
آيي��ن تجلي��ل از محقق��ان و پژوهش��گران برتر 
چهارمح��ال و بختياري هم زمان با اختتاميه دومين 
نمايشگاه و جشنواره دستاوردهاي پژوهشي استان در 
مجتمع فرهنگي غدير شهركرد برگزار شد. استاندار 
چهارمحال و بختياري در اين آيين، پژوهش را الزمه 
تحقق اصلي در دهه پيش��رفت و عدالت دانست و 
گف��ت: بايد از تمامي ابزارها و ظرفيت هاي موجود 
 در كش��ور ب��راي پژوهش و تحقيق ب��ه كار گرفته 

شود. 
به گزارش ايرنا، »علي اصغر عنابستاني« افزود: ايران 
 به ش��دت در حال پيش��رفت است و اين پيشرفت 
بر اس��اس الگوي اسالمي ايراني به زودي كشور را 
در بلند مرتبه ترين جايگاه علمي جهان قرار خواهد 
داد. به گفته وي، براي رسيدن به استانداردهاي علمي 
جهان هم اكنون تالش هاي بسياري از سوي محققان 
و پژوهشگران ايران در حال اجراست و اين تالش ها 
و همت ها بايد مضاعف تر از گذشته باشد. عنابستاني 
يادآور ش��د: توليد علم باعث پيشرفت همه جانبه 
كشور مي ش��ود و مديريت صحيح در امر پژوهش 
بايد در اولويت كاري باشد. رئيس دانشگاه شهركرد 
نيز گفت: چهارمحال و بختياري و شهركرد به عنوان 
شهر علمي در كشور مطرح شده و براي رسيدن به 
اين هدف نبايد فرصت ها را از دست داد. اسماعيل 
اسدي افزود: چهارمحال و بختياري داراي يك مركز 
رشد اس��ت كه اين مركز رشد تنها پاسخگوي 30 
ش��ركت دانش بنياد اس��ت و براي توسعه ظرفيت 
علمي و پژوهشي، احداث و راه اندازي پارك علم و 
فناوري در استان ضرورت دارد. رئيس دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد شهركرد نيز تصريح كرد: براي رسيدن 
به يك س��اختار پژوهش��ي بايد شجاعت داشت و 
براي پژوهش بايد وقت گذاشت. علي رضا سبزيان 
موسي آبادي افزود: ساختارهاي كهنه در امر پژوهش 
بايد كنار گذاشته شود، چرا كه ساختارهاي كهنه در 
پژوهش و علم داراي ساختارهاي وارداتي هستند و 

بايد به مدل ايراني پژوهش توجه ويژه اي شود.

تجلیل از 
پژوهشگران و محققان 
چهارمحال و بختیاري 

استاندار اصفهان:

كشور آماده يك جهش پژوهشي است 

معاون علم��ي و فناوري رئيس 
جمهور در مراسم راه اندازي بنياد 
نخب��گان چهارمحال و بختياري 
گف��ت: راه ان��دازي دفتره��ای 
اس��تاني بني��اد نخب��گان امكان 
حمايت مطلوب ت��ر از جوانان 

برتر را فراهم مي كند. نسرين سلطان خواه به فعاليت 19 دفتر استاني بنياد 
نخبگان در استان هاي كشور اشاره و تأكيد كرد: تا قبل از فعال ...

سراسری/ صفحه2

از  ام��روزه مديري��ت ش��هری 
بحث های بس��يار مه��م زندگی 
انس��ان ها ب��وده و توج��ه ب��ه 
ديدگاه های شهروندان و نيازهای 
واقعی آنها از بديهی ترين اصول 
اج��رای  و  تدوي��ن  طراح��ی، 

برنامه های استراتژيك به شمار می رود. شهردار كاشان با بيان اين مطلب 
در گفتگو با زاينده رود يكی از افتخارآميزترين دستاوردهای انقالب ...

ویژه کاشان/ صفحه4

دبير شورای عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به دستيابی ايران به فناوری 
پيشرفت  روند  گفت:  هسته ای 
دانش علمی كشور در اين زمينه 
برابر متوسط رشد جهانی   250
است. به گزارش ايرنا، محمدرضا 

مخبر دزفولی در همايش تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه...
سراسری/ صفحه2

فراهم شدن امكان حمايت مطلوب تر 
از جوانان برتر

شكوه خدمت به مردم افتخارآميز 
است)قسمت اول(

روند پيشرفت دانش هسته اي 
كشور، 250برابر متوسط رشد 

جهاني است

صفحه 2
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آیت ا... مكارم شیرازي: 
  اگر با كسی مخالف شديم 
فحاشی و دشمني نكنيم 

آغاز سال نو میالدی 
بر مسيحيان  ايران و جهان  مبارک  باد
روابط عمومی روزنامه  زاينده رود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اس��تاندار چهارمح��ال و بختياري در مراس��م 
افتت��اح بني��اد ملي نخب��گان اس��تان با حضور 
نسرين س��لطان خواه، معاون علمي و فناوري 
رئي��س جمهور و رئي��س بنياد مل��ي نخبگان 
گف��ت: وج��ود افزون ب��ر 46 هزار دانش��جو 
 در دانش��گاه ه��ا و مراك��ز آم��وزش علم��ي 
چهارمح��ال و بختي��اري ثابت كنن��ده توان و 

ظرفيت علمي باال در اين استان است. 
علي اصغر عنابس��تاني چهارمحال و بختياري 

را استاني نخبه پرور و افتخار آفرين در مقاطع 
مختل��ف علمي بيان و تأكيد كرد: اين اس��تان 
 از وج��ود مراكز تخصصي علم��ي بي بهره و 
راه ان��دازي مراكز علمي به صورت تخصصي 
 زمين��ه مناس��بي را ب��راي ارتق��اي تحقيقات

علمي در آن فراهم مي كند.
وي حمايت همه جانبه از نخبگان را ضروري 
دانس��ت و افزود: بايس��تي با حمايت نخبگان 
از ف��رار مغزه��ا جلوگي��ري و زمينه اس��تفاده 

از ت��وان ب��االي علمي آنان در دس��ت يابي به 
 پيش��رفت هاي همه جانبه و س��ريع تر فراهم 

شود. 
عنابس��تاني راه ان��دازي مركز علم��ي فناوري 
در ش��هركرد را از جمل��ه اق��دام ه��ای انجام 
ش��ده ب��راي توس��عه عل��م بي��ان و تصريح 
ك��رد: اي��ن مركز در راس��تاي تبدي��ل علم به 
 فن��اوري و در نهاي��ت ايجاد اش��تغال فعاليت 

مي كند. 

چهارمحال و بختیاري در مسیر توسعه همه جانبه قرار گرفته است

مهدی رفائی

نماينده  قاسمی  مهدی  حضور  با 
رياست  فناوری  و  پژوهش  معاونت 
اصفهان  استانداری  در  جمهوری 
حكمی  تقديم  با  شنبه  سه  شامگاه 
تشكيل  مأمور  اصفهان  استانداری 
كانون های كشوری هماهنگی دانش 
و صنعت در رشته های سنگ، فوالد، 
ساير  معرفی  و  گسترش  و  نسوز 

كانون ها شد.
در اين مراسم دستورالعمل مربوطه برای 
تشكيل اين كانون های مهم از سوی 
به عليرضا  فرستاده دكتر سلطانخواه 
انتخاب  و  تقديم شد  اصفهانی  ذاكر 

دبيران سه كانون كشوری فوق و نيز انتخاب بين 9 
تا 19 نفر عضو شورا برای اين كانون های هماهنگی 
دانش و صنعت به استاندار اصفهان سپرده شد. اين 
كانون ها كه به شكل كشوری عمل خواهند كرد يك 
تشكل فراجناحی و بی طرف مردمی خواهند بود و 
در ابتدای تشكيل برای هر كانون مبلغ يكصد ميليون 
تومان تخصيص در اختيار استاندار قرار می گيرد، 
وظيفه استاندار عالوه بر تشكيل و تعيين اعضاء، 
برنامه ريزی و سياست گذاری در مسير هدف ها و 

دستورالعمل اين كانون ها را نيز شامل می شود.
رياست  فناوری  و  پژوهش  معاونت  نماينده 
جمهوری در اين ديدار از استاندار اصفهان خواست 
تا با انجام همايش های بين المللی و ملی و ايجاد 
طرح های ملی كالن در اين كانون ها مسير تحول 
توليدات و داشته های فراوان استان اصفهان هموار 
شود و هماهنگی الزم با نمايندگان مجلس و ساير 

مسئوالن برای همكاری با كانون ها ايجاد شود. 
استان اصفهان از استان های پيشرو در تشكيل اين 
تيوبر سيب زمينی«  كانون ها  بوده و كانون »مينی 
تشكيل شده  اصفهان  در  پيش  نيز چندی  كشور 

است.
استان، رئيس  نخبگان  بنياد  اين مراسم رئيس  در 
دانشگاهی  مسئوالن  تحقيقاتی،  علمی  شهرك  
اصفهان  استان  معادن  و  صنايع  سازمان  رئيس  و 
حضور  ايران  فيزيك  انجمن  رئيس  همراه   به 

داشتند.
دانشگاه نباید در انزوا و به صورت اپوزیسیون 

علمی باقی بماند
استاندار اصفهان گفت: رسالت استادان سوق  دهی 
صحيح تحقيقات به سمت منابع ملی كشور است 
آماده يك جهش  در حال حاضر كشور  كه  چرا 
پژوهشی است. عليرضا ذاكر اصفهانی در ششمين 
نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان با 

اشاره به اينكه تحقيق و پژوهش تأثير به سزايی در 
رفع معضل ها و مشكل های استان اصفهان خواهد 
از  خارج  در  فراوانی  ظرفيت های  افزود:  داشت، 
آنها را جذب كرده و  بايد  كشور وجود دارد كه 

مورد استفاده قرار داد.  
استاندار اصفهان با بيان اينكه در حال حاضر اقدام های 
مناسبی در زمينه پژوهش در حال انجام است، تأكيد 
كرد: دولت در نظر دارد با برنامه ريزی های كارشناسی 
و نيازسنجی های دقيق اين اقدام ها را توسعه دهد. 
ذاكر اصفهانی رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
خصوص بومی سازی علوم و تجاری سازی را مورد 
اشاره قرار داد و بيان داشت: بخش عمده اين رسالت 
بر عهده نخبگان و دانشگاهيان است و البته مسؤالن 
به عنوان پشتيبان و سرمايه گذار  بايد  نيز  اجرايی 
حمايت های الزم را انجام دهند.  استاندار اصفهان 
فناوری  و  پژوهشی  معاونت  نماينده  با  ديدار  در 
رياست جمهوری گفت: دانشگاه نبايد در انزوا و 

به صورت اپوزيسيون علمی باقی بماند.
عليرضا ذاكر اصفهانی ادامه داد: استانداری اصفهان 
همه  در  كه  استان  بی كران  علمی  ظرفيت های  از 
شعب علم و فن سرمايه الزم را دارد بهره خواهد 
برد و در همه عرصه ها پايتخت فرهنگ و صنعت 
كشور را به معدن زايش ظرفيت های گوناگون مبدل 

خواهد كرد. 
وی افزود: با توجه به ظرفيت های علمی اصفهان، 
جلسه های گوناگونی در بحث های علمی و حل 
كه  چرا  داشته ايم  استان  دانشگاهيان  با  مشكل ها 
معتقديم نبايد هر يك از اين واحدها جدا كار كنند 
و بدون نياز سنجی جهانی مسأله پيوند با صنعت را 

فراموش كنند.
استاندار تصريح كرد: ايجاد ساز و كار برای ورود 
استان،   گيری  تصميم  كارگروه های  به  دانشگاه ها 
هم فكری در حل مسائلی همچون آلودگی هوا،  

خشكسالی و مسائل زيست محيطی، 
ميان  اخير  همكاری  محورهای  از 
بوده  دانشگاهيان  و  استان  مديريت 

است.
اشاره  با  ادامه  در  اصفهان  استاندار 
اصفهان  گذشته  تاريخ  اينكه  به 
بسيار  پژوهش  امر  خصوص  در 
اظهار  است،  كرده  عمل   ضعيف 
داشت: فعاليت های راهبردی و ستادی 
بايد از حالت اجرايی خارج شده و 
شوراها و اتاق های فكر استان نيز بايد 

به صورت تحقيق محور اداره شوند. 
ذاكر اصفهانی با اشاره به دائمی شدن 
دبيرخانه جشنواره پژوهش و فناوری 
در اصفهان، ايجاد ابتكارهايی از جمله 
تشكيل پارك علم و فناوری كودك و نوجوان در 
اصفهان را در كشور منحصر به فرد ذكر كرد. وی 
انزوا  حالت  از  بايد  دانشگاه  ساخت:  خاطرنشان 
خارج شده و به صحنه صنعت وارد شود و استادان 
از معلمی ساده به مدارج صنعتی نائل شوند. عليرضا 
ذاكر اصفهانی در پايان از به كار بردن تركيب فرار 
مغزها در دانشگاه گاليه كرد و گفت: دوران به كار 
اكنون بحث  و  پايان رسيده  به  تركيب  اين  بردن 
چرخش مغزها و تجاری سازی و بومی سازی علم 

مطرح است.
فن بازار شیخ بهایی در اصفهان تشكیل می شود

قاسمی نماينده معاونت پژوهش و فناوری رياست 
بازار  فن  تشكيل  از  ديدار  اين  در   جمهوری 
مركزيت  به  اصفهان  استان  تبديل  و  بهايی  شيخ 
تشكيل  بر  داد. وی عالوه  خبر  كشوری  فناوری 
اين فن بازار، افزايش كانون های هماهنگی دانش و 
صنعت كشوری را مرهون زحمت های مسئوالن و 

دانشگاهيان و صنعتگران اصفهان دانست.
مهدی قاسمی گفت: از سال 87 تشكيل كانون های 
هماهنگی دانش و صنعت در 14 قانون مصوب شد 
كه برخی در عرصه صنايع دفاعی و تعدادی در 
مسائل عمومی عرصه فعاليت داشت. وی كانون های 
هماهنگی علم و صنعت در رشته های توت فرنگی 
و كامپوزيت از اولين كانون های تشكيل شده دانست 
تعريف  را  عرصه ها  اين  در  ايرانی  مدل های  كه 
می كردند. وی افزود: در سال 87 تعداد كانون های 
هماهنگی علم و صنعت به 25 كانون رسيد و در 
سال بعد با رشد خاصی به 39 كانون ارتقا يافت و 
امسال شاهد رسيدن آمار اين كانون ها به 60 كانون 
خواهيم بود. قاسمی استان اصفهان را محلی مناسب 
برای پيدايش ده ها كانون دانش و صنعت توصيف 
كرد كه رياست جمهوری نيز نظر خاصی در اين امر 

بر استان اصفهان دارد.

نبايد  كرد:  تصريح  شيرازی  مكارم  ا...  آيت 
هرگاه با كسی مخالف شديم، شروع به فحاشی 

و دشمنی كنيم. 
درس  در  تقليد  مرجع  اين  ايلنا،  گزارش  به 
از  اخالقی  حديثی  بيان  با  خود  فقه  خارج 

پيامبر )ص( گفتند: دشنام، دشمنی، بدگويی و 
تهمت به مؤمن موجب فسق می شود.

وی با بيان اينكه جنگ و دشمنی با برادر مؤمن 
موجب كفر می شود، افزود: افرادی كه با انجام 
دسته های  در  را  بی گناه  افراد  كور  ترورهای 
و  كوچه  و  مساجد  حسينيه ها،  عزاداری، 
نظر اسالم  از  به خاك و خون می كشند  بازار 
با  تقليد  مرجع  اين  می شوند.  محسوب  كافر 
جد  به  مؤمن  برادر  غيبت  از  بايد  اينكه  بيان 
و  كريم  قرآن  در  كرد:  اظهار  كرد،  خودداری 
تشبيه  كردن  غيبت  معصومين )ع(  روايات 
است،  شده  مومن  برادر  گوشت  خوردن  به 

بنابراين بايد از غيبت پرهيز شود. 
مال  حرمت  اينكه  بيان  با  تقليد  مرجع  اين 
يعنی  است  خون  بودن  حرام  مانند  مؤمن 

است،  محترم  او  حيثيت  و  آبرو  علم،   مال، 
شديم،  مخالف  كسی  با  هرگاه  نبايد  گفت: 
بايد تحت  كنيم،  و دشمنی  فحاشی  به  شروع 
 فرمان عقل و دستورهای خدا و رسول و امام او 

باشيم. 
كه  كسی  اينكه  بيان  با  مكارم شيرازی  آيت ا... 
كند،  چشم پوشی  مردم  حيثيت  و  در  آبرو 
چشم پوشی  او  گناهان  از  قيامت  در  خداوند 
ديگران  از  را  كه غضب  كسی  گفت:  می كند، 
فرو گيرد، خداوند عذاب روز قيامت را از او 
خواهد گرفت. وی تصريح كرد: بعضی خيال 
ساده ای  كار  ديگران  آبروی  ريختن  می كنند 
است، اينگونه نيست، بلكه اسالم به اين عمل 
بزرگ  بسيار  گناهان  از  را  آن  و  كرده   توجه 

می داند. 

سراسری

استاندار اصفهان:

كشور آماده يك جهش پژوهشي است 
عليه  واشنگتن  تحريم های  جديد  دور 
تهران با وجود اعالم آمادگی جمهوری 
اسالمی ايران برای تداوم مذاكره با 5+1 
اعمال  از  حاكی  تركيه،  استانبول  در 
برداشت های  و  امريكا  به  فشارهايی 
درباره  كشور  اين  مقام های  نادرست 

نتيجه هاي احتمالی اين اقدام هاست. 
هسته ای  كننده  مذاكره   جليلی  سعيد 
پا  حالی  در  ايران،  اسالمی  جمهوری 
ماه  آذر  شانزدهم  و  پانزدهم  نشست  به 
جمهوری اسالمی ايران با اعضای گروه 
1+5 )انگليس، فرانسه، آمريكا، روسيه و 
چين به همراه آلمان( گذاشت كه شهيد 
دكتر مجيد شهرياری را در سمت راست 
رسمی  اعتراض  تا  بود  نشانده  خود 
اطالعات  و  اسامی  افشای  به  را  خود 
آژانس  گزارش  های  در  ايران  محرمانه 
قطعنامه های  و  اتمی  انرژی  بين المللی 
كند.  اعالم  ملل  سازمان  امنيت  شورای 
گروه های  اقدام  رسوايی  از   تصويری 
ترور انديشه از سوی رژيم صهيونيستی 
كه هميشه زير چتر حمايت كشورهای 
در  گرفته اند،  پناه  امريكا  ويژه  به  غربی 
چشمان  مقابل  جليلی  توسط  حالی 
نمايش  به  غرب  رسانه ای  غول های 
گذاشته شد كه كشورهای غربی فقط به 
فاصله چند روز از اين مذاكره، بر طبل 

توخالی تحريم های جديد  كوبيدند. 
نشست ژنو با توافق بر روی يك موضوع 
به پايان رسيد. تداوم گفتگوها در اواخر 
ژانويه 2011 )اوايل بهمن ماه( با موضوع 
مذاكره برای همكاری و يافتن زمينه های 

مشترك در استانبول تركيه.
با اين حال، اقدام كاترين اشتون هماهنگ 
كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا، كه 
ايران  مذاكره های  در  بار  نخستين  برای 
اعالم  بر  مبنی  داشت،  حضور   5+1 و 
برنامه های هسته ای تهران به عنوان يكی 
برخی  نارضايتی  بحث،  موضوع های  از 
مشترك  نتيجه  از  گروه  اين  اعضای 
می رسيد  نظر  به  كرد.  نمايان  را  نهايی 
غربی  قدرت   6 نمايندگان  ناخرسندی 
از به ميان آمدن نام يك طرف ثالث در 
پرونده هسته ای ايران و هم چنين دستان 
های  مذاكره  سوم  دور  از  خود  خالی 
به  كدام  هر  كه  رفت  پيش  آنجا  تا  ژنو 
شكلی سعی در به راه انداختن هياهوی 
رسانه ای  ديپلماسی  مسير  از  تبليغاتی 
اينكه  ويژه  به  داشتند،  خود  سلطه  زير 
عرصه،  اين  به  ديگر  كشورهای  ورود 
از خواسته های اصلی جمهوری اسالمی 
البته ايران نيز  ايران برای مذاكره ها بود. 
با آگاهی از حساسيت رسانه های غربی 
را  فرصت  های،  مذاكره  اين  به  نسبت 
قانونی  مطالبه های  و  حقوق  بيان  برای 
خود غنيمت شمرد. مجموع اين اقدام ها 

اعضای  كه  گرفت  شكل  شرايطی  در 
فقط  گويا  و  برنامه ای  هيج  بدون   5+1
افكار عمومی جهان  از فشار  برای فرار 
در راستای عمل به ادعاهای خود برای 

مذاكره،  در اين نشست حاضر شدند. 
از  به عنوان يكی  تركيه  در شرايطی كه 
سه ضلع بيانيه تهران كه بيست و هفتم 
ارديبهشت ماه 1389 به امضای مقام های 
رسيد،  ايران  و  تركيه  برزيل،  رتبه  عالی 
بعدی  دور  برگزاری  است،  مطرح 
بار  استانبول  در   5+1 و  ايران  نشست 
از  يكی  به  را  برجسته ای  نقش  ديگر 
تبادل  گرچه  سپرد.  جنوب  كشورهای 
دارای  اورانيوم  با  درصدی   20 سوخت 
سوی  از  ايران  درصدی   3/5 غنای 
آمريكا(،  و  فرانسه  )روسيه،  وين  گروه 
برخالف توافق دور دوم مذاكره های ژنو 
به  غربی  دولت های  مداوم  كارشكنی  با 
بن بست رسيد، رؤسای جمهوری تركيه 
اوباما،  باراك  درخواست  به  برزيل  و 

راهی تهران شدند. 
دوباره  فرصت  از  غرب  حال،  اين  با 
تهران به آنان برای تصحيح روش خود 
نوزدهم  امنيت  شورای  و  نبرد  بهره ای 
را   1929 تحريمی  قطعنامه  ماه  خرداد 
عليه تهران تصويب كرد. البته اين اقدام 
با انتقادهای اعتراض آميز مقام های تركيه 

و برزيل همراه شد. 
راهبرد  اعمال  بر  امريكا  پافشاری 
تحريم های  تصويب  به  منجر  دوگانه 
و  واشنگتن  سوی  از  جانبه ای  يك 
تهران  عليه  كشور  آن  غربی   هم پيمانان 

شد. 
اوباما دوازدهم تيرماه اليحه  تحريم های 
عليه  را  كشور  اين  جديد  جانبه  يك 
ايران امضا كرد و گفت كه اين تحريم ها 
شديدترين تحريم هايی است كه كنگره 
كرده  اعمال  تهران  عليه  تاكنون  امريكا 

است. 
رويه  از  اروپا   اتحاديه  تقليد  از  پس 
دمتيری  آمريكا،  يك جانبه  تحريم های 
روسيه(،  جمهوری  )رئيس  مدودف 
روزنامه  به  تيرماه  ششم  و  بيست 
ژورنال  استريت  وال   امريكايی 
كرديم  توافق  امريكا  با  ما  اگر  گفت: 
مشاركتی  ايران(  )عليه   تحريم ها  كه 
هستند، پس تحريم های يك جانبه، چه 
اتحاديه  چه  باشند،  امريكا  تحريم های 
اروپا و چه هر كشور ديگری، اوضاع را 

وخيم خواهند كرد. 
تهران نيز همان روزها با تأكيد بر اينكه 
جايی  به  راه  تحريم ها  و  فشار  سياست 
نخواهد برد،  خودكفايی كشور در توليد 
بنزين را به عنوان مدركی برای صحت 

گفته های خود رقم زد. 
ادامه دارد...

