
ش��هرکرد  شهرس��تان  فرماندار 
گفت: ب��ه  منظ��ور موفقیت در 
رون��د انتخاب��ات ب��رای تم��ام 
عوامل اجرایی انتخابات، چارت 
سازمانی مناسب تدوین می شود. 
به گ��زارش فارس، مراد کاظمی 

در نشس��ت هماهنگی برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در این شهرستان با اشاره ...

مدیرکل امور عشایر چهارمحال 
و بختی��اری گفت: ب��روز پدیده 
خشکسالی به عشایر این استان 
اف��زون ب��ر 355 میلی��ارد ریال 
اس��ت.    خس��ارت وارد ک��رده 
خالد طاهری  در گفتگو با فارس 

اظهار داشت: خسارات ناشی از خشکسالی...

تدوین چارت سازمانی عوامل اجرایی 
انتخابات در شهرکرد

مدیرکل امور عشایر خبر داد:
خسارت 355 میلیارد ریالی عشایر 
چهارمحال و بختیاری از خشکسالی

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد:
درآمد 8600 میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها 
در سال گذشته
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 شهرستان    صفحه 4

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران:

احیای بافت فرسوده نیازمند 
عزم جمعی و مشارکت شهروندان است

صفحه4

معاون عمرانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: به  زودی س��ند 
ایمنی محورهای مواصالتی این 
استان تهیه و تدوین می شود.  به 
گزارش فارس، محمود عیدی در 
نشست کمیته ایمنی راه ها در این 

استان اظهار داشت: این استان از نبود تجهیزات کنترل ترافیک رنج می برد. 
وی با بیان این که بیشتر حوادث جاده ای...

معاون استاندار خبر داد:
تدوین سند ایمنی محورهای مواصالتی 

چهارمحال و بختیاری

 شهرستان    صفحه 4

رئیس جمهور در مراسم روز صنعت دفاعي:
تجهیزات دشمن را پیش از رسیدن به آسمان 
كشور زمین گیر مي كنیم

 شهرستان    صفحه 4

مسئول جهاد کشاورزی طرقرود 
خواستار شد:

اعتبار بیشتری به 
بحران خشکسالی نطنز 

اختصاص یابد
خشکس��الی همچنان در نطنز ب��ه ویژه منطقه 
طرقرود ادامه دارد و مس��ئوالن نطنز خواس��تار 
حمایت مسئوالن استانی و همچنین بهره مندی 
از س��هم بیش��تری از اعتبارات مدیریت بحران 

شدند. 
مس��ئول جه��اد کش��اورزی طرق��رود نطنز در 
گفتگو با فارس با بیان این که روند خشکسالی 
همچنان گریبانگیر منطقه طرقرود است، اظهار 
داشت: کمبود شدید آب کشاورزی از مهم ترین 

دغدغه های کشاورزان است. 
فضل اله ادایی افزود: آب دهی قنوات این منطقه 
به 50 درصد حد نرمال خود در س��ال گذشته 
رسیده و این روند نگرانی کشاورزان را در پی 
دارد و این خشکسالی و پایین آمدن سطح قنوات 
 شهرستان نطنز، خسارات فراوانی به باغات میوه 

وارد نموده است.  
وی در ادامه اظهار داش��ت: با این که از سوی 
مدیری��ت جهاد کش��اورزی شهرس��تان نطنز، 
 اقدامات��ی از جمله س��اخت اس��تخر و کانال  و 
بانک��ی  تس��هیالت  و  قن��وات  روب��ی  الی 
قرض الحس��نه برای کش��اورزان در نظر گرفته 
ش��ده، اما به دلیل وس��عت و حجم خس��ارات 
خشکسالی، الزم است مسئوالن استانی نسبت 
به اختصاص س��هم بیشتری از مدیریت بحران 
برای شهرس��تان نطن��ز به ویژه طرق��رود اقدام 

کنند. 
وی ب��ا تأکید بر حمایت مس��ئوالن اس��تانی از 
شهرس��تان نطنز و یافتن چاره ای برای مش��کل 
خشکسالی این شهرس��تان گفت: تعداد قنوات 
نطنز ش��امل 100 رشته قنات فعال و پنج حلقه 

چاه عمیق است.

آگهي مناقصه مرحله دوم
شهرداري گرگاب باستناد مجوز شماره 3/45 مورخ 90/1/31 شوراي محترم اسالمي 
شهر قصد دارد از محل اعتبارات عمراني شهرداري نسبت به اجراي عمليات به شرح 
ذیل اقدام نماید. لذا از کليه متقاضيان دعوت به عمل مي  آید جهت بازدید و اطالع از 
شرایط برگزاري و اخذ مدارك مناقصه حداکثر تا تاریخ 90/6/7 به شهرداري گرگاب به 

آدرس اصفهان- شاهين شهر- گرگاب- انتهاي بلوار امام خميني )ره( مراجعه نمایند.

شماره تلفن تماس: 46-03125754545          نمابر: 03125753330
WWW.SHAHRDARI_GORGAB.IR :وب سایت شهرداری گرگاب

مالحظاتاعتبار )ميليون ریال(شرح عملياتردیف
-300زیرسازي و آسفالت معابر سطح شهر1
-500زیرسازي کمربندي شهر2

سید محمد احمدي
شهردار گرگاب

رنا
 ای

س:
عک

نماینده مردم تاکستان در مجلس گفت: جوانان 
ای��ران برای گرفتن چند میلیون وام در بانک ها 
تحقیر می ش��وند و بانک ها مطالبه سپرده دارند 
ک��ه بای��د گفت اگر ای��ن جوان��ان پولی برای 
سپرده داش��تند، دست گدایی به سوی بانک ها 

نمی بردند.
ب��ه گزارش ف��ارس، امیر طاهرخان��ی نماینده 
مردم تاکس��تان در مجلس شورای اسالمی در 
نط��ق میان دس��تور با بیان این که فرمایش��ات 
و تأکی��دات مق��ام معظ��م رهب��ری در جمع 
نمایندگان و مس��ئوالن باید م��ورد توجه تمام 
نمایندگان و مس��ئوالن نظام قرار گیرد، خطاب 
به احمدی نژاد رئیس جمهور  اظهار داشت: شما 
در مصاحبه های مختلف خود همواره با آمار و 
ارقام که بهترین شیوه مقایسه عملکرد هاست، 
عملک��رد دولت خود را با دولت های پیش��ین 
مقایس��ه کردید که عماًل این آمارها دو برابر یا 

بیشتر اعالم می شود. 
وی اف��زود: صرف نظر از صحت و س��قم این 
آمار ها که البته در درس��تی ای��ن آمارها تردید 
وجود دارد، باید گف��ت، این آمارها در بخش 

صنعت اشتغال و غیره متناقض است، همچنین 
که مردم نیز وضعیت امروز خود را با گذش��ته 

مقایسه می کنند. 
ای��ن نماینده مجل��س ادامه داد: امروز کس��ی 
نیس��ت که وضعی��ت اقتصادی مردم و فش��ار 
اقتصادی تحمیل شده به مردم را کتمان کند و 
با اندک مقایسه و دقت این موضوع قابل لمس 
اس��ت. اما نکته قابل توجه این اس��ت که آمار 
مقایس��ه ای که در تمام سفرها مورد توجه قرار 
داده اید، 2 نکته مورد غفلت قرار گرفته است. 
طاهرخان��ی اضاف��ه کرد: در ای��ن آمارها گفته 
نش��ده که رشد اقتصادی کش��ور که مهمترین 
ش��اخصه رش��د و بهبود وضعی��ت اقتصادی 
است، در دولت ش��ما و دولت های پیشین در 
چه وضعیت��ی قرار دارد، همچنین مقایس��ه ای 
در خص��وص درآمدهای کش��ور به خصوص 
در زمینه درآمدهای نفتی آمارهایی داده نش��ده 

است. 
وی خاطرنش��ان کرد: ش��ما در این آمارهایتان 
اع��الم نکرده ای��د ک��ه در دولت های گذش��ته 
درآمده��ای نفت��ی به چه میزان بوده اس��ت و 

دولت ش��ما در این مدت چق��در درآمد نفتی 
داش��ته اس��ت. اما من همین ق��در بگویم که 
درآمدهای نفتی اخیر کش��ور با کل درآمدهای 
نفتی کش��ور از زمان آغاز صدور نفت تاکنون 

برابری کرده و یا بیشتر است. 
وی تصری��ح کرد: اما جای س��ئوال اس��ت که 
با توج��ه به این درآمد نفتی ب��اال آیا به همین 
اندازه س��ازندگی صورت گرفته است و مردم 
این درآمد را بر س��ر سفره های خود دیده اند؟ 
که قض��اوت را بر عهده خود ش��ما و آگاهان 
اقتصادی و سیاسی می گذارم. طاهرخانی ادامه 
داد: وضعیت اشتغال و تورم و فشار اقتصادی 
و مشکالت فرهنگی عدم توجه به ارزش های 
دینی و معنوی در زمان شما دو برابر بر خالف 
دولت های پیش��ین افت مش��هود داشته است. 
وی افزود: آق��ای احمدی نژاد امروز مش��کل 
اصلی کش��ور و جوانان اشتغال است که اقدام 
ج��دی در ای��ن زمینه صورت نگرفته اس��ت. 
بنابراین تا ک��ی باید آمارهای دل خوش کننده 
گوش ما را نوازش دهد اما خبری از اش��تغال 

پایدار و واقعی نباشد. 

نماینده مردم در  مجلس:
جوانان  براي گرفتن چند میلیون وام در بانك ها تحقیر مي شوند

نوبت اول
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ساعت صفر براي لیبي

در پي شایعه سازي برخي سایت ها
اعالم شکایت استانداري تهران به دادستاني 

پ��س از ماه ها درگیری فرسایش��ی میان 
نیروهای تحت امر معمر قذافی و مخالفان 
مسلح، س��رانجام طرابلس دژ مستحکم 
دیکتاتور لیبی، یکشنبه شب گذشته، در 
هم شکست و برگ تازه ای از تاریخ این 

کشور هفت میلیون نفری ورق خورد.
 شادی و جنگ

به گ��زارش ایرنا، در یک س��و مخالفان 
سرمست از ورود به طرابلس، به جشن و 
پایکوبی می پردازند و در سوی دیگر اما 
درگیری سختی میان اندک حامیان قذافی 

با مخالفان مسلح ادامه دارد. 
مخالف��ان، هم��ه طرابلس غی��ر از باب 
العزیزیه را که منطقه حکومتی است، زیر 
کنترل گرفته اند. جنگ در طرابلس اگر نه 
خانه به خان��ه که خیابان به خیابان پیش 
می رود. اهال��ی اگر جرات کنند از خانه 
بیرون بیایند، نمی دانند قدرت در دست 

کدام طرف است! 
معلوم نیس��ت طرابلس، آخرین س��نگر 
س��رهنگ سرس��خت تا کجای این نبرد 

تاب خواهد آورد؟ 
42 س��ال پیش در همی��ن روزها بود که 
معم��ر قذافی زمام ق��درت در لیبی را با 
کودتا به دس��ت گرفت. ام��روز اما هیچ 
نش��انی از قذافی در پایتختی که بیشتر از 
40 س��ال، مقر حکومتش بود در دس��ت 
نیس��ت. مردی که نس��ل های مختلفی 
از رهب��ران دنی��ا را دیده، امروز ش��اهد 
روزهای آخر حکومتش است.  جهان نیز 
دارد ک��م کم پایان حکومت معمر قذافی 
را ب��اور می کند. کش��ورها یک به یک 
شورای انتقالی را به رسمیت می شناسند. 
جمهوری اس��المی ایران، ضمن تبریک 
به م��ردم لیبی، اع��الم کرده ک��ه حامی 
آنهاست. اتحادیه عرب گفته از مخالفان 
قذافی حمایت می کند. اتحادیه اروپا هم 
خواس��تار کناره گیری سریع قذافی شده 
است. آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم که در 
عملیات ناتو در لیبی نقش عمده داشتند 
ح��اال می گویند زمان تغییر فرا رس��یده 

است. 
زوال حکومت معمر قذافی نتیجه موجی 
از اعتراض ها در جهان عرب اس��ت که 
از 9 ماه قبل با س��رنگونی دیکتاتورهای 

تونس و مصر آغاز شد. 
شش ماه نبرد سخت 

حرکت اعتراضی در لیبی با درخواس��ت 
اصالحات سیاس��ی و مبارزه با فس��اد به 
جریان افتاد اما نیروهای امنیتی به سرکوب 
معترضان دس��ت زدند. حاال شش ماه از 
جنگ لیبی گذشته و مخالفان معمر قذافی 
خود را در یک قدمی پایان وی می بینند. 
6م��اه قبل موج��ی که بع��د از قیام های 
مصر و تونس ش��کل گرفته بود، به لیبی 
رس��ید و مخالفان قذافی هم با در س��ر 
پروراندن رویای مشابه وارد گود شدند. 
بنغازی شهری در شرق لیبی نقطه آغازین 

اعتراض ها بود. 
اما پرس��ابقه ترین رهب��ر جهان عرب و 
آفریق��ا به این آس��انی ها از قدرت کنار 
نمی رفت؛ او با نسبت دادن اعتراض ها 
به مشتی افراد فاسد و مریض، معترضان 

را تحقیر کرد. 
جن��گ ب��ا دولت و س��رکوب ش��دید 
مخالفان هر روز کش��ته های بیشتری بر 
 جای می گذاش��ت. یک ماه پس از آغاز 
اعتراض ها، س��ازمان مل��ل متحد برای 
حفاظت از غیرنظامیان در برابر حمالت 
حکومت، آس��مان لیب��ی را منطقه پرواز 
ممن��وع اع��الم ک��رد؛ اقدامی ک��ه پای 
هواپیماهای نیروهای ائتالف را به آسمان 

لیب��ی باز کرد؛ بع��د از حمله به عراق در 
سال 1382، این بزرگترین حمله نیروهای 

نظامی بین المللی به منطقه بود. 
در این مدت شهرهای زیادی بین نیروهای 
تحت امر قذافی و مخالفان وی دست به 
دست ش��د. در حالی که درگیری ها در 
این مدت به ش��دت فرسایشی شده بود، 
دو م��اه پیش بود که پیش��روی مخالفان 
مسلح قذافی کند شد و دادگاه بین المللی 
کیفری حکم بازداش��ت قذافی و یکی از 
پسرانش- س��یف االس��الم- را به اتهام 
جنایت علیه بش��ریت و فرمان سرکوب 

غیرنظامیان، صادر کرد. 
مخالفان قذافی زیر آسمانی که هواپیماهای 
نیروهای ائتالف برایشان امن کرده بودند، 
کم ک��م جلو آمدند تا این که س��رانجام 
مخالفان مس��لح پ��س از تصرف بعضی 
از شهرک های اطراف طرابلس در هفته 
گذش��ته، روز یکشنبه از ش��هر زاویه در 
غرب پایتخت به سوی این شهر حرکت 
کردن��د و بدون مقاومت قابل توجه و در 
میان استقبال شهروندان موفق به ورود و 

تصرف بیشتر مناطق این شهر شدند. 
مسير پيش رو 

مخالفان تصرف طرابلس را، ساعت صفر 
خوانده اند؛ گ��و این که برگی جدید در 

تاریخ لیبی آغاز شده است. 
با این پیش فرض که سقوط رژیم قذافی 
طی روزها و یا ش��اید ساعت های آتی 
تکمیل خواهد شد، مهم ترین مسأله آینده 

لیبی خواهد بود. 
با توجه به این که شورای ملی انتقالی لیبی، 
مش��روعیتی قابل توجه در میان مخالفان 
 و همچنین کش��ورهای خارج��ی دارد، 
محتمل ترین گزینه برای به عهده گرفتن 

قدرت در لیبی پس از قذافی است. 
این ش��ورا ک��ه ریاس��ت آن را مصطفی 
عبدالجلیل )وزیر پیشین دادگستری لیبی( 
ب��ر عهده دارد، ترکیبی از سیاس��تمداران 
جدا ش��ده از نظام قذاف��ی و نیز تعدادی 
از چهره ه��ای آکادمیک و فعاالن حقوق 
بش��ری است. هنوز معلوم نیست که این 
ش��ورا و رهبری آن تا چه اندازه توانایی 
مدیریت مس��ائل لیبی در آینده را داشته 

باشند. 
بدون ش��ک برقراری امنی��ت مهم ترین 
مسأله ش��ورای انتقالی خواهد بود. آنچه 
در این زمینه دغدغه اصلی حاکمان جدید 
لیبی خواهد بود، مسلح بودن هزاران نفر 
از مردم این کش��ور و احتم��ال اقدامات 
تالفی جویانه از س��وی وفاداران قذافی 

است. 
مس��اله پیش روی دیگر لیب��ی در برهه 
جدی��د، چگونگی فراین��د انتقال قدرت 
در این کش��ور است. هنوز معلوم نیست 
شورای انتقالی لیبی تا چه زمان قدرت را 
در دست خواهد داشت و تکلیف قانون 
اساسی و نظام سیاسی بعدی لیبی چگونه 
خواهد بود. به نظر می رسد مخالفان در 

این زمینه توافق نظر نداشته باشند. 
چگونگی برخ��ورد با کارگ��زاران نظام 
قذاف��ی و در راس آنه��ا خ��ود وی و 
پسرانش، موضوع مهم دیگری است که 
لیبی جدید پی��ش روی خود دارد. هنوز 
معلوم نیست که آیا عدالت در مورد آنها 

حکم خواهد کرد یا انتقام؟ 
سخن آخر این که پیامدهای سقوط قریب 
الوقوع قذافی، تنها محدود به مرزهای لیبی 
نخواهد ش��د. به نظر می رسد تحوالت 
اخیر در لیبی دومینوی تغییرات در جهان 
ع��رب را که برای مدتی از حرکت افتاده 

بود، دوباره به راه خواهد انداخت.

مش��اور حقوقی استاندار تهران از اعالم 
ش��کایت اس��تانداری تهران به معاونت 
مطبوعات��ی وزارت فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمی و دادس��تانی تهران علیه سایتی 
که خبر ک��ذب درباره این اس��تانداری 
منتشر کرد، خبر داد. ولی اله داوریان در 
گفتگو با ایرنا افزود: این ش��کایت طی 
روزهای اخیر علیه گردانندگان س��ایتی 
که این خبر را منتش��ر کرده اند، تنظیم 
و تقدیم ش��ده اس��ت. وی تأکید کرد: 
در ارتب��اط با حفظ ش��ئونات و جایگاه 
ش��غلی همکاران در اس��تانداری تهران 
که متأس��فانه با این خب��ر حیثیت آنان 
زیر س��ئوال رفته اس��ت، به طور جدی 
پیگیر هستیم تا آن را اعاده کنیم و اجازه 
ندهیم، اخب��ار سراس��ر دروغ و کذب 
به این ش��کل موجب تش��ویش اذعان 

عمومی شود. 
برخی سایت ها خبر داده بودند: سازمان 
بازرسی کل کش��ور در جریان بررسی 
وضعیت مالی استانداری تهران و برخی 
فرمانداری های تابعه، سوء جریان مالی 
به میزان بیش از یک میلیارد و یک صد 
میلی��ون تومان را گزارش کرده اس��ت! 
استاندار تهران در گفتگو به ایرنا گفت: 

این هم از جمله دروغ های بزرگی است 
که متأسفانه برخی س��ایت های خبری 
منتس��ب به اف��راد خاص، ای��ن روزها 
منتش��ر می کنند. وی افزود: مسائلی که 
در این خبرس��ازی مطرح شده، مربوط 
به دوره های قبلی مدیریت اس��تانداری 
تهران است که در زمان خود و در جای 
خود به آنها رس��یدگی ش��ده و احکام 
آنها صادر و تعیین تکلیف ش��ده است. 
تم��دن ادام��ه داد: اما متأس��فانه در این 
خبرسازی طوری وانمود شده که گویا 
این تخلفات جدید است و در مدیریت 
فعلی جریان دارد. استاندار تهران با بیان 
ای��ن که قطعاً این موض��وع را از طریق 
مراجع قانونی و قضایی پیگیری می کنیم 
و خبرسازان و دروغ پردازان را پای میز 
محاکم��ه می کش��انیم، تأکید ک��رد: از 
مسئوالن سازمان بازرسی کل کشور )که 
این خبر به نقل از آنها منتش��ر شده( نیز 
انتظار داریم سکوت نکنند و با متخلفان 
برخ��ورد قاطع داش��ته باش��ند. تمدن 
تصریح کرد: در زمان مدیریت بنده هیچ 
موضوعی که بیانگر سوءاستفاده مالی یا 
تخلف مالی باشد، در استانداری تهران 

رخ نداده است.

خبر

رئیس جمهور با اش��اره به توانمندي هاي دفاعي 
جمهوري اسالمي ایران گفت: سیاست ما به گونه اي 
است که تجهیزات نظامي دشمن در نقطه عزیمت 
زمین گیر ش��ود. بنابراین باید طوري برنامه ریزي 

کنیم که تجهیزات دشمن قادر به عمل نباشد.
احمدي ن��ژاد  محم��ود  ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 
رئیس جمهور، طي سخناني در مراسم روز صنعت 
دفاع��ي با بی��ان این که ماه رمض��ان هدیه خدا به 
بش��ریت اس��ت گفت که در این ماه فرصت بهره 

مندي از رحمت الهي فراهم است. 
وي اخ��الص و رحمت را خالصه همه خوبي ها 
و کماالت عن��وان کرد و افزود : راه اگر براي خدا 
باش��د شکوفا مي ش��ود. اما اگر کار براي غیر خدا 
انجام ش��ود ساقط کننده اس��ت حتي اگر عبادت 
باش��د. ش��یطان هفت هزار س��ال عبادت کرد اما 
چون اخالص نداش��ت آن عبادت موجب طغیان 
و طرد او شد. رئیس جمهور ادامه داد:  ماه رمضان 
ماه کار براي خداس��ت کار براي خ��دا اگر اعالم 
هم نش��ود و هم در پنهان ص��ورت گیرد اثر خود 
را در عالم خواهد گذاشت. احمدي نژاد همچنین 
ماه رمضان را ماه تمرین اخالص دانست و گفت: 
اگ��ر باالترین فرصت ها و امکانات عالم در اختیار 
باش��د و بزرگترین اقدامات به لحاظ ظاهر انجام 
شود اما خالي از اخالص باشد نتیجه اي جز سقوط 
نخواهد داش��ت. احمدي نژاد با بیان این که جلوه 
دوم همه خوبي ها رحمت، عش��ق و محبت است 
خاطرنش��ان کرد: تجلي و جلوه ایم��ان به خدا و 
یکتاپرس��تي که باالترین ارزشهاس��ت در رحمت 
است. رئیس جمهور تأکید کرد: هر مفهوم آسماني 
ی��ک جلوه دنیایي دارد و جل��وه همه ارزش هاي 
آسماني رحمت و محبت است.  رئیس جمهور با 
بیان این که خداوند متعال رحمت مطلق است و به 
واسطه رحمتش عالم، مخلوفات و انسان را خلق 
کرد تصریح کرد: پیامبر عزیر اسالم که تجلي اعظم 
خداس��ت رحمت مطلق در مقیاس جهاني است. 
احمدي نژاد یادآور شد: قلب موحد پر از محبت 
است و ما به میزاني که محبت داشته باشیم موحد 
هستیم. چرا که محبت معیار سنجش توحید است. 
وي ادامه داد: همه مش��کالت بشر در طول تاریخ 
از خالي ش��دن قلبها از محبت است. احمدي نژاد 
ادامه داد: همه ارزش ها زماني منتقل مي ش��ود که 
در طرحي از محبت س��وار شود. رئیس جمهور با 

بیان این که دعوتي که از قلب رحماني و سرش��ار 
از محبت نباش��د هدایت کننده نخواهد بود حتي 
اگر تالوت آیات قرآن باشد اظهار داشت: برخي ها 
پشت جنایات رژیم صهیونیستي را امضا و قرارداد 
نظامي 60-70 میلیارد دالري منعقد مي کنند براي 
کش��تار، در حالي که قرآن هم مي خوانند. احمدي 
نژاد افزود: نگاه جهان اسالم و نگاه توحیدي رفع 
مشکالت همه بشریت است و قدرت و سیاست 
دفاعي ما نیز بر اس��اس گس��ترش محبت است. 
چراکه عدالت و محبت الزم و ملزوم هم هستند. 

احمدي نژاد با اش��اره به این که سیاست دفاعي ما 
بازدارندگي است گفت: ما نمي خواهیم از قدرت 
نظامي براي تسلط استفاده کنیم بلکه مي خواهیم 
جلوي تجاوزات و بي عدالتي ها را بگیریم چرا که 
سیاست دفاعي ما متفاوت از کساني است که براي 
سطح سرزمین ها و غارت جوامع طراحي مي کنند. 
وي ب��ا تأکید مجدد بر اینکه سیاس��ت و برنامه ما 
بازدارنده اس��ت، گفت که بهترین بازدارندگي این 
است که دش��من جرأت تجاوز به خود را ندهد. 
وي ادامه داد: سیاس��ت بازدارندگي ما باید طوري 
باشد که دش��من از پاسخ کوبنده و پشیمان کننده 
ما مطمئن باش��د و در جمع بندي خود به تصمیم 

حمله نرسد. 
رئی��س جمهور همچنی��ن تأکید کرد: سیاس��ت 
بازدارن��ده ما باید به گونه اي باش��د که تجهیزات 
دفاعي دش��من در نقطه عزیمت و خود دش��من 

نیز در نقطه عزیمت زمین گیر ش��ود نه در آسمان 
تهران بنابراین باید ج��وري برنامه ریزي کنیم که 
تجهیزات دشمن قادر به عمل نباشد.  احمدي نژاد 
تاکید کرد که بخش��ي از تحقق این امر به فعالیت 
سیاس��ي، فرهنگي و انساني برمي گردد طوري که 
فضاي جهاني به س��متي برود که فرصت تحرک 
از دش��من گرفته شود و بخش دیگر به تجهیزات 
دفاعي برمي گردد اما مرحله سوم نیز پدافند است. 
رئیس جمهور با بیان این که امروز صنعت دفاعي 
ما پرنش��اط و در حال پیشرفت است خاطرنشان 
کرد: بعضي از این دستاوردهاي ما قابل رقابت در 
سطح جهاني است که موجب اتخاذ و عزت براي 
ما و دلگرمي براي همه مظلومان و مستضعفان عالم 
اس��ت. احمدي نژاد در ادامه س��خنان خود گفت: 
صنعت دفاعي ما باید جامع وبهره مند از همه علم 
و فناوري بیشتر باشد و  همه دستاوردهاي بیشتر 

در اینجا خود را نشان دهد. 
وي همچنین یادآور شد: صنعت دفاعي کشور ما 
باید موتور پیشرونده علم و فناوري باشد. چرا که 
نوع تجهیزات با کاربرد چند منظوره است. احمدي 
نژاد دستاوردهاي دفاعي کشور را افتخارآمیز دانست 
و گفت: کارهاي بسیار بزرگ، هدفمند، هوشمند و 
ارزشمندي در این عرصه انجام شده است که بنده 
از همه شما به خاطر کارهاي بزرگ که براي خدا 
و گس��ترش محبت و عدالت و دیانت از کرامت 

اسالمي انجام مي دهید تشکر مي کنم. 

