چاره اندیش��ی شود. وی با بیان 
اینکه معماری و شهرسازی اصفهان بیشتر بدون نگاه فنی 

و تنها با اصول فانتزی بوده اس��ت افزود: ندانستن علم 
دینامیك و توپوگرافی در پروژه ها و در نظر نگرفتن اینکه 
اصفهان تهویه سریع ندارد باعث بروز وضع وخیم آب و 
هوایی شده است. شیران از عدم کنترل موتورسیکلت ها و 

ایجاد آلودگی از جانب خودروهای فرسوده گالیه کرد.
حمل و نقل شهری به دولت واگذار شود 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توسعه شهری 
ما براساس حمل و نقل پایدار نبوده است و باید حمل و 
نقل شهری به دولت واگذار گردد و حمل و نقل عمومی 
از شهرداری گرفته شود تا مسئولیت ایشان کمتر شده و 

حمل و نقل قابل کنترل محیط زیستی شود.
غالمرضا ش��یران افزود: مترو اولویت مهم شهر اصفهان 
بوده که ش��هرداری در آن اقبال نداش��ته است و این امر 
باید برای تداوم به دولت س��پرده ش��ود و حمل و نقل 
ش��هری یك موضوع تخصصی است که باید با آن فنی 
برخورد ش��ود و سالمت ش��هروندان نباید توسط عدم 
مدیریت صحیح ترافیك، شهرس��ازی و معماری و عدم 
 رعایت اصول مدیریتی به خطر بیفتد و اگر س��اخت و 
راه ان��دازی مترو س��ریع تر پیش می رفت چه بس��ا این 

مشکل ها به وجود نمی آمد.
در حاش��يه: صرف نظر از اینکه شیران چه راهکاری 
برای مش��کل های ذکر شده دارد این سئوال مطرح است 
که مگر شیران در زمان اجرا و تصویب طرح ها و پروژه ها 
در شورا نبوده و اگر این مسیر غلط بوده است چرا اآلن 
صدای او درآمده است و او چه اصراری دارد که در یك 
روز هم در جلسه شورای اسالمی شهر و هم در شورای 
اداری این مسأله را طرح کند تا متهمی دیگر برای آلودگی 
هوا پیدا شود، آیا شیران در مقام عضو شورای شهر سخن 
می گفت یا در مقام مشاور استاندار؟ همه اینها ابهام هایی 
است که با عکس العمل اخیر شیران در ذهن ها به وجود 

آمده است.
مدیر کل راه و ترابری و رئيس هيأت واليبال:

ذوب آهن و فوالد مبارکه از واليبال دفاع کنند
مدیر کل راه و ترابری اس��تان اصفه��ان و رئیس هیأت 
والیبال در شورای اداری استان خواستار حمایت صنایع 
استان از والیبال اصفهان شد. هوشنگ عشایری گفت: با 
توجه به اینکه استان اصفهان در مقوله ورزش با والیبال 
عادالنه برخورد نکرده اس��ت باید به این امر توجه شود 
و در حالی که اصفهان دارای 3 تیم هندبال در سوپرلیگ 
اس��ت و بازیکنان توانمندی دارد که توانسته اند هندبال 
کش��ور را قبضه کرده و غیرقابل رقابت سازند؛ جا دارد 
ت��ا در همین ح��د به والیب��ال نیز پرداخته ش��ود و این 
ورزش مورد حمای��ت قرار گیرد چرا که تجربه هندبال 
نشان می دهد والیبال پرفروغ اصفهان اگر چه دارای تیم 
سوپرلیگی نیست ولی قدمت 50 ساله آن و افتخارهای 
30 ساله می تواند س��رآغاز دوران باشکوهی در ورزش 

اصفهان باشد.
رئی��س هیأت والیبال با طرح این س��ئوال که چرا فوالد 
مبارک��ه و ذوب آه��ن از والیبال حمای��ت نمی کنند در 
ش��ورای اداری اس��تان در محل ش��رکت فوالد مبارکه 
 خواس��تار تجدیدنظ��ر ایش��ان و توج��ه به این رش��ته 

شد.
مدیر کل راه و ترابری استان اصفهان:

ماشين های راهداری و راه سازی استان مشكل 
سوخت دارند

مدیر کل راه و ترابری اس��تان در شورای اداری با اشاره 
به فرا رسیدن فصل سرما گفت: راهداری از فعالیت های 
مهم در فصل سرما بوده و اگر چه برف نباریده ولی باید 

تمهیدهای الزم صورت پذیرد.
 وی ب��ا بیان اینکه 489 دس��تگاه ماش��ین راه��داری و 
جاده سازی استان که نفت گاز مصرف می کنند، سهمیه 
وی��ژه ای با هدفمندی یارانه ها ندارند و با ش��روع فصل 
سرما اداره کل راه و ترابری با مشکل عمده برای فعالیت 
این ماش��ین آالت رو به رو می ش��ود، اداره راه و ترابری 

را فاقد س��رمایه الزم برای تأمین سوخت این ماشین ها 
دانست و از مشکل سنگین عدم وجود نقدینگی در این 

اداره کل خبر داد.
هوشنگ عشایری تصریح کرد: این ماشین آالت که پیش 
از این ماهانه 92 میلیون تومان هزینه سوخت در بخش 

راه سازی داشته اند، اکنون هزینه سوخت آنها به 2 میلیارد 
تومان رس��یده است. وی خواستار ایجاد مصوبه ای برای 
تخصیص سوخت به این واحد و ماشین آالت راه سازی 