گام هاي نادرست غرب در مسير 
استانبول)قسمت اول(     

با اشاره  فرماندار شهرس��تان ش��هركرد 
 ب��ه حماس��ه نه��م دي م��اه س��ال 88، 
گف��ت: جريان ه��اي داخل��ي خائن و 
خود فروخت��ه و عناص��ر خارجي پس 
 از انتخاب��ات ده��م رياس��ت جمهوري 
 فتن��ه اي را طراحي و ب��ه وقيحانه ترين

حركات دست زدند. 
سيد س��عيد زمانيان بي بصيرتي عوامل 
خ��ود فروخته را موجب ش��كل گيري 
حادثه تلخ در روز عاش��ورا بيان و تأكيد 

كرد: كس��اني كه خيانت به نظام و مردم 
را در دستور كار قرار داده اند، پاياني جز 

نابودي ندارند.
كاركن��ان  و  مس��ئوالن  گس��ترده   وي 
ه��اي  دس��تگاه  و  ه��ا  ارگان   تمام��ي 
نه��م  وي��ژه  هماي��ش  در   اجراي��ي 
تأثيرگ��ذار  را  ش��هركرد  در  م��اه  دي 
اي��ن  اف��زود:  و  دانس��ت  مه��م  و 
 حض��ور تأيي��د مج��دد بر آرم��ان ها و 

ارزش هاي نظام است. 

معاون علمي و فن��اوري رئيس جمهور 
در مراس��م راه ان��دازي بني��اد نخبگان 
چهارمحال و بختياري گفت: راه اندازي 
دفترهای اس��تاني بنياد نخب��گان امكان 
حماي��ت مطلوب ت��ر از جوانان برتر را 

فراهم مي كند. 
نسرين سلطان خواه به فعاليت 19 دفتر 
استاني بنياد نخبگان در استان هاي كشور 
اش��اره و تأكيد كرد: تا قب��ل از فعاليت 
دولت دهم تنها چهار دفتر اس��تاني بنياد 
ملي نخبگان تش��كيل ش��ده ب��ود. وي 
نخبگان و اس��تعدادهاي برتر كش��ور را 
در تمامي نقاط ايران پراكنده دانس��ت و 
افزود: شناسايي و جمع آوري نخبگان، 
از داليل اصلي راه ان��دازي اين دفترها 
محسوب مي شود. سلطان خواه استفاده 
مناس��ب از ظرفيت هاي به بار نشس��ته 
نخبگان براي پيشرفت همه جانبه كشور 
را از ديگر دالي��ل راه اندازي دفترهای 
بنياد نخبگان در استان ها بيان و تصريح 
كرد: سرمايه  انساني، متخصص و متعهد 
و در رأس آن نخب��گان در هر منطقه اي 

عامل پيشرفت محسوب مي شود. 

رئيس بني��اد ملي نخبگان كش��ور تهيه 
طرح��ي ب��راي ج��ذب نخب��گان را از 
اق��دام های انجام ش��ده ب��راي حمايت 
از نخبگان برش��مرد و گفت: اقدام های 
الزم ب��راي تصويب آيين نامه جديد در 
زمينه استخدام نخبگان در حال پيگيري 

است. 
س��لطان خ��واه به تهي��ه و ارائ��ه طرح 
حماي��ت از تعاوني هاي دانش محور و 
دان��ش بنيان با هم��كاري بنياد تعاون و 
بانك توس��عه تعاون به منظور حمايت 
مال��ي از طرح ه��اي نخبگان اش��اره و 
خاطرنش��ان كرد: صندوق ملي نوآوري 
و شكوفايي نيز با 30 هزار ميليارد ريال 
 اعتب��ار به زودي تش��كيل و راه اندازي 
مي ش��ود.  مقام معظم رهبري در ديدار 
پنجم مهرماه سال 1383 در جمع برخي 
از نخب��گان، ضرورت تأس��يس بنيادي 
براي حمايت از نخبگان را به مس��ئوالن 
گوش��زد كرده اند و بر اين اس��اس، در 
س��ال 1384 ش��وراي انقالب فرهنگي 
تأسيس بنياد ملي نخبگان را تصويب و 

ابالغ كرده است.

با حضور گسترده و حماسي مردم در نهم دي ماه؛
 انقالب اسالمي در برابر دسيسه هاي 

دشمنان بيمه شد

هدف اصلي راه اندازي دفترهای استاني بنياد نخبگان؛
 فراهم شدن امكان حمايت مطلوب تر 

از جوانان برتر

جهان نما ایراننصف النهار

آیت ا... مكارم شیرازي: 

  اگر با کسی مخالف شدیم، فحاشی و دشمني نکنیم 

در پی عدم آزادی اتباع روس دستگير شده در بالروس؛ 
روسيه و بالروس در آستانه 
رويارويی تازه ای قرار گرفتند

 وزارت خارجه روس��يه از عدم آزادی اتباع روس دس��تگير شده در جريان 
ن��ا آرامی ه��ای اخير در پايتخت بالروس خش��مگين اس��ت، در حالی كه 
مقام های مينس��ك انتظار دارند روسيه به قوانين اين كشور احترام بگذارد. 
ب��ه گزارش فارس ب��ه نقل از روزنامه »نيزاويس��يمايا گازيه تا«، گريگوری 
كاراسين )معاون وزير امور خارجه روسيه( دلسردی عميق مقام های مسكو 
از تصميم دادگاه مينس��ك برای عدم آزادی اتباع روس��ی دستگير شده در 
جريان آشوب های انتخاباتی در تاريخ 19 دسامبر )روز برگزاری انتخابات 
رياس��ت جمهوری در بالروس( را به اطالع واسيلی دولگوليف )سفير اين 
كش��ور در روسيه( رس��اند. كاراس��ين تأكيد كرد كه چنين موضع گيری از 
سوی مقام های مينسك با جو مرسوم دوستانه حاكم بر روابط بين روسيه و 
بالروس مطابقت ندارد. اين ديپلمات بلندپايه روس يك بار ديگر بر لزوم 
آزادی س��ريع تمامی اتباع روسی بازداشت شده در بالروس تأكيد كرده و 
يادآور ش��د كه ادامه بازداشت اين افراد به روابط ديپلماتيك بين دو كشور 

آسيب خواهد رساند. 
 19 ت��ن از اتب��اع روس��ی در تاريخ 20-19 دس��امبر به اتهام ش��ركت در 
نا آرامی های ش��هر مينسك در پی اعالم نتيجه انتخابات رياست جمهوری، 
توس��ط ارگان های انتظامی بالروس دس��تگير شدند. س��فارت روسيه در 
بالروس خواستار آزادی فوری اين اتباع روسی شده بود كه مورد موافقت 
دادگاه عالی اين كشور قرار نگرفت. اين در حالی است كه آندری ساونيخ 
)سخنگوی وزارت امور خارجه بالروس( از مقام های روسيه خواست تا به 
قوانين بالروس احترام بگذارند. ساونيخ در واكنش به اصرار روسيه در اين 
زمينه اعالم كرد كه مقام های مينسك نگرانی مسكو از بازداشت اتباع روسی 
را درك می كند، ولی به عدم توانايی خود برای حل اين مسأله اعتراف دارد، 
چرا كه قوانين مانع از دخالت در اين امر می شود. وی توضيح داد: وزارت 
خارجه ب��الروس نمی تواند در روند اين جريان تأثيرگذار باش��د، چرا كه 
رس��يدگی به اين مسأله به دست نظام قضايی كشور است و تصميم دادگاه 
 مينس��ك برای همه، چه مردم بالروس و چه اتباع روس��ی در اين كش��ور 

الزم االجرا خواهد بود.

وبا در هائيتی هم چنان قربانی می گيرد 
برخی رس��انه های غربی از افزايش آمار قربانيان بيم��اری واگيردار وبا در 
هائيتی خبر می دهند.  به گزارش ايرنا، بنا به اعالم وزارت بهداشت هائيتی، 
از آغاز پيدايش بيماری وبا در اين كشور از اكتبر سال جاری ميالدی )مهر 
1389( تاكن��ون بي��ش از دو ه��زار و 700 نفر در اثر ابت��ال جان خود را از 
دس��ت داده اند و هم اكنون حدود 130 ه��زار نفر نيز مبتال به اين بيماری 
 هس��تند. اين در حالی است كه كارشناسان امور بهداشتی در هائيتی، شمار 
كش��ته ش��دگان را از آمار رس��می كه دولت اعالم كرده است بسيار بيشتر 
می دانند، طبق پيش بينی آنها اين آمار در س��ال آينده ميالدی به 400 هزار 
نفر خواهد رس��يد. ش��رايط بد بهداش��تی در پناهگاه های بازماندگان زلزله 
ويرانگر 12 ژانويه سال گذشته در هائيتی شيوع بيماری واگيردار وبا را در 
اين كشور درپی داشته است در زلزله ماه ژانويه هزار نفر كشته و يك و نيم 

ميليون نفر بی خانمان شدند.

صندوق بين المللی پول با تعويق 
پرداخت بدهی پاكستان موافقت كرد 

با موافقت صندوق بين المللی پول، پاكس��تان می تواند بدهی مالی خود را 
ب��ه اين صندوق با تأخير پرداخت كند. به گزارش ايرنا، اين صندوق علت 
اتخاذ چنين تصميمی را كسری بودجه پاكستان به دليل مشكل های فراوان 
اين كشور عنوان كرد. بنا به اعالم صندوق بين المللی پول، پاكستان اجازه 
دارد، بدهی  خود را با 9 ماه تأخير يعنی در ماه س��پتامبر )ش��هريور( س��ال 
آين��ده ميالدی پرداخت كند. اين صندوق س��ال 2008 ميالدی، 11 ميليارد 
دالر كمك مالی در اختيار پاكس��تان قرار داد كه اين كشور تاكنون به دليل 

مشكل های مالی و كسری بودجه موفق به پرداخت آن نشده است. 

رياض و مسكو قرارداد هسته ای 
امضا می كنند 

رياض و مس��كو برای امضای قرارداد هس��ته ای ك��ه می تواند آغازی برای 
همكاری های فنی و هسته ای بين دو كشور باشد، گفتگو می كنند. به گزارش 
ايلنا به نقل از آسوش��يتدپرس، »اولگ اوزرف«، س��فير روسيه در عربستان 
س��عودی در گفتگو با روزنامه الوطن گفت: امضای توافق نامه هسته ای بين 
روس��يه و عربس��تان، فضا را برای همكاری های بيش��تر بين دو كشور باز 
می كند. اوزرف افزود: همكاری هس��ته ای دو كشور راه را برای آغاز برنامه 
غيرنظامی اتمی اين كش��ور نفت خيز حاش��يه خليج فارس هموار می كند. 
اين درحالی است كه دو طرف هم چنان برای دستيابی به توافق نامه  نهايی 
گفتگو می كنند. سفير روسيه تصريح كرد: معتقديم در صورت توافق نهايی 
از س��وی طرف عربستانی، همكاری فنی و هسته ای مثبت و سازنده ای بين 
مس��كو و رياض آغاز خواهد ش��د. اين در حالی است كه دولت عربستان 
آوريل امس��ال )2010 ميالدی( از احداث مركز تحقيقات و توسعه انرژی 
هسته ای و انرژی های تجديد پذير در اين كشور خبر داد و »هاشم بن عبداله 
يمانی«، وزير بازرگانی سابق عربستان را به رياست اين مركز منصوب كرد. 
هم چنين رياض پيش از اين به روندی مشابه برای انعقاد قرارداد هسته ای 
با فرانسه پرداخت كه درحال حاضر به مرحله امضا رسيده است. عربستان 

سعودی در سال 2008 ميالدی با امريكا توافق نامه هسته ای امضا كرد.

تشديد نا آرامی ها در تونس 
در تونس درگيری ميان پليس و معترضان خش��مگين در اعتراض به افزايش 
بيكاری كه به پايتخت اين كش��ور كشيده شده بود، افزايش يافت. به گزارش 
ايلن��ا به نقل از بی بی س��ی، نزديك به ي��ك هزار معترض كه بيش��تر آنها را 
فارغ التحصيالن بيكار تش��كيل می دادند در محوطه بيرونی دفترهای اتحاديه 
اصلی كارگری اين كش��ور دس��ت به اعتراض زدند. براساس گزارش ها، در 
جريان درگيری ها در مركز شهر »سيدی بوزيد« دست كم يك تظاهركننده به 
ضرب گلوله كش��ته ش��د. نا آرامی ها در تونس از اوايل ماه جاری، هم زمان با 
خودكش��ی يك فارغ التحصيل بيكار 26 س��اله افزايش يافته است. گفته شده 
»محمد بوعزيزی«، 26 ساله به دليل آن كه نتوانسته بود كاری پيدا كند، به طور 
غير قانونی ميوه و سبزيجات می فروخت. به گفته انجمن دفاع از حقوق بشر 
تونس، پليس در اوايل ماه جاری پس از آن كه اعالم كرد اين جوان اجازه الزم 
برای فروش اين محصوالت را ندارد، اقدام به ضبط محصوالت او كرد. در پی 

اين اقدام پليس، اين جوان 26 ساله با ريختن بنزين خود را به آتش كشيد. 
براساس گزارش ها، اعتراض ها و درگيری ها پس از آن كه مرد جوان ديگری در 
همان شهر به دليل بيكاری خود را كشت، باال گرفته است. »سامی طهر«، رئيس 
اتحاديه معلمان در اين باره گفت كه تظاهركنندگان به دنبال يافتن راه حل هايی 
تندروانه برای مشكل های جاری در كشور هستند. وزير توسعه تونس با سفر 
به اين منطقه متعهد شده تا در مورد برنامه های اشتغال زايی سرمايه گذاری كند. 
بنا بر اين گزارش، در تونس اعتراض های عمومی به ندرت صورت می گيرد. 
اين كشور بيشتر به دليل رعايت نكردن مسائل حقوق بشر مورد انتقاد مجامع 
بين المللی قرار دارد، اما ش��رايط نامناس��ب اقتصادی اخير، باعث برانگيختن 

ناآرامی هايی شده كه طی بيش از يك دهه در اين كشور بی سابقه است.

به  اشاره  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبير 
روند  گفت:  هسته ای  فناوری  به  ايران  دستيابی 
اين زمينه 250  پيشرفت دانش علمی كشور در 

برابر متوسط رشد جهانی است.
در  دزفولی  مخبر  محمدرضا  ايرنا،  گزارش  به 
دانشگاه  برتر  پژوهشگران  از  تجليل  همايش 
دانشگاه  اين  اعظم  پيامبر  تاالر  در  كه  اصفهان 
برگزار شد،  افزود: ايران هم چنين در 10 تا 15 
رشته مهم علمی در بين كشور های منطقه رتبه 

اول را دارد. 
وی با بيان اينكه توان ايران در توليد علم در جهان 
باالی يك درصد است، اظهار داشت: در اواخر 
سال های 1980 و اوايل دهه 90، ايران به همراه 
عراق، تنها سه صدم درصد از توليد علم در جهان 
شورای  دبير  بودند.  داده  اختصاص  خود  به  را 

عالی انقالب فرهنگی خاطر نشان كرد: مؤسسه 
علوم سنجی كانادا در آخرين گزارش خود كه به 
تازگی منتشر شده، اعالم كرد كه روند پيشرفت 
ايران نگران كننده است و غرب بايد فكری در 

اين رابطه كند. 
وی تصريح كرد: در اين گزارش آمده كه بايد يك 
جريان جهانی شكل بگيرد تا اينكه بتواند در برابر 
پيشرفت علمی ايران مانع ايجاد كند. وی اضافه 
كرد: ايران در حوزه علوم پايه از جمله سلول های 
بنيادی و شبيه سازی گام های خوب و قابل قبولی 
برداشته و در كشور صاحب علم و تكنولوژی در 
اين رشته ها هستيم. وی با اشاره به فراهم شدن 
جامع  نقشه  تدوين  برای  زيرساخت های خوب 
علمی كشور، اضافه كرد: تالش می كنيم تا ايران 
نه تنها در منطقه، بلكه شانه به شانه كشورهای 

پيشرفته جهان در توليد علم حركت كند. مخبر 
دزفولی افزود: عمق بخشی در توليد علوم انسانی 
شورای  دغدغه های  و  برنام ها  اصلی ترين  جزو 
عالی انقالب فرهنگی است و در اين زمينه 14 
رشته علوم انسانی در اولويت بررسی و بازنگری 
قرار گرفته است. وی با بيان اينكه كميته ای برای 
بازبينی و بازگشت تاريخی به مسائل فرهنگی و 
است،  شده  تشكيل  شورا  اين  در  انسانی،  علوم 
گفت: چاپ و انتشار كتاب نقش شيعه در فرهنگ 
و تمدن اسالمی يكی از دستاوردهای مهم شورای 
عالی انقالب فرهنگی است. در مراسم تجليل از 
استاد،   48 اصفهان،  دانشگاه  برتر  پژوهشگران 
دانشجو و افراد فعال در گروه های پژوهشی برتر 
اين دانشگاه، با اهدای لوح و هديه ای نفيس تقدير 

شدند. 

دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي: 
روند پیشرفت دانش هسته اي کشور، 250برابر متوسط رشد جهاني است 
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رو در روآژیر

اعتياد چيست؟
اعتياد ي��ك »بيماری اجتماعی« اس��ت 
كه عوارض جس��می و روانی دارد و تا 
زمانی كه ب�ه علل گرايش »بيمار« توجه 
نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای 
مدتی نتيجه  بخش خواهد بود و ف���رد 
م���عتاد دوباره گرفتار » مواد اعتياد آور« 

می  گردد.
اعتياد به موادمخ��در يكی از مهمترين 
مشكالت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی 
است كه عوارض ناشی از آن تهديدی 
جدی برای جامعه بشری محسوب شده 
و موجب ركود اجتماعی در زمينه  های 
مختلف می گ�����ردد تحليلگران مسائل 
سياسی و اجتماعی بر اين باورند كه در 
تهاجم و نفوذ فرهنگی، پديده موادمخدر 
مهم تري��ن عام��ل به تباهی كش��يدن و 
 انحط��اط اخالق��ی جوام��ع به ش��مار 

می  رود. 
متاس��فانه گس��ترش دامن��ه مص��رف 
موادمخدر در جامعه امروزی به حدی 
است كه حتی قش��ر متفكر و تحصيل 
كرده را نيز به سمت خود كشانده است. 
اعتياد به عنوان يك آس��يب اجتماعی، 
هيچ گاه به طور كامل ريشه   كن نخواهد 
ش��د، اما با تدبير، انديش��ه و تالش��ی 
 مخلصانه حداقل می توان آنرا به كنترل 

در آورد. 
در اين راس��تا تالش ما بر اين است تا 
با ارتقاي س��طح آگاهی اقشار مختلف 
جامعه پيش��گيری از اعتياد را بر درمان 
معتادين مقدم بداريم. به اميد روزی كه 
جامعه  ای داشته باشيم كه اگر هم در آن 
فرد معتادی وجود دارد، درصدد نجات 

خويشتن باشد. 
هيچ پدر و مادری شكس��ت و ناراحتی 
فرزندش را نمی خواه��د و با توجه به 
اين كه اعتياد يكی از راه هايی اس��ت كه 
مانع س��عادت و خوش��بختی فرزندان 
می شود،  از نظر والدين بسيار آزاردهنده 
اس��ت و حتی فكرش والدين را نگران 
می كن��د. ام��ا بهتر اس��ت بداني��د اگر 
می خواهيد فرزندتان جذب مواد مخدر 

نشود بايد موارد زير را رعايت كنيد:
• شنونده خوبی باشيد: 

بايد به گونه ای رفتار كنيد كه فرزندتان 
بتوان��د در مورد احساس��اتش يا طرح 
مسائل و مش��كالتش با شما به راحتی 

گفتگو كند.  
• در دسترس باشيد: 

فرزندتان بايد بداند و احساس كند كه 
در مورد هر مساله ای كه نياز به اطالعات 
و تبادل نظر داشت، می تواند روی شما 
حس��اب كند. نه اين كه اينقدر دير به او 
وقت بدهيد كه او گزينه ای جايگزين را 

انتخاب كند. 
•  الگو باشيد: 

توجه داشته باشيد نحوه مصرف يا عدم 
مصرف و نگرش شما در مورد سيگار، 
مواد مخدر يا الكل تأثير قابل مالحظه ای 
بر فرزندتان دارد و اين رفتار و نگرش 

نبايد با كالمتان تناقض داشته باشد. 
• اطالعات و دید خود را گسترش 

دهيد: 
مطالعه كنيد. تلويزيون ببينيد و از اخبار 
و اطالعات روز عقب نمانيد تا فرزندتان 
بتواند درباره واقعيت های روز با شما به 

تبادل نظر بپردازد. 
• مفيد باشيد: 

والدين خوب بايد بتوانند راه های مناسب 
و س��المی  را برای مواجهه با استرس و 
مشكالت به فرزندان ياد بدهند. راه هايی 
مانند پرداختن به فعاليت ورزشی مورد 
عالقه يا ش��يوه های آرام س��ازی فكر و 
مديريت خش��م تا احس��اس كنند كه 
هنگام مشكل می توانند روی كمك شما 
حساب كنند نه اين كه با اضطراب خود 

شرايط را وخيم تر كنيد. 
• صادق و روراست باشيد: 

بگذاري��د فرزندتان بداند الزم نيس��ت 
ب��رای جلب توج��ه و موافقت ديگران 
كاری اش��تباه كن��د. اگ��ر كاری خوب 
نيس��ت پس نبايد آن را انج��ام داد چه 
ديگران خوشش��ان بيايد و چه بدش��ان 

بيايد. 
 • بزرگ تری��ن طرف��دار و حام��ی 

 فرزندتان باشيد: 
فرزندان در هر س��نی كه باشند، نيازمند 
عش��ق بی قيد و ش��رط و حمايت شما 
هس��تند، تا بتوانند بر مسائل خود غلبه 
كنند. پس به آنها نشان دهيد بزرگ ترين 
حامی  و طرفدارش��ان هستيد و آنها هر 
چه باش��ند، تمام عش��ق و توجه شما 
را برای موفقيت خواهند داش��ت. اين 
موضوع، انرژی و انگيزه آنها را مضاعف 

می كند.