رئيس جمهور در مراسم روز صنعت دفاعي:

تجهیزات دشمن را پیش از رسیدن 
به آسمان کشور زمین گیر مي کنیم

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

آغاز استهالل شوال 8 شهریور
 سه شنبه احتمال رؤیت هالل شوال 

وجود دارد
عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به این که گروه های استهالل 
سراسر کش��ور روز سه شنبه 8 شهریور برای رؤیت هالل ماه به نقاط مختلف 
اعزام می شوند گفت: احتمال رؤیت هالل ماه در این تاریخ زیاد است. علیرضا 
بوژمهرانی عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری در گفتگو با مهر در ارتباط 
با زمان اعزام گروه های استهالل شوال اظهار داشت: گروه های استهالل سراسر 
کشور برای رؤیت هالل ماه شوال روز سه شنبه 8 شهریورماه به نقاط مختلف 
اعزام می شوند. وی تأکید کرد: روز دوشنبه هفتم شهریور هالل ماه شوال به هیچ 
عنوان قابل رؤیت نیست. عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری همچنین 
یادآور ش��د: احتمال رؤیت هالل ماه برای روز س��ه ش��نبه وجود دارد، در این 
ص��ورت رمضان 29 روزه خواهد ب��ود. بوژمهرانی گفت: در تقویم قمری این 
احتمال وجود دارد که سه ماه قمری متوالی 29 روزه و یا چهار ماه قمری متوالی 
30 روزه باش��د. به گزارش مهر، براساس اعالم پروژه اسالمی هالل ماه مستقر 
در امارات نیز  روز 29 آگوست )دوشنبه هفت شهریور( رؤیت هالل ماه شوال 
از تمام مناطق اسالمی غیرممکن است، چرا که در این روز غروب ماه پیش از 

غروب آفتاب صورت می گیرد. هرسال برای رفع هرگونه شبهه و نگرانی، 
گروه هایی متشکل از متخصصین به منظور رؤیت هالل ماه در نقاط مختلف 
کش��ور فعال می شوند تا امکان خطا و اشتباه به صفر برسد. ارتقاعات توچال 
و رصدخانه حضرت عبدالعظیم از جمله مناطق تهران هس��تند که گروه های 
اس��تهالل در آنها مستقر می شوند. اطالعات به دست آمده از سوی گروه های 
مختلف به ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری می رسد تا با بهره گیری از این 

اطالعات دقیق و جامع، امکان اعالم دقیق فراهم شود.

با تصویب دولت؛
اعطای جایزه جذب  سرمایه گذاری خارجی 

به فعاالن اقتصادی
با تصویب دولت و به منظور جلب س��رمایه گذاری خارجی، اشخاص حقوقی 
غیردولتی در صورت جذب س��رمایه گذاری خارجی، به میزان ش��ش در هزار 
سرمایه خارجی وارد شده، جایزه دریافت می کنند.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی و به اس��تناد بند 68 قانون بودجه 1390، آیین نامه اعطای جایزه جذب 
س��رمایه گذاری خارجی را به تصویب رس��اند.  بر اساس این آیین نامه، سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز است جایزه جذب سرمایه 
خارجی تا سقف اعتبار مصوب را به میزان شش در هزار سرمایه خارجی واردشده 
به اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کند. این میزان برای مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته تا 10 در هزار سرمایه خارجی جذب شده، تعیین می شود.  در صورتی 
که اشخاص حقوقی غیردولتی متعدد برای یک موضوع واحد درامر جذب سرمایه 
خارجی به صورت مش��ترک، مشارکت داشته باشند س��ازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز است متناسب با میزان فعالیت هر یک از 
آنها در جذب سرمایه خارجی، جایزه جذب سرمایه را بین آنها توزیع کند. اعتبار 
موضوع این آیین نامه هر سه ماه یک بار متناسب با عملکرد سازمان سرمایه گذاری 

و کمک های اقتصادی و فنی ایران تخصیص خواهد یافت. 

 سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد:
درآمد 8600 میلیارد تومانی 

هدفمندی یارانه ها در سال گذشته
س��خنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد: درآمد هدفمندی یارانه ها در 
س��ال گذش��ته هش��ت هزار و 600 میلیارد تومان بوده است، میزان 
پرداخت نقدی به صنعت 1940 میلیارد تومان و میزان اعتبار انرژی 
که به صورت غیرنقدی برای صنعت در نظر گرفته شده به دو هزار 
و 400 میلیارد تومان می رس��د. به گزارش فارس، سید شمس الدین 
حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران گفت: گزارش 

عملکرد سه ماهه هدفمندی یارانه ها تهیه شده است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد س��هام عدالت گفت: تا پایان 
سال 88 برای 42 میلیون نفر و تا ابتدای سال 89 حدود 45 میلیون 
نفر برای دریافت س��هام عدالت دعوتنامه ارسال شده است.تاکنون 
ح��دود 39 میلیون نفر ثبت نام کرده اند و برای 37 میلیون نفر برگه 
س��هام عدالت صادر شده اس��ت. وی همچنین در مورد بازار طال 
و ارز گفت: از س��ال گذش��ته تاکنون 12 درصد قیمت ارز اضافه 
ش��د که هفت درصد آن مربوط به س��ال گذش��ته و قبل از اجرای 
بسته سیاستی و نظارتی بوده است. حسینی افزود: سیاست های کلی 
دولت در پنج ماه سال جاری با انضباط مالی همچنان ادامه دارد.  وی 
گفت: مخارج دولت متناسب با درآمدهای آن در کمیته تخصیص با 
همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و خزانه  داری کل 
کش��ور انجام شده و سال گذش��ته بالغ بر 90 درصد بودجه جاری 
پرداخت ش��د. همچنین با نظر گرفتن م��اده 10 و 12 قانون تنظیم 
مقررات مالی دولت پرداخت های عمرانی در س��ال گذشته بیش 
از 75 درصد ش��د. وی افزود در پنج ماه س��ال جاری در مقایس��ه 
با مدت مش��ابه سال قبل 12درصد رش��د درآمد دولت و 9 درصد 
رش��د پرداخت های دولت انجام شد. بر اساس این گزارش برخی 
خبرگزاری ها به نق��ل از منابع خبری خارجی از درآمد 60 میلیارد 
دالری هدفمندی یارانه ها طی هش��ت ماه اجرا خبر داده  بودند که 
به نظر می رسد وزیر اقتصاد با اعالم آمار سه ماهه در صدد اصالح 

اطالعات منتشره بوده است.

شرط ورود وسیله نقلیه شخصی 
به کشور تعیین شد

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با تصویب ماده 87 الیحه 
ام��ور گمرکی مقرر کردند ایرانیان خارج از کش��ور در صورتی 
می توانند وس��یله نقلیه ش��خصی خود را به کشور وارد کنند که 
قبل از ورود به ایران حداقل س��ه ماه در خارج از کشور اقامت 

داشته باشد. 
به گ��زارش مهر، نمایندگان در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای 
اس��المی ماده 78 الیح��ه امور گمرکی را ب��ا 121 رأی موافق، 
ب��دون رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به تصویب رس��اندند. به 
موجب این ماده مس��افران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه 
ش��خصی خود را با رعایت مقررات مربوط��ه طبق رویه ورود 

موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. 
تبصره 1- وس��یله نقلی��ه در مدت اعتبار پروان��ه ورود موقت، 
می تواند بعد از ثبت تاری��خ و کنترل های الزم از راه های مجاز 
خ��ارج و وارد گردد. تبص��ره 2- چنانچه ثابت گردد وس��ایل 
ش��خصی یا وس��یله نقلیه شخصی مس��افران غیرمقیم ایران که 
ورود موقت ش��ده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن 

به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد. 

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد فعاليت هاي بهره برداري و خدمات 
مشترکين، امور برق شهرستان هاي خود را از طریق فراخوان عمومي و ارزیابي 

کيفي، پس از انجام تشریفات قانوني به پيمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در فراخوان:

1- دارا بودن شرکت ثبت شده
2- دارا بودن پرسنل با مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر مرتبط

خدمات  و  اجرائي  بهره برداري،   فعاليت هاي  در  مناسب  رزومه  داشتن   -3
مشترکين

4- داشتن امکانات مالي متناسب با فعاليت هاي ذکر شده
5- داشتن امکانات و تجهيزات متناسب با نوع فعاليت هاي ذکر شده

لذا بدینوسيله از کليه شرکت هایي که داراي امکانات و تجربيات مرتبط مي باشند 
دعوت مي گردد جهت اعالم آمادگي، نسبت به خرید اسناد فراخوان و تکميل این 
اسناد اقدام و مدارك و رزومه خود را ذکر موضوع فراخوان و مشخصات شرکت 
بطور کامل،  حداکثر تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 90/06/12 به دبيرخانه 
این شرکت به آدرس: اصفهان- خيابان چهارباغ باال- خيابان شریعتي دبيرخانه 
ارسال  سفارشي  پست  بصورت  یا  حضوراً  اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت 

نمایند.
شرکت توزیع برق استان اصفهان پس از بررسي اسناد و مدارك تحویل شده و 
اطالعات مندرج در اسناد تحویلي در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابي 
کيفي اقدام و از واجدین شرایط جهت دریافت اسناد مناقصات فوق الذکر دعوت 
به عمل خواهد آورد. بدیهي است ارائه مدارك مربوطه هيچگونه حقي را براي 

متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 

6249075-0311 امور تدارکات این شرکت تماس حاصل نمایند.
آگهي این فراخوان در صفحات داخلي روزنامه هاي مردم ساالري و زاینده رود درج 
مي گردد همچنين آگهي و اسناد این فراخوان در سایت هاي اینترنتي زیر نيز قابل 

دسترسي مي باشد.
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اطالع رساني معامالت توانير به آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس
www.epedc.ir 3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

شركت توزیع برق استان اصفهان
امور تداركات و انبارها

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کیفي 
فعالیت هاي بهره برداري و خدمات مشترکین برق
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زاینده رود
رمالی و فالگیری ازجمله مواردی اس��ت که در کش��ورمان طرفداران نه 
چندان کمی دارد. زنی با همسرش بحث و مشاجره می کند و این بحث طوالنی 
می شود اطرافیان به زن می گویند خانمی را می شناسیم که کارش حرف ندارد 
و سرکتاب باز می کند. اگر به وی مراجعه کنی زندگیتان زیرورو می شود. زن 
پولی آماده می کند و به سراغ این فالگیر می رود با اطالعاتی که زن به وی می 
دهد او در آینه دقیق می شود و می گوید کنار شوهرت زن ناشناسی را می بینیم 

که در حال نزدیک شدن به وی است و ...
این جمله و جمالتی دیگر ذهن زن را به خود مشغول و او را نسبت به شوهرش 
بدبین می کند. اطرافیان درست گفته بودند با مراجعه به فالگیر زندگیش زیرورو 
می ش��ود اما نه آن دگرگونی که در نظر ماس��ت دگرگونی به معنای فاصله و 
جدایی از همسر. حتی آنقدر دایره فعالیت این فالگیران گسترده شده است که از 
طریق اینرنت یا کانال های ماهواره کار می کنند به عنوان مثال می گویند برای 
این که از آینده به شما اطالعاتی بدهیم باید همزاد شما را ببینیم و این کار نیازمند 
وجود یک آینه صدس��اله و پارچه ابریشم است و این کار حدود هفت میلیون 

برای شما هزینه دارد و ...
 نکته اینجاست که بسیاری افراد به سمت این وعده ها جذب می شوند و عجیب تر
آنکه حتی تحصیلکرده ها هم در میان این طرفداران کم نیستند. در واقع رماالن از 
 ساده لوحی برخی استفاده می کنند که البته سود مالی که رماالن از این کار می برند
را نباید نادیده گرفت. به بیان دیگر س��رکتاب باز کردن یکی از خدماتی است 
که بیشتر رمال ها و فالگیران برای سرکیسه کردن مشتریان خود به آنان ارائه می 
کنند. حال به ماجرایی که مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان در گفتگو با خبرنگار 

ما بازگو کرده اشاره می کنیم:
در پی دس��تگیری س��ارق منزلی به نام مهدی در یکی از مناطق ش��هر نایین و 
اعترافات وی درخصوص انگیزه سرقت باعث شد که این داستان که براساس 
یک پرونده واقعی می باش��د به نگارش درآید تا بلکه افراد س��اده لوحی چون 
مهدی متوجه شوند که چگونه بازیچه دست رمال ها و فالگیران می شوند بدون 

این که خودشان متوجه باشند، باشد که عبرت سایرین قرار گیرد. 
مأموران شعبه قضایی در پی فردی بودند که به مهدی گفته بود زمانی مشکلش 
رفع می شود که به آدرس و نشانه های منزلی را که به او آدرس می دهد برود 
و از آنجا اقالم قیمتی را برایش بیاورد به عبارت دیگر برایش دزدی کند. مهدی 
در تشریح ماجرا چنین گفت: دو روز پیش برای حل مشکلش پیش رمالی رفته 
بود چون می گفتند او با سرکتاب باز کردن می تواند مهرش را در دل همسرش 
بیندازد. این فرد شیاد به مهدی گفته بود با چند عدد دعا و فالی که برایش می 
بیند وضع زندگیش از این رو به آن رو می ش��ود. کارت ویزیت این فرد شیاد 

زیبا و جالب بود و در پایین آن نوشته شده بود بخت گشایی. پیدا کردن گمشده، 
احضار روح، ابطال سحر، درمان بیماری ها، آیینه بینی و ... و در مجموع با عنوان 

انرژی درمانی با یک شماره همراه با اسم محمد و ساعت ویزیت خاص. 
ساعتی طول نکشید مأمورانی که از شعبه قضایی جهت انجام تشریفات قانونی 
بازرس��ی و دستگیری محمد رفته بودند با کیف و ساک پر از کتاب و نسخه و 
مهره مار گرفته تا عکس و پارچه نوشته و چندین و چند نوشته دعا، البته کپی 
ولی با اصل امضا و روغن کوس��ه و نش��ان پوست الک پشت و چشم زخم و 
چند کتاب کپی شده برگشتند. مچ او در دست سرگروهبان بود ولی به نظر می 
رسید در هوا راه می رود، اختیاری در کنترل قدم هایش نبود. از دفتر فرماندهی 
به من گفتند رئیس دستور داده سریع برای تهیه مستندات و خبر به شعبه قضایی 

مراجعه کنم. 
وقتی رسیدم و دوربین را تنظیم کردم دیدم روی میز جلسه اطاق رئیس شعبه 
قضایی مانند به قول معروف بازار شام است. در اولین نگاه کتب و نسخ و مهره 
مار و ... جلب توجه می کرد. غافل از این که کافی بود یکی از سالنامه ها را اگر 
ب��از می کردی و اعداد و ارقام و مطالبات و دریافت ها و نوبت مراجعه بعدی 
را می دیدی، موضوع اول فراموش��ت می ش��د. وقتی آدرس ها و شماره تلفن 
ه��ای هم��راه را و تاریخ نوبت ها را می دیدی تاملت ناخودآگاه برانگیخته می 
شد. زمانی نگدشت که دادستان و جناب سرهنگ و همراهان نیز برای دیدن این 
کشفیات وارد دفتر رئیس شدند. از اجناس و اقالم مکشوفه از منزل محمد مستند 
کاملی تصویربرداری شد. سراغ او را گرفتیم گفتند در اختیار پلیس آگاهی است، 
به اتفاق بازدیدکننده ها به آنجا رفتیم. روی صندلی چرمی که کنار اطاق رئیس 
پلیس بود او سرش را پیش انداخته بود و مشغول فکر و اندیشه شده بود!شاید 
در فکر تهیه جواب سئوال هایی بود که بنا بود از او بپرسند که به قول معروف 
کم نیاورد! شاید هم به فکر مشتریان بعدی که شماره تلفن هایشان در سالنامه ها 

موجود بود و گمان می کرد با آنها تماس بگیرند و بگویند چه شده؟
شاید هم نه در دلش به اصطالح قند آب می شد و به ریش مشتریانش، نه فریب 
خوردگانش می خندید!؟ محمدآقا سرت را باال بگیرد می خواهم عکس بگیرم: 
اصاًل بلند شو بایست چهره ات را رو به پنجره کنی تا نور چهره ات را روشن 
تر نش��ان بدهد البته می خواستیم خبری جالبی تهیه کنم. میانه قد و قامت بود 

سبزه رو با محاسن کوتاه و سبیلی متوسط لباسش معمولی بود اصاًل جلب توجه 
نمی کرد مثل چهره اش. ولی معلوم بود فردی الابالی است لباسش معمولی ولی 
تقریباً کثیف، پاشنه کفشش به داخل خم شده بود. تنفسش بوی سیگار بود و 
آثار خماری در چهره اش پیدا. ابروانش را در هم کشیده بود و کمکی مغضوب 
نگاه می کرد ولی برخورد آرام و شاید هم لباس شخصیم او را تسکین می داد 
که من مأمور نیستم و فقط برای عکس برداری آمده ام. تقریباً تابع بود و از او می 
خواستم مسیر دیدنش را تغییر دهد که تصاویر مکرر از او بگیرم مقاومتی نمی 
کرد شاید هنوز در دلش به ریش مشتریانش می خندید.  مسئولینی که در حال 
بازدید بودند از او س��ئواالتی کردند او هم می دانست جواب ندارد مغلطه می 
کرد، اصاًل معلوم بود چون وقتی حرف از حروف ابجد و احضار روح و اینها 
شد یکی کاغذی به او داد که بنویسید معلوم بود شاید دو کالس اول ابتدایی را 

ناپلئونی پاس کرده ولی خودش می گفت چهارم ابتدایی ترک تحصیل کردم. 
من هم که به قول معروف به علت مطالعه و یا تجربه س��ر رشته ای از حروف 
ابجد داش��تم حروفی گفتم و خواستم به عدد بگوید بعد همان اعداد را با چند 
جابه جایی به او دادم و گفتم به حروف تبدیل کند تفاوت فاحشی داشت وقتی 
به او گفتم متوجه ش��د و با سکوتش و با اشاره سرش تأیید کرد. حاضرین در 
دفتر رئیس پلیس به خنده و برخی هم با شک و ترس و تردید نگاه کلی به من 
کردند و یکی از آنها گفت: نکند تو هم؟ عکس هایم را گرفتم. نوبت تشکیل 
پرونده و رس��یدگی به طبابت انرژی درمانی! وی ش��د. فهمیده بود که مأموران 
تقریباً دس��ت او را خوانده اند و با مش��تریانش از زمین تا آسمان تفاوت دارند. 
بعد از چند س��اعت پرونده اش تکمیل شد البته پرونده انرژی درمانیش! حاال 
باید اغفال و دیگر اعمالش را جواب می داد. مجبور بود جواب دهد چون می 
دانست به علت نسخه ای که دو شب گذشته برای بیمارش پیچیده دستگیر شده 
است. وضعیت چهره و رفتار و اقالمی که از منزلش کشف شده بود همه جانبه 
بیانگر طبابت که نه کاس��بی غیرقانونی و ... او بود. مهدی که دیده بود نه تنها 
بختش باز نشد که دستبند قانون دست هایش را بست، خماری از سرش پرید، 
بخت گشای مهدی روبه رویش دستبند قانون بر دستانش خودنمایی می کرد. 
پرونده مهدی بخت برگشته که از لطف مشت و لگد صاحبخانه و پسرانش در 
محل سرقت بی نصیب نشده بود به همراه محمد که در کارت ویزیتش مدعی 
بود روح را احضار و گمشده ها را پیدا می کند به دادگاه رفت. آخر وقت اداری 
هر دو در خودرو شیش��ه مش��کی و محصور، شیب رو به باالی جاده زندان را 
در پیش گرفتند. مهدی به دنبال بخت برگش��ته اش و محمد در پی پیدا کردن 
گمش��ده اش. شاید روزی بعد از طی محکومیشان مهدی دیگر با باال رفتن از 
دیوار مردم بختش باز نش��ود و محمد گمش��ده اش را در راه اغفال زود باوران 

ساده لوح مشتری پیدا نکند. 

رمالی راهی برای سرکیسه کردن 
مشتریان

 الدن سلطانی
هفته اول شهریورماه، به مناسبت شهادت دو دولتمرد بزرگ 
انقالب اسالمي، شهید محمدعلي رجایي )رئیس جمهور( و 
شهید حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر 
)نخست وزیر( هفته دولت نام گرفته است. در طي این هفته، 
مردم با عملکرد و دستاوردهاي دولت در زمینه هاي گوناگون 
عمراني، اجتماعي،  اقتصادي و فرهنگي آش��نا مي شوند.در 
تاریخ هر ملت، فراز و نشیب هاي تلخ و شیریني وجود دارد 
که تعیین کننده سرنوشت و سازنده فرهنگ آن ملت است. 
نظام جمهوري اسالمي در ایران به رهبري بزرگ مردي که 
جهان مانند او را کمتر به خود دیده اس��ت،  نیز جان فشاني 
فرزن��دان فداکار این مرز و ب��وم، بزرگ ترین بخش تاریخ 
ماس��ت که خاطرات تلخ و شیرین بسیاري در دل دارد. در 
این میان، شهادت دو شخصیت فداکار اسالم،  رجایي و باهنر 
که به آتش کین منافقان سوختند، فصلي از شهادت را به نام 
»هفته دولت« در تاریخ انقالب اسالمي گشوده است. علت 
نام گذاري چنین هفته اي این است که دولت شهید رجایي، 
نخستین دولت و مکتبي بود که پس از حاکمیت لیبرال ها بر 
کشور، عهده دار امور گردید. این دولت در آن دوره بحراني، 
بیش ترین حد تالش و کوش��ش را براي خدمت به اهداف 
مقدس انقالب از خود نشان داد، تا آنجا که جان خویش را 

سر آن نهاد.
مقام معظم رهبري که یکي از هم رزمان شهید رجایي و باهنر 
بود درباره ویژگي هاي این دو شخصیت بزرگ مي فرماید: 
»شهید باهنر، مرد بي تظاهري بود که هیچ کس از ظاهر آرام 
او نمي فهمید در باطن و ذهن و اندیشه مواج او چه مي گذرد. 
وي یکي از متفکران و تئوریسین ها و ایدئولوگ هاي انقالب 
بود. نوشته هاي زیادي داشت و کتاب هاي زیادي را تنظیم 
کرده بود... ارتباطات نزدیکي با شهید مطهري و شهید بهشتي 
داشت و هر دو این ها، براي عظمت فکري و قدرت تفکر 

عملي او ارزش زیادي قائل بودند... 
نقش شهید رجایي و باهنر در افشا نمودن ماهیت لیبرالي و 
منافقانه بني صدر، بسیار برجسته بود. البته شهید رجایي در 
درجه اول و بعد هم شهید باهنر در این مورد نقش داشتند. 
شهید رجایي با صبر خود و متانت و حوصله عظیم و با قبول 
دردها و رنج هاي قلبي و غیرقابل افشایي که داشت، توانست 
با تعبیر خود من- با نرمش قهرمانانه اي،  بني صدر خائن را 

افشا و رسوا کند و به زمین بکوبد.
- عملکرد رجایي و باهنر

به نقل از پایگاه حوزه زماني که دولت ش��هید رجایي از 
مجل��س رأي اعتماد گرفت و کار خود را ش��روع کرد، 
مردم ناراضي و نگران از دولت موقت، در پي نخس��ت 
وزی��ري مي گش��تند که عقده قلب آنها را بگش��اید و به 
انق��الب ش��ور و هیجاني دوباره ببخش��د. این در حالي 
بود که یک خط لیبرالیس��تي خطرناک در زیر نقاب ها و 
حجاب هاي گوناگون، مي کوش��ید انقالب اسالمي را از 
مس��یر خود منحرف کن��د، آن را از حرکت بازدارد و به 

نابودي بکشاند.
ش��هیدان رجایي و باهنر توانستند عشق و ایمان را به مردم 
ارزاني کنند و خدمات شاني به همه مردم به ویژه محرومان 

ارائه دهند که برکات آن تاکنون نیز ادامه دارد.

- ارزیابي حادثه شهادت رجایي و باهنر
مقام معظم رهبري، یک سال بعد از شهادت مظلومانه رجایي 
و باهن��ر، در مورد ارزیابي ای��ن حادثه مي فرماید: »ما امروز 
از این حادثه درس مي گیریم که ضد انقالب براي پیش��برد 
اهداف خودش، حاضر است چهره هایي به قداست رجایي 
و باهنر را به آن شکل فجیع نابود کند. ما مي فهمیم که ضد 
انق��الب با چهره هاي منافقانه اي حاضر اس��ت در همه جا 
و حتي اتاق کار ش��هید رجایي نفوذ کند و به این وس��یله، 
جنایتي را انجام دهد؛ در صورتي که شهید،  با همه زیرکي و 
هوشیاري او را نشناسد و چهره منافقانه او را نتواند تشخیص 
دهد. ما این حادثه را در تاریخ گذاشتیم، اما یک بایگاني بسته 
و متروک نیس��ت،  بلکه هر لحظه در مقابل چشم ماست و 
باید از آن عبرت بگیریم و همچنان که بارها گفتیم، خودمان 
را براي سرنوشت افتخارآمیز و غرورآمیز این دو شهید عزیز 
آماده کنیم. امام خمیني رحمه اله به مناسبت شهادت شهیدان 
رجایي و باهنر فرمود: »ملتي که قیام کرده است در مقابل همه 
قدرت هاي عالم،  ملتي که براي اسالم قیام کرده است، براي 
خدا قیام کرده اس��ت، براي پیشرفت احکام خدا قیام کرده 
است،  این ملت را با ترور نمي شود عقب راند!... گر چه خود 
واقعه و خود این افرادي که ش��هید شده اند، در نظر همه ما 
عزیز و ارجمندند. رجایي و باهنر هر دو شهیدي هستند که با 
هم در جبهه هاي نبرد با قدرت هاي فاسد هم جنگ و هم رزم 
بودند. مرحوم رجایي به من گفتند که من بیست سال با آقاي 
باهنر همراه بودم و خدا خواست که با هم از این دنیا به سوي 
او هجرت کنند. در زندگي اجتماعي، وجود قانون که حدود 
و وظایف اجتماعي افراد را تعیین کند، امري ضروري است. 
از سویي، قانون بدون پشتوانه اجرایي، تأثیر ندارد. از این رو، 
الزم است فرد یا گروهي بر اجراي قانون نظارت کنند و با به 
کارگیري ابزارهاي الزم، زمینه اجراي آن را فراهم آورند. این 
امر همان حکومت و رهبري جامعه است که در طول تاریخ، 

با اشکال ساده و پیچیده در میان بشر معمول بوده است.
در اندیشه قرآني، طبیعت جامعه بشري، نهایت کمال خود را 
مي جوید و حرکت جوامع هم به همان سمت و سو است. 
این قاعده کمال نهایي، در همه جنبه هاي انساني،  اجتماعي، 
مدني،  اخالقي و روان��ي جریان دارد و ناگزیر باید زندگي 
اجتماعي و مدني انسان نیز به عالي ترین شکل خود دست 
یابد و همه اس��تعدادهایي که در وجود آدمي نهفته اس��ت،  

آشکار گردد و به هدف غایي زندگي برسد. 
امام رضا )ع( در مورد حکومت دیني مباحثي اشاره فرموده 
است. این امام معصوم در پاسخ این پرسش که چرا خداوند 
مسأله اولي االمر را مطرح کرده است، فرمود: »خداوند براي 
بندگان خود، ح��دود و تکالیفي را تعیین کرده که عمل به 
آنها، مایه سعادت و مخالفت با آنها، موجب بدبختي خواهد 
بود. مطالعه تاریخ بشر، بیانگر این واقعیت است که جوامع 
بشري هیچ گاه بدون حاکم و سرپرست نبوده اند و این امر 
نش��ان دهنده نیاز بشر به حکومت و حاکم در مسائل دیني 

و دنیوي است.
 - پایبن��دي کامل هب دین خدا و اصرار بر اقامه 

الهي
هر حکومتي که اساس کارش بر اقامه دین خدا نباشد، علوي 
نیست. اگر در نظام اسالمي که به نام حکومت علوي خود را 

معرفي مي کند،  اقامه دین خدا هدف نباشد، مردم به دین خدا 
عمل بکنند یا نکنند، اقامه حق الهي بشود یا نشود و بگوییم به 
ما چه ارتباطی دارد،  اگر این گونه باشد این حکومت علوي 
نیست. اقامه دین الهي، اولین شاخصه است و این، مادر همه 
خصوصیات دیگر زندگي امیرالمؤمنین و حکومت ایشان 
اس��ت. عدالت او هم ناشي از این اس��ت. مردم ساالري و 
 رعایت مردم در زندگي امیرمؤمنان هم مربوط به همین است.