و راهداری زمستانی شد.
نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس ش��ورای 

اسالمی:
با وجود هدفمندی یارانه ها بهتر اس��ت شورای 

اداری در اصفهان برگزار شود 
نماین��ده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی از 
برگزاری جلس��ه شورای اداری اس��تان در فوالد مبارکه 
گالیه کرد. نیره اخوان بیطرف گفت: با توجه به هدفمندی 
یارانه ها و رعایت صرفه جویی توسط مدیران به عنوان 
الگو نباید ده ها ماش��ین برای ش��ورای اداری به مبارکه 
کش��انده ش��وند، در صورتی که 90 درص��د مدیران در 
اصفهان هستند. وی ادامه داد: طرح انتقال آب از بهشت 
آباد باید با س��رمایه گذاری مردم فعال ش��ود و مدیریت 
اس��تان برای ادامه ط��رح چاره جویی کند و مصرف آب 
توسط صنایع باید کنترل شود تا تنها کشاورزان مجبور به 

صرفه جویی نباشند.
اخوان احداث تونل س��وم کوهرنگ را بس��یار طوالنی 
توصی��ف کرد و اظهار داش��ت: این تون��ل باید هر چه 
س��ریع تر احداث و تحویل شود. وی بیمه کشاورزی را 
حق کش��اورزانی دانست که با خشکسالی و سرمازدگی 
دست و پنجه نرم می کنند و خواستار اقدام سریع در مورد 
بیمه نمودن محصوالت کشاورزی و نیز زندگی و خود 
ش��خص کشاورزان شد.اخوان به عبور آب از کانال های 
3 و 4 جهاد کشاورزی اعتراض کرد و خواستار عبور آن 
از کانال های )1( و )2( ش��د و در مورد بیکاری کارگران 
آجرپزی ها و واحدهای صنوف آجر که با انتقال به بیرون 
ش��هر مواجه شده اند تذکر داده و خواستار اعطای وام به 
آنها ش��د.نیره اخوان تصریح کرد: در هدفمندی یارانه ها 
خانواده های بی سرپرس��ت می توانند با نوشتن صورت 
جلس��ه به فرمانداری ها و بخش��داری ها مراجعه کنند و 
در صورت صالحیت نداشتن سرپرست خانوار، خانم ها 

خود یارانه خانواده را دریافت کنند.
اخوان در پایان خواس��تار اجرای هر چه سریع تر پروژه 
ورزش��گاه نقش جه��ان،  درمانگاه رهن��ان، بخش قلب 
بیمارستان غرضی، بخش قلب بیمارستان چمران و سایر 

مصوبه های سفر ریاست جمهوری شد.
گالی��ه اس��تاندار از خبرن��گار ورزش��ی یكی از 

رسانه ها:
خبرن��گاران با رعای��ت اخالق حرف��ه ای مصالح 

استان را در نظر بگيرند
استاندار اصفهان در حاشیه شورای اداری استان در محل 
فوالد مبارکه با وجود اس��تقبال از خبرنگاران از برخورد 
غیرحرفه ای یک��ی از خبرنگاران ورزش��ی انتقاد کرد و 

خواستار رعایت مصالح استان توسط خبرنگاران شد.
بنابر توضیح ذاکر اصفهانی خانم خبرنگاری که خود را 
به دروغ خبرنگار خبرگزاری فارس معرفی نموده است 
و هوی��ت وی با ن��ام )س- ی( نش��ان از فعالیت او در 
یکی از روزنامه های محلی دارد؛ از استاندار در خصوص 
ب��ازی مس کرم��ان و تی��م اصفهانی پرس��یده که ذاکر 
اصفهانی گفته است نباید سیاس��ت را وارد ورزش کرد 
و از وی خواس��ته که بازی این دو تیم را سیاسی نکرده 
 و از بیان اظهارنظرهای سیاس��ی افراد و یا افراد سیاسی 
بپرهیزد.متأسفانه خبرنگار مذکور خارج از عرف و شأن 
حرفه ای گفتار اس��تاندار را ش��اخ و ب��رگ داده و عقاید 
خ��ود را ب��ه آن افزوده و این گفتار بافته ش��ده را مقابل 
اظهارات استاندار کرمان قرار داده و باعث بروز رنجش 
میان مدیریت دو اس��تان شده است. انجام چنین اعمال 
نادرستی که بی شك به دلیل ناپختگی و غیرحرفه ای بودن 
خبرنگار مذکور بوده در صورت تکرار می تواند به برهم 
خوردن مناس��بات مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 

استان ها منجر شود.

بی ش��ك خبرنگاران در راستای رسالت خود می بایست 
مصالح شهر و استان خود را در تنظیم اخبار و تحلیل ها 
در نظر بگیرند و از اظهارنظر ش��خصی، خلط مبحث و 
تحلیل نادرست و یا اضافه کردن آرای شخصی به عقاید 

دیگران بپرهیزند.

آب و هوای امروز )شهركرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 11 °9 ° -5 °-12 ° حداكثرحداكثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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مرکزی، طبقه اول
دوشنبه 13 دی 1389/ 28 محرم 1432/ شماره Monday 3 January 2011     431)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پيامبر اکرم )ص(:
 پنج چيز از سنت پيامبران 
است: حيا، بردباری، حجامت 
کردن و مسواک و عطر زدن.

بزرگ ترین پروژه ایجاد اشتغال استان اصفهان رقم می خورد

ایجاد ده هزار فرصت شغلی در شرکت فوالد مبارکه

رنا
: ای
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