در جوامع كنونی، اغلب والدين خواستار 
آنند كه فرزندانش��ان بتوانن��د راه و روش 
زندگی خود را به درستی انتخاب كنند يعنی 
اين كه به دانشگاه و ديگر مراكز عالی راه 
يابند و يا در انتخاب همسر دچار هيچ گونه 

لغزش و سستی نشوند و در نهايت بتوانند در 
جامعه خود، شخصيت و حرفه خويش را به 
تثبيت برسانند. اگر از والدين سئوال شود كه 
آيا دوست دارند فرزندشان در آينده بتواند در 
اجتماع پيروز و موفق باشد، بی شك پاسخ 
خواهند داد! »بله، البته!« اما متأسفانه بسياری 
از والدين حتی كمترين فرصت را به كودكان 
خود نمی دهند تا آنان مجال اين را داش��ته 
باشند كه افكار و احساس های خود را آشكار 
س��ازند. اغلب والدين از كودكانشان انتظار 
دارند كه ساكت بوده و تسليم خواست های 
آنان باش��ند، به خصوص در اوقاتی كه در 
خارج از خانه همراه آنان هستند و اين انتظار 
حداقل تا س��ن 20 سالگی فرزند ادامه دارد 
و بعد از اين سن آنان منتظرند كه حصارها 
شكسته ش��ود و فرزندشان بتواند بر تمامی 

معضالت اجتماعی فايق آيد!
اجتماعی شدن، باید آموخته شود

به طور كلی ايجاد يك ارتباط مستحكم در 
خانواده، از اساسی ترين نمودهای خانواده ای 
قدرتمن��د اس��ت و اين ارتباط ب��ه كودكان 
احس��اس استواری می دهد؛ يعنی اعتماد به 
نفس و در نهايت يك قدرت دفاعی در برابر 
هجوم فشارهای خارجی! اما خود اين ارتباط 
بايستی در ارتباط مابين پدر و مادر به وجود 
آيد و آنها به عنوان معلمين اوليه كودكان خود، 
بهترين نمونه برای هر يك از آنها هستند و 
همان طور كه مكرر در اين سلسله مقاله ها 
ذكر شده كودكان بس��ياری، عادات و رفتار 
خود را از والدين كسب می كنند. ولی پيوند 
اي��ن ارتباط می بايس��تی از دوران طفوليت 
كودكان ش��روع شده و به طور مستمر ادامه 
پيدا كند. به عنوان مثال وقتی مادری در حال 
پوشانيدن لباس های كودك خردسال خود 
می باش��د بايد به او توضيح دهد كه در حال 
انجام چه كاری اس��ت و ي��ا هم اكنون پدر 
مشغول انجام چه وظيفه ای می باشد و حتی 

االمكان جزييات را نيز توضيح دهد.
ارتباط مستلزم صرف وقت است

برای ايجاد يك ارتباط منظم و منطقی، والدين 
بايستی از اوقات مفيد خود سرمايه گذاری 
كنند و حتی االمكان اوقات ويژه ای را برای 
اي��ن مهم در نظر بگيرند. به عنوان مثال اگر 
شما در حال رانندگی هستيد، می توانيد راديو 
ماشين را خاموش كرده و به فرزندتان نشان 
دهيد كه آماده ايد تا با وی صحبت كنيد و اين 
ام��ر به او می فهماند كه گوش دادن به راديو 

كم اهميت تر از صحبت های او می باشد. به 
تجربه ثابت ش��ده كه كودكان زمانی بيشتر 
تمايل به ايجاد ارتباط با ديگران دارند كه به 
آنها اهميت داده شود. يعنی پدر و مادر نبايد 
در حالی كه مش��غول انجام كاری هستند با 
بی اعتنايی فرزند خود را طرف صحبت قرار 
دهند. متأسفانه يك مشكل اجتماعی كه در 
ارتباط با بسياری از خانواده ها مطرح می باشد، 
اين است كه پدر و مادر هر يك به نوعی تا 
آن اندازه درگير مسائل خود هستند كه ديگر 
وقتی برای دلجويی از فرزندان برايشان باقی 
نمی ماند و اين در حالی است كه اين ارتباط 

از هر وظيفه ای مهم تر است. پدر يك خانواده 
نبايد خود را آن قدر گرفتار مسائل خارجی 
نمايد كه مادر نقش يك مفس��ر را برای او 

بازی كند. 
وقت مناسب چه زمانی است؟ 

از نقطه نظ��ر روانی و از مجموع تحقيقات 
و تجربياتی كه در اين زمينه به دست آمده، 
مناسب ترين زمان برای صحبت با فرزندان 
زمانی است كه آنها بايستی به رختخواب رفته 
و بخوابند! همواره بسياری از مادران گله دارند 
كه كودكانشان از خوابيدن به موقع سرپيچی 
می كنند و بسياری از آنان تمايل دارند همراه با 

بزرگ ترها بيدار بمانند. 
با در نظر گرفتن اين مس��أله، پ��در و مادر 
می توانند بهترين استفاده را از چنين فرصتی 
بكنند. يعنی در حالی كه برای آنها داستان يا 
واقعه ای مستند تعريف می نمايند می توانند 
آن��ان را دعوت به خواب كنند و هم چنين 
اين زمان مناسب ترين موقع برای آشنا كردن 

فرزند با مطالب جديد است.
توجه به صحبت های کودکان

بد نيست بدانيد كه هر سيستم ارتباطی دارای 
دو محور می باشد. در اين زمينه محور اصلی 
ش��ما هستيد كه می بايس��ت به حرف ها و 
درددل های كودكانت��ان گوش فرا دهيد. به 
راستی هيچ چيز بدتر از اين يك كودك را نمی 
رنجاند وقتی كه احساس كند صحبت های او 
برای والدينش بی ارزش تلقی می ش��ود و 
والدين ب��ه گفته های فرزند چندان توجهی 
ندارد. در بس��ياری موارد ممكن است حتی 
داستان ها و وقايعی كه كودك شما تعريف 

می كند ساختگی و حتی احمقانه به نظر رسد. 
اما اين وظيفه شماس��ت كه تمامی حواس 
خ��ود را متوجه صحبت ه��ای فرزند خود 
كنيد و چه بس��ا بهتر است در موقع گوش 
دادن، حتی االمكان يك تماس فيزيكی با او 
برقراری كنيد و با نوازش كردن فرزند خود، 
به او احساس امنيت و اعتماد به نفس بدهيد 
زيرا اين حركت شما به كودك می فهماند كه 
نكته ها و حرف هايش برای شما مهم تلقی 
می ش��ود. اما يكی از فوايد پر ارزش توجه 
به گفته های فرزند در آن اس��ت كه شما در 
ميان پيام های جگرگوشه خود، به چگونگی 
حالت ه��ای روانی او پی خواهيد برد و اگر 
كودك شما از مسأله ای خاص نگرانی داشته 
باشد به طور قطع اين مشكل در گفته های او 

متبلور خواهد شد.
کنترل حرکت هاي کودک

يكی از نكته های مهمی كه در هنگام صحبت 
با كودكان بايستی رعايت كنيد اين است كه 

هرگز نبايد به صحبت های آنان بخنديد، مگر 
در صورتی كه خود آنان مرتكب اين عمل 
ش��وند. تمامی توان خود را بايستی به كار 
ببنديم كه در اين هنگام بسيار جدی برخورد 
كنيم. شايد بس��ياری از حرف های كودكانه 
برای والدين خنده آور باشد، اما برای كودك 
همين حرف های به ظاهر بی اهميت تمامی 
ش��خصيتش را تشكيل می دهد. اگر از شما 
برخوردی توأم با تمسخر سر بزند، كودك 
به ش��ما اطمينان نخواهد كرد و در حقيقت 
يك محدوديت در صحبت را رعايت خواهد 
نمود و درست از همين نقطه است كه ارتباط 
شما با او سست خواهد شد! از ديگر موارد 
كنترل در حركت ها، داشتن صدای ماليم و 
گرم به هنگام صحبت كردن است. هرگز يك 
پدر و مادر نبايستی با فرزند خود با صدای 
بلند صحبت كن��د. حتی اگر خطايی هم از 
آنان سرزده باشد، چه بسا بهتر است با نرمی 
و مالطفت با آنان برخورد ش��ود. به هنگام 
صحبت با كودكان حتی االمكان بايس��تی 
رعايت تواضع و فروتنی را داشته باشيم و اگر 
در جايی الزم شد از عذرخواهی دريغ نكنيم، 
به خصوص در م��واردی كه آنها را از روی 

اجبار تنبيه كرده ايم.
خوش قولی و استواری

يكی از وظايف پدر و مادر مسئول در قبال 
فرزند خويش آن اس��ت كه ب��ه قول خود 
وفادار باش��ند و زمانی كه وعده ای به فرزند 
خود می دهند، به طورحتم به آن عمل كنند 
و هرگز با گفت��ن عبارت هايی مانند »ببينم 
چه می ش��ود« آنان را س��رگردان نكنند و 
اگر امكان انج��ام آن عمل برای آنان مقدور 
نيست بی درنگ جواب منفی خود را صادر 
كنند و در صورت امكان دليل اين امتناع را 
برای كودكان خود توضيح دهند. زمانی كه 
به فرزند خود دستوری می دهيد، سعی كنيد 
تا ح��د ممكن آن دس��تور واضع و صريح 
باش��د. به عنوان مثال اگ��ر از او می خواهيد 
كه حياط خانه را تميز كند، شكل انجام آن 
را به صورت كلی نخواهيد و س��عی نماييد 
تا دس��تورات خود را جزء جزء صادر كنيد! 
به هر حال از فاكتورهای با اهميت در تعليم 
و تربيت مدرن امروزی اين است كه والدين 
بايس��تی همواره با فرزندان خود با نرمی و 
مالطفت رفتار كنن��د و تا جايی كه مقدور 
است نسبت به آنان سخت گير نباشند زيرا 
در صورت چنين رفتاری، فرزندان با والدين 
خود به نوعی بيگانه خواهند شد و در نتيجه 
پدر و مادر از احس��اس ها و خواس��ت های 
آن��ان دور خواهند افتاد و اين يعنی ش��روع 
 يك تراژدی اسف بار در راه تعليم و تربيت 

فرزند.

جامعه

 زاینده رود 
در م��ورد رانن��دگان وس��ايل نقلي��ه و راكبي��ن 
موتورسيكلت مطالب مختلفي بيان شده است،  ليكن در 
خصوص وظائف عابران پياده كمتر بحث ش��ده است. 

امروز به بعضي از تكاليف عابران پياده مي پردازيم.
پيادگان موظفند كه:

ال��ف- در محل هايي كه پياده رو وجود دارد، از س��طح 
سواره رو استفاده نكنند.

ب- در محل هاي��ي ك��ه پي��اده رو وجود ن��دارد يا در 
صورت وجود ب��ه داليلي غيرقابل تردد باش��د بايد از 
منتهي اليه سمت چپ سواره رو و عكس جهت حركت 

وسايل نقليه عبور نمايند.
پ- ب��راي گذش��تن از ع��رض س��واره رو،  تنه��ا از 
گذرگاه ه��اي پي��اده،  پل ه��اي هواي��ي و گذرگاه هاي 

زيرزميني مجاز عبور نمايند.
ت- از دويدن، پريدن و ورود ناگهاني به س��طح سواره 
رو خ��ودداري ك��رده و مراق��ب حركت وس��ايل نقليه 

باشند.
ث- از حص��ار آزادراه ه��ا نگذرن��د و در بزرگراه ها و 
خيابان ه��ا از البالي درختان و گل بوته هاي حاش��يه و 

ميانه راه عبور نكنند.
ج- در تقاطع ها با روش��ن شدن چراغ سبز مقابل خود 
)چ��راغ عابر( حركت نماين��د و هنگامي كه چراغ عابر 

قرمز بود عبور نكنند.
چ- از موان��ع و خط كش��ي خطوط ويژه، س��واره رو 

خيابان ها و ميدان ها عبور نكنند.
ح- در بزرگراه ه��ا و خيابان ه��اي اصل��ي، از خارج از 

گذرگاه هاي تعيين شده عبور نكنند.
خ- در س��واره رو خيابان براي س��وار شدن به وسايل 
نقلي��ه و هم چنين صحبت كردن ي��ا خريد و فروش با 
راننده يا سرنش��ينان وس��ايل نقليه، توقف نكنند )ماده 

215 قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي(
گر چه قوانين به صورت جامع و كامل تصويب نش��ده 
ول��ي به ندرت اتفاق افتاده كه عابران پياده به دليل عدم 
رعايت مقررات مورد اعمال قانون قرار گيرند. با عنايت 
به اينكه نظم و مقررات در عبور و مرور از مظاهر تمدن 
و الزمه زندگي ش��هري است پس الزم است با رعايت 

مقررات فرهنگ شهرنشيني را توسعه دهيم.

تکلیف عابران پیاده 
در عبور و مرور

اجتماعی كردن فرزندان 
نمی خواهید فرزندتان معتاد شود؟ 
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پورسيدی )وفات 1355 هـ. ش(
سيد مهدی پورسيدی فينی معروف به آقای مدير فرزند سيد محمود،  
از فرهنگيان خوش��نام كاش��ان است. او نخس��ت كار تدريس را در 
خانه پدری خود آغاز كرد و برای كودكان و اطفال نوآموز كالس��ی 
ب��ه وجود آورد تا خواندن و نوش��تن بياموزند و با دانش اندوزی و 

كسب معرفت در آينده فرد مفيدی باشند.
 وی س��پس در تأس��يس دبس��تان در مجاورت باغ فين به وس��يله
اداره فرهنگ )آموزش و پرورش( و ياری مردم س��عی بليغ داشت 
و مدت ها اين مدرسه را اداره می كرد. وی گذشته از آن در احداث 
و تعمي��ر برخی از بناهای فين با ياری مردم پيش��قدم بود، از جمله 
توس��عه و مرمت مس��جد جامع محمد باقر بود ك��ه پس از مرحوم 
پورس��يدی اين كار ادامه يافت و كار س��اختمان آن به همت اهالی 
به انجام رس��يد. و از ديگر خدمات فرهنگی او در زمان سرپرس��تی 
باغ تاريخی فين جديت به س��امان رس��انی كتابخانه و موزه اين باغ 

است.
پورس��يدی عالقه خاصی به حضرت سلطانعلی عليه السالم داشت 
وی به هنگام بازگشت از مراسم قالی شويان، در اثر سانحه اتومبيل 
در روز جمع��ه 1355/7/9 ه�.ش در س��ن 51 س��الگی دار فانی را 
وداع گف��ت و در زيارت ش��اهزاده ابراهيم )ع( في��ن عليا به خاك 

سپرده شدد.
روزنامه کیهان:

تاریخ گویای کاشان کشته شد.
در تصادف جاده مش��هد اردهال- كاش��ان، س��يد مهدی پورسيدی 
كارمند فرهنگ و هنر كاش��ان كشته شد. پورس��يدی تاريخ گويای 
آثار تاريخی كاش��ان، راهنمای توريس��ت های اين شهر و به خاطر 
جديت و كوش��ش بس��يارش در اعتالی فرهنگ اين منطقه همواره 

مورد عالقه بسياری از مردم كاشان بود.

اوجی نطنزی )قرن يازدهم(
خیر البیان:

»... در اصل از جماعت اوجی شاملوست و والده اش از سادات نطنز 
اس��ت و به نسبت و آشنايی سيد الوزرا امير ابوالمعالی وزير خاصه 
شريفه، از عهد صبی تا ايام تميز در اصفهان می بود و در آنجا نشو و 
نما می يافت و در اندك فرصتی تتبع بسيار كرد و الحق تميز سخنش 
به مرتبه اعلی است و مرتبه سخنش محتاج به توصيف نيست، چون 
ميان��ه راقم اين تذكره و مومی اليه از انكش��اف صبح ترقی تا حال 
كه هنوز نمونه ای اس��ت از پرتو تجلی صفات صوری و معنوی او، 
كمال رابط است، در اين صورت تحرير شمه ای از اوصاف كمالش 
از مقوله خودس��تايی اس��ت،  عنان بی كران بي��ان از ميدان اوصافش 

گردانيده و به تحرير بعضی از اشعار او پرداخت...«
تذکره نصرآبادی:

»مال اوجی نطنزی، مدتی در خدمت حسن خان بوده و راه منادمت 
و مصاحبت داش��ت. قصايد به مدح او گفته، كمال لطف در سخن 
دارد. در اوايل حال به علت مش��رب صافی پاره ای بی پروايی كرده، 
در آخر تايپ ش��ده، قصيده ای در باب توبه گفته و اظهار پش��يمانی 

بسيار كرده. ديوانش به نظر رسيد، تخمينًا ده هزار بيت بود...«

با اعتباری بالغ بر 2 ميليارد ریال؛
بازسازی 30 رشته قنات در كاشان 

از  كاش��ان  كش��اورزی  جه��اد  زيربناي��ی  ام��ور  اداره  رئي��س 
ميلي��ارد   2 اعتب��ار  ب��ا  شهرس��تان  اي��ن  قنات ه��ای  بازس��ازی 
 و 500 ميلي��ون ري��ال از ابت��دای س��ال ج��اری تاكن��ون خب��ر 

داد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، عل��ی محلوج��ی گفت: اي��ن مي��زان اعتبار 
از مح��ل اعتباره��ای اس��تانی، مديري��ت بح��ران و خشكس��الی 
پينه ب��رداری  گوم گ���ذاری،  كول گ����ذاری،  اليروب����ی،  ب��رای 
ش��ده  هزين��ه  شهرس��تان  اي��ن  قن��ات  رش��ته   30 نوكن��ی   و 

است. 
وی با اش��اره ب��ه اعتبار بي��ش از 5 ميليارد ريال��ی اختصاص يافته 
برای بازس��ازی اين قنات ها در ابتدای س��ال ج��اری تصريح كرد: 
قنات های بازس��ازی ش��ده تنها بخشی از 60 رش��ته قناتی است كه 
در دس��تور كار بازس��ازی امس��ال قرار دارد. به گفته وی عالوه بر 
اعتب��ار تخصيص يافته امس��ال به قنات های اين شهرس��تان، ميزان 
15 ميليارد ريال نيز توس��ط بهره برداران برای بازسازی اين قنات ها 
 اع��الم آمادگی ش��ده كه 50 درص��د آن به مرحله اجرايی رس��يده 

 است. 
رئي��س اداره ام��ور زيربنايی جهاد كش��اورزی شهرس��تان كاش��ان 
 تع��داد قنات های اين شهرس��تان را بالغ بر 600 رش��ته دانس��ت و 
يادآورشد: هم اكنون، 450 رشته قنات با متوسط آبدهی حدود هفت 
 ليت��ر بر ثانيه به صورت فعال و قابل بهره برداری در اين شهرس��تان 

است. 
محلوج��ی در ادام��ه از اج��رای طرح جمع آوری آب چش��مه های 
روس��تای رح��ق از توابع كاش��ان خب��ر داد و گفت: اج��رای اين 
ط��رح به يك ميليارد ري��ال اعتبار نياز دارد. وی با اش��اره به اينكه 
در اي��ن طرح آب ه��ای حاصل از چشمه س��ارهای دره المش��كان 
روس��تای رحق جمع آوری می ش��ود اف��زود: با اج��رای اين طرح 
 ح��دود 5 ليت��ر ب��ر ثانيه ب��ه مجم��وع آبدهی اي��ن مس��ير اضافه 

می شود. 
ب��ه گفت��ه وی در اي��ن ط��رح ب��ا مرم��ت و بازس��ازی قن��ات 
موج��ود ب��ه ط��ول ح��دود 150 مت��ر، لوله گ��ذاری ب��ه ط��ول 
اج��را  ني��ز  مت��ر   300 ط��ول  ب��ه  كول گ��ذاری  و  مت��ر   150 

می شود. 