- عدالت طلبي
درباره عدالت علوي باید بیشتر از اینها تدبر کنیم، زیرا ارزش 
یک حکومت،  به اقامه عدل است. امیرمؤمنان )ع( مي فرماید: 
من آماده ام که س��خت ترین ش��رایط زندگي را براي خودم 
فراهم کنم، اما خدا را در حالي که به یکي از بندگان او ظلم 
کرده ام مالقات نکنم. امام علي )ع( نسخه کامل اسالم است 
و حکومت وي، یک حکومت صددرصد اس��المي است. 
امروزه عدالت باید واقعیتش را در جامعه نشان دهد و کسي 
حق ندارد بگوید چون ما نمي توانیم مثل امیرالمؤمنین عمل 
کنی��م، پس تکلیفي نداریم، نه،  بین آنچه ما مي توانیم عمل 
کنیم و آنچه امیرالمؤمنین بود، مراتب بسیاري فاصله است. ما 
هر چه مي توانیم باید این مراتب را طي کنیم و پیش برویم 
و مسئوالن باید با اجراي عدالت، جاذبه اسالم را مضاعف 

کنند.
- مبارزه با فساد

امام علي )ع( در نامه 53 مي فرماید: درباره خود، دوس��تان 
و خویش��اوندانت رعایت انص��اف را در قبال مردم و خدا 
بکن، یعني اختصاص و امتیاز به آنها نده. ما امروز باید رفتار 
امیرالمؤمنین را دنبال کنیم. مبارزه با فس��اد یکي از پایه هاي 
اصلي حکومت و نظام اس��المي است. ما باید تالشمان را 
بکنیم و همه، مبارزه با فساد را وظیفه خود بدانند. زیرا این 
روش امیرالمؤمنین است. امیرمؤمنان از مردم مالحظه نکرد؛ 
حتي از کساني که از او توقع داشتند مالحظه نکرد؛ آنجا که 

دید فساد وجود دارد با آن مبارزه کرد.
- پاکدامني

امیرمؤمنان در نامه معروف به عثمان بن حنیف مي فرماید: هر 
مأمومي امامي دارد که باید از دانش او استفاده کند و از نور او 

نور بگیرد و به او اقتدار و از او پیروي کند. سپس مي گوید: 
من که امام شما هس��تم،  این گونه زندگي مي کنم. یکي از 
خصوصیت هاي حکومت امیرمؤمنان تقواست. تقوا یعني آن 
شدت مراقبتي که انسان در اعمال شخصي خود،  از راه حق 
س��رپیچي نکند و به طور کامل  مراقب خود باشد. در همه 
چیز، دست زدن به آبروي انسان ها، گزینش ها، طرد کردن ها 
و حرف زدن ها مراقبت کند و برخالف حق سخني نگوید. 

این یعني شدت مراقبت.
- صداقت و صراحت

علي )ع( مظهر تقوا و امان��ت و صدق و صراحت بود. آن 
بزرگوار با این که یک سیاس��ت مدار و رئیس دنیاي اسالم 
ب��ود و تدبیر امور یک جمعیت عظیم ب��ر دوش او بود، اما 
سیاست مداري علي موجب این نمي شد از جاده صراحت 
و صداق��ت کنار رود. کاري که سیاس��ت مداران دنیا انجام 
مي دادند، این بود که به حرف هایشان اعتقاد قلبي نداشتند و 
چهره و قیافه اي که به خود مي گرفتند، با باطن آنها متفاوت 
بود. لیکن اینها در امیرالمؤمنین وجود نداش��ت. علي )ع(، 
آن قله بلند انسانیت، در این جهت برخالف اغلب سیاست 
مداران عمل کرده است. خصوصیت او این بود که اگر اسم 

مردم را مي آورد، براي آنها به حقیقت ارزش قائل بود. 
- توجه به محرومان

در نظام اسالمي باید همه افراد جامعه،  در برابر قانون و در 
اس��تفاده از امکانات خدادادي میهن اسالمي، یکسان و در 
بهره مندي از مواهب حیات، متعادل باش��ند. هیچ صاحب 
قدرتي، قادر به زورگویي نباشد و هیچ کس نتواند برخالف 
قانون، می��ل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند. طبقات 
محروم و پابرهنگان جامعه، مورد عنایت خاص دولت باشند 
و رفع محرومیت و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان،  وظیفه 
بزرگ دولت و دستگاه قضایي محسوب شود. هیچ کس به 
خاطر تمکن مالي، قدرت آن را نیابد در امور سیاسي کشور 
و در مدیریت جامع��ه دخالت و نفوذ کند، و هیچ تدبیري 
در جامعه، به افزایش ش��کاف میان فق��را و اغنیا نینجامد. 
پابرهنگان، حکومت اسالمي را پشتیباني و حامي خود حس 

کنند و برنامه هاي آن را در جهت رفاه و .... خود بیابند.

خبر

جامعه

اجراي کدهاي اخالق پرستاران 
نیازمند نیرو و امکانات الزم است

تمام بدهی های بازنشستگان سال 89 
آموزش و پرورش امسال پرداخت می شود

آژیر

زاینده رود
ب��ا ش��یطان  مب����ارزه  ط����رح 
پرس��تی ازجمل��ه ط��رح هایی اس��ت 
 ک��ه در ط��ول س��ال اج��را م��ی ش��ود
اما در فصل تابس��تان پلیس این طرح را 
با قاطعیت بیش��تری دنبال می کند. بارها 
شنیده ش��ده که گروهی با عنوان شیطان 
پرستان که دارای انحرافات فکری و جنبی 
هس��تند و فعالیت می کنند. این گروه ها 
که ضم��ن برگزاری مراس��مات خاص، 
تبلیغ پوشیدن لباس خاص به عنوان لباس 
مقدس به نماد گروه های شیطان پرستی 
و اس��تفاده از گردنبند )صلیب شکسته(، 
انگشتر با نقوش اس��تخوانی و جمجمه 

انسان می کنند.
این گروه معتقدند که باید برخالف دین 
اسالم عمل کرد و با انجام اعمال دلخواه، 
دنیا را به هرج و مرج و آشوب بکشانند. 
به نقل از جهان، افراد عضو شیطان پرستان 
در اس��کیت مهارت خاص��ی دارند و به 
منظور جذب نوجوانان و جوانان هنگام 
انجام این ورزش، از موزیک های خاص 
گروه ش��یطان پرستی اس��تفاده می کنند. 
گفتنی است این گروه دارای کتابی به زبان 
التین هس��تند و با تجم��ع در پارک ها و 
تفرجگاه ها درباره رخدادهای جدید در 
س��طح کشور در ارتباط با شیطان پرستی 
بحث و گفتگو می کنند. شیطان پرستان 
 نمادهای��ی هم دارن��د که به آنها اش��اره

می کنیم:
- لباس های سياه

 شیطان پرستان سعی می کنند قیافه های
خود را تا آنجا که ممکن است وحشتناک 
نش��ان دهند. زنان لباس های س��یاه بلند 
برتن م��ی نمایند و بر بین��ی خود حلقه 
ه��ای ب��زرگ آویزان می کنن��د و بر این 
حلقه ه��ای زنجیرهای ضخی��م آویزان 
می کنن��د و این در حقیقت نش��انه این 
اس��ت که آنان مطیع شیطان هستند. آنان 
صورت خود را با رنگ و لوازم آرایش��ی 
سفید کرده و دور چشمان خود را سیاه و 
 کبود می کنند و به گردن خود حلقه های
تی��غ دار می آویزن��د. برخ��ی از زنان از 
 رژ لب سیاه اس��تفاده کرده و ناخن های
دست و پای خود را به رنگ سیاه الک می 

زنند و بیش��تر بر روی لباس خود عکس 
های شیطانی حک کرده و یا این که لباس 
هایشان س��اده اس��ت و گردنبندهایی با 
آرم جمجمه و یا س��تاره پنج پر به گردن 
خود می آویزند و بر بازوان خود صلیب 
شکسته خالکوبی می کنند و موهای خود 
را کاماًل می تراشند تا ترسناک جلوه کنند 
و برخی دیگر موهای دیگر به طرز عجیب 

و قریبی درمی آورند. 
- نماد شيطان پرستی بر روی سر 

مردم
برخی از آرایش��گاه های مردانه به تازگی 
نوعی جدید از اصالح س��ر را در دستور 
کار خود قرار داده اند که نمادهای شیطان 
پرستی به صورت واضح بر روی سر افراد 
نمایان می ش��ود. در این ش��یوه اصالح، 
عالمت صلی��ب وارونه که معنا و مفهوم 
 ضد مسیحیت را دارد به چشم می خورد.

- تئوری کره چشم
این عمل نزدیک به 2000 سال پیش انجام 
می ش��د و در قرن نوزده و اوایل بیست 
یک عمل پیش پا افت��اده بود که با آمدن 

لنزهای چشمی این عمل منسوخ شد. 
- کنده کاری روی بدن با تيغ

این عمل در بین افراد شرق آسیا دیده شده 
و در کل در رده تاتو قرار می گیرد و کسانی 
 که این عمل رویش��ان انج��ام می پذیرد، 
گفته اند درد چندانی نسبت به تاتو ندارد. 
گفتنی است رئیس پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی نیروی انتظامی نیز در این باره ابراز 
داشته است: از ابتدای اجرای طرح مبارزه 
با ش��یطان پرس��تی تا اوایل تیرماه امسال 
حدود هفت هزار و 900 سی دی مبتذل، 
15 هزار و 606 البس��ه غیرمجاز و چهار 
هزار و 472 فقره اقالم شیطانی در اماکن 
عمومی سه استان گیالن، مازندران و تهران 
کشف و ضبط شده است. سرهنگ میرایی 
تصری��ح کرد: در این ارتب��اط تعدادی از 
واحدهای تولیدی پوشاک و توزیع کننده 
آن به دلیل عدم توجه به موارد قانونی برابر 
قانون پلمب و از فعالیت آنها جلوگیری 
شده است. وی در خاتمه افزود: آسایش 
و آرامش مردم مهم ترین دغدغه مسئوالن 
نیروی انتظامی است که پلیس در این راستا 

از هیچ پوششی دریغ نخواهد کرد. 

پلیس، مبارزه با شیطان پرستی را 
با قاطعیت دنبال می کند

به مناسبت هفته دولت:

دولت و دولتمردان

زاینده رود
فرد ش��یادي که با معرفي خود ب��ه عنوان مامور 
یکي از ارگانهاي دولتي تعدادي از شهروندان را مورد 
اخ��اذي قرار داده بود توس��ط مام��وران پلیس آگاهي 

استان اصفهان شناسایي و دستگیر شد.
 س��رهنگ »حسین حس��ین زاده« رئیس پلیس آگاهي 
اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: در پي کس��ب خبري 

مبني بر این که ف��ردي با معرفي خود به عنوان مامور 
و ادعاي نفوذ در دادس��را و مراج��ع انتظامي اقدام به 
اخاذي از شهروندان مي کند موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کالهبرداري این 
پلیس قرار گرف��ت. وي افزود:پس از انجام تحقیقات 
الزم و کس��ب اطمینان از درستي موضوع با هماهنگي 
مقام قضایي ماموران به محل مورد نظر اعزام ش��دند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: در بررسي میداني انجام 
شده مشخص شد متهم براي حل مشکل قضایي یکي 
از شهروندان مبلغ 10 میلیون ریال مطالبه و قصد دارد 
س��ه میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت دریافت کند 
ک��ه با حضور ماموران در عمل خود ناکام و دس��تگیر 

شد. رئیس پلیس آگاهي استان گفت : متهم که »احمد 
– ع« ن��ام دارد در ابتدا هرگونه بزهي را انکار مي کرد 
اما پس از روبرو ش��دن با اسناد مستدل به بزه انتسابي 

اقرار کرد. 
ای��ن مقام انتظامي در ادامه عنوان کرد:در همین ارتباط 
فرد دیگري که به عنوان رابط با وي همکاري مي کرد 
نیز شناسایي و دستگیر شد. پایگاه اطالع رسانی پلیس 
در گفتگو با خبرنگار ما افزود: متهمان به همراه پرونده 
جهت س��یر مراحل قانون��ي تحویل مراج��ع قضایي 
شدند. در خاتمه رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان به 
شهروندان توصیه کرد: سعي کنند مشکالت قضایي و 
افراد شیاد، مشکالت خود را زیادتر نکنند. انتظامي خود را از طریق قانوني دنبال کنند و با اغفال 

فرد مأمورنما در اصفهان 
دستگیر شد

زاینده رود
نای��ب رئی��س اول ش��وراي عالي 
نظام پرستاري گفت: الزمه اجرایي کردن 
کده��اي اخالقي پرس��تاري از بین بردن 
موانع خدمت��ي پرس��تاران، فراهم کردن 
امکانات و تجهیزات بیمارستاني و نیروي 
انساني کافي و واگذاري برخي اختیارات 
الزم از س��وي مدیری��ت بیمارس��تان به 

پرستاران است. 
عباس عباس زاده افزود: عملیاتي ش��دن 
کدهاي اخالقي پرس��تاري مس��تلزم این 
است که ابزار خدمت شامل نیروي انساني 
کافي، محیط داراي امکانات و تجهیزات 
کافي در اختیار پرستاران باشد. وي، نبود 
امکان��ات و تجهیزات کاف��ي را یکي از 
چالش هاي پی��ش رو در اجراي کدهاي 
اخالق پرس��تاري عنوان کرد و افزود: از 
آنجایي که کدهاي اخالقي،  ما را به انجام 
برخي از خدمات مل��زم مي کند که حق 
مددجو محسوب مي شود باید پرستاران 
ابزار الزم ش��امل توانایي نیروي انساني و 
تجهیزات و امکانات را در اختیار داش��ته 

باشند. 
نای��ب رئیس اول ش��وراي عال��ي نظام 
پرستاري با تأکید بر لزوم واگذاري برخي 
اختی��ارات به نیروي انس��اني از س��وي 
مدیریت بیمارستان،  افزود: وقتي پرستار 
مي خواهد کار اخالقي انج��ام دهد باید 
قدرت تصمیم گیري در انجام کار اخالقي 

را دارا باشد. 
عب��اس زاده با بیان این ک��ه رازدار بیمار 
بودن یکي از کدهاي اخالقي اس��ت که 
پرستاران باید آن را رعایت کنند،  ادامه داد: 
این در حالي اس��ت که وضعیت بستري 
کردن بیماران ما طوري اس��ت که هنگام 
مصاحبه با بیم��ار، اتاق خصوصي وجود 
ندارد که بیمار بتواند اسرارش را با پرستار 
در میان بگذارد و طبیعي است که در مکان 
عمومي و محل رفت و آمد بیمار و همراه 
بیمار نمي توان اصل رازداري را براي بیمار 
رعایت کرد. وي،  وجود نیروي انساني آگاه 
را یکي از فاکتوره��اي الزم براي اجراي 
کدهاي اخالقي پرستاري دانست و افزود: 
پرس��تاران براي اجراي کدهاي اخالقي 
باید حد و مرز رعایت آن را بشناسند. به 
عنوان مثال باید بدانند رازداري بیمار چه 
مرزهای��ي دارد و در کدام مرحله اولویت 
اصل رازداري از بین مي رود و براي حفظ 

امنیت جامعه مي توان آن را افشا کرد.
به نق��ل از روابط عمومي س��ازمان نظام 
پرستاري، نایب رئیس اول شوراي عالي 
نظام پرس��تاري افزود: البته شیوه برخورد 
پرس��تاران با این موارد و شناس��ایي حد 
و مرز رعایت کده��اي اخالقي به میزان 
آگاه��ي و تجرب��ه جامعه پرس��تاري باز 
مي گردد که به نظر مي رسد باید با برپایي 
دوره هاي آموزشي در این زمینه اطالعات 

پرستاران را تقویت کرد.

معاونت توس��عه مدیریت و پش��تیبانی 
 وزارت آموزش و پرورش، در بخشنامه ای
اداره کل آم��وزش و پرورش اس��تان ها 
را موظف به پرداخ��ت تمام بدهی های 
بازنشستگان س��ال 89 این وزارتخانه در 
س��ال جاری کرد. به نقل از مرکز اطالع 
رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، در این بخش��نامه آمده است: 
تأمین اعتبار ب��رای پرداخت پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان س��ال 89 امسال از 
محل تخصیص ابالغی س��ال جاری به 
صورت علی الحساب در دو مرحله ابالغ 
ش��ده و براساس محاس��بات اولیه، مبالغ 
ابالغی معادل نیاز استان به این اعتبارات 

بوده است. این بخشنامه می افزاید: باتوجه 
به مصوبه هیأت وزی��ران مبنی بر تأمین 
مطالبات از محل فروش س��هام، اقدامات 
الزم برای اجرایی ش��دن این مصوبه در 
دست انجام اس��ت و به محض دریافت 
اعتب��ارات مرب��وط و محاس��بات دقیق 
براساس اسناد ثبت شده، پرداختی به هر 
اس��تان صورت می گیرد و اعتبار قطعی 
ابالغ خواهد ش��د. در این بخشنامه آمده 
است: تا زمان تخصیص اعتبار یاد شده در 
هر اس��تان از محل تخصیص ابالغ، مقام 
پاداش های پایان خدمت بازنشس��تگان 
استان ها باید پرداخت شود و هیچ بدهی 

به بازنشستگان سال قبل باقی نمی ماند.

دث
حوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

مدیرکل امور عشایر خبر داد:
خسارت 355 میلیارد ریالی عشایر 
چهارمحال و بختیاری از خشکسالی

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: بروز پدیده خشکسالی 
به عش��ایر این اس��تان افزون بر 355 میلیارد ریال خس��ارت وارد کرده 
است.  خالد طاهری  در گفتگو با فارس اظهار داشت: خسارات ناشی از 
خشکسالی منجر به کاهش سطح مراتع و تعداد دام عشایر این استان و 
در نهایت کاهش افت غذایی مورد نیاز جامعه دامی این استان شده است. 
وی با اش��اره به اقدامات این سازمان در راستای جلوگیری از خسارات 
ناشی از خشکسالی به عشایر این استان گفت: هم اکنون این سازمان از 
طریق تانکرهای آبرسانی سیار که مشتمل بر پنج دستگاه تراکتور و سه 
دستگاه کامیون است، آب شرب مورد نیاز دام عشایر را در شهرستان های 
هفتگانه این استان تأمین می کند. خالدی مجموع دام های عشایر این استان 
را دو میلی��ون واح��د دامی اعالم کرد و اف��زود: در حال حاضر بیش از 
30 درصد دام های عش��ایر این استان زیر پوشش بیمه هستند. مدیرکل 
امور عشایر چهارمحال و بختیاری جامعه عشایری استان را یک واقعیت 
اجتماعی و بخشی از ساختار تاریخی، فرهنگی و عضو فعال پیکره جامعه 
ملی دانست و گفت: هرچند نسبت جمعیت عشایر کمتر از جمعیت شهر 
و روستا است، اما تأثیر اقتصادی اجتماعی و نقش دفاعی آنان انکارناپذیر 
بوده و بدون تردید یکی از میراث های گرانقدر هستند که چند برابر نسبت 

جمعیت شان در تأمین فرآورده های دامی کشور نقش دارند. 

تدوین چارت سازمانی عوامل اجرایی 
انتخابات در شهرکرد

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: به  منظور موفقیت در روند انتخابات 
برای تمام عوامل اجرایی انتخابات، چارت س��ازمانی مناسب تدوین 
می شود. به گزارش فارس، مراد کاظمی در نشست هماهنگی برگزاری 
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در این شهرستان با اشاره 
به نقش و اهمیت جایگاه انتخابات در کش��ور اظهار داشت: انتخابات 
یکی از روش های مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خودشان است 
و فراهم کردن بستر و زمینه حضور گسترده آگاهانه مردم از  مهم ترین 
وظایف مس��ئوالن در این برهه از زمان به  ش��مار می رود. وی اجرای 
قانون و سالمت انتخابات را پایه و اساس کار  برشمرد و گفت: با توجه 
به نزدیکی زمان انتخابات فرمانداری به وظایف خود طبق تقویم اجرایی 
عمل می کند تا بتواند به رسالت خود که ایجاد شرایط مناسب انتخاباتی 
و مش��ارکت آگاهانه مردم در پای صندوق های رأی است، عمل کند. 
کاظمی ادامه داد: اشرافیت به حوزه اطالع رسانی باید به نحو کافی و 
مناس��ب در زمینه برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات صورت پذیرد، 
بر همین اس��اس ارسال اخبار و گزارشات انتخاباتی یکی از مهم ترین 

وظایفی است که بخشداران باید انجام دهند.
فرماندار شهرستان ش��هرکرد با بیان این که موضوع انتخابات یکی از 
برنامه های اساسی کشور است، گفت: برای موفقیت در روند انتخابات 
ب��رای تمامی عوامل اجرایی انتخابات چارت س��ازمانی مناس��ب در 
راس��تای ارتقای روند صحیح و س��المت انتخابات تدوین می ش��ود. 
وی با اش��اره به مصوبات این نشس��ت گفت: برگزاری جلس��ات به 
صورت ماهانه در فرمانداری، ارسال اخبار و گزارش ها و فعالیت های 
انتخاباتی بخش��داری های تابعه با قید فوریت، حل مشکالت به  ویژه 
حل کمبود نیروی انسانی در بخش ها از مهم ترین این مصوبات است. 

معاون استاندار خبر داد:
تدوین سند ایمنی محورهای مواصالتی 

چهارمحال و بختیاری
معاون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: به  زودی سند 
ایمنی محورهای مواصالتی این اس��تان تهیه و تدوین می ش��ود.  به 
گزارش فارس، محمود عیدی در نشس��ت کمیته ایمنی راه ها در این 
اس��تان اظهار داشت: این استان از نبود تجهیزات کنترل ترافیک رنج 
می برد. وی با بیان این که بیش��تر حوادث جاده ای در ورودی شهرها 
اتفاق می  افتد، خاطرنشان کرد: باید الزامات الزم در این زمینه به منظور 
اصالح تقاطع ها و اصالح نقاط حادثه خیز مورد اس��تفاده قرار بگیرد. 
عیدی در ادامه بر ضرورت ایمن سازی مدارس در حاشیه محورهای 
روس��تایی این اس��تان تأکید کرد و گفت: با رفع این مشکل کاهش 
تصادفات را شاهد خواهیم بود. معاون عمرانی استاندار چهارمحال و 
بختیاری جانمایی کارخانه قند هفشجان را نامطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: جانمایی این کارخانه در حاش��یه محور بسیار پرتردد در زمان 
حمل چغندر قند به کارخانه  بر مش��کالت کنترل و ایمنی جاده های 

این استان افزوده است.
وی اصالح نقاط پرخطر در محورهای مواصالتی این استان را نیز مورد 
تأکید قرار داد و گفت: نقاط ریزشی خطرناک بسیاری در محورهای 
ارتباطی این اس��تان وجود دارد که ایمن سازی آنها نیازمند اعتبارات 
بس��یار سنگین است. عیدی خواستار جلوگیری از عبور ماشین آالت 
کش��اورزی و موتورس��یکلت در جاده های پرتردد شد و گفت: این 
مسأله ترافیک جاده ای و حوادث جاده ای را در این استان افزایش داده 
است. وی با تأکید بر ضرورت بهسازی محورهای روستایی در این 
استان، گفت: در دولت نهم و دهم تنوع و فراوانی برنامه های توسعه 
راه و راه س��ازی در این استان بس��یار بوده که امیدواریم با تخصیص 
اعتبارات موردنیاز مشکل ایمنی محورهای مواصالتی این استان در 
کوتاه ترین زمان برطرف شود. عیدی راه ارتباطی مناسب را زمینه ساز 
رش��د و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: 
راه ها و مسیرهای ارتباطی روستاها به عنوان شریان حیاتی که موجب 
ارتباط روس��تاها با ش��هرها و مراکز عمده اقتصادی و اجتماعی هر 

کشور بوده و نقش و جایگاه ویژه ای در امر توسعه اقتصادی دارد.

مجمع نمایندگان استان اصفهان:
زمان برچیده شدن بساط نظامیان 

صهیونیست فرا رسیده است
مجمع نمایندگان استان اصفهان با صدور اطالعیه ای، ضمن دعوت اقشار 
مختلف مردم و گروه های مختلف در راهپیمایی روز قدس اعالم کرد: 
زمان برچیده شدن بساط نظامیان قداره بند رژیم صهیونیستی فرارسیده 
اس��ت. به گزارش موج، مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی در آس��تانه روز قدس با صدور بیانیه ای با اشاره به 
تجاوزات رژیم صهیونیستی و مقاومت های مردم غزه، از همه مسلمانان 
و به ویژه مردم آگاه و هوشیار اصفهان برای حضور در راهپیمایی روز 
ق��دس دعوت به عمل آورد. در این بیانیه آمده اس��ت: بیش از یک و 
نیم میلیون مسلمان مظلوم در زندانی به وسعت غزه در منظر جهانیان، 
به ویژه کش��ورهای اسالمی، در سخت ترین و اسفناک ترین وضعیت 
و ش��رایط انس��انی روزگار می گذارنند. نظامیان قداره بند صهیونیستی 
همچنان مس��جداالقصی و قبله اول مسلمانان را تحت محاصره خود 
دارند و از ورود هزاران مس��لمان روزه دار فلس��طینی برای اقامه نماز 
در آن م��کان مقدس جلوگیری می کنند. این بیانیه با اش��اره به تالش 
رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی قدس و تصاحب تدریجی اراضی 
فلسطینی ها در آن شهر مقدس و برخی دیگر از مناطق فلسطینی نشین، 
اخراج س��اکنان و صاحبان اصلی آن سرزمین که همچنان با شتاب از 
سوی دولت غاصب یهودی دنبال می شود، می افزاید: جوخه های پنهان  
ترور موساد همچنان در تعقیب فعاالن، فرماندهان و رزمندگان مبارز 
فلسطینی، یکی پس از دیگری آنان را به خاک و خون می کشند. هزاران 
جوان، زن و کودک فلس��طینی همچنان در زندان ها و بازداشتگاه های 
خوفناک بنی اس��رائیلی تحت شکنجه فرزندان یهودا روزگار تلخی را 
س��پری می کنند و فریاد استغاثه ده ها هزار کودک بی پناه فلسطینی در 
خان یونس، رفح، رام اله، الخلیل، قدس و در سراس��ر آسمان فلسطین 
طنین انداز است. در ادامه این بیانیه آمده است: همه اینها در حالی است 
که آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان متحد رژیم غاصب صهیونیس��تی 
و نیز برخی دولت ها و حاکمان کش��ورهای عربی و اسالمی از دولت 
نامشروع اسرائیل و جنایات گسترده آن به ویژه سرکوب فلسطینی ها، 
به طور علنی و یا پنهانی حمایت و پشتیبانی می کنند و از سوی دیگر 
دستان خیانت بار سازشکاران مفلوک فلسطینی را می فشارند و آنان را 
برای سازش با صهیونیست ها بیش از پیش ترغیب و تشویق می کنند. 
این بیانیه تأکید می کند: روی دیگر سکه فلسطین، حماسه مقاومت و 
پایداری نسل جدیدی است که تا پای جان به نبرد با اشغالگران خانه 
و سرزمین خود مشغول است. این نسل با خون خود وضو ساخته و با 
آرمان  آزادی قدس میثاق بسته که تا آخرین نفس برای رهایی سرزمین 
خود از پای ننشیند. این نسل امروز توانسته است افکار عمومی مردم 
در پنج قاره جهان را برای آزادی سراسر فلسطین و رهایی فلسطینی ها 
و بازگشت میلیون ها آواره فلسطینی به خانه و سرزمینشان با خود همراه 
کرده و عزم جهانی را برای حذف و نابودی رژیم صهیونیس��تی جزم 
کند. در ادامه این بیانیه آمده است: سیاست گذاران و برنامه ریزان کهنه کار 
صهیونیس��تی نیز به خوبی به این حقیقت وقوف پیدا کرده اند که پس 
از جنگ 33 روزه رژیم صهیونیس��تی با حزب اله لبنان و نیز جنگ 22 
روزه غزه، زنگ اضمحالل دولت یهودی در فلسطین به صدا در آمده و 
پس لرزه های این حوادث میلیون ها یهودی مهاجم و اشغالگر فلسطین 
را دچار کابوس کرده، آنچنان که گزینه فرار از فلس��طین همواره ذهن 
و اندیشه آن ها را به خود مشغول کرده است. مجمع نمایندگان استان 
اصفهان بر این باور اس��ت که سنت الهی و وعده خدایی تعطیل بردار 
نیست و صبح پیروزی در راه است. بر همین اساس از همه مسلمانان به 
ویژه مردم آگاه و هوشیار ایران اسالمی دعوت می کند همچون سال های 
پیش، به تبعیت از رهنمودهای حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری، با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن میثاق با آرمان 
مقدس آزادی قبله اول و اعالم حمایت از مقاومت اسالمی نسل نستوه 
فلسطینی، عظمت و اقتدار امت اسالمی را در مقابل نظام سلطه جهانی 

به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم به نمایش گذارند.