برق دار شدن شبكه برق مسكن مهر 
در كاشان و قمصر 

 زاینده رود 
همزمان با دهه فجر، بهره برداری از ش��بكه برق مسكن مهر در 

كاشان و قمصر آغاز خواهد شد.
آقای مهندس زيلوچيان مقدم در گفتگو با پايگاه خبری وزارت نيرو با 
اعالم اين گزارش افزود: در آغاز دهه فجر امسال 26 طرح برق رسانی 
به مسكن مهر، توسعه شبكه برق روستايی و ايجاد شبكه روشنايی با 

استفاده از تجهيزات پربازده كم مصرف در كاشان آغاز خواهد شد. 
عض��و هيأت مديره ش��ركت توزيع برق اس��تان اصفه��ان ادامه داد: 
ب��رای اجرای طرح های ياد ش��ده مبلغ 14/351 ميلي��ون ريال هزينه 
ش��ده اس��ت. گفتنی اس��ت طول ش��بكه های احداثی 117 كيلومتر 
 می باش��د و تعداد 13 عدد ترانس و پس��ت جديد ني��ز در مدار قرار 
 می گي��رد. از مهم ترين پروژه های اين دهه می توان به برق رس��انی به 
مس��كن مهر،  افزايش ضريب پايداری ش��بكه و توس��عه شبكه های 

مانوری اشاره كرد.
 برخ��ی از پروژه ه��ا در گ��زارش مهن��دس زيلوچيان عبارت اس��ت

از: برق رس��انی ب��ه مس��كن مهر كاش��ان، برق رس��انی به مس��كن 
 مهر قمصر، روش��نايی معابر دانش��گاه كاش��ان طبق مصوبه جلس��ه 
 س��فيران خدم��ت، برق رس��انی و فيدرگي��ری ب��ه س��مت ب��رزك، 
 ب��اال ب��ردن قابلي��ت اطمينان ش��بكه جوش��قان و اس��ترك،  اصالح 
ش��بكه داخلی روستای جوشقان، برق رس��انی به مزرعه چشمه بغله، 
برق رسانی به مزرعه نوروز، برق رسانی داخلی شهرك صنعتی قمصر،  
برق رسانی داخلی شهرك صنعتی جعفرآباد 2 )اميركبير(، افتتاح تابلوهای 
هوشمند كشاورزی كار مشترك برق منطقه ای و آب منطقه ای از وزارت 
نيرو، رفع حريم مقابل مسجد پنج تن حسن آباد و اصالح شبكه فشار 
متوسط،  احداث دو دستگاه ترانس در محور مشكات و برق رسانی به 
آتش نشانی و فرماندهی انتظامی مشكات، برق رسانی موقت به مسكن 
مهر برزك، مانور فيدرهای شهرك صنايع كارگاهی و نصب ترانس به 
منظور اضافه كردن امكانات، بهينه سازی شبكه برق روستای آبشيرين، 
اصالح ش��بكه 20 كيلو ولت خيابان زيارت راوند،  روشنايی قسمتی 
از ابتدای روس��تای علوی، روش��نايی خيابان صنعتكار و رفع ضعف 
ولت آن طبق مصوبه س��فيران خدمت، رفع ضعف ولت روستای نابر 
طبق مصوبه سفيران خدمت، برق رسانی به شهرك مسكونی حسنارود، 
رينگ فيدر آزادراه با مس��كن مهر كاش��ان جهت تأمين برق مس��كن 
مهر، رينگ پس��ت های برق خيابان غزنوی و كتابچی جهت باال بردن 

قابلي��ت اطمين��ان 
جايی  جابه  شبكه، 
شبكه جنب مسجد 
س��جاديه مصوب��ه 
خدمت،  س��فيران 
چراغ های  تبدي��ل 
معاب��ر  روش��نايی 
كم  به  پرمص��رف 
اصالح  مص��رف، 
ش��بكه روش��نايی 
ش��هرك  داخ��ل 

راوند.

 برگزاری سومين دوره تربيت 
و تعالی در كاشان

محمدباقر خندان

به منظور عمق بخش��ی و استحكام پايه های اعتقادی بسيج براساس 
فرامي��ن مقام معظم رهب��ری، تقويت باورهای دينی، رش��د فضائل 
اخالق��ی و معنوی مخاطب��ان، تقويت روح واليت پذيری و واليت 
مداری با حضور حجت االس��الم حس��ينی ديباجی نمايندگی ولی 
فقيه در ناحيه مقاومت بس��يج كاش��ان، بس��يجيان اركان ارگان های 
عاش��ورا و الزه��را س��ومين دوره تربيت و تعالی مح��رم در كانون 

الزهرا)س( آغاز گرديد. 
در اين دوره دو روزه كه بيش از 200 نفر خواهر و برادر بس��يجی 
حضور به هم می رس��انند شركت كنندگان با مباحث تهديدات نرم، 
والي��ت فقي��ه، احكام خمس، آش��نايی با هدفمندی يارانه ها آش��نا 

گرديده و در پايان به آنها گواهی داده می شود.
حجت االسالم و المسلمين ديباجی هدف از برگزاری اين دوره ها 
را تحكي��م و ارتقای پايه های معرفت��ی، بصيرتی، اخالقی و معنوی 

مديران و فرماندهان بسيج برشمردند.
الزم به ذكر اس��ت شهرس��تان كاش��ان دارای 10 گردان عاشورا، 2 

گردان الزهرا و 2 گردان امام حسين می باشد.

بهره برداری از استخرذخيره آب 
روستای كمال الملک كاشان 

مديرجه��اد كش��اورزی كاش��ان گفت: با ص��رف 5 ميلي��ارد ريال 
اعتباراستخر ذخيره آب روستای كمال الملك از توابع اين شهرستان 
آماده بهره برداری ش��د. جواد امانپور درگفتگو ب��ا ايرنا افزود: اين 
اس��تخر ك��ه با بدنه خاكی و پوش��ش ژئوممبران اجرا ش��ده دارای 
ظرفيت 220 هزار مترمكعب آب است. وی اظهار داشت: با اجرای 
اين طرح مشكل كمبود آب روستا به ويژه در فصول زراعی برطرف 
خواهد ش��د. به گفته وی، تأمين آب اين اس��تخر توسط سه رشته 
قنات موجود انجام می ش��ود كه عمليات پمپ��اژ آن نيز با اعتباری 

بيش از يك ميليارد ريال و مشاركت مردم در حال اجراست. 

گشتی دراخباربزرگان  کاشان

مهدی رفائی

امروزه مديريت ش��هری از بحث های بسيار مهم زندگی 
انسان ها بوده و توجه به ديدگاه های شهروندان و نيازهای 
واقعی آنها از بديهی ترين اصول طراحی، تدوين و اجرای 

برنامه های استراتژيك به شمار می رود.
شهردار كاشان با بيان اين مطلب در گفتگو با زاينده رود 
يكی از افتخارآميزترين دستاوردهای انقالب اسالمی را 
ش��كوه خدمت به مردم ذكر كرد و ادامه داد: رسيدگی به 
مشكل های مردم و نارسايی های جامعه در شهرداری كه 
ب��ه عنوان نهاد عمومی و محل��ی در خط مقدم مواجه با 
مشكل  های شهری است امری غرورآميز و مايه مباهات 

است.
س��عيد مدرس زاده كاش��ان و مردم��ان آن را با تاريخی 
درخش��ان و سرش��ار از افتخارات فرهنگی اجتماعی و 
مذهبی اليق بهترين نوع مديريت و خدمات شهری دانست 
كه شهرداری تاكنون در جهت تأمين آن نهايت كوشش را 
نموده اس��ت و هر لحظه در بهبود اين خدمات خواهد 
كوش��يد. وی در راستای تنوير افكار عمومی شهروندان 
فهيم كاش��ان و ساير هم استانی ها به بيان عملكرد واحد 
نوسازی شهرداری كاشان در 6 ماهه منتهی به ارديبهشت 
89 پرداخت و اظهار داشت: در منطقه يك شهرداری در 
اين شش ماه 295 پرونده نوسازی و در منطقه 2 شهرداری 
1150 پرونده نوس��ازی تشكيل شده است. همچنين در 
س��طح منطقه يك تعداد 9700 فيش توزيعی اخطاريه و 
در سطح منطقه 2 نيز 2300 فيش توزيعی اخطاريه ارائه 

شده است.
مدرس زاده در خصوص عملكرد واحد اصناف شهرداری 
كاش��ان در 6 ماهه منتهی به ارديبهشت 89 گفت: در اين 
مدت در محدوده شهرداری منطقه يك نزديك به 4500 
مورد شناسايی واحد صنفی و در منطقه 2 نيز بالغ بر 400 
مورد شناسايی واحد صنفی انجام شده است كه در منطقه 
يك شهرداری 1285 مورد اخطاريه و در منطقه 2 نزديك 
ب��ه 1500 مورد اخطاريه از ط��رف واحد اصناف جهت 

تشكيل پرونده و اخذ جواز كسب صادر شده است.
شهردار كاشان در خصوص عملكرد معاونت شهرسازی 
در اعم��ال م��اده صد، ارج��اع ح��دود 1450 پرونده به 
كميسيون بدوی و 487 پرونده به تجديدنظر را يادآور شد. 

وی همچنين 212 مورد صدور پروانه ساختمانی در منطقه 
يك به متراژ بالغ بر يك ميليون و پنجاه هزار متر مربع و 
نيز صدور 428 پروانه ساختمانی در منطقه 2 شهرداری با 
متراژ حدود 120 هزار مترمربع را روند رو به رشدی برای 
شهرسازی كاشان در زمان ركود مسكن توصيف كرد و از 
سرعت دهی با اتوماسيون اداری و الكترونيك برای صدور 

پروانه سخن به ميان آورد.
س��عيد م��درس زاده در ارزيابی عملك��رد امالك به 73 
مورد توافقات برای آزادس��ازی حدود 50 هزار مترمربع 
زمي��ن و ملك اش��اره ك��رد و اف��زود: در 6 ماهه منتهی 
ب��ه ارديبهش��ت 89 ت��الش وي��ژه ای در جهت جلب 
مش��اركت های مردمی ب��رای پروژه ها، آزادس��ازی ها و 
 كم��ك در خدمات ش��هری نظير بازيافت انجام ش��ده

 است.
وی ب��ا بيان اينكه حدود 240 مورد از محل های مختلف 
متقاضی آس��فالت بازديد شده اس��ت اذعان داشت: بالغ 
بر 315 هزار مترمربع از خيابان ها و كوچه های كاش��ان با 
صرف حدود 30 ميليون كيلوگرم آس��فالت، روسازی و 

بهسازی شده است.
مدرس زاده افزايش سرانه فضای سبز كاشان به 30/4 متر 
در اين ماه ها را متذكر گرديد و از كاش��ت و واكاری 68 

هزار اصله درخت و نهال و نيز كاشت نزديك به 28 هزار 
مترمربع چمن در پارك ها، معابر و بوستان های شهر كاشان 

خبر داد.
وی رس��يدن به مش��اركت عموم��ی در بازياف��ت را از 
دستاوردهای شهرداری كاش��ان خواند و به جمع آوری 
حدود 700 هزار كيلوگرم مواد بازيافتی و خدمات رسانی 
در جمع آوری بالغ بر 28/000/000 كيلوگرم زباله اشاره 

كرد.
ش��هرداری كاشان عملكرد واحد راهسازی موتوری اين 
شهرداری در 6 ماهه منتهی به ارديبهشت 89 را بالغ بر 20 
هزار مترمكعب مخلوط ريزی و خاك ريزی و 22 هزار و 

پانصد مترمكعب خاكبرداری دانست.
س��عيد م��درس زاده در ذكر عملكرد واحد تأسيس��ات 
ش��هرداری كاش��ان گفت: در اين ش��ش ماه 358 مورد 
اصالح روش��نايی پارك ها و ميادين، 30 مورد س��اخت 
تابلوهای اعالنات و تبليغات، 102 مورد ساخت دريچه 
جهت منهول های سطح شهر، 38 مورد ساخت و اصالح 
آبنماه��ا، بالغ بر 16 هزار مت��ر لوله گذاری به منظور آب 
رسانی فضای س��بز، 160 مورد تأمين روشنايی پارك ها 
و ميادين و 148 مورد س��اخت تجهيزات ترافيكی انجام 

پذيرفته است. 

شهرستان )ویژه کاشان(
تشریح عملكرد شش ماهه منتهي به اردیبهشت 89 در شهرداري کاشان

شكوه خدمت به مردم افتخارآميز است)قسمت اول(

 زاینده رود 
ع��زاداری امام حس��ين )ع( در ش��هر كاش��ان 
ابعاد گوناگونی دارد. كاش��انی ها ب��ا ابزار و ابداع های 
خاصی از گذشته تاكنون به پرشور نمودن ايام محرم 
پرداخته اند، در كاشان به افرادی كه عمل خيرخواهانه 
وق��ف را در مورد محرم و ع��زاداری انجام می دهند 
»بانی« می گويند ممكن اس��ت اين وقف مبلغی پول 
باشد و يا بنايی برای عزاداری و يا ظروف غذاخوری، 
وسايل پذيرايی و ش��عائر حسينی كه وقف حسينيه، 
مس��جد و يا هيأتی شده باش��د، نظير ابزار عزاداری 
در كاش��ان همچون عالمت، علم، كتل،  نخل، تونح، 
جري��ده و... كه به هر حال ب��ه واقف آن در اصطالح 

كاشانی ها »بانی« می گويند.
هيأت های عزاداری در كاش��ان هر ك��دام پرچم و يا 
بي��رق و علم خاص خ��ود را دارند ك��ه به رنگهايی 
همچون سرخ و سبز و سياه می باشد،  در اصل دارای 
دو چوب كه تاريخ تأسيس هيأت، نام هيأت، نام محله 
و مسجد و حسينيه بر روی آن با هنرهای دستی نقش 
بس��ته اس��ت كه نمودار هويت و قدمت دسته جات 
 اس��ت و افراد هر محله غيرت خاصی نس��بت به آن 

دارند.
پرده خوانی نيز از آداب مرس��وم در عزاداری كاشان 
است كه پرده خوانان و مداحان براساس نقاشی خاصی 
كه بر پارچه و پرده نقش بسته است و توصيف يكی 
از صحنه های حادثه جانس��وز كربال می باشد به شرح 
مصيب��ت از آن می پردازند و با توصيف و توضيح آن 
تصوير شور و حرارت خاصی در مردم ايجاد می كنند، 
به س��بك اين نقاشی ها در كاش��ان پرده نگاری گفته 
می ش��ود و محتوای آن ها خير و شر، بهشت و جهنم، 
مالئكه، حس��ينيان و يزيديان، قيام مختار، دو طفالن 
مس��لم، گودی قتلگاه، ضربت خوردن حضرت علی 
)ع(،  حض��رت عب��اس و علقمه، عصر عاش��ورا و... 

می باشد.

تعزيه از متداول ترين نوع سوگواری های محرم در بين 
كاشانی هاس��ت، اين نوع نمايش مذهبی كه در دوران 
قاجار در كاشان رواج پيدا كرده است باعث به وجود 
آمدن تكيه هايی در كاشان ش��ده كه هر ساله به طور 
خاص ب��ه اجرای اين برنامه ه��ا می پردازند،  به قولی 
كاش��ان از خواس��تگاه های اصلی تعزيه ايران است و 
تعزيه گردانان بزرگ و بنامی از اين شهر برخواسته  اند، 
سيد مصطفی و سيد كاظم كاشانی معروف به »ميرعزا« 
و »مي��ر غ��م« از تعزيه گردانان مهم كاش��ان بوده اند. 
»قراب كاشی« نيز ديگر تعزيه خوان كاشانی بود كه در 
تهران برنامه های باشكوهی برپا می نمود، آواز دلنواز 
و س��وزناك كاش��انی ها در تعزيه زبانزد كشور است، 
در س��ال های اخير از دنيا رفتن متوليان قديمی تعداد 
گروه های تعزيه خوانی در كاش��ان تحليل رفته است 
اما در نطنز و نوش آباد تعزيه های مهم و مشهوری با 

گروه های كاربلد انجام می شود.
اس��تفاده از اس��ب و شتر و صحنه س��ازی از قافله و 
حادث��ه كرب��ال و نيز اج��رای نقش ش��مر و كاروان 
اس��را و نيز بر تخت نش��اندن يزيد و اجرای نمايش 
آن متداول اس��ت و هنوز در نقاطی از ش��هر كاشان 
اج��را می ش��ود،  تكيه های عزاداری در كاش��ان مأمن 
عزاداران و جايگاه اس��تراحت هيأت ه��ای عزاداری 
در هن��گام عبور اس��ت كه در آنجا آبی می نوش��ند و 
س��ايه ای می گيرند، همچنين اجرای مراسم روضه در 
تكايا مرس��وم می باش��د،  از تكيه های معروف كاشان 
می ت��وان تكيه بازار بزرگ )پانخل(، تكيه پامنار، تكيه 
ميدان كهنه، تكيه درب باغ،  تكيه گذر سه پرده، تكيه 
كوی سرس��نگ، تكيه درب حوض، تكيه محتش��م،  
تكي��ه كوی طاهر و... را نام برد، هر كدام از اين تكايا 
دارای طاق نماها و ايوان ها و غرفه هايی اس��ت كه گاه 
 سرباز و گاهی سرپوشيده در محرم سياه پوش اباعبداله 

می شوند.
ن��وغ يا همان عل��م اصفهانی ها يا ب��ه تعبير تاريخی 

درف��ش در كاش��ان ني��ز در جل��وی اس��ترجات به 
حرك��ت درمی آيد و از چوبی بلن��د و قامت خميده 
تهيه می ش��ود، همچنين در بيش��تر ك��وی و برزن ها 
نص��ب می ش��ود و حاوی پارچه های يكدس��ت و يا 
رنگارنگ اس��ت. در قديم از روس��ری ها برای بستن 
علم و نوغ اس��تفاده می شده اس��ت و هر يك نذری 
 برای محرم بوده است، نوغ نشان از پرچم سرافرازی 
امام حس��ين )ع( اس��ت و خميدگی آن بر عزاداری 
داللت دارد، در كاش��ان تع��دادی نوغ معروف وجود 
دارد ك��ه هر س��اله در همان مح��الت خاص نصب 
می ش��ود و افراد آن س��امان به گرد آن حلقه زده و به 
عزاداری می پردازند. در كاش��ان ب��ه ياد علم خميده 
حضرت عباس )ع( نوغ ها را خميده در جلوی دسته 
جات حمل می كنند، هر ساله چند روز مانده به محرم 
چ��وب نوغ را پاكيزه می كنند و ابت��دا پارچه ای تميز 
به آن می پيچند و س��پس با دس��تمال های ابريشمی، 
 ترم��ه و گرانبه��ا با گره ه��ای خاصی سراس��ر آن را 

می پوشانند.
از ويژگی های جالب كاشانی ها در عزاداری آن است 
كه سادات آنها شال های س��بز به گردن می اندازند و 
يا كاله س��بز به س��ر می گذارند، برخی ها هم شالمه 
سبز به كمر می بندند كه اين خود نشان دهنده پويايی 
 س��نت عل��وی و فاطمی در بي��ن عزاداران كاش��انی 

است.
از ديگر ابزار عزاداری حس��ينی در كاشان نخل است 
ك��ه تاب��وت و اره ای چوبی اس��ت ش��بيه محمل كه 
سمبل تشييع جنازه سيدالشهدا و ساير شهيدان كربال 
می باش��د. نخل س��وزناك ترين و باشكوه ترين شعائر 
حس��ينی كاشان در روز عاش��ورا است. حجله ای كه 
با پارچه و آينه و س��جاده و چراغ زينت ش��ده است 
و گاه��ی بر آن خنجر و شمش��ير و تي��ر و كمان هم 
می بندن��د و كبوترانی را بر آن می نش��انند و مردان و 

جوانان آن را حمل می كنند.

معصومه حاجي اکبري )کاشان(

معاون معماری و شهرس��ازی شهرداری كاش��ان اظهار داشت: 
شهرداری كاشان به منظورتش��ويق و ايجاد انگيزه برای ساكنان 
محله های قديمی ش��هر اقدام به ارائه امتيازاتی نموده است. سيد 
صالحی تخفيف 50 درصدی ويژه مجوز صدور پروانه ساختمانی 
در راس��تای ساخت و ساز، بازس��ازی و مرمت منزل مسكونی 

ساكنان بافت را از اين امتيازات اعالم كرد.
وی همچنين به سياس��ت گزاری و نق��ش دولت در خصوص 
س��اماندهی و احيای بافت های تاريخی از طريق ارائه تسهيالت 
بانكی اشاره كرد و در ادامه از اختصاص وام هايی با درصد پايين 
برای ساخت و ساز در بافت قديمی خبر داد. صالحی عدم حاشيه 
نشينی،  امنيت اجتماعی و دسترسی به مراكز بازديد گردشگران و 
توريست ها را به عنوان مزايای اجرای طرح احيای بافت قديمی 

و تاريخی يادآور 
ش��د و گفت: از 
ابتدای امس��ال تاكنون 337 واحد مسكونی با زيربنای سی و دو 
هزار و 697 مترمربع و با هزينه س��ه ميليارد و 193 ميليون ريال 
در بافت قديمی شهر كاشان مرمت، بازسازی و احداث شده كه 
اين رقم با تخفيف 50 درصدی شهرداری به صاحبان امالك واقع 
در بافت قديمی و فرسوده، به يك ميليارد و 596 ميليون و 500 

هزار ريال رسيده است.
به گفته وی، تملك و آزادسازی فضاهای فرسوده به منظور حل 
معضالت ترافيكی و س��هولت در رفت و آمد س��اكنان واقع در 
بافت قديمی شهر از ديگر اقدام های شهرداری كاشان در جهت 
تش��ويق برای ترغيب به س��كونت در بافت قديمی بوده است. 
معاون معماری و شهرس��ازی شهرداری كاشان با اشاره به اينكه 
ساختار اغلب شهرهای ايران تركيبی از بافت قديم و جديد است 

بر ضرورت تلفيق معماری س��نتی و مدرن در شهرسازی تأكيد 
كرد و گفت: تحقق اين امر مستلزم تغييرات در ضوابط معماری 
و شهرسازی با حفظ ارزش های فرهنگی و معماری سنتی شهرها 
باشد. صالحی در پايان تصريح كرد: حفظ و مراقبت از اين ميراث 
ماندگار متعلق به شخص يا ارگان خاصی نيست و اين تعهد در 

فرهنگ اجتماعی و عمومی ما بايد برای آيندگان حفظ شود.
مدير امالك منطقه دو شهرداری كاشان هم گفت: واقعيت مسلم 
و انكارناش��دنی در ارتباط با بافت های فرسوده شهری اين است 
ك��ه احيا و باز زنده س��ازی اين بافت ها ج��دای از آن كه برای 
جلوگيری از گسترش تبعات منفی اين بافت ها به ساير منطقه های 
ش��هری ضروری است،  همچنين می تواند موجب دستاوردهای 
جذاب و بی دليل برای شهر،  شهروندان و مديريت شهری باشد. 
قديری افزود: بهينه س��ازی بهره گيری از زمين ش��هری،  ارتقای 
شاخص های زندگی شهری، صيانت از سرمايه ها و منابع انسانی، 

كاهش آس��يب ها و خسارت ناش��ی از حوادث طبيعی، افزايش 
درآمدهای حاصل از رونق صنعت گردشگری و... نمونه هايی از 
اين دستاوردها به شمار می آيند. به گفته وی بازگرداندن زندگی 
و پويايی به بافت های فرس��وده شهری، از مهم ترين دغدغه های 
مديران ش��هری است. رويارويی با مشكل بافت های فرسوده به 
علت جنبه های متعدد و مالحظه های گوناگونی كه الزم است در 
ارتباط با اين گونه بافت ها مورد توجه قرار گيرند. وی خاطرنشان 
كرد: بافت های ش��هری، بس��ته به ويژگی ها و قدمتی كه دارند، 
با مس��ائل و موضوع های متعدد و متنوع اقتص��ادی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی، مديريتی،  اعتقادی،  تاريخ��ی و... ارتباط می يابند و به 
همين دليل، در مواجهه با بافت های ش��هری فرسوده، الزم است 
افزون بر مالحظات فنی و مهندسی، ساير جنبه های موضوع مثل 
س��اختار بندی، تبيين و تحليل مدنظ��ر قرار گرفته و در تصميم 

سازی ها و برنامه ها دخالت داده شوند.

مس��ئول س��رويس ارزيابي گمرك اصفهان مس��تقر 
دركاشان از افزايش40 درصدي صادرات كاشان در 9 
ماه س��الجاري خبرداد. محمد سربند درگفتگو با ايرنا، 
اظهار داش��ت: در اين مدت ارزش كاالهاي صادراتي 
اين شهرس��تان به بيش از 154ميليون دالررسيد. وي، 
وزن كااله��اي صادراتي را بي��ش از 34 تن اعالم كرد 
و اف��زود: اين محصوالت طي يك ه��زار و 492 فقره 
اظهارنامه به خارج از كشور صادر شده است. مسئول 

سرويس ارزيابي گمرك اصفهان مستقر در كاشان اقالم 
صادراتي را ش��امل انواع فرش ماشيني، مفتول مسي، 
لوله چدني، سيمان و پريفرم، قطعات فلزي، گالب و 
انواع عرقيجات، لنت ترمز، ظروف پالستيكي و كاشي 
ذكر كرد. به گفته وي، اين كاالها به بيش از 30 كشور 
از جمله عراق، تركمنستان، افغانستان، امارات روسيه، 
بحرين هندوستان، عمان، سوريه، تركيه، اوگاندا، زامبيا، 

ارمنستان، عربستان و سودان صادر شده است. 

عزاداري در شهر محتشم سراینده »باز این چه شورش است«
)قسمت دوم(

ضرورت احیاي بافت فرسوده شهري
)قسمت دوم(

صادرات کاال ازکاشان 
به خارج از کشور 40 
درصد افزایش یافت 
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سالمت

الدن سلطاني
تب، لرز، س��ردرد و چ��رك گلو از 
چركی  گلودرده��ای  عالمت ه��ای 
اس��ت و در اصل اين گلودردها در 
كودكان از اهميت بيشتری نسبت به 

بزرگساالن برخوردار است.
دكتر شيرازی ضمن بيان اين مطلب 
گفت: در فصول س��رد س��ال شيوع 
گلودردهای چركی در ميان كودكان 
افزاي��ش می يابد كه البت��ه درمان به 
موقع اين گلودردها بسيار ضروری 

است.
وی خاطرنشان كرد: تمام گلودردها 
در ي��ك تقس��يم بندی كل��ی به دو 
نوع چرك��ی و غير چركی تقس��يم 
می ش��وند كه باكتری ها عامل ايجاد 
كننده گلودردهای چركی و ويروس 
عام��ل گلودردهای غير چركی اند. و 
فقط عالمت هايی مشابه گلودردهای 

چركی ايجاد می كنند.
متخصص بيماری های گوش و حلق 
و بين��ی تصريح ك��رد: گلودردهای 
ان��واع  غيرعفون��ی ه��م از ديگ��ر 
گلودردها محس��وب می ش��وند كه 
به طور معم��ول با خوردن برخی از 
مواد ايجاد ش��ده و به سرعت بهبود 

می يابند.
دكتر ش��يرازی ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
گلودرده��ای چركی باي��د به موقع 
و به درس��تی درمان شوند افزود: به 
ط��ور معمول اين ن��وع گلودردها با 
مصرف يك دوز پنی س��يلين درمان 
می شوند اما در صورت عدم درمان 
ب��ه موق��ع گلودرده��ای چركی در 
كودكان عوارض ش��ناخته ش��ده ای 
مث��ل رماتيس��م قلب��ی و مفصلی به 

وجود خواهد آمد.
وی گفت: نشانه هاي گلودرد چركی 
در ك��ودكان و بزرگس��االن به طور 
معمول يكس��ان اس��ت ام��ا گاهی 
بيماری  ظاهری  اوقات عالمت هاي 
در بزرگس��االن ش��ديدتر می ش��ود 
و البت��ه ع��وارض آن در كودكان در 
صورت درمان نشدن بيشتر خواهد 

شد.
متخصص بيماری های گوش و حلق 
و بينی خاطرنشان كرد: فرد مبتال به 
گلودرد چركی همراه با تب شديد، 
بايد جهت درمان بيماری به پزشك 
مراجعه نمايد تا بيماری به س��رعت 

تشخيص و درمان شود.
دكتر ش��يرازی اف��زود: عفونت های 
ويروس��ی در همه فصول سال شايع 

است ولی در فصل زمستان به علت 
شيوع سرماخوردگی و عفونت های 
مجاری فوقانی، ش��يوع گلودردهای 
از عفونت ه��ای ويروس��ی  ناش��ی 

افزايش می يابد.
وی درباره نشانه های سينوزيت حاد 
در بزرگساالن س��ردرد شديد، تب، 
ضع��ف، بی حال��ی، درد عض��الت، 
گرفتگی،  انس��داد بينی، ترش��حات 
چرك��ی از بينی و س��رفه را نام برد. 
گفتنی است: نشانه های سينوزيت در 
كودكان عالوه بر بيماری بزرگساالن 
چ��ون س��رفه و عفونت ه��ا همراه 

است.

متخصص بيماری های گوش و حلق 
و بين��ی با بيان اينك��ه جلوگيری از 
س��رماخوردگی  می تواند سبب مبتال 
نشدن به سينوزيت شود گفت: قرار 
نگرفتن طوالنی مدت در فضای بسته 
و ش��لوغ و داشتن تهويه مناسب در 
محل كار و زندگی می تواند از بروز 
بسياری از عفونت ها جلوگيری كند.

دكت��ر ش��يرازی در خاتم��ه افزود: 
در ص��ورت عدم درمان ب��ه موقع، 
سينوزيت حاد به س��ينوزيت مزمن 
تبديل می ش��ود كه گاه��ی اوقات با 
روش های طبی قابل درمان نيست و 

نياز به جراحی دارد.

متخصص بیماري هاي گوش و حلق و بیني:

 رماتيسم قلبي و مفصلي از عوارض عدم درمان 
گلودرد چركي در كودكان دانه های ريز، پهن و بيضی ش��كل كنجد، 

طعم مطبوع و خوشايندی به بيشتر غذاهای 
آس��يايی می بخش��د و از اج��زای اصلی 
تاهينی و شيرينی خوشمزه خاورميانه يعنی 
حلوا می باشد. تاهينی، خميری تهيه شده 
از دانه های آسياب شده كنجد است. كنجد 
در طول سال قابل دسترسی است و بسته 
به انواع آن در رنگ های مختلف به ويژه 
سفيد، زرد، س��ياه و قرمز يافت می شود. 
كنجد از قديمی ترين چاشنی های شناخته 
شده ای است كه قدمت آن به 1600 سال 
پيش از ميالد مسيح بر می گردد. فيبرهای 
غذايی موج��ود در كنجد اثرهای بس��يار 

مفيدی دارند كه شامل موارد زير است:
 كاهش كلسترول خون در انسان

 حفاظت س��لول های كبدی در مقابل 
آسيب های اكسيداتيو

 پيشگيری از فشارخون باال در تحقيقاتی 
كه بر روی حيوانات آزمايش��گاهی انجام 

شده است.
 افزايش ذخيره ويتامين E در حيوانات

امالح معدنی مفيد موجود در کنجد
كنجد منبع بس��يار خوبی از مس، كلسيم، 
منيزيم و روی است. تنها يك چهارم ليوان 
از آن، قابلي��ت تأمي��ن 70/4 درصد مس، 
31/6 درص��د منيزي��م و 35/1 درصد از 

كلسيم مورد نياز روزانه را دارد.
شيرینی کنجدی

مس: كاهش دردهای آرتريت روماتوئيد
مس ب��ه دلي��ل حض��ور در بس��ياری از 
سيس��تم های آنزيمی ضد التهابی و آنتی 
اكس��يدانی، نقش مهم��ی در كاهش درد 
و رف��ع التهاب در بيماری ه��ای آرتريت 
روماتوئي��د دارد. عالوه ب��ر آن در فعاليت 
نوعی آنزيم مؤثر اس��ت ك��ه برای اتصال 
كالژن و االس��تين مورد نياز است. كالژن 
و االس��تين در س��اختار، قدرت و قابليت 

ارتجاع رگ های خونی، اس��تخوان ها و 
مفاصل مهم هستند.

منيزیم: سالمت عروق خونی و دستگاه 
تنفسی

 كاهش فشار خون باال )فشار خون باال 
از عوامل مؤثر حمله های قلبی، سكته ها و 

بيماری های قلبی در افراد ديابتی است.(
 پيش��گيری از اسپاس��م نوع��ی عروق 
خونی كه در پيدايش حمالت ميگرن نقش 

دارند.
 ايج��اد خواب طبيع��ی در زنانی كه از 

عوارض يائسگی رنج می برند.
کلسيم: پيشگيری از سرطان روده، پوكی 

استخوان و ميگرن
كلس��يم از امالح معدنی مه��م موجود در 

كنجد است. 
 حفاظت از س��لول های روده در مقابل 

مواد شيميايی سرطان زا
 پيشگيری از سردردهای ميگرنی

روی: حفظ سالمت استخوان ها
به دليل تأثير روی در چگالی امالح معدنی 
استخوان، به مردان سالمند توصيه می شود 
غذاهای غنی از روی را به طور مرتب در 

برنامه های غذايی خود بگنجانند.
نان کنجدی

گرچه تصور بر اين است كه پوكی استخوان 
اغلب گريبان گير زنان سالمند می شود، اما 
حقيقت اين است كه مردان سالمند نيز در 

معرض پوكی استخوان قرار دارند.
به طور تقريبی 30 درصد شكستگی های 
استخوان لگن در مردان اتفاق می افتد و از 
هر 8 مرد باالی 50 سال يك نفر شكستگی 
ناشی از پوكی استخوان را تجربه می كند.

فيتواس��ترول ها: كاهش كلس��ترول 
خون

فيتواس��ترول های تركيب هايی هستند كه 
در گياهان يافت می ش��وند و س��اختمان 
ش��يميايی مشابهی با كلس��ترول دارند. با 
دريافت ميزان مناس��بی از فيتواسترول ها، 
ميزان كلس��ترول خون كاه��ش می يابد، 
پاس��خ ايمن��ی تقويت می ش��ود و خطر 
بروز سرطان های خاص كاهش می يابد. 
امروزه به دليل خواص مهم فيتواسترول ها، 
اقدام به استخراج آن ها از دانه های سويا، 
ذرت و گياهان ديگر می كنند و به عنوان 
افزودنی در تهيه غذاهای فرآوری شده به 

كار می برند.

خواص كنجد

شاداب کننده هویج و نشاسته
نصف قاش��ق چايخ��وری پودر نشاس��ته گندم را ب��ا كمی گالب 
مخلوط كرده و خوب به هم بزنيد. س��پس 2 قاشق غذاخوری آب 
ي��ا عص��اره هويج را به آن اضافه كرده و پس از خوب هم زدن، به 

پوست بماليد.
شاداب کننده جعفری و کتيرا

3 قاش��ق غذاخوری ب��رگ جعفری تازه را چرخ ك��رده و آن را با 
يك قاش��ق س��وپخوری از ژل كتيراي نيمه غليطی كه از قبل آن را 
 تهي��ه نموده اي��د مخلوط كنيد و پس از خوب هم زدن به پوس��ت

بماليد.
شاداب کننده پرتقال و کتيرا

آب نص��ف ي��ك پرتقال را گرفته و 2 قاش��ق س��وپخوری از آب 
ص��اف ش��ده آن را با يك قاش��ق چايخ��وری گليس��يرين و يك 
قاش��ق س��وپخوری ژل كتيراي نيمه غليظ كه از قبل تهيه نموده ايد 
 مخل��وط ك��رده و خ��وب ب��ه ه��م بزنيد و ب��ه پوس��ت صورت 

بماليد.
شاداب کننده ليمو ترش

يك قاش��ق س��وپخوری آرد ذرت را همراه با 2 قاشق سوپخوری 
آب ليم��و ت��رش و كم��ی آب مخل��وط ك��رده و ب��ه آرام��ی هم 
بزني��د تا به ش��كل خمي��ر ن��رم و يكنواختی درآيد. س��پس يك 
 قاش��ق س��وپخوری روغ��ن زيت��ون را ب��ه آن اضاف��ه كني��د و به 

پوست بماليد.
شاداب کننده گل بنفشه

دو قاش��ق سوپخوری روغن سبزرنگ گل بنفش��ه را با يك قاشق 
سوپخوری ژل كتيرای نيمه غليظ يا با خامه مخلوط كرده و خوب 

هم بزنيد و به پوست بماليد.
شاداب کننده مریم گلی

ي��ك قاش��ق چايخوری از پودر گي��اه مريم گلی خش��ك را با دو 
قاش��ق س��وپخوری ماس��ت مخلوط ك��رده و خوب ه��م بزنيد. 
 س��پس ابتدا پوس��ت را كمی نمناك كرده و بعد آن را به پوس��ت 

بماليد.
شاداب کننده ناخنک

دو قاشق چايخوری پودر ناخنك را در مقدار كمی آب بجوشانيد. 
س��پس جوش��انده غليظ را صاف ك��رده و كمی آرد نخ��ود را در 
جوش��انده حل نموده و ب��ا زرده تخم مرغ بزنيد ت��ا به طور كامل 
مخلوط شود. بعد آن را به مدت 15 دقيقه روی پوست پهن كنيد.

شاداب کننده آرد گندم
حدود يك قاش��ق سوپخوری آرد گندم س��بوس دار را با 5 قاشق 
س��وپخوری آب انگور يا آب هلو مخلوط كرده و خوب هم بزنيد 
ت��ا محلول آبكی نيمه غليظی حاصل ش��ود. بعد آن را به پوس��ت 

بماليد.
شاداب کننده جوانه گندم

كمی گندم را بخيس��انيد و در پارچ��ه نمناكی بپيچيد و بگذاريد تا 
جوانه بزند. سپس به اندازه 2 قاشق سوپخوری از جوانه تازه را در 
هاون بكوبيد تا خوب له ش��ود. بعد آن را با يك قاشق سوپخوری 

شير مخلوط كرده و به پوست بماليد.

گياهان دارويي و ميوه هاي مؤثر در 
لطافت، شادابي و جواني صورت            

آینهنسخه گیاهی

 زاینده رود 
هرمز ش��مس متخصص بيماري هاي چشم 
گف��ت: عارضه چش��می ناخنك ب��ه دليل تماس 
مداوم چش��م افراد با نور ش��ديد آفتاب و گرد و 

غبار بروز می كند.
وی خاطرنش��ان كرد: ناخنك چش��م، پيدا شدن 
گوشت اضافی در زاويه داخلی و به طرف قرنيه 
چشم است كه با عوامل محيطی چون تماس نور 
آفتاب و ورود گرد و غبار به داخل چش��م نمايان 

می شود.
متخصص بيماری های چشم افزود: اين عارضه 

چش��می در بيش��تر موارد مش��كل ج��دی برای 
 اف��راد ايجاد نمی كند و تأثي��ری در ميزان بينايی 
مواق��ع ضايع��ه  بعض��ی  در  ام��ا  ن��دارد.   ني��ز 
س��طح  و  می ياب��د  گس��ترش  ش���ده   ايج��اد 
 وس��يع ت��ری از چش��م را می پوش��اند در اين 

صورت بايد با انجام جراحی آن را درمان كرد. 
هرمز شمس ش��يوع عارضه چش��می ناخنك را 
در كشورهای اس��توايی و كشورهای آفتاب خيز 
خاورميانه بيش��تر دانست و گفت: به همين دليل 
اف��راد س��اكن اين كش��ورها به وي��ژه آنهايی كه 
ب��ه مدت طوالن��ی در طبعيت و زي��ر نور آفتاب 

و گ��رد و غبار ق��رار دارند باي��د از عينك های 
آفتاب��ی بزرگ ضد اش��عه مادون قرم��ز و ماوراء 
 بنفش كه مانع نفوذ گرد و غبار نيز اس��ت استفاده 

كنند.
وی در مورد بروز مجدد عارضه چشمی ناخنك 
پس از انجام جراحی تصريح كرد: در موارد نادری 
امكان رويش مجدد عارضه چشمی ناخنك پس از 
جراحی وجود دارد كه البته می توان با مراجعه به 
موقع به پزشك و تجويز داروهای ويژه پيشگيری 
 كننده از رش��د س��لولی اين عارض��ه را برطرف 

ساخت.