سهم دستگاه های اجرایی
 از بودجه اصفهان مشخص شد

در ردیف بودجه امس��ال شهرس��تان برای اداره ه��ای امور اقتصاد و 
دارای��ی، اداره امور مالیاتی و گمرک اصفهان به ترتیب 500 میلیون، 
یک ه��زار و 500 میلی��ون و 500 میلیون ریال اعتبار س��نجی انجام 

شده است.
به گ��زارش موج، داریوش خرس��ندی مع��اون برنامه ریزی و امور 
عمرانی فرماندار اصفهان در نخستین کمیته برنامه ریزی شهرستان در 
سال  جاری اظهار داشت: از اعتباراتی که برای سال جاری شهرستان 
اصفهان در نظر گرفته شده، یک  هزار و 500 میلیون ریال برای اداره 
کل دیوان محاسبات و حدود پنج هزار میلیون ریال نیز به اداره کل 
اطالعات شهرستان اختصاص یافته است. وی ادامه داد: چهار هزار 
و 100 میلیون ریال نیز به منظور سازمان ثبت احوال و شش هزار و 
500 میلیون ریال نیز برای زندان اصفهان که دارای ش��ش پروژه در 

سال  جاری در نظر گرفته شده است.
مع��اون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار اصفهان در ادامه با بیان 
این که در بودجه س��ال  جاری شهرس��تان اصفهان یک هزار میلیون 
ریال برای نوس��ازی و تجهیز س��اختمان اداره بازرس��ی شهرستان 
اصفهان در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: س��ازمان اوقاف و امور 
خیریه با ارائه شش پروژه، سه هزار و 700 میلیون ریال اعتبار برای 

سال جاری به دست آورده است. 
وی اظهار داش��ت: اداره کل هواشناسی یک هزار و 500 میلیون ریال 
اعتب��ار و س��ازمان میراث فرهنگی با دارا ب��ودن 37 پروژه 29 هزار 
میلیون ریال اعتبار را به خود از محل بودجه شهرس��تان اصفهان در 

سال 90 اختصاص داده است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، در 
حاش��یه سفر یک روزه خود به استان اصفهان، گفت: 
احیای بافت فرسوده نیازمند عزم جمعی و مشارکت 

همه  جانبه شهروندان است.
محم��د حس��ین جوانم��ردی افزود : اطالع رس��انی 
یک��ی از مهم ترین ارکان رس��یدگی ب��ه بافت های 
فرسوده اس��ت، بنابراین معرفی شهریورماه به نام ماه 
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اقدام مثبتی در این 
راس��تا اس��ت که برای اولین بار در کشور در استان 
اصفه��ان اتفاق می افتد.  سرپرس��ت ش��رکت عمران 
و بهسازی ش��هری ایران، ضمن اظهار امیدواری در 
مورد اقدامات و برنامه های��ی که در این ماه صورت 
می گیرد بیان داشت : شهریور ماه نوسازی و بهسازی 
باف��ت فرس��وده در اس��تان اصفهان زمینه مناس��بی 
برای همکاری های مش��ترک میان ش��رکت عمران و 
مسکن سازان و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان و همچنین شهرداری های هفت شهر کاشان، 
نائین، آران وبیدگل، نطنز، نجف آباد، خوراس��گان و 
خمینی ش��هر به وجود آورده اس��ت که امیدواریم در 
 آینده این همکاری ها تقویت ش��ده و مثمر ثمر واقع 

گردد.
وی تأکی��د ک��رد: اجرای همایش مدی��ران و متولیان 
بافت فرس��وده اس��تان اصفهان و رونمایی از پایگاه 
اطالع رسانی و هم اندیش��ی مدیران و متولیان بافت 
فرس��وده در انتهای این ماه، حسن ختامی برای آغاز 

این همکاری ها و هم اندیشی هاست.
جوانمردی همچنین در این سفر به اختصاص سهمیه 
تسهیالت 8000 واحد مسکونی به استان اصفهان در 
سال 90 جهت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 
ش��هری خبر داد. این وام ها ک��ه 200میلیون ریال به 
ازای هر واحد مس��کونی تعلق می گیرد، بدون نیاز به 

سپرده گذاری و با بازپرداخت 13ساله می باشد. 

ش��ایان ذکر است در مرداد ماه سال جاری، غالمرضا 
عمرانی، مدیرعامل ش��رکت عمران و مسکن سازان 
اصفه��ان با اع��الم این که  ش��هریور ماه ب��ه نام ماه 
نوس��ازی و بهسازی بافت فرسوده در استان اصفهان 
نامگذاری ش��ده اس��ت از اجرای برنامه های ویژه ای 
در مورد فرهنگ نوس��ازی و ترویج مش��ارکت مردم 
در نوس��ازی بافت فرس��وده در س��طح این ش��هر و 
هفت ش��هر دیگر اس��تان، با همکاری وزارت راه و 
شهرس��ازی )شرکت عمران و بهسازی شهری ایران( 

و شهرداری های این شهرها خبر داد.
گفتنی اس��ت :نام گذاری روزهای سال امری رایج در 
تقویم ملی و جهانی اس��ت اما نام گ��ذاری یک ماه، 

موضوع جدیدی اس��ت که باید به واس��طه سوژه با 
اهمیت بافت های فرس��وده ش��هری اتف��اق می افتاد. 
شهریور ماه امس��ال با عنوان ماه نوسازی و بهسازی 
بافت فرسوده  در استان اصفهان نام گذاری شده است 
و برنامه ه��ای متنوع��ی در این ماه ب��رای ایجاد یک 
جری��ان فرهنگ��ی و تبلیغی مؤثر در س��طح اس��تان 
اصفه��ان با هم��کاری همه نهادهای مس��ئول ذیربط 

پیش بینی شده است. 
در واقع در این ماه قرار اس��ت استان اصفهان، بافت 
فرسوده خود را بشناس��د و تمام همت و توان خود 
را بس��یج کند تا دستی بر سر این خانه ها، مغازه ها و 

گذرهای قدیمی بکشد.

مس��یرهای یازده گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در 
ش��هر اصفهان از س��وی ش��ورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی این استان اعالم شد. 
به گزارش موج، ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

اس��تان اصفه��ان، مس��یرهای یازده گان��ه راهپیمایی 
روز جهان��ی قدس در ش��هر اصفه��ان را اعالم کرد.
بر اس��اس اعالم ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اس��تان اصفهان، راهپیمایی روز قدس سال جاری در 
این ش��هر از س��ه مسیر اصلی و هش��ت مسیر فرعی 
آغاز می شود. طی س��ال های گذشته، راهپیمایان روز 
قدس از هش��ت مسیر اصلی به سمت میدان امام)ره( 
راهپیمای��ی می کردند. مس��یرهای اصل��ی راهپیمایی 
 روز ق��دس اصفه��ان از می��دان ام��ام حس��ین )ع(، 
چهارراه شکرشکن و میدان فلسطین آغاز و به میدان 

امام )ره( ختم می شود.
مسیرهای اصلی راهپیمایی روز قدس در شهر اصفهان 

به این شرح اعالم شده است:
مسیر شماره یک: میدان امام حسین)ع(، خیابان سپاه، 

میدان امام خمینی)ره(
مسیر ش��ماره دو: چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، 

میدان امام خمینی)ره(
مسیر شماره سه: مسجداالقصی، میدان فلسطین، خیابان 

استانداری، خیابان سپاه، میدان امام خمینی )ره(
بر اس��اس اعالم ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اس��تان اصفهان، مس��اجد مصلی، آیت ا... خادمی، اله، 
نورب��اران، حجت اکبر، اله��ادی )ع(، جامع گورتان و 
موسی بن جعفر )ع( نیز به عنوان نقطه آغاز مسیرهای 
فرع��ی راهپیمای��ی روز قدس در اصفهان مش��خص 
شده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفه��ان همچنین اعالم کرده اس��ت ک��ه زمان آغاز 
راهپیمایی در مس��یرهای فرعی، راس س��اعت 10 و 
30 و در مس��یرهای اصلی، راس س��اعت 11 خواهد 
بود. علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان به عنوان 
س��خنران مراس��م گرامیداش��ت روز قدس در ش��هر 
اصفه��ان و در جمع راهپیمایان ش��هر اصفهان معرفی 

شده است.

افزایش نرخ سرویس مدارس 
در سال تحصیلی جدید

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان از افزایش نرخ سرویس 
مدارس در س��ال تحصیلی جدید خبرداد و اعالم کرد: افزایش کرایه س��رویس 
مدارس در این کمیس��یون تأیید شده، اما هنوز در جلسه علنی شورا به تصویب 
نرس��یده اس��ت. به گزارش موج، فتح اله معین با بیان این مطلب اظهار داشت: 
به دلیل افزایش نرخ سوخت و کاهش تعداد سرنشین های سرویس مدارس بر 
اساس وضع قوانین جدید راهنمایی و رانندگی کرایه سرویس مدارس در سال 
ج��اری افزایش می یابد. وی تصریح کرد: نرخ گذاری دقیق س��رویس مدارس 
در جلس��ه ای با حضور دس��تگاه های مرتبط با مدیریت شهری مانند راهنمایی 
 و رانندگ��ی، آموزش و پرورش، پلیس راهور و ش��هرداری انجام می ش��ود تا 
برنامه ریزی و تدابیر الزم صورت گیرد. وی افزود: الزم است پیش از آغاز مهرماه 
تجهیزات حمل ونقل عمومی با حداکثر توان آماده خدمات رسانی شود همچنین 
موانعی که در سطح معابر وجود دارد و سبب کند شدن حرکت خودروها هستند 
مرتفع گردد و ایمنی معابر به خصوص ایمن س��ازی اطراف مدارس در دستور 
کار قرار گیرد تا با ش��روع سال تحصیلی جدید با کمترین مشکل مواجه باشیم. 
رئیس کمیسیون حمل ونقل ش��ورای اسالمی شهر اصفهان تأکید کرد: آموزش 
و پرورش می بایست در مورد عملکرد سرویس مدارس هماهنگی های الزم را 
صورت دهد تا از روز اول سال تحصیلی سرویس های مدارس فعالیت خود را 
آغاز کنند و مش��کلی برای والدین ایجاد نش��ود. معین با اشاره به نرخ سرویس 
مدارس در سال تحصیلی جدید اذعان داشت: کنترل نرخ سرویس مدارس بسیار 

مهم می باشد واین موضوع تا آذرماه ادامه می یابد. 

نایب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

سرانه درآمد هر شهروند اصفهانی
۲۲0 هزارتومان

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بودجه 540 میلیارد تومانی 
ش��هرداری اظهار داشت: با احتس��اب جمعیت 1میلیون و 700هزار نفری شهر 
اصفهان، س��رانه درآمد هر ش��هروند اصفهانی 220هزار تومان در سال است. به 
گزارش ایمنا، سید کریم داودی با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به این که 67 
درصد بودجه شهر به فعالیت های عمرانی اختصاص دارد، با احتساب جمعیت 

اصفهان سهم عمرانی هر شهروند 152 هزار تومان در سال است. 
وی ب��ا تأکید بر این که بخش��ی از بودج��ه عمرانی ب��ه فعالیت های فرهنگی 
اختصاص دارد، تصریح کرد: 2/5 میلیارد تومان به عمران مساجد، هشت میلیارد 
توم��ان مرب��وط به صفه و ناژوان، 15 میلیارد تومان به ش��هربازی و یک میلیارد 
تومان به آموزش فرهنگ ش��هروندی اختصاص داده ش��ده است.  نایب رئیس 
شورای اس��المی شهر اصفهان با اشاره به این که شهرداری اصفهان هزینه های 
زیادی برای نگهداش��ت شهر انجام می دهد، افزود: سرانه خدماتی هر شهروند 

اصفهانی نیز در سال جاری 70 هزار تومان است. 
داودی اظهار داش��ت: پرداخت به موقع عوارض باعث می ش��ود تا شهرداری 
خدمات بیش��تر و متنوع تری را به ش��هروندان اصفهانی ارائ��ه دهند. داودی با 
تأکید برافزایش مشارکت ش��هروندان در تأمین هزینه های شهرخاطرنشان کرد: 
مش��ارکت ش��هروندان در مدیریت ش��هری می تواند در تأمین منابع اقتصادی، 
 کاهش هزینه خدمات، افزایش انس��جام اجتماعی، و رضایت ش��هروندان مؤثر 

باشد.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران :

احیای بافت فرسوده نیازمند عزم جمعی 
و مشارکت شهروندان است

مسیرهای 11گانه راهپیمایی روز قدس در اصفهان اعالم شد

اعضای دو بيمار مرگ مغزی 
در شهرکرد با موفقيت جدا شد

مس��ئول واحد فراه��م آوری اعضا پیوندی چهارمح��ال وبختیاری از 
جداسازی موفقیت آمیز اعضا دو بیمار مرگ مغری در این استان خبر 
داد. به گزارش ایرنا، زهرا س��یاح افزود: در دو عمل جراحی جداگانه 
در ش��امگاه بیس��ت ویکم ماه رمضان اعضاء بیماران نهایت امیدی 50 
س��اله اهل کاهکش از توابع شهرستان فارسان و رضا بهرامی 20 ساله 
اه��ل طاقانک جهت پیون��د به بیماران نیازمند جدا ش��د. به گفته وی 
بیم��ار نهایت امیدی به عل��ت خونریزی مغزی و بیمار رضا بهرامی به 
علت ضربه مغزی در بخش آی_س��ی_یو بیمارستان آیت اله کاشانی 
بستری شده بودند.  وی گفت:با این اقدام خیر خواهانه و خداپسندانه 
خانواده ه��ای این دو مرحوم، بیماران نیازمند به اعضاء اهدایی این دو 
بیمار ب��رای زندگی امید تازه ای یافتند. همچنی��ن تاکنون بیش از 30 
عمل جداسازی اعضا برای پیوند به نیازمند در چهارمحال و بختیاری 

صورت گرفته است.

همزمان با هفته دولت
 بهره برداری از 7 پروژه راهسازی 

و راهداری در اصفهان 
امس��ال همزمان هفته دولت، اداره راه و ترابری استان اصفهان 67پروژه 
را با اعتباری معادل 800میلیارد ریال در حوزه های مختلف راهس��ازی 
و راهداری به بهره برداری می رساند. به گزارش مهر، پروژه های قابل 
افتتاح امس��ال ش��امل احداث بزرگراه، راه های اصل��ی، فرعی به طول 
110کیلومتر، بهسازی و روکش آسفالت راه های اصلی، فرعی و روستایی 
به طول 293کیلومتر، احداث تقاطع غیر همس��طح چهار دستگاه، تعمیر 
اساس��ی 11دستگاه پل،اجرای خط کش��ی 1950کیلومتر، اجرای عالئم 
عمودی راه ها ده هزارعدد، اصالح ش��یب شیروانی در جهت بخشنده 
نم��ودن راه ها 150کیلومتر، دو دس��تگاه احداث و نصب پل عابر پیاده، 
تهیه و نصب گاردریل 10کیلومتر است.  اعتبارات تخصیص یافته برای 

اجرای این پروژه ها شامل اعتبارات ملی واستانی است.

سهام عدالت 23 هزار کارگر
 چهارمحال و بختياری تأیيد شد

مدیرکل کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: سهام عدالت 23 هزار کارگر 
فصلی و ساختمانی این استان تأیید شد. پرویز سلطانی افزود: در این استان 46 هزار نفر 
کارگر فصلی و ساختمانی از طریق سامانه www.karsaham.ir برای دریافت سهام 
عدالت ثبت نام کردند. وی گفت: ازاین تعداد 23 هزار نفر توس��ط دبیرخانه مرکزی 
سهام عدالت تأیید و وضعیت آنها از سوی وزارت کار و اموراجتماعی بررسی شد. 
سلطانی افزود: کارگران فصلی و ساختمانی که ثبت نام کردند با مراجعه به سایت باال 
وضعیت ثبت نام خود را از قسمت پیگیری مشاهده و در صورتی که برای آنها نقص 
مدارک اعالم شده با اسکن و ارسال مجدد مدارک الزم نسبت به تکمیل مدارک اقدام 
کنند. وی افزود: کارگرانی که سهام عدالت آنها از سوی دبیرخانه مرکزی تأیید نشده یا 
از قبل فرم سهام عدالت دریافت نمودند یا برای آنها سهام عدالت منظور شده ولی فرم 
خود را دریافت نکردند باید با مراجعه به دبیرخانه های سهام عدالت از وضعیت سهام 

عدالت خود اطالع حاصل نمایند.

آب 12روستای اردل جيره بندی شد
فرماندار شهرس��تان اردل گفت: آب آش��امیدنی 12روستای بخش پشتکوه این 

شهرستان جیره بندی شد. 
فیروز خسروی به مس��أله کاهش منبع تأمین آب این روستاها مجتمع دزداران 
اش��اره کرد وافزود: در برنامه این جیره بندی هر روس��تا 12 س��اعت آبرسانی 

خواهد شد. 
وی گفت: شهرستان اردل پنج مجتمع آبرسانی وجود دارد که نود و پنج درصد 
از روس��تاهای باالی 20خانوار این شهرس��تان را آبرس��انی می کنند. خسروی 
 تصری��ح کرد: ای��ن مجتمع های آب��ی نیز دچار ک��م آبی ش��ده و وارد برنامه 

جیره بندی خواهند شد. 
وی گفت: شهرس��تان اردل در طول ش��ش س��ال گذش��ته ج��زء موفق ترین 
شهرس��تان های استان در ایجاد مجتمع های آبرس��انی بوده است. خسروی با 
بیان اینکه خشکسالی در دو بخش کشاورزی و آب شرب خسارات جدی وارد 
کرده اس��ت، گفت: در این دوره خشکسالی به بیش از 80 درصد از زمین های 

دیم شهرستان خسارت وارد شده است.

سنا
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اطالع رساني
تحديد حدود اختصاصي

5/621 شماره: 4375 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه بمساحت 258/50 مترمربع 
بشماره پالك 8233 فرعي مفروز و مجزي شده از پالك 3630 فرعي از 159- اصلي واقع 
در ب��ادرود جزء بخ��ش 9 حوزه ثبتي بادرود كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي حس��ن نوريان 
بادي در جريان ثبت اس��ت بعلت عدم حضور متقاضي ثبت تحديد حدود بعمل نيامده بنا 
بدس��تور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم 
در تاريخ 1390/06/26 س��اعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد شد. لذا بموجب 
اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در محل 
حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورت مجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد. م الف/ 59
تاريخ انتشار: 1390/06/02                         طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود
 

اخطار اجرايي
5/686 ش��ماره: 89-543 ش/ 5 به موجب رأي ش��ماره 435 تاريخ 90/3/8 حوزه مركزي 
ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان ش��عبه 5 ك��ه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه 
احمدرضا هاشمي مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 38/000/000 ريال بابت 
اصل خواس��ته و 194/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و خس��ارت تأخي��ر تأديه از تاريخ 
سررس��يد 88/9/30 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك 
مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق محكوم له جواد الماسي نشاني محل اقامت: 
اصفه��ان خ پروين دوم طبقه زيرزمي��ن بانك انصار. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد يا ترتيب��ي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم 
و اس��تيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن 
ام��وال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واق��ع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام 
يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا 

شش ماه محكوم خواهد شد.
شعبه پنجم حقوقي مجتمع مركزي شهرستان اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
5/696 شماره اجرائيه: 9010420351500123

شماره پرونده: 8909980351501433
شماره بايگاني شعبه: 891439 

بموجب دادنامه شماره 9009970351500392 محكوم عليهما 1- زهرا احمدي علون آبادي 
نام پدر: س��يد حس��ن 2- مس��عود علوي هر دو مجهول المكان متضامناً به پرداخت يكصد 
ميليون ريال به اس��تناد چك ش��ماره 256342 و مبلغ دو ميليون ريال بابت هزينه دادرس��ي 
در حق خواهان منصور تركي نام پدر: غالمرضا نش��اني: اصفهان خيابان امام خميني خيابان 
شريف شرقي كوچه 52 بن بست شهيد تركي كدپستي 818885138 محكوم مي گردند. در 
زمان اجراي حكم خسارت تأخير تأديه محكوم به از تاريخ صدور چك )89/10/15( لغايت 
زمان اجراي حكم وفق جدول ش��اخص اعداد تورمي بانك مركزي محاس��به و از محكوم 
عليه وصول و به محكوم له ايصال خواهد شد. ضمنا حق االجرا به ميزان 5 درصد محكوم 
به برعهده محكوم عليه اس��ت و اجراي حكم منوط به رعايت تبصره 2 ماده 306 مي باشد. 
محك��وم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از اب��الغ اجرائيه ظرف ده روز 
مفاد آن��را بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
كند كه اجراء حكم و استيفاء محكوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس��مت 
اجراء تس��ليم كند. اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهيد به 
نحوی كه اجراي تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز 
تا 6 ماه محكوم خواهيد ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه قس��متي از ماده 34 اجراي احكام 
مدني مي باشد به مواردی از قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 10 آبان 77 كه ظهر 

برگه اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 7587 
شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزايده اموال غيرمنقول
5/698 شماره: 6160 تمامت ششدانگ قطعه زمين محصور در حال ساختمان پالك شماره 
11647 فرعي مجزي ش��ده از 975 واقع در اردس��تان يك اصلي دهس��تان گرمسير بخش 
17 ثب��ت اصفهان به مس��احت 181/90 مترمربع مورد ثبت صفح��ه 273 دفتر 253 امالك 
كه س��ند آن به نام معصومه انزلي اردس��تاني صادر و تس��ليم گرديده اس��ت با حدود اربعه 
بدين ش��رح- شماالً: ديواري اس��ت به گل انداز جوی صحرايي به طول 10/50 متر شرقاً: 
ديواريس��ت به ديوار پالك ش��ماره 10374 به طول 16/95 متر جنوباً: ديواريست به كوچه 
احداث��ي به ط��ول 11/15 متر غرباً: در دو جزء جاي درب و ديواريس��ت به كوچه عمومي 
جمعاً به طول 17/15 متر با تمامي توابع و متعلقات ملكي معصومه انزلي اردس��تاني فرزند 
علي س��اكن اردس��تان خ امام خميني كوچه امامزاده اسماعيل چهار راه سنگ سفيد و ساير 
مشخصات س��اختمان عبارتند از: عرصه به مساحت 181/90 مترمربع و ساختماني در يك 
طبق��ه با زيربنايي حدود 150 مترمربع داراي اس��كلت بتني وس��قفها تيرچه بلوك ديوارها 
آجري- درب و پنجره ها پروفيل فلزي و قسمتي آلومينيم- بدنه داخلي ديوارها تا ارتفاع يك 
متري سراميك و مابقي اندود گچ و نقاشي- كف سالن سراميك كف ايوان سنگ درب هاي 
داخلي چوبي و فاقد نماسازي و داراي انشعاب آب و برق و گاز است،  كه طبق سند رهني 
شماره 12453-88/5/28 دفترخانه اسناد رسمي 50 اردستان در رهن مؤسسه قرض الحسنه 
مهر بس��يجيان مي باشد و از س��اعت 9 صبح الي ساعت 12 روز پنج شنبه مورخه 90/6/17 
در محل اداره ثبت اس��ناد و امالك اردس��تان از طريق مزايده از مبلغ 485/000/000 ريال 
ارزيابي توس��ط كارش��ناس رسمي شروع و به باالترين قيمت پيش��نهادي از طرف خريدار 
فروخته مي شود آدرس ملك: اردس��تان خيابان امام خميني- كوچه امامزاده اسماعيل چهار 
راه سنگ سفيد، اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان منتشر خواهد 

شد. م الف/ 168
فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

ابالغ وقت رسيدگي
5/699 در خصوص پرونده كالس��ه 90-651 خواهان رجبعلي س��ليماني دادخواستي مبني 
ب��ر مطالبه مبلغ 36/000/000 ريال با احتس��اب خس��ارت تأخير تأديه ب��ه طرفيت مهدي 
پورجوهري تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي مورخ 90/7/27 س��اعت 10 صبح 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی 
جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف/ 7700
شعبه هفتم حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
5/700 در خصوص پرونده كالس��ه 90-652 خواهان رجبعلي س��ليماني دادخواستي مبني 
ب��ر مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال با احتس��اب خس��ارت تأخير تأديه ب��ه طرفيت مهدي 
پورجوهري تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي مورخ 90/7/27 ساعت 10/30 صبح 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی 

جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف/ 7699
شعبه هفتم حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5/701 آقاي عبدالحس��ين حاجي باقري داراي شناس��نامه شماره 30 به شرح دادخواست به 
كالسه 437/90 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان همدم وهابي فروشاني بشناسنامه 454 در تاريخ 1386/12/18 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عبدالحس��ين حاجي 
باقري فرزند نوروزعلي ش ش 30 )همس��ر(، 2- مصطفي حاجي باقري فرزند عبدالحسين 
ش ش 15768 )فرزند(، 3- محمدعلي حاجي باقري فروش��انی فرزند عبدالحسين ش ش 
11632 )فرزند(،4- مهري حاجي باقري فروشانی فرزند عبدالحسين ش ش 444 )فرزند(، 
5- رباب حاجي باقري فرزند عبدالحسين ش ش 17391 )فرزند(، 6- مهين حاجي باقري 
فروش��انی فرزند عبدالحس��ين ش ش 11631 )فرزند(، و الغير. اينك با انجام تش��ريفات 
مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 11343
شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر
 

احضار
5/703 در پرونده كالسه 900603 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي محس��ن زارع فرزند اكبر و ساير شكات ش��كايتي عليه آقاي عليرضا شاهچراغي داير 
بر اخالل در نظام اقتصادي مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك 
نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي ش��ود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت 
يكماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 7675
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأي
5/706 شماره دادنامه: 8909970354601368

شماره پرونده: 8909980365900538
شماره بايگاني شعبه: 890393

ش��اكي: آقاي غالمرضا پناهنده به نش��اني خ كاوه خ فالطوري ك خيام پ 54، متهم: آقاي 
هادي اكبريان به نشاني خ آل محمد ك ارغوان ساختمان ستايش واحد 2، اتهام: صدور چك 
بالمحل، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسي را اعالم و به شرح ذيل 

مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

اتهام آقاي هادي اكبريان دائر بر صدور يك طغري چك بالمحل به ش��ماره 1428417400 
موضوع ش��كايت آقاي غالمرضا پناهنده به تحقيقات انجام شده و مستندات ضمه و دالئل 
ابرازي و گواهي عدم پرداخت و ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده و اينكه متهم علي 
رغم ابالغ قانوني و انتظار كافي در جلس��ه دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اي نيز ارائه 
ننموده است، محرز است عليهذا دادگاه نامبرده را در اجراي ماده 7 قانون اصالح بعضي از 
مقررات قانوني چك به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي 
و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي درهمين دادگاه مي باشد. م الف/ 7680
اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
5/707 شماره دادنامه: 9009970352800644