متخصص بیماری های چشم:
نور شديد آفتاب و گرد و غبار سبب بروز ناخنک می شود

تحدید حدود اختصاصي
10/132 ش��ماره: 13271 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالك شماره 1726 واقع 
در كوي فهره اردس��تان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبت��ي به نام آقاي س��عيد دهقاني فرزن��د رحمت و غيره در جريان ثبت ميباش��د و تحديد 
ح��دود آن به علت عدم حضور مالكين از نوب��ت تحديد حدود خارج گرديده اينك بنا به 
درخواس��ت نامبرده باال و بموجب دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز شنبه مورخه 1389/11/9 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين اخطار مي گردد كه در روز و ساعت 
مق��رر در محل حض��ور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان ام��الك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا س��ي روز پذيرفته خواهد شد. اعتراض به 
تقاضاي تحديد حدود بايستي توسط معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي صورت پذيرد. تاريخ انتشار: 

1389/10/11
م الف/ 298                                    فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

تحدید حدود اختصاصي
10/137 ش��ماره: 12252 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين معروف جايگاه پمپ 
بنزين نطنز شماره پالك 3449 فرعي از 33- اصلي واقع در شهر نطنز جز ء بخش 9 حوزه 
ثبتي شهرس��تان نطنز بنام آقاي سيد مصطفي ميرترابي حسيني و غيره در جريان ثبت ميباشد 
و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 89/11/7 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين 
و مجاوري��ن و صاحبان امالك اخطار ميگردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در 
محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1389/10/11

م الف/ 598                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
10/138 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك پالك شماره 106/7  واقع  در ارش 
آباد بخش يك ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم ش��هناز رضايي و غيره فرزند 
رحمت اله در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حض��ور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك 
بنابه دس��تور قس��مت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
ملك مرقوم در روز 1389/11/19 س��اعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و س��اعت مقرر 
در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاري��خ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت 
يكماه ازتاريخ تس��ليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواس��ت را ازمرجع 
ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی 

پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 89/11/10

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا

فقدان سند مالكیت
10/150 شماره: 12379 خانم خديجه مرتضائي فريز هندي فرزند ماشااله باستناد دو برگ 
استش��هاد محلي كه هويت و امضاء شهود رس��مًا گواهي شده مدعي است كه سندمالكيت 
س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ دو باب اطاق فوقاني ش��ماره پالك 257 و 1/256 واقع در 
فريزهن��د بخ��ش 10 كه در صفحه 344 دفتر يك امالك ذيل ثبت 141 به نام خانم خديجه 
مرتضائي فريزهندي فرزند ماش��االه ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و در اثر اس��باب كشي 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره 
يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام 
معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود س��ند مالكيت مزبور 
نزد خود باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را كتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل س��ند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر به متقاضي تسليم خواهد 

شد.
م الف/ 602                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

احضار
10/170 چون آقاي عليرضا پورعباس��ي فرزند حس��ين ش��كايتي عليه خان��م فاطمه طيبي 
زاده فرزن��د خس��رو مبن��ي بر ف��روش مال غير مط��رح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 
890819 اي��ن دادگاه ثب��ت، وقت رس��يدگي ب��راي روز 89/12/7 س��اعت 9 صبح تعيين 
ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرسي 
كيف��ري مرات��ب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و 
از مته��م مذكور دع��وت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت ع��دم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتض��ي اتخاذ خواهد

نمود.
م الف/ 13279                             دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تغییرات
10/173 ش��ماره: 1482/ت 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت ماش��ين س��ازان قائم نصف 
جهان س��هامي خاص به ش��ماره ثبت 40946 و شناس��ه ملي 10260586534، به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق الع��اده مورخ 1389/09/28 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 
1- محل شركت در واحد ثبتي اصفهان به آدرس شهر اصفهان- شهرك صنعتي نجف آباد 
2- بلوار اميركبير- ميدان پژوهش- بلوار ش��هريار جنوبي- خيابان 22- پالك 57-21-02 
كدپستي: 8585110000 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
در تاريخ 1389/9/30 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسس��ات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد 

و امضاء قرار گرفت. 
م الف: 13268/1   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
10/174 شماره: 3649/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت ساختماني كاشانه طاووس نصر 
س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/09/30 تحت ش��ماره 42597 و شناسه ملي 
10260604114 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/9/30 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 ش��ركت: اجراي پروژه هاي 
ساختماني اعم از آپارتمان سازي- شهرك سازي- انبوه سازي- ساخت ساختمان هاي اداري 
و تجاري- اجراي پروژه هاي راه و ترابري شامل زيرسازي و روسازي راه- جدول بندي و 
آسفالت- شركت در مناقصات و مزايدات دولتي وخصوصي- اخذ وام و اعتبار از بانك هاي 
دولتي و خصوصي- اخذ وام و اعتبار از بانك هاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف 
ش��ركت- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و هر گونه اموري كه به نحوي 
با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان وحيد- كوچه يارمحمدي- 
دنارت- پالك 149، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 
10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين 
ط��ي گواهي بانكي ش��ماره 315811 مورخ 1389/08/11 نزد بانك صادرات ش��عبه جلفا 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- خانم ليال كريمي سودرجاني به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي حسن 
رحماني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي نصراله اس��ماعيلي سودرجاني به 
سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي نصراله اسماعيلي سودرجاني به سمت مديرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور 
ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مجري 
مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مجيد جوزداني 
 ب��ه عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي مرتضي حس��ن پور س��ودرجاني ب��ه عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 13268/2   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

فقدان سند مالكیت
10/175 نظ��ر به اينكه خانم مه��وش پورغالم با ارائه دو برگ استش��هاد محلي كه هويت 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت چهار دانگ مشاع از پالك پانصد 
و چهل و نه فرعي از س��ي و دو اصلي ش��ده كه سند مذكور به ميزان ششدانگ در صفحه 
107 دفت��ر 99  ب��ه نام يداله پورغالم ثبت و س��ند صادر گرديده س��پس نامبرده به موجب 

س��ند رسمي ش��ماره 34321– 60/7/13 دفتر دو ش��هرضا تمامت ششدانگ را به جمشيد 
معلمي انتقال داده و س��پس به موجب س��ند ش��ماره 48109– 65/1/19 دفتر دو ش��هرضا 
شش��دانگ اقاله شده و مجدداً در سهم يداله پورغالم قرارگرفته است كه نامبرده به موجب 
س��ند ش��ماره 48111– 65/1/20 دفتر دو شهرضا تمامت دو دانگ از ششدانگ را به خانم 
صغرا معلمي ش��هرضائي انتقال داده و همچنين به موجب سند شماره 111120– 84/5/27 
چهاردانگ باقيمانده مالكيت خود را به خانم مهوش پورغالم انتقال داده اينك خانم مهوش 
پورغالم تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نموده است لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه 
اصالح��ي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد 
خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نشود 
اداره ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در 
صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض 
 در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد 

مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا

فقدان سند مالكیت
10/176 نظر به اينكه خانم مهوش پورغالم فرزند يداله با ارائه دو برگ استش��هاديه محلي 
كه هويت ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت يك دانگ مشاع از 
پ��الك پانصد و چهل و نه فرعي از س��ي و دو اصلي ش��ده كه س��ند مذك��ور به ميزان دو 
دانگ در صفحه 76 دفتر 214 به نام رضوان معلمي ش��هرضائي ثبت و س��ند صادرگرديده 
س��پس نامبرده به موجب س��ند ش��ماره 90821 – 65/7/15 دفتر س��ه قمشه تمامت يك 
دانگ از مالكيت خود را به احمد پورغالم انتقال داده و همچنين به موجب س��ند ش��ماره 
111120 – 84/5/27 دفتر چهار ش��هرضا يك دانگ باقيمانده را به مهوش پورغالم انتقال 
داده اينك خانم مهوش پورغالم تقاضاي صدور س��ند مالكيت المثني نس��بت به يك دانگ 
مالكيت خود را نموده اس��ت لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
ي��ك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت ب��ه ملك مورد آگهي معامل��ه اي كرده كه 
در فوق به آن اش��اره اي نش��ده و يا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي 
بايس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اي��ن آگهي به ثبت مح��ل مراجعه و اعتراض 
خ��ود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگ��ر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرس��د و يا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نشود اداره 
ثب��ت س��ند مالكيت المثن��ي را طبق مقررات ص��ادر و به متقاضي تس��ليم خواهد كرد. در 
صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض 
 در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد 

مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا

ابالغ اجرائیه
10/178 آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالس��ه 31473-2/846، بدينوس��يله به خانم شمسي 
طفالن آب به نشاني اصفهان خيابان بزرگمهر خيابان هشت بهشت شرقي كوچه شهيد علي 
خاني پالك 40 بدهكار پرونده كه برابر گزارش مأمور مربوطه نش��اني فوق مورد شناسايي 
واق��ع نگرديده ابالغ مي گردد كه برابر س��ند رهني ش��ماره 133115-86/11/6 تنظيمي در 
دفترخانه ش��ماره يك اصفهان، بس��تانكار به نش��اني فوق مبادرت به صدور اجرائيه كالسه 
ف��وق را نم��وده كه برابر آن مبلغ يك ميليارد و س��يصد و ش��صت ميلي��ون ريال بدهكار 
مي باش��يد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اس��ناد رس��مي مراتب فقط يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشرو پس از انتشار آگهي در 
روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب مي گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 34 
اصالح��ي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن نس��بت به پرداخت بدهي 
خ��ود اقدام ننمائيد بنا به تقاضاي بس��تانكار پس از ارزيابي تمامي مورد وثيقه )شش��دانگ 
يك باب خانه پالك 22749 فرعي از 301 اصلي مجزي شده از شماره 351 و 352 فرعي 
از اصلي مرقوم واقع در ش��اهين ش��هر بخش 16 ثبت اصفهان( و قعطيت آن حداكثر ظرف 
م��دت دو م��اه از تاريخ قطعيت ارزيابي و با برگزاري مزايده نس��بت ب��ه وصول مطالبات 
 مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد ش��د و جز آگهي مزايده آگهي ديگري منتش��ر نخواهد

 شد.
م الف/ 13323                     اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

حصر وراثت
10/179 خانم عطري محمد زاده داراي شناسنامه شماره 32 به شرح دادخواست به كالسه 
4289-89 ح 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نم��وده و چنين توضيح 
داده كه ش��ادروان طال محمدزاده بشناس��نامه 59 در تاري��خ 89/6/15 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه برادر و سه خواهر به 
اسامي زير 1- عبدالعزيز- احمد- محمد همگي محمد زاده و خواهرها به ترتيب عطري- 
عصمت- رباب همگي محمدزاده به ش��ماره شناس��نامه ها به ترتيب برادرها 62، 12، 62 و 
خواهرها 32، 28، 19 و ال غير. 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/ 13483                          شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/180 در خصوص پرونده كالسه 89-470 خواهان دوست محمد جالل پور دادخواستي 
مبني بر مطالبه مبلغ هفده ميليون ريال و بقيه خس��ارات اعم از هزينه دادرس��ي و خسارت 
تأخير تأديه به طرفيت محمد جبارنيا تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز يك 
ش��نبه مورخ 89/11/17 ساعت 8:30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي 
به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13497                            شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
10/181 شماره:  89-612 بموجب رأي شماره 864 تاريخ 89/8/15 حوزه 27 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي رضا صالحي خيرآبادي 
مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال بابت اصل خواسته و سي 
هزار ريال هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 89/6/13 لغايت اجراي حكم در 
حق محكوم له آقاي جواد الماس��ي نشاني محل اقامت: خ پروين دوم- ط زيرزمين- بانك 
انصار. ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف: چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت 
نكند و اموالي از وي به دس��ت نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال 

قانون نحوه اجراء محكوميت هاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعالم مي شود.
م الف/ 13440                            شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي 
10/182 ش��ماره: 89-438 بموجب رأي شماره 835 تاريخ 89/7/3 حوزه 22 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي علي خسروي مجهول 
المكان محكوم است به استرداد ثمن مأخوذه به ميزان خواسته معادل 50/000/000 ريال و 
مبلغ دويس��ت و پنجاه هزار ريال هزينه های 4 نوبت آگهي و دادرسي و حق الوكاله وكيل 
طب��ق تعرفه در حق خواهان آقاي مهدي صفري نش��اني محل اقام��ت: اميركبير- روبروي 
پاسگاه- جنب بانك رفاه فروشگاه لوازم يدكي سپاهان- ايسوزو، و خواهان نيز بايستي كليه 
اجناس را بدون كم و كاست به خوانده مسترد دارد. ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف: 
چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي 
ذينفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت هاي مالي به اجراء 

احكام دادگستري اعالم مي شود.
م الف/ 13335                            شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/183 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1562 خواهان حس��ين رجبي دادخواستي مبني 
بر الزام خوانده به الزام س��ند ماش��ين به شماره انتظامي 967 ج 57- ايران به طرفيت جعفر 
پورحس��ن دهبنه تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 89/11/27 
س��اعت 10 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در 
خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي 

و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13532             مدير دفتر 7 مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
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وحيد سبزواری

پ��در! اس��طوره كار و تالش، كوه اس��تقامت و بردباری! 
وقتی كه به چش��م هايش می نگ��رم، زندگی برايم تازه 
می ش��ود. گاهی اوقات كه بر سرم داد می كشد و از او 
ناراحت می شوم و بدی هايش را می گويم؛ بعد كه فكر 
می كنم می فهمم خودم چقدر بد هستم. پدر روز و شب 
كار می كند. خود می گوي��د نيازی به ياری من و امثال 
من ندارد. خودش امواجی اس��ت خروش��ان كه يك تنه 
ساحل را خرد كرده. پدر... ! صبح ها زود هنگام می رود 
و ش��ب باز می گردد، با خس��تگی و دردهای هميشگی 
در دس��ت و پا اّما با آن حال لبخن��د از روی لبانش گم 

 

نمی ش��ود. خ��ودش می گويد وقتی كه خان��واده ام را 
می بينم خس��تگی ام رفع می ش��ود و تم��ام غّصه ها و 
بدبخت��ی هايم را به فراموش��ی می س��پارم. پدر برای ما 
بهتر از هر دوس��ت پر زرق و برق است. پدر چشم های 

مهربانی دارد. پدر بهترين دوست ماست.
اميد شش س��اله نگاهی به چشمان مظلوم پدرش، علی 
كرد. كوچك شدن پدر را در مقابل رئيس آنجا ديد. علی 
نمی خواس��ت اميد از ماجرا زياد بو ببرد اّما  اميد خوب 
می دانس��ت كه پدر درس��تكارش به اتهام دزدی اخراج 
شده اس��ت. حاال آنها بايد اين ساختمان را كه هم محل 
كار پدر و هم محل خوابش��ان بود؛ ترك می كردند و در 
اين ش��هر شلوغ، بی كس و بی پناه سرگردان می شدند. 
علی چمدان وسايلشان را برداشت، دستان نرم كودكش 

را گرفت و در آستانه ظهر از ساختمان خارج شدند.
پياده به س��وی مقصدی نا معلوم در حركت بودند. اميد 
به آرامی پرسيد:» پدر ما ديگه خانه نداريم؟!« علی كه در 
مي��ان اين همه رنگ، مردی بود س��اده با نگاهی مهربان؛ 
موهای نرم او را لمس كرد و گفت:» نگران نباش عزيزم 
می رويم خانه دوس��تم!« اميد كمی فكر كرد. او آشنايی 
نداشت. دوست پدرش چه كسی بود؟! هر چه فكر كرد 
كس��ی را به ياد نياورد. ساعتی بعد در جنوب شهر وارد 
ساختمانی قديمی شدند و در طبقه های بااليی دربی را 
ب��ه صدا در آوردند. كمی بعد مردی خواب آلود با س��ر 
و وضعی پريش��ان جلوی در ايس��تاد. از ديدن علی زياد 
خوشحال نشد و چون سر و وضع آن دو را آنگونه نگران 
ديد، بدون س��ئوال راه ورود را برايش��ان باز كرد. اميد با 
دقّت به داخل آن اتاق نگاه كرد. آنجا خيلی خيلی به هم 
ريخته بود. روی كاناپه اش نشس��ت و س��يگار به دهان 
گفت:» علی! چرا به خودت سر و سامان نمی دهی؟! اگر 
به فكر خودت نيس��تی الاقل به فكر اين كوچولو باش!« 
علی به آرامی گفت:» حميد  من كارم را از دس��ت دادم! 
كار س��راغ نداری؟ جای خواب هم داشته باشند!« حميد 
حالت چشم هايش را تغيير داد و به شوخی گفت:» ديگه 
چی؟ چيز ديگه ای نمی خواهی؟ يك اتومبيل نو كه اين 
طرف و آن طرف بروی؟!« اميد به نوبت به چهره های آن 
دو نگاه می كرد. آن دو را با هم می س��نجيد. چهره آرام 
پ��در را با چهره عجيب و مرموز آن مرد! حميد در عالم 
فكر كمی دود سيگار بيرون فرستاد و بعد گفت:»اميدوارم  

بتوانم  در شركت 
برايت  بارب��ری 
ي��ك كار پي��دا 
همينطور  كن��م، 
يك ات��اق!« آثار 
بر  خوش��حالی 
علی  آرام  چهره 
كرد.  خوش  جا 

آن ش��ب را همان جا صبح 
كردن��د. صب��ح روز بعد هر 
سه خيابان های جنوب شهر 
را طی كردن��د و در آن روز 
بارانی وارد يك گاراژ شدند، 
گاراژی نمن��اك كه پر بود از 
كيسه ها و اسباب و وسايل 

سنگين...! حميد با مردی 
ق��وی هي��كل گفتگويش را 
آغاز ك��رد. در همان حال به 
علی هم اشاره می كرد. گويا 
آن م��رد از جثّه  علی راضی 
نبود اّما به هر حال پذيرفت. 
باران ش��ديدتر ش��د. حميد 
با آن م��رد به توافق رس��يد 
به علی و اميد نزديك ش��د، 
چمدان را به دس��ت گرفت 
و گفت:» قبول��ت كرد. برو 

مشغول شو! آن اتاق پشتی را هم با اصرار برايتان گرفتم!« 
بعد دست اميد را گرفت و به سمت اتاق كوچك ته انبار  
رفت. اتاق؛ پنجره ای رو به بيرون داش��ت. در را باز كرد 
و وارد ش��د. اتاق كثيف و نمناكی ب��ود، با يك تخت و 
يك ميز و دو سه صندلی كه گرد و خاك زيادی رويشان 
نشسته بود. اميد روی يك صندلی رو به پنجره نشست. 
حميد بيرون رفت و در را بست. اميد از پنجره به فضای 
بيرون، به آن گاراژ نمناك و آدم هايش كه هر لحظه باران 
بر رطوبتش��ان می افزود چشم داش��ت. پدرش همراه با 
يك مرد بسته های بزرگی را بار يك خودرو می كردند. 
به صورت خيس پدر معصومانه چش��م دوخت. پدر در 
زير باران ش��ديد به س��ختی كار می كرد و كارفرما فقط 
دس��تور بود كه با صدای بلند برايش صادر می كرد. پدر 
كار را عيب نمی دانس��ت! در اين جم��ع به جرأت آدم 
درست و حسابی شان همان علی بود. باران چشمان پدر 
را پوش��انده بود و اشك چشمان آن كودك را...! پسرك 
اش��ك چش��مانش را پاك كرد، به ياد روزهايی افتاد كه 
مادر زنده بود. دو س��ال پيش...! چهره مهربان مادرش را 
هنوز به ياد داشت! مادر..! كه اكنون نبود و پدر... پدر كه 
هم برايش كار می كرد، هم می پخت و هم می شست. 
با اين كه ذهن كودكانه ای داش��ت اّما خوب فهميده بود 
كه پدرش آدمی است بد شانس، بال از هر جا بيرون بزند 
بر س��ر او خواهد نشس��ت! پدر به كرانه های دور نگاه 
می كند، آرزو دارد فرزندش بر بلندترين بلندای آسمان 

بايس��تد، س��الم 
نه  و تندرس��ت 
ناتوان  و  رنجور 
شده از دودها و 

دوست ها! 
پدر شمع چشم 
راهنم����ای   و 
 ! س����ت پ��ا
او  هم��ه چي��ز را  ب��رای ما  
می خواهد، بدون ما لقمه ای 
از گلويش  پايين نمی رود و 
بدون ما آرامش در وجودش 
نمی نش��يند.. اّم��ا پدری كه 
در كن��ار خ��ود و ب��ر بالين 
كودك همس��ری نمی بيند... 
او تمام جان و هس��تی اش 
كودك است. اميد برای علی 
عزيزترين عزيز آسمان ها و 
زمين است! زخم او مرگش 
اس��ت و غ��م او تك��ه تكه 
كنن��ده قلبش، هر چند كه به 
رو نياورد! پدر كودك را در 
آغوش می گيرد. بوسه ای بر 
می زند.  سردش  گونه های 
چه ش��د كه اينگونه  ش��د؟! 
س��رمای اتاق را  با چند پتو  
برايش گ��رم  می كن��د، او را روی تخ��ت می خواباند 
و كن��ارش می نش��يند... و  باز  خدا  را  ش��كر می كند 
و اوس��ت راهنمای  همه... در ش��ب های تاريك و در 

ظلمت های  بی كسی!
پ��در! پدر! پ��در! و آنقدر آن روزها و ش��ب های بارانی 
از پش��ت آن پنجره برايش تكرار شد كه... پدر شد يك 
اس��طوره در ذهن و قلب پاك آن كودك! طاقت نياورد. 
دوان دوان  به ميان باران زد و پدر را س��خت در آغوش 
گرفت و گريه كنان هر آنچه در قلب داش��ت برايش باز 
گفت و آنگاه قلب پدر پس از شنيدن آن همه احساس و 
درك كودك، لحظه ای از تپش باز ايس��تاد. تمامی تالش 
پدر برای اين بود كه كودك به اين چيزها نينديش��د، اّما 
ح��ال  چه می ديد و می ش��نيد. بعد... عش��ق قلب هر 
دو نفرش��ان را ش��اد كرد و باران هنوز می باريد از پس 

خودروهايی كه يك به يك پر و خالی می شدند.
صب��ح  روز  بع��د  پنجره با روزنامه از پش��ت مس��تور 
ش��ده بود اّما اميد طاقت  نداش��ت، صبحان��ه اش را كه 
خ��ورد بيرون رفت. مّدتی را با پدر گذراند و در مس��ير 
بازگش��ت به ات��اق، روزنه ای در روزنام��ه روی پنجره 
ب��از كرد. روزنه از آن طرف ديده نمی ش��د و فقط اميد 
می توانست از آن هر وقت كه بخواهد آن مرد فداكار را 
 ببيند، پدری مهربان كه هيچ كس نمی توانست جايش را 

پر كند.
ي��ك روز از آن روز ها؛ امي��د از روزنه پنجره پدرش را 

در ح��ال گفتگو با زنی ج��وان و با وقار دي��د، زنی كه 
بسيار مهربان می مانست. پدر با او بسيار محترمانه سخن 
می گف��ت. حتّی گهگاه از دادن پاس��خ ب��ه نوعی امتناع 
می كرد. اين مالقات بارها تكرار ش��د. زن كنجكاو بود 
كه چرا علی با اين روحيه قوی و س��المت جسم و فكر 
اينجا كار می كند و بيشتر گفتگويشان نيز در همين مورد 
بود. تا اينكه يك روز پدر وارد اتاق  شد، وسايل را جمع 
ك��رد و رو به ك��ودك گفت:» اميد باي��د از اينجا برويم. 
يك كار بهتر پيدا كردم!« اميد كه می دانس��ت چه شده با 
خوشحالی گفت: »خيلی خوبه پدر! آن خانم  برای  شما  
كار  پيدا  كرد؟!« علی  كه  ذكاوت  كودكش  را ديد،  با 
خوش رويی صورت��ش را لمس كرد بعد به تنش لباس 
پوش��اند و دستش را گرفت. اميد قبل از خروج به عقب 
رو كرد. به تخ��ت، ميز، صندلی ها و به خصوص به آن 
پنج��ره و روزنه اش  نگاه ك��رد و در آن لحظه كوتاه به 
خاطره هايی كه با آن داش��ت انديشيد. علی نيز هم زمان 
ب��ا او به پنجره نگاه كرد. امي��د به آرامی گفت:» پدر! من 
بهترين پدر دنيا را از پشت آن پنجره می ديدم! آن پنجره 
هميش��ه رو به شما بود...!« علی بوسه ای بر سر اميد زد، 

در بسته شد و تاريكی اتاق را در بر گرفت.
علی به واس��طه آش��نايی با آن زن، در يك شركت حمل 
و نقل و در پس��تی مهم مشغول به كار شد. مّدتی بعد با 
رضايت اميد با آن زن ازدواج كرد و به نوعی زندگی شان 
سر و سامان گرفت. اميد پدرش را همان اسطوره تالش 
می دي��د و آن زن را اكنون م��ادری مهربان كه روحی به 
لطافت روح مادرش س��راپرده وجودش را پوشانده و او 
را به انس��انی مهربان و دوست داشتنی مبّدل ساخته بود. 
اميد وارد مدرسه شد و درجات موفقيّت را يكی پس از 
ديگری اخذ كرد، سختی ها او را از پا در نياورد چون با 
چش��مان خويش كار و تالش، بيچارگی و درماندگی را 

ديده و طعمش را چشيده بود.
و اكنون كه چند س��ال از م��رگ پدر می گذرد، هر زمان 
ك��ه كس��الت و تنبلی به س��راغم می آيد پ��در را به ياد 
می آورم. آن يگانه اعجوب��ه  زندگی ام را! يگانه الگوی 
صب��ر و مقاومت و ايمان... پ��در...! پدر در هر كاری كه 
بود صداقت داشت و همان بود كه ياری اش كرد. وقتی 
ك��ه روزهای آقايی پدر را با چش��م خويش می ديدم با 
خود می گفتم اين حّق توست پدر! از آن استفاده كن! تو 

 

پاك ترين و صادق ترين انس��انی هستی كه من تا به آن 
روز ديده بودم و پدر هميشه صادق و افتاده بود؛ حتّی آن 
زمان كه به رياست شركت حمل و نقل بر گزيده شد. با    
زير دستان همان طور رفتار می كرد كه دوست داشت در 
آن ش��ب های بارانی  سال های دور با خودش برخورد  
كنن��د و پدر... پدر بود! هر وقت احس��اس می كنم پدر 
بدی هستم به پدر فكر می كنم و امروز كه سال ها از آن 
روزگار كودكی می گذرد هنوز به ياد دارم پدر را؛ پدری 
كه كيسه های سنگين را حمل می كرد، هنوز به ياد دارم 
آن اتاق را و هنوز می بينم آن پنجره ای را كه رو به پدر 

باز می شد.
پایان

فرهنگ و هنر

برگزيدگان يازدهمين دوره  »كتاب سال 
نويسندگان و منتقدان مطبوعات« معرفی 

شدند. 
داوری  هي��أت  ايس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
يازدهمي��ن دوره  جاي��زه  كت��اب س��ال 
»نويس��ندگان و منتق��دان مطبوع��ات« 
متشكل از: احمد غالمی، يونس تراكمه، 
علی اصغر س��يدآبادی، پيمان اسماعيلی، 
حس����ن محم��ودی، محم��دحس��ن 
شهس��واری و مهدی يزدانی خرم نتيجه 
داوری اين دوره را به اين  ش��رح اعالم 
كرد: در بخ��ش رمان، از ميان رمان های 
»يوس��ف آباد، خيابان سی وسوم« نوشته  
س��ينا دادخواه، »كتاب بی نام اعترافات« 
نوش��ته  داوود غفارزادگان و »بهار 63« 
نوشته  مجتبی پورمحسن، هيأت داوران 
ب��ا اكثريت آرا، رمان »بهار 63« نوش��ته  
مجتبی پورمحس��ن را شايس��ته  كسب 
عنوان بهترين رمان چاپ  ش��ده در سال 

1388 دانست. 
اي��ن هيأت در بخش مجموعه  داس��تان 
ني��ز از مي��ان كتاب ه��ای »كت��اب آذر« 
نوش��ته  علی خدايی، »برو ولگردی كن 
رفيق« نوش��ته  مهدی رب��ی و »پرتره ی 
مرد ناتمام« نوش��ته  اميرحسين يزدان بد، 
با اكثري��ت آرا، مجموعه  داس��تان »برو 
ولگردی كن رفيق« نوش��ته  مهدی ربی 
را به عنوان بهترين مجموعه  داستان سال 

1388 انتخاب كرد. 
 براس��اس اين گزارش، هي��أت داوران 
هم چنين مجموعه  داستان به هم پيوسته  
»شاخ« نوش��ته  پيمان هوش��مندزاده را 
ب��ه  عنوان اثری ش��اخص و قابل توجه 
تش��خيص داد و ب��ه  عن��وان يك��ی از 
برگزي��دگان خ��ود از مي��ان كتاب های 
انتخ��اب   1388 س��ال   چ��اپ  ش��ده  

كرد. 
در بخش��ی ديگ��ر از اطالعي��ه  هي��أت 
داوران يازدهمي��ن دوره  كت��اب س��ال 
نويس��ندگان و منتقدان مطبوعات برای 
معرفی برگزيدگانش آمده است: هيأت 
داوران يازدهمي��ن دوره  جاي��زه  كتاب 
سال نويس��ندگان و منتقدان مطبوعات 
با مش��خص ش��دن نتيجه قطعی اش در 
هفته ه��ای گذش��ته، برگزاری مراس��م 
رس��می اين دوره را به دليل بازداش��ت 

دبي��ر جاي��زه، احمد غالم��ی، مدتی به 
تعويق انداخت؛ ولی طی جلس��ه ای به 
اين نتيجه رسيد كه نتيجه های رسمی را 
اعالم كند بنابراين جوايز و تنديس های 
برگزيدگان و تقديرشدگان در آن مراسم 
محتمل به ايشان اهدا خواهد شد. هيأت 
داوران تصميم دارد مراس��م س��االنه با 
حض��ور احمد غالمی برگ��زار ش��ود. 
 در اي��ن اطالعيه هم چنين عنوان ش��ده 
اس��ت: در عي��ن ح��ال هي��أت داوران 
اي��ن جاي��زه از پي��ش تصميم داش��ت 
كه در مراس��م س��االنه  خود از »محمد 
برجسته  نسل  داستان نويس  محمدعلی« 
سوم داستان نويس��ان ايرانی، »انتشارات 
مينوی خرد« به خاطر انتش��ار مس��تمر و 
باكيفي��ت آثار نظری در ح��وزه  ادبيات 
داس��تانی، »دكتر حسين پاينده« به خاطر 
توجه به جريان شناس��ی ادبيات داستانی 
اي��ران و تدوي��ن، تألي��ف و ترجم��ه  
كتاب های مختلف نظری در اين حوزه 
به ويژه چاپ كتاب »داس��تان كوتاه در 
ايران« در س��ال ج��اری و »پويا رفوئی« 
به عنوان منتقد ادبی در حوزه  مطبوعات 
تقدي��ر كند كه در ص��ورت آزادی دبير 
جايزه و برگزاری مراسم اين بخش مانند 
سال گذشته، كه از ابراهيم گلستان، نشر 
چش��مه، محمد قوچانی و علی شروقی 
تقدير ش��ده بود، از اين چهره ها و ناشر 

قدردانی خواهد شد. 
در بخ��ش پايان��ی اي��ن گ��زارش ني��ز 
ابراز عقيده ش��ده اس��ت: اين هيأت با 
تأس��ف از فضای به وجود آورده ش��ده 
در ادبي��ات اي��ران، اع��م از فش��ارهای 
تنگناه��ای  دوچندان ش��ده،  نظارت��ی 
معيش��تی نويس��ندگان، در تقاب��ل قرار 
دادن جواي��ز حمايت ش��ده  دولتی برابر 
جوايز باس��ابقه  خصوص��ی و مصاديقی 
 از اي��ن دس��ت، اع��الم می كن��د ك��ه 
ه��م چنان به  كار خ��ود ادامه داده و در 
 عي��ن حال به برگزي��دگان خود تبريك 

می گويد. 
اين هيأت معتقد اس��ت كه تمام جوايز 
به  ش��كلی در رونق ادبي��ات و فرهنگ 
اي��ران تأثير داش��ته و دارد و اين جوايز 
خام��وش  نباي��د  ك��ه   چراغ هايی ان��د 

شوند. 

برگزيدگان كتاب سال نويسندگان و منتقدان 
مطبوعات معرفي شدند

داستانروزنه

پنجره ای رو  به  پدر
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سرپرست تيم سپاهان: 
تصميم فيفا و 
فدراسيون فوتبال 
الزم االجراست

اسامی ملی پوشان 
حاضر در 
مسابقه های جام 
ملت هاي 2011 آسيا

مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن: 
صدرنشيني ليگ را 
حفظ مي كنيم

مجيد بصي��رت در گفتگو با ايرنا گف��ت: از ابتدا هم بايد 
خود فدراس��يون در اين باره تصميم مي گرفت. وي اظهار 
داش��ت: در س��ال 2005 و در مسابقه های مقدماتي جام جهاني 
آلم��ان، صحنه اي مش��ابه ب��ازي ذوب آهن و م��س، در ديدار 
ازبكس��تان و بحرين اتفاق افتاد كه فدراسيون جهاني فوتبال نه 
تنها دستور به تكرار مسابقه داد بلكه اسم داوران ژاپني آن ديدار 
را نيز از فهرست داوران بين المللي حذف كرد.  وي با بيان اينكه 
پيروي تيم ها از قوانين فيفا ضروري است، گفت: ليگ حرفه اي 
بايد تابع قوانين فيفا باشد و دو تيم اصفهاني به همراه استقالل و 
پرسپوليس بايد به جاي توجه به يك چنين حواشي به موفقيت 

در جام باشگاه هاي آسيا و جهان فكر كنند. 
سرپرس��ت تيم فوتبال فوالدمباركه س��پاهان تأكيد كرد: هر تيم 
فوتبالي بخواهد پيش��رفته و حرفه اي ش��ود، بايد با فوتبال روز 
دنيا قدم بردارد. وي هم چنين درباره بعضي شايعات مطرح شده 
در زمينه نفوذ اصفهاني ها در فدراس��يون فوتبال و سازمان ليگ 
اظهارداشت: هر تيمي كه عملكرد خوبي داشته باشد، مخالفاني 

هم پيدا مي كند.

به گزارش فارس به نقل از س��ايت كنفدراس��يون فوتبال 
آسيا، با تصميم افشين قطبی، اسامی 23 بازيكن ملی پوش 
كشورمان برای حضور در مسابقه های جام ملت های 2011 آسيا 
مش��خص ش��د. فهرس��ت كامل تيم ملی برای حضور در جام 

ملت ها به شرح زير است: 
 دروازه بان��ان: س��يد مه��دی رحمت��ی، ابراهي��م ميرزاپور، 

شهاب گردان. 
مدافعان: خسرو حيدری، هادی عقيلی، محمد نصرتی، سيدجالل 

حسينی، فرشيد طالبی، احسان حاج صفی، ابوذر رحيمی. 
 بازیكن��ان ميان��ی: ج��واد نكون��ام، آندراني��ك تيموري��ان، 

قاسم حدادی فر، پژمان نوری، ايمان مبعلی، محمد نوری. 
مهاجمان: غالمرضا رضايی، مسعود شجاعی، كريم انصاری فرد، 
آرش افشين، محمد غالمی، رضا نوروزی، محمدرضا خلعتبری. 

تيم ملی ايران در اين مس��ابقه ها با عراق، كره ش��مالی و امارات 
هم گروه اس��ت كه در اولين بازی روز 21 دی به مصاف عراق 
می رود، سپس در ديدار دوم 25 دی با كره شمالی بازی خواهد 

كرد و در مسابقه پايانی 29 دی به مصاف امارات می رود. 

مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان با بيان اينكه صدرنشيني 
خ��ود را در ليگ برتر حفظ مي كنيم، گف��ت: اين فصل از 
بازي ه��ا را با ق��درت ادامه مي دهيم. اصغر دليل��ي در گفتگوي 
اختصاص��ي با ايرنا افزود: برنامه ما براي باقيمانده بازي هاي ليگ 
برتر، ادامه پر قدرت بازي ها و حفظ انسجام اعضاي تيم ذوب آهن 
است. وي در پاسخ به اين سئوال كه برخي از بازيكنان ذوب آهن 
 درب��اره تحريم بازي مجدد ب��ا مس كرمان اظهارنظ��ر كرده اند، 
گفت: انجام بازي با تيم مس كرمان به تصميم سازمان ليگ بستگي 
دارد. مديرعامل باش��گاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن هم چنين در 
واكنش به مطالبي كه از س��وي وي درباره رأي فدراسيون فوتبال 
براي تكرار بازي مس كرمان و ذوب آهن اصفهان نقل شده بود، با 
صدور بيانيه اي گفت: با وجود اعتراض به رأي صادره، صيانت از 
حيثيت ورزش فوتبال كشورمان را در رأس اولويت هاي اساسي 
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن مي دانم. دليلي با بيان اينكه با 
ارجاع اين موضوع به مراجع بين المللي موافق نيستم، تصريح كرد: 
پيگيري اعتراض به رأي صادره را از طريق فدراس��يون فوتبال و 

مراجع ذيربط كشور عزيزمان ايران دنبال خواهم كرد. 

خبر

مهاج��م جديد تيم فوتبال پرس��پوليس پس از پيوس��تن به اين تيم در 
گفت و گو با خبرنگار »ورزشی« خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(، 
اظهار كرد: خيلی خوش��حالم كه بعد از چندين س��ال به ايران برگشتم 
و می توان��م در يك تيم بزرگ و تاريخی بازی كنم، اميدوارم بتوانم به 

پرسپوليس كمك كنم. 
هاش��ميان در پاسخ به اين سؤال كه چرا پرسپوليس را انتخاب كرديد؟ 
گف��ت: به هر حال پرس��پوليس يك تيم بزرگ و پرطرفدار اس��ت كه 
البته در تهران هم بازی می كند و پتانسيل اين را دارد كه در اين فصل 

مقام های خوبی كسب كند. 
وی همچنين در مورد پيش��نهاداتی كه پيش از پيوس��تن به پرسپوليس 
داش��ت، گفت: اول فصل از تيم هايی از استراليا و چين پيشنهاد داشتم، 
اما برای من تعويض كش��ور و بازی در يك ليگ ديگر س��خت بود و 
می خواستم يا در آلمان و يا در يكی از تيم های خوب تهران بازی كنم، 

به همين دليل پرسپوليس را انتخاب كردم. 
هاشميان در رابطه با وضعيت آمادگی اش به ايسنا، گفت: فعال از لحاظ 
بدنی 100 درصد آماده نيستم، اما از يك ماه آينده می توانم با آمادگی 
كام��ل برای پرس��پوليس به ميدان بروم. مهاجم س��ابق بايرن مونيخ در 
مورد جزييات قرار دادش با پرس��پوليس نيز، گفت: قرار داد من شش 

ماهه است. 
خودم عالقه داش��تم ببينم كه می توانم ش��ش ماه در ايران باش��م و به 
وضعيت عادت كنم يا خير؟، انش��اءاله خودم را با شرايط وفق می دهم 
و اگر ش��رايط خوب بود، در فصل بعد هم برای پرس��پوليس به ميدان 
خواهم رفت. هاش��ميان در پاس��خ به اين س��ؤال كه از چه زمانی در 
تمرين��ات پرس��پوليس حاضر می ش��وی؟ گف��ت: از همي��ن امروز به 

تمرينات پرسپوليس می روم. 

 زاینده رود 
تي��م واليب��ال باريج اس��انس كاش��ان در هفته پنج��م ليگ برتر 
واليب��ال كش��ور، تي��م دانش��گاه آزاد را در ته��ران ب��ا حس��اب 3 بر 
2 شكس��ت داد و ب��ه رده دوم گ��روه ال��ف صع��ود كرد، ب��ه همين 
منظ��ور ب��ا مصطف��ی ش��جاعی )س��رمربی اي��ن تي��م( مصاحب��ه ای 
 انج��ام داده اي��م كه توجه ش��ما خوانن��دگان را به اي��ن گفتگو جلب 

می كنيم:
وضعيت باریج اسانس چگونه است؟

خدا را ش��كر تيم مس��ير خوبی را در ليگ طی می كند و هم اكنون با 
برق كرمان )صدرنش��ين گروه( هم امتيازی هس��تيم و چشم به ديدار 
هفت��ه آينده داريم كه ب��رق بايد به مصاف داماش گي��الن برود و كار 
س��ختی را پيش رو دارد و ما می توانيم جايگاه كرمانی ها را در صدر 

تصاحب كنيم.
بازی مقابل دانشگاه آزاد را چطور دیدید؟

دانش��گاه آزاد تيم خوبی اس��ت و حتی 2 بر يك از ما جلو افتاد، ولی 
توانس��تيم ب��ازی را به گيم پنجم بكش��انيم كه در اي��ن گيم 10 بر 15 
 از حري��ف عقب بودي��م و در نهايت پيروز اين ديدار باريج اس��انس 

شد. 
بازيكنان ما در اين ديدار با اعتماد به نفس بيش از حد وارد زمين شدند 

كه حتی می توانست به ضرر تيم تمام شود.
تيم باریج اسانس بازیكن ملی پوش هم دارد؟

امي��ر غفوری كه بازيكن خودم بوده در تيم جوانان بهترين بازيكن بود 
كه به نظر من به تيم ملی بزرگساالن نيز دعوت خواهد شد.

جای��گاه باری��ج اس��انس را در لي��گ برت��ر چط��ور ارزیاب��ی 
می کنيد؟

امس��ال وارد ليگ برتر ش��ديم و با بودجه كمی ك��ه داريم تنها هدف 
 م��ا ماندن در لي��گ برتر بوده، ول��ی با جذب يك��ی دو بازيكن ديگر 
 م��ی تواني��م نگاه��ی ب��ه م��كان اول ت��ا س��وم ج��دول نيز داش��ته 

باشيم.
ب��ه جز کارخانه باریج اس��انس کس��ی از ش��ما حمایت کرده 

است؟
متأس��فانه تاكنون هيچ مقام و مسئولی از شهرستان و استان، ما را مورد 
حماي��ت قرار نداده و حتی برای برگزاری مس��ابقه ها از تيم ما هزينه 
س��الن را دريافت می كنند و از مسئوالن ورزش��ی استان و شهرستان 
 می خواهم كه نيم نگاهی به تيم واليبال شايس��ته باريج اس��انس داشته 

باشند. 
ب��ا وجود مش��كل های فراوانی كه بازيكنان داش��تند اين تيم غول های 
واليب��ال را يك��ی پس از ديگری كن��ار زد و از صدا و س��يمای مركز 
استان اصفهان خواهش می كنم كه رقابت های واليبال را كه در كاشان 
 برگزار می ش��ود به ط��ور زنده برای عالقه مندان باريج اس��انس پخش 

كند.
ب��رای بازی های ش��ما در ش��هر کاش��ان هواداری به س��الن 

می آید؟
جوانان كاشان خيلی زياد به واليبال عالقه مند هستند و حتی در بعضی 
از مس��ابقه ها نزديك 2 هزار نفر پش��ت در سالن می مانند و نمی توانند 

بازی را از نزديك ببينند.
حرف آخر؟

از شما و روزنامه زاينده رود كه هميشه حامی تيم واليبال باريج اسانس 
كاشان هستيد، تشكر می كنم.

ورزش

بازگشت به 34 سال قبل 
جام در دستان قليچ خانی 

تيم ملی فوتبال كشورمان در ششمين دوره جام ملت های 
آس��يا برای سومين بار متوالی و در تهران قهرمان اين جام 
شد. روز چهاردهم خرداد سال 1355 در اولين مسابقه ايران 
با گل های ناصر نورايی و حس��ن روش��ن تيم ملی عراق 
را شكس��ت داد. اين بازی با حضور 50 هزار تماشاگر در 
ورزشگاه آزادی برگزار شد. نيمه نخست با برتری يك بر 
صفر شاگردان حشمت مهاجرانی به اتمام رسيد. تيم ملی 
ايران در بازی دوم مقابل يمن جنوبی به برتری 8 بر صفر 
دست يافت. در 45 دقيقه اول اين ديدار كه در آن تنها 10 
هزار تماش��اگر در ورزشگاه آزادی حضور داشتند ايران با 
4 گل از حريفش پيش افتاد، گل های ايران را غالمحسين 
مظلوم��ی )3گل(، عليرضا عزي��زی )2 گل(، ناصر نورايی 
)2گل( و عليرض��ا خورش��يدی وارد دروازه يمن جنوبی 
كردند. در يك بازی انتقادی تيم ايران روز بيس��ت و يكم 
خرداد س��ال 1355 به مصاف چين رفت، اين مس��ابقه از 
مرحله نيمه نهايی جام ملت های آسيا بود و هر دو تيم در 
وقت قانونی به نتيجه تساوی بدون گل رسيدند. اين ديدار 
در حضور 60 هزار تماش��اگر ايرانی به وقت های اضافی 
كشيده شد و در پايان ايران با گل های عليرضا خورشيدی 
و حس��ن روش��ن پا به ديدار فينال گذاش��ت. روز موعود 
فرا رس��يد و كويت به همراه تيم ملی كشورمان به مسابقه 
نهايی راه يافت. در اين مسابقه شاگردان حشمت مهاجرانی 
بی انگيزه ظاهر شدند و اگر از هنر علی پروين بر روی يك 
ضرب��ه آزاد كه منجر به فتح دروازه كويت گرديد بگذريم، 
اين فينال و قهرمانی برای فوتبال دوس��تان آن زمان چندان 
دلچسب نبود و پرويز قليچ خانی به عنوان كاپيتان كشورمان 

برای آخرين بار اين جام را باالی دستان خود برد. 

پيمان اکبری: سه شكست 
دیگر  را پيش بينی کرده ام!