شماره پرونده: 8909980363000769
شماره بايگاني شعبه: 891587

ش��اكي: آقاي سعيد قپونچي به نشاني اصفهان- خ سروش- خ عسگريه- خ فرسان- پارك 
ش��مس- كوچه فرصت- كوچ��ه ارغوان- پ 173، مته��م: آقاي بيژن فرهادي به نش��اني 
مجهول المكان، اتهام: سرقت مستوجب تعزير، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده 
ختم رس��يدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي بيژن فرهادي كه بلحاظ متواري بودن مشخصات بيشتري از وي در 
اختيار نمي باشد و از طريق نشر آگهي بجلسه دادرسي دعوت به حضور شده است مبني بر 
سرقت يك فقره كيف كوچك جيبي حاوي يك فقره دسته چك حدوداً بيست برگي عهده 
حس��اب جاري ش��ماره 4245/3 نزد بانك ملت شعبه عالمه مجلس��ي اصفهان با عنايت به 
شكايت شاكي و گزارش مأمورين انتظامي و اظهارات آقاي حيدر جمالوند و متواري بودن 
متهم و در نتيجه عدم دفاع مؤثر و مؤيداً به س��اير قرائن و امارات قويه منعكس در پرونده 
مجرميت وي باعتقاد دادگاه ثابت تش��خيص فلذا دادگاه باس��تناد ماده 661 قانون مجازات 
اسالمي مشاراليه را به تحمل مدت شش ماه حبس تعزيري و تحمل تعداد سي ضربه شالق 
تعزيري محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل رسيدگي 

واخواهي در اين دادگاه مي باشد. م الف/ 7679
حمصيان- رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

تأسيس
5/714 ش��ماره: 2135/ ث 90/103 آگهي تأس��يس شركت معيار كار ماهان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/05/25 تحت ش��ماره 45001 و شناسه ملي 10260629574 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/05/25 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام كليه امور فني و مهندسي 
و تأسيس��اتي و طراحي و اجراي پروژه هاي صنعتي و س��اختماني و خدماتي ش��امل امور 
بهداش��تي و درماني و توليد و تجاري و بازرگاني مجاز و كشاورزي و تأمين نيروي انساني 
موق��ت و طراح��ي و اجراي فضاي س��بز و خدمات مربوط به درخ��ت كاري و طرح هاي 
فضاي س��بز و هر گونه اموري كه به نحوي با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. در هر مورد 
كسب مجوز و پروانه هاي الزم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع 
ذيصالح ضروري است. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان نشاط- بن بست شهيد طالبي- پالك 
211- طبقه دوم- تلفن 03112650939، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم 
به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال 
توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي ش��ماره 283 مورخ 1390/05/18 نزد بانك ملي شعبه 
خيابان صمديه اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي 
باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي مجيد كاظميان به سمت رئيس هيئت مديره، 
2-5- خانم زهرا جعفر پيشه به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي مهرداد غفاري 
به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي مهرداد غفاري به سمت مديرعامل به مدت 2 سال 
انتخ��اب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدات ش��ركت با 
امض��اي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و اوراق عادي با امضاي مديرعامل و در 
هر دو مورد با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات 
هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي رسول رضائي به عنوان 

بازرس اصلي، 2-8- خانم فريناز رضائي به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 7650/1
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغييرات
5/715 ش��ماره: 1163/ت 90/103 آگهي تغييرات ش��ركت ارتباط گس��تر پارتاك س��هامي 

خاص به ش��ماره ثبت 40540 و شناسه ملي 10260582224. به استناد صورتجلسه مجمع 
 عموم��ي عادي س��اليانه و هيئ��ت مديره م��ورخ 1390/04/27 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 
 1- آقاي عليرضا زارع به عنوان بازرس اصلي، آقاي فرزاد لس��اني هرندي به عنوان بازرس 
علي البدل براي يك سال مالي انتخاب گرديدند. 2- روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود جهت 
نش��ر آگهي هاي ش��ركت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل مي باشند: آقاي 
س��يروس زارعي و خانم س��عيده السادات قاضي عس��گر و آقاي عليرضا زارعي باطاني تا 
تاري��خ 1392/04/27. 4- س��مت اعضاء هيئ��ت مديره به قرار ذيل تعيي��ن گرديدند: آقاي 
سيروس زارعي به سمت رئيس هيئت مديره و خانم سعيده السادات قاضي عسگر به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره و آقاي عليرضا زارعي باطاني به سمت عضو هيئت مديره و آقاي 
عليرضا زارعي باطاني به س��مت مديرعامل. 5- كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت 
با امضاء مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. در تاريخ 
1390/05/25 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء 

قرار گرفت. م الف: 7650/2
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
5/716 شماره:2132/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت فوالد فلنج پاسارگاد سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/05/25 تحت ش��ماره 44999 و شناسه ملي 10260629555 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/05/25 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: توليد و توزيع كليه محصوالت 
فوالدي، رينگ، فلنج آهني و س��ازه هاي فلزي، س��اخت و توليد انواع تجهيزات كشاورزي، 
درب و پنجره، خم و خدمات برش��كاري انواع ورق، پروفيل، خريد كاال از بورس، توليد و 
توزي��ع و خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام 
و اعتبارات از بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا جهت تحقق اهداف شركت- عقد قرارداد 
با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و 
اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور و هر آنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 
2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان شهيدان غربي- كوچه سجاد- پالك 3، 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام 
مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 568 مورخ 
1390/05/13 نزد بانك س��په شعبه شهيدان اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه 
در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي عليرضا برندگي 
به س��مت رئيس هيئت مدي��ره، 2-5- آقاي رمضان برندگي به س��مت نائب رئيس هيئت 
مديره، 3-5- خانم صديقه فالحي برزاني به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- خانم صديقه 
فالحي برزاني به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدن��د. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي رئي��س هيئت مديره و با مهر 
شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره است. 8- بازرس 
اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي رس��ول جواني به عنوان ب��ازرس اصلي، 2-8- خانم ليال 

برندگي به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 7650/3
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
5/717 شماره: 2110/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت نيكو كشت برخوار سهامي خاص. 
شركت فوق در تاريخ 1390/05/24 تحت شماره 45002 و شناسه ملي 10260629350 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/05/24 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: فعاليت در زمينه خدمات مكانيزه كشاورزي 
اعم از كاشت، داشت و برداشت محصوالت زراعي با دستگاه هاي پيشرفته روز دنيا- خريد 
و فروش محصوالت كشاورزي- نقشه برداري و تسطيح اراضي كشاورزي- خريد و فروش 
و توليد و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- انعقاد قرارداد با كليه ارگان ها- ش��ركت در 
مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ وام و اعتبار از بانك هاي دولتي جهت تحقق 
اهداف شركت- اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت هاي داخلي و خارجي و هر گونه اموري 
ك��ه به نحوي با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان حبيب آباد- نرسيده 
به كمشچه- جاده كش��تارگاه دام برخوار- تلفن 09133097818، 4- سرمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 256 مورخ 1390/05/09 
نزد بانك ملي شعبه خيابان صمديه اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد 
صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي قربانعلي زماني اندواني به 
س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي رس��ول زماني اندواني به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره، 3-5- آقاي عليرضا زماني به س��مت عضو هيئ��ت مديره، 4-5- آقاي عليرضا زماني 
به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق 
و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي عليرضا زماني و با مهر شركت و اوراق عادي و 
اداري با امضاي عليرضا زماني و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري 
مصوبات هيأت مديره اس��ت. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مسعود ودرخاني 
به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي اصغر قاس��مي جلم��رزي به عنوان بازرس علي البدل. 

م الف: 7632/1
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
5/718 ش��ماره: 2096/ ث 90/103 آگهي تأسيس ش��ركت فني و مهندسي سقف گستران 
س��ازه شاهين سهامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/05/23 تحت شماره 44967 و 
شناسه ملي 10260629234 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/05/23 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: طراحي 
و اجراي امور در كليه رش��ته هاي س��اختمان تأسيس��ات و برق و تجهيزات بشرح فعاليت 
در زمين��ه امور عمراني، پيمانكاري و س��اختمان ها و ابنيه اع��م از )فوالدي بتني و بنائي و 
نظاير آن( و انجام خدمات وابس��ته از قبيل طراحي،  معماري، نقش��ه كشي، نقشه برداري و 
محاس��به، مشاوره،  بازرس��ي، نظارت، اجرا دكوراسيون داخلي و ساير س��ازه ها نظير كانال 
هاي انتقال آب، مخازن آب، اس��تخرها و محوطه س��ازي، جدول بندي، بهس��ازي لرزه اي 
س��ازه هاي موجود و نظاير آن، ارائه طرح هاي شهرس��ازي و كليه امور مربوط به تأسيسات 
و تجهيزات س��اختماني )آب و برق و گاز و فاضالب( وس��ايل انتقال، سرويس هاي خبر و 
هش��داردهنده، شبكه هاي هوشمند س��اختمان ها، آيفون هاي تصويري، درب هاي اتوماتيك، 
تعمير و نگهداري شبكه هاي سوئيچ مخابراتي، تعمير و نگهداري سيستم هاي مولتي پلكس 
فيبر نوري، نگهداري ش��بكه كابل فيبر نوري، اتوماسيون صنعتي، شبكه هاي كامپيوتر، اجرا 
نظارت و بازرس��ي مقاطع جوش و جوش��كاري س��ازه ها، انجام بازرسي هاي غيرمخرب بر 
روي خطوط جوش سازه ها و لوله ها و ساير موارد، تهيه مدارك موردنياز انجام پروسه هاي 
جوش��كاري و تست هاي مربوطه ش��امل ان دي تي مپ، ولدين مپ، دبليو پي اس، پي كيو 
آر و مدارك مرتبط ديگر، و كليه امور خدماتي ش��امل تأمين نيروي انس��اني موقت،  انعقاد 
قرارداد با كليه ارگان ها، اش��خاص حقيقي و حقوقي، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي 
و خصوصي، اخذ وام و اعتبار از بانك هاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف شركت 
و اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت هاي داخلي و خارجي و هر گونه اموري كه به نحوي 
با موضوع ش��ركت مرتبط باشد و صادرات و واردات و خريد و فروش كليه كاالهاي مجاز 
بازرگان��ي و ترخيص كاال از گمركات كش��ور.  2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شاهين شهر- خيابان 
س��عدي جنوبي- فرعي ا غربي- پالك 21 واحد 2، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 95968 مورخ 1390/04/16 
نزد بانك ملت ش��عبه مركزي ش��اهين ش��هر پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در 

تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي حس��ين پزشكيان 
 به س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي روح اله محس��ن پزشكيان به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره، 3-5- آقاي محمد پزش��كيان به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي محمد 
پزش��كيان به سمت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كلي��ه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور با امضاي مديرعامل و يك��ي از اعضا هيئت مديره و با 
مهر شركت معتبر ميباشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
ميباشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي سيد مهدي سيدشمالي به عنوان بازرس 

اصلي، 2-8- خانم سارا حاجي حسن زاده به عنوان بازرس علي البدل. م الف: 7632/2
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

  
ابالغ

5/719 آگهي ابالغ اخطاريه ماده 101 پرونده كالس��ه: 31473-2/846 بدينوس��يله به خانم 
شمس��ي طفالن آب س��اكن اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهش��ت شرقي كوچه شهيد علي 
خاني پالك 40 بدهكار پرونده كه برابر گزارش مأمور مربوطه نش��اني فوق مورد شناسايي 
واقع نگرديده ابالغ مي گردد كه طبق تقاضاي بستانكار مؤسسه قوامين مورد وثيقه، ششدانگ 
پالك ثبتي به شماره 301/22749 واقع در بخش 16 اصفهان موضوع سند رهني 133115-

86/11/6 تنظيم��ي دفترخانه ش��ماره يك اصفه��ان متعلق به خانم شمس��ي طفالن آب كه 
در مقابل طلب 1360000000 در رهن قرار گرفته اس��ت طبق ارزيابي كارش��ناس رس��مي 
دادگستري به مبلغ 3150000000 ريال ارزيابي گرديده لذا برابر ماده 101 آئين نامه اجرائي 
بدينوسيله به شما اخطار مي شود ظرف مدت 5 روز از تاريخ درج آگهي بايد كتباً اعتراض 
خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد ارزياب مجدد به مبلغ 3000000 ريال به اداره 
اجرا تس��ليم داريد در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرس��يد ارزيابي قطعي و به 

همان قيمت آگهي خواهد شد. م الف/ 7626
قويدل- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

حصر وراثت
5/720 خانم نسرين بهاريان دستنائي داراي شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به كالسه 
2526/90 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان اس��داله بهاريان دستنائي بشناس��نامه 812 در تاريخ 1390/1/1 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو پسر و دو دختر 
و همس��ر به ش��رح ذي��ل: 1- محمدعلي بهاريان به ش ش 1 فرزن��د متوفي، 2- قدرت اله 
بهاريان دس��تنائي به ش ش 2 فرزند متوفي، 3- نسرين بهاريان دستنائي به ش ش 4 فرزند 
متوفي، 4- ش��هين بهاريان دس��تنائي به ش ش 855 فرزند متوف��ي، 5- خانم جان بيزاري 
اول به ش ش يك همس��ر متوفي و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت 
مزب��ور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
 ن��زد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به ش��ورا تقدي��م دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. م الف/ 7721
شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
5/721 ش��ماره: 90-20 ش/ 13 ب��ه موجب رأي ش��ماره 488 تاري��خ 90/3/24 حوزه 13 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه شكراله محسني 
فرزند اميرعلي شغل: آزاد مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال 
بابت اصل خواس��ته و س��ي و دو هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير در تأديه 
از تاريخ 89/12/25 لغايت زمان اجراي حكم و مبلغ يكصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه 
نشر آگهي در حق محكوم له مجتبي هنري فرد فرزند مهدي، شغل: آزاد، به نشاني  اصفهان 
خيابان رباط اول روبروي كوچه مس��جدحجت موبايل متين. ماده 34 قانون اجراي احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه 
اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي 
مف��اد اجرائي��ه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم ش��ود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن 
ب��راي ف��رار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي كه تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت 

و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
5/722 ش��ماره: 90-21 ش/ 13 ب��ه موجب رأي ش��ماره 526 تاري��خ 90/3/30 حوزه 13 
ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه فرامرز دهقان 
چم مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت اصل خواسته و سي 
و دو هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ سررسيد 89/12/25 
لغايت زمان وصول. مش��خصات محكوم له: مجتبي هنري فرد نام پدر: مهدي، ش��غل: آزاد، 
نشاني محل اقامت: اصفهان خيابان رباط اول روبروي مسجد حجت موبايل متين. ماده 34 
قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف است 
ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي كه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش��ود كه محك��وم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از 
دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس 

جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
 5/723 خانم ناهيد يوس��في داراي شناس��نامه ش��ماره 88 به ش��رح دادخواس��ت به كالسه 
90-2530 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان آقامعلي يوسفي بشناس��نامه 6 در تاريخ 90/1/21 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 3 پسر و يك دختر و يك عيال 
به نام هاي ذيل: 1- محمد يوس��في ش ش 25201 پس��ر متوفي، 2- محسن يوسفي ش ش 
3026 پس��ر متوفي، 3- ابراهيم يوس��في ش ش 2-005408-127 پس��رمتوفي، 4- فاطمه 
يوسفي ش ش 1420 دختر متوفي، 5- ناهيد يوسفي ش ش 88 عيال متوفي و الغير. اينك 
با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 7737
شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
5/724 در خصوص پرونده كالس��ه 90-999 خواهان حس��ين جزيني دادخواستي مبني بر 
محكومي��ت خواندگان به صورت تضامني ب��ه پرداخت مبلغ 27/000/000 ريال بابت اصل 
خواس��ته با احتساب خس��ارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي به طرفيت 1- عباس شريعتي 
2- زهرا قاس��مي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز پنج مورخ 90/7/14 ساعت 
11 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م 
كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 7734
مدير دفتر شعبه 7 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ثانیه ای تأمل:
                                                               خرمنی در دامن صحرای محشر سبز کرد                                          هرکه مشت دانه ای، در رهگذار مور ریخت  )صائب تبریزی(
طرح محسنين: در طرح محسنين شما مي توانيد حمایت بخشي از هزینه هاي یك خانواده نيازمند غير یتيم را به عهده بگيرید )وعده ما پایگاه هاي کميته امداد استان (

روابط عمومی کميته امداد امام خمينی )ره(
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت

مشكل دوربينی در اثر كم بودن انحنای 
طول  بودن  كوچك  يا  چشم  قرنيه 
امواج  و  می آيد  وجود  به  چشم  كره 
 نورانی در نقطه پشت شبكيه متمركز
عيب  اين  به  مبتال  فرد  می گردند. 
ندارد،  مشكلی  دور  اشيای  ديدن  در 
بلكه اشيای نزديك را به طور واضح 
نمی بيند. شيوع دوربينی از نزديك بينی 
موارد  اغلب  در  دوربينی  است.  كمتر 
اصالح  انكساری  عيوب  است.  ارثی 
نشده بعد از آب مرواريد دومين علت 
اختالالت بينايی به شمار می رود. عيوب 
انكساری اصالح نشده شامل مشكالت 
چشمی است كه فرد را نيازمند به عينك 
می كند و در برگيرنده عيوبی همچون 
 نزديك بينی، دوربينی و آستيگماتيسم
كه  است  يادآروی  به  الزم  است. 
تمامی انسان ها بايستی دوربين به دنيا 
بيايند. در طی مراحل رشد و با بزرگ 
از  دوربينی  مقدار  چشم،  كره  شدن 
 بين رفته و چشم به حالت طبيعی باز
می گردد. اما اگر بچه ای بدون دوربينی 
رشد،  مراحل  طی  در  شود،  متولد 
شد. خواهد  بين  نزديك  وی   چشم 

انواع دوربينی
دوربينی ساده

به طور معمول به علت كاهش قدرت 
تطابق يك چشم و يا به علت كاهش 

طول قدامی خلفی چشم و يا كاهش 
ضريب شكست اجزای اپتيكی چشم 

ايجاد می گردد.
دوربينی پاتولوژیك

مادرزادی  به صورت  معمول  طور  به 
در شكل يك عارضه ظاهر می گردد، 
به عنوان مثال فقدان عدسی در چشم، 
و  شكل  تغييرات  عدسی،  جابجايی 

انحنای سطح انكساری.
Fanctional دوربينی

اين نوع دوربينی به علت فلج عضالت 
مژگانی چشم و فقدان نيروی تطابق در 

چشم ايجاد می شود.
عالئم دوربينی

- كاهش بينايی، سردرد به خصوص 
در  پشت سر و گاهی سردرد در ناحيه 
ريزش،  اشك  گيجگاهی،  و  پيشانی 
قرمزی چشم، فتوفوبيا )ترس از نور(، 
خستگی چشم و خستگی عمومی بدن، 
بودن  كوچك  علت  )به  ريز  چشمان 
عمق اتاق قدامی گلوكوم يا آب سياه(، 
بلفاريت )شوره زدن مژه های پلك(، گل 

مژه و حتی شاالزيون شور.
يا  مطالعه  هنگام  در  بينايی  كاهش   -
انجام كارهای نزديك از عالئم دوربينی 

است.
در بعضی افراد دوربين مشاهده می شود 
كه در حين كار نزديك هر از چند گاهی 

چشم خود را به مدت چند دقيقه بسته و 
 آن را ماساژ داده و سپس به كار خود ادامه

می دهند.
- در برخی موارد تنبلی چشم و لوچی 

چشم
موجب  مسن  افراد  در  دوربينی 
اين  در  پيرچشمی  عاليم  می شود 
افراد زودتر آغاز شود. به همين علت 
مسن،  افراد  بر  عالوه  می شود  توصيه 
از  برخورداری  برای  نيز  ميانساالن 
برای  بار  يك  سالی  مناسب،   ديد 
معاينه چشم ها به اپتومتريست )بينايی 
كنند. مراجعه  پزشك  و چشم   سنج( 

درمان دوربينی
به علت اين كه در دوربينی، پرتوهای 
چشم  شبكيه  پشت  در  موازی  نور 
كمك  به  بنابراين  می گردند،  كانونی 
عمل تطابق می توان مقداری از دوربينی 
را  دوربينی  مقدار  اين  كرد،  جبران  را 
در اصطالح دوربينی ارادی می گويند. 
مقداری از دوربينی كه با كمك تطابق 
 برطرف نمی گردد، دوربينی مطلق ناميده 

می شود.
عينك: برای اصالح ديد افراد دوربين 
از عدسی همگرا استفاده می شود، زيرا 
توان چشم افراد دوربين از چشم افراد 
سالم كمتر است. بنابراين فاصله كانونی 
عدسی چشم دوربين بيشتر از چشم 

سالم بوده و تصوير اجسام پشت شبكيه 
كه  دوربين  افراد  عينك  نمره  می افتد. 
همان توان عدسی همگرا است، مثبت 
عينك  پشت  از  افراد  چشم  و  است 

درشت ديده می شود.
لنز: يك وسيله اپتيكی برای برطرف 
معادل  لنز  است.  كردن ضعف چشم 
عينك است و مزايايی نسبت به عينك 
تصحيح  مواقع  برخی  كه  چرا  دارد، 
آستيگماتيسم نامنظم با عينك ممكن 
چشم  با  لنز  چون  كه  اين  يا  نيست، 
حركت می كند مانع ايجاد آستيگماتيسم 
مايل می گردد و از نظر زيبايی هم بسيار 

رضايت بخش است.
جراحی: در اين روش اپی تليوم قرنيه 
چشم برداشته می شود و بعد از جراحی 
ليزر، دوباره سرجای خودش گذاشته 

می شود.
دوربينی در افراد مسن

شيوع دوربينی چشم در جمعيت مسن 
كشورهاست.  ساير  برابر  دو  ايرانی، 
همچنين ميزان دوربينی در زنان نسبت 
به مردان بيشتر است. دوربينی در افراد 
مسن موجب می شود: عاليم پيرچشمی 
در اين افراد زودتر آغاز شود و استفاده 
از دو عينك برای اصالح ديد دور و 
آغاز  پايين تری  سنين  از  نزديك  ديد 
می شود  توصيه  علت  همين  به  شود. 
عالوه بر افراد مسن، ميانساالن نيز برای 
برخورداری از ديد مناسب،  سالی يك 
بار برای معاينه چشم ها به اپتومتريست 
)بينايی سنج( و چشم پزشك مراجعه 

كنند.
دوربينی در افراد جوان

افراد جوان كه دوربين هستند می توانند 
با استفاده از قدرت متمركزكننده عدسی 
چشم، تصوير را از پشت شبكيه به روی 
شبكيه بيندازند و در نتيجه واضح ببينند. 
اما در دوربينی شديد يا سنين باالتر اين 
توانايی كاهش يافته و بيماران احتياج به 

عينك مطالعه يا عينك دو ديد دارند.
دوربينی در کودکان

ابتدايی  عالئم  از  چشم  دوربينی 
انحرافات چشمی است و در صورت 
درمان نشدن، كودك به بيماری های تك 
چشمی مبتال می شود. انحرافات چشم 
جنبه ارثی دارد و به دو صورت انحراف 
چشم  انحراف  و  مادرزادی  چشم 

اكتسابی می باشد.
انحراف چشم مادرزادی، به طور معمول 
از دو ماهگی شروع می شود و تا شش 
كودكان  در  كامل  صورت  به  ماهگی 

بروز پيدا می كند.
از  بعد  كه  اكتسابی،  چشم  انحراف   
با  و  می شود  شروع  ماهگی  شش 
عينك قابل درمان است. شروع بيماری 
همراه  دوربينی  با  چشمی  انحرافات 
به  تا 8 سالگی  است كه در سنين 7 
طور كامل مشخص است. عدم درمان 
انحرافات چشمی با جراحی و يا عينك، 
 كودك را به بيماری تنبلی چشم مبتال

 می كند.

اسفناج

کاهش بوی بد دهان روزه دار

ضرباننسخه گیاهی

کليات گياه شناسي
اسفناج گياه بومی ايران است و به طوری 
كه در تاريخ مسطور است اسفناج در قرن 
هفتم در چين و در قرن دوازدهم در اسپانيا 
كشت می شده است. اسفناج گياهی است 
يكساله دارای ساقه ای راست به ارتفاع نيم 
متر كه برگ های آن پخن و نرم مثلثی شكل 
برنگ س��بز می باشد. اس��فناج نسبت به 
سرمای زمستان مقاوم است. دو نوع اسفناج 
وج��ود دارد كه به نام پائيزه و بهاره ناميده 
می شود. اسفناج بهاره در فصل بهار كاشته 
می شود و به اس��فناج انگليسی معروف 
اس��ت. نوع پائيزه آن كه به خاك بس��يار 
 غنی احتياج دارد در پائيز كاشته می شود.
 گل های اسفناج به رنگ سبز كمرنگ می باشد.
اس��فناج چون دارای مواد غذايی فراوانی 
است كش��ت آن امروز در تمام نقاط دنيا 

معمول است. 
ترکيب هاي شيميایي: اسفناج از نظر 
داش��تن ويتامين B3 بس��يار غنی است و 
بنابراين داروی مهمی برای برطرف كردن 
بيماری پالگر است. پالگر يك نوع بيماری 
اس��ت كه به علت كمبود ويتامين B3 در 
بدن توليد می ش��ود و نشانه های ضعف 
بدن، تشنج، اختالل در دستگاه هاضمه و 
به وجود آمدن لك��ه های قرمز روی بدن 
اس��ت. در ضمن در اسفناج مقدار زيادی 
آهن، يد، لسيتين، كلروفيل، كاروتن، اسيد 

اگزاليك و اسيد ارسنيك وجود دارد. 
خاصيت دارویي: برگ اس��فناج از نظر 
طب قديم ايران كمي س��رد و تر است و 
برخي عقيده دارند كه متعادل است يعني 
نه س��رد اس��ت و نه گرم، برگ اس��فناج 
منب��ع غني ويتامي��نC ، A ،B3 و آهن و 
پتاس��يم مي باشد،  بدن را قليايي مي كند، 
خنك كننده اس��ت و ب��راي پائين آوردن 
ت��ب مفي��د اس��ت، ورم روده كوچك را 
رفع مي كند، براي ورم ريه مفيد اس��ت، 
ملين است و يبوست را برطرف مي كند، 
براي الغر ش��دن و وزن ك��م كردن مفيد 
 اس��ت، اس��فناج به دليل داش��تن ماده اي
 به نام اسپيناسين هضم غذا را تسريع مي كند.
اين م��اده باعث تحريك مع��ده و ازدياد 
ترشحات آن مي شود، خوردن اسفناج در 
رفع تشنگي مؤثر است، براي از بين بردن 

ورم و درد گلو مفيد اس��ت، آش اسفناج 
با گش��نيز براي س��ردردهايي كه ناشي از 
س��وء هاضمه و اختالل دستگاه گوارشي 
است مفيد مي باشد، اگر آش اسفناج را با 
آب ليمو و سماق و يا آب غوره بخوريد 
سردردهاي ناشي از اختالل كيسه صفرا را 
برطرف مي كند، خوردن اسفناج از سرطان 
جلوگيري مي كند به خصوص در افرادي 

كه به مصرف الكل و سيگار مبتال هستند.
تحقيقات دانش��مندان نشان داده است كه 
اسفناج در پيشگيري سرطان روده بزرگ، 
معده، پروستات،  حنجره و رحم مؤثر است، 
اسفناج كلسترول خون را پائين مي آورد، 
بهترين دارو براي كساني است كه مبتال به 
كم خوني هستند، اسفناج مانند جارو روده 
بزرگ را تميز مي كند، ترشحات لوزالمعده 
را افزايش مي دهد، اس��فناح سبزي مفيد 
براي تقويت اعصاب اس��ت، اسفناج پته 
ب��راي رفع بيماري آس��م و گرفتگي صدا 
بس��يار مؤثر است، رماتيس��م و نقرس را 
درمان مي كند، براي زياد كردن ش��ير در 
مادران شيرده مؤثر است، در گذشته نوعي 
شربت از اسفناج تهيه مي شد كه در معالجه 
 خونريزي ه��ا و كم خوني از آن اس��تفاده
مي كردند، تخم اسفناج ملين و خنك كننده 
است، تخم اس��فناج براي برطرف كردن 
ورم كبد و يرقان مفيد است، اسفناج تعداد 
 گلبول هاي قرمز خون را افزايش مي دهد،
اس��فناج چ��ون داراي كلروفي��ل اس��ت 
عض��الت روده را تحريك كرده و تخليه 

مدفوع را آسان مي كند. 
ضررها: اسفناج به علت داشتن اگزاالت 
ب��راي بيماران مبت��ال ب��ه ورم مفاصل و 
سنگ هاي كليه و مثانه مناسب نيست در 
ضمن آنهائي كه س��رد مزاج هستند بايد 
اسفناج را با ادويه گرم نظير زنجبيل و هل 

ميل نمايند.