 سرمربی تيم واليبال پيكان با انتقاد از برنامه ريزی سازمان 
لي��گ برای ديدارهای اين تي��م در رقابت های ليگ برتر 
گفت: با برنامه ريزی كه ش��ده سه شكست ديگر را برای 
تيمم طی ديدارهای آينده پيش بينی می كنم. پيمان اكبری 
در گفتگو با مهر با تأكيد بر اينكه تيمش در شرايط خيلی 
خوبی قرار ندارد، اظهار داش��ت: برنامه ريزی بد سازمان 
ليگ شرايط بدی را در تيم ايجاد كرده است. چون تيمی 
كه از نظر روحی و روانی به اوج رسيده بود به خاطر يك 
برنامه ريزی بد افت كرد. وی كه هفته گذش��ته پيكان را 
صاحب مدال برنز رقابت های قهرمانی باشگاه های جهان 
كرد به ديدار معوقه مقابل اروميه كه با شكس��ت صفر بر 
3 تيمش همراه بود، اش��اره كرد و يادآور ش��د: خسته و 
كوفته از قطر آمده بوديم كه اين بازی حساس را برگزار 

كرديم.
انتظار انجام اين بازی در چنين زمانی را نداشتيم، اما بازی 
كرديم فقط برای احترام به برنامه فدراس��يون. س��رمربی 
 تي��م واليبال پيكان از تغيير زم��ان اين ديدار انتقاد كرد و 
گف��ت: طبق برنامه اوليه قرار ب��ود اولين ديدار ما پس از 
بازگش��ت از قطر مقابل پتروشيمی )هفته پنجم( برگزار 
شود، اما دو روز پيش از زمان اعزام تيم، برنامه جديدی 
به دس��تمان رس��يد كه حاكی از تغيي��ر برنامه ها و لحاظ 
ش��دن ديدار با اروميه پيش از ديدار با پتروش��يمی بود. 
اكبری خاطرنش��ان كرد: پيكان پنجشنبه از قطر بازگشت 
و يكش��نبه با اروميه بازی كرد. حال اينكه ارتفاع قطر از 
س��طح دريا صفر اس��ت اما ارتفاع اروميه از سطح دريا 
1500 – 1600 مت��ر! از طرف��ی پيكان كه ب��رای اردو و 
تمري��ن به قطر نرفته ب��ود. ما در قطر 5 ديدار س��نگين 
جهان��ی برگ��زار كرديم كه حاصل آن هم كس��ب اولين 
مدال جهانی در رده بزرگس��االن رش��ته های تيمی بود. 
وی از برنامه ريزی س��ازمان ليگ در تعيين زمان ديدارها 
ب��ه خصوص ديدارهای معوقه انتق��اد كرد و گفت: اول 
اينكه وقتی تحقيق كردم متوجه ش��دم رايزنی مس��ئوالن 
 اروميه و شخصی به نام احمدی باعث لحاظ شدن ديدار 

پيكان - اروميه پيش از ديدار ما مقابل پتروشيمی شد. 
از طرف��ی اگر قرار بر انجام ديدارهای معوقه اس��ت چرا 
ديدار معوقه كاله و اروميه كه از هفته اول اس��ت برگزار 
نش��ده، اما ديدار ما كه مربوط به هفته دوم برگزار شد؟! 
سرمربی تيم واليبال پيكان تأكيد كرد: اين موضوع برايم 
قابل هضم نيس��ت. رئيس س��ازمان ليگ اعالم كرده كه 
ب��رای تعيين زمان بازی ها با من هماهنگ ش��ده بود. در 
حالی ك��ه نه تنها هماهنگی نش��ده بود بلك��ه برنامه را 
به م��ا تحميل كردند. اكبری ضمن بيان اينكه شكس��ت 
برابر اروميه كادوی فدراس��يون واليبال به تيم سوم جهان 
بود، اف��زود: پيكان در قطر مقابل نماين��ده ايتاليا كه تيم 
اول جهان است گيم های خود را با نتيجه های نزديك تر 
و بهتری نس��بت به اروميه واگذار ك��رد. يعنی اروميه از 
»ترنتينو« باالتر اس��ت؟ اين نتيجه ب��ه خاطر برنامه ريزی 
س��ازمان ليگ بود. وی در بخش��ی از صحبت های خود 
اظهار داش��ت: با اين برنامه ريزی من از 6 بازی آينده سه 

شكست برای تيمم پيش بينی می كنم.

پژمان سلطانی

احمد جمش��يديان بازيك��ن همدانی تيم 
س��پاهان ك��ه از فهرس��ت افش��ين قطبی 
 ت��ا ح��دودی اب��راز ناراحتی می ك��رد، با 
روزنامه  زاينده رود مصاحبه ای اختصاصی 
انجام داده كه توجه شما خوانندگان عزيز را 

به اين گفتگو جلب می كنم:
بيوگرافی خودتان را بگویيد؟

احمد جمش��يديان، متولد 16 ارديبهشت 
1363، دانشجوی تربيت بدنی هستم و يك 

خواهر و يك برادر دارم.
چ��را از بي��ن ورزش ها فوتب��ال را 

انتخاب کردید؟
از بچگی به طور پنهانی از ديد پدر و مادرم 
اين رش��ته را دنبال كردم و با دعوت شدنم 
به تيم ملی نوجوانان پدر و مادرم مش��وق 

اصلی ام در اين راه شدند.
در چه تيم هایی توپ زده اید؟

تيم های استانداری، فجر سپاه و شهرداری 
كه هر سه تيم از زادگاهم )همدان( بودند. 
3 سال در ملوان بندرانزلی، 3 سال راه آهن 
شهر ری و اكنون هم سه سال است كه در 

خدمت طاليی پوشان اصفهانم.
تاکن��ون ب��ه تي��م ملی بزرگس��االن 

کشورمان دعوت شده اید؟
در زمان امير قلعه نوعی، منصور ابراهيم زاده 
و علی دايی ب��رای چهار بازی پيراهن تيم 

ملی را بر تن كردم.

اکنون وضعيت چطور است؟
خوشبختانه پس از برد مقابل فوالد خوزستان 
به تعطيالت نيم فصل رفتي��م و اكنون در 
حال خواندن درس های دانشگاهی هستم 
كه اگر در اين ترم قبول شوم يكی دو درس 

برای ترم بعدی باقی می ماند.
تمرین های س��پاهان از چ��ه روزی 

شروع می شود؟
از روز سه ش��نبه تمرين های تيم زير نظر 
كادر فنی آغاز می شود و پس از چند روز به 
يك اردوی داخلی يا خارجی خواهيم رفت 

كه هنوز زمان آن مشخص نيست.
در ای��ن س��ه س��ال چن��د گل برای 

سپاهان به ثمر رساندید؟
س��ال اول 5 گل در لي��گ برتر و 3 گل در 
جام حذفی، سال دوم 9 گل در ليگ برتر و 
2 گل در مسابقه های آسيايی و امسال هم 2 
گل در ليگ برتر و يك گل در جام حذفی 

كشور وارد دروازه حريفان كردم.
بهترین خاطره ورزش��ی جمشيدیان 

چيست؟
در سال 1381 تيم ملوان بندرانزلی در ليگ 
دس��ته يك ايران به سر می برد و يك بازی 
حساس با نساجی داشتيم كه اگر اين مسابقه 
را با پيروزی پشت سر می گذاشتيم به ليگ 
برتر صعود می كرديم و در آن ديدار ملوان 
با سه گل من از سد حريفش گذشت و به 

نوعی در آن بازی هت تريك كردم.
از کدام ش��عار هواداران س��پاهان 

لذت می برید؟
با ش��عار »احمد دل پيرو« روحيه مضاعفی 
كس��ب می كنم، در ضمن دل پيرو و توتی 

الگوی فنی ام هستند.
بازی تيم ملی ایران را با قطر چگونه 

ارزیابی می کنيد؟
اين بازی را نديدم ولی بچه ها گفتند كه باز 

هم سيد مهدی رحمتی ستاره ميدان بود كه 
نشان می دهد اين تيم بازی ايده آلی را مقابل 

شاگردان متسو انجام نداده است.
نظ��رت در م��ورد افش��ين قطب��ی 

چيست؟
تاكنون با اين مرب��ی كار نكرده ام و در اين 
مدت كه سكان هدايت تيم ملی را بر عهده 

دارد چيز خاصی از او نديديم.
تيم ملی در قطر مقامی مهم کس��ب 

می کند؟
ايران تاكتيك خاصی ندارد و اگر گل بخورد 
به سختی می تواند گل خورده را جبران كند، 
اما در صورتی كه گل بزند می تواند از گل 
خود دفاع كند كه اين نشان از بی تاكتيكی 
تيم ايران است و اين تيم در بيشتر مسابقه ها 
روی اش��تباه های بازيكنان حريف به گل 
رسيده و اگر اين تيم خوش شانس باشد در 
جمع چهار تيم قرار می گيرد، ولی قهرمان 

نخواهد شد.
چرا به تيم ملی دعوت نشدید؟

قطبی ب��ه بازيكنان جديد اعتق��اد ندارد و 
كسانی را به تيم ملی دعوت كرد كه در اين 
21 ماه با آنها در ميدان ها حاضر شده، اما در 
اين مدت حق من حضور در اردوهای تيم 

ملی بوده است.
حرف آخر؟

از ش��ما و روزنام��ه زاينده رود تش��كر و 
هم چنين از ناصر مالرضا و س��عيد ش��بيه 

خانی قدردانی می كنم.

همراه با جام

گفتگو

وحيد هاشميان: 
پرسپوليس تيم بزرگی است

مصطفی شجاعی: باریج اسانس را حمایت کنيد
هدف ما کسب مقام اول تا سوم ليگ 

واليبال است

احمد جمشيدیان: تيم ملی ایران تاکتيک ندارد

ملوان با هت تريك من به ليگ برتر صعود كرد

تحلیل

شمارش معكوس برای بازی های جام 
ملت های آس��يا آغاز شد و يك هفته 
ديگ��ر چرخ اين رقابت مهم قاره كهن 

به گردش در می آيد.
س��ايت فدراس��يون بين المللی فوتبال 
)فيفا( گ��روه D مس��ابقه های فوتبال 
جام ملت های 2011 آس��يا متشكل از 
چهار تيم ايران، عراق، كره ش��مالی و 
امارات عربی متحده را گروه مرگ اين 

رقابت ها عنوان كرد. 
بازی قط��ر و ازبكس��تان اولين ديدار 
رقابت ه��ای ج��ام ملت ه��ای آس��يا 
خواه��د بود ك��ه در اس��تاديوم خليفه 

برگزار می شود.
تي��م ملی فوتبال اي��ران هفته قبل طی 
ي��ك ب��ازی دوس��تانه و تداركاتی به 
مصاف تيم ملی قطر رفت. شايد چشم 
بس��ياری از كارشناسان برای سنجيدن 
معي��ار و وزن فعل��ی تيم مل��ی به اين 
بازی ب��ود، اگر چه نتيج��ه اين ديدار 
آنچنان اهميتی نداشت اما می توانست 

بيانگر بسياری از واقعيت ها باشد. 
سكانس اول:

پيش زمينه بازی با قطر نش��ان داد كه 
تيم ملی ما حداقل تا اين لحظه، از نظر 
فن��ی چندان كامل نيس��ت. عيب های 
رفت��اری و نواقص تاكتيك��ی در ميان 
مجموع��ه ای ك��ه س��اخته و پرداخته 
 قطبی اس��ت به وض��وح نمايان بود و
می توان گفت كار گروهی در تيم ملی 

به هيچوجه به چشم نيامد. 
هر چ��ه بود، اگر ب��ود، كار فردی بود 
و از آنج��ا ك��ه ما در ح��ال حاضر در 
تي��م مل��ی در واقع بازيك��ن خالق و 
فانت��زی نداري��م در نتيجه نتوانس��تيم 
را  خاص��ی  تكني��ك  و  ف��ردی  كار 
مش��اهده  بازيكنانم��ان  عملك��رد   در 

كنيم.
سكانس دوم: 

چند صباحی است كه بحث جانشينی 
قطب��ی پ��س از ج��ام ملت ه��ا مطرح 
ش��ده اس��ت و هم چنان ادام��ه دارد. 
فدراس��يون فوتبال، به درس��تی و طی 
يك اق��دام حرفه ای مدت هاس��ت به 
اي��ن نتيجه رس��يده كه بايد ب��ا برنامه 
ري��زی عمل ك��رده و به فك��ر تعيين 
جانش��ين قطب��ی باش��د، همانطور كه 
افش��ين قطبی هم رفت��ار حرفه ای را 
س��رلوحه كارش قرار داد، تكليفش را 
ب��ا انتقال به جی ليگ مش��خص كرد، 

ام��ا ای كاش فدراس��يون فوتب��ال هر 
چه زودتر به نتيجه می رس��يد چرا كه 
اگر س��ر مربی آينده تيم ملی مشخص 
می ش��د ج��ام ملت ها می توانس��ت 
بهتري��ن فرصت برای س��نجش معيار 
 فوتبال اي��ران برای اي��ن مربی جديد 

باشد. 
به ه��ر حال اي��ن مهم تاكن��ون اتفاق 
نيفت��اده و قطب��ی ام��روز پرچ��م دار 
مربيان داخلی لقب گرفته است، شايد 
موفقيت قطبی در ج��ام ملت ها امتياز 
مثبت��ی ب��رای مربيان داخلی باش��د و 
مس��ئوالن فدراس��يون را ناخودآگاه به 
سمت و سوی انتخاب يك مربی ممتاز 
داخلی برای جانشينی قطبی سوق دهد 
و ع��دم موفقيت در جام ملت ها منجر 
 به انتخاب مربی خارجی برای تيم ملی 

شود. 
اما آنچه مسلم است فدراسيون فوتبال 
باي��د از همين امروز اس��تراتژی خود 
را ب��دون توجه به نتيج��ه جام ملت ها 
مشخص كند و اگر اين استراتژی قرار 
اس��ت منجر به گزينش مربی خارجی 
 ش��ود كه گويا ش��واهد اينگونه نشان 
نتيجه ه��ای  ك��ه  نباي��د  ده��د،  م��ی 
ش��اگردان  توس��ط  ش��ده  كس��ب 
 قطب��ی تأثي��ری ب��ر روی اي��ن قضيه 

بگذارد.
سكانس سوم: 

جام ملت های آس��يا تا چند روز ديگر 
آغاز خواهد شد، تورنمنتی مهم كه اگر 
چ��ه موفقيت يا ع��دم موفقيت در اين 
تورنمنت تأثيری بر سهميه جام جهانی 
ندارد، اما دارای دو بخش عمده است 
كه آن را بس��يار با اهميت كرده است، 
بخش اول، مس��أله حيثيتی ماجراست. 
ج��ام ملت ه��ا از نظ��ر حيثيت��ی حتی 
می توان��د از مقدماتی جام جهانی هم 
مهم تر قلمداد ش��ود، چ��را كه آنجا در 
مقدماتی جام جهانی فقط صعود است 
ك��ه اهميت دارد، نه هي��چ چيز ديگر، 
هم چني��ن قرعه بازی ها ممكن اس��ت 
به گون��ه ای رقم بخورد كه بس��ياری 
از تيم ها به خص��وص تيم های بزرگ 
و نام��ی با هم ه��م گروه نش��وند اما 
اينجا در جام ملت ها ش��رايط متفاوت 
است. اينجا قدرت های برتر به وضوح 
مش��خص می ش��وند و تيم هاي��ی كه 
تواناي��ی صع��ود داش��ته باش��ند بايد 
ب��ا هم ب��ازی كنن��د و آن تيمی كه در 

نهايت جام را در قاره كهن از آن خود 
 می كند قدرت مطلق آسيا خواهد بود. 
به همين دليل اس��ت ك��ه جام ملت ها 
بس��يار اس��تراتژيك و مه��م قلم��داد 
می ش��ود. تيم ه��ا در ج��ام ملت ها به 

دنبال دو هدفند. 
اول: نتيج��ه گرايی دوم: ايجاد آمادگی 
و فراهم كردن بس��تر و پيش زمينه ای 

برای جام جهانی.
ما در واقع هدف دوم را با اش��تباه های 
مك��رر چه در انتخاب اوليه س��رمربی 
و چه در چگونگی بس��تن قراردادمان 
ب��ا قطبی حذف ك��رده ايم. ام��روز با 
توج��ه ب��ه اينك��ه قطبی پ��س از جام 
ملت ه��ا ق��راردادی با فدراس��يون ما 
ن��دارد لزومی به اس��تفاده از بازيكنان 
ج��وان و برنامه ريزی بلند مدت حس 
نمی كند و درست به همين دليل است 
ك��ه ما و قطبی بايد تم��ام افكارمان را 
 معطوف هدف اول يعنی نتيجه گرايی 

كنيم. 
سال هاس��ت كه تيم ملی فوتبال ايران 
قهرم��ان جام ملت ها نش��ده اس��ت و 
ام��روز با توج��ه به هم��ه ناكامی های 
گذش��ته باي��د به ه��ر ش��كل ممكن 
آب��روداری كنيم. مردم ما برای آش��تی 
دوب��اره با فوتبال به اي��ن قهرمانی نياز 

دارند. 
از طرف ديگر افشين قطبی برای اعاده 
حيثي��ت و پرب��ار ك��ردن كارنامه اش 
هم كه ش��ده فقط ب��رای نتيجه گرايی 
می آي��د و اي��ن موض��وع می توان��د 
كورسوی اميدی را برای آبروداری در 
آس��يا در دل مردم فوتبالدوست ايران 

زنده كند.

سكانس چهارم: 
رس��يده ايم به ج��ام ملت ه��ا، امروز 
ديگ��ر زمانی برای نقد و ارائه نظرهای 
منتقدانه باقی نمانده است. هر اختالف 
نظری ك��ه وجود دارد ديگ��ر اهميتی 

ندارد. 
تي��م ملی ما در آس��تانه ج��ام ملت ها 
نيازمن��د ي��ك اتحاد ملی اس��ت. طی 
روزهای گذش��ته گاهی ش��اهد بوديم 
كه برخی بازيكنان حرف هايی زدند و 
بعضی كارشناس��ان تحليل هايی كردند 
كه ام��روز برای تيم مل��ی حرف های 
خوب��ی محس��وب نمی ش��ود، جواد 
نكونام، كاپيتان تيم ملی عنوان می كند 
ك��ه تيم قلعه نوعی بهت��ر از تيم قطبی 
اس��ت و حرف های مشابهی كه گاهی 
در روزنامه ه��ا و س��ايت های خبری 
شاهد آن هستيم سخنانی كه بر فرض 
اگر درست هم باشد زمان خوبی برای 

بيان آنها انتخاب نشده است.
امروز هم��ه و همه از كارشناس��ان و 
پيشكس��وتان و جماع��ت رس��انه ای 
گرفت���ه ت��ا بازيكن��ان و مس���ئوالن 
فوتب��ال بايد ك��ه با اتح��اد و هم دلی 
 ب��ه اس��تقبال ج��ام ملت ه��ا بروي��م. 
كاپيتان تيم ملی، كس��ی كه وظيفه اش 
جم��ع و ج��ور ك��ردن تي��م در اي��ن 
ش��رايط حس��اس اس��ت، نبايد خود 
 باع��ث و بان��ی ايج��اد حاش��يه برای 
تيم ملی شود. فوتبال يخ زده ما امروز 
نيازمند رفاقت و اتحاد ملی است بلكه 
با آب��روداری در قاره كهن بار ديگر بر 
بلندای قاره آسيا بايستد و شور و نشاط 
 را به جامعه فوتب��ال زده امروز تزريق 

كند.

فوتبال یخ زده نیازمند کوره داغ جام ملت های آسیا 
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امام حسين)ع(:
 نياز مردم به شما از 
نعمت های خدا بر شماست، 
از این نعمت افسرده و 
بيزار نباشيد.
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صاحب امتياز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبير: 

علی مانيان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فكس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خيابان ارتش، جنب 
پل حسين آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فكس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خيابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
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امام سجاد )ع(:
 بهترین گشاینده کارها، 
 راستی و بهترین 
 برنده آن 
وفاداری است.

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

تجدید شناسایي 1
تأمین کنندگان

تأمین 140 هزار تن سنگ 89-110-1
آهك 80-40 میلیمتر

----89/10/20

خرید ترموکوپل و النس 86-89مناقصه2
نمونه بردار

89/10/1589/10/25

89/10/1689/10/26فروش قراضه هاي جنگي16-89مزایده3
فروش اقالم مازاد انبار 17-89تجدید مزایده4

مستعمل 32
89/10/1389/10/19

خرید دو ردیف جرثقیل 87-89مناقصه5
دروازه اي

89/10/2989/11/17

سایر موارد:
1- زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهي نوبت اول تا پایان ساعت اداري مهلت 

دریافت اسناد )مندرج در جدول(
 2- جــهت اطـــالع از محــل دریــافت اسنــاد و کسب اطالعــات بیشتر به 

آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرمائید.

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

آگهي فراخوان
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

ضمناً  لیست استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط 

 

)بدون برگزاري مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج مي گردد.

نوبت دوم 

احداث  ادامه  به  نسبت  دارد  نظر  در  درچه   شهرداری 
جاده های ضلع شرقی و غربی پل بعثت شهر درچه با اعتبار 
بالغ بر 6/000/000/000 ریال اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
مورخ  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  می گردد  درخواست 

89/10/21 به شهرداری درچه مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه 

عليرضا اطهری فر
شهردار درچه

محورهای همایش:

مهدویت و فتنه های آخرالزمانی 

فتنه های آخرالزمان و مقتضیات زمان 

فتنه های آخرالزمان و جوانان

فتنه های آخرالزمان و زنان

والیت و رهبری و فتنه ها

مهدویت و وحدت اسالمی 

جامعه مهدوی و بصیرت و آگاهی 

سیره ائمه علیهم السالم در برخورد با فتنه

فتنه ها و نقش نخبگان

فتنه از دیدگاه قرآن و نهج البالغه

فتنه ها و نقش رسانه ها

آخرین مهلت ارسال مقاله 20/10/1389
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