يكی از عوامل مهمی كه باعث ايجاد بوی 
بد ده��ان در افراد روزه دار می ش��ود اين 
اس��ت كه به علت نخوردن و نياشاميدن 
كافی، محيط شستشوی طبيعی در دهان به 
وجود نمی آيد و همين خود عاملی می شود 
كه بوی بد دهان در افراد احس��اس شود. 
مشكالت بهداشتی دهان مثل پوسيدگی 
دن��دان، جرم دن��دان و خونري��زی لثه از 
عوامل ايجاد كننده بوی بد دهان در افراد 
می باشند كه بايستی حتماً مورد توجه ويژه 
قرار بگيرد. اگر ش��ما دندانی پوس��يده در 
دهانتان داش��ته باشيد، ميكروب ها در اين 
محل تجمع پيدا می كنن��د. در عين حال 
باقيمانده موادغذايی نيز ممكن اس��ت در 
اين حفره پوسيدگی جمع شوند، بنابراين 
تخمير قندها در محل پوسيدگی يا البه الی 
دندان ها، س��بب بوی بد دهان می ش��ود. 
بهترين روش برای رفع اين مش��كل اين 
اس��ت كه پيش از ماه رمض��ان يا پس از 
افطار، به كلينيك دندانپزشكی مراجعه كنيد 
و هرچه زودتر پوسيدگی دندان هايتان را 

ترميم كنيد.
باقی ماندن غذا البه الی دندان ها را از ديگر 
علل ايجاد بوی بد در دهان اس��ت. دهان، 
پرميك��روب ترين محيط ب��دن از لحاظ 
تنوع ميكروبی می باشد و اين ميكروب ها 
در اثر باقی ماندن غ��ذا در دهان و دندان، 

گازهای مختلفی را در دهان توليد می كنند 
و ترشحات داخل دهان بر روی اين گازها 
اثر می گذارد و بوی بد را در دهان به وجود 
می آورد. بنابراين پس از صرف س��حری 
دندان های تان را مسواك بزنيد تا در طول 
روز باقيمانده غذا در البه الی دندان های تان 
مشكل س��از نش��ود. بيماری های ريوی و 
مشكالت دستگاه گوارش مانند نارسايی 
معده از ديگر عوامل به وجود آورنده بوی 
بد دهان هستند، افرادی كه مشكل رفلكس 
معده به مری )ت��رش كردن غذا( را دارند 
نيز در اين دس��ته قرار می گيرند. رعايت 
بهداشت دهان و دندان، درمان بيماری های 
دندان و استفاده از نخ دندان و مسواك در 
هنگام سحر از مواردی هستند كه می توانند 
برای پيشگيری از ايجاد بوی بد دهان در 
هنگام روزه داری مؤثر واقع شوند. چنانچه 
فردی حتی با رعايت اين موارد، همچنان 
از مشكل بوی بد دهان در طول روزه داری 
رنج می برد، می تواند با شستن دهان با آب 
و يا مسواك زدن، از بروز بيشتر اين مشكل 
جلوگيری كند. اس��تفاده از دهان شويه ها 
هفت��ه ای يكی دو بار ني��ز می تواند گزينه 
مناس��بی برای جلوگيری از ايجاد بوی بد 
دهان باشد، اما بايد توجه داشت كه هر روز 
اين ماده استفاده نشود، چرا كه ممكن است 

مشكالتی را در دهان ايجاد كند. 

Hyperopia دوربینی چشم ها یا

نکته

 UV ضرورت استفاده از عینک آفتابی ضد
كس��انی كه آب مرواريد عمل كرده اند يا 
اف��رادی كه مورد عم��ل جراحی ليزيك، 
الزك و PRK قرار گرفته اند از پرتوهای 
فرابنف��ش )UV( خورش��يد بيش��ترين 
صدمه را می بينند و ضرورت اس��تفاده از 
عينك های ضد اشعه UV برای اين افراد 
بسيار بيش از سايرين است. پرويز زرين 
بخ��ش، رئيس مركز تحقيق��ات اپتيك و 
لنز ايران نس��بت به عوارض زيانبار امواج 
فرابنفش خورش��يد برای كودكان هشدار 
داد و گف��ت: »ب��ه دلي��ل حس��اس بودن 
س��اختار بدنی و چشمی كودكان، آسيب 
پرتوهای فرابنفش در اين گروه س��نی به 
مراتب ش��ديدتر از افراد بزرگسال است. 
چشم كودكان به دليل آنكه از يك سو در 
محيط های باز از قبيل محل بازی، مدرسه، 
استخر و . . . در معرض پرتوهای فرابنفش 
خورشيد قرار می گيرد و از سوی ديگر به 
دليل ظريف تر و حساس تر بودن ساختار 
چش��می در فصول مختلف سال به ويژه 
در تابستان، نسبت به اشعه UV خورشيد 
بيشتر آسيب پذير است. خشكی و تحريك 
چشم، احساس سوزش چشم و سردرد از 
عوارض كوتاه م��دت پرتوهای فرابنفش 

هس��تند. قرار گرفتن زير نور خورشيد در 
بلند مدت موجب آب مرواريد، ضايعات 
لكه زرد ته چشم، پيری زودرس بافت های 
اطراف چش��م و س��رطان های پوس��ت 
می ش��ود. اس��تفاده از كاله های لبه دار به 
همراه اس��تفاده از عينك ه��ای آفتابی در 
كودكان برای محافظت از چش��م ها الزم 
است. ضروری است كودكان از عينك های 
آفتابی استفاده كنند كه به اندازه كافی دور 
چشم آنان را پوشش دهد تا پرتوها از هيچ 
طرف وارد چشم آنان نشود. رنگ عينك 
و تيرگی آن نيز می بايست، ضمن آنكه از 
عبور پرتوه��ای UV جلوگيری می كند، 
مانع ديد كافی نشود، برای مثال عينك های 
آفتاب��ی آبی رنگ كه پرتوهای فرابنفش را 
از خود عبور می دهند، به هيچوجه توصيه 
نمی ش��وند. در ضمن جذاب بودن ظاهر 
عينك ني��ز از بعد روان��ی دارای اهميت 
بوده و كودك را به استفاده از عينك آفتابی 
ترغيب می كند. در كشورهای پيشرفته دنيا 
عينك های ارزان قيمت با تأييد س��ازمان 
غذا و داروی آمريكا )FDA( - به عنوان 
رسمی ترين مرجع علمی حوزه سالمت در 

دنيا - برای كودكان توصيه می شود.

آيا تاكنون فكر كرده ايد كه در مسواك شما چه 
چيزهايی كمين كرده اند. مس��واك ها سرشار از 
انواع ميكرب ها هستند. تحقيقات نشان می دهد 
كه يك مسواك بدون درپوش می تواند بيش از 
100 ميليون باكت��ری را در خود جای دهد. اما 
نگران نباش��يد. به هر ح��ال دهان ما نيز چندان 
اس��تريل و ع��اری از ميكرب نيس��ت. صدها 
ميكروارگانيس��م در ده��ان ما ه��ر روز وجود 
دارد و اين مش��كل چندان بزرگی نيس��ت. در 
واق��ع می ت��وان گفت كه مش��كل زمانی جدی 
می ش��ود كه تعادل اين باكتری ه��ا در دهان به 
هم می خورد. بهتر اس��ت بدانيم كه پالك ها يا 
هم��ان جرم های روی دندان، باكتری هس��تند، 
بنابراين با هر مرتبه مسواك زدن اين باكتری ها 
به مس��واك منتقل می شوند. سئوالی كه در اين 
ارتباط مطرح می ش��ود اين است كه آيا ممكن 

است در نتيجه مسواك های آلوده بيمار شد؟
پاسخ چندان روشن نيست، فارغ از اين حقيقت 
كه چه تعداد باكتری در دهان ما زندگی می كنند 
و يا از طريق دهان به مس��واك منتقل می شوند، 
بايد گفت كه دفاع بدن در مقابل اين باكتری ها 
به قدری هس��ت ك��ه دچار عفونت ناش��ی از 

ميكرب های روی مسواك نشويد.
خوشبختانه بايد گفت كه بدن به طور خودكار 
علي��ه اين باكتری ها مبارزه می كند، بدون آن كه 
عالمتی از ناراحتی مش��خص ش��ود. به همين 
دلي��ل م��ا از ميك��روب روی مس��واكی كه در 
دستش��ويی يا هر جای ديگر قرار می دهيم خبر 
نداري��م. با اين حال بهتر اس��ت ن��كات زير را 
رعايت كنيد تا از بروز همان مشكالت نادر كه 
در نتيجه آلودگی مس��واك به وجود می آيند نيز 

مصون بمانيم.
محافظت از مسواک

- مسواك را دور از محل توالت قرار دهيد. هر 
توالت��ی گازهای آلوده در هوا پراكنده می كند و 
اين جای تعجب اس��ت كه چرا مس��واك را آن 

نزديكی ها قرار می دهيد. 
- مسواك خود را بعد از هر بار مصرف به دقت 

شستشو دهيد.
- مسواك خود را خشك نگه داريد. 

- مسواك خود را مستقيم نگه داريد. قرار دادن 
مسواك در جايی كه مستقيم باشد بهتر است از 

حالت افتاده آن روی هر سطح.
هرگ��ز از مس��واك ديگ��ران اس��تفاده نكنيد و 
حتی توصيه می ش��ود كه مس��واك خود را در 
مجاورت مس��واك ديگری ق��رار ندهيد، زيرا 
باكتری ه��ا از يك��ی به ديگری منتقل می ش��ود 
هم اكنون محص��والت مختلفی در بازار وجود 
دارد كه مدعی است می تواند مسواك را عاری 
از باكت��ری كند. روش هايی كه اين محصوالت 
دارند به كمك گرما، اشعه يا اسپری های باكتری 
كش از مس��واك محافظت می كنند و بعضی از 
مس��واك ها نيز گفته می ش��ود كه حاوی فرچه 

ضد رشد باكتری است.
همچنين به خاطر داشته باشيد كه حتی بهترين 
محص��والت نيز ب��ه ق��ادر از بين ب��ردن تمام 
باكتری ه��ا نيس��تند. بهترين راهكار اين اس��ت 
كه مس��واك خود را بعد از مدتی اس��تفاده دور 

بيندازيد.
زمان پيش��نهادی در اين ارتباط هر سه تا چهار 
م��اه يك بار اس��ت و نهايت اين ك��ه به خاطر 
داشته باشيد كه اين باكتری ها هستند كه موجب 
بد بويی دهان، پوس��يدگی دندان و بيماری های 
لثه می ش��وند. همچنين شستشوی دهان با مواد 
ش��وينده ضد باكت��ری )البته نه هميش��ه( قبل 
از مس��واك زدن از انتق��ال باكتری به مس��واك 

ممانعت می كند.
قرار دادن مسواک درون ماکروفر

نغمه ق��اری زاده، عضو هيات علمی دانش��گاه 
علوم پزش��كی اه��واز در اين ب��اره گفت: هر 
وس��يله بهداش��تی، از جمله مسواك بهتر است 
دور از فضای دستش��ويی نگهداری شود، زيرا 
گازها و آمونياك موجود در فضای دستش��ويی 
موجب آلودگی مسواك و ديگر لوازم بهداشتی 
می ش��ود. برای نگهداری از مسواك بهتر است 
از درپوش اس��تفاده شود، ولی بايد به اين نكته 

توجه داش��ت ك��ه پيش از قرار دادن مس��واك 
درون درپوش بايد آن را خشك كرد، زيرا قرار 
دادن مس��واك مرطوب درون درپوش موجب 
آلودگی آن می ش��ود. برای شستشوی مسواك 
می توان از آب اس��تفاده كرد. همچنين برای از 
بي��ن بردن ميكروب ها و آلودگی های مس��واك 
می ت��وان به مدت 30 ثانيه آن را درون ماكروفر 
قرار داد. با اين روش آلودگی های مس��واك از 
بين می رود. اما توجه داش��ته باش��يد كه همين 
عمل ممكن است كارايی مسواك را تحت تأثير 
ق��رار دهد و به عبارتی به س��اختمان مس��واك 
آس��يب وارد كند. حركت مس��واك به صورت 
افقی بر روی سطح دندان ها و وارد آوردن فشار 
زياد هنگام مسواك زدن توصيه نمی شود، زيرا 
انجام اين كار موجب س��ايش مينای دندان ها و 
افزايش حساسيت آن ها می شود. هنگام مسواك 
زدن )طرز صحيح مس��واك زدن( بايد حركت 
مسواك به گونه ای باشد كه برس آن به صورت 
چرخشی و لرزشی با سطح دندان ها در تماس 

باشد. 
می توان ابتدا مس��واك را به صورت عمودی بر 
روی دندان ها قرار داد و س��پس با زاويه ای 45 
درجه آن را چرخاند، طوری كه برس مس��واك 
در البه الی ش��يارهای دندان ه��ا و فاصله لثه و 
دن��دان فرو رود و در اين هنگام با حركت های 
لرزش��ی دندان ها را تميز كرد. هنگام مس��واك 
زدن نبايد مس��واك را از روی س��طح دندان ها 
بلند كرد، بلكه بهتر اس��ت مس��واك با حركات 
چرخش��ی به س��مت باال و پايين حركت داده 
ش��ود. قس��مت درونی دندان ها بايد بيش��تر از 

سطح آن ها با مسواك تميز شود. 
مسواك به تنهايی نمی تواند موجب تميز شدن 
دندان ها ش��ود و حتمًا بايد در كن��ار آن از نخ 
دندان هم اس��تفاده كرد. نخ دندان عالوه بر اين 
كه موجب خارج ش��دن ذرات باقی مانده مواد 
غذايی از البه الی دندان ها می ش��ود، از طريق 
تم��اس با س��طح دندان ها موجب تميز ش��دن 

سطح دندان هم می شود. 

مسواک شما، کثیف تر از چیزی که تصورش را بکنید!

مضرات ورزش فوری بعد از افطار
ورزش بالفاصله پس از افطار می تواند فشار مضاعفی را بر سيستم 
عصبی، مفصلی، گوارشی و عضالنی وارد كند. 2 تا 3 ساعت فاصله 
بين افطار تا ورزش باعث می شود تا بدن فرصت هضم غذا را پيدا 
كند و خون به راحتی در عضالت جريان يابد.از آنجا كه ساعات 
روزه داری، طوالنی می باشد و فاصله زمانی ميان افطار تا سحر برای 
مبارك  ماه  اواسط  به  رسيدن  با  است،  كوتاه  آشاميدن  و  خوردن 
رمضان، سوخت و ساز بدن كاهش يافته و چرخه انرژی از حالت 
عادی خارج می شود. در نتيجه، افراد در ساعات روزه داری دچار 
ضعف، بی حالی و خستگی مزمن می شوند. برای پيشگيری از اين 
به  شام  يا  افطار  از صرف  بعد  ساعت   3 تا   2 است  بهتر  رويداد 
مدت كوتاهی پياده روی كنيد، يا با انجام يكی از ورزش های هوازی 
بدنتان  به  تا سرزندگی و نشاط  باال برده  سبك، متابوليسم بدن را 
بازگردد و بتوانيد در طول روز فعاليت های طبيعی و روزمره خود 

را به نحو مطلوبی انجام دهيد.
فواید پياده روی

پياده روی، شنا و دوچرخه سواری از بهترين ورزش های هوازی در 
طول ماه مبارك رمضان هستند. در اين بين پياده روی، ورزشی آرام، 
است.  مناسب  سنين  تمام  برای  و  بوده  همگانی  و  كم فشار  ساده، 
اين ورزش با كمك به هضم و جذب بهتر غذا، متابوليسم بدن را 
باال می برد و از يبوست و گرفتگی عضالت در ساعات روزه داری 
پيشگيری و به طرز چشمگيری موجب شادابی و نشاط می شود. با 
پياده روی، عضالت قلب برای گردش هر چه بهتر خون در سراسر 
بدن تقويت شده و فشار خون باال به طور موثری كاهش می يابد. 
از سوی ديگر به دليل آن كه در زمان افطار به يك باره مواد قندی 
وارد بدن می شود با پياده روی می توان به كاهش مواد قندی و حفظ 
تعادل قند خون كمك كرد. همچنين اين ورزش می تواند مشكالت 
گوارشی ناشی از پرخوری در زمان افطار را كاهش داده و به هضم 
بهتر چربی ها كمك نمايد و از افزايش وزن به خصوص در اين ماه 
التيام  اضطراب  و  افسردگی  استرس،  پياده روی  با  كند.  جلوگيری 
از  پس  استخر  به  رفتن  می شود.  رفع  شبانه  بی خوابی  و  می يابد 
افطار موجب فشار به معده و سوءهاضمه می شود، بنابراين توصيه 

می شود بين استخر و افطار، دو ساعت فاصله باشد.
چه باید کرد؟

مناسب ترين  شويد.  همراه  خانواده  اعضای  با  امشب  همين  از 
پوشيدن  از  كنيد.  تن  به  راحت  لباسی  و  بپوشيد  را  كفش هايتان 
تنفس بدن را  لباس های پالستيكی خودداری كنيد، چراكه جلوی 
می گيرند. برای پياده روی شبانه محيط های كم درخت و مسطح را 
يا در جا  آرام راه برويد  پنج دقيقه  انتخاب كنيد. در آغاز حداقل 
هم  را  دقيقه  پنج  گرم شدن،  از  پس  گرم شود.  تا عضالتتان  بزنيد 
كنيد. سپس  و سينه  پا، پشت  آرام عضالت دست،  صرف كشش 
به مدت كمتر و كم كم  اول  پياده روی را شروع كنيد در روزهای 
با  پياده روی  هنگام  در  برسانيد.  نيم ساعت  به  را  پياده روی  زمان 
همراهتان صحبت كنيد. اگر آن قدر نفس نداشته باشيد كه صحبت 
كنيد،  بايد سرعت تان را كاهش دهيد. پياده روی سريع تا حد دويدن 
باعث از دست رفتن امالح ضروری، آب زياد و ضعف شديد بدن 
می شود. خوب است بدانيد يك ساعت پياده روی در موقع خريد 
نيز می تواند متابوليسم بدن شما را افزايش دهد. سعی كنيد هر شب 
كافی  انگيزه  تا  كنيد  انتخاب  را  متنوعی  پياده روی مكان های  برای 

برای ادامه اين ورزش، حداقل تا پايان ماه رمضان داشته باشيد.
توصيه ها

* نوجوانان پرجنب و جوش و پرتحرك برای پيشگيری از ضعف 
ورزشی  سنگين  حركات  انجام  از  رمضان  ماه  در  جسمانی  قوای 
زياد در طی  تعريق  انرژی و  با صرف  زياد  فعاليت  كنند.  اجتناب 
شديد  يا  خفيف  سوء تغذيه  بروز  زمينه ساز  روزه داری،  ساعات 

خواهد شد.
* اگر مجبور به انجام كارهای فكری و فعاليت های بدنی سنگين 
اتمام  به  را  آن  ظهر  اذان  از  قبل  تا  روز  نخست  نيمه  در  هستيد، 

رسانده و در نيمه دوم روز فقط به فعاليت های سبك بپردازيد.
بايد در نظر داشت كه هنگام ورزش كردن به خصوص ورزش های 
آبی، جريان خون از بخش های درونی بدن به سمت عضالت مايل 
می شود و اين موضوع موجب اختالل در هضم غذا می شود. رفتن 
به استخر به خصوص در ايام ماه مبارك رمضان پس از افطار كه 
معده ساعت ها خالی است، فشار بيشتری به معده خالی كه آماده 
هضم غذا شده است، وارد می كند. فشار به معده به ويژه در افرادی 
بدتر  فرايند سوءهاضمه را  بيشتر می شود و  كه سوءهاضمه دارند 

می كند. 

دکتر خدایی توصيه کرد:
تخم مرغ ها را قبل از گذاشتن 

در داخل یخچال، بشوئید
تاكيد  با  دانشگاه  استاد  يك 
 بر لزوم شستن تخم مرغ ها
از گ��ذاشتن داخ��ل  قبل 
گذاشتن  گفت:»با  يخچال 
تخم مرغ های شسته نشده 
ها  باكتری  يخچال،  داخل 
را  خام  غذايی  مواد  ساير 
آلوده می كنند.« حميدرضا 
خ���دايی در گفتگ���و با 
قبل  »افراد  گفت:  سالمت 

و  را شسته  آن  حتمًا  بايستی  يخچال  داخل  مرغ  تخم  گذاشتن  از 
با شستن تخم مرغ  سپس داخل يخچال بگذارند و اين گمان كه 
برای  كه  هايی  مرغ  تخم  مورد  در  تنها  شود  می  آن  وارد  باكتری 
جوجه كشی می رود صدق می كند چرا كه جوجه كشی را دچار 
اشكال می كند.« وی افزود: »اگر حتی با شستن تخم مرغ باكتری 
وارد آن شود بايد گفت كه با پختن و يا نيمرو كردن آن در دمای 
70 درجه و در عرض دو دقيقه اين باكتری ها از بين می روند و 
بايد گفت دمای بدن مرغ 41 درجه است كه تخم مرغ بعد از قرار 
گرفتن در فضای باز كم كم گرمای خود را از دست داده و مواد 
داخل آن شروع به جمع شدن می كنند. بنابراين اگر بنا باشد باكتری 
وارد تخم مرغ شود اين زمان بهترين زمان برای ورود به تخم مرغ 
با  باكتری به تخم مرغ نگران بود چرا كه  نبايد از ورود  اما  است 
پختن سريع باكتری ها از بين می روند. اين دكترای تخصصی علوم 
دامی گفت: »مهم ترين دليل برای شستن تخم مرغ ها آلوده بودن 
پوسته آنها است كه ممكن است به مدفوع مرغ هم آلوده باشد و 
ساير  ها  باكتری  يخچال  داخل  نشسته  های  مرغ  تخم  گذاشتن  با 
مواد غذايی خام مثل سبزيجات و كره و پنير و شير و... را آلوده 
می كنند و افراد را دچار مشكالت گوارشی كرده و شايد هيچگاه 
نشسته  های  مرغ  تخم  از  ناشی  آنها  مشكل  منشاء  نشوند  متوجه 

داخل يخچال است.«
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ورزش

با رفتن ساکت؛
دلیلی  هم 
رفت

مديرعام��ل باش��گاه ذوب آه��ن اصفه��ان از س��مت خ��ود 
كناره گيری كرد تا پس از جدايی محمدرضا ساكت از باشگاه 
س��پاهان، دومين شوك به فوتبال نصف جهان وارد شود و دو 
باش��گاهی كه در س��ال های اخير جزو موفق ترين های فوتبال 

ايران بوده اند دستخوش تغيير ات شوند.
كمتر از يك ماه پس از آنكه محمدرضا ساكت از مديرعاملی 
باش��گاه س��پاهان كناره گيری كرد، صبح دي��روز اصغردليلی 
 مديرعام��ل باش��گاه ذوب آه��ن اصفه��ان ني��ز از س��مت 
 مدير عاملی اين باشگاه به بهانه مشكالت شخصی كناره گيری 

كرد. 
جالب اينجاس��ت كه اس��تعفای اصغر دليلی مديرعامل جوان 
باش��گاه ذوب آهن از س��وی صفرعلی براتی رئيس كارخانه 
ذوب آهن مورد پذيرش قرار گرفت و محمدعلی عس��گری 
معاون��ت ورزش قهرمانی باش��گاه به عنوان سرپرس��ت اين 
باش��گاه منصوب ش��د. به نظر می رس��د اين اتفاق تغييرات 
زيادی را در باشگاه به همراه داشته باشد البته مشروط بر اين 

كه خود افراد پيش از تغيير دست به استعفا نزنند.

س��رمربی تيم واليبال گيتی پسند اصفهان اظهارداشت: باشگاه 
س��رمايه گذاری خوبی ك��رده و كادر فنی با تم��ام قوا كارها 
 را دنب��ال می كند.به گ��زارش مهر، مصطف��ی كارخانه افزود: 
پيش بينی در خصوص رقابت های ليگ برتر نيز زود اس��ت. 
به طور مثال هيچكس فكر نمی كرد ايران از صعود به مرحله 
دوم رقابت های جهانی نوجوان��ان باز بماند و اين در تاريخ 
بی سابقه اس��ت تنها يك بار نوجوانان ايران حذف شدند كه 
اين موضوع هم به 20 سال پيش بر می گردد، با اين اوصاف 
نباي��د در ليگ برتر نيز هيچ تيمی را دس��ت كم بگيريم. وی 
افزود: در هر حال ما با استراتژی پيروزی و قهرمانی به ميدان 
می رويم و هيچ حريفی را دست كم نخواهيم گرفت و مطمئنا 
ب��ه موفقيت دس��ت می يابيم. كارخانه با بي��ان اين كه به تيم 
واليبال گيتی پس��ند بايد زم��ان داد، افزود: هنوز به طور كامل 
تمام بازيكنانم را در اختيار ندارم، حضور تعدادی از بازيكنان 
در تيم ملی بزرگس��االن و نوجوانان و تيم ملی دانش��جويان 
 موجب ش��ده ت��ا نتوانيم ب��ا تركيب كامل تمرين��ات خود را 

پی بگيريم. 

مربی تيم فوتبال سپاهان گفت: بعد از دو پيروزی خوب، هواداران 
اطمينان پيدا كرده اند كه س��پاهان به شرايط آرمانی خود نزديك 
شده اس��ت. كريم قنبری در گفتگو با ايسنا اظهارداشت: روز به 
روز س��پاهان چه از لحاظ فنی و چ��ه از لحاظ هماهنگی تيمی 
بهتر می ش��ود و در بازی امروز با نفت تهران بهتر از گذش��ته نيز 

خواهيم بود. 
وی با بيان اين كه تيم نفت تهران در بازی های خارج از خانه يك 
بازی بس��ته ارائه می دهد، افزود: تيم نفت امسال تغييرات زيادی 
داشته اس��ت و در كل از بازيكنان باتجربه و جوان تشكيل شده 
اس��ت و در بازی های بيرون خانه به ط��ور معمول دفاعی بازی 

می كند كه حداقل امتياز را كسب كند. 
قنب��ری تصريح كرد: امي��دوارم در برابر نفت پيروز ش��ويم تا از 
كورس باالی جدول عقب نمانيم. مربی تيم فوتبال سپاهان افزود: 
خوش��بختانه در اين بازی بازيكن محرومی نداريم و فقط هاشم 
بيك زاده به دليل مصدوميت به ديدار برابر نفت نمی رس��د. وی 
گفت: بعد از انجام بازی های هفته پنجم، ليگ برتر به دليل اردوی 

تيم ملی دو هفته تعطيل می شود. 

گمانه زنی های پيرامون استعفای محمدرضا ساکت

پشت پرده استعفای مرد فوتبال اصفهان
خبر

کادرفنی تيم هندبال سپاهان نوین 
معرفی شدند

كادر فنی و سرپرس��تی تيم هندبال سپاهان نوين برای شركت در مسابقات 
فصل جديد ليگ برتر باش��گاه های كشور معرفی شدند. به گزارش روابط 
عمومی باش��گاه فوالدمباركه سپاهان محسن طاهری به عنوان سرمربی، تيم 
هندبال س��پاهان نوين را در مسابقات ليگ برتر باشگاههای كشور هدايت 
می كند.  براساس اين گزارش، حميد زمانی كه سابقه سرپرستی تيم هندبال 
ذوب آه��ن را نيز دارد، به عنوان سرپرس��ت اي��ن تيم را همراهی و مجتبی 
لطفی به عنوان مربی، طاهری را در آماده س��ازی تيم هندبال س��پاهان نوين 

ياری می كند.

سه بازیکن اصفهانی به تيم ملی جوانان 
دعوت شدند

متين طالبی آرس��ام ش��جاعی ووهدی ايروانی از اصفهان در اردوی تيم 
ملی جوانان حضور پيدا كردند. در اولين روز از شهريور ماه سال جاری 
مس��ابقات منطقه پنج بسكتبال با شركت تيم بسكتبال هيأت اصفهان در 
ش��هركرد آغاز می شود. همچنين نوجوانان منطقه پنج در نهم مرداد ماه 
مس��ابقاتی در يزد خواهند داش��ت. مسابقات مينی بس��كتبال و نيز جام 
رمضان هيأت بس��كتبال اس��تان اصفهان روزهای پايانی خود را از س��ر 

گذرانيده و در هفته آينده فينال اين بازی ها برگزار می گردد.

کرکس در تسخير کودک 9 ساله بادرودی
مس��ئول هيأت كوهنوردی ب��ادرود گفت: هادی دهقان��زاده با فتح قله 
كركس به ارتفاع 3980 متر عنوان جوان ترين كوهنورد ايران در فتح قله 

كركس را به خود اختصاص داد. 
عبدالعظيم ش��كاری در گفتگو با ايس��نا اظهار داشت: تيم منتخب گروه 
كوهنوردی صبا بادرود به مس��ئوليت عباس صولتيان متشكل از 13 نفر 
عازم كمپ قله كركس ش��ده و بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا 
و صرف افطار، ادامه حركت داده و در س��اعت 11 ش��ب موفق به فتح 
قله ش��دند. وی افزود: هادی دهقانزاده كودك  9 س��اله  به همراه گروه 
كوهنوردی صبا توانس��ت با فتح قله كركس به ارتفاع 3980 متر عنوان 
جوانترين كوهنورد ايران در فتح قله كركس را به خود اختصاص دهد.  
ش��كاری تصريح كرد: درسال گذش��ته نيز اين كودك به همراه تيم های 
منتخ��ب لطيف و صبا بادرود ب��ه كوه لطيف ب��ادرود و كوه باز صعود 

كرده است.  
مسئول هيأت كوهنوردی بادرود افزود: هيأت كوهنوردی بادرود از سال 
1385 ش��روع به فعاليت كرده و دارای ش��ش تيم منتخب كوهنوردی و 
يك تيم غارنوردی است كه مجموع دارای  100 عضو می باشد كه طی 
دو سال گذشته توانسته است به كوه های دماوند، دنا، داالن كوه،كركس 
و سبالن صعود كنند. برای اولين بار يك كودك موفق به فتح قله كركس 

به ارتفاع 3980 متر شده است.

طاهری بهترین بازیکن شب بيست و یکم
محمد طاهری بازيكن تيم فوالد ماهان عنوان بهترين بازيكن شب بيست 
و يكم را از آن خود كرد. به گزارش س��ايت باش��گاه فوالد ماهان، محمد 
طاهری بهترين بازيكن فوتسال آسيا و بازيكن تيم ابيات كويت در بازی 
برابر الخرافی توانست عنوان بهترين بازيكن شب بيست و يكم  را از آن 
خود كند. تيم ابيات كه از جواد اصغری مقدم، سيسو و محمد طاهری در 
تركيب خود اس��تفاده می كند توانست با اين پيروزی به جمع هشت تيم 

برتر جام الروضان كويت راه يابد.

کارخانه:
هیچ حریفی را دست 
کم نمی گیریم

کریم قنبری:
سپاهان همیشه 
سپاهان است

 نجمه کرمی
ب��ا وج��ودی ك��ه چن��د روزی از اس��تعفای 
محمدرض��ا س��اكت از مديرعاملی باش��گاه 
سپاهان می گذرد اما هنوز شايعه و احتماالت 
و ح��دس و گمانه ه��ای زي��ادی ب��رای اين 
استعفای كه حكم شوكی برای جامعه ورزشی 
استان و باشگاه سپاهان بود مطرح می شود كه 
ب��د نديديم آنها را به رش��ته تحرير در آوريم. 
ش��ايعات و احتماالتی كه با كمی تأمل دور از 
واقعيت به نظر نمی رس��د. از اختالف سليقه 
حسينی با س��اكت گرفته تا بيماری و رفت و 
آمدهای وی به باش��گاه ماه��ان و بحث ها و 
جريان های سياس��ی قبل از انتخابات مجلس 
و كانديداتوری وی برای رياست فدراسيون كه 
خيلی قبل تر زمزمه های آن شنيده می شد و 

امروز قوت بيشتری پيدا كرده است.
مقاومت در برابر افراد سفارشی عده ای در همين محافلی كه به آن اشاره 1

ش��د اختالف نظرهای ميان حس��ينی، 
رئيس هيأت مديره و س��اكت را دليل 
اين استعفا بر می ش��مارند و معتقدند 
كه فش��ارهايی كه در فصل نقل و انتقاالت به 

وارد  ش��د س��اكت 
دادن  پست و 

به افراد سفارش��ی كه برای تصاحب پست به 
وی معرفی می ش��دند زمين��ه را برای عقب 
نشينی ساكت و تغيير مواضع  او به سود هيأت 
مدي��ره را فراهم ك��رد. اين افراد ب��رای اثبات 
ادعايش��ان جدائی س��تاره ها از تيم فوتبال و 
رفتن قلعه نوعی از اين تيم و از همه بدتر خبر 
مذاكرات سر خود حسينی با علی دائی و لوكا 
را مطرح می كنند كه گويا ساكت با هيچ يك 

از اين گزينه ها موافق نبوده است.
بررسی کارنامه مدیر

عده ای نيز  بررسی های هيأت مديره بر روی 
عملكرد مديرعامل در فصل پيش و فصل های 
پيش از آن در مورد نقل وانتقاالت بازيكنان و 
س��رمربی تيم فوتبال و به اصطالح ريخت و 
پاش هايی كه از طرف وی صورت گرفته بود 
را از داليل تنگ تر شدن عرصه برای فعاليت 
س��اكت عنوان می كنند به گونه ای كه اذعان 
دارند ساكت با بررسی شرايط موجود بيماری 
را بهانه كرده و با يك استعفای اجباری، خود 
را از معركه ای كه حسينی و يارانش برای آن 

تدارك ديده بودند نجات داده است.
اقدامات زیرکانه رئيس  غالمحيس��ن حس��ينی كه اگ��ر چه از 2

جنس ورزش نبوده و نيس��ت اما نشان 
داده ب��ه بازی ش��طرنج خيلی 
عالقمند است به گونه ای 
ابت��دای  هم��ان  از  ك��ه 
مديره  هيات  به  ورودش 
سپاهان پروس��ه بركناری 
س��اكت را با اولين 

حركت خود در هيات مدي��ره كليد زد. افراد 
موافق با اين احتم��ال مصاحبه های جنجالی 
وی بر س��ر مقاومت بر رعايت سقف قرارداد  
در فصل جاری را برای دليل ادعای خود عنوان 
می كنند و معتقدند كه حسينی با اين اقدام فقط 
و فقط برای نشان دادن خود در عرصه فوتبال 
و اس��تفاده از فرصت پي��ش آمده برای مطرح 
ك��ردن هر چه بيش��تر خود ب��ه اهالی ورزش 
ب��ود تا از اين اقدام ب��رای اهداف بعدی خود 
استفاده كند! اگر چه اين موضوع از نگاه تيزبين 
هواداران پنهان نماند و حسابی از خجالت وی 
با تحسن در برابر استانداری و دادن شعارهايی 
در همين باب در آمدند كه با پادرميانی استاندار 
اصفهان قضيه فيصله پي��دا كرد و هواداران به 
اميد رس��يدن روزهای طالئی دوباره سكوت 
كرده و چشم راه تصميمات بعدی هيات مديره 
شدند تا بلكه كشتی طوفان زده سپاهانی ها را 

دوباره در ساحل آرامش ببينند. 
اختالف ب��ا هيأت مدی��ره اتفاق  جدید نبود3
ب��ه اعتقاد برخ��ی هواداران س��پاهان 
اختالف ميان س��اكت و هيأت مديره 
اتفاق تازه ای نبوده كه ساكت به خاطر 
اختالف سليقه با آنها تصميم به استعفا بگيرد و 
اختالف ميان مديرعامل و مهدی تاج و پورسينا 
را مثال می زنند و می گويند دليل  اس��تعفای 
محمدرضا ساكت نمی تواند به طور اخص به  

اختالفش با حسينی ارتباط پيدا كند...
موعد4 تبليغ��ات انتخابات��ی پي��ش از 
 همچنين آخرين شنيدهای ما حاكی 
از آن اس��ت ك��ه با نزديك ش��دن به 
ايام انتخابات و ب��ا توجه به اختالف 
نظرهای حامی مشائی و طيف اصولگرايان 
سنتی كه شامل جامعه مهندسين و حزب 
مؤتلفه می باش��د، ممكن اس��ت ساكت به 
حمايت از يكی از اي��ن دو جناح مذكور 
خود را از اين تشكيالت جدا كرده 
است تا با استفاده از محبوبيت خود 
در جامعه ورزشی و عوام رأی قابل 
توجهی را برای طيف خود جمع كند. 
دوستانی كه ازنزديك مسائل انتخابات را 
دنب��ال می كنند خوب می دانند كه وجود 
يك چهره ورزشی و ارزشی در ليست چقدر 
می تواند آنها را از حريف جلوتر بيندازد...در 
واقع اگر در بعد مديريت ش��هری و ورزشی 
ي��ك ع��ده نتوانس��ته اند كاری از پيش ببرند 
حداقل در بعد كالن و سياسی حريف را مات 

كرده باشند.
البته اين ها هم احتماالت و شنيده هايی است 
كه تا اين لحظه به گوش می رسد كه در صورت 
اتفاق افت��ادن اين موضوع س��اكت و يارانش 
بيش از قبل درگير امور اجرائی می ش��ود كه 
اين موضوع می تواند موضوع سالمت وی را 
به مخاطره اندازد!!)دليلی 
كه خ��ود وی 

برای استعفايش مطرح كرده!(
احتم��ال مدیری��ت س��اکت در  ماهان5
به گفت��ه برخی از هواداران س��پاهان 
حضور ساكت در جمع هيأت مديره 
باش��گاه فوالدماهان و انتخاب وی به 
عنوان قائم مقام باشگاه سپاهان باعث شده كه 
ساكت شرايط سخت سپاهان را بر خود نتابد 
و به اميد ماهان، س��پاهان را رها كرده است تا 
بلكه با خاطر آس��وده تری عالوه بر استفاده از 
تجربيات مديريتيش باقی برنامه های خود را 
در اين باش��گاه پياده كند. ب��رای اثبات خريد 
تيم های امي��د ذوب آهن  و ذوب آهن نوين 
را مثال می زنند و می گويند خريدهای ماهان 
با اس��تعفای ساكت و افزايش رفت و آمدهای 
وی به اين باش��گاه بی ارتباط نيس��ت. حتی 
گفته می ش��ود قبل از استعفا هم ساكت بيش 
از گذش��ته در اين باش��گاه ديده شده و حتی 
نماينده تام االختيار برای اداره يكس��ری امور 

باشگاه ماهان تعيين كرده بود.
آغوش سپاهان6 احتم��ال بازگش��ت س��اکت به 
تصميم حبيب كاش��انی، سرپرس��ت 
باش��گاه پرس��پوليس مبنی ب��ه كنار 
گذاشتن دائی در فصل پيش كه منجر 
به قهر دائی از پرس��پوليس ش��د  را دوباره در 
ذه��ن مرور كنيد؛ زمانی ك��ه دائی از حمايت 
هواداران نس��بت به خود مطمئن شد زودتر از 
آن كه باش��گاه او را كنار بگذارد خود اقدام به 
ترك اين تيم كرد. حبيبی كه يارای مقاومت در 
قبال خواسته هواداران وتشويق های بی امان 
دائی در ورزش��گاه را نداش��ت با وجود ميل 
باطنی تصميم ب��ه بازگرداندن دائی به آغوش 
پرسپوليس را گرفت. بعيد نيست اين اتفاق در 
مورد محمدرضا ساكت كه از محبوبيت فراوانی 
در نزد هواداران س��پاهان برخوردار است نيز 
نيفتد و  ساكت با استفاده از اين حربه دوباره به 
مجموعه سپاهان باز گردد كه در صورت اتفاق 
افتادن اين موضوع حسينی عماًل از ساكت رو 
دست خواهد خورد و مقصر اول و آخر همه 

اتفاقات ناگوار سپاهان معرفی خواهد شد.
ریاس��ت  نام��زدی  و  س��اکت  فدراسيون فوتبال7 
بالفاصله بعد از استعفای ساكت تمامی 
ذهن ها به اين موضوع معطوف شد كه 
شايد وی با تمام شدن دوران مديريت 
كفاشيان در فدراسيون فوتبال بخواهد خود را 
ب��ه عنوان يكی از گزينه ها معرفی كند كه اين 
موضوع به ش��دت از س��وی ساكت تكذيب 
ش��د و البته  دليل اين تكذي��ب به طور كامل 
منطقی است زيرا وی در ابتدای كالم، حضور 
در س��مت های اجرائ��ی  را برای س��المت 
خود مضر اعالم ك��رده حال چطور می تواند 
در كمتر از يكماه از اس��تعفايش از تصميمش 
مبنی بر كانديدای رياس��ت فدراسيون فوتبال 
كه مسئوليتی به طور كامل اجرائی است حرف 

بزند!...
ضمن اين كه با حضور مهدی تاج در فدراسيون 

فوتبال و رفاقت چندين و چند س��اله اين دو با 
هم شرايط به مراتب آماده تری نسبت به گذشته 
برای ساكت فراهم شده است و ممكن است بعد 
از سال ها شاهد حضور پر رونق اصفهانی ها در 
فدراسيون فوتبال باشيم و بعيد نيست تاج برای 
تجميع منافع هر دو طرف شرايط را برای همتای 

خود در فدراسيون مهيا نكند. 
شاید استعفایی در کار نباشد به اعتقاد برخی هواداران ساكت استعفا 8

نداده اس��ت.آنها می گويند وی كه در 
حال حاضر و همزم��ان عضو هيات 
رئيس سازمان ليگ، عضو هيأت رئيسه 
كنفدراسيون آسيا، قائم مقام باشگاه فوالدماهان 
و نايب رئيس هيات مديره سپاهان است تنها 
حضور در قامت مديرعاملی باش��گاه سپاهان 

برای سالمت وی ضرر داشت؟
آنها همچنين اعتقاد دارند فردی با عناوينی كه 
برای آن ذكر ش��د بالطبع بار مسؤليت اجرائی 
را بيش از گذشته بر روی خود حس می كند 
و زمان وانگي��زه مضاعفی را ني��از دارد حال 
چطور در اين ش��رايط دم از خس��ته شدن از 
مس��ئوليت های اجرائ��ی می زن��د! يا چطور 
بالفاصله بعد از اعالم استعفا فرد جانشين نيز 

معرفی می شود. 
 م- ن يك��ی از هواداران دو آتيش��ه س��پاهان 
می گويد: با آمدن ساكت به سپاهان)9سال پيش( 
باشگاه تغييرات زيادی را از حيث مهره ای به 
خود ديد و اكنون كه همه قراردادهای مالی با 
بازيكنان بسته شده و كادرفنی تيم ها مشخص 
شده و چهار هفته از آغاز ليگ گذشته و كمتر 
از يكماه ديگر به بازی های جام باشگاه های 
آسيا باقی است حضور مديرعامل جديد هيچ  
معنائی ندارد. يا از زرنگی س��اكت اس��ت كه 
اين موقع را برای كن��اره گيری انتخاب كرده 
است يا مهره جديد سپاهانی ها مهره ای بيش 
نيس��ت كه قرار اس��ت چند صباح��ی در اين 
سناريو كه ساكت ويارانش برای وی نوشته اند 
ايفای نقش كند و به عنوان مهره ای س��وخته 
 همان طور آرام خود را از پيكره عظيم باشگاه 

جدا كند.
حرف آخر

به هر روی در آينده نزديك يكی از احتماالتی 
كه به آن ها ذكر ش��د به وقوع خواهد پيوست 
و زمان بهترين قاضی اس��ت كه دست يكی از 
دس��ت انداركارن اين س��ناريو را رو كند. اما 
اميدواريم در اين بازی ها مجموعه سپاهان و 
به خصوص تيم فوتبال اين باش��گاه به عنوان 
پرافتخارترين باش��گاه ايران در دهه هش��تاد 

متضرر نشود.
روزنام��ه زاين��ده رود در نظ��ر دارد از اين پس 
گزارش��ات وي ژه خود را در قالب نظر س��نجی 
منتش��ر نمايد بنابراين ش��ما خوانندگان گرامی 
می تواني��د در ص��ورت تمايل نظ��رات خود 
را براس��اس ش��ماره های اعالم ش��ده )ارسال 
 شماره های 1 تا 8( به شماره 0938-768-3938 
ارس��ال  و اعالم كنيد كه ش��ما ب��ا كداميك از 
احتماالت ذكر شده موافق هستيد و ما را در اين 

ارزيابی پيامكی ياری نمائيد.

 پژمان سلطانی
با انجام هفت ديدار مسابقات ليگ برتر فوتبال كشور وارد هفته پنجم 
خواهد ش��د كه طبق برنامه از س��اعت 22 امشب به طور همزمان 
تيم های اصفهانی س��پاهان و ذوب آهن به ترتيب به مصاف نفت 
تهران و ملوان بندر انزلی می روند و تنها ديدار پرسپوليس تهران و 

نفت آبادان ساعت 22:30 آغاز خواهد شد.
لوکا از سر سفره نفت 3 امتياز می خواهد

در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان تيم سپاهان ميزبان نفت تهرانی خواهد 
بود كه با پنج امتياز در مكان هش��تم جدول رده بندی ايستاده است. 
تيم نفت از معدود تيم هايی بود كه در رأس كادر فنی خود دست به 
تغيير نزد و همچنان با هدايت محمود فركی پای به رقابت های ليگ 
يازدهم گذاشت. تا پايان هفته چهارم شاگردان فركی نوساناتی در امر 
نتيجه گيری داشته اند. تيم سپاهان در دو هفته ليگ تنها دو امتياز برابر 
تيم های استقالل و صبای قم به دست آورد كه اعتراض تماشاگران 
اصفهان��ی را در بر داش��ت اما در دو هفته پايان��ی با دو برد متوالی 
مقابل نفت آبادان و شهرداری تبريز هواداران سپاهانی را برای آينده 
اميدوار كرد. هر چه از رقابت ها بگذرد تيم لوكا به هماهنگی بيشتری 

خواهد رسيد و سرمربی كروات زردپوشان اصفهانی به جوانان بيشتر 
اهميت می دهد و آنها را در كنار باتجربه ها به زمين می فرس��تد كه 
می توان به اكبر ايمانی، حس��ين پاپی و اميد ابراهيمی )پديده سال 
گذشته ليگ برتر( اشاره كرد. در اين بين نبايد از عكس العمل های 
خوب رحمان احمدی گلر س��پاهان به سادگی گذشت كه تنها 2 
گل دريافت نموده كه مقابل استقالل و شهرداری تبريز از جان مايه 
گذاشت. اما مهاجمان اين تيم عملكرد نامطلوبی داشته اند و از 5 گل 
به ثمر رسيده تنها عماد رضا يك گل به نفت آبادان زده است و چهار 
گل ديگر توسط جان واريو و اميد ابراهيمی )هر كدام دو گل( وارد 
دروازه حريفان قرار گرفته كه آمار جالبی برای خط حمله س��پاهان 
محسوب نمی شود. لوكا در كمربند خط ميانی تيمش حساب ويژه ای 
را روی جانواريو، اميد ابراهيمی و حتی محرم نويدكيا باز كرده كه با 
اين بازيكنان می تواند توپ و ميدان را در اختيار گيرد. در ادامه خط 
حمله سپاهان را با اين بازيكنان و ارسال از دو جناح تغذيه كند، در آن 
سوی ميدان نفت برای حداقل امتياز به ميدان می آيد كه نتايج فصل 
پيش اين تيم نشان می دهد كه فركی در تساوی گرفتن از مهارت های 
خاصی برخوردار است و در بيشتر بازی ها با تيم های باالی جدول 
تنها چشم به ضدحمالت دارد و با بودن مهاجمان تند و تيز همچون 
مجتبی زارعی و سيد ايمان موسوی، لوكا بايد بر ترفند محمود فركی 
غلبه كند و مدافعان خود را هوشيار كند تا سه امتياز در ديار نصف 
جهان بماند. در فصل پيش بازی رفت دو تيم با تساوی بدون گل 
پايان يافت و دراصفهان، سپاهان ميهمانش را با دو گل مغلوب كرد.

ذوب آهن در غياب قاضی به مصاف ملوان می رود
ديگر نماينده اصفهان بايد در ديار مرحوم سيروس قايقران به مصاف 

قوهای س��پيد انزلی بروند. ش��اگردان ابراهيم زاده در يك بازی نه 
چندان دلچسب توانستند تيم فوالد خوزستان را با شكست بدرقه 
كنند. اين بازی يك حاشيه ای برای ذوبی ها در بر داشت و زمانی كه 
تابلوی تعويض، شماره 11 ذوب آهن )محمد قاضی( را نشان داد، 
قاضی با عصبانيت زمين مس��ابقه را ترك و به رختكن رفت و اين 
عمل باعث شد كه باشگاه اين بازيكن معترض را 50 ميليون تومان 
و 10 جلسه از همراهی تيم جريمه كند كه مهاجم ذوب آهن بيشتر 
تقصيرها را به گردن غالمرضا دادخواه گزارشگر بازی انداخت كه 
عنوان كرده بود قاضی ورزش��گاه را ترك كرده است اما قاضی در 
مصاحبه هايش گفته كه من تا پايان مس��ابقه در ورزشگاه بودم و از 
گلزنی ذوب آهن مقابل تيم سابقم )فوالد خوزستان( نيز خوشحال 
شدم. با اين حال ذوب آهن مقابل ملوان محمد قاضی را به همراه 
ندارد. ملوان همچ��ون ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت به طور 
محسوس دچار تغيير نشد اما نبايد نبود پژمان نوری، مهرداد اوالدی 
و هادی تأمينی را در جمع شاگردان پورغالمی ناديده گرفت. ملوان 
در ليگ يازدهم تاكنون شكس��ت نخورده و تنها يك برد به دست 
آورده است. قوهای سپيد انزلی با حمای هواداران پرشور خود برای 
تيم های ميهمان هميشه خطرناك بوده اند، ابراهيم زاده در اين مسابقه 
بايد در مرحله نخس��ت مواظب باشد كه دروازه ذوب آهن توسط 
مهدی دغاغله و محمد نزهتی باز نشود و پس از آن به فكر كسب 3 
امتياز باشد. هنوز سفيدپوشان اصفهانی به هماهنگی كامل نرسيده اند. 
ه��ر چند بازيكنان باتجربه ای همچون داود حقی، هوگوما چادو و 
حتی سينا عشوری دارند. در مسابقات گذشته ابراهيم زاده از زمانی 
كه محمدرضا خلعتبری از تيمش رفته، دل به ارسال های سيد محمد 

حسينی و حسين ماهينی بسته تا كاسترو، فرشيد طالبی و اسماعيل 
فرهادی از اين ارس��ال ها اس��تفاده كنند. در ليگ دهم در فوالدشهر 
ملوان با سه گل مغلوب ذوب آهن شد اما در ديدار برگشت ملوان 
با ت��ك گل مهرداد اوالدی از روی نقطه پنالتی از س��د ذوب آهن 

گذشت.
سایپا مقابل داماش پرمهره

اين ديدار را می توان نبرد نقره داغ ها ناميد. بازی دو تيم سايپا و داماش 
در ورزش��گاه انقالب كرج خواهد بود كه در اين ديدار بايد منتظر 
هنرنمايی مهدی مهدوی كيا و محم��د غالمی از نماينده گيالن و 
كريم انصاری فر و مهدی خيری از س��ايپا باشيم. كريم انصاری فر 
هم اكنون با سه گل زده به همراه فرهاد مجيدی )استقالل( و محمد 
حسن ابراهيمی )تراكتورسازی تبريز( در صدر جدول گلزنان ليگ 

برتر قرار دارد.
آخرین شانس صمد آقا

ديدار مس كرمان و فجر سپاس��ی ش��يراز كه در ورزش��گاه شهيد 
باهنر برگزار می شود شايد آخرين شانس صمد مرفاوی سرمربی 
كرمانی ها باش��د چرا كه اين مربی از چهار ديدار گذشته خود تنها 
يك امتياز مقابل ش��هرداری تبريز كسب كرده هر چند تيم مس در 
بازی با استقالل مستحق شكست نبود. همچنين در بازی قبلی دقيقه 
94 نتيجه را به صنعت نفت آبادان واگذار كرد. فجر هم حال و روز 

خوشی ندارد و با 2 امتياز در رده شانزدهم قرار دارد.
نسيم صبا در بندر بوشهر به طوفان تبدیل می شود؟

صدرنش��ين ليگ با هدايت گوارديوالی وطنی در ورزشگاه تختی 
بوشهر ميهمان شاهين خواهد بود تيم صبا برای اين كه صدر جدول 

را از دست ندهد چشم به حداكثر امتيازات اين بازی دارد. شاهين 
نيز برای اين كه جزء نيمه باالی جدول باشد با حمايت هوادارانش 

می تواند سد محكمی برای شاگردان عبداله ويسی باشد.
شهریار مقابل قعرنشين ليگ 

ه��ر دو تيم راه آهن و مس سرچش��مه در جدول رده بندی جايگاه 
مطلوبی ندارند اما مس سرچش��مه در ب��ازی قبلی تيم بحران زده 
پرس��پوليس را با تساوی دو بر دو متوقف كرد و از روحيه مناسبی 
نسبت به شاگردان علی دايی كه در مسابقه گذشته مقابل نفت تهران 
با تساوی متوقف شدند دارد. اما علی دايی ديدار با اين تيم را فرصتی 
مناس��ب برای روحيه بخش��يدن به تيمش جهت مسابقات بعدی 
می داند. عليرضا عباسفرد )راه آهن( و علی سامره )مس سرچشمه( 
مهاجمان دو تيم می توانند نتيجه بازی را تغيير دهند. جالب اس��ت 

بدانيد اين دو بازيكن سابقه حضور در تيم استقالل را دارند. 
لشکر شکست خورده مقابل برزیل ایران

تيم بحران زده پرسپوليس در ورزشگاه آزادی تهران ميزبان صنعت 
نفت آبادانی خواهد بود كه در دقايق پايانی بازی با مس كرمان هر سه 
امتياز بازی را از آن خود كرد. پرسپوليس در اين ديدار جادوگر خود 
علی كريمی را در اختيار ندارد كه نبود اين بازيكن به حاش��يه های 
ديگر اين تيم دامن خواهد زد و اگر ش��اگردان استيلی دروازه خود 
را مقابل برزيل ايران باز ش��ده ببينند فرياد حيا كن و رها كن عليه 
كاشانی و استيلی در ورزشگاه طنين انداز خواهد شد. صنعت نفت 
نيز با حضور مهاجمی چون روح اله عرب به راحتی می تواند از سد 
مدافعان بی آزار پرسپوليس بگذرد و شايد اين مسابقه آخرين فرصت 

برای حميد استيلی جاه طلب باشد.

طالئی پوشان اصفهانی نفت را 
به آتش می کشند
جدال شاگردان ابراهیم زاده با قوهای 
سپید در دیار قایقران
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فرازی از دعای روز بيست و سوم: 
خدایا در این ماه  مرا از گناه 
بشوی و از عيب ها پاکم کن و 
آزمایش کن دلم را در آن به 
پرهيزگاری.

مهدي نوبخت، مسئول ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري گلپايگان در گفتگو با ايرنا 
افزود: خانه محمدي در روستاي اسفرنجان از 
تواب��ع گلپايگان، تپه تاريخي لهرامش واقع در 
شهر گلپايگان و تپه چغا حسن در شهر گوگد 
از توابع اين شهرس��تان از بناهايي اس��ت كه 

امسال در فهرست آثار ملي قرار گرفت.
وي ي��اد آورش��د: خانه محم��دي مربوط به 
اواخ��ر دوره قاجاريه و ابت��داي دوره پهلوي 
اس��ت و بيش از صد س��ال قدم��ت دارد. به 
گفته وي، اثر تاريخي چغا حسن كه در منطقه 
كشاورزي شهر گوگد واقع شده است با توجه 
به تحقيقات انجام ش��ده گروه باستان شناسي 
سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان به دوره 

نوسنگي تعلق دارد. 
نوبخت افزود: تپه تاريخي لهرامش در منطقه 
كشاوزي شهر گلپايگان با توجه به تحقيقات 
گروه باس��تان شناسي سازمان ميراث فرهنگي 
اس��تان با تپه تاريخي سيلك در كاشان تشابه 
و به دوره ميان سنگي تعلق دارد. وي تصريح 
كرد: با ثبت اين س��ه اثر تعداد بناهاي تاريخي 
ثبت ش��ده گلپايگان در فهرس��ت آثار ملي به 
25 اثر رس��يد. شهرس��تان گلپايگان با بيش از 
200اثر تاريخي و گردش��گردي و با جمعيتي 
حدود 90هزار نفر داراي س��ه شهر گلپايگان، 
گوگد و گلش��هر و 52روس��تا وآبادي است . 
اين شهرس��تان در 180كيلومتري غرب استان 

اصفهان واقع است.

نمايشگاه كتيبه های آسمانی شامل سوره هايی 
از كالم الّ��ه مجيد كه با قلم بس��يار ريز روی 
صفح��ات برنج��ی حك ش��ده اند از س��وم 
شهريورماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان 

افتتاح خواهد شد.
كورش جهانيان، هنرمندی كه اين كار بس��يار 
ظريف و مش��كل را به ثمر رسانده است، در 
م��ورد كار خ��ود گفت: در رواي��ات آمده كه 
نگريستن به آيات قرآن دل را نورانی می سازد 
و من كالم الهی را با قلم زنی به صورت بسيار 
ظريف كه با چشم غيرمسلح قابل ديدن نيست 
در هم آميختم تا افراد به واسطه حس كنجكاوی 

خ��ود و نگاه كردن ب��ا ذره بين به اين آيات، تا 
ابد در ذهنشان نقش بندد. وی افزود: اين آثار 
از اين جهت دارای اهميت هس��تند كه روی 
صفحات برنجی در اندازه های بسيار كوچك 
با چكش و قلم بسيار ريز قلمزنی شده اند، به 
طوری كه در بعضی از آنها بيش از يك سوره، 
 روی يك صفحه برنجی كوچك قلمزنی شده

اس��ت. اين كار دشوار كه به همت و با عشق 
و عالقه و دقت بس��يار اي��ن هنرمند به انجام 
رس��يده، مشتمل بر قلم زنی سوره های ياسين، 
جمعه، واقعه، الرحمن و تغابن است كه تا پايان 

شهريورماه در معرض نمايش قرار می گيرد.

به گ��زارش مه��ر، ب��ا ادامه عملي��ات مرمت 
باغ م��وزه چهلس��تون اصفه��ان، در چوب��ی 
اين ب��اغ برای انج��ام عمليات مرم��ت از اين 
 ب��اغ موزه ج��دا و ب��ه كارگاه منتق��ل خواهد

شد.
هم اكن��ون و به صورت موق��ت يك در  فلزی 
جايگزين اين در  چوبی ش��ده تا پس از انجام 
عملي��ات مرمتی بار ديگر در محل اصلی خود 
نصب ش��ود.  براس��اس اعالم اداره كل ميراث 
فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری استان 
اصفه��ان، عمليات مرمت��ی ك��ه روی اين در 
چوبی صورت می گيرد ش��امل رنگ برداری و 
پاك سازی تمام قطعات چوبی و فلزی، استحكام 
بخشی قطعات فرسوده و شكسته شده، تعويض 
قطعات پوسيده و جداس��ازی اتصاالت فلزی 
الحاقی و غير ضروری خواهد بود. در ورودی 

باغ موزه چهلس��تون هم اكنون در خيابان سپاه 
اصفهان واقع ش��ده است كه از سال های پيش 
تاكنون و به دليل كاهش آس��يب به در، رفت و 
آمد از آن به صورت محدود صورت می گرفت. 
باغ موزه چهلس��تون از بناهای تاريخی استان 
اصفهان محس��وب می شود كه بالغ بر 67 هزار 
متر مربع مساحت دارد. احداث اين باغ در دوره 
شاه عباس يكم آغاز شد و در وسط آن عمارتی 
ساخته ش��ده بود. در سلطنت شاه عباس دوم، 
ساختمان تكميل ش��د و در ساختمان موجود 
مرك��زی، تغييرات كلی داده ش��ده و تاالر آينه، 
تاالر 18 ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی 
تاالر آينه، ايوان های طرفين س��الن پادشاهی و 
حوض بزرگ مقابل تاالر با تمام تزيينات نقاشی 
و آئينه كاری و كاشی كاری ديوارها و سقف ها 

افزوده شده است.

كارگردان فيلم پويانمايی قطره های زمان از آغاز 
توليد اين فيلم در شهر اصفهان خبر داد. 

اميرحسين رمضانی خبر افزود: فيلم شب های 
خاكستری آماده عرضه داخلی و بين المللی شده 
است كه اين فيلم به عنوان سومين تجربه كارگردانی 
 ام در اصفهان به تهيه كنندگی حسن عليرضايی

توليد خواهد ش��د. داس��تان قطره ه��ای زمان 
به گونه ای طراحی ش��ده ك��ه ضمن تقاضای 

محيطی جذاب هشداری نسبت به كاهش منابع 
انرژی داشته باشيم. عوامل توليد قطره های زمان 
عبارتند از: مشاور كارگردان و تهيه كننده: حسن 
عليرضايی، نويس��نده و كارگردان: اميرحسين 
رمضانی، مدير توليد و برنامه ريزی: اعظم لطفی، 
مدير پروژه: جواد نصر، موسيقی: كاوه كريميان، 
دس��تياران كارگردان: عليرضا مرادی- مرضيه 

شهابی.

نخس��تين جش��نواره مل��ی عكس اي��ران با 
موضوع طبيعت زيبای ايران آبان ماه امس��ال 
برگزار می ش��ود. اي��ن جش��نواره با هدف 
ارائ��ه آثار هنرمندان و عكاس��ان كش��ور و 
ارج نه��ادن به تالش گس��ترده جامعه فهيم 
عكاسی ايران در به تصوير كشاندن طبيعت 
زيب��ای اين س��رزمين پهن��اور از 29 آبان تا 
5 آذر م��اه در خانه هنرمن��دان ايران برگزار 

خواهد ش��د. آخرين مهلت دريافت آثار 12 
شهريور و انتخاب و داوری آثار روز جمعه 
18 ش��هريور ماه اس��ت.  افتتاح نمايش��گاه 
و معرف��ی برگزي��دگان و اه��دای جواي��ز 
عصر روز 29 آبان در س��الن س��ينمای خانه 
هنرمندان ايران برگزار خواهد شد فراخوان 
www.جش��نواره بر روی پاي��گاه اينترنتی

cinemajavanan.ir قرار دارد.

به گزارش ايسنا، سرشار از پايان يافتن نگارش كتاب »نگاهي داستاني به 
سوره  يوس��ف« خبر داد و گفت: اين پژوهش داستاني - قرآني است كه 

بالغ بر 230 صفحه می باشد. 
وی در ادامه توضيح داد: برخي از س��رفصل هاي اين كتاب عبارت اند از: 
ش��أن نزول سوره  يوسف، منظور از »قصه« در قرآن، آيا هدف خداوند از 
بيان »قصص« در قرآن، »قصه گويي« به معناي متعارف اس��ت؟، »احس��ن 
القصص« كدام است؟، منظور از »عبرت براي اولوااللباب« چيست؟، برخي 
مختصات و تفاوت هاي »قصه ي يوس��ف« با ديگر قصص قرآن، قصه ي 
يوس��ف در عهد عتيق، بعضي تفاوت هاي »قصه  يوس��ف« در عهد عتيق 
و قرآن، اشكال هاي حاش��يه يي وارد به روايت توراتي »قصه ي يوسف«، 
برخي ظرافت هاي زباني و نكات تفس��يري »قصه  يوس��ف«، پاسخ چند 
پرسش منطقي در مورد »قصه  يوسف«، درونمايه ها: درونمايه هاي آشكار، 
درونمايه هاي پنهان، س��ه نكت��ه ي ديگر محتوايي - س��اختاري: رؤياها، 
پيراهن يوس��ف، عش��ق يا گرايش جنسي، ساختار، ش��خصيت پردازي، 

ابزارهاي روايت، توصيف ها، زاويه ي ديد، لحن و زبان. 
سرش��ار همچنين عنوان كرد: تاكنون، كتاب ه��ا و پژوهش هاي متعددي 
درب��اره  قصه هاي ق��رآن، به ويژه »قصه  يوس��ف«، به ص��ورت تأليف و 
ترجمه در ايران منتش��ر شده است؛ اما هيچ يك از مؤلفان اين آثار، منتقد، 

نظريه پرداز يا نويسنده  داستان نبوده اند.
اميدوارم اين پژوهش كه از س��وي يك نويسنده و منتقد داستان به رشته  
تحرير درآمده است، بتواند دست كم تا مدتي، خأل موجود در اين زمينه 

را پر كند. 

سه بناي تاریخي در گلپایگان به ثبت ملي رسید 

نمایش کتیبه های آسمانی 
در موزه هنرهای معاصر اصفهان

در چوبی باغ چهلستون اصفهان مرمت می شود

قطره های زمان در اصفهان

جشنواره ملی عکس ایران برگزار می شود

محمدرضا سرشار کتابي درباره سوره  
»یوسف« نوشت

خبر

 مهين نيك طبع مشهور به مهين شهابي متولد 1315، يكي از بازيگراني 
ب��ود كه نقش هاي بس��ياري را ايفا ك��رده و متأس��فانه در دوران اوج 
فعاليت، نقش هاي متفاوت به وي پيش��نهاد نشد و كارگردان ها اغلب 

همان بازي را كه بارها از او ديده بودند، انتظار داشتند. 
به گ��زارش ايرن��ا، وي ك��ه از نوجواني عالق��ه زيادي ب��ه بازيگري 
داش��ت، در دوران دبيرس��تان در چن��د تئات��ر غيرحرف��ه اي ايف��اي 
 نق��ش ك��رد و پس از گذش��ت چند س��ال ب��ه گ��روه تئات��ر آناهيتا

پيوست.
اي��ن گروه قديمي كه بازيگران زي��ادي را به عرصه تئاتر معرفي كرده، 
سكوي پرتابي براي شهابي جوان به حساب آمده و نقش هاي مختلفي 

را براي او در نمايش هاي بسيار به ارمغان آورد.
در همين سال ها او به استخدام وزارت فرهنگ و هنر)وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المي فعلي( درآمد و به مانند بس��ياري از بازيگران تئاتر 
حض��ور در اين عرص��ه را به س��ينما ترجيح داد، تا اين ك��ه همراه با 
بازيگ��ران ب��زرگ عرصه تئاتر همچون جمش��يد مش��ايخي،  عزت اله 
انتظامي، علي نصيريان و محمدعلي كش��اورز، نقشي كوتاه را در فيلم 
»گاو« س��اخته داريوش مهرجوي��ي پذيرفت و پس از آن نيز فقط چند 

بار ديگر در سينما ظاهر شد. 
»بي تا« ساخته هژير داريوش و »سازش« به كارگرداني محمد متوسالني 
از جمل��ه اين فيلم ها بود كه با جريان مبتذل غالب بر س��ينماي ايران 

دهه پنجاه، به طور كامل تفاوت داشت. شهابي پس از پيروزي انقالب 
اس��المي به مانند بس��ياري از بازيگ��ران، پركارتر ش��ده و نقش هاي 
بس��ياري را در س��ينما و تلويزيون ايفا كرد. در اين دوران وي از تئاتر 
 كن��اره گي��ري كرد و در ده��ه 60، از بازيگران پركار ايران محس��وب

مي شد. 
ش��يالت س��اخته زنده ياد رضا ميرلوحي يك��ي از مهم ترين فيلم هاي 
كارنامه اوست كه نقش زن رنج كشيده تركمن با وجود زمان نه چندان 

بلندش، به طور كامل به چشم مي آيد. 
 در نيمه هاي اين دهه، سازندگان فيلم هاي خانوادگي براي روايت داستان هاي
خطي و س��اده خود نياز به بازيگراني داشتند كه در نقش زندگي كنند 

نه آنكه فقط به بازي در نقش فكر كنند. 
همين ها س��بب ش��د ك��ه بازيگري همچ��ون مهين ش��هابي به چهره 
 پ��ركار آثار ذكر ش��ده تبديل ش��ده و در نقش هاي اغل��ب منفي آنها

بدرخشد.
وي در نقش مادر ش��وهر ي��ا مادر زن با بهره گي��ري از عنصري مهم 
در بازيگري يعني چش��م، چنان كيفيتي به اين نقش ها مي بخش��يد كه 

مخاطب عام را تحت تأثير خود قرار مي داد. 
ب��ه عنوان نمونه مي توان به فيلم »بگذار زندگي كنم« س��اخته ش��اپور 
قريب اشاره كرد كه بازي درخشان او در نقشي منفي، تاثير بسزايي در 
فروش بي س��ابقه آن داشت. ش��هابي به موازات فعاليت در سينما، در 

تلويزيون نيز حضوري پررنگ داشت و با بازي در مجموعه پرطرفدار 
و خاط��ره انگيز آينه به چهره اي سرش��ناس براي مخاطبان تلويزيوني 

تبديل شد. 
آينه نيز از همان فرمول سينما در ارتباط با مهين شهابي استفاده كرده و 
وي را اغلب در نقش هايي مشابه نقش هاي سينمايي او به كار گرفت 

كه البته به نتايج درخشاني نيز دست يافت. 
در دهه 70، وي در س��ينما بس��يار كم كار شد و فقط در فيلم هايي از 
جمله آقاي بخش��دار و دو نيمه سيب ايفاي نقش كرد، اما همچنان در 
مجموع��ه هاي تلويزيوني حضور داش��ته و در نقش هاي كليش��ه اي 

ايفاي نقش مي كرد. 
 مهين شهابي در سال هاي پاياني عمر بسيار كم كار شد كه بخش عمده اي
 از آن به وضعيت جسمي وي كه ايفاي نقش را براي او دشوار مي ساخت،

باز مي گشت. 
ب��ا همه اينها، حميد نعمت اله ب��راي تله فيلم جذاب و ديدني خود به 
نام اي دوس��ت مرا به خاطر بياور، از ش��هابي بهره مناس��بي گرفت و 
يادگاري ارزش��مند از بازيگري توانا در س��ال ه��اي پاياني عمر او بر 

جاي گذاشت. 
شهابي در كنار ثريا قاسمي و پوراندخت مهيمن بازي درخشاني را ايفا 
كرده و بخش عمده اي از بار عاطفي داس��تان را به دوش كشيده و در 

آخر نيز تاثيري عميق بر روح و روان بيننده برجاي مي گذارد. 
وي در ماه هاي آخر عمر در مجموعه تلويزيوني وضعيت سفيد ساخته 
حميد نعمت اله ظاهر شد كه با اوج گرفتن بيماري اش)تومور مغزي(
به بيمارس��تان رفته و ديگر هيچگاه جلوي دوربين نرفت و ش��مارش 

معكوس كارگردان را نشنيد. 
مهين شهابي س��رانجام يكم شهريور سال 1389 بر اثر ابتال به بيماري 
تومور مغزي در سن 74 سالگي درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا)س( جاي گرفت.

 جواد آرین منش:
 مجموعه هاي ماه رمضان 

تلویزیون با معیارهاي دیني 
انطباق ندارد 

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: مجموعه هاي تلويزيوني شبكه هاي سيما 
در ماه مبارك رمضان امسال در بسياري از موارد 
با معيارهاي ديني مطابق��ت ندارد كه تداوم اين 
رويكرد مي تواند ذهنيت مردم را نسبت به عالم 

معنا مخدوش كند. 
 وي گفت: با توجه به ش��رايط معنوي حاكم بر 
جامعه در ماه مبارك رمضان، الزم است فيلم ها 
و مجموعه هاي تلويزيوني در جهت هم افزايي با 
 اين ماه و ارتقاي سطح معنوي مردم برنامه ريزي
ش��ود. آرين منش در عين ح��ال تأكيد كرد كه 
توجه به عناص��ر و نمادهاي مذهبي در فيلم ها 
و سريال ها لزوماً به معناي ماورايي شدن و القاي 
مسايل متافيزيك در اين آثار نيست. وي افزود: 
توليد يك اثر خوب معنوي نيازمند بهره گيري 
از متخصصان و صاحبنظران ديني و كارشناسان 
هنري و ص��رف زمان و برنامه ريزي يكس��اله 

است. 
وی اظهار داشت: بايد از هم اكنون توليدكنندگان 
مجرب در حوزه فيلم و س��ريال كه آثار موفقي 
در كارنام��ه دارند، براي س��اخت مجموعه هاي 
تلويزيوني مناس��بتي ماه رمضان سال آينده وارد 
عمل ش��وند. وی در ادامه با انتق��اد از محتواي 
مجموعه تلويزيوني پنج كيلومتر تا بهشت گفت: 
در اي��ن اثر، روح س��رگردان دو نفر كه به اغما 
فرو رفته اند به نمايش درآمده است كه وضعيت 
آنان با آموزه هاي ديني و اسالمي همخواني ندارد 
و براس��اس آموزه هاي ديني، عالم برزخ و عالم 
معنا فضايي متف��اوت از عالم ماده دارد و روابط 
انسان ها، رفتارها و تمايالت آنان متفاوت از آن 
چيزي است كه در عالم هستي رخ مي دهد. وي 
افزود: اين در حالي اس��ت كه در پنج كيلومتر تا 
بهشت روابط انسان ها در عالم دنيا به عالم برزخ 
تعميم يافته است كه اين مساله با آموزه هاي ديني 
و اسالمي همخواني ندارد. آرين منش خواستار 
استفاده از نظرات كارشناسي صاحبنظران ديني 
در س��اخت آثار مذهبي ش��د و گفت: نمايش 
فيلم هايي كه فاقد نظر كارشناسي اسالم شناسان 
هستند، مي تواند ذهنيت مردم را نسبت به عالم 

برزخ و دنياي پس از مرگ مخدوش كند.

عکس روز

نهمين دوره مس��ابقات كتابخوانی آنالين »من كتاب می خوانم« در شبكه 
كتابخوانان حرفه ای برگزار می شود.

 به گزارش مهر، اداره كل امور فرهنگی نهاد كتابخانه های عمومی كش��ور 
بنا بر روال ماهانه و به مناسبت فرارسيدن روز قدس و نيز ايام ماه رمضان 
مس��ابقات »من كتاب می خوانم 9« را به صورت آنالين و از طريق بخش 
مس��ابقات ش��بكه اجتماعی كتاب محور www.booki.ir  در شهريور 

ماه برگزار می كند. 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به س��ايت اينترنتی اين شبكه و عضويت 
در آن، نسبت به شركت در بيش از 10 مسابقه فرهنگی و كتابخوانی اين 

دوره اقدام كنند.
منابع مس��ابقات كتابخوانی آنالين اين دوره برای عموم مخاطبان عبارتند 
از: فلسطين از اشغال تا انتفاضه )مجيد صفاتاج، انتشارات مدرسه، پيامبر 
امی )مرتضی مطهری، انتشارات صدرا(، زندگی ام برای لبنان )سها بشاره، 
انتش��ارات روايت فتح( و مهارتهای زندگی )حس��ين خنيفر، انتش��ارات 

هاجر(.
 همچنين منابع مسابقات كتابخوانی آنالين اين دوره برای كارشناسان امور 
فرهنگی و كتابداران، شامل كتاب های خداشناسی )محمد حسن قدردان 
قراملكی، انتشارات پژوهش��گاه فرهنگ وانديشه اسالمی( و درآمدی بر 

سير تفكر معاصر )محمد مددپور، انتشارات سوره مهر( است.
مس��ابقات فرهنگ��ی آنالين قدس، ق��رآن و نهج البالغ��ه دوره نهم من 
 كتاب می خوانم، نيز در ش��بكه كتابخوانان حرفه  وي ژه عموم مخاطبا فعال

است. 

برگزاری آنالین مسابقه »من کتاب 
می خوانم« در شبکه کتابخوانان حرفه ای

دوم  براب��ر  آگوس��ت،   24 ام��روز، 
شهريورماه، صد و دوازدهمين سال روز 
لويي��س بورخس«،  تول��د »خورخ��ه 

نويسنده  مشهور آرژانتيني، است. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، بورخس ب��ا نام 
كامل خورخه فرانسيس��كو ايسيدورو 
لويي��س بورخس آس��ه ودو از مادري 
اوروگوئه ي��ي و پ��دري اس��پانيايي  � 
 پرتغال��ي در س��ال 1899 به دني��ا آمد. 
در خانواده  او به دو زبان انگليس��ي و 
اس��پانيولي صحبت مي شد و بورخس 
دوزبان��ه كودك��ي  دوران  هم��ان   از 
بود. او در سن 12سالگي آثار شكسپير 
را ب��ه انگليس��ي مي خوان��د. پ��س از 
آن كه در س��ال 1914 به همراه خانواده 
براي زندگي به ژن��و رفتند، ابتدا زبان 
فرانس��وي را آموخ��ت و س��پس ب��ه 
يادگي��ري زبان آلمان��ي پرداخت. بعد 
از جنگ جهان��ي اول، او كه به همراه 
خانواده در اس��پانيا اقام��ت كرده بود، 

ب��ه عضويت جنب��ش ادب��ي آوانگارد 
»اولتراييس��ت« درآم��د. اولي��ن ش��عر 
بورخ��س به نام »س��رودي براي دريا« 
به پيروي از س��بك »والت ويتمن« در 

مجله  »يونان« به چاپ رسيد. 
در س��ال 1921، ب��ه هم��راه خانواده 
ب��ه زادگاه��ش بازگش��ت و حرف��ه  
نويس��ندگي را ب��ا انتش��ار ش��عرها و 
مقاالتش در مج��الت آغاز كرد. اولين 
مجموعه شعر او به نام »عاشق بوئنوس 
 آيرس« در س��ال 1923 به چاپ رسيد. 
در س��ال 1923 پس از آن كه به سمت 
س��ردبيري روزنامه  »كريتيكا« رس��يد، 
بخش هاي��ي از نوش��ته هايش را ك��ه 
بعدها ب��ا نام »تاريخ جهان��ي بدنامي« 
جمع آوري شد، به چاپ رساند. اولين 
مجموع��ه  داس��تان هاي كوت��اه او نيز 
در س��ال 1941 با عن��وان »باغ راه هاي 
منش��عب« منتشر شد. اين كتاب شامل 
داس��تان »جنوب« نيز بود، كه بورخس 

بعدها آن را بهترين داستانش دانست. 
نخس��تين باري كه اثري از بورخس در 
يك متن انگليسي معرفي شد، به سال 
1948 بازمي گ��ردد، ك��ه »باغ راه ه��اي 
منش��عب« او با ترجمه  »آنتوني بوچر« 
در مجله  »راز ملكه اس��تري«  به چاپ 
رس��يد. اگرچه ترجمه هاي انگليس��ي 
متع��ددي از آث��ار او در مجالت ادبي 
ب��ه چاپ رس��يدند؛ اما ش��هرت اوليه  
بين المللي بورخس ب��ه اوايل دهه   60 

مربوط مي شود.
جاي��زه   اولي��ن   ،1961 س��ال  در  او 
فورمنتور«  »پريكس  بين المللي  ناشران 
بك��ت«،  »س��اموئل  ب��ا  مش��تركًا  را 
نمايش��نامه نويس سرش��ناس، به دست 
آورد. در حالي ك��ه بك��ت ب��راي خود 
ش��هرتي داش��ت؛ اما ناش��ناخته بودن 
بورخ��س، ح��س كنج��كاوي دنيا را 
برانگيخت؛ تا جايي كه دولت ايتاليا به 

او نشان افتخار داد. 

بورخس موفقيت هاي زيادي به دس��ت 
آورد، كه از آن جمله به دريافت نشان 
افتخار فرانسه در س��ال 1983، جايزه  
»سروانتس« و حتی جايزه  ويژه  »ادگار 
آلن پو« از س��وي انجمن نويس��ندگان 
آثار پليسي آمريكا مي توان اشاره كرد.

كت��اب   1967 س��ال  در  بورخ��س 
»موج��ودات تخيلي« را نوش��ت و در 
سال 1975 كتاب »شن« را منتشر كرد، 
تا بيش از پيش به شهرت خود در دنياي 
انگليسي زبان بيافزايد. اگرچه او هرگز 
موفق به دريافت نوبل ادبيات نشد؛ اما 
همواره اليق آن ش��ناخته مي شد. گفته 
مي شود علت تأثيرگذار در اعطا نشدن 
نوب��ل ادبيات به بورخ��س اين بود كه 
او حكومت هاي ديكتاتوري نظامي در 
آرژانتين، شيلي و اوروگوئه را محكوم 
نك��رد. بورخس ني��ز به جم��ع ديگر 
نويس��ندگان بزرگ دنيا ك��ه موفق به 
دريافت نوبل ادبيات نشدند، پيوست، 
ك��ه فرانت��س كاف��كا، لئو تولس��توي، 
گراهام گرين، جيمز جويس، والديمير 
 ناباك��وف و مارس��ل پروس��ت از آن
جمله ان��د. خورخه لويي��س بورخس 
در 14 ژوئ��ن 1986 ب��ه علت ابتال به 

سرطان كبد در ژنو درگذشت. 
»ج��ي. ام. كوئتزي« درب��اره  بورخس 
گفته اس��ت: »او بيش از هر نويس��نده  
ديگري زبان داستاني را رونق بخشيد و 
مسيري به سوي نسل عالي رمان نويسان 

آمريكايي اسپانيايي باز كرد.« 
بورخس عالوه بر سرودن شعر، مترجم 
آثار انگليس��ي، فرانس��وي و آلماني به 
اسپانيولي بود. او همچون نويسندگان 
هم عص��رش مانند ناباكوف و جويس، 
 عالق��ه به  وط��ن را در آث��ارش نمود

داد.
بورخس در نويسندگي از كساني چون: 
دانته، س��روانتس، ش��وپنهاور،  هومر، 
جويس، كافكا و آل��ن پو الهام گرفت 
و خود الهام بخش نويس��ندگاني مانند 
گابري��ل گارس��يا مارك��ز، كارل��وس 
فوئنت��س، اوره��ان پام��وك و خوليو 

كورتاسار شد.

بورخس و رونقی که به زبان داستانی داد